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ثقافة وناس

zoom

حجي جابر «يغزل» تاريخ الجغرافيا المنسية
بعد «سمراويت»
( )2012و«مرسى فاطمة»
( ،)2013ها هو يطرح
روايته الثالثة «لعبة المغزل»
(المركز الثقافي العربي).
يكشف الكاتب الشاب ما
هو ّ
مزيف في تاريخ ّأريتيريا
ما بعد االستقالل ،محطمًا
القشرة الصلبة لنصاعة التاريخ
المكتوب

خليل صويلح
ثالث روايات متتالية وضعت اسمه
قـيــد ال ـت ــداول .قـبــل اقّـتـحــامــه املشهد
ال ــروائ ــي الـعــربــي ،كــنــا نجهل تمامًا
وج ــود روايـ ــة أريـتـيــريــة ،لـكــن حجي
جابر ( )1976لديه ما يقوله عن هذه
ّ
املنسية .ظهر اسمه للمرة
الجغرافيا
األولى عبر «سمراويت» ( )2012التي
حصدت «جــائــزة الشارقة لــإبــداع»،
وتــاهــا ب ـ «مــرســى فــاطـمــة» (،)2013
وها هو يطرح روايته الثالثة «لعبة
املـ ـغ ــزل» (امل ــرك ــز ال ـث ـقــافــي ال ـعــربــي)
بـ ـج ــرأة س ــردي ــة الفـ ـت ــة .ع ـ ــدا إم ــاط ــة
ال ـل ـث ــام ع ــن ب ـي ـئــة م ـج ـهــولــة عــرب ـيــا،
يسعى هذا الروائي الشاب إلى تقنية
«م ـغ ــزل
روائـ ـي ــة م ـب ـت ـكــرة ،ت ـجــد ف ــي ِ
ال ـصــوف» مــوازيــا لتناسل الحكاية
دائ ــري ــا .وتــال ـيــا ،س ــوف ي ــدور املـغــزل
ب ــن أص ــاب ــع ال ـ ّـج ــدة بــاإلي ـقــاع نفسه
الــذي تــروي بــه حكاياتها للحفيدة،
وب ــاملـ ـه ــارة ن ـف ـس ـهــا .ه ـ ــذه ال ـخ ـيــوط
س ــوف تـتـشــابــك تــدريـجــا عـبــر مــرايــا
م ـت ـج ــاورة تـسـهــم ف ــي ك ـشــف م ــا هو
ّ
ّ
ومتخيل في تاريخ
ومزيف
مخبوء
ً
أريتيريا ما بعد االستقالل ،وصوال
إلى تحطيم القشرة الصلبة لنصاعة
التاريخ املكتوب.
وإذا ك ــان ــت ال ـح ـك ــاي ــة ك ـم ــا تــروي ـهــا
ال ـ ـجـ ـ ّـدة م ـح ــاول ــة ل ـق ـتــل الـ ـس ــأم ل ــدى
الحفيدة ،وإذك ــاء خيالها في ترميم
ّ
مــا هــو غــائــب ،ف ــإن الـحـفـيــدة ستجد
م ـف ــات ـي ــح م ـخ ـت ـل ـفــة ل ـت ـف ـك ـيــك ألـ ـغ ــاز
لطاملا كانت ملتبسة بالنسبة إليها،
رغــم مـهــارة الـجـ ّـدة فــي الـســرد .مــا أن
تلتحق فــي الـعـمــل ملصلحة «دائ ــرة
األرش ـ ـفـ ــة» ،هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة الـغــامـضــة
التي تعتني بــإعــادة كتابة الوثائق
عن حــرب االستقالل وأمـجــاد السيد
الرئيس ،حتى تكتشف حجم تزييف

