
 
ً
 لــي فــي الــجــدار إلــى يمني الــبــاب ِخــزانــة

َّ
َصــف

تلك  قسمني،  تحوي  ضّيقة،  طويلة  حديدية 
التي تستخدم في الدوائر الحكومية. دخلْت 
وانتصبت  كهربائي  عــمــود  مثل  الــبــاب  عبر 
أمــامــي. ذروٌر مــن الــصــدأ األحــمــر تهمي من 
ــّوٍة في  ــقــ ـــهـــا تــعــلــق بــ

ُ
أدنـــــى احـــتـــكـــاٍك. رائـــحـــت

ــَد بــاَبــْيــهــا  ــمــا فــتــحــُت أحــ
ّ
أشــيــائــي الــقــلــيــلــة كــل

أبــيــضــان، زوج جــوارب  الــضــّيــقــني. قميصان 
لم  مكياجي  بعد؟  ومــاذا  منشفتان،  نايلون، 
ه 

ّ
يكن يتعّدى قلم الكحل وأحمر الشفاه. يستل

 بطيء وعميق.
ٌ

من جيبي ليستنشقه. شهيق
■ ■ ■

ظالل
 جدرانه 

ّ
 صغير رِطب مهَمل وقديم، تهتز

ٌ
حّيز

دّوي قذيفة على إسفلت الشارع، 
ُ
 مرة ت

ّ
في كل

 إلى 
ّ

ح إل
َ
أو تنفلق في الجّو. الباب ضّيق، ل ُيفت

ه علّي من الداخل بقفٍل رخٍو من 
ُ
فل

ْ
ق

ُ
الخارج، أ

 
ّ

نوع أنثى وذكر غير متحاّبني كثيرًا، لذا يظل
 الطولّي الرفيع يسّرب ضوء الخارج 

ّ
ذلك الشق

يـــعـــود: أزواٌج من  ثـــم  لــــثــــواٍن  ــــذي يــنــحــجــب  الـ
عيون نصف مفتوحة، متلّصصة في ُرواحها 

ومجيئها، خارجًا في فضائهم املنسّي.
■ ■ ■

مواء متواصل
ـــوات الــقــطــط يـــتـــحـــّرك شـــيٌء  ــ حـــني تــهــيــج أصـ
 مـــا قـــد تـــكـــون اقــتــربــت 

ً
ــــرف أن حـــركـــة ــّي. أعـ ــ فـ

 عــلــى 
ّ

ــبــــاب الـــجـــانـــبـــي لــلــمــطــبــخ املــــطــــل مــــن الــ
الحديقة ومــوقــف الــســّيــارة. قــد يــكــون انفتح 
ــد غــــــادر. أتــخــّيــل  ــم أو يـــكـــون قـ ــل أحـــدهـ ــ ودخـ
 
ْ
ولكن الثالثة.  تصيب  التي  الستنفار  حالة 
قد يكون ملجرد إعدادهم وجبة سمك أفقدت 
أفــواه  ــِح 

ْ
فــت س 

ْ
يكون طق أو  القطط صوابها، 

ــش 
َ
ــط

ْ
ــل

ُ
ــلــة. كــانــت ت

ّ
ِجـــــرار الـــخـــضـــراوات املــخــل

 أذنــي في 
ُ

لــصــق
ُ
بالطني ملنع تــســّرب الــهــواء. أ

 يقرأن األدعية 
ّ
الجدار فأسمع البسبسة وهن

ن. أحيانًا 
َ
رار من اإلصابة بالَعف التي تقي الجِّ

ــِق الـــقـــطـــط وخــربــشــة  ـ
ّ
ــل يــصــِلــنــي صــــــوُت تـــسـ

مخالبها للشبكة الناعمة على الباب األّولي 
ب ليصّد الذباب والناموس، أسمع  الذي ُيركَّ
صوت مناداتهن للقطط بأسماء اإلثني عشر 

إمامًا، أو زجرها.
■ ■ ■

ظهور وقتي
يــتــعــُب جــفــنــاي ويــســقــط الــكــتــاب عــلــى إيــقــاع 
ــــن الـــذي  م اإلقـــامـــة فـــي املـــكـــان اآلمـ

