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د أن يترك الباب مفتوحًا
م َ
ع َّ
أحدهم َت َ
ُ

نصوص

إقامة وقتية

حــن تعلو األصـ ــوات كـنـ ُـت أح ـ ِّـدق
ِم ـ ـ ــن عـ ـل ــى ال ـ ـسـ ــريـ ــر ف ـ ــي ال ـ ـ ــدوش
املـنـتـصــب ف ــوق رأسـ ــي .ينتابني اإلح ـســاس
ب ــأن ــه س ـي ـق ـطــر عـ ـل ـ ّـي ش ـي ـئــا أخـ ـض ـ َـر ُ ص ــدئ ــا،
َ
صــديـدًا مخاطيًا سـيـلـ ّـوث جـســدي املــتـلـ ِّـحــف
استلقائي .أسـمـ ُـع إيقاع
حتى حنكي أثـنــاء
ُ َ
التغليف املحكم للرأس بكيس
القطرات رغم
َْ
مــن النايلون ،ورغــم غــلــق الفم داخــل الكيس
بشريط ُالصق عريض.
ٍ
ال تـغـمــض عيني بـسـهــولــة .قــامــوا بتسليط
ّ
ُ
ّ
دفعت رأسي أعلى
فوهته تمامًا فوقي ،وكلما
ال ــوس ــادة تـحــاشـيــا مل ــا سـيـنـهـمــر ع ـلـ ّـي كـنــتُ
ُ ّ
أصطدم بخلط الحنفية من خلفي.
■■■
ّ
تشي جدرانها بالرائحة
ال
يمكن لزنزانةٍ إل أن ّ
َ
والصور .يافعة ،ال يكف جسدي عن الرجفة
طوال الليل ،ليس خوفًا فقط .لفرحي بهُ ،
كنت
جانبي .جسدي
أنظر في املرآة الصغيرة إلى ُ ّ
وهو ُيهدى إليه .تروح أظفاري تقشر طبقات
ّ
طالء الجدار َ
حذو السرير .مثل قطة بيتية ال
ّ
تملك وسائل أخرى لتنعم مخالبها .ترتسم
ٌ
ّ
أشـكــال غريبة .كيف ترين كــل هــذا؟ الفن في
ٌ
ٌ
مخنوقة تلوذ بالزوايا! رؤوس
الرؤية .أرواح َ
قــد اقـتـيــدت مــن شـ ْـعــرهــا ،هـنــاك فــي الــزاويــة،
ّ
ٌ
مجنونات معلقات في
بني السقف والجدار،
ٌ
ال ـهــواء .لــم ّ تــدخــل هــذا الـبـيـ َـت بـنــات غريبات
ْ
ق ـبـ َـلــك .لـكــنــي أرى ن ـس ـ ً
ـاء ،أق ـفــلــن ال ـب ــاب على
ِ ّ ُ َ ُ ُ ّ
أمرهن .ليس غير العنكبوت
ُأنفسهن ،ونسي
ّ
ّ
املسن َمن يسندهن.
ْ
ق ــد اع ـت ـن ــوا ق ـ ــدر اإلمـ ـك ــان بـتـنـظـيــف امل ـك ــان.
ال ت ـت ـجــاوز مـســاحـتــه امل ـتــريــن امل ـ ّ
ـرب ـع ــن .تـ ّـم
ُ
ّ
ت ـج ـه ـ ٌي ــزه ب ـس ــري ـ ٍـر م ـن ـخ ـفــض ام ـ ـتـ ــدت عـلـيــه
َحـشـ ّـيــة لــم تكن سميكة .وزنــي ال شــيء ،وقد

بطاقة

متابعة

وقفة
مع

احتجاز

دنى غالي

ٌ
مكان عانس
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عمان ـ العربي الجديد
ّ

