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أدب

سيرة نجيب محفوظ مرآة لواقعنا الراهن

ّ
محمد شعير يقتحم أسوار «الرواية المحرمة»
بعد استعادة جيل
الستينيات وأحالمه
المسروقة من خالل سيرة
عبد الحكيم قاسم ،ثم
نبش أوراق مجهولة من
حياة أم كلثوم ،ها هو
الصحافي المصري يتصدى
لـ «عميد الرواية العربية».
مشروع ضخم يصدر جزؤه
األول قريبًا عن «دار العين»
يرصد المعارك والسجاالت
أججتها إحدى
واأللغاز التي
ً
أكثر رواياته إشكالية .ال
يكتفي العمل بتسليط
الضوء ّعلى «أوالد حارتنا»،
بل يتطلع إلى توثيق تاريخ
الرقابة في مصر

سـ ـي ــرة ج ـي ــل ال ـس ـت ـي ـن ـيــات وأح ــام ــه
امل ـس ــروق ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى م ـكــابــدات
صــاحــب «أي ــام اإلن ـســان الـسـبـعــة» في
م ـنــاوشــة أس ـب ــاب الـعـيــش ب ــا أقـنـعــة.
كـمــا سينبش صـفـحــات مجهولة من
ح ـيــاة أم كـلـثــوم فــي كـتــابــه «مــذكــرات
اآلنـســة أم كلثوم» ( )2018باستعادة
وثــائــق ن ــادرة تنطوي على مــا يشبه
الـ ـسـ ـي ــرة املـ ـبـ ـك ــرة ألس ـ ـطـ ــورة ال ـغ ـن ــاء
العربي ،كانت نشرتها في مجلة «آخر
ســاعــة» ( ،)1937باإلضافة إلــى حــوار
كــانــت ق ــد أج ــرت ــه م ــع مـحـمــد حسنني
هيكل حول السياسة والثقافة والفن.
كما ضـ ّـم الـكـتــاب الــوثــائــق القانونية
مل ـعــرك ـت ـهــا م ــع ال ـش ـيــخ زك ــري ــا أح ـمــد،
وأسباب الخالف بينهما .في املسلك
نفسه ،أنجز محمد شعير أخيرًا كتابه
ّ
املحرمة»
«أوالد حارتنا :سيرة الرواية

الــذي سيصدر ّقريبًا عن «دار العني»
في القاهرة ،موثقًا هــذه املـ ّـرة املعارك
وال ـس ـجــاالت واألل ـغ ــاز الـتــي أججتها
إح ــدى أكـثــر روايـ ــات نجيب محفوظ
( )2006 -1911إشـ ـك ــالـ ـي ــة «أوالد
حــارتـنــا» .وك ــان صــاحــب الـثــاثـيــة قد
ب ــدأ بنشر ه ــذه ال ــرواي ــة عـلــى حلقات
ف ــي صـحـيـفــة «األه ـ ـ ــرام» امل ـصــريــة في
عام  ،1959لكنه بدأ التفكير فيها منذ
منتصف ثالثينيات القرن املنصرم.
تضيء فصول الكتاب الرحلة الشاقة
الـ ـت ــي واجـ ـهـ ـتـ ـه ــا الـ ـ ــروايـ ـ ــة بـ ـ ـ ــدءًا مــن
بروفاتها األولى ،وكواليس كتابتها،
ً
وصــوال إلى منع نشرها ،واالتهامات
ّ
الـتــي طالتها لجهة انـتـهــاك امل ـقــد ّس،
وك ـي ـف ـي ــة ت ـن ــاول ـه ــا مـ ــن ق ـب ــل ال ـن ــق ــاد
بــوجـهــات نـظــر متناقضة ،مـمــا جعل
نجيب مـحـفــوظ نفسه يخضع ّ
نصه
إل ــى تـفـسـيــرات مختلفة ،وفـقــا لــريــاح

هـ ــذه امل ــرح ـل ــة أو ت ـل ــك ،ق ـبــل أن ي ـقـ ّـرر
طباعة الرواية في بيروت لتصدر عن
«دار اآلداب» ( ،)1968بعيدًا عن سطوة
ال ــرق ـي ــب املـ ـص ــري .وت ــال ـي ــا ،فـ ــإن هــذه

مشروعان آخران قيد التحضير
هما «المخطوطات المفقودة»
و«ما يشبه السيرة»
السيرة تتجاوز منع رواي ــة بعينها،
ّ
إنما تتطلع إلى توثيق تاريخ الرقابة
فــي م ـصــر ،ون ـفــض ال ـغ ـبــار عــن مـئــات
الوثائق والــدوريــات واملـسـ ّـودات التي
ت ـن ـط ــوي ف ــي ج ــوه ــره ــا ع ـل ــى ص ــراع
شرس بني حرية التفكير واالستبداد
الــرقــابــي بطبقاته املـتـعـ ّـددة ،وصــورة
ّ
حية ملعارك ثقافية وسياسية وفكرية.

