 12ثقافة وناس
خمس
سنوات
بيار أبي صعب
ّ
األساسية التي لم يحد
املبادئ
عنها جوزف سماحة في تجواله
الفكري واملهني ،راهنة أكثر من
أي وقت .فهمه لجوهر الصراع،
بوصلة لكثيرين ،وعدسة لقراءة
ّ
العربية
املواجهات املقبلة .املرحلة
ّ
برؤيويته ،وتستدعي قدرته
تطالب
على التأليف بني روافد ومراجع
ّ
ظاهريًا،
واعتبارات متضاربة
متكاملة إذا أصخنا السمع إلى
بشدة
حركة الواقعّ .نفتقد اليوم ّ
التحليلية ،ومقدرته على
نظرته
االستشراف .ونحاول أن نستلهم
ذلك املوقف الهادئ ،القائم على
ّ
ّ
وحس نقدي ،وانفتاح
طبقي،
وعي
ثقافي ،واملستند إلى مخزون
معرفي ،وسعة اطالع ،ومراقبة
دقيقة للحدث ،وانشغال بآخر
طروحات املرحلة ونقاشاتها.
كال ليس زعيمًا وال شيخ طريقة،
تقدمي
بل صحافي عربيّ ّ ،
أحب الحياة،
وكوسموبوليتي،
وراهن على الحداثة ،وجمع بني
ّ
القومية واالنتماء األممي،
الصحوة
بني النهج املطلبي التغييري وخيار
املقاومة .على الفايسبوك ،استعاد
أحد أصدقاء الجريدة من كتاباته
هذه الكلمات« :التناقض بني األمة
العربية واسرائيل هو تناقض غير
قابل للحسم إال بانتصار أحد
الطرفني .سيمتد الصراع وتتغير
أشكاله وتتحول وتتكيف .يمكن
لهدنات أن تحصل ،ولوقف إطالق
نار أن ينفذ ولـ«سالم» أن يعيش
بعض الوقت .لكن هذه محطات
ال تغير من األمر شيئًا .ال مجال
للتعايش بني تصورين للمنطقة».
خمس سنوات ّ
مرت على اغفاءته
األخيرة في لندن ،وكل املواعيد
املفتوحة التي تركها خلفهّ ،
وأولها
«األخبار» التي تشق طريقها اليوم
ّ
في ّ
اللجة الهائجة بثقة وشجاعة.
خمس سنوات ،ونحن نطرح
السؤال نفسه :ماذا كان ليكتب أو
يفكر في هذه اللحظة؟ وفي قلب
ّ
تلف املنطقة اآلن،
الدوامة التي ّ
يعود السؤال ،فيخالجنا شعور
بأن جوزف اختار بعناية «توقيت»
انسحابه.
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جدل

سلمى الخضراء الجيوسي
ثرثرة فوق «نوبل»
نجيب محفوظ يعود إلى الواجهة
الفلسطينية
الزوبعة التي أثارتها تصريحات الناقدة والشاعرة
ّ
ّ
ّ
بشأن «عميد الرواية العربية» ،لن تهدأ على ما يبدو .كتاب ونقاد ردوا
على صاحبة «الشعر العربي الحديث» املستاءة من املشهد
الشعري الراهن
القاهرة ــ سيد محمود
ال�ت�ص��ري�ح��ات ال �ت��ي أع�ل�ن�ت�ه��ا سلمى
ال � �خ � �ض � ��راء ال� �ج� �ي ��وس ��ي م� �ن ��ذ أي � ��ام
أث��ارت ردود فعل كبيرة ف��ي أوس��اط
ّ
ال �ن �ق��اد وال �ك��ت��اب ف��ي م�ص��ر وال�ع��ال��م
العربي .في لقاء مع ملحق «شرفات»
الثقافي التابع لجريدة «ع�م��ان» في
م �س �ق��ط ،ك�ش�ف��ت ال �ش��اع��رة وال �ن��اق��دة
ّ
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة امل� �ع ��روف ��ة ّأن ن�ج�ي��ب
م �ح �ف��وظ ل ��م ي �ك��ن ي�س�ت�ح��ق «ج� ً�ائ��زة
ن��وب��ل ل�ل�آداب» ( ،)1988مضيفة« :ال
أعتبر محفوظ كاتبًا ممتعًا ،وليس
روائ� �ي ��ًا ع�ظ�ي�م��ًا ع �ل��ى أي ح� ��ال ،رغ��م
أن��ه أرس��ى ق��واع��د ال��رواي��ة العربية»،
ّ
مؤكدة أن أمني معلوف أكثر إمتاعًا.
ّ
وتابعت إن أحد أعضاء لجان تحكيم
«نوبل» ممن كان يمانع حصول أديب
عربي على الجائزة دخل املستشفى
ف��ي السنة ال�ت��ي حصل فيها «عميد
الرواية العربية» على «نوبل» .وهكذا
ش ��اءت امل �ص��ادف��ة أن ي �ت� ّ�وج صاحب
«أوالد حارتنا» بالجائزة السويدية.
ال �ش��اع��ر وال� �ن ��اق ��د امل� �ص ��ري ش�ع�ب��ان
يوسف رأى أن تصريحات الجيوسي
اس� � �ت� � �م � ��رار ل � �ح � �م �ل�ات ت� � �ع � � ّ�رض ل �ه��ا
ً
محفوظ منذ س �ن��وات .وض��رب مثال
ّ
إدوارد ال �خ��راط ال ��ذي ّ ق��ل��ل م��ن قيمة
ّ
ص��اح��ب «زق � ��اق امل � � ��دق» ،م�ع�ت�ب�رًا أن
ّ
ّ
م��وه�ب�ت��ه م�ت��وس�ط��ة وم ��ؤك� �دًا أن َم��ن

