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ثقافة

فرقة «ع�شتار» تعدّ الممثلين ال�ش ّبان وتمنحهم فر�صة �صقل مواهبهم وتنميتها

11

بين بغداد و«فري�سكو» الجميلة

تفاعلي
�سعيد وكيل :يجب ك�سر الجدار بين الم�سرح والجمهور واعتماد �أ�سلوب مبا�شر
ّ
الالذقية ـ ياسمين كروم
المسرح أبو الفنون ،ما برح يشكل حلما ً للعديد من
الشبان السوريين الذين يبحثون دوما ً ع ّما ينمي مواهبهم
ويغني معارفهم ليعتلوا خشبته ويكونوا أبطاله يوماً.
ولعل فرقة «عشتار للفنون المسرحية» بتاريخها الفني
الطويل في محافظة الالذقية ،استثمرت إلى حد بعيد
المواهب الشابة وفسحت المجال للتدرب ضمن دوراتها
المتخصصة ،وألحقت المتميّزين بالفرقة.
يقول سعيد وكيل ،مؤسس الفرقة ومخرج أعمالها ،إن
فرقته تعتمد األسس األكاديمية في تعليم الشبّان ذوي
الموهبة ،ونفذت منذ انطالقتها عام  1988عددا ً كبيرا ً من
دورات إعداد الممثل التي خ ّرجت مجموعة من المحترفين
الذين أضحت أسماؤهم معروفة في المسرح المحلي
لمدينة الالذقية ،إذ تركز هذه الدورات على جوانب نظرية
وعملية تسبر مواهب الشباب الذين يفضل أن يكونوا من
أعمار صغيرة بغية التأسيس لجيل مسرحي واع منذ
الصغر .وتستم ّر دورة إعداد الممثل أكثر من شهر ونصف
شهر ،لكن تعليم المشتركين مستمر حتى بعد انتهاء
ال��دورة التي تقدم مجانا ً وهي متاحة لكل من يرغب في
المشاركة وفق معايير أخالقية وفنية واجتماعية محددة،
فالمتد ّربون يتثقفون مسرحيا ً على نحو
عملي ونظريّ
ّ
بالمرور على محاور متعددة تتعلق بالمسرح وتاريخه
ومذاهبه ودروس عملية عن التركيز والخيال والتعبير
واألداء الشامل على المسرح ودمج الصوت مع حركات
الجسد وتقنيات العمل المسرحي المختلفة ،إضافة الى
الديكور وعالقة الموسيقى بالنص.
اشتهرت فرقة «ع��ش��ت��ار» بتقديم أع��م��ال مسرحية
مخصصة للكبار ،أبرزها «سرعة العندليب والثعبان»
و»ف��اوس��ت واألم��ي��رة» و»ف���رح ش��رق��ي» و»أص��اب��ع بال
بصمات» وغيرها ،باإلضافة إلى تخصصها في مسرح
الطفل إذ ت��د ّرب األطفال على عروض تمثيلية مسرحية

مخصصة لمناسبات أو احتفاالت معينة.
يوضح المخرج وكيل أن مسرح الطفل من أعقد األنواع
التي يمكن أن تعمل بها أي فرقة مسرحية ،فالطفل حساس
وصادق وال يتفاعل إالّ إذا استطاع الممثل التعامل معه
على نحو صحيح ،وهذا ما تركز عليه دورات اإلعداد في
جانب كبير.
يرى وكيل أنه يجب كسر الجدار بين المسرح وجمهوره
من األطفال واللعب على وتر األل��وان واألغاني وتفعيل
قدرات الممثل على نحو كامل للتعامل مع األطفال بأسلوب
مباشر وتفاعلي ،ولع ّل أمتع التجارب المسرحية التي
قدمتها الفرقة كانت من بطولة األطفال أنفسهم الذين د ّربوا
على التمثيل الصحيح .والفقرات منتقاة بعناية لتقديمها

إلى أقرانهم من األطفال ،لتليها سلسلة من المسرحيات
المخصصة لهم مثل «حكايا األجداد» و»البئر المهجورة»
و»جحا واألمير المسحور» .ويشير مؤسس الفرقة إلى
تعاون الفرقة مع الجهات المعنية لتقديم المميز الذي
يصب في خانة رفع الذائقة العامة للجمهور المحلي.
يؤكد عدد من المتدربين الشبّان على ضرورة تعميم
مثل ه��ذه ال���دورات على نحو أوس��ع وتعريف أكبر فئة
ممكنة من الشبّان الراغبين في تطوير أنفسهم عبر دورات
مماثلة ،فتقول جودي حاج عمر ( 15عاماً) إنها تعلقت منذ
طفولتها بالمسرح وأرادت التمثيل على خشبته ،لكن قلة
الدعم المخصص لهذا القطاع وندرة المراكز المخصصة
الحتضان الهواة الشباب جعلت كثرا ً يتخلون عن حلمهم،

