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�صارك يف هذا العمل

مت رحلة »�لعر�ق 360 درجة« من قبل MICT بال�رض�كة مع م�ؤ�س�سة فريدري�ش  ُنظِّ

ملانية. �إيربت Friedrich Ebert Foundation بتم�يل من وز�رة �خلارجية �الأ

�أدناه على ��ست�سارتهم  �سخا�ش يف  �أم �آي �سي تي تقدمي �ل�سكر لالأ ت�د م�ؤ�س�سة 

ودعمهم:

Andrae Gaerber, Achim Vogt, Samir Farah, Emil Lieser and Edith 
Tapsoba from the Friedrich Ebert Foundation; Volkmar Wenzel, 
Philip Holzapfel, Ulrich Münch und Petra Drexler from the German 
Foreign Office; Mayssa Jaroudi, Carine Abi Habib and Karl Bassil 
from Mind the gap; Matthias S. Klein, Hanka Boldemann, Manar 
Husam, Mirvat Adwan, Nesrine Shibib, Ihsan Walzi, Koumay Al-
Mulhem from MICT; Oday Rasheed and Furat Al Jamil; November 
Paynter, Colette Abu Hussein, Christine Tohme, Sohrab Mahdavi, 
Ali Bader, Serene Suleileh, Ahmed Al Attar, Ola Khalidi, Rasheed 
Issa, Ala’ Diab, Nergis Caliskan, Sibel Balta, Ayse Karabat, Safiye 
Kilic, Mohammed Shamma, Tony Deep, Jehan Marei, Jaydaa Balbaa.

باأفكارهم  �سارك��  و  �سارك�نا  �لذين  �لفنانني  جميع  بال�سكر  �مل�ؤ�س�سة  وتخ�ش 

حترير  رئي�ش  دروي�ش،  جن��ن  ن�سكر  كما  رحلتهما،  �أثناء  �ملح�سن  وعبد  فار�ش 

ذ�عي 360 درجة، �لذي قام باإجناز برنامج �إذ�عي متميّز يف ظروف  �لربنامج �الإ

غاية يف �ل�سع�بة.

- ب��غ��د�د  »و���س��ل  �لعر�قي  �لفيلم  يف  درج���ة«   360 »�ل��ع��ر�ق  رحلة  ت�ثيق   ج��رى 

�ملنتج  رينج.  وميالين  ديب��تيكا  �إنتاج  من   »Connecting Baghdad, 2007

�مل�سارك: م�ؤ�س�سة �أم �آي �سي تي. كامري�: �أ�سامة ر�سيد وبتينا �س�للر، �ل�س�ت: 

مر�د عط�سان وحيدر حل�.

جميع �س�ر �لكتاب ماأخ�ذة من هذ� �لفيلم، با�ستثناء �س�ر �لف�سل �خلام�ش من 

�لكتاب.

�ملقابالت مع كل من: روز� يا�سني، �أحمد �أوجيت، �آمال قناوي، ج�رج بهج�ري، 

برهان  �سانع،  ولينا  ة  م��روَّ ربيع  بي�س�ن،  عبا�ش  حميد�ن،  �إمي��ان  ويلز،  وليام 

عل�ّية، يف خالل رحلة »�لعر�ق 360 درجة«، معتمدة على ن�سخ من �ملادة �لفيلمية 

لفريق فيلم “Connecting Baghdad, 2007”، وقد قام �ملخرج �ل�سينمائي عدي 

باإجر�ء �حل��ر�ت مع ج�رج بهج�ري، وليام ويلز، برهان عل�ّية، وهي  ر�سيد 

�حل��ر�ت �لتي مت ��ستخال�ش �سهاد�تهم منها يف هذ� �لكتاب.
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مقّدمة

 ،2005 �أيل�ل  يف  �سالح  �ملح�سن  وعبد  �م  ح��رَّ فار�ش  �لعر�قيان  �لكاتبان  يق�م 

�أ�سهر كالً من دم�سق،  برحلٍة تبد�أ من مطار بغد�د �لدويل، ليزور� يف خالل ثالثة 

بفنانني  منها  حمطة  كل  يف  �لكاتبان  يلتقي  وب��ريوت.  �لقاهرة  ��سطنب�ل،  �أنقرة، 

م�سيات �مل��سيقية، كما يتعرفان  ومثقفني، ويق�مان بزيارة �ملعار�ش �لفنية و�الأ

�إذ�عي  برنامج  يف  و�نطباعاتهما  جتربتهما  ثم  من  لينقل��  ونا�رضين،  ُكتّاب  على 

�إذ�ع��ٍة  ِقبَِل  من  �أ�سهر  ثالثة  م��دى  على  بثّه  ج��رى  درج��ة«   360 »�ل��ع��ر�ق  بعن��ن 

لبنانيٍة وثالث �إذ�عاٍت عر�قيٍة على نحٍ� دوري �أ�سب�عي. وكان �إىل جانب فار�ش 

وعبد �ملح�سن فيه، مر��سل�ن حملي�ن من �لبلد�ن �لتي �سملتها �لرحلة، يتناول�ن 

ذ�عية و�سع �لفن �ملعا�رض يف بلد�نهم. بالتقارير �الإ

مرور  بعد  �ل��ع��ر�ق،  من  كاتبان  بها  يق�م  ثقافيّة،  و�ط��الع  بحث  رحلٌة  �إذن  هي 

مريكي لبالدهم، و�سق�ط �لنظام �ل�سيا�سي  عامني ون�سف تقريباً على �لغزو �الأ

ير�فق  �أن  ب��ه،  �ملحيطة  و�لبلد�ن  �ل��ع��ر�ق،  من  �جلمه�ر،  ب��سع  و�سيك�ن  فيه. 

�لعالقات،  من  رزم��ة  م�سارها  عرب  تن�سج  وه��ي  �لرحلة،  ه��ذه  ثنايا  يف  �لكاتبني 

حت�الت  يف  �أي�سا  �لكاتبني  �جلمه�ر  وير�فق  ب��اّط��ر�د.  متكاثفة  للحدود،  عابرة 

�لرحلة �لتي كان خمططاً لها على نح� م�سار د�ئري مير بالدول �ملحيطة بالعر�ق، 

لتم�سي وقد تغريَّ م�ساُرها، رحلة متعّرجة؛ �إذ يبدو �أن �لدو�ئر �حلك�مية يف �إير�ن 

باإعادة  معنيّاً  كان  م�رضوع  يف  �لثقايف،  �لت�سبيك  هذ�  مثل  لها  يرق  مل  و�ل�سع�دية 

�إحياء �الت�سال و�لتبادل بني مثقفني عر�قيني يعي�س�ن يف �لعر�ق، وبني زمالئهم 

�أُعيق  �ل��ذي  �لثقايف  �الت�سال  ذلك  �جل����ر.  دول  يف  ت���ر�ك  و�الأ ير�نيني  و�الإ �لعرب 

مر�ر�ً يف �لعق�د �ملا�سية، ب�سبب �ل�سيا�سة �لت�سلطية لنظام �سّد�م ح�سني، وب�سبب 

�أكرث  �لعر�ق،  حدود  خارج  ن  �الآ يتحقق  �أن  �ساأنه  من  وت�تر�تها،  �ملنطقة  حروب 

و�ساع �لكارثية �لر�هنة يف �لعر�ق، و�لنزوح �لكبري  من �أي وقت م�سى، ب�سبب �الأ

�لر�بعة منذ  �لهجرة  فيما و�سف مب�جة  �ملنايف،  �لعر�قيني وت�ستتهم يف  للمثقفني 

بعد  عافيتها،  �لعر�قية  �لثقافة  �ست�ستعيد  متى   - حقاً   - ندري  وال   .1950 عام 

خرى، مهددًة بتبديد ثروتها �لكبرية. تر�كم هذه �لف��جع عليها، �ل��حدة تل� �الأ

�إن هذ� �لكتاب ي�ثق جزء�ً مهماً من رحلة »�لعر�ق 360 درجة«، وقد �ختار له فار�ش 

حد�ث �لتي عاي�ساها، مع بع�ش �ملقابالت  حّر�م وعبد �ملح�سن �سالح بع�ساً من �الأ

�لتي �أجرياها، �لتي كان لها وقع خا�ش عندهما. ف�سالً عن مالحظاتهما �ل�سخ�سية، 

�لتي ميكننا �أن نقر�أ فيها �لكثري مما �أثارهما يف �أوقات خمتلفة، وما �أثر يف نف�سيهما، 

وما فاجاأهما، وكيف ينظر�ن �إىل حياتهما يف �لعر�ق عن ُبعد، لكننا - ف�سالً عن ذلك 

يدي�ل�جي،  كله - ميكننا �أن نّطلع يف هذ� �لكتاب على �أمناط من �لفكر �ل�سيا�سي �الإ

مناط يف �لفن�ن، باأن��عها، ثم  بعدد من �أجريت معهم �ملقابالت، وعلى تاأثري هذه �الأ

عن �لفكر �لق�م�ي �لعربي، و�آثار �حلكم �ال�ستبد�دي يف �ملجتمعات. 

فيدي�،  وفناين  وم�س�رين،  ور�ق�سني،  ُكتّاب،  مع  �سحفية  مقابالت  خالل  من 

�م و�سالح �أي�ساً �لعديد من طم�حات �لفنانني  وقيّمي معار�ش، و�سعر�ء، يقدم حرَّ

يف �أماكن عملهم، باأحاديث تدور ح�ل عالقة �ملبدعني بالدولة و�جلمه�ر، و�لغرب. 

ومن بني م���سيع �أخرى، تطرق �لذين �أجريت معهم �ملقابالت �إىل �لرت�جع �لهائل 

دب (فجر يعق�ب، ل�ؤي ح�سني)، و�حلاجة  يف �هتمام جمتمعاتهم ب�س�ؤون �لفن و�الأ

�ملا�سة �إىل ت��سيع نطاق �لفن، من جمرد �أد�ة خلدمة جمه�ر �لنخبة �إىل جمال يجد 

قب�ال �أكرث لدى �جلمه�ر �لعام (وليام ويلز، �آمال قناوي)؛ وحتدث �لبع�ش منهم 

�سانع  (لينا  �حلرب  بعد  ما  جمتمعات  يف  �حلرب  ملعاجلة  فنية  ��سرت�تيجيات  عن 

خ��ر  �الآ �لبع�ش  و�نتقد  بي�س�ن)،  عبا�ش  ي�ن�ش،  حميد�ن  �إمي��ان  م��روه،  وربيع 

و�سط (�أحمد  �ملي�ل »�ال�ست�رض�قية« يف تلقي �أعمال �لفنانني �لقادمني من �ل�رضق �الأ

(روز�  �لعربي  �ملجتمع  يف  �لكاتبة  �مل��ر�أة  م�سكالت  عن  حديث  وج��رى  �أوج��ي��ت)، 

�سئلة �لتي مت نقا�سها: »ما دور م�سدر �ملال؟« (وجدي �سيار،  يا�سني)، وكان من �الأ

�أحمد تلّي) و »�إىل �أي مدى ميكن حت�يل �لفن �إىل �أد�ة �أو �سالح؟« (برهان عل�ية). 

»�لعر�ق 360 درجة«: كتاٌب من �أدِب رحالٍت، وجمم�عة ح��ر�ت د�رت يف خم�ش 

مدن، يف �ملنطقة �لعربية وتركيا، ويكاد يجمع بينها �لرتكيز على �لق�سايا �لعر�قية. 

وبني  و�لفن،  �ل�سيا�سة  بني  ج�س�ر�ً  بدورها  تقيم  �أن  �لكتاب  هذ�  ملحت�يات  فكان 

بد�ع و�لنقد.  �ل�سرية �لذ�تية و�لتاريخ، وبني �الإ

ببث  قامت  �لتي  ولبنان  �ل��ع��ر�ق  يف  ذ�ع���ة  �الإ حمطات  �إىل  �خلا�ش  ب�سكرنا  نتقدم 

ذ�عي، و�إىل �لكاتبني �لعر�قيني �للذين قاما بالرحلة: فار�ش  برنامج »360« درجة �الإ

�م وعبد �ملح�سن �سالح، و�إىل �رضكائهم �لكرث يف بلد�ن �لرحلة، �لذين �أ�سهم��  حرَّ

على  �مل�����رضوع،  ه��ذ�  حتقيق  يف  وحما�ستهم  و�سجاعتهم  ومثابرتهم  مبهار�تهم 

�لرغم مما يجري من �أحد�ث عنف يف �لعر�ق، وت�تر�ت �سيا�سية قائمة يف �ملنطقة.

)MICT( آنيا ف�للنربغ� 
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دم�سق

 اجلريدة يف الزقاق

الكتاب يف املنزل

 فار�ش،

 �أيل�ل (�سبتمرب) 

عام 2005

دم�سق،  �إىل  عمان  من  �لطريق  معامل  م�ساهدة  من  منعني  ما  وحده  �لليل  يكن  مل   1  

و�إمنا كان �أي�ساً تفكريي �ملت���سل بفكرة و�حدة: م��قف �ملثقفني �لعرب �مل�سبقة 

من  ت��ً  �خلارجني  لزو�له،  �ل�سعد�ء  ل�سد�م،  �ملعار�سني  �لعر�قيني  من  �جلاهزة 

بالدهم �ملحتلة �أمريكياً. 

لقد الحظت يف م��قف بع�ش �ملثقفني �لعرب من حرب 2003، �إن �حتالل �لعر�ق 

�ملعار�سني ل�سد�م.  �لعر�قيني  �أكرثهم، جتاه  لدى  ثابتاً  هاً« فكرياً  �أوجد »م�جِّ قد 

ه �لثابت �أن يرتكز لدى ه�ؤالء �ملثقفني �لعرب ب�س�رة  وكان من طبيعة هذ� �مل�جِّ

�ل�سديق  عن  تتحدث  �لعربي،  لرت�ثنا  �سهريٍة  مق�لة  �إىل  ي�ستند  جتريدي،  قيا�ش 

و�لعدّو، مبا ميكن �إيجازه يف �سيغ ثالث: 

1 – عدو �ل�سديق عدوي، 2 – �سديق �لعدو عدوي، 3 – عدو �لعدو �سديقي. 

�لقدمي.   
ّ
�لعربي ثقافة  من  ج��زء�ً  �ال�ستنتاجات  هذه  ت�سكل  �أن  مفه�ماً،  كان  و�إذ� 

فاإنَّ ما ي�سعب فهمه، غايًة يف �ل�سع�بة، �أن ياأخذ �لعرب �ملعا�رضون �لتقابَل بني 

دبي و�لفني ماأخذ�ً جاد�ً. بحيث يغدو »طبيعياً«  �ل�سد�قة و�لعد�وة د�خل �ملجال �الأ

ة«، ��ستناد�ً �إىل �مل��قف  عمال و�مل��قف �لثقافية باأنها »�سديقة« �أو »عدوَّ ت�سنيف �الأ

فاإن  �لعنيفة،  لذلك، وعلى وفق �سدمة عام 2003  �سحابها. وتبعاً  �ل�سيا�سية الأ

�إال يف  غلبية يف �مل�سهد)  »�ل�سديق« مل يكن يتمثل لدى �ملثقفني �لتقليديني (وهم �الأ

�لعدو:  يقابله  �لعرب،  مل�سالح  »�سديقاً«  »منطقهم«  يف  كان  �لذي  �سد�م،  �أمن���ذج 

ّول الف�سل الأ

© بتينا �سوللر
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 �ملُعاين من �سد�م، 
ّ
�ل�اليات �ملتحدة. وتبعاً لهذ� �ملنطق �ملجّرد: فاإن �ملثقف �لعر�قي

�مل�ستفيد من زو�له، ال يعدو ك�نه يف مقيا�ش ه�ؤالء �ملثقفني »عدوَّ �سديقهم«، ومن 

لالحتالل.  �سلمياً  �أخرى مقاوماً  �لعر�قي من جهة  ل� كان هذ�  هم. حتى  ثمَّ عدوَّ

فحتى فكرة �إنك تقاوم �سلمياً »عدو �ل�سديق«: مل تكن جتعل منك �إال �مرء�ً م�سك�ك 

�أفكارك  ت��سع  وبالتايل  �أق��ل،  لي�ش  �لقتال  تعني  عندهم  �ملقاومة  �إذ  �ل�سدقية، 

وم��قفك و�أعمالك ثقافياً م��سع �لعد�وة، ويتعطل �حل��ر. 

نظرت يف نافذة �ل�سيارة �إىل �أ�س��ء م�سابيح متناثرة، ت�حي باأن ما منر به عبارة 

بن�ع  �أفكر  كنت  دم�سق  و�س�لنا  م�عد  عن  �ل�سائق  �أ���س��األ  �أن  وقبل  ق��رى،  عن 

مثقف  �أو  �أدي��ب  �أو  فنان  مع  ح����ر�ً  �أب��د�أ  لكي  �أ�سلكه  �أن   
َّ
علي يجب  �ل��ذي  �لتمهيد 

�س�ري، مبتعد�ً به مبدئياً عن �أن يقفز لال�ستنتاج �ملت�قع نف�سه، �لذي �أخ�ساه. 

بعد ي�مني، وحني بد�أُت وعبد �ملح�سن �إجر�ء لقاء�تنا، �كت�سفت حجم �ملبالغة �لتي 

�أن  �أغلب من قابلناهم يف �س�ريا كان�� يتفهم�ن فعلياً  و�سعت نف�سي فيها، و�إن 

 لالحتالل ميكن �أن يك�نا �سخ�ساً و�حد�ً 
َّ
�ملعاِر�ش للدكتات�رية، و�ملقاِوم �ل�سلمي

ه� مثقف »�سديق« لل� »ثقافة �لعربية«. 

�حُلب ميكن  �إن  �أول مرة يف حياتي.. عرفت  �أزق��ة دم�سق  تطاأ  بينما كانت قدماي   2  

�سباب  �سناعته من �حلجارة و�ل�سبابيك. و�سمحت لنف�سي �أن �أخمن و�حد�ً من تلك �الأ

�لتي جعلت �جل��هري، �ل�ساعر �لعر�قي �لكبري، و�بن مدينة �لنجف، يق�سي فيها 

ربع عمره تقريباً، حتى وفاته عن �سبعة وت�سعني عاماً. فقد ذكرتني هذه �لعمارة، 

زقة و�حلار�ت، وت�سكيل �ملنازل  بدفئها وحميميتها، ومن حيث �لهند�سة �لعامة لالأ

د�خلياً، بعمارة �لنجف �لتي ق�سيت فيها طف�لتي ومطلع �سبابي... وه� ما �أح�سب 

�نه كان يخالج �سع�ر �جل��هري فيها. يف حني ذكرتني بقايا �لعثمانيني يف دم�سق 

مبا فقدته بغد�د منها. ثم مبا فقدته بغد�د �أي�ساً من �سميم تاريخها �خلا�ش، بحيث 

�ملنازل،  بني  �ملح�س�رة  و�ملحال  �ل�سنا�سيل،  ذ�ت  بنية  �الأ مر�أى  فيها  نادر�ً  �أ�سبح 

زقة �مللت�ية �ل�سيقة.  و�ل�سط�ح �ملتد�خلة، و�لك�ى، و�الأ

�أو�سلني �سارع �لعابد، �إىل �أن �لتقي ب�سمر حد�د، �ساحبة د�ر ن�رض »�أطل�ش«، �إحدى 

خذ  الآ �لعايل،  �لطم�ح  ذ�ت  �مل��ر�أة،  هذه  �ساعدتني  وهناك  بدم�سق.  �ملكتبات  �أع��رق 

�لرف�ف  بني  �سن�ياً  تنتحر  �لتي  و�لثقافة  دب  �الأ لكتب  �لكبرية  ع��د�د  �الأ عن  فكرًة 

�ل�س�رية، دون �أن يك�ن �أحدنا مده��ساً بالطبع. فهي رف�ف ال تختلف ج�هرياً، 

�لعربية. ودون �ن  �لرف�ف  �ملقتنني و�لقر�ء، عن مثيالتها من  �فتقادها �هتمام  يف 

نغفل ما للرقابة �حلك�مية من دور باق�ساء ما ميكن �ن تك�ن كتباً مرغ�بة، من 

قائمة �لن�رض و�لتد�ول، فاإنني و�سمر مل جند حما�سة لكي ن�ستمر يف نقا�ش فكرة 

ب�سيطة، ماأ�ساوية، تق�ل: �ننا نعي�ش يف جمتمع غري معريف. ذلك �نها فكرة �أ�سبحت 

من م�سلمات �لكالم يف م�ساألة �لقر�ءة و�لن�رض يف �ي من جمتمعاتنا �لعربية، مكت�باً 

ممالً،  فيها  �خل��ش  �أم�سى  حتى  �لكتاب،  مئات  باأيدي  �لكلمات،  ماليني  ب�ساأنها 

منتهياً على �لدو�م �ىل نتيجة و�حدة: �إن ما نحن عليه من مناهج حتتكرها �حلك�مات 

�أو ن�رضها (يف �العالم و�لرتبية  د�ب مثالً)  �لعل�م و�لفن�ن و�الآ النتاج �ملعرفة (يف 

�إمنا هي مناهج مفزعة يف رد�ءتها،  و�لتعليم مثالً)، وبالتايل لت�ظيفها جمتمعياً.. 

خرية من �ل�سلَّم، ال ميكن �ل��س�ل �ليها �ال عرب  دب يف �لدرجة �الأ غدت فيها قر�ءة �الأ

جهد فردي، من دون ترغيب وال م�ساعدة، يف �لرتبية �أو �العالم �أو �لتعليم. 

عن  �حلديث  �أعيد  نف�سي  وجدت  ح��د�د،  �سمر  لقائي  من  �يام  ثالثة  بعد  ولكنني، 

�لتي ن�رضت  �لرو�ئية روز� يا�سني ح�سن،  �أخرى مع  �لن�رض و�لكتابة مرة  م�ساألة 

حلذف  تعر�سها  من  �لرغم  على   - بها  و�ث��ارت  »�أبن��ش«،  رو�يتها   2004 عام 

�مل�سم�ح  �حلرية  �سقف  ح�ل  �س�ريا  يف  و��سعاً  جدالً   - �لن�رض  قبل  منها  مقاطع 

به يف �لكتابة بالن�سبة المر�أة تعي�ش يف »جمتمع بطريركي« كما قالت. ومن جديد 

مل �أجد �حلما�سة �لكبرية لدى روز� يا�سني للكالم يف �لفكرة �ململة ذ�تها: م�ست�ى 

�لكتابة و�لن�رض يف جمتمعاتنا يف �س�ء �لقمع وم�سادرة �حلريات. بل �إنني وجدت 

لدى روز� يف �سخ�سها - بدالً من ذلك - تهكماً و�سخرية نابعني من ثقتها بدور 

كتابة �جليل �جلديد (وهي تعني هنا جيل �لت�سعينات �لرو�ئي يف �س�ريا) يف »ف�سح 

�لطغيان �ل�سيا�سي و�لثقايف و�الجتماعي �ل�سائد يف جمتمعاتنا«، بح�سب عبارتها.

»اأحياناً تك�ن املراأة اأخطر عدوٍّ للمراأة«

ح�ار مع الكاتبة ال�ص�رّية روزا يا�صني

�لت�سعينيات، ما هي  �سمعتك تتحدثني عن جيل رو�ئي جديد يف �س�ريا، ظهر يف  عبد املح�صن:   

�خللفية �لتاريخية لت�سكله؟

من  جيل  فيها  ظهر  فقد  �ل�ستينيات،  من  �حلديث  ب��د�أن��ا  ل�  منا�سباً  يك�ن  رمب��ا  روزا:   

يدي�ل�جيات �ل�سائدة. وقبلهم مل يكن  �لرو�ئيني �ل�س�ريني، ممن حملتهم م�جة �الإ

هناك جيل رو�ئي بل ظ��هر فردية متفردة مثل حنا مينة وعبد �ل�سالم �لعجيلي. 

هاين  �أمثال  �ل�س�رية.  للرو�ية  باعتقادي  �أ�س�س��  �لذين  هم  �ل�ستينيات  ورو�ئيي 

�لر�هب، حيدر حيدر، غادة �ل�سمان، ونبيل �سليمان وغريهم. لقد ظهرو� كما قلت 

على �أ�سا�ش �أنهم جيل، ومل يظهرو� فر�دى، وهكذ� ��ستطاع�� ت�سكيل م�سهد رو�ئي 

هّز  على  �أحد  يتجر�أ  يعد  ومل  بالكامل.  دبي  �الأ �مل�سهد  على  بق�ة  و�سيطرو�  مهم، 

�لعرو�ش �لتي �سنعها هذ� �جليل لنف�سه. يف �ل�سبعينيات و�لثمانينيات، مل حتدث 

�أ�سباب، لعل �أهمها ظه�ر قمع �سيا�سي �سديد  لدينا ظاهرة رو�ئية و��سعة، لعدة 

وم�سادرة للحريات �أ�سعفا م�ست�ى �لكتابة و�لن�رض وظه�ر �جلماعات. فلم يكن 

�أمام رو�ئيي هذه �حلقبة �إال �أن ي�سكل�� ظ��هر فردية؛ وكانت ظ��هر مهمة، �أمثال 

ف��ز حد�د، وفي�سل خرت�ش وخريي �لذهبي وغريهم �لقليل. �أما يف �لت�سعينيات 
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و�سط، و�ختالف �آلية �لقمع يف �لد�خل، و�سي�ع  فاإن م�ستجد�ت �لعامل و�ل�رضق �الأ

رغبة كبرية لتجديد �لرو�ية �ل�س�رية بني �ل�سباب.. كلها �ساعدت يف ظه�ر م�سهد 

رو�ئي جديد يحمل �سمات »�جليل«.

�ل�ستينيات جيل م�سابه ملا ظهر عندكم يف �لرو�ية يف �حلقبة نف�سها،  كان لدينا يف  عبد املح�صن:   

لكنه كان جيال �سعرياّ، وله مق�مات �جليل مبعنى �لكلمة.

�سالح،  و�سنية  كاأدوني�ش،  بامتياز،  �س�ريا  يف  �ستيني  �سعري  جيل  لدينا  كال،  روزا:   

وحممد �ملاغ�ط، وما قدمته جملة �سعر..

ه�ؤالء مت�سل�ن بالتجربة �لثقافية �للبنانية �آنذ�ك ال بال�س�رية  فار�ش:   

لكنهم �س�ري�ن  روزا:   

�أن  �إىل  �أن ننظر  دب��ي ميكننا  �الأ �لتاريخ  �سحيح، هم �س�ري�ن، لكن، ومن ز�وية  عبد املح�صن:   

ن مناخ  �جليل �ل�ستيني يف �س�ريا ه� جيل رو�ئي، قبل �أن يك�ن جيالً �سعرياً، الأ

جملة �سعر كان لبنانياً. ي��سف �خلال و�أدوني�ش كانا يفكر�ن د�خل �حلقل �للبناين، 

كانا م�رضوعاً لبنانياً. من جانب �آخر: �تفق معك متاماً باأن جليل �ل�ستينيات �لرو�ئي 

جيال نف�سها الحقة له. وقد ح�سلت مثالً  �ل�س�ري مق�مات جيل، الن م�ساكل �الأ

عندنا  �ل�سعري  �ل�ستيني  �جليل  طغى  لقد  �ل�سعر،  ق�سية  �إز�ء  �لعر�ق  يف  عندنا 

جيل  �إىل  �سعري  جيل  من  وحت�ل��  �مل�ؤ�س�سة  على  �سيطرو�  طبيعي،  غري  ب�سكل 

�أم��ام  �لعر�قية  �لثقافية  �مل�ؤ�س�سات  يف  ك��اأد�ء  عقبة  �أكرثهم  و�أ�سبح  م�ؤ�س�ساتي 

بد�ع. فاأنا �تفق معك يف �إن لل�ستينيني عندكم عرو�ساً. نقي�سه و�أمام �الإ

بالتاأكيد.. �جليل �لرو�ئي �ل�ستيني مل يجل�ش على �لعر�ش هباء. لقد قام بفت�حات  روزا:   

رو�ئية ال �سابق لها بالتاأكيد.

�إذن ما هي �ملالمح �لفنية و�لروؤي�ية جليلك �لذي تنتمني �إليه، جيل �لت�سعينات؟  عبد املح�صن:   

ن  الأ و�ح���دة،  مرحلة  ب��سفها  بعدها  وم��ا  �لت�سعينيات  عن  نتحدث  �أن  باإمكاننا  روزا:   

يدي�ل�جيا باعتقادي مع هذ� �جليل،  �جليل فيهما ال يز�ل ه� نف�سه. لقد �سعفت �الأ

دب و�لكتابة، و�إن مل َتِقلَّ �سط�ُتها على �ل�سعيد �ل�سيا�سي �لعام.  وت�ساءلت يف �الأ

هم باعتقادي �إنه �سار لدينا �س�ت �أنث�ي مل يكن م�ج�د�ً من قبل، �أو كان �س�تاً  �الأ

ديبة �ل�حيدة تقريباً �لتي كتبت �أدباً حقيقياً هي غادة  خافتاً. �أ�ستطيع �لق�ل �إن �الأ

ن ظهرت �أ�س��ت  وىل »�أيام معه«. �الآ �ل�سمان، ورمبا ك�ليت خ�ري يف رو�يتها �الأ

ل�سابات يكتنب وهن و�عيات الختالفهن، ال�ستطاعة �خلروج من عامل �حلرمي �إىل 

عامل �لفاعلية باأقالمهن، ومل تعد كتاباتهن تنفي�ساً مبا�رض�ً عن كبت �أو قمع. لدينا 

منهل �ل�رض�ج و�سمر يزبك وقبلها �أني�سة عب�د وهيفاء بيطار كما �أن هناك رو�ئيتني 

دبية هما �أمية عبد �لدين ورجاء طايع.  �سف وفقدتهما �ل�ساحة �الأ ت�فيتا مبكر�ً لالأ

�عتياد�ً يف جمتمعاتنا  نث�ي؟ ما عالقته مبا ي�سمى  �الأ �ل�س�ت  �أهم مالمح هذ�  ما  فار�ش:   

دب �لن�س�ي«؟  دبية ب� »�الأ �الأ

دب �لن�س�ي«. ظهر هذ� �مل�سطلح  �أظن �إن لدينا جهالً حقيقياً مبعنى م�سطلح »�الأ روزا:   

�ملتعلق مبا ه�  دب  �الأ �إىل  ي�سري  �لع�رضين،  �لقرن  ول من  �الأ �لن�سف  �لغرب يف  يف 

�لبطريركي. يعني، ب�سيغة  دب  �الأ �لتي �سنعها  �لزو�يا �حلادة  بتدوير  هام�سي، 

�ملطلق،  �سد  �ل�سلطة،  �سد  ه�  جمتمع،  �أدب  م��جه  يف  هام�ش  �أدب  ه�  �أخ��رى، 

دب �لن�س�ي«، وكالعادة �أ�سيء  وه� �لرّبّي �سد �ملدجن.. هكذ� ظهرت ت�سمية »�الأ

جمتمعاتنا  يف  ن�س��ن  كلمة  حتمل  ما  بكل  ن�س��ن«،  »�أدب  �أنها  على  ��ستعمالها 
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�أدباً  تنتج  �أي  لها،  م�سابهاً  �أدب��اً  تنتج  جمتمعاتنا  �إن  ومبا  خلفيات.  من  �لذك�رية 

بطريركياً ذك�رياً. ولي�ش بال�رضورة �أن يكتبه رجل بالطبع، فلرمبا يكتب �لرجل 

�ملر�أة متماهية يف جمتمع ذك�ري  �ملر�أة، ورمبا تك�ن  �أكرث مما تكتبه  ن�س�ياً  �أدباً 

بحيث تكتب �أدباً بطريركياً �أكرث من �أي رجل �آخر. ولهذ� فاإنني - �سخ�سياً - �أحمل 

دب �لن�س�ي«، يف معناها �حلقيقي. �أن نك�ن  حباً كامالً وكبري�ً لفكرة ومق�لة »�الأ

و�ملنغلق،  و�ل�سلطة  و�ملطلق  �ملدجن  �سد  �ل��ربي  ومع  �لهام�ش،  مع  بالفعل  نحن 

دب  �الأ لفكرة  �نظر  هكذ�  ط��الً.  �سنني  حكمتنا  مق�الت  بتكر�ر  ��ستمر�رنا  و�سد 

�لن�س�ي. غري �إنني - باملنا�سبة - ل�ست مع �مل�ساو�ة، لي�ش لدي رغبة بامل�ساو�ة مع 

�لرجل. �أنا �أريد �أن �أختلف عنه. �إن �مل�ساو�ة تنتج كائناً ال جن�ش له، ال ه� رجل وال 

نث�ي  �أن �أهم مالمح �ل�س�ت �الأ ه� �مر�أة. ومبا �إين مل �أجب على �س�ؤ�لك فاأعتقد 

عن  �إال  تك�ن  لن  �لتي  فاعليتها  ول�رضورة  لذ�تها  �لكاتبة  فهم  ه�  عنه  قلت  �لذي 

طريق �لكتابة، كما �إن �لرت�كم �لثقايف و�الجتماعي جعلها تخرج من مق�الت �سابقة 

�سجنت �لكتابة �لن�سائية فيها، وحقنتها بروؤية معرفية �أ�سمل و�أعمق.

لكن مق�لة �مل�ساو�ة بني �ملر�أة و�لرجل �أ�سا�ساً هي تطلع �سيا�سي - قان�ين. بينما  فار�ش:   

تتكلمني عنها مبنطق �ساعري �أدبي. 

نها ناجتة عن جمتمع بطريركي، فهي مق�لة بطريركية �أي�ساً. رمبا الأ عبد املح�صن:   

بالتاأكيد.. ويف �لنهاية �أنا �أتكلم عن �لكتابة ولي�ش عن �لقان�ن.. �أحتدث عن �مل�ساو�ة  روزا:   

ن�ثة ومتظهر�تها يف �لكتابة.  يف ماهية �لذك�رة و�الأ

لها عالقة  قد ال تك�ن  �أه��د�ف  �إىل  لل��س�ل  ��ستعمالها كم�س�غ  �ىل  �دى  ما  وهذ�  عبد املح�صن:   

�لرقابة،  �إىل ق�سية  �ملدخل  لندخل من هذ�  نف�سها... ح�سناً  �ملق�لة  باأهد�ف  متاماً 

فهي كما �عتقد نتيجة طبيعية للمجتمع �لبطريركي، �أنا �علم �إن رو�يتك »�أبن��ش« 

�إذ�   - �لبطريركي  و�لت�س�يه  �حلذف  �إىل  تعر�ست  مينا،  حنا  بجائزة  فازت  �لتي 

�سحت هذه �لت�سمية - فهل نتحدث بهذ� �مل��س�ع؟

�مل�سكلة  �لت�س�يه.  ثم  ومن  للحذف  تعر�ش  �لذي  �ل�حيد  �لكتاب  رو�يتي  لي�ست  روزا:   

�إىل  �أن يف �س�ريا رقابًة على كل �سيء، رقابة عليك من كالمك ول�سانك وكتابتك 

وج�دك برمته. لكن ميكن �أن يك�ن ما تعر�ش له هذ� �لكتاب متاأتياً من ك�نه كتاباً 

�أكرث  كان  �أبن��ش  رو�ي��ة  يف  م�ساعفة.  رقابة  �إىل  خ�سع  قد  بذلك  ويك�ن  الم��ر�أة، 

�أفكار�ً  �لرو�ية  يف  �إن  من  بالرغم  �جلن�سي،  �ملحرَّم  يخ�ش  ما  ه�  حذفه  مت  �سيء 

�إنها تناولت  �أي�ساً. كما  �لدينية  لل�سلطة  �سيا�سية جريئة باعتقادي، وفيها تناول 

�أكرث �سيء مت حذفه ه� ما مي�ش  �إن  �لثمانينيات يف �س�ريا. لكن �ملالحظ  �أح��د�ث 

نه ورد يف كتاب المر�أة. نحن يف �س�ريا ُترَتجم �إىل لغتنا كتٌب  �ملحرَّم �جلن�سي، الأ

�أجنبية فيها م�ساهد جن�ش فا�سحة، ولكنها تن�رض من دون حذٍف ب��سفها كتابات 

كذلك  مليئة  هي  و�لتي  �لف�سائية  �لقن��ت  م�ساهدة  متاحة  �س�ريا  ويف  مرتجمة! 

�إن رو�يتي تتكلم يف  �لرقابة فيها �سري�ً. ومع  مبحّرمات عديدة ومن�عة ال ترى 

ن�سان، فاإنها قد تعر�ست للحذف. ب�سكٍل عام �إن  �جلن�ش مبا له عالقة بكين�نة �الإ

رقابًة كهذه لي�ست �متياز�ً خا�ساً ب�س�ريا، كما تعلمان، بل هي �سيء عام ومنت�رض 

نظمة �ل�سم�لية يف �لعامل ترفع �سعار�ت تناق�ش ما  يف �لعامل �لعربي. �إن جميع �الأ

نها ت�س�غ وج�دها بهذه �ل�سعار�ت، ال �أكرث. �أظن - ��ستمر�ر�ً  متار�سه متاماً، الأ

للحديث �ل�سابق عن �سمات جيلنا - �أنك جتده مهتماً ب�سكل كبري بف�سح �لطغيان 

�أهم مق�مات  �أحد  بر�أيي  تلك  �لقمع،  �آلية  �ل�سيا�سي و�لثقايف و�الجتماعي، ف�سح 

ن. ف�سالً عن �سمٍة �أخرى خا�سة بال�سابات يف �س�ريا تكمن يف  �لكتابة �جلديدة �الآ

�لتي ترت�وح - كما ن�ساأت  �أدبياً،  �ملر�أة  �ل�سيغ �جلاهزة ل�س�رة  �ل�سعي لته�سيم 

م و�ملنا�سلة.  لدينا منذ �ل�ستينيات - بني �حلبيبة �لطاهرة و�ل�ساقطة و�لزوجة و�الأ

ولهذ� فاإن ما يحدث يف �مل�ؤ�س�سات �لر�سمية من م��قف �سد كتابات �ملر�أة ه� نف�سه 

وجهة نظر �ملرء �ل�سائدة يف �ملجتمع عنها. و�مل�ؤ�سف يف ذلك كله �إن �ملر�أة هي �أخطر 

وم�ست�سلمة  كامل،  ب�سكل  �لبطريركية  بالقيم  مت�رضبة  تك�ن  حينما  للمر�أة  عدو 

لها. وهذ� ما �أحاول يف كتاباتي �أن �أناق�سه متاماً. 

 تكملة الي�ميات،

فار�ش

زقة �لدم�سقية، ذ�هباً �أو  يف �ل�قت �لذي كنت فيه �أ�ست�سلم ب�سغٍف ي�مي جلمال �الأ  3  

جل لقاء �أدباء وفنانني �س�ريني.. حدث مرة �إنني ��سرتجعت �لتفكري مب�سكلة  عائد�ً الأ

رقابات  من  نعانيه  ما  �س�ء  يف  �لعربية،  لغتنا  �أدب  �ملحلي،  �أدبنا  وت�س�يق  ن�رض 

حك�ماتنا من جهة وجمتمعاتنا من جهة �أخرى، و�أخذ ي�ستغرقني �لتفكري يف ع��مل 

�لعربية،  �حلك�مات  �أغلب  لدى  و�لبريوقر�طي  و�لب�لي�سي  �اليدي�ل�جي  �النتقاء 

لل�سبان يف  �لتي عملت - عرب بر�مج م�جهة  تلك  �ملعرفة،  بانتاج ون�رض  �ملتحكمة 

عالم - على حت�ير �لقيم �لفنية، و�لتدخل يف �ملفاهيم و�ملعايري  �لرتبية و�لتعليم و�الإ

دب عن �لدعاية �لرخي�سة �ل�ساذجة، لكي جتعل �أخري�ً من �أمن�ذج كتابٍة  �لتي متيز �الأ

�ملحلي، من حيث  دب  �الأ �ملن�س�ر من  �ل�سن��ت يف  لع�رض�ت  ما، دون غريه، �سائد�ً 

�رتكازه ج�هرياً ح�ل دعم فكر �ل�سلطة، وع��مل بقائها. وحدث يف ذلك �حلني �أنني 

م�ي، تعرثت باأحد �ل�سالمل، و�نا �أتخيل  قبل �ن �أنهي �لزقاق �مل�ؤدي �ىل �جلامع �الأ

دب بني �لعرب �لي�م. منتهية  حجم �خل�سار�ت �لكربى �لتي تعر�ست لها قر�ءة �الأ

جابة،  ه«، �ساذج، م�سيَطر عليه، ال ي�ساأل، وال يحب �الإ جميعها باإنتاج »قارئ م�جَّ

دب �ملحلي ما ي�سادفه يف كتب �حلك�مة وجمالتها و�سحفها.. وكان  ويعرف من �الأ

ح�سناً �أنني نه�ست، ور�أيت �أن مثل هذه �الفكار مل ُت�سب �أقد�مي باأذى.

�لفرق  ع��دد  تنامي  �نتباهي  لفت  �س�ريا  يف  �أجريناها  �لتي  �لعديدة  �للقاء�ت  يف   4  

عمال، بعد �أن مل  جنبي لهذه �الأ و�جلماعات �لفنية فيها، وتنامي �لدعم �ملحلي و�الأ

حدى  الإ م��سيقية  بليلة  ��ستمتعت  �حلك�مة.  دعم  على  ومقت�رض�ً  م�ج�د�ً،  يكن 
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متعددة.كما  ثقافات  من  وم��سيقى  غناًء  قدمْت  قزح«  »ق��ش  ��سمها  �لفرق  هذه 

ة عر�ساً يف �سارع �ل�ساحلية لفرقة »�مل�ساة« �لفرن�سية،  ح�رضُت مع �لنا�ش و�ملارَّ

�أع�ساوؤها  وَتنََقَّل  �حلرير،  طريق  مهرجان  �سمن  �لفرن�سي  �لثقايف  �ملركز  قدمها 

ربعة، �مل��سيقي�ن و�ملغن�ن و�ل�سعر�ء، بني �لنا�ش و�ملحاّل، جاعلني كل �سيء  �الأ

ب��ب و�ل��جهات، ممكناً للعزف و�لغناء، وقال �لنا�ش  ر�سفة و�الأ يف �ل�سارع، كاالأ

حينها �إنها �أول مرة يرون فيها عر�ساً كهذ�. جل�ست يف مقهى �لرو�سة مع �أ�سدقاء 

عر�قيني غادرو� �لعر�ق منذ �أع��م، و�آملني �أنني مل �أنل فر�سة لقاء �أي من �ل�سعر�ء 

�ل�س�ريني، وال�سيما �ل�سبان منهم، ل�سبب طارئ يف برنامج �للقاء�ت. جل�ست يف 

و�أغلبهم   - �حلا�رضين  على  يق�ش  �ل��ذي  »�حلك��تي«  يدي  بني  »�لن�فرة«  مقهى 

�للغة  يف  �لعبار�ت  �أو�خ��ر  مد  وك��ان  خر�فية.  �سجاعات  ق�س�ش   - �أجانب  �ح  �ُس�َّ

�ملحكية عند �ل�س�ريني ي�سحرين، وغالباً كنت �أمتازح به مع من �أ�سبح�� �أ�سدقائي 

وبر� بعر�ش م��سيقي م�رضحي ر�ق�ش. ويف �ملعهد  منهم. ��ستمتعت يف م�رضح �الأ

�مل��سيقي �لعايل �أخربين نز�ر عمر�ن �أْن ال م�ستقبل ملن ي�ؤلف م��سيقى من دون 

غناء يف �ملجتمع �لعربي. وكان �أجمل �سيء �إلتقيته دليلنا �لثقايف ر��سد عي�سى.

 عبد املح�صن،

  �أيل�ل (�سبتمرب)

عام 2005

�إليها من عّمان  �سعرت - يف دم�سق �ل�ّسام - باأّن رحلتي قد بد�أت فعالً. ت�ّجهنا   1  

بّر�ً. بعد �ل��س�ل �إليها، ونزولنا يف »�ساحة �لرب�مكة«، وذهابنا �إىل »فندق �ملاجد« 

يف »�سارع 29 �أّيار« كان �أّوَل، و�أحبَّ من نلتقيه يف قاعة ��ستقبال �لفندق بعد مّدة 

وجيزة من �ل��س�ل ه� �لناقد �مل�رضحي ر��سد عي�سى �لذي كان لنا دليالً ثقافيّاً، 

ومر�سد�ً �سياحيّاً، وعيناً ثالثًة يف ت�ثيق رحلتي »ف�ت�غر�فيّاً«.

�أنت  �أن ت�ستح�رض تاريخها �لط�يل بغ�ّش �لنظر عّما  حني تك�ن يف دم�سق يعني 

خمتلٌف معه، �أو م�ؤتلٌف به من هذ� �لتاريخ. هي مدينة لها خ�س��سيّتُها �لظاهرة، 

كافة.  �لتاريخية  ملر�حلها  �ملعمارّية  ُط��ُرزه��ا  على  حفاظها  فيها  ما  �أجمل  وم��ن 

 بني »باب ت�ما«، 
ّ
�أثناء طريقي �سبه �لي�مي �أقطع دروب دم�سق �لقدمية، يف  كنت 

�لذ�كرة،  �إىل  ي�ستدعي  قدمٍي   
ً
باأ�سى ممزوجٍة  غامرٍة  ب�سعادٍة  م���ّي«،  �الأ و«�جلامع 

مر��سيم   - ب�  مدينتي  يف  �آثارها  بكامل  قدمية  حمالٍت  هدَم  ي�ستدعي،  ما  بني  من 

 كان مر�رًة د�ئمة لريفيِّي �ل�سلطة �ملبادة؛ فلذ� كنُت 
ّ
ّن عمقها �ملديني جمه�رّية - الأ

�أعمق حلرقِة وق�ف �سعر�ئنا �لقد�مى على  �أعي�ش فهماً  �أمّر بحار�ت دم�سق  كلّما 

�أن�سده  ما  ويكرُث  �آخ��ر،  مكان  �إىل  ورحل��  هجروها،  �أن  بعد  �أحبائهم  دور  �أط��الل 

�لبي�ت  �ل�ّساميّ�ن حني حّ�ل�� كثري�ً من  لهم يف نف�سي من ق�سائد؛ وح�سناً فعل 

للّقاء،  متَّ�سٌع  لنا  ك��ان  دم�سق  يف  جميلة.  �سياحيّة  �أماكن  �إىل  �لقدمية  �لدم�سقية 

وبي�ت  ومقاهيها،  مطاعمها،  بني  لقاء�تنا  ت�ّزعت  لذ�  بة  ومرحِّ كثرية،  ماكن  فاالأ

مثّقفيها، و�سققهم بل يف �ساحاتها �لعاّمة �أي�ساً. 

�إّن �أّول ما الحظته ثقافيّاً - يف �س�رّية - �أّن للدعم �ملادّي للمنظمات غري �حلك�ميّة   2  

وربيّة دور�ً و��سحاً يف م�ساعدة فرق فنيّة حتاول ترك ب�سماتها على �ل�ساحة،  �الأ

�لغنائيّة، و�مل��سيقيّة، و�مل�رضحيّة، و�لر�ق�سة، ويف  �لعرو�ش  �إنتاج كثري من  ويف 

�إقامة �ملعار�ش �لت�سكيليّة. 

وما الحظته، ثانياً، �أّن �ملتغرّي�ت »�لدر�ماتيكيّة« �لتي ح�سلت على �ل�ّساحة �ل�سيا�سيّة 

�سباب  �لعر�قيّة، و�خلليجيّة يف مطلع �لعقد �لت�سعيني �ملن�رضم جعلت من �س�رية، الأ

�إنتاج  م��ل �خلليجية، وغريها يف  خذها زمام �ملبادرة، �س�قاً جاذبةً لالأ كثرية، والأ

�لدر�ما �لتلفزي�نيّة، ويف طبع �لكتب، ون�رضها، وت�زيعها، و�أ�سبحت »��ست�دي�هاتها« 

مثل ل� »دبلجة« مئات �أفالم �لر�س�م �ملتحركة، وترجمتها. �ل�س�تيّة �ملكان �الأ

عالم جماالت م�ّجهة، وم�سيطٌر  �أّن �لرتبية، و�لتعليم، و�الإ �أي�ساً،  ومن �ملالحظ، 

دب،  ل��الأ ولكّن  ت�سيريها،  �أم��ر  يف  كبري  دور  وللرقابة  �لدولة،  قبل  من  كليّاً  عليها 

و�لفّن - بحكم طبيعتهما �ملجازّية - خّطاً من �ال�ستقالل، وخيطاً من �حلرّية، و�إن 

بد�عيّة،  ديب، �أو �لفنّان �ل�ّس�رّي �أن يغزل منه ن�س��سه �الإ كان رفيعاً، ي�ستطيع �الأ

�أو عرو�سه �لفنيّة.

