
         التالعب بالعقول 
ثقافة الشباب العربي أنموذجا

رئي�س التحرير

 بعد ثورات الربيع العربي كثر الحديث عن  فئة الشباب العربي في المجتمعات 
العربية بوصفهم الفئة المحركة لهذه الثورات والمشاركين األساسيين فيها الذين 
أوصلوه���ا إلى غاياتها  حين عجزت النخب السياس���ية والثقافية عن أداء دورها 
القيادي، ومع هذا االهتمام طفت على الس���طح أسئلة كثيرة حول هؤالء الشباب 

بصفة عامة وعن مستوى ثقافتهم بصفة خاصة.
ومع أننا أمام كلمتين -ثقافة وش���باب-  قد اتس���ع مدلولهما لكننا سنجعل من 

تحديد معنى لألولى مدخال للنظر في ثقافة تلك الفئة. 
من أش���هر تعريفات الثقافة أنها »مجموعة المع���ارف والمعلومات والقيم التي 
يمتلكها الفرد وتحكم سلوكه« فهي مكونة من جزأين أساسيين: المعارف والقيم، 
وشرط االنتفاع بها هو مدى تأثيرها اإليجابي في سلوك الفرد، ذلك التأثير الذي 

يحدث تغييرا  ملحوظا  في حياته  يمكنه من أداء دوره الفاعل  في مجتمعه.  
وإذا كان األمر كذلك فكيف يثقف الشاب العربي نفسه في عصرنا الحاضر؟ 

هناك شبه إجماع على أن وسائل اإلعالم والتقنية الحديثة هي  أكثر المصادر 
تأثيرا في ثقافة الش���اب العربي، وأنها ال تقدم له ثقافة جادة بل تضليال في ثوب 
لهو وتس���لية فارغين يضّيع بهما وقته ويخسر نفسه، وال تخلو المصادر األخرى 
من التضليل ولو كان يسيرا، ويزداد  الحال سوءا حين ال يكلف الشاب نفسه عناء 
التفكير الواعي والنقد البناء والتحليل الدقيق  فيما يقدم له من معلومات ومعارف 
بل تراه سلبيا في استقبالها متأثرا بها إلى درجة كبيرة تكاد تفقده هويته وتنزع 

وقاره. 
لقد دأبت أكثر هذه الوس���ائل و المصادر على التالعب بعقول كثير من الشباب 
العربي والتمويه عليهم من حيث ال يشعرون بما تقدمه من قشور المعارف وخداع 
األف���كار وتمويه المقاصد  وتعليب الوعي  وتنميط الصورة  والتظاهر بمس���ايرة  
تقدم العصر وحداثته. ولو بحثنا عما يش���اهده هؤالء الشباب من قنوات فضائية 
أو يقرؤونه من كتب ومجالت أو يس���تمعون إلي���ه من إذاعات وندوات  لوجدناها 
م���ن هذا النوع المضلل الذي انجذبوا إليه م���ن غير وعي  غافلين عن واجبهم نحو 

أنفسهم ومجتمعاتهم. 
وهن���ا يبرز س���ؤال مهم: من المس���ؤول عن هذا؟ وتتعدد اإلجاب���ات وكل يلقي 

باللوم على اآلخر: األسرة، التعليم، اإلعالم، المثقفون، الشباب أنفسهم. 
والحقيق���ة أن الكل مس���ؤول حين لم ي���درك واجبه بحق، وأنن���ا بحاجة إلى 
التع���اون والتكاتف إلعداد خطة  تنفيذية متكاملة  لتجديد ثقافة  ش���بابنا العربي 
تق���وم على زيادة وعيه بمس���ؤولياته  والحفاظ على هويته  واس���تثمار طاقاته 

وتقدير إبداعاته.  
تلك طائفة من الش���باب، وطائفة أخرى لم َيِضلوا ولم ُيَضلوا، ثقفوا أنفسهم 
بقلب ذكي وعقل راجح ورأي سديد  فأصبحوا نموذجا يحتذى،  وأثبتوا أنهم أهل 

لتحمل  التبعة والنهوض بالمسؤولية، فهم عدة الحاضر وأمل المستقبل. 
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مالك حداد.. 
غريب في قسنطينة

الجزائر- نّوارة لح�رش

أس���ندت مؤخرًا وزارة الثقافة الجزائرية 
جائ���زة »مالك ح���داد« لمديري���ة الثقافة 
بقس���نطينة، وبه���ذا تك���ون ال���وزارة قد 
العائلة  قض���ت وأطبق���ت عل���ى أح���الم 
األدبي���ة والثقافي���ة الت���ي كانت تس���عى 
ألن تك���ون الجائ���زة »مؤسس���ة« ثقافية 
مستقلة بذاتها. ففي الوقت الذي كانت فيه 
بالحقل  المش���تغلين  مساعي وطموحات 
األدب���ي والثقاف���ي تخط���ط ألن تس���تقل 
الجائزة بمؤسس���ة تحمل اس���م صاحبها 
»مالك ح���داد«، قررت ال���وزارة أن تمنح 
تنظيمها وإس���نادها إل���ى مديرية الثقافة 
بمدينة قس���نطينة، مع إدراجها في إطار 
ملتقى مال���ك حداد الس���نوي الذي ينعقد 
شهر يونيو/حزيران. وبهذا القرار تبخر 
حلم مؤسس���ة جائزة »مالك حداد« الذي 
ش���غل وبش���غف الُكتاب واألدباء ومنهم 
أحالم مستغانمي لوقت طويل، وقد رأى 
البعض أن الوزارة بهذا الفعل لم ترفع من 
شأن الجائزة بل قزمتها وجعلتها تتقهقر 
بع���د النجاح ال���ذي حققته في الس���نوات 
الماضي���ة، رغم تذبذبه���ا وقيمتها المالية 
الشحيحة. وتعد جائزة مالك حداد للرواية 
الت���ي تأسس���ت وانطلقت ع���ام 2001، 
بمب���ادرة م���ن الروائي���ة، وبش���راكة مع 
جمعية االختالف والتليفزيون الجزائري، 
أه���م وأكبر جائ���زة للرواي���ة الجزائرية 
المكتوب���ة باللغة العربية، والتي حاولت 
أن تنتصر للكتاب���ة الروائية الجديدة في 
الجزائ���ر ولألدباء الش���باب. حيث كانت 
تنش���ر العمل الفائز في الجزائر وبيروت. 
وأبرزت أسماء روائية مميزة، على غرار 
ياس���مينة صالح وعيسى ش���ريط. لكن 
الجائزة دخلت دائرة الصراعات والمشاكل 
والخالفات بين األعضاء، ش���أنها ش���أن 
كل جائزة أو فعالي���ة أدبية في الجزائر، 
وكنتيج���ة حتمي���ة له���ذه الصراعات بين 

الكاتب���ة مس���تغانمي وجمعية  راعيته���ا 
االختالف توقف���ت الجائزة ف���ي طبعتها 
الرابع���ة عام 2007. وف���ي 2011 عادت 
مس���تغانمي للحديث ع���ن الجائزة وقالت 
إنها تس���عى لبعثها من جديد وإنها تقترح 
عل���ى وزارة الثقافة تبنيها وترس���يمها، 
واعتبرت توقفه���ا جريمة في حق األدباء 
أن  دون  يكتب���ون  الذي���ن  الجزائريي���ن 
يج���دوا تحفيزات وتش���جيعات تليق بهم 
وبكتاباتهم. وقد س���عت مستغانمي أكثر 
من مرة وف���ي أكثر من زيارة لها للجزائر 
خ���الل الع���ام المنص���رم أن تعي���د بعث 
الجائ���زة من جديد، لكن في كل مرة كانت 
تغادر الجزائ���ر دون أن تتوصل إلى حل 
يفرج عنه���ا وعن انبعاثه���ا. أحالم التي 
هددت س���ابقًا بنقل الجائ���زة إلى خارج 
الجزائر من أجل رفع قيمتها وحرصًا على 
استمرارها، أكدت أن دفاعها عن الجائزة 
ه���و دف���اع ع���ن األدب���اء الجزائريين في 
المقام األول، وقال���ت إنها تريد »الخلود« 
لهذه الجائزة من خالل إنشاء مؤسسة لها 
وأن هذا ما ش���ددت عليه لوزارة الثقافة، 
وأصرت أنها تسعى ألن تكون »مؤسسة« 
وتسعى أيضًا من أجل رفع قيمتها المالية 
إلى س���قف محترم يليق بجائزة كبيرة، 
كي تكون ف���ي مصاف الجوائ���ز العربية 

الكبيرة.
لكن مصير الجائزة آل بمشيئة أخرى إلى 
»مديرية للثقافة« وليس إلى »مؤسس���ة« 
كما س���عت وتمن���ت مس���تغانمي ومعها 
الكثير م���ن األدباء وأهل الس���رد. أوكلت 
مهام تسييرها إلى مديرية تعمل بالمعايير 
اإلدارية أكثر مم���ا تعمل بالمعايير الفنية 
واألدبي���ة والنقدية، وهذا م���ا يؤكد، أن 
الوزارة من حيث تدري أو ال تدري قزمت 
جائزة مالك حداد. الوزارة في نيتها ربما 
أن الجائ���زة يج���ب أن تعود إلى مس���قط 
رأس الكاتب حداد »قس���نطينة«، لكن لو 
أسس���ت الجائزة كمؤسسة في قسنطينة 
كان س���يكون أفض���ل ويلي���ق بصاح���ب 
»رصي���ف األزه���ار ال يجي���ب«. لك���ن أن 
تزج بجائزة نالت ش���هرة عربية واسعة 
وخدمت الرواي���ة الجزائرية الجديدة التي 
يكتبها الجي���ل الجديد في متاهات مديرية 

الثقافة، فهذا مخيب جدًا.
في الس���ياق نفس���ه، صرح مدير الثقافة 
لمدين���ة قس���نطينة جم���ال فوغال���ي بأن 
الجائزة س���يتم هيكلتها م���ن جديد وأنه 
س���يتم عن قريب تنصيب اللجنة المشرفة 
عليه���ا واألمن���اء، وأنها س���تكون لجنة 
جزائرية وستستغني عن اللجان العربية 

احالم مستغانميمالك حداد

متابعات
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منتدى التنمية الخليجي 
في الدوحة آخر الشهر

معرض كتاب بطعم الثورة

تحتض���ن الدوح���ة، ف���ي الفت���رة 
الممتدة من 29 فبراير/ش���باط إلى 1 
مارس/آذار، اللقاء الثالث والثالثين 
لمنت���دى التنمي���ة الخليج���ي، حي���ث 
سيناقش موضوع »السياسات العامة 
والحاج���ة إل���ى اإلص���الح ف���ي دول 
مجلس التع���اون«. س���يتناول اللقاء 
عدي���د األوراق البحثي���ة، منها ورقة 
يعدها الدكتور خالد اليحيى وتتناول 
اس���تثمارات دول مجلس التعاون في 
الرأس���مال البش���ري خ���الل الثالثين 
س���نة الماضية، وم���دى الفجوة بين 
هذه االستثمارات وتطوير مؤسسات 
الدول���ة المعني���ة بصنع الق���رار، مما 
انعكس بش���كل س���لبي عل���ى األداء 
المؤسس���ي عل���ى مس���توى الماكرو 
والميك���رو، كما س���تتناول الدراس���ة 

األس���باب الموضوعي���ة الت���ي أدت إلى 
ه���ذه الفجوة بما في ذل���ك التركيز على 
الدكتور  البيروقراطية. وينس���ق للق���اء 
عل���ي الك���واري. منت���دى التنمي���ة ه���و 
تجمع مدني ينتم���ي إليه األفراد بصورة 
ش���خصية من الرجال والنساء المهتمين 
بالتنمي���ة بفروعه���ا المختلف���ة في دول 
الخليج العربي. وقد تأسس قبل 33 عامًا 
بمبادرة من شخصيات خليجية وأصبح 
اليوم يس���تقطب الخبرات من جميع دول 
مجلس التعاون. ويعقد ندوات س���نوية 
تناقش فيها قضاي���ا التنمية في الخليج 
بفروعها المختلفة، تحت عنوان س���نوي 
متغي���ر. ثم يصدر في ختامها كتابًا يضم 
األبحاث والمناقشات، وقد نشرت العديد 
من الكتب التي ساهمت في إشاعة وعي 

جديد حول التنمية في الخليج.

سامي كمال الدين- القاهرة

يش���ارك 745 ناش���رًا من 29 دولة، منها 17 دولة عربية و12 دولة أجنبية في 
معرض القاه���رة الدولي للكتاب، في دورته 43، المنتظ���ر افتتاحه في 22 يناير/

كانون األول، )بينما تْمثل المجلة للمطبعة( والمستمر حتى 7 فبراير/شباط، وتحل 
عليه تونس كضيف شرف.

أنش���طة المعرض ترتبط هذا العام بثورة 25 يناير، حيث يأتي المحور الرئيسي 
تح���ت عنوان »عام على ث���ورة 25 يناير« يتعرض ألغل���ب القضايا المطروحة على 
الس���احة، ويناق���ش ربيع الثورات العربي���ة، مما يقلل من حض���ور الدول األجنبية 
له���ذا الع���ام. وتحت هذا المحور يتم مناقش���ة قضايا منها »دور الفكاهة والس���خرية 
ف���ي الثورة«، »أثر الفضاء اإللكتروني في صناعة الثورة«، »الفضائيات والثورة«، 
»الثورات المصرية المس���كوت عنها«، »الرأس���مالية العالمية والث���ورات العربية«، 
»السياسات الثقافية بعد الثورة«، »برلمانات الربيع العربي«، »ثورة 25 يناير وعقد 
اجتماعي جديد أزمة صياغة الدستور في مصر«، »أزمة صياغة الدستور«، »وثائق 
األزهر والوفاق الوطني« وغيرها.كما تقام عدة ندوات للفن التشكيلي، حيث تشارك 
رابطة فناني الثورة بمجموعة ندوات. يش���هد المعرض عدة لقاءات مفتوحة مع عدد 
من الش���خصيات السياس���ية والفكرية واألدبية والفنية. كما تقام احتفالية لش���اعر 
الش���عب بيرم التونس���ي، إلى جانب ندوة »كاتب وكتاب« التي تناقش كل يوم كاتبًا 
ف���ي كتاب جديد من مؤلفاته، تخصيص جائزة ألفضل عش���ر كتب صدرت في 2011 

قيمة كل منها عشرة آالف جنيه.

الت���ي كانت تش���رف عليها ف���ي الطبعات 
الس���ابقة. وعكس تف���اؤل فوغالي، يرى 
البعض أن الجائزة وبهذا القرار الوزاري 
بالكاد ستخرج من مرحلة الغياب لتدخل 

مرحلة الموت. 
وأب���دى الكات���ب الطيب صال���ح طهوري 
امتعاضه من تحويل الجائزة إلى مديرية 
الثقاف���ة وص���رح قائ���اًل: »وزارة الثقافة 
مؤسسة تابعة للس���لطة وهذا يعني أنها 
تح���رص على التحكم ف���ي الفعل الثقافي 
وتوجيه���ه، وتوظيف���ه بم���ا يظهر وجه 
تلك الس���لطة وكأنها تخدم الثقافة فعاًل. 
األمر الذي يجعلها في كل الحاالت ترفض 
اس���تقالليته. وتص���ر عل���ى التحكم فيه« 
واعتب���ر طه���وري أن ه���ذا الق���رار إهانة 
وتقزي���م لكاتب حر عميق اإلنس���انية هو 
مال���ك ح���داد. كان م���ن المستحس���ن أن 
تكون الجهة المش���رفة مؤسس���ة مستقلة 
يشرف عليها مثقفون مميزون معروفون 
بنزاهته���م وإخالصهم للثقافة. وأضاف: 
»كرهن���ا م���ن التبعية المتواصل���ة للفعل 
الثقاف���ي ل���وزارة الثقافة، أي للس���لطة. 
وأعتب���ر أن كل فعل ثقافي تش���رف عليه 
جهات تابعة للسلطة هو فعل ثقافي غير 
ح���ر وغير نزي���ه وبمعنى آخ���ر هو فعل 
ثقافي موجه«. وشدد المتحدث على أنه ال 
يحبذ الممارسات الوصائية. قائاًل: »كفانا 
منها، نحتاج إلى حرية أكبر في الممارسة 
الثقافية«. أم���ا الروائي كمال قرور الفائز 
بجائ���زة مال���ك ح���داد لع���ام 2007 عن 
روايت���ه »التراس، ملحم���ة الفارس الذي 
اختفى« فقال إنه مستاء من هذا التسريب 
للجائزة إلى جهة ستقبرها أكثر مما تعيد 
بعثها أو الرفع من شأنها، وصرح بلهجة 
مقتضبة وغاضبة: »لو أس���ندت الجائزة 
للمجل���س األعلى للفن���ون واآلداب لكان 
الق���رار أرحم. أما أن تس���ند إل���ى مديرية 
الثقافة فهذا تقزي���م وإهانة للجائزة التي 
ذاع صيته���ا والتي كنا نريدها مؤسس���ة 
مس���تقلة. ثم إن إس���نادها إل���ى مديرية 
الثقافة بقسنطينة تكريس للجهوية بقرار 
وزاري«. ف���ي حين ي���رى صاحب رواية 
»غدًا، ي���وم قد مضى« الكات���ب والروائي 
بوكفة زري���اب أن الجائزة من���د إطالقها 
جمعت من حوله���ا االنتهازيين وأصحاب 

اآلفاق الضيقة.
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»20 فبراير«
ربيع المغرب الثاني

عبدالحق ميفراني - الدار البيضاء 

تعتزم حرك���ة »20 فبراير« بالمغرب، 
تنظيم مس���يرة وطني���ة بالرباط يوم 
19 فبراير/ش���باط، كم���ا دع���ت، في 
الوق���ت نفس���ه، إلض���راب وطني عام 
يوم 20 فبراير، وذل���ك تخليدًا لمرور 
س���نة على انطالق الحراك الش���عبي 
وبداية المسيرات الشبابية التي توجت 
انتصار ثورتي تونس ومصر. فمنذ أن 
تم اإلعالن عن تأسيس الحركة، التي 
ضمت تيارات سياس���ية ذات توجهات 
مختلف���ة، من إس���الميين ويس���اريين 
وليبراليي���ن وهيئ���ات م���ن المجتم���ع 
المدني وشبابًا مس���تقاًل، عّبر البعض 
عن تخوفه من قدرتها على احتواء هذا 
الخليط من المرجعيات، في ظل سقف 
شعارات محددة. وبدا الفتًا حجم القوة 

التنظيمية للحرك���ة والتواجد العددي. 
ويذه���ب البعض إلى التأكي���د على أن 
حركة 20 فبراير اليوم ربما استعادت 
»اس���تقاللها« التنظيمي بعد انس���حاب 
»الع���دل واإلحس���ان«، مم���ا  جماع���ة 
سيجعلها أكثر قدرة على بلورة قوتها 
مجددًا، وتوضيح خطها األيديولوجي. 
ميالد حرك���ة 20 فبراي���ر بالمغرب لم 
يخرج عن السياق العام العربي، ولو 
أن���ه اختلف ف���ي األف���ق النضالي، إذ 
ضمت الحركة نشطاء تجمعوا من خالل 
موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك، 
المطالبة  ف���ي  واله���دف حينه���ا تمّثل 
باإلصالح���ات الجذرية ف���ي المغرب. 
وقد انضم���ت للحركة قوى سياس���ية 
وتهدف  بالتغيي���ر،  تؤم���ن  وحقوقية 
إل���ى العي���ش بكرامة ف���ي »مغرب حر 

وديموقراط���ي«، كما أكدت الحركة منذ 
البداية استقالليتها عن كل التنظيمات 
واألحزاب السياس���ية. وتتألف حركة 
20 فبراي���ر م���ن ث���الث مجموع���ات: 
»حرية وديموقراطية اآلن«، و»الشعب 
يريد التغيي���ر«، و»من أج���ل الكرامة: 
االنتفاض���ة ه���ي الحل«. وش���هد مقر 
اإلنس���ان  لحقوق  المغربية  الجمعي���ة 
بتاريخ 17 فبراير من الس���نة الماضية 
عق���د أول ندوة صحافي���ة أعلنت فيها 
الحركة الئحة مطالبها، كما أعلنت عن 
بيانها التأسيسي. وأعربت الحركة عن 
وعيها بما يعيش���ه »الش���عب المغربي 
اليوم من احتقان اجتماعي واإلحساس 
باإلهان���ة والدونية، وتراج���ع القدرة 
الشرائية للمواطن بسبب تجميد األجور 
لألس���عار،  الصاروخ���ي  واالرتف���اع 
والحرمان من االس���تفادة من الخدمات 
االجتماعي���ة األساس���ية. كل ه���ذا في 
ظ���ل اقتص���اد تبع���ي ينخره الفس���اد 
والغش والرش���وة والتهرب الضريبي 
ومناخ حقوقي يتس���م بالقمع الممنهج 
لحري���ة ال���رأي. لذلك طالب���ت الحركة 
ومضمونًا  شكاًل  ديموقراطي  بدستور 
يمثل اإلرادة الحقيقية للش���عب، قضاء 
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مستقل ونزيه، محاكمة المتورطين في 
قضايا الفساد واستغالل النفوذ ونهب 
خيرات الوطن وإطالق كافة المعتقلين 
ومحاكمة  الرأي  ومعتقلي  السياسيين 

المسؤولين«.

في يوم 20 فبراير/ش���باط 2011، 
أعلن���ت الحركة عن وجوده���ا الفعلي 
بالشارع المغربي من خالل المظاهرات 
الت���ي عرفتها بعض الم���دن المغربية. 
وقد تمكن���ت الحركة من الحصول على 
تأيي���د نحو ثالثين ألف ش���خص على 
صفحتها بموقع فيس���بوك. لكن األهم 
يظل بالنسبة للمنتسبين إلى 20 فبراير 
هو ما استطاعت تحقيقه على مستوى 
الواق���ع في المغ���رب. إذ أزاحت طقس 
الجم���ود الذي ميز الوضع السياس���ي 
السنوات األخيرة، وخلقت دينامية في 
الشارع، كما ساهمت في إطالق نقاش 
عمومي حول اإلش���كاالت السياس���ية 
واالقتصادي���ة الكب���رى. وثم���ة توجه 
داخل الحركة يؤمن بضرورة استمرار 
المغرب  ف���ي  االحتجاج���ات«  »ربي���ع 
مادامت الشروط الذاتية والموضوعية 
لالحتجاج مس���تمرة. إذ يظ���ل الرهان 
عل���ى ورش التغيير، مادام أفق ورش 

اإلصالح أمسى متجاوزًا. 

اس���تطاعت حرك���ة 20 فبراي���ر أن 
تجعل نفس���ها حركة للتأطير، وشكاًل 
من أش���كال ترس���يخ السياسة داخل 
المجتم���ع المغربي، إضاف���ة إلى أنها 
تمكنت من إحداث ثورة داخل األحزاب 
السياس���ية، إذ أصبح الي���وم الجميع 
الدس���تورية،  اإلصالح���ات  يناق���ش 
البرلمانية.  الملكي���ة  يناقش  والجميع 
لقد جاءت حركة 20 فبراير في س���ياق 
الث���ورات العربي���ة، حرك���ة ش���عبية 
احتجاجي���ة تؤرخ لمرحل���ة جديدة في 
تاريخ المغرب. ه���ي وليدة النضاالت 
الت���ي خاضته���ا مجموعة م���ن القوى 
حي���ث  س���نوات،  من���ذ  السياس���ية، 
تمكن���ت الحركة م���ن أن تجعل المطلب 
الدس���توري  واإلص���الح  السياس���ي 
واالقتصادي واالجتماعي مطلبًا شعبيًا 

وجماهيريًا. 
معاذ بلغوات »حاقد«

»الحاقد«..لم يتعب
مغني الراب المغربي الشاب »الحاقد« 
)معاذ بلغوات(، خرج منتصف الش���هر 
الماض���ي من س���جن »عكاش���ة« بالدار 
البيضاء، رغم تثبي���ت التهمة الموجهة 
إليه اليوم، بمناس���بة مرور سنة كاملة 
عن تأس���يس حرك���ة 20 فبراير، التي 
ش���كل واحدة م���ن أيقوناته���ا، وصار 
الناطق الرسمي باسمها، يعود الحديث 
عنه بق���وة وعن دور أغانيه في توحيد 
الشارع المغربي، ودمجه ضمن مسيرة 

الربيع العربي. 
حرك���ة 20 فبراير تبنت الموس���يقى 
طريقة للتعبير عن االحتجاج، وأضحى 
معاذ بلغوات )24 س���نة( عضو الحركة 
في ال���دار البيضاء رمزًا له���ا، باإلعالن 
عن نفس���ه »صوت الحركة الموسيقي« 
مباشرة بعد انطالق مسيراتها. وشكلت 
أغانيه المطروحة على موقع يوتيوب، 
صورة لش���عارات الحركة التي بلورتها 
على امتداد مس���يرتها النضالية. أغاني 
»الحاقد« تركز كلماتها على انتقاد رموز 
الدولة المغربية، من سلطات الملك إلى 
حكومة عباس الفاس���ي إلى فؤاد عالي 
الهم���ة، امت���دادًا إلى أس���اليب الترويع 
والتفاوت  الفس���اد  المخزن���ي ومظاهر 
الطبقي واقتصاد الريع. رغم أن الرابور 
ال يزال ف���ي ريعان ش���بابه إال أنه ظل 

وفيًا لمبادئ الحركة بحي الوفاق، هو 
ورفاق���ه، مجموعة من الش���باب الذين 

شكلوا خلية الحركة بالحي.
بتاري���خ 9 س���بتمبر/أيلول 2011 
الماض���ي تغي���رت حي���اة »الحاقد« إذ 
اعتقلته عناصر األم���ن اإلقليمي للحي 
الحس���ني بتهمة اعتدائه بالضرب على 
محمد دالي من »حركة الشباب الملكي«. 
وقد نظم���ت »20 فبراي���ر« حينها وقفة 
احتجاجي���ة مطالب���ة بإطالق س���راح 
المغن���ي واعتب���رت أن االعتقال ال يمت 
بصل���ة إلىموضوع االعت���داء بقدر ما 
ه���و »لج���وء إل���ى فبركة ملف���ات. مما 
يوض���ح مؤامرات النيل م���ن مناضلي 
الحركة األكث���ر تأثيرًا مس���تهدفًا إياهم 
بملف���ات جنحية وجنائي���ة ملفقة..«، 
لذل���ك اعتب���رت أن محاكم���ة »الحاقد« 
ألف���كاره  »سياس���ية  محاكم���ة  ه���ي 
وفن���ه الراف���ض لالس���تبداد، المطالب 
بالحرية والعدال���ة والكرامة..«. وفور 
اعتقاله تش���كلت لجنة م���ؤازرة ضمت 
في عضويتها فعالي���ات من حركة 20 
فبراي���ر وجمعي���ات حقوقية وأس���ماء 
فنية )ضمنهم الفنان أحمد السنوس���ي 
»بزيز« ورجل األعم���ال كريم التازي(، 
وه���ي اللجنة التي وقف���ت على العديد 
من الخروقات التي شابت اعتقال معاذ 
بلغوات وكشفت عن أن الملف سياسي، 
وطالب���ت بإط���الق س���راحه بحكم أن 
»الملف فارغ، وب���أن المحاكمة افتقدت 
إلى أبس���ط ش���روط المحاكمة العادلة 
التي ل���م يتم احترامها ف���ي محاكمة ما 

زالت لم تنته أطوارها..«. 
كانت تهم���ة »الحاق���د« الفعلية هي 
كلمات���ه وأغاني���ه والت���ي يس���تند من 
خاللها إل���ى »ثقافة الفضح« بتعبيرات 
واضحة ال تحتمل أي تفس���يرات أخرى 
فعندما يصرخ: »المغاربة عيقوا« فإنه 
يؤجج فعل االحتجاج ليدفعه في اتجاه 

»رفع حالة الصمت«.
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بغداد- حسام السراي 

التق���ى مثقفو الع���راق، أخي���رًا، في 
تجّمع جديد كان قد أعلن عنه قبل أش���هر 
باسم )بغداد الفتاة(، وهو تشكيل يهدف 
إلى إحي���اء الطابع المدن���ّي والحضارّي 
للمدينة العراقّية، وفي مقدمتها العاصمة 
)بغداد(، بهدف صد المش���اريع الطائفّية 
التي جّرت الويالت على البالد، وقضت 

على البعد المدنّي فيها.

أعض���اء التجّمع، م���ن داخل وخارج 
س���اعات  دام  لق���اء  وبع���د  الع���راق، 
على ش���بكة اإلنترن���ت، أطلق���وا حملة 
وطنّي���ة لمناهض���ة الطائفّي���ة في بالد 
الرافدين، تحت شعار »نحو عراق مدنّي 
ومتس���امح«، وذلك الستش���عار الخطر 
الذي يه���ّدد التجرب���ة الديموقراطّية بهذا 
الوب���اء، إذ حّددوا أس���باب قيامهم بهذه 
الخطوة، أّنها أتت »نتيجة اآلثار المدمرة 
للطائفّية على بني���ة المجتمع العراقّي، 
وعلى نخبه السياس���ّية، فه���م يتوقون 
إلى عراق مدنّي ومتسامح يليق بأحالم 
الشهداء الذين قضوا على طريق الحرّية، 

ويليق بطموحات هذا الشعب العريق«.

وبمجّرد نش���ر »بغداد الفت���اة« بيانه 
األّول، توال���ت ردود األفع���ال واألصداء 
اإليجابّية، إذ أش���ار ضمنًا إلى مجموعة 
نق���اط أهّمه���ا: »التأكي���د عل���ى الهوّي���ة 
والمواطنة العراقيتين عماًل بمبدأ )ما من 
رعية ألحد(، إعادة النظ���ر في المناهج 
المدرسّية التي تتضمن إشارات طائفّية، 
حّتى لو كانت تلك اإلشارات قد وضعت 
العتب���ارات غي���ر طائفّية، تبّن���ي ثقافة 
فصل الدين عن الدول���ة، توجيه خطاب 
إلى الساس���ة العراقّيين بوضع مصلحة 

الب���الد قبل مصلح���ة الطائف���ة، الدعوة 
لس���ّن قانون يحّرم الس���ؤال عن الدين، 
واالنتماء والجنس، بل ويجّرمه، دعوة 
البرلمان العراقّي إل���ى مراجعة الفقرات 
الخاّصة بالطائفة في الدستور العراقّي، 
وتعديلها لتناسب مجتمعًا مدنّيًا منفتحًا 
ومتسامحًا، المجموعة ليست ضّد التنّوع 
الطائفّي في العراق، لكّنها تحّذر من قمع 
اآلخر لصفت���ه الطائفّية، الدعوة إلى أن 
تكون مؤّسس���ات الدولة، مس���تقلة عن 
لألحزاب  الطائفّية  االتجاهات  س���يطرة 
الحاكم���ة،  وعلى اإلعالمّيي���ن من الذين 
يعملون ف���ي مختلف القن���وات والمنابر 
نب���ذ الطائفّية ف���ي مؤّسس���اتهم وتبّني 
الخط���اب الوطن���ّي، التفكي���ر بفعالّيات 
ش���عبّية مس���اندة للحمل���ة ف���ي مختلف 
أنح���اء البالد، الوقوف ف���ي وجه ثقافة 
قمع اآلخر المختلف طائفّيًا، وضّد فرض 
اللون الواحد، وضّد اإلشارات الطائفّية 

في أحاديث الساسة والناس«.

ووقّ����ع على البي���ان أكث���ر من 100 
ش���خصية من كت�ّاب ومثقفي���ن عراقّيين 
حّت���ى اآلن، منه���م: لطيف���ة الدليم���ي، 
عبد الخال���ق كيطان، أحمد س���عداوي، 
لينا مظلوم، ش���عالن ش���ريف، س���تار 

»بغداد الفتاة«
كفى أيّتها الطائفيّة

كاووش، علي عبد األمي���ر عجام، علي 
محمد سعيد، مكي الربيعي، محمد غازي 
األخرس، فاروق س���لوم، شمخي جبر، 
حميد المختار، مروان ياس���ين الدليمي، 

ذكرى محمد نادر، خلود المطلبي.

ويبقى المهّم هو إيص���ال الفكرة إلى 
جمهور أكبر من العراقّيين واس���تجابتهم 
للمضامين التي يسعى إليها هذا التجّمع، 
ورّبم���ا تلع���ب صفح���ة »بغ���داد الفتاة« 
عل���ى ش���بكة الفيس���بوك دورًا، إذ نجد 
تعليقات تبّين تفاعاًل جّيدًا مع المشروع 
في انطالقته األولى، في وقت لم نش���هد 
أي رد فع���ل من قبل الطبقة السياس���ّية 
العراقّي���ة تجاه ذلك )وه���ي المقصودة 
قبل غيرها بذلك(، بالرغم من أّن الحملة 
حظي���ت بتس���ليط للضوء ف���ي أكثر من 

وسيلة إعالم عراقّية وحّتى عربّية.

السؤال الذي يمكن أن ُيساق هنا، هو 
ع���ن الكيفية التي  س���ُينّجح بها التجّمع 
خطوته هذه على أرض الواقع بين جموع 
الن���اس في ظل واقع معّق�د تتصاعد فيها 
العصبيات الطائفّي���ة والمذهبّية مع كّل 
أزمة سياس���ّية تجت���اح البالد وتنعكس 
على مجريات الوضع األمنّي واس���تقرار 

الحياة االجتماعّية في العراق.

ولعّل النقاش���ات األولّي���ة التي تدور 
حالي���ًا بين ناش���طي وأعض���اء »بغداد 
الفتاة«، س���تفضي إلى فعالّيات تشهدها 
بغداد ومناطق أخرى، ومن ذلك ماكتبه 
المخرج نزار مهاوي على شبكة التواصل 
االجتماع���ّي: »نحن ال���� 99 ٪ وما يتبقى 
واحٌد فقط! ال غير! نحن األغلبّية الهائلة، 
نح���ن روح المدين���ة وأبناؤه���ا وبناتها 
الشرعّيون.. يوم منا لها، للمدينة، نعتمر 
القبعات ونمتطي دراجاتنا الهوائّية كي 
نمضي في ش���وارعها، شوارع المدينة، 
بغداد، نس���حق الطائفي���ة، نلغي حدود 
األعظمي���ة الكاظمي���ة، نش���عل األحياء 
الس���كنّية بدراج���ة، دراج���ة هوائّي���ة، 
قميص أبيض، قبعة زرقاء كما الس���ماء 
الواس���عة، س���عة الحلم. ممكن؟ ال أراه 

مستحياًل!..«.
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الخرطوم- طاهر محمد علي

تمر الس���ينما الس���ودانية، منذ سنوات، 
بأزمة حقيقية، حيث تكاد تكون عاجزة 
على تأكيد حضورها ف���ي المحافل التي 
ترتاده���ا. ففي وقت تتس���ع في���ه دائرة 
المخ���اوف من الوضع الذي آل إليه الفن 
الس���ابع في البالد، تتجه أصابع اتهام 
الفناني���ن إل���ى الدولة بس���بب تجاهلها 
صيح���ات االس���تغاثة، وإهماله���ا دور 
العرض، التي انحس���رت في معظم مدن 
الس���ودان. ويعل���ل المخ���رج د. وجدي 
كامل في حديث م���ع »الدوحة«، الوضع 
بتخوف الجهات المس���ؤولة من تصوير 
فيلم سينمائي، ومن نقل الحقيقة، حيث 
تتبع عددًا من اإلجراءات العقيمة لعرقلة 
المش���اريع، وال تس���مح بالتصوي���ر في 
النقاط الس���اخنة بالبالد، مثل دارفور، 
جب���ال النوب���ة، مناطق الني���ل األزرق، 
وف���ي الخرط���وم،  كم���ا تف���رض عل���ى 
مش���روع أي فيلم أن يكون مثل األناشيد 
السياسية المؤقتة، بأقل قدر من االجتهاد 
والحرفي���ة. لذلك ظلت الدولة غير راغبة 
ف���ي صناع���ة الس���ينما الج���ادة، ألنها 
مش���غولة بحروبها وآفاتها، وإن أرادت 
إطفاء نيران الشباب المبدع تقوم بتنظيم 
مهرج���ان للغن���اء، وآخر للموس���يقى. 
ورهن كامل قيام السينما مجددًا بالجدية 
في إس���عاف األرشيف الس���ينمائي الذي 
أصاب���ه اإلهمال، المكون في معظمه من 

أفالم وثق���ت للحقب التاريخية، والحياة 
االجتماعي���ة، وه���ي اآلن »مهمل���ة« في 
حال���ة يرثى له���ا، وأضحت غي���ر قابلة 
للعرض بفع���ل »التلف« ال���ذي أصابها، 
كادر  تأهي���ل  ض���رورة  إل���ى  مش���يرًا 
سينمائي جديد، وتوفير أجهزة ومعدات 
حديثة، باش���تراط توف���ر حرية التعبير 
وتخصي���ص  والتصوي���ر،  الس���ينمائي 
هيئة مستقلة للس���ينما، ووضع خطط 
لإلنت���اج، وإعادة الحي���اة لدور العرض 
الس���ينمائية. ووجه المخرج أنور هاشم 
رس���الة قوي���ة المعنى للمس���ؤولين لما 
توجه إلى أحد »المقابر« بصحبة أنجاله 
وأحفاده لتصوير فيلم يحكي عن سيرته 
من الميالد حتى الممات، في إشارة إلى 
أنه لم يتبق للس���ينمائيين الس���ودانيين 
من مصير إاّل  »القب���ور«. ويرى المخرج 
الش���اب طالل عفيفي الحل في مش���روع 
تنهض به المراكز األجنبية في السودان، 
مثل معهد »جوته« األلماني الذي أس���س 
مش���روع »س���ودان فيلم فاكتوري« عام 
2011، ف���ي محاول���ة لخل���ق فضاء حر 
لألفالم. وتدريب وتمليك الشباب معارف 
وإمكان���ات صناع���ة األفالم ع���ن طريق 
والتش���بيك  والع���روض  العم���ل  ورش 
بين الش���باب م���ن جه���ة، والمهرجانات 
جهة  م���ن  المتخصص���ة  واألكاديمي���ات 
أخرى. وأثمر المش���روع في إنتاج أفالم 
المحل���ي  اإلط���ار  تج���اوزت  وثائقي���ة 
للمش���اركة ف���ي ع���دد م���ن المهرجانات 

حس���ام  المخ���رج  ويق���ول  العربي���ة. 
شحادات، الذي أشرف على ورشة للنقد 
الس���ينمائي في الخرط���وم، أقامها معهد 
)جوته(، إن إيجاد مناخ سينمائي جديد 
في الس���ودان ممك���ن إذا توافرت اإلرادة 
والرغبة الحقيقية، مؤكدًا أن المسؤولية 
مش���تركة في خلق مناخ س���ينمائي بين 
الجه���ات المس���ؤولة، من جه���ة، والتي 
يجب أن تدرك أهمية الس���ينما وتأثيرها 
ف���ي المجتمع، وبين الس���ينمائيين، من 
جهة أخ���رى، الذي���ن يج���ب أن يظهروا 
رغبة حقيقية في إخراج أفالم سودانية 
خالصة، س���يما وأن المجتمع السوداني 
عري���ق وغن���ي، ويحتش���د بالقص���ص 
والحكاي���ات الالمحدودة، ومن الظلم أال 

يتم استغالل هذا الثراء المكنون.
في س���ياق متصل، تسعى جماعة الفيلم 
الس���وداني، المكونة من الرواد األوائل 
والمتقاعدي���ن، إل���ى مواصل���ة النضال 
من خ���الل دأبها في البح���ث عن جمهور 
نوع���ي، واالهتمام بمحبي الس���ينما من 
خالل تنظيم حلقات مشاهدة متواضعة، 
للس���ينما  الذهب���ي  بالعص���ر  للتذكي���ر 
الس���ودانية، الت���ي حقق���ت س���جاًل من 
اإلنجازات بفوز فيل���م »الجمل« للمخرج 
إبراهيم شداد بجائزة النقاد في مهرجان 
»كان« 1986، وحص���ول فيل���م »حبل« 
للمخرج نفسه بذهبية مهرجان دمشق في 
1987، ونيل فيلم »ولكن األرض تدور« 
للمخرج س���ليمان محم���د إبراهيم ذهبية 
مهرجان موس���كو 1979، وتتويج فيلم 
»الضريح« للطيب مهدي بذهبية مهرجان 

القاهرة لألفالم القصيرة في 1972.
المعروف أن بداية إنتاج األفالم الروائية 
في الس���ودان تعود إلى السبعينيات، إذ 
أنتج القطاع الخاص أول فيلم سوداني 
»آم���ال وأحالم« للمخرج الرش���يد مهدي 
عام 1970. وتوالت بعده األفالم الروائية 
الطويل���ة فأخ���رج جاد اهلل جب���ارة فيلم 
»تاج���وج«، الذي نال جوائز في تس���عة 
مهرجان���ات دولي���ة وإقليمي���ة، وأخرج 
أن���ور هاش���م »رحل���ة عي���ون«، وفيلم 
»ع���رس الزين« عن قص���ة األديب الطيب 
صالح، والذي اقتصر العنصر السوداني 
في���ه على التمثيل في حي���ن كان كويتي 

اإلنتاج واإلخراج.

سينمائيو السودان يحلمون
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ميديا

على الفيس���بوك، تش���هيرًا بنواب األمة، الشعب يريد إيقاظ النّواب
حيث كتب بنحماد عل���ى حائطه »انطلقت 
قبل أيام حملة للكش���ف عن النواب الذين 
تلتقط لهم صور وهو نيام.. هذه إس���اءة 
لناس ال ذنب لهم.. ليس عندنا يقين أن كل 
من نام فعاًل أخذت له صورة فيكون ذلك 
من باب التشهير غير »العادل«.. في الناس 
نيام وإن لم يناموا، أو الذين ال يشاركون 
وإن حضروا.. في الحياة قطاعات أخرى 
يصيبن���ا فيها الن���وم.. هل ه���ي األخرى 
س���يتم تصويرها؟ أليس في األمر إساءة 
للذين يصيبهم النوم مضطرين مكرهين؟. 
»س���بحان الذي ال تأخذه سنة وال نوم«.. 
وأنا أرى واهلل أعلم أنه يجب منع التصوير 

داخل البرلمان«. يختم بنحماد.
تعليقات:

- الميزاني���ة المقبلة يج���ب أن تتضمن 
غالفًا ماليًا لشراء األغطية للنواب النيام.

- البرلم���ان يمثل الش���عب،و من يريد 
النوم فليلزم بيته.

- اتركوه���م نيام���ًا أحس���ن، إذا فاقوا 
صوتوا على ق���رار مهلك للب���الد أو على 

زيادة أجورهم.
- من اآلن س���يخاف البرلمانيون على 
كراس���يهم، كل برلماني عليه بكأسين من 

القهوة السوداء قبل دخول القبة.
- نام���وا وال تس���تيقظوا م���ا ف���از إال 

النوم.

السياسية نوع من العقاب، هذا إلى جانب 
تفعيل االقتطاعات من األجور«. يأتي هذا 
التصري���ح تزامن���ًا مع نش���اطات صفحة 
على الفيس���بوك »من أج���ل فضح النواب 
البرلمانيي���ن الذين يزاولون رياضة النوم 
والقيلولة بمجلس الش���عب بالرباط. إيوا 

فيقوا معانا«.
آالف  بل���غ  تفاع���اًل  تلق���ى  الصفح���ة 
في���ه  تس���تمر  وق���ت  ف���ي  المعجبي���ن، 
االحتجاجات المطالبة بإصالح سياس���ي 
عميق يأتي ببرلمان في حالة يقظة دائمة 
تجاه نداءات الش���عب. وترص���د الصفحة 
ص���ورًا لن���واب برلمانيين ف���ي الحكومة 
الس���ابقة والحالية وهم ف���ي حالة نوم، 
كما ترصد مستجدات المشهد السياسي في 
المغرب، وهفوات وعراك وطرائف بعض 
الوزراء والبرلمانيين صوتًا وصورة. لكن 
الصفحة التي تضع السياسيين في المغرب 
على محك النقاش والتنبيه، والس���خرية 
كذلك حس���ب التعليقات الواردة، اعتبرها 
عمر بنحماد نائب رئي���س حركة التوحيد 
واإلصالح، الجناح الدعوي لحزب العدالة 
والتنمي���ة، اعتبرها عبر صفحته الخاصة 

ف���ي أول تصريحاته لوكال���ة المغرب 
العرب���ي لألنباء أكد كري���م غالب، رئيس 
البرلم���ان في الحكوم���ة المغربية المعينة 
مؤخ���رًا بقيادة ح���زب العدال���ة والتنمية 
اإلس���المي، »أن النظام الداخلي للبرلمان 
سيشمل، طبقًا للدستور المعدل، إجراءات 
مضادة لظاهرة غياب البرلمانيين، وذلك 
بإلزامية »تقديم مبررات، وفي حالة تكرار 
الغياب وع���دم قبول المبرر يت���م اإلخبار 
بذلك في جلسة عمومية وهو من الناحية 

ح���زن األدباء والمثقفون لوفاة األديب الكبير إبراهيم أصالن كما ش���اركهم 
الحزن الكثيرون من رواد الفيس���بوك وتويتر فكس���ت ص���ورة األديب الراحل 
صفحات الفيس���بوك وتويتر حيث اس���تبدل المستخدمون صورهم الشخصية 
بصورته وكتبوا في نعيه العديد م���ن العبارات الحزينة بينما اقتبس بعضهم 
جماًل وعب���ارات من أدبه القصصي والروائي ومقاالت���ه والحوارات الصحفية 

التي أجريت معه ومن ذلك:
-إبراهيم أصالن كاتب عميق، يرسم عذابات الحياة بريشة خاصة به..

 عندما أقرأ ألصالن تتناسل الكثير من األسئلة في خلدي، بمعنى ما يكتبه 
يترك أثًرا في فكرك وينعكس على مخيلتك وال يمكن محوه حتى وإن عانقت 
الريح، العمق والسهولة ال يكتب بهما غير المبدع. وأصالن مبدع كبير. الريب 

في ذلك.
رحم اهلل.. مالك الحزين المصري جدًا جدًا

نعي أصالن 
على الشبكات 

االجتماعية
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كتبت الش���اعرة هبة عصام: حزينة أنا يامالك الحزين.. لم يسعفني الوقت 
ألراك، كنت على وش���ك زيارتك حين أخبرني هشام أنك غادرت المستشفى 
بصح���ة جي���دة.. هل كانت صحوة الم���وت نادتك لتغادرك ال���روح بعيدًا عن 
الج���دران المعقم���ة؟ طب ألف ع���ام ياعمنا.. س���الم على روح���ك أيها الطيب 
المتواضع الواضح المبتسم في وجه الجمال، الصلب في وجه نظام حاول أن 
يجعلك جزءًا من ديك���وره المزيف فأبيت، طب الف عامِ أيها الحقيقي صاحب 

المبدأ والموقف واإلبداع الملهم ألجيال من بعدك.
واقتبست صفحة الحكاية وما فيها هذه العبارات ألصالن: الوجع الحقيقي 
ال يكتب ولكن يمكن الكتابة به، ألن اآلالم والتفاصيل الصعبة في حياة الناس 
التوجد وس���يلة تكافئها في التعبير عنها، لكن م���ن الممكن أن نكتب بها إذا لم 
نكتبها، فالعمل الفني بش���كل عام يقوم على التميي���ز واللحظات والتفاصيل 

شبه االستثنائية أو حتى العادية.

من نحن؟ سؤال اإلماراتيين

والتشكيليين وغيرها.وكانت هناك مطالب 
العمال اإلماراتيين من فراش���ين المدارس 
إلى الصيادين وسائقي الباصات.خرجت 
وكتبت  العرائض،  وقدم���ت  المظاهرات، 

المقاالت واالفتتاحيات . 
إذن حي���ن كان عمرها س���بع وعش���ر 

 على مدونتها كتبت األديبة اإلماراتية 
ظبية خميس هذه التدوينة عن بلدها، 

جاء فيها: 
اإلمارات.الدولة  أربعي���ن  هو س���ؤال 

الشابة التي تبدأ عتبات النضج.
 في الس���بعينيات كان مؤسس الدولة 
يبحث ع���ن مواطنين ويجلبه���م من دول 
الخلي���ج واليم���ن وجزر ف���ارس وغيرها 
ويشجع المرتحلين طوياًل على العودة. 

كان زم���ن بداي���ة التعلي���م والبعثات 
الدراس���ية وإرس���اء مالمح مجتمع يبنى 
الثري���ة  إمارات���ه  وتتوح���د  ويتجان���س 

والوسط واألقل ثراء..
كان���ت الصحاف���ة تتح���دث وتطالب، 
وكذل���ك المثقف���ون والط���الب والن���اس 
عموما.فف���ى مطل���ع الثمانيني���ات كانت 
هناك األزمن���ة العربية وح���راك جريدة 

الخليج ولم تكن البيان قد ولدت بعد.
وكانت هناك مطالب الدستور الدائم، 
وتش���كيل االتحادات أو ما يشبه النقابات 
وتأسيس���ها للكتاب والطالب والمعلمين 
والمحامين والصحافيي���ن واالجتماعيين 

س���نين لم تكن اإلم���ارات صامتة ووجلة 
أب���دا، بل كانت تنط���ق وتتحدث. وحتى 
عناوين كتب تلك المرحلة: الش���قاء للي 
الش���رهان،دائمًا يحدث ف���ى الليل لمحمد 
غب���اش، الس���باحة ف���ي عي���ون خليج 
يتوحش لعبدالحمي���د أحمد، هنا بار بني 
عب���س والدعوة عام���ة لحبي���ب الصايغ 

وغيرها..
وبق���در رحابة حلم التأس���يس جاءت 
مرحلة التضييق والضيق بدءًا من إغالق 
األزمنة العربية في الشارقة وتوقيف عدد 

من الصحف.
ففي ذلك الوق���ت الذي همش فيه تيار 
والقومية  والحري���ة  والوطنية  الحداث���ة 
العربي���ة كان التمكي���ن على س���اق وقدم 
واإلخوانية  والوهابية  السلفية  للتيارات 

في اإلمارات .
العولمة االقتصادية تسللت إلى مختلف 
أرج���اء العالم فتس���للت ثقاف���ة الماركات 
بالنس���بة  األفض���ل  التجاري���ة وجعله���ا 

للرغبات وخلق النموذج االستهالكي.
غير أننا في اإلمارات رغم كل ما يجري 
حولن���ا من ح���روب واضطرابات وقالقل 
شهدنا فترة ازدهار الرأسمالية اإلماراتية 
المعولم���ة وتجلياتها فانش���غل الكثيرون 

بذلك: ثقافة التجارة. 
ولكن الس���ؤال: ما هو تأثير ما يحدث 
حولنا علينا؟ما هو تأثير الربيع العربي؟

تتس���رب األس���ئلة لإلم���ارات وأولها 
حول مستقبل ش���عبها - األقلية، وثانيها 
ع���ن الحري���ات والمش���اركة السياس���ية 
وخصوصًا في مجلسها الوطني، وثالثها 
ح���ول أوضاع الن���اس وس���ؤال البطالة 
والعم���ل والصح���ة والتعلي���م وتمكي���ن 
األجان���ب عل���ى حس���اب المواطنين، بل 
أس���ئلة عن حقوق وواجبات ومس���تقبل 
وتتوقع اإلجابات من رؤوس الهرم ال من 

سفحه.
اليوم السؤال في اإلمارات من نحن؟!
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ع���دة نصائح قدمه���ا موقع الحلوة 
اإللكترون���ي للرج���ال المتورطين في 
اليكتروني���ة على ش���بكات  عالق���ات 
التواص���ل االجتماعي يص���ف الموقع  
عالمات وقوع الرجل في حب صديقته 

»االفتراضية«:
- إذا كن���ت تقضي أكث���ر من ثالث 
ساعات أسبوعيًا تتحدث مع صديقتك 

»االفتراضية«. 
- إذا كن���ت تش���عر بداخل���ك أن���ك 
تريد قضاء المزيد م���ن الوقت مع هذه 

»الصديقة«. 
- إذا كن���ت تخف���ي أم���ر صديقتك 
»المفترضة« عن اآلخرين، فذلك يعني 

أن العالقة أكثر من مجرد صداقة.
- إذا كنت تح���رص على أخذ رأيها 
في شؤونك الش���خصية، وخصوصًا 

مشاكلك الزوجية.
- إذا ب���دأت مؤخ���رًا في التش���اجر 
بشكل متكرر مع شريكتك، وإخبارها 

أنها »ال تفهمك.
- إذا أصبح���ت أقل مياًل لممارس���ة 

العالقة الحميمة مع زوجتك.
- إذا تبادلت الصور الشخصية مع 

صديقتك اإللكترونية.

- إذا كنت تريد أن تلتقي بصديقتك 
بشكل فعلي.

وللتخلص من ه���ذه العالقة عليك 
أواًل أن ت���درك أنها غير طبيعية، وأن 

تعترف بذلك. كن أمينًا مع نفسك.
أم���ا اذا كنت غير مت���زوج، فعليك 
إذا  وتستكش���ف  العالق���ة  تقي���م  أن 
كان���ت الصداق���ة عبر اإلنترن���ت كافية 

إلنجاحها.
إذا كان ق���رارك ه���و إنه���اء ه���ذه 
الصداقة، فقم بذلك فورًا، ولكن توقع 
أن تمر ببعض الصع���اب، كأن تكون 
حزينًا أو غاضبًا أو مشتاقًا لصديقتك، 
جراء هذا الف���راغ المفاجئ الذي تركته 

برحيلها.
علي���ك تقليل الوقت ال���ذي تقضيه 
أمام ش���بكة اإلنترنت. اش���غل نفسك 
بأنش���طة جديدة وحاول التعرف على 
فتاة ما في الواقع، وإذا كنت متزوجًا، 
ح���اول إنع���اش عالقت���ك بزوجتك، 
واستعد الحيوية والحميمية المفقودة 

بينكما.
حاول أن تكتسب بعض الصداقات 
الجديدة من بني جنس���ك، لتلجأ إليهم 

في المشورة عندما تحتاج إليهم.

الصديقة االفتراضية 
تؤثر على عالقتك الحميمة بزوجتك

ميديا

 ب���دأ روبرت م���وردوخ عمالق 
الجديد  األميرك���ي عام���ه  اإلع���الم 
تويت���ر  موق���ع  ف���ي  باالش���تراك 
االجتماع���ي، ثم ب���دأ الكتابة عليه 
لمحبي���ه  لينق���ل  يوم���ي  بش���كل 

ومتابعيه آخر أخباره.
لكن بداي���ة موردوخ على تويتر 
ل���م تكن مثالية، حيث وجد نفس���ه 
مضط���رًا لمس���ح أح���د تعليق���ات 
معجبيه الذي غازل زوجته بش���كل 

غير الئق.
ول���م يقف األم���ر عند ه���ذا الحد 
بل اضطر موردوخ نفس���ه لمس���ح 
إحدى تغريدات���ه التي كتب فيها أن 
البريطانيي���ن يج���ب أن يقللوا من 
إجازاته���م في ظل األي���ام الصعبة 

التي يواجهونها.
والقى موردوخ ترحابًا ش���ديدًا 
من الكثير من مس���تخدمي الموقع، 
فيما أبدى البع���ض تخوفهم من أن 
الملياردير األميركي موقع  يشتري 

تويتر.

موردوخ على 
تويتر يواجه 

معجبي زوجته
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الوجه اآلخر للشرف
نشرت مدونة »زحمة« تدوينه بعنوان 
ش���بابيك عاه���رات. وهي مقال���ة كتبتها 
اإلعالمي���ة روع���ة كلس���ينا، تضامنًا مع 
الناش���طة الس���ورية ط���ل الملوحي التي 
خاضت منذ أواخر ديسمبر الفائت إضرابًا 
ع���ن الطعام بعد تعرضها لحملة ش���تائم 

على اإلنترنت، وقد جاء في التدوينة:
أعزائي شرفاء اليوم..

نع���م أنا عاهرة.. عاهرة دوار اللؤلؤة 
ف���ي البحرين.. نزل���ت ألطال���ب بالعدالة 
االجتماعي���ة ونصب���ت خيمت���ي ظنًا مني 
أن وجود أنثى س���يصّحي فيكم الشهامة 
العربية ويمنعكم من التهجم على أبنائي 
وأش���قائي، فاتهمتون���ي بأنن���ي عاهرة 
فارسية أفتح خيمي بيوت دعارة.. نسبتم 
مطالب���ي إلى أجن���دات أجنبي���ة وحّولتم 
القضية إل���ى تحريض طائف���ي وأطحتم 
بش���رفي كم���ا أطحت���م ب���دوار اللؤلؤة.. 
نعم أنا العاهرة التي طالبت بمس���اعدات 
س���كنية كالتي تقّدم إل���ى مقّربي الحكم.. 
أنا العاه���رة التي تأمل���ت بوظيفة كتلك 
التي تغدقون بها عل���ى المغتربين.. نعم 

أن���ا العاهرة التي أرادت تمثياًل سياس���يًا 
عاداًل..

أعزائي شرفاء اليوم..
نع���م، أن���ا عاه���رة.. عاه���رة ميدان 
التحري���ر.. أث���رت حفيظتك���م لبحثي عن 
اس���تقرار الب���الد عوضًا ع���ن البحث عن 
زوج أستقر معه.. بحث عن سقف الثورة 
يحمي كافة الشعب عوضًا عن البحث عن 
رج���ل يأوين���ي، وكأنني ب���دون مأوى.. 
اعتصم���ت ونصب���ت خيم���ي ألبح���ث عن 
العدال���ة االجتماعية، وألحارب الفس���اد، 
فاتهمتموني بنزولي إل���ى الميدان ألبحث 
عن رجل وأحارب العنوسة.. قلت ال أريد 
رج���اًل قب���ل أن أحظى بوط���ن، ففحصتم 
عذريتي، إذ ال يمكن لعذراء أن تفكر بأبعد 
م���ن البحث عن ليلة الدخلة.. نعم أنا تلك 
العاه���رة التي أرادت أن تحرركم من ذلك 
الغشاء الذي يعميكم، فسارعتم لتعريتي 

في الشارع انتقامًا من صوتي وأفكاري.
أعزائي شرفاء اليوم..

نعم، أنا عاه���رة.. عاهرة المدونات.. 
كتبت بقلم فتاة تكتشف القضايا واألحالم، 

فاعتقلت قب���ل أن يتجاوز عمري تس���عة 
عش���ر عامًا.. أعلنت إضرابي عن الطعام 
بعد قضاء س���نتين في السجن، فسارعتم 
إلى مواقع االنترن���ت لتتمنوا لي الموت، 
ولتصفون���ي بالعاهرة العميل���ة.. عميلة 
ألنن���ي كتبت ع���ن القضية الفلس���طينية 
والعروبة فاعتقلت.. اعتقلت ألنني مسست 
بكرامة الدولة وشخص الجمهورية عندما 
أعلنت بوقاح���ة العاهرة أنن���ي »أريد أن 
أستلم السلطة ياس���يدي ولو ليوم واحد 
من أجل أن أقيم »جمهورية اإلحساس«.. 
يا لعه���ري! كيف لعاه���رة أن تتجرأ على 
مخاطب���ة الرئي���س.. وكي���ف لعاهرة أن 
تطال���ب بالرئاس���ة.. وكي���ف لعاهرة أن 
تطم���ح بإقام���ة جمهوري���ة.. جمهوري���ة 
اإلحس���اس.. فاألحاس���يس على ما يبدو 
لعنة العاه���رات.. نعم أنا طل الملوحي، 
العاهرة الت���ي ال تزال تقبع في الس���جن 

ألنها أطلقت العهر لقلمها..
ملحوظة: »هذه رسالة إلى مجتمعات 
تقي���س ش���رفها بي���ن فخ���ذي الم���رأة ثم 

تستسهل رشق نسوتها بوصمة عار«.

ساخر سبيل 
عل���ى صفحت���ه بالفي���س ب���وك كت���ب الكاتب 

السوداني الساخر الفاتح جبرا:
 يقولون : ِنعم اإلله على العباد كثيرة وأجّلهن 

نجابة األبناء.
فأقول : ب���س ما في الزمن ال���رديء ده.. ألنو 
عن���دي صديقي عن���دو أوالد اثني���ن خريجين طب 

وقاعدين عاطلين!
 يقولون : سافر ففي األسفار سبع فوائد. 

فأقول : نس���افر بي ش���نو تطير عيشتنا نحنا 
قادرين ناكل عشان تجيب ليها سفر كمان

يقولون : الدراهم مراهم
وأقول : وكمان مضادات حيوية 

يقول���ون : اَل ُتعِطني َس���َمَكٌة َب���ْل َعلِّْمني كيف 
َأْصَطاُدها

وأقول : أها والزيت والفحم كيف؟

يقولون : اطلبوا العلم ولو في الصين
وأقول : طيب ناس الصين يطلبوهو  وين؟

يقولون : أعط الخبز لخبازه ولو أكل نصفه
وأقول : عيشنا أساس���ًا )نص( عشان كده يتم 

تعديل المثل ليكون )ولو أكل ربعه( 
يقولون : ما طار طير وارتفع إال كما طار وقع 
فأق���ول : كالم ص���اح 100٪ ب���س ف���ي حال���ة 

)اللساتك ما تنزل عند الهبوط!(
يقولون : أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن 

عمي على الغريب 
فأقول : أنا وأخوي وبن عمي )على الحديدة!( 
قبل ش���وية جوني مزنوقين في قرش���ين القوني 

)أباطي والنجم!(
يقولون : مافيش دخان من غير نار 

فأقول : طيب نار األسعار دي دخاخينا وين؟
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مضيق هرمز 
التهديدات الممكنة واإلغالق المستحيل

في 27 ديس���مبر 2011، تناقلت وس���ائل 
اإلع���الم العالمي���ة تهديد إي���ران بإغالق 
مضيق هرمز ثم تصاعدت حدة المواجهة 
الكالمية بي���ن إيران وأمي���ركا ولم تهدأ، 
ولكي تك���ون الصورة واضح���ة للقارئ 
الكريم الب���د من توضي���ح أهمية مضيق 

هرمز عالميًا.
تعود أهمية مضيق هرمز إلى كونه المنفذ 
البح���ري الوحي���د لمعظ���م دول الخليج 
إلى العال���م الخارجي، فع���ن طريقه تتم 
عملية التصدير واالس���تيراد، وهو بذلك 
يماثل أهمي���ة مضيق باب المندب البوابة 

الجنوبية للبحر األحمر إلى العالم.
وقد س���مي ه���ذا المضي���ق بمضيق هرمز 
نس���بة إلى جزي���رة هرم���ز الواقعة على 
س���احل مكران على ضفاف نه���ر ميناب 
التابع إليران حاليًا، مما يعطي اإليرانيين 

أرضي���ة اس���تراتيجية مهمة باإلش���راف 
والتحك���م بالمضي���ق وذلك إل���ى جانب 
سلطنة عمان التي لها محافظة عند مدخل 
المضي���ق وهي محافظة مس���ندم، ولذلك 
كان أول عمل ق���ام به القائ���د البرتغالي 
البوكيرك، ه���و احتالل ه���ذه المحافظة 
العمانية قبل احتالل���ه لجزيرة هرمز في 
ع���ام 1507م. وم���ع أن مضي���ق هرمز، 
يع���د البواب���ة الرئيس���ية لجمي���ع الدول 
الخليجي���ة إال أن درج���ة أهميته تتفاوت 
م���ن دولة إلى أخرى، فهو يش���كل أهمية 
أكبر لقطر والبحرين والكويت والعراق، 
ف���ي حين أن بقية الدول لها منافذ أخرى، 
فالس���عودية لها منفذ على البحر األحمر، 
وسلطنة عمان لها منفذ على بحر العرب، 
وهذا ينطبق على دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، وإيران.

وإذا كان االهتمام العالمي قبل اكتش���اف 
النفط واس���تخراجه من منطق���ة الخليج 
يترك���ز بالدرج���ة األول���ى عل���ى أهميتها 
االس���تراتيجية والتجارية، فإن االهتمام 
ازداد بمنطقة الخليج عالميًا بعد اكتشاف 
النفط فيها بكميات هائلة منذ الثالثينيات 
من القرن الماض���ي، وأصبح هذا العامل 
الجدي���د والمهم في االقتص���اد هو العامل 
األساس���ي في االهتمام بالمحافظة على 
أم���ن المالحة ف���ي مضيق هرم���ز وعلى 

منطقة الخليج العربي.
ومم���ا يزيد من أهمي���ة المنطقة أن معظم 
إنتاجها م���ن النفط يصدر إل���ى الخارج، 
حيث تس���تورد دول أوروبا من النفط ما 
يصل إلى 40٪ من احتياجاتها، هذا فضاًل 
عن دول جنوب ش���رق آس���يا والش���رق 
األقصى مث���ل الياب���ان والصي���ن والهند 
وغيره���ا من الدول المس���تهلكة للبترول. 
والجدير بالذك���ر أن دول الخليج العربي 
تس���تورد كل احتياجاته���ا عب���ر مضي���ق 

هرمز.
وه���ذه األهمي���ة التي يتمتع به���ا الخليج 
العربي ف���ي التاريخ المعاص���ر، وّفرت 
للمنطقة حماية ش���املة ومطلقة ضد من 
يح���اول االعتداء عليه���ا أو التهديد بوقف 
صادراته���ا ووارداتها عب���ر مضيق هرمز 
الدول���ي، وهذا ما يمكن اس���تخالصه من 

د.عبد القادر القحطاين- جامعة قطر 
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خطاب نائ���ب ملك بريطاني���ا على الهند 
في عام 1928م، والذي جاء فيه: إذا كان 
الخليج العربي قبل عام 1904م، بحيرة 
مغلقة ال تقود إلى مكان فإنه قد صار اآلن 
قناة اتصال في المواصالت االمبراطورية، 
وأصبح له أهمية قصوى لخدمة الطريق 
الجوي وأعطى له اس���تثمار النفط وزنًا 
كبيرًا، وعلى الحكوم���ة البريطانية عدم 
الس���ماح ألي قوة أن تقي���م قاعدة طيران 
أو قاعدة بحرية في أي منطقة يصل مدى 

الطيران منها إلى الخليج العربي.
وما يدور ه���ذه األيام من تجاذب أميركي 
- إيراني حول مضيق هرمز ليس بجديد، 
بالنسبة لنا كمؤرخين، ألنه من المناطق 
الهام���ة في العال���م، وبالتالي ال يمكن أن 
تسمح دول العالم إليران القيام بأي عمل 

يهدد مصالحهم االقتصادية وغيرها. 
ف���ي بداية الح���رب العراقي���ة - اإليرانية  
ج���ددت إي���ران تهديده���ا ل���دول الخليج 
المضيق،  العرب���ي بالح���رب، وإغ���الق 
وحذرت من أن أي دولة خليجية تس���مح 
باس���تخدام مطاراته���ا أو موانئها للعراق 
لش���ن هجمات ض���د األراض���ي اإليرانية 
ستكون عرضة لهجوم إيراني مضاد. كما 
هددت بتدمير آب���ار نفط الدول التي تقدم 
للع���راق مس���اعدات مالي���ة. كذلك هددت 

إيران بإغالقه أمام المالحة الدولية.
وه���ذا التهديد اإليراني بإغ���الق المضيق 
الدولي ومنع صادرات نفط المنطقة كان 
العام���ل الرئيس���ي في وصول أس���اطيل 
ال���دول الكبرى مث���ل الوالي���ات المتحدة 
األميركية وبريطانيا وفرنس���ا، إلى مياه 

الخليج للتصدي للتهديدات اإليرانية. 
وقد استبعد آنذاك جاللة السلطان قابوس 
بن س���عيد س���لطان س���لطنة عمان، أن 
تقدم إيران على إغ���الق المضيق، قائاًل: 
»ال أعتق���د أن اإليرانيين س���وف ينفذون 
تهديده���م بإغ���الق مضيق هرم���ز«. ولم 
يس���تبعد التدخل األميرك���ي للحفاظ على 
س���المة المالحة الدولية عب���ر المضيق. 
الدولة العماني للش���ؤون  وأعلن وزي���ر 
الخارجية يوس���ف بن عل���وي، أن بالده 
سوف تشارك في عمل عسكري مع الدول 
األخ���رى إذا ما أقدمت إي���ران على إغالق 

المضيق.
واعلنت الواليات المتح���دة األميركية في 

بداية الحرب العراقية- اإليرانية، وبالذات 
ف���ي 25 س���بتمبر 1980م، على لس���ان 
الرئي���س األميركي كارت���ر أثناء اجتماعه 
بأعض���اء مجلس الش���يوخ األميركي، أن 
الوالي���ات المتح���دة على أتم االس���تعداد 
للتدخل العس���كري للحفاظ على س���المة 
المالحة عبر مضيق هرمز والحفاظ على 
أمن المنطقة ضد أي تهديد، وبحث معهم 
موض���وع التدخل األميركي ف���ي الخليج 
لحماي���ة المصال���ح األميركي���ة وحلفائها 
الغربيي���ن ف���ي المنطقة. وإع���الن وزير 
الدف���اع األميركي هارولد ب���رون، أنه في 
حال���ة امتداد الحرب العراقي���ة- اإليرانية 
إلى منطق���ة الخليج العربي ف���إن القوة 
األميركي���ة المرابطة ف���ي الخليج العربي 
وبح���ر الع���رب س���وف تتدخ���ل لضمان 
سالمة تدفق النفط إلى الغرب عبر مضيق 

هرمز.
وف���ي ع���ام 1982م، أنش���أت الوالي���ات 
التدخل الس���ريع لتدعيم  المتحدة، قوات 
الوج���ود األميركي ف���ي الخليج العربي، 
ووص���ل أف���راد ه���ذه القوات إل���ى 200 
ألف رج���ل، مزودي���ن بأح���دث المعدات 
ترافقهم  العصري���ة،  الح���رب  ووس���ائل 
حامالت الطائ���رات والغواصات المزودة 
بالصواري���خ، ورابطت ه���ذه القوات في 
الخليج وبح���ر العرب بالقرب من مضيق 

هرمز.
وأعدت أميركا وبريطانيا وفرنس���ا خطة 
تتضمن الرد عل���ى أية محاولة من جانب 
إيران إلغالق المضي���ق، وإعداد طرادات 
حربية مس���لحة لمصاحبة ناقالت النفط 
ف���ي دخوله���ا وخروجه���ا م���ن الخلي���ج 
ومضيق هرمز. وأعلن الرئيس األميركي 

ريج���ان في مؤتم���ر صحفي ف���ي فبراير 
1984م، أن���ه ال مناص من منع إيران من 
تنفيذ التهديد بإغالق مضيق هرمز وذلك 

من اللجوء إلى الخيار العسكري. 
وفي يناي���ر 1984م، أصدر مجلس األمن 
الدول���ي قراره رق���م 552، دعا فيه إيران 
والع���راق إل���ى ض���رورة احت���رام حرية 
المالحة ف���ي مضيق هرمز وع���دم القيام 
بأي عمل من ش���أنه أن يؤدي إلى عرقلة 
المالحة في المضيق. وكان للروس أيضًا 
موقف من التهديد اإليراني بإغالق المضيق 
أثن���اء الح���رب العراقي���ة- اإليرانية. فقد 
أعلن الرئيس السوفياتي ليونيد برجنيف 
ف���ي خطاب له أمام البرلم���ان الهندي في 
10 ديسمبر 1980م ، عن مبادرة خاصة 
بأم���ن الخليج وأم���ن المالحة في مضيق 
هرمز تضمنت خمس نقاط، نصت النقطة 
الخامسة على عدم خلق عوائق أو التهديد 
بإغ���الق مضيق هرمز ف���ي وجه المالحة 

الدولية. 
وفي هذه األيام نس���مع تهدي���دًا جديدًا من 
إي���ران بإغالق مضيق هرمز أمام المالحة 
الدولي���ة كرد فعل عل���ى التهديد األميركي 
اقتصادية  بف���رض عقوب���ات  والغرب���ي 
جدي���دة عل���ى إي���ران الس���اعية المتالك 
أس���لحة نووية. وقد جاء الرد من جانب 
ال���دول الكبرى ودول العالم، ردًا يتس���م 
بالتحدي باس���تخدام القوة ضد إيران إذا 
حاولت تنفي���ذ تهديدها بإغالق المضيق، 
وتح���رك األس���طول الخام���س األميركي 
والس���فن الغربية باتجاه الخليج العربي 
وبحر العرب لمن���ع إغالق المضيق، ألن 
إغالقه س���يلحق أضرارًا اقتصادية كبيرة 
ليس عل���ى دول الخلي���ج العربية وإنما 
عل���ى دول العال���م، نظ���رًا ألهميته كممر 
مالحي دولي يمر عبره كما أش���رت أكثر 
من 40٪ من استهالك الغرب من البترول، 
فضاًل عن ناقالت الغاز الطبيعي، والسلع 
التجارية واألسلحة وغيرها من المعدات 

التي تصل إلى دول الشرق األوسط. 
وننهي حديثن���ا عن هذا الموضوع المهم، 
بالق���ول إنه من المس���تبعد أن تقدم إيران 
على إغ���الق مضيق هرمز أم���ام المالحة 
الدولي���ة ألن إغالقه يعني نش���وب حرب 
ثالثة ف���ي الخليج وهذا ما ال نتمناه نحن 

شعوب الخليج العربي.

األهمية التي يتمتع 
بها الخليج العربي 

في التاريخ المعاصر، 
وّفرت للمنطقة 

حماية شاملة 
ومطلقة ضد من 

يحاول االعتداء عليها
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تص���در تقارير حول الثقافة العربية في أكثر من مكان، 
إال أن التقرير الذي تصدره مؤسسة الفكر العربي من بيروت 
أخذ مكانًا مرموقًا وربما غير مس���بوق في تسلسل متصاعد 
في الجودة والشمول، التقرير الرابع الذي صدر في أواخر 
عام 2011 له ميزة خاصة، فهو يأتي في عام ش���هدت فيه 
الكثير من الدول العربية تغيرات هيكلية واس���عة، أطاحت 
بنظم وتناضل لتش���يكل نظم أخ���رى، كما أنه يتطرق إلى 
موضوعات حيوية جدي���ر بأهل الثقافة العرب أن يتمعنوا 

فيها.

ن من حوالي سبعمئة صفحة  ش���هد هذا التقرير، المكوَّ
من القطع الكبير، عناوين ربما تدرس ألول مرة عربيًا على 
نطاف واس���ع، منها على س���بيل المثال »التعليم الجامعي 
وسوق العمل« ومنها أيضًا الملف الخاص »اغتراب اللغة أم 

اغتراب الشباب«  من بين عدد من الملفات المهمة.

إال أن الملف األكثر سخونة واألقرب إلى الحياة الثقافية 
الي���وم، وما يش���غل المناقش���ة العامة، هو مل���ف »قضايا 
الش���باب العربي على اإلنترنت« أو ربم���ا قضايا المجتمع 
العربي والفضاء االفتراضي، هو الجديد في البحث واألجدر 
إللقاء ضوء كاش���ف عل���ى محتواه وهو ما س���أعرض له 

حصرًا في هذه الدراسة.

ويمكن القول إن التعامل مع وسائل االتصال الجماهيري 
على النت هو تعام���ل افتراضي، حيث إن تحليل المحتوى 
لي���س بالضروة عاكس���ًا تمامًا للفضاء الفك���ري العربي أو 
للواق���ع المعيش على األرض، حيث تختفي الش���خصيات 

هناك وراء أس���ماء مستعارة، وتفيض المشاعر بمكنونات 
قد ال تخرج إلى العلن في حال ظهور الشخصية )الكاتب أو 
المدون( إلى التعامل األكثر وضوحًا في وسائل أخرى مثل 

)التليفزيون، اإلذاعة، الصحافة (.

من هنا يأتي واجب التحفظ على عدم االنزالق للتعتيم، 
وهذا ال يعني أن دراس���ة المحتوى في الفضاء اإلنترنتي، 
ال تني���ر لنا بع���ض أوجه المخف���ي من التفكير اإلنس���اني 
)الش���بابي أو غيره( للجمهور العربي، ولكن واجب الحذر، 
حيث أن ظاهرة التعامل مع وس���ائط االتصال الحديثة في 
الفض���اء العرب���ي تزامنت مع )االس���تباحة( القصوى للنقد 
الذي يصل إلى التجريح وبعضه إلى الس���ب تحت أس���ماء 
مس���تعارة وجماعات خفية، كما أن بعضه اآلخر هو تعبير 
ع���ن الكبت والُحقرة التي الزمت )الخوف والمنع( العربيين 

بسبب نقص كبير في حرية التعبير.

على نطاق واسع اعتبر البعض أن »ربيع العرب« الذي 
وصل إلى عدد من البلدان العربية بشكل شبه معٍد، ما كان 
له أن يحدث أو ينتش���ر لوال وج���ود اإلنترنت في حياتنا، 
وه���و قول يحتاج إلى تأكيد أو نفي، به بعض الصحة وبه 
بعض التعميم، ومن هنا أراد التقرير أن يلقى ضوءًا كاشفًا 
على هذه الوسيلة الجديدة في الثقافة العربية، التي أخذت 
بجانب الوس���ائل التقليدية اآلخرى مكانًا أبرز في تش���كيل 

الرأي العام العربي.

اقتصر التقرير في دراس���ة لوس���ائل االتصال الجديدة 
على ثالث مساقات: الفيس���بوك، المدونات، والمنتديات، 

هتاف الصامتين
كيف يكفر العرب في الفضاء االفتراضي؟

د.حممد الرميحي -الكويت

مقال
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ولكن���ه - في نظري - أهم���ل أحد أه���م أدوات التواصل 
االجتماعي التي انتش���رت كانتش���ار النار في الهش���يم، 
وهي)التويت���ر( Tweeter. إال أن ذل���ك ال يعن���ي أن ما 
تناول���ه التقرير حول وس���ائل االتصال الثالث ليس ذي 
أهمية، بل على العكس هو مرآة عاكسة لما يدور في هذا 

الفضاء االتصالي الجديد.

يقول التقرير إنه في عام 2010 بلغ ما يمكن تسميته 
بتواصل العرب عب���ر اإلنترنت بحوالي 29.6 مليون من 
البش���ر، وهو رقم ملفت إن عرفنا أن تعداد العرب حوالي 
400 مليون نس���مة وفيهم نس���بة كبيرة ممن ال يستطيع 
القراءة ) أي ال يتعامل أصاًل مع التقنية الحديثة( وتبلغ 
ف���ي بعض التقيرات ال� 60٪، فنح���ن واألمر ذاك نتحدث 
ع���ن 13.5 ٪ من الع���رب الذين يتعامل���ون مع اإلنترنت، 
وهو رقم كبير إذا حولناه إلى نس���بة من يقرأ ويكتب من 

العرب.

إال أن هناك بعض المفاجئات من بعض القضايا التي 
اهت���م بها المتواصل���ون االجتماعيون في هذا الوس���يط 
)اإلنترن���ت ( كم���ا يق���ول التقري���ر فنج���د أواًل: االقتصاد 
32.7٪. المفاجئة الثاني���ة أن في مجال )المدونات( وجد 
التقرير أن التدوين النس���ائي يكتسح تسع دول عربية، 
ففي الس���عودية بلغت نس���بة المدونات )النس���اء( ٪70 
مقابل 30٪ من المدونين الرجال، في قطر المدونات ٪76 
والرجال 24٪ وفي اإلمارات كانت النسبة 75٪ مقابل ٪25 
وفي الجزائر وصلت النس���بة النس���وية إلى 82٪ مقابل 
18٪. على عك���س ذلك نجد أن نس���بة المدونيين الذكور 

هي أعلى نس���بة في كل من س���ورية، العراق، المغرب، 
ليبيا، واألردن ومصر) عام 2010(.

عل���ى صعيد آخ���ر فإن أوس���ع قضي���ة متناولة في 
الفضاء العربي األلكتروني على الفيسبوك في الصفحات 
الجماعية، هي قضية ) المذهبية ( وكانت نس���بة تداولها 
95٪. أما ف���ي الصفحات الفردية فإن موضوع »الخواطر 
والمش���اعر الش���خصية« هي أكبر قضية تتداول، وتصل 
نسبة المش���اركة إلى 95٪. وهذا يعني أن »الشأن العام« 
ر دور )الفيسبوك(  قد اتخذ حيزًا واس���عًا، ربما ذلك يفسِّ

في لعب دور ما في »ربيع العرب«.

في قضايا الشباب تختلف النسب بين كل من المدونات، 
والفيس���بوك، والمنتدي���ات،  فأكثر القضاي���ا المثارة في 
المدونات ه���ي القضايا الدينية، أما في الفيس���بوك فهي 
القضايا التي لها عالقة بالخواطر والمشاعر، في المنتديات 
األفالم والس���ينما واألغاني. في محت���وى المدونات نجد 
قضاي���ا ملفت���ة للنظر أيض���ًا، فف���ي المدون���ات العراقية 
الموضوع األكثر شيوعًا قضية إسرائيل، بينما المنتديات 
اللبناني���ة هي األكثر اهتمامًا بإس���رائيل، تليها المنتديات 
الفلس���طينية، أما المدونات السورية فكان اهتمامها األول 
هو قضايا حرية التعبير، كما أن المنتديات التونسية تهتم 
بنف���س القضية. أما المنتديات اإلماراتية فتأتي في مقدمة 
اهتمامه���ا القضايا االقتصادي���ة، أما المدون���ات القطرية 
فتأتي في المركز األول عربي���ًا باهتمامها بقضايا التربية 

والتعليم.

يالحظ التقرير »المكانة المتقدمة على شبكة اإلنترنت 
العربية لقضية حقوق اإلنسان« كما يالحظ التقرير »تباين 
االهتم���ام العربي بقضية الطائفي���ة« من بلد عربي آلخر، 
فكانت المدونات األكثر اهتمام���ًا بالموضوع على التوالي 
هي العراقي���ة، البحرينية، الكويتية، المصرية، اليمنية، 
أما األق���ل اهتمامًا بها فهي اللبناني���ة، القطرية، الليبية، 

السودانية.

التفاعل على الشبكة:

قلت إنه ليس المه���م القضايا المثارة أو حجم الداخلين 
إل���ى الفض���اء اإلنترنت���ي العرب���ي، بقدر ما يهم مس���توى 
التفاعل بين األفراد والمجموعات في الموضوعات المثارة 
عربيًا. وهنا تأتينا المفاجئة األخرى بأن نس���بة كبيرة من 
التدوين���ات لم يكترث بها أحد وتبل���غ 83٪، فقط 17٪ من 
التدوين���ات العربي���ة وجدت من يعلِّق عليه���ا، وهذا يعني 
ضعف التواصل المفترض،إنها منابر يصيح كل ديك فيها 
عل���ى تلته، إما لع���دم اهتمام أو لعدم ق���درة الموضوعات 
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المثارة على جذب المشاركة، أو أن األغلبية تدخل فضاءات 
التواصل االجتماعي للتسلية والترفيه.!

إن الفشل في جذب الجمهور وحثه على التفاعل يتضح 
في مكان أخر، فعلى س���بيل المثال وم���ن منطلق مالحظة 
ش���خصية وجدت أن أحد النشطين على)تويتر( في الكويت 
يتابعه عدد كبير من المتابعين االفتراضيين بلغ حوالي 20 
ألف متابع، ولما رشح نفسه لالنتخابات لم يحصل إال على 
ما يقارب من 300 صوت. ذلك يعني أن الش���بكة التفاعلية 
ليس لها على أرض الواقع مالمس���ة، وهي مالحظة جديرة 

باالهتمام والبحث.

النتيجة الس���لبية التفاعلية العربية على النت صادمة، 
فقد الحظنا أن 17٪ هي فقط التي استقطبت شيئًا من التفاعل 
مع الغير، وعند التفصيل نجد أن عدد التعليقات التي تابعت 
قضايا ما في تلك النس���بة ال يتعدى في المتوسط 18٪ على 
التدوينة الواحدة! المالح���ظ أن التدوينات المصرية جاءت 
في الصدارة الجاذبة للتعليقات، ولكن الالفت أن السعودية 
ج���اءت الثانية، تليهما الكويتي���ة واألردنية، ثم التدوينات 
الت���ي وضعها ع���رب يقيمون خ���ارج الب���الد العربية، ثم 
الفلس���طينية والمغربية والليبية، وأخي���را اللبنانية على 
التوال���ي.أي أن فضاءات التفاعل المصري، والس���عودي، 
والكويت���ي، األردني مثل���ت الصدراة ف���ي المواقع األربعة 

المتقدمة.

عن���د محاول���ة اإلجاب���ة عل���ى من ه���م م���ن المدونيين 
يس���تقطبون التعليقات األكثر،جاءت إجاب���ة التقرير على 
أنهم الصحافيون والكّتاب، ثم الوظائف المصنفة تحت بند 
)أخ���ر ( ) وهو أمر محيِّر في التقرير( ثم األطباء واإلداريون 

والمدرسون. 

من ق���راءة التأصيل نتبي���ن أن األغلبية الس���احقة من 
المدونات فشلت في اس���تقطاب جمهور� فالتدوين العربي، 
ظاهرة منولوجية  أي باتجاه واحد، وكش���فت الدراسة أن 
الحوار بين )العاطلي���ن والجمهور( أعمق وأكثر تالحمًا من 
الحوار بين الصحافيين والكّتاب من جهة والجمهور من جهة 
أخرى، حيث إن مشكالت العاطلين تعكس مرارات اجتماعية 
جذبت تعاطفًا، فأصحاب المشكلة الواحدة يتعاطفون فيما 

بينهم.

وجد التقرير في فضاء الفيسبوك العربي ما قال عنه أنه 
أمام »ساحة رحبة للبوح تسودها حركة ضخمة بال قيادة، 
يؤث���ر أطرفها في بعضها بعضًا ويمتد تأثيرها إلى المجتمع 
بدرج���ة تختلف من قضية إلى أخ���رى« ويذهب التقرير إلى 
الق���ول إن »اإلنترن���ت وفَّر بيئ���ة خصبة أمام ش���ريحة من 
المواطنين العرب، من أجل إنتاج وتداول وتوزيع وتوظيف 
المعلوم���ات الخاصة بأكثر من 50 قضي���ة بعيدًا عن مراكز 

اتخاذ الق���رار« ونقلها إل���ى الميادين واألرصف���ة والنوادي 
والش���وطئ واألرائك! وألول مرة تعرف شريحة من العرب 
التساند األفقي أو التشبيك األفقي، بداًل من التركيب الهرمي 
المتع���ارف علي���ه، ذلك يفس���ر أن التفاع���الت الحادثة في 
الفضاء العربي كثيرة ولكن دون قيادة محددة، بقراءة ما، 
لقد أنطقت وس���ائل االتصال الجدي���دة األغلبية الصامتة أو 
غير الراغبة في المش���اركة في الس���ابق، وعند حراكها على 
األرض أخذت المهمشين معها إلى مكان ال يعرفونه. أولوية 
القضايا تختلف بين المدونات والمنتديات والفيسبوك، كما 
تختلف بين الكم والكيف ومن الصعب طرحها أو اختصارها 
ف���ي عجالة، إال أن اإلش���ارة إل���ى الموضوع���ات الدينية، 
والترفيهية، واالقتصادية والسياس���ية هي في المقدمة. إال 
أن التعمي���م األخر هو الف���روق الجغرافية بي���ن العرب في 
دولهم وكذلك الفروق في النوع )الذكور - اإلناث( مما يجعل 
التقرير يصل إلى نتيجة مفادها »إن حالة الحوار والمناقشة 
بين الذك���ور واإلناث العرب ضامرة ومقلق���ة ألن كل منهما 
يكاد ينغلق على نفس���ه! كما الحظ »ش���غف أنثوي بقضايا 

الصحة«.

م���ا يلفت النظ���ر أخيرًا ف���ي التقري���ر معالج���ة الفضاء 
االفتراضي للثقافة، فقد تناولت المساقات الثالث: )مدونات، 
منتديات، الفيس���بوك( 29 موضوعًا ثقافيًا في عام 2010، 
وكانت القضايا الثقافية هي س���ابع قضية في التناول العام 
وحصل���ت على  3.9٪ من إجمالي ما نش���ر ف���ي المدونات، 
5.3٪ م���ن إجمالي ما نش���ر عب���ر المنتدي���ات، وعلى ٪2.9 
تقريبًا مما نشر عبر الفيسبوك. وجد أن هناك تفوق عماني 
س���وداني في توزيع الخريطة الجغرافية من حيث االهتمام 
الثقافي. في المدونات نجد الس���بق العماني ثم اإلماراتي ثم 
البحريني ثم الفلسطيني والسوري، أما األقل فهي المدونات 

العراقية،اليمنية، المغربية، الجزائرية، الموريتانية.

في المنتديات نجد أن الس���ودانية األكثر اهتمامًا بالشأن 
الثقافي تليها اللبنانية ثم الس���عودية ثم الس���ورية وبعدها 
البحرينية، أما أقلها فهي األردنية، المصرية، الموريتانية، 
الفلسطينية، ثم التونسية. في الفيسبوك نجد السودانية مرة 
أخرى، وبعدها اليمن ثم الكويت ثم الس���عودية فلبنان، أما 

األقل فهي الجزائرية والتونسية والقطرية والموريتانية.

لق���د أضاء هذا التقرير ال���ذي قدمت لمحة منه في ما تقدم 
الكثير من الزوايا المظلمة أو الخافية في نشاط العرب على 
هذه الس���احة االفتراضية، ما يعيق انتشار مثل هذا التقرير 
حجم���ه، فلو تم تلخيص القضايا الت���ي تناولها في كتيبات 
معقولة الحجم وأيضًا تم تداولها على الش���بكة االفتراضية 
الس���تفاد منها جمهور أوس���ع من ذوي الصبر من العرب - 
وهم قلة - الذين لديهم الوقت والطاقة لقراءة كل هذا التقرير 

الهام أو جزء منه.
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التزام

الطاهر بنجلون

حصيلة الربيع العربي
لس���ت أرى صعود األحزاب اإلس���المية في االنتخابات التي 
أجري���ت في ث���الث دول عربية أم���رًا مفاجئًا. صحي���ح أن هذه 
األح���زاب ليس لها كيان ولم تش���ارك في قي���ادة الثورة، لكنها 
ركب���ت الثورة واس���تغلت تلهف الناس وقدمت نفس���ها على أنها 
المنقذ وصاحب الحلول، لكن ممارس���ة الس���لطة ليس���ت باألمر 
الهين، والتماس اليومي مع الواقع سيكش���ف بسرعة محدودية 
اإلس���المويين وضع���ف كفاءته���م إلخ���راج البالد م���ن أزماتها 

االقتصادية والثقافية.
حصيل���ة الس���نة أراها إيجابية، فقد ش���هدت س���قوط ثالثة 
ديكتاتوريين. تبقى الطريقة الت���ي ختمت نهاية القذافي النقطة 
الس���وداء في مشهد السنة. عنف القذافي انتقل إلى الثوار، الذين 
كان من األجدر بهم تقديمه للمحاكمة أمام القضاء الليبي. للتأكيد 
على ول���وج مرحل���ة الديموقراطية. ولكن، علينا أال ننس���ى أن 
األميركان فعلوا الش���يء نفس���ه وفضلوا رمي جثة بن الدن في 

البحر، بدل اعتقاله وتقديمه أمام العدالة. 
يبقى الوضع في سورية الحالة األكثر تعقيدًا، ولكنها ستنفرج 
عاجاًل أم آجاًل. وس���يحاكم الرئيس. قتل المدنيين )5000 قتيل 
إلى غاية ديس���مبر/كانون األول 2011، بحس���ب األمم المتحدة( 
يتواصل بدعم من روس���يا والصين. لس���ت أحتمل سوى تدخل 
العس���كر، األصدقاء والمقربين من بشار األس���د لوضع حد له، 
فهو يبدو غير مبال بضغط المظاهرات وارتفاع أعداد القتلى في 
الشوارع. الوضعية في تعقيد مستمر والموتى يخلفون الموتى، 
خصوصًا مع تنفيذ تفجيرات إرهابية وسط المدن. ال نجد تبريرًا 
لتواصل القمع س���وى ميل عائلة األسد إلى االستبداد وافتقادها 

معنى الكرامة.
تونس، مص���ر وليبيا هي دول مختلفة. وتبدو حالة المغرب 
محايدة بعد إقرار إصالحات مبكرة. الحزب اإلس���الموي العدالة 
والتنمي���ة، الذي حصل عل���ى 107 مقاعد في البرلمان، من أصل 
395 مقعدًا، والذي ش���كل حكومة تحالف، لن نس���تطيع الحكم 
علي���ه في الوق���ت الحالي. صحيح أنني ض���د توظيف الدين في 
السياس���ة، لكن الحكومة ستكتشف بنفس���ها حقيقة التماس مع 
الواقع وصعوبة ممارسة الحكم. الشعب المغربي يراقبها بحذر، 
فهي لن تقدم حلواًل على الصعيد االقتصادي، لكنها ربما ستتدخل 

على الصعيد االجتماعي وفي مسعى الحد من الرشوة. 
ليبيا س���تكون البلد الوحيد الذي س���يواجه صعوبات لدخول 
مرحلة المعاص���رة، أي أن يدخل في ديموقراطية فعلية. فهناك 
النظ���ام القبلي يحكم الحياة العامة. وبس���بب فترة حكم القذافي 

الديكتاتوري���ة، لم يع���رف البلد تقاليد سياس���ية )ال أحزاب، ال 
نقابات، ال صحافة رأي وال حري���ات(. الثورة التي قامت هناك 
شابهت حربًا أهلية. كما أن تصريحات رئيس المجلس االنتقالي 
بجعل الش���ريعة قاعدة أيديولوجية للحك���م تبعث على كثير من 
القلق. الديموقراطية نتعلمه���ا، تبدأ من تحرر الفرد، ولكن، في 

مجتمع قبلي، الفرد غير معترف به. 
ما حدث في 9 أكتوبر/تشرين األول 2011 في ميدان التحرير 
بالقاهرة، ش���يء مؤس���ف ج���دًا. مدرعات الجي���ش تعدت على 
المتظاهرين األقباط والسّنة، أوقعت 27 قتياًل في بضع دقائق، 
مع ذلك لم يتحرك المجلس العسكري. قبل سنة، لم يكن ضغط 
المتظاهرين في الش���ارع وحده كفياًل بإس���قاط مبارك. الثورة 
اس���تفادت من تعاون الجيش الذي لع���ب دورًا مهمًا في التحول 
ال���ذي عرفته مصر، ويواصل إلى غاية اليوم الجيش التحكم في 
السلطة، رغم تقديمه ضمانات لحماية النظام الديموقراطي، فهو 
لن يتخلى عن الحكم بس���هولة، حيث كتب بهجت النادي وعادل 
رفعت )اللذان يوقعان باسم محمود حسن(: »المجلس العسكري 
لي���س بصدد قيادة تحول نحو الديموقراطية، ولكنه بصدد بعث 
النظام القديم تحت مسمى الديموقراطية« )جريدة ليببراسيون، 
25 نوفمبر/تش���رين الثاني 2011(. هؤالء العس���كر يمارسون، 
كما كان عليه الحال في السابق، ضغطًا ويحاكمون المتظاهرين 
أم���ام القضاء. حوالي 15000 امرأة ورجل، خصوصًا الش���باب 
منهم، مروا أمام هذه المحاكم. كما ال يجب أن ننس���ى أن حوالي 
خمس���ين قتياًل س���قطوا منذ العودة إلى ميدان التحرير. الجيش 
قام باعتق���ال متظاهرين وبمحاكمتهم أمام محاكم اس���تثنائية. 
مما يبعث على قلق حول واقع الحريات، بس���بب تمادي العسكر 
الذين صاروا يشكلون ش���عبًا ثانيًا. بالمقابل، يواصل اإلخوان 
المسلمون صعودهم في مجالس الشعب، فهو الحزب اإلسالموي 

األكثر تجذرًا في البلد )تأسس عام 1928(. 
الث���ورات العربي���ة، التي كش���فت ف���ي بداياته���ا أن خطاب 
اإلسالمويين ال يتناسب مع تطلعاتها، صارت تجد نفسها اليوم 
فريسة بين الحركات اإلس���الموية. مما يدفعنا للقول إنها ليست 
في مرحل���ة الديموقراطية. االلتباس وقع لم���ا اعتقد البعض أن 
ممارس���ة حق االنتخاب تكفي الدعاء الديموقراطية. االنتخابات 
هي تقنية. الديموقراطية ش���يء آخر. هي ثقافة تتجسد في قيم 
أهمها االعتراف بالفرد واإلق���رار باختالفه، بحقوقه وبواجباته 
أيضًا. ثقافة احترام حرية اآلخر ما تزال تبحث عن مكانة لها في 

الدول العربية.
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خورخي  األرجنتيني  الكاتب  يقول 
السياسة  في  عملت  بورخيس:  لويس 
المهيمنة،  هي  األخالق  كانت  عندما  فقط 
لي  بالنسبة  كانت  كما  اليوم  والحرية 
آن���ذاك ف��وق ك��ل األش��ي��اء، أم��ا تعريف 
مكرسة  فإنها  الممكن  فن  بأنها  السياسة 
لتبرير وإخفاء كل أشكال العسف، لذا فإن 
من المناسب أن يقال إن »السياسة هي فن 

الالممكن«.
مدخاًل  تمثل  ه��ذه  بورخيس  ع��ب��ارة 
معقواًل جدًا لقراءة ورصد التطور الخطي 
اليأس،  باتجاه  السودان  جنوب  لمسألة 
الخطاب  لملفوظات  البيانية  اللوحة  في 
هذه  معالجة  ف��ي  وآلل��ي��ات��ه  السياسي 
الملفوظات  هذه  من  يجعل  مما  المسألة، 
يتجاوز  ال��ي��أس،  م��ن  منتظمة  ج��رع��ات 
إلى  الجنوب  جغرافيا  وتأثيرها  فعلها 
جغرافيا وتاريخ السودان كافة، فقد ظل 
السياسي السوداني يأكل حصرم السهولة 
واالبتسار ومنذ فجر االستقالل في مطلع 
يسمع  يضرس،  والشعب   ،1956 ع��ام 
العلية  إل��ى  فيركض  القبو  في  الصراخ 
حتى  باشالر،  غاستون  تعبير  حد  على 
بانفصال  الجنائزية،  السمفونية  اكتملت 
في  التمزق  جرار  على  والحبل  الجنوب، 

أقاليمه األخرى.
السودان....  »دولتا  ندوة  جاءت  وقد 
التي  االنفصال«  بعد  ما  ومخاطر  فرص 

نظمها مركز الجزيرة للدراسات بقطر على 
مدى يومي 14 و15يناير 2012، لتحدق 
وتضيء  مفتوحة  بعيون  الكابوس  في 
وأبحاث  شهادات  عبر  وآفاقه  مرجعياته 
والسياسيين  والباحثين  الكتاب  من  عدد 
دولتي  م��ن  االجتماعيين  والناشطين 
محاور  عبر  السودان،  وجنوب  السودان 
لخصها الدكتور صالح الدين الزين رئيس 
في  كلمته  في  للدراسات  الجزيرة  مركز 
األكثر  »ال��ح��دث  بقوله:  ال��ن��دوة  افتتاح 
العربية  المنطقة  في  أثرًا  واألبلغ  أهمية 
في العام 2011 هو استفتاء تقرير مصير 
اختار  خالله  من  والذي  السودان  جنوب 
شعب الجنوب االنفصال عن الشمال. فإذا 
كانت الثورات العربية قد أدت إلى تغيير 
الخارطة السياسية في عدد من البالد فإن 
إعالن استقالل جنوب السودان في يوليو 
السياسية  الجغرافية  غير  قد  الماضي 
األوسع  كانت  دول��ة  باختفاء  للمنطقة 
المنطقة لتبرز مكانه دولتان  مساحة في 
جديدتان. وهذا يعني بداية مرحلة جديدة 
التشكل  تحديات  الدولتان  فيها  تواجه 
العالقة  القضايا  التشكل وحلحلة  وإعادة 
بينهما وبناء منظومة عالقات جديدة مع 

محيطيهما اإلقليمي والدولي«.  
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ت��أت��ي األح���داث 
السودان  دولتا  التي شهدتها  والتطورات 
حجم  لتؤكد  الماضية  أشهر  الستة  في 

بأسرها  المنطقة  تواجه  التي  المخاطر 
وتيرة  ازدادت  فقد  تداركها.  يتم  لم  اذا 
السياسية  والتوترات  المسلحة  النزاعات 
واألزمات االقتصادية داخل الدولتين. كما 
ما  بينهما  الحرب  تجدد  من  المخاوف  أن 

تزال في حالة تصاعد مستمر. 
الندوة  ه��ذه  أهمية  تأتي  هنا  وم��ن 
على  خاللها  من  نطرح  والتي  البحثية 
أسئلة  والمهتمين  والمحللين  الخبراء 
وفهم  لتفكيك  م��ح��اول��ة  ف��ي  أس��اس��ي��ة 
الوضع: ما هي أبرز المالمح والتحديات 
ال��س��ي��اس��ي��ة واألم��ن��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 
بعد  ال��س��ودان  دولتي  في  واالجتماعية 
الدولتان  تسير  وهل  الجنوب؟،  انفصال 
أم  عالقاتهما،  في  التوتر  من  مزيد  نحو 
ستنتصر  والتعاون  الشراكة  ف��رص  أن 
وما  والتعاون؟،  التصالح  إلى  وتدفعهما 
بمنظومتي  الدولتين  عالقات  مستقبل 
الجوار العربي واإلفريقي؟، وكيف تتفاعل 
القوى الدولية النافذة مع حدث االنفصال؟ 
مع  المستقبلية  عالقاتها  مالمح  هي  وما 
الدولتين؟، وكيف يمكن تعزيز االستقرار 
والتكامل  بينهما  والتعاون  الدولتين  في 

مع محيطهما اإلقليمي؟

حصاد الغفلة ومأزق االنتباه
)الشمال(  ال��س��ودان  جمهورية  محور 
وتحديات إعادة التشكل قدمت فيه أوراق: 
الجنوب،  انفصال  بعد  السياسي  المشهد 
االقتصاد  كلية  عميد  علي  الحاج  د.حسن 
والدراسات االجتماعية بجامعة الخرطوم، 
ولخص تفاعالت الحراك السياسي في أن 
ما نشاهده اليوم في السودان من أساليب 
وتمر  التعبيري،  بالدعم  تبدأ  متنوعة 
بالتظاهر وتنتهي بالتمرد والحرب األهلية 
هي أعراض مختلفة لبيئة سياسية واحدة 
تتفاعل بدينامية مستمرة. واستمرار حالة 
حيث  والتفكك،  والتشظي  االنقسامات 
مع  مسجاًل،  حزبًا  سبعين  نحو  يوجد 
أربعة  من  ألكثر  األح��زاب  بعض  انشطار 
اإلثنية  وتنامي  الواحد.  للحزب  أجنحة 
السياسية، ويتضح ذلك من المحاصصة 
السياسية،  السلطة  ف��ي  وال��م��وازن��ات 
وإن���ش���اء ب��ع��ض ال���والي���ات ال��ج��دي��دة. 
في  الجديدة  المهنية  من  عناصر  وظهور 
العسكرية واألمنية، ويعني  المؤسستين 

دولتا السودان.. 
أعراض ما بعد االنفصال

حممد الربيع حممد �سالح

الحكام يأكلون الحصرم.. والسودانيون يضرسون

ندوة
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التعامل  لخبرات  المؤسستين  تعّلم  ذلك 
انخراط  مع  الداخلي  األم��ن  مهددات  مع 

متزايد في السياسة.
إب��راه��ي��م رئيس  د.ح��ي��در  ��َص  ول��خَّ
ورقته  في  السودانية  ال��دراس��ات  مركز 
السودان  جمهورية  في  الصراع  قضايا 
مبشرون  »نحن  بقوله:  االنفصال  بعد 
ستقومان  متجاورتين  فاشلتين  بدولتين 
بترحيل كل اإلخفاقات الداخلية واألزمات 
الدولة  مع  خارجي  ص��راع  إل��ى  الذاتية 
يتوقف  ال  الحالة  هذه  وفي  سابقًا.  األم 
الصراع ألن هنالك - باستمرار - مؤامرة 
أو عدوًا خارجيًا. وهذا يعني عدم البحث 
عن الخطأ والقصور في الواقع والحياة، 
الفعلية  األس��ب��اب  ع��ن  البعد  وبالتالي 

م األسباب. وتوهُّ
)أزمة دارفور واالنفصال( كان عنوان 
ورقة األكاديمي واألستاذ الجامعي د.حامد 
التجاني علي الذي أكد فيها على مسؤولية 
وسياساته  السودان  في  الحالي  النظام 
عبر  دارف���ور  أزم��ة  تفاقم  ف��ي  الخاطئة 
وغياب  والسياسي  االقتصادي  التهميش 
األمنية،  الحلول  إلى  والركون  التنمية 
وإحالل  النظام.  رحيل  بضرورة  ونادى 

البديل الديموقراطي.
حمدي  الرحيم  عبد  السابق  ال��وزي��ر 
بعد  السوداني  )االقتصاد  ورقته  في  قال 
قد  السياسي  االنفصال  »إن  االنفصال(: 
للبلدين،  كبيرة  اقتصادية  مشكلة  خلق 
لم  مفاجئة وصادمة  هذا بصورة  تم  وقد 
لم  التي  االنتقالية  الفترة  فيها  تستغل 

تتنبأ بصورة كافية بوقوع االنفصال.

بناء دولة وأمة
السودان  ج��ن��وب  جمهورية  جلسة 
د.  فيها  تحدث  ال��دول��ة،  بناء  وتحديات 
الجنوب  السياسي  المشهد  يوه عن  جون 
سوداني، ود. تومبي واني عن الصراعات 
السياسية في دولة الجنوب، والصحافي  
نيال بول عن تحديات بناء اقتصاد جنوب 
ياك  د.آرث��ر غبريال  ال��س��ودان، وأش��ار 
والثقافي  االجتماعي  )الواقع  ورقته:  في 
أن  »م��ن��ذ  أن���ه:  إل��ى  ال��س��ودان(  بجنوب 
استقالله  ال��س��ودان  جنوب  شعب  ن��ال 

تخُل  ل��م   2011 يوليو  م��ن  التاسع  ف��ي 
واالجتماعية  السياسية،  الخطب  ك��ل 
والثقافية من مصطلحين مهمين هما: بناء 
الدولة، وبناء األمة. حتى أصبحا كأنهما 
من  الرغم  وعلى  مترادفان.  مصطلحان 
أن بناء األمة مرتبط ارتباطًا وثيقًا ببناء 
الدولة، إال أن األولى تعني أكثر مما تعني 
فمرتبطة  األخرى  أما  الثقافية،  بالهوية 
بخلق مؤسسات حكومية جديدة وتقوية 
تلك المؤسسات الموجودة أصاًل في ظل 
هذه الدولة. وإن إعادة بناء البنى التحتية 
فترة  خ��الل  ان��ه��ارت  التي  للمؤسسات 
تكن  لم  إن  األهمية،  غاية  لفي  الصراع، 

أكثر أهمية من البنى التحتية المادية.
ال��ج��ل��س��ة ال��ث��ال��ث��ة ح��م��ل��ت ع��ن��وان: 
السودان(  دولتي  بين  العالقة  )تعقيدات 
اهلل  عبد  د.البخاري  المحكم  فيها  وتحدث 
ومخاطر  المشتركة  الحدود  عن  الجعلي 
الكوني  جبريل  الكريم  وعبد  ال��ن��زاع، 
بين  النزاع  نموذج  أبيي..  :منطقة  عن 
عن  النور  ب��الل  كمنجي  ود.  الدولتين، 
والحزب  الشعبية  الحركة  بين  العالقة 
الوطني بالفترة االنتقالية وتأثيرها على 
وتحدث  الدولتين،  بين  العالقة  مستقبل 
خالد  د.  السياسي  والمحلل  الصحافي 
التجاني عن )ملف النفط.. جدلية التقارب 
يشير  الواقع  »إن  فيها:  وقال  والتباعد( 
إلى أنه مع إدراك قادة الشمال والجنوب 
مسألة  على  لالتفاق  القصوى  لألهمية 
الحيوية  بالغة  العتبارات  النفط  تقاسم 
إلى  المسألة  هذه  تحول  أن  إال  لكليهما، 
ورقة تستخدم في الضغوط المتبادلة بين 
الطرفين لتحقيق مكاسب في القضايا التي 
السالم،  اتفاقية  بنود  من  عالقة  تزال  ال 
أبيي  موضوع  الخصوص  وج��ه  وعلى 
وترسيم الحدود، أصبح يعرِّض استمرار 

تدُّفق النفط إلى مخاطر حقيقية.
واختتمت الجلسة األكاديمية والناشطة 
عن  بحديث  ب��دري  بلقيس  د.  النسوية 

حلول مقترحة لبؤر التوتر والنزاعات.

قلعة المصائر المتقاطعة
موضوع  عالجت  ال��راب��ع��ة  الجلسة 
والتفاعالت  ال��س��ودان  جنوب  انفصال 

اإلقليمية والدولية، وتحدثت فيها الباحثة 
تاريخ  عن  الطويل  أماني  د.  المصرية 
وجنوب  ال��س��ودان  جمهورية  ع��الق��ات 
الطويل،  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��دول  ال���س���ودان 
عالقات  عن  أوب��اال  ل��وك  د.  تحدث  كما 
السودان  وج��ن��وب  ال��س��ودان  جمهورية 
الكاتب  واختتمها  اإلف��ري��ق��ي��ة،  ب��ال��دول 
والمفكر د.منصور خالد بحديث عن القوى 
وجاء  السودان  جنوب  وانفصال  الدولية 

في مستهلها:
لتاريخ  مأساوية  نهاية  »االنفصال 
القطر  طويل للعالقة بين جنوب وشمال 
منذ استقالله الذي احتفينا بعيده السادس 
والخمسين في مطلع هذا الشهر. الظاهرة 
الجديرة باالهتمام في هذه العالقة خالل 
االستقالل  من  األولى  عامًا  عشر  السبعة 
يربو  ما  عبر  ثم  1972م(،  إلى  )1956م 
إلى  )1983م  الزمان  من  العقدين  على 
لمطالب  المستمر  التصاعد  هي  2002م( 
عند  ب��دأت،  المطالب  تلك  الجنوبيين. 
حول  السودانية  األحزاب  بين  التفاوض 
إعالن االستقالل في 1955م، بالفيدرالية 
قي����������ام  بمعنى  القط�����ر  شقي  بين 
وحدة فيدرالية بين الشمال والجن�����وب، 
لحكم  كنظام  الفيدرالية  إلى  تطورت  ثم 
كل أقاليم الس��������ودان في عام 1965م، 
ال������ذاتي للمديريات  ومن بعد إلى الحكم 
وف�������ي  1972م،  في  مجتمعة  الجنوبية 
الُمفضي  المصير  تق���������رير  النه��������اية 
الوح�����دة  تأكيد  خيارين:  من  واحد  إلى 

على أسس جديدة، أو االنفصال«.
صت الجلسة الخامسة واألخيرة  وُخصِّ
ل��خ��الص��ات وت��وص��ي��ات ع��ام��ة أداره���ا 
كل  فيها  وأج��اب  الزين  ص��الح  الدكتور 
محجوب  محمد  ود.  خالد،  د.منصور  من 
الدين  ي��وه، ود. سيف  ه��ارون، وج��ون 
محمد أحمد، ود.أحمد حسن محمود هود 

على أسئلة واستفسارات الحضور.
ال��م��ي��زة ال��ك��ب��رى ل���ن���دوة )دول���ت���ا 
ال���س���ودان.... ف��رص وم��خ��اط��ر م��ا بعد 
كتاب  اج��ت��م��اع  ف��ي  تمثلت  االن��ف��ص��ال( 
من  قرار  وصناع  وسياسيين  وناشطين 

جانبي السودان المنشطر.
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األدب األميركي واإلحباط الكبير

في الثامن عشر من أكتوبر/تشرين األول 1929، أّثر 
غرق بورصة وول ستريت سلبًا على النظام االقتصادي 
المواجهة بين األنظمة  التالي، وفاقم  العقد  العالمي في 
االحتجاج  وحركة  القومي  الطابع  ذات  الديكتاتورية 
السوفياتي، وهي  االتحاد  فنارتها  التي كان  االجتماعي 
المواجهة التي احتدت باللعب على المجموعات الثالث: 
األهلية  الحرب  في  الديموقراطية  الشيوعية،  الفاشية، 
اإلسبانية من 1936 - 1939، وأدت في نهاية هذه الحرب 
إلى تفجير الحرب العالمية الثانية. وعقب الطفرة التي 
سادت في الواليات المتحدة نتاجًا لتدخلها العسكري في 
الحرب العالمية األولى- فالحروب تدمر الشعوب غير أنها 
تعزز تجارة السالح والتجارات المرتبطة بها- جاءت أزمة 
عاشها الشعب األميركي: بطالة، نقص فرص، مديونية 
إخالءات.  جماعي،  تهجير  هجرة،  حركات  مؤسسات، 
تشبه  قوية  احتجاج  حركات  شكل  في  هذا  كل  ُترجم 
كثيرًا احتجاجات اليوم. مع الفارق، بالطبع، أنه ما من 
فرانكلين ديالن روزفيلت يحفز اآلن سياسة تشغيل مثل 
سياسة »االتفاق الجديد«، الموجهة لتقليل هامش الظلم 
االجتماعي متفقًا مع نموذج اجتماعي ديموقراطي، وهو 
النموذج الذي ُفرض في أوروبا حتى نهاية السبعينيات 
من القرن الماضي، عندما فرض ريغان والسيدة تاتشر 

صدارة األسواق بال عوائق. 