خليل صويلح
اتـ ـج ــه ال ـص ـح ــاف ــي امل ـ ـصـ ــري ال ــزم ـي ــل
محمد شعير ( )1974منذ سنوات إلى
منطقة سردية خاصة في كتابة سير
اآلخ ــري ــن ،مـقـتـفـيــا آث ــاره ــم وأوراق ـه ــم
امل ـج ـه ــول ــة ،ورس ــائ ـل ـه ــم الـشـخـصـيــة،
ومكتباتهم ،فإذا به حيال كنوز كانت
طي النسيان .بــدأت مغامرته في هذا
الـحـقــل مــع «ك ـتــابــات نــوبــة الـحــراســة:
رســائــل عبد الحكيم قــاســم» (،)2010
ال ــرس ــائ ــل ال ـت ــي أض ـ ــاءت ج ــوان ــب من

إذ ل ــم ت ـش ـفــع ج ــائ ــزة «نـ ــوبـ ــل» ال ـتــي
وضعت اسم نجيب محفوظ والرواية
ال ـعــرب ـيــة ف ــي قــائ ـمــة اإلب ـ ــداع الـعــاملــي
مــن محاولة اغتياله ( )1995على يد
شــاب لــم يقرأ سطرًا فــي الــروايــة ،كان
مدفوعًا بـقــوة الـفـتــاوى الدينية التي
ّ
كـ ــفـ ــرت ص ــاح ــب الـ ـ ــروايـ ـ ــة .ن ـح ــن إذًا،
ّ
إزاء درامـ ــا م ـتــوتــرة ت ـت ـجــاوز منطقة
التخييل الروائي نحو واقع محتضر
ت ـغ ــذي ــه ش ـج ــاع ــة ال ـج ـه ــل بــإج ـهــاض
أي إشـعــاع م ــارق يصطدم بمنظومة
القيم املغلقة بإحكام على مــوروث ال
ي ـجــوز امل ـســاس ب ــه .وب ـن ـ ً
ـاء عـلــى ذلــك،
سعى محمد شعير إلى وضعنا أمام
مرآة لواقعنا الراهن الذي يبدو عبثيًا
ومؤملًا ومحزنًا ،باستخدامه تقنيات
تمزج بمهارة بني الــروح التسجيلية
والعتبات السردية ،أو كما يقول في
تقديمه لـ «أوالد حارتنا»« :هي رواية
الــروايــة ،ورحـلــة بحث عــن التفاصيل
املـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ـ ّـي ـ ــة ،ح ـ ـ ـ ــول ال ـ ـب ـ ـشـ ــر وال ـ ــزم ـ ــن
والـتـحـ ّـوالت ،ودوائ ــر الـصــراع املكتوم
داخل حارتنا املأزومة».
ولكن هــل اكتفى كاتبنا بهذا القسط
مـ ــن أوراق ن ـج ـي ــب م ـح ـف ــوظ وع ــامل ــه
الثري بالذكريات واملواقف واألزمات؟
يجيب« :فــي كــانــون األول (ديسمبر)
 ،2011بدأت العمل على كتاب بعنوان
«أيــام نجيب محفوظ» .كــان في واقع
األم ــر كـتــابــا عــن مـصــر وم ــا ج ــرى لها
عـبــر تسعة ع ـقــود ،ول ــم يـكــن محفوظ
غير تكأة عبر اختيار تواريخ تتعلق
بحياته ،وتكشف ت ـحـ ّـوالت املجتمع.
وأث ـن ــاء الـعـمــل ،اكـتـشـفــت أن محفوظ
أشـ ـب ــه ب ـج ـبــل ث ـل ــج ال ي ـظ ـهــر م ـن ــه إال
قـ ّـم ـتــه» .ه ــذا األرش ـي ــف الـضـخــم ق ــاده
إلــى التفكير بتحقيق كتابني آخرين،
سـ ـيـ ـق ــوم ب ــإنـ ـج ــازهـ ـم ــا ق ــريـ ـب ــا ه ـم ــا:
«املـخـطــوطــات املـفـقــودة» ،و«م ــا يشبه
السيرة».

