
العربي،  الــعــالــم  يواجهها  ووجــوديــة  ثقافية 
ل  ومــن الصعب رؤيــة الحل فــي األفــق مــع تغوُّ
 

ّ
الطبقات الحاكمة على الثقافة كمجال مستقل
وحــــــّر، بــعــيــدًا عـــن ســيــاســة اإلمــــــاء والــطــاعــة 

العمياء التي ال تنتُج إال أصنامًا متحّركة.
 الدراسات 

ّ
ويبدو األمر أغرب حني تكتشف أن

واألميركية  األوروبــيــة  هنا  )وأقــصــد  الغربية 
على وجه التحديد( تأخذ النصوص األدبية 
مستوى  إلــى  واإلســامــيــة  العربية  والثقافية 
املواد  الفهم والتحليل، فتصبح هذه  آخر من 
ر الــوعــي  ذات قــيــمــة كــونــّيــة مـــن نــاحــيــة تـــطـــوُّ
ــم الــعــربــيــة الــســابــقــة  ــ االنـــســـانـــي وأحــــــوال األمـ
وأهمّية هذه النصوص بالنسبة إلى العصر 

الحالي.
لـــنـــرّكـــز، هـــنـــا، عــلــى الــشــعــر الــجــاهــلــي كــمــثــال 
س بصَور معّينة في العالم العربي، بينما  ُيدرَّ
ــتــــه فـــي الـــعـــالـــم الــغــربــي  أخـــــذت وتـــأخـــذ دراســ
منحًى آخر. وبالطبع هناك نقاد عرب أبدعوا 
في  هــم  بينما  وتــحــلــيــلــهــا،  ثقافتهم  فــهــم  فــي 

كنف الثقافة الغربية على وجه التحديد.
ــعــــرب لــلــتــراث  ــاب الــ ــ

ّ
ــت ــ ــُك ــن الــ ة الــكــثــيــر مــ قـــــــراء

العربي، وخصوصًا الشعر، تتسم بالوصفّية، 
الــنــص. فعلى  األيــديــولــوجــي على  أو بالحكم 
سبيل املثال، هنا نجد الكاتب أو القارئ يرّكز 
كبنيان  ال  منفصلة  كــأبــيــات  الــقــصــيــدة  عــلــى 
كــامــل مــتــكــامــل لـــه طــاقــة بــاطــنــّيــة، وبــالــتــالــي 
مــعــنــى عـــضـــوي مــتــكــامــل ذو أبــــعــــاد نــفــســيــة 
ة الـــنـــص بيتًا  ــحــهــا قــــــراء

ّ
وفــلــســفــيــة ال تــوض

ــذه الــطــاقــة الــكــامــنــة هـــي الــتــي تــحــّرك  بــيــتــًا. هـ
ــّبـــُت مــعــانــيــه، فــهــي طـــاقـــة ســيــاق  ــثـ الـــنـــص وتـ

مـــحـــّدد وفــلــســفــة أو رؤيــــة مــعــّيــنــة، أو شــعــور 
 ،

ً
نــابــع مــن واقـــع مــعــنّي يخص الــشــاعــر. فمثا

تعّود  املتنّبي،  أو  القيس  امــرأ  نــدرس  عندما 
أساتذة الشعر العربي العرب قــراءة قصائده 
في  والجماليات  املعاني  حني 

ّ
موض كأبيات، 

الشاعر  إلـــى نفسية  يــتــطــّرقــون  بــيــت، وال   
ّ

كـــل
القصيدة،  على  وتطغى  وتــحــّرُك  تكتُب  الــتــي 
أن  يمكن  الــذي  والنفسي  الباطني  املعنى  أي 
ظَمت في سياق هو 

ُ
 من القصيدة التي ن

َّ
ُيشتق

في نهاية األمــر محّدد، وأيضًا مــاذا يمكن أن 
تخبرنا هذه القصيدة عن الحالة االجتماعّية 
الــذي عاشت في كنفه.  والسياسّية للمجتمع 
خــرى، كيف تكون النصوص األدبية 

ُ
بعبارة أ

إبـــداعـــات فــنــيــة وجــمــالــيــة، وكــذلــك مجتمعية 
 واحد.