كان عمل »جاتسبي العظيم« )1925( للكاتب سكوت 
ب�  ُسمي  فيما  ص��درت  التي  األع��م��ال  أه��م  فيتزجيرالد 
لفترة  ص��ورة  أفضل  وك��ان  السعيدة«،  »العشرينيات 
بلدان  ما عشناه نحن في  كثيرًا  سعيدة وهادئة، تشبه 
العقارية«  »الفقاعة  انفجار  قبل  األوروب���ي  الجنوب 
والسقوط في مناقيرها االقتصادية. لقد أضاءت اليقظُة 

الُمّرة على حاضر غير مضياف الضميَر المدني لمجموعة 
التحدث  سراح  ألنفسهم  أطلقوا  الموهوبين  الُكّتاب  من 
المدينة  سكان  أغلب  ه��ؤالء  وك��ان  الخاسرين،  باسم 
البنوك  وأه��ل  ريب  بال  المضاربين  ضحايا  والريف، 
ثالثية  تمنحنا  هكذا  ألجلها.  يعملون  التي  والمؤسسات 
»الواليات المتحدة األميركية« لجون دوس باسوس رؤية 
بانورامية لمجتمع بلده وما حدث من تغيير دراماتيكي 
إن  حاليتها.  من  شيئًا  تفقد  لم  التي  الحياة  ظروف  في 
التبغ«  »بترول« ألبتون سينكلير، و»طريق  مثل  أعمااًل 
الغضب«  »ك��روم  ش��يء  أي  وقبل  كالدويل،  إلرسكين 
لجون سينيبيك، الفائز بجائزة نوبل عام 1962 دون أن 
يقع أبدًا في فخ الدعاية السياسية وال في الديماجوجية 
الشعبية، هي أعمال تعّبر تصويريًا عن خشونة النضال 
اليومي من أجل كسب الرزق، والظروف المضطربة التي 
حاصدي  ومشقة  الجنوب،  واليات  في  الفالح  يعيشها 
المؤسف أن  العنب في كاليفورنيا بحثًا عن عمل. ومن 
قراءتها تعيدنا ألحداث كثيرة ومشاهد رأيناها في أزمة 

.2011

واألميركيين  األوروبيين  الُكتاب  تسييس  كان  لقد 
ظاهرًة شبه عامة. وكان صعود هتلر للسلطة ونشوب 
المثقفين  لجلفنة  سببين  اإلسبانية  األهلية  الحرب 
مالرو  مثل  جدًا  مختلفون  ُكّتاب  الجمهورية.  عن  دفاعًا 
وهمينجواي ودوس باسوس وأورويل وغيرهم سافروا 
إلى إسبانيا ليدلوا بشهاداتهم في صالح الديموقراطية. 
أيديولوجية  ألسباب  ذل��ك  فعل  قد  البعض  ك��ان  وإن 
وتعرضوا لخديعة جّراء التأثير السوفياتي المتزايد على 
الفريق الذي كان يدعمهم، فُكّتاب آخرون، مثل توماس 
النازية،  من  هربًا  ألمانيا  من  هاجر  قد  كان  الذي  مان، 

أنه  إال  سياسي،  التزام  أي  عن  متخليًا  كان  أنه  ورغم 
التي  العبارات  ببعض  اإلسباني  للشعب  مساندته  أعلن 

تستحق أن نكررها هنا:

»يقتصر اهتمام الفنانين على مملكة الثقافة الخاصة 
بهم، بحجة أن هذا ما يناسب كرامتهم. والنتيجة، إذن، 
أن الثقافة تتحول إلى عبد الهتمامهم، إلى شريك ال يمكن 

فصله، فيبيعون بذلك كرامتهم مقابل حفنة عموالت«.

االجتماعي  األميركي  األدب  إل��ى  أخ��رى  م��رة  أع��ود 
ووشايته بالنظام االقتصادي المفترس والمتوحش الذي 
يشبه نظام »الكازينو العالمي« الحالي. فهذه الروائية، 
وكذلك قطاع هوليوود السينمائي الذي تعرض بعد ذلك 
وأتباعه  مكارثي  السيناتور  جانب  من  تفتيشي  لغضب 
القائمة  في  كبار  سينمائيين  أسماء  وضعوا  )حيث 
المتحدة،  الواليات  من  الهجرة  عليهم  وتحتم  السوداء 
مسرحية  وأي��ض��ًا  ل��وزي(  وج��وزي��ف  بونيويل  أمثال 
من  اليوم  ُبعثت  أعمال  كلها  مسافر«،  »موت  ميلر  آرثر 
تونس  من  انطلقت  التي  »المحتجون«  حركة  في  جديد 
والقاهرة، وعبرت إلى مدريد وروما وأثينا ولندن، ومن 
وفي  أخرى.  أميركية  وأماكن  ستريت  وول  إلى  هناك 
جونترجراس  أسماه  الذي  المثير،  الصمت  هذا  مواجهة 
ب«، رفع الكتاب والسينمائيون والفنانون  »الحمام المدرَّ
عن  وأعلنوا  قوة  وبكل  جديد  من  أصواتهم  والمفكرون 
الحدود.  يعرف  ال  الذي  الظلم  على  التمرد  روح  وجود 
وال شك أن مطالب الحرية والكرامة والديموقراطية التي 
ترن اليوم في مدن سورية أو ليبيا المحررة حديثًا هي 
االتحاد  في  وظائفهم  فقدوا  الذين  هؤالء  مطالب  نفس 
األوروبي وأميركا، إنها مطالب ضحايا تقلُّص الحقوق 
»السوق«،  اإلله  فرضها  التي  والتعليمية  االجتماعية 

والعائالت  البطالة،  يعانون  الذين  الجامعيين  ومطالب 
المهّجرة والمهاجرين غير الشرعيين. فالعولمة التي محت 
السياسية،  الحدود  االقتصادية، دون أن تمحو  الحدود 
استطاعت  عالمية  شبابية  حركة  الطريقة  بهذه  أثارت 
وشبكاتها  الحديثة  االتصاالت  تكنولوجيا  عبر  تنقل  أن 
االجتماعية احتجاجات العالم العربي إلى أوروبا ومنها 

إلى الواليات المتحدة.

باسوس  دوس  رواي��ات  أبطال  الحياة  إلى  عاد  لقد 
طريق  عن  وحّدثونا  وشتاينبك،  وكالدويل  وسينكلير 
جشع  ضد  دوليًا  احتجاجًا  خلقوا  وفيسبوك:  تويتر 
المضاربين وعجز الحكومات ونهب الثروات الطبيعية في 
العالم الثالث وازدياد الفروقات االقتصادية واالجتماعية 
والسخرية  المناخية  والتغيرات  والفقراء،  األغنياء  بين 
الدامية من مقترحاتهم حول »االقتصاد المتماسك«. وقد 
تناول بعض الُكّتاب اإلسبان الشبان في رواياتهم موجة 
االستفزاز الجديدة هذه والتي ال تعرف العوائق. ويبدو 
توماس جيفرسون  كلمات  نقرأ جميعًا  أن  لي ضروريًا 
الثالث  والرئيس  األميركي  الدستور  أبو  وهو  التنبُّية، 

لبلده، وكان قد كتبها عام 1802:

حرياتنا  على  أكثر خطرًا  البنكية  الهيئات  أن  »أعتقد 
الشعب  سمح  وإذا  للقتال.  مستعدة  كاملة  جيوش  من 
األميركي ذات يوم بسيطرة البنوك الخاصة على أمواله، 
ظلها  في  تزدهر  التي  والهيئات  البنوك  هذه  فستحرمه 
من االمتالك، أواًل عن طريق التضخم، بعدها من خالل 
الكساد، حتى يأتي يوم يستيقظ فيه األبناء بال بيت وال 

سقف، فوق األرض التي فتحها آباؤهم«.

ترجمة:أحمد عبد اللطيف

لقاء

خوان جويتيسولو
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في الثامن عشر من أكتوبر/تشرين األول 1929، أّثر 
غرق بورصة وول ستريت سلبًا على النظام االقتصادي 
المواجهة بين األنظمة  التالي، وفاقم  العقد  العالمي في 
االحتجاج  وحركة  القومي  الطابع  ذات  الديكتاتورية 
السوفياتي، وهي  االتحاد  فنارتها  التي كان  االجتماعي 
المواجهة التي احتدت باللعب على المجموعات الثالث: 
األهلية  الحرب  في  الديموقراطية  الشيوعية،  الفاشية، 
اإلسبانية من 1936 - 1939، وأدت في نهاية هذه الحرب 
إلى تفجير الحرب العالمية الثانية. وعقب الطفرة التي 
سادت في الواليات المتحدة نتاجًا لتدخلها العسكري في 
الحرب العالمية األولى- فالحروب تدمر الشعوب غير أنها 
تعزز تجارة السالح والتجارات المرتبطة بها- جاءت أزمة 
عاشها الشعب األميركي: بطالة، نقص فرص، مديونية 
إخالءات.  جماعي،  تهجير  هجرة،  حركات  مؤسسات، 
تشبه  قوية  احتجاج  حركات  شكل  في  هذا  كل  ُترجم 
كثيرًا احتجاجات اليوم. مع الفارق، بالطبع، أنه ما من 
فرانكلين ديالن روزفيلت يحفز اآلن سياسة تشغيل مثل 
سياسة »االتفاق الجديد«، الموجهة لتقليل هامش الظلم 
االجتماعي متفقًا مع نموذج اجتماعي ديموقراطي، وهو 
النموذج الذي ُفرض في أوروبا حتى نهاية السبعينيات 
من القرن الماضي، عندما فرض ريغان والسيدة تاتشر 

صدارة األسواق بال عوائق. 

كان عمل »جاتسبي العظيم« )1925( للكاتب سكوت 
ب�  ُسمي  فيما  ص��درت  التي  األع��م��ال  أه��م  فيتزجيرالد 
لفترة  ص��ورة  أفضل  وك��ان  السعيدة«،  »العشرينيات 
بلدان  ما عشناه نحن في  كثيرًا  سعيدة وهادئة، تشبه 
العقارية«  »الفقاعة  انفجار  قبل  األوروب���ي  الجنوب 
والسقوط في مناقيرها االقتصادية. لقد أضاءت اليقظُة 

الُمّرة على حاضر غير مضياف الضميَر المدني لمجموعة 
التحدث  سراح  ألنفسهم  أطلقوا  الموهوبين  الُكّتاب  من 
المدينة  سكان  أغلب  ه��ؤالء  وك��ان  الخاسرين،  باسم 
البنوك  وأه��ل  ريب  بال  المضاربين  ضحايا  والريف، 
ثالثية  تمنحنا  هكذا  ألجلها.  يعملون  التي  والمؤسسات 
»الواليات المتحدة األميركية« لجون دوس باسوس رؤية 
بانورامية لمجتمع بلده وما حدث من تغيير دراماتيكي 
إن  حاليتها.  من  شيئًا  تفقد  لم  التي  الحياة  ظروف  في 
التبغ«  »بترول« ألبتون سينكلير، و»طريق  مثل  أعمااًل 
الغضب«  »ك��روم  ش��يء  أي  وقبل  كالدويل،  إلرسكين 
لجون سينيبيك، الفائز بجائزة نوبل عام 1962 دون أن 
يقع أبدًا في فخ الدعاية السياسية وال في الديماجوجية 
الشعبية، هي أعمال تعّبر تصويريًا عن خشونة النضال 
اليومي من أجل كسب الرزق، والظروف المضطربة التي 
حاصدي  ومشقة  الجنوب،  واليات  في  الفالح  يعيشها 
المؤسف أن  العنب في كاليفورنيا بحثًا عن عمل. ومن 
قراءتها تعيدنا ألحداث كثيرة ومشاهد رأيناها في أزمة 

.2011

واألميركيين  األوروبيين  الُكتاب  تسييس  كان  لقد 
ظاهرًة شبه عامة. وكان صعود هتلر للسلطة ونشوب 
المثقفين  لجلفنة  سببين  اإلسبانية  األهلية  الحرب 
مالرو  مثل  جدًا  مختلفون  ُكّتاب  الجمهورية.  عن  دفاعًا 
وهمينجواي ودوس باسوس وأورويل وغيرهم سافروا 
إلى إسبانيا ليدلوا بشهاداتهم في صالح الديموقراطية. 
أيديولوجية  ألسباب  ذل��ك  فعل  قد  البعض  ك��ان  وإن 
وتعرضوا لخديعة جّراء التأثير السوفياتي المتزايد على 
الفريق الذي كان يدعمهم، فُكّتاب آخرون، مثل توماس 
النازية،  من  هربًا  ألمانيا  من  هاجر  قد  كان  الذي  مان، 

أنه  إال  سياسي،  التزام  أي  عن  متخليًا  كان  أنه  ورغم 
التي  العبارات  ببعض  اإلسباني  للشعب  مساندته  أعلن 

تستحق أن نكررها هنا:

»يقتصر اهتمام الفنانين على مملكة الثقافة الخاصة 
بهم، بحجة أن هذا ما يناسب كرامتهم. والنتيجة، إذن، 
أن الثقافة تتحول إلى عبد الهتمامهم، إلى شريك ال يمكن 

فصله، فيبيعون بذلك كرامتهم مقابل حفنة عموالت«.

االجتماعي  األميركي  األدب  إل��ى  أخ��رى  م��رة  أع��ود 
ووشايته بالنظام االقتصادي المفترس والمتوحش الذي 
يشبه نظام »الكازينو العالمي« الحالي. فهذه الروائية، 
وكذلك قطاع هوليوود السينمائي الذي تعرض بعد ذلك 
وأتباعه  مكارثي  السيناتور  جانب  من  تفتيشي  لغضب 
القائمة  في  كبار  سينمائيين  أسماء  وضعوا  )حيث 
المتحدة،  الواليات  من  الهجرة  عليهم  وتحتم  السوداء 
مسرحية  وأي��ض��ًا  ل��وزي(  وج��وزي��ف  بونيويل  أمثال 
من  اليوم  ُبعثت  أعمال  كلها  مسافر«،  »موت  ميلر  آرثر 
تونس  من  انطلقت  التي  »المحتجون«  حركة  في  جديد 
والقاهرة، وعبرت إلى مدريد وروما وأثينا ولندن، ومن 
وفي  أخرى.  أميركية  وأماكن  ستريت  وول  إلى  هناك 
جونترجراس  أسماه  الذي  المثير،  الصمت  هذا  مواجهة 
ب«، رفع الكتاب والسينمائيون والفنانون  »الحمام المدرَّ
عن  وأعلنوا  قوة  وبكل  جديد  من  أصواتهم  والمفكرون 
الحدود.  يعرف  ال  الذي  الظلم  على  التمرد  روح  وجود 
وال شك أن مطالب الحرية والكرامة والديموقراطية التي 
ترن اليوم في مدن سورية أو ليبيا المحررة حديثًا هي 
االتحاد  في  وظائفهم  فقدوا  الذين  هؤالء  مطالب  نفس 
األوروبي وأميركا، إنها مطالب ضحايا تقلُّص الحقوق 
»السوق«،  اإلله  فرضها  التي  والتعليمية  االجتماعية 

والعائالت  البطالة،  يعانون  الذين  الجامعيين  ومطالب 
المهّجرة والمهاجرين غير الشرعيين. فالعولمة التي محت 
السياسية،  الحدود  االقتصادية، دون أن تمحو  الحدود 
استطاعت  عالمية  شبابية  حركة  الطريقة  بهذه  أثارت 
وشبكاتها  الحديثة  االتصاالت  تكنولوجيا  عبر  تنقل  أن 
االجتماعية احتجاجات العالم العربي إلى أوروبا ومنها 

إلى الواليات المتحدة.

باسوس  دوس  رواي��ات  أبطال  الحياة  إلى  عاد  لقد 
طريق  عن  وحّدثونا  وشتاينبك،  وكالدويل  وسينكلير 
جشع  ضد  دوليًا  احتجاجًا  خلقوا  وفيسبوك:  تويتر 
المضاربين وعجز الحكومات ونهب الثروات الطبيعية في 
العالم الثالث وازدياد الفروقات االقتصادية واالجتماعية 
والسخرية  المناخية  والتغيرات  والفقراء،  األغنياء  بين 
الدامية من مقترحاتهم حول »االقتصاد المتماسك«. وقد 
تناول بعض الُكّتاب اإلسبان الشبان في رواياتهم موجة 
االستفزاز الجديدة هذه والتي ال تعرف العوائق. ويبدو 
توماس جيفرسون  كلمات  نقرأ جميعًا  أن  لي ضروريًا 
الثالث  والرئيس  األميركي  الدستور  أبو  وهو  التنبُّية، 

لبلده، وكان قد كتبها عام 1802:

حرياتنا  على  أكثر خطرًا  البنكية  الهيئات  أن  »أعتقد 
الشعب  سمح  وإذا  للقتال.  مستعدة  كاملة  جيوش  من 
األميركي ذات يوم بسيطرة البنوك الخاصة على أمواله، 
ظلها  في  تزدهر  التي  والهيئات  البنوك  هذه  فستحرمه 
من االمتالك، أواًل عن طريق التضخم، بعدها من خالل 
الكساد، حتى يأتي يوم يستيقظ فيه األبناء بال بيت وال 

سقف، فوق األرض التي فتحها آباؤهم«.

ترجمة:أحمد عبد اللطيف
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ق�ضية العدد

سيرة البشر والحجر

مدن 
الصمود
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في هذا المخاض العربي الصعب برزت مدن كانت األصلب في المقاومة 
واألكثر استهدافًا آللة اإلبادة. ولكن هذه الدموية غالبًا ما تكون فصل الختام 

في المواجهة مع المستبد. 
والتعايش  التعدد  روح  تمثل  ألنها  المدينة  روح  مبدئيًا  المستبد  يكره 
واللون  الواحد  الصوت  ضد  التسلط،  مشروع  ضد  قيم  وهي  والشراكة، 
الواحد والزي الواحد. ولهذا كان اإلهمال نصيب المدينة العربية التي هجرتها 
في  لتعيش  والتلوث  العقالني  غير  والزحام  للفوضى  وتركتها  السلطة 
المعتزالت المحروسة جيدًا التي أقيمت على أطراف العواصم مثل معسكرات 

أعداء تطوق المدن.
لكن األنظمة التي تحب بال عدالة، تكره من دون عدالة أو تعقل،ولذلك 
خص كل ديكتاتور مدينة من مدن بالده بكراهية أكبر من غيرها. واألسباب 
متعددة؛ فإما ألن سكانها ليسوا من جماعته: طائفة أو أسرة أو حزبًا، أو 
ألن تاريخها أطول من قامته، أو ألنها هتفت يومًا لسلفه، أو ألوهام في 
رأسه عن حنين المدينة للدولة الجار، وهذا السبب األخير يضع معظم مدن 

الحدود العربية في دائرة شك حكامها. 
والنتيجة، حدائق من الشوك نمت أشجارها عبر الزمن، ثم كل ما رأينا 
العزالء وبين  مدنهم  ُعزَّل في  بين بشر  قتل في مواجهة مؤلمة  ونرى من 
جيوش وعصابات مدججة بالسالح. والعزاء أن المستبد يذهب وتبقى المدن 

التي يحكي هذا الملف سيرة بشرها وحجرها.
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عالق���ة الحاك���م العرب���ي بالمدينة 
عالقة شائكة وملتبسة، عالقة يحكمها 
النفور وتسكنها الكراهية، فألن الحاكم 
خاص���م ش���عبه وتجاهل���ه، خاصمته 

المدن، وبادلته كرهًا بكره.
الحاكم  لق���رون مض���ت، وموك���ب 
العرب���ي ف���ي المدين���ة كاللعن���ة فوق 
رؤوس المواطني���ن، س���نوات طويلة 
والجموع في الش���وارع »رهينة« لحين 
ذهاب الحاكم وإياب���ه، وكأنما قد ملك 
المدينة بش���وارعها وأهلها، ومن يجرؤ 
على الكالم فال يرى إال ظهور العس���اكر 
تحجز الش���مس والهواء ع���ن العيون. 
حت���ى كره الن���اس كل مدين���ة وِطَئتها 

أقدام الحكام.
فهم الحكام العرب أن المدن ليس���ت 
إال حج���ارة عمي���اء وأس���فلت بال قلب 
وخرسانة صماء، ولم يدركوا أن المدن 
روح وعش���ق وتاري���خ.. تاري���خ كتب 
على أبوابها إنها مل���ك للجميع، حرام 

على المستبدين وقّطاع الطرق. 
تقول المدينة: م���ن الممكن أن أقبل 
اللص���وص في أحضان���ي، لكن أرفض 
أن يس���كنني الطغاة وقّط���اع الطرق، 
فمكانهم هناك عل���ى األطراف ال بجوار 

القلب!!

والمدين���ة م���ن وجهة نظ���ر الحاكم 
العرب���ي هي ش���ر محض يقب���ل عليها 
فتنفر من���ه فيتركها إلى أخرى يصنعها 
على يديه وتدين له بالوالء، ولهذا كان 
لكل طاغية مدينته، أبو جعفر المنصور 
العباس���ي بنى بغداد وس���ماها مدينة 
نًا بالجنة، والمعزلدين اهلل  الس���الم تيمُّ
الفاطمي أنش���أ القاهرة، وابن طولون 
بن���ى القطائع.. هربًا م���ن مدينة قديمة 

وخوفًا من غضبة الحجارة والناس.

كراهية المدن

علي النوي�سي 

ولم يكن حال الطغاة الجدد بأفضل 
من حال المس���تبدين القدام���ى، فبقيت 
المدن وبقيت كراهية الحكام لها.. فكان 
نابوليون يكره المدن الكبيرة ويخافها، 
وكم دفع���ت القاهرة بالرع���ب في قلبه 
عندما ث���ارت عليه، فتركه���ا إلى عكا، 
ولكنه ع���اد مهزومًا مكس���ور الخاطر.. 
وعندم���ا اجت���اح نابولي���ون ألمانيا لم 
ينس ثأره م���ن الم���دن الكبيرة فقضى 
على اس���تقالليتها، إال أنه ودون قصد 
منه جعل من تجزئته لها أداة التحادها 
فور جالئه، لتصنع في النهاية ألمانيا 
الموحدة، فكأنما المدن تنتقم دائمًا من 

محتليها.
وفي الوق���ت ال���ذي كان يأنس فيه 
عبدالناصر للقاهرة ويخرج وحده يقود 
س���يارته ليتن���زه في ش���وارعها، كان 

السادات يخشاها، بل يكرها.
يقول الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين 
في كتاب محاورات مع السادات: »كنت 
أش���عر أن أنور الس���ادات ص���ار يكره 
القاهرة وأهلها وكل ما تمثله، وزاد هذا 
اإلحس���اس لديه بعد مظاهرات الطعام 

سنة 1977.«.
كان يشعر أن القاهرة بالذات ضده 
دون س���ائر الُقط���ر، فه���ي ف���ي نظره 
مدينة المش���اغبين من الطلبة والعمال 
والكّتاب  والصحافيي���ن  والمتحذلقي���ن 
وكل من أصبح يسميهم بقصد االستهزاء 
»األفنديات« وص���ار يلقي خطاباته في 
المناس���بات التي تقتضي الوقوف أمام 
الجماهير خ���ارج القاهرة، ويهاجم في 
القاهرة«،  »أفنديات  الجيش  معسكرات 
ويؤلب الضباط والجن���ود ضدهم بأن 
يقارن علنًا بين حياتهم في المعسكرات 
القاهرة«  »أفندي���ات  وبين  الصحراوية 
وكأن كل م���ن في القاهرة يعيش ناعمًا 

في غرفة مكيفة.
وله���ذا أيضًا بدأ يقضي معظم أيامه 
في »االستراحات« المتزايدة في مختلف 
أنح���اء الُقط���ر فال يأتي إل���ى القاهرة، 
وال حت���ى إلى بيته ف���ي الجيزة إال في 

المناسبات وفي أوقات نادرة.
ويضي���ف بهاء الدين قائ���اًل: »وفي 
أوج مظاهرات واضطرابات 1972، وقد 
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احتلت الجماهي���ر واقعيًا مدينة القاهرة 
بش���وارعها وميادينها والسلطة عاجزة 
عن التصرف. كان أنور السادات قد دعا 
أعض���اء مجلس األمة إل���ى االجتماع به 
ليحدثهم عن الموقف، في قصر عابدين. 
وكان الس���ادات صب���اح الي���وم المحدد 
النعقاد ه���ذا االجتم���اع في اس���تراحة 
القناطر ووصلته أنباء خطيرة عن هذا 
االحتالل للقاهرة الذي وصل إلى ساحة 
قص���ر عابدين نفس���ه، وقرر الس���ادات 
الليلة الس���ابقة أن ينق���ل االجتماع من 
إل���ى اس���تراحة القناطر. أي  عابدي���ن 
يذهب الوزراء وأعضاء مجلس الش���عب 

والصحافة إلى القناطر.
وكان الب���د أن يقول أح���د للرئيس 
الس���ادات إن نقل االجتماع إلى القناطر 
إعالن للن���اس وللدنيا أن رئيس الدولة 
غير ق���ادر على دخ���ول عاصمته، ولم 
يجدوا ش���خصًا يفاتح الرئيس في ذلك 
إال محمد حس���نين هيكل، وكان هذا هو 
الحديث الذي س���معته يومها وس���معت 
ورأيت كيف اس���تعمل هيكل كل وسائل 
اإلقناع والضغط المعن���وي إلى أقصى 
الح���دود على أنور الس���ادات لكي يقبل 
بالذهاب إلى االجتماع في قصر عابدين 

كما هو مقرر.
وكان الموضوع حساس���ًا ومحرجًا 
ألنه يمس ش���جاعة الرج���ل وكبرياءه، 
وكان ه���ذا منعكس���ًا على دق���ة الحديث 
وق���وة الضغط المطلوب، وقد س���معت 
طبعًا بأذني كالم هيكل للسادات، وإن 
كن���ت لم أس���مع ردود الس���ادات إال من 
َن على أي  هي���كل بعد ذلك، ولكن���ه تمكَّ
حال من إقناع السادات بإبقاء االجتماع 
في قصر عابدين.. وفي تقديري اآلن لو 

لم يتم ذلك لوقعت كارثة.
وقد وّحد الس���ادات في كراهيته بين 

القاهرة والسويس مدينة النضال وتبعه 
حس���ني مبارك في ذلك، بل إنه لم يزر 
الس���ويس مرة واحدة خالل حكمه، أما 
خوف���ه األكبر ف���كان من القاه���رة التي 
تركه���ا ليصنع له مجدًا في مدينة أخرى 
على مقاس���ه، مدين���ة مفتوحة على كل 
االحتم���االت، فترك القاهرة إلى ش���رم 
الش���يخ واس���تراح هناك، ومثلما كان 
الس���ادات وصديقه عثمان أحمد عثمان 
يتنزهان في اإلس���ماعيلية، كان مبارك 
وصديق���ه تاج���ر الغاز حس���ين س���الم 
يحلم���ان بالخلود في ش���رم، وبداًل من 
أن تستأثر القاهرة بالمؤتمرات نقل كل 
هذا النشاط حتى ال يضطر للذهاب إلى 

المدينة المخيفة. 
مدين���ة أخرى كرهها مبارك بش���دة 
الس���ويس، مدينة النضال  وهي مدينة 
التاريخي���ة، ووق���ود ث���ورة 25 يناير 
الت���ي أعطت اس���تمرارية ثورتها الدافع 
للتحري���ر لتتفجر طاق���ات ثواره، وهي 
من أهم المدن ف���ي تاريخ مصر الحديث 
وف���ي ثورات���ه وحروب���ه، كان مبارك 
يضمر الكراهية لتلك المدينة فلم يزرها 
يومًا خ���الل حكمه، وعندم���ا كان نائبًا 
للس���ادات كان يصح���ب الرئيس مع كل 
زيارة للسويس. وكان السادات يتحدث 
بصلف وجفاف م���ع مبارك أمام زواره 
وف���ي بع���ض األحي���ان كان يطلب منه 
أن يحضر له القه���وة في وجود عثمان 
الذي كان يرافق الس���ادات دائمًا، ولعل 
ف���ي هذا تفس���يرًا لعدائه ل���كل المقربين 
من السادات أمثال عثمان أحمد عثمان، 

ومنصور حسن وغيرهما.
ومن قبل مبارك كان الس���ادات الذي 
لم يك���ن على وف���اق مع تل���ك المدينة 
فخاصمه���ا، وتجاهلت���ه كثي���رًا، وكان  

صدامه مع أهل السويس كبيرًا.

ف���ي حي���ن كان جم���ال عبدالناصر 
يعش���ق مدين���ة الس���ويس، وذلك ألنه 
قض���ى ج���زءًا كبي���رًا من طفولت���ه فيها 
عندما كان والده رئيسًا لمكتب بريد حي 
األربعين، وكذلك ل���م ينس عبدالناصر 
مواقف السوايسة مع الثورة فقام بزيارة 
السويس ثالث مرات طوال فترة حكمه، 
وكان يقوم بمداعبة ش���عبها س���واء في 
خطابه أو س���يره في شوارعها، وجاء 
تأمي���م قن���اة الس���ويس ليوط���د عالقة 
العشق بين عبدالناصر والسويس، ألن 
تأميم هذه الش���ركة أعطى فرصًا كبيرة 
ألبن���اء الس���ويس للعمل في الش���ركة، 
وكذلك أتاح الفرصة إلنش���اء العديد من 
المصان���ع التي جلبت كثي���رًا من فرص 

العمل للسوايسة.
هل كانت كراهية الس���ادات ومبارك 
للسويس بسبب حبها لعبدالناصر؟ وهل 

كان هذا ما يوحدها مع بنغازي؟ 
كان القذاف���ي يكره بنغ���ازي وكان 
يخافها في نف���س الوقت، لذا وضع في 
وسطها كتيبة الفضيل بن عمرالحصينة 
التي كانوا يس���مونها بيت الرعب األكبر 
ف���ي بنغ���ازي، وم���ا زاد م���ن تحصين 
ه���ذه الكتيب���ة ومناعته���ا أن ضباطها 
ومسؤوليها كانوا من قبيلة القذاذفة ومن 
مدن الغرب والجنوب. كانت هذه الكتيبة 
غامضة ومخيفة وال يعرف عنها أهالي 
بنغازي ش���يئًا وكأنها بيت لألش���باح، 
وهذا كان سببًا رئيسيًا في عدم سقوط 
الكتيبة بسهولة في أيدي الثوار إال بعد 

سقوط المئات من الشهداء.
كانت معسكرًا ومعتقاًل ومقرًا إلقامة 
القذافي عند زيارته وعائلته لبنغازي، 
فهي المكلف���ة بحمايتهم أثن���اء إقامتهم 
بمدين���ة بنغازي والقذاف���ي يعرف مدى 

كره أهالي بنغازي له.
والقذافي ظ���ل مقيمًا عل���ى كراهية 
المدين���ة بصف���ة عام���ة والحق���د عل���ى 
أهلها،كم���ا ينبئ ذل���ك كتابه القصصي 
)القرية القري���ة األرض األرض وانتحار 
رائ���د الفضاء(، وكان يس���تخدم الخيمة 
واجهة لزهد مزعوم، فيما أرغم س���واد 
الليبيين إنفاذًا لهذيانه الخاص، على أن 
يعيشوا حياة سابقة على نشوء المدن.
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بيوت مدينتي
السويس
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 عبد الرحمن الأبنودي 

 البغدادل���ي ه���ي تلك الش���رائح من 
الخش���ب التي تتقاط���ع لتصنع مربعات 
صغي���رة وتغل���ف بالج���س - )الجبس 
والجير واالس���منت األبي���ض( - وتقوم 
ش���رفاتها على أعمدة خش���بية ش���ديدة 
الطول والقوة، بعضه���ا مازال موجودًا 
حتى اآلن، وإن كان���ت الحرب قد دمرت 
مس���احات كبي���رة م���ن ه���ذه المنازل، 
وكنت أعتق���د حين كتبت أغنية »يابيوت 
الس���ويس« وأنا أقول »وإن عش���نا وأنا 
كنت شديد متعافي، أنا لحمل توبك على 

لحم كتافي«.

»إنن���ا س���وف نعيد بناء الس���ويس 
كما كانت، ولكنن���ا بنيناها مدنًا حجرية 

صماء«.

وإذا عدنا إلى السويس فإن سكانها 
جميعًا غرباء، لذلك فهي بلد الغريب كما 
يطلق���ون عليها، ورمزها األكبر س���يدي 
الغري���ب ال���ذي تتضارب األق���وال حول 
أصول���ه وتاريخ وصوله إل���ى القلزم، 

الذي هو االسم القديم للسويس.

غرباء الس���ويس هم تكت���الت قبليه 
وإقليمية، بمعنى أن الصعايدة يشكلون 
الكتل���ة األكبر، ومقس���مون إلى قنائيين 

)الجالي���ة  وتعتب���ر  وس���وهاجيين، 
األبنودي���ة( ف���ي الس���ويس م���ن أكب���ر 
الجاليات في كل م���دن القناة التي كانت 
تس���تقبل كل تلك الهجرات م���ن بالدنا، 
التي هي أماكن طرد س���كاني من ضيق 

الوادي في الجنوب وعدد البشر.

كن���ت أزور أقارب���ي من���ذ اإلجازات 
األول���ى ف���ي المدرس���ة االبتدائي���ة، إذ 
كانوا يكافئونني بأن آتي للس���ويس في 
حالة نجاحي، وكان أهل أمي يس���كنون 
ف���ي منطق���ة الجناي���ن أو الجبالي���ات، 
وأهل أب���ي في ) المبيع ( الذي يس���يطر 
علي���ه األبنوديون، أي س���وق الخضار 
والفاكهة، الذي يس���يطر عليه الصعايدة 
وعل���ى أعماله، ألن المهاج���ر كان يأتي 
من الصعيد إل���ى القصير - البحر األحمر 
- ويعمل في المناجم، وحين يمتلك ثمن 
المواصالت وبع���ض النقود، يذهب إلى 
الس���ويس، وهناك يس���اعده أهله على 
اكت���راء عربة يد خش���بية ؛ يضع عليها 
الخض���ار من كرنب ؛ إلى باذنجان ؛ إلى 
بطاطس ؛ إلى جانب الفاكهة مثل البرقوق 
؛ والمشمش اللذين تش���تهر بهما منطقة 
الس���ويس في منطق���ة الجناين، وكانوا 
ين���ادون تحت تل���ك المنازل الخش���بية 
فتتدلى األس���بتة من الجريج واليونان، 
ومن الس���كان القدامى للس���ويس، ومن 

العاملين في هيئة قناة السويس.

يجمع الرجل منه���م مبلغًا من المال، 
فيذه���ب إلى الصحراء ليح���ول جزءًا من 
الرم���ال إلى بي���ت وأرض يزرعها، حيث 
يب���دأ ف���ي التحايل على الم���اء، ثم ينقل 
الرم���ال وينقيه���ا ويغربله���ا ويحوله���ا 
إلى أرض صالح���ة للزراعة، لدرجة أن 
تلك الصحراء أطلق عليها رس���ميًا اسم 
الجناين واشتهرت بخضرتها وبساتينها، 
والفضل يع���ود في ذلك إل���ى الفالحين 
القدماء الذين قدموا في الهجرات القديمة 

من قنا.

وألن الس���ويس كانت دائمًا منفذًا من 
منافذ سيناء وموقعًا اس���تراتيجيًا على 
البحر األحمر، فقد كان���ت دائمًا معرضة 
للخطر، وكان أهله���ا يدفعون دائمًا ثمن 
الحرب حتى لو لم تش���ارك فيها مصر، 

الس���ويس -)القديم���ة(- هي تل���ك المدينة الخش���بية كما كنت 
أس���ميها، ألن الطرز الفرنس���ية وطبيعة المكان والبشر في ذلك 
الوق���ت من مصريين، لجريج، إلى يونانين، إلى جاليات أجنبية 
أخ���رى، جعلت منه���ا مدينة خش���بية، أي مدينة تبن���ى جدرانها 

بالبغدادلي،



3031 3031

اضطر الفالحون
 إلى بناء خنادق 

بوضع الحجارة 
بعضها فـوق بعض، 

وتغطيتها 
بأنصاف شجر النخل 

أو الشجر

مثل الحربين العالميتين األولى والثانية 
وحرب فلس���طين، وحي���ن جاءت حرب 
1956 كان الفالحون قد اكتس���بوا خبرة 
كبيرة في حماية أنفسهم من الصواريخ، 
فأنت في قلب القناة ال تستطيع أن تحفر 
خندقًا، ألن المياه المالحة قريبة جدًا، لذا 
اضطر الفالحون إلى بناء خنادق بوضع 
الحجارة بعضها فوق بعضها، وتغطيتها 
بأنص���اف ش���جر النخل أو الش���جر، ثم 
يردمونها بالتراب، فإذا اقترب صاروخ 
يطيره���ا كم���ا ح���دث معنا م���ع أم علي 
وإبراهي���م أبو العيون، وكل الذين كتبت 

عنهم في »وجوه على الشط«.

كنت مغرمًا بمدينة السويس، أحس 
أنه���ا قريب���ة على قلب���ي، كأنه���ا أبنود 
نفس���ها المتالئها بناس أب���ي وأمي، لذا 
حين كتبت يا »بيوت السويس يا بيوت 
مدينتي«، ل���م أكن أك���ذب، ففيها بيوت 

مدينتي بالفعل.

 أح���س بالق���رب م���ن الس���ويس أو 
بورس���عيد، وأح���س أن ثم���ة رابط���ة 
تربطن���ي به���ذا المن���اخ نفس���يًا وجويًا 
وإنس���انيًا، خلقت لدي نوع���ًا من األلفة 
مع األماكن والبش���ر، وال أحس بالغربة 
فيهما أبدًا، ألن كل البشر من حولي أهلي 

وبلدياتي من الجنوب.

بعد نكس���ة يونيو مباش���رة، وحين 
رأيت المثقفين المصريين يجلس���ون في 
المقاهي، وينع���ون ويندبون ويلطمون 
الخ���دود والصدور، وهم ي���رددون أنهم 
الس���بب في النكس���ة، وأنهم لم يقوموا 
النظام بما يستحق، ولما كنت قد خرجت 
للتو من اعتقال دام س���تة أشهر، فإنني 
حزمت صرتي واتجهت إلى شاطئ قناة 
الس���ويس، ولم أعد قبل ثالث س���نوات 
ونصف هي عمر حرب االستنزاف، حيث 
بنيت بيتًا تحت الح���رب وأقمت ورافقت 
كل الصعايدة والفالحين، الذين رفضوا 
الهج���رة، ورفض���وا ترك بيوته���م التي 
استنفدت أعمار آبائهم، وعشت كل هذه 
الفترة أجول مع فرقة أوالد األرض،التي 
أنش���أها كابت���ن غزالي، وه���و أبنودي 
أيض���ًا، هاج���ر ج���ده منذ وق���ت طويل، 
وع���اد أبوه إلى أبنود، إال أن غزالي ظل 

في الس���ويس يجمع ش���باب البمبوطية 
ليك���ون فرقة أوالد االرض. كنا ندور في 
البالد المهج���رة، حيث هجر أهلنا أبيس 
ومنفلوط والش���رقية، حي���ث كنا نذهب 
إليه���م ونقيم تلك األمس���يات الش���عرية 
والغنائية التي بشرت بأننا سوف نعود 
إلى بالدنا، وأننا س���وف ننتصر، وأن 

الهزيمة ليست آخر المحطات.

في ه���ذه األثناء كتب���ت أغنيات عبد 
الحلي���م حافظ )عدى النهار، والمس���يح 
وبلدن���ا ال تنامي، ومن قل���ب المواكب.( 
إذ كن���ت أصطحب بع���ض الملحنين إلى 
القاه���رة أمث���ال إبراهيم رجب وحس���ن 
نش���أت، نغني ونبش���ر الناس أن الفجر 

قريب.

أذكر جي���دًا تلك الليلة التي س���هرت 
فيها مع ش���باب المقاومة الش���عبية في 
الس���ويس، وَع���نَّ ل���ي أن أذه���ب ألنام 
عند أم عل���ي وعم إبراهي���م أبو العيون 
أصدقائ���ي وأقاربي، الذي���ن كتبت عنهم 
ملحمتي »وج���وه على الش���ط«، حاول 
الجمي���ع إثنائي، فأص���ررت، أوصلني 
قائد المقاومة الش���عبية في الس���ويس، 
وقب���ل أن يع���ود إل���ى المدين���ة ح���دث 
اشتباك رهيب جدًا في المنطقة التي كنا 
فيها إال أن ش���باب منظمة »نجمة س���ينا 
الثوري���ة« وه���م مجموعة من الش���باب 
كونوا وحدة ثوري���ة تعبر القناة وتقوم 
ببع���ض العملي���ات الفدائي���ة، كاجتذاب 
أسير معهم أو سيارات العدو، وفي هذه 
الليلة كانوا ف���ي طريقهم الجتذاب العدو 
فأمطره���م بصواريخ���ه، والجيش كان 

قريب���ًا فأمطر األعداء بالصواريخ أيضًا، 
فكان���ت صواريخ الع���دو والجيش تقع 
علينا ألننا كنا ف���ي المنتصف، تطايرت 
األش���جار حولن���ا، وتح���ول البيت إلى 
كومة من تراب، وأثناء االش���تباك جاء 
شباب السويس إلنقاذنا، أظن أن تجربة 
الشباب أفادتني بما ال يتخيل أحد، ومعها 
تجربة السويس التي علمتني وأفادتني 
في الحرب، الحرب الت���ي لم أعرفها من 
الكتب، التي تقول عن الشهيد بأنه حين 
تلقى الرصاصة احتضن الوطن وابتسم 
وم���ات، لكن���ك ل���و نظرت إل���ى وجوه 
الشهداء لشاهدت الفزع والخوف، عكس 

ما تردده الكتب والصحف عن الشهداء.

كان���ت  الس���ويس  إن جبالي���ة  ث���م 
وراء رس���ائل »حراج���ي الق���ط«، حيث 
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جعل���ت حراجي يس���كن »جبالية الفار«، 
وكان���ت في الس���ويس ع���دة جباليات، 
جبالية القذارة، جبالي���ة الفار، جبالية 
أبوع���ارف. كلها جباليات أش���به بجب، 
ثم إنني حي���ن اعتقلت، أخذ هذا الديوان 
مع أوراقي التي أخذتها المباحث العامة 
وفقد، وألن���ي ال أكتب قصي���دة مرتين، 
وال أعود للقصيدة التي أكتبها، اعتبرت 
أن���ي لم أكتب حراج���ي، وإذا به في أحد 
الصباحات يهبط علي، على طبلية تحت 
شجرة تفاح لدى عم أبو العيون، ثالثة 
أيام متواصلة، وأنا أكتب. أما النس���خة 
األصلية فأعتقد أن أحد المخبرين أخذها 

وباعها بالكيلو لبائع طعمية.

الس���ويس مدين���ة لها م���ذاق خاص 
وتس���تقر تحت اللس���ان طوي���اًل، وألني 

كنت قد قررت أعي���ش بقية حياتي على 
مدينة على القنال اخترت اإلسماعيلية، 
ول���م أختر الس���ويس ألن اإلس���ماعيلية 

مازلت أعتبر أغنية 
بيوت السويس 

من أجمل األغنيات 
التي كتبتها، ومازال 
الناس يعتقدون أن  

مغنيها محمد حمام 
النوبي سويسي

أه���دأ، وألن أصدقائي فيه���ا قليلون، لو 
س���كنت في السويس لكنت مس���تباحًا، 
وليس لدي مقدرة على معالجة نفس���ي، 
وال أتحمل زيارات الناس المتوالية، أنا 

احتاج إلى السكون والهدوء.

مازلت أعتبر أغنية بيوت الس���ويس 
من أجمل األغنيات التي كتبتها، ومازال 
الناس يعتق���دون أن محمد حمام النوبي 
سويسي، فحين يغني »يا بيوت السويس 
ي���ا بي���وت مدينت���ي.. استش���هد تحتك 
وتعيش���ي أنتي« أحس أنه يغّنيني. وقد 
سعدت كثيرًا حين عادت هذه األغنية إلى 
أحضان ثورة 25 يناير، وش���اهدت حي 
األربعين وبس���الته وصم���وده وتحديه 
الظلم، لتلعب الس���ويس دورًا كبيرًا في 

نجاح ثورة 25 يناير.
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تعـز
الطريق االقرب إلى السماء

صارت تعز في عهد الدولة الرسولية 
»626 - 858  هج�����رية« قبلة الدنيا فقد 
قيل إن مس���لمي الصي���ن أصيبوا بملك 
ظالم عطل عليهم بعض الشعائر، ومنها 
خت���ان الذكور، وق���د رأوا في ذلك كبحًا 
لحرياته���م. وعندما اش���تد عليهم الظلم 
بحثوا عن ملك يهابه ملوك العالم فكان 
الدولة الرسولية- التي  اختيارهم لملك 
كان���ت عاصمتها تعز في تل���ك الحقبة- 
ال���ذي أوفد إليه بعثة م���ن حكماء الدولة 

يتحاورون معه، وكان لهم ما أرادوا.
عرف���ت تع���ز بش���رًا من جنس���يات 
مختلفة م���ّر عليها الفاطميون والمماليك 
واأليوبيون واألتراك والشراكسة، لكنها 
من المدن القادرة على صهر الجنس���يات 

في بوتقة واحدة.
أتساءل: كيف بوس���عي إن ألّبي ما 
طلبه األصدقاء؛ في الكتابة عن أحوالها؟ 
وه���ل الكتابة ف���ي مثل ه���ذه الظروف 
االستثنائية تجدي..؟كيف يمكن لكلمات 
إنش���ائية صرفة أن ترد جنون الطيران 
المجن���زرات والدبابات،  الحربي وأزيز 
والكاتيوش���ا،  الصواريخ،  وراجم���ات 
وم���اال  القناص���ة،  وميكروس���كوبات 
يش���رفني معرفت���ه م���ن أدوات القت���ل 
اليومي، وأس���لحة الدمار الش���امل. عن 
ماذا يمكننا أن نكتب وقد قالها الدكتاتور 
ذات يوم :»قولوا م���ا تريدون، ودعونا 
نفع���ل ما نري���د!!« قالها وه���و يكز على 

أسنانه ويعّض على مشفريه.
هاأنا أقف في المكان الذي وقف عليه 
أول رحالة أوروبي زار تعز :الدنماركي 
»كاريس���تين نيبور« الذي ش���اهدنا من 
خالل رس���مته الش���هيرة أول ملمح عام 
للمدين���ة، كان ذلك عام 1763م، ولعله 
من هنا قال جملته الش���هيرة: هذا الجبل 
»ويقصد صبر« مغط���ى بجميع األزهار 
الموجودة في العالم. عشرات الشوارع، 
واألزقة، واألحياء تتوزع في األمام؛ بما 
في ذلك المدينة القديمة التي تغفو بمحبة 
محتضنة أجمل تحف معمارية ش���اهدها 
العالم في عصر الدولة الرسولية، وهي 
جامع األش���رفية بمنارتي���ه المضيئتين 
أبدًا، وجام���ع المظفر بقبابه المتحفزات 
ومس���جد  ش���فيف،  نوران���ي  لمع���راج 

حممد عبدالوكيل جازم - اليمن

الغازية اقتربت. أصبحت على مش���ارف 
المدينة. الجي���وش الغازية عملت طوقًا 
حول المدينة. ارتفع حنق رجال المدينة 
وقادتها.ارتف���ع إلى مداه العالي، ذهبوا 
إلى األسلحة النائمة في مخازن األعيان، 
وهّبوا إلى الميادي���ن. كلما دخل أحدهم 
إلى س���احة المعركة ض���رب بيده على 
صدره، وهو يق���ول: »تعّز«، ومنذ تلك 
اللحظات تغير االس���م من »ذي عدينة« 
س���ابقًا إلى »تعز«. قال الش���اعر: »تعّز 

علينا في المعالي نفوسنا«.
بي���ن ي���دي اآلن تعز فاتن���ة من هذا 
الزمان الصع���ب واحدة من أغاني عصر 

الحداثة وما بعدها..
يقال إنها المدينة التي عنتها س���ورة 
أه���ل الكهف؛ حي���ث ي���ؤوي جبل صبر 
المطل عل���ى المدينة قري���ة الرقيم التي 
خرج منه���ا الفتية، والزال���ت إلى اليوم 
تحتوي على آثار كهوف، وأبنية تتحدث 
عن المكان المعني في السورة.. اشتهرت 
قبل اإلس���الم بأنها مدينة عبور للقوافل 
التجاري���ة الذاهبة إل���ى الموانئ اليمنية 
على البحر األحمر واآلتية من هناك إلى 
المدن المتقاطرة شرقًا، وشمااًل وجنوبًا 
وغربًا مثل »قتبان« و»أوسان« و»قرناو«  

و»براقش«، وغير ذلك.

المدن األصيلة ال تغيب، وال تنمحي، 
وإنم���ا تتح���ول إل���ى حل���م، وقصائد، 
وأساطير. هل حقًا تالشت اطالنطس في 
بطون أسماك البحار؟وهل حقًا انطمرت 
»إرم ذات العم���اد« ف���ي صح���راء الربع 
الخالي؟. أزعم أن ش���يئًا من ذلك حدث 
بطريقة ما، ولم يحدث؛ ألن والدة المدن 
الحقيقية يصير في اإلتوبيا. في األفكار، 
واألشواق، والرموز. وتعز التي أمامي 
اآلن لها رؤية مختلفة للحياة والوجود.. 
إنه���ا رؤي���ة ش���فافة،غارقة بالصدق، 
والمحبة، والجمال. معزولة عن الزيف، 
والنفاق، والتردي.إنه���ا من تلك المدن 
التي تتش���كل بواباته���ا وصروحها من 
الحكايات، واألساطير. ألم يقل المترجم 
الشهير عبد الرحمن بدوي »إن األسطورة 
أصدق م���ن التاري���خ«..؟ إذن علينا أن 
نصدق س���رديات المدن الكبرى.. المدن 
العريقة ذات اإلرث الحضاري والمدني.

الجي���وش  إن  الحكاي���ة:  تق���ول   
الغازي���ة التي جاءت المدينة في األزمنة 
الغابرة اقتربت كثيرًا من مشارفها؛ فيما 
الناس حائرون، ال يعرفون س���ببًا لهذا 
الجن���ون، وعلى الرغم م���ن أن الرجال 
هنا مس���المون؛ إال أن هن���اك من يعتقد 
بأن الس���لمية س���بب للهجوم.الجيوش 
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المعتبية، وقبة الحس���ينية، مضافًا إلى 
القاهرة، وقب���ة عبدالهادي  ذلك قلع���ة 
الس���ودي المدعوكة بأدعي���ة الصوفيين 
وتهاليلهم. يبدو مبنى األشرفية، وكأنه 
مس���تند إلى جبل قلع���ة القاهرة وتظهر 
قلعة القاهرة مع جبلها، وكأنها تس���ند 
جبهتها الحزينة على مئذنتي المدرس���ة 
بوقار. إنهما مئذنتان مسربلتان باألبيض 
المشرق أبدًا وتبدوان - نظرًا لتشابههما 
- مث���ل توأمين ق���ررا البق���اء على هذه 
الهيئة المت���آزرة إلى األبد. يصل ارتفاع 
كل واح���دة منهما »35« مت���رًا وتحمالن 
الطابع البنائي للدولة الرس���ولية إذ إن 
جميع طوابق المآذن الرس���ولية عمومًا 
يعتم���د عل���ى المعش���قات والمقرنصات 
وأهم ما يميز منارات العهد الرس���ولي: 
األق���واس البديعة التي يمتد تقويس���ها 

طابقًا كاماًل أحيانًا.
كم���ا تحت���وي المآذن عل���ى فرجات 
الكاملة للساللم،  تسهل عملية اإلضاءة 
وتعمل على إرسال الضوء إلى مساحات 

أخرى في المسجد.
ي���ا للعجب فقد قيل إن ه���ذه المدينة 
ت���م اختياره���ا وف���ق معايي���ر طبي���ة. 
تقول الرواية أن »توران ش���اه« شقيق 
ص���الح الدي���ن األيوب���ي عندم���ا وصل 
إلى الش���واطئ اليمنية غرب���ًا 569ه� - 
1173م؛ ل���م يس���تطع التكي���ف مع هذه 
األجواء الجافة الحارقة، وهو الذي كان 
واليًا في الش���ام الب���ارد الظليل، وعلى 
الفور أرس���ل بعثة يتكون أعضاؤها من 
ع���دد من األطباء الذي���ن وصلوا إلى هذا 
االمتداد؛ وتم الوقوف عليه؛ ليكون مقر 

إقامة الوالي. 
مازلت على الربوة. أمامك األرصفة 
والش���وارع والبناي���ات.. تح���اول م���ن 
أعماقك إدراك منابع الجمال، ومالحقة 
األصوات الكثيفة التي تتالمع، وتش���ع 
على سطوح العمارات، وتتشظى دافعة 
بك نحو المدينة القديمة ثانية وثالثة و.. 
المدينة اآلس���رة بحكاياتها األسطورية 
العجيب���ة. تق���ول إح���دى الحكايات إن 
مدينة تعز كانت تغلق أبواب أس���وارها 
بعد أذان المغرب؛ ألنها تخشى هجمات 
الغول الليلية.ذلك الوحش الذي ينتشر 

ف���ي »وادي الحوبان« المجاور للمدينة، 
وكلما حلت الظلمة، تناهى صوته مخلفًا 
الرعب، مفترسًا  المدينة، ناش���رًا  سور 
بأنيابه الفتاكة كل م���ا تقع عليه عيناه 
م���ن حيوان وبش���ر؛ إال أن ذلك األمر لم 
يدم طوياًل؛ فقد أقسم أحد أبطال المدينة 
اء  عل���ى الثأر؛ ل���كل أم نهش قلبه���ا َجرَّ
اختف���اء ابنها في الوادي.. الثأر لكل أب 
فق���د أبناءه، لكل طفل فق���د أحد أبويه، 
لكل زوجه فقدت َرُجلها، وقد جاء اليوم 
الذي انتهت فيه أسطورة »طاهش وادي 
الحوب���ان«؛ كما ورد ف���ي قصة معروفة 
للكاتب اليمن���ي الكبير زيد مطيع دماج، 
وانفتحت أب���واب المدينة التي أصبحت 
مكان���ًا يحج إلي���ه أبناء اليم���ن. لكأني 
أس���مع صوت فيروز يغن���ي لتعز :»يا 
جارة الوادي طربت وعادني ما يش���به 

األحالم من ذكراك«.
الي���وم أنت على ه���ذه الربوة تنظر 
إلى شيء طارئ في اللوحة: إّنه الموت 
ال���ذي يريد أن يس���يطر عل���ى المدينة؛ 
بواسطة أشباح تحاول أحيانًا استغالل 
كسوف الشمس أو خسوف القمر، ولكن 
ش���يء من ذلك لن يحدث؛ ألن األموات 
في تعز مازالوا أحياء؛ فإذا دبّت قدماك 
في جامع األش���رفية- أحد أه���م معالم 
المدين���ة- اندهش���ت أعماق���ك؛ لرؤي���ة 
الرسوم النباتية التي تغطي الواجهات؛ 
خاصة إذا عرفت أن عمر هذه اإلبداعات 
يزيد على ثمانمئة عام؛ وكلما مّر الزمن 
زاد بريقه���ا اتق���ادًا، ف���إذا س���ألت أحد 
األطفال: من بنى ه���ذه األعجوبة؟. يرد 

عليك: السلطان إس���ماعيل بن العباس 
اب���ن علي ب���ن داود. ال يم���وت أحد في 
تعز..تعز التي يربو عدد س���كانها على 
خمسة ماليين نس���مة جميعهم يعملون 
على نش���ر العلم حيث أسس في ريفها 
رائ���د التنوير أحمد محم���د النعمان أول 
مدرس���ة بمناهج حديثة في ثالثينيات 

القرن المنصرم.
أنت على الربوة تشاهد كل األمكنة، 
واألروقة، والباحات، ومداخل الحارات، 
والش���وارع، وأس���واق الخضار، مثلما 
الباعة،  تس���تطيع أن تلتقط ضجي���ج 
الس���يارات  عدد  وتحصي  والمش���ترين 
والطالع���ة،  والمدب���رة،  المقبل���ة، 
والنازلة.التفتُّ إلى وجهها فشاهدت في 
عينيه���ا ذلك البريق ال���ذي طالما بحثت 
عن���ه، ورأيت ف���ي فمها ذلك اإلش���فاق 
البريء. ينتثر الش���عر من فوق مآذنها 
وقبابها مثل ري���ش الحمام.تطّيره إلى 
العالم.أصوات المظلومين، والمساكين 
الذين طالما افترشوا األرض، والتحفوا 

السماء. 
تنظ���ر إل���ى تعز م���ن األعل���ى ومن 
البريئة..  تترصد ضحكاتها  األس���فل.. 
تالحق طيف ش���روقها.. ثم ال تملك إال 
أن تحس بأنها تنشأ من بين ضلوعك.. 
تنبج���س م���ن بي���ن مس���امات جلدك.. 
تتفجر في أروقة القلب مثل لحظة وعي 
مش���بعة باألم���ل.. تقول وأن���ت تتخيل 
ط���رق والدتها ف���ي الزمن الغاب���ر: إنها 
تش���به تلك اللحظة التي اكتش���ف فيها 

نيوتن جاذبية األرض.
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يكتب معين بسيس���و  ف���ي مذكراته 
)دفاتر فلسطينية( مستعيدًا أيام وليالي 
الس���جن في غزة، منتصف الخمسينيات 
م���ن الق���رن الماضي: »عل���ى حائط كل 
زنزانة يرسم السجين سفينة أو طائرًا.. 

لن يتمكنوا من قتلك ما دمت تسافر.

ال يتحدث بسيس���و عن الس���فر الذي 
قال فيه محمود درويش ذات يوم:

و�أبــــــي قــال مــرًة

�لذي ما لـــــه وطــْن

ما له يف �لرثى �رضيْح

ونـهاين عن �ل�ســـفر!

ب���ل يتح���دث بسيس���و ع���ن الحلم 
باالنعتاق، الحلم بالحرية.

زمن طويل مّر، أكثر من نصف قرن 

غـزة

     اإبراهيم ن�سر اهلل - عّمان

الشهداء ال يستطيعون
 الوصول إلى الشاطئ
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على ذلك الحلم، تغّي���رت أحوال غزة، 
احتلَّ���ت غزة ع���ام 1956 ث���م تحررت، 

واحتلَّت ثانية عام 1967. 

���مت  بعد س���نوات من المقاومة، قسَّ
غزُة اليوَم بينها وبين المحتل، فهي في 
النهار أس���يرة، وفي الليل حّرة ال يجرؤ 
االحتالل عل���ى المبيت فيه���ا. في الليل 
تحلم غزة، ومثل بسيسو ترسم سفينة 
تعرف أنه���ا ال تس���تطيع الوصول إلى 
الش���اطئ، وطائرًا ال يس���تطيع الهبوط 
على الب���ّر بأم���ان. لكن اإلس���رائيليين 
اكتشفوا أنهم سجناء غزة في غزة، حين 
رأوا أهلها المس���اجين هم الذين يغنون، 

وليس للجنود سوى الخوف.

لم يجد الجندي الذي اكتش���ف فجأة 
أن غزة اس���تعادت يومها كل���ه، نهاره 
وليله، لم يجد الجندي وس���يلة تساعده 
على أن يقلب المعادلة، سوى أن يغادر 
غزة ويقيم خلف س���ور السجن الكبير، 
لكنه رغم ذلك ظل سجانًا، وفيه ما في 
السجان من السجن، فهناك باستطاعته 
أن يقتل كما يش���اء، ويجّوع البشر كما 
يش���اء، دون أن يكون مضطرًا لمشاهدة 

عيون الضحية وهي تموت. 

الوص���ول  اإلس���رائيلي  اس���تطاع 
أخيرًا إلى هدنة مع الضمير، وال ضمير 
الحتالل، اس���تطاع أن يقت���ل عن ُبعد، 
���ر، يغلق البح���ر، ويقنن  يقص���ف، يدمِّ

الهواء والماء والنور.

لكن غزة ظلت حية وصامدة.

و»إذا كان���ت أعي���ن الش���عراء على 
القمر، ويدهم على الرغيف«، كما يقول 
بسيسو، فقد عاشت غزة الحصار وعينها 

على الطائر ويدها على الرغيف.

lll

ل���م تك���ن غزة بعي���دة ف���ي أي يوم 
م���ن األيام عن الري���اح التي تهب من كل 
الجه���ات، تل���ك المدينة الت���ي وصفها 
الرحال���ة والباحثون، باألرض الخصبة 
ذات المي���اه العذبة، وس���ماها اليونان 
)المدينة العظيمة(، فهي ذروة الجنوب 

الفلس���طيني خضرًة، ونهاية بر سيناء 
القاس���ي. وفيها يس���تريح الق���ادم من 
الرم���ل، قب���ل دخول���ه الخض���رة، كما 
يس���تريح القادم من الخضرة ليتس���لح 
ما اس���تطاع بالحياة لعب���ور االمتدادات 

الشاقة التي تنتظره.

تلك المدينة الكنعانية الفاتنة، كانت 
محط القلوب ومحط األطماع، كما لو أن 

كل جمال يوقظ غريزة التملك.

قاوم���ت س���رجون األكادي، المل���ك 
البابلي، وقاومت قمبيز في عهد الفرس، 
وصمدت عام���ًا في وجه واحد من أعظم 
محاربي التاريخ: االس���كندر المقدوني، 
ووقف���ت ف���ي وج���ه نابلي���ون لتعي���ق 
وصوله إلى عكا. وبين حصار وحصار 
كانت غزة تنه���ض، ويعّمها الرخاء من 
جديد، إلى ذلك الح���ّد الذي التجأ قنصل 
فرنس���ا في بالد الش���ام، ذات يوم، إلى 
واليها حس���ين باش���ا، واقت���رض منه، 
ليس���د العجز الذي ه���ّز ميزاني���ة بلدية 
باريس، كما جاء في فيلم وثائقي بثته 
محطة الجزيرة عن غ���زة. لكن الدكتور 
عصام سيسالم سيذهب إلى ما هو أكثر 
اتس���اعًا من ذلك حين يقول: في الوقت 
الذي كان فيه السان جرمان يغلق لياًل، 
وكانت أضواؤه تطفأ، كانت أنوار غزة 
في ثمانينيات القرن الس���ادس عش���ر ال 

تطفأ أبدًا!

lll

تكت���ب ع���ن غ���زة. فتس���تعيد تلك 
القصي���دة الطويلة: الح���وار األخير قبل 
مقتل العصفور بدقائق، المكرسة ألربعة 

من شهدائها كانوا يغّنون:

 

و�أغنيتي تعرف �لدرب للحّب.. تعجب؟!

ال باأ�س!

لكنني �أعرف �لبحر منذ �سباه.

ال �أقول لك �الآن �إين �ساأم�سي �إىل �ملوت

ال �أع�سق �ملوَت لكنه �ُسّلمي للحياة.

وتغني لهم أمهم:

�أو�سيك يا ولدي د�ئماً:

حني متتّد �أر�س �ل�سو�حل عاريًة

�أو يكرث �جلند حولَك

كن يف �متد�د �ل�سهول جبْل

وكن �أنت دولتَك �لعاليْة

حني ت�سقط خلفك كُلّ �لّدوْل.

تكت���ب ع���ن غ���زة فتتذك���ر )أعراس 
آمنة(، حيث األمور أشد حزنًا، والحصار 
أش���د فتكًا، والعالم ينظ���ر إلى غزة وال 
يرى فيها س���وى صمودها، وكان علينا 
أن نعيش لنرى أن الفلس���طيني زجَّ به 
في معادلة غريب���ة، ألن عليه أن يعّض 
عل���ى جرحه، حتى ال يش���مِّت فيه عدوًا 
أو صديق���ًا، لك���ن قل���ب األم كان غي���ر 
ذلك وهي تبوح: ال���ذي يجبرنا على أن 
ن�زغرد ف���ي جنازات ش���هدائنا هو ذلك 
الذي قتَلهم. نزغرد حتى ال نجعله يحسَّ 
ُرِك  لحظة أنه هزمنا. وإْن عشنا، سأذكِّ

أننا سنبكيهم كثيًرا بعد أن نتحّرر.

يحت���اج الفلس���طيني للحرية ال لكي 
يفرح إذن، بل لكي يبكي أيضًا!

lll

.. وفج���أة، يهّزنا استش���هاد محمد 
الدرة عل���ى الهواء مباش���رة! كما يهزنا 
استش���هاد الصغيرة إيم���ان حجو، ابنة 
الش���هور األربع���ة، كم���ا لو أنن���ا لم نر 
األطفال يقتلون من قبل، وإذا بجسديهما 
الصغيرين يحتضنان كل أس���ئلة البشر 
حول العدالة والم���وت والمصير والقدر 

و..

كان ال بد للمالئكة أن تقول في ليالي 
الحصار:

�لليايل �لطويلُة، دوَن كالٍم، 

ظالٌم ي�سيُل و�أنـُهُر َمْعدْن

مالئكُة �هلل ت�سهُر يف هذه �الأر�ِس 

�أكرَث من �أيِّ �أر�ٍس.. وحتزن!

لكن ذلك كل���ه لم يكن كافي���ًا، لكي 
يتذك���ر العال���م أن ثم���ة حص���ارًا، وأن 
ثمة بشرًا يموتون، نس���اء ينجبن على 
الحواج���ز، وجن���ودًا يتتبع���ون حب���ال 
الّسرة، وليس هذا مجازًا، لكي يتأكدوا 
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من أنه ال ينته���ي بقنبلة! وأصبح على 
المري���ض أن يواجه مرضه، ويصارعه 
وحي���دًا، دون أن تمت���د له ي���د واحدة، 
وأصب���ح على العريس أن يتس���لل إلى 
ش���هيدًا،  باعتباره  بتابوت،  عروس���ه 
تحمله سيارة إسعاف! أصبح عليه أن 
يحتمل النص���ال الطويلة لخناجر جنود 
الحواجز التي تخترق النعش لتتأكد من 

خلوه من الحياة!

لمج���زرة،  بحاج���ة  العال���م  كان 
الجتياح، لمحرقة، إلب���ادة، كي يرى 
ذلك كل���ه، ولم يكن أمام غزة س���وى 
أن تصمد وحيدة بأحيائها وشهدائها، 
وسجنائها، لكي ينسى أطفالها أيضًا، 
ولو ألس���ابيع قليلة، تلك اللعبة التي 
زّجهم االنقس���ام فيها مشّوهًا كل شيء 
فيه���م، أطفالها الذي���ن باتوا، صبيحة 
العيد، يلعبون ببنادقهم البالستيكية، 
لعب���ة )فتح.. وحم���اس( بعد أن كانوا 
يلعب���ون طوال عمره���م لعبة )عرب.. 
ويهود!( وكان على األم، األم نفس���ها 
أن تصرخ ف���ي وجه ولديها اللذين ظاّل 
يتش���اجران ط���ول الوق���ت، كل منهما 
يداف���ع عن تنظيمه: م���ش عارفة على 
إي���ش بتتقاتل���وا، ما ه���وِّ إذا ُكنت مع 
)حماس( إس���رائيل بتقتلك، وإذا كنت 
م���ع )الِجهاد( إس���رائيل بتقتلك، وإذا 
كنت م���ع )فِتح( أو مع )الّش���عبية( أو 
)الّديموقراطية( إسرائيل بتقتلك، وإذا 
كن���ت مع المقاومة إس���رائيل بتقتلك، 
وإذا كن���ت مع االستس���الم إس���رائيل 
بتقتل���ك، وإذا كن���ت م���ع أب���و عّمار 
إس���رائيل بتقتل���ك، وإذا كنت ضده، 
إس���رائيل بتقتلك، وإذا كن���ت بتفتح 
باك على شان تشوف شو صاير،  الشِّ
بيجي قناص وُبقتلك. وإذا كنت ماشي 
في الش���ارع أو نايم ف���ي بيتك وبس 
في حالك، بيجي صاروخ من الّس���ما 
وبقتل���ك!!! وعلى إيش إنتو بتتقاتلوا 

واهلل ما اني فاهمة؟!

كان قل���ب األم صادقًا، لكن ذلك لم 
يكن كافي���ًا لكي ُتلّم تل���ك األم الطيبة 

بكل ظالل الصورة!

lll

كم ألف شيء ستنسى، حين تكتب 
ألفًا وخمسمئة كلمة عن مدينة كغزة؟!

ه���ل تكتب ع���ن البحر ال���ذي ُيحّظر 
علي���ه الوصول إلى الب���ّر! أم البر الذي 
ال يستطيع بلوغ البحر إال إذا دفع ذلك 
الثمن الباه���ظ الذي دفعته الطفلة هدى 
غالية الت���ي قتل أهلها جميعهم، لمجرد 
أنهم تجرؤوا وتمددوا على رمل مدينتهم 

قبالة الزوارق البحرية اإلسرائيلية؟ 

ه���ل تكتب ع���ن البحر ال���ذي حّوله 
الصهاينة إلى مقبرة ألسطول الحرية، 
أم عن أطف���ال غزة الذي���ن وقفوا على 
الش���اطئ وراحوا ينثرون األزهار فوق 
ذلك القبر األزرق الواسع!، ألن الشهداء 

لم يستطيعوا بلوغ الشاطئ؟

ه���ل تكتب عن أزهار غزة نفس���ها، 
الب���ّرادات لتواجه  الت���ي ُأخرجْت م���ن 
الذب���ول حزينة ووحي���دة، ليتّم وضع 
الشهداء مكانها، بعد أن ضاقت ثالجات 
المستش���فيات بما رحبت، وغدت أعداد 
الش���هداء ف���وق طاقته���ا االس���تيعابية 
من جثث األطفال والش���يوخ والش���باب 
والنس���اء؟ أم تكتب عن عيون أطفالها، 
التي تفنن الجنود في فقئها برصاصهم 
المطاطي؟ أم تكتب عن القناص نفس���ه 
الذي سألته الصحفية عميرة هيس ذات 
يوم، فكان هذا الحوار الغرائبي بعد أن 
اعترف بأن قيادته تس���مح له بإطالق 
النار على أيِّ طف���ل عمره أقّل من اثني 

عشر عاًما:

- ولك���ن كي���ف تعرف���ون أن الطفل 
أكب���ر من ذلك أو أصغ���ر، وأنتم هناك 
خْلف الحواجز أو فوق األبراج؟! تس���أل 

عميرة.

فيرد القناص: نحن ال نس���تطيع أن 
نطلب من كلِّ طفل إبراز شهادة ميالده 

قبل أن نقتله!

هل تتحدث عن حديقة حيوان غزة، 
التي لم ين���ج من كائناتها ال الغزال وال 
التمس���اح وال الضبع بس���بب القصف، 
والج���وع، فوجدت الحيوانات نفس���ها 
مضطرة أن يأكل بعضها بعضًا؟ أم عن 
ذلك األس���د الذي تم تهريبه، فاستيقظ 
في وس���ط النفق، ألن أثر التخدير في 

رحلته الطويلة إلى القفص األكبر طالت 
أكثر مما يجب؟!

ه���ل تتحدث ع���ن كوميدي���ا األنفاق 
أم تراجيديته���ا؟! حين تق���رأ فتوى وزير 
األوقاف الفلسطيني، ذاك، في رام اهلل، 
الفت���وى التي أباحت لنظام مبارك إقامة 
جدار عازل، لكي يحمي مصر من أس���ى 
غزة! أم تع���ود لتتحدث ع���ن غزة التي 
عينها على الطائ���ر ويدها على الرغيف؟ 
ولذل���ك يمض���ي أطفالها نحو الش���اطئ 
ويطلق���ون 3200 طائ���رة ورقي���ة ف���ي 
سمائها، وحين يكتش���فون أنها لم تكن 
كافية لكي تحّلق غزة نفس���ها، يطلقون 
في العام التال���ي 7202 طائرة ورقية، 
محطمين بذلك الرقم القياس���ي العالمي! 
لكن كل تلك الطائ���رات الملّونة الُمحّلقة 
ل���م تك���ن كافية لكي يش���عر طف���ل غزة 

بحريته.

lll

في بداي���ة الفيلم الوثائق���ي الجميل 
)عايش���ين( نفاجأ بمركب���ة فضائية في 
حديق���ة لألطف���ال بغزة! وحي���ن ندقق، 
نكتشف أن المركبة صنعت من صهريج 
مياه كبير، طويل، ثم صنعت له مقدمة 
صاروخية مدببة تحاك���ي أفضل نماذج 
صواريخ الفضاء، وفي نهايته ما يشبه 
مسننات ومراوح محرك عمالق، وعليه 

كتب بخط واضح: )سفينة الفضاء(.

ل���م يطل���ق أطف���ال غ���زة الطائرات 
الورقية ليبتعدوا عن أرض مدينتهم، ولم 
يصنعوا المركبة الفضائية الستبدال غزة 
بكوكب آخر، بل ليحّسوا قلياًل، كما كان 
يحّس بسيس���و، أنهم أعلى من األسوار 
ومن الج���دران العازل���ة، وليتذكروا أن 
العصافير كانت تطير في السماء.. أولم 
يصرخ ذلك الرجل في فيلم وثائقي آخر: 
ي���ا عّمي، بع���د القصف، ل���م يعد هناك 
عصافي���ر في غ���زة، يا عم���ي، ما فيش 

عصافير!

هناك مثل فلسطيني يقول، شارحًا 
س���وء أحوال البش���ر: عايش���ين من قلَّة 
الموت! لكن عبقرية غزة تصوغ المثل من 
جديد، دون أن يختفي األس���ى: عايشين 

رغم كثرة الموت!
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اليوم األول 
القوُس مشدوٌد تمامًا، يحاكي أوتار 
كمنجت���ه، فيم���ا طائ���ر ضخ���م يضرب 
البرُج السكني.  ضرباته األولى، يرتعُد 
يرتدُّ قوُس الكمنجة إلى الخلف مرتجفًا، 
أضب���ط إيقاعه محاواًل الس���يطرة على 
خوف في عيني معل�مة الكمنجة. أسحبها 

إلى ال�منطقة األكثر أمنًا في البيت.
أبتس���م في محاولة للتخفيف عنها. 
ه���م يش���تغلون ف���ي األعل���ى ويهدمون 

ونحن نعزف ال�موسيقى.
تنتابن���ي أفكار هس���تيرية، ماذا لو 
خرجنا وعزفنا قلياًل فوق تلك األنقاض؟ 
ه���ل س���يغرد ه���ذا الطائ���ر ويرف���رف 
بجناحي���ه مبتع���دًا.؟ تبتس���م بح���زن، 

نبدأ م���ن جديد بع���زف مقطوعة »أغنية 
حزينة« لتشايكوفس���كي، يهوي القوس 
بحزن عل���ى كمنجته فيما الغضب ينهال 

من السماء. 
محاول���ًة  االتص���االت  تتس���ابق 

االستفسار! ماذا يحدث؟
بيأس أودع معل�مت���ي، فالدرس ل�م 
يكتمل بع���د، إال أنني أصبحت أخش���ى 

على سالمتها. أودعها لدرس قادم.

اليوم الثاني
فيما الكمنج���ة خائفة في صندوقها. 
تع���زف  الس���ماء  ف���ي  الحدي���د  طي���ور 

موسيقاها من نوتة أشالء غزة.
أحتمي من موت أراه وأشم رائحته 

بكتاب، أحاول التالش���ي في���ه، ال أريد 
أن أك���ون فيه البطلة أو الراوي أو حتى 
زاوية في ش���ارع، بل نقطة أو فاصلة، 
أو عل���ى أبع���د تقدي���ر عالم���ة تعج���ب 

واستفهام.
أتس���اءل: أهو االختب���اء خوفًا على 
الحي���اة أم هروبًا منه���ا لورق فيه تملك 
قرار إنهاء جملتك وقلب الصفحة ربما!.

اليوم الثالث
أنظ���ر م���ن نافذت���ي ال�مستوحش���ة 
للش���ارع ال���ذي هجرت���ه أق���دام ال�مارة 
وصوت الباع���ة الذين طال�ما أزعجوني 
بصخبهم مطلقة عليهم آالف الش���تائم، 
اآلن حس���بي صوت واحد ألش���عر أنني 
عل���ى قيد الحي���اة ولتش���عر ال�مدينة أن 
األحي���اء ما زالوا كذل���ك يدقون أجراس 

الحياة فيها.
يمر قطيع من األغنام جازف راعيها 
بنفس���ه كي ت���أكل أغنامه م���ا تبقى من 
عش���ب هجره ال�مطر، يتهل���ل الفرح في 
قلبي كطفل صغير إذ ل�محت الصغيرات 
وهي تثغو ماء م���اء. أغبطهم وأتوارى 

خلف الستائر.

اليوم الرابع 
أيقظتن���ي الش���مس م���ن صح���وي 
فغسلت وجهي بنورها، واغتبطت لفكرة 
أن اإلنس���ان ل�م يقَو بعد أن يبتكر فكرة 
شيطانية ويحجبها عمن يحارب ويكره. 

فغزة ال�متعبة ال�مظل�مة يكفيها ليلها.

اليوم الخامس 
ما زال الرصاص ال�مصبوب ينصب 
عل���ى ال�مدينة. يمنح���ون األجانب الحق 
في مغادرتها، يس���تثنونهم من الحرب. 
أتصل بمعل�مت���ي، يخبرني زوجها أنها 
غادرت. لقد غ���ادرت الكمنجة ال�مدينة، 
ال�موس���يقى ترفع يديها مستسل�مة أمام 

الرصاص.
أخرج كمنجت���ي من تابوتها وأعزف 
»أغنية حزينة«، يتورم جفناي؛ فأخجل 
أن أب���وح لزوج���ي أنن���ي أبك���ي رحيل 

مدرستي ووحدة كمنجتي. 
اآلن فقط أصبحت غزة يتيمة.

أغنية حزينة لغزة
خمسة أيام تحت الحصار

 جناح عو�ض اهلل -غزة



3839 3839

ال يمكنن���ي أن أش���بهها بلينينجراد 
الس���وفياتية أو تيمش���وارا الروماني���ة 
أو غيره���ا من مدن البطول���ة والثورة. 
فل���كل مدين���ة خصوصيته���ا.. بنغازي 
ليست مدينة صامدة.. هي مدينة تهاجم 

دائمًا.
بنغازي تعتبر واحدة من مدن العالم 
المعارضة والمنتفض���ة دائمًا في وجه 
الحكام، منذ عه���د األغريق حيث قطعت 
رأس الحاك���م المرس���ل إليه���ا من قبل 
الفرس الذين كانوا يحكمون مصر آنذاك، 
أركيس���لوس الثالث َوَرمْته في البحر..

ومنذ أن اس���تولى القذاف���ي على الحكم 
عبر انقالب عس���كري ع���ام 1969 وهي 
ل���م تتوقف عن معارضت���ه واالنتفاض 
ضده في كل مناس���بة. وقام بمحاربتها 
والبوليسية  العسكرية  الوسائل  بشتى 
التحتية ونش���ر  البنى  والقبلية، وهدم 
المخدرات والفس���اد وإفقار ناسها. فقام 
بإع���دام ش���بابها الثائ���ر ف���ي الميادين 
العامة والمالعب الرياضية عبر الشنق 
ِلبثِّ الرعب في بقية السكان.. وتم سجن 
اآلالف من ش���بابها، ليتم قتل معظمهم 
في مذبحة سجن بوسليم الشهيرة عام 
1996. ورغم كل هذه المذابح فبنغازي 
لم تيأس، وظلت تقاومه وصابرة عليه 
لتقض���ي عليه نهائيًا عب���ر ثورة كبرى 
انطلقت في 17 فبراير بصورة رس���مية 
وف���ي 15 من���ه كعملية اس���تباقية لكل 
خططه األمنية المجهزة ليوم االنتفاض 
المعل���ن، حيث صرخ الناس بش���عارها 
المعروف : نوضي نوضي يا بنغازي.. 
جاء اليوم اللي فيه أتراجي )استيقظي 
يا بنغازي حان اليوم الذي تنتظرينه(. 
ولتخرج بنغازي عن بكرة أبيها وجدها 
إلى الشارع، ولتواجه كتائب الديكتاتور 
بصدورها العارية، ولتنتش���ر الشرارة 
الحق���ًا فتخرج المظاه���رات في كل مدن 
ليبي���ا مؤيدة لث���ورة بنغ���ازي وهاتفة 
: بنغ���ازي مانك���ش بروح���ك.. نح���ن 
وبالدم  وبال���روح  ضمادين جروحك.. 
نفديك يا بنغازي.. ولتعلن مدن الزنتان 
ومصراتة وطرابلس والخمس وأجدابيا 
وكل مدن ش���رق ليبيا الثورة ولتحطم 
الوثن، ولنرى المشهد الرائع من مدينة 

بنغازي
رماد األوثان

حممد الأ�سفر - بنغازي
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طبرق حيث تم إسقاط مجسمات الكتاب 
األخضر وهدمها نهائيًا من العقول ومن 

الجغرافيا
lll

بنغازي أسس���ها األغريق عام 525 
ق.م.. له���ا عدة أس���ماء تعبر عن حقب 
هيس���بيريديس   : عاش���تها  تاريخي���ة 
أو يوس���بريدس باليوناني���ة وتعن���ي 
حدائ���ق التفاح الذهبي ذي األس���طورة 
المعروفة، التي بطلها هرقل وما يلحقها 
من ميثولوجي���ة أغريقية نقرأ عنها عند 
ذكر نهر النسيان الليثي، نهر الليثي هذا 
النهر يقال عنه أنه يدخل كل من يشرب 
منه إلى العالم الس���فلي لي���رى العذاب 
وليح���س بألم الفق���د.. برنيقي نس���بة 
إلى األميرة برنيك���ي زوجة بطليموس 
الثال���ث، وارتقائها معه عرش مصر في 
ع���ام 246 ق.م.. برق���ة اس���م إغريقي 
يعبر عن إقليم ش���رق ليبيا كله، أطلق 
عليه���ا إبان الفتح اإلس���المي لش���مال 
إفريقي���ا الذي قاده عم���رو بن العاص، 
حيث قال ابنه عبد اهلل عنها: »لوال مالي 
بالحج���از لنزلت ببرقة فم���ا أعلم منزاًل 
أس���لم وال أعزل منها«.. ثم بنغازي في 
عصر العثمانيين األت���راك.. لكن بعيدًا 
عن التاري���خ ومؤرخيه الذين يؤرخون 
للقوة وللشهرة بالدرجة األولى، عرفت 
بنغازي باسم شعبّي انبثق من معاملة 
أهلها لكل من يحط بها ويرمي مرساته 
في س���بختها ليعيش فيها.. هذا االس���م 
الش���عبي هو »رباي���ة الذاي���ح« )مربية 
التائه(.. ف���ي رباية الذاي���ح يمكن ألي 
إنس���ان أن يعيش ويعم���ل ويبني بيتا 

ويتزوج من نساء المدينة.
كوزمبولي���ة  مدين���ة  بنغ���ازي 
الع���رب واألمازيغ  س���كانها خليط من 
والمالطيي���ن  واليونانيي���ن  واليه���ود 
والفزانيين  والتبو  والطوارق  واألتراك 

والبلقانيين وغيرهم.. 
lll

بنغازي مدينة الملح.. أرضها سبخة 
تنتج ملحًا نقيًا.. استعملها العثمانيون 
كمين���اء لتصدير المل���ح.. مكان تجميع 
المل���ح اآلن ب���ه أكبر حديق���ة ببنغازي 
وقري���ب جدًا م���ن المين���اء.. وتنبت فيه 

أش���جار عمالقة.. وقت األصيل يمكنك 
الجلوس هناك، واالس���تماع إلى زقزقة 
الطيور العائدة إلى أعشاش���ها.. زقزقة 
تغني���ك ع���ن كل موس���يقى العال���م.. 
زقزق���ة يعزفه���ا الوج���ود م���ن خ���الل 
حناجر صغي���رة.. وأفضل أنواع الملح 
في بنغ���ازي هو ملح س���احل كركورة 
الذي تغنى ب���ه المغنون: يا محني ذيل 
العصف���ورة.... عليك ماليح كركورة.. 
وس���افرت ه���ذه األغني���ة عب���ر الزمن 
ألصالته���ا ولميالدها في لحظة جماهير 
ولحظة مل���ح فوصلت إل���ى الكثير من 
البلدان، ووظفها الشعراء والمتظاهرون 
في الش���وارع من أجل المطالبة بالعدالة 
ودرء الظلم، فتس���معها والناس تصيح 
به���ا بصيغ���ة أخ���رى: يا محن���ي ذيل 

الكتكوت.. والظالم يهلك ويموت.
lll

يوم 17 فبراير في بنغازي له تاريخ 
مؤلم ومفرح.. 17 فبراير 1986 بمجمع 
س���ليمان الضراط الرياضي ت���م إعدام 
مجموعة من الش���باب المسلم الملتزم، 
الذي���ن حاربوا المفس���دين ف���ي األرض 
من مليش���يات اللج���ان الثوري���ة الذين 
كانوا يطبقون مقول���ة التجارة ظاهرة 
الفالحين  من  فيصادرون  اس���تغاللية، 
ش���حنات الطماطم، ويقومون بهرسها 
أمام أعينهم بواس���طة البلدوزر كافرين 
بنعمة الرب. يدوس���ون عرق الفالحين 
ويقتلون أرواحهم النباتية التي ربوها 
موس���مًا كاماًل على مرأى م���ن أعينهم، 
ويتم أيضًا إهانتهم وضربهم، ومن يبدي 
مقاومة ولو بسيطة يتم نقله لمعسكر 7 
أبريل أمام الجامعة حي���ث ُيعذَّب، وقد 
يموت تحت التعذيب. لقد تم شنق هؤالء 
الش���باب الطيبين أم���ام المأل، وتم نقل 
عملية الش���نق في التلفزيون مباشرة. 
وشاهدنا لألس���ف الش���ديد أثناء تنفيذ 
اإلع���دام مناظر مخزية، حيث قام بعض 
أعضاء وعضوات هذه اللجان الفاس���قة 
بالتعلق في المشنوقين الشهداء من أجل 
جذبهم إلى أس���فل أكثر وس���ط هتافات 
دموية تقول: »يا معمر سير وال تهتم.. 
يا معمر انصفوهم بالدم«، »ال نرحم من 
خان.. ش���نقًا في الميدان«، وغيرها من 

تفاهات عصر القذافي المستبد.
بنغازي وط���ن داخل مدين���ة.. كل 
ليبيا تحبه���ا وتلجأ إليها ف���ي المحن.. 
وفي المسّرات تبتعد عنها دون أن تهتم 
بنغازي له���ذه األمور فملحه���ا يخبرها 
دائمًا بطبائع العب���اد، ويمنحها الكثير 
م���ن الصب���ر.. منها تنطل���ق األحداث.. 
1-9-1969 يق���رأ منه���ا القذاف���ي بيان 
ثورته األول التي هي في الواقع انقالب 
مستتر بثورة ويحاول أن يسميها مدينة 
البيان األول لكنها ترفض االس���م وتظل 
بنغازى المتمردة الثائرة كما هي.. في 
24-12-1951  يعلن منها الملك إدريس 
السنوسي من شرفة قصر المنار، الذي 
أه���داه الملك ليك���ون مق���رًا للجامعة، 
استقالل ليبيا.. في العام الماضي أعلن 
منه���ا المستش���ار مصطف���ى عبدالجليل 
اس���تقالل ليبيا بع���د تحري���ر كل المدن 
عبر خطاب ال يلي���ق بما قدمت ليبيا من 
تضحيات وش���هداء لتكون ليبيا حرة.. 
حي���ث أن خطاب���ه لم يعج���ب الجميع، 
وم���ن ضمن ما جاء فيه أنه يش���جع أن 
يت���زوج كل ليب���ي أربع نس���اء.. وهذا 
األمر اعتبره البعض كنوع من المغازلة 
للتيار اإلسالمي الذي ساهم في اإلطاحة 
بالديكتاتور والثورة مس���اهمة فعلية.. 
في بنغ���ازي بن���ى القذافي مستش���فى 
أطلق عليه )مركز بنغازي الطبي( يسع 
1200 س���رير، وفي الوقت نفس���ه قتل 
صي���ف 1996 في لحظ���ة واحدة داخل 
سجن بوس���ليم 1270 ليبي أعزل دون 
أي محاكمة.. في بنغازي هدرت الكثير 
من الدماء والدموع والعرق.. لكن فرحة 
الث���ورة ضم���دت كل ش���يء.. وأعادت 
لسكان المدينة وليبيا أرواحهم نقية كما 
خلقها اهلل.. في بنغازي يمكنك أن تمس 
اإلبداع مس���ًا وتشارك فيه وتكون جزءًا 
منه.. فالمدينة قبل���ت كل األغاني التي 
أتت بها الناس التي تس���كنها ولم تضق 
ذرعًا بأي لون فن���ي. ففيها تجد الغناء 
العرب���ي والمالوف األندلس���ي والغناء 
الشعبي من بادية ومرسكاوي، وحتى 
الغن���اء الغرب���ي عبر كلم���ات عربية أو 
ليبية ش���عبية كم���ا قدمه للمش���هد منذ 

السبعينيات الفنان أحمد فكرون.. 
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أنجبت بنغ���ازي الكثير من الفنانين 
واألدباء والرياضيين وتميز كل ش���يء 
فيه���ا باإلب���داع الراقي.. يهيم اإلنس���ان 
بأغاٍن جميلة كرائعة عادل عبدالمجيد : 
»هز الشوق حنايا الخاطر.. هدر دمعك 
يا عين���ي ماطر.. خطرت انت مس���حت 
دموعي.. خطرت انت نورت شموعي.. 
يللي حت���ى وانت مباع���د.. وين تخطر 

تهدى الخواطر.«
وعلى الصعيد األدبي برز من بنغازي 
عدة كتاب كبار منهم: الصادق النيهوم، 
وخليفة الفاخري، وقبلهما الشاعر أحمد 
وهبي  والمؤرخ���ون  المه���دوي،  رفيق 
الب���وري ومحمد بازامة وس���الم الكبتي 
ومحمد المفت���ي والمترجم محمد الوافي  
والصحافية خديجة الجهمي والتشكيلي 
ع���وض عبي���ده وغيره���م.. أينما حلت 
بنغازي تجد المتعة سواء في الرياضة 
أو الفن أو الكتاب���ة.. مدينة تفوز دائمًا 
لكن عندما تخس���ر ال تحقد.. عانت مثل 
مدن ليبي���ا األخرى من وي���الت الحرب 
العالمية الثاني���ة.. وقبلها من االحتالل 
اإليطالي الذي ش���نق عم���ر المختار في 
قري���ة س���لوق.. ليقام ل���ه ضريح في 
وسط بنغازي ليكون رمزًا للمدينة. لكن 
لألس���ف غار القذافي من هذا الرمز الذي 
يلت���ف حوله كل أهل بنغ���ازي وليبيا، 
فقام به���دم الضريح ونق���ل الرفات إلى 
بلدة سلوق، حيث استشهد ليظل المكان 
حديق���ة مهمل���ة ش���كاًل، لك���ن مضمونًا 
فإنه���ا في القل���ب وكل الن���اس تزورها 
وتجلس فيها، وتش���عر داخلها باألمان 

والحميمية. 
lll

بمبانيها  معماري���ًا  بنغ���ازي  تتميز 
القديم���ة الت���ي بناه���ا اإليطالي���ون في 
شوارعها الرئيسية. ولألسف مرة أخرى 
هن���اك الكثير م���ن المبان���ي التاريخية 
ق���د تم هدمها ف���ي عص���ر القذافي، مثل 
مبنى س���وق الظالم، حي���ث هدمه أحد 
رجال القذافي بدعوة محاربة التجارة، 
باعتبارها ظاهرة اس���تغاللية، وأيضًا 
هدم ن���ادي األهلي ببنغازي بكؤوس���ه 
وصاالت���ه وكل مرافق���ه ألن���ه تح���ول 
إلى رم���ز ألهل بنغ���ازي، وألنه إحدى 

مؤسس���ات جمعية عمر المختار القديمة 
ذات النشاط السياسي الراقي. لم يتبق 
في بنغازي الكثير م���ن المباني األثرية 
حتى القصر التركي بمنطقة البركة رغم 
صيانته ص���ار آياًل للس���قوط والناس 
تنتظ���ر البدء ف���ي االهتم���ام بتاريخها 
المعم���اري وبكل آثار بنغ���ازي وليبيا 
التي تعرض معظمها للس���رقة والتدمير 
نتيج���ة ع���دم االهتم���ام من قب���ل دولة 

الدكتاتور. 
lll

بنغازي مدينة ليست صامدة.. هي 
مدين���ة تهاجم دائمًا.. ال تق���اوم أو ترد 
كي���د األع���داء.. إنما تهاجمه���م وتقضي 
عليهم في عقر دارهم وترمي برؤوسهم 
في البحر أو إلى مزبلة التاريخ.. فرقها 
الرياضية ال تدافع أبدًا.. دائمًا تهاجم.. 
دائم���ًا تس���جل األهداف.. ه���ي األول.. 
ش���بابها ال يتحدثون كثيرًا عند الشجار 
ويضرب���ون الخص���م أواًل ث���م الحديث 
والتس���ويات الحقًا.. روح الملح في كل 
من سكن المدينة.. الملح في بنغازي كما 
النيل في مصر.. سر يجمع الناس إليه 
ر ش���باب ليبيا من  ويؤثر فيهم.. لقد َفجَّ
مدينة بنغازي في فبراير 2011 الثورة.. 
لكن ه���ذه الثورة لم تحقق أهدافها.. من 
يقودها هم رجال القذافي نفسه.. رئيس 
مجلس���ها وزير عدل القذافي الس���ابق.. 
الظروف جلبته وهو لم يمانع في القفز 
في العربة.. وعد باالستقالة بعد تحرير 
ليبي���ا لكنه وجد الكرس���ي مريحًا فأنكر 

وع���ده.. كل م���ن كان في عه���د القذافي 
أموره جيدة في عهد المجلس االنتقالي 
وج���د الترحيب والتقدي���ر والمناصب.. 
جرحى تم إهمالهم.. شفافية ال توجد.. 
جرائم ترتك���ب وال قبض عل���ى الجناة 
مث���ل جريمة مقت���ل الش���هيد عبدالفتاح 
يونس قائ���د الجيش.. أم���وال تصرف 
هك���ذا وبب���ذخ عل���ى أعض���اء المجلس 
وزبانيته���م.. تعيين���ات بالواس���طة.. 
الس���فارات يقودها نفس رجال القذافي 
الس���ابقين الذي���ن كان���وا يدعمونه في 
قتل���ه للثوار حتى قبل س���قوط س���رت 
وطرابل���س بقلي���ل.. الش���ارع احتقن.. 
يقول���ون إن بنغازي س���تكون عاصمة 
اقتصادي���ة عاصم���ة ثقافي���ة عاصم���ة 
ك���ذا.. بنغازي ال تح���ب أن تكون مركزًا 
إداريًا.. تحب أن تك���ون نواة للحياة.. 
ملحًا للحياة.. ملحًا لخير ليبيا النبيل.. 
ملح���ًا للثورة.. في يوم 12 ديس���مبر/

ش���باب  خ���رج  األول2011..  كان���ون 
المدين���ة واعتصموا في ميدان الش���جرة 
وباالنتخاب���ات  بالدس���تور  مطالبي���ن 
وبإبعاد المجرمين ومس���اعدي الطاغية 
ع���ن أي مناصب في ليبي���ا الجديدة بل 
الدعوة إلى محاكمتهم هاتفين بشعارات 
جديدة ولدت تلقائيًا : انموتوا شهداء.. 
الضحك علين���ا ال... يا بنغازي نوضي 
تّوا ) اآلن( والمجلس كملها دّوة )وعود 
كاذبة( ونوضي نوض���ي يا بنغازي.. 
الثورة سرقوها الكوازي ) األوباش (.. 
سرعان ما تحول الميدان إلى خلية نحل 
وإلى مجموعات تناقش السياسة وإلى 
لجان تقدم الش���اي والطع���ام والقهوة 
والبطاطي���ن للمعتصمين. وفي وس���ط 
الميدان كانت هناك ش���جرة قديمة لكنها 
اجتثت نتيجة إهمال دولة الديكتاتورية. 
لكن الشباب المعتصم قام بزرع شجرة 
جدي���دة مكانها وتم ريها م���ن قبل الرب 
عبر المطر الذي هطل مدرارًا متزامنًا مع 
االعتصام بعد توقفه ألسابيع.. اآلن في 
وسط الميدان شجرة.. شجرته القديمة 
عادت من جديد ب���روح جديدة.. لم يعد 
الميدان عاري���ًا.. ثوار ليبيا في بنغازي 
كسوه بش���جرة )ال(.. الكل يلتف حولها 

وينشد أناشيد الحرية.

بنغازي وطن داخل 
مدينة.. كل ليبيا 

تحبها وتلجأ إليها 
في المحن.. وفي 

المسرّات تبتعد عنها 
دون أن تهتم بنغازي 

لهذه األمور فملحها 
يخبرها دائمًا بطبائع 

العباد
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بني ال�ضفتني

 إيزابيلال كاميرا

روما: مدينة الثورة 

كان للثورات العربية، التي زعزعت النظام السياسي في 
الشاطئ الجنوبي للبحر األبيض المتوسط، آثاٌر في العديد 
من الم���دن األوروبية حيث هاج���ر آالف العرب، من مصر، 

وتونس، والمغرب، وسورية، وفلسطين، األردن، إلخ.
وكما هو معروف اندلعت الش���رارة في تونس ثم انتقلت 
إلى مصر، حتى أصبح »مي���دان التحرير« في القاهرة رمزًا 
لجميع الثورات. هذا الميدان لم يعلِّم العرب وحدهم، ولكنه 
َعلَّم أيضًا العديد م���ن األوروبيين، بأنهم ال يجب أن ينحنوا 
أمام التجاوزات، والظلم، والعنف، وإنما يستطيعون أيضًا 
أن يقاوموا مقاومة سلمية، صامدين في مكانهم بكل معنى 
الكلمة. معتصمين في أفضل األحوال داخل خيام من المشمع 
والخشب، وأي شيء كان في متناول المتظاهرين. وتم كل 
هذا تحت أعين الكاميرات التي جاءت من جميع أنحاء العالم 
ونقل���ت صورهم للماليي���ن من الع���رب والمصريين في كل 

مكان.
ف���ي مدينتي، روما، على س���بيل المث���ال، حيث يعيش 
عشرات اآلالف من المصريين باإلقامة النظامية والعديد من 
ون بالمهاجرين غير الش���رعيين،  اآلالف اآلخرين ممن يس���مَّ
تاب���ع المصريون أحداث الميدان بحماس���ة كبيرة وبانفعال 
عاطفي لمن يعيش مغترب���ًا عن أهله. بدأ هؤالء المصريون 
يقضون أيامهم أمام شاشات التليفزيون أو أجهزة الكمبيوتر 
لك���ي يش���اركوا، عل���ى األقل رمزي���ًا، فيم���ا كان يحدث في 

مدنهم.
ولكن م���ا الذي تغير عندنا في مدينتن���ا؟ االحترام، نعم، 
احت���رام جميع أولئ���ك الذين التصقوا بالشاش���ات والغصة 
ف���ي قلوبه���م، والرعب مما يمكن أن يحدث ل���و تعرفوا على 
وجوه أحبائهم بين المصابين أو القتلى التي كانت كاميرات 
التليفزيون غير الرحيمة من العالم كله تمطرنا بها، وتجعلنا 
نح���ن أيضًا مش���اركين فيما يحدث على الش���اطئ اآلخر من 

المتوسط.
تمتلئ ش���وارع روم���ا بمحالت بيع الفاكه���ة والتي يدير 
المصريون معظمها اليوم، وكذلك أكشاك بيع الورد، والتي 
تتميز فيها أكش���اك المصريين بأنها تظل مفتوحة 24 ساعة 
ن ليالي روم���ا. قبل وصول  ف���ي اليوم، لكي تض���يء وتلوِّ
المصريي���ن لم يك���ن هذا يحدث.. كان يكف���ي أن تدخل محل 
فاكه���ة لكي تش���تري كيلو برتقال أو تدخل كش���ك ورد لكي 

تبت���اع باق���ة، حتى تدرك أن ش���يئًا مختلفًا يح���دث لهؤالء 
األش���خاص الذين كانوا بِرقَّة وذوق يجاهدون حتى يظهروا 
بمظهر ع���ادي مع زبائن روما، ولك���ن عيونهم كان تختزن 
وتعبر ع���ن كل جزع العالم. فإذا دققت النظر س���وف تدرك 
أن هناك صوتًا يأتي ممن يلتصق بالشاش���ة، في المواضع 
الخلفية م���ن المحل، ويعلق مع غيره م���ن بني وطنه على 
الصور التي تمزق القلب التي كانت تأتي من المدن المصرية. 
وهكذا أيضًا كان الزبون الشارد غير المهتم الذي يرى هؤالء 

األشخاص يراهم بعين أخرى، بحس إنساني مختلف. 
في تلك األيام كنا نس���مع من اإليطاليين أنفسهم عبارات 
مثل: »ليت���ه يصل إلينا نح���ن أيضًا الربي���ع العربي؟«، بل 
وببس���اطة ش���ديدة ظهرت ف���ي مرحلة معينة على ش���بكة 
اإلنترنت دعوات من ش���بابنا تش���جع اإليطاليين على تقليد 
المث���ال ال���ذي قدم���ه أصدقاؤن���ا التونس���يون والمصريون 
والليبيون. كان العرب يلقوننا دروسًا جميلة في السياسة، 
فف���ي نهاية األمر كان يكفي االتفاق عبر اإلنترنت حتى ينزل 
المحتجون الغاضبون اإلس���بان واإلنكليز واإليطاليون إلى 

الميدان لكي يعبروا عن اختالفهم مع حكوماتهم. 
ف���ي الش���هور الماضية انتش���رت عل���ى اإلنترنت صورة 
لفرعون له وجه بيرلسكوني ومكتوب تحتها »ارحل«، وهي 
باإليطالية العامية تكتب »سبارك« والجناس الناقص بينها 

وبين »مبارك« واضح.
أما تعبير »الربيع« والذي اس���تهلك في الثورات العربية 
فقد ح���ل محله تعبي���ر »الغاضبين« ف���ي احتجاجات المدن 
األوروبي���ة، ولكنه���ا كانت تقلد احتجاجات مي���دان التحرير 
بالفت���ات وخيام واعتصام���ات مرتجلة وبكل ما تس���تطيع 
المخيلة المتوس���طية أن تخترعه. ربما كان الخالف الوحيد 
أن خي���ام المعتصمين األوروبيين كان���ت أفضل حااًل، ومن 
م���اركات محترم���ة، من تل���ك التي تس���تخدم في س���ياحة 
المخيمات. لكن هدف شبابنا كان مماثاًل لهدف شباب العرب 

الذي كانوا يريدون تغيير شيء ما في بالدهم. 
وبع���د ذل���ك يبقى لنا أن نتس���اءل ما إذا كان���ت الثورات 
العربية في الش���هور الماضية قد غيرت وجه المدن العربية 
فقط، أم غيرت أيضًا وجه عواصمنا األوروبية!، وما إذا كان 
هناك شك بأنه بعد هذا الصدى الهادر لكل تلك االحتجاجات 

لن يعود كل شيء كما كان، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت!. 
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اس���م تيزي وزو )100 كلم ش���رقي 
أساس���ًا  العاصمة(يرتب���ط  الجزائ���ر 
بالصم���ود، فه���ي المنطقة الت���ي تبنت 
النضال منذ عقود، وفيها سقط االستعمار 
الفرنسي. حيث يذكر المؤرخون والذين 
عايش���وا الث���ورة التحريري���ة )1954 – 
1962( أن تي���زي وزو المعروفة باس���م 
»القبائ���ل الكب���رى« س���اهمت بأكثر من 
80 بالمائة في تحري���ر الجزائر. طبيعة 
المنطقة الجبلية ووعورة مسالكها شكلت 
قاعدة خلفي���ة لوحدات جي���ش التحرير 

الوطني، ومخبأ لكبار قادة الثورة.
التاري���خ الرس���مي ي���دون  إذا كان 
انط���الق الثورة التحريري���ة في الفاتح 
الثاني 1954، فان  من نوفمبر/تشرين 
الحقيقة التاريخية تؤكد أن سكان تيزي 
وزو فج���روا الثورة ع���ام 1947 بقيادة 
الزعيم كري���م بلقاس���م، بمنطقتي آيت 
يح���ي موس���ى وذراع المي���زان)30 كلم 
جنوب غ���رب المدينة(، حيث اس���تطاع 
أن يجمع عددًا كبيرًا من الشباب الثوري 
للتمرد على االس���تعمار الفرنسي، الذي 
وصفهم آنذاك بالجماعة اإلرهابية. في 
تيزي وزو ولد وكبر أش���هر قادة الثورة 
التحريرية، على غ���رار عبان رمضان، 
عميروش آيت حمودة، علي مالح، أعمر 

والح���اج.. وآخرين.  محن���د  أوعمران، 
أبناء تيزي وزو دخلوا التاريخ من بابه 
الواس���ع. في كل بيت نكاد نجد مجاهدًا 
أو ش���هيدًا. حي���ث قدم���ت المنطقة التي 
تعرف بالوالية الثالثة التاريخية اآلالف 
م���ن المحاربي���ن، وأصبح ع���دد معتبر 
منه���م رم���وزًا ثوري���ة ونضالي���ة ليس 
فق���ط بمنطقة القبائل، ب���ل في الجزائر 

بأكملها.
lll

في 5 يولي���و - تموز 1962، تاريخ 
االستقالل، وفي وقت كان فيه البلد على 
موعد م���ع بناء دولة جدي���دة، في وقت 
ساد فيه هدوء تام في مختلف المناطق 
بع���د 132 عام���ًا من االس���تعمار، تيزي 
وزو ج���ددت نضالها، ولك���ن هذه المرة 
ضد النظام الجزائري. حيث تمرد الزعيم 
التاريخي حسين آيت أحمد على النظام، 
وأس���س حزب���ًا معارضًا في س���بتمبر 
1963 اسمه »جبهة القوى االشتراكية«، 
دفاعًا عن الهوي���ة األمازيغية والوحدة 
المغاربي���ة، ورف���ع الس���الح والتح���ق 
بالجبل - تزامنًا مع ح���رب الرمال التي 
اندلعت بين المغرب والجزائر – وخلفت 
مقاومته للنظام إل���ى غاية 1965 مقتل 
أكث���ر م���ن 400 أمازيغ���ي، والمئ���ات 

اآلخرون زجوا بهم في الس���جون، حيث 
تم أيضًا إلقاء القبض على الزعيم حسين 
آي���ت أحمد، قبل أن يفر من الس���جن في 

1965 ويختار المنفى في سويسرا. 
ظل���ت تي���زي وزو وفي���ة للنض���ال 
الديموقراط���ي والسياس���ي والدفاع عن 
الهوي���ة. حيث فجرت ف���ي ربيع 1980 
ما س���مي ب�»الربيع األمازيغي«، بعدما 
منعت األجه���زة األمنية الكات���ب مولود 
معم���ري يوم 3 م���ارس 1980 من إلقاء 
محاض���رة بجامع���ة تي���زي وزو حول 
البربرية.  والهوي���ة  األمازيغي  الش���عر 
وبدأ التوتر في الجامعة لينتقل بسرعة 
إلى المدارس واإلدارات، والتحق العمال 
والمتمدرس���ون بالجامعيين، وش���كلت 
إبريل/نيس���ان  ي���وم 20  تي���زي وزو 
1980 مس���رحًا ألكبر وأضخم مظاهرة 
شعبية عرفتها الجزائر بعد االستقالل، 
حيث خرج الش���عب األمازيغي للمطالبة 
األمازيغية  بالهوي���ة واللغة  باالعتراف 
يومه���ا  وتع���رض  رس���مية.  كلغ���ة 
المتظاه���رون إلى أبش���ع أن���واع القمع 
والبطش من قبل العس���كر، وتم توقيف 
المئات منه���م والزج بهم في الس���جون 
وإخضاعه���م إلى أش���د أن���واع التعذيب 
والتنكي���ل. وبق���ي ذلك اليوم راس���خًا 
في قل���وب األمازيغ، حي���ث يواصلون 
االحتفال بيوم 20 إبريل/نيسان من كل 
الس���نة بذكرى »الربيع األمازيغي« الذي 

يعتبر رمزًا تاريخيًا للمنطقة. 
lll

تي���زي وزو كان���ت المنطق���ة األكثر 
اس���تهدافًا من مخطط���ات جهنمية تقف 
وراءه���ا أط���راف سياس���ية وعصابات 
المافي���ا االقتصادية. فف���ي 25 يونيو/
حزيران 1998 اغتالت جماعة مس���لحة 
الفن���ان األمازيغ���ي الش���هير معط���وب 
الوناس بالمكان المسمى »ثالثة بونان« 
عل���ى الطري���ق المؤدي إل���ى بلدته بني 
دوال���ة، وه���و الفن���ان األكثر ش���عبية 
بالمنطقة والمعارض للنظام الجزائري، 
الش���عوب األمازيغية،  والمداف���ع ع���ن 
المطالب بالديموقراطية والحرية. حيث 
كانت أغانيه الملتزم���ة تميل إلى فضح 
السياس���ة الديكتاتورية الت���ي ينتهجها 

تيزي وزو
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النظام، ولقب بالمتمرد نظرًا لشجاعته. 
ولم يهضم أبناء المنطقة هذه الحادثة، 
حيث خرجوا إلى الش���ارع بكل من تيزي 
وزو وبجاي���ة والبوي���رة وبوم���رداس 
وغيره���ا م���ن المناط���ق الت���ي يقطنها 
األمازيغ، قام���وا بمظاهرات اتهموا فيها 
النظام بالت���ورط في اغتي���ال لوناس. 
ودامت تلك األحداث عدة أسابيع. وإلى 
يومن���ا ه���ذا لم يظه���ر القات���ل الحقيقي 
للفن���ان، حيث يته���م الس���كان وعائلة 
معطوب السلطة الجزائرية بالتورط في 
اغتياله بتواطؤ مع جهات حزبية، بينما 
يصر األمير الس���ابق لما يسمى الجماعة 
الس���لفية للدعوة والقتال حسان حطاب 

على تبني عملية االغتيال. 
lll

جّدد س���كان منطق���ة القبائل عهدهم 
مع النض���ال والصمود في 2001، حيث 
خ���رج مئات اآلالف م���ن المواطنين إلى 
الشارع في مسيرات شعبية واحتجاجات 
عارم���ة مباش���رة م���ع ق���وات ال���درك 
الوطن���ي، تنديدًا بمقتل الش���اب قرماح 
ماسينيسا)18سنة( بالرصاص يوم 18 
إبريل/نيس���ان 2001 داخل ثكنة الدرك 
الوطن���ي بمنطقة بني دوالة، وش���هدت 
الم���دن والبلدي���ات والق���رى موجة  كل 

غض���ب عنيف���ة، حيث ت���م تخريب كثير 
من األمالك العمومي���ة ومقرات الهيئات 
الرس���مية، ودخ���ل الش���عب األمازيغي 
في اش���تباك مع األجه���زة األمنية لعدة 
أس���ابيع، وخلفت األح���داث مقتل 126 
شابًا س���قطوا غدرًا تحت رصاص األمن 
والدرك الوطني، كما تم تسجيل اآلالف 
من الجرحى. وتعتبر مسيرة »العروش« 
يوم 14 يونيو/حزيران 2001 بالجزائر 
العاصمة مسيرة تاريخية، حيث شارك 
فيه���ا أكثر م���ن مليون متظاه���ر للتنديد 
باالغتي���االت وانته���اك حقوق الش���عب 
األمازيغ���ي، اغتي���ل فيه���ا العش���رات، 
وأصي���ب المئات اآلخ���رون، فضاًل عن 
توقي���ف المئ���ات اآلخري���ن، ومنهم من 
ت���م رميه في البح���ر. ولم يج���د النظام 
الجزائري أي س���بيل المتصاص غضب 
األمازيغيي���ن، إال بالقيام بتوطين اللغة 
األمازيغي���ة في وطنها، وس���حب قوات 

الدرك من المنطقة. 
بع���د اقتناع الش���عب األمازيغي بأن 
النظ���ام الجزائ���ري يواص���ل تهميش���ه 
ويم���ارس كل أش���كال اإلقص���اء عل���ى 
المنطقة، ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، 
أعل���ن ع���ن تأس���يس حرك���ة م���ن أجل 
اس���تقالل منطق���ة القبائ���ل، يترأس���ها 

الفنان المعروف والمناضل في صفوف 
الحركة الثقافية البربرية فرحات مهني، 
ومطلبه���ا الوحي���د االعتراف الرس���مي 
باألمازي���غ والقبائل كش���عب وكأمة من 
قبل الدولة الجزائرية، وفي 21 إبريل/
نيسان 2010 تزامنًا مع الذكرى الثالثين 
للربي���ع األمازيغي أعل���ن فرحات مهني 
ع���ن تأس���يس حكوم���ة مؤقت���ة مقرها 
باري���س، ولها وزراؤه���ا ومناضلوها، 
ومن س���نة ألخرى يزداد عددهم، حيث 
تم فتح مكاتب جهوية ومحلية للحكومة 
في معظم قرى وبلديات القبائل وكذا في 

مختلف عواصم الدول. 
شهد العالم، السنة الماضية، أطوار 
الث���ورة في تون���س ومص���ر، وصفق 
ولفعاليتها،  الس���لمي  لطابعه���ا  طوياًل 
ولكن، الش���يء الذي ال يعرفه الكثيرون 
أن الجزائر، ومنطقة تيزي وزو تحديدًا، 
قامت بثورة س���لمية، قبل أكثر من عشر 
س���نوات، حينها لم تكن وسائل اإلعالم 
والتواصل متوافرة كما هي عليه اليوم، 
كانت ثورة تيزي وزو ثورة س���باقة في 
الوط���ن العربي من أج���ل الديموقراطية 
أنهكته���ا  الكريم...ث���ورة  والعي���ش 
الس���نوات، لكنها لن تلبث طوياًل قبل أن 

تعود.

