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«مطر حم�ص» ...حين تتف ّوق الإن�سانية على ال�سيا�سة والر�صا�صة!
دمشق ـ آمنة ملحم
في مدينة أثقلت روحها وحشية القتل ،ود ّمرت
معالمها همجية الحرب .في مدينة ربما أبرز ما بقي
من مالمحها وذاكرتها تلك الساعة التي لطالما تباهى
أهلها بخصوصيتها وروائع ذكرياتهم حولها .في
حمص العديّة ،لم يكن المخرج جود سعيد في
رحلة ترفيهية استم ّرت مئة يوم ،بل كان في رحلة
تثبيت جذور المرحلة ،ومحاولة غرسها في الذاكرة
كي ال تستطيع يد اقتالعها على م ّر الزمان.
هناك ،بين أنقاض أرهقت عيون كل من رآها على
الشاشاتّ ،
حط جود سعيد رحاله في وقت كان
اإلرهاب قد اج ُت ّث من المدينة القديمة قبل أيام فقط،
من دون أن يكترث وفريق عمله بالمخاطو التي قد
تلحق بهم في سبيل فنّ آمنوا به ،وعمل سينمائي
قدّموا من أرواحهم وقلوبهم وأحاسيسهم الكثير له.
حب وأمل ممزوجة بمطر الخير ،الذي
فكانت رحلة ّ
استم ّد منه أبطال الحكاية وسيلة عيشهم وعشقهم،
فكان «مطر حمص».
«يوسف» (محمد األحمد) ،و«يارا» ،ربما لو التقيا
في ظروف غير تلك التي جمعتهما تحت أنقاض
مدينة ه ّزها اإلرهاب واقتلع جذور عمارتها لما كانا
ليلتفتا إلى بعضهما .ال سيما مع اختالف وجهات
النظر لديهما في األحداث الدائرة في البالد .ولكن ألم
فراق أحبتهما وصفاء نسيج روحهما في معزل عن
الرفاهية والدالل الذي كان «يوسف» يصف «يارا»
الحب في وقت ال مكان فيه
به «يا مد ّللة» ،جمعهما
ّ
إال لأللم والحزن ،ليثبتا أن المحبة أقوى من أيّ
سالح قد يقف في وجه معتنقيها ،وبها فقط تتجلّى
معاني االنسانية بعيدا ً عن زيف السياسة وعبثية
الرصاصة.
«يوسف» و«ي��ارا» بطالن سينمائيان لحدوثة
متخيّلة لكنها تقارب حكايات الواقع حبكة وصدقاً،
لب األحزان ،ولكن لم
هي حكاية تحت األنقاض وفي ّ
يفارقهما األمل بالبقاء على قيد الحياة والدفاع عن

أرواح من أحبّا حتى اللحظة األخيرة من رحلتهما
المثقلة بدخان الحرب وضجيج المدفعيات وركام
مدينة عشقها نبض القلب .فكان عود «يوسف»
رفيقا ً في المشوار وأنيسا ً في وحشة المكان الخالي
حتى من أبسط سبل الحياة ،مع األب «حسين
عباس» الذي مدّهما طوال الرحلة بقوة التمسك
بالحياة ،وكان سبيل خالصهما في أكثر من محطة
استوقفتهما ،وكان بمثابة الرمق األخير لهما ،كما
أعطت شخصيته نكهة وروحا ً للحكاية امتزجت ما
بين جدّية األب ورسالته الروحية األسمى وخفة
ال��روح التي تبعث الضحكة ولكنها ضحكة ألم ال
مرح على حال أقرب ما يمكن تسميته «المضحك
المبكي» في بعض المواقف ،حيث أبدع عباس في
أداء هذا الدور الذي القى أصداء قوية خالل العرض
األول للفيلم مؤخراً ،وك��ان حديث الكثيرين فور
خروجهم من بهو صالة «سينما سيتي» ،مغادرين
حكاية «مطر حمص».

المؤسسة العامة للسينما المنتجة للفيلم،
بالتعاون مع «شركة أدامس برودكشن» اعتادت
دعم المخرجين الشباب .ففي كل إطالق فيلم جديد،
تدرك مسبقا ً أنها أمام معضلة توفير األماكن الالزمة
لألحبة الكثر الذين يصرون على حضور عروض
لمخرج شاب يمدّها بنكهة خاصة ،فيمزج ما بين
طعم حبه للسينما وشغفه بالحكاية المقدّمة مع
إص��راره على تقديم األفضل بعيدا ً عن أيّ عوائق
قد يراها البعض حجر عثرة في طريق أحالمهم.
فلم يكترث صاحب «مرة أخرى» بأي منها وحتى
روح��ه مستع ّد لبذلها في سبيل سينماه ،وهذه
المرة كان شركاء رحلته على السوية نفسها من
العشق والتضحية ،إذ يؤكد الفنان محمد األحمد في
حديث إلى «البناء» أنهم ص ّوروا الفيلم بعد خروج
المسلّحين مباشرة من حمص القديمة ،وعلى رغم
الخطورة التي قد تصادفهم ،من خالل العبوات
الناسفة واأللغام ،أص��روا على المغامرة التي قد

