
التي ظهُرها  بالكويت،  يحيط  ســوٌر طيني 
إلى البحر، على شكل قوس يحميها من غزو 
الغزاة وعواصف الصحراء الرملية، وها أنا 
أقف أمام إحدى بّواباته. في تلك اللحظة لم 
يكن ما حولي ينبئ بشيء من هذا املاضي 
البعيد. وجوُه الناس تنتمي إلى هذا الزمن، 
وكذلك املباني الحديثة، ما ارتفع منها قبل 
عــقــديــن ولـــم يــتــجــاوز الــطــبــقــتــن أو الــثــاث 
طبقات، أو ما جــاء منذ وقــت قريب وارتفع 
ل إليك أنه ينطلق  يَّ

َ
وامتّد شاهقًا حتى لُيخ

 ذاكـــرتـــي 
ّ
عـــمـــوديـــًا لــُيــعــانــق الـــغـــيـــوم. ولـــكـــن

ل ما  سرعان ما تبدأ بحركة عكسية في تخيُّ
 هذا.

ّ
 تحت كل

ً
 ماِثا

ّ
غاب وظل

ــلـــى األرصــــفــــة،  هـــــذه الـــحـــشـــود الـــبـــشـــريـــة عـ
وفــي الــــدّوار الـــذي تــحــّول إلــى حــديــقــة، أكثر 
يبن 

ّ
وجوهها من الشرق األقصى، من الفيل

وبــنــغــادش، وتــقــف فــي املــكــان نــفــســه الــذي 
ــــوُه اصــدقــائــنــا املــصــريــن  تــمــّوجــت فــيــه وجـ
تختلف  لــم  أقــــدم.  زمـــن  فــي  والفلسطينين 
اليات واملقاهي 

ّ
الوجوه فقط، بل وحتى البق

ــات املـــــحـــــات، وطـــريـــقـــة االرتـــــيـــــاد،  ــ ــهــ ــ وواجــ
اليات.

ّ
ومحتويات هذه املطاعم والبق

وتــعــود بــي الــذاكــرة إلــى مكان أبعد حــن لم 
ْجَمع، بل 

َ
امل الفندق قائمًا، وال هذا  يكن هذا 

كانت هاُهنا بيوٌت طينية متاصقة تنفتح 
عــلــى طـــرق ضــّيــقــة أمـــام ســـور وبـــّوابـــة ليس 
 
ً
وراءهــــا ســوى قــوافــل جــمــال تــتــحــّرك قــادمــة

من أعماق الجزيرة العربية.
هل أعود بالذاكرة إلى مكان أبعد؟ سيحتاج 
 الــكــتــب 

ُ
ـــه ذاكــــــــــرة

ْ
ــى مــــا حـــفـــظـــت ــ اإلنـــــســـــان إلــ

وذاكـــــرة كــبــار الــســن الـــذيـــن يــبــدو أن الــزمــن 
أوغــــل بــعــيــدًا عــنــهــم وتــركــهــم ال مــبــالــن مع 
ني أشعر ــ من كلماتهم ــ أنهم 

ّ
صورهم. ولكن

ال ُيـــنـــادمـــون أشــبــاحــًا بـــل يــنــادمــون أحــيــاًء 
يــتــحــّركــون ويــتــحــّدثــون بــالــعــنــفــوان نفسه 

الذي كانوا عليه في ماضي األيام.
هــا أنـــا أصـــل إذًا إلـــى ذلـــك الــكــيــان العضوي 
 املــديــنــة الــقــديــمــة. هــذه 

ً
الــــذي ُيــســّمــى عـــــادة

ــْن 
َ
الــعــودة ال تــحــتــاج إلـــى كــشــٍط وحـــكٍّ بــاِلــغ

زيل ألوانًا وخطوطًا عن قماش 
ُ
كما لو أننا ن

لوحة لنصل إلى الرسم األصلي، إلى امِلهاد، 
 شيء قائم ومّجسد، وليس مجّرد رسم 

ّ
فكل

على قماش لوحة، أو مجّرد خطوط أّولية.
في سبعينيات القرن املاضي، كان يمكنني 
ان أتنقل في منطقة شرق، من فريج إلى آخر، 
بــصــر تلك البيوت 

