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حوارات

«حقيبة» علي سعيد :شغف المحادثات
يزن الحاج
ّ
ه ــل ت ـب ــق ــى مـ ـج ــال ل ـل ـح ــوار ف ــي زم ــن
اإلقـ ـص ــاء؟ ب ــل ه ــل ثـمــة فـسـحــة لـطــرح
األسئلة أساسًا؟ وفي حال وجوده ،ما
نسبة الحوارات التي تجاوزت مرحلة
ّ
الثقافي؟
الثرثرة ،بخاصة في الوسط
س ــاؤالت وتـتــداخــل
تـتــاحــق ه ــذه ال ـت ـ ّ
ي ــومـ ـي ــا ،ك ـل ـم ــا تـ ـع ــث ــرن ــا بـ ـ ـ «حـ ـ ـ ــوار»
م ــع ك ــات ــب أو ف ـن ــان أو م ـف ـك ــر .ول ـكــن
الـصـحــافــي الـسـعـ ّ
ـودي عـلــي سعيد ال
ي ـبــدو مـكـتــرثــا ب ــإع ــادة ه ــذه األسـئـلــة
امل ـ ـكـ ــرورة ،ب ــل ي ـس ـعــى ع ـبــر ح ــوارات ــه
ال ـص ـح ــاف ـ ّـي ــة إل ـ ــى ط ـ ــرح أس ـئ ـل ــة غـيــر
ّ
مسبوقة ،حتى مع الكتاب والفنانني
الــذيــن يـبــدو مـجــرد وج ــوده ــم تـكــرارًا
ب ـحـ ّـد ذاتـ ــه .يــأتـيـنــا كـتــابــه «الـحـقـيـبــة
ّ
الجلدية» (دار «أث ــر») ليضم «مــا هو
ّ
الصحافي
أوسع من الحوار باملعنى
املـعـتــاد؛ ثمة مـحــاولــة إلع ــادة الـحــوار
إلى أصله الفني « -الديالوغ»  -كجزء
أصيل من أجزاء القصة» .وما األدوات
ّ
ّ
جلدية
ومسجل وحقيبة
هنا؟ كاميرا
وح ـ ـيـ ــاة ك ــام ـل ــة مـ ــن الـ ـ ـق ـ ــراءة .وهـ ــذا
التفصيل األخير هو ما ّ
يميز سعيد.
ّ
ال يمكن أن يجري حــوارًا ما لم يجهز
«عتاده» الكامل.
طـ ــوال ع ـشــر س ـن ــوات (،)2015-2005
ـرات ال ـ ـح ـ ــوارات،
أج ـ ـ ــرى س ـع ـي ــد ع ـ ـشـ ـ ّ
ول ـكــن نـقـطــة ال ـت ـفـ ّـرد أن ــه ل ــم ينشرها
ج ـم ـي ـع ـه ــا ،إذ اكـ ـتـ ـف ــى بـ ـ ـ  13حـ ـ ــوارًا
ّ
«تــولــدت مــن روح الحكايا ،التي كان
م ـحـ ّـرك ـهــا األول الـ ـح ــدث أو الــواق ـعــة
أو ال ــدرام ــا» ،بحيث تـنــوعــت مـشــارب
املـبــدعــن فـيـهــا ،بــن الـنـحــت والـشـعــر
والرواية والفكر والتاريخ ...والقراءة.
وت ـن ـ ّـوع ـ ْـت أي ـض ــا – م ــن دون ق ـصــد –
جـنـسـيــات امل ـبــدعــن م ــن امل ـش ــرق إلــى
ّ
الكتاب من
املغرب .األهم هنا هو خلو ُ
حاور أو
التواضع الزائف ،أكان لدى امل ِ

