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اليوم

«الفنانات الكويتيات»
في «التشكيلية»
تحت رعاية الشاعرة الدكتورة سعاد الصباح تقيم الجمعية
الكويتية للفنون التشكيلية معرض الفنانات الكويتيات.
باالضافة إلى االع�لان عن جائزة الفنان «أمير عبدالرضا»
وذلك الساعة السابعة من مساء اليوم.

الكالم  ...المباح

«الدفاتر»!...
أنت الذي لم تأخذك الفتنة إلى املهرجان
وكان حديثك االقحوان
وانت من نهض مبكرا في ساعة مقبلة
لتنعم باحاديث امرأة مثقلة
***
وكانت نظراتك الشاردة عبر نوافذ الهروب
تمنح ضحكتك الغروب
وكنت متكئا على قصيدة مترامية
تمسح في مناديلها الغبار
 ...ايها الطاعن في االحتضار
حدثني عن نفسك قبل ان تكون
ولم اشارت إليك اصابع املجون
كي تأخذ من صموعتك االنفراد
وتعلق على شجرتك ...العناد
وتكبر في روحك الخارقة
 ...ايها العارف بأشباح مارقة
كن وحدك الدرويش املغامر
وكن القصيدة في صحن «الدفاتر»!

لؤي أحمد أمام لوحاته

(تصوير علي السالم)

			
براءة

أقامه في دار الفنون

الفنان الكويتي لؤي أحمد يرسم
«الحياة اليومية» بتقنية حديثة

معرض

السمة العامة للكتابة هي اسباغ تضمينات املشاعر على تجاوب
الفكرة ،وتفويضات املوضوع والربط ما بني هذه او تلك يندرج ضمن
تواصل الوسيلة مع استتباب رجاحة الهدف ،فموجبات النقاء مطلوبة
وتسلسالت الحبكة ينبغي أن تسير أفقيا مع هيكلة السياقات بما
يعطي النتاج تكامله العام حسب منظور التصاميم االبداعية ،القادرة
على تحقيق االحتياجات الثقافية بما يبدد الشكوك عن تقويض
عامل االصالة.
ولكن كيف نصل الى ما يقنع القارئ وكيف نستطيع ان نفهم لغة
التمويه والضمور في الكتابات املنتشرة؟ ،وكيف تتوازن توجهات
التحديث مع نوايا التصديق والتأثير مع فطنة ال�ت�ج��اوب؟ ،وكيف
تبرز لدينا قناعة توافق األسلوب مع عمق التجربة االنسانية التي
خ��اض�ه��ا وع��اي�ش�ه��ا ال �ك��ات��ب؟ ،ف�ب�لا ش��ك ينقل ل�ن��ا ال�ك��ات��ب شجون
املاضي وخ��واص الحاضر وتطلع املستقبل دون تلف في أسانيد
تعميق الصلة ما بينه وبني القارئ ،والقارئ هنا قد يكون نخبويًا او
ّ
قارئًا عاديًا فمهما يكن نرى أن على الكتاب توضيح ماهية كتاباتهم،
ألن تاثيرها كعطاء يستوجب االهتمام مادام يعطي اضاءات الفائدة
وفرائض االلتحام الفكري مع التجربة الثرية ،فوجهات الكتابة اما
أن تكون موجهة أو غير موجهة أو تكون جريئة أو غير جريئة.
وال ينبغي أن ن��رك��ز ع�ل��ى األس �ل��وب ك��أس�ل��وب ف�ق��ط ب�ح��د ذات ��ه وال
أن تكون الكتابة مجرد ع��رض لسطور غامضة يكتنفها ضمور
الفكرة ،ويستعليها نفوق الهدف واملغزى وبتلك الحالة ال نتواصل
مع املتلقي ،وال نتيقن في أنفسنا مع غايتنا ،وال يكون االبداع ابداعا
اال بقابليته على ايجاد التوافق ما بني الفكرة املطروحة ،وم��ا بني
األسلوب الفذ املرن املفهوم ،فالطرح الجاد يتوسم أمانة غنية ،بما
يفرضه واعز الضمير من اتساق حكمة الشخصية امللهمة وفصل
خطاب العقل.

