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ثقافة وناس

ثقافة وناس

جائزة باسمه تقديرًا لمكانته
إطالق
ّ

محمد السرغيني ...رائد تحديث الشعر المغربيّ

الرباط ــ عبد الرحيم الخصار
حسنًا فعلت «حلقة الفكر» في املغرب،
ال ـت ــي يــرأس ـهــا ال ـبــاحــث واألك ــادي ـم ــي
جمال بوطيب ،حني أعلنت أخيرًا عن
تـنـظـيــم ج ــائ ــزة أدب ـي ــة ج ــدي ــدة تحمل
اس ــم الـشــاعــر املـغــربــي الـكـبـيــر محمد
السرغيني (مــوالـيــد  .)1930فالرجل
ّ
ي ـس ـت ـحــق ف ــي هـ ــذه ال ـل ـح ـظــة ب ــال ــذات
الكثير من االحتفاء الرمزي ،هو الذي
تـ ّ
ـزعــم بــاك ـرًا م ـشــروع تـحــديــث الشعر
في املغرب وفتحه على أجناس أدبية
وفنية أخرى ،في زمن كان هذا الشعر
غارقًا في التقليد.
ت ـش ـتّــرط ال ـج ــائ ــزة أن ي ـك ــون الـشــاعــر
املترشح مغربيًا أو عربيًا مقيمًا في
املغرب ،وأال تكون نصوص املجموعة
امل ـق ـتــرحــة م ـن ـشــورة م ــن ق ـب ــل .وي ـبــدو
بالتالي أن الجائزة تستهدف الشباب
فــي األس ـ ــاس .وه ــذا الـتــوجــه ينسجم
م ــع م ــا ت ـم ـ ّـي ــز ب ــه ال ـس ــرغ ـي ـن ــي ط ــوال
حياته من ميل إلــى تشجيع الشعراء
ال ـش ـب ــاب وت ــأط ـي ــر ت ـج ــارب ـه ــم ،س ــواء
عبر التواصل املباشر معهم ،أو عبر
«م ـح ـت ــرف ال ـش ـع ــر» ف ــي ك ـل ـيــة اآلداب
التي كان يشتغل فيها أستاذًا جامعيًا
ورئيسًا للمحترف الذي كان سببًا في
ظـهــور الـعــديــد مــن األس ـمــاء الشعرية
في املغرب ،خصوصًا الذين ولدوا في
فاس أو درسوا فيها.
تـنـسـجــم ال ـج ــائ ــزة أي ـض ــا م ــع جــوهــر
املـ ـش ــروع ال ـش ـعــري ع ـنــد الـســرغـيـنــي،
ّ
فالجهة املنظمة «حلقة الفكر» تعرف
أن ال ـك ـت ــاب ــة ال ـش ـع ــري ــة ع ـن ــد صــاحـ َـب
ّ
«جبل قاف» ظلت منذ بدايتها مبطنة
بــالـفـكــر .فـقــد ق ــاد الـســرغـيـنــي الشعر
امل ـغ ــرب ــي ب ــاكـ ـرًا إلـ ــى أرض الـفـلـسـفــة،
ً
محاوال إخراجه من القفص الوجداني

نقد

والوطني الــذي ظل محاصرًا فيه إلى
حدود منتصف القرن املاضي.
لــم يكن الجانب الفكري هــو كــل شيء
ّ
فـ ــي ش ـع ــر ال ـس ــرغ ـي ـن ــي ،ف ـق ــد مــك ـن ـتــه
ثـقــافـتــه الـشــاسـعــة وتـكــويـنــه امل ــزدوج
العربي واألوروب ــي من االنفتاح على
أج ـنــاس أدب ـيــة وفـنـيــة أخـ ــرى ،أهـ ّـمـهــا
ال ـت ـش ـك ـيــل ،ه ــو الـ ـ ــذي عـ ــاش مـفـتــونــا
ً
ب ــاألل ــوان ،وح ــام ــا لـثـقــافــة تشكيلية
ً
رفيعة ،فضال عن تقريبه املبكر للشعر
املـ ـغ ــرب ــي مـ ــن تـ ـخ ــوم ال ـن ـث ــر والـ ـس ــرد
والتقاطع أيضًا مع املسرح ،والدخول
بالكتابة الشعرية في أشكال تجريبية
بدت ملعاصريه مغامرة صعبة .غير أن
السرغيني عــاش مفتتنًا بالغموض،
ّ
ومـتـجــنـبــا مــا أم ـكــن الـكـتــابــة املـتــاحــة،
الـ ـت ــي تـ ـق ــدم أس ـ ــراره ـ ــا لـ ـلـ ـق ــارئ مـنــذ
الوهالت األولى.
وســواء كان هذا االفتتان بالغموض
ّ
يخدم نصوص الشاعر أو يقع محط
ّ
نقاش ،فقد شكل ملمحًا عامًا لتجربة
ُ
ّ
السرغيني ،وبالتالي صار نصه فريدًا
ّ
ّ
وجليًا في
والقراء،
ومميزًا لدى النقاد
زحمة النصوص والتجارب األخرى.
لـلـســرغـيـنــي ج ـ ــذور ن ـضــال ـيــة قــديـمــة
ان ـع ـك ـس ــت ع ـل ــى ك ـت ــاب ـت ــه ،ف ـق ــد ع ــاش
مرحلة االستعمار الفرنسي للمغرب
من جهة ،وانخرط الحقًا في نشاطات
الـ ـح ــزب ال ـش ـي ــوع ــي ال ـف ــرن ـس ــي خ ــال
دراسـ ـت ــه ف ــي الـ ـس ــورب ــون ،ح ـيــث كــان
ي ـ ـ ـ ــوزع املـ ـن ــاشـ ـي ــر ال ـ ـتـ ــي تـ ــدعـ ــو إل ــى
ت ـظــاهــرات ت ـهـ ّـم الـطـلـبــة ال ـقــادمــن من
أفريقيا والعالم العربي .لكن ما حدث
فــي ربيع بــراغ جعل الـشــاب ينسحب
من كل األوعية اإليديولوجية ويلجأ
إلى األدب باعتباره مشتركًا إنسانيًا
ي ــدع ــو إل ــى ال ـخ ـيــر وال ـق ـيــم الـجـمـيـلــة،
بعيدًا عن كل تعصب فكري أو إثني.