ّ
ضيوفه .ال فــن حقيقيًا بــوجــود قناع
ال ـتــواضــع .الـثـقــة هــي مـفـتــاح اإلب ــداع.
ّ
تتبدى الثقة بـشـ ّـدة فــي أسئلة
وهـنــا
سـعـيــد واخ ـت ـيــاره لـضـيــوفــه وجــرأتــه
ّ
ّ
وتبرمه
في طرح األسئلة
اإلشكاليةّ ،
بــاإلجــابــات الـتـقـلـيـ ّ
ـديــة أو املتحفظة.
وبوجود هذه الثقة والجرأة ،سنكون
ّ
إشكالية ّ
تحرك مستنقع
أمام قضايا
الثقافة اآلســن ،وتكون بمثابة ترياق
آلفة النسيان.
ليس مصادفة أن تبدأ الحوارات بموت
ـوت مـ ـب ــدع آخ ــر.
مـ ـب ــدع ّوت ـن ـت ـهــي بـ ـم ـ ّ
ربما ألن املــوت – مــع أنــه كــاد يصبح
َ
مـسـتـهــلـكــا – ب ــات املـ ـح ـ ّـرض الــوحـيــد
لـنــا ال ـيــوم كــي نـحـكــي .وف ـعــل الحكي
وال ـه ـمــس وف ـ ًس ـحــة ال ـص ـمــت بينهما
ْ
ّ
يشكل مقاومة بحد ذاتها الـيــومَ .من
ّ
ّ
يتذكر النحات الـعــراقــي باسم حمد؟
ْ
ّ
َم ـ ــن ي ـت ــذك ــر م ـجـ ّـســم «ن ــاج ــن» ال ــذي
ّ
شغل مكان تمثال صــدام حسني؟ كل
مــا كــان يـحــاول حمد فعله هــو وضع
ّ
ّ
األسـ ــرة م ـحــل الــدك ـتــاتــور ،ول ـكــن ليل
العسكرة الطويل أبى إال أن يستبدل
ّ
للجندي املـجـهــول .ال
األس ــرة بنصب
ّ
للمدنية في عراق األمس واليوم
مكان
(وغدًا ربما) .أما النحت فكان وال يزال
«كـفـرًا» قبل داع ــش وبـعــدهــا .ال مكان
ً
لتمثال ّ
يكرم أطـفــاال نسفتهم الحرب
ّ
ّ
وال ـت ـف ـج ـيــرات ،ألن هــوي ــة اإلن ـس ــان ال
ّ
تتكرس إال بهذه التفاصيل الصغيرة،
ٌ
ُّ
وت ـكــرس ـهــا خ ـطــر عـلــى أه ــل الـسـلـطــة،
ل ــذا ي ـك ــون ال ـن ـســف ه ــو ال ـح ــل بحيث
ّ
«تـشـعــر بالضبط وك ــأن أح ـدًا يمسك
بهويتك ويمسح صورتك عنها» كما
يقول حمد في حــواره األخير .فيكمل
ال ــروائ ـ ّـي عـلــي ب ــدر الـجـمـلــة املـبـتــورة
السابقة حني يصف إخراجه مالبسه
ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة ال ـق ــدي ـم ــة وذه ـ ــاب ـ ــه إل ــى
الحرب مجددًا ،فتكتمل صورة العراق
الجريح أمــامـنــا .ال مـكــان لــإبــداع في

جرأة في
طرح
األسئلة
ّ
اإلشكالية،
ّ
وتبرم من
اإلجابات
ّ
التقليدية
أو ّ
المتحفظة

ّ
ظل العسكرة.
ّ
ّ
ال ـهــويــة ه ــم إب ــداع ـ ّـي أزل ـ ـ ّـي .نـجــد هــذا
واض ـح ــا ل ــدى امل ـب ــدع ــن الـحـقـيـقـيــن.
ّ
ّ
الوطنية في
الهوية
فتخلخل صــورة
ســوريــا سـيــدفــع أدون ـيــس إل ــى البقاء
في املنفى ،بصرف النظر عن اتفاقنا
ّ
الهوية يسكن
معه في هذا أم ال .وجرح
محمد أركون وكتبه التي ّ
تشرح العقل
ّ
ّ
الهوية في
الديني بال هوادة ،وأصالة
زمن ما بعد الحداثة وما بعد بعدها
تدفع نصر أبو زيد إلى فضح أنصاف
ّ
املفكرين وأرب ــاع املثقفني حــن يؤكد
ّ
رفضه التخلي عن جنسيته املصرية
رغم اإلغراءات الكبيرة ،واألهم التزامه