يستحق «نوبل» عربيًا هو أدونيس
وال � �خ� ��راط ن �ف �س��ه .وت ��اب ��ع« :ك� ��ل ه��ذا
نستطيع أن نضع ل��ه سياقًا .أم��ا ما
ج � ��اءت ب ��ه ال �ج �ي��وس��ي ف �ه��و ّع�ج�ي��ب
وغريب ومريب .حني تقول إنه ليس
ممتعًا ،فهذه مسألة نسبية ،تختلف
م ��ن ق � ��ارئ إل� ��ى ق � ��ارئ آخ � ��ر ،ول�ي�س��ت
أحكامًا نقدية بقدر ما هي انطباعات،
تفتقر ّ ال��ى الرصانة والدقة العلمية.
ك�م��ا أن �ه��ا ت�ع�ق��د م �ق��ارن��ة ب�ي�ن��ه وب�ين
أم�ين معلوف م��ع اختالفهما ف��ي كل
ما يكتبانه .هذه ّاملقارنة غير مجدية
نقديًا وفكريًا ،لكنها مجدية إعالميًا
الن� �ت� �ش ��ال ال� �س� �ي ��دة ال� �ج� �ي ��وس ��ي م��ن
أعماق النسيان .وه��ذه هي رقصتها
األخيرة في مجال اإلعالم».
ّ
ال� ��روائ� ��ي ال� �ع ��راق ��ي ع �ل��ي ب� ��در ش��ك��ك
ف��ي صدقية تصريحات الجيوسي،
ّ
الفتًا ال��ى أن أرشيف «ن��وب��ل» أصبح
ّ
مكشوفًا منذ عام  ،2000واألرج��ح أن
لجنة ال�ج��ائ��زة ق � ّ�ررت منحها ل�لأدب
العربي في  .1988وطلبت من أساتذة
قسم اللغة العربية في عشر جامعات
ع��امل �ي��ة ت��رش �ي��ح أس � �م� ��اء ،ف��رش �ح��وا
اثنني :نجيب محفوظ وأدونيس .في
ب��ادئ األم��ر ،كانت اللجنة تميل إلى
أدونيس .يومذاك ،لم يكن هناك سوى
كتاب واح��د منشور باإلنكليزية عن
نجيب محفوظ ه��و ك�ت��اب اليهودي
م��ن أص ��ل ع��راق��ي س��اس��ون س��وم�ي��خ.

نجيب
محفوظ

ألدونيس حصة أيضًا
في حوارها مع «شرفات» ،قالت الجيوسي (1928
ّ
ّ
ــ الصورة) إن أدونيس يستحق «نوبل» ،لكنه «باع
قضيته عندما اتخذ مذهبًا من ّ
سب وشتم الثقافة
العربية منذ زمن طويل» .وأعربت عن استيائها من
واقع املشهد الشعري العربي ،وكررت شكواها من
عدم دعم األنظمة العربية ملشروعها «بروتا» الذي
يهدف إلى نقل األدب العربي إلى االنكليزية.