يراها البعض ضربا ً من الجنون .إال أن الفن يجب
أن يقدّم رسالته بكل الوسائل ،كما أن تجربة «مطر
حمص» تستحق تلك التضحية ،والفنان يجب أن
يتواجد بحكم مهنته في أيّ مكان كما أفراد الجيش
العربي السوري.
الفيلم يشدّد على أن سورية ستعود ،وأن مطر
الخير سيمأل حمص من جديد.
الفنانة لمى الحكيم خرجت من العرض وشعور
الغبطة والسرور يمأل قلبها ،مؤمنة بأن الفيلم حمل
الكثير من الرسائل الهامة والعواطف واألحاسيس
اإلنسانية .وترى أنها بحاجة إلى مشاهدته ألكثر
من م ّرة.
الطفالن الذين رافقا «يوسف» و«يارا»« ،بيتر»
و«جيسيكا» كانا أيضا ً بطلين حقيقيين لم تق ّل
مكانتهما عن مكانة أيّ بطل في الفيلم .وأظهرا ـ
ال سيما «بيتر» ـ موهبة تستحق االلتفات إليها
وتنميتها في عالم الفن واإلبداع.
كاميرا جود سعيد حرصت ط��وال الفيلم على
إظهار روح المكان ،وجعلت منه بطالً أساسيا ً ومن
حوله تتح ّرك الشخوص بالتصاق كبير به مع
موسيقى تصويرية موفقة لم تق ّل أهميتها وتأثيرها
عن ال��ح��وار .وبقيت أرجوحة األم��ل المطلّة على
حب البطلين ولحظات
حمص كلّها والتي جمعت ّ
حكايتهما األخيرة بين الدمار ،أرجوحة لن ينساها
ك��ل م��ن تابع «مطر ح��م��ص» .فهي تحمل األم��ل
بمخاض جديد قد تشهده المدينة الجريحة ،وال
ب ّد أن تشهده مع أشخاص مهما اختلفت وجهات
نظرهم وأفكارهم ،ال يستطيعون سوى أن يحبوها.
«مطر حمص» المأخوذ عن قصة للصحافية
سهى مصطفى ـ «وقت لالعتراف» ـ لم يعكس وجهة
نظر أحادية ،ولم يدع للسياسة أو الدين مكانا ً بارزا ً
الحب واإلنسانية .فكان
فيه ،بل انحاز وبشدّة إلى
ّ
وحب الحياة والتقاء األرواح غايته
حب المكان
ّ
ّ
األسمى.

« »NBNو�أهم الأعمال الدرامية والكوميدية خالل رم�ضان
تخص
مع حلول شهر رم��ض��ان ،اخ��ت��ارت شاشة « »NBNأن
ّ
مشاهديها بعدد من أهم األعمال الدرامية والكوميدية لعام .2016
السباقة وانتقلت إلى ّ
البث عالي الجودة « »HDمنذ
فبعدما كانت ّ
حوالى شهر ،اختارت « »NBNأن تعرض باقة مميزة من المسلسالت
واألعمال الرمضانية في هذا الشهر .ويشارك في هذه األعمال عدد
ص ّورت هذه المسلسالت
كبير من أه ّم الممثلين والنجوم العرب ،وقد ُ
بميزانيات ضخمة وتقنيات حديثة.
أما أهم األعمال التي ستقدّمها « »NBNفهي« :راجل وستّ ستات».
مسلسل مصري كوميدي من نوعية كوميديا الموقف ،ويأتي في حلقات
رب
منفصلة ،حيث تحمل كل حلقة أو حلقتين قصة مختلفة ،من خالل ّ
األسرة «عادل» الذي يقوم بدوره الفنان أشرف عبد الباقي ،ويتعرض
لمجموعة من المواقف اليومية المليئة بالكثير من المفارقات الكوميدية
مع جميع أفراد عائلته الذين يعيشون معه في المنزل نفسه :زوجته،
والدته ،شقيقته ،حماته ،شقيقة زوجته ،ابنته ،إضافة إلى صديقه

رمزي الذي يعمل معه.
«أحمر» .بطولة عبّاس النوري وسالف فواخرجي .مسلسل شيّق
فيه الكثير من الشخصيات المر ّكبة التي يلعبها أهم نجوم العالم
العربي .يؤدّي عباس النوري دور «خالد» ،المحامي والقاضي في
«جهاز الرقابة والتفتيش» .تبدأ حكاية المسلسل من مقتله ،بينما
تشهد الصحافية «سماح» (سالف فواخرجي) هذه الجريمة ،وتحاول
البحث في مالبساتها من خالل تحقيق صحافي ،يسير بموازة عمليات
التحقيق الجنائي.
«يونس ولد فضة» .يطرح المسلسل قضية تجعلنا نغوص في
أعماق الصعيد ،وذلك من خالل شخصية أحد أباطرة الصعيد (يونس
شهاب) الذي يقوم بتحقيق كل ما يريد بكل الطرق المشروعة وغير
المشروعة ،وسوف يسلط العمل الضوء على عدد من قضايا الفساد
المستوطنة في بعض مناطق الصعيد ،والتي ال تجد من يواجهها.
«بال غمد» .قصة استخبارية بوليسية ،نشهد فيها صراع السوريين

