
عيشة عن الجائحة، 
َ
الــذاكــرة امل من أجــل حفظ 

ــنــــات مـــتـــنـــّوعـــة  ــ ــّي ــهــــدف إلــــــى جـــمـــع عــ حـــيـــث تــ
الفوتوغرافية  الــصــور  مــثــل  للمرحلة،  ــق 

ّ
تــوث

لــلــســاحــات الـــفـــارغـــة، والــتــســجــيــات املــرئــيــة 
والصوتية، واملذّكرات واليوميات التي ُكتبت 
عـــن الــجــائــحــة ومـــوجـــاتـــهـــا، بـــل والـــكـــّمـــامـــات 
ــد  ها وســائــط مــاديــة مــن املــؤكَّ

ّ
ذاتــهــا، وهــي كل

لها  ص  خصَّ
ُ
وست األرشــيــفــات،  ستدخل  أنــهــا 

 عمٍل مستجّد 
َ

ة، مّما يشكل حقل
ّ
أروقة مستقل

لــكــن كــيــف يمكن هــنــا تحديد  املــتــاحــف.  لتلك 
العّينات املهّمة ذاكريًا وتاريخيًا ضمن عملية 

التجميع املتحفية الراهنة؟
ة عن 

ّ
ال يمكن حاليًا اإلجابة عن هذا السؤال بدق

طريق سرد الئحة من تلك العّينات املطلوبة، 
أكبر  أّواًل لجمع  املتاحف تسعى   هــذه 

ّ
أن غير 

عـــدد مــمــكــن مـــن تــلــك الــعــنــاصــر املـــاديـــة وغــيــر 
املــاديــة املرتبطة بــاألزمــة إلــى أن تحني مرحلة 
فـــرزهـــا وتــقــديــمــهــا بــشــكــل نــهــائــي للجمهور 
املستقبلية،  معروضاتها  مــن  جــزءًا  بوصفها 
َهت بعض  بل وحتى لألجيال القادمة. لذا توجَّ
ــاُون مـــع جــامــعــات  ــعـ ــتـ املـــتـــاحـــف األوروبـــــيـــــة بـ
 مــن أملانيا وسويسرا 

ٍّ
ــّدة، وال سيما فــي كــل عـ

وفــرنــســا، مــثــل مــتــاحــف وجــامــعــات هــامــبــورغ 
وكولونيا وميونيخ، بطلب إلى السّكان بعدم 
ــص مـــن األشـــيـــاء الــتــي شــّكــلــت الــحــيــاة 

ُّ
الــتــخــل

ي موجات جائحة كورونا 
ّ

إبــان تفش اليومية 
الصّحي، بل تصويرها  الحجر  وأثناء فترات 
وإرسالها إليها رقميًا أو بريديًا، فتجميع هذه 
املــرَســلــة يجعلها تنتقل مــن مــجــّرد  الــعــيــنــات 
أشياء مخصوصة بالحياة الشخصية لألفراد 

لــذاكــرة جمعية  لة  إلــى كونها محتويات ُمشكِّ
مشتركة عن الجائحة. وبفضل الهاتف الذكي، 
إمكانيات كبيرة إلنشاء وتخزين  الــذي يتيح 
وإرسال محتويات متعّددة الوسائط من صَور 
ونصوص وصوتيات ومرئيات، أمكن ويمكن 
 الجائحة بشكل 

ّ
توثيق الحياة اليومية في ظل

 بـــأي وقـــت وبــائــي مضى.  
ً
أكــثــر ُيــســرًا مــقــارنــة

ُيعتبر »متحف فيينا« من بني أوائل املتاحف 
ــصــت حــيــزًا رقــمــيــًا لعرض  الــعــاملــيــة الــتــي خــصَّ
 أهمية 

ّ
تــلــك الــعــّيــنــات، مــعــتــبــرًا أنــهــا ســتــحــتــل

أرشيفية وثقافية كبيرة في املستقبل. ويتيح 
املوقع الرسمي للمتحف على شبكة اإلنترنت 
لــــــــــزّواره مــجــمــوعــة مــــن الـــوثـــائـــق والـــعـــّيـــنـــات 
واملقاطع املصورة، بعضها ال يخلو من إبداع 
وطــــرافــــة. هــــذا إضـــافـــة إلــــى عــــرض تسجيات 
رة 