في تي���زي وزو »النضال« كلمة يفطم عليه���ا األطفال الصغار. من هناك 
خرج كبار الكّت���اب الجزائريين الملتزمين، أمثال مولود فرعون ومولود 
معمري، ومن هناك أيضًا س���طع نجم أش���هر المغني���ن، أمثال معطوب 
لون���اس ولونيس ايت منقالت. تي���زي وزو ال تعرف الراحة. تعيش في 
صراع دائم مع االس���تبداد، في بحث مستمر عن الحريات.. بعد مقاومتها 
االس���تعمار الفرنس���ي، منتصف القرن الماضي، ها ه���ي اليوم تواصل 

مقاومتها لعّرابي الحكم المطلق في الجزائر..
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اس���م تيزي وزو )100 كلم ش���رقي 
أساس���ًا  العاصمة(يرتب���ط  الجزائ���ر 
بالصم���ود، فه���ي المنطقة الت���ي تبنت 
النضال منذ عقود، وفيها سقط االستعمار 
الفرنسي. حيث يذكر المؤرخون والذين 
عايش���وا الث���ورة التحريري���ة )1954 – 
1962( أن تي���زي وزو المعروفة باس���م 
»القبائ���ل الكب���رى« س���اهمت بأكثر من 
80 بالمائة في تحري���ر الجزائر. طبيعة 
المنطقة الجبلية ووعورة مسالكها شكلت 
قاعدة خلفي���ة لوحدات جي���ش التحرير 

الوطني، ومخبأ لكبار قادة الثورة.
التاري���خ الرس���مي ي���دون  إذا كان 
انط���الق الثورة التحريري���ة في الفاتح 
الثاني 1954، فان  من نوفمبر/تشرين 
الحقيقة التاريخية تؤكد أن سكان تيزي 
وزو فج���روا الثورة ع���ام 1947 بقيادة 
الزعيم كري���م بلقاس���م، بمنطقتي آيت 
يح���ي موس���ى وذراع المي���زان)30 كلم 
جنوب غ���رب المدينة(، حيث اس���تطاع 
أن يجمع عددًا كبيرًا من الشباب الثوري 
للتمرد على االس���تعمار الفرنسي، الذي 
وصفهم آنذاك بالجماعة اإلرهابية. في 
تيزي وزو ولد وكبر أش���هر قادة الثورة 
التحريرية، على غ���رار عبان رمضان، 
عميروش آيت حمودة، علي مالح، أعمر 

والح���اج.. وآخرين.  محن���د  أوعمران، 
أبناء تيزي وزو دخلوا التاريخ من بابه 
الواس���ع. في كل بيت نكاد نجد مجاهدًا 
أو ش���هيدًا. حي���ث قدم���ت المنطقة التي 
تعرف بالوالية الثالثة التاريخية اآلالف 
م���ن المحاربي���ن، وأصبح ع���دد معتبر 
منه���م رم���وزًا ثوري���ة ونضالي���ة ليس 
فق���ط بمنطقة القبائل، ب���ل في الجزائر 

بأكملها.
lll

في 5 يولي���و - تموز 1962، تاريخ 
االستقالل، وفي وقت كان فيه البلد على 
موعد م���ع بناء دولة جدي���دة، في وقت 
ساد فيه هدوء تام في مختلف المناطق 
بع���د 132 عام���ًا من االس���تعمار، تيزي 
وزو ج���ددت نضالها، ولك���ن هذه المرة 
ضد النظام الجزائري. حيث تمرد الزعيم 
التاريخي حسين آيت أحمد على النظام، 
وأس���س حزب���ًا معارضًا في س���بتمبر 
1963 اسمه »جبهة القوى االشتراكية«، 
دفاعًا عن الهوي���ة األمازيغية والوحدة 
المغاربي���ة، ورف���ع الس���الح والتح���ق 
بالجبل - تزامنًا مع ح���رب الرمال التي 
اندلعت بين المغرب والجزائر – وخلفت 
مقاومته للنظام إل���ى غاية 1965 مقتل 
أكث���ر م���ن 400 أمازيغ���ي، والمئ���ات 

اآلخرون زجوا بهم في الس���جون، حيث 
تم أيضًا إلقاء القبض على الزعيم حسين 
آي���ت أحمد، قبل أن يفر من الس���جن في 

1965 ويختار المنفى في سويسرا. 
ظل���ت تي���زي وزو وفي���ة للنض���ال 
الديموقراط���ي والسياس���ي والدفاع عن 
الهوي���ة. حيث فجرت ف���ي ربيع 1980 
ما س���مي ب�»الربيع األمازيغي«، بعدما 
منعت األجه���زة األمنية الكات���ب مولود 
معم���ري يوم 3 م���ارس 1980 من إلقاء 
محاض���رة بجامع���ة تي���زي وزو حول 
البربرية.  والهوي���ة  األمازيغي  الش���عر 
وبدأ التوتر في الجامعة لينتقل بسرعة 
إلى المدارس واإلدارات، والتحق العمال 
والمتمدرس���ون بالجامعيين، وش���كلت 
إبريل/نيس���ان  ي���وم 20  تي���زي وزو 
1980 مس���رحًا ألكبر وأضخم مظاهرة 
شعبية عرفتها الجزائر بعد االستقالل، 
حيث خرج الش���عب األمازيغي للمطالبة 
األمازيغية  بالهوي���ة واللغة  باالعتراف 
يومه���ا  وتع���رض  رس���مية.  كلغ���ة 
المتظاه���رون إلى أبش���ع أن���واع القمع 
والبطش من قبل العس���كر، وتم توقيف 
المئات منه���م والزج بهم في الس���جون 
وإخضاعه���م إلى أش���د أن���واع التعذيب 
والتنكي���ل. وبق���ي ذلك اليوم راس���خًا 
في قل���وب األمازيغ، حي���ث يواصلون 
االحتفال بيوم 20 إبريل/نيسان من كل 
الس���نة بذكرى »الربيع األمازيغي« الذي 

يعتبر رمزًا تاريخيًا للمنطقة. 
lll

تي���زي وزو كان���ت المنطق���ة األكثر 
اس���تهدافًا من مخطط���ات جهنمية تقف 
وراءه���ا أط���راف سياس���ية وعصابات 
المافي���ا االقتصادية. فف���ي 25 يونيو/
حزيران 1998 اغتالت جماعة مس���لحة 
الفن���ان األمازيغ���ي الش���هير معط���وب 
الوناس بالمكان المسمى »ثالثة بونان« 
عل���ى الطري���ق المؤدي إل���ى بلدته بني 
دوال���ة، وه���و الفن���ان األكثر ش���عبية 
بالمنطقة والمعارض للنظام الجزائري، 
الش���عوب األمازيغية،  والمداف���ع ع���ن 
المطالب بالديموقراطية والحرية. حيث 
كانت أغانيه الملتزم���ة تميل إلى فضح 
السياس���ة الديكتاتورية الت���ي ينتهجها 

تيزي وزو
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النظام، ولقب بالمتمرد نظرًا لشجاعته. 
ولم يهضم أبناء المنطقة هذه الحادثة، 
حيث خرجوا إلى الش���ارع بكل من تيزي 
وزو وبجاي���ة والبوي���رة وبوم���رداس 
وغيره���ا م���ن المناط���ق الت���ي يقطنها 
األمازيغ، قام���وا بمظاهرات اتهموا فيها 
النظام بالت���ورط في اغتي���ال لوناس. 
ودامت تلك األحداث عدة أسابيع. وإلى 
يومن���ا ه���ذا لم يظه���ر القات���ل الحقيقي 
للفن���ان، حيث يته���م الس���كان وعائلة 
معطوب السلطة الجزائرية بالتورط في 
اغتياله بتواطؤ مع جهات حزبية، بينما 
يصر األمير الس���ابق لما يسمى الجماعة 
الس���لفية للدعوة والقتال حسان حطاب 

على تبني عملية االغتيال. 
lll

جّدد س���كان منطق���ة القبائل عهدهم 
مع النض���ال والصمود في 2001، حيث 
خ���رج مئات اآلالف م���ن المواطنين إلى 
الشارع في مسيرات شعبية واحتجاجات 
عارم���ة مباش���رة م���ع ق���وات ال���درك 
الوطن���ي، تنديدًا بمقتل الش���اب قرماح 
ماسينيسا)18سنة( بالرصاص يوم 18 
إبريل/نيس���ان 2001 داخل ثكنة الدرك 
الوطن���ي بمنطقة بني دوالة، وش���هدت 
الم���دن والبلدي���ات والق���رى موجة  كل 

غض���ب عنيف���ة، حيث ت���م تخريب كثير 
من األمالك العمومي���ة ومقرات الهيئات 
الرس���مية، ودخ���ل الش���عب األمازيغي 
في اش���تباك مع األجه���زة األمنية لعدة 
أس���ابيع، وخلفت األح���داث مقتل 126 
شابًا س���قطوا غدرًا تحت رصاص األمن 
والدرك الوطني، كما تم تسجيل اآلالف 
من الجرحى. وتعتبر مسيرة »العروش« 
يوم 14 يونيو/حزيران 2001 بالجزائر 
العاصمة مسيرة تاريخية، حيث شارك 
فيه���ا أكثر م���ن مليون متظاه���ر للتنديد 
باالغتي���االت وانته���اك حقوق الش���عب 
األمازيغ���ي، اغتي���ل فيه���ا العش���رات، 
وأصي���ب المئات اآلخ���رون، فضاًل عن 
توقي���ف المئ���ات اآلخري���ن، ومنهم من 
ت���م رميه في البح���ر. ولم يج���د النظام 
الجزائري أي س���بيل المتصاص غضب 
األمازيغيي���ن، إال بالقيام بتوطين اللغة 
األمازيغي���ة في وطنها، وس���حب قوات 

الدرك من المنطقة. 
بع���د اقتناع الش���عب األمازيغي بأن 
النظ���ام الجزائ���ري يواص���ل تهميش���ه 
ويم���ارس كل أش���كال اإلقص���اء عل���ى 
المنطقة، ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، 
أعل���ن ع���ن تأس���يس حرك���ة م���ن أجل 
اس���تقالل منطق���ة القبائ���ل، يترأس���ها 

الفنان المعروف والمناضل في صفوف 
الحركة الثقافية البربرية فرحات مهني، 
ومطلبه���ا الوحي���د االعتراف الرس���مي 
باألمازي���غ والقبائل كش���عب وكأمة من 
قبل الدولة الجزائرية، وفي 21 إبريل/

نيسان 2010 تزامنًا مع الذكرى الثالثين 
للربي���ع األمازيغي أعل���ن فرحات مهني 
ع���ن تأس���يس حكوم���ة مؤقت���ة مقرها 
باري���س، ولها وزراؤه���ا ومناضلوها، 
ومن س���نة ألخرى يزداد عددهم، حيث 
تم فتح مكاتب جهوية ومحلية للحكومة 
في معظم قرى وبلديات القبائل وكذا في 

مختلف عواصم الدول. 
شهد العالم، السنة الماضية، أطوار 
الث���ورة في تون���س ومص���ر، وصفق 
ولفعاليتها،  الس���لمي  لطابعه���ا  طوياًل 
ولكن، الش���يء الذي ال يعرفه الكثيرون 
أن الجزائر، ومنطقة تيزي وزو تحديدًا، 
قامت بثورة س���لمية، قبل أكثر من عشر 
س���نوات، حينها لم تكن وسائل اإلعالم 
والتواصل متوافرة كما هي عليه اليوم، 
كانت ثورة تيزي وزو ثورة س���باقة في 
الوط���ن العربي من أج���ل الديموقراطية 
أنهكته���ا  الكريم...ث���ورة  والعي���ش 
الس���نوات، لكنها لن تلبث طوياًل قبل أن 

تعود.

في تي���زي وزو »النضال« كلمة يفطم عليه���ا األطفال الصغار. من هناك 
خرج كبار الكّت���اب الجزائريين الملتزمين، أمثال مولود فرعون ومولود 
معمري، ومن هناك أيضًا س���طع نجم أش���هر المغني���ن، أمثال معطوب 
لون���اس ولونيس ايت منقالت. تي���زي وزو ال تعرف الراحة. تعيش في 
صراع دائم مع االس���تبداد، في بحث مستمر عن الحريات.. بعد مقاومتها 
االس���تعمار الفرنس���ي، منتصف القرن الماضي، ها ه���ي اليوم تواصل 

مقاومتها لعّرابي الحكم المطلق في الجزائر..
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تواع���د الس���وريون م���ع الحرية في 
حم���ص، وهناك قابل���وا »الخوف« وجهًا 
لوج���ه فنظ���روا إليه بعيني���ن متحّديتين 
حتى أخجلوه فترك الساحات واألحجار 
للش���عب المنتفض ومضى يجرجر أذيال 
خيبت���ه، وهناك تواجه الس���وريون مع 
»واحد..واح���د..  فهتف���وا:  »الطائفي���ة« 
واحد.. الشعب السوري واحد«، »سلمية.. 
س���لمية.. إس���الم ومس���يحية، س���لمية 
سلمية.. دروز وعلوية«، أجل في حمص 
أعلن الس���وريون س���ورية بلدًا للحرية: 
»وإن هلهلت���ي ياحري���ة.. َردين���ا بالِدك 
س���ورية.. وإن هلهلت���ي ياحرية.. رَدينا 
بيِت���ك س���ورية.. وإن هلهلت���ي  ياحرية 

ردينا إنت بسورية«.
في الماضي لم تك���ن تلقب ب�»حمص 
الحري���ة« ول���م تك���ن »عاصم���ة الثورة 
الس���ورية« بالمعنى الذي غدت عليه بعد 
انط���الق االنتفاض���ة في منتص���ف آذار 
)مارس( 2011، فقد كانت تلقب ب� »حمص 
أم الحجارة السود« نسبًة لألكوام الهائلة 
من األحجار الزرقاء والسوداء في المنطقة 
الغربية من المدينة، والتي تمنح المدينة 
األحج���ار البركاني���ة التي تكح���ل أرضها 
وأبنيتها. وُلقبت حمص أيضًا ب� »العدية« 
نس���بًة للطافة جوها خاصًة في الصيف، 
حي���ث تقع ف���ي قلب س���ورية على ربوة 
تعل���و عن س���طح البحر حوال���ي )500(
متر عن���د فتحة س���هل عكار، وتس���تقي 

»حم���ص« من مي���اه نهر العاص���ي الذي 
يجتاز الحدود الس���ورية اللبنانية ليعبر 
مدن الرس���تن وحماة وجس���ر الش���غور، 
م���رورًا ببحيرة قطينة القريبة من حمص 
والتي جرت عندها معركة قادش الشهيرة 
بي���ن الحثيي���ن والفراعنة ع���ام )1274( 
ق.م، وص���واًل ألنطاكيا ليصب في البحر 
المتوس���ط، ويتغنى الكثير م���ن مثقفي 
س���ورية وش���بابها الي���وم أن العاص���ي 
كان كالش���ريان الذي غ���ذى جميع المدن 
الس���ورية التي يجتازها بدم���اء الثورة، 
فجميع المدن العاصية  تلعب اليوم دورًا 

مفصليًا في الحراك الشعبي السوري.
س���كن اإلنس���ان هذه المدينة الخالدة 
منذ األل���ف الثالث قبل الميالد، وس���اهم 
موقعها االس���تراتيجي في وسط سورية 
كعقدة اتصال تجاري وثقافي وحضاري 
وخلوه���ا من الجب���ال المعيق���ة الفاصلة 
بجعله���ا أيضًا مطمعًا للغ���زاة والمرتزقة 
من���ذ العصور األزلية. لك���ّن المدينة ظلت 
منطوية على نفس���ها ضم���ن محيط التل 
وعلى أطراف���ه، ولم تأخذ أبع���اد مدينة 
منظم���ة على غرار ش���قيقاتها م���ن المدن 
الس���ورية األخ���رى حتى بداي���ات الفترة 
الروماني���ة في س���ورية أي أواخر القرن 
أو  حم���ص  لتصب���ح  المي���الدي،  األول 
»إيميس���ا- Emesa« فيم���ا بع���د مدين���ة 
هامة جدًا، وصل أوج تأثيرها حتى قلب 
اس���تلمت  الرومانية عندما  اإلمبراطورية 

األس���رة الس���يفيرية الحمصية الحكم في 
روما، فتوالى على العرش خمسة أباطرة 
)211–193( سيفيروس  سيبتيموس  هم 
م، وجيتا )211(م، وكراكاال )211–217(
م، وايالجبال  )218– 222(م، و اسكندر 

سيفير )222 – 235(م. 
وكان الش���اعر الرومان���ي جوفين���ال 
JUVENAL نحو )67-145 م(تقريبًا قد 
الحظ باكرًا تأثير الثقافة الس���ورية على 
الرومان فأطلق عبارته التهكمية الشهيرة 
)إن مياه نه���ر العاصي تصب  في مجرى 

نهر التيبر(!.
وكم���ا ع���اد الحج���ر المق���دس إلل���ه 
الشمس الحمصي إلى مدينته بعد اغتيال 
اإلمبراطور إيالجبال عام )222(م، عادت 
شمس الثورة السورية إلى حمص مجددًا، 
فقد كان جبلها الذي ش���يدت عليه القلعة 
مقرًا إلله الش���مس في العصر الروماني. 
جعل االمتياز الجغراف���ي والتاريخي من 
حمص فسيفس���اء حضاري���ة غنية تؤكد 
عل���ى فرادة ه���ذه المدينة الثائ���رة، فمن 
قلعة حم���ص إلى أبوابها المتعددة والتي 
اندثرت بمعظمها ومنها باب السباع الذي 
يشتهر باس���مه الحي الذي ذاع صيته في 
وسائل اإلعالم بعد الثورة، إضافة ألبواب 
هود والسوق وتدمر والدريب والتركمان 
والمسدود والتي لم يبق منها شيٌء ُيذكر 
اليوم، وتؤكد مس���اجد المدينة فرادة هذه 
المدينة وحبه���ا للتميز، فخالفًا لدمش���ق 
وحلب وبغداد وباقي المدن ابتعدت حمص 
تاريخيًا عن تأثير السلطة وطغى التأثير 
المحل���ي على أنماط عمارتها، خاصًة في 
بناء مآذن المساجد، ويعد جامع خالد بن 
الوليد أكبر ش���اهد على ذلك، وليس هذا 
الجام���ع هو المكان الوحي���د الذي يرتبط 
بالحضارة اإلس���المية، فهن���اك حي بابا 
عمرو الذي نال القس���م األكب���ر من القمع 
جراء التظاهرات المس���تمرة حتى اليوم، 
والتي ينظمها أبناؤه دون كلٍّ أو هوادة، 
هذا الحي الذي يقع ف���ي الجهة الجنوبية 
الغربي���ة من المدين���ة وُينس���ب إلى أحد 
الصحابيي���ن التاليين: أولهم���ا عمرو بن 
أمي���ة الذي توفي في العهد األموي س���نة 
)55( ه� في المدين���ة المنورة والذي كان 
س���اعي الرس���ول محمد »صلى اهلل عليه 

حمص
موعد مع الحرية
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وس���لم«، والثان���ي ه���و الش���اعر عمرو 
ابن مع���د يكرب والذي يرج���ح أن المقام 
الموج���ود في جام���ع بابا عمرو ينس���ب 
ل���ه بدليل وجود لوح���ة حجرية بأحرف 

منقوطة تدل على مقامه.
وتض���م حمص أيض���ًا ع���دة كنائس 
ش���هيرة تعك���س عراق���ة المس���يحية في 
المدينة، ككنيس���ة األربعين التي تش���ير 
الدالئل إلى أّن أول من أنشأها هي القديسة 
هيالن���ة وال���دة االمبراطور قس���طنطين 
األول في القرن الرابع الميالدي، وكنيسة 
القديس جاورجيوس وكنيسة مار إليان، 
ولكن أش���هر كنائس حمص على اإلطالق 
هي كنيس���ة إم الزنار والت���ي ُتعد محجًا 
للمس���يحيين وغي���ر المس���يحيين، حيث 
تضم الكنيسة زنار السيدة العذراء والذي 

اكتشف عام 1951م. 
اليوم عمارة حمص، س���كان حمص، 
نس���يم حمص، كل���ه مهدد بال���زوال ألن 
س���طوة العنف ال تميز الجمال والفرادة، 
فوفقًا لتعبي���ر الكاتب المنحدر من حمص 
»عمار ديوب« المدينة »منكوبة بكل معنى 
الكلمة«، فالقتل يحصد أرواح العش���رات 
يومي���ًا، ورغم أّن عم���ار يؤكد أن »هناك 
مقابر جديدة، والخدمات منعدمة، وهناك 
تصاعد في المع���ازل االجتماعية«، إال أن 
الحماصنة »أميل إلى تجاوز المش���كالت 
التي نش���أت من جراء توريط األمن قسمًا 
من الشبيحة في عمليات الضرب والقتل«. 
ورغم األلم والحزن ال���ذي يغمر المدينة، 
فإن الحماصنة مازالوا يرسمون االبتسامة 
ف���ي مواجهة العن���ف ب�م���ا يبتكرونه من 

»النكت«. فهذه المدينة المرتبطة بالتراث 
الس���وري بالنكت والدعابات، ال تفتأ عن 
إطالق الالفت���ات المضحكة، والصفحات 
الفيس���بوكية الفكاهية من مثيل »مغس���ل 
ومشحم حمص الدولي للدبابات«، وهناك 
نكات ش���كلت تراثًا وذاكرة جمعية جديدة 
ك�النكتة الحمصّي���ة التالية: »أوقف األمن 
واحد حمص���ي وقال ل���ه: واله أنت كنت 
بالمظاه���رة؟، قال الحمص���ي: الال أبدًا.. 
قال له رجل األمن: غني لش���وف صوتك 
مبح���وح أو أل؟؟، فغن���ى الحمص���ي... يا 
درعا نحن معاكي للم���وت.. يا درعا!!.« 
وبحس���ب الباحث الحمصي ج���ورج كدر 
فإن تاريخ ارتباط المدينة بالنكات يعود 
لحادثة تاريخي���ة أيام اجتياح تيمورلنك 
لبالد الشام، فحمص كانت الوحيدة التي 
س���لمت من أذاه، ألن س���كانها تظاهروا 
بالجن���ون في الش���وارع، وعلق���وا على 
رؤوسهم القباقيب، وأخذوا يقرعون على 
الصحون النحاسية، وأش���اعوا أن مياه 
العاصي تصيب كل من يشربها بالجنون، 
ما جعل الجيش الذي يرافق تيمورلنك يمر 
مروًرا سريًعا في حمص، وقد حدث ذلك 
يوم األربعاء فاعتب���ر هذا اليوم هو »عيد 
الحماصنة«، وس���واء كان���ت هذه القصة 
صحيح���ة أو ال فإنها تعكس مدى ارتباط 

المدينة بحب الحياة والتنّدر.
عدة حماصن���ة التقيُت به���م وصفوا 
موطن رأس���هم بأنها: »قلب الثورة ونار 
الث���ورة وش���علة الث���ورة«، وأن الحرقة 
تنهشهم وهم يرون هذه الشعلة وقد باتت 
محترق���ة اآلن، ونس���اء حم���ص اللواتي 

ش���اركن بالمظاهرات واالعتصامات وكن 
يعملن يدًا بيد مع رجال المدينة ذقن أكثر 
من غيرهن مرارة فق���دان األدوية وأغذية 
األطف���ال، الش���يء ال���ذي اختبرت���ه مثاًل 
ناش���طة ش���ابة كميديا داغس���تاني التي 
وصفت الوض���ع بأن »حم���ص تتعرض 
ألسوأ االنتهاكات اإلنسانية، منذ اعتصام 
الساعة، حيث عزل النظام مدينة حمص، 
فب���ات م���ن الصع���ب االنتقال م���ن حارة 
ألخرى، وُفرض حصار شديد على بعض 
األحي���اء المنتفضة، وانتش���رت الحواجز 
األمني���ة ف���ي الش���وارع، والقناصة على 
أسطح المنازل، لدرجة لم يعد من الممكن 
معها معرفة أعداد الُمهجرين والمفقودين 

والشهداء«.
وهكذا تتحول الحجارة السوداء لهذه 
المدينة لحجارة حمراء تخلد أسماء جميع 
أبنائها الذي���ن أزهقت دماؤه���م، وتبكي 
المدينة ذات الحضور التاريخي والثقافي 
الفسيفس���ائي  واالجتماعي  والمعم���اري 
أرواح الجميع دون استثناء، فهذه المدينة 
تقاوم مش���اعر الثأر واالنتق���ام وماتزال 
تصارع قدر اإلم���كان لتبقى روح األخوة 
والتسامح والسالم س���ائدة في أرجائها. 
وم���ازال أبناؤه���ا يرددون رغ���م العنف 
واأللم والتهجير والنزوح أبيات الش���اعر 
الحمص���ي ف���ي المهجر وعض���و الرابطة 

القلمية نسيب عريضة:

»ُعْد بي �إىل ِحم�ٍس ولو ح�سو �لكفن

و�هتْف �أتيُت بعاِثٍر مردوِد

ـريحي ِمـن ِحجاٍر �ُسـوِد«. و�ْجـَعل �سَ
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الدبابات  قدمت من حمص تضم عددًا من 
سيارة  وعشرين  وأربعًا  والمصفحات 
من  ومدفعين  بالجنود،  مشحونة  كبيرة 
الكومندان  يقودها  وكان  الثقيل،  العيار 
)سيبس( جاءت من جنوب حماة فجوبهت 
بمقاومة شديدة من مجاهدي تل الشهداء، 
فارتدَّت واتجهت غربًا تريد الوصول إلى 
الحوراني  أك��رم  جبهة  باختراق  الثكنة 
)اس��م ح��ي غ��رب جنوب ح��م��اة(، وفي 
الوقت ذاته خرجت فرق الخيالة من الثكنة 
لنجدتها، فكانت المعركة الضاربة الباسلة 
التي استمرت من السابعة صباحًا وحتى 
ببنادقهم  المجاهدين  بين  مساء  الثامنة 
بأحدث  نظامية  ق��وات  وبين  القديمة 
ال  مكشوفة  أرض  في  والعتاد،  األسلحة 

تصلح لحرب العصابات.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن وص���ول سالح 
قصفًا  المدينة  وقصف  الفرنسي  الطيران 
منزاًل،  وعشرين  مائة  لتهديم  أدى  كثيفًا 
مع ذلك صمدت المدينة واندحرت الحملة 
قائدها )سيبس( وبعض  المدرعة، وقتل 
وبقيت  المدفعية،  ضباط  من  معاونيه 
مئات الجثث في أرض المعركة، وأسقط 
المجاهدون طائرة وعطبوا أخرى سقطت 
المجاهدون  وغ��ن��م  بنفسه(،  )ح��ر  ف��ي 
سيارتين وعدة رشاشات وسيارة كبيرة 
وعطلوا  المدفعية،  بقنابل  مشحونة 
ومدفعًا  المصفحات،  من  وعددًا  دبابتين 
عيار  ومدفعين  بوصة   )270( عيار  من 
)75( ملم، وسحبوا كل هذه الغنائم إلى 
ساحة العاصي. وصمم المجاهدون بعد 
عشيرة(  )شيخ  المرشد  راك��ان  وص��ول 
مع عشيرته، صمموا على دخول الثكنة 
حماة(،  غرب  )شمال  الحصينة  الشرفة 
لدخولها وصلت  العدة  يعدون  هم  وفيما 
أنقذت  التي  البريطاني  الجيش  طالئع 
الجيش الفرنسي من أهالي حماة، وكانت 
القتال،  وقف  فرض  البريطانيين  مهمة 
حزيران/يونيو   )1( ي��وم  ذل��ك  وك���ان 

.1945
النضال  في  المدينة  مشاركة  عن  أما 
احتضانها  فنذكر  االنتداب  أيام  السلمي 
فيه  أعلنت  وقد  للمعلمين،  مؤتمر  ألول 
استقاللية نقابتهم التامة في إشارة إلى 
وأقرت  االنتداب،  لسلطة  عدم خضوعهم 
الداخلي  النظام  م��ن  الخامسة  ال��م��ادة 

»حماة« التعصب 
أم »حماة« المقاِومة؟

 عمر قدور - �شورية

تشير تقديرات األهالي إلى حوالي عشرة 
حتى  مصيرهم  ُيعرف  لم  معتقل  آالف 
والهاربين  المعتقلين  عن  فضاًل  اآلن، 

والمشردين.
السلطة  كرست  التاريخ  ذل��ك  منذ 
للتعصب  »وكر«  المدينة  أن  عن  روايتها 
كانوا  كلهم  قتلوا  من  وك��أن  اإلسالمي، 
الجديدة  السردية  تكون  إسالميين. وكي 
أكثر إقناعًا تم التعتيم على ماضي المدينة 
ضد  الوطني  النضال  ف��ي  ومساهمتها 
الفرنسيين، ومن ثم مساهمتها في الحياة 
السياسية الديمقراطية قبل االنقالب الذي 

قام به حزب البعث. 
لم تغب حماة عن حركات االحتجاج 
والعصيان المدني ضد اإلنتداب الفرنسي 
حتى ثورة آذار/مارس 1945، وحينها 
كانت القوات اإلنكليزية قد دخلت سورية 
فيها  الفرنسية  االحتالل  قوات  لتحارب 

التابعة آنذاك لحكومة فيشي. 
مذكراته  في  الحوراني«  »أكرم  يكتب 
عن المعركة التي دارت بتاريخ 30 أيار/
اليوم  ذل��ك  صباح  »ف��ي   :1945 مايو 
هوجمت حماة بالطائرات الفرنسية التي 
استمرت تلقي قنابلها ومتفجراتها الثقيلة 
دقائق،  عشر  م��ن  أك��ث��ر  ال��ب��ي��وت  على 
طائرتين،  ببنادقهم  المجاهدون  فأسقط 
وجروا حطام إحداهما من قرية )معرين( 
المعركة.  انتهاء  بعد  المدينة  قلب  إل��ى 
وتبع ذلك وصول حملة عسكرية ضخمة 

السورية  حماة  مدينة  عن  الحديث 
أصابها  الذي  التنميط  فّخ  في  غالبًا  يقع 
في  السورية  السلطة  مع  المواجهة  إثر 
الماضي،  القرن  من  الثمانينيات  مطلع 
السلطة  بين  المواجهة  ح��دث��ت  حينها 
مدينة  من  أكثر  في  المسلمين  واإلخ��وان 
الدموي  الطابع  تأخذ  لم  لكنها  سورية 
من  ب��دءًا  حماة.  في  تجلى  الذي  الشامل 
أمنيًا  المدينة حضورًا  عام 1979 شهدت 
مما  الناجين  األهالي  وبشهادة  مكثفًا، 
حدث الحقًا حصلت عدة مجازر صغيرة 
واعتقاالت وحضور للحواجز التي قطعت 
أوصال المدينة، على سبيل المثال حدثت 
»بستان  تسمى  كانت  منطقة  في  مجزرة 
السعادة« ُقتل فيها أكثر من 40 شابًا من 
إلى  بيوتهم  من  ُج��ّروا  وقد  الحي  شباب 
األهالي  أم��ام  تصفيتهم  وتمت  ال��ش��ارع 
بوحشية شديدة. لكن الحدث األهم يبقى 
هو اجتياح المدينة من قبل ما كان يسمى 
قتالية خاصة  قوة  الدفاع« وهي  »سرايا 
من الجيش في الثاني من شباط/فبراير 
1982 تحت ذريعة القضاء على مسلحي 
اإلخوان المسلمين الذين لم يعرف عددهم 
تشير  األهالي  رواي��ات  كانت  وإن  بدقة، 
إلى حوالي 300 مسلحًا. لم تكن العملية 
األمنية نظيفة إذ لم تعلن حصيلة رسمية 
للضحايا، لكن أقل تقدير يقّدمه األهالي ال 
يقل عن 30 ألفًا من القتلى، بينهم أطفال 
كما  بأكملها،  وعائالت  وشيوخ  ونساء 
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أن  إلى  أخرى،  بعد  مرة  الساحة  دخول 
بدأت قوات األمن بإطالق النار العشوائي 
مسبوق،  غير  وبشكل  المتظاهرين  على 
الرشاشات  النار من  حيث استمر إطالق 
نصف  حوالي  النارية  األسلحة  وبقية 
الحوراني  مشفى  أمام  توقف.  بال  ساعة 
لحماية  األه��ال��ي  تجمع  ب��در  ومشفى 
االختطاف  من  المشفيين  في  الجرحى 
على أيدي أجهزة األمن، ومن أجل التبرع 
المباشر بالدم، حيث لم يكن هناك وقت 
فدم  المعتادة  الطبية  الفحوصات  إلجراء 
مكان، حتى  كل  في  يسيل  كان  الجرحى 
بعد  عليها  استلقوا  التي  األرض  على 
والد  ك��ان  هناك  من  األس���ّرة.  استنفاذ 
بزوجته  يتصل  أرن��اؤوط  عبيدة  الشهيد 
قائاًل: »افرحي يا أم عبدو افرحي.. ما رح 
جبلك ابنك عالبيت إال عريس .. افرحي 
اليوم  ذلك  قتلى  بين  من  اف���رحي!!«. 

ثالثة توائم.
منحى  ال��م��دي��ن��ة  ث�����ورة  أخ�����ذت 
وحتى   2011/7/1 تاريخ  من  شاماًل 
2011/7/22، حيث أطلق على التاريخ 
الثاني  وعلى  »ارح��ل«  جمعة  اسم  األول 
المدينة  دخلت  الوليد«،  بن  »خالد  جمعة 
في  واحتشد  الشامل،  العصيان  مرحلة 
مليون  نصف  يقارب  ما  العاصي  ساحة 
المشهد  ه��ذا  الماليين  وتابع  متظاهر، 
قوات  الفضائيات. حاولت  على شاشات 
بتاريخ  المدينة  اقتحام  والجيش  األمن 
لها،  تصدوا  األهالي  لكن   2011/7/2
من  أيام  ثالثة  خالل  منعها  واستطاعوا 
ال��م��واج��ه��ات أس��ف��رت ع��ن س��ق��وط نحو 
الجيش  بقي  األهالي.  من  قتياًل  ثالثين 
بغية  الجهات  كل  من  المدينة  يحاصر 
خنقها، إلى أن قامت الدبابات والمدرعات 
األرب��ع  الجهات  م��ن  المدينة  باقتحام 
من  ي��وم  وقبل   ،2011/7/31 بتاريخ 
القتحام  ي��وم  أول  ف��ي  رم��ض��ان.  شهر 
مغني  حنجرة  استهداف  ت��م  المدينة، 
القاشوش«،  »إبراهيم  السورية  الثورة 
ُذبح المغني وقطعت حنجرته وألقي بها 

في نهر العاصي. 
نهرها  اس��م  م��ن  للمدينة  ي��ك��ون  ق��د 
إلى  تضطر  ق��د  ال��ت��ي  فحماة  نصيب، 
على  عصية  إرادت��ه��ا  تبقى  االستكانة 

التطويع.

كل  في  الهيئة  أعضاء  »ينتخب  آن��ذاك: 
الذي  الهيئة  مجلس  بينهم  من  محافظة 
لجنة  ثم  ومن  المحافظة،  م��دارس  يمّثل 
األكثر  على  عضوًا   14 من  مؤلفة  إدارية 
الكوتا  في  ولعل  المعلمات«.  من  ثلثهم 
المخصصة للنساء في هذا البند دليل على 
طبيعة المدينة، كما نشير إلى أن اجتياح 
هدم  على  يقتصر  لم   1982 عام  المدينة 
هدم  إل��ى  تعداه  بل  المساجد،  وإح��راق 

وإحراق ثالث كنائس.
أو  الحالية،  السورية  االنتفاضة  في 
تأخرت  الكرامة،  ثورة  أحيانًا  يسمى  ما 
حماة قلياًل في التحرك، فبدأت بعد أربعة 
تحركات  االنتفاضة  انطالق  من  أسابيع 
محدودة في منطقة الحاضر وكانت  من 
حوالي ألف شخص، وراحت تتوسع من 
جمعة إلى أخرى، إلى أن كان أكبرها فيما 
حيث  العظيمة«،  »الجمعة  عليها  أطلق 
 7000 حوالي  إلى  حينها  العدد  وصل 
آالف، أطلقت قوات األمن الرصاص على 
تلك  في  وأوقعت  السلميين  المتظاهرين 

الجمعة 11 قتياًل.
نجح   2011/5/27 ب���ت���اري���خ 
الوصول  ف��ي  م��رة  ألول  المتظاهرون 
»ساحة  للمدينة  الرئيسية  الساحة  إلى 
فكان  المفصلي  ال��ي��وم  أم��ا  ال��ع��اص��ي«، 
جمعة  سميت  التي  التالية  الجمعة  في 
مئات  احتشد  يومها  الحرية«.  »أطفال 
األلوف  وعشرات  النساء  وآالف  األطفال 
من الرجال، كل منهم يحمل وردة ملونة 
ع في ذلك اليوم أكثر من 50  في يده، ُوزِّ
المظاهرة  وانطلقت  ملونة،  وردة  ألف 
يتقدمها األطفال تليهم النساء وفي اآلخر 
الرجال. اتجهت مظاهرتان كما هي العادة 
م��ن ال��س��وق وال��ح��اض��ر، ن��ح��و ساحة 

بالورود  محملتين  مباشرة،  العاصي 
ال  العارية  وبالصدور  الملونة  والالفتات 
غير. كان هناك حوالي 1500 عنصر أمن 
يتمركزون في ساحة العاصي باالنتظار، 
وصل األطفال أواًل إلى الساحة، وقدموا 
أنتم  لهم:  قائلين  األمن  لعناصر  الورود 
لم  وفعاًل  علينا.  النار  تطلقوا  ال  أهلنا 
يطلقوا النار على األطفال وأخذوا الورود 
شباب  ق��ام  ث��م  معهم،  وتفاعلوا  منهم 
»التنسيقية« بسحب األطفال من المظاهرة 
بيوتهم،  إل��ى  ال��ن��س��اء  م��ع  وإرس��ال��ه��م 
األمن  أن  من  متأكدين  شبه  كانوا  ألنهم 
الرجال  النهاية. وصل  النار في  سيطلق 
الورود  العاصي، مع  إلى مداخل ساحة 
والهتافات  السلمية  والهتافات  الملونة، 
المنادية بالوحدة الوطنية، وصلت بداية 
العاصي  ساحة  مداخل  إل��ى  المظاهرة 
وبدأت قوات األمن بإطالق الرصاص في 
ثم  االقتراب،  من  الناس  لتحذير  الهواء 
شرعت بإطالق الغازات المسيلة للدموع، 
ثم ما لبثت أن فتحت النار تدريجيًا نحو 
المتظاهرون  يعرف  ل��م  المتظاهرين. 
البعيدون ماذا يحصل هناك بالضبط إلى 
دراجة  يركبان  اثنان  متظاهران  جاء  أن 
كتفه  في  أصيب  قد  كان  وأحدهم  نارية 
جسده،  طول  على  تسيل  دماؤه  وكانت 
والدراجة وتصنع خطًا مستقيمًا أحمر من 
الدماء خلف الدراجة المسرعة، لم يرَض 
ذلك الجريح الذهاب إلى المشفى للعالج 
وبقي على دراجته يقودها ذهابًا وإيابًا 
في الشارع أمام بقية المتظاهرين، وهو 
يصرخ بكل ما يملك من قوة متبقية لديه: 

»ح���ري����ة« ويعيدها مرارًا وتكرارًا.
المتظاهرين  بقية  رف��ض  ذل��ك  إث��ر 
بمحاولة  واستمروا  االنسحاب  ال��ع��ّزل 
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في قلب بي���روت، المدين���ة العربية 
المطّلة على البحر األبيض المتوس���ط، 
س���احة تدع���ى »س���احة الش���هداء « أو 
»س���احة البرج«، وفي قلب هذه الساحة 
القديمة يرتفع تمثال الش���هداء الذي ُيعّد 
عالم���ة من عالم���ات بي���روت ورمزًا من 
رموزه���ا التاريخي���ة، م���ع أّن���ه ارتبط 
بشهداء االس���تقالل اللبناني األول الذين 
أعدمه���م العثمانيون ع���ام 1915. ويفيد 
المؤرخ���ون أن أع���واد المش���انق ظلت 
مرتفعة في تلك الس���احة حتى الخامس 

من يونيو 1916.
قدر بيروت تجّلى في هذه الس���احة 
القديمة التي سّماها الفرنسيون »ساحة 
المداف���ع«، ولعّله قدر مأس���اوي كما في 
التراجيديا اإلغريقية، قدر يتواطأ اآللهة 
والبش���ر معًا عل���ى صنعه. أم���ا تمثال 
الش���هداء فكان خير شاهد على »حروب« 
بيروت التي تعاقبت من���ذ العام 1975، 
حي���ن اندلعت ش���رارة الح���رب األهلية 
وراحت تس���تعر حتى أصبحت عاصفة 
من نار والتهم���ت بيروت وبضعة أجزاء 
م���ن الخريط���ة اللبنانية. لك���ّن خطوط 
الح���رب كان يج���ب أن تجت���از بي���روت 
وتنعق���د في س���احتها، بعدما انقس���مت 
مدينتين: ش���رقية وغربي���ة. وكان على 

بيروت
صالبة الجبل ..ليونة البحر

 عبده وازن - بريوت

ساحة الشهداء أن تكون الحّيز الجغرافي 
ال���ذي يجمع هاتي���ن البيروتين ويفصل 
بينهم���ا ف���ي آٍن واحد. أصبحت س���احة 
الش���هداء ملعبًا لري���اح القصف والقنص 
والرصاص ينهمر م���ن هنا وهناك. ولم 
ينُج تمثال الش���هداء نفسه من الرصاص 
الذي اخترق أجساد الش���هداء البرونزية 
فأح���دث فيه ثقوب���ًا كثي���رة. أما أطرف 
ح���دث ش���هدته بي���روت، ُبعي���د حلول 
»السالم« عام 1990 عقب اتفاق الطائف 
الش���هير ال���ذي تصالح في���ه اللبنانيون 
مبدئيًا، فهو إنزال تمثال الش���هداء ونقله 
إل���ى »مصح« لمعالجة »الج���روح« التي 
أحدثه���ا الرصاص »األهلي« في أجس���اد 
هؤالء الش���هداء.و لم يك���ن »المصح« إال 
مختب���رًا لترميم التماثيل والقطع الفنية. 
شوهد التمثال الضخم ممّددًا على سطح 
ش���احنة تج���ول ف���ي الش���وارع متيحة 
للتمثال فرصة توديع زمن الحرب. لكّن 

الحرب في لبنان ال تنتهي.

ساحة الحروب

ال يمكن فهم قدر بيروت خارج معالم 
ساحتها التاريخية، ساحة الشهداء، أو 
س���احة البرج أو س���احة المدافع. فكّل 

التس���ميات التي أطلقت عليها تدّل على 
هذا الق���در ال���ذي عرفته بي���روت قديمًا 
وحديثًا. وعندم���ا اغتيل رئيس الوزراء 
رفيق الحريري عام 2005 وبدا اغتياله 
أشبه بضربة وّجهت إلى لبنان كما إلى 
بيروت، أطلق على الساحة اسم ساحة 
الحري���ة، ومنه���ا انطلق���ت التظاهرات 
التي نادت بخروج الجيش السوري من 
لبنان، وقد خ���رج فعاًل نزواًل عند رغبة 
الجماع���ات الغاضب���ة. وكان خروج���ه 
بمثابة انتصار سّجل لهذه الساحة التي 
تختصر بي���روت، ولمدينة بيروت التي 
تختص���ر لبنان، سياس���يًا ورمزيًا. أما 
االغتياالت التي توالت بعد مقتل الرئيس 
الحريري وطالت سياسيين وصحافيين 
فكانت أش���به ب� »القصف« المريع الذي 
تعّرضت له بيروت. قصف مدّمر يش���به 
كثيرًا القص���ف الذي تعّرضت له بيروت 
طوال عهود، منذ أن ارتفع فيها »البرج« 
الذي جّدده األمير فخر الدين الثاني عام 
1632 وسّماه »البرج الكشاف« الذي تتّم 
من خالل���ه مراقبة الس���فن العدّوة التي 
كانت تقصف بيروت م���ن البحر، حتى 
االجتياح اإلس���رائيلي الذي دّمر بيروت 
واقعي���ًا ومجازيًا )أو سياس���يًا(، فإلى 
الحروب األهلية، اللبنانية - اللبنانية، 
)الفلس���طينية  العربي���ة   - واللبناني���ة 
والس���ورية( التي لم تت���وان عن تدمير 

هذه المدينة، بال رحمة وال شفقة.
كان���ت بي���روت وال ت���زال، مدين���ة 
المواجه���ة بامتياز ومدين���ة المصالحة 
بامتي���از، وف���ي الحالتي���ن كان���ت هي 
الخاسرة حتى وإن »ربحت« في أحيان. 
فالمدين���ة التي صالحت بي���ن الطوائف 
والطبقات والمواطنين والسياس���يين، 
العرب  اللبنانيين و»المستوطنين«  بين 
واألرمن والسريان واألكراد، كانت أيضًا 
ميدانًا مفتوح���ًا لنزاعاتهم وصراعاتهم 
ومعاركه���م الت���ي كان���ت تفت���ك بأهل 
المدينة ومعالمهما. وعندما حّلت الحرب 
األهلي���ة ع���ام 1975 انقس���مت بيروت 
بسرعة وارتس���م خط تماس يمتّد شرقًا 
وغرب���ًا يفصل بين مناطقه���ا وأحيائها 
عاب���رًا الضواح���ي والق���رى اللبناني���ة 
وقاسمًا إياها أيضًا. إنها بيروت مدينة 
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»التماس«، خارجًا وداخاًل. وكم دفعت 
م���ن أثمان باهظة نتيج���ة خط التماس 
ال���ذي جعله���ا غ���داة ان���دالع الح���رب، 
مدينتين: غربية )إسالمية وفلسطينية(، 
وشرقية )مس���يحية ويمينية(، وجعل 
أهلها أهلين وثقافتها ثقافتين وهويتها 
هّويتين! وس���احة »البرج« أو الشهداء 
كانت خير شاهد على هذا الحقد األهلي 
ال���ذي اس���تعر ط���وال س���نوات ودّمر 
واجهتي المدينة من خالل ساحة البرج 
التي وقعت في الوسط بين المتقاتلين. 
ووقع تمثال الش���هداء نفسه، الذي كان 
رمز بيروت، »فريس���ة« تحت رصاص 
المتقاتلي���ن من الجهتي���ن: هؤالء رموه 
بالرص���اص ليدّمروه وينتهوا من فكرة 
لبنان القديم، وأولئك فعلوا األمر نفسه 
تخّلصًا من لبنان الذي لم يكن لبنانهم. 
وخالل س���نوات تحّولت س���احة البرج 

إل���ى غابة صغي���رة بعدما نبت���ت فيها 
األش���جار التي كانت ترت���وي من الدم 
والمطر، فاصلة بين بيروت الش���رقية 

وبيروت الغربية.

مدينة الخراب والنهوض

بي���روت مدين���ة »س���حرّية«،  هكذا 
وصفها صحافي فرنسي مّرة، وبّرر هذا 
الوص���ف قائاًل عن بي���روت إنها المدينة 
الوحي���دة القادرة على النه���وض الدائم 
من خرابها وبسرعة عجيبة. لكّن بيروت 
أثبت���ت أيض���ًا أنها مدينة قابل���ة للتدمير 
الس���ريع، سواء على أيدي أهلها أم على 
أيدي »األغراب«، عرب أو إس���رائيليين. 
وكم تباهى بعض جنراالت لبنان بقدرة 
هذه المدينة على استيعاب الدمار وعلى 

النهوض منه. 

تاريخ مأسوي

قدر بيروت المأس���وي، قدر الحروب 
والخ���راب والهدم، تضرب ج���ذوره في 
التاري���خ. أول خراب ش���هدته بيروت، 
كم���ا ي���روي المؤّرخ���ون، كان على يد 
القائ���د البابلي نبوخذ نّص���ر الذي هدمها 
وأحرقها في نهاية القرن الس���ادس قبل 
الميالد. وبعدم���ا نهضت المدينة من هذه 
الكارثة الكبيرة حاصره���ا جيش القائد 
الس���لوقي تريفون في القرن الثاني قبل 
المي���الد، ودّمره���ا تدمي���رًا رهيبًا حتى 
مكثت نحو قرن تعاني آثار هذا التدمير. 
وما إن نهض���ت حتى ضربها زلزال كبير 
ع���ام 349 ميالديًا. وتوالت على المدينة 
سلس���لة من الزالزل، ب���دءًا من منتصف 
القرن الس���ادس. وفي العام 560 اندلع 
فيه���ا حري���ق كبي���ر قضى عل���ى معالم 
كثيرة من أحيائه���ا وأبنيتها. وعقب هذا 
الحريق الهائل، مّر بالمدينة شاعر كبير 
ُيدع���ى أغاتيوس فهاله الخراب الذي حّل 
بها فل���م يتمالك عن رثائه���ا في قصيدة 
ش���هيرة له وقد جاء فيه���ا: »ذوت زهرة 
فينيقيا، مدينة بيروت، بمصاب الزلزال 
الرهي���ب، وزال عنه���ا جماله���ا الرائع، 
ودّكت أبنيتها الشامخة البديعة المنظر، 
الرائع���ة الهندس���ة...«. وكتب ش���عراء 
قدامى آخرون قصائ���د مماثلة رثوا فيها 
المدينة الت���ي لم ترحمها مدافع الجيوش 
وال الحرائق التي كان���ت ُتضرم فيها وال 
ال���زالزل التي بدت كأنها تعّبر عن غضب 

الطبيعة.
أما أه���ّم قصيدة كتبت ع���ن بيروت 
القديم���ة فهي تل���ك القصي���دة الملحمية 
الت���ي كتبها الش���اعر اإلغريق���ي ننوس 
وه���ي تتضّمن ثمانية وأربعين نش���يدًا. 
وفي هذه القصيدة يتوقف الش���اعر عند 
الحرب التي أش���علتها اآلله���ة اإلغريقية 
ف���ي بيروت، وكانت حربًا مش���رعة بين 
إله البحر بوس���يدون وإله البر والخمرة 

ديونيزوس.
والغ���زوات  الح���روب  تعاقب���ت 
والمع���ارك ح���ول بيروت وف���ي قلبها، 
بدءًا م���ن الفتح االس���المي. ف���ي العام 
974 ميالدي���ًا هاجمها جيش اإلمبراطور 
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البيزنط���ي يوحنا زيميس، واكتس���حها 
ونهبها مستغاًل ضعف الدولة العباسية. 
وفي عهد الفاطميين هاجمها الصليبيون 
وعاث���وا فيها خراب���ًا. وكان على صالح 
الدين األيوبي أن يعيد المدينة إلى عهدة 
العرب، بعدما انتص���ر على الصليبيين 
وحّرر القدس. لك���ّن الصليبيين عاودوا 
احتاللها من ثّم، فظلت المدينة س���احة 
مفتوحة للمعارك، حتى تمّكن السلطان 
المملوكي قالوون من السيطرة عليها عام 
1291 بعد أن دّمر أسوارها وحصونها. 

الحرب األهلية العبثية

ف���ي الع���ام 1975 اندلع���ت الحرب 
األهلي���ة اللبنانية، وانطلقت ش���رارتها 
في بي���روت أو ف���ي إح���دى ضواحيها 
القريبة. هذه الش���رارة أشعلتها مواجهة 
بين حزب الكتائب )المس���يحي اليميني( 
وبي���ن مس���ّلحين ينتمون إل���ى منظمة 
التحرير الفلس���طينية التي كان موقعها 
في صلب الحركة اليسارية واإلسالمية. 
كان ذل���ك النهار الثالث عش���ر من إبريل 
نهارًا حاسمًا، كان بداية مرحلة وانتهاء 
مرحلة، وأصبح نهارًا حاسمًا به تؤّرخ 
الحرب الرهيبة التي امتّدت زهاء عشرين 
عامًا وأكثر، والتي اس���تحالت سلس���لة 
من الحروب والمعارك التي لم تنُج منها 
منطقة أو ضاحية. راحت بيروت تتهّدم 
ش���يئًا فش���يئًا وخط التماس الذي كان 
يقسمها بدا أشبه بحقل النار. المقاتلون 
يقصف���ون  واليميني���ون  المس���يحيون 
الجزء الغربي م���ن المدينة، والمقاتلون 
والفلسطينيون  واليساريون  المسلمون 
يقصف���ون الجزء الش���رقي منه���ا. بدت 
الحرب أش���به بحرب عبثية، يتفق فيها 
اللبنانيون على ه���دم مدينتهم بأيديهم، 
الفلسطينيين.  المقاتلين  وبالتعاون مع 
كان���ت األس���باب التي أش���علت الحرب 
سياس���ية ودينية أو طائفية، لكنها لم 
تكن بس���يطة أو س���هلة، بل معّقدة مثل 
الحال���ة اللبنانية نفس���ها، القائمة على 
نوع من »الموزاييك« الطائفي، األكثري 
واألقّل���وي. وجاء تدخل الفلس���طينيين 
أواًل ثم السوريين الحقًا، ليزيد من تعّقد 

الحالة ه���ذه. وكانت األوراق تختلط في 
أحيان، حت���ى لتصبح الح���رب حروبًا 
بين أه���ل المنطق���ة الواح���دة. الجنود 
الس���وريون قصف���وا مخيم ت���ّل الزعتر 
1976م  ع���ام  للفلس���طينيين  التاب���ع 
ودّم���روه كلي���ًا، بالتعاون م���ع اليمين 
المس���يحي. ثم انقلب الس���وريون على 
حلفائهم المس���يحيين فقصفوا مناطقهم 
ودّمروا فيها الكثير من المعالم. اصطدم 
ف���ي  الفلس���طينيين  م���ع  الس���وريون 
المناطق اإلس���المية وانقسمت األحزاب 
بعض.  بعضه���ا ض���د  والميليش���يات، 
حّتى المس���يحيون انقس���موا وتحاربوا 
للسيطرة على السلطة... حروب رهيبة 
ظّلت تتنقل داخل المناطق، إضافة إلى 
الحرب »األولى« أو الرئيسية التي تدور 

رحاها على طول خطوط التماس.

 خراب االجتياح اإلسرائيلي

أم���ا ال���ذروة الت���ي بلغته���ا حروب 
بي���روت، فه���ي تتمث���ل ف���ي االجتياح 
اإلس���رائيلي صيف 1982. راح الجنود 
اإلس���رائيليون يزحف���ون م���ن الجنوب 
اللبنان���ي، مدّمرين المن���ازل واألحياء، 
زارعين النار والرع���ب ومطلقين نيران 
طائراته���م ومدافعه���م ودباباته���م على 
اللبنانيي���ن والفلس���طينيين الذين كانوا 
يقاومون بشراسة. وما إن بلغ االجتياح 
تخ���وم بي���روت، حتى حاص���ر الجنود 
اإلس���رائيليون المدين���ة، جاعلي���ن من 
مواقعه���م خط���وط تم���اس، راحوا من 
خاللها يمارس���ون معاركه���م الضارية. 
الس���وري  الجي���ش  انس���حب  آن���ذاك 
اللبنانية اآلمن���ة وظّل  المناط���ق  إل���ى 
الفلسطينيون وبعض اللبنانيين وحدهم 
في الس���احة. كان حصار بيروت خانقًا 
ومري���رًا، ال ماء، ال كهرب���اء، ال خبز... 
وكان الشرط اإلس���رائيلي لفك الحصار 
هو ترحي���ل الفلس���طينيين ع���ن لبنان 
وبيروت. ولم تمِض أسابيع حتى شوهد 
ينسحبون  الفلس���طينيون  المس���ّلحون 
عبر مرفأ بيروت حي���ث كانت تنتظرهم 
س���فن بغية نقلهم إلى تون���س. وغداة 
انس���حاب الفلس���طينيين وقعت مجازر 

مخّيَمْي صبرا وشاتيال التي شارك فيها 
المقاتلون المس���يحيون اليمينيون تحت 
إشراف شارون الذي كان حينذاك قائدًا 
للجيش اإلسرائيلي، وقد تابع المجزرة 
من إحدى التالل المجاورة. كان مش���هد 
ه���ذه المجازر رهيبًا، ولع���ّل بيروت لم 
تش���هد نظيرًا له، ط���وال حروبها، تبعًا 

لقسوته ووحشيته.
إال أّن بيروت ولبنان، لم يسلما قّط 
من االعتداء اإلس���رائيلي، كما لم تس���لم 
بي���روت وبع���ض المناطق م���ن معارك 
أهلية صغي���رة كانت تندل���ع حينًا تلو 
حي���ن بي���ن األحزاب،حتى بع���د إعالن 
نهاي���ة الحرب وتوقيع اتف���اق الطائف. 
في صيف 2006 ش���نت إسرائيل حربًا 
على لبن���ان وتحديدًا ضّد حزب اهلل الذي 
واج���ه جنوده���ا بضراوة وبس���الة في 
الجنوب، ولّقنهم دروس���ًا قاسية. لكّن 
الطائ���رات اإلس���رائيلية انقض���ت على 
بيروت والمناطق قصفًا وتدميرًا. قصفت 
األحي���اء والمنازل ف���ي ضاحية بيروت 

الجنوبية.
في أوج الحرب األهلية كتب الشاعر 
ن���زار قباني قصي���دة عنوانها »يا س���ّت 
الدني���ا« راح يرثي فيها بيروت ويحّضها 
عل���ى النهوض من كبوتها، وفيها يقول: 
»يا س���ّت الدنيا يا بيروت/ َمن ش���ّطب 
وجهك بالس���كين/ وألقى ماء النار على 
ش���فتيك الرائعتين/ َمن سّمم ماء البحر 
ورّش الحق���د على الش���طآن الوردية؟«. 
وفي الع���ام 1985 كتب محمود درويش 
قصيدة ملحمية سّماها »قصيدة بيروت« 
وفيه���ا رث���ى بي���روت والزم���ن العربي 
والحلم بالعودة، ويقول فيها: »بيروت 
خيمتنا/ بيروت نجمتنا/ س���بايا نحن 
في هذا الزمان الرخو/ أسلمنا الغزاة إلى 
أهالينا...«. وعلى غرار هذين الشاعرين 
كت���ب ش���عراء كث���ر قصائد لبي���روت، 
يرثونها متألمي���ن أمام الخراب الذي حّل 

بها ومتفائلين بنهوضها من الخراب.
إنها بيروت الس���احرة حقًا، القادرة 
النه���وض م���ن كبوتها بس���رعة  عل���ى 
والق���ادرة على الس���قوط بس���رعة في 
متاهة الح���روب التي وس���مت تاريخها 

الذي ال يبدأ وال ينتهي.
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د. مرزوق بشير

ثقافة السلطة أم سلطة الثقافة؟
ال أح���د يعلم متى ُأنش���ئت أول وزارة للثقافة، لكّن مكّونات 
الثقافة من فنون وآداب وفلسفات جاء بها اإلنسان حتمًا من خارج 
رحم وزارات الثقافة، فقد ابتكر اإلنس���ان الرقص والموس���يقى 
والش���عر والمسرح والرس���م والكتابة والخطابة قبل أن تعرف 
البش���رية ما ُيسمى بسلطة وزارات الثقافة، وبمعنى آخر مّهدت 
تلك الفنون واإلبداعات اإلنس���انية لقيام وزارات الثقافة وليس 
العكس، وقد اكتفت الوزارات المذكورة باالس���تيالء على اإلبداع 

اإلنساني، لتعطي لنفسها شرعية الوالدة والمسمى.
ولم تكن نشأة وزارات الثقافة نشأة مستقلة، بل اسُتقطعت 
م���ن وزارات ومؤسس���ات أخ���رى وكان���ت تخض���ع لوصايتها 
وس���لطتها. ففي مصر مثاًل نش���أت أول وزارة للثقافة في العام 
1958، بعد أن جرى اس���تقطاعها من وزارة اإلرش���اد القومي، 
واإلع���الم فيما بعد، وف���ي دول عديدة كانت الثقاف���ة جزءًا من 
مس���ارات وزارات أخ���رى، مث���ل وزارات التعليم أو الش���ؤون 
االجتماعية أو الس���ياحة، أو اإلعالم، كما ه���و الحال في دولة 
قط���ر. لقد كانت الثقافة حين ذلك نش���اطًا أكث���ر من فعل ثقافي 
مؤثر، وجزءًا من منهج أو ترويج سياحي أو ترفيهي اجتماعي 
رّبم���ا أّن الفكر واإلب���داع، كائن ُح���ّر يرفض التقيي���د والقواعد 
الجام���دة ويتألق باالنط���الق والحرية والخ���روج عن المألوف 
والس���ائد واإلرث الجام���د، وبم���ا أّن الثقافة متج���ددة وحيوية 
ومتقدمة بمرئياتها عن الواقع الذي يحاول أن يش���دها له، وبما 
أّن الثقافة فع���ل متمرد ال يقبل التروي���ض والمهادنة والنفاق، 
ويأتي بالدهشة واالنبهار ويثير األسئلة كما تثير الرياح الغبار 

واألتربة.
 وبما أّن الثقافة تأتمر بأمرها وتحتكم إلى نفسها وقواعدها، 
ل���كل ذلك وغي���ره، كانت عبئ���ًا وحرجًا على كل المؤسس���ات 
الت���ي انضوت تحته���ا، وكان البد من الَتب���رُّؤ منها، والخالص 
من ش���قائها عن طريق إنش���اء س���كن خاص لها ُس���مَِّي وزارة 
الثقاف���ة، وربما كان ذلك تخلصًا، ولكن لم يكن خالصًا للثقافة 
التي لم يتغير وضعها س���وى باس���تبدال الالفتات، فلقد توالها 
في الس���كن الجديد سماس���رة وحراس أكثر ش���دة وقسوة ممن 
س���بقوهم، لقد كفل لها الموقع الجديد السكن المستقل ورفاهية 
المكاتب واألجر المادي والبدالت والسفر وفنادق الدرجة األولى 
والقاعات الفارهة، ولكن مقابل ذلك عليها أن تقبل مناخًا ضيِّق 
الحرية، وكان عليها أن ُتكّيف إبداعها وأدبها لمتطلبات السلطة 

السياس���ية وتأتم���ر بأوامرها، وأن تكون أداة م���ن أدواتها في 
التسلط والترويج ألكاذيبها وادعاءاتها في دول العالم.

إّن معظم وزارات الثقافة في دول العالم مؤسس���ات رسمية 
سياس���ية، ووزراؤها سياس���يون في المق���ام األول وإن كانوا 
مثقفي���ن، وه���ي وزارات تتب���ع الس���لطة أو الح���زب الحاكم، 
وبالتالي هي وسيلة من وس���ائله السياسية تتصل بالشعوب 
من خالل توجيهات الس���لطة، وعل���ى الثقافة أن تنتج أعمااًل ال 
تخالف رؤيتها ومصالحها السياسية، بل عليها أن تكون داعمة 
لتلك المصالح، وعلى الثقافة أن تكون مؤدلجة لنش���ر عبارات 
السياس���يين وأفكارهم وفلس���فتهم، كما عليها أن ال تغضبهم أو 
تتمّرد عليهم أو تستثير الوعي بين الشعوب، وعليها أن تتنازل 
عن دورها األصيل وتس���تبدله ب���أدوار مزيف���ة، فيتحول الفن 
واإلبداع إلى خطاب طويل مكرر للخطب السياس���ية، ويتحول 
المبدع إلى وس���يط ينقل رس���ائل الس���لطة المجردة من اإللهام 

واإلبداع والجمال والرؤية والشفافية.
يتعّين على وزارات الثقافة أن ُتِقيم لها دورًا مستقاًل عن دور 
الس���لطة، حتى إن كانت ضمن إطاره���ا، وعليها أن تعترف أّن 
المسرح والش���عر والرواية والقصيدة واللوحة الفنية والرقص 
وجميع أش���كال اإلبداع الفني س���لطة خارج س���لطتها، سلطة 
مستقلة ال تتلقى أوامرها وتوجيهاتها إال من مبدعيها، وأّن اإلبداع 
يتحّرك في كل االتجاهات ويتق���دم على قواعد العصر وثوابته 
وشروطه، يرفض الجلوس بين جدرانه األربعة، وتلّقي إلهامه 
وإبداعه من موظفين ماهرين في الش���ؤون السياس���ية، لكنهم 
ق���د يكونون غير مدركين لقواعد اللعب���ة اإلبداعية.على وزارات 
الثقافة أن يكون دورها فقط مش���رعًا للقواني���ن والقواعد التي 
تدعم حقوق حرية التعبير واإلبداع وإزالة ما يصادف الثقافة من 
عوائق، كما عليها أن تدعم مؤسس���ات المجتمع المدني المعنية 

بالجوانب الثقافية، وإطالق الحريات لمزيد من اإلبداع.
وأخيرًا نتس���اءل فقط: ماذا لو أنشأ اإلغريق قبل ثالثة آالف 
عام وزارًة للثقافة؟ هل كنا س���وف نس���مع عن مبدعي المسرح 
اإلغريقي وفالسفة مثل سقراط وأفالطون وهوميروس؟ هل كنا 
سنقرأ اإللياذة أو أوديب؟ ربما لن نسمع إال عن وزارات الثقافة 
في العهد اإلغريقي التي حكمت باسم زيوس كبير آلهة اليونان. 
علينا أن نعترف ب���أن وزارات الثقافة تدير الثقافة، والمثقفون 

يصنعون الثقافة، واهلل من وراء القصد.

تاأمالت
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 كانت »كازابالنكا« أو الدار البيضاء، 
من بياض ما في الروح، والذاكرة المرحة 
لمدينة ال يعتريها النعاس وال تستس���لم 

للنوم إال ترفًا ورياًء.

مضي���ت أكتش���ف مدينت���ي الجدي���دة 
وحدي.. لم���اذا كل ه���ذا البياض؟ حملت 
البرتقالي  وقلب���ي  الخض���راء  حقيبت���ي 
وبضعة أفكار مشتتة، ودفعت بخمسين 
درهم���ًا إلى مأم���ور التذاكر ف���ي محطة 
القط���ار، وه���و يعي���د إلّي م���ا تبقى من 
الدراهم، كنت أتأمل نقوش الفسيفساء، 
وأس���أل: هل جاءت هندسة زخارفها من 
قصور الش���ام أم فاض داللها العتيق من 
بقاي���ا قص���ور األندلس ليف���وح ضوعها 

هنا؟

صفير القطار حجب األصوات وأطياف 
الذكرى ورحت أنهب البالط الرطب جريًا 

رحلة
 إلى مساءات المغرب

عبداهلل احلامدي 

رحلة

أن  بيد  بالية،  قديمة  النعمة وال  فارهة، ال محدثة  الوصول  قاعة 
جلَّ الوجوه مبتسمة، المطار قبلة كل مدينة: تعطيك طعمها فتغري 

بالمضي في تضاريس الشوق، أو متمنعة فتمنحك الالمباالة.

فاس الذاكرة العتيقة
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إلى الباب، هو القط���ار إذًا، قطار بهوى 
آخر ولغة تشبه زقزقة العصافير وأقدام 
الهثة إل���ى ض���وء »الرب���اط«، عاصمة 

المغربيين.

كه���ل بنظارات س���ميكة يقرأ صحيفة 
ويبتسم، يبتسم ويقرأ، النافذة الواسعة 
ال ترحم، والبيوت الوادعة تترامى خلف 
العجالت، كل أنواع النباتات والحيوانات 
والس���حب وأعمدة الكهرباء حضرت إلى 
مهرج���ان الرحيل إلى عاصم���ة عربية.. 
م���ن أيقظ هذا الصباح م���ن غفوته باكرًا؟ 
كيف جاءوا جميعًا ليرس���موا هذا المشهد 
الخ���الب: حقول داكنة ونس���وة وطالب 
وتالل وجوال���ون وأوز وأطفال يعملون 
ف���ي األرض كفالحين مردة، وثمة توقف 
ف���ي محط���ة تالية، غب���اٌر فض���ٌي، مطٌر 
داهٌم، ضحكة ش���هية لفتاة اختبأت في 
كتابها الجامعي، وقطة تموء تحت هواء 
التاسعة صباحًا، هواء مدّور يسرق عطرًا 

فالتًا من شال ويعيده إلى صاحبته.

أخي���رًا أعلنت المذيعة ع���ن وصولنا 
إلى قلب مدين���ة الرباط، مدينة كتفاحة، 
صرخت بصوت عال: »الرباط في القلب« 
وفك���رت أنه ل���م يبق إال مس���يرة نصف 
خط���وة إل���ى إس���بانيا، وقلت لل���وركا: 
انتظرن���ي، علّي أن أرتاح قلياًل في فندق 
ما، مطّل على هذه الس���احة الرئيس���ية، 
فمنها أنطل���ق إلى »ف���اس« وإليها أعود 
من »طنجة« وعبرها أس���تدل على أناس 
آخرين لي في مراكش، رميت بالحقيبة، 
وخرج���ت دون أن أجف���ف ش���عري م���ن 
»دوش« خاط���ف لعل���ي ألحق بش���أني، 
اعترضن���ي مقه���ى تم���ّرد عل���ى صالته 
الداخلي���ة متمددًا على الرصيف، ثم دخل 
في مش���ية المارين، هنا الشاي أخضر، 
والقصي���دة ممكنة الوالدة في الش���ارع، 
والن���اس على أهبة الق���راءة، ولكن ثمة 

متسع من الوقت للجنون لياًل.. 

القبائل  الباع���ة ومطرب���ي  أهازي���ج 
والدراوي���ش تقت���رب ش���يئًا فش���يئًا مع 
اقتراب���ي م���ن الس���ور الضخ���م لس���وق 
المدينة.. نس���وة س���احرات، متسولون 
ضحاياه���م  نس���وا  ش���ياطين  ���ع،  رضَّ
وأصبح���وا ضحايا عبق المكان، س���ور 

أحم���ر يتلوى كاألفعى، والش���مس تلفظ 
أنفاسها األخيرة، غروب في الغرب، كل 
شيء يحدث كأنما هو لي، كان صديقي 
الذي لم أره بعد )يونس لوليدي( يسألني 
عبر الج���وال: إلى أين وصل���ت؟ ويتابع 
مغامرتي ع���ن كثب، فأق���ول: »الرباط« 
مذهلة بألفتها، إنها تعرفني مثلما أعرفها 
من قب���ل أن نلتقي، تزداد المدينة صخبًا 
وكأن ثورة شعبية سوف تشتعل حااًل، 
رائحة الشواء تحاصر »الزنقة« الضيقة، 
عازف مغام���ر يره���ن كل تاريخه الفني 
للحظ���ة انهم���اك على آل���ة »الجمبري«، 
تقع م���ا بين الب���زق والرباب���ة، يناوله 
المارة نصيبًا من الدراهم، مكتفين بجملة 
موس���يقية واحدة ويمضون، أما هو فال 
يكف أبدًا عن الطرق فوق أوتار الش���جن. 
بينما الش���مس هنا ال تزال تستحم تحت 
أبخرة الغي���وم.. دخلت بيت���ًا من بيوت 
اهلل، ورحت أؤدي مع المنشدين أدعية لم 

أسمعها منذ زمن بعيد.

خرجت من المس���جد مغرورقًا بحنين 
مبه���م، ملم���س الحصي���رة القصبية ظل 
عالقًا بقدم���يَّ الغريبتين بصورة خطوط 
حمراء متش���ابكة، قبل أن أحشرهما في 
فردتي الحذاء، جذبت حقيبة الكتف نحو 
األمام ودلفت نحو بائع الفضة في صدر 

الدكان.

كان تجوالي في سوق الرباط فلسفيًا 
أكثر مما هو سياحي، تأكد لي ذلك حين 
جلست في مقهى ذي وجوه متأملة وسط 

الصخب.

الرباط ليست ككل العواصم مزدحمة 
دائمًا، ثمة فجوات روحية فسيحة في قلب 
المدينة، والحضور الريفي يمتزج بزجاج 
األبني���ة المعاصر، وانعكاس���ات هجرة 
األجيال المتعاقب���ة إلى الحلم اإلفرنجي، 
عربدة أكسس���وارية تتوارى خلف براءة 
جبال األطلس���ي ورياح المتوسط الدافئة 
على وج���وه العابرين م���ن مضيق جبل 

طارق إلى زمن آخر.

أكث���ر م���ا يلف���ت االنتب���اه: تص���ادم 
السحنات في إهاب البشر، تصادم يلغي 
المس���افة بين األس���ود الفاحم واألبيض 
الفاغم، كالهما يستدرج اآلخر إلى هفواته 
ف���ي االس���تالب، إفريقيا ب���كل عنفوانها 
الفط���ري، وأوروبا ب���كل رقتها المدعاة، 
كالهم���ا يدور م���ن منضدة إل���ى منضدة 
بعيون محمرة وترنُّح يشبه السقوط في 
عسل الشهوات.. فليسقط الهدف وليحيا 

الطريق إليه!

صباح الي���وم التالي حج���زت تذكرة 

مقهى الحافة بطنجة الشاهدة على مرور شكري وبول بولز وآخرين..
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صناعة الجلود..رائحة الزمن

الذه���اب إل���ى ف���اس، المحط���ة تغ���ص 
بالمس���افرين، نس���مة ب���اردة تنبئ عن 
مط���ر ق���ادم، وال���ركاب يتجمع���ون في 
غ���رف صغي���رة مكتظ���ة، هك���ذا ه���ي 
بالغريب،  المغرب: عاب���رون يرحب���ون 
والغرباء في كل مكان، س���ياح يقرؤون 
كتب���ًا فرانكوفوني���ة بين توق���ف وآخر، 
والحش���ود تدخل في نقاش ح���اٍم حول 
أوض���اع المستش���فيات ومناهج التعليم 
ومش���كالت  والعاطلين  الوزاري  واألداء 
البيئ���ة وازدح���ام العربات ف���ي األعياد 
وأنفلون���زا الطيور وأعداد المهاجرين في 
البوغاز، والحديث يكاد ال ينقطع، كأنما 
تم التخطيط له منذ مدة طويلة، رغم أنه 

يدور محض مصادفة.

سال، سيدي قاسم، مكناس، والعديد 
م���ن المحطات س���بقت فاس الس���احرة، 
المدين���ة التي غرقت بيوته���ا من قبل في 
متون التراث واألعالم الذين جاءوا منها 
وم���روا بها، كان���ت فاس مدين���ة الليل، 

تدافع عن نفسها بأضواء البيوت وأعمدة 
ف���اس..  األل���وان.  المزركش���ة  الدخ���ان 
الق���اع والتاريخ الذي ال يس���مح بدخول 
السيارات إليه، مدينة عتيقة كصحن من 
الفخار األثري. لف���اس أوقاتها الموزونة 
على إيقاعات قاصده���ا وذاكرِته الممتدة 
عبر الروح، فجرًا المالئكة توقظ الديكة، 
ضحًى الن���ادل يقدم صح���ن »الحريرة« 
الس���اخن »مما تنب���ت األرض م���ن بقلها 
وقثائها وفومها وعدسها وبصلها«، ظهرًا 
استراحة المحاربين في جامع القرويين.. 
َبَنْته امرأة اس���مها فاطمة الفهرية الملقبة 
ب���� )أم البني���ن( قب���ل ألف ومئت���ي عام 
الكبي���رة  تقريب���ًا، وهب���ت كل ثروته���ا 
لتبني أول جامعة عربية إس���المية على 
األرض، جامع���ة يؤم إليه���ا الطلبة إلى 
جان���ب المصلين، حت���ى درج ذلك المثل 
الشعبي الشهير في شتى أصقاع المغرب 
العربي، والمشرق أيضًا، والذي أراد أن 
يغمز من قناة طالبها فازدادت إش���راقًا: 

»العلم في الراس وليس في فاس«.

كلهم م���روا من هنا، وصاروا أبناءها 
من َبعُد: ابن زه���ر، وابن آجروم، وابن 
باجة، واب���ن خلدون، واب���ن الخطيب، 

وابن عربي، وكفى! 

فألذهب إلى »طنجة«، وقد امتأل القلب 
وال���رأس، بعلم عن فالن ع���ن فالن عن 
فالن، فوق هذا الصحن تحت س���قف اهلل 
كانت ناف���ورة الماء واألس���ماء، تبادلنا 
التحايا والوداع، فال يزال في العمر بقية 

ألعود ثانيًة.. أظّن. 

الطريق إلى طنجة، مثل الطريق إلى 
طنجة، ال يش���به أي طريق، من الظهيرة 
إل���ى العص���ر، اختلف���ت الدني���ا كثيرًا، 
فصارت األندلس بين يديك، على مقربة 
من روحك، هنا أبع���د نقطة في المغرب 
ش���مااًل، وأول قطرة م���ن بحر طارق بن 
زي���اد والحرائق جنوب���ًا، وبحران على 
جانبي���ك: أبي���ُض، وداك���ٌن، وأرضان: 
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طنجة..مدينة اسمها الدهشة

حلٌم، وواقٌع، يلتقيان في مقهى »الحافة« 
األكثر رفاهية وش���عبية ف���ي آن، مقهى 
تنعدم في���ه الجاذبية، وال���كل يدور في 
ذات الفلك، األدباء والفنانون والمجانين 
والعاطلون والضائعون: محمد ش���كري 
وب���ول بولز وتينس���ي وليام���ز و»عربة 

اسمها الرغبة«!   

تنجي���س  أو  الفينيقي���ة،  طنج���ُة 
الروماني���ة، أو »أمي���رٌة ق���د ت���روي لكم 
قص���َة حياته���ا فتصبح���وا لها عبي���دًا«، 
بناه���ا الفينيقيون عل���ى الضفة األخرى 
من المتوس���ط، فقارعْت م���وَج المحيط، 
ويقولون: إن أبناءها اكتشفوا أميركا قبل 

كريستوفر كولومبوس بآالف السنين.

لطنجة صوالٌت وجوالٌت على مسرح 
الق���ارات، منها انطل���ق الفاتحون العرب 
لبن���اء الجنائ���ن المعلقة ف���ي األندلس، 
وإليه���ا هفت المع���ارف والفن���ون قرونًا 
عدي���دة، حت���ى أصبحت مصدر إش���عاع 
ثقافي فريد في العصر الوسيط، ومن ثم 
مجيء الروائي الطاهر بن جلون، ليروي 
تفاصيلها حس���رة وأوجاعًا: »حمامة في 
قفص غير الئق.. مدينتي اغتصبها نس���ر 
منح���وت من صخ���رة طارق، فتش���كلت 

الدروب مقتفية أثر الحلم«.

ج���ان جينيه، الفيلس���وف الفرنس���ي 

الوجودي، اس���تهوته طنجة ولم يبرحها 
حتى دفن بالقرب منه���ا، في العرائش، 
واصاًل إلى ذروة الخيان���ة: »قدري فيما 

يبدو أن أرتمي بأحضانها«.

طنجة ال تنفد، وفي لحظة االنكشاف 
ق���ررُت أن أنحدر، جنوب���ًا نحو مراكش 
ه���ذه الم���رة، م���ررت بمكن���اس قلع���ة 
موالي إس���ماعيل ومزار موالي إدريس، 
وحكاياه���ا عب���ر الزم���ان، ومكن���اس ال 
تختصر أبدًا، أبدًا. ش���وارعها واألرصفة 
والحدائق واألسوار والساحات واألحجار 
واألرواح  والروائح  والقل���وب  والعيون 
»جن���ود مجندة، فما تع���ارف منها ائتلف 
وما تناكر منها اختلف«، وال اختالف في 

مكناس.

وعليك أن تغسل ذاكرتك في المغرب، 
كلما مضيت فيها، لتنشئ أخرى جديدة، 
ستسمع عن إفران »سويسرا الشرق« في 
المغرب! نقية اله���واء وصافية البحيرة 
ورائق���ة الم���زاج، تضع قدميه���ا في ماء 
بارد، وتنس���يك شيئًا اس���مه »الهم« في 
مدن أخ���رى، فيما قمته���ا الجبلية مجللة 

بالثلج مثل ماردين الحبيبة شتاًء.

بعد إفران عليَك أال تندهَش، حتى إن 
م���ررَت بنهر أم الربي���ع، في قعر الجنة، 
وأكلَت الملوي )خبز( واحتس���يَت األتاي 

)ش���اي(، واقتربت من س���كان الكهوف، 
والعيش تحت ضوء القمر فحسب.

كنا نس���ير في غابة ال تنتهي صعودًا 
وهبوطًا بال أي دليل، س���وى النجوم، 
وفي غابات »أزرو« الخرافية، ووس���ط 
هياج التكهنص���ات، في درب ترابي ظل 
يعان���د الغابات ف���ي ال نهائيتها، اقتربنا 
كثيرًا من عتمة القلب، فأضأناها بخوفنا 
والتماع العيون، ولم نتوقف حتى يأتينا 

اليقين.  

ه���ل كان مح���ض مصادف���ة دائمًا أن 
نص���ل إلى الم���دن الغاب���رة لي���اًل؟ فكما 
الحال مع فاس، كان الحال مع مراكش، 
خطوات سريعة في زقاق طويل، ومطر 
يالح���ق األجس���اد تحت المظ���الت.. كنا 
نعدو بحقائبن���ا المبتلة قاصدين روضة 
م���ن ري���اض »المدينة الحم���راء«، ومرة 
أخرى كانت دمش���ق في استقبالنا: باب 
صغي���ر ال ينبئ عما في داخله من فضاء 
كوني، يبدأ بالبحرة وسط الدار وحولها 
والمقرنسات  واألقواس  األعمدة  تنتصب 
المرقطة والنباتات المعرش���ة واألبواب 
والنوافذ والياس���مين والنعناع والزنبق 

والقطط المتثائبة.

في الصباح: س���احة الفناء، قلت لن 
أحكي عنها حرف���ًا واحدًا، سأعيش���ها، 
ألكون جزءًا منها، ومنهم: الباعة والحواة 
والمس���ترقون  والمارقون  والمتصوف���ة 
للسمع والعطارون ومن كل شكل ولون، 

مشهد لن يتكرر، ويتكرر كل يوم.

الفناء عكس البقاء، بل نقيضه، هنا 
الموت والحياة في لحظة واحدة، تفنى 
المطبوخة والمرصوف  الخراف  رؤوس 
بعضه���ا إل���ى بعض عل���ى مصاطب في 
اله���واء الطل���ق ك���ي يبق���ى الجائعون 

النهمون إلى جانب »بعضهم بعضًا«.

المس���ك والعنب���ر والفض���ة والذهب 
والكن���وز المخفية والحظ���وظ وقارئات 
الفنجان والكف، والدرب الذي س���يعود 
ب���ك إلى البئ���ر ذاته���ا، وتمر الس���يارة 
لتأخ���ذك إلى حي���ث أتي���ت، وأردت أن 
تنسى لتكون جزءًا منها وال تحن إليها... 

وما نسيت.



5657 5657

قل لي ما تعرفه عن الهواء األزرق
اإلهداء: إلى خالدة سعيد

كنت أحب محطات القطارات، ومازلت 
المحطة،  كافتيريا  في  أجلس  أحبها، 
والعائدين  المسافرين  وج��وه  وأراق���ب 
البدوي  محمود  فتنني  لذا  والمنتظرين، 
بالسفر، وامتألت  احتفلت  التي  بقصصه 
المتعة،  وفتيات  والفنادق  بالبنسيونات 
الضواحي،  قطار  ك��ان  ق��ط��ارات��ي  أول 
مازلت  القبة،  كوبري  الليمون  كوبري 
أراقبه  كنت  الذي  السيمافور  عامل  أذكر 
ينسجم  المحطة  جرس  كان  باستغراب، 
مع المزلقان، عند فتحه أو غلقه، وينسجم 
القبة  ك��وب��ري  رصيف  أذن��ي.ع��ل��ى  م��ع 
أحببت المرايل والجونالت الكحلية، فيما 
بعد عرفت أن يحيى الطاهر عبداهلل، كان 
رصيف  وعلى  الكحلية،  المرايل  يعشق 
هناك  الماالس،  أحببت  الزقازيق  محطة 
طالبًا  كنت  أيام  السبعينيات،  أوائل  في 

بالجامعة.
جلست  إذا  تغمرني  الدهشة  ك��ان��ت 
المحطة، كنت  على مقعد وحيد في ركن 
إلى  التحديق  ويستغرقني  وأشف،  أرق 
طويل  نسوي  زي  والماالس  الماالس، 
المرأة  ويغطي  طبقات،  ذو  فضفاض 
نهر  كأنه  ويفيض  رأسها،  دون  كلها، 
أسود، كانت الواحدة تدخل حمام النساء 
بالمحطة البسة إياه، وتخرج في مالبس 
إفرنجية، الجونلة والبلوزة أو الفستان، 
الجينز بعد، حتى  الغرب اخترع  لم يكن 
المحطات  رؤي��ة  أحببت  السينما،  ف��ي 
أميل  كنت  ركوبها،  وعند  والقطارات، 
أكثر إلى القطارات القشاشة البطيئة التي 
تقف أمام كل بلدة، في محطة مصر، كنت 
وأتأملها  الجدران  ألمس  المبنى،  أعشق 
حول  أدور  وك��ن��ت  معبد،  ف��ي  كأنني 
المجالت  جديد  على  وأحصل  األكشاك، 
في  كأنني  أي��ض��ًا  العربية،  والصحف 
معبد، في محطة مصر، كان خيالي يفر 
وراء قصائد فاتنة، سرعان ماكنت أفقدها 
بمحمد  تعرفت  لما  البيت،  إلى  عدت  إذا 
المحطات،  يعشق  مثلي،  وجدته  خالف 
على  وال��ج��رأة  الرغبة  يملك  أن��ه  غير 
على  بالفرجة  مفتونًا  كنت  فيما  السفر، 
المسافرين، قصائد خالف اختبأت خلف 
تحت  أسفاره وضاعت، وقصائدي ظلت 
جلدي، أصيدها بالنساء والكتب وأسرار 

واح���د من قالئل مبدعي���ن عرب غامروا ب���أال يعملوا بمهن���ة أخرى غير 
الكتابة. بدأ كتابة الشعر عام 1974 وأعجبه فأكمل، من دواوينه: الحلم 

ظل الوقت، الحلم ظل المسافة، غريب على العائلة.

عبداملنعم رم�سان - م�شر

اماكنهم
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المدن، وبعضها يضيع، وبعضها ينجو، 
وبعضها يذوب في صوت شيرين، ويعود 
إلى أصوله، في طفولتي ومع أبي وأمي 

وإخوتي.
ركبت القطارات وسافرت إلى الريف، 
وعرفت القرب الحميم من السماء واألرض، 
الريف  لنفسي:  قلت  مراهقتي،  أول  وفي 
فقط،  للزيارة  تصلح  مقطوعة  شجرة 
يكون  أن  أريده  الذي  المكان  في  وفكرت 
الكل  أن  يظنون  الناس  كان  أيامها  لي، 
في واحد، فأرتاب فيهم، ال أعرف ما الذي 
دلني على أن الكل في الكل، وأن المدينة 
هي غابتي التي تمتلئ بأشجاري، أحببت 
م��ن كتب  ب��اري��س  ال��م��دن، كنت أخ��ط��ف 
الحكيم،  وتوفيق  حسين،  طه  األوائ��ل: 
أول  زرتها  ولما  الفرنسيين،  ورواي��ات 
أعرفها،  التي  باريس  عن  فتشت  م��رة، 
فلم أجدها، في دمشق وإستانبول وروما 
ومراكش والمنامة، كان الواقع على حافة 
الحلم، وفي بيروت ومنذ سنوات قليلة، 
وفي  الكابوس،  حافة  على  الواقع  كان 
برلين رأيت الغرب بمالبسه الكاملة، أول 
طائرة،  وأول  بعيد،  مكان  إلى  أسفاري 
بعد  ك��ان  سحابة  ف��وق  ج��ل��وس  وأول 
أذهب  سوف  بشهور،  األربعين  بلوغي 
إلى أمستردام، إلى الغرب الغربي،الغرب 
بعد،  أكتبه  مالم  أكتب  س��وف  الفاتن، 
الغربة،  دوار  أص��اب��ن��ي  ال��س��ف��ر،  قبل 
فنصحني أحد معارفي بأن أضع قلبي في 
حقيبتي، ولساني في عيني، وصدقته.. 
شابة  ج��واري  إلى  جلست  الطائرة،  في 
وأتأتئ  باإلنجليزية،  تتأتئ  أرجنتينية 
مثلها، الغريب أننا بسبب عيونها البراقة، 
تفاهمنا جدًا، رائحة  الفارهة،  وضحكتها 
إلى  ونفذت  حولها  انتشرت  التي  جسمها 
أنفي، كلفتني وقتًا قبل أن أعتادها، ولما 

اعتدت، صارت مثل كتاب النعمة.
 بوصولي إلى أمستردام، بدأت أكتشف 
وجسدي،  روح��ي  ف��ي  الدنيا  الطبقات 
هشة،  ذكورتي  زهور  أن  أعرف  أكن  لم 
تذبل إذا ابتعدت عن مدينتي، إنها صدمة 
عاجزًا،  تصبح  أن  صدمة  اإليروتيك، 
ذهبت  الزجاجية،  الفاترينات  إلى  ذهبت 
إلى أفالم البورنو، نظرت بعيون ملتهبة 
ومثيرات،  ع��اري��ات  نصف  ن��س��اء  إل��ى 

والطرقات،  المجالس  ف��ي  أص��ادف��ه��ن 
تطلعت إلى نساء موديلياني، ومع ذلك 
ذخيرة،  بال  بندقية  مكاني،  في  ظللت 
مطار  أرض  أطأ  وأن��ا  أي��ام،  عشرة  بعد 
امتألت  بندقيتي  أن  اكتشفت  القاهرة، 
برصاص ساخن، اكتشفت أنها في وضع 
ناريمان،  في  فكرت  ساعتها  التصويب، 
الذي  الضياع  حجم  وقدرت  الكتب،  وفي 
قدرت  المدينة،  غ��ادرت  إذا  سيصادفني 
الشعر،  بكتابة  الحلم  حق  سأفقد  أنني 
إلى  واصطحابها  ناريمان،  وباحتضان 
نهاية الحلم، فكرت بأنني سأكون عاجزًا 
سوف  سافرت،  أنني  لو  اآلن  أق��در  كما 
أخاف وأرتبك، وأحذر نفسي: البقاء في 
القصائد، يساويان  في  والبقاء  شيرين، 
أقف وحيدًا  أن  مكاني، جربت  في  البقاء 
على ناصية شارع حسين حجازي، أمام 
القاهرة،  سوبر ماركت هيلتون، بوسط 
كنت  الشارع،  أسفلت  أدوس  أن  جربت 
هو  جسدي  أن  أح��س  سيري  أثناء  في 
أثناء وقوفي كنت أحس  قصيدتي، وفي 
أن روحي تتحول إلى ريح وتفتش داخل 
البيوت العالية، روحي من ساللة الريح، 
أن  جربت  الشجر،  ساللة  من  وجسدي 
أتودد إلى وجوه العابرين، لكنني في كل 
مرة، وقفت على ناصية حسين حجازي، 
في  التي  ال��م��رأة  أعشق  أنني  اكتشفت 
التي  أبلغها بعد، والكلمات  داخلي، ولم 
في قلبي، ولم أكتبها بعد، والمدينة التي 
أعدائها  أسماء  أعرف  ولم  جلدي،  تحت 
وعشاقها بعد، تمنيت لو أنني أملك فجور 
الكتابة فأجيدها أمام اآلخرين، ألن بعض 
طيوري يقف على أطراف أصابعي، فإذا 
رآني أدخل بيتًا، نقر أصابعي واختفى، 
أول معرفتي بالشعر، تشبه أول معرفتي 
ف��ي منتصف  ك���ان  ك��اله��م��ا  ب��ال��ن��س��اء، 
األس���رار،  س��ر  ك��ان  كالهما  مراهقتي، 
أحببت  مراهقتي،  أحببت  أنني  أعترف 
وقصائدها  وخيباتها  ونوافذها  أعشابها 
الدماء  وأح��ب��ب��ت  ال��ج��ن��اح،  ال��م��ك��س��ورة 
أحمل  كنت  منها،  نزفت  التي  الخضراء 
الشابي،  القاسم  أبي  ديوان  إبطي  تحت 
وأخرج إلى المزارع والحدائق التي تحيط 
بقصر القبة من جهتين، وأزهو بكتابي، 
وأتطلع  فتنة،  كتاب  ألنه  أكثر  وأزه��و 

إلى عيون المارة، هل ترون كتابي؟ فيما 
الكتابة  ع��دم  ع��دوى  أن  سأكتشف  بعد 
القراءة،  إلى  امتدت  قد  اآلخرين،  أم��ام 
اآلخرين،  أعماق  إلى  النظر  إذن  يكفي 
عن  بحثًا  أو  والحصى،  الرمل  عن  بحثًا 
الماء، أو عن ظاللي كلها، ها هم البشر 
الكتب،  من  أجمل  إنهم  الطرقات،  في 
أجمل  إنها  غرفتها،  في  الكتب  هي  وها 
كأن  االستثناءات،  بعض  إال  البشر،  من 
وردي،  فراش  أمام  تقف  شيرين  أتخيل 
البريئة،  بأسلحتها  هي  وتعترضني، 
وأنا بغير سالح، فأحيط خصرها، ولما 
البيوت  في  وأفكر  فمها،  ألتهم  تتأوه، 
التي أحبها، وأتمنى أن تكون ذات ساللم 
في  فالعاشقان  مصاعد،  وبال  عريضة، 
الناقص،  الخيال  في  يسقطان  المصعد 
حتى لو تالمسا، الساللم تسمح لي بأن 
دائمًا  نكون  وأن  شيرين،  خلف  أصعد 
على مسافة درجتين، فأراها وكأنها تمتد 
إلى أعلى، أراها وكأنها –هكذا كل مرة- 
رحلتي األولى إلى سدرة المنتهى، وفوق 
سقف البيت، عندما نصل، أحس بالرغبة 
الكتفين،  ف��وق  مواجهة  أحملها  أن  في 
وعند  بئرها،  حواف  على  فمي  يقع  كي 
درجة  تصبح  بيننا  المسافة  ال��ن��زول، 
ذراعها  أمسك  أن  لي  تتيح  لكي  واحدة، 
تقودني  بها وكأنها  أن أحس  من خلف، 

إلى أعماقي.
الذين أحببتهم  الرومانسيون  الشعراء 
خاصموني لما تركت السماء هلل وللطيور 
وللطائرات وللغيم، وانصرفت إلى سماع 
محفوظ،  نجيب  أما  األرض،  قلب  دقات 
فقد تسللت خلفه وشاركته ملكية األماكن 
في  يفترشها  بأن  له  تسمح  ظلت  التي 
وقت ضائع،  مثل  مثل سجادة،  النهار، 
مثل سحابة،  الليل  في  بها  يتغطى  وأن 
رسوم  أذك��ر  مازلت  م��ب��ذول،  وق��ت  مثل 
روايته جمال قطب، والتي جعلت األماكن 
تفوح بروائحها، ومازالت شيرين تجلس 
فوق ركبتي، ومازال الكتاب مفتوحًا على 
العنوان،  صفحة  بعد  البيضاء  الصفحة 
نغامر  أن  وال  ونكتبها،  نغامر  أن  النريد 

ونقلبها.
مع العمر أصبحت غرفة الكتب متاهة، 
أضل الطريق إذا تجولت فيها، أفتش عن 
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عن  وأفتش  أتركه،  أجده،  فال  الجبرتي 
أمينة غصن، كنت أتصور أنها في الدرج 
أجدها،  ال  ولكنني  عيني،  تحت  الهائم 
عنقي  تلفح  أنفاسها  أح��س  كنت  وإن 
من  تراقبني  كأنها  وظ��ه��ري،  وص��دري 
جهاتي كلها، وألنني ال أعرف صورتها، 
أح��س أنها ت��ت��وارى أك��ث��ر، أص��ي��ح: يا 
أناييس نن،  أفتش عن  أمينة، فال ترد، 
قباني  وغالية  دوب��وف��وار،  وسيمون 
ورجاء عالم، وفاطمة المرنيسي، ويمنى 
مائير،  جولدا  عن  حتى  وأفتش  العيد، 
طريقي  في  يقف  فجأة  ليفني،  وتسيبي 
شيخ بشوش قصير القامة، ويقول لي: 
النساء  لماذا  لي:  يقول  أتأمله،  أفندم، 
فقط، أتأمله، يقول لي: أنا يحيى حقي، 
المتتالية  الليالي  فأقضي  يدي،  ويمسك 
في صحبته، في آخر ليلة، يحدثني عن 
الجبرتي، ويخبرني أنه استغنى عن كل 
مايملك من كتب، وأهداها إلى الجامعة، 
وينصحني  اآلث���ار(،  عدا)عجائب  فيما 
بقراءته، ألنك بدونه تظل هكذا، شاحب 
الوجه، شاحب الظل، شاحب اللسان، ثم 
أين  أستيقظ، وأكتشف  الكتاب،  يهديني 

وضعت كتاب الجبرتي.
ما  بعض  على  يدلني  حقي  يحيى 
غصن  أمينة  على  اليدلني  لكنه  أري��ده، 
وفاطمة المحسن ورشيد الضعيف وحسن 
داود، ألنه ال يعرفهم، ذات مرة صادفت 

ياولد،  اقترب  فأمرني:  الريحاني،  أمين 
العالي،  ال��رف  إل��ى  بسبابته  أش��ار  ثم 
فرأيت  العالية،  ستجد  ه��ن��اك  وق���ال: 
أمينة غصن، وقبلتها، وتعلقت بأوراقها 
غرفة  دري��دا،  جاك  وتجاهلت  الخضراء, 
لنفسي،  أقول  متاهتي،  أصبحت  الكتب 
جحيم سارتر أصبح مغشوشًا منذ أدركت 
كنت  كتب،  بغير  الجنة  هو  الجحيم  أن 
امتحاناتي،  انتهاء  وبعد  الجامعة،  أيام 
أقوم برحلة الحج التي أبدأها من سيدنا 
األضرحة،  بقية  على  وأم��ر  الحسين، 
السيدة  سكينة،  السيدة  زينب،  الست 
يقاطعني  حقي  يحيى  أتخيل  نفيسة، 
ياعم،  ال  فأجيبه:  فقط،  النساء  ويقول: 
السجاد،  علي  إلى سيدي  أيضًا  سأذهب 
وإلى  والليثي،  الشافعي  اإلمامين  وإلى 
سيدي الرفاعي، ولما أصل القلعة، أكمل 
الرحلة بالصعود إلى المقطم، مشيًا على 
آهل،  غير  آن��ذاك  المقطم  كان  القدمين، 
وعند قمته أجلس على عتبة المسجد الذي 
أعتقد أنه ينتظرني، والذي أعتقد أنه لم 
يعد موجودًا، ألنني توقفت عن الصعود، 
وخزانة  مشاعر  ماكينة  أي��ام��ه��ا  كنت 
مرئيات، أفتح عيني فأرى، وأغلق عيني 

فأكتب.
التي  األم��اك��ن  كل  سرقت  أنني  أظ��ن 
المكان  داخلي،  إلى  وحملتها  أحببتها، 
ال��وح��ي��د ال���ذي ارت��ب��ط��ت ب��ه، ول��م أشأ 
مكان  ه��و  أح��م��ل��ه  أن 
األرض  على  سقوطي 
م��ن رح���م أم���ي، ألنه 
بين  الضائع  المكان 
الحلم،  وظ���ل  ال��ح��ل��م 
أحببت  لما  أنني  أذكر 
وجعلتها  ال��م��دي��ن��ة، 
أرغبه،  ال���ذي  الحلم 
وأهملت الريف وجعلته 
فعلت  لما  الحلم،  ظل 
مكان  ص����ار  ذل�����ك، 
مكانًا  األول،  ظهوري 
الحاجة،  ع��ن  زائ����دًا 
أب��ي،  فضيحة  ك��أن��ه 
كأنه  أو  أمي،  وعورة 
انفتح  ال���ذي  ال��ج��رح 
فصرت  منه،  وخرجت 

أستعيض  وصرت  أتوجع،  أراه  عندما 
المماليك  قاهرة  العديدة،  بالقواهر  عنه 
إسماعيل،  وقاهرة  وقاهرةالفاطميين 
ففيها جميعًا اكتشفت إلى أي حد أنا مولع 
مولع  أن��ا  مثلما  محفوظ،  نجيب  بدنيا 
بدنيا اهلل، ودنياي رغم تقشفها، وسألت 
اهلل عن شيرين التي لم أجدها في بيتها، 
وكافأني اهلل، ألنني وجدتها في غرفتي، 
إلى  الملفوف  شبحها  يقف  كتبي،  وبين 
أهداف  عن  البحث  ويقاسمني  ج��واري 
الغيرة،  ببريق  عني  وينفرد  سويف، 
المتاهة  المحبة،  برحيق  عنه  وأن��ف��رد 
أن  أظن  الذي  المكان  إلى  أدخل  تتسع، 
أهداف تسكنه، فأجد كتابها)زينة الحياة(، 
يئن، الطبعة رخيصة، أصدرتها روايات 
الهالل، لما أمسكت الكتاب لسعني األنين، 
ولما فتحته، أدركت السر، كان أحدهم قد 
طلبت  أهداف  له،  زائفة  مقدمة  اصطنع 
مني أال أبوح بما سنفعله، ثم ساعدتني 
على سلخ المقدمة وإلقائها في سلة خارج 
الغرفة، استراح الكتاب، واسترحنا نحن 

الثالثة شيرين وأهداف وأنا.
كل ذكرياتي اآلن هي خليط من خياالت 
النساء وأوراق الكتب، كنت أحيانًا أبحث 
ظالم  أو  السلم،  بير  ظ��الم  ف��ي  عنهما 
أعترف  البيت،  سطح  أوفضاء  السينما، 
من  غامضًا  هاجسًا  ظل  السلم  بير  أن 
هواجسي المختومة بالعسل أو بالخوف 
برغبة  دائ��م��ًا  المختومة  بالحنين،  أو 
الظالم  السينما،  قاعة  ومثله  الكتابة، 
هواجس،  ث��الث��ة  وال��ه��اج��س  ظ��الم��ان، 
والكتابة  ال��ع��دد،  مستحيلة  واألح���الم 
يستطيع  مغلقة، حتى  أماكن  عن  تبحث 
مثل  ويصبح  ويستدير  ينكشف  أن  قلبي 
الورقة البيضاء التي تنتظر هبوط الهواء 
األزرق أو الطائر األزرق، كان أبي يتندر 
النساء  فاطمة،  ويقول:»يا  أم��ي،  أم��ام 
في  نهائيًا  لتستقر  إال  حولنا،  توجد  ال 
مثله  أتندر  عمره،  في  أنذا  وها  قلوبنا.« 
أمام زوجتي، وأقول:»يا سامية، النساء 
والكتب والمدينة ال توجد حولنا إال... إلخ 
إلخ،« وأتمنى لو أعرف ما الذي سيضيفه 
يتندر  عندما  يتمناه،  أو  يحذفه  أو  ابني 
 أمام زوجته ويقول لها: »يا فالنة... إلخ 

إلخ إلخ.«.       



5859 5859

النعامة!

أمجد ناصر

فكرتنا عن طيور النعام تبدو خاطئة. فهي ال تدفن رأسها 
ف���ي الرمل لتقنع نفس���ها، في حال���ة الخطر أو ما ش���ابه، 
أن ال خط���ر هن���اك وال م���ن يحزنون، بل يق���ال إن العكس 
ه���و الصحيح. فهي تفعل ذلك، بس���بب قص���ر نظرها، كي 
تتحّس���س ذبذبات الخطر واستش���عار قدوم���ه قبل أن يقع. 
غي���ر أن المج���از يصبح، أحيان���ًا، أقوى م���ن الواقع. وقد 
ذه���ب دفن النعامة رأس���ها في الرمل مث���اًل ال تغير من أمره 
تحليالت علم���اء الحيوان قيد أنملة. هك���ذا بدا ذلك الرئيس 
الذي أطلَّ على شعبه بعد قرابة عام من شالل الدم في بالده 
المنكوب���ة: نعامة الَمَثل وليس نعام���ة الواقع، مع فارق أنَّ 
دفن الرأس في الرمل، ه���ذه المرة، لم يكن فرارًا من الواقع 
وإنكاره فقط بل واإلمعان في تلفيق واقع آخر. واقع ال يراه 
إال الرؤس���اء في بالد االس���تبداد، أولئك الذين تفوقوا على 
رؤساء الروايات وبطاركتها في الدموية والعزلة عن الناس 

واستيهام والئهم المطلق.
lll

خ���رج الرئي���س في حلَّ���ة أنيق���ة. طويل. فيه ش���به من 
النعامة ويقول البعض إنه أقرب إلى الزرافة منه إلى شيء 
آخر. ولك���ن تلك أوصاف خارجية ال تغي���ر، على األغلب، 
ف���ي »مضمونه« وال تبدِّل. لم يكن يبدو على يد الرئيس الذي 
اختار حرمًا جامعيًا لخطابه )األستذة، االستعالء، التلقين( 
دم. رأيناه يح���رك يديه على شاش���ة التليفزيون ولم تكن 
هن���اك آثار دماء. َضِحَك )قال البعض ببالهة!( فلم نر نابًا. 
كانت له أسنان عادية. قد تكون معتنى بها ولكنها مثل التي 

لدى البشر العاديين.
أني���ق هو الرئيس. ط���ول القامة. ال ناب ل���ه وال مخلب. 
وعندما يضحك يبدو كطفل ألقي القبض عليه في فعل شيطنة 
من وراء ظهر والديه. وإمعانًا في تلك الخّفة الوالدية أس���رَّ 
لجمهوره المصفق أنه لن يش���رب ماء على المأل كي ال يقال 
إن���ه متوتر. فما الذي يدعوه إلى التوتر أصاًل؟ تلك األخطاء 
المتفرق���ة التي ارتكبها بعض جنده؟ هذا يحدث في أحس���ن 

بالد الدنيا! ال ش���يء يدعو الرئيس إلى التوتر. التليفزيون 
تليفزيونه. الجامعة جامعته. الجمهور المنتقى بالواحد من 
س���ميعته. إنه في بيته وبين أهل���ه ومن هو في بيته وبين 
أهل���ه ال يتوتر. لذلك لم يقترب من كأس الماء التي وضعت 
على جانب المنبر المتروك له بال سائل أو مشكِّك أو معّقب: 

تحدٍّ صبياني آخر.
ال مش���كلة في بالد الرئيس إذن؟. بلى ثمة واحدة وهو، 
لإلنص���اف، ل���م يغفلها وال م���رَّ عليها م���رور الك���رام: إنها 
المؤامرة. تلك التي يحيكها طيف واس���ع من األش���باح ضد 
ب���الده في ليل بهي���م وها هي، بفضل والء الش���عب ويقظة 

قواه المسلحة، في طريقها إلى األفول!
كل ش���يء بدا في خط���اب الرئيس، بعد نح���و عام على 
الث���ورة ضده، على ما يرام رغم أنف المؤامرة والمتآمرين. 
فهو موجود. إنه لم يهرب من قصره. لم يقل »فهمتكو«. وما 
دام الرئيس موجودًا فال ش���يء يدع���و إلى القلق. ألم يعتبر 
أحد أسالفه أن هزيمة حزيران )يونيو( لم تحصل ألن هدف 
الحرب كان إس���قاط النظام، وما دام النظام لم يسقط فكيف 

تتحدثون عن هزيمة؟!
لكن ما لم يقله الرئيس إنَّ في بالده ثورة. وها هي تبلغ 
عامها األول أو تكاد. ما لم يقله، في حال من اإلنكار المخيف 
للواقع، إنَّه تس���بَّب في قتل بضعة آالف من مواطنيه الذين 
س���معوا أن هناك ش���يئًا يس���مى الحرية وطالبوا بها. ما لم 
يقل���ه أنَّه وراء تغييب عش���رات آالف آخري���ن في حاويات 
س���فن، مدارس، اهراءات قمح، مصان���ع مهجورة، بعد أن 
ضاقت السجون بالذين سمعوا كلمة الحرية وراحوا يتهجون 
حروفه���ا الباهظة. ما لم يقله إن انكاره لما يجري في بالده 
ق���د يجرَّها إلى ح���رب أهلية يرى البع���ض أنها بدأت تحدث 
فعاًل. ما لم يقله الرئيس لش���عبه، وقاله من قبله ديكتاتور 
أراد أن يحك���م مدى الحياة: فهمتكو. فهمتكو. وهذا، أضعف 
اإليمان، ما كان ينتظره شعبه خارج المسرح المعدِّ لخطابه 

الممعن في إنكار الواقع.

ا�ضتدراك
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الُحّب

األندلسي:»أوله  ح��زم  اب��ن  اإلم��ام  عنه  يقول 
أن  عن  لجاللتها  معانيه  جد.دقت  وآخره  هزل 
توصف،فال تدرك حقيقتها إال بالمعاناة،وليس 
الشريعة«  في  بمحظور  وال  الديانة،  في  بمنكر 
اإلمام  الباحثين يشاطرون  الكثير من  ورغم أن 
محاولة  ه��ذه  ال��وص��ف،  على  استعصائه  في 
ال  م����ا  وتسمية  يوصف  ال  ما  لوصف  خرقاء 

ي�س���م�ى:
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سوء التفاهم
عبد الفتاح كيليطو - الرباط

والحالة هذه من إعادة التفسير، وهكذا 
إل���ى ما ال نهاي���ة. االرتياب ف���ي نوايا 
اآلخ���ر وس���رعة الرض���ا »ف���ي الوقت 
الواحد م���رارًا«، معيار ال يخطئ، وفق 
ابن ح���زم: »وإذا رأيت ه���ذا من اثنين 
ف���ال يخالجك ش���ك، وال يدخلنك ريب 
البتة، وال تتماَر في أنَّ بينهما سرًا من 
الح���ب دفين���ًا )....(، وُدوَنكها تجربًة 
صحيحًة، وخبرًة صادقة )....(، وقد 

رأيته كثيرًا«. 

ما ينطبق عل���ى المحبين قد ينطبق 
عل���ى عالقة أخرى س���بق للجاحظ أن 
نعته���ا بالعداء، ولكنه���ا ال تخلو أيضًا 
من محبة، تلك هي العالقة بين القارئ 
والمؤل���ف. أن تق���رأ معناه أن تس���يء 
الفهم، أن ترى في النص ما لم يقصده 
الكات���ب، أو أن تود تصحي���ح ما ورد 

فيه. 

أّل���ف جول فيرن روايت���ه »أبو هول 
الثلوج« لتصحي���ح نهاية رواية إدغار 
أالن بو، »مغامرات آرثر غوردون بيم«. 
وفي هذا الصدد، أال ترى أن األطفال ال 
تروقهم النهايات المأساوية ويرغمون 

آباءهم وأمهاتهم على تغييرها؟ 

كت���ب أندري جيد ذات يوم: »بين أن 
يح���ب المرء وبين أن يظ���ن أنه يحب، 
وح���ده اإلل���ه بمق���دوره أن يمي���ز بين 
الحالتي���ن«. إنه���ا حقًا مس���ألة دقيقة، 
قت اب���ن حزم وه���و يؤلف  ولعله���ا أرَّ
»ط���وق الحمامة«، إل���ى أن اهتدى إلى 
جواب اعتبره أكيدًا ال يتطرق إليه شك: 
ما ينبئ عن الحب، حس���ب رأيه، سوء 
تفاه���م دائم بن المحبي���ن، ومحاوالت 
لتبدي���ده في كل لحظ���ة وحين، »فنجد 
المحبَّْين إذا تكافيا في المحبة، وتأكدت 
بينهما تأكدًا ش���ديدًا، أكثَر بهما)....(، 
���دًا، وخروُج  تضادُّهم���ا في القول تعمُّ
بعضهما على بعض في كل يس���ير من 
األمور، وتتبََّع كل منهما لفظًة تقع من 
لها عل���ى غير معناها،  صاحبه، وتَأوَّ
كل ه���ذه تجرب���ة ليبدَو م���ا يعتقده كل 

منهما في صاحبه«. 

يتبادل المحبان األسئلة حول معنى 
ال���كالم والمرمى منه وأس���باب التفوه 
به.. ث���م يأتي الش���رح بما قد ُيش���في 
الس���ائل ويحل العقدة وينهي التوجس 
والحي���رة، إال أنه - ف���ي أغلب األحيان 
- ُيَولد، إن عاجاًل أو آجاًل، تس���اؤالت 
جديدة لم تكن في الحسبان، فال مندوحة 

كثيرًا م���ا يتأفف المؤل���ف من قرائه، 
من بعضهم على األقل، بل قد يستش���يط 
روا مقصوده وفهموا  غضبًا، ألنهم ح���وَّ
ما كتبه على غير وجه���ه وتأولوه على 
غير معناه، بتعبير ابن حزم. لكن أليس 
في األمر ما يجعله يعتز به ويحمده، إذ 
إن في���ه، على أية حال، حي���اًة لما كتب 
وإث���راء ل���ه؟ وما يؤي���د ه���ذا أن االتفاق 
التام بي���ن المؤلف وقرائ���ه ال يحدث إال 
حين يكون النص ضعيفًا أو متوس���طًا، 
تتصفحه ثم ُتلقي به جانبًا وتنس���اه في 
حين���ه. حاص���ل الكالم، فإم���ا أن يكون 
هناك سوء فهم، وإال فالنص ال ضرورة 
له. أال ترى أن المؤلفين الكبار هم الذين 

لم ُيْفهموا ألول وهلة؟ ولنذكر بهذا الصدد 
البون الشاس���ع بين أبي العتاهية وأبي 
العالء المعري.. بل إن س���وء الفهم، أو 
القراءة الخاطئة حس���ب تعبير البعض، 
هو الذي يضمن تطور األدب، مثلما يرعى 
عالقة المحبين، فلواله لما حدثت ثورات 
أدبية, ولما حصلت اكتش���افات جديدة, 

ولما ظهرت صيغ وأساليب فريدة.  

ق���د نضيف إلى ما اقترح���ه ابن حزم 
معي���ارًا آخ���ر، ولعله هو نفس���ه. تأمل 
حال ام���رئ موله في حب ام���رأة: أثناء 
غيابه���ا ال ينف���ك ُيحدثه���ا، ي���روي لها 
قصصًا وحكايات، س���ياًل ال ينضب من 

الرواي���ات يعد نفس���ه بنقله���ا إليها عند 
لقائها. وحين تحضر يبادرها بالس���ؤال 
عما فعلت وعما لم تفعل، أي يطلب منها 
أن تتحول بدورها إلى حاكية ال يمل من 
س���ماعها. يدوم الحب م���ا دام يجمعهما 
س���يل س���ردي ال يتوق���ف، ويربطهم���ا 
نس���يج ال يكتمل، يصوغانه عند مطلع 
الش���مس ويفتقانه عند غروبها. كالهما 
يثير اآلخر ليسترسل في الكالم، ما دام 
الشوق إلى رؤيته ش���وقًا إلى اإلصغاء 

إليه وتتبعًا لما يقوله. 