ّ
حـــســـاب أيـــــا

حد بي فأظهر. 
ّ
 حتى يت

ً
وَجَده لي. لم أكن مرئّية

الباب، ول  فتحِة  أعلى  الضوء  أنهض ألطفئ 
 بعد ضغط 

ُّ
 مرة. تزرق

ّ
م أصابع قدمي كل

َ
تسل

 
َ
الباب إلطفائه. أنسى حتمّية الــزّر على يمني 

الصــطــدام بالحنفية املــدفــونــة أســفــل الــجــدار 
قريبًا من األرض إلى اليسار. ألعن، بالضّد من 
الهذيانات التي تتسلل إلّي من الفتحات. صرُت 
التي يطّيرونها فــي فضاء هذا  أعــرف اآليـــات 
البيت. لم تكن الحنفية لتخيفني حني يسقط 
أسفلها  لــكــن   ،

ً
لــيــال الــضــوء  مــن  القليل  عليها 

كــانــت هــنــاك الــبــالــوعــة ذات الــفــوهــة املــرّبــعــة. 
مــقــّوى  مــن ورق  قها بقطعٍة 

ْ
قـــام بغل أنـــه  رغـــم 

دنى غالي

إقامة وقتية
ق  حــني تعلو األصــــوات كــنــُت أحـــدِّ
ــلــــى الــــســــريــــر فـــــي الـــــــدوش  ِمـــــــن عــ
فـــوق رأســــي. ينتابني اإلحــســاس  املــنــتــصــب 
ــَر صـــدئـــًا،  بـــأنـــه ســيــقــطــر عـــلـــّي شــيــئــًا أخــــضــ
ــف  ــلــحِّ

َ
ــت

ُ
صــديــدًا مخاطيًا ســيــلــّوث جــســدي امل

إيقاع  أســمــُع  استلقائي.  أثــنــاء  حنكي  حتى 
حَكم للرأس بكيس 

ُ
القطرات رغم التغليف امل

ــق الفم داخــل الكيس 
ْ
ــل

َ
مــن النايلون، ورغــم غ
بشريٍط لصق عريض.

قــامــوا بتسليط  بــســهــولــة.   عيني 
ُ

تــغــمــض ل 
ما دفعُت رأسي أعلى 

ّ
فّوهته تمامًا فوقي، وكل

الــــوســــادة تــحــاشــيــًا ملـــا ســيــنــهــمــر عــلــّي كــنــُت 
ط الحنفية من خلفي.

ّ
أصطدُم بخال

■ ■ ■

مكاٌن عانس
 أن تشي جدرانها بالرائحة 

ّ
ل يمكن لزنزانٍة إل

 جسدي عن الرجفة 
ّ

والصَور. يافعة، ل يكف
طوال الليل، ليس خوفًا فقط. لفرحي به، كنُت 
أنظر في املرآة الصغيرة إلى جانبي. جسدي 
ر طبقات 

ّ
قش

ُ
وهو ُيهدى إليه. تروح أظفاري ت

ة بيتية ل 
ّ
طالء الجدار حذَو السرير. مثل قط

تملك وسائل أخرى لتنّعم مخالبها. ترتسم 
 هــذا؟ الفن في 

ّ
 غريبة. كيف ترين كــل

ٌ
أشــكــال

الرؤية. أرواٌح مخنوقة تلوذ بالزوايا! رؤوٌس 
ــْعــرهــا، هــنــاك فــي الــزاويــة، 

َ
قــد اقــتــيــدت مــن ش

قات في 
ّ
بني السقف والجدار، مجنوناٌت معل

الــهــواء. لــم تــدخــل هــذا الــبــيــَت بــنــاٌت غريبات 
ــن الـــبـــاب على 

ْ
ــي أرى نـــســـاًء، أقــفــل

ّ
ــِك. لــكــن

َ
قــبــل

. ليس غير العنكبوت 
ّ
سَي أمُرُهن

ُ
، ون

ّ
أنفسهن

  .
ّ
 َمن يسندهن

ّ
سن

ُ
امل

ــان بــتــنــظــيــف املـــكـــان.  ــكــ قـــد اعـــتـــنـــوا قـــــْدر اإلمــ
ل تــتــجــاوز مــســاحــتــه املــتــريــن املـــرّبـــعـــني. تــّم 
ــٍر مــنــخــفــض امــــتــــّدت عــلــيــه  ــريـ ه بـــسـ

