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ثقافة

الجزء ال�ساد�س من م�سل�سل «باب الحارة» يحتفظ با�سمه فح�سب ويخ�سر عدداً من وجوهه و�صانعيه

تاريخي وثرثرة وجهل في حارة افترا�ض ّية خارج الزمان والمكان
�صورة نمط ّية وت�شويه
ّ
دمشق ـ محمد سمير طحان
لم يبق من مسلسل «باب الحارة» في
جزئه السادس إال ّ اسمه ،فتبدل األسلوب
اإلخراجي مع المخرج عزام فوق العادة،
خلفا ً للمخرج بسام المال ،واستبدل الكاتب
كمال مرة وقبله مروان قاووق بالكاتبين
عثمان جحا وسليمان عبد العزيز ،ما
منح للعمل رؤي��ة جديدة أخرجته قليالً
على إطاره المعهود وأضفت عليه صورة
س ّجل
جديدة أقل بهرجة من السابق .كما ُ
غياب عدد من أبطال العمل الذين استبدلوا
بممثلين آخرين ،مثل شخصية «أبو حاتم»
التي أداها الراحل وفيق الزعيم ،فحل مكانه
سليم صبري في ه��ذا ال��ج��زء ،أو ألغيت
شخصية أخرى تماما ً مثل شخصية أبو
بشير» التي أداها الراحل حسن دكاك مع
تغييب شخوص من دون أسباب واضحة،
مثل شخصية «الخضري أب��و م��رزوق»
ُ
وغيّبت شخوص حارة الماوردي لتقتصر
الحوادث على حارة الضبع وبيوتها التي
تغيرت أيضاً!
أ ّما على مستوى الحكاية فلم تبق هناك
ح��وادث تشويقية صغيرة في كل حلقة،
بل اعتمد كاتبا المسلسل خطوطا ً درامية
أوسع وذات نفس أطول ،وحاول الممثلون
الباقون من األج��زاء السابقة رفع درجة
التشوثيق ب��أداء مبالغ فيه أحياناً ،مثل
هدى شعراوي في دور «الداية أم زكي»
وزهير رمضان في دور رئيس المخفر «أبو
جودت» ومحمد خير الجراح في دور «أبو
ب��در» إال أن محاوالتهم لم تنجح معظم

األحيان في كسر رتابة النص.
حبكة العمل األساسية لم تعد واضحة،
وال��ح��وادث ت��ج��ري دون��م��ا ن��ق��اط ارت��ك��از
درامية أو هدف معين ،فبدال المسلسل
كأنه كتب من غير معرفة نهايته التي
سيختم ه��ذا ال��ج��زء ب��ه��ا ،معتمدين في
الغالب على وج��ود ج��زء سابع للعمل،
فكثرت الثرثرة والمشاهد المكررة على

حساب بنية النص التي كان ينبغي أن
تكون أكثر تماسكاً.
ح��اف��ظ «ب���اب ال��ح��ارة» على تكريس
ال��ص��ورة التي ب��دأه��ا أله��ال��ي ال��ش��ام من
رجال ونساء محدودي العلم والثقافة وال
يعرفون سوى الثرثرة ،في حارة افتراضية
خارج الزمان والمكان ،مع اإلص��رار على
تغييب الجانب التنويري والمعرفي في

المجتمع الدمشقي وسلخ ه��ذه الحارة
ع��ن المجريات التاريخية بتبسيط كل
شيء إلى حد السذاجة وتسخيف عقلية
المشاهد.
زجت شخصية «أبو عصام» العائدة إلى
ّ
«باب الحارة» من سجون المحتل الفرنسي
بعدما ُغيّبت في األجزاء األخيرة إثر وفاة
ه��ذه الشخصية ،فكان له دور كبير في

