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ثقافة

العربي الحديث» كتاب ًا بحث ّي ًا لعمر �صالح �شقيرات مقدّ م ًا نزار قباني نموذج ًا
«الر�ؤية ال�سيا�س ّية في ال�شعر
ّ

الحب �إلى الق�صيدة ال�سيا�س ّية
محرك �أ ّول للتح ّول من ق�صيدة
ّ
نك�سة حزيران ّ 67
يدرس الباحث األردني عمر صالح شقيرات
ف��ي كتابه «ال��رؤي��ة السياسية ف��ي الشعر
العربي الحديث :نزار قباني نموذجا» ،الصادر
حديثا لدى دار «فضاءات» في ع ّمان ،الشعر
السياسي العربي ابتداء من القرن التاسع
عشر وانتهاء بشعر ن��زار قباني .وخصص
الباحث فصالً إلرهاصات الشعر السياسي
في ك ّل من العراق وبالد الشام ومصر ،موردا ً
أسباب تش ّكل هذا النمط من الشعر ،ثم تناول
شعر المناسبات السياسية لدى اإلحيائيين
والرومانسيين والشعر األيديولوجي.
يبحث شقيرات في انحراف بعض الشعراء
عن المسار الوطني ،ويدرس مكانة نزار قباني
وبداياته السياسية ومراحل تط ّور شعره
السياسي الهجائي قبل النكسة وبعدها،
وش��ع��ره ف��ي ال��م��ق��اوم��ة المسلّحة ،وشعر
االنتفاضة الفلسطينية ،وأسلوبه الهجائي
المفرط ض ّد أمته .ويتناول في كتابه الجانب
الفني للقصيدة العربية الحديثة ومراحل
تط ّورها من قصيدة الشطرين إل��ى قصيدة
التفعيلة حتى قصيدة النثر ورأي النقاد
في هذا التجديد ،خاصة نزار قباني ،محلّالً
الجانب الفني للقصيدة النزارية لناحية
الشكل الخارجي والمفردات التي استخدمها
في إظهار مثالب العرب ،إضافة إلى استلهامه
ال��م��وروث ف��ي مختلف أش��ك��ال��ه (الدينية
والتاريخية واألدبية واألسطورية والشعبية)
موظفا ً إيّاها في تشكيل رؤيته السياسية ،إلى
التناص القرآني .كما يتناول
جانب استثمار
ّ
الباحث في هذا الفصل الظواهر األسلوبية في
شعره السياسي مثل التكرار ،الشرط ،النفي،

االستفهام والنداء...
ّ
تتمخض الدراسة عن بيان أنّ البدايات
األول��ى للشعر السياسي ظهرت في القرن
التاسع ع��ش��ر ،إذ ات��ض��ح أن��ه��ا أخ���ذت عدة
مسارات:
المسار الديني :كانت المعتقدات الدينية
محركا ً قويا ً إذ استخدمها الشعراء لتحريك
مشاعر ال��ن��اس .لكن رؤى ه��ؤالء الشعراء
لم تكن متزنة في بعض األح��ي��ان ،فكانوا
يمدحون ويهجون حسب الظروف التي كانت
ت��دور حولهم ،وأحيانا ً بحسب مصالحهم
ال��خ��اص��ة ،م��ا أدّى إل��ى ع��دم نهجهم نهجا ً
مستقيما ً يوصلون فيه رؤاه��م إل��ى الناس
للتخلص من الحكم التركي ،ثم من االستعمار
األجنبي ،وتمركز ه��ذا المسار في العراق،
خاصة في الجنوب ،وظهر عدد من الشعراء
مثل عبدالمحسن الكاظمي ،صالح الكوز،
عبدالغني جميل ،حيدر الحلّي وغيرهم الذين
تناولوا جوانب الحياة المختلفة ،السياسية
واالجتماعية واالقتصادية.
المسار القومي :يعتبر المح ّرك الثاني لدى
الشعراء ،خاصة إبان أواخر الحكم العثماني
ال��ذي ك��ان ينادي بسياسة التتريك ،وكان
ظهور عدد من الجمعيات العربية التي نادت
بالقومية العربية عامالً مهما ً ساعد الشعراء
في استغالل ه��ذه اإليجابية فوظفوها في
شعرهم السياسي والقومي إلشعال صدور
ال��ع��رب على الظلم التركي ونيل الحرية.
وتمركز هذا المسار في بالد الشام ،فظهر ٌّ
كل
من إبراهيم اليازجي ،محمد البزم ،خيرالدين
الزركلي ،خليل م��ردم بك ،إيليا أبو ماضي،

