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ثقافة

«فنون الفرجة ال�شعب ّية وثقافة الطفل»كتاب ًا بحثي ًا تربو ّي ًا لأماني الجندي

االنتماء قيمة معنو ّية تربط الإن�سان بمكان وفكرة ووطن ودولة يحمل جن�س ّيتها
تعتبر ال��ف��رج��ة الشعبية التي
أرهصت فن المسرح في العالم ،إحدى
الوسائل التثقيفية التي جذبت وما
زالت تجذب األطفال وتأخذهم إلى
عالم ي ّتحد بشخصياتهم وتجاربهم
وقيمهم ،لتعلّمهم وتثقفهم.
كتاب «فنون الفرجة الشعبية…
وثقافة الطفل» إطاللة علمية على
الفرجة الشعبية بوصفها موضوعا ً
مهما ً من مواضيع المأثورات الشعبية
المصرية ،وتستعين باألراغوز لتبث
من خالله بعض المفاهيم والقيم
لألطفال.
ت��ق��ول الباحثة أم��ان��ي الجندي
في مقدمة الكتاب« :تتمثل الفنون
الشعبية تعبيرا ً لغويا ً حصل في
اللغات العالمية ثم العربية ليقابل
جانب التراث الشعبي في ما تدل
عليه كلمة فولكلور .أم��ا اصطالح
«ال��ف��ول��ك��ل��ور» فيعتبر أق���دم ه��ذه
التعابير ،وصيغت هذه الكلمة من
لفظين هما «فولك» بمعنى الشعب،
و«لور» بمعنى الحكمة.
ويرى بعض العلماء أن الفولكلور
ه��و الثقافة التي انتقلت مشافهة
ع��ام��ة ،وه��و ال��ت��راث الشعبي .أما
علماء األنثرولوجيا فوسعوا دائرة
الفولكلور بحيث لم يصبح منصبا ً
على األدب وح��ده ،بل شمل كل ما
يتصل بالثقافة الشعبية من عادات
وتقاليد وعرف سائد وطقوس دينية
أي أ ّن���ه ال��م��أث��ورات والممارسات
والمعتقدات الخرافية .الطفولة هي
من المراحل العمرية التي يمر بها
اإلنسان ،وتعد ثقافة الطفل البنية
األول��ى ثقافة اإلن��س��ان والمجتمع،
وي��ح��رص ك��ل مجتمع متقدم على
أن يتمتع الطفل بجميع أسباب
ال��س��ع��ادة وال��رف��اه��ي��ة والتثقيف
والتفكير السليم ،فالطفولة هي
حجر األساس في بناء المجتمعات

الحديثة ،والطفل هو الثروة التحتية
ألي أمة» ،وتوضح الباحثة مفهوم
االنتماء قائلة« :االنتماء هو شعور
الفرد بأنه جزء أساسي من جماعة
مرتبط بها وم��ت��وح��د معها .وهو
شعور بالمسؤولية تجاهها ،ويعرفه
آخرون بأنه رغبة الفرد في االرتباط
باآلخرين داخل األسرة وفي المدرسة
وجماعة األفراد ،واألبناء على عالقة
طيبة بهم ت��س��وده��ا مشاعر ال��ود
والمحبة .االنتماء قيمة معنوية
تربط اإلنسان بمكان ما أو أشخاص
أو بفكرة  ،وقبل ك��ل ش��يء بوطن
ودولة يحمل جنسيتها ،فهو ال يد ّرس
في الكتب ،بل من خالل مرور الطفل
بالعديد م��ن الخبرات والتجارب
التي يكتسبها عن طريق االحتكاك
بالمجموعات التي يتعايش معها
ف��ي وط��ن��ه ال��ص��غ��ي��ر المتمثل في
أس��رت��ه وم��درس��ت��ه وزم�ل�ائ���ه في
الرياضة التي يمارسها ،والمحافظة
على نظافة ال��م��ك��ان ال���ذي ينتمي
إليه ،ثم يأتي االنتماء تلقائيا ً إلى
كل جزء في الوطن الكبير .ويرتبط
النمو الثقافي للطفل بالمعرفة
والقراءة ،إذ ينتقل منها من مرحلة
تعلم ال��ق��راءة إل��ى ال��ق��راءة للتعلم،
ويستخدم الطفل عاداته واتجاهاته
التي اكتسبها في المراحل السابقة
لتحصيل المعلومات .ويقبل الطفل
ف���ي ه���ذه ال��م��رح��ل��ة ع��ل��ى قصص
ال��م��غ��ام��رات وال��رح�لات واألب��ط��ال
وال��ق��ادة والمكتشفين والقصص
البوليسية والمعلومات» .وتعرف
الباحثة «مفهوم الفرجة» كاآلتي:
«الفرجة من االن��ف��راج ،وه��ي عكس
الكبت ،وعكس التأزم ،والفرجة هي
الخلوص من الشدة ،وعند المولدين
اسم لما يتفرج عليه من الغرائب،
وهي المشاهدة .أما عن الشكل العام
الذي نسميه بالفن الشعبي ،فينظر