لكن قد يأتي يوم ال يتحمَّل كالهما فيه 
حكايات اآلخر، يلوذان حينئذ بالصمت 

بالحكاي���ات،  عالق���ة  كل  ويقطع���ان 
ويص���ل بهما األم���ر إلى ح���د أن يكرها 
أن يصبح���ا موضع س���رد. تقول إحدى 
رواي���ات أس���طورة تريس���تان وإيزولد 
)وه���ي صيغة فظيع���ة ومذهلة في آن( 
أن تريس���تان، بعد عامي���ن أو ثالثة من 
معاش���رته إليزولد، ردها إل���ى زوجها 
الملك مارقوس، ثم جمع الناس وس���ط 
السوق واستل سيفه وهدد بقطع رأس 
كل م���ن يتحدث مس���تقباًل ع���ن عالقته 

بإيزولد... 

كم من الكتب أحببناها وش���غفنا بها، 
ثم أعدناها ذات يوم إلى مؤلفيها.
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كثيرًا م���ا يتأفف المؤل���ف من قرائه، 
من بعضهم على األقل، بل قد يستش���يط 
روا مقصوده وفهموا  غضبًا، ألنهم ح���وَّ
ما كتبه على غير وجه���ه وتأولوه على 
غير معناه، بتعبير ابن حزم. لكن أليس 
في األمر ما يجعله يعتز به ويحمده، إذ 
إن في���ه، على أية حال، حي���اًة لما كتب 
وإث���راء ل���ه؟ وما يؤي���د ه���ذا أن االتفاق 
التام بي���ن المؤلف وقرائ���ه ال يحدث إال 
حين يكون النص ضعيفًا أو متوس���طًا، 
تتصفحه ثم ُتلقي به جانبًا وتنس���اه في 
حين���ه. حاص���ل الكالم، فإم���ا أن يكون 
هناك سوء فهم، وإال فالنص ال ضرورة 
له. أال ترى أن المؤلفين الكبار هم الذين 

لم ُيْفهموا ألول وهلة؟ ولنذكر بهذا الصدد 
البون الشاس���ع بين أبي العتاهية وأبي 
العالء المعري.. بل إن س���وء الفهم، أو 
القراءة الخاطئة حس���ب تعبير البعض، 
هو الذي يضمن تطور األدب، مثلما يرعى 
عالقة المحبين، فلواله لما حدثت ثورات 
أدبية, ولما حصلت اكتش���افات جديدة, 

ولما ظهرت صيغ وأساليب فريدة.  

ق���د نضيف إلى ما اقترح���ه ابن حزم 
معي���ارًا آخ���ر، ولعله هو نفس���ه. تأمل 
حال ام���رئ موله في حب ام���رأة: أثناء 
غيابه���ا ال ينف���ك ُيحدثه���ا، ي���روي لها 
قصصًا وحكايات، س���ياًل ال ينضب من 

الرواي���ات يعد نفس���ه بنقله���ا إليها عند 
لقائها. وحين تحضر يبادرها بالس���ؤال 
عما فعلت وعما لم تفعل، أي يطلب منها 
أن تتحول بدورها إلى حاكية ال يمل من 
س���ماعها. يدوم الحب م���ا دام يجمعهما 
س���يل س���ردي ال يتوق���ف، ويربطهم���ا 
نس���يج ال يكتمل، يصوغانه عند مطلع 
الش���مس ويفتقانه عند غروبها. كالهما 
يثير اآلخر ليسترسل في الكالم، ما دام 
الشوق إلى رؤيته ش���وقًا إلى اإلصغاء 

إليه وتتبعًا لما يقوله. 

لكن قد يأتي يوم ال يتحمَّل كالهما فيه 
حكايات اآلخر، يلوذان حينئذ بالصمت 

بالحكاي���ات،  عالق���ة  كل  ويقطع���ان 
ويص���ل بهما األم���ر إلى ح���د أن يكرها 
أن يصبح���ا موضع س���رد. تقول إحدى 
رواي���ات أس���طورة تريس���تان وإيزولد 
)وه���ي صيغة فظيع���ة ومذهلة في آن( 
أن تريس���تان، بعد عامي���ن أو ثالثة من 
معاش���رته إليزولد، ردها إل���ى زوجها 
الملك مارقوس، ثم جمع الناس وس���ط 
السوق واستل سيفه وهدد بقطع رأس 
كل م���ن يتحدث مس���تقباًل ع���ن عالقته 

بإيزولد... 

كم من الكتب أحببناها وش���غفنا بها، 
ثم أعدناها ذات يوم إلى مؤلفيها.
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مأزق بشري

الحب مشكلة من مش���اكل البشر.. 
لم يس���تطيعوا حلها حت���ى اآلن حتى 
بإيج���اد تعريف بس���يط جام���ع مانع 
يتفق���ون علي���ه. والس���بب أن الح���ب 
في المنطق���ة الرمادية بي���ن االختراع 
لتلبي���ة حاج���ة بش���رية )الحاج���ة أم 
االختراع ( ولرفض البشر اعتبار الحب 
»اختراعه���م« فاعتب���روه هبة ربانية، 
وبالتالي يعرفونه بواسطة اإلحساس 

وليس بالعقل!
اخت���راع الحب ج���اء نتيجة تطور 
البش���رية ودخوله���ا مرحلة  الجماعة 
»المش���اعر« بعد أن تح���ددت وظائف 
الفعل الجنس���ي في اإلنجاب و»حفظ 
النوع«، بل وأيضًا في »البقاء لألصلح 
واألقوى« وفي اكتشاف آخر هام أيضًا 
وه���و أن األنث���ى ليس���ت - بمفردها - 
صانعة األطفال، وبالتالي تم تنسيب 
الولي���د لألم وتقديس���ها ب���ل عبادتها 
باعتباره���ا »إله���ة« وكان هذا في زمن 
»الماتراياركية«.. ليقود هذا االكتشاف 
إلى أن »الذكر« هو أيضًا شريك األنثى 
في اإلنجاب.. ليس���حب منها الذكر بعد 
ذلك ألوهيتها وماتراياركيتها ويصبح 

تنسيب الوليد إليه.. دائمًا حتى اآلن!
وبعد أن كانت األنثى تمتلك الحق 

في »ممارس���ة الجنس مع أي عدد من 
الذكور« ُس���حب منها هذا الحق وأخذه 
الذكر ليمارس الجنس مع من يريد أن 

»يتسرى« بهن من اإلناث.
الجنس���ي  التاريخ  أهمية معرف���ة 
للبش���رية س���تقودنا حتمًا إل���ى مبدأ 
س���يقود  الحب..ال���ذي  »اخت���راع« 
الطرفين المحبين ف���ي معظم األحيان 
إلى الف���راش حتى ل���و كان كل طرف 
مرتبط���ًا برباط رس���مي أو ش���خصي 
مع ط���رف آخر، ألن »الح���ب« أعطى 
الطرفين الوسيلة والتبرير المناهضين 
لألخ���الق الوضعية ولقواعد الديانات 
التي تنه���ى عن ممارس���ة الجنس إال 
بإش���هار علني يعطي العالقة شرعية 

دينية ومجتمعية.
يعلن األخالقيون أن عالقة جنسية 
كهذه هي »انحالل« وأسسوا بدياًل لها 
»الرومانس���ية« التي تسمح ب�»الحب« 
الجنس���ية  الش���وائب  م���ن  الخال���ي 
والرغبات الغريزية )كما يسمون الفعل 
الطرفان  يم���ارس  بحيث  الجنس���ي(، 
العش���ق والوله والولع والغرام وبث 
األشواق وإعالن اللواعج - وغيرها من 
المسميات - بعيدًا عن الفراش.. بل إن 
األخالقيي���ن أمثال كتاب كبار عالميين 

مث���ل تولس���توي ف���ي »آن���ا كارنينا« 
وديستوفيسكي »اإلخوة كارامازوف« 
وفلوبي���ر »م���دام بوف���اري« وديماس 
األب »غ���ادة الكاميلي���ا« عاقبوا المرأة 
»الخاطئة« عقابًا صارمًا.. آنا كارنينا 
ألقت بنفس���ها منتح���رة تحت عجالت 
قطار.. والمرأة في كارامازوف ذهبت 
مع عشيقها إلى المنفى ومدام بوفاري 

ماتت وحيدة معلولة.
..وعندن���ا المنفلوطي »تحت ظالل 
الزيزف���ون« ومحمد عبد الحليم عبد اهلل 
»شجرة اللبالب« والهندي طاغور في 
أشعاره، وأش���عار العرب مثل عنترة 
وكثي���ر ع���زة.. وغيرهم أك���دوا على 
والحزن وفضلوه  بالوحدة  اإلحساس 

على الفراش والمتعة الجسدية.
منذ ال���والدة وحتى الوف���اة يعبر 
الف���رد البش���ري أط���وارًا معروفة من 
المش���اعر واألحاس���يس أهمه���ا الحب 
والكراهي���ة.. وال يع���رف الباحث���ون 
أس���بابًا للحب أكثر من أنها »انجذاب« 
ش���خص لش���خص آخ���ر.. والج���ذب 
هن���ا غامض ومحير ويس���تخدمه أهل 
ف���ي تعليل »حبه���م« للذات  التصوف 
اإللهية.. ويستخدمه العامة عندنا في 
لغتنا العربية العامية في تعبيرهم عن 
»حب« أش���ياء محسوسة مثل السلطة 
والنف���وذ والمال والطعام والش���راب 
والثياب.. إلخ، ألن العربية تخلو من 
اصط���الح مث���ل like اإلنكليزي الذي 
يعبر عن نوع من »القبول« للمحسوس 
مثل الصداقة وما شابه.. وقد نستخدم 
ف���ي الفصح���ى »م���ودة..ود«، لك���ن 
اس���تخدام هكذا اصطالحات ال ينطبق 
على ما ذكرته من محسوس���ات؛ وإال 

كان ممجوجًا!
هذا مأزق لغوي أيض���ًا باإلضافة 
إلى األخالقي الذي ذكرته آنفا.. وهو 
مشرقي بامتياز أي انه »حصري« في 
ثقافتنا وال وجود لهذا المأزق األخالق 

- اآلن - في الغرب إال في النادر.
فالنواهي الدينية والمجتمعية تمنع 
فتاة مش���رقية بكر من الفعل الجنسي 
الذي يتحايل على فعله الطرفان تحت 
مسميات مختلفة كما قلت أهمها الحب. 

      رءوف مسعد -اأم�شرتدام
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كما أن الس���يدة المتزوج���ة في بدايات 
س���نوات غروب خصبه���ا األنثوي أي 
في نهاية ثالثينياته���ا وحتى منتصف 
أربعينياته���ا ينتابه���ا الهلع لم���ا تراه 
م���ن تدهور أنوثتها الجس���دية فتحاول 
»اللح���اق« بأنوث���ة غارب���ة تخوفًا من 
مس���تقبل بارد بال جنس وبال عواطف 
ح���ارة.. وغالب���ًا ما تندف���ع هكذا أنثى 
ف���ي عالقة صاخبة ت���ؤدي إلى نتائج 
مدم���رة. وتمامًا كما يفع���ل الذكر على 
مش���ارف كهولت���ه ويرتب���ط بفتاة في 
عم���ر بناته ويرتدي الثي���اب المبهرجة 
ويصبغ شعر رأس���ه باحثًا عن شباب 
مزي���ف »ورجولة« غرب���ت.. هنا تعلن 
األطراف المتورطة في هكذا عالقات أنه 
»الحب« الذي س���قطوا في بحر عسله، 
وبالتال���ي ال يتحمل���ون نتائج أفعالهم 
وقراراتهم.. لكن تخيلوا لو خال العالم 

من مغامرين باحثين عن »الحب« وعن 
المتع���ة ! ولو خ���ال أيضًا م���ن أؤلئك 
الذين يحطم���ون النواه���ي المجتمعية 
ويتح���دون المحرم���ات الدينية. وكيف 
يك���ون إبداعنا كتابة وتمثياًل وس���ينما 
ورسمًا وتصويرًا؟ فلو لم يهرب جوجان 
الموظ���ف التقليدي والزوج النمطي من 
زوجته وعائلت���ه إلى جزر تاهيتي لما 
رسم لنا عارياته بأجسادهن الشهوانية 
ووجوههن الحسية، ولو لم يكن هناك 
المركي���ز دي ص���اد والكون���ت مازوخ 
لما عرفن���ا اصطالحات مثل الس���ادية 
فكتابات  والفتشية..إلخ.  والمازوخية 
و»أفع���ال« كل من دي ص���اد ومازوخ 
أضاءت لنا خفايا عوالم مظلمة ومخبأة 
من الرغبات الجنسية داخل البعض منا 
لم نكن ندري ماذا نفعل بها لو كشفناها 

للشمس!

فأحيانًا يكون »الحب الرومانسي« 
س���ببًا ف���ي إنت���اج عم���ل خال���د مثل 
الكوميدي���ا اإللهية لدانتي الذي عش���ق 
فرجيل كم���ا يكون هدف كاتب أخالقي 
مثل تولس���توي أن يروعن���ا، فيمتعنا 

دون قصد منه بآنا كارنينا.
المعرف���ة  مب���دأ  الت���وراة  ترب���ط 
باكتش���اف الجس���د.. فحينم���ا أغوت 
الحي���ة حواء ب���أن ت���أكل التفاحة من 
شجرة »معرفة الخير والشر« وأغوت 
حواء آدم أن يش���اركها التفاحة..نجد 
أنهما اكتش���فا عريهم���ا وهما ما يزاالن 
- بعد- في الجنة، فيخيط الرب لهما - 
كما جاء ف���ي الرواية - ثوبين من جلد 
يتغطيان بهما..ثم يطردهما من الجنة 
حتى ال ي���أكال من الش���جرة المحرمة 
األخرى »ش���جرة الخلود« »فيصبحان 

مثلنا« كما يعلن الرب اليهودي..
فالمعرف���ة هي جزء أساس���ي من 
الرغبة البش���رية في االكتش���اف..كما 
أنها جزء أساسي من الرغبة البشرية 
في كس���ر النواهي، حت���ى »الربانية« 

منها، كما جاء في القصة التوراتية.
لكن المعرفة تقود دائمًا إلى مآزق 
جديدة.. حيث نتساءل »وماذا سنفعل 
بهذه المعرفة؟ وهل نستطيع توظيفها 

لصالحنا؟..وكيف؟«. 
هكذا اعتبرنا الحب نش���اطًا حسيًا 
بش���ريًا, ألن���ه ببس���اطة يتعام���ل مع 
المحسوسات إال أني اعتقد أن اإليالف 
واأللف���ة أق���وى وأبق���ى م���ن الحب..
فالولي���ف ال يهمه وغي���ر مطلوب منه 
تبري���ر فع���ل جنس���ي لوليفه ق���ام به 
مع ش���خص آخر.. فالحب باألس���اس 
يعتمد عل���ى التمل���ك والملكية وعلى 
التس���لط والرغبة البشرية الكامنة في 
يقوم  واالحتكار..بينم���ا  االس���تحواذ 
»الول���ف« باألس���اس عل���ى اإليث���ار، 
وإن���كار ال���ذات وقه���ر روح الملكي���ة 
الفردية والتسلط..تأمل ما سطره ابن 
ح���زم في رائعته )ط���وق الحمامة في 

األلفة واألالف!
فمن الحب ما قتل..هذا ما نعرفه وما 

يتأكد لنا يوميًا.
لكنا لم نسمع عن قتل وليف لوليفه! 



6667 6667

ما طبيعة هذا الحّب العذري العفيف، 
الذي اّتس���م بالس���مّو والطه���ر والعفاف 
والمثالّية؟ وما األس���باب التي أدت إلى 
ظهور ه���ذا النوع م���ن الح���ب؟ وما هي 
البيئ���ة الت���ي احتضنته؟ وكي���ف كانت 

أحوال هؤالء العشاق العذريين؟ 
أعتق���د أن اإلجابة عن هذه األس���ئلة 
ستعطينا فكرة واضحة ووافية عن هذه 
الظاه���رة التي حّيرت النّق���اد والكّتاب، 
بحيث ل���م يجدوا لها حتى اآلن تفس���يرًا 
واحدًا أو وحيدًا، إذ كل ما ُقّدم من حجج 
وبراهين حتى اآلن ال يعدو كونه اجتهادًا 

قد يكون مصيبًا وقد يكون مخطئًا.
تع���ود بواكي���ر هذا الن���وع من الحب 
إلى بني عذرة، إح���دى القبائل اليمنية، 
التي كانت تسكن بوادي الحجاز، والتي 
اش���تهرت بالعش���ق العفيف بين رجالها 

الحب العذري
اآلخرة موعدنا!

مررن���ا ف���ي المراحل الدراس���ية الجامعي���ة األولى، بالكثير من أش���عار 
العذريي���ن، أمثال جميل بثينة ومجنون ليلى وغيرهما. وفي تلك األثناء 
كانت تخطر ببالنا الكثير من األسئلة عن طبيعة هذا الحب الذي أفرز مثل 
هذا الش���عر الذي ينحو منحى الس���مّو والّرقي والعف���ة، دون أن نجد لها 
جواب���ًا، حتى أتى ذلك اليوم الذي أكببنا فيه على دراس���ة هذه الظاهرة 

دراسة مستفيضة، محاولين سبر أغوارها، واستكشاف عوالمها.

      د. اأحمد طعمة حلبي -جامعة قطر
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ونس���ائها، والتعبير عن ذلك شعرًا حاّر 
العاطفة، صادق الشعور، رقيقًا عفيفًا. 
ومن أظهر س���مات هذا العش���ق التعّلق 
بامرأة واحدة، والوفاء لها مدى الحياة، 
والتغّن���ي بها وبحّبها في أش���عار رقيقة 
صادق���ة، والعّفة والحرمان، وغير ذلك 
من سمات، ثّم ما لبثت هذه التسمية)الحب 
العذري( أو )الغزل العذري( أن اتس���عت 
لتشمل كّل ش���عر يحمل هذه الخصائص 

والسمات.
لقد حّيرت طبيعة هذا الحب وأحوال 
المحبين والعش���اق وقصصهم العجيبة، 
ألباب الناس وعقولهم، على مدى قرون 
عديدة، فها هو عروة بن حزام الش���اعر 
العذري الش���هير، ينزل ضيفًا على زوج 
حبيبت���ه عفراء بالش���ام، فيكرمه الزوج 
ت���اركًا إياه  ويحس���ن مثواه، ويخ���رج 
مع عف���راء يتحدث���ان، وم���ا إن يصبحا 
بمفردهما حتى يتش���اكيا ويبثا بعضهما 
لواعج الحب والهيام، وتطول الشكوى، 
ويبكي عروة أحّر البكاء، وتأتيه عفراء 
بالش���راب، فيق���ول له���ا: واهلل ما دخل 
جوفي حرام قط، وما ارتكبته منذ كنت، 
ولو اس���تحللت حرامًا لكنت قد استحللت 
منك، فأنت حظ���ي من الدنيا. )األغاني، 

بوالق، 20/ 154(. 
وعروة هذا هو نفس���ه ال���ذي يتلهف 
ويتوق إلى يوم الحشر، ليلتقي بحبيبته 
عفراء فيحشرا سويًا )النوادر، أبو علي 

القالي ص 158(:
و�إين الأهوى �حل�رضَ �إذ قيل �إنني  

         وعفر�َء يوم �حل�رض ُملتقيان

فكي���ف يس���تقيم ه���ذا األم���ر: يلتقي 
عروة بعفراء في الدنيا، وتصبح قريبة 
منه، فيبتعد عنها، ثم يتمنى لقاءها في 
اآلخرة؟! نعم هذا األمر ال يستقيم إال عند 
عروة وعفراء وأضرابهم���ا من المحبين 
والعّش���اق، الذين اتس���م حبه���م بالعفة 

والطهارة والسمّو.
ل���دى جميل  واألم���ر نفس���ه نج���ده 
ب���ن معمر)جمي���ل بثينة(، ال���ذي يتمنى 

الم���وت، ألنه الطريق الوحي���د إلى لقاء 
بثينة واالجتماع به���ا ووصالها )ديوان 

الحماسة، 2/ 102- 103(:
�أعوذ بك �للهم �أن ت�سحط �لنوى     

          ببثنة يف �أدنى حياتي وال ح�رضي

وجاوْر �إذ� ما مُت بيني وبينها

         فيا حبّذ� موتي �إذ� جاورْت قربي

ويذهب بع���ض العذريي���ن إلى أبعد 
من ذلك، فها هو مجنون ليلى )قيس بن 
ذريح( يرى أن عالقة الحب التي نش���أت 
بين���ه وبي���ن حبيبته ليلى تمت���ّد إلى ما 
قبل خلقهما، بل ربما إلى أبعد من ذلك، 

يقول)األغاني، دار الكتب، 9/ 196(:
تعّلق روحي روحها قبل خلقنا 

           ومن بعد ما كنا نطافاً ويف �ملهد

وكثيرًا م���ا كان العذريون يصّورون 
أحوالهم البائسة، والمصائب التي تحّل 
به���م حينما يج���دون اإلع���راض والصّد 
والجفاء ممن يحبون، فها هو جميل بثينة 
يصّرح لن���ا بذلك، إذ ي���رى في إعراض 
بثينة عنه نكد العيش، وقس���وة الحياة. 
ويرى في إقبالها النعي���م والهناء، فهي 
سبب محنته. وسلوكها في االبتعاد عنه 
يلهب أش���واقه إليها، حّتى أش���فق عليه 
الصدي���ق والعدّو، وبكى الحمام لبكائه، 
لكّن كّل ذلك لم يكن ليقلل من قّوة صبره 
واحتماله، ولم يكن ليثنَيه عن أمله بلقاء 
المحبوبة، يق���ول )األغاني، دار الكتب، 

:)126 /8
و�أنِت �لتي �إن �ِسْئِت َكّدرِت عي�ستي  

                و�إن �ِسْئِت بعد �هلل �أنعمـِت باليــا

و�أنِت �لتي ما من �سديٍق وال ِعدًى  

                  يرى ِن�سَو ما �أبقيِت �إالّ رثى ِليَـا

وما زلِت بي يا بثُن حتّى لََو �أنّني

    من �ل�سوِق �أ�ستبكي �حلماَم بكى لـيا

ففي ه���ذه األبيات يص���ّور لنا جميل 
حال المحّب العاش���ق، وه���و في منتهى 
الضع���ف واالستس���الم لنوازع الش���وق 
المحبوبة.  لمشيئة  والخضوع  والغرام، 
كما تفصح هذه األبيات أيضًا عن المكانة 
الرفيع���ة التي تتبؤها بثينة في قلبه، إذ 
يرفعها إلى من�زلة َمن يتحّكم في مقادير 
حياته، بش���قائها وسعادتها بعد الخالق 

المسّير ألمور المخلوقات.
كم���ا تتكرر هذه الص���ورة ثانية لدى 

قيس بن الملّوح، حيث يقول:
و�أنِت �لتي �أخلفِتني ما وعدِتني

           و�أ�سمِتّ بي َمن كاَن فيِك يلوُم

و�أبرزِتني للنـا�ِس ثّم تركِتـني 

              لهم َغَر�ساً �أُرمى و�أنِت �سليُم

وذه���ب بعض العذريي���ن إلى عّد َمن 
مات في س���بيل الحّب ولواعجه مضارعًا 
لمن ُقت���ل مجاهدًا في س���بيل اهلل، يقول 
جمي���ل بثينة)األغان���ي، ب���والق، 14/ 

:)166
لكِلّ حديث عندهن ب�سا�ســــــــٌة

            وكُلّ قتيٍل عندهن �سهيُد

يقولون: جاهْد يا جــــميل بغزوٍة  

                            و�أّي جهاٍد غريهن �أريد؟

وقد كان لهذين البيتين أثرهما الكبير 
في تفضيل س���كينة بنت الحسين جمياًل 
على جرير والفرزدق وكثّير، معّللة بأنه 
جعل حديثهن بشاش���ة، وقتالهن شهداء 

)األغاني، بوالق، 14/ 166(.
وتتبّدى مالمح هذا المحب العاشق، 
فه���و رج���ل أنهك جس���مه الح���ّب، فغدا 
س���قيمًا ضعيف البنية، مهزواًل، تتزاحم 
العبرات في مآقيه، كّلما ُذِكرت محبوبته 
يائ���س  الل���ون،  ش���احب  ذكره���ا،  أو 
النف���س، قِلق الف���ؤاد، نه���اره أحاديث 
عن المحبوب���ة، وأمنيات بلقائها، وليله 
ه���ّم متواصل األحزان، دائم األش���جان. 
وهذا ما يصّوره قي���س بن الملّوح أيضًا 

)الديوان، ص 185(:
نهاري نهار �لنا�ِس حتّى �إذ� بد�        

يَل �لليــــُل هّزتني �إليِك �مل�ساجُع   

ي نهاري باحلديث وباملنـى      �أق�سّ

                  ويجمعني و�لهَمَّ بالليل جامـع

فهو يقّسم حياته إلى شطرين: األّول 
مشرق باسم، مثل النهار، ملؤه أحاديث 
الح���ّب والمحبوب���ة، مكت���ّظ باألمنيات 
الِعذاب بلقائها، والثاني مظلم قاتم مثل 

الليل، ملّبد باألحزان واألشجان.
ويذهب قيس ب���ن الملّوح مذهبًا آخر 
في تصوير ما هو عليه من بأس ومحنة، 
فيقرن ما آلت إليه حاله من شّدة المعاناة 
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بحال المجنون، ثّم يس���تدرك فيؤكد أّن 
الح���ّب أعظم خطرًا من الجنون نفس���ه، 

وأعظم بالًء منه:
قالت: ُجِنْنَت علـى ر�أ�سي، فقلُت لها  

      �حلّب �أعظـم ممّا باملجانــنيِ 

�حلّب لي�س يفيـُق �لّدهـَر �ساحبُُه  

                  و�إّنا يُ�رضُع �ملجنوُن يف �حلــنِي

�إيّن ُجِنْنُت فهاتـو� َمـْن ُجِنْنُت بـِه  

�إن كان ينفي جنوين ال تلومونـي  

فالح���ّب آف���ة خطي���رة ُيص���اب بها 
العاش���ق، وما المجنون إاّل مصاب رهن 
وقٍت معّي���ن، وأّما العاش���ق فهو طوال 

حياته يكابد آالم مصيبته.
التفسير: بداية، ال بد من اإلشارة إلى 
أن بعض الّدارسين يرون أن إرهاصات 
هذا الحب، الحب الع���ذري، قد بدأت منذ 
العص���ر الجاهل���ي، ول���م يك���ن ظاهرة 
نمت وترعرع���ت في العصر اإلس���المي 
تحديدًا، فقد كان للبيئة البدوية أثر كبير 
في نش���وء هذا الحب الع���ذري وإذكائه، 
فالشاعر العذري العاشق، على حّد قول 
س���تاندال، كان يبحث ع���ن الحب الحق 
البدوي  ووطنه األصي���ل، تحت خي���ام 
الّدكناء. فجمال اإلقليم والشعور بالعزلة 
قد وّلدا هناك، كم���ا يوّلدان في أّي مكان 
آخر، أس���مى عواطف القلب اإلنساني، 
تل���ك العاطفة التي تحتاج، كي ُتش���عر 
صاحبها بالس���عادة، إلى أن يوحي بها 
إلى اآلخرين، بنفس الدرجة التي يشعر 
بها صاحبها. ولكي يبدو الحب في أقوى 
ص���وره في قلب الرجل، ل���م يكن بّد من 
أن تس���تقر المس���اواة، ما أمك���ن لها أن 
تس���تقر، بين المح���ب وحبيبته، وليس 
لهذه المساواة وجود في غربنا الحزين. 
)ليل���ى والمجن���ون في األدبي���ن العربي 
والفارس���ي، محمد غنيم���ي هالل، ص 

.)20
غير أن نّقادًا آخرين يرفضون نسبة 
بواكير هذا الح���ب إلى العصر الجاهلي، 
وه���م يذهبون، في تفس���ير ه���ذا الحب، 
مذاه���ب ونظري���ات ش���تى، تس���تند كل 
نظرية منها أو مذهب إلى حجج وبراهين 

منطقية، في معظمها: 

1- أول ما يطالعنا من تلك النظريات 
م���ا ذهب إليه طه حس���ين، من أن الحّب 
العذري نش���أ نتيجة لعوامل سياس���ية 
واقتصادية، ألّمت بس���كان تلك البوادي 
التي ظهر فيها هذا الحب، ونس���ب إليها، 
أي: ب���وادي نجد والحج���از، وال عالقة 
لإلسالم في نشوئه، ال من قريب وال من 
بعيد. ويس���تند طه حس���ين في ذلك إلى 
حال القبائ���ل العربية التي ظهر فيها هذا 
الحّب، إذ لم تكن هذه القبائل ذات ش���أن 
في اإلسالم، وإنما كانت تحتفظ ببداوتها 
القديمة، وعاداته���ا الجاهلية الموروثة. 
ويض���اف إلى ذل���ك ذهاب الس���لطة من 
سكان تلك البوادي خصوصًا، والحجاز 
عمومًا، وانتقال مركز الحكم اإلس���المي 
إلى الش���ام، مما أس���هم إس���هامًا كبيرًا 
ف���ي انكفاء هؤالء عل���ى ذواتهم- بعد أن 
أصابهم اليأس واإلحباط، بنتيجة تلك 
الظروف التي حّلت بهم- وبروز نوعين 
من ش���عر الغزل: أحدهما حّسي مادي، 
ظه���ر ف���ي مك���ة والمدينة، حي���ث المال 
والث���راء، وثانيهما ع���ذري عفيف، ظهر 
في ب���وادي نجد والحج���از، حيث الفقر 

واليأس.

2- وثاني تلك النظريات ما ذهب إليه 
طاهر لبي���ب في كتابه)سوس���يولوجية 
الغزل العربي: الش���عر العذري نموذجًا( 
من أن الحب العذري نشأ نتيجة لعوامل 
اجتماعي���ة اقتصادي���ة، ولي���س نتيجة 
لعوامل سياسية اقتصادية كما يرى طه 

حسين. وهو يعتمد في ذلك على النظرية 
البنيوية التي أسسها لوسيان جولدمان. 
وهو ينفي كل ما ُوصف به هذا الحب من 
العفة والس���مو وغير ذل���ك من صفات. 
ويرد ه���ذا الحب إلى حاجات جنس���ية، 

كان المحّب العذري يسعى إليها.

3- وإذا كان محم���د غنيم���ي ه���الل 
ق���د أقّر بأث���ر كل من البيئ���ة العربية من 
جه���ة، والوضع السياس���ي للحجاز من 
جهة أخرى، في نشأة هذا الحب العذري 
العفي���ف، فإن���ه ينحو في تفس���ير هذه 
الظاهرة، منحى آخر، إذ يرى أن السبب 
الرئيس في ظهورها يعود إلى اإلسالم. 
)مجن���ون ليلى، ه���الل، ص 32(. وهو 
يسوق- في س���بيل البرهنة على رؤيته 
ه���ذه- الكثي���ر م���ن النم���اذج الش���عرية 
العذرية، التي تش���رح أحوال العذريين، 
وصدورهم في شعرهم عن قلوب مفعمة 
بالعقيدة، مؤمنة بالروح والدار اآلخرة، 
تس���ري فيها روح الزهد، وتؤمن بجهاد 
النفس، وتنتظر الثواب على العفاف في 
الحب والهالك في سبيله، وغير ذلك مما 
عرضنا له في أثن���اء حديثنا عن أحوال 

هؤالء المحبين والعشاق.
كم���ا ينفي هالل أيضًا م���ا ذهب إليه 
بعض النقاد من رّد أصول هذا الحب إلى 
التأثير األفالطوني، إذ من غير المنطقي 
والمعق���ول أن تك���ون الترجم���ات ع���ن 
الفلس���فة اليونانية قد وصلت إلى هؤالء 
العذريي���ن، وهم في تل���ك البوادي التي 
كانت بعي���دة عن الحواض���ر والمدنية، 
وخاص���ة في العصر األم���وي الذي ظهر 
في���ه هذا النوع من الح���ب، فمن المعلوم 
أن الترجم���ات ل���م تظهر إال ف���ي العصر 
العباس���ي وما تاله من عص���ور. كما رّد 
هالل على طه حسين حينما أرجع بعض 
أسباب هذا الحب إلى الفقر، ونفى كذلك 
أن يكون الح���ب العذري ظه���ر رّدًا على 
الحب الحسي المادي، كما أشار إلى ذلك 
طه حس���ين أيضًا، ألن هذي���ن النوعين 
ظهرا متعاصرين، أي في الفترة الزمنية 

نفسها.

أسمى عواطف 
القلب اإلنساني 
تلك التي تشعر 

صاحبها بالسعادة 
عندما يوحي بها 

إلى اآلخرين
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والحب عندنا صنوف مصنفة، وأنواع 
منوعة، فمنه الحب القدسي الذي تمتزج 
باإلش���راقات  الفلس���فية  التأم���الت  فيه 
اإللهية، وتختلط الوش���ائج اإلنس���انية 
بالفي���وض الروحاني���ة ؛ ومن���ه ح���ب 
اإلنساِن اإلنساَن الذي يصل حد التماهي 
والذوبان في ذاته حتى يغمره من فيض 
المحبة ما يغطي على عقله ويحجب عنه 

سائر المحبوبات األخرى.
ولئ���ن كانت ه���ذه األنواع قد س���كنت 
سويداء قلوبنا، وتغلغلت في ثقافتنا من 
قديم الزمان، وسادت بتراثنا - منذ سالف 
الحقب - من قيم المحبة أنواع قاربت أن 
تكون عقيدة راسخة وسنة متبعة، فإن 
حبًا مْهما تضاعف وعشقًا مْهما تقدس لم 
يصل مبلغ حب حديث النشأة بعيد الغور 

في أعماق ال وعينا الثقافي عش���ناه في 
العقود الس���ابقة، إنه حب الكرسي الذي 
يعمي المترب���ع عليه، ويصم آذانه، فما 
يلتفت إلى ما حوله من دماء تنهمر هدرًا، 
وال يصغي إلى نصائح تلقى عليه بكرة 
وعشيًا، إنه حب من نوع خاص، يصعب 
التعبي���ر عنه ؛ ألنه تخطى كل مس���ارح 
الخي���ال، وتعدى كل النواميس الكونية. 
لقد انس���لخ المحب���ون في ه���ذا الصنف 
الغريب من فنون الحب من رابطة الرأفة 
والرحمة اإلنس���انية، وتبرأوا من عهدة 
الحفاظ على النوع البش���ري أو التشبث 
بمصالح الوطن العليا، مختزلين الحلول 
في اس���تبقاء الكرسي واستدامة الحكم، 

مهما غال ثمن مهره !
إن هذا الحب لجدير بالدراس���ة حقيق 

ب���ه أن يقتن���ص م���ن اهتم���ام المحللين 
وعناي���ة المتأملين ما يكش���ف طبيعته، 
ويجل���ي حقيقته، فما الس���ر الذي يجعل 
من المحبين لهذا الكرسي أبطااًل لمالحم 
دموي���ة وقص���ص درامي���ة، بل���غ فيها 
التعلق م���داه، ووص���ل االرتب���اط إلى 
أقصى حدوده، إنه لغز محير، يس���تحق 
منا وقفات تأمل وتدبر، لنس���تجلي فيها 
طبيعة نفوس بش���رية خاصة، تعش���ق 
كرس���ي الرياس���ة حتى الممات، وتكلف 

بالحكم لغاية الهيام.
ه���ل نق���ول إن كل واحد م���ن هؤالء 
»العشاق المحبين« - قتياًل كان في ساحة 
وغى العشق أم طريدًا هائمًا على وجهه 
- نظر إلى حب اب���ن الفارض الصوفي، 
وفه���م من���ه عل���ى طريقت���ه الخاصة ما 
يناس���ب هواه، هذا الحب الموسوم عند 
اب���ن الفارض ب���أن »أوله س���قم وآخره 

قتل« حيث يقول : 
هو �حلب فا�سلْم باحل�سا ما �لهوى �سهل

     فما �ختاره ُم�سنى به وله عقل 

وعـ�ْس خـالـيـاً فـاحلـبُّ ر�حـتـه َعـنـا

وأول���ه ُس�ق��م وآخ�����ره ق�ت�ل   

إن ه���ؤالء العش���اق للكرس���ي رغم 
ما بينهم وبين عش���ق اب���ن الفارض من 
مس���افات زمانية وتباين ش���ديد هو في 
حقيقته فرق م���ا بين الروحي والمادي، 
أو مس���افة ما بين الس���ماء واألرض، قد 
فهم���وا أن بع���ض تعابير اب���ن الفارض 

الصوفية موجهة إليهم ومنها قوله :
ولك �الأمر فاق�س ما �أنت قا�ٍس

             فعلّي �جلمال قد والكا

إن عش���اق الكرس���ي ف���ي اندماجهم 
»الصوفي« به قد صدق���وه فيما عاهدوه 
علي���ه، فمنه���م من قضى نحب���ه صريع 
هوى الكرسي، ومنهم من تشبث بمقبض 
كرس���ي الحكم حتى درجة فقدان المحب 
رش���ده وهيامه على وجهه، متخليًا عن 
محب���وب طالما بلغ الش���غف والوجد به 
كل مبلغ، حتى أس���لمه إلى درجة التيه 
خارج رياض بلده الخضراء، ومنهم من 
انتبذ مكانًا قصيًا من القصر داخل القطر، 

ومنهم من ينتظر !

منهم من قضى نحبه
ومن هام بوجده

نح���ن العرب أهل حب وعش���ق وهيام، يصل بنا م���داه حد الجنون، 
وفينا من مجانين العشاق ما اهلل به عليم، ممن دفعوا أرواحهم رخيصة 

في سبيل المحبة، وضحوا بالنفيس ابتغاء التقرب للمحبوب.

د.مرمي النعيمي - قطر
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يمكن القول بكل ثق���ة إن المجتمع 
البش���ري »مجتمع ذك���وري« أو هذا ما 
نعرفه عن هذا المجتمع منذ بدأ اإلنسان 
ن تاريخه، أي منذ عش���رة آالف  ي���دوِّ
س���نة، أما ما قبل ذلك فليس لدينا إال 
بع���ض الرس���وم واألدوات الحجري���ة 
والظن والتخمي���ن، أي ليس لدينا أي 

وثيقة تبين أحوال البشر. 
وف���ي المجتمع الذك���وري تتراجع 
المرأة إل���ى الصف الثان���ي )وإلى أقل 
من ذل���ك أحيان���ًا(، وإن كانت منتجة 
وش���ريكة للرج���ل ف���ي أعمال���ه كلها. 
ولس���نا نؤرخ للمجتمع البش���ري، وال 
للمجتمع���ات العربية، ب���ل نبحث عن 
عالقة  المجتمع«على  »ذكوري���ة  تأثير 
الرجل بالم���رأة، وليس���ت كل عالقة، 
ب���ل العالق���ة القائمة عل���ى العاطفة، 
وقد نس���ميها الحب أو العشق أو نطلق 
عليه���ا أي صف���ة أخرى، وه���ي كلها 
مأخوذة من الحب بدرجاته وتسمياته 
كما صنفها اللغويون قديمًا كالثعالبي 
وابن القيم وابن الجوزي، وهي عمومًا 
تصنيف���ات نظرية ال يلت���زم أحد بها، 
حتى وال الش���عراء. وسنقصر حديثنا 
على المجتمع���ات العربية، ونخصص 

اللواتي  النس���اء  أكثر فنق���ول: عل���ى 
ومعشوقات،  محبوبات  وكن  عش���قن 
ونخصص أكثر فنقص���ر الحديث على 

الشاعرات ومن قلن شعرًا.
أقول »م���ن قلن ش���عرًا« وال أقول 
الشاعرات، ألننا إذا اعتمدنا التصنيف 
حس���ب ع���دد القصائد واألبي���ات التي 
قالته���ا أيٌّ منه���ن، فإننا ل���ن نجد من 
الشواعر إال أقل من عدد أصابع اليدين 

أشهرهن الخنساء وليلى األخيلية. 
أما الخنساء فليس فيما وصلنا من 
ش���عرها بيت واحد في الحب والعشق 
والغزل، إنما قصرت���ه على مدح أبيها 
وقومها وأخويه���ا معاوية وصخر ثم 
رثائهما أحر الرثاء السيما ما قالته في 

صخر.
وأم���ا ليلى األخيلية فقد اش���تهرت 
بقصة حب طويلة مع توبة بن الُحَميِّر، 
ومع ذلك ليس في ش���عرها بيت واحد 
ف���ي الحب والغزل، ول���م تكن تنقصها 
الج���رأة حت���ى الوقاح���ة، كم���ا قالت 
لرجل قّل����ل من قيمة توبة )بعد مقتله( 
ف���ي مجلس الحجاج: »ل���و أنك عرفته 
لتمني���ت أن كل ب�ِك�ٍْر في َح�يِّـك حامل 
منه«. لق���د مدحته ورثته أح���رَّ الرثاء 

ورفعت قدره فوق ما يستحق، ولكنها 
لم تقل شعرًا في حبه، على الرغم من 
أنها قالت لعبد المل���ك بن مروان حين 
وجدها عند زوجته وسألها عمن تكون: 

»أنا الوالهة الَح�ّرى ليلى األخيلية«.
أما الشواعر األخريات فيتراوح ما 
قلن من شعر بين بيت واحد وعشرات، 
ما يهمنا منهن اآلن أشعارهن في الحب 
والغزل، ويهمنا م���ا كان إعالنًا للحب 
صريحًا وقد يصل إلى التغزل بالحبيب 
كما تغزل الشعراء بمحبوباتهم، وهنا 
يج���ب أن نؤك���د قب���ل أن نمض���ي في 
هذا أن أكثر األش���عار »س���خونة« وما 
ُع�دَّ ج���رأة ما بعدها جرأة من النس���اء 
العاشقات،يبدو حييًا خجواًل إذا قسناه 

بأشعار الشعراء. 
نقرأ أشعارًا قالتها »َعنان الناطفية« 
)نسبة إلى س���يدها( فنستغرب جرأتها، 
لكن عنانًا عاشت في أواخرالقرن الثاني 
الهجري وأوائل الثالث )توفيت 226ه� / 

841 م(:
ُعُه ريقي و�أ�رضَُب ريَقـهُ  �أَُجرِّ

ـْة
َ
  فما تنق�سي ِمنّي ومنُه �ملز�َعـقـ

ويجب أن نتذكر أنها كانت معاصرة 
ألبي نواس )ولها معه حكايات(، وربما 
لبشار وس���لم الخاسر ومسلم بن الوليد 
)صري���ع الغوان���ي(. فأي ج���رأة تبقى 
في ش���عرها إذا قارناه بأش���عار هؤالء 

وغيرهم؟ 
وإل���ى األندل���س لنجد نزه���ون بنت 

الِقالعي المتوفاة عام 550ه�/1155م:
ــِه دّر �لـلـيــايل مـا �أَحـْيـ�َسـنـهــا

ّ
ِلـلـ

ـَة �الأحــِد
َ
ـَن ِمـنـهـا لـيـلـ

َ
    َوما �أَحـْيـ�سـ

ـَفـَلـْت 
َ
ـَرنا فـيها وقـْد غـ لَو كـنَت حا�سِ

           َعـيـُن �لـّرقـيـِب فـلم تـنـظْر �إىل �أحِد

حى يف �ساِعَدي قمر �أَبْ�رضَت �سم�َس �ل�سُّ

بل ِريـَم خاِزَمٍة يف �ساِعـَدي �أ�َســـِد  

وقب���ل أن نعج���ب من ج���رأة المرأة 
علين���ا أن نتذك���ر ش���عراء األندلس في 

زمنها وقبلها وبعدها.
ش���قراء بنت الحباب شاعرة أموية 

شاعرات
عـاشقات

نزار عابدين - الدوحة
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أحبت رجاًل اسمه يحيى )كانت عند رجل 
آخر اس���مه عمرو( وتولهت به، فنالها 
من الضرب أكثر مما نال بالاًل على أيدي 

كفار قريش:
ياُط تلّفني    �أَقول ِلعمرو َو�ل�سِّ

 دلــيِل
ُّ
 �سـر

َّ
ُهـّن َعلى َمْتنـي

َ
                      لـ

ه
ّ
َفاأ�سهـد يا غري�ُن �أيّن �أحب

      ِب�سوطَك ال �أقلع و�أنَت ذليُل

أي جرأة سنجدها في هذين البيتين 
إذا  الش���اعرة  وأبي���ات أخ���رى له���ذه 
قارناها بأشعار عمر بن أبي ربيعة أو 
العرجي أو وض���اح اليمن أو الفرزدق 
وغيرهم من ش���عراء العص���ر األموي 

وهم بالعشرات؟
وهذه خولة بنت ثابت )أخت حسان 

بن ثاب���ت وماتت قبل اإلس���الم( تقول 
في حبها لعمارة بن الوليد بن المغيرة 

وكان من فتيان قريش:
َكــيَف تَــْلـحوين َعلى رُجــل  

ـِـدي ـب
َ
ه كـ                           �آِنــ�ٍس تَــْلـتَــذُّ

ـدِر �سورتُـهُ 
َ
ـوِء �لـب ِمثـُل �سَ

يـَلـِة �لنكـِد مِّ ـ�َس بالزِّ
ْ
             لَــي

وتقول أيضًا:
فـقد �سَفّ قـلبي بْعَد طوِل جتُـلُّـدي  

يا            �أَحاديث ِمن يَحيى تُ�سيُب �لنو��سِ

ِت �ل�سبا  
ّ
حيى �لوَدّ ما هب

َ
رعى ِلي �َساأَ

ـعو� يف ذ�َك َعـْمد�ً لـ�ساِنيـا             َو�إْن قطَّ

ونق���ول عنه���ا م���ا قلناه ع���ن أم 

الضحاك المحاربية.
ظل���ت المرأة ف���ي العص���ور كلها 
طري���دة وصي���دًا، وليس���ت صيادة، 
ظلت غرضًا وملهمة للشعراء وليست 
مباِدرة فاعلة. قبلوا بقصة حب جميل 
وبثين���ة.. ليلى والمجن���ون، ولكنهم 
لم يقبلوا أن تقول أي عاش���قة شعرًا 
تصور فيه حبها، هل ألن العاش���قات 
لم يكنَّ قادرات على قول الش���عر؟ إن 
األبي���ات القليل���ة الت���ي وصلتنا من 
العاشقات تكّذب هذا الزعم. إن البيتين 
اللذي���ن قالتهما بثينة حين بلغها نعي 
جميل يكشفان عن ش���اعرة متمكنة، 
تس���تطيع أن تقول من الش���عر أرق�َّه 

وأعظمه:
ي َعـْن َجميٍل لَ�ساَعـٌة َو�إَنّ �ُسـُلـوِّ

   ِمن �لّدهِر ال حانَْت َوال حــان ِحينُها

�َسـَو�ٌء َعلينا يا َجميُل بَْن َمَعمٍر-   

     �إذ� ُمـّت- باأ�سـاُء �حَلـيـاِة َولـيـنُـهــا

لق���د قبل���وا أن تندبه بهذا الش���عر، 
لكنه���م – دون أن يعلن���وا – ف�َرُض���وا 
قي���ودًا ص���ارت قواعد تمنع العاش���قة 
من الب���وح بحبه���ا. لقد ب���ادرت ليلى 
العامرية إلى إخب���ار قيس بأنها تهواه 
كم���ا يهواها، ولكن ! هل يقبل المجتمع 
منها أن تصور حبه���ا بقصائد كما فعل 

المجنون؟: 
 للنا�ِس بُْغـ�ســاً

ٌ
ِكالنا ُمـظِهـر

     وكـلٌّ عـنـَد �ساحـــبـِه َمـكـــــيـُن

بلِّـغـنا �لُعـيـون بـما �أَرْدنا     
ُ
ـت

  َويف �لقـلـبـيـِن ثَــَمّ َهوًى دفنُي    

العاش���قات كثيرات، أو على األقل 
بعدد العش���اق، وهل يعشق كل عشرة 
أو مئة امرأة واحدة؟ والشاعرات منهن 
كثيرات أيض���ًا، لكن القيود االجتماعية 
الت���ي فرضها المجتم���ع الذكوري )وما 
زالت قوية مس���يطرة( منعت الش���واعر 
البوح بالحب ش���عرًا،  العاش���قات من 
وُحرمنا من قراءة إبداع شعري جميل، 
وهل أجمل من شعر حب أو غزل تقوله 

حسناء عاشقة؟!
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يطرق أفالطون مس���ألة الحب أساسًا 
في »محاورة« المأدبة. »المأدبة« ليس���ت 
حوارًا بالش���كل الذي كتبت به المحاورات 
السابقة، بل هي أقرب إلى السرد. وليس 
ال���راوي هنا، كما في مح���اورات أخرى، 
هو أفالط���ون، وإنم���ا أبول���ودور، أحد 
تالمذة س���قراط، الذي يحاول أن ينقل ما 
علق بذهن���ه مما رواه ل���ه تلميذ آخر هو 
أريس���توديموس عما قيل في الحب خالل 
مأدبة جمعته  إلى جانب سقراط وآخرين 
في حفل أقامه رجل المسرح أغاتون غداة 

فوزه في مباراة حول المسرح.
كتب���ت »المح���اورة« س���نة 385. إال 
أن م���ا تتحدث عنه كان ق���د حدث قبل 16 
س���نة. هذا الفاصل الزمني، وهذا التعدد 
لوس���ائط النقل جعل أبول���ودور ال يدخل 
في التفاصيل الجزئية، وإنما يروي زبدة 

ما علق بذهنه مما نقل إليه.
كأن أفالطون يح���رص على أن ُيبقي 
على ثغرات ف���ي النقل والرواية، ذلك أن 
المح���اورة ال يطبعها الجدل وحده، وإنما 
تس���تعين بالخطابة والرمز األس���طوري. 
فكأنه���ا تحرص على أن تنق���ل لنا ما قيل 
على أن���ه يحمل معناه ف���ي ذاته من غير 
حاج���ة إل���ى أن يس���تمده م���ن رتبته في 
تسلسل خطاب. هنا ال يجد أفالطون مفرًا 
من االستعانة باألس���طورة دعامة لتأكيد 
األق���وال. فبينما يس���تدعي المتدخل األول 

كتابات قديمة لهزيود وبارمنيدس، يعتمد 
الثاني مرويات ش���فوية، بينما يظهر أن 
أريس���توفان وس���قراط يبتدعان أساطير 
دعم���ًا للبره���ان المجرد. بن���اء على ذلك 
فنح���ن ال نلحظ ف���ي »المح���اورة« توالد 
مع���ان نتيجة حوار يت���درج، وإنما تدخل 
س���بعة خطب���اء يتناول���ون الكلمة وفق 
تراتبهم في الجلسة. وحتى هذا التراتب ال 
يخض���ع لمنطق صارم. فعندما يأتي دور 
ُف���واق ُيؤجل تدخله  أريس���توفان يأخذه 
حت���ى تمر أزمته. بهذا يس���تبعد أفالطون 
أّي تسلسل بين أقوال المتدخلين السبعة. 
ه���ؤالء المتدخل���ون ه���م عل���ى التوال���ي 
واريكسيماخوس  وبوزانياس  فايدروس 
وأريس���توفان وأغات���ون وس���قراط ث���م 

آلسيبياد.
لمعظم هؤالء المتدخلين عالقة وطيدة 
م���ع الفرجة والمس���رح. وحتى مناس���بة 
لقائه���م ترتبط بتفّوق ُمضيفهم في مباراة 
مس���رحية. الجّو إذن جّو احتفاء واحتفال 
وفرجة، والليلة ليلة ديونيزوسة بأقوى 
معان���ي الكلمة، وحتى س���قراط نفس���ه، 
الذي س���يقابله تاريخ الفلسفة فيما بعد، 
بديونيزوس، ال يش���كل نش���ازًا في هاته 

الجلسة الدافئة. 
م���ا تنقله إلينا الرواية هو أن أصواتًا 
تعال���ت ذات ليلة في أثين���ا لتمجد الحب. 
مفه���وم التمجي���د ه���و أح���د المفهوم���ات 

األساس���ية في بناء هذه »المحاورة«. هذا 
ما س���يالحظه س���قراط قب���ل أن يتناول 
الكلم���ة فيأخذ على الذي���ن تقدموه كونهم 
امتدح���وا إله الحب من غير أن يتس���اءلوا 
عن أس���اس تمجيدهم. وهو يريد للتمجيد 
ف���ي ه���ذه »المح���اورة« أن يك���ون أقرب 
إلى الشرح والتفس���ير منه إلى االمتداح، 
فيس���ائل طبيعة الحب قبل أن يمجد إلهه. 
وعل���ى رغم ذل���ك فلن تختت���م المحاورة 
بتمجي���د ذل���ك اإلله وال بامت���داح مفهوم، 

وإنما بتمجيد شخص سقراط. 
يقت���رح فايدروس على مجالس���يه أن 
يخوضوا ف���ي امتداح إله الح���ب الذي لم 
يخلده ال الش���عراء وال السوفس���طائيون، 
في���روي ما يحكيه هزيود من أن إله الحب 
من اآللهة القدماء. عندما يتناول بوزانياس 
الكالم يعيب على فايدروس توحيده إلله 
الح���ب وينّبهه أن هن���اك إلهين، مثلما أن 
هن���اك أفرودي���ت القديمة بنت الس���ماء، 
والمدع���وة سيليس���تة، ث���م الحديثة بنت 
زي���وس وديوني، أفرودي���ت العامة. من 
َيْعلق بأفروديت العامة ال يحب النساء كما 
يحب الرجال والغلمان، وهو يحب الجسد 
أكث���ر مما يحب الروح، أم���ا من يرتبطون 
بأفرودي���ت الس���ماوية ف���إن حبهم ال يقع 
إال على الرجال. ح���ب العامة ال يفتتن إال 
باألجساد فيذبل معها، أما الحب السماوي 
ال���ذي يقع عل���ى األرواح فيظل راس���خًا. 
يصادق الطبيب أريكس���يماخوس على ما 
يقوله بوزانياس عن الطبيعة االزدواجية 
للح���ب، فيربط���ه بالط���ب والموس���يقى 
والفل���ك، ليعتبره توازن���ًا بين طبيعتين 

متضادتين.
هات���ه االزدواجية هي م���ا يلح عليه 
أريس���توفان ال���ذي ي���رى أن األص���ل في 
اإلنس���ان هو الثنائية، فاألصل في الرجل 
ذك���ران يرتبطان بالش���مس، وفي المرأة 
أنثيان ترتبطان ب���األرض، وفي الخنثى 
رج���ل وام���رأة يرتبط���ان بالقم���ر. أمام 
غطرس���ة اإلنس���ان تردد زي���وس في أن 
يقضي علي���ه، وحفظًا لقربانه قضى بأن 
ُيْضعفه ويضاعفه. فأخذ كل نصف يبحث 
ع���ن نصفه التكميلي، ومن هنا األش���كال 
الثالثة للحب الذي يس���عى  إلى استرجاع 

الوحدة المفقودة.
سيمهد أريستوفان بهذا ِلرأي أفالطون 
ف���ي أن الرغب���ة عق���اب س���لطته اآلله���ة 
على اإلنس���ان لما يتصف ب���ه من كبرياء 

ليلة المأدبة

عبد السالم بنعبد العالي - الرباط
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وغطرس���ة. وهي حنينه الذي ال يكل  إلى 
االمتالء المفقود، وإلى اس���تعادة الكمال 

الضائع.
مع تدخ���ل أغاتون ننتقل م���ن تهنئة 
اإلنسان لما إلله الحب من فضل عليه، إلى 
معرفة طبيعة االي���روس. ُيقر أغاتون أن 
االيروس ليس قديمًا كما ادعى فايدروس 
بعد هزي���ود وبارمني���دس، وإنما هو إله 
يافع مرن جميل، وهو شجاع من غير أن 
يلجأ  إلى القوة، وهو الذي يلهم الشعراء، 
ب���ل هو الذي يوجد وراء كل خلق وإبداع، 

وبفضله يسود الوئام والتناغم.
تجعل الخطابات الخمس���ة األولى من 
الحب إلهًا، وإن كان���ت تختلف فيما بينها 
ح���ول قدمه. فالثالثة األول���ى تجعله أحد 
أقدم اآللهة، بينما يجعله المضيف أغاتون 
أصغرها س���نًا. وتلح الخطابات األربعة 
األول���ى على الطابع االزدواجي للحب من 
خالل وصف األزواج المتقابلة: الجنسية 
المختلف���ة /المثلية الجنس���ية، النفس/

الجسد، األرضي/السماوي.
يتعجب سقراط من كون هذه الخطابات 
التي تقدمته تقتص���ر جميعها على امتداح 
إل���ه الحب وذكر أفضال���ه دون تمييز بين 
صواب وخطأ. عندما يتناول هو الكلمة، 
فليس أساس���ًا ليظهر قدرت���ه على الجدل 
وتوليد المعاني كما في محاورات أخرى، 
وإنم���ا لينقل الكلم���ات الت���ي خصته بها 
العرافة ديوتيموس. وهذه س���مة تخص 
ه���ذه المحاورة وتمّيزها ع���ن غيرها، بل 
إنه أمر قلما عرفه تاريخ الفكر األوروبي، 
وه���و أن تع���ود  إلى امرأة مهم���ة تمرين 
الفيلس���وف على خفايا الحب وأس���راره. 
وربما قد ال يرى البعض في ذلك ما يبعث 
على الدهشة، خصوصًا أن موقف سقراط 
س���ينتهي بربط الح���ب باالس���تمرار في 
الحياة والتوالد والبقاء والخلود. فإن كان 
س���قراط أب منهج التوليد، فإن المرأة أم 
التوالد والخصوبة واالس���تمرار. والحب، 
كما ينقل سقراط عن العّرافة، هو »التوالد 

في حضن الجمال« وعن طريقه »تس���عى 
الطبيعة الفانية نحو الخلود«.

تحم���ل الطبيع���ة الحية ف���ي أعماقها 
النزعة نحو الخلود، غي���ر أن الرغبة في 
الخلود ال تضمن ببقاء األفراد الذي يضمنه 
التوالد الطبيعي، بل إنها ال تتحقق إال ببقاء 
اإلنس���انية. ومن يس���هرون على ذلك هم 
أولئك الذين يتمتعون بخصوبة معنوية. 
إنهم مربو اإلنسانية، إنهم الفالسفة الذين 
أدرك���وا أن ما يوجه رغبتهم في الحب هو 

ولع بجمال وخير أبديين.
يذك���ر س���قراط أن العّراف���ة كانت قد 
أخ���ذت عليه فيما س���بق كونه يخلط بين 
المح���ب وبين من وما يحب���ه. وهي ترى 
أن الح���ب، بما هو رغبة، فهو ال يرغب إال 
في م���ا ُيعوزه. والحال أن الحب يعش���ق 
الجمي���ل والخير، فهو إذن ليس جمااًل وال 
خي���رًا. الحب حس���ب ما ش���رحت العرافة 
وَس���ط بين الجم���ال والقب���ح. إنه ليس 
إلها، بل وس���ط بين الفانين واآللهة. إنه 
ابن بوروس وبيني���ا، ابن الفقر والغنى. 
الحب هو الوس���يط بي���ن الخالد والفاني. 
وهو بمثابة س���ر إلهي علينا أن نكتش���فه 
على درج���ات. فف���ي البدء علين���ا تربية 
اإلنس���ان من���ذ حداثته على تأمل الجس���م 
الجمي���ل كي يج���د أن الجمال واحد في كل 
األجسام فينتقل إلى جمال النفس الذي هو 
أرقى من جمال الجس���د، والذي يقوم على 
السلوك ثم العلم ليصل إلى إدراك الجمال 
المطل���ق ال���ذي تس���تمد منه كل األش���ياء 

الجميلة جمالها. 
تختت���م المحاورة بامتداح آلس���يبياد 
لسقراط، وإذا اعتبرنا أن انتهاء المحاورة 
به���ذا التدخل يعطي ل���� »المأدبة« بنيتها، 
ف���إن بإمكاننا أن نفهم المحاورة على أنها 
انتقال م���ن كيفية مغلوط���ة للحديث عن 
الحب بإعالء وجهة نظر الُمِحّب )وهي التي 
طبع���ت التدخالت الخمس���ة األولى(، إلى 
التساؤل الحق الذي ينصّب على الموضوع 
الذي يصبو نحوه س���عي المحّبين. وهذا 
بالضبط ما يجسده آلسيبياد الذي يبّين أن 
علين���ا أن نمتدح المحبوب وليس المحب، 
وخصوص���ًا ذاك ال���ذي يجس���د الفضائل 

جميعها أحسن تجسيد، إنه سقراط.
انطلقت »محاورة المائدة« من امتداح 
الحب، وها هي تنتهي بتمجيد الفلس���فة، 
التي ليس���ت فحسب »حبًا للحكمة«، وإنما 

»حبًا حكيمًا«.
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)صدفة جميلة جمع���ت بين صدور 
كتابي����ن ع���ن الح����ب، من���ذ بضع���ة 
أش���هر، أحدهما للفيلس���وف الفرنسي 
فينكيلكروت بعنوان »وماذا لو أن الحب 
ي�دوم«، دار النش���ر س�ت�وك، واآلخ�ر 
ل�ناقد أدبي كبي����ر، ل��وب�اب، بعنوان 
»ت�اري���خ روايات الحب«، ل�وس���وي. 
وكالهم���ا يتخذ م���ن ال�رواي���ة منطل�قًا 
الست�كشاف دالالت الحب واس��ت��ك�ناه 
يميل  الفيلسوف  وت�ج�لياته.  أس��راره 
إلى اع�ت�بار الحب اش���تعااًل م�س���تمرًا 
وليس حدث�ًا م�فاجئ�ًا أو لقاء ص�اع�قًا. 
وهو يحل���ل روايات ل�م���دام الفاي��ي�ت 
وإنكم���ار ب�رغم���ان، وفيلي���ب روث، 
ت�أم�الته  ل�ي�ص���وغ  كوندي���را  وميالن 
ع���ن الش����رط الع�اطف���ي ل� »م���ا بعد 
الرومانسيين الذين نحن ه�م«، منتهيًا 
إلى القول: »س���واء كنا رج�ع�ي�ي�ن أو 
تق��دم�ي�ي�ن، م�ت�وج�هين نحو الماضي 
في حن��ين أو نحو المس���تقبل بع�زم، 
ف�إن�ن����ا جميع���ًا ح�داث�ي���ون لك�ون�ن���ا 
ن�طالب ونم����ارس ح�رية أن نحب م�ن 
ن�ش��اء، ب�ال�شك�ل الذي ن�ريده وطوال 
الوقت الذي ي��روقن�ا«. أما الناقد األدبي 
فهو يرى أن ك�اًل من العاشق وال�روائي 

ي�درك أن ال ح����دود للم��خ�ي�لة، ومن 
ث�م ف�إن الرواية ت�س�تك�ش���ف ال�س�ل�م 
المتدرج »من المعل���وم إلى المجهول، 
ومن الم�ت��ش���اب�ه إلى المخ�تلف، ومن 
الم�ؤك�د إلى الم�لتبس، إذ من خالل هذا 
الش�رط نستطيع أن نلتقي بت�ج�رب�تن�ا 
الخاصة«. وين�ت�هي الناقد إلى القول: 
»إن تاريخ رواي���ات الحب هو تاريخ 
ت�ع�ت�ي�م م�ا يسم�يه الروائيون- ومعهم 

اللغة المتداولة – الح��ب«. 

وف���ي ه���ذا الح���وار المتقاط�ع بين 
الناقد والفيلس���وف)صحيفة لومون�د، 
آراء  ن�طال���ع   ،) 30 س���بتمبر 2011 
الف�ت����ة عن الح���ب وطرائ���ق التعبي�ر 
عن���ه عب���ر ال�تخي��ي�ل واللغ���ة التي ال 
تك�اد ت�طاول عمق المشاع�ر العاطفية 

والت�باساتها(.

ك�ت�ابي�كم����ا  أن  يب�����دو    l

يلت�ق�يان عند فكرة ت�ف�وق األدب 
على السوسيولوجيا أو الفلسفة 

في الحديث عن الحب. لم�اذا؟

فينكيلكروت: كل ما أعرفه عن الحب 
هو عن طري���ق التج�رب���ة ومن خالل 
كيرك���وكارد،  الفالس���فة)أفالطون، 
ل�ي�ف�ن���اس( وأيضًا من خ���الل األدب. 
وق���د جعل���ت الرواي���ة األوروبية من 
الح���ب موضوعه���ا المفض�����ل. ونجد 
س���تاندال يقول »من الصعب أن نؤلف 
كتاب���ًا عن الح���ب ال يك���ون رواي��ة«. 
وأنا نفس���ي داري�ت عج�زي عن كتابة 
رواي���ات، بكتاب���ة ن�وع م���ن الرواية 
اآلخ�ري���ن.  رواي���ات  عل���ى  معت�م���دًا 
وإذا كان صحيح���ًا أن األدب يحك���ي 
حكاي���ات، فذلك ال يعني أن���ه ي�ت�رك 
للفلس���فة احتكار الف�كر، فاألدب يفك�ر 
في العالم عن ط�ريق ال�س����رد. ولكي 
ي�س����ب�ر الظاه����رة البش���رية – ولعل 
هذا هو امتي���از األدب – ف�إنه ي�عوض 
اإلنس���ان ب�األف�راد، ويحلل المواقف، 
األدب  إن  ش����خوص�ًا.  وي��م�س����رح 
ي�ذك�رن���ا بأنن���ا ال نس���تطيع أن نج�د 
ط�ريقن���ا في العالم م�س����ت�ه�دين فقط 

ب�ح�ك�م العقل التطب�يقي. 

ل�وب�اب: أنت تتح���دث عن امتي��از 
األدب، وأنا سأقول ام�ت�ي�از الرواية. 
ذلك أن الحب م�ت�داول في كالم جميع 
أجن���اس األدب، في الش���عر واألغنية 
منذ األزل. أما الرواية ف�ت�ب�ت�دع عالقة 
جدي���دة بي���ن الق���ارئ والتجربة التي 
تحكيها ل�ه. إلى حدود القرن التاس���ع 
عشر، كانت روايات الحب هي للت�ل�ق�ين 
الب�ي�داغوج���ي، وكان جمهوره���ا من 
الشباب الذي ي�قال له:»هذا االضطراب 
الذي تحس به يس���مى الح���ب، وهذه 
ع�واقب�ه«. وب�ك�ي�في���ٍة م�ا، كل رواية 
ح�ب هي رواية لل��م�س����اّرة وت�ل�ق�ي�ن 
العالق���ة م���ع اآلخ���ر. وه���ذا المظه�ر 
س����يأخذ بال�ت�الش���ي في الق���رن 19: 
ابت���داء م���ن ف�ل�وبي�ر لم ت�ع����د هناك 

تمجيد العاطفة
خيانة للحب!

روايات القرن التاسع 
عشر كانت تلقينًا 

لقواعد العالقة مع 
اآلخر

     ترجمة - حمـــمد بــــــرادة-بروك���ش��ل

حـوار بين فينكيـلـكـروت َوبـيـيـْر لـوبّـاْب

حوار - جــويل كـالريني وجــان بــيــرنــبــوم
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كتابة رواي���ات الحب وإنم���ا روايات 
ع����������ن الحب. ومن ث�م ف��ق�دت عبارة 
»كانت تحب�����ه، وكان يحب�ها« داللتها 
البدهي�ة، وأصبح الحب هو موضوع 
الرواية النق���دي، ولذلك ب����دا عنوان 
رواي���ة فلوبي���ر »الت�ربي���ة العاطفية« 
فاألم�ر  وس����اخ�رًا:  خ�ادع���ًا   )1869(
يتعلق تحديدًا ب�ت�ربية ت�ت�م في غياب 
العواطف، وه�و م�ا ي�ش����ك��ل قط�يعة 

حقيقية. 

إليك،  أس���تمع  وأنا  فينكيلكروت: 
فهم���ت أنني اخ�ت�رت ف���ي كتابي فقط 
روايات ع����ن الحب، ال روايات الحب. 
لكنن���ي أس���تطيع القول ب���أن رواية 
لم���دام   )1678( ك��ل��ي����ف«  »أم�ي����رة 
الفاييت، هي رواي���ة رائ�دة. نجد فيها 
أنه بع�د أن ذل�ل�ت كل الصعاب، رفض�ت 

األميرة االستجابة للسعادة التي م�دت 
إليه���ا ي�ده�ا. لماذا؟ ألنها مقت�ن�ع�ة بأن 

العاطفة الغرامية ال ت��ف�ي أب��دًا. 

بال�وع���ود التي ت�ل�ف��ظ�ت ب�ها. إنها 
ت����ورث ذلك الش����ك العميق لن�ا نحن 
الذين أصبحنا أح����رارًا في أن نعيش 
تجارب ح�ب�ن�ا، نحن الذين ت�خ�ط�ي�نا 
الغ�رامية  العاطف���ة  بي���ن  الص�راعات 

والنظام االجتماعي. 

l  في ن�هاية كتابه »الهيم�ن�ة 
يص����ف   ،)1998( الذك��وري����ة« 
ب�ي��ير ب�وردي�����و الح�ب كم�ا ل�و 
أنه »ج�زي�رة مس�����حورة« حيث 
االجتماعي����ة  ال�ق�����وة  عالئ�����ق 
من�زوع�ة. كي�ف تفهمان »اله�دنة 
اإلع�جازية« الت����ي يتحدث عنها 
عالم السوس����يولوجيا بمناسبة 

حديثه عن الح��ب؟

ب���أن  ق���ط  أف�ك���ر  ل���م  ل�وب����اب: 
الح���ب يس���ت�طيع أن ي�زي���ح العالئق 
االجتماعي���ة. ذل���ك أن كت�اب���ة تاريخ 
رواي���ات الحب ت�ع�ني أيضًا االحتجاج 
على ف�كرة الحب ال�خ�ال�د، الحب ع�ب�ر 
االجتماعي الذي يكون ه�و نفس���ه في 
كل مكان وبش���كل دائ���م. صحيح أن 
الحب هو محاولة لالق��ت�الع من المجال 
االجتماعي، لك�ن الع�نص�ر االجتماعي 
ي�ظل دائم���ًا موجودًا. ومجموع تاريخ 
الرواي���ة هو تاريخ الص�راع بين إرادة 
الح���ب ل���دى الم�ت�ح�ابي����ن والمجتمع 
ال���ذي يقول:الحب خ�ط�ي����ر، ال يمكن 
م�راقب�ت����ه... وما يبدو ل���ي م�همًا في 
رواية »أمي�رة كل�يف«، ه�و أننا ن�نتقل 
من ك���ون ما ي�ع�رقل الح���ب يوجد في 
الخارج، إل���ى رؤية أنه أصبح داخ�ل 
الشخصيات نفس���ها. و»أمي�رة كليف« 
ت�دخ�ل إلى الرواية ف�ض���اًء جديدًا هو 
فضاء الحداثة: ع�راق�ي�ل الحب لم ت�ع�د 
اجتماعي���ة فق��ط، بل ه���ي ذات طابع 
اجتماعي ت�م���ت زيارته م���ن الداخل. 
بل أقول إنه���ا اجتماعي���ة ُأِك��لت وت�مَّ 
هضُمها وت�م�ثُّ�ُل�ه���ا تم�امًا. إذن، ول�و 
أن العاشقين يحاولون دومًا الت�ف�ل�ت 
من االجتماعي، ف�إنهم ال يتم�ك�نون من 
ذلك أبدًا. إن رواية الحب تحكي ق�صة 

ت��ح��رر مستحيل. 

فين�كيلكروت: أنا غي���ر متفق كلي�ًا 
مع فك���رة بورديو، وفي اآلن نفس���ه 
أجده���ا م�ؤث�رة ألنه في ه���ذا الكتاب، 
ي�ع�ت����رف بأن ليس كل ش���يء ق�اباًل 
ألن ي�خ�ت����زل إلى رؤيته السياس���ية 
للعالم. يب�قى أن هذه الرؤية نفس���ها، 
الحامل���ة لتفكي���ر آخ�ر في السياس���ة 
والمجتم���ع، تجعلن���ي معارض���ًا لها. 
ل���م أعتقد أبدًا، م���ن جانبي، أن الحب 
هو مج���رد م�زدوجت�ي�ن ف���ي العالئق 
االجتماعي���ة، وال أظن أننا نس���تطيع 
أن نخ�ت����زل العالقات االجتماعية إلى 
ع�الئق م�ي�زان ق�وة. م��ا ي�م�ي�ز عال�منا 
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هو كما قال ت�وك�ف�ي�ل، ت�ق�دم الم�ساواة 
في الش���روط. وهذا التقدم ل���ه ت�أث�ي�ر 
مزدوج عل���ى الحب: أواًل، ي��ح�رره من 
النظ�ام ال�زواج��ي:إذ األفراد ه�م الذين 
ي�ق���ررون ألنفسهم. وث�انيًا، هذا التقدم 
ي�حرر النساء من ت�بع�ي�ت�هم الت�قليدية، 
فقد أصبح ل�ه�ن ح�ي���اة خارج البي�ت، 
وأظن أن ذلك يفس�ر ج�زئ�يًا ه�ش�اشة 
ال��زي��ج���ات الراهن���ة. وب�ق����وٍل أكث�ر 
فظ�اظة: يمكن للنساء أن ي�رحلن عندما 
يش���ب�ع�ن م���ن الزواج. لك���ن فيه أيضًا 
ح��ظ�ًا لل�حب. ف�ع�لى عكس ما ت�وحي 
األفالطونية،  »المائدة«  أس���طورة  ب�ه 
ليس الحب هو االنص�هار وال االلت��ح�اق 
الم�ك�ّم�ل، بل على العكس،  بالن��ص�ف 
هو أن نعي�ش ت�ج�رب�ة غ�ي�ري�ة ال تقبل 
االختزال. إننا نستطيع أن نأمل البقاء 
اثنين مدة أطول، بعد أن لم ي�ع�د البيت 

هو مص�ي�ر النساء. 

l   ه���ل نس���ت�طيع فع���اًل أن 
نعيش ح�ب�ًا دائ��م���ًا؟ أال ي�ت�ول�د 
هذا الش���ك بالضب���ط انطالقًا من 

رواية »األميرة كليف«؟

ل�وب����اب: يمكن كذل���ك العودة إلى 
الرواية  »ت�ريس���ت�ان وإي�زولت« تل���ك 
العظيمة التي تتن���اول الحب والخيانة 
الزوجي���ة. ف�ف�ي�ه���ا نج���د م����دة الحب 
مح�ددة، ول��ن�ت�ذك��ر: أم الزوجة ت�دب�ر 
ش����راب المحب���ة الذي ي�ضم����ن الحب 
لل�زوج�ي�ن ثالث س���نوات. لماذا ثالث 
س���نوات؟ ألنها م�دة الح���ب اإلج�باري. 
وهذا ما يدفعني إلى القول بأن ش�راب 
المحب���ة زواج�ّي، ألن���ه ي�غ�طي الزمن 
الض���روري إلن�ج����اب الخ�ل����ف. وبعد 
ذلك، ال يعود للحب أي أهمية. غير أن 
هناك خ�ط��أ في التوزيع وت�ريس���تان 
ي�ب�تلع����ه. ومع ذل���ك، عندما يت�وق�ف 
شراب المحبة عن إت�ي�ان مفعوله، ف�إن 
الحب بين ت�ريستان وإيزولت ي�ست�م�ر 
ويصاحبهما إلى ساعة م�وت�هما. وهكذا 
فإن تحديد مدة الحب »المعق�ول«، دف�ع 

بالح�ب�ي�ب��ي�ن إلى الم��أس��اة. 

فينكيلك���روت: إننا نخ���رج من ع�هٍد 
كن���ا نعتق���د في���ه أنن���ا ت�خ�ل�صنا من 
مس���أل�ة دوام الحب. ففي السبعينيات 
)1970( كن���ا مط�ب�وعي���ن بن���وع م���ن 
الخ��ف����ة ال�م�ت�ع�ي���ة، وك�ن���ا ن�عارض 
الديمومة التي نعتبره���ا بورجوازية، 
بق��ي�م���ة الكثافة. ويظه����ر أننا بصدد 
العودة إل���ى هذه النش���وة وإلى فكرة 
أن الس���عادة تتحقق م���ن خالل تحرير 
الرغب���ة م���ن ق�ي����د اإلرادة. وف���ي هذا 
الص���دد، نج���د أن دافي���د ك�بيش بطل 
رواي���ة »ب�روف�س����ور الرغبة« )1979( 
لفل�ي�ب روث، هو شخصية دال��ة ،فقد 
ع���اش م�راهقته في خمس���ينات القرن 
الماضي، وكان يحل���م في تلك الفترة 
ب�ت�ح�رر ج�نس���ي ل�م يتحقق ، وعندما 
تحقق اس���تفاد منه م�ت�أخ����رًا وأمك�ن�ه 
أن يغدو رجاًل،م�ف�ع�م الرغبات. إال أنه 
وق�ع في غ�رام »كل��ي�ر« الم�رأة اللذيذة، 
المحبوب���ة. وهن���ا أس���تح�ض�ر عبارة 
لب��اس�كال: »م�ن أراد أن يع�رف ت�مام�ًا 
غ����رور اإلنس���ان وادع����اءه، م�ا عليه 
سوى أن ي�عت�ب�ر أس�ب�اب وت�أث�ي�رات 
الحب. فالس�����ب�ب هو »م���ا ال ن�ع�رفه« 
والت��أثي����رات هي م�رع�ب����ة«، وبطلنا 
كبي���ش ي�ع���رف بالضبط لم���اذا يحب 
كلي����ر: ألنها تس���تحق أن ت�ح�ب، ومع 
ذلك يحس أن هذا الحب مع�رض للزوال 
ف�ت�غادره الرغبة ويغ�م�ره شق�اء ال ح�د 
ل��ه. ف��ج�����أة، ي�ت�ب�دى له أن الديمومة 
م��رغ�وبة بشكل قوي وفي نفس الوقت 
م�ت�ع����ذر الوصول إليها. ب�هذا المعنى، 
يكون ك�ب�ي����ش بطاًل من زم��ن��نا: زمن 
ما بعد الرومانس���ية، ولكن���ه أيضًا م�ا 

بعد الم�ت�عي�ة. 

بكيفية  الم�ت�عي���ة،  لك���ن  ل�وب�اب: 
م�ا، تس�����ي�ر باتج����اٍه م�ض�اد للرواية 
التي ت�طلب الديمومة، خالفًا للش���ع�ر 
أو الغ��نائ�ي���ة الغرامي���ة. وعل���ى هذا 
النحو، كان السورياليون يستطيعون 
أن يتجاهل���وا الرواية وأن يجعلوا من 

الحب ت�رياق وهدف كل وج�ود. 

l    تقول، أنت فينكيلكروت، 
إن األدب، أم����ام إغ��راء أس�����ود 
أو أبي����ض، ي�ن�ت�صب ح�ارس����ًا 
فه����ل  والتن�وي����ع.  للت�ع�قي�����د 
تس����تطيع رواية الحب التي هي 
ب����ل  الغ�نائي����ة،  امب�راطوري����ة 
والتعب�ير االنفعالي، أن ت�راعي 

حقيقة ف�روق ال��ت�ن�ويع؟

فينكيلك���روت: رواية الحب ليس���ت 
احتفاء بال�عاطفة الغ�رامية، العشقية. 
إنها ف���ي التعري�ف - وهن���ا ألتقي مع 
مي���الن كوندي���را- ن��ق����ٌد للغ��ن�ائية. 
وهذا النقد يمكن ت�وج�يه�ه باسم الحب 
ن�ف�سه. ذلك أنه من الخيانة للحب أن 
نم�جد العاطفة التي ن�كاب�دها. أن نحب 
ال يعن���ي أن نحب الح���ب، بل َم�ْن ه�و 
م�وج�ه إلي���ه الحب. والرواية تح��ذرنا 
من الن�رجس���ية الم�ل�تص�قة بالغنائية 
الرواية وف��ي�ة  الغرامية. وبذلك تظل 

لرسالتها. 

ل�وب����اب: نع���م، لك���ن ف���ي الوقت 
نفس���ه نجد أن أش���كال رواي���ة الحب 
األكث����ر انتش���ارًا، أي الروايات التي 
تباع ف���ي محطة القط���ار، والروايات 
الب�ن��يات  ت�ق�ت�بس  ال�وردية، جميعها 
للحب  األساسية  واألس���اطير  الكبرى 
الرومانسي األكث�ر ت�ركي�زًا على الذات 

واألكث��ر ن�رجسية. 

فين�كي�لكروت: لهذا السبب بالضبط، 
من�ذ المنطلق، يخوض األدب الكب�ي��ر 
م�عركة ق�اس���ية »الك�ي�ت���ش« الذي م�ا 
انفك ينش����ر وين�م�ي األدب الس�����يئ. 
ذل���ك أن رواي���ات الحب ت�ل���ك، التي 

الحب ليس انصهارًا 
وال التحامًا بالنصف 

المكتمل، بل عيش 
تجربة غيرية ال تقبل 

االختزال
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ت�لقي على الواقع حج�اب�ًا من الك��ذب 
الم�ج�م�ل، ل��ه����ا تأث��ي�ر على العالم. 
إنها ت�ش����ك�ل نوعًا من ط�رائق الحب 
والسلوك ، والروائيون الجيدون، من 
»دون كيخ�وت« إل���ى »مدام بوفاري« 
لت�أث�ي�ر  الكبي���ر  الص����دى  ت�ن�اول���وا 
األدب السيئ على حياة الناس. وهذا 
هو اإلش���كال المط���روح على الرواية 
والذي ن�رى من خالله مجموع ره��ان 
األدب. لماذا ع�ل�ي�ن����ا أن نق�رأ ك�ت�ب�ًا 
جيدة؟ لكي ن�ن�ج�و من تأثي�ر الرديء 

منها على حياتنا األكث�ر حميم��ي�ة. 

ل�وب����اب: مع ذلك، يظل الس���ؤال 
مط�روحًا: كيف ن�ف�س�ر ك�ون النموذج 
الرومانس���ي ان�ت�ص����ر داخ���ل رواية 
الحب منذ ق�رني���ن، على رغم وج�ود 
إم�ك��ان���ات أخ���رى كث�ي���رة؟ الي�وم، 

ف�رض ه���ذا النموذج م�قاي�ي�س���ه في 
وصف الحب بط��ريقة ش�به ك�وني�ة. 
وذلك ألن الرواية الت���ي هي ابت��كار 
أوروبي خ�ال�ص، قد أصبحت ث�ق�اف�يًا 
الش����ك�ل األول الكبي�ر ف���ي ع�ول��م�ة 
األدب. إذن، لماذا روايات االستهالك 
بالكيلومترات  ت�ص�ن����ع  الت���ي  هذه، 
في جميع الق���ارات، تق�ت�ب���س دائمًا 
هذا النموذج )الرومانس���ي( وال ت�ت�بع 
نموذجًا آخ��ر؟ إنن���ي ال أت�واف�ر على 

جواب ولكنني أط�رح السؤال. 

l   يتح����دث ك�ت�اباك�م����ا عن 
الحب، فه��ل هم����ا ك�ت�اب�ا ح�ب؟ 
ي�ع�رف روالن بارت كتاب الحب 
بأنه كتاب م�ع�طى وم�هدى إلى 
وإذن، هناك  المحبوب.  الكائن 
عند ب�ي�ي�����ر ل�وب�اب إه�داء »إلى 
كتاب  وف����ي  دائمًا«،  ميش����يل، 

فنكيلكروت ال نجد إهداء؟

فينكيلكروت: كتبت كتابًا عن الحب 
وأردت أن أت����رك للعن���وان داللت���ه 
االف�تراضية  الحالم���ة،  التس���اؤلية، 
وبالفع���ل  النوس���تالجية.  وربم���ا 
قلب���ي ينبض بحب ام���رأة وال�زمن لم 
يجعل���ه ين�بض أق�ل تجاهها. غير أنه 
كانت س���تكون وقاحة من جانبي أن 
أقدم نفس���ي من خالل إهداء وكأنني 
صاح���ب الحق في تقدي���م الح�ل. وما 
دمت تتح���دث عن ب���ارت، فإننا نجد 
في كتابه »يوميات الح�داد« )2009(، 
هذه العب���ارة العجيبة: »األدب هو أال 
أس���تطيع أن أق����رأ دون أل����ٍم ودون 
اخ�ت�ناق. الحقيقة ك�ل ما كتبه بروست 
في رس���ائله عن المرض وش���جاعة 
أم��ه وموته���ا«. اخ�ت�ناق الحقيقة: ال 
يمكن أن نحدد األدب بأفضل من ذلك. 
أما ع���ن اإلهداء، فالحي���اة مصنوعة 
كذلك من الص��داق���ة، وهناك لقاءات 
م���ع األعم���ال األدبي���ة، ولذل���ك فإن 
األصدق���اء والكت���اب الذي���ن أت�احوا 
لن���ا أن ن��ف�ك����ر هم أيضًا أش���خاص 
إذن،  فل�م���اذا  اإلهداء...  يس���تحقون 
ي�ت�وج����ب أن يحت��ك����ر الحب مجموع 

َف��َل��ك االعت�راف وال��وج��دان؟

ل��وب�����اب: أه�دي���ت ه���ذا الكتاب، 
مث���ل كتب���ي األخ����رى، إلى الس���يدة 
نفس���ها )=زوجته(، وذل���ك ألن هذه 
الكت�ب هي أش���ي��اء كتبتها ووج�ودي 
ك��ك��ات��ب ه�و م�رتب�ط ك�ل��ي�ة بالمرأة 
التي أه�ديه���ا إي��اها. من ث��م فإن هذا 
الكتاب هو كتاب ح��ب م�ث��ل سابقيه 

بنفس العنوان ونفس الط��ريقة. 

فرض النموذج 
الرومانسي في 

رواية الحب مقاييسه 
على العالم 



7879 7879

فرانشيسكو ألبيروني

عشرة دروس

 د.حسين محمود-القاهرة

فرانشيسكو ألبيروني، أشهر من كتب 
ف���ي موضوع الح���ب في إيطالي���ا، ولهذا 
سموه فليسوف الحب، هو عالم اجتماع، 
حيث يحاضر في الجامع���ات اإليطالية، 
وه���و صحاف���ي، له مقال أس���بوعي في 
صحيف���ة »إل جورنال���ي« وكان رئيس���ًا 
للتليفزيون اإليطال���ي حتى عام 2005، 
وه���و كاتب ل���ه إنتاج ش���ديد الغ���زارة، 
وديناميات  اإلنس���انية،  بالعالقات  يهتم 
الجماعة، فضاًل عن دراس���ات كثيرة عن 
الحب. يشغل حاليًا منصب رئيس المركز 

التجريبي للسينما بروما. 
 دراس���اته حول الحب بدأت منذ عام 
1979 ولم تنقطع، وقد بدأت بكتاب حظي 
بس���معة عالية جدًا، وهو كتاب »العشق 
والحب« عرض فيه النموذج النظري لهذه 
الدراس���ات التي طورها هو بنفسه قبلها 
بسنوات: العشق هو الحالة التي تولد من 
حركة جماعية تتكون من شخصين فقط. 
ولكن هذا النموذج النظري اس���تخدم فيه 
لغ���ة األدب، وخاص���ة األدب العاطفي، 
ولم يقصره على مصطلحات علم النفس 
أو علم االجتماع، ويبدو أن هذا كان س���ر 
نجاح���ه الذي جع���ل كتاب���ه ينجح على 
مس���توى العالم كله، بع���د أن ترجم إلى 
العديد من اللغ���ات. وفي عام 1984 كتب 

بنفس الطريق���ة كت���اب »الصداقة« تبعه 
عام 1986 بكتاب »االيروتيكا« قارن فيه 
الجن���س بي���ن الرجل والم���رأة. وكما هو 
متوقع حصل الكتابان على النجاح نفسه 

الذي حصل عليه كتابه األول عن الحب.
واص���ل  الالحق���ة  الس���نوات  ف���ي   
تعميق دراسة مش���اعر الحب، فكتب عام 
1992 »طائ���رة الزف���اف« حل���ل فيه حب 
المراهقات للنجوم والميل األنثوي للبحث 
عن مص���ادر عاطفية أعلى م���ن المرحلة 
العمري���ة الخاصة باألنث���ى. وفي كتابه 
»أحبك« ع���ام 1996 حلل أنواع العالقات 
العاطفي���ة المختلف���ة، وه���و م���ن الكتب 
الت���ي حققت نجاح���ًا دوليًا كبي���رًا. وفي 
ع���ام 1997 أصدر كتاب���ًا آخر عن »الحب 
األول« حلل فيه حاالت الحب في الطفولة 
والمراهقة، ثم عمد إلى نقد نظريات الحب 
عن س���ارتر ودورجمون وباتاي ورينيه 
جيرار في كتاب »لغز العش���ق« الذي نشر 
ع���ام 2003. وهكذا لم يعد في دراس���ات 
الحب سوى موضوع العالقة بين الجنس 
والح���ب، وه���و الموضوع ال���ذي تناوله 
كتاب���ه »الحب والجنس« عام 2005. بلغ 
عدد الكتب التي عال���ج فيها وجوه الحب 
المتع���ددة ثمانية كتب، ه���ي دروس في 
الح���ب، لخصها في 200 س���ؤال وجواب 

نش���رها في آخ���ر كتب���ه »دروس الحب« 
المنش���ور عام 2008، والذي انتقينا منه 

هنا عشرة أسئلة وإجاباتها. 
الـدرس األول: ك���م ع���دد المرات في 

الحياة التي نستطيع أن نعشق فيها؟
- م���رات قليل���ة، فقط عندم���ا نواجه 
تغييرات كبرى. ولكنكم سوف تقولون لي 
إن هناك من الناس من يحب باس���تمرار، 
بمع���دل يصل إلى مرة كل خمس���ة عش���ر 
يوم���ا. ال، ال، ليس ه���ذا عش���قًا، وإنما 
اجتذاب مفاجئ، افتت���ان، نزوة، ضربة 
حب، وكلها ظواهر قصيرة العمر س���وف 
نعالجه���ا فيما يلي. إن العش���ق هو ثورة 
حقيقي���ة، تغي���ر ج���ذري، ومن ث���م فهو 

نادر. 
الـدرس الثانـي: هل نس���تطيع أن 

نحب شخصين في الوقت نفسه؟
ش���خصًا  نعش���ق  أن  نس���تطيع   -
ونواصل حبنا للشخص الذي كنا نعيش 
معه قبل ذلك، خاصة إذا كنا عش���نا معه 
لمدة طويلة. ونس���تطيع أيض���ًا أن نظل 
إلى ج���واره وأن نرعاه. ولكن في العادة 
يكون األمر مستحياًل، ألنها لن تقبل حبنا 
الجديد، ولن تتحمل اقتسامنا مع آخرين. 
كل ط���رف من الزوجي���ن، حتى وإن كان 
الح���ب بينهم���ا قد مات منذ زمن، س���وف 

يواصل المطالبة بحصرية العالقة. 
في البالد التي يوجد بها تعدد زوجات 
تت���زوج الم���رأة وهي تع���رف أن زوجة 
جدي���دة البد أن تصل، حت���ى وإن لم تكن 
مس���رورة، إال أنها ال تتم���رد. ولكن لدينا 
تتأسس العالقة الزوجية على الحصرية، 
ومن ثم، فإذا عشق أحد الطرفين، تنتهي 

العالقة القديمة بالطالق. 
الـدرس الثالـث: ما ه���و الفرق بين 

الحب والصداقة؟ 
- تتأس���س الصداق���ة عل���ى الثق���ة، 
وتنبني تدريجيًا عل���ى الخبرة. أما الحب 
فه���و يولد باالجت���ذاب الغامض. الصداقة 
أمان، والحب مجازفة. ال يمكنك أن تظل 
صديق���ًا لم���ن ال يريد صداقت���ك، ولكنك 

تستطيع أن تعشق من ال يعشقك.
الدرس الرابع: كيف ندرك أن العالقة 
ليس���ت فقط رغب���ة جنس���ية، وإنما هي 

حب؟ 

- ألن���ك ف���ي لحظ���ة معين���ة تحس 
بإحس���اس لم تك���ن من قبل تع���رف ماذا 
عس���اه يكون: الحصرية، الف���زع والهلع 
من فقد الحبيب. الحب هو امتالكي دائمًا، 
وغيور دائمًا. فالحبيب يقول: »هذا الرجل 
رجلي، هذه المرأة امرأتي، ال أس���تطيع 
أن أس���تبدله بأي ش���خص آخ���ر!«. أنت 
تجرب عدي���دًا من العالق���ات لكي تعرف 
ماذا يحدث. ولكن الحب الحقيقي يجعلك 
تحس باإللغاء إذا أدركت أن حبيبك عرف 

شخصًا آخر. 
الـدرس الخامس: ه���ل يكون المرء 

عاشقًا ماهرًا بالوالدة أم باالكتساب؟ 
- باالكتس���اب. أول شيء هام هو أن 
تحب. ولكن الحب وحده ال يكفي، ينبغي 
أيضًا وج���ود المعرفة. معرف���ة أن الحب 
يكتس���ب من خالل الفضول، والوعي بأن 
جس���د كل امراة مختلف عن جسد غيرها. 
يصب���ح الم���رء ماه���رًا في الح���ب عندما 
يحاول أن يمنح المتعة المرأته، يسمعها، 
ويفهمها، ويفس���ر رغباته���ا وينفذها إذا 
فهم، أو ينس���حب إن أخطأ. سوف يحرز 
تقدمًا كبيرًا إذا وات���اه الحظ وقابل امرأة 
تتخلى عن تحفظها وتشرح له كيف يحبها 

على صورة صحيحة.
الدرس السـادس: هل من الحقيقي 
أن المرأة هي دائمًا الطرف الذي يستطيع 

إيقاع الرجل الذي تحبه؟ 
- إن لم يكن دائمًا، فغالبًا. ال ننس���ى 
أن الم���رأة منذ صباه���ا تعرف كيف تحب 
نجمها المحبوب دون أي أمل في مبادلته 
الحب. وعندم���ا تحب رج���اًل فإنها قادرة 
دائم���ًا على حبه لفترة طويلة، تصل إلى 
س���نوات عديدة، وتنتظ���ر اللحظة التي 
ينتب���ه فيها إل���ى حبها. في ه���ذه الفترة 
تع���رف هي كيف تكون مخلص���ة له، إما 
ألنها ال تهتم بس���واه، أو خوفًا من فقده. 
مث���ل هذا الس���لوك ل���ه تأثي���ر كبير على 
الرج���ل. ولهذا نس���تطيع أن نقول إنه لو 
كانت هناك امرأة تح���ب حقًا رجاًل، ولو 
كانت تريده حقًا، فسوف تنجح دائمًا في 

الحصول عليه. 
الدرس السـابع: هل النس���اء لديهن 

حساسية أعلى من الرجال؟ 
- نع���م. ال يوجد أدنى ش���ك. للمرأة 
حساس���ية ف���ي الجل���د، وفي الجس���م، 
وه���ي تفه���م وتحس بروائ���ح وعواطف 
ووج���دان الرج���ال. أم���ا الرج���ل فيثيره 

الش���كل، والحقيقة أن الرجال ال يعرفون 
كيف ينظ���رون إلى المرأة في ش���مولها، 
وتعقده���ا. وغالب���ًا م���ا ال يرون الجس���م 
األنث���وي رؤية واضحة. المرأة تكتش���ف 
على الفور عيوب الجسم في امرأة أخرى. 

الرجال ال.  
الدرس الثامن: ما هي الفتنة؟ 

- الفتن���ة ليس���ت جس���دًا، وال وجهًا، 
وإنم���ا فيض نور من حي���اة بأكملها. في 
فيلم المخرج سكورسيزي »عمر البراءة« 
كانت الكونتيس���ة اوليس���كا الت���ي قامت 
بدورها الممثلة ميش���يل بفايفر، تمارس 
فتنة س���احرة ألنها تحمل إلى السطحية 
األميركية أسرار الحب والعشق األوروبية 
المثي���رة. لغز يش���ع من عذوب���ة عزيزة 
ومتألمة لخطوط وجهها، ومن ابتس���امة 
مطمئن���ة، وم���ن مالب���س راقي���ة، ومن 
إحساس باألمان وس���ط أناس كارهين.
الـدرس التاسـع: ه���ل يخ���ون الرجال 

والنساء بطرق مختلفة؟ 
- كالهم���ا يخ���ون في الع���ادة عندما 
يك���ون اآلخر بعي���دًا، وعندما يحس بأنه 
وحده، وعندما يح���س باإلهمال. الرجل 
يخ���ون دون أن يبحث عن مبررات قوية، 
بل ودون أن يعرض العالقة للخطر. فهو 
بس���هولة ش���ديدة يضع الخيانة في إطار 
بدن���ي فقط. أم���ا المرأة فهي تس���تجوب 
نفسها أكثر عن س���بب الخيانة، وتراجع 
العالقة كلها، وال تفهم العالقات الجنسية 
ورواب���ط الح���ب عل���ى أنها س���لوكيات 

معزولة. 
الدرس العاشـر: هل من الحقيقي أن 

»في الحب ينتصر من يهرب«؟
- هذا بيت ش���عر للودفيكوأريوستو، 
ويق���ول في���ه إن���ه ينتصر ف���ي الحب من 
يس���تطيع أن يجعل نفس���ه مرغوبًا، وال 
يستسلم، بل ويرفض ويثير الغيرة. وهذا 
صحي���ح أحيانًا وخطأ في أحيان أخرى. 
فهو صحيح عند األشخاص المتنافسين، 
والذين يثيرهم ويحفزهم وجود منافسين 
أو م���ن الغيرة. ولكن خطأ عند ش���خص 
يطل���ب الحب الصادق وال يتحمل الغيرة، 
ألنه مثل هذا الش���خص ال يريد س���وى أن 
يرتم���ي الحبيب بين ذراعي���ه ويقول له: 

»أحبك«. 
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فرانشيسكو ألبيروني

عشرة دروس

 د.حسين محمود-القاهرة

فرانشيسكو ألبيروني، أشهر من كتب 
ف���ي موضوع الح���ب في إيطالي���ا، ولهذا 
سموه فليسوف الحب، هو عالم اجتماع، 
حيث يحاضر في الجامع���ات اإليطالية، 
وه���و صحاف���ي، له مقال أس���بوعي في 
صحيف���ة »إل جورنال���ي« وكان رئيس���ًا 
للتليفزيون اإليطال���ي حتى عام 2005، 
وه���و كاتب ل���ه إنتاج ش���ديد الغ���زارة، 
وديناميات  اإلنس���انية،  بالعالقات  يهتم 
الجماعة، فضاًل عن دراس���ات كثيرة عن 
الحب. يشغل حاليًا منصب رئيس المركز 

التجريبي للسينما بروما. 
 دراس���اته حول الحب بدأت منذ عام 
1979 ولم تنقطع، وقد بدأت بكتاب حظي 
بس���معة عالية جدًا، وهو كتاب »العشق 
والحب« عرض فيه النموذج النظري لهذه 
الدراس���ات التي طورها هو بنفسه قبلها 
بسنوات: العشق هو الحالة التي تولد من 
حركة جماعية تتكون من شخصين فقط. 
ولكن هذا النموذج النظري اس���تخدم فيه 
لغ���ة األدب، وخاص���ة األدب العاطفي، 
ولم يقصره على مصطلحات علم النفس 
أو علم االجتماع، ويبدو أن هذا كان س���ر 
نجاح���ه الذي جع���ل كتاب���ه ينجح على 
مس���توى العالم كله، بع���د أن ترجم إلى 
العديد من اللغ���ات. وفي عام 1984 كتب 

بنفس الطريق���ة كت���اب »الصداقة« تبعه 
عام 1986 بكتاب »االيروتيكا« قارن فيه 
الجن���س بي���ن الرجل والم���رأة. وكما هو 
متوقع حصل الكتابان على النجاح نفسه 

الذي حصل عليه كتابه األول عن الحب.
واص���ل  الالحق���ة  الس���نوات  ف���ي   
تعميق دراسة مش���اعر الحب، فكتب عام 
1992 »طائ���رة الزف���اف« حل���ل فيه حب 
المراهقات للنجوم والميل األنثوي للبحث 
عن مص���ادر عاطفية أعلى م���ن المرحلة 
العمري���ة الخاصة باألنث���ى. وفي كتابه 
»أحبك« ع���ام 1996 حلل أنواع العالقات 
العاطفي���ة المختلف���ة، وه���و م���ن الكتب 
الت���ي حققت نجاح���ًا دوليًا كبي���رًا. وفي 
ع���ام 1997 أصدر كتاب���ًا آخر عن »الحب 
األول« حلل فيه حاالت الحب في الطفولة 
والمراهقة، ثم عمد إلى نقد نظريات الحب 
عن س���ارتر ودورجمون وباتاي ورينيه 
جيرار في كتاب »لغز العش���ق« الذي نشر 
ع���ام 2003. وهكذا لم يعد في دراس���ات 
الحب سوى موضوع العالقة بين الجنس 
والح���ب، وه���و الموضوع ال���ذي تناوله 
كتاب���ه »الحب والجنس« عام 2005. بلغ 
عدد الكتب التي عال���ج فيها وجوه الحب 
المتع���ددة ثمانية كتب، ه���ي دروس في 
الح���ب، لخصها في 200 س���ؤال وجواب 

نش���رها في آخ���ر كتب���ه »دروس الحب« 
المنش���ور عام 2008، والذي انتقينا منه 

هنا عشرة أسئلة وإجاباتها. 
الـدرس األول: ك���م ع���دد المرات في 

الحياة التي نستطيع أن نعشق فيها؟
- م���رات قليل���ة، فقط عندم���ا نواجه 
تغييرات كبرى. ولكنكم سوف تقولون لي 
إن هناك من الناس من يحب باس���تمرار، 
بمع���دل يصل إلى مرة كل خمس���ة عش���ر 
يوم���ا. ال، ال، ليس ه���ذا عش���قًا، وإنما 
اجتذاب مفاجئ، افتت���ان، نزوة، ضربة 
حب، وكلها ظواهر قصيرة العمر س���وف 
نعالجه���ا فيما يلي. إن العش���ق هو ثورة 
حقيقي���ة، تغي���ر ج���ذري، ومن ث���م فهو 

نادر. 
الـدرس الثانـي: هل نس���تطيع أن 

نحب شخصين في الوقت نفسه؟
ش���خصًا  نعش���ق  أن  نس���تطيع   -
ونواصل حبنا للشخص الذي كنا نعيش 
معه قبل ذلك، خاصة إذا كنا عش���نا معه 
لمدة طويلة. ونس���تطيع أيض���ًا أن نظل 
إلى ج���واره وأن نرعاه. ولكن في العادة 
يكون األمر مستحياًل، ألنها لن تقبل حبنا 
الجديد، ولن تتحمل اقتسامنا مع آخرين. 
كل ط���رف من الزوجي���ن، حتى وإن كان 
الح���ب بينهم���ا قد مات منذ زمن، س���وف 

يواصل المطالبة بحصرية العالقة. 
في البالد التي يوجد بها تعدد زوجات 
تت���زوج الم���رأة وهي تع���رف أن زوجة 
جدي���دة البد أن تصل، حت���ى وإن لم تكن 
مس���رورة، إال أنها ال تتم���رد. ولكن لدينا 
تتأسس العالقة الزوجية على الحصرية، 
ومن ثم، فإذا عشق أحد الطرفين، تنتهي 

العالقة القديمة بالطالق. 
الـدرس الثالـث: ما ه���و الفرق بين 

الحب والصداقة؟ 
- تتأس���س الصداق���ة عل���ى الثق���ة، 
وتنبني تدريجيًا عل���ى الخبرة. أما الحب 
فه���و يولد باالجت���ذاب الغامض. الصداقة 
أمان، والحب مجازفة. ال يمكنك أن تظل 
صديق���ًا لم���ن ال يريد صداقت���ك، ولكنك 

تستطيع أن تعشق من ال يعشقك.
الدرس الرابع: كيف ندرك أن العالقة 
ليس���ت فقط رغب���ة جنس���ية، وإنما هي 

حب؟ 

- ألن���ك ف���ي لحظ���ة معين���ة تحس 
بإحس���اس لم تك���ن من قبل تع���رف ماذا 
عس���اه يكون: الحصرية، الف���زع والهلع 
من فقد الحبيب. الحب هو امتالكي دائمًا، 
وغيور دائمًا. فالحبيب يقول: »هذا الرجل 
رجلي، هذه المرأة امرأتي، ال أس���تطيع 
أن أس���تبدله بأي ش���خص آخ���ر!«. أنت 
تجرب عدي���دًا من العالق���ات لكي تعرف 
ماذا يحدث. ولكن الحب الحقيقي يجعلك 
تحس باإللغاء إذا أدركت أن حبيبك عرف 

شخصًا آخر. 
الـدرس الخامس: ه���ل يكون المرء 

عاشقًا ماهرًا بالوالدة أم باالكتساب؟ 
- باالكتس���اب. أول شيء هام هو أن 
تحب. ولكن الحب وحده ال يكفي، ينبغي 
أيضًا وج���ود المعرفة. معرف���ة أن الحب 
يكتس���ب من خالل الفضول، والوعي بأن 
جس���د كل امراة مختلف عن جسد غيرها. 
يصب���ح الم���رء ماه���رًا في الح���ب عندما 
يحاول أن يمنح المتعة المرأته، يسمعها، 
ويفهمها، ويفس���ر رغباته���ا وينفذها إذا 
فهم، أو ينس���حب إن أخطأ. سوف يحرز 
تقدمًا كبيرًا إذا وات���اه الحظ وقابل امرأة 
تتخلى عن تحفظها وتشرح له كيف يحبها 

على صورة صحيحة.
الدرس السـادس: هل من الحقيقي 
أن المرأة هي دائمًا الطرف الذي يستطيع 

إيقاع الرجل الذي تحبه؟ 
- إن لم يكن دائمًا، فغالبًا. ال ننس���ى 
أن الم���رأة منذ صباه���ا تعرف كيف تحب 
نجمها المحبوب دون أي أمل في مبادلته 
الحب. وعندم���ا تحب رج���اًل فإنها قادرة 
دائم���ًا على حبه لفترة طويلة، تصل إلى 
س���نوات عديدة، وتنتظ���ر اللحظة التي 
ينتب���ه فيها إل���ى حبها. في ه���ذه الفترة 
تع���رف هي كيف تكون مخلص���ة له، إما 
ألنها ال تهتم بس���واه، أو خوفًا من فقده. 
مث���ل هذا الس���لوك ل���ه تأثي���ر كبير على 
الرج���ل. ولهذا نس���تطيع أن نقول إنه لو 
كانت هناك امرأة تح���ب حقًا رجاًل، ولو 
كانت تريده حقًا، فسوف تنجح دائمًا في 

الحصول عليه. 
الدرس السـابع: هل النس���اء لديهن 

حساسية أعلى من الرجال؟ 
- نع���م. ال يوجد أدنى ش���ك. للمرأة 
حساس���ية ف���ي الجل���د، وفي الجس���م، 
وه���ي تفه���م وتحس بروائ���ح وعواطف 
ووج���دان الرج���ال. أم���ا الرج���ل فيثيره 

الش���كل، والحقيقة أن الرجال ال يعرفون 
كيف ينظ���رون إلى المرأة في ش���مولها، 
وتعقده���ا. وغالب���ًا م���ا ال يرون الجس���م 
األنث���وي رؤية واضحة. المرأة تكتش���ف 
على الفور عيوب الجسم في امرأة أخرى. 

الرجال ال.  
الدرس الثامن: ما هي الفتنة؟ 

- الفتن���ة ليس���ت جس���دًا، وال وجهًا، 
وإنم���ا فيض نور من حي���اة بأكملها. في 
فيلم المخرج سكورسيزي »عمر البراءة« 
كانت الكونتيس���ة اوليس���كا الت���ي قامت 
بدورها الممثلة ميش���يل بفايفر، تمارس 
فتنة س���احرة ألنها تحمل إلى السطحية 
األميركية أسرار الحب والعشق األوروبية 
المثي���رة. لغز يش���ع من عذوب���ة عزيزة 
ومتألمة لخطوط وجهها، ومن ابتس���امة 
مطمئن���ة، وم���ن مالب���س راقي���ة، ومن 
إحساس باألمان وس���ط أناس كارهين.

الـدرس التاسـع: ه���ل يخ���ون الرجال 
والنساء بطرق مختلفة؟ 

- كالهم���ا يخ���ون في الع���ادة عندما 
يك���ون اآلخر بعي���دًا، وعندما يحس بأنه 
وحده، وعندما يح���س باإلهمال. الرجل 
يخ���ون دون أن يبحث عن مبررات قوية، 
بل ودون أن يعرض العالقة للخطر. فهو 
بس���هولة ش���ديدة يضع الخيانة في إطار 
بدن���ي فقط. أم���ا المرأة فهي تس���تجوب 
نفسها أكثر عن س���بب الخيانة، وتراجع 
العالقة كلها، وال تفهم العالقات الجنسية 
ورواب���ط الح���ب عل���ى أنها س���لوكيات 

معزولة. 
الدرس العاشـر: هل من الحقيقي أن 

»في الحب ينتصر من يهرب«؟
- هذا بيت ش���عر للودفيكوأريوستو، 
ويق���ول في���ه إن���ه ينتصر ف���ي الحب من 
يس���تطيع أن يجعل نفس���ه مرغوبًا، وال 
يستسلم، بل ويرفض ويثير الغيرة. وهذا 
صحي���ح أحيانًا وخطأ في أحيان أخرى. 
فهو صحيح عند األشخاص المتنافسين، 
والذين يثيرهم ويحفزهم وجود منافسين 
أو م���ن الغيرة. ولكن خطأ عند ش���خص 
يطل���ب الحب الصادق وال يتحمل الغيرة، 
ألنه مثل هذا الش���خص ال يريد س���وى أن 
يرتم���ي الحبيب بين ذراعي���ه ويقول له: 

»أحبك«. 
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تحقيق الذات
عن طريق اآلخر

      عبد اهلل كرمون  -باري�س

لم يك���ن الحب في ذاته هو ما ش���غل 
حصرًا المفكر الفرنسي هيبير بونوا بينما 
كان يؤل���ف، في ظ���روف ذاتية خاصة، 
كتابه »الميتافيزيقا والتحليل النفس���ي«، 
وذلك بعيد تعرضه لج���روح بالغة إبان 
الح���رب العالمي���ة الثاني���ة، وإنما كانت 
تأمالت���ه ح���ول تحقق الكائن اإلنس���اني 
هي التي قادت���ه إلى التفكير ف���ي ما يلّم 
بالعالق���ات اإلنس���انية م���ن تش���ابكات، 
وماهية دورها في تحقيق الكينونة التامة 
والعميقة للكائن اإلنس���اني، خاصة أنه 
متأث���ر، مذ ذاك، بفكر الش���رق األقصى، 
منغمس ف���ي قضاياه، ومؤم���ن بنجاعة 
إمكانيات���ه الروحي���ة في س���بيل تحقيق 
إنسان جديد. وقد ضّمن بونوا آراءه هذه 
ح���ول الرواب���ط أو العالقات اإلنس���انية 
خاص���ة في ثنايا الفصل الثالث من كتابه 

السالف الذكر.
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سعى بونوا بذلك إلى تقسيم مجاالت 
تحرك اإلنسان إلى قسمين: مجال الدوافع 
النفس���ية ومجال التطلع���ات، ورأى بأن 
م���ا يقع في ه���ذا الصدد هو سلس���لة من 
المقايضات في تنويعات ش���تى، مع أنها 
تن���درج كلها ضمن مواثيق ضمنية. لكن، 
ما هي األشياء التي قد تكون بالتالي مادة 

للمقايضة في هذا الشأن بالذات؟
يس���عى اإلنس���ان، كما ذكرن���ا، إلى 
تحقيق ذات���ه، ويمّكنه من ذلك، تحديدًا، 
إشباع دوافعه الليبيدية. فهو بذلك يمحو 
اآلخ���ر وينفيه، ألن كل رجل يرغب، على 
ال���دوام، في أن »يلته���م« الموضوع الذي 
يسلط عليه طاقته الليبيدية، ويخشى أن 
»يؤكل« بدوره. إن فعل »األكل« الرمزي، 
وما ينتج عنه من إشباع ليبيدي هو الذي 
يشكل البضاعة التي يتم تداولها في فعل 
المقايضة الذي أش���رنا إليه. وبما أن كل 
كائ���ن - دائمًا في عرف بونوا - يخش���ى 
أن »ي���ؤكل«، ويس���عى ألن يتصدى لذلك 
الخطر، فإنه يتطلع بالتالي إلى من يقيه 
من ذلك الخط���ر، فيتطلع الموضوع إذن 
إلى من يش���بعه، مقاب���ل حماية اآلخر له 
م���ن رغبات العال���م الخارج���ي. وقد عّدد 
بونوا ستة نماذج أساسية من الروابط، 
التي ُتنسج بين الذات والموضوع اللذين 
تحركهما دوافع طبيعي���ة محضة، وهي 

كالتالي:
- تحق���ق ال���ذات حاج���ة الموض���وع 
الليبيدي���ة، فيمنحها حبه���ا بالمقابل، بل 
حمايته لها ضدًا عل���ى رغبات الغير. فإذ 
يتناول اآلخر، مانع���ًا الغير من االقتراب 
من���ه، يبن���ي الرج���ل الس���ليم بالمرأة، 
فيحميها بالمقاب���ل، ثم يحقق ذاته هكذا، 
كما يجعل المرأة تحقق ذاتها بدورها، من 

خالل حمايته لها من َشَرِه اآلخرين.
- تمك���ن ال���ذات اآلخر من أن يش���بع 
الليبيدو، ثم تطل���ب من اآلخر أن يمنحها 

حبها. 
- تح���ب الذات اآلخ���ر، وتحميه، من 

أجل أن ينكفئ عن رغباته الليبيدية. 
- تطلب الذات، في موضع آخر، الحب 
ال���ذي يحميها م���ن اآلخر، ف���ي حين أنها 

ترفض أن تحقق له رغباته الليبيدية.
- تحقق ال���ذات غايتها من الموضوع 

غير أنه���ا ترفض أن تمنح له كمقابل حبًا 
يحميه. 