هــذا الـلـجــوء إلــى األدب سيتزامن مع
مرحلة مهمة في تاريخ الكتابة عند
السرغيني وعن مجايليه من املغاربة،
وه ــي م ــا يـمـكــن أن نـسـمـيـهــا مــرحـلــة

جذور نضالية انعكست على
كتابته ،فقد عاش مرحلة
االستعمار الفرنسي للمغرب،
وانخرط الحقًا في أنشطة الحزب
الشيوعي الفرنسي
ّ
«التصوف الشعري» .كان السرغيني
ي ــرى فــي الـتـصــوف ع ــودة إل ــى ال ــذات،
ليس في سياق انطوائي ،بل من أجل

ُ ً
تــأهـيـلـهــا ملــواجـهــة عــالــم يـنـحــو كـلـيــة
نحو املــادة ويبتعد بالتدريج عن كل
مــا هــو روح ـ ّـي .رأى السرغيني أيضًا
ّ
أن ما عرفه الشعر عبر أطراف العالم
ّ
مــن ت ـحــول وثـ ــورة ،ك ــان فــي األس ــاس
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ـشـ ـك ــل .ل ــذل ــك وج ــد
نـفـســه مـعـنـيــا أك ـثــر بــاالش ـت ـغــال على
املضمون .فقارئ نصوص السرغيني
سيجد نفسه بــال ـضــرورة فــي حاجة
إلـ ــى مــرج ـعـ ّـيــة م ـعــرف ـيــة ت ـت ـقــاطــع مع
املعرفة التي أنتجت هذه النصوص.
كـ ـ ــان رهـ ـ ـ ــان الـ ـش ــاع ــر هـ ــو الـ ــوصـ ــول
إل ــى كـتــابــة يـنـفـلــت فـيـهــا ال ـظــاهــر من
ظاهريته ،في تشابك واضح مع الفكر
الـتـجــريــدي فــي الـتـشـكـيــل .وق ــد سبق
لــه أن أنـجــز دراس ــة مهمة يـحــاول من
خاللها أن يرصد طرق قــراءة اللوحة
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ال ـت ـج ــري ــدي ــة ،ه ــو ال ـ ــذي كـ ــان صــديـقــا
ّ
مقربًا ألهم التجريديني املغاربة أمثال
جياللي الغرباوي ،ومحمد املليحي،
ّ
ومحمد شبعة ،واملكي مغارة ومحمد
القاسمي وغيرهم.
انتبه السرغيني باكرًا إلى مسألة هدم
الـحــدود بــن األجـنــاس األدبـيــة .يمكن
التوقف مثال عند كتابه «وجدتك في
ه ــذا األرخ ـب ـي ــل» الـ ــذي ي ـح ــار ال ـق ــارئ
ومعه الناقد في ًتصنيفه والحسم في
مــا إذا كــان رواي ــة أو نـثـرًا مفتوحًا أو
ً
عمال شعريًا.
أفــاد السرغيني من لقائه املباشر مع
أقـطــاب الـحــداثــة الشعرية فــي الـعــراق
خـ ـ ــال دراس ـ ـت ـ ــه فـ ــي ج ــامـ ـع ــة بـ ـغ ــداد
منتصف الخمسينيات ،ولقائه أيضًا
برموز األدب الجديد في فرنسا حني
كان يدرس في جامعة السوربون التي
ح ـصــل م ـن ـهــا ع ـلــى شـ ـه ــادة دكـ ـت ــوراه
الدولة .بدأ الكتابة في مجلة «األنيس»
خالل األربعينيات باسم مستعار هو
محمد نـسـيــم .وأص ــدر الحـقــا باسمه
ال ـص ــري ــح ع ـ ــددًا م ــن األعـ ـم ــال األدب ـي ــة
والنقدية ،من بينها« :ويكون إحراق
أسمائه اآلتـيــة» ،و«بـحــار جبل قــاف»،
و«الـكــائــن السبئي» ،و«أغـنـيــة القطار
الشبح» ،و«وجدتك في هذا األرخبيل»،
و«مـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـعـ ــل هـ ـ ـ ــذا بـ ـجـ ـم ــاجـ ـمـ ـك ــم؟»،
و«م ـحــاضــرات فــي السيميولوجيا»،
و«صــاح ستيتية ،دراســة وترجمة».
وباإلعالن عن الجائزة الجديدة التي
تـحـمــل اس ـمــه ،يـتـعـ ّـن عـلــى الباحثني
وال ــدارس ــن لـ ــأدب امل ـغ ــرب ــي ،ومـعـهــم
املــؤسـســات املعنية بــالـشــأن الثقافي،
العودة إلى تجربة محمد السرغيني
وإي ــائـ ـه ــا م ــا ت ـس ـت ـحــق م ــن اه ـت ـم ــام،
واالح ـت ـف ــاء بـشــاعــر رائ ــد ق ـ ّـدم الكثير
للشعر املغربي.