إلى الفن الشعبي في جميع صوره
وأش��ك��ال��ه على أن��ه إن��ت��اج فني ذو
أصالة ابتكارية ،وهو مليء بالرمز
ومرتبط بالتاريخ وب��األس��ط��ورة،
وهو مع ذلك الفن الذي يعكس نفسه
الخبرة التي عاشها الفنان الشعبي
نفسه تجاه أحاسيسه وأحاسيس
الشعب.
ويعتبر األراج�����واز م��ن الفنون
ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة ال��ش��ع��ي��ة ال��م��ص��ري��ة،

إذ ينتشر ف��ي ال��م��ن��اط��ق الريفية
والشعبية ،خ��اص��ة ف��ي المواسم
واألعياد والموالد .أما صندوق الدنيا
فهو أح��د مظاهر الفرجة الشعبية
ال��ت��ي تتوسل ال��ص��ور وال��رق��ي في
عروضها ،وهو أحد مظاهر الفرجة
الشعبية ال��ت��ي يمكن أن تتضمن
بعض العناصر الدرامية .وال أحد
يعرف تاريخ صندوق الدنيا ونشأته
وموطنه ،لكن الثابت تاريخيا ً أنه

ظهر قبل خيال الظل وكان منتشرا ً
مصريا ً وعربياً ،ثم انقرض ألسباب
ع��دي��دة .وال��م��ق��ل��دات��ي ه��و المؤلف
والمخرج المؤدي .إنه ممثل تلقائي
مدرب من خالل الممارسة الطويلة
باالعتماد على موهبته التي اختبرها
بتفاعله الطويل مع الجمهور .ويقدم
المقلداتي فنا ً يعتمد على (م��زاج)
واحد وموقف بسيط ،أو على حدث
بسيط وق��ص��ي��ر ،وي��ق��دم ش��ك�لاً من
أشكال الفرجة الشعبية المسرحية.
ال��م��ق��ل��دات��ي م��ن م���ف���ردات ال��درام��ا
الشعبية التي تعتمد على الممثل
وعلى الحضور الحي المباشر أمام
الجمهور ،وإلى ذلك يشكل جزءا ً من
الظاهرة المسرحية الفولكلورية .أما
السامر فهو مظهر من مظاهر الفرجة
الشعبية البشرية ،ليس فنا ً أو تقنية
ب��ق��در م��ا ه��و م��ك��ان ع���رض شعبي
ت��ق��دم ف��ي��ه مجموعة م��ن الفصول
المتنوعة الشعبية المنبع ،فهو
أشبه بمسرح المنوعات المعروف
اآلن .اختلف الباحثون حول نشأة
السامر المصري ،فالبعض يعتقد
أنه نشأ في ظل االحتالل العثماني،
والبعض اآلخ��ر يعتقد أنه نشأ في
ظل االحتالل الفرنسي عندما دعت
الحملة ال��ف��رن��س��ي��ة إح���دى فرقها
المسرحية لتقديم عروضها على
جنود الحملة في القاهرة .السمر
وال��س��ام��رة ف��ي اللغة العربية هو
حديث الليل ،وال��س��م��ار ه��م الذين
يسمرون ويسهرون لالستماع إلى
هذه الحكايات».
ت��ش��ي��ر ال��ب��اح��ث��ة أي���ض���ا ً إل��ى
«المحبظين» (المحبطين) ،قائلة:
«كلمة محبظين جمع مذكر سالم
للمفرد محبظ ،وال نعثر على هذا
ال��م��ع��ن��ى إال ف��ي ق��ام��وس اللهجة
العامية المصرية الصادر في القاهرة
عام  ،1895ومعنى حبظ فيه يمثل

