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ثمانون حو ً
الروائي
ال من الإبداع
ّ

الم�شاهد العربي
�إرهاب ُ
نجح في انعدام الثقة

الكاتب البيروفي ماريو فارغا�س يو�سا� :أكتب كي ال �أتح ّول �إلى تمثال!

} جهاد أيوب

ّ
الخطابي
محمد محمد
في الثامن والعشرين من آذار الجاري ،حلّت الذكرى الثمانون لميالد
الروائي البيروفي المعروف ماريو فارغاس يوسا ،وطفقت األوساط
الكاتب
ّ
األدبية والثقافية في مختلف البلدان الناطقة باللغة اإلسبانية (إسبانيا
وأميركا الجنوبية على وجه الخصوص) االحتفال بهذا الكاتب المبدع الذي
أثرى المكتبة اإلسبانية بغير قلي ٍل من األعمال الروائية ،واإلبداعات األدبية
والنقدية.
ولمناسبة احتفاله بعيد ميالده الثمانين ،قال ماريو بارغاس يوسا إنّ
السنوات لم تقتل فيه حبّه للمعرفة ،وال روح المغامرة عنده ،وإنه كان دائما ً
يشعر بالحزن على هؤالء األشخاص الذين يقتلون أنفسهم وهم على قيد
الحياة ،ويجلسون في انتظار الموت والحِ مام .وقال في السياق نفسه« :ال
أستطيع أن أستوعب أن أعيش الحياة من دون أن أكتب ،وأن أواجه ،وأقاوم
مجس ٍم أو تمثال».
حتى ال أتح ّول إلى
ّ
يعتبر الكاتب البيروفي ماريو فارغاس يوسا من دون منازع من كبار
الروائيين المعاصرين ،فقبل حصوله على جائزة نوبل لآلداب عام ،2010
سبق له أن حصد أو حصل في إسبانيا وحدها على عدد من الجوائز األدبية
الكبرى ،منها جائزة «أمير أستورياس» في اآلداب ع��ام  ،1986وجائزة
«بالنيطا» عام  ،1993وجائزة «سيرفانتيس» في اآلداب اإلسبانية ،1994
وجوائز النقد األدبي بالتوالي  1963و 64و.66
ولد يوسا في مدينة آريكيبا في البيرو عام  ،1936من مؤلفاته« :حرب
نهاية العالم»« ،امتداح الخالة»« ،من قتل بالومينو موليرو»« ،الفردوس على
الناصية األخرى»« ،البيت األخضر»« ،حديث في الكاتدرائية» ،وسواها من
األعمال الوفيرة .وقد ترجمت بعض قصصه ورواياته إلى اللغة العربية.

الزوايا الخمس

ولمناسبة صدور روايته األخيرة «الزوايا الخمس» ،أشار الكاتب البيروفي
الصادرة
العالمي ،خالل حديث له أجرته معه مؤخرا ً جريدة «الناسيون» (األ ّمة) ّ
في األرجنتين ،قال« :إن هناك مظاهر وإرهاصات تنبئ بقرب تغيير وشيك
طفقت تتجلى معالمه ،بدأت تشهده بلدان عدّة في أميركا الالتينية؛ كفنزويال
وبوليفيا واإلكوادور» .كما أبرز في السياق نفسه« ،أنّ بوادر الديمقراطية بدأت
في الظهور من جديد في األرجنتين على وجه التحديد» ،وقال« :هذا أمر يكتسي
أهمية بالغة ،ألنه ال ب ّد أن ينعكس بشكل أو بآخر على سائر بلدان المنطقة».
واعتبر أنّ الشعبوية أصبحت في تراجع ونكوص ،على صعيد منطقة أميركا
الالتينية» ،وقال إن أحداثا ً وتغييرات من هذا القبيل تدعو إلى التفاؤل في ما
يتعلق بمستقبل هذه المنطقة من العالم.
وأكد فارغاس يوسا خالل هذا الحديث أن وصول الرئيس ماوريسيو ماكري
إلى سدّة الحكم في األرجنتين من شأنه أن يم ّكن البالد من االنفتاح من جديد
على العالم مع بداية تطبيق إصالحات في عدد من المجاالت ،وتوفير الظروف
المواتية ،والمناسبة ل��ورود االستثمارات الخارجية وجلبها للبالد ،ومن
شأن هذا االنفتاح أن ّ
يبشر بآفاق واعدة في المستقبل .وانتقد يوسا الظروف
السيئة التي تم ّر بها الصحافة في الوقت الحالي ،على رغم أن المعلومات لم
تعد تعترف بالحدود ،ما أفضى إلى خلق نوع من االلتباس ،ذلك أنه ليس
وصحة أو مصداقية المعلومات التي أصبحت متداولة
هناك تقييم لمصداقية،
ّ
ومتبادلة في العالم.
وخالل هذا االستجواب ،أشار الكاتب البيروفي إلى أنه ال يدري إن كانت
الصحافة المكتوبة أو الورقية ستستم ّر في الصدور والظهور ،وفي الوجود ،إال
أنه يرى خالفا ً لذلك أن الكتاب ال ب ّد أن يستم ّر في الصمود ألنّ الناس ـ في نظره
ـ يؤثرون أن يض ّموا أو يحتضنوا الكتاب بين أيديهم لقراءته ،وليس من خالل
أقراص مدمجة أو لوحات إلكترونية.