zoom
ٌ
مي منسى :عزف على التراجيديا اإلنسانية
نسرين بلوط
األدي ـ ـبـ ــة م ــي م ـن ـســى ( ،)1939اس ـ ٌـم
ّ
رنان في عالم الرواية اللبنانية .فقد
اقتبست من شــذرات النسيم القروي
خـصــائـلــه امل ـق ـتــرنــة بــأف ـنــان الـشـجــر،
ال ـ ـتـ ــي ت ــرتـ ـب ــك لـ ـتـ ـع ــاق ــب الـ ـفـ ـص ــول،
ـود
فتفصح عــن فـلـسـفــةٍ كــونـيــة لــوجـ ٍ
ال ي ـك ـت ـن ــز فـ ـي ــه اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان املـ ـع ــادل ــة
الصحيحة بني املــوت والحياة حتى
مضن.
بعد تفكر
ٍ
ه ـكــذا فــي رواي ـت ـهــا الـتــاسـعــة «قتلت
أمي ألحيا» (الريس) ،تبث التناقض
املتباين بــن املــوت والـحـيــاة .فاملوت
ٌ
واع ـ ــز لـلـحـيــاة وه ــي ب ــدوره ــا سـبـ ٌـب
ّ
ّ
له ،والتجاذب يتجلى بكل تفاصيله

تمتد الرواية زمن سفر
برلك مرورًا بالحرب األهلية
حتى التسعينيات
امل ـت ـغ ـل ـغ ـل ــة ف ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــدث امل ـت ـع ــاق ــب
بحبكة مميزة لــروايـتـهــا .هــي كأنما
تطبق مــا قــالــه الفيلسوف الفرنسي
فولتير« :إن العلم بحتمية املوت ،أمر
يكتسبه البشر عــن طريق تجاربهم
أو ع ـ ـبـ ــر رس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل م ـ ـ ــن خـ ــال ـ ـق ـ ـهـ ــم».
وتطرح بال وعي في ذاكرتها نظرية
دوستويفسكي القائمة على معضلة
ميتافيزيقية ،وهي النزاع األبدي بني
الـخـيــر وال ـشــر فــي الـنـفــس الـبـشــريــة،

والـتــأمــات النفسية والــوجــوديــة في
ّ
الــامــاورائـيــات التي تتجلى في علم
املثيولوجيا والتنقيب ال ــدؤوب عن
الحل لهذا الصراع القائم.
ال ـب ـط ـل ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة الـ ـت ــي تـنـتـصــب
ك ـش ـجــرة تـمـتــد مـنـهــا عــروق ـهــا الـتــي
تحمل قصصًا مختلفة ،هــي الـجــدة
الـتــي آمـنــت ب ــاألرض كـعـهــدة أورثـهــا
إيــاهــا زوجـهــا قبل أن يــرحــل .قاست
وعـ ــانـ ــت ب ـص ـم ــت ول ـك ـن ـه ــا ص ـم ــدت
بصمت أكبر .مضت تحكي حكايات
ٍ
األيــام الخوالي لحفيدتها رشا التي
ه ــي ب ـم ـثــابــة الـ ـج ــذع ال ـس ـم ـيــك لـتـلــك
الشجرة .هنا تبدأ الحبكة بالتدرج
ب ــن ال ـح ــدث وال ـس ــرد واالن ـت ـق ــال بني
فـ ــروع ـ ـهـ ــا وه ـ ـ ــم ش ـ ـخـ ــوص الـ ـقـ ـص ــة،
وأزمـنـتـهــا الـتــي ب ــدأت مــن زم ــن سفر
بــرلــك مـ ــرورًا بــال ـحــرب األه ـلـيــة حتى
التسعينيات ،وأمكنتها التي تنقلت
ب ـ ــن قـ ــريـ ــة ع ـ ــن شـ ـم ــس ف ـ ــي ل ـب ـن ــان
وفرنسا والبرازيل.
لـ ّـب املــأســاة هــو فــي ّ تعاقب األح ــداث
الـتــراجـيــديــة ال ـتــي أمل ــت بـعــائـلــة رشــا
كأنها لعنة ّ
صبتها عني الشر عليها،
بدءًا من مقتل الجد في حادث دموي
وخـ ـي ــان ــة زوجـ ـ ـت ـ ــه ل ـ ــه وه ــربـ ـه ــا مــع
عشيقها إل ــى ال ـبــرازيــل ال ــذي تنجب
ً
مـنــه طـفــا ،فيتركها لتشنق نفسها
بعد فترة .ثم هناك وفــاة والــدة رشا
ّ
وهي تنجبها مما خلف لديها شعورًا
ّ
ب ــال ــذن ــب ،ت ــول ــد ع ـنــه م ــرض الـتــوحــد
ً
ال ــذي عــانــت منه طــويــا لتشفى منه
ف ــي ال ـن ـه ــايــة ب ــال ـف ــن واملـ ـس ــرح ال ــذي
اع ـت ـن ـق ـت ــه م ـث ــل ط ـق ــس الـ ـعـ ـب ــادة فــي

