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فيسبوكيات

القارئ أذكى مني
¶ رغ ــم الـعــديــد مــن األس ـم ــاء ال ـشــابــة ،إال
أن امل ـش ـهــد الـ ـس ــردي ف ــي ال ـج ــزائ ــر يـبــدو
بطيئًا نـسـبـيــا ...وال ت ــزال أسـمــاء مكرسة
فــي الـ ـص ــدارة ...واسـيـنــي األع ــرج وأحــام
مستغانمي ...ما رأيك؟
ـ ـ ـ ـ لـ ـه ــذا ع ـل ــى األس ـ ـمـ ــاء ال ـش ــاب ــة كـمــا
وصـفـتـهــا أن تـجــد لنفسها مـخــرجــا،
ولكن أال تعتقد أيضا أن الخلل ربما
ي ـك ــون ف ــي ن ـص ــوص هـ ــذه األسـ ـم ــاء؟
س ــأك ــون ص ــري ـح ــا ،مـ ـ ــاذا ي ـم ـك ـنــك أن
تنتظر مــن كــاتــب يظهر إلــى الساحة
وهو موقن أنه أقل مستوى من أحالم
وواسـيـنــي وي ـصــرح بــذلــك أو يسعى
بأي طريقة للحصول على شهادتهما
فيه .آخــر ما قرأته مثال ،غــاف كتاب
روائ ـ ــي وض ــع جـمـلــة نـسـبـهــا ألح ــام
مـسـتـغــانـمــي ت ـق ــول ف ـي ـهــا إنـ ــه كــاتــب
ش ــاب واع ــد .هــل تعتقد مـثــا أن هــذا
يؤمن بنفسه ويمكنه املنافسة؟
ّ
¶ ما حقيقة صداماتك الكثيرة مع الكتاب
وحتى املسؤولني الجزائريني؟
ـ ـ تمنيت أن أقــول لك إن خالفاتي مع
هــؤالء سببها فكري أو إيديولوجي،
أو هـ ـ ــي فـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق مـ ـن ــافـ ـس ــة مـ ــا.
ت ـم ـن ـي ــت ذلـ ـ ــك ح ـ ـقـ ــا ،ول ـ ـكـ ــن األمـ ـ ـ ــر ال
عالقة له بالفكر أو املنافسة أو حتى
اإليــديــولــوجـيــا .أعـتـقــد أن صــدامــاتــي
ف ــي جـمـيــع تـمـظـهــراتـهــا ه ــي تــرجـمــة
بــدائ ـيــة ل ـل ـصــراع األب ـ ــدي ب ــن الـجـيــد
والرديء ،بني الكاتب ومدعي الكتابة.
صـ ـ ـ ــراع ي ـ ـصـ ــور الـ ـ ـه ـ ــوة ب ـ ــن م ـ ــا هــو
حاصل وما يجب أن يكون.
ل ــأس ــف ،ب ـس ـبــب ت ــراك ــم الـ ـ ـ ــرداءة في
األدب الجزائري ،وخاصة في الرواية،
وان ـح ـس ــار دور امل ـث ـقــف ال ـن ـق ــدي في

الواقع الثقافي في الجزائر ،أصبحت
ال ـس ـل ـطــة ف ــي ال ـج ــزائ ــر ت ـيـ ّـســر جميع
السبل لكل من ّ
يعبر عن انبطاحه وال
مباالته ،سواء كان جيدا أو رديئًا .مع
الوقتُ ،منح امتياز خــاص ألي رديء
يعبر عن سعادته ورغبته في استمرار
الوضع على ما هو عليه .هكذا وجدت
الساحة الثقافية في الجزائر نفسها
ّ
ره ـي ـنــة لـ ـه ــؤالء ،وخ ــاص ــة أن املـثـقــف
النقدي أو الحقيقي كما أصفه بسبب
اإلقصاء املستمر اختار أحد سبيلني:
الصمت والحيادية أو االنبطاح بكل
ما يعنيه من ذلك قبوله لريادة الرديء.