«المدينة والكالب»

ولمناسبة مرور نصف قرن ونيّف على صدور «المدينة والكالب» ،الرواية
األول��ى للكاتب البيروفي ماريو فارغاس يوسا ،كانت األكاديمية الملكية
اإلسبانية ،وجمعية أكاديميات اللغة اإلسبانية قد أقامتا في هذه المناسبة
في مدريد حفالً تكريميا ً لهذا الكاتب ذائ��ع الصيت ،وأص��درت هذه الجهات
العلمية واألدبية واللغوية طبعة تذكارية خاصة من هذه الرواية التي ش ّكلت
االنطالقة األولى لهذا الكاتب ،وعهد القيام بذلك لدار النشر اإلسبانية المرموقة
«آلفاغوارا» ،وقد ت ّم توزيع هذه الطبعة الجديدة في األسواق اإلسبانية وفي
بعض بلدان أميركا الالتينية.
وفي التقديم الذي تصدّر هذه الطبعة نقرأ ما يلي« :أن ظهور هذه الرواية قد
ش ّكل خطوة مهمة في تجاوز إشكالية الهنود أو السكان األصليّين في أميركا
الالتينية ،وك��ذا في البحث والتنقيب عن الجذور والقيم السابقة للوجود
اإلسباني في القارة األميركية ،ما جعلنا نتقدّم نحو توفير أرضية يومية صلبة
معاصرة ،وتثبيت الحقيقة القائمة اليوم للمواطن األميركي المندمج والمتأقلم
كلّيا ً في وسطه ومجتمعه .وقد عالج الكاتب ذلك في قالب روائي ا ّتخذ أشكاال ً
جديدة مبتكرة في كتابة الرواية في األدب اإلسباني اعتمدت على تقنيات روائية
مج ّربة».
كما جاء في هذا التقديم« :هذا التجديد في الشكل والمضمون جعل من الكاتب
ّ
مؤشرا ً أساسيا ً للرواية اإلسبانو ـ أميركية
ماريو فارغاس يوسا مرجعا ً أو
المعاصرة» .وتندرج الطبعة الخاصة ضمن أعمال أخرى سابقة لرواية يوسا
أمثال« :دون كيخوته دي ال مانشا» لمغيل دي سيرفانتيس ،و«مئة سنة من
العزلة» لغابرييل غارسيا ماركيز ،و«الجهة األكثر شفافية» لكارلوس فوينتيس،
فضالً عن األنطولوجيات الشعرية لكل من بابلو نيرودا ،وغابرييال ميسترال
التشيليين .كما نجد في هذه الطبعة األنيقة بعض الدراسات التي كتبها لهذه
الغاية صفوة من األكاديميين من مختلف الجنسيات مثل ،خوسيه ميغيل
أوفييدو ،وخبيير سيركاس ،وكارلوس غارايار ،وإفراين كريستال من البيرو،
وفيكتور غارسيا دي ال كونشا ،وداريو فييانويبا من إسبانيا ،وجون كينغ من
الواليات المتحدة األميركية .كما أنجز الببليوغرافيا الخاصة بها الكاتب ميغيل
أنخيل رودريغيس ،وقام الباحثان كارلوس دومينغيس ،وأغوستين بانيسو
بإعداد معجم خاص بهذه الطبعة لشرح مفردات الرواية ،وإعداد فهرس لها،
وباب خاص باألعالم فيها.
رواية «المدينة والكالب» ترجمت حتى اآلن إلى ما يزيد على ثالثين لغة،
وتدور أحداثها في المعهد العسكري «ليونسيو برادو» ،حيث يتلقى المراهقون
والشباب في هذا المعهد بموجب التنظيم الداخلي تكوينا ً مدرسيا ً ثانويا ً تحت
تعليمات عسكرية صارمة .ويرى رئيس االكاديمية البيروفية للغة اإلسبانية
ماركو مارتوس« :أنه من وجهة نظر لغوية فإنّ لغة يوسا قد أدركت شأوا ً أو
بعدا ً عالمياً ،إنه يقدّم من دون انقطاع للعالم األسلوب أو الطريقة البيروفية في
التعامل مع اللغة اإلسبانية ،هذه الطريقة قد تجلّت بشكل واضح في هذه الرواية
األولى ليوسا أكثر من أيّ رواية أخرى ندّت عن قلمه ،وقد أهّ لها هذا التف ّوق في أن
تعرف في مختلف البقاع واألصقاع التي تتحدّث فيها اللغة اإلسبانية».