ّ
رقمية غير مألوفة لحفات موسيقية ُمصغ

ـــرفـــات وأســـطـــح املـــنـــازل، وهــي 
ُ

أقــيــمــت عــلــى ش
ل في أوقات األوبئة السابقة.  سجَّ

ُ
مشاهد لم ت

بَعه »متحف موسيم« في مدينة 
ّ
نفس النهج ات

ن من الحصول  مرسيليا الفرنسية، والذي تمكَّ
على عّينات مادية من فترات الحجر املتتابعة 
في فرنسا، والتي ال تزال تخضع حاليًا للفرز. 
أّما »املتحف التاريخي األملاني« في برلني، فقد 
 لعمل 

ً
اعتبر هذه الجائحة منذ البداية فرصة

متحفي جديد، تنضاف إلى املجموعات التي 
األوبئة«،  »ذاكــرة  يمتلكها سلفًا وموضوعها 
األوبئة  عن  متنّوعة  ملعروضات  صة  واملخصَّ
املــاضــيــة مــثــل الــطــاعــون والــكــولــيــرا والــحــّمــى 

زهير سوكاح

ي العاملي لفيروس كورنا 
ّ

بعد التفش
املستجّد وما تبعه من حجر صحي 
صــارم في إطــار االحــتــرازات املعمول 
بها، اضطّرت املتاحف في معظم أرجاء العالم 
إلـــى إغـــاق أبــوابــهــا مــنــذ أزيـــد مــن ســنــة، وقــد 
تكّبدت خسائر مالية جــّراء اإلغــاق املستمر. 
ف فعالياتها الحضورية، استطاعت 

ُّ
ورغم توق

عّدة متاحف عاملية تكييف أنشطتها وجعلها 
في  رقمي  كبديل  األولــى،  بالدرجة  افتراضية 

زمن الجائحة.
الغربية  املتاحف  هــذا، سعت بعض  مــن  أكثر 
إلــى أرشفة  الــيــوم  الجائحة وإلـــى  بــدايــة  منذ 
ــة الـــتـــي  ــيـ ــالـ مـــعـــظـــم املــــظــــاهــــر الـــحـــيـــاتـــيـــة الـــحـ
ــة الــراهــنــة قــدر اإلمــكــان، وذلــك  أوجــدتــهــا األزمـ

باريس ـ العربي الجديد

منذ تأسيسها، عام 1996، على يد املوسيقار 
ــويـــل بــــــــــاردون، وفــــرقــــة »كــانــتــيــكــوم  ــانـ ــمـ إيـ
اللغة  فــي  االســـم  )يعني  الفرنسية  نــوفــوم« 
م 

َ
الاتينية »األغنية الجديدة«( تطوف العال

ربما  املختلفة.  وآالتــــه  املوسيقية  وألـــوانـــه 
ـــهـــا تــطــوف الــعــالــم 

ّ
 الـــقـــول إن

ّ
كـــان مـــن األدق

في  متخّصصة  الفرقة   
ّ
أن باعتبار  القديم، 

املــوســيــقــات الــكــاســيــكــيــة الــتــي رأت الــنــور 
منذ العصر الوسيط، والتي ما زالــت حّية، 
بــطــرق مختلفة، فــي الــثــقــافــات الــتــي ُولـــدت 
التي  باملوسيقات  املـــرور  بعد  هــكــذا،  فيها. 
ازدهرت خال الحقبة العثمانية، في تركيا 
»لقاء«  ألبوم  لها  والتي خّصصت  وإيـــران، 
مع  أرمينيا  إلــى  الفرقة  انتقلت   ،2014 عــام 
ولـــون  إيــطــالــيــا  إلــــى  ثـــم   ،)2017( »أرارات« 
ــي الـــــــذي ُعـــــــرف فــــي عــصــر  ــروحـــ الـــــــــاودا الـــ

 
ّ
النهضة )»الوداريـــو«، 2019(، قبل أن تحط

رحــالــهــا، قــبــل أّيـــــام، فــي الــعــصــر األنــدلــســي 
ألبومها الجديد، »البصمة« )إصــدارات  مع 