العمل الوطني التحرري إلى جانب الكتلة
الوطنية المعروفة بأسمائها المشهورة
لجميع السوريين المطلعين على تاريخهم،
في محاولة من قبل الكاتبين إلضفاء سمة
التوثيق على العمل ،متناسيين أن مثل
هذا العبث الدرامي يعتبر لعبا ً بالتاريخ
وتشويها ً للحقائق وجريمة في حق ذاكرة
جيل من األطفال يشاهد هذا العمل ويرى
من خالله صورة دمشق وتاريخ سورية
ماضياً.
في المقابل ،يمكن أن تحسب لـ»باب
الحارة» قدرته على التسويق السياحي
لمدينة دمشق عبر التعريف بالمطبخ
الشامي والبيوت القديمة وع��ادات أهل
الشام وتقاليدهم في المأكل والملبس
والحياة اليومية بتفاصيلها المحببة لدى
ك��ل م��ن يطلع عليها ،إل��ى جانب اشكال
المناسبات من أعراس وغيرها.
في نظرة شاملة إلى العمل منذ نسخته
األولى التي كتبها مروان قاووق ولم يتوقع
هو نفسه نجاحها الهائل عربياً ،وخاصة
أنه ليس العمل األهم بين نصوص قاووق،
م���رورا ً بجميع األج���زاء التي تلت ،يمكن
أن نتبين حجم المشكلة التي وقع فيها
القائمون على العمل ،فهم كانوا على الدوام
مطالبين بنسخ إضافية من «باب الحارة»
وك��ل م��رة تحت ضغط النجاح الشعبي
ووجود الجهة المنتجة المستعدة لإلنتاج،
مع علم الجميع بأن هذا المسلسل ينقصه
الكثير من النواحي الفنية ليكون األهم في
الدراما السورية.

ً
العراقي الأ�صيل فا�ضل عواد ّ
معتزال
مغني «ال خبر» ونجم ال�سبعينات يت�صوّف اليوم
المطرب
ّ
كتب ك��رم نعمة :وق��ف الغريب مشدودا ً
إلى نفسه في منتصف الطريق وهو يسمع
الصوت القادم إليه من أعماق الذاكرة «كلمة
حبيبي انتهت شختار إلك كلمة» فمن أتى بهذه
األغنية إلى المدينة النائمة مثل أفعى طيعة
على ضفاف المتوسط في شمال أفريقيا؟
كان صوت فاضل عواد ينطلق من راديو
في محل إسكافي في سوق مدينة مصراتة
العتيقة ،بينما بقي الغريب يستعيد رباطة
جأشه ك��ي ال يفقد ت��وازن��ه وه��و يستشعر
الشجن في داخله لهذه األغنية التي عبرت من
سبعينات بغداد إلى اإلذاعة الليبية لتبثها في
ظهيرة شتائية نادرة ،ليس جميع العراقيين
يتذكرون هذه األغنية ،فكيف وهي تبث عبر
األثير من ضفاف البحر المتوسط في اتجاه
الصحراء األفريقية.
القدر أو طوق الحصار األعمى الذي فرض
على العراق إبان عقد التسعينات دفع بفاضل
عواد إلى مغادرة بالده إلى ليبيا آنذاك ،ولم
ي��زر مصراتة إال ك��ي يتأمل مرقد محتسب
العلماء واألولياء أحمد الزروق المدفون فيها.
ك��ان فاضل ع��واد الصوفي المريد وحامل
درجة الدكتوراه باللغة العربية آنذاك ،وليس
المطرب الولهان المنتشي بـ»ال خبر» و«عيني
ي��م عيون تضحك» و«حاسبينك»… لكن
القائمة لن تطول ألنه لم يعد ذاك المغني! إنه
صوفي يُزار وال يزور!
اليوم
ّ
هل ثمة ما يستدعي في استذكار الفنان
الدكتور فاضل عواد اليوم؟ ربما ،ألنه يظهر
في الفضائيات متحدثاً ،لكنه ال يغني ،وال يقبل
أن يخاطب بالفنان فاضل عواد بل بالدكتور،
كأنه يريد أن يتخلص من تاريخه الغنائي أو
يعيد القيمة للشهادة التي يحملها فهي لديه
أثمن من صوته.
سأزعم أنني أع��رف فاضل ع��واد أكثر من
غيري ،ليس عبر سنوات بغداد والحوارات
ال��ت��ي أجريتها معه على صفحات مجلة
«الرافدين» وصحيفة «الجمهورية» آنذاك ،بل
للسنوات التي جمعتنا بعد ذلك معا ً في ليبيا.
كنا نصنع م ّما أفل في حياتنا قصة أغنية
ويوحي األمل الذي يتلبّسنا بلحنها.
لم أنس ما حييت وأنا أخبره أن صافيناز
كاظم كتبت عنه مقاال ً في مجلة «الهالل» وهي
تستعيد إحياء أغنيته «ما عاشرتهم» (أعاد
غناءها الحقا عاصي الحالني) وتبحث ع ّما
يجمعها بأغاني كاظم الساهر التي كانت
شائعة مطلع التسعينات.
كنا نسير في شارع الحبيب بورقية وسط
تونس في أمسية صيفية ،وأن��ا أعيد قراءة
المقال له من المجلة التي وصلت إلى أكشاك
الشارع الذي لم تغادر العصافير أشجاره،
وه��و يستمع برباطة ج��أش منطوية على
تاريخها .لم يعلّق كثيراً ،فمساحة المطرب في

