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ثقـافـة

سعيد بلغربي ٭
الكتابات والشــواهد األدبية على  تتفق مجمــل 
أن شــمال أفريقيــا القدميــة متيزت بوجــود أجود 
اخلطباء من رواة القصائد واحلكايات الشــفاهية.. 
يبدو مــن خالل آثارهم أنهم كانــوا رجال مراحلهم؛ 
نخبة ركــزت على توطيد عالقــة مقبولة بينها وبني 
عموم الناس من احلــركات اجلماهيرية، التي كانت 
مبثابة »قوة الــرأي العام«، التي تضمــن لها البقاء 
والشــهرة. فكانوا يتفننون ويتســابقون في إبداع 
طرائف وقصص ومرويات أدبية ذات عوالم روحية، 
كان الهدف األســمى منها هو تبجيــل اآللهة الوثنية 
تعبدا  هذا  اجتهادهم  واعتبر  وتســليتها،  وتقديرها 
وتقربا من األرباب التي يتــم تكرميها من حني آلخر 
في املدن واألرياف، ونســتطيع تخيــل؛ أنه كان ثمة 
اعتقاد عام يحمل شعارا سائدا: »أنت مبدع، إذن أنت 

مخلص لآللهة«. 
ولهــذا ُيطلب مــن أبوليــوس )125 ـ 180م( في 
ر مادة أدبية  مناســبة من املناسبات الدينية أن ُيحضِّ
متميــزة لَيْنَعَم بها على إله املدينة، فنســمعه يقول: 
»يحــل غدا يوم االحتفال بتأســيس هــذه املدينة.. 
ونحن وحدنا بني الناس نتقّرب فــي هذا اليوم إلى 
اإلله املعظم ريسوس بطقوس ملؤها الفرح واملرح.. 
وحّبذا لو استنبطت شيئا ظريفا من ابتكارك اخلاص 

لتكرمي هذا اإلله«..)املسوخ: 56.(
ال ميكن احلديث هنا، عــن األدب األمازيغي الذي 
ميز هذه الفترة التاريخية من دون ربطه بالســياق 
العــام، الذي مرت بــه املســتعمرات الرومانية في 
شــمال أفريقيــا القدميــة، إذ أن القيــم والضوابط 
االجتماعيــة واألخالقية املعاصــرة لهذه احلقب من 
التاريخ األمازيغي متيــزت بخاصية العناد والنزعة 
هذه  القومية.  بالثوابــت  وااللتــزام  االســتقاللية 

التــي لم تســاعد  ه اخلاصيــة  هــذ
النخبة  مــن  الشــريحة 

التأقلــم  املثقفــة 
بــكل  واالندمــاج 
هذا  فــي  ســهولة 
من  فــكان  اجملتمع، 

التنازل  الضــروري 
مــن  مجموعــة  عــن 

ما  غالبا  التــي  املبادئ 
تتم  كانت 

علــى 

حســاب كرامة الشــخص ووفق رؤيــة تدعم آراء 
االنفصــال والتخلي عــن الهوية واللغــة األصلية 
واالنخراط األعمى فــي كل األجندة الرومانية، التي 
كانت سياستها تقوم على مبدأ معاهدة والء صارمة.

مأزق وجد املثقفون األمازيغ أنفســهم فيه كعبيد 
تابعــني لســلطة إقطاعية متجبــرة، فرضت عليهم 
بكل قوة التعامــل مع ثقافتهــا احلضارية ومواكبة 
توجهاتها االستيطانية، مقابل نبذ وإهمال كل ما هو 
أهلي أصيل، فتوجهوا مرغمني إلى تسخير مواهبهم 
في خدمة اإلمبراطورية. نخبة ميكن أن نتصور؛ أنها 
كانت تعيــش حالة انفصام ثقافي وتشــتت فكري، 
وكانــت تتعامــل مبعادلة غير متزنــة وبإزدواجية 
لغويــة وهوياتية، في إطــار يقلص من ممارســة 
حريتها الفكريــة واإلبداعية بكل طالقة، وهذا ـ رمبا 
ـ ما جعــل أبوليوس يصــرح في قولته املشــهورة 
نصف  »أنا  بقولــه:  متنافرتني،  لثقافتــني  بانتمائه 
نوميــدي ونصف كدالــي«. ونســتخلص من كالم 
الباحثني كذلك أن يوبا الثاني ما فتئ يصرح بأصله 
النوميدي وتأثره بالثقافتني الرومانية والفرعونية، 
فاألولى ينتمــي إليها عبر رابــط هوياتي، والثانية 
تربــى في كنفهــا، واألخيرة تثاقف بهــا عن طريق 
املصاهرة بزواجــه من ابنة ملكة مصــر كيلوباترا.  
الشــيء نفســه يذكــر عــن الكاتب والفيلســوف 
األمازيغي سيبتموس ســيفيروس )145 - 211 م(، 
إذ أنه تعلــم »الالتينية التي كانت بالنســبة له لغة 
أجنبيــة، وظل يتكلمها بلكنــة أفريقية طيلة حياته، 
وعندما زارته أختــه بروما كانت الجتيد إاّل التحدث 
باللغــة البونيقية )الليبية القدمية(، مما ســبب له 
إحراجــًا بني الرومــان، كونه إمبراطــورا رومانيا 
، إحساس  وأخته ال تتحدث الالتينية«)ويكيبيديا( 
يبدو أنه نابع من عدم الثقه بالنفس، واخلوف من أن 