ُ
تـــجـــهـــيـــز

 لــم تكن سميكة. وزنـــي ل شـــيء، وقد 
ٌ
َحــشــّيــة

اإلسكندرية ـ سناء أمين

الثالث والعشرين من كانون  ل شــّك في أن 
األول/ يناير الجاري يوم حزين في تاريخ 
ــلـــق فــيــه  ــــذي أغـ ــه الــــيــــوم الــ ــ اإلســـكـــنـــدريـــة. إنـ
الــثــقــافــيــة للمدينة؛  الـــفـــضـــاءات  ــد أعــــرق  أحـ
أدبــاء  لـ«جمعية  كــان مقرًا  الــذي  »األتيليه«، 
وفناني اإلســكــنــدريــة«. بعد هــذا اإلغـــالق ل 
وتبديد  للثقافة  بــتــشــريــٍد  نشعر  أل  يمكن 
الثقافية في مدينة ل تنفك تخسر  للذاكرة 

سحرها بمرور العقود.
نلمس ذلــك ونحن نــقــرأ، فــي ذات الــيــوم، ما 
كــتــبــه الــفــنــان الــتــشــكــيــلــي عــلــي عـــاشـــور في 
تــدويــنــة فــي صفحته عــلــى فــيــســبــوك: »يــوم 
حــزيــن.. وداعـــًا أتيليه اإلســكــنــدريــة، صرحًا 
ثقافيًا وإبداعيًا ومعماريًا ل أبالغ إذا قلت 

إنه خسارة إنسانيه فادحة«.
وكتبت إحدى مرتادات »األتيليه«، مارييت 

ــرقـــص، عــلــى صــفــحــتــهــا: »ســـيـــاســـة انــظــر  مـ
يـــوم. هــل هــي صدفة  العصفورة تتكّرر كــل 
أن يـــحـــدث ثــــــوران هــــذا »الـــتـــرنـــد« الــبــائــس 
حول فيلم »أصحاب ول أعز« مباشرة قبل 
إغالق أجمل ملتقى ثقافي في اإلسكندرية 
لألبد ولم يهتم بذلك أحُدٌ من الذين اهتموا 

بالفيلم«.
ــر فــــكــــري عـــيـــاد  ــاعــ ــدن، كـــتـــب الــــشــ ــ ــنـ ــ ومــــــن لـ
قصيدة قّدمها بقوله: »تعيش اإلسكندرية 
فــي عــتــمــة دوامــــة املــســلــســالت الــتــي شملت 
التاريخية، أكتب من نبض  بعض مرافقها 
مشاعري هذه املرثية«، ونقرأ من القصيدة: 

»يا لوعة الحزن وُحرقة قلبك يا مدينتي..
فراق ابنك من أحضاِنِك.

ذوُه.. اغتالوه.. انتزعوه من صدرك.. 
َ

خ
َ
أ

ــواه.. ولــســانــِك بــورقــة بالية  ــْت كــل األفــ
َ
َصــَمــت

َكّمُموه«. 
ــذا الــتــفــّجــع على  كــيــف ُيــمــكــنــنــا أن نـــقـــرأ هــ
مــصــيــر مـــديـــنـــة مـــثـــل اإلســــكــــنــــدريــــة، ولــعــل 
أبــرز مــا ُيكتب أو ُيـــروى عنها - قبل إغــالق 

احتجاز

بعد إغالق »األتيليه« 
تفقد اإلسكندرية معلمًا 

ثقافيًا، وقد يكون ذلك 
مقّدمة لهدمه وبناء 

عمارة حديثة مكانه، 
كحال الكثير من مباني 

المدينة التراثية

إغالق أتيليه اإلسكندرية هزيمة جديدة للذاكرة الثقافية

َد أن يترك الباب مفتوحًا أحُدهم َتَعمَّ

باتت اإلسكندرية 
تستدعى في الفن 

واألدب في شكل 
مرثيات أساسًا

من  عراقية  ومترجمة  وشاعرة  روائية 
في  تقيم   ،1963 عــام  البصرة  مواليد 
عملها  صــدر   .1992 منذ  كوبنهاغن 
نامة«،  »حــرب  بعنوان   1998 عــام  األول 
)مثل  ــات  ــرواي ال مــن  بالعديد  وأتبعته 
الــمــأوى«(  و«بطنُها  الوحشة«  »مــنــازل 
والــمــجــمــوعــات الــشــعــريــة )»حــديــقــة 
تلّوح  التي  المراوح  »تلك  رجــل«،  بعطر 
سردية  نصوص  إلى  إضافة  بعيد«(،  من 
آخرها  من  الدنماركية،  عن  وترجمات 
ُه إليه« لـ نايا  »إن أخَذ الموُت منَك شيئًا فُردَّ

ماريا آيت و«َهْدم« لـ توم كريستينسن.

