
 باللغة التركية، 
ّ

املثير في هذا اللقاء الذي لم ُينشر إل
ّمه 

ُ
أ هو تصريح املوسيقار املصري ألول مــّرة بأن 

بتركيا وموسيقاها  أن عالقته  تركية، وهــذا يعني 
لم تقتصر فقط على عزفه أللحان كبار املوسيقيني 
ره بهم. وقد 

ُّ
األتراك في بداية حياته املوسيقية وتأث

لـ »العربي الجديد« أن أم عبد  ذكر مــراد أوزيلدريم 
الوهاب من مدينة بورصة تحديدًا.

أيضًا، هو موضوع  اللقاء  هــذا  في  لالنتباه  الالفت 
فبينما  والعكس.  بالعربية  التركية  املوسيقى  ر 

ُّ
تأث

ينقل بردقجي لعبد الوهاب ما يــرّدده املوسيقّيون 
رهم باملوسيقى العربية، وأن بعض 

ُّ
األتراك حول تأث

ــذوا ألــحــانــًا مـــن أغـــانـــي عــبــد الــوهــاب  ــ مــلــّحــنــيــهــم أخـ
وترجموا كلمات تلك األغاني إلى التركية ونسبوها 
ــر كــثــيــرًا هو 

ّ
ــه تــأث ألنــفــســهــم، يـــرى عــبــد الـــوهـــاب أنـ

وموسيقيون عرب آخرون باملوسيقى التركية.
جدير بالذكر أيضًا أن أحكام بردقجي على بعض 
انطباعات سريعة  مــجــّرد  كانت  فــي مصر  األمـــور 
يظهر  الدقيقة.  غير  املعلومات  بعض  على  احتوت 
ذلك في حديثه عن تكريم الدولة املصرية للفنانني، 
عطي 

ُ
ت ل  التي  النماذج  ببعض  بردقجي  اكتفى  إذ 

صورة كاملة عن موقف مصر من الفن والفنانني، 
إطــالق  أو  الفخرية،  الــلــواء  رتبة  الــوهــاب  كمنح عبد 
اســم أم كلثوم على مــيــدان. ربــمــا ل يــعــرف املـــؤّرخ 
لــه فنانون مصريون آخــرون  املــصــري مــا تــعــّرض 
أقاموا في مصر، ولــم يكونوا بنفس درجة  وعــرب 
ــرب »كــوكــب الــشــرق« و»موسيقار األجــيــال«، من 

ُ
ق

الشهيرة  أم كلثوم  األنظمة املصرية، حتى إن فيال 
كر 

ُ
في الزمالك لم تتحّول إلى متحف وطني، كما ذ

للهدم بعد عقد واحــد من  بــل تعرضت  اللقاء،  فــي 
ت. وهو بالطبع ل يشعر مثلنا بالخجل  رحيل السِّ
من مماألة عبد الوهاب لنظام السادات في تطبيعه 

القاتل مع الكيان الصهيوني.  
ــك، تــبــقــى لــلــحــوار أهــّمــيــتــه كــوثــيــقــة للقاء  ــ ــم ذل ورغــ
املوسيقى ببالده،  تاريخ  مــؤرخ تركي مختّص في 

بموسيقي مصري بارز مثل محمد عبد الوهاب.
هنا ترجمة كاملة لنّص اللقاء ومقّدمته.

يقولون إن موسيقى البحر األبيض املتوسط 
أنجبت أربعة أصــوات ملحمية في الخمسني 

ــــون هــــــذه األصـــــــوات  ــبـ ــ ـ
ّ
ــرت ــ ســـنـــة األخــــــيــــــرة. ويـ

كالتالي: من فرنسا إديث بياف، ومن البرتغال 
أماليا رودريغز، ومن مصر أم كلثوم ومحمد 