- تطلب الذات من اآلخر حبًا يحميها، 
وترف���ض أن تش���بع بالمقاب���ل رغبات���ه 

الليبيدية.
نس���تنتج من هنا أن عالق���ات الحب 
غائية في ذاته���ا، وأن الرابط الذي يصل 
طرفي تلك العالقة يؤدي حتما إلى تحقق 
ذاتي ألح���د الطرفي���ن، أو لكليهما. إذ إن 
الحب، حس���ب أمبيرتو غاليمبيرتي، هو 
الفض���اء الوحيد الذي يس���تطيع الفرد أن 
يعبر فيه عن ذاته خارج األدوار المنوطة 
ب���ه في مجتمع تقني منظ���م جدًا، أي أنه 
م���كان لتج���ذر الفرداني���ة، حي���ث يبحث 
الرجال والنساء إذن في األنت )أي اآلخر( 
عن أناهم )ذواتهم(، وفي عالقات الحب، 
لي���س عن االلتئ���ام مع الغي���ر وإنما عن 
إمكانيات تحقي���ق ذواتهم العميقة. ولهذا 
السبب فإن الحب قد صار اليوم ضروريًا 
لتحقق ال���ذات أكثر م���ن ذي قبل. وصار 
هذا بالتحديد مستحياًل، ألن ما ُيبحث عنه 
في تحقيق الح���ب ليس هو اآلخر، ولكن 
تحقيق الذات ع���ن طريق اآلخر. ولم يعد 
الحب محكومًا بالص���راع من أجل البقاء، 
وال بالوضعي���ات االجتماعي���ة التي يلزم 

الحفاظ عليها.
فهل يص���دق على هذا تمام���ًا ما كتبه 
س���يغموند فرويد نفس���ه بأنه أنى يحب 
الن���اس ال يب���دون أية رغب���ات، وحيثما 
تكون لهم رغب���ات ال يقدرون على الحب؟ 
ب���أن يمنح���وا، كم���ا كت���ب الكان، ما ال 

يملكونه!
يتض���ح إذن م���ن هن���ا أن الن���اس ال 
يحب���ون اآلخر ف���ي ذاته وإنم���ا يحبون 
ذواتهم من خالل���ه، بل إنهم يحبون، في 

أقصى تقدير، حبهم في ذاته.
يشير هيبير بونوا نفسه، وهو بصدد 
التفصيل والتفس���ير في ش���أن العالقات 
التي اس���تعرضنا بعضًا منها أعاله، إلى 
أن االرتب���اط القائم بين الرج���ل والمرأة 
مبن���ي على الحاجة إل���ى تحقيق وتثبيت 
الذات، ما ال يتم عادة إال باختراق اآلخر، 
دون أن نش���ير إلى العال���م الذي تتحول 
فيه األحاس���يس إلى ُعقد، من قبيل عقدة 
الدونية، وحيث يرتبط األش���خاص فيما 

بينه���م، انطالقًا من دواعي المواءمة بين 
المتنافرات التي يستدعيها التجاذب الذي 
يقرب الس���الب والموج���ب، بغض النظر 
عن حاالت الس���ادية والمازوش���ية، في 
تمظهرات الذات وما تنتظره من الموضوع 
أو العكس. لم يأنف بيير جانيه هو من أن 
يصرح في دروسه في كوليج دو فرانس 
خالل أواس���ط العش���رينيات، بأنه كلما 
فكرنا أكثر إال وازددنا يقينًا بأن العشاق 
هم مرضى: يريد جانيه بهذا القول بأنهم 
أناس يتميزون بالهشاشة، يتطلعون إلى 
أن يجدوا في ش���خص شريكهم من يأخذ 
بيدهم، فإن نحب أحدًا هو أن نحقق فعل 
انتصار، ال يمكن أن يتأتى لنا أبدًا دونه. 
في حين أن إريك فروم هو ال يعتبر الحب 
لوثة وإنما نش���اط، بل فن���ًا يلزم تعلمه. 
صحيح أن كتابه »فن الحب« الذي وضعه 
تيمنًا بأوفيد هو سجل لآلليات التي يلزم 
اقتفاؤها بغية التحقق الفعلي لوش���يجة 
الحب. في حين يتجاور الهم الديداكتيكي 
في كتاب أوفيد مع المنحى اإليروس���ي، 
مثلم���ا نجد في الكاماس���وترا أو حتى في 
إس���تراتيجية جلب الحبيب أو استجالب 
حبه، في كتب م���ن قبيل الروض العاطر 

وغيرها.
إذا كان���ت الديناميكية النفس���ية التي 
نطلق عليها اس���م الحب هي مجرد سعي 
حثيث، بآليات الش���عورية ف���ي الغالب 
األعم، إلى تحقق نفساني ونوعي للذات 
في أبعاده���ا المتعددة، ف���إن الموضوع 
ال���ذي نوجه إليه اهتمامن���ا أي »نحبه« ال 
يكون، كما أكد على ذلك سيغموند فرويد 
نفس���ه، إال كائنًا نفس���انيًا، مخالفًا تمامًا 
للش���خص الواقعي. وإذ نتوجه دومًا إلى 
اآلخر فإننا تبعًا لدانيال سيبوني، نتحول 
أيضًا إلى آخر في العالقة مع الذات. ذلك 
أننا نس���عى إلى إنشاء صورة له بإيعاز 
من الشعورنا، الذي يمدنا بالعناصر التي 
يل���زم دمجها في تخيلنا للوجه الذي يجب 
أن نجبل عليه بح���رص صورة حبيبنا، 
موض���وع كل اإلس���قاطات الممكنة على 
شخصه، فنتعلق بتلك الصورة. ويبقى 
الحبيب، في األخير، حس���ب نازيو، هو 
ذلك الجانب المجهول والالش���عوري في 

نفسيتنا.
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يفتح  كيف  الموت؟..  ما  الحب؟..  ما 
درب  األبدي(  الجاذب  )هذا  األول: 
عن  الطوعي  البحث  ربما  أو  الرجوع.. 
القوة  ما  الظالم(!؟..  )سليل  الثاني: 
الحب  يكون  حين  الجامعة،  الخفية 
النقائض..  بين  والهدف،  المرجع  هو 
يصح  وال  تلتقي،  ال  نخالها  التي  تلك 
تساويها.. كيف نساوي الحب بالموت.. 
بعذابات  الوالدة  بالرجوع..  الرحيل 
الرصاص  بإطالق  والجنس  المرض، 

على السجين؟؟
نوفق  ال  قد  يجوز،  وال  يصح  ال  قد 
المرجعيات  من  المفيد  على  بالعثور 
العلمية أو العقالنية، الموكل إليها مهمة 

تبرير ذاك اللقاء غير العلمي أو العقالني 
نذهب  حين  ولكننا،  المتناقضات،  بين 
التاريخ واألديان  للبحث في كتب  قلياًل: 
بأنواعها،  األساطير  كما  األدب،  وأنواع 
عن  بديعة  بأمثلة  هناك  ُنصدم  سوف 
الشيء  بين  البديع  اللقاء  ذاك  أشكال 
النظر  لنعرف حينها، وبصرف  وضده، 
عن مستويات المنطق، إن وجدت أصاًل، 
الحب  إن  والكتب:  الحكايات  تلك  في 
هما  األهم(  الوجود  )عالمات  والموت: 
اآلدمي،  للبقاء  المتداخل  الواحد..  الظل 
عن  الظل  فصل  على  قادرة  قوة  فال 
القادرة،  وحدها  )القصائد  هي:  نفسه.. 
هي الحالمة بذاك اإلنجاز الخرافي.. وهي 

ولكنها  األقل،  على  خارجيًا  تطاله  التي 
ال تناله في الحقيقة أبدًا(، ألن القصائد، 
 1949( سوسكيند  باتريك  يضيف 
فقرات  من  واحدة  في  أمباخ/ألمانيا( 
والموت(..  الحب  )عن  الجميل:  كتابه 
)ألنها عكس المنطق.. هل نستطيع تمديد 

القصائد فوق مشرحة في كلية الطب؟
المختبر؟  في  القصيدة  دم  نحلل  كيف 
ونظريات  الفلسفة  لشروط  نخضعها  أو 
يجيب  يستحيل.  الكون؟(..  تفسير 
لكننا نستعين  »العطر«..  صاحب رواية 
بالشعر واألديان واألساطير: على الحب 
الشفافة  المصادر  عبر  نعمل  والموت، 
ما  تفسير  على  تلك  المنطقية  وغير 
تبدو  أيضًا..  منطقي  وغير  شفيف  هو 
المعادلة صحيحة وعادلة في آن، فما هو 
عكس منطقي يتم تفسيره بمنطقه كذلك، 
الالمنطق،  فالحب، عند سوسكيند، هو 
الكبير، وعلينا،  الالمنطقي  والموت هو 
ألن  معًا  عنهما  نبحث  أن  هذه،  والحال 
سيرهما األثير يدًا بيد هو الذي طغى على 
الباب  يترك  الذي  ، وهو  الوجود  صور 
مشرعًا، منذ عرفنا أصول التدوين ونقل 
واألدب  الشعر  نزوح  أمام  الحكايات، 
السابق(  في  واألديان  األساطير  )حال 

عن الحب والموت 
لباتريك سوسكيند

      نائل بلعاوي  - فيينا
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)او  عاملين  المركزية  الثيمات  تلك  إلى 
هكذا نعتقد( على تفكيك سحرها األزلي. 
يحاول،  أو  سوسكيند،  يفكك  ال 
تحليل: )ما ال يفسر بسهولة ويسر(، وال 
محددة  خالصات  إلى  بالتالي،  يصل، 
ال  مرتفع  )بصوت  به:  يفكر  ما  حول 
التي  األسئلة  )إحياء  يعاود:  بل  أكثر(، 
اعتدنا على طرحها بال فائدة( وألسباب 
تدفع  التي  األسباب  ذات  هي  مجهولة.. 
الشعراء للكتابة عما ال يعرفون: )ال يكتب 
الشعراء، كما هو معروف، عما يعرفون، 
بل، ولدوافع غير معروفة: يكتبون عما 
لمعرفة  الوصول  أجل  من  يعرفونه..  ال 
لن  )التي  المعرفة:  هي  واضحة(.. 
من  آخر  موضع  في  يؤكد  كما  تكتمل( 
غير  من صور  الحب  يقدمه  فما  الكتاب، 
متزنة  وغير  غالبًا(  منطقية  )ال  متخيلة 
جوهره  إدراك  على  تساعدنا  لن  كذلك، 
الفعلي أو إرهاصاته وتجلياته المدهشة: 
جميلة،  عمرها..  من  العشرين  أول  )في 
جذابة، تدعوك مرغمًا الستحضار المثير 
العكس  على  اإليروتيكية،  الصور  من 
ضخم  المجاور:  المقعد  على  جارها  من 
الثياب  سيئ  المالمح،  بليد  الجثة.. 
ال  الجسد..  وسلوك  النظرات  وكذلك 
ولكن  الذكر..  بجاذبية  فيه  يذكر  شيء 
بشغف  تقبله  بفرح،  تضمه  العشرينية 
ال يمكن إغفاله.. يصدها هو بال اكتراث، 

وتعاود هي بال انقطاع(!
راقب سوسكيند ذلك )المشهد الغريب( 
أثناء فترة  في سيارة مجاورة لسيارته 
العام:  الطريق  على  اإلجباري  االنتظار 
المروري  االزدحام  أوقفني  )مجبرًا 
في  الغريب  المشهد  راقبت  ومجبرًا 
الذي  المشهد  وهو  المجاورة(،  السيارة 
أمثلة  ثالثة  من  كواحد  الكاتب  سيعتمده 
يشير عبرها إلى غرابة هذا الشيء الذي 
نسميه الحب: )هل هو الحب.. الجنس.. 
الجذابة  تلك  تجمع  أعرفها:  ال  دوافع 
وهو  القبيح!(،  رفيقها  مع  الجميلة 
الثاني  المثال  يقدمه  الذي  عينه  السؤال 
الكبيرة  العشاء  ويفرضه: تحولت حفلة 
المقامة على شرفهما، إلى حفلة لمراقبة 
سلوكهما الغريب، إذ لم يكن لهما من َهّم 
الحارة  القبل  تبادل  سوى  الوقت  طوال 
الرغم  على  المسموعة  الغزل  وكلمات 
ببعضهما  لألنظار  الملفت  التصاقهما  من 

أول  وفي  مشهور  راقص  هو  البعض.. 
العقد الخامس من العمر، ذكوري المالمح 
عمرها  من  السبعين  في  وهي  وجميلها. 
الكثير،  يبق  لم  شقراء،  األقل..  على 

لتحتفي به، من مفاتنها السابقة!
ذائع  لكاتب  فهو  األخير  المثال  أما 
والسبعين..  الخامسة  )في  الصيت: 
من  ستة  وله  عقود  أربعة  منذ  متزوج 
مع  الصدفة،  تأخذه  والبنات.  األوالد 
في  فندق  إلى  الكبرى،  وابنته  زوجته 
إقامته  خالل  سيتعرف  حيث  زيوريخ، 
الشاب  النادل  على  هناك  المؤقتة 

فرانس..(. 
لم يكن فرانس، والكالم اآلن لتوماس 
عن  تحدث  الذي   )1955  -  1875( مان 
تلك الحكاية بنفسه في يومياته لألعوام 
1949 - 1950: )لم يكن فرانس قد بلغ 
العشرين من عمره بعد.. وسيم، أنيق، 
سريع الحركة، وشديد اللباقة حين يقدم 
لك شيئًا، أو يضع الكأس فوق الطاولة(، 
سوسكيند  أورد  الذي  )مان(  وكان 
اعترف  قد  المقدس(  )الغالم  مع  حكايته 
اللقاء،  ذاك  بحرارة  اليوميات  تلك  في 
من:  فرانس  حضور  عليه  يمليه  وما 
)إيحاءات إيروتيكية ورغبات لم أحسب 
أنها موجودة أصاًل( ولن تصل في نهاية 
المطاف ذروتها. يضيف سوسكيند: )لم 
يفاتح الكاتب غالمه المشتهى بما أحس 
أو رغب.. بقي األمر في نفسه هو، قبل 
أن يتحول إلى قصة موحية ومثيرة في 

كتاب..(. 
تخييلية،  هالمية..  مستويات  إلى 
أكثر مما هي حسية: تنتمي حكاية الكاتب 
رغبة  )إنها  فرانس:  الصبي  مع  الشهير 
إلهي  حب  على  بالعثور  البشري  الكائن 
تجسده جماليات المعشوق.. بالرغم من 
وطغيانها  اإليروتيكية  الهواجس  تدخل 
أليس  هنا..  يذكر  تناقض  ال  إذ  أحيانًا، 
الحب هو كل هذا وذاك..(، وهي حكاية: 
كان  بصلة..  المثلية  للمشاعر  تمت  )ال 
يمكن للصبي فرانس، أن يكون: الصبية 
الكاتب،  استحضارات  في  فرانسيسكا، 
مثاًل(..  غوته  عند  أولريكه  كانت  كما 
في:  هو  القصة  لهذه  العميق  فالمغزى 
)التأكيد على أن الحب: هو وحده المنشود 
لو  حتى  المطلوب،  هو  صاحبه،  عند 
كما هو حال  كان من طرف واحد فقط، 

كاتبنا الذي لم يخبر غالمه بمشاعره أبدًا( 
الراقص  حكاية  تشير  مما  العكس  على 
إليه:  السبعينية  والشقراء  الخمسيني 
بمعناه  اإليروتيكي،  الحضور  )يبدو 
الفعلي  المسيطر  هو  والكلي،  الجنوني 
إنه  االثنين..  بين  الغريبة  العالقة  على 
بحر  في  نفسه  الخمسيني  يجد  الحب: 
تقترحها  التي  الملموسة  التجسيدات  من 
بنشوة  فيسبح  عليه،  الجنسية  المخيلة 
وفرح، ويعشق حقًا سبيعينيته الشقراء: 
مصدر تلك التجسيدات(.. إنه الحب : )في 
أعاله يضيف سوسكيند،  الحالتين(  كال 
مثال  في  عينه  الحب  هو  وربما 
الدوافع  )حيوانية  والقبيح:  العشرينية 
الحد  التي تجسد  الفتاة  العالقة بين  هي 
الذي  اإليروتيكية وذاك  للصورة  األعلى 
الحب  الصورة بصلة.. هو  لتلك  يمت  ال 
إذًا: يظهر حين ال ننتظر، يتمثل الغريب 
ما  في  وينعكس  الصور،  من  والمدهش 
الرغبات، مرضّية  ال يعد أو يحصى من 
فاضحة  إيروتيكية  كانت..  عادية  أو 
أم  والقبيح،  العشرينية  حالة  في  كما 
عند  الحال  هو  كما  وتخييلية  عاطفية 
الكاتب الشهير.. ال فرق يؤكد سوسكيند 
سيد  الحب  )هو  الرائع:  كتابه  ثنايا  في 
الالمنطق( فكيف: )ُندين ما نحن عليه؟.( 
الروحية  سياقاته  عن  نخرجه  وكيف 
والتاريخية  الثقافية  أو  والبيلووجية 
عليه:  المنطق  من  الصارم  ونسقط 
خلفه  نركض  يبتعد.. حين  )ندينه حين 
وال نصل، ألننا نريده، كما نريد تفسيرًا 
لهذه الجدلية الخرافية التي تربطه دائمًا 

بالموت(؟؟
بحثًا  سوسكيند  باتريك  يذهب  بعيدًا 
يستقصي  والموت،  الحب  جدلية  عن 
األساطير  ويفتش  القديمة،  الحكايات 
تحديدًا،  المسيحية  الدينية،  والمعاني 
كما القصائد والروايات، فهناك: في ذلك 
كما  الحب،  كان  الهائل  اإلنساني  اإلرث 
الموت، هما المربط الواحد للفرس، هما 
الثنائي الذي ال ينفصل وال يمكن فصله: 
الموت..  يحضر  الحب:  يقترب  )حين 
النقائض تلتقي في غير موعدها ولكنها 
ال تكف عن اللقاء األسطوري هناك..(، 

الكتاب باأللمانية
über liebe und tod

والموت،  الحب  عن   -  patrick süskind
للنشر  ديوجنيز  دار  عن   - سوسكيند  باتريك 

والتوزيع، زيوريخ/سويسرا. 
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إيريك فروم
الحب في زمن العولمة

نص���ادف على األرصف���ة الكثير من 
الكتب التي توهمن���ا، بفضول، إمكانية 
تعل���م مهارة ما في س���بعة أي���ام دون 
معلم، كتاب »فن الحب« للمفكر والمحلل 
النفس���اني األلماني األصل إيريك فروم  
يوحي عنوانه للوهلة األولى أنه كتاب 
من هذا الصنف، لكنه في الحقيقة كتاب 
نقدي بعنوان مخادع، يعد فيه، المؤلف 
نفسه، الذين يتوقعون تعليمات ميسرة 

في فن الحب بخيبة أمل عميقة.
لي���س غريبًا أن يحم���ل الكتاب هذه 
الخيب���ة، إذا م���ا اس���تحضرنا فلس���فة 
ف���روم، المتس���مة بنقد بني���ة المجتمع 
م���ن  انطالق���ًا  المعاص���ر،  الصناع���ي 
الماركس���ية والتحليل النفس���ي، وألنها 
بنية مستلبة ومتحكمة في طباع األفراد 
وقيمهم الروحية، فإن تمظهرات الحب، 
محكومة بالن���درة. غير أن موقف فروم 
ومنطلقات���ه، كما يقول محمد س���بيال، 
تتمي���ز بع���دم اتخ���اذه مواق���ف حدي���ة 
صارمة« وإن كانت ضمن أفق مش���روع 
 le الكبير مدرس���ة فرنكفورت »الرفض 
grande refus«، ب���ل إن فروم يدعو 
إلى »أنسنة هذا المجتمع وإلى تصريف 
طاق���ة الحب، في حين يتش���كك معظم 
ممثلي النظري���ة النقدية في إمكان ذلك 

وي���رون اس���تحالة الس���عادة ف���ي هذا 
المجتمع«.يصف ف���روم في »فن الحب« 
سعادة اإلنسان المعاصر بكونها كامنة 
في هزة السرور التي تنتابه وهو ينظر 
إل���ى واجهات المح���ال التجارية، راغبًا 
ف���ي جاذبي���ة أكثر وفق موض���ة الزمن 
الحالي، وهكذا تسير عالقات الحب على 
خطا النماذج واألس���واق، إلى حد شك 
ف���روم في مقدرة الحب عن���د الفرد على 
التطور إيجابًا في ظل أفق ثقافي يحدد 
مسبقًا نمط المتع والتسليات... ويجعل 
الفرد من س���باق التملك والتبضع ليس 
فقط اس���تجابة لعروض الرأسمالية بل 

يجعل ذلك  نموذج حياة سعيدة.
ويتساءل فروم: كيف يتمكن اإلنسان 

السير في شبكة التوافق والنمط الجاهز 
من عدم نس���يان أنه إنس���ان، ش���خص 
فريد، منح وح���ده فرصة واحدة ليحيا 
هذه الحياة، بآالمها وخيباتها، بالحزن 
والخ���وف، بالتوق للح���ب والهلع أمام 
الفن���اء والعزلة؟. فن الح���ب بما هو فن 
حياة في تقييم فروم أصبح ثانويًا في 
المجتمع الرأسمالي المنظم لكل العالقات 
االقتصادية وبالتالي االجتماعية، حيث 
تتحول طاقة اإلنس���ان وقواه الروحية 
إلى اس���تثمار يجب أن يجلب له أقصى 
ربح ومكانة وس���لطة.. وه���ي غايات 
يعتبره���ا خارجي���ة ال داخلي���ة، وف���ي 
مجملها طرائق للخروج من عزلة كائنات 
أضح���ت آالت غريبة عن بعضها، وهي 
في نفس الوقت تس���عى إلى االستهالك 
تلبية لقاعدة: ال تؤجل تلبية الرغبة أيًا 
كانت، إذ حتى »الفعل الجنسي من غير 
حب ال يمكنه أن يمد جس���رًا فوق هاوية 

تفصل كائنين سوى للحظة قصيرة«. 
عندم���ا يتح���دث فروم ع���ن الحب، 
يوقعن���ا ف���ي احتمالين: إم���ا أن نعني 
بالحب إجابة ناضجة عن مشكلة تحقق 
وج���ودي، وإما أننا فق���ط نتحدث عن 
صي���غ ناقص���ة للحب، يمكن تس���ميتها 
»اتحادًا تعايشيًا«، من أمثلة هذا االتحاد 
الزواج الس���عيد، الموصوف بالنموذج 
الس���ليم عند محامي الزواج، حيث على 
الزوج أن يفهم زوجته ويساعدها، وأن 
يبدي تودده بمناسبة ش���رائها فستانًا 
جديدًا.. وهي بالمقابل، يجب أن تفهمه 
عندما يعود إلى البيت متعبًا ومشتتًا.. 

بل تتفهم إذا نسي عيد ميالدها!
لالتح���اد  المقاب���ل  القط���ب  ف���ي 
التعايش���ي ال���ذي ال يس���لم م���ن وقائع 
الخضوع والتحايل، يقف الحب الفرومي 
اليوتوبي »الناضج«، كاتحاد يش���ترط 
الحف���اظ عل���ى االكتم���ال الش���خصي، 
الفردانية باعتبارها مكانًا لمتناقضتين، 
»كائنان اثنان يصبحان واحدًا ويبقيان 
م���ع ذلك اثنين«. عدا ذل���ك فإنه ال يكاد 
نشاط إنساني يبدأ بهيام وآمال كبيرة، 
ث���م يتالش���ى مثلما هو ح���ال إخفاقات 
الحب، »لو كان األمر يخص نشاطًا آخر 
غير الحب لفعل البش���ر كل ما بوسعهم 

      حم�سن العتيقي

»الحب هو القدرة على رؤية التشابه في المتباينات«
تيودور أدورنو

هل الحب تحقق 
وجودي أم اتحاد 

تعايشي كالزواج 
السعيد طبقًا 

لمعاييرمحامي 
الزواج؟
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لتفهم أو تفادي اإلخفاق«.
من أجل تحقيق ه���ذه الكينونة، أو 
من أجل امتالك ناصية فن الحب، يقترح 
فروم في برنامجه الفلس���في، متطلبات 
يحددها في االنضباط، التركيز، الصبر، 
االهتمام. بالنس���بة لالنضب���اط، ينتقد 
فروم وضع اإلنسان المعاصر المرهون 
بثماني ساعات في اليوم منضبطة في 
العم���ل، وعندما ال يعم���ل الفرد يريد أن 
يس���تريح، أن يس���ترخي بكس���ل، كرد 
فعل على نظام الحياة الصارم، ويأخذ 
عصيانه صيغة الته���اون الطفولي مع 
ذات���ه، فتصبح حياته أكث���ر فوضوية 
وأقل تركيزًا. لذل���ك فتعريف االنضباط 
الفعال يجب أن يتجاوز قواعد مفروضة 
تعبي���رًا  يصب���ح  وأن  الخ���ارج،  م���ن 
ع���ن إرادة خاص���ة تنظر إلى النش���اط 
اإلنس���اني على أنه ممت���ع. وفي تعلم 
التركيز يشترط  فروم تدرب األفراد على 
االنف���راد بذواتهم م���ن دون منبهات أو 
تس���لية، أن نكون قادرين على التركيز 
البق���اء منفردين  يعن���ي أن نس���تطيع 
بذواتن���ا، وتالف���ي األحادي���ث المبتذلة 

قدر االم���كان، يعني التركي���ز أيضًا في 
العالق���ات مع اآلخري���ن والمقدرة على 
االس���تماع، ويعني كذلك العيش تمامًا 
في الحاض���ر ال في تخمين���ات الواجب 
فعله مس���تقباًل. أم���ا الصب���ر فيعتبره 
صع���ب المنال ف���ي عصرنا الس���ريع، 
ذلك أن الفرد المعاصر يظن أنه يضيع 
الكثير من الوق���ت إذا لم يعمل بعجالة، 
إال أنه ال يعرف ماذا يفعل بالوقت الذي 
وفره، س���وى أن يقتله. بينما تتجس���د 
المقدرة على االهتمام بتجاوز النرجسية 
ورؤية المحبوب بشكل ينأى بالرغبات 
والمخ���اوف جانب���ًا، ش���رط الفاعلي���ة 
يتحقق من ه���ذه الزاوية كمظهر اهتمام 
فعال وش���امل لجوان���ب الحياة، بحيث 
ال يس���تقيم الحب بأن تقسم الحياة إلى 
كونها بناءة ف���ي الحب وغير بناءة في 

مجاالت أخرى.
عن���د  الح���ب  ف���ن  اس���تعراض  إن 
فروم يتج���اوز المجال الش���خصي إلى 
س���مات ومواقف وثيقة الصلة بالمجال 
االجتماع���ي. تفترض ه���ذه »الكينونة« 
تحويل نظرة الش���خص إلى العالم »إذا 

كنت أس���تطيع أن أقول لشخص ما: أنا 
أحبك، أنا أحب بسببك العالم كله. أنا 

أحب فيك نفسي ذاتها«.
تسعف أفكار فروم )1900 - 1980( 
في ف���ن الحب وف���ي مجمل تش���خيصه 
ذات  وفلس���فته  السوس���يواقتصادي 
اإلنسانية  والنزعة  االشتراكية  المالمح 
القديمة والحديثة المستوحاة من تعاليم 
ب���وذا، والقدي���س أوغس���طين، وم���ن 
تحليالت ماركس، وبخاصة من س���يد 
الصوفية األلمان إيكهارت، تس���عف كما 
أشار إلى ذلك محمد سبيال »في تصور 
إمكانية اإلفالت م���ن إكراهات المجتمع 
والوفرة،  اإلنت���اج،  مجتم���ع  الحديث، 
واالستهالك، والمتع الحية، ولكنها في 
نف���س الوقت تكاد تبدو أقرب إلى الحلم 
أو اليوتوبي���ا بعي���دة المن���ال«. كما أن 
براديغم اإلنتاج وفق الفكر الماركس���ي 
الذي يعتمده إيريك فروم لم يس���توعب 
بما يكفي حسب هيدجر ماهية »التقنية« 
وانعكاس���اتها االجتماعية والسياس���ية 
في تطوي���ر مصي���ر األف���راد وحريتهم 

وأملهم في حياة سعيدة. 
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تق���دم المدون���ة الروائي���ة العالمية 
تأوي���اًل للحب بوصفه وجه���ًا آخر من 
أوج���ه الموت، بوصف���ه س���ّمًا قاتاًل. 
لي���س الجن���س والتواص���ل الجس���دي 
المش���بوب وحدهما هما مع���ادل الفناء 
والم���وت، بل فعل العش���ق كله ومآله 
األخي���ر، كما يتجلى في ع���دد كبير من 
الروايات المكتوب���ة في لغات وثقافات 
عديدة. يبدو العشق في تاريخ الكتابة 
الروائية، وفي آداب الش���عوب عامة، 
اندفاعًا في اتج���اه الهاوية، بالمعنيين 
الواقعي والرمزي، ف���ي تطبيق متكرر 
والمعرفة  التفاحة  ألس���طورة  النهائي 
الجسدية التي تعني في النهاية هبوط 
البش���رية إل���ى األرض وطردن���ا م���ن 
الف���ردوس ال���ذي نتوق، ف���ي الوعينا 
الجمع���ي، للعودة إليه. لك���ن المعرفة 
المتجلية، في فعل العش���ق وتباريحه، 
تتحول إلى لهيب يحرق جس���د العاشق 
الذي كلما نهل من العش���ق ازداد عطشه 
وحاجته إلى المعشوق. في هذا السياق 
م���ن تمثيل العش���ق تس���عى ع���دد من 
النوع  الكبيرة في تاري���خ  النص���وص 
الروائي إلى التش���ديد على كون العشق 
نهاية شأنه شأن الموت، مصورة هذه 
النهاية واقعي���ًا ورمزيًا، حيث يصطدم 
العاشق دومًا باس���تحالة عشقه، عبر 
تحول المعشوق ليصبح معبود عاشق 
آخ���ر، أو أنه يفقد اهتمامه بعاش���قه، 
أو ينكش���ف على حقيقت���ه، فاتحًا أمام 

العاشق قوس النهاية الرهيب.

العشق المستحيل

في روايته الشهيرة »مدام بوفاري« 
الفرنس���ي  الروائ���ي  يحك���ي   )1856(
 )1880  1821-( فلوبي���ر  غوس���تاف 
حكاية ش���ابة ريفية تتزوج من طبيب 
ريف���ي طي���ب وبلي���د لكنه يهي���م بها، 
ويثق بها ثقة تامة. لكن الش���ابة، التي 
كانت مولع���ة بقراءة الروايات وتعلمت 
الموس���يقى في دير للراهبات، تش���عر 
بالمل���ل م���ن حياته���ا المس���تقرة على 
وتيرة واحدة في حي���اة منطقة ريفية 

سمٌّ قاتل
ثالثة نماذج روائية عالمية 

      فخري صالح -عّمان



8687 8687

فرنس���ية، فتحل���م بتغيي���ر حياتها عن 
طريق الوقوع في غرام رومانسي كبير 
يش���به ما قرأته في الروايات. تس���عى 
حكاي���ة إيما بوفاري إل���ى إعادة تمثيل 
روايات عصرها لتكش���ف ع���ن التحول 
الثورة  العامة بع���د  ف���ي األخالقي���ات 
الفرنس���ية. لكنها في الوقت نفسه تعيد 
تمثي���ل موتيف أساس���ي ف���ي ثقافات 
العالم، حيث يكون الحب خطرًا ال يهدد 
اس���تقرار المجتمع فقط، بل إنه يكون 
س���قوطًا للعاش���ق ال يملك معه سوى 
االستسالم لمصيره، ليضع حدًا لحياة 
مش���بوبة ويائس���ة. تقع مدام بوفاري 
في ح���ب رجلي���ن يعش���قها كل منهما، 
ولكنهم���ا يتخلي���ان عنها ف���ي النهاية، 
بسبب األعراف االجتماعية والخوف من 
المغام���رة، أو لجبن مركوز في طبيعة 
المعش���وق، كما تعبر الرواية. ليس���ت 
إيما امرأة عابثة مستهترة، بل هي روح 
معذب���ة بحثت عن موض���وع لعاطفتها 
الجياش���ة فوجدتها في كل من رودولف 
وليون اللذين أش���بعا لديها رغبتها في 
التخلص من بالدة العيش ضمن تقاليد 
اجتماعية وأخالق فردي���ة كاذبة. لكن 
اصطدامها بتقاليد المجتمع الراس���خة، 
العاش���قة  ف���ي عاطف���ة  واس���تغراقها 
لالس���تدانة  واضطراره���ا  الولهان���ة، 
المستمرة لكي تنفق على حبها، تعّجل 
جميعًا بمصيرها التراجيدي الذي يمكن 
للقارئ أن يحدسه قبل وقوعه: االنتحار 
بالزرنيخ الذي يسري في جسدها برفق 

فيأخذها إلى العالم اآلخر. 

الالف���ت ف���ي ه���ذا العم���ل الروائي 
العال���م  يص���ف  ال���ذي  الكالس���يكي، 
الخارجي بدق���ة بالغة، ويهتم بتصوير 
حركات ش���خصياته بوصفه���ا تعبيرًا 
عم���ا يعتم���ل في النف���وس م���ن أفكار 
ولواع���ج، أنه يصور المرأة العاش���قة 
بريشة متعاطفة، حتى إن الزوج شارل 
بوفاري عندما يلتقي رودولف، عشيقها 
األول، يخب���ره أنه ال يك���ّن له أي حقد. 
لقد كان كل ما حدث »غلطة من غلطات 

القدر«، وكأنه يريد أن يقول إن المسألة 
كانت خارجة عن سيطرة زوجته التي 
حكمت األق���دار أن تندفع روحها الهائمة 
باحثة عن الحب ف���ي أي موضع تعثر 
علي���ه، حتى إنها حين حولت هذا الحب 
الجس���دي إلى حب صوف���ي هلل، عندما 
خذله���ا معش���وقها األول رودولف، لم 
تس���تطع س���وى االندف���اع ف���ي اتجاه 
الش���اب ليون لتبثه عش���قها الممنوع. 
الح���ب إذن هو ق���در إيما العاث���ر الذي 
رسم نهايتها في تمثيل واضح لجبرية 
العالق���ة بين العش���ق والم���وت، فهما 
ل���دى فلوبي���ر وجهان لكينون���ة واحدة 
ال تنفصم: س���وف تموت مدام بوفاري 
ألنها تج���رأت وعبرت حاج���ز األعراف 
االجتماعية، واعتق���دت أن في إمكانها 
أن تنال السعادة التي تاقت إليها خارج 
مخدع الزوجي���ة، وفي مقاومة الواعية 
لما رسمه لها المجتمع والتقاليد الدينية 
واالجتماعي���ة. إن فلوبير، الذي يهدف 
إلى انتقاد طبقته البرجوازية الفرنسية 
وأحالمه���ا الرومانس���ية ورغبته���ا في 
إشباع جوعها لحياة مختلفة، مشبوبة 
العاطفة، يستخدم موتيف الحب/الموت 
ليشفي نفس���ه من مرض الرومانسية! 
لقد ق���ال فلوبي���ر بعد نش���ره الرواية: 

»مدام بوفاري هي أنا«.

أغنية في مديح الجسد

يبلور الروائي اإلنجليزي دي. إتش. 
لورن���س )1930-1885( ف���ي روايت���ه 
»عش���يق اللي���دي تش���اترلي«، )الت���ي 

ظه���رت طبعته���ا األولى في فلورنس���ا 
ع���ام 1928، ومنغ���ت ف���ي بريطانيا، 
ولم تظهر طبعتها الكاملة في بريطانيا 
س���وى عام 1960(، نوع���ًا من الرؤية 
العضوي���ة للعالقة الجنس���ية بوصفها 
ترياقًا ش���افيًا لس���م الثورة الصناعية 
ومكنن���ة العالم والعواطف البش���رية. 
يش���ن لورنس في روايته المش���بوبة، 
الت���ي كانت مقدم���ة لما يس���مى الثورة 
الجنسية في كل من بريطانيا وأميركا، 
هجومًا عنيفًا على المجتمع البريطاني 
بع���د الح���رب العالمي���ة األول���ى الذي 
تصحرت روحه وتحول إلى عبد للمال 
والتقدم الصناع���ي، داعيًا للعودة إلى 
الطبيعة النض���رة والعالقات العضوية 
الطبيعي���ة التي تصنع الحي���اة وتعبر 
ع���ن المش���اعر والعواطف اإلنس���انية 
الحارة المزلزل���ة للكيان. ويمكن القول 
إن رواية »عش���يق الليدي تش���اترلي«، 
)بالمادة الحوارية الغزيرة في ثناياها 
والنقاشات المحتدمة بين شخصياتها، 
العميقة  والفلسفية  النفسية  والتأمالت 
لمعن���ى العي���ش والتحض���ر والتق���دم 
والحب بمعن���اه العضوي(، هي بمثابة 
الثقافية  مانيفس���تو مضاد للح���وارات 
العقيم���ة ح���ول العالق���ات االجتماعية 
والطبقات والعالق���ة بين الفكر والعمل 
في إط���ار الحقبة الفيكتوري���ة. كما أن 
الرواية تعبير ع���ن الحب العابر لحدود 
الطبق���ات التي تب���دو غير منف���ذة كما 
تشهد عليها أعمال دي. إتش. لورنس. 
تص���ور الرواية حبًا مزلزاًل بين كوني، 
اإلنجليزية،  األرس���تقراطية  من  اآلتية 
والحارس أوليف���ر ميلورز الذي ينتمي 
للطبق���ة العامل���ة البريطاني���ة. ويقوم 
الكات���ب بتحفي���ز العالق���ة م���ن خالل 
اإلش���ارة إل���ى عج���ز ال���زوج كليفورد 
تشاترلي الجنس���ي بعد إصابته خالل 
الح���رب العالمية األول���ى، وكذلك عبر 
التأكي���د عل���ى التس���امح ف���ي عالقات 
الزن���ى داخ���ل الطبقة األرس���تقراطية 
نفس���ها، والوق���وف الس���افر ضدها إذا 
قامت في الحدود العابرة للطبقات. لكن 

تسعى حكاية 
إيما بوفاري إلى 

إعادة تمثيل روايات 
عصرها لتكشف 
عن التحول في 

األخالقيات العامة 
بعد الثورة الفرنسية
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غاي���ة لورنس تتج���اوز تمثيل عالقات 
الطبق���ات إلى التعبير بصورة حس���ية 
جريئ���ة عن رؤيت���ه لمعن���ى العالقات 
الجس���دية والهج���وم عل���ى مؤسس���ة 
الزواج المس���يحية الغربية، وتفضيله 
نوع���ًا م���ن العالقة العضوي���ة الكونية 
الت���ي تقوم على التعاط���ف واالنجذاب 
الحس���ي والرغبة المتبادلة التي تصنع 
الغاية المثلى للحياة وهي إنتاج النوع 
البش���ري. ي���زدري لورنس مؤسس���ة 
الزواج الغربية ويوج���ه لها نقدًا عنيفًا 
في »عش���يق الليدي تشاترلي«، ويبشر 
بنوع من الحرية الجنس���ية التي تفتح 
األفق واسعًا على إقامة عالقات صحية 
بين الرجال والنس���اء، حتى ولو كانت 
تل���ك العالق���ات قائمة، ف���ي جانب من 
جوانبها، على خض���وع طرف للطرف 
اآلخر. وهذا ما تقرر كوني فعله لتحقيق 
قدر ال نهائي من التواصل مع عش���يقها 
ال���ذي اختارته بنفس���ها خ���ارج دائرة 
الزواج التي خنقت جس���دها وروحها، 
وجعلتها تعيش مرغمة مع رجل عاجز 
جنسيًا وال يتوافق معها روحيًا وفكريًا. 
وهو ما يجعل الليدي تش���اترلي تغادر 
بيت الزوجية لترتيب حياتها من جديد.

في هذا اإلطار المشبوب من العالقة 
الجسدية بين الليدي تشاترلي وعشيقها 
ح���ارس الغابة يص���ور العش���ق بأنه 
موت رم���زي، آني، فلحظ���ة االتصال 
الجنس���ي، التي تصور بوصفها طاقة 
كونية عضوية مغيرة ومزلزلة للكيان 
اإلنس���اني، ه���ي المح���رر م���ن رطانة 
النق���اش الثقاف���ي العقيم ح���ول عالقة 
اإلنسان بالطبيعة والبيئة. إن الرواية 
أغني���ة مديدة ف���ي مديح الجس���د، كما 
أن الحب هنا ليس س���مًا قات���اًل بل هو 
ترياق، وإعتاق للجسد من قيوده التي 

فرضتها الثقافة.

خضوع العاشق وموته

ر  في ما يش���به إعادة كتاب���ة وَتَفكُّ
بالروايتين الس���ابقتين يقوم اإلسباني 

أنطوني���و غ���اال )موالي���د 1936( ف���ي 
روايته »الوله التركي« )1993( بتركيز 
العدس���ة على الموتيف األساسي لجدل 
الح���ب والم���وت، صانعًا من العش���ق 
المبرح واالتصال الجسدي، الذي تفنى 
في���ه العاش���قة في جس���د معش���وقها، 
أمثولة لغلطة الق���در التي تحدث عنها 
ش���ارل بوفاري في رواية فلوبير، تلك 
الغلطة التي تنقل دسيديريا اإلسبانية 
م���ن بلدته���ا الوادع���ة إلى إس���طنبول 
لتلتحق بيم���ام التركي الذي يتركها في 
النهاية غارقًا في عالقة جس���دية أخرى 
مع فتاة فرنسية. ويلعب غاال على وتر 
العج���ز والبرود الجنس���يين الذي لعب 
علي���ه دي. إتش. لورنس في »عش���يق 
الليدي تش���اترلي«، فزوج ديسي بارد 
جنس���يًا وعقيم، وهي تل���وب من أجل 
إنج���اب طفل مس���تحيل تق���وم حواجز 
العرق والدي���ن والوضعيات والروابط 
االجتماعية دون إنجاب���ه حتى بعد أن 
تحمل ديس���ي م���ن يمام ث���الث مرات. 
وعلى عكس كون���ي في رواية لورنس 
التي تحمل من ح���ارس الغابة وتنتظر 
في نهاي���ة الرواي���ة مج���يء مولودها 
يموت مولود ديس���ي األول ثم تجهض 
مرتين وتفقد بعدها القدرة على اإلنجاب 
بس���بب خطأ طبي. وعلى الرغم من أن 
موضوع اإلنجاب يشكل رافدًا من روافد 
هذا العم���ل الروائي، ال���ذي يقوم على 
حاالت اس���تقطاب حادة في العالقات: 
األنا/ الغرب/الشرق،  الرجل/المرأة، 

اآلخر، الطبيعة/الثقافة، إلخ، إال إنه 
يبدو تبريرًا الختيار ديسي إقامة عالقة 

خ���ارج ال���زواج والدي���ن والثقافة، ثم 
اللحاق بالمعشوق. 

نحن في رواية غاال أمام اس���تبطان 
ذاتي للعالقة الجس���دية التي تقوم بين 
ديس���ي ويمام حيث تروى العالقة في 
دفاتر تكتبها ديسي غائصة في تفاصيل 
التواصل المحموم بين المرأة والرجل، 
بحيث يقترب االتصال من عالقة الفناء 
ف���ي المحبوب ل���دى المتصوف���ة، إذ ال 
يعود العاش���ق يعرف حدود جسده من 

حدود جسد المحبوب. 

في هذا »الوله« والعشق العاصف، 
الذي يتك���رر وصفه عش���رات المرات، 
ف���ي ن���ص س���ردي مش���بوب العاطفة 
واألس���لوب، تفنى العاش���قة في نوع 
من الموت المؤق���ت. في كل مرة يحدث 
االتصال الجسدي يختفي العالم وتختفي 
الذات لتحل محلها ذات س���ديمية تسبح 
في فضاء اللذة واالكتمال. لكن المشكلة 
تكمن في أن قرار العاش���قة بالخضوع 
والتن���ازل عن إرادته���ا الذاتية الواعية 
ال تفض���ي إلى االحتفاظ بالمعش���وق، 
فالمعشوق يستخدم العاشق ويستغله 
ثم يلفظه في النهاي���ة في خاتمة تأخذ 
طابع���ًا استش���راقيًا إذ يتحدث صديق 
ديس���ي وزميلها أيام الدراسة الشرطي 
بابل���و ع���ن الترك���ي القذر ال���ذي دفع 
ديس���ي إلى االنتحار بع���د أن هجرها. 
لك���ن هذه النهاي���ة تنبهنا إلى س���ريان 
موتيف »التركي الش���بق« سريان السم 
في الجس���د؛ فالرواية مبني���ة بصورة 
أساسية على هذه الفكرة االستشراقية 
التي تق���ود أيض���ًا إلى موتي���ف الحب 
بوصفه سمًا قاتاًل، وقد وصفت ديسي 
عالقته���ا بيم���ام بأنها »الم���وت ولهًا«. 
ولهذا لي���س غريب���ًا أن تنته���ي رواية 
»الوله التركي« بقتل ديسي نفسها عبر 
ابتالع كمية كبيرة من الحبوب المهدئة 
التي أحضرتها معها من وطنها إسبانيا. 
لق���د كرر أنطوني���و غاال خاتم���ة »مدام 
بوفاري« في تراسل شديد الوضوح مع 

رواية الفرنسي غوستاف فلوبير.

في اإلطار المشبوب 
من العالقة الجسدية 
بين الليدي تشاترلي 

وعشيقها حارس 
الغابة يصور العشق 

بأنه موت رمزي
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�ضحك وجد

ستفانو بيني 

رسائل حب 

كيف تغير الحب خالل قرن؟ ليس كثيرًا. ربما تغير فقط قياس���ًا 
على زمنه، وأورد ثالثة أمثلة على ذلك.

رسالة حب من عام 1910:
عزيزتي الورا. مضت ثالثة شهور كاملة على خطابك األخير، 
وليس لدي أخبار عنك. أتخيل���ك وحيدة في حديقتك الجميلة 
المزهرة، وأنت تقرئين في ضوء المساء الذهبي، بينما يعتني 
البس���تاني بزه���ورك. ما زل���ت أذكر حديثك الطوي���ل عن تلك 
الزه���ور التي تحبينه���ا. ومن  المؤكد أنك أن���ت الزهرة األجمل 
من بين تلك الزهور، وأنني أحس بالغيرة من ذلك البس���تاني 
المحظ���وظ. اآلن أحكي لك عن نفس���ي. نح���ن اآلن في منطقة 
جبلية، في الكتيبة التي عينوني فيها مالزمًا، وكلنا مشغولون 
ما بين بن���اء الخنادق وتش���ييد التحصين���ات. وقائدنا العميد 
بيوندي رجل قاس، والجنود متعبون، ولكنهم صامدون. كثيرًا 
ما يعنفنا، ولكننا نتحمل برجولة المش���قة وقسوة الشتاء. في 
الش���هر الماضي جاءت لزيارتنا.. خمني من؟ صديقتك الشقراء 
الناض���رة اديالي���دي. وهي تس���كن على مقربة  نصف س���اعة 
من هنا، وتعم���ل ممرضة متطوعة، وقد حمل���ت إلينا األدوية 
وأدوات الراح���ة والمش���روبات وظل���ت معنا. م���ن البديهي أن 
حضورها أس���عد قلب كل جندي، وقد مكث���ت معنا ثالثة أيام، 
وأعجبن���ي فيها ش���هامتها وكرمها. تحدثنا عن أش���ياء كثيرة، 
وخاصة عن الرس���م، الذي تفهم في���ه كثيرًا. حتى دعوتها ذات 
مساء لتناول الشاي في خيمتي. ال أدري ماذا حدث لنا. ولكنني 
فجأة وجدتها بين ذراعي. أقسم لك إنني، كرجل مهذب، لم أكن 
أقص���د هذا. واآلن من الصعب علي أن أكت���ب لك هذه الكلمات، 
ولكنن���ي مضطر ألن أكتبها. ال تنتظري عودتي. س���وف أذهب 
معه���ا إلى باريس، لكي نش���اهد لوحات مونيه، فهي تعش���ق 
االنطباعيي���ن، بينما كنت معك أبذل جه���دًا مضنيًا  لكي أبادلك 
بضع كلمات عن جمال الرسم. سوف نتزوج أنا وادياليدي بعد 
عودتنا. أعرف أن هذا يؤلم���ك، ولكنك من  الجمال والتلقائية 
بحيث تستطيعين أن تجدي خطيبًا آخر جديرًا بك. تستطيعين 
بالطب���ع أن تحتفظي بخاتم الخطوبة. وأتمن���ى أن أظل دائمًا 

جديرًا باحترامك. 
مع مودتي الخالصة      
         المالزم لويجي رودولفي 

مكالمة تليفونية من أعوام الستينيات
آلو؟ الورا؟ أنا لويجي. لم أس���معك منذ أس���بوع، ماذا تفعلين؟ 
إياك أن تكوني تغازلين البستاني كما هي عادتك؟ هل ما زلت 
تجلس���ين بكس���ل تتحدثين حديثك الغريب الممل عن زهورك؟ 
اس���معي، أري���د أن أقول لك ش���يئًا هامًا، ف���ال تقاطعيني. أنا 
هنا في الجبل، وعندي اجتماع مع الش���ركة، والريس بيوندي 
يجعلن���ا نتناقش ونعمل ب���ال انقطاع. يقول إنن���ا ال ندر عائدًا 
كافيًا، وكلنا نرس���ل إليه بكل رجولة اللعنات.  الجو برد جدًا، 
والجليد يتس���اقط. أمس جاءت ادياليدي، صاحبتك الشقراء، 
ذات الحلمات البارزة. أبدًا، ظللت تتبختر بجمالها بين الجميع، 
فاهتاج زمالئي. دعوتها ذات مساء إلى غرفتي نتناول شرابًا، 
ولك���ن.. ماذا أقول لك؟ أنا لم أكن أري���د، لكنني وجدتها أمامي 
بمالبس���ها الداخلية، وأنا في النهاية رجل والش���يطان شاطر. 
ألجل هذا ال تنتظريني، فسوف أذهب إلى باريس مع أدياليدي 
، لمش���اهدة مباراة ف���ي دوري األبطال، عل���ى األقل هي تفهم 
الكرة، ليس���ت جاهلة مملة وطول النهار تتكلم عن الزهور وأي 
هراء من  هذا القبيل، مثلك أنت. تبكين؟ يا س���الم! أنت شاطرة 
ج���دًا، وتعرفين كيف توقعين رجاًل أبله آخر في أقل من ثانية! 
توقف���ي عن البكاء، ليس عندي وقت أضيع���ه. على فكرة، أنا 
أري���د أن تردي  لي خاتم الخطوبة، ال تعتقدي أنني أبله! على 

كيفك، اعتبريني كما تريدين، ال فرق!

إيميل 2010 
 To:  Laura@tutterose

From:Luigi@forzamilan
 اختفي���ت من  أمس، من يعرف، لعلك تمارس���ين الحقارة مع 
ش���خص ما. أنا هنا في الجبل أموت زهقًا من مديري المعتوه. 
وبعد ذلك ج���اءت صاحبتك ادياليدي، مارس���نا الحب، وهي 
أمهر منك جدًا، وتش���جع كرة القدم أيضًا. ولذلك سوف نمضي 
الويك إن���د معًا، ويمكن ف���ي اآلخر أتزوجه���ا، وطبعًا لن يمر 
أس���بوع وأالقيك مع واحد ث���ان. ابعثي لي خاتمي وإال أحرقت 
كل زهورك وثقبت لك إطار الس���يارة. تريدين أن تقولي إنني 

وال  حاجة! حسنًا، قوليها! 
لويجي      
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في حكاية قديمة عن معجزات القديس 
»فاالنتين«، أن شابًا صغيرًا فقيرًا، بعد 
هجران حبيبته التي رحلت مع أهلها إلى 
مكان بعيد، ظل كل ي���وم يبكي منتحبًا 
عند تمثال للقدي���س فاالنتين، ويقول: 
»أيها القديس، يا ش���فيع المحبين، أعد 
لي حبيبتي«، وظ���ل يفعل هذا كل يوم 
على مدار شهرين، وما من مجيب. وفي 
النهاية - حين تعب القديس منه - نطق 
التمثال ليقول له: »يا بني أرجوك امض 
م���ن هنا، ال تكلمني أن���ا.. اذهب واكتب 

لها رسالة«.

إذن، يعترف قديس العشاق بأهمية 
الرس���ائل، وأثرها في إع���ادة المحبين 
البعاد، وكم من رس���الة عب���ر التاريخ 
غيرت مصائر األشخاص بعد أن وصلت 
لصاحبها في الوقت المناسب، أو تاهت 

بالصدفة أو بفعل فاعل!.

من يصدق الرسائل؟

من جبران إلى إليزابيث تايلور

د. لنا عبد الرحمن -بريوت
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في تاريخ األدب والس���ينما عشرات 
األعم���ال الت���ي كان بطلها رس���الة ما، 
تس���بب حرقه���ا أو إخفاؤه���ا في جيب 
المعطف بألم عظي���م على مدار الحدث. 
أم���ا أغنية »عب���د الحليم حاف���ظ« التي 
غناه���ا لحبيب���ة مجهولة،  فق���د حملت 
اس���م »ج���واب«، وج���اءت كل األغنية 
على شكل رسالة تبدو كلماتها اآلن في 
غاية الس���ذاجة، ألنها مك���رورة في كل 
رسائل الحب: »حبيبي الغالي.. من بعد 
األشواق.. بهديك كل سالمي.. وحنيني 
وغرامي«. لكن هذه النظرة إلى »جواب« 
عب���د الحليم، ل���م تكن كذل���ك في زمن 
السبعينيات حين كان للرسائل الورقية 
قيمته���ا، فمثل هذه األغنية اآلن ال يمكن 
أن تنتمي لعصر اإليميل والشات، ألنها 

لن تجد مكانًا لها أبدًا.

الحب في زمن الكوليرا
يتمك���ن بطل رواي���ة »الحب في زمن 
الكوليرا« من استعادة حبيبته، وهي في 
السبعين من عمرها، عبر مواظبته على 
كتابة الرس���ائل لها. عشق »فلورنتينو 
أريث���ا« فتاة تدع���ى »فيرمين���ا إديثا«، 
وهي على مقاعد الدراسة وتبادال الحب 
عبر الرسائل، لكن »فيرمينا« ُتطرد من 
المدرس���ة الدينية، ألنه���ا ُضبطت وهي  
تكتب رسالة حب، ويرفض والدها التاجر 
هذا الحب، ألنه يأمل البنته بعريس من 
طبقة اجتماعية أعلى، فيسافر بها بعيدًا 
ع���ن المنطقة، ويغيب فترة، لكن  ابنته 
ظلت على اتصال مع حبيبها طيلة الوقت 
بوساطة التليغراف، وتتتابع األحداث 
حت���ى تت���زوج » فيرمين���ا« م���ن طبيب 
شاب، متناس���ية حكاية حبها األولى. 
لكن الخط الع���ام للرواية يروي إصرار 
»فلورنتين���و« على الوص���ول لهدفه في 
الزواج م���ن »فرمين���ا«، وإخالصه لهذا 
الهدف، وما إن يم���وت زوجها وبعد أن 
أصبحت عجوزًا، حتى يس���ارع لتقديم 
عهد الح���ب ل� »فيرمينا« ف���ي نفس يوم 
وفاة زوجه���ا، مما يجعلها تطرده بكيل 
من الشتائم، لكنه ال يفقد األمل ويستمر 
ف���ي محاولة كس���ب صداقته���ا بطريقة 

عقلي���ة هذه المرأة، حيث يقرر أن يكتب 
لها الرس���ائل، ويتمكن من استعادتها- 
بعد خمس���ين عامًا- عب���ر الكلمات التي 

تؤدي دور السحر.

 les«  تحضر الرسائل بقوة في  فيلم
enfanes du  siacle« )أوالد القرن(، 
الذي يقدم قصة حياة الكاتبين الفرنسيين 
العاشقين »ألفريد دي موسيه« و»جورج 
صان���د«، كان من المعروف عن »جورج 
صاند« شخصيتها القوية، وكانت تكبر 
»ألفري���د دي موس���يه« بعش���رة أعوام 
حين ارتبطت معه بقصة حب صاخبة، 
ولم تكن قد حصلت عل���ى الطالق بعد. 
أما »دي موس���يه« - وال���ذي ينحدر من 
طبقة مخملية، رغم ميله لحياة التشرد 
والصعلكة - فقد تنكرت عائلته لعالقته 
بصان���د. وخ���الل فترة مرضه تس���تمر 
»صاند« بكتابة رس���ائل كثيرة له تقوم 
والدته بإخفائه���ا عنه، بحيث ال يعرف 
بها مطلقًا، ويظن أن حبيبته لم تس���أل 
عنه. نش���اهد في الفيل���م »صاند« وهي 
تكتب لموس���يه بالريش���ة المغموس���ة 
بالحبر األسود لتقول له: »منذ مغادرتك 
فينيسيا، فارقتني السعادة، أنا ساهمة 
طوال الوقت، أبتسم رغمًا عني. لكن كل 
ما أطلبه منك هو الكتابة، اكتب لي كلما 

استطعت«.

ينتهي فيل���م »رد قلب���ي« - المأخوذ 
عن رواية باالسم ذاته للكاتب المصري 
يوس���ف الس���باعي- بقيام ثورة يوليو 
ع���ام 1952، لكن يس���بق ه���ذا الحدث 
قصة الحب الدرامية األشهر في السينما 
العربي���ة،  بي���ن »علي« اب���ن الجنايني 
رس���الة  واحتراق  »إنج���ي«،  واألميرة 
كتبها »عل���ي« إلى »إنج���ي« تؤدي إلى 
توق���ف قص���ة الح���ب بينهم���ا، ويكون 
احتراق الرس���الة كما لو أنه يحمل رمزًا 

لحريق القاهرة الذي سيقع فيما بعد.

وألن الرس���ائل اإللكتروني���ة ترادف 
البديل العصري للرسائل المتبادلة بين 
العش���اق، ص���ار حضورها ف���ي األدب 
والسينما أمرًا عاديًا. رواية »عن الجمال« 
للكاتبة اإلنجليزية »زادي س���ميث« تبدأ 

برس���الة إلكترونية م���ع إضافة عنوان 
البريد اإللكتروني ف���ي الصفحة األولى 
 You’ve Got( :من الرواية. وفي فيلم
Mail( تؤدي الرس���ائل المتبادلة، إلى 
تحول حال���ة الكراهية بين »ميج ريان« 
و»توم هانكس«، إلى حالة حب وَوَله.

رسائل المشاهير
تنطبق عب���ارة »من الح���ب ما قتل« 
على عالقة الفيلسوف الفرنسي بزوجته 
الت���ي انتهت  »هيلي���ن«، تل���ك العالقة 
بجريمة قتل، حين أقدم التوس���ير على 
جريمة قتل زوجت���ه الحبيبة. لكن هذه 
العالق���ة الغامض���ة والمربكة في الوقت 
ذات���ه، تخللته���ا لحظ���ات ح���ب وغرام 
ق���وي بينهما، كتب له���ا ذات مرة قائاًل: 
»هيلين.. تتفهمين جيدًا لماذا أكتب إليك 
غالبًا...أظ���ن أن���ك عايش���ت ظروفًا ما 
وأحسست بذلك التراكم لبقايا األشياء، 
هوامش األشياء واألحاسيس والجروح 
والكسور التي ال تخص شخصًا بعينه، 
ولك���ن يتطلع إليها بنفس الدقة وبنفس 
الفاعلية باللقاء مع شخص ما وبمغامرة 
عميقة.ما أريد أن أقول���ه إن األمر يبدو 
أعمق من أن تحس���ي به، ولس���ت أنت 
الس���بب بذلك في الحقيق���ة، ولكن هذا 
ال يمنعني من القول إني مس���حور بك. 
والذي أفهمه أن���ه بمقدورنا التمرد على 
ال���ذات وضد الحي���اة نفس���ها.. أريد أن 
أغمرك يا حبيبتي الرقيقة من كل قلبي 

وبكل قواي اللينة«.

االهتمام برسائل المشاهير ال يتوقف 
عند زم���ن معي���ن، وإن كان في العصر 
الحال���ي يتم تحويل تلك الرس���ائل إلى 

مادة مربحة للبيع في المزاد.

خة  حين كتبت ل���ه في رس���الة مؤرَّ
بتاري���خ 28 م���ارس/آزار م���ن العام 
1949، قائلة: »أريد لقلبينا أن يلتحما، 
وأن ينتمي���ا إلى بعضهم���ا البعض إلى 
األب���د«. لم تخمن في ي���وم من األيام أن 
تلك الرس���الة سُتباع في مزاد علني. إذ 
لم يمِض على موتها سوى أشهر، حتى 
أعلنت صال���ة  للمزادات ف���ي الواليات 
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المتح���دة أنه���ا س���تطرح رس���الة من 
تها أسطورة  الرسائل الغرامية التي خطَّ
هوليوود »الممثل���ة إليزابيث تايلور«، 
للبيع في مزاد علني. وكان من المتوقع 
أن ُتباع الرسائل بمبلغ يتراوح ما بين 

25 و30 ألف دوالر أميريكي.

لكن في العصور الماضية تكتس���ب 
الرس���الة أهميتها من مكانة الش���خص 
الذي أرس���لها. ومن المع���روف مثاًل أن 
رس���ائل حب القائد العسكري الفرنسي 
»نابليون بونابرت« التي كتبها لزوجته 
»جوزفين« حظي���ت باهتمام كبير ليس 
من الش���عب الفرنس���ي فقط، بل من كل 
ش���عوب العال���م، خاص���ة حي���ن نقرأ 
الجبار،  العس���كري  القائد  »نابلي���ون« 
يقول لمحبوبته: »لم أمض يومًا واحدًا 
دون أن أحب���ك، وال ليل���ة واحدة دون 
أن أعان���ق طيف���ك.. وال أش���رب كوب 
ش���اي دون أن ألعن العظمة والطموح 
اللذي���ن جعالن���ي بعي���دًا عن���ك، وعن 
روح���ك الوثابة«. أو حي���ن يقول لها: 
»جوزفين ال تغسلي أعضاءك الحميمة 

فأنا قادم«.

أما مل���ك إنكلترا »هن���ري الثامن« - 
الذي اش���تهر بقصة تنازله عن العرش 
من أجل السيدة األميريكية التي أحبها، 
وتدعى »آن بولي���ن« - فقد كتب لها في 
إحدى الرس���ائل يس���تعطفها أال تطيل 
غيابها، قائ���اًل: »أنا وقلبي ملك يديك، 
أتوس���ل أال تجعلي غياب���ك ُينقص من 
ج���ذور عواطفك نح���وي، مما يضاعف 
آالمي وأحزان���ي، فغيابك وحده كاٍف 

ليعذبني«.

وفي العال���م العرب���ي يختلف األمر 
كثيرًا، ألن الرسائل ال ُتباع في المزاد، 
ربم���ا تك���ون طعام���ًا للني���ران مخافة 
الفضيح���ة، أو ف���ي حال���ة خلوها من 
الشبهات قد يحتفظ بها األبناء أو األحفاد، 
وربما يكون مصيرها بين دفتي كتاب، 
كما فعل الكاتب الصحافي س���امي كمال 
الدين، حي���ن وضع كتابًا يحمل عنوان 
»رسائل المش���اهير«، وضم بين دفتيه 
مجموعة من الرسائل والوثائق النادرة 

لع���دد من أهم الش���خصيات التي أثرت 
في تاريخ السياس���ة والف���ن والثقافة، 
وكل الرس���ائل موثقة بالص���ور. ومن 
ضمن الرس���ائل التي يتضمنها الكتاب 
رس���ائل محمد أنور الس���ادات الخاصة 
لبناته، ورسائل أشهر رئيس مخابرات 
عربي صالح نصر، وأيضًا رسائل روز 
اليوسف مع ابنها إحسان عبد القدوس، 
ورس���ائل القائم مقام يوس���ف صديق 
بط���ل ثورة يوليو، ورس���ائل الش���يخ 

محمد رفعت، وأمل دنقل.

وفي مقدم���ة الكتاب، يقول المؤلف: 
»لس���ُت من هواة التقليب ف���ي األوراق 
الش���خصية ألناس رحلوا ع���ن الحياة 
ألج���ل تحقيق انفراد صحافي أو بعثرة 
أس���رار أناٍس نحبهم، بقدر ما هو بحث 
عن ذلك الزمن الجميل الذي طوى رغمًا 
عنا، وفّر من عمرنا رغمًا عنا، ولم يعد 

مرة أخرى«.

وكما فعل س���امي كم���ال الدين، في 
جمعه رس���ائل لمش���اهير في السياسة 
واألدب والدي���ن، فقد وضع���ت الكاتبة 
سلمى الحفار الكزبري رسائل الكاتبين 
جبران خلي���ل جبران وم���ي زيادة في 
كتاب حمل عنوان »الش���علة الزرقاء«، 
وتبين تل���ك الرس���ائل عم���ق العالقة 
الروحي���ة بين جب���ران وم���ي زيادة، 
خاصة أن قصة عالقتهما اس���تمرت 19 
عام���ًا، دون أن يلتقيًا أبدًا. ومما كتبته 

مي إلى جبران:

»قد كتبت كل هذه الصفحات ألتحايد 
كلمة الحب. إن الذين اليتاجرون بمظهر 
الح���ب ينّمي الح���ب ف���ي أعماقهم قوة 
الذين  ديناميكي���ة رهيبة قد يغبط���ون 
يوزع���ون عواطفهم، ألنهم اليقاس���ون 
ضغ���ط العواط���ف الت���ي ل���م تنفجر، 
ويفّضلون تضليل قلوبهم عن ودائعها، 
والتله���ي بم���ا العالقه ل���ه بالعاطفة، 
يفضلون أي غربة، وأي ش���قاء )وهل 
من شقاء وغربة في غير وحدة القلب؟( 

على االكتفاء بالقطرات الشحيحة.

م���ا معنى هذا ال���ذي أكتبه؟ ال أعرف 

م���اذا أعن���ي ب���ه! ولكني أع���رف أنك 
»محبوب���ي«، وأني أخاف الحب، أقول 
هذا م���ع علمي ب���أن القليل م���ن الحب 

كثير«.

فيرد عليها جبران:

»عزيزتي اآلنسة مي 

منذ كتب���ت إليك حتى اآلن وأنِت في 
خاطري.

لقد صرفت الس���اعات الطوال مفكرًا 
ب���ِك مخاطبًا إياِك مس���تجوبًا خفاياك 
مس���تقصيًا أس���رارك. والعجيب أنني 
ش���عرت مرات عدي���دة بوج���ود ذاتك 
األثيرية في هذا المكتب ترقب حركاتي 
وتكلمن���ي وتحاورني وتبدي رأيها في 

مآتيَّ وأعمالي«.

»غ���ادة  الس���ورية  الكاتب���ة  أم���ا 
السمان«، فكانت من الجرأة بأن طبعت 
بنفس���ها الرس���ائل المرس���لة له���ا من 
الكاتب الفلس���طيني »غسان كنفاني«، 
حيث تكشف تلك الرس���ائل قوة الحب 
والش���غف ال���ذي حمله غس���ان لغادة 
الس���مان، في الوقت الذي كشفت خالله 
الرس���ائل عن تجاهل متعمد من قبلها، 
كما أن رسائل غادة السمان لغسان لم 
تظهر أب���دًا، وبررت الكاتب���ة هذا األمر 
بأنه���ا ال تعرف أين ص���ار مصير تلك 
الرس���ائل، كم���ا ألنها لم تك���ن تحتفظ 

بنسخة منها.

لكن اإلقبال على كتابة أدب الرسائل 
في عالمنا العربي محفوف بالمغامرة، 
ألن الق���ارئ يقترب من الكتاب، كما لو 
أن���ه يترق���ب نوعًا م���ن الفضيحة، في 
حي���ن أن أكث���ر الرس���ائل عاطفية لن 
تكش���ف سوى عن بوح مكنون في قلب 
صاحبه، ظل يعذبه طوياًل ولم يتمكن 
من التعبير عنه إال عبر الورقة والقلم. 
أما في ه���ذا الزم���ان، زم���ن اإلنترنت 
والفيس���بوك، فال توجد رس���ائل، وال 
أوراق، وال أشواق وخيبات، بل ربما 
لم يع���د هناك رس���ائل أيض���ًا، حيث 
ب���ات الص���وت والصورة عب���ر كاميرا 
الكمبيوتر، يختصران اللقاء والكتابة.
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يختفي كلص ن���ال ما ابتغى، يعتدي 
كل���ص حيل بينه وبين الغنيمة، يبتس���م 
بحس���اب ويبكي بحس���اب، يأتي مبكرًا، 
يأت���ي متأخرًا يش���تري الورد ويرش���ق 
النواف���ذ في آخر اللي���ل بحصيات كريمة. 
يفض���ل اللعب ف���ي الظالم، ف���ي الحدود 
الغامضة بين الش���ك واليقين. من كأسه 
يش���رب الجالد والضحية، ومن كيميائه 
تعد مس���تحضرات الشر التي هي حصيلة 

إخفاق اإلنسّي في تدبيره.
في األربعين، مثاًل، حين تكون منتميًا 
إل���ى الس���الالت الكاتبة، أو الت���ي تعتقد 
ذلك، تش���عر بالخجل م���ن كتابات قديمة 
من نوع: أسمع وقع خطواتها في الريح. 
يبدو الحب هنا مس���ألة كوني���ة والفقدان 
نهاية للعالم. تش���عر برغبة في الضحك 
وأنت تراجع دفاتر األلم القديمة، أو أماكن 
الحب. أو تذكر الروايات الرومانسية التي 
س���رقت منك وقتًا ال يعّوض، تسخر من 
الصديق س���يرانو وهو يس���تعير جس���دًا 
صالحًا للحب، تس���تغرب ذل جاك بريل 

وآهات عبد الحليم وأنين فريد. وتس���أل 
هل حقًا في الحب ما ُيحب؟

وحين تفتح كتاب النساء الماضيات 
أن  وتع���رف  العادي���ة  أعماره���ن  إل���ى 
»الحصيلة« قبض ريح وخسارات متراكمة 
جراء استعاضة بلهاء عن تحصيل الرغبة 
بالكالم )أو الكتابة(! أو بطقوس ظاهرية 
هي ف���ي النهاي���ة تقمصات غي���ر مجدية 
الميتولوجيات،  وفرتها  ش���ائعة  لنماذج 
تعوزهم  لعش���اق  والس���ينما  والروايات 
الخب���رة في تحري���ك ميكاني���كا المتعة. 

وتسأل هل أنا حقا كنت كذلك؟
يتحول الحب إل���ى تهويمات ومرض 
جراء تعديل الرغبة تحت وطأة أس���اليب 
التنش���ئة المثقلة بالطابوهات واستخدام 
طاقته���ا اس���تخدامًا غي���ر طبيع���ي لكنه 
مشروع اجتماعيًا، أي ممتثل إلى نواميس 
المن���ع ف���ي مجتمعات قائم���ة أصاًل على 
القهر وكبت المتعة أو تحقيقها بأس���اليب 

ملتوية.
حين تتجاوز حكايات الحب البيضاء 

واأللم المثي���ر للضحك واإلبداع، وتمتلك 
أدوات تحصيل المتعة ومنح الجسد حقه 
ف���ي إطعام رغائبه وش���هواته عبر فنون 
تمك���ن الش���ريك، أيضًا، م���ن الحق الذي 
استدعاه الوضع، سيتغير وقتها موضوع 
االجتهاد م���ن »اإلبهار« بالرمز إلى اإلقناع 
إل���ى امتحان  بالفع���ل بإخضاع الجس���د 
الج���دارة، وقد يدفع ذلك إلى االس���تعانة 
بعلوم كثي���رة، قد تدخل مطبخ الس���يدة 
اليندي كي تسند الجسد بوجبات أفروديت 
الفعال���ة، أو تنزه الخاطر في روض أبي 
عبد اهلل محمد بن محمد النفزاوي. ستعرف 
وقتها مكاني���ك الحب وقانون���ه الداخلي 
الواض���ح الذي تفس���ده األفكار المس���بقة 
الناجم���ة عما س���بق ذكره من أس���اليب 
التضليل التي تمارس���ها المجتمعات على 

الفرد لحرمانه مما يحب. 
يولد الحب م���ن حرمان أو حاجة إلى 
اعتراف أو إنص���اف، نظرة اآلخر حليب 
ترضعه ال���ذات. يبدأ الح���ب من وضعية 
ضعف وفقدان كما تعلمنا أدبيات التحليل 
النفس���ي، البح���ث ع���ن أم أو عن صورة 
نرجس���ية لل���ذات وف���ق المعل���م فرويد، 
أو »إعط���اء ما ال نملك« كم���ا يقول جاك 

الكان.
ينبن���ي الفرد حس���ب طريقة إش���باع 
رغبات���ه األول���ى، م���ن هذا الح���ب األول 
البدائي يولد الس���فاح والش���حاذ والفنان 
ومل���ك المل���وك. ومن طريق���ة تصريف 
الرغب���ة تنش���أ الحض���ارات والتجمعات 

اإلنسانية.
من���ع الح���ب وإخفاؤه وتدليس���ه في 
مجتمعاتنا الشرقية، يجعل الفرد يكتشفه 
متأخ���رًا، أي حين يصبح غي���ر قابل له! 
وربم���ا يتيح ذل���ك مدخاًل لفهم اإلنس���ان 
العرب���ي المأزوم، العدواني، المس���تبد، 
المتمس���ك بالسلطة، الناكص إلى مراحل 

بدائية، الهارب إلى الدين. 
تنجب الحاجة إل���ى الحب، المتطرف 
والديكتات���ور، وتدف���ع ط���رق إش���باعه 
الرمزية إلى الفس���اد ومثلما تس���مم حياة 
الفرد تشوه حياة الجماعة، فيكلفنا الحب 
م���ا ال نحب على رأي درويش. ونفهم في 
النهاية أن حسن تسيير الحياة من حسن 

تدبير الحب.

عشيرة الحب
      �سليم بوفندا�سة  - ق�شنطينة 
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عرفت المغني
وأحببت الشاب األسمر

ركّنا الس���يارة غير بعيد عن الساحة، 
كان علينا أن نمش���ي وراء دليلنا لمسافة 
قصي���رة؛ ثالثون مت���رًا. بدْت ل���ي دهرًا. 
كّنا بضعة عش���ر: خمس فتيات وأكثر من 
عشرة ش���باب. ودليلنا إلى الساحة ذاك 
الشاب األسمر الذي يضع شااًل على كتفيه. 
يلتفُت من حين إلى آخر إلينا، ويبتس���م، 
يتمتم ش���يئًا فنحّث الخط���ى. كّلما نقصْت 
المس���افة مت���رًا، دّق قلبي بعن���ٍف أكبر، 
واقتربْت أصوات الناس في الساحة التي 
حددْت حبال األضواء المرتجلة حدودها. 
لم يكن كالمهم مفهومًا، لكن إيقاعه األليف 
تسّرب وس���رى إلينا رويدًا رويدًا في ليل 

دوما. 
لألغنية قافيٌة يائي���ٌة مائيٌة، والزمٌة 
تتك���ّرر : س���ورية بدها حرّي���ة. والناس 
حول األغنية كالموج المرّتب صّفًا صّفًا، 
يتمايلون على النغم، كّل واحد يضع يده 
على كتِف جاره في الفرح. في بحر الناس 

هذا، ُذبنا من الفرح أنا وأصدقائي.
انتبه���ُت إلى أنني قط���رة مطر فارقت 
غيمته���ا، فق���د اقترب���ُت أكثر م���ن الناس 
وابتع���دُت ع���ن أصدقائ���ي. ف���ي البداية 
ل���م أجرؤ أن أغن���ي معهم، فرفع���ُت يدّي 
وصّفق���ت. ش���عرُت بنظرة األس���مر تلُف 
أصابعي كالُسّكر الدافئ. أسرع من ضربة 

البرق حطْت عيناّي على عينيه تبس���مان: 
بدها حرية، فغنيُت معه: بدها حرية.

كم���ا لو أنه اقت���رب ناحيتي، أو هكذا 
خّيل إل���ّي أنا المس���حورة بض���وء دوما 
وصوتها، ابتس���مُت. لكنه اختفى مسرعًا 
بين الن���اس، رّف الش���ال عل���ى كتفيه، 

فلفحني هواؤه الُسّكري.
قال المغن���ي : »نرحُب بضيوف دوما 
األكارم«، فعال التصفيق والتصفير. تابع 
المغني ترحيبه بجمٍل مموس���قة قصيرة، 
يفصل في م���ا بينها صوت ضربات قوية 
عل���ى طبلة كبيرة، نظ���ر بعينيه ناحيتنا 
نح���ن ضيوف دوم���ا، فتجمعن���ا مجددًا. 
تواتر القرع على الطبلة حّتى األوج الذي 
انف���ّض عن أغني���ة جديدة، رف���ع الناس 

أياديهم وعادوا إلى التمايل. 
م���ن مكان���ي، كن���ُت أرى ج���زءًا م���ن 
أقُف عل���ى رؤوس  المتأللئ���ة.  الس���احة 
أصابعي كي أحفَظ تفاصيل المشهد كّلها. 
رفعُت بصري باتج���اه البنايات المحيطة 
بالس���احة، واس���تطعُت أن ألمَح ولو من 
بعيد، نسوًة على ش���رفة إحدى البنايات 
يرمين ش���يئًا ما على الناس. اقتربُت أكثر 
وأنا أشير إلحدى صديقاتي أن تنظَر معي 
باتجاه البناية. فج���أًة وقد أدركنا معًا ما 
الذي يحصل، استدرُت نحوها في اللحظة 

التي استدارْت هي نحوي، ومن دون أية 
كلمة قد تكسر انسيابية األغنية الجديدة، 
ابتسمنا، ولمعْت عيوننا، فنسوة الشرفة 
كّن يرمين قطعًا صغيرة من الحلوى على 

ناس الساحة. 
اكتملْت دائرة الس���حر في الس���احة، 
حين اقترب الش���اب األس���مر مّن���ا، على 
كتفّيه ش���ال وفي كفّيه حل���وى. تناثرْت 
القطع الس���ّكرية الصغيرة بي���ن أيادينا، 
أنا وأصدقائي. التفُت ناحيته يتمتُم شيئًا 
ألحد الش���باب ويضحك، ينظ���ُر ناحيتي 
الجديد:  ويضحك، فاس���تعدُت إحساسي 
قطرة مط���ر فارقْت غيمتها. ث���ّم صحوُت 
على ص���وت صديقتي تهم���س لي وهي 
تمس���ُك بذراعي: س���نعود عبر البساتين 

الجانبية، ألّن األمن قادٌم إلى الساحة.
مش���ى الدلي���ل األس���مر أمامن���ا، ثم 
انعطف إلى ح���ارة صغيرة معتمة، ُبنيْت 
بيوته���ا في غفل���ٍة من الض���وء والحياة، 
كأنها أنصاف بيوت مش���رعة على قارعة 
طريق يخفي بساتين قتيلة تحت اإلسفلت 
المتكّس���ر. كّن���ا نتبعه بصم���ٍت في متاهة 
أنص���اف البيوت ه���ذه، حّتى وصلنا إلى 

حيث ُركنت السيارات.
كنُت أمس���ك مقبض الس���يارة، وأهّم 
بفتح بابها، حين س���معُت صوته يشكرنا 

      مايا شكر اهلل -دم�شق
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نحن -الضي���وف- بحرارة، التفُت ناحيته 
ألرى كيف يرّف الش���ال على كتفّيه عندما 
يبتعد، وس���معُت أحد الش���باب يقول له : 

إلى اللقاء يا عامر.
في المّرة الثانية، تغندرُت كالعصفور، 
ووضعُت شااًل على كتفّي، وحفظُت كلمات 
األغنية المائية. مضْت األمور ظاهرّيًا كما 
في المّرة األولى : الدليل األس���مر يمش���ي 
أمامنا في الس���يارة، لكن هذه المّرة، في 
طرٍق جانبية جديدة، كي نتجنَب الحواجز 

التي تكاثرْت في الطريق إلى دوما.
ركّن���ا الس���ّيارات في ح���ارة معتمة، 
ونزلنا. كّنا نس���ير باتجاه الس���احة التي 
بالورود  وتزّن���رْت  باألغان���ي  اش���تعلْت 
وأغصان الّشجر المرفوعة باألكّف الفقيرة 
المرتجفة. قبل أن ندخ���ل إلى زّنار الورد 
الدوماني ونصل قلب الس���احة، قال عامر 
وهو ينظر إلى عينّي مبتس���مًا: سيحمينا 

الورد من الرصاص هذا المساء!.
خطوٌة، خطوت���ان حّتى القلب المّزنر 
بال���ورود، واألغان���ي تطير م���ن حولنا : 
س���ورية بلد األحرار / بتضل تزّهر نّوار. 
ونحن، نتبع ش���فاه المغن���ي ونرّدد من 
بعده ما استطعنا قطفه من قواٍف ملونة. 
نتمايل مع النغم اله���ادر، ونرفع أيادينا 

بالتصفيق.

طلقٌة، طلقتان حّتى انفّض زّنار الورد 
الُمسّيج باألغنية. نزلْت األيادي، وتوقَف 
النغم، وتفّرق ناس الف���رح المؤقت، كما 
يتفّرق س���رٌب من الس���نونو باغته مدفع 
أسود، يدّك السماء ببركاٍن من ناٍر ولهب، 
ُيردي بالرصاص حّت���ى ريش األجنحة، 

ويصيُب ما تبعثَر منها وما تناثر.
بدأنا نرك���ُض نحو الط���رق الجانبّية 
المعتم���ة، تحت إيق���اع الرصاص وخبط 
أقدامن���ا على األرض الفقي���رة. في متاهة 
اإلس���فلت المنهك من الفس���اد والس���رقة، 
بدْت أنصاُف البيوت أقصَر وأصغَر وأشدَّ 
فقرًا. بصيُص ضوء الش���موع يتسّرُب من 
نواف���َذ يعلوها غب���اُر الت���راِب الهارِب من 
البس���اتين القتيلة تحت الُرقع اإلسفلتّية. 
وتلّف المكان كّله روائَح مختلطة : روٌث 
على عشِب البساتين، ونثاُر قطع الباطون 
المش���ّظى، وش���يٌء في البعي���د يحترق، 
ُمخلِّف���ًا رائحًة خاّصة، فيها يمتزُج الحديد 
البارد بس���ائٍل لزٍج س���اخٍن، كنكهة عنق 
طي���ٍر ضعيف غّب حّز س���كيٍن معدنّية في 

لحمه.
في عتم���ة الروائح، بدْت الس���ّيارات 
متشابهة، انطفأْت ألواُنها، وما عاَد ممكنًا 
أن أعرَف إلى أّيها علّي أن أتجه، فالخوُف 
استعادني وأطبَق دائرته بإحكاٍم حولي. 

كاَن َخطوي مترّددًا بين حلقتين أو ثالث 
لألصدقاء ف���ي بقعة الس���ّيارات القليلة، 
أس���مُع نتفًا من كالم ال أتبي���ن كنهه. ثّم 
اجتذَب سمعي صوُت عامر يقول: يا رجل 
تخّيل! لم يستطع المغني أن يصرَخ وهم 
يعذبوه، فق���د كانوا يح���ّزون حنجرته، 

تخّيل! ماَت من دون صراخ األلم.
عرف���ُت المغن���ي، واس���تعدُت ضربة 
الرعب القاتلة، فانبثّق ش���يء خائٌف من 
نظرت���ي, التقْت بعينّي عام���ر الذي ما أن 
رآني، حّتى تفتحْت كّفه عن ضّمِة زهوٍر 
برّية، طارْت نحوي وحّطت على كتفي، 
قبل أن تركَن في طّية الش���ال، تمامًا على 
قلبي, أعادني بضربِة البرق السريعة إلى 

دائرة الحّب من النظرة األولى.
في الم���ّرة الثالث���ة، لم أتغن���در ولم 
أذه���ب، فالس���احة الدوماني���ة ابتع���دْت 
تسعة حواجز إضافية، وعشرين قتياًل، 

وتسعين معتقاًل. 
أنا في بيت أحد األصدقاء، يعّد أسماء 
المعتقلين، ويخّبرنا نتفًا من أيامهم، بعد 
الس���احة المزّنرة بال���ورود، قبل الحرية 
المزّن���رة بالن���ار، عن���د دائ���رة التعذيب 

المسلحة بقضبان وأقبية وسراديب.
من بين كّل األس���ماء وصلني اسمه، 
ومن بين كّل القلوب أصابني قلبه، ومن 
بين كّل ص���راخ األلم س���معُت صرخته. 
قيل إنه كان يس���قط أرضًا ُمضرجًا بدمه، 
فيغم���َس أصبعي���ن نحيلين في الس���ائِل 
اللزج األحمر، ويرسم على جدران األقبية 
الكثيرة التي أطبقْت عليه، شارة النصر. 
أمس���ُك بضّم���ة األزه���ار البرّية التي 
قطفها زهرًة زهرًة من أجلي، ألرى الحّب 
يسيُل من بتالتها، ويصيبني مجّددًا بسهٍم 
من شغٍف رقيق. ش���يٌء سحرّي يغلفني 
كبخور الكنيس���ة، ويجعل بش���رتي ندّيًة 
حّت���ى لو ح���ّل المس���اء. ال حاجة لي ألن 
أقي���َس حرارتي، فأنا أح���سُّ بها تصعد، 
لتصَل درجَة الدفء الخاّص الذي يس���ري 
بين عاشقين. أحس���ها عند عينّي تمامًا، 
لذا أضُع يدي على جبيني كي أخفي حّب 
النظرة األولى، أطبُق عليه، مثلما أطبقْت 
ال���ورود الدومانية عل���ّي معه،  س���احة 
زّنرتن���ا باألغاني، وبذاك الفرح الس���رّي 

النحيل.
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تحدثن���ا كثي���رًا ع���ن معن���ى الحب 
بالنس���بة للنس���اء، وفي كل ح���وار لنا 
يزداد يقيني بأن النس���اء ينظرن للحب 
نظ���رة مختلفة تمامًا عم���ا يراه الرجال. 
قررت بعدها أن أكتب رواية عن عش���ق 
البنات، كيف ترى النس���اء الحب؟ كيف 
تس���عى إليه وتصنعه، وما الذي يمكن 
أن تضح���ي به م���ن أجل أن تف���وز بهذا 
الحب؟ ربما يبدو كالمًا نمطيًا إن قلت إن 
المرأة وجدانية، وأنها تظل تنظر للحب 
برومانسية حتى بعد أن يكلل هذا الحب 
بالزواج، وأن الرجال يميلون للجسدية 
والمادية في تعبيرهم عن الحب أكثر من 
النساء، لكنها الحقيقة البينة التي تيقنت 
منها بعد أن نسجت فضاء »عشق البنات« 
الس���ردي. المرأة الش���غوفة ذاتها كانت 
منطلقي للس���رد، فرح���ت أتتبع حيوات 
النساء ومصائرهن الالتي استطعت أن 

كانت امرأة شغوفة

هويدا صالح - القاهرة

حي���ن قابلتها أول مرة ف���ي أكاديمية الفنون وتحدث���ت إليها لدقائق قلت 
هذه امرأة ش���غوفة. قلتها لنفس���ي، ثم دونتها على ظهر كتاب كنت أقرأ 
فيه. كتبتها ووعدت نفسي أن أكتب شخصيتها، وأن تكون بطلة روايتي 
الجديدة. وبعد توالي لقاءاتنا كانت عيونها تذكرني بوعدي الذي قطعته 

على نفسي أن تكون بطلة لروايتي.
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أقبض على أرواحه���ن وُأدخلها فضائي 
السردي. تجمع لدي عدد من الشخصيات 
النسائية الالتي رأيت أنهن قادرات على 
أن يشكلن ما أسميته بالشغف النسوي. 
أخرجتهن عل���ى الورق، ووزعت عليهن 
األدوار الت���ي رأيته���ا تالئ���م طبيعة كل 
منهن. وجاءت هي سلوى التي أسرتني 
بشغفها الواضح لتس���اعدني أن أسطر 
حيواتهن، وتمردهن. أس���طر صراعهن 
الوج���ودي من أجل فقط أن ينلن اهتمام 
الرج���ال، ومن أج���ل أن يقاومن الرؤية 
الجس���دانية له���ن، فهن كم���ا دأبن على 
الص���راخ: لس���ن مجرد أجس���اد ُتعَتَلى، 
بل نحن أرواح ش���غوفة، تسكن أجسادًا 
متعبة أحيانًا وحيوي���ة ومثيرة أحيانًا 
أخرى، لكنها في النهاية تشترك جميعها 
في البحث عما ُيسمى بالحب. ومن كثرة 
ترديد هذه اللفظة )الحب( بش���كل نمطي 
ف���ي الدراما والس���ينما فق���دت معناها، 
لكنني استبدلتها بالشغف، وظللت أفرق 
بين معنى الشغف والحب. كان كل همي 
التكريس لثقافة واستراتيجية وسياسة 
مفاده���ا أن���ك أيه���ا الرج���ل تس���تطيع 
وبمجه���ود قلي���ل أن تمتلك قل���ب المرأة 
وجس���دها وعقلها فقط إن عرفت مفتاح 
روحها، فلكل امرأة مفتاح، شفرة سرية 
تميزها عن غيرها من النس���اء. والسعيد 
هو من يجد شفرة المرأة التي اختارها. 
لكن الخطأ األبش���ع أن يحول الرجل 
أن يوصل���ه  يري���د  تعبي���ر جمي���ل  كل 
للحبيبة، أي حبيبة إلى تعبير جسدي، 
فيصي���ر الجنس كما يتخي���ل هو مكافأة 
للم���رأة أو تعبيرًا وحيدًا عن مش���اعره 
نحوه���ا، وبالتالي يس���عى الرجل إلى 
إثبات فحولته الدائمة الخالدة التي يحلم 
أن تظل متجددة كماء النهر ال تنقطع وال 
تنهزم أمام الزمن، لكن المرأة تنتظر منه 
ش���يئًا آخر. تنتظر االهتم���ام والمودة، 
تنتظ���ر كلمات الغزل البك���ر الذي تريده 
أن يك���ون طازجًا وغي���ر نمطي، وغير 
مس���تهلك، ب���ل وغير مس���بوق، وكأن 
الرجل في كل م���رة يعبر فيها عن حبه، 
يض���ع روحه فيما يقول حتى يبدو كأنه 
يقوله أول مرة.المرأة تريد ممن تحب أن 
يش���غفها حبًا، ال أن يختزلها في جسد، 

محض جس���د، وينس���ى أن له���ا روحًا 
تحتاج لرعايته.

وفي إصراري على أن أبين الحدود 
الدقيقة بين كلمات مثل الشغف والحب، 
اكتش���فت أن كلمة »الشغف« جاءت مرة 
وحي���دة في الق���رآن، لتعب���ر عن عالقة 
فريدة م���ن نوعها بين نبي اهلل يوس���ف 
الصديق وزليخة التي شغفها حبًا، ولم 
تستطع الس���يطرة على مشاعرها حتى 
أنها أثبتت لنس���اء المدين���ة الالتي لمنها 
في حبه أنها محقة في عش���ق يوس���ف 
حت���ى أنهن قطع���ن أيديه���ن حين خرج 

عليهن يوسف الصديق. 
إذن المرأة المحبة العاشقة تكره أن 
يخت���زل رجلها الحب ومعانيه الس���امية 
ف���ي مجرد عالقة جس���دية تتح���ول إلى 
روتي���ن يوم���ي بم���رور الزم���ن عل���ى 
أي زواج، فال���زواج عرض���ة للعادي���ة 
والنمطية والتك���رار والملل الذي يؤدي 
إلى الخرس الزوجي عصصلى األقل من 
قبل الزوج/الرجل، وما يحمي أي زواج 
من هذا المل���ل الزوجي الذي هو طبيعي 
بالض���رورة هو أن يتع���رف الرجل على 
مفاتيح المرأة التي يعش���ق، ومغاليقها 
الس���رية، فيعرف كي���ف يرعى روحها، 
ويسمح لها بالتعبير عن الحب والعشق 
بأش���كال مختلفة، وال يس���خر من هذه 
التعبيرات البس���يطة الت���ي ربما تقولها 
المرأة لتخبره كم ه���ي تحبه، وكم هي 

سعيدة ألنه يشاركها الحياة. 
لكّن الرج���ال الحريصين على إثبات 
الفحول���ة التي صارت رديف���ًا للرجولة 
ينس���ون أن لمسة بس���يطة من يديه أو 
كلمة رقيقة تخرج بصدق من قلبه تكون 
قادرة على إش���عال امرأته وإسعادها. 
كانت ش���خصية مه���ا الحس���يني إحدى 
شخصيات عشق البنات األبرز رغم أنها 
لم تأخذ المساحة األكبر في السرد، لكنها 
أخذت بلب كل من قرأ عشق البنات، فقد 
كانت امرأة ش���غوفة ومحبة، ش���غوفة 
لدرج���ة أنه���ا تض���ع روحها ف���ي كل ما 
تفعل، كل ما تمارسه على مدار الساعة 
تضع فيه روحه���ا، فتكون النتيجة أنها 
تعبر عن الش���غف ببساطة وتفرد، لكن 
زوجها أب���دًا لم يلمس روحها المختلفة، 

فتحول���ت ش���خصيتها إل���ى ش���خصية 
س���اخرة، تس���خر من الجميع حتى من 
نفس���ها، وتضع روحها في تفاصيلها، 
فنجده���ا حي���ن تصنع الطع���ام لزوجها 
تتعامل مع كل تفصيل���ة صغيرة كأنها 
تمارس طقسًا أو عشقًا خاصًا، فيصبح 
كل شيء ورديًا وتصبح األغاني ممكنة، 
وتصبح األح���الم قاب قوس���ين أو أقل 
قلياًل. ورغم أن زوجها لم يهدهد روحها 
يومًا، ولم يلتفت لكل تميزها، بل وكان 
حريصًا على أن يسخر من رومانسيتها، 
ويس���ميها »أف���الم هن���دي« إال أنها ظلت 
تفعل كل األش���ياء بذات الشغف دون أن 

تكل أو تمل، فقط ألنها امرأة عاشقة. 
والس���ؤال الذي طرحته في »عش���ق 
البن���ات« هل الحب وح���ده قادر على أن 
يجعل الحي���اة قابلة لالحتم���ال، وجاء 
الج���واب عل���ى لس���ان معظ���م بطالت 
الرواية، فال حياة دون عش���ق وال حياة 
دون شغف والرغبة الجسدية حين تأتي 
منفصلة عن الشغف والعشق تتحول إلى 
فعل اغتصاب يومي تحت مظلة الشرع.

وقد دأبت إحدى ش���خصيات عش���ق 
البن���ات ع���ن التصري���ح لصديقته���ا أن 
زوجه���ا يغتصبه���ا ف���ي طق���س يومي 
مميت باسم الشرع والحقوق الزوجية، 
والس���ؤال لو أن ه���ذا ال���زوج غلف هذا 
الواجب الزوجي بغالف الحب والشغف 
ألن يصب���ح س���عيدًا س���اعتها، وقادرًا 
على تحمل قس���وة الحياة، لكن الرجال 
الذي���ن أرضعناهم أن القس���وة والعنف 
مع النس���اء هما رديف الرجولة ينسون 
ذل���ك. من أس���ف أن الرج���ال يتحدثون 
ع���ن الفحولة والذك���ورة باعتبارها هي 
الرجولة، وهذا تعبير خاطئ، فالرجولة 
قيمة إيجابي���ة، وننتظر من الرجل الذي 
يحرص على إنس���انيته أن يتس���م بقيم 
الرجول���ة بمعناها اإليجاب���ي، لكن من 
يختزل هذه الرجولة إلى المعنى الضيق 
وهو الذك���ورة، فهو مخطئ خطأ محزنًا 
ألنه وهو ف���ي طريقه إلثب���ات فحولته 
المزعومة يدوس قلب المرأة وإنسانيتها، 
بل ويمتهن جس���دها حين يأتيه في غير 
طقس الح���ب، ويحوله الغتصاب مميت 

لروحها.
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الحب االلكتروني:
ثورات وهزائم متعددة

قم بالبحث ع���ن »الحب االلكتروني« 
على محرك غوغل وس���تفاجأ بعناوين 
النتائ���ج التي س���تحصل عليه���ا والتي 
س���تؤكد في معظمها خيبة ووهم وخطر 
ه���ذا النوع م���ن الحب، وض���رورة أخذ 
االحتياطات المضادة للعشق والهيام في 
العالم االفتراضي، ومع ذلك س���تحصل 
على نتائ���ج قليلة تؤك���د أن هناك فعاًل 
من أسس عالقات زواج ومحّبة حقيقية 
نتيج���ة لتلك الت���ي بدأت ف���ي المجتمع 

االلكتروني.
م���ع تحولن���ا لكائن���ات افتراضي���ة 
يومًا بع���د اآلخر، تلقى ظاه���رة »الحب 
اإللكتروني« رواجًا عربيًا متزايدًا تماشيًا 
مع ال���رواج العالمي له���ذه الظاهرة منذ 
نهاية تس���عينيات القرن المنصرم، ومع  
تزايد ع���دد العّزاب وتأخر س���ن الزواج 
وصعوب���ة العثور عل���ى الّنصف اآلخر 
ف���ي عصرن���ا وتزايد األعب���اء واألزمات 
االنترنت كوس���يلة  يب���رز  االقتصادي���ة 
س���هلة لربط الصلة بين ماليين البش���ر 
الباحثي���ن ع���ن الح���ب، محدث���ًا ثورات 
عل���ى عادات الح���ب التقليدية ومش���اعر 
الخجل واالرتب���اك والتردد، خاصًة في 
المجتمعات الشرقية التي تخنق حريات 
الش���باب، فيضطروا للبح���ث عن طرق 

بعيدة عن رقابة األهل والمجتمع.

كيمياء الحب 
ف���ي األزم���ان الس���ابقة، كان الحب 
عالقة مبنية على تالقي األجساد كخطوة 
أولى، وكانت مقوالت من مثل »الحب من 
النظرة األولى« تؤك���د هذا الواقع، اليوم 
ف���ي زمن اإلنترن���ت، تغير ه���ذا المفهوم 
للح���ب، فطرفا عالقة العش���ق في العالم 
االفتراض���ي يتعارفان م���ن الداخل أواًل، 
وهما جالسان وراء شاشة الكومبيوتر، 
مبعدين »الجس���د« بمفهومه التقليدي عن 
إط���ار هذه العالق���ة، ه���ذا الواقع يجعل 
الكثيرين اليؤمنون بأن الحب اإللكتروني 

هو حب حقيقي.
يقول الكاتب الس���وري الشاب محمد 
ديب���و حول هذا األم���ر: »أنا أؤمن بالحب 
دائمًا، وم���ن أي طريق أتى، ألني أعتقد 
أن للح���ب طرق���ه الخاص���ة وكيمي���اءه 
المقلق���ة الت���ي تضرب القل���ب على حين 
قلق، إذ ليس ثمة دروب أو طرق محرمة 
على الحب، فالحب هو دائمًا يبتدع طرقه 
التي قد تك���ون إلكتروني���ة أو ترابية أو 

فيسبوكية«.
ويؤكد الش���اب حس���ن عارف���ة كالم 
محمد مستش���هدًا بكالم أحالم مستغانمي 

ف���ي روايتها ذاكرة الجس���د حي���ن قالت: 
»كت���ب فيكتور هوغ���و لحبيبته جوليات 
دروي: كم هو الح���ب عقيم، إنه ال يكف 
عن تك���رار كلمة واحدة، أحبِك، وكم هو 
خصب، هناك ألف طريقة يمكنه أن يقول 

فيها الكلمة نفسها«.
المقيم  الس���وداني  الش���اب  ويخالف 
ف���ي مصر حس���ام هالل���ي ماج���اء على 
لس���ان محم���د وحس���ن، فه���و ال يؤم���ن 
»بوجود الح���ب اإللكتروني إن لم يترجم 
للقاء حقيقي، ويعتب���ر اإلنترنت »مجرد 
أداة، توفر متس���عًا للق���اء افتراضي بين 
األفراد. يمكن أن يتم استغاللها للتضليل 
عبر تجميل أنفس���نا اس���تنادًا إلى غياب 
الش���خصي/الفيزيقي، أو من  االحتكاك 
جان���ب اس���تخدام هذا الس���تار الجغرافي 
للتعري أكثر وأكثر وكسر حواجز الحياء 

والتكلف«.
من جهتها تقول الش���ابة هديل زينو 
إنه���ا ال تؤم���ن بالح���ب اإلكترون���ي ألن 
االنترنت »يبقى مجتمعًا افتراضيًا بحتًا.. 
بضع���ة كلم���ات مرس���ومة ال يصاحبها 
أي ش���يء محس���وس كما ف���ي الواقع«، 
وتوافقها على ذلك لين عرفات مؤكدة أنه 
»نادرًا مايتم التوافق بين الشخصين بعد 
أن يتم اللقاء«، بينما تقول رباب األحمر 

»أنا اؤمن بالحب أينما وجد«.

تجارب إلكترونية
ترتفع مع���دالت عالق���ات الحب على 
اإلنترن���ت خاص���ة م���ع انتش���ار مواقع 
التواص���ل  المواع���دة ومؤخ���رًا مواق���ع 
االجتماعي كالفيسبوك، وتزداد مساهمة 
ه���ذه الوس���ائل بدم���ج حي���اة األف���راد 
االفتراضية مع حياته���م الواقعية، فمثاًل 
تعيش الش���ابة المغربي���ة »حنان طارق« 
منذ ما يقارب الشهر قصة حب إلكترونية 
على الفيس���بوك، واصفًة تجربتها بأنها 
»الحب نفسه الذي نقرأ عنه في الروايات.. 
ونفس���ه الذي تحكي ل���ي صديقاتي عنه 
من خ���الل تجاربهن.. يمل���ك القدرة على 
دفعن���ا للش���عور بالش���وق.. الم���ودة.. 
المحبة والعشق أيضًا.. يشعرنا بالحزن 
والفرح.. وننتظره بلهفة كبيرة ونفارقه 

على أمل اللقاء القريب«.

 كاتي احلايك  -دم�شق
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من جهته عاش محمد ديبو أيضًا قصة 
حب إلكترونية من خالل مواقع الدردشة، 
وذلك قبل انتش���ار الفيس���بوك، ويصف 
محم���د تجربته التي ل���م يكتب لها النجاح 
ب�»األجمل واألعصف واألروع فيما عشته 
حت���ى اللحظة من حيات���ي«، ويقول عن 
أسباب الفشل: »سبب فشل العالقة ليس 
بس���بب أنها بدأت إلكترونية، بل ألسباب 
أخ���رى تمامًا، تتعلق ب���أن الحب ربما لم 
يخلق للتأطير في عالقة زوجية، فالحب 
هو الجن���ون والهالك والرحيل الدائم إلى 

موت مشتهى«.
أم���ا هديل فتتذك���ر بم���رارة تجربتها 
مفضلة تسميتها أي ش���يء عدا »الحب«، 
وتؤك���د أنها ال تحبذ ه���ذا النوع من الحب 
أبدًا »ألننا نرسم للشخص صورة أحيانًا 
كما نحبها نحن ثم نرى في الواقع صورًا 
ال تتالق���ى مع ما كنا نحل���م به .. فنكون 
أمام صدم���ة، ويقف الس���ؤال حائرًا هل 

أتراجع؟ أم أكمل الطريق؟«.

حسام أيضًا عاش هذه التجربة ألكثر 
من ثالث س���نوات، ويق���ول إنها »نبعت 
لغي���اب أي احتم���ال لوجود ش���ريكة في 
دائ���رة عالقاتي بالبلد ال���ذي أعيش فيه، 
وعندما تورطت بش���كل فعلي. اضطررت 
للس���فر مرتي���ن لمقابلة حبيبت���ي قبل أن 
نقرر ب���أن هذه العالقة البعيدة المس���افة 
مرهقة بش���كل كبير ويترتب عليها المزيد 
من النضج وتحقيق الذات قبل أن تتطور 
بشكل يضمن لها االستقرار والقبول على 

المستوى االجتماعي«.

الحب في زمن الحرية
أكدت عدة دراس���ات وج���ود ارتباط 
بين ظه���ور األزمات وارتفاع اإلقبال على 
مواق���ع المواعدة والتواص���ل االجتماعي 
عل���ى اإلنترن���ت، حيث يمي���ل الناس في 
هذه الفترة إلى إيجاد السلوى في إمضاء 
الوقت مع اآلخرين من أصدقاء وأحباب، 
وفي زمن الربيع العربي برز دور وسائل 

التواصل االجتماعي، خاصة الفيسبوك، 
في حش���د الدعم وإنجاح الحراك في عدة 
دول، وفي مج���ال الحب اإللكتروني كان 
للثورات العربية كلمة أيضًا، تقول حنان 
عن تجربتها: »يكتب لي »الفيسبوك« حبًا 
رائعًا مع شاب أتقاس���م معه الرغبة في 
الحرية، ونؤمن جميعًا أن الحرية والحب 
واحدة.. لذل���ك يمتزج حديث���ي معه عن 
الحرية التي يرفعها شباب العالم العربي 
بالحديث عن الحب، فبداية تعارفنا كانت 
نقاشات حول األوضاع في بلده )سورية( 
وبلدي )المغرب(، وتطورت فيما بعد إلى 
الحديث ع���ن تفاصيل صغي���رة جمعتنا 
في أحاديثنا وتطور األمر إلى ترقب غير 
مفهوم للحديث والش���عور بالش���وق إلى 
قراءة كلماته وعش���ق لكل م���ا يكتبه وما 
أكتبه له، لدرجة أنه كل يوم نبدأ حديثنا 
بعبارة تحولت إلى ش���عار لحبنا »باسم 

الحب والحرية يبدأ يومنا«.
وفي حي���ن كان ح���ظ حن���ان موفقًا 
ف���ي الحب زم���ن الث���ورات العربية، فإن 
حظ حس���ام لم يكن كذلك، حيث انفصل 
عن حبيبت���ه االفتراضية بس���بب الربيع 
العرب���ي: »كان���ت واح���دة م���ن أس���باب 
انفصال���ي عن صديقتي الس���ابقة هو أن 
مواقفه���ا تج���اه الثورة المصري���ة أقل ما 
يق���ال عنها إنها مخزية، وفي الوقت الذي 
كان���ت في���ه صديقاتي األخري���ات ينزلن 
إلى المظاهرات اكتفت هي بالجلوس في 
المن���زل واتهامي بالتقصي���ر في االتصال 

واالطمئنان عليها«.

كلمة أخيرة
رغ���م س���هولة  إن���ه  الق���ول  يمك���ن 
تكوين عالقات صداق���ة وحب في الواقع 
االفتراضي، إال أن اإلنترنت اليتعدى كونه 
وس���يلة للقاء وتقريب وجهات النظر بين 
األطراف، وتكللت الكثير من قصص الحب 
اإللكترونية بالفشل جراء »الصدمة« حين 
اللق���اء في الواقع الحقيقي والتناقض مع 
الصورة المتخيلة، ومع ذلك نجح آخرون 
بنقل ش���علة الحب من »االفتراضي« إلى 
»الواقعي« حينما التزم الطرفان بشروط 
التواصل اإلنساني الس���ليم والبناء على 

أسس الصدق والشفافية واإلخالص.
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ويل إذا أحببتني
الدوحة: مراسلون

في القاهرة، فتحت الثورة شهية 
العش���اق، واحتضن مي���دان التحرير 
غرامي���ات ل���م تك���ن ضم���ن برنامج 
ش���باب 25 يناير. ش���باب وشابات 
توافدوا عليه ليعلنوا ميالد عالقاتهم 
ارتباطه���م بعضه���م  م���دى  وليؤك���د 
بعض���ًا. »ال أس���تطيع أن أجلس مع 
حبيبت���ي في المكان ال���ذي أريد، لعل 
ميدان التحرير يعطي للحب حصانة، 
ولعل ح���ب الوطن يعل���ن عن وجود 
الحب!«. يتحدث أحمد حمدي - مدرس 
موس���يقى ومطرب - ع���ن الحب في 
حيات���ه، وكيف يتع���رض للعديد من 
المش���اكل مع حبيبته ف���ي مجتمع ال 
يؤم���ن بالحب وال يعت���رف به. أحمد 
وحبيبته من المواظبين على الذهاب 
الى مي���دان التحرير، من���ذ 25 يناير. 
»يمنحني مي���دان التحرير الصدق مع 
نفسي ومع حبيبتي، كنا نلتقي دائمًا 
على كوبري قص���ر النيل، ولما قامت 
الثورة صار المي���دان مالذنا، دافعنا 
مع���ًا عن مص���ر وعن حريته���ا لننال 
المصري  المجتمع  فوجدن���ا  حريتنا، 
قد تغي���ر، وأصبح المواطن المصري 
أكثر تفهمًا لنا«. هبة - حبيبة أحمد - 
تمتلك صوتًا جمياًل، تحاول احتراف 

متاعب العش���اق العرب ال تنتهي. قدر العش���ق أن يظل ُمراَقبًا وُمتربصًا 
به في مجتمعاتنا المحافظة والمنغلقة على عالقات الحّب. قدر الُعش���اق 
أن يعيش���وا تحت عيون العس���س الرافض والناق���م لقصصهم التي تولد 
وُتعاش تحت الظل. بسبب واقع متأزم، تزمت ديني وأفق ثقافي ضيق، 
أحالم العشاق صار مآلها االنهيار، مصائرهم ليست بأيديهم واختياراتهم 
غالبًا ما تغتصب. »الدوحة« اقتربت من بعض العشاق العرب، في خضم 
ربي���ع الثورات، تحدثت معهم، س���ألتهم عن حالهم وواس���تهم قلياًل في 

أوجاعهم..

الغناء، وإيجاد فرصة مناس���بة لها. 
»عل���ى الرغ���م م���ن أنني أن���ا وأحمد 
ق���د نعمل في مج���ال واح���د إال أن ما 
ربطن���ي به أكث���ر، ووث���ق رباطنا، 
ه���و مي���دان التحرير، فعل���ى أرضه 
ولدنا م���ن جديد، وعرفنا معنى الحب 
الحقيقي، وأن الثائر الحقيقي عاشق 
كبي���ر أيض���ًا، وأتمنى أن يس���تطيع 
أحم���د تذليل العقب���ات المادية لنكون 
معًا ف���ي بيت واحد، وقد أقنعت أهلي 
ب���أن الذهب كالم ف���ارغ، وأن البيوت 
المس���تقرة تتميز ببس���اطتها، وليس 
بفخامة فرش���ها. فقد اس���تطاع أحمد 
ش���راء ش���قة بنظام اإليجار القديم، 
حيث دف���ع مبلغ���ًا مالي���ًا كان معه، 
ويدفع كل ش���هر مبلغًا بس���يطًا، لكن 
أهل���ي يبالغ���ون بعض الش���يء في 
مس���ألة فرش البيت وتجهيزه«. هذه 
واحدة م���ن قصص الحب ف���ي ميدان 
التحري���ر، تجعلنا نتذك���ر كالم وائل 
قنديل الذي يتمنى أن تتاح له الفرصة 
ويجد وقتًا للتفرغ ولكتابة رواية عن 
قصص الحب التي نش���أت أثناء ثورة 
25 يناير ف���ي ميدان التحرير. وبعيدًا 
ع���ن مي���دان التحري���ر يق���ف محمود 
عل���ى كورني���ش النيل، أم���ام مبنى 

التليفزيون المصري يعانق محبوبته 
في هي���ام. اقتربنا منه فارتبك، لكنه 
فتح لنا قلبه بعدما عرضنا عليه فكرة 
الحديث عن متاعبه العاطفية، وقال: 
»أدرس ف���ي كلية اآلداب، وطلبت من 
والدي أن أخطب حبيبتي نهلة، لكنه 
طلب مني الحصول على الليس���انس 
أواًل، وإيجاد وظيف���ة ثم التفكير في 
االرتباط بعد ذلك. وقد تفهمت حبيبتي 
الحال الذي أنا فيه، وكادت تستس���لم 
لقدرها بأن تتزوج من عريس يأتي به 
أهلها، فهي تعرف أن المشوار طويل 
أمامن���ا«. نهلة بقيت تنظر وتس���تمع 
إلي���ه ورفضت التعليق أو الحديث عن 

شجونها مع الحب.

خطيئة الشباب

كما ال يعرف الحب طريقه بسهولة 
ف���ي اليم���ن حي���ث ال نج���د إال أماكن 
مح���دودة يختل���ط فيه���ا الجنس���ان، 
واقعة باس���تمرار تح���ت مرمى عيون 
اآلخرين المتلصصة. وعلى الرغم من 
تقدم المجتمع اليمني التقليدي ببطء 
نحو االنفت���اح في العالق���ات، إال أن 
أمر الحب العلني م���ا يزال من األمور 
بالحديث  المس���موح  المحرم���ة وغير 
عنها. ويبقى الحب المتاح في ش���كله 

العام هو الحب الممكن بعد الزواج.

تقول س���عاد)29 عاما(، متزوجة 
وأم لطفلين، إنه���ا ماتزال تذكر قصة 
الحب الوحيدة التي جمعتها بزميل لها 
في الجامعة، التي لم يسمح لها أهلها 
بإكمالها عندما بلغته���م أخبار عنها، 
حيث قام���وا بإرغامها عل���ى المكوث 
في البيت، تجنبًا لما أسموه »فضيحة 
محتملة«، ث���م تزويجها من ابن عمها 
الذي تؤك���د على أنه���ا تحترمه كثيرًا 
ألنه يحسن معاملتها، وتحرص على 
صون شرفه. مع ذلك، فهي لم تتمكن 
من إزاحة »الحب األول« من ذاكرتها. 
وتضيف: »ليس س���هاًل أن تزيح من 
عقل���ك وتفكيرك رجف���ة الحب األول 
التي عش���تها في حياتك في الجامعة 
)التي تعتبر المكان األول الذي يسمح 
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فيه باالخت���الط في التعلي���م اليمني 
باس���تثناء بع���ض الم���دارس األهلية 
الخاصة(، وشعور األنثى أنها كاملة 

وطبيعية«.