بيد أن فرصة التدرب ضمن دورة اإلعداد التي توفرها فرقة
عشتار أعادت إليها األمل بتحقيق حلمها.
تواجه جودي بعض الصعوبات في التعامل مع عدد
من المحاور كدروس التركيز وتقليد األص��وات والحركة
على المسرح ،لكن المحفز الرئيسي للشباب المتميز من
المشاركين كان منحهم فرصة تقديم اسكتش مسرحي
ضمن عروض الفرقة األسبوعية ما أعطاهم دافعا ً لتقديم
أفضل ما لديهم لنيل هذه الفرصة.
كذلك يرى سامي كمال ( 17عاماً) أن المشاركة في دورة
إعداد الممثل فرصة لمتابعة دروس أكاديمية تعطى في
المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق ،معتبرا ً أن كل
متدرب يملك الموهبة يصبح بعد الدورة قادرا ً على تجاوز
امتحان القبول في المعهد الذي يعتبر طموحا ً لعدد كبير
من المشاركين.
هذا ما يؤكد عليه الشاب نوار الجمال ،موضحا ً أن لدى
غالبية المشاركين في ال��دورة تجارب مسرحية قليلة،
لكنها غير كافية الكتساب صفة الممثل الحقيقي ،ويتابع
قائالً« :عانينا جميعا ً االرتباك والخوف لدى صعودنا
إلى الخشبة ،لكن هناك هدفا ً نسعى إليه أن نكون ممثلين
محترفين ،وهنا دور اإلعالم والمؤسسات المعنية بتقديم
كامل الدعم للشبّان وتعريفهم بالدورات والمراكز المعنية
بتدريبهم وتأهيلهم فنياً ،ال سيما في مجال التمثيل ،فثمة
فئة واسعة تملك الموهبة واإلمكانات المطلوبة إنما
ينقصها التدريب والصقل».
تحدث أحمد الورد ( 18عاماً) عن الفائدة الكبيرة التي
حصل عليها من تعلم قواعد المسرح وتوزيع األدوار
والتفاعل الصحيح مع الجمهور ،مشيرا ً إل��ى ض��رورة
استمرار مثل هذه ال��دورات وتعريف أكبر عدد ممكن من
الشبّان بها ،لكونها تساهم إلى حد بعيد في زيادة ثقة
الممثل بنفسه ،وهي من األسس المه ّمة التي يجب أن يعمل
عليها كل شاب يملك بعض الموهبة.

اللغوي»
يفجر في كتابه الجديد �أ�سئلة «الهو ّية العرب ّية والأمن
ّ
عبد ال�سالم الم�سدي ّ
يقدم الناقد وعالم اللسانيات التونسي
ال��دك��ت��ور عبدالسالم المسدي ف��ي كتابه
الجديد «الهوية العربية واألم��ن اللغوي»
خالصة سنوات طويلة من البحث والنضال
دفاعً ا عن اللغة العربية ،إذ يستأنف في
الفصل األول من الكتاب األسئلة مثلما انتهى
إليها في كتابه «العرب واالنتحار اللغوي»
الصادر عام  .2011ويبرر المسدي العودة
إلى هذه األسئلة بما جد من حوادث لم تكن
متوقعة فـ»استئناف األسئلة هو أحد أسس
النضال الفكري المتجدد» .ويتساءل الكاتب:
«أال نكون قد أسأنا ط��رح س��ؤال اللغة؟»
ويشير إلى أن البحث في الشأن اللغوي دأب
على االهتمام بالخطاب الطاعن في صالح
العربية موحيا ً أن زمنها ولى ،لينتج خطاب
مرافعة يقوم أساسا ً على تفنيد هذه المزاعم
وتفكيك آليات المناورة الثقافية.
لكن المسدي ي��رى أن المشهد العربي
العام يحملنا على االقتناع بأن وعيا ً لغويا ً
جديدا ً ينبثق وتتسارع تجلياته ،وهو تماما ً
موضوع الكتاب الذي يعمل فيه باحثه على
التشخيص المعرفي واستقراء نشأة الوعي
اللغوي الجديد بمفاصله الزمنية ومضامينه