باكورة أعماله

باكورة أعمال يوسا «المدينة والكالب» لم تنشر كامل ًة في إسبانيا إلاّ بعد
رحيل الجنرال فرانكو ،إذ كان قد ُحذف عدد من صفحاتها ،كما أضرمت النيران في
عدد من نسخها في البيرو ،وهي رواية تقوم على محورين اثنين القهر السياسي
(السلطوي) والجسدي ،إنها انفجار لألحاسيس الدفينة ،والهواجس المكبوتة،
واآلالم المبرحة التي يعانيها الكائن البشري حيال
نفسه ،وذاته ،وكيانه ،ووجدانه ،والقسر أو
القهر الديكتاتوري الذي يثقل بكاهله ،وكلكله
عليه ،وتوقه الدائم لالنعتاق ،وتطلّعه للتح ّرر
نحو عالم مبدع طليق .يقول يوسا عن هذه
ال��رواي��ة ضمن مقابلة أجرتها معه الكاتبة
كوليت مرشيليان« :أعتقد أن فترة الطفولة
والمراهقة وكل ما يجري خاللها من تجارب
قاسية أو صعبة هي فترة حاسمة في حياة
ك ّل إنسان ،خصوصا ً في حياة الكاتب ،ألنّ هذا
األخير هو في موقع قول أو كتابة أو استرجاع
ما ترك أثره فيه ،فتطلع عليه هذه التجارب من
مرحلة المراهقة المؤثرة .لقد اكتشفت كل مشاكل
البيرو السياسية واالجتماعية خالل إقامتي في
تلك األكاديمية العسكرية ،وتأثرت بشدّة حين
لمست كم أن البيرو في مواقف محتدمة إن في
الوضع االقتصادي أو من ناحية العنف أو من
ناحية الفروق االجتماعية ،وك ّل المشكالت التي
تنتج عنها من نزاعات وعذابات .لقد نقلت هذا
العالم إلى روايتي األول��ى ،لكن األمر تك ّرر عندي
بأساليب مختلفة في روايات الحقة ،وأيضا ً كانت
لي تجارب أخرى في الحياة تو ّزعت انطباعاتي
عنها وأحاسيسي حيالها في كتب أخرى».
وع��ن س��ؤال ح��ول ه��ذه ال��رواي��ة أن كيف يراها
اليوم؟ وهل كان ليغيّر شيئا ً فيها؟ قال فارغاس
يوسا لكوليت« :بصراحة ،أراها بعيدة جدا ً وكأ ّنها
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ثقافة وفنون

أحب أن أغيّر فيها .ربما إذا كتبتها اليوم ستكون
في حياة سابقة لي .ولكن ال ،ال ّ
مختلفة تماما ً ألنني أنا تغيرت واكتسبت خبرات كتابية وحياتية مختلفة ،لكن
الكتاب هو ابن لحظته ،وتاريخه ،وموقعه ،وأنا أحبّه كما هو ،هناك في تلك
أحب فيه ك ّل المفاجآت التي حملها معه لي ،فهو الكتاب الذي
الحقبة ،وأكثر ما ّ
رجم إلى لغات عدّة».
جعلني أنتشر أكثر ،خصوصا ً بعد أن ُت ِ

في مواجهة الريح والتيار

هذا الكاتب يكاد أن يصبح ظاهرة فريدة في آداب أميركا الالتينية ،وإن لم
يكن كذلك فإنه على األقل ما زال يثير فضول النقاد والق ّراء واألوساط االدبية
في كل مكان ،فقد حقق لنفسه شهرة عالمية واسعة أوصلته إلى الحصول على
جائزة نوبل في اآلداب ،كما حظي بتكريم عدد من المحافل األدبية األخرى،
إنه رجل يعيش عصره مهووس ومسكون ب��اآلداب .لقد زاول يوسا مختلف
فنون القول ،اشتغل بالصحافة واألدب والنقد والدراسة ،إنه كاتب يحتل
مكانا ً مرموقا ً في آداب أميركا الالتينية ،فهو إلى جانب كارلوس فوينتيس
وغابرييل غارسيا ماركيز ،وقبلهما خورخي لويس بورخيس ،جميعهم ك ّونوا
جانبا ً من ذلك «الجيل الكبير من الك ّتاب المعاصرين» في أميركا الالتينية وهو
ال��ع��ال��م إل���ى أعلى
الجيل الذي حمل اآلداب في هذه المنطقة من
المراتب ،وأرقى المستويات شهر ًة وتكريما ً
وبعد صيت .لفارغاس يوسا كتاب بعنوان
«في مواجهة الريح والتيار» يلقي الضوء
على جوانب مه ّمة من حياته وإبداعاته ،إنه
في هذا الكتاب يس ّمي األشياء بمس ّمياتها،
إن��ه يقول« :يتعلق األم��ر بنصوص ت��ؤ ّرخ
ل��ظ��روف ،وم�لاب��س��ات ليست ذات أهمية
أدبية ،التي لم يعاملها الزمن بإشفاق ،إنها
جملة من التناقضات واألخطاء والتكهّنات،
بعيدة عن أيّ تكبّر أو خيالء ،أو ندم ممزوج
ببعض الحزن واألس��ى ،إنها انطباعات
وتسجيالت لبعض اآلمال والتطلعات التي
ذهبت أدراج الرياح وجرفها التيار» .ضد
هذه الرياح ،وفي مواجهة هذه التيارات
جذف فارغاس يوسا قاربه لمدّة نصف
ق��رن من ال��زم��ان ون� ّي��ف ،أي منذ صدور
روايته األولى «المدينة والكالب» .ففي
«مواجهة الريح والتيار» يطرح يوسا
وجهات نظره في شأن عدد من القضايا
السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية
ف��ي ال��ع��ال��م ،وخ��ص��وص �ا ً ف��ي أميركا
ّ
يبث الحياة في
الالتينية .هذا كاتب
األشباح ،إننا واجدون في هذا الكتاب
إش��ارات ومالحظات وتراجم ومقاالت
وي��وم��ي��ات وخ��ط��ب �ا ً واس��ت��ج��واب��ات
وتحقيقات واستطالعات تحدّد أفكاره
وقناعاته المبكرة.

