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صدر قديمًا

شعر

غرائب
المكتوبجي

ٌ
سموات صغيرة زرع ْتها النسائم في الثلج

نجمة الكلب
جوالن حاجي

المقص
ّ
ّ
بالسبابة والوسطى
ُ
ُ
يد املنتصر تشتم املوت.

ُ
اإلصالح
غاية النقد
سليم سركيس
ُ
تصويب
ٍ
بسوء أقلّ
باسم النبريص

ّ
ُأ ّ
عيد على عبد الفتاح ،السوداني
مـ ــن أم درمـ ـ ـ ـ ــان ،وهـ ـ ــو ج ــال ــس
ع ـل ــى الـ ـط ــاول ــة ال ـخ ـش ـب ـي ــة ،مــع
تـيــريــزا وإيــدال ـيــا وألـيـكــس (مــن
السلفادور وفنزويال).
ّ
أت ـمــنــى ل ــه أن يــأتــي عـيــد الفطر
ٌ
القادم ،وهو حاصل على الورق.
ّ
يتمنى لي باملثل ،ويضحك:
«وال ـل ــه ،يــا زول ،ه ــذا الـعـيــد من
أتـ ـع ــس مـ ــا يـ ـمـ ـك ــن .أع ـ ـ ــان ال ـل ــه
الناس».
فـ ـ ـ ـ ــأرد« :ال ـ ـص ـ ـبـ ــر .الـ ـصـ ـب ــر يــا
ّ
عـبــد ال ـفــتــاح ،فــاملـخـ ّـيــم هــو زمــن
ال ـش ــدائ ــد ع ـنــد ال ــاج ــئ ،وب ـعــده
ت ــروق األم ــور ،بالحصول على
ورق ،وتحلو».
«إن شاء الله».
وأتضاحك مع أليكس الفنزويلي
وأنا أخبره ،بلغته ،أن للمسلمني
عـ ـي ــدي ــن فـ ـق ــط طـ ـ ـ ــوال ال ـس ـن ــة،
فيقول إن لدينا الكثير الكثير
ّ
م ــن األعـ ـي ــاد ،ك ــل دولـ ــة التينية
ع ـلــى ِح ـ ــدةّ ،أمـ ــا ه ـن ــا ،ف ــا عيد
ّ
للروبوتات ،مع أنهم ـ أذكره ـ في
ِخ ّ
ضم عيد الصعود اآلن.
أليكس يسخر من البلجيك ،ألنه
ّ
ت ـلــقــى ال ــرف ــض ،وه ــو اسـتــأنــف
عند املحامي ،وينتظر َقد َره.
ّ
ّ
عبد الفتاح ينسحب لكي يكلم
ال ــوال ــدة ف ــي ال ـغــرفــة ،وأك ـم ــل أنــا
بقية سـيـجــارتــي ،بينما تــريــزا
ّ
وإيــدال ـيــا تـبـتـسـمــان وتـتـكــلـمــان
ع ــن الـبـنــت أل ـي ـســا ،وم ــا فعلته،
أمـ ـ ـ ـ ــس ،ب ـع ـش ـي ـق ـه ــا خ ــوس ـي ــه
فرناندو أليساندرو باييكا.
ّ
صباح الخير وكل عام والفقراء
ّ
أقل ،وأسماء َ
أقصر.
بسوء
ٍ

في «غرائب المكتوبجي»
( ،)1896يوثّق الصحافي
اللبناني واقع الصحافة
السورية بعد صدور
«قانون المطبوعات»
العثماني ،حيث فتحت
مخاوف الحكومة الباب
لمقص الرقيب
محمود منير