بطاقة

2425
ثقافة

نصوص

فعالياتمتابعة

 الــصــوُت 
َّ

ثــّبــتــهــا بــشــريــٍط لصـــق عــريــض، ظـــل
 له رائحة 

َ
الذي يطلع منها يشبه نواحًا أجوف

 وتسليط ضوء 
ً
عطنة. منعني من فتحها ثانية

التورجاليت بداخلها.
■ ■ ■

ضحك وخوف
ــّدًا. أطــفــئ الـــضـــوء وأعـــود  ــ يــنــامــون مــبــّكــرًا جـ
مارس استذكار الدهشة في تخّيلي 

ُ
ملكاني. أ

لقائنا، ملّرتني، وملرتني متتاليتني قام بتزوير 
ل 

َّ
إجازة النزول. نضحك، وخارج ثنائية املحل

ــِتــه حـــّبـــات الــرمــل 
َ
ــبــل

ُ
م تــنــســحــق فـــي ق واملــــحــــرَّ

 قبل 
ّ

الناعم ما بني أسناننا، وهو لم يأِت إل
ــه يــعــود لــيــرتــدي 

ّ
أن يــســتــحــّم فــي الــنــهــر، لــكــن

املالبس العسكرية املطّينة ذاتها. 
■ ■ ■

دفاعات
 تبوح بالسّر. أل يمكن 

ّ
كيف يمكن للجدران أل

 
ّ

س، لذا كل
ّ
أن توّد ذلك وبشّدة. كانت ستتنف

التي  الثقيلة  الــكــســوة  تلك  الــتــصــّدعــات!  تلك 
املكّعب وتسّد منافذه.  البيت  تنزل على هذا 

األتيليه بكثير - هــو هــذه املــرثــيــات؛ تجلى 
ذلــك مــن أفـــالم يــوســف شــاهــني إلــى روايـــات 

إبراهيم عبد املجيد.
ُيـــذكـــر أن مــثــقــفــي اإلســكــنــدريــة قـــد قــاومــوا 
ــا  ــوات، كــــــان أبــــرزهــ ــه لــــســــنــ ــيـ ــلـ ــيـ إغـــــــالق األتـ
إطـــالق حملة الــعــام املــاضــي، سّميت بـــ««ل 
لغــتــيــال هــــرم اإلســـكـــنـــدريـــة«، بــعــد صـــدور 
الــذي يعود  الحكم القضائي بإخالء املبنى 
بــنــاؤه إلــى أكــثــر مــن مئة عـــام، بعد مطالبة 
مالكيه باسترجاعه. لم تقتصر الحملة على 
املطالبة باإلبقاء على املبنى كفضاء ثقافي 
بــل كــانــت أولــوّيــتــهــا هــو مــنــع هــدمــهــا، فمن 
في  الفريدة  املباني  الكثير من  أن  املــعــروف 
اإلسكندرية قــد جــرى إخــالؤهــا فــي مرحلة 
أولــــى، ثــم تــركــهــا عــرضــة لــإهــمــال، ومـــن ثــّم 
إصدار قرار هدمها ومن ثّم تسّوى باألرض 

وتتحّول لحقًا إلى عمارة.
يذّكرنا مصير »األتيليه« بأحداث مسلسل 
محمد  إخـــــراج   ،1988( الــبــيــضــاء«  »الــــرايــــة 
فاضل عن نص ألسامة أنور عكاشة( والذي 
يروي قصة رجل مثقف يرفض كل اإلغراءات 
املالية التي ُعرضت عليه للتفريط في فيال 
أثــريــة. بــدا أن إثـــارة املــوضــوع عبر الــدرامــا 
ــلــــه فــــي تــوعــيــة  كــ

ُ
الــتــلــفــزيــونــيــة قــــد يـــؤتـــي أ

ميراث  حماية  بــضــرورة  واملجتمع  الــدولــة 
اإلســكــنــدريــة املــعــمــاري، ولــكــن مــا حـــدث مع 
»األتيليه« يثبت أنه لم يكن هناك أثر لهذا 
الوعي. لعله من الوجيه أن يجّدد الفنانون 
حـــمـــالتـــهـــم عـــبـــر مـــالمـــســـة مـــشـــاعـــر الـــنـــاس 

وليس من خالل الدعاوى القضائية.