سباقه المحموم نحو نوبل

إالّ أنه مع مرور الزمن وانسياب السنين ،صار يوسا يغيّر من آرائه األولى
التي كانت تضعه في مصاف المفكرين واألدباء اليساريين الذين يدافعون عن
العسفاء والكادحين ،ويأخذ بيد المحرومين والمظلومين ،إذ بعدما فشل في
 10حزيران  1990أمام آلبرتو فوغيموري (من أصل ياباني) في االنتخابات
الرئاسية في بالده البيرو ،ش ّد ال ّرحال إلى أوروبا ،وطفق يدغدغ المجتمعات
ّ
يشق طريقه المحفوفة بغير قليل من
المخملية واألوساط الماسية ،كما بدأ
الصعاب والمخاطر ،والمنافسات الشرسة نحو المؤسسة السويدية ليعانق
أكبر تكريم أدبي في العالم بحصوله عام  2010على جائزة نوبل في اآلداب،
بعد مرور  28سنة على حصول الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز على هذا
التكريم ،وكانت بين الكاتبين خصومة مفتوحة مستحكمة ،وال غرو فالمعاصرة
حجاب!
ينطلق يوسا في «مواجهة الريح والتيار» بمراجعة عميقة لصاحب رواية
ٍ
ضاف حول المجتمع
بعرض
«الغريب» األديب الفرنسي آلبير كامو ،وينتهي
ٍ
المفتوح وخصومه .وق��د أثبتت بعض ه��ذه المواضيع في الكتاب حسب
مضامينها ،ث ّم يمكننا أن نتتبّع أدب فارغاس يوسا ونقتفيه ونرصد تط ّوره،
خصوصا ً في ما يتعلق بمواضيع لها صلة بميادين اإلشتراكية والثورة
الكوبية ،ونيكاراغوا الساندينية ،ويتجلّى لنا في هذه الكتابات التزام الكاتب
إزاء قضايا أميركا الالتينية ،والحرية ،والديمقراطية ،والنم ّو االقتصادي،
وأوروبا والواليات المتحدة األميركية وبلده البيرو .وال ّ
شك في أن عددا ً من
المفاهيم والقناعات خالل نصف قرن قد تغيّرت بالنسبة إلى هذه المواضيع،
وي ّتضح لنا من خالل هذه الكتابات على سبيل المثال تأييده وإعجابه بالثورة
عنفوانها كطرح وعالج لمختلف المشاكل التي
ال����ك����وب����ي����ة ف��ي
تتخبّط فيها معظم بلدان أميركا الالتينية ،إال
أنه معروف عنه اآلن أ ّنه لم يعد يؤمن بهذا
الرأي ،ويعلن صراحة معارضته واختالفه
مع كوبا الكاسترية والراؤولية كذلك .كما
يعكس هذه الكتاب اتجاه الكاتب النقدي
المعروف عنه ،وكيف صارت مواقفه تتغيّر
وتتبدّل على امتداد الزمن بحسب ما تمليه
عليه ظ��روف الحياة ومستجدّاتها وما
أكثرها عنده.