وسواهم ،واستخدموا أغ��راض الشعر مثل
المدح والرثاء ليعبروا عن رؤاهم السياسية.
مسار انتقادي :التصدّى لمظاهر الفساد
لدى الح ّكام والمسؤولين دعا الشعراء إلى
كشف حقيقتهم وتعريتهم أم��ام شعوبهم،
وفضح تعاونهم مع المحتل ،وتآمرهم على
الزعماء والمناضلين.
تتناول ال��دراس��ة أيضا قضية انحراف
الشعر السياسي عن مساره ،فلم يكن كلّه في
مصلحة الوطن واألمة ،بل كان ثمة انحراف

عن المسار الوطني ألغ��راض شخصية أو
خدمة للسلطان وأصحاب النفوذ ،وأصحاب
األق�ل�ام والمثقفين ال��ذي��ن يعتبرهم أداة
لخدمته وخدمة مصالحهم الخاصة .ويعتبر
الباحث ذلك شعرا ً خارجا ً على نطاق الرؤى
السياسية ،ال يحمل أيّ انتماء وطني أو قومي
لألمة العربية أو اإلسالمية.
توصل الباحث ،من خالل دراس��ة الشعر
السياسي لدى نزار قباني ،إلى أنه ينتمي إلى
مدرسة ذات طابع هجائي تناولت القضايا
العربية من الداخل أكثر منها في الخارج،
وامتازت بعدد من الخصائص الشكلية مثل
استخدام الموروث واالستعانة بألفاظ ذات
داللة غير مقبولة اجتماعياً ،كما لدى الشاعر
مظ ّفر الن ّواب ،واستخدام أسلوب السخرية
والمفارقة للهجاء السياسي .أ ّم��ا لناحية
المضمون فتر ّكز شعر أصحاب هذه المدرسة
على الهجاء وحب الوطن والحنين له ،خاصة
لدى الشاعرين أحمد مطر ومظ ّفر الن ّواب ،مع
وجود رؤية تشاؤمية سوداوية متفاوتة.
يعزو الباحث شقيرات تأخر نزار قباني
في الدخول إلى عالم الشعر السياسي إلى
ظروف اجتماعية وشخصية ،فكانت بداياته
الشعرية السياسية في الهجاء ،إذ تناول
هجاء العرب عامة والزعماء خاصة ،وتب ّين
أنّ نكسة ح��زي��ران هي المح ّرك األول��ي في
تحوله من شعر الحب إلى شعر السياسة،
مع وجود بعض الجذور السياسية قبل عام
.1967
ي��رى ال��ب��اح��ث أن ن���زار قباني أف���اد من
األغ���راض الشعرية المختلفة مثل المدح

والرثاء لبث رؤيته السياسية بين الناس،
ومع ذلك بقي محافظا على أسلوبه الهجائي
في مهاجمة العرب ،ورصد عددا ً من األلفاظ
التي يستخدمها حاصرا ً إياها في ثالثة أطر:
االستغراق في الشهوات ،االقتتال والفرقة
والضعف ،والسمات المكروهة لدى العرب
قديماً .ويتبيّن الباحث من خاللها أنّ نزارا ً
أكثر من استخدام األلفاظ التي تعيب على
العرب وتقلل من شأنهم ،وتكشف واقعهم
المؤلم ،من غير أن يقدّم حلوال ً ومقترحات
للخروج من الوضع المتأ ّزم.
توصل
ي��ذه��ب ش��ق��ي��رات إل��ى أن قباني
ّ
في شعره إل��ى رؤي��ة تتمثل في أنّ هزيمة
حزيران  1967كانت محسومة بسبب القهر
والذل والخنوع ،والخرافات التي كان العرب
يعيشونها قبل أن يدخلوا المعركة ،لذا هاجم
ك ّل ما يتعلق بجيل الهزيمة ،وأراد أن تتبرأ
األجيال الالحقة من هذا الجيل المهزوم .ونجح
في تصوير المقاومة المسلحة بعد الهزيمة،
إذ عدّها نهضة جديدة للعرب بعد النكسة،
فافتخر بـ»فتح» والمقاومة وحرب تشرين
والمقاومة اللبنانية ،من غير أن يترك أسلوب
الهجاء والشتم والتع ّرض للعرب ،ورأى في
تشرين قيامة جديدة للعرب ،فأعطى بذلك
أمالً في الوصول إلى التحرير وطرد العد ّو،
وكان في تعبيره عن أطفال الحجارة رؤية
مستقبلية مفعمة باألمل وال��ف��رج وتحقيق
النصر ،فهو بذلك يص ّر على مبدإ الكفاح
المسلّح ،وعلى مبدإ التخلص من الضعف،
وتكوين جيل ال يعرف الهزيمة.

