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مقاطعة

بعلبك ّ
التطبيع
ضد
ّ
َ
«تريو فنديرير» ...حكموا ضمائركم
التطبيع»
كان يفترض بـ «لقاء بعلبك ضد ّ
وهو لقاء تأسس قبل أشهر ،أن يسلم باليد ،عبر أحد الوسطاء،
العزف ضمن «مهرجانات
رسالة الى فريق «تريو فنديرير» قبل
ّ
ّبعلبك الدولية» أول من أمس األحد .ولكن طارئًا حدث ،قيل
إنه ذبحة صدرية ّ
ألمت بعازف البيانو فانسان كوك ،فألغت
الفرقة السفر وغادرت «مطار أورلي» في باريس قبل إقالع
الطائرة .نايلة دو فريج ،رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك ،تقول
إن إلغاء السفر يعود إلى «أسباب ذات طبيعة خاصة ّ
وملحة».
ّ
في مكان آخر كـ  i24الفرنسية الصهيونية ،قرأنا أن السبب هو
رسالة «لقاء بعلبك ضد التطبيع» إلى الفرقة .هنا رسالة الحملة:

هاجس األسلوب وشكل الكتابة شغاله لفترة طويلة

ّ
غياب منذ وصوله إلى أرض الكتابة ،آمن بمقولة كافكا« :كل ما ليس أدبًا يقلق
راحتي» .وهكذا عاش حياته ،بعيدًا عن صخب الحياة الثقافية ،وقريبًا إلى أقصى ّ
حد
ممكن من نفسه ومن ّنصه!

غرناط...
محمد
ّ
روائي بروح نحات
الرباط ــــ عبد الرحيم الخصار
ّ
يــوجــد فــي امل ـغــرب كــتــاب ينشغلون
فقط بالكلمات التي تقع بني أيديهم،
يـحــولــونـهــا م ــن ط ــن إل ــى ت ـحــف من
الـ ـخ ــزف ال ـج ـم ـي ــل ،وه ـ ــم مـنـهـمـكــون
بالكامل في العمل الهادئ والصامت
داخ ــل ورش ـهــم الـخــاصــة ،ال يغريهم
ف ــي امل ـق ــاب ــل االنـ ـشـ ـغ ــال بــال ـت ـســويــق
والترويج ألعمالهم .وربما ذهابهم
ّ
مبني على ثقافة الزهد
إلى الكتابة،
ّ
والـتـخــلــي ،وعـلــى روح الـقـنــاعــة بما
يوجد خارج األدب.
م ـح ـمــد غ ــرن ــاط (م ــوالـ ـي ــد  1953فــي
مدينة بني مــال) الــذي غادرنا ليلة
ال ـس ـبــت امل ــاض ــي ،ب ـعــد ف ـتــرة طــويـلــة
مــن املـ ــرض ،ينتمي إل ــى ه ــذه الـفـئــة،
ف ــال ــرج ــل انـ ـخ ــرط ب ــاكـ ـرًا ف ــي ك ـتــابــة
ال ـق ـصــة وال ــرواي ــة بـ ــروح ال ــدراوي ــش
واملجاذيب .كان يتقمص روح ّ
نحات
ُ
ـان
ي ـع ـ ِـم ــل إزم ـي ـل ــه ف ــي الـ ــرخـ ــام ب ـت ـفـ ٍ
وب ـن ـش ــوة خ ــاص ــة ،غ ـي ــر م ـع ـنــي بـمــا
يوجد في الخارج .منذ وصوله إلى
أرض ال ـك ـتــابــة ،آم ــن بـمـقــولــة قديمة
ّ
لفرانز كافكا« :كل ما ليس أدبًا يقلق
ّ
راحـتــي» .ويبدو أن عمله القصصي
األخـيــر «مــرايــا الـغــريــب» ال ــذي صدر
قبل شهرين يشبه من حيث العنوان
َ
حياة وتجربة كاتبه الذي آثر العيش
بعيدًا عــن صخب الـحـيــاة الثقافية،
قريبًا إلى أقصى ّ
حد ممكن من نفسه
ومن ّ
نصه.
م ـنــذ ع ـم ـلــه الـ ـس ــردي األول «ال ـس ـفــر
ف ــي أودي ـ ــة م ـل ـغــومــة» الـ ـص ــادر سنة
 1978وهو يكتب ّ
نصه بــدأب وهمة،
ث ــم يـجـتـهــد ك ــي يـنـســاه وي ـت ـجــاوزه،
ّ
هو الــذي كــان يــرى أن النص يصبح
ملكًا للقارئ فور االنتهاء من كتابته
ون ـ ـ ـشـ ـ ــره ،وم ـ ـلـ ـ ِـزمـ ــا بـ ــذلـ ــك ل ـل ـك ــات ــب
بــالـبـحــث ع ــن ن ــص آخ ــر ج ــدي ــد .كما
كــان يـتـخـ ّـوف مــن الـكـتــابــات النقدية