والحظُت �أّن يف دم�سق �سباباً �أدباء، وفنّانني ي�ؤمن�ن باأّن �لثقافة - ب�رضَطي �حلرّية، 

ووجدتهم  و�جل��م��ال،  و�خل��ري،  �حل��ّق،  �إىل  �مل��سلة  �لطرق  �أق�رض  هي   - و�ل��ّدع��م 

على، وباأّن �لعامل يت�سع للب�رضية كلّها من دون  ن�سان ه� �لقيمة �الأ م�قنني باأّن �الإ

يدي�ل�جيات« �سج�ٌن، ولي�ست �سبيالً للتحّرر، ور�أيتهم �ساعني  متييز، وباأّن »�الإ

خر، وباملثاقفة طريقاً للتعّرف �إليه. �إىل بناء �أنف�سهم بفكر يعرتف باالآ

»اإنت�صار التلفزي�ن على الثقافة«

ح�ار مع املخرج ال�صينمائي فجر يعق�ب

مبعنى  جيّدة،  �أر�سيّة  �لعربي  �ملتلّقي  عند  �ل�س�رية  �لتلفزي�نية  �لدر�ما  حّققت  عبد املح�صن:   

باأن ي�سع  �مل�ساهد  �ل�س�رية  �لدر�ما  �أّنها بد�أت تناف�ش مثيلتها �مل�رضّية، و�أقنعت 

يف ح�سبانه �أّن يف �س�رية ممثاّلً، وكاتب �سيناري�، وخمرجاً، وتقنيّاً ممتازين، و�أّن 

يف  يح�سل  م��ر  �الأ هذ�  نرى  متى  �ملهمة.  عمال  �الأ �إنتاج  على  قادر  �خلا�ش  �لقطاع 

�ل�سينما �ل�س�رية �لتي قّدمت �أفالماً جيّدة يف م�سريتها ف�سالً عن �سهرة مهرجان 

دم�سق �ل�سينمائي �لدويل؟ وهل �ل�سينما �ل�س�رية يف �أزمة؟

دعنا نبد�أ هكذ�: كان هناك �إنتاج �سينمائي للقطاع �خلا�ش يف �س�رية، �حلقيقة �أن  فجر:   

�لغالب  نتاج كان يف  �الإ �أعماال مهمة م�سه�د� لها، و لكن  �ل�س�رية قدمت  �ل�سينما 

ن �إذ� �أردنا �أن نتحدث عن �أزمة �ل�سينما يف �س�رية ب�سقيها �لعام  تافها، ورديئا. �الآ
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وىل �أن ناأخذ بعني �العتبار حجم �لتح�الت �لتي  و�خلا�ش، ينبغي لنا بالدرجة �الأ

حدثت على م�ست�ى �لك�ن، وبعد ذلك �نعكا�سها على �ملجتمعات �لعربية، ومنها 

على  و�نعك�ست  نف�سه،  �ل�س�ري  �ملجتمع  �رضبت  �أزمة  هناك  �ل�س�ري.  �ملجتمع 

م�ر هكذ�، �أوال: تر�جعت �لطبقة �ل��سطى يف �س�ريا،  �ل�سينما �ل�س�رية. لنقي�ش �الأ

فيها  مبا  عامليا  و�القت�سادية  �الجتماعية،  �لتغري�ت  حجم  مع  ترت�جع  ب��د�أت  �أو 

�ل��سطى  فالطبقة  ثقايف،  ك��جب  �ل�س�رية  �ل�سينما  فتقهقرت  �ل�س�ري  �ملجتمع 

فالم، وحتت�سنها يف �ل�قت  كانت هي �حلا�سنة �لثقافية، وهي �لتي تنتج هذه �الأ

يقدم  �أن  من  تخ�ف  �أو  تهيب،  هناك  لذلك  تر�جعت.  �أو  تال�ست،  قد  وهي  ذ�ت��ه، 

لهذه  حا�سن  من  هناك  لي�ش  ن  الأ �ل�سينمائية  ف��الم  �الأ �إنتاج  على  �خلا�ش  �لقطاع 

�أي�سا لي�ش هناك  �أن دورة ر�أ�ش �ملال يف �ل�سينما دورة بطيئة.  �إىل جانب  فالم،  �الأ

�أين �ستجد له �س�قا؟  �أن تنتج فيلما جتاريا يف �س�رية،  �أردت  �إذ�  فالم.  �س�ق لالأ

ن يف معظمه ه�  �الآ نر�ه  فالم. فما  لالأ �أوه��ام ب�ج�د �س�ق عربية  ال نتحدث عن 

تاأتي يف معظمها من م�رض، وهناك  �لتي  �لتافهة  �لتهريجية  فالم  �الأ جمم�عة من 

فالم �لعربية �لتي نر�ها يف �ملهرجانات. هناك مع�قات �سيا�سة لها عالقة  بع�ش �الأ

بالرقابات �لعربية �لتي تخ�سى �أن يبادر خمرج ما م�ساك�ش يف بلده �إىل �أن ي�ساك�ش 

يف بلد �أخر، �أو يقفز على بلد ثالث، �أو ر�بع...�لخ. وهناك بالطبع �أزمات مت�يلية.

فالم و كيف ترى م�ستقبل  كيف ميكن جتاوز هذه �مل�سكالت �ملتعلقة ب�سناعة �الأ عبد املح�صن:   

�ل�سينما �ل�س�رية؟

�ل�س�رية  �ل�سينما  بالبحث عن حل�ل. قّدمت  �ل�س�رية مره�ن  �ل�سينما  م�ستقبل  فجر   

ن تعاين  �ل�سينما، لكنها �الآ �أفالما مهمة، وهناك خمرج�ن مهم�ن يف تاريخ هذه 

نتاج. ل�ست يف م�قع يخ�لني بتقدمي �لن�سح، ولكن  �أزمة على �سعيد �لتم�يل، و�الإ

مكان �لبحث عن مت�يل من جهات �أوروبية خارجية، ولكي  م�ر هكذ�. باالإ �أرى �الأ

م��ل،  ال نقع يف مطب �لتخ�ين. �إىل �آخره، من �ل�سهل عليك �أن تعرف من �أين تاأتي �الأ

وما ه� مطروح عليك، وو�جباتك، وحق�قك. نق�ل �إّن �لتم�يل �خلارجي قد يك�ن 

وىل.  م�سب�ها، و لكنك ت�ستطيع �أن تعرف من يقف ور�ء مت�يلك من �جلل�سة �الأ

خر ه� �ال�ستفادة من �لث�رة �لتقنية �لتي جرت يف �لعامل، على �سعيد  �ل�سيء �الآ

بكامري� رقمية، وميكن  �سينمائيا  فيلما  �أن ت�س�ر  باإمكانك  ن  �الآ �لرقمية.  �لث�رة 

لك �أن تعيد بثه على �رضيط �سينمائي بكلفة �أقل، وباجل�دة نف�سها تقريباً. ملاذ� ال 

يقرتب �ل�سينمائي�ن �ل�س�ري�ن من هذه �لتجربة؟ ملاذ� ال يتنازل �لبع�ش منهم عن 

ن ال ميكن  �ل� »�أنا«، و�لغطر�سة، و�لزه�، وينزل �إىل م�ست�ى �لكامري� �لرقمية؟. �الآ

�أن يغم�ش عينيه عن �لتح�الت �لهائلة �لتي �سارت على  �لدنيا  ي �سينمائي يف  الأ

�مل�ست�ى، ولينت�سل�� هذه  �إىل هذ�  �ل�س�رة، و�لكامري�، فلينزل بع�سهم  م�ست�ى 

�أن  بها.  يحلم�ن  �لتي  �لكبرية  �ل�سينما  م�ست�ى  �إىل  فعال  كبار�  كان��  �إذ�  �لكامري� 

ينتج�� �سينما بدال من �حلديث عن �ل�سينما. �أن تظل تتحّدث عن �ل�سينما ت�سبح 

كاهن �سينما، ولي�ش خمرجا فيها. �لكاهن ه� من يدور ح�ل �ل�سينما، وال يدور 

�أن  باإمكانك  م�رضوعك  على  حري�سا  كنت  �إذ�  ذل��ك.  من  بالعك�ش  �ملخرج  معها، 

ت�سنع فيلما �سينمائيا عن �ل�سجرة. 

فال  �ل�س�رية،  �لدر�ما  من  كبري  كّم  فهناك  �ل�س�رية،  �لدر�ما  �إىل  بحديثنا  لرنجع  عبد املح�صن:   

من�ذج  كان  �لبد�ية  يف  �س�ري.  م�سل�سل  وج�د  من  �أمامك  ف�سائية  حمطة  تخل� 

دريد حلام �سائد� يف �ستينيات، و�سبعينيات �لقرن �لفائت. بعد ذلك بد�أت �لدر�ما 

مر �أ�سباب �سيا�سية، و�جتماعية،  باأخذ زمام �ملبادر�ت مع مطلع �لت�سعينيات، ولالأ

�إن مل تتف�ق عليها  �لدر�ما �مل�رضية  ن هناك در�ما �س�رية م��زية مل�ست�ى  �الآ و 

جناز�ت يف جمال �لدر�ما �ل�س�رية، وما دورها يف تن�سيط  فنيّاً. ما قر�ءتك لهذه �الإ

جمال �لثقافة يف �س�رية؟
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هم  �أن �أدخل يف �أحاديث عن مناف�سة بني �لدر�ما �ل�س�رية، و�مل�رضية. �الأ ال �أحب  فجر:   

ن تعتقد  ه� �أّن هناك بر�أيي حالة ثقافية غري �سحية ت�س�د �ملنطقة �لعربية. �أنت �الآ

��ست�لت  و�أنها  �ل�س�رية،  �لدر�ما  �إنتاج  من  متّكن  �س�رية  يف  �خلا�ش  �لقطاع  �أن 

م�ر هكذ�: هناك بع�ش �لنتاجات  على حمطات كثرية، وم�ساهدين كرث. لنف�رض �الأ

�لدر�مية �ل�س�رية، يف �حلقيقة حّققت جناحات مهمة، ولي�ش معنى �أن يتلّقف كل 

ه�ؤالء �لنا�ش �لدر�ما �أنها فعال جيدة، ون�سفق لها على ح�ساب �لفيلم. مرة �أخرى 

وهام. �إنتاج �لدر�ما »بيزن�ش«، و تعمل �لتليفزي�نات،  �أكرر، و�أق�ل: �أن ال نغرق يف �الأ

مثيل  له  ي�سبق  مل  ب�سكل  �نت�رضت  �لتي  �لقديرة  و  �لقادرة  و  �لكبرية  و�ملحطات 

ت�ستطيع  معظمه.  يف  مربح  �إنتاج  نه  الأ نتاج،  �الإ من  �لن�ع  هذ�  �سط�ة  تعزيز  على 

نتاج عرب تكر�ر �ل�س�رة، و�حلالة، و هذه  ن �ملحطات �أن تقنعك باأهمية هذ� �الإ �الآ

�إّن هناك بال �سك -  �ملحطات لها ما ت�ساء، و ال �أحد ي�ستطيع �أن يقف يف وجهها. 

�لذي  �لعجيب  �ل�سندوق  هذ�  وينتجها  ومنت�رضة،  متف�قة،  در�ما   - �أ�سلفت  كما 

��سمه �لتليفزي�ن. و لكن �لتليفزي�ن يف طبيعته ال ميلك لغة، �أو وجها، ولي�ش لديه 

�س�ى م�ستقبل يف �حلا�رض. ه� يجلب �مل�ساهد �إليه، يدخله، ويعطيه، و«يلّقمه« لي�ش 

و�أخبار  غ��اين،  و�الأ عالنات،  و�الإ خبار،  و�الأ �ملباريات،  هناك  ولكن  �لدر�ما،  فقط 

�ملال، و�القت�ساد، و�لطق�ش...�لخ. ما يجعل �مل�ساهد يف حالة ��سرتخاء و��ستجد�ء 

و ك�سل تام. ال �أفهم كيف ميكن ل� (160 ملي�نا) �أن ي�سفق�� بهذه �لطريقة، وبهذه 

ن �حلديث عن ثقافة، �لثقافة فيها �ختالف،  �ليد، ونتحدث عن ثقافة؟ ال ميكن �الآ

هذ�  �ل��در�م��ا  من  ن�عية  على  كلهم  �مل�ساهدين  ت�حيد  ن  �الآ ت�حيد.  فيها  ولي�ش 

�ل�  ي�سفق  �أن  خطري  �سيء  �جلديدة،  �لفا�سية  من  ن�ع  يف  يتجلى  قد  خطري  �سيء 

(160ملي�نا) مل�سل�سل و�حد. �أنا ال �أريد �أن ي�سفق كل هذ� �لعدد مل�سل�سل و�حد، 

م�ر. هناك ت�حيد  وال حتى لفيلم و�حد. �أنا �بحث عن متفرج متفرد يف نظرته لالأ

ن  �الآ �حلقيقية.  �لثقافة  ح�ساب  على  ثقافية،  لي�ست  وهي  �لثقافية«،  »�ملظاهر  ل� 

�حلقيقية،  �لعربية  �لثقافة  ح�ساب  على  �لعربية  �ملجتمعات  يف  �لتلفزي�ن  ينت�رض 

على ح�ساب �لكتاب، و�ل�سينما، و�مل�رضح، �أي �ملنابع �لثقافيّة �حلقة �لتي ميكن �أن 

يتكيء عليها �أي جمتمع، ولكن - كما قلت يف �لبد�ية - �إّن غياب �لطبقة �ل��سطى يف 

معظم �ملجتمعات �لعربية �س��ء �أمّت تدمريها، �أم هي �حت�رضت، �أم مّت �إجها�سها �إىل 

�آخره، �أدى �إىل غياب كل مفرد�ت �لثقافة معها �أي�سا. �أنا �أعاين يف بيتي من �ملحطات 

�لف�سائية، من �لثقافة �لتي تبثها. مل يعد هناك من �ساٍد لهذه �لن�عية من �لثقافة 

�إال ثقافتك �مل�سادة، و لكن �أين هذه �لثقافة؟ من م�س�ؤول عن �إنتاجها، كيف ميكن 

�أن تنتج؟ ال بد �أن يك�ن هناك عقل »مماأ�س�ش« حتى ينتجها. 

�أنا ال  �أعمال جيدة در�مية تليفزي�نية �س�رية، وم�رضية ال �أحد ينكر ذلك.  هناك 

�لدول  للثقافة �حلقيقية يف معظم  �نتهاك  بالذي نفعله. هناك  �أن هناك تقّدما  �أرى 

�لعربية، �إذ� �سئت هناك م�ت للثقافة �حلقيقة يف �ملنطقة. 

مع  حتاورت  و�أنا  حقيقية،  مناف�سة  يناف�ش  بد�أ  �لتليفزي�ن  باأّن  متاما  معك  �ّتفق  عبد املح�صن:   

ن ه� �لتليفزي�ن. و�أنا ال �أ�ستطيع  نا�رضي �لكتب، وقال��: �إّن �أخطر مناف�ش لنا �الآ

فنّاً  ب��سفها  �ل�سينما  عن  �أحت��دث  �لتقنيات،  من  عجيب  خليط  فه�  فنّا،  �أع��ّده  �أن 

�سناعة  �لتلفزي�ن  لكن  فّن.  �مل�رضح  وعمالقته.  ومنّظروه،  وق��عده،  �أ�س�له،  له 

�أوؤمن  ال  كما  �لغر�ئز.  ومد�عبة  �ل�قت،  قتل  من  ممكن  قدر  �أكرب  تلبّي  ��ستهالكية 

تتد�خل  �ل��ذي  �لثقايف  �ملجال  يف  وبخا�سة  كلّها،  للم�ساكل  �سحرّياً  حالً  هناك  �أن 

�نتهاء  طفال  �الأ عالم، و�لرتبية، و�لتعليم، و�لثقافة بدء�ً من ريا�ش  �الإ فيه ق�سية 

باجلامعات، لكن ل� �سغت هذه �مل�ساكل كلّها ب�س�ؤ�ل قد يك�ن �ساخر�ً، �أو م�ساك�ساً، 

يدي؟ ما �حلل؟ هل نبقى مكت�يف �الأ

ن، مل يبق  �الآ خ��رية.  �الأ �لثقافة هي �جلبهة  �أن  �لرغم من  لي�ست هناك حل�ل على  فجر:   

�لثقافة يف جعبتنا. خ�رضنا ع�سكريا، وماليا، و�قت�ساديا، و...، و... لدينا �س�ى 

�لذي  خ��ري  �الأ �حل�سن  فهي  �لثقافة  جبهة  تعزيز  �س�ى  حل  من  هناك  لي�ش  �إل��خ. 

ينبغي لنا �التكاء عليه، و�إال، فاملنطقة باأنا�سها، و�أر�سها، و�سمائها �آيلة للخر�ب، 

للجحيم. هناك ترتيبات على م�ست�ى �لك�ن، �إعادة ترتيب �أ�س��ق، ع�ملة �إىل �آخره، 

�إذ� كنت تريد �أن تدخل هذه �لع�ملة يجب �أن تك�ن لك مفرد�تك، و�أن يك�ن لك عاملك 

�لذي تقتحم به هذه �لع�ملة، هل ترى �أنها مت�ح�سة، �أم م�ؤن�سنة؟ هذ� ط�فان على 

م�ست�ى �لك�ن، ط�فان معل�ماتي، وك�ين، و�قت�سادي �جتماعي. �أين مكانك يف 

هذ� �لط�فان؟ كيف ميكن لك �أن تنقذ نف�سك من �سلبياته و حتميها؟ �أ�سئلة كبرية 

ن �أ�سبح على م�ست�ى �لك�ن.  مل تعد �سهلة. من قبل، رمبا كان �لتهمي�ش حمليا، �الآ

لفية �لثالثة على �أّننا يف حالة ��ستيقاظ.  مل نعط �إ�سار�ت �ساحلة منذ بد�ية هذه �الأ

�أعرف  ال  و��سرتخاء.  �سك�ن  حالة  يف  �أننا  �إ�سار�ت  ه�  ن  �الآ حتى  �أعطيناه  ما  كل 

مم  �أّننا نخرج من �لزمان، و�ملكان. �الأ �أم ماذ�؟ هذ� يعني  �أبدي،  هل ه� ��سرتخاء 
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ن تعطي �إ�سار�ت. �أعطني �إ�سارة و�حدة على �أننا ن�ستيقظ من كاب��ش.  �لكبرية �الآ

ن. هناك كاب��ش ال يقل عمره عن �ألف �سنة، ال �أريد �أن �أع�د �إىل  دعنا من �ملا�سي �الآ

وىل حني �أن�ساأنا طريق �حلرير، ودخلنا يف مبادالت �قت�سادية، وجتارية،  لفية �الأ �الأ

وثقافية، و�لفلك، و�للغة، وبد�أت �للغات تقرتب من �للغة �لعربية. هذ� كله مفه�م، 

لفية  لفية �لثالثة، و�أ�سبحنا خارج �الأ وو��سح، و�أ�سبح يف ذمة �لتاريخ. دخلنا �الأ

�أنتجه  م��ا  �إن��ت��اج  �أع��دن��ا  �سيئا.  ننتج  مل  �سنة  �أل��ف  منذ  �سيئا.  ننتج  ومل  �لثانية، 

�أ�سماء  ياأتي مثقف�ن كبار، وتربينا على  خ��رون،  �الآ ينتجه  ما  »نعلك«  خ��رون،  �الآ

�أو يف م�ؤ�س�سات �لغرب، ويرم�نه  كبرية، و�إذ� بهم »يعلك�ن« ما ينتج يف �لغرب، 

ن نحن يف �ألفية ثالثة و �أنا ال �أعرف �أين مكاننا. علينا، ويعيدون �إنتاجه لنا. �الآ

�أين هم �لعرب مما يحدث يف �لعر�ق، فل�سطني، �أو لبنان؟ وال �أعرف ماذ� �سيحدث.. من 

�لدولة �مل�ستهدفة �لتالية؟ ماذ� يفعل�ن؟ يت�سابق�ن على �إر�ساء �إ�رض�ئيل! هذه لي�ست 

ن، ومتلك �ملعل�مة. هي ال متلك �أّية معل�مة.  �إ�سار�ت على �أن هناك �أمة حية تنه�ش �الآ

هي تعيد تدوير هذه �ملعل�مة يف فلك غام�ش، ومبت�ر �سببه زمن مبت�ر �سنعناه 

باأيدينا، ونتحّدث �أن هناك �نت�سار�ت. لي�ش هناك �نت�سار�ت على �أّي �سعيد. 

 تكملة الي�ميات،

عبد املح�صن

و�سعيد  �سابق)،  ر�أي  (�سجني  ح�سني  ل���ؤي  (�ل��ن��ا���رض�ن  حاورتهم  َم��ن  �أجابني 

�لربغ�ثي؛ و�ملخرجان �ل�سينمائيّان فجر يعق�ب، وغ�ّسان عبد �للّ�ه؛ و�مل��سيقيّ�ن 

�سفر؛  ووف��اء  �ل�رّضيف،  ويزن  ح��ّد�د،  ورنا  �ل�ّسقا،  وجمال  برمي�،  �لدين  ح�سام 

و�لرو�ئيّان روز� يا�سني ح�سن، وخالد خليفة؛ و�مل�رضحيّ�ن فار�ش �حلل�، وحال 

عمر�ن، ون�ر� مر�د، ورمزي �سقري، و�أ�سامة حالل، ومرو�ن عدو�ن؛ وغريهم) 

و�أّك��د كثري  �لثقايف يف �س�رية،  �ل��قع  �أحملها عن  �لتي كنت  �سئلة  �الأ عن كثري من 

منهم �أّن �مل�سكلة �لرئي�سة للثقافة تكمن يف �مل�ؤ�ّس�سات، و�لقائمني عليها من جهة؛ 

و�سيق �أفق �حلرّية من جهة �أخرى. م�ؤ�ّس�ساٌت تعمل من دون خّطة عمل و��سحة، 

�أّية  ، وتهدر ماليني �للري�ت على فعاليّات دعائيّة لي�ش لها 
ّ
�أو تخطيط �سرت�تيجي

ب��سفها  �لثّقافة  يعامل�ن  عليها  �لقائمني  �أّن  كلّه  ذلك  من  خطر  و�الأ تذكر،  فائدة 

ترفاً، ونزقاً، �أو �سيئاً كماليّاً ال ب��سفها حاجًة �إن�سانيًّة �رضورّية، ور�سالًة روحيًّة 

 ملن 
ّ
عامليّة لذ� جندها ثقافًة ال ت�ؤ�ّس�ش لتقاليد حّقة، وال تفّكر يف �إعطاء دعم حقيقي

�أعمق،  ج��ذور  �إىل  �مل�سكلة  �ل��ر�أي)  ي�ساطرهم  مّمن  (�أن��ا  بع�سهم  وع��ز�  ي�ستحّقه؛ 

فذهب ر�أيهم �إىل �أّنها جزء من ماأزق ح�سارّي نعي�سه �بتد�ًء من �إ�سكاليّة �له�ّية، 

خر.  ولي�ش �نتهاًء بتحديد عالقتنا �ملعّقدة باالآ

ن، لي�ش ظاهرة حا�رشة يف حياة عم�م ال�ص�ريني« »الكتاب، حتى الآ

ح�ار مع النا�رش ل�ؤي ح�صني

وفاعلة،  ن�سطة،  حركة  ن  �الآ �س�رية  يف  �خلا�ش  �لن�رض  حركة  �أّن  �ملتابع  يالحظ  عبد املح�صن:   

هلية  �أّن هذ� جاء بعد تقلّ�ش �سناعة �لكتاب يف لبنان منذ بد�ية �حلرب �الأ و�أعتقد 

فيه.  ح�سل  �ل��ذي  �لتغيري  بعد  ثّم  �لعر�ق،  على  �ل��دويل  �حل�سار  وبعد  �للبنانية، 

ب�دي �أن تعطيني فكرة عامة عن �لن�رض �خلا�ش يف �س�رية؟

�لن�رض �خلا�ش يف �س�رية قدم �نطالقة معق�لة، ولكنها �نطالقة ن�سبية  �أّن  �أعتقد  ل�ؤي:   

�سا�ش، وحني �رضبت �ملطابع  نتيجة ل�سعف �لن�رض، كانت ل�س�رية مطابعها باالأ

�للبنانية ب�سبب �حلرب، - و�لعر�ق �أي�سا كان �سعيفا من ناحية �لن�رض - ��ستطاعت 

ّن طلبا متز�يد� على  و�سط، ومنطقة �خلليج الأ �س�رية �أن تغطي منطقة �ل�رضق �الأ

�لكتاب بد�أ يف بلد�ن كثرية، ومل تكن عندها �سناعة للكتاب، ف�س�رية عندها عر�قة 

يف �سناعة �لكتاب، يعني �ملطابع يف �س�رية هي مطابع قدمية �إال �ّن ظاهرة �لن�رض 

ت�ساع. �خلا�ش مل تكن م�ج�دة بهذ� �الإ
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و لكن خط�ة ت��سيع دور �لن�رض، �أو تكثريها، و تن�يع طباعتها، و�لتخ�س�ش يف 

حتى  �ل�س�ري  �لنا�رض  مبيعات  �أهم  �ل�س�ري.  �ل�سعيد  على  حت�سل  مل  �لطباعة 

ن،  ن يف �ملنطقة �لعربية، ولي�ش بال�رضورة يف �ل�س�ق �ل�س�رية. �لكتاب، حتى �الآ �الآ

�أمام �أعني عم�م �ل�س�ريني، لي�ش �سيئا و��سحا  يف �س�رية لي�ش ظاهرة حا�رضة 

�لنا�ش ال تعلم  �أن لدينا كتاب. عم�م  �أرى  �أمامهم. حتى ل� كانت عندنا طباعة ال 

مّما  �أكرث  �لكتّاب  عن  يعرف��  �أن  ممكن  حرى  باالأ �أو  �مل�ج�دة،  �لكتب  عناوين  ما 

ّن �لكتّاب يظهرون على �لتلفاز.  يعرف�ن عن وج�د كتب الأ

وعملية  �ل�س�ري،  �لنا�رض  يعانيها  �لتي  �مل�سكالت  �أهم  ن�سّخ�ش  �أن  ن�ستطيع  هل  عبد املح�صن:   

�أ�سبابا  �أو  �مل��س�ع،  لهذ�  د�خلية  �أ�سبابا  هناك  �أّن  تعتقد  هل  �س�رية؟  يف  �لن�رض 

خارجة عن �إر�دة �لنا�رض، وعملية �لن�رض؟

كنّا  بالنا�رض.  متعلقة  �إ�سكالية  �سابقا  لدينا  كانت  متعددة.  م�ساكل  هناك  بالتاأكيد  ل�ؤي:   

�سف، و�أ�سبح  ية لالأ نق�ل: �إّن �لنا�رض ه� مرّوج ثقايف، وال يطمح للربح. �نقلبت �الآ

ر�ئجا منذ عقدين من �لزمن �أّن �لنا�رض عبارة عن تاجر، وبالتايل ه� يبتغي �لربح. 

فكثري من �لنا�رضين، �أو �لغالبية من �لنا�رضين �ل�س�ريني هم �أنا�ش غري مثقفني. قلة 

من �لنا�رضين �ل�س�ريني لهم عالقة بالكتاب، �أو �لقر�ءة. فعلى �لنا�رض بع�ش �ملهام 

ن، وهي �أن يخلق �لت��زن بني �أن يك�ن تاجر�، و�سانع ثقافة. هذه حرفة، �أو  �الآ

مهنة بالنتيجة. من �ملفرت�ش �أن يعي�ش منها ب�سكل حمرتم، و�أن يحقق �أرباحا مثله 

مثل �أي تاجر �آخر، و يف �ل�قت ذ�ته �أن يقدم ب�ساعة جيدة حتى ي�ستطيع �أن ينه�ش 

مكان. هذه �لثنائية لي�ست م�ج�دة، يف �لعم�م، ب�س�رية. هناك  بهذه �لكتب قدر �الإ

�سخا�ش يعمل�ن مّدة من �لزمن، ثّم ي�ساب�ن  بع�ش �لنا�رضين �ملثقفني، ه�ؤالء �الأ

بالعطالة، وال ي�ستطيع�ن تكملة م�سارهم. ويف تقديري فاإن هذ� ه� و�سع �لنا�رض 

�ل�س�ري، وهذ� ت��سيف له، ال �أقطع متاما، و لكن �أعتقد �أن هذ� �ل�سيء ينطبق على 

�لنا�رض �لعربي �أي�سا.

هذ� من ناحية. من ناحية �أخرى، تفتقد �س�رية مل�ؤ�س�سات �لن�رض. لبنان ��ستطاعت 

هلية تاأ�سي�ش م�ؤ�س�سات عريقة للن�رض، م�ؤ�س�سة مبعناها �لدقيق:  قبل �حلرب �الأ

�أخرى. يف �س�رية عدد  �إد�ري، ودعم مايل، ولديها فروع يف ع���سم بلد�ن  ق��م 

كبرية  م�ؤ�س�سات  فيها  لي�ش  لكن  و  مهمة،  كتبا  ين�رضون  �لنا�رضين  م��ن  كبري 

عن  �ل�سخ�ش  هذ�  يت�قف  �أن  �ملمكن  من  باأ�سخا�ش.  مرتبط  هنا  فالن�رض  للن�رض، 

�لعمل، ثّم يت�قف �لن�رض. و لكن هناك جانب �إيجابي لهذه �مل�ساألة، فنتيجة لغياب 

�مل�ؤ�س�ساتي  �لعمل  »ب��رت���ك���الت«  بغياب  �ل��ن��ا���رضون  جت��ر�أ  �لن�رض  م�ؤ�س�سات 

�أكرث  �أن يح�سل�� على فر�ش  ��ستطاع��  �لن�رض، وبالتايل  �أن يخرق�� حق�ق  على 

�أل�مهم على  �أن يعمل�� على �لرتجمة ب�سكل و��سع، و�أنا ال  للن�رض، ثّم ��ستطاع�� 

�لقارئ  ويتحملها  جنبي،  �الأ للكاتب  تدفع  ن�رض  حق�ق  مع  ل�ست  �أنا  �جلانب،  هذ� 

نه ال ي�ستطيع حتملها، وكان هذ� �أي�سا �أحد �أ�سباب  �لعربي، و�لقارئ �ل�س�ري الأ

ّنه ��ستطاع �أن يدخل كتبا مهمة، وعاملية، و�أن يرتجمها،  ملعان �لنا�رض �ل�س�ري الأ

ويطبعها يف غياب �مل�ؤ�س�سات، وعدم وج�د �لتز�م؛ ف�سالً عن �أّن �لقان�ن �ل�س�ري 

�أن ير�عي حق�ق  جنبي، ولكنه يجب  �لنا�رض �الأ �أن ير�عي حق�ق  �لنا�رض  ال يلزم 

�لنا�رض �ل�س�ري، و�لعربي بالعم�م.

�أظّن �أّن �ل�قت حان لتحّدثني عن جتربتك �خلا�سة يف جمال �لن�رض. كيف بد�أت، ما  عبد املح�صن:   

�ل�سع�بات و�لع��ئق �لتي �سادفتك؟ ما ن�ع �لكتب �لتي تطبعها؟

�لكتب،  ه��ذه  و�أ���س����ق  و�لفل�سفة،  و�ل�سيا�سة،  �لفكر،  يف  هي  كتبي  �أغلب  بد�ية،  ل�ؤي:   

�أو  �ملرتجمة،  كالرو�يات  ر�ئجة  لي�ست  هي  �لعربي.  �لعامل  يف  �سعيفة  �سف،  لالأ

بر�ج، �أو تركيب  بع�ش �لكتب �لدينية، �أو بع�ش �لكتب �لب�سيطة �لتي لها عالقة باالأ

ب�سكل  ت�زيعها   
ّ
علي ي�سعب  �أطبعها  �لتي  فالكتب  ذل��ك،  �إىل  وم��ا  �ل�سخ�سية، 

�لغالب، مع هكذ� كتب. هذه م�سكلة يعاين  �لتي تتعامل، يف  �لنخب هي  ّن  جيد، الأ

�لكتب،  بع�ش  �أن�رض  �أن  ��ستطعت  لكنني  �لعربي.  �لعامل  يف  �لفكري  �لكتاب  منها 

بهذ�  و�أعتز  فخ�ر�،  يجعلني  �ل�سيء  وهذ�  فكريات،  �أّنها  مع  رو�ج��ا  حققت  وقد 

�جلهد. ك�ين �أ�ستغل على كتب �لفكر، فاأنا جمرب على �أن تك�ن ذ�ت ن�عية جيدة. 

بالفكريات:  تهتم  �أخرى  م�ؤ�س�سات  مع  و�أتعاون  �مل�سار،  هذ�  يف  متابع  ن  �الآ و�أنا 

نخبة  قبل  من  �ملا�سي  �لعام  �أن�سئت  �لتي   ( �لفكري  للتحديث  �لعربية  (�مل�ؤ�س�سة 

من �ملفكرين �لعرب على �متد�د �ل�طن �لعربي مثل: حممد �أرك�ن، ون�رض حامد 

وهم  �مل�ؤ�س�سة،  هذه  �أقام��  �أخرى.  مهّمة  و�أ�سماء  طر�بي�سي،  وج�رج  زيد،  �أب� 

يختارون كتبا معينة، ويدعم�نها، و�أنا �أعمل معهم على �لن�رض، و�لت�زيع. وهناك 

ذ�ت  �لكتب  بن�رض  تعنى  �لتي   ( �لعرب  �لعقالنيني  (ر�بطة  ��سمها  �أخرى  م�ؤ�س�سة 

�لطابع �لفكري �لذي مي�ش حياة �لنا�ش، ولي�ش �لفل�سفة فقط، وهناك بع�ش �لكتب 

�لتي ��ستغلنا بها، و�أعدنا طباعتها، ثّم ��ستطاعت حتقيق جناح ال باأ�ش به، لذلك �أنا 

متابع يف هذ� �الجتاه ح�رض�.

و�ملغامر�ت،  و�جلا�س��سية،  ب��ر�ج،  و�الأ و�ل�سحر،  �لكف،  »ق��ر�ءة  كتب:  كانت  �إذ�  عبد املح�صن:   

�لر�ئجة،  للم�ساهري، و...�لخ« هي  �ل�سخ�سية  و�ل�سري  �ملبتذلة،  وق�س�ش �جلن�ش 

فمن يتحمل م�س�ؤولية تر�جع �لكتاب �ملطب�ع؟ هل يتحملها �لنا�رض، �أم �جلمه�ر، 

عالمية، و�لثقافية؟ من؟ �أم �مل�ؤ�س�سات �حلك�مية: �لرتب�ية، و�لتعليمية، و�الإ

�أنا  �لعربي.  �لكتاب  �سا�سية يف م�ساألة  �الأ �لنقطة  �إىل  �ل�س�ؤ�ل يحيلني  �أّن هذ�  �عتقد  ل�ؤي:   

�أثناء �ملعار�ش حني يك�ن  �أّننا نتكلم يف م��س�ع �لكتاب، و�نت�ساره  �أالحظ د�ئما 

تن�رض، وت�زع؟  �لتي  �لعربية  �لكتب  �أعد�د  ما هي  �أي  عد�د،  باالأ �مل��س�ع متعلّقا 

�لعربية،  �لكتب  �أرق��ام  بني  �ملقارنة  و�ملهتمني  �ل�سحافة،  ببال  يخطر  مبا�رضة، 

و�لكتب �لغربية، وبخا�سة �لكتب �لغربية �لقريبة مثل �لي�نان، وقرب�ش، �أو حتى 

هذه  بن�سبة  �ل�سائن  و�لفارق  �ملخجل،  �لفرق  هذ�  بالفعل  نرى  عندها  �إ�رض�ئيل. 
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�ألفي ن�سخة. هناك كثري من  �لعربي ال يتعدى  �لكتاب  �إن مت��سط ن�رض  ع��د�د.  �الأ

دبية �لعربية يطبع�ن خم�سمئة ن�سخة فقط،  �لكتّاب، وبخا�سة كتّاب �مل�ؤلفات �الأ

و لكن كثري من �لنا�رضين عندهم يف م�ست�دعاتهم مئات، و�آالف من �لن�سخ �لتي 

مل تلق رو�جا، و هذه �أزمة قارئ. �لبع�ش يق�ل: �إّننا �سعب غري قارئ. لي�ش معنى 

هذ� �أّن �لقر�ءة لي�ست يف دمنا، �أو �أّننا ال نحب �لقر�ءة. هذه �مل�سكلة - يف تقديري - 

تقع �سمن م�س�ؤوليات �لنخب �لعربية، �لنخب �لثقافية، و�لنخب �ل�سيا�سية �إ�سافة 

ن�سان �لعربي، �أو  نها مل ت�ستطع �أن تروج، �أو ترّكز على �الإ �إىل م�ؤ�س�سات �لدولة، الأ

�أي �سخ�ش يحتاج �إىل �لقر�ءة، كما مل تركز على �أن هذ� �لفرد �لعربي، و�ل�س�ري 

�ملدر�سي،  ط��ار  �الإ خ��ارج  و�العتقاد�ت  ر�ء  �الآ من  ي�ساء  ما  يتبنى  �أن  يف  �حل��ق  له 

و�جلامعي، لكي تتك�ن �سخ�سيته ب�سكل �أف�سل، ويك�ن حر� �أكرث، ويك�ن فرد� 

م�ستقال، ولي�ش رقما يف �حل�ساب.

لديه  ت�جد  ال  در��سته  يكمل  �أن  بعد  �ل�س�ري  �لفرد  خ�ش  باالأ �أو  �لعربي،  �لفرد 

�أّي  �أّننا ال نحرتم فردية �لر�أي،  �حلاجة �إىل قر�ءة �أي كتاب. هذ� يع�د يف ر�أيي �إىل 

خمالف للر�أي نعيب عليه خمالفته ر�أي �جلماعة، و�أحيانا ننبذه من �جلماعة، و�إذ� 

كانت لديه �آر�ء خمالفة �سيا�سيا فمن �ملمكن �أن نخّ�نه. حني نت�ساءل عّما �إذ� كان 

يف  �إياه  علّمناه  مبا  �ختبار�  له  جنري  كاأّننا  و�لثقافة،  بالفهم  يتمتع  �ل�سخ�ش  هذ� 

من�سبطا  ز�ل  ما  هل  علّمناه؟  ما  حفظ  ترى  يا  هل  و�لثان�ية،  �البتد�ئية،  �ملرحلة 

بهذ� �لفهم، و�لفكر �أم ال؟ �إذ� كان من�سبطا، فه� �سخ�ش جيد جد�، وم�ؤهل لت�سلّم 

مر، فبكل ب�ساطة نق�ل له:  منا�سبه، وي�ستحق �الحرت�م، ولكن �إذ� �سّذ عن هذ� �الأ

خارج  �أخ��رى  �أفكار  من  ينهل  �أن  عليه  نعيب  كاأننا  فكار؟«  �الأ بهذه  �أتيت  �أين  »من 

ب�سيطة  قيم  لدينا  بالدنا.  يف  و�لتعليم  ع��الم،  �الإ م�ؤ�س�سات  �أو  �ملدر�سي،  �لكتاب 

و�سهلة  �ل��ق��ر�ءة،  �سهلة  �لكتب  نعني  كتب  نق�ل:  عندما  �لكتاب،  عن  متخلفة  و 

ّننا نرّوج �لقيم �ملتخلّفة كاأن يقر�أ  �لفهم، و�سهلة �لتكلم عنها. هذه �لكتب ر�جت، الأ

�لن�م،  لغايات  ي�ستخدم  �لقر�ءة مهدئ  �لن�م، وكاأن  قبل  �ساعة  �ل�سخ�ش ن�سف 

�لفر�غ. هذه  �ل�سخ�ش بني وقتني مللء  يقر�أ  �أن  �أو  بكتاب«،  »ت�سلّى  ت�سلية  �أّنها  �أو 

�أعطيناه هذه �لقيمة �ل�سخيفة كاأّنه �سيء ت�ستطيع  قيمة �لكتاب يف قيمنا �لثقافية، 

تع�ي�سه بالتلفاز، �أو باأي �سيء �آخر، ال نعّد �لكتاب منهال للمعرفة، وال نعّد �أّن هذ� 

�ل�سخ�ش ال ميكن له �أن يكّ�ن ر�أيا باأب�سط م�سائله �لي�مية �إال عرب غز�رة معرفته. 

هي �إذن �أزمة قارئ �أكرث مّما هي �أزمة �نت�سار كتاب.

�إذن، ما �حلل مل�سكلة قر�ءة ون�رض �لكتب؟ عبد املح�صن:   

يف تقديري �أّن حّل م�ساألة �لكتاب يحتاج �إىل مّدة ط�يلة تعيد تركيب �لبنى �ملجتمعية يف  ل�ؤي:   

بلد�ننا لتتح�ل �إىل بنى دميقر�طية لي�ش معناها �النتخاب فقط. هذه �لبنى �لدميقر�طية 

تتيح للنا�ش �لتعّدد، و�لتنّ�ع من دون �أن يك�ن هناك نبذ، �أو رف�ش لل�سخ�ش على 

غلبية، حتى ي�ست�عب�� �أّن هناك  �أ�سا�ش �أّنه خارج عن جمم�عة حمددة قد متثل �الأ

جدوى من �لقر�ءة، و�أن يبحث�� عن �لكتب �لتي تهمهم، وتخ�سهم. لكن هذه �مل�ساألة 

لي�ست مره�نة بتح�ل �ملجتمع فقط. هناك حل�ل تقنية، وحل�ل لها عالقة بطبيعة 

عمل �لن�رض، ميكن �أن تي�رّض، و�أن تقّدم كثري� يف هذ� �ملجال. 

�ملجال  تف�سح  باأن  ق��ل،  �الأ �لن�رض، يف  �لدولة  تدعم  �أن  �لدولة. يجب  ياأتي دور  هنا 

ن  للت�س�يق، وبعمل �ملعار�ش ب�سكل �أف�سل، و�أن تخفف �ل�رض�ئب على �ل�رق، الأ

�ل�رق يف �س�رية باهظ �لثمن. �سعر �لكتاب يف �س�رية متعلق بعدد �ل�سفحات. هنا 

كرب للكتاب ه� ثمن �ل�رق �أكرث  �لكاتب �أقل �مل�ستفيدين ماليا من �لكتاب. �لثمن �الأ

جر�ء�ت  من ثمن �لفكر، �أو �لثقافة �مل�ج�دة فيه. فالدولة ميكنها �أن تق�م ببع�ش �الإ

�ل�رق، وهناك  ��ستري�د  �أن تدعم  �ل�رق، وميكنها  �ل�رض�ئب على  مثل: تخفي�ش 

بطريقة  ت�زعه  و�أن  �ل���رق،  با�ستري�د  كالقيام  �حلك�مة  تتبعها  �أن  ميكن  �آليات 

�ل�رق،  طباعة  ماكينات  �إىل  بالن�سبة  �أّم��ا  م�ست�رديه.  �أم���ر  ت�سّهل  و�أن  �أرخ�ش، 

�أي�سا  ت�سهيالت  تعطي  �أن  وميكن  عليها،  �ل�رض�ئب  �إلغاء  �حلك�مة  ب��سع  ف��اإن 

خر ه� م�س�ؤولية م�ؤ�س�سات �لدولة مثل وز�رة �لثقافة  لت�زيع �لكتب. �ل�سيء �الآ

على  �ل�رضف  �إال  فائدة  �أّي��ة  لها  لي�ش  مهرجانات  على  �مل��ال  ت�رضف  �أن  من  ب��دال 

�لتي تهدر  م����ل  �الأ �أي ج��دوى. هذه  قامة يف فنادق فخمة من دون  �الإ �ملمثلني يف 

�أن يتح�ل  �لدولة. ميكن  ��ستعر��ش ملقدر�ت  �لثقافة، هي يف �حلقيقة  با�سم ن�رض 

هذ� �ملال باجتاه �لكتاب، ت�ستطيع �أن ترّوج م�سالة �ملطالعة يف �ملد�ر�ش، و�أن تعطي 

وىل �أن  �ساعة للمطالعة، ومكتبة يف �ملدر�سة، و�أن تطلب من �لطالب منذ �ملر�حل �الأ

يطالع�� خارج �ملنهج، و�أن يناق�س�� مطالعاتهم، و�أن ال تلزمه بالكتاب �ملدر�سي 

فقط. فنحن نعرف �أّن كثري� من �ملعل�مات �لتي تدّر�ش يف مد�ر�سنا هي مغل�طة �إما 

بتقادمها �لزمني، �أو ب�سياغاتها. �إذن �لدولة ميكنها �أن تق�م بكثري من �ملهام.

 تكملة الي�ميات،

عبد املح�صن

�ملثقفني،  من  �أ�سدقاء  فيها  ر�أي��ت  �إّنني  منها:   
ّ
علي كثرية  ف�سائل  دم�سق  لرحلة   4  

لفيّة  �الأ ت�سعينيات  منذ  �ل�سبُل  لقائهم  وبني  بيني،  تقّطعت  �لعر�قيني  و�لفنانني 

�لعر�ق  فر�سة  ت�سنح  مل  عر�قيني  وفنانني  مثقفني،  �إىل  فيها  وتعّرفت  �لثانية، 

ّنه مل  الأ ين�سى  لن  �لقلب  �لّرو�سة« مكاٌن يف  بلُقياهم، ول� »مقهى  قبُل  �ل�سيّقُة من 

مثله  �إىل  �مل�ستاق  �أنا   
ّ
علي ��ست�ىل  بل  �لّرحبة  مب�ساحته  يجمعنا  مكان  جمّرد  يكن 

يف  مان  باالأ ح�سا�َش  �الإ �ملتتالية  �حلروُب  �أفقدتنا  �أن  بعد  �ل�ّسمل  تلّم  م�ساحات  من 

ماكن �لعاّمة، وبعد �أن جعلْت �لدكتات�رّيُة منّا جزر�ً منعزلة، وكاأّن هّمها �لّرئي�َش  �الأ

خُر  خر، وم�ساركتَه فيما يفّكر فيه، ويبدعه؛ و�الآ ه� �أن تقتلَع من روحنا حبَّ �الآ

- هنا - يعني يف قام��ش �لّدكتات�ر، وَجْ�قِة الِعقي �أحذيته كلَّ َمن حلَم باحلرّية 

من مبدعي �لعر�ق، �أو ملََحها، �أو �أ�سار �إليها، �أو عمل من �أجلها. كان �لّدكتات�ر، ومن 

�نت�رض؛ ويع�ن  �لنّا�ش  �إذ� فاح بني  �أّن �حلرّية عطٌر كامٌن  �ل�عي  معه يع�ن متام 

، وجمافاته؛ وكان 
ّ
بد�ع، فتفنّن�� يف حماربة �ملبدع �لعر�قي متاماً �أّن �حلرّية �سن� �الإ
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ج�سدّياً  �ملبدعني  من  �لعر�ق  عن  غاب  َمن  (�إّن  بينهم:  فيما  �إال  �ملعلن  غرُي  �ّتفاُقهم 

غاب �إبد�عيّاً) لذ� كنّا نت�سيّد �أخباَر، و�إبد�َع َمن ��سطّر منهم �إىل �لتّغّرب يف �ملهاجر، 

�ل�طن؛  يف  غربتنا  الم  الآ تنفي�ساً  �ملهّربة  ن�س��سهم  يف  وجدنا  ما  وكثري�ً  و�ملنايف، 

وحاولنا - نحن �لّذين �خرتنا �لهجرة �إىل د�خل �أرو�حنا - �أن نرّكز مبناق�ساتنا، 

خاٍل  و�خل��ارج«  �لّد�خل،  ومثّقفي  »مبدعي،  مفه�م  �أّن  يف  وح��ر�تنا  و�أم�سياتنا، 

بد�ع نف�سه؛ وقد رّوج  �الإ  فيما بينهم ه� 
ّ
من �ملحت�ى �ملعريفّ، و�ملقيا�ش �حلقيقي

بع�ش �ل�ّسلط�يني قبل �نهيار نظامهم لتخ�يِن قاماٍت �أدبيّة، وفنيّة، وفكرّيٍة فارهٍة 

- بغ�ّش �لنّظر عما �إذ� كان�� د�خل �ل�طن، �أو خارجه - فاجل��هرّي، وم�سطفى 

جا�سم،  �ل�ّسيد  وعزيز  و�لبيّاتي،  �ل���ردي،  وعلي  �حليدرّي،  وبلند  �لّدين،  جمال 

لعبة  �لنّظام  عليهم  مار�ش  غريهم  وع�رض�ت  �لنّ��ب،  ومظّفر  ي��سف،  و�سعدي 

�أح��ر�ر�ً يف  كان��  لك�نهم  �إال  ل�سبب  ُعرفِه »خ�نًة!« ال  بد�عي، وكان�� يف  �الإ �لغياب 

دنياهم، و�إبد�عهم. 

م�صهٌد اأخري

نهاية  يف  �لّر�ئعة  �ل�ّسباحات  �أح��د  الّزمان:  دم�سق.  يف  »هافانا«  �ل�  مقهى  املكان: 

ن�سف  من  �أكرث  ق�سى  �لّ��ذي  �لنّ��ب  مظّفر  �لكبري  �ل�ّساعر  �أيل�ل.ال�ّصخ�صيات: 

 
ّ
�مل�رضحي و�لكاتب   ،

ّ
و�ل��ّرو�ئ��ي �ل�ّساعر،  �ل��ع��ر�ق.  وطنه  عن  بعيد�ً  تقريباً  عمره 

�أنا، وفريق �لعمل جمتمع�ن نتد�ول  ي��سف �ل�ّسائغ �لّذي مل يفارق �لعر�ق قّط. 

�لدكتات�رّية،  ��ق  حَمْ بعد  �ل�ّساعرين  لقاء  احلدث:  برناجمنا.  بخ�س��ش  م���ر  �الأ

و�نتهاء ع�رض ظالمها. تعليق: ال �أدري، حّقاً، �أَِمن ح�سن حّظي، �أو �س�ئه، ومن 

ي��سف  علينا  دخ��ل  حلظَة  حا�رض�ً  �أك���َن  �أن  م�ساوئها  �أو  �مل�سادفات،  حما�سن 

كان��  هناك.  �سباحاً  �جلل��ش  �عتاد  �لّذي  �لن��ب  مظّفر  �سديقه  ليلتقي  �ل�سائغ 

�أّن �خلل�د  �ِسْفِر لقائهما  �أ�سبه باملناجاة. لقد قر�أت يف  يجل�س�ن خلفنا، وحديثهم 

�لغربة، و�ل��ّدروب، ور�أيُت يف  كرب بني �سديقني فّرقتْهم  �الأ بد�ع، وه� �جلامع  لالإ

تلك  �َسفي!  َ الأ يا  �ملبدعني.  بني  وخ��ارج  د�خ��ل،  ال  �أْن  على  مثٍل  �أ�سدَق  �جتماعهما 

1
كانت �آخر مّرة �أرى فيها �ل�سائغ حيّاً! 

ت�يف ي��سف �ل�سائغ يف دم�سق بعد �أ�سابيع قليلة من هذ� �للقاء عن عمر ناهز ت�سعًة و�سبعني عاماً.   1



3031

رَ
�ِسي

العمارة  كلية  من  تخرجت   ،197� عام  دم�سق  يف  ولدت  �سورية  وروائية  كاتبة  ح�سن  يا�سني  روزا 

من  الكتابة خالل فرتة درا�ستها حيث كتبت عدداً  وىل مع  الأ بداأت جتربتها  الالذقية عام �199،  يف 

العام  ويف   .199� و   1993 عام  يف  العرب  الكّتاب  احتاد  بجائزة  بع�سها  فازت  الق�سرية  الق�س�ص 

اأكرث ميالً لكتابة الرواية  اأ�سبحت خالل هذه الفرتة  اأول جمموعة ق�س�سية ق�سرية لها.  �000 ن�رشت 

الثقافة  الثانية وقد قامت وزارة  اأبنو�ص مب�سابقة حنا مينا، ونالت اجلائزة  وىل  الأ ف�ساركت بروايتها 

ال�سورية بن�رش وتوزيع الرواية عام ��00، يف عام �006 اأمتت خمطوطة بعنوان )نيغاتيف - حكايات 

املعتقالت ال�سيا�سيات يف �سجون �سورية(.