ذكريات ومعايشات

ونجد ف��ي ه��ذا الكتاب استجوابات
مع ع��دد من القطاعات االجتماعية في
مختلف هذه البلدان ،كما أنه يعكس فترة
خصبة من حياة الكاتب ،وهي الفترة
التي عاشها في أوروبا في مرحلة شبابه
واختالطه بالحياة الثقافية والفكرية
فيها .ونجد بالتالي صدىً وانعكاسا ً
مجسمة في نقاشات
لتلك المعايشات
ّ
ح���ول مختلف ال��م��واض��ي��ع األدب��ي��ة
والفلسفية في ذلك الوقت ،فنجد على
سبيل المثال ع��روض �ا ً ح��ول سارتر
وك��ام��و وس��ي��م��ون دي ب��وف��وار .كما
نجد عددا ً من الطرائف ،والحكايات،
واألح���داث التي وقعت للكاتب في
ب��اري��س ،فضالً ع��ن تعاليق أخ��رى

مماثلة حول لندن ومدريد وواشنطن ،كما أ ّننا نجد في هذا المؤ ّلف معلومات
كان قد طواها النسيان أو ربما هي مجهولة حول انطباعات يوسا في خصوص
بعض األدباء الفرنسيين وأعمالهم مثل «البؤساء» لفكتور هوغو ،أو ذكرياته
حول الشارع والمنزل الذي عاش فيه كارل ماركس في لندن ،إضافة إلى
أحاديث عن أصدقائه في طور المراهقة والشباب« .في مواجهة الريح والتيار»
يحفل بالذكريات والمعايشات حول مختلف المواضيع مكتوبة بأسلوب سهل
وسلس ،يميل إلى الدعابة وروح النكتة والسخرية واالنتقاد ،إنه مرآة تعكس
حقائق واقعية عن حياة هذا الكاتب األميركي الالتيني بعيدا ً عن خياله المج ّنح
في قصصه ورواياته .وال ب ّد أن هذه الذكريات ،والمعايشات تلوح لفارغاس
يوسا اليوم ،تماما ً كما الحت للشاعر طرفة بن العبد أطالل خولة ببرقة ثمهد
كباقي الوشم في ظاهر اليد!
ماريو فارغاس يوسا مستق ّر في الوقت الراهن في إسبانيا حيث منحت له
الجنسية اإلسبانية منذ ما ينيف على عشرين سنة .كما ت ّم انتخابه عضوا ً في
أكاديمية اللغة اإلسبانية ،وفي إسبانيا ما فتئ يبدع في عالم األدب ،حيث يكتب
الرواية بوجه خاص ،ومن أشهر رواياته التي أحيطت بهالة واسعة من الذيوع
واالنتشار ،والتغطيات اإلعالمية في العالم الناطق باللغة اإلسبانية ،رواية
«حفلة التيس» وهي رواية تنتقد األنظمة الدكتاتورية في أميركا الالتينية .كما
أنه يدلي بدلوه بين الفينة واألخرى في عدد من القضايا السياسية،
واالجتماعية ،واالقتصادية التي تعرفها
إسبانيا وأوروبا وأميركا في الوقت الراهن.
قال ماريو بارغاس يوسا ذات يوم« :أنا
تلميذ سارتر ال��ذي يعتبر الكلمات أفعاالً،
ويؤمن أنّ األدب يغيّر الحياة ،غريب عصرنا
حيث اليمين ليس على اليمين ،واليسار ليس
في اليسار ،والوسط لم يعد في الوسط.»...
وما فتئ يوسا ينتقل بين هذه الجهات الثالث
منذ نصف قرن ونيّف كطائر السنونو متر ّنحا ً
متأرجحا ً بين هذا وذلك وذاك.
ك��ان ماريو فارغاس يوسا قد ف��از مؤخرا ً
بأ ّول جائزة دولية في اآلداب استحدثت أخيراً،
ّ
وتنظم ِباسم الكاتب المكسيكي العالمي الراحل
كارلوس فوينتيس في بلده المكسيك .وقد فاز
بهذا التكريم بحسب لجنة التحكيم« :نظرا ً إلى
مساهمته ال��واف��رة بواسطة اللغة اإلسبانية
في إث��راء التراث األدب��ي اإلنساني» .تبلغ قيمة
هذه الجائزة المادية  250.000دوالر أميركي،
وتصبح بذلك األعلى من حيث قيمتها المالية التى
تمنح في أميركا الالتينية وهي تفوق بكثير ح ّتى
قيمة جائزة «سيرفانتيس» في اآلداب اإلسبانية
التي كانت أعلى جائزة تمنح حتى اليوم في اآلداب
المكتوبة في اللغة اإلسبانية ،والتي تبلغ قيمتها
 160.000دوالر.
وقال يوسا في هذه المناسبة إنه لم يكن ينتظر
مزيدا ً من الجوائز األدبية بعد جائزة نوبل ،إال أن
هذه الجائزة لها وقع خاص في نفسه لصلتها بأحد
أكبر الشخصيات الثقافية في الحياة المكسيكية وهو كارلوس فوينتيس الذي
تع ّرف عليه في شبابه المبكر ،وأنه أعجب به إعجابا ً كبيراً ،خصوصا ً عندما
قرأ روايته «الجهة األكثر شفافية» .وقال لقد كان هذا العمل األدبي نقطة انطالق
لهذا الكاتب الذي سرعان ما سوف يح ّقق الشهرة العالمية الواسعة والذيوع
واالنتشار سواء ببعده األدبي العميق ،أو بدراساته الرصينة ،وأبحاثه القيّمة
في مختلف حقول األدب والنقد والخلق واإلبداع.
كما أ ّكد يوسا أنّ كارلوس فوينتيس قد ساهم بقسط كبير كذلك في التعريف
بأدب مختلف بلدان أميركا الالتينية في العالم ،وهذه القارة مدينة له كثيرا ً
في هذا الجانب .وإنه قد تصادف معه في حقبة انطالق ألبوم األدبي األميركي
الالتيني الشهير ،حيث اضطلع فوينتيس بدور أساسي وبارز سواء بأعماله
الروائية ذائعة الصيت ،أو بالتعريف بأعمال زمالئه الك ّتاب األميركيين
الالتينيين اآلخرين.
وقال إنّ اللغة اإلسبانية تعتبر اليوم من أوسع اللغات انتشارا ً في العالم
بعد اإلنكليزية.

