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مدن غير مرئية

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
المدن والسماء ()3

أولـ ـئ ــك ال ــذي ــن ي ـص ـلــون إلـ ــى ثكال
ي ـم ـك ـن ـهــم رؤيـ ـ ــة ج ـ ــزء ض ـئ ـيــل مــن
املدينة ،أبعد مــن أسيجة األل ــواح الخشبية،
سـ ـت ــائ ــر الـ ـخـ ـي ــش ،ال ـ ـ ّـسـ ـ ـق ـ ــاالت ،ال ــدع ــام ــات
ّ
ّ
الضيقة املــدلة
املعدنية ،املجازات الخشبية
م ـ ــن ح ـ ـبـ ــال أو امل ـ ـس ـ ـنـ ــودة ب ــأح ـص ـن ــة ن ـشــر
َ
سألت« :ملاذا
األخشاب ،الساللم ،الحوامل .إذا
ً
يستغرق إنشاء ثكال وقتًا طويال مثل هذا؟»،
ّ
يــواصــل الـســكــان رف ــع أك ـيــاس ،إن ــزال خيوط
ـراش
تـحـمــل قـطـعــا مــن ال ــرص ــاص ،تـحــريــك ف ـ ٍ
طــوي ـلــة صـ ـع ــودًا وه ـب ــوط ــا ،وهـ ــم يـجـيـبــون:
«حـ ّـتــى ال يستطيع خـ ُ
ـراب ـهــا أن ي ـب ــدأ» .وإذا
ُس ـئ ـلــوا إن ك ــان ــوا ي ـخــافــون أن ت ـبــدأ املــديـنــة
ُ
ربـمــا بــاالنـهـيــار والـتـنــاثــر ِقطعًا مــا إن تــزاح
السقاالتُ ،يضيفون بهمسة عجولة« :ليس
املدينة وحدها».
إذا َوض ــع أح ـ ّـده ــم ،غ ـيــر مـقـتـنــع بــاألجــوبــة،
عينه على شــق فــي سـيــاجُ ،يـشــاهــد رافـعــات
ـات أخـ ــرى ،س ـقــاالت من
تـسـحــب عــالـيــا راف ـع ـ
التي تحتضن سقاالت ٍ أخرى ،عوارض ّ
تدعم
عـ ــوارض أخـ ــرى .ي ـســألّ :
«أي مـعـنــى يمتلكه
ِبـنــاؤكــم؟ مــا هــو هــدف مدينة تحت اإلنـشــاء

ٌ
وصف آخر

[]14

َ
تخضرُّ في الضـواحي
بيوت صغيرة
ٌ
ً
ّ
إن لم يكن مدينة؟ أيــن الخطة التي تعملون
ّ
بمقتضاها ،أين املخطط؟».
يجيبون« :سنريك إياه حاملا تنتهي أشغال
ْ
اليوم ،ال نستطيع ّاآلن قطع عملنا».
عـنــد ال ـغــروب يـتــوقــف الـعـمــلُ .يـخـيــم الـظــام
على موقع البناء .السماء ممتلئة بالنجوم.
ّ
يقولون« :ذلك هو املخطط».
■■■

يقول مــاركــو للخان األكــبــر« :أنــا أحكي
وأحــكــي ،ولــكـ ّ
ـن السامع ال يحتفظ إلّا
ّ
يتوقعهاّ .
وصــف
إن
بالكلمات الــتــي
ْ
َ
شيء؛
الكريم
العالم الذي أعرته سمعك
َ
ٌ