منذ عام �000 تقوم يا�سني بالكتابة يف املو�سوعات الثقافية واملو�سوعات اخلا�سة باملراأة يف عدد 

املجتمع  جمال  يف  نا�سطة  وهي  لكرتونية،  الإ املواقع  اإىل  �سافة  بالإ واللبنانية،  ال�سورية  املجالت  من 

جل الدميقراطية(. املدين وع�سو موؤ�س�ص يف املنظمة غري احلكومية ال�سورية )ن�ساء لأ

فالم  الأ من  كبري  عدد  ب�سنع  قام  حياته.  طوال  �سورية  يف  عا�ص  فل�سطيني  �سينمائي  يعقوب  فجر 

و  )متاهة(،  )البطريق(،  �سم�سية(،  )�سورة  )�رشاب(،  ربيعية(،  )خدعة  بينها  من  والق�سرية  الوثائقية 

This is my Casablanca. عمل يعقوب كذلك كناقد �سينمائي واأ�سدر عدداً من الكتب يف هذا احلقل، 

من بينها )جمهورية التلفزيون( و)الوجه ال�سابع لل�رشد(، وترجم جمموعة من الكتب ملوؤلفني/خمرجني 

مثل بيدرو اأملودوفار، اأكريا كورو�ساوا، مارتن �سكور�سيزي وفريديركو فيلليني )جينجر و فريد(.

لوؤي ح�سني ولد يف دم�سق عام 1960، مت اعتقاله من قبل ال�سلطات ال�سورية اأثناء درا�سته قي ق�سم 

حزاٍب ال�سيوعية. اأطلق �رشاحه بعد �سبع  الفل�سفة - جامعة دم�سق عام ��19 بتهمة انت�سابه اإىل اأحد الأ

�سنوات دون حماكمة، فعمل يف عدة حقول اإىل اأن وفرت �سورية هام�ساً من حرية الكالم. يف هذه املرحلة 

بداأ كتابة املقالت ال�سيا�سية لعدة �سحف عربية، اأهمها ال�سحف اللبنانية اليومية كال�سفري، احلياة، 

النهار، و�سدى البلد. افتتح برتا للن�رش، وهي دار ن�رشٍ اأ�س�سها بعد فرتة ق�سرية من اإطالق �رشاحه، ولكنه 

اأجرب على اإغالقها. يقوم لوؤي ح�سني بن�رش كتب يف ال�سيا�سة والنظريات ال�سيا�سية والفكرية وقد و�سع 

ول و هو )حوارات يف الوطنية ال�سورية( مع  كتاباً بعنوان )الفقد( و�ساهم كذلك يف ن�رش كتابني اآخرين: الأ

جمموعة من املفكرين والكتاب ال�سوريني، والثاين مع املثقف ال�سوري برهان غليون وا�سمه )الختيار 

الدميقراطي(.
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 عبد املح�صن،

ول (�أكت�بر)  ت�رضين �الأ

عام 2005

ملانيّتان و�أنا)، �أن نقطع رحلتنا بني دم�سق،  كان يف نيّتنا (�سديقي فار�ش، زميلتانا �الأ  1  

وحلب بالقطار، وحتّم�سنا للفكرة كثري�ً، ال�سيّما �أّنها كانت �أّول فر�سة لنا يف رحلتنا 

لل�ّسفر بالقطار. لكّن طارئاً ح�سل يف �لعمل ��سطرنا �إىل �لتاأخر على م�عد �النطالق، 

وفاتتنا تلك �لّرحلة فالتجاأنا �إىل ��ستئجار حافلة ركاب �سغرية. عانيت - �سخ�سيّا 

ً- من تلك �ل�سفرة كثري�ً. نزلنا ليلتها يف فندق »ك�لنيايلّ« �لّطر�ز. كان م�سه�ر�ً جّد�ً 

فيما م�سى. مازلت �أتذّكر ب��س�ح تاّم كيف �أمر مديره - بنربة مرتفعة ال تخل� 

�أن ي�سحبنا بج�لة يف �لفندق لكي ن�ساهد �لغرف  �أحد �لعّمال  من تبّجح، وتباه ٍ- 

�ل�ّسهرية فيه: كالغرفة �لّتي نزل فيها �لّرئي�ش �لّر�حل جمال عبد �لنّا�رض، و�لتقى بها 

خرين ملنا�سبة �سيا�سيّة  �ل�ّسيخ �لّر�حل ز�يد �آل نهيّان، وبع�ش �لروؤ�ساء �لعرب �الآ

ن�سيتها (�أظنّها �إحدى �لقمم �لعربيّة!) ف�سالً عن �لغرفة �لّتي كان يف�ّسل �مل��سيقار 

 كثري�ً 
ّ
طر�ش �لنّزول فيها، وغرف �أخرى؛ ولكّن م�سادفًة غريبًة خّففت علي فريد �الأ

من معاناة تلك �ل�ّسفرة، وهي �أّن غرفتي كانت بج��ر غرفة �سكن فيها ط�يالً ل�رن�ش 

حا�سي�ش،  �لعرب - �ل�ّسخ�سيّة �للّغز. �أّججْت تلك �ملجاورُة/�مل�سادفُة يفَّ كثري�ً من �الأ

فكار منها �س�ؤ�ل طرحته على عقلي �أكرث من مّرة، وباأكرث من �سيغة؛  و�لتّاأمالت، و�الأ

ْت - على �لقيام 
ُ

وناق�سته ط�يالً يف نف�سي: هل تكفي ق��در�ت فرٍد ما - مهما ك��رب

باأفعال يرتّتب على نتائجها: خلق �سيا�سات؛ ور�سم حدود؛ و�إقامة مملكات؛ ودول؛ 

ر�ش، ولغة  وزحزحة ث��بت؛ و�ختالق متغرّي�ت؟ ياأتي بهذ� كلّه، وه� غريب عن �الأ

�أهلها، وتاريخ �إن�سانها! �أذكر �أّنني دّونُت، تلك �لليلَة، بع�َش تاأمالتي، و�أفكاري يف 

دفرت �سغري، ورمّبا �ستجد طريقًة ما �إىل �لّظه�ر ي�ماً. مل نبَق يف حلب ط�يالً، و�أنا 

ّنني مل �أكت�سفها جيّد�ً؛ وبد�أت رحلتنا نح� تركيا بعد �أن حجزنا يف  نادٌم على ذلك الأ

�إحدى (�رضكات �ل�ّسياحة، و�ل�ّسفر!)، ومعها بد�أت ق�ّسة غريبة لنا!!!

اأنقره، اإ�سطنبول

 الكتابة من اليمني

الكتابة من ال�ِسمال

الف�سل الّثاين

© بتينا �سوللر
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 بارد، وبقايا �لنّ�م ماز�لت عالقًة يف �أهد�بي غادرنا فندق »�لبارون«. 
ّ
يف فجر ت�رضيني  2  

حدى  الأ كبرية  حقيبة  ومعها  خ��ر،  �الآ بع�سها  و�أج��ّر  حقائبي،  بع�ش  �أحمل  كنت 

�لزميلتني مت�ّجهني �إىل �ل�رّضكة �ملزع�مة تلك لكي ناأخذ �إحدى حافالتها �لكبرية 

باجتاه (�أنطاكية) �لرتكيّة مغادرين �س�رّية من معرب (باب �له�ى) �حلدودّي. ركب 

معنا نح� خم�سة ع�رض �سخ�ساً بينهم عدد من �لنّ�ساء. مل يكن �أغلب �ل�ج�ه مريحاً 

يل، وبد�أْت مع �سع�دهم �حلافلَة حركٌة غريبة، ون�سطة، و�أحد�ث �أقّل ما يقال فيها 

�إّنها غري طبيعيّة، وغري �عتيادّية متاماً. يحدث لَك هذ� كلّه فجر�ً من دون �أن تعرف 

�بت�سامات �ُسفٍر  �أ�سئلتك �ملت���سلة عّما يجري با�ستثناء  �إجابة عن  له، وال  �سبباً 

للمجاملة، �أو تقطيِب وج�ٍه. قبل و�س�لنا �إىل �ملعرب جمع �أحدهم (�أظنّه كان يعمل 

ب�سفة م�ساعد �سائق) ج��ز�تنا خلتمها بتاأ�سرية �ملغادرة، وبعد �أكرث من ن�سف 

�ساعة �نتظار يف �حلافلة جاء �ل� »�أحدهم« مهروالً طالباً منّا (فار�ش، و�أنا) �أن نذهب 

�إىل مكتب �مل�س�ؤول لكي ير�نا، ومزَج طلبَُه - طبعاً - بابت�سامته �ملعه�دة. بعد عدد 

�سئلة �لتي �عتدنا كعر�قيني عليها عند �ملعابر �حلدودّية الحظُت �أّن يف لغتهم،  من �الأ

ح�ّستهم  �أخ��ذو�  قد  وجماعته  �مل�س�ؤول،  �أّن  على  يدّل  ما  و�إمياء�تهم  وحركاتهم، 

خر، وتكثيف دورّياته �حلدودّية يف  �الآ بزيادة، ولكنّه حّذرهم من ت�سّدد �جلانب 

�ل�ّسياحة،  »�رضكة  �أّن  عندها  �سّكي  تاأّكد  كثري�ً.  »�جلي�ش«  كلمة  ورّددو�  �لتفتي�ش، 

و�ل�ّسفر!« هذه ما هي �إال »�رضكة لتهريب �ل�ّساي، و�ل�سّكر!«، وم��د كثرية �أخرى 

تتمتّع بفارق �سعرّي كبري بني �لبلدين. بعد جتاوز �ملعرب بقليل �سلكنا ببطٍء �سديد 

طريقاً تر�بيّاً وعر�ً لفت �نتباهي فيه رعاة �سغار مع �أغنامهم على قمم تالل عاليّة 

حتيط بنا. ت�ّقف �سائقنا فجاأًة عند روؤيته حافلًة �سياحيّة تركيّة، وترّجل معظم 

، رف�ش 
ّ
�لّركاب من حافلتنا، وبد�أت مفاو�سات ط�يلة بينهم، وبني �ل�ّسائق �لرتكي

�إىل  معه  و�إرجاعها  حافلته،  �إىل  �ملهّربة  �لب�سائع  بتح�يل  عرو�سهم  خري  �الأ فيها 

والحظُت  �أي�ساً،  تفتي�سه  يف  مت�سدد�  �سيك�ن  �ل�ّس�رّي  �جلانب  �أّن  منه  ظنّاً  حلب 

�سارّيَة �خلا�ّسة بهم. حاولُت  - َعَر�ساً - �أّن ل�سائقي �حلافالت �ملهّربني لغتَهم �الإ

تف�سري بع�سها حني ر�قبُت مفاو�ساتهم. �نقلب �لف�سل يف ت��ّسلهم �إىل نتيجة علينا 

�إذ ��سطنع�� عطالً يف �حلافلة �ّدع�� ب�سببه �أّنها ال تتمكن من �إي�سالنا، وبعد حلظات 

ت�ّتر بيننا ال �أوّد و�سفها كادت ت�سل بنا �إىل �لعر�ك بذلنا فيها جهد�ً غري �عتيادي 

(بخا�ّسة �ل�ّسديق فار�ش) �أجربناهم على �إرجاع جزء من �ملبلغ �ملدف�ع، ومر�فقة 

و�حد منهم لنا، وكانت �ملفاجاأة كبريًة جّد�ً حني تبنّي �أّن �مل�سافرين �حلقيقيني هم: 

و�لّذي  وحقائبنا،  نحن،  ��ستغالله!  يف  تفنّن��  �آخر   
ّ
�أورب��ي و�ساب  ربعة،  �الأ نحن 

ر�فقنا منهم ُح�رضنا يف �سيارة �أجرة �سغرية من ن�ع »فيات« و�س�الً �إىل (�أنطاكية) 

�ملهّربة،  �مل��ّد  فيه دورّي��ات �جلي�ش ت�سادر  �ساهدنا  �لّذي   
ّ
�لرتكي باملعرب  مرور�ً 

تركْت  وعالية.  كبرية،  �أك��م  ع�رض  من  �أكرث  و�أح�سيت  ن�عها،  بح�سب  وتكّ�مها 

، و��سمئز�ز�ً من 
ّ
تلك �ل�ّسفرُة �ملتعبة يف نف�سي حزناً على ب�ؤ�ش �إن�سان عاملنا �لعربي

�أنظمة ال تفكّر �إال يف بقائها ط�يالً، وتعي�ش �أحالم نظرّياتها �أكرث من �ل��قع!!!

�أح�س�ست باأّنها مدينة ر�سميّة. مدينة للم�ّظفني ي�سكن  �أنقرة �لتي  و�سلنا مدينة   3  

 .
ّ
فيها �أغلب �ل�ّسيا�سيني، و�سنّاع �لقر�ر. يطغى عليها، وعلى نا�سها �لطابع �لعملي

�ستاذ ح�سن �لّرمياوي. �بن غّزة  لي�ش لها حياة حاملة كا�سطنب�ل بح�سب و�سف �الأ

تر�ك  �الأ �ملثّقفني  مع  ح��ر�تنا  برتجمة  م�ساعدتنا  يف  و�سعاً  يّدخر  مل  �لّذي  �لّر�ئع 

�سماء �لقدمية ملدينة �أنقرة) �ل��قع  على �لّرغم من م�ساغله. مبقهى »�أنغرو« (من �الأ

دباء،  يف زقاق »ك�ن�ر« �سارع »ك��سال« �لّذي يجل�ش فيه، ويرتّدد عليه كثري من �الأ

فيه  �لتقيت  و�لنّقاد.  �ل�ّسعر�ء،  من  عدد�ً  حاورنا  ت��ر�ك  �الأ و�ل�ّسحفيني  و�لفنّانني، 

 ،)Celal Inal( �إينال  جالل  و�لناقد   ،)M. Bulent Kilig( قليج  ب�لنت  بال�ّساعر 

مارك�سيّ�ن؛  حاورتهم  �لّذين  تركيا  مثّقفي  �أغلب  �أّن  حّقاً  يده�ش  ما  وغريهم. 

�لرتكية؛  �للغة  �أجيد  وكاأنني  �لّظالم«،  »كتّاب  ب�  �أتاأّثر  ال  باأن  ين�سح�نني  وكان�� 

حتاد  تر�ك �لّذين ظهرو� بعد �نهيار �الإ و»كتّاب �لّظالم«: هم جمم�عة من �لنّقاد �الأ

دب �لرتكي �حلديث.  �الأ �أوروب��ا، و�أع��ادو� قر�ءة  �ل�رّضقيّة يف  �ل�ّس�فييتي، و�لكتلة 

قال يل جالل �إينال حمّرر كتاب (�لدميقر�طية، و�لثّقافة) عنهم: »�إّنهم زّيف�� و�قعنا 

دبية  دبي مب�سطلحات هجينة، ونحن بد�أنا يف �إعادة �لتّفكري باأخطاء �ملرحلة �الأ �الأ

بالهجينة  �أخرى بروؤيا جديدة«، وكان يق�سد  تاأ�سي�ش مرحلة  �ل�ّسابقة، ونحاول 

ول  �الأ من  مقربة  على  �آخر  ومبقهى  �ملارك�سيّة؛  غري  �مل�سطلحات  كّل   - طبعاً   -

حاورت  �لع�ّساق«  »�سارع  على  تطّل  كبرية  عمارة  �رضد�ب  يف  يقع  »بيدر�«  ��سمه 

�أهّم  باأّنه  تركيا  �سعر�ء  من  كثري  يعتقد  �لّذي   )Ahmet Telli( تلّي  �أحمد  �ل�ّساعر 

ن. تلّي ��ستفا�ش يف كالمه عن �ل�ّسعر �لرّتكي، و�أّكد كثري�ً قّ�ة تاأثري  �ساعر تركي �الآ

دب �لرّتكي، و�لفار�سي، و�لكردي؛ وحاورت يف �ملقهى نف�سه  �ل�ّسعر �لعربي يف �الأ

دباء: منهم �ل�ّساعر حممد �أوزر )Mehmed Ozer( �أحد م�ؤ�ّس�سي  عدد�ً �آخر من �الأ

(منظمة �إي�ست/�رضق) �ملناه�سة للع�ملة، و�لّد�عية �إىل م�ؤمتر كبري ملثّقفي (تركيا، 

و�إير�ن، و�أرمينيا، و�س�رية، وم�رض، و�لعر�ق) للتقارب بينهم، وملنا�رضة ق�سايا 

و�سط. من �ل�ّس�ر �لّتي �أعتقد �أّنها �ستبقى ر��سخًة يف ذ�كرتي ط�يالً من  �ل�رّضق �الأ

لَك يا ي��سف  �أتات�رك، و�سكر�ً  ت��ر�ك كمال  �الأ �أنقرة ج�لٌة يف مقربة زعيم  زيارة 

�ل�ّسنتي على �قرت�حك علينا زيارتها، ونقلَك �إلينا تفا�سيل معرفتها. 

مربيالية ه� مادة  فكار التي تروج لها الإ ن�صان احلر الراف�ش للأ »اإن الإ

�صا�صية« �صعري الأ

ح�ار مع ال�صاعر اأحمد تلّي

ن، و ت�جهك  ، و�جتاهاته �الآ
ّ
ب�ّدي، �أّوالً، �أن تعطينا فكرة عاّمة عن �ل�ّسعر �لرتكي عبد املح�صن:   

�خلا�ش يف �أعمالك �ل�ّسعرّية، و�لنقدّية.

ول: �ل�سعر �حلديث، ويتميّز ب�ج�د  ن ثالثة �جتاهات: �الأ متثّل �ل�سعر يف تركيا �الآ اأحمد:   

 فيه، وجاءت، �أ�سالً، تاأثري�ته من �لغرب و�أوروبا، وياأخذ 
ّ
وربي �سمات �ل�سعر �الأ
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بال�ّسعرين  �ل���سعة  له عالقته  �أّن  �لتقليدي، و�عتقد  �لثاين:  مفه�ماته من هناك. 

�الجتاه  �أّما  فيه.  نعي�ش  �لّذي   
ّ
�ل�رضقي �لعامل  طابع  ويحمل  و�لفار�سي،  �لعربي، 

�لرتكيّة.  �ل�ّسعبيّة  و�ملق�الت  و�لتقاليد  بالعاد�ت  تاأّثر  �لّذي   
ّ
�ل�سعبي فه�  �لثالث: 

بالن�سبة �إىل �سعري، فاأنا �أحاول �جلمع ما بني هذه �الجتاهات �لثالثة، ف�سعري، 

�أو  خ��رية ح�سل عندي تغيري،  �مل��ّدة �الأ �أو يربط بينها. يف  �أن ميزج  ع��ادًة، يحاول 

ت�ّجه جديد ن�عاً ما، يف طبيعة كتابة �ل�ّسعر. �جّتهت نح� كتابة جديدة هي (�ل�ّسعر 

تي: قبل مّدة من �لزمن مّت عقد م�ؤمتر كبري  �مل�ساف)، وهذ� �لتجديد كان نتيجة لالآ

(لقاء  ��سم:  له  �لرتكيّة  �أعّدت �حلك�مة  �ل��قعة جن�بي تركيا،  »�أنطاكيا«  يف مدينة 

�أّنها ت�سّجع  �حل�سار�ت)، وقامت �حلك�مة بال�سماح بعقد هذ� �مل�ؤمتر من ز�وية 

�ملكان  هذ�  يف  معاً  باالجتماع  متعددة  ديانات  ممثّل�  قام  حيث  �لدينية،  �ل�سياحة 

. �أنا �أنظر �إىل ما ح�سل من منطلق �آخر. يقطن يف مدينة »�أنطاكيا« 
ّ
حتت غطاء ر�سمي

تر�ك، و2 - �ل�رضيان، و3  مزيج من �أديان و ق�ميات خمتلفة تتاألف من: 1 - �الأ

ب�سالم.  يعي�س�ن  وهم  كلهم،  جتمعهم  �ملدينة  هذه  يزيديني.  �الأ  - و4  �لعرب،   -

�مل�سرتك  و�لقا�سم  خ���ة،  ك��االأ معاً  �ل�سنني  مئات  �ملنطقة  ه��ذه  �سع�ب  تعاي�ست 

�لثقافة: ثقافة �ملحبة و�لتاآخي �مل�ج�دة و�لّر��سخة  �لتعاي�ش بينها ه�  عظم يف  �الأ

بينهم. ملاذ� �إذن تتقاتل هذه �ل�سع�ب؟ وعالم تت�سارع؟ وملاذ� ال تتقا�سم �لعي�ش 

�ل�سبب  ه�  تفعله  �أن  تريد  ما  �أو  مربياليّة«،  »�الإ �أّن  �عتقد  �لعمل؟  وما  بينها؟  فيما 

و��سم  ب�جه  �إلينا  خرجت  مربياليّة«  »�الإ �إليه.  و�سلنا  �لّ��ذي  �ل��سع  يف  �لرئي�ش 

و�ح��دة)،  (دول��ة  خلق  حت��اول  ب�سعار�ت  عنها  تتكلّم  �لّتي  (�لع�ملة)  ه�  جديدين 

هي  ن  �الآ مربياليّة«  »�الإ �لق�ى  هذه  يق�د  من  لها.  و�ح��دة)  و(لغة  و�ح��د)،  و(علم 

ن�س�ب  يف  �ال�ستعمارّية  �لق�ى  ت�سببت  �ملا�سي  يف  مريكية.  �الأ �ملتحدة  �ل�اليات 

�حلروب  بتاأجيج  وقامت  زمنية،  مرحلة  من  �أك��رث  ويف  ط�يالً،  ��ستمرت  ح��روب 

ن تق�م بتدمري ذي طابع �آخر، وه� �لتدمري �لثقايف  هلية يف مناطق عديدة. هي �الآ �الأ

�أ�سا�سيّة،  �أو �لق�ساء على ثقافة �ملقاومة �مل�ج�دة لديها. هناك حقيقة  لل�سع�ب، 

ثنيّات« لن ت�ستطيع �ال�ستمر�ر يف  وم�ؤملة، وهي �أّن �لثقافات �لق�ميّة، وثقافات »�الإ

مربيايل �جلديد، ولكن �سع�ر هذه  بد، ويف �لت�سدي لهذ� �ل�سغط �الإ طبيعتها �إىل �الأ

�سا�سية تزيد من مت�سكها بها، وجتعلها -�إذ�  �ل�سع�ب بفقد�ن مك�نات ه�يتها �الأ

فكار  ن�سان �حلر �لّر�ف�ش لالأ مر - يلجاأون �إىل �لعنف. لذ� فاإّن �الإ ما �أ�سطرهم �الأ

�سا�سيّة.  مربياليّة« ه� ماّدة �سعري �الأ �لّتي ترّوج لها »�الإ

ما �أهم مميز�ت �ل�سعر �لرتكي؟ عبد املح�صن:   

�ل�ّسعر  �إطار  يف  حتّى  متميّزة  مكانة  ت��ر�ك  �الأ ولل�ّسعر�ء   ،
ّ
�لرتكي لل�ّسعر  �أّن  �أعتقد  اأحمد:   

�أ�سا�سي ه� �ملحاوالت �لكثرية للمزج و�جلمع بني �أ�سالة �ل�رضق،  �لعاملي ل�سبب 

�ل�رّضقي  بكتابة(�لدي��ن  (ك�تيه)  مل��اين  �الأ و�لكاتب  �ل�ساعر،  قام  �لغرب.  وتدّفق 

(حافظ  �مل��رم���ق  �لفار�سي  لل�ساعر  �أع��م��االً  فيه  م��زج  �ل���ذي  �ل��غ��رب��ي)  للم�ؤلف 

�لفكرة  هذه  �إحياء  �إعادة  يحاول�ن  ت��ر�ك  �الأ �ل�ّسعر�ء  من  كثري  هناك  �ل�سري�زي). 

 �أي�سا متميز بحركتيّه، 
ّ
و�إعادة كتابة دي��ن �سعر �ل�رضق و�لغرب. �إّن �ل�سعر �لرتكي

ّنه يف �ل�قت �لّذي يق�م   �لّذي ن�سهد �سك�نيّته، الأ
ّ
وت�سكيالته بعك�ش �ل�ّسعر �لغربي

هذه  يف  �ل�سعر�ء  فاإّن  �لكمال،  �إىل  و�ل��س�ل  �لتح�سني،  على  بالرتكيز  فيه  �لغرب 

للحرّية  حدود  �أو  ح��جز،  �أية  دون  من  �ل�سعر  برتكيب  بالقيام  يحلم�ن  �ملنطقة 

و�خليال. باملنا�سبة، �حل�ّش �ملنا�سل عند �لفل�سطينيني، �أو �للبنانيني، �أو �لعر�قيني 

تر�ك �إلهاماتهم. ن لعدد كبري من �ل�ّسعر�ء �الأ يعطي �الآ

ن�ع  ويف  باجلمه�ر،  �ل�ّساعر  عالقة  يف  �أزمة  باأزمات:  ميّر  بعامة،  �لعاملي  �ل�سعر  عبد املح�صن:   

هذه  مبثل  مي��ّر   
ّ
�لرتكي �ل�ّسعر  ب��اأّن  ت�سعر  هل  �ل�ّسعر...�لخ.  تلّقي  ويف  �لكتابة، 

زمة؟ �الأ

عمال �لثقافية، وتناولها من  يجب علينا �أن نفهم �أوال �أن �سعبية بع�ش �لفن�ن، و�الأ اأحمد:   

قبل عدد كبري من �لنا�ش ال يعني �أنها �ساهدة على �نطالقة كبرية، و�أنها ذ�ت قيمة 

يف  �ل�ق�ع  عدم  ويجب  للنا�ش،  خمادعة  وج�ه  �مل�سه�رة  للثقافة  حقيقية.  ثقافية 

هذ� �خلد�ع، هذه نقطة ح�سا�سة جد�، وحم�ريًة. �سحيح جّد�ً �إّن قلَة قّر�ء �ل�ّسعر، 

خر  وقلًة �الهتمام به ميكن �أن يخلق �إحباطا، ولكن ل� نظرنا �إىل �ملر�آة من وجهها �الآ

ن�سانية �لكبرية. �مل��سيقى،  �ل�ّسعر ه� فن غري م�ّجه للمجم�عات �الإ �أّن  دركنا  الأ

و�لغناء، و�ل�سينما هي فن�ن م�جهة للمجم�عات، فاملغني، مثالً، يريد �أن يخاطب 

ن �مل��سيقى حتاول �أن جتمع بني  الف، و�ملاليني لكي ي�ستمع�� �إليه، الأ �ملئات، و�الآ

من يق�م�ن باال�ستماع �إليها �سمن جمم�عة ثقافية و�حدة، و�ل�سينما �أي�سا، وبع�ش 

خرى حتمل �ل�سفات نف�سها. لكّن �ل�سعر لي�ش كذلك حتى �إذ� �ألقي �ل�سعر  �لفن�ن �الأ

على جمم�عة كبرية من �لنا�ش، فه� ال يطمح �إىل جمعهم حتت منط ثقايفّ و�حد، 

و�إمّنا يعمل �ل�سعر على جعل كّل فرد من �مل�ستمعني يتذّوقه بح�سب رغبته. 
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�أم ب��سفه حركة  �أدبيا،   ب��سفه ظاهرة فنية، و�جتاها 
ّ
�لرتكي �ل�ّسعر  هل يظهر  عبد املح�صن:   

ومميّز�تهم  �سماتهم،  �حلركة  تاأخذ  مثالً،  حكمت  ناظم  �سعر�ء،  يق�دها  �ّسعرّية 

�ل�ّسعرّية؟

�إىل مكّ�ناته، وو�سعه يف ق��لب  �لنظر  �ل�ّسعر، بر�أيي، عن طريق  عمليّة ت�سنيف  اأحمد:   

ثابتة هي عمليّة خاطئة. وهذ� �لت�سنيف منذ �لقرن �لتا�سع ع�رض، وبخا�سة عند 

�أنا  �سا�ش.  �الأ دب و�لفن �لربج��زيني يعرّب عن وجهة نظر ر�سميّة يف  م�ؤرخي �الأ

�سّد ت�سنيف �ل�سعر �إىل �سعر �حلب، و�سعر �ملقاومة، و�ل�ّسعر �ل�سعبي، وما �سابه 

، ولي�ش فنيّاً. يجب علينا �أن ننظر �إىل �ل�ّسعر من منظ�ر 
ّ
ذلك. �إّنه ت�سنيف ر�سمي

�أو  �إليه،  �إي�ساله  مّت  �أو  ن�سان،  �الإ �إليه  و�سل  �لّذي  �ل��سع  �أي  ن�سايّن،  �الإ �ل��سع 

�أن  ن�سان. من هذه �لناحية ميكن لل�سعر  �أن يك�ن عليها هذ� �الإ �حلالة �لتي يجب 

ل��ن �خلا�سة به يف �ملحيط �لذي يقر�أ فيه. تذّكرت  حا�سي�ش، و�الأ ين�رض �لروح، و�الأ

هذه  كتب  زوج��ت��ي).  �إىل  (ر�سالة  عن��نها  حكمت)  (ناظم  لل�ساعر  ق�سيدة  ن  �الآ

�للّحظة  �إىل زوجته م�سّ�ر�ً  عد�م فيه. كتبها  �لق�سيدة، وه� ينتظر تنفيذ حكم �الإ

�لّتي كان يعي�سها. 

ع��د�م، وعلى  �الإ �عرت��سه على حكم  �لق�سيدة كان ي�سّ�ر  �أثناء ق�له كلمات  ويف 

ن�سان، ومن ناحية �أخرى كان ي�سّ�ر �عرت��سه على حالنا،  �سلب حّق �حلياة من �الإ

�أن نح�ّش باأحا�سي�سه، ونعي�سها  �لدنيا. ن�ستطيع عند قر�ءة ق�سيدته  وعلى حال 

معه. هي �أي�سا ق�سيدة عرّبت عن ذ�ت �ل�ّساعر �آنذ�ك، لذ� ت�سنيف هذ� �ل�سعر يعّد 

�نتهاكا لر�سالته �جلمالية، ويحطم �لر�سائل �ملختلفة �لتي يت�سّمنها. 

م�ج�دة  كانت  ما  و�إذ�   ،
ّ
�لرتكي دب  �الأ يف  جديدة  �سابة  �سعرية  حركة  ت�جد  هل  عبد املح�صن:   

فعالً، فما �هتماماتها، وما �أبرز �سماتها �لفنيّة و�لّروؤي�ّية؟

طبعا ت�جد حركة �سعرية �سابة، وتزد�د �أعد�د �ل�ّسعر�ء �ل�ّسباب باطر�د، وي�جد  اأحمد:   

�حلديث،  �حللم  ب�ساعر  و�أ�سّميه  فرحات)،  (ح�سني  مثل  ممتازون  �سعر�ء  لدينا 

�سالة  �الأ »�ل��روك«، و(كمال بارول) �ساعر ميزج بني  �ل�سغري) �ساعر  و(�إ�سكندر 

وهناك  و�الع��رت����ش،  و�لّرف�ش  �النتقاد  �ساعر  �أرب��ا���ش)  و(�سكري  و�ملعا�رضة، 

ميكن  �سابقاً  عاماً.  ربعني  و�الأ �لثالثني  بني  ت��رت�وح  و�أعمارهم  غريهم،  كثريون 

ج��ي��ال، وك��ان ي�جد لدينا  �الأ  بعاّمة ���رض�ع بني 
ّ
ك��ي

ّ
�ل��رت دب  �الأ ك��ان يف  �إّن��ه  �لق�ل 

�لقدماء،  �أو  و�النفر�ديني،  �لتجمعات،  �أ�سحاب  مثل:  تت�سارع  �أدبيّة  جمم�عات 

ج��ي��ال عندنا قد  �الأ ب��ني  �ل�����رّض�ع  ب��اأن  �أ�ستطيع �جل��زم  ن،  �الآ و�مل��ح��دث��ني؛ ول��ك��ن، 

ن، ال ت�جد لدينا فروق، و�إمّنا ي�جد لدينا تقارب، وفهم بني �ل�ّسعر�ء  �نتهى. �الآ

لت�ّجهاتهم �ل�ّسعرّية. 

 تكملة الي�مّيات،

عبد املح�صن

ول.  �الأ �لّطر�ز  من  و�سياحيّة  �لكلمة،  مبعنى  »ك�زم�ب�ليتيّة«  مدينة  ��سطنب�ل 

�أنا �لقادم من مدينة تقع على ل�سان �ل�ّسحر�ء. جادت  ت�ّقفت عند بحرها ط�يالً 

للفن�ن  ومعر�سها  للكتاب،  �ل��ّدويل  �ل�ّسن�ّي  معر�سها  بزيارة  ��سطنب�ل   
ّ
علي

�لب�رضّية »بينايل ��سطنب�ل«، و�أكرث من مركز ثقايفّ خا�ّش ك�: »بيك�ساف«، و«تياترو 

معه  ناق�سنا  �لّ��ذي  باياز«  »زكرّيا  �ملفّكر  ب�:  هناك  و�لتقيت  وغريهما،  �أوي�نفي«، 

�له�ّية يف �ملجتمعات  �سالم، و�لغرب من جهة، و�إ�سكاليّة  �الإ �لعالقة بني  �إ�سكاليّة 

و�ل�سينمائيني:  ثانية،  جهة  من  بالغرب  وعالقتها  تاريخها،  �س�ء  يف  �سالميّة  �الإ

 »�لّزوبعة« عدد�ً من �جل��ئز، و»َي�ِسم 
ّ
»ح�سني كر�َبي« �لّذي ح�سد فلمه �لت�سجيلي

ع�رضين  من  �أك��رث  على  �حلا�سل  �ل�ّسم�ش«  �إىل  »رحلة  فلم  �سانعة  �أو���س��ت��ا�أول���« 

و�ملحلل  و�ملنا�سل،  �سايار«،  »وجدي  و�لناقد  و«نزمي«،  وعامليّة،  حملية،  جائزة 

كر�د يف تركيا،  �ل�ّسيا�سي »فائق بل�ط« �لّذي ��ستف�سنا معه يف مناق�سة م�سكلة �الأ

و�نعكا�سات �لتّجربة �لكردّية �لعر�قيّة عليها، و�أقنعنا - بلغته �لعربيّة ذ�ت �للكنة 

و�سط، و�مل�رضحيني: »ماهر  قليّات يف �ل�رّضق �الأ �ملحبّبة - بجدّية قلقه من م�سكلة �الأ

�لقادر  »عبد  و�لكاتب  �أوت«،  »�أحمد  �لّر�ّسام  و  بايدمري«،  و»ن�رتان  ُكن�سري�ي«، 

��سطنب�ل  يف  دليلنا  �ل�ّسلطان  �ل�ّسالم  لعبد  وكان  كثريون،  وغريهم  ي�سارك�ن«، 

�لف�سل �لكبري يف �لتّ���سل بيننا، وبني من ذكرْت.

ّن �سفرتنا (فار�ش، و�أنا)  يف تركية ن�سيت ندمي حني فاتنا قطار دم�سق - حلب الأ

بقطار �أنقرة - ��سطنب�ل كانت من �أمتع �ل�ّساعات ط��ل �لّرحلة.

»العلقة الفنّية والثقافّية لبلدي مع الغرب ومع ال�رشق مت�صاويتني 

همية« يف الأ

ح�ار مع الناقد الرتكي وجدي �صايار

دب يف تركيا هي (حرية �لتعبري) حني  هل تعتقد �أّن �مل�سكلة �لرئي�سة يف �لفن، و�الأ عبد املح�صن:   

قليّات« مثالً؟ مر باالقرت�ب من �مل��س�عات �ل�سيا�سيّة »م��س�ع �الأ يتعلّق �الأ

�أفق  ي�جد  �حل��ايل،  �ل�قت  يف  �لرتكي  دب��ي  و�الأ �لفني  �ملجال  يف  �إّن  �لق�ل  �أ�ستطيع  وجدي:   

من  ننظر  حني  يجابية.  �الإ بالن��حي  حديثي  �أب��د�أ  �س�ف  �سلبي.  و�آخ��ر  �يجابي، 

حرية  �أم��ام  م���ج���دة  كانت  �لتي  �لعر�قيل  �أّن  �سنجد  فاإننا  �اليجابية،  �لناحية 

�لتفكري يف تركيا قد تقل�ست ن�سبيا، و�أّن �لفعاليات �ملتعددة يف �ملجاالت �لفنية قد 

ز�د عددها. وجدت يف تركيا م�ساكل خا�سة بها، وخط�ط حمر متعلّقة بها مثل: 

�لكتب  من  مهم  عدد  ن�رض  الحقا  مت  ولكن  رمنية«،  �الأ و�مل�ساألة  �لكردية،  »�مل�ساألة 

رمنية، و�أ�سبح من �مل�سم�ح به �إقامة حفالت غنائية و�إخر�ج  �ملتعلّقة بامل�سكلة �الأ
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�سي دي باللغة �لكردية. لقد عّم ن�ع من �لر�حة يف هذ� �مل�سمار، ويجب علينا �أن 

ن�سري �إىل هذه �لق�سية �اليجابية. ولكّن هذه �حلريات لي�ست من دون حدود. 

لقد حدث عديد من �النقالبات �لع�سكرية يف بلدي، ويف ذلك �ل�قت و�جهنا كثري� من 

�أّنه  عمال �لفنية، وكمثال على ذلك جند  قي�د �لرقابة �لثقيلة �لتي فر�ست على �الأ

عمال �ل�سينمائية. �لي�م جند �أّن �لرقابة  مّت و�سع كثري من �إجر�ء�ت �لرقابة على �الأ

�مل�ستهجنة  عمال  �الأ على  مفرو�سة  �لرقابة  جند  �أن  ميكننا  تقريبا،  م�ج�دة  غري 

مثلة �ملنفردة  دب �إذ �إّننا ن�ستطيع روؤية بع�ش �الأ يف �ل�سينما، �أو ب�سكل �أو�سع يف �الأ

�لفن  رج��ال  ولكّن  �ملحاكم؛  من  �لت�زيع  منع  ق���ر�ر�ت  �تخاذ  يتّم  �أّن��ه  ن��رى  حني 

�أيا كان منط  باأّنه  ننا ن�ؤمن  �أجل رفع �حل��جز،الأ و�لثقافة يق�م�ن بالن�سال من 

تفكري �ل�سخ�ش، فاإنه ال يجب و�سع �لرقابة، �أو �لعر�قيل �أمام طريقة تفكريه.

�سا�سية �مل�ج�دة يف ي�منا هذ� هي رقابة �قت�سادية، ولي�ست  �أعتقد باأّن �لرقابة �الأ

نهاية  يف  يجد  بالكتابة  يق�م  �لذي  ّن  دب،الأ و�الأ �مل�ستقلة  �لكتابات  على  مفرو�سة 

�ملطاف �ملال �لكايف للقيام بطباعة ون�رض كتابه، ولكن ت�جد هناك رقابة �قت�سادية 

�أكرث كلفة،  عمال �مل�رضحية، و�ل�سينمائية �لتي هي بطبيعة �حلال  حقيقية على �الأ

�ل�سعبية �لتي ال  �لثقافة  �إىل  �لفنية قد ت�جهت  عمال  �أّن عدد� من �الأ ومن هنا جند 

عمال �لفنية غري �لتجارية يتّم �إنتاجها  نتاج. �الأ حتتاج ميز�نية و��سعة، و �سهلة �الإ

من  �ساب  جيل  ن  �الآ ي�جد  حيث  كبرية  خ�سارة  وه��ذه  للغاية،  بالغة  ب�سع�بة 

تر�ك، ومن �ملخرجني �لالمعني. �ل�سينمائيني �الأ

ر�أينا بعد عدد من �حل��ر�ت عن �ل�سينما �أّنها يف �أزمة. من وجهة نظرك: هل هي  عبد املح�صن:   

�أ�سباب  �سيناري�؟ وما  كتّاب  �أزم��ة  �أو  �أو رقابية،  مالية،  �أزم��ة  �أو  �أزم��ة خمرجني، 

تدين م�ست�ى �ل�سينما �لرتكية �جلادة؟

�جل��ئز �ل�سينمائية �لتي يتّم ت�زيعها يف �لعديد من �ملهرجانات �ل�سينمائية �لدولية  وجدي:   

عمال �ل�سينمائية �لتي يقدم�نها هي فعال على  ن خمرج�ن �سباب، و�الأ يف�ز بها �الآ

عمال  م�ست�ى عال من �جل�دة، ولكّن �مل�سكلة تكمن يف �أن جزء� كبري� من هذه �الأ

�لفنية ال ت�سل �إىل �رض�ئح و��سعة من �ملتفرجني، وت�سل �إىل �رض�ئح �سغرية منهم 

عمال  عمال �لفنية �لتي ت�ستقطب عدد� كبري� من �ملتفرجني هي �الأ فقط. �إّن �أكرث �الأ

عمال �لتجارية. بالفعل جند �أن �لعامل باأ�رضه ي�سري يف هذ�  �ل�سعبية �لفكاهية، �أي �الأ

�الجتاه يف �ل�قت �حلايل. 

خري يف تركيا عام 1980 فقد �لفن بعده �ل�سيا�سي، على  بعد �النقالب �لع�سكري �الأ

ن يق�م على �ختيار �ملادة �ل�سعبة �لتي حتتاج �إىل كفاءة عالية.  �لرغم من �أن �لفن �الآ

بت�جيههم،  �لتليفزي�نية  �ملحطات  تق�م  ما  بح�سب  يذهب�ن  كثريين  �أن  �مل�سكلة 

عمال  عالمية �لتي ال ت�سجع �الأ و�مل�س�ؤول عن هذ� �لت�جه ه� كل من �ل��سائل �الإ

ال  �لذي  �لتعليمي  �لنظام  على  �لذنب  من  جزء  يقع  و�لدولة.  و�ملجددة،  �ملختلفة، 

�أي�سا  هناك  �سليم.  ب�سكل  �لفن  بتدري�ش  يق�م  وال  وكف�ؤ�،  طم�حا،  �سبابا  ينتج 

عمال �لر�قية، و�لعميقة،  م�سكلة تتعلق بالتم�يل، فالدولة ال تقدم �لتم�يل �لكايف لالأ

م��ل �ملتاحة ال يتم ت�زيعها ب�سكل �سحيح.  و�الأ

�ل�سينما  ن�ساء  �ملحاوالت �جل��ادة الإ �أّن هناك عدد� من  �أوروب��ا جند  �إىل  حني ننظر 

عدد  ي�جد  تركيا  يف  م���ر.  �الأ ه��ذ�  بدعم  تق�م  و�ل��دول��ة  �لفني،  و�مل�����رضح  �لفنية، 

ه���ؤالء  بامل�سارح.  �ملتعلقة  �لتجمعات  من  كثري  وي�جد  �ل�سباب،  �ملخرجني  من 

ي��جه�ن كثري� من �ل�سعاب من �أجل �ال�ستمر�ر يف طريقهم. �أنا �أرى �أّن �حلك�مة 

يجب �أن ت�ؤدي دور� ن�سطا من خالل تقدمي �لتم�يل، ولكن يجب �أن يقت�رض دور 

لدينا هياأة م�ؤلفة مّما يقارب مئة م�ؤ�س�سة  �ملادي فقط. ت�جد  �لدعم  �لدولة على 

�سمن  من  �أمثلها،  �لتي  �مل�ستقلة«  �لفن�ن  »هياأة  م�سمى  حتت  معاً  �جتمعت  فنية 

هذه �مل�ؤ�س�سات �لفنية �الحتاد�ت، و�مل�ؤ�س�سات و�لن��دي �لفنية. يف ر�أيي يجب �أن 
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م��ل عن طريق �لفنانني، ولي�ش من طرف  يتّم �ختيار �للجان �لفنية �لتي ت�زع �الأ

م�ر  حيان. �أمتنى �أن ال تق�م �لدولة بالتدخل يف �الأ �لدولة كما ه� �حلال يف �أغلب �الأ

�لفنية، مثلما يحدث يف �أوروبا، حيث يقت�رض دورها على �لتم�يل. �أنا �أي�سا �أطالب 

على  �ملفرو�سة  و�ملر�قبة  و�حلك�مية،  �ل�سيا�سية،  �ل�سغ�ط  جميع  رفع  يتّم  باأّن 

�لفن، و�لثقافة. 

هناك �سيء �آخر مهم ه� �أّن �الهتمام بالفن متمركز يف ��سطنب�ل، وم�ج�د يف �أنقرة، 

ولكن ال ميكن روؤيته يف باقي تركيا. �إّن جزء� كبري� من تركيا ال يعطي دور� كبري� 

للفن، �أي �أّن �لفن ال ي�سغل جزء� كبري� من حياة �لنا�ش، وهذه م�سكلة كبرية. فاأنا مثال 

نا�س�ل،  عندي م�ؤ�س�سة ثقافية تق�م بتنظيم �ملعار�ش �لفنية يف كثري من مدن �الأ

تختار  �أن  حتب  ن�سان  �الإ طبيعة  �إّن  �ل��دول��ة.  من  �لكايف  �لدعم  هنا  ن��رى  ال  ونحن 

عمال �لفنية و�لثقافية �إذ� مل تقدم يف  �سهل، مبعنى �أنه لن يبذل جهد� مل�ساهدة �الأ �الأ

منطقة قريبة منه. �أنا مهند�ش، وت�جد هناك قاعدة يف �لكلية �لتي تخرجت فيها تق�ل 

ن�سان �إذ� ما �أر�د �أن يذهب من نقطة �إىل �أخرى، فاإنّه يختار �أق�رض طريق لعمل  �إّن �الإ

ذلك. مبعنى �آخر؛ ينبغي للثقافة و�لفن �أن يذهبا �إىل �ملتلقي حيثما كان ويجب على 

ن�سطة.  �سافة �إىل �لقطاع �خلا�ش دعم هذه �الأ �حلك�مة �ملركزية و �ملحلية باالإ

�أريد �أن �أ�سيف �سيئا �آخر، ه� �أّن كثري من م�ساكل، وتط�ر�ت جمال �لفن و�لثقافة 

»نظام  ب�  �ل��ذي يدعى  �لدنيا  نقبله كنظام و�ح��د يف  �أن  لنا  ي��ر�د  ملا  نتيجة  ن، ه�  �الآ

وىل - ت�ؤدي  �قت�ساد �ل�س�ق �حلر« �لذي يعطي �أوليّات خمتلفة - �لربح يف �ملرتبة �الأ

�أن  �لدولة  على  يجب  وهنا  و�لفني،  �لثقايف  �ملجالني  يف  م���ر  �الأ من  عدد  �إهمال  �إىل 

تتدخل، وتق�م بالدعم و�حلماية. ميكن روؤية �أن �لنظام �لذي يك�ن فيه كل �سيء 

م�سم�حا به �أف�سل من نظام قمعي يق�م باإد�رة �لفن عن طريق تنفيذ �لتحديد�ت، 

و�الخت�سار�ت، ولكن يف �لنهاية ر�أينا �أّنه ال فرق كبري يف �لنتائج ما بني �لطريقتني، 

ي�ستك�ن من  �حلقبة  تلك  �لفنان�ن يف  كان  �ال�سرت�كية،  �لبلد�ن  ذلك يف  مثال على 

م��س�ع حدود حرياتهم، وباأّنهم ال ي�ستطيع�ن �رضح كل ما لديهم بحرية، فماذ� 

ن، جند �أّن �لفنانني �لكبار يف تلك �حلقبة ال ي�ستطيع�ن �لقيام باإنتاج �أي  حدث �الآ

ن حت�ل �إىل نظام �ل�س�ق �حلرة �لذي يحتكم  ن �لنظام �الآ ن بحرية، ملاذ�؟ الأ �سيء �الآ

�إىل �أحكام �لتجارة و�لربحية.

يف ظل هذه �ل�س�رة �لقامتة، كيف تنظر �إىل م�ستقبل �لفن و�لثقافة يف تركيا؟ عبد املح�صن:   

ّنه - كما ذكرت من قبل - ي�جد لدينا عديد من �لذين ي�ستطيع�ن  �أنا متفائل، الأ وجدي:   

مكانية  عمال �جلديدة، و�أين ما ت�جد م�ساكل كبرية تك�ن هناك �الإ �لقيام بخلق �الأ

لتط�ر �لفنان ب�سكل �أف�سل. مع قيام �جلمه�رية يف تركيا قدمت �إىل �لبالد �أن��ع من 

�لفن�ن �لغربية �حلديثة، وقامت تركيا بتدري�ش هذه �لفن�ن �حلديثة يف مد�ر�سها، 

�لتقليدية، ال يجب  �لفن�ن �حلديثة غري مت�سلة بالفن�ن  ولكن بالطبع بقيت هذه 

علينا فقط �اللتفات �إىل �لغرب، ولكن علينا �أي�سا �أن نعّرف بالفن�ن �ل�رضقية، و�أن 

�ل�سبب  لهذ�  �لثقافات.  بني  ما  متزج  روؤية  وخلق  بت��زن  �لطريقتني  بجمع  نق�م 

فاإن �لعالقة �لفنية و�لثقافية لبلدي مع �لغرب ومع �ل�رضق مهمة يف �آن و�حد. هناك 

فج�ة فيما يتعلق مبعرفتنا بالثقافة، و�لفن يف �ل�رضق، وتق�سري فيما يتعلق بتبادل 

ير�نيني، و�لفنانني  �لعرب، و�الإ �لفنانني  �إىل  �أكرث  �أن نتعرف  �خلرب�ت. يجب علينا 

خرين، و�أظّن �أّن فنانينا مهتم�ن بهذ� �ل�ساأن، ور�غب�ن فيه. يف ر�أيي  �ل�رضقيني �الآ

ميكن �أن يك�ن �لفن �أد�ة م�ؤثرة ل�سمان �ل�سالم و �لت�سامن يف منطقتنا.