| كتب مدحت عالم |

أقيم مساء السبت املاضي في
دار الفنون معرضا فنيا للفنان
لؤي أحمد والذي قدم فيه طريقة
جديدة لرسم اللوحات عن طريق
الكمبيوتر ،مستخلصا من هذه
ال�ت�ق�ن�ي��ة رؤاه ال�ت�ش�ك�ي�ل�ي��ة ،تلك
ال �ت��ي ب ��دت ف��ي أش �ك��ال م�ت�ن��وع��ة،
وكثيرة التوهج.
وتتشكل املفاهيم الفنية التي
ص��اغ �ه��ا ل� ��ؤي م ��ن خ�ل��ال ت�ق�ن�ي��ة
حديثة استخدم فيها «الغرافيك»
ب�ط��ري�ق��ة ف�ن�ي��ة م�ت�ق�ن��ة ،وذل ��ك من
خ �ل�ال ع� �ن ��وان رئ �ي �س��ي «ال �ح �ي��اة
اليومية» ،وهو عنوان عمل عليه
الفنان من أجل اظهار العديد من
ال��رؤى ،تلك التي تدخل في اطار
ع �ن��اص��ر م �ن �ت �ق��اة م ��ن ال�ط�ب�ي�ع��ة،
ل �ن �ش��اه��د االش � �ج� ��ار ،وال� ��وج� ��وه،
والبيوت ،وكذلك أشكال حيوية،
ذات ب �ع��د ف �ن��ي م �ت ��وه ��ج ،ت��أخ��ذ
منحا تجريديا.
وع�ل��ى ه��ذا االس ��اس ف�ق��د ب��دت
ت�ج��ارب الفنان ف��ي اط��ار واق�ع��ي،
م ��ع ب �ع��ض ال �ت �ج��ري��د ال � ��ذي ك��ان
ك ��ذل ��ك ي � ��دور ف ��ي ف �ل��ك ال��واق �ع �ي��ة
ال ��رم ��زي ��ة ،ول � ��ؤي ي �ع��رض ل�ل�م��رة
األول� � � � ��ى ف � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت ل ��وح ��ات ��ه
امل��رص��ودة بشكل جديد استمده
م � ��ن خ �ل ��ال م� �ف� �ه ��وم ي �ق �ت �ن��ع ب ��ه،
ومفاده ان اللوحة حينما ترسم،
ث � � ��م ت � � �ع� � ��رض وي� � � �ق � � ��وم ش �خ��ص
باقتنائها ال تكون هناك نسخة
لدى صاحبها ،لذا فقد استخدم
تقنية «النسخ» من خالل برنامج
كمبيوتر متطور ،للقيام بنسخ

يوميات

تنوع داللي

أكثر من لوحة قد تصل الى املئة،
وكل هذه اللوحات املنسوخة هي
في الحقيقة أصل.
وق ��ال ل ��ؤي« :ه ��ذه التقنية في
ح��د ذات�ه��ا تستخدم ف��ي اميركا،

وموجودة منذ  45سنة ،ولكنها
كانت تستخدم الغراض تجارية
وليست فنية ،كوسيلة للنسخ،
ث � ��م ظ � �ه� ��رت ه � � ��ذه ال� � ��رؤي� � ��ة ع �ن��د
اليابانيني من خالل استخدامها

في ال��رس��م ،وه��ي تشبه ما كانوا
يقومون به قديما حينما كانوا
يطبعون على ال ��ورق ،وبالتالي
ن �س �خ �ه��ا ل �ل �ح �ص��ول ع �ل ��ى اك �ث��ر
م��ن ص ��ورة ه��ي ع �ب��ارة ع��ن طبق
األصل».
وأوض� � � � � � ��ح ل � � � ��ؤي ان � � � ��ه ع � ��رض
ل ��وح ��ات ��ه ف� ��ي ام� �ي ��رك ��ا وف� �ل� �ن ��دا،
وال �ج��زائ��ر ،ويحضر مل�ع��رض في
اليمن ،وانه ال ينتمي ألي مدرسة
فنية ،فقط يعطي لنفسه الحرية
ف��ي ال��رس��م م��ن غ�ي��ر ح ��دود ،وان��ه
يالمس الحياة العادية اليومية
التي ال تنتهي لحضارة بعينها.
وع � � ��ن ت� �ق� �ن� �ي ��ة االل � � � � � ��وان ال� �ت ��ي
يستخدمها قال« :استخدم ألوانا
تشبه تلك املستخدمة في اليابان،
كي اعطي للمتلقي انطباعا انها
طبيعية ،وه��ي بالفعل م��أخ��وذة
من الطبيعة ،وتعطي االحساس
بالراحة» ،وأكد انه يرسم الحياة
ال �ي ��وم �ي ��ة ال� �ت ��ي ي �ح ��س ب �ه ��ا م��ن
خ�ل�ال الطبيعة ب�ك��ل م��ا تحتوي
من موجودات.
وع �ل��ى م� ��دى اك �ث��ر م ��ن ث�لاث�ين
ل��وح��ة ت �ع��رض ال �ف �ن��ان ال�ك��وي�ت��ي
لؤي أحمد للعديد من املضامني
ت �ل��ك ال �ت��ي ج � ��اءت ع �ب��ر م�ف��اه�ي��م
م � �ت � �ن � ��وع � ��ة ،ل � �ن � �ش� ��اه� ��د ال� �ك� �ث� �ي ��ر
م ��ن ال� � � ��رؤى ،ت �ل��ك امل �ت �ح��رك��ة ف��ي
ات �ج��اه��ات ع � ��دة ،ب��االض��اف��ة ال��ى
تناسق األل ��وان ،والحيوية التي
ام � �ت� ��ازت ب �ه��ا ال �ع �ن��اص��ر ال�ف�ن�ي��ة
املوضوعة في اللوحات ،للدرجة
ال � � �ت � ��ي ي � �ص � �ع� ��ب ع � �ل� ��ى ال � � �ق � ��ارئ
اك�ت�ش��اف ان�ه��ا م��رس��وم��ة بتقنية
الكمبيوتر.