عبد الوهاب. 
أماليا  أن  أتـــصـــّور حــتــى ســنــوات قليلة  كــنــت 
رودريـــغـــز هـــي الــوحــيــدة الــتــي مـــا زالــــت حــّيــة 
من بني هذه األصــوات. وفي أّول أيــام إقامتي 
ــثـــاث لــلــتــلــفــزيــون  بــمــصــر، كـــانـــت الـــقـــنـــوات الـ
 لـــيـــلـــة بــالــنــشــيــد 

ّ
ـــهـــا كــــــل

ّ
ـــنـــهـــي بـــث

ُ
ــــري ت ــــصـ املـ

ًا، 
ّ
 ُمسن

ً
الوطني، وكــان قائد األوركسترا رجــا

 عصاه 
ّ
يــهــز قــدمــيــه، لكنه  وبــالــكــاد يقف على 

بسرعة فائقة. كان شكل هذا املايسترو غريبًا 
بــالــنــســبــة لـــي. ســألــت عــن اســمــه، فــقــالــوا: »أال 
تــعــرف مــن هـــذا؟ إنـــه األســـتـــاذ عــبــد الـــوهـــاب«. 

وعرفت أيضًا أنه ما زال حّيًا.
ُيـــعـــرف عــبــد الــــوهــــاب فـــي الـــغـــرب بـــأنـــه »أبـــو 
املوسيقى العربية«، ورغم أن ُيعرف لدينا بأنه 
ن أيضًا في  ُيــعــرف كُملحِّ أنــه  إال  مطرب فقط، 
األغاني  من  الكثير  لّحن  وقــد  العربي.  العالم 
الــتــي يــقــول عنها الــعــرب »الــســّت«،  ألم كلثوم 
وهــــــي صــــــوت مـــصـــر الــــتــــي انـــتـــحـــر الــبــعــض 
فــي جــنــازتــهــا. لــم ُيــلــّحــن عــبــد الــوهــاب أغــانــَي 

ترجمة وتقديم ـ أحمد زكريا 
ومالك دينيز أوزدمير

ــقــرن املـــاضـــي، عــاش  فــي ثــمــانــيــنــيــات ال
ــتــــركــــي والـــصـــحـــافـــي مــــراد  ــ املــــــــــؤّرخ ال
لعدة  الــقــاهــرة  فــي   ،)1955( بــردقــجــي 
ســنــوات، وتــحــديــدًا فــي حــّي الــزمــالــك. تــعــّرف املــؤرخ 
التركية،  واملوسيقى  العثماني  التاريخ  في  املختص 
واملطرب  املوسيقار  جــاره  على  السنوات  تلك  أثناء 
ويــصــف   .)1991  -  1902( الـــوهـــاب  عــبــد  مــحــمــد 
بعبد  بــدايــات عالقته  مقالته  إحـــدى  فــي  بردقجي 
 صباح من 

ّ
كــل ُمسّن يخرج  لرجل  برؤيته  الوهاب 

بيته إلى سيارته األنيقة، مرتديًا معطفًا وقّبعة من 
الصوف حتى لو ارتفعت درجة الحرارة إلى أربعني 
درجة مئوية، وبعد أن سأل بائعي الحّي وحارسي 
الــعــقــارات عــنــه، عــرف أن هــذا الشخص هــو محمد 
باملوسيقار  بردقجي  ــدت عالقة 

ّ
تــوط الــوهــاب.  عبد 

املصري خالل الثمانينيات، وذكر بردقجي أنه كان 
يــزوره كثيرًا خالل تلك السنوات، وفي إحــدى هذه 
الوهاب  التركي مع عبد  الصحافي  أجــرى  الزيارات 
ــشــر عــام 1989 فــي الــعــدد 109 مــن مجلة 

ُ
حـــوارًا ن

»حريات جوستري« التركية، وقد حصلت »العربي 
الجديد« على نسخة من اللقاء من املؤرخ املوسيقى 
الــتــركــيــة مـــراد أوزيــلــدريــم صــاحــب كــتــاب« »وحـــدة 
العشرين«،  القرن  في  والتركية  العربية  املوسيقى 
الغني.  الذي استضافنا في بيته وفتح لنا أرشيفه 