ب ـعــد إص ـ ــدار ال ـس ـل ـطــان الـعـثـمــانــي،
األول ،التشريع ّ
عبد العزيز ّ
األول من
نوعه في الدولة لتنظيم الصحافة
ّ
في آب /أغسطس عام  ،1865تمتعت الجرائد
الـصــادرة في سورية ولبنان والـعــراق آنــذاك
ب ـق ـ ْـد ٍر مـعـقــول مــن ال ـحـ ّـريــات لــم يـكــن متوفرًا
ملطبوعات صـ ّـدرت في سنوات سابقة وكان
مصيرها التعثر بسبب انتقادها سياسات
الدولة.
يمض أكثر ًمن عشر سنوات حتى واجهت
لم
ِ
الصحافة حملة ممنهجة من التضييق مع
ّ
تولي السلطان عبد الحميد الثاني السلطة؛
حملة ّ
تسببت في إغالق معظمها ،ما اضطر
ّ
صحافيني كثرًا من بالد الشام لالنتقال إلى

قلم الذع يزعج السلطات
ٌ

تمتلئ سيرة سليم سركيس بالحكايا التي
ُتــامــس فــي بعض األحــيــان الصياغة
البنائية لألسطورة ،لكنها تأتي أيضًا في
قالب من السخرية السوداء الذي يُشبه
كصحافي .إذ نعرف ،مثًال ،من
سخريته
ّ
كُ تب السيرة حوله ،أنه اعتُقل من قبل
رجــال الخديوي في يوم زفافه ،كما
نقرأ قصصًا عن تعرّضه للـ«فلَقة» من
قبل السلطات العثمانية .الشيء الوحيد
غير األسطوري ،كما يبدو اليوم ،هو أنه
قلم يزعج السلطات ،إن كان
كان صاحب
ٍ
في بيروت أو مصر.

(شاعر فلسطيني
مقيم في بلجيكا)

متابعة

ال ـق ــاه ــرة ،حـيــث نـقـلــوا خـبــراتـهــم وســاهـمــوا
ب ـ ـ ـ ــرؤوس أمـ ــوال ـ ـهـ ــم فـ ــي ت ــأس ـي ــس عـ ـ ــدد مــن
ً
املطابع ،ما اعتبره ّ
مؤرخون عامال أساسيًا
في نهضة الصحافة املصرية.
اللبناني سليم
من بني هؤالء كان الصحافي ّ
سركيس ( ،)1926 – 1869الذي وثق تجربته
فــي الصحافة ـ ـ منذ أن كتب مقاالته األولــى
وه ـ ــو فـ ــي ال ـخ ــام ـس ــة عـ ـش ــرة مـ ــن عـ ـم ــره فــي
ّ
مجلة «الجنان» التي كــان يترأس تحريرها
س ـل ـي ــم ب ـ ـطـ ــرس الـ ـبـ ـسـ ـت ــان ــي ،ثـ ــم ع ـم ـل ــه فــي
صحف صــدرت فــي بـيــروت وبــاريــس ولندن
ـاب ب ـع ـنــوان «غــرائــب
واإلس ـك ـنــدريــة ـ ـ فــي ك ـتـ ٍ
املكتوبجي» صــدر عن «مطبعة الـســام» في
العاصمة املصرية سنة .1896
ّ
يفتتح املــؤلــف كتابه بثالثة أبـيــات للشاعر
العباسي سليمان بن يزيد العدوي يقول في
آخــرهــا»« :يــا للرجال لــداء ال َ
وقائد
دواء لــه/
ٍ
ٍ
ذي ع ـم ـ ًـى ي ـق ـتــاد ع ـم ـيــانــا» ،م ـ ّ
ـدون ــا ع ـشــرات
ال ــرواي ــات ال ـتــي جـمـعـهــا ح ــول املـكـتــوبـجــي ـ
مراقب الجرائد والصحف أيــام العثمانيني ـ
كما درج على تسميته آنذاك.
ويـ ـشـ ـي ــر س ــركـ ـي ــس إلـ ـ ــى أن سـ ــوريـ ــة (بـ ــاد
الشام) كانت أقــدم مكان ظهرت فيه الجرائد
السياسية والعلمية فــي الـعـهــد العثماني،
ح ـيــث ال ـح ـ ّـري ــة مـطـلـقــة ل ـج ــرائ ــد ب ـي ــروت وال
األمر على ذلك الحال إلى
مراقبة عليها ،ودام َ
ضعفها أمام ّ
تعدد الصحف
أن رأت الحكومة
وميل الشعب السوري إلى املطالبة بحقوقه
على صفحاتها.
ُ
ويجمل سركيس نكباته التي تــوالــت عليه،

