ثقافة وناس 13

الخميس  2شباط  2012العدد 1625

حريات
ّ

اإلصالحية
ممنوع من السفر بسبب مواقفه
ّ

الطيب:
سعيد
محمد
ّ
نستحق وطنًا أجمل
بعد منعه من حضور زفاف ابنته في القاهرة ،رقد الكاتب
السعودي في املستشفى إثر ّ
تعرضه ألزمة ّ
قلبية .ننشر هنا رسالة
مواساة من الروائية الجزائرية أحالم مستغانمي ّ
وردًا ّ
طيبًا عليها.
الناشط والحقوقي يعرب عن خيبته وقلقه على مستقبل بالده
س � � �ي � ��دي ،ق � � � � � ُ
�رأت خ � �ب� ��ر م� �ن� �ع ��ك م��ن
ال � �س � �ف ��ر ل � �ح � �ض ��ور زف � � � ��اف اب� �ن� �ت ��ك.
ف�ل�ي�ك��ن ،م��ا ُدم� � َ�ت ح�ي��ث أن��ت م��دع�وًا
ل �ت��زف ال �ح� ّ
�ري ��ة ل�ل�أج �ي��ال ال �ق��ادم��ة،
ّ
ُ
ك��أن ال�ل��ه أراد أن يهديك ب��دل فرحة
ي� ��وم واح� � ��د ،م �ج��د أف� � ��راح ال �ت��اري��خ
الخالدة .أنت محظوظ بمن ّ
يزودون
ّ
قنديلك ب��ال��زي��ت ،كلما خفت ن��وره.
ف�ل��ا ت ��أخ ��ذ م ��واق� �ف� �ه ��م م� �ن ��ك م��أخ��ذ
القصاص وتمرض ،حماك الله أيها
ال �ع��زي��ز ،ودام ق�ل�ب��ك ن��اب�ض��ًا بأنبل
القضايا.
أحالم مستغانمي
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■■■
األدي �ب��ة ال�ك�ب�ي��رة امل�ب��دع��ة األس �ت��اذة
أحالم مستغانمي
لك املجد.
ِ
ب� � � ِ�ك ،وب ��أم� �ث ��ال � ِ�ك امل� �ب ��دع�ي�ن ،ي � ��زداد
ً
ً
وبهاء وتألقًا!
وطنك ،جماال
ِ
ّ
صحيح ـ�ـ�ـ ي��ا س�ي��دت��ي ـ�ـ�ـ أن أح��زان��ي
كثيفة ّ ،وهزائمي كبيرة وعديدة.
نهاية
وم��ع أن��ه ليس ثمة ض��وء
في ّ
ال�ن�ف��ق ،تجدينني دوم ��ًا ّ
أردد :إن��ي
ّ
ّ
أراه ...إني أراه! .وسأظل ،ما بقي لي
من العمر ــ وه��و بكل املعايير قليل
ــ موقنًا بأننا نستحق وطنًا أجمل
وأفضل.
ّ
إن أص� �ح ��اب األح� �ل ��ام ال �ك �ب �ي��رة ،ال
ي � �ت � �ع � �ب ��ون ،وال ي � �ت � ��راج � �ع � ��ون ،وال
ينكفئون.
غير أنني ال�ي��وم ،أصبحت ال أت��ردد
ّ
ف ��ي إع�ل�ان �ه��ا ل � َّك��ل أص ��دق ��ائ ��ي وم��ن
ه ��م ح ��ول ��ي ،بّ��أن �ن��ي ق �ل��ق ج � �دًا على
امل�س�ت�ق�ب��ل .ألن �ن��ي ال أرى ف��ي األف��ق
أمامي ما يطمئن .يعصف األلم بي،
ّ
َّ
كلما ام�ت��دت عيناي إل��ى األم ��ام .إن