أمازيغية األصل واسمها معناه ورد شجر الغار

وليلي ...مدينة رومانية في قلب املغرب
مد ...الم

«كتاب العربي» يؤرخ للقصة الكويتية
ص � ��در اخ� �ي ��را ال �ك �ت ��اب رق � ��م 71
م��ن س�ل�س�ل��ة «ك �ت��اب ال �ع��رب��ي» عن
مجلة العربي بعنوان «البحث عن
اف��اق ارح ��ب» ،وبعنوان فرعي هو
«م �خ �ت��ارات م��ن ال�ق�ص��ة الكويتية
امل � �ع� ��اص� ��رة» م� ��ن اع� � � ��داد وت �ق��دي��م
الدكتور مرسل فالح العجمي.
الكتاب الذي اصدرته «العربي»
ف � ��ي اط � � � ��ار اح� �ت� �ف ��االت� �ه ��ا ب� �م ��رور
خ �م �س�ي�ن ع ��ام ��ا ع� �ل ��ى ص� ��دوره� ��ا،
يتضمن ما يناهز  40قصة قصيرة
من ابداعات الكتاب الكويتيني في
مجال السرد القصصي ،منذ جيل
ال� ��رواد ام �ث��ال خ��ال��د محمد ال�ف��رج
ال ��ذي ي�ع��د رائ ��د ال�ق�ص��ة الكويتية
وال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ،واب �ت �س ��ام ع�ب��دال�ل��ه
ع� �ب ��دال� �ل� �ط� �ي ��ف ،وف � �ه� ��د ال � ��دوي � ��ري
ال � � ��ذي � � ��ن ن � � �ش � � ��روا ق� �ص� �ص� �ه ��م ف��ي
مجلتي الرائد ،والبعثة في نهاية
االربعينات وبدايات الخمسينات
من القرن املاضي ،وص��وال الحدث
اص��وات االج�ي��ال الشابة الجديدة
م � �ث � ��ل ي � ��وس � ��ف خ� �ل� �ي� �ف ��ة وم� �ي ��س
ال �ع �ث �م��ان وف �ه��د ال �ه �ن ��دال وخ��ال��د
حربي وغيرهم ،م��رورا على جيل
ال �س �ت �ي �ن��ات ورم � � � ��وزه م� ��ن ام� �ث ��ال
سليمان الشطي واسماعيل فهد
اس�م��اع�ي��ل ال ��ذي ينتمي ملؤسسي
ال � �ت � �ي� ��ار ال � � �س� � ��ردي ال � �ح� ��دي� ��ث ف��ي
ال �ك��وي��ت ،واض ��اف ��ة ل�ل�ج�ي��ل ال��راب��ع
ال ��ذي ب ��رزت ف�ي��ه اس �م��اء ع��دة مثل
ل�ي�ل��ى ال �ع �ث �م��ان ،وط��ال��ب ال��رف��اع��ي
وعالية شعيب ،وغيرهم.
اس � �ت � �ه� ��دف� ��ت «ال � � �ع � � ��رب � � ��ي» م��ن
اص � � � � � ��دار ه� � � ��ذا ال� � �ك� � �ت � ��اب اي � �ص� ��ال
ال �ق �ص��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ،إل ��ى ال�ش�ع��وب
العربية كافة ،والب��راز القصاصني
الكويتيني وخاصة الشباب منهم
وت �ع ��ري��ف ال � �ق� ��راء ال� �ع ��رب ب� ��االدب
وال� �ث� �ق ��اف ��ة ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن ،وب �ح �ي��ث
يصدر الكتاب مواكبا الحتفالية
ال � �ع � ��رب � ��ي ب� �ي ��وب� �ي� �ل� �ه ��ا ال� ��ذه � �ب� ��ي،