باريس لشدة شغفها به .لكن والدها
ال يـلـبــث أن يـقـتــل بـ ــدوره بــرصــاصــة
من قناص حني يهم بالسفر ليشاهد
مسرحيتها ،وأيضًا تقتل أختها التي
وضعها الـقــدر مـصــادفــة فــي مجزرة
صبرا وشاتيال لتواجدها هناك مع
خطيبها الفلسطيني.
تـجـلــد الـ ـج ــدة ف ــي ت ـلــك امل ـح ــن يثبت
نـظــريــة دوسـتــوفـيـسـكــي ف ــي تحديد
الـ ـه ــاج ــس الـ ـت ــأمـ ـل ــي ل ـ ــواق ـ ــع املـ ـ ــوت.

أم ــا الـقـتــل ال ــواع ــز لـلـشــر فــي الــروايــة
وت ـعــاقــب األح ـ ــداث ،فـهــو تـعـبـيـ ٌـر عن
تقلبات الــروح التي هي بمثابة إناء
ينضح بما تسكبه البيئة في قعره،
فاملحيط كان مخلفات حرب وتهجير
ّ
وتدمير ،وتحسب وترصد لكل حركة
كواعز للبطش والقتل.
ع ــودة رشــا إلــى لبنان رغــم نجاحها
ف ــي ع ـم ـل ـهــا ،وم ـســام ـح ـت ـهــا مل ــن قـتــل
واح ـت ـق ــن بــال ـح ـقــد ورص ـ ــد عــائـلـتـهــا

بــال ـكــره ،كــانــت مــؤش ـرًا لــومـيــض أمــل
ب ـح ـيــاة أف ـضــل رب ـمــا أو بــوطــن أكـثــر
اتساعًا من مــدى ال ــروح .ورغــم تعدد
األشـخــاص الــذيــن تناولتهم الكاتبة
ولــم ينحصروا فــي إطــار عائلة رشا
وحدها ،لم تختل الحبكة ولم يرتبك
مسار الـســرد ،و«األم ــراض» النفسية
ال ـ ـتـ ــي راوح ـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ــن ج ـ ـنـ ــون ال ـق ـت ــل
ومـ ـ ــرض الـ ـت ــوح ــد وروح االن ـ ـعـ ــزال،
وحــب السيطرة لــم تحط مــن قــدر كل
شـخـصـيــة ،فـمــن قـتــل ن ــدم وع ــاد إلــى
إنـســانـيـتــه ،وم ــن ت ـ ّ
ـوح ــد ع ــاد ليلقي
بنفسه في حضن الشهرة كما فعلت
رشـ ــا ،ف ـقــاومــت بـفـنـهــا ووص ـل ــت من
ّ
التفرد.
مرحلة التوحد إلى مرحلة
الشجرة وجذعها وفروعها ،صمدت
أمـ ـ ــام أنـ ـ ـ ــواء ال ـط ـب ـي ـعــة واح ـت ـكــام ـهــا
لـلـصـبــر ،وق ــد عــال ـجــت ال ـكــات ـبــة بكل
حذق النزعات الغامضة في النفوس
البشرية ،وتلخيص حـيــاة وطــن في
عائلة عــاشــت م ــرارة القتل والهجرة
والتشرد والتوحد ،ثم عادت ألرضها
مــن جــديــد بسبيكة فـكــرة البحث عن
ال ــاش ـع ــور والـ ــدافـ ــع إل ـي ــه وال ـطــريــق
للتبحر فيه.
هنا تـطــرح أسئلة كثيرة حــول مدى
ّ
وتشبثها
تــأثــر الــروائ ـيــة بالفلسفة
بنظرية الـتــأمــل ال ــذي يـحـ ّـد مــن هول
الترويع املــأســاوي للحدث ويجد له
مخرج الحل سريعًا .مي منسى كاتبة
عزفت على آلة التراجيديا اإلنسانية،
فــأجــادت وتـفـ ّـردت ببسط كــل معاني
التشنجات اإلنسانية والدراماتيكية
في أعماق اإلنسان.