في ما بينهم خالل عامَي  2011و ،2012حيث يستعرض لنا المسلسل
النزاع بين المتشدّد دينيا ً والذي يتح ّول إلى «زعيم مسلّح» مع الدولة
بكل ما فيها من صواب وخطأ ،حيث تتضح لنا معادن السوريين بكل
تبايناتها ،الموالي الشريف ،المعارض الشريف ،الموالي المخطئ،
والمعارض المخطئ.
«مدينة النارنج» .يدور العمل في إطار كوميدي حول مدينتين
بينهما صراع كبير ،يحكم األولى طلعت زكريا ويحكم الثانية أندريه
سكاف ،يقع بينهما عدد من المشاكل ،حيث يكون هناك إسقاط وإشارة
إلى األحداث التي تدور على الساحة العربية.
«بقعة ضوء  .»12مسلسل اجتماعي متميز ،عبارة عن قصص
منفصلة في حلقات درامية وكوميدية متنوعة للحياة العامة .بطولة
نخبة من النجوم أمثال :أيمن رضا ،أمل عرفة ،باسم ياخور ،عبد المنعم
عمايري ،جرجس جبارة وغيرهم .يعتبر هذا العمل واحدا ً من أنجح
األعمال السورية ،وشارك فيه عدد كبير من نخبة الممثلين السوريين.
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«تعالوا ِّ
نغن ل�سورية» ...ينطلق من دم�شق

رانيا مش ّوح
دم��ش��ق س��ي��دة ال��ح��رف واللحن،
ّ
تخط كل يوم رسالة
عنوان الفنون،
إبداعية للزمان .حتى وهي في أش ّد
ال��ظ��روف ،ل��م تتخ ّل ع��ن حضارتها
ومكانتها عبر التاريخ.
م� ّ
��ؤخ���راً ،اف��ت��ت��ح ب��رع��اي��ة وزي��ر
الثقافة عصام خليل وبالتعاون مع
مديرية المعاهد الموسيقية والباليه،
ب��رن��ام��ج ال��م��س��اب��ق��ات الغنائية
للمواهب السورية لمختلف الفئات
ِّ
نغن
العمرية .تحت عنوان «تعالوا
لسورية» ،ويرافقه إط�لاق مشروع
«معا ً للموسيقى» ،وذل��ك في فندق
«شيراتون» ـ دمشق.
اف��ت��ت��ح ال��ح��ف��ل ب��س��ام أب���و غنام
م��ع��اون وزي���ر ال��ث��ق��اف��ة ،وق��د أدل��ى
ب��ح��دي��ث إل���ى «ال��ب��ن��اء» ج���اؤ فيه:
«رسالتنا تب ّني المواهب الشابة
واليافعة ضمن هذا البرنامج ،لنجعل
العالم يرى أن سورية ولاّ دة وقادرة
على خلق النجوم وال��ف��نّ والسالم
والمحبة .برنامجنا عبارة عن إطالق
المواهب السورية إلى العالم .ومن
هنا ظهر عدد من المطربين ،فمن لم
ِّ
يغن ف��ي س��وري��ة ل��ن يشتهر .وفي
ه��ذا المهرجان ال��ذي تتبناه وزارة
الثقافة ،نقدّم بالتعاون مع معهد
صلحي الوادي ،ورش عمل في مجال
السولفاج والغناء وتعليم اآلالت
الموسيقية».
كما ت��ح��دث محمد زغ��ل��ول مدير
المعاهد الموسيقية والباليه إلى
«البناء» عن ه��ذا المهرجان قائالً:

أهمية هذه البرامج اليوم ،أ ّنها انطالق
ببرنامج س��وري وم��واه��ب سورية
ولجنة سورية ،أفضل من أن نسمع
مواهبنا في الخارج ،وثمة مواهب
كثيرة تتع ّرض للظلم في الخارج.
لذلك ،أقمنا برنامجا ً سوريا ً بامتياز.
وأيّ ش���يء ف��ي ال��ب��داي��ة يتع ّرض
للصعوبات لكننا نحاول تجاوزها
معاً ،ومن هنا كان دور األستاذ محمد
ح��ب��اب وم��دي��ري��ة المعاهد ووزارة
الثقافة للعمل على بناء الطفل إنسانيا ً
وثقافيا ً من خالل رسالة الموسيقى
التي رسالة محبة وسالم للجميع.
وم��ن هنا سيكون دورن���ا كإشراف
ف ّني وسنقدّم تدريبا ً للمشاركين
وسنعمل على بنائهم موسيقيا ً من
حيث تدريب الصوت وكيفية إصداره
وطريقة لفظ الكلمات وكيف يتم ّكن
المتد ّرب من سماع نفسه بطريقة
صحيحة ،وكيف يسمع الغناء مع
الفرقة والوقوف على المسرح ليكون
مع الجمهور في ه��ذه النقطة .دور
مديرية المعاهد يتمثل في اإلشراف
ال��ف � ّن��ي ال��ب��ح��ت ،وس��ي��ك��ون معنا
أساتذة مد ّرسون في الغناء كاآلنسة
إيناس لطوف واآلنسة همسة منيف
واألستاذ سومر نجار واألستاذ كمال
سكيكر والمايسترو عدنان فتح الله
لإلشراف على اللجنة.
ب���دوره���ا ،ت��ح��دث��ت ت���اال ح��دي��د،
المديرة التنفيذية للشركة الراعية
ورئيسة قسم اإلع�ل�ام ف��ي الحفل:
نشكر الوزارة لك ّل ما قدّمته من دعم
ورعاية للبرنامج .هذا البرنامج هو
برنامج رعاية للمواهب السورية