لندن ـ العربي الجديد

شــّكــلــت مــعــســكــرات االعـــتـــقـــال الـــتـــي أقــامــتــهــا 
الـــواليـــات املــتــحــدة لــلــيــابــانــيــني خـــال الــحــرب 
العاملية الثانية صدمة كبرى للفنان إيسامو 
ــن أب يـــابـــانـــي كــتــب  ــــود مــ ــــولـ نـــوغـــوتـــشـــي، املـ
م أميركية عملت في الصحافة، ولم 

ُ
الشعر وأ

تنجح محاوالته في تصميم معسكر بشروط 
القمر  ميثولوجيا  فــاســتــعــار  إنــســانــيــة،  أكــثــر 
الــيــابــانــيــة الــتــي تشير إلـــى فــكــرة الــتــضــاّد مع 

الشمس والريح.
أراد أن يعّبر عن حالة ال ينفصل خالها النور 
للتعبير  والظام، واألمــل واليأس، في سعيه 
عن الهزيمة الفادحة التي لحقت بباده، حيث 
خلق مناظر أحام غامضة على سطح أقماره، 
من سلسلة منحوتات من األشكال التجريدية 
التي تحتفي برموز طوطمية، وسعيه إلظهار 
ســطــح الــخــشــب والـــرخـــام والــحــجــر قــريــبــًا من 

ــان. ُيــفــتــتــح، صـــبـــاح بعد  ــســ مــلــمــس جــلــد اإلنــ
غـــٍد الــخــمــيــس، فــي »مــركــز بــاربــيــكــان« بلندن 
معرض استعادي لنوغوتشي )1904 - 1988(، 
الثاني/  كــانــون  مــن  التاسع  ويــتــواصــل حتى 
مــن مئة وخمسني  أكــثــر  املقبل، ويــضــّم  يناير 
، إلى جانب تصميماته لعدد من املسارح 

ً
عما

واملاعب وقطع األثاث واملصابيح الكهربائية.
استفاد الفنان من معرفته بفن الخط واألزياء 
والــــرقــــص، بــاحــثــًا عـــن أســـلـــوبـــه الـــخـــاص في 
مــرحــلــة هــيــمــنــت املــجــّســمــات الـــفـــوالذيـــة على 
النحت في الواليات، والتي رأى فيها تعبيرًا 
عــن جــفــاء وبــــرودة تعكسهما الــحــداثــة وعــدم 
إدراكـــهـــا الــتــنــّوع الــثــقــافــي كــجــزء أســاســي من 
ـــر نــوغــوتــشــي في 

ّ
الـــحـــضـــارة اإلنــســانــيــة. تـــأث

أعــمــالــه بــنــمــاذج مـــن حـــضـــارات مــخــتــلــفــة، إذ 
ألـــهـــمـــتـــه الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي ُبـــنـــيـــت بـــهـــا خــمــســة 
مـــراصـــد فــلــكــيــة فـــي مــديــنــة جــايــبــور بــالــهــنــد، 
الــحــجــر فــي تصميم األدوات  حــيــث اســتــخــدم 
خدمت لقياس حركة القمر والنجوم 