أّم���ا علي النّجار )اس���م مس���تعار 
لمتحدث رفض الكش���ف ع���ن هويته 
الحقيقي���ة(، وه���و أكاديم���ي يمني، 
إن���ه يح���اول اآلن خ���وض  فيق���ول 
تجربته األولى في الحب بعد انخراطه 
في التدريس الجامعي وحصوله على 
الدكت���وراه، وبعدما عانى كبتًا. فبعد 

نجاح���ه بتفوق في ش���هادة الثانوية 
العامة حصل على منحة دراسية إلى 
إح���دى دول أوروب���ا الش���رقية، لكن 
أهله أصّروا على تزويجه قبل السفر 
واصطحاب زوجت���ه معه على الرغم 
من صغر س���نه النسبي وقتها. فعلوا 
ذل���ك بدافع الخوف علي���ه من »بنات 
الغ���رب«. زوجوه زواجًا اعتياديًا من 
إح���دى القريبات. هن���اك حصل على 
البكالوريوس والماجستير فالدكتوراه 
ليعود إل���ى اليمن، »أح���اول العثور 
اآلن في الجامعة على حب لم أعش���ه 

في حيات���ي، لكن فارق الس���ن بيني 
وبي���ن طالبات���ي يقف عائق���ًا كبيرًا« 
يعت���رف، مؤكدا على أن���ه يريده حبًا 
ش���ريفًا يؤدي إلى ال���زواج، مع أنه 
يخش���ى إيذاء مش���اعر زوجته »التي 
ليس لها ذنب ف���ي أنه لم يعش قصة 

حب واحدة طبيعية في حياته«.

حروب صغيرة

يؤكد الناقد السوداني محمد حسن 
المجم���ر أن الحداثة التي تنظم الحياة 
االجتماعية في ع���دد من بلدان العالم 
العربي ظلت تعمل أفقيًا على مستوى 
المعم���ار والخدمات، ول���م تدخل إلى 
بني���ة الوع���ي االجتماع���ي لتح���دث 
تأثيرها الجذري على مستوى العالقة 
بين الرج���ل والم���رأة، وظلت تراوح 
مكانها تحت نظ���ام الضبط )العرفي( 
الذي يتجذر ف���ي الدين، ما يجعل من 
العش���اق وس���يرتهم موض���وع تندر 
وطرفة بس���بب تع���ارض وجودهم - 
كواقعة وتلبس وجناية - متعارضة 
الضغ���ط  ولتزاي���د  الع���رف،  م���ع 
الذي يس���تهجن االختالط  االجتماعي 
في الوس���ط االجتماعي. العش���اق - 
بالمعنى األدبي الموصوف جماليًا – 
يظل مصدرًا لإلله���ام في عالم صناع 
األغني���ات الطليقة التي يرقص عليها 
الجميع وه���م يرفضونها في الواقع، 
ويتابع المجمر: »ما يثير االنتباه في 
الموضوع ه���و أن التنفيس الجمعي 
الذي يتم عبر هذه األغنيات يهمل تمامًا 
أس���ماء وس���يرة أبطاله الحقيقيين، 
ليكون العشق موضوعًا للغناء فقط، 

بعيدًا عن الواقع تمامًا«.

من جانبها، تشير صفاء مطر إلى 
أن العاشق الذي يمكن أن تهبه حياتها 
وقلبها لم يدق بابها بعد، لكنها تتمنى 
أن تكون عاشقة لمن يبادلها العشق، 
وتكلل قصتهما بالزواج رغم وصولها 
س���ن الس���ابعة والعش���رين. وتحيل 
متاعب العشاق في السودان إلى نظرة 
المجتمع، والذي ال يعترف بالقلب إاّل 
في غرف���ة العمليات، فيم���ا ينظر له 
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بعد الزواج باحت���رام، لكنهt يتحول 
تحت الضغط االقتص���ادي إلى حامل 
هموم معيش���ية أكثر من حمله لهموم 
العاش���قين والمحبي���ن. واعتبرت أن 
متاعب العشاق تتجسد خصوصًا في 
الهجر والصّد والضنى التي تس���ميها 
»الح���روب الصغي���رة« لكنه���ا جميلة 
في بعض األحي���ان، وأجملها اتفاقية 

الهدنة. 

التش���كيلية رغدة  الفنانة  وتصف 
ب�المس���اكين، فهم  العش���اق  الح���اج 
يمارسون طقوسهم سرًا بسبب نظرة 
المجتم���ع ال���ذي يعتبره���ا »وقاحة« 
تس���توجب المن���ع، لكنه���ا ف���ي ذات 
الوقت شيء مرغوب، أما أشد متاعب 
العشاق وفق وجهة نظر الفنانة فهي 

عدم االلتزام من الطرف اآلخر.

وتؤك���د الصحافية نج���وى بدوي 
أن العش���ق أعل���ى مرات���ب الحب، إاّل 
أن نظ���رة المجتم���ع تخل���ق المتاعب 
وتضطهد العش���ق، وال يدوم س���وى 
ال���ذي يكلل بالزواج. ف���ي وقت تلعب 
فيه الظ���روف االقتصادي���ة دورًا في 
خلق اإلحباط والتشاؤم وعدم الرغبة 
في مواصلة مس���يرة الحياة بس���بب 
اليأس وعدم الوص���ول لغاياته، أما 
إذا حدث )التخذيل( بين أحد األطراف 
فس���تتولد األزمات النفسية وستؤدي 
ف���ي أحيان إلى االنتحار أو عدم الثقة 

بين الجنسين. 

لصوص العواطف

طالب���ة  حم���ادي  نادي���ة  تق���ول 
جامعية: »لألس���ف، العشق مرفوض 
ومط���ارد ف���ي مجتمعن���ا الجزائري، 
ربما بحكم التقالي���د والدين والعقلية 
المحافظ���ة الت���ي مازال���ت حتى اآلن 
تحكم ه���ذا المجتمع، ال يمكن لي مثاًل 
أن أمش���ي في الطريق مع الش���خص 
الذي أحب، وال أن أكلمه على الهاتف 
براح���ة واطمئن���ان«. وتضيف نادية 
متحس���رة: »خلس���ة ألتقيه، وخلسة 

أكلمه، وكأننا نقت���رف جريمة وذنبًا 
كبيرًا«. وتستطرد قائلة: »منذ الصغر 
ومجتمعنا يضع الحواجز بين األنثى 
والذك���ر، فكبرن���ا ونح���ن نعاني من 
لآلخر/الذك���ر،  الخاط���ئ  مفهومن���ا 
وحين نحب أو نعش���ق نحب ونعشق 
بخوف، نعيش حبنا في تس���تر وفي 
الخف���اء وكأن ما نقوم ب���ه أمر معيب 
أو خارج عن القان���ون. حتى المثقف 
أو المتعل���م ينظ���ر إلى عالق���ة الحب 
بحساس���ية ويرفضها ويحاربها بكل 
التي  المغلوط���ة  الديني���ة  مقومات���ه 
اكتس���بها م���ن مجتمع محاف���ظ يقهر 
الح���ب والعش���ق، والعالقات باس���م 
الدي���ن وبمفاهيم الح���الل والحرام«. 
أما حكيمة س���لماني، وهي تعمل في 
التمري���ض، فتقول: »كن���ت أحب أيام 
الثانوية شابًا وكنا نتبادل األحاديث 
أم���ام الثانوي���ة فق���ط ول���م نتجاوز 
حدودها يومًا، كانت عالقتنا واضحة 
وأمام الجميع وبريئ���ة أيضًا واتفقنا 
ال���زواج، وظلت األم���ور هكذا،  على 
حتى يوم رآني فيه أحد أصدقاء أخي 
فذهب فورًا وأخبره بش���كل مبالغ فيه 
ع���ن األمر وبصورة س���يئة«. تصمت 
حكيمة وتشحب مالمحها وهي تتذكر 
تلك األوق���ات، وتضيف وهي تتنهد: 
»وقتها عاد أخي كالمجنون إلى البيت 
وضربن���ي، وحين حاول���ت أمي أن 
تحول بينه وبيني حمل كرس���يًا كان 
أمامه ورماه علي، فأصابني في فخذي 
األيمن، من يومها وأنا أعاني من األلم 
في فخذي. معاناتي في العشق كانت 
نفسية وجس���دية أيضًا. وال يمكن أن 
أنس���ى هذا أبدًا، ألن أخ���ي ترك أثرًا 

أبديًا على جس���دي، بضربة الكرسي 
التي تش���هد على حجم المعاناة حتى 
اآلن«. ويعت���رف نور الدين بوزيدي، 
صاحب محل ألجه���زة اإلعالم اآللي: 
»تسود نظرة بأن الشاب ال يعاني ألنه 
ذك���ر وألن المجتمع ال يحاس���به على 
أفعاله عكس الفتاة، لكن هذه النظرة 
خاطئة، والش���اب يعان���ي مثله مثل 
الفتاة«. يصمت نور الدين ثم يس���رد 
أمثل���ة عن معاناته: »أن���ا مثاًل ألتقي 
بحبيبت���ي وأنا أرتج���ف من الخوف، 
ندخل حديقة أو مطعمًا وأنا أتلفت من 
حولي، خوفًا من أن أجد أحد معارفي 
أو أح���د معارفه���ا، وبقدر م���ا ألتفت 
أن���ا حول���ي تلتفت ه���ي، نحن نحب 
ونعشق ونحلم ونلتقي بلصوصية، 
ون���دري أن الناس تتلصص علينا من 
حي���ث ن���دري وال ندري«. أم���ا جمال 
س���احلي، طالب جامعي، فيؤكد على 
أن متاعب العشاق يعاني منها الشاب 
كما الفتاة، وهنا يسرد قصته: »كنت 
سعيدًا، وأعيش سعيدًا مع حبيبتي، 
كن���ا نلتقي في الجامع���ة وأحيانًا في 
بع���ض األمكن���ة العام���ة كالمطاع���م 
والحدائق وتعاهدنا على الزواج، لكن 
لس���وء حظنا لمحنا عمه���ا ذات يوم، 
وهن���ا قام���ت القيامة، حي���ث أخذها 
معه بالقوة إلى البيت وأخبر عائلتها 
باألمر فأش���بعوها ضرب���ًا، وطعنها 
شقيقها األصغر بس���كين في ذراعها. 
ودخلت المستش���فى ووصلت القصة 
لألم���ن، تدخلت أنا وعائلتي وطلبتها 
رس���ميًا للزواج، لكن عائلتها طردتنا 
من بيتهم، حاولت، لكنهم رفضوني، 
نكاية فّي وفيها وفي حبنا، وزوجوها 
م���ن رجل آخر ال تحب���ه، إنها أعراف 
المجتم���ع الت���ي تحرم العش���اق من 
الحب ومن الزواج وَتُزُج بهم في حياة 
واختي���ارات ال يريدونه���ا ويرغمون 
عليه���ا بكل الطرق«. مصير العش���اق 
في الجزائر، مثله مثل مصير نظرائهم 
ف���ي ال���دول العربية األخ���رى، ليس 
بأيديهم، بل بأيدي العادات والتقاليد 
التي صارت وحدها من يرسم طبيعة 

العالقات بين األفراد.

نحب ونعشق ونحلم 
ونلتقي بلصوصية، 

وندري أن الناس 
تتلصص علينا من 
حيث ندري وال ندري



102103 102103

رصيف أفروديت
      �سعيد خطيبي

ف���ي باري���س، الح���ب يتكل���م لغات 
العال���م المختلف���ة. يتغير طعم���ه بتغير 
فص���ول الس���نة األربعة. حيثما مش���ينا 
سنش���م عطر عش���ق جديد، بقاي���ا لقاء 
عاب���ر، صدمة خيان���ة معلن���ة أو فراق 
محتوم. ف���ي الميترو كما في الش���ارع، 
س���نصادف عش���يقين يتب���ادالن القب���ل 
والكلمات الخافتة الت���ي ال يفهم معناها 
أحد س���واهما. نصادف أحيانًا صينيين 
أو روس���يين أو كونغوليين، يمارسان 
طقوسهما المبجلة، غير مبالين بالعيون 
الت���ي تختل���س النظ���ر، وقلياًل ج���دًا ما 

نصادف عربيين يبوحان بسرهما.  
الحب في باريس يبدل ثوبه مرة كل 
سنة. ينمو ويتمرد على تنشئته األولى. 
فبعدما كان العشاق، في السابق، يكتفون 
بنقش الحرفين األولين من اسميهما على 
جذع ش���جرة، يرسمان إلى جانبهما قلبًا 
يخترقه س���هم، ويضاف���ان إليهما كلمة 
الي���وم  ص���اروا   ،Amour أو   Love
يعلقون أقفااًل، منقوش���ًا عليها الحرفان 
األوالن من اسميهما وتاريخ ارتباطهما، 
على جس���ر س���نغور، ال���ذي يقطع نهر 
الس���ين، ويرب���ط بين رصيف���ي اناتول 
فرانس وتويرلي، ليس بعيدًا عن متحف 
اللوفر، ليرميا بعدها المفتاح في النهر، 
قبل أن يتباداًل قباًل طويلة وحارة. تيمنًا 
بخرفة قديمة تقول إن الماء يطهر قلوب 

العش���اق. أو ربم���ا تأثرًا بقصة س���تاب 
وجين، في رواية »اش���تهيك« لإليطالي 
فريديركو موشيا، والتي تنتهي بتعليق 
قفل يؤرخ لحبهما، على جس���ر ميليفيو 

الذي يقطع التيبر في روما. 
نقرًا على األقفال المعلقة على جس���ر 
سنغور عبارات تفوح بالرومانسية. من 
قبي���ل: »أينما ذهبت س���تجدنني معك«، 
»الحب قدرنا«، »أن���ت حياتي« وغيرها. 
بعض الفرنسيين يرى في الفكرة تخليدًا 
لمشاعر إنس���انية، والبعض اآلخر يرى 
فيها ممارس���ة صبياني���ة، ال تخرج عن 
كونها جزءًا من س���خافات المراهقة. كما 
أن بلدي���ة باريس لم تخ���ف تخوفها من 
تبعات الممارسة، بسبب الوضع الحالي 
للجس���ر الحديدي، والقائم منذ منتصف 
القرن التاس���ع عش���ر، وال���ذي ربما لن 
يصمد طوياًل أمام حشود العشاق، وثقل 

األقفال. 
الح���ب واح���دة م���ن التج���ارب التي 
تمكننا منها مدينة  صاخبة مثل باريس. 
الح���ب ف���ي كل حاالت���ه، األفالطوني���ة 
والش���بقية.  فمتحف االيروتيكا، الواقع 
بش���ارع كليش���ي، يعرض عل���ى زواره 
ثنائيات العشق والجسد في بقاع العالم 
المختلفة، ويعود به إلى أكثر من عشرة 
ق���رون مضت، حيث كان الحب ش���ريعة 
وقانونًا يرس���م حياة األف���راد اليومية. 

وليس بعيدًا عنه س���نجد ش���ارع بيغال 
الش���هير، حيث يقف كباريه »الطاحونة 
الحمراء« )Le Moulin Rouge(، الذي 
تأسس في 1889، وحيث تتوزع محالت 
تجارة العشق التي تستقطب إليها زبائن 

من كل األعمار. 
شتاء2007، أثارت المكتبة الوطنية 
الفرنس���ية ضج���ة بتنظيمه���ا مع���رض 
»أس���رار إي���روس«، حي���ث كش���فت عن 
مجم���وع الكت���ب والمخطوطات والصور 
والرس���ائل التي تتناول الحب والجنس. 
والتي يعود بعضها إلى القرن الس���ادس 
عشر. معرض كشفت فيه، ألول مرة، عن 
نصوص ممنوعة ألشهر األسماء األدبية 
في فرنس���ا، على غرار ماركيز دو س���اد 
)1740 - 1814(، ومخطوط رواية »أحد 
عش���ر ذكرًا وحب هوس���بودار« )1907( 
لغويوم أبولين���ار، والتي وقعها حينها 
بالحرفي���ن األولي���ن من اس���مه، تجنبًا 
للفضيحة وإدراكًا منه للفحوى الجريء 
للنص، ف���ي فترة كانت فرنس���ا ما تزال 
تعيش تحت س���طوة المجتمع المحافظ. 
إضاف���ة لمخطوطات بيار م���اك أورالن 
)1882 - 1970( وجورج باتاي )-1897

1962(، صاحب »المذنب« )1943(.
توج���ب أن تنتظ���ر باري���س مايو/
أي���ار 1968، لتعي���ش ثورته���ا الثانية. 
والت���ي رفعت ش���عارًا لها يق���ول »لنكن 
واقعيين ونطالب بالمس���تحيل«. أحداث 
غيرت توجهًا اجتماعي���ًا وأحدثت حراكًا 
داخ���ل المنظمة التفكيرية للفرنس���يين، 
وحررت »الحب« من شرنقة الممنوع. من 
يومه���ا تعددت اإلص���دارات، من صحف 
ومج���الت متخصص���ة في الح���ب، كما 
ظهرت دور نش���ر متخصصة، وشركات 
إنتاج س���ينمائية ال تهتم س���وى بإنتاج 
أفالم رومانسية. على غرار داري النشر 

»بلونش« و»ميساردين«. 
الحب س���يبقى يرس���م ق���در األفراد، 
سيبقى سببًا للس���عادة أحيانًا وللشقاء 
غالبًا، س���يظل »الممكن البعيد« بحس���ب 
تعبير جورج باتاي، سيكون من الصعب 
التخل���ص منه، ولك���ن من الممك���ن جدًا 
ترويضه. ففي باريس لن يشعر العاشق 
بالوحدة، س���يجد هناك دائمًا من يؤنس 
كبته وينسيه صدمة فراق حبيب سابق.
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جميع  على  تسري  فطرة  هو  الحب 
المخلوقات بل إن أجمل مشاعره تتجلى 
الحب  قد يكون  الذي  الحيوان!  في عالم 
فيه أصدق مما لدى البشر و- على األقل 
- تسري عليه جميع مفرداته، فلم يعد 
»تبادل الهدايا« بين المحبين قاصرًا على 
إلى  أيضًا  يمتد  إنه  بل  فحسب،  البشر 
الحيوانات، التي تميل إلى تبادل الهدايا 
ملحوظ،  وبشكل  الحرفي،  بالمعنى 
خالل موسم التزاوج، كما تؤكد مصادر 

»الصندوق العالمي لحماية الطبيعة«.
الحيوانات  لنا خبيرة حماية  وتقول 
إن  كيتشكه،  ميشائيال  بالصندوق، 
األمور  من  الطيب  الطعم  ذات  الهدايا 
ومن  القرود،  بين  للغاية  المحببة 
بعض  لدى  عليها  المتعارف  العادات 
يقوم  أن  مثاًل،  البطريق،  طيور  أنواع 
ويهدي  العش،  ببناء  سويًا  الزوجان 
كل منهما إلى اآلخر المواد الالزمة لبناء 

العش.

أجمل القصص 

ال  أذرع  بمثاني  األخطبوط  يحتضن 
البحار  اثنتين، وقد نشر علماء  ذراعين 

قصة  بالسويد،  البحرية  الحياة  بمركز 
أخطبوط، عجوز يبلغ من العمر خمس 
وقد  رطاًل.   52 حوالي  ويزن  سنوات 
صغيرة  أخطبوط  أنثى  غرام  في  وقع 
أن  إلى  العلماء  ويشير  وجذابة.  السن 
هذا األخطبوط الذي يعيش في المحيط 
وقام  رآها  عندما  لونه  تغير  قد  الهادي 
انسحب  ثم  الثماني  بأذرعه  بضمها 
كل  ليتعرف  منعزل،  ركن  إلى  االثنان 
وعندما  كثب،  عن  اآلخر  على  منهما 
هربت منه طاردها وضمها مرة أخرى، 
8 ساعات.  لمدة  أذرعه  بين  واستمرت 
ويتمنى العلماء أن يكون التزاوج تم في 
األخطبوط  لون  تغير  حيث  الفترة  هذه 
األحمر  ثم  األبيض  إلى  االنفصال  بعد 

المضيء.

ومن الحب ما أسقط !

من  أنثى  مع  يجمعه  لقاء  أول  في 
نفس فصيلته، أصيب دب قطبي بحالة 
أثناء  بدفعها  قام  أن  بعد  االرتباك،  من 
أعلى  من  فسقطت  مغازلتها،  محاولته 
إصابتها  إلى  أدى  مما  مرتفع،  تل 
مسؤولون  وأوضح  شديدة.  بكسور 

ممفيس،  مدينة  في  الحيوان  بحديقة 
بوالية تنيسي األميركية، أن أنثى الدب 
العمر  من  وتبلغ  »كرانبيري«  وتدعى 
أربع سنوات، خضعت لعملية جراحية، 
عاجلة لعالج الكسور التي أصيبت بها. 
شريحتين  تركيب  تم  أنه  وأضافوا 
إلصالح  مسمارًا،  و26  معدنيتين، 
ُكسرت  التي  »كرانبيري«  سيقان  إحدى 
ارتفاعها  يبلغ  جراء سقوطها من حافة 

حوالي 4.5 متر. 
مسؤول  تومبسون  مات  وأشارت 
إلى  بالحديقة،  الثديية  الحيوانات  قسم 
في  »بايتون«  ويدعى  الذكر  الدب  أن 
الثالثة من عمره، كان قد تمت استعارته 
بوالية  بروكفيلد،  حيوان  حديقة  من 
الدببة.  إلكثار  برنامج  ضمن  إلينوي، 
وسوف ترقد »كرانبيري« بعد فشل أول 
لمدة  كوخها  في  بايتون،  مع  لها  لقاء 
تشفى  أسابيع، حتى  إلى عشرة  تصل 
تمامًا من جروحها، قبل أن يتمكن رواد 

الحديقة من مشاهدتها مرة أخرى.

ببغاء »الكوكاتو« المخلصة

الطيور  أكثر  من  الكوكاتو  يعد 
عمره  يمتد  أن  يمكن  حيث  المعمرة، 
إلى ما بين 70 و100 عام، كما أنه من 
بقدرات  ويتمتع  الطيور  أنواع  أذكى 
صوتية مذهلة، وعلى الرغم من أن هذه 
الكالم وتقليد اإلنسان  الطيور تستطيع 
مثل الببغاوات األخرى، إال أن ما تتقنه 
بشكل أكبر هذه الطيور هو تعلم األلعاب 
بما  وتستطيع  األلغاز،  وحل  والتقليد 
تملكه من مناقير حادة أن تكسر معظم 

أنواع الثمار وأكثرها صالبة.
الطيور  تلك  سمات  أبرز  ومن 
الزوجية،  حياتها  في  الشديد  إخالصها 
أغلب  في  يتزوج  »الكوكاتو«  فطائر 
حياته،  طوال  واحدة  مرة  األحيان 
البعض  ببعضهما  الزوجان  ويرتبط 
أحدهما،  يموت  حتى  حياتهما  طوال 
المحبة  طائر  اسم  عليه  أطلق  فقد  لذا 

والحرية.

الطيور  أيضًا تحب 
وتأكلها نار الغيرة !

      علي ح�سني  - قطر
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الطيور تشعر بالغيرة

أكد علماء أن الطيور تغار من بعضها 
حب  بمدى  تشعر  أنها  كما  البعض، 
صاحبها لها، مشيرين إلى أن التمييز بين 
االهتمام  أو  المداعبة  الطيور عن طريق 
يثير مشاعر الغيرة بين الطيور، مما قد 
من  العديد  وأوضحت  للشجار.  يدفعهم 
الدراسات أن ظاهرة عض الطيور ألقدام 
طبيعية  ظاهرة  تعتبر  البعض  بعضها 
جدًا، حيث تقوم الطيور بذلك لتعبر عن 
الطائر  فيقوم  رأسها،  حك  في  رغبتها 
يحني  ثم  بلطف  صاحبه  قدم  بعض 
بسهولة.  حكه  لصاحبه  ليتسنى  رأسه 
أصوات  إصدار  أيضًا  للطيور  ويمكن 
خفيفة بمنقارها عند رغبتها للنوم وهذا 
إلى  إشارة  هو  بل  الخطير  باألمر  ليس 

شعور الطائر باألمن واالستقرار.

الشمبانزي غيور على شريكه

على  جدًا  غيور  فهو  الشمبانزي  أما 
عنه  كشفت  ما  وهذا  حياته،  شريكة 
دراسة أجريت على مدى تسع سنوات، 
أن الشمبانزي الذكر يصبح عدوانيًا مثل 

شريكة  أن  في  يشتبه  عندما  اإلنسان 
حياته غير وفية. وأظهرت الدراسة التي 
في   2004 وعام   1993 عام  بين  جرت 
أوغندا،  بغربي  الوطنية  كيبالي  حديقة 
سلوك  بين  ملحوظًا  تشابهًا  هناك  أن 
فالكثير  واإلنسان،  الشمبانزي  ذكور 
منهم إما يشوه شريكة حياته أو يخرجها 

من حياته عند االشتباه في خيانتها.
أوقاتًا  هناك  أن  الدراسة  وأوضحت 
عدوانيًا  الذكر  الشمبانزي  فيها  يصبح 
وخاصة  مجموعته،  في  األنثى  تجاه 
بعرض  ترحب  أنها  في  يشتبه  عندما 
الشمبانزي  أن  من  بالرغم  آخر،  ذكر 
الشمبانزي  وتتزاوج  مسالم.  حيوان 
تقريبًا  محددة،  أوقات  في  فقط  األنثى 
في فترة التبويض، مما يجعل التنافس 
عليها قاسيًا، وفي الوقت نفسه، تمارس 
االتصال  عمد  عن  األنثى  الشمبانزي 
الجنسي المتعدد لكي تربك الذكور فيما 

يتعلق باألب الحقيقي ألطفالها.
البرية  الحياة  هيئة  خبراء  ويقول 
الشمبانزي  من  الكثير  »إن  األوغندية 
الشمبانزي  قتل  إلى  يميلون  الذكور 
مما  له،  آباء  يكونون  ال  الذي  الرضيع 
اإلناث بشدة، ولمنع هذا تحاول  يؤذي 

من  عدد  مع  التزاوج  األنثى  الشمبانزي 
الذكور خالل فترة التزاوج، حتى يعتقد 

كل واحد منهم أنه والد الرضيع«.
وأشار مارتين مولر، وهو باحث في 
يأخذ  العدوان  أن  إلى  بوسطن،  جامعة 
شكل الحراسة واإلكراه والمغازلة، حيث 
ويتزاوجان  نفسيهما  وأنثى  ذكر  يعزل 

لمدة شهر.

ويسرق من أجل حبيبته

ويحاول الشمبانزي إرضاء »حبيبة« 
فذكور  السرقة،  قلبه، وذلك عن طريق 
الفواكه  ثمار  بسرقة  تغامر  الشمبانزي 
من أجل إغراء وإرضاء اإلناث، تطبيقًا 
للمقولة المشهورة »أقرب طريق إلى قلب 
الحبيب معدته«. واكتشف فريق من علماء 
الحيوان قيام ذكور الشمبانزي باختيار 
الحقول  من  الفاكهة  ثمار  أنواع  أفضل 
واألشجار لتقديمها هدية للمحبوبة كدليل 
وقال  الرضا.  ولطلب  الشجاعة  على 
كمبرلي هوكنجز رئيس فريق البحث إن 
بعض ذكور الشمبانزي ينجح من خالل 
هذه الطريقة في استدراج اإلناث لعالقة 

عابرة أو مستمرة.
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رحل  عامًا  وسبعين  سبعة  عن 
الطغاة  وألن  أصالن،  إبراهيم  الروائي 
جعلوا الموت عاديًا جدًا هذه األيام، فلم 
ما  بقدر  المفاجأة  هو  أصالن  موت  يكن 

كان عمر هذا الشاب مفاجأة!
في  أصالن  بأن  فوجئوا  كثيرون 
هذه  عند  وتوقفوا  والسبعين  السابعة 
الحقيقة المثيرة للدهشة، ربما ليحجبوا 
عن أنفسهم الحقيقة الثانية، وهي أن هذا 

الكاتب الرهيف في الحقيقة مات.
كان أصالن ال يكبر أبدًا، وعلى الرغم 
من مظاهر التعب في الفترة األخيرة بقيت 
وشارب  وتصفيفة  شاب  ابتسامة  له 
دون جوان ودهشة طفل، لهذا لم يصدقه 
الكثيرون عندما مات، ولم يحضر عزاءه 
مقربون منه،لم يقدروا على هذا الوداع.

الموت أوضح وأسوأ حقائق الحياة، 
ال نحبه للقريبين منا ألننا نحبهم، ولكن 
موت أصالن مكروه لسببين: لحبنا له، 
وحبنا ألنفسنا، فهو نوع من الناس يترك 
في كل مكان موقفًا وفي كل زاوية حكاية، 
بكامله،  عالم  تقويض  يعني  ورحيله 
الكثيرين  عالقة  زعزعة  األقل  على  أو 
بالحياة. من بكى أصالن ليس أصدقاءه 
من  البشر  من  الكثير  بل  فقط،  المقربين 
مهن أخرى يحلو للبعض وصفهم بكلمة 

متعالية ومضللة: »البسطاء«.
ح��ي  في  مح���بوبًا  أصالن  عاش 
حي  عن  بعيد  غير  الشعبي،  الكيتكات 

نجيب  فيه  عاش  الذي  الراقي  العجوزة 
محفوظ كهولته، ولم يترك أصالن مكانه 
إال بسبب الشيخوخة التي دبت في جدران 
بيته فاضطر إلى البحث عن سكن آخر، 
المقطم  هواء  الكفراوي  سعيد  له  وزيََّن 
يكن  ولم  اآلخر.  هو  إليه  انتقل  الذي 
أصالن سعيدًا بهذا االنتقال االضطراري 

الذي انتزعه من بين جيرانه.
عندما كان مشرفًا على سلسلة روايات 
أصدر ضمنها رواية حيدر حيدر »وليمة 
السلفية  القوى  وهاجت  البحر«  ألعشاب 
أن  طالما  ناشرها،  دم  وأباحت  ضدها 
الكاتب بعيد في حصين البحر بسورية. 
تجمع األدباء والفنانون دفاعًا عن حرية 
اللقاءات  نعقد  كنا  أصالن.  وعن  اإلبداع 
في  القاهرة.  وسط  الجريون  مقهى  في 
اللقاء األول عندما َهمَّ أصالن باالنصراف 
إلى بيته أبدى الكثيرون مخاوفهم من أن 
يتعرض لطعنة في هذا الحي الذي يتزايد 
ولكن  المتشددة.  الجماعات  نفوذ  فيه 
اليوم  وفي  العودة.  على  أصر  أصالن 
استقبال  استقبلوه  كيف  حكى  التالي 
كانوا  برنس؟!«.  يا  »ولعتها  األبطال: 
سعداء ألن جارهم صار اسمه يوميًا في 
كبار  وتصريحات  الصحف  مانشيتات 
المسؤولين في الدولة. وأدركنا أنه كان 

يعرف من يعيش بينهم.
أصالن  يرددها  التي  الالزمة  كانت 

دائمًا:

- أل يا شيخ!
- يا راجل!

هذا  الشفاهي  الجملة  شبه  وفي 
اإلنتاج،  قليل  كاتب  ألسلوب  تلخيص 
يتحدث  لم  التي  للكتابة  رؤيته  يكشف 
في  يذهب  ال  التعجب  فهذا  كثيرًا،  عنها 
اتجاه واحد كل مرة، لكن تتعدد معانيه 
أصالن  يطلقه  للموقف،  طبقًا  وتتلون 
لقصة  مديح  من  به  ليحتمي  أحيانًا 
صاحبه،  فيه  استرسل  قصصه  من 
»يا  له  يقول  أن  إال  يسكته  لكي  يجد  ال 
شيخ!« ويقولها عندما ال يريد أن يمنح 
يظل  وإنما  يقول  فيما  رأيًا  نميمة  ناقل 
محايدًا خارج الحكاية، ويقولها ليشجع 
حقيقة  مستمتعًا  يكون  عندما  المتحدث 
شاردًا  يكون  عندما  ويقولها  يقول،  بما 
من ثرثار ويريد أن يوهمه - حياء - أنه 
يندهش  عندما  كذلك  ويقولها  يتابعه 
من  يختار  أن  المتكلم  وعلى  حقيقة، 
بين هذه االحتماالت النية التي يضمرها 
االستعجاب الشفاهي الذي يلخص مذهب 
وتعدد  االختصار،  الكتابة:  في  أصالن 

المعنى.
محدثه  على  أصالن  يفرض  ومثلما 
على  كذلك  يفرضها  االنتباه  ضرورة 
نحيفة،  كتب  في  سطر  كل  تجاه  قارئه 
لكنها  الواحدة،  اليد  أصابع  على  ُتَعّد 
كان  الكبار.  بين  صاحبها  اسم  وضعت 
بريد  ساعي  حياته  بدأ  الذي  الكاتب 

إبراهيم أصالن
مقدمة في علم االستعجاب

عزت القمحاوي

اأدب
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وعامل تلغراف يقول إنه تعلم االختصار 
حيث  البرقيات،  إرسال  في  عمله  من 
ينبغي أن يدفع صاحب البرقية على كل 
كلمة زائدة، لكنه لم يكن يدفع، كان فقط 
يرى من يدفعون من أصحاب البرقيات، 
وعندما صار كاتبًا رأى من يدفعون من 
تتضمنها  التي  الثرثرة  بسبب  قيمتهم 

كتبهم.
هو باألحرى تعلم من الكبار، فكان له 
ألق همنجواي وحيويته، وكان له حنان 
له تلك  أبطاله. وكانت  تشيخوف تجاه 
العزلة التي ساعدته على تأمل جماليات 
الفنون التي أحبها وتأمل كل كلمة يكتبها. 
لم يكن يقلقه مرور األعوام من دون أن 
يصدر كتابًا جديدًا. ولم يعتبر نفسه في 
سباق مع أحد، لكنه في سباق مع نفسه 
على االختصار ومراجعة ما يكتب لحذف 
وحتى  هناك.  كلمة  تغيير  أو  هنا  كلمة 
عندما اضطر إلى كتابة مقاالت في بعض 
الخارق،  المجهود  يبذل  كان  الصحف 
وكانت النتيجة حصيلة من حصيلة من 
تنتمي  للنسيان  مرشحة  غير  الكتابات 
إلى سرده القصصي والروائي أكثر مما 

تنتمي إلى جنس المقال.
سيظل  طيفه  لكن  أصالن،  مات 
التي  بالقاهرة  األثيرة  أماكنه  في  معلقًا 
من  أجيال  على  يطل  وعندما  يعشقها، 
الكّتاب أدركتهم رهافته، ويقول لهم إنه 

مات سيسألونه في دهشة: ياشيخ!
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1
نشر  أن  منذ  أصالن  إبراهيم  عرفت 
الصفحة  في  األولى  القصيرة  قصصه 
األدبية بجريدة )المساء(، وكانت صفحة 
الجمل  عبدالفتاح  عليها  يشرف  يومية، 
وبقدرته  المرهفة  األدبية  بحساسيته 
البازغة  المواهب  التقاط  على  الفائقة 
األولى. بصورة  منذ بواكيرها  ورعايتها 
على  الكبير  فضله  نكران  معها  اليمكن 
بأكمله:  مصر  في  الستينيات  جيل 
ورساميه  ونقاده  وقصاصيه  شعرائه 
واحدة  صفحة  كانت  أنها  فمع  جميعًا. 
والقصيدة  القصة  فيها  تجد  كنت  أنك  إال 
والمقال النقدي، وحتى المقال المترجم، 
من  أيضًا  الجيل  هذا  رسوم  ومعها 
ومكرم  فهمي  الدسوقي  إلى  تاج  نبيل 
اهلل  رزق  وعدلي  دسوقي  وعلي  حنين 
ومصطفى الحالج وغيرهم. وكنت تأخذ 
مكتبه  في  الجمل  عبدالفتاح  إلى  نصك 
القابع في زاوية صالة التحرير الكبيرة 
جريدة  بمبنى  العلوي  بالدور  الواسعة 
بعدد  هناك  فتلتقي  القديم  )الجمهورية( 
من أبناء جيلك من الشعراء والقصاصين 
بأصالن  التقيت  هناك  جميعًا.  والنقاد 
رجب  حافظ  ومحمد  البساطي  ومحمد 
ويحيى الطاهر عبداهلل وأمل دنقل ومحمد 
وكثيرين  كلفت  وخليل  مطر  عفيفي 

آخرين.
هو  الجمل  عبدالفتاح  مكتب  يكن  ولم 
بكتاب  فيه  تلتقي  الذي  الوحيد  المكان 
كانت  فقد  ومثقفيه.  الشباب  من  جيلك 
وبرغم  الستينيات،  مطالع  في  القاهرة 

التزال  المصمية،   1959 يناير  ضربة 
واألنشطة  والمقاهي  بالمنتديات  تعج 
مع  المنتشرة  المخاوف  رغم  الثقافية، 
الهواء في كل موقع. كان للقاهرة في تلك 
األيام تقويم أسبوعي يتيح لمن يريد أن 
على  األسبوع  أيام  من  يوم  كل  يتردد 
مكان تعقد فيه ندوة أدبية أن يفعل: من 
مصطفى  وراعيها  الحديث  األدب  رابطة 
السحرتي، إلى الجمعية األدبية المصرية 
رابطة  إلى  عبدالصبور،  صالح  ونجمها 
األمناء وشيخها أمين الخولي، إلى نادي 
القصة الذي كان يديره يوسف السباعي 
ندوة  إلى  عبداهلل  عبدالحليم  ومحمد 

نجيب محفوظ بكازينو األوبرا وصالون 
بكازينو  القباني  حسين  وندوة  العقاد 
الجزيرة على النيل وغيرها. ناهيك عن 
المقاهي من إيزافيتش وريش إلى أنديانا 
هذه  وكانت  الحميدية.  وسوق  والحرية 
من  للمثقفين  تتيح  والتجمعات  الندوات 
البعض  بعضهم  معرفة  األجيال  مختلف 

بشكل وثيق.

2
بإبراهيم  التقيت  ريش  مقهى  في 
أصالن للمرة األولى على ما أذكر، عرفنا 
عليه أحد ألمع النقاد الذين اختفوا بعد أن 

شاعر البساطة 
واأللق المضيء

     د. �سربي حافظ - جامعة قطر



108109 108109

عز  في  وهو  قلمه  كأخيل حربته/  كسر 
المرموق  السوداني  الناقد  العطاء، وهو 
معه  يعمل  كان  الذي  محمد  الدين  محيي 
في »ماركوني للتليغرافات« والذي أصبح 
التليفونات،  بعد جزءًا من مصلحة  فيما 
وقتها  يتردد  أصالن  إبراهيم  يكن  فلم 
بشكل منتظم على مقاهي القاهرة األدبية 
في  الصعبة  حياته  كانت  فقد  وندواتها. 
ذلك  من  تحرمه  بعمله،  الليل  ورديات 
الترف برغم أنه »يموت في الصحبة« كما 
أذكره جيدًا هو مواجهتي  ما  لكن  يقول. 
األولى، وال أقول خالفي األول معه، بعد 
أن نشر قصته األولى »البحث عن عنوان« 
في مجلة )حوار( عدد 21 مارس – أبريل 
قصة  عنوان«  عن  »البحث  كانت   .1966
ال  التي  القصص  نوع  من  حقًا،  بديعة 
منهج  أسست  والتي  فيها شيء،  يحدث 
أصالن في السرد والرؤية على السواء. 
يميز  ال  الطريق،  في  يلتقيان  شخصان 
بينهما إال الشكل، أحدهما نحيل تبدأ به 
القصة، وهو يمشى وبيده جريدة مطوية 
مزدحم،  قاهري  شارع  رصيف  على 
»الشارع الطويل الذي يقسم المدينة إلى 
الذي  النوع  من  نفسها  فالقصة  قسمين« 
يقسم البشر إلى قسمين، برغم انتمائهما 
إلى طبقة واحدة، فأحدهما كما سنعرف 
الحلمية  العجوزة واآلخر في  يسكن في 
وبشحاذ  مهمالت،  بسلة  يمر  الجديدة. 
يلتقي  أن  قبل  الرصيف،  على  كسيح 
مشترياته  لفافات  يحمل  بدين  بشخص 
الكثيرة، يحدق فيه ويقول له إنه يعرفه 
منذ كانا تلميذين في المدرسة، وإنه كان 
النحيل  فيرد  الفصل،  في  وراءه  يجلس 
ويذكره  عنه.  غريبًا  ليس  الوجه  بأن 
اسم  يتذكر  أن  ويحاول  باسمه،  البدين 
فيقول  بنفسه  له  يذكره  حتى  النحيل 
أن  من  وبالرغم  لسانه.  على  كان  إنه 
كاًل منهما يذكر اسمه لآلخر، فإن القصة 
تواصل اإلشارة إليهما بالنحيل والبدين، 
منهما  كل  ذكرها  التي  باألسماء  وليس 
من  دفق  في  البدين  يذكره  ثم  لنفسه. 
منها  يتذكر  ال  كثيرة  بوقائع  الذكريات 
النحيل شيئًا، وإن كان ال يعارض البدين 
يبدي  وال  التفاصيل،  من  القليل  في  إال 
إزاء  استنكار  أي  دون  االستغراب  غير 

بعض ما يذّكره به. ويتراجع النحيل إزاء 
التي  الذكريات  البدين عليه بتلك  هجوم 
ال يتذكر منها شيئًا، حتى يلتصق بسلة 
كانت  مهما  تفصيلة،  فلكل  المهمالت. 
أصالن.  قصص  في  وظيفة  عرضيتها، 
وأنجب  تزوج  قد  البدين  أن  ونعرف 
ومرسي«  وعبده  »سميرة  وبنت  ولدين 
زميله  ويدعو  الطريق،  في  والرابع 
القديم لزيارته في بيته كي يرى األوالد. 
وما إن يسأله: »تزوجت طبعًا« ويعرف 
أنه لم يتزوج، حتى يندهش ويسأل عن 
ويتصور  مشاغل،  إنها  فيقول  السبب 
بأنها  النحيل  فينفي  مادية،  أنها  البدين 
ليست مادية، ولكنها من نوع آخر، وأن 
دونه  حالت  لسنوات  امتدت  ظروفًا  ثمة 
أنها  »البد  البدين:  يعلق  والزواج، حتى 
البدين  ويواصل  جدًا«.  آخر  نوع  من 
حتى  بذكرياته  النحيل  على  الهجوم 
حجزته  أتوبيس  منهما  بالقرب  يفرمل 
بأن  سعيدًا  البدين  فيه  فيقفز  اإلشارة، 
يهمس  النحيل  بينما  حجزته،  اإلشارة 
الزحام  غيبه  وقد  وراءه  يده  يمد  وهو 
داخل األتوبيس الذي يمضي: »العنوان.. 

لم تعطني العنوان!«.

3
التي  القصة  مخّل هي  باختصار  هذه 
من  أن  فوجدت  مؤخرًا،  قراءتها  أعدت 
الممكن أن تكتب عنها صفحات وصفحات. 
فأنت ال تعرف حقًا بعد الفراغ من قراءتها 
ال،  أم  زميلين  والبدين  النحيل  كان  إن 
أم  حقيقة  الذكريات  هذه  كل  كانت  وإن 
من  أيًا  أبدًا  يتذكر  ال  فالنحيل  مختلقة! 

البدين  ذاكرة  بها  تتدفق  التي  الوقائع 
الخصبة. بل وإذا تذكر شيئًا فإنه يريق 
به الشك على ما يذكره البدين، بالرغم من 
أن النحيل يطلب العنوان الذي ال يحصل 
تعرف،  لكنك  القصة.  نهاية  في  عليه 
خاصة لو كنت من قراء السيتنيات التي 
كان ينتشر فيها الخوف مع الهواء في كل 
َر كتابها أليات تشفير نصية  موقع، وطوَّ
بحساسية  قراؤها  تمرََّس  كما  خاصة، 
تغير  سر  الستيني،  النص  شفرات  فك 
في  المفاجئ  وقفزه  منه،  البدين  موقف 
اإلشارة دون  في  توقف  الذي  األتوبيس 
أو  حدس،  بعدما  العنوان،  يعطيه  أن 
التي  المشاغل  أن  من  تخّوف  األقل  على 
حالت لسنين دون زواج زميله البد أنها 
وراء  بسببه  غاب  جدًا«  آخر  »نوع  من 

الشمس كما كانوا يقولون وقتها.
أو  قريب  من  تشير  ال  القصة  لكن 
مترعة  أنها  برغم  السياسة،  إلى  بعيد 
البشر  تقسم  والتي  المضمرة  بالسياسة 
الطويل  الشارع  يقسم  كما  قسمين،  إلى 
»الحلمية  في  ظل  الذي  القسم  المدينة. 
واآلخر  البدين،  يسكن  حيث  الجديدة« 
من  وهي  العجوزة  إلى  انتقل  الذي 
أن  البد  والتي  وقتها  الجديدة  المناطق 
مشاغله التي عاقته عن الزواج ألقت به 

إليها.

4
أصالن  إبراهيم  كتابة  تفرد  ينبع 
صاحبها،  تشبه  كتابة  أنها  من  وتألقها 
الحياة.  في  الثرية  تجربته  من  وتنتح 
الحياة  برغم شظف  إبراهيم  فقد حرص 
خصوبة  عن  الكشف  على  عاشها،  التي 
الرقعة  بضيق  تتسم  التي  الحياة  هذه 
والحياة  بالتجارب  وازدحامها  وثرائها 
فيه  الذي عاش  الحي  الحال في  كما هو 
اهلل  فضل  ومنطقة  إمبابة  حي  وخلده، 
عثمان بها خاصة. حرص على تعويض 
بالحفر  الجغرافي،  العالم  رقعة  ضيق 
ابن  فهو  مسبوقة.  غير  أعماق  إلى  فيه 
الغربية  ريف  من  هاجرت  ريفية  أسرة 
إمبابة خارج  )كانت  المدينة  أطراف  إلى 
مر  على  تصبح  أن  قبل  وقتها،  القاهرة 
قلبها(  في  فيها  الذي عاشه  القرن  نصف 

كانت حياته الصعبة 
في ورديات الليل 

بعمله، تحرمه من 
التردد بانتظام على 
مقاهي األدب برغم 

أنه »يموت في 
الصحبة« كما يقول
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واضطر األبناء للعمل مبكرًا بعد ما تيسر 
ض تقتير  لهم من تعليم. لكن إبراهيم َعوَّ
باهظ  لثمن  واستئدائها  عليه،  الحياة 
بالقراءة.  بالشغف  له،  وفرته  ما  لكل 
كّون مكتبته بحرص يوسف النجار على 
تكوين مكتبته والحفاظ على خصوصية 
في  الفقيرة  الحجرة  في  الصغير  فضائه 
يدير حياته  أن  الحزين(. وحاول  )مالك 
بين العمل والتجارب الحسية بشبق بطل 
وخرج  للحياة.  وحبه  النيل(  )عصافير 
أواًل  النيل  إلى شاطئ  الحارة  من فضاء 
ثم إلى وسط المدينة الغاص بالضجيج 
مثلهما.  جديدة  عوالم  مستكشفًا  والرؤى 
في  محمد  الدين  لمحيي  زمالته  وكانت 
العمل بماركوني دافعًا ألن يكون الخروج 
إلى وسط البلد خروجًا فعااًل فيه. حيث 
واسعة  آفاقًا  الزمالة  تلك  له  فتحت 
الثقافة  حاضر  في  يدور  ما  معرفة  في 
المصرية والعربية التي كان محيي الدين 

محمد من ألمع نجومها وقتها.
إلى ساحة  لكن ما ميز وفود أصالن 
كتاب  من  غيره  عن  الستينية  الكتابة 
هذا الجيل الالمعين أنه لم يبدأ بتجارب 
كما  الذاتية  السيرة  عوالم  إلى  قريبة 
اإلنسان  )أيام  فعل عبدالحكيم قاسم في 
في  عبداهلل  الطاهر  يحيى  أو  السبعة( 
برتقااًل(  تثمر  كبيرة  شجرات  )ثالث 
بدأ بقصص  و)الدف والصندوق(، وإنما 
قصيرة المعة من نوع »البحث عن عنوان« 
تقتنص جوهر الحالة العامة في اللحظة 
وتجسدها  عنها  تصدر  التي  الحضارية 
بدقة وتألق. لذلك كانت مجموعته األولى 
)بحيرة المساء( 1971 مجموعة الفتة، لم 
القدرة  وفي  وقتها،  األهمية  في  تعادلها 
على اقتناص جوهر اللحظة، إال مجموعة 
صدرت  التي  )الخطوبة(  طاهر  بهاء 
بعدها بشهور قليلة. ففي هذه المجموعة 
جوهر  تقطير  أصالن  إبراهيم  استطاع 
حالة البؤس الداخلي الذي يعيشه إنسان 
مرحلة االنكسار المستشرفة لهزيمة 1967 

والتالية لها، والراصدة ألوجاعها. 

5
جوهري  هو  ما  باقتناص  الولع  هذا 
أكثر  عن  والبحث  عرضي،  هو  ما  خلف 

يميز  ما  هو  له،  تجسيدًا  الجزئيات 
عندي.  كله  السردي  أصالن  مشروع 
الحزين(  )مالك  التالي  العالمة  فكتابه 
لحظة  القتناص جوهر  اآلخر  هو  يسعى 
تخلقت  التي  الهزيمة  وانتصار  التقوض 
لصدور  التالية  العشر  السنوات  في 
مجموعته األولى. فقد جاءت هذه الرواية 
منجز  بددت  أخرى  هزيمة  بعد  الجميلة 
 ،1973 حرب  في  األولى  الباهرة  األيام 
الصهيوني  العدو  قوات  بتمركز  وانتهت 
القاهرة،  من  كيلومترًا   101 مبعدة  على 
سمي  ما  طوال  شارون  صالفة  ومرغت 
كرامة   ،101 الكيلو  بالثغرة ومفاوضات 
فصول  تكتمل  ولم  التراتب.  في  مصر 
الفعلي،  الهزيمة  بانتصار  إال  هوانها 
وذهاب السادات صاغرًا إلى القدس بعدما 
 1977 يناير  و19   18 مظاهرات  جردته 
انتهى  صلحًا،  يستجدي  شرعية  كل  من 
سماء  في  الصهيوني  العدو  علم  برفع 
أنها  ذلك  قبل  تّدعي  كانت  التي  القاهرة 
قلب العروبة النابض، بينما بقيت األرض 
أعقب  ما  لكن  االحتالل.  تحت  العربية 
طوال  عليها  وترتب  السياسية  الهزيمة 
عقد السبعينيات ومع بداية الثمانينيات، 
الزمن السردي ل�)مالك الحزين( كان أكثر 
فداحة وأشد وطأة على اإلنسان المصري. 
الطبقة  كرامة  المرحلة  تلك  مرغت  حيث 
مباءة  في  كلهم  مصر  وفقراء  الوسطى 

تناقضات مرحلة االنفتاح التالية.
على  لتقبض  الحزين(  )مالك  فجاءت 
تعد  لم  أن  بعد  يتداعى  عالم  تفاصيل 
أي  منحه  على  قادرة  القديم  الحلم  قدرة 
عالم  باألحرى  أو  التماسك،  من  قدر 
الهدم  معاول  عمدًا تحت ضربات  يقّوض 
البغيضة.  االنفتاح  آليات  في  المتمثلة 
على  لتكتب  الجميلة  الرواية  هذه  جاءت 
التداعي، وتشبث  عملية  تفاصيل  الورق 
أبناء هذا الحي القديم بلحظات قليلة حية 
وسط غبار عملية التقويض المتطاير من 
مستويات  من  مستوى  في  فهي  حولهم. 
التقوض  عملية  رواية  النقدي  التحليل 
الستينيات:  رسخته  ما  لكل  الشاملة 
واألمل  بالتحرر  الستيني  الحلم  تقوض 
طبقة  وصعود  أفضل،  مستقبل  في 
من  تحدثه  ما  مدى  التدرك  جديدة  فظة 

كان  مكانيًا  العالم  هذا  وألن  خراب. 
أصالن  إبراهيم  فيه  عاش  الذي  العالم 
في إمبابة حياته كلها، جاءت كتابته له 
كتابة متوهجة صادرة عن خبرة عميقة 

بموضوعها. 

6
في  أصالن  إبراهيم  أسس  أن  وبعد 
األقصوصة  جنسي  في  األولين  عمليه 
ذاك،  المتميز  السردي  منهجه  والرواية 
إلى عوالم قريبة من سيرته  العودة  بدأ 
في )وردية ليل(، و)عصافير النيل( التي 
ويخلق  جديد،  من  إلمبابة  فيها  يعود 
العالم  يضاهي  شيقًا  روائيًا  عالمًا  فيها 
الذي يصدر عنه النص دون أن يحاكيه. 
الذي  الفن  هو  الجميل  الروائي  والفن 
يضاهي العالم، ليرهف وعينا به، دون 
في شراك  أو  محاكاته  أسر  في  يقع  أن 
بدورة  أو  بتفاصيله  وااللتزام  نسخه 
الزمن فيها. ألن الكاتب الحاذق هو الذي 
واستخالص  التجربة  باستقطار  يقوم 
وقد  باٍق.  جوهر  من  عليه  تنطوي  ما 
استطاع إبراهيم أصالن في هذه الرواية 
السردية  نصه  بنية  يحيل  أن  البديعة 
التي  المكانية  للبنية  معادل  إلى  ذاتها 
وأن  كله،  القصصي  عالمه  فيها  يدور 
يحول إيقاع السرد وتداخل األزمنة فيه، 
وعدم االلتزام بأي تسلسل لألحداث إلى 
ولعمل  الحياة  إليقاع  الروائي  المعادل 
الذاكرة الشعبية التي لم يشذبها التعليم 
التتابع.  على  قدرتها  المنطق  يرهف  أو 
أن  للقارئ  يمكن  والذي  الحدث،  ألن 
يعيد خلقه وترتيبه كلما أوغل في قراءة 
الرواية، اليقدم إليه إال من خالل ومضات 
وتتجاور  تتراكم  سردية  لحظات  أو 
وتتفاعل ليعكس مسارها نفسه، وعالمها 
بنية  والتفاصيل،  بالشخصيات  المترع 
بالبشر  المكتظ  الشعبي  »إمبابة«  حي 
المزدحم  والتخمة،  االختناق  حد  إلى 
باألشياء والنفايات والتواريخ، العاري 
من أي ترف أو جمال لشدة فقره المادي، 
االجتماعي  القاع  من  بالقرب  وقبوعه 
القاهري. ولكن هذا العالم الفقير إلى حد 
للحصول  أفراده  يكدح  والذي  الشظف، 
تحت  يتحول  العيش،  لقمة  على  بالكاد 
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السردية  أصالن  إبراهيم  معالجة  وقع 
مترع  شفيف  إنساني  عالم  إلى  المرهفة 
بالعواطف البشرية واألحالم والتواريخ 

والحكايات التي النهاية لها.
 

7
قبل  أصالن  إبراهيم  كتب  حينما 
»تجريد  بعنوان  باألهرام  مقال  في  عام 
السمكة« )28 ديسمبر 2010( عن زيارته 
األولى للعراق، وقال: »عندما دعيت إلى 
 1972 العام  في  ببغداد  الثاني  المربد 
فيها  أغادر  التي  األولى  المرة  كانت هي 
كان  بداياته  في  المربد  وألن   ... مصر 
حضره  ونقادهم،  للشعراء  مهرجانًا 
منهم  أذكر  ستة  تلك  الثانية  دورته  في 
شاكر  محمود  الشيخ  الكبير  المحقق 
وسامي  النقاش  ورجاء  القط  والدكتور 
وهؤالء  مطر،  عفيفي  والشاعر  خشبة 
جميعًا رحلوا ولم يبق حيًا من الوفد حتى 
اللحظة إال الدكتور صبري حافظ  وكاتب 
ولو  عمرينا  اهلل  أطال  السطور،  هذه 
قلياًل. كان الجميع شبابًا، وهكذا بغداد«. 
لمستني  بعد،  عن  المقال  هذا  وقرأت 
ودعاؤه،  الجميلة  االعتراضية  جملته 
»أطال اهلل عمرينا ولو قلياًل. كان الجميع 
شبابًا، وهكذا بغداد«. وتوقفت فيها عند 
وهكذا  شبابًا،  الجميع  كان  قلياًل!  »ولو 
في  الشيق  الحكي  تكسب  التي  بغداد« 
يكشف  خالصة.  أصالنية  بصمة  المقال 
فيها تقشف الجملة وتركيزها وبساطتها 
هو  ها  بالدالالت.  الفادح  غناها  على 
البسيطة«  الكلمات  »جواهرجي  أصالن 
البسيط  يهزني من جديد! يكشف دعاؤه 
وعي  عن  قلياًل،  ولو  العمر،  بطول  لنا 
القليل! وعن  إال  لنا  يبق  لم  بأنه  مضمر 
نداء ملتاع: ماذا جرى لنا؟ وكيف مرت تلك 
السنون؟ ولماذا انتهكت بغداد وتدهورت 
كان  الرديء؟  الزمن  هذا  في  شيء  ككل 
الجميع شبابًا، وهكذا بغداد! كلمات قليلة 
ولكنها مشحونة بالمعنى، تفتح مخزون 
المدببة على  الذكريات، وتطرح األسئلة 

النفس والعالم.
بالزمن  معلم  بضربة  إبراهيم  ذكرني 
الذي  تألقها  في  وببغداد  الجميل، 

ترينا  الذراعين  مفتوحة  به  استقبلتنا 
أفضل ما فيها، وتستوعب أفضل ما فينا. 
فلما عدت بعدها لمصر اتصلت به والتقيته 
الذكريات  وتبادلنا  »الجريون«  في 
البعيدة  الرخّية  األيام  تلك  عن  الحلوة 
كلينا  لنا  األولى  الزيارة  تلك  كانت   ...
منها:  بشيء  ذكرته  وكلما  مصر،  خارج 
بالحكي  يتدفق  حتى  إبراهيم!  يا  فاكر 
أبدأ  أن  أصعب  وما   - كان  فقد  الجميل. 
الحديث عنه بفعل كان!- حّكاًء ال يشق له 
غبار. كان مندهشًا في تلك الزيارة بوقع 
)بحيرة  الوحيدة  مجموعته  كتبه،  ما 
شهور  قبل  بالكاد  صدرت  التي  المساء( 
من تلك الرحلة، على الناس، يقول لي 
بعد كل لقاء بمجموعة جديدة من الكتاب 

العراقيين منهم وغير العراقيين:
كاتبينها  حاجة  كل  قاريين  دا   -

ياجدع!
فال تعرف كما هي العادة مع كلمات 
مجرد  هذه  كانت  إن  أصالن،  إبراهيم 
فرح  عن  تعبير  أنها  أم  تقريرية  جملة 
أم  بهم؟  إعجاب  هي  هل  دهشة؟  عن  أو 
أم تراه  تعجب من وقع ما كتبه عليهم؟ 
من وقع ما نكتبه في مصر على العرب 
مجرد  وكان  شبابًا  وقتها  كنا  خارجها. 
انتمائنا ككتاب شبان لمصر، التي كانت 
حتى ذلك الوقت، وبرغم ضربة النكسة 
كفياًل  العربي،  العالم  مركز  المصمية، 
تفتح  وأن  العرب،  كل  بنا  يحتفي  بأن 
وجودًا  حققت  قد  كنت  األبواب.  كل  لنا 
ملموسًا كناقد شاب في مجلتي )المجلة( 
وغيرهما  البيروتية  و)اآلداب(  القاهرية 

قد  إبراهيم  وكان  العربية،  المنابر  من 
)بحيرة  األولى  مجموعته  بالكاد  نشر 
الوحيدة،  المجموعة  لكن هذه  المساء(، 
والتي ظلت مجموعته اليتيمة لسنوات، 
من  به  استقبلت  ما  بكل  جديرة  كانت 

احتفاء داخل مصر وخارجها.

8
كاتبًا  أصالن  إبراهيم  كان  فقد 
السردية  ومنطلقاته  لغته  في  متفردًا 
في  الباكرة  بداياته  منذ  للعالم  ورؤيته 
نظري  أعماله  لفتت  الستينيات،  مطلع 
أن  قبل  حتى  عنه  فكتبت  البداية،  من 
)بحيرة  األولى  الالفتة  مجموعته  يصدر 
استقطبت  والتي   1971 عام  المساء( 
ظهورها،  منذ  األدبي  الواقع  اهتمام 
أصوات  أكثر  من  كواحد  مكانته  وأكدت 
منذ  وعرفته  وأصالة.  تمكنًا  الجيل  هذا 
صداقة  بيننا  وربطت  البعيد  الزمن  هذا 
األولى  رحلتنا  في  وصاحبته  حميمة، 
رحلته  وفي   ،1972 عام  العراق  إلى 
األولى إلى المغرب في الثمانينيات ولنا 
بها قصص تستحق أن تحكى. ثم رافقته 
أثناء زيارته للندن إلجراء جراحة القلب 
األولى. وأهم من هذه المعرفة اإلنسانية 
الحميمة والتي تحتاج إلى وقفة خاصة 
الكاتب  وراء  اإلنسان  عن  للكشف  بها 
الذي حرص على استقالله وكرامته في 
زمن التردي والتبعية والهوان، وخيانة 
المثقفين ألنفسهم ولقيم شبابهم الثقافي 
المعرفة  هذه  من  أهم  أقول  األولى. 
الحميمة والمهمة هي معرفتي به ككاتب 
وكمشروع سردي متميز، كتبت عن عدد 
الواقع  في  وهي  أعماله،  من  قليل  غير 
قليلة. فقد كان أصالن كاتبًا مقاًل شحيح 
طويلة  مسيرة  في  يكتب  لم  إذ  اإلنتاج. 
امتدت لنصف قرن من الزمان غير ثالث 
المساء(  )بحيرة  قصصية  مجموعات 
من  و)حكايات  والرداء(  و)يوسف 
فضل اهلل عثمان( وثالث روايات )مالك 
الحزين( و)وردية ليل( و)عصافير النيل( 
ومتتالية سردية )حجرتان وصالة(. لكن 
شحة إنتاجه تتناسب تناسبًا عكسيًا مع 
غنى هذا االنتاج األدبي، وعمق معرفته 

بالواقع واإلنسان.

جاءت )مالك 
الحزين( لتقبض 

على تفاصيل عالم 
يتداعى بعد أن لم 

تعد قدرة الحلم 
القديم قادرة على 

منحه أي قدر من 
التماسك
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حوار

يذه���ب عبدالمنع���م محمود ف���ي هذا 
الحوار إلى أن »الواقع األدبي اليوم تعبير 
مفخ���خ وزئبقي« وألنه ليس ممارس���ة 
يومية س���لوكية، فإن الخاسر دائمًا هو 
األديب نفس���ه، كوجه للمواطن البسيط 
في مبارياته اليومية مع السلطة، واقع 
ه���ذا الحال ينط���ق عن ممارس���ة أدبية. 
»تحت ظالل األشجار في حضور الجوع 
والظمأ، ومحص���ورة في األزقة دون أن 
تكون قادرة على الوصول حتى للقارئ 
العام. وف���ي تقدي���ر عبدالمنعم محمود: 
»ال أحد س���يعي اليوم م���ا نحتاجه تمامًا 
للوصول إلى مشهد ثقافي حقيقي كامل. 
ألنه من يريد أن يسمي ذلك عليه في البدء 
أن يسمي ما نحتاجه تمامًا للوصول إلى 

مشهد حياتي حقيقي كامل«.
أج���رى الح���وار الكات���ب الس���وداني 
عبدالرحمن س���عد الذي يقول في تقديمه 
لمواطن���ه: عبدالمنع���م محم���ود كات���ب 
س���وداني ذو طبيعة كتابية مغايرة في 
الكتابة السردية والمقال الصحافي. كتب 
القصة القصيرة جدًا، وأخرج مجموعته 
الخاصة بها عام 2009 بعنوان )متس���ع 
آخر(، وفاز بجائ���زة نبيل غالي للقصة 

بمجموعت���ه )حزمة أرق( ع���ام 2010، 
أس���س مع ثلة من الُكتَّاب الس���ودانيين 
في الرياض )جماعة ش���رفات الثقافية(. 
وهو أيضًا من المؤسس���ين لفكرة منتدى 

القصة القصيرة جدًا في السودان.

أجناس  م��ن  لعدد  الكتابة   §
أم  تشظٍّ  أه��ي  اإلبداعية  الكتابة 
تكاُمل للذات المبدعة، ومعلوم أنك 
تكتب القصة القصيرة جدًا والقصة 

القصيرة والرواية والمقال؟
- التشظي الحاضر في الحاضر هامشًا 
ومرك���زًا يجعل م���ن النص نص���ًا متفتِّتًا 
.. نّص اللحظِة الراهن���ة، تتصدَُّع عبره 
الكتابة  ُب احتماالت  بنيُة الكالِم وتتخصَّ
وإحاالتها المتزايدة وفق ما ُتعلُنه الذات 
من انش���راٍخ وقلٍق وانفصاٍم ال سيما في 
بحِثه���ا الدائب عن حريات داخلية تعادل 
أو تقاسم واقعا غير حر وكفيفًا وُمنكِسرًا 
حد االنكسار..التعدد في ضروب اإلبداع 
ن لما يحده  الكتاب���ي ما هو إال رفض ُمبطِّ
التجنيس..إنها كتاب���ة تحاول أن تكون 
طليقة وتحرر اللغة من نفسها وال تحيي 

اآلخر إال عبر موته.

جدًا  القصيرة  القصة  ع��ن   §
تعتبر  وهي  األولى،  ومطبوعتك 
األدبي  الجنس  لهذا  مطبوعة  أول 
كيف  السودان،  في  القديم  الجديد 
تراها حيث كثير من الُنقَّاد يميلون 
وبعض  تجنيسها،  إلش��ك��ال��ي��ة 

الُكتاب يستسهلونها ؟
- كثيرًا ما تؤرقني الكلمة الزائدة التي 
ال تعن���ي ش���يئًا، ففي خطابن���ا اليومي 
نالحظ ترهاًل شديدًا في الكالم، فالجملة 
التي س���عتها خمس كلم���ات نقولها عبر 
خمس عش���رة كلمة أو يزي���د، ومن هذا 
المنطلق عندما أكتب قصة قصيرة يكون 
الهاجس بعد اكتم���ال الفكرة هو هاجس 
ح���ذف الزائد م���ن األطراف، ه���ذا الولع 
الش���ديد بالتكثيف قادن���ي لكتابة القصة 
القصيرة جدًا، وعبره���ا يمكنك قول كل 
األش���ياء بكلمات مع���دودة ومضغوطة 
وكأن���ك ال تقولها، إنها حال���ة متحركة 
الداللة وتش���رك معه���ا الق���ارئ كمنتج 
آخ���ر للن���ص. مجموع���ة )ق ق ج( التي 
صدرت باسم )متس���ع آخر( عام 2009 
كانت منعطفًا مهمًا في مسيرتي األدبية، 

الكاتب السوداني عبدالمنعم محمود:

أديب اليوم
ال يقف مع الخاسر

عن واقع األدب في عالم موصوف بالتش���ظي واالنكس���ار، وعن أحوال 
المتلقي في المش���هد اإلبداعي الس���وداني، وقضايا القصة القصيرة جدًا، 
وجدوى الجائزة.. يأتي هذا الحوار مع الكاتب عبدالمنعم حس���ن محمود 

بمناسبة فوزه بجائزة الطيب صالح )تشرين األول/أكتوبر 2011(.

حوار - عبدالرحمن �سعد-اخلرطوم
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وقد القت اهتمامًا نس���بيًا من قبل بعض 
النق���اد ولم يكن هو االهتم���ام المرجو..
ولكن في الوق���ت الراهن وباعتبارها من 
المجموعات األولى في هذا المجال أعتقد 
أن التجرب���ة كانت ناجحة لحدٍّ ما. أعرف 
بعض الن���اس يحفظون نصوصًا كثيرة 
م���ن ه���ذه المجموعة، وأع���رف آخرين 

رموها منذ قراءتهم للنص األول ..
أما عما ُتسمِّيه باالستسهال في كتابة 
)ق ق ج( ذل���ك ألنه���ا ص���ارت ش���بيهة 
بالظاه���رة أو الحم���ى ..ال���كل يكتبها.. 
صحيح أن صفحات الفيس���بوك وفَّرْت 
فضاًء واسعًا لشبابنا في التعبير األدبي 
بش���تى مجاالت���ه، وق���د أَخ���َذت القصة 
القصيرة ج���دًا النصيب األوف���ر من هذه 
الكتابات، فانتش���رت المواقع وأصبحت 
)ق ق ج( شبه متاحة للجميع باعتبارها 
قابلة للتجري���ب والتدريب أيض���ًا. وُكل 
���ر، ولك���ن ما يعيب  ه���ذا أمر جيِّد وُمبشِّ
جانبًا من هذه الكتابات هو االستسهال، 
مم���ا أنتج تش���ابهًا في الفكرة والش���كل 
والمبنى، وهذا يعود لعدم االطالع على 

تجارب اآلخرين.

كتابة  ب��أن  ي��رى  من  هناك   §
القصة ما هي إال تمرين للرواية، إذا 
وضعنا في االعتبار الكاتب الكبير 
يوسف الشاروني )المصري( وهو 
ثم  عامًا  خمسين  من  ألكثر  قاص 
ل إلى الرواية، وأيضًا الكاتب  تحوَّ
/ قاسم عليوة الذي فاجأ الوسط 
الثقافي المصري بروايته )الغزالة( 
وكتابة  بالنقد  ال��م��ع��روف  وه��و 

المسرح والقصة..

ل؟ لم  - لم���اذا نصف األمر بأن���ه تحوُّ
ال نق���ول عنه إنه تجري���ب، الربكة دائمًا 
م���ا تنتاب َم���ْن يحمُل في داخل���ه حدودًا 
فاصل���ة بين ض���روب اإلب���داع، لم يعد 
هن���اك فواص���ل حديدية بي���ن األجناس 
األدبي���ة وال تداخ���ل، وال ه���ي حالة من 

الموازاة إنها ببس���اطة كم���ا يقول الناقد 
الفذ كمال أبوديب )حالة َتجاُور(، فنحن 
نعيش ف���ي س���ياق حياتي تنه���ار فيه 
الفواصل القيمية انهيارًا س���لبيًا، فِلَم ال 
تنه���ار الفواصل بين األجن���اس األدبية 
انهي���ارًا إيجابي���ًا، فالقصة ل���م تعد ذات 
القصة، وال الرواية ع���ادت هي الرواية 
بمفهموه���ا القديم، وال الش���عر أيضًا في 

تقاطعاته مع )ق ق ج( تحديدًا.

يبحَث  أْن  الُمعيب  من  هل   §
الكاتب لنفسه عن مكان في خارطة 
وعالميًا،  عربيًا  عمومًا  الكتابة 
حيُث كثير من ُكّتابنا غير معروفين 
السبب من  بأن  خارجيًا؟ هل ترى 
اإلعالم أم تقصير من جهة الكاتب 

في حق إبداعه ونفسه؟

- وه���ل الكات���ب الس���وداني معروف 
داخلي���ًا - عل���ى المس���توى المحل���ي؟ - 
دعك من الخارج..فتعبير الواقع األدبي 
الي���وم تعبي���ر فخ���م ومفخ���خ وزئبقي 
يقودك لمجمل الواقع الحياتي اليومي، 
ولنس���تبدلها بواق���ع األديب الس���وداني 
الي���وم، ألن���ه هو نفس���ه واق���ع الزول 
الس���وداني، المالح���ق بهاج���س توفير 
أبسط أبجديات الحياة لنفسه وألسرته، 
واقع الزول المهم���ش المغبون الذي فقد 
حتى متعة الق���راءة الحرة، وعندما يجد 
مس���احة فارغة في ذهنه الُمشتَّت ليكتب 
ش���يئًا له قيمة يركُض ف���ي األزقة فرحًا 
ليصط���اد أحدًا جالس���ًا على حجر مغلف 
بكرتون���ة فارغة في ظل ش���جرة باهتة 

كي يجد ل���ه طريقًا للنش���ر حتى لو في 
أكث���ر الصحف تواضع���ًا عندنا، وحالما 
ينشر له تناله حالة من التضخيم لألنا ال 
تتساوى مع هذا الواقع المتقزِّم، وحالما 
يجد له موطئ قدم يجتر معاناته السابقة 
واآلنية ويس���قطها على اآلخ���ر الذي بدأ 
ف���ي تلمُّس طريق���ه األدب���ي، إنها جملة 
انهي���ارات، األدب لدينا ليس ممارس���ة 
يومية وثقافة سلوكية، وأديب اليوم ال 
تجده يقف مع الخاس���ر دائمًا كما ينسب 
إلى الشاعر اإلسباني المعروف »لوركا« 
هذه المقولة، والخاسر دومًا هو األديب 
نفس���ه كوجه آخر للمواطن البسيط في 
مباريات���ه اليومية مع الس���لطة الفوقية 

التي تتحكم حتى في ذوقه العام.

للكاتب  الجائزة  تضيف  هل   §
في رأيكم؟ 

- الجوائ���ز ليس���ت ابتكارًا س���ودانيًا 
وكذلك المس���ابقات األدبية التي عبرها، 
فه���ي فعل قدي���م ق���دم اإلبداع نفس���ه.. 
المس���ابقة م���ن مصداقيتها  وتأتي قيمة 
واحترافيتها وقيمتها األدبية ال سيما في 
بلد يعاني من صعوبة النشر ويعاني من 
حص���ار الكلمة الحرة فال تجد هذه الكلمة 
طريقه���ا إلى النش���ر إال عبر مس���ابقات 
حرة ونظيفة ومش���هود لها بشفافيتها.. 
وهنا في الس���ودان تعتبر جائزة الطيب 
صال���ح التي ينظمها مرك���ز )عبد الكريم 
ميرغني( أرف���ع جائزة من ناحية قيمتها 
األدبية وجواز مرور ودافع ليس بالهيِّن 
لمزي���د من اإلب���داع. وم���ن ناحية أخرى 
وفي بلد يعاني مبدعيه ش���ظف العيش 
تعتب���ر المس���ابقات، على قلته���ا، أماًل 
في فكفكة بع���ض الحوائج المادية. فلو 
تصيََّد المبدع مسابقة هنا أو هناك فليس 
في ذلك عي���ب، بل بالعكس تمامًا، علمًا 
بأن كثير من كبار كتاب العالم اش���تهرت 

أعمالهم عبر المنافسات األدبية.

تؤرقني الكلمة 
الزائدة وهذا الولع 

بالحذف قادني إلى 
القصة القصيرة جدًا



114115 114115

الكبير الذي كانت ألشعاره   إيليا أبو ماضي الشاعر العربي 
في المهجر الصدارة، وأقرَّ له بعض شعرائنا هناك باإلمارة، لم 
يعّمر كثيرًا بعد أن مزقت قلبه السيجارة، فأسكتت أنغام أوتاره. 
قرأت أشعاره وأنا صبي، وحفظت بعضها عن ظهر قلب، وحملت 
دواوينه معي أثناء دراستي الطويلة، في نفس البلد الذي هاجر 
إليه وقضى فيه معظم حياته، وهو الواليات المتحدة األميركية. 

وكم كنت أتمثل بقوله عن رأي األغلبية في أمور تجهلها:

ملا  �ســاألــــــُت  عـن  �حلقيقِة   قيـَل   يل  

�حلقُّ مــا �تَّفَق  �ل�ســــو�ُد   عليِه     

فعجبُت كيف ذبحُت ثوري يف �ل�سحى  

و�لهنُد  �ســاجــدٌة  هناَك   لديِه؟    

لم أكن أعرف شيئًا عن حياته آنذاك، ولم أسمع عن إدمانه 
في  وتمعنت  سيرته  قرأت  أن  بعد  حديثًا  إال  اللعين  النيكوتين 

مسيرته.
سأتطرق في هذا المقال إلى ما كان من بعض أخباره وآثاره 
كما  عمره،  من  مبكرة  سن  في  التدخين  إدمانه  أسباب  لمعرفة 
سأتطرق إلى بعض أشعاره التي تدل على شخصيته وأفكاره. 
دراسة  وال  ماضي،  أبو  إيليا  لسيرة  سردًا  ليس  المقال  فهذا 
أدبية أو نقدية ألشعاره، ولكنه فحص طبي لسيرته وأشعاره، 
عن  نتج  وما  النيكوتين  إدمان  وهو  األول،  بمرضه  وعالقتهما 
المقال  هذا  في  من عواقب على صحته. وسأنتهج  اإلدمان  ذلك 
أسلوبًا قريبًا من أسلوبي في كتابيَّ السابقين عن مجنون ليلى)1( 

وبدر شاكر السياب)2(.

نشأته:
ماضي.  أبو  طانيوس  إيليا  ضاهر  إيليا  هو  هذا  شاعرنا 
المحيدثة  قرية  في   1891 سنة   - الروايات  أغلب  حسب   - ولد 
قوت  تكسب  تكاد  ال  فقيرة  لعائلة  الفقيرة،  الجبلية  اللبنانية 
يومها)3(. فوالده كان ضيق اليد فقيرًا غير قادر على إعالة أسرته 

البالغة ثمانية أفراد، وهم خمسة أبناء: مراد، وإيليا، ومتري، 
باإلضافة  أوجيني،  هي  واحدة  وبنت  وإبراهيم،  وطانيوس، 
إلى األم سلمى)4(. كانت تلك البيئة القروية الفقيرة سببًا مباشرًا 
لما آلت إليه حياته من إدمان وهجرة ومتاعب أثرت في مجرى 
حياته وصحته. فبسبب فقر عائلته لم يحصل في قريته إال على 
بعض الدروس االبتدائية البسيطة من مدرسة القرية التي التحق 
يسير  أن  إلى  به  ما حدا  العمر. وهذا  من  الخامسة  في  بها وهو 
على قدميه مسافة ميلين كل يوم، وهو في السابعة من عمره، 
إبراهيم  الشيخ  يديرها  كان  مدرسة  نافذة  من  السمع  ليسترق 
المنذر. وحين الحظ صاحب المدرسة شدة رغبة أبو ماضي في 
نهل العلم، دعاه إلى دخول المدرسة واالنتظام في صفوفها من 

غير مقابل)3(. وفي الثامنة من العمر أدخل المدرسة اليسوعية.

هجرته إلى مصر وبداية التدخين:
ألوالده  السماح  على  الشاعر  والد  أرغم  الشديد  الفقر  إن 
وتشجيعهم، الواحد تلو اآلخر، على الهجرة بعيدًا عن الدار إلى 
مصر وأميركا. فَأخرج شاعرنا إيليا وهو في الحادية عشرة من 
المبكرة  السن  تلك  في  وأرسله  االبتدائية،  المدرسة  من  العمر 
للعمل في دكان تبغ لخاله في اإلسكندرية بمصر، بناء على طلب 
الخال قبالن إسكندر الذي كان في حاجة إلى من يساعده براتب 
خالي  دعاني  »لقد  فيقول:  خاله  يلوم  كان  الشاعر  ولكن  زهيد. 
صاحب محل الدخان في اإلسكندرية، وسلخني من المدرسة في 
ا ال يزيد على اإلحدى عشرة سنة« )5(. وبعد أن عمل  عمر مبكر جدًّ
بائعًا للتبغ في دكان خاله لمدة سنتين، فتح شقيقه األكبر مراد 
دكانًا خاّصًا به في اإلسكندرية لبيع التبغ، فانتقل إلى العمل في 
دكان أخيه لمدة سنة ونصف، ثم عاد للعمل في دكان خاله بعد 

ما أقفل أخوه دكانه عائدًا إلى لبنان)5(. 
التبغ بورق رقيق  الدكان بلف  ر السجاير في  كان إيليا يحضِّ
بيديه، ولم تكن هناك مصانع للسجاير في المنطقة آنذاك. وآلة 
كان  فماذا  1881م.  في سنة  إال  للمصانع  اخترعت  ما  التبغ  لف 

يفعل صبي صغير مشرف على المراهقة في دكان خشبي صغير 
التسلية  سوى  ويبيعه،  بالورق  التبغ  يلف   - أحيانًا  وحيدًا   -
بآثار  ومعرفة  وعلم  خبرة  من  لدي  بما  أجزم  وأكاد  بالتدخين؟ 
التدخين في الصحة، أن إيليا أبو ماضي قد أدمن النيكوتين وهو 
في الحادية عشرة من عمره لما بدأ يبيع السجاير في مصر. وال 
شك أنه في تلك األيام لم يكن المجتمع على وعي ودراية حقيقية 

بأضرار التدخين على الصحة.
على  للتعليق  شاعرنا  حياة  عن  قلياًل  أتحول  أن  لي  بد  وال 
تدخين األطفال في مثل عمره آنذاك. ففي دراسة علمية تمت في 
كلية الطب لجامعة ماستجوسس األميركية على 1,246 طفاًل لم 
يتمكن  لم  األطفال  أن بعض  تبين  العمر  الثانية عشرة من  يتعدَّ 
السجاير. كما  قليل من  التدخين بعد تدخين عدد  اإلقالع عن  من 
تدخين  بعد  النيكوتين  أدمنوا  أطفااًل  هناك  أن  للدارسين  تبين 
سيجارة واحدة فقط )6(. فإدمان النيكوتين مثل إدمان الكوكائين، 
فيصعب  بقوة  المتعاطي  على  ويسيطر  ويأسر  بسرعة  ينشأ 
التدخين  أدمنت  قيادية  شخصيات  عرفت  ولقد  منه.  التخلص 
كرٍّ  بعد  إال  عنه  اإلقالع  عن  عجزت  ولكنها  بأضراره،  واقتنعت 
وفّر استغرقا سنوات من المحاوالت الفاشلة. وقد يكون الرئيس 
األميركي باراك أوباما أشهر المدخنين صراعًا مع التدخين هذه 
األيام. فأوباما الذي يتمتع بالقوة والعزيمة الكافية للطموح إلى 
رئاسة الواليات المتحدة، أراد أن يثبت للناخبين أنه يملك تلك 
وهو   2006 سنة  فمنذ  التدخين.  عن  باإلقالع  والعزيمة  القوة 
يحاول اإلقالع، مستعينًا ببدائل النيكوتين، ولم يفلح في اإلقالع 
طبيبه  أعلن  وأخيرًا  واالجتهاد.  الجهد  من  خالل خمس سنوات 
يستعد  الذي   - أوباما  الرئيس  أن جهود   2011 أكتوبر سنة  في 
النتخابات الرئاسة للفترة الثانية - قد نجحت أخيرًا في التخلص 

من إدمان التدخين. 
دخان  في  اإلدمان  مادة   - للنيكوتين  الكيميائية  فالخواص   
المدخن بسرعة  إلى مخ  الوصول  قادرة على  السجاير- تجعلها 
السيجارة ومروره في  بداية استنشاق دخان  فالمدة من  فائقة. 

إيليا أبو ماضي
قتلته سيجارة وخلدته أشعاره

     د. حجر أحمد حجر البنعلي- قطر

طبيب ا�شت�شاري - اأمرا�س القلب
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الكبير الذي كانت ألشعاره   إيليا أبو ماضي الشاعر العربي 
في المهجر الصدارة، وأقرَّ له بعض شعرائنا هناك باإلمارة، لم 
يعّمر كثيرًا بعد أن مزقت قلبه السيجارة، فأسكتت أنغام أوتاره. 
قرأت أشعاره وأنا صبي، وحفظت بعضها عن ظهر قلب، وحملت 
دواوينه معي أثناء دراستي الطويلة، في نفس البلد الذي هاجر 
إليه وقضى فيه معظم حياته، وهو الواليات المتحدة األميركية. 

وكم كنت أتمثل بقوله عن رأي األغلبية في أمور تجهلها:

ملا  �ســاألــــــُت  عـن  �حلقيقِة   قيـَل   يل  

�حلقُّ مــا �تَّفَق  �ل�ســــو�ُد   عليِه     

فعجبُت كيف ذبحُت ثوري يف �ل�سحى  

و�لهنُد  �ســاجــدٌة  هناَك   لديِه؟    

لم أكن أعرف شيئًا عن حياته آنذاك، ولم أسمع عن إدمانه 
في  وتمعنت  سيرته  قرأت  أن  بعد  حديثًا  إال  اللعين  النيكوتين 

مسيرته.
سأتطرق في هذا المقال إلى ما كان من بعض أخباره وآثاره 
كما  عمره،  من  مبكرة  سن  في  التدخين  إدمانه  أسباب  لمعرفة 
سأتطرق إلى بعض أشعاره التي تدل على شخصيته وأفكاره. 
دراسة  وال  ماضي،  أبو  إيليا  لسيرة  سردًا  ليس  المقال  فهذا 
أدبية أو نقدية ألشعاره، ولكنه فحص طبي لسيرته وأشعاره، 
عن  نتج  وما  النيكوتين  إدمان  وهو  األول،  بمرضه  وعالقتهما 
المقال  هذا  في  من عواقب على صحته. وسأنتهج  اإلدمان  ذلك 
أسلوبًا قريبًا من أسلوبي في كتابيَّ السابقين عن مجنون ليلى)1( 

وبدر شاكر السياب)2(.

نشأته:
ماضي.  أبو  طانيوس  إيليا  ضاهر  إيليا  هو  هذا  شاعرنا 
المحيدثة  قرية  في   1891 سنة   - الروايات  أغلب  حسب   - ولد 
قوت  تكسب  تكاد  ال  فقيرة  لعائلة  الفقيرة،  الجبلية  اللبنانية 
يومها)3(. فوالده كان ضيق اليد فقيرًا غير قادر على إعالة أسرته 

البالغة ثمانية أفراد، وهم خمسة أبناء: مراد، وإيليا، ومتري، 
باإلضافة  أوجيني،  هي  واحدة  وبنت  وإبراهيم،  وطانيوس، 
إلى األم سلمى)4(. كانت تلك البيئة القروية الفقيرة سببًا مباشرًا 
لما آلت إليه حياته من إدمان وهجرة ومتاعب أثرت في مجرى 
حياته وصحته. فبسبب فقر عائلته لم يحصل في قريته إال على 
بعض الدروس االبتدائية البسيطة من مدرسة القرية التي التحق 
يسير  أن  إلى  به  ما حدا  العمر. وهذا  من  الخامسة  في  بها وهو 
على قدميه مسافة ميلين كل يوم، وهو في السابعة من عمره، 
إبراهيم  الشيخ  يديرها  كان  مدرسة  نافذة  من  السمع  ليسترق 
المنذر. وحين الحظ صاحب المدرسة شدة رغبة أبو ماضي في 
نهل العلم، دعاه إلى دخول المدرسة واالنتظام في صفوفها من 

غير مقابل)3(. وفي الثامنة من العمر أدخل المدرسة اليسوعية.

هجرته إلى مصر وبداية التدخين:
ألوالده  السماح  على  الشاعر  والد  أرغم  الشديد  الفقر  إن 
وتشجيعهم، الواحد تلو اآلخر، على الهجرة بعيدًا عن الدار إلى 
مصر وأميركا. فَأخرج شاعرنا إيليا وهو في الحادية عشرة من 
المبكرة  السن  تلك  في  وأرسله  االبتدائية،  المدرسة  من  العمر 
للعمل في دكان تبغ لخاله في اإلسكندرية بمصر، بناء على طلب 
الخال قبالن إسكندر الذي كان في حاجة إلى من يساعده براتب 
خالي  دعاني  »لقد  فيقول:  خاله  يلوم  كان  الشاعر  ولكن  زهيد. 
صاحب محل الدخان في اإلسكندرية، وسلخني من المدرسة في 
ا ال يزيد على اإلحدى عشرة سنة« )5(. وبعد أن عمل  عمر مبكر جدًّ
بائعًا للتبغ في دكان خاله لمدة سنتين، فتح شقيقه األكبر مراد 
دكانًا خاّصًا به في اإلسكندرية لبيع التبغ، فانتقل إلى العمل في 
دكان أخيه لمدة سنة ونصف، ثم عاد للعمل في دكان خاله بعد 

ما أقفل أخوه دكانه عائدًا إلى لبنان)5(. 
التبغ بورق رقيق  الدكان بلف  ر السجاير في  كان إيليا يحضِّ
بيديه، ولم تكن هناك مصانع للسجاير في المنطقة آنذاك. وآلة 
كان  فماذا  1881م.  في سنة  إال  للمصانع  اخترعت  ما  التبغ  لف 

يفعل صبي صغير مشرف على المراهقة في دكان خشبي صغير 
التسلية  سوى  ويبيعه،  بالورق  التبغ  يلف   - أحيانًا  وحيدًا   -
بآثار  ومعرفة  وعلم  خبرة  من  لدي  بما  أجزم  وأكاد  بالتدخين؟ 
التدخين في الصحة، أن إيليا أبو ماضي قد أدمن النيكوتين وهو 
في الحادية عشرة من عمره لما بدأ يبيع السجاير في مصر. وال 
شك أنه في تلك األيام لم يكن المجتمع على وعي ودراية حقيقية 

بأضرار التدخين على الصحة.
على  للتعليق  شاعرنا  حياة  عن  قلياًل  أتحول  أن  لي  بد  وال 
تدخين األطفال في مثل عمره آنذاك. ففي دراسة علمية تمت في 
كلية الطب لجامعة ماستجوسس األميركية على 1,246 طفاًل لم 
يتمكن  لم  األطفال  أن بعض  تبين  العمر  الثانية عشرة من  يتعدَّ 
السجاير. كما  قليل من  التدخين بعد تدخين عدد  اإلقالع عن  من 
تدخين  بعد  النيكوتين  أدمنوا  أطفااًل  هناك  أن  للدارسين  تبين 
سيجارة واحدة فقط )6(. فإدمان النيكوتين مثل إدمان الكوكائين، 
فيصعب  بقوة  المتعاطي  على  ويسيطر  ويأسر  بسرعة  ينشأ 
التدخين  أدمنت  قيادية  شخصيات  عرفت  ولقد  منه.  التخلص 
كرٍّ  بعد  إال  عنه  اإلقالع  عن  عجزت  ولكنها  بأضراره،  واقتنعت 
وفّر استغرقا سنوات من المحاوالت الفاشلة. وقد يكون الرئيس 
األميركي باراك أوباما أشهر المدخنين صراعًا مع التدخين هذه 
األيام. فأوباما الذي يتمتع بالقوة والعزيمة الكافية للطموح إلى 
رئاسة الواليات المتحدة، أراد أن يثبت للناخبين أنه يملك تلك 
وهو   2006 سنة  فمنذ  التدخين.  عن  باإلقالع  والعزيمة  القوة 
يحاول اإلقالع، مستعينًا ببدائل النيكوتين، ولم يفلح في اإلقالع 
طبيبه  أعلن  وأخيرًا  واالجتهاد.  الجهد  من  خالل خمس سنوات 
يستعد  الذي   - أوباما  الرئيس  أن جهود   2011 أكتوبر سنة  في 
النتخابات الرئاسة للفترة الثانية - قد نجحت أخيرًا في التخلص 

من إدمان التدخين. 
دخان  في  اإلدمان  مادة   - للنيكوتين  الكيميائية  فالخواص   
المدخن بسرعة  إلى مخ  الوصول  قادرة على  السجاير- تجعلها 
السيجارة ومروره في  بداية استنشاق دخان  فالمدة من  فائقة. 

من  النيكوتين  ودخول  الرئة،  إلى حويصالت  الهوائية  القصبة 
ثوان  على سبع  تزيد  ال  المخ،  إلى  إلى وصوله  الدم  في  الرئة 
فقط. ومن المعروف أنه كلما بدأ الشخص التدخين في سن مبكرة 
ازدادت صعوبة اإلقالع عنه فيما بعد. والتدخين في سن مبكرة 
يجلب األمراض في سن مبكرة أيضًا. فسجّل المرضى المصابين 
بالجلطة القلبية في قطر منذ سنة 1991 حتى هذه السنة 2011 
- وهو تحت إشرافي الشخصي- قد بّين أن الجلطة القلبية تصيب 

المدخنين في سن تقل عن سن غير المدخنين بعشر سنوات.
كان إيليا أبو ماضي يتلهف إلى التعليم فلم يوفق في تكملة 
تعليمه بعد المرحلة االبتدائية، بسبب الفاقة والفقر. ولكنه قرر 
محمود  عباس  فعل  كما  معلم،  دون  أي  بنفسه  نفسه  يعلم  أن 
والتزم  التبغ،  بيع  من  كسبه  بما  الكتب  بعض  فاقتنى  العقاد، 
من  ينهل  مساًء  وعكف  واألدبية،  اللغوية  والدراسة  القراءة 
دواوين الشعر العربي، وسيجارته في فمه، حتى تمكن من نظم 
األشعار. ويقال إنه حفظ ديوان المتنبي كله عن ظهر قلب، وقيل 
إنه حفظه الحقًا في المهجر )5(. وقد قال عن حرمانه من المدرسة 
للقنوط، وشعرت  أستسلم  لم  أني  »غير  التبغ:  بيع  في  للعمل 
بدافع يحدوني للمطالعة والدرس فكنت أسهر الليل دارسًا منقبًا 
قواعد  من  نفسي  مكَّنت  أن  بعد  وانصرفت  الشموع.  ضوء  في 
)نقاًل   -  )5( الليالي«  الشعر ونظمه في هذه  إلى معالجة  العربية 
السبت 11  المهجر-  الشاعر في  التي أسسها  السمير-  عن جريدة 

أيار/مايو 1940(.
وهناك ما يدل على أنه نظم الشعر وأجاد فيه وهو في الثانية 
)مصر  فقصيدته  مبكرة.  عبقرية  على  يدل  مما  العمر  من  عشرة 

والشام( المطبوعة في ديوانه األول المذكور أعاله، قال فيها:

م�سى عــاٌم علَيّ بـــاأر�سِ م�ســــٍر  

وذ� عاٌم و�سـوف يـجيُء عـاُم    

ومـا م�ســُر �لتي ملـكـت فـوؤ�دي  

ولـكـْن  �أهُلـهـا   قـوٌم    كـر�ُم    

اللغوية  الهفوات  بعض  تقع  أن  المستغرب  من  وليس 
تلك  يتعلم  لم  ألنه  أشعاره،  بعض  في  والعروضية  والنحوية 
في  الشخصي  جهده  على  اعتمد  ولكنه  ماهر،  معلم  من  الفنون 
الجارح،  النقد  واللغويون من  النقاد  يرحمه  لم  لذلك  التحصيل. 
قاسيًا  نقدًا  األربعاء  حديث  في  حسين  طه  الدكتور  انتقده  ولقد 
ا وهو يتحدث عن ديوانه )الجداول( قائاًل: »أما إذا قصدنا نقد  جدًّ
الديوان من جهة ألفاظه وأوزانه فنحن بعيدون كل البعد عن مثل 
النحو  الوقت نفسه شيئًا من فساد  الرضا،... سنالحظ في  هذا 
الديوان  في  مما  األمثال  لك  نضرب  أن  عن  يغنينا  الشاعر  عند 
)الجداول( من خطأ ال يحتمل من شاعر مجيد..«. ثم يتابع قوله: 
»ومصدر هذا كله أن الشاعر ال يحسن علم األلفاظ واألوزان، وهو 

يريد مع ذلك أن يقول الشعر...«)7(.
ولكن الشاعر رد على اللغويين بهجاء لم ينشره في دواوينه، 
وظهر حديثًا في األعمال المجهولة للشاعر التي أصدرتها مؤسسة 

)البابطين(:
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تـَبّ  �لـنحـاُة وتـَبّ  �ملوؤمنون بهـم   

�أهُل  �ل�سخافات  و�لت�سليل و�لكذِب   

�لنحُو و�ل�رضُف و�الإعر�ُب �أجمعها  

�سـفا�سـٌف مل تـكن من قبـُل يف �لعـرِب   

هجرته إلى الواليات المتحدة األميركية:
الوطنية  الموضوعات  في  الشعر  نظم  إلى  ماضي  أبو  اتجه 
وطأة  تحت  ترزُح  مصر  فيه  كانت  الذي  الوقت  في  والسياسية 
االستعمار البريطاني. فشعره السياسي والوطني جعله عرضًة 
كامل  لمصطفى  رثاؤه  وانتشر  الرسمية.  السلطة  لمضايقات 
رئيس الحزب الوطني مما جلب له المتاعب، وأودع السجن لمدة 
المحتلة  البريطانية  السلطات  مالحقات  اشتدت  وحين  أسبوع. 
اجتذبوا  الذين  والحرية،  االستقالل  لدعاة  الفكري  وإرهابها 
الشاعر إلى دعوتهم لقصائده النارية التي كان يلقيها في المجامع 
والمنتديات الوطنية المصرية، لم يسلم من مطاردة السلطات له. 
عندها خشي عليه والده من مغبة تدخله في السياسة، فأرسل 
إلى ابنه مراد الذي كان قد هاجر إلى الواليات المتحدة األميركية، 
يطلب منه إقناع أخيه بمغادرة مصر والهجرة إلى أميركا. فلبى 
ا بلبنان سنة 1912. ولم  الشاعر رغبة والده وهاجر إلى أميركا مارًّ
تكن المشاكل السياسية هي السبب الوحيد في هجره لمصر ولكن 
كانت هناك أسباب أخرى مثل عدم نجاحه في التجارة في مصر، 
ألشعاره  والعروضيين  اللغويين  النقاد  نقد  أن  إلى  باإلضافة 
وقسوتهم وتجريحهم له، ضايقه كثيرًا وجعله يستحسن الهجرة 

إلى أميركا حيث هاجر الكثيرون من اللبنانيين.
أما هو فيقول عن سبب هجرته وتغرُّبه عن لبنان وطنه)8(:

�أر�َس   �آبـائنـا     عليـِك    �ســـالٌم  

و�ســـقى �هللُ �أنفــ�َس �الآبــاِء    

مـا  هجرنـاِك  �إذ  هجرناِك  طوعـاً  

ال تظنّي �لعقوَق  يف �الأبنـاِء    

�رضََّدْت  �أهـلِك  �لنو�ئُب  يف  �الأر  

�ِس وكانو�  كاأجنم �لـجوز�ِء    

و�إذ� �ملرُء  �سـاق  بـالعيـ�ٍس  ذرعـاً   

ركب �ملوَت يف �سبيِل �لبقاِء    

استقر  بحرًا،  وصلها  التي  األميركية  المتحدة  الواليات  وفي 
مدة  فيها  أقام  حيث  أوهايو  بوالية  »سنسناتي«  مدينة  في  أواًل 
أربع سنوات، عمل فيها بالتجارة مع أخيه مراد، ثم رحل إلى 
نيويورك سنة 1916 حيث التقى بجبران خليل جبران وميخائيل 
نعيمة وغيرهما من األدباء المهاجرين. وأسسوا في »بروكلين« 
تفرغ  ثم  ومن  األميركية،  المتحدة  الواليات  في  القلمية  الرابطة 
الشاعر للصحافة والشعر واألدب. فعمل في البداية نائبًا لتحرير 
جريدة »مرآة الغرب« وتزوج من ابنة مالكها السيدة دورا نجيب 

دياب وأنجبت له ثالثة أوالد.

فالشاعر قد رحل إلى أميركا وهو في الحادية والعشرين من 
العمر. ويبدو أنه لم يكن سعيدًا في أميركا تلك األيام بعيدًا عن 

األهل والوطن ألنه قال:

ناأى عن �أر�ِس م�رضَ حذ�َر �سيمٍ   

ففَرّ من �لعذ�ِب �إىل �لعذ�ِب    

الهموم، وال  لعالج  للناس وصفة حكيمة  كتب شاعرنا  ولقد 
أدري إذا كان قد استفاد منها هو أم ال. فوصفته تقول:

و�إذ�  مــا �أظــَلّ  ر�أ�ســـــَك  هـٌمّ  

ق�رّضِ �لبحَث فيه كيال يطوال    

مع أنه كان قد أحس بسعادة الحرية حين وصل ورأى تمثال 
الحرية فقال)8(:

�أ�سبحت حيث �لنف�س ال تخ�سى  �أذًى  

�أبد�ً وحيث �لفكر  يغدو مطلقـا    

نـف�ســي �خـلـدي  ودعي �حلننَي  فـاإنـا  

جهٌل بُـعيـَد  �ليوِم  �أن  نت�ســّوقـا    

بال  تامة  بحرية  رأيك  تعبر عن  أن  تستطيع  بأنك  فالشعور 
خوف من رقيب أو حسيب، شعور جميل. ولقد شعرت بمثل ذلك 
سنة 1969م وأنا طالب في الواليات المتحدة، فقلت في قصيدتي 

)حنين إلى الخليج(:

�أ�ســــريٌ  الأنـّـي  فــي بــالٍد  غريبٍة    

� هم ُحَرّ و�إن كنُت يف �ِسعري على �أر�سِ   

قيلًة  �أقوُل وال �أخــ�سى �ُسيــوفاً �سَ  

: �إنـــي  �أرى �لبَدر� �إذ�  الَح  بدُر �لـتمِّ   

تدخين أبو ماضي وأمراضه:
الطفولة  منذ  التدخين  أدمن  الذي  ماضي  أبو  إيليا  الشاعر 
بدأ  والصبا كما ذكرت أعاله، لم يستطع أن يتخلص منه حتى 
يحس بأضراره لما كبر. كان يدخن بشراهة قاتلة. وكان مجالسوه 
والعاملون معه مدخنين مثله. وقد وصف لنا هنري مراد عامل 
التي  المجلة  طباعة  في  ماضي  أبو  إيليا  مع  يعمل  كان  مطبعة 
أسسها الشاعر سنة 1929م وسماها »السمير« وذلك في مقابلة 
على قناة الجزيرة الفضائية إذ قال: »عندما كنت أدخل إلى مكتب 
أبو ماضي أجده مليئًا بدخان السجائر فقد كان أبو ماضي يدخن، 
وكان توفيق فخر ال يتوقف عن التدخين، ويوّلع سيجارة جديدة 
ببقايا  تفيض  المنفضة  وكانت  شفتيه،  بين  منقضية  بسيجارة 

السجائر« )9(. 
ومن المعروف أن شكل المدخن يبدو لآلخرين أكبر من سنه 
يسبب  التدخين  ألن  المدخنة،  المرأة  شكل  وخاصة  الحقيقية، 
زيادة التجاعيد في الوجه. وقد يشعر المدخن نفسه بالشيب قبل 
األوان بسبب تأثير التدخين الضار في كل خاليا الجسم. وقد شعر 
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شاعرنا بالشيب المبكر فقال سنة 1931 وهو في العقد الرابع من 
العمر:

و�أعجـُب �أالّ  �أُرى  �أ�سـيبـا !     عجيٌب م�سيبَي قبل �الأو�نِ 

تــردُّ فتى �لــع�رِض حمدوِدبــا      فاإّن   �لنو�ئـَب    عاركتُهـا 

ولقد تعثرت صحته في سنواته األخيرة وشعَر بالوهن في 
أعضائه فقال في حفلة اليوبيل الفضي لجريدته »السمير«:

     نف�ســـي حت�سُّ كـاأنـا �أثقالُـهـا       قد ُخرّيت فتخرّيْت �أع�سائي

والسقم  النحول  يّدعي  أن  إلى  أحيانًا  الشاعر  يضطر  وقد 
والمرض ويبالغ في ذلك ألغراض شعرية في حالة الحب والحزن، 
ولكن شاعرنا كان صادقًا في مرضه ونحوله. فصوره كانت تدل 
على أنه كان نحياًل ألن سموم التدخين تؤثر في مركز اإلحساس 
تضعف  التدخين  وسموم  جيدًا.  يتغذى  فال  المخ  في  بالجوع 
بااللتهابات  فيصابون  األمراض  ضد  المدخنين  جسم  حصانة 
لذلك  المدخنين.  غير  من  أكثر  والسرطان  والحمى  الجرثومية 
اّدعاء  التالية  األبيات  في  المرضية  لحالته  وصفه  أن  أعتقد  ال 
بالمرض  ا  حقيقيًّ إحساسًا  يصف  كان  ولكنه  شعرية،  ومبالغة 

وخاصة أنه جعل عنوان القصيدة )في فراش المرض(:

حاِب  كئيبٌة مر�سُت فاأرو�ُح  �ل�سّ  

بها ما بنف�سي، ليت نف�سي لها ِفدى   

نحلُت �إىل �أن كدُت �أنكر �سورتي  

ـقِم �أن �أتنّهد� و�أخ�ســـى لـفـرِط �ل�سُّ   

ى، �إذ� جّد جّدها لقد تو�ِسـُك �حُلَمّ  

تــقــّوم  مـن �أ�سـالعـَي �ملـــتــــاأّود�   

تغلَغَل  يف ج�سـمي �لنحيِل �أو�ُرهـا  

فـلـو  مل �أُقـَدّ   �لـثـوَب عـنـه تَــوَقّـد�   

أّنه  أرى  بل  بالتفاؤل،  ماضي  أبو  إيليا  الشاعر  عرفنا  ولقد 
شيخ الشعراء المتفائلين، وذلك لقوله في بيته الخالد الذي كنت 

أردده منذ صباي:

بح مـا دمت فيه      ال تخْف �أن يزوَل حتى يزوال     فتمتّْع بـــال�سّ

ولكن متاعبه الجسمية والنفسية، وخاصة مرض قلبه جعلته 
يتشاءم ويتوقع الرحيل عن الدنيا، بل يبدو أنه كان يرغب في 

الموت إذ قال في األبيات الحزينة المتشائمة التالية:

ال  تـقـلقي  يوَم  �لـنـوى �أو  فاقلقي  

ِق يــا  نف�ُس   كـلُّ   جَتّمٍع   لـتفـرُّ    

عنّفت  قـلبي  حـني  طــاَل  خفوُقه   

فــاأجاَب: بــل مُلني  �إذ� مل  �أخُفِق    

هانت معاذيري و�ساعت  حكمتي  

ملا �سمعُت حكايَة �لقلِب �ل�سقي    

وكما هو متوقع في حالة المدخن الشره مثل شاعرنا أن تكون 

فكان  السرطان،  أو  الصدر  أو  القلب  بمرض  الغالب  في  نهايته 
نصيبه مرض القلب الذي عاناه كثيرًا، وأدى إلى وفاته بالسكتة 
القلبية في نيويورك يوم 1957/11/23ولم يكن قد تجاوز 66 

سنة من عمره.
له  سبب  الذي  التبغ  ماضي  أبو  إيليا  إدمان  بخصوص  أما 
ترك  بضرورة  أخيرًا  اقتنع  فإنه  الصحية  المشاكل  من  الكثير 
فلم  متأخرًا،  جاء  التدخين  عن  إقالعه  ولكن  فعل.  وقد  التدخين 
المتأخر.  إقالعه  من  الصبا  منذ  بالتدخين  المعطوب  قلبه  يستفد 
الكثير من صفحات اإلنترنت وصف إيليا أبو ماضي  وقد تناقل 

لترك السيجارة بأسلوب أدبي كما يلي:  
التدخين  عن  انقطع  لماذا  ماضي  أبو  إيليا  الشاعر  »ُسئل 
أستغني  كنت  إني  بحيث  شديدًا  إدمانًا  التدخين  أدمنت  فأجاب: 
ثم  السيجارة،  السيجارة من عقب  إذ أشعل  أحيانًا  القداحة  عن 
منع  إلى  وأسعى  أبغضه  وصرت  التدخين  عن  فجأة  انقطعت 
أصحابي منه. أما السبب فهو: في إحدى السهرات الحميمة كنت 
أدخن كعادتي. وكان بين الساهرين طبيب خفيف الروح. قال لي 
أحدهم: يا صاحبي لماذا ال ُتقلع عن التدخين فهو يضر بصحتك 

ويحرق مالك على غير طائل؟
أن  منها  سيئاته،  رغم  كثيرة،  حسنات  للتدخين  إن  أجبته: 
السيجارة هي رفيقك الدائم تسليك وتفرج هّمك وتساعدك على 

التفكير وتشحذ القريحة، ال سيما بالنسبة للشاعر.
وكان الطبيب يصغي إلى كالمي باهتمام فلما انتهيت قال: لقد 

نسيت يا صديقي فوائد أخرى للتدخين.
وتعجب الحاضرون كيف أن الطبيب يتحدث عن فوائد التدخين 
يدم  لم  لكن سروري  حليفًا.  الطبيب  في  رأيت  إذ  أنا  وتشجعت 
أواًل:  وهي:  وشرحها،  الفوائد  هذه  الطبيب  ذكر  أن  بعد  طوياًل 
التدخين ُيبعد الكالب عن المنزل. وثانيًا: أنه يقضي على البرغش 
والهوام. وثالثًا: أن الُمدخن ال يذوق طعم الشيخوخة. وإذ رآنا 
كلنا منذهلين ننتظر شرح هذه الفوائد قال: التدخين يبعد الكالب 
برائحته  وألنه  الكالب،  يخيف  يسعل سعااًل شديدًا  المدخن  ألن 
يقصر  أنه  ثم  والهوام،  البرغش  على  يقضي  السامة  القوية 
لمرض  ُمعرض  ألنه  الشيخوخة  طعم  صاحبه  يذوق  فال  العمر 
القلب فيموت فجأة. وعلى الفور أطفأت السيجارة وودعتها إلى 

األبد«.
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شقة مهجورة

لم تكن هناك مشكلة في أن تخبط الكرة هذا الشباك، وأن 
نجعله مرم���ى نصوب اتجاهه األه���داف، وأن يظل أول من 
نزل منا إلى الش���ارع يتمرن بتسديد الكرة نحوه. كان شباك 
شقة مهجورة منذ س���نوات، وال أتذكر أن تحدث أحد أمامي 
عن أصحاب هذه الش���قة. ولم أهتم أنا وال أحد من أصدقائي 
بالس���ؤال عنهم. أسئلتنا كانت عن من يزعجوننا ويمنعوننا 
ع���ن اللعب. اكتفينا بأن ش���قتهم مهجورة، وش���باكهم ليس 
كبقية ش���بابيك األدوار األرضية التي نخش���ى من اصطدام 
الكرة بها. أحيانًا كان أحد الواقفين في بلكونة بالبيت يطلب 
من���ا أن نرحم الش���باك ونبتعد عنه. وكن���ا نعرف أن كالمه 
مج���رد تأدية واجب ول���ن يصر عليه. وسينش���غل بمتابعة 
لعبنا، وم���ع اصطدام الكرة بالش���باك معلنة عن تس���جيل 
هدف، نرفع رؤوسنا لنرى تعبيرات وجهه، فيتظاهر بالنظر 
بعيدًا عنا، ثم نلمحه يتابع اللعب ما إن نكف عن مراقبتنا له. 
كنا نسعد بمشاهدة الكبار لمبارياتنا من البلكونات، ونشعر 
بأن مس���توانا في اللعب يجذب انتباههم. ومع اس���تمرارهم 
ف���ي المتابعة تزداد ثقتنا ونبالغ ف���ي رفع أصواتنا وإظهار 
الفرح والغضب، كما نبالغ في تس���ديد الكرة بكل قوتنا نحو 
الش���باك كأننا نريد تمزيق ش���بكة المرمى وانتزاع التصفيق 

من المتفرجين.
م���رة في الليل، كنت أنتظر أصحابي أو بكلمات أدق كنت 
أنتظر س���ماعهم صوت الكرة فينزل منهم من يستطيع. طال 
انتظ���اري وتأكدت م���ن صعوبة أن ينضم إل���ّي أحد. لكنني 
ظللت أسدد الكرة نحو الشباك. ومع ازدياد تضايقي سددت 
الك���رة بقوة كأنني أريد أن أص���رخ فيهم جميعًا أن يأتوا. لم 

ترتد الك���رة إلي. ولوهل���ة ظننت أنها انحرف���ت بعيدًا عني. 
تلف���ت حولي. لم أجدها. لم تكن ك���رة صغيرة حتى تصعب 
رؤيتها في عتمة الش���ارع. نظرت إلى أعل���ى لعل أحدًا يطل 
م���ن بلكونة ويش���ير إلى مكانه���ا. وبينما كنت أنزل رأس���ي 
رأيت الش���باك مفتوحًا على امتداد الجدار كله. واس���تطالت 
درفتاه حتى المستا أسفل بلكونة الدور األول. ورأيت كرات 
كثيرة متراكمة داخل الشقة. اندهشت من قدرتي على رؤيتها 
بوض���وح بالرغم من عدم وجود ض���وء. وفكرت في أنها لو 
اندفعت إلى الش���ارع فستمأله وربما غطت العربات المركونة 
في���ه. ق���ررت أال أجري. فم���ا أراه ليس معقواًل. ولم أس���مع 
صوت انهيار الحائط وال يوجد طوب متناثر تحت الش���باك. 
باإلضافة إلى أنه ال يمكن أن تكون الشقة مغلقة على كل هذا 
الع���دد من الكرات متعددة األحج���ام واأللوان. كنت ال أصدق 
وفي الوقت نفس���ه ال أقدر على التقدم نحو الشباك ألتأكد من 
أن كل م���ا أراه مجرد وهم. بس���هولة حددت مكان كرتي بين 
الك���رات. كانت قريبة. بحيث يكفي أن أمد يدي وأنا بالخارج 
أللتقطه���ا، لكنني أحسس���ت أنني لو فعلت ه���ذا فإن الحائط 
والشباك سينغلقان علّي وأصير محبوسًا داخل الشقة. وال 
أعرف متى سيسمع الجيران صراخي، ومتى سيستطيعون 
إخراجي وكيف س���أظل بمفردي مع كل تلك الكرات. ابتعدت 
قلياًل. لم يتغير ش���يء. تناولت طوبة وقذفتها نحو الشباك. 
س���معت صوت االصطدام لكنني لم أر أين استقرت. تمنيت 
ظهور أي صديق ليكون ش���اهدًا على ما أراه. ولنتشجع معًا 
عل���ى الدخول ونقل أكبر عدد من الك���رات. فال يمكن أن يظل 
أحدن���ا في الخارج يتناول ما يرميه له اآلخر. فلن نتفق على 

منت�سر القفا�ض - م�شر
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أي منا س���يدخل. ولو استطعنا الحصول على عدد كبير منها 
س���يصير لدينا دلي���ل قوي على صدق حكايتنا. هل س���أظل 
واقف���ًا هكذا في مكاني؟. انتظ���رت أن يختفي ما أراه وتعود 
الكرة إلي. لم أستطع التس���ليم باحتمال العودة إلى شقتي 
بدونه���ا. وفي وجود كل هذه الكرات لم أتصور العودة بدون 
واحدة. وس���أظل بعد ذلك ألوم نفس���ي لعدم استعادتي لها 
وقد كانت في متناول ي���دي. تذكرت زجاجة الماء التي كانت 
على س���ور بلكونتنا. وخبطتها رغما عني بيدي. فمالت إلى 
الخارج، وبس���رعة مددت يدي ألمسك بها لكنها انفلتت مني 
ف���ي آخر لحظ���ة وهوت إلى الش���ارع، وظللت أش���عر وأنا 
أراق���ب وقوعها بأن ذراع���ي الممدودة ق���ادرة على إرجاعها 
أو أن يلتقطها ش���خص يظهر فجأة ف���ي البلكونة التحتانية. 
وعندما ارتفع صوت تهش���مها أحسس���ت أكثر بملمسها على 
أصابع���ي. وظللت أحس بالملمس طول اليوم كأن الزجاجة 
ل���م تفلت من يدي. ازداد ضيقي من أن هذا الش���باك الس���بب 
فيما يحدث ل���ي. وأن اقترابي منه صار مخيفًا. منذ ش���هور 

وبع���د انتهائي أنا وأصحابي من اللعب. وأثناء 
استراحتنا على الرصيف المقابل للشباك ظللنا 
نفكر في أن نفتحه. وننسل إلى الداخل. اتفقنا 
على أنه سيس���هل فتحه من ش���دة ما عانى 
من تسديداتنا وقد تقع درفتا الشباك بمجرد 
زحزحة طرفيها. لم نكن نعرف هل الشقة 
فيها ش���يء أم ال. لكننا كنا واثقين من 
وجود فئران ستهرب فور دخولنا، وقد 
تتعثر ف���ي أرجلنا وتتخب���ط فيها. كما 
سنجد عنكبوتًا شغل فراغ غرفة أو أكثر 
بخيوطه، وس���يرغمنا عل���ى التمهل في 
حركتنا حت���ى ال تغطي وجوهنا خيوطه 
وم���ا علق بها من حش���رات. ل���م نبالغ 
في تخيالتن���ا، حرصنا على أن نظل 
بالقرب مما يمك���ن حدوثه. فلم يكن 
هن���اك مجال لنتخيل وج���ود كنز أو 
قتيل أو أشباح. وكان كل منا يخشى 
أن يش���طح بخياله حت���ى ال يتعرض 
لسخرية اآلخرين ويبدو صغيرًا أمامهم. 
ل���م نتخي���ل أبدًا أن ه���ذا الش���باك يخفي 
وراءه كل ه���ذه الكرات. ل���و تخيل أحدنا 
هذا لتجاوزنا كالم���ه واعتبرناه أقل من أن 
نعلق عليه. فلم نكن في حاجة إلى المزيد من 
الك���رات، بل في حاجة ألماك���ن ال يوقف فيها 
لعبنا أحد، ولوق���ت ال تقطعه علينا ضرورة 
العودة إلى البيت. وقت وأماكن بدونهما كان 
العثور على كل تلك الكرات أشبه بالساعات 
الورقي���ة التي نتخيل أن عقاربها تتحرك. لم أعرف إن كانت 
الكرات ساكنة في أماكنها ألنها تنتظر دخولي إليها أم لتريني 
نفس���ها فقط وكرتي بينها. س���رحت في أنها التي اختفت أو 
ضاعت من أصحابها على مر الس���نوات، وكلهم رأوا ما أراه 
اآلن، واس���تطاعوا تحديد أماكن كراته���م في الداخل دون أن 

يجرؤوا على استعادتها.
س���معت ص���وت صديقي أحم���د وهو يج���ري نحوي. ثم 
اقترب من الشباك وس���دد نحوي الكرة. لوهلة لم أعرف إن 
كان س���ددها من داخل الش���قة أم من خارجه���ا، لكنني رأيت 
الك���رات ارتفعت ودارت حول نفس���ها دورات س���ريعة قبل 
اختفائها. صاح أحمد »حاس���ب«. لم أنتب���ه إال بعد اصطدام 
الك���رة بوجهي ونزول دم من أنفي. حكيت له عما حدث وأنا 
أرفع رأس���ي إلى أعلى حتى يكف الدم عن النزف. وغضبت 
من تصديقه الس���ريع لي لشعوره بالذنب. تركته ألصعد إلى 
شقتي. أسرع ورائي ليعطيني الكرة. تناولتها منه وأنا أرى 

الشباك ينغلق ببطء.
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أخاف من فاطمة
)رفيقتي في السكن(

فاطمة قنديل - م�شر

1
من   - أحيانًا   - األسى  ينسدل  الليل  آخر  في 

كتفي العاري كأي حمالة »توب«. 