ّ
وسياسية في آن

وال يــتــفــرُد الــعــرب فــي دراســــة الــشــعــر العربي 
بـــهـــذه الــطــريــقــة، فــهــنــاك بــعــض املــســتــشــرقــني 
الـــذيـــن تــــعــــّودوا قـــــراءة الــشــعــر الــعــربــي بتلك 
ــرى  ــ خـ

ُ
ــًا، أحـــيـــانـــًا عـــن جـــهـــل، وأ الــطــريــقــة أيـــضـ

ــلــوا مـــن مــســتــوى هــــذا الــشــعــر ومــن 
ّ
لــكــي يــقــل

 بيت 
ّ

 كل
ّ
قيمته الكونّية، فقرأوا األبيات وكأن

خرى، ال كبنيان عضوي 
ُ
جزيرة منعزلة عن األ

مرصوص تحّركة فلسفة ونفسية معّينة. 
العشرين، وربما قبل ذلك  القرن  أتــى في  لكن 
من الدارسني العرب األوائل )إذا جاز التعبير( 
القصيدة  مــن أنصف  الــوســطــى،  العصور  فــي 
 يتطلُب تفسيرًا 

ً
بوصفها بناًء عضويًا كاما

عاطف الشاعر

ــًا حـــــني تـــقـــصـــُد  ــبــ ــريــ ــــدو األمـــــــــر غــ ــبـ ــ يـ
 بــريــطــانــيــة، فــتــجــدهــا تحوي 

ً
مــكــتــبــة

ت ومـــقـــاالت ومـــصـــادر 
ّ

كــتــبــًا ومـــجـــا
األصلية  بثقافتك   

ً
مقارنة جــّدًا،  معرفية غنية 

التي تنتمي إلى عالم آخر، وأقصد هنا العالم 
الـــعـــربـــي. هــــذا بــيــنــمــا تــفــتــقــُر مــعــظــم مكتبات 
املعرفية  املــوارد واملصادر  إلى  العربي  العالم 
سم بالكشف 

ّ
الازمة إلجراء بحوث جديدة تت

الــعــصــر  وروح  وتـــتـــمـــاشـــى  ــكــــشــــاف،  ــتــ واالســ
ـــجـــّدُد الــحــيــاة 

ُ
الــــذي نــعــيــش فــيــه، وبــالــتــالــي ت

وتثريها معرفيًا وفكريًا وحسيًا. هذه مشكلة 

تونس ـ ليلى بن صالح

الــوطــنــيــة«  الـــكـــتـــب  ـــســـة »دار  مـــؤسَّ تـــرتـــبـــط 
فـــي تــونــس الـــيـــوم بــتــلــك الــبــنــايــة الضخمة 
 على كامل العاصمة. لكن 

ّ
طل

ُ
الحديثة التي ت

ل ســوى جــزء صغير من 
ّ
مث

ُ
تلك البناية ال ت

»دار  ها باتت مقّرًا لـ
ّ
سة، حيث إن تاريخ املؤسَّ

 
ّ
أن الكتب الوطنية« في عام 2005، في حني 
املؤّسسة قد بدأت نشاطها في نهاية القرن 

التاسع عشر.
قاعاُت  الــجــديــد، حفظت  املــقــّر  افتتاح  وقبل 
َمعلٍم في مدينة تونس العتيقة اسُمه »قشلة 
وهو  التونسية.  الكتب  مخزون  ارين« 

ّ
العط

إلى سنة 1814،  إنشائه  مبنى يعود تاريخ 
ويمسح أكثر من 3500 متر مربع.

ت »قشلة 
َ
مع االنتقال إلى املبنى الجديد، دخل

ارين« في النسيان، وهذا طبيعي، نظرًا 
ّ
العط

لكونها لم تُعد قبلة للباحثني. لكن أن تتغّير 

مًا 
َ
ــــه لــم يــعــد معل

ّ
صــبــغــة املــبــنــى ال يــعــنــي أن

 الصيانة 
ّ

تراثيًا ينبغي أن يوضع على أكف
والرعاية. 