خ�ة �لفنانني،  �أ�سكركم �سكر� جزيال، وب��ساطتكم، �أرغب يف �إر�سال حتياتي �إىل �الأ

ن يف مرحلة �سعبة. دباء يف �لعر�ق، و�أنا �أعرف �أّنهم ميرون �الآ و�الأ

 تكملة الي�ميات،

عبد املح�صن

�سالم و�أوروبا، كما نظرُت �إىل لبنان، من  نظرُت �إىل تركيا ب��سفها ج�رض�ً بني �الإ

بعُد، ج�رض�ً بني �لعرب، و�أوروبا. 

 فار�ش،

ول (�أكت�بر)  ت�رضين �الأ

عام 2005

دخلنا تركيا بر�ً من مدينة حلب. ر�أيت عند �ملعرب �حلدودي »�ال�سرت�كية« �ل�س�رية   1  

ُتَهرَّب �إىل تركيا باأكيا�ش �ل�ساي و�ل�سكر �ل�س�د�ء. وتاأملت يف �لطريق �إىل �أنطاكية 

، و�قت�ساد �س�ق 
ّ
�لتعانق �لد�ئم �ل�سغ�ف على حدود بالدين، بني �قت�ساد حك�مي

حر. 

�سحى  ياأت  ومل   ،2005 �أكت�بر  من  ع�رض  �حل��ادي  يف  ليالً،  �أنقرة  و�س�لنا  كان 

�لي�م �لتايل حتى وجدنا، �سديقي عبد �ملح�سن �سالح و�نا، نف�سينا يف حديقة ذ�ت 

�سجار و�لزه�ر، يقف ببابها جنديان �سارمان يتخذ�ن  �الأ طرق رخامية، كثيفة 

و�سع متثالني.. هي �إذن مقربة م�سطفى كمال �أتات�رك، م�ؤ�س�ش تركيا �حلديثة. 

�س�د �ملتجاورة، وحتت �سارية  وبني مناظر �ال�سجار �ملرتبة كاجلن�د، ومتاثيل �الأ

�سل، يحدثنا  �سخمة لعلم تركيا، كان دليلنا �لثقايف ي��سف �ل�سنتي، �لفل�سطيني �الأ

تات�رك يف �سدور �لنا�ش. وحني كنت �أتب�سم اللتقاط  عن �مل�قع �ل�سعبي �لبارز الأ

�س�رة قرب �لعربة �لع�سكرية ذ�ت �ملدفع �لتي �سارت يف ت�سييع �أتات�رك، �سمعت 

ي��سف  يل  ترجمه  ما  �رضعان  بكالم  م�سنة،  تركية  �م��ر�أة  همهمات  مني  بالقرب 

�ل�سنتي �نها عبار�ت وجد�نية ت�سف عاطفة �ل�سكر و�لتيمن ل�سخ�ش �لزعيم. 

�أو�لق�سرية،  �لط�يلة  عليها،  �عتدت  �لتي  �ملقارنات  تبارحني  تكن  مل  وبالطبع 

�أزوره��ا، وبني ما تركته يف بالدي،  �أي بالد  �أر�ه يف  �أو�ملبالغ بها، بني ما  �ل��قعية 
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�أخرج من مقربة   و�أنا 
ّ
ق��ل. لذلك حني �سيطر علي �الأ �أتذكره من تاريخها يف  �أو ما 

�أتات�رك، �إعجاب مبكانته �ل�سعبية، �سعرت بان �إعجابي ذ�ك م�س�ب باله��ج�ش. 

وللت�، مل ي�سعب علي معرفة �إن ه��ج�سي تنبع عميقاً من �لبحث يف منطق جمّرد، 

عن كمية �لقتلى �لالزمني ل�سناعة زعيم ق�مي. وكانت �أ�س��ت �سحايا �ملعارك، 

و�آالم ن�سائهم و�والدهم تنبعث ب��س�ح �سديد يف عمقي. وال �أدري �إن كانت طبيعة 

�ملرحلة �ملعقدة �لتي ظهر فيها �تات�رك، و�مثاله من �لرجال �لقالئل �سانعي �المم، 

وطبيعة �ملعايري �لتي كانت ال تز�ل �سائدة يف ع�س�رهم، ميكن لها �ن تك�ن حقاً 

ج�رض�ً يعرب عليه حب �لنا�ش لهم باأمان. وكان مفه�ماً من جانبي �أن تتناول نف�سي 

بح�سا�سية مفرطة كل �أ�سكال تقدير �ملجتمع لرجل و�حد، �نا �خلارج للت� من بالد 

باأمر من �حلك�مة، �س�رة رجل و�حد، ط��ل  فيه،  ت�زعت يف كل خم�سني مرت�ً 

ثالثني عاماً. لكنني، ي�ماً بعد �آخر، ط��ل �إقامتي يف �أنقرة، وبعدها يف �إ�سطنب�ل، 

كنت �تطلع با�ستمر�ر �ىل ��سنان �تات�رك �لبي�ساء، تطل من �بت�سامته �مل�س�رة يف 

�لتي �سنعها  �ل�سيا�سية و�لثقافية و�الجتماعية �لكربى  �ملقاهي، و�أفكر بالقطيعة 

�لرجل �سد مناذج �ملا�سي �لعثماين، ومبعنى �آخر: �سد �أكرب معامل �سناعة �لدين 

�ل�سيا�سي يف �ل�رضق خالل �ألف عام م�ست. تلك �لقطيعة �لتي فتحت �فاق حت�الت 

كبرية يف فهم جديد لال�سالم، ودوره يف �حلياة، و�ل�سيا�سة، و�لثقافة، و�ملجتمع، يف 

�س�رة ��سالم »معا�رض« متفاعل مع �لعلم، �أ�سهمت �أخري�ً بظه�ر جيل جمتمع من 

�مل�سلمني »�ملعا�رضين«، وثقافة �إ�سالمية »معا�رضة«، ومن ثم تعاي�ساً »معا�رض�ً« 

�لعلم،  �ملعا�رض مع  »�مل�سيحي«  �لعامل  بتفاعل  �ىل حد كبري  �سبيهاً  �لعامل.  مع هذ� 

عام  خم�سمائة  قبل  �ملانيا،  يف  �لديني  �ال���س��الح  ث���رة  منذ  ب�����دره  ب��رزت  �ل��ذي 

لهيات يف جامعة  �أ�ستاذ �الإ تقريباً. ولعلَّ ما �سيتناوله �لربوفي�س�ر »زكريا باياز« 

�سالم �ملعا�رض، حني �سنلتقيه  عالمية �لبارزة يف �س�ؤون �الإ مرمرة و�أحد �ل�ج�ه �الإ

له  �سيك�ن   - �لي�م  هذ�  �أتات�رك  مقربة  زيارتنا  من  ��سب�عني  بعد  ��سطنب�ل  يف 

�أفكاره  وقع م�ؤثر لكل من �سديقي عبد �ملح�سن �سالح و�أن��ا، ال من حيث ج��ر�أة 

من  لكن  �ملا�سي،  يف  تاأليفها  مت  عربية  كتب  ثنايا  يف  منها  كثري�ً  وجدنا  رمبا  �لتي 

�سالمي« �لذي يعي�ش فيه لنقا�ش �أفكاٍر بد�  حيث �لف�سحة �لتي مينحها �ملجتمع »�الإ

لنا ��ستحالُة �لتفكري بفتح نقا�ش ح�لها عرب �لتلفاز، يف �أي بلد عربي �لي�م. وعند 

فكرة �حلرية بتناول �لدين، عند هذه �لفكرة بال�سبط، تلك �لتي ال نز�ل حمرومني 

منها متاماً يف جمتمعاتنا �لعربية، �سعرت بت�عك خفيف يف �سحتي، �سحبه غياب 

نز�ل  ال  وكنا  �أتات�رك،  �رضيح  عند  غمرتني  �لتي  �ل�سحايا  �س��ت  الأ كامل  �سبه 

�إىل �سديقي  �لتفّت  ُبنيت فيها مقربُتُه �ل�سخمة.  �لتي  �ل�سيارة، �ملنطقَة  جنتاز، يف 

�لذي  �لنقا�ش  �أعمارنا  �إذ� كنا �سن�سهد يف خالل  عبد �ملح�سن �سالح، و�ساألته عما 

نحلم به مل�ساألة �لدين يف جمتمعاتنا، ومل يجبني مكتفياً بالتطلع �إىل جمال �ملدينة، 

وطلبت من �ل�سائق �ل�ق�ف عند �أقرب �سيدلية. 

�أول مقهى حتى �سممت ر�ئحة ت�سبه  �أتات�رك وجل�سنا يف  �إن عدنا من مقربة  ما   2  

و�لفن  دب  �الأ يف  �حل����ر  �إن  �لبد�ية  منذ  والحظت  �ل�ستالينية.  �ل�سي�عية  ر�ئحة 

مع  جانبية  ح����ر�ت  من  وعرفت  ج��د�ً.  �سعب  مبتغى  يدي�ل�جيا  �الأ عن  مبعزل 

مثقفني �أتر�ك �أن و�سف �لعر�ق �ملحتل ب� »�س�رة للهيمنة �لر�أ�سمالية على �لعامل« 

كافية جد�ً يف نظرهم ل� »تعريف« ما يحدث فيه. و�إن �مل�قف �لثقايف �ملثايل ه� دعم 

�ل� »ث�رة« �لتي متثلها »مقاومة �الحتالل« حتى ل� كانت - مبجملها - قد �تخذت 

طابعاً دينياً يكّفر كل ما عد�ها. ويف ظني �إن �مل�قع �لبارز للق�سية �لفل�سطينية عند 

تر�ك كان م�سدر�ً مهماً لهذ� �مل�قف. و�رضعان ما قفز يف ذهني �لتقابل �ملعتاد  �الأ

�ملقاومة  بت�س�ير  ت���ر�ك  �الأ �ل�سعر�ء  �أح��د  ���رضع  حني  �لعدو،   - �ل�سديق  نف�سه: 

نها ت�ستهدف »�أمريكا«. �لعر�قية على �أنها ن�سال �سد �لر�أ�سمالية الأ

�لعر�قيني على  �إ�سطنب�ل كان ت�س�يت  �أيام. وحني و�سلنا  �أنقرة ثالثة  مكثنا يف 

جهد�ً  نبذل  ومل  �مل�س�ِّتني.  ثلثي  من  �أكرث  ن�سبة  ل  �سكَّ »نعم«  ب�  �جلديد  �لد�ست�ر 

برغم  �لعر�ق  يف  »�لقتال«  دع��م  �إ�سطنب�ل:  مثقفي  بني  �أخ��رى  �أنقرة  لنجد  كبري�ً 

�ل�سحايا،  مقد�ر  �إىل  �لنظر  ودون  �ل�سلمية،  �ملقاومة  يف  �لعر�قيني  غالبية  ��سرت�ك 

ولقد  �ل��ع��ر�ق«.  عرب  و�سط  �الأ �ل�رضق  على  لالنق�سا�ش  قادمة  »�لر�أ�سمالية  ن  الأ

�أده�سني مر�ر�ً �أن ت�سعة �أع�سار من �لتقيتهم يجهل�ن جهالً مطبقاً �أحد�ث �لعر�ق 

�أفكار  �إال  �أذهانهم بالطبع  قبل 2003 ومع ذلك يحاوروننا بكل ثقة، ومل يكن يف 

 
ْ
ملرحلتَي �لعر�ق  د�خل  من  معا�رض�ً  ب��سفي  �سهادتي  �أبد�ً  تنفعني  ومل  جمردة. 

 2003 ع��ام  ت�سع  �أن  حت��اول  كانت  �ل�سهادة  ه��ذه  مثل  الن  و�الح��ت��الل،  �سد�م 

حالم  نها �أي�ساً كانت م�سادة لالأ على وفق ما �سبقه تاريخياً من دون جتزئة، والأ

»�لربوليتارية«. وكان �أكرث �سيء �سعقني ق�ل �سحفية تركية �أن �ستالني حلمها 

و�إن ثالثة �أرباع �لعر�قيني جتب حماكمتهم بتهمة �خليانة. وملا �أنهيت ي�ماً ما ح��ر�ً 

مربيالية و�ن �لث�رة  مع �سينمائي �ساب هم�ش يف �أذين �أن �لدميقر�طية �أكذوبة �الإ

�ستبد�أ من تركيا، �ساألته »ث�رة ماذ�؟« وهم�ش متلفتاً »ث�رة �لفقر�ء«. وكان طبيعياً 

�سالميني، لكن بكلمات �أخرى. �أي�ساً �أن �أجد �ملق�الت نف�سها لدى �ملثقفني �الإ
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من لقاء �إىل لقاء، �أ�سبح و��سحاً لديَّ وج�د تيار ثقايف بارز يف تركيا يعار�ش قيم 

تركيا غربية -  بفكرة  و�لليرب�لية، ويدفع  �لع�ملة منها  �سيما  �لغربية وال  �لثقافة 

�أو  (»حديثة«  �إ�سالمية  قيم  ذي  �أو�سط  �رضق  فكرة  م�ستلهماً  م��ام.  �الأ �إىل  �رضقية 

�سالمي من �ملثقفني، �أو ذي قيم بروليتارية �أممية  »تقليدية«)، ه� ما ميثله �لنمط �الإ

ميثله �لنمط �ل�سي�عي منهم. وكان للم�سكالت �ل�سيا�سية ذ�ت �لطابع �لق�مي يف 

رمنية، �أن �أ�سبحتا مع �ل�قت مقدمات �أيدي�ل�جية  تركيا، كامل�سكلتني �لكردية و�الأ

مكان، مع  دبية ت�ستهدف بطبيعتها �أن تك�ن جماهريية قدر �الإ عمال �لفنية و�الأ لالأ

وبالتايل  �أخرى.  �أحياناً  �سالمية  وباالإ �أحياناً  �ل�سي�عية  يدي�ل�جيا  باالأ �متز�جها 

رمبا يف�رض هذ� ندرة �لكالم عن �مل�سكالت �لفردية يف �للقاء�ت �لتي �أجريتها، ولعل 

يف �سياق هذه �لندرة لقائي �ل�ساعر �أيدن �سيم�سيك Aydin Shimshik، �لذي مل 

�لذ�ت  �لقارئ، وتاأكيده قيمة ��ستبطان   به عند 
ً
�أن يك�ن حمتفى يكن يعنيه كثري�ً 

يف �لكتابة.

على �أنني ال �أز�ل، حتى كتابة هذه �لكلمات، �أ�سعر باالمتنان للظروف �لتي �سنحت   3  

 .The Replicas »يل بح�س�ر حفلٍةً غنائيّة يف �إ�سطنب�ل للفرقة �لرتكية »�لريبلك�ش

�لليلة،  تلك  تلت  �لتي  �اليام  ط��ل  باأمٍل،  �تاأمل  �لفرقة  هذه  م��سيقى  جعلتني  فقد 

زحام  يف  �لعامل،  هذ�  يف  كثرية  مده�سة  فنية  البتكار�ت  �لعجيب  �ملمكن  �ل�سياَع 

تعدد �ل�سع�ب و�لثقافات و�ختالف �للغة، �إذ بدت يل هذه �مل��سيقى تناوالً ممتعاً 

جريئاً ملا ميكن �ن يك�ن عليه �متز�ج م��سيقى تركية مبنجز�ت �مل��سيقى �لغربية 

�حلديثة، على �لرغم من �أنني ل�ست �دري - لقلة معرفتي مب��سيقى �لفرق �ل�سابة 

يف تركيا - كمية �لتجارب �لتي �سبقت جتربة �سبان »�لريبلك�ش« ه�ؤالء، ولكن ما 

كنت ��سعر به متاماً ذلك �ل�سعي �جلاد ب��س�ح يف �أغانيهم - �لتي ال �أز�ل ��ستمع 

خر - لتاأليف م��سيقى ممتعة وعميقة يف وقت و�حد. �إليها بني �حلني و�الآ

كل  يف  �سادفتها  �لتي  و�الدبية  �لفنية  �العمال  لغالبية  يدي�ل�جي  �الأ �لطابع  لكن 

م�ست�ى  يف  �سعفاً  ح����ل  �الأ من  حال  ب��اأي  يعني  يكن  مل  و�إ�سطنب�ل،  �أنقرة  من 

فكري  �سياج  وج�د  با�ستمر�ر  �ح�ش  كنت  �نني  من  �لرغم  على  �لفني،  �البتكار 

د�ئم خلف كل عمل، ال ي�سمح ملبدعه عب�ره، �أو يف �القل يجعل من �ل�رضط �لفكري 

متقدماً با�ستمر�ر على �ي �رضط فني قد يعار�سه داللًة �أو معنى. يف هذ� �ل�سياق 

م�رضحيات  �إحدى  �إ�سطنب�ل  يف  بح�س�ري  خا�سة  م�رضحية  متعًة  مثالً  وجدت 

من  بالرغم   ،Mahir Gunshiray �سري�ي«  كن  »ماهر  �مل�رضحي  و�ملمثل  �ملخرج 

�أيدي�ل�جيتها �لتي ت�سعرك باأن �لعمل قد �ُسنع للتعبري عنها، لي�ش غري.

كنت �أ�سري كل ي�ٍم تقريباً يف �سارع �ال�ستقالل باإ�سطنب�ل، و�سط ح�س�د �لنا�ش 

جنا�ش �ملختلفة، متاأمالً مزيج عمار�ت متعددة �لع�س�ر  �لي�مية �لغفرية من ذوي �الأ

و�لثقافات. وقد �ساعدين قيام �سبيبة �سي�عيني بثالث تظاهر�ت يف هذ� �ل�سارع، يف 

ظرف �أيام قليلة، على �إدر�ك �نت�سار مارك�ش �ل���سع هنا. وحدث حينها �أن تذكرت 

لدى  تتهدم  يدي�ل�جيا  �الأ تركُت  و�أنني  �لرتكية،  �ل�س�رية  �حل��دود  »��سرت�كية« 

جدها عند من �لتقيتهم هنا تتحكم باأعمالهم.  دباء �ل�سبان يف دم�سق، الأ �لفنانني و�الأ

يدي�ل�جي قبل �أي  بحيث كان للمتكلم عن جتربته �لفنية �أن ي�ستعر�ش م�قفه �الأ

�سيء �آخر. 

»كيف يل - كفنان - اأن اأ�صمن بقاء املعل�مات املتعلقة بخلفيتي 

وانتمائي الق�مي ثان�ية مقابل ا�صمي«

�صهادة الفنان الرتكي اأحمد اأوجيت

�ل��قعة  بكر  ديار  مدينة  من  �أنحدر  فاأنا  فقط،  عامني  منذ  ��سطنب�ل  مدينة  �أقطن 

�إىل  �نتقلت  �ل�س�رية، وقد  �لبالد على مقربة من �حلدود  �ل�رضقي من  يف �جلن�ب 

��سطنب�ل بعد �ختتامي در��ستي �جلامعية يف �أنقرة.

�لرد �سيك�ن رغبتي  فاإن  ��سطنب�ل  للعي�ش يف  �نتقايل  �أحد عن �سبب  و�إن �ساألني 

�أفهم  بدويا ولكي  ��سبح  لكي  للتنقل  �كت�سفت �رضورة  �لفنية.  �أه��د�يف  يف حتقيق 

م�ر �لتي ت�سغلني ب�س�رة �أف�سل. نف�سي و�الأ

�أي�سا على ت�س�ير �لعالقة  �أين ركزت  تتعلق م�ساريعي بتجاربي �حلياتية، غري 

خر« عاجلت �لعالقة  ج��ء �لعامة و�خلا�سة. ويف عملي �لفني »�سيارة �الآ مابني �الأ

�مل��س�ع ح�ل �سيارتني مهج�رتني  �لعمل هذ� يدور  هذه ب�س�رة مركزة. ويف 

خرى  �إىل �سيارة �رضطة و�الأ �إحدى �ل�سيارتني  مرك�نتني يف �ل�سارع. وقد ح�لت 

�ل�سيارتني خالل ع�رض دقائق تقريبا  باأننا ح�لنا هاتني  �إىل �سيارة تاك�سي، علما 

�ل��ق��ي��ام ب��ذل��ك فقد  �ل��ال���س��ق. وم��ن خ��الل  �مل��ق���ى و�ل�����رضي��ط  �ل����رق  با�ستخد�م 

�إىل و�سيلتني تخدمان �لقطاع �لعام وبذلك جعلنا من هاتني �ل�سيارتني  ح�لناهما 

�ل�سارع  يف  مرك�نة  فتك�ن  �خلا�ش  �لقطاع  ممتلكات  و�أم��ا  �لقطاع.  لهذ�  رمزين 

خرين، هذ� يك�سف �لنقاب عن جزء من منظ�مة  �لعام وال يج�ز مل�سها من قبل �الآ

حيان �أفكر كيف يل �أن  �لرم�ز �لتي قبلناها �سمنيا يف قر�رة �أنف�سنا. يف كثري من �الأ

�آخذ مركز� كفرد يعي�ش يف مدينة وي�سنع �لفن فيها يف �إطار منظ�مة �لرم�ز هذه 

�سرب  �أح��اول  �إين  بذلك.  لي�ست  �أنها  حني  يف  ملم��سة  و�قعية  وكاأنها  قبلناها  �لتي 

م�ر. غ�ر هذه �الأ

وثمة عمل حديث �آخر يل وه� كتاب يدعى »كتاب �لعامل �ل�سائع«. �نه جمم�عة من 

�ل�سخ�سية و�أ�سياء عاي�ستها ومررت فيها و  �لتي لها عالقة بتجاربي  �لتخيالت 

تركت �آثارها يف نف�سي. تدور تخيالتنا ح�ل �لق�س�ش �ملبالغ فيها عن �لتط�ر�ت 

�ل�سيا�سية �لتي عهد �لكبار على �رضدها و�لتي وقعت خالل طف�لتي يف ديار بكر 

حد�ث وع�سيبة للغاية. ولذ� فاإنه  �لت�سعينات. كانت هذه مرحلة حافلة باالأ بد�ية 
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�سابة. كيف �أثرت �ملرحلة هذه على  ميكن �عتبار �لكتاب هذ� مبثابة عمل عقب �الإ

ما يز�ل حيا يف ذ�كرتهم؟  �لذي  �لذي ز�ل ووىل وفات؟ وما  ما  �لنا�سئة؟  جيال  �الأ

مكت�بة..  غري  ق�سة  ت�س�ير  حماولة  �إنها  تناولها.  �لكتاب  يحاول  م���سيع  �إنها 

�لذ�كرة. هذ� ه�  �لتي تتال�سى يف  ح��د�ث  �الأ �لذ�كرة وتذكر  �سف قطع ف�سيف�ساء 

�سبب ك�ن �لتخيالت كافية، وبقاء �لكتاب جمرد� من �لن�ش. يرجع �سبب ت�سكيلي 

�إ�سفاء �جلمال  �إىل رغبتي يف  طفال  �أبعاد كما ه� معه�د يف كتب �الأ �لكتاب بثالثة 

عليه حتى ول� �أن هناك ق�س�ش حمزنة خمفية ور�ء هذ� �جلمال!

�لفنانني  لتغليب ه�ية  و�سط، فثمة نزعة  �الأ �ل�رضق  يهدد فناين  هناك خطر هائل 

على �أي �سيء �آخر، وح�رض �لفنانني يف د�ئرة �مل�ساريع �لفنية �ل�طنية �أو �لتعامل 

معهم من منظ�ر �مل�ست�رضقني. وبغية م��جهة مثل هذه �لنزعات فالبد للفنانني من 

مر يتعلق بكيفية  �إطالق ��سرت�تيجياتهم �لدفاعية �خلا�سة. بالن�سبة للفنان فاإن �الأ

تكري�ش ذ�ته لعمله وق�سيته ويف �ل�قت ذ�ته �سمان بقاء �ملعل�مات �ملتعلقة بخلفيته 

و�نتمائه �لق�مي ثان�ية بالن�سبة ال�سمه. وكيف له �أن يتفادى هذ� �لن�ع من �لتعامل؟ 

من  يتاأتى  �جلغر�فية  �ملناطق  بع�ش  يف  بالفن  �لغرب  �هتمام  هائلة...  معركة  �إنها 

خرية حظيت منطقة �لبلقان  باب »م��سة �مل��سم«. على مدى �ل�سن��ت �لثالث �الأ

ن جند �الهتمام ينتقل �س�ب  باهتمام خا�ش حيث �أقيمت �لعديد من �لفعاليات، و�الآ

�آ�سيا، ورمبا يف مرحلة الحقة �سياأتي دور �لعامل �لعربي. �لفنان�ن بحاجة �إىل �لتاأكد 

من �أنهم لن يتح�ل�� �إىل جمرد �أ�سكال تطف� فجاأة على �سطح م�جة �الهتمام ومن 

ثم تختفي مبجرد �نك�سار �مل�جة. اليج�ز �طالقا ح�رض �لفنانني يف د�ئرة �نتمائهم 

�لق�مي، و�ملطل�ب ه� �ل�ق�ف يف وجه كل �ملحاوالت �لر�مية �إىل ذلك.
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ُولد يف ا�سكيبازار )تركيا( يف عام 19�6، ودر�ص يف مدر�ستي هازانوكلو و بزارورن، ثم  اأحمد تّلي 

�ص اإىل اأن 
ّ
ح�سل على �سهادة جامعية يف الرتبية من معهد كازي للرتبية. عمل لفرتة من الوقت كمدر

نقالب الع�سكري يف تركيا عام 19�0. يف الوقت  واجه م�ساكل �سيا�سية مع ال�سلطات الرتكية بعد الإ

كرث اأهمية يف تركيا. ح�سل على جائزة توبراك لل�سعر )19�0( وجائزة  احلا�رش، اأحمد تّلي من ال�سعراء الأ

 ،)19�0( Dovupen An Lasyn ،)1979( Yangyn Yyllary بع�ص اأهم كتبه .)يازكو لل�سعر )��19

.)�003( Barbarile Pehlag ،)199�( Cocuksun Sen ،)19��( Su Curdu

 .P.E.N »مركز  وثقافية:  فنية  منظمات  ثالث  رئي�ص  وهو  ثقايف.  ومدير  تركي  ناقد  �سايار  وجدي 

ذلك،  على  وعالوة  امل�ستقلة«.  الفنون  و»جمل�ص  الثقافات«،  بني  ما  التوا�سل  »رابطة  الرتكي«، 

م�سمم  وهو   .”Cumhuriyet“ �سحيفة  يف  عمود  وكاتب  ا�سطنبول،  حمافظ  لدى  للفنون  م�ست�سار 

 Pera“ الخت�سا�سات  املتعدد  الفنون  مهرجان  مثل  الفنية  للمهرجانات  فني  كمدير  وعمل  م�رشحي، 

بني  »مواجهة  ال�سعر(،  )مهرجان   »Can و»مهرجان  الثقايف،  التعدد  مو�سوع  على  رّكز  الذي   ”Fest

مثل  نا�سول  الأ يف  متعددة  مدن  يف  اأُقيم  للفنون  مهرجان  وهو  نا�سولية«  والأ وروبية  الأ الثقافتني 

 Istanbul( ال�سباب«  فالم  الدويل لأ كاي�سريي، ومالتيا، وكهرامان مار�ص، وكازيانتيب، و»املهرجان 

مري«.  )Van & Hakkari(، و»املهرجان الدويل جلزر الأ اإىل ال�رشق«  Cannes Junior(، و»ج�سور فنية 

وهو اأي�ساً ع�سو يف املجل�ص التنفيذي لـ »ا�سطنبول �010 عا�سمة الثقافة«، وعمل كمدير لل�سينما 

يف  الرتكية  ولل�سفارة  الثقافة  لوزارة  وكم�ست�سار  ا�سطنبول،  بلدية  مل�سارح  فني  وكمدير  الرتكية 

فالم  باري�ص. وكان مّدر�ساً يف جامعة بيلجي يف ا�سطنبول وجامعة يلدز الفنية )ق�سم اإدارة الفنون والأ

والتلفاز(، وم�ست�سار برامج لـ»ال�سينما يف بيلجي«، ومدير الربامج ملهرجان ا�سطنبول الدويل لالأفالم 

والب�رشية« ال�سمعية  والو�سائل  لل�سينما  الرتكية  جمل�ص»املوؤ�س�سة  يف  وع�سواً  وموؤ�س�ساً   ،”)IKSY(“ 

”TURKFILM“ وموؤ�س�ساً ومديراً لـ ،)TURSAK(

جامعة  يف  اجلميلة  الفنون  كلية  من  وتخرج   ،19�1 عام  تركيا  يف  بكر  ديار  يف  ولد  اأوغيت  اأحمد 

ها�سيتيبي، وهو يعي�ص حالياً يف ا�سطنبول، يعمل كم�ساعد باحث يف جامعة يلدز تكنيك وكذلك يعمل 

التخ�س�سي  الربنامج  حل�سور  دعي  وقد  املعا�رش،  الفن  جمالت  اإحدى   ”Muhtelif“يف حمرر  م�ساعد 

للفنانني يف ريك�ساكادميي للفنون اجلميلة - اأم�سرتدام.

قدم اأوغيت اأعماله يف عدة معار�ص عاملية، مبا يف ذلك املعر�ص الدويل التا�سع الذي يقام كل عامني 

يف ا�سطنبول )بينيال(، ويف مركز ماينن Villa Manin للفن املعا�رش يف اأودين، ويف غالرييا مريو�سالف 

كراجليفيك يف زغرب، و European Patent Office يف ميونيخ، ولوك�ص Luxe غالريي يف نيويورك، 

للفن  روزيوم  مركز  اإىل  �سافة  بالإ ا�سطنبول(  املعا�رش يف  للفن  مركز  )وهو   Platform Garanti ويف 

املعا�رش يف ماليمو، ويف متحف الفن احلديث KUMU TALLIN ويف IKON غالريي يف برمنجهام، ومتحف 

الفن احلديث يف يوبليا.
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 فار�ش،

 ت�رضين �لثاين(ن�فمرب)

عام 2005

�إعالنات  �ملطار،  من  �أقلتنا  �لتي  �ل�سيارة  من  �لقاهرة  �س��رع  يف  ملحته  �سيء  ل  وَّ
�أ  1  

خري يف دور �ل�سينما: �لثالثة �سباحاً. �عتقدت لل�هلة  كبرية �حلجم عن �لعر�ش �الأ

وىل �إنه عر�ش ملا يتبقى من �سبان �لليل، قبل �أن �أرى بنف�سي بعد ي�مني جمه�ر  �الأ

�لثالثة �سباحاً هذ�، م�ؤلفاً من �أُ�رَضٍ كاملة: رجال و�أزو�جهم و�أطفالهم. كنت �أعرف 

من قبُل �لقيمَة �ل�سعبية لل�سينما عند �مل�رضيني، مبا ي�سكل عالمة ثقافية متيزهم 

بهذ� �ل�ساأن عن باقي �سع�ب �ملنطقة، لكّن روؤيتي لط��بري عر�ش �لثالثة �سباحاً 

، �سديد �خل�س��سيّة. ثم كان لنا ونحن ن�سع �أمتعتنا يف مدخل 
ّ
كان لها تاأثري علي

�مل�رضية  �ل�سينما  م�ساهري  ب�س�ر  نلتقي  �أن  �لقاهرة،  قلب  يت��سط  �لذي  �لفندق 

و�ساالت  غ��رف  يف  �أفالمهم  رو�  ���س���َّ �لذين  من  �ال�ستقبال،  �سالة  ج��در�ن  على 

�لفندق �لعريق، مب�سعى الجتذ�ب �لزبائن، وه� �سمنياً �حتفاء خا�ش بال�سينما.

كان طبيعياً، من جهة ما، ملظاهر �لتفاعل �ل�سعبي �ل���سع مع �ل�سينما �أن ت�سكل، 

عمال، ي�ستمد معايريه   على �الأ
ّ
مع �ل�قت، �سغطاً رقابياً من �لن�ع غري �لر�سمي

يق�ل  كما  �لغالب  يف  �إ�سالمية  �لي�م  وهي  �ل�سائدة،  �لثقافية  �ملعايري  من  مرحلياً 

هاين خليفة، �أحد �أبرز خمرجي �لت�سعينيات، نابعة من بروز ظاهرة تدين و��سعة 

�لتي  �سباب  �الأ يف  �خل��ش  عن  وبعيد�ً  �ملتطرف.  �ل�سكل  �أحياناً  تبلغ  �ملجتمع،  يف 

و�جتماعياً  تاريخياً  ومت�سعبة  معقدة  تفا�سيل  وهي  �لظاهرة،  هذه  مثل  ولَّ��دت 

حمجبة  غري  �م��ر�أة  روؤية  �لنادر  من  �إن  حقاً  ر�أيت  قد  فاإنني  وثقافياً..  وح�سارياً 

يف �س��رع �لقاهرة (ال كما كنت �أر�ه يف دم�سق وعمان وما �ساأر�ه يف بريوت)، و�إن 

�أعد�دهم، و�سمعت يف �ملقهى  �مل�ساجد �سيقة على  زقة الن  �مل�سلني يفرت�س�ن �الأ
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�ملدن �مل�رضية، على  �ملتطرفني، يف بع�ش  للمتدينني  �ملتنامي  �ل�سغط  رو�يات عن 

بع�ش �حلريات �خلا�سة للنا�ش، من �لتي ت�سمح ق��نني �لدولة مبمار�ستها.

رمبا يك�ن �لت�ساعد �حلايل للظاهرة �لدينية، ب�جهه �حلاد و�ملت�تر، ملمحاً �إقليمياً 

�ل�ساأن، فيما يتعلق  �مل�رضية يف هذ�  عاماً غري مقت�رض على م�رض، لكن �خلا�سية 

�أعماالً  د�ب، تكمن يف بروز جيل فنانني و�أدباء »متدينني«، وتقدميهم  بالفن�ن و�الآ

�إىل متدينني ال  �سمن نطاق »�ملحلل �رضعاً«، ف�سالً عن حت�ل فنانني »متحررين« 

ن« �أن يعمل�� خارج نطاق »�ملحلل �رضعاً«. ولعل يف ظاهرة تنامي  يرغب�ن »بعد �الآ

خرية، ما ي�ؤكد هذه �خلا�سية.  �رتد�ء فنانات �سابات �سهري�ت �حلجاب يف �ل�سن��ت �الأ

ربعني يف �أقل تقدير. بعد �أن كان �لتحجب �سابقاً يدور بني فنانات جتاوزن �الأ

حٍد �أن يجد جانباًً بر�غماتياً »م�سيئاً« يف هذه �لظاهرة، يتمثل  ورمبا �أي�ساً يك�ن الأ

�إجماالً باإمكانية خلق ح��ر ط�يل �ملدى - عرب �مل�ؤ�س�سات - بني �لفن و�لدين (بعد 

خري تديناً مت�ساحماً  �أن كان �رض�عاً �سمنياً مكانه �ملنا�سد و�مل�ساجد).. ينتج يف �الأ

من جديد، �سبيهاً - �إجماالً - بتدين �ملجتمعات �لعربية مطلع �لقرن �لع�رضين، مع 

�ختالف �ل�رض�ئح �الجتماعية �ملق�س�دة بني �ملثالني. وهذه �لفكرة تذهب بالطبع 

ن �سمن د�ئرة  دب هي حتى �الآ �إىل عدم �لتخ�ف من »�أ�سلمة« م�ساحات للفن و�الأ

بال�  و�أعني  �ملتدين�ن.  ي�سفه  �أن  ميكن  كما  حالياً«  منعه  �مل�ستطاع  غري  »�ملحرم 

قل  دبي و�لفني، �أو يف �الأ نتاج �الأ �سالميني �أنف�سهم حقل �الإ »�أ�سلمة« هنا دخ�ل �الإ

�أو  »�ب��ت��ذ�الً«  يرونه  ما  يف  �لتدخل  من  متكنهم  وم�سالح  ب�سد�قات  فيه  �الرتباط 

فالم »�لنظيفة« (�خلالية  »حر�ماً« و�لتحكم به ومنع حدوثه. مثل بروز ظاهرة �الأ

من  خ��الق  ب��االأ �الهتمام  ذ�ت  غ���اين  و�الأ خ���رية،  �الأ �لع�رض  �ل�سن��ت  يف  �لُقبل)  من 

م و�ل�سد�قة،  �أو بالع��طف �الجتماعية »�ملحللة �رضعاً« كحب �الأ �إ�سالمية،  ز�وية 

�ملتدينني  �رضيحة  دعم  كان  حني  يف  �لعمل،  كحب  �ملعي�ش  �لي�مي  تتناول  �لتي  �أو 

لهية  �الإ باالبتهاالت  �الهتمام  يتعدى  ال  مثالً،  �مل��سيقى  يخ�ش  فيما  �ل�سابق،  يف 

�سلمة« وحدودها.  �لي�م ه� يف م�ست�ى هذه »�الأ �لتقليدية. لكن �ملجه�ل يف و�قع 

�سالميني �جلدد  قالت يل طالبة فن�ن �لتقيتها يف مقهى �لفي�ساوي، �إن بع�ساً من �الإ

�أخذ يتقرب من �ل�سبان عرب �لفن، كال�سينما و�مل��سيقى، وهذ� يقت�سي »�أن يدخل�� 

�ل�سينما و�مل��سيقى لكن مبعايريهم طبعاً«، كما ��ستدركْت هي. ال �أعرف �إن كان 

تاأثر  �أن يلحظ�� حقيقة  �لفن  ب�سط متلقي  بد الأ �لفتاة، ولكن ال  قالته  ما  �سحيحاً 

بالرقابة  �لتلقي �جلماهريي، ومن ثم  �ل�سينما و�مل��سيقى ب�سكل خا�ش بع��مل 

غري �لر�سمية، رقابة �لنا�ش. �لتي هي �لي�م، من قريب �أو بعيد، رقابة دينية.

�إقامتنا، جمعتنا مقهى �سغرية يف زقاق �سغري، بج�رج  من  �أ�سب�ع تقريباً  بعد 

ل��ن، مر�آًة  �الأ �لعظيم، و�سحكته ذ�ت  �لر�سام �مل�رضي  بهج�ري. كان وجه هذ� 

تعك�ش ب�ساطة �مل�رضيني من جهة، وعمقهم من جهة �أخرى، من حيث �إمكان �ملرء 

مل من �ل��قع ممزوجاً  �أن يجد فيه تعابري ي�سعب حتديدها بدقة �أو و�س�ح، كاالأ

ممزوجاً  �ل�سغري  وجمتمعها  باحلارة  وكالتعلق  �حلياة،  يف  �مل�ستمر  باالندفاع 

وعمقاً  ب�ساطة  �أي�ساً  �أجد  �أن  عندي  �لغريب  غري  من  وكان  �ل�طن.  تغيري  بفكرة 

ويف  �ل�ساب،  �ل�سينمائي  �ملخرج  خليفة،  هاين  وجه  يف  �آخ��ر،  ن�ع  من  م�رضيني، 

كلماته. وبد� يل، ل�هلٍة ما، �أن �لرجلني - فيما �أح�س�سته عند �للقاء بهما كاّلً على 

حدة - يلتقيان يف ملتقى و�سط بني زمنني م�رضيني، ما ذهب وما ياأتي، بني مر�رٍة 

ت�ستاق �إىل »�ملا�سي« عند بهج�ري وتهكم مد�ف بالياأ�ش من ممكنات »�مل�ستقبل« 

عند هاين خليفة. 

»اكت�صفت جمال ال�صحك كفن و طريقة حلياتي«

�صهادة الفنان ج�رج بهج�ري

]...[

كنت  ذلك  قبل  �ل�سبعني.  �سن  بل�غي  بعد  ب��د�أت  حياتي  حلظات  �أجمل  باأن  �أ�سعر 

�للعبة  ب��اأن  و�ح��دة  ل�هلة  وال  �أفكر  مل  �أين  غري  ذل��ك،  �أفعل  ومازلت  �للعب،  �أعهد 

�إىل  �أن بلغت �ل�سبعني حت�ل ر�سمي �ملتميز بالتب�سيط  �ستدوم كل هذه �ملدة. بعد 

مبد�أ �خلط �ل��حد �لذي تعلمته من بيكا�س�، و�لذي يبد�أ من نقطة معينة ويتج�ل 

بها يف منحنيات ح�ل �ل�رقة �أو �لب�رتريه �إىل �أن ينتهي يف نقطة �أخرى. ثمة نقطة 

�أن  �أن نقطة �ملغادرة ميكن  مغادرة يف �لبد�ية ونقطة و�س�ل يف �لنهاية. ويف حني 

تك�ن يف �أي مكان من �لر�سمة، فاإن �لر�سمة تبقى تنب�ش بالتدفق و�حلركة ب�ترية 

�أي  �له�سمي،�أو  �جلهاز  �أو  �جل�سم  �أرج��اء  يف  �ملتدفق  �لدم  حال  حالها  م�ستمرة، 

و�ل�ج�د.  حياتنا  يف  نعرفها  �لتي  خ��رى  �الأ و�جلريان  �لتدفق  �أ�سكال  من  �سكل 

عن  فيها  �أعرب  وجد�نية  �أو  تر�جيدية  رحلة  يج�سد  خط  ف��ردي،  خط  ه�  فالر�سم 

بد�عي و�بتكاري  م�ساعري و�أقدمها يف �سكل مرئي مهيكل. وهذه �لرحلة حتليل الإ

خرية فهي مبثابة �لت�قيع يف تلك �لل�حة.  يف تلك �للحظة �خلا�سة، و�أما �لنقطة �الأ

ل��ن �لتي جت�سدها، وهي بذلك تغدو رحلة عرب �حلياة،  �خلط�ط تتدفق ومعها �الأ

رحلة قد تبلغ �خلل�د. هذ� ه� منطقي يف فن �لر�سم و�لذي تط�ر مع مرور �لزمن 

وبعد �سن��ت مديدة من �لتجربة

]...[

م�ر، غري  كانت طف�لتي بائ�سة، فقد فقدت و�لدتي وكنت حمروماً من كثري من �الأ

�أن حزين تبدد وعرب يف تلك �للحظة �لتي �كت�سفت فيها �ملتعة يف �لر�سم، وفن �لر�سم 

�أدخل �لبهجة �إىل نف�سي. ويف �سن �خلام�سة ع�رضة بد�أت �أ�سحك عند �لر�سم وهذ� 

�أن �أ�سحك و�أجعل ر�سمي ي�سحك. كانت بد�يتي  ما �سكل �سخ�سيتي يف �حلياة، 

هنا وعملت كر�سام كاريكاتري ل�سن��ت ط�يلة.
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]...[

�لر�سم،  لدر��سة  �جلميلة  �لفن�ن  كلية  �ىل  �نت�سبت  �لع�رضين  �سن  بلغت  عندما 

كادميية لهذ� �لفن، غري �أين طاملا مقت فكرة عزل �لفن  �س�ش �الأ وتعلمت �ملبادئ و�الأ

عن بقية �أم�ر �حلياة. يق�سي طالب �لفن�ن �جلميلة ثماين �ساعات يف ر�سم �مل�ديل، 

�ستاذ يف  �لذي يبقى جال�سا �أمام �لطالب �لذي ير�سمه... ويخ�سى �لطالب دخ�ل �الأ

�أدر���ش فن  فاأنا مل  �لعالقات،  �لن�ع من  لهذ�  لتقييم عمله. ظللت كارهاً  �أية حلظة 

له.  باب ع�سقي  بل در�سته من  �أو درجة جامعية،  للح�س�ل على وظيفة  �لر�سم 

كنت  �جلامعية  در��ستي  �أيام  خالل  للر�سم.  قابالً  يغدو  �لب�رض  يجذب  �سيء  كل 

ج��ء فيه  �ذهب ي�ميا ل�رضب �ل�ساي يف �ملقهى �لذي كان يعج بالرو�د، وكانت �الأ

مده�سة دوماً، فهناك ترى �لنادل يتنقل ذهابا و�إيابا بال�سينية، وهناك �سممت �أن 

�أتابع �لر�سم خارج قاعة �ملحا�رض�ت و�ملر�سم، يف �ل�س��رع ويف كل مكان. وكنت 

�أي�سا �مكث يف �ملنزل و�ر�سم و�لدي و�أ�سقائي عند تناولهم �لطعام وعند �ل�سالة 

عندما  �للّ�ه  رحمه  �لر�حل  و�لدي  عن  فكاهية  ر�س�م  عدة  لدي  �لقه�ة.  و�حت�ساء 

كان يطالع �ملجالت ويرت�سف قه�ته.

]...[

ر�س�ماتي  �أن  �لي�مية،كما  �ل�سحف  يف  �أع��م��ايل  �نت�رضت  �خلم�سينات  مطلع  يف 

�كت�سبت �سهرة و��سعة �لنطاق. ومن خالل �سديقي(�أب� �لعينني) فقد مت تعريفي 

على �ملجلة �لتي كان يعمل لديها، وكان �لف�سل يع�د لظروف خا�سة �سمحت يل 

�إىل جانب �لعديد من �لفكاهات �ملنت�رضة  �أر�سم �لغالف و�سفحتني يف �ملجلة،  باأن 

�سب�عي هذ� ي�ستح�ذ على جزء بالغ من �ل�قت، مما مل يرتك  فيها. كان عملي �الأ

ج��ء  يل �س�ى �لقليل من �ل�قت ملتابعة در��ستي يف كلية �لفن�ن �جلميلة. كانت �الأ

�لثقافية �ل�سائدة �آنذ�ك يف م�رض ر�ئعة، حيث �سهدت �خلم�سينات يف م�رض �زدهار�ً 

ثقافياَ. تلك �ل�سن��ت هي �لتي �أجنبت لنا جنيب حمف�ظ على �سبيل �ملثال و�لبع�ش 

من �أعظم �ملفكرين و�لكتاب مثل �أحمد بهاء �لدين، ولطفي �خل�يل، وحممد ع�دة، 

وي��سف �إدري�ش وعبد �لرحمن �ل�رضقاوي وحممد ح�سنني هيكل ويحيى حقي، 

فقد  كفنان  عملي  وبف�سل  و�مل��سيقى.  �ل�سينما  قطاعي  يف  �لفنانني  جانب  �إىل 

�سنحت يل �لفر�سة للقائهم جميعا.

]...[

�سغر �سنا وكان ال  كنت معتاد�ً على �أن �أ�سغي و�أر�قب وال �أتكلم �إطالقا. كنت �الأ

�أختار ركناً  �أن  �أق�م به ه�  �أقاطع حديثهم. كان كل ما  �أو  �أعار�سهم  �أن  يج�ز يل 

�أكنه لهم.  �سغري�ً و�ر�سمهم يف كاريكاتري بالرغم من �الحرت�م �لفائق �لذي كنت 

ج��ء �جلدية  كانت ر�س�ماتي تتد�ول فيما بينهم م�سفية ن�عا من �النفر�ج على �الأ

�إياها �إىل �أج��ء �أكرث متعة وفكاهة. �إىل جانب ذلك كانت ت�ستقطب �النتباه  حم�لة 

�إىل �سخ�سي. �زد�دت �للقاء�ت وبات ه�ؤالء �لنا�ش من �أفر�د عائلتي وغدوت و�حد�ً 

غري  تز�ل  ما  بنف�سي  ثقتي  كانت  مكانة.  و�أقلهم  �سنا  �أ�سغرهم  كنت  و�إن  منهم، 

كافية وكنت مت���سعاً ولذ� فاإن كل ما �أردته ه� �أن �أك�ن �سقيقهم �ل�سغري. كان�� 

يكتنف�نني ويرع�نني. �كت�سفت جمال �ل�سحك كفن وطريقة حلياتي، وكان هذ� 

�ل��قع قد تعزز �أكرث عندما �لتقيت بالر�سامني �سالح جاهني وبهجت عثمان. كان 

�الثنان ملكا �ل�سحك ولي�ش فقط فيما يخ�ش �لر�سم و�إمنا يف �حلياة �أي�سا. �نتقلت 
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�إىل �لنخبة هذه. تعمقت  بعيد� عن �خلجل و�لت���سع و�ن�سممت يف نهاية �ملطاف 

�للقاء�ت  كانت  �ملغذية.  �لثقافية  ج����ء  �الأ هذه  ب�سبب  باطر�د  �لثقافية  معل�ماتي 

ج��ء قد دفعني  �الأ لهذه  �ختباري  �لثقافية يف �خلم�سينات طبيعية وجميلة وكان 

للتط�ر و�الرتقاء ي�ما بعد ي�م خا�سة بعد �أن بات �جلميع يهنئني يف كل لقاء على 

ر�س�ماتي.

]...[

بعد �ل�سهرة �ل�سحفية، الحظت �أين فقدت طم�حي �لفني ب�سبب رتابة عملي، ولذ� 

قررت �لتخلي عن هذ� �لعمل و�ملغادرة �إىل فرن�سا. ولكن قبل ذلك زيارة �إيطاليا. 

�أردت �أن �أ�ساهد �أعماال فنية �أ�سلية ومتاحف،ع��ساً عن م�ساهدتها يف �لكتب فقط 

ول  عالم. كان هذ� عندما بد�أت حياة جديدة. كان م�لدي �الأ �أو تعلمها يف و�سائط �الإ

ق�رض يف �سعيد م�رض عام 1932، �أما م�لدي �لثاين فقد كان يف باري�ش  يف مدينة �الأ

عام 1970!

باري�ش هي �لتي ح�لتني �إىل فنان �أ�سيل، فباري�ش متنح �لفنان �سع�ر�ً بالكمال. 

كنت �أمت�سى على �سفاف نهر �ل�سني و�أجد كتبا حتت�ي على ر�س�مات ول�حات 

ومل�سقات وبطاقات بريدية وت�سجيالت م��سيقى �أو �أفالم. يف قلب باري�ش يجد 

�ملرء كل �أن��ع �لفن�ن حا�رضة ومت�فرة، �إن ب��بة �ل�سني خري مثال على ذلك، وكل 

�سجار و�س�ال �إىل �جل�س�ر و�ىل  ما يقع عليه �لب�رض جميل يف باري�ش، بدء� من �الأ

�ملتاحف.  �إىل  و�س�ال  و�جلرية،  و�ل�س��رع  و�ل�ساحات  و�لتماثيل  و�لبي�ت  �لنهر 

لباب،وحتى �أنفاق �ملرتو �لتي يفرت�ش �أنها معتمة، فاإنها يف باري�ش  كل هذه ت�سحر �الأ

م�ساءة باأعمال فنية �سخمة تاأخذ �أحيانا �رضبا من �رضوب �لدعاية �أو �لرتويج 

و�ل�سامب�هات  و�ل��ب��دالت  و�لبل�ز�ت  (�جلالرييه)  �لعر�ش  و�ساالت  للمتاحف 

ك�س�س��ر�ت و�ل�سياحة. كانت معل�ماتي �لثقافية قد ت�سكلت جمدد� من خالل  و�الإ

لغة جديدة وحقل جديد للدر��سة و�لبحث ومالحظات جديدة، وقبل كل �سيء من 

خالل �ل�سفر. غدوت �أكرث خربة وكنت �أز�ول حياة فنية ثقافية جميلة.