ّ
رندلى منصور ...بشاعة النفس البشرية

درية كمال فرحات
«مـعـمـ ّ
ـوديــة شـيـطــان» رواي ــة للكاتبة
رن ــدل ــى م ـن ـصــور ،الـ ـص ــادرة ع ــن «دار
الصحبة الثقافية للنشر اإللكتروني».
رواي ـ ـ ــة ف ــي ع ـن ــوان ـه ــا الـ ـع ــام تـنـطـلــق
مــن مـبــدأ قلب املـقــايـيــس ،فـبــدايــة هي
ّ
تتجه إلى أن تكون كتابًا إلكترونيًا،
ّ
وفـ ـ ــي ذلـ ـ ــك ح ـس ـم ــت اتـ ـج ــاهـ ـه ــا إل ــى
مسايرة التجديد الــواقــع في حياتنا
اليومية ،فباتت الـقــراءة اإللكترونية
هــي الـغــالـبــة .وف ــي قلبها للمقاييس
نجده في العتبات ّ
النصية ،بــدءًا من
ّ
«معمودية شيطان» ،القائم
العنوان
ّ
على مبدأ التناقض ،فكلمة املعمودية
لها دالالت ّ
مقدسة ّ ،فهي في املفهوم
املسيحي طقس يمثل دخول اإلنسان
الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة امل ـ ـس ـ ـي ـ ـح ـ ـيـ ــة ،والـ ـشـ ـخ ــص
ال ــذي ي ـجــري تـعـمـيــده يـصـبــح تابعًا
ّ
ل ـل ـم ـس ـيــح .وال ــاف ــت أن هـ ــذه الـكـلـمــة
جــاءت في العنوان مضافة إلى كلمة
صــدمــة أو
ال ـش ـي ـطــان ،وه ـن ـ ّـا ت ــأت ــي ال ـ ّ
املفارقة التي تتولد عند املتلقي .وقد
غاضبًا
معترضًا أو
يقف مشدوهًا أو
ٍّ
ّ
لـهــذا ال ـتــرابــط ،وه ــو ح ــق لـكــل متلق،
ّ
ل ـكــن عـلـيــه ق ـبــل أن يـكـيــل االت ـهــامــات
أن يــرى ما هو الرابط بني املعمودية
والـ ـشـ ـيـ ـط ــان .واسـ ـتـ ـط ــاع ــت ال ـكــات ـبــة
م ــن خ ــال ه ــذه ا ّل ـصــدمــة ف ــي العتبة
ّ
العنوانية أن تحقق وظائف العنوان
التي أشار إليها جيرار جينت ،فيذكر
ّ
بــأن العنوان مجموعة مــن العالمات
ّ
ّ
اللسانية يمكن أن توضع على رأس
ّ
ّ
النص لتحدده ،وتدل على محتواه.
وم ــن خ ــال ه ــذا الـعـنــوان «مـعـمـ ّ
ـوديــة

ّ
ّ
شـيـطــان» ،نستطيع ال ـقــول إن ــه حقق
وظيفتني من وظائف العنوان :األولى
ه ــي الــوظ ـي ـفــة ال ــوص ـف ـ ّـي ــة ،وال ـثــان ـيــة
ه ــي الــوظ ـي ـفــة اإلغ ــرائ ـ ّـي ــة .والــوظـيـفــة
ّ
الوصفية للعنوان تسهم فــي وصف
ال ـ ـنـ ـ ّـص ،واإلشـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى م ــوض ــوع ــه،
ّ
الوصفية بوظيفة
وترتبط الوظيفة
ّ
اإلي ـ ـ ـحـ ـ ــاء ،فـ ـك ــل ع ـ ـنـ ــوان لـ ــه أس ـل ــوب ــه
ال ـ ـخـ ــاص .وم ـ ــن خ ـ ــال ه ـ ــذا ّاإليـ ـح ــاء
ن ـك ـت ـشــف قـ ـ ــدرة الـ ـ ـق ـ ـ ّ
ـاص ،ألنـ ـ ــه ب ـهــذا
ّ
اإلي ـح ــاء ت ـبــرز الـقـصــديــة مــن اخـتـيــار
ّ
ـاص ــة أن
الـ ـق ــاص ،وهـ ـك ّــذا أرادت ال ـق ـ ّ
تثير أفــق التوقع الــذي ال يتحقق إال
داخـ ــل الـ ـن ـ ّـص ،وق ــد نـجـحــت ف ــي ذلــك
العنوان ،فلم يكن
عبر اختيارها لهذا
ّ
وصفيًا فقط ّإنما ّ
تقصدته
اختيارها
وعنته.
ّ
ّأم ــا ا ّلــوظـيـفــة اإلغ ــرائ ـ ّـي ــة ،فـهــي تـحــث
امل ـت ـلــقــي ك ــي ي ـخ ــوض غ ـم ــار ال ـن ـ ّـص،
وت ـت ــرك ل ــدي ــه ف ـض ــاء م ــن ال ـت ـســاؤالت
ّ
تقول،
حول ماذا تود هذه الرواية أن ّ
ويمكن أن تترك له بياضات يتوقف
ل ـل ـت ـف ـك ـيــر وت ـع ـب ـئ ـت ـه ــا بـ ـم ــا ي ـنــاســب
الـ ـف ــراغ ال ـت ــأوي ـل ــي .وه ـ ــذا م ــا يـحــدث
ّ
«معمودية
معنا عندما نقرأ العنوان
سيميائية تشدّ
ّ
فهو عالمة
شيطان»ّ ،
املتلقي ،فتحثه على القراءة ليكتشف
مـ ــدلـ ــوالت ال ـع ــاق ــة ب ــن ال ـن ـق ـي ـضــن،
بــن املـعـمـ ّ
ـوديــة بـمــا فيها مــن قــداســة
وطـهــارة ،والشيطان ومــا فيه من إثم
ونجاسة.
ّ
النصية التي
والـصــورة من العتبات
اعتمدتها الـقـ ّ
ـاصــة ،فأكملت اإليـحــاء
الذي أعطاه العنوان ،لكن حافظت على
غموض تحديد جنوسة الشيطان ،ما