عالقة الفرد بالمجموعة كانت حاضرة في عرض «ناس» للكوريغراف الفرنسي من أصل مغربي فؤاد بوسوف

رقص معاصر

أيام قرطاج الكوريغرافية:

ّ
جيل القطيعة واألجساد الحرة
أسدل الستار أخيرًا على
الدورة األولى من
المهرجان على وقع
تصفيق جمهور تمتع
بالعرض األخير بقدر إعجابه
بكلمة االختتام التي
نأت بنفسها عن اللغة
الخشبية التي عهدناها في
المناسبات الرسمية بإشراف
حكومي .مهرجان الرقص
المعاصر اختار االنحياز لقضايا
جميع األقليات في برمجته
وخطابه .عودة إلى أهم
محطاته وعروضه
تونس ـ سارة قريرة
حتمًا ،ال رقص من دون جسد راقص.
وم ـس ــأل ــة ال ـج ـس ــد ك ـم ـســألــة الـجـنــس
ال ت ـ ــزال م ــن ت ــاب ــوه ــات مـجـتـمـعــاتـنــا
ُ
الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ط ـ ــرح ـ ــت ب ـ ـقـ ــوة فــي
مهرجان «أيام قرطاج الكوريغرافية».
ف ـم ــا مـ ـ ــدى أه ـم ـي ــة ت ـح ــدي ــد ال ـه ــوي ــة
الـجـنـسـيــة فــي االسـتـمـتــاع بجمالية
ال ـكــوري ـغــراف ـيــا؟ ومل ــن ت ـعــود شرعية
تحديد هــذا االنتماء؟ أسئلة طرحت
ب ـح ـ ّـس ج ـمــالــي ل ــم ي ـخــل م ــن ال ـج ــرأة
م ــن خـ ــال م ـق ـطــع ق ـص ـيــر م ــن عــرض
«ت ـج ــوال» اللـكـسـنــدر بوليكيفيتش،
وعــرض ّ
«فأدبه لي» لنانسي نعوس
(رقص الكسندر بوليكيفيتش ونديم
ب ـح ـس ــون)« .ت ـ ـجـ ــوال» ُع ـ ــرض لـلـمــرة
األولى في بلد عربي خارج لبنان .ومن
ســوء حــظ الكسندر بوليكيفيتش ـ ـ
أو مــن حسنه ـ ـ أن الفستان الشرقي
الذي كان يهم بلباسه ألداء العرض،
ّ
تمزق وهو على املسرح ،فأعلن« :أظن
أنني سأرقص لكم هكذا» (أي بلباس