ُ
أي من زقــاق إلــى آخــر، وأ

 
ٌ

الطينية بمعمارها البسيط. بعضها متآكل
 

ّ
الــحــواف مــتــهــّدُم  األمـــطـــار، وبعضها  بفعل 

إلـــى البحر،   طــريــقــي 
ُ
ـــخـــذ

ّ
الـــِقـــدم؛ وأت بسبب 

ثــــم مــــرســــى الـــســـفـــن ذاتــــهــــا الــــتــــي تـــتـــحـــّدث 
ــّروا بالكويت،  مـ الــذيــن  الــرّحــالــة  عنها كتب 
 واشهرهم ذلك املغامر األسترالي فليرز. وقد 
ــف ألشــاهــد الــصــّيــاديــن الــعــائــديــن إلــى 

ّ
أتــوق

الــشــاطــئ، بــعــضــهــم مـــا زال ُيــصــلــح ِشــبــاكــه 
مثلما كان يفعل منذ زمن ال تعيه الذاكرة، 
ارات 

ّ
ت عليه بقايا ِعظام أسماك وصن

ّ
وإن دل

ــيــــة ظـــــهـــــرت بــــعــــد تـــنـــقـــيـــب بـــعـــثـــات  ــعــــدنــ  مــ
 أو يـــطـــرق خــشــبــة، 

ّ
ــدق ــ ــار، وبــعــضــهــم يـ ــ ــ اآلثـ

البّر  إلــى  يهبطون  البحارة  مراقبًا  يقف  أو 
بأحمال لم أكن أعرف تحديدًا ما هَي.

محمد األسعد

مدينٍة  إلــى  النظر  نــجــّرب  أحيانًا 
من املــدن كما لو أنها مراحل من 
بعضها  متتابعة،  وأزمــنــة  أمكنٍة 
يــتــلــو بــعــضــًا، أو مــتــراكــبــة يــنــدثــر بعضها 
 آخـــر فـــوق مـــا انـــدثـــر، وهــكــذا 

ٌ
ويـــقـــوم بــعــض

 هذه النظرة 
ّ
وصواًل إلى الزمن الراهن. ولكن

للجغرافيا  فوتوغرافي  مسح  مجّرد  ليست 
املتخّيلة والواقعية، بقدر ما هي قراءة.

تقرأ  فأنت  تقرأ مدينة بهذا األسلوب،  حن 
النص،  وقــــراءة  مكتوبًا.  نــّصــًا  الحقيقة  فــي 
ــال، لــيــســت مـــجـــّرد تــــــاوِة ســطــوره  ــقــ ــ كــمــا ُي
 سطوره 

ُ
ة الظاهرة، بل هي ــ في العمق ــ قراء

الغائبة، أو ما بن السطور، في املشهور من 
القول.

هــــذه الــتــجــربــة مـــــررُت بــهــا وســّجــلــتــهــا ذات 
التنويه وإعــادة  أنها تستحق  يــوم، وأشعر 
ٍة ثانية.  الصياغة مجّددًا؛ أي تقديمها كقراء
ـــغـــري نـــصـــوٌص بـــالـــعـــودة إلــيــهــا، 

ُ
ومــثــلــمــا ت

املــــدن، وربــمــا تستنفر ملكاٍت  تــغــري  كــذلــك 
غابت عند املواجهة األولى.