الحقائق ،خصوصًا بعد أن تقع بني
يــديـهــا الــوثــائــق الـتــي تـخـ ّـص سيرة
الــرئ ـيــس م ـبــاشــرة .الــوثــائــق يـشــرف
ه ــو شـخـصـيــا ع ـلــى إع ـ ــادة كتابتها
ّ
بخطه الجميل ،وشطب كل ما يسيء
إلـ ــى س ـم ـع ـتــه ،وف ـق ــا مل ــا ك ـت ـبــه رف ــاق
األمـ ـ ـ ــس .هـ ـك ــذا ت ـك ـت ـشــف ال ـح ـف ـي ــدة،
بـعــد م ـن ــاورات مــع مــديــرهــا ،مــن هو
ّ
صاحب الخط الجميل ،كما سيدخل
ّ
طبيب مغرم بها ،على خط الحكاية
ب ـت ـس ـج ـيــل أشـ ــرطـ ــة بـ ـص ــوت ــه ،فـيـمــا
تنشغل هــي بــإعــادة كتابة الحكاية
ع ـلــى ن ـحــو آخـ ــر ،ب ـن ـ ً
ّ
مخيلة
ـاء ع ـلــى
ٍ
ّ
ّ
مدربة ،كأنها تستعير مقعد الجدة،
لكن مــن مــوقـ ٍـع آخ ــر ،أو االنـتـقــال من
ال ـش ـفــوي إل ــى امل ـك ـت ــوب ،والح ـق ــا من
الورقي إلى االلكتروني.
هــذه التحوالت فــي تقليب الحكاية،
أط ــاح ــت عـمـلـيــا بــالـحـقـيـقــة املـغـ ّـيـبــة،
قبل أن تلتقطها الحفيدة في سطور
إح ـ ــدى ال ــوث ــائ ــق ال ـت ــي ك ــان ــت م ـعـ ّـدة
ل ـل ـح ــرق فـ ــي فـ ـن ــاء دائـ ـ ـ ــرة األرش ـ ـفـ ــة.
س ــوف يــذهـلـهــا أن أم ـهــا ال ـتــي كانت
مناضلة في صفوف ثوار االستقالل

هي ضحية عملية اغتصاب على يد
ال ـقــائــد الـ ــذي سـيـصـبــح رئـيـســا بعد
االسـ ـتـ ـق ــال ،وإن ال ـح ـف ـي ــدة نـفـسـهــا
ّ
فتقرر
هي ثمرة هذه العالقة اآلثمة،
االنتقام من الرئيس .الهوس البصري
لدى حجي جابر في رسم مشهدياته
الروائية ،قاده إلى استعارة تقنيات
الـصــورة فــي عمارته الـســرديــة ،حني
يضع املشهد األخـيــر فــي املقدمة ثم
يستعيد األشرطة السابقة تدريجًا،
ب ـع ـن ــاوي ــن م ـ ـ ـكـ ـ ـ ّـررة ،ب ـق ـص ــد ت ـمــريــر
راو أو شاهد
الحكاية على أكثر من ٍ
لتقشير الـحـكــايــة مـمــا عـلــق بـهــا ّ من
أكاذيب .في موازاة الوثيقة ،تتوضح
صـ ـ ــورة ال ـط ــاغ ـي ــة ب ـل ــوح ــة تــرسـمـهــا
ال ـح ـف ـي ــدة ،ث ــم ت ـق ــوم بـتـمــزيـقـهــا إثــر
اكتشافها حقيقته املرعبة.
الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــث بـ ــال ـ ـح ـ ـكـ ــايـ ــة م ـ ــوش ـ ــوري ـ ــا،
والـتـمــريـنــات عـلــى الـكـتــابــة وامل ـحــو،
أو اإلض ــاف ــة والـ ـح ــذف ،درس ّأول ــي
في تحطيم اليقني ،وإشارة صريحة
إلى زيف كتابة التاريخ الذي يكتبه
امل ـن ـت ـصــرون ،فـيـمــا ي ـغــوص األب ـطــال
الحقيقيون في النسيان.

لذلك ،حني ّ
تقرر االبنة اقتحام موكب
الــزعـيــم لـلـثــأر م ـنــه ،تنتهي حياتها
بـفـجـيـعــة ،كـمــا حـصــل ألم ـهــا تـمــامــا،
ف ــي ل ـع ـبــة م ـغ ــزل س ــرم ــدي ــة ال تـضــع
ف ــي اع ـت ـبــارهــا م ـكــانــا ل ـل ـح ـقــائــق ،أو
حـيـزًا لـفــك «طــاســم الــوثــائــق» .على
الضفة األخــرى ،يذهب السرد عميقًا
فـ ــي ف ـض ــح ال ـق ـب ــح م ـق ــاب ــل ال ـج ـم ــال،
وسطوة األخير في هتك البثور ،رغم
محاصرته من الجهات كافة ،فجمال
الـحـفـيــدة يفتح الـ ــدروب أمــامـهــا كي
تـ ـفـ ـض ــح أسـ ـ ـ ـ ــرار صـ ـن ــاع ــة األب ـ ـطـ ــال
املـ ّ
ـزي ـفــن بـسـطــوة «فـضـيـلــة الحكي»
نحو
وحــدهــا ،وكتابة التاريخ على
ٍ
آخر يزيح الحجاب عن وهم املجد ملن
خصوصية هذا الروائي
ال يستحقه.
ّ
االريتيري إذًا ،تتمثل في مهارته في
اللعب الـســردي واستثمار مخزونه
البيئي من جهة ،وقدرته على طهي
أعمال روائية مشابهة تناولت سير
طغاة في أمكنة مختلفة من العالم،
ـوار معه «دلـفـ ُـت
أو كما يـقــول فــي ح ـ
ٍ ُ
وخرجت من باب
من باب الحكايات،
التأريخ».
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هنا قسنطينة