يزيد من التشويق ،لنتبني ّ
هوية هذا
الـشـيـطــان ال ــذي ربـمــا كــانــت لــه صفة
ّ
يتحول إلى
الطهارة والقداسة قبل أن
ش ـي ـطــان ي ـبــث ظـلـمــه وس ـم ــوم ــه .وقــد
قـ ّـدمــت الـقـ ّ
ـاصــة فــي إهــدائـهــا إش ــارات
داللـ ّـيــة تحيل إلــى ما سيقرأه املتلقي
في منت الرواية ،فتهدي روايتها« :إلى
ّ
ّ
ّ
كنف الــظـلــم ،وظــن
ك ّــل مــن تــرعــرع فـ ّـي ُ
أنه عائلة ...إلى كل من ذبحت طفولته
ّ
عـلــى أع ـتــاب ال ـش ـه ــوات ...إل ــى ك ــل من
اخ ـت ـص ــرت روحـ ـ ــه ه ـ ّ
ـوي ــة ض ــائ ـع ــة...
ّ
انتحار!»
السكوت في حرم الظلم
ّ
ّ
ّ
الظلم /العائلة /الطفولة /الشهوات/

ّ
المخدرات ،والقتل ،وخطف
األطفال واالتجار باألعضاء
ومافيا المال والسلطة
ه ــوي ــة ض ــائـ ـع ــة /ان ـ ـت ـ ـحـ ــار ،ك ـل ـمــات
ّ
مفتاحية يمكن مــن خاللها الــولــوج
ّ
ّ
إلـ ــى م ــا ق ــدم ـت ــه ال ـق ــاص ــة ف ــي عملها
هــذا .بناء ســردي يرسم معالم الظلم
والفساد ،وينفتح على عائلة ّ
سيدة
ال ـق ـصــر «هـ ــا» ال ـت ــي تـحـلــم البـنـتـهــا
«حــا» بــزواج أسـطــوري ضخم حتى
لو حرمها هــذا قصة ّ
حبها الطاهرة
مـ ــع «ج ـ ـ ـمـ ـ ــال» .وفـ ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،نـجــد
موقف ّ
سيدة القصر الرافض البنتها
ّ
ّ
الثانية املحامية «ناي» التي تسميها
ّ
البربرية ،ونلمح طيف ابنتها الثالثة
«ج ـنــى» الـتــي تحلم بـمــا تسعى األم
إل ـ ــى ت ـح ـق ـي ـقــه الب ـن ـت ـه ــا «ح ـ ـ ــا» .أم ــا

ص ـ ـ ــورة األب ،ف ـه ــي ص ـ ـ ــورة غــائ ـبــة
حاضرة.
صـ ــورة غــري ـبــة ألم ت ـقــف م ــن بـنــاتـهــا
م ــوق ـف ــا ال ُي ـش ـب ــه األم ـ ــوم ـ ــة ،وت ـط ــرح
الكاتبة تساؤالت« :غريب هو موقف
الـ ـسـ ـي ــدة ه ـ ــاِ ،ل ـ ــم ال تـ ــأبـ ــه ل ـن ـج ــاح
ً
ابنتها؟!! أكانت فعال ّمهتمة ملوضوع
وتخاف أن تتأثر بما يمكن أن
حــا،
ّ
تـسـمــع؟ أم أن ـ ّهــا ال تـحـ ّـب الـنـجــاح ّ إال
لنفسها؟! أم أنها تغار من ناي ألنها
لــم تستطع قــط السيطرة عليها كما
ّ
ّ
تحرك ابنتيها األخريني؟! أم أن هناك
ّ
ّ
سببًا خفيًا وراء كل ذلك؟!».
تـتـطـ ّـور األحـ ــداث فــي ال ــرواي ــة ملعرفة
ال ـس ـبــب ،وت ـ ـ ّ
ـؤدي الـشـخـصـيــات على
ّ
س ــاح ــة األح ـ ـ ـ ــداث دوره ـ ـ ـ ــا ،ل ـتــت ـضــح
ّ
القاصة
خيوط الــواقــع الــذي ترسمه
ّ
رنـ ــدلـ ــى ،ف ـي ـت ـب ـ ّـن ل ـن ــا أن وراء ه ــذا
ال ـغ ـن ــى الـ ـف ــاح ــش ،وت ـح ـق ـيــق ال ـح ـلــم
ب ـ ـ ــزواج أس ـ ـطـ ـ ّ
ـوري ل ـح ــا م ــن رف ـي ــق،
مــا هــو إال الـخـطــوة األولـ ــى مــن رســم
م ـع ـم ـ ّ
ـودي ــة ش ـي ـط ــان ،ف ـي ـكــون الـ ــزوج
ال ـ ّـس ــاع ــي إل ـ ــى ت ـق ــدي ــم زوجـ ـت ــه ف ـتــاة
عــذراء إلــى شهوة شيطان آخــر .ومن
وراء هذه الحكاية تتوالى مسألة بيع
ّ
األعضاء ،واالتجار باألطفال ،وتكون
ن ــاي حــامـلــة راي ــة ال ــدف ــاع عــن حقوق
الطفولة ومسألة املتاجرة باألعضاء،
وت ـس ـت ـط ـيــع م ــع م ــن م ـع ـهــا اإلض ـ ــاءة
عـلــى ه ــذه الـقـضـيــة ،فتصبح فريسة
ملجموعة الشياطني الـتــي تحاربها،
وت ـب ــدأ املــواج ـهــة بـخـطــف طـفـلــن من
الجمعية التي تهتم بها.
ّ
تـ ـ ـت ـ ــأزم األحـ ـ ـ ـ ــداث ل ـن ـص ــل فـ ــي خ ـتــام
الرواية إلى اكتشاف دور األب الغائب،