معبد الكابتول

| الرباط  -من رضا األعرجي |

غالف «الكتاب»

والت��اح��ة فرصة االط�ل�اع عليه من
ق�ب��ل ن�خ�ب��ة م��ن االدب � ��اء وامل�ث�ق�ف�ين
العرب املدعوين لحضور الندوة،
وبالفعل كان للكتاب صدى واسع
ل ��دي �ه ��م ،ب �س �ب��ب ش� �م ��ول ال �ك �ت��اب،
وت ��وق� �ف ��ه ع �ن��د ك ��ل ك� �ت ��اب ال �ق �ص��ة
ال �ك��وي �ت�ي��ة م �ن��ذ ع �ش��ري �ن��ات ال �ق��رن
املاضي وحتى اليوم.
ع �ن��دم��ا ف� �ك ��رت «ال � �ع ��رب ��ي» ف��ي
اص � ��دار ه ��ذا ال �ك �ت��اب ال� ��ذي ي��وث��ق
مل�س�ي��رة ال�ف��ن ال �س��ردي ،القصصي
على نحو خ��اص ،قبل نحو ع��ام،
كلفت الدكتور مرسل فالح العجمي
ب �م �ه �م��ة ج �م��ع ن� �م ��اذج ال �ق �ص��ص،
بحيث تمثل كل التيارات ،وسائر
الكتاب الكويتيني ال��ذي��ن اسهموا
باالبداع القصصي ،وتقديم قراءة
تاريخية وفنية لالعمال املختارة.
وق � ��د ان � �ج� ��ز ،ال �ع �ج �م��ي امل �ه �م��ة
ب��دق��ة واب� ��داع ،واخ �ت��ار النصوص
ل�س�ب�ع��ة وث�ل�اث�ي�ن ك��ات �ب��ا وك��ات �ب��ة،
وق� ��دم ل�ل�ك�ت��اب ب�م�ق��دم��ة تمهيدية
عن فن القصة القصيرة في العالم،
وخ ��اص ��ة ب �ع��د ظ �ه��وره��ا ك�ج�ن��س
ادب � � � ��ي ع � �ل ��ى ص � �ف � �ح ��ات امل � �ج �ل�ات
االسبوعية والشهرية والفصلية
في اوروبا في القرن التاسع عشر
وصوال إلى اليوم.

تختزل وليلي التاريخ ،فهنا ،على سفح جبل
زهرون القريب من مدينة مكناس ،يطل الزائر على
اآلث ��ار ال�ت��ي خلفها ال��روم��ان ب�ع��د غ��زوه��م شمال
أفريقيا ،ي��وم كانت امبراطوريتهم في عنفوانها
ال تغيب عنها الشمس ،بل أهم آثارهم في منطقة
املغرب العربي.
املغاربة يسمونها مدينة األشباح.
ويعرفها السياح األج��ان��ب باسمها الالتيني:
فوليبيليس.
أم� ��ا امل� ��ؤرخ� ��ون ف� �ي ��رون أن أص �ل �ه��ا أم��ازي �غ��ي
(ب��رب��ري) مشتق م��ن «أل�ي�ل��ي» ومعناه ورد شجر
الغار.
ال �ن��زع��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ال �ت��ي ت�ع�ك��س ن�ف�س�ه��ا على
العمارة ،التي أقامها الرومان في أج��زاء متعددة
م��ن امل�غ��رب ،يجسدها ق��وس النصر ال��ذي بالغوا
ف��ي ب�ن��ائ��ه أي�ن�م��ا ح �ل��وا ،ك�م��ا ت��دل عليها األس ��وار
العالية وأبراج املراقبة وهي تنتصب جاهزة لرد
ال �ث ��ورات وال�ه�ج�م��ات امل �ض��ادة ال �ت��ي ك ��ان يشنها
السكان املحليون بني فينة وأخرى.
ق �ب��ل ال �غ��زو ال��روم��ان��ي ال� ��ذي ان �ت �ه��ى ب��اح�ت�لال
شمال أفريقيا عام  39للميالد اثر قيام االمبراطور
«كاليجوال» بقتل بتوليمي اب��ن امللك األمازيغي
ي��وب��ا ال �ث ��ان ��ي ،ك��ان��ت ول �ي �ل��ي م��أه��ول��ة ب��ال �ن��اس،
وق ��د س��اه�م��ت ال �ظ��روف الطبيعية ف��ي ت�ط��وره��ا،
خ �ص��وص��ا وف � ��رة امل� �ي ��اه (وادي ال �خ �م��ان ووادي
ف��رط��اس��ة) وم��واد البناء (محاجر جبل زره��ون)،
اض��اف��ة ال��ى اشرافها على منطقة زراع�ي��ة خصبة
تحف بها أشجار الزيتون ،وهو ما أهلها لتكون
ع��اص�م��ة «م��وري�ت��ان�ي��ا ال�ط�ن�ج�ي��ة» ،االس ��م ال�ق��دي��م
للمغرب.
وكشفت الحفريات أن وليلي كانت تضم عدة
أحياء سكنية منها الحي الشمالي الشرقي (منزل
ف �ي �ن��وس ،م �ن��زل أع �م ��ال ه ��رق ��ل ،ق �ص��ر ك ��وردي ��ان)
وال�ح��ي الجنوبي (م�ن��زل أورف ��ي) .كما أب��ان��ت عن
آث��ار معاصر للزيتون ومطاحن للحبوب وبقايا
سور دفاعي شيد في عهد االمبراطور مارك أوريل