»أمبروناي«، 2021(.
اة، 

ّ
مغن  

ً
مقطوعة تسع عشرة  األلبوم  يضّم 

حات معروفة عربيًا، 
ّ

من بينها خمسة موش
مثل »يمّر ُعجبًا« و»زارنــي املحبوب« و»يا 
غزالي«، وإلى جانبها اشتغاالٌت في لغات 
البرتغالية  مثل  قديمة،  وإيبيرية  التينية 
غير  العناوين  أغــلــب  وتنتمي  الغاليسية. 
الــعــربــيــة الــتــي يضّمها األلــبــوم إلــى أعــمــال 
ــرن  ــقـ ــك قـــشـــتـــالـــة بـــــــدءًا مــــن مـــنـــتـــصـــف الـ ــلـ مـ
الثالث عشر، ألفونسو العاشر، الذي ُعرف 
ــًا بــكــتــابــتــه قـــصـــائـــد ديـــنـــيـــة غــنــائــيــة،  أيـــضـ
وضــعــهــا بــالــغــالــيــســيــة الــبــرتــغــالــيــة تحت 
ــا«،  ــاريـ ــنـــوان »كــانــتــيــغــاس دي ســانــتــا مـ عـ
وأخــــرى غــزلــيــة ِحــّســيــة كتبها ضــمــن إطــار 
»كانتيغاس دي أميغو»؛ كما  ما ُعرفت بالـ
 ألــفــونــســو الــعــاشــر صــاحــُب واحــــدة من 

ّ
أن

القشتالية،  بــاإلســبــانــيــة  الــتــرجــمــات  أولــــى 
ل 

ّ
يمث هكذا،  وِدمنة«.  لـ«كليلة  العربية،  عن 

كورونا 
في متاحف أوروبا

في ألبومها الجديد، 
»البصمة«، تعود الفرقة 

المختّصة بالموسيقات 
القديمة إلى العصر 

األندلسي. عمٌل يمثّل 
تحيّة لفّن الموّشح 

وللغناء الغاليسي

تعمل بعض المتاحف 
الغربية، منذ بداية 

الجائحة، على أرشفة 
المظاهر الحياتية التي 

أوجدتها األزمة الراهنة، 
وذلك من أجل حفظ 
الذاكرة الَمعيشة عن 

الوباء

كانتيكوم نوفوم رحلة إلى الموّشحات وِجوارها

حيث ال يسمعك أحد

توثيق الحياة اليومية في زمن الجائحة

تجمع المتاحف 
أشياء شّكلت الحياة 

اليومية في الجائحة

اختارت الفرقة اإلبقاء 
على التوزيع العربي 

األصلي للموّشحات

قد تحتل العيّنات 
أهمية أرشيفية وثقافية 

كبيرة في المستقبل
يدفعنا االّطالع على اهتمام المتاحف 
إلى  كورونا  وباء  فترة  بتوثيق  الغربية 
التساؤل عن طبيعة التعاطي المتحفي 
هل  الجائحية:  المرحلة  مع  العربي 
في  بدورها  العربية  المتاحف  فّكرت 
وما  المستجّد؟  األرشيفي  الحقل  هذا 
أجل  من  أطلقتها  التي  المبادرات  هي 
سياقها  في  الجائحة  ــرة  ذاك توثيق 
الذي  ما  ــّم:  واألهـ الثقافي؟  العربي 
المتاحف  تقّدمه  أو  تسرده  أن  يمكن 
مرحلة  في  الجائحة  فترة  عن  العربية 

ما بعد كورونا؟

حقل مستجد

2425
ثقافة

إضاءة

موسيقى

شعر

فعاليات

اإلســبــانــيــة، حــيــث تــضــم، عــلــى ســبــيــل املــثــال، 
َبعة 

َّ
كــانــت مت الــتــي  لـــإجـــراءات،  عينات طبية 

في مكافحة األمراض، إلى جانب قطع األدوات 
ستخَدم في الحجر الطبي.

ُ
التي كانت ت

وعلى املستوى الرقمي، تأّسست في سويسرا 
مبادرة »ذاكــرة كورونا«، وهي أرشيف رقمي 
األفــراد على  ي ذكريات 

ّ
تلق فيه  يتم  تشاركي، 

شكل نصوص وتسجيات وصور حول هذه 
وجعلها  بغرض حفظها  االستثنائية  الفترة 
فــي املتناول ملــدة طويلة. واملــبــادرة هــي ثمرة 
ــات مـــتـــنـــّوعـــة مــن  ــهـ تــــعــــاون وتــنــســيــق بــــني جـ
جامعات ومتاحف ومؤّسسات عامة وخاصة.