مسرحية هابطة أو شيئا ً ذا رقة
وغرابة ،والمحبظ بالباء المفتوحة
المشددة هو ممثل المسرحية الهابطة.
وكانت فرق المحبظين جوالة تعتمد
ع��ل��ى م��خ��ت��ل��ف ع��ن��اص��ر ال��ع��رض
المسرحي من خالل نص وشخوص
وح���وار ول��غ��ة مسرحية .ومسرح
المحبظين لم يكن رسميا ً أو نظاميا ً
بل ك��ان شعبيا ً وخاليا ً من التأثر
األجنبي ،وكانت نصوصهم نابعة
من البيئة المحلية .كما أن مسرح
المحبظين هو دراما شعبية صدر عن
الشعب ضرورات اجتماعية ونفسية
وسياسية وجمالية ،والمحبظون
هم الشكل الحصري لسامر القرية،
وأي شكل من هذه الدراما المسرحية
(السامر – المقلداتي – المحبظون)
تعتمد على الممثل ،وعلى حضوره
الحي وتلجأ إلى الفضاء المسرحي
للتعبير ،كما يستخدم جميع أدوات
المسرح من ديكور وإكسسوار وأداء
وحركة … إل��خ .وفرقة المحبظين
هي سامر المدينة ،وهي ممثل سامر
القرية تبدأ بالغناء والرقص ثم تقدم
تمثليتين يليهما فاصل ضاحك .ومن
أروع المسرحيات تلك التي وضعها
ل��ي��ن وه���ي ع���ن ال���ف�ل�اح «ع���وض»
ت��ج��س��د االس���ت���غ�ل�ال االج��ت��م��اع��ي
وم���دى االس��ت��غ�لال ل��زوج��ة الفالح
«عوض»(.)...
في خاتمة الكتاب ُتدرج الباحثة
دراس��ة حول دور الفرجة الشعبية
واس��ت��خ��دام��ه��ا ف��ي ق��ص��ور الثقافة
لتنمية ال��وع��ي الثقافي ل��دى طفل
الريف ،ممثلة في فن «األرغواز» على
مسرح الدمى.
ص����در ك��ت��اب «ف���ن���ون ال��ف��رج��ة
الشعبية  ...وثقافة الطفل» ألماني
الجندي لدى «الهيئة العامة لقصور
ال��ث��ق��اف��ة» ف��ي ال��ق��اه��رة ،ف��ي مئتي
صفحة قطعا ً وسطاً.

الجزائري اليا�س �سالم� ...أبعد من ال�صورة التقليد ّية الر�سم ّية لحرب التحرير
«الوهراني» للمخرج
ّ
الجزائر هي الدولة الوحيدة التي عرض
لها فيلمان داخل مسابقة «مهرجان قرطاج
السينمائي» الذي اختتم أول من أمس ،األول
هو «ال��وه��ران��ي» اللياس سالم ،والثاني
«لوبيا حمراء» للمخرجة ناريمان ماري.
«الوهراني» هو الفيلم الروائي الطويل
الثاني لمخرجه ال��ذي سبق أن ق��دم قبل
س��ت س��ن��وات فيلم «م��س��خ��رة» ،محققا ً
نجاحا ً ك��ب��ي��راً ،واعتبر ع���ودة ق��وي��ة إلى
سينما النقد االجتماعي الساخر ،ويمكن
القول إن «الوهراني» هو أول فيلم جزائري
يتناول ح��رب التحرير وم��ا بعدها بعيدا ً
عن الصورة التقليدية الرسمية التي تمجد
«أبطال الثورة» ،وهي الصورة التي دأبت
األف�لام الجزائرية على الترويج لها منذ
االستقالل بتنويعات مختلفة .أما الياس
سالم في «الوهراني» فإنه يغوص تحت
جلد الصورة البراقة الالمعة لكي يكشف
بحس نقدي رفيع الثمن الفادح الذي كان
ّ
يتعين أن يدفعه ال��ف��رد ،بل الوطن كله،
بسبب ما حصل من تجاوزات وانحرافات
وانتهاكات لحقوق اإلن��س��ان الجزائري،
وم��ن تغييب الوعي الممنهج الناتج من
السيطرة األحادية على السلطة ،وسياسة
تقسيم المنافع على «شركاء» الثورة الذين
تح ّولوا من مقاتلين إلى نخبة أرستقراطية
مستجدة تغترف وتنتهك وتمارس النهب
المنظم وتحمي مكاسبها بالقمع.
يفتح فيلم الياس سالم الجرح الذي لم
يُفتح قبالً بهذه القسوة ،بل بهذا الجمال
الفني وال��ص��دق .ويقوم سيناريو الفيلم
على ث�لاث شخوص رئيسية ه��ي جعفر
وحميد وف��ري��د .ويستخدم سالم أسلوب
التداعيات في الزمان والمكان ،من ّقبا ً في
ال��ذاك��رة ومستدعيا ً ص��ورا ً من الماضي،
لتقديم صورة مجازية لما وقع في الجزائر
منذ إع�لان حرب التحرير ض ّد االستعمار
الفرنسي إل��ى م��ا بعد االس��ت��ق�لال ،أي أن
ال��ح��وادث ُت��روى على م��دار ثالثين سنة،
م��ن منتصف الخمسينات إل��ى منتصف
الثمانينات.
ثمة بعض التشابهات أو التقابالت