ال��دالل��ي��ة ،واستشفاف م��ا ق��د ينتهي إليه
من م��آالت .ل��ذا ي��رى أن��ه يتصدى لخطاب
المنافحة موضوعا ً لالستقراء والتشريح
بدال ً من اتخاذ خطاب المناكفة.
يضع الكاتب منذ البداية عالمات االفتراق
بين ما يطرحه في هذا الكتاب والدارج طرحه
في شأن القضية اللغوية ،فيشير أوال ً إلى أنه
يحاول عدم الوقوع فريسة ثالثية الخطاب
اللغوي العربي بين الخطاب العاطفي
والخطاب األيديولوجي والخطاب الغيبي
اإليماني ،بل يتبنى خطابا ً مغايرا ً يستجيب
لشروط الموضوعية العلمية ،ويتواءم مع
متطلبات التشخيص العقالني من دون أن
ينخرط في أعراض االستالب الثقافي أو يج َّر
إعوار اإلنبات الحضاري.
يجمع الدكتور المسدّي في هذا الكتاب
ـ ال��ص��ادر ل��دى «المركز العربي لألبحاث
ودراس����ة ال��س��ي��اس��ات» ف��ي  443صفحة
على اثنين وعشرين فصالً وخاتمة ـ بين
توثيق عدد كبير من المبادرات والمشاريع
التي أطلقت في مختلف األقطار العربية،
وتهدف كلها إلى النهوض باللغة العربية؛
وتشخيصه وت��ح��ل��ي��ل��ه ،وت��ق��وي��م��ه ه��ذه

ال��م��ش��اري��ع وال���م���ب���ادرات ،إذ واك���ب ه��ذه
المحطات والمنعطفات جميعها ،محاضرا ً
ف��ي م��ا ك��ان منها م��ؤت��م��رات ،وع��ض��وا ً في
مجامعها العلمية وهيئاتها االستشارية في

ما كان منها مشاريع وبرامج ومؤسسات؛
مشار ًكا في سجالها ،ومساهما ً أحيانا في
توظيبها ،أو مستقرئا ً لنتائجها ،ومشاركا ً
في إنضاج بعضها.
ي��ح��اول ال��ك��ات��ب ع��ل��ى ام���ت���داد عرضه
التوثيقي التحليلي في آن واح��د أن يوفر
للقارئ خيوطا ناظمة تسهل عليه مهمة
تجميع اإلدراك في شأن مبادرات ومشاريع
وقضايا وم��س��اءالت تتداخل ف��ي سياقها
الزمني وتتفاصل في مقاربتها ألولويات ح ّل
المعضلة اللغوية في الواقع العربي.
ينطلق الدكتور المسدي من عرض حال
اللغة العربية وتشخيص أوضاعها بين أهلها
وأبنائها وذويها مع نهاية القرن العشرين،
ثم يتطرق إل��ى ح��وادث  11أيلول 2001
وما نجم عنها من انفجار الضغائن الثقافية
الكبرى فتطايرت شظاياها على اللغة ،ثم
ينتقل إلى أبرز إنجاز صنعه المثقفون العرب
حين أص��دروا وثيقة اإلسكندرية وأسسوا
لمنتدى ل�لإص�لاح (السياسي) العربي،
ليعبر إلى ما حاول القادة العرب استدراكه
في مجال القضية اللغوية ضمن منظومة
العمل العربي المشترك ،ليصل بعد ذلك إلى

مشاريع أطلق بعضها في سياق ما يعرف
بالمجتمع المدني ،وبعضها اآلخر كان نمطا ً
جديدا ً مزدوج الصفة يتخذ شكل منظومات
المجتمع المدني وترعاه جهات نابعة من
السلطة الرسمية تكون حاضنا ً كفيالً.
يسبر الكاتب ما عسى أن تكون المسألة
اللغوية قد جنت من تفجر األوض���اع في
بعض أقطار العالم العربي ،وب��روز بوادر
تح ّول تاريخي عميق.
ختاماً ،يضع الكاتب مسردًا يبوب فيه
تواريخ الحوادث والمبادرات والمشاريع
المذكورة في الكتاب طب ًقا لتسلسلها الزمني.
وال تقتصر أهمية هذا المسرد – بحسب ما
يقول الكاتب – على تيسير مهمة القارئ حين
يروم إع��ادة ترتيب الوقائع والشواهد ،بل
يوفر مادة خاما ً إلنجاز قراءة أخرى للقضية
اللغوية في واقعنا العربي ،يعتمد فيها
التعاقب التاريخي بكل جدلياته .فتلك دعوة
صريحة للباحثين والمهتمين بحقل اللغة
العربية ليكون الكتاب وما حواه من تجربة
سنين طويلة منطلقا ً ألبحاثهم وقاعدة توفر
عنهم عناء البدء من العدم.

