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ثقافة

قراءة في كتاب «تك ّيف الغجر» لحميد الها�شمي عن تاريخ ال�شعب الهائم في جهات الأر�ض

«الكاولية» في العراق هم الأ�صل� ...إبادة وا�ضطهاد وعالم ال يَرى!
كتبت هدية حسين
ك��أنّ ال��ق��در أب��ى إالّ أن يكونوا مرتحلين
وهائمين في جهات األرض .الترحال سمتهم،
والنظرة الدونية من نصيبهم في كل مجتمع
ّ
يحطون فيه .ال ُي��ع��رف بالتحديد م��ن أين
ج���اءوا ،ثمة فرضيات كثيرة .كأنهم نبتوا
في الالمكان ،وعاشوا في الزمان والالزمان،
يصنعون الفرح أينما حلّوا ،لكن نصيبهم منه
قليل .لم يندمجوا في المجتمعات التي ارتحلوا
إليها ،لكنهم تكيّفوا ،وإذا كان ثمة شعب أسيء
فهمه وظ��ل��م على ه��ذه األرض فهو شعب
الغجر .تعرضوا عبر مراحل التاريخ إلبادات
منظمة لم يسمع بها العالم ،أو سمع ولم يص ِغ
الستغاثات من بقي منهم على قيد الحياة
القلقة ،كأنهم وال��ري��ح صنوان ال يفترقان،
ّ
وحطت ،وتعود
تأخذهم حيثما هبّت وارتحلت
بهم متى ش��اءت وكيفما رغبت .ال��دراس��ات
عنهم قليلة ،وإن وصلت الى أصحاب القرار
لشرح معاناتهم فإنها ال تجد آذان �ا ً صاغية
رغم صرخات أصحاب الضمير اإلنساني من
هنا وهناك وفي أوقات متباعدة.
من البحوث المهمة ،الوافية ،والدقيقة ،ما
قدمه الدكتور حميد الهاشمي في كتابه «تكيّف
الغجر» ،دراس���ة أنثربولوجية اجتماعية
لجماعات الغجر ،أو ما يسمون بالكاولية في
العراق .صدر الكتاب لدى دار «المدى» ،بعشرة
فصول ،ويضم كل فصل عددا ً من المواضيع،
ب��دءا ً بالتعريف بالغجر ،م��رورا ً بتسمياتهم
ف��ي العالم وفرضيات أصولهم وعاداتهم
ووشائج القرابة بينهم وقبول المجتمع أو
رفضه لهم ،والخصائص المشتركة للغجر في

العالم ،وتجارة الجنس ،وأمور كثيرة تتعلق
بحياتهم أينما وجدوا ،وأخيرا ً وليس آخرا ً ما
ح ّل بهم في العراق تحديدا ً بعد عام 2003
من قتل وتشريد وسلب حقوق .والبحث عميق
وشامل وميداني وحياديّ  ،معزز بالبيانات
واألرقام والشهادات ،وفيه جهد كبير ،خاصة
إذا علمنا أن مواضيع كهذه تعصي أي باحث
يروم الدقة في المعلومات ويتتبع المصادر
لتقصي
ال��ع��راق��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة وال��ع��ال��م��ي��ة
ّ
الحقائق ،واستخراجها من زخ��م الحوادث
وف��وض��اه��ا وم��ح��اوالت طمسها .وصعوبة
البحث عن الحقائق منبعها اإلهمال المتعمد
في المجتمعات التي لجأوا إليها ،والنظرة
الدونية لهم ،ما جعلهم فئة منعزلة تحاول أن
تتل ّون بأكثر من لون لتظل لغزا ً يعصي الحل
و»سرا ً مغلقا ً ال ينفذ إليه أحد».
بعد أن يستعرض الباحث حياة الغجر في
العالم يركز على الغجر (الكاولية) في العراق،
ويأخذنا في جولة ميدانية لندخل معه صلب
حياتهم وع��ادات��ه��م ومعتقداتهم ومهنهم
ونظرتهم الى الدين والطقوس المتعلقة به
وم��دى التزامهم بأركانه من عدمه ،ومكانة
المرأة في المجتمع الغجري.
نتتبع في هذا الكتاب ارتحاالت الغجر بدءا ً
من رحلتهم األولى من الهند (فرضية موطنهم
األول األكثر ترجيحا ً بين الفرضيات) ،ثم
تشردهم وتكيفهم في كل مجتمع يدخلونه،
وتكيّفهم ال اندماجهم .يقول الدكتور حميد
الهاشمي للتمييز بين التكيف واالن��دم��اج:
«ال��ت��ك��ي��ف االج��ت��م��اع��ي ه��و غ��ي��ر االن��دم��اج
االجتماعي الذي يقتضي التخلي عن الكثير
من العادات والممارسات القيمية من أقلية ما