ارين« للتداُول. 
ّ
أخيرًا، عاد اسم »قشلة العط

لــيــس بــســبــب حـــدث ثــقــافــي أو عــــودة بعض 
أنــشــطــة »دار الــكــتــب الــوطــنــيــة« إلـــى مــقــّرهــا 
الــقــديــم، بــل بــســبــب مــتــابــعــة اإلعــــام لــزيــارة 
أّدتها وزيرة الثقافة، حياة قطاط القرمازي، 
فــــي الــــســــادس عـــشـــر مــــن تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/ 

نوفمبر الجاري.
مــن خــال هــذه الـــزيـــارة، تــعــّرف الـــرأي العام 
ـــاريـــن« 

ّ
إلـــــى مــــشــــروع تـــرمـــيـــم »قـــشـــلـــة الـــعـــط

 توظيفها ثقافيًا، وقد 
َ
إعـــادة الــــوزارة  ونــّيــة 

فـــي دفـــاتـــر اإلدارة   
ّ

كــانــت نــســيــًا مــنــســيــًا إال
ــفــيــهــا. وفــــي تــصــريــحــاتــهــا، تــحــّدثــت 

ّ
ومــوظ

الــــوزيــــرة عـــن أهــمــيــة اســتــكــمــال تــثــمــني هــذا 
 من 

ٌ
املــعــلــم لــيــعــود ملكتبة الــعــطــاريــن بــعــض

إشعاعها التاريخي.
التراثية  املعالم  تثمني  بأهمية  الــوعــي  هــذا 
الثقافة الحالية  فـــراغ، فــوزيــرة  يــأتــي مــن  ال 

التأخر في قراءة 
الشعر الجاهلي

بعد نسيان بضعة 
عقود، عاد المعلم 

التراثي للتداول، ليس بسبب 
حدث ثقافّي أو عودة 

بعض أنشطته، بل ضمن 
متابعة اإلعالم لزيارة وزيرة 

الثقافة له

تتّسم قراءة كثير من 
النّقاد العرب لتراثنا 

الشعري بالوصفية 
واألحكام األيديولوجية، 

إضافًة إلى مقاربة 
القصيدة كأبيات منفصلة 

ال كبنيان متكامل له 
طاقة باطنيّة ومعنى 

عضوي ذو أبعاد نفسية 
وفلسفية

قشلة العطارين من مكتبة مهجورة إلى مجّمع متاحف

طاقة كامنة تحّرك النص وتثبّت معانيه

يُقرأ الشعر العربي 
وكأّن كّل بيت جزيرة 

منعزلة عن األُخرى

تحتاج هذه المعالم 
إلى زيارات رسمية 

كي تعود إلى 
دائرة االهتمام

سياسة اإلمالء 
والطاعة العمياء 

ال تنتُج إال أصنامًا 
تزخَر  أْن  العربية  للمكتبات  آن  ربّما 
بمصادر تساعد على اإلبداع واألصالة 
بالدارسين  ُتناَر  وأْن  الُمنفتح،  والفكر 
ــات لــلــخــروج مــن األنــفــاق  ــدارِسـ والـ
في  كثيرون  فيها  يــرزُح  التي  الكثيرة 
الفكري  التقوقع  العربي:  العالم 
طائل  منها  ليس  أفكار  تكرار  وإعادًة 
تزيد  العكس  على  بل  منفعة،  وال 
من التفرقة بين البشر وبين الناس على 
وتبقى  سليمة،  وغير  واهية  أسس 
عليها  عفا  فارغة  رحــى  في  تــدور 

الزمن وأصبحت حّقًا بالية.

أنفاق كثيرة

2425
ثقافة

إضاءة

فعالياتمتابعة

النص.  وراء  الكامنة  املعاني  ــح 
ّ

يــوض بنيويًا 
ونــذكــر على سبيل املــثــال هنا دراســـات كمال 
أبــو ديــب القّيمة الــتــي اســتــفــادت مــن املــدرســة 
من  الشعرية  النصوص  تحليل  في  البنيوية 
طّبق  حيث  بالجاهلي،  ُيــســّمــى  الـــذي  العصر 
ــال ليفي  ــثـ نـــظـــريـــات عــلــمــاء فــرنــســّيــني مـــن أمـ
شتراوس، والتشيكي رومان ياكوبسون، على 
صورة الظام والنور في القصيدة ودالالتها، 
 هذه 

َّ
أن وصـــور الخصوبة والــجــفــاف، وكــيــف 

الصور تعكس تصنيفات كونّية في تصّورات 
وخياالت البشر.