فـيـحـضــر لـيـكـشــف ص ـ ــورة األم الـتــي
َ
نـسـبــت إل ـيــه ب ـنــات ل ـســن م ـنــه ،فـيـقـ ّـرر
االنتقام .وفي حبكة االنتقام ،تعرض
ّ
إنسانية كبيرة منها
الكاتبة قضايا
امل ـخ ـ ّـدرات ،والـقـتــل ،وخـطــف األطـفــال،
ّ
ومــاف ـيــا امل ــال ال ـتــي تـتـحــكــم بــالـعــالــم،
والـصــراع على قــوى السلطة ،ليتبيّ
ل ـنــا ك ـث ــرة ال ـش ـي ــاط ــن ،وك ـي ــف يـكــون
ّ
التابع لها خاضعًا ،يرتكب الجرائم
واألهوال.
ّ
«معمودية شيطان»
أقسى ما نراه في
تخضع لسطوة
صورة األم واألب التي ّ
ّ
املال ،فتضيع الصورة النقية الطاهرة
ل ـ ــأم ،ون ـف ـقــد ص ـ ــورة األب ال ـع ـطــوف
وال ـ ّـس ـن ــد ال ـ ــذي يـحـمــي عــائ ـل ـتــه .نعم
ّ
إن ال ــرواي ــة تكشف ال ـص ــورة البشعة
ّ
للنفس اإلنسانية ،وتجعل من الفساد
امل ـس ـت ـشــري ص ـ ــورة ت ـج ـمــع شـيــاطــن
األرض معًا.
وإذا ك ــان ــت ال ـ ـ ّـرواي ـ ــة ت ـع ــال ــج قـضـيــة
ّ
جــوهـ ّ
ـريــة ،ف ــإن الـكــاتـبــة الـتـمـســت في
ّ ّ
ب ـنــائ ـهــا ال ـف ـن ــي ال ــتـ ـب ــادل ب ــن ال ـســرد
وال ـ ـح ـ ــوار ،م ــع غ ـل ـبــة ال ـ ـحـ ــوار ف ـي ـهــا،
ّ
الشخصيات .وظهر
ليكشف لنا عــن
ً
ال ــوص ــف ظـ ـه ــورًا خـ ـج ــوال خـصــوصــا
ف ــي ت ـصــويــر م ـظــاهــر ال ـب ــذخ لــإيـقــاع
بطهارة النفوس الضعيفة.
ّ
«معمودية ّشيطان» تصدمنا للوهلة
األولـ ـ ــى ل ـكــن ـهــا ت ــرص ــد واقـ ـع ــا مــؤملــا،
صورة نخشى أن نظهرها إلى
وتنقل ّ
الـعـلــن ألن ـه ــا ت ـخــدش قـيـمــا إنـســانـ ّـيــة
وعــاقــات أسـ ّ
ـريــة مهمة .ومــن صدمة
ال ـع ـنــوان ،يـخــرج املـتـلـقــي إل ــى صدمة
أكـبــر عندما يــواجــه أعـمــال الشيطان
الرابض في النفوس املريضة.
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متفردة وليست كما ّ
ّ
كتابها «حريم :مذكرات
جاء
هنا
من
الغرب.
رها
صو
بعدما أمضت عقدًا في التجوال في الشرق األوسط ،عادت األميرة فيتوريا
ً
ّ
عربية ألميرة صقلية» ( )1980الذي أثار ثورة وجدال واسعًا ،كما أنها نشرت
لتستقر قي قصر العائلة العائد إلى القرن الثامن
ألياتا ( )1950إلى صقلية،
ّ
ّ
عشر ،في مدينة باغيريا (شرق باليرمو) .يضم هذا القصر مكتبة ضخمة تطل كتابًا آخر عن البيوت والحديقة اإلسالمية .ألياتا أيضًا صحافية تحدت الكثير
من أجل ما آمنت به من أفكار ،فالكلمة القوية أيضًا سالح ّساري المفعول
ألياتا من خاللها على العالم الذي لطالما ناضلت من أجله .عالم فيه احترام
إلى ما بعد الحياة .اشتغلت كذلك في مجال الترجمة ،كما أنها قارئة عارفة
اآلخر المختلف ،قانون ال يقبل التجاوز ،وهي التي عرفت في حياتها كبار
آمنت بأفكار محيي الدين بن عربي ،فهي كما تقول اعتنقت أفكاره مذهبًا،
الشخصيات من ملوك وأمراء ورجال ساسة ومثقفين كأمبرتو إيكو وياسر
ما جعلها أكثر تواضعًا ،فيما ألهمتها أفكار األمير عبد القادر الجزائري،
عرفات ،وكمال جنبالط ،ونزار قباني ،وموسى الصدر ...بمعرفتها لهؤالء
ّ
ّ
و«أنقذتها من المافيا اإليطالية» على حد تعبيرها .خصتنا األميرة فيتوريا
واحتكاكها بكل ما هو عربي ،وهي الحاصلة على شهادات ّفي اللغة
ّ
العربية وعلى دكتوراه في ّالشريعةّ ،أرادت أن تقول للعالم إن البالد العربية ألياتا بهذا الحوار الذي تشعب إلى قضايا سياسية وفكرية وثقافية راهنة في
العالم العربي
مختلفة عن الصورة التي تروج لها ،وإن للمرأة العربية ما يميزها ويجعلها