أسوة بالبرامج الكثيرة والمتنوعة
التي ق ُدّمت فيها مواهبنا ُ
وظلمت فيها
بنا ًء على أحكام خاطئة .ومعنا عدد
من هؤالء المشاركين الذين ُظلموا.
وأضافت :األستاذ محمد صفوان
ح��ب��اب ق��ام برعاية ه��ذا البرنامج
ونحن نعترف بالتقصير حيال عدم
قيامنا بهذه البرامج من قبل .واليوم
سنثبت للجميع أننا سنضع مواهبنا
تحت حمايتنا ورعايتنا.
أم��ا المحامي طليع ناصر ،والد
المتسابق السوري عالء ناصر الذي
ش��ارك ف��ي برنامج «ف��وي��س كيدز»
في المرحلة السابقة ،فحدّثنا قائالً:
نحن هنا للمشاركة في أفراح سورية
ونصرها ،ولنا الشرف في المشاركة.
وباعتبار ع�لاء ش��ارك ف��ي برنامج
خ���ارج س��وري��ة أحببنا أن نكون
ضيوف ش��رف .نحن ينقصنا مثل
هذه البرامج في سورية .من الممكن
أن تكن اإلمكانيات أكبر في برنامج
« ،»mbcلكننا نعتبر أن بلدنا أولى
في أن تكون مواهبنا لنا ونجومنا
لنا ،ونساهم في أيّ مناسبة ضمن
وطننا.
ك��م��ا لفتت ال��م��ش��ا ِرك��ة كاترين
شلغين إلى سبب مشاركتها ضمن
هذا البرنامج قائلة :أحببت أن أشارك
في هذا البرنامج كي أتمكن من إيصال
صوتي إلى الناس في وطني الحبيب
سورية .وفي ظل هذه الظروف من
المهم أن تظهر المواهب السورية
إلى العالم وإلعطاء الفرحة لوطننا
الجريح .

كارلو�س فوينتي�س في ذكرى رحيله الرابعة� ...إ�شكالية الهوية المك�سيكية بين التاريخ والرواية
*

ّ
الخطابي
} محمد محمد

في الخامس عشر من أيار المنصرم  ،2016حلّت
الذكرى الرابعة لرحيل الكاتب المكسيكي كارلوس
فوينتيس الذي رحل عن عالمنا في التاريخ نفسه
من عام  .2012يعتبر فوينتيس من أعظم الكتاب
المكسيكيين الذي أدرك منزلة رفيعة ،وتب ّوأ مكانة
مرموقة في اآلداب الناطقة بلغة سيرفانتيس ،في
بلده المكسيك وفي إسبانيا ،وفي مختلف بلدان
ّ
تخطت هذه األصقاع
أميركا الالتينية ،بل إنّ شهرته
الجغرافية الشاسعة إلى العالم.
ح��اول كارلوس فوينتيس في مختلف أعماله
أن ي��ق�دّم للقارئ تفسيراتٍ  ،ورم����وزاً ،وأب��ع��اداً،
ألساطيرالعالم األميركي الالتيني القديم السابق
للوجود الكولومبي في هذه القارة ،فيبدأ بفصل
من كتابه «األيام المص ّنعة» ( )1954ث ّم ينتقل إلى
رواية «الجهة األكثر شفافية» ( )1958ثم تواجهنا
نصوص ترجع بنا إلى كتابه «موت أرتيمينو كروث»
( ،)1962و«غنائية العميان» ( ،)1964و«أرضنا»
( ،)1975و«جرينجو العجوز» ( ،)1985التي
تح ّولت إلى فيلم سينمائي ،و«أيام مع كورا رياث»
( .)1999وفي حالة واح��دة وهي كتابه «المرأة
الدفينة» ،يخبرنا فوينتيس أنّ مضامين هذا
الكتاب قد ت ّم توسيعها ،حيث تطفو على سطح
هذه النصوص جميعها مواضيع ومشاهد وأحداث
لها صلة بهذا البلد األميركي الالتيني الكبير ،وهو
في ط��ور التكوين خ�لال «االكتشاف» ،فضالً عن
معالجته إلشكالية اللغة والهوية فيه ،وفي مختلف
مناطق ،وأصقاع بلدان القارة األميركية البكر.
ولكارلوس فوينتيس كتاب آخر تحت عنوان
«ش��م��وس المكسيك ال��خ��م��س» وه���و ن���وع من
األنطولوجيا أو دراسة مستفيضة حذا فيها حذو
ك ّتاب آخرين من أميركا الالتينية أمثال ألفونسو
ريجيس ،وأوكتافيو ب��اث ،وإدواردو غاليانو،
وميغيل أنخيل أستورياس ،وسواهم ،وكان الهدف
من وراء وضعه هذا العمل األدب��ي ،اكتشاف روح
المكسيك ،واستكناه أمجادها ،واستبطان أعماقها،
واس��ت��غ��وار أساطيرها ،وتسليط األض���واء على
تاريخها ومعاناتها ،بدءا ً بعالم األزتيك والمايا،
حيث يأخذنا فوينتيس ف��ي ج��والت تاريخية،
نقدية ،تحليلية لمختلف األساطير القديمة في
بحور تاريخها الضاربة في القدم ،وتأ ّمل أهراماتها
الشاهقة التي أقامها شعب المايا الذين أصبحوا
�ح بعد (الغزو)
بعد «االكتشاف» أو بمعنى أص� ّ
يؤلفون مجتمعا ً مركبا ً تركيبا ً معقداً ،ومج ّزءا ً في
وقت واحد ،وهم يدخلون عالم الثورة المعاصرة.
مشاهد تترى وتتوالى نصب أعيننا م��ن ال��دم،
والموت ،والدمار ،والظلم ،والقتل ،والتنكيل ،وحرق
البشر ،وتعذيبهم منذ وص��ول اإلس��ب��ان إل��ى ما
أصبح يعرف بـ«العالم الجديد» ،ويطلق المؤلف
على ذلك مصطلح «ضد االكتشاف» أو «االكتشاف
المناقض أو المناهض ل�لاك��ت��ش��اف» .ويشير
كارلوس فوينتيس إلى أنّ غارات كتائب «سانشو
فييا» في شمال البالد ،ومحاربي «إميليانو زاباتا»
ف��ي ال��ج��ن��وب ،ج��اءت ر ّد فعل عنيفا ً على موت
«شمس المكسيك الخامسة» ،حيث م��ات معها
العالم المكسيكي للسكان االصليين الهنود أرباب
األرض .وهذه الشموس الخمس التي يتحدّث عنها
فوينتيس ويوظفها في أعماله اإلبداعية مستمدّة
من األساطير المكسيكية القديمة.