ّ
الظل الذي يرحل» رواية جديدة لأنطونيو مولينا عن مقتل مارتن لوثر كينغ
«مثل
ت��ص��در ق��ري��ب�ا ً رواي���ة ال��ك��ات��ب اإلسباني
أنطونيو مونيوث مولينا الجديدة «مثل الظل
الذي يرحل» وتتناول موت مارتن لوثر كينغ
وحياة قاتله جيمس إرل راي.
يقول مولينا (أوبيدا )1956 ،إنه طالما ال
يكتب في الصحراء وال داخل ثالجة فالحياة
تأكل أرضه السردية مثل البكتيريا وتفرض
نفسها أكثر في رواياته ،وروايته الجديدة
أصابتها عدوى فيروس حياته نفسها ،فهي
قصة اغتيال مارتن لوثر وقاتله ،لكن ألجلها
احتاج إلى الغوص التوراتي بقوانينه كافة،
وقام برحلة إلى ممفيس وأخرى إلى لشبونة،
وأمضى ساعات على اإلنترنت.
ميزة أن تكون صاحب سيرة أدبية عريضة
جدا ً ومؤثرة مثل سيرة مونيوث مولينا (30
سنة من الكتابة و 25كتاباً) وأن تكون لك
ع�لام��ة بحضورك المعتاد ف��ي الصحافة،
هي أنك ال تحتاج إلى شرح النبرة الرتيبة
والمنطق ال��ذي يطبعه الكاتب على كل ما
يقوله ،م��ن بساطة ووض���وح يتكلم بهما،
وبصيرة هادئة.

في ما يأتي حوار صحيفة «إلكولتورال»
اإلسبانيّة مع مولينا:

{ متى ولماذا بدأت تحدس أن حياة لوثر
كينغ ،خاص ًة حادثة مقتله ،ستكون مادة
روايتك الجديدة؟

 غالبا ً ما أبهرتني حركة الحقوق المدنيةفي ال��والي��ات المتحدة ،إذ لها عالقة كبيرة
بقناعاتي السياسية الخاصة ،وبفكرتي عن
كيف يتغيّر العالم وذلك كلّه ،لكن منذ خمس
سنوات ،وبعد قراءتي كتابا ً ح��ول اغتيال
كينغ ،اصطدمت فجأة بمقطع يحكي فيه
المؤلف أن راي ،القاتل ،عاش عشرة أيام في
لشبونة .فاجأني كثيراً ،وأثار عاطفتي هذا
االتصال الغريب بلشبونة ،وكتبت مقاال ً عن
ذلك ،خاص ًة من أين تأتي الكتب ،فمنذ البداية
فكرت في أن ثمة قصة جيدة تسكن هناك.
رأي��ت م��رور ( 26عاماً) ،ورأي��ت فجأة قوس
الحياة ،وليس الحياة فحسب بل أيضا ً قوسا ً
إبداعيا ً أدبياً ،فقبل  26عاما ً كتبت «الشتاء في
لشبونة» ،الرواية التي غيرت حياتي .وبدأت
الدائرة في االتغالق ،وبدأت األفكار تتقاطع،

ورأي��ت بوضوح أنني يجب أن أكتب «مثل
الظل الذي يرحل» ،فالروايات عاد ًة ال تخرج
من فكرة واح��دة .دائما ً ثمة نوع من انصهار
العالمات يتقاطع».

ثمة فصل في ال��رواي��ة (م��ا قبل األخير)،
ل��م يخطط ل��ه ال��ك��ات��ب حتى زار ممفيس.
فصل مكتوب ،بحسب المؤلف ،من وجهة
نظر لوثر كينغ ليغوص ما أمكن في وعيه،
باإلضافة إلى االستماع إلى خطابه ،وليفعل
ذلك اضطر إلى التركيز في الكتاب المقدس.
يوضح مولينا« :ال يمكن فصل عالم لوثر عن
الكتاب المقدس ،فالحقوق المدنية متشربة
من اللغة التوراتية ،بالمجازات التوراتية
واألشياء المرئية من خالل الفيلتر السردي
بالتوراة .في خطابه األخير ،قبل اغتياله
بأيام ،يتحدث عن خطبة الجبل وما يفعله في
الحقيقة هو االتكاء على سفر التثنية ،عندما
يتحدث الله لموسى عن األرض المقدسة
التي لم يعرفها البتة .وف��ي النهاية ،كنت
أحدس أنني يجب أن أعثر على عنوان يخرج
من التوراة ،ولدى قراءتي للمزامير ،وهي أمر
هائل ،اصطدمت بهذه العبارة»:أيامي مثل
ظل يرحل ومثل عشب جف» ،وعرفت أنني
عثرت على العنوان .بعد االنتهاء من قراءة
«مثل ظل يرحل» سنعرف كل شيء تقريبا ً عن

القاتل راي .سنعرف أن رائحته مزيل عرق
وف � ّواح ،وأنه ينام كثيراً ،وأنه يقرأ الجرائد
يوميا ً وأسبوعية «نيوزويك» ،باإلضافة إلى
نساءً ،وكتب أكثر
كثير من الكتب ،أنه كان ّ
من  400خطاب من السجن ال تزال محفوظة
في أرشيف جامعة بوسطن ،وأنه كتب أثناء
سجنه سيرتين ذاتيتين .كل التعايش مع
القاتل أثار في الكاتب رغبة التعرف إليه أكثر،
بما في ذلك كيف يفكر وبما يحلم.