قوس النصر املهدى لإلمبراطور كاراكال

( 169 - 168م) يمتد على مسافة كيلومترين تقريبا
وتتخلله ثمانية أبواب وأبراج للمراقبة.
كانت فترة حكم األباطرة الرومان فترة انفجار
ع�م��ران��ي تجلت ف��ي امل�ع��اب��د مثل معبد الكابتول
وبناية املحكمة وال�ح�م��ام��ات وال�س��اح��ات العامة
وقوس النصر املعروف باسم االمبراطور كاركال،
ال� ��ى ج ��ان��ب امل � �ن ��ازل ال ��واس �ع ��ة امل��زي �ن��ة ب �ل��وح��ات
الفسيفساء وفيها عثر على لقى مختلفة كاألواني
ال �ف �خ��اري��ة واألم� � �ف � ��ورات وال� �ن� �ق ��ود وامل �ن �ح��وت��ات
ال��رخ��ام�ي��ة وال �ب��رون��زي��ة ال �ت��ي ت�ش�ك��ل ال �ي��وم ج��زءا
مهما من معروضات متحف الرباط.
وأظ �ه��رت ال�ك�ش��وف��ات األث��ري��ة أن مدينة وليلي
ك ��ان ��ت ت �ع �ي��ش ح �ي ��اة ي �س��وده��ا ال � �ت ��رف ،ف��ان �ت��اج
ال �ب��رون��زي��ات امل�ت�م�ث��ل ب�ش�ك��ل خ ��اص ف��ي صناعة
ال �ت �م��اث �ي��ل ت�م�ي��ز ب ��ال �غ ��زارة ن�ت�ي�ج��ة ت ��واف ��ر امل ��واد
ال�ت��ي تتشكل منها ه��ذه التحف الفنية كالذهب
وامل �ن �غ �ن �ي��ز وال �ن �ي �ك��ل وال �ف �ض��ة وال ��زن ��ك وال �ك ��روم
والنحاس والحديد ،وكان هذا االنتاج يصل الى
أسواق العالم املعرف آنذاك.
ومن مظاهر هذا الترف اتساع املدينة لتتجاوز
مساحتها  40هكتارا ،الى جانب استقرار الطبقة
الغنية في جهة الشمال الشرقي ،حيث تم العثور
ع �ل��ى أغ �ل��ب ال �ت �م��اث �ي��ل ال �ب��رون��زي��ة ال �ك �ب��رى مثل
تماثيل األباطرة والفرسان وبعض اآللهة كنبتون
ومارس وجوبتر.
ورغ ��م ق�ل��ة م��ا ع�ث��ر ع�ل�ي��ه م��ن رخ��ام �ي��ات اال أن
املكتشف منها يثبت أن وليلي كانت مدينة ذائعة
الصيت بفضل فنانيها وصناعها املاهرين الذين
أبدعوا في وضع تماثيل مختلفة من حيث الحجم
لعدد من اآللهة كفينوس وبوخوس وسلني.
وي��ذه��ب بعض الباحثني ال��ى أن وليلي كانت
تتوافر على معمل خ��اص لصناعة البرونزيات،
وان لكل نسخة ب��رون��زي��ة مثيال لها ف��ي النسخة
الرخامية ،ومجموع هذه النسخ ما هي اال تقليد
ملنتجات أصلية موجودة روما أو أثينا ،اال أن هذا
ال ينفي جهود الفنانني املحليني وابداعهم.
ليست ول�ي�ل��ي امل��دي�ن��ة ال��وح �ي��دة ال�ت��ي شيدها
ال��روم��ان ف��ي امل�غ��رب ،فهناك م��دن رومانية أخ��رى