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
ـآالت الــواقــع
ـ
م
ـ
ب
تـتـحـ ّـدد مــامــح االنـشـغــال
ّ
ّ
ُ
ّ
ُّ
التردي على كافة الصعد،
العربي في ظل
ُ
لتعاد إلى الذهن حالة الغد والقادم وما
يرسم من إيقاع يميل الى األمــل؛ ففلسفة
كراسم للواقع ،هي ما يجب أن
املستقبل،
ٍ
نعمل له وما أعمل عليه حاليًا ،والنظرة
ليست نـظــرة تاريخية إحيائية بـقــدر ما
ّ
هــي قـ ــراءة لــاسـتـشــراف قـ ــادرة عـلــى بــث
وعي ناقد.
ٍ
بـ ـ ــدأت ب ـف ـك ــرة وس ـ ـ ــؤال ت ـف ـك ـي ـكــي ل ـلــواقــع
مـسـتـنـدًا إل ــى الـتـجــربــة الـتــاريـخـيــة :كيف
نـجـحــت ال ـق ــوى االس ـتـعـمــاريــة املـعــاصــرة
فــي تــوظـيــف الـفـكــر ال ـج ـهــادي التكفيري،
وتــوظ ـيــف مــا ُسـ ّـمــي بــالــدولــة اإلســامـيــة
(«داعــش») في الفترة األخيرة؟ هل هناك
ف ــي الـتـجــربــة الـتــاريـخـيــة م ــا يـحـمــل مثل
ّ
هــذا التوظيف؟ لــذا فــإن مشروعي ـ ـ الــذي
أعمل عليه ضمن هذا اإلطــار ـ هو دراسة
التوظيف االستعماري للجهاد في الحرب
العاملية األولى ضمن نموذجني :النموذج
األمل ــان ــي (م ــن دول ال ــوس ــط) ،وال ـن ـمــوذج
البريطاني (من الحلفاء).

ظالل

ّ
ّ ٌ
رطب َ
مهمل وقديم ،تهتز جدرانه
حيز ّصغير ُ ِ
ّ
في كل مرة تدوي قذيفة على إسفلت الشارع،
َ ّ
أو تنفلق في ّ
الجو .الباب ّ
ضيق ،ال ُيفتح إل إلى
الخارجُ ،أ ْق ُفله ّ
رخو من
بقفل
علي من الداخل
ٍ
ٍ ّ
ّ
متحابني كثيرًا ،لذا يظل
أنثى وذكر غير
نوع ّ
ّ
ّ
الطولي الرفيع يسرب ضوء الخارج
ذلك الشق
ٌ
أزواج من
ـوان ث ــم ي ـع ــود:
الـ ــذي يـنـحـجــب لـ ـث ـ
عيون نصف مفتوحةّ ٍ ،
متلصصة في ُرواحها
ّ
املنسي.
ومجيئها ،خارجًا في فضائهم
■■■
مواء متواصل

ح ــن تـهـيــج أص ـ ــوات ال ـق ـطــط ي ـت ـحـ ّـرك ش ـ ٌ
ـيء
ً
فـ ـ ّـي .أعـ ــرف أن ح ــرك ــة م ــا ق ــد ت ـك ــون اقـتــربــت
ّ
م ــن الـ ـب ــاب ال ـج ــان ـب ــي لـلـمـطـبــخ املـ ـط ــل عـلــى
الحديقة ومــوقــف الـسـ ّـيــارة .قــد يـكــون انفتح
ودخـ ــل أح ــده ــم أو ي ـك ــون ق ــد غ ـ ــادر .أتـخـ ّـيــل
ْ
حالة االستنفار التي تصيب الثالثة .ولكن
وجبة سمك أفقدت
قد يكون ملجرد إعدادهم ْ
ْ
القطط صوابها ،أو يكون طقس فــتـ ِـح أفــواه
ّ
ُْ َ
ِج ـ ــرار ال ـخ ـض ــراوات امل ـخــل ـلـ ُـة .كــا ُنــت تــلــطــش
بالطني ملنع تـسـ ّـرب الـهــواء .ألـصــق أذنــي في
ّ
يقرأن األدعية
الجدار
فأسمع البسبسة وهن َ َ
التي تقي ِّ
الجرار من اإلصابة بالعفن .أحيانًا

