ثقافة وناس 17

األربعاء  21نيسان  2010العدد 1097

سجال

جواد األسدي

بوطاجين خائب والزاوي يكره المعربين

سيجارة بول شاوول

مثقفو الجزائر على صفيح يشتعل

شهدت الصحافة
ّ
الجزائرية أخيرًا
مواجهات بني مثقفني
ّ
معربني وفرنكوفون.
صراع ينأى عن صلب
املشكلة ،في وقت ال
يجد بعض أدباء املليون
شهيد مسكنًا يؤويهم
الجزائر ــ سعيد خطيبي

واألس� � �ط � ��ورة واألدي � � � ��ان ،أص � ��در 22
كتابًا تعالج أساطير الشرق القديم.
تفحص بعمق آليات العقل الشرقي
ف ��ي ص� ��وغ م �ي �ث��ول��وج �ي��اه املحلية،
م ��رورًا بنشوء األدي ��ان واملعتقدات.
ي � �ق � ��ول ص � ��اح � ��ب «ب � � �خ � ��ور اآللهة»
( )1998موضحًا أسباب اهتماماته
ال�ج��دي��دة« :ل��م أن�ظ��ر إل��ى األسطورة
ب �م �ع��زل ع ��ن اه �ت �م��ام��ي ب��ال � ًش �ع��ر أو
ب��امل �س��رح ،ب��وص�ف�ه�م��ا ف �ع�لا دراميًا
في املقام األول»ّ .
ثم يستدرك« :ربما
ّ
ك ��ان ت �ص��دع ال �ع��ال��م ب�ف�ع��ل الحروب
واألي ��دي ��ول ��وج� �ي ��ات ه ��و م ��ا شدني
إل��ى ع�ب��ق أس��اط�ي��ر اآلل �ه��ة ،ملواجهة
ع �س ��ف م� ��ا ي� �ح ��دث ف� ��ي رب � ��ع القرن
األخ �ي��ر ،وم�ط�ل��ع األل�ف�ي��ة الجديدة».
التجوال في كتيه من «سفر سومر»
إلى «إنجيل بابل» ،و«تاريخ القدس
ال�ق��دي��م» و«امليثولوجيا املندائية»،
ق��اده أخيرًا إل��ى مشروع ضخم آخر
ه��و «ت��اري��خ ال�ف��ن» ال��ذي م��ن املتوقع
أن يصدر قريبًا في عشرة مجلدات،
وه��و ـــــ كما ي�ق��ول عنه ـــــ «بانوراما
ش ��ام �ل ��ة ل� �ت ��اري ��خ ال� �ف ��ن م �ن ��ذ عصر
الكهوف إلى اليوم».

تسير الحياة في الجزائر ،ببطء...
ق� ��د ي� �ك ��ون ب �ط �ي �ئ��ًا ج� � �دًا أحيانًا.
اليأس الذي اجتاح عقول الشباب،
ودف�ع�ه��م إل��ى االرت �م��اء ف��ي قوارب
«الحراقة» (أو ق��وارب امل��وت) طال
ّ
العاجية ،وكشف عن خيبة
األبراج
ق��اط �ن �ي �ه��ا م ��ن م �ث �ق �ف�ين وكتاب...
ه��ذا م��ا أم��اط ال�ل�ث��ام عنه السعيد
ب ��وط ��اج�ي�ن ( ،)1958ف ��ي رسالة
خ�ي�ب��ة ن�ش��ره��ا أخ �ي �رًا ف��ي جريدة
«ال �خ �ب��ر األس� �ب ��وع ��ي» ،وعنونها
«رأس املحنة».
ال� �ك ��ات ��ب واألك� ��ادي � �م� ��ي واملترجم
ال �ج��زائ��ري ،م �ع��روف بشخصيته
ال� ��رزي � �ن� ��ة وك� �ت ��اب ��ات ��ه املستفزة.
ع ��رف� �ن ��اه م� ��ن خ �ل��ال مجموعاته
ال �ق �ص �ص� ّ�ي��ة «م ��ا ح ��دث ل ��ي غدًا»،
و«أحذيتي وجواربي وأنتم» ،ومن
خ�لال تعريبه رواي�ت��ي «االنطباع
األخ � �ي� ��ر» مل ��ال ��ك ح � ��داد و«نجمة»
لكاتب ي��اس�ين ...خ��اض الرجل في
ال�ع�ق��دي��ن امل��اض�ي�ين ت�ج��رب��ة أدبية
إب��داع �ي��ة غ �ن� ّ�ي��ةّ ،
ودرس ف��ي عدد
من الجامعات الجزائرية ،قبل أن
ي �ج��د ن �ف �س��ه ف ��ي ط��ري��ق مسدود.