{ لكن ه��ل غيرت ش�ع��ورك حياله؟ هل
استوعبته وغفرت له؟

ـ كال ،ليس علينا أن نبذل جهدا ً لرؤية الناس
من وجهة نظرهم ،وبفضل التوثيق نعرف أنه
كان شخصا ً ذا حياة مرعبة منذ مولده .يقال
إن استيعاب كل شيء يعني مغفرة كل شيء.
لكن ال أعتقد أنني لم أغفر ل��ه ،فهو ارتكب
خطيئة العنصرية األصلية التي تبدو لي
فظيعة .كان راي ينتمي إلى مجموعة هائلة
تسمى في أميركا بـ»القمامة البيضاء» ،وهي
مجموعة من البؤساء البيض الذين يك ّرسون
حياتهم للتعالي على الزنوج.

العادية
ر�سام الأ�شياء
باري�سي
معر�ض
ّ
ّ
ا�ستعادي لمار�سيل دو �شامب ّ
ّ
بعد معرض  ،1977يحتفي مركز بومبيدو
في باريس مرة أخ��رى بمارسيل دوشامب،
أحد أقطاب الفن التشكيلي عالمياً ،ويحرص
على إظ��ه��ار ب��ع��ده اآلخ���ر ال���ذي تخلى عنه
في مقتبل حياته ،ليظهر ما كان من شغفه
باللوحة واألل��وان الزيتية ،قبل أن يهجرهما
ويختار طريقا ً سوف يخلد بها ذكره.
اق��ت��رن اس��م مارسيل دوش��ام��ب (1887
 )1968/بالـ«ريدي ميد» ،ready-made
تلك األش��ي��اء ال��ع��ادي��ة ال��ت��ي ك��ان يلتقطها
ويعرضها كما هي ،معتبرا ً إياها عمالً فنيا ً
متكامالً ،وص��ار كلما ُذك��ر تبادرت إلى ذهن
السامع ص��ور «عجلة دراج���ة» و«حاملة
زجاجة» وخاصة «الينبوع» ،تلك ال َم ْبولة
التي اكتفى بتغيير وضعها من العمودي إلى
األفقي .ورغم ذلك فالعمل الذي حاز بفضله
شهرة عالمية هو «عار ينزل السلّم» .لوحة
ذات منحى تكعيبي كان ينوي عرضها عام
 1912في صالون المستقلين في باريس،
ل��ك��ن المنظمين رف��ض��وا تعليقها ألن��ه��ا ال
تستجيب لما ينبغي أن يكون عليه العري.
فالعاري مثلما ق��ال أحدهم ال ينزل السلم،
واعتادوا أالّ يروه إالّ جالسا ً أو مستلقيا ً على
كنبة كما في لوحة «أولمبيا» إلدوار مانيه،
أو على فراش كما في لوحة «أصل العالم»
لغوستاف ك��ورب��ي��ه .لكن ل��م تمض سنة
حتى قابلها األميركيون بترحاب كبير جعل

من إسمها نجم اإلنتليجنسيا األميركية إثر
عرضها في متحف أرموريشو في نيويورك.
وبذلك انفتحت أمام دوشامب أبواب المجد،
ولم يت ّم بع ُد عامه الخامس والعشرين .بل
إن صاحب إحدى أروقة الفنون ع َرض عليه
مبلغ عشرة آالف دوالر في السنة عن أعماله
المقبلة .غير أن دوشامب رفض العرض ،ثم
راح يعرب في أحاديثه عن اشمئزازه من مادة
«التيريبنتين» قبل أن يخرج إلى عشاق الفن
ونقاده ومؤرخيه والساهرين على متاحفه
ومعارضه بمبولة عادية جعلها في وضع
أفقي وكتب عليها  ،R. Muttف��ي حركة
ع �دّت ساعتها استفزازا ً واستهتارا ً بالفن.
ولم يأت عام  1923حتى أعلن تخليه عن
الرسم نهائياً ،ولم يفهم المهتمون بالشأن
الفني ِل � َم اعتزل ذل��ك الشاب ال��ذي نشأ في
وسط فني وب��دأ يمارس الرسم منذ الصغر
مقتديا ً بأخويه جاك وريمون ،مجربا ً أغلب
األجناس الفنية مثل البورتريه والمناظر
الطبيعية والعري والكاريكاتور ،مستفيدا من
مختلف المدارس  -من االنطباعية الجديدة
والرمزية والتوحشية وصوال ً إلى انخراطه
ف��ي التكعيبية ،-وم��ن ارت��ي��اده المعارض
لتأمل أعمال مانيه ولوكاس كراناخ وبوكلين
وماتيس بخاصة.
امتلك م��ن ال��م��ه��ارة والتقنية م��ا جعله
يبدع في كل مجال ،فهو حين يستعير من

