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رحيل

باية قاسمي وعبد القادر جغلول
شاهدان على نهاية األوهام
رحل أخيرًا الكاتب
والباحث السوسيولوجي
بعدما أفنى حياته في
تشريح تاريخ الجزائر
الثقافي .وبعد أيام،
ّ
توفيت الصحافية التي
عاشت حياة نضالية
ّ
مميزة
الجزائر ــــ سعيد خطيبي

ّ
«إنها الصحبة التي يعتد بها ،ميثاق
ال�ت��آم��ر ،إن�ه��ا ال �ـ  fuck youي��ا تضامن
امللعونني».
ل �ك��ن ل �ن��دع ال� �ق ��راءة ج��ان �ب��ًا .إذ يخبر
أوس �ت��ر ال�ص�ح��اف� ّ�ي��ة ع��ارف��ة أك �ب��ر ،من
ّ
البريطانية ،أنه
جريدة الـ«إندبندنت»
مراجعات كتبه ألنها
توقف عن قراءة ّ
«تضني روحه الهشة».
أب� �ط ��ال رواي � � ��ات أوس� �ت ��ر ف ��ي العادة،
النيويوركيون ت�ح��دي�دًا ،مثله تمامًا
ّ
النيويوركي ال��ذي يذهب لتناول
هو
ص� �ح ��ن ش� ��ورب� ��ة ف� ��ي م �ط �ع��م صغير
ق��ري��ب م��ن م�ن��زل��ه ف��ي ب��روك�ل�ينّ ،
يحب
ّ
بريطاني
ال�ب�ي�س�ب��ول ،ول��دي��ه ص��دي��ق
م ��ن أص� ��ول ه �ن� ّ
�دي��ة :س �ل �م��ان رشدي.
عالقته ّ
بقرائه تشبه أحيانًا رواياته.
ّ
في أحد األي��ام ،يجد صاحب «ثالثية
ن �ي��وي��ورك» ب��وس �ت��رات م��وزع��ة حول
ّ
تركي
م� �ن ��زل ��ه ،ن �ش ��ره ��ا ط ��ال ��ب ط� ��ب
ب �ع��دم��ا وض� ��ع خ��ري �ط��ة ل�ل�أم��اك��ن في
رواي��ات أوس�ت��ر .لم يطلب تورغيلدي
هذا شيئًا ،على العكس ،ترك له علبة
سيجار في مكتبة صغيرة ،ليصبحا
صديقي مراسلة .وما زالت صداقتهما
ّ
مستمرة إلى اآلن.
تلك

ش �ه��دت ال �ج��زائ��ر ن �ه��اي��ة أسبوع
حزينة عقب رحيل اثنني من أهم
ّ
ال�ك��ت��اب وال� ّ�ص�ح��اف�ي�ين ،هما باية
ق��اس �م��ي وع �ب ��د ال � �ق ��ادر جغلول،
ال � �ل ��ذي ��ن اش � �ت ��رك ��ا ف � ��ي معايشة
ع �ش��ري��ة ال �ت �س �ع �ي �ن �ي��ات ،ومحنة
ّ
وتحمل
ان � �ه � �ي� ��ار ال � �ي� ��وت� ��وب � �ي� ��ا،
التغييرات املفاجئة ،ث��م تتقاطع
أق��داره �م��ا أخ �ي �رًا وي �ش �ت��رك��ان في
رحيل واحد.
ع� � � � � � ��اش ال � � � �ك� � � ��ات� � � ��ب والباحث
ال� �س ��وس� �ي ��ول ��وج ��ي ع� �ب ��د القادر
جغلول ( 64سنة) واعيًا قضاياه
ومتابعًا جيدًا لتطورات الراهن.
ي �ش �ت �غ��ل ،ي � �ق� ��رأ ،ي� � � � � ّ
�درس ،يكتب
وي� � ��ؤل� � ��ف ف� � ��ي ص� � �م � ��ت ،وغوص
ف ��ي ت �ش��ري��ح ال �ح��ال��ة الجزائرية
بمختلف جزئياتها.
برز اسمه في جزائر الثمانينيات،
م� ��ع زاوي � � ��ة «ت � � � ��راث» ف� ��ي جريدة
 ،Algérie-Actualitésحيث اشتغل
في إع��ادة رسم فسيفساء الثقافة
ال �ج��زائ��ري��ة ،ب�م�خ�ت�ل��ف أطيافها،
ّ
تمس
ع �ب ��ر م �ج �م��وع��ة م� � �ق � ��االت،
خ� �ص ��وص ��ًا ف � �ت ��رة ن� �ه ��اي ��ة القرن
ال � �ت� ��اس� ��ع ع� �ش ��ر وب� � ��داي� � ��ة القرن
ال� �ع� �ش ��ري ��ن .الح � �ق � ��ًا ،أع � � ��اد جمع
ه��ذه امل �ق��االت ون�ش��ره��ا ف��ي كتاب
«ع� �ن ��اص ��ر م� ��ن ت� ��اري� ��خ الجزائر