ّ
بالسبابة والوسطى
ّ
أرسم على جدار املحطة
ّ
كلبًا من ظل
ُّ
ٌ
نباحه صامت حني تدق النواقيس.
ٌ
يدي طفلة
َ
ُّ
تقص خيوط املطر.
َ
ّ
املقص.
ال صليل لهذا
َ
َ
شؤم إذا فتحته
ال
ُ
ُ
ْ
لت ّ
حيي به مولودًا وتحييه.
ٌ ّ
طفلة تكلم يديها ،في هذه العتمة،
ُ
تقطع الحبال التي تسقيني َ
دم املاضي ـ
ّ
ّ
أصابعها الصغيرة املثلمة بالغمازات
ُ
ّ
شفتي.
تباعد
■■■

مترجم روايات «عبير»
في أثينا
ُ
ندمي هنا ما قلته هناك:
ّ
«بكائي مخلصي.
ب ـي ـنــي وب ـي ـن ـهــم هـ ــذا األف ـ ـ ــق ،وح ـلـ ُـم ـهــم
قتلي».

سليم سركيس (رسم أنس عوض ،العربي الجديد)

ف ـه ــو ،ال ـ ــذي ُول ـ ــد ف ــي بـ ـي ــروت  ،صـ ــار بحكم
مولده من رعايا الدولة العثمانية في فترة
ُ
عها ،كما أن أهله أرسـلــوه إلّــى املدرسة
تراج ّ
ُ
حيث تلقى شيئًا من العلم استحق أن يشفق
ّ
عليه الجاهل ،كما يقول ،مشيرًا إلى أنه تعلم
ّ
ّ
اإلن ـك ـل ـيــزيــة ال ـت ــي مــكـنـتــه م ــن االط ـ ــاع على
ُ
ّ
مؤلفات تدعو إلى ّ
الحرية والتقدم؛ ثم عهدت
إلـ ـي ــه ،ب ـعــد ت ـخ ـ ّـرج ــه ،إدارة ت ـحــريــر جـ ّـريــدة
«لسان الـحــال» مـ ّـدة ثماني سـنــوات ،لكنه لم
ّ
يتمكن من ممارسة ّ
حريته في إدارتها؛ وبعد
ّ
ذلك ارتحل إلى أوروبا فازداد تقديرًا للحرية،
ّ
ْ
لكن ما لبث أن عاد إلى بيروت حتى خضع
من جديد لرقابة املكتوبجي.
ّ
يتتبع سركيس عملية الرقابة منذ أن يكتب
مـحـ ّـرر الـجــريــدة العثمانية مـقــاالت جريدته
ُ ّ
ُ ّ
وت ــرت ــب ح ــروف ـه ــا وت ـص ــل ــح أغ ــاط ـه ــا حتى
ت ـص ـيــر ج ــاه ــزة لـلـطـبــع والـ ـت ــوزي ــع ،فتبعث
اإلدارة بـنـسـخـتــن م ـن ـهــا إلـ ــى املـكـتــوبـجــي،
ّ
ّ
والعمال أن ينتظروا
واملحرر
وعلى املطبعة
ً
ُ
َ
رج ــوع امل ـس ـ ّـودة امل ــذك ــورة الـتــي تــرســل ع ــادة
عند العاشرة صباحًا ،قبل أن يبدؤوا الطبع
بعد رجوعها فــي الثالثة أو الرابعة عصرًا،
لـتـعــود وق ــد ُحــذفــت منها ع ـب ــارات ومـقــاالت
ّ
ً
ّ
املحرر بديال عنها لتظل تروح وتجيء
يضع
ـوافــق األخير
بينه وبــن املكتوبجي حتى يـ ِ
على املسودة النهائية بوضع توقيعه الذي
ال ي ـحــول أي ـضــا دون إي ـق ــاف ال ـج ــري ــدة بعد
طباعتها إذا ما صدر ٌ
أمر بذلك من اآلستانة.
ومــن الغرائب التي يوردها الكتاب ،تغييره
كـ ـلـ ـم ــات مـ ـث ــل «مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادي» إل ـ ـ ــى «حـ ـبـ ـيـ ـب ــي»،