يفقد الرعاية التي وفرتها له اإلمبراطورية. 
نهجت روما سياســة دميقراطية مزيفة، شــيدت 
ـ تقــول هاملتون ـ على أســاس العبودية، ألن ذلك 
كان الشرط املسبق للحياة املدنية في العالم القدمي. 
استباحت حكما مطلقا مستبدا لم يسمح بفتح اجملال 
أمام ممارســة رســالة اإلبداع احلــر، فعملت على 
ترهيب الكتــاب واخلطباء والفالســفة.. ووضعت 
باملقابل خطوطــا حمراء، اعتمدت في تشــريعاتها 
على قوانني حديدية، ما ساهم في خلق أدباء اغتالت 
فيهم ملكة اإلبداع والتفكير الســوي، فكانت مهمتهم 
األساســية االستغالل والســطو على اإلرث األدبي 
والفني للمســتعمرات الرومانية، القائم على خليط 
عناصر مأخوذ مــن جميع الثقافــات اجملاورة، 
وإعــادة صياغته باللغــة الالتينية، وظل هذا 
األدب املســروق يباع ويستهلك في املسارح 
واألماكن العامة واخلاصة بشــكل روتيني 
ل جزء من تربته  لعقود كثيرة، أدب تشكٌّ
اخلام من التراث األمازيغي القدمي، وكان 
عبارة عن نصوص ذات طبيعة وتيمات 
خاصة ال متت بصلة للمجتمع الروماني، 
ومواضيعهــا املتميزة ال تهدد بشــكل أو 
بآخر اســتقرارها السياســي واالقتصادي 
وأمنهــا الروحي. مما حذا بهم إلى الســماح 
بانتشارها وتداولها بشكل واسع إلى جانب آداب 
أخرى مــا دامت أنها حتمل إخبــاراٍت ال تخصهم في 

شيء. في هذا الباب تعلق هاملتون )1867 ـ 1963م( 
بقولهــا: »فالرومان كان لديهم ميــل جارف إلجازة 
القوانني عن كل شــيء في العالم، متتعوا بالرقابة. 
وســنوا قانون القوائم األثنتي عشرة، الذي يعاقب 
الناس باجللد إذا كتبوا أي شــيء يشــوه السمعة، 
والعقاب كان ينزل ســريعا على الكاتب، فيجعله ال 
يفكر أبدا في الكتابة مرة ثانية.) األسلوب الروماني 

في األدب: 27 ـ 28(
تعايَش األدباء األمازيغ بصعوبة مع هذه األجواء 
املشحونة، فعلى الرغم من التوترات السائدة حينها 
إاّل أنهــا كانت تبدو طبيعية ومقبولــة ومتناغمة مع 
ســائر احتياجات ومتطلبات النظــم القائمة. ومبا 
أنهم صاروا من مثقفي الســلطة بعد فترة اختبارات 
قادتها )االستخبارات الرومانية(، فأصبحت األوامر 
االستعمارية تتالءم وفق مقاساتهم الفكرية، فعملوا 
على االرتقــاء باألدب من مجرد وســيلة للتســلية 
والترفيــه وإهدار للوقت إلــى أدب املنافع. تثبت لنا 
الوثائق أن األدب األمازيغي انحرف حينها عن دوره 
الديني والروحي؛ ليصبــح بني نقطة حتول وأخرى 
إلى ســلعة رائجة وصناعة قائمة بذاتها، يســّيرها 
والسماســرة  واخلطباء  الفالســفة  مــن  أخطبوط 
واملتآمــرون واملنّجمون.. فإلى جانــب التجارة في 
املــوت عبر ترتيب املراهنات واملبــارزات في حلبات 
األوملبيــات الدمويــة واأللعــاب البطوليــة، التي 
تبنــت لغة العنف والتدمير والتــي ترفع بأصحابها 
إلى مصــاف األبطال املبجلــني. يأتــي دور األدب؛ 
ففــي متاهاته كان مجــرد امتالك األديــب ملؤهالت 
بالغيــة وكالمية فرصــة ثمينة تتيح لــه االلتحاق 
مبجتمع القمة واألســياد؛ والتسلق وااللتفاف حول 
رجــال الدين وأصحــاب النفوذ والقــرار، والتمكن 
مــن التدرج بســهولة نحــو األعلى فــي التراتبية 
واحلصانة االجتماعية، ولدينا في كتابات أبوليوس 
وأوغســطني الوفير من الدالئل التي تشــفي الغليل 