«أت�س��اءل دائمًا عن ج��دوى الكالم
ف ��ي ح �ي��ز ال ي��ول��ي أه �م �ي��ة للعقل
والفنون واآلداب والبحث» ،يكتب
ف ��ي رس ��ال� �ت ��ه .وي� ��واص� ��ل صاحب
«اللعنة عليكم جميعًا»« :هل أكتب
للظرف؟ أم لهذا املمكن البعيد؟ أم
لذلك الشيء البائس ال��ذي ّ
يسمى
امل� �س� �ت� �ق� �ب ��ل :م �س �ت �ق �ب �ل �ن��ا ،أو أي
مستقبل ونحن نعيد إنتاج الفنت
ب��األب �ي��ض واألس � ��ود أي �ض��ًا ،نحن
الذين نرى الغراب حمامة والعنزة
غرابًا».
حالة من الضياع وافتقاد الطموح
س�ك�ن��ت ع �ق��ل ال �س �ع �ي��د بوطاجني
الذي تحدث مخاطبًا الروائي عبد
لاّالعزيز غ��رم��ول« :يحدث لي دائمًا
أ أج��د م�ن�ف�ذًا إل � ّ�ي م��ن ك�ث��رة أبي
ل �ه��ب ،ل��ذل��ك ،أس �ك��ت ،أس �ك��ت ألني

الروائية يمينة
مشاكرة ترقد في
المستشفى ،وسط
الصمت والالمباالة
ّ
أعيش حالة إحباط وقلق وتصدع
وخراب».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ص� � ّ�ب ال� ��روائ� ��ي أمني
ال � � � � ��زاوي غ �ض �ب ��ه ع� �ل ��ى املثقفني
املعربني في الجزائر ،ومن بينهم
السعيد بوطاجني ،واصفًا إياهم
«الشروق
«بالكسل» .وفي جريدة
ً
ال � �ي ��وم ��ي» ،ك �ت��ب أن ف �ص �ي�ل�ا من
«امل �ث �ق �ف�ين امل �ع��رب�ي�ن ي �ع �ي��ش على