ب�ع��ده��ا ،بعثت لجنة «ن��وب��ل» زوج��ة
ال� �س� �ف� �ي ��ر ال � �س� ��وي� ��دي ال � �س ��اب ��ق إل ��ى
القاهرة ،واتصلت بأشخاص معينني
كاملترجم املعروف دينيس جونسون
دايفس الذي كان يعيش في القاهرة،
وطرحت أمامه ثالثة أسماء :أدونيس
ون �ج �ي��ب م �ح �ف��وظ وال �ط �ي��ب ص��ال��ح.
ّ
أج��اب�ه��ا أن ال�ط�ي��ب ص��ال��ح ل��م يكتب
ش�ي�ئ��ًا م�ع�ت�ب�رًا س ��وى رواي� ��ة واح ��دة،
وأدون �ي��س ع�ص� ّ�ي ع�ل��ى ف�ه��م ال�ع��ام��ة،
رغ��م هيبته كشاعر .نجيب محفوظ
ه��و الوحيد ال��ذي يملك ه��ذا اإلنتاج
املعتبر باللغة العربية واملقروء على
ّ
ن�ط��اق واس ��ع .األرج ��ح أن ه��ذا ال��رأي
هو الذي ّ
صوب نظر اللجنة باتجاه
م� �ح� �ف ��وظ» .وي �خ �ت��م ص ��اح ��ب «ب��اب��ا
ّ
س��ارت��ر» أن محفوظ واح��د م��ن أكبر
األدباء بشهادة أبرز نقاد األدب.
م� ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ي� � ��رى ال� �ك ��ات ��ب امل� �ص ��ري
ّ
ال�ش��اب ط��ارق إم��ام أن م�ح�ف��وظ ليس

ف��وق ال�ن�ق��د ،وال ت�ت�س��اوى أع�م��ال��ه في
أه�م�ي�ت�ه��ا وث�ق�ل�ه��ا وأدب �ي �ت �ه��ا ،و«م��ن
ح��ق أص �غ��ر ق� ��ارئ ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ول �ي��س ن��اق �دًا ـــــ
أن ي� ��راه ك��ات �ب��ًا ردي �ئ��ًا ل��و أراد» .لكن
املشكلة «تكمن ّف��ي صدقية م��ا قالته
ال �ج �ي��وس��ي» ب��أن �ه��ا م�ن�ح�ت��ه «ن��وب��ل»
ب�ع��دم��ا ك�ت�ب��ت ع�ن��ه ت�ق��ري�رًا ب �ن� ً
�اء على
الجائزة« .حتى لو كان ذلك
طلب لجنة ّ
صحيحًا ،إال أن ��ه ال يعلن ع�ن��ه بهذه
ال�ط��ري�ق��ة امل�ج��اف�ي��ة ل�ل�ي��اق��ة .بالنسبة
إل� ّ�ي ،ه�ن��اك ش��يء ن��اق��ص ف��ي تصريح
الجيوسي ال أعرفه ،ما الذي استفزها
لتقول ذلك؟ وملاذا اآلن؟ ال أعرف .لكني
ب��ال�ت��أك�ي��د ض��د ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة وأراه ��ا
غير أخالقية وغير ناضجة».
ال� �ش ��اع ��ر امل� �غ ��رب ��ي ن �ج �ي��ب خ� � ��داري
ان��ده��ش م��ن تصريحات الجيوسي:
«ال ن��دري ما ال��ذي نصدقه في ادع��اء
الجيوسي .لكن ما نتعلمه من قراءة
ّ ّ
ال �ت��اري��خ أن ل �ك��ل األح� � ��داث ال�ك�ب�ي��رة

حريات

النظام السعودي يواصل ترهيب المثقفين
مريم عبد اهلل

الشاعر واملصور حبيب علي املعاتيق

«نحن ن��واج��ه إره��اب��ًا ج��دي�دًا» ه��ذا ما
ص� ّ�رح به أخيرًا مسؤول سعودي في
وزارة الداخلية في الوقت الذي بدأت
فيه السلطات األمنية باعتقال العديد
ّ
م ��ن امل �ث �ق �ف�ين وال� �ك ��ت ��اب وال �ن��اش �ط�ين
خ �ص��وص��ًا ف��ي ب �ل��دة ال�ق�ط�ي��ف (ش��رق
ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة) ال � �ت� ��ي ت� �ش� �ه ��د ح ��راك ��ًا
اح �ت �ج��اج �ي��ًا م �ن ��ذ أش � �ه� ��ر .ح �م �ل��ة ل��ن
تنتهي قريبًا ،إذ قامت مجموعة من
رج��ال األم��ن ال�س�ع��ودي ي��وم األرب�ع��اء
امل��اض��ي ب��اع �ت �ق��ال ال �ش��اع��ر وامل �ص��ور
ال �ف��وت��وغ��راف��ي ح�ب�ي��ب ع�ل��ي املعاتيق
م��ن م�ق��ر ع�م�ل��ه .وق ��د ان�ق�ط�ع��ت أخ�ب��ار
امل�ع��ات�ي��ق ،وال ي �ع��رف أح��د ح�ت��ى اآلن
مكان اعتقاله .مع ذلك ،تداولت املواقع