المقصودة بين الشخوص السينمائية التي
ن��راه��ا ف��ي الفيلم ،وشخصيات تاريخية
م��ع��روف��ة لعبت دورا ً ب����ارزا ً ف��ي ت��اري��خ
الجزائر الحديث ،لكنها ممزوجة بالكثير
من التفاصيل المتخيلة بحيث يخلق الفيلم
واقعه وال يعيد تجسيد الواقع الفعلي.
ال��ش��خ��ص��ي��ة األول������ى ه���ي شخصية
الوهراني جعفر ،وهو نجار ريفي ونموذج
للوطني الجزائري الذي يحتم عليه واجبه
ت��رك أس��رت��ه وزوج��ت��ه واالل��ت��ح��اق بجيش
التحرير الجزائري الشعبي ،محاربا ً في
الجبال مع رفيقيه حميد وفريد ،وعائدا ً بعد
خمس سنوات إلى بلدته إثر انتصار الثورة
الجزائرية وخروج الفرنسيين من الجزائر
وتسليمها إلى القيادات الوطنية الشابة،
لكنه يعلم بوفاة زوجته «ياسمين» التي
يبدو أنها فضلت الموت بعدما اغتصبها
مستوطن هو ابن ضابط فرنسي كبير قتله
جعفر خالل المعارك لكي ينقذ حياة صديقه
حميد .وأنجبت «ياسمين» طفالً هو ثمرة
االغتصاب من ذاك الفرنسي ،ولد أشقر ذو
عينين زرق��اوي��ن ،حتى ب��ات م��ادة خصبة
للسخرية ف��ي البلدة م��ن جانب األطفال
اآلخ��ري��ن ،فهو «ف��رن��س��ي» المظهر تماما ً
لكنهم أطلقوا عليه إسم «بشير» .وأمام هذه
الحقيقة يص ّر جعفر على التمسك به ومنحه
اسمه وتو ّلي تربيته لكونه من صلبه ،لكنه
في الوقت ذات��ه يتمزق داخليا ً لحقيقة أن
«بشير» ليس ولده ،بل «نتاج االغتصاب»
أي جزء من التركة السلبية الشائنة التي
تركتها فرنسا للجزائريين ويتعين عليه
التعايش معها.
ي��دور الفيلم إذن ف��ي منطقة تقع بين
التاريخي والخيالي ،الواقعي والرمزي،
الذاتي والموضوعي ،الخاص والعام .يعبر
الياس سالم عن موضوعه من خالل سياق
سينمائي بديع ودقيق يتميز بالوضوح
واإلي��ق��اع السلس ،فيبدو قافزا ً بالسينما
الجزائرية من طابع «سينما المؤلف» التي
تميل إلى الشطحات الفنية ويشوبها طابع
ال��ه��واة أحيانا ،إل��ى السينما االحترافية
المكتملة .يتقلد «الوهراني» منصبا ً عسكريا ً

رفيعا ً في الدولة (يذكرنا ،على نحو ما،
بشخصية ه���واري ب��وم��دي��ن ،بمثالياته
وتقشفه وتزمته الشخصي وقسوته على
نفسه وعلى اآلخ��ري��ن) .وي��ب��دو «جعفر»
متفائالً لدى بلوغه في يقينه درجة اإليمان
باليوتوبيا ،ح��ول مستقبل الجزائر ،فهو
يتطلع إلى امتالك البالد القدرة على تصدير
األخشاب إلى كندا ،وعلى صناعة مركبة
تطلقها إل��ى الفضاء .أم��ا «حميد» فيبدو
أكثر برغماتية ،فهو أق��رب إلى السياسي
االنتهازي الذي يملك لسانا ً فصيحا ً وقدرة
على الخطابة واإلقناع ،لكن ديماغوجيته
تبدو مكشوفة أمام صديقه «الوهراني».
يتقلد حميد المنصب السياسي األهم في
الدولة -ربما يرمز إلى شخصية بن بال-
وتدريجيا ً يتنكر حميد للمثاليات القديمة،
وتتفتح شهيته لحياة ال��ث��راء ،فيتزوج
أميركية ،ويقيم في أحد قصور الفرنسيين،
ويقبل يختا فخما ً من رجل أعمال فرنسي
يرغب في الحصول على صفقة احتكارية
ضخمة ،يفرض على جعفر قبولها بدعوى
أن الفرنسي سبق أن ساند الثورة ودعمها
بالمال .أما الرفيق الثالث «فريد» ،األكثر

ب��راءة ونقاء ثورياً ،فهو يرفض السياسة
التي يتبعها «حميد» ويعارضه بشدة،
وخ�لال مناقشة ح��ادة بينهما ف��وق سطح
اليخت يقفز في الماء مفضالً السباحة إلى
الشاطئ على البقاء على متن اليخت الذي
يرى قبوله انحرافا ً صريحا ً عن المبادئ
ال��ث��وري��ة ،فهو م��ا ب��رح م��ؤم��ن�ا ً بالفقراء
وبضرورة إحداث نوع من التوازن والتنمية
التي تحقق رفع مستوى المعيشة للناس.
يؤيده في ذلك «جعفر» ويسخر من أفكاره
«حميد» .الشخوص الثالث تختصر على
نحو ما األجنحة السياسية الثالثة :اليمين
والوسط واليسار.
يصور الفيلم كيف تأكل الثورة أبناءها،
وكيف يتحول «حميد» ضد «فريد» فيأمر
باعتقاله وي��م��وت تحت التعذيب ،وهنا
تصل األم��ور بين «جعفر» و«حميد» إلى
القطيعة النهائية .وف��ي ال��س��ي��اق نفس
يتابع الفيلم ببراعة ومن دون الخروج على
الدراما المحورية التي تدور حول شخصية
«ال��وه��ران��ي» وردود فعله على ما يحدث
ح��ول��ه ،كيف يتعرض صحافي جزائري
للتعقب .ثم االعتقال والتعذيب الرهيب من