منع المكتوبجي
نشر مقاالت لشخصيات
نسائية في الجرائد
سورية كانت أقدم
مكان ظهرت فيه الجرائد
في العهد العثماني

و«خـ ـلـ ـع ــت» إل ـ ــى «ت ـ ــرك ـ ــت» ،و«خـ ـلـ ـي ــع» إل ــى
«ب ـ ـ ــدون» ،و«ع ـ ـ ــذول» إل ــى «رقـ ـي ــب» ف ــي نشر
خ ـبــر ن ـشــرتــه ج ــري ــدة «امل ـش ـي ــر» ف ــي عــددهــا
السابع والـثــاثــن عــن أبـيــات أنشدها عبده
الحامولي في حفل أقيم في حضرة السلطان
بإسطنبول ،حيث اعترض املكتوبجي على
مفردات لم يعترض عليها السلطان ذاته.
وفــي إعــان نشرته جريدة «املصباح» يأتي
فـيــه أن «قـطـعــة األرض املـشـتـمـلــة عـلــى بيت
ّ
مــؤلــف مــن أربــع َأوض (غ ـ َـرف) ومطبخ ودار
ّ
ملك محمد علي الطرابلسي مـعــدة لألجرة،
وعلى الراغبني مخابرة صاحبها» ،مــا كان
ّ
مــن املكتوبجي إل أن رفــض اسـتـخــدام كلمة
ُ
ّ
«ملك» التي ال تستخدم من وجهة نظره إل
للحديث عن السلطان ،ليصبح اإلعــان« :إن

دار اإلمبراطور محمد علي الطرابلسي ّ
معدة
ّ
لإليجار» ،ولم تفلح كل املحاوالت لثنيه عن
جهله.
وعلى غــرارهــا ،منع الرقيب نشر أخـبــار عن
ُ
ش ـخ ـص ـيــات ت ـح ـمــل كـ ـن ـ ًـى م ـثــل «س ـل ـطــانــي»
ّ
و«مــلـ َـوك» واستبدلها بـ«سلطا» و«مــالــوك»؛
أو حذف عبارات رثاء ألحد أفراد عائلة «كرم»
ألنه رأى أن ذلك من شأنه أن ُيبكي ّ
القراء وأن
ه ــذا لـيــس م ــن واج ـب ــات ال ـص ـحــافــي؛ وكــذلــك
كلمة «الـحــركــة» فــي كتاب ليوسف حرفوش
ً
ّ
تضمن أمثاال باللغتني الفرنسية والعربية،
ومنها مثل «الحركة فيها بركة» ألنه اعتبر
أن الحركة تفيد «الثورة».
ّ
وي ــذك ــر املـ ــؤلـ ــف أن ص ـح ــف بـ ـي ــروت ن ـشــرت
مـقــاالت لشخصيات نسائية ّ قبل أن يوقف
املكتوبجي نشر ّ
أي مقال موقع باسم امرأة،
ّ
ألن «ذل ــك يـفـتــح عـقــولـهــن أك ـثــر م ــن الـ ــازم».
ّ
وف ــي طــرفــة أخ ــرى تتعلق بمنعه ذك ــر كلمة
ّ
«مـ ـ ــدرسـ ـ ــة» وت ـغ ـي ـي ــره ــا ك ــلـ ـم ــا وردت إل ــى
«مكتب» ،أن الرقيب استبدل مدينة مــدراس
في مقال حول الهند إلى كلمة «مكتب» أيضًا!
خاتمة الكتاب الــذي عـ ّـد أربعًا وخمسني
في
ً
ّ
غـ ـ ــري ـ ـ ـبـ ـ ــة ،ي ـ ــرف ـ ــض سـ ــرك ـ ـيـ ــس االت ـ ـ ـهـ ـ ــامـ ـ ــات
املـ ّ
ـوجـهــة إلـيــه بالخيانة والــرغـبــة باالنتقام
م ــن امل ـك ـتــوب ـجــي ،ب ـقــولــه «إن ـن ــي غ ـبــر خــائــن،
فصديقك َم ــن صـ َـدقــك ال مــن صـ ّـدقــك .وإنـنــي
ً
ال أطعن على دولتي ّ
حبًا بسواها بل غيرة
ً
عـلـيـهــا ورغ ـب ــة ف ــي إصــاح ـهــا ،وإن حكومة
ب ـي ــروت تـعـتـبــرنــي ،وإن ـن ــي ك ـنــت ف ــي ب ــادي
ّ
ّ
محل رضى الحكام وثقتهم».