ّ
الهوية.
بالكتابة بلغته ،فاللغة جوهر
لـيــس بـعـيـدًا مــن ه ــذه الـهـمــوم ،يتابع
ال ـقــارئ رحـلــة البحث عــن اإلب ــداع في
زمـ ــن شـ ـ ــذرات ف ـي ـس ـبــوك وت ــوي ـت ــر .إذ
ّ
يشير ألبرتو مانغويل إلــى أن عصر
السرعة هذا لم يساعد القراء بقدر ما
ّ
دمــرهــم حيث تـقـ ّـدم مـحــركــات البحث
وم ــواق ــع ال ـت ــواص ــل وج ـب ــات ســريـعــة
واقتباسات بحيث «يخلق نوعًا من
نفاد الصبر الثقافي ،فيجعل القارئ
يـ ـح ــس ب ـص ـع ــوب ــة أن ي ـق ـض ــي وق ـت ــا
ً
طـ ّـويــا فــي ق ــراءة نــص بعينه» ،ولــذا
ينفذ مانغويل إضرابه على طريقته
باالبتعاد ما أمكنه عن التكنولوجيا

الـحــديـثــة وإعـ ــادة قـ ــراءة الـكـتــب التي
س ـب ــق لـ ــه ق ــراء تـ ـه ــا ع ـ ـشـ ــرات امل ـ ـ ــرات.
وعصر السرعة هذا نفسه هو ما يخلق
ّ
أوهــامــا كـبــرى لــدى الـكــتــاب الـجــدد إذ
ّ
يـســارعــون إل ــى نـشــر ك ــل مــا يكتبون،
«فيقرأ ّ
القراء تجارب الكاتب لسنوات
طــويـلــة دون الـعـثــور عـلــى الـشـعــر في
غ ــال ــب األحـ ـي ــان ألن ـه ــم يـ ـق ــرؤون تلك
املحاوالت التي بقينا سنوات ونحن
نــرم ـي ـهــا ف ــي سـ ــال املـ ـهـ ـم ــات» ،كـمــا
ّ
يـشـيــر ال ـشــاعــر قــاســم حـ ــداد .ويــتـحــد
ّ
وهم السرعة مع وهم الحداثة فيغير
ّ
الكتاب جلودهم القديمة ويسارعون
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـجـ ــريـ ــب ألجـ ـ ـ ــل الـ ـتـ ـج ــري ــب،
ّ
ّ
وت ـش ــظ ــي ال ـح ـكــايــة ألجـ ــل ال ـت ـشــظــي،
ً
بحيث تبدو تجربة علي بدر مغايرة
ّ
تمامًا ،حني يشير إلى أن التجريب ال
ّ
ينحصر – كما فهم معظم الـكــتــاب –
ّ
الحكائي ،بل يكمن
في هدم التسلسل
التحدي في املحافظة على التسلسل
وفتح التجريب على مساحات السرد
املتعددة .شغف الحكي ،شغف البوح،
شـغــف الـ ـح ــوار .ي ـت ـبـ ّـدى ه ــذا الشغف
ّ
بتجلياته فــي املـقــدمــات الـتــي كتبها
سعيد لكل حوار من الحوارات ،بحيث
تكاد تكون نصوصًا مستقلة بذاتها،
تستعير الخيوط من ّ
سجادة الحوار،
وتحيك ّ
ّ
سجادة أخــرى متميزة يبدو
فـيـهــا الـضـيــوف وكــأنـهــم يـتـحــاورون
في ما بينهم .يضعنا علي سعيد في
زمــان الحوار ومكانه وحدثه فنحس
بلهيب الكلمات وهــي تحترق جيئة
وذهــابــا بني املتحاورين .ومــع إدراكــه
ّ
أن ط ـب ـي ـعــة ال ـ ـحـ ــوار ال ـص ـح ــاف ـ ّـي فــي
ج ــري ــدة ي ــوم ـ ّـي ــة ت ـت ـنــافــى م ــع طبيعة
الكتاب ،يعيد سعيد تحرير الحوارات
وامل ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــات ب ـح ـيــث تـ ـب ــدو جـمـيـعـهــا
وكــأن ـهــا مـكـتــوبــة خصيصًا للكتاب،
بـ ـحـ ـي ــث تـ ـص ــل إلـ ـيـ ـن ــا ط ـ ــازج ـ ــة رغ ــم
مسافات املكان والزمان.