أمني الزاوي

فتات موائد السلطة املتعاقبة على
البالد بانتهازية كبيرة وبتقلبات
أي��دي��ول��وج�ي��ة خ�ط�ي��رة م��ن أقصى
اليمني إلى أقصى اليسار» .واتهم
ال � ّ�زاوي ّ املثقف ال�ج��زائ��ري املعرب
بأنه تولى دومًا ّ
«التزويق»
مهمة
ّ
و«ال� �ت� �ب ��ري ��ر» ل �ل �س �ي��اس �ي�ين .لكن
ّص��اح��ب «ش ��ارع إب�ل�ي��س» تناسى
أنه كان موظفًا في حكومة بلعيد
عبد السالم ،وشغل منصب مدير
«ق �ص��ر ال�ث �ق��اف�ّي�نّ�ة ف��ي وه � ��ران» قبل
أن ُي�ق��ال .ث��م ع� م��دي�رًا لـ«املكتبة
ال��وط�ن�ي��ة ال �ج��زائ��ري��ة» ،ب �ق��رار من
الوزيرة خليدة تومي التي أقالته،
قبل سنتني .ث� ّ�م ت�ح� ّ�ول ف�ج��أة إلى
املساهمة في كتابة أعمال بعض
السياسيني ،وخصوصًا الناشطني
في «حزب جبهة التحرير الوطني»
(ال� � �ح � ��زب ال � �ح � ��اك � ��م) ،ع� �ل ��ى غرار
مقدمته في كتاب «اخرجوا منها
أنتم» للنائب والقيادي السياسي
محمد ب��وع��زارة ...فما الفرق بينه
وبني الذين يتهمهم بالتواطؤ مع
ّ
السلطة؟
ّ
في مقالته ّذات النبرة التهجمية،
قال الزاوي إنه لم يسمع «بمثقف
م �ع��رب ج ��اد ف��ي ب�ل�ادن��ا الواسعة
هذه أطلق مشروعًا ثقافيًا متينًا».
صاحب رواية «وليمة األكاذيب»،
ل� � ��م ي� � �خ � � ِ�ف إع � �ج� ��اب� ��ه باملثقفني
الفرنكفونيني في الجزائر ،داعيًا
إل� ��ى ات �خ ��اذه ��م ق� � ��دوة .ث� � ّ�م اختتم
كالمه بالتبرؤ م��ن تعريبه رواية
ي ��اس� �م� �ي� �ن ��ة خ � �ض � ��را «ب � � � � َ�م تحلم
الذئاب؟».
هذا الوضع من الصدامات املبنية
على تسوية قضايا شخصية صار
الثقافي
سمة رئيسية في املشهد
ّ
ف� ��ي ال � �ج� ��زائ� ��ر .أم� � � ٌ�ر دف � ��ع بكتاب
كثيرين إلى إعالن سخطهم ،على
غ� ��رار ال �ك��ات��ب وال� ��روائ� ��ي يوسف
زي��رم ال��ذي ق� ّ�رر االستقرار نهائيًا
في فرنسا ،واالبتعاد عن األجواء
املكهربة ،والحساسيات الجهوية.
ال� �ح ��ال ن�ف�س�ه��ا ي�ع�ي�ش�ه��ا الناقد
وامل �ف �ك��ر ش��ري�ب��ط أح �م��د شريبط،
وسط حالة من التشظي والحروب
ّ
الداخلية.
ف��ي ظ��ل ك��ل ه� ��ذا ،ت��رق��د الروائية
ي�م�ي�ن��ة م �ش��اك��رة ف ��ي املستشفى،
وس � � � � � ��ط ح� � � ��ال� � � ��ة م� � � � ��ن الصمت
عنها
والالمباالة .امل��رأة التي ق��ال َ
كاتب ياسني «إنها ت��زن بارودًا»،
وأثرت املخزون الروائي الجزائري
على مدى جيلني من خالل أعمال
ك � �ـ«امل � �غ� ��ارة امل� �ت� �ف� �ج ��رة» ()1975
و«آري � ��س» ( ،)1997ت�ج��د نفسها
ّ
في الوقت الراهن ،مهددة بالتشرد
في الشارع.