داخله ال يريد لها أن تظهر.
ك��ان��ت صافيناز ك��اظ��م تكتب م��ن وحي
سنواتها في العراق ،وكيف أن صوت فاضل
ع��واد أوق��د في داخلها تاريخا ً من الحنين
(هل بقي الحنين يراودها بعدما سقطت في
لجة اإلسالم السياسي ،أشك في ذل��ك!) .من
يعيد األغنية اليوم «لو أدري هيج يصير ما
عاشرتهم ما ذقت طعم النوم من فارقتهم».
فاضل ع��واد ال��م��ول��ود ف��ي أح��ي��اء مدينة
الحرية الشعبية في بغداد عام  ،1942نتاج
بيئة متحركة آنذاك .الطموح ما كان يتوقف
بداخله فدرس في معهد السكك كتقني فني،
إالّ أنه اتجه إلى دراسة اللغة العربية ونال
الدكتوراه من الجامعة المستنصرية وقبلها
الماجستير م��ن جامعة ب��غ��داد ف��ي األدب
العباسي .لعل لذلك ل��م ي��ت��واز ف��ي داخله
المغني واألستاذ الجامعي ،فكان األول هامشا ً
وال يقبل أن يقدم الفنان على الدكتور ،رغم
أن الناس أحبته كمطرب ولم تتعرف إليه
كأستاذ جامعي باستثناء من د ّرسهم في
العراق وليبيا.
ك��ن��ت «أس��ت��ف��زه» ف��ي م��ح��اول��ة متأخرة
إلدخاله في شرك «لعبتي الصحافية» لكنه
ك��ان يرفض العودة إل��ى غناء يكون دافعه
األول واألخير مج ّرد الرقص وإثارة الغرائز!
بقي على مدار العقدين الماضيين مقتنعا ً
تماما ً بصمته ومكتفيا ً بذاته ،يشعر بمتعة
حين يعيد ق��راءة «الفتوحات المكية» أكثر
من إع��ادة أجمل أغانيه .ال يغني حتى مع
نفسه إالّ إذا اطمأن ،يكتب ويقرأ كثيرا ً في سير
المتصوفة .إنه صوفي أكثر منه مغنياً.

ظهر يغني أخيرا ً بنص كتبه ولحنه من
طور الجوبي «الحبيبب جانا» وكأنه يعيد
سنوات الشهرة التي لمع اسمه فيها إبان
عقد السبعينات من القرن الماضي في ألحان
الفنان الراحل أحمد الخليل بالطور نفسه
ألغنيته األخيرة .من ينسى «تريد مني التفاح»
و«نايل قتلني ونايل غير أحوالي».
ال يمكن وفق الحس النقدي لتجربة فاضل
عواد الغنائية .أغنية «ال خبر» التي شاعت
وتداولها الجمهور العراقي والعربي ممثل
هذا الفنان تمثيالً كامالً لعل هذه األغنية التي
كتبها طارق ياسين ولحنها حسين السعدي
هي األكثر شيوعيا ً بين أغانية آن��ذاك ،لكنها
ليست األجمل واألكثر تعبيراً.
وص��ف ل��ي أغنية «صبر وش��م��وع» مثال
باألغنية التي ال يعلى عليها ،وعلى الجمهور
المعاصر أن يدين بالشكر العظيم للخدمة
التي يقدمها إليه «يوتيوب» وهو يقدم هذه
األغنية وغيرها.
التعبيرية في «صبر وشموع» تجد لها
امتداد سلسلة فضية في نتاج فاضل عواد.
دعونا نستذكر مثالً «عيني يم عيون تضحك»
فأي درس تعبيري تقدمه هذه األغنية بنصها
المفعم بالشعرية الباذخة ،ولحنها المتسق
مع روح الكلمات وليس آليتها .أعتقد أن
إعادة االستماع إلى هذه األغنية اليوم يعيد
«تحسين» ذائقة جيل غنائي سقط في لجة
الالتعبيرية.
صاغ فاضل عواد مع ألحان محمد جواد
أموري وقصائد الشاعر الراحل كاظم الرويعي
عقدا ً فنيا ً سحريا ً لن يغادر الذاكرة الغنائية