حول هذا املوضوع.
لقد وّفر االســتيطان الروماني في شمال أفريقيا 
مراكز تعليميــة كانت تدّرس فيها للناشــئة املبادئ 
األولية من علوم مختلفــة أبرزها فن الكالم واملنطق 
وفقه البالغة.. وهي مدارس ظلت مســرحا حلركات 
فكرية كانت تعتمد على تدريس ونشر ما توصل إليه 
الفكر والفلسفة والعلوم والثقافة حينها، وكانت هذه 
املعاهد في الوقت نفسه عبارة عن »مقاوالت نفعية« 
تدر على املســتفدين منها أرباحــا مادية مهمة، ومن 
أهم هذه املدن الثقافية جند مركــز مادورا التعليمي 
)إحــدى مــدن نوميديا، تبعــد 24 كلــم تقريبا عن 
تاغســطا املعروفة اليوم بســوق أهراس باجلزائر( 
الذي َدَرس فيه أوغســطني في طفولته مبادئ اللغة 
والفصاحة، فنسمعه يقول: »استقدماني من مادورا 
وهي مدينة قريبة مّنا كنت قد أقمت فيها في بدء األمر 
لــدرس اللغة واخلطابة«.) اعترافــات: 31( ليصبح 
بعدئذ من بني أهم شــباب اخلطابة وأشهرهم بالغة 
وفصاحــة في عصره، فأســس بدوره مدرســة في 
قرطاجة، في إطار صفقة بينه وبني أحد أعيان املدينة 
لتدريس اخلطابة وهو في ســن التاسعة عشر، كان 
ُيعلم فيها أصنافا من الفنون وينظم فيها مهرجانات 
ومسابقات أدبية وفكرية مقابل أجر وظيفي مهم كان 
يصرف من أمــوال الضرائب واجلبايــات. »وحدث 

أن جتلت مواهبه هنــا، فنصحوه بالذهاب إلى روما 
إلنشاء مدرســة للخطابة فيها. إاّل أن الطالب كانوا 
ال يدفعــون له أجرا، وإن شــهدوا بقدراته. فكان أن 
انتقل )ســنة 384 م( إلى ميالنــو، حيث حصل على 
وظيفة رســمية متثلت في معلــم للخطابة، وحيث 
حلقه إليها أصدقاؤه األفريقيــون«. )زيعور: 103.( 
وكانت دروسه تلقى رواجا كبيرا، بحيث كان اآلباء 
يحرصون علــى تعليم أبنائهم حرفــة األدب املدرة 
س  للدخل، ويبرر أوغسطني ذلك بقوله: »فرحت أدرِّ
اخلطابة وأبيع هذا الفن طوال تلك الســنوات وكان 
رواجه يقوم بالهذر وشقشقة اللسان«. )اعترافات: 

.)58
صور تاريخية تأخذنا إلى عالم أدبي يبدو تخيال 
أنه كان ســوقا يعج باملكائد والضغائن والتنافس، 
تشــوبه العالقات املتنافرة واملواقف العدائية التي 
كانت تشغل الشــخصيات الثقافية والفكرية آنذاك، 
وذلــك في إطــار ال مينــح للجانب القيمــي والبعد 
األخالقي أي اعتبار. لدينا من أخبار هذه الدســائس 
خير وثيقــة أدبية تركهــا لنا أفوالي املــادوري في 
مرافعاتــه التاريخيــة التي جرت فصــول أحداثها 