االل�ك�ت��رون�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة خ�ب�رًا م�ف��اده
ّ
أن س �ب��ب اع �ت �ق��ال��ه ه ��و إ ُش ��راف ��ه على
«شبكة فجر الثقافية» (أغلقت أيضًا
يوم األربعاء بعد اعتقاله) التي تعنى
ب��أخ�ب��ار ثقافية واج�ت�م��اع�ي��ة محلية.
أخبار
وكانت الشبكة قد بدأت بنشر ّ
وصور عن الحراك القطيفي ..علمًا أنها
تعتبر املاكينة اإلعالمية للشيخ عبد
الكريم الحبيل ال��ذي يناهض منهج
السلطة القمعي ف��ي خطبه الدينية.
أم� ��ا امل �ع��ات �ي��ق ف�ي�ع�ت�ب��ر م ��ن ال �ش �ع��راء
امل � �ع ��روف �ي�ن ف� ��ي امل� �ن� �ط� �ق ��ة ،وص ��اح ��ب
أول تجربة شعرية ف��وت��وغ��راف�ي��ة في
امل�م�ل�ك��ة ،م ��زج ف�ي�ه��ا ب�ي�ن ال�ش�ع��ر وف��ن
ال�ت�ص��وي��ر .تجربة ش��اه��دن��اه��ا ضمن
معرض فني في منطقة الشرقية ،وفي
دي � ��وان ش �ع��ري ح �م��ل ع �ن��وان «ح��زم��ة

وج � ��د» ( )2008ل �ق��ي ص ��دى إع�لام �ي��ًا
واسعًا في الكثير من ال��دول العربية.
ّ
إذًا ،إن � ��ه اس �ت �م��رار ل�ح�م�ل��ة ممنهجة
ي �ق��وده��ا ال �ن �ظ��ام ال �س �ع��ودي لتقييد
ال � �ح� ��ري� ��ات ال �س �ي ��اس �ي ��ة وال �ث �ق ��اف �ي ��ة،
والتضييق على الناشطني واملثقفني
ال� ��ذي� ��ن اح� �ت� �ج ��وا ب� �ص ��وت ع � ��ال ع�ل��ى
ع�م�ل�ي��ات ال�ق�م��ع ف��ي ال�ق�ط�ي��ف .مرحلة
ال�لاع�ق�لان�ي��ة ال�ت��ي دخ�ل�ه��ا ال�ن�ظ��ام مع
حمالت االعتقال التي شملت مثقفني
ل ��م ي �ع��د ي �ع��رف م �ص �ي��ره��م ،ق��اب�ل�ت�ه��ا
اح � �ت � �ج � ��اج � ��ات شُ� �ع� �ب� �ي ��ة ع � �ل� ��ى ه� ��ذه
امل �م��ارس��ات .وق��د أن�ش�ئ��ت ال�ع��دي��د من
ال�ص�ف�ح��ات ع�ل��ى امل��واق��ع االجتماعية
للمطالبة ب��إط�لاق س ��راح الناشطني
في الوقت ال��ذي تشتد فيه مناشدات
املثقفني للمنظمات الحقوقية املحلية

والدولية للمطالبة ب��اإلف��راج السريع
ع ��ن امل �ع �ت �ق �ل�ين .اع �ت �ق��ال ح �ب �ي��ب علي
امل �ع ��ات �ي ��ق ل �ي ��س األول ف� ��ي س�ل�س�ل��ة
اع� �ت� �ق ��االت ض �م ��ت ال �ك ��ات �ب�ي�ن ح�س�ين
العلق ،وحسني اليوسف اللذين أطلق
سراحهما الحقًا ..فيما ال يزال الناشط
فاضل املناسف والكاتب نذير املاجد
رهن االعتقال.
ال �ن��اش��ط ال �ح �ق��وق��ي ال �س �ع��ودي ول�ي��د
ّ
س �ل �ي��س ي �ع��ل��ق ع �ل��ى ق �ض �ي��ة اع �ت �ق��ال
امل �ث �ق �ف�ين ف ��ي ات� �ص ��ال م ��ع «األخ� �ب ��ار»
ً
قائال« :ج��زء من اعتقالهم هو اعتقال
ل�ح��ري��ة ال� ��رأي وال�ت�ع�ب�ي��ر ف��ي اململكة.
بعد القتل ال��ذي راح ضحيته العديد
من شبابنا ،كثرت االعتقاالت التي لن
تكون نتيجتها سوى زيادة االحتقان
الشعبي».