إلى جانب هذا، نجد مبادرة جامعية مشابهة 

ــــدلـــــس«، كما   فـــي قــلــب األنـ
ً
ــلــــة األلــــبــــوم »رحــ

إلى  فيه  الفرقة  تشير  الــذي  تعريفه،   يقول 
ــذا الــعــصــر  ــ ــا اخــــتــــارت الــــغــــوص فــــي هـ ــــهــ

ّ
أن

والـــفـــضـــاء األنـــدلـــســـّيـــني بــاعــتــبــارهــمــا »مــن 
إذهــااًل«  وأكثرها  املتوّسط  فضاءات  أغنى 
ــافـــي الــــعــــربــــي ـ  ــقـ ــثـ ــيـــث ســــاهــــم املــــزيــــج الـ حـ
اإلســـامـــي واملــســيــحــي والــيــهــودي بــإنــتــاج 
ى 

ّ
لــهــا« حت قــريــن  اشــتــغــاالت موسيقية »ال 

يومنا هذا.
املوسيقي،  واأللـــــوان  الــلــغــات  فــي  بتنويعه 
يــحــاول األلـــبـــوم إعــطــاء صـــورة واســعــة عن 
املــوســيــقــات األنــدلــســيــة الــتــي مــا زالـــت شبه 
مجهولة، في الفضاءين العربي واألوروبي، 
رغم استعاداتها املستمّرة منذ عقود عربيًا، 
ــا الــغــربــيــة.  ــ ومــنــذ ســنــوات فــي بــلــدان أوروبـ
ــادات،  ــعــ ــتــ ، بـــخـــاف بـــعـــض هـــــذه االســ

ْ
ــن ــكــ لــ

الــتــي أعـــادت تــوزيــع قــوالــب عربية معروفة 
بـــآالت وأصــــوات غــربــيــة، كما فعلت  لَعب 

ُ
لت

فــي  عـــــام 2018  ــــاريـــــس«  بـ »فـــيـــلـــهـــارمـــونـــيـــا 
 
ّ
ــى«؛ فــإن

ّ
ــا بـــدا يــتــثــن ـ

ّ
ــح »مل

ّ
اســتــعــادتــهــا ملــوش

»كــانــتــيــكــوم نـــوفـــوم» اخـــتـــارت اإلبـــقـــاء على 
ــحــات، 

ّ
ــلــــي لــلــمــوش الـــتـــوزيـــع الـــعـــربـــي األصــ

وتــقــريــبــًا عــلــى اآلالت نــفــســهــا؛ ال بـــل إنــهــا 
اســتــعــانــت بــنــَســخ قــديــمــة مـــن آالت وتــريــة، 
ستخدم في العصر 

ُ
تشبه تلك التي كانت ت

الوسيط. 

طلقت تحت ُمسّمى »أرشيف كورونا«، وهو 
ُ
أ

ّســـســـت فــي أملــانــيــا مــن طــرف 
ُ
مــنــصــة رقــمــيــة، أ

كل من جامعات هامبورغ وبوخوم وغيسن، 
وذكريات  تجارب  تخزين وحفظ  تتيح  وهــي 
عّدة  تقاُسم  يمكن  حيث  الجائحة،  مع  فردية 
وسائط، مثل الصور الفوتوغرافية أو مقاطع 
أو النصوص  الــصــوتــيــة  املــلــفــات  أو  الــفــيــديــو 

املكتوبة وغيرها من الوسائط الرقمية.
ــّرف عــلــى  ــعــ ــتــ وهـــــــدف إنــــشــــاء املـــنـــّصـــة هــــو الــ
الكيفيات واألنماط التي يتم فيها التحّدث عن 
بة 

ّ
عيشة واملترت

َ
الجائحة وطبيعة الذكريات امل

األزمــــة، والــتــي طرحت  عنها بعد نهاية هــذه 
أمام الجميع تحديات اقتصادية واجتماعية 
 دعوة هذه 

ّ
وثقافية مستجّدة، واملاَحظ هنا أن

البالغني فقط، حيث ُيطلب  املبادرة ال تخّص 
ــال، الــتــعــبــيــر عـــن مــشــاعــرهــم  ــفــ حــتــى مـــن األطــ
اتــجــاه املــرحــلــة الجائحية، فــي مــحــاولــة لفهم 
ذكريات الطفولة ومدى اختافها عن ذكريات 
البالغني، ال سيما وأن اإلجــراءات االحترازية 
قد فرضت أيضًا إغاق املدارس في معظم دول 
العالم لشهور طويلة في ظل حجر منزلي غير 
مألوف استمر لشهور وال يزال في العديد من 