عمل بال عنوان لـ أبو القاسم سعيدي (إيران) ،زيت وأُسرُب على قماش1955 ،

ليست أكبر من رأس ّ
دبوس ،نقطة تكشف في
َّ ً
داخلها ،إذا نظرت إليها مكبرة تكبيرًا طفيفًا،
ع ــن ال ـس ـق ــوف ،ال ـه ــوائ ـي ــات ّ ،م ـن ــاور امل ـبــانــي،
الحدائقَ ،
البرك ،األعالم الخفاقة على جوانب
ال ـ ـشـ ــوارع ،ال ـج ــواس ــق ف ــي ال ـس ــاح ــات ،حلبة
س ـبــاق ال ـخ ـيــل .تـلــك الـنـقـطــة ال تـبـقــى هـنــاك:
بعد سنة ستجدها بحجم نصف ليمونة ،ثم
ّ
واسعة باتساع نبات فطرً ،ثم طبق حساء.
ُ
وبعدها تصبح ِمــن ثـ ّـم مدينة بحجم كامل،
ً
املدينة األق ــدم :مدينة جديدة
حبيسة داخــل ُ
ّ
ُ
ت ـش ــق طــري ـق ـهــا ق ــدم ــا ف ــي امل ــدي ـن ــة الـقــديـمــة
وتدفعها نحو الخارج.
َّ
م ــن امل ــؤك ــد أن أول ـي ـن ــدا لـيـســت ه ــي املــديـنــة
الـ ــوح ـ ـيـ ــدة الـ ـت ــي ت ـن ـم ــو عـ ـل ــى شـ ـك ــل دوائـ ـ ــر
ّ
مــتـحــدة املــركــز ،مـثــل ج ــذوع أش ـجــار مــن تلك
ال ـت ــي ت ـض ـيــف ُف ــي ك ــل عـ ــام ح ـل ـقــة إضــاف ـيــة.
ّ
ْ
ولكن ُفي مــدن أخــرى يظل هناك ،في املركز،
الـ ـط ــوق ال ـضـ ّـيــق ال ـقــديــم م ــن الـ ـج ــدران ال ــذي
َ
ت ـبــرز مـنــه الـ ِقـ َـمــم الــذاب ـلــة ،األبـ ــراج ،السطوح
ّ
الـقــرمـيــديــة ،ال ـ ِق ـبــاب ،بينما تـتـمــدد األح ـيــاء
الجديدة حولها مثل حــزام مفكوك .أوليندا
ّ
تتوسع
ليست كذلك :الجدران القديمة فيها

ليست أوليندا
َ
المدينة الوحيدة التي
تنمو على شكل دوائر
ُدرْنا حول أحواض
األزهار نفسها في
الساحات نفسها

ً
ّ ً
مكبرة ،ولكنها
حاملة معها األحياء القديمة،
محافظة على تناسبها فــي أفـ ٍـق أوســع عند
ّ
تطوق األحـيـ َ
ـواف املدينة؛ إنها ّ
ـاء األحــدث
حـ
على
أيضًا
تنمو
التي
تلك
طفيف،
نحو
على
ّ
ً َ
ُ
الهوامش وتصبح أخف كي تفسح مجاال ِلا
ال يــزال أقــرب عهدًا وهو يضغط من الداخل.
ً
وهكذا ،باستمرار ،وصــوال إلى قلب املدينة،

ٌ
جديدة تمامًا ـ في أبعادها
تحتفظ أوليندا
ْ
مات ودفق سائل أوليندا األولى
املختزلة ـ ِ
بس ّ ِ
ال ـل ـم ـف ــاوي وك ـ ــل األولـ ـيـ ـن ــدات ال ـت ــي بــرعـمــت
إحداها من األخــرى؛ وفي داخــل هذه الدائرة
ُ
اآلن ـ رغم أن من الصعب
األعمق تبرعم هناك ُ
تبينها ـ أوليندا التالية ،واللواتي سينشأن
بعدها.
■■■
 ...حاول الخان األكبر التركيز على اللعبة:
ّ
ول ـكـ ُـن سـبــب اللعبة هــو مــا أف ـلـ َـت مـنــه اآلن.
ّ
ْ
ربحُ
ٌ
ّ
ولكن ْ
غاية كل لعبةٍ إما ربح أو خسارة؛
ُ
مــاذا؟ وخـســارة مــاذا؟ مــاذا كانت الرهانات
ُ
وتــزيـحــه يــدُ
ُ
الحقيقية؟ حــن ي ـهــزم ال ـشــاه،
ال ـفــائــز جــان ـبــا ،ي ـظـ ّـل تـحــت ق ــدم امل ـلــك ع ـ ٌ
ـدم:
مـ ّ
ـربـ ٌـع أس ــود أو أب ـيــض .لـقــد وص ــل قـبــاي،
ّ
ب ـت ـجــريـ ِـده لـفـتــوحــاتــه م ــن م ـجــســدات ـهــا من
أجــل اختزالها إلــى الجوهري ،إلــى العملية
امل ـت ـط ـ ّـرف ــة :ال ـف ـتــح ال ـن ـه ــائ ــي ،ذلـ ــك ال ـ ــذي لم
ّ
متعددة األشكال
تكن كنوز اإلمـبــراطــوريــة
بــالـنـسـبــة إل ـي ــه سـ ــوى أغ ـل ـفــة خ ــادع ــة؛ لقد
ُ
اختزل إلى ّ
مربع من خشب منبسط.