العراقية ،ويا للخيبة ونحن نفتقد أرشيف
مثل هذه األغاني إال عبر تسجيالت رديئة،
فمن سرق مشاعر أجيال وأحرق ما تبقى من
ذاكرة العراقيين.
المولعون بهذه األغاني يضعونها اليوم
على «يوتيوب» على نحو شخصي .ربما
ما زال بين العراقيين من يحتفظ بأشرطة
الكاسيت والمسجالت الكبيرة ك��إرث عتيق
مثل األغاني العتيقة.
كتب الرويعي «كلمة حبيبي انتهت» كان
يبحث عن أكثر مما يمكن أن تمنحه إياه اللغة،
وهو الشاعر! احتار محمد جواد أموري كيف
له أن يوائم بين روح الكلمات مع النغم من
دون أن تؤثر فيه آلية تلك الكلمات ،فولدت
هذه األغنية ملتاعة متسائلة بصوت فاضل
عواد ،وأنا متأكد من أن أي عاشق اليوم سيدع
حبيبته تذوب َو َلهًا وهو يهديها «كلمة حبيبي
انتهت شختار الك كلمة /وأنت بحالتك شعر
وبمشيتك نغمة /تمشي على نبض القلب
يل زحمتك رحمة» .جعل محمد جواد أموري
الكمانات تنطلق من أعماق الروح وهي ترافق
اآلداء المؤثر لصوت فاضل ع��واد ،وكان في
أوجه آنذاك.
ت ّوج هذا الثالثي في أغان كانت تكمل العقد
التعبيري في تجربة فاضل ع��واد فولدت
«صبر وشموع» و«ي��ا نجوم صيرن كاليد»
و«ع���ادوا الغياب» ،و«ض��وة خ��دك» و«على
الحواجب يلعب الشعر الحرير».
ال أحد من جميع الذين حاوروا فاضل عواد
على الشاشات اليوم أطلق أمامه أسئلة هذه
األغاني .هل نسيها؟ هل يعلم كيف أ ّرخت

لتاريخ من الحنين؟ هل يتذكر كيف حفظها
ومن ثمة كيف أداها للمرة األولى؟
لن يقف اإلبهار عند الحس العراقي في
أغ��ان��ي ف��اض��ل ع���واد ،فعندما حمل أغنية
«سومري» إلى مهرجان األغنية العربية في
دمشق توجت بالميدالية الذهبية ،فيما ت ّوجت
«حاصودة وبيدي المنجل» أغنيته الوطنية
المشتركة مع الفنانة مائدة نزهت التي كتبها
الشاعر الراحل جبار الغزي توجت بالميدالية
الفضية في المهرجان نفسه.
لكنه لم يبق في حدود أغنية البيئات وفق
تعبير الناقد العراقي الراحل عادل الهاشمي،
وتحرك في مساحات غنائية لم تكن متاحة
ألبناء جيله آنذاك وبينهم فؤاد سالم وياس
خضر وحسين نعمة وسعدون جابر وحتى
قحطان العطار وحميد منصور ،فكانت أغانيه
البغدادية بلهجتها المفخمة وألفاظها التي
ال يشوبها الضعف «يا لجمالك سومري»،
«أرد أنشد الصوبين كرخ ورصافة»« ،أشكر
بشامة» ،ثم استثمار أطوار النايل والجوبي
في أغاني «تريد مني التفاح» و«نايل قتلني»
وتوج تجربته بآداء قصيدة ابن زيدون «هل
ت��ذك��رون غريباً» التي لحنها عميد الغناء
العراقي الراحل عباس جميل في تعاون مثمر
بين األجيال ،فعباس جميل كان يمثل القيمة
اللحنية العليا في جيل الخمسينات ،بينما
يعطي فاضل ع��واد ص��ورة عن مغ ّني جيل
السبعينات وملحنيهم.
شكل فاضل عواد مع الملحن الراحل طالب
القره غولي مساحة تعبيرية في نتاج هذا
الجيل ،فكانت أغنية «اتنه اتنه» و«حاسبنك»
التي ما برحت موسيقاها ت��دور بين المدن
كأنها ال تكف ع��ن أن ت��ك��ون ش��اه��دا ً فنيا ً
وتاريخياً .مثلما أدى لحن الفنان البصري
ذياب خليل «عليك أسأل».
تكاد تكون س��ن��وات نهاية الثمانينات
من القرن الماضي بداية تخلي فاضل عواد
عن صوته وإدراج الغناء في خانة تاريخ
متحفه الشخصي .ربما اكتشف أن الصوفي
في داخله أج��در ،لذا اقترب من «جواسيس
القلوب» فهم أصحاب مقامات وكرامات ،فال
يخفي أنه يعرف أولئك الذين يعيدون عليه
الوله الصوفي.
فاضل عواد يد ّرس العروض في الجامعة
بعدما اكتشف ب��ح��را ً أطلق عليه «ال��واف��ر
المحلى» ليضيفه إل��ى بحور الفراهيدي.
صوفي خذل صوته .متسق مع ذاته ال يتهرب
ّ
من تاريخيه ،حياة «أبي حجاز» تمضي لكن
من دون آله عود يعزف عليها ،فمن يزوره من
أصحاب المقامات العالية يتلون عليه غناء
وجداني يخترق أعماق أعماقه.