التوحشية أسلوبها يتصرف ف��ي األل��وان
واللمسة أفضل من أتباع ماتيس في تلك
الحقبة ،وحينما يقبل على التكعيبية يمعن
في نشر المستويات والخطوط على نحو
يكاد يغطي على الصورة ،حتى أنه كان عام
 1912أكثر إيغاال ً في ذاك المسلك الوعر من

أولئك الذين نصبوا أنفسهم منظرين للجمالية
الجديدة ،مثل ألبير غليز وجان ميتزنغر .وكان
إلى ذلك يبدي عناية فائقة لدى االشتغال
على لوحاته ،إذ يعمد إلى رسوم دقيقة ذات
هندسة معقدة تمهّد دوما ً إلنجاز بديع يحيل
على لوحات الطبيعة الميتة الهولندية في
القرن السابع عشر التي درسها أثناء إقامته
القصيرة في ألمانيا ،كما هي الحال في لوحة
«مرور العذراء إلى عروس» و«عروس» اللتين
تثبتان براعته .فما ال��ذي غيّره ودفعه إلى
الـ «ريدي ميد»؟ والتصريح صبحا وعشية
في فترة ما بين الحربين أن الفن التشكيلي
عديم القيمة ،وأن «الرسم الزيتي صار يشبه
قبعة قديمة» ،وأنه يفضل استعمال لوحات
لكي المالبس؟
رمبرانت كخشبة ّ
اختلف النقاد وال��م��ؤرخ��ون ف��ي تفسير
قراره ذاك؛ بعضهم عزا إقالعه عن الرسم إلى
االستياء الذي خلّفه في نفسه رفض الصالون
لوحة «ع��ري ينزل السلّم» ،وجعله يقطع
صلته بمجموعة التكعيبيين التي ينتمي إليها
شقيقاه ،فيما يرى آخ��رون أن السبب يعود
إلى مفهومه للفن ،إذ كان يبحث عن كيفية
صوغ عمل ينسجم مع العصر ،وهذا ما تؤكده
سيسيل دوبريه مفوضة المعرض التي أكدت
أن دوش��ام��ب ك��ان ُطلَعة يهتم باكتشافات
العصر مثل البصريات واألش��ع��ة السينية
واإلشعاعات.

كانت قراءاته تدفعه إلى «إعادة ابتكار الفن
التشكيلي» ،ثم كانت أعماله تعكس محاولته
اإلمساك بما ال تدركه شبكة العين ،وما لوحة
«عري» إال تطبيق لتحليل الحركة تصويريا ً
لدى إتيان جول ماريه ،كذلك لوحة «الكأس
ال��ك��ب��رى» ال��ت��ي حظيت ب��ت��أوي�لات عديدة
خيميائية ورمزية وحتى «ماالرمية» (نسبة
إلى الشاعر ماالرميه).
كان يجرب أصباغا ً من أنسجة الحيوان
أو النبات وأكسيد الرصاص األحمر وأسالكا ً
رفيعة من ال��رص��اص ،وخيّر ال��زج��اج على
القماشة ليثير البعد الرابع ،لكن بعد جهود
مضنية دامت أربع عشرة سنة ،تخلى عن تلك
التجارب« ،مثل شخص يتوقف عن مهمة بدت
له مستحيلة» ،كما تقول سيسيل دوبريه،
وهذا ما ال يخالفها فيه األكاديمي جان كلير،
فهو يفسر إقالع دوشامب عن الرسم كـ»نتيجة
لخيبة حلمه بالجمع بين العلم والفن».
بقي أن نقول إن دوشامب تخلّى عن دوره
االجتماعي كفنان ،لكنه لم يتخ ّل تماما ً عن
الفن ،ففي عام  ،1935جمع نماذج مصغرة من
أعماله في «علبة  -حقيبة» بحسب تسميته،
كمتحف متنقل كان يجوب بها العالم.