ّ
ّ
َ
شطرنجك
عندئذ تكلم ماركو بولو« :إن رقعة
ٍ
ي ــا س ـ ّـي ــدي م ـطـ ّـع ـمــة ب ـن ــوع ــن م ــن ال ـخ ـشــب:
األب ـنــوس والـقـيـقــب .املـ ّ
ـربــع ال ــذي تـحـ ّـدق فيه
ُ
ُ
ن ـظ ــرت ــك امل ـس ـت ـن ـيــرة قـ ـ ِـطـ ـ َـع م ــن ح ـل ـق ــةِ ُ ج ــذع
َ َ
َ ْ
ـام جـفــاف :أنــت تــرى كيف نظمت
نــمــت فــي عـ ٍ
ُ
أليافها؟ هنا عقدة تلمح ملحًا بالكاد يمكن
ّ
تـمـيـيــزهــا؛ ب ــرع ـ ٌـم حـ ــاول أن يـتـفــتــح ف ــي يــوم
ّ
قبل أوانــه ،ولكن صقيع الليل أجبره
ربيعي ّ
على التوقف».
حتى هــذه اللحظة ،لم يكن الخان األكبر قد
أدرك أن األجنبي َعرف كيف ّ
يعبر عن نفسه
ّ
بلغته بطالقةٍ  ،ولكن هذه الطالقة ليست هي
ً
ما أذهلهٌ .
َّ
سماكةّ ،
ربما كانت ُعش
«هنا مسامة أكبر
ّ
يرقة؛ ليس دودة ّخشب ،ألن هذه تبدأ الحفر
ُ
مــا إن تــولــد ،ولكنها يــرقــة فــراشــة ،تلك التي
مضغت أوراق الشجر ،وكانت سببًا في كون
الشجرة اختيرت لتقطع...
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ُ
صور باألبيض واألسود في معرض معلّق
حياة كلب
َ

وقوف على سور ّ
ٌ
عكا

المصور
يقول معرض
ّ
التونسي قيس بن فرحات،
عن تونس ،ما ال يكاد
يعرفه حتى أبناؤها .وإن
عرفوه ،يصعب أن يعبّروا
عنه بشكل مكثّف كما
صوره
في
َ

تونس ـ ليلى بن صالح

ُ
فـ ــي الـ ـث ــام ــن مـ ــن ال ـش ـه ــر الـ ـ ـج ـ ــاري ،افــت ـتــح
مـعــرض فــوتــوغــرافــي بعنوان «حـيــاة كلب»
لـ ـلـ ـمـ ـص ـ ّـور الـ ـت ــونـ ـس ــي قـ ـي ــس ب ـ ــن ف ــرح ــات
( )1986في «غاليري صالح الدين» بسيدي
بــوس ـع ـيــد ،بــال ـقــرب م ــن تــونــس الـعــاصـمــة.
معرض كان ُيفترض ّأن ُيختتم اليوم األحد،
لـكـنــه ســرعــان مــا تــوقــف بـعــد إع ــان وزارة
الثقافة إغ ــاق جميع الـفـضــاءات املرتبطة
بالفنون بــدءًا من يوم الخميس 13 ،كانون
الثاني /يناير الجاري ،وهكذا بقيت صور
ّ
ب ــن ف ــرح ــات مـعــلـقــة ف ــي ج ـ ــدران الـغــالـيــري،
ّ
ولكن دون أن يشاهدها الزوار.
ّ
م ـقــابــل سـ ــوء الـ ـح ـ ّـظ ه ـ ــذا ،ي ـم ـكــن ال ـحــديــث
ع ــن ح ـســن ح ــظ وف ــرت ــه وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجـتـمــاعــي لـصــور مـعــرض «ح ـيــاة كـلــب»،
حـيــث نـقــل ّ
زوار األي ـ ــام األول ـ ــى الـكـثـيــر من