روائية وشاعرة ومترجمة عراقية من
مواليد البصرة عــام  ،1963تقيم في
كوبنهاغن منذ  .1992صــدر عملها
األول عــام  1998بعنوان «حــرب نامة»،
وأتبعته بالعديد مــن الــروايــات (مثل
«مــنــازل الوحشة» و»بطنُها الــمــأوى»)
والــمــجــمــوعــات الــشــعــريــة («حــديــقــة
تلوح
بعطر رجــل»« ،تلك المراوح التي
ّ
من بعيد») ،إضافة إلى نصوص سردية
وترجمات عن الدنماركية ،من آخرها
َ
َ
ُ
د ُه إليه» لـ نايا
الموت
أخذ
«إن
منك شيئًا ف ُر َّ
دم» لـ توم كريستينسن.
ماريا آيت
َ
و»ه ْ

دُ نى غالي (ف َنن عماد)

ّ
ي ـصــل ـنــي صـ ـ ـ ُ
ـوت ت ـس ــل ـ ِـق ال ـق ـط ــط وخــرب ـشــة
ِ
ّ
مخالبها للشبكة الناعمة على الباب األولي
َّ
ّ
ليصد الذباب والناموس ،أسمع
الذي ُيركب
صوت مناداتهن للقطط بأسماء اإلثني عشر
إمامًا ،أو زجرها.
■■■
ظهور وقتي

يـتـعـ ُـب جـفـنــاي ويـسـقــط ال ـك ـتــاب عـلــى إيـقــاع
ّ
ح ـســاب أي ـ ــام اإلق ــام ــة ًف ــي امل ـك ــان اآلمـ ــن ال ــذي
ّ
َ
وج َده لي .لم أكن ّ
مرئية حتى يتحد بي فأظهر.
فتحةِ الباب ،وال
أنهض ألطفئ الضوء أعلى
ُّ
َ
ّ
ضغط
بعد
تزرق
تسلم أصابع قدمي كل مرة.
ّ َ
الـ ّ
ـزر على يمني الباب إلطفائه .أنسى حتمية
االص ـطــدام بالحنفية املــدفــونــة أسـفــل الـجــدار
ّ
بالضد من
قريبًا من األرض إلى اليسار .ألعن،
إلي من الفتحات .صرتُ
الهذيانات التي تتسلل ّ
أعــرف اآليــات التي ّ
يطيرونها فــي فضاء هذا
البيت .لم تكن الحنفية لتخيفني حني يسقط
ً
عليها القليل مــن ال ـضــوء ل ـيــا ،لـكــن أسفلها
ّ
كــانــت ه ـنــاك ال ـبــالــوعــة ذات ال ـفــوهــة املــرب ـعــة.
ْ
رغــم أنــه قــام بغلقها بقطعةٍ مــن ورق مـقـ ّـوى

ثـ ّـبـتـهــا بـشــريــط الص ــق عــريــض ،ظ ـ َّـل الـصـ ُ
ـوت
ٍ
َ
الذي يطلع منها يشبه نواحًا ًأجوف له رائحة
عطنة .منعني من فتحها ثانية وتسليط ضوء
التورجاليت بداخلها.
■■■
ضحك وخوف

ّ
ـون م ـبــك ـرًا جـ ـ ّـدًا .أط ـفــئ ال ـض ــوء وأع ــود
ي ـنــامـ ُ
ّ
ملكاني .أمارس استذكار الدهشة في تخيلي
لقائناّ ،
ملرتني ،وملرتني متتاليتني قام بتزوير
َّ
إجازة النزول .نضحكُ ،وخارج ثنائية املحلل
َ
واملـ ـح ـ َّـرم تـنـسـحــق ف ــي ق ـبــلـ ِـتــه ح ـ ّـب ــات الــرمــل
ّ
يأت إل قبل
وهو لم ِ
الناعم ما بني أسنانناّ ،
أن يـسـتـحـ ّـم فــي الـنـهــر ،لـكــنــه ي ـعــود لـيــرتــدي
ّ
املطينة ذاتها.
املالبس العسكرية
■■■
دفاعات

ّ
ّ
بالسر .أال يمكن
كيف يمكن
للجدران أل تبوح ّ
ّ
ّ
أن ّ
وبشدة .كانت ستتنفس ،لذا كل
تود ذلك
ّ
تلك الـتـصــدعــات! تلك الـكـســوة الثقيلة التي
ّ
ّ
وتسد منافذه.
املكعب
تنزل على هذا البيت