همومي تتجاوز بكثير جدًا ،املسألة
الشخصية املتعلقة بحظر السفر.
ّ
َّ
أع � � �ت � � ��رف ال� � � �ي � � ��وم أن امل� �ت� �س ��ل� �ق�ي�ن
واألدع� � � � �ي � � � ��اء وامل � ��زي� � �ف �ي��ن وأب� � �ط � ��ال
ً
الفساد ،قد نجحوا فعال في حجب
ال��وق��ائ��ع ع��ن ال �ن��اس ،وع��ن أصحاب
لاّ ّ
ال�ق��رار .إ أن ه��ذا االنتشار السريع
ّ
واملدوي للبرملان الجديد (فايسبوك

ّ
وت��وي �ت��ر) ،ب �ك��ل أص ��دائ ��ه ال��واس �ع��ة،
وتداعياته الالفتة ،وغير املتوقعة،
قد كشف األعداء الحقيقيني للوطن،
وس �ي �ع� ّ�ج��ل ب ��ال� �ض ��رورة ،م��ن س��اع��ة
الحقيقة .خشيتي أن يصدم أبناؤنا
�ال ح��زي�ن��ة
ب �ص �ب��اح��ات ك�ئ�ي�ب��ة ،ول� �ي � ٍ
وط� ��وي � �ل� ��ة .س� �ت ��أت ��ي ح� �ت� �م ��ًا س��اع��ة
ال �ح �ق �ي �ق��ة ،ب �ح �ك��م م� �س ��ار ال �ت��اري��خ

وق � ��وان �ي��ن االج � �ت � �م� ��اع ،ومل��ام �ح �ه��ا
ظاهرة ّلكل الذين يحسنون القراءة.
وم � � ��ع أن � � �ه � ��ا س � �ت � �ك� ��ون ،ب �ل��ا ري � ��ب،
إح��دى لحظات ّ التحول الكبرى في
لاّ
ت��اري �خ �ن��ا ،إ أن �ه��ا ت �ب��دو ل ��ي ،وم��ع
األس ��ف واأل ّس� ��ى ،م��رع�ب��ة ،وش��دي��دة
ال �ع �ت �م��ة ،ألن� �ه ��ا س �ت �ك��ون م�خ�ت�ل�ف��ة
ت�م��ام��ًا ع��ن «ال�ف�ج��ر ال �ص��ادق» ال��ذي

نتوق إليه.
لذا ،أتمنى صادقًا أن أغ��ادر املحطة
األخ � � �ي� � ��رة م � ��ن ق � �ط� ��ار ال � �ع � �م� ��ر ،وال
أشهدها!
سلمت أيتها الصديقة النبيلة.
ِ
لك الحياة.
وطابت ِ
محمد سعيد الطيب
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متابعة

zoom

قلبية
هجوم واتهامات ...وأزمة ّ
مريم عبد اهلل
ص� ��دور ال �ب �ي��ان اإلص�ل�اح ��ي األخ �ي��ر في
السعودية في الخامس من كانون األول
(ديسمبر) ّ 2011
سبب بلبلة في اململكة.
طالب البيان بإطالق س��راح إصالحيي
ج � � � � ّ�دة امل� �ت� �ه� �م�ي�ن ب� �ق� �ض ��اي ��ا إره� ��اب � �ي� ��ة
وم �ح ��اول ��ة ق �ل��ب ن �ظ��ام ال �ح �ك��م .ورف ��ض
البيان الحل األمني في منطقة القطيف،
م �ط ��ال �ب ��ًا ب ��إن � �ش ��اء ل �ج �ن ��ة ت �ح �ق �ي��ق ف��ي
األح ��داث ال�ت��ي وق�ع��ت ه�ن��اك .وب ��ادر إلى
ه��ذا ال�ب�ي��ان الحقوقي وال�ن��اش��ط محمد
سعيد ّ
الطيب ( )1939مع أكثر من ستني
مثقفًا وحقوقيًا سعوديًا .وكان هذا أول
بيان يدين الدولة بجرم انتهاك حقوق
اإلنسان ،والسجن التعسفي ألشخاص
ل��م يخضعوا ملحاكمات ع��ادل��ةّ .
تعرض
ال �ب �ي��ان ل�ح�م�لات ش��رس��ة ف��ي ال�ص�ح��اف��ة
ال��رس �م� ّ�ي��ة ال �س �ع � ّ
�ودي ��ة .رئ �ي��س ت�ح��ري��ر
ص �ح �ي �ف��ة «ال � � �ش� � ��رق األوس � � � � ��ط» ط � ��ارق
ال �ح �م �ي��د ات �ه ��م اإلص�ل�اح� �ي�ي�ن امل��وق �ع�ين
ع�ل��ى ال �ب �ي��ان ب��أن�ه��م «ل��وب��ي إي��ران��ي في
السعودية».
«انقالبيون ،مؤيدون للتدخل الخارجي،
داع �م��ون ل�ل�إره ��اب ،وأص �ح��اب أج �ن� ّ�دات
خارجية ،بياناتجية» ،اتهامات «تفنن»