ُ
التي است

واألجـــرام السماوية. ورغــم مــرور نحو مئتي 
 أن غرابة شكلها قادته 

ّ
عام على تنفيذها، إال

ــرادة الــعــمــل ال صــلــة لها  ــ ــأن فــ إلــــى اإليـــمـــان بــ

لقاء تركي مجهول مع عبد الوهاب

يعبّر المعرض االستعادي 
للفنان الياباني )1904 - 
1988(، والذي يُفتتح 

بعد غٍد في لندن، عن 
صدمته من حداثة 

قولبت العالم ضمن 
رؤية أحادية

في عام 1989 نُشر 
باللغة التركية لقاء بين 

الصحافي والمؤرّخ مراد 
بردقجي ومحّمد عبد 
الوهاب. ورغم أهّمية 

بعض النقاط التي يذكرها 
الموسيقار المصري في 

المقابلة، إال أنها لم تعرف 
طريقًا إلى العربية حتى 

اليوم. هنا ترجمٌة 
كاملة لنّصها

ُتذّكرنا حالُة الكاتب 
األميركي بمناخ عربي 
حافل بشبكاٍت ُتقّدم 

تصّورات مخادعة عن 
الكتّاب، كما ُتذّكرنا 

بتراميهم على إرضاء 
مؤّسسات ودول

إيسامو نوغوتشي  النحت كجزء من فوضى العالم

الكاتب وشبكات تباُدل المنافع

أخذنا منكم الموسيقى وغيّْرناها وأُمي من بورصة

دهشُت من قولك 
إنكم في تركيا تأثرتم 

بالموسيقى العربية

يعبّر عن حالة ال ينفصل 
خاللها النور والظالم 

واألمل واليأس

كاتٌب جيّد قّدم 
ا عن الوسط  مثالًا فّجً

الثقافي األكاديمي

أخذت الموسيقى 
العربية مكانها في نظام 

موسيقي يليق بها

عام  مواليد  من  تركي،  وصحافيٌّ  مــؤرّخ   Murat Gökhan Bardakçı
الموسيقى  وتــاريــخ  العثماني  بالتاريخ  يهتمُّ  إسطنبول.  في   1955
عمودًا  حاليًا  ويكتب،  التركية، 
ُترك«. صدرت  في صحيفة »خبر 
بينها:  الُكتب؛ من  العديد من  له 
 ،)1982( العثمانيّين«  عند  »الجنس 
 ،)1991( الــعــثــمــانــيـّـيــن«  ــر  ــ و»آخ
العثماني  السلطان  حياة  و»سيرة 
 ،)1998( ــادس«  ــ ــس ــ ال مــحــمــد 
محمود  ــر  ــوزيـ الـ و»يـــومـــيـــات 
شوكت باشا« )2014(، و»نسل شاه: 

آخر األميرات العثمانيات« )2017(.

بطاقة

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

إطاللة

فعاليات

العسكرية،  األناشيد  أيضًا  بل  فقط،  عاطفية 
العربي  العالم  في  الوطنية  األناشيد  وأغلب 
ت 

ّ
ِمن لحنه. يقال إن الدول العربية التي استقل

م 
َ
بعد الحرب العاملية الثانية، كانت تحّدد َعل

الدولة أواًل ثم تذهب إلى عبد الوهاب لتطلب 
وبالفعل  الوطني.  النشيد  لها  ُيلّحن  أن  منه 
قام بتلحني عدة أناشيد وطنية لباد عربية 

عنها  بحث  التي  الظاهرية  االنسجام  بحالة 
النّحانون في العصر الحديث.

ـــة فـــــي تـــقـــديـــم  ــبـ ــرغــ ــــــــــدت لــــديــــه الــ
ّ
 ول

ٌ
خـــــاصـــــة

منحوتات هجينة تحمل رؤية راديكالية تجاه 
العالم الــذي تحاربت قــواه لعدم قدرتها على 
اســتــيــعــاب الــتــعــّدد فــي الــســيــاســة واالخــتــاف 
بني ثقافات املجتمعات البشرية، ودفعته إلى 
الفن  التمّسك بدمج مكّونات متناقضة حيث 

وحده قادر على تخّيل التغيير وتحقيقه.
الــرومــانــي  الــنــّحــات  مه 

ّ
بمعل نوغوتشي  ــر 

ّ
تــأث

 )1957  -  1876( ــكــــوســــي  ــرانــ بــ قـــســـطـــنـــطـــني 
رؤيــة  النحت ضمن  لقولبة  ظــهــره  أدار  الـــذي 
واقعية، وذهب إلى تبسيط عناصر الطبيعة 
ــريـــدي، لــذلــك  ــزالـــي تـــجـ ــتـ ونــحــتــهــا بــشــكــل اخـ
سادت األشكال البيضوية واألسطوانية على 
مــنــحــوتــاتــه، بـــداًل مــن الـــزوايـــا واالســتــطــاالت، 
وتظهر محاكاة نوغوتشي له في عدم التزامه 
بمادة واحدة في نحته وتجاوزه فكرة وجود 