اختاروا الحبس االنـفــرادي بداخلهّ .
ربما لم
يكن اختيارًا محضًا ،مثل املذهب أو الطائفة.
ّ
ٌ
عادات فحسب يصعب التخلص منها بمرور
ّ
ٌ
ال ــوق ــت .وجـ ــوه خــالـيــة إل مــن رع ــب الـحـيــاة.
ُ
الصوت غير واضح .هم يحذرون
يتصادى،
َّ
مــن تـبــادل كلمات تـخــرج عــن املـقــرر للحوار،
وال مجال للسؤال عن شيء ،أو جدوى من ّ
فك
بالخيال.
األسرار .كما من الحمق االستعانة
ّ
ّ
أتلصص .ال ّ
ال ّ
يهمني إل الجزء الذي يوضح
َ
وصلته هو بهذا املكان.
عالقتنا ِ
■■■
آب َ
ّ
منتصف تــاوة من الـقــرآن بــث املــذيــاع بيانًا
ّ
ّ
هامًا في املطبخ .لم أعــرف فحواه .تسلل مع
ْ
رائـحــة حــمــس الـبـصــل عـبــر املـشـبــك الصغير
ُ
ّ
العنكبوت
أعـ َلــى ال ـجــدار فــي الـحــمــام .أعـمــى ُ
ئت
الــهـ ِـرم
ـون املشبك لضجره .أ ِ
طف ِ
أغلب عـيـ ُ ِ
َ
البيت بعدها ،على غير عادته.
الـنـ ُـار وف ــرغ
انقطعت األص ـ ــوات .فــي ال ـعــادة ال ي ـغــادرون
ّ
غ ــرف ـه ــم إل ف ـ ّـي الـ ـث ــاث وجـ ـب ــات ال ـيــوم ـيــة،
ْ
وأوق ــات التوضؤ الخمسة .باإلمكان ضبط

ْ َ
ّ
ســاعــات الـعــالــم ِوفــق ـهــا .كــل مــا يفعلونه هو
ّ
التهيئة الــازمــة ملوتهم ،تتخللها تدريبات
على إسعافات أولية بسيطة.
ُ
ُ
فتحت الغرفة املجاورة لي.
تجرأت وخرجت.
ّ
الفتحة الـضــيـقــة تـحــت ال ـبــاب ت ـسـ ّـرب ضــوءًا
ساطعًا يثير استغرابي على الــدوام .لم يكن
ال ـب ــاب م ــوص ـدًا ك ـمــا ظ ـن ـنــت .ان ـف ـتــح بـمـجـ ّـرد
إدارة أك ـ ــرة الـ ـب ــاب .ك ــأن ــه الـ ـك ــون ب ــأس ــراره.
بامتالئه وفراغه ،بضجيجه وسكونه :أشياء
ّ
ّ
بمجرد ملسها ،أخــرى اختفت
كثيرة تتفتت
بعد ثانية مــن اسـتــدارتــي لرؤيتها .األشياء
ً
أصال تضيع هنا في هذا البيت .قبل يومني
ُ
اف ـت ـقــدت أح ــد ســراوي ـلــي الـتــي نـشــرتـهــا على
ّ
املخصص لــي .كــان ُمتاحًا لي
حبل الغسيل
ّ
سقف نصفي
التحرك في باحة صغيرة ،ذات
ٍ
ُ
بال تحتمي تحته قططهم .يتركن
ذي خشب ٍ
حـنـفـيــة ال ـح ــوض الـخـفـيــض تـقـطــر لـهــم امل ــاء
خوفًا من ّ
شر حرارة أشهر الصيف.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

إغالق أتيليه اإلسكندرية هزيمة جديدة للذاكرة الثقافية

بعد إغالق «األتيليه»
تفقد اإلسكندرية معلمًا
ثقافيًا ،وقد يكون ذلك
مقدمة لهدمه وبناء
ّ
عمارة حديثة مكانه،
كحال الكثير من مباني
المدينة التراثية