تقديم وحوار سارة سليم

حوار

ّ
ّ
فيتوريا ألياتا :العمارة اإلسالمية نحتت شخصيتي!
■ كيف تنظرين إلى ما يحدث في لبنان؟
َّ ُ
ُّ
ـ ـ ُّ
يخص الشعب
للغرب في ما
رددتــه دائمًا
أحب أن أذكر ما
َّ
وبفضل الشعب السوري واملقاومة
اللبناني ،الــذي بفضله
ُ
الـبــاسـلــة طـيـلــة س ـنــوات ح ــرب فــرضــت عليهم مــن ال ـخــارج،
ُ
املمارس عليهم .علينا نحن
فهم قطعًا ال يستحقون العنف َّ
ُ
أن نشعر بــاالمـتـنــان تـجــاه ه ــذا الــشـعــب ،ال ـغــرب واملـتــوســط
وأوروب ــا ال بـ ّـد من أن يشكروه؛ ألنــه إذا استسلمت املقاومة
وه ـ ــذا م ــا ال ن ـت ـم ـنــاه -س ـن ـتـ َّـدمــر ،وسـتـجـتــاحـنــا مــوجــة من
ُ
َّ
ُ
الــوحـشـيــة والـتـعـ ُّـصــب الــديـنــي ،ســتــدمــر كــل سـبــل التعايش
املـ ـشـ ـت ــرك امل ـس ـت ـم ــر فـ ــي املـ ـت ــوس ــط ،ب ــال ــرغ ــم مـ ــن الـ ـح ــروب
والحمالت؛ التي شهدها ولم تكن كالحروب الشاملة؛ التي
َ
تقودها اإلمبراطورية األميركية .لألسف لن نصل أبـد ًَّا إلى
ْ
سيطرت علينا الفوضى .إذًا فمقاومة الشعب
ِّبر األمــان إذا
اللبناني هــي دف ــاع عــن حضارتنا وعــن الـحـضــارة الغربية
واألوروب ـي ــة أِّي ـضــا .ل ــذا علينا أن نـثـ ِّـمــن مــا يـقــوم ب ــه ،وأن ال
ننسى ما يمثله لبنان وسوريا للغرب ولنا جميعًا ،وكذلك
ُ
ُّ
املسيحي لدور فلسطني في تاريخ املسيحية؛
الغرب
تثمني
ل ــدوره ــا ال ــروح ــي؛ ل ــدوره ــا فــي عـلــم الـبـحــث الــاهــوتــي؛ في
تقاليد الرهبان آباء الكنيسة .إذًا فتاريخ الجميع الذي َّ
خربه
ٌ
االح ـت ــال الـصـهـيــونــي الـعـنـيــف ،م ـع ـ َّـرض لـخـطــر الـتـخــريــب
ال ـكــامــل إذا اخ ـت ـفــى م ــن ل ـب ـنــان وس ــوري ــا .ل ـقــد ُد ِّم ـ ــر ال ـعــراق
والكلدانيون ُسحقوا تقريبًا! وبالتالي ،حضور هذه القوى
الروحية الباقية -التي ما زالــت واقفة في لبنان وسوريا و
فلسطني -هو األمل إلنقاذ حضارتنا جميعًا.
ّ
هل حدثتنا عن ّ
حبك للشيخ األكبر محيي الدين بن عربي؟!
■
َّ
ُ
ُ
َّ
ـ ـ ـ كـنــت قــد نــظـمــت فــي صقلية ع ــام  1988أول ملتقى عاملي
للتعريف «بالشيخ األكبر» جمع خيرة الباحثني من الشرق
وال ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــرب؛ املـ ـهـ ـتـ ـم ــن
ب ــال ــدراس ــة وال ـتــرج ـمــة
والـتـعـلـيــق عـلــى أعـمــال
الـشـيــخ س ـيــدي محيي
الــديــن بــن عــربــي ،تحت
إشـ ـ ــراف ال ـبــروف ـي ـســور
ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــر (امل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروف)
املختص في دراسة ابن عربي املرحوم ميشال شودكيفيتش
ال ــذي كــان وقتها يشغل منصب املــديــر الـعــام ل ـ «مـنـشــورات
لوسوي»

التنوير في فكر األمير
عبد القادر وحياته يمثل انعكاسًا
لمظاهر اإلسالم الحديث

■ ماذا تمثل أفكار األمير عبد القادر لألميرة فيتوريا ألياتا؟
َّ
يـجـ ُـب أن نعترف أن التنوير فــي فكر األمـيــر وحـيــاتــه يمثل
ٌ
ٌ
انعكاسًا َّ
لقمة مظاهر اإلســام الحديث .األمير رجــل كامل،
ِّ
ٌ
م ـســالــم وم ـث ـقــف ،ن ـب ـيــل ،ذو ف ـكــر ورؤى ثــاق ـبــة ،م ـث ــال لـكــل
امل ـس ـل ـمــن وخ ــاص ــة امل ـس ــؤول ــن ال ـس ـيــاس ـيــن ،أن يـسـتــدلــوا
بتجربته كرجل دولــة .كما ال يجب أن ننسى الــدور املــزدوج
لعبه كمحارب وكرجل متواضع عندما وضع السالح.
الذي ُ
ُ
لألسف! أتلفت كتبه أثناء فترة املعاناة القاسية والطويلة
التي قضاها بالسجن ،مات ٌ
عدد كبير من عائلته ،وقد ذهب
ُ
إلى دمشق بعد احترام نابليون الثالث لوعده ،حيث أصبح
هناك أكثر مـ ُـن ذي سلطة روحـيــة .مـ َّـول وســاهــم -كــذلــك -في
نشر كتاب الفتوحات َّ
املكية البن عربي ،إذ بدأ بإعطاء دروس
ُ
علنية وشروحات لهذا الكتاب ،وكتب «الشيخ سيدي محيي
الدين بن عربي».
■ ما هي اهتمامات األميرة «فيتوريا آلياتا»؟
ـ في حقيقة األمر ،مهتمة بقراءة ودراسة النصوص الروحية؛
القديمة والتاريخية ،وبقراءة كل ما له عالقة بعلم النباتات
ُ
ُ
فلست مهتمة بها ،عدا الكتاب
والطب التقليدي .أما الروايات
الكالسيكيني الكبار؛ الذين قرأتهم في صغري ودرستهم من
أجل الترجمة ،وهذا ما قادني إلى إتقان اللغات وآداب كل تلك
ُ ُ
قرأت للكتاب الشعراء والروائيني العرب كأحالم
الدول .كما
ٌ
ُ
مستغانمي الـتــي طــالـعــت ْكــل ِّأعمالها بمتعة .أح ــام مثال
للسيدة املثقفة الجميلة ،إذ تمثل عكس الـصــورة النمطية
للمرأة العربية واملسلمة؛ التي ّ
روج لها الغرب .أنا شغوفة
بالسينما أيـضــا ،والثقافة والتقاليد الصقلية ً والكتابات،
ً
والطبخ .بصراحة أنــا امــرأة فضولية ،أجـ ُـد متعة كبيرة في
ّ
اكتشاف كل شيء جديد ،أرى أن العالم يهبنا روائــع ،والله