أن تحلم بالماضي
أن تجعله ح ّيا ً نابضا ً

ويخبرنا كارلوس فوينتيس في كتابه أنه عندما

كان يحاضر في جامعة «هارفرد» األميركية كان
يحدّث تالمذته األميركيين عن تاريخ المكسيك
القديم وس ّكانها األصليين ،فكان يعود بهم إلى
تاريخ اإلغريق والرومان فكانوا يقولون له :لماذا
تذهب بعيداً؟ فكان يسألهم إذن متى يبدأ التاريخ
بالنسبة إليهم؟ فكانوا يجيبون جميعاً :إنه يبدأ
عام  1776أي أنّ تاريخهم في منظورهم يبتدئ
بعد االستقالل ،استقالل أميركا ،وقبل ذلك فليس
هناك تاريخ.
إنّ التاريخ حسب فوينتيس يقوم على المنطق،
في حين أنّ األدب ينطلق من المشاعر واألحاسيس،
واألدب يسمح للشعوب بل يح ّثها على أن تحلم
بماضيها ،والحفاظ عليه حيا ً نابضا ً أمامها.
ك��ان ال��ق��رن ال��ع��ش��رون ،كما يبين فوينتيس
هو تاريخ البحث المضني عن الماضي البعيد،
ومحاولة تكييفه مع الواقع الجديد ،أي استرداد
الهوية الضائعة بعد القطيعة التي أحدثتها
التدخالت األجنبية إسبانية كانت أم فرنسية أم
إنكليزية أم أميركية ،التي كانت تقدّم وجبات جاهزة
لجمهوريات نيسكافية (!) ،أي «ديمقراطيات»
حسب النموذج الغربي التي ال تتوافق وال تستجيب
لمطالب ،وتطلّعات بلدان أميركا الالتينية المكلومة
والمع ّذبة.
وك��ان ل��زام �ا ً على ه��ذه البلدان أن تبحث عن
تجسدت في كتابات كبار
هويتها الضائعة التي
ّ
ك ّتابها ومبدعيها ،ولكن بعد بحثٍ مضنٍ استم ّر
زهاء خمسة قرون ،أي بعد أفول خمس شموس في
لغة السكان األصليين.
وبخصوص المزج بين الرواية والتاريخ في
كتابه يشير كارلوس فوينتيس إلى طرفة وقعت
للكاتب الكولومبي الراحل غابرييل غارسيا ماركيز،
والروائي فيردريك فورسايت بخصوص رواية هذا
األخير «ابن آوى» ،فقد ه ّنأ ماركيز فورسايت على
روايته ولكنه ح ّذره من« :أنّ الكتاب يتض ّمن خطأ
فادحاً .فسأله فورسايت :ما هو؟ فأجابه ماركيز:
أنّ ديغول لم يقتل .فأردف فورسايت قائالً :ح ّقا ً إنّ
الجنرال ديغول قد خرج بسالم من عملية االغتيال،
فقال صاحب «مئة سنة من العزلة» عندئذٍ :آه ،
ولكن إذا كنت قد قلت في روايتك أ ّنهم قتلوه بعد
مرور مئة سنة فتلك ستكون الحقيقة.
وقال فوينتس إذا كان الكاتب الفرنسي ميشيليت
ّ
الحق في أن يحلم بمستقبله،
قد قال :إنّ الشعب له
ّ
الحق كذلك أن يحلم
فإ ّنني أق��ول إنّ الشعب له
بماضيه كذلك .أن تحلم بالماضي ،أن تجعله حيا
نابضا ً أمامك .فوينتيس مقتنع بهذا المعنى فليس
هناك حاضر حي ،وال ماض ميت.