ال ـ ـتـ ــي تـ ـج ــام ــل ال ـ ـق ـ ـ ّ
ـاص وال ـ ــروائ ـ ــي
ّ
املغربي اليوم ،معتبرًا أن كل حديث
ن ـق ــدي مـبـنــي ع ـلــى امل ـجــام ـلــة ،يـكــون
عائقًا أمام تطور الكتابة .في السياق
ّ
ذات ـ ــه ،ك ــان ي ــرى أن إع ـج ــاب الـكــاتــب
َ
ب ـن ــص م ـع ـ ّـن وارتـ ـب ــاط ــه الـ ـق ــوي بــه
يقضي على تجربته .لــذلــك ،حرص
على أن تكون كتابته على مدار عقود
مـنـشـغـلــة أك ـث ــر بـصــوتـهــا الــداخ ـلــي،
وبضرورة االنتقال بهذا الصوت من
مرحلة إلى أخرى في مسعى مستمر
إلى تجويده.
كان محمد غرناط يؤمن بأن الكاتب
ّ
لــديــه الـكـثـيــر لـيـقــولــه ،ل ـكــن اإلش ـكــال
املـ ـه ــم هـ ــو بـ ـ ــأي ل ـغ ــة س ـي ـق ــول ذلـ ــك،
ف ـهــاجــس األسـ ـل ــوب وش ـك ــل الـكـتــابــة
ق ــد ش ـغ ــاه بــال ـف ـعــل ل ـف ـت ــرة طــوي ـلــة.
ق ـبــل س ـن ــوات ،أق ـيــم ل ــه ل ـقــاء دراس ــي
حـ ـ ــول أع ـ ـمـ ــالـ ــه ،وأع ـ ـ ـ ــاد إث ـ ـ ـ ــارة ه ــذه
ال ـق ـض ـيــة« :م ــوض ــوع ال ـل ـغــة طــرحـتــه
ع ـل ــى ن ـف ـس ــي ب ـش ـك ــل ج ـ ـ ـ ّـدي حـيـنـمــا
نشرت مجموعتي القصصية األولى
(السفر فــي أودي ــة ملغومة) ،صــارت
الـ ـلـ ـغ ــة م ـ ــن مـ ـش ــاغـ ـل ــي األسـ ــاس ـ ـيـ ــة،
صـ ــارت ه ـ ّـم ــا دائـ ـم ــا» .وك ـم ــا انـشـغــل
باللغة واألسلوب وبتقنيات الكتابة،
حــرص أيـضــا على تنويع تيماتها:
الحلم ،الحنني ،املوت ،الزمن ،الواقع،
السجن ،املرض ،التحوالت النفسية...
لم يكن غرناط كاتبًا للقصة والرواية

على مدار عقود،
انشغلت كتابته أكثر
بصوتها الداخلي

فـ ـحـ ـس ــب ،ب ـ ــل ك ـ ـ ــان أي ـ ـضـ ــا أس ـ ـتـ ــاذًا
ج ــام ـع ـي ــا م ـت ـخ ـص ـصــا فـ ــي ت ــدري ــس
هــذيــن الـجـنـســن األدبـ ـي ــن .غـيــر أنــه
فــي الـعــديــد مــن ال ـل ـقــاءات الـتــي ُدعــي
إليها ،كان يفضل أن يقرأ نصوصه،
وي ـت ـفــادى ال ـحــديــث عـنـهــا .سـئــل في
إح ــدى ال ـنــدوات عما إذا كــان الــواقــع
ي ـش ـغ ـلــه ،ف ــأج ــاب« :ال ــواق ــع يشغلنا
جـمـيـعــا ،لـكــن ف ــي الـكـتــابــة يشغلني
النص».
خالل هذه السنة ،أصــدر نــادي القلم
ف ــي امل ـغ ــرب ك ـتــابــا جـمــاعـيــا يحتفي
ب ــأدب صــاحــب «األيـ ــام ال ـب ــاردة» قــام
بــإعــداده الناقد بوشعيب الساوري،
وحـ ـم ــل ع ـ ـنـ ــوان «مـ ـع ــاب ــر ال ـت ـخ ـي ـيــل
ال ــروائ ــي وال ـق ـص ـصــي ف ــي الـتـجــربــة
الـســرديــة ملحمد غــرنــاط» ،شــارك في
ّ
تأليفه كتاب ونقاد من داخل املغرب
وخارجه.
ّ
خ ــل ــف ال ــراح ــل م ـج ـمــوعــة مـهـمــة من
األعـ ـم ــال الـقـصـصـيــة وال ــروائ ـي ــة من
بينها« :الـصــابــة وال ـجــراد» (،)1988
و«داء الذئب» (« ،)1996متاع األبكم»
( ،)2001و«ال ـحــزام الكبير» (،)2003
و«دوائ ــر الساحل» ( ،)2006و«هدنة
غ ـيــر م ـع ـل ـنــة» ( ،)2007و«حـ ـل ــم بني
جـ ـبـ ـل ــن» ( ،)2008و«تـ ـ ـح ـ ــت ض ــوء
ال ـل ـي ــل» ( ،)2010و«خـ ـل ــف الـ ـس ــور»
( ،)2012و«األيـ ــام ال ـب ــاردة» (،)2013
و«مـعــابــر الــوهــم» ( ،)2014و«ال ـبــرج
ّ
املـعــلــق» ( ،)2015و«م ــراي ــا الـغــريــب»
(.)2017
ربـمــا مــا ضــاع على ال ـقـ ّـراء فــي حياة
مـحـمــد غ ــرن ــاط ،هــو نـظــرتــه النقدية
إل ـ ــى ال ـ ــرواي ـ ــة والـ ـقـ ـص ــة ،ح ـي ــث ك ــان
ُي ـف ـت ــرض أن ي ـت ــرك ك ـت ـبــا ف ــي الـنـقــد
ال ـن ـظــري والـتـطـبـيـقــي ح ــول الـكـتــابــة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــرديـ ـ ــة ...ه ـ ــو ال ـ ـ ـعـ ـ ــارف ال ـك ـب ـيــر
ب ـت ــاري ـخ ـه ــا وأسـ ـ ــرارهـ ـ ــا ،مـسـتـثـمـرًا
بذلك مرجعيته القرائية الشاسعة،
وخبرته في تدريس األدب.