عاصمة السينما العربية
الجزائر ـــ سمير قسيمي
خــال مؤتمر صحافي أقامه في املدينة،
أعـلــن مـحــافــظ «مـهــرجــان وه ــران الــدولــي
ل ـل ـف ـي ـل ــم الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي» اب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ص ــدي ـق ــي
أخ ـي ـرًا عــن دورة اسـتـثـنــائـيــة للمهرجان
سـتـحـتـضـنـهــا مــدي ـنــة قـسـنـطـيـنــة ف ــي ن ـهــايــة شهر
كــانــون األول (ديسمبر) املـقـبــل .وستخصص هذه
الدورة لعرض وتكريم األفالم العربية املتوجة هذا
العام في مختلف أقطار العالم.
ج ــاء ه ــذا اإلعـ ــان عـقــب تـقــديــم صــديـقــي لحصيلة
ـران» .حصيلة
ال ـ ــدورة الـثــامـنــة م ــن «م ـهــرجــان وهـ ـ ـ ّ ّ
اعتبرها إيجابية جـدًا بلغة األرق ــام ،ألنها «حققت
أهـ ــداف ـ ـهـ ــا فـ ــي مـ ــا يـ ـخ ــص ن ــوعـ ـي ــة وعـ ـ ـ ــدد األفـ ـ ــام
امل ـع ــروض ــة ،وك ــذل ــك تـهـيـئــة مــدي ـنــة وه ـ ــران لـتـكــون
ّ
عاصمة للسينما العربية في الجزائر ،ال سيما أن
املهرجان هو التظاهرة العربية األولى التي اهتمت
بالفيلم العربي دون سواه».
ّ
وق ـ ــال اب ــراهـ ـي ــم ص ــدي ـق ــي ل ـ ـ «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إن دورة
قسنطينة ستكون
اس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة م ــن
حيث عدد العروض
والضيوف وندوات
االلـــنتـ ـقــيـد الـس ـت ـسـيـش ـنـهـمــدـائـهــا.ـي دورة استثنائية
ومن أجل إنجاحها ،لـ «مهرجان
ّ
وج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــت دع ـ ـ ـ ـ ــوات وهران» تحت
ألسـ ـم ــاء بـ ـ ــارزة في عنوان «المصالحة
مـ ـج ــال ــي ال ـس ـي ـن ـمــا
والنقد ،بعد تكليف العربية»
لجنة فنية وعلمية
م ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة ف ــي
ضـ ـ ـب ـ ــط ق ــائـ ـمـ ـتـ ـه ــا
ال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـت ـ ـن ـ ـشـ ــر
الحقًا.
وللمرة األولــى منذ سبع دورات سابقة ،تم اإلعالن
مـسـبـقــا ع ــن ت ــاري ــخ ان ـط ــاق ال ـ ـ ــدورة ال ـتــاس ـعــة من
«م ـه ــرج ــان وه ـ ــران» املـ ـق ــررة إقــام ـتــه ف ــي  23تـمــوز
(ي ــول ـي ــو)  ،2016ع ـلــى أن يـفـتــح ب ــاب الـتــرشـيـحــات
لألفالم املشاركة ابتداء من كانون الثاني (يناير)،
ّ
ما يؤكد األخبار التي تحدثت عن أن وزير الثقافة
الـ ـج ــزائ ــري ع ــز ال ــدي ــن م ـي ـهــوبــي قـ ــرر اإلبـ ـق ــاء على
صــديـقــي وطــاقـمــه عـلــى رأس املـهــرجــان بـعــد نجاح
ال ـ ـ ـ ــدورات ال ـس ــاب ـق ــة ،خ ـص ــوص ــا م ـل ـت ـقــى الـسـيـنـمــا
والرواية الذي اعتبر جوهرة التاج في آخر دورة.
اخ ـت ـي ــر لـ ـلـ ـن ــدوات امل ـن ـظ ـم ــة فـ ــي دورة قـسـنـطـيـنــة
االسـتـثـنــائـيــة م ــوض ــوع «امل ـصــال ـحــة ّال ـعــرب ـيــة» ،ما
يؤكد الشق السياسي لهذه الدورة ألنها تنظم على
هامش «تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية
 ،»2015التي يحاول عز الدين ميهوبي إنقاذها من
الفشل ال ــذي تسبب فيه التحضير االرتـجــالــي في
عهدتي الوزيرتني السابقتني :خليدة تومي ونادية
ً
شــرابــي .كما تشهد عاصمة الثقافة العربية فشال
ذريـعــا على مستوى الـتــرويــج اإلعــامــي والتغطية
الصحافية ،بسبب غياب استراتيجية إعالمية يبدو
أن وزارة الثقافة الجزائرية لم تستطع استدراكها
بسبب اعتمادها على أساليب توصف بالتقليدية
وغير املبتكرة.