ً
عمال م�سرح ّي ًا ناجح ًا
«ر�سالة �إلى �أمي» لجورج �سيمونون كتاب ًا م� ّؤثراً ثم
سجلته مسرحية «رسالة إلى أمي» لروبير بونوا
بعد النجاح الكبير الذي ّ
في المهرجان الوطني لألنشطة الثقافية في مدينة أفينيون الفرنسية لموسم
 ،2013لقيت المسرحية نفسها ،من إخراج ناتاليا أبيكيشيفا ،اإلعجاب نفسه
لدى إعادتها ،حديثاً ،في إطار المهرجان نفسه في تموز الفائت ..2014
«ماما العزيزة ،ها قد مرت زهاء ثالث سنوات ونصف سنة على وفاتك في
سن الثانية والتسعين ،وربما اآلن فحسب بدأت بالتعرف إليك .عشت طفولتي
ومراهقتي معك في المنزل نفسه الذي كنت تسكنين فيه ،وحين تركتك أللتحق
إلي شخصا ً
بباريس ،في التاسعة عشرة من عمري تقريباً ،صرت بالنسبة ّ
غريباً .على فكرة ،ما ناديتك في حياتي ماما ،إنما كنت أناديك أمي ،كما أنني لم
أكن أنادي أبي بابا .لماذا؟ من أين أتى هذا التعامل؟ لست أدري».
هذا النص من السيرة الذاتية لجورج سيمونون صرخة ألم من طفل غير
محبوب ،نادم على عدم استطاعته التواصل مع أمه الراحلة ،أماله في بضعة
أيام ،بعد ثالث سنوات من وفاة هونرييت برول ،والدة سيمونون .يتساءل في هذا
النص عن صميم عالقاته الملتبسة ،المشحونة ،غير المتماسكة لناحية حدتها،
التي كانت تجمعه بوالدته .عن هذه العالقة كتب ماثيو روتان« :إنها إجماال ً تلك
العالقات ،الدرامية أحياناً ،التي سادت طفولة الكاتب ومراهقته ،والتي شكلت
تكوينه ،وحرضته ،ليس على نبذ نمط العائلة ،المجتمع ،الحضارة أو الثقافة
التي تجسدها والدته فحسب ،بل حملته أيضا ً على المغادرة ،على الهرب من
سقف األمومة».
عام  ،1970كان على سيمونون أن يمضي ثمانية أيام قربوالدته المريضة.
لبث تلك المدة بجانب سريرها في مستشفى بافيير (لييج ،بلجيكا) ،في وضعية
«وجها ً لوجه» حادة وغريبة ،تسودها قوة النظرات وفصاحة الصمت ،وتسوق
هذين الكائنين إلى منابع شخصيتيهما (القويتين!) .وفي تعبيره عن تلك
اللحظات كتب جورج سيمونون« :إنها في اآلن نفسه حياة والدتي وحياتي ،مع
كل ما كان بيننا من سوء تفاهم ،ومن حنان أيضاً ،من عداوة أحياناً».
وصف بيار أسولين «رسالة إلى أمي» بالمؤلف المؤثر ذي الجودة النادرة
وبالكتاب االستثنائي« :كأنها انتفاضة أخيرة لعبقرية متقاعد من الخيال
الرومانسي .إنه كتاب خ��ارج على التصنيف ،يتعدى سائر المعايير بقوة
بالغته».