لمصلحة األغلبية .في مقابل ذلك تحصل هذه
األقلية على المزيد من الفرص واالمتيازات
لمصلحة أفرادها الذين يشاركون المجتمع
األكبر ويتواصلون معه .أما التكيف فيكاد
يكون ظاهريا ً ومصطنعا ً من أفراد أو جماعات،
لتج ّنب ردود الفعل التي تواجههم من جراء
ممارساتهم الثقافية المتقاطعة مع ثقافة
المجتمع األوسع أو ثقافة األغلبية».
هكذا نبدأ الرحلة التي ال تنتهي .رحلة الغجر
من المكان األول حتى التشظي في المجتمعات
التي وصلوا إليها .البحث الميداني الذي يقوم
به الدكتور حميد الهاشمي ،يضعنا في صميم
المشكلة المستعصية على الحل عبر عقود

وعقود .يكتب عن هذه المجموعة بصدقية
ن��ادرة ،ما لها وم��ا عليها ،ويقدم مقترحات
للحل ،لعلها تصل يوما ً الى الضمير اإلنساني
وتنصف هؤالء الذين ضلوا الطريق وارتزقوا
على مِهن تحط من قيمة البشر ولم يتأهلوا
لحياة طبيعية ونظيفة ،بفعل السياسات
السلبية التي ل��م تؤهلهم لمِهن تعيد لهم
كرامتهم المهدورة.
ي��س��ت��ع��رض ال��دك��ت��ور ح��م��ي��د الهاشمي
تسمياتهم في العالم ،يتتبعها من موطنهم
األص��ل��ي ،ث��م يخصص المساحة األوس��ع
لتسميتهم بالكاولية في ال��ع��راق .يمر على
اآلراء ،يناقشها ويحاجج أصحابها .ما طرحه
العالمة مصطفى جواد واألب أنستاس الكرملي
وشاكر الضابط ،وخليل الشيخ ،وما جاء في
القاموس الفارسيُ ،مق ّربا ً هذا الرأي و ُمبعدا ً ذاك
مع ذكر األسباب .ثم يطرح الباحث فرضيته
في التسمية وف��ي أص��ل الغجر ،إذ انتسبوا
الى الملك «كاول» تشرفا ً وتعظيما ً ألنفسهم.
ويستشهد الباحث بما كتبه وول ديورانت في
قصة الحضارة ونلخصها هنا «بأن الزنا في
األعم األغلب كان مقصورا ً على المعابد ،وكانت
رغبات الرجل الشهواني تشبعها من يطلق
عليهن (خادمات الله) طائعات في ذلك أوامر
السماء ،وفي كل معبد مجموعة من النساء
المقدسات الالئي استخدمهن المعبد أول
األمر في الرقص والغناء أمام األوثان ،ثم من
الجائز أن يستخدمن بعد ذلك في إمتاع الكهنة
والبراهمة ،وبعض هؤالء النسوة على ما يبدو
قصرن حياتهن على عزلة المعابد وكهّانها،
وبعضهن اآلخر وسع من نطاق خدماته بحيث
يشمل كل من يدفع أجرا ً لمتعته».

بنا ًء على بحث طويل قام به الدكتور حميد
الهاشمي ،يتضح أن الغجر تعرضوا إلبادات
جماعية منظمة و ُممنهجة ،خاصة من حكومة
ألمانيا النازية ومن بعض حلفائها للتصفية
العرقية ،شأنهم في ذلك شأن اليهود .لكن
الفرق أن اليهود وجدوا من يدافع عنهم ،في
حين لم يدافع أح��د عن الغجر ول��م تسلّط
األضواء على الجرائم التي ار ُتكبت في حقهم،
وص ّنفهم النازيون بأنهم قوم غير مرغوب
فيهم ،وبالتالي فهم ال يستحقون الحياة ،وهكذا
قضى األل��وف منهم في معسكرات االعتقال
وفي مصانع الموت ،وساق النازيون وأفنوا
من الغجر  650ألفا ً خالل الحرب العالمية
الثانية ،إضافة الى التعذيب وسلب الحقوق
وتقييد الحريات والزج في المعتقالت ،وظل
العداء متجذرا ً ومتجددا ً عبر األزمنة وتعدد
األمكنة .ويكشف الباحث لنا حوادث باألرقام
عما جرى وأعِ ّد لهم في الخفاء وفي العلن في
أماكن كثيرة من العالم ،موردا ً أمثلة على ذلك
يمكن العودة إليها في الكتاب ال��ذي يُعتبر
وثيقة مهمة للدراسة والبحث.
يبين ال��دك��ت��ور حميد الهاشمي أن ثمة
موجات متعددة من الغجر أتت الى العراق
بعد هجرتهم األول��ى ،لكن الغجر ظلوا عبر
سنوات عيشهم في العراق أجانب وغرباء
على الدولة العراقية الحديثة منذ نشأتها
عام  1921حتى اليوم .أما أماكن وجودهم
التقليدية قبل التهجير فهي ،الكمالية ،الفوار،
الخضر ،الشوملي ،الشطرة ،كنعان ،الزبير،
أبو غريب ،والسحاجي ،لكن البحث الميداني
الذي قام به الدكتور حميد الهاشمي يتركز
على منطقتي الكمالية والفوار.