ب �ع��ض ال�ص�ح��اف�ي�ين ورج � ��ال ال��دي��ن في
إطالقها على موقعي البيان االصالحي.
اإلع �ل��ام ال ��واق ��ع ت �ح��ت س �ي �ط��رة ال��دول��ة،
ال ي �ت �م �ت��ع ب��ال �ح��ري��ة أو س �ل �ط��ة ال �ن �ق��د،
ف��ي م��رح�ل��ة ت�م� ّ�ر خ�لال�ه��ا امل�م�ل�ك��ة بفترة
ّ
ت ��وت ��ر ش ��دي ��د ف� ��ي ظ � ��ل ان� �ت� �ش ��ار ح� ّ�م��ى
ّ
الربيع العربي ف��ي املنطقة .لكن محمد
سعيد ال�ط�ي��ب ّ
رد عليها ب�ث�لاث عشرة
ّ
تغريدة على تويتر ،ن��دد فيها بهجمة
َم ��ن وص �ف �ه��ا ب �ـ«ال �ج��وق��ة ال�ص�ح��اف�ي��ة»،
رافضًا مبدأ التخوين ،مطالبًا الجميع
بالتمسك بالوحدة الوطنية.
ّ
ّ
الرسمية ص� ّ�ع��دت املعركة
لكن األج�ه��زة
م��ع ال�ح�ق��وق��ي ال�ع�ت�ي��ق ،ح�ين منعته من

ال �س �ف��ر إل ��ى ال �ق��اه��رة ف ��ي ال �خ��ام��س من
كانون الثاني (يناير) الحالي ،لحضور
ح �ف �ل��ة زف � ��اف اب �ن �ت��ه زه � � ��راء .ك��ان��ت تلك
عقوبته على توقيعه بيان اإلصالحيني،
بهدف اإلفراح عن معتقلي جدة وأحداث
ال �ق �ط �ي��ف .ب �ع��د ت �ل��ك ال� �ح ��ادث ��ة ،ت�ع��رض
ال�ط� ّ�ي��ب ألزم ��ة قلبية ح ��ادة ،أدخ ��ل على
أث��ره��ا إل��ى املستشفى ،حيث رق��د أيامًا
ع� ��دة ق �ب��ل خ ��روج ��ه م �ن �ه��ا أخ � �ي � �رًا .ه��ذه
ّ
األزم ��ة،خ ��ل � �ف ��ت ردود ف �ع��ل ك �ث �ي��رة ف��ي
ال �ش��ارع ال �س �ع��ودي ان�ع�ك�س��ت ت�غ��ري��دات
على تويتر ،إذ أعلن العديد من املثقفني
غضبهم للحادث املؤسف ال��ذي ّ
تعرض
له ّ
الطيب.
ّ
ُ
ال �ح �ق��وق��ي امل � �ع ��روف ال � ��ذي ي� �ع ��د «األب
الروحي لليبراليني» في اململكة ،يتماثل
ح��ال �ي��ًا ل �ل �ش �ف��اء .ه ��ذا األدي � ��ب وال �ن��اش��ر
واملحامي والناشط السياسي من أوائل
ال��ذي��ن ط��ال�ب��وا ب��ال�ح��وار ال��وط�ن��ي .وك��ان
ق ��د ص� ��در ل ��ه ك �ت ��اب «م �ث �ق �ف��ون وأم �ي ��ر»
(امل��رك��ز ال�ث�ق��اف��ي ال �ع��رب��ي ـ�ـ�ـ�ـ  .)2010من
خ�ل�ال م��وق�ع��ه ك��رئ�ي��س ل �ـ «ش��رك��ة تهامة
اإلعالمية» ،شارك في نشر أغلب اإلنتاج
األدب��ي ال��رائ��د في السعودية ،كما يدير
ص��ال��ون «الثلوثية» الثقافي ف��ي مدينة
ج��دة ،مستضيفًا فيه أب��رز املثقفني من