لم  رّبما  النــفــرادي بداخله.  الحبس  اختاروا 
يكن اختيارًا محضًا، مثل املذهب أو الطائفة. 
ص منها بمرور 

ّ
عاداٌت فحسب يصعب التخل

 مــن رعـــب الــحــيــاة. 
ّ

الـــوقـــت. وجــــوٌه خــالــيــة إل
يتصادى، الصوُت غير واضح. هم يحذرون 
ر للحوار،  مــن تــبــادل كلمات تــخــرج عــن املــقــرَّ
ول مجال للسؤال عن شيء، أو جدوى من فّك 
األسرار. كما من الحمق الستعانة بالخيال. 
ح 

ّ
 الجزء الذي يوض

ّ
ل أتلّصص. ل يهّمني إل

ته هو بهذا املكان.
َ
عالقتنا وِصل

■ ■ ■

آب
 املــذيــاع بيانًا 

ّ
 تــالوة من الــقــرآن بــث

َ
منتصف

ل مع 
ّ
هاّمًا في املطبخ. لم أعــرف فحواه. تسل

رائــحــة حــْمــس الــبــصــل عــبــر املــشــبــك الصغير 
أعــلــى الــجــدار فــي الــحــّمــام. أعــمــى العنكبوُت 
طِفئِت 

ُ
أ لضجره.  املشبك  عــيــوِن  أغلب  الــَهــِرم 

عادته.  غير  على  بعدها،  البيُت   
َ
وفـــرغ الــنــاُر 

انقطعت األصـــــوات. فــي الــعــادة ل يــغــادرون 
ــات الــيــومــيــة،  ــبــ ــثــــالث وجــ  فــــي الــ

ّ
غـــرفـــهـــم إل

ضْبط  باإلمكان  الخمسة.  ؤ 
ّ

التوض وأوقـــات 

 مــا يفعلونه هو 
ّ

ــهــا. كــل
َ
ــق

ْ
ســاعــات الــعــالــم ِوف

تدريبات  لها 
ّ
تتخل ملوتهم،  الــالزمــة  التهيئة 

على إسعافات أولية بسيطة. 
تجرأُت وخرجت. فتحُت الغرفة املجاورة لي. 
الفتحة الــضــّيــقــة تــحــت الــبــاب تــســّرب ضــوءًا 
ساطعًا يثير استغرابي على الــدوام. لم يكن 
الـــبـــاب مـــوصـــدًا كــمــا ظــنــنــت. انــفــتــح بــمــجــّرد 
بــــأســــراره.  الــــكــــون  ــه  ــأنـ كـ الــــبــــاب.  ــرة  ــ أكــ إدارة 
بامتالئه وفراغه، بضجيجه وسكونه: أشياء 
اختفت  أخــرى  ملسها،  بمجّرد  ت 

ّ
تتفت كثيرة 

األشياء  لرؤيتها.  اســتــدارتــي  مــن  ثانية  بعد 
 تضيع هنا في هذا البيت. قبل يومني 

ً
أصال

افــتــقــدُت أحـــد ســراويــلــي الــتــي نــشــرتــهــا على 
ُمتاحًا لي  كــان  لــي.  الغسيل املخّصص  حبل 
التحّرك في باحة صغيرة، ذات سقٍف نصفي 
ذي خشب باٍل تحتمي تحته قططُهم. يتركن 
حــنــفــيــة الـــحـــوض الــخــفــيــض تــقــطــر لــهــم املـــاء 

خوفًا من شّر حرارة أشهر الصيف. 

اليوم، ما الذي يبقى من المدينة؟ مساء  من  السادسة  عند  القاهرة،  في  المعاصرة«  الصورة  »مركز  يعقد 
لقاًء مع األكاديمي المصري وليد الخّشاب بعنوان اقتباسات المهرجانات. يناقش 
السياسية؛  والدعاية  الثقافة  لنشر  كمؤّسسة  السينمائي  المهرجان  فكرة  الخّشاب 

وكوسيلة لصناعة سينما لها اعتبار معنوي »عالمي« ووطني تحرّري معًا.