ال ـصــور الـتــي تـضــيء امل ــادة الـفــوتــوغــرافـيــة
ً
التي يقترحها بن فرحات ،فضال عن حسن
استقبال إعالمي وجد مداه في الشبكة.
ُ
ب ـطــراف ـت ـهــا وع ـم ــق ت ـن ـف ـيــذهــا ،ت ـش ـ ّـد ف ـك ــرة
َ
املعرض
املشاهد؛ ثيمة بسيطة مثل تصوير
ّ
تتحول إلى استعارة تختزل مدينة
الكالب
ّ
بــأســرهــا .بـضــع ص ــور تـكـفــي ك ــي ن ـقــول إن
ّ
املصور الفوتوغرافي قد وجد استعارة كي
يقول الكثير عن تونس دون مباشراتية.
ّ
ككل املدن التي تفلت من االنضباط القسري
للدولة ،تؤوي تونس العاصمة آالف الكالب
الـســائـبــة ،وتـتـحـ ّـول هــذه األخ ـيــرة إلــى مــرآة
تعكس واقع الحياة ،أي واقع اإلنسان أيضًا.
هذه الكالب تعيش هي األخرى تحت طائلة
ال ـخ ــوف م ــن ال ـش ــرط ــة ،وت ـجــد ص ـعــوبــة في
تأمني القوت ،وغير ذلك من يوميات ساكني
ّ
تتحول معه
تونس العاصمة ،وهــو وضــع
ّ
الحياة إلى سلسلة من التقلبات بني الحزن
واملغامرة من أجل تأمني األفضل.
اختار بن فرحات أن تكون لقطاته باألبيض