ــــوزان ستتيكفتش  أتـــت بــعــد ذلـــك الــنــاقــدة سـ
الشعر  إلــى تحليل  إضــافــة نوعية  تــقــّدم  لكي 

التعبير،  إن صــّح  تراثية،  خلفية  من  قادمة 
ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــي أكـــــاديـــــمـــــيـــــة فـــــــي حــــــقــــــول الـ ــ ــهـ ــ فـ
واألنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا، ودّرســــــت فـــي »املــعــهــد 
الـــتـــراث«، وســبــق لها أن ُكلفت  الــعــالــي ملهن 
ــادر الــنــهــوض  مـــوقـــع رئـــيـــســـة »خـــلـــيـــة مــــصــ
بـــالـــذاكـــرة والـــهـــويـــة الــوطــنــيــة« فـــي الـــــوزارة 
العادات والتقاليد  األولى، ومديرة »متحف 
ــة تــــونــــس مــــا بــــني 2002  ــنـ الـــشـــعـــبـــيـــة« ملـــديـ
الــتــراث«  حــمــايــة  »بــرنــامــج  وأدارت  و2006، 
ــمــة الــعــربــيــة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة 

ّ
فـــي »املــنــظ

والعلوم«. ومن املعلوم في تونس أن خلفية 
الوزير كثيرًا ما تحكم سياساته وتجعل من 
القطاع الذي ينتمي إليه أولوية على حساب 

بقية قطاعات الشأن الثقافي.
ــارة  ــ عــــِلــــن بـــعـــد زيـ

ُ
ــذي أ ــ ـــط الــ

ّ
بــحــســب املـــخـــط

 فـــضـــاء »قـــشـــلـــة الـــعـــطـــاريـــن« 
ّ
ــإن ــ الـــــوزيـــــرة، فــ

م إلى ثاث وحــدات كبرى، تخّصص  سيقسَّ
»متحف التراث املكتوب«، والثانية  األولى لـ
»متحف األطفال«، فيما سيخّصص القسم  لـ

الثالث ملكتبة »املعهد الوطني للتراث«.
، ها 

ً
هكذا، بعد أن بقي املعلم لسنوات مهما

هــي زيـــارة وزاريــــة تبعث الــحــيــاة فــيــه، ومن 
ــع أن يــتــســارع نــســق أشــغــال الترميم 

ّ
املــتــوق

مــع مامسة حــرص حــيــاة قــطــاط الــقــرمــازي 
عــلــى تــهــيــئــة هــــذا املــبــنــى. لـــأســـف، تــحــتــاج 
ــارات رسمية كــي تعود  هــذه املــعــالــم إلــى زيــ
إلـــى دائــــرة االهــتــمــام وتــنــشــط فــيــهــا مــعــاول 
الــتــرمــيــم، فيما كــان مــن الــوجــيــه أن يحصل 
ذلـــك بــنــاًء عــلــى قيمتها الــتــراثــيــة والــرمــزيــة 

 شيء.
ّ

قبل كل

ُم الخالدون 
ّ
الجاهلي في كتابها »عندما يتكل

الــصــامــتــون: الــشــعــر وشـــعـــرّيـــة الــطــقــوس في 
الــشــعــر الــجــاهــلــي«. فـــي هـــذا الــكــتــاب الــفــريــد، 
ــيـــدة  ــقـــصـ ــل الـ ــيـ ــلـ ــي تـــحـ ــ ــة فــ ــبــ ــاتــ ــكــ ــّمــــق الــ تــــتــــعــ
قات( كبنيان متكامل تحّركه 

ّ
)وخصوصًا املعل

أهــواء ونزعات نفسية عميقة طفت شعرًا في 
ات 

ّ
. هنا تــأتــي بــثــاث محط

ّ
لغة الــشــاعــر الــفــذ

ــل في 
ّ
نــظــريــة تــقــوم عليها الــقــصــيــدة، وتــتــمــث

فــكــرة الــرحــيــل عــن املــكــان أو الــقــبــيــلــة، ورحــلــة 
البحث عن النفس، والعودة إلى كنف القبيلة 
أو الــجــمــاعــة: يــعــنــي هـــذا أن الــشــاعــر يــصــاُب 
بمصيبة ما أو تعتريه رغبة جامحة ما تجعله 
املعنى  عــن  مــع حيوانه بحثًا   