ِّ
يوم فيه؛ ألنه هبة ربانية.
خلق هذا الكون لنستمتع بكل ٍ
■ هل ِلك أن تخبرينا عن صقلية وعالقتها بالثقافة العربية؟
ّ
ـ ـ ـ س ــؤال تصعب اإلج ــاب ــة عـنــه فــي عـجــالــة ،بـخــاصــة أن هــذا
املــوضــوع يشغلني مـنــذ س ـنــوات .صقلية هــي امل ـكــان الــذي
ْ
التقت فيه الحضارات أكثر من األندلس؛ ألن صقلية ليست
فقط املكان الذي التقى فيه الشرق والغرب ،الشمال والجنوب،
ً
بل ذابا فيها .مثال ،الفن القوطي هو نتيجة هذا االلتقاء بني
املعماريني والحرفيني املسلمني ومنافسيهم النورمانديني.
كمعلم جمالي للمعمار وإرث
من هنا تبرز صقلية للعالم ّ ٍ
إنـســانــي لـلـفــن .كـمـثــال ،ن ــرى أن ع ـبــاءة وزخ ــرف ــات معاطف
اإلمـ ـب ــراط ــور ال ــروم ــان ــي املـ ـق ــدس ،واألل ـب ـس ــة ال ـت ــي ارت ــداه ــا
اإلمـبــراطــور الكاثوليكي عبر العصور هــي مــابــس عربية،
من قماش وتطريز قام به خياطون وحرفيون مسلمون في
ّ
القصر امللكي في باليرمو .كما أن مطبخنا مليء باألسماء
العربية ،ذات تأثير حاضر للغاية اليوم من املطبخ العربي.
املصطلحات الفالحية املتعلقة بالري وتوزيع املياه وحفظ
َّ
املــؤن (األكــل) كلها مصطلحات عربية .إن الحضور العربي
فــي الــذاكــرة الجماعية للشعب الصقلي قــوي وراس ــخ ،فهم
يفتخرون بكونهم عربًا ،ولربما هم العرب الوحيدون؛ الذين
ّ
كجزء من
وتمسكهم بماضيهم
يفتخرون بانتمائهم العربي
ٍ
هويتهم ال يمكن االستغناء عنه ،في الوقت الذي نجد فيه أن
ّ
التنصل من تقاليدهم وهويتهم ،فهم
معظم العرب يريدون
يريدون أن يصبحوا أميركيني أكثر من األميركيني أنفسهم.
الـصـقـلـيــون بــالـعـكــس ي ــري ــدون أن ُيـصـبـحــوا عــربــا أك ـثــر من
العرب أنفسهم.
ُ
قضيت جزءًا مهمًا
في الواقع ،أنا شغوفة بالعمارة العربية،
من حياتي في اكتشاف الحضارة العربية واإلسالمية .خالل
رحلتي إلى الحمراء مع جدتي في ُعمر العاشرة ،أذهلتني
ُ
حديقة «عريفة» .ساعتها َّقر ُ
وأردت
رت زيارة العالم العربي،
دراس ــة ه ــذه ال ـح ـضــارة .االنـطــاقــة كــانــت مــن ه ــذه الحديقة
الـســاحــرة ،وهــي حديقة فــي غــرنــاطــة فــي األنــدلــس ،ومــن ثم
اكـتـشــافــي لـقـصــر «س ــرس ــق» املــذهــل فــي ب ـي ــروت؛ ال ــذي ُد ِّم ــر
ُ
فــي االنفجار املــأســاويُ .
قابلت فــي بيروت
كنت شابة حــن
ّ
إي ـف ــون س ــرس ــق ك ــوك ــرن ال ـت ــي عــرف ـت ـنــي ب ـ ــاإلرث امل ـه ــم للفن
اإلسالمي وفن الشرق األوســط .في تلك اللحظة من حياتي،
ُ
بـ ْ
ـدأت معالم هــذا اإلرث ترتسم على شخصيتي؛ نصوصي
ِّ ّ
ُ
ُ
وأبـحــاثــي إل ــى يــومـنــا ه ــذا .ب ــدأت ألـتـقــط ال ـصــور وأدون كــل
التفاصيل ،وأكتشف األســرار ،فكتابي حول املنازل العربية
سنة  1980هو أول كتاب يتناول املنازل والحدائق العربية
ف ــي ذلـ ــك ال ــوق ــت .ب ـف ـضــل امل ـع ـم ــاري ال ـك ـب ـيــر ح ـســن فـتـحــي،
ُ
استطعت اكتشاف رموز وألغاز وأسرار العمارة اإلسالمية،
ُ
ومعه كذلك بدأت كمرشحة في املغامرة الرائعة التي اسمها
«جــائــزة اآلغ ــا خــان للعمارة والـفـنــون الـيــدويــة اإلســامـيــة».
وه ــي مــوجــودة لـغــايــة اآلن وتـشـجــع املـعـمــاريــن ومخططي
املــدن والحرفيني اليدويني في العالم بأسره عبر السنوات
الثالثني من إنشائها ،وقــد استحقها بـجــدارة حسن فتحي
َّوقد حضرتها عندما كنت معه في القاهرة في ذلك الوقت.
َّ
أثـ ْ
ـرت العمارة اإلسالمية في شخصيتي كثيرًا ألن العمارة
الصقلية وحتى عمارة الـبــاروك مثل قصري متأثرة كثيرًا
ّ
بـفــن الـعـمــارة الـعــربـيــة ،لـكــن حــافـظـ ْـت عـلــى أس ــاس الـعـمــارة
ً
اإلسالمية كقاعدة خاصة ،في البناء مثال ،شكل العرصات
(الفناء) ،حجم الحجارة ،باإلضافة إلى الزخرفة ،والخزف،
لــديـنــا ال ــزخ ــارف الـهـنــدسـيــة ال ـعــرب ـيــة .وال ــزخ ــرف ه ــو إرث
زخرفة (الزليج) ،ليس من شمال أفريقيا فقط ،بل كذلك من
ال ـشــرق؛ ألن التأثير فــي صقلية ليس كما ُيعتقد أنــه جاء
مــن شـمــال أفــريـقـيــا ،بــل كــان هـنــاك تــأثـيـرًا قـ ّ
ـويــا مــن الـشــرق،
ّ
وتحديدًا من بالد فارس .إذ أن التأثير الفارسي في الفن أو
ٌّ
اإلسالمي في صقلية ،مهم من الناحية
ما بقي لنا من الفن
َّ
الــرمــزيــة لخصائصه املـنــقـحــة .وبــالـتــأكـيــد أنـصــح الجميع
ُّ
بزيارة التحفة املعمارية اإلسالمية األبرز في العالم أجمع؛
واملتمثلة في سقف كنيسة القصر امللكي في باليرمو ،فهي
أعظم تحفة فنية مصغرة للعالم اإلسالمي .ال تزال موجودة
َ
إل ــى اآلن ف ــي بــال ـيــرمــو ،إال أن ـهــا ل ــم ت ـحــظ بــال ـعـنــايــة ،فهي
مهملة كتحفة معمارية .وعلى الــرغــم مــن ذلــك ،فهي تمنح
ّ
ّ
شرقيًا
يمنيًا وآخـ َـر
لهذه الكنيسة الصغيرة املذهبة طــرازًا
لفرادتها بالعالم.