حضرات العازفين في فريق «تريو فنديرير»،
الخير،
مساء ِّ
َ
مشارب مختلفة ،يجمعنا
نحن ،املوقعني أدناه ،مواطنون لبنانيون من بعلبك ،من
رفـ ُـض العنصرية اإلسرائيلية ،ودعـ ُـم تحرير فلسطني واألراض ــي العربية املحتلة
األخ ــرى منذ نـشــوء «إســرائـيــل» سنة  ،1948وع ــودة الالجئني الفلسطينيني إلى
أراضيهم.
أنتم اآلن في واحــد ٍة من أعرق مدن العالم ،وداخــل املعابد األكثر عبقًا بالحضارة.
ّ
ولكنكم أيضًا في إحدى أكثر البقع اللبنانية تقديمًا للشهداء في وجه «إسرائيل»
ُْ
والتكفيريني صونًا ّ
لحريتها وكرامتها .وحني تعزفون في «إيالت» مرتني ،وتهدون
ّ
إحــدى معزوفات إرنست بلوخ إلى «إسرائيل» لتكون بمثابة «رسالة حــب» إليها،
ّ
فإنكم تهينون شهداءنا وعائال ِتهم ،وتهينون لبنان ،وضمنه بعلبك.
ّ
ُ
نتمنى عليكم أن تمتنعوا عــن الـعــزف فــي «إســرائـيــل» ،مثلما فعل مـئــات الفنانني
العامليني؛ ّ
ّ
الحقيقية ،أي
ألن في عزفكم هناك إسهامًا في «تلميع» صورة «إسرائيل»

كونوا إلى جانب المظلومين،
الخاضعين لالحتالل والتمييز العنصري

ّ
الدموية ،وإسهامًا في «تبييض» صفحة جرائمها واحتاللها ضد لبنان وفلسطني
ّ
بشكل خاص.
عنصري (أبارتهايد)ُ ،ب ْ
ّ
نيت على أنقاض
«إسرائيل» دولة احتالل وتهجير وفصل
فلسطني سـنــة  ،1948فــي مــا ُع ــرف بــ«الـنـكـبــة» .وأص ـح ـ ُ
ـاب الـضـمــائــر الـحـ ّـيــة في
َ
ّ
العاملية ( )BDSصيف العام ،2005
العالم بدأوا منذ تاريخ إنشاء حركة املقاطعة
ّ
يتعاملون معها كما تعاملوا مع نظام الفصل العنصري البغيض في جنوب أفريقيا
العقوبات عليها
وطلب فرض
وسحب االستثمارات،
في القرن املاضي :باملقاطعة،
ِ
ِ
ّ
َ
ّ
حتى تنصاع إلى القانون الدولي« .إسرائيل» تنتهك القانون الدولي ،وتحتل أراضي
ُ
ّ
السوري وشبعا اللبنانية ،وتمنع الالجئني َالفلسطينيني
الجوالن
عربية ،بما فيها
الدولي رقم  ،194وتمارس الفصل العنصريّ
ّ
من العودة إلى بيوتهم بموجب القرار
ّ
عام  .1948وهي
في حق السكان العرب األصليني داخــل حـ ُـدود فلسطني املحتلة
ُ
شي ْ
ّ
ّ
عنصريًا ،أدانته محكمة العدل الدولية والجمعية ّ
دت َ
العامة لألمم
فصل
جدار
ٍ
املتحدة.
ّ
دع ْون ّ
ضمائركم حني ُت َ
َ
مجددًا إلى العزف في «إسرائيل».
إننا نناشدكم أن تحكموا
جانب املظلومني ،الخاضعني لالحتالل والتمييز العنصري ،ال إلى جانب
كونوا إلى ّ
الظاملني املحتلني العنصريني.
بعلبك ــ  ٣٠تموز (يوليو) 2017