ُ
ويــرحــل يسافُر 

ثّم  قبيلته،  عــن  انفصاله   
ُ

ويــصــف والتجديد، 
التي  البيئة  أو  الــصــحــراء  فــي  بنفسه  خلوته 
 يــدرك وحشة النفس وعزلتها 

ُ
مرَّ منها حيث

وبعد  والـــوحـــدة،  الطبيعة  ــام  أمـ وهشاشتها 
هذا اإلدراك يعوُد إلى قبيلته، مستشرفًا خيرًا 

من املستقبل مع األهل والجماعة والقبيلة.
أليس في هذه القراءة عَبر كثيرة حني نتأّمل 
أحــــوال الــاجــئــني الــكــثــيــريــن فــي عــصــرنــا هــذا 
وعلى مّر العصور؟ هذه قراءة عصرّية حديثة 

ى حدود املكان والزمان.
ّ
تتخط

)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

العربية« ما تفعله الزيارات الرسمية بالمعالم اللغة  اليوم وغدًا في »كلية  ُتقام  »الِحجاج والعواطف« عنواُن ندوٍة 
بمرّاكش، بمشاركة باحثين من عّدة بلدان عربية، من بينهم: عماد عبد اللطيف 
وأحمد  الجزائر،  من  عزوز  وزكية  تونس،  من  اهلل  عبد  بن  وشهيرة  مصر،  من 
قادم وإدريس الخضراوي وحسن المودن وعبد العالي قادا وكمال الزماني 

من المغرب.

الثاني/ نوفمبر الجاري، وحتى الثامن من الشهر المقبل، يُقام في  منذ 18 تشرين 
العاصمة،  تونس  من  بالقرب  بوسعيد،  سيدي  بضاحية  الدين«  صالح  »غاليري 
معرض FEMINA SAPIENS للفنّانة الروسية المقيمة في تونس أولغا مالكوفا، 

وفيه تقّدم ما يشبه البحث في المشتركات العالمية للنساء من أغراض ورموز.

فيالب  »مخبر  اليوم  يُنّظم  العاصمة،  بتونس  المسعدي«  محمود  »قاعة  في 
من  والشعبوية.  الديمقرطية  عنوان  تحت  علميًا  يومًا  الفلسفية«  للدراسات 
المحاضرات التي ستقّدم: الشعب في مواجهة الديمقراطية لـ زينب الشارني، 
وزمن ترامب لـ منوبية بن غذاهم، وجينيالوجيا مفهوم الشعب وتحّوالته لـ 

نعيمة الرياحي، والديمقراطية في الفن لـ سمير الزغبي.

الباحث  الكندية، يقّدم  المصرية« في مونتريال  الدراسات  أنشطة »جمعية  ضمن 
مصر  في  الشيخوخة  تمثاّلت  بعنوان  افتراضية  محاضرة  غدًا  البــال  فنسان 
القديمة. بحسب ورقة تقديم الندوة، ينطلق الباحث من سؤال: هل نفهم اليوم 
ويعبّرون  القدامى  المصريون  به  يفهمها  كان  الذي  المعنى  بنفس  الشيخوخة 

عنه في رسوماتهم ونقوشهم.
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تصويب

باسم النبريص

مــن الــداخــل، بــن هــذه الــجــدران 
األربـــــــعـــــــة الـــــتـــــي تـــضـــطـــهـــدنـــا 
ندعوك  الحر،  إلهي  يا  بالفعل، 
ــــعــــبــــاد،  ال بـــجـــمـــيـــع  ــلـــطـــف  تـ أن 
وعــــددهــــم بـــاملـــلـــيـــارات، ألنــهــم 
ــا نــــظــــام الـــرســـامـــيـــل  ــايــ ضــــحــ
ــارم، صــانــع سلسلة من  الـــصـ
الـــجـــبـــال، بـــن كـــل مــئــة مــلــيــون 

فقير، وبن كل ثري واحد.
ماذا نفعل وقد ضاق الخناق؟ 
هل نهرب إلى املريخ في فقاعة 
ــارة  ــ فـــضـــائـــيـــة، كـــمـــا فــعــلــت إمـ

دبي؟
مش ممكن.