اعتبار الحبكة البوليسية
درجة ثانية يدل على
تخلف سردي واضح
ف ــي ك ــل ف ـت ــرة ،ت ـقــدم الـسـلـطــة واج ـهــة
ثـقــافـيــة وأدب ـي ــة ت ـخــدم ه ــذا ال ـتــوجــه،
وهي واجهة تصدر للخارج تبييضًا
للوجه ،في فترة ما كان الطاهر وطار
واجهتها ،ثــم أصـبــح رشـيــد بــوجــدرة
والح ـق ــا أحـ ــام مـسـتـغــانـمــي وأخ ـي ــرا
واسيني األعرج .جميع هؤالء شكلوا
واجهة بقدر ما تبدو فخمة وفاخرة
وبـهـيــة ،بـقــدر مــا تخفي خلفها مــا ال
أستطيع وصفه ،رغــم ادعــائــي اتساع
الخيال.
ُصداماتي سببها رفضي لهذا الواقع
امل ـت ـص ـ ّـور لـلـثـقــافــة« :أس ـك ــت لـتـغـنــم»،
فيقيني أنــه واقــع متعفن نــن يفرض
حـتــى عـلــى األب ـكــم ال ـكــام .واق ــع سبق
أن ّ
صورته كالرجل امليت الذي يرتدي
بــدلــة ،لــك أن تقول إنــه وسيم وجميل
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ولـكــن ليس مــن حقك أن تمنعني من
رؤية حقيقة أنه ميت وننت.
َ
طالبت أخـيـرًا بإلغاء وزارة الثقافة في
¶
الجزائر ...ملاذا ؟ وإلى أين وصل صوتك؟
ـ ـ الطبيعة واضحة جدا ،الكائن الذي
ال ي ـ ـ ــؤدي وظ ـي ـف ــة م ـ ـحـ ــددة م ـطــالــب
بـ ــاالنـ ــدثـ ــار واالنـ ـ ـق ـ ــراض ،وال ـع ـض ــو
الــذي ال يعمل يضمر وي ــزول .وزارة
ال ـث ـقــافــة ال ـج ــزائ ــري ــة م ــن أي ـ ــام مـحــي
ال ـ ــدي ـ ــن ع ـم ـي ـم ــور إلـ ـ ــى ي ــومـ ـن ــا ه ــذا
ً
م ــرورا بخليدة تــومــي ووص ــوال إلى
عــز الــديــن ميهوبي ال تــؤدي أي دور
يــذكــر ،بــل إن انبطاح ال ــوزراء ،وعــدم
ام ـت ــاك ـه ــم ألي تـ ـص ــور أو م ـش ــروع
ثقافي ،زادا األمــور تعقيدا .لم نملك
وزيرًا واحدًا امتلك القدرة على فرض
أي تصور على ارض الــواقــع .ال أحد
ط ــرح سـيــاســة ثـقــافـيــة واض ـح ــة ،وال
أحد ساهم ولو بقدر ضئيل في بعث
الثقافة والساحة الثقافية.
أع ـت ـق ــد أن وزارة ال ي ـم ـلــك وزي ــره ــا
ال ـقــدرة عـلــى الـتـفــاوض مــع الحكومة
بـخـصــوص مـيــزانـيـتـهــا ال ـتــي عــوض
أن تبلغ على األق ــل واح ــدا باملئة من
املـيــزانـيــة ال ـعــامــة ،ويـقـبــل باستكانة
أن تخفض على هذا الشكل ،وزير لن
يـمـلــك ال ـق ــدرة عـلــى ف ــرض ت ـصــور ما
لـلـثـقــافــة ،بمعنى أن ال ــواق ــع الثقافي
سـ ـي ــزداد س ـ ــوءًا ع ـلــى س ـ ــوء ،ك ــل هــذا
وأكـ ـث ــر يــدف ـع ـنــي ل ـل ــدع ــوة إلـ ــى إل ـغــاء
هــذه الـ ــوزارة الـتــي ال نـفــع منها على
اإلطالق.
م ـن ــذ ع ـه ــدة م ـح ـيــي ال ــدي ــن عـمـيـمــور
ونحن نصرخ بضرورة وضع أرضية
ينبثق منها الفعل الثقافي ،وأهم ما
في هذه األرضية االتفاق على تعريف
م ـحــدد لـلـثـقــافــة .ت ـصــور ،ن ـكــاد نكون
الدولة الوحيدة التي ال تملك في كل
قــوانـيـنـهــا تـعــريـفــا واض ـحــا للثقافة.
كان األمر مفهوما حني كانت السلطة
تـعـمــد إل ــى ع ــدم االعـ ـت ــراف بــالـهــويــة
األمــازيـغـيــة للشعب ال ـجــزائــري ،على
األق ــل ك ــان ثـمــة سـبــب سـيــاســي يمنع
مــن تـعــريــف الـثـقــافــة ولـكـنــه أم ــر غير
مـقـبــول اآلن ،وخــاصــة أن االسـتـمــرار
في ذلــك من شأنه إطالة عمر املأساة
الثقافية.
إن ـ ــه واقـ ـ ـ ــع ع ـ ـ ـفـ ـ ــن ...بـ ــائـ ــس وك ـئ ـي ــب.
أدى فـيـمــا أدى إل ـيــه إل ــى خـلــق واق ــع
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـجـ ـ ــن الـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــاف ـ ــي ،ومـ ـجـ ـتـ ـم ــع
ثـقــافــي م ـتــواضــع امل ـس ـتــوى ،ضعيف
الـشـخـصـيــة ،مـنـعــدم ال ـط ـمــوح فــي ما
يتعلق بكل ما هو ثقافي .واقع يتسم
ب ـن ـفــاق أص ـب ــح يـسـتـحـســن ح ـتــى من
املسؤولني ،تجد مثال الواحد يجاهر
بــدع ـمــه لـلـمــؤسـســة الــرس ـم ـيــة ولـكـنــه
يسر إليك بعكس ما جاهر بــه .حتى
امل ـ ــواق ـ ــف أص ـب ـح ــت تـ ـق ــدر ب ــأس ـع ــار،
والصمت أيضا يشترى.
تطهيرا لنفسي ،أعـتــرف لــك صديقي
أنـنــي انـصـعــت فــي األش ـهــر الـســابـقــة.
إن ـن ــي وب ـك ــل أسـ ــف ف ـض ـلــت الـصـمــت
طمعًا فــي وع ــود قطعها لــي الــوزيــر.
أدرك ع ــز ال ــدي ــن م ـي ـهــوبــي حــاجـتــي
املاسة لالستقرار الوظيفي ،وحاجتي
إلــى عمل مستقر فوعدني بأكثر من
م ـن ـص ــب .خ ـل ــت ل ــوه ـل ــة أنـ ـه ــا خــدمــة
صــديــق لـصــديــق يملك مــن املــؤهــات
العلمية والتجربة والــوزن األدبــي ما
يسمح له بخدمته بال حرج أو مقابل،
لكنني مع الوقت أدركــت أنها لم تكن
إال طــري ـقــة لــوض ـعــي ع ـلــى ال ـهــامــش،
فــامل ـن ـطــق يـ ـق ــول أن ـ ــه ك ـل ـمــا زاد عـمــر
طمعي كلما زاد عمر صمتي .مــا لم
يدركه الوزير أن كاتبا مثلي ال يمكن
وضعه في قمقم ،وهو أمر سرعان ما
أدركه حني شرعت في مشروع «موعد
مع الرواية» الذي كان السبب املباشر
في سلبيته معي في فشله.
اآلن ع ــدت إل ــى نـقـطــة ال ـص ـفــر :كــاتــب
بال دخل ثابت ،ولكن بضمير مرتاح
ج ــدا .أع ـتــرف ب ـهــذا ،احـتــرامــا لنفسي
ً
واعتذارًا لها أوال وأخيرًا.