�صدام مع العالم
كتب نذير الماجد :الحسنة الوحيدة لهنري ميللر في سردياته التي جمعها في
سيرته «الكتب في حياتي» أنه يذكرنا برسائل فان غوغ إلى شقيقه ثيو ،فهنري
ثرثار مضجر ال يدع لك مجاال ألي تأويل مع تقريريته الفاقعة ونصه المنهك
بالحشو واإلسهاب والتكرار والوصايا المدهشة .الحسنة الوحيدة هي االشارة
إلى فان غوغ .وعلى الفور ،فتحت الجهاز وبحثت عن الرسائل ..وبال تمهل
لناحية التحقيق التاريخي أو الترجمة التهمتها سريعاً .رسائل كتبها البائس
والمصروع فينسنت ،من دون أن يحسب أنها يمكن أن تخلّد كقطعة نثرية غاية
في الرهافة واألحاسيس اإلنسانية والروحية المتسامية .وإلى جانب الرسائل
اشتهرت أعماله الفنية التي تناثرت هنا وهناك وعالجت مواضيع شتى ،لكن
األشهر لديه وجوهه التي رسمها لنفسه وأحذيته التي تركت أصداءها وأدهشت
النقاد والفالسفة.
ترك فان غوغ حذاءه ورحل .رحل تاركا ً حشدا ً من األحذية وبروتريهات
تحكي قصصا ً وحكايات ،ورسائل تضج إنسانية وتفردا ً ونقمة على الزيف
والتبجح واالغتراب ،ومن رسائله إلى شقيقه ثيو كتب« :يجدر بالمرء في بعض
األحيان أن يدخل إلى العالم ويتصادم مع اآلخرين».
المراد قوله هنا هو سحب االعتراف عن مثقف الترضية ،وخاصة الفنان
والمبدع الخائن للخواص الجوهرية في كل عمل فني وإبداعي ،ناتج من مقاومة،
على ما يقول الفيلسوف دولوز« :اإلبداع ال يعني التواصل بل المقاومة» .وإلى
جانب المقاومة هناك الفصاحة ،أن تقوم الذات المثقفة بتفصيح الخطاب،
لكن أي خطاب؟ نعرف جميعا ً أن الخطاب تعبير عن الحقيقة ،والمثقف هو
الذي يقولها وليس للسلطة ،لكن بحسب فوكو« :للذين ما كانوا يرونها وباسم