لماذا ال نقر�أ؟
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ال يمكن عالما ً أو مثقفا ً أو أكاديميا ً أن يستغني عن قراءة
الكتاب .حتما ً أن كالً من هؤالء يقرأ بحسب تخصصه وميوله
وولعه بالقراءة ،فما أن تدخل منزله حتى ترى مكتبة تحوي كتبا ً
عديدة ،وليس هذا فحسب بل أصبحت قراءة الكتب تمثل الهوية
الثقافية لكل بلد ،فهل تغيّر دور الكاتب والمفكر في الوسط
والثقافي ع ّما كان عليه في عصر ما قبل اإلنترنت؟
االجتماعي
ّ
ّ
وه��ل اك�ت�س��ب ال � ُك �تّ��اب وال �م �ف � ّك��رون قيمتهم ت��اري�خ�يّ�ا ً بفضل
دورهم التنويري في مجتمعهم وأمتهم أم ألنَ المعلومات كانت
صناعة وفكرا ً وأدوات وامتيازا ً و«احتكاراً» خاصا ً لهؤالء دون
سواهم؟
ه�م��وم ال�ك�ت��اب ال�ع��رب��ي ب ��دءا ً م��ن أش�ك��ال تأليفه ال��ى أشكال
نشره وأشكال قارئه هي فروع في نهر أشكال الثقافة العربية
التي يبدو أنها تواجه أزمتها األخطر في الخط البياني األكبر
المنحدر ألزمتنا الكبرى التي تلقي بثقلها الكبير على ظهورنا
وتسقينا ويالت ما نعانيه في واقعنا الراهن.
هي الهموم ذاتها على لسان المثقف العربي ال��ذي يتحدث
اليوم بنبرة تحمل غصة كبيرة حينما تواجهه بأسئلة الواقع،
ومنها أسئلة واق��ع الكتاب العربي الحاضر بوعيه وفكره في
حوادث يومنا الحاضر.
ليست هناك بالتأكيد حقيقة تقول إن ليس هناك ق��ارئ ال
يقرأ ،وال يقرأ الجميع بسطحية كبيرة ،لكن النسبة الكبيرة التي
ترسم ظاللها على الواقع هي التي تؤثر ...من هنا ،حينما تقيس
المسألة برمتها يغدو من حقك أن تقول إنه ال يوجد قارئ جيد
ومهم يفرض رغباته على السوق ،فيجبر المؤلف على التأليف
ويجبر الناشر على النشر.
هموم الكتاب العربي هي نفسها ،أزمة كبيرة ثالثية المحور
أو رباعية أو خماسية ،أو ع ّد ما شئت من المصائب التي نعرفها.
وإذا كانت أزمتنا هذه األيام أزمة فكر سياسي عربي غائب عن
التداول ،فإن كتاب األزمة غائب عن الحضور ،وبالتالي فإننا ال
نتعاطى مع أزمتنا ،بل نتفرج عليها وعلى ما تفعله بنا.
يقول غاستون باشالر« :ال شك في أن الجنة مكتبة كبرى»،
وال أظن شخصيا ً أن الجحيم الحقيقي هو شعب ال يقرأ  ...أما
الجحيم األكبر فهو قتل الفكر في الدماغ أصالً في زمن الحقد
األعمى على العقل النقدي وحدائق العقل وبساتين ثقافة الحياة
 ...وما أبلغ قول جون ملتون حول اغتياالت العقل« :إن من يقتل
إنسانا ً واحدا ً إنما هو يقتل كائنا ً عاقالً خلقه الرب على صورته،
لكن الذي يتلف كتابا ً فكما لو أنه أتلف ملكة العقل ذاتها».
أردت أن أح ُكـم على إنسان ،فإني أسأله
سـقراط« :إذا
ُ
وقال ُ
َكـ ْم كتابا ً ق��رأت؟» ،وقال المفكر الروسي سولزر« :القراءة ف ّن
الحياة الرائع» .بهذا المعنى ،تبقى للكتب الجديرة باالحترام
«أق��داره��ا» وف��ق عبارة تيرانس  ...أم��ا إذا تحولت الجولة في
معرض الكتاب إل��ى جولة في المقابر فإني أنتصح بنصيحة
إميل سيوران حين كتب «إن َجولة في المقابر ألبلغ درس في
الحكمة»!
أرجو النجاح لمعرض الكتاب اللبناني ،ألن في فشله مراكمة
لمتواليات من الفشل التربوي والقومي في جميع مستويات
الحياة .من الضروري أن نفتح على أنفسنا «بوبلي» حقيقي
وليس «بوبلي» أصفر .وكلمة «بوبلي» تعني الكتاب باليونانية.
هكذا يبدو لي األمر .فليعد لبنان مرة أخرى لهذه المناسبة الى
نفسه ليرى حقيقة « ُبــوبلْي» الجدير بتاريخه الحضاري في
حلِّه وترحاله َّ
الشاق والشائق.
م��اذا ننتظر م��ن تنظيم م�ع��رض الكتاب ف��ي بلد ال ي�ق��رأ فيه
الشعب الكتب وال حتى الجريدة الورقية بل يف ّر من المطالعة
ومن كل ما يقرب منها؟
ماذا ننتظر من تنظيم معرض الكتاب لجيل جديد عازف عن
القراءة وه��ارب إلى تطور تكنولوجيا المعلومات من إنترنت
ومواقع تواصل ،إضافة إل��ى الفضائيات ،إذ يجد في ضغطة
واح��دة وف��ي هنيهة زمنية آالف الكتب والمراجع التي يسعه
تحميلها واالطالع عليها من دون عناء أو كلفة مادية أو تنقل.
هذا كله أضعف الرغبة في المطالعة لدى جيل اليوم الذي يرى
أن ال�ق��راءة لم تعد مجدية بعدما كانت أجيال السبعينات من
القرن الفائت وما بعدها تلتهم الكتاب التهاماً؟
ماذا ننتظر من تنظيم معرض الكتاب في مرحلة مفصلية من
تاريخ الهالل السوري الخصيب ،ولبنان في قلب هذا الهالل.
ف��االن�ت�ق��ال م��ن م��رح�ل��ة إل��ى م��رح�ل��ة ف�ت��ح جميع األب� ��واب التي
كانت موصدة ليكون الهجوم بال قيد وال ش��رط وال ضوابط
قانونية أو فكرية وبتدفق كتابي مهول والسماح لكل من شاء
من الناشرين بإدخال بضاعته ،وفيها ما يبطن أو يعلن ثقافة
دخيلة من فكر الوهابية والسلفية وما يحمله من ثقافة الموت
والتقتيل والترهيب وبالتالي زرع ألغام وأفكار فاسدة تهدف
أساسا ً إلى تدمير عقول الشباب والجيل والمجتمع؟
ماذا ننتظر من تنظيم معرض الكتاب في ظروف اقتصادية
متدنية ومقدرة شرائية متدهورة لمواطن ال يحب الكتاب ،بل
هو آخر اهتماماته؟
م��اذا ننتظر من تنظيم معرض الكتاب واألط��راف المتدخلة
ف��ي األم��ر م��ن دور نشر ودور طباعة ودور ت��وزي��ع وغيرها
تتخبط في غدير من اإلشكاليات المالية والتوريدية واإلجرائية
وارتفاع أسعار المواد األولية؟
في ظل هذه األحوال جميعاً ،إقامة معرض كهذا تفتح أبواب
األم��ل نحو ال�ع��ودة إل��ى الكتاب ،ما يصب في شكل مؤكد في
تط ّور البالد ورقيها ...ولم ال يكون المعرض محاولة ضخ دماء
جديدة في روح الثقافة في لبنان وجسده ،بعدما راهنت الفتن
واإلرهاب والعصبيات على موته .يقيناً ،لم ال يجمع المثقفون
على ما للكتاب من أهمية في كل مكان وهو ال��ذي غيـّر العالم
نحو األحسن.
أليس هذا واقعنا اليوم؟