وقفُت ذات يوم على رصيٍف بالقرب من بوابة 
الـــجـــهـــراء املـــنـــفـــردة فـــي الــكــويــت املــعــاصــرة، 
ــر أن هــاُهــنــا كــان  ــذكِّ

ُ
والــقــائــمــة حــتــى اآلن لــت

ليلى بن صالح

 تــونــس 
ّ
ال يــمــكــن الــحــســم بـــن قــائــلــن بـــــأن

ــــورة ازدهــــــــــارًا فــــي مــجــال  ــثـ ــ شـــهـــدت بـــعـــد الـ
قطاع  باختناق  املقابل  في  وقائلن  النشر، 
 غــيــاب ســيــاســات فــاعــلــة، إذ 

ّ
الــكــتــاب فــي ظــل

ــات علمية تــرّجــح كــفــة هــذا  ــ ال أرقــــام ودراسـ
الطرف أو ذاك.

قـــد نــعــتــقــد أن مـــوقـــع »الـــكـــتـــاب الــتــونــســي« 
livretunisien.tn يمكنه أن يقّدم لنا عناصر 
إجــــــابــــــة، لـــكـــنـــنـــا ســـنـــكـــتـــشـــف مــــوقــــعــــًا غــيــر 
محّدث، وفي املقابل سنقف على الكثير من 
نــجــز قسط صغير منها، 

ُ
أ طــمــوحــاتــه. ولــو 

لكان حــال النشر فــي تونس غير الــذي هو 
عليه اليوم. 

، في زاوية »من نحن« نقرأ: »يقّدر حجم 
ً
مثا

ــنـــشـــورات الــتــونــســيــة فـــي مـــجـــال الــكــتــاب  املـ
 سنة 

ّ
كــــل ــوان  ــنـ بـــحـــوالـــى 1700 عـ الــثــقــافــي 

دون اعــتــبــار الــكــتــاب املــدرســي واملــنــشــورات 
ــهـــذه  ــــريـــــف بـ ــعـ ــ ـ

ّ
ــت ــ ــاج الـ ــ ــتـ ــ ــــحـ الـــــّرســـــمـــــيـــــة. ويـ

إلى مختلف قنوات  اللجوء  إلى  املنشورات 
ــــصــــال، وبـــاألخـــّص تــلــك الــتــي 

ّ
ووســـائـــل االت

تعتمد التكنولوجيا الحديثة لاتصال«.
 زائـــر املــوقــع لــن يجد الكثير مــن الرقم 

ّ
لــكــن

لن  ــه 
ّ
إن بل  السنوية،  للمنشورات  التقديري 

يــجــد إصــــــدارات الــســنــوات األخـــيـــرة، فحن 
سيجد  للموقع  الرئيسية  الصفحة  يفتح 
أما  أمــامــه تقديمًا لكتب صــدرت فــي 2011. 
الــقــســم املــســّمــى »أخـــبـــار« الـــذي ينتظر منه 
ح أن يقّدم له كواليس صناعة النشر 

ّ
املتصف

في تونس، فهو غير محّدث تمامًا، حيث إن 
آخر خبر يظهر فيه يعود إلى عام 2013. 

 هـــذا الـــوضـــع الــــذي نــجــد عــلــيــه املــوقــع 
ّ

لــعــل
يشير بشكل مــن األشــكــال إلـــى واقـــع قطاع 
النشر في ركوده الذي زادته األزمة الصّحية 
تفاقمًا. هل رقم 1700 إصدار ما زال معقواًل؟ 
ه يبدو اليوم كشهادة مضادة على واقع 