هل نذهب إلى املنفى األوروبي 
ــيـــــض؟ ذلـــــك الــــــذي يـــتـــردد  ــ األبـ
أمـــل حقيقية،  كــأغــنــيــة  ــداه  صــ

في قعر روح كل عربي؟
مش ممكن.

فـــــــأنـــــــت تـــــــعـــــــرف تــــعــــقــــيــــدات 
»شــنــغــن« يا  الــحــصــول على الـــ
ــعـــرف، ال غـــرو،  إلـــهـــي، كــمــا وتـ
تــهــريــب  ــل  ــبـ ــدات سـ ــيـ ــقـ ــعـ تـ أن 
الالجئن، وحاجة الواحد منهم 
إلــى كــوم مــصــاري، لهي أشبة 

باملتاهة غير األدبية.
بــأن تشفع  لــهــذا نطالبك  نــعــم، 
لنا، نحن الذين نشأنا في حّي 
مـــلـــّوث، وأن تــبــعــدنــا عـــن شر 
أولـــئـــك الـــذيـــن نـــشـــأوا فـــي حي 

نظيف.
ــرة، يــا رب،  مــن أجــلــنــا، هـــذه املــ
الطريق  أوحشت  وقــد  ندعوك، 
الــزاد، أن تيّسرها علينا،  وقــل 

فاستمرار الحال من املحال.
كما  ـ  أتيناه  إذا  ُيدنينا  مــن  يــا 
إذا سألناه،  يجيبنا  و  ـ  ُيــشــاع 
ويأتينا إذا دعوناه، وينبئنا إذا 

استنبأناه، وأنت أعلم.
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

وقد أوحشت 
الطريق

حروفية من شعر عنترة العبسي، للفنان الليبي علي عمر أرميص

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

أحد أبواب »قشلة العّطارين« )من صفحة وزارة الثقافة التونسية(

وقفة
فارس يواكيممع

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يوّد 

مشاطرته مع قرّائه

في كل المجاالت 
انخفض االعتماد على 

اإلنسان لصالح اآللة

بيروت ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
استثمرُت  لــكــورونــا.  والفضل  الكتابة.   -
ــه 

ُ
الــحــجــر اإلجـــبـــاري فــي الــبــدايــة وحــّولــت

الغبار عن  اخــتــيــاري. نفضُت  إلــى حجز 
ب، 

ُ
خمس مخطوطات، هي مشروعات ُكت

فت. خال 
ّ
كنُت شرعت في تأليفها ثم توق

ات 
ّ
ني« حّررتها من أْسر امللف

َ
»حجز السنت

 
ً
ــزة ــّررُت نصوصها فــأصــبــَحــت مــجــهَّ ــ وحـ

للنشر.

■ مــا هــو آخـــر عــمــل صـــدر لــك ومـــا هــو عملك 
املقبل؟

- آخــــر عــمــل كــــان تــرجــمــتــي لــكــتــاب »مــن 
ــه »دار  ــَرتـ يــقــطــف ثـــمـــار الــتــغــيــيــر« ونـــشـ
مسكيلياني« التونسية؛ وهو من تأليف 
مثّبت  األصلي  العنوان  زفــايــغ.  ستيفان 
ولى من الكتاب: »انتصار 

ُ
في الصفحة األ

ــار إيـــــرازمـــــوس فــــون روتــــــــردام«.  ــكـــسـ وانـ
ومـــشـــروعـــي املــقــبــل كـــتـــاب »قـــّصـــتـــي مع 
الكوميدي  النجم  رافــقــُت  شــوشــو«، وقــد 
الــلــبــنــانــي فـــي مــســيــرتــه املـــســـرحـــيـــة. في 
القسم األّول منها، كنُت الناقد الصحافي 
ــــي الـــقـــســـم الـــثـــانـــي صــــرُت  لـــعـــروضـــه، وفـ
ــّدًا لــنــصــوص مــســرحــيــاتــه.  ــعــ ـــفـــًا ومــ

ّ
مـــؤل

بعض التفاصيل ال يملكها غيري.