َ
صخب تونس
مالذ للهاربين من
مسك إغالق
ٍ

موسيقي
خط النهاية لحلم
ّ
ّ
ال تقف األسباب
االقتصادية وحدها
وراء إغالق اإلذاعة
الموسيقية في تونس،
كما يبدو في ظاهر
األمر .هناك بيئة عامة
ال يمكن أن تعيش فيها
مشاريع كهذه

تونس ـ ليلى بن صالح
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ّ
ل ـس ـن ــوات ،كـّ ــان ك ـث ـي ــرون م ــن س ــك ــان مــديـنــة
ّ
تــونــس يـتـنــقـلــون بــن مـحــطــات ال ــرادي ــو ،في
بيوتهم أو سياراتهم ،فال يعجبهم شيء ،ثمّ
َيـسـتـقـ ّـرون عند اإلذاع ــة املوسيقية «مـســك»،
ف ــرارًا مــن بقية املـحـطــات الـتــي ال تـهــدأ فيها
س ـج ــاالت ال ـس ـيــاســة وامل ـج ـت ـمــع ،وك ـث ـي ـرًا ما
تسقط في التهريج والتفاهة.
ل ــم ي ـعــد ذل ــك مـمـكـنــا م ـنــذ ي ــوم األربـ ـع ـ ُـاء 19
ك ــان ــون ال ـثــانــي /يـنــايــر الـ ـج ــاري ،فـقــد أعـ ِـلــن
ّ
تداولت مواقع
إغالق املحطة اإلذاعية .يومهاَ ،
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ت ــدوي ـن ــة أح ــد أشـهــر
أصــوات القناة ،جيهان التركي ،التي كتبت:
«كان حلمًا بإذاعة ثقافة وموسيقى ،بدأناها
ّ
املحبة وقد عرفنا الناس من خالل
بكثير من