استقصاء

«غومورا» رحلة إلى سدوم وعمورة إيطاليا
عبد الرحمن جاسم
تختصر تجربة الصحافي اإليطالي
االسـ ـتـ ـقـ ـص ــائ ــي روب ـ ــرت ـ ــو س ــاف ـي ــان ــو
( )1979فكرة الصحافة االستقصائية
عمومًا؛ إذ تتمثل ّ
مهمة تلك الصحافة
ف ــي ال ـك ـش ــف ع ـم ــا ال ي ـع ــرف ــه ال ـن ــاس،
ويـجـهــد «أص ـحــاب ال ـشــأن» إلخـفــائــه.
وســواء كان أصحاب الشأن املعنيون
موظفني حكوميني ،وأثرياء ،أو حتى
رجـ ـ ـ ــال ع ـ ـصـ ــابـ ــات ،فـ ـ ــإن ال ـص ـح ــاف ــي
االسـتـقـصــائــي ـ ـ غـيــر املـ ّ
ـوجــه مــن قبل
أحد ـ يسير كالسهم في سبيل العدالة
وك ـش ــف ال ـح ـق ـي ـقــة .ل ــم ي ـك ــن ك ـث ـيــرون
فــي العالم بــأســره يعرفون شيئًا عن
عصابات جنوب إيطاليا (وتحديدًا
مدينة نابولي) «املخيفة» واملعروفة
مـحـلـيــا بــاســم «ك ــام ــورا» .لـقــد كــانــوا،
ألسـ ـب ــاب ع ـ ــدة ،ي ـت ـن ــاول ــون «أخ ـت ـهــا»
األش ـهــر عــاملـيــا «املــاف ـيــا» ال ـقــادمــة من
ّ
ال ـجــزيــرة الـصـقــلـيــة ،إذ لـطــاملــا كــانــت
ً
«ك ــام ــورا» قـ ــادرة عـلــى إخ ـفــاء آثــارهــا
وإسـ ـك ــات م ــن يـتـنــاولـهــا ب ـح ــرف .من
هـنــا ك ــان ك ـتــاب «غ ــوم ــورا» لــروبــرتــو
سافيانو الكتاب الوحيد ربما الــذي
اس ـت ـطــاع ت ـعــريــة «ك ــام ــورا» إل ــى هــذا
ال ـحــد وتـقــديـمـهــا إل ــى ال ـعــالــم .يصدر
الـكـتــاب بنسخته الـعــربـيــة («كـلـمــة»،
و«ال ـ ــدار الـعــربـيــة لـلـعـلــوم ن ــاش ــرون»
ـ ـ تــرج ـمــة م ـهــا ع ــز ال ــدي ــن) ب ـعــد عشر
س ـ ـنـ ــوات ع ـل ــى صـ ـ ـ ــدوره ب ـل ـغ ـتــه ّ
األم
( )2006وت ـحـ ّـولــه إل ــى فـيـلـ ٍـم للمخرج
م ــاتـ ـي ــو غـ ـ ــارونـ ـ ــي ( )2008ث ـ ــم إل ــى
مـسـلـسـ ٍـل ( ،2014ه ــو اآلن ف ــي جــزئــه
ال ـثــانــي) .وبــالــرغــم مــن تــأخــر صــدور
َّ
ّ
مجرد
ترجمته العربية ،فــا ريــب أن
ن ـش ــره ه ــو ج ـهــد ي ـجــب اإلش ـ ـ ــادة بــه،
ً
ن ـظ ـرًا إل ــى أهـمـيــة ال ـك ـتــاب ،ف ـضــا عن