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

تناولها في رواياته.

عصر  من  والنصف  الثالثة  عند  الدوحة،  في  الوطنية«  قطر  »مكتبة  تستضيف 
األردنية  الباحثة  وآدابها،  العربية  اللغة  أستاذة  المقبل،  الشهر  من  الثاني  األربعاء، 
بسمة الدجاني، في محاضرة بعنوان اللغة العربية وجماليات التواصل الثقافي. 
تترّكز 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 
 ،)1952( شهدا  وإدوار   )1958( صابور  نزار  السوريّين  للتشكيليّين  مشترك  معرض 
والذي افتُتح منتصَف الشهر الجاري. يشّكل المكان عنصرًا أساسيًا في تجربة صابور، 

بينما يعيد شهدا إنتاج المنمنمات اإلسالمية بأسلوب معاصر.
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ُدنى غالي )فَنن عماد(

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 
أسئلة حول انشغاالته 

وجديد إنتاجه وبعض 
ما يوّد مشاطرته مع 

قرّائه

التاريخ هو حقل 
الحياة ذاتها بتلّونها 

وجمالها

عّمان ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
تــتــحــّدد مــالمــح النــشــغــال بــمــآلت الــواقــع 
ُعد،  ة الصُّ

ّ
 الترّدي على كاف

ّ
العربي في ظل

الغد والقادم وما  الذهن حالة  إلى  عاد 
ُ
لت

يرسم من إيقاع يميل الى األمــل؛ ففلسفة 
املستقبل، كراسٍم للواقع، هي ما يجب أن 
نعمل له وما أعمل عليه حاليًا، والنظرة 
ما  بــقــدر  إحيائية  تاريخية  نــظــرة  ليست 
 
ّ
هــي قــــراءة لــالســتــشــراف قــــادرة عــلــى بــث

 ناقد. 
ٍ

وعي
بــــــدأت بـــفـــكـــرة وســـــــؤال تــفــكــيــكــي لــلــواقــع 
مــســتــنــدًا إلـــى الــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة: كيف 
نــجــحــت الـــقـــوى الســتــعــمــاريــة املــعــاصــرة 
الــجــهــادي التكفيري،  الــفــكــر  فــي تــوظــيــف 
وتــوظــيــف مــا ُســّمــي بــالــدولــة اإلســالمــيــة 
)»داعــش«( في الفترة األخيرة؟ هل هناك 
فـــي الــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة مـــا يــحــمــل مثل 
ــــ الــذي   مشروعي 

ّ
هــذا التوظيف؟ لــذا فــإن

أعمل عليه ضمن هذا اإلطــار ــ هو دراسة 
التوظيف الستعماري للجهاد في الحرب 
العاملية األولى ضمن نموذجني: النموذج 
األملـــانـــي )مــــن دول الــــوســــط(، والــنــمــوذج 

البريطاني )من الحلفاء(.

ــا هــو عملك  ــدر لــك ومـ ــر عــمــل صـ ■ مــا هــو آخـ
القادم؟ 

ــراءة فـــي مـــســـّودات  ــ مــشــروعــي الــجــديــد قــ
تــصــريــح بــلــفــور بــني 1 تــّمــوز/ يــولــيــو و2 
نــوفــمــبــر 1917، وهـــو  الـــثـــانـــي/  تـــشـــريـــن 
ة جامعة الشارقة للعلوم 

ّ
منشور في »مجل

اإلنسانية والجتماعية« )2021(، إذ قامت 
الــفــكــرة على البحث فــي ســـؤال: َمــن الــذي 
ف اآلخر في خدمته؟ وهل كانت الحركة 

ّ
وظ

ف بريطانيا؟ 
ّ
الصهيونية ِمن القوة لتوظ

يخلص البحث إلى أن بريطانيا نجحت في 
توظيف الحركة الصهيونية في مجهودها 
الحربي، ول سّيما النجاح في ضّم الوليات 
املتحدة األميركية إلى جانبها في الحرب 
الكونية األولى؛ وأن تصريح بلفور بقي بال 
ى تم تضمينه في صّك النتداب 

ّ
قيمة حت

البريطاني على فلسطني، واملتتّبع يلحظ 
فترة  خــالل  البريطانية  السياسة  تخّبط 
في  الثالثينيات  وبـــدايـــات  العشرينيات 