علــى أرض صبراتة الواقعة في أقصــى غرب ليبيا، 
مرافعة تناولت بني طياتها جوانب من أدبيات القلق 
والعنف املتفشــي داخل اجملتمع الروماني، دافع من 
خاللها على براءتــه من التهم املنســوبة إليه؛ بكل 
اســتماتة أمام محكمة وجمهور غفيــر، حج ملتابعة 
أطوار محاكمة أشهر محام وأديب عرفه التاريخ. تلك 
النجومية التي ذاع صيتها والتــي ما فتئت تتعاظم 
يومًا بعد يوم، والتي قال عنها مواطنه أوغسطينس: 
»عندنا نحن األفارقة، أبوليوس هو األكثر شــعبية 
بيننــا«،) بن ميــس: 71( حيــث كان وقــع كلماته 
الرنانة التي مــا فتئ اجلمهور يســمعها حتى تزيد 
في حماســته وحتدث بينهم جلبة، استنكارا ملا طال 
فيلســوفهم الكبير من ظلم وتهــم واهية. فأدخل في 
مرافعاته هاته وبلمســة بارعة فواصل مرحة، ليفند 
بها في أسلوب الذع َباســٍم مليء بالهجو واحلكمة، 
مستهزئا من خالله بخصمه البليد. مزاعم واتهامات 
حيكت ضده زورا وبهتانا؛ وحســدا طاله من اوالئك 
الذين رمبا وجدوا في شهرته األدبية تهديدا ملنافعهم 
الذي يقــول عنهم  الشــخصية، وهــو  ومصاحلهم 
متأسفا: »ال ميكن حقّا أن جند من سبب سوى احلسد 

العقيــم إلقامة هذه الّدعوى ضّدي، فضال عّما دّبر لي 
مــن عديد املكائد املهلــكات«. )املرافعة: 81( ونتيجة 
البّينة  لفصاحته وذكائه استطاع باحلنكة واحلجج 

أن ينجَو ببراءة من مقصلة اإلعدام.
من الواضح جدا، وأمام شــح املصــادر، فإنه من 
الصعوبــة مبكان رصد جميع التحــوالت التي أثثت 
واقع املشهد الثقافي في شمال أفريقيا القدمية. وعلى 
ما يبدو، أن النخبة األمازيغية كانت حليفة للطبقات 
احلاكمة في اجملتمــع الروماني وذلك ضمن قطيع من 
موظفي البالط، وكانت تعيش حالة انكشــاف وتعّر 
أخالقي وقيمي، ومن هذه املنطلقات جميعها نستطيع 
إدراك دور املثقف واملفكر األمازيغي الذي كان يتخبط 
في دوامة من الصراع العبثي العقيم، فأغالل األنظمة 
الرومانية البشعة القائمة حينها؛ سلبت منه إدراكه 
ووعيه بدوره احلقيقي في حتريك اآللة الثقافية عبر 
إهانته وتعبئته باخلوف والتردد واستغالله في ما 

يخدم مصاحلها االستعالئية. 

٭ كاتب مغربي

احلياة األدبية في اجملتمع األمازيغي القدمي... املوهبة في خدمة االمبراطورية!

القاهرة ـ »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

انقسمت قاعة العرض بعد انتهاء فيلم 
»باب الــوداع« للمخرج كــرمي حنفي في 
أولى جتاربه الســينمائية الطويلة وأولى 
مشاركاته ضمن برنامج املسابقة الرسمية 
الدولي  الســينمائي  القاهرة  مهرجان  في 
في دورته السادســة والثالثني في الفترة 
الثاني،  نوفمبر/تشــرين   18 وحتى   9 من 
بني معجــب بوالدة جتربــة جديدة نوعًا 
ما على الســينما املصريــة، وبني عدد من 
الطرح  غرابة  من  بشــدة  استاء  اجلمهور 
الذي قدمه كــرمي حنفي على جمهور اعتاد 
تلقني الفنون واعتبــار أي جتربة جديدة 
تكســر عاداته فــي املشــاهدة، دربا من 
اجلنون. لم يكن كرمي حنفــي هو أول من 
فتح هــذا الباب بتجربته االولى، ســبقه 
عدد من الشــباب في جتــارب مماثلة من 
حيــث كســر كل القواعد التــي ارتبطت 
في ذهــن اجلمهــور املصــري، ومحاولة 
تكون ذائقه جديــدة موازية للتطور الذي 
يشــهده العالم، عندما قــدم اخملرج احمد 
عبد الله فيلــم »ميكرفــون« وهو جتربة 
ايضًا جديدة عن املعتاد، استقبل بحفاوة 
كبيرة من مهرجانات السينما الدولية ومن 
جمهور الشباب في مصر، وتبعها عبد الله 
بتجربته األكثر تغريبًا عن تقاليد السينما 
انقسم  الذي  وغطا«  »فرش  بفيلم  املصرية 
اجلمهور حولــه ايضًا، وقدمت هالة لطفي 
فيلمهــا الروائي الطويــل األول »اخلروج 
إلى النهار«، وأبهر اجلميع نقادا وجمهورا، 
واكتشــاف  للصورة  البصــري  التكوين 