]...[

�إقامتي يف باري�ش كنت متاأثر� باأعمال �لفنانني �النطباعيني  بالرغم من �أين خالل 

فاأ�س�ش  �مل�رضي،  م�روثي  �إىل  �أع���د  دوم��ا  كنت  �أنني  �إال  و�آخرين،  و�لتكعيبيني 

�أعمايل ح�ساً م�رضياً فيها، فعلى �سبيل �ملثال  �أن تت�سمن  �سالة و�له�ية متلي  �الأ

كان �أجد�دي يعبدون »رع« �له �ل�سم�ش، و�ل�سم�ش ماثلة يف كل جد�رية فرع�نية، 

�خلط  �أو  (�سل�يت)  م�سل�تة  وت�سكل  متثال  كل  خلف  ظاهرة  ك�نها  جانب  �إىل 

طالق.  �الإ على  تتغري  لن  �مل�روثة  �لعنا�رض  وهذه  و�لفر�غ،  �جل�سم  بني  �لفا�سل 

و�ل�سم�ش �لتي ت�رضق �سباح كل ي�م هي ذ�ت �ل�سم�ش �لتي ر�آها �أجد�دي �لفر�عنة 

ه�يتي  من  كجزء  لها  نف�سي  كر�ست  فقد  ول��ذ�  م�ست.  �سنة   5000 قبل  ت�رضق 

�مل�رضية حتى ي�منا هذ�. �لبحث عن �له�ية �أمر ال يغيب �لبتة عن ذهني، غري �أن 

ذلك ال ميكن �أن يك�ن م�ستهدفا وم�سطنعا، بل �أنه من �ملفرو�ش �أن ياأتي ب�س�رة 

�لنكتة  نكتة.  حتى  �أو  كقبلة  كمفردة،  كحرف  كاللغة،  وبب�ساطة،  تلقائية  طبيعية 

�مل�رضية فريدة من ن�عها، فلكنتنا و�لطريقة �لتي نتفاعل فيها حتدد �أي�سا �له�ية 

�مل�رضية وهذ� ما ين�سحب على �لفن �أي�سا.

]...[

�لتي  (�لب�رتريه)  �ل�ج�ه  �لفنية �جلميلة وعلى وجه �خل�س��ش �س�ر  عمال  لالأ

مت �كت�سافها حديثا يف منطقة �لفي�م يف م�رض و�لتي تع�د �إىل �لعهد �لروماين وقع 

خا�ش وتاأثري بالغ يف نف�سي. �سخ�ش مت�ف ر�سم �إما قبل �جلنازة �أو عندما كان 

�حلقبة  تلك  يف  �سهريون  ر�سام�ن  �أو  �لعائلة  ر�سام  قام  وقد  �مل���ت.  فر��ش  على 

بر�سمه ب�س�رة و�قعية، غري �أن ثمة ح�ش �أو �سع�ر �سبيه باال�ست�سهاد �أو �خلل�د 

يف هذه �لر�س�مات. هناك �بت�سامة مرت�سمة ف�ق وجه �مليت، ففي تلك �حلقبة كان 

�ملعتقد �ل�سائد ه� �أن �مل�ت لي�ش باأمر حزين بل �أن هناك حياة �أخرى بعد �مل�ت، 

�لتاب�ت  �إما ف�ق  �لفي�م قد ر�سمت  �أكرث �سعادة. كانت ل�حات  حياة رمبا تك�ن 

�أو �لقناع �ملغطي لر��ش �مليت. كان �لنجار ي�سنع قناعا منحنيا وكان �ل�جه ير�سم 

على �ملنحنى. كان هذ� م�سافا للروحية �مل�ج�دة يف �لعمل �لفني، فال�سخ�ش يبدو 

وكاأنه �سي�سعد �إىل �ل�سماء حلظة وفاته.

]...[

وكان  �أ�س��ن،  �إىل  ق�رض  �الأ �لنيل،من  يف  �سياحي  مركب  منت  على  كنت  مرة  ذ�ت 

ته خالل تلك �لرحلة. كان �ختبار� جميال. كنت قد  لدي كر��ش مالحظات فارغ مالأ

جل�ست يف �ملقدمة وزجاج يحيط بي،وتر�ءى يل وكاأين �أنا �أي�سا �خمر عباب �ملياه مع 

ن �ل�سفينة كانت ت�سري ب�رضعة،و�رضعان  �ملركب. كانت �مل�ساهد تتغري كل دقيقة الأ

�للحظة  تلك  يف  �أين  ر�سمها،غري  با�رضت  قد  لت�ي  كنت  �لتي  �لنخلة  �أفقد  كنت  ما 

وجدت نخلة �أخرى �أمامي، ومن جهة �أخرى كنت �فقد مركبا �آخر �أمامي فاأتابع. 

كان �سباقا بال �نقطاع يف حماولة لت�سجيل �حلركة.

 تكملة الي�ميات،

فار�ش 

�للكنة  ذي  �مل�����رضي  ُم�َسّغله،  وج��ه  �إىل  ون��ظ��رت  �ل��ف��ن��دق  م�سعد  �سعدت  كلما   2  

�ل�رضطي  �أو  للفندق؛  �ملقابل  �ل�سعبي  �ملطعم  �ساحب  كلمت  وكلما  �ل�سعيدية؛ 

يف  �لدينية  �لعالمات  متاأمالً  �ملقهى؛  يف  �لليلي  �لعامل  �أو  �ل�سارع؛  يحر�ش  �ل��ذي 

�لع�دة  م�ساألة  ذهني  �إىل  عادت  غريهم..  كثريين  �أنا�ٍش  و�سخ��ش  �سخ��سهم، 
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�آخر.  �إمياين خال�ش بقدر ما ه� �سك باأي حلٍّ  �إىل �لدين، ال من منطلق  �جلماعية 

ووجدت �إنني ال �أ�ستطيع �أن �أقرن بروز ظاهرة �للج�ء �إىل �لدين ب�سكلها �ل���سع 

حباط �ل�سيا�سي و�حل�ساري و�الجتماعي، على قاعدة متينة من �لفقر  هذ� �إال باالإ

�ملنطقة،  �مل�رضي من دون �سع�ب  �ملجتمع  به  ينفرد  �إحباط ال  و�لهام�سية. وه� 

بالتاأكيد، ولكن من �ساأن �مل�رضيني �أن يك�ن لهم و�سع خا�ش، ميكن �أن يعي�سه �أي 

�سعب كان يحلم ويع�ل على نف�سه ال بتغيري حياته وح�سب، و�إمنا بقيادة �لتغيري 

�إىل ن�سف قرٍن م�سى، منذ  بهذ�  �أ�سري  �أنا  باأ�رضها. وطبعاً  به  �ملحيطة  �ملنطقة  يف 

»ال  �سيا�سياً  باأن نظاماً  �لدو�م  �لذي ب�رض على  �لنا�رض،  �لزعيم جمال عبد  ظه�ر 

مل�رض  �ل�سعادة  ت�سنيع  على  ق��ادر�ً  وحده  يك�ن  �أن  ميكن  ق�مي،  فكر  ذ�  دينياً«، 

�أن ي�جد من �خل�س�م،  بيٍد حديدية كلَّ ما ميكن  �إقليمياً؛ وقمَع  حملياً، وللعرب 

�سالمية و�ل�سي�عية.  ويف مقدمتهم كلَّ �س�ت يق�ل بتجارب �أخرى يف �حلكم، كاالإ

فكان من �مل�سلّم به �أن يخلف ف�سل ما تبناه عبد �لنا�رض من �ملق�الت �لق�مية كارثًة 

�لدولة - على  باأمن�ذج حكمه يف  �مللت�سق  �لعلماين  من���ذج  �الأ �أودت معها بحياة 

�لعربي  ن�سان  �الإ له  تعرَّ�ش  ما  �إليها  ي�ساف   - من�ذجني  �الأ و�سذ�جة  �رجتالية 

به  �مل�سلّم  من  كان  �أق�ل  و�حل�ساري..  �ل�سيا�سي  �لف�سل  من  ُمهينة  �أ�سناٍف  من 

�أهملها قادة �حلكم و�أغلب  �إىل �خليار�ت �لتي  �لنا�ش  �أن يخلف ذلك كله �رتد�د�ً يف 

حالمهم، وهي - بح�سب  وىل الأ �ل�سيا�سيني و�أغلب فئات �ملجتمع، يف �ل�سن��ت �الأ

�سن��ت  �لثانية،  �لعاملية  �حلرب  تلت  �لتي  �ل�سن��ت   - �ملعا�رض  �لعربي  �لتاريخ 

�الندفاع �لق�مي وث�ر�ت �ال�ستقالل، �لتي �نت�رضت يف �خلارطة �لعربية برمتها. 

�أن يتمثل هذ� �الرت��د�د، باأكرث مناذجه �ت�ساعاً و�أ�سّدها عنفاً، يف خيار  �إذن  وال بد 

�لع�دة �إىل �لدين �ل�سيا�سي. 

ولكن ما �أذهلني يف �مل�رضيني حقاً - بعيد�ً عن �خل��ش مب�سائل �لدين �ل�سيا�سي 

- �أن يك�ن تدينهم �س�رًة من �لتعاي�ش �ل�سلمي مع �لفقر و�لهام�سية، مع حميمية 

وفكاهة، و�إنفاق �أكرب قدر ممكن من �للغة و�حلياة يف �ملقهى، وه� تدّين يجعلهم 

من  �لرغم  وعلى  �خلبز.  وقلة  �لبقاء  م��ر�رة  يف  �مل���ج���د  »�للّ�ه«  من  ج��د�ً  قريبني 

�إقامتي �لق�سرية يف �لقاهرة، و�حتماالت �أخطاء �حل���ش �لكثرية، فاإن دالالت هذ� 

�لتعاي�ش ميكن مالحظتها يف �أول نزهة �سباح ب�س��رع �ملدينة. بدء�ً من �البت�سامة 

�ملثبتة بالدبابي�ش على وج�ه �لنا�ش يف �ملطاعم �ل�سغرية، ولي�ش �نتهاًء باحلميمية 

قد�ر، وتعابري �لت�سالح مع �لذ�ت و�ل��قع، �لتي ميكنك  �لعجيبة �لتي يالق�ن بها �الأ

�سماعها يف كل مكان. ولكنني - بعيد�ً مرًة �أخرى عن �لدين �ل�سيا�سي - كنت �أقر�أ 

ميان، ت�قاً كبري�ً �إىل �خلال�ش   �لعامة من �لنا�ش، ذوي �جلبهات �ملطب�عة باالإ
ّ
يف عيني

�أي  �إنه »�إحباط ح�سارّي« قبل  حباط �لعام، �لذي كان و��سحاً جد�ً  �لديني من �الإ

ء�أ - مقت�رض�ً على  �آخر. وه� ت�ق - على وفق ما �سعرت به - لي�ش جم��زَّ �سيء 

لهية على طريقة  �لتعط�ش �ل�سيا�سي �إىل �لتغيري - بقدر ك�نه ��ست�سالماً للعناية �الإ

خري ت�ق �جتماعي  �لفر�عنة، مدف�عاً بياأ�ش عميق، م�ؤمل، من هذ� �لعامل. وه� يف �الأ

�لفائت،  �لقرن  �لعر�ق يف ت�سعينيات  �لذي برز يف  و��سع بالدين، ي�سبه كثري�ً ذلك 

»�لعلماين«  و�أمن�ذجها  �لق�مية  �ملق�لة  ف�سل  �سببه  �لذي  حباط  �الإ نف�سه:  لل�سبب 

بقدر  �ل�سيا�سة  �لدخ�ل يف  تدّين ال يحب  �إذن  �لتغيري. ه�  بالياأ�ش من  ممزوَجنْي 

من  »���س��يء«  يف  يرغب  ال  لذلك  وه���  �لغام�ش،  بغدها  ثقته  لعدم  منها،  �ل��ه��روب 

�لتغيري، بقدر رغبته بتغيري »كل �سيء«.  

دباء و�لفنانني �لعر�قيني  وكما �سهد تدين �لعر�ق »�لت�سعيني« جل�ء عدد مهم من �الأ

�أن ت�سهد حقبة  �أن كان�� »متمردين« بدرجات ما، فاإن من �لغريب  �إىل �لدين، بعد 

دباء و�لفنانني �مل�رضيني  �لت�سعينات نف�سها يف م�رض بد�ية نزوع عدد مهم من �الأ

مق�الت  بني  �لكبري  بالت�سابه  �لتذكري  �إىل  بالطبع،  حاجة،  وال  �لدين،  �إىل  �أي�ساً 

وت��أمها   ،(1970 عام  وفاته  منذ  مب�رض  حية  بقيت  �لق�مية(�لتي  عبد�لنا�رض 

يف  �الثنني،  »ق�ميَّة«  �نهيار  ب��ذروة  �أي�ساً  �لتذكري  مع  ح�سني؛  �سد�م  عند  �ل�سبيه 

حلظة و�حدة من �لزمن بني عامي (1990 - 1991). بعد �حتالل �لك�يت بجي�ش 

عر�قي، ثم حتريرها باأكرث من جي�ش ع�سكري، كان منها جي�ش م�رض.
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وجدت نف�سي ط��ل فرتة �إقامتنا �لق�سرية، و�أنا �أنقل �أقد�مي بني مقهى �لفي�ساوي،   3  

طلعت  وميد�ن  �خلليلي،  وخ��ان  �لتحرير،  وميد�ن  �ملكتبات،  و�أ�سهر  وجروبي، 

�إىل  �ل�سبان  وج�ه  يف  و�أتطلع  �أ�سري  �أنني  �لنيل،  وك�رني�ش  �لقاهرة،  وليل  حرب، 

يتبعني  �لتقيتهم هنا،  �أدباء وفنانني م�رضيني  تلقيه يف م�سامعي كلمات  ما كانت 

 معرفة م�سدره، �أكان من �إ�سار�ت �ل��قع �لتي تنبهت لها �أم من 
َّ
حد�ش ي�سعب علي

ن يف ثقافة هذه �لبالد. رمبا لن يك�ن  �ً ج�هرياً يجري �الآ تلقاء نف�سي، من �إن تغريرُّ

ب��ب ملرحلة ثقافية جديدة - قد  باجتاه ظاهرة دينية بالكامل، بقدر ك�نه يفتح �الأ

دب و�لفن و�لثقافة، منها  تغطي عمر جيل كامل - مليئة بتغري�ت يف �لقيم، ت�سمل �الأ

ما �سيك�ن ع�دة هد�مة �إىل �لروح �لكال�سيكية، ومنها ما �سيك�ن ت�فيقياً بني طريف 

كرب من بينها ه� ذلك �خليار �ل�سعب، خيار �حلد�ثة.  نقي�ش، ولكن �خلا�رض �الأ

 عبد املح�صن،

 ت�رضين �لثاين(ن�فمرب)

عام 2005

�أحببت �لقاهرة كثري�ً.  1  

�س��رعها،  �أحببت  ومقاهيها.  �ل�سعبية،  ومطاعمها  وميادينها،  نا�سها،  �أحببت 

ون�سبها �لتذكارية. �أحببت مكتباتها، ومعاملها �لثّقافيّة. �أحببت حركتها �لدوؤوب، 

وليلها �لذي يتنّف�ش. �أتذّكر �أّنني �قتنيت (�خلبز �حلايف، و�ل�سّطار) رو�يتَي �ملغربي 

حمّمد �سكري يف �لثالثة �سباحاً من بائع على ر�سيف �أحد �ل�س��رع حني خرجت 

هر�م بعد زيارتي �لليلية �إىل مكتب �ل�سحفي، و�لرو�ئي �سعد �لقر�ش  من جريدة �الأ

�لذي وّدعني بت�قيعاته �جلميلة على كتبه، و�لذي �سبق لنا �أن حاورناه عن عالقة 

حمف�ظ  جنيب  �لعظيم  للرو�ئي  �س�رة  حتت  �لفي�ساوي  مقهى  يف  باملكان  دب  �الأ

ت�ؤّرخه حني كان من رّو�د هذ� �ملكان. 

�إّن �أهلها لطيّب�ن. نعم! ذلك ما مل�سته عن قرب، ويل �أكرث من ق�ّسة ت�ؤّكد ما مل�سُت.

لهم  باملكت�ب  م�سلِّم�ن  �سعائرّي�ن.  و�مل�سلم�ن.  منهم،  قباط  �الأ �لقاهرة:  �أه��ل 

�ل�سّن،  كبري�ت  فارتد�ُء  عليهم؛  �لطق��ش  تفر�سه  مبا  ملتزم�ن  وق��در�ً.  ق�ساًء، 

�لعابرة،  �لعني  حتى  تخطئها  ال  ظاهرٌة  �حلجاَب  �مل�سلمات  �لن�ساء  من  و�ل�سابات 

لل�جه،  �أ�س�د  �إىلنقاب  تعد�ه  بل  فقط  �لر�أ�ش  �سعر  �سرت  يعني  ال  هنا  و�حلجاب 

وقّفازين بالل�ن نف�سه حلجب �لكّفني؛ �أّما �للّحى �لط�يلة، و�سيماء �جلبهة �ملتقّرنة، 

�إىل  بالن�سبة  �مل�رضّي  �ل�سارع  يف  بيّنٌة  ظاهرٌة  خ��رى  �الأ فهي  �لق�سرية،  و�ملالب�ش 

�لّرجال. هذ� كلّه تر�ه، وتفُطن له ياأتيك ممزوجاً بطر�ئف، و»نكات«، و»قف�سات« 

بالفكاهة  وح�ّسهم  ذوقهم،  لكّن  ثقيل.  ظّل  ذ�  �أحدهم  جتد  ما  ون��ادر�ً  تنقطع،  ال 

 قدمي.
ً
م�سف�ر�ن بحزن عميق، و�أ�سى

�ستاذ علي حامد مدير حترير جملّة  �أهل �لقاهرة كرماء، فبمجّرد �أن تعّرفُت �إىل �الأ

�لهالل حتّى غمرين باإهد�ء�ته من �لكتب قائالً: »�إّنكم خرجتم من ح�سار، فدخلتم 

(تف�ّسل)  كلمة  تكاد  ال  م�سياف�ن.  و�أهلها  �لكتب؟«؛  ت�سلكم  �أين  فمن  حرب،  يف 

تفارق �أف��ههم بل تاأتيك بعد رّد �ل�سالم عليك مبا�رضًة. يتلّقط�ن رزقهم �حلالل 

مكان  يف  جتل�ش  و�أن���َت  نف�سك،  جتد  �أن  ج��ّد�ً  �لطبيعي  فمن  متاحة،  و�سيلة  ّي��ة  ب��اأ

�أناقته يعر�ش عليك  عام، د�خالً يف م�ساومة ط�يلة، عري�سة مع �ساب متكلِّف يف 

ب�ساعته ب� »ماركة« كالميّة حتمل ب�سمته �خلا�ّسة؛ ولقد ��سرتيت منهم، �أكرث من 

مّرة، �إعجاباً باآليّاتهم �للغ�ّية، وقدر�تهم على �س�غ �لكالم.

�لقاهرة م�سّجع�ن متع�ّسب�ن لفرقهم يف ريا�سة كرة  عظم من �سباب  �الأ �لغالب 

�أحدهم منك ر�ئحة  ل� �سّم  �أكرث من كالميّة  �لقدم. قد يدخل�ن معك يف م�ساجرة 

هلي  (�الأ ف�  و(زمالكاويني)؛  (�أهالويني)،  بني  وهم  يحب،  �لذي  بالفريق  �سخرية 

ت�سري  وغريها  ق�����ل،  �الأ بهذه  هالِك)  �لزمالك  مع  يلعب  و(�إل��لّ��ي  ب��ط��ال)،  �الأ قاهر 

الفتاتهم �لت�سجيعيّة.

»هناك هدف ما من وج�د وا�صتمرار الفج�ة الهائلة بني الفن 

واجلمه�ر غري املتخ�ص�ش«

ح�ار مع الفنانة اآمال قناوي

لفن  �ملتخ�س�ش،  �جلمه�ر  ال  �لعام،  �جلمه�ر  تقبل  م�ست�ى  �إىل  تنظرين  كيف  فار�ش:   

�لفيدي�؟

�ساأق�ل �نطباعي من خالل �لتجربة مع �لنا�ش، مع �لعر�ش، كان �أغلب �لذين ياأت�ن  اآمال:   

�سدقاء يف �لغالب، ومع ذلك ال ميكنك �لق�ل �إن هذ� ه� رد فعل �سلبي من  هم �الأ

�أمام  �أعمايل يف م�رضح  �أنتهج عر�ش  �إنني مل  �ملتخ�س�ش، ذلك  قبل �جلمه�ر غري 

وىل  جمه�ر عام. لكنني كنت حمظ�ظة و�سعيدة جد�ً بتجربة عر�ش عام كانت �الأ

من ن�عها بالن�سبة يل، يف مهرجان فني يف »�ملنيا« ب�سعيد م�رض، �أي �أبعد ما ميكن 

�ملعا�رضة. كان يف برنامج  بالفن�ن  له عالقة  �أو  �أي ن�ساط ثقايف غري تقليدي  عن 

قادمني  بالتاأكيد  �لنا�ش  يكن  ومل  وغناء،  ورق�ش  فلكل�رية  عرو�ش  �ملهرجان 

�لتي  �أو  تليني  �لتي  �ملغنية  و�إمنا جاءو� مل�ساهدة  �أقدمها،  كالتي  �أعماالً  لي�ساهدو� 

يف  قلت  طفالً،  �أربعني  ح����يل  �مل�رضح  يف  �أن  ر�أي��ت  حني  ثم  �لعر�ش.  يف  ت�سبقني 

وملدة  �لعرو�ش  �سمن  �سي�ساهدون  �إنهم  �إذ  بالف�سل،  حمك�م  �لعر�ش  �إن  نف�سي 

ع�رضين دقيقة عر�ش �لفيدي� خا�ستي، �أي �سيئاً غري مبهر متاماً بالن�سبة �إليهم. 

قبال  لكن �جلميع مع بدء �لعر�ش كان�� مت���سلني و �سامتني متاماً، وهكذ� كان �الإ

ف�سله  �ملهرجان  �لقائمني على  ت�قع عدد من  �لذي  �ل�قت  �لعر�ش كبري�ً، يف  على 

ب�سبب بع�ش ما وجدوه فيه مثالً من م�ساهد حية خلياطة قلب. ماذ� يعني هذ�؟  
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- �إن من يحدد ما ي�ست�سعبه �جلمه�ر هم �لقائم�ن على �ملعار�ش و�ملهرجانات 

عمال �لفنية  قبل �جلمه�ر نف�سه، وهذ� ما ي�سلب حق �حلكم �حلر �مل�ستقل على �الأ

من �أعد�د كبرية من �لنا�ش.

بت�قع عدم ت���سل  ح�سا�ش،  �الإ بهذ�  �ملهرجان  �أ�سحاب  لكنك كنِت م�سرتكة مع  فار�ش:   

�جلمه�ر، ومن ثم �لف�سل..

عمال  ال، كان هناك �أطفال، و�ل�سع�بة معهم ترتكز باأن ما �سي�ساهدونه لي�ش من �الأ اآمال:   

يخيفني  ك��ان  ما  لهم.  بالن�سبة  م�س�ق  غري  �سيبدو  ر�أيته  لذلك  لديهم،  �ملعتادة 

نهم  بال�سبط ه� ت�قعي لعدم ��ستيعاب �جلمه�ر ملا كنت �أهدف �إليه بعر�سي، ال الأ

عمال �لفنية و�لثقافية �ملعا�رضة  قليل� �لفهم، لكن الن حجم ما يعر�ش عليهم من �الأ

قليل جد�ً، وهذ� �أمر يتعلق باجلمه�ر ب�سكل عام - �بتد�ًء من �أ�رضتي �لتي ن�ساأت 

فيها، �إنك جتد فيهم �إح�سا�ساً م�سبقاً باأنهم ال ي�ست�عب�ن �أي منتج ثقايف معا�رض 

لقلة خربتهم فيه. �لبع�ش من �أ�رضتي ي�ساأل�نني على �لدو�م عن �أعمايل وي�سكرُّ�ن يف 

م�ست�ى ��ستيعابهم وت���سلهم معها. �إن يف جمتمعنا تعاطياً جاهز�ً وم�سبقاً جتاه 

�لفن�ن ب�سكل عام، يرتكز بالق�ل »نحن ال نعرف مما تعمل�ن �سيئاً«!!، »ال نفهم 

�لفن �لت�سكيلي«، »ال نفهم �ل�سعر �ملعا�رض«. ي�جد �فرت��ش عقلي م�سبق �أن هذه 

درجة معينة من �لثقافة �أو �لفن�ن هي ف�ق ��ستيعابهم مع �إن هذ� غري حقيقي.

�أعتقد �إن ت�ساوؤالت �أ�رضتك �أو �لقريبني منك، ممن يعاي�س�ن �أعمالك، وت�سكيكهم،  عبد املح�صن:   

رمبا يك�ن متاأتياً من �لطبيعة �ملركبة و�ل�سعبة لفن �لفيدي�؟

كال، �إن عدم �لتقبل ه� م�سبق وجاهز لديهم، لدرجة �إنهم يت�ساءل�ن عن �لفائدة  اآمال:   

�ملالية و�لعملية �ملبا�رضة ملا �أق�م به قبل �أن ي�ساهدو� �سيئاً من �عمايل، �عتقاد�ً منهم 

�إن �لفن ه� مهنة خا�رضة. فامل��س�ع ه� �جتماعي قبل �أي �سيء �آخر. حني قررت 

�أن �در�ش �لفن كان هناك معار�سة من �أ�رضتي، ب�سبب �لفكرة باأنني لن �أجد عمالً 

بعد �لتخرج. 

هذ� ه� �ل�س�ؤ�ل.. �إن حتفظات �أ�رضتك و�أ�سدقائك تتعلق بال�س�ؤ�ل عن طبيعة هذ�  عبد املح�صن:   

�لفن، �إنهم يعرف�ن ب�سكل عام �أن من �لفن ما ه� ق�سيدة، �أو عمل نحت، �أو ل�حة، 

�أو عر�ش م�رضحي.. �لخ. لكن ما يثري فيهم �لتحفظ و�لت�ساوؤل فن لي�ش له ه�ية 

حمددة، وه�يته هي هذه �لفن�ن جميعاً، �أعني طبعاً فن �لفيدي�.. كيف ت��جهني 

هذه �لتحديات على �سعيد �لتناول و�لتلقي؟

من �ل�سعب �أن �أك�ن من يحدد م�قعي، لكنني �أ�ستطيع �لق�ل �إن �أعمايل كانت من  اآمال:   

�لن�ع �لذي متثَّلَْت فيها درجة ما من �لتاأثري �ملبا�رض يف �ملتلقي، �س��ًء يف عرو�سي 

�أ�ستطيع �لعمل  �إنني  �أ�سعر ب�سكل جدي  �أ�سبحُت  �أو خارج م�رض، بحيث  مب�رض 

حت�سباً  �أعمله  ما  على  م�سبقة  ذ�تية  رقابة  �أ�سع  �أن  دون  وم��ن  كبرية،  بحرية 

للجمه�ر، بل �إنني �أ�سعر جتاه ما �أتاأمله و�أفكر فيه و�أعمله �إن �لنا�ش ت�ساركني به 

كلياً. كما �إن طبيعة فن �لفيدي�، وطبيعة �أعمايل من حيث عدم �رتباطها مببيعات �أو 

ت�س�يق.. منحتني �أي�ساً حرية يف �لتح�سري و�لعمل. ل�ست د�خلًة يف نظام ما خارج 

 �رضوطه، وهذ� ما جعل لعملي �إيقاعاً وطبيعة خمتلفني.
َّ
ذ�تي، يفر�ش علي

�أين م�سكالت �ملجتمع �مل�رضي يف فنك؟ كيف تفهمني هذه �مل�سكالت؟ هل �أنت جزء  عبد املح�صن:   

منها؟ �أم متعالية عليها؟

ن�سان �مل�رضي يف �أعمايل. �أو �أن يتطلع �أحد ما �إليها فريى  ن �أقدَِّم �الإ ل�ست مهتمة الأ اآمال:   

ن�سان �مل�رضي فيها ب�سكل مبا�رض. بالعك�ش كنت �أحاول على قدر ما �أ�ستطيع  هذ� �الإ

�أن �أح�ل دون ظه�ر جزء من ه�يتي، ذ�ك �ملرتبط بك�ين م�رضية �أو عربية �أو من 

ن هذ� �الرتباط بحد ذ�ته فيه درجة من �إمكانية �الجتار به فنياً  جمتمع م�سلم، الأ

على نح� عاملي، كما يحدث حالياً يف كثري من �لفن�ن، �أنا معار�سة لهذ� �لنهج يف 

تقدمي �لفنان وخ�س��سياته، لكنني باملقابل ال �أقدم �أي�ساً �أعماالً �سد ه�يتي، فهي 

�سياء �لتي لها  �أتكلم عن �الأ �أن  حقيقتي، لكنها لي�ست م��س�عي، لي�ش من �ساأين 

�أو �مل�سلم،  جنبي خللفية �لعمل و�لفنان �لعربي  عالقة با�ستخد�م ت�قع �ملتلقي �الأ

ن�سان مبعناه  ب�سكل دعائي (كلي�سيه) لي�ش غري. �لعمل �لذي �أقدمه مهتم كلياً باالإ

�لعام، �أعمايل تتعلق بامل�سرتك بني �لنا�ش �أياً كانت جن�سياتهم وثقافاتهم، وال وج�د 

و�ل�سيا�سية.  و�الجتماعية  �القت�سادية  و�لظروف  �سباب  �الأ يف  �إال  للخ�س��سية 

ن�سان من حيث ك�نه نتاجاً لكل ظروف جمتمعه، ومن حيث كيفية  �إنني �أعر�ش �الإ

ن�سان  تعاطي م�ساعره معها، هذ� ه� �جلزء �لذي يجمعني بال�سبط مع �الإ

م�رض  يف  �لفيدي�  فن  �سريورة  ت�سادف  �لتي  �مل�سكالت  �أهم  عن  �أت�ساءل  �أن  �أود  فار�ش:   

ن، و�نت�ساره، طبعاً من خالل جتربتك �خلا�سة؟  �الآ
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�جلمه�ر  بني  جد�ً  كبرية  فج�ة  هناك  �إن  �لق�ل  �أ�ستطيع  عم�ماً،  �لفن  ز�وية  من  اآمال:   

�إن  �ملعا�رضة.  �لفن�ن  باأغلب  يتعلق  فيما  �ملتخ�س�ش  غري  و�جلمه�ر  �ملتخ�س�ش 

هذه �لفج�ة لي�ش �سببها �ملتلقي، فه� ال يعطى �لفر�سة لريى �أعمالك، لكي ي�ستقبل 

�أو يتاأمل �أو يرف�ش �أو يقبل، لذلك مل تكن لدينا حركة فن معا�رض، بحيث ت�سكل 

�جتاهاً عري�ساً ي�ستقطب جمه�ر�ً. مع ذلك ي�جد ن�ساط ما مع �لتغيري �لذي بد�أ 

جهات  م�رض  يف  ت�جد  ب��د�أت  لقد  �لفنية..  عمال  لالأ �مل��ايل  �لدعم  م�ساألة  على  يطر�أ 

م�ستقلة تدعم �مل�ؤ�س�سة �حلك�مية �ملركزية وتتعاون معها، و�أ�سبح لها ح�س�ر 

تبقى  �أن  �أما  لها.  �ملركزية  �لر�سمية  �مل�ؤ�س�سة  تاريخ من رف�ش  بعد  بارز وقب�ل 

هذه �لفج�ة �لكبرية بني �جلمه�ر �لعام من جهة و�ملتخ�س�ش من جهة �أخرى، فاإن 

هذ� يعني �أنها �ستبقى بر�أيي �أكرب �مل�سكالت �لي�م، لذلك �أرى ب�ج�ب ردمها �أوالً. 

ماكن �لعامة كخط�ة  لقد بد�أُت �أ�ساأل نف�سي ملاذ� ال يبد�أ �لفن بالنزول �إىل �لنا�ش يف �الأ

�أوىل، �أنا �أرى �أن هناك تق�سري�ً و��سحاً جد�ً، �أو هدفاً من وج�د و��ستمر�ر فج�ة 

كهذه مع �جلمه�ر غري �ملتخ�س�ش

هدف مق�س�د؟ فار�ش:   

�إما �أن يك�ن هدفاً �أو تق�سري�ً، �أو �إننا قد تربينا على منط من �لفهم للجمه�ر بحيث  اآمال:   

درجنا على تقاليد ت�سع �لنا�ش يف خانة يك�ن �ملاأل�ف فيها �أن لي�ش من �ملفرت�ش 

�إن لدينا  �أ�سا�ش  �لفن�ن �حلديثة و�ملعا�رضة، ويتذوق�نها.. على  �أن يتعاط��  بهم 

درجة معينة من �لعمق و�لثقافة لي�ش من �ملفرت�ش �أن يفهمها �جلمه�ر. 

 تكملة الي�ميات،

عبد املح�صن

قبل ي�م من مغادرتنا �لقاهرة:  2  

10�سارع �لنرب�وي متفّرع من �سارع �سامبلي�ن - و�سط �لبلد - �لقاهرة:

...و�أنا �أنزل من مبنى �ل�»تاون هاو�ش« بعد �أن فرغنا من ح��ر �أجريناه مع �لفنانة 

�آرت�ش«، وكان حم�ر حديثي معها  �ل�»فيدي�  �ملده�سة يف  �أعمالها  �آمال قناوي عن 

عمال �لتي تنتمي �إىل ما  عن مدى َقب�ل جمتمعاتنا �لتقليدية، وتلّقيها مثَل هذه �الأ

بعد �حلد�ثة.

...و�أنا �أنزل �رضق نظري، ولفت �نتباهي حلظَة �قرت�بي من �ملقهى مل�سق دعائي 

�س�رة  �ملل�سق  منت�سف  يف  كانت  �ل�سعب.  جمل�ش  النتخابات  �ملر�سحني  ح��د  الأ

على  �حلّل)  ه�  �سالم  (�الإ عبارُة  ر�أ�سه  ف�ق  ُكتبْت  ملتٍح.  لرجل  �ل�سكل  بي�س�ية 

هياأة ق��ش. �سعار طاملا ناق�سته مع �سديقي فار�ش حّر�م يف �أثناء وج�دنا بالقاهرة 

حيث �إّن رحلتنا �إليها قد ز�منت �النتخابات لذ� كانت مل�سقات �لدعاية، والفتاتها، 

رمزه  �س�رة  ن  �الآ �أتذكر  ال  �ملباين.  وج��در�ن  �ل�س��رع،  متالأ  �ملر�سحني  و�س�ر 

�النتخابي لكّن ما �أتذكره جيد�ً �أّنه كان �أد�ة من �أدو�ت �لقتل.....يا للم�سادفة!

�أ�سحت ب�جهي عن �ملل�سق جهَة �لي�سار، وماز�ل �سيء من �س�ؤ�ل كبري عن ت�ظيف 

هد�ف �ل�سيا�سية عالقاً يف ذهني. ت�سّفحُت،  �لدين، وجعله و�سيلًة لل��س�ل �إىل �الأ

بينهم.  بهج�ري  بج�رج  و�إذ�  �ملقهى،  ر�سيف  على  �جلال�سني  وج���ه  �رضيعاً، 

�سدِّق�ين �أّن لهذ� �لفنّان وج�د�ً كبري�ً. وقفت قليالً �أنظر بَدْه�ٍش �إىل هذ� �لقافز من 

رحم �لتاريخ �لفرع�يّن، و�لعابِر �ستَة �آالف عام ب�جه طف�يلّ ال ي�سلِّه بيا�ش �سعر 

و�أ�سفل  �أذنيه،  يغّطي  ر�أ�سه  �لط�ل. �سعر  �إىل  �لق�رض منه  �إىل  �أميل  �لّذقن. ج�سمه 

رقبته. مالب�سه ب�سيطة لكنها �أنيقة كاأناقة �بت�ساماته، وطر�ئفه �مل��س�لة. جل�ست 

عنه  حّدثني  �أن  �سبق  �لذي  ر�سيد  عدي  �ملبدع  �ل�سديق  �إليه  عّرفني  �أن  بعد  �إليه 

�أخذين، وج�رج �لكالُم عن �لعر�ق؛ و�لتّغيري (ي�سعر  ب�سغف، و�حرت�م كبريين. 

جنبيّة عنه  باأمٍل كبري على ما يح�سل يف �لعر�ق من قتٍل، ومتنّى رحيل �لقّ��ت �الأ

؛ ون�سب 
ّ
جنبي  حّر)؛ وج��د �سليم؛ و�ل�ج�د �الأ

ٍّ
�رضيعاً، وبناء عر�ٍق دميقر�طي

�لفنّان  ع��ن  ق�ّسة  يل  ذك��ر   .
ّ
�ل��ع��ر�ق��ي  

ّ
�لت�سكيلي �لفن  وح��د�ث��ة  وب��غ��د�د؛  �حل��رّي��ة؛ 

 �إ�سماعيل فتّاح �لرتك �ساحب ن�سب �ل�ّسهيد يف بغد�د، وحّدثته بق�س�ش 
ّ
�لتّ�سكيلي

عن مدينتي �لنجف، ويف �أثناء حديثنا �سحب من حقيبته ورقة، وقلماً �أ�س�د، وبد�أ 

بر�سمي، وحني فرغ وّقع على �لل�حة بلمحة ال تخل� من �إحدى »قف�ساته«، فكتب: 

((�إىل �سديقي عبد �ملح�سن ج�رج بهج�ري 15 - 11 - 2005)) كاأّنه �أر�د بهذ� 

�لتاريخ �أن متتّد حلظة لقائنا، وتدوم، وتتاأّبد.

بد�أت، يف ما �أرى، مرحلة ثقافية جديدة مع و�س�ل �لع�سكر �إىل قّمة �ل�ّسلطة مب�رض   3  

ب��ساطة  ل� ق�رنت  �جلديدة  �ملرحلة  �أّن هذه  �أي�ساً،  �أر�ه  ي�لي� 1952م، وما  يف 

�سبقتها  �لتي  �لثقافية  باملرحلة  متّزن  وعقل  م��س�عي،  ومنهج  منفتح،  ذه��ن 

ل�جدناها متثّل نك��ساً، وِرّدة يف �أغلب �حلق�ل - و�لكالم هنا على �لثقافة ال غري 

-. لي�ش هذ� �إطالقاً للق�ل على ع��هنه، �أو �إعماماً يفتقد �إىل �لّدليل بل ه� خال�سة 

و�أّكدتها ح����ر�ت، ولقاء�ت يف  �ل�سنني،  �أكرث من عقد من  �إىل  متابعة جاّدة ترجع 

�مل�رضوعيّة يف طرح جملة كبرية  »تاب�« عدِم   -
ً
�لقاهرة؛ و�إال كيف نف�رّض - مثال 

�سئلة من قبل مفّكرين معا�رضين كانت ُتطرح، وُتناق�ش لي�ش يف حلقات  جّد�ً من �الأ

�لفكر، وعند نخبته بل يف �ل�سحف �لعامة، و�أن��ع �لفن�ن قبل �أكرث من مئة عام؟ َمن 

�أ�ّس�ش معرفيّاً هذ� �ل�«تاب�«، وكيف؟ ملاذ� �ساد »�لتكفري« بدالً من »�لتفكري« على حّد 

ق�ل �ملفّكر ن�رض حامد �أب� زيد؟ ما �لذي جعل مفّكر�ً كال�سيد �لقمني ُيعلن �عتذ�ره 

�لذي ُيجرب جنيب حمف�ظ  ما  �لكتابة؟  �ألّ��ف، وت�ّقفه عن  عّما  عّما كتب، وبر�ءته 

زهر �أن ُيفتي بج��ز تد�ول رو�يته »�أوالد  بقامته �لفنيّة �ملديدة على �أن يطلب من �الأ

 
ّ
حارتنا« قبل �أن ُتطبع، وتخرج �إىل �لنا�ش؟ ما �لذي جعل �ملعريفّ - �لثقايفّ - �لفني

 
ّ
خالقي  - �لعقائدّي - �الأ

ّ
�حلّر، و�ملتغرّي بطبعه، وغري �مل�ؤّطر �أن يتد�خل بالديني

؟ كيف مّت هذ� �لتد�خل؟ َمن �سمح به؟ متى يتّم �لف�سل 
ّ
�ملقّن، و�لثابت، و�لن�سي
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، وما ه� �سلط�ّي؟ ع�رض�ت، وع�رض�ت... من 
ّ
بني ما ه� معريفّ، وما ه� �سيا�سي

�سئلة �لتي ال ي�سعها �ملجال. �الأ

. نظام �سم�يلّ بعد�لة �جتماعيّة مزّيفة. نك�سٌة 
ّ
 بنكهة مطبخ عربي

ّ
من�ذج �ستاليني

قاتلة. روؤية �سبابيّة لطريق م�سدود نح� تطبيق ��سرت�كيّة مت�سي على �ساق و�حدة. 

ن�سان. جمانيٌّة للتعليم �أنتجت  �سمنتي، ون�سيت �الإ تنميٌة ح�رضت جه�دها يف �لبناء �الإ

مئات �آالف �ملتعلّمني �لعاطلني عن �لعمل، وخّرجت �لق��فل من معدومي �لهدف، 

مل. متييٌع حلدود �لفرد، وج�هره يف �جلماعة بحجة �مل�ساريع »�لق�ميّة«  وفاقدي �الأ

ن��د�ء�ٌت  �سابقة.  »ث���رّي��ة«  زعامة  م�ساريع  ُتبطل  الحقة  »ث���رّي��ة«  زعامة  �لكربى. 

�سالح ُتعلن ي�ميّاً، و�ل�سلطة يف  �سلط�ّيٌة ف�قيّة بالدميقر�طيّة، ومثلها �أخرى باالإ

�لذي  �ملجتمع  ُبنى  تقليدّية  لزحزحة  �لتاريخية  بال�رضورة  تاّم  وعي  غياب  حالة 

غلب...�لخ). عّم �الأ  هنا يف �الأ
ّ
خر �ملختلِف (�الختالف ديني حتكمه. �إق�ساء �الآ

لكنّها لي�ست �لنّهاية، فال �أُنكر، وال ُينكر غريي �أّن يف م�رض �أكرث من هام�ش للحرية، 

رها�سات  و�الإ �له��م�ش،  هذه  �ست�سع  هل  ولكن:  �سالح،  باالإ �إرها�ش  من  و�كرب 

�أفق �لتغيري؟

»اأ�صبح لدى الفنانني حما�ش متزايد للخ��ش يف امل�ا�صيع 

ال�صيا�صية«

عمال الفنية �صهادة وليم ويلز، مدير �صالة تاونز هاو�ش للأ

عندما قررت (�أنا وليم ويلز) و�رضيكي يا�رض جر�ب �أن نبحث عن مكان ليك�ن مقر�ً 

عمالنا �لفنية، كنّا ن�ؤخذ مبا�رضة  للروؤية �لتي �أجمعنا عليها ح�ل �ملكان �ملنا�سب الأ

�لعامة  �لطرق  باأن  ت�ؤكد  �ل�سائدة  �حلكمة  وكانت  �لقاهرة،  يف  �لر�قية  حياء  �الأ �إىل 

مكنة �ملت���سعة �ل�سيقة  �لرئي�سة هي فقط �لتي جتذب �لز�ئرين. مل نكن نريد �الأ

�لتي كانت تقدمها �لقطاعات �لفنية �ملقتدرة، بل كنا نريد �أمكنة ذ�ت �سق�ف عالية 

لن�سع فيها ل�حاتنا �لكبرية، كنا نريد بناًء بكامله ليتّ�ِسع لكل طم�حاتنا. وهكذ� 

�لبلد  و�سط  �إىل  ج��رة  �الأ �سيار�ت  خط  وه�  ن��رب�وي،  �سارع  يف  �ملطاف  بنا  �نتهى 

ويقع على تقاطع متعّرج مع �سارع �سامب�لي�ن حيث ت�جد حمالت �مليكانيكيني، 

على  حت�سى  ال  كثرية  ومقاهي  ام،  �للحَّ وعمال  و�لنجارين،  �لزجاج،  و�سانعي 

�لذي  �لفارغ  �لبناء  �أي جمه�د وجدنا  �ملكان وبدون بذل  �لطريق. يف ذلك  جانبي 

�أ�سبح م�قعنا، �أو رمبا �أهم من ذلك، �لذي وجدنا فيه جمتمعنا، فاأر�سينا �ملر�ساة.

ول/ دي�سمرب 1998. يف  عمال �لفنية يف كان�ن �الأ متَّ �فتتاح �سالة تاونز هاو�ش لالأ

�لبد�ية، كانت تنتاب �ملجتمع �لفني يف �لقاهرة �لريبة و�ل�سك�ك جتاه م�قعنا. ومل 

ي�ستطع �أهل �لفن تخيل �أن باإمكاننا جذب �لز�ئرين، ومل يبد �إال عدد قليل جد�ً من 

�لفنانني �الهتمام بعر�ش �أعمالهم �لفنية مع �أننا حاولنا كثري�ً �إقناعهم باملخاطرة. 

من �ل���سح �أننا كنا ن��جه �ختبار�. ��ستمل عر�سنا �لثاين على ر�س�مات قّدمها 

ول لفناننّي �ثنني �أجنبيني   �لذي كنا فيه،وح�رض �الفتتاح �الأ
ّ
�أوالد �ل�سارع يف �حلي

يعي�سان يف �لقاهرة عدد كبري من �لنا�ش، و رجحنا �أن عامل �لف�س�ل دفع �لنا�ش 

�أربعني ل�حة، فك�رضنا  من  �إىل �ملجيء. علّقنا ر�س�مات قليلة على كل جد�ر بدالً 

يك�سب  �ملكان  بد�أ  �ل�سال�نات.  عرو�ش  تعتمده  �لذي  �ملحلي  �لتقليد  �لعمل  بهذ� 

قل�ب �لنا�ش لدرجة �أنه بعد �سهرين مل �أعد �أجاهد للبحث عن فنانني كما كان �حلال 

�لتي كانت  �لفنية  عمال  �الأ �ل�قت لتدقيق ملفات  �أجد  �أن  �أحاول  من قبل، بل كنت 

�لثالث ليتنا�سب مع  �لطابق  �أعدنا جتديد  �أ�سهر  تتك�م على مكتبي. وخالل �ستة 

�أ�سبحنا ندير �ستة  وىل  �ل�سنة �الأ �أخذت بالت��سع، ويف نهاية  �لتي  �أن�سطتنا  نطاق 

��ست�دي�هات وم�قعني للمعار�ش د�خل ذلك �لبناء.

�مل��سيقية  �ملجم�عات  من  عدد  بابنا  دق  بل  ب�رضي�ن  فنان�ن  فقط  بنا  يت�سل  مل 

و�لفرق �مل�رضحية كانت تنق�سهم جميعاً �أمكنة للتدريب و�أد�ء عرو�سهم. كانت �سالة 

تاونز هاو�ش و��سعة ومالئمة لدرجة �أن باإمكانها ��ستيعاب عر�ش يف �إحدى �لليايل، 

وحفلة م��سيقية يف �لليلة �لتالية، ومعر�ش للفن�ن �لب�رضية ملدة �سهر على �لت��يل. 

عمال �لفنية متن�عاً وي�سكل �أن��عا متعددة من و�سائل �لعمل �لفني، مما  كان نطاق �الأ

ن�سطة ذ�ت �الخت�سا�سات �ملتعددة. وبد�أ  حّ�ل �ملكان �إىل ب�تقة ونقطة �لتقاء جلميع �الأ

�لفنان�ن بالتعاون ومبزج و�سائل �لفن مع �خلربة �لعملية. تدريجياً بد�أنا باالت�سال 

، وكانت حمادثاتنا تهدف �إىل حياكة �سبكة من �لتعاون 
ّ
ب�ساالت فنية �أخرى يف �حلي

نتاج �لفني، و�لنتيجة كانت »مهرجان نطاق« �لذي لقي جناحاً باهر�ً. لالإ

�ل�ساالت  عن  خمتلفة  �سميمها  يف  هاو�ش  تاونز  �سالة  ر�سالة  ت��ز�ل  وال  كانت 

مر كان و��سحاً للفنانني منذ  �لفنية �لتي تاأ�س�ست منذ زمن بعيد يف �ملدينة. هذ� �الأ
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من  �جلدل  تثري  �لتي  عمال  �الأ �إنتاج  يدعم  م�ؤ�س�سياً  جماالً  وج��دو�  حيث  �لبد�ية، 

حيث �ل�سكل و�ملحت�ى، ويقرتح �إطار�ً بديالً للممار�سة �لفنية بعيد كل �لبعد عن 

�لقيم و�ملبادىء �ل�سائدة �لتي حتّدد �إنتاج و�س�ق �لفن. �أنتج �لفنان�ن �أعماال متثل 

م�رض �ملعا�رضة، وحياة �مل�رضيني �لي�مية، وق�ساياهم �الجتماعية و�ل�سيا�سية، 

�أو  �لر�سمية  �ل�س�ر  ي��جه  �لتمثيل  �أو  �لعر�ش  ه��ذ�  وك��ان  �أنف�سهم،  و�لفنانني 

عمال �لفنية،  خرى وي�ستج�بها ويفرتق عنها كثري�ً. �إن �أهمية هذه �الأ �مل�سيطرة �الأ

و�سجاعتها، وحد�ثتها �ساهمت يف زيادة عدد �لز�ئرين و�ل��فدين �إىل �سالة �لعر�ش 

على �ختالف مي�لهم و �لطبقات �الجتماعية و�لفئات �لعمرية �لتي ينتم�ن �إليها.