■ ما هي رؤية فيتوريا ألياتا للعالم بعد جائحة كورونا؟
ـ بالنسبة إلــى الجائحة وتبعاتها ،أرى أنــه علينا املقاومة
حاليًا؛ ليس على الصعيد السياسي فحسب ،بل بمجابهة
ُ
َ
الوطنية،
محو الحضارة وتشويه الهويات
كل من يحاول
َّ
َّ
تشويه الذاكرة ،إذ يتحتم علينا اآلن أن نناضل ،حتى نتجنب
إعادة تشكيلنا من جديد؛ عن طريق التداخل الجيني الذي
يـصـبــون مــن خــالــه إل ــى تغيير اإلن ـســان والـتــاعــب بــه عبر
ً
الذكاء االصطناعي ،هذا أمر شرحه يطول .هذا ليس خياال
َ
ُ
علميًا كما ُ
َّ
ّ
كتبت أول
أتخيل سنتي  1971 /1970عندما
كنت
ِّ
ّ
كتبي  .InDigestإن وسيلة املقاومة الوحيدة لكل هذا هي الله،
واإليمان العميق به والعمل بتعاليمه التي جاء بها القرآن
ِّ
ّ
وتقوم سلوكهم.
قيم سمحاء تنظم حياة البشر
ُالكريم؛ من ٍ
القاسمي زوجة أمير الشارقة ،واحدة
جواهر
الشيخة
تعتبر
ُ
ِم ــن األم ـي ــرات الـعــربـ َيــات امل ـحـ َّـج ـبــات ،ال ـلــواتــي ل ـفــن انـتـبــاه
الغرب في مجال النضال؛ على الصعيد العاملي ،وال َّ
سيما
ـراض خـطـيــرة .وهــو ما
ُمـســاعـ ُـداتـهــا لــأطـفــال املـصــابــن بــأمـ
ٍ
املعاصرين؛ الذين
يتعارض تمامًا مع «املحسنني» الغربيني
ّ
يـسـتـخــدمــون امل ـس ــاع ــدات لـتــوسـيــع ن ـفــوذهــم ،وت ـجــنــب دفــع
َّ
ـب .غـيـ َـر أن هــذه السيدة املتواضعة تـقــوم باألعمال
الـضــرائـ ُ
ّ
الخيرية خفية ،وقد صرحت هذه املثقفة الشجاعة عبر مقال
التعليمية
بـعـنــوان «فـبــركــة ال ـكــره :اإلس ــام فــي املــؤسـســات
ُ
َّ
ّ
اإلسرائيلية» قالت فيه إن «التلميذ اإلسرائيلي يتعلم منذ
َّ
طفولته أن جميع املسلمني َوالعرب إرهابيون ،ويجب على
ُ َ
َ
الـقــوات اإلسرائيلية قتلهم .فهم هم ِجيون ليس لهم جذور
ُّ
فــي هــذا البلد» .ولــم تـتـ َّ
ـردد الشيخة جــواهــر فــي التكلم عن
املـسـيــرة الــدمــويــة لــوزيــر الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم الـحــالــي يــوآف
غاالنت  Yoav Galantاملسؤول عن مجزرة مخيم «جنني» في
فيتوريا ألياتا:
الضفة الغربية و«قانا» في لبنان .كما أنها ّ
تاريخ الجميع
عددت النصوص
خربه
الذي
َّ
والـصـفـحــات ال ـتــي ي ـقــومــون مــن خــالـهــا ب ـتــدريــس األط ـفــال
االحتالل
كـيـفـيــة تــدمـيــر املـسـلـمــن ،حـتــى أول ـئ ــك ال ــذي ــن ال يـحــاربــون
الصهيوني،
معر ٌض لخطر
إسرائيل ،وينصحونهم أن ذلــك من بــاب الــواجــب الديني...
َّ
من ذا الذي سيجرؤ أن يعطي هذه املرأة مكانتها ورسالتها التخريب الكامل
إذا اختفى من
املنشودة من خالل عملها ،سواء أكان رئيس دولةٍ  ،أم منظمة
لبنان وسوريا
دولية أم إعالمًا ّ
«حرًا»؟
(جيل ماري
زيمرمان)