جانب جهاز االستخبارات بتعليمات من
«حميد» بدعوى حماية صورة الثوار ،إذ كان
الصحافي يسعى إلى كشف حقيقة «بشير»،
النبتة الفرنسية ،ثمرة االغتصاب!
يطرح الفيلم الكثير من التساؤالت حول
هوية الجزائر وانتمائها :هل هو التوجه
العربي اإلسالمي («حميد» يرغب في تلميع
هذه الصورة ،إنما ألسباب انتهازية) ،في
حين يتحفظ زمالؤه الذين يرون أن الجزائر
تتكون من خليط عرقي وثقافي بل ولغوي.
ت��ج��در اإلش����ادة ب��م��س��ت��وى ال��ت��ص��وي��ر،
وبراعة مدير التصوير بيار كوتيرو الذي
نجح في التعبير بصريا ً من خالل الضوء
والزوايا عن التباين بين لقطات الماضي،
ومشاهد ما بعد الثورة ،وصوال ً في تعامله
التدريجي م��ع ال��ض��وء إل��ى تلك النهاية
الحزينة للحوادث التي ال تنهي القصة
بل تفتح قوسا ً كبيرا ً وتتوقف .تكتسب
ألوان الماضي صبغة لونية قوية ،حارقة،
تتراجع تدريجيا ً إلى برودة اللون األزرق
الفاتح واألبيض في مشاهد الليل بالجبال،
لكنها تعود إلى األلوان الصاخبة االحتفالية
في مشاهد ما بعد التحرير.
وداخ���ل م��ن��زل «حميد» ت��ب��دو اإلض���اءة
ساطعة فيظهر مثل نجم سينمائي تحيط
به األض��واء ،بينما تبدو إض��اءة المشاهد
التي يظهر فيها «جعفر» بعد تراجع ثقته
ف��ي «ح��م��ي��د» مليئة ب��ال��ظ�لال ،تحيط به
إض��اءة خافتة تظهر جانبا من وجهه في
اللقطات القريبة «كلوز أب» التي تلمع فيها
عيناه .ويتميز الشريط الصوتي باألغاني
الشعبية القديمة التي تعبر ع��ن ال��روح
الجزائرية عامة .وتجدر اإلشادة أيضا ً بأداء
الممثلين جميعاً ،وف��ي مقدمهم خالد بن
عيسى في دور «حميد» .كما يتفوق الياس
سالم على نفسه في دور «جعفر الوهراني»
مضفيا ً عليه الكثير من التوتر والعصبية
الطبيعية التي تتوافق ومزاج نجار خشن
قادم من الريف قاتل في الجبال وعاد حالما ً
بالمستقبل المزدهر ،فوجد البالد تغرق
في كابوس العنف واالغتياالت والتعذيب
والفساد واالنحرافات ،كأن الثورة لم تكن.

جورج �شتاينر :ما برحت �أوروبا ترف�ض مواجهة جذورها البربر ّية
كتب حسونة المصباحي :يحمل جنسيّتين ،الفرنسيّة والبريطانيّة ،ويتكلّم
أربع لغات هي الهنغارية والفرنسيّة واأللمانيّة واإلنكليزية .إنهالكاتب جورج
شتاينر الذي يتن ّقل بيسر بين الثقافات القديمة والحديثة ،وبين األدب والفكر
والتاريخ ،ليبلور أفكاره ورؤاه حول العديد من القضايا المتصلة خاصة بأوروبا
ّ
المتحضرة و«البربريّة» في الوقت نفسه .أوروب��ا التي عاشت أه��وال حربين
عالميّتين وكوارث ومجازر كادت تقودها إلى الدمار واالنقراض.
ولد جورج شتاينر في فيينا عام  .1929والواضح أن التأثيرات األولى جاءته
من جانب والدته التي تنتمي إلى إحدى أرقى العائالت في العاصمة النمساويّة.
وهو يتحدث عنها قائالً« :عبقرية أمي هي التي حدّدت مسار حياتي؛ إذ كانت
تتكلم عدّة لغات مثل الفرنسيّة والهنغاريّة واإليطاليّة واإلنكليزيّة ،وكان لها
خاص ،وثقة عالية بالنفس».
جنوني
كبرياء
ّ
ّ
أ ّما والد جورج شتاينر المدعو فردريك ،فكان محاميا ً لدى البنك المركزيّ
النمساويّ  .وعندما بدأت النازيّة تهدّد ألمانيا مطلع الثالثينات من القرن الفائت،
هاجرت عائلة شتاينر إلى فرنسا لتستقر في باريس ،وكانت الحرب الكونيّة
الثانية على وشك االندالع عندما شاهد الطفل جورج من شرفة الشقة التي كانت
تقيم فيها عائلته تظاهرات «شوفينيين» فرنسيين كانوا يدعون إلى مناصرة
النازيين .وفي لحظة ما اقترب منه والده ليهمس له بهدوء« :هذا يس ّمى التاريخ،
وليس عليك أن تخشى ما تراه!».
في نهاية الحرب الكونيّة الثانية عبّر الفتى جورج عن رغبته في العودة إلى
باريس لمواصلة تعليمه ،غير أن والده نصحه قائالً« :انتبه يا ولدي العزيز،
المستقبل للغة اإلنكليزيّة ،وإذا ف ّكرت في أن تكتب ذات يوم كتابا ً فعليك أن تكتبه
بلغة شكسبير وليس بلغة موليير!» .واستجاب االبن لنصيحة والده .وأول كتاب
ألفه كان باإلنكليزيّة ،وكان عن تولستوي ودوستويفسكي .أما كتابه الثاني «موت
التراجيديا» فسمح له باحتالل مكانة بارزة في مجال النقد األدبي ال في أوروبا
وحدها ،بل في الواليات المتحدة األميركيّة أيضاً .وفي هذا الكتاب يبحث انطالقا ً
من أعمال إبداعيّة قديمة وحديثة عن الجوانب البربريّة في الحضارة األوروبيّة
التي أشعّ ت على العالم بعد القرون الوسطى.