ّ
إن

 الــحــســابــات 
ّ

مــريــر يــعــيــشــه الــكــتــاب فـــي ظـــل

مدنٌ نقرأها بوصفها نصـوصًا

يبدو موقع »الكتاب 
التونسي« مهجورًا، 

فهو مشروع طموح 
جرى التخلّي عنه. يهدف 

الموقع إلى إضاءة 
مشهد صناعة الكتاب، 

لكنه ال يضيء الكثير منه

حين تقرأ مدينًة ما 
باعتبارها طبقاٍت 

من األمكنة واألزمنة 
المتتابعة، أو المتراكبة، 
فأنت تقرأ في الحقيقة 

نّصًا مكتوبًا. وقراءة 
النص، كما يُقال، 

ليست مجرّد تالوِة 
سطوره الظاهرة، بل 
هي ــ في العمق ــ 

قراءُة سطوره الغائبة، 
أو ما بين السطور

ما السوريالية إلّا 
سوريالية واقع ال 
يخضع للمنطق 

في أزمنة االنحطاط 
اإلنساني. ومن التضليل 

القول إنّها ماتت. 
إنّها ال تموت لشّدة 

عالقتها بالواقع

لعلّها مرآة عاكسة لواقع النشر

في عتمة الليل أو تحت ضوء النهار

أماَم البحر، ُقرب المصاطب والبيوت البسيطة

نشأت البيوت التي 
بناها العرب والكويتيون 

نشوءًا عضويًا

يشير الموقع 
بشكل من األشكال إلى 

ركود واقع قطاع النشر 
في تونس

كيف تكون جاّدًا 
والناس يتساقطون من 
أجل حرب ال معنى لها؟

ال يمكن لعين حّساسة 
إال أن تنتبه لجمال البسيط 

والعادي

مًا  تفهُّ واألكــثــر  تعّصبًا  ــّل  األق هم  السواحل  أهــل  إن  لنا  يقال  كــان 
لالختالف بين الناس. في وقفتي البحرية هذه، أمام الشاطئ المشغول 
أّن  َكم  أشعر  للرحيل،  باالستعداد 
وأشعر  ــق.  ــي ودق ــادٌق  صـ ــذا  ه
حقيقٍة  عــن  يعبّر  ــه  أن كــم  أيضًا 
الموسيقى  عــالــم  حقائق  مــن 
مختلفة  آالت  عّدة  تعزفها  التي 
ذلك  مع  وتأتي  وتكوينًا  صوتًا 
آلة  عن  صادرة  وكأنها  متناغمة 
واحدة. لكّل عازف مع آلته مكانه 
ولكنّه  البشر،  وكذلك  المستقّل، 

ُمشارٌك في القطعة الكلّية.

الساحل وأهلُه

2425
ثقافة

إضاءة

زيارة موقع

إطاللة

فعاليات

املعماري  عنها  يقول  التي  البقعة  هــذه  فــي 
ــورج شــبــر،  ــ الــفــلــســطــيــنــي الــشــهــيــر ســـابـــا جـ
ــط الـــواجـــهـــة الــبــحــريــة، إنـــهـــا األقــســى 

ِّ
مــخــط

مناخًا في العالم، تجد نفسَك، أنت واملدينة، 
ذلك  للحظاٍت  وتنسى  البحر،  مواجهة  فــي 
الوجه اآلخر الذي ملحته عند بّوابة الجهراء 
وهم  قوافلهم  مــع  بالقادمن  اختلطَت  حــن 

الــتــجــاريــة لــلــنــاشــريــن، فــقــلــة مــنــهــم تــجــاوز 
ــل 

ّ
ــر، وقــــد مــث ــيــ ــن فـــي الـــعـــام األخــ ــ ــداريـ ــ اإلصـ

أخيرًا  التونسي«  الكتاب  »مــعــرض  تنظيم 
ت اإلصــدارات 

ّ
مرآة على هذا الخواء حن قل

الجديدة بشكل الفت.
ــكــــن، ال يـــمـــكـــن لــــــوم مــطــلــقــي املـــــوقـــــع، مــن  لــ
ه 