قاعدة واحدة في العمل الفني.
ــة ثــيــمــة رئــيــســيــة  ــعـــروضـ ــال املـ ــمــ ــرز األعــ ــبــ ــ

ُ
وت

تتصل بعدم فصل النحت عن الواقع وجعله 
ال  التي  اليومية وفوضاها  الحياة  من  جــزءًا 
محّددين،  بناء  أو  نسق  فــي  انتظامها  يمكن 
ــي الـــذي نظر  ــ فــي قطيعة مــع الــنــحــت األوروبـ
ــاء عــن  ــ ــقـ ــ ــه مــــن زاويـــــــة الـــتـــقـــديـــس أو االرتـ ــيـ إلـ

الفضاء العام فترة طويلة.

مختلفة. ومنَحه الرئيس السادات رتبة اللواء 
ى السادات عن فكرة الحرب عام 

ّ
الفخرية. تخل

اتفاقية كامب ديفيد  1978، ومــن أجــل توقيع 
مــع »إســرائــيــل«، ذهــب إلــى الــواليــات املتحدة، 
وبــعــد عــودتــه إلــى مصر أقــامــوا لــه احتفاالت 
الــفــرقــة املوسيقية ألحان  املــطــار، وعــزفــت  فــي 
من  الــوهــاب  عبد  فها 

ّ
أل التي  الجديد  النشيد 

أجل االحتفال بكامب ديفيد، وجعله السادات 
النشيد الوطني ملصر.

ورغــــم أن عــبــد الـــوهـــاب قـــد تـــجـــاوز الــثــمــانــني 
من عمره إال أن شعره لم يشب تمامًا، ولديه 
ذاكرة قوية وصوته فيه نغم. التقيت بمحمد 
ــه فــــي بــيــتــه بــحــي  ــًا لـــوجـ ــهـ عـــبـــد الــــوهــــاب وجـ
 على الــنــيــل، وهــو البيت الــذي 

ّ
ــطــل

ُ
الــزمــالــك امل

وضعت الحكومة املصرية يدها عليه بمجّرد 
رحــيــل الــفــنــان. ليس مــن أجــل مسائل املــيــراث 
ُمتحفًا وطنّيًا،  الــديــون، ولكن لكي يصبح  أو 
وقد أصدرت الحكومة هذا القرار قبل سنوات 
الفنانني عـــادة فــي مصر.  مــن رحيله. احــتــرام 
طلق 

ُ
، حّولوا بيت أم كلثوم إلى متحف، وأ

ً
مثا

اسمها على معهد موسيقى وميدان يتوسطه 
تمثال لها. مثلما يحدث عندنا تمامًا!

كان أول ما قاله لي عبد الوهاب فور جلوسه: 
ــعــدُّ أقــربــاء. أمــي تركية أيــضــًا«. كانت 

ُ
»إنــنــا ن

مــصــر تــحــت حــكــم املــمــالــيــك الــشــراكــســة ملئات 
الـــســـنـــني، وكــــانــــوا فــــي مـــصـــر يــطــلــقــون كــلــمــة 
له:  قلت  ولذلك  املماليك،  أحفاد  على  »تــركــي« 
»هـــذا يعني أنـــك مــن أحــفــاد املــمــالــيــك«. فــقــال: 
»ال يا عزيزي، لسُت من أحفاد املماليك أو ما 
شــابــه، أقصد األتـــراك الحقيقيني. أّمــي جــاءت 
في  وعــاشــت  إلــى مصر  التركية  عائلتها  مــع 
القاهرة وتزوجت أبي بعد ذلك. وقد ماتت قبل 