نلمس لدى الكاتب االستحواذ الذي ال مفر منه في نظرة أ ّم .لعلنا في قلب
هيمنة غموض سيمونون .بعضهم رأى في ذلك مفتاح شخصيته وس ّر عبقريته.
إنه في أيّ حال أسلوب بعيد عن تاريخه األدبي.
كتبت أسبوعية «مينوت» (عدد  ،)1974 ،662تحت عنوان «في البحث عن
صورة ضائعة»« :قد يبدو أمرا ً مفارقاً ،لكنه هكذا :كان ذلك بعد اعتزاله رسميا ً
الكتابة ،عندما منحنا جورج سيمونون كتابه األجمل واألكثر إثارة للمشاعر.
سنحت لنا الفرصة هنا أن نفسر ماذا يعني «التوقف عن الكتابة» في الواقع ،فال
ينبغي أن نأخذ في االعتبار ،والحالة هذه ،الكلمة بما تحمل من معنى .هذا يعني
ببساطة تامة أن جورج سيمونون ،وهو اآلن في عقده السابع ،قرر التخلي عن
الرواية ليتفرغ من اآلن فصاعدا ً للذكريات والتأمل .إنه يريد أيضا ً القول ،وهو
يلعب إلى ح ّد ما بالكلمات ،إنه تخلى عن استعماله الشخصي ألقالمه الصفراء
المعهودة كي يستسلم للبوح المباشر آللة التسجيل الصوتي ،وإن األشرطة
يُفرغ كاتب محتواها على الورق .لكن كم من العناية تحتاج منه إعادة قراءة ما
كتب وتصحيحه ،للسمو باألسلوب لو أخذنا في االعتبار ذاك الصفاء وتلك الدقة
اللذين كتب بهما «رسالة إلى أمي» ويشكل بالتأكيد كتابه األكثر صحوة واألكثر
عناية في الوقت نفسه».
موت األم هو بال ريب ،موضوع لطالما ألهم األدباء ،محفزا ً على غرار ما ورد
أحد أجمل كتب روجيه بايريفيت والصفحات األقل إثارة لألعصاب لسيمون دو
بوفوار .تلك اللحظة التراجيدية في الحياة البشرية كانت تتعدى دوما ً جميع
اآلالم والتمزقات .إنها لحظة التساؤالت الكبرى ،لحظة أسمى التساؤالت.
نودي سيمونون على عجل لكون والدته تحتضر ،وافتها المنية في سن
الثانية والتسعين في مستشفى ببلجيكا ،وبدأت التساؤالت تتواتر في ذهنه،
ولعل أهمها :أكان يعرف والدته حقاً؟ هل لديه أصالً ما يكفي من القدرة لمعرفتها
اآلن ،ساعة موتها؟ ومع التساؤالت تثور الذكريات .لإلجابة عن السؤال األكبر
يعيد التاريخ نفسه ويعاد تكوين الحكاية بالتدريج جزيئا ً جزيئاً ،بلمسات
خفيفة ودقيقة أكثر فأكثر ،تماما ً مثلما يفعل عالم آثار ،مثيرة لإلعجاب بطريقة
تفكيك ألغازها وبقوة ما تفصح عنه ،لكن ،على ما يشير الكاتب نفسه ،مع فراغات
بيضاء ،يستحيل ربما ملؤها كاملة.
بيد أنه ،مع تقدم عملية البحث على امتداد  120صفحة ،تتضح معالم صورة

نشعر بأنها حقيقية إلى حد يدفعنا إلى الصراخ انبهاراً .بهذه الصورة ،يُبعث
حوله مجددا ً عالم كامل :مدينة لييج مطلع القرن ،األزقة القديمة ،الفقر الذي نراه
مالئماً ،الخوف من البؤس الشديد ،صور ،روائح وأحاسيس .موهبة سيمونون
الرائعة في عرض األماكن ،الناس واألجواء من خالل بضع كلمات ،إنما كم هي
منقحة ومركزة حول البحث المتعطش لشخصية «هذه المرأة الممددة اآلن فوق
سرير المستشفى ،لكنها في العالم اآلخر».
كذلك قصة الطفل ذي األعوام السبعين وهو في بحث مستميت ليفهم والدته
أخيراً ،والصراع المستمر ،المر ،القاسي أحياناً ،الذي كانت عليه حياة هذه
األخيرة ،تشد القارئ منذ الجملة األولى من دون إفراط أو إسهاب أو تهويل ،ومن
دون كلمة زائدة ،تفرض نفسها ،وسرعان ما يخالجنا إحساس بأننا نعيشها
بالوتيرة نفسها ،بالزخم عينه على غرار سيمونون نفسه ،هذا الهدوء ال ُم َق ّنع
الذي لطالما اعتصر الوعي بتعقيد الكائنات والحياة.
لربما لم يبلغ سيمونون هذه الدرجة من البوح الذي جاد به في هذا السرد
القصير .لكن أبداً ،بكل تأكيد ،لم يفعل ذلك بتلك الدرجة من االستحياء العميق
تحت قسوة صراحته ودقته ،التي تبدو ،منذ «لما كنت عجوزا» ،أنها أصبحت
توجه ريشته.
باقتباس محبوك للمخرجة ناتاليا أبيكيشيفا ،أدى روبير بونوا وحده على
الخشبة مسرحية «رسالة إلى أمي» ،لكن سرعان ما سيكتشف المتفرج أن األمر
ال يتعلق برسالة ،بل بشبه تصفية حساب .إنه تحقيق بوليسي  ،فابتداء من
الفصل األول ،سيقوم والد العميد «ميغري» بتشريح الجثة« :لم نكن متحابّين
البتة لما كنتِ على قيد الحياة .تعرفين ذلك جيدا .كالنا كنا نتصنع (…) لكي
أمحو جميع األفكار الخاطئة التي كونتها عنك ،لكي أسبر حقيقة كيانك ولكي
أحبك ،فإني أتأملك ،أجمع بقايا ذكريات وأفكر».
للتذكير ،جورج سيمونون كاتب بلجيكي من أغزر األدب��اء ،له  192رواية
و 158رواية قصيرة والعديد من السير الذاتية ،والمقاالت والريبورتاج التي
صدرت باسمه ،أما التي صدرت تحت أسماء مستعارة فعددها  176رواية،
وعشرات الروايات القصيرة والعديد من القصص الطريفة والمقاالت التي نشرت
تحت  27اسما مستعاراً.