مناطق العالم، ومنها املنطقة العربية.
)كاتب مغربي مقيم في أملانيا(

تصويب

أوتار األندلس وأصواته

أفيـرنـو

يوسف   - العراق  مونودراما  »مهرجان  من  الثانية  الدورة  المقبل،  األحد  تنطلق، 
اللعبة  منها:  مسرحية؛  عشرة  اثنتي  بمشاركة  أيام،  لخمسة  وتتواصل   العاني«، 
ص  تخصَّ كما  محمد،  اهلل  عبد  لـ  الهاوية  من  والهروب  الخزعلي  صبحي  لـ 
الحميد  عبد  سامي  العراقي  المسرحي  والمخرج  الكاتب  لتجربة  نقدية  جلسة 

)1928 - 2019/ الصورة(.

غرف مرايا ال متناهية عنوان معرض الفنانة اليابانية يايوي كوساما )1929( الذي 
حتى  ويتواصل  الجاري  الشهر  منتصف  بلندن  مــودرن«  »تيت  غاليري  في  افتُتح 
الثاني عشر من الشهر المقبل. تجمع كوساما بين الرسم والفوتوغرافيا والنحت 
والتركيب، وتسعى في أعمالها إلى تفكيك الصورة النمطية حول المرأة اآلسيوية.

خلدون  ابن  المغربية  الثقافة  دار  في  يتواصل  المقبل،  الشهر  من  الثالث  حتى 
بتونس العاصمة معرض الفنان التشكيلي التونسي محمد المالكي، والذي افتُتح 
المالكي  يتناولها  التي  المواضيع  تتنّوع  الجاري.  الشهر  من  والعشرين  الثاني  في 
بأسلوبه التجريدي الذي يوّظف فيه حروفيات وزخارف إسالمية بين معمار المدينة 

التونسية، والطقوس والتقاليد الشعبية، والمقاومة الفلسطينية.

العودة  طقوس  مسرحية  األربعاء،  غٍد  بعد  مساء  من  السادسة  عند  ُتعرض، 
سعيد سليمان على خشبة »مسرح الطليعة« في القاهرة. كَتب أشعار  للمخرج 
مسعود  المصري،  التراث  في  ونعيمة«  »حسن  قصة  إلى  يستند  الذي  العمل، 
من  كّل  التمثيل  في  ويشارك  الحجار،  أحمد  المطرب  موسيقاه  وأعّد  شومان، 

نجالء يونس، وماهر محمود.

لويز غليك

1
تموتني عندما تموت روحك.

 فإنك تعيشني.
ّ

وإال
ــيـــــش، ولـــكـــنـــك  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــنـــجـــحـــني فــ ــد ال تـ ــ قــ

تستمّرين - 
شيٌء ال خيار لك فيه.

عندما أقول هذا ألبنائي
ال يعيرونني االنتباه.

ون ُيفّكرون - 
ّ
املسن

ذلك ما يفعلونه على الدوام:
يتحّدثون عن أشياء ال يستطيع أحــد أن 

يراها
ــاغ الــتــي  ــ ــدمـ ــ ــا الـ لـــلـــتـــمـــويـــه عــــن كــــل خــــايــ

يفقدونها.
يغمزون لبعضهم البعض؛

 يتحّدث عن الروح
ّ
سن

ُ
اسمعوا امل

 كرسّي.
َ
ألنه لم يعد بإمكانه أن يتذّكر كلمة

 .
ً
من املريع أن تكوني وحيدة

 - 
ً
ال أقصد أن تعيشي وحيدة

، حــيــث ال يسمعِك 
ً
بــل أن تــكــونــي وحـــيـــدة

أحد.
أذكُر كلمة كرسّي.

أريد أن أقول - أنا لم أعد مهتّمة.
أستيقظ وأنا أفّكر
ِعّدي«.

ُ
»عليِك أن ت

سوف تستسلم الروح عّما قريب - 
لن تساعدك كل كراسي العالم.

أعـــــرف مـــا يـــقـــولـــون عــنــدمــا أكـــــون خـــارج 
الغرفة.