عشر سنوات. وكان أبي فاحًا«.
هكذا بدأ حواري مع عبد الوهاب. وصارت لدي 
الفرصة ألعرف مدى صّحة ما ُيقال في تركيا 
الذين  الراحلني  األتـــراك  امللّحنني  حــول بعض 
أخذوا من أغاني عبد الوهاب وترجموها إلى 
وتحّدثنا  أنفسهم.  إلــى  نسبوها  ثــم  التركية 
كثيرًا أيضًا عن املوسيقى العربية في الوقت 

الحاضر وفي املستقبل.

في تعرية »انسجام« الحداثة

ليس فيليب روث فقط

بريطانيا«  الثقافة في  يُقيم »منتدى  الوردي: قراءة جديدة،  علي  تحت عنوان 
تتحّدث  المقبل،  الجمعة  مساء  من  السابعة  عند  »زووم«،  تطبيق  عبر  أمسية 
وعالم  المؤرّخ  عن  هناوي  نادية  العراقية  األدبية  والناقدة  الكاتبة  خاللها 

االجتماعي العراقي الراحل )1913 - 1995(. يدير األمسية عامر هشام الصفار.

ُتفَتتح الجمعة، األّول من الشهر المقبل، في مدينة نيويورك األميركية، مدرسة 
للفنون باسم بورتريه. تهدف المدرسة، التي أنشأها التشكيلي المصري المقيم في 
رضا عبد الرحمن )الصورة(، إلى تعليم الفنون البصرية، ويُحيل  الواليات المتّحدة 

اسُمها إلى جريدة بورتريه كان يُصدرها في مصر لعّدة أعوام.

المقبل،  األّول/أكتوبر  تشرين  من  األّول  في  للترجمة«،  تونس  »معهد  يحتضن 
وأكاديميّين  باحثين  بمشاركة  لألطفال،  هة  الموجَّ الفلسفة  حول  دراسيًا  يومًا 
من بينهم: فتحي التريكي )الصورة(، ومحيي الدين الكالعي، وهدى الكافي، 
التي  المواضيع  ِمن  الملولي.  وأحمد  المرساوي،  وأنيسة  محجوب،  ومحمد 
تطرحها الفعالية: هل هناك سنٌّ للتفلسف؟ والطفولة فلسفيًا، وأعمار الفلسفة.

يُقام، عند السادسة من مساٍء غٍد األربعاء، لقاٌء عبر تطبيق »زووم« مع الفنّانِين 
رائد إبراهيم، ونادية كعبي لينكي، وروال حلواني )الصورة( الذين ُتعَرض، حاليًا، 
في »دارة الفنون« بعّمان أعمالهم التي تستكشف العالقات بين األشياء والذكريات، 

وكذلك الرأسمالية واالستعمار االستيطاني، خصوصًا في فلسطين.

فّواز حداد

للكاتب  القّراء صورة رومانسية  يتداول 
في عزلته. وكان لتشبيه سكناه في برج 
ع 

ّ
عاجي داللة إلى تلك السكينة التي يتمت

بها مبدع ال يهتم إال بفنه، ال يبحث عن 
الشهرة، بل الشهرة تبحث عنه، وتطرق 

بابه، ال يتنازل لها، فاملجد بانتظاره.
هــذه الــصــورة تليق بــالــروائــي األميركي 
فــيــلــيــب روث الـــــذي نــــال أرفـــــع الــجــوائــز 
حدة وخارجها؛ 

ّ
املت الواليات  األدبية في 

و»الجائزة  فوكنر«،  »جــائــزة  بينها:  ِمــن 
ــــاب أمــــيــــركــــا«، و»جــــائــــزة 