ّ
موظفي وزارة الثقافة وحدهم، إذ نجد أن

يقترح منّصة تفاعلية يفترض أن يحّدثها 
ــنــــاشــــرون بــأنــفــســهــم )بـــاعـــتـــمـــاد حــســاب  الــ
خــاص بكل دار نشر فــي املــوقــع( لــنــرى من 
خــالــهــا إصــداراتــهــم الــجــديــدة وأخــبــارهــم، 
لكن ال شــيء مــن ذلــك يــحــدث ليبدو املوقع 
التونسية  النشر  دور  ألسماء  مسح  مجّرد 
 بــعــض دور الــنــشــر لــم ترفع 

ّ
ال غــيــر، بــل إن

عاماتها التجارية في املكان املخّصص.
الــــدخــــول على   

ّ
الــنــقــطــة اإليـــجـــابـــيـــة هـــي أن

 نــاشــر تــتــيــح أن نـــرى عــــددًا من 
ّ

ــل صــفــحــة كـ
إصداراته مع معلومات وافية عنها، وهو ما 
يتيح أن يكون اإلنتاج التونسي مرئيًا إلى 
حد كبير. ويقترح املوقع أيضًا مجموعة من 
تونس  في  النشر  لفهم  األساسية  الوثائق 
ــمــة لــلــقــطــاع وشــــروط 

ّ
مــثــل الـــقـــوانـــن املــنــظ

رها 
ّ
الــتــي توف الــدعــم  الــدخــول فــي منظومة 

وزارة الثقافة.
بشكل عام، يبدو موقع »الكتاب التونسي« 
مهجورًا، أو باألحرى مشروعًا طموحًا جرى 
ي عنه. فإذا كان هدف املوقع أن يضيء 

ّ
التخل

ثراء مشهد صناعة الكتاب في تونس، فهو 
القيام بدورها.  لة عن 

ّ
مــرآة معط يبدو مثل 

في مصلحة من هذا التعطيل؟

 
ّ
يتقّدمون ويدخلون بن ظال البيوت. ولكن

 جــــزء مـــن هــــذا الــكــيــان 
ّ

ــل هــــذا ال يــعــنــي أن كــ
ــر. لــقــد تــشــّكــل  ــ الــعــضــوي مــنــفــصــل عـــن اآلخــ
 لحاجات 

ً
جسم املــديــنــة الــداخــلــي اســتــجــابــة

له 
ّ
الحياة اليومية. تتقارب أعضاؤه، وتتخل

فتحات فاصلة تسمح بمرور الهواء الطلق، 
وتسمح بانتشار الظال، وتسمح بالحركة 
تــنــمــو  ــا  ــهــ أنــ  

ّ
إال ذاك،  أو  ــّي  ــ ــــحـ الـ هــــــذا  ــــن  بـ

 للحاجات األساسية، فتتحّول إلى 
ً
استجابة

تحفة معمارية/ إنسانية.
قـــد تــدخــل أحـــيـــاُء هـــذه الــتــحــفــة بخطوطها 
ــامــــت مــــع مــشــهــد  ــة فــــي حــــــــواٍر صــ ــتـ ــامـ الـــصـ
املباني  مــع مشهد  اآلن،  الــواســعــة  الــشــوارع 
اإلســمــنــتــيــة، ثــم الــزجــاجــيــة الــعــالــيــة بفضل 
الزجاج  واستخدام  املعدني  اإلطــار  اخــتــراع 
ــهــا مـــن الـــجـــدران 

ُ
 املـــــواد لــيــنــتــقــل ثــقــل

ّ
وأخـــــف

الحوار بأبجدية   هذا 
ّ
إلى األساسات، ولكن

مفرداته األفقية والعمودية، والفراغ امللموم 
والــفــراغ الــفــاره، والــطــن والــزجــاج، سيكون 
حوارًا بن غريبن التقيا مصادفة، أو سكن 
ووقف  في خيالي،  افًا وخفيفًا 