احملترفني،  غيــر  املمثلني  مــن  جديد  جيل 
لكنهم ميلكون طاقة كبيــرة قد تتطور مع 
الوقت وتثقلها اخلبــرات املتراكمة، وقبل 
كل هذه التجــارب وغيرهــا الكثير، كان 
الصدام األول الذي فتح الباب لهذا اجليل 
الذي ســيبني على اكتافه تاريخا موازيا 
مصر،  في  االســتهالكية  السينما  لصناعة 
كانــت التجربة األولى التــي أعطت الثقة 
واحلماس واإلصرار على التمرد على كهنة 
الســينما الذين الزالوا متمســكني ببقايا 
األسلوب الكالسيكي، الذي كان يبهرنا في 
اخلمســينات والستينات، لكن البعض قد 
ال يفتنه هذا األسلوب احلجري، خاصة ان 
انفتاح الشباب على السينما العاملية التي 
جتدد من أســلوبها في كل عمل تقدمه أكبر 

وأسرع من استيعاب كهنة السينما لها.
التجارب األولــى دومًا مليئة باألخطاء 
التحية، والنظر  لكنها أيضا تســتحق كل 
اليهــا البد ان يكــون من خــالل مفهومها 
وليس من خالل ما اعتدنا أن نشــاهده او 
ننقده، »نحن جمهــور جاهل في التلقي«، 
اجلزء األكبــر الذي أزعــج اجلمهور بعد 
مشــاهدة فيلم »باب الــوداع« هي غرابة 
الســرد البصري الذي اعتمده كرمي طوال 
واملتقاطعة  الطويلــة  املشــاهد  الفيلــم، 
بني املاضــي واحلاضر أصابــت اجلمهور 
بالضيق، وهذا ما يريده اخملرج، أن يجعل 
املشــاهد جزءا من احلياة التي يعيشــها 
ابطال الفيلم، بــطء اإليقاع داللة صاخبة 
على موت أبطــال الفيلم، وهــم على قيد 
احليــاة، وحتررهــم لم يــأت إال باملوت، 
هي  شــخصيات  ثالث  عبر  كــرمي  ويؤكد 
اجلدة التي ترمز الــى املاضي البعيد التي 
تنغلق عليــه وتنفصل عــن واقعها حتى 
يأتي املوت فيحررها، وشخصية األم التي 

أن تنهــي حياتها  متثل احلاضــر، وتقرر 
معنويًا بعد وفاة زوجها، وشخصية  األبن 
الذي يرمز الى املستقبل، وينتهي كرمي الى 
فتح نافذة أمل رمبا كان اختيارا شــخصيا 
من اخملرج أن يحرر الطفل نفســه ويختار 
ان يخرج من بــاب الوداع الى احلياة، في 
مشهد النهاية الذي جمع بني صورة االبن 
فــي طفولته، الذي خــرج منطلقًا بأحالم 
الى احلياة، وبــني صورته وهو  الطفولة 
شاب يخرج مترددًا أقل خطوة وأكثر خوفًا 

مما ينتظره.
هل هو صراع بني األجيــال الثالثة، أم 
هو صراع اإلنســان مع الزمــان، واملكان، 
وهل اإلنسان يتحرر بتخلصه من ذاكرته 
وماضيه، عندما تثقل كاهله تلك الذكريات 
ام ان يتخلص منها ويخرج من هذا الباب، 
أو يستســلم لها كما حدث مع شــخصية 
اجلدة التي غرقت في ذكرياتها، وشخصية 
سلوى  الشجاعة  الفنانة  قدمتها  التي  األم 
خطاب، غرقت هــي أيضًا ولكن في فظاعة 
ما يســمى بالعادات والتقاليد واخلرافات 
التي نسجها العرب حول املرأة، وحصرها 
فــي دور اخلادمة واألم، التــي تعيش من 
أجل رجل واحد، بعــد أن مات، ماتت معه 
أحالمها، املشهد الذي تنظر فيه الى نفسها 
في املــرآة بعد وفاة زوجها تــرى جمالها 
وشــبابها وصمة عــار لها فتقــرر اعدام 