ّ
ــت ــ ــُك الـــقـــومـــيـــة لــ

ـــاد«، و»الـــبـــولـــيـــتـــزر«، و»مـــــان بــوكــر 
ّ
الـــنـــق

ــيـــس األمـــيـــركـــي  ــرئـ ــــده الـ
ّ
الــــدولــــيــــة«، وقــــل

بــاراك أوبــامــا وســاًمــا تقديًرا ملساهماته 
 
َ
كــان كما  األمــيــركــي،  األدب  فــي  العظيمة 
ــَب الـــحـــيَّ الـــوحـــيـــد الـــــذي أصــــدرت  ــاتـ ــكـ الـ
ــيـــة« عــشــرة  ــركـ ــيـ »املـــكـــتـــبـــة الـــوطـــنـــيـــة األمـ

دات ألعماله الكاملة.
ّ
مجل

ظفر روث باملجد وهو على قيد الحياة، 
 ال يــحــصــل 

ً
وهـــــي فـــرصـــة نـــــــــادرة. عــــــــادة

 بــعــد عـــّدة أجــيــال 
ّ

الــكــاتــب عــلــى املــجــد إال
أّما الشهرة فتصنعها الدعاية  أو قرون. 
ــاتـــب، خـــصـــوًصـــا بـــعـــد أن  ــكـ ــيـــاة الـ فــــي حـ
النشر  دور  مثل  منها،  املستفيدون  كثر 
والدولة، إضافة إلى الكاتب. فيليب روث 
رجمت 

ُ
ليس غــريــًبــا عــن الــقــّراء الــعــرب، ت

لــــه عـــــــّدة روايـــــــــات مــــن بــيــنــهــا »ســـخـــط« 
ــــة« و»تـــــــزّوجـــــــت  ــريـ ــ ــــشـ ــبـ ــ و»الــــــوصــــــمــــــة الـ
شــيــوعــًيــا« و»حــكــايــة أمــيــركــيــة«. تكشف 
روايـــاتـــه، حسب تعبير أحــد الــنــقــاد، عن 
تــعــمــده اســتــفــزاز الــهــويــة األمــيــركــيــة من 

خال استخدام أسلوب حّسي عبقري.
مؤخًرا، كتب األستاذ في »جامعة جورج 
بيرلينيرباو،  جـــاك  األمــيــركــيــة،  ــاون«  تــ
وهـــو مــن املــهــتــّمــني بـــدراســـة أعــمــالــه، عن 
عثوره على عشرات من رسائله املحفوظة 
الــكــونــغــرس. أظهرت  فــي أرشــيــف مكتبة 
عــاقــاتــه مـــع أصــدقــائــه مـــن عــالــم النشر 
ــــي واألوســــــاط األكــاديــمــيــة،  والــنــقــد األدبـ
ــدى عـــقـــود فـــي تــصــديــر  شــــاركــــوا عــلــى مــ
فــي تعميده واحــًدا  صــورة عنه أسهمت 
من كبار الروائيني. شّكلت هذه العاقات 
شبكة من عــدد معتبر من األصــدقــاء في 
في  دعمته  األدب،  وعــوالــم  النشر  مــجــال 
شتى املجاالت، بامتيازات ساعدته على 
الــفــوز بــالــجــوائــز، كــانــت نــوًعــا مــن تبادل 

الخدمات.
كشفت الرسائل عن »درجــة التواطؤ« مع 

كاتًبا وحيًدا، متطلباته صارمة، ال يهتم 
 بالفن. تمتد هذه الصورة إلى ما بعد 

ّ
إال

إتاف  أعماله  ذي 
ّ
منف بالطلب من  املــوت، 

ــي مــحــاولــة  ــه فــ ــاتــ بـــعـــض املــــــــواد بـــعـــد وفــ
ــه مــن الــقــبــر. املــؤســف  لــلــســيــطــرة عــلــى إرثــ
 

ً
ــًدا، لــكــنــه قـــــّدم مــثــاال ــيــ أنــــه كــــان كـــاتـــًبـــا جــ