فوينتيس المثقل
بالهواجس واالنشغاالت

إننا واج���دون في مجموعة قصصية للكاتب
كارلوس فوينتيس بعنوان «كونستانسيا وقصص
أخرى للعذارى» ،فوينتيس السريالي ،وهو يعانق
أبا السريالية أندريه بريتون ،منذ قصصه األولى
التي تناول فيها إشكالية الهوية المكسيكية مثلما
عمل كل من أوكتافيو ب��اث ،وصمويل رام��وس،
كما نجد ف��ي ه��ذه المجموعة فوينتيس المثقل
بالهواجس ،والقلق والهموم واالنشغاالت التي
وتفجرت في
صاحبته في مختلف مراحل عمره،
ّ
مختلف إبداعاته وأعماله ،فنلتقي بالتالي بالموت،
ومدينة مكسيكو سيتي ،والشرائح االجتماعية
المختلفة ،ون��وازع الخير والش ّر ،ومظاهر التظلّم
والمعاناة.
ا ّتسمت نظرة فوينتيس في ه��ذه المجموعة
بالجدية والتجديد ،وق��د راع��ى فيها التح ّوالت

اإلسفاف ،يذهب فوينتيس في كتابه إلى القول:
إن «سانشو فييا» يظهر أو يبدو في «القاطنون في
األسفل» مثل «السيد» من نوع جيد أو مثل نابليون
مكسيكي ،في الوقت الذي يقول فيه أن «فييا» إنما
ّ
ينقض ويغرس منقاره الفوالذي
هو صقر أزتيكي
في رأس األفعى «فيكتوريا نوويرتا» والمغزى هنا
ذو سخرية عميقة ،فأسويال في الواقع إ ّنما كان
يضع قدميه في حقل ملغوم لمواجهة أنصار «فييا»
الذين كانوا يسيطرون على مدينة «خواريث» وال
يتعلق األمر بإزاحة أصنام أو استبدالها بأخرى،
وإنما كان أسويال يساهم في تأجيج أوار الثورة
وزيادة إضرامها ،وكان فوينتيس خاطئاً .هذا ما
القاص البارع رولفو نفسه عندما كان على قيد
قاله
ّ
الحياة (توفي .)1986

الشاعر بابلو نيرودا...
صوت الشعب

السياسية واالجتماعية للمجتمع المكسيكي
واألميركي واإلسباني .وهو يتناول هذه التح ّوالت
بالتحليل ال��دق��ي��ق ليس ل�لأوس��اط والثقافات
المذكورة وحسب ،بل بمقدرته الفائقة على تعرية
أوجه ثقافات أخرى ورصد مالحظات ذكية ،سواء
فيما يتعلق ب��أف��راد أو جماعات أو بلد أو ق��ارة،
العنوان في ح ّد ذاته «كونستانسيا وقصص أخرى
للعذارى» يبين أنّ المرأة تشكل عنصرا ً مه ّما ً فيها،
وهكذا نجد كونستانسيا تتأرجح بين الحياة
وال��م��وت ،كما نجد المرأة تموت في قصة «أمير
نصا ً
قصة «عاشت سمعتي» فتقدّم لنا ّ
لوماس» أما ّ
أكثر قلقا ً واحتداماً ،وأبعد عمقا ً ضمن المجموعة.
المرأة إذن في هذه القصص مسكونة بالموت ليس
كمصير فردي محتوم ،بل كعنصر م ّتصل .فالموت
هو التفصيل المباشر للحياة أو الجانب اآلخر لها.
كما تولي المجموعة قيمة كبرى وأهمية قصوى
للمعارف الغيبية .إلى جانب العلم ،تلك المعارف
ال تأتينا من إعمال العقل المباشر ،بل من الجوانب
العميقة أو الدفينة فينا ،أو من ماضينا البعيد أو من
تاريخنا الغابر السحيق الذي أسدل الغزاة عليه
ستائر النسيان.
ويعتبر عنصر الزمن في هذه القصص جانبا ً ذا
أهمية خاصة في هذه القصص ،وليس المقصود
هنا بالزمن الوقت المتوالي المنصرم ،بل إ ّنه
زمن ال يخضع للقوانين الفيزيائية ،وال ينصاع
محطما ً
ّ
للنواميس الطبيعية .فاألمس يلج في اليوم
كل الحواجز ،وهذا المزج يخلق ج ّوا ً من الغموض
واإلبهام والحيرة والتساؤل والسحر ،ويظهر لنا
هذا بشك ٍل جلي في قصة «عاشت سمعتي» إذ نجد
فيها شخصيتين تاريخيتين متباعدتين في زمن
وجودهما (روبين أوليفيا في القرن العشرين)
و(بيدرو روبيو في القرن الثامن عشر) يلتقيان في
وقت ما من الزمن .كما نجد كونستانسيا في القصة
تحمل االس��م نفسه ،مع أنها تنتمي إل��ى زمنين
متباعدين كذلك ،زمن الحرب األهلية اإلسبانية،
والزمن الحاضر .كارلوس فوينتيس وكأني به
يطرح علينا في هذه النصوص التساؤل التالي :هل