هل يجب أن أرى معالجًا، هل يجب أن آخذ
إحدى أدوية االكتئاب الجديدة

همسًا،  طون، 
ّ
ُيخط أسمعهم  أن  بإمكاني 

كيف سيقسمون التكلفة.
وأريد أن أصرخ،

ُكم تعيشون في حلم«.
ّ
»أنتم كل

ــــرون - أن  ـ ــكِّ ــ ـ
َ
ــف ــ ُيـ  - 

ً
ــا ــ ــ كــــم مــــن الـــســـّيـــئ أصـ

يشاهدوا انهياري.
ــــن دون  ــتـــى مـ ، حـ

ً
ــّيــــئ أصـــــــــا ــــن الــــســ ــــم مـ كـ

فرض عليهم هذه األيام
ُ
املحاضرات التي ت

 لي الحق في امتاك هذه املعلومات 
ّ
وكأن

الجديدة.
هم لديهم نفس الحق بأي حال.

ِعدُّ
ُ
هم يعيشون في حلم، وأنا أ

لكي أصير شبحًا. أريد أن أصيح
»قد انجلى الضباب« - 

إنه مثل حياة جديدة:
ليس لك نصيب في النتيجة؛

أنِت تعرفني النتيجة.
ــون عــامــًا مــن الجلوس 

ّ
فــّكــري بــاألمــر: ســت

على الكراسي. واآلن تسعى الروح الفانية
بكل صراحة، وبكل جرأة - 

إلى رفع الحجاب. 
إلى رؤية ما تقومني بتوديعه. 

2
لم أرجع لفترة طويلة.

خــــــــرى، كـــان 
ُ
 أ

ً
عـــنـــدمـــا رأيـــــــُت الـــحـــقـــل مـــــــّرة

الخريف قد انقضى.
هنا، يكاد ينتهي الخريف قبل أن يبدأ -
ون ال يملكون ثيابًا صيفية حتى. 

ّ
سن

ُ
امل

لكي أكتب وصية؛ هم قلقون من أن تأخذ 
الحكومة
 شيء.

ّ
كل

يجب أن يأتوا معي في بعض األحيان
لكي يروا هذا الحقل تحت غطاء من الثلج.

األمر بُرّمته مكتوٌب في الخارج هناك.
ال شيء: ليس لدّي شيٌء ألعطيهم إياه.

ذلَك أّواًل.
أّما ثانيًا: ال أريد أن يتّم حرقي. 

3
 الروح.

ُ
على جهٍة، تجول

خرى، يعيش البشُر في خوف.
ُ
على األ

وفيما بينهما، هّوة االختفاء.
 البنات

ُ
تسألني بعض

 بمأمن بالقرب من أفيرنو* 
ّ
عما إذا سيُكن

فهن يشعرن بالبرد، وهن يرغنب بالذهاب 
إلى الجنوب لبعض الوقت.

، وكأنها تمزُح، ولكن ليس 
ّ
وتقول إحداهن

إلى أقصى الجنوب - 
، إنها آمنة مثل أي مكان،

ُ
أقول

ويسعدهن ذلك.
ما يعنيه ذلك هو، ال شيء آمن.

تركبني قطارًا، تختفني.
تكتبني اسمك على النافذة، تختفني.

هناك أماكن مثل هذه في كل مكان،
أماكن تدخلينها كبنٍت يافعة

.
ّ
وال ترجعني منها قط

 بركانية 
ٌ
* أفيرنو: اسم قديم. أفيرنوس: بحيرة

ــيــــال غـــرب  صـــغـــيـــرة تـــقـــع عـــلـــى بـــعـــد عـــشـــرة أمــ
نابولي، إيطاليا؛ اعتبرها الرومان القدماء بوابة 

إلى العالم السفلي )املترجم(

)Louise Glück شاعرة أميركية من مواليد 
1943، حازت جائزة نوبل لآلداب عام 2020. 
ترجمة: أنس الحوراني(

ًى بالثلج، نقيًا.
ّ
كان الحقل مغط

لم يكن هناك أثر ملا حدث هنا.
ح

ّ
لم تكوني لتعرفي ما إذا قام الفا

بإعادة الزرِع أم لم يفعل.
ربما استسلم وذهب بعيدًا.