لوكينو في�سكونتي �أكثر ال�سينمائ َيين الإيطال ّيين �أر�ستقراطية
كتب معتز نادر
أسلوب الواقعية الجديدة في السينما،
ال���ذي ظ��ه��ر فعليا ً ع���ام  1948ع��ب��ر فيلم
«األرض تهتز» للمخرج اإليطالي لوكينو
فيسكونتي ،حائز جائزة التميز في مهرجان
البندقية ،لم تكتب له االستمرارية إالّ ثمانية
أع��وام فحسب ،عبر أف�لام إيطالية أشهرها
«روما مدينة مفتوحة» ،لروبرتو روسلليني
و»س����ارق ال���دراج���ة» لفيتوريو دوسيكا.
والمخرجان روسلليني ودوسيكا من رواد هذا
األسلوب ،كما اعتبر فيلم «سارق الدراجة» من
كالسيكيات السينما العالمية لسنوات طويلة.
ورغم ذلك ،ظل أسلوب الواقعية الجديدة الذي
يعتمد تصوير المشاهد خارج االستديوات في
بيئة واقعية ركيزة ألهم األفالم السينمائية
إلى يومنا هذا ،بسبب دخوله أدق تفاصيل
الحياة اليومية الطبيعية ،فارضا ً تأثيره في
السينما األوروبية خاصة والعالمية عامة،
وال ُتستثنى من ذلك السينما األميركية لكونها
األكثر إنتاجا ً واألعلى نسبة إيرادات.
فيسكونتي ،ال��م��ع��روف ل��دى ن��ق��اد الفن
السابع بأنه أكثر المخرجين الماركسيين
أرستقراطية ،لكونه سليل عائلة من طبقة
النبالء ،سخرت سينماه الديكورات الفخمة
واألزي���اء وأج���واء األبهة والمناظر الخالبة

لخدمة مشروع سينمائي تعبيري مجدد،
يسعى إلى أقصى حدود الجمال في الصورة
السينمائية ،وه���و ص��اح��ب أول تجربة
سينمائية واقعية رائ��دة غيرت مسار الفن
السابع وإلى األبد.
ولم ينظر فيسكونتي باهتمام كبير إلى
الواقعية الجديدة على ما ُتظهر أفالمه الحقا،
وبالتالي لم يعتبرها حلما ً أساسيا ً لمشروع
سينمائي خالص يرتكز عليه مشروعه الفني
الشخصي ،بل انطلق الحقا ً إلى عوالم البحث
عن الجمال المطلق في السينما ،متجاوزا ً
الواقعية الجديدة من خ�لال مشاهد أفالم
تكتنز لغة سينمائية عميقة وجدية تجتمع
من خاللها مقومات العمل السينمائي كافة
من سيناريوات رفيعة المستوى كانت تستند
إلى أعمال أدبية عظيمة .فضالً عن الديكورات
الفخمة واألزي���اء التي تعكس جماال ً أخ��اذا ً
وتمنح بعدا ً لعمق الصورة ودفقا ً من مشاعر
الحنين إلى الماضي ،مع حزن خفي صامت
وان��ف�لات روح���ي يحكم معظم الشخوص
الرئيسية في أفالم مثل« :الليالي البيضاء»
( )1957المأخوذ عن رواية لدوستويفسكي،
فضالً عن فيلم «روك��و وأشقاؤه» (،)1960
والفهد ( )1963المأخوذ عن رواية اإليطالي
جوزيبي المبيدوزا السعفة الذهبية لمهرجان
كان.