ت ـح ـت ــي ف ـ ـق ـ ــط) ...ف ـص ـف ــق ال ـج ـم ـهــور
بحرارة! غياب الفستان لم ينقص من
جمالية الـحــركــات الـشــرقـيــة ،كـمــا لم
ّ
يلطف عنف الشتائم التي يرمي بها
بـلـكـنــة شـبــه م ـحــايــدة ص ــوت أنـثــوي
ناعم ،وهــي بعض من الشتائم التي
سمعها الراقص في شوارع بيروت.
أم ــا فــي ع ــرض نــانـســي نـعــوس الــذي
يـ ــدل ع ـن ــوان ــه ال ـف ــرن ـس ــي ع ـل ــى ب ـعــده
الفحولي الــواضــح (Dresse-le pour
 ،)moiفيكتشف الجمهور لعبة إغراء
بني شخصني ،يرقص ـ أو يالكم؟ -كل
واحــد منهما بمفرده قبل أن يلتقيا.
طبعًا ،يجد املتفرج نفسه شاهدًا على
ب ــداي ــات عــاقــة مـثـلـيــة ،لـكــن مـســاء لــة
الهوية الجنسية وارد هنا أيضًا من
خ ــال الـلـعــب عـلــى ال ــرم ــوز :قــد يكون
شعر الكسندر بوليكيفيتش الطويل
رمزًا لألنوثة ،بينما تدل لحية نديم
بحسون على الفحولة .لكن مــاذا لو
قام األول بربط شعره ورسم شاربني،
بينما صبغ الـثــانــي شـعــره ولحيته
بــأح ـمــر ي ــذك ــر ب ـل ــون ال ـح ـن ــاء؟ كــذلــك
بــالـنـسـبــة إل ــى ح ــرك ــات الـخـصــر ذات
البعد الجنسي الصريح التي تتحول
على وقع املوسيقى إلى دوران خصر
املوسيقى الشرقية ،لينتهي املشهد
بلوحة أشبه باملنحوتات اإلغريقية:
تمثاالن ذكــريــان عــاريــان يتراقصان
بحسن تحت الضوء الخافت.
وفي الحديث عن األقليات حديث عن
ّ
الهيمنة ،كما ذكــرت بذلك مريم قلوز
مــديــرة املهرجان فــي كلمة االختتام،
م ـش ـيــدة ب ـمــوقــف امل ـه ــرج ــان املـســانــد
لــراقـصــي الـعــالــم الـعــربــي واألفــريـقــي
الذين تمنعهم الحدود والتأشيرات
م ـ ــن م ـ ـمـ ــارسـ ــة ف ـن ـه ــم ب ـ ـحـ ــريـ ــة .ك ـمــا
ذك ــرت بأهمية الــوقــوف ضــد املنطق
«االستعماري والرأسمالي» املهيمن
باسم مهرجان تونسي حكومي .وفي
هذا الكالم رد على تصرف مسؤولي
«املعهد الفرنسي» في تونس الذين
انتقدوا املهرجان وبرمجته بطريقة
ع ـل ـن ـيــة وخ ـ ـطـ ــاب ش ـب ــه اس ـت ـع ـم ــاري
ووصـفــوه بالفاشل ،رغــم كونهم من

شــركــائــه .رب ـمــا لــم يستحسن هــؤالء
ط ــراف ــة مـبــرمـجــي امل ـهــرجــان ورمــزيــة
ق ـ ــراره ـ ــم ،إذ قـ ــامـ ــوا ب ـت ـن ـظ ـيــم ف ـقــرة
تـحـمــل ع ـن ــوان «ت ـح ــرر األج ـس ــاد من
االستعمار» ()Décoloniser les corps
فــي عـقــر دار املـعـهــد الـفــرنـســي ،وهــو
«أداء بحد ذاتــه» كما قالت األستاذة
ال ـج ــام ـع ـي ــة ه ــال ــة ال ـي ــوس ـف ــي خ ــال
النقاش الذي دار هناك.
تـخـلـلــت الـ ـع ــروض ال ــراق ـص ــة ن ــدوات
وأف ـ ـ ــام وث ــائ ـق ـي ــة أريـ ـ ــد م ــن خــالـهــا
إث ـ ـ ـ ـ ــراء املـ ـشـ ـه ــد ال ـ ــراق ـ ــص ب ـخ ـط ــاب
أك ــاديـ ـم ــي وس ـي ـن ـم ــائ ــي .ل ــم ت ـت ـســاو
ج ـم ـيــع الـ ـت ــدخ ــات :م ــن ج ـه ــة ،نـجــد
ن ـ ـ ــدوة امل ـ ــؤرخ ـ ــة ج ــوسـ ـل ــن داخ ـل ـي ــة
حول التغير الجنسي عند الراقصني
فــي الـعــالــم الـعــربــي واإلس ــام ــي ،وقد
أظ ـ ـهـ ــرت مـ ــن خ ــالـ ـه ــا أن ال ـت ـق ـس ـيــم
ال ـج ـن ــدري ب ــن ذك ــر وأنـ ـث ــى ،ل ــم يكن
ّ
دائـمــا قائم ال ــذات فــي املنطقة ،بــل إن
القوى االستعمارية سعت إلى فرض
هيمنتها الثقافية والحضارية ـ وال