م �ث��ل ش ��ال ��ة ول �ي �ك �س��وس وب ��ان� �س ��ا ،اض ��اف ��ة ال��ى
ت �م��وس �ي��دا ال� �ت ��ي اك �ت �ش �ف��ت ف ��ي س �ت �ي �ن��ات ال �ق��رن
املاضي ،غير أن املعالم التي تبقت منها اقل شأنا
مما عثر عليه في وليلي.
وق��د تم اكتشاف املدينة للمرة االول��ى من قبل
علماء اآلث ��ار األمل ��ان أي��ام ال�ح��رب العاملية األول��ى
الذين أزاحوا الستار عن أجزاء قليلة منها بينما
ل��م ي��زل ال�ج��زء األك�ب��ر م�غ�م��ورا تحت األرض ،لكن
ب��داي��ات الكشف التي ام�ت��دت م��ن  1882ال��ى 1918
ك��ان��ت على ي��د ال�ع��ال��م األن�ث��رب�ي��ول��وج��ي واآلث ��اري
ال�ف��رن�س��ي ه �ن��ري دوالم��ارت �ي �ن �ي �ي��ر ال ��ذي سمحت
أبحاثه العلمية باكتشاف مدينة وليلي ثم مدينة
الليكسوس.
في عام  1997صنفت «اليونسكو» موقع وليلي
ضمن الئحة التراث االنساني ،باعتباره املنطقة
الرومانية الوحيدة في العالم التي توجد داخل
م �ج��ال ظ��ل م�ح��اف�ظ��ا ع�ل��ى خ�ص��ائ�ص��ه الطبيعية
وامل �ع �م��اري��ة وال�ف�ن�ي��ة ،وم �ن��ذ ذل��ك ال��وق��ت ،شرعت
وزارة الثقافة املغربية في تنفيذ مشروع ضخم
لتأهيل امل��وق��ع يشمل اق��ام��ة ف �ض��اءات للباحثني
ومختبر خاص بمعالجة اللقى التاريخية ومركز
للمعلومات ،كما أخذت تقيم منذ  1999مهرجانا
دوليا على غرار مهرجان بعلبك اللبناني تشارك
فيه فرق غنائية وموسيقية يستقطب آالف الزوار
من مختلف أنحاء العالم.
في عام  285للميالد اختار الرومان االنتقال الى
طنجة التي فضلوها اعتبارا الى موقعها املتميز
وملينائها الذي كانت ترسوا فيه السفن املقبلة من
روما ،بينما كان شاطئ األطلسي يبعد بما ال يقل
عن  150كيلومترا عن وليلي ،لتبدأ بذلك مرحلة
التقهقر والنسيان لوال مجيء املولى ادريس األول
عام  789هاربا من بطش العباسيني لقيم في جبل
زهرون أول مملكة اسالمية في املغرب.
وب �ع��د م�ح�ن��ة ال �ع��رب ف��ي األن ��دل ��س ،استقبلت
وليلي مجموعات من النازحني األندلسيني ليبدأ
عهد جديد استمر حتى عام  1755حني تعرضت
لزلزال عنيف لم تنهض منه أب��دا ،ولم يبق منها
سوى آثارها شاهدة على زمن بعيد غابر.