بدءا ً من ستينات القرن الفائت ،وبفضل الشهرة التي أضحى يتمتع بها ،عيّن
كرسي في جامعة كامبريدج ،ثم في العديد من الجامعات ،مواصال
شتاينر أستاذ
ّ
الكتابة في النقد والتاريخ والفكر الفلسفي .يحدّد رؤيته الفكريّة قائالً« :أنا حتما
الفرنسي جوليان بيندا صاحب كتاب «خيانة المثقفين» ،وكتاب
ابن المفكر
ّ
«نهاية الالنهائي» الذي أعتبره أجمل وأروع من األ ّول .يقولون إن إصالح خطأ في
القصة الحمقاء .هناك
مخطوط لبيندا أه ّم من الحيلة ذاتها .غريزيّا ،أومن بهذه
ّ
رجال ونساء يمتلكون عبقريّة ،وفي اآلن ذاته يعرفون كيف يكونون مبدعين أو
مفكرين ،وكيف يظهرون ق ّوة أخالقيّة وسياسيّة كبيرة .أعلم أنه لن يكون في
استطاعتي أن أفعل شيئا ً للميؤوس من شفائهم ،وبالتالي ليست لديّ القدرة على
خاص بالمعوقين .أمام «طبيب بال
أن أمسك محتضرا ً بيدي .لم أعمل قط في قسم
ّ
حدود» قد يكون اختار هذا المسار عوض أن يصبح مرشحا ً لجائزة نوبل للطب.

ّ
يحق لي أن أفتح فمي إذ ال أملك القوة ،وال الذكاء الذي يح ّتمه العمل
أنا أصمت ،وال
إلسعاد اآلخرين .الذكاء ليس الكلمة المناسبة .أفضل «الغيريّة» .في مكتبي
الخاص ،يحت ّل أرخميدس مكانا ً ّ
مفضالً .وح ّذروه من أنه قد يقتل ،وكان في وسعه
أن يهرب ،غير أنه ظ ّل يعمل لح ّل مشكلة لم تحل حتى هذه الساعة .كان يقول:
«اتركوني أعمل في سالم!» .وهكذا قتل».
بعدما أصدر فوكوياما ،المفكر األميركي من أصل ياباني ،كتابه المشهور «نهاية
التاريخ ،عقب انهيار جدار برلين ،علّق جورج شتاينر عليه قائالً« :النظريات حول
نهاية التاريخ تبدو لي عبثيّة ،نحن حيوانات عنيدة ج ّدا ً صلبة وج ّداً .نعاني من
كوارث ونتكبّد خسائر في األرواح .هذا صحيح .لكن األمر المدهش أننا بعد مئة
مليون ضحيّة في أوروبا بين شهر آب  1914وأيار  ،1945ما زلنا هنا جالسين
بعضنا مع بعضنا اآلخر ،معافين تقريبا .وال تزال الحياة متواصلة إلى حين
نقول :إنها النهاية .ومن المؤكد أن التاريخ يتقدّم بسرعة على المستوى العلمي
والتكنولوجي غير أنه بطيء التقدم في النواحي األخالقيّة .مع ذلك ،هناك عدد
كبير من الناس يموتون بالسرطان وبأمراض أخرى ،وال يزال الزكام شرسا ً مثلما
كانت حاله في عهد يوليوس قيصر الذي كان يعاني زكاما ً شبه دائم .ما الذي
تغيّر؟ وفي أيّ وقت؟ مع ذلك ،حين أقرأ مع طالبي نشيدا ً من أناشيد هوميروس،
أو قصيدا من قصائد بيندا ،أو مسرحيّة ألريستوفان ،أشعر أنا وهم ،بأننا نعيش
الزمن نفسه الذي كانوا يعيشون فيه ،ومعهم نضحك ونبكي .إذن يمكن القول إن
هناك تغيّرات حدثت لكن على مستوى السطح فحسب ،أما الروح البشريّة فلم
تتغيّر!».
حول الجانب البربري في الحضارة األوروبية ،يقول شتاينر« :إلى هذا الحين
ال تزال أوروب��ا ترفض مواجهة جذورها البربريّة .حديقة غوتهه اآلس��رة تقع
قرب معسكر «بوخنفالد» الرهيب الذي قضى فيه كثيرون خالل الحقبة النازية.
إذن علينا أن نتساءل عن العالقة بين تاريخنا الثقافي الهائل والكبرياء البال
المجسدة في فلورنسا ،وفي سان
حدود لحضارتنا والبربريّة .أعتقد أن أوروبا
ّ
بطرسبورغ ،وفي فايمار حملت في طيّات تاريخها السري والعلني ب��ذورا ً ال
إنسانيّة عميقة ينبغي دراستها واستجالء خلفياتها وتبعاتها».
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اختفاء كتب ماركيز من مكتبات كولومبيا