فلسطني.
ى أن يرى النور خالل 

ّ
املشروع الذي أتمن

الــســنــة الـــجـــديـــدة هـــو دراســــــات تــاريــخــيــة 
ــا خــالل الــقــرن التاسع  حــول وســط أوروبــ
عشر؛ مشروع يكمل ما قد قمت فيه قبل 
عدة سنوات والذي جاء بعنوان »التاريخ 
الــســيــاســي والقــتــصــادي ألملــانــيــا، 1789-
 أوروبا ــ بالنسبة 

ُ
1848«، حيث كان وسط

إلــــى األملــــــان ـــــ مـــجـــاًل حــيــويــًا جــــاء تحت 
شــعــار«الــتــوّجــه األملــانــي لــلــشــرق«، والــذي 
وأمالكها  العثمانية  اإلمبراطورية  له 

ّ
تمث

في املشرق العربي وأوروبا. ويحاول هذا 
املـــشـــروع أن يــلــقــي الـــضـــوء عــلــى الــتــشــّكــل 

ــا ظهر 
َ
بنفس الصورة والشكل والــلــون، مل

الجمال. وهذا يقود إلى العتراف باآلخر 
خارج الذات، والنفتاح في الفهم والقدرة 
عـــلـــى املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــــــذات اإلنــســانــيــة 

 البشر في األمل 
ّ

التي هي واحــدة لدى كل
 
ٌ
والطموح وحتى األلم. ما أحلم به إنسان

حـــّر يــســيــر عــلــى فــكــرة الــخــيــريــة البشرية 
يــكــون  ــة واملـــــــســـــــاواة، وأن  ــدالــ ــعــ الــ وقــــَيــــم 
اإلنـــســـان هـــو مــحــور الــعــالــم ولــيــس رأس 
املال املتوّحش الذي يضع اإلنسان جانبًا. 
ما أحلم به عودة الحقوق إلى أصحابها.  

■ شخصية من املاضي تود لقاءها، وملاذا هي 
بالذات؟

كان  البال شخصيات كثيرة  تخطر في 
لــهــا بــصــمــتــهــا الـــواضـــحـــة لــــــدّي، فعلى 
مستوى املغرب ابن رشد وابن خلدون، 
 
ّ
ــن ســـيـــنـــا والــــكــــنــــدي. لــكــن ــ واملـــــشـــــرق ابــ
الشخصية التي أثرت فّي هي شخصية 
ج 

ّ
؛ فالحال

ً
ج، شعرًا وتصّوفًا وحّرية

ّ
الحال

يفكر  عّما  الناس ويعّبر  من  قريبًا  كــان 
فيه، على عكس غيره من املتصّوفة. وكان 
ل، كثير النقد للحالة 

ّ
دائم الترحال والتنق

السياسية العاّمة في عصره؛ ويذّكرني 
ــيــــوم واملـــحـــاكـــمـــات  بـــالـــعـــالـــم الـــعـــربـــي الــ
الصورية التي تجري للمفّكرين، وكيف 
ــهــم 

ُّ
ات صــوريــة  بمحاكمة  نهايته  كــانــت 

فيها بالزندقة واإللحاد.

إثنيًا  املتداخلة  املنطقة  تلك  فــي  القومي 
ــاد  ــــع التــــحــ ــلــــت مـ ــيـــف وصــ ومــــذهــــبــــيــــًا؛ كـ
األوروبي إلى حالة جديدة فيها غٌد أفضل 

واطن تلك املناطق.
ُ
مل

■ لو قيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختار؟

ســوف أخــتــار املــســار الـــذي أنــا عليه اآلن. 
كان خياري ورغبتي في بناء رؤيتي التي 
وأعمل  بداياتها،  فــي  تــزال  ل  أنها  أعتقد 
عــلــى تــطــويــرهــا بــاســتــمــرار، مـــع اإليــمــان 
الــعــمــيــق بــحــتــمــيــة الــتــغــيــيــر وأن الـــقـــادم 
أفضل. فالتاريخ بالنسبة إلّي ليس حقل 
دراسة وحسب، وإنما حقل الحياة ذاتها 
بتلّونها وجمالها؛ دراما، ومسرح، ونمط 

فلسفي وعلمي.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
احترام الختالف والتنّوع. الجمال يكمن 
 البشر 

ّ
فــي الخــتــالف، فلو تخّيلنا أن كــل
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