الذين ال يستطيعون قولها :إنه الوعي والفصاحة» .امتزاج الوعي والفصاحة
بالخاصية التي حددها دولوز بالمقاومة ينتج تقابالً .هناك المثقف المتفذلك
الزائف الوصولي وماسح األحذية ،من ينبغي رميه في سلة المهمالت .وهناك
آخر عجنت جيناته بالرفض .مثقف مزعج ديدنه المشاكسة والتحطيم وعشق
أبدي للتدمير والهدم .إنه صاحبنا المتذمر الساخط من كل شيء .يحلو له
التش ّرد خارج كل قولبات السلطة /هذيانها /خطابها والحسي أحذيتها .إنه
دائما ً وأبدا ً «خارج المكان» وضد السلطة بجميع أشكالها ،خاصة تلك التي
تتخفى خلف أقنعة الدين ،أعني سدنة النفاق والتلون والخيانة المزمنة للذات.
وفي وسط يصبح فيه األقل جبنا ً أشجع الشجعان تبدو المعادلة واضحة:
المثقف /الناشط إما أن يكون انشقاقيا ً أو هو حتما ً في المكان الخطأ .الحياد
هنا خطيئة.
ح��ذاء ف��ان غ��وغ كينونة فنية تجسد شيئا ً مبتذالً ،شيئا ً ع��ادي �اً ،يملكه
الجميع ويفهمه الجميع .أحذية فان غوغ ال تهتم بالمقوالت النبيلة واألدب
الرفيع والمتعاليات بقدر انهماكها بتصوير األشياء المنتشرة واألق��رب إلى
حياتنا اليومية .إنه انزياح باألدب من فضاءه األرستقراطي النبيل إلى فضاء
ديموقراطي .األدب إذن هو االفتتان باألمور العادية واليومية ،إنما بقالب جمالي
ورؤي��ة منغمسة في عالمها األرض��ي ،عوض االنغماس في الكلمات والشكل
وتصوير كل ما هو متعالٍ ،ينغمس األدب في األشياء نفسها .وبعبارة أخرى ،ال
يهتم األدب بتسمية األشياء  -المتعالية أو المحايثة  -بل يهتم قبل ذلك بكينونة
األشياء .األشياء هي التي تتكلم من خالله.
دعوني أقترح المرور بمثال من مجموعة من المقاالت والدراسات للكاتب

اليساري الفرنسي جاك رانسيير الذي جمعها في كتاب يحمل عنوانا الفتا ً جدا ً
«سياسة األدب» متوجا ً فرضياته وأشكاله وتقاطعاته – وهي عناوين فصوله -
بحقيقة مفادها أن األدب والسياسة يتقاطعان متى شيد ذلك الفضاء من الالتمايز
بين الهامش والمتن ،بحيث تنتهي هذه الفوضى إلى هستيريا ال تسر مالك
الثقافة وحوانيت «األدب الرفيع» .تلك الهستيريا من االستثارات والخطابات
يقترح علينا رانسيير أن نسميها «ديموقراطية» بحيث تتحدد قبل كل شيء
ورغم استحاالتها التطبيقية ببساطة الكلمات اآلتية :الديموقراطية صوت من
ال صوت له إنها تمنح  -مثلما يفعل األدب  -صوتا ً ألولئك الذين أسكتهم التاريخ
وأستكتتهم السياسة والسلطة وغرور المثقفين واعتدادهم الصفيق بأنفسهم.
يقول مثالً« :والحق أن ذلك هو األدب .إنه فن الكتابة الذي يطمس التمييز بين
عالم الفن والحياة الواقعية بجعل الموضوعات كلها متكافئة .ولطالما كان
هذان المجاالن منفصلين في عصر الكتابة األدبية التقليدية ،أو لدى أصحاب
الذوق الرفيع على األقل .ال يوجد فصل بين مجال األشياء الشعرية ومجال
األشياء العادية».
جاك رانسيير هنا سيخيّب آم��ال الكثيرين ،فمنذ اللحظة لن تكون هناك
«حديقة سرية» لمثقف مغرور ومتبجح ونخبوي صدق أكاذيبه وأالعيبه مع
نفسه ،أو لبورجوازي ورأسمالي وقح ومقيت ،أو لسياسي سلطوي يحتكر
الخطاب والسلطة وكل شيء .إن رانسيير يحرق حوانيتهم وحدائقهم الخلفية
واحدة تلو األخرى ،يكسر أصنامهم ويف ّتت لغتهم وخطابهم وأدبهم وسياستهم
ليفتح ذلك كله ومن دون أدنى تردد أمام كل محتقر ومنبوذ ومهشم.
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مارغريت دورا�س تحظى ب�شعبية
وا�سعة في ال�صين