«روك��و وأشقاؤه» ليس في شهرة «موت
في البندقية» أو «الفهد» ،لكنه ال يقل فنيّة
وعبقرية عنهما ،فضالً عن فيلم «الغريب»
( )1967عن رواي��ة ألبير كامو التي تحمل
العنوان نفسه ،وفيلم «المالعين» ()1969
عن عائلة أرستقراطية زمن نهضة الصناعة
األلمانية ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى فيلم «م��وت في

البندقية» ( )1971عن رواية الكاتب األلماني
توماس مان وحاز أيضا ً جائزة لجنة التحكيم
في مهرجان ك��ان ،ويرصد فيه قصة كاتب
ألماني يعيش أزمة إبداعية ليكتشف أخيرا أن
عاطفته وشهوته المادية تتف ّوقان على نقائه
اإلبداعي ،وفيلم «نجوم الدب األكبر» ()1965
ح��اص��د ج��ائ��زة األس���د ال��ذه��ب��ي بمهرجان
البندقية.
فيسكونتي المتحدر من عائلة أرستقراطية
نبيلة ،ولد في ميالنو وتوفي في روما .نشأ
فنيا ً كمخرج مسرح وأوبرا وسافر في شبابه
خ�لال الحرب العالمية الثانية إل��ى فرنسا
للعمل كمساعد مخرج ومهندس ديكور لدى
السينمائي الفرنسي المشهور جون رنوار
ف��ي فيلم «نحو ال��ح��ي��اة» ،ث��م أخ��رج أوب��را
«توسكا» عام  ،1936قبل أن يخوض تجربته
اإلخراجية الرائدة ضمن مدرسة الواقعية
الجديدة عام .1942
في بداياته أنجز فيسكونتي فيلما ً مقتبسا ً
من عمل أدبي أميركي عنوانه «ساعي البريد
يقرع دوم�ا ً الباب مرتين» للكاتب األميركي
جيمس كين ،وتع ّرض الفيلم لمقص الرقيب
في زم��ن إيطاليا موسوليني ،تحت ذريعة
المشاهد الجسدية المبالغ فيها ،لكن الفيلم
ن� ّب��ه آن���ذاك إل��ى سينما مختلفة ومتم ّردة
عن سابقتها .كما أنجز فيسكونتي مطلع

الخمسينات فيلم «رائ��ع��ة الجمال» ال��ذي
كتب ل��ه السيناريو الصحافي اإليطالي
سيزار زافاتيني أول مطلقي صفة «الواقعية
الجديدة» ،وك��ان الفيلم من بطولة النجمة
اإليطالية آن��ا مانياني ،وينتقد الفيلم في
أسلوب ساخر أجواء صناعة السينما آنذاك
التي ال ترحم خصوصية المشاعر اإلنسانية،
خاصة الطفولة.
عقب عودته إلى إيطاليا مع انتهاء الحرب
العالمية الثانية منتصف األرب��ع��ي��ن��ات،
دخلت السينما اإليطالية مع ربّان واقعيتها
فيسكونتي الذي تخلى عنها الحقاً ،مرحلة
جديدة في ما يخص مجال اإلبداع السينمائي
على مستوى الحبكة الدرامية ،واالقتراب أكثر
من حياة الشخوص ،خاصة بعد األض��رار
التي لحقت باستوديوات السينما على خلفية
الحرب العالمية الثانية ،كما خلفت سينما
س��ن��وات األربعينات جيالً سينمائيا ً آخر
فضل اإلبداع غير المقيّد على االنضواء تحت
منهج محدد ،وب��رزت أسماء مخرجين مثل
فيديريكو فيللييني ومايكل أنجلو أنطونيوني
وغيرهم .فيما راح فيسكونتي يحلّق في أفق
جمالية سينمائية خاصة ونوعية متعلقة
ببهاء الصورة السينمائية وبشكل محاكاتها
للواقع.