ال �ث �ق��اف��ي» ( ،)1984ح �ي��ث ّ
تطرق
إل��ى ع��دد م��ن ال�ق�ض��اي��ا والوجوه
ال �ث �ق��اف �ي��ة م� ��ن ت� ��اري� ��خ الجزائر.
ودح � � � ��ض ف � ��ي م � �ق� ��ال «ضبابية
التقليد الثقافي» فرضية أن يكون
مولود فرعون وط��اوس عمروش
ّ
مؤسسي األدب الجزائري ّاملكتوب
ب��ال �ف��رن �س �ي��ة .وأض� � � ��اف أن نص
«م �س�ل �م��ون ون� �ص ��ارى» ،املنشور
على حلقاتّ ،في جريدة «الحق»
(ّ ،)1912وامل � ��وق � ��ع ب ��اس ��م أحمد
بوري ،يمثل أول رواية في تاريخ
الجزائر األدبي.
ه��ي ش� ��ذرات م��ن ت��اري��خ الجزائر
ال� �ث� �ق ��اف ��ي ب �ع �ث �ه ��ا ع� �ب ��د القادر
ج� �غ� �ل ��ول ،ف� ��ي ك� �ت ��اب ض � � ّ�م أيضًا
ق� � ��راءات ف ��ي س �ي��ر وأع� �م ��ال كثير
م��ن األس �م��اء امل�ع��روف��ة ،على غرار

باية قاسمي
اشتهرت بكتاب
«اعترافات زوجة
إرهابي»

م �ح �م��د ال� �ع� �ي ��د ،ش� �ك ��ري خوجة،
ع �ل�ال ��و أب امل � �س� ��رح الجزائري،
رش �ي��د ق�س�ن�ط�ي�ن��ي ،م�ص�ط�ف��ى بن
ب��راه�ي��م ،ع�ل��ي ال�ح�م��ام��ي ،العربي
ب� � ��ن م � �ه � �ي� ��دي وغ� � �ي � ��ره � ��م .وكان
ج� �غ �ل ��ول ق� ��د أس� �ه ��م م� ��ع الكاتب
وامل �ف �ك��ر م�ص�ط�ف��ى األش � � ��رف ،في
ك�ت��اب «ت��اري��خ ،ث�ق��اف��ة ومجتمع»
( )1986ح�ي��ث ع��رض م�ق��ارب��ة في
«تاريخ ومجتمع املغرب األوسط،
ب�ي�ن ال �ق��رن�ين ال� ّ�س��اب��ع والخامس
ع �ش��ر» ،وي �ع��ود إل ��ى أه ��م الحقب