اإلسكندرية ـ سناء أمين

ال شـ ّـك في أن الثالث والعشرين من كانون
األول /يناير الجاري يوم حزين في تاريخ
اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة .إنـ ــه الـ ـي ــوم ال ـ ــذي أغ ـل ــق فـيــه
أح ــد أع ــرق ال ـف ـض ــاءات الـثـقــافـيــة للمدينة؛
«األتيليه» ،الــذي كــان مقرًا لـ»جمعية أدبــاء
وفناني اإلسـكـنــدريــة» .بعد هــذا اإلغ ــاق ال
يمكن أال نشعر بـتـشــريـ ٍـد للثقافة وتبديد
للذاكرة الثقافية في مدينة ال تنفك تخسر
سحرها بمرور العقود.
نلمس ذلــك ونحن نـقــرأ ،فــي ذات الـيــوم ،ما
كـتـبــه ال ـف ـنــان الـتـشـكـيـلــي عـلــي ع ــاش ــور في
تــدويـنــة فــي صفحته عـلــى فـيـسـبــوك« :يــوم
حــزيــن ..وداع ــا أتيليه اإلسـكـنــدريــة ،صرحًا
ثقافيًا وإبداعيًا ومعماريًا ال أبالغ إذا قلت
إنه خسارة إنسانيه فادحة».
وكتبت إحدى مرتادات «األتيليه» ،مارييت

م ــرق ــص ،ع ـلــى صـفـحـتـهــا« :س ـي ــاس ــة انـظــر
ّ
تتكرر كــل يــوم .هــل هــي صدفة
العصفورة
أن ي ـح ــدث ثـ ـ ــوران هـ ــذا «الـ ـت ــرن ــد» ال ـبــائــس
حول فيلم «أصحاب وال أعز» مباشرة قبل
إغالق أجمل ملتقى ثقافي في اإلسكندرية
لألبد ولم يهتم بذلك ٌُ
أحد من الذين اهتموا
بالفيلم».
ومـ ـ ــن ل ـ ـنـ ــدن ،كـ ـت ــب الـ ـش ــاع ــر ف ـ ـكـ ــري ع ـي ــاد
قصيدة ّ
قدمها بقوله« :تعيش اإلسكندرية
فــي عـتـمــة دوامـ ــة املـسـلـســات ال ـتــي شملت
بعض مرافقها التاريخية ،أكتب من نبض
مشاعري هذه املرثية» ،ونقرأ من القصيدة:
«يا لوعة الحزن ُ
وحرقة قلبك يا مدينتي..
أحضان ِك.
فراق ابنك من
ِ
َأ َخ ُ
ذوه ..اغتالوه ..انتزعوه من صدرك..
َ
ْ
َصـ َـمــتــت كــل األف ــواه ..ولـســانـ ِـك بــورقــة بالية
َ
ك ّم ُموه».
ّ
ُ
ك ـيــف يـمـكـنـنــا أن ن ـق ــرأ هـ ــذا ال ـت ـفــجــع على
م ـص ـيــر م ــدي ـن ــة م ـث ــل اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة ،ول ـعــل
أبــرز مــا ُيكتب أو ُي ــروى عنها  -قبل إغــاق