الر�سالة التي �ألهمت كيرواك كتابه «على الطريق»
أسست جنسا ً أدبيا ً
وصفت بأنها الرسالة التي َّ
كامالً .ستة عشرة ألف كلمة حافلة بالتداعيات
كتبها نيل كاسيدي لصديقه ج��اك ك��رواك سنة
 ،1950بحسب ما نشرت صحيفة «غارديان»
البريطانية.
فور قراءتها ،م َّزق كيرواك مخطوطة أولية من
«على الطريق» ،وفي فورة كتابية استمرت نحو
ثالثة أسابيع ،أع��اد النظر ف��ي أس��ل��وب روايته
ليح ّوله إلى أسلوب شبيه بالذي اتبعه كاسيدي
في كتابة «الرسالة» ،وهو األسلوب الذي سيعرف
الحقا ً بأدب «جيل البيت» .Beat literature
كشف كيرواك قبيل موته إن تلك الرسالة كانت
لتحوِّل ملهمه كاسيدي إلى علم من أعالم األدب لوال
ضياعها .ويتبيَّن أنها لم تضع ،بحسب ما يقول
جو مادالينا الذي تعرض دار المزادات التابعة له
في كاليفورنيا الرسالة للمزاد العلني في السابع
عشر من ديسمبر (كانون األول) .يقول مادالينا إن
الرسالة لم تضع لكن مكانها ظل مجهوال ً ألكثر من
ستين عاماً .وتعرض الرسالة ضمن مجموعة تضم
أوراقا ً إلي إي كاننغ ،وكينيث ريكسروث ،وروبرت
بن وارن وغيرهم من الشخصيات األدبية المرموقة.