انوثتها ودفنها مدى احلياة.
احلريــة هي اختيــار بشــري، أما ان 
تتحرر بإرادتك او تفني حياتك في انتظار 
من يحررك، الفيلم مييل الى التجريب في 
األسلوب والتغريب في الصورة في الوقت 
نفســه، لكنه ظــل يحوم حــول االنتماء 
الى أســلوب فني محدد لم يصل اليه لكن 
الفكــرة وصلت في العشــر دقائق األولى 

الفيلم  املشــاهد،  حماس  وانتهــى  للفيلم 
ال ميكــن تصنيفه بالفيلــم التجريبي وال 
ميكن إيداعه في خانة الفيلم الروائي، بل 
اعتباره حالة فنيــة خاصة لصورة حياة 

مليئة بالشجن، او حلم مخرج شجاع أراد 
ان يقدم رؤيته بأســلوب خــاص، يدافع 
عنها من دون ان يحسب رد فعل اجلمهور 
الذي عليــه ان يدرب ذائقتــه دائمًا على 

تلقي انوع مختلفة من األســلوب والسرد 
البصري، وقد تتطور جتربة كرمي او غيره 
من اخملرجني اجملددين في السينما املصرية 
مع الوقت او تهــدم، األهم من جتربة كرمي 

حنفي هو صدمة اجلمهور األولى التي رمبا 
تتطور مع الوقت وتنضج الى اســتيعاب 
اختالفنا  رغم  اجلديدة  التجارب  مشاهدة 

على نضج مستواها الفني.

»باب الوداع« ... شباب السينما في مصر بني التجريب والتغريب

مهند حوشي٭ 

من فيلم »باب الوداع«

سيبتموس سيفيروس

مراكش ـ »القدس العربي«:
 بحضور واســع لوســائل إعــالم ولشــخصيات عربيــة وأجنبية 
ومؤسسات راعية وأكثر من 500 ضيف أعلنت مؤسسة »تكرمي« في حفل 
عقدته في مدينة مراكش املغربية يوم الســبت املاضي أســماء الفائزين 

بجوائزها لهذا العام.
ابتدأ احلفل بكلمة من راعيه ريكاردو كرم الذي حتدث بواقعية حتّفها 
الشاعرية عن آالم ومآســي العرب في الشام والعراق واليمن وفلسطني 
ولبنان، وأكد على وجود ثقة باملســتقبل رغم قتامة املشهد العربي العام 
وبعده قّدمت احلفل اإلعالمية ليلى الشــيخلي التي حّيت مدينة مراكش 
التي احتضنت احلفــل وأعلنت أولى اجلوائز وهي للمبادرين الشــباب 
ونالها األردني كامل األســمر عن تأسيسه شبكة التطوع والتنمية األولى 

في العالم العربي.
حتدث كامل األســمر فأشــار الى ان احدى الرســائل التــي تقدمها 
مؤسســته هي ان التطوع ليس عمال مجانيا »بل هو مكســب للجهتني«، 

على حد قوله.
عام 2006 خرج األسمر مببادرة ملساعدة الشعب اللبناني في تنظيف 
اثار احلــرب. »احدى الســيدات وصفتني بأنني طفــل مجنون«، يقول 
األسمر، متابعا: »لوال هذا اجلنون كنا جننا بطريقة أخرى«، منهيًا حديثه 
بالتعليق على راعي اجلائزة قائال: »أحيــي ريكادردو ألنه اكبر مجنون 

بيننا«.
جائزة االبداع العلمي والتكنولوجي نالتها شــخصية عربية قدمتها 
الدكتورة ليلى العشــا ســعيد وكانــت للعاملة اجلينيــة العراقية حلاظ 
الغزالي، التي شكرت بدورها جلنة التحكيم وجامعة اإلمارات وزمالءها 
في العمل وعائلتها، متمنية أن يطال التكرمي أكبر عدد من باحثي البلدان 