حكايات للأطفال
م�سرحها بحار العالم
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دمشق ـ سلوى صالح
ينتقي الكاتب تشافدار آالدجوف حكايات من بلدان عديدة ليقدمها إلى األطفال
بلغة شائقة ترجمتها الكاتبة آنا عكاش ووضع رسومها الفنان بوريسالف
ستويف وصدرت حديثا ً في كتاب عنوانه «حكايات بحرية» ضمن منشورات
الطفل التي تصدرها الهيئة العامة للكتاب التابعة لوزارة الثقافة .ورغم أنها ال
تحب اإلهداءات ،تهدي الكاتبة عكاش هذه الترجمة لذكريات طفولتها البعيدة
نسبيا ً عن الحرب الى جيل الحرب الجديدة ،على أمل أن يتمكن من تخطي
رواسبها ذات يوم.
يصنف الكاتب حكاياته تحت أربعة عناوين تبعا لجغرافيا البحار والدول
الواقعة عليها ،لتقديم المعلومة إلى الطفل حول العوالم البحرية ،بأسلوب
الحكاية البسيط الذي ال يخلو من التشويق وتحفيز التفكير وإثارة الفضول
لدى األطفال ،بدءا ً من العنوان األول حول «الثروات التي وصلت مع القوافل إلى
شواطئ آسيا الصغرى» ،ويضم ثماني حكايات مختارة من دول العالم ،هي
حكاية «الصبي السعيد» من إيران ،وحكاية «القوقعة السحرية من الصين»
وحكاية «ابنة الصياد» ومن بورما حكاية «األرن��ب المحظوظ» ،ومن كوريا
حكاية «كيندزو المنتصر» من اليابان ،وحكاية «بونيا وأسماك القرش» من
هاواي ،وحكاية «القوقعة السوداء» من الهند ،وحكاية «سمكة صغيرة وبحر
كبير».
تحت عنوان «أمواج البحر المتوسط» تندرج الحكايتان اإليطاليتان ا»ألمير
السرطان» و»ك��وال السمكة» والحكايتان الفرنسيتان «مالمح من بولونيا»
و»المورغان على جزيرة أويسان» وحكاية اسبانية عنوانها هو «الغالي
الصغير» ،فضالً عن حكاية «المحيط والقمر».
إلى مجموعة حكايات من ويلز واسكوتلندا وألمانيا وبولندة وآيسلندا
والسويد والنرويج منها ،من عناوينها« :بحر ويلز المالح» و»الفقمة ماك»
و»قوقعة الوفرة» و»ملكة البلطيق» و»حاكمة البحر» ،فيما يحمل الفصل
األخير عنوان «حكايا أراضي البلطيق والشمال السوفياتي» ويضم حكايات
من استونيا وليتوانيا والتفيا وكورياكيا واألسكيمو ،مثل «العروس البحرية»
و»البط البري» و»وصية ثعبان الماء».
يخاطب آالدجوف األطفال في ختام كتابه قائالً« :هل أعجبتكم حكايا البحر،
ال أعتقد أنني سأعرف ذلك ،فما أن رسونا عند شاطئ بالدنا حتى اضطررنا إلى
وداعكم ...إذن ،إلى رحلة بحرية جديدة».

�سرفانت�س كان جابي ًا لل�ضرائب
وعلى عالقة بامر�أة مجهولة!

الر�سام يوهان �ستينكامر في «التحفة الف ّنية»
�آنا �إنكوي�ست تروي حياة
ّ
صدرت ضمن منشورات «كلمة» للترجمة
رواي��ة بعنوان «التحفة الفنية» للكاتبة
الهولندية آنا إنكويست ،نقلها إلى العربية
فرج الترهوني ،وتدور حول الرسام يوهان
ستينكامر الذي يتقد بالعواطف الحسية
ولديه عالقات عاطفية متشعبة ،وعائلية
أب هجر البيت ،وأم متسلطة،
مضطربةٌ :
وأخ مضطرب عاطفياً.
تغطي الرواية بحس درامي األيام الثالثة
ال��ت��ي تسبق االح��ت��ف��ال الكبير بمعرض
لوحاته ،ورغم من أن عالقته بزوجته ليزا
تم ّر في مطبات شتى ،إالّ أنها تتجاوب مع

تجربته الفنية وتتحدث عنها بالحيوية
نفسها التي تتحدث بها عن شغفها بصناعة
المربى ،إذ تحوم ظالل الماضي حول الحدث
الراهن.
تصف الكاتبة شخوص روايتها بتفاصيل
مدهشة ،وبخاصة مشاعر الحزن والفقدان
التي ألمت بليزا بعد وفاة ابنتها ،وانعكاس
تلك الفاجعة على عالقتها بأفراد العائلة
وباآلخرين ،كما تتناول الرواية المعضالت
التي تواجهها المرأة المعاصرة في عملها.
قليلة األعمال األدبية التي ترجمت إلى
العربية من األدب الهولندي ،ل��ذا تشكل

رواية «جسر الذكريات» للشاعرة والروائية
وعازفة البيانو الهولندية آنا إنكويست،
التي نقلها إلى العربية أحمد حيدر ماضيا ً
وص��درت لدى «ثقافة للنشر والتوزيع»،
اكتشافا ً ما ،إذ تتيح لنا إطاللة على أدب ال
نعرفه ،وهي رواي��ة عن أ ّم تريد االحتفاظ
بذكرى ابنتها حيّة بعد رحيلها ،فتكتشف
أن الموسيقى يمكن أن تكون ه��ذا الجسر
ال��ذي يربطها بالكائن الغائب عبر كتابة
مكثفة تصل الحياة بالموسيقى.
آنا إنكويست إحدى أشهر كاتبات هولندا.
درست البيانو وعلم النفس في الوقت نفسه.