لِق الشرطة القبض على الفتاة.
ُ
لم ت

بــعــد حــــنٍي قـــالـــوا إنــهــا انــتــقــلــت إلــــى بــلــدة 
خرى،

ُ
أ

بلدة ليس فيها حقول.
كارثة كهذه

ال تترك أثرًا على األرض.
ون أنها تمنحهم

ّ
وناٌس مثل هؤالء - يظن

بداية جديدة.
، أحّدق في الاشيء.

ً
وقفُت طويا

بــعــد قــلــيــل، الحــظــُت شـــدة الـــظـــام، وشـــّدة 
البرد.

لوقت طويل - ليست لدّي فكرة عن طوله. 
 تعود لديها ذاكرة

ّ
قّرر األرض أال

ُ
حاملا ت

يــصــبــح الــــوقــــت، بــطــريــقــة مــــا، خــالــيــًا من 
املعنى. 

ولكن ليَس ألبنائي. ُهم يلحقون بي
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الثقافة المحرِّرة
محمد األسعد

رة، ســواء   مــا فــي الثقافِة املــحــرِّ
ُ

أجــمــل
لْت في قصيدٍة أو روايٍة أو مقالٍة أو 

ُ
َمث

أغنيٍة أو حديٍث أو عنوان معركٍة، أنها 
تــعــيــُد تــصــويــَب بــوصــلــة الــوعــي التي 
تصاُب بالخلل أحيانًا، فتسّدد النظَر 
العقلية واألخــيــلــة واألحـــام  واملــلــكــاِت 
والــوقــائــع، نــحــو اتــجــاٍه غــابــْت عــنــه أو 

غاب عنها.
هــذا هو ما حــدَث، ويحدث اآلن، حني 
بــــدا أن مـــــدَن الـــســـاحـــل الــفــلــســطــيــنــي 
وعكا  حيفا   ،1948 عــام  منذ  ة 

ّ
املحتل

ويــافــا والــلــد والـــرمـــلـــة.. ومـــا جــاورهــا 
ــعــــود، بــمــبــانــيــهــا  ــدن وقـــــــرى، تــ ــ مــــن مـ
وحــــدائــــقــــهــــا وشـــــوارعـــــهـــــا ووجـــــــوه 
وأصــواتــهــم،  الفلسطينّيني  ــانــهــا 

ّ
ســك

دًا كأنما من  إلى الظهور والحياة مجدَّ
 وأخفاها 

ٌ
أعماق أرض اجتاحها زلزال

عــن الــنــظــر والـــوجـــدان، وطــمــَس حتى 
 البحَث 

َ
الطرق املؤّدية إليها، بل وجعل

عن هذه الطرق أو ارتيادها أمرًا، ليس 
ــٍر فيه. 

َّ
مــًا فــقــط، بــل وغــيــر ُمــفــك مــحــرَّ

عــادْت  تاريخيٍة  لحظٍة  أي  فــي ضـــوِء 
وعلى  فلسطينيتها؟  إلــى  ــدُن  املـ هــذه 
إيـــقـــاع أي نــــــداٍء اســتــيــقــظــْت بــعــد أن 
حسَب حتى أهلها الذين ُحشروا في 
ة غربية« و»قطاع 

ّ
معازل ُسّميت »ضف

غــزة« و»مخيمات لجوء« أنها لم تعد 
موجودة؟

ُيــنــقــش كما  ــــذي ال بـــد أن  الـ ــواُب  ــــجــ ال
نقش أجداُد العرب أخبار املاحم على 
واجهات معابدهم الحجرية هو: إنها 
الفلسطيني  الــشــعــب  نــهــوض  لــحــظــة 
وتحليقه  املتواصلة  نكباته  رمــاد  من 
على كامل تراب وطنه، جامعًا شتات 
ــى بــحــرهــا.  ــ فــلــســطــني مــــن نـــهـــرهـــا إلـ
رة محْت  نــداء ثقافة مــحــرِّ إنها لحظة 
خرافاِت عقوٍد من ثقافٍة بلهاء انتحلت 
الصوت الفلسطيني.. طوال 73 عامًا، 
بأذيال  يتشّبثوا  أن  ألصحابها  وآن 
ني الصهاينة الذين اقترب موعد 

ّ
املحتل

رحيلهم، ويغوروا معهم.

)شاعر وروائي وناقد من فلسطني(

)Getty( تمثال »المفّكر« ألوغست رودان في »المتحف الوطني القديم« ببرلين

أعضاء فرقة »كانتيكوم نوفوم«
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