العربية.
جائزة التنمية البيئية املســتدامة ذهبت للدكتور جاد إســحق، مدير 
مشروع »أريج« الفلســطيني الذي حتدث بألم عن أوضاع العالم العربي 
وعن وجود اعلى نســب الفقر واألمية فيه، كما أشــار الى جتاهل الدول 
العربية ملوضوع التنمية املســتدامة، وعن أثر االحتالل اإلسرائيلي الذي 
يضاف إلى معاناة الشــح واملناخ، فأشــار الى قلع إســرائيل ألكثر من 2 

مليون شجرة فلسطينية.
الشــيخة بوال الصباح وفنســنت باتون قّدما بعد ذلــك من اعتبراها 
»امرأة مهمة جدا«، وأعلنــوا فوزها بجائزة »االبتكار في مجال التعليم«، 
وهي املصرية عزة كامل التي أشــارت الى معاناة اجملتمع املدني في مصر 
من إشــكاالت كبيرة، أهمها كــون األطفال محرومني مــن الفن والثقافة. 
كامل نالت اجلائــزة »لعملها الدؤوب في تطوير مهــارات وقيم ومبادئ 
األطفــال احملتاجني، مــن خالل التعليــم التجريبي، وباســتخدام الفن 
كأداة راقيــة للتنمية االجتماعية«. نــدوة القره غلي إحــدى الفائزات 
السابقات ب«تكرمي« ورجل االعمال عيســى ابو عيسى قّدما الفائزة في 
مجال »اخلدمات اإلنسانية واملدنية« وهي املغربية أمينة السالوي، التي 
أصيبت بالشــلل نتيجة حادث دراجة أوقعها عن جســر في كوستاريكا 
ولكنهــا »متكنت من حتويل العجز الى تغييــر مصير كل من يجلس على 
كرسي مدولب«، على حد قول ندوة القره غلي، متابعة »منذ سقوطها عن 

الدراجة ذاك اليوم تسير بخطوات امبراطورة«.
الســالوي، التي اســتقبلها اجلمهور بفتــرة طويلة مــن التصفيق 
والوقوف احترامًا، قالت إن وقوعها التراجيدي عام 1992 »كان مناســبة 
عظيمة الكتشــاف طريق جديد«. أسست أمينة السالوي مؤسسة صارت 

توظف حاليًا اكثر من 280 شخص.
املهندس عثمان ســلطان الذي قــدم الفائز بجائزة االبــداع الثقافي 
حتدث عن أهمية الثقافة في العالم متســائال: »هــل ميكن تخيل ايطاليا 
من دون دافنشــي او بافاروتي هل ميكن تخيل اســبانيا من دون لوركا 
او بيكاســو او ايرلندا من غير صامويل بيكيت، امريكا من غير ارنســت 
هيمنغواي او مارتن سكورســيزي، وفرنسا من دون جان جينيه فيكتور 
هيغو او إديث بياف؟«، والفائز هذا العام كان معهد أدوارد سعيد الوطني 
للموسيقى في فلسطني، واستلم اجلائزة مديره سهيل خوري الذي اعتبر 
اجلائزة تكرميا »لكل طفل فلسطيني امضى ساعات طويلة بالتدرب على 
آلته املوسيقية ليعيش طفولته ككل اطفال العالم ولكل فتاة حملت عودها 
علــى كتفها وراحت تتحــدى احلواجز، ولكل معلم حتدى ســور الفصل 
العنصري ليعلم اطفاله، ولســهى التي حتطمت التها مع حتطم بيتها في 

غزة«.
خوري أهدى جائزته أيضا »لكل مخيمات اللجوء الفلســطينية ولكل 

عضو فخور في اوركسترات الفلسطينية جلعل عذوبة موسيقاهم منارة 
تنير لفلسطني الطريق للحرية«,

فــي تقدميه جلائزة امــرأة العام العربية حتدث يوســف ديب )رفقة 
الصناعي كارلوس غصن(، والتي فازت بها اليمنية أمل الباشــا قال إنها 
»ســيدة تســتحق ان تكون مبواقع املســؤولية في البالد التي ال صوت 
للنساء فيها. ســيدة رفعت صوتها للمحتجزين تعسفا واملستضعفني«، 
كما وصفها ب«املناضلة في احملافل السياسية واحملاورة التي ذيل اسمها 

في كل قضية حقوقية في بلدها اليمن«.
أمل الباشــا، أفعمت املســرح حماســا بحديثها الذي اعتبرت فيه أن 
النساء »مشــاركات في اجلرمية« التي حتصل في العالم العربي، »ألنهن 
لم يحسن تربية هذه االجيال التي تقوم على الكراهية«، فالنساء بحسب 

الباشا هن »صانعات السالم«.
املستشــار امللكي املغربي أندريه ازوالي ورجل األعمال سمير بريخو 
قّدما بعد ذلك سميح طوقان الذي فاز بجائزة »القيادة البارزة لألعمال«، 
وهو الشــاب الذي أســس خدمة مكتوب التــي انضم اليهــا 16 مليون 

مستخدم عربي.
طوقان أهــدى اجلائزة »للشــباب العربي ورواد االعمــال العرب«، 

مستذكرا قول الشاعر اللبناني األخطل الصغير »نحن الشباب لنا الغد
ومجده اخمللد«.