يف نهاية �ل�سنة �لثانية �فتتحنا بناًء ملحقاً عرب �ل�سارع (�ملُلحق)، وه� مكان مكّعب 

�لثالثة  �ل�سنة  نهاية  ويف  �لفيدي�.  و�أعمال  �لف�ت�غر�فية  �ل�س�ر  لعر�ش  ومثايل 

ب�ساالت  �أ�سبه  مكان  وه�  �ملُلحق،  بجانب  �لعمل  عن  مت�قفاً  م�سنعاً  ��ستاأجرنا 

حفظ �لطائر�ت وباإمكانه ��ستيعاب �أعمال فنية �سخمة ومن�ساآت متعددة فاأ�سميناه 

(�مل�سنع). بتم�يل �إ�سايف و�سعنا ع��زل �ل�س�ت على �جلدر�ن، وجهزنا �مل�سنع 

�لرتكيب  و�رضيعة  �ل�زن  خفيفة  وجميعها  كبرية،  ومن�سة  �إ�ساءة  بنظام  �لقدمي 

يت�ّسع  �ملكان  وهذ�  �ساعة،  وع�رضين  �أربع  خالل  و�إز�لتها  و�سعها  يت�سنى  حتى 

خلم�سمائة �سخ�ش. من خالل (�ملُلحق) و (�مل�سنع) - �لذي �أ�سبح نقطة �لرتكيز 

- ��ستطعنا �أخري�ً �أن ننقل جمال �أن�سطتنا �إىل �ل�سارع.

�لفنية و�لثقافية يف  ن�سطة  �الأ ن  �أمر حم�ري الأ �ل�سارع  �إىل  �إن �النتقال بالعرو�ش 

�سا�ش.  �الأ من  متنع   - �س��أ  �الأ ه�  وهذ�   - �أو  باإجحاف  �إما  ُتالقى  �لعامة  مكنة  �الأ

مرتددين  غ��ري  لل�سارع،  م�رضحية  ف��رق��اً  ج��ري���ؤون  وخم��رج���ن  ممثل�ن  �سّكل 

�ل�سري  ي�قف�ن  ما  وغالباً  و�سجيجه،  �ل�سارع  حياة  و�سط  عرو�سهم  تقدمي  يف 

حمركات  يطفئ�ن  �لنا�ش  يجعل  مما  �لعر�ش،  تقدمي  �أج��ل  من  �ساعة  ن�سف  مدة 

لذ� مل  زقة �خللفية،  �الأ كلها يف  و�أن�سطتنا  �لعرو�ش. م�قعنا  لي�ساهدو�  �ل�سيار�ت 

نها  تهتم �ل�سلطات �مل�رضية بعرو�ش »�لت�س�ي�ش و�لتعطيل« �لتي ن�سبّبها نحن الأ

ال جتري يف �ل�س��رع �لرئي�سة.

لنا  �سمحت  فيه  نحن  �لذي   
ّ
�حلي يف  �لعقار�ت  مالكي  من  لعدد  �ل�ساحلة  �لنيّة  �إن 

و�سقق  �ل�سبعينات،  منذ  �أغلق  �ل��ذي  »فيني�سا«،  فندق  مثل  �أمكنتهم  با�ستخد�م 

عمال �ل�سغرية (ور�سات  �سكنية فارغة �أخرى. كما �أن مالكي وعمال م�ساريع �الأ

�سغال �ليدوية) �حت�سن�نا بحما�سهم وكرمهم.  �مليكانيك، و�ملقاهي، وحمالت �الأ

ول، على �سبيل �ملثال »��ستدي�  ماكن �لفنية �مل�ستقلة منذ �فتتاحنا �الأ ظهر عدد من �الأ

عماد �لدين« (يف �سارع عماد �لدين و�سط �لبلد) و »مكان« (يف �سارع من�س�ر يف حي 

زقة »�ل�س�رة �مل�سرتكة �ملعا�رضة«. وبالرغم من هذ�  �ملنرية) وعلى بعد عدد من �الأ

ن عن �ال�ستثمار يف  �لتيّار �لبارز، �إال �أن �ساالت �لعر�ش �لتجارية متتنع حتى �الآ

�أن �مل�ؤ�س�سات ذ�تها �لتي كانت ت�سيطر على �ل�س�ق منذ  �لفنانني �ل�سغار، حيث 

�سبع �سن��ت ال تز�ل ت�سيطر عليه �لي�م، وقد عملت هذه �مل�ؤ�س�سات على تعزيز 

�سيطرة �لفنانني �لقدماء و�لر��سخني على �ل�عي �لفني و�ل�س�ق.

�سغر  �الأ »تاونز هاو�ش« الهتمام وثقة �جليل  �ل�رض ور�ء ك�سب �سالة عر�ش  �إن 

م�ؤ�س�سات  وعن  و�لعامة  �حلك�مية  �لهياكل  عن  �لتام  ��ستقاللنا  ه�  �لفنانني  من 

�إال  وو��سحة،  ملم��سة  جيال  �الأ بني  �لفج�ة  �أن  ومع  و�سيطرتهم.  قدم  �الأ �جليل 

�سغر يبدو متحفز�ً لتج�سريها. وغالباً ما ن�سطر بناء على حتري�ش  �أن �جليل �الأ

قدم من �لفنانني للم�ساركة يف حلقات  �سغر من �لفنانني �إىل دع�ة �جليل �الأ �جليل �الأ

�ملناق�سات و�ملحادثات، وبدون �أدنى �سك، فاإن تق�ية �حل��ر مفيدة للم�سهد �لفني 

ب�سكل عام و�إغناء له.

�لت�س�ير �لف�ت�غر�يف ه� �أحد �ملجاالت يف �لفن�ن �لب�رضية �لذي لقي �هتماما من 

قبل �أ�سحاب �ساالت �لعر�ش يف �لقاهرة، فعندما �فتتحنا �سالة »تاونز هاو�ش« يف 

عام 1998، مل تكن هناك �أمكنة تعر�ش �ل�س�ر �لف�ت�غر�فية. لذ�، بادرنا باإن�ساء 

�لنا�سئني.  �لفنانني  من  �لفن ولنق�ي جيالً  لهذ�  �الهتمام  لنجذب  �لقاهرة«  »ف�ت� 

خرى،  وبعد ثماين �سن��ت، �أ�سبح فن �لت�س�ير فناً »طبيعيا« مثله مثل �لفن�ن �الأ

�ل�س�ر، وجتاوز بيع �ل�س�ر  �ملدينة تعر�ش  و�أخذت كل �سالة عر�ش تقريباً يف 

و  �ملعا�رضة  م�رض  متثيل  على  بق�ة  �لت�س�ير  فن  �أّثر  �لزيتية.  �لل�حات  مبيعات 

�سف ي��جه �لي�م �لفنان�ن �لذين يحمل�ن �آالت �لت�س�ير (�لثابتة �أو �آالت  لكن لالأ

�لفيدي�) �سع�بات متز�يدة يف �ل�س��رع، وهذ� يع�د �إىل �لتغيري�ت �لتي طر�أت على 

�ملناخ �ل�سيا�سي �لعام يف �لدولة، حيث �إن �آالت �لت�س�ير تثري �لكثري من �ل�سك�ك 

ينتج��  �أن  باإمكانهم  كان  �إذ�  فيما  يت�ساءل�ن  �مل�س�رين  جتعل  لدرجة  و�لريبة، 

�ل�س�ر �لتي يريدونها، لذلك متثل رد فعل �لبع�ش على هذه �مل�ستجد�ت يف �لعمل 

�ست�دي� وممار�سة �لت�س�ير �لد�خلي وه� رّد فعل ناجت عن عملية مر�قبة  د�خل �الأ

د�خلية �أو ذ�تية.

�مل�سهد  على  �آثارها  تركت  و�لدولة  �ملنطقة  تغطي  �لتي  �ل�سيا�سية  �لتط�ر�ت  �إن 

ليدجم��  �أو  �ل�سيا�سية  م�ر  �الأ يف  ليغ��س��  لهام  �الإ �لفنانني  لدى  فاأ�سبح  �لفني، 

و�لعا�سف  �ل�ساخن  و�جلد�ل  �حل��ر�ت  �إن  �لفنية.  �أعمالهم  يف  �ل�سيا�سية  م�ر  �الأ

�النتخابات  من  خرية  �الأ �جل�الت  �أثناء  (خا�سة  وممار�ساتها  �لدميقر�طية  ح�ل 

�أح�س��  �لذين  �لفنانني،  �لتي �سهدتها م�رض) قامت بتحريك  �لرئا�سية و�لربملانية 

عمال  حد�ث �لتي جترى ح�لهم. وبالتايل تطرق عدًد كبري من �الأ �أنهم جزء من �الأ

لها  �جتماعية  ق�سايا  �أو  �سيا�سية  م���سيع  �إىل  م���ؤخ��ر�ً  �إنتاجها  متَّ  �لتي  �لفنية 

عمال يكمن يف ق�ة  بعاد �ل�سيا�سية لالأ مالمح �سيا�سية ب�سكل غري مبا�رض، وفهم �الأ

�أي  عمال �لفنية بدون م��جهة  �أن نعر�ش هذه �الأ �لتف�سري. لهذ� �ل�سبب ��ستطعنا 

�عرت��ش �أو �إرغام من �حلك�مة.
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م�����ل  �الأ ت���ّف��ر  ه��ي  خ����رى  �الأ �مل�ساكل  جميع  ت��ف���ق  �ل��ت��ي  �مل�سكلة  �إن  و�أخ����ري�ً، 

�الن�ستاالي�سني  و  �لفيدي�  مثل  �حلديثة  �لفن  و�سائل  �إن  �لفنية.  عمال  �الأ نتاج  الإ

تكن  مل  طائلة  �أم����الً  تكلّف  �لكبرية  �لف�ت�غر�فية  و�ل�س�ر   )installation(
يف و�رد �لفنانني و�ساالت �لعر�ش منذ عقد م�سى. يف �ل�قت نف�سه، �أ�سبح لدى 

عمال وج�دتها. يف كل  �الأ �ل�ساالت ت�قعات عالية جتاه ن�عية  �إىل هذه  �ل��فدين 

مرة نعمل فيها على حتقيق م�رضوع ما، كان �ل�س�ؤ�ل �مل�سيطر بني �مل�ظفني لدينا 

م��ل �لالزمة له. يف هذه �للحظة �لتي �أكتب فيها م�س�دة هذ� �لن�ش،  يدور ح�ل �الأ

عن  و�لبحث  �ملنح،  على  للح�س�ل  ح�رض�ً  متفرغني  م�ظفني  ثالثة  لدينا  يعمل 

�لر�عني و�ملم�لني، وبناء رو�بط �لتعاون مع م�ؤ�س�سات �أخرى ل�سمان ��ستمر�ر 

نتاج �لفني. �أ�سبح �لفنان�ن �أنف�سهم مت�رطني �إىل درجة كبرية يف هذه �لعملية  �الإ

مع  يتعاون��  لكي  نتاج  �الإ وغرف  ��ست�دي�هاتهم  ترك  �إىل  ��سطرو�  �أنهم  لدرجة 

جديدة  ممار�سة  �لعمل  هذ�  منح.  على  للح�س�ل  �القرت�حات  كتابة  يف  �مل�ظفني 

�إىل �لفنانني و�إىل �ساالت �لعر�ش يف م�رض، مبا فيها �سالتنا نحن، لكننا  بالن�سبة 

نبلي بالء ح�سناً ونحرز تقّدماً جيد�ً بالرغم من �ل�سع�بات.
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ق�رش، يف �سعيد  ر�سام كاريكاتري م�رشي ولد عام �193 يف قرية بجوار بهجورة - الأ جورج بهجوري 

م�رش، ح�سل على الدكتوراه من جامعة ال�سوربون عن اأطروحته حول بيكا�سو والفن الفرعوين. قام بعر�ص 

لوحاته يف حوايل ثالثني معر�ساً يف باري�ص، ليموج ومدن اأوروبية وعربية اأخرى، وتزين لوحاته الزيتية 

وقطع فنية اأخرى جدران متحف ليموج، واملتحف القومي ومتحف الفن احلديث يف عمان، ومتحف خلدون 

ردن، وقد اأطلق اأ�سمه على متحف يف ال�سكندرية يف م�رش ُتعر�ص فيه اأعماله  الداوود يف الفحي�ص يف الأ

وىل يف مهرجان  واأعمال اآخرين. �سارك يف العديد من مهرجانات الر�سوم الكاريكاتورية، وفاز باجلائزة الأ

ال�سورة ال�سخ�سية يف اأ�سبانيا عام 1990 عن �سورة وجه فرانكو، وفاز بجوائز اأخرى يف مهرجانات يف 

هم فنان عربي  ردن لأ فرن�سا ويوغ�سالفيا. فاز عام �006 بجائزة امللك عبدالّلـه بن احل�سني ملك الأ

بداعي يف م�رش. وكذلك بجائزة التفوق الإ

)اأيقونة  والثانية  طفولته،  فيها  ي�سور  التي  الطفولة(  )اأيقونة  وىل  الأ روايات،  ثالث  بهجوري  كتب 

الفن( وتتناول مرحلة �سبابه، و الثالثة تدور حول هجرته اإىل باري�ص وا�سمها )اأيقونة باري�ص(.

اآمال قناوي )القاهرة �197( فنانة م�رشية خمت�سة بفن الفيديو، وهي حتمل �سهادة البكالوريو�ص 

يف الر�سم من كلية الفنون اجلميلة يف القاهرة. اأقامت معار�ص فردية وجماعية عديدة يف م�رش ويف دول 

عمان  يف  الفنون  دارة  يف  اأقيم  الذي  املعر�ص  الفردية  معار�سها  اأحدث  بني  ومن  العامل،  حول  اأخرى 

�007، ويف القاهرة عر�ست يف ال�سنة ذاتها فيلم الفيديو اخلا�ص بها يف معر�ص Space Art، و من 

الفّخ )تركيب  اقط يف 
ّ
ال�س القاهرة: فردو�ص اجل�سد  اأقامتها مبفردها يف  التي  خرى  الأ بني معار�سها 

ة امل�سطنعة )فيديو اأنيماي�سني ��00( 
ّ
رجواني الفيديو يف عام �006( يف معر�ص م�رشبية، و الغابة الأ

مريكية يف القاهرة، و The Journey )تركيب الفيديو يف عام ��00(  يف معر�ص الفلكي يف اجلامعة الأ

1st Biennale of the Canar- يف  اإنتاجها،  قدمت  الدويل،  امل�ستوى  وعلى  هاو�ص.  تاون  معر�ص  يفيف 

ies for Architecture, Art, and Landscape يف �006 و 1st Singapore Biennale يف �006، و 

Dakar Biennale يف ال�سينغال يف العام ذاته.

�ساركت قناوي بعدد من املعار�ص اجلماعية، مثال على ذلك، من عام ��00 اإىل عام �007 ا�سرتكت 

يف معر�ص African Remix الذي ُعقد يف اأمكنة متعددة )اأملانيا، فرن�سا، ال�سويد، اململكة املتحدة، 

اليابان، وجنوب اإفريقيا(، كما ان�سمت اإىل معر�ص بعنوان )نف�ص( يف معر�ص IFA يف برلني - اأملانيا 

 Home Works يف فيينا - النم�سا يف ��00، ومنتدى Kunst Halle يف Some Stories يف �006، و

 Never the سافة اإىل املعر�ص اجلماعي يف تورنتو - كندا بعنوان� يف بريوت - لبنان يف ��00، بالإ

Kan- يف معر�ص The sphinx will devour you عالمي، و right timee �سمن فعاليات املهرجان الإ

الدولية م�ساريعها  فالم  والأ ا�سطنبول - تركيا يف ��00، عر�ست مهرجانات امل�سارح  si Sanat يف 

 La Rose des Vent يف بروك�سيل - بلجيكا، و Kunsten Festival des Arts الفنية، مثال على ذلك

اأف�سل  Dakar Biennale يف �006، وجائزة  يف ليل - فرن�سا، وح�سلت على عدة جوائز مثل جائزة 

The Global Cross- لالأفالم امل�رشية �006، وجائزة  الوطني  للر�سوم املتحركة يف املهرجان  ففيلم 

ings من جمعية ليونارد الدولية للفنون والعلوم والتكنولوجيا يف لو�ص اجنلو�ص - الوليات املتحدة 

داب ل�ستخدامها الفيديو كو�سيلة  المريكية ��00، واجلائزة الوطنية امل�رشية للفنون والعلوم والآ

.International Cairo Biennale ب�رشية ��00، وجائزة اليون�سكو الكربى �199 يف

يف  ويلز  ولد  عاماً.   �� عن  يزيد  ملا  الفنون  يف  والتثقيف  التطوير  مو�سوع  يف  انغم�ص  ويلز  وليم 

األبريتا بكندا وانتقل اإىل انكلرتا اأوائل ال�سبعينات للدرا�سة، وبعد تخرجه من جامعة لندن وتخ�س�سه يف 

التاريخ والفنون، تابع العمل ل�سالح جمل�ص فنون بريطانيا العظمى، ويف بداية الثمانينات كان واحداً 

من اأوائل موؤ�س�سي غالرييهات وا�ستوديوهات الوحدة ال�سابعة Unit Seven Studio جنوب لندن، يف 

أ Part one Design يف اجليزة لتدري�ص  اأواخر الثمانينات انتقل اإىل م�رش ب�سكل دائم ويف عام 1990 اأن�سا

و�سط وقام باإعطاء دورات يف الفنون يف عدة مدار�ص حملية ودولية يف القاهرة، يف كانون  تاريخ ال�رشق الأ

أ Town House Gallery على اأن تكون مبثابة منرب للفنانني ال�ساعدين يف املنطقة  ول �199، اأن�سا الأ

وكذلك ليمدهم ب�سبل الو�سول اإىل اخلطاب املعا�رش الدائر حول الفنون اليوم. ت�ستمل الغالريي اليوم 

أدية الفنون، و�ستة ا�ستديوهات للفنانني املقيمني، وغرفة عر�ص  على ثالث قاعات عر�ص، وم�ساحة لتا

وم�رشح جتريبي، واأر�سيف للفنانني املعا�رشين، ومكتبة وم�سغلني.
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 عبد املح�صن،

 ت�رضين �لثاين (ن�فمرب)

عام 2005

ما  بلد�ً  نعرف  �أّننا  باأنف�سنا  نفرت�ش  حني  حيان  �الأ بع�ش  يف  بعيد�ً  �لّظّن  ياأخذنا   1  

جيّد�ً مبجّرد �أّننا نعرف �أ�سياًء - مهما كرثت - عن �أدبه، �أو فنّه، �أو ثقافته. كنت 

�لقاهرة، وبريوت. �سّ�غ يل  �إىل  �لّظّن كلّما �قرتب م�عد و�س�يل  �أ�سعر مبثل هذ� 

ذهني ق�سيّة �لقاهرة باأّن �لّرو�ية، و�ل�ّسينما قد �أ�سهمتا يف تاأ�سي�ش ذ�كرة مكانيّة 

م�رضّية عند كّل و�حد منّا، وال�سيّما نحن �لّذين كنّا ال منلك خيار�ً �آخر �إال م�ساهدة 

�مل�رضّي  �لفلم  بها  (يق�سدون  �لعربيّة)  ف��الم  (�الأ عر�ش  َتعّد�ن  تلفازّيتني  قناتني 

«؛ فالّذ�كرة �ملحت�سدة باأ�سماء �حلار�ت، 
ّ
 �لعربي

ّ
طبعاً) جزء�ً من »ن�سالها �لق�مي

�حلّد  بتغييب  وتخدُعه  باملعرفة،  حاملَها  ت�ِهُم  و�ل�ّس��رع  ح��ي��اء،  و�الأ زّق���ة،  و�الأ

، وما ه� عامل من �سنِع �ملاهرين يف �حللم. 
ً
�لفا�سل بني ما ه� و�قٌع �سلب معطى

مر بالن�سبة �إىل بريوت؟ هل تكفي، مثالً، معرفٌة طيّبة بثقافة لبنان،  ولكن، كيف �الأ

 �إال ور�سم �س�رًة 
ّ
ّنه ما من مثّقف عر�قي و�أدبه، وفنّه لتق�ل �إّنني �أعرفه جيّد�ً؟ �أو الأ

 - تقريباً 
ّ
ّن يف حياة كّل �ساعر، و�أديب عر�قي حلميًّة لبريوت قبل �أن يزورها؟ �أو الأ

�أحدهم؟!...�إىل  تعبري  بح�سب  �لّدميقر�طيّة«  »و�حتنا  ّنها  الأ �أو  بريوتيًّة؟  مرحلًة   -

�أزل يف �لّطائرة بني �سماء  �سئلة �لّتي كانت تط�ف يف ذهني، و�أنا ملّا  غريها من �الأ

م�رض، و�سماء لبنان. �أ�سئلتي عن بريوت وجدْت عند َمن حاورُتهم �سرب�ً عليها، 

عبّا�ش  �لكبري  ن�ساُن  و�الإ �ل�ّساعُر،  نقا�سها  عبء  من  كثري�ً  وحمل  عنها،  و�أج�بًة 

بي�س�ن �لّذي تكلّم معنا عن بريوت: مدينًة، ومدر�سًة �سعرّية، وحا�سنًة ثقافيّة، 

وحرباً �أهليًّة، ودولًة تتكّ�ن، وجمتمعاً ي�ساأل.

بريوت

�ص للحذف،
َّ
فيلم واحد، معر

 

مكرر، خميف

ابع
ّ
الف�سل الر

© بتينا �سوللر
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ن قلبها، و�رشنا نبحث عن قلب  »قلب املدينة الذي كان.. مل يعد الآ

لبريوت«

ح�ار مع ال�صاعر عبا�ش بي�ص�ن

غالبا ما �رتبط ��سم بريوت بتاريخ �ل�سعر، وال�سيما �حلديث منه، و�رتبط ��سمها  فار�ش:   

�ل�ّسياب، و حركة »جملة �سعر« و عندما جاءت  �ل�سعر �حلديث منذ  �أكرث بحركة 

ق�سيدة �لنرث، وظهرت على �سطح �لتعبري �ل�سعري �لعربي، ونعلم �أّنك ع�ست يف 

�أن يك�ن �س�ؤ�يل  �أحببت  �ل�سعرية فيها.  �أعمالك  و�أ�سدرت تقريبا جممل  بريوت، 

ن، بني بريوت، و�ل�سعر؟ ه�: كيف ترى �لعالقة، �الآ

باري�ش  مدر�سة  ه�  لبريوت  �أعطيه  ت�سبيه  �أف�سل  �أّن  يف  با�ستمر�ر،  �أفّكر،  كنت  عبا�ش:   

�حل��ال؛  بطبيعة  فرن�سيني  ت�سّم  كانت  و�إن  فقط،  للفرن�سيني  لي�ست  هي  �لّتي 

ولكنّها ��ستقطبت فنّانني، وكتّاباً من �أنحاء �لعامل كاّفة. �أحتّدث عن مدر�سة باري�ش 

لهذ�  �سمح  ومكاناً  متعّددة،  وم��هب  وتيّار�ت،  �جتاهات،  لتفتّح  مكاناً  ب��سفها 

�لتعّدد �أن ي�سل �إىل �أق�سى مد�ه. �أريد �أن �أحتّدث عن بريوت على هذ� �لنح�، مع 

�لعلم �أنني �أعي�ش يف بريوت منذ وقت ق�سري. 

�إّن مدر�سة بريوت هي �لّتي ��ستقبلت ك�كبة من �سعر�ء �لعرب، و �أتاحت لهم ب�سبب 

 
ّ
، و�لغربي

ّ
�ملناخ �خلا�ّش �لّذي لها، وه� مناخ تفاعل، وحرّية، وو�سيط بني �لعربي

�أن ي���سل�� جتربتهم �خلا�ّسة، و�ساعدتهم على دفع هذه �لتجارب �إىل �أق�ساها، 

وعلى �لنفاذ �إىل �أف�سل ما فيها. �أعطت بريوت له�ؤالء �لنا�ش �ملناخ �لّذي ي�سمح لهم 

�للغ�ّية،  »�لتّاب��ت«  من  قّل، عدد�ً  �الأ يتخّط��، يف  �أو  كلّها،  »�لتّاب��ت«  باأن يتخّط�� 

و�لفكرّية، و�لثّقافيّة، و�أن يت�رّضف�� بحرّية. حني نتكلّم عن مدر�سة بريوت يجب 

�أن نتذّكر �ملدر�سة �لّتي ن�سج فيها: (حممد �ملاغ�ط، و�أدوني�ش، وحمم�د دروي�ش). 

جتاربهم  لتفتّح  �ملالئم  �ملناخ  ليجدو�  كان��  ما  فعالً،  ّنهم،  الأ فيها  ن�سج��  �أق���ل: 

�إىل  �أن ين�رضف��  قادرين على  �ل�ّسعر�ء، وغريهم  بد� ه�ؤالء  �إال يف بريوت، وفيها 

ف�سل فيهم، و�أن ال يك�ن�� مبالني بالتحرميات �لفكرّية، و�لثّقافيّة، و�ل�سغ�ط  �الأ

دبيّة عليهم. �إذن علينا �أن منيّز بني مدر�سة بريوت �لّتي مل ت�سمل  �الجتماعيّة و�الأ

مّدة  له  مهّم   
ّ
عربي �ساعر  كّل  �إّن  تقريباً  �أق���ل:  بل  وح�سب  �ملذك�رين  �ل�ّسعر�ء 

 ي�ستطيع �لكالم عن مرحلة بريوتيّة يف حياته. حتّى 
ّ
بريوتيّة، و�إّن كّل �ساعر عربي

وخارج  �للبنانيّة،  �لتّجربة  خارج  ون�سج��  ترعرع��  �لّذين  و�ل�ّسعر�ء  �ل�ّسياب، 

ب��سفها  ب��ريوت  منيّز  �أن  يجب  �أق���ل:  بريوتيّة.  مرحلة  حياتهم  يف  لهم  ب��ريوت 

مدر�سة من �ل�ّسعر، و�ل�ّساعر �للبنايّن. �ملدر�سة �للبنانيّة يف �ل�ّسعر هي �سيء �آخر 

وبالتّقنيّة،  بال�ّسكل،  �لعناية  �سديدة  باأّنها  مثالً،  عنا�رضها،  ن�جز  �أن  ن�ستطيع 

وبالتّقطري �للغ�ّي، وباأنها - �إذ� جاز �لق�ل - ذ�ت خميّلة عامليّة، خميّلة غري متّ�سلة 

، وباللغة �ملحليّة. ن�ستطيع �لق�ل باخت�سار: �إّن �لّر�فد �للبنايّن 
ّ
كثري�ً باملكان �ملحلي

 يف �لق�سيدة �لعربيّة كان ر�فد (ق�سيدة �لنرّث)، و�أّنها عرفت مرحلة ن�سج 
ّ
�سا�سي �الأ

�لعربيّة، عمليّاً، تخّمر، ون�سج  �لق�سيدة  �لثّاين من  �لّط�ر  �إّن  حقيقيّة يف بريوت. 

ب��سفها  ذكرناها  �لّتي  بريوت   .
ّ
�لعربي �لعامل  باقي  �إىل  �نتقل  ومنها  ب��ريوت،  يف 

و�قت�سادّية،  �جتماعيّة،  ظروف  تقريباً.  ن  �الآ م�ج�دة  لي�ست  كباري�ش  مدر�سة 

و�سيا�سيّة، و�أخرى عديدة جعلت �سعر�ء �لعرب �لّذين من�� وترعرع��، ون�سج�� 

يف بريوت ينتقل�ن �إىل ع���سم �أخرى حيث ي���سل�ن هناك جتاربهم �لّتي رمّبا بد�أ 

بع�سها هنا يف بريوت. لبنان مل يعد مكاناً ي�ستقطب ه�ؤالء �لنّا�ش.

ن! مل تعد بريوت ب�ؤرة ��ستقطاب �الآ فار�ش:   

نعم! عبا�ش:   

كانت  �لّتي  1975م  �لعام  هليّة  �الأ �حلرب  من  �بتد�ًء  كبرية  حتّ�الت  بلبنان  مّرت  عبد املح�صن:   

لهم.   
ّ
�لّدميقر�طي و�ملناخ  �ملثّقفني،  مق�سد  لبريوت  �لثّقايفّ  �لّدور  تر�جع  يف  �سبباً 
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 1982م، وم�ؤمتر �لّطائف 1990م / نهاية �حلرب، 
ّ
�رض�ئيلي مرور�ً باالجتياح �الإ

�لّرئي�ش �حلريري،  باغتيال  �نتهاًء  لبنان، ولي�ش  �إ�رض�ئيل من جن�بي  و�ن�سحاب 

وظه�ر ق�ى جديدة على �ل�ّساحة. كيف تقر�أ �أثر هذ� يف بريوت - �ملكان »�ملدينة« 

- �لثّقافة؟

ّنهم ��سرتك�� فيها  �أوؤّكد، �أوالً، �أّن بريوت مل تخُل ب�سبب �حلرب من �ملثّقفني �لعرب الأ عبا�ش:   

�سدقاء �لعر�قينّي  بل كان�� جزء�ً منها؛ وملنا�سبة �أّنكما عر�قيّان �أذكر �أّن عدد�ً من �الأ

كان�� منتمني �إىل تنظيمات فل�سطينيّة، وم�ج�دين بكرثة يف �أثناء �حلرب. يف �ملرحلة 

 لهم بامتياز.
ً
وىل من �حلرب كانت بريوت عامرة باملثّقفني �لعرب. كانت منفى �الأ

 �ختيارّياً لهم!
ً
كانت منفى عبد املح�صن:   

 �إذ خرج �ملثّقف�ن �لعرب جميعهم 
ّ
�رض�ئيلي مر، يف �ل��قع، بعد �لّدخ�ل �الإ تغرّي �الأ عبا�ش:   

كلبنان  �حلرب،  �أثناء  يف  بريوت  �إّن  منهم.  بريوت  خلت  �حلني  ذلك  ومنذ  تقريباً، 

كلّه، تقّطعت �أو�سالها. كان �لنّا�ش يتحام�ن �حلرب ببي�تهم، وباأحيائهم، وكان�� 

 حماوالً �الكتفاء 
ّ
ال يف�ّسل�ن �خلروج من �أحيائهم �إال قليالً، فاأ�سبح كّل بيت، وحي

بذ�ته �قت�سادّياً و�جتماعيّاً؛ وهذ� �أمر عنى ن�عاً من عالقة �أخرى باملكان. �أ�سبح 

ن�سان ي�س�ح من بيته �إىل �لعامل،  قامة - �لبيت. �أ�سبح �الإ  ه� مكان �الإ
ّ
�ملكان �لفعلي

باخلطر،  ماأه�لة  �لطرق  تك�ن  حني  ويتاأّمل.  وي��رى،  يعي�ش،  غرفته  نافذة  ومن 

هذ�  كان  و�إن  بيته،   - ول  �الأ ع�ّسه  �إىل  ن�سان  �الإ يع�د  �خلطر  عن  عبارًة  و�خل��ارج 

�لفعليّة  �حلياة  كانا  و�مللجاأ  �لبيت،  تفنيه.  قد  ع�س��ئيّة  قنبلة  ّن  الأ ذ�ته  بحّد  خطر�ً 

ي�سنع�ن  ملن  للمقاتلني..  للمقتحمني..  خرين..  لالآ مرتوكاً  �ل�ّسارع  كان  للنّا�ش. 

�خلطر عمليّاً، ويعي�س�ن فيه. هذ� من جهة، ومن جهة �أخرى ميكنني �حلديث عن 

غربيّة،  و�أخرى  �رضقيّة،  بريوت  �إىل:  �حلرب،  �أثناء  يف  و�سال،  �الأ �ملقّطعة  بريوت 

�إجماالً..  �ملدينة  قلب  هي  ج��ّد�ً  و��سعة  منطقة  للمقاتلني.  مرتوكة  منطقة  وهناك 

. تخيّل�� �رضقيّة، وغربيّة، وبينهما خّط و��سع، وهائل، وخاٍل من 
ّ
�سا�سي قلبها �الأ

�ل�سكان على �متد�د �ملدينة. لي�ش خّط هدنة، فخّط �لهدنة فيها غري مطروق.

�أر�ش، �أو منطقة حر�م! فار�ش:   

منطقة حمّرمة. منطقة للمقاتلني فقط. بعد ت�حيد �ملدينتني �أح�سب �أّن هذ� �خلّط، �أو  عبا�ش:   

�ملنطقة �حلر�م بقي م�ج�د�ً ال يف �ملخيّلة ح�سب بل يف �حلياة �أي�ساً. ال يدّل ذلك على 

خرى كاالقت�سادّية،  �أّن �حل��جز �الأ  ال يز�ل قائماً ح�سب بل 
ّ
�لنف�سي �أّن �حلاجز 

وغريها ال تز�ل قائمة �أي�ساً. ما حدث بعد �لتّ�حيد ه� �للقاء �حلذر �لّذي مّت �سيئاً، 

كان  �لّذي  �ملدينة  قلب  يف  تك�ن�ن  حني  متاماً.  �لتّما�ش  منطقة  يف  وبتز�يد  ف�سيئاً، 

ن: �إّن بريوت  كلّه منطقة متا�ش، وخمّرباً بالكامل ثّم �أعيد بناوؤه. �أ�ستطيع �لق�ل �الآ

�أّما  له داللته طبعاً.  �أمر  تلتقيان، ولكن يف منطقة متا�ش، وهذ�  �لبريوتان  تلتقي. 

جغر�فيّة  ن�سبة  ي�سّكل  �لّ��ذي  بريوت  فقلب  عمار،  �الإ �إع��ادة  م�رضوع  �إىل  بالن�سبة 

عاليّة منها قامت باإعادة �إعماره �رضكة �أجنبيّة، وهي �حرتمت كثري�ً �ملعامل �لقدمية 

للمنطقة، لكنّها �أي�ساً، يف �سبيل حت�يلها �إىل منطقة ر�قية، و�سياحيّة و�سهر قامت 

باملدن،  �ملناطق  �أ�سبه  هي  باخت�سار،  �ملنطقة،  هذه  لت��سيعها.  منها  جزء  بتدمري 

وتكاد تك�ن وحدها �لّتي تذّكرنا، مثالً، بباري�ش، ومبدن عريقة �أخرى.

باملفه�م �حل�سارّي للمدينة؟ فار�ش:   

ن، عن مدن على   للمدينة. �ملفه�م �حل�سارّي يختلف. نتحّدث، �الآ
ّ
باملفه�م �ملديني عبا�ش:   

، ولي�ش على غر�ر »ري� دي جانريو« مثالً �لّتي تعّد يف نظر (ما بعد 
ّ
�لغر�ر �لباري�سي

« للمدينة. 
ّ
�حلد�ثة) هي �ملدينة �حلديثة. لنقل: �إّنها ت�سبه �ملدن باملفه�م »�لكال�سي

»�س�ليدير«  �ل��حدة.  �لهند�سة  وذ�ت  �ل��حد،  �ملعمارّي  �لنّمط  ذ�ت  �ملدينة  �أعني: 

ت�سبه ذلك. هي و�جهة �ملدينة �إجماالً. لكّن هذه �ل��جهة �نف�سلت ب�سكل رهيب عن 

وىل ب��سفها قلباً للمدينة. مل تعد قلباً. حتّ�ل �لقلب �إىل منطقة لل�ّسياحة  وظيفتها �الأ

 ..
ّ
و�ل�ّسهر. وهذه �ملنطقة هي هام�ش و��سع - �إذ� جاز �لق�ل - هام�ش �ر�ستقر�طي

قبل   - كان فعالً  �لّذي  �ملدينة  قلب  »�س�ليدير«، يف  ر�ٍق، ولكنّه هام�ش. يف  هام�ش 

ن، قلب �ملدينة، و�رضنا نبحث   للكلمة. مل يعد، �الآ
ّ
�حلرب - قلبها باملعنى �ل�ّسعبي

عن قلب لبريوت. يف باري�ش، مثالً، هناك مر�كز عديدة.. هناك قل�ب عديدة، ولكّن 

بريوت �سغرية، ومع �سغرها ال جند مركز�ً و�حد�ً؛ فبال�رّضورة تتحّ�ل �إىل عّدة 

مر�كز ذ�ت وظائف خمتلفة، وهكذ� نرى �أنف�سنا بعيد�ً عن مفه�م �ملدينة. بريوت 

�إىل حّد كبري، هي - كما يق�ل �سديقي �ل�ّساعر ع�سام �لعبد�للّ�ه -: »عنق�د مدن«، 

�أو بتعبريي: »عنق�د �ِسياع« ال �أعني �لقرى، ولكنّها عنق�د مبعنى من �ملعاين.

كم ميثّل هذ� �لفقد�ن لقلب �ملدينة جرحاً ملبدعيها؟ فار�ش:   

ال �أحتّدث عن جرح. ال �أريد �أن �أك�ن »تر�جيدّياً« �إىل هذ� �حلّد. ما �أريد ق�له: �إّن فقد�ن  عبا�ش:    

�ملركز يبدو يل كاأّنه �ملقابل �ملكاين لفقد�ن دولة، وجمتمع. نتحّدث عن �سل�سلة من 

�لفقد�نات، وعن دولة مل ت�جد بعد، وعن تاأ�سي�سها كّل ي�م. �إّنها دولة �س�رّية. 

�ستق�الن يل: �إّن �لدول هي هكذ� يف �ملنطقة، و�أق�ل لكما: نعم! لكّن �ملجتمع �للبنايّن 

 .
ّ
�لعربي �لعامل  يف  مكان  �أّي  من  �أكرث  بقّ�ة  �ملجتمع  و�س�ؤ�ل  �لدولة،  �س�ؤ�ل  يطرح 

�لّدولَة،  �لّط��ئفيُّة  �جلماعاُت  فيه  تتنازع  بلد  ِم��َزق.  عن  عبارة  لبنان  �إّن  نعم!.. 

و�ل�ّسلطة، و�القت�ساد، و�ل�ّسيا�سة، و�لثّقافة، ومثل هذ� �لبلد ال يق�م. هذه خميّلة 

�حلي�ّية،  هناك  �لتّنازع  هذ�  فيه  ي�جد  �لّذي  �لبلد  يف  �سحيحة.  وغري  »كال�سيّة«، 

وهناك �لتّ�ق �إىل �ملجتمع. هذه �جلماعات �ملتنازعة �لّتي كانت متقاتلة يف ما م�سى 

ن، ويف تد�خلها ي�سدم بع�سها بع�ساً، ويتعرّث بع�سها ببع�ش، ولكّن  تتد�خل، �الآ

للتّنازع  �لكبرية  �حلركة  ه��ذه  �إّن  جمتمع.  م�رضوع  ه��ذه  �لتّد�خل  عمليّة  قلب  يف 

ّنها حتيى با�ستمر�ر حلظة  باجتاه مركز قد تبدو يف �لّرو�ية �للبنانيّة �أمر�ً مهّماً، الأ
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�النتقال �لفادحة، و«�لّدر�ماتيكيّة« هذه؛ وهذ� ما مييّزها عن �لّرو�ية �لعربيّة �لتّي 

تتحّدث عن �النتقاالت �لتّاريخيّة، و�لتّحّ�الت �الجتماعيّة بطريقة بطيئة، وهادئة 

ن يف حلظة متناق�سة، ومتفارقة، و�نتقاليّة. هذه �للحظة �لتّي  نح� �مل�ت. �أنت �الآ

تغلي م�ج�دة ن�سبيّاً يف �لّرو�ية �للبنانيّة. �ل�ّسعر�ء �للبنانيّ�ن، مثالً، فيما �أظّن،هم 

�أي�ساً ي�ست�ح�ن، �أو ي�ستلهم�ن هذه �للحظة. 

 تكملة الي�ميات،

عبد املح�صن 

�لثّقافيّة)  �ملمار�سات  عن  منتدى   -  3 د�خليّة  (�أ�سغال  بريوت  �إىل  رحلتنا  ز�منت   2  

�إليها من �لقاهرة بي�م  �لّذي بد�أ يف �ل�ّسابع ع�رض من ت�رضين �لثّاين بعد و�س�لنا 

�أنا �ملتخّرج حديثاً يف معطف ثالثة  هميّة يل  �ملنتدى فر�سًة غايًة يف �الأ و�حد. كان 

حروب، وح�سار�ت د�خليٍّة - خارجيّة �قتاتت من حلمنا، و�لع�سب؛ كان فر�سًة 

�سغاء، و�حل��ر، و�لتعارف، و�لتّفكري فيما قَطَعه �جلال�ُش يف  مهّمًة للم�ساهدة، و�الإ

دب؛  �ملنطقة �لعربية �أو يف ح�سن �أوروبا، �أو �لقريُب منها من �أ�س��ط يف �لفّن، و�الأ

ومن �أهّم ما الحظته �حل�س�ر �ل�ّساطع جّد�ً للتقنيّة »�لّرقميّة«، فال يكاد �أّي عر�ش 

ب�رضّي يخل� من حماولة ت�ظيف لها يف �ل�ّس�رة �س��ٌء �أكانت ثابتًة، �أم متحّركة، 

ويف �ل�ّس�ت �أي�ساً، ومّما ر�سدُته �أّن كثري�ً من �أعمال �ل�ّسباب تبدو منقطعًة نهائيّاً 

عّما ح�لها من و�قع، ومنبتًّة متاماً عن جذورها، وال تعرّب عن ه�ّيتهم ف�سالً عن 

عمال ال يعك�ش وعياً فنيّاً حقيقيّاً بل بع�سها ال يعدو ك�نه لعبة ذ�ت  �أّن بع�ش �الأ

ثالثة �أبعاد باإطار يبدو فنيّاً.

 عن��نه: »من يخاف �لتّمثيل؟« قّدمه �لفنّانان 
ّ
ما لفت نظري، حّقاً، عر�ش م�رضحي

لينا �سانع، وربيع مرّوة، ب�سين�غر�فيا �لفنّان �سمر معكرون. �أثار �لعر�ش �لّذي 

�ساهدته �أكرث من مّرة - بعد �أن �أُعيد ثالث مّر�ت نزوالً عند رغبة �جلمه�ر - يف 

هليّة. هذ� �ل�ّس�ؤ�ل �لّذي �أرى  ذهني من جديد، وب�سياغٍة �أخرى، �س�ؤ�ل �حلرب �الأ

يعيد  �أن  يكفي  هل  �لبنادق!  �سمتْت  �أْن  مبجّرد  طرحه  عن  �سكت��  �للبنانيني  �أّن 

دب، و�لفّن، و�لثّقافة طرحه من دون �أن ياأخذ �أبعاده �الجتماعيّة كاّفة؟ (ق�سيّة  �الأ

�ملفق�دين يف �حلرب، مثالً، وتاأ�سيل �ل�ّسالم يف ذ�ت �لفرد، و�ملجتمع)، وحاورنا 

لينا، وربيع ط�يالً يف �س�ء هذ� �ل�ّس�ؤ�ل �لّد�مي، و�لّرجر�ج.

»بيته  ترتيب  باإعادة  م�سغ�الً  يبدو  ولبنان  لبنان،  يف  هليّة  �الأ �حل��رب  نهاية  منذ   

«، و�إعادة �سياغة �أ�سئلته �ل�سيا�سيّة، وكرُب �ن�سغاله بها منذ �أقّل من �سنتني 
ّ
�لّد�خلي

حيث بد�أ ياأخذ م�سار�ً �آخر على �ُسُعده كافة �أناَرْت هذ� �مل�ساَر، وعّمقْت كثري�ً من 

هليّة ندوٌة ناق�ست، عميقاً،   عن �حلرب �الأ
ّ
�سئلة �لّتي طرحها �لعر�ُش �مل�رضحي �الأ

م�سرية لبنان �سيا�سيّاً، و�قت�سادّياً، و�جتماعيّاً منذ نهاية �حلرب حتّى �ملتغرّي�ت 

�سباط 2005م،  يف  ت�سييعه  وتظاهرة  �حلريرّي،  رفيق  �لّرئي�ش  (�غتيال  خرية  �الأ

وتظاهرتا 7،و14 �آذ�ر، و�ن�سحاب �جلي�ش �ل�ّس�رّي، و�العت�سامات �ملتكّررة) يف 

و�سط (�سق�ط �لنّظام يف بغد�د، وغريها).  �س�ء م�ستجّد�ت �ل��سع يف �ل�رّضق �الأ

يف  و�ملتخ�ّس�ش  �ل�سحايفّ،  وح�رضها  خبيز،  بالل  و�لباحث  �ل�ّساعر،  �لنّدوة  �أد�ر 

م�ؤ�ّس�ش  �ساغيّة  ح��ازم  و�ل�ّسحايفّ  �سعادة؛  ج�زيف  و�سام   
ّ
�ل�ّسيا�سي �لفكر 

 ل�سحيفة �حلياة، و�مل�رضف عليه؛ و�لنّا�سطة �ل�ّسيا�سيّة 
ّ
»تيّار�ت« �مللحق �ل�ّسيا�سي

�القت�سادي  و�ملحلّل  )ACAF(؛  �لعربيّات  �لباحثات  جمعيّة  رئي�سة  �ل�ّسّهال  نهلة 

كمال حمد�ن رئي�ش ق�سم �القت�ساد يف م�ؤ�ّس�سة �لبح�ث، و�ال�ست�سار�ت. �أعجبتني 

�أح�س�سته،  ما  وه��ذ�  �حلرّية،  يف  ط�يل  تقليد  من  �لنّابعة  �لطرح  يف  جر�أتهم  كثري�ً 

و�لّرو�ئي   ،
ّ
�ل�ّسحفي �سمر�  �أبي  ملحّمد  تظاهرتني«  يف  »لبنان  حما�رضة:  يف  �أي�ساً، 

حني جهر بر�أيه جريئاً يف �أثناء مناق�سته فريقاً �سيا�سيّاً لبنانيّاً كبري�ً. كنت �أ�سمع، 

و�أ�ساأل نف�سي: كم نحتاج �إىل وقت، نحن �لعر�قيني، لكي يك�ن �سيا�سيّ�نا، وكتّابنا 

�سادقني، ومبا�رضين يف ت�سخي�ش ما يريدون من دون كذب على �لّذ�ت، و�ملتلّقي؟

�له�ّية، ويف �خل�ف من  �لبحث عن  �لعر�قيّة، و�لتّ�سابه يف  للق�سيّة  �لعميق  �لفهم   3  

من  روؤو�سها  ومت��ّد  ن�مها،  من  �حل��رب  عفاريُت  �أخ��رى،  م��ّرًة  ت�سح�  �أْن  خطر 

طياف ف�سالً عن �ل�ّسبه  �لقماقم، ويف �لبحث عن �أ�سلم �مل�سالك �إىل �مل�ساحلة بني �الأ

�لكبري يف تعّدد مكّ�نات �ملجتمَعني (دينيّاً، ومذهبيّاً، و�إثنيّاً). هذ�، وغريه ما وجدته 

�إميان  و�لّرو�ئيّة  �الجتماعية،  �لباحثة  فيه  حاورنا  ما  وهذ�  �للبنايّن،  �ملثّقف  عند 

�أمتعتني قر�ءتهما:  �للّتنَي  حميد�ن ي�ن�ش، وكان ح��رها متميّز�ً كتميّز رو�َيتَيها 

(باء مثل بيت..مثل بريوت)، و(ت�ت برّي).

»اأنا اأ�صعر باأن النا�ش من الداخل مل تت�صالح«

ح�ار مع الروائية اإميان حميدان ي�ن�ش

تفهما  �لنا�ش  �أكرث  ه�  �للبناين،  �مل��طن  يك�ن  قد  و  �للبناين،  �ملثقف  باأّن  �سعرت  عبد املح�صن:   

ويف  دي���ان،  �الأ وتعددية  �لط��ئف،  تعددية  يف  ت�سابه  هناك  �لعر�ق.  يف  يح�سل  ملا 

�لت�قف،  �لثقافية، و هناك ت�سابه بيننا يف حلظة  �له�ية  �لبحث عن  ثنيات، ويف  �الإ

�أ�سعرين باخلطر ه� تنا�سي ما ح�سل، ما عد�  �لبدء من جديد. لكّن ما  ثّم حلظة 

ّنه طرح هذ� �ل�س�ؤ�ل ب�سكل ملّح، و�ساغ، وي�سيغ �ل�س�ؤ�ل �أي�ساً. قر�أت،  �لثقايف، الأ

و�بت�سم«.  عرفات،  يا�رض  �إيل  »نظر  �حل��رب  عن  مذكر�ته  ب��ّزي«  ل�«ي��سف  مثالً، 

ّن �سخ�ساً يتحدث ب�رض�حة كبرية، و بامل�سميات. يق�ل: قدت  قر�أتها ب�سعادة الأ

�ملجم�عة �لفالنية، وذهبت لتفجري �ملكان �لفالين. فالن �أنقذته.. فالن ��ست�سهد.. 

فالن قتل. ق�سية �لن�سيان، و�لتنا�سي (فعل �لتنا�سي) فعل خطري، وقد ينفجر �إىل 

ذ�كرة و��سحة يف �أّية حلظة.

لدّي ر�أي يف م��س�ع �لذ�كرة و�لن�سيان. هذ� �مل��س�ع يطرح د�ئما يف جمتمعات ما  اإميان:   

بعد �حلرب ويتم �لتعامل معه ب��سائل خمتلفة ومتناق�سة. �ل�سلطة تتعامل بالطبع 
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�أو عرب  مع �مل��س�ع عرب �لعمل على طم�ش �لذ�كرة وعلى فربكة ذ�كرة »بر�نية« 

�عادة تدوير �لذ�كرة. باملقابل من يعمل على هذ� �مل��س�ع من �جلمعيات وهيئات 

�ملجتمع �ملدين يعمل يف حلقة مقفلة من �ملثقفني و�لنا�سطني بعيد� عن �لنا�ش �لذين 

�أن نعمل م�ؤمتر�ت،  �أف�ّسل بدال من  �أن حتكى و�أن تكتب.  ميلك�ن ذ�كرة جديرة 

ونحكي عن �لذ�كرة ب�سكل ف�قي �أن نرى �لنا�ش �لذين هم فعال عان��، وخ�رضو�، 

وم�ر�ش عليهم �لعنف. �أن نبحث عن �آليات �نت�سارهم على معاناتهم. هذ� �مل�قف 

�أي�سا. خالل  �لعل�م �الن�سانية  �لثقافة فح�سب، بل يف  »�لف�قي« لي�ش م�ج�د� يف 

عملي �لبحثي لتح�سري �ملاج�ستري ��ستغلت بالتحديد على جتارب وحكايات �أهايل 

�ملخط�فني يف لبنان. كيف يروون ق�س�سهم، وق�س�ش �ختفاء �أوالدهم، وخا�سة 

�ن  وحملية  د�خلية  باآليات  نعرتف  ال  كمثقفني  �إننا  الحظته،  �سيء  هناك  �لن�ساء؟ 

ليات �لتي  �سئت يعتمدها �لنا�ش للتغلب على �لعنف وال�ستيعابه. علينا فهم تلك �الآ

ت�ست�عب �لعنف ومتت�سه و�لتي تغلب �لتطلع �ىل �مل�ستقبل و�ال�ستمر�ر يف �حلياة 

ليات، و�ل�سبب، يف  ّن �حلياة �أق�ى من �مل�ت. علماء �الجتماع ال يعرتف�ن بهذه �الآ الأ

ظنّي، ه� ثقافة وو�سائل بحث بعيدة عن جتربتنا �الجتماعية.