عبد القادر جغلول

التاريخية التي عرفتها املنطقة،
م ��ع ال ��دول ��ة ال �ف��اط �م �ي��ة ،والدولة
ال � �ح � �م� ��ادي� ��ة ،ودول� � � � ��ة املرابطني
والدولة املوحدية.
أب ��ان ��ت أع �م ��ال ج �غ �ل��ول ع ��ن سعة
اط �ل�اع وت �م �س��ك ب�م�ط�ل��ب تشريح
ج ��زائ ��ر ال �ث �ق ��اف ��ي .وقد
ت ��اري ��خ ال� � ً
ت ��رك أع� �م ��اال أخ� ��رى م�ن�ه��ا «ثالث
دراسات عن ابن خلدون» (،)1984
و«ث�م��ان��ي دراس ��ات ع��ن الجزائر»
( ،)1986و«رس��ائ��ل إل��ى الجزائر»
(ّ )2001
موجهة إلى مجموعة من
املثقفني الجزائريني ،و«من حمدان
خوجة إلى كاتب ياسني» (،)2004
و«رس��ائ��ل ج��دي��دة إل��ى الجزائر»
( )2004وأخيرًا «الطاهر جاووت،
م �ق��اط��ع م ��ن م �س �ي��رة صحافية»
( ،)2004وت ��رج� �م ��ت أه� � ��م كتبه
إل ��ى ال �ع��رب �ي��ة وص � ��درت ع��ن «دار
الحداثة» (بيروت ــــ لبنان).
بعد ثالثة أيام على رحيل جغلول،
اه� �ت ��زت ال �س��اح��ة اإلع�ل�ام� �ي ��ة ،في
ال�ج��زائ��ر ،على نبأ رحيل الكاتبة
وال �ص �ح��اف �ي��ة ب��اي��ة ق��اس �م��ي (58
س � �ن� ��ة) ال � �ت� ��ي اش � �ت � �ه� ��رت بكتاب
«اعترافات زوجة إرهابي» ()2000
ح�ي��ث تحكي س�ي��رة ن��ادي��ة أرملة
أح ��د أم � ��راء ال �ج �م��اع��ة اإلسالمية
املسلحة ،في جزائر التسعينيات.
ب � � � � ��دأت ب � ��اي � ��ة ق� ��اس � �م� ��ي عملها
الصحافي ،منتصف الثمانينيات،
ف� ��ي  ،Algérie-Actualitéوهي
الجريدة التي جمعت بني أركانها
نخبة املثقفني ال�ج��زائ��ري�ين ،على
غ� � ��رار ال� �ط ��اه ��ر ج� � � ��اووت ،ومالك
ع�ل��ول��ة ،وأن ��ور ب��ن م��ال��ك ...قبل أن
تنتقل إلى جريدة L’Observateur
ث ��م  ،La Nationث ��م أس� �س ��ت ،مع
ص �ح��اف �ي�ي�ن آخ� ��ري� ��ن ج� ��ري� ��دة La
.Tribune
وف � ��ي م �ط �ل��ع األل� �ف� �ي ��ة الجديدة،
أسست جريدة ّ L’époque
ّ
الساخرة
ُ
التي لم يكتب لها أن تستمر ،وهي
أول جريدة ،في تاريخ ّ
الصحافة
ال � �ج� ��زائ� ��ري� ��ة امل� �س� �ت� �ق� �ل ��ة ،تجمع
ب�ي�ن م�خ�ت�ل��ف ال �ل �غ��ات ،العربية،
الفرنسية واألمازيغية.
وامل � � � �ع� � � ��روف أن ب � ��اي � ��ة قاسمي
ع ��اش ��ت ح �ي ��اة ن �ض��ال �ي��ة ّ
مميزة.
انخرطت في «حركة الصحافيني
ال� �ج ��زائ ��ري�ي�ن» ال� �ت ��ي ب� � ��رزت قبل
أح � � ��داث أك� �ت ��وب ��ر  ،1988إضافة
إل��ى عضويتها الفعالة ف��ي «دار
ال �ح��ري��ات» ال �ت��ي أس�س�ه��ا الفقيد
أمحمد يزيد .هذه املسيرة املفعمة
ب��روح املقاومة ،في مسار الدفاع
عن الحريات في الجزائر ،أسهمت
في منحها «جائزة الخبر الدولية
عمر أورتيالن» عام .2006