2
رأيت فاطمة الليلة -حين فتحت باب بيتي- كما توقعت أن 
أراها: كانت تستند بظهرها إلى الجدار وترتجف، ركلتها بقدمي 
الشمع، سرت مسرعة خشية أن  وسرت منتشية كتمثال من 
 - تكشط  أراه��ا  أن  خشية  غرفتي،  إلى  أصل  أن  قبل  أذوب 

بانهماك - ما تجمد مني فوق األرض. 

3
ليست  الوحدة  أن  تفهم  أن  تريد  ال  ألنك  ذلك 
في  نادل  خصره  حول  عقدها  »مريلة«  من  أكثر 

مقهى. 

 4
كموجة.. كنت أرتعب من أن أصل إلى الشاطئ وتدوسني 

أقدام المصطافين العارية.. 
طفل  اغترفني  الشاطئ  إل��ى  أص��ل  أن  قبل  الحظ  لحسن 

وتركني أتزلج على بيته الرملي.. 

في آخر الصيف ال يحمل األطفال معهم بيوتهم الرملية. 

5
نافذة  حياتي  في  ركبتها  التي  القطارات  لكل 

واحدة..
طوال  خاللها  من  أنظر  أن  على  أصر  لكنني 

الرحلة..
غالبًا.. أضبط نفسي أدندن وأنا أدير

على  ألفها  التي  القديمة  النيجاتيف«  »بكرة 
القلب. 

6
أصبح ما تبقى من العمر قصيرًا.. قصيرًا جدًا.. 
وتمامًا.. كفتاة جميلة تضع ساقًا على ساق وبين 
لحظة وأخرى تجذب - بتوتر - طرف جونلتها. 

7
كل عشاقي لم يتواروا كما توهمت في ذاكرتي. 
في  طوياًل  أح��دق  أعد  لم  أنني  األم��ر  في  ما  كل 
في  ما  كل  معهم.  بمصيري  كفي ألتكهن  خطوط 
أنني - وبحركة تلقائية تمامًا - ربما لكي  األمر 

ن�ضو�ص
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أكتب فحسب - قلبت كفي، ولم يسعني سوى أن 
أبتسم وأنا أراهم يجوسون - بالدأب نفسه - بين 

شقوق التجاعيد. 

8
وصف لي الطبيب قطرة لعيني
ألن الدموع تجف بعد الخمسين

أنا واثقة أن هناك بركة من الدموع
تتجمع اآلن في مكان ال أعرفه في جوفي

أنا واثقة أيضًا
أن الطحالب بأخضرها الباهت كعيني

بدأت رقصتها فوقها
حسنًا.. 

سينزلق فوقها الحزن
بينما أضع القطرة كل صباح

وأخرج إلى العالم بعينين المعتين
مغرورقتين بالماء

وال أحد غيري
سيشم رائحته الالذعة.

9
س��أن��ت��زع وت���ر ك��م��ان وأم����رره ب��ي��ن جسدي 
وجسدك. أنا الشاهد الوحيد الذي أغمض عينيه 
أنا  األحجار.  على  بكفيه  وقبض  الجمع  وغافل 
شاهد عذابهما الذي يجلس اآلن جريحًا ومنزويًا 
ولو   - تنفلت  الموسيقى  علها  السمع..  يسترق 

للحظة - من َوَتر كماٍن وحيد. 

10
»زمزمية« منزوعة الغطاء ألقاها شخص ما 
وهو يعبر صحراءه. ربما لم تزل في أعماقها 
أهدئ  ربما  ووح��ي��دة..  مرتعبة  م��اء..  نقطة 
خوفها ذات يوم فتسمح لي أن تكون مرآتي. 

11
كان اليوم عاديًا،

والتاجر بعد أن أحصى جنيهاته جذب الباب الصاج لدكانه 
بذلك الصرير الذي يحدثه كل ليلة،

بالضجة المعتادة الخاطفة، تأرجح على حافة الباب حتى 

تقاربت فتحتا القفل ثم أغلقه، ومشى في الزقاق. 
كان يعرف أن أهل الزقاق قد اعتادوا تلك الضجة في آخر 

الليل،
كان يعرف أنه - بالتأكيد - لم يوقظ أحدًا 

وكان يعرف أن شخصًا ما بالضرورة سيتقلب اآلن براحة 
ويواتيه النوم. 

12
من شرفة الفندق الذي يطل على البحر كنت أتأمل شخصًا 
بعيدًا يجلس في مقهى ناء على الشاطئ.. كانت شمس الظهيرة 
سجائر  ومطفأة  أوراق  عليها:  طاولة  أمامه  وكانت  خافتة.. 
الكتابة فلم ينتبه لريح بحر  وفنجان قهوة.. كان منهمكًا في 
مفاجئة بعثرت أوراقه.. يبدو أنها كانت بيضاء ألنه لم ينهض 
ليلمها.. بعد أن رحل هبطت ولملمت كل األوراق المتناثرة.. لم 

يكن لدي سواها وعليها كتبت كل قصائدي. 

13
ليس هناك ما يدعو على اإلطالق أن تصبح أيامي جريدة 

يومية يطل نصفها كل صباح من تحت عقب الباب. 
ألقيها  ثم  أسحبها  أن  اإلط��الق  على  يدعو  ما  هناك  ليس 

جانبًا ألنني قرأت الصحف كلها على النت.
ليس هناك ما يدعو على اإلطالق أن أكون موجودة في هذه 
اللحظة التي لم أتخيلها أبدًا وأن يغرق اآلخرون رأسي في دلو 
عميق ثم يخرجونها ألعترف: أن تلك كانت - دومًا - حياتي. 

14
بالبكاء..  ألجهشت  قلبي  فوق  تراكمت  التي  الصخور  لوال 
فوق  ان��ح��داره��ا  ت��واص��ل  وه��ي  ال��دم��وع  تلك  أتخيل  لكنني 

الصخور.. ديكور رخيص ل� »كافيه«. 

15
 - أسنانه  طاقم  يخلع  عجوز  كأي   - قلبي  أخلع  ليلة  كل 
وأضعه في كأس ماء وأتأمله طوياًل ثم أكتب. أحيانًا أشبك 
الكتب  وأتأمل  المكتب  على  ساقي  وأم��دد  رأس��ي  وراء  كفي 
المكدسة كأفق يحتشد بالنجوم. ليست الصورة قاتمة إطالقًا.. 
فأنا والشعر نتشارك أيضًا - كل صباح - بقعة الشمس الدافئة 

في الشرفة الواسعة لدار رعاية المسنين التي نسكنها معًا. 

16
المرايا،  التطلع في  وستأتي لحظة تكونين قد سئمت من 
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من تأمل صورك الحديثة، من النسيان الذي يفترش صورك 

القديمة، من الغبار الذي يتطاير منها ليحوطك كإطار، ستأتي 

الصغيرة،  قططك  تمسكين  كما  شعرك  على  تقبض  لحظة 

فتكفين تمامًا عن الحركة ومرغمة تحدقين ال في المرايا وال في 

الصور وال في الغبار وال في األوراق وال في اللحظة، وإنما 

في وجه آخر. 

17
آمنًا.  فأتركه  جمجمتي  في  جسده  عقلي  يكور  أحيانًا 

أحيانًا أربت عليه فيتمطى كقط ويوقعني -بغتة - على أرض 

في  ما  جلبة  أن  فأخمن  أجده،  فال  أصحو  أحيانًا  جمجمتي. 

الليل أرغمته على أن يختبئ في »كراكيب« الذاكرة. ال أناديه 

النوم واليقظة يحلو لي  عادة قبل قهوة الصباح. ألنني بين 

أملؤها  قهوة  »كنكة«  من  أكثر  ليست  جمجمتي  أن  أتخيل  أن 

المألوفة: بن وماء ونار. ليس مطلوبًا مني سوى  بالمقادير 

أن أتكئ على حوض المطبخ وأتثاءب بينما يتصارعون. ليس 

مطلوبًا مني سوى لحظة خاطفة أرفعها فيها - بمهارة - قبل 

أن تفور. 

18
وفي تغير الفصول ال أنام بعمق، رغم أن األوراق الصفراء 
إنه  اإلط���الق،  على  لها  ذن��ب  ال  ب��ه��دوء،  فراشي  من  تنسل 
فتوقظني  تسقط  أن  فور  عليها  ينقض  الذي  الضاري  الهواء 

خشخشتها. 

19
سوى  صفوه  يعكر  لم  وموسيقى  بأنخاب  »أنيق«  وداع 

قطار توقف في قلبي وبدأ يهبط منه المسافرون.

20
أنا قررت أال أفتح لها هذا الفجر. عادت متأخرة ومنتشية 

وظلت تدق الباب على إيقاع نغمة كنت أحبها وتحبها. أنا لم 

أنها  أعرف  كنت  وقذفتها وراءها،  لملمت مالبسها  أحبها.  أعد 

ستحكي لي بانفعال عما حدث خارج الجدران ومن المؤكد أنها 

ستبتلع ما تبقى من كأسي في جرعة واحدة. بعد أن ذهبت 

جلست أرشفه في هدوء وبال ترقب رشفة رشفة، ستعود غدًا 

وتدق جرس الباب مرة واحدة وسأفتح لها وأقبل جبينها وهي 

تدخل.. مذعنة وصامتة. 

21
لماذا يتصادف وأنا عائدة - من الوداع األنيق الذي حدثتكم 
عنه منذ قليل- بدموع أمسحها بكفي بسرعة وأحرص أن تشبه 
دموع سعاد حسني في فيلم »على من نطلق الرصاص« مثاًل - 
وفي سيارتي الدافئة أن تقع عيناي على نقطة التجنيد وأرى 
حول  التفوا  وقد  البرد  من  أيديهم  يفركون  الفجر  في  الجنود 
الشاي، وثمة بخار  السكر في  يقلب  نار، وثمة عجوز  راكية 
حزني  يصبح  لماذا  أفواههم؟  من  الخارج  بالضباب  يختلط 

رخيصًا هكذا فأظل أبكي حتى الصباح؟.

22
أنا مجرد بائع بالونات. ألم خيوطها في كفي - بدربة- كي 
ال تتشابك ثم أخرج بها في الصباح.. مرات وأنا أبيع بالونة 
تنفلت مني بالونات فال ألحق بها وتطير بعيدًا.. ومرات أعود 
ببالونات كثيرة ملونة أمأل بها غرفتي وأرقبها، بحسرة، وهي 
تضمر بينما أنفخ بالونات جديدة كي أخرج بها في الصباح. 
بها..  يلهون  بالوناتي وال بضحكات من  بألوان  أبتهج  ال  أنا 
لكنني أبتهج بصرير أسناني وهي تجز على بالونة صغيرة 

صنعتها من شظاياها. 

23
ثم  وت��دوخ،  السكر  تقلب  ش��اي..  ملعقة  أك��ون  أن  أحلم 

تستلقي عرقانة منهكة على طبق الفنجال.

25
إيه.. وأخيرًا اصطدت األلم

وها أنذا أدخن وأتأمله إذ يجلس أمامي
موثق القدمين وعلى فمه شريط الصق. 

26
سيارة  لدي  األرض،  وجه  على  مخلوق  أسعد  الليلة  أنا 
أغلقت زجاجها بإحكام، ووضعت »سي دي« أغنية »ساعات 
ساعات«، لدي أيضًا ماسحتان للمطر، ودون مطر وبضغطة 
واحدة، جعلتهما يرقصان على وقعها، لدي أيضًا فائض من 
مشهد  لدي  كفي،  بظهر  وأمسحها  أذرفها  إنني  حتى  الدموع 
أحبه في فيلم قديم ويمكنني أن أتذكره في اللحظة نفسها... 
أنا الليلة أسعد مخلوق على وجه األرض ألنني أسدد آخر دين 

من ديون خيالي الفقير.

ن�ضو�ص
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عاشقة النار

تركوها عندي.. طفلة صغيرة وجميلة، شقراء، شعرها 
البدر،  كأنما  ينساب على ظهرها، وجهها مستدير  كالحرير 
غضتان  يداها  جمالها،  يسحرني  وجهها  إلى  نظرت  كلما 
متعتي  إن  لؤلؤ..  من  خلقتا  كأنما  وصافيتان  طريتان 
بتأملها لم يكن لها حد، كانت طفلة ذكية حيوية أحس كأنها 
تخاطبني عندما تقع عيناي علي عينيها الخضراوين، وتقول 
الدنيا على  إنها مألت  لي كالمًا متنوعًا أفهمه وأسعد بها.. 
أنسًا وحياة.. لكنها إذا احتاجت شيئًا ولم ترن تبكي بصراخ 
متالحق، وأنا أعرف أن وسيلتها للطلب هي البكاء ال سيما 
بكاؤها  يكن  ولم  جوع،  أو  بنظافة،  يتعلق  األمر  كان  إذا 
يزعج أحدًا من الجيران ولم يشتك لي أحد منهم، حتى أن 
إحدى الجارات قالت لي يومًا إن طفلتك ال نسمعها تبكي إال 
نادرًا، ولكنه كان يزعجني.. كان كأنه إزميل يضرب بعنف 
فلم  كلها..  ذكرياتي  داخلي  في  ويفجر  وقلبي،  رأسي  في 
تكن أمي تطيق بكائي، لقد كانت تحس أني أتحداها بالبكاء 
كانت تحاول أكثر من مرة إسكاتي، ال تريد أن يخرج شيء 
وحتى  القاسي  ألمها  على  وانغالقها  تفكيرها  سياق  عن 
علي  تهجم  مبرحًا  ضربًا  تضربني  كانت  الموقف  تحسم 
وتعضني، وتمزق شعر رأسي، وتركلني في بطني بقوة، 
وكان الضرب ال يكفي لتهدئة ثورتها، بل يزيدها حنقًا، وأنا 
أواصل الصراخ والبكاء فكانت تضع النار على جسدي على 
فخذي أو ذراعي.. كنت أصرخ وكانت تواصل حرقي فأسكت 
وبعد وقت أصبحت ال أصرخ إذا وضعت السيخ المحمي على 
الزمن وكلما كان  فخذي خشية أن تستمر في الحرق. ومع 
يفلت مني شيء ترى أنه يخالف ما تريد أن يبقى قائمًا من 

 موزة املالكي - قطر
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صمت فرضته علينا تسرع إلى النار فكنت استسلم للحرق 
األول دونما كلمة.. لقد كان عقلها كله مشدودًا لالنتقام من 
أبي الذي هجرها وذهب مع امرأة لم يكن لديها من المؤهالت 
تكن  ولم  المحدود  أمواله ومرتبه  استنزاف  القدرة على  إال 
تحبه كثيرًا فلقد تركت زوجها - صديقه - قبل فترة وجيزة، 
بخياًل..  رأيها  حسب  كان  ألنه  بالمصروف  تتعلق  ألسباب 
حب  عن  حدثتها  ولطالما  المرأة  تلك  تعرف  أمي  كانت 
إلى سواها  االلتفات  له وأنه ال يستطيع  لها وحبها  والدي 
عيش..  لقمة  لنا  يترك  أن  دون  ذهب  أنه  إال  النساء..  من 
كانت صدمتها عنيفة ال تريد أن تصدق وأصبح الصمت هو 
غطاؤها للماضي.. لم يكن بوسعها التحرر من تلك المشاعر 
مشاعر الهزيمة والحنق والقهر لحظة.. لقد كانت امراة جميلة 
وكان حبها لوالدي عظيمًا.. كانت تستقبله عند عودته تتفقد 
قميصه والروائح التي تعلق به وتسأله عن تفصيالت يومه، 
من قابل ولمن تحدث ماذا شرب ماذا أكل؟؟؟.. كان يوفر قلياًل 
متعانقين  السينما  إلى  أسبوع  كل  معًا  ليخرجا  النقود  من 
لم  عاشقان  كأنهما  المجاورة  المقاهي  أحد  إلى  ويجلسان 
أخذها  هروبه  سبق  الذي  الصيف  وفي  دفاقًا..  حبهما  يزل 
أحد  أيامًا سعيدة في  مدينة بحرية، وقضيا  إلى  في رحلة 
أو  سواه  دون  قلبها  أغلقت  انسحب  أن  وبعد  المنتجعات، 
يومًا  تعتقد  لم  داخلها..  األنثى  أحرقت مشاعر  أدق  بمعنى 
أن يتركنا فلقد كان يحبها كثيرًا وتزوجا بعد قصة حب دامت 
سنين.. وكان يعرف مدى غيرتها عليه، وكان يعرف كذلك 
أنها ليست بالمرأة التي يمكن أن تتقبله إال كما تريد.. لطالما 
كالمسكون  ويجعله  ويخيفه  يزعجه  له  حبها  بأن  أخبرها 
امرأته  حب  وأن  سجن  في  أنه  يشعر  كان  لقد  بالشوك.. 
له لم يكن طبيعيًا.. وفي النهاية هرب منسحبًا من حياتنا 
ولم يعد له خبر بعد أن عرف أن أمي علمت بقصته.. دخلت 
عالمها صامتة ومكابرة.. وحانقة منتقمة ال تريد أن يعكر 
أن  للحياة  استسلمت  أنها  لو  الحاقد شيء، تخشى  صمتها 
تخف نيران حقدها ولم يكن أمامها إال أن تنتظر أي تجاوز 
من قبلي لتفرغ فّي حنقها أو تمارس حضور انتقامها بعنف، 
كانت تعض على نواجذها وتزم فمها وتتحرك كالبرق نحو 
إال  لها  بالنسبة  النار  تكن  ولم  بالنار  لتحرقني  المطبخ.. 
الذي  واالنتقام  الحقد  لتفريغ  المعتادة  السريعة  الوسيلة 
سكن قلبها لكي تعود آمنة لصمتها محتفظة بالتركيز حول 
طرق  أقصر  لي  بالنسبة  النار  وأصبحت  لها..  حصل  ما 

االنتقام التي تمارسها أمي ضدي.
من  بحاجاتي  ألهو  أن  أحب  كنت  كم  كنت..  بريئة  طفلة 
لعب كما هي طفلتي البريئة.. أغني وأرقص، وأحيانًا عندما 
أمي  فتسرع  عال،  أصرخ بصوت  أو  أبكي،  ما  أفتقد شيئًا 
بممارسة ما اعتدت عليه من حرق.. كنت أتعود شيئًا فشيئًا 
على العقاب، كنت أحب أمي.. وشيئًا فشيئًا أصبحت أحس 

أن النار التي تحرقني بها هي وسيلة طبيعية مبررة لمرأة 
خانها زوجها وتركها وطفلتها للعدم.. لقد كانت تعمل أمي في 
بعض البيوت خادمة لتؤمن لنا لقمة الخبز وقلياًل من المال 
والتحرشات  لإلهانات  تتعرض  كانت  المصاريف..  لتغطية 
فتحتقر الرجال والناس أجمعين فتعود والغضب في عينيها 
نار بشواظ.. كرهت النظر في المرآة واستبدلت كل رقيق في 
البيت بما هو خشن صلب، لم أعد أرى سوى النار.. الشمس، 
وضوء مصباح الممر المؤدي لبيتنا، كم تمنيت ليالي عديدة 
بين  أكسرها  بأني  أحس  كنت  تسكنه،  التي  النار  التهم  أن 
أسناني وأسمع هشيمها كأنها قطعة من زجاج، فأصبحت 
النار الزمة لكي تسير األمور كما كان يجب.. لطالما قالت لي 
أمي في لحظات هدوء وصمت: أليس من األفضل لو حرقت 
الرديئة!!  األفكار  من  تطهرنا  التي  هي  النار  بالنار..  أباك 
كنت أحس أن ال شيء يمنعني من التفكير بالفوضى سوى 
كيف  أنت  )انظري  أمي..  بها  تحرقني  أن  يمكن  التي  النار 
النار سالحي  أصبحت  وهكذا  لي..  قالت  هكذا  أصبحتي؟؟( 
السري الذي أدركت نفاذيته كلما ذكرني أي شيء بطفولتي 
وأصبحت مقتنعة تمامًا بالتلذذ بممارسة الحرق، وأصبحت 
يشبه  بما  ويصيبني  مشاعري  يهيج  شيئًا  ومنظرها  النار 
النشوة.. وهذه الطفلة البريئة التي عجلت بافتضاح أمري 
جلود  على  بالنار  التعامل  في  األخيرة  كانت جولتي  تمامًا 
أليس  مربيتها،  أنا  كنت  البريئة  الطفلة  وهذه  األطفال.. 
من مهام المربية المداعبة؟!. المداعبة لتعود عليها بالبهجة 
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والسرور. ولكن أي سرور وبهجة؟!! أنا أحب المداعبة بلسع 
اآلخرين بالنار. ال عجب.. أنا أعشق النيران في كل صورها. 

ما الضير في هذا ؟ أليس العشق قرار؟. 
أن  لها..  أتشوف  كنت  طالما  لمهنة  األقدار  قذفتني  لقد 
تكون لي عالقة قريبة باألطفال ومنذ أصبحت مربية وتضع 
النار،  مع  حالتي  أعيش  وأنا  تباعًا  أطفالها  األسر  عندي 
حتى أصبحت النار عندي تمأل كل وجداني.. تبتهج روحي 
أني  أحس  بالنار..  األطفال  وبالذات  اآلخرين  أعذب  عندما 
النار؟؟  يحتمل  ما  جلدي  فقط  هل  المعذبة،  لطفولتي  أنتقم 
النيران  تلتهم  لم ال  ؟  بالنار  الناس  أطفال  لم ال يكتوي كل 
أطرافهم؟؟. هذا اللحم الطري لم ال تشويه النار؟؟. إن رائحة 
إذا  وبالذات  األطفال  جلود  في  الحرائق  من  تنبعث  لذيذة 
كانوا ال ينطقون بعد.. وطفولتي لب حاضري تلتهم األيام، 
والعارفون  وحولي،  داخلي  في  والسالم  األمان  تجهض 
ببواطن األمور يرصون الكالم فوق الكالم. وكان اشتغالي 
بكي  نزوتي  فيها  أمارس  لي  ثمينة  فرصة  األطفال  بتربية 
األطفال.. لقد كانت اللذة تبلغ منتهاها عندما يكون الطفل ما 
بين الرضاعة والفطام ألنه يكون كثير االستفزاز لي بتكرار 
بكائه مما يعني أنني سأكرر لعبتي معه بكي لحمه الطري 
بأعقاب السجائر أو بملعقة أضعها على النار حتى تتوهح، 
الصغيرة..  أصابعي  من  مظلة  أصنع  شمعتي.  أشعل 
تتساقط قطرات الشمعة على جسدها، تستقر سواقطها على 
أشكال  عيني  على  تغلق  بديعة  أشكااًل  تتبلور  أصابعي.. 

الحياة الوضيعة. 
نكهتها  لها  مرة  وكل  بالنار..  الحرق  في  لي طقوسًا  إن 
وخصوصياتها، فأطراف الحديد والسكاكين المحماة حينًا، 
وأحيانًا أخرى بقطع البالستيك المشتعلة تتقاطر على جلد 
بي  ويستبد  طري..  لحم  من  عليه  تقع  ما  مذيبة  الضحية 
التلذذ فتأتيني كل الصور.. أرى جسدًا بال رأس.. تتساقط 
مالمح أمي.. ينهار ثدياها.. يتبخران في الهواء.. يستطيل 

لسان أمي يصنع منه مكنسة وحذاء. 
تعتاد أمي بين الحين واآلخر ثورة ماجنة، تتحول على 
أعجز  نهار.  ليل  تستصرخني  افتراضي..  كائن  إلى  أثرها 
على  تنقض  الجبار.  صراخها  فهم  عن  القليلة  بأعوامي 
أن  عادة  تنسى  وال  عضًا  توسعني  تدهسني..  جسدي.. 
نيرانها  من  الفكاك  كان  يا..  يا...  الصفات..  بأقذع  تسبني 

أمرًا مستحياًل.. 
يمارس  كان  لما  استسلم  كنت  البريئة  الطفلة  هذه  كما 
كنت  فلعلني  الوحيدة  ليست  الطفلة  هذه  أن  إال  علّي.. 
اللقاء  تحب  ال  كانت  التي  أمي  يدّي  بين  الوحيدة  الضحية 
كان نصيبي  األحوال  أطفااًل.. وفي كل  أو  باآلخرين رجااًل 
أن تتكرر على متعتي حاالت عديدة من األطفال.. كلما كانت 
أن لسعات بعوض  أجيبها  أمها تسألني عن أسباب حرقها 

أو جدري مياه أصابها.. كانت تحضر لها األدوية وتعطيني 
أصبح  وبصحتها؟..  بمستقبلها  أهتم  لكي  إضافية  نقودًا 
صمتها وأنا أحرقها بالنار يثيرني.. فأخذت باختراع طرق 

جديدة أكثر إيالمًا لكي أسمع صراخها وهي تتوسل إلّي.. 
بالنار  األطفال  حرق  أصبح  لقد  عندي..  طقوسها  للنار 
منسكًا لي أعيش حالة من التوحد فيه مع نفسي وتمنحني 
أصبحت  النار  الوصف..  فوق  متعة  المخنوقة  صرخاتهم 

معشوقتي.. 
جسدي،  تقوس  في  الشمعة  أطوق  وهناك.  هنا  أعدو 
أضحك  روحي.  خاليا  في  مشتعلة  وهي  الشمعة  تغمر 
رغمًا عني.. تلطمني.. يزداد ضحكي من فرط األلم. تزداد 
الضحك  يغمرني  القاني.  الشواء  بسيخ  تسيخني  هياجًا.. 
أكثر، وفي منتصف القهقهات أفقد صلتي بحواسي. يتحول 
وطفولة  باإليذاء..  محشوة  صنم  إلى  الخارجي  العالم 
وحاضري  الغباء.  الكرهة.  الزمن  أسنان  على  مضرجة 
حاضر تربوي يستحق الثناء، كم أكره أن أكون أنا، وكم 
أحب هذه الطفلة وأكرهها في نفس الوقت. أحب أن أسمع 
صراخها وأنا أطفئ السجائر على جسدها الغض، ثم أسكتها 
وأهدهدها وأرضعها، ليتها كانت ابنتي، ال أدري لم أصبحت 
حنان  بفيض  أحس  كنت  لقد  الطفلة..  هذه  مولعة بصحبة 
هذه  في  مميزة  أشياء  إلى صدري  كلما ضممتها  يجتاحني 
الطفلة حركت بداخلي أحاسيس نحو الرجل ونحو أن أحمل 
نفسي  مع  أخلو  كثيرًا  كنت  زواج..  دون  يومًا جنينًا حتى 
وأطفئ التلفاز وأسأل نفسي ماذا لو رزقت طفلة؟ هل البد 
ولكن  أمي؟  تحرقني  ألم  بحرقها؟  وأتلذذ  معبدي  أدخلها  أن 
أمي لم تحرقني تلذذًا!! كانت تحرقني حنقًا وانتقامًا؟ ترى 
ماذا لو صادقت رجاًل منذ عشرات السنين وعاشرته بزواج 
أو غير زواج؟؟ هل يكون إلنجابي طفاًل دورًا يمكن أن يكسر 
طقوس النار حولي؟؟ ولكن كيف لي أن أكون أمًا وأنا التي 
ال تنجب.. أنا العاقر العقيم وأنا العجوز القميئة. كنت أكره 
في  يضاهيه  ال  بالنار  التلذذ  إن  باإلنجاب..  التفكير  مجرد 
نفسي شيء.. وأنا أعرف أنني ال أصلح أن أكون أمًا كباقي 
النساء الغبيات، النساء اللواتي ليس لهن سوى الحياة بال 
التمثيل  اللواتي ال يجدن سوى  النساء  معنى وال طقوس، 
والعالقات المخادعة والنفاق.. وأشد ما انتابني وأنا استمع 
لصراخ هذه الطفلة البريئة أنها كانت تحبني وأنا أعرف أنها 
تتألم وأنا كنت أحبها، ولكني كنت أتلذذ بالنار وهي تحرقها 
بأشكال عدة وفي كل مرة تتوهج رغبتي ألسمع صراخها.. 
ولكن  أحبها  أنني  عليها،  الحنو  مشاعر  في  تنبعث  حينها 
حبي للنار وسلطانها أعظم.. ولهذا لم أكن أصلح أن أكون 
أمًا لها وال أمًا تنجب وال مربية وال معلمة وال شيء له عالقة 
باإلنسان أنا ال أصلح حتى أن أكون شيئًا، سوى عاشقة 

للنار.
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ِفي َفناِء الِفْكرِة 
الُمْستَديرَة

1

يِف َفناِء

�لِفْكرِة �ملُ�ْستديرِة

يِح َكْوكٌب ال ياأْبُه للرِّ

ِع دُّ ولنَيازِك �لتَّ�سّ

َكْوَكٌب

�أَ�ْسبُه ِباالأْر�ِس َوتَْو�أم الأَدميها

ولِق�رْضة �لياِب�َسة

هرِة قلياًل �أْف�سُح مْن �لزُّ

يَ�َستِحمُّ يف �َسْم�ِس َمار�س

ويَ�ْستظُل باأْجنَحِة �للَّْيِل

ومبا َمَلَكْتُه �رَضيرُة �لنَّهاِر

َكْوَكٌب خُلطاَي

وللَخطيئِة �لتي ��ْستَْدَرجْتني

ية �لوُجوِد الأْدرَك نا�سِ

و�ِسْحر �أْمِكنٍة كانَْت يل َمالذ�ً

َعة �لتَّاأُمِل وَور�َسات ِب�سِ

و�لعنْيِ �حَلامِلَة

َكوَكٌب تدىل

مْن نُقَطِة َماء

َحَفَر بْئر�ً

ِب تَو�طاأَ مَع �خل�سْ

و��ْستظهَر �ملُ�ساة، اإدري�ض علو�ض - املغرب

ن�ضو�ص
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�وي َعْن َمَعامِل  َح �لرَّ وليُْف�سِ

َكْينونٍَة ُم�ْستَباَحٍة

تُْدرُك َر�ْسَح �خُلَطى

ْغبِة �الآ�رِضْة.. و�ْغرت�َب �لرَّ

3

يِف فنَاِء 

�لِفْكرِة �مل�ْستديرِة

َمْعنًى

�آ�سرُي �َساِهدٍة وَمْوتى

َحقيَقٌة مرتَفٌة وال َجْدوى

َحو��ُس �ُسَعر�ٍء

يابهم مَمْلوكنَي ليُ�رْض �نْ�سِ

يِف �َساّلل َق�سيَدٍة

وَقافيْة..

نَاٌي،

حا�ِسيُة ِكتاٍب،

وِذْكرى،

َقلٌم،

َوْرَدتاِن،

َد�ليٌة،

�َساقيٌة،

يِح �َساِهدتَاِن يل وللرِّ

ابُِك و�ْئتاَلف �لتَ�سَّ

يف باَلغة َج�َسٍد يَْعوي

وِذْئٍب يْناأى َعِن �لرَب�ري

و�لرُّحل،

و�لَغابات،

�رِضَّ �نْت�َسابهم للرُت�ِب

و�ليَاب�سِة

و�ملْرعى،

و�للُّغة،

و�حَلْرف،

و�أنامِل �ل�ُساللة �لتِّي تدلَّْت

ْوِء  ِمْن نْطفِة �ل�سَّ

وَحافِة �لوُجود.

 2

يِف َفنَاِء 

�لِفْكرِة �مل�ْستديرِة

بَقايا �أَ�ْسو�ٍر

�أَْطالٌل مْن طنٍي �أَْحَمَر

خوُر ِملٍح، �سُ

ومْرجاٍن �أَبْيَ�َس،

َكْومُة َزْعفر�ٍن

تَزْحلَقْت َحْول َفخاِر �لَع�سريِة و�أَنْبتَْت َزْهر�ً

نٍة وَفْو�سى ُغرُف �إنعا�ٍس اِلأَْرو�ح َم�ْسُكونٍة باأجَّ

و�َسماُد �أْج�ساٍد تَ�سي مبَقابِر َدْه�َسِة �لِغيَّاِب

و�أُفول جْمِد �لَعابريَن يف �أ�ْسفاِر �لرُت�ِب

�رَض�ُب ُغباٍر َو�ْسَو�َسِ لتاريٍخ يْنَحني 

ِن �ملُْفرَدِة و�آخَر يَْعلو فْوَق ِح�سْ

ِليُذيَب َحا�سيَة �ملَْحِو

فة �ملُُدن ويَْحذر ِمْن �أْر�سِ

وَمناعِة �لُعْمر�ِن

ل�سٌّ �رَضَقْتُه �ال�ْستَعاَرُة

ِة ناِفذٍة ِمْن ُكوَّ

باِن �لِكنَايِة و�أْهَدتُه ِلُق�سْ

َرِة  ِليْبَقى َوريَث �رِضِّ �ملََر�يا �ملَُقعَّ

يُف ُدواَلِب نهٍر

وجَمْرًى

ْئِب َهْل ُكْنُت تَْو�أماً للذِّ

َجْرٌو �آخَر-مبَْعنًى �أَْو �آخَر-

�َسليُل َفْرٍو مْزهٍو باأنْياِب �جَلليِد..!

�أم نَدميُ ِل�سٍّ �َسارٍق جَلْمر َحيَو�ِت

ُمولعني ِبنْقِر �الألْقاِب،

و�الألْو�ِح،

ْه�َسِة.. وَمر�فِئ �لدَّ

اَل �أَْدري..؟

�لفْكرُة َعِن �لكْوِن َكانَْت ُم�ْستِديرًة

-مَتاماً-و�أكرْثَ �َساأْناً 

ِمْن جْمهوِل ��ْستَهاماِت �لبَيَّا�ِس

و�لالََّمْعنَى

ُر َمْبنًى ِل�ُسوؤ�ٍل �آَخَر يَتَجدَّ

ل �لتَناُق�ِس يِف �ِسجِّ

ليَْحيا �لَكائُن و�ل�ُساَللَة َمعاً

رَجًة  لتَْبقى �لَق�سيدُة ُمدَّ

يِف ُزْرقِة �لَهباِء

ِلتْبَقى ...
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ترجمات

شاعر وكاتب مقاالت وصاحب سمعة أدبّية عالمّية، وحائز 
على جائزة نوبل لآلداب عام 1990، وبذلك يكون أّول مكسيكي 
ينالها. كما ُيعتبر أحد الشعراء األميركيين الالتينيين الذي كان 
وسيزار  نيرودا،  بابلو  جانب  إلى  الكبير،  العالمي  تأثيره  له 
فاليجو. عمل باث، في كل من شعره وكتاباته النثرّية، على 
والمتناقضة  المعقدة  األساسّية  والعناصر  القوى  عن  التعبير 
في الحياة الحديثة، حاماًل ُحّبًا للتاريخ والثقافة المكسيكيين، 
والتصّوف  والوجودّية،  بالسريالّية،  واضحًا  اهتمامًا  ومبديًا 
قصائده  تمّيزت  وكذلك،  اليسارّية.  والسياسات  الشرقي، 
باتجاهها نحو التجريب في الشكل، رغم مكنونها المألوف في 
الوزن وااليقاع. ومن ضمن قصائده األكثر ذيوعًا وشهرة »حجر 
الشمس« Sun Stone 1957، فإنَّ باث يحيل المصدر الكتابي 
إلى كوكب الُزهرة )فينوس(، وهو رمز الشمس والماء في فلكلور 
األزتيك من جهة، مثلما هي إلهة الُحّب في الميثولوجيا الغربّية 
من جهة ُأخرى. والجدير بالذكر أنَّ قصائد تلك المرحلة صيغت 
وفقًا لحجر تقويم األزتيك المشهور. فهي تبدأ بالسطور نفسها 

التي تنتهي بها، ثم تتحد في جزء الطبيعة األّول والُحّب:

»�أرحُل يف �متد�دك

مثل نهر

�أرحُل يف ج�سدك

مثل غابة«

من ضمن أنشطة باث األدبّية المتنوعة ووجوهه المتعددة، 
كان مترجمًا حاذقًا صاحب أسلوب سلس ينقل من عدة لغات، 

الُكّتاب  تقديم  هدَفت  أدبّيًة  فصلّيًة  مجلًة  وح��ّرَر  أس��َس  كما 
العالميين وأعمالهم للُقّراء في أميركا الالتينّية.

ولد أوكتافيو باث في 31 آذار/م��ارس 1914 في مكسيكو 
وأبوه  حكومّيًا،  وموظفًا  روائ��ّي��ًا  كاتبًا  ك��ان  ج��ده  سيتي. 
خالل  المكسيكيين  الثّوار  َمثََّل  سياسيًا  وصحفيًا  دبلوماسّيًا 
العقد األّول من القرن العشرين، إذ عمَل كسكرتير لزعيم الثورة 
إيميليانو زاباتا. ولقد اضطرت العائلة، إثر إجبار زاباتا على 
في  كمنفيين  للعيش  لالغتيال،  تعرضه  َثَم  ومن  االستسالم 
فيها  كان  التي  الفترة  وفي  قصيرة.  لفترة  المتحدة  الواليات 
أوكتافيو باث ما يزال َوَلدًا صغيرًا، تعرض أبوه لحادثة قطار 
َل تلك الوفاة في قصيدة »مخطط  توفي على إثرها، ولقد َسجَّ
الِظالل« A Draft of Shadows، بحسب الترجمة االنكليزّية.

هو  ما  بكل  الحاّد  بالتعلق  تمّيز  ال��ذي  العائلة  إلرث  كان 
عقالني، واالتسام بالنشاط والفاعلّية االجتماعّية، أن أثََّر في 
انحياز باث السياسي والثقافي منذ يفاعته. ُنشرت مجموعته 
 ،1933 عام   Sylvan Moon »الغابات »قمر  األولى  الشعرّية 
حين لم يبلغ العشرين من عمره بعد. وبينما كان طالبًا للقانون 
تبادَل  استالم شهادته(،  )رفض  الوطنّية  الجامعة  في  واألدب 
كتَب  كان  والذي  نيرودا،  بابلو  التشيلي  الشاعر  مع  الرسائل 
العالمي  المجلس  لحضور  دعاه  حيث  لعمله،  جميلة  مراجعًة 
 ،1937 عام  إسبانيا  في  للفاشّية  المضادين  للُكّتاب  الثاني 
وهناك بدأ باث ببناء مكانته كشاعر محترف. حدث ذلك خالل 
صفوف  في  مقاتاًل  انخرط  حيث  اإلسبانّية،  األهلّية  الحرب 
مارلو،  أندريه  ِكبار من ضمنهم:  بكّتاٍب  والتقى  الجمهوريين، 
وأندريه جيد، وإليا أهرنبورغ. وهي التجربة التي عملت على 
التاريخ واألدب،  صياغة رؤيته عن مكانة الحرب في كٍل من 

 اإعداد وترجمة -  اإليا�ض فركوح

لمس الالمحسوس
أوكتافيـو باث
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مما ترك األثر في كونها باتت الموضوعة المتكررة عبر أعماله 
الالحقة.

بقي  لكنه  مؤقتة،  نبرًة  شعره  في  اليسارّية  النبرة  كانت 
ُمصّرًا على الدفاع عن حرية التعبير والديموقراطّية. ولقد أّدى 
نفور باث من الستالينّية واشمئزازه منها ألن يرفض اليسار لّما 

بدأت الحرب الباردة، ثم باتت اللغة مركز اهتمامه؛ إذ يقول: 
موقع  أخ���ذت  المثقفين،  ل��دى  ال��س��ي��اس��ة،  ب���أنَّ  »أع��ت��ق��د 
مع  وانسجامًا  كديانة«.  امتّدت  منهم  وللبعض  األيدولوجيا، 
وجهة نظره هذه، بات مستقاًل في مواقفه عن أمثاله من كبار 
غارسيا  وغابرييل  نيرودا،  كبابلو  الالتينّية،  أميركا  ُكّتاب 
ماركيز المتصفين بتوجيه االنتقادات السياسّية الحاّدة. فاألّول 
)نيرودا( لم يتخَل يومًا عن إيمانه بالشيوعّية، وكذلك ماركيز 
الذي دافع عن الثورة الكوبّية. هذا ولقد أّدى ذلك كّله إلى انهيار 
كتب   1976 عام  وفي  بهما.  تربطه  كانت  التي  الصداقة  عالقة 

ُأبقيه  وما  أقول  ما  بين  أق��ول:  وما  أرى  ما  »بين  يقول:  باث 
به  أحلم  ما  بين  به:  أحلم  وما  صامتًا  ُأبقيه  ما  بين  صامتًا: 
وما أنساه: ثمة الِشعر«. كان باث قد أعلن عن الُكّتاب بوصفهم 

»ُحّراس اللغة«. 
باستخدام  باث  بدأ  الماضي  القرن  أربعينيات  من  بدايًة 
المكسيك  في  بريتون  بأندريه  التقى  إذ  السريالّية؛  الصور 
لم  اآللّية«. وبالعموم؛  »الكتابة  الثالثينيات ودخل تجربة  في 
يكن التعبير لدى باث فالتًا من السيطرة الواعّية. وبحسب ما 
 :  The Double Flame »المزدوجة »الشعلة  كتابه  في  جاء 
تّيار الصمت  الشعُر قدرَة لمس الالمحسوس، وسماع  »يمنحنا 

الذي يغّطي فضاًء َدمّرُه اأَلَرُق«.
الواليات  في  سنتين  ممضيًا  فرنسا،  بعد  فيما  ب��اث  زار 
وعشرين  ثالثة  لمدة  عمله  باشر   1945 عام  وفي  المتحدة، 
عامًا ضمن السلك الدبلوماسي المكسيكي، بادئًا ذلك بوظيفة 
هذه  الباريسّية  لتجربته  وكان  باريس.  في  بالده  سفارة  في 
فيه  وأث��ارت  وفلسفّية،  ثقافّية،  معرفّية  بحصيلة  زّودت��ه  أن 
اهتماماته  لمواصلة  وقتًا  منحته  كما  سياسّية،  تحفيزات 
األدبّية. وفي بداية الخمسينيات من القرن الماضي، نشَر باث 
 The Labyrinth of الُعزلة«  »متاهة  هما:  أساسيين  عملين 
Solitude، وهي مجموعة مقاالت ظهرت عام 1950، و»النسر 

أم الشمس؟« Eagle or Sun؟. 
بعد إنهائه لعمله الدبلوماسي، أمضى باث زمنًا في الواليات 
المتحدة وانكلترا كأستاذ زائر في جامعاتهما. وفي عام 1972، 
أصبح المحرر لجريدة »الجمع« Plural األدبّية، ثم أسس بعد 
أربع سنوات جريدة »فيولتا« Vuelta، التي باتت واحدة من 
أهّم الجرائد األدبّية في أميركا الالتينّية. ولقد أظهَر عبر حياته 
حضورًا فاعاًل ضمن الدوائر األدبّية العالمّية، وناَل عدة جوائز 
توفي   .1990 عام  لآلداب  نوبل  جائزة  فيها  بما  مهمة،  أدبّية 

باث في 19 نيسان/إبريل من عام 1998.

أعماله األساسّية
تمتع أوكتافيو باث بسمعة عالمّية كشاعر وكاتب مقاالت. 
فإنَّ  باإلسبانّية،  الشعراء  أعظم  من  واح��دًا  اعتباره  ورغ��م 
كتاباته  بأنَّ  المفيدة  مالحظتهم  سجّلوا  لنتاجاته  الدارسين 
النثرّية جذَبت ُقّراًء أكثر. واصَل باث كتابة ونشر الشعر حّتى 
عام  قبل  المكتوب  الشعر  اعتبروا  الُنّقاد  أنَّ  غير  وفاته،  سنة 
1971 األكثر خصوصّية وتفردًا. لم تكن الخيوط الفاصلة بين 
الشعر والنثر واضحة صارمة في كتابات باث، والحَظ الناقد 
منتجًا  ليكون  طوياًل  عمل  )باث(  بأنَّه  أوفيدو  ميغيل  خوزيه 
ل�»َنصٍّ بمقدوره أن يكون نقطة تقاُطع لكٍل من الشعر، والروي، 
المنشور  الهند  عن  كتابه  في  فعاًل  حققه  األمرالذي  والمقالة«، 
 .The Monkey Grammarian »عام 1974 : »َنَحوي الِقْرد

المصدر:

www.kirjasto.sci.fi/htn
   www.enotes.com/poetry-criticism/paz-octavio
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عشر قصائد

1- لمسة
يد�ي

تفتُح �ستائَر وجوَدِك

تُْلِب�ُسِك ُعْرياً �آَخر،

ت�سلُح عنِك �أج�ساَد ج�سدِك.

يد�ي

تخلُق ج�سد�ً �آخَر جل�سدِك.

2- بين الذهاب والبقاء

بني �لذهاب و�لبقاء يرتع�ُس �لنهاُر

ة. يف �حُلبِّ ب�سفافيته �خلا�سّ

�لَظهريُة �لد�ئريُة �إكليُل غاٍر �الآن

حيث �لعاملُ د�خَل �سخوٍر بال ِحر�ك.

ُل مر�وغ : ُل َمْرئٌي و�لكُّ �لكُّ

ُل قريٌب ي�ستحيُل �أن يُْلَم�س. �لكُّ

�لورقُة، �لكتاُب، �لقلُم، �لكاأ�ُس،

جميعهم ي�سرتيحون يف ِظالِل �أ�سمائهم.

�لوقُت ينب�ُس يف هياكلي ُمعيد�ً

�ملقطَع �للفظي نف�سه غري �ملتغرّي للدم.

�ل�سوُء يحّوُل �جلد�َر �ملحايَد

�إىل م�رضٍح �َسبَحٍي من �النعكا�سات.

، �أجُد نف�سي و�سَط َعنْيٍ

�أر�قُب نف�سي يف حتديقها �الأعمى.

�لثانيُة تتبدُد. من دون حركة،

�أبقى و�أذهُب : �أنا ترُدٌد.

3- إخـاء

�أنا َرُجٌل : دميومتي قليلة

و�لليُل هائل.

غري �أين �أنظُر لالأعلى :

�لنجوُم تَكتُب.

دون �أن �أعرَف �أفهُم :

�إين �أُْكتَُب �أي�ساً.

ويف هذه �للحظة حتديد�ً

ثمة َمن يتلفُظ بي.

4-  هنالك شجرٌة ساكنة

هنالك �سجرٌة �ساكنة

هنالك �أُخرى تتحرُك لالأمام

ثمة نهٌر من �الأ�سجار

يَُدقُّ على �سدري

�الأخ�رضُ يعلو

ِبَحٍظ �سعيد.

�أنِت ترتديَن �الأحمَر

�أنِت

عالمُة �ل�سنة �ملحرتقة

�جَلْمرُة �ل�سهو�نيُّة �ملُهِيجة

جنمُة �لفاكهة

و�إين �آكُل �ل�سم�َس فيِك.

�ل�ساعُة ت�سرتيُح

ْدٍع من �الأ�سياء �لو��سحة. فوَق �سَ

�لطيوُر َقب�سُة ِظالل

أوكتافيو باث

يا
طال

 إي
- 
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مناقرُيها تَبني �لليَل

�أجنحتُها تُ�سِنُد �لنهار.

متجذرًة عند ذروة �ل�سوء

بني �ال�ستقر�ر و�لُدو�ر

�أنِت

�لتو�زُن �ل�َسفَّاف. 

5-  ِختاُم اللحن

بّي عليِك تََعلَُّم رمبا لكي حُتِ

�ل�سرَي َعرْبَ هذ� �لعامل.

تََعلُّم �أن تكوين �سامتًة

كال�سنديانِة وزيزفون �خلر�فة.

تََعلُّم �أن تَرين.

بَريُقِك نرََثَ �لبذور.

�لبذوُر �أنْبَتَت �سجرًة.

�أنا �أتكّلُم

الأنِك َهززِت �أور�قها.

6- حركـة

�إْن ُكنِت �لَفَر�س �لكهرمانيّة،

فاإين طريُق �لدم.

�إْن ُكنِت �أّول �لثلج،

فاإين َمن يُ�سعُل مدفاأَة �لفجر.

�إْن ُكنِت بُرج �لليل،

فاإين �مل�سماُر �لذي يحرتُق يف خاطرِك.

�إْن ُكنِت في�ساُن �ل�سباح،

فاإين �رضخُة �لطائر �الأوىل.

�إْن ُكنِت �َسلَُّة �لربتقال، 

فاإين �ِسّكنُي �ل�سم�س.

�إْن ُكنِت مذبح �لكني�سة �حلجري،

فاإين يَُد تدني�س �ملقّد�سات.

�إْن ُكنِت �الأر�س �لغافيّة،

بُة �خل�رض�ء. فاإين �لَق�سَ

�إْن ُكنِت وثبُة �لريح،

فاإين �لنار �لدفينة.

�إْن ُكنِت َفُم �ملياه،

فاإين َفُم �لطحالب و�مل�ستنقعات.

�إْن ُكنِت غابُة �لغيوم،

فاإين �لفاأ�ُس �لتي تقطعها.

�إْن ُكنِت �ملدينُة �لنَِج�سة،

فاإين �أمطاُر �لقد��سة.

�إْن ُكنِت �جلبل �الأ�سفر،

فاإين �أذرُع �حَلز�ز)•( �حلمر�ء.

�إْن ُكنِت �ل�سم�س �ملُ�رضقة،

فاإين طريُق �لدم.

)•(Lichen : �حلز�ز: مر�س جلدي 

7. الواحد والشيء نفسه

ف�ساء�ٌت

ف�ساٌء

ال وجود ملركز، ال وجود الأعلى، ال وجود 

الأ�سفل

يبدُد نف�َسُه ويولِّدها من غري �نقطاع

ُم ف�ساٌء يَُدوِّ

وي�سقُط يف ف�ساء�ٍت عاليّة

و�سوحاٌت تنق�سُم حاّدًة و�ساهقة

تتدىل

عند خا�رضة �لليل

حد�ئُق �سود�ء من �سخر كري�ستال

تُزِهُر فوق عود ُدخان

حد�ئُق بي�ساء تنفجُر يف �لهو�ء

ف�ساٌء

ف�ساٌء و�حٌد يتفتُح

�لتَُّويُْج

ويتبدُد

ف�ساٌء يف ف�ساء

ُل يف ال ِجهٍة �لكُّ

مكاُن �أعر��ٍس ال تُْلَم�س.

8- ِقمـٌة وجاذبيّـة

ثمة �سجرٌة بال ِحر�ك

وثمة �أُخرى جتيء متقدمًة

          نهُر �أ�سجاٍر

�رَضََب �سدري

      و�الندفاُع �الأخ�رض

فاأٌل َح�َسن

�أنِت مك�سّوٌة باالأحمِر

       �أنِت

ِختاُم �ل�سنِة �مل�سفوعة

َجْمرُة �لتهييِج �ل�سهو�نيّة

          فاكهُة �لنجمة

وكال�سم�ِس فيِك

      ت�سرتيُح �ل�ساعُة

فوَق هاوية �لو�سوحات

�الأعايل غائمٌة بالطيور

مناقريها تبني �لليَل

�أجنحتها حتمُل �لنهاَر

ُزِرَعت يف خوذة �ل�سوء

بني �لر�سوخ و�لُدو�ر

   �أنِت

 تو�زٌن �سفيف

9-  ممـــر

�أكرث من هو�ء

      �أكرث من ماء

�أكرث من �ِسفاه

      �سوٌء �سوء

ج�سُدِك هو �آثاُر ج�سُدِك

10- حيث من دون َمن

لي�س هناَك

روٌح و�حدٌة بني �الأ�سجار

و�أنا

ال �أعرُف �أين َذَهْبت.
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االسم على طرف اللسان

يوجد شبه إجماع على أن باسكال كينيارد من أهم روائيي 
فرنس���ا األحياء، ليس فقط ألنه حاز عل���ى جائزة الغونكور، 
وهي أهم جائزة أدبية في فرنس���ا، فحسب، وإنما ألنه حافظ 
عل���ى اش���تغاله الروائي، غير عاب���ئ، بمقصل���ة القارئ، أو 
»الجمه���ور عاوز كده«. يش���تغل بعناية مفرطة على نصوصه 
وُيضّمنها أجناسًا كتابية مختلفة وترجمات واجتهادات ولغات 
عدي���دة متجاورة. فتج���د نصه ينضح لغات س���لتية والتينية 
ولغة البروتاني وغيرها، كما أن الموسيقى حاضرة بقوة في 
معظم رواياته، وليس فقط في رواية »كل صباحات العاَلم«، 
التي اقتبس منها فيلم عرف رواجًا جماهيريًا كبيرًا. الموسيقى 
حاض���رة بقوة ف���ي رواية »فيال آماليا«، الت���ي ترجمناها إلى 
اللغ���ة العربية، والتي اقتبس منها فيلم ع���رف نجاحًا كبيرًا، 
وأدت فيه ال���دور المركزي الفنانة الفرنس���ية الكبيرة إيزابيل 

هوبيرت. 
كما أن الحكاية القديمة في بروتاني حاضرة، في العديد من 
نصوصه، وليس األمر بغري���ب ألن كينيارد مترجم دقيق عن 
اللغات القديم���ة. وقد اخترنا ترجمة مقاطع طويلة من روايته 
 P. االس���م على طرف اللسان«، الصادرة سنة 1993 عن دار«

      .O. L
الرواية أو الحكاية يمكن تلخيصها على هذا الشكل: »َوَعَدْت 
امرأٌة ش���ابة رجاًل بتذّكر اس���مه. ذات يوم، غادرها هذا االسم 
بش���كل مفاجئ. فطفق هذا النقص ُيحرق ش���فَتْيها. واجتاحها 

اليأس«.
ولكن المؤلف لم يكتف بس���رد الحكاية بل أْتبعها بنصوص 

تأملية تتحدث عن النسيان وعن فقد الذاكرة. 
كانت ثمة بلدة عتيقة، تدعى ديفيس Dives. وكان يقطنها 
خياط ش���اّب يدعى ْبُج���ورن Bjorn. وكان���وا ينادونه جون 
Jeune وكان ُيحكى أّن التس���مية تعني الدّب باللغة القديمة. 
كان جمياًل. وكان يلبس س���روااًل قصيرًا منفوش���ًا ومنسوجًا، 
وكان قميص���ه بُكّمين مضغوطًا على جس���ده بواس���طة حزام 
واس���ع مزخرف. كان يخيط ثياب النس���اء، وكانت كل النساء 

اللوات���ي يأتين الختيار مالبس���هن عنده يجدن���ه جمياًل، وكن 
يتمنين لو كان زوجًا لهن. وكان ينس���ج سجاجيد كبيرة حين 
���باك التي كان ُيصطاد  يطلب منه ذلك. كما أنه كان يربط الشِّ

بها السمك. 
كان مراوغ���ًا، وحاضر البديهة. وكان يخيط على الرغم من 
أنه لم يكن فقيرًا. كان يس���كن منزاًل يطل على ضفة النهر. في 
منزله، وعلى عارضته، س���ْيفان ُمعلَّقان بش���كل دائم. كانت 

كولبرون تحّبه.
كانت كولب���رون تقطن المنزل الُمواِج���ه. وكانت ُتطّرز كي 
تربح لقمة عيش���ها. كانت ُمتيََّمة ج���ّدا بجون. كانت تنظر إليه 

من نافذتها، صباحًا وزوااًل ومساء. ولم تُعد ُتطيق النوم.
ذات ليلة، وبينما كانت تتقلب في سريرها دون أن يراودها 

النوم، قالت في نفسها:
»ال أج���د الراح���ة. أفّكر في���ه، وبطني يوجعن���ي. دموعي 
تندفع حول جفنّي. أصبحُت نحيلة مثل ش���وكة. أصبح اسُمُه 

ُيطاردني، دونما انقطاع«.
في صباح اليوم التالي، لبس���ت ثيابه���ا، ربطت إلى األمام 
مئزره���ا المغط���ى بتطري���زات حم���راء وصف���راء، واجتازت 
الطريق. دقت على نافذته الخشبية. رفع عينْيه بمظهر متجهم 
ألنها كانت توقفه عن عمله. قالت له إنها تحبه وإنها س���تكون 

سعيدة لو أصبحت زوجة له. وأضافت:
»أحب كلَّ ش���يء فيك. أعش���ق حتى رنة صوتك. ما الذي 
تعنيه، في نظرك، رنة صوتك؟ ال ش���يء. أما بالنس���بة لي، 

فهي ما ينعشني«.
وضع ُجون خيط���ه. نظر إليها. قال له���ا إن عليه أن يفكر 
ُفُه. قال لها بأنه ينظر إليها،  في األمر. قال لها بأن طلبها ُيش���رِّ
دائمًا، بمتعة، وهو يراها تطرز بالقرب من نافذتها. طلب منها 

أن تمنحه الشفق والليل والفجر، حتى يفكر في األمر.
في صباح اليوم التالي، قبل منتصف النهار، دق جون على 
باب كولبرون. كان في ثياب من حرير. وكان يضع على جسده 

قميصه بكمّين طويلْين وسروال منتفخ وبحزامه المزخرف. 

      اإعداد وترجمة -  حممد املزديوي

باسكال كينيارد
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يوجد شبه إجماع على أن باسكال كينيارد من أهم روائيي 
فرنس���ا األحياء، ليس فقط ألنه حاز عل���ى جائزة الغونكور، 
وهي أهم جائزة أدبية في فرنس���ا، فحسب، وإنما ألنه حافظ 
عل���ى اش���تغاله الروائي، غير عاب���ئ، بمقصل���ة القارئ، أو 
»الجمه���ور عاوز كده«. يش���تغل بعناية مفرطة على نصوصه 
وُيضّمنها أجناسًا كتابية مختلفة وترجمات واجتهادات ولغات 
عدي���دة متجاورة. فتج���د نصه ينضح لغات س���لتية والتينية 
ولغة البروتاني وغيرها، كما أن الموسيقى حاضرة بقوة في 
معظم رواياته، وليس فقط في رواية »كل صباحات العاَلم«، 

الت���ي اقتب���س منها فيلم ع���رف رواج���ًا جماهيريًا 
كبيرًا. الموسيقى حاضرة بقوة في رواية 
»فيال آماليا«، الت���ي ترجمناها إلى اللغة 
العربي���ة، والتي اقتبس منه���ا فيلم عرف 

نجاح���ًا كبي���رًا، وأدت فيه ال���دور المركزي 
الفنانة الفرنسية الكبيرة إيزابيل هوبيرت. 

كم���ا أن الحكاي���ة القديم���ة ف���ي بروتاني 
حاضرة، ف���ي العديد م���ن نصوصه، وليس 

األم���ر بغريب ألن كيني���ارد مترج���م دقيق عن 
اللغات القديمة. وقد اخترنا ترجمة مقاطع طويلة 

من روايته »االس���م على طرف اللسان«، الصادرة 
      .P. O. L سنة 1993 عن دار

الرواي���ة أو الحكاية يمك���ن تلخيصها على 
هذا الش���كل: »َوَعَدْت امرأٌة شابة رجاًل بتذّكر 

اسمه. ذات يوم، غادرها هذا االسم بشكل 
مفاجئ. فطفق هذا النقص ُيحرق شفَتْيها. 

واجتاحها اليأس«.
ولكن المؤلف لم يكتف بسرد الحكاية 
بل أْتبعها بنصوص تأملية تتحدث عن 

النسيان وعن فقد الذاكرة. 
كان���ت ثمة بلدة عتيقة، تدعى ديفيس 

Dives. وكان يقطنها خياط شاّب يدعى 
ْبُج���ورن Bjorn. وكانوا ينادونه جون 
Jeune وكان ُيحكى أّن التسمية تعني 
ال���دّب باللغ���ة القديم���ة. كان جمياًل. 
وكان يلبس س���روااًل قصيرًا منفوشًا 
ومنس���وجًا، وكان قميص���ه بُكّمين 
مضغوط���ًا على جس���ده بواس���طة 
حزام واس���ع مزخرف. كان يخيط 
ثياب النس���اء، وكانت كل النساء 
اللواتي يأتين الختيار مالبسهن 
عن���ده يجدن���ه جمي���اًل، وك���ن 
يتمني���ن ل���و كان زوج���ًا لهن. 
وكان ينسج س���جاجيد كبيرة 
حين يطل���ب منه ذلك. كما أنه 

���باك التي كان  كان يرب���ط الشِّ

ُيصطاد بها السمك. 
كان مراوغ���ًا، وحاضر البديهة. وكان يخيط على الرغم من 
أنه لم يكن فقيرًا. كان يس���كن منزاًل يطل على ضفة النهر. في 
منزله، وعلى عارضته، س���ْيفان ُمعلَّقان بش���كل دائم. كانت 

كولبرون تحّبه.
كانت كولب���رون تقطن المنزل الُمواِج���ه. وكانت ُتطّرز كي 
تربح لقمة عيش���ها. كانت ُمتيََّمة ج���ّدا بجون. كانت تنظر إليه 

من نافذتها، صباحًا وزوااًل ومساء. ولم تُعد ُتطيق النوم.
ذات ليلة، وبينما كانت تتقلب في سريرها دون أن يراودها 

النوم، قالت في نفسها:
»ال أجد الراحة. أفّكر فيه، وبطني يوجعني. دموعي 
تندفع حول جفنّي. أصبحُت نحيلة مثل ش���وكة. أصبح 

اسُمُه ُيطاردني، دونما انقطاع«.
في صباح اليوم التالي، لبس���ت ثيابه���ا، ربطت إلى 
األم���ام مئزرها المغط���ى بتطري���زات حم���راء وصفراء، 
واجت���ازت الطريق. دقت على نافذته الخش���بية. رفع عينْيه 
بمظهر متجهم ألنه���ا كانت توقفه عن عمله. قالت له إنها تحبه 

وإنها ستكون سعيدة لو أصبحت زوجة له. وأضافت:
»أحب كلَّ ش���يء فيك. أعش���ق حتى رنة صوتك. ما 
ال���ذي تعنيه، في نظرك، رنة صوتك؟ ال ش���يء. أما 

بالنسبة لي، فهي ما ينعشني«.
وضع ُجون خيطه. نظر إليها. قال لها إن عليه 
ُفُه. قال  أن يفكر في األمر. قال لها بأن طلبها ُيشرِّ
لها بأنه ينظر إليه���ا، دائمًا، بمتعة، وهو يراها 
تط���رز بالقرب من نافذتها. طلب منها أن تمنحه 

الشفق والليل والفجر، حتى يفكر في األمر.
ف���ي صباح اليوم التال���ي، قبل منتصف 
النه���ار، دق جون على ب���اب كولبرون. 
كان ف���ي ثياب من حري���ر. وكان يضع 
على جس���ده قميص���ه بكمّين طويلْين 
وسروال منتفخ وبحزامه المزخرف. 
طلبت منه الدخول إلى منزلها. كانت 
في بالغ التهّيج. نظر إلى الُمطّرزات 
الذي كانت بصدد االش���تغال عليها، 
ثم اس���تدار نحوها وأخ���ذ يديها في 
يديه. قال إن���ه يفكر في أن يصبح 
زوَجها، ولكنه يضع ش���رطًا أمام 

زواجهما. قال:
»يقال عنك، يا كولبرون، إنك 
أمهر الُمط���ّرزات في قرية ديفيس 
Dives. فه���ل أنِت قادرة على أن 
تطرزي لي حزامًا في مثل جمال 
هذا الحزام؟ فأنا لم أس���تطع أن 

أفعل ذلك«.



134135 134135

هه بهذه الكلمات فّك ُجون الحزام الذي كان يحيط  ولدى تفوُّ
بخصره ووضعه بين يدي كولبرون.

مّس���ت كولبرون الحزام وهي في غاي���ة الخجل ألنه كان ال 
يزال يحتفظ بدفء جسد ُجون الخياط. أجابت:

»سأحاول، يا ُجون، ألني لدي رغبة في أن أصبح زوجتك. 
أتمنى أن أحقق رغبتك«.

عملت كولبرون خ���الل أيام عديدة. س���هرت لياليًا بكاملها 
وهي تجهد نفسها من أجل صنع الموتيفات التي تزين الحزام. 
ولكن الرس���وم كانت متش���ابكة، وكانت الخي���وط التي تربط 
بينه���ا في غاية الدقة، وكانت األل���وان من االختالف بحيث لم 

تستطع أن تحقق الكمال. 
باإلضافة إلى تعب الس���هر المتواصل كان ثمة تهديد يمثله 
ع���دم النجاح أب���دًا. باإلضافة إلى الحزن م���ن أن تكون عاملة 

رديئة كان ثمة بؤس أن يرفضها ُجون إن نكثت بوعدها. 
غمرها اليأس. وضاع في أعماقها ذوق الحياة. لم تعد تأكل 

شيئًا. كانت تقول:
»أحبه. أعرف التطريز. أعم���ل دونما انقطاع، ولكن عملي 

يذهب عبثًا، ولن أنجح في ذلك«.
جثمت على ركبتيها وتضرعت إلى اهلل وهي تبكي. قالت:

»ي���ا هذا، يا س���يد الس���ماء والموت، كنت م���ن كنت، تعال 
لنجدتي. ما هو الش���يء الذي ل���ن أضّحي به من أجل أن أكون 

زوجة جون الخياط؟«  
ذات ليلة، وبينما كانت كولبرون تنتحب، سمعت طرقًا على 
الباب. تناولت الشمعدان بيدها. قّربت وجهها من مثانة الخنزير 
المزيتة التي تحمي النافذة من الريح. لمحت ش���بح س���ّيد كان 
مرتديًا لباسًا رائعًا. وكان يضع ُصْدرة ذهبية، وحمالة سيف 

ذهبية ورداء أبيض واسعًا. َواَصل طرقه على الباب.
فتحت كولبرون الباب قلياًل، بخجل. قال لها السّيد:

»ال تخافي. أنا سّيد تائه في الليل. تتبعت أثر الضباب الذي 
كان يغطي النهر. رأي���ت نورك ُمضاء في الليل. فأردت إراحة 
حوافر فرسي. ربطُتُه في سياجك. أريد أن آكل وأشرب قلياًل 

إذا لم يكن األمر يزعجك«.
س���محت له بالدخول. وضع���ت غصنًا مقطعًا ف���ي الموقد. 
وقدمت له ش���راب تفاح متخم���رًا. تأملت صدرته الذهبية. أعاد 

السيد جملته:
»أنا جائع«.

طلبت منه أن يس���امحها على ش���رود فكره���ا، فتعب الليل 
يفاقم من حالتها. وأضافت:

»هل ُتريد أن ُأِعّد لك برغاًل؟«
أجاب السيد:

»أفّضل تفاحة«.
تناول���ت كولب���رون طب���ق الفواك���ه وتوجه���ت للبحث عن 

قبو)البيت( التفاح. ومدت له تفاحة.
قضم السيد التفاحة.

وبينم���ا كان الس���يد يأكل تفاحت���ه، لمح كولب���رون وهي 
تمسح، خلسة، دموعها. مسح هو أيضًا شفتيه. وقال:

»أيتها الفتاة، أنت تبكين«.
أجابته بأنه يقول الحقيقة. وأضافت:

»أح���ب ُج���ون الخي���اط. وإذا كنت ال أزال أعمل في س���اعة 
متأخ���رة من الليل، فألن���ي وعدُت ُجون أن أصن���ع له حزامًا 
مزخرفًا. لكن بعد خمس���ة أس���ابيع من الكد، لي���اًل ونهارًا، لم 

أعرف فعل شيء ذي قيمة. انُظْر، باألحرى!« 
ذهبت إلحضار الحزام الُمطرَّز وأَرْته كل المحاوالت الفاشلة 

التي قامت بها بغرض صناعة ِحزام يشبهه.
ابتسم السيد وقال:

»انتظري. إما أن العالم صغيٌر وإما أّن الصدفة شيٌء غريب. 
يبدو لي أن عندي في الكيس الذي يتدلى على خاصرة فرس���ي 

حزامًا يشبهه بشكل فريد«.
ن، اكتش���فا أنهما  حي���ن عاد الس���يد، وحين قارن���ا الحزاميٍْ
متماثلين. ليس ثمة خيط واح���د يختلف عن مثيله في اللون. 

وال رسمًا واحدًا يختلف عن نظيره.
أجهشت كولبرون بالبكاء، فجأة. وقالت:

»أبكي ألني فقيرة. وهذا الحزام يس���اوي، على األقل، قيمة 
فرس، أو سبع بقرات. أو ُمشبك ذهبي. ولن أستطيع أبدًا أن 

أشتريه منك، ولن أستطيع أبدًا التزوج ِبُجون«.
طلب منها الس���يد أن تكفكف دموعها على الفور. اقترب منها 

وداَعب شعَرها. قال لها:
»سأمنحك هذا الحزام، مقابل ال شيء، إن شئِت«.

انتفضت كولبرون، تخلصت من ذراعي السيد، وقالت: 
مقابل ماذا؟
قال السيد:

مقابل َوْعد بسيط.
سألت كولبرون:

ما هو؟
أجاب السيد:

أاّل تنَسي اسمي.
سألت كولبرون: 

وما اسمك؟
أجاب السيد:

.»Heidebic de Hel أنا أدعى هيديبيك دي هيل
لم تس���تطع كولب���رون منع نفس���ها من الضح���ك. صفقت 

بيديها. وقالت:
»كيف يمكن أن أنسى اسمًا بهذه البساطة: هيديبيك؟ أعتقد، 

باألحرى، أنك تْسخر مني«.
قال السيد:

»أنا ال أْس���خُر منك، يا كولب���رون. لكن، ال تضحكي عاليًا. 
ألنك إن نس���يِت اسمي، بعد س���نة من اليوم، وفي ذات اليوم 

وذات الساعة، وسط الليل، حينها ستكونين لي«.
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ضحكت كولبرون أكثر من قبل.
قالت:

»من السهل تذُّكر اسم!«
اقتربت وتناولت الحزام من السيد. نهض السيد من كرسيه. 

وعاودت كولبرون الكالم:
»لكني ال أريد أن أخدعك، س���يدي. فأنا ال أحب سوى جون 

الخياط. منحته وعدي وعلّي أن أتزوجه فور منحه الحزام«.
قال السيد:

»لق���د حدثتني م���ن قبل عن الوع���د الذي التزم���ت به تجاه 
خياط���ك. لكني ال تنس���ي االلتزام الذي اتفق���ت معي حوله. ال 
تنس���ي اس���مي. وإذا ما خانتك ذاكرُتِك، فبئس األمر بالنسبة 

لخياطك، وستكونين مرغمة على مصاحبتي«.
قالت كولبرون:

»أنت من يكرر األش���ياء. لست غبية. إن تذكر اسم هيديبيك 
دي هيل ليس���ت مهم���ة أكثر صعوبة من تذك���ر كولبرون، وال 
أتذك���ر أنه كانت ل���دّي أبدًا كبير صعوبة في تذكر اس���مي. لقد 
كنت طيبًا، يا س���يدي. ولكن في سنة، أخشى أال تحضن بين 

ذراعيك سوى الريح والندم«.
قال السيد، وهو يظهر ابتسامة غريبة: 

»ربم���ا س���يكون األمر كما ذك���رت. ولكني لو كن���ُت مكاَنِك 
سأتمتع كثيرًا بجسد ُجوْن، وأحضنه بقوة بين ذراعّي!«

وهو يتلفظ بهذه الكلمات وضع رداءه األبيض. اجتاز عتبة 
الباب، توجه إلى السياج، امتطى صهوة فرسه، وانطلق في 
الليل. وعلى الفور غاب الس���يد وفرس���ه في الضباب األبيض 

الذي كان يغطي النهر.
اس���تيقظ ُجون، فجأة. ألقى نظرة على النافذة، كان الفجر 
بال���كاد يعلن عن انبثاقه وكان ثمة ط���رق على الباب. قفز من 

سريره. قال في نفسه:
»أتمنى أن تكون كولبرون. أعتقد أنها انتهت من الحزام«.

توجه لفت���ح الباب. انحني���ا على الطاول���ة وهما يتأمالن 
الحزامين. قاَرنا بينهما. ضحكا. قال جون لكولبرون:

»إن لديك يدًا جنّية«.
احمرَّ وجه كولبرون، وأظهرت بعض الزهو.

كان الحزامان المعروضان أمامهما في غاية الشبه، لدرجة 
أن ال أحد منهما اكتشف الحزام الذي عهد به جون لكولبرون.

قالت كولبرون، فجأة:
»إذْن، من الغد سيكون بمستطاعنا أن ُنعِلن عن زواجنا«.

رد ج���ون ب���أن ال مج���ال لالنتظار إل���ى الغد، وق���ال إنهما 
سيعلنان عن الزواج في نفس اليوم. وأضاف:

»أنا فخور بالتزوج بعاملة اس���تطاعت أن تحقق ما عجزُت 
عن تحقيقه«.

أخذ بيديها. جذب جسدها إليه. وتعانقا.
َداق الذي قدمه جون: منزل خش���بي على  ر الصَّ تزوجا. ُمؤخَّ
ضفة ديفيس Dives، عشرة أعراض قماش، مطرقة، سيفان، 

أم���ا َمْه���ر كولبرون فكان: طاولة خش���بية، قّداح���ة ُصْوفان، 
ش���معة، دوالبًا ومغزاًل وتفاحة وطوق���ًا. وأمام الجميع منح 
جون لكولبرون حزامه المزركش وربطه. وأمام الجميع منحت 
كولب���رون لجون حزامها المزركش وكان هو من ربط بنفس���ه 
حزامه على بطن���ه. معا، وهو ُمزنََّران بحزاميهما المزخرفين، 
ش���ربا طاسة من عشب المرعى وطاسة من شراب التفاح أمام 
بل���دة ديفيس كلها، وهكذا ت���م زواج جون وكولبرون بموافقة 

الجميع.
ترأس الحّداد مراس���يم ال���زواج، محاطًا بالبح���ار والفّراء 

والصياد والنّجارين والخّبازين. 
ركب���ت كولبرون على ظهر بقرة واتجه���ت إلى منزل جون. 

سّلم جون المفاتيح لزوجته.
قّلب���ت بالرفش رم���اد الموقد. اس���تحمَّت ورفعت ش���عرها 
وربطت���ه على قفا عنقها بالش���ريط، تناول���ت المطرقة بيدها 
اليمنى، اس���تلقت على الس���رير، فتحت س���اقيها وتلقته. كانا 

سعيدْين، معا. مرت تسعة أشهر.
في نهاية الشهر التاسع، وبينما كانت كولبرون منهمكة في 
تطريز ش���بح جواد سباق أس���ود على طوقها، تفّكك وجهها، 

فجأة.
تذكرت كولبرون الس���ّيد الذي قدم لرؤيتها ذات مساء كانت 
تنوح في���ه، بينما كان بيتها مضاء طول الليل، عش���ية اليوم 
ال���ذي تزوجت فيه ُجون. تذك���رت الوعد الذي التزمت به. كانت 
على وش���ك أن تتذكر اسم السيد حين هرب هذا االسم، فجأة، 

من عقلها.
كان االس���م على طرف لسانها. ولكنها لم تنجح في العثور 
عليه. كان االسم يطفو من حول شفتيها، كان قريبًا جدًا منها، 
كانت تحس به، ولكنها لم تس���تطع أن تلتقطه، أن تضعه في 

فمها، والتلفظ به.
كانت في غاية االضطراب. نهضت. 

عبثًا بحثت عنه في ذاكرتها، إذ لم تعد تتذكر اس���م الس���ّيد 
الغامض. امتألت عيناها برعب شديد.

كانت تدور في الغرفة.
عبثًا حاولت تقليد الحركات التي قامت بها في ذلك المساء، 
عبث���ًا ذهبت للبحث عن التفاحات في قبو التفاح بطبق الفواكه 
المصنوع م���ن الخزف المزْرك���ش، عبثًا وضع���ت ِرْجليها في 
خطاه، وعبثًا فكرت في الرداء األبيض وفي الحصان األبيض 
وفي حمالة الس���يف الذهبية، وعبثًا رّددت بصوت عاٍل الجمل 
الت���ي تلفظت بها في تلك الليلة، كانت تتذكر حركات، التفاحة 
التي كانت تتقطع تحت أسنان السيد، ُصْدرته، كلماته، ُجَمَله، 

ولكنها لم تكن تتذكر االسم. 
فقدت طعم النوم.

اجتاح الحزُن غرفة النوم. كانت خائفة طول الليل، وكانت 
ترف���ض دعوات زوجها، تنقلب في س���ريرها بحثًا عن االس���م 

الذي أضاَعْته.
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�ضيد اللوؤلوؤ

إن النظر في عالقة اللغة بالمنطق العقلي، صاحب العلماء 
والباحثي���ن قديمًا وحديثًا، وكان الس���بب في هذا النظر، مرده 
أن اللغويي���ن ال حظوا أن اللغة تضم مف���ردات كثيرة يتوافق 
فيها منطوقه���ا الصوتي مع داللتها، ومن ث���م قال البعض إن 
العالقة بين الكلمة ومعناها عالقة طبيعية، ورصدوا مجموعة 
هذه الكلمات في حقول داللية مختلفة يتوافق فيها الصوت مع 

المعنى: 
حقل الحيوان: تتردد مف���ردات: )رغاء الناقة - هدير الجمل 
- صهي���ل الفرس - نهي���ق الحمار- نباح الكلب - زئير األس���د( 

وغيرها من المفردات.
حقل الطبيعة البش���رية: مثل: )الهمس - القهقهة - الغمغمة 

- النحنحة - الولولة(.
حقل الطبيعة: مثل: )خرير الماء - حفيف الش���جر - صرير 

الباب - قعقعة السالح(.
حقل الطير والحشرات: مثل: )هديل الحمام - نعيب الغراب 

- فحيح الحية - نقيق الضفدع - صرير الجراد(.
كما تض���م اللغة مجموعة من الصي���غ الصرفية التي الحظ 
اللغوي���ون أن لها معاني محددة، منها صيغة )فّعل( بتش���ديد 
العي���ن، وغالبًا ما تدل الكلمات التي تأتي على هذا الوزن على 
التكثير، مثل )كّبر - غّلق - طّوف(، ومثل صيغة )تفاعل( التي 
تش���ير إلى تعدد األطراف ثنائيًا، وأكثر م���ن الثنائي، نقول: 
)تخاص���م - تضارب( ونقول: )تخاصم���وا - تضاربوا(، ومثل 
صيغ���ة )َفَعالن( التي ت���دل على الحرك���ة واالضطراب، مثل: 
)الغلي���ان - الهيج���ان( والصي���غ التي تدل عل���ى معان محددة 

كثيرة وال يتسع لها هذا المقال.
لكن الواضح أن ال���دوال والصيغ التي يتوافق فيها المبنى 
م���ع المعنى محدودة في كل اللغات، أي أن العالقة بين منطق 
اللغ���ة ومنطق العقل ال تكاد تتحقق إذا نظرنا إلى اللغة نظرة 
كلية، وربما لهذا قال بع���ض اللغويين: إن العالقة بين الكلمة 
ومعناها، عالقة اعتباطية، أو تعس���فية، وقد تناول ابن جني 
- اللغوي العربي القديم - هذه العالقة عندما تصور كيفية بدء 

اللغة، كأن يكون هناك شخصان أو ثالثة فصاعدًا، يحتاجون 
إلى اإلبانة عن األشياء التي يرونها ويتعاملون معها، فيضعوا 
لكل واحدة منها س���مة ولفظًا، إذا ذكر اللفظ عرف به الش���يء 

ليتميز عن سواه. 
وتهت���ز عالق���ة منط���ق اللغة بمنط���ق العق���ل عندما الحظ 
اللغويون أن اللغة تض���م مجموعة من الكلمات التي تدل على 
معنى واح���د، أو متقارب، وهو ما أس���موه )الت���رادف(، كما 
تض���م اللغة مجموع���ة أخرى من الكلمات، يعب���ر كل منها عن 
معان متعددة، وهو ما أسموه )المشترك اللفظي(، وفضاًل عن 
ذل���ك، فإن المالحظ أن كثيرًا من الكلمات قد تغيرت داللتها مع 
مرور الزمن، ومع التطور الحضاري، برغم أن الثقافة العربية 
ل���م تمتلك بعد )معجمًا تاريخيًا( يتاب���ع الدوال في انتقالها من 
داللة إلى أخرى، برغم ذلك نلحظ أن كثيرًا من المفردات التي 
نس���تعملها اليوم، قد خرجت من داللته���ا األصلية، إلى داللة 
جديدة، ويطول بن���ا األمر لو حاولنا حصر هذه الدوال، وإنما 
نمثل له���ا على األقل، من ذل���ك مفردة )الس���يارة( التي كانت 
تدل قديما على: )القافلة التي تس���ير في الصحراء( ومثل كلمة 
)القطار( التي كانت ت���دل قديمًا على: )قافلة الجمال التي يتبع 
بعضها بعضًا(، وقد تغيرت داللة الكلمتين للداللة على أدوات 
الحض���ارة، وإن بقيت هوامش داللية تربط بين المعنى القديم 

والمعنى الجديد. 
ث���م يتأكد اهتزاز عالقة اللغة بمنط���ق العقل، إذا أدركنا أن 
الكلم���ة الواحدة يتغي���ر معناها تبعًا للس���ياق الذي يحتويها، 

نمثل لذلك بالفعل )ضرب(:
أقول: ضربه بالعصى: )أصابه(، وضرب العقرب الرجل: 
)لدغه( وضرب بالشر: )أسرع فيه(، ضرب على يده: )منعه من 
التص���رف(، وضرب عليهم الذلة: )أذلهم(، ضرب في الطريق: 
)س���ار فيه(، ضرب في الماء: )سبح(، ضرب الخيمة: )أقامها 
ونصبها(، ضرب الدهر بيننا: )فرقنا(، ضرب الشيء بالشيء: 
)خّلط(، ويس���تمر تغير داللة الفعل مع تغير الس���ياق، ولهذا 
وس���واه، يكاد يجمع الدارس���ون على أن عالقة اللغة بمنطق 

العقل عالقة ضعيفة.

د. محمد عبد المطلب

منطق اللغة ومنطق العقل
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كتب
في كتابه »أرى المعنى...« دار األدب )ديس���مبر 2011( والذي يصنفه صاحبه كعمل 
»سردي/موس���يقي« أو باعتباره قصصًا على تخوم الش���عر، يخوض القاص والكاتب 
األردني هش���ام البس���تاني تجربة جديدة ونوعي���ة من حيث توظي���ف عناصر بصرّية 
كجزء من النص الس���ردي، فإحدى القصص )وهي إعادة إنتاج معاصرة لحدوتة »ليلى 
والذئب«( تحتوي عل���ى عناصر جرافيكية مصّورة أنجزته���ا المخرجة والمصممة عبير 
الدجان���ي، فيما يعمد الكاتب في قصص أخرى إلى توظيف حجم أو ش���دة لون الكلمات 

المستعملة في السرد إلعطاء الكلمة وزنًا بصريًا ووقعًا نفسيًا يضيف إلى معناها.
»أرى المعن���ى«.. يأت���ي اس���تمرارًا للتجربة الت���ي عمل عليها البس���تاني في كتابيه 
الس���ابقين بط���رق مس���احات جديدة للقص���ة العربية م���ن ناحية الثيم���ات المعاصرة 
والوجودية التي تس���تفيد بشكل كبير من الفلس���فة وااليكولوجيا والعلوم )وخصوصًا 
الفيزي���اء والبيولوجيا وعلوم الكون(، ومن ناحية الش���كل الذي يوّظف الش���عر والفن 

التشكيلي والسينما.

اس���تجمامية أخيرة رفق���ة هيلين التي 
ل���م تس���توعب االنفصال عن���ه. تنتهي 
حياة س���يغموند باضطراب نفسي إلى 
أن يخت���ار ترك الحي���اة، بينما زوجته 
بيات���رس تنتقل إلى بي���ت آخر تجعله 
م���كان اس���تضافة تخدم في���ه ضيوفها 
وتق���دم له���م الطعام والموس���يقى، أما 
هيلي���ن فتلتقي بالش���اب بيرن لتحتمي 
فيه من قس���وة ذاكرتها تحت الش���جرة 
التي تحت غمامة س���وداء ممطرة، لكن 
سيغموند بقي ظل هيلين خلف الشجرة 

التي بال ظل.
يش���ير تقديم الرواية إلى أن »الكثير 
من أحداث الرواية مستلهم من قصة حب 
قصي���رة جرت بين اثني���ن من زمالء د. 
ه�. لورانس، وق���د صرف النقاد الكثير 
م���ن الجهد على تحليل عناصر الس���يرة 
في الكت���اب دون أن يدركوا أن لورانس 

رغبات قاتلة
هروب مدرس موس���يقى م���ن غرفة 
كئيبة إلى قصة حب مس���تحيل وأبدي، 
ثم العودة بانقطاع قاس وس���وداوي، 
هو ما تس���رده رواية »الخاطئ« للكاتب 
البريطاني الشهير ديفيد هربرت لورنس. 
الرواية التي نش���رت ف���ي العام 1912، 
ص���درت مؤخ���رًا ع���ن دار ورد بترجمة 
فاضل السعدوني ومراجعة محيي الدين 
إس���ماعيل. وهي العمل األقصر مقارنة 
بباقي روايات صاحب: عش���يق الليدي 

شاترلي، ونساء عاشقات..
سيغموند أس���تاذ موسيقى وعازف 
كمان متزوج من بياترس ولهما طفالن، 
ربطت���ه بهيلي���ن، الفت���اة الحالمة التي 
تتدرب عنده في المنزل، عالقة غرامية، 
س���يجد فيها متنفس���ًا للهروب من فشله 
األسري. سيغموند وجد نفسه في حياة 
زوجية خانق���ة بعد عودت���ه من رحلة 

كان يكت���ب عماًل م���ن تجرب���ة متخيلة 
يتج���ذر أصلها في الواق���ع«. لورانس، 
الطوب���اوي الباحث ع���ن الكمال، عاش 
وه���و  وس���وداوية،  عاصف���ة  حي���اة 
على غرار أعماله يكش���ف ف���ي روايته 
»الخاطئ«، بس���رد انس���يابي ووصف 
شعري يخلط فيه الشخوص بأمكنتها، 
تفاصي���ل اإلخفاق األس���ري والعالقات 
الزوجي���ة داخ���ل المجتم���ع الصناع���ي 
الطارئ على جيل ضواحي لندن ما بين 

الحربين العالميتين.



138139 138139

الثورة الليبية قصة يطول شرحها، 
غايتها،  وتجلت  مسمياتها،  ت��ع��ددت 
العقيد  أسقطت  بوضوح،  البداية،  من 
القذافي من عرش الجماهيرية، ووضعت 
حدًا ألكثر من أربعين سنة من العبودية. 
فإذا كانت القنوات التليفزيونية قد أدلت 
وقع  ما  وعرضت  الثورة،  في  بدلوها 
بين يديها من صور وفيديوهات، طغت 
المبررة(  )غير  البشاعة  مالمح  عليها 
والقتل المجاني للناقمين على نظام آل 
القذافي، فإن بعض الكتاب، والمنشغلين 
في الصحافة المكتوبة، لم يفصحوا كلية 
عن شهاداتهم، وما يزال في جعبتهم ما 
غرار  على   ،2011 ليبيا  عن  يحكونه 
الكاتب والفيلسوف الفرنسي)ذي المولد 
الذي  ليفي،  هنري  برنار  الجزائري(، 
أن  دون  »الحرب  كتاب  أخيرًا،  أصدر، 
نحبها« )غراسي، باريس2011(. والذي 
فبراير/ من  الكاتب،  يوميات  تضمن 
في   ،2011 سبتمبر/أيلول  إلى  شباط 

ليبيا الجديدة.
صاحب »وصية الرب« ليس يحظى 
الثقافية  األوس��اط  بين  جيدة  بسمعة 
عليه  معروف  ليفي  برنار  العربية. 
الحكومة  المستميت عن خيارات  الدفاع 
اإلسرائيلية، وسياساتها االستيطانية. 

فقد كان أحد المثقفين القالئل الذين برروا 
العدوان اإلسرائيلي على غزة )2009 - 
النفس.  عن  الدفاع  في  بالحق   )2010
فرغم حضوره المميز على واجهة المشهد 
الفكري والفلسفي الفرنسي، لم تترجم، 
لحد الساعة، أي من إصداراته إلى اللغة 
العربية. مع ذلك، فقد تمكن من وضع 
أدار ظهره  فاصل بينه وبين منتقديه، 
لكل األحكام السلبية، الموجهة إليه من 
مع  بنغازي  إلى  ودخل  العرب،  طرف 
وتهديداته  العقيد  جيش  زحف  بدايات 
كما  الجرذان،  )أو  الثوار  من  بتطهيرها 
انخرط  الشهير(.  خطابه  في  وصفهم 
وباطنها  صحافي،  ظاهرها  مهمة،  في 
سياسي، وشكل، طيلة أكثر من ثمانية 
أشهر، حلقة الوصل األهم بين المجلس 
وحكومات  االنتقالي  الليبي  الوطني 
المتحدة  والواليات  بريطانيا  فرنسا، 

األميركية.
بالتعرف  المغامرة سنحت لي  »هذه 
على رجال. صاروا رفاقًا لي. عرفتني 
ليفي  يكتب  الليبيين«.  على  خصوصًا 
الذي لم يهتم بليبيا ولم ينشغل بحالها 
طيلة األربعين سنة الماضية، وانتظر 
قيام الثورة ليتوغل في راهنها. مغامرة 
انطلقت من القاهرة )23 فبراير(، بعدما 

عن  صحافيًا  استطالعًا  الكاتب  أت��م 
شباب ميدان التحرير، لصالح جريدتي 
و»نيويورك  الفرنسية  »ليبرسيون« 
فكرة  حينها  راودته  األميركية،  تايمز« 
دخول ليبيا برًا، وزيارة بلد لم يعرفه 
ذاكرته  سطح  على  فجأة  طفت  قباًل. 
زيارته  خالل  القذافي،  العقيد  صورة 
إلى باريس )2007(، ووابل المجامالت 
التي أغرقه بها الرئيس الفرنسي نيكوال 

ساركوزي. 
الثورة،  عز  في  ليبيا،  إلى  الدخول 
»األدغ���ال«.  إل��ى  بالدخول  أشبه  ك��ان 
إلى  درنة  من  طبرق،  إلى  السلوم  من 
بن�غازي  مدين���ة  ليفي  وصل  البيضا، 
بمحمد  التقى  حيث  م���ارس/آذار(.   2(
عبد المالك، كهل ستيني، رافقه كمرشد 
يشرع،  أن  قبل  األول����ى،  أي��ام��ه  ف��ي 
تدريجيًا، في ربط عالقات مع مسؤولي 
مصطفى  ويلتقي  االنتقالي.  المجلس 
الجليل )5م��ارس/آذار( »في قاعة  عبد 
المدينة،  غربي  كولونيالي،  بمبنى 
الليبية،  الخارجية  ل��وزارة  تباعًا  كان 
الجليل.  عبد  مرافقي  من  بحضور ستة 
فاخر،  ب��أث��اث  مزينة  ال��ق��اع��ة  ك��ان��ت 
اتصال  وج��ه��ازي  كومبيوتر  بأجهزة 
أجهزة  طاولة.  على  موضوعين  ثريا، 
توقف.  دون  ترن  كانت  محمول  هاتف 
وسجادات  غازية  مشروبات  ق��ارورات 
كان  موضوعة.  أيضًا  كانت  الصالة 
مصطفى عبد الجليل يجلس خلف مكتب 
اإلنكليزية،  يتحدث  ضخم.  خشبي 
فضل  لكنه  الفرنسية،  أي��ض��ًا  ورب��م��ا 
بينما شرع  باإلنكليزية«.  فقط  التحدث 
قضية  ع��ن  ال��ح��دي��ث  ف��ي  الجليل  عبد 
الممرضات البلغاريات )1999 - 2007( 
التي أراد نظام القذافي إعدامهن، بتهمة 
نقل فيروس اإليدز ألربعمئة طفل ليبي. 
مستعجاًل،  ليفي  هنري  برنار  قاطعه 
وطرح أسباب زيارته إلى ليبيا، ودوافع 
انخراطه في ثورة أحفاد عمر المختار، 
مخاطبًا إياه: »العالم ينظر إليكم اآلن«. 
إليكم.  أنظاره  يوجه  »العالم  مضيفًا: 
إلى بنغازي التي صارت عاصمة، ليس 
فقط عاصمة ليبيا الجديدة، ولكنها أيضًا 
عاصمة كل الرجال والنساء األحرار في 

برنار هنري ليفي في بنغازي

ظاهر الرحلة
وباطنها!

سعيد خطيبي
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العالم. لقد جئت إلى هنا ألبلغك تحيات 
في  يتذكرون نضالنا  الذين  بلدي  أبناء 
امتداد  هو  نضالكم  الفاشية.  مواجهة 
علينا  ت��ف��رض  شجاعتكم  لنضالنا. 
االنضمام إلى صفوفكم«. كلمات تحمل 
تمهيدًا  جاءت  لكنها  الشعبوية،  بعض 
اقتراح  في  والمتمثلة  األه��م  للخطوة 
بين  الوساطة  دور  لعب  هنري  برنار 
اإليليزيه  ورئاسة  االنتقالي  المجلس 
بباريس. هو دور يفوق وظيفة الكاتب 

أو الفيلسوف التي يحملها ليفي.
م������ن ب����وس����ن����ة ع����ل����ي ع����زت 
روغوفيتش)1995( إلى جنوب السودان 
بمعية جون غرانغ)2006(، لعب برنار 
مساعدة  نفسه:  ال���دور  ليفي  ه��ن��ري 
الحركات النضالية والربط بينها و بين 
القيام  ح��اول  حيث  الدولي.  المجتمع 
في  مسعود  حكومة  مع  نفسه  بالدور 
أفغانستان، لكن تنظيم القاعدة وتردد 
الرئيس جاك شيراك آنذاك في التفاعل 
مع مساعيه عجل بفرض أتباع أسامة 
وقيامهم  البلد  على  منطقهم  الدن  بن 

بتفجيرات 11 سبتمبر/أيلول 2001. 
تذكر  الجليل  عبد  مع  اللقاء  لحظة 
»هل  عنها:  يتحدث  مهمة  نقطة  ليفي 
طلبي  س��ارك��وزي  ال��رئ��ي��س  سيقبل 
الليبي؟  االنتقالي  بالمجلس  باالعتراف 
انتخابات  في  لصالحه  أصوت  لم  أنا 
فترة  منذ  معه  أت��ح��دث  ول��م   .2007
لما  مرتين  أو  واحدة  مرة  عدا  طويلة. 
سكينة  ع��ن  ل��إلف��راج  تدخله  التمست 
إيران«.  في  بالرجم  مهددة  كانت  التي 
ما  على  تكن  لم  الرجلين  بين  العالقة 
شكلت  المشتركة  المصلحة  لكن  يرام، 
مجرد  بينهما.  الجمع  وأعادت  الفارق، 
رقم  على  بنغازي،  من  هاتفية  مكالمة 
الستاندار لقصر اإليليزيه، كانت كفيلة 
الطرفين،  بين  العالقة  بعث  بإعادة 
الفيلسوف  ط���رح  ب��ت��ب��ن��ي  وك��ف��ي��ل��ة 
ممثل  وفد  للقاء  والترتيب  الفرنسي، 
محمود  تضمن  االنتقالي،  للمجلس 
في  س��ارك��وزي  الرئيس  مع  جبريل، 
باريس، قبل أن يساهم في تنظيم لقاء 
آخر للوفد ذاته مع كاتبة الدولة المكلفة 
بالخارجية األميركية هيالري كلينتون، 

على هامش مشاركتها في قمة الثمانية 
بباريس. 

البعض يقول إن برنار هنري ليفي 
آخرون  خارجية،  وزي��ر  برتبة  كاتب 
وآخ���رون  العميل،  دور  فيه  ي���رون 
ال��ث��ورات  م��س��ار  بتسميم  يتهمونه 
الحساب«  »يوم  صاحب  لكن  العربية، 
على  ال��رد  في  حرجًا  ي��رى  ال   )1992(
المثقفين  باألسالف،  بالتشبه  منتقديه 
بالقضايا  الملتزمين  الفرنسيين 
 1901( مالرو  ان��دري  مثل  العالمية، 
الحرب  ف��ي  ان��خ��رط  ال���ذي   )1976  -
اإلسبانية، في مواجهة فرانكو، وجان 
بول سارتر )1905 - 1980( الذي دعم 
سنوات  الجزائر  في  التحرير  جيش 
الخمسينيات، في حربه ضد المستعمر 
الفرنسي. لكن الوضع في ليبيا 2011 
وإلى  من  كانت  الثورة  مختلفًا.  ك��ان 
الشعب الليبي. بطلها الوحيد هو الشعب 
الذي أوقف زحف الجماهيرية الخضراء 
التي عمرت أربعة عقود. الثورة كانت 
تونس  في  الثورتين  لنجاحات  امتدادًا 
الشعب.  بهما  قاما  اللتين  مصر،  وفي 
ليفي  بين  الحواريات  من  واحدة  ففي 
الفرنسي  الرئيس  يشير  وساركوزي، 
يكن  لم  الفرنسي  »الشعب  ساركوزي: 
للقيام  خارجية  مساعدة  إلى  بحاجة 
يستدرك  لكنه  الفرنسية«.  بالثورة 
الديموقراطية  فرنسا  انخراط  بضرورة 
المقهورة  ال��ش��ع��وب  ت��ح��رر  دع��م  ف��ي 

مؤسساتها  ب��ن��اء  على  ومساعدتها 
برنار  ب��ع��ده  وي��واص��ل  الجمهورية. 
هنري تعديد األسباب التي حتمت عليه 
بالقول:  الليبية،  الثورة  في  االنخراط 
التي  العراق  الحرب على  »على خالف 
الثورة  لولوج  ما حفزني  فأكثر  أدنتها 

الليبية هي: 
مما  أممي  إجماع  إلى  التوصل   -  1

منح القضية شرعية. 
العربية  ال��دول  جامعة  إدان��ة   -  2

للعنف الممارس من طرف القذافي.
انتقالي  وطني  مجلس  وجود   -  3  

يتمتع بشعبية.
على  الشعبية  ال��ث��ورة  قيام   -  4  

مطالب ديموقراطية.
 5 - اكتفاء تدخل الناتو على حماية 
على  الميداني  التدخل  وعدم  المدنيين 
بدعم  يكتف  ل��م  ليفي  ال��ب��ل��د«.  أرض 
في  أيضًا  تدخل  بل  الليبية،  الثورة 
محمود  على  يملي  كان  دفتها.  تسيير 
اإلدالء  الجليل  عبد  ومصطفى  جبريل 
معدة  بيانات  وتوقيع  بتصريحات 

سلفًا. 
»الحرب دون أن نحبها« هي يوميات 
كاتب فرنسي، يحاول لعب دور المثقف 
الغرامشي  التعريف  وف��ق  العضوي، 
معه  نتفق  ال  أو  معه  نتفق  قد  للكلمة. 
حمل  ولكنه  ال��ج��زئ��ي��ات،  بعض  ف��ي 
انخراط  مفهوم  عن  المعاني  من  كثيرًا 
الراهن.  ت��ح��والت  ف��ي  االنتلجانسيا 
مختلف  عبر  طاف  ليفي  هنري  برنار 
القادة  معظم  والتقى  القتال  جبهات 
طوياًل  تحدث  الميدانيين.  العسكريين 
يونس  الفتاح  عبد  استراتيجيات  عن 
يوليو/ مقتله)28  وع��زا  العسكرية، 
تموز( إما إلى فلول القذافي أو إلى نفاد 
مستبعدًا  الثورة.  متطرفي  أحد  صبر 
الداخلية.  الحسابات  تصفية  فرضية 
أحاديث  ويسرد  وجوهًا  يصف  الكتاب 
من عمق الثورة الليبية، ويعد بشريط 
وثائقي، أشرف عليه ليفي، بالتوازي، 
والصحافي،  الدبلوماسي  عمله  مع 
ليبيا  تاريخ  من  مهمًا  جزءًا  فيه  سجل 
الحادي  القرن  مطلع  العرب  وتاريخ 

والعشرين.
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عبدالرحمن عبدالباسط-الدوحة

دون مساعدة من كاتب محترف، وبأسلوب طفولي بريء، استطاعت 
المؤلف���ة األميركية جايس���ي دوغارد أن تس���رد قصة مؤث���رة بوضوح 
وبس���اطة في مذكرات »حياة مس���روقة« عن دار س���ايمون وشوس���تر، 

الطبعة األولى 2011.

مذكرات فتاة
احتمت بالقمر

الكتاب ص���ادق ومقنع في س���رده، 
ويب���دو أن الناش���رين حرصوا على عدم 
التدخل في ذلك، والس���ماح فقط لصوت 
المؤلفة بأن يكون هو الوحيد المس���موع 
إلح���داث األثر المطل���وب، وتقديم حياة 
غير عادي���ة م���ن الش���جاعة والصمود. 
تقول في بدايت���ه: »في صيف عام 1991 
كنت طفلة عادية، وأفعل أش���ياء عادية. 
كان لي أصدق���اء ووال���دة تحبني. كنت 
مثلك تمامًا. ولك���ن في يوم ما، وأنا في 
الحادية عشرة من العمر، سرقت حياتي. 
وأصبحت سجينة لمدة ثمانية عشر عامًا. 
كنت كائنًا لشخص ما استخدمني وأساء 
معاملت���ي. كنت ضحية للس���جن لفترات 
طويل���ة. لم يكن مس���موحًا ل���ي التحدث 
باس���مي. وأصبحت أما، وأنا ال أدري ما 

هي األمومة«. 
اختطفت جايس���ي دوغ���ارد وهي في 
س���ن الحادية عش���رة من قبل اثنين من 
الغرباء من محطة الباص المدرسي على 
مرمى البصر من منزلها في س���اوث ليك 
تاهو بوالية كاليفورنيا. واحتجزت لمدة 
ثمانية عش���ر عامًا وأسيئت معاملتها في 
الفن���اء الخلف���ي لمنزل فيليب ونانس���ي 
غاري���دو، وتعرض���ت لإلي���ذاء العقل���ي 
والجس���دي، وعان���ت م���ا ال يوصف من 

العذاب على أي���دي خاطفيها، واغتصبت 
مرارًا وتكرارًا بواس���طة فيليب غاريدو، 
وأنجب���ت له اثني���ن من أبنائ���ه. وأطلق 
س���راحها بأعجوبة في س���ن التاس���عة 
والعش���رين. غاريدو يقض���ي اآلن حكمًا 
بالس���جن لمدة 431 س���نة في الس���جن، 
ونانس���ي 36 سنة في الس���جن، بسبب 

جرائمهما.
مذك���رات جايس���ي دوغ���ارد، حي���اة 
مس���روقة، يجب أن تقرأ م���ن قبل العالم 
كله، فه���ي مصدر إله���ام لجمي���ع الذين 
يواجهون نوعًا من المحن، فهي قصة فتاة 
صغيرة شجاعة. الكتاب بسيط وصادق 
ومباشر، وهو أكثر من مجرد قصة رعب. 

العواطف واضحة ومركزة. وهي في هذا 
الصدد تق���ول: »ال أومن بالكراهية، كثير 
من الوق���ت يضيع مع الكراهية، والناس 
الذين يكرهون يضيعون كثيرًا من حياتهم 
وتفوت عليهم س���ائر األشياء. وإذا كان 
قلبي مش���غواًل بالكراهي���ة والحقد، أين 

يكون هناك مجال للعواطف األخرى؟«.
كتاب عميق تناول الش���عور بالوحدة 
طويل���ة،  لفت���رات  والس���جن  والمل���ل 
ويأخذك إلى دواخل المؤلفة لفهم نوعية 
حياتها وكيفي���ة مواصلتها لهذه الحياة. 
وق���د يكون من الصعب عاطفيًا التفكر في 
بع���ض النقاط، ولكن القدرة على وصف 
م���ا حدث بعب���ارات صريحة ومباش���رة 

تجعل هذه النقاط ملهمة. 
وهذا الكتاب مهم من نواح عديدة. إنها 
واحدة من الم���رات القليل���ة التي تحكي 
فيها الضحية قصة اس���تغاللها الجنس���ي 
بالكام���ل، إال أن المؤل���م حق���ًا هن���ا هو 
أن المختط���ف يك���ون »لطيف���ًا«  عندما ال 
يعتدي عليها ويقول لها إنها »تس���اعده« 
مع مشكلته. ويحدث هذا التناقض عادة 
كميات هائلة من الضرر والهلع النفس���ي 
واالرتباك للضحية، بحيث تنظر بخوف 
لفك���رة االنفصال عن المختطف ويتراءى 

لها إنها دخول إلى عالم المجهول.
تق���ول المؤلفة إنها ق���ررت تأليف هذا 
الكتاب لس���ببين: »األول هو أن مختطفي 
فيلي���ب غاري���دو يعتقد أن���ه ال أحد يجب 
معرفة م���ا فعله لفتاة عمره���ا 11 عامًا، 
وأنا أريد أن يعرف غاريدو بأنني لم أعد 
أخج���ل لما حدث ل���ي، وبالتالي ال أهتم 
بالحفاظ على س���ره. والثاني، هو أنني 
آمل أن يكون هذا الكتاب عونًا لش���خص 
يم���ر بنفس ظروف���ي، ويواج���ه وضعًا 

صعبًا يحتاج إلى المساعدة والدعم«.
وعلى الرغم م���ن أنها تكرهه، إال أنها 
كانت معتم���دة عليه في كل ش���يء، فقد 
تالعب بها نفسيًا وجعلها أسيرة لنزواته 
المنحرف���ة. ما منعها من اليأس والجنون 
ه���و ذكرى والدتها. تكت���ب: »عندما أنظر 
إل���ى القمر أتخيل وجه أم���ي وصوتها«. 
وكان دافعه���ا نح���و التفكي���ر اإليجاب���ي 
مؤخ���رًا واله���رب هو الرغبة ف���ي توفير 

حياة عادية لبنتيها.
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سامي كمال الدين-القاهرة

هنا تجد الناس الذين تحبهم والناس 
الذي���ن يأتون إل���ى الحي���اة ليصيبوك 
بالدهش���ة، من محمود عوض وياسين 
التهامي وقات���ل الملك فاروق وإبراهيم 
الرفاعي سيد شهداء أكتوبر وحتى خط 
الصعيد، وتجد أمكنة لم تس���مع بها من 
قب���ل وال دلف���ت إليها قدم���اك، لكن من 
طرائق الكتابة الجديدة وس���حر حكيها 
تحلم بالذهاب إليها، فأراهنك إن كنت قد 
سمعت عن »بلبل.. خمارة الغالبة« التي 
يبلغ س���عر كأس البوظة فيها جنيهين، 
وتض���م العال���م الخاص للطبق���ة الدنيا 
الذين صنع���وا عالمهم الخ���اص، فكما 
الكبار يحتس���ون مشروبهم في الفنادق 
المطلة على النيل، فإن ماسحي األحذية 
والحمالين والعربجية يصنعون عالمهم 

الخاص أيضًا.

»هن���ا أنت في لحظ���ة، تجد أحدهم، 
يشرب ويش���رب، ثم يضرب كرسيًا في 

الكلوب، وتبدأ الخناقة«.

هكذا يصف الشاعر والكاتب المصري 
أحمد عط���ا اهلل في كتابه »الناس دُول.. 
حكاي���ات من لح���م ودم« الص���ادر عن 
دار العي���ن، قصة مغامرت���ه الصحافية 
لخمارة بلبل.. وتغامر معه في »حاليب 
وش���التين«، وتح���اول أن تعيد حقوق 

أصح���اب ورثة قص���ر القب���ة، رغم أن 
القضاء ينظر في قضيتهم منذ 45 عامًا، 
لكنه���م – أب���دًا – لم يملوا.. ثم يس���افر 
عطا اهلل إلى الدلتا ليبحث عن سر موت 
المصريين عبر البحر أثناء سفرهم إلى 
إيطالي���ا، وف���ي »طن���ان« - إحدى قرى 
محافظة القليوبية - صلى في »مس���جد 
حن���ا«، وهو مس���جد بناه حن���ا بك منذ 
تس���عين عامًا قبل حتى أن يش���رع في 
بناء كنيس���ة، ي���وم كان المصريون ال 
يعترفون بشيء اسمه الفتنة الطائفية.

أما مهن���ة عم عطا صان���ع الحبال، 
فه���ي بحاج���ة ألن تك���ون ق���د نش���أت 
ف���ي الريف لتع���رف صناع���ة الحبال، 
وأقفاص الجريد واإلحباط الذي يعانيه 
صانعوها في ضوء مهنة أكلها الزمن.. 
لكنه أبدًا لم يأكل مهنة »بنات الترحيلة« 
اللواتي يحملن »القصعة« ويعملون في 
المعم���ار، الذي قدم في���ه أحمد عطا اهلل 
حكايتهم وحكاية »ي���وم في عمر عامل 

محارة«.