مرجعيته ونوعه املفقود في املكتبة
العربية.
إثـ ــر ن ـش ــره ل ـل ـك ـت ــاب ،ع ــان ــى روب ــرت ــو
سافيانو ،إذ ّ
تحول بني ليلةٍ وضحاها
إلـ ـ ــى رج ـ ـ ـ ٍـل مـ ـ ـط ـ ــارد ،ح ـي ــث وض ـع ـتــه
املافيا النابوليتانية على رأس قائمة
مطلوبيها ،وتـعـ ّـرض مــرارًا ملحاوالت
اغـتـيــال أجـبــرتــه مـنــذ ع ــام  2008على
مغادرة بالده إيطاليا .إذًا ،لهذا الحد
ـاب واحـ ـ ــد أن ي ـج ـعــل مــن
ي ـم ـكــن ل ـك ـت ـ ٍ
أمر
لقوى
ومرعبًا
مخيفًا
شخص ما
ٍ
ٍ
واقع .بحسب الكتاب ،تبدو عصابات
ً
«كامورا» مسيطرة على كل شيء في
مقاطعة كمبانيا وعاصمتها مدينة
بشكل كلي ،ما منع إمكانية
نابولي
ٍ
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن نـ ـش ــاط ــاتـ ـه ــا .ي ـض ــاف
إل ــى ه ــذا ال ـس ـبــب ،ال ـتــواطــؤ الشعبي
والرسمي معها ،ما «أغلق كل السبل».
ّ
ليغير ذلك
هكذا جاء كتاب سافيانو
الواقع بأكمله ،كما فعلت الصحافية
االسـتـقـصــائـيــة ال ـش ـه ـيــدة فـيــرونـيـكــا
غــوريــن فــي إيرلندا سابقًا بتعريتها
املافيا اإليرلندية .دفع هذا بالحكومة
اإليطالية إلى اتخاذ بعض الخطوات،
إذ أص ـ ـ ـ ـ ــرت ع ـ ـلـ ــى إنـ ـ ـش ـ ــاء وح ـ ـ ـ ــدات
مـتـخـصـصــة ف ــي م ـكــاف ـحــة «ك ــام ــورا»
وأنشطتها ،وخصصت رجــال شرطة
لحماية الـصـحــافــي اإليـطــالــي املـهــدد
باملوت .استمد سافيانو عنوان كتابه
من «التوراة» ،حيث تشير «غومورا»
إلــى ســدوم وعـمــورة املدينتني اللتني
خ ـس ـفــت ب ـه ـمــا األرض ل ـف ـســاده ـمــا،
فــي الــوقــت عينه تـتـشــابــه الـكـلـمــة مع
لفظة «كامورا» (تعني« :كا» أي زعيم
و«مورا» أي شارع).
يـتـنــاول املــؤلــف ال ــذي كـتــب بــأسـلــوب
روائـ ـ ـ ـ ــي ،ح ـك ــاي ــة شـ ــديـ ــدة ال ــواق ـع ـي ــة
عاشها الكاتب عندما غــاص بعمق،

يظهر
أوجه
االختالف
بين
«كامورا»
في نابولي
ومثيلتها
في
صقلية

حـ ـت ــى وص ـ ـ ــل إل ـ ـ ــى تـ ـل ــك ال ـت ـف ــاص ـي ــل
الـحـقـيـقـيــة بـمـعـظـمـهــا ال ـتــي قــرأنــاهــا
في الكتاب ،ناهيك بالقليل من البعد
ً
ال ــدرام ــي .ي ـشــرح ال ـك ـتــاب م ـثــا كيف
تختلف عصابات «كامورا» املوجودة
منذ القرن السادس عشر عن مثيلتها
املــافـيــا الصقلية ،إذ تمتد «العائلة»
الـ ـصـ ـقـ ـلـ ـي ــة ع ـ ـمـ ــوديـ ــا (أي الـ ـق ــائ ــد/
ً
ال ـ ــدون ف ــي األع ـل ــى ،ث ــم نـ ــزوال ناحية
األع ـ ـضـ ــاء) ف ـي ـمــا ت ـع ـشــش «ك ــام ــورا»
أفقيًا (أي تتحرك كل «عشيرة»clan /
وحدها ضمن إطار اتفاقي تفاهمي).
ي ـك ـمــن االخـ ـت ــاف ال ـك ـب ـيــر أي ـض ــا بني