املــوسـيـقــى» .وتـضـيــف فــي نـبــرة جمعت بني
السخرية وامل ــرارة« :كثيرون ّ
أحبوا «مسك»،
كــان ّ
تحديًا أن يتابع الـنــاس إذاعــة ثقافية...
ّ
لـكــن أهــم حملة إشـهـ ّـاريــة قّــام بها مستمعو
«مسك» كانت حني توقف بثها».
ـأس ـس ــت «مـ ـس ــك» ف ــي ص ـي ــف  2016كـ ـ ّ
تـ ّ
ـأو ًل
إذاعـ ــة ثـقــافـيــة خــاصــة ف ــي ت ــون ــس ،مـقـتــرحــة
ّ
خــطــا سـمـعـيــا مـخـتـلـفــا ي ـضــع امل ـتــاب ـعــن في
أفـ ـ ــق م ــوس ـي ـق ــي غـ ـي ــر اسـ ـتـ ـه ــاك ــي ،وك ــان ــت
أيضًا محاولة للرفع من املستوى
برامجها ً
ال ـعــام مـقــارنــة بـمــا تـقـ ّـدمــه الـقـنــوات اإلذاع ـيــة
األخــرى .خلقت هذه الخيارات هوية خاصة
ُّ
همت باملبالغة في النخبوية
باإلذاعة ،وإن ات ّ
ّ
أو الـتـغــريــب ال ـفــنــي ،حـيــث إن مـعـظــم املـ ــادة
ْ
املوسيقية املقترحة كان من الشمال ،وإن كان
ذلك منطقيًا باعتبار أن نزعة التجريب تظهر
املنطقة من العالم أكثر من املناطق
في هذه
ُ
الـقــريـبــة مــن أذن املستمع الـتــونـســي ،ونحن
ّ
التلوث الــذي يطاول املوسيقى
نعرف حجم
اليوم.
العربية
ّ
َ
فــتـ َـح إغ ــاق «م ـســك» مـلــفــات كـثـيــرة ،أبــرزهــا

ليس غريبًا أن تتوقف
القناة؛ األغرب أنها
استم ّرت لخمس سنوات

بلد مديون،
مديونًا في ٍ
ْ
َّ
ّات ـ ـكـ ـ ُ
ـأت إلـ ــى م ــرك ـ ٍـب م ـحــطــم ولـ ــم أك ـمــل
طريقي.
ـارق ال ـيــونــان فـفــارقـنــي ال ـلــه حني
ل ــم أْف ـ ـ ِ
أتمم ُت توبتي
وآواني هذا األرخبيل وآنستني
ج ــدران ـ ُـه ال ـب ـي ـضــاء الـخـفـيـضــة ،أب ــواب ــه
ُّ
الزرق
ْ
كسموات صغيرة زرعتها النسائم في
ٍ
الثلج.
ُ
هواء الجزر
العني تصفو في
ِ
َ
نهار من الصوم،
ِ
الراهب ُإثر َ ٍ
كعقل َ
صفو الصباح.
يفسد
خوف
ُ
وال َ
ياقات الغيم.
ال بروق تحرق
ِ
ْ
فرغت مما رأت.
عيني
ُ
ّ
بشمس الهدوء
النقي
الهواء
ِ
ٌ
غامر نظرتي.
َ ّ
ُّ
ُ
خطوات تكفي ليتالحم ظلي وظل
بضع
ٍ
صنوبرة،
ّ
جفني
ألرى تحت
ً ُ
فتاة ترخي الجفون على عاشقها
ُ
َ
أخضر خفيفًا
تلبس قميصًا
يـ ـش ـ ّـف ع ــن َل ـع ــوت ــن خ ـم ـ ّ
ـري ـت ــن كـبـحــر
هوميروس
ال ـح ـل ـم ـت ــان تـ ـعـ ـل ــوان وتـ ـ ـط ـ ــوالن شـيـئــا
فشيئًا
َ
كقرن ْي حلزون
ّ
الندي
الهواء
في
ِ
ّ
بني عاصفتني رعديتني.
■■■

سقراط *
قسم
َ
َ
وسوريا ،نجمة الكلب،
ّ
سأتبنى كلبًا ال ّ
سي َد له
ُ
صمته ال ُيشترى
ُ
ّ
زكمه النفايات،
ال يعزه أحد ،ال ت ِ
املسالخ في الفجر،
ال
يرتاد ُ
ّ
يتشمم خصى الغرباء،
ال
ال يرسم الحدود بالبول،
ينبح على الخائفني في قطار اللغات
الصاعدين من دون بطاقات،
َ
سائبًا رافق ضائعني في الجبال
ّ
ودل ـهــم نـبــاحــه فــي الـغــابــات إل ــى طريق
النجاة.
■