حب في الثمانين!
ٌّ

وقد دافع يوسا بق ّوة عن مشروع بناء الصرح األوروبي الذي حقق للقارة
األوروبية األمن والتقدم والديمقراطية و 60سنة متوالية من السلم واالستقرار»
للمرة األولى في تاريخها الحديث .ولهذا ،فإنه يعتقد جازما ً أنه من األولويات
السياسية الضرورية التي ينبغي أن يتب ّناها المسؤولون األوروبيون ،إنقاذ
أوروب��ا والحفاظ على االسكينة والهدوء والتفاؤل .وأض��اف« :ينبغي إنقاذ
يعجلون بالحكم على فشلها ،والحقيقة أنهم
أوروبا من هؤالء المتشائمين الذين ّ
مخطئون في ذلك ،فنحن نعيش أو نواجه أزمة إقتصادية حادّة ،نتيجة الهدر
واإلسراف المبالغ فيهما ،وعدم تو ّفر الحذر الكافي لتفادي هذه األزمة من قبل،
كما أنه لم تتخذ االحتياطات الالزمة في الوقت المناسب ،والمجتمع هو الذي
يدفع الثمن اليوم».
وقال يوسا إن التضحيات التي يطلب من الشعب اإلسباني تقبّلها وتح ّملها
للخروج من األزمة االقتصادية واالجتماعية الحادّة التي تعرفها البالد ،هي
يوجهون انتقاداتهم أللمانيا في هذا
تضحيات ال ب ّد منها .وق��ال أن الذين
ّ
الخصوص مخطئون إذ ال ينبغي أن نعتب على ألمانيا ،بل يجب علينا أن نص ّفق
لها ،انها قد تغلبت على أزمة وحشية بغير قليل من االنضباط والتضحية
والصبر واألن��اة .إنها تغلبت على هذه األزم��ة بتضحيات الشعب األلماني
في المقام األول ،ثم بجدّية حكامها ومسؤوليتهم ،لقد أمكن أللمانيا إحياء أو
إنبعاث جثة سياسية واقتصادية هامدة وهي ألمانيا الشرقية ،وقال أن بعض
االيديولوجيات السياسية المتطرفة قد تقودنا إلى الشطط والمبالغات وقد
تصيب عدوى هذه الت ّرهات حتى كبار الكتاب والمفكرين في حجم جان بول
سارتر الذي كان ينساق وراء حماقات فكرية وفلسفية كبرى من هذا القبيل ال
حصر لها .وقال انه باعتباره كاتبا ً روائيا ً وحكواتيا ً فإنه ال يخشى من خوض
مغامرة الخيال في أعماله الروائية ألنه عنصر دفع باالنسانية إلى المزيد من
يشجع على البحث واالجتهاد والتقدم العلمي،
التأمل وإعمال الفكر ،كما انه
ّ
إذ يساهم ذلك كله في أن يجعل الحياة أحسن م ّما كانت عليه من قبل ،بل إنه
يساهم أيضا ً في التطور المذهل التي تعرفه الحياة في مختلف المجاالت.
يعيش فارغاس يوسا في الوقت الراهن ،وهو على عتبة الثمانين من عمره،
حب عارمة مع إيزابيل بريسلر ،وهي ام��رأة من أصل فليبيني تنتمي
ّ
قصة ّ
اإلسباني ،سبق لها أن تز ّوجت ثالثة من المشاهير
المخملي
اليوم للمجتمع
ّ
ّ
في إسبانيا ،وهم بالتوالي :المغ ّني العالمي خوليو إغليسياس ،والماركيز دي
كرينيون ،ووزير االقتصاد األسبق ميغيل بويير ،وقد عاب عليه أوالده ،وأقاربه،
وذووه ،وبعض أصدقائه ،وق ّرائه مقاطعته وهجره لزوجته وأ ّم أوالده بعد
خمسين سنة من العشرة!