«كيف �أ�سقط الم�صريون الإخوان» م�ؤ ّلف ًا توثيق ّي ًا لم�صطفى �شحاته
ص��در ل��دى «دار المصري» كتاب «27
يوماً ...كيف أسقط المصريون اإلخوان؟»
للصحافي مصطفى شحاتة .وفي الكتاب
ّ
الذي يبدأ بما حصل في  30يونيو وينتهي
في  26يوليو  ،2014ال يمكن في أي حال
القول إن ثمة يوما ً أكثر أهمية من اليوم
اآلخر ،فكل ساعة كانت تمر خالل تلك الفترة
كانت الحوادث تزداد سخونة« .اإلخ��وان»
غير المستوعبين ما ج��رى ُم��ص�� ُّرون على
إنكار التغيير ويشعلون مزيدا ً من الحرائق
واألك��اذي��ب في سبيل ال��ع��ودة إل��ى ص��دارة
المشهد مجدداً ،ولو بالدم ،سواء دم الشعب
المصري أو حتى دم عناصر الجماعة،
والشعب ال��ذي ك��ان مصرا ً على نحو غير

عادي على إزاحة الجماعة ،بدا ضيِّق الصدر
في ما يتعلق بمهلة القوات المسلحة للنظام
«اإلخ��وان��ي» باالستجابة لمطالب الشعب
ومؤسساته أو التدخل .كانت مهلة األيام
الثالثة تبدو طويلة جداً ،وكان المصريون
يطالبون الجيش بالتدخل السريع ،مرورا ً
بما كانت تفعله الجماعة م��ن أم��ور تدل
على دناءة كاملة ،على نحو ما حصل مثالً
ف��ي اإلص���رار على تصدير «األخ���وات» في
التظاهرات .ويكشف الكتاب ال��ذي يمثل
شهادة روائية مكتوبة بلغة بسيطة وسهلة
أدق تفاصيل ما كان يحصل ،لحظة بلحظة،
حتى اليوم األخير  26يوليو الذي سبقته
بساعات حوادث ضخمة تعبّر عن الشقاق

الواسع بين الشعب من ناحية والجماعة
اإلرهابية من ناحية أخرى ،ففي حين كان
المصريون يحتفلون بذكرى عزيزة عليهم
هي ذكرى ثورة  23يوليو ،كان محمد بديع
يدخل اعتصام رابعة في سيارة إسعاف،
محرضا ً على قتل المصريين ،وهكذا حينما
طلب عبدالفتاح السيسي يوم  24يوليو من
المصريين النزول لتأييده في الحرب على
اإلرهاب نزلوا مرة أخرى بأعداد ضخمة.
ق��دم للكتاب الصحافي إبراهيم عيسى
ومما ق��ال« :مهمتنا أالّ نفلت التاريخ من
أيدينا فنضيع حين نضيِّعه ،وقد اس ُتغرق
الناس في تاريخ الحكم والحكام وغفلوا
عن أنه ال حكم بال محكومين ،وأن مصر منذ

صباح  25يناير َتح َّول فيها الرقم ال ُمهمَل
إلى الرقم الصعب ،و َتح َّول فيها المصريون
من جمهور إلى مواطنين ،ومن سلبيين إلى
فاعلين ،ومن مفعول به إلى مفعول ألجله،
ومن الفرجة إلى المشاركة ،ومن الصمت إلى
الصراخ ،ومن التصفيق إلى القرار .مهمة هذه
اليوميات هي إنقاذ الذاكرة؛ الذاكرة في مصر
تخون أبناءها ،والمصريون لم يتوقفوا يومًا
عن خيانة ذاكرتهم .حين ال تتذكر تنسى.
وحين تنسى تجهل ،فيتبدد كل شيء .مَه َّمة
هذه اليوميات هي تقديم الصورة الكاملة.
إحدى مشاكل هذه الحوادث أنك بطل فيها.
ص َّناعها .يوم َغ ِ
ضبتَ ويوم َن َزلتَ  ،ويوم
أحد ُ
ُث ْرتَ  ،ويوم َو َقفتَ في الميدان ،ويوم أَحَ ْطتَ