أما جائزة املســاهمة الدولية االستثنائية في اجملتمع العربي فمنتحت 
جلمعية إغاثة أطفال فلسطني األمريكية »لقيامها بتحديد كل طفل بحاجة 
للرعاية الطبية في كل من فلســطني وسوريا ولبنان واألردن والعراق«، 
واســتلمها مديرها التنفيذي ستيفن ســوثبي الذي جاء رفقة طفلته من 
زوجته الفلســطينية املتوفاة هدى املصري والتي حتدث عنها وعن كيف 

علمته عيش احلياة بشجاعة وحب.
»تكرمي« قدمت جائزة ال تخضع لشــروط جلنة التحكيم وهي إلجناز 
العمر، لكل من الصحافي اللبناني الشهير غسان تويني، ولرجل األعمال 

اللبناني جيلبير شاغوري.
حضر احلفل عدد من أعضاء جلنة التحكيم بينهم امللكة نور احلســني، 
والشــيخة بوال الصبــاح، ورجل األعمــال كارلوس غصــن، واألميرة 

السعودية البندري الفيصل، والليدي حياة مروة بالومبو.

لم تنبس الغيوم احمللقة في ســماء األنا ببنت شفة وهي تشهد على اليابسة شفاها 
قد يبست من كثرة التماسها لالستســقاء, فرثت حلالها وأدمعت من اإلشفاق عيناها 

بغزارة.. ترطبت شفاه السائلني وتشبعت مع حزن الغيوم املرجتى, وراحت
الغيوم تغدق عليهم من رقة عواطفها, ما جعلهم يطوفون فوق أشياءهم.. التمست 
الشــفاه العائمة هذه املرة حملنتها مع رهاب املطر..حارت الغيوم مع طلباتها الشعبية 
املتضاربة, فهجرتها طويال.. وعاود اجَلفاف الَكرة على اليابســة وتقشرت الشفاه،  
فعاودت االلتماس لالستسقاء.. خطبت األنا بالناس من على منَبر اّلَلغو والُغلو قائلة: 
أيها الناس! من ينكرنــي فليعلم أنه ال حياة له بدوني.. اعترض أحدهم على خطابها، 

وصرخ بوجهها قائال: تبا لِك! كل مصائبنا منِك. فردت قائلة:
َصّدقوني! من دوني أنتم ال شــيء.. خــذوا مثال اندماجي بكم، معــا نكون فاكهة 
لذيذة.. هي األناناس.. رفض قصدها الليبراليون في ســريرتهم املنشــرحة, بينما 
تقبلها املتطرفون في سريرتهم املضطربة بشرٍط أفصح عنه كبيرهم قائال: حسنا! لكن 
َد  إياِك أن تتناغمي مع املوســيقى فتمتزجي بالَغم.. تساءلت األنا مندهشة: أنا َغم؟ أيَّ
متطرٌف مؤازر قائال: أجل! وَغٌي حني ُتناغني.. فتســاءلت بدهشــة أخرى: أنا َغي؟ ثم 

قالت تبني أمرها بانشراح: إذن الَغم والَغي ال يستدركان من دوني يا أحبتي.
تهامس الليبراليون فيما بينهم من جهة واملتطرفون فيما بينهم من جهة أخرى, ثم 
تهامس الغرميان فيما بينهما، وتقرر إنزالها من املنبر بالقوة.. شعرت األنا بخامتتها.. 
روها ورفعوها فوق أكتافهم معلنني رضوخهم  وحتاشــتهم وجلة من تنكيلهم بها.. َوقَّ
ملنطق األنانية.. وشهد الناس فوضى األنانية احلميمية فيما بني الغرميني املتوافقني, 

إذ تراقص الليبراليون مبتهجني، بينما هتف املتطرفون ِبَحماٍسة مكبرين. 

٭ كاتب وقاص عراقي

قص
 أناناس 
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