حسين بن حمزة
ال �خ �ش �ب��ة ف ��ارغ ��ة ت �ق��ري �ب��ًا .ط ��اول ��ة وك ��رس ��ي على
ال �ي �س��ار .ك�ن�ب��ة ف��ي امل�ن�ت�ص��ف .م�م�ث��ل ي ��ؤدي دور
ال �ش��اع��ر (ع �ب ��دو ش ��اه�ي�ن) ،وص��دي �ق �ت��ه (نسرين
حمدان) ،وعازف كمان (نبيه بولص).
ُ
تشعل سيجارة أولى مع بدء ًعزف حي على الكمان ،بينما
تظهر صديقة الشاعر حاملة ع��ودًا .ينفث الشاعر دخان
سيجارته ال��ذي يتالقى م��ع ال��دخ��ان املتصاعد م��ن وسط
ال�خ�ش�ب��ة .ي�ت��راج��ع ال �ع��ازف إل ��ى ال�خ�ل��ف .ت�ت�ق��دم الصديقة
وتبدأ الكالم مع الشاعر .نحن في عرض «دفتر سيجارة»
ال ��ذي ُي�خ��رج��ه ج ��واد األس� ��دي ،مستثمرًا ك�ت��اب��ًا بالعنوان
نفسه للشاعر بول شاوول .يقرأ األسدي نصوص شاوول
من وجهة نظر مشهدية .ينتقي مقاطع قادرة على نقل روح
الكتاب إلى الخشبة .ال يبالغ في تحشيد العرض بالحركة.
ال ن �ج ��د ال� �ت� �ن ��وع التعبيري
ال �خ �ص ��ب وال � �ص ��اخ ��ب الذي
اع� �ت ��دن ��اه ف ��ي أغ �ل ��ب أعماله.
مكتف هنا ب��امل�ن��اخ الذي
إن��ه
ٍ
يصنعه ال��دخ��ان مع اإلضاءة
وال � �ع ��زف امل� �ب ��اش ��ر .اإلضاءة
وامل� ��وس � �ي � �ق� ��ى ت� �ل� �ع� �ب ��ان دور
املقص املونتاجي.
املشاهد تتوالى بحسب رؤية
إخ��راج �ي��ة ت�ل�ع��ب ع�ل��ى الخفة
واإلي � �ج� ��از .ال �ع �م��ل ت �ح �ي��ة من
م�س��رح� ٍّ�ي إل��ى ش��اع��ر .االثنان
ي � �ت � �ش� ��ارك� ��ان ع � �ش ��ق املدينة
ن�ف�س�ه��ا .امل��دي �ن��ة ه��ي البطلة
غير املعلنة للعرض .يتضمن
شذرات
«دف � �ت� ��ر س � �ي � �ج� ��ارة»
ٍ
واس �ع��ة م��ن ذك��ري��ات شاوول
نص بول
وي��وم �ي��ات��ه ال �ش �خ �ص �ي��ة .هذا
ّ
يعني حضورًا تلقائيًا لبيروت
شاوول في
وم � �ق� ��اه � �ي � �ه� ��ا وسجاالتها
رؤية إخراجية
وتحوالتها.
تلعب على
س � � �ي � � ��رة ال � � �ش� � ��اع� � ��ر وسيرة
املدينة م�س��رودت��ان م��ن خالل
الخفة واإليجاز
ال �س �ي �ج��ارة .ب�ح�س��ب الكتاب،
«املقاهي تشبه السجائر التي
ك �ن��ت أدخ �ن �ه��ا ،ه ��ذا م��ا خطر
لي حني أصابني الحنني إلى
املودكا والهورس شو وشارع
الحمرا والجميزة» .املمثلون
مكلفون بترجمة الشعر إلى أداء مرئي .كأن العرض قصيدة
من نوع آخرُ .يعيد علينا األسدي التاريخ السجائري الذي
كتبه ش ��اوول لحياته وح�ي��اة امل��دي�ن��ة .ي�م��زج ب�ين االثنني،
ٌ
معتبرًا أن شاوول «هو ًضمير يومي لحياة املدينة ،وشاهد
على ت�ح��والت�ه��ا ،ف�ض�لا ع��ن ك��ون��ه صديقًا وس�ن�دًا حقيقيًا
ل��وج��ودي ف��ي ب �ي ��روت» .ي �ق� ّ�ر األس� ��دي «ب�ص�ع��وب��ة تحويل
ن �ص��وص ش ��دي ��دة ال �ن �ث��ري��ة وخ��ال �ي��ة م ��ن ال� �ص ��راع والقلق
التقليدي إلى عرض مسرحي» .لذا اشتغل على فكرة ابتكار
ظالل وإيحاءات من دخان السجائر املنبعث على الخشبة،
ُ
وخلطها بأداء طيفي وموسيقى مباشرة« .لقد سعيت إلى
تطعيم ال�ع��رض ب�م��ذاق تشيخوفي» ،ي�ق��ول األس ��دي الذي
سبق أن استثمر ال�ج��ان��ب ال�ب�ص��ري ل��دخ��ان السجائر في
«عنبر رقم  »6و«االغتصاب» و«حمام بغدادي».
 8:30م��س��اء غ��د الخميس والجمعة ـ ـ «م��س��رح ب��اب��ل» (ال��ح��م��را) ـ ـ
لالستعالم01/744034 :

فالش
نصرالله وإبراهيم بيضون ومنيف موسى
وأح �م��د ب ��زون .ال��ل��ق��اء ال���ذي ت��دي��ره ال��زم��ي��ل��ة مهى
زراق� ��ط ،ي��ق��ام ف��ي ال��س��ادس��ة وال��ن��ص��ف م��ن مساء
اليوم في «قصر األونيسكو» (بيروت).