■ هل أنت راٍض عن إنتاجك وملاذا؟
الفنون  في مجاالت  إنتاجي  أغلب  - عن 
وعــن  راٍض،  أنـــا  نــعــم  املــخــتــلــفــة،  واآلداب 
ــنــــي ارتـــكـــبـــُت هـــذه  ــ

ّ
بــعــضــهــا أتـــجـــاهـــل أن

نّصًا،   12 شوشو  ملسرح  كتبُت  الكتابة. 
 منها للطبع. يعني اخترت 

ً
هّيأُت خمسة

 نــصــوصــي املــســرحــيــة غير 
ُّ

األفـــضـــل. كـــل
ني 

ُ
مطبوعة. وعندما هّيأتها للطبع رأيت

ــنــًا صــيــاغــة هــنــا، مــخــتــِصــرًا هــنــاك،  ُمــحــسِّ
 العمر 

ُ
ُمــضــيــفــًا بـــني هــنــا وهـــنـــاك. خـــبـــرة

مجدية.

ّيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ُ
■ لو ق

ستختار؟
صي الدراسي   تخصُّ

ّ
- الكتابة. علمًا بأن

 ظــروفــًا 
ّ
هـــو اإلخــــــراج الــســيــنــمــائــي. لـــكـــن

إنــجــاز  ــنــي مــن  تــمــكُّ مختلفة حــالــت دون 
الكتابة،  إلــى  فتحّولُت  فيلم،  أّول  إخــراج 
 أصــبــَحــت احـــتـــرافـــًا. ســاعــدنــي 

ُ
والـــهـــوايـــة

ــة الـــدرامـــا  ــحــًا بــــدراســ
ّ
ـــنـــي كــنــت مــتــســل

ّ
أن

وفنون الكتابة.

تــريــده في  أو  الـــذي تنتظره  التغيير  مــا هــو   ■
العالم؟

- تصحيح الــعــاقــة بــني اآللـــة واإلنــســان 
املتطّورة  التكنولوجيا  عصر  غــمــار  فــي 
ــلـــى نــحــو  ــة عـ ــة، وبــــأقــــصــــى ســــرعــ ــايـ ــغـ ــلـ لـ
 

ّ
يجعلني أخشى هزيمة اإلنسان. في كل
ض االعتماد على اإلنسان 

َ
املجاالت انخف

أبــي، فــي معظم أوقـــات فــراغــي أستعيد 
ني 

ّ
أن أخفي  وال  فيها.  املــاضــي  مجتمع 

وجدُت فيها كنوزًا. 

■ ماذا تقرأ اآلن؟
الــــفــــرنــــســــيــــة  بــــالــــلــــغــــة  ــًا  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ أقـــــــــــرأ كـ  -
ــا« كــتــبــه عــبــد  »املـــشـــرقـــيـــون فــــي فـــرنـــسـ
لــوجــود  ــة تحليلية  ــ نــعــمــان. دراسـ الــلــه 
املشرقيني في فرنسا وأدوارهــم منذ ما 
هذا،  يومنا  وحتى  النهضة  قبل عصر 
مدعومة بالعديد من الوثائق والصور 

النادرة.

■ ماذا تسمع اآلن وهل تقترح علينا تجربة 
غــنــائــيــة أو مــوســيــقــيــة يــمــكــنــنــا أن نــشــاركــك 

سماعها؟
ــنــي 

ّ
ــانــــي أن - مــشــكــلــتــي فـــي ســـمـــاع األغــ

ة قديمة«. كانت األلحان تعتمد على 
ّ
»دق

ــبــرز فــي الــوقــت نفسه 
ُ
املــيــلــودي الــتــي ت

ــطــِرب. اآلن طغى على 
ُ
امل جمال الصوت 

األغنية اإليــقــاُع الــذي ُيخفي في الوقت 
نــفــســه مــعــايــب الـــصـــوت املــــــــؤّدي. وألن 
أغنية  لحن  يصلح  تتشابه،  اإليقاعات 
عها  خــرى. أّما امليلوديات فتنوُّ

ُ
ألغنية أ

ــرح »املـــحـــبـــة«  ــتــ ال حــــــدود لـــــه. كـــنـــت ألقــ
ــوان رحــبــانــي/ فــيــروز(  ــ )جـــبـــران/ األخــ
من  الثاني  فاملقطع  إذًا،  طويلة.  ها 

ّ
لكن

»إنــت عــمــري« الــذي يبدأ بـــ »قــد إيــه من 
عمري قبلك راح«.