تعتبر مارغريت دوراس التي تصادف هذه السنة ذكرى ميالدها المئة،
من أكثر الكتاب الفرنسيين المعاصرين شهرة في الصين ،إذ ساهمت
روايتها «العشيق» حول عالقتها بثري صيني في شبابها ،والفيلم الذي
اقتبس عنها ،في شعبيتها .ففي إحدى أهم مكتبات بكين في حين شيدان
تحتل ترجمات أعمال دوراس بلغة ماندارين جناحا ً كامالً .وبين الكتاب
األوروبيين الحاضرين أيضا ً على الرفوف المجاورة وحده البولندي ميالن
كونديرا يحظى بالشرف نفسه .ورغم أن أسلوبهما مختلف تماما ً إالّ أنهما
الكاتبان اللذان حظيا بأكبر قدر من الترجمات وهما األكثر شعبية بين
الكتاب في األعوام الخمسين األخيرة.
تقول دوان روبينغ (الطالبة في علم الموسيقى)« :اآلراء والثقافة
مختلفتان (عن تلك السائدة في الصين) إالّ أن دوراس من خالل أسلوبها
تعرف كيف تربط كل شيء .وتعطيني االنطباع بأن العالم شاسع ومليء
وهي تنظر إليه من جميع زواي��اه» .ولكونها فنانة تقول إنها «تضطرب
للصدى» الذي تخلّفه فيها قراءة كتب دوراس.
تعود شهرة دوراس النسبية في الصين الى نجاح رواية «العشيق» التي
نشرت قبل ثالثين عاماً .وتقول هوانغ هونغ ،األستاذة في جامعة نانكين
واالختصاصية في أدب دوراس إن الرواية التي طبعت أكثر من ثمانية
إص��دارات منذ عام  1985تح ّولت الى «ظاهرة أدبية فعلية» .وموضوع
الرواية يدور حول عالقة حب جارف في الهند الصينية في ثالثينات القرن
الماضي بين شابة فرنسية ورج��ل أعمال من «الصين الشمالية» ،وهو
موضوع يلعب على وتر حساس.
يوضح وانغ دونغليانغ (أستاذ في جامعة بكين ومسؤول عن إحدى
أولى الترجمات)« :هذا الجانب المتعدد الثقافة ،والحب بين فرنسية بيضاء
ورجل آسيوي ،كان أمرا ً جديدا ً والطابع اإلروسي للرواية غير مسبوق .هذا
إلي في تلك الفترة حذف مقاطع صغيرة
األمر دفع دار النشر إلى أن تطلب ّ
من ترجمتي» .ويقول هو سيشه (أحد أوائل األساتذة الجامعيين الذين
درسوا أدب دوراس)« :مع رواية «العشيق» أوجدت دوراس توازنا ً بين
العالم الشرقي (الذي طبع شبابها) والثقافة الغربية» ،موضحا ً أن القراء
الصينيين «أحبوا هذه الرواية ألسلوبها .وقد عشقها جيل الشباب بسبب
الطابع العصري كتابتها» .فبعد سنوات الكبت خالل الثورة الثقافية
عرفت الصين في الثمانينات مرحلة انفتاح حماسية على األدب االجنبي،
وفي هذا االط��ار اكتشف الشباب الظمئ أدب دوراس .وساهمت في هذه
الحماسة إشادة كتاب كبار ونافذين أمثال وانغ شياوبو صاحب «العصر
الذهبي» بها ،إذ أشاد بـ»ببساطة اللغة» في رواية «العشيق» .إال أن شهرة
دوراس تعززت ليس من خ�لال ال��راوي��ة فحسب بل أيضا ً بفضل الفيلم
السينمائي الذي أخرجه جان-جاك أنو عام  . 1992وكتبت هوانغ هونغ
في مقال نشر عام  2006ان الفيلم «حظي في الصين بدعاية كبيرة جدا ً
وخضع لمقص الرقيب لدى عرضه في الصاالت» بسبب مشاهد الجنس،
«لكن الكثير من النسخ الكاملة للفيلم تس ّربت سرا» .وأضافت في المقال:
«سمح الفيلم لدوراس بتحقيق شهرة إعالمية كبيرة جدا ً في الصين خالل
التسعينات» مضيفة أن «كشف الصحف الصينية عن عالقتها بيان أندريا
الذي كان يصغرها بأربعين عاما ً تقريباً» ساهم أيضا ً في جعلها «نجمة».
ويقول جان-جاك آنو إن الممثل توني لونغ كاي-فاي من هونغ كونغ الذي
أدى دور العشيق في الفيلم «تردد كثيرا ً قبل أن يقبل ،فالدور كان صعبا ً
جدا ً وفيه الكثير من العري ،في حين أن الصينيين محتشمون .والتصوير
ألسابيع في شقة عازب كان يقلقه كثيراً» .ويضيف المخرج الفرنسي «قلت
له :أنت تمثل كرامة آسيا .والحب الذي كانت تكنه مارغريت لهذا الشخص
كان حبا ً لكرامته وتصرفاته المرهفة» .ومن ناحيته فتح لي تون لونغ
آفاق العالم الصيني .وبالفعل صور المخرج فيلمه الروائي الطويل التالي
في منغوليا .ويبدو أن اإلقبال على أعمال دوراس في الصين لم يتوقف إذ
تتواصل ترجمة بعض أعمالها األصعب ،ويصدر هذه السنة كتاب سيرتها
من تأليف لور أدلير .وتقول هوانغ إن في الصين كاتبات شابات ،مثل ميان
ميان ووي هوي وهما من شانغهاي ،يستوحين من أسلوب دوراس.