محمد عابد الجابري
ّ
معلم الحرية
ِّ
محمد بنيس*
كل واح��د من املثقفني العرب ينظر اليوم إلى
محمد ع��اب��د ال��ج��اب��ري (1935ـ���ـ���ـ���ـ )2010بعني
اإلك��ب��ار ،ويضيف امل��غ��ارب��ة ح��ق ال��ع��رف��ان بما
كان له من قوة في تغيير الخطاب الثقافي في املغرب
وتقاسمه مع العالم العربي ،بل نقل بعض من أسئلته
ومشاغله إلى آفاق عاملية .هو املفكر الذي جعل الحرية
م��ح��ور ك��ل م��ا ق��ام ب��ه ف��ي ال���درس الجامعي والتأليف
الفكري والعمل الثقافي ،بعدما ترك العمل السياسي
حتى تبقى الحرية مفتتح حياته ومنتهاها.
من الصعب أن نعثر على مثقف عربي تشبث بالحرية
كما تشبث بها محمد عابد الجابري .فالحرية كانت
اختيارًا ال يقبل التنازل ،فكريًا وسلوكيًا في آن معًا.
ولم يكترث لكل ما كان يحيط به من عوائق أو ما كان
يواجهه أو يعترض عليه .دائمًا ،كان املفكر الذي يضع
الحرية عنوان بناء عروبة جديدة ،وميثاقًا جديدًا بني
الحاكم واملحكوم ،ولغة مشتركة بني النخبة واملجتمع،
وم��ن��ه��ج��ًا ف���ي اح���ت���رام ال��ق��ي��م اإلن��س��ان��ي��ة ال��ك��ب��رى .تلك
الحرية هي التي جعلته يفاجئ ّ أق��رب الناس إليه ،في
قدرته على إعادة النظر في مسلمات كثيرًا ما اختنق
فيها أيديولوجيون لم يستوعبوا أساس الفكر الذي هو
الحرية.
صادقته لسنوات وتعلمت منه ،ألنني كنت أرى فيه
شعلة الحرية تكبر كلما تقدم به العمر ،والوفاء لقيم
ال��ح��ري��ة كلما ض��اق��ت م��س��اح��ة اإلي��م��ان ب��ال��ح��ري��ة عبر
العالم العربي .مفكر للمستقبل ،مثلما كان للحاضر.
ل��ذل��ك أق����ول :م��رح��ب��ًا ب��ك أي��ه��ا امل��ق��ي��م ف��ي ح��ري��ة علمتنا
وستعلم أحفادنا أبجديتها.

* شاعر مغربي

فالش
■ جسور الترجمة ستجمع ب�ين رشيد الضعيف
وماتياس إينار في لقاء يحتضنه «مسرح مونتاني»
ف��ي «امل��رك��ز ال�ث�ق��اف��ي ال�ف��رن�س��ي» (ط��ري��ق ال��ش��ام ــــ
ب��ي��روت) .كتاب ال��روائ��ي اللبناني «معبد ف��ي بغداد»
ّ
(ال ّ
الفرنسية
��ري��س ــــ  )2005ص��در أخ��ي��رًا بترجمته
عن دار «آك��ت س��ود» (ترجمة كزافييه أوف�ين) ،بينما
ّ
ّ
العربية لرواية
الشرقية» الترجمة
أص���درت «املكتبة
الكاتب الفرنسي «منطقة» ّ(تعريب ماري طوق) .عند
ال��س��ادس��ة م��س��اء غ��د سيوقع األدي��ب��ان كتابيهما في
لقاء مفتوح مع الجمهور .لالستعالم01/420230 :
ّ
■ «ال �ط��ف��ار» ي��غ��زون امل��دي��ن��ة .جعفر ون��اص��ر الدين
ّ
ي���واص�ل�ان االح���ت���ف���اء ب��ال��ض��ج��ة ال���ت���ي أث���اره���ا إطالق
أسطوانتهما «ص��ح��اب األرض» ،أول أس��ط��وان��ة راب
ّ
البعلبكية .يحيي الشابان حفلة عند التاسعة
باللهجة
مساء الجمعة ف��ي مقهى «ة» مربوطة (الحمراء)،
بمشاركة أسلوب «كتيبة  »5والشاعر عبد الرحمن
جاسم .لالستعالم03/779947 :