«تحرر األجساد من االستعمار»
في عقر دار المعهد
الفرنسي
تزال -من خالل فرض نموذج ذكوري
مـعــن يـتـنــاقــض م ــع ذك ــوري ــة الـعــالــم
العربي واإلســامــي .من جهة أخــرى،
وفـ ــي إط ـ ــار ال ـح ــدي ــث ع ـلــى الـهـيـمـنــة
االس ـت ـع ـم ــاري ــة ،ك ــان م ــن امل ـن ـت ـظــر أن
يـكــون الفيلم الــوثــائـقــي «عـلــى خطى
م ــاه ــر» امل ـص ـحــوب ب ـعــرض الــراقــص
الفلسطيني مــاهــر ش ــوام ــرة ،فرصة
للتطرق إل ــى مــوضــوع االح ـتــال من
زاوي ــة الــرقــص املـعــاصــر .لكن مخرج
الفيلم توماس يارفت تجاهل تقريبًا
مـ ــوضـ ــوع االح ـ ـ ـتـ ـ ــال ،ب ـي ـن ـم ــا فـضــل
ش ــوام ــرة حـمــل رس ــال ــة ال ـف ـنــان كـفــرد
م ـض ـط ـهــد مـ ــن ق ـب ــل م ـج ـت ـمــع عــربــي
محافظ وغير منفتح .والـحــال أن ما
ن ــراه يــوحــي ب ــاألح ــرى ب ــأن املجتمع
الفلسطيني ال يكترث لفنه ،لكنه ال

يحاربه (وال سيما املشهد األخير من
الفيلم الذي يظهر فيه ماهر شوامرة،
وهو يرقص في أحد شوارع رام الله
من دون أن يلتفت إليه أحد).
مـ ــوضـ ــوع ع ــاق ــة ال ـ ـفـ ــرد بــامل ـج ـمــوعــة
كـ ــان ح ــاض ـرًا بـصـيـغــة أخ ـ ــرى وب ـقــوة
ف ــي الـ ـع ــرض األخـ ـي ــر ل ـل ـم ـهــرجــان ،أي
«نـ ـ ــاس» ل ـل ـكــوري ـغــراف ال ـفــرن ـســي من
أص ــل م ـغــربــي فـ ــؤاد ب ــوس ــوف :لــوحــة
راق ـ ـصـ ــة ل ـس ـب ـع ــة أف ـ ـ ـ ــراد ي ـت ـشــاب ـهــون
فــي الـلـبــاس ويــرق ـصــون عـلــى اإليـقــاع
ن ـف ـســه ،كــأن ـهــم ي ـح ـت ـفــون ب ـتــواجــدهــم
م ـع ــا ،ف ــي ح ــرك ــة ج ـمــاع ـيــة مـتـنــاغـمــة.
لكن اإليـقــاع يخفت من حني إلــى آخر،
ل ـي ـف ـســح فـ ــي املـ ـجـ ــال ألغـ ــانـ ــي ال ـفــرقــة
امل ـغــرب ـيــة «ن ـ ــاس الـ ـغـ ـي ــوان» :حـيـنـئــذ،
ّ
ت ـل ـت ــوي األذرع واألقـ ـمـ ـص ــة وي ـن ـحــل
األفراد عن املجموعة .هنا ،مبارزة بني
اثنني ،وهناك ارتجال برقص الـ«بريك
دان ـ ـ ــس» ،ق ـبــل أن تـنـسـجــم املـجـمــوعــة
مجددًا ،على الوتيرة نفسها .وقد نال
هذا العرض ذو الكتابة الكوريغرافية
املحكمة ،إعجاب الجمهور ،رغم أننا قد
نعيب عليه أن «الناس» الذين يتحدث
عنهم فؤاد بوسوف ،هم حصرًا رجال
ال وجود ألي راقصة بينهم.
ه ــذا ال ـح ــوار بــن ال ـفــرد واملـجـمــوعــة،
بـ ــن اإليـ ـ ـق ـ ــاع الـ ـح ــدي ــث ومــوس ـي ـقــى
ّ
«الغيوان» ،يذكر بموضوع املعاصرة
والـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــد ال ـ ـ ـ ــذي ط ــرحـ ـت ــه ب ـعــض
األعـ ـم ــال ال ـف ـن ـيــة ،م ــن بـيـنـهــا «ب ـنــات
وصلة» للتونسية هالة فطومي التي
أعادت اقتراح عرض قدمته بمفردها
ّ
م ـنــذ  20س ـنــة ف ــي لــوحــة ت ـتــألــف من
أربع راقصات لـ «باليه أوبرا تونس».
كذلك عرض «الحال» للمغربي خالد
بنغريب الذي أحيا من خالله تقاليد
رقص الغناوة املغربي –الذي لم يحظ
بشعبية وانتشار موسيقى الغناوة-
في لوحة معاصرة ،دون السقوط في
فــول ـك ـلــور امل ـس ـت ـشــرقــن .وألن رقــص
الـ ـغـ ـن ــاوة ي ـن ـت ـمــي ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه
إلــى تقاليد املتصوفني واملـحــاربــن،
نـجــد فــي ال ـعــرض إي ـح ــاءات لتقاليد
مـمــاثـلــة ل ــدى ث ـقــافــات أخـ ــرى :دوران