كل هذا ف���ي فصلي »أق���دام وأعتاب 
فص���ل  أم���ا  و»أرزاق«،  ون���واٍص« 
»يعملوها.. ويخيلوا« فقد بدأه بالشيخ 
ياس���ين التهامي، الصوفي الزاهد الذي 
يس���مو بال���روح بعي���دًا لتلتقي ببش���ر 

ف���وق األرض يتكلمون لغ���ة غير التي 
نتكلمه���ا، ف���ي مقاب���ل رج���ل يفرض 
سطوته على الدنيا وهو »خط الصعيد 
نوفل سعد ربيع«، الذي كان أحمد عطا 
اهلل أول م���ن التقاه وحاوره ودلف إلى 
عالم أس���اطيره، ثم نتذكر على الفور 
قصة يوس���ف إدري���س وقصيدة أحمد 
عبد المعطي حج���ازي »يوميات العب 
س���يرك« حين نقرأ »الرج���ل المهموم 
بسالمته متخفي في بلياتشو«، الرجل 
الذي وقف على المسرح يضحك األطفال 

بينما كان عائدًا من دفنة ابنه.

ف���ي الفصل الرابع »حال س���بيلهم« 
حكاي���ة ألناس خارج النس���ق اليومي 
يعال���ج  مص���ري  »طبي���ب  للحي���اة 
قاه���ر  الطبي���ب  المثليي���ن«، وحت���ى 
العفاريت ث���م لقاء راوي س���يرة بني 
ي آخر أبطال السيرة  هالل، سيد الضوَّ
الهاللي���ة، الذي يحفظ خمس���ة ماليين 
بيت من الش���عر، ويروي الس���يرة كما 
يج���ب، منافس���ًا »جابر أبو حس���ين« 

و»علي جرمون«.

الفص���ل  ف���ي  المجموع���ة  تكش���ف 
الخام���س عن حكايات محمود عوض، 
المثال األكبر على فس���اد المؤسس���ات 
الصحافي���ة وإهدارها القامات العظيمة 

لصالح رجاالت مبارك وصحافييه.

لكن األكثر ش���جنًا في ه���ذا الكتاب 
الممت���ع حكاية أحمد مع والده في باب 
»عط���ا اهلل« الذي اختص���ره في عدودة 
صعيدية »ي���ا قبر جايل���ك جدع زين. 
خايل في ل���ف العمامة. وحياة نبينا.. 

نبي زين.. ما تحاسبه يوم القيامة«.

شخوص في أمكنتهم

نظرة الناس إلى الحياة من خالل س���رد حكاياتهم اليومية وعالقاتهم 
بالمحيط واألمكنة الخاصة والمعتادة، هي لحمة هذا الكتاب الذي يتوغل 

في شخصيات لها حمولتها التاريخية وتأثيرها في الناس.
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ل���وي فيردينان ديت���وش، المعروف  
بس���يلين، إل���ى جانب جيم���س جويس 
وبروس���ت، ه���م الثالثة الذي���ن روجوا 
لتيار الوعي في الرواية. سيلين، )نسبة 
إلى اس���م جدت���ه وقد اتخذه اس���مًا أدبيًا 
كي يتجنب ش���هرته كطبيب حين نش���ر 
أولى روايته »رحلة إلى آخر الليل« عام 
1932، لكن الرواية التي جعلت اقتحامه 
عالم الكتابة بغرض معيش���ي وش���راء 
مأوى، ستقول عنها سيمون دو بوفوار 
إنها ش���كلت مثااًل لألسلوب األدبي الذي 
يهاجم بافتت���ان وفوضوية(، وقد تركت 
»رحل���ة إل���ى آخ���ر اللي���ل« بصمتها في 
»الغثيان« عند سارتر، وجعلته  يتخلى 
عما كان يسم لغته من أبهة، وعند كامو 
أيضًا ف���ي »الغري���ب«، واالثنان صرحا 
بتأثرهم���ا الش���ديد بش���خصية باردامو 
ف���ي الرواية. أكثر من ذل���ك، فإن هنري 
ميلر يعترف بأن س���يلين لق���ن الجميع 
درس الرواية في القرن العش���رين. لكن 
س���يلين، رغم كل هذا، بقي األكثر إهمااًل 
في الترجمات العربية لآلداب الفرنسية. 
غاب أدب س���يلين المؤلف من ثماني 
روايات، منها: رحلة إلى آخر الليل، موت 
بالتقس���يط، المقتلة.. ومقاالت وأعمال 
مسرحية عديدة، كلها لم تنقل إلى  قراء 
العربية طوال عش���رات الس���نين، غياب 
يرجح إل���ى صعوبة ترجمة أس���لوبه، 
وكون���ه اتهم بمع���اداة الس���امية أيضا، 
ذلك أن والدة  س���يلين وفترته )1894 - 
1961( هما زمن اشتعال قضية ديرفوس 

سيلين المنسي عربيا

الشاهد الهذياني 
على عصره

الت���ي انطلق���ت من مس���قط رأس���ه بلدة 
كوربفوا ضواحي باريس. لهذا التبرير، 
باإلضاف���ة إلى عدم توف���ق الترجمتين، 
المصري���ة )2006( والس���ورية )2007( 
في التعريف بسيلين عربيا، وبعد خمس 
سنوات من االشتغال، وثالثين سنة من 
االهتمام والشغف، يأتي كتاب »سيلين« 
الص���ادر ع���ن دار الحوار في س���ورية، 
ترجمة غازي أبو عقل، كي يضيء، عبر 
446 صفحة، جوانب مهمة من حياة هذا 
األديب الفرنس���ي وس���يرته التي أفضت 
إلى  نقل���ة نوعية في أس���لوب الرواية 
الغربي���ة، وفي هذه الترجمة ما يكش���ف 
تفاصيل اغتصاب وقار اللغة الفرنس���ية 
المترجم  ونخبويتها الطبقية، كما يشهد 

غازي أبو عقل.
يش���مل الكت���اب أربعة كت���ب، األول: 
»حياة سيلين«، وهو عبارة عن فصول 

مخت���ارة من مؤل���ف فريديريك فيتو عن 
حي���اة س���يلين، وه���و كتاب م���ن ألف 
صفحة، يسرد نشأة س���يلين وسيرته. 
وفيه  يحكي ف. فيتو: »قليلون من بين 
أكثر كتاب القرن العشرين أهمية، من هم 
مثل سيلين، نستطيع اعتبارهم ممثلين 
ومش���اركين في أحداث زمانهم وشهودًا 
هذيانيين على عصرهم. لم يفلت ش���يء 
من س���يلين: ال الحرب العالمية األولى، 
وال اختالجات االس���تعمار واضطرابه، 
إليه���ا  التصني���ع  أمي���ركا وزح���ف  وال 
وب���ؤس ضواح���ي المدن الكب���رى، وال 
روسيا الستالينية، وال االحتالل النازي 

وسقوط الرايخ الثالث«.
الكتاب الثاني »س���يميلفايس«، الذي 
ش���كل محور رسالة سيلين التي نال بها 
درجة الدكتوراه في الطب، وهي رسالة 
عن س���يرة الطبيب المجري سيميلفايس 
كتبت ع���ام 1924، والطري���ف في هذه 
األطروح���ة الطبية، يش���ير غ���ازي أبو 
عقل ف���ي تقديمه »أنها خل���ت تقريبًا من 
المعلوم���ات الطبية، ليح���ل محلها أدب 
غاضب جعل مؤلف كتاب »حياة سيلين« 
ف. فيتو يقول: »في بداية العام 1924، 
يخامرن���ا ش���عور بأن ل���وي ديتوش قد 
ضرب موعدًا لس���يلين.. ذلك أن المزايا 
الطبية لهذه الرسالة تبدو لنا هزيلة نوعًا 
ما.. فهل كانت لجنة الحكم متساهلة جدًا؟ 
أم أنها مؤلفة من أدباء س���رتهم دراسة 
بمثل ه���ذا التألق باإلضافة إلى خروجها 
عن المألوف؟«، وسيلين نفسه يقول عن 

رسالته بأنها كانت رواية طبية.
أم���ا الكت���اب الثال���ث ال���ذي يقترحه 
المترج���م فهو »س���يلين الفضيحة« الذي 
األدب  أس���تاذ  ج���ودار،  هن���ري  ألف���ه 
الفرنسي في السوربون، والمشرف على 
نشر روايات س���يلين في سلسلة كوكبة 
كب���ار األدباء عن دار غاليمار. وس���يلين 
الفضيح���ة ه���و كت���اب مرجعي يرس���م 
في���ه ج���ودار بورتريه س���يلين »األديب 
والطبي���ب الثوري والماض���وي في آن، 
العنص���ري والش���فيق الحنون، صاحب 
الص���وت الزاع���ق والصامت والش���عبي 
والمتصن���ع المتكل���ف الجام���ح المخيلة 
حتى الهذيان، الواضح الرؤية إلى الحد 
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في حضرة نجيب محفوظ
عال���م نجيب محف���وظ إغ���راء لكل 
م���ن تابع رواياته ودخ���ل إلى عوالمه 
وش���خصياته.. لك���ن محمد س���لماوي 
في كتابه »في حضرة نجيب محفوظ« 
- )ال���دار المصرية اللبناني���ة(-  ينتقل 
إلى عوالم أخ���رى حياتية عبر لقاءاته 
المتواصل���ة مع محفوظ في س���نواته 
األخي���رة، وعب���ر لق���اءات ع���دد كبير 
من أدباء وساس���ة العال���م مع نجيب 
محفوظ في بيته ك� )نادين جورديمر، 
باولو كويللو، ماريو بارجاس يوسا، 
آرثر ميلل���ر، أورهان بام���وك، كلود 
سيمون، محمد حس���نين هيكل، أحمد 

زويل( وغيرهم.
بع���ض الذي���ن قدم���وا لإلنس���انية 
مجموعة من األعمال العظيمة يجلسون 
إليه،  إلى أدي���ب مص���ر، يس���تمعون 
يأخذون منه، يتعلم منهم، يسعد بهم، 

ويتقدم كويللو ليقبل يده.
ويروي محمد س���لماوي في كتابه، 
حكاية االغتيال الش���هيرة م���ن زاوية 
مختلف���ة. وف���ي الكت���اب أيض���ًا فصل 
يضم المقاالت التي كتبها سلماوي عن 
محفوظ. وفصل يكش���ف حديثًا ينش���ر 
للمرة األولى مع محفوظ حول قراءاته 

األولى الت���ي بدأها برواية بوليس���ية 
مترجمة من سلس���لة »ابن جونسون« 
الت���ي كان يترجمها حاف���ظ نجيب في 
المرحلة االبتدائية ليتولد لديه ش���غف 
الق���راءة. ث���م ق���رأ المنفلوط���ي بداية 
ب�»مقدم���ة النظرات« ث���م »ماجدولين« 
الت���ي قرأها خمس عش���رة م���رة، ثم 
العق���اد وتوفيق الحكي���م ليبدأ القراءة 
والكتابة بشكل متواصل، واطلع على 
بل���زاك وفلوبير وس���ارتر وكامي ثم 
توماس مان وشيللر وألبرتو مورافيا.

لكن ما وجد نفس���ه فيه وتوحد معه 
هو األدب الروس���ي: دوستويفسكي، 
ترجنيف، تولستوي، تشيكوف. وكان 

يراه أجمل اآلداب جميعًا.

األقص���ى والقائ���ل: ال ح���رارة للروح إال 
تلك التي يولدها لغزها الخفي«. وتأتي 
أهمية هذا الكتاب اعترافًا بإسهام سيلين 
في التعبير عن سنوات القرن العشرين، 
بالش���كل الذي يصفه جودار بكونه كان 
األق���در عل���ى تجس���يد أوروب���ا الغربية 

أدبيًا.
ويختم المترج���م كتابه بترجمة نص 
حوار إذاعي مطول أجراه روبير سادول 
س���نة 1955 في إذاعة سويسرا الناطقة 
بالفرنس���ية، وه���ي مقابلة س���اد الظن 
بفقدانه���ا، إلى أن كش���فت عنه���ا المجلة 
األدبي���ة الفرنس���ية ف���ي ش���هر أيلول/ 

سبتمبر من العام 1990.
حول لوي فردينان ديتوش »سيلين« 
عثر فرنس���وا جيبو عل���ى صيغة جميلة 
وصف بها س���يلين »رباه برجوازيون، 
مب���ادئ  عل���ى  ش���عبية،  بيئ���ة  ف���ي 
أرستوقراطية، بوس���ائل بروليتارية«. 
ورغم أنه غادر مبكرًا مسقط رأسه، بلدة  
كوربفوا ضواحي باريس، إال أنه اعتبر 
نفس���ه دائمًا واحدًا من أبناء تلك البلدة، 
كوربفوا كم���ا نقرأ في »حياة س���يلين« 
كانت ل���ه بطاقة الزيارة الت���ي يقدم بها 
نفسه. وهي الزمن المتصور والمتخيل، 
الزمن الطوب���اوي بعد تحوالت كوربفوا 
من قري���ة قديمة إلى فريس���ة للعاصمة 
الفرنس���ية التي يتهمها س���يلين بالتهام  
نهر »السين« حيث كل شيء ينادي النهر: 
»ق���وارب الش���حن كلها الموج���ودة على 
النهر والمدينة كلها، والس���ماء والريف، 
ونحن اصطحبناها  كلها.. الس���ين أيضًا 
أخذ معه كل ش���يء وانته���ى األمر، بهذا 
المش���هد يختم س���يلين روايت���ه »رحلة 
إلى آخ���ر الليل«، لتبق���ى كوربفوا زمنًا 
ثابتًا يقدم سيلين ش���اهدًا على مستنقع 
البورجوازية وزحف الصناعات الكبرى 
التي أطاحت بالمجتمع الريفي وعصفت 
به نح���و هاوية اإلش���كاالت المجتمعية 
والتناقض���ات األكث���ر قتام���ة، والتي لم 
يكن بوسع س���يلين إال أن يتعامل معها 
بفكاهت���ه الس���وداء، الطريقة القاس���ية 
والمرة، واليائس���ة أحيان���ًا للتعامل مع 
سخف الدنيا وال معقوليتها كما سجلتها 

كتابات سيلين.

طرائف ومواعظ
ال شّك أن »أوشو» نال شهرة كبيرة من وراء الحكمة المبسطة التي تطبع كتاباته، 
وإن لم يكن قد قّدم فائدة ُتذكر على صعيد التحليل العميق. في كتابه »عن المرأة« 
يق���ول مث���اًل: »إذا أردت تغيير الم���رأة وافْقه���ا. وإذا أردت أن تعرف ماذا تخطط 
المرأة انظْر إليها، ولكن ال تس���مع حديثه���ا«. في المقابل نجده يقول في الصفحة 
نفس���ها من الكتاب: »الطبيب النفس���اني هو الذي يتقاضى مبلغ���ًا ليس بالقليل، 

مقابل أن يطرح عليك األسئلة نفسها التي تطرحها عليك زوجتك مجانًا«!.
كتاب »عن المرأة« ألوش���و، الصادر عن داري »محاكاة« و»النايا«/ دمشق 2012 
بترجمة ريما عالء الدين، يندرج ضمن ظاهرة أوش���و التي تفتقر إلى التماس���ك 

والعمق المنهجيين، وتقتصر على العزف على الوترين األخالقي والروحي.
خالل حوالي ثالثمئة صفحة يرد المؤلف على أسئلة متنوعة بخصوص المرأة، 
فتتن���وع إجابات���ه ومصادرها الفكرية بقدر تنوع األس���ئلة دون أن تش���ّكل بحثًا 

متكاماًل في خصوصية المرأة.
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»االحتالل«: هو عنوان أحدث روايات 
الكاتبة الفرنسية المعاصرة أني إرنو، 
الشاعر  قبل  من  العربية  إلى  المترجمة 
اللبناني إسكندر حبش ضمن منشورات 

»الجمل« )ألمانيا،2011(. 
 70( حوالي  في  قصير  سردي  عمل 
صفحة من القطع الصغير(، لكنه متميز 
وجريء على صعيد   طرحه الموضوعاتي 
صدوره  غداة  حظي  قد  كان  وعوالمه، 
سنة 2002 عن دار »غاليمار« بمتابعة 
صحافية وعناية نقدية كثيفتين، حتى 
»التخييل  قاعدة  عن  يشّذ  ال  ك��ان  وإن 
في  المؤلفة  عنها  تحدثت  التي  الذاتي« 
األس���ود«،  »المشغل  التأملي  سجلها 
المعروفة  كتبها  امتداد  على  ورسختها 
الفارغة«،  »الخزائن  »المكان«،  مثل:  
»الحدث«، »شغف  »امرأة«،  »الساحة«، 
ليلي«،  م��ن  بعد  أخ��رج  »ل��م  بسيط«، 
و»السنوات« )جائزة مارغريت دوراس، 
2008(، حيث تتقاطع وتلتبس الحدود 
الفعلي  الواقع  أح��داث  اشتباكات  بين 

والتجربة الشخصية الغنية للكاتبة.
مع  جمالية  قطيعة  يمثل  ال  أنه  كما 
»المينيمالية«  الكتابة  في  األثير  منهجها 
المصّيغة بحدة عاطفية جارحة وتقشف 
جنس  على  اع��ت��م��ادًا  محبوك،  لغوي 
الباطنية  وال��ت��داع��ي��ات  »ال��ي��وم��ي��ات« 

المتشذرة.
على  يهيمن  »االح��ت��الل«  رواي��ة  في 
التي  »الغيرة«،  موضوع  الساردة  بوح 
اإلرادي  انفصالها  بعد  بأعماقها  تنفجر 
عن عشيقها السابق )دوبل في( »بسبب 

التعب، أكثر من كونه بسبب عدم قدرتها 
واكتشافها  حريتها«،  اس��ت��رداد  على 
حياته،  سماء  في  ثانية  ام��رأة  لبزوغ 
»إحساسا  بداخلها  وّل��د  ال��ذي  ال��ش��يء 
انبثق.  قد  جديدًا  عنصرًا  ألن  باالنهيار، 
وجود  اجتاح  اللحظة،  تلك  من  وب��دءًا 
إال  تفكر  تعد  ولم  كيانها،  المرأة  تلك 
هجس  ال��ذي  ذات��ه،  االجتياح  عبرها«. 
أثار  مما  مشاعرها،  وتلّبس  تفكيرها 
أطلقت  وراسخًا،  محمومًا  نشاطًا  فيها 

عليه مسمى رمزيًا هو: »االحتالل«. 
ول���م ي��ت��وق��ف األم���ر ع��ن��د ه���ذا الحد 
اليائسة  والرغبة  الفراق  المخصب آلالم 
بل  ال��م��ف��ق��ود،  ال��ح��ب  الس��ت��ع��ادة جنة 
حدت  وخيمة  جانبية  أعراض  له  كانت 
بالساردة المكلومة إلى معاناة بارانويا 
المرأة األخرى، تلك التي لم تعد تفارق 
»تراها  وأضحت  مساء  صباح  مخيلتها 
واحدة  كل  »جسد  وف��ي  مكان«  كل  في 

تلتقيها«.

ال��س��اردة/ تفقد  ال  وك��ي  هنا،  م��ن 
المؤلفة عقلها من األلم وفرط التهيؤات، 
المخبرين  طريقة  على  تنخرط  سوف 
الخواص  والمتحرين  وال��ج��واس��ي��س 
عّلها  غريمتها،  أثر  تقفي  سيناريو  في 
تتخلص من ثقل الشعور باإلهانة وتردم 
فجوة ذلك اإلحساس الناجم عن الجهل 
هذا  األخ���رى.  للمرأة  الغائب  ب��االس��م 
الغياب الذي كان »بمثابة حفرة، فراغ، 
رغبة  باألحرى  أو  حوله«،  تدور  كانت 
بئر  فتحة  فوق  المرء  »النحناء  دفينة 

ليرى صورته وهي تهتز في القعر«. 
وهي  ال��س��اردة  أن  ال��ح��ظ،  لحسن 
تضمر هذه النوايا المبيتة نتيجة يأسها، 
كانت في اآلن ذاته تقترف تدوينها على 
السحري  وبالترياق  بأول.  أواًل  الورق 
انحرافات  تبديد  من  تمكنت  للكلمات 
من  نهائيًا  والتخلص  المريض،  عقلها 
رتقت  الكتابة  المدمرة.  »غيرتها«  ربقة 
التي  ال��روح  ندوب  وقّطبت  الفقد  جرح 
رمت  أن  بعد  »ح��رة،  أخرى  مرة  عادت 
خارجها هذا الثقل الذي في داخلها«. كما 
الكلمات  الكتابة نجحت عبر  لو أن آلية 
في محو الصورة واالسم الغائبين لتلك 
مضجعها  قّضت  التي  المجهولة  المرأة 

وعضت فؤادها لمدة ستة أشهر. 
»التداوي  عن  المسرح  في  يتحدثون 
ب��ال��درام��ا«، وف��ي رواي���ة »االح��ت��الل« 
تعّلمنا أني إرنو »االستشفاء بالكتابة«، 
لوضع  الالمرئي،  في  العمل  االختفاء، 
حدته  ك��ان��ت  مهما  »اح��ت��الل«  ألي  ح��د 

ودرجة اختراقه للوجدان اإلنساني. 
مشفوعة  ج���اءت  ال��رواي��ة  ترجمة 
يضيء  حبش،  إلسكندر  قّيم  بتصدير 
ع��وال��م أن��ي إرن��و اإلب��داع��ي��ة، ويتتبع 
جائزة  على  حصولها  منذ  م��س��اره��ا 
إلى  وص��واًل   ،1984 سنة  »رون���ودو« 
إلى  األخيرين  العقدين  خ��الل  تحولها 
في شتى  القراء  يتلقف  أدبية«  »ظاهرة 
به  تجود  جديد  عمل  أي  العالم  أرج��اء 
هذه  في  أنفسهم  يرون  ألنهم  قريحتها، 
التي  شهرة  األكثر  الفرنسية  الكاتبة 
تجازف كثيرًا »في عرض ذاتها الداخلية 
أمام الجميع« وال تدع بتقّصد »أي شيء 

مخفي في الظل«

إغواءات ال مرئية

    أنيس الرافعي-الدارالبي�شاء
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أمير تاج السر

أدب الرحالت

من أكث���ر اآلداب التي أنتجتها اإلنس���انية متع���ة للقراءة 
ف���ي رأيي، ذلك الذي اصطلح على تس���ميته أدب الرحالت، 
بمعنى أن يس���جل الكاتب مشاهداته واستنتاجاته عن بلد أو 
ب���الد متعددة يزورها، بلغة أدبية رصين���ة، مما ينتج عنه 
كثير من المعارف التي ربما تفيد الدارس���ين أكثر مما تفيدهم 
كتب العلم الخالية من لغة األدب، ومعروف في التاريخ عدد 
كبير م���ن تلك النماذج الرفيعة، أش���هرها بالطبع رحلة ابن 
بطوطة، وفي القرون الماضية نش���طت مثل تلك الكتابات، 
بعد ازدياد عدد المغامرين، والباحثين عن الثروات والنفوذ 
ف���ي بالد مجهولة نس���بيًا، ودائمًا ما يعودون ليس���جلوا كل 
صغي���رة وكبيرة عرفوها ف���ي البالد التي زاروها، س���وى 
أن ع���ادوا رابحي���ن أو خاس���رين، وقد قرأت ع���ددًا من تلك 
المش���اهدات واستمتعت بها كثيرًا، وس���وى أن كان الرحالة 
أمينًا أو غير أمين، فقد أضفى  على العالم الذي يصفه نكهة 
س���حرية بال ش���ك، فال يمكن التصديق بكل ما ذكر في كتاب 
»علي بيه العباس���ي« الذي يصف القاه���رة ومكة، أو كتاب 
الرحالة التونسي الذي يصف بالد السودان في القرن الثامن 
عش���ر، وعالم النباتات األلماني بريم الذي كتب عن السودان 

برغبة عنصرية مدمرة.

فائدة تلك الكتب أيضًا، بجانب متعة القراءة، هي ما تمنحه 
للكتاب والش���عراء من إيحاءات كثيرة يمكن أن يصنعوا منها 
أعمااًل مش���وقة، ذلك أنها تفتح مجتمعًا قديمًا مغلقًا، ترصد 
الظواهر التي كانت س���ائدة في وقت الرحلة، وتأتي بعادات 
الش���عوب كلها، وم���ا على الكاتب إال أن يصنع ش���خوصه، 
يغوص بهم في ذلك العالم البعيد، وتنتج بال ش���ك حكاية 

مدهش���ة. ويوجد عدد كبير من الروايات الغربية والعربية، 
اعتمدت على كت���ب الرحالة الرواة، وطورت من موادهم في 
أعمال أدبية رفيعة، وشخصيًا استفدت من تلك المعارف في 
عدة نصوص روائية ولدرجة أحس فيها أنني يمكن أن أكتب 

أدب رحالت أيضًا مستخدمًا التقنية التي هضمتها.

بالنس���بة لعصرنا هذا، وبعد تطور ط���رق المواصالت، 
وإم���كان أن يهبط أي ش���خص في جزي���رة نائية في عرض 
البح���ر. من دون خوف من مجاهله���ا، أصبح أدب الرحالت 
أقل متع���ة، أقول أقل متع���ة لخلوه من نكهة المش���اق التي 
كانت تتبع السفر القديم، أهم ما يضيئه الرحالة قديمًا، كانت 
الطرق التي يس���لكها ماش���يًا أو على ظهر ناقة أو في أفضل 
األحيان على ظهر فرس، وفي توغله في تلك الطرق، يصف 
امرأة عابرة، يصف راعي أغنام وس���قا، ومغنين وراقصين 
تجمع���وا في ض���وء القمر، وقد يصادفه ع���رس، فيصف لنا 
تقاليد األعراس، وقد تصادفه قبيلة من المتوحشين، فيصف 
لنا ش���عوره وهو مقي���د أمام نيرانها، وش���عوره اآلخر وقد 
تحرر من قيوده وفّر، ش���يء أش���به فعاًل بالرواية، لكن ما 
يبع���ده عنها، هو عدم وج���ود حبكة درامية، أو ش���خوص 
ثابتي���ن يتنقل النص بينهم، إنما الرحالة األوحد متربع على 
صفح���ات الكتاب حت���ى النهاية. لكن ال ب���أس رغم ذلك من 
أن يس���تمر أدب الرحالت في الوج���ود باعتباره أدبًا عريقًا، 
وال ب���أس أن نقرأه، قطعًا لن يخلو من معرفة جديدة تضاف 
إلينا.. ورأيي الشخصي إن في كل ما يكتب ثمة معرفة، وكل 
صاحب قلم ال يخطط بقلم���ه إال إذا كان يملك جديدًا يريد أن 

يشرك فيه قارئًا محتماًل.

�ضغط الكتابة
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�ضينما

لحظات ت���أزم تدفع إلى الزخم الثوري، 
فهو يرصد تفجيرات كنيس���ة القديسين، 
وكأن���ه يقدم ش���رارة الب���دء، ويوضح 
األجواء التي أدت إلى اش���تعال الثورة 
الت���ي انطلق���ت ف���ي يناير ف���ي 2011، 
ويتقدم رش���وان كش���خصية أساس���ية 
ف���ي الفيل���م بنق���ل موقف���ه المتغير من 
األحداث والتظاه���رات، بدءًا من حاالت 
اليأس واإلحباط التي سبقت لحظة بدء 
التظاهرات، م���رورًا بلحظات عدم الثقة 
ف���ي التغيير وانتقااًل إلى المش���اركة في 

التظاهرات.
على مس���توى الوعي بالحدث يتجه 
رش���وان إلى خلق صورة واقعية جدًا، 
فهو ال يدعي البطولة في شيء، يحاول 
تقديم حالة صادقة للعديد من المشاركين 
ف���ي الثورة،  حيث ينق���ل مواقف فناني 
للثورة،  المس���اندة والمعارض���ة  مصر 
خال���د  تصدره���ا  الت���ي  وتظاهراته���م 
الص���اوي، وهو يؤكد في أحد المش���اهد 
إيمان���ه وثقت���ه أن تلك اللحظ���ة آتية، 

كاميرا الميدان

عزة �سلطان- القاهرة

عن تلك الح���االت اإلبداعية التي جاءت 
تعبيرًا ع���ن اللحظة الثورية، حيث جاء 
فيلم���ه راص���دًا لحالته هو الش���خصية 
 self �خالل فترة الث���ورة، فيما يعرف ب
profile و لم���دة 80 دقيق���ة، انطل���ق 
الفيلم ليوثق لثورة 25 يناير من منطلق 
شخصي،  يبدأ الفيلم قبل الحدث بفترة 
حيث يرصد ما جرى وما يعتبره المخرج 

اقت���رب أحم���د رش���وان ف���ي فيلمه 
التس���جيلي »مولود ف���ي 25 يناير« من 
لحظة ش���ديدة الحساس���ية ف���ي تاريخ 
ش���عب يتقدم لصناع���ة تاريخه، وإزالة 
سنوات من االضطهاد التي عانى منها، 
وقد أدرك في فيلمه مدى حساسية هذه 
اللحظ���ة فه���و ككاتب لس���يناريو الفيلم 
ومخرج له، يسعى لصنع حالة مغايرة 
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وكذلك العديد م���ن الوجوه الفنية التي 
تصدرت الصورة بحكم وجود رش���وان 
داخل هذه الجماع���ة أثناء التظاهرات، 
لك���ن الحدس اإلخراجي يجعله يس���تند 
إلى ش���هادات ألف���راد خارج الوس���ط 
الفني، فتأتي شخصياته من المشاركين 
في صناعة الح���دث، دون التحيز إلى 
الوسط الفني الذي جاء منه كواحد من 
أفراده المش���اركين في صناعة الثورة 

ودعمها.
حافظ رش���وان خ���الل الفيلم على 
رؤيته كش���خصية محورية في الفيلم، 
فه���و ينتق���ل باألح���داث وف���ق نظرته 
الشخصية وعينه كإنسان أواًل، فينتقل 
من لحظات س���اخنة جدًا كتلك اللحظة 
الت���ي تأكد فيها أن هناك تغييرًا حقيقيًا 
يحدث، ث���م موقعة الجمل، ثم تس���ود 
حالة من الهدوء يتح���ول خاللها الفيلم 
لرص���د مظاه���ر االعتص���ام وتفاصيله 
واللجان الشعبية، وآراء المتظاهرين.

عني المخرج باختيار نماذج مختلفة 
ابتعد عن الشخصيات  كش���هود عيان، 
المعروف���ة إعالميًا ليؤكد لنفس���ه أواًل 
قبل المشاهد أنها ثورة شعبية وليست 
ث���ورة للنخبة أو حكرًا عل���ى طبقة أو 
فئة بعينه���ا، كما عني بالتنوع النوعي 
والثقافي واالجتماعي بين شهود عيانه 
المعتمد عليهم في سرد رؤاهم وآرائهم 
عن الثورة والمظاهرات فش���ملت جميع 

األطياف والفئات.
يس���تمر المخرج أحمد رش���وان في 
نق���ل حالته خالل فترة الثمانية عش���ر 
يوم���ًا وهو ينتقل من حالة التحفز التي 
ش���هدتها األيام األولى للث���ورة، مرورًا 

بلحظ���ات التعود ثم لحظ���ات اإلحباط 
التي سبقت اإلعالن عن تنحي الرئيس 
المخلوع حس���ني مبارك، ومرة أخرى 
يقدم حالة من التحفز والتحفيز بعد أن 
نقل حال���ة اإلحباط لدي���ه، فهو يصور 
ي���وم التنح���ي بأنه ب���ات محبط���ًا من 
حدوث ش���يء، تلك الحالة التي مألت 
الميدان عقب الخط���اب األخير للرئيس 
المخلوع محمد حسني مبارك، لكن هذه 
الحالة سرعان ما تتغير حين يكون في 
البيت وس���ط طفليه فيس���تمع لخطاب 
التنحي وُيس���رع إلى الميدان ليش���ارك 

الجميع فرحتهم.
ال يتوق���ف رش���وان عن���د لحظ���ة 
التنحي، إنما يس���تمر ف���ي فيلمه لتتبع 
ما بعد الحادي عشر من فبراير، مرورًا 
بالعدي���د م���ن األحداث وحتى الس���ابع 
والعش���رين من مايو، وينته���ي الفيلم 
بس���بع صور اختارها رش���وان بعناية 

ألطفال ولدوا في الخامس والعش���رين 
م���ن يناير وحت���ى أكتوبر، مس���تعينًا 
بالدالل���ة المقدس���ة للرق���م س���بعة في 

الوعي الشعبي.
وتأت���ي أهمي���ة ه���ذا الن���وع م���ن 
الش���هادات التوثيقية أنها تصنع جزءًا 
م���ن التاريخ، خاصة وأن صانعه أراد 
أن يوج���د لنفس���ه مكان���ة مختلفة بين 
صن���اع األفالم الذين قدموا أفالمًا توثق 
للثورة، فقد ح���رص على الحياد خالل 
عرض األحداث رغم كونه ينقل شهادة 
شخصية، فلم يسارع إلى إدانة أحد أو 
اإلش���ادة بأحد، حتى التحيز الشخصي 
جاء على مستوى الرواية والتعليق في 
حي���ن حرص أن تكون الصورة محايدة 
تنقل م���ا يح���دث، واس���تعان بالمواد 
لينق���ل  العي���ان  األرش���يفية وش���هود 
وجهات نظر أخرى بحيث يتوازن الفيلم 
وال يخرج برؤي���ة أحادية معتمدة على 

البطل الذي هو نفسه صانع الفيلم.
»مول���ود في 25 يناي���ر« ليس فقط 
هو ذلك الطفل ال���ذي وضعت صورته 
ف���ي نهاي���ة الفيلم بكونه ول���د في ذات 
اليوم، ولكنه إش���ارة إلى ش���عب ولد 
في ه���ذا التاريخ، وهو ما يجعل الفيلم 
الوثائق���ي وثيقة هامة ف���ي هذا العصر 
الذي تبدلت فيه شكل الوثائق من ورقية 

إلى صورة.
شهد الفيلم عرضه األول والرسمي 
خالل المسابقة الرس���مية في مهرجان 
دب���ي 2011، وجاء الفيل���م إنتاج دريم 
برودكش���ن بالتعاون مع مؤسسة دبي 
لإلعالم والترفي���ه، بينما تنتظر الفيلم 
عروض أخرى، وتنتظر الثورة جوالت 

أخرى كذلك.
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االحتفاالت وكفى؟ م���ن جهة أخرى، فإن 
اإلش���كالية القائمة أمام هذه المش���اريع، 
هي كيف يمكن التأريخ للثورة سينمائيًا 
دون اإلس���اءة لها من زوايا ربما ال ينتبه 
له���ا المخرج، وكيف س���توظف الس���ينما 
الثورة وتاريخها وأبطالها ورموزها دون 
أن تس���قط في فخ التشويه أو التمويه أو 
التزوير والركاكة؟ ولو أخذنا معدل العمر 
لدى الذين سيقومون بإخراج هذه األفالم 
س���نجد أن معظمهم من مواليد االستقالل 
ولم يعيشوا سنوات الثورة، وهنا يتساءل 
البع���ض ب���أي رؤية س���يعالج ويتطرق 
هؤالء لهذه الموضوعة الشائكة المتشعبة 
اإلشكاالت؟ وهل قراءاتهم لتاريخ الثورة 
وأرشيفها سيكون كافيًا أم يجب االستناد 
أكثر على مخيال متقد ومتوهج وعاش���ق 
لهذا التاريخ بثورته ومعاناته وبطوالته؟ 
البع���ض يرجع ضآل���ة األف���الم الثورية 
وقلته���ا إلى انع���دام الحرية ف���ي إخراج 
وكتابة الس���يناريوهات التي تريد تناول 
تاري���خ وقضايا الث���ورة، وهذا ما يحول 
حس���بهم بينها وبين الفني���ة والمصداقية 
واإلبداعي���ة والجودة واالحترافية. اضف 
إلى ذل���ك أن قانون الس���ينما الجديد في 
الجزائ���ر يمنع عل���ى المخرجين التعرض 
لرم���وز الث���ورة دونم���ا الحص���ول على 
موافقة من الجهات الرس���مية. ويرون أن 
تأخر السينما في االحتفاء بالثورة وعدم 
التعاطي معها بش���كل أوس���ع يرجع إلى 
انعدام الحري���ة الفنية، وإل���ى التضييق 
ال���ذي تمارس���ه الهيئ���ات والمؤسس���ات 
الثقافية والحكومي���ة التي تتدخل في كل 
الس���ينمائية، وتسعى لعرقلة  المشاريع 

بعضها لسبب من األسباب.

الثورة لم تنته
نّوارة حلـر�ض-اجلزائر

والحوارات والسيناريو المشبع بالسرد، 
وهذا ما وقع فيه وبفجاجة أحيانًا بعض 
المخرجي���ن على غ���رار فيل���م »مصطفى 
بن بولعيد«. ومن ه���ذا الجانب ربما جاء 
هذا الس���عي لتفعيل الس���ينما بمناس���بة 
احتف���االت الذكرى الخمس���ين الس���تقالل 
الجزائر وإنتاج بعض األفالم التي تلتفت 
مرة أخرى لثورة عظيمة في الواقع وفي 
التاريخ لكنها باهتة وضعيفة وشحيحة 
ف���ي الفن والس���ينما والس���معي البصري 
عمومًا، وهذا ما جعل وزارة الثقافة تفتح 
باب الدعم للس���ينما ولألف���الم الثورية، 
وقد اس���تقبلت حتى اآلن قائمة بأكثر من 
150عماًل س���ينمائيًا، موزعة بين األفالم 
الطويل���ة والوثائقي���ة القصيرة، بعضها 
ن���ال الض���وء األخض���ر، مثل فيل���م اللة 
فاطمة نس���ومر لبلقاس���م حجاج، وجلها 
ينتظر التأش���يرة م���ن دائرة الس���ينما، 
وم���ن وزارة المجاهدي���ن الت���ي أدرجت 
الس���ينمائي والسمعي  اإلنتاج والتوثيق 
البص���ري ضمن اهتماماتها هذه الس���نة، 
بحكم أن المناسبة كبيرة وضخمة وأنها 
تعنيها في المقام األول. من جهة أخرى، 
تم ضخ أكث���ر من 50 مليار س���نتيم في 
حس���اب التليفزيون الجزائ���ري كميزانية 
لتموي���ل مش���اريع توثي���ق الث���ورة من 
حصص وبرامج وتحقيقات. لكن السؤال 
المطروح، هل ستكون هذه األفالم المزمع 
إنتاجها في مستوى الثورة وفي مستوى 
هذه االحتفالية الخمس���ينية لالس���تقالل؟ 
وه���ل ستس���تثمر فيه���ا بفني���ة وجمالية 
وحرفية كما يليق بها، أم ستكون عبارة 
ع���ن كليش���يهات باهتة وب���ال معنى في 
أشرطة ستحتل الشاشات الرسمية خالل 

في وق���ت تحتفل في���ه تونس ومصر 
بإص���دار أف���الم ت���ؤرخ لثورتيهم���ا على 
األنظمة القمعية، قررت الجزائر تخصيص 
تتع���رض  أف���الم  إلنت���اج  الع���ام 2012 
للث���ورة.. التحريري���ة، بمناس���بة مرور 
خمسين سنة عن االستقالل )1962(. وقد 
بدأ مبكرًا تهافت المخرجين على المشاريع 
المطروح���ة، التي تمولها كل من وزارتي 
الثقاف���ة و المجاهدي���ن، اللتي���ن وضعتا 
دفتر شروط محددة في التعامل مع رموز 
الثورة، ورسمت خطوطًا حمراء كثيرة، 
مما ينب���ئ بأن 2012 س���يكون موس���م 

السينما الرسمية. 
موضوع الثورة في السينما هو واحد 
من الموضوعات التي شغلت الفن السابع 
ف���ي بلد المليون ونصف المليون ش���هيد. 
وكان ومازال الخلل الذي تعانيه يتجس���د  
في السيناريو وفي القطيعة بين السينما 
الجزائ���ري كثيرًا  فالمخ���رج  والرواي���ة، 
ما يعتمد على االش���تغاالت العش���وائية، 
حس���ب فكرت���ه ه���و ورؤيت���ه للعمل من 
زاويته األحادية فقط، تاركًا أمر الرواية 
جانبًا ومهماًل. وأفالم قليلة فقط استندت 
إل���ى روايات، كفيلم »األفي���ون والعصا« 
للمخرج أحمد راشدي المقتبس عن رواية 
مولود معمري التي تحمل العنوان نفسه، 
و»ريح الجن���وب« لمحمد س���ليم رياض 
وهي رواية للكاتب عبد الحميد بن هدوقة، 
وأفالم أخ���رى أخذت من بعض الروايات 
مالمحه���ا القصصية فق���ط دون الغوص 
في جوهره���ا وتفاصيلها. الس���ينما عند 
بعض المخرجين الجزائريين تعتمد على 
الصورة أكثر والطرح السينمائي الحركي 
البصري، بعيدًا عن الجوهر األدبي المركز 
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نجيب محفوظ : العظمة المتواضعة

جمال الشرقاوي

عرف���ت أدي���ب مصر والع���رب العالم���ي مبكرًا، ف���ي الثالثة 
عش���رة من عمري. فقد شجعني أس���اتذة كانوا يحصلون على 
مرتبات زهيدة، يعتمدون في جانب من غذائهم على »الزوادة« 
المكون���ة من »برام« األرز »المعمر«، مع حمامة أو بطة، وكثير 
م���ن العيش »المرح���رح« الج���اف، وبعض الجب���ن »القريش« 
أو»القديم« المغموس ب�»المش«. كانوا ريفيين بس���طاء.. لكنهم 
كانوا يش���عرون بقدرهم كمعلمين، فكانوا دائمًا يلبسون البدلة 
الكاملة وربطة العنق م���ع الطربوش، وأحيانًا بدونه. وكانوا 
عظيمي الحرص على تعليم تالميذهم تعليمًا جيدًا وجادًا. هؤالء 
األس���اتذة الفقراء العظماء، وقائدهم »حض���رة الناظر« المربي 
الفاضل الصارم في حنان أبوي »محمد شحاتة«، كانوا أصحاب 
الفضل علّي، ورسم طريقي للمس���تقبل.. فقد أبدوا استحسانًا 
لخطي وحس���ن تنس���يق كراس���اتي.. ثم أخذوا ينبهونني إلى 
إجادتي في كتابة موضوعات »اإلنشاء«.. وتطوع مدرس الخط 
للعناية بي، وكان خريجًا لمدرسة تحسين الخطوط الملكية.. 
بينما تطوع األستاذ »حس���بو«، بتوجيه من »حضرة الناظر«، 
بالبقاء مع���ي بعد انتهاء الي���وم الدراس���ي، لتحفيظي القرآن 
الكريم، فقد كان حفظه ش���رطًا لاللتحاق بمدرس���ة المعلمين، 
الت���ي اتفقوا مع أبي على أن ألتحق بها، حتى أتخرج مدرس���ًا 
مثلهم. وقد حفظت فعاًل ربع المصحف الش���ريف، وكان لذلك - 
فضاًل عن القيم الس���امية التي تشربتها من آياته - فضل آخر، 
هو إتقاني للغة العربية الس���ليمة، كل ذلك مع تحفيز مس���تمر 

باإلكثار من القراءة.
وهك���ذا انطلق���ت أقرأ منذ الصغر، كل ما أس���تطيع ش���راءه 
بقروش���ي القليلة.. وخاصة السالس���ل البس���يطة.. حتى وقع 
ف���ي يدي كتاب »خ���ان الخليلي« لمؤلف اس���مه نجيب محفوظ. 
اس���تغرقت في القراءة ليل نهار. الح���ظ ذلك أبي.. وفي لحظة 
فضول ش���عرت أنه يقترب مني، وبسرعة دسست الكتاب بين 
ثنايا الفراش. فق���د كان بالرواية حديث عن حب »أحمد« وأخيه 
األصغر لبن���ت الجي���ران. كان ذلك يخص الكب���ار، فخجلت أن 
يضبطني أبي وأنا متلبس بقراءة كالم الكبار. لكن أبي - وكان 
»ي���ادوب بيفك الخط« - مد يده وأمس���ك بالكت���اب، وأدرك من 
الغالف ما به.. وإذا به يفاجئني بقول لم يفارقني طول عمري.. 
قال : لم���اذا أخفيت الكتاب ؟ ألن فيه كالمًا عن الحب؟.. وماله.. 
اقرأ كل ش���يء.. وتعلم كل ش���يء.. وافعل كل ش���يء.. بس ال 

تكذب.. ال تسرق.. ال تفعل ما يتعارض مع األخالق الحميدة.
زادتني ه���ذه الكلمات رغبة في القراءة، فواظبت على قراءة 
»المصور« أس���بوعيًا. و»الهالل« شهريًا، وكان يكتب فيها أعالم 

األدب والعل���وم في ذلك الزمان. ثم دلف���ت إلى روايات الهالل، 
وخاصة في تاريخ اإلس���الم التي كان يكتبها جورجي زيدان.. 
وسلس���لة »اقرأ« التي كان���ت تتناول موضوع���ات متنوعة في 
مختل���ف أبواب المعرفة.. وسلس���لة كتب للجمي���ع.. وغيرها.. 
وهك���ذا بدأت انتقي ش���يئًا فش���يئًا إلى الكتابة متأث���رًا بكتابات 
مصطف���ى لطف���ي المنفلوطي، وعبارته الش���هيرة التي كان لها 
صدى عميق في نفوس���نا نحن أبناء الفق���راء : »ارحموا من في 

األرض.. يرحمكم من في السماء«.
ودار الزمن دوراته الحتمية.. وقادتني هذه المقدمات إلى دنيا 
الصحاف���ة بكل تلويناتها.. وأثناء عمل���ي الذي تخصصت فيه.. 
وقعت أحداث سياس���ية جعلتني أحن إلى تخصصي الدراس���ي 
كأح���د خريجي قس���م التاري���خ بجامعة عين ش���مس، بتحقيق 
حادث »حريق القاهرة« الذي وقع يوم 26 يناير 1952، وذلك 

عام 1975.
وفي عام 1985 أصدرت كتابي الثاني »أسرار حريق القاهرة 
في الوثائق السرية البريطانية«. ذهبت إلى مبنى »األهرام« كما 
ذهبت إلى غيره، وتركت لزمالئي نسخًا عليها اإلهداء المناسب. 
وجرت العادة أن يرى الزمالء الكتب ويقرأون اإلهداء ويركنونها 
حتى تتاح لهم فرصة للقراءة أو الكتابة عنها. ونادرًا ما كان أحد 
يج���د وقتًا لمحادثة المؤلف، غير األصدقاء الحميمين، المهتمين 

اهتمامًا خاصًا بموضوع الكتاب.
لكن حدث في اليوم التالي مباشرة، أبلغني عامل سويتش 
»األخب���ار« أن لي مكالمة. أمس���كت بس���ماعة التليف���ون، وقلت 
كعادتي : نعم.. ؟.. رد علي صوت حنون جميل : نعم اهلل عليك 
يا أس���تاذ جمال.. أنا نجيب محفوظ.. وواصل، وأنا ال أتمالك 
نفس���ي: »أنا متش���كر جدًا وممنون لك عل���ى إهدائك هذا الكتاب 

الهام جدًا«.
 لهج لساني بتعبيرات ال أملك نفسي فيها.. وانتهت المكالمة 
بدعائه لي ب���دوام التوفيق، ودعائي له بطول العمر، وامتاعنا 

بأعماله العظيمة.
وجلس���ت صامتًا أتأمل ما حدث.. بينم���ا زمالئي وزميالتي 
يتشوقون لمعرفة سر هذه المكالمة المشبوبة بكل هذه المشاعر.. 

التي كشفت عنها عيناي المغرورقتان بالدموع..
نظ���رت إليهم وقل���ت : تصوروا.. أول مكالم���ة تأتيني.. من 

األديب الكبير نجيب محفوظ..
وأضفت : بالتواضع العظمة.. والعظمة تواضع !

وكان درس���ًا ال ينسى.. لعلي أكون في الحق أيامي قد عملت 
ببعض منه.

ذكريات عربت

االحتفاالت وكفى؟ م���ن جهة أخرى، فإن 
اإلش���كالية القائمة أمام هذه المش���اريع، 
هي كيف يمكن التأريخ للثورة سينمائيًا 
دون اإلس���اءة لها من زوايا ربما ال ينتبه 
له���ا المخرج، وكيف س���توظف الس���ينما 
الثورة وتاريخها وأبطالها ورموزها دون 
أن تس���قط في فخ التشويه أو التمويه أو 
التزوير والركاكة؟ ولو أخذنا معدل العمر 
لدى الذين سيقومون بإخراج هذه األفالم 
س���نجد أن معظمهم من مواليد االستقالل 
ولم يعيشوا سنوات الثورة، وهنا يتساءل 
البع���ض ب���أي رؤية س���يعالج ويتطرق 
هؤالء لهذه الموضوعة الشائكة المتشعبة 
اإلشكاالت؟ وهل قراءاتهم لتاريخ الثورة 
وأرشيفها سيكون كافيًا أم يجب االستناد 
أكثر على مخيال متقد ومتوهج وعاش���ق 
لهذا التاريخ بثورته ومعاناته وبطوالته؟ 
البع���ض يرجع ضآل���ة األف���الم الثورية 
وقلته���ا إلى انع���دام الحرية ف���ي إخراج 
وكتابة الس���يناريوهات التي تريد تناول 
تاري���خ وقضايا الث���ورة، وهذا ما يحول 
حس���بهم بينها وبين الفني���ة والمصداقية 
واإلبداعي���ة والجودة واالحترافية. اضف 
إلى ذل���ك أن قانون الس���ينما الجديد في 
الجزائ���ر يمنع عل���ى المخرجين التعرض 
لرم���وز الث���ورة دونم���ا الحص���ول على 
موافقة من الجهات الرس���مية. ويرون أن 
تأخر السينما في االحتفاء بالثورة وعدم 
التعاطي معها بش���كل أوس���ع يرجع إلى 
انعدام الحري���ة الفنية، وإل���ى التضييق 
ال���ذي تمارس���ه الهيئ���ات والمؤسس���ات 
الثقافية والحكومي���ة التي تتدخل في كل 
الس���ينمائية، وتسعى لعرقلة  المشاريع 

بعضها لسبب من األسباب.

الثورة لم تنته
نّوارة حلـر�ض-اجلزائر

والحوارات والسيناريو المشبع بالسرد، 
وهذا ما وقع فيه وبفجاجة أحيانًا بعض 
المخرجي���ن على غ���رار فيل���م »مصطفى 
بن بولعيد«. ومن ه���ذا الجانب ربما جاء 
هذا الس���عي لتفعيل الس���ينما بمناس���بة 
احتف���االت الذكرى الخمس���ين الس���تقالل 
الجزائر وإنتاج بعض األفالم التي تلتفت 
مرة أخرى لثورة عظيمة في الواقع وفي 
التاريخ لكنها باهتة وضعيفة وشحيحة 
ف���ي الفن والس���ينما والس���معي البصري 
عمومًا، وهذا ما جعل وزارة الثقافة تفتح 
باب الدعم للس���ينما ولألف���الم الثورية، 
وقد اس���تقبلت حتى اآلن قائمة بأكثر من 
150عماًل س���ينمائيًا، موزعة بين األفالم 
الطويل���ة والوثائقي���ة القصيرة، بعضها 
ن���ال الض���وء األخض���ر، مثل فيل���م اللة 
فاطمة نس���ومر لبلقاس���م حجاج، وجلها 
ينتظر التأش���يرة م���ن دائرة الس���ينما، 
وم���ن وزارة المجاهدي���ن الت���ي أدرجت 
الس���ينمائي والسمعي  اإلنتاج والتوثيق 
البص���ري ضمن اهتماماتها هذه الس���نة، 
بحكم أن المناسبة كبيرة وضخمة وأنها 
تعنيها في المقام األول. من جهة أخرى، 
تم ضخ أكث���ر من 50 مليار س���نتيم في 
حس���اب التليفزيون الجزائ���ري كميزانية 
لتموي���ل مش���اريع توثي���ق الث���ورة من 
حصص وبرامج وتحقيقات. لكن السؤال 
المطروح، هل ستكون هذه األفالم المزمع 
إنتاجها في مستوى الثورة وفي مستوى 
هذه االحتفالية الخمس���ينية لالس���تقالل؟ 
وه���ل ستس���تثمر فيه���ا بفني���ة وجمالية 
وحرفية كما يليق بها، أم ستكون عبارة 
ع���ن كليش���يهات باهتة وب���ال معنى في 
أشرطة ستحتل الشاشات الرسمية خالل 

في وق���ت تحتفل في���ه تونس ومصر 
بإص���دار أف���الم ت���ؤرخ لثورتيهم���ا على 
األنظمة القمعية، قررت الجزائر تخصيص 
تتع���رض  أف���الم  إلنت���اج  الع���ام 2012 
للث���ورة.. التحريري���ة، بمناس���بة مرور 
خمسين سنة عن االستقالل )1962(. وقد 
بدأ مبكرًا تهافت المخرجين على المشاريع 
المطروح���ة، التي تمولها كل من وزارتي 
الثقاف���ة و المجاهدي���ن، اللتي���ن وضعتا 
دفتر شروط محددة في التعامل مع رموز 
الثورة، ورسمت خطوطًا حمراء كثيرة، 
مما ينب���ئ بأن 2012 س���يكون موس���م 

السينما الرسمية. 
موضوع الثورة في السينما هو واحد 
من الموضوعات التي شغلت الفن السابع 
ف���ي بلد المليون ونصف المليون ش���هيد. 
وكان ومازال الخلل الذي تعانيه يتجس���د  
في السيناريو وفي القطيعة بين السينما 
الجزائ���ري كثيرًا  فالمخ���رج  والرواي���ة، 
ما يعتمد على االش���تغاالت العش���وائية، 
حس���ب فكرت���ه ه���و ورؤيت���ه للعمل من 
زاويته األحادية فقط، تاركًا أمر الرواية 
جانبًا ومهماًل. وأفالم قليلة فقط استندت 
إل���ى روايات، كفيلم »األفي���ون والعصا« 
للمخرج أحمد راشدي المقتبس عن رواية 
مولود معمري التي تحمل العنوان نفسه، 
و»ريح الجن���وب« لمحمد س���ليم رياض 
وهي رواية للكاتب عبد الحميد بن هدوقة، 
وأفالم أخ���رى أخذت من بعض الروايات 
مالمحه���ا القصصية فق���ط دون الغوص 
في جوهره���ا وتفاصيلها. الس���ينما عند 
بعض المخرجين الجزائريين تعتمد على 
الصورة أكثر والطرح السينمائي الحركي 
البصري، بعيدًا عن الجوهر األدبي المركز 
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لطفي بوشناق يكتب، يلحن، يغني ويحلم بالتغيير الهادئ. يقول إنه 
أعلن براءته من زين العابدين بن علي قبل عشرين سنة، وفشل خصومه 
في توريط اسمه في بيان يدعو الرئيس المخلوع للبقاء على عرش قصر 
قرطاج. بعدما غنى للحب وغازل »ليلى«، محاكيًا قصائد فحول الشعر 
العربي القديم، ها هو ابن الحلفاوين ينضم إلى ركب شباب الميادين، 
ويعلن عن اقتراب صدور ألبومه الجديد، الذي سيتغنى بالربيع العربي. 
»الدوحة« التقت لطفي بوشناق وحاورته في الفن والسياسة وفي قضايا 

شخصية مختلفة.

من  بد  ال  والفن.  الثقافة  ع��دا  رسائلهم 
استغاللهما في الدفاع عن قضايانا؟. 

استقبلك  لسراييفو  غنيت  لما   §
عزت  علي  المفكر  ال��راح��ل  الرئيس 
الجنسية  وم��ن��ح��ك  ب��ي��غ��وف��ي��ت��ش، 
دفاعك  من  نلت  فماذا  البوسنية.. 

المستميت عن القضية الفلسطينية؟
- أنا لم اطلب جائزة وال مكافأة. يهمني 
فقط أن يكون الرفاق في فلسطين راضين 
إن  يسامحوني  وأن  للقضية،  أقدمه  عما 
قصرت يومًا في حقهم. عندما أخدم قضية 
فإنني أريح ضميري وال أنتظر جزاء وال 
شكورًا. مسيرة الفنان وحدها من يكشف 

عن مدى صدقه في الدفاع عن القضايا.

§ بالعودة إلى تونس، بعد مرور 
سنة عن الثورة، هل كنت متوقعًا ما 
حكم  سياسة  واجهت  وكيف  حصل؟ 
بن علي االستبدادية التي دامت ثالثا 

وعشرين سنة؟
- أنا جزء كبير من الثورة التي حصلت 
في تونس. كنت جزءًا منها قبل أن تندلع 
وزارة  أمام  وقفت  أنني  يكفي  وأثناءها. 
وصرحت  يناير2011   14 يوم  الداخلية 
للتليفزيون: »إذا أصابت الغنغرينة جزء 
للحفاظ على  بد من قطعها  ال  الجسد  من 
أحد  فيه  يكن  لم  الجسد«، في وقت  بقية 
أم  البلد  الرئيس سيغادر  كان  إن  يعرف 
ال. كنت حينذاك مقتنعًا بضرورة التغيير. 
واضحًا،  كان  علي  بن  نظام  من  موقفي 
كلمات  أسطر  بين  التماسه  الممكن  من 

أغانّي. كنت أنتقد الوضع بشعرية.

§ هنالك من يقول أن تفاديك نقد 
يمنحه  كان  مباشر،  بشكل  النظام، 

مشروعية؟
- لست أعتقد ذلك. الجميع في تونس 
الناقمين  أش��د  م��ن  كنت  أن��ن��ي  ي��ع��رف 
الدنيا  »عجيبة  غنيت  لما  النظام.  على 
كالم  في  »ع��اب��رون  وأدي��ت  وغريبة..« 
عابر« وأغنية »معنى الضمير« و»تونس 
الجمهور  فهم  ربيتيني«  الحب  وعلى  أنا 

معنى الكلمات، عمقها وحدتها في النقد.

لطفي بوشناق

أنا الثّورة

لكنني  الكثيرين.  يعجب  لن  سورية  في 
موقف  ال  من  يحدث.  لما  أدير ظهري  لن 
مواقفي  عن  أتنازل  لن  له.  حياة  ال  له 
وعن قناعتي في الدفاع عن الديموقراطية 
اليوم  أدفع  أنا  الفردية.  الحريات  وعن 
من  كثير  ال��ت��زام��ي.  ج��راء  غاليًا  الثمن 
معي.  التعامل  تتحاشى  اإلنتاج  شركات 
أنا ال أبحث عن موقع في الساحة الفنية 
في  موقع  عن  أبحث  ما  بقدر  الحالية، 

التاريخ

»من  حفل  في  مؤخرًا  شاركت   §
ككل  وغنّيت،  القدس«،  إلى  الدوحة 
مرة، للقضية الفلسطينية، مبينًا عن 
مدى التزامك بمواقفك النضالية.. ماذا 
للقضية  فعاًل  األغنية  تقدم  أن  يمكن 

الفلسطينية؟
قول  هو  أؤديه  أن  علي  واجب  أقل   -
كلمة الحق. كل فنان يمتلك قناعات وكل 
واحد ملتزم بخط معين. قناعتي تخبرني 
لتبليغ  وسيلة  من  للعرب  يعد  لم  أن��ه 

§  كشفت، منذ أسابيع، عن نيتك 
إلطالق ألبوم غنائي جديد تتناول فيه 
الثورات العربية. ما هي الخصوصية 

التي ستركز عليها؟
لطفي  األلبوم  في  الجمهور  سيجد   -
ان��دالع  انتظر  ل��م  ع��رف��ه.  كما  بوشناق 
الثورة.  قبل  ثائرًا  كنت  ألتغّير.  الثورات 
عليه  كنت  ما  وعلى  ص��ادق��ًا  وسأبقى 
سابقًا. أنا جزء من الثورة. الجميع يشهد 
آمالك  »أطلق  أو  »تكتيك«  غنيت  لما  لي 
خلصها من قيد الجبن..« أو  »أبحث عن 
بلد.. ال عداء فيه ال حسد..«، أو »عش كما 
شئت.. وجرب يا صغيري.«، هذه أغان 

شكلت جزءًا من الثورة. 

§ أغنية »يا سورية«، التي شكلت 
باكورة األلبوم، والتي استمعنا إليها، 
بعنف  تنديدها  في  واضحة  ج��اءت 
نظام األسد.. أال تخشى أن تجلب لك 

عداء السوريين الموالين للنظام؟
 - أعرف أن موقفي مما يحصل حاليًا 

حوار - �سعيد خطيبي 

مو�ضيقى
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على  تطلعنا  أن  يمكن  ه��ل   §
في   2010 عام  اسمك  وجود  أسباب 
البيان الشهير الذي دعا فيه أصحابه، 
من فنانين وسياسيين ورجال أعمال 
ومواطنين تونسيين بسطاء، الرئيس 
علي  ب��ن  ال��ع��اب��دي��ن  زي��ن  المخلوع 
لترشيح نفسه لعهدة انتخابية جديدة 

عام 2014؟
- ما حصل آنذاك كانت قضية مفبركة. 
تونس،  في  الثورية  اللجان  تحديت  وقد 
الفيسبوك،  وشباب  التقصي،  ولجان 
البيان،  في  لي  فعلي  بتوقيع  يأتوا  أن 
أو أن يجدوا تصريحًا لي، طيلة العقدين 
علي.  بن  باسم  فيه  نطقت  الماضيين، 
كانت  أو  واح���دًا  ق��رش��ًا  منه  قبضت  أو 
نشاط  لي  ك��ان  أو  مسؤولية  عنده  لي 
كنت  المساء  ذلك  في  الحاكم.  حزبه  في 
أتناول العشاء، وأشاهد برنامج الحصاد 
المغاربي، على قناة »الجزيرة«، وفجأة 
عام  أمين  لقليبي،  »شاذلي  خبر  أسمع 
ووزير  سابقًا،  العربية  ال��دول  جامعة 
الداخلية األسبق الطاهر بلخوجة والفنان 
لطفي بوشناق يناشدون الرئيس بن علي 
أصبت  جديدة«.  لعهدة  نفسه  لترشيح 
أكبر!«.  »اهلل  بداخلي  ورددت  بالذهول. 
الجرائد  على  اسمي  وج��دت  ذل��ك،  غ��داة 
النظام  ح���اول  القضية.  ف��ي  م��ت��ورط��ًا 
شخصية  بأسماء  ال��زّج  آن��ذاك  المخلوع 

معروفة لكسب مشروعية. 

§ ولماذا غضب الجمهور التونسي 
في  الغناء  من  بمنعك  وطالب  منك 

مهرجان قرطاج شهر يوليو2011؟

- لم أرد حينها ألن مجموعة من الفنانين 
في  حفاًل  أحيت  عني،  نابت  التونسيين 
وأسكتت  أغانّي،  فيه  رددت  الحمامات، 
المنتقدين،  م��ن  الصغيرة  المجموعة 
هل  ادعاءاتها.  عن  الحقًا  تراجعت  التي 
العالم  أصقاع  في  يغني  فنانًا  أن  يعقل 
يكون  الصين،  إلى  أميركا  من  األربعة، 
الكتشفوا  كذلك  كنت  لو  لألنظمة؟  خادمًا 
أمري. ولن أستطيع الكذب عليهم. كما ال 
المتحدة ستفكر في منحي  األمم  أظن أن 
 ،2004 منذ  للسالم،  »سفير«  ش��رف 
نفسر  كيف  ثم  لألنظمة.  خادمًا  كنت  إذا 
النقابة  لرئاسة  الثورة،  بعد  اختياري، 
ادعاءات  مجرد  هي  للفنانين؟  المستقلة 

تفتقد للصحة وللمصداقية.

§ اآلن، انتهت الثورة في تونس، 
وانتخاب  ال��ح��ك��وم��ة  تشكيل  وت���م 
رئيس جديد. هل هذا يعني أنها بلغت 

أهدافها؟
في  تسير  ال��ث��ورة  أن  باعتقادي   -
الّطريق الّصحيح. الشعب التونسي يقوم 
أقول  بواجباته ويتحمل مسؤولياته. لن 
الجديدة، فهي ما  الدولة  بناء  أتممنا  إننا 
تزال في المهد، كالمولود الجديد. الحرية 
نتعود  لم  مشاعر  هي  والديموقراطية 

عليها في السابق. 

§ تنطلق في تجربتك الغنائية من 
استثمار  تستطيع  كيف  ال��م��وروث.. 
للحديث  التونسي  الشعبي  الموروث 

عن الراهن المتحّول بشكل متسارع؟
الشعبي،  الموروث  من  أتعلم  أنا   -

لست أعمل حارسًا عليه، بقدر ما أسعى 
الحياة  شخصي.  م��وروث  لي  يكون  أن 
هي سلسلة من األحداث. في تواصل مع 
بعضها البعض. ال بد للفنان أن يتواصل 
مع  أتفاعل  أنا  أرضية.  له  لتكون  معها 
العصر.  إيقاع  وفق  الشعبي  الموروث 
تغير.  الجمهور  ذوق  أن  جميعًا  نعرف 
وللعب دور الشاهد على العصر ال بد من 

امتالك وعّي بالمتغيرات. 

العصر،  إيقاع  تغير  ذكر  على   §
الحظنا أثناء الثورة التونسية بروزًا 
تعبير  كوسيلة  ال��راب،  ألغنية  الفتًا 
وتطلعات  المجتمع  هموم  من  أق��رب 
عليه  ك��ان��ت  مما  أك��ث��ر  المحتجين، 

األغنية الطربية..
- هذا ما كنت أقصد قوله. صحيح أنني 
لست ضد الراب، فلكل واحد منا طريقته 
في التعبير عن نفسه، ولكن، في الوقت 
نفسه، ال نستطيع المفاضلة بين األنماط 
لصالح  معينًا  نمطًا  ونلغي  الغنائية، 
نمط آخر. والقول إن نمطًا غنائيًا معينًا 
أقرب إلى الجماهير من نمط آخر. الفارق 
إما أن  الوحيد بينها يتجسد في االلتزام. 

يكون المغني ملتزمًا أو ال يكون. 

الناقمين  م��ن  ت��زال  وم��ا  كنت   §
على وسائل اإلعالم العربية، تحملها 
للفرد  الفنية  الذائقة  تقهقر  مسؤولية 

العربي..
اليوم مسؤولية مشتركة.  أراها  بل   -
كما  للوضع،  كثيرة  حلواًل  أرى  لست 
أنني لست أنا المسؤول عن إيجاد الحّل. 
الحفاظ  في  يساهم  من  وح��ده  فالصدق 

على الفن. 

لطفي  خاصيات  م��ن  واح���دة   §
مسرحة  على  ق��درت��ه  ه��ي  بوشناق 

األغنية على الخشبة..
- ألن األغنية تنبع من كياني. أتعايش 
مع الكلمة وأعبر عنها بحركاتي وبشكلي. 
لما أغني، فإن األغنية تخرج من داخلي 
مثلما يخرج المولود من بطن أمه. لحظة 
الغناء،  ولحظة  الخشبة،  على  الوقوف 

أشعر أنني ملك على عرشه. 

لو كنت خادمًا لألنظمة ما منحني الجمهور ثقته وال جعلتني األمم المتحدة سفيرًا للسالم
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هل الربيع العربي، سينعكس إيجابًا 
الموسيقي، خصوصًا على  الواقع  على 
التي  الرخيصة  التجارية  صعيد األعمال 
تجتاح أذن المستمع، وهل سيشهد الفن 
مستوحاة  بأعمال  جديدة  نهضة  عمومًا 
أم ستبقى  الشعوب ومعاناتها،  ألم  من 
شركات اإلنتاج، ُتغّيب، كل ما هو ملتزم 
»الجمهور  نظرية  خلفية  على  ونقي، 

عايز كده«؟ 
رافقوا  الملتزمين  الفنانين  بعض 
في  يجول  عما  عّبرت  بأغان  ال��ث��ورات 
األعمال   بعض  ونجحت  الشعب،  خاطر 
التعبير  ف��ي  ص���دق  م��ن  ت��ح��وي��ه  ل��م��ا 
وأبرزها  بالمسؤولية،  عال  وإحساس 

األعمال التي أنتجتها الثورة المصرية. 
التي  والمميزة  الجريئة  األعمال  ومن 
ألبوم  العربي،  الربيع  ظل  في  صدرت 
القواس  هبة  اللبنانية  األوب��را  مغنية 
»ألني أحيا« الذي تغوص فيه إلى أعماق 
الذات، فاتحة آفاقًا جديدة للروح لتحب 

وتشتهي كما يحلو لها. 
ال��ق��واس، في  ل��دى  ال��ج��رأة  تتجّسد  
الفني،  مشروعها  بلورة  على  إصرارها 
ونشر الثقافة األوبرالية واألوركسترالية 
أعمالها  عبر  العربية،  المنطقة  ف��ي 
ومؤلفاتها الموسيقية. وال يبدو المشروع 
ال  اإلنتاج  شركات  أن  علمنا،  إذا  سهاًل 

تهتم بهذا النوع من الفن الراقي، بحجة 
أن الجمهور لن يتقبله، كما أنه ال يحقق 
إلى  فقط  موجه  وه��و  طائلة،  أرب��اح��ًا 
العمل  صعوبة  تبرز  هنا  من  النخبة. 
االصرار  أن  بيد  الظروف،  هذه  ظل  في 
ألبومها  أوص��ال  والحرفية،  والمتابعة 

»ألني أحيا« إلى بر األمان. 
على  اللبنانية  األوب��را  مغنية  تعتمد 
الحاج  وأن��س��ي  لندى  نصوص  سبعة 
النعماني  وه��دى  خوجة  وعبدالعزيز 
التأليف  بنفسها  تولت  فيما  والحالج، 
تتميز  والغناء.  والتوزيع  الموسيقي 
والشغف  والحنان  بالدفء  النصوص 
المعاني،  في  واإلنسيابية  المزيد،  إلى 
ولكن  للخالق.  الحب  من  كبير  قدر  مع 
المستوى  في  تفاوتًا  يالحظ  المستمع 

بين عمل وآخر، إن على مستوى النص 
أو التأليف الموسيقي أو حتى األداء.

وتبدو أغنية »ألني أحيا« من أنضج 
أعمال األلبوم من حيث تزاوج الكالم مع 
عام  )مواليد  القواس  تترك  الموسيقى. 
الحرير،  كما  لينساب  صوتها    )1972
ذراعيها  فاتحة  الذات،  قيود  من  تتحّرر 
إلى  المستمع  يشعر  ال��س��م��اء.  ص��وب 
تتغّير دومًا،  السنة  بأن فصول  األغنية 
أن  خصوصًا  للعشق،  ح��دود  ال  وأن 
الصوفية تطل برأسها بين ثنايا العمل. 

أحيا  ألن��ي  »أحبك   : األغنية  تقول 
بالسماء  الطامعة  أنا  سماء،  نقطة  في 
ألني  األش��ي��اء،  طعم  فقدت  ألن��ي  كلها 
كتمت سري عن ذاتي، وفاح أريجه بين 
مسامي، أحبك ألن السماء تدعوني إلى 
ال��ق��واس صّورت  أن  وال��الف��ت  ح��ّب��ك«. 
مع  كليب  الفيديو  طريقة  على  األغنية 
بعدًا  إياها  مانحة  طوق،  ميال  المخرج 
لتعريف  منها  إضافيًا، في محاولة  فنيًا 
الجمهور على أن هذا النوع من األعمال، 
على  الطارئ  التطور  مواكبة  على  قادر 
األغنية المصورة في العالم العربي، من 
األغنية  تزلف. وصّورت  أو  إغراء  دون 
تحيط  أث��ري  لمبنى  شاهق  علّو  على 
منارة  كأنها  قّبة  األعمدة والساللم،  فيه 
وتنّقلت  وال��ع��ب��ادة.  التأمل  تستقطب 
القواس فيه على حافة األعمدة، ومن ثم 

أبحرت نحو الغروب.
وبعدما قّدم مرسيل خليفة منذ سنوات 
ال���روح«،  نسيم  »ي��ا  ال��ح��الج  قصيدة 
تقّدمها  أن  األوبرالية  المغنية  حاولت 
بصورة مغايرة، فانصهرت مع الكلمات، 
واقتربت من اهلل وسلمته روحها. لم توّفق 
صاحبة ألبوم »أغنيك حبيبي« )1996(، 
في اختيار بعض النصوص، ما أضعف 
العمل قلياًل، خصوصًا أن قواعد الغناء 
بخصائص  أحيانًا  تصطدم  األوب��رال��ي 
القواس  ابتعدت  العربية ونطقها.  اللغة 
التأليف،  في  الموسيقي  التعقيد  عن 
والغربي  الشرقي  النمطين  بين  فتنقلت 
وطربية.  ودرامية  رومانسية  بأساليب 
وُسّجلت موسيقى العمل مع األوركسترا 
بقيادة  األوكرانية  الوطنية  السيمفونية 
كما سجلت صوتها  فالديمير سيرينكو. 

هدى جعفر 

»ألني أحيا«
هبة القواس تزهر »الربيع الموسيقي«

حممد غندور - بريوت

تعتمد مغنية األوبرا 
اللبنانية على سبعة 

نصوص لشعراء، 
فيما تولت بنفسها 

التأليف الموسيقي 
والتوزيع والغناء
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في استوديو في روما مع مهندس الصوت 
فيوريني  إيغور  اإليطالي  والموسيقي 

الذي يرافقها في جميع جوالتها.
التينور  رافقت  التي  الشابة  الفّنانة 
في  غناًء  كاريراس  خوسيه  اإلسباني 
واثقة  تمشي   ،)2006( دبي  في  حفلة 
الفني  مشروعها  تثبيت  ف��ي  الخطى 
العديد  يشّجع  ما  الروحاني،  الصوفي 
التأليف  على  العرب  األوب��را  مغني  من 
وتكثيف الجهود لتعزيز انتشار هذا الفن 

وتميزت  تحديدًا.  الشعبية  الطبقة  لدى 
القواس في التوزيع الموسيقي للعمل، 
من  يعُبُر  إنسيابيًا  رومانطيقيًا  أتى  إذ 
بسالسة،  آخ��ر  إل��ى  موسيقي  م��ن��اخ 
من  ل��ي«  »تبقى  أغنية  ف��ي  خصوصًا 

قصائد الشاعر أنسي الحاج.
الفنانات  أكثر  من  القواس  وتعتبر 
لما  ال��ي��وم،  العربي  العالم  ف��ي  تميزًا 
تلعبه من دور هام في »تعريب« الغناء 
العربي  الحرف  وتطويع  األوب��رال��ي، 

األوبرالي.  الغناء  قواعد  مع  ليتوافق 
عملها  خالل  من  أرستها  جديدة  فلسفة 
ألفت  وهكذا  سنة.   15 طوال  التجريبي 
عملت  عربية،  أوبرالية  أغاني  وقدمت 
الصوتية  الوضعية  إيجاد  على  فيها 
إلى  العربي  ال��ح��رف  لحمل  األن��س��ب، 
مساحات واسعة مع حرصها على اللفظ 
الغنائي  التقليد  جوهر  وعلى  العربي 

العربي. 
دراستها  ال��ش��اب��ة  ال��ف��ن��ان��ة  أن��ه��ت 
العالي  الوطني  المعهد  في  الموسيقية 
الراحل  يد  على  لبنان  في  للموسيقى 
وليد غلمية، قبل أن تحصل على منحة 
إيطالية لتتابع دراسات معمقة في الغناء 
بيرغونزي،  كارلو  يد  على  األوب��رال��ي 
وفي التأليف الموسيقي على يد فرانكو 
دوناتوني، ومنذ ذلك الحين انطلقت في 

عالم التلحين والغناء.
أّل����ف����ت ال����ق����واس ل���ألورك���س���ت���را 
الحجرة  وأورك��س��ت��را  السيمفونية، 
واألوركسترا الوترية، كما أّلفت لمختلف 
الموسيقية والبيانو. أضافت في  الفرق 
السيمفونية،  األوركسترا  إلى  مؤلفاتها 
التقليدية،  العربية  الموسيقية  اآلالت 
بحيث مزجت عناصر الموسيقى الشرقية 
العالمية،  التأليف  بتقنيات  العربية، 
الموسيقى  بين  ج��س��رًا  ب��ذل��ك  بانية 
الشرقية العربية، واألشكال الكالسيكية 
وال��ن��ي��وك��الس��ي��ك��ي��ة وال��م��وس��ي��ق��ى 

المعاصرة.
لت أكثر من عشرين عماًل موسيقيًا  سجَّ
من  العديد  وأّلفت  الخاص،  تأليفها  من 
األعمال المعاصرة منها »صدى األكوان« 
أبرز  م��اء«. وش��ارك��ت في  و»رؤي���ا في 
وجوائز  أوسمة  وحازت  المهرجانات، 
عالمّية، فضاًل عن تمثيلها الوطن العربي 
في  الموسيقّية  المهرجانات  نخبة  في 

العالم.
بعض  العربي  الربيع  حقق  وكما 
أهدافه، وسقطت  أقنعة عّدة، بات واجبًا 
من  للحد  الموسيقي،  الربيع  انطالق 
انتشار الفن الهابط، ومحاربة كل ما هو 
تجاري واستهالكي فني، وتشجيع الفن 
المواهب  واحتضان  والهادف،  الملتزم 

الشابة. 
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ح�سن فتحي - القاهرة 

علوم

إعادة االعتبار لنظرية أينشتاين في النسبية
النيوترينو ليس أسرع من الضوء

في سبتمبر الماضي، تعرضت نظرية 
أينش���تاين ف���ي النس���بية، الثابت���ة منذ 
1905، إلى هزة عنيفة قوبلت بالتشكك 
من جان���ب كثير م���ن الفيزيائيين، حين 
أعل���ن فريق م���ن العلماء أج���روا تجربة 
باس���م »أوبرا«  في معمل جران ساس���و 
جنوبي روما ضم���ن المختبر األوروبي 
لفيزي���اء الجس���يمات التاب���ع للمنظم���ة 
األوروبي���ة لألبحاث النووية )س���يرن( 
أن أش���عة النيوترين���و الت���ي تم ضخها 
م���ن هذا المختبر على بعد 720 كيلومترا 
تسير أس���رع من الضوء بواقع 60 نانو 
ثاني���ة، والنان���و ثانية ج���زء واحد من 
مليار جزء من الثانية، مما أحدث ضجة 
ف���ي األوس���اط العلمية س���ببها أن هذه 
النتائج تش���ير إلى أن نظرية أينشتاين 
ومعظم مبادئ الفيزياء الحديثة تس���تند 

إلى مقدمات خاطئة.
لك���ن تجربة الحق���ة لعلم���اء آخرين 
في المختبر ذات���ه، بعنوان »ايكاروس« 
أع���ادت االعتبار ألينش���تاين ونظريته، 
حيث أعلنت رفضها لهذه النتيجة، وقالوا 
إن���ه اتض���ح أن تجارب زمالئه���م كانت 
تنطوي على أخط���اء، وأن ثمة تناقضًا 
بي���ن القياس���ات الت���ي أجروه���ا لطاقة 
أشعة النيوترينو فور ضخها والبيانات 
الخاص���ة باألش���عة ل���دى وصولها إلى 

معمل ساسو.
وأضاف���وا في بيان له���م أن نتائجهم 
»تفن���د نتائج تجربة أوبرا التي تقول إن 

أشعة النيوترينو أسرع من الضوء«.
يذكر أن النيوترينو جسيم أولي دون 

ذري أصغر كثيرًا ج���دًا من االليكترون، 
وليست له شحنة كهربائية، وحتى اآلن 
لم ينجح العلماء في قياس���ه ألن تفاعله 

مع المادة ضعيف جدًا.
وبناء عل���ى نتائج دراس���ات أعلنها 
عالم���ان أميركي���ان في مج���ال الفيزياء 
في اآلونة األخي���رة، قال القائمون على 
تجربة »إيكاروس« إن أشعة النيوترينو 
التي تم ضخها من »س���يرن« كان يتعين 
أن تفقد معظم طاقتها إذا سارت بسرعة 
تزيد على س���رعة الض���وء حتى بمجرد 

جزء متناهي الصغر من الثانية.
لكن علماء »اي���كاروس« قالوا إنه في 
واقع األمر فإن أشعة النيوترينو سجلت 
- وفق���ًا لقياس���ات األجه���زة والمعدات 
الخاص���ة بإيكاروس- نطاق���ًا طيفيًا من 
الطاقة يشبه تمامًا ذاك الذي ينطلق من 

جسيمات تسير بسرعة الضوء.
وقال عالم الفيزياء توماسو دوريجو 
ال���ذي يعمل في »س���يرن« وف���ي معمل 
»فيرمي���الب« األميرك���ي قرب ش���يكاغو 
»إن الفرق بين سرعة أشعة النيوترينو 
وس���رعة الضوء ال يمكن أن يكون كبيرًا 
إل���ى هذه الدرج���ة التي أعلنته���ا تجربة 

)اوبرا(«.
ووفقًا ألينشتاين أبو الفيزياء الحديثة 
فإن س���رعة الض���وء »ثاب���ت كوني« ال 
تدانيه أي سرعة، وهي المبادئ العلمية 
الراس���خة حتى اآلن التي تشكل أساس 
الفكر العلمي الحديث ع���ن ماهية الكون 
وس���لوك جميع األجرام والجس���يمات، 

فضاًل عن كيفية نشأة الكون وحركته.

ويجري االس���تعداد على قدم وساق 
حالي���ًا إلج���راء تجارب أخ���رى في عدة 
معامل ف���ي الواليات المتح���دة واليابان 
إلعادة تجربة »أوبرا«. وفي حالة التيقن 
م���ن نتائجها يمكن أن يفت���ح ذلك الباب 
عل���ى مصراعي���ه إلع���الن كش���ف علمي 

مثير.
وتعليقًا على هذه التجارب، يوضح 
الدكتور ش���عبان سعيد خليل مدير مركز 
الفيزياء النظرية بالجامعة البريطانية، 
والمنسق المصري في اتفاقية سيرن أن 
نتائج تجرب���ة أوبرا والت���ي تدعي بأن 
جس���يم النيوترينو يتحرك بسرعة أكبر 
من سرعة الضوء تثير الشك لدى معظم 
فيزيائيي الجس���يمات األولي���ة والطاقة 
العالي���ة وأن هناك العدي���د من عالمات 
ف���ي  المش���ككة  واألس���ئلة  االس���تفهام 
نتائ���ج تلك التجربة. أحد هذه األس���ئلة 
ما طرحه العالمان جالش���و )حائز على 
جائزة نوبل في الفيزي���اء عام 1979(، 
وكوهين عن طاقة جسيمات النيوترينو 
المتحركة بسرعة أكبر من سرعة الضوء 
وتعارضها مع الطاق���ة التي تم رصدها 
لتلك الجسيمات في معمل جران ساسو 
بإيطالي���ا. وبالرغ���م من ذل���ك ففي 17 
نوفمب���ر الماض���ي ق���ام فري���ق تجربة 
أوبرا بنش���ر ورقة بحثية تؤكد نتائجهم 
الس���ابقة، وتش���ير إلى أن نسبة الخطأ 
ف���ي تلك النتائ���ج تصل إل���ى واحد في 
المليون )وه���و ما يعرف بدقة تصل إلى 
6 س���يجما( وحاول���وا ال���رد على معظم 
االنتقادات الموجه���ة لتجربتهم، خاصة 
تلك المتعلقة بتزامن ساعات القياس في 
كل من س���يرن بسويس���را )جهة انطالق 
أشعة النيوترينو( ومعمل جران ساسو 
)م���كان اس���تقبال تلك األش���عة(، ومع 
ذل���ك بقيت معظ���م عالمات االس���تفهام 
وع���دم االقتن���اع الكامل بتل���ك النتائج 
حتى يت���م التأكد منها م���ن خالل تجربة 
أخرى مس���تقلة، مع األخ���ذ في االعتبار 
أن المفاج���آت في الفيزياء واردة ويجب 
علينا عدم رفض أي نتيجة بشكل قاطع 
حت���ى يتم التأكد م���ن خطئها، لذلك فإن 
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فيزيائيي الجس���يمات والطاق���ة العالية 
في انتظار اعادة تلك التجربة في معمل 
فيرم���ي بالوالي���ات المتح���دة األميركية 

)تجرية مينوس(.
إي���كاروس  تجرب���ة  أن  وأض���اف 
)ICARUS( المش���ار إليه���ا ف���ي معمل 
جران ساسو أكدت أن أشعة النيوترينو 
التي تم إرسالها من سيرن ورصدها في 
جران ساس���و لها نفس توزي���ع الطاقة 
المتوقعة من جسيمات تتحرك بسرعات 
أقل من س���رعة الضوء، وهذا يتعارض 
مع نتائج تجربة أوبرا طبقًا الس���تنتاج 
كل من جالش���و وكوهي���ن. ولكن يجب 
األخ���ذ ف���ي االعتبار أن���ه إذا ت���م التأكد 
من نتائج تجربة أوبرا بش���كل مس���تقل 
فإن نظري���ات الكم النس���بية التي تتنبأ 
بتوزيع طاقة النيوترونات سوف يعاد 
النظر فيها، حيث إنها تعتمد على مبادئ 
النظرية النسبية الخاصة والتي تفترض 
بأن سرعة الضوء هي السرعة القصوى 
والتي س���وف نضطر لتعديلها وبالتالي 
تعديل كل النظري���ات التي تعتمد عليها. 
لذل���ك يرى معظم فيزيائيي الجس���يمات 
أنه يجب أن تكون هناك قياسات أخرى 
مس���تقلة تؤكد أو تدحض نتائج تجربة 

أوبرا قبل القفز ألية استنتاجات.

مواعيد عمل األعضاء في جسمك!

 وض���ع العلم���اء ج���دواًل افتراضيًا 
لمواعيد عمل األعضاء بجسم االنسان، 
وكان���ت النتيجة كالتال���ي، كما يذكرها 
الدكت���ور أحم���د مج���دي أس���تاذ القلب 

بالمعهد القومي للقلب:
م���ن الس���اعة 9 إلى 11 مس���اًء: هذا 
الوق���ت ال���ذي يت���م في���ه التخلص من 
السموم الزائدة في الجهاز الليمفاوي، 
لذلك ف���إن هذا الوقت يجب تمضيته في 
ه���دوء، فإذا كانت رب���ة المنزل ال زالت 
تعمل في أعم���ال المنزل أو في متابعة 
األبن���اء في أداء واجباتهم المدرس���ية، 
فإن ذلك س���يكون له تأثير سلبي على 

صحتها.
من الس���اعة 11 مس���اًء إلى الواحدة 
صباحًا: ذلك ميع���اد تخلص الكبد من 
الس���موم ويكون ه���ذا الوق���ت المثالي 

للنوم العميق.
من الساعة 1 إلى 3 صباحًا، ميعاد 
تخل���ص الم���رارة من الس���موم وأيضًا 

يكون وقتًا مثاليًا للنوم العميق.
من الساعة 3 إلى 5 صباحًا، ميعاد 
تخلص الرئة من السموم، ولذلك سنجد 
أن المري���ض الذي يعاني من الس���عال 
فإنه سوف يعاني أكثر في هذا الوقت، 
والسبب في ذلك أن عملية التخلص من 
الس���موم قد بدأت في الجهاز التنفس���ي 
فال داعي لتناول دواء إليقاف أو تهدئة 

الس���عال في هذا الوق���ت، وذلك لمنع 
التدخ���ل في عملية تخل���ص الرئة من 

السموم الموجودة بها.
الس���اعة 5 صباحًا، ميعاد تخلص 
القول���ون من الس���موم، لذل���ك يجب 
التب���ول في مث���ل هدا الوق���ت لتفريغ 
المثان���ة لمس���اعدة وتوس���يع ف���راغ 
للقولون للتخلص من السموم، وهنا 
ننصح األش���خاص الذين يعانون من 
اإلمس���اك المزم���ن أن يواظب���وا على 
االستيقاظ في هذا الوقت )5 صباحًا( 
لكي يس���اعدوا القولون عل���ى العمل 
والتصري���ف، وف���ي خالل ع���دة أيام 
سينتهي اإلمساك المزمن مع ضرورة 

االلتزام أيضًا بالغذاء المتوازن.
من الساعة 7 إلى 9 صباحًا، ميعاد 
امتصاص الغذاء في األمعاء الدقيقة، 
فيجب أن يتم تناول وجبة اإلفطار في 
هذا الوقت، أما المرضى الذين يعانون 
من اإلنيميا ونقص الهيموجلوبين في 
الدم فيجب أن يتناولوا وجبة اإلفطار 
قبل الس���اعة 6.30 صباح���ًا، أما من 
يرغ���ب ف���ي المحافظة على س���المة 
جسمه وعقله، فيجب أن يتناول وجبة 
إفطاره قبل الس���اعة 7.30 صباحًا، 
واألشخاص الذين ال يتناولون وجبة 
اإلفطار وتعودوا عل���ى ذلك يجب أن 
يغي���روا عاداته���م ألن ذل���ك من أهم 
أسباب تلف الكبد، والتأخر في تناول 
وجب���ة اإلفطار حتى الس���اعة 9 – 10 
صباحًا أفضل من ع���دم تناولها على 

اإلطالق.
م���ن منتصف الليل إلى 4 صباحًا، 
ه���و الوقت ال���ذي ينتج في���ه النخاع 
العظم���ى خاليا الدم، لذل���ك يجب أن 
ننام مبكرًا، ونن���ام جيدًا وبعمق، إن 
المتأخر  واالس���تيقاظ  المتأخر  النوم 
يعم���الن عل���ى تعطي���ل الجس���م من 

التخلص من السموم الموجودة فيه.
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قراءة األفكار!
هل س���يأتي ذلك اليوم الذي يتمكن 
في���ه العلم���اء م���ن معرفة م���ا يفكر به 
اإلنس���ان، أو يخفيه وال يريد أن يظهره 

للناس؟ 
هك���ذا يأم���ل العلم���اء ولك���ن ما هي 

الحقيقة؟ 
فق���د تمك���ن العلم���اء، مؤخ���رًا ف���ي 
بريطاني���ا وألمانيا والياب���ان من قراءة 

الدم���اغ وما يفك���ر به اإلنس���ان!، حين 
اس���تخدموا جهاز المس���ح ال���ذي يعمل 
بالرني���ن المغناطيس���ي )MRI(، بع���د 
إج���راء العديد م���ن التج���ارب المذهلة، 
حيث قام���وا بس���ؤال أحد األش���خاص 
سؤااًل يحتمل اإلجابة بنعم أو ال، وكان 
جهاز المس���ح المغناطيسي دائمًا يظهر 
المنطقة الخاص���ة بالجواب من الدماغ. 

ف���إذا كان الجواب ب� )نع���م( فإن منطقة 
محددة في الدماغ تنش���ط، وعلى الفور 
يكتش���ف الجهاز هذا النشاط، وإذا كان 
الجواب )ال( فإن منطقة أخرى في الدماغ 

تنشط وسوف يرصدها جهاز المسح.
وعندما نطرح على ش���خص ما مثاًل 
سؤااًل: هل تحب هذا الشخص أم ال؟ فإن 
الجه���از يرصد لنا المنطقة المس���ؤولة 
عن الجواب بنع���م أم ال، قبل أن يتكلم 
وبمجرد أن يبدأ التفكير بالجواب يكون 
الجهاز قد رصد الجواب وأظهر لنا على 
شاشة الكمبيوتر المنطقة المتوهجة من 
الدماغ، والت���ي يمكن من خاللها معرفة 
الج���واب!!.. طبعًا باس���تخدام برنامج 

محدد لهذا الغرض.
ولذلك فإن هذا الجهاز يس���تطيع أن 
يخبرك بما تفكر به!! ولكن التجارب ال 
زالت في بداياتها، والس���ؤال: هل يمكن 
للعلماء أن يصلوا في يوم من األيام إلى 

معرفة كل ما يفكر به اإلنسان؟
وفقا لما يقوله العالم كولين بالكيمور 
يجب أال نتفاءل كثيرًا في هذه المرحلة، 
ألن التج���ارب ال تزال في بداية الطريق. 
ولكن علماء آخرين يقولون إننا سنتمكن 
من قراءة أف���كار ونوايا الناس ومعرفة 

عواطفهم وما يخططون له!

فحص الكوليسترول
يبدأ من الطفولة!

دنفر- أوصى الباحثون في معاهد 
الصح���ة الوطني���ة وأكاديمي���ة ط���ب 
األطفال األميركية ببدء إجراء فحوص 
الكوليسترول ما أن يبلغ اإلنسان سن 
التاس���عة، وبضرورة إجراء فحوص 
الكوليس���ترول في س���ن صغيرة بين 
ال�9 و11 وتكرار األم���ر عند بلوغ عمر 

يتراوح بين 17 و21 سنة.
وأشارت إلى أن هذه التوصية تهدف 
إلى محاربة أم���راض القلب واألوعية 
الدموي���ة قبل بدئه���ا، وهي تحل مكان 

توصية قديمة بإخض���اع فقط األوالد 
الذين ينتم���ون إلى عائلة لديها تاريخ 
في اإلصابة بالكوليسترول واألمراض 

بسن صغيرة.
وق���ال الدكتور س���تيفن دانيالز من 
كلي���ة الطب بجامعة كول���ورادو »كلما 
عرفنا عن مرض القلب والجلطات عند 
الراشدين، تأكدنا أن األمر يبدأ من سن 

الطفولة ويتطور مع الوقت«.
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حين يكتئب الزوجان!

إذا اكتأب���ت زوجتك جدًا أو إذا مرض 
زوج���ك باالكتئ���اب؛ ف���ال تتعام���ل مع 
الموض���وع ببس���اطة، وال تكابر وتعمل 
نفس���ك ق���ادر علي���ه لوح���دك، ألن هذا 
المرض الخطير يواجه الزواج فإذا مرض 
به أح���د الزوجين فإن الحال���ة الزوجية 

بحالها وما لها تكتئب. 
االكتئ���اب، كما يق���ول الدكتور خليل 
النفس���ي،  الط���ب  استش���اري  فاض���ل 
مرض يأكل ح���واف الحميمية العاطفية 
والجنسية، ويصيب العالقة الزوجية في 
بالمرارة،  واإلحس���اس  بالتشاؤم  مقتل 
بالغضب والعزل االجتماعي واإلنساني، 
فالشريك الفرحان المبتهج دائمًا المقاوم 
أب���دًا لالكتئاب، م���ن الممك���ن أن يجره 
وحش االكتئاب إلى بئر س���حيقة ال قرار 

لها. 
ممكن أن تغلبك مش���اكل إدارة البيت 
الرهيب والكس���ل  والخناق���ات والصمت 
والكالم القلي���ل، وأنت تظن عبثًا وجهاًل 
أن زوجك يمكنه الخروج من دائرة الحزن 
الكابسة على نفس���ه، وأنه )بيستعبط( 
وإن���ه وأنها وما إلي���ه، وكأنك )وكأنها( 
م فيها أسوار  منتظرة اللحظة التي ُتحطَّ
االكتئاب وتخرج للحياة و»تهّيص وتقول 
هيه«، تس���تغرب وتقول لنفس���ك: هي 
ليست قادرة ليه على االكتئاب السخيف 
الضعي���ف ده؟ وه���ي تس���تغرب زوجها 
القوي )رئيس مجلس اإلدارة مثاًل( كيف 

هو ضعيف وواهن. 
ويمك���ن أن يق���ع االثنان ف���ي حبائل 
اإلس���قاط ولؤم اآلخر مثل: الزوج نفسه 
أو الزوج���ة أو أهل أي منهما، ش���غله، 
مدي���ره، البورص���ة، أي ش���خص وأي 

حاجة. 
وللجهل دروب ومظاهر، فتجد الراجل 
يخفي اكتئاب مراته على إنه سّر، وهي 

كاتم���ة خبر حزن���ه وانعزال���ه والناس 
وكأنها التفهم شيء.

وفج���أة تج���د أخت���ه مث���اًل تضبطه 
وه���و يدندن لعمرو س���عيد ف���ي أغنيته 
المرجيح���ة: )الدنيا مش دنيا عافية، وال 
عّز وم���ال.. الدنيا عاوزة قلوب صافية. 
مش قلنا وقال، إذا كنت عايز تكس���بها، 
عيش فيها بالذوق، ده أنا لّس���ه ماشي 

وبتمرجح من تحت لفوق(. 
ويفض���ل الش���ريك المش���ارك لآلخر 
المكتئب منتظرًا: الفرج أو الشفاء من غير 
دكتور ومن غير مجهود، لكن المش���كلة 
أن االنتظ���ار دون محاولة عالج حقيقية 
معن���اه أن الط���الق ق���ادم، ألن الزواج 
المكتئب َمرضيًا ينتهي بالطالق 9 مرات 
أكثر م���ن الط���الق في ح���االت الخالف 

الزوجية العادية. 

ويضيف الدكتور خليل فاضل أنه إذا 
استمر أحد الشريكين في الحالة الزوجية 
الكئيبة تلك، فإنه سيكتئب إن عاجاًل أو 
آجاًل، ألن االكتئاب َمرض ُمعٍد جدًا.. هذا 
في أبس���ط األحوال، لك���ن هناك حاالت 
الهروب إل���ى إدمان العمل، والمخدرات، 

العنف، العربدة وأيضًا االنتحار. 
العل���م الحدي���ث يخبرنا ب���أن جامعة 
كول���ورادو درس���ت 774 حال���ة زواج، 
زحف عل���ى بعضه���م االكتئ���اب فجعل 
كل منهما غير س���عيد بالم���رة بزواجه، 
والغري���ب أن بع���ض األزواج كانوا من 
الن���اس )المس���تحيل تصوره���م مرضى 
باالكتئ���اب(، فاالكتئاب ألح���د الزوجين 
يع���زل األس���رة بكامله���ا الزم والبد من 
اللج���وء لطبي���ب نفس���ي أو مختص أو 

معالج أو مرشد. 
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التوحد يبدأ في الرحم

اكتش���ف باحثون أميركيون أن عدد 
الخاليا في أدمغة األوالد الذين يشكون 
م���ن التوح���د )أو باألح���رى الذاتوي���ة 
AUTISM، كم���ا يؤك���د الدكتور أحمد 
عكاش���ة رائد الطب النفس���ي والرئيس 
السابق لالتحاد العالمي للطب النفسي( 
أكبر من عددها عند األوالد الذين يشكون 
من هذه الحالة، ما يدعم النظرية القائلة 
إن التوحد قد يبدأ في الرحم وقبل والدة 

الطفل.

فقد أج���رت مجموعة م���ن الباحثين 
دراس���ة على أدمغ���ة 13 طفاًل ووجدوا 
أن  ل���دى الذين يعانون من التوحد عدد 
خاليا دماغية أكثر بنسب 67٪من الذين 

ال يعانون من هذا المرض.

ودق���ق الباحثون في قش���رة الدماغ 
األمامي���ة ألنه���ا مس���ؤلة ع���ن تط���ور 
العواطف والتواصل واللغة والتواصل 
االجتماع���ي عند اإلنس���ان، ووجدوا أن 
تواج���د عدد كبير م���ن الخاليا العصبية 

في ه���ذا الجزء من الدماغ الذي يس���يطر 
على المؤش���رات األساس���ية للتوحد قد 

يفسر أصل المرض. 

للدراس���ة  الرئيس���ي  الباحث  وق���ال 
إيريك كورشيس���ني »ف���ي حالة التوحد 
يحصل شيء خاطئ في آليات السيطرة 
على ع���دد الخالي���ا العصبية ب���دءًا من 
حياة ما قب���ل الوالدة وق���د تمتد إلى ما 
بعد ال���والدة«، وأوضح أنه عند وجود 
ع���دد كبير من الخالي���ا الدماغية، يتعذر 
على الدماغ أن يترابط بش���كل صحيح، 
وكثرة الترابط في قشرة الدماغ األمامية 
قد تفس���ر لماذا تكون عن���د األوالد الذين 
يش���كون من التوحد مه���ارات اجتماعية 
س���يئة وصعوبة في التواصل، ولماذا 
ال يتعلم بعضهم الكالم أبدًا، وباإلضافة 
إلى ع���دد الخاليا الدماغي���ة األكبر، فقد 
وجد الباحثون أن  أدمغة مرضى التوحد 

أثقل من اآلخرين بنسبة ٪17.6.

يشار إلى أنه خالل األسبوع 10 و20 
من الحمل يتزايد عدد الخاليا الدماغية من 

مئات اآلالف إلى أكثر من 20 مليارًا. 

الدكتور  من جهة أخ���رى، يوض���ح 
الع���الج  وح���دة  مدي���ر  إم���ام  حم���دي 
باألوكس���جين تحت الضغط بمستشفى 
معه���د ناص���ر ف���ي مص���ر أن الع���الج 
باألكس���جين في كبس���ولة مغلقة يدخل 
إليه���ا الطف���ل، يعط���ي بارق���ة أمل في 
ع���الج االضطرابات لطف���ل التوحد، إذ 
تظهر الممارس���ة العملية تحس���نًا كبيرًا 
في قدرات األطف���ال المصابين بالتوحد 
سواء في النطق والتواصل االجتماعي 
والتنبه وإدراك المحيطي���ن، كما يقلل 
من مش���كل الشهية والهضم المصاحبة، 
وهو مايفسر بالتعرض لكمية كبيرة من 
األكسجين تسمح بتغذية أنسجة الجسم 
بم���ا فيها الدم���اغ واألمع���اء، وبالتالي 
تحس���ن وظائفه���ا وتقلل م���ن التهابات 
الجسم، وهذا اليغني عن االعتماد أيضًا 
على البرامج السلوكية والنظام الغذائي 
السليم كتدعيم لتحسن الحالة، وحاليًا 
تكتسب هذه الطريقة شعبية كبيرة في 

الواليات المتحدة.
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نستقبل مساهماتكم في »أقالم« على البريد اإللكتروني  aklam_d@yahoo.com  أو صندوق البريد:22404 الدوحة-قطراأقالم

حّتى يطال الخضاُر الرمال 
ويندى قميُص التراب 
وتعبر من دون سرج 

خيوُل الكالم 
إلى نجمة في السماء البعيدة 
كونوا على ثقة أّن ما سترون

سيدهشكم ال محالة 
بعض البياض المبكّ�ر في الليل

 يدهش 
ب��ع��ض ال��س��ح��اب ال��م��ب��ك���ّ��ر في 

الصيف
 يدهش 

بعض الكالم المبكّ�ر في الصمت

خلدون إبراهيم سورية

القناع
منذ تشاجر معها وهو يصر على 
ينكمش  األسلوب،  ذات  انتهاج 
وسط  نفسه  س��رادي��ب  داخ���اًل 
تعرف  ال  هوجاء  وري��اح  ظلمة 
خلف  م��س��ت��ت��رًا  يسير  م���دى، 
قناعه الحديدي، مقيدًا فمه حتى 
اليفلت منه حرف دون إرادته.. 
كم من مرة قالت له أن رحلتهما 
قد  ال��زواج  درب  ب��راح  فى  معًا 
طالت بما يسمح بتغيير جذري 
في أسلوب تعامل كل منهما مع 
يتشاجرا  أن  يفترض  اآلخ���ر، 
دقائق  بعد  األمر  وينسيا  اآلن، 
معدودات، أما أن يستمر الغضب 
فهذا  اللحظة  ذات  م��ن  ألب��ع��د 
والرفقة  كئيبًا  المسير  سيجعل 
جحيمًا، وهو كان يتفهم األمر، 
ويعدها أنه فى حالة أى خالف 
سيذكر هذا، وفي كل مرة ينسى 
بإرادته  نفسه  نافيًا  ويهرول 
وسط سراديبه المظلمة وقناعه 
قررت  بالذات  اليوم  الصدىء. 
أن تكسر هذا المنهج الذى يسير 
عليه، تنهيه بفعل حازم يقطعه 
حاماًل  يدخل  رأته  جذوره،  من 
ذات القناع، اتجهت إليه، وقفت 
أمامه، واجهته ببسمتها، تشبث 

بالقناع، أدار عينيه بعيدًا.

ناقة الريح
إنها ناقة الريح 

ال تعقروها 
وصّلوا لها

 كي تصلّ�ي عليكم 
يباغتكم  م��ن  ع��ل��ى  وص��ل���ّ��وا 

بالزمّرد
 في أّول الفجر 

ال تدعوها تمّر مرور الغريب 
وال تمنعوها عن الماء 

الحقيقي  سعرها  من  وبأزيد 
أو  الباعة  لدى  الواسطة  أو 
كانت  وإذا  التوزيع.  وك��الء 
السوق السوداء عار في الفكر 
فإنها  والتجاري  االقتصادي 
»ال��دوح��ة«  مجلة  ح��ال��ة  ف��ي 
ورؤي���ة  ثقافية  ق���وة  دل��ي��ل 

فكرية واسعة

مصطفى حافظ هارون حسين
وكيل باألزهر - المنيا - سمالوط

ـــــة فـــي  ـــــل ـــــج ـــــم ال
السوق السوداء!

االنتظار  لحظات  أصعب  ما 
الفراق!  لحظات  أصعبها  كما 
 - نحن  مشاعرنا  ه��ي  ه��ذه 
قراء مجلة الدوحة - هذه هي 
نفسها  فرضت  التي  المجلة 
الثقافية  الساحة  على  بقوة 
خالل  من  وذل��ك  والفكرية، 
العالية  المهنية  الممارسة 
وإخ��راج  وتطوير  إع��داد  في 
الفائقة  الصورة  بهذه  المجلة 
الشكل  من  الجودة  والعالية 
والمضمون، وذلك من خالل 
األقالم  األقالم وخاصة  تنوع 
الغربية والتي تدل على تقبل 
كل فكر يبني ويعلي من قيمة 
الفكرة والحضارة اإلنسانية.

وانفراد  ت��ق��دم  ع��وام��ل  وم��ن 
الدوحة  ك��ت��اب  ه��و  المجلة 
حجر  بمثابة  أعتبره  وال��ذي 
القي في بحر الثقافة العربية 
المياه  م��ن  ك��ث��ي��رًا  َك  ف���ح���رَّ
طبائع  كتاَبْي  وكان  الراكدة، 
االستبداد وشروط النهضة من 
تشكل  بدأت  التي  الكتب  أهم 
الثورة.  مصر  ووجدان  وعي 
محوري  م��وض��وع  ووج���ود 
ما  أشبه  المجلة  جعل  للعدد 
موضوع  ف��ي  ككتاب  تكون 
واحد مما جعل المجلة تعتبر 
القضايا  من  كثير  في  مرجعًا 
الفكرية  وال���م���وض���وع���ات 

والثقافية، والسياسية. 
األع����داد  أرى  أن  وأت��م��ن��ى 
ذات  موضوعات  بها  القادمة 

جوانب تاريخية.
قادرة  مجلةالدوحة  أن  وأرى 
الثقافية،  الحركة  قيادة  على 
نجاح  أدى  الشديد  ولألسف 
األخيرة  الفترة  في  »الدوحة« 
السوق  شبكة  دخ���ول  إل���ى 
فللحصول  مصر  في  السوداء 
»ال��دوح��ة«  م��ن  نسخة  على 
موعدها  قبل  بحجزها  عليك 

صفحتنا على الفيسبوك
أمير واصل

في  المجلة  من  القديمة  األع��داد  بقية  إن��زال  يتم  متى 
الموقع الخاص بها كما وعدتمونا قبل أشهر؟ وإلى اآلن 

ال األعداد نزلت وال الموقع ُأنشئ، وشكرًا.

حسن حسن الدهاجي
لطلباتنا  استجابتها  على  المجلة  ألسرة  جزياًل  شكرًا 
مجلة  م��ن  اإللكترونية  النسخة  إلص���دار  المتكررة 
»الدوحة«، ونحن في انتظار األعداد الالحقة.أتمنى أال 

يطول انتظارنا.تحية من المغرب.

محمد عبد الكريم
يبيعون  ثم  المجلة  بإخفاء  يقومون  الصحف  بائعو 
الهدية بعد شهر.. الرجاء الكتابة بوضوح على الكتاب 
يجوز  وال  المجلة  مع  تقدم  مجانية  هدية  أنها  الهدية 
أربع  أو  بثالثة  المجلة  يبيعون  وبعضهم  بيعها.. 

أضعاف ثمنها..

- العزيزان أمير واصل وحسن الدهاجي، نقوم مؤقتًا 
في انتظار تطوير الموقع اإللكتروني الخاص بالمجلة 

بتوفير كل عدد بعد شهر من إصداره.
- العزيز محمد عبدالكريم نتمنى دائمًا أال يحرم قراؤنا 
على  نوضح  ذل��ك  أج��ل  وم��ن  الكاملة،  نسختهم  من 

الغالف ما ينبه بمجانية الكتاب المرفق.
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رجل يتبعني

الرجل العجوز الذي اقترب مني محّدقًا في وجهي لم يكتف 
بعدم اهتمامي. أشحت بوجهي ونظرت بعيدًا. ثم رحت أتابع 
لوحات اإلعالنات في االتجاه المعاكس. في القاعة الفس���يحة 
الكثي���رة المقاع���د والخالية تقريبًا جلس الرجل في الكرس���ي 
المالص���ق لكرس���ّي، إلى يميني. ث���م عاد ينظ���ر في وجهي 

محّدقًا. 
س���وف أنتقل إلى كرس���ي بعيد لكن بعد قلي���ل. إذا تبعني 

أتعاطى معه بشكل حاسم. 
 »نو ماني« سأقول. أو»نو« فقط مهما قال. 

منذ زمن وأنا ال أعطي وال أرّد على طلب سائل. ال الشّحاذ، 
وال ضائع في الطريق، وال سكران يطلب سيكارة. 

هكذا أصبحت. لم أبحث لنفس���ي عن مبّررات. منذ قّررت أن 
أتبّن���ى عيوبي صارت األمور أس���هل وأقّل م���رارة. جعلت لها 
موضعًا في الغطاء الفلسفي. نيتشه، هايدغر إلخ.. قلت : هذه 
الس���لوكات التافهة تقيم توازنًا وهمّي���ًا إلراحة الضمير. كأنها 
تبّرر بشاعة البشر وتغّطي جرائمهم. تعطي الشّحاذ ما يضمن 
اس���تمراره في فقره المدقع لكنك تعود إلى بيتك الدافئ وأنت 
قرير العين ألن���ك أتيت عماًل صالحًا.. لن تفعل له أّي ش���يء 
يخّض برنامج براءتك المستتّب وستساهم في الصباح التالي 

- فخورًا - بدورة النظام الذي يجعله يموت بعيدًا عنك. 
قلت س���أخرج من هذه الدورة الخبيثة. وخرجت.. أنا أقّله 

في الوضوح. 
الرج���ل العجوز يس���تمر بالنظر الّي. إنه اآلن يفس���د علّي 
متعت���ي. في المط���ارات - عدا مط���ار بيروت - وع���دا قاعات 
االنتظ���ار المؤّدية إل���ى بيروت - أخترع بالدًا وأرى ش���عوبًا 
وأعراقًا تبتسم وتتآخى. الثقة في وجودنا خارج المكان، أي 
أمكنتنا، أوطاننا، حدودنا، مضافة إليها متعة وعد الوصول 
إل���ى أحّبة اخترناهم، تجع���ل من خّفة العب���ور إقامة ممتعة 
خ���ارج الجاذبّية القاتلة لثقل االنتماء. إنن���ا، في المطارات , 
شعب واحد ولطيف ومتضامن. نتعاون في االهتمام بحقائبنا 
وال نتذّم���ر أو نتأّفف. ربما ألن أحدًا منا ال يلتفت إلى هوّية أو 

جواز سفر أخيه.
هذه المش���اعر الجميلة تس���اعدني كثيرًا على االنتظار، أنا 
التي ال أحس���ن االنتظار أبدًا خارج المطارات. وهي تساعدني 

على التخفيف من حّدة قلقي الدائم المخجل. كأن أقول إني مثال 
سأخطئ الوجهة وسأجد نفسي في الطائرة الغلط، وسأنزل 
في مدين���ة غريبة ول���ن أجد بالطب���ع حقائبي. وفي تس���ّرع 
الموّظ���ف الذي يقف على باب الطائ���رة لن يدّقق في الحروف 
الصغيرة التي تشير إلى وجهتي بالذات. وفي الطائرة أنتظر 

متوترة تأكيد القبطان للركاب الوجهة والمدينة والمطار.. 
»ن���و« س���أقول له »ن���و«. اإلنكليزي���ة وليس س���واها في 
المط���ارات وغيرها من الالأمكنة. إن���ه اآلن ينظر مداورة إلى 
وجه���ي وإلى ما في ي���دي من أوراق، جواز س���فري وبطاقة 
صعود الطائرة.. القاعة تكاد تمتلئ لكنه مصّر على مالزمتي 
هكذا. ما عاد مفيدًا أن أس���أل نفس���ي عّما عس���اه يريد مني إذ 

يتحّول األمر اآلن إلى ضيق فيزيائي يشبه.. 
- كايرو ؟ كايرو ؟ واضعًا بطاقته أمام وجهي

 - وات ؟. 
- كايرو ؟

- كايرو ؟؟؟ أنت رايح القاهرة ؟
- أيوه القاهرة بس ما شفتش مصري واحد من الّلنا عارف 

مسافرين معايا.. شوفي كده. والنبي يا بنتي.. 
رحت أص���رخ وأنا أنظر إل���ى وقت االقالع عل���ى بطاقته. 
أصرخ حتى ركض إلّي كّل العاملين واألمن وخالفه وأحاطوا 
بنا. قلت له ال تخف. ورحت أكّرر ال تخف حين انتبهت لشحوب 

وجهه. 
- ال تخف. إنت عّم.. ؟

- حسنين محمد دسوقي المعاطي 
- ال أدري كي���ف فهموا ف���ي تلعثمي المري���ع أن الرجل في 
القاعة الخطأ.. وبأن موّظف���ًا غبّيًا - أعتقد أني قلت حيوانًا - 
لم يدّقق في بطاقة رجل عجوز ال يحس���ن القراءة. وأن دقائق 

قليلة تفصلنا اآلن عن إقالع طائرته.. 
- ما تخفش. عم حسنين حياخدوك دلوقت لحد الطّيارة.. 
 ظّل ذاهاًل. ثم مشى بينهم ينظر في وجوههم وأنا وراءه : 

ما تخفش هاتروح القاهرة.. عّم حسنين.. 
الموّظفة تطبطب على كتف���ي مؤّكدة أّن قريبي أصبح في 

الطائرة اآلن. 
ماذا ينفع أن أقول لها لماذا أبكي.. ؟

هدى بركات