■ ق����ب����ل ث��ل��اث�����ة أع�������������وام ،ومن
مهرجان «أفينيون» الفرنسي
ال������ع������ري������ق ،ص�����ع�����دت دارينا
إلى
ال � �ج � �ن� ��دي (ال���������ص���������ورة) ً
امل���س���رح ل���ت���ؤدي س���ول���و طويال
«ي��وم توقفت نينا سيمون
عن الغناء» .بعد أكثر من 160
عرضًا ،ت ّ
ّ
اللبنانية
��ؤدي املمثلة
ال���ن ّ
���ص ال����ذي ك��ت��ب��ت��ه م���ع األديب
الجزائري محمد قاسمي (ص��در عن «آك��ت سود»)،
وأخ���رج���ه أالن ت��ي��م��ار ف���ي ع����رض خ����اص م���س���اء 31
الحالي على مسرح  La Bryèreفي باريس.
www.lejourouninasimoneacessedechanter.com
■ من مدينة بكني في القرون الوسطى ،تأتي حكاية
األم���ي���رة ت����وران����دوت ،اب��ن��ة إم���ب���راط���ور ال��ص�ين ّالرائعة
الجمال .وضعت األميرة شرطًا تعجيزيًا على خطابها
للحصول على يدها وعلى عرش اإلمبراطورية وهو

اإلجابة عن ثالث أحجيات .ومن يفشل في ذلك يكن
مصيره املوت .في مناسبة عيد تأسيسها السادس،
ستحتضن «الهيئة العامة ل��دار األس��د للثقافة
والفنون» عرضًا أوبراليًا ضخمًا بعنوان «توراندوت»
تقدمه «أوركسترا وك��ورال دار األوب��را الوطنية
الصينية» ب��ق��ي��ادة ي��و فينغ عند الثامنة م��س��اء غد
ّ
وحتى  8أيار (مايو) .لالستعالم009632243475 :

ّ
ال��ي��وم ف��ي «م��رك��ز ب �ي��روت ل�ل�ف��ن» (ج��س��ر الواطي).
عدنان ّ
ستوقع ترجمة روايتها «الست ماري روز» إلى
ّ
الفرنسية التي أصدرتها دار «تاميراس» إلى جانب
ترجمة ل��دي��وان��ه��ا «ف��ي قلب قلب وط��ن آخ���ر» .عدنان
ستقرأ أيضًا مقتطفات من العملني.
www.tamyras .com

■ ص��در ال��ع��دد ال��راب��ع م��ن ج��ري��دة ّ
«رم ��ان» الشهرية
ّ
وخصص ملحمود درويش في ذكرى ميالده .ويحوي
منع
العدد مقال فاروق وادي «خاب سعي البحر» الذي ً
من النشر في حينه إذ يحمل نقدًا لدرويش ،إضافة
إل���ى ص���ور ن����ادرة مل��ك��ت��ب ال��ش��اع��ر ال���راح���ل ف��ي مركز
«السكاكيني» الثقافيwww.horria.org/romman.htm .

■ ب��دأت «الجائزة العاملية للرواية العربية» أو «بوكر
���راب���ع���ة من
ال �ع��رب �ي��ة» ق��ب��ول ال��ت��رش��ي��ح��ات ل���ل���دورة ال ّ
الجائزة  .2011 /2010يمكن كل ناشر أن يرشح ثالث
رواي���ات ص��درت لديه ب�ين  2009و .2010وينبغي له
ّ
التقدم بطلب الترشيح قبل  1تموز ( يوليو) .2010
ل�ل�اط�ل�اع ع��ل��ى ال�لائ��ح��ة وال����ش����روط ،وال��ح��ص��ول على
استمارة الترشيحwww.arabicfiction.org :

■ عن امل��دن والنساء ،كتبت إيتيل عدنان شعرها
ورواياتها .تحتفي بيروت خالل الشهر الحالي برائدة
روادها في محطات ّ
من ّ
عدة أوالها عند السابعة مساء

■ يستضيف «مقهى دينمو» (الحمراء) أمسية مع
كاتيا ّيمني تتخللها قراءات من جديدها وقديمها عند
التاسعة مساء اليوم .لالستعالم03/819397 :