نشرت مجموعتها الشعرية األول��ى عام
 1991وعنوانها« :أغنية الجنود» وحازت
عنها جائزة سي بودينغ األدبية ،وكانت
تمارس آن��ذاك عملها كمحللة نفسية .ثم
كرست وقتها للكتابة فنشرت «التحفة
الفنية» ( )1995و»ال��س��رد» ()1997
وكلتاهما من نوع الرواية السايكولوجية
ال��ت��ي ت��ض��ع ال��م��وس��ي��ق��ى الكالسيكية
ف��ي م��ح��وره��ا .وع��رف��ت الكاتبة نجاحا ً
جماهيريا ً كبيرا ً بفضل هاتين الروايتين،
وف��ي  2005نشرت روايتها التاريخية
الكبيرة «العودة إلى الديار».

كينغ روبو �أ�سطورة ّ
البريطاني ي�سقط من �أعلى ال�س ّلم
فن الغرافيتي
ّ
كتب عدنان أحمد من لندن
ه���ن���اك ف���ن���ان���ون ت��ش��ك��ي��ل��ي��ون
بريطانيون مشهورون ج��دا لكنهم
مجهولون لدى الناس ألنهم معتكفون
ومتوارون عن األنظار تماماً ،يعيشون
حياتهم السريّة الخاصة ،ويجدون
متعة كبيرة في محو معالمهم الخاصة
وحجب سيرهم الذاتية وأنشطتهم
الفنية التي تجد طريقها إلى الناس
خلسة .وه��ذا بالتمام ما حصل مع
فنان الغرافيتي البريطاني كينغ روبو
الذي ظل مجهوال ً طوال حياته التي لم
تجتز الخامسة واألربعين عاماً ،غير
أنه عاش مشهورا ً ذائع الصيت.
ك���ان كينغ روب���و ينشر أعماله
الغرافيتية (الرسوم والكتابة على
الجدران) كلّما عنّ له ذلك ،مالئا ً الدنيا
وشاغالً الوسط الفني البريطاني ،من
دون أن يطل علينا إط�لال��ة واح��دة
بالصوت أو الصورة ،وإذا ظهر لسبب
اضطراري جدا فإنه يظهر بوجه ُمق ّنع
ال تبرز منه إالّ عيناه اللتان ال تفضيان
إلى معالم وجهه المخبأة التي تح ّولت
إلى طلسم محيّر يتوق الناس إلى ف ّكه
ومعرفة أسراره الدفينة.
لم يكن كينغ روبو فنان الغرافيتي
الوحيد المجهول في المملكة المتحدة،

فثمة فنان غرافيتي آخر ما زال متواريا ً
عن األنظار منذ سنوات طويلة هو
روبرت بانكسي الذي يُعرف باسمه
األخير فحسب ،وه��و العدو اللدود
لروبو منذ ثالثة عقود تقريباً .واقترن
اس��م بانكسي بروبو حتى في خبر
وف��اة ه��ذا األخير إذ نشرت صحيفة
«الغارديان» مقاال ً تحت عنوان الفت
«كينغ روبو ،منافس فنان الغرافيتي
بانكسي ،ي��م��وت» ،ك��أنّ ه��ذا الموت
سوف يخفف من أعباء بانكسي التي
تح ّملها منذ بدء المنافسة عام 1985
م��ع عَ �لَ��م آخ��ر م��ن أع�لام الغرافيتي
«المجهولين» أو «ال��م��ت��واري��ن عن
األنظار».
ف��ي ال��ث��ان��ي م��ن ن��ي��س��ان 2011
عُ ثِر على الفنان كينغ روب��و ُمصابا ً
إصابة خطيرة في رأسه يُعتقد أنها
السلّم،
ناجمة عن السقوط من أعلى ُ
واضطرته هذه اإلصابة البليغة إلى
البقاء طريح الفراش خامالً لمدة ثالث
سنوات حتى ف��ارق الحياة في 31
تموز الفائت نتيجة مضاعفات صحية
حادة بحسب فريق عمله على موقعه
�وج��ه التهمة إلى
الشخصي ،ول��م ُت� ّ
أحد ،بما فيهم خصمه الدائم بانكسي
الذي سقط في قلب الدوائر الضوئية
الملونة للشهرة منذ مطلع الثمانينات

من القرن الفائت ،من دون أن يكلّف
نفسه عناء الظهور إلى العلن.
ل ِعب التلفزيون البريطاني دورا ً
ك��ب��ي��را ً ف��ي ش��ه��رة ال��ف��ن��ان� ْي��ن روب��و
وبانكسي وذي���وع شهرتهما ،فهما
ليسا ف ّناني الغرافيتي الوحيدين
في هذا البلد ،إنما هناك أسماء فنية
كثيرة يمكن أن نشير إلى أبرزها مثل
كارترين ،ستيك ،ب��ول إنسيكت من
لندن ،ومجموعة كبيرة من بريستول
مثل أن��دي كاونسل ،نيك ووك��رِ ،بن
ويسلون وآخ��ري��ن ال يسع المجال