يوجد في األمس ذنب ينبغي لنا التكفير عنه؟

بين كارلوس فوينتيس
وخوان رولفو

عندما ص��در كتاب ك��ارل��وس فوينتيس الذي
يحمل عنوان «العالم الجديد الشجاع» (الحماسة،
الخيال ،واألسطورة في الرواية األميركية الالتينية)
بعث الكاتب المكسيكي «غيابا تيستافيكو» برسالة
إلى فوينتيس يعاتبه فيها عن بعض اآلراء الواردة
في نصوصه حول الكاتبين المكسيكيين الكبيرين
خوان رولفو وماريانو أسويال ،حيث لم يكن رولفو
يخفي غيضه بشأن بعض هذه اآلراء التي كان
يراها متطرفة في الغل ّو حول بعض أعماله وأعمال
أسويال ،تيستافيكو كان يعتقد أن فوينتيس عندما
أفرد في هذا الكتاب ما ينيف على عشرين صفحة
من النثر ال� ّ
�وض��اء ح��ول رواي��ة «ب��ي��درو بارامو»
الشهيرة لرولفو التي حققت نجاحا ً منقطع النظير
ان��زع��ج ه��ذا األخ��ي��ر ق��ائ�لاً :لقد ح��� ّول فوينتيس
شخص رومانتيكي يموت نتيجة
«ب��ارام��و» إلى
ٍ
الجرح الذي فتحه في حبّه المستحيل لـ»سوزانا
سان خوان» ،لقد راقني هذا االجتهاد ،إال أن ذلك غير
صحيح ،فبيدرو بارامو إنما قتله في العمق عداؤه
لنفسه ذاتها ،إنه رجل يكره الجميع ،وهذه الكراهية
التي تغلفه انقلبت ضدّه فيقتل فوق األرض نفسها
التي طالما زرع فيها بذورالش ّر واألحقاد والضغينة
على امتداد عقود من القساوة والتسلّط واالستبداد،
ويعتب رولفو عن الخياالت والشطحات والتوهّ مات
المتشابهة في نصوص فوينتيس ،إذ هو ال يمكن أن
يكون بالضرورة عالما ً بشؤون التربية واألمراض
التي تفتك باإلنسان ،إلى جانب عل ّو كعبه في الفنّ
الروائي .كما ذهب فوينتس في هذا الكتاب إلى أن
رواية «القاطنون في األسفل لماريانو أسويال» هي
ّ
منحطة» فهي تك ّرر الحماسة على
«ذات حماسة
طريقة الفارس القشتالي نفسها «السيد»( ،القرن
الحادي عشر) وكان خوان رولفو يستشيط غضباً،
إذ لم يكن يؤمن ب��أنّ «أسويال» يمكنه قول ذلك،
فهو أبعد ما يكون عن هذا الهراء أو الوقوع في هذا

ك��ان ك��ارل��وس فوينتيس يعتبر شيلي ليس
موطن الشعراء المجيدين في أميركا الالتينية
وحسب أمثال :ويدوبرو ،ميسترال ،نيرودا ،بارا،
روخاس ،بل إنه موطن كبارالروائيين كذلك أمثال
دون��وس��و ،إدواردز ،دورف��م��ان ،فوجيت ،وفرانز.
يخبرنا فوينتيس أنه يشعر بمحبة وميل كبيرين
لشيلي ليس فقط على إعتبار هو موطن خلّه األثير
الشاعر الكبير بابلو نيرودا ،بل بحكم أنه عاش
فيه ردح �ا ً من الزمن ،خاصة إ ّب��ان سنوات عمره
األولى كما يقول ،عندما كان عمره يتراوح بين 11
و 15سنة ،وف��ى ه��ذا البلد نشر أول��ى نصوصه
االدبية المبكرة حول شخصيات أدبية وتاريخية
مرموقة في تشيلي منها فرانسيسكو بيلباو الذي
كان أ ّول من استعمل مصطلح أميركا الالتينية عام
 .1857ويشير فوينتيس أنه خالل هذه الفترة من
حياته إلتهم العديد من الكتب وال��دواوي��ن لكبار
الشعراء التشيليين في مقدّمتهم بسينتي ويدوبرو،
وغابرييال ميسترال (وه��ي المرأة الوحيدة التي
حصلت على نوبل في اآلداب في أميركا الالتينية
عام  )1945وكان بول فاليري هوالذي كتب مقدمة
الطبعة الفرنسية لديوانها الشعري الصادرعام
.1946
ويصف فوينتيس الشاعر بابلو نيرودا بأنه
أعظم شاعر في القرن العشرين ،في العالم الناطق
باللغة اإلسبانية .ويحكي لنا طرفة عن مدى تغلغل
نيرودا في األوساط الشعبية التشيلية ،فيقول أنه
كان ذات م ّرة يتج ّول على ضفاف نهر «بيوبيو»
وعندما بدأ الليل يرخى سدوله ،رمق مجموعة من
الع ّمال مجتمعين حول نار مشتعلة فتناول أحدهم
قيثارة وب��دأ يعزف ،ثم إنطلق صوت عام ٍل آخر
وطفق ينشد مجموعة من أشعار نيرودا على شرف
أحد المناضلين من أجل إستقالل تشيلي ،فدنا منهم
فوينتيس ،وقال لهم :ال ب ّد أنّ الشاعر نيرودا كان
سيس ّر كثيرا ً إذا علم أنكم تغ ّنون أشعاره ،وأمام
ذهوله وذهولهم قالوا له :أي شاعر…؟ فهم لم
يكونوا يعرفون أنّ هذه األشعار من نظم نيرودا،
وهنا تأ ّكد لفوينتيس مدى تغلغل هذا الشاعرالمجيد
في شرائح الشعب التشيلي على إختالف طبقاته،
والذي تح ّولت أشعاره إلى صوتٍ جماعي متواتر
يحفظه وي��ردّده الشعب عن ظهر قلب مثل الحكم
السائرة ،واألمثال المأثورة.