َّ
«العصابتني» في أن «كامورا» تعطي
دورًا أكـبــر للنساء ،فيمكن للمرأة أن
ت ـكــون «زع ـي ـمــة ع ـش ـيــرة» عـلــى عكس
الصقليني الذين قلما يعطون النساء
ً
دورًا مماثال .تكثر في الكتاب األسماء:
الـ ـش ــوارع ،األش ـخ ــاص ،األم ــاك ــن ،كما
التواريخ ،وقــد يجد الـقــارئ في
تكثر
َّ
لحظةٍ ما أنه أمام «فهرس» و«أطلس»
آن .هــذه التقنية
وكـتــاب تاريخي فــي ٍ
استخدمها الحـقــا الـكــاتــب األمـيــركــي
امل ـ ـع ـ ــروف دان ب ـ ـ ـ ــراون فـ ــي «ج ـح ـيــم
دان ـت ــي» ،و«مــائ ـكــة وش ـيــاطــن» ولــو
ب ــدرج ــةٍ أق ــل .الـتـقـنـيــة االسـتـقـصــائـيــة

ال ـت ــي ت ـق ــارب ال ــرواي ــة ت ـب ــدو ظ ــاه ــرة،
ف ــااله ـت ـم ــام ب ــاإلخ ـب ــار وال ـك ـش ــف عن
ال ــوق ــائ ــع يــأتــي ع ـلــى ح ـســاب «س ــرد»
الحكاية ،رغم أن سافيانو بقي ممسكًا
ّ
«القصة» حيث ظلت شخوصه
بلعبة
تـ ـ ــدور ف ــي اإلطـ ـ ــار ال ـح ـك ــائ ــي ن ـف ـســه.
ف ــي أحـ ــد امل ـق ــاط ــع ،ي ـش ـيــر ســاف ـيــانــو:
«لــدى الجميع فــي سيكونديغليانو،
حـتــى األط ـف ــال ال ـص ـغــار مـنـهــم ،فـكــرة
ش ــدي ــدة ال ــوض ــوح ع ــن كـيـفـيــة امل ــوت،
وأفـ ـض ــل وس ـي ـل ــة لـ ــذلـ ــك» .ي ـ ــورد هـنــا
نقاشًا بني صبيني (في الرابعة عشرة
مــن عـمــرهـمــا) أم ــام جـثــة ام ــرأة قتلت
ب ـط ـل ـقــةٍ ف ــي ال ـ ـ ــرأس« :أريـ ـ ــد أن أم ــوت
كـ ـه ــذه ال ـس ـن ـي ــورة (ال ـ ـس ـ ـيـ ــدة) ،بــانــغ
بانغ فــي ال ــرأس ،وينتهي كــل شــيء»،
ً
يناقش سافيانو الصبي سائال ملاذا
الـ ــرأس؟ ألـيـســت الـطـلـقــة فــي الـصــدر/
ال ـق ـلــب أف ـض ــل؟ ل ـكــن ال ـص ـبــي الخبير
أكـ ـث ــر مـ ــن الـ ـك ــات ــب فـ ــي األل ـ ـ ــم ي ــؤك ــد:
«ك ــا ،ففي الـصــدر تــؤلــم أكـثــر بكثير،
كـمــا سـيـسـتـلــزمــك عـشــر دقــائــق حتى
تموت ،فعلى رئتيك أن تمتلئا دمــا...
اإلصابة في الــرأس هي األفضل ألنك
لــن تـبــول عـلــى نـفـســك ...ولــن تتنفض
وتتلوى على األرض لنصف ساعة».
لكن السؤال األبرز ال يطرحه سافيانو
«لـ َـم على
للصبي ،بل يتركه للروايةِ :
صبي في مقتبل العمر أن يعرف كل
هذا عن املــوت؟» .أمر يعود إليضاحه
َّ
حني يشير إلــى أن قتلة «السنيورة/
السيدة» أصغرهم في السادسة عشرة
ّ
املحصلة،
وأكبرهم في العشرين .في
أنجز سافيانو كتابًا ممتعًا ،ومهمًا
لـ ـي ــس ملـ ــن ي ــرغ ــب فـ ــي ال ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـرف إل ــى
ملن
ع ـص ــاب ـ ٍ
ـات إج ــرام ـي ــة ف ـح ـســب ،ب ــل ً
يـ ــرى ف ــي ال ـص ـح ــاف ــة /اإلعـ ـ ــام مـهـنــة
ً
حرفية قادرة على كشف الحقائق.