الدراويش ،حركات راقصي الكابويرا
الـ ـب ــرازيـ ـلـ ـي ــن وسـ ـ ــراويـ ـ ــل م ـت ـعــاطــي
اآليـكـيــدو الـيــابــانــي .أم ــا ال ـحــوار بني
امل ـ ــاض ـ ــي وال ـ ـح ـ ــاض ـ ــر ،فـ ـنـ ـج ــده فــي
اختالط هذه الروحانيات بارتجاالت
راقصي الـ«بريك دانس» ،وهو رقص
ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع املـ ـع ــاص ــر ال ـ ـ ــذي ي ـم ــارس
بـشـكــل أف ـقــي عـلــى بـعــد سنتيمترات
من األرض.
عابت بعض وسائل اإلعــام املحلية
ع ـلــى امل ـه ــرج ــان ع ــدم بــرم ـجــة عــرض
تونسي فــي االفتتاح أو فــي الختام.
بيد أن العروض التونسية عديدة في
البرمجة ( 30عرضًا تونسيًا مقابل
 15أجنبيًا) ،معظمها مثير لإلعجاب
وااله ـت ـم ــام ،مـثــل ع ــرض «ان ــا نسمع
انــت تشوف» لحمدي الــدريــدي الذي
يقدم في إطار ورشة بناء وينظر فيه
لـلــرقــص كـمـمــارســة يــومـيــة ،لكنها ال
تزال تفتقر إلحكام يبرر برمجتها في
الـسـهــرتــن الــرئـيـسـيـتــن .وق ــد نعيب
كذلك بعض النقائص على املهرجان،
أهمها عدم توافر املعلومات الكافية
حول كل عرض أو تقديم عدد مهم من
ال ـعــروض فــي فـتــرة زمنية مـحــدودة،
م ـم ــا ي ـص ـ ّـع ــب ع ـل ــى امل ـت ـف ــرج ان ـت ـقــاء
وحضور جميع العروض التي تهمه.
لكن األكيد أن هــذه البرمجة اتسمت
ب ـ ـجـ ــرأة الـ ـ ـع ـ ــروض امل ـ ـطـ ــروحـ ــة ،كـمــا
اح ـت ـف ـلــت ب ـن ـشــوة ال ــرق ــص وال ـج ـســد
ال ــراق ــص ،ال سـيـمــا مــن خ ــال «درس
كبير فــي الــرقــص التونسي» بقيادة
الــراقـصــة الـشـهـيــرة خـيــرة عبيد الله
املـشــرفــة على فــرقــة الـفـنــون الشعبية
التونسية وبمشاركة الجمهور الذي
اكتسح ســاحــة «مــديـنــة الـثـقــافــة» في
الـعــاصـمــة .يــأتــي كــل ه ــذا فــي سياق
س ـي ــاس ــي واج ـت ـم ــاع ــي ت ــونـ ـس ــي ،لــم
ً
ي ـبــق مـ ـج ــاال ك ـب ـي ـرًا ل ـل ـت ـف ــاؤل« .أيـ ــام
قرطاج الكوريغرافية» أحدثت شرخًا
فــي املـشـهــد الـثـقــافــي ،واع ــدة بتجدد
العرض الفني على الساحة التونسية
عبر جيل جديد من املنظمني اختار
أن يـقـطــع م ــع م ـم ــارس ــات ورؤى من
سبقه ،ونجح في ذلك.