خزعل الماجدي ي�ستنطق �سيرة �شك�سبير
ويك�شف جوانب من حياة �سميرامي�س
ص�������در ل�������دى دار
«ف������ض������اءات ل��ل��ن��ش��ر
وال��ت��وزي��ع» ف��ي ع� ّم��ان
كتاب عنوانه «هامنت»
ل���ل���ش���اع���ر وال���ب���اح���ث
وال���ك���ات���ب ال��م��س��رح��ي
العراقي خزعل الماجدي
وي��ح��ت��وي ع��ل��ى خمس
م���س���رح���ي���ات ج���دي���دة
ه��ي «ه��ام��ن��ت» و«ق��ط��ار
الخامسة والعشرين»
و«موزائيك» و«مجنون
ل���ي���ل���ي���ث» و«وس���ح���ن
ال���زع���ف���ران» ،ي��ت��ن��اول
فيها ال��م��اج��دي درام��ي��ا
م���واض���ي���ع���ه األث���ي���رة
ال���ت���ي ت���ح���اول تفكيك
ألغاز السلطة والجسد
وس��ج��ون��ه��م��ا واألس����رار
الخفية.
في مسرحية «هامنت»
يستنطق خزعل الماجدي
أس��رار سيرة وليم شكسبير ،ويكشف من خالل سر وفاة ولده الصغير
«هامنت» سر خراب عالقته الزوجية ،ويسلط الضوء على القاع النفسي
الذي نشأت منه فكرة مسرحية «هاملت» المعروفة .أما في مسرحية «قطار
الخامسة والعشرين» فيكشف الماجدي عن القدر العابث الذي لعب ،وال
يزال يلعب ،بمصائر العراقيين في منافي األرض تلقي بهم األقدار في ما
يشبه اللعنة الدائمة إلى خارج المكان والزمان .وفي مسرحية «موزائيك»
يضيء حزمة أس��رار جديدة عن تناقضات النفس وال��روح لدى الملكة
تعج حياتها بالغرائب والعجائب .ويعيد
اآلشورية «سميراميس» التي
ّ
الماجدي في مسرحية «مجنون ليليث» حكاية قيس وليلى إلى أصلها
السومري ،ويتتبع فيها «ليليث» شيطانة الليل وهي تغوي آدم الذي
تنعكس شخصيته القروسطية في «قيس» لتشكل أسطورة جديدة ذات
مذاق مختلف .أما في المسرحية األخيرة «سحن الزعفران» ،اإلروتيكية
بامتياز ،فيسلط الماجدي الضوء على عالقة شائكة بين امرأتين ورجل
واحد ،وتكون رائحة الزعفران سبيالً لكشف المستور من ناحية ،ووسيلة
للقــاء بين المرأتين من ناحيته أخرى.
سبق لخزعل الماجدي أن أصدر نحو عشرين مسرحية عُ رض بعضها
في العراق وعدد من الدول العربية وفرنسا ،بينها« :عزلة في الكريستال»،
«حفلة الماس»« ،هامـلـت بال هاملت»« ،قمر من دم»« ،قيامة شهرزاد»،
«ن��زول عشتار إل��ى ملجإ العامرية»« ،س��ي��درا»« ،موسيقى صفراء»،
«حارسات الريحان» و«نصب الحرية» .وفي حقل الشعر له أكثر من
عشرة دواوين صدرت ابتداء من عام  1980وأعاد إصدارها في األعمال
الكاملة لدى «المؤسسة العربية للدراسات والنشر» .وفي حقل التاريخ
والميثولوجيا واألديان القديمة له  26كتابا ،أولها «سفر سومر» (،)1990
وآخرها «األنباط :التاريخ والميثولوجيا والفنون» ( .)2012أما في حقل
النظرية الشعرية فله كتابان :األول «العقل الشعري الخالص والمحيط
الناطق» ،والثاني «العقل الشعري العملي والظاهر والباطن».