اإلنسان سّهل هذه   
ُ

اآللــة. وكسل لصالح 
فُيسيطر  العكس  حـــدوث  ى 

ّ
أتمن املــهــّمــة. 

اإلنــســان على اآللـــة وال يــغــدو تابعًا لها 
معتِمدًا كلّيًا عليها.

■ شخصية من املاضي توّد لقاءها، وملاذا هي 
بالذات؟

ه 
ُ
مــحــفــوظ، وقـــد عرفت الـــروائـــي نجيب   -

ــه،  ــ ــداعـ ــ ــإبـ ــ وكـــــنـــــت ومــــــــا زلــــــــت مـــعـــجـــبـــًا بـ
من  كثيٌر  السرد.  على  الفائقة  وبمقدرته 
الـــروايـــات الــحــديــثــة بــهــا حــشــو توثيقي 
لــفــيــلــم  أو  ــاث  ــ ــــحـ ــــأبـ لـ كـــــــمـــــــاّدة  يـــصـــلـــح 
تــســجــيــلــي، وذلــــك لــتــغــطــيــة الــضــعــف في 
الــقــدرة عــلــى ابــتــكــار الــحــكــايــة. ومـــا زالــت 
ــّك  ــ ــم أفـ ــ هــــنــــاك طــــاســــم عـــنـــد مـــحـــفـــوظ لـ
شيفرتها. أحّب أن أكتب عن رواياته كما 
ــه رأَيـــه 

ُ
ظــهــَرت فــي السينما. مــــرارًا ســألــت

ب مــن إعــطــاء إجــابــة شافية.  ــرارًا تــهــرَّ ومــ
ه بعد اللقاء الجديد يبوح بشيء.

ّ
لعل

■ صديق يخطر على بالك أو كتاٌب تعوُد إليه 
دائمًا؟

فارس يواكيم

ــد فــي  ــ ــ ــم، كــــاتــــب لـــبـــنـــانـــي ُولـ ــيــ ــواكــ ــارس يــ ــ ــ فـ
أملانيا.  فــي  وُيقيم   ،1945 عــام  اإلسكندرية 
الـــســـيـــنـــمـــا«  »مـــعـــهـــد  ــي  ــ فـ اإلخـــــــــــراج  درس 
الدرامية. من  الكتابة  ه احترف 

ّ
بالقاهرة لكن

مسرحياته: »آخ يا بلدنا« )مسرح شوشو، 
ــيــــروت(. وهــــو كـــاتـــب الــعــديــد مـــن حــلــقــات  بــ
مسلسل األطفال الشهير »افتح يا سمسم«. 
عــمــل فـــي الــصــحــافــة وكـــــان مـــديـــر الــقــســم 
األملانية.  فيله«  »دويتشه  إذاعــة  في  العربي 
ـــف كــتــب، مـــن بــيــنــهــا: »ظــــالل األرز في 

ّ
مـــؤل

و»حكايات   ،)2009 )الفارابي،  النيل«  وادي 
ــريــــس،  ــ ــورات ريـــــــاض ال ــ ــــشـ ــنـ ــ األغــــــانــــــي« )مـ
املسيحّين«  شعر  فــي  و»اإلســــالم   ،)2013
مترجٌم  والــتــوزيــع، 2016(.  للنشر  )الــفــرات 
مــن الــفــرنــســيــة واألملــانــيــة إلـــى الــعــربــيــة، من 
ِتــرجــمــاتــه: »عــنــف الــدكــتــاتــوريــة« لـــ ستيفان 
ــغ )جــــائــــزة الـــشـــيـــخ حـــمـــد لــلــتــرجــمــة،  ــايــ زفــ

.)2018

بطاقة

بــالــذات.  - ال أستطيع أن أحـــّدد صديقًا 
ــنــة فــي مناسبات  لــكــن فــي مــواقــف مــعــيَّ
ـــنـــة، يــخــطــر فــــي بـــالـــي صـــديـــق أو  مـــعـــيَّ
صــديــقــة أكــثــر مـــن ســـواهـــم. ومـــا عــنــدي 
كــتــاٌب بعينه أرجــــع إلــيــه دائـــمـــًا، ســوى 
ت القديمة التي جمعها 

ّ
دات املجا

ّ
مجل