ماذا قال فوينتيس
عن األندلس؟

فى مجال التأثير العربي واإلسالمي في إسبانيا
يقول كارلوس فوينتيس في كتابه «سيرفانتيس
أو نقد القراءة» الصادر عن دفاتر خواكين مورتيت

(ميكسيكوسيتي« :)1976أن���ه م��ن العجب
أن نتذكر أنّ الثقافة الهيلينية وكبار المفكرين
الرومان الضائعين عمليا ً في المناطق األوروبية
قد إستعادوا مواقعهم ،وحفظت أعمالهم بفضل
ترجمتها إلى اللغة العربية ،فضالً عن العديد من
اإلبتكارات العلمية والطبية ،في الوقت الذي كانت
فيه أوروبا مريضة ،ويت ّم عالجها بواسطة التعزيم،
والرقية ،والتعويذ،والتمائم» ،ويضيف« :فعن
طريق إسبانيا المسلمة أدخلت إلى أوربا العديد من
أوجه التأثيرات الهندسية المعمارية الموريسكية،
حيث أصبحت فيما بعد م��ن العناصر المميزة
لخصائص الهندسة القوطية» .وعندما يتحدّث
كارلوس فوينتيس عن هذا الموضوع فإنه يضع
أمامه العديد من نماذج المعمار في بالده المكسيك
التي ظهرت فيها الخصائص ذاتها التي تستم ّد
أصولها من المعمار العربي -األمازيغي -اإلسالمي
الذي أ ّكدته بالحجج ،واألد ّل��ة ،والبراهين الكاتبة
المكسيكية الراحلة من أصل سوري إكرام أنطاكي
في كتابها الشهير «الثقافة الثالثة».
ق��ال عنه صديقه ،وصديق غابرييل غارسيا
مركيز الكاتب الكولومبي الكبير ألفارو موتيس عند
رحيله« :إن وفاته كارثة عظيمة بكل المقاييس»،
وص ّرح مسؤول عن دار النشر المعروفة «ألفاغوارا»
أنّ فونتيس ترك كتابين له جاهزين للنشر ،األ ّول
تحت عنوان «شخصيات» واآلخر رواية بعنوان:
«فيديريكو ف��ي ش��رف��ة منزله» وه��و ع��ب��ارة عن
ح��واري��ات مع فيردريك نيتشه ،وق��ال عن وفاته
كذلك العالم «رينيه دروكر» :إن فقدانه ضياع رجل
عظيم ،لقد كان له تأثير كبير في مختلف األوساط
في بلده وخارجها ليس في مجال األدب وحسب،
بل في السياسة أيضا ً إذ كان لمواقفه كمفكر تقدّمي
أبعد اآلث���ار ،ك��ان من أب��رز رج��االت المكسيك في
العقود الستة الماضية».
وي��رى «دروك��ر» أن كتابي كارلوس فوينتيس
«الجهة األك��ث��ر شفافية» و«ش��م��وس المكسيك
الخمس» يعتبران من أعظم أعماله األدبية ،بل هناك
من يعتبرهما ق ّمة من القمم األدبية في المكسيك في
العصر الحديث ،وال عجب فكارلوس فوينتيس هو
حجر األساس ليس في األدب المكسيكي وحسب،
بل في تاريخ األدب قاطبة».
كان فوينتيس بالفعل في عيون النقاد والدارسين
من مختلف البلدان من أهم الروائيين في المكسيك
وف��ى أميركا الالتينية في القرن العشرين على
اإلطالق ،وتعتبر أعماله الروائية والنقدية أساسية
في تاريخ بالده المكسيك وفى إسبانيا ،لقد خلّف
لنا ما يربو على عشرين رواية ،وعددا ً من الدراسات
الفكرية ،والنقدية ،واألدبية ،والتاريخية.
ك��ان ك��ارل��وس فوينتيس قد تقلّد ع��ام 1975
منصب سفير ل��ب�لاده المكسيك ف��ي فرنسا ،ثم
سرعان ما طلب إعفاءه من هذا المنصب عام،1977
احتجاجا ً على سياسة بالده التي لم تكن تتماشى
مع فكره الح ّر ،وال تنسجم مع مبادئه ،وقيمه.
ف��از ك��ارل��وس فوينتيس ب��ع��دد م��ن الجوائز
التكريمية واألدب��ي��ة الكبرى م��ن مختلف بلدان
العالم نذكر منها جائزة «سيرفنتيس» في اآلداب
اإلسبانية (( )1987التي تعتبر بمثابة نوبل
في اآلداب المكتوبة باللغة القشتالية) ،وجائزة
«أمير أس��ت��وري��اس» في اآلداب ( ،)1994فضالً
عن حصوله على الجائزة الوطنية المكسيكية في
اآلداب عام ( )1984وسواها من الجوائز التكريمية
الكبرى األخرى.
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