| يوسف القعيد |
وج��دت على س��ور الكتب القديمة ف��ي السيدة زي�ن��ب ،كتابًا
صغير الحجم م��ن كتب الجيب ،ف��ي طبعته الثانية ال�ص��ادرة
عن دار املعارف  ،1957عنوانه :الذين أحبوا م� ّ�ي ،كاتبه كامل
ال�ش�ن��اوي ،فوقفت أم��ام قضية بالغة ال�خ�ط��ورة ،أال وه��ي منع
لطفي السيد من نشر الرسائل التي تلقتها «م� ّ�ي» من حوالي
مئة ك��ات��ب أو مفكر وش��اع��ر وف�ي�ل�س��وف ...بينهم مصريون
ولبنانيون وايطاليون وأملان وفرنسيون وانكليز .قال ملن أعدوا
الرسائل للنشر هذه مؤامرة على سر امرأة.
وما جرى وما وقع انه وفي أوائل العام  ،1942أي بعد وفاة
«م� ّ�ي» ببضعة أش�ه��ر .عكف أق��ارب «م� ّ�ي» على بحث أوراق�ه��ا
ال �خ��اص��ة ،ف��وج��دوا م �ئ��ات ال��رس��ائ��ل بمختلف ال �ل �غ��ات .كانت
ه��ذه ال��رس��ائ��ل تضم عشر رس��ائ��ل م��ن ك�ت��اب أج��ان��ب ،بينهم
الفرنسي وااليطالي واألمل��ان��ي واالنكليزي والهندي ،أم��ا بقية
الرسائل فهي من مشاهير األدب ممن عرفوا ّ
«مي» واتصلت
بهم اتصاال مباشرا ،أو غير مباشر ...بتبادل الرأي في الكتب
أو على صفحات املجالت األدب�ي��ة ...وتولى االس�ت��اذان انطوان
الجميل وخليل مطران تنسيق الرسائل ،واعدادها للنشر ،فقد
انطوت على آراء وأفكار وعواطف ،وأصحابها من املعروفني،
ّ
شميل ،ومصطفى
في مقدمهم أحمد لطفي السيد ،وشبلي
ع�ب��دال��رازق ،وخليل م�ط��ران ،وج�ب��ران خليل ج�ب��ران ،وان�ط��وان
الجميل ،وول� ّ�ي ال��دي��ن يكن ،وشبلي امل�ل�اط ،وب�ش��ارة ال�خ��وري،
ويعقوب صروف ،وطه حسني ،من املؤكد أنه أملى رسائله على
سكرتيره ،وعباس محمود العقاد ،وتوفيق الحكيم ،ومصطفى
صادق الرافعي ،واتصل انطوان الجميل وخليل مطران ببعض
أهل الرأي ،وتشاورا معهم في أمر هذه الرسائل :أينشرانها كما
هي أم يتصرفان بحذف األش�ي��اء التي قد تثير من التساؤل
والظن ما قد يحرج أصحاب الرسائل.
وأج�م��ع ال��رأي على أن األم��ان��ة تقتضي نشر الرسائل دون
التصرف فيها بحذف أو تعديل ،وملا سئل األستاذ الدكتور طه
حسني في ذلك قال :هذه ثروة فكرية إنسانية ال ينبغي العبث
بها ،وشجع انطوان الجميل وخليل مطران على نشرها خدمة
للحقيقة والتاريخ ،وقال انطوان الجميل لخليل مطران :يحسن
أن نسأل لطفي السيد في هذا املوضوع ،وقال خليل مطران :ان
جواب لطفي السيد عن السؤال معروف ،سيوافق على النشر
من غير جدال ،فلطفي السيد متقدم في تفكيره عن أهل جيله
بمئة عام.
وقابال لطفي السيد وعرضا عليه الفكرة ،ودهشا عندما
ق��ال لهما لطفي ال�س�ي��د ان��ه ي �ع��ارض ال �ف �ك��رة ،وع�ل��ى طريقته
في الجدال سألهما :مل��اذا تنشران الرسائل؟! فقاال :ننشرها
للحقيقة والتاريخ .وقال لهما لطفي السيد :وهل أنتما موكالن
بالحقيقة والتاريخ؟ وتولى خليل مطران مناقشة لطفي السيد
فقال :كل إنسان مكلف بأن يبحث عن الحقيقة ،وأن يساهم
في كتابة التاريخ .فقال لطفي السيد :وإذا تعارضت األخالق
الفاضلة مع الحقيقة ،فهل ننشر الحقيقة أو نرعى األخالق؟!
وق��ال خليل مطران :لكي نجيب عن السؤال ينبغي ان نعرف
هل الحقيقة غاية أم هي وسيلة؟ إن كانت وسيلة فقد وجب
أال تتعارض مع األخالق ،وإن كانت غاية فقد وجب ان نذيعها
مهما تكن الظروف واملالبسات.
قال لطفي السيد :إن الحقيقة غاية ووسيلة معا ،وهي في
الوضعني ال ينبغي أن تكون عارية ،بل يجب أن يكون لها ستر
ال يتنافى مع األخالق الفاضلة ،وقال خليل مطران :ان الرسائل