عانت  �لتي  �أفريقيا  يف  عمل  جاك�س�ن«  »مايكل  ��سمه  �أنرثوب�ل�جي  عامل  هناك 

معاناتهم.  �لنا�ش  جت��اوز  كيفية  على  ��ستغل  وق��د  و�لت�سفيات.  �مل��ج��ازر،  م��ن 

م؟ مل ياأت �ىل در��سة  مثالً، �أم ر�أت �أوالدها يقتل�ن �أمامها، فكيف ت�ستمر هذه �الأ

�مل��س�ع حامال �أفكار� م�سبقة عن �لذ�كرة، ومل يدُع �إىل عمل جلنة م�ساحلة على 

للذي  �لقر�ر  ليتكلم��، وي�سبح  �لعلن  �لنا�ش يف  �أفريقيا حيث ظهر  طريقة جن�ب 

�أو ال ي�سامح، وبعدها ين�سى. قد تك�ن  ُظلم، وم�ر�ش عليه �لعنف لكي ي�سامح، 

جمتمعنا  �عتمدها  �أخ��رى  باآليات  ع��رت�ف  �الإ �أي�سا  علي  ولكن  ناجحة  لية  �الآ هذه 

جت��ارب  لدينا  نحن  نحن.  جتربتنا  م��ن  تنبع  �آل��ي��ات  ���س��ت��م��ر�ر.  ول��الإ للم�ساحلة 

ت�ساعدنا  �أو  �لن�سيان،  على  ميان  �الإ �أو  �لدين  ي�ساعدنا  باأن  �إمكانية  هناك  �أخرى. 

�أنا �عرتف بهذه  �لن�سيان.  �لعائلية على  �مل�ساحلة  �لع�سائرية«، وو�سائل  »�لثقافة 

�ل��سائل جميعها، وال �أحتقرها �أو �أعتربها �نها تنتمي �ىل زمن وىّل. حتى مفه�م 

�مل�ستحيل  من  مثال  لبنان  يف  الحتياجاتي.  مالئما  �أجعله  �أن  علي  �لدميقر�طية 

قلية. نحن  كرثية على �الأ �عتماد �لدميقر�طية مبعناها �لكال�سيكي وه� �سيادة �الأ

بلد ت�سّكل من جمم�عة �أقليات ويجب �حرت�م خ�س��سية كل منها. يجب �أن �أبحث 

عّما يخ�ّسني ويخ�ّش بلدي و�أن �أط�ر من �أي مفه�م �عتمد يف بلد�ن �أخرى لكي 

يالئمني. يجب �أن �أ�سّكله �أنا، و�أن �أرى. �أريد �أن �أبحث عن �س�ؤ�يل �أنا. من �ملمكن �أن 

ّن لكل منا جتربة خمتلفة. �حلرب �لتي ح�سلت  �أحد�ً مل تطرح عنده هذه �مل�ساألة الأ

لبنان  يف  �ملختلفة.  عالقاتها  لها  هناك  �رتكبت  �لتي  و�ملجازر  �أفريقيا،  جن�ب  يف 

هناك خ�س��سيات يجب �ن تنبع منها ثقافة منا�سبة له تتعلق بامل�ساكل �لتي هي 

ما تز�ل معلقة بعد �حلرب مثل �لذ�كرة، و�مل�ساحلة، و�لتعاي�ش. هذه �مل�سطلحات 

يجب �أن حتمل معاين نابعة من جتربتي، و�إال ال معنى لها.

ن. �مل�ساحلة بني �لنخب، ولي�ش  ما ح�سل يف لبنان ي�سبه ما يح�سل يف �لعر�ق �الآ عبد املح�صن:   

جتربة  لي�ست  �إلينا  �أق��رب  جمتمع  فيها  مّر  جتربة  �أف�سل  �أن  �أعتقد  �لق��عد.  بني 

جن�ب �أفريقيا بل �ملغرب. �أجل�س�� �لنا�ش يف قاعة حمكمة لي�ست حمكمة ر�سمية، 

من، و�ل�سج�ن. وبد�أ �ل�سحايا مبحاكمة جالديهم �لذين كان�� يف مديريات �الأ

»ديزم�ند  و�مل�ساحلة  �حلقيقة  جلنة  رئي�ش  كان  و�لتي  �أفريقيا  جن�ب  جتربة  اإميان:    

�أما  جيد�.  مثاال  ح��ي��ان  �الأ بع�ش  يف  تك�ن  وق��د  و�ملتابعة  بالبحث  جديرة  ت�ت�«، 

ملعرفة  مبكر�  ز�ل  ما  �ل�قت  �أن  رغم  �لعربي  �لعامل  يف  ر�ئ��دة  فهي  �ملغرب  جتربة 

مدى فاعليتها و�سدقيتها. تبقى �أّنها جتربة مهمة جّد�ً، ويجب �أن ي�سلّط �ل�س�ء 

قام��سنا  يف  م���ج���دة  غري  �أ�سال  حقيقة  �أو  م�سارحة  كلمة  �ّن  بخا�سة  عليها 

ت�سالح  هل  ونرى  ننتظر  �أن  يجب  �أّنه  �أعتقد  لكنّني  �لعربي.  �لعامل  يف  �ل�سيا�سي 

تر�ثنا  �أفكار هي جزء من  للتخلي عن  �لنا�ش فعال؟ وهل نحن م�ستعدون  ه�ؤالء 

�لثقايف، و�الجتماعي و�ل�سيا�سي كفكرة �لثاأر مثالً؟
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هل ت�سعرين باخلطر ل� مل يطرح هذ� �لت�ساوؤل، ل� مل ينبع هذ� �ل�س�ؤ�ل من �لد�خل،  عبد املح�صن:   

مر يبقى على ما ه� عليه؟ �أي �أّن �الأ

مل  فعال  �لنا�ش  ّن  الأ خميف.  هنا  �لقائم  �ل��سع  هذ�  مل��اذ�  �أخ��ربك  �س�ف  بالطبع.  اإميان:   

بني  ف�ق  من  حت�سل  �لتي  �مل�ساحلة  عن  �أنت  ذكرته  ما  بع�سا.  بع�سها  ت�سالح 

�لنخب، ولي�ش بني �لعامة ال يكفي. يف لبنان نحن ط��ئف. �ل�سيا�سة وعالقاتها متّر 

يدي�ل�جية �نتهت  حز�ب �نتهت. �أحز�بنا �الآ حز�ب. �الأ عرب �لط��ئف، ولي�ش عرب �الأ

حز�ب �اليدول�جية تقريبا �نتهت يف كل مكان.  لي�ش فقط ب�سبب �حلرب، ولكّن �الأ

�خل�ف �لذي �أ�سعر به ه� فعال �أّن �لنا�ش من �لد�خل مل تت�سالح. �مل�ساحلة ف�قية 

قام بها �أمر�ء �حلرب �لذين �أ�سبح�� يف زمن �ل�سلم رجال �سلطة، ووزر�ء ون��با. 

فعل�ه،  بالذي  ويعرتف�ن  ه����ؤالء،  �حل��رب  رج��ال  يقف  حني  حت�سل  �مل�ساحلة 

ويق�ل�ن �حلقيقة، ويق�م�ن باإجر�ء نقد ذ�تي. �أن يق�ل�� �إّنهم �قرتف�� ذنبا بحق 

مثالً  يعّد  �لذي  �لقائد  ّن  الأ �لعزل،  برياء  �الأ من  الف  �الآ وبحق  و�سعبهم،  وطنهم، 

لكثري من �لنا�ش �إذ� مل يعرتف بخطئه، وبقي م�ستمر� على ما ه� عليه لن يح�سل 

�سف يف  �أمام �لعد�لة. لالأ �سيء ولن ن�ستطيع �ن نبني وطنا يت�ساوى فيه �جلميع 

عظم من �رض�ئح  و�سع م�سابه، فاإن �إخفاء �حلقيقة يغدو ثقافة يتبناها �ل�س��د �الأ

�ملقب�لة.  �ل�سيا�سية  حياتنا  من  ج��زء�  ي�سري  �حلقيقة  طم�ش  �أو  �خفاء  �ملجتمع. 

�أّن  وو��سح  ر�سمي  وب�سكل  �ملفق�دين  هايل  الأ ليعلن  م�س�ؤول  يخرج  مل  ن  �الآ �إىل 

تكرميا  �سيقام  وطنيا  ع��ز�ًء  و�أن  تعّ��سهم،  �س�ف  �لدولة  و�أّن  مات��،  �أبناءهم 

ب�سبب  �أو  �جلثث  �أمكنة  معرفة  عدم  ب�سبب  رم��زي  دفن  �ج��ر�ء  يجب  كذلك  لهم. 

�أمكنتها.  �كت�ساف  �ملقابر �جلماعية يف حال  بنب�ش  �ل�سلطات  لدى  نية  عدم وج�د 

�ملطل�ب م�قف ذو مردود معن�ي فقط. رغم ذلك ال يريد �أحد من �أ�سحاب �لقر�ر 

هل معلّقنًي  حتّمل �مل�س�ؤولية للقيام به. �أنت تعلم ماذ� يعني �النتظار، و�أّن يبقى �الأ

يعي�س�ن �أمل �النتظار �لرهيب. هذ� ي��سلني �إىل �مل��س�ع �حلايل يف لبنان �ال وه� 

�للّهاث ور�ء معرفة حقيقة من قتل رفيق �حلريري. �أنا �أريد �أن �أعلم �أي�ساً من قتله. 

والد  �أي�سا من قتل �الأ �أن �أعرف  �أريد  �أن نبد�أ بثقافة معرفة �حلقيقة، لذ�  هذ� جيد 

�لذين كانت �أعمارهم �سبعة ع�رض عاماً حني كان�� ميّرون على �لطريق، فيخطف�ن، 

هلية يف لبنان. �أريد �ن �عرف من �قتحم  وال يرجع�ن �إىل بي�تهم خالل �حلرب �الأ

�أفر�د �لعائالت فيها ومل ي�فر �أحد� مبن فيهم �لر�سع  منة و�أجهز على  �ملنازل �الآ

طفال. كيف نق�ل �ننا نعي�ش يف �سلم و�ملجرم�ن يعي�س�ن بيننا دون  و�لن�ساء و�الأ

قل دون معرفة ه�ياتهم؟ ال يكفيني �أن �أعرف من قتل رفيق  عقاب �أو حتى على �الأ

�حلريري. �أريد �أن �عرف �أين �ملخط�ف�ن؟ �أين �لذين قتل�� على �له�ية؟ من قتلهم؟ 

ملاذ�؟ ه�ؤالء م��طن�ن، و�أرى �أّنهم باأهمية رفيق �حلريري. خ�يف �أن يبقى �لطلب 

�مل�سمى مبعرفة �حلقيقة �لذي بد�أ منذ �سهر �سباط 2005 �أمر� �آنياً ومرحلياً، و�أن 

ال يتح�ل �ىل جزء من ثقافتنا �ل�سيا�سية �لي�مية. �ملطل�ب �أن تتحّ�ل فكرة معرفة 

معرفة  �أّن  على  ���رض�ر  �الإ مع  �مل��طن  لدى  �إجتماعية  �سيا�سية  ثقافة  �إىل  �حلقيقة 

طالق، بل على �لعك�ش هي للتخل�ش من  �حلقيقة ال تعني �النتقام، �أو �لثاأر على �الإ

مر �ملهم يف كل ذلك �أن  �ي م�ساعر �سغينة وكره �ست�ستمر طاملا �حلقيقة غائبة. �الأ

ليم. ميان بالعد�لة وجتاوز �ملا�سي �الأ يك�ن �لغر�ش من معرفة �حلقيقة �إر�ساء �الإ

عبد املح�صن:  �أ�سبح �س�ؤ�الً ثقافيّاً �أكرث مّما ه� فعل �جتماعي.  

هم �أنها ق�سية حي�ية تتعلق مب�سائر حياة كثري من �لنا�ش.  لي�ش ثقافيّاً فح�سب. �الأ اإميان:   

مر �لذي يدفع �إىل حلظات تاأمل،  ن، مكتظ بالن�ساطات �لثقافية و�لفنية. �الأ لبنان، �الآ

و�أرى �أّن 80% من هذه �لن�ساطات غري ممّ�لة من جهات حملية. �أق�ل هذ� لي�ش من 

منطلق ق�مي وطني. لي�ست لدّي عالقة بهذه �لتحليالت �لتي حتّث على �أن يك�ن 

نتاج حمليا. �أتكلم من منطلق �آخر، وه�  نتاج حمليّاً، وال �أ�رّض على �أن يك�ن �الإ �الإ

�أّن �لن�ساط �لثقايف يف �لبلد يجب �أن يك�ن جزء�ً من وعي �لنا�ش. هذ� يعني �أّن يعترب 

�سا�سية حماية ودعم ��ستقالل �لن�ساط �لثقايف  �لقطاع �خلا�ش �أّن من م�س�ؤولياته �الأ

يف �لبلد، و�أن متار�ش �لدولة، ووز�رة �لثقافة دورهما مب�س�ؤولية �أكرب. على �لدولة 

حي�ّياً  ون�ساطاً  مهّمة،  ق�سية  �لثقافة  �عتبار  و�خلا�ش  �لعام  �لقطاع  وم�ؤ�س�سات 

يعر�س�ن  �خل��ارج.  من  �لتم�يل  رهن  و�أعمالهم  �ملبدعني  ترك  بدل  دعمه،  يجب 

فكرة عن �أعمالهم �ملقررة، وينفذونها �إذ� مّ�لت، و�إن مل متّ�ل، فال ح�ل وال ق�ة. 

رباح. �ألي�س��  عمال كثري�ً من �الأ ثرياء، ويحقق رجال �الأ ي�جد يف بلدنا كثري من �الأ

قادرين على �القتطاع منها لدعم ��ستمر�ر �لثقافة يف �لبلد. ملاذ� ال؟ ملاذ� على �لكاتب، 

�أو �ملخرج عندنا �أن ينتظر ماالً من �لغرب ليق�م بتنفيذ فيلمه؟ ملاذ� يجري كل هذ� 

يف وقت يفتتح فيه كّل ي�م مطعم جديد، �أو حانة جديدة؟ �إّنه و�سع غري طبيعي، ال 

ن�ستطيع �أن ن�ستمر على مثل هذ� �ملن��ل. ي�سبح �ملبدع ن�سف مبدع، ون�سف كاتب 

بد�ع �ىل ما ي�سبه �لت�س�ل:  (م�رضوع كاتب). تتح�ل �لثقافة حينها كذلك �لفن و�الإ

»و�للّ�ه �ساعدوين �أنا لدّي م�رضوع«. يف بلد�ن �أخرى �لفكر ه� �ل�سيد. �أما هنا فلي�ش 

�أمتناه  �ل��ذي  كّل  ت�قعات.  ل��دّي  لي�ست  �أعلم.  ال  يز�ول�نه.  �آخ��ر  عمل  �ملثقفني  لدى 

�سخ�سيا �أن �أبقى قادرة على �لكتابة.

عبد املح�صن:  هذ� ما �أمتنّاه لك �أي�ساً!  

كثري� ما �أتابع �لرو�ية �للبنانية، و�أرى د�ئماً �أّن لديها �لكثري لتق�له خا�سة �لرو�ية  اإميان:   

ّنني ال �أعرف ما يعنيه هذ�  �لتي تكتبها �لن�ساء، ال �أحّب �أن �أق�ل: »�لرو�ية �لن�سائية« الأ

�مل�سطلح. عندنا عدد ال ي�ستهان به من �لكاتبات. قريب رمبا من عدد �لكتّاب. �أرى �أن 

هناك خ�س��سية لهذه �لكتابات حيث ت�سمح لل�س�ت �لذي مل يقل من قبل باأن يق�ل 

ما عنده، و�لذي مل ي�سمع من قبل باأن ي�سمع. بينما معظم �لرو�يات �لتي كتبها كتاب 

ذك�ر يك�ن فيها �ل�س�ت �لرو�ئي عالياً جد�. من �ل�سع�بة �لتخلي عن »�خلطابة« يف 

رو�ياتهم. �ل�سيء �لذي مل �أره كثري� يف رو�يات �ملر�أة، وميكن �أن يك�ن هذ� �ل�سيء 

ه� ما مييّز هذه �لرو�يات. �لكالم �لطالع من �لد�خل، �ل�س�ت �ملنخف�ش، وميكن �أن 

تق�ل �سيئا مل يقل من قبل. ذلك �ن تلك �لرو�يات جهرت باأم�ر مل يتطرق �إليها �أحد 
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من قبل. نظرتها للحرب حني تكتب عنها تكتب عن �أح�سائها، ولي�ش عن �ل�سارع 

با�ستثناء »هدى بركات« �لتي تكتب، د�ئماً م�ستخدمة �لر�وي �لرجل ولي�ش �ملر�أة، �ال 

�نها تق�م بذلك لفكفكة تعقيد�ت �لذك�رة وروؤيتها من منظار �آخر. ما �أر�ه يف �لرو�ية 

�للبنانية بعد �حلرب خا�سة، �أنها �أ�سبحت ذ�ت جر�أة وحرية يف �لتعامل مع �سرينا 

ماكن �لتي �أتينا منها.  �لعامة، ولي�ش �ل�سخ�سية �لذ�تية فقط. �أعني �سري �أهلنا و�الأ

هناك حرية �أكرب بكثري من قبل. لهذ� �ل�سبب �أحّب ما تكتبه »عل�ية �سبح«. تكتب عن 

 و�لفقري �لذي جاء �إىل بريوت ولي�ش لديه �ي فكرة عن 
ّ
 �جلن�بي

ّ
جمتمعها �ل�ّسيعي

ن من رو�يات ح�ل �لعائالت وتفككها و�نتقالها من  �ملدينة وعالقاتها. ما ظهر �الآ

�ملدينة. هي بان�ر�ما �سيا�سية تاريخية لفئات خمتلفة من �ملجتمع �للبناين. �لرو�ية 

نا و�ىل �له�ية و�ىل �ملن�ساأ و�لعائلة �لخ.، ولكن ال �أعتقد  باتت حتمل نظرة جديدة �ىل �الأ

�أّن هذه حالة لبنانية فقط، ففي قر�ءتي للرو�ية �مل�رضية �أرى هذه �لظاهرة لدى مري�ل 

طحاوي و�سهام بدوي ومي �لتلم�ساين. �أتابع �لرو�ية �لتي تكتبها �ملر�أة، ولكن هذ� 

لي�ش متييز�ً منّي �أو تع�سباً للمر�أة، ذلك �نني �أتابع �أي�ساً �لرو�ية �لتي تكتبها �ملر�أة يف 

مار�ت، و�أرى يف هذه �لرو�يات �س�تاً مغاير�ً. �خلليج �ل�سع�دية، �لك�يت، �الإ

 فار�ش،

 ت�رضين �لثاين (ن�فمرب)

عام 2005 

با�ستثناء بريوت.  �لتي زرناها،  �ملدن  يٍّ من 
�أ �ق��ر�أ من �سعري يف  �أن  يت�سنَّ يل  مل   1  

كانت قد و�سلتني دع�ة من �ل�ساعر �للبناين ناظم �ل�سيد �إىل �سال�ن �ل�سعر »جدل 

ق�سائدي،  �إحدى  �ملكان  يف  حياء  و�الأ �مل�تى  �ل�سعر�ء  �س�ر  بني  قر�أت  بيزنطي«. 

��سمه،  ن�سيت  �لعمر،  �ستينات  يف  فرن�سي  ل�ساعر  �أ�سا�ساً  معد�ً  كان  حفٍل  �سيَف 

وبعد  بي�س�ن.  عبا�ش  همية  �الأ بالغ  �للبناين  �ل�ساعر  بالعربية  �سعره  وقر�أ  قدمه 

�أن �أنهيت ق�سيدتي تفرَّ�ست يف مالمح وهيئات �حل�س�ر بعددهم �لذي ال يتجاوز 

خم�سة ع�رض: �إن �ل�سعر ينتحر يف هذه �ملدينة، ال كما كنت �أظن، و�إن ه�ؤالء هم �أحد 

�أثناء  �لتجمعات �لقليلة �لتي تبقيه حياً. وكنت �أرد على تب�سماتهم �لدمثة معي يف 

نخاب، بالتمني باأن يك�ن تفر�سي ذ�ك عبارة عن وق�ف د�خلي مفاجئ  تبادل �الأ

لظن عابر.

لطاملا عرفت بريوت من �سعر�ئها �لعظام، ومن �لكم �ل�سخم لكتب �ل�سعر �لعربي 

بان  �لتفكري  �أتقبل  �أن  بيزنطي«  »جدل  يف  م�ستعد�ً  �أكن  مل  لذلك  فيها،  ُطبعت  �لتي 

�ل�سعر فيها يرت�جع جمه�ره، وقلت يف نف�سي و�أنا �أع�د �إىل �لفندق �إنَّ من �ملمكن 

�أن يرت�جع فيها �أي �سيء �إال �ل�سعر.

�أقمنا يف �سارع �حلمر�ء قرب م�رضح �ملدينة، وهذ� ما جعلنا نتابع عن كثب �لدورة 

�سب�ع »�أ�سغال د�خلية« �لفني �لثقايف، �لذي ��ستمل على عرو�ش  �ل�سن�ية �لثالثة الأ

فنية وندو�ت، وح�رضه فنان�ن ومثقف�ن من لبنان و�لبالد �لعربية و�لعامل. ويف 

هذ� �مل�سغل بال�سبط حت�س�ست مقد�ر �لت�سخم �لب�رضي �لكبري يف �لفن�ن �لعربية 

�ملعا�رضة، وقارنته بال وج�ده تقريباً يف �لعر�ق، و�أعني بال�سبط فن�ن �لفيدي�. 

كما مل يفتني �أن �أقارن �أي�ساً يف نف�سي مع�سلة مت�يل �لفن بني �لبلدين، �إذ لطاملا 

كان ممن�عاً على �لفنان �لعر�قي قبل 2003 �أن يطلب من م�ؤ�س�سة خارج �لعر�ق 

ما  ه�  �سيا�سية،  »خيانة«  يف  �رضوعاً  بذلك  �لتفكري  د  جمرَّ كان  بل  �أعماله،  مت�يل 

�أو خا�سعة ل�رضوط  �لرف�ف،  �لفنية و�لثقافية ملقاًة على  ح��الم«  »�الأ �أبقى مئات 

�لتم�يل �حلك�مي، ونزو�ت �لرقيب. 

�سيما  وال  د�خلية«،  »�أ�سغال  �أ�سب�ع  يف  ببريوت  �لتقيتهم  �لذين  �ل�سبان  �أغلب  بد� 

فنان� �لفيدي�، �أنهم ال يز�ل�ن يف �أو�ئل �لع�رضينات من �لعمر، وكانت �أعمال �أكرثهم 

ال تتعدى حدود �ملر�هقة �لفنية، ومع ذلك وجدت لكل منهم عرو�ساً عديدة يف �أكرث 

من مهرجان ومعر�ش، د�خل لبنان وخارجها، �لبع�ش منها مكرر �لعر�ش �أكرث 

�أكرث من مرة. و��ستطاع �لفنان�ن و�ملثقف�ن �للبناني�ن �أن  �أي�ساً  من مرة، مم�ل 

��ستثمار�ً  و�ملهرجانات،  دبية  و�الأ �لفنية  عمال  لالأ �خلارجي  �لتم�يل  ي�ستثمرو� 

يف  �ملالية،  �لناحية  من  تقريباً  م�ستقالً  مت���سالً،  فنياً  مهرجاناً  �لبالد  من  جعل 

وقت تعاين فيه �لدولة من م�ساعب �قت�سادية ومالية كبرية كلفها �إياها �سالم ما 

هلية. وهكذ� مل يكد �أ�سب�ع »�أ�سغال فنية« ينتهي حتى بد�أ مهرجان  بعد �حلرب �الأ

لعر�ش �أفالم �سينمائية عاملية مهمة.

�لتقيتهم  �أغلب من  لدى  ما  ��سرتخاء بدرجة  �أجد  �أن  �إىل ذلك  ��ستناد�ً  كان طبيعياً 

�ل�رق  من  �أخ��ري�ً  �لعمل  بانتقال  �لثقة  مبعنى  ��سرتخاء  �ل�سبان،  لبنان  فناين  من 

�أ�سم  كنت  وهكذ�  وتنظيمها.  �لتجربة  يف  �لتاأمل  ��سرتخاء  وبالتايل  �جلمه�ر،  �إىل 

هلية �للبنانية، �لتي  خر، ر�ئحة �آثار �حلرب �الأ يف هذ� �ال�سرتخاء، وبني �للقاء و�الآ

لكْن  ملّح،  ت�ساوؤل  بهيئة  �أعمالهم  يف  منبعثًة  �لفائتة،  �لت�سعينيات  مطلع  �نتهت 

مكت�ٍش بالتاأمل و�لهدوء �لبليغ، وه� مع ذلك ت�ساوؤل تعار�سه �لتقاليد �ل�سيا�سية 

خ�سية  نهائياً  �إليها  �لع�دة  وع��دم  ي��ام،  �الأ تلك  �إقفال  تريد  �لتي  �لي�م،  �لر�سمية 

�حلرب  �أنتجتها  �لتي  �جل��ر�ح  بعد  تلملم  مل  �للبنانية  »�لبيئة  ف�  �ملا�سي،  ��ستثارة 

�أكرث من فنان  �للبناين. وقد ترّبم يل  �لر�سام  �أ�سامة بعلبكي،  هلية« كما قال يل  �الأ

تلك  يتناول  ما  على  �ل�سعبة  �لرقابة  من  �سكالً  �لنهاية  يف  و�سف�ه  مما  �إلتقيته 

دباء �إىل ما  عمال، حتى غد� طبيعياً �أن ياأخذين �لكالم مع �لفنانني و�الأ �حلرب من �الأ

هلية«، يف �أثناء �لكالم - فنياً مثالً - على م�ساريعهم. قلت  �أ�سميته »رقابة �حلرب �الأ

لرو�ئية لبنانية »لكن �لتخّ�ف من ع�دة �حلرب ب�سبب ن�ش �أو عمل ال يعني �أكرث 

من �أنها ال تز�ل م�ج�دة«، و�أ�سافت »بل ه� يعني �إننا ال نز�ل غري م�ج�دين«، 

وطبعاً كانت تق�سد �ملثقف �للبناين باإز�ء رجال �ل�سيا�سة.

جلملة  متفهمني  �للبنانيني  معظم  هلية  �الأ �حل��رب  ع��ذ�ب  خ��ربة  جعلت  �ملقابل  يف 

�لتناق�سات �لكربى �لتي تعرب �أر�ش �لعر�ق حالياً. فلم �أجد يف �ل�سائع بني مثقفيهم 
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وفنانيهم تلك �ملعادالت �لعقلية �ملتعالية �ل�سارمة، �لتي حتدثُت عنها يف �أكرث من 

كنت  كما  ع��دو،  �لعدو  و�سديق  �سديق،  �لعدو  عدو  �أن  على  ت�رض  مما  منا�سبة، 

�أجدها �سائعًة لدى �أغلب مثقفي �لبلد�ن �لتي زرناها. كان �أغلب من �لتقيتهم يبث�ن 

يل - وعينهم على دم �ملا�سي �للبناين - خ�ْسيَتَُهم على ما يحدث عندنا، ويعرف�ن 

�أن حترير �لعر�ق من �الحتالل ال ميكن �أن ينف�سل عن �أن يك�ن حفظ �لدم �لعر�قي 

ه� �ملعيار، و�إن �ملقاومة تبد�أ �سلمية. 

ولعل و�حدًة من �برز عالمات خربة عذ�ب �حلرب، و�لتعاطي فنياً معها، ما وجدته 

لدى �أغلب �لفنانني �للبنانيني من د�أب ال على �لتعبري �لتقليدي عن ق�ساياها، و�إمنا 

�ل�س�ؤ�ل  يف  ن�سان،  لالإ �مل�سّخ�ش  �لكياين  �ل�ج�دي  �جلانب  من  م��جهتها  على 

قد�م على �ل�سلَّم،  عنها يف حاجيات �لرجل و�ملر�أة �لي�مية، ومر�قبتها يف حركة �الأ

َتتَبّع �حلرب يف تفتيتها  �أي بجملة و�حدة  �ملر�آة،  �ل�سعر، و�ل�جه يف  و�ليدين على 

عمال �لفنية �لتي  ن�سان. كنت �أجد هذه �لفكرة و��سحًة يف �أغلب �الأ ملعنى وج�د �الإ

ة  �سادفتها هنا، وكان �أكرثها تاأثري�ً يف نف�سي �لعمل �مل�رضحي �جلريء لربيع مروَّ

ولينا �سانع، �لفنانني �ل�رضيكني.

»اإننا ما زلنا نعي�ش احلرب، لكن ب�صكل خمتلف«

ة لقاء مع الفنانني لينا �صانع وربيع مروَّ

هلية يف لبنان وعادت �حلياة. كيف ��ستعاد �مل�رضح �للبناين  �سكتت مد�فع �حلرب �الأ فار�ش:   

عافيته؟

عندما �نتهت �حلرب تفتحت �ملناطق �ملغلقة فيما بينها، وتقابل فنان�ن كان�� بعيدين  لينا:   

يدر�س�ن  كان��  �لذين  �ل�سباب  من  كثري  ورج��ع  ط�يلة،  لفرتة  بع�ش  عن  بع�سهم 

عمار، و�حلما�ش، وبناء �ل�طن،  خارج �لبالد حاملني جتاربهم، ومع ور�سة �إعادة �الأ

مت �إعادة فتح �مل�سارح يف لبنان، وكان هناك �هتمام بامل�رضح و�لرغبة يف �إعادة �لع�رض 

�أو  �ل�ستينات. وكان هناك جيل جديد من �خلريجني  �لذهبي لبريوت، وه� ع�رض 

�لذين على و�سك �النتهاء من در��ساتهم �جلامعية، حتم�س�� ليقدم�� �أعماال جديدة 

�أو  ع��ام 1992  ب��ريوت  ك��ان م�رضح  �حل��رب  بعد  �فتتاحه  �أول م�رضح مت  وكثرية. 

1993، تبعه م�رضح �ملدينة. و�أ�سبح يف لبنان �ندفاع كبري، ثقايف وفني وم�رضحي، 

�أنتج �أعماالً كثرية. كما عاد كثري من خمرجي وفناين �ل�ستينات و�ل�سبعينات �إىل �لعمل 

�مل�رضحي ليكمل�� م�سري�تهم من حيث ت�قف��. لكن �أغلب �أعمال �مل�رضح هذه، �أي �لتي 

ول من �لت�سعينات، كانت �أ�سبه بتن�يعات على  بعد �حلرب، وال �سيما يف �لن�سف �الأ

جتربة �مل�رضح �للبناين يف �ل�ستينات و�ل�سبعينات، وه� ما دفع عدد� من �مل�رضحيني 

�جلدد �ىل �لبحث و�لت�ساوؤل عن م�رضح جديد ال يكرر جتارب �سابقة.

هلية يف بالدكم، �أن  ربيع، �نا �أ�سعر بخ�ف كبري من حالة تنا�سي �س�ؤ�ل �حلرب �الأ عبد املح�صن:   

دون  ومن  تع�سفي  ب�سكل  هكذ�  ن�سيانها..  وحماولة  ح�سا�سة  مرحلة  �سطب  يتم 

نقد، وال ��ستعادة نقدية. و�إن كنُت الحظت من ي�ستعيد هذ� �ل�س�ؤ�ل ثقافياً بعمل 

فني، مثل عملك �مل�رضحي �لذي �ساهدناه. هل تعتقد �أن �القت�سار على �ال�ستعادة 

�لثقافية و�لفنية ل�س�ؤ�ل �حلرب �أمر كاٍف ل�سفاء �ملجتمع من جروحه؟

كان هناك نقا�ش عنيف بني �ملثقفني و�ل�سلطة بعد �نتهاء �حلرب، ح�ل تنا�سيها، وكان  ربيع:   

�ملثقف�ن وقتها متخ�فني من حم� �حلرب من �لذ�كرة. نحن كنا �أي�سا م�ؤمنني بهذ�. 

ن�سان ال ي�ستطيع �أن يعي�ش على  لكن مع �ل�قت �أخذ �أغلب �ملثقفني بالت�سليم باأن �الإ

�لذ�كرة وحدها، يجب �أن يعي�ش على �لن�سيان �أي�ساً. فمثلما �أن هناك ما يجب تذكره 

فاإن هناك ما يجب ن�سيانه. لكن �إذ� �أردت �أن نتحدث عن جتربتنا يف �ل�س�ؤ�ل �مل�رضحي 

خبار عن �حلرب مع  عن �حل��رب، فقد كنا نبحث يف حت�سري�ت �لعمل ويف كيفية �الإ

ن نتكلم عن �حلرب من م�سافة، مبعنى �أن  جتنبها يف �آن و�حد، ف�جدنا �إننا بحاجة الأ
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نفكر فيها دون �أن نق�لها. هكذ� يك�ن ما ن�يناه يف عملنا، وناأمل �أن يك�ن قد مت فعالً. 

�جلماعي  �لقاتل  �سخ�سية  كانت  تق�ل.  ما  بعك�ش  جد�ً  �رضيحاً  كان  عملك  ولكن  عبد املح�صن:   

�حلرب  وكانت  جلر�ئمه،  �للبنانية  �لطائفية  �سباب  باالأ ت�رضِّح  ماأم�ن«  »ح�سن 

حا�رضة بلفظها يف كل م�سهد تقريباً..

ح�سن ماأم�ن ه� ق�سة حدثت �سنة 2002 يف بريوت، وكانت هي �مل�ؤ�رض لعدم  ربيع:   

هلية، بالتايل �سكل لنا مادة لنعيد �ل�س�ؤ�ل عن جذور  �لتخل�ش من �أ�سباب �حلرب �الأ

قل، وقد تناولتها  �حلرب. �إن هذه �حلادثة جاءت بعد �حلرب بع�رض �سن��ت على �الأ

هلية، وبكل �الجتاهات. وكان  �ل�سحف بطريقٍة �أعادت فيها كلَّ خطاب �حلرب �الأ

و�أ�سباباً ودو�فع جديدة  �ملحكمة يقدم كل مرة ق�سة جديدة،  ماأم�ن« يف  »ح�سن 

الرتكاب هذه �جلرمية. بالتايل فاإن هذه �لتن�يعات �ملتعلقة باأ�سباب �جلرمية تر�سم 

بالفعل خارطة حلياة وتركيب هذ� �لبلد. ميكن �أن ت�ؤخذ ب��سفها جم�سماً �سغري�ً 

�لع�رض  �آتية من زمن بعيد، رمبا من  �إنها  �ل���سح  �لتي من  �أ�سباب �حلرب  يربز 

�للبناني�ن  يتجنب  عنيفة  �أ�سئلة  كلها  هذه  ذلك.  قبل  ورمبا  لبنان،  لظه�ر  ول  �الأ

د�ئماً �خل��ش فيها. وبالتايل فاإن �جلرمية �لتي تناولتها يف �لعمل كان قد ��ستنكرها 

�لعامل و�لط��ئف �للبنانية جميعاً. ولكن، من جانٍب �آخر، حاول �جلميع �أن يلغي 

كتب��  بر�أينا.  �سحيحة  �أ�سباب  هي  و�لتي  �ملحكمة،  قاعة  يف  قدمها  �لتي  �سباب  �الأ

�إنها جمرد جرمية حدثت و�أغلق�� �مل��س�ع، كاأمنا ال يج�ز �حلديث عنه. من هذ� 

�ملنطلق قدمت �سخ�سية »ح�سن ماأم�ن« وهذ� �لعمل. فاأنا ��سعر �إننا مازلنا نعي�ش 

�إنها  �حلرب. �حلرب م�ج�دة يف مكان ما هنا، لكن ب�سكل خمتلف. هذ� ال يعني 

و�إن  ترجع  �أن  �حتماالً  هناك  لكنَّ  �لقدمي،  وبث�بها  �ل�سابق  يف  كانت  كما  �سرتجع 

باأ�سكال �أخرى وعنيفة جد�ً، مثل ق�سة »ح�سن ماأم�ن«.

�سئلة، طاملا �إن �أكرث  ثارة �ل�رضيحة ملثل هذه �الأ وما م�قف �لرقابة من �ل�سماح لالإ فار�ش:   

من جهة على حد ق�لك تريد �إغالق م���سيع ح�سا�سة كهذه؟ 

�أو  �مللعب يرك�س�ن  �لتالميذ يف  �ملدر�سة. فطاملا كان  �لناظر يف  �لرقابة عندنا مثل  ربيع:   

يت�ساجرون دون �أن ي�ستكي �إليه �أحد، فاإنه لن يبايل. �لرقابة عندنا هكذ�، ال تتدخل 

�إال �إذ� ��ستكى �أحد من �إن هذ� �لعمل، �أو ذ�ك، يثري م�ساكل طائفية، �أو �إن هذ� �لكتاب 

ت�قف  لكي  كافيا  يك�ن  �ل�سبب  هذ�  �ل��خ.  �مل�سيح..  �أو  �سالم  �الإ مي�ش  �إيروتيكي 

ن �لقان�ن ين�ش  �لرقابة �لكتاب �أو �مل�رضحية. على �مل�رضح عندنا رقابة م�سبقة، الأ

على هذ�. على �لعك�ش من �لكتاب، فالرقابة متار�ش عليه بعد ن�رضه. 

وكيف ينظر �ملثقف�ن �للبناني�ن �إىل قان�ٍن يتيح رقابة م�سبقة على �أعمالهم؟ فار�ش:   

ال ي�جد �سمت. �ملثقف�ن و�مل�رضحي�ن �للبناني�ن ي�ستك�ن من �سكل هذه �لرقابة  لينا:   

ن �لدولة يف لبنان ك�س�لة لدرجة  منذ �ل�ستينات، لكن مل ن�ستطع �أن نغري �لقان�ن. الأ

�إنها ال متلك �ل�سرب �أ�سا�ساً لتجل�ش وتفتح ملفات تف�سيلية كالرقابة على �مل�رضح 

ن  مثالً بد�فع تغيريها و�إ�سد�ر �ملر��سيم ب�ساأنها. من هذه �لق��نني �ل�سائدة حتى �الآ

مثالً �إن �مل�رضح يتم ت�سنيفه ب��سفه جزء�ً من �ملالهي، مثل �لن��دي �لليلية، وجتري 

ن �أم ال).  عليه �رض�ئب �ملالهي. (ال �دري �إن كان �سم�له بهذه �ل�رض�ئب قد ت�قف �الآ

حيان مت�يالً للم�رضح لكن  نعم �إن �لدولة تق�م بعمل مهرجانات، وتقدم يف بع�ش �الأ

�أنظمة  �أيام �لعثمانيني ي�جد هذ� �لك�سل. ترهل  ال ي�جد هنالك تغري حقيقي. منذ 

�لعامل �لثالث �ملعه�د. ف�سالً عن �أن تغيري قان�ٍن ما رمبا يجلب للدولة �سد�ماً مع 

�لط��ئف �لرئي�سة يف �ملجتمع، فيك�ن حتا�سي �لتغيري �أف�سل بالن�سبة لها. 

لنتكلم فنياً عن �مل�رضح، هل ن�ستطيع �حلديث عن جيل م�رضحي لبناين جديد؟ وما  عبد املح�صن:   

هي مالحمه �إن وجد؟

ال �عتقد، �إنه م��س�ع �سعب ويحتاج �إىل وقت كاٍف للحديث عنه. لكن ما نالحظه  ربيع:   

ه� �أن هنالك جيالً كبري�ً من �ل�سباب متجه نح� فن �لفيدي�. من �ملمكن �أن جتد من 

يتحدث لك عن �لفيدي� جماالً فنياً تعبريياً وظاهرًة يف �لبلد �أكرث من �مل�رضح. هنالك 

جتارب م�رضحية، هنالك �أعمال قليلة. فعالً ال ن�ستطيع �أن نتكلم �لي�م عن حركة 

م�رضحية ن�سطة يف �لبلد. �حلركة �مل�رضحية بطيئة جد�.

عمال وع��دد من  �الأ يلزم وج���د كم كبري من  ر�أي��اً،  نبدي  نعم بطيئة ج��د�. ولكي  لينا:   

�ملخرجني. 

ال ت�جد حركة مبعنى �لكلمة؟ فار�ش:   

حباط. نعم ال ت�جد، هنالك ن�ع من �الإ ربيع:   

جه�د فردية؟  فار�ش:   

هذ� جتده يف كل زمن يف لبنان، جه�د فردية. �لدولة لي�ست لها عالقة بامل��س�ع  ربيع:   

وال ي�جد دعم. و�إذ� كانت هنالك مر�حل قد �سهدت م�رضحاً ن�سطاً فالي�م ت�جد 

�أي�ساً، لكن ال �عرف كم ه� عمرها لتبقى. �لفيدي� حا�رض بق�ة يف �حلياة  �أعمال 

�لثقافية. هناك مهرجانات. هناك �أكرث من �ستة �أو �سبعة مهرجانات مهمة لل�سينما 

و�لفيدي� يف �لبلد، وجمه�رها و��سع.

هذ� حمزن بالن�سبة للم�رضح.. فار�ش:   

نعم حمزن للم�رضح، ولكنه يف �ل�قت ذ�ته مفرح، فهناك فن�ن �أخرى تنم� وتزدهر. ربيع:   



9�9�

 تكملة الي�ميات،

فار�ش

�سمح يل �ملكان �لذي �أقمنا فيه، بقلب بريوت، �أن �أتطلع عن كثب �إىل �سيء من �س�رة   2  

�حلياة يف هذه �ملدينة، وهي حياة لطاملا �كت�ست - لبنانياً ب�سكل عام وبريوتياً ب�سكل 

خرى. فقد �أنتج  خا�ش - بطابع مغاير عن مناذج �حلياة يف �ملجتمعات �لعربية �الأ

�سالمية - ط��ل قرون  �لتمازج �خلاّلق يف هذه �لبالد، بني �لثقافتني �مل�سيحية و�الإ

فر�د خمتلفاً ب�س�رة تكاد تك�ن جذرية  عديدة - منطاً من �لعي�ش و�لعالقات بني �الأ

بالثقافة  هنا  عنيت  وقد  �لعربي.  �لعامل  يف  �لفردية  و�لعالقات  �لعي�ش  �أمن��اط  عن 

�لتي جتددت و�ت�سعت مدياتها  تلك  و�إمنا  �لدينية منها،  �أو  �لتقليدية  �مل�سيحية ال 

�سالح �لديني يف �أملانيا و�إنكلرت�، و�لتي �أثمرت  �الجتماعية يف �أوروبا منذ فرت�ت �الإ

فيما بعد �س�رة جمتمع مغايرة عن �لتي حر�ست �لكني�سة - ع�رض�ت �لقرون - 

على ربط �أغلب ظ��هرها باملمن�ع �لديني، ومن ثم منعها. 

عن  �للبنانية  �حلياة  منط  يف  �الختالف  ج�هر  يكمن  �أن  �لق�ل  عن  غنياً  كان  و�إذ� 

كان  ما  فاإن  و�لرجل،  �مل��ر�أة  بني  �لعالقة  حقل  يف  �لعربية،  �ملجتمعات  يف  مثيالتها 

رى �ساباً وفتاًة لبنانيني يقبالن  م�ستجد�ً عندي �أنني وقفت على �ساحل �ملت��سط الأ

�ل�رضق،  باجتاه  ذلك  �أثناء  يف  بعيد�ً  �رضحت  و�أنني  �مل��ارة،  �أمام  �لبع�ش  بع�سهما 

قبيلتي،  من  �م��ر�أًة  وتذكرت  فيها،  ولدت  �لتي  �لقرية  �إىل  باأفكاري  و�سلت  حتى 

من   - تق�ل  �لقرية  ن�ساء  �إح��دى  من  �سمع��  نهم  الأ قربها  و�أخف��  �إخ��نها  قتلها 

ل�  و�إذ متنيت  �ل�س�ق.  �إىل �ساب يف  تب�سمت  قد  �أنها   - �أن يك�ن ذلك م�ؤكد�ً  دون 

ر�سي �ل�سابان �للبنانيان �أن �ألتقط لهما �س�رة وهما متعانقان، فاإنني قد �كتفيت 

و�ملعا�رضة،  �لقدمية  �ملمن�عات  غابة  يف  �لعربية  �ملر�أة  م�سري  �لرت�ب  يف  �أتاأمل  �أن 

على  يتم�َّج  »�ل�رضف«،  لفظة  ملعان  كان  �ل�ساطئ  قبالة  ر�أ�سي  رفعت  كلما  وكنت 

م�جات �لبحر، ويكاد يعمي عيني.

�إىل  �ل�ساحل  �ملنت�رضين على  �لع�ساق  تاأمل  �نحرف بي  �أن  بعد ذلك بدقائق، حدث 

تاأمل �سالم ما بعد �حلرب �لذي يحت�سنهم �لي�م. وقد كان حقاً عندي �أن جعلني 

هلية �للبنانية، و�حلروب مع �إ�رض�ئيل، وت�قعات  كرثة �حلديث هنا عن �حلرب �الأ

�مل�ستقبل، �أن �أ�سري يف بع�ش �أزقة بريوت، و�أ�سعر باأرو�ح من ُفِقَد من �للبنانيني يف 

ة من �أنهم  مكنة وتز�حم �لنا�ش. و�أفكر فيما قاله لنا ربيع مروَّ حروب �ملا�سي متالأ �الأ

بحاجة ليتحدث�� عن �حلرب من م�سافة، �أن يفكرو� فيها �أكرث من �أن يق�ل�ها. كانت 

�آالت �لعمر�ن تنت�رض يف بريوت قبالة �لبحر. قلت يف نف�سي رمبا يك�ن عمر�ناً مبالغاً 

فيه كما قال عبا�ش بي�س�ن، وكما �أ�ساف: »بحيث ذ�ب �ل�سكان يف كرثة �ملباين وخلت 

�ملدينة«، ولكنني �رضعان ما تركت عاطفتي ت�ست�سلم لعك�ش ما يق�ل هذ� �ل�ساعر، 

�أن هج�سُت يف نف�سي و�أم��ج �لبحر ت�رضب قدمي: �إن حياًة »مبالغاً فيها« �إمنا هي 

ن�سان �للبناين فيها  ول، وهي - قبل كلِّ �سيء - ف�سحٌة ميكن لالإ »حياٌة« يف �ملقام �الأ

�أن يجل�ش �أوالً حتت �سقف معافى، ثم له �أن يحلم ويعمل ويفكر بعدها بالتغيري.

»ُخ�نت من قبل بع�ش اأ�صدقائي لعدم م�صاركتي يف هذه احلرب«

�صهادة املخرج ال�صينمائي برهان عل�ية

يك�ن  قد  و  فنيا،  و  ثقافيا  جمدها  و  تاألقها  قمة  يف  �حل��رب  قبل  ما  ب��ريوت  كانت 

�ل�سبيه �ل�حيد لبريوت ه� �لقاهرة يف بد�ية �لقرن �ل�سابق يف ع�رض �لنه�سة، حيث 

مل يتكررهذ� يف �ملنطقة �أبد�. بريوت كانت تعي�ش عيد� ثقافيا ي�ميا بالن�سبة لل�طن 

�لعربي و �لعامل كله، و كانت متثل �لرتبة �خل�سبة لعمل و�إبد�ع جمم�عة هائلة من 

�ملثقفني و �لفنانني.

]...[

�إىل  رحلتي  كانت  �سالح  و  ك��اأد�ة  م��رة  ول  الأ �ل�سينما  �أرى  جعلني  �ل��ذي  �ل�سيء 

كان  مرحلة  يف  �أوروب��ا  �إىل  و�سلت  مبا�رضة.   1967 حزير�ن  حرب  بعد  �أوروب��ا 

الجئ�ن  ثمة  لي�ش  �أن  و  �لنا�ش  من  خالية  فل�سطني  �أن  يعتقدون  وربي�ن  �الأ فيها 

م��طن  ملي�ن  ر�أ���ش  على  يتظاهر  حينذ�ك  �سارتر  ب�ل  جان  كان  فل�سطيني�ن، 

�أنا  رهيبة.  �إعالمية  حملة  هناك  كانت  و  ���رض�ئ��ي��ل،  الإ تاأييد�  باري�ش  يف  فرن�سي 

بالطبع كنت �أد�فع عن �لق�سية �لفل�سطينية، و لكني مل �أ�ستفز لهذه �لدرجة بالقدر 

ين كنت قد ر�أيت �ليه�د و�ل�سهاينة  �أوروب��ا، الأ �لذي ��ستفزيت به عندما كنت يف 

�رض�ئيليني كيف يد�فع�ن عن �أنف�سهم و يناق�س�ن هذه �لق�سية. مع �مل�سافة،  و�الإ

�رض�ئيلي و �العتد�ء على �ل�سعب �لفل�سطيني و��سحا ب�سكل كبري  �أ�سبح �لظلم �الإ

و �سارخ، و كان من �ل���سح �أنه �عتد�ٌء �سيت�سع يف �مل�ستقبل لي�ستهدف �آخرين. 