وثيقة للتاريخ
بعد عقدين على نشر الطبعة األول��ى من
الكتاب في القاهرة تحت اسم مستعار هو
ي��اس��ر محمد سعيد ،أع��اد محمد سعيد
ال�ط�ي��ب إص� ��دار ك�ت��اب��ه «م�ث�ق�ف��ون وأم �ي��ر»
ب��اس �م��ه ال �ص��ري��ح ع ��ن «امل ��رك ��ز ال �ث �ق��اف��ي
ال �ع��رب��ي» .ي�ت�ن��اول ال�ك�ت��اب ت�ف��اص�ي��ل لقاء
جمع مثقفني سعوديني ،بأمير بعد حرب
الكويت ،تناولوا خالله العالقة بني الحاكم
وامل �ح �ك��وم ،وح �ق��وق األف � ��راد ف��ي املجتمع
السعودي ،وخصوصًا حقوق املرأة.
«مثقفون وأمير» وثيقة تاريخية نادرة عن
ّ
ّ
ّ
السعودية،
واإلصالحية في
الثقافية
الحالة
يتناول قضايا مسكوتًا عنها في اإلعالم
ال��رس�م��ي .ورغ��م م��رور أك�ث��ر م��ن عشرين
ع��ام��ًا على ص��دور طبعته األول ��ى ،م��ا زال
الكتاب يحوي الكثير من األسئلة الراهنة
في الدين والسياسة والفكر ،وسط حراك
اإلصالح البطيء في املجتمع السعودي.

فالش
ّ
املصور»
■ ضمن سلسلة « 12ع  ،»12أسدلت «دار
(الحمرا /بيروت) الستار أخيرًا عن معرض «موزاييك»
الجماعي ،وها هي تفتتح عند الخامسة من مساء غد
الجمعة ،معرض «سمك ،لنب ،تمر هندي» .هذا ّهو
املعرض الفوتوغرافي الفردي األول لإلعالمي مهند
الخطيب ،ويحتوي املعرض على  50صورة التقطها
خ�ل�ال ت�ج��وال��ه ف��ي ع ��دد م��ن ال� ��دول ،م��ن بينها لبنان
وفلسطني وت��ون��س وليبيا وك��وب��ا وال��والي��ات املتحدة.
وسيخصص ري��ع بيع ال�ص��ور ل��دع��م جمعية «سند»
ل�ل�ع�ن��اي��ة ال�ت�ل�ط�ي�ف�ي��ة ،ع�ل��ى أن ي�س�ت�م� ّ�ر امل �ع��رض حتى
 2آذار (م ��ارس) امل�ق�ب��ل .ل�لاس�ت�ع�لام 71/236627 :و
03/451774
daralmussawir@gmail.com
■ رغم أزمة منطقة اليورو ،نجحت «دار كريستيز»
ف��ي تحقيق زي ��ادة ف��ي نسبة مبيعاتها ل�ع��ام ،2011
بلغت نسبتها  9في املئة .وبحسب وكالة «رويترز»،