التي كتبها كبار األدب��اء واملفكرين إل��ى م� ّ�ي ليس فيها شيء
يمس العفة أو يخدش الحياء.
ان فيها تعبيرا عن حب غامض ،أو صبابة مبهمة ،فهل في
هذا ما يتعارض مع العفة أو الخلق أو الحياء.
وق��ال لطفي السيد :ال يعنيني م��ا تضمنته ه��ذه الرسائل،
ال يعنيني ان ت�ن��م ع��ن ح��ب غ��ام��ض أو ح��ب ص��ري��ح ،وال ان
تشي بصبابة مبهمة أو واضحة ،ولكن ما يعنيني هو أن هذه
الرسائل سر أودعه أصحابه بني يدي ّ
«مي» فصار سرها هي،
ال أح��د س��واه��ا يملك اذاع�ت��ه ،حتى ال��ذي��ن كتبوا ه��ذه الرسائل
ال يملكون أن يذيعوها ...ان «م� ّ�ي» هي التي تستطيع ان تذيع
السر إذا شاءت ،وهي لم تشأ أن تذيعه ،وليس أدل على ذلك من
أنها لم تنشر الرسائل التي تلقتها ،ثم انها لم ترض بنشرها
فكيف تجرؤون على نشر الرسائل دون الرجوع إليها؟ وكيف
ترجعون إليها ،وقد أصبحت ال تملك رأي��ا ،ان املنطق السليم
يحتم أن تظل هذه الرسائل هي وجثمان ّ
«مي» سرا في مقبرة
واح ��دة ،وق ��ال خليل م �ط��ران :ي��ا س�ي��دي ه��ذه وث��ائ��ق إنسانية
فكرية ،فقال له لطفي السيد :يا سيدي هذه مؤامرة على سر
ام ��رأة ،وع�ل��ى اث��ر ه��ذه امل�ن��اق�ش��ة اس�ت�ق��ر رأي ان �ط��وان الجميل
وخليل مطران على ارجاء نشر الرسائل الى وقت آخر ،وسلما
ال��رس��ائ��ل ل�س�ي��دة مجهولة م��ن ق��ري�ب��ات «م � ّ�ي» ،وم ��ات ان�ط��وان
الجميل ،وخليل مطران ،وال ت��زال رسائل مئة الكاتب واملفكر
والفيلسوف راقدة في مكان ال تعلمه إال هذه السيدة املجهولة...
ومن يدري لعل السيدة قد وضعت الرسائل مع جثمان ّ
«مي»،
أو لعلها أحرقتها.
ويبقى اآلن سؤال :أعارض لطفي السيد في نشر الرسائل
ّ
تلقتها«مي» إي�م��ان��ا منه ب��وج��وب ال��دف��اع ع��ن س��ر «م� ّ�ي»
ال�ت��ي
أم أراد أي�ض��ا أن ي��داف��ع ع��ن س��ره ه��و؟ ف��إن ب�ين ه��ذه الرسائل
كلمات وجهها لطفي السيد لـ ّ
«مي» ...وفي هذه الكلمات كثير
م��ن نبض قلبه ،ووم��ض عاطفته ،ون�ب��رات مشاعره املشبوبة
بالهوى والهيام ...نعم فقد أغرم لطفي السيد بـ ّ
«مي» وشغف
بها حبا.
وك ��ان لطفي ال�س�ي��د ي ��زور «م � ّ�ي» ف��ي أي ��ام أخ ��رى غ�ي��ر ي��وم
الثالثاء الذي أعدته الستقبال االدباء والفنانني ،وأهل الرأي ،كان
يزورها وحده حينا ،ويزورها وفي صحبته الدكتور طه حسني
حينا ،وكان ثالثتهم يقضون الساعات في دراسات أدبية.
ان استاذنا الكبير مثل أي فيلسوف ظل يبحث عن الحقيقة،
ولم يجدها ،ولقد ظل كذلك فترة من حياته يبحث عن حبه في
قلب «م� ّ�ي» وك��ان نصيبه من الحب مثل نصيبه من الحقيقة:
بحث ول��م يجد وس�ع��ى ول��م ي�ص��ل ،وك��ان��ت «م � ّ�ي» ت��أن��س إليه،
وت�ث��ق ف��ي عقله وعاطفته ،وع�ن��دم��ا أصيبت ب�م��رض الشعور
باالضطهاد قابلته مرة واحدة ،ثم صرفته عن مقابلتها برفق
ورحمة ،على حني أغلقت بابها بعنف في وجوه اآلخرين.
وأع�ل�ن��ت ان�ه��ا ق��ررت ال�ع��زل��ة واالب�ت�ع��اد ع��ن ال �ن��اس ،تلك هي
ال�ت�ف��اص�ي��ل ،ول�ك��ن يبقى ال �س��ؤال ال�ك�ب�ي��ر :ه��ل م��ن ح��ق لطفي
ال�س�ي��د ...ان ي�ق��دم على م��ا اق��دم عليه؟ اعتقد ان��ه ل��م يكن من
ح�ق��ه م��ا ف�ع�ل��ه ،ان�ت�ق��ل ل�ل�س��ؤال األه ��م وه ��و :أي��ن ه��ذه ال��رس��ائ��ل
اآلن؟! ...هل من سبيل للعثور عليها؟! يبدو ان ذلك من رابع
املستحيالت ...إيضاحا لنفسي وللقارئ ،كل هذا جرى سنة
 ،1942أي منذ  66سنة من اآلن ،علينا مراعاة فارق التوقيت،
وتغيرات الزمان.