يبدو قيس بن
فرحات وكأنّه قد عثر
على استعارة ّ
تلخص
واقع المدينة

ّ
ف ــي ال ـق ـص ـيــدة األولـ ـ ــى« ،مـ ــوج ع ــك ــا» ،من
ديوان نجوان درويش« ،كرسي على سور
ع ـ ّـك ــا» ،الـ ـص ــادر ع ــن «امل ـ ّ
ـؤس ـس ــة الـعــربـيــة
و«دار الفيل» ،نقرأ:
للدراسات والنشر»
َ
ُ ّ َ ْ ُ ِّ
ـان
ـ
س
ـ
ن
إ
ـل
ـ
ث
ـ
ـ
م
ـر
ـ
ـك
ـ
ف
أ
ن
«ال أس ـت ـط ـيــع إل أ
ِ
ٍ
مجروح بالوجود».
ٍ
ّ
ّ
ال نـسـتـطـيــع ن ـحــن إل أن ن ـفــكــر ب ــأن هــذا
املـجــروح بــالــوجــود ،الــذي وج ــوده ُ
نفسه،
ُ
والدت ـ ــه نـفـ ُـسـهــا ،جـ ـ ٌ
ـرح ،ه ــو ك ــ«ال ـغــريــب»
و«امل ـ ـس ـ ـت ـ ـ َـل ـ ــب» و«املـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ــم» ،أن ـ ـ ـمـ ـ ــوذجٌ
َ
أنطولوجي .الفلسطيني الذي نراه خلفه،
هو ،منذ اآلن ،هذا األنموذج األنطولوجي.
ٌ
ُ
ٌ
وجوده ُ
نفسه سؤال،
مأزوم منذ كان؛
إنه
َ
َ
َّ
َّ
ُ
ُ
ٌ
بل إنه كـ«الغريب» مهجر دائم ،مهجر في
وبلده ،مهجر في ذهابه وإيابه.
َأرضه
َ
َ
َ
نساك َبلدًا َي ّ
تهج ُر
«أت َه َّج ُر َك َوأ
ْ
ِمن تلقاء ن ِ
فسهِ َ
ُ
َ
ُ
الهجران نفسه».
بلدًا هو ِ
إذا ك ــان الـبـلــد نـفـســه م ـهــاج ـرًا أب ــد َّي ــا ،إذا
ّ
ك ــان لـيــس س ــوى ال ـ ِـه ـج ــران ،ف ــإن الــذهــاب
َ
ُ
فصليْ
الفلسطيني ،كما َعـ ْـو ّدتــه ،مـجـ ّـرد
ف ــي ه ــذا ال ـ ِـه ـج ــران .إن ـه ـمــا ال ـش ــيء نفسه
ال ي ـ ــزال ي ـت ـك ـ ّـرر ويـ ـت ــوات ــر؛ هـ ــذا الــرح ـيــل
ّ
الفلسطيني
األنـطــولــوجــي يــدمــغ وج ــود
كما يــدمــغ حـيــاتــه ،إنــه يـتـحـ ّـول بــذلــك الى
عنصر فــي كينونته ،إلــى اس ـ ٍـم آخ ــر ،إلى
تعريف لهَ .
«ق ـلـ ُـت لـهــا رأي ـت ـ ِـك دائ ـمــا تــرحـلــن ودائ ـمــا
َ
ت ْر ِجعني
ُ
ٌ
ال رحيل ِك رحيل
وال ُر ُ
جوع ِك ُرجوع
ُ
ُ
تحمل ِك
ال األرض
َّ ُ ُ ِ ّ
يك».
وال السماء تغط ِ
يـمـكـنـنــا إذن أن ن ـضــع «املـ ـه ـ ّـج ــر» قـبــالــة
«الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــري ـ ـ ــب» اس ـ ـم ـ ــا آخ ـ ـ ـ ـ ـ َـر وأن ـ ـم ـ ــوذج ـ ــا
أن ـطــولــوج ـيــا لـلـفـلـسـطـيـنــي .ال نـنـســى أن
دي ــوان نـجــوان دروي ــش هــو «كــرســي على
ّ
ســور عــكــا» ،إنــه مــن الــداخــل الفلسطيني،
من فلسطني نفسها .نحن هكذا أمام شعر
ّ
ّ
لفلسطينيي
املستمرة
من داخل املعاناة
الـ ـ ــداخـ ـ ــل مـ ـن ــذ احـ ـ ـت ـ ــال ف ـل ـس ـط ــن .ه ــذه
امل ـعــانــاة الـتــي أطـلـقــت املــوجــة األول ــى من
شعراء فلسطني ،موجة درويش والقاسم
والشعراء اآلخرين.
ن ـ ـجـ ــوان درويـ ـ ـ ـ ــش ،امل ـ ــول ـ ــود فـ ــي ال ـق ــدس
امل ـح ـت ـلــة ب ـع ــد ث ــاث ــن ع ــام ــا م ــن س ـقــوط
ف ـل ـس ـط ــن ،هـ ــو مـ ــن املـ ــوجـ ــة ال ـث ــان ـي ــة أو
ُ
ّ
الثالثة ،وهــذه لــم تتضح قسماتها بعد،