هل يمكن أن تختفي كتب غابرييل غارسيا ماركيز من مكتبات كولومبيا؟
هذا ما حدث في األعوام الثالثة الفائتة ،حتى بات األمر مزعجاً ،بحسب جريدة
«الباييس» اإلسبانية التي أكدت أن السبب يعود إلى مشاكل في التوزيع داخل
األميركي الالتيني.
هذا البلد
ّ
بدأت الحكاية عندما أعلنت دار نشر «نورما» التي تمتلك حقوق نشر ماركيز
داخل بلده منذ  1992إغالق قسم الكتب السردية في  ،2011ما أدى إلى خلو
المكتبات من الكتب التي جلبت لكولومبيا جائزة نوبل الوحيدة التي حصل
عليها هذا البلد .وبعد مرور هذه السنين ،قررت دار نشر «بنغوان راندوم
هاوس» ،صاحبة الحقوق في إسبانيا وبعض دول أميركا الالتينية ،أن تتكفل
بإعادة طبع الكاتب النوبلي في بقية دول القارة بدءا ً من عام  ،2015عقب
توصيلها إلى اتفاق مع الوكيلة األدبية لماركيز كارمن بالسلس .ولم يمر اختفاء
كتب ماركيز خالل السنوات الثالث األخيرة بسالم ،بل أثار ضجة كبيرة في
األوساط الثقافية ،لع ّل أقواها ما تال نشر «بنغوان» قصصه الكاملة في إسبانيا
واألرجنتين وتشيلي وأوروغ��واي ،وكان بين القصص ثالث لم يسبق نشرها
قبالً ولم تظهر في بلده األصلي.
«نورما» برأت نفسها قائلة إنها أصبحت متخصصة في كتب األطفال ،وإنها
أغلقت أقسام السرد والتنمية البشرية وكتب الجيب.
قبل «مئة عام من العزلة» ،كانت قصة ماركيز مع الكتب مختلفة عن هذه
الظاهرة التي حدثت مع ظهور عمله األساسي .فـ «الورقة الذابلة» نشرت بعدما
رفضتها دار «لوسادا» األرجنتينية ،غير أنه لم يتراجع ،إذ نشر أربعة عناوين
في الستينات« :جنازات األم الكبيرة» «الكولونيل ال يجد من يكتب إليه» «في
ساعة نحس» ،باإلضافة إلى العمل األول.
يقول المتخصص في أدب ماركيز ثولواغا« :فازت «في ساعة نحس» بجائزة
إيسو للرواية في إسبانيا ،لكنها أثارت مشكلة لدى نشرها ،إذ اعترض المؤلف
نفسه على النسخة النهائية ألن المصحح اللغوي تدخل في المخطوط من دون
موافقة ماركيز».
ويروي ثولواغا حادثة طريفة حصلت مع الطبعة الثانية من الكتاب التي
صدرت في المكسيك ،إذ كتب ماركيز عليها« :في المرة األولى التي طبعت فيها
«في ساعة نحس» ،عام  ،1962سمح مصحح البروفات لنفسه بتغيير بعض
المصطلحات وتدخل في األسلوب باسم نقاء اللغة ،وهذه المرة سمح المؤلف
لنفسه بإلغاء هذه التدخالت الخاطئة والفظاعات األسلوبية ،بما أنه صاحب
اإلرادة العليا والتعسفية ،هذه إذن الطبعة األولى ،المؤلف».
ومنذ  ،1981تعهدت دار نشر «بييخا نيغرا» بنشر أعمال ماركيز في بلده
والمحيط اإلنديزي ،بيرو واألكوادور وبوليفيا وفنزويال ،لكن الكاتب الكولومبي
فسخ العقد مع هذه الدار عام  ،1992بعد عدة خالفات ،ليتعاقد مع دار «نورما»
التي أهملت كتبه لثالثة أعوام ،وكانت السبب في اختفائها.