كنت  �لفل�سطينية.  �لق�سية  فيه  تناولت  �ل��ذي  قا�سم«  »كفر  فيلم  بعمل  قمت  ل��ذ� 

مقتنعا باأن �لكالم عن �لعدو وعن �أ�سباب مقاومته مفيد، و �أن من �ل�رضورة نقل 

هذه �ل�س�رة �إىل �أوروبا، هذ� �لفيلم مل يكن عن �ملقاومة بحد ذ�تها بقدر ما كان عن 

دو�فع و�أ�سباب وج�د �ملقاومة. 

 يف بريوت، فاأح�س�ست 
2
بد�أت �حلرب يف لبنان، و كنت قد �سهدت �أحد�ث عام 1958

هلية �لتي كانت ت�سمى �أحيانا حرب  حد�ث كانت »بروفة« للحرب �الأ ف�ر� باأن هذه �الأ

�لغرباء، �أو حرب �إ�رض�ئيل، �أو حرب �لفقري على �لغني. ر�أيت فجاأة كيف �نت�سبت 

حياء باالنق�سام على  ماكن وعلى نف�ش �خلط�ط وكيف بد�أت �الأ �ملد�فع يف نف�ش �الأ

ملا �سيحدث  �إن��ذ�ر ٍ �سغري  �لطريقة، وكاأن ما جرى عام 1958 كان جمرد  نف�ش 

الحقا. يف عام 75 19 جرى �ختز�ل كل �الختالفات ب�الطائفية، و عندما تختزل 

كل �مل�ساكل يف �لبلد ب�سبب و�حد يتح�ل �ل�رض�ع �إىل حرب �أهلية و ت�سبح �لط��ئف 

�متد�د�ت لق��ت خارجية و هذ� ما جرى يف لبنان.

مّر لبنان، يف عام 1958، باأزمة �سيا�سية يرجع م�سدرها ل�رض�ع بد�أه �لنا�رضي�ن يف م�رض. ت�ساعدت حدة   2

�ل�رض�ع لت�سمل جمم�عات من �مل�سلمني و�مل�سيحيني يف لبنان.
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قا�سم«.  »كفر  فيلم  عمل  من  للت�  �نتهيت  قد  كنت  �حل��رب،  نري�ن  ��ستعلت  عندما 

�لتي  �للحظة  كانت  هنا  و  طائفية،  و  حملية  ق�سية  �لفل�سطينية  �لق�سية  �أ�سبحت 

قررت فيها �البتعاد. مل �أجد نف�سي قادر� على م�ساندة قتل �لنا�ش لبع�سهم على 

خرى من �لطريق، مع �لعلم �أن �لذين  نها على �لناحية �الأ �له�ية، �أو ق�سف �أحياء الأ

�سخا�ش �لذين لهم عالقة مبن حدد هذ� �لطريق. هنا مل �أعد �أجد  قتل�� هم �أقل �الأ

نف�سي نهائيا يف لبنان و ال حتى كنت قادر� على م�ساندة �ملقاومة �لفل�سطينية �لتي 

ر�ش �لتي كانت تقف عليها عند وق�فها بجانب طرف يف هذ� �ل�رض�ع.  حرقت �الأ

�لثقايف  �لعيد  �لفل�سطيني�ن. عندما بد�أت �حلرب �ندرج  �أن هذ� خطاأ �رتكبه  �أعتقد 

�لذي �سهدته بريوت حتت هي�سرتيا �لطائفية �لتي ميزت ما بني �مل�سيحي و �مل�سلم 

و �لي�ساري و �ليميني.

�أ�سدقائي  �آخر وُخ�نت من قبل بع�ش  �إىل  �لبلد وتركت كل �سيء من ي�م  تركت 

�لتاريخية  �للحظة  هذه  يف  م�ساركتي  طلب��  لقد  �حل��رب،  هذه  يف  م�ساركتي  لعدم 

�أري��د  ب��اأين  و�أح�س�ست  �رضياليا،  �سيء  كل  �أ�سبح  يل،  بالن�سبة  لكن،  �لبط�لية. 

�أن هذ� كان حم�ريا  �لعلم  �ل�سطح، مع  �ل�رض�خ من ف�ق  �لت�قف عن  و  �البتعاد 

و�ن �آن لكي نتكلم عن �لذ�ت، عن �س�ؤ�ل »من  للق�سية �لفل�سطينية. �سعرت باأّن �الأ

نحن«.

]...[

ذهبت �إىل م�رض وعملت فيلما عن ح�سن فتحي، �ملهند�ش �ل�سهري و �لقدير. �لفيلم 

�لذي تاله تناول �س�ؤ�ل �لذ�ت، و ه� فيلم »بريوت �للقاء«. �أدركت �أن �مل�سكلة لي�ست 

�لتي هي  �لغابة  �لغابة،  »�لعدو« �سجرة حتجب عنا  �أرى  �أ�سبحت  �لعدو.  فقط يف 

�ل�سبب ل�ج�د �لعدو. فاإذن، ما هي هذه �لغابة؟ كان تهجري �لفل�سطينيني، و ه� 

من  �لرغم  على  لكن  و  مريعا،  �سيئا  قا�سم«،  »كفر  فيلمي  تناوله  �لذي  �مل��س�ع 

�رض�ئيليني باأن هذ� �لتهجري حالة ��ستثنائية و لي�ش قاعدة عامة، تبني فيما  �دعاء �الإ

فيها!.  نحن  �لتي  �لغابة  قاعدة  بل  �رض�ئيلية،  �الإ �لقاعدة  لي�ست  �لقاعدة.  باأنه  بعد 

و�مل�رضي  تهجر  و�لفل�سطيني  تهجر  و�للبناين  تهجر  و�لك�يتي  تهجر  �لعر�قي 

�سباب خمتلفة و بطريقة خمتلفة. هذ� �لطريق  تهجر، كانت هجرة كل و�حد منهم الأ

�ل�سغري »�لز�روب« �لذي �أن�ساأته �إ�رض�ئيل حت�ل �إىل �لطريق �ل�رضيع �لذي م�سينا 

كلنا عليه. 

ذ�ته  �ل�قت  يف  هما  و  �ملجتمع  ه��م�ش  من  �سخ�سيتني  �خرتت  �للقاء،  بريوت  يف 

من ه��م�ش �لكتل �لتي ينتم�ن �إليها. كاتب �سيناري� هذ� �لفيلم ه� �لدكت�ر �أحمد 

حتى  �له��م�ش  تناول  قررنا  �لعربية.  للدر�ما  كبرية  ثروة  �أعتربه  �لذي  بي�س�ن 

�لتي منار�سها على  �لق�س�ة  بنف�ش  �أنف�سنا  نقديني وق�ساة مع  �أن نك�ن  ن�ستطيع 

�لعدو. فهذ� كان بريوت �للقاء، ه� �حل��ر �لذي ال يحدث فيه �سيء، وه� بالن�سبة 

ٍ يف غرفته و يفكر ماذ�  يل قمة �حل����ر. يتحاور حيدر و زينة و كل و�ح��د منزو 

خر ال يعرف ماذ� �سيفعل، و هما  �سيفعل. �أحدهما يعتقد باأنه يعرف ما يريد و�الآ

�لنح�.  هذ�  على  بع�سهما  مع  يتحدثان  و  وج�لييت  رومي�  �أنف�سهما  يتخيالن 

»بريوت �للقاء« معاٍد للحرب متاما، ال ت�سمع �أثناء م�ساهدتك �لفيلم طلقة ر�سا�ش 

و�حدة و ال ي�جد فيه �رضبة كف. ه� عن هاتني �ل�سخ�سيتني �للتني تعي�سان �أثناء 

ح�سا�ش بالقتل و �مل�ت. هلية. عن �الإ �حلرب �الأ

]...[

نتاج، و بالتايل نحن  �أنا بالطبع مل �أنتج �أفالمي يف لبنان. �ل�سينما �لعربية يتيمة �الإ

ملدة  �أرحل  ما  �ل�سينما،عادًة  �إ�سافية و هي هجرة  �أفالم نعي�ش هجرة  كمخرجي 

�سنة �أو �سنتني كي �أمتكن من جمع ميز�نية فيلم. �لع�دة يف حد ذ�تها مثل �لعيد، 

بالرغم من �أنك �آت لت�س�ر �ملاأ�ساة. 

يف �ل�قت ذ�ته، ينبغي عليك �أن تق�سي �سهر� �أو �سهرين حتى ت�سل �ىل نف�ش �ملناخ 

ولي�ش  معه  تتكلم  حتى  ���رضوري  وهذ�  معه،  لتتز�وج  �ل�سائد،  و�لفكري  �لعقلي 

مر مهم  عنه، حتى تعطي نظرة من �لد�خل، من باطنه، و لي�ش من خارجه. هذ� �الأ

ن  �أو فيما يتعلق بال�طن �لعربي ككل. فاملهيمن �الآ جد� �س��ء يف �ل�سينما �لعربية 

ه� �س�ر عنا �آتية من �خلارج. ت�س�يرك لنف�سك �سيك�ن كمن ي�س�ر �سبحه �أو 

خر، تر�قبك  �الأ �أن تعرف من يحدد  �ل�سعب  �لت�سابه، و لكن من  خياله من حيث 

�س�رتك بنف�ش �لقدر �لذي تر�قبها �أنت. هناك ق�س�ر خطري ذو نتائج مدمرة فيما 

يتعلق بهذه �ملر�قبة يف �ملنطقة �لعربية. 

�سّ�رت فيلما ��سمه »�ل�سد �لعايل« و ه� تتمة لفيلمي عن �ملهند�ش ح�سن فتحي، 

خري، تعرفت على م�سكالت م�رض، وكنت مبه�ر� بهذ�  فعندما كنت �أعمل على �الأ

ن�سان �مل�رضي و كان �أول خط�ة بعد تاأميم قناة �ل�س�ي�ش  �ل�سد �لذي مثل حترر� لالإ

جمعت �لعرب على م�ساألة و�حدة. كان �لعرب جمتمعني بقلب و�حد على م�رضوع 

بناء �ل�سد �لعايل. و لكنني �كت�سفت بعد فرتة �أن هذ� �ل�سد يكرب على ه��ه و لي�ش 

�مل�سكلة، بد�أت بالبحث يف  �أ�سبح ه�  �أن يحل م�سكلة  على ه��نا نحن، وبدال من 

مكنة �لتي ��سطحبني �إليها ح�سن فتحي، ووجدت �أن �ل�سد  هذه �مل�ساألة. زرت �الأ

قطع طرقات و �بتلع �أر��ش زر�عية و�لتهم مناطق خ�سبة، ووجدته يح�ل م�رض 

ن هذ� �لفالح غري م�ؤهل للعمل يف  باأكملها من بلد زر�عي �إىل بلد عاطل عن �لعمل. الأ

جمال �آخر، رمبا با�ستثناء �لهجرة �إىل �ملدينة و بيع �ل�سجائر. �سحيح �أن �ل�سد مفيد 

لتخزينه �ملياه، ولكن �سيدنا ي��سف خزن �مل�ؤونة و�ملح�س�ل ومل يخزن �ملاء!

]...[
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»ر�سالة من زم��ن �حل��رب«،  �أف��الم وه��ي:  �للقاء« ثالثة  »ب��ريوت  ل�  �م��ت��د�د�  عملت 

»ر�سالة من زمن �ملنفى«، و »�إليك �إىل من تك�ن«. هذه �لر�سائل �لثالث كانت م�جهة 

ن ب�سدد �النتهاء من  �إىل بع�سها، وهي يف ر�أيي تتمة لفيلم »بريوت �للقاء«. �أنا �الآ

ربعة  �الأ فالم  �الأ �لذي �سيك�ن، يف ظني، نهاية ملرحلة. هذه  ��سمه »خال�ش«  فيلم 

هي �سهادتي بطريقة من �لطرق عن هذه �ملرحلة.

]...[

�سافرت كثري�، لكن رحلة رج�عي �لنهائي �إىل بريوت كانت �أط�ل رحلة يف حياتي. 

عالن فقط عن نهايتها ال ينهيها.  قال�� �أن �حلرب �نتهت، ولكن كان و��سحا �أن �الإ

�س�ش �له�سة.  نهم بن�ها على نف�ش �الأ كنت �أعلم �أن هذه �لبنايات �سرتجع وتتهدم الأ

و لكني رجعت على كل حال ب�سبب �أوالدي وظرويف �آنذ�ك.

�آخر ه�  �إىل منفى  �لرحلة من مكان منفاك  كانت رحلة ذ�ت طابع خا�ش، فكانت 

وطنك، و ه� عك�ش �ملنفى متاما. �كت�سفت كم من �ل�سعب، وكم من �ل�ساعري يف 

نف�ش �ل�قت،�أن تك�ن منفيا يف بيتك، يف �رضيرك، يف �ملكان �لذي ولدت فيه. كان هذ� 

رومانتيكيا و�ساعريا و ملهما و حمفز�،

 وقد �أثمر يف ذلك �ل�قت فيلم »�إليك �إىل ما تك�ن«. �أخذت يف فيلمي مناذج ت�سبهني، 

�لذي  بالليل  �أ�سبه  �أنا  خر،  �الآ �لن�سف  وكاأنهم  �لليل،  يف  تعي�ش  �سخ�سيات  خلقت 

لئاً. ال زلت �أح�ش بط�ل هذه �لرحلة، ما ز�لت تر�فقني بعد  باإمكانه �أن يك�ن متالأ

م�سي 15عاما من نزويل من �لطائرة، و�أكرث �سيء يحز يف قلبي �أن �أوالدي �لذين 

رجعت من �أجلهم ال ي�جد لديهم خيار �س�ى �أن يغادرو� لبنان.
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دب العربي يف اجلامعة  عبا�س بي�سون �ساعر و�سحايف لبناين ولد يف جنوب لبنان عام ��19، در�ص الأ

كتاباته  يف  تناول  باري�ص.  يف  ال�سوربون  جامعة  يف  اأو�سطية  ال�رشق  والدرا�سات  بريوت  يف  اللبنانية 

عترب 
ُ
املوا�سيع ال�سيا�سية قبل اأن ينتقل اإىل ال�سعر وت�ستمل موؤلفاته ال�سعرية على ت�سعة جملدات، ي

بي�سون واحداً من اأكرث ال�سعراء العرب املعا�رشين اأهمية وهو يعمل يف ال�سحيفة اللبنانية ال�سفري يف 

وىل )حتليل دم( عام ��00. بريوت كمحرر ثقايف منذ عام 1997 وقام بن�رش روايته الأ

اإميان حميدان يون�س كاتبة روائية لبنانية لديها روايتان، )باء.... مثل بيت وبريوت( 1997، طبعة 

عام  الفرن�سية  اللغة  اإىل  وُترجمت  اللبنانية،  هلية  الأ احلرب  اأثناء  الن�ساء  عن  تتحدث  والرواية   ،
ّ
امل�رش

، التي تدور حول عائلة درزية لبنانية يف اأوائل القرن الع�رشين، 
ّ
ي( �001، طبعة امل�رش

ّ
��00، و )توت بر

جنليزية يف  ملانية )��00(، و�سوف ُتن�رش باللغة الإ وُترجمت اإىل اللغة الفرن�سية )حتت الطبع( واللغة الأ

اأوائل عام �007. هي باحثة تهتم بالق�سايا اللبنانية لفرتة ما بعد احلرب، وب�سكل رئي�سي بذكريات 

جنا�ص«  احلرب، ح�سلت منذ فرتة ق�سرية )حزيران/ يونيو �006( على �سهادة املاج�ستري يف »علم الأ

فراد الذين اختفوا اأثناء  مريكية يف بريوت ومو�سوع اأطروحتها كان عن ق�س�ص عائالت الأ من اجلامعة الأ

احلرب اللبنانية يف لبنان، واأجرت اأي�ساً عدة درا�سات عن التنمية والبيئة يف لبنان، و�ساركت يف كتابة 

يون�ص تعمل ك�سحيفة  اإميان حميدان  اجلبلية(.  )نكهاتنا  عنوانه  لبنان  الغذائي يف  الرتاث  كتاب عن 

م�ستقلة وتهتم ب�سكل رئي�سي بالق�سايا الثقافية والجتماعية، ومل تزل تن�رش املقالت والفتتاحيات يف 

ال�سحف اليومية واملجالت العربية منذ عام 19�9.

ربيع مرّوة ولد عام 1967 وهو ممثل وخمرج وكاتب م�رشحي لبناين يعي�ص يف بريوت، بداأ باإخراج اأعماله عام 

1990، وهو يعمل منذ عام �199 يف حمطة التلفزيون اللبنانية »امل�ستقبل« ككاتب وخمرج اأفالم ر�سوم 

متحركة ووثائقية ق�سرية. مّثل مروة واأخرج وكتب عدة اأعمال فنية منها )من يخاف التمثيل؟( و )البحث عن 

خري كان بالتعاون مع لينا �سانع.  موظف مفقود( و )بالروح بالدم( و )بيوخرافيا(، وهذا العمل الأ

لينا �سانع فنانة واأ�ستاذة م�رشح لبنانية ولدت عام 1966 وتقيم يف بريوت، مثلت وكتبت واأخرجت 

عدة اأعمال وعرو�ص للم�رشح منها )اإخراج قيد عائلي( و )الكرا�سي( و )م�ساك�سة(. تقوم �سانع بتدري�ص 

الدرا�سات امل�رشحية يف جامعة القدي�ص يو�سف يف بريوت ويف جامعة الروح القد�ص يف الك�سليك. يتناول 

داء.  كل من ال�سانع ومروة بالبحث التعريفات املختلفة للم�رشح والعالقة بني امل�ساحة وال�سكل يف الأ

وُتعالج اأعمالهما املو�سوعات الجتماعية ال�سيا�سية التي و�سعت حتت الطاولة يف املجتمع اللبناين.

فالم من املعهد الوطني العايل  حممد برهان علوية �سينمائي لبناين حاز على �سهادته يف �سناعة الأ

�سافة  فالم، بالإ لفنون امل�رشح وال�سينما يف بروك�سل )INSAS(، وقد قام علوية بتقدمي عدد كبري من الأ

وفيلم   )Affiche contre Affiche(اأفالم ق�سرية كفيلم ب�سنع  اأي�ساً  بيانه قام  اإليهم يف  اإىل امل�سار 

وىل يف مهرجان بروك�سل للفن وعلم  صص. وفاز فيلمه )ل يكفي اأن يكون الّلـه مع الفقراء( باجلائزة الأ

مري( الذي فاز بجائزة ال�سيناريو من وكالة التعاون  ثار عام 19�0، ويف العام نف�سه اأخرج فيلم )الأ الآ

الثقايف و الفني للدول الفرانكوفونية. عر�ص فيلمه )ما بعد حرب اخلليج( الذي اأخرجه بال�سرتاك مع 

باري�ص عام  العربي يف  العامل  الفيلم ملعهد  البندقية ويف مهرجان  اآخرين، يف مهرجان  اأربعة خمرجني 

�199 و 1993، وكان علوية ع�سواً يف جلنة حتكيم مهرجانات اأقيمت يف قرطاج، كرنفل، �سرتا�سبورغ 

خراج يف جامعة القدي�ص يو�سف يف بريوت ويف جامعة الروح القد�ص  �ص الإ
َّ
وخريبكا - الدار البي�ساء، ودر

- الك�سليك ما بني عام �199 و �000.
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فار�ش حّرام

يف �سباح �لثاين ع�رض من ني�سان عام 2003 عرفت �إن باإمكاين �رض�ء خم�ش ع�رضة   1  

كانت  متجر.  من  زجاج  ك�ؤو�ش  ��سرتي  كاأنني  وب�سه�لة،  و�ح��دة،  دفعًة  بندقية 

�لبندقية مبا يعادل دوالرين، و�مل�سد�ش  �له��ء؛  �سلحة ترتفع يف  �الأ �أ�س��ت باعة 

بثالثة، ويف جيبي ما يعادل ثالثني دوالر�ً. �سغط �أحد �ملتفرجني يدي م�سري�ً �إىل 

دبابة �سخمة تقف على بعد مئتي مرت تقريباً من �س�ق �لناهبني وقال: ه�ؤالء هم 

نظر، رك�ست جتاه عربة ح�سان تعرب �ل�سارع، تقلرُّ  مريكان. وقبل �أن �أ�ستدير الأ �الأ

ثمانية �أو ع�رضة �أ�سخا�ش، �ساألت ر�كبيها و�أنا �أهرول �إن كان�� ذ�هبني �إىل بغد�د، 

�لتاجي  �سارع  يق�سد  كان  و�سعدت.  �لعام«،  �ل�سارع  ن�سلك  »لن  �أحدهم  �أجابني 

�سمال بغد�د. 

ن ثالث �سن��ت، ولكن ال تز�ل يف نف�سي حر�رة ذلك �لي�م.  مرت على هذه �حلادثة �الآ

ن  ال ملا �أ�سابني فيه من �سدمٍة ب�سكل خا�ش، ولكن لداللة �أحد�ثه على ما يحدث �الآ

يف بغد�د. لقد م�سى حينها ثالثة �أيام فقط على �حتالل �جلي�ش �المريكي �ملدينة. 

منطقة  من  يل،  و�أخ�ين  زوجتي  من  �ملك�نة  �ل�سغرية  �أ�رضتي  �أخ��ذت  قد  وكنت 

و�لدي  منزل  �إىل  بغد�د)  من  �سماالً  كيل�مرت�ت  (�أربعة  �لتاجي  �سارع  يف  �سكناي 

�جلمه�ري  �حلر�ش  باأو�مر  بغد�د)،  من  �سماالً  كيل�مرت�ً  (ثالث�ن  �لطارمية  يف 

ربعني منزالً ب�ج�ب �ملغادرة، قال�� �إنَّ  �لعر�قي، �لذي �أبلغ جممعنا �ل�سكني ذ� �الأ

مريكان قد �قرتب�� كثري�ً من �ملنطقة، وقد حتدث فيها معركة كبرية. كان ذلك يف  �الأ

�إىل �رضكة هند�سية حك�مية �أعمل  �لر�بع من ني�سان، وكان �ملجمع �ل�سكني تابعاً 

م�ظفاً فيها، م�ؤلفاً من بي�ت خ�سب (كرفانات)، يف منطقة زر�عية، حماطاً ببي�ت 

مز�رعني، وب�سياج عازل.

بغداد    بغداد

العودة اإىل الّديار

الف�سل اخلام�ص

© اأ�سامة ر�سيد
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مريكان �لتاجي م�ساًء ليدخل��   بعد ثالثة �أيام -�أي يف �ل�سابع من ني�سان- عرب �الأ

دويَّ  �لطارمية  من  ��سمع  وكنت  حقيقية،  مقاومة  دون  من  �ل�سمال  من  بغد�د 

�النفجار�ت �ل�سخمة قرب منزيل يف �لتاجي، دون �أن �أت�قع �نهيار�ً �رضيعاً للجي�ش، 

مفكر�ً بكتبي �لتي جمعتها ط��ل خم�سٍة وع�رضين عاماً. يف �ل�سباح �أيقظني و�لدي، 

�أتطلع �إىل جتاعيد  �ل�سي�عي �ملتدّين، هام�ساً بكلمتني »�سقط �سد�م«. تخيلت و�أنا 

�ل�سدمة يف وجهه �إن كل �سيٍء يخ�سني �سيبد�أ من هاتني �لكلمتني، وتاأملت دقائق 

دبي �لعر�قي ممن  معدودة مئات �لكتاب و�ل�سعر�ء �لذين �سيختف�ن من �مل�سهد �الأ

�لبعث، دون ت�س�يغ فني و�إبد�عي ي�سفع  �رتبط ظه�رهم بثقافة �سد�م وحزب 

لهم. وقبل �أن �نه�ش من فر��سي �رَضَت يف نف�سي م�ساريع فنية وكتابية مل �حلم 

غادرو�  �لذين  �لكتاب  ع�رض�ت  وتذكرت  منية،  �الأ �لرقابات  خ�سية  قبل،  بكتابتها 

ذهني  يف  هند�سياً  تت�سع  حياتي  �أخذت  وب�رضعة  �سيع�دون.  �لذين  �سد�م،  بالد 

بعد �أن كانت مقت�رضة على �لبيت و�لعمل. 

تاأكد من �إن �لبيت  خبار و�أذهب �إىل �سارع �لتاجي الأ �نتظرت �أياماً قبل �أن �أعرف �الأ

ن تقلني باجتاهه عربة ح�ساٍن مع ثمانية �أو ع�رضة �أ�سخا�ش ال  مل ي�سبه �أذى، و�الآ

�أعرفهم. �خرتقنا ب�ساتني نخيل وبرتقال وعنب، يف طرق متعرجة حتا�سياً للق��ت 

مريكية. حتى بلغنا فرعاً من نهر دجلة. عربت مع �أربعة �أ�سخا�ش يف قارب �إىل  �الأ

�ل�سفة �لثانية، و�رِضُْت مع �لع�رض�ت خم�سة كيل�مرت�ت تقريباً حتى بلغنا �سارع 

مريكان يق�م�ن بدوريات فيه، وقال��  �لتاجي. قال لنا �ملعاك�س�ن يف �الجتاه �إن �الأ

�إنهم يفت�س�ن عمن لديه �سالح. وحني ر�أيت ع�رض�ت �ملد�فع و�لدبابات �لعر�قية 

من  بقي  من  �إن  �أدرك��ت  �جلن�د،  يدفن�ن  �ملناطق  �أه��ايل  و�إن  �ل��زرع،  يف  حمرتقة 

جري�ين قد قتل، و�إن منازلنا حمرتقة.

ن كيف متكنت من �لرك�ش  �أَخَذْت مالمح �ملجمع �ل�سكني تبدو من بعيد، وال �أعرف �الآ

برغم تعب �ل�سري م�سافة كيل�مرت تقريباً حني �أخربين �أحد �لذين لقيناهم �إن �لنا�ش 

ينهب�ن جممعاً �سكنياً على �ل�سارع �لعام. و�سلت �إىل منزيل ووجدت ثالثة �أ�سخا�ش 

يجرون مربدة �له��ء يف �لرت�ب، وملحت �مر�أة يف نافذة �ملطبخ. �ساألتهم ملاذ� فقال�� 

من. �أريتهم مفاتيحي �ساحكاً من �سغط �ل�سدمة فا�ستح��  �إن �لبيت ل�سابط يف �الأ

و��ستحيت من ��ستحيائهم و�ساعدوين على �إعادة �ملربدة �إىل �لد�خل.

�أجد فيه  �لبيت مل  كنت قد تزوجت قبل �سهر من �حل��رب، ومع ذلك حني دخلت 

بالكامل ونهبها  �لن�م �خل�سب  تفكيك غرفة  فقد مت  يدل على حد�ثة زو�ج��ي.  ما 

حتى كاأنها حلم، كما ُنِهبت هد�يا زوجتي وهد�ياي، ف�سالً عن ثالثة �أرباع �أثاث ما 

قبل �لعر�ش. ومل ي�سلم ب�سكل كامًل �إاّل كتبي �لتي كنت قد ر�أيت �أن �أخفي �لعزيز 

�ملهم منها حتت �رضير �لن�م، وطبعاً كنت �أحت�َّط من �ل�رضقة ال من �لنهب. لكّن 

�أعرفه - يقع بيته  �إن مز�رعاً  �لذي ُنِهَب كان �ل�رضيَر، وبقيت �لكتب. ملحت بعيد�ً 

�أن ي�ساعدين يف نقل بع�ش  ن. طلبت من ناهٍب  �الآ خلف �سياج �ملجمع - م�ج�ٌد 

�آخَر على ما بقي من �لبيت حتى ع�دتي،  كتبي �إىل منزل �ملز�رع، و�ئتمنت ناهباً 

ور�سي �الثنان ب�سفقة. و�سعت عدد�ً من �لكتب يف بطانية ن�م وطلبت من �لناهب 

�آخر يف تن�ر خبز حديدي ذي عجالت،  �أن يجرَّها يف �لرت�ب، بينما و�سعت عدد�ً 

و�رضنا معاً. �سادفنا ناهب�ن �آخرون ي�سحك�ن من نهبنا �لبخ�ش، وقال �أحدهم 

خذ دفعًة �أخرى من �لكتب، و�عتذر  »و�سلتم متاأخرين«. عدت من بيت �ملز�رع الآ

�لناهبان من �ال�ستمر�ر معي، و�ن�رضفا لنهب بي�ت جري�ين. متلكتني ذلك �لي�م 

�ساعتني  فيها  ظللُت  �لك�س�ل،  جل�سدي  قبل  من  م��تية  تكن  مل  ميتافيزيقية  ق�ة 

�إىل بيت �ملز�رع، تارًة يف �لرت�ب  �أغر��سي  �أجمع و�أنقل كتبي وما بقي من  تقريباً 

�أهايل  من  �ل�حيد  �مل�ج�د  وكنت   .
ّ
كتفي على  كبريين  بكي�سني  و�أخ��رى  ببطانية، 

�ملنطقة يف هذ� �حلفل. 

مريكان قد دخل�ها بعد، فهي وعدد  �إىل �لطارمية وو�سلت ليالً. مل يكن �الأ عدت 

و�ملقاتلني  �سد�م،  من  بقي  ما  �سيطرة  حتت  ت��ز�ل  ال  �لعا�سمة  �سمال  �مل��دن  من 

�ل�س�ريني و�لعرب. ر�فقني يف �لع�دة �ساب حدثني عن �إن رو�سيا تت��سل ب�سد�م 

�ل�اليات  �نتقام  خ�سية  ل��ه،  �سنعته  �ل��ذي  �لكهربائي  �ل�ساروخ  ي�ستعمل  ال  �أن 

�ملتحدة منها. وحني كانت وج�ه �لناهبني تعرب �رضيعاً يف ذهني �ساألته عن معنى ما 

يق�ل، و�أخذ ي�رضح يل �إنه �ساروخ ينفجر يف �له��ء خملفاً كهرباء �سخمة ت�سيب 

نهاك من �أن �أ�سحك �أو �أبكي.  �لطائر�ت ب�سعقاتها فت�سقط، ومنعني �الإ

بعد ع�رضة �أيام �لتقيت وعدد�ً من �أ�سدقائي على فكرة و�حدة: هي �إننا »جن�نا«،   2  

و�أ�س�سنا جماعة �أ�سميناها »ناجني«. وبالطبع مل نكن وحيدي �لنجاة ممن يكتب�ن 

ويفكرون، كما مل تكن »�لنجاة« من �حلرب وحدها، و�إمنا من عهد �سد�م �أي�ساً. 

ول وكان  بعد �أ�سب�ع قدمنا على �أنقا�ش م�رضح �لر�سيد �ملحرتق و�ملدمر عملنا �الأ

نكليزية،  �لعربية و�لكردية و�الإ باللغات  �لي�م نف�سه بياناً  م�رضحياً، و�أ�سدرنا يف 

وجه  �نتهى  �لذي  تنته.  مل  »�حل��رب  �أي��ام:  بعد  �سيحدث  مبا  وىل  �الأ عبار�ته  تنباأت 

بعد،  �لتحكم عن  �نتهت حرب  �أك��رث من غريه حربنا نحن.  بقي  و�ح��د منها. وما 

حرب �لقذ�ئف، و�بتد�أت حرب �لتحكم عن قرب، حرب �لروح و�حلب و�لكره، حرب 

ووجدنا  »حربهم«،  من  جن�نا  حيث  من  »نحن«  حربنا  �بتد�أت  و�لق�س�ة.  �حلنان 

ن �حلياة؟«. �أنف�سنا وجهاً ل�جٍه مع بع�سنا �لبع�ش. كيف ميكن �أن تك�ن �الآ

بعد عامني ون�سف تقريباً، من بيان »ناجني«، نظرت �أول مرة يف حياتي من �لطائرة 

�إىل بغد�د. �ساأغادرها ثالثة �أ�سهر يف رحلة �أدبية ثقافية مع �سديقي �لرو�ئي عبد 

-عند  �إننا  �ملجاور  �لكر�سي  يف  �سيدة  يل  قالت  حميطة.  لع���سم  �سالح  �ملح�سن 

ر�ش  ع�دتنا- لن جند �حلياة قد تغريت، و�بت�سمُت لها متفائالً، دون رد. كانت �الأ

�أعلى �سكل منزل و�حد  تاأخذ من  �ل�سكنية  حياء  �الأ ف�سيئاً،  �لنافذة �سيئاً  تبتعد يف 

حياء  ر��سي �لزر�عية بقع خ�رض�ء. ومع �رتفاع �لطائرة �أكرث كانت �الأ كبري، و�الأ
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خرى، بقعاً خ�رض�ء. ومل �أكن �دري �إن  �ل�سكنية برغم ما فيها من بناء تبدو، هي �الأ

كانت بغد�د قرية دون �أن �أدري �أو ال. 

زرت وعبد �ملح�سن دم�سق و�أنقرة و��سطنب�ل و�لقاهرة وبريوت، ر�أيت فيها �أول   3  

ول/ 2005.  مرة منذ عامني ون�سف �أنا�ساً يتمتع�ن بالليل، وعدنا يف كان�ن �الأ

لكنني قبل �أن �أذهب يف �لي�م �لتايل جلامعة بغد�د، تيقنت و�أنا ��ستمع من زوجتي 

�إىل ق�س�ش بغد�د �لتي يف غيابي، �إن كل �سيء ه� كما ت�ساءمت تلك �ل�سيدة: حياة 

فكار �سكله �ملاأ�ساوي �لدم�ي، بحيث غد�  �أكرث تفتتاً �أمام �حللم. وقد بلغ جتريد �الأ

م�سلَّماً به �أن يتقاتل طرفان ب�سبب »تناق�ش منطقي«، و�ن ُيحيل »ت�سّ�ر ما« حيّاً 

�سكنيّاً �إىل كتلة م�تى. ولقد �أدمت ِك�رُض �لزجاج �ملتطايرة من »�لرم�ز و�لكلمات« 

�رض�خ  ومن  ره��اب«،  »�الإ �رض�خ  �إىل  »�ملقاومة«  �رض�خ  من  �لفقر�ء:  �حلفاة  �أق��د�َم 

»�لعر�ق  ومن  »�الح��ت��الل«،  �إىل  »�لتحرير«  ومن  ن�سان«،  »�الإ ���رض�خ  �إىل  »�ل�طن« 

ه�  �لكهربائي  �ل�ساروخ  ذي  �ل�ساب  وعي  وغد�  �جلديد«.  »�لعر�ق  �إىل  �ل�سابق« 

وت�سخيم  �سط�رة  �الأ وعي  �أمن���ذج  �ملجتمع،  مب�سري  �ملتحكم  �ملعريف  من���ذج  �الأ

�لنخب  م�ست�ى  �إىل  ت�سل  متعددة،  ب�س�ر  متجلياً  �مل�ؤ�مر�ت،  ومنطق  »�أبطالها« 

�ل�سيا�سية و�لدينية.

ثقافياً: ه� نتاج طبيعي لدولة �سد�م قبل 2003 �لقروية، باقت�سادها �الرجتايل، 

ذي  وفكرها  �مل�سلحة،  مية  �الأ و�سلطتها  �لتلقيني،  وتعليمها  �لق�رضية،  وتن�سئتها 

�الجتاه �مل�سن �ل��حد. وه� نتاج �أي�ساً لع�دة �لنا�ش �ملعلنة �إىل �سكل »�جلماعات 

�لفكري  �لت�سابه  �سد�قات  �لقبيلة،  ���رضة،  (�الأ ك�يل  جارل�ش  ي�سميها  كما  ولية«  �الأ

لل�عي  »متدين«  ال  �أن  كا�سفني  حمت�سنني،  عليها،  منكفئني  و�لعقائدي..�لخ)، 

�الجتماعي، منذ قيام �لدولة �لعر�قية �حلديثة مطلَع �لقرن �لفائت. وما كان - ط��ل 

مر�حلها وتقلباتها - �إمنا ترّكز يف �أعماق �ل�سيك�ل�جيا �جلمعية، على �أن »�ملعتقد« 

ن�سان، و�أّن مقيا�ش �مل��طنة - منذ ع�رضينات �لقرن  ر�ش وال �الإ ه� »�ل�طن«، ال �الأ

�لع�رضين وط��ل �أكرث من نظام �سيا�سي - حتدده بريوقر�طية �لت�سابه �لعقائدي 

�لثقافة  جمال  يف  »�ل��ث���ري«،  و�لفن  دب  �الأ ح��اول  وما  غري.  لي�ش  يدي�ل�جي  و�الإ

مثالً، من َجْعِل »�ل�طن« قيمًة م�سرتكة ط��ل عق�د حلني جميء �سد�م، قد بدده 

�سد�م بفنه و�أدبه �لبهل��نيَّنْي. وت�سلمنا �ل�طن من يديه حمتالً، خمتزالً يف م�رضوع 

و�حد كان م�رضوعه. �إذ بني يديه فقط يك�ن هذ� »�ل�طن« ر�أ�َش �لقيم �الجتماعية 

�مل�سرتكة، وبعده �إمنا ه� فكرة جمرَّدة منا�ِسبَة لل�رض�ع و�الحرت�ب. 

�أ�ستمع ملحا�رضة عن ك�جيت� ديكارت، وكانت  �لتايل يف �ل�سف  جل�ست يف �لي�م   4  

�إ�سرتخاًء على  �ملا�سي، ت�سفي  �لعام  �ملعه�دة، كما كانت يف  �لطالب  م�ساك�سات 

�سبب  عن  �ستاذة  �الأ �ساألتني  �مل�ستمرة،  نفجار�ت  �الإ �أ�س��ت  و�سط  �ملحا�رضة 

ب��غ��د�د«،  �إىل حفل  »ع��دت  �ل��ط��الب مي��زح:  �أح��د  ق��ال  ب�سفري،  و�أخ��ربت��ه��ا  غيابي، 

�إن  �ستاذة وخرجا م�رضَعنْي،  �الأ �أذن  �بت�سمنا، ثم دخل �ساب ال نعرفه، هم�ش يف 

�ستاذة رئي�سة �لق�سم، وكان �خلرُب مقتَل �أحد طلبة �ل�سف ل�سبب طائفي. بكى  �الأ

بع�سنا، ومل يطل تاأثرنا �أكرث من �ساعة تقريباً، هي �لزمن �ملعتاد لتلقي �سدمة من 

هذ� �لن�ع. �إذ �لفعل �لالحق عبارة عن ق�سعريرة وج�دية: »رمبا �أك�ن �أنا �لتايل« 

ال تلبث �أن ت�سغط بال�ح�سة �لفردية على �ملرء، وتهبط به عميقاً �إىل �أدنى م�ست�ى 

يف  وبكيت  »ناجني«،  بيان  تنباأ  كما  نحن«  »حربنا  تذكرت  �الجتماعي.  �حلزن  من 

�ملغا�سل منهار�ً، وحني خرجت قلت لزمالئي �لطالب - وهم ي�سغرونني بع�رض 

من  �ملنزل  �إىل  ع�دتي  لدى  ��ستمعت  ممكناً.  �أم��ر�ً  ي��ز�ل  ال  »�ل�طن«  �إن  �سن��ت- 

مذياع �لبا�ش �ل�سغري �إىل �أخبار �لقتلة و�أخبار �ل�سيا�سيني، وكان �لر�كب�ن يتاأمل 

بع�سهم بع�ساً ويهمهم�ن بكلمات مهم��سة.  

مل يكن غريباً بالطبع �أن تق�م �أغلب �لرم�ز و�لنخب �ل�سيا�سية و�لدينية، �أنف�سها، 

ً �آمناً  يف �لعر�ق �لي�م برفد روح �لقتل �لقروية – �لبدوية، ودعمها، و�تخاذها ملجاأ

مل�ساريعها وتكتيكاتها. ذلك �إن �أغلب معار�سي �سد�م ممن ظهرو� �لي�م يف �مل�رضح 
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�ل�سيا�سي، و�ل�سيا�سي - �لديني، هم �سدى لطيف �سد�م نف�سه، و�إْن باختالف 

يك�رضون  من  هم  وقلة  �أك��رث.  ال  و�إعالمية  تكتيكية  �سباب  الأ و�ل��س�ح  �حل��دة 

ن. تقدم نف�سها على �إنها  هذه �لفكرة. قلة قليلة. ال يبدو تاأثريها و��سحاً حتى �الآ

نني  م�ساريع قياد�ت »حديثة« مبنية على م�سلمات »حديثة« بهذ� �لعامل �حلديث. والأ

مل يف ك�مٍة من �لق�ش، فاإنني �نظر �إىل  �أن �أجد �الأ �أن �أعرف ملاذ� -  تعلمت - دون 

دباء و�ملثقفني و�لفنانني  �الأ �إنهم ي�سرتك�ن مع قلٍة من  �ل�سيا�سيني  �لقلة من  هذه 

(برغم �لتعار�ش �ملعتاد يف �لطبيعة و�خلطاب بني �لطرفني) باأنهم �مل�ستقبل �ملمكن 

ملا يحدث يف �لعر�ق، ال حا�رضه.   

�أ�رضح هذ�  فاإنني ما زلت  �لق�ش،  مل يف ك�مٍة من  �الأ �أجد  �أن  �أي�ساً  نني تعلمت  والأ  5  

يتخلل �رضَح  و�أحياناً  بد� ذلك ممكناً.  و�أعلق عليه كلما  �ل�سغرية،  �رضتي  مل الأ �الأ

�إن �خليال ه�  ، فاأخربهم 
َّ
�أم��ام عيني �لذي يعك�ش مر�آته  �ل��قع  م��ل خجلي من  �الأ

�أخ��رى، مقيماً يف  �لناجني مرة  �إن كنت �ساأك�ن و�ح��د�ً من  �أ�سك  �ل�حيد، ثم  �حلل 

منزيل نف�سه �لذي نهب قبل ثالثة �أع��م، حميطاً �إياه بعدة حتّ�طات، ال من �ل�رضقة 

هذه �ملرة، و�إمنا �لقتل، وطبعاً لي�ش من بني هذه �لتحّ�طات وج�د �سالح عندي. 

وال باأ�ش �أن تر�ودين فكرة �إنني كنت �قدر �أن ��سرتي ي�ماً ما خم�ش ع�رضة بندقية 

دفعًة و�حدة، و�أن تن�ساأ كل م�ساء -مع �أ�س��ت �إطالقات ليل بغد�د- حرب �سغرية 

حب  ن��دم  بالرتفع،  �ل��ن��دم  فيها  يختلط  حم���ددة،  غ��ري  عاطفة  تذكيها  �ل��ن���م،  قبيل 

�لبقاء وترفع �ل�ساعر، من �أن �أ�سرتي بندقيًة �أد�فع فيها عن نف�سي و�أ�رضتي، و�ن 

��ستخدمها بالفعل. بني �ل�س�ؤ�لني: »ملاذ� �أدع غريي يقتلني؟« و »هل متكنني يد�ي من 

�لقتل؟«..... هذه �حلرب �لذ�تية �ل�سغرية، �لتي ينت�رض جن�دها �خلائف�ن يف �ل�سق 

�لرفيع بني و�سادتي وو�سادة زوجتي، حرب �خل�سمني َذَوْي �الجتاه �ل��حد، هي 

يف  و�سيم�سي  »قروّييها«.  �إز�ء  يف  بغد�د،  »مدنيي«  من  بقي  من  عند  �سائعة  حرب 

ظني وقت ط�يل، مليٌء بالدم و�لدم�ع، حتى يقدر »مدنيّ� بغد�د« -�ل�سيا�سي�ن 

�جلدد و�ملثقف�ن �جلدد- من تفكيك هذه �لقرية �ملرت�كمة �لتي نعي�ش فيها �لي�م، 

ثم �سناعة مدينة �أخرى منها. من يدري؟ رمبا �سينج� �آخرون غرينا ذلك �لي�م، 

وي�سدرون بيان »ناجني« �آخر، يق�ل�ن فيه من دون تلّفٍت: »�إن �حلرب قد �نتهت«.

د
ي
س
�

ر
ة 

م
سا

�
 اأ

©



110111

املوؤلفون

ام مواليد �197 - النجف - العراق.
ّ
فار�س حر

دبية«.  »اآفاق عربية« و«الطليعة الأ
ّ
1999 - �003: عمل م�رشفا لغويا يف جملتي  •

1999 - ��00 كتب اربع م�رشحيات:  •
نه ل يوجد �ساي اأ�سالً. اأكرثُ من اإبريق،  1 - ) زيد وعمرو ل ي�رشبان ال�ساي يف ال�سالة ول يف املطبخ لأ

واأكرث من كوب، واأكرث من اإن�سان، ول يوجد �ساي اأ�سالً - 1999(

�سباٍب كثرية - �000( � - ) �سلمى ت�سكت لأ

3 - ) كيف ن�سمعهم... اأجب ��00(

� - ) مل يكن يف املنزل الذي ق�سيت فيه اأجمل اأيام حياتي... اإل ثالث غرف - ��00(

�003: اأ�س�ص يف بغداد، مع عدد من املثقفني العراقيني »جماعة ناجني للثقافة والفنون«.  •
��00: �سارك يف كتابة �سيناريو الفيلم العراقي ال�سينمائي »غري �سالح« مع املخرج عدي ر�سيد   •

والفنان حيدر حلو.

ة واحدة« يف 
َّ
ول »مر الأ ال�سعر واأ�سدر ديوانه  العربي يف جمال  بداع  ال�سارقة لالإ ��00: فاز بجائزة   •

مارات العربية املتحدة. دولة الإ

يدر�ص حالياً الفل�سفة يف جامعة بغداد.  •

عبد املح�سن �سالح· مواليد 1969 - النجف - العراق.

�سبانية من جامعة بغداد. دب واللغة الإ 1990 ح�سل على �سهادة البكالوريو�ص يف الأ  •
��19 - 1990 عمل ممثالً م�رشحياً يف اأكرث من ع�رشة عرو�ص م�رشحية.  •

�003م عمل رئي�ص حترير جملة )ينابيع( ال�سادرة عن موؤ�س�سة احلكمة للثقافة يف النجف.  •
ملاين- ذاعي الأ ��00 - ��00م عمل مرا�سالً اإذاعياً لربنامج )النتخابي( �سمن برنامج التعاون الإ  •

العراقي امل�سرتك.

دباء والكتاب العرب. دباء والكتاب العراقيني، وع�سو يف الحتاد العام لالأ ع�سو يف الحتاد العام لالأ  •
من�سقاً  حالياً  عالم، واملجتمع املدين ويعمل  الإ التدريبية يف جمال  ال�سهادات  حا�سل على عدد من   •

ملنظمات املجتمع املدين.

وىل. �سارف على اإنهاء كتابة روايته الأ  •
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كلمة �صكر

مل يكن لهذ� �لكتاب �أن يظهر ل�ال دعم �سديقينا �آنيا ف�للنربغ، وكال�ش غلينيفينكل، 

خري ف�سالً  فقد بذال جه�د�ً خمل�سة، وحقيقية لل��س�ل بهذ� �لكتاب �إىل غالفه �الأ

بذلك من فكرة  فنياً، وثقافياً؛ فتح�ل  �لكتاب  �لبالغ على م�ست�ى  عن حر�سهما 

�إىل حقيقة.. فهما �ل�سديقان �لر�ئعان �للذ�ن عرفناهما من قبل، وخربنا ما فيهما 

فكار �ملخل�سة، و�لعمل  عالمي �لعر�قي باالأ من تطلع د�ئم لرفد �ل��قع �لثقايف، و�الإ

�لتي مّت ت�جيهها  �لدع�ة  �لكلمات لي�ست كافية لن�سكرهما على  �إن هذه  �لدوؤوب. 

�إلينا من قبلهما للقيام بهذه �لرحلة �لر�ئعة �لتي �سملت �أربعة بلد�ن حتيط ببلدنا 

�لعر�ق، وما كان لكاتبني عر�قيني - عا�سا د�خل �لعر�ق ظروف �النقطاع �لثقايف، 

دبي عن زمالئهم يف �لبلد�ن �ملجاورة - �أن يحققاها منفردين.   و�الأ

كما ن�د �أن نعرب بال�سكر، و�المتنان ل�سديقتنا دينا فق��سة �لتي ��سطلعت مبهمات 

عديدة يف �لتحرير كان من �سمنها �لت���سل �لد�ئم معنا، ومع �أفكارنا عرب �لربيد، 

خال�ش. وعرب �لهاتف باأ�سل�ب غاية يف �ملهنية، و�لدقة، و�الإ

يف  ر�فق�نا  �لذين  مل��ان  و�الأ �لعر�قيني  �سدقائنا  الأ خا�سة  ب�س�رة  �سكرنا  ونقدم 

من  �للقاء�ت  لتلك  قدم��  مبا  لقاء�تنا،  �سا�سية:  �الأ مادته  فيلم  لت�س�ير  رحلتنا، 

و�سديقتينا  ر�سيد،  ع��دي  �لروحي  ب�رضيكنا  ب��دء�ً  �ملهمة.  و�أفكارهم  جه�دهم 

ميالين رينج وبتينا �س�للر، و�سديقينا �أ�سامة ر�سيد ومر�د عط�سان. و�إّننا لنجد 

يف  �أ�سهم  من  جميع  تذكر  �أن  عن  خمجل  ب�سكل  ت�سيق  �مل��ح��دودة  �ل�سط�ر  ه��ذه 

تك�ين ون�رض هذ� �لكتاب: من �أ�سدقائنا يف فريق �لتحرير و�حد�ً و�حد�ً، و�أ�سدقائنا 

دباء، و�لفنانني، و�ملثقفني �لذين قابلناهم، و�أجرينا معهم لقاء�ت مهمة �أ�سافت  �الأ

�لثقافي�ن  دالّء  �الأ �أ�سدقاوؤنا  ل�ال  ت�جد،  �أن  �للقاء�ت  لهذه  يكن  ومل  �لكثري.  لنا 

�ملخل�س�ن، و�ملرتجم�ن �لر�ئع�ن. 

مل��ان��ي��ة  �الأ �إي����ربت  ف��ري��دري�����ش  م�ؤ�س�سة  ن�سكر   - وب��ع��ده  ه���ذ�،  ق��ب��ل   - �أّن��ن��ا  غ��ري 
 

�لكتاب،  �لرحلة، وهذ�  �ملت���سل لتلك  لدعمها   Friedrich Ebert Foundation

وهي �مل�ؤ�س�سة �لتي د�أبت على دعم ثقافتنا �لعر�قية مب�ساريع، وبر�مج طاملا كانت 

تفتقر �إليها.

�سكر�ً لكل من �أ�سهم يف هذ� �لكتاب بعمل، �أو فكرة، �أو ت�سجيع.

فار�ش حّرام وعبد املح�صن �صالح