باتت اإلسكندرية
تستدعى في الفن
واألدب في شكل
مرثيات أساسًا

■ مــا هــو آخ ــر عـمــل ص ــدر لــك وم ــا هــو عملك
القادم؟
م ـشــروعــي ال ـجــديــد ق ـ ــراءة ف ــي م ـس ـ ّـودات
تـصــريــح بـلـفــور بــن  1تـ ّـمــوز /يــولـيــو و2
ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي /نــوف ـم ـبــر  ،1917وهــو
ّ
منشور في «مجلة جامعة الشارقة للعلوم
اإلنسانية واالجتماعية» ( ،)2021إذ قامت
الـفـكــرة على البحث فــي س ــؤالَ :مــن الــذي
ّ
وظف اآلخر في خدمته؟ وهل كانت الحركة
ّ
الصهيونية ِمن القوة لتوظف بريطانيا؟
يخلص البحث إلى أن بريطانيا نجحت في
توظيف الحركة الصهيونية في مجهودها
الحربي ،وال ّ
سيما النجاح في ّ
ضم الواليات
املتحدة األميركية إلى جانبها في الحرب
الكونية األولى؛ وأن تصريح بلفور بقي بال
ّ
حتى تم تضمينه في ّ
صك االنتداب
قيمة
ّ
البريطاني على فلسطني ،واملتتبع يلحظ
ّ
تخبط السياسة البريطانية خــال فترة
العشرينيات وب ــداي ــات الثالثينيات في
فلسطني.
ّ
املشروع الذي أتمنى أن يرى النور خالل
الـسـنــة ال ـجــديــدة ه ــو دراس ـ ــات تــاريـخـيــة
حــول وســط أوروب ــا خــال الـقــرن التاسع
عشر؛ مشروع يكمل ما قد قمت فيه قبل
عدة سنوات والذي جاء بعنوان «التاريخ
الـسـيــاســي واالق ـت ـصــادي ألملــانـيــا-1789 ،
ُ
 ،»1848حيث كان وسط أوروبا ـ بالنسبة
ً
إلـ ــى األملـ ـ ــان ـ ـ ـ مـ ـج ــاال ح ـيــويــا جـ ــاء تحت
شـعــار»الـتـ ّ
ـوجــه األملــانــي لـلـشــرق» ،والــذي
ّ
تمثله اإلمبراطورية العثمانية وأمالكها
في املشرق العربي وأوروبا .ويحاول هذا
ّ
امل ـش ــروع أن يـلـقــي ال ـضــوء عـلــى الـتـشــكــل

القومي فــي تلك املنطقة املتداخلة إثنيًا
وم ــذهـ ـبـ ـي ــا؛ ك ـي ــف وصـ ـل ــت مـ ــع االتـ ـح ــاد
األوروبي إلى حالة جديدة فيها ٌ
غد أفضل
ُ
ملواطن تلك املناطق.
■ لو قيض لك البدء من جديد ،أي مسار كنت
ستختار؟
ســوف أخـتــار املـســار ال ــذي أنــا عليه اآلن.
كان خياري ورغبتي في بناء رؤيتي التي
أعتقد أنها ال تــزال فــي بداياتها ،وأعمل
عـلــى ت ـطــويــرهــا بــاس ـت ـمــرار ،م ــع اإلي ـمــان
ال ـع ـم ـيــق بـحـتـمـيــة ال ـت ـغ ـي ـيــر وأن ال ـق ــادم
أفضل .فالتاريخ بالنسبة ّ
إلي ليس حقل
دراسة وحسب ،وإنما حقل الحياة ذاتها
ّ
بتلونها وجمالها؛ دراما ،ومسرح ،ونمط
فلسفي وعلمي.
■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ّ
والتنوع .الجمال يكمن
احترام االختالف
ّ
فــي االخـتــاف ،فلو ّ
تخيلنا أن كــل البشر

التاريخ هو حقل
بتلونها
الحياة ذاتها
ّ
وجمالها

َ
بنفس الصورة والشكل والـلــون ،لــا ظهر
الجمال .وهذا يقود إلى االعتراف باآلخر
خارج الذات ،واالنفتاح في الفهم والقدرة
ع ـل ــى امل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ال ـ ـ ــذات اإلن ـســان ـيــة
بطاقة

باحث أردني من مواليد عام .1971
حــاصــل عـلــى درج ــة ال ــدك ـت ــوراه في
تاريخ أوروبا الحديث واملعاصر عن
أطروحته «تجربة الوحدة األملانية من
خــال بــرملــان فــرانـكـفــورت- 1848 :
 .»1849أصدر العديد من الدراسات
وال ـك ـتــب ،مـنـهــا «ه ــرب ــرت صموئيل
وت ــأس ـي ــس إم ـ ـ ــارة ش ــرق ــي األردن:
 ،)2002( »1925 - 1920و»أثـ ــر
الـ ـث ــورة الـفــرنـسـيــة وح ـكــم نــابـلـيــون
على أملانيا،)2010( »1815 - 1789 :
و»اآلخر في فكر األمير عبد القادر:
دراس ـ ـ ــة ف ــي ف ـت ـنــة دم ـش ــق »1860
( ،)2016و»حركة الشباب الهيجلي
 1829ـ  ،)2017( »1848و»الـتـطـ ّـور
السياسي ملفهوم الجماعة في القرن
ّ
األول الهجري» ( ،)2018و»التغلغل
األمل ــان ــي ف ــي ال ــدول ــة الـعـثـمــانـيــة من
خالل االستشراق في الربع األخير
من القرن التاسع عشر» (.)2018