فهناك أيضًا التيار الشعري العربي الذي
ال بـ ّـد أن لها مكانًا فـيــه ،ال بـ ّـد أنـهــا ّ
تمت
إليه وتأخذ منه .ال نستطيع ،بالطبع ،أن
نجد إطارًا ّ
عامًا للموجة األولى ،فهي من
ّ
ش ـعــراء لـكــل منهم غ ـنــاؤه ولـغـتــه وعــاملــه،
وهـ ــم ي ـت ـف ــاوت ــون وي ـت ـن ـ ّـوع ــون ح ـت ــى فــي
تناولهم للمسألة الفلسطينية .لكن في
وسعنا القول عن هذا الجيل ،الذي عايش
ّ
واستمر بعده ،إنه ُولدّ في ّإبان
السقوط
املـعــركــة ون ـضـ َـج مــا بـعــدهــا ،لكنها كانت
ال تـ ــزال ف ــي ال ــذاك ــرة وال تـ ــزال أص ــداؤه ــا
حــاضــرة .يمكننا لذلك أن نقول في شعر
ه ــؤالء بـعـ ّـامــة إن ــه شـعــر املـعــرك ًــة ،املعركة
ْ
ال ـت ــي اسـ ـتـ ـم ـ ّـرت ،وإن خ ـي ــال ـ ّـي ــة أح ـي ــان ــا.
ّ
املعركة التي تتطلب الحماسة واإلصرار،
ّ
ب ـقــدر مــا تـتـطــلــب امل ــراث ــي للمستشهدين
ّ
والضحايا ،وهي أيضًا قد تلوح بالنصر
ّ
تتحول،
ولكن قد تقع على الهزيمة ،وقد
ً
كما هي الحال عند محمود درويش مثال،
إلى غناء للهزيمة.
ّأمــا شعر املوجة الثانية أو الثالثة ،فهو،
ّ
كـمــا يـتـ ًجــلــى ف ــي شـعــر ن ـج ــوان درويـ ــش،
وخ ـ ّ
ـاص ــة فــي دي ــوان ــه األخ ـيــر ال ــذي نحن
ٌ
بصدده ،شعر ال يزال السؤال الفلسطيني
ُ
يمثل فيه؛ لم يعد شعر معركة ،إنه بكلمة
شعر ما بعد املعركة ،بعد الحماسة وبعد

تتحول القصيدة إلى
ّ
تأمل ،إلى وقوف ،إلى
ُّ
سؤال في األساس

ّ
يتحول اآلن
الهزيمة .ســؤال الفلسطيني
إل ـ ّـى سـ ــؤال ال ــوج ــود .لـسـنــا ف ــي امل ـعــركــة،
لـكــنـنــا أف ـ ــراد ،أف ـ ــراد وحـ ـي ـ ُـدون ح ـتــى في
ّ
املقبرة« :حتى في املقبرة ِأقف وحيدًا».
«الشقاء ُي ِّ
شبابه» ،كما في قصيدة،
جدد َ
َ
ّ
إلى ما يشبه
والبلد
قاتلَ َ ،
يتحول إلى َقد َر ُ ُ َ
ُ
«البحر الذي أحببته أغرقني ِمرارًا».
عدوًا:
لسنا هناك «سوى األسالف املضطجعني
فــي غـبــارهــم» ،ولـسـنــا فـقــط مـهـ ّـجــريــن في
بـلــدنــا ،لـسـنــا فـقــط وحـيــديــن فــي املـقـبــرة،
ُ
ف ـن ـحــن «أش ـ ـبـ ــاح ه ــا ه ـ ـنـ ــا» .ن ـح ــن لـسـنــا
فقط في ما بعد املعركة ،ذلــك أن «كرسي
ّ
على ســور عــكــا» قــد تـكــون بعبارة أخــرى
ّ
«الــوقــوف على ســور عــكــا»؛ هــا هنا نحن
ً
أمــام األط ــال بــدال مــن املعركة .نحن فقط
َّ
فــي ه ــذه املـقـ ّـدمــة أو فــي ال ـســؤال الطللي:
ّ َ ْ َ
َ
«هل غادر َ
يفاويون ِمن ُمت َر َّد ٍم ُ؟».
الح
ه ـ ــذا قـ ــد يـ ـك ــون م ـف ـت ــاح ــا ل ـ ـقـ ــراءة أ ُخ ـ ــرى
للديوان ،قد يكون مفتاحًا لـقــراءة أخــرى
ل ـل ـق ـص ـي ــدة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة فـ ــي س ــؤال ـه ــا
الــراهــن .ديــوان نجوان درويــش يقف عند
نفسها هي هذا السؤال،
السؤال ،القصيدة
َ
ّ
تتحول
النثر هو هذا الغناء اآلخر ،بحيث
ال ـق ـص ـيــدة إل ــى ت ـ ُّـأم ــل واح ـ ــد ،إل ــى وق ــوف
واحد ،وبكلمة أخرى :سؤال في األساس.
(شاعر وروائي من لبنان)