باالتحادية ،ويوم َر َفعتَ الفت ًة ...وفي كل هذا
كنتَ جزءًا من ُك ٍّل ،وكنتَ زاوي ًة من صورة،
وكنت ًّ
خطا من لوحةَ .م َه َّمة هذا الكتاب أن
يقدِّم بقية الكل والزوايا والخيوط...
أهَ ُّم ما في هذه اليوميات أن الذي رصدها
صحافي ال يزعم
لكم مصطفى شحاتة ،فهو
ّ
وجوده في قصر ،وال في دهاليز حكومة ،وال
أروق��ة ُح ْكم ،ومن هنا كان أكثر فضوال ً ألن
يعرف ،وإلحاحً ا على أن يصل ،وإص��را ًرا
على أن ي��س��أل ،ف��ج��اءت اليوميات تسأل
بقدر ما ُت ِجيب ،وتستفهم بقدر ما ُت ِ
رضي،
و ُتدهِ ش بقدر ما تلبِّي حاجتك إلى المعرفة.
صص عليها
باختصار ،هذه يوميا ُتك أنتَ ،تلَ َّ
صحافي شاطر».
ّ

كتب جواد غلوم :يطلق على مدينة سان فرانسيسكو األميركية التابعة
لوالية كاليفورنيا أنها حاضرة رعاة الليبرالية  ،ويس ّمونها تصغيرا ً «فريسكو»
تحبّبا ً مثلما ينعتون األطفال ويد ّلعونهم اختصارا ً وتودّداً .لكن هل خطر في بال
أحد أن هذه المدينة الزاهية ذات الجسر المعلق المشهور ،ومن معالمها البارزة
جسر البوابة الذهبية ( )Golden Gate Bridgeالذي أبهر البشرية ببنائه
وتشييده ،واآلخر جسر الخليج المعلّق بينها وبين أوكالند (Oakland Bay
 )Bridgeوقد شيّدا عامي  1936و 1937ويعتبران من أطول الجسور في
العالم وأكثرهما جماال ً وجذبا ً للسياحة ...كان أهلها يسمونها بغداد نظرا ً إلى
رقيّها الباهر وتنوعها الثقافي لساكنيها من مختلف األجناس واألعراق وتعددها
العقائدي ،إذ أن كثيرا ً من الصفات التي تتميز بها «فريسكو» تشبه إلى ح ّد بعيد
ما كان لبغداد من سمو حضاري ورفعة في العلم واألدب والفن واالنسجام
المذهل والتآخي بين البغداديين على اختالف أديانهم وقومياتهم.
أحد أبنائها المعروفين عالمياً ،الصحافي الناجح هيربرت كاين (1916-
 )1997الذي حاز جائزة البوليتزر بجدارة ،وسليل هذه المدينة الزاهية إذ عمل
في صحيفة «لوس أنجلس تايمز» ،أطلق على مدينته اسم بغداد وأشاعه بين
السامي الذي علّم العالم ،تي ّمنا ً
الس ّكان انبهارا ً بمدينة الرشيد ورفعتها ومكانها
ّ
بأن تكون «فريسكو» بغداد أخرى في العالم الجديد الذي يعيش فيه .كان يرى
في بغدادنا منبعا ً لتنوع الثقافات وحاضنة لجميع اللغات واالتجاهات الفكرية
واألدبية ،وكم سحرته الليالي األلف وتم ّنى أن تكون الليلة الواحدة بعد األلف
من أقاصيص السيدة الخالدة شهرزاد وتهنأ في سان فرانسيسكو نفسها كأنها
بغداد األمس.
الحب لبغداد وأهلها ومعالمها التاريخية وحضارتها راسخا ً في
بقي هذا
ّ
قلوب س ّكان فريسكو وعقولهم الى اآلن ،فما زالوا يفخرون بأنهم س ّموا مدينتهم
باسم عاصمتنا الحبيبة القريبة الى أرواحهم .هؤالء أحفاد الروائي الكبير جاك
لندن والشاعر المتألق روبرت فروست .وظلوا أبناء مخلصين للصحافي البارع
والمكتبي
الحب جل ّيا ً في مبادرة الشاعر والناشر
هيربرت كاين ،وتم ّثل هذا
ّ
ّ
األميركي بوسوليل ،اإلبن البار لهؤالء النجب األوائل حينما وقف هو وصحبه
ّ
الشعراء المعاصرين من «فريسكو» وقفة تضامنية مشرفة للتنديد بالعمل
اإلجرامي القذر يوم عمل اإلرهاب على تفجير شارع المتنبي عام  ،2007مطلقا ً
مشروع «ائتالف المتنبي» وكان حقا ً مشروعا ً ثقافيا ً مهما ً عم َل هو وزمالؤه
أدباء سان فرانسيسكو على توسيعه ليشمل الكثير من الواليات األميركية (14
والية) وأجزاء واسعة من غرب أوروبا وشرقها (بينها خمس مدن بريطانية)
ومدينتين كنديتين ،وآثر على جمع العديد من أدباء العالم تحت شعار «شارع
المتنبي يبدأ من هنا» إذ ساهم في تلك الفاعلية التضامنية أكثر من  260أديبا ً
وفنانا ً من أقطار المعمورة ومعهم مثقفون عراقيون بارزون أذكر منهم السيدة
الروائية لطفية الدليمي وأميركيون من «فريسكو» نفسها ومن الواليات األخرى
مثل الصحافي األميركي المشهور أنتوني شديد الذي عمل مراسالً صحافيا
للصحافة األميركية هنا في بغداد قبل أن تحين منيته في األراضي السورية
قبل سنتين وبضعة أشهر إثر نوبات ربو حادة حيث تسلل متخفيا ً على صهوة
جواده الى سورية لتغطية أخبار المعارك الدائرة هناك.
بلى ،ليست أميركا كلّها تتسم بوجوه كالحة سود متغضنة بالعنف وبطلعات
دمويّة مثل سحنات رامسفيلد أو د ِْك تشيني أو كولن باول ،ودمامة جورج بوش
األب واالبن ومن ّ
لف ل ّفهم من ممتهني القوة الخشنة الرعناء وقارعي طبول
الحروب من صقور البنتاغون والبيت األبيض ،فهناك من الحمائم البيض ما ال
يع ّد وال يحصى ،فهم أصدقاؤنا ونصراؤنا وكثيرا ً ما وقفوا الى جانب قضايانا.
ومثلما أنهك مرض الطاعون أهل سان فرانسيسكو أربع سنوات مطلع القرن
العشرين (من سنة  1900حتى  )1904وزلزلت أرضها بفعل زل��زا ٍل مد ّمر
ُ
الحرائق نحو ثالثة أرباع المدينة وأصبح نصف سكانها بال مأوى في
وأشعلت
ّ
عام  ،1906إالّ أنها نهضت من جديد بأبهى ُحلة وأندى نضارة وغدت مهوى
السياح ومقصد الباحثين عن اإلبداع والعمران وبناء اإلنسان سليم الطويّة.
ستنهض بغداد يوما ً ما وتنفض الرماد العالق بها وتغسل جسدها بماء دجلة
غسالً طهورا ً وتنزع ما علق بها من ركام ووعث تراب الحروب وتنزع سربال
الكراهية وخرق الطائفية من جلدها الناعم وتلبس حرير المحبة والتآخي
والتسامح ويتسع صدرها رحبا ً واسعا ً بعد خناق دام أطول مما ك ّنا نتوقع.
حتما ً ستطلع إلينا ذات صباح و ُتنسينا جميع مآسي السنوات العجاف
والحروب غير المبررة والدماء التي نزفت من دون وجه ّ
حق ،ولعمري إني أرى
الصبح بقريب.
هذا الصباح دانيا ً مثلما يقول مثلُنا السائر  :أليس
ُ