قضية

ّ
مثقفو العراق في الميادين أروني موقفًا أكثر بذاءة مما نحن فيه
بغداد ــ حسام السراي
ت ـظ ــاه ــرات ع ـف ـ ّ
ـوي ــة خ ــرج ــت ف ــي مــدن
وسـ ــط الـ ـع ــراق وج ـن ــوب ــه ،م ـس ــاء يــوم
ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي ومـ ــا ت ـ ــاه ،تـطــالــب
بــاإلصــاح الـشــامــل ،وإن كــان دافعها
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ه ـ ــو اإلخ ـ ـ ـفـ ـ ــاق ف ـ ــي م ـلــف
ّ
الكهرباء في ظل صيف عراقي ملتهب،
ّ
مع التنويه بــأن هناك مخاوف ّ
جدية
وواق ـ ـعـ ـ ّـيـ ــة مـ ــن اخـ ـتـ ـط ــاف ت ـظ ــاه ــرات
ّ
املدنيني واملثقفني
الشباب والناشطني
مـ ــن ل ـ ــدن ق ـ ــوى س ـي ــاس ـ ّـي ــة أو ركـ ــوب
موجتها ،لتكون ســاحــات االحتجاج
م ـســاحــة لـتـصـفـيــة ال ن ـهــايــة ل ـهــا بني
فرقاء املشهد السياسي والحكومي.
ّ
املفارقة املضحكة أن أغلب قادة الكتل
واألح ـ ـ ـ ــزاب املـ ـش ــارك ــة ف ــي ال ـح ـكــومــة،
وم ـســؤولــي حـكــومــات مــا بـعــد ،2003

ّ
رحـ ـ ـب ـ ــت ب ــالـ ـ ّتـ ـظ ــاه ــرات ودعـ ـ ـ ــت إل ــى
ّ
حمايتها ،كأنّهم ليسوا املعنيني بها،
وبسببهم تأخر البلد وهــدرت أمواله
في سرقات وفساد غير مسبوق.
ّ
الثقافي حــاضـ ٌـر فــي تظاهرات
امللمح
ســاحــة الـتـحــريــر فــي ب ـغــداد األسـبــوع
املاضي ،إذ تناقلت صفحات التواصل
االج ـت ـمــاعـ ّـي ص ــورة مـتـظــاهــرة شابة
تـحـمــل الف ـتــة ك ـتــب عـلـيـهــا مـقـطــع من
قصائد الشاعر مظفر النواب« :أروني
مــوق ـفــا أك ـث ــر ب ـ ــذاءة م ـ ّـم ــا ن ـحــن ف ـيــه»،
ليكون مضمون الالفتة متفقًا مع واقع
الحال الذي يبلغ أقصى درجات السوء
والتراجع في مستوى تقديم الخدمة
للناس وتوفير أبسط الحقوق ،حيث
محافظات كاملة ينقطع فيها التيار
ّ
الكهربائي لساعات طــوال ،والـحــرارة
ّ
فاقت حتى الـ  50درجة مئوية.