المشاهد العربي اليوم لم يعد غبياً ،ولكنه ليس ذكيا ً بما يكفي حتى
موجه وإعالم
يحدّد اختياراته ويناقش مشاهداته .يعلم أنه أسير إعالم ّ
تجاري .األ ّول يهدف إلى «استحمار» ال ُمشاهد كي يبتعد عن السياسة،
وتبقى السلطة وأم��وال البالد والعباد والزعامة له .والثاني يبني
حضوره بالمفهوم التجاري والكسب المادي ،وال يهمه ما سيعرض،
المهم نجاح شركته اإلعالمية الفردية في استقطاب المعلِن وأمواله
بعيدا ً عن أخالقية المهنة والمصالح الوطنية .لذلك ،يش ّتت المتابع
ويعلم تشتته وضياعه .ففي لحظة ،يشعر أن ما يقدّم يخدم خطابه
وفي لحظة هو عد ّوه!
من هنا ،أصبح المشاهد العربي ليّنا ً أمام ما يعرض عليه ألسباب
حياتية مؤلمة ،وللقلق الذي يساوره في كل متطلبات زمانه ،ترك مهمة
التخطيط والعرض والطلب لغرف س��وداء ه ّمها العمل الجدّي على
تسطيحه وإبعاده عن واقعه ،وعدم معرفته بما يحاك إزاء قضاياه
المصيرية ،وتكوين شخصه وعنفوانه وب�لاده .أنهك هذا المواطن
المشاهد من الهزائم السياسية التي فرضت عليه إعالمياً .أبعدوا عنه
انتصارات حدثت لم يعتادها وأص ّروا أن يكون في الهزيمة .طلبوا منه
أن يخاف من شريكه في الوطن إذا خالفه الفكر والدين .فرضوا عليه
التقوقع والخوف من كل جديد في الفكر والسياسة واألدب والفنّ .
بحجة الحفاظ على الخصوصية.
سجنوه بتقاليد وع��ادات جاهلية
ّ
أخافوه من األحزاب التي في دورها فشلت في أن تكون البديل .وضعوه
في خانة التعصب الرياضي والفني والطائفي بعيدا ً عن السماح له
بتشغيل فكره في أسباب اختياراته ،وانعدمت الثقة بذاته وبطموحاته
ليصبح مجرد رقم يصرخ كلما طلب منه ،ويحدّد عدوه إذا سمع وشاهد
الموجه!
وقرأ إعالمه
ّ
المشاهد العربي الذي هرول من فضاء النظام الرسمي إلى الفضاء
التجاري كبديل ،أصيب بخيبة جديدة .فهذا البديل م� ّول من أموال
النظام الحاكم وتحديدا ً نظام البترول بواسطة شخصيات مقربة وتنفذ
مشاريعها مباشرة ،ما أتاح لها أن تقدّم سلعا ً ساذجة ال تحترم أصول
المهنة اإلعالمية وال الموهبة ،وه ّمها خلع مالبس المذيعة وفكر المذيع.
واأله ّم أن تقدّم ما يُبعد ال ُمشاهد عن ذاته ،ويغوص بالجنس والترفيه
المدروس غير المفيد والنعرات التعصبية في مواهب الغناء والرياضة!
ال ُمشاهد العربي يكره البرامج السياسية لك ّنه ينتظر أقوالها
وضيوفها ،ويبحث عن البرنامج الناجح إعالنيا ً وإعالميا ً وجدلياً ،أو
الالفت والمثير .وال يبحث عن فضائية معينة .المهم أن تقدّم شهوته
وحاجته الراهنة ،لكنه يهرب من الواقع المقزز إلى واقع قد يوصله
إلى االنفصام .يريد أن يتسلّى بعدما تل ّمس كذب غالبية الفضائيات،
وفبركاتها للخبر بما تشتهي سياسياً .وللحق ،نادرا ً ما نجد فضائية
تستحق لقب الصادقة .ال بل أنّ تغليب المصلحة السياسية على حساب
الموضوعية والحقيقة هذا لألسف ما يسود .صحيح أنّ هذه األخيرة ـ
أي الحقيقة ـ ال نستطيع استخدامها في بالدنا ومجتمعاتنا ألن نقلها كما
هي إعالميا ً تصنع الحروب األهلية والطائفية والحزبية ،ولكن بشيء
من الموضوعية في الطرح وعدم اخفاء مضمونها ،نعلّم الناس كيفية
التعود على معرفة الحقيقة!
نعم ،ثمة ع��دد من البشر ض� ّد معرفة الحقيقة ،واالرت��ي��اح لدعم
عنصريتهم وسياستهم الوحيدة ،والمطلوب من اإلع�لام أن يقول ما
يشبع رغباتهم ونواياهم وحقدهم .وهذا المرض لم يحصل بكبسة
ز ّر ،بل من ج� ّراء الس ّم الذي يقدّم عبر بعض اإلع�لام وبعض النظام
الحاكم من قبل زعيم المراحل بكل أنواعها .استطاع النظام العربي ذو
حكم «طال عمرك» أن يبلور مجتمعاته ،ويصنع شخصية متشابهة
بالتفكير وبالتصرف وبالتساوي في اختيار نوع الطعام والجنس
والمطرب والرياضي والشاعر .وبعد فوضوية الحركات التخريفية
التي قيل إنها ربيعية ،أخذ هذا المواطن المص ّنع والمبلور والمتح ّمس
للتغيير ،من دون أن يقوم بالجهد ،أخذ بالصراخ وباكتشاف أنه لن
المحلي ،بل هو شبيه باآلخر الغربي .وبسرعة ،وبواسطة
يكون كاآلخر
ّ
الميديا والغرف السوداء التي تديرها أنظمة تملك المال والحقد والفكر
الشيطاني ،أصبح هذا النفر ـ الفرد ـ المجتمع مدبلجا ً أسيراً ،وأحيانا ً
محنطا ً لحركة الميديا في الفضاء!
وبعد أن أتخم فردنا ومجتمعنا من ثرثرات نشراته ،وكشف المستور
عنه ،وسجنه في زعيمه حتى توصل إلى أن يتم ّنى الموت كرمال حياة
زعيمه ،ومشاهدته لمن سلّمه رايته أنه يحقن به في الليل والنهار
ض ّد شريكه وجاره وشبيهه ،وهو ـ أي زعيمه ـ يسهر ،ويقبّل ،ويأكل،
ّ
يخطط
ويتسامر مع من قيل له إن هذا هو عدوك .بعد ك ّل هذا ،ق ّرر أال
أو يجابه ،بل االن��زواء خلف شاشة ومطعم وطبخة ،وأب��راج اليوم،
والتنجيم وبرامج الحوارات المك ّررة والفارغة ،والدعارة ،والحوارات
المتش ّنجة والمشاكسة والتي تصل إلى الشتم وال َهبَل السياسي!
يعتقد المشاهد العربي أنه بذلك ح ّقق راحته وابتعد عن المشاكل من
دون أن يشعر أنه في عمقها هو الفحم الذي يستخدم .المرحلة خطيرة
إذا استمر هذا الفضاء األسود ،وتجعل المشاهد العربي صنما ً وقحطا ً
إذا داوم على مشاهدتها أو هرب منها إلى التسطيح و«االستحمار»
والالمسؤولية .االختيار صعب والمطروح أصعب!