ّ
أحدهما شف

اآلخـــر حــّيــًا ومــلــمــوســًا ال أستطيع تجاهله 

الــذي أتحّرك كأنما  أنا  وهو يضغط بثقله، 
 وجــــزء تــحــت الــشــمــس 

ّ
جــــزء مــنــي فـــي الـــظـــل

الــظــل   إذًا، 
ّ

ــل ــظــ الــ إلـــــى  ــود  ــأعــ ــة. ســ ــعـ الـــســـاطـ
جونشيرو  الياباني  امتدحه  الــذي  الشرقّي 
تانيزيكي، وما زال صداه يترّدد في الثقافة 
اإلنــســانــيــة، ليس ألنــه أكــثــر عــذوبــة وبـــرودة 

فقط، بل ألنه يحمل معنى.
لقد نشأت البيوت التي بناها العربي قديمًا، 
ـ ـ ولهذا داللة مهّمةـ ـ نشوءًا 

ً
والكويتي خاّصة

عضويًا أيضًا تحت ضغط حوافز وضعّيته 
ألعــرافــه   

ً
تلبية أي  واملعيشية،  االجتماعية 

وشروط املناخ املحيط بأيامه، وعلى أساس 
ية فــي األغلب 

ّ
مــا تــوفــر مــن مـــواّد بــنــاء محل

 مــأخــذ، 
َّ

األعــــم. بــيــوت ال يــأخــذهــا الــزهــو كـــل
بنفسه  صاحبها  باعتزاز  شعرك 

ُ
ت بسيطة، 

ها بعضًا، أي يحمي 
ُ

وقدراته، يجاور بعض
وهبوب  الــرمــال  مــن عصف  بعضًا  بعضها 

الرياح الساخنة.

الكتاب التونسي

سوريالية الواقع

ضمن الموسم الرابع من تظاهرة »سينما االنشراح« التي تنّظمها »جمعية الثقافة 
العربية«، يُعرض عند الثامنة من مساء اليوم في »المركز الثقافي العربي« بحيفا، 
مهند حيال. يروي العمل، الذي تدور أحداثه  شارع حيفا )2019( للمخرج  فيلم 

عام 2006، قّصة رُجل أربعيني يُصاب برصاص قنّاص في شارع حيفا ببغداد.

ينّظمها  افتراضية  جولة  عنوان  القطري  الثقافي  التراث  في  اإلســام  تأثير 
»متحف قطر الوطني« وتبّث عبر تطبيق »زووم« بين 27 و29 من الشهر الجاري. 
تتناول الجولة أثر دخول اإلسالم إلى شبه جزيرة قطر وتأثيره على الثقافة المحلية، 
من خالل رصد تغيّرات العادات والتقاليد والممارسات االجتماعية، وفي العمارة.

االحتال المائي: المياه في الفكر الصهيوني التوّسعي وتطبيقه عنوان لقاء 
مع الباحثة راما سبانخ، ُتقيمه »دارة الفنون« في عّمان عند السادسة من مساء 
اليوم. يناقش اللقاء محورية المياه في الفكر الصهيوني وتأثيره في شكل االحتالل 
التاريخية والمفاوضات  في حدوده وفضائه الجغرافي، ويرتكز على المراسالت 

التي شّكلت هوية االحتالل إبان نشأته وحّددت سياساته الحقًا.

الخميس،  مساء  من  الثامنة  عند  القاهرة،  في  المصرية«  األوبــرا  »دار  تحتضن 
وفيه   ،)1986( محسن  محمد  للفنّان  حفًال  الجاري،  آب/أغسطس  من  الخامس 
شارك  الوهاب.  عبد  ومحمد  درويش  سيد  أغاني  من  مجموعة  تقديم  يُعيد 
محسن في عّدة أعمال مسرحية وصدر له ألبومان: »اللف فـ شوارعك« )2012(، 

و»حبايب زمان« )2017(.