من سور ّ
عكا ()Getty

فعاليات

ً
مدينة
أن نجد االستعارة التي تختزل

قيس بن فرحات في يوم افتتاح المعرض (أورهان تركي)

السؤال الفلسطيني إذ يتحول إلى سؤال الوجود

عباس بيضون

مدن مخفيّة ()1

َ
خرجت ومعك عدسة ّ
مكبرة،
في أوليندا ،إذا
وتصي َ
ّ
دت بعناية ،قد تجد في مكان ما نقطة

قراءة

ال ننسى أنّه ديوان يأتينا
من داخل فلسطين.
هو ما بعد المعركة،
بعد الحماسة وبعد
الهزيمة .السؤال
يتحول اآلن
الفلسطيني
ّ
إلى سؤال الوجود

مدن مستمرّة ()2
لو ّأنني لم أقرأ حني الوصول إلى ترودَ ،
اسم
ّ
لفك ُ
رت أنني
املدينة مكتوبًا بحروف كبيرة،
ُ
كنت أهبط في املطار نفسه الذي أقلعت منه.
لــم تكن ً الـضــواحــي ،التي عـبــروا بــي خاللها،
األخريات ،ذات البيوت الصغيرة
ُ ْ َ
مختلفة عن ُ َ
ّ
املخض ّرة وامل ْصف ّرة نفسها .باتباع العالمات
ْ
نفسها درن ــا حــول أح ــواض األزه ــار نفسها
فــي ال ـســاحــات نـفـسـهــا .شـ ــوارع قـلــب املــديـنــة
ـارات لم
التجاري عرضت بضائعُ ،رزم ــا ،إش ـ ٍ
تـتـغـ ّـيــر عـلــى اإلط ـ ــاق .كــانــت ه ــذه ه ــي ا ّمل ــرة
األولــى التي أجــيء فيها إلــى تــرود ،ولكنني
َْ
ُ
عرفت مسبقًا الفندق الــذي حدث وأن َحلل ُت
ُ
ُ
فيه؛ سمعت ونطقت مسبقًا مـحــاوراتــي مع
ومشتري ّ
باعة ُ
املعدات ،وأنهيت ّأيامًا أخرى
مماثلة ،ناظرًا خالل الكؤوس نفسها إلى ذات
النقط املتمايلة في وسطها.
س ــأل ـ ُـت ن ـف ـســي« :مل ـ ــاذا امل ـج ــيء إل ــى ت ـ ــرود؟»،
ُ
وأردت املـ ـغ ــادرة سـلـفــا .ق ــال ــوا ل ــي« :يمكنك
َ
ـران ــك م ـت ــى أح ـب ـب ــت ،ولـكـنــك
اس ـت ـئ ـن ــاف طـ ـي ـ ِ
ستصل إلى ترود أخــرى ،هي نفسها تمامًا،
ً
ّ
تفصيال بتفصيل .العالم تغطيه ترود فريدة
ّ
ال ت ـب ــدأ وال ت ـن ـت ـهــي .ال ي ـت ـغــيــر سـ ــوى اســم
املطار».
■■■

والــوصــف الـــذي ســيــدور بين جماعات
حمالي السفن في الــشــارع خــارج بيتي
ّ
ـيء آخــر .وعــاوة على هــذا ،سيكون
شـ ٌ
ٌ
هناك وصــف آخــر ،ذلك الــذي قد أمليه
في أواخــر حياتي ،إذا أخذني قراصنة
جنوة سجينًا وقيّدوني في زنزانة واحدة
مع كاتب قصص مغامرات .ليس الصوت
القصة :إنّها األُذن».
هو ما يهيمن على
ّ