ّ
أربي في روحي جروًا ضائعًا
يحلم بعظام الكلمات،
شائخ املالمح
أتـخـمـتــه ب ـقــايــا األف ـك ــار ال ـتــي التهمها
تحت موائد املوتى.
بضعفهِ أحتمي من الغرباء،
بغضبي املضحك.
يؤنسني في وحشة النزهات
وال يستطيع حراستي من اللصوص.
س ــدى ّ
أدرب ـ ــه عـلــى ط ــرد الـهـلــع ف ــي ليل
النهار:
ْ
«انهض ِس ْر على قائمتيك الخلفيتني.
َّ
ُعض الخوف ذا األيدي املائة.

ّ
ُ َّ
هز ذيلك للبقال إذا ابتسم.
ّ
ـف األط ـف ــال ح ــن ي ــت ـخ ــذون أشـكــال
الطـ ـ ِ
شياطني.
افر ْحَ .
َ
انب ْح»...
سيبقى جروًا ضعيفًا
ُ
يكبر وال يقوى على النباح.
ال
* ف ــي ج ـم ـهــوريــة أفـ ــاطـ ــونُ ،ي ـق ـســم س ـقــراط
بــالـكـلــب م ـ ّـرت ــن .ق ــد ي ـكــون امل ـق ـصــود ه ــو اإلل ــه
الفرعوني أنوبيس ،الـبــارز في «كتاب املوتى»،
وال ـق ـ َـس ــم ب ـك ـلــب م ـصــر ت ــوك ـي ـ ٌـد ال ـق ــاس ــم عـلــى
صــواب ما ُيفترض .االحتمال الثاني أضعف،
وتأويله على منوال َ
القسم بمواقع النجوم في
الـقــرآن .النجمة األملــع في كوكبة الكلب اسمها
«ســوريــا» لــدى اإلغــريــق و«الـشـعــرى اليمانية»
لدى العرب.

■■■

شاهد الثعلب
تعانقني هاتفًا ملء صدرك:
«مشتاق لك!»
وفي قلبك بصقة.
شـ ـه ـ ٌ
ـود ك ـث ـي ــرون رأون ـ ـ ــا نـ ـم ــدح ال ــذي ــن
حسدناهم
ّ
شبانًا يدخلون املواخير
ويخرجون إلى املستقبل
كعيون الرؤساء
بدماء زرقاء
ٍْ
ِ
مألتها الفيروسات باملوت.
(شاعر ومترجم سوري مقيم في باريس)