ّ
التي هي واحــدة لدى كل البشر في األمل
ٌ
والطموح وحتى األلم .ما أحلم به إنسان
ح ـ ّـر يـسـيــر عـلــى فـكــرة الـخـيــريــة البشرية
وقـ ـ َـيـ ــم الـ ـع ــدال ــة واملـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاواة ،وأن ي ـكــون
اإلن ـس ــان هــو م ـحــور ال ـعــالــم ول ـيــس رأس
ّ
املتوحش الذي يضع اإلنسان جانبًا.
املال
ما أحلم به عودة الحقوق إلى أصحابها.
■ شخصية من املاضي تود لقاءها ،وملاذا هي
بالذات؟
تخطر في البال شخصيات كثيرة كان
ل ـهــا بـصـمـتـهــا ال ــواض ـح ــة لـ ـ ـ ّ
ـدي ،فعلى
مستوى املغرب ابن رشد وابن خلدون،
ّ
واملـ ـ ـش ـ ــرق ابـ ـ ــن س ـي ـن ــا وال ـ ـك ـ ـنـ ــدي .ل ـكــن
الشخصية التي أثرت ّ
في هيً شخصية
ّ
ّ
ّ
ّ
وتصوفًا وحرية؛ فالحالج
الحالج ،شعرًا
ّ
ّ
كــان قريبًا من الناس ويعبر عما يفكر
ّ
املتصوفة .وكان
غيره من
فيه ،على عكس ّ
دائم الترحال والتنقل ،كثير النقد للحالة
ّ
ّ
العامة في عصره؛ ويذكرني
السياسية
ب ــال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي الـ ـي ــوم وامل ـح ــاك ـم ــات
ّ
الصورية التي تجري للمفكرين ،وكيف
ُّ
كــانــت نهايته بمحاكمة صــوريــة اتـهــم
فيها بالزندقة واإللحاد.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

أمجد الزعبي

فعاليات

ما الذي يبقى من المدينة؟

مدخل المبنى (من صفحة الفنان التشكيلي علي عاشور)

أمجد الزعبي

تقف هذه الزاوية
مع مبدع عربي في
أسئلة حول انشغاالته
وجديد إنتاجه وبعض
يود مشاطرته مع
ما
ّ
قرّائه

ً
َّ
َصــف لــي فــي الـجــدار إلــى يمني الـبــاب ِخــزانــة
ّ
حديدية طويلة ضيقة ،تحوي قسمني ،تلك
ْ
دخلت
التي تستخدم في الدوائر الحكومية.
عبر الـبــاب مثل عـمــود كهربائي وانتصبت
ٌ
ذرور مــن ال ـصــدأ األح ـمــر تهمي من
أمــامــي.
ُ
ّ
ـاك .رائ ـح ــت ـه ــا ت ـع ـلــق بـ ـق ــو ٍة في
أدن ـ ــى احـ ـتـ ـك ـ
ٍ
ّ
أشـيــائــي الـقـلـيـلــة كــلـمــا فـتـحـ ُـت أح ـ َـد بـ َـابـ ْـيـهــا
الـضـ ّـيـقــن .قميصان أبـيـضــان ،زوج جــوارب
نايلون ،منشفتان ،ومــاذا بعد؟ مكياجي لم
ّ
ّ
وأحمر الشفاه .يستله
يتعدى قلم الكحل
يكن
ٌ
من جيبي ليستنشقه .شهيق بطيء وعميق.
■■■