فّواز حداد

ُيعتقد أن ال عاقة بن األدب والواقع، أو 
ها ضئيلة إلى حّد ال يوثق به؛ فاألديب 

ّ
أن

من فرط ما ُيعمل الخيال يذهب به بعيًدا 
إلى عالم من اختاقه، أو... لن نستطرد، 
ــّدًا،  ــدة جــ

ّ
ـــهـــا عـــاقـــة مــعــق

ّ
ــقـــول إن يــمــكــن الـ

 األدب هو رؤية 
ّ
ولنقل بشكل مبّسط، إن

ــه الــواقــع مــن خال 
ّ
الكاتب لــلــواقــع، أي أن

عدسة الكاتب. وكي ال ننساق إلى مأزق 
ــضــّيــق فــيــه عــلــى األدب والـــكـــاتـــب مــعــًا، 

ُ
ن

والــدفــاع عّما ال مبّرر للدفاع عنه، نقول 
 الــكــاتــب لــيــس كــامــيــرا فــوتــوغــرافــيــة. 

ّ
إن

األفــام  املهّمة أخذتها على عاتقها  هــذه 
الوثائقية، وإلى حد ما الرواية الطبيعية.
 

ّ
ــذه املـــعـــضـــلـــة إال ــ لــــم يــــواجــــه اإلبــــــــــداع هــ
بــعــاقــة الــســوريــالــيــة بــالــواقــع، فــقــد بــدت 
صلتها باألحام أكثر من الواقع، مادتها 
الجنون، والشغف، والوساوس، والرعب، 
والتشّبث  الــاواعــيــة،  الــكــتــابــة  تنسجها 
بالحرية املطلقة. فالسورياليون أشهروا 
 منطق 

ّ
نواياهم، وكانت القضاء على كل

في الحياة واألدب.
املــــوقــــف املــــؤّســــس لـــلـــســـوريـــالـــيـــة، نــاتــج 
جــزئــيــًا عـــن رفـــض املــجــتــمــع والــحــضــارة 
بـــكـــل قــيــمــهــا، وإدانــــــــة الـــحـــيـــاة الــقــمــعــيــة 
ــرد داخــــــــل جـــدرانـــهـــا  ــ ــفـ ــ الــــتــــي تـــســـجـــن الـ
وتعمل دونما هــوادة على خنقه. حارب 
ال  الــحــضــارة تحت شــعــار  السورياليون 
ولم  االمتثالية.  والكتابة  الواعي،  للعقل 
واحــتــقــاره،  للمجتمع  كراهيتهم  يخفوا 
ورفض األحكام املسبقة واآلراء الشائعة 
الـــــســـــائـــــدة، مـــــع اإلعــــــــــان عـــــن مــهــّمــتــهــم 
العظيمة التي كّرسوا أنفسهم لها؛ إنجاز 
والسلبي  والتدميري،  التخريبي،  العمل 
 شـــيء، وهـــذا مــا أضعف 

ّ
فــي تكنيس كـــل

حركتهم وباتت با آفاق.
ــذه  ــفـــي هــ ــتـ ــتـــــرض أن تـــخـ ــ ــفـ ــ ــن املـ ــ كـــــــان مــ
عــالــم عقاني،  فــي  الاعقانية  الــظــاهــرة 
عبارة  وجـــود  للسوريالين  زال  مــا  لكن 
ــة تــتــنــاثــر جــمــاعــات  ــيـ عـــن عـــصـــابـــات أدبـ
صغيرة، تطلق محاوالت في األدب والفن 
مع قــدر كبير من الضجيج. ومهما يكن 
فــهــذه الــعــصــابــات ال تــشــذ عــن العصابة 
الــســوريــالــيــة األولــــى فــي بــاريــس بقيادة 
أندريه برتون وهو شاعر حقيقي، وناثر 
من طــراز رفيع. تجّمع حوله لفيف مّمن 
الــعــصــر؛ بول  سيصبحون كــبــار شــعــراء 

فــي أوروبـــــا مــوطــن الــحــضــارة، فــالــحــرب 
والعلم  الثقافة  ومــوت  انــدثــارهــا،  أعلنت 