�ألمانيا تلغي خطة للتنقيب
عن ر�أ�س تمثال لينين
ألغت السلطات األلمانية خطة للتنقيب عن رأس تمثال من الغرانيت يزن
 3.5طن للزعيم السوفياتي الراحل فالديمير لينين لعرضه في متحف جديد
في برلين ،ألسباب تتعلق بالكلفة وطريقة العرض .وكان ال��رأس جزءا من
تمثال مشهور طوله  19مترا ً للينين دمر عام  ،1991أي بعد عامين من سقوط
جدار برلين .وتهشم التمثال  129قطعة ثم دفن في غابة على مشارف المدينة.
وستعرض آثار تعود للعهدين النازي والشيوعي في ألمانيا العام المقبل في
قلعة سبانداو ،غرب برلين ،إلى جانب أعمال فنية تعود إلى عصر بروسيا.
يقول أندريا تيسن ،أحد منظمي المعرض« :تعتقد إدارة حماية اآلثار أنه
ليس ممكنا ً تحديد مكان الرأس .لكن ذلك ليس صحيحاً .نعلم مكانه» .ولم
يتسنّ الحصول على تعقيب فوري من مسؤولي المدينة ،لكن صحيفة «برلينر
تسايتونغ» نقلت عن أحد المسؤولين قوله إن الرأس يجب أال يعرض من دون
باقي أجزاء التمثال ،مضيفاً« :ال يمكن تحديد مكان الرأس وباقي األجزاء بدقة.
إن انتشال جميع األجزاء سيتطلب أعمال تنقيب شاملة تؤدي إلى زيادة كبيرة
في التكاليف اإلجمالية لهذا المشروع».
يسلط الجدال حول التمثال ضوءا ً على محاولة ألمانيا التعامل مع ماضيها
المضطرب .وبعد  1989دمر سكان برلين الكثير من آثار الحكم الشيوعي في
ما كان يعرف قبالً بألمانيا الشرقية ،لكن ظهرت دعوات في السنوات القليلة
الماضية إلحياء بعضها.