� 45ألف ر�سالة لنورمن ميلر
على ام��ت��داد نحو ثالثين
عاماً ،كتب نورمن ميلر أكثر
من ثالثين رواية وكتاباً ،غير
أنه لم يكن أغ��زر إنتاجا ً مما
كان عليه في رسائله ،إذ كتب
هذا العظيم أكثر من  45ألف
رسالة (تضم نحو عشرين
مليون كلمة) ،معظمها ذو
ط��ب��ي��ع��ة ش��خ��ص��ي��ة ،وك���ان
يحتفظ بنسخة من كل رسالة
كتبها.
تصدر اليوم مختارات من أفضل هذه الرسائل في كتاب واحد يغطي نحو
سبعين عاما ً وحيوات عديدة عاشها ميلر .وترسم الرسائل المختارة صورة
سيرية مذهلة ألحد أعظم مثقفي القرن العشرين وأشهرهم على اإلطالق.
اختار هذه الرسائل وجمعها مايكل لينون ،كاتب سيرة نورمن ميلر الذي
حرص على أن تغطي الرسائل حياة صاحب «إنجيل االبن» بين عامي 1940
و  ،2007ويتضمن الكتاب رسائل منه إلى عائلته وأصدقائه وكتاب آخرين
(بينهم ترومان كابوتي وجيمس بولدون ،وفيليب روث ،وسول بيلو ،وخورخي
لويس بورخس) ،وشخصيات سياسية بينها هنري كيسنجر وهيالري وبيل
كلينتن وفيدل كاسترو ،إلى أيقونات من مثل جون لينون ومارلون براندو
وحتى مونيكا لوينسكي.
يكتب نورمن الطالب الجامعي في هارفرد إلى والديه عن قبول أعماله األدبية
من المجالت والجرائد ،قائالً إن األمر «ت َّم غاية في اليسر والسهولة» .ويكتب
نورمن الجندي وهو يواجه قسوة الحرب (التي ستكون موضوعا ً لروايته
األولى «العاري والميت»)« :يدهشني اآلن كم هي عادية الحياة اليومية هنا،
وكم أن األمر كله غير رهيب» ،أو يقول لزوجته األولى من موقعه في الفلبين
أثناء الحرب العالمية الثانية وكان في عمر الثانية والعشرين« :اليوم أعطوني
رشاشاً ،وصار طفلك الصغير مسلحا ً مثقالً بالسالح» .ويكتب إلى وليم ستايرن
قائالً« :سأكتب كل يوم ،وشأن «زوجة الحظ» سأكون كمن يأتمن على نفسه
عمودا ً من الملح إن أنا نظرت ورائي».
سوا ًء وهو يتأمل اغتيال كينيدي ،أو يق ّوم الك ّتاب من فتزجيرالد إلى بروست،
أو يهدّد وليم ستايرن بالضرب ،فإن نورمن ميلر يعود فعليا ً إلى الحياة بعد
سبع سنين من رحيله من خالل هذه الرسائل التي تكشف عن وجوهه العديدة
مرة أخرى مفعمة بالحياة .وجوه الناشط والعاشق والمقاتل والشخصية
العامة والكاتب ،قبالً وما بعد.

قيا�سي
بيع لوحة لتورنر برقم
ّ

باعت دار «سوذبي» للمزاد واحدة من أهم اللوحات المقتناة في مجموعات
خاصة للمصور البريطاني جيه.إم .دبليو تورنر بسعر قياسي بلغ 30.3
مليون جنيه استرليني ( 47.47مليون دوالر) وسط ازدياد االهتمام بالفنان
البريطاني الذي عاش في القرن التاسع عشر .ووصفت «سوذبي» لوحة «روما
كما تبدو من جبل أفنتين» التي رسمها تورنر عام  1835بأنها واحدة من أهم
إنجازاته .وسجلت اللوحة سعرا ً قياسيا ً جديدا ً للفنان المنتمي إلى المدرسة
الرومانسية ،بل ألي فنان بريطاني ينتمي لحقبة ما قبل القرن العشرين.
تنافس أربعة مشاركين في المزاد على اللوحة ،ما رف��ع سعرها إلى
مبلغ يفوق توقعات ما قبل المزاد التي تراوحت بين  15وعشرين مليون
استرليني ،إلى أن فاز بها شخص لم يكشف عن هويته .ولم تخضع اللوحة
ألي عملية ترميم ،وبيعت مرة واح��دة فحسب عندما اشتراها عام 1878
آرتشيبالد برايمروز أيرل روزبري الذي أمسى الحقا رئيسا ً للوزراء .وقال
أليكس بيل ،أحد مديري قسم لوحات كبار الفنانين في الدار« :لم يبق أكثر من
ستة أعمال مهمة لتورنر ضمن مجموعات خاصة ،وهذا العمل يعتبر واحدا ً
من أجودها».