ٌ
املقلوب ستارة
في املشهد
ِ
ُ
تنزاح من تحت فإلى اليسار،
ٌ
ّ
مشحمون حديثًا ،يبدأون
أسياد
ّ
رقصة سامبا بخطوة ملاعة ،ونساء يصفقن
بأيد نصف مستعارة ،ويسكي كثير
ال تخافوا ،وال تقربوا أيضًا،
في املشهد املقلوب
ّ
سباح منقذ وحالق رجالي يستعرضان
صعاليك املاضي ،سحرته،
ّ
كتبته الذائبني في جهنم آب،
ّ
والعالقني في صنارة الفكرة بال
طعام أو باب للخروج الى
ّ
البرية ،مع آخر لفظة من
كرمة ّبرية.
في املشهد املقلوب
ساللة جديدة
ٌ
ملوك على صاالت
بازار أشالء
َ
حلم أول
صور عن ينابيع أنقى من ٍ
للبيع.
في املشهد املقلوب
ّ
كرسي متاحًا
ال
للكلمة.
أنطوان أبو زيد
(شاعر لبناني)

ُ
أمشي مثل بحر قطعت له يداه
وساقاه
َّ
ولم يتبق له سوى املوج.
ميس الريم قرفول
(شاعرة سورية)

ّ
من النظرة األولى
ً
يبدو الحائط مائال
أعلم ّأن الفكرة األولى
ّ
تستمر إلى األبد
أوجاع الوحيدين
يجب أن تعيش معهم
ُ
عرفت هذا متأخرًا!!
كل ما أستطيع فعله اآلن
أن أضع عليه ساعة
وأساعده أن يكبر.
جالل األحمدي
(شاعر يمني)

في هذه الحرب
لست مع
أي طرف
أنا مع تلك الكمية من الريح
ً
التي تحمل ريشة صغيرة
إلى مكان آمن.
عبد الهادي سعيد
(شاعر مغربي)