■ ضمن احتفالية «بيروت عاصمة عاملية للكتاب»،
ت��ق��ي��م «ج�م�ع� ّ�ي��ة ش �م��س» ح��ف��ل��ة ت��وق��ي��ع نصوص
مسرحية لكل م��ن :أرزه خضر ،وعبد الرحيم
ال� �ع ��وج ��ي ،وط � � ��ارق ب ��اش ��ا ،وخ� �ل ��ود ناصر،
ومريم بوساملي ،ومايا زبيب ،وف��ؤاد ّ
يمني،
وم� ��اري ل�ي��ز ع ��اد وإي �ل��ي ي��وس��ف وق���د نشرت
ض��م��ن م��ج��م��وع��ة واح�����دة ف���ي إط����ار م���ش���روع «من
ّ
املسرحية اللبنانية الجديدة» .يقام االحتفال
الكتابة
ف��ي السادسة م��ن مساء الجمعة املقبل ف��ي مقهى
( Bread Republicالحمرا ـ ـ بيروت).

■ ضمن احتفالية «بيروت عاصمة عاملية للكتاب»،
تقيم وزارة الثقافة حفلة توقيع سباعية جورج
الراسي «ذاكرة بيروت الثقافية» في السادسة من
مساء الغد في «سيتي كافيه» (ش��ارع السادات
ـ ـ بيروت).

■ اح��ت��ف ً��اء ب���ص���دور «دل���ي���ل ج��ن��وب ل��ب��ن��ان كتابًا»،
�س ال�ث�ق��اف��ي ل�ل�ب�ن��ان الجنوبي»
ي��ق��ي��م «امل �ج �ل� ّ
ل��ق ً��اء أدب��ي��ًا ت��ت��خ��ل��ل��ه ك��ل��م��ة رئ��ي��س امل��ج��ل��س حبيب
صادق وشهادات في الكتاب ّ
يقدمها كل ّ من :املدير
العام ل��وزارة الثقافة عمر حلبلب والكتاب إملي

■ ضمن برنامجه االحتفائي ب��ـ«س ّ��ت رواي���ات من
جنوب لبنان» ،يقيم «املجلس الثقافي للبنان
لقاء ّ
ً
تقد ًم خالله الباحثة رفيف رضا
الجنوبي» ً
صيداوي قراءة نقدية لرواية بلقيس حوماني «حي
اللجى» في السادسة من مساء غد في مقر املجلس

(شارع املزرعة ـ ـ بيروت) .لالستعالم01/703630 :

ّ
أعمال املعلم بمشاركة الفنانني جهاد األطرش،
وجان قسيس ،ومها األشقر وبمرافقة موسيقية
من زياد األحمدية وغناء نسرين حميدان.

■ ال��ع��ذري��ة وإش��ك��ال��ي��ة غ��ش��اء البكارة
في املجتمع العربي ،هما ّمحور العدد
السادس من «جسد» .املجلة التي ترأس
ت��ح��ري��ره��ا ال���ش���اع���رة ج �م��ان��ة ح ��داد
(ال���ص���ورة) ،ت��ق ّ��دم ف��ي ع��دده��ا الجديد
ش��ه��ادات «ع���ذارى ريفيات» و«الجنس
عند السومريني» و«املثلية الجنسية في
الحضارة ّاليونانية» وغيرها من القضايا بمشاركة
عدد من الكتاب والباحثنيwww.jasadmag.com .

■ م���ن وح���ي أع���م���ال ج���ب���ران خ��ل��ي��ل ج���ب���رانّ ،
تقدم
ً
«جامعة البلمند» احتفاال فنيًا بعنوان «التناغم
ّ
عروضًا موسيقية ،ولوحات
العاملي» .يضم الحدث ّ
من الرقص املعاصر ،ويركز على املوسيقى كلغة
أممية لتحقيق السالم .يبدأ االحتفال في السابعة
من مساء الغد في «أودي��ت��وري��وم ال��زاخ��م» في حرم
الجامعةwww.balamand.edu.lb .

■ «قراءات في شعر كمال جنبالط» هو عنوان
االحتفال ال��ذي يقيمه «منتدى الفكر ّ
التقدمي» في
ال��س��ادس��ة م��ن م��س��اء ال��ي��وم ف��ي «امل��رك��ز الثقافي
ال��روس��ي» (ف�����ردان) .ي��ض��م االح��ت��ف��ال ق����راءات من

■ «بيروت وذاكرتها في الطابع البريدي» هو عنوان
معرض هدى طالب سراج الذي تقيمه «األكاديمية
العاملية للطوابع» في «قصر األونيسكو» حتى 26
الحالي.