لذكرهم جميعاً ،علما ً أن بعضهم
متوا ٍر عن األنظار أيضاً .كانت قصة
ال��خ��ص��وم��ة ب��ي��ن روب���و وبانكسي
م��وض��وع��ا ً ل��ل��ق��ن��اة ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة
البريطانية الرابعة التي عرضت
فيلما ً وثائقيا ً يحمل عنوان «حروب
الغرافيتي» في آب  2011حتى بات
االثنان أشهر من نار على علم!
رس��م روب���و ق��ط��اره األول كعمل
غرافيتي عام  1985في قناة ريجنت
ف��ي ك��ام��دن ال��ت��ي يمكن ال��وص��ول
إليها عن طريق الماء فحسب .وكان

العمل ع��ب��ارة ع��ن قطعة غرافيتية
ملونة كبيرة الحجم تدعى «روب��و
المحدودة» التي أصبحت على مدى
السنوات أق��دم قطعة غرافيتية في
ل��ن��دن .أُزي��ل��ت جميع أع��م��ال روب��و
تدريجيا ً من القطارات والجدران في
مدينة لندن ولم يبق منها سوى هذه
القطعة التي أوح��ت ،على ما يبدو،
للمعنيين باألجناس الفنية أهميتها
وضرورة بقائها كعمل فني غرافيتي
ماثل للعيان.
عام  2009ش ّوه بانكسي غالبية
رسوم روبو ،إما باألصباغ البخاخة،
أو بلصق رس��وم جديدة عليها ،أو
تخريبها ب��أي شكل م��ن األش��ك��ال.
ص� ّرح روب��و بأن بانكسي ُق �دِّم إليه
ذات مرة بغية التعارف في تسعينات
القرن الفائت ،فما كان من هذا األخير
إالّ أن يقول بفظاظة« :إنه لم يسمع
به« فر ّد عليه روبو بصفعة على قفا
رقبته أذهلته وأسقطت نظارتيه من
وجهه.
لم يقف روبو مكتوف اليدين حيال
تشويه بانكسي ألعماله ،إذ ر ّد هذا
األخير بكلمات نابية وشتائم ظلت
تتوالى بينهما حتى تشرين الثاني
 ،2011أي بعد ثالثة أشهر من عرض
فيلم «ح���روب الغرافيتي» وذه��ب

بانكسي بنفسه إل��ى ج��داري��ة روبو
في كامدن ورسم عليها تاجا ً وشمعة
موقدة تحية لروبو ،في محاولة جادة
منه إلنهاء الخالف مع منافسه األبدي
ال��ذي ك��ان ال ي��زال غ��ارق �ا ً آن���ذاك في
غيبوبته الطويلة التي وضعت ح ّدا ً
لحياته.
ثمة معارك عديدة على الجدران
اندلعت بين روب��و وبانكسي ،لكننا
اكتفينا بذكر بعضها ،وحسبنا أن
روبو ،كما زعم أعضاء فريقه ،قد غيّر
وإل��ى األب��د فن الغرافيتي في العالم
رغم قصر حياته.
ال ب ّد من اإلشارة إلى أن الغرافيتي
ليس ج��دي��داً ،إن��م��ا ي��ع��ود إل��ى أي��ام
الحضارات الفرعونية واليونانية
والرومانية القديمة .و ُتعتبر األلوان
ّ
البخاخة وأق�لام الخط و«التأشير»
أو «التظليل» أبرز األدوات المستعملة
في هذا النمط الفني الذي ينطوي دوما ً
على رسائل اجتماعية وسياسية ُتعبّر
وتجسد هموم فئات
عن روح العصر،
ّ
واسعة من الناس .ليس في وسعنا
أن نفعل شيئا سوى أن نحيّي روبو
الذي ظل متواريا ً لثالثين عاما ً قبل أن
يدخل في رقاده األبديّ .