والتكنولوجيا.
الــدادائــيــة،  الــســوريــالــيــة، ومثلها  ظــهــرت 
ــاس بـــــانـــــســـــداد الـــعـــمـــلـــيـــة  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــد اإلحـ ــعــ بــ
ــيـــة، وهـــدفـــت إلــــى إجـــــراء خلخلة  االبـــداعـ
ليس فــي املــوضــوعــات أو فــي الشكل، بل 
بنى عليها، 

ُ
بالتحديد في األسس التي ت

بحيث تطيح بها، وبلغ بها الشطط عدم 
نجز، وطرح تساؤالت 

ُ
االعتراف بكل ما أ

مـــارقـــة، تـــرتـــّد عــلــيــهــا إلــــى حـــد إلــغــائــهــا، 
فالتطّرف ال حدود له، ال يستثني شيئًا، 

يــجــد مــجــالــه األوســـــع فـــي األدب والــفــن، 
وللصرعات  للصراعات  املثمرة  املساحة 
بأنواعها. وكان في تركيزها على الواقع، 
 عــنــه، قصر نظر فــادح، 

ً
بــأن تــكــون بــديــا

فــالــواقــع أصــلــب مــن أن ُيــصــاب بـــأذى من 
انــقــابــات ولـــو كــانــت قــاتــلــة. وسيتغلب 

املنطق ال االنفات من الواقع.
الــشــائــع عـــن الــســوريــالــيــة عـــدم عاقتها 
بــالــواقــع، بــل بــاألحــام والــكــوابــيــس، هذا 
ـــهـــا تــأتــيــنــا مـــن الــخــيــال 

ّ
إذا افــتــرضــنــا أن

تقع  ــع،  ــواقـ الـ والدة  هــي  بينما  املــحــض، 
ها 

ّ
إن لــه.  انعكاسًا  وتشكل  تأثيره،  تحت 

الحياة ســواء في  بكلمة واحـــدة صناعة 
عــتــمــة الــلــيــل أو تــحــت ضــــوء الـــنـــهـــار. ما 
 سوريالية واقع ال يخضع 

ّ
السوريالية إال

اإلنساني.  االنحطاط  أزمنة  للمنطق في 
ها ماتت. الحياة 

ّ
إن القول  ومن التضليل 

كاشفة وماكرة؛ السوريالية ال تموت من 
شدة عاقتها بالواقع.

)روائي من سورية(

إيلوار، ولويس أراغون، وفيليب سوبول، 
وآخرون.

الحرب  فته 
ّ
خل مما  السوريالية  خرجت 

العاملية األولى التي دامت أربع سنوات، 
وأّدت إلى تدمير أوروبا، ومصرع ماين 
الشباب الفرنسين واألملان في الخنادق. 
بالتالي ال يمكن فصل الحركة السوريالية 
عن الظروف التي شهدت نشأتها. كانت 
رّدة فعل على وحشية  األولـــى  بــالــدرجــة 
الــحــرب. كــفــرت بالعقل الـــذي لــم يستطع 
املنطق  فت 

ّ
كما سخ يمنع حصولها،  أن 

الـــــــذي اســـتـــحـــال عـــلـــيـــه تــفــســيــر مـــجـــازر 
العبث والامعقول، ما أوحى  بلغت حّد 
فأخذوا  بأسرها.  الغرب  حضارة  بموت 
ــــيء وال يــحــمــلــونــه   شـ

ّ
ــكـــل يــســتــهــزئــون بـ

تكون  أن  يمكن  كيف  الــجــد.  محمل  على 
 والناس تتساقط باملئات 

ً
جــاّدًا أو عاقا

واأللوف من أجل حرب قذرة ال معنى لها 
أو مــبــرر؟ حـــرب تــــدور بــن أمـــم كفرنسا 
وأملانيا وإنكلترا، إذا كان هذا ما يحصل 
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