«يا�سمين»...
�ضمن «مهرجان �سو�س الدولي»
يشارك الفيلم الوثائقي السوري «ياسمين» للمخرج السينمائي المه ّند كلثوم
في المسابقة الرسمية لألفالم الوثائقية ،ضمن «مهرجان سوس الدولي للفيلم
القصير» في المغرب ،بدورته التاسعة التي ستعقد من  5إلى  8نيسان المقبل.
ويشارك إلى جانب «ياسمين» في الئحة األف�لام الوثائقية القصيرة في
المسابقة ،نحو ثالثين فيلما ً عربيا ً وعالميا ً من :بلجيكا ،البحرين ،تركيا،
المغرب ،فرنسا ،مصر ،فلسطين ،والعراق.
وتضم لجنة التحكيم في ال��دورة التاسعة من المهرجان كل من المخرج
والمنتج البلجيكي سيلفاتور ليوكاتا ،ومن المغرب الممثلة هدى صدقي،
والمخرجان ابراهيم اشكيري وعبد الرزاق الزيتوني ،والناقدان السينمائيان
حسن أورايس وتوفيق ناديري.
وفيلم «ياسمين» ينتمي إلى نوعية األفالم الوثائقية ديكودراما ،ويتحدّث عن
معاناة األطفال السوريين خالل فترة األزمة ،ويستعرض آثارها على أحالمهم
وأفكارهم ونظرة هؤالء األطفال إلى مجريات الحرب الشرسة على أرضهم
وبيوتهم ومدارسهم؟ ضمن نظرة حالمة بمرآة أصابتها شظية ،لكنها ظلّت
تعكس صورة نقية لغ ٍد محمول على عطر الياسمين.
فيلم «ياسمين» من إنتاج «صورة الحياة لإلنتاج السينمائي والتلفزيوني»،
إخراج المهند كلثوم ،سيناريو منعم السعيدي والمهند كلثوم ،وبطولة األطفال:
هبة المرعي ،لونا األخ��رس ،سروت كبتول ،عبد الرحمن مصطفى .المخرج
المن ّفذ هنادي المحتسب ،مدير التصوير أسامة معنية ،كتابة التعليق والحوار
إنصاف سليطين ،التعليق الصوتي الفنان مالك المحمد ،مدير إدارة اإلنتاج
بسام خدام ،مدير اإلنتاج وسيم البرم ووائل البرم ،موسيقى تصويرية سعد
الحسيني ،مدير اإلضاءة جيهان قطيش ،مهندس الديكور علي خليلي ،التنسيق
اإلعالمي نور ملحم ،والمونتاج محمد البلخي.
يذكر أن الفيلم الوثائقي «ياسمين» يشارك حاليا ً في «مهرجان تطوان الدولي
لسينما بلدان البحر األبيض المتوسط» في مدينة طنجة في المغرب بدورته
الثانية والعشرين ،والتي تستمر لغاية  2نيسان المقبل.