عُ ثر في أرشيف مدينة ال بويبال دي كاثاليا الخاص ،في مقاطعة إشبيلية،
جنوب إسبانيا ،على أرب��ع وثائق غير منشورة تتعلق بالكاتب الروائي
اإلسباني ميغيل دي سرفانتس ،تحمل إحداها توقيعه ،بينما تقدم الوثائق
األخرى معلومات جديدة عن حياته وعمله جابيا ً للضرائب .وأوضح خوسيه
كابيليو نونييث ،مسؤول األرشيف في مدينة ال بيويبال دي كاثاليا أنه عثر
على المخطوطة األولى في البلدية التابعة لهذه المدينة اإلشبيلية تكشف عن
إتفاق بين مجلس المدينة وميغيل دي سرفانتس كمفوض للممتلكات العقارية.
ووفقا ً للباحث فإن الوثيقة األولى تعود إلى آذار  ،1593وهو التاريخ الذي يتفق
مؤرخو سرفانتس على وجوده في المدينة اإلشبيلية ،لكن من دون ممارسته
أي نشاط .وتذكر المخطوطة كذلك أن سرفانتس كان يعمل كمو ّرد لـ «أسطول
إندياس كريستوبال دي با ّروس» ،وهو إسم لم يرد في السيرة الذاتية للكاتب،
بحسب كابيليو.
إلى مخطوطة أسطول إنديز ،عثر كابيليو في أرشيف إشبيلية على وثيقتين
غير منشورتين ،إحداهما تدّعي أن سرفانتس كان يعمل بين شباط ونيسان عام
 1593بصفة مف ّوض للمواد الغذائية ،في حين تذكر المخطوطة األخرى أن راتب
سرفانتس كانت تستلمه إمرأة تدعى ماغدلينا إنريكيث .وأخيراً ،كان وقعت يدا
كابيليو ضمن أرشيف البروتوكوالت في إشبيلية على التوكيل الرسمي الذي
يحمل توقيع الكاتب يخ ّول فيه ماغدلينا إنريكيث تسلّم رواتبه كمفوض للمواد
الغذائية .وبحسب الباحث في األرشيف اإلشبيلي فإن العثور على المخطوطة
األخيرة ذو أهمية كبيرة لناحية السيرة الذاتية للكاتب ،مؤكدا ً أن الذين كتبوا
عن حياة سرفانتس لم يشروا إلى ماغدلينا إنريكيث التي كانت ،على ما تشير
المخطوطة التي عُ ثر عليها ،على عالقة مبنية على الثقة مع سرفانتس ،إلى ح ّد
خ ّولها تسلّم رواتبه .وبحسب كابيليو فإن المرأة في ذلك الحين لم تكن مخ ّولة
متابعة المعامالت من دون موافقة الرجل ،باستثناء النساء األرامل ،ما يدفعه
إلى اعتبار إنريكيث شخصية تستحق الدراسة بغية تسليط المزيد من األضواء
على عالقتها بسرفانتس.
يقود العثور على هذه المخطوطات إلى البحث في الخدمات التي كان
سرفانتس يؤديها للدولة ،إذ لم تكن هناك حتى اآلن ما يشير إلى قيام الكاتب
بخدمة كريستوبال دي با ّروس .ويوضح الباحث أن كريستوبال دي با ّروس،
المورد العام في كاسا دي كونترتتاثيون في إشبيلية ،للبحرية وأساطيل
«كاريرا دي الس إندياس» كان من أفضل المو ّردين للسفن الحربية في عهد
الملك فيليب الثاني ،والمهندس المعماري للمنظمة التقنية للقوات اإلسبانية
المنتصرة في ليبانتو .وأشرف ب��ا ّروس أيضا ً على مصانع مهمة في ساحل
سانتاندير ،وإثر تعيينه رئيسا ً للشركة الرئيسية المصنعة ،إنتقل إلى إشبيلية
عام  1592كمورد عام لمرافقة أسطول من جزر الهند ،وبقي في المدينة حتى
وفاته في .1596
يستعد خوسيه كابيليو لنشر مقاالتٍ على شكل أجزاء يدرس من خاللها هذه
الوثائق والمخطوطات ،تحت عنوان «قمح وزيت للقوات البحرية ،المفوض
ميغيل دي سرفانتس في مملكة إشبيلية» ،وتحتوي على أدلة مأخوذة من
األرشيف ،ودراساتٍ حول عمل سرفانتس بصفة مفوض إمدادات غذائية في ال
بويبال دي كاثاليا ،مارجينا ،وأوسونا ،وإثيخل ،وإشبيلية ،وكارمونا ،حيث ال
يزال توقيع سرفانتس هناك منذ قرن من الزمان.
وصل سرفانتس إلى إشبيلية يوم كانت هذه المدينة العاصمة اإلقتصادية
إلمبراطورية ،وواح��دة من المدن األكثر أهمية واآلهلة بالسكان في أوروب��ا،
والموانئ الهندية ،فيما كان الشعب يعيش في ظروف قاسية ،على ما يصف
الكاتب في بعض رواياته ،وأودع السجن في إشبيلية أيضا ً حيث أمضى حكما ً
صدر في حقه بسبب مخالفات في أداء مه ّماته.