ــا عــــن الــــوســــط الـــثـــقـــافـــي األكـــاديـــمـــي.  ــًجـ فـ
ــذه املــقــدمــة  صــحــيــح أنــنــا تــعــرضــنــا فــي هـ
ــــى فــيــلــيــب روث، لـــكـــن املـــقـــال  الـــطـــويـــلـــة إلـ
أولــى بأديبهم  ليس عنه فقط، األميركان 
ا 

ً
والـــدفـــاع عــنــه، وقـــد يــشــّكــل صــيــًدا ثمين

في  يساعدنا  لكنه  بالفضائح،  لهوسهم 
ما نريد اإلشــارة إليه، خاصة أن التسّيب 
فـــي الـــوســـط الــثــقــافــي الــعــربــي مــفــضــوح، 

النشر فقط، بل  إلــى عالم  ويــقــودنــا ليس 
ا إلى املؤّسسات الثقافية الرسمية، 

ً
وأيض

املــتــمــيــزة بــالــبــيــروقــراطــيــة، وإلــــى مــواقــع 
بالجهل.  املتميزة  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
لن يعسر علينا التعرف على مناخ حافل 
بالكثير من الشبكات التي تقدم تصورات 
ــاء، كــمــا يــظــهــر تــرامــي  ــ مــخــادعــة عــن األدبــ
األدبـــــــاء عــلــى إرضــــــاء مـــؤســـســـات ودول، 
خـــاصـــة أن حــفــنــة مــعــتــبــرة مــــن املــثــقــفــني 
بدعوى  الدكتاتوريات  جانب  إلــى  وقفوا 
علمانيتها، ولم يرفعوا إصبًعا في الدفاع 
عــن الــحــق فــي الــحــريــة والــكــرامــة، مــا منح 
تبادل  على  تقوم  ديمومة  الشبكات  هــذه 
ــــوات. وال عــجــب مـــا دامـــت  ــدعـ ــ املــنــافــع والـ
قــائــمــة عــلــى الـــفـــســـاد املــنــتــشــر، وقــابــلــيــة 
بــعــض املــثــقــفــني لــبــيــع أقــامــهــم لشيطان 

املال واملناصب. 
)روائي من سورية(

أحــد الــدارســني ألدبـــه، وكـــان قــد كتب عنه 
بشكل جيد، فأخبره روث بأنه سيساعده 
ــفـــة أكـــاديـــمـــي.  ــيـ ــلـــى وظـ فــــي الـــحـــصـــول عـ
وهــنــاك مــراســات مكثفة مــع نــاقــد أدبــي، 
كــانــت  األدب،  مــنــاقــشــات حــــول  تــتــضــمــن 
يمكنهم  كــيــف  عــن  حــديــثــا  غالبيتها  فــي 
الجائزة،  بهذه  ا 

ً
بعض بعضهم  مساعدة 

وهذا املنصب...
ـــأه الـــنـــاقـــد على 

ّ
وفــــي رســـالـــة أخــــــرى، هـــن

حصوله على جائزة أدبية مرموقة، وكان 
س اللجنة التي اتخذت 

ّ
هو نفسه الذي ترأ

ا تقّدمت بطلب 
ً

القرار. كتب إليه: »أنا أيض
للحصول على زمالة. لذا، هل لي أن أطلب 
منك إزالة الغبار عن الرسالة التي أرسلتها 
خرى«. 

ُ
مؤخًرا، وإرسال نسخة منها مرة أ

بينما مراساته مع املحّرر واملراجع الذي 
كــتــب مـــدًحـــا لـــروايـــاتـــه عــلــى مـــر الــســنــني، 
عنه  بالكتابة  مــنــحــة،  طــلــب  دعــمــه  فتبني 
بأنه »أحد أفضل النقاد األدبّيني«، مكرًرا 
منحة  على  للحصول  ترشيحه  تفضيل 
وإقــامــة أكــاديــمــيــة. مــا يــؤكــد أن روث كان 
ا في التسويق لصورته، بتوصيفه 

ً
أستاذ
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