معرض
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واألســود ،خالقًا حالة شعورية تجاه املادة
البصرية الـتــي يـقـ ّـدمـهــا ،دون أن نغفل عن
الـ ُـبـعــد الجمالي لـهــذا الـخـيــار ،بما يضفيه
من تكثيف وصبغة كئيبة ال يمكن فصلها
عن مقوالت املعرض الضمنية .كان ال ّ
بد من
مثل هــذا التباين الـلــونــي ،فـكــاب املعرض
شخصيات فنية مكتملة ،يجري تقديمها
في وضعيات من الحياة تمامًا كما يوضع
ال ـب ـطــل امل ـس ــرح ــي ف ــي م ــواج ـه ــة وضـعـيــات
ُ
ت ـخ ــرج م ــا ف ــي ذه ـن ــه وم ـش ــاع ــره م ــن طــاقــة
نقدية.
م ــن زاوي ـ ـ ــة ن ـظ ــر أخ ـ ـ ــرى ،ي ـم ـكــن أن نـعـتـبــر
املعرض صرخة غضب تجاه تعامل مدينة
مـ ــع ك ــاب ـه ــا (ق ـض ـي ــة الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــوان) .امل ــدي ـن ــة
باعتبارها ذلك القلب البارد والفارغ الذي
ّ
يلوك كل شيء داخل رحى اإلهمال واملنفعة.
ّ
يـتــركـنــا بــن فــرحــات نـتــأمــل مــن يـقــع خــارج
الـتــوظـيــف املـنـفـعــي :كـيــف تـعــامـلــه املــديـنــة؟
هــل تفعل ذل ــك ألن ــه مــن فصيلة ال ـكــاب ،أم
ّ
تفعل األمــر ذاتــه مع كل َمن يوضع في ذات
الوضعية ،ولو كان إنسانًا؟
م ــع م ــرور ال ــزائ ــر ب ــن ص ــور ك ــاب امل ـعــرض،
س ـي ـك ــون قـ ــد زار ك ــذل ــك ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن أم ــاك ــن
ّ
تونس العاصمة .زيــارة بصرية لعلها أكثر
كثافة من زيــارة واقعية ،وذلــك معنى عميق
ّ
مجرد
للفوتوغرافيا ،فهي أبعد مــن كونها
مسك الزمن في لحظة؛ إنها تكثيف للمعنى
ف ــي إط ـ ــار .ي ـق ــول م ـع ــرض «ح ـي ــاة ك ـل ــب» عن
تونس ما ال يكاد يعرفه حتى أبناؤهاّ ،وإن
عرفوه ،يصعب أن ّ
يعبروا عنه بشكل مكثف.
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يُ ّ
ً
جلسة نقاشية
نظم بيت األدب في برلين ،عند السابعة من مساء األربعاء المقبل،
ّ
كل من الكاتبين دوروتيه إلميغر (الصورة)،
بعنوان ما الرواية؟ يشارك فيها
وياكوب نولته ،والباحث والناقد األدبي فولفغانغ هوتنر .يتساءل المشاركون
حول االفتتان الذي يعرفه العالم ،منذ قرنين ،بهذا النوع األدبي.

ُتخ َتتم ،اليوم ،أعمال المؤتمر الثاني للباحثين السوريّين في العلوم االجتماعية،
الذي أطلقه مركز حرمون والجمعية السورية للعلوم االجتماعية في  15من
الشهر الجاري .على برنامج اليوم ندوتان حول الفن السوري في زمن االستبداد
يقدمهما ،بدءًا من
والفن السوري في دول الشتات 2011 :ـ الوقت الحاضر
ّ
منتصف الظهيرةّ ،
كل من عبد الرزاق الحسيني وفهد شوشرة.
تستمر ،حتى مساء اليوم ،فعاليات النسخة السادسة من برنامج ليالي القراءة،
الذي يحتفي بالقراءة عبر مئات األمسيات والمعارض والــورش التي ُتقام في
مختلف مدن وبلدات فرنسا .من فعاليات اليوم قراءة ُتقام في مكتبة فرنسا
ّ
يتذكر البحر؟ للكاتب الجزائري محمد ديب (الصورة).
الوطنية لمقتطفات من َمن
المهرجان عنوان معرض للتشكيلية أمينة سالم ،افتُتح في غاليري مصر
بالقاهرة يوم األحد الماضي ويستمرّ حتى الثالث من شباط /فبراير المقبل .تحضر
المرأة كثيمة أساسية في أعمال الفنّانة المصرية ( )1981التي تجمع في لوحاتها
وتقدم شخوصها وكأنها في مهرجان راقص.
بين األلوان الزيتية والكوالج،
ّ