األتيليه بكثير  -هــو هــذه املــرثـيــات؛ تجلى
ذلــك مــن أف ــام يــوســف شــاهــن إلــى رواي ــات
إبراهيم عبد املجيد.
ُي ــذك ــر أن مـثـقـفــي اإلس ـك ـنــدريــة ق ــد قــاومــوا
إغ ـ ـ ــاق األتـ ـيـ ـلـ ـي ــه ل ـ ـس ـ ـنـ ــوات ،كـ ـ ــان أب ــرزه ــا
إط ــاق حملة الـعــام املــاضــيّ ،
سميت ب ــ»»ال
الغ ـت ـيــال ه ــرم اإلس ـك ـن ــدري ــة» ،ب ـعــد ص ــدور
الحكم القضائي بإخالء املبنى الــذي يعود
بـنــاؤه إلــى أكـثــر مــن مئة ع ــام ،بعد مطالبة
مالكيه باسترجاعه .لم تقتصر الحملة على
املطالبة باإلبقاء على املبنى كفضاء ثقافي
بــل كــانــت أولـ ّ
ـويـتـهــا هــو مـنــع هــدمـهــا ،فمن
املـعــروف أن الكثير من املباني الفريدة في
اإلسكندرية قــد جــرى إخــاؤهــا فــي مرحلة
أول ــى ،ثــم تــركـهــا عــرضــة لــإهـمــال ،وم ــن ثـ ّـم
ثم ّ
إصدار قرار هدمها ومن ّ
تسوى باألرض
ّ
وتتحول الحقًا إلى عمارة.
ّ
يذكرنا مصير «األتيليه» بأحداث مسلسل
«ال ــراي ــة ال ـب ـي ـضــاء» ( ،1988إخ ـ ــراج محمد
فاضل عن نص ألسامة أنور عكاشة) والذي
يروي قصة رجل مثقف يرفض كل اإلغراءات
املالية التي ُعرضت عليه للتفريط في فيال
ضــوع عبر الــدرامــا
أثــريــة .بــدا أن إث ــارة املــو ُ
ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة ق ــد ي ــؤت ــي أكـ ـل ــه ف ــي تــوعـيــة
الــدولــة واملجتمع ب ـضــرورة حماية ميراث
اإلسـكـنــدريــة املـعـمــاري ،ولـكــن مــا ح ــدث مع
«األتيليه» يثبت أنه لم يكن هناك أثر لهذا
الوعي .لعله من الوجيه أن ّ
يجدد الفنانون
ح ـم ــات ـه ــم ع ـب ــر م ــام ـس ــة م ـش ــاع ــر ال ـن ــاس
وليس من خالل الدعاوى القضائية.
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يعقد «مركز الصورة المعاصرة» في القاهرة ،عند السادسة من مساء اليوم،
ّ
الخشاب بعنوان اقتباسات المهرجانات .يناقش
لقاء مع األكاديمي المصري وليد
ً
ّ
كمؤسسة لنشر الثقافة والدعاية السياسية؛
الخشاب فكرة المهرجان السينمائي
ّ
وكوسيلة لصناعة سينما لها اعتبار معنوي «عالمي» ووطني تحرّري معًا.

تستضيف «مكتبة قطر الوطنية» في الدوحة ،عند الثالثة والنصف من عصر
األربعاء ،الثاني من الشهر المقبل ،أستاذة اللغة العربية وآدابها ،الباحثة األردنية
بسمة الدجاني ،في محاضرة بعنوان اللغة العربية وجماليات التواصل الثقافي.
ّ
تتركز دراسات الدجاني على مناهج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وعلى
األدب العربي بوصفه وسيطًا أساسيًا في حوار الحضارات.

حتى الخامس من الشهر المقبل ،يتواصل في «قاعة بوشهري للفنون» بالكويت
معرض مشترك للتشكيليّين السوريّين نزار صابور ( )1958وإدوار شهدا (،)1952
ّ
َ
يشكل المكان عنصرًا أساسيًا في تجربة صابور،
منتصف الشهر الجاري.
والذي افتُتح
بينما يعيد شهدا إنتاج المنمنمات اإلسالمية بأسلوب معاصر.

مارسيل بروست :رواية باريسية عنوان معرض افتتح في «متحف كارنافالي»
بالعاصمة الفرنسية منتصف الشهر الماضي ويتواصل حتى العاشر من نيسان/
ومواد
يضم المعرض متعلّقات شخصية ووثائق ومخطوطات
إبريل المقبل.
ّ
ّ
تصور أمكنة
أرشيفية للكاتب الفرنسي ( )1922-1871ولوحات ونماذج معمارية
ّ
تناولها في رواياته.