ب�ل�غ��ت م�ب�ي�ع��ات دار امل � ��زادات ال�ب��ري�ط��ان� ّ�ي��ة  3،6مليار
جنيه استرليني (حوالى  6مليارات دوالر) ،مع إقبال
األث��ري��اء على ش��راء التحف ّ
الفنية ال�ن��ادرة ،لالحتفاظ
ب �ه��ا ك��اس �ت �ث �م��ارات ب��دي �ل��ة .وس �ت��دخ��ل «ك��ري�س�ت�ي��ز»
سلسلة م ��زادات ج��دي��دة خ�لال األس�ب��وع�ين ال�ق��ادم�ين،
وأع��رب مديرها التنفيذي عن تفاؤله بـ «س��وق ّ
الفن»
لعام .2012
■ ّ ب�ه��دف دراس ��ة واق��ع السينما اللبنانية ،وق��درات�ه��ا،
ن��ظ��م ب��رن��ام��ج «أوروم �ي��د» السمعي ال�ب�ص��ري الثالث
التابع لالتحاد األوروب ��ي أخ�ي�رًا ط��اول��ة مستديرة مع
الفاعلني في القطاع السمعي البصري اللبناني .أشرف
على إع��داد ه��ذه الطاولة املستديرة خبراء وح��دة دعم
تنمية ال �ق��درات لبرنامج ال�ش��راك��ة االستراتيجية في
منطقة جنوب البحر املتوسط ( ،)CDSUبالتعاون مع
مؤسسة سينما لبنان .في خالصات النقاش ،اعترفت
وزارة ال�ث�ق��اف��ة ب� � ّ
�أن م�س��اه�م�ت�ه��ا ف��ي ت�م��وي��ل ال�ق�ط��اع

السينمائي الوطني ال ّ
تتعدى الـ  80ألف دوالر سنويًا،
ّ
كما أوض��ح السينمائيون ،أن امل�ش��اري��ع السينمائية
والسمعية البصرية اللبنانية تجد مشقة في الصمود
أم ��ام امل�ن��اف�س��ة ف��ي ال �س��وق ال�ع��امل�ي��ة ،رغ��م امل�س��اع��دات
ّ
ّ
الخارجية.
اإلنتاجية
www.euromedaudiocuel.net
■ وس� ��ط ت��رح �ي��ب ن �ق ��دي واس � ��ع ع�ل��ى
ص�ف�ح��ات ال�ج��رائ��د ال�ف��رن�س� ّ�ي��ة ،انطلقت
ف��ي ب��اري��س أخ �ي �رًا ال �ع��روض ال�ت�ج��اري��ة
ل�ش��ري��ط «ع�ل��ى ال �ح��اف��ة» للسينمائية
امل�غ��رب� ّ�ي��ة ليلى ال�ك�ي�لان��ي (ال �ص��ورة).
ال�ع�م��ل ح��از األس �ب��وع امل��اض��ي ال�ج��ائ��زة
الكبرى لـ «املهرجان الوطني للفيلم في
طنجة» .هذا هو الشريط الروائي ّ
األول
في مسيرة املخرجة بعد سلسلة وثائقيات ،وي��روي
يوميات شابتني تعمالن في ميناء السمك في مدينة

طنجة وسط ظروف الفقر ،والضغط النفسي والطبقي.
■ تحيى «ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ق�ص��ور ال�ث�ق��اف��ة» في
مصر ،الذكرى األولى لـ«ثورة يناير» في ميدان عابدين
يومي  10و 11شباط (فبراير) الحالي ،ببرنامج فني
ثقافي متكاملّ ،
يمتد يومني .وسيشمل البرنامج ورش
رس��وم ل�لأط�ف��ال ،وم�ع��رض��ًا للكتاب ،وم�ع��رض فنون
تشكيلية ،ون��دوة شعرية ،وج��داري��ة شعرية ،بحسب
ّ
ستقدم فرقة «اسكندريال»
موقع «اليوم السابع» ،كما
ً
ّ
ّ
موسيقية تستعيد خاللها أبرز أغنياتها الثورية.
حفلة
ّ
للمصور
■ «إن�غ��رام ـــ رم��ز امل��رئ� ّ�ي» عنوان معرض
امل�غ��رب��ي مصطفى ِأز ْروال ،تستضيفه «غ��ال�ي��ري
ً
ابتداء من األربعاء 7
آرت فاكتم» (الكرنتينا ـــ بيروت)
ّ
يستمر املعرض حتى  17آذار
شباط (فبراير) الحالي.
(مارس) املقبل .لالستعالم01/443263 :
www.artfactumgallery.com