ّ
مـتـظــاهــرو مــديـنــة الـنــاصــريــة وظ ـفــوا
أغـنـيــة اب ــن مــديـنـتـهــم امل ـط ــرب حسني
نـ ـعـ ـم ــة ،هـ ــي «يـ ـ ــا ح ــريـ ـم ــة» (ك ـل ـم ــات
ّ
محمد جواد
ناظم السماوي وألحان
أم ــوري) ،الحتجاجهم املسائي حول
«ساحة الحبوبي» هناك« :يا حريمة
انباكن الكصبات من هور الجبايش /
ويا هضيمة انباكن النفطات من كاع
ال ـطــوايــف /يــا حــريـمــة ان ـبــاك صوتي
بـ ــرملـ ــان وكـ ـل ــه لـ ــوتـ ــي /املـ ـ ــا ي ـع ــرف ــون
الـلــه بــاكــوا حـتــى فــانــوس الـصــرايــف»
(معناها :يا لألسف سرق القصب من
هور الجبايش (من أهوار الناصرية)/
وي ــا لـلـحـســرة س ــرق الـنـفــط مــن أرض
الـ ـ ـن ـ ــاس /يـ ــا ل ــأس ــف س ـ ــرق صــوتــي
ّ
بــرملــان وكــلــه مـحـتــال /ال ــذي ال يعرف
ّ
ال ـل ــه س ــرق ح ــت ــى ف ــان ــوس ال ـصــرائــف
«ب ـ ـيـ ــوت الـ ـقـ ـص ــب امل ـ ـعـ ــروفـ ــة ج ـن ــوب

ال ـ ـعـ ــراق) .وت ـنــاغ ـمــا م ــع ج ــو الـغـضــب
ال ـســائــد ف ــي م ـحــاف ـظــات عـ ــدة ،ان ـبــرى
ش ـع ــراء م ــن ال ـب ـصــرة ب ـق ــراءة قصائد
ّ
املحتجني،
بالعامية الـعــراقـ ّـيــة وســط
ومـ ـنـ ـه ــا ه ـ ــذا املـ ـقـ ـط ــع لـ ـش ــاع ــر ش ــاب

شعارات مستوحاة من أبيات
وأغنيات لشعراء وفنانين
«وعــدتــونــا ال ـجــذب يــل مــا تــرحـمــون/
وبـسـبـبـكــم ض ــاع ــت أح ـ ــام ال ـط ـفــولــة،
ه ـســه ال ـش ـعــب ك ـلــش ض ــوج ــك حـيــل/
وبالتشييع كلكم تجونا» (وعدتونا
بــال ـكــذب ي ــا ّأي ـه ــا ال ــذي ــن ال يــرحـمــون،
اآلن الشعب أزعجكم ّ
جدًا ،وبالتشييع
كلكم تأتون إليه).
ّ
إال أن الصورة التبست بشأن الخطوة

ال ـتــال ـيــة .ك ــان ه ـنــاك اخ ـت ــاف واض ــح
ي ـش ــي بـ ـع ــدم وجـ ـ ــود قـ ـي ــادة م ـ ّ
ـوح ــدة
ّ
ـؤكـ ــد ع ـفـ ّ
ـوي ـت ـهــا
لـ ـلـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ،مـ ــا يـ ـ
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـصـ ــرة وبـ ــابـ ــل
وال ـن ــاص ــري ــة ،م ــع وج ـ ــود ت ـقــاطــع في
ت ـقــويــم األفـ ــق ع ـلــى ض ــوء ال ـش ـعــارات
والـ ـهـ ـت ــاف ف ــي س ــاح ــات االح ـت ـج ــاج،
ومـنـهــا ش ـعــار «ب ــاس ــم ال ــدي ــن بــاكــونــا
ال ـحــرام ـيــة» أي «بــاســم الــديــن سرقنا
ال ـحــرام ـيــة» .بـعـضـهــم رف ــض الـتــركـيــز
ّ
إسالمية األحزاب املتهمة بسرقة
على
امل ــال الـعــام ط ــوال العقد املــاضــي بعد
إس ـ ـقـ ــاط صـ ـ ـ ـ ـ ّـدام .ق ـس ــم مـ ــن امل ـث ـق ـفــن
أعلن صراحة استعداده للتعاون مع
ّ
الشعبي» التي تقاتل
فصائل «الحشد
ّ
عراقية،
«داعش» في أكثر من محافظة
إذا م ــا ت ـ ّـم االتـ ـف ــاق ع ـلــى الـ ـن ــزول إلــى
ساحات االحتجاج.