منحوتة «كلب» لـ ألبرتو جياكوميتي (سويسرا) ،برونز)Getty( 1951 ،

فعاليات

ت ـم ــوي ــل املـ ـ ّ
ـؤس ـ ـسـ ــات اإلع ــامـ ـي ــة وه ـش ــاش ــة
ّ
امل ـش ــاري ــع ال ـث ـقــاف ـيــة ،ك ـمــا ع ــب ــر ك ـث ـيــرون عن
اع ـت ـقــادهــم ب ــأن ه ــذا امل ـص ـيــر ك ــان مـحـتــومــا،
ليس ألسباب اقتصادية وتنظيمية فحسب،
ّ
ب ــل ألن ال ـج ـم ـهــور ل ــم ي ـكــن مــؤم ـنــا ومـ ـق ـ ِّـدرًا
ً
ّ
للخدمة التي كانت تقدمها «مـســك» ،فضال
عن الجمهور الذي لم يلتفت إليها وهي ترفع
راية موسيقى مختلفة عن السائد.
كـثـيــرون ق ــرأوا مــا حــدث بــاعـتـبــاره انـتـصــارًا
ل ـلــرداءة الثقافية ،فــاإلذاعــات الـخـ ّ
ـاصــة التي
ت ـق ــوم ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم الـ ـخ ــدم ــات لـلـسـيــاسـيــن
ورجــال األعمال ليست ّ
مهددة بــذات املصير،
وك ــذل ــك ال ـق ـن ــوات ال ـت ــي ج ـع ـلــت م ــن الـ ـب ــذاءة
ً
والكذب تجارة مزدهرة.
ّ
اإلعالمية شـيــراز بن
فــي تدوينة لها ،علقت
ً
ـاق «م ـســك» قــائـلــة« :ف ــي نفس
م ــراد عـلــى إغ ـ ّ
ال ـيــوم ال ــذي تــوق ـفــت فـيــه إذاعـ ــة «م ـســك» عن
ال ـب ـ ّـث ،فـتــح مـحـ ّـل ق ـمــار جــديــد أب ـ َ
ـواب ــه بأحد
ِ
أه ـ ّـم شـ ــوراع الـعــاصـمــة ،لـيـنـضــاف لـعـشــرات
ّ
املحلت من هذا النوع .اليوم تنطفئ شمعة
ّ
ويحل مكانها الظالم .اليوم تخفت املوسيقى
وتتعالى ثغثغة آالت الربح السريع وسرقة
أحالم املغلوبني في بلد لم يعد يهدي الحلم».
ح ـ ــن نـ ـق ــف أمـ ـ ـ ــام صـ ـ ـ ــورة س ـ ــوداوي ـ ــة ك ـه ــذه
لتونس ،وفيها الكثير من الواقعية ،لن يكون
مــن الغريب أن تتوقف «مـســك» عــن الـبــث ،بل
ّ
إن األغـ ــرب أن ـهــا اس ـت ـمـ ّـرت ف ــي ال ـب ــث لخمس
ّ
سيضطر َمن ال يحبّ
سنوات ونصف .بعدها،
البرامج الحوارية الصاخبة ونشرات األخبار
ّ
ومنوعات التفاهة ،أن يغلق الراديو...

يُفتتح ،عند السادسة من مساء غد الثالثاء ،في «غاليري خان المغربي» بالقاهرة
ّ
خطية للفنان السوري منير الشعراني ( ،)1952ويتواصل حتى
معرض إيقاعات
يضم المعرض أعماًال جديدة للفنان الذي درس
السابع عشر من الشهر الجاري.
ّ
ّ
والخط العربي ،تحتوي مقوالت لعدد من الشعراء والفالسفة العرب.
الغرافيك

ّ
ينظم «نادي الروايات اإلنكليزية» في «مكتبة قطر الوطنية» بالدوحة ،عند السادسة
من مساء بعد غد األربعاء ،لقاءه الشهري لمناقشة رواية الهدية األخيرة للكاتب
الزنجباري عبد الرزاق قرنح ( )1948الذي حاز «جائزة نوبل لألدب» لعام  .2021تدور
مهاجر من شرق أفريقيا يستعيد في لندن ماضيه وذاكرته
أحداث الرواية حول ُ
بعد إصابته بجلطة دماغية.
حتى التاسع عشر من شباط /فبراير المقبل ،يتواصل في «غاليري ديفيد زويرنر»
بلندن معرض روي ديكارافا :أعمال مختارة ،والــذي افتُتح منتصف الشهر
يضم المعرض مجموعة من الصور باألبيض واألســود يتناول فيها
الجاري.
ّ
الفوتوغرافي األميركي من أصل أفريقي ( )2009 - 1919يوميات السود في حي
هارلم النيويوركي.
يقدمها الموسيقي اإليطالي الشاب
خارج الصندوق السحري عنوان أمسية
ّ
جيانكارلو بالينا عند السابعة من مساء اإلثنين المقبل ،ضمن فعاليات «موسيقى
ـؤدي بالينا مقطوعات لمؤلّفين مثل باخ
اآللــة» في «دار األوبــرا» بمسقط .يـ ّ
ودومينيكو سكارالتي وإدفارد غريغ بالعزف على األكورديون ،والناي ،والدربوكة.