لكن مادالينا يعتقد أن المقتنين سوف يبدون رغبة
أكبر في الحصول على رسالة كاسيدي المؤلفة من
ثماني عشرة صفحة مكدسة األسطر تصف زيارة
كاسيدي المخمور ،المتهم في قضايا جنسية،
والطريف في بعض األحيان ،إلى موطنه دينفر.
ويقول مادالينا إن الرسالة «تمثل قطعة تأسيسية
من أدب جيل البيت ،وأحاطت بمصيرها شائعات
وتكهنات كثيرة».
كان كيرواك ص ّرح لـ«باريس رفيو» عام 1968
إن آل��ن غينسبرغ أع���ار ال��رس��ال��ة لصديق كان
يعيش في عوامة في كاليفورنيا ،وأعرب كيرواك
عن اعتقاده بأن ذلك الصديق رمى بها في الماء.
وأض��اف كيرواك قائالً« :كانت ملكا ً ل��ي .رسالة
إلي ،فما كان ينبغي لغينسبرغ أن يكون
موجهة ّ
على ذل��ك القدر من االستهانة بها ،وال الشخص
صاحب العوامة».
أم��ا عن ج��ودة الرسالة فوصفها كيرواك على
النحو اآلتي« :كانت أعظم نص مكتوب قرأته في
حياتي ،أفضل من أي نص ألي شخص في أميركا،
أو هي على أقل تقدير كفيلة بأن تقلقل ملفيل وتوين
ودريزر ووولف وال أدري من أيضا ً في قبورهم».

يتب ّين أن غينسبرغ كان يحاول نشرها فأرسلها
إلى مطبعة غولدن غوز في سان فرانسيسكو حيث
بقيت في ال��دار من دون أن تفتح ،وحينما أوشك
المالك على رمي الرسالة في سلة المهمالت مع

كثير من المخطوطات القديمة المرسلة للدار ،حدث
أن م ّر به مدير فرقة موسيقية صغيرة مستقلة كان
يشاركه في البناية فأنقذ الرسالة ومعها جميع
المخطوطات والرسائل واإليصاالت التي وجدها في

أرشيف غولدن غوز ،ومضى بكل شيء إلى بيته.
تقول الموسيقية جان سبينوزا التي تقيم وتعمل
في ل��وس أنجليس ،والتي عثرت على الرسالة
وهي تنظف بيت أبيها قبل سنتين« :إن أبي لم يكن
يعرف من يكون آلن غينسبرغ ،ولم يكن يعرف من
يكون كاسيدي  ،فلم يكن ج��زءا ً من مشهد البيت،
لكنه كان يحب الشعر ،ولم يتقبل عقله كيف يرمي
أحد كلمات كتبها أي شخص» .ورغ��م أنها كانت
تعلّم شخصيات كرواك وكاسادي ،لم تكن سبينوزا
سمعت برسالة جوان آندرسن ،وهو اإلسم الذي
منحه كيرواك للمرأة التي قال كاسيدي إنه أقام
معها عالقة عابرة.
يقول ال��م��ؤرخ دينيس مكنالي وكاتب سيرة
كيرواك« :إن الرسالة ال تقدر بثمن .لقد ألهمت كرواك
كثيرا ً في الوجهة التي يريدها لروايته ،والتي لم
تكن غير هذا األسلوب الكتابي العفوي المتبع في
الرسالة التي خرجت من عقل نيل كاسيدي» .ذاك
هو األسلوب ال��ذي وضعه في رواياته بعد ذلك،
سواء «على الطريق» أو «رؤى كودي» التي تناول
فيها حكاية كاسيدي من خالل تنكر وا ٍه في اسمي
دين موريارتي وك��ودي بوميروي .وظل كيرواك

يستخدم ذلك األسلوب في كتبه التالية مؤسسا ً
به سمعته األدبية بوصفه آحد آباء جيل البيت.
ويكتسب كاسيدي نزرا ً يسيرا ً من الشهرة بوصفه
ملهم ك��رواك ،في حين اشتهر ثلث رسالة جوان
آندرسن بعدما نسخه شخص ما فذاع بين دارسي
كيرواك.
حين اكتشفت سبينوزا أن لديها الرسالة الكاملة
مضت بها إلى مادالينا تاجر الوثائق التاريخية
المرموق للتأكد من أصالتها .ويرفض ماالدينا
التكهن بقيمة الرسالة ،وإن تكن مخطوطة «على
الطريق» األصلية بيعت بـ  2.4مليون دوالر عام
 ،2001وكان الجميع يعرف بوجودها .يقول التاجر
المرموق إن تقويم هذه الرسالة أصعب كثيراً ،فهي
أمر ما كان أحد يعرف بوجوده على اإلطالق.
من ناحيتها تقول سبينوزا إنها سعيدة ألن أباها
أنقذ الرسالة من الضياع ،وترجو ممن يشتريها
أن يسمح للجمهور باالطالع عليها ،مضيفة «أن
الرسالة ممتازة ،ويمكن لمن يقرأها أن يرى لماذا
كانوا يحبون كاسيدي .أما الكتابة نفسها ،فتوشك
أن تتنفس في صفحاتها».

