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يـــصــــدر كـــــل يـــــوم ثـــــالثــــــاء

«شغف» رشا عدلي ..

العالقة ما بين السياسة والفن في رحلة بحث ما وراء بورتريه
كتبت بديعة زيدان:
حين حصلت على نس���خة من رواية "ش���غف" للروائية المصرية رشا عدلي ،والصادرة عن
الدار العربية للعلوم (ناش���رون) وهي من بين الروايات المتنافس���ة على الجائزة العالمية
للرواي���ة العربية (البوك���ر)  2018بوصولها إل���ى القائمة الطويلة ،بحثت عم���ا كتب عنها،
فوجدت أنها رواية لباحثة متخصصة في تاريخ الفن ،تبحث في قرابة ثالثمائة وس���بعين
صفحة عن حكاية لوحة.
ُ
للوهلة األولى ،خلت أن موضوع الرواية قد ال يجذبني ،وقد يحمل ش���يئًا من الملل ،لكني،
ومنذ الصفحة األولى ،شعرت بأن األمر مغاير ،فاألسلوب الشيق كان من أبرز عوامل الجاذبية
للرواية ،فمنذ البداية اس���تطاعت عدلي أن تحفز األس���ئلة في مخيلتي ،بعد أن كشفت عن
أن شعر الفتاة صاحبة البورتريه في اللوحة القديمة آدمي مغطى بمادة أسمنتية ممزوجة
مع لون الش���عر ،في اللوحة غير الممهورة بتوقيع فنان بعينه ،وهي لوحة متهالكة ،قدرت
ياسمين ،إحدى شخصيتين محوريتين في الرواية ،وهي الخبيرة في تاريخ الفن ،وتتقاطع
في هذا التخصص مع الروائية نفسها ،أن ذلك يعود لسوء ظروف تخزينها عبر الزمن.
البداية كانت من حيث الثورة المصرية في العام  2011دون أن تذكرها ،وذلك عبر حادثة
حري���ق المجم���ع العلمي ،حيث كان ه���ذا البورتريه من بين القطع المراد ترميمها بس���بب
الحري���ق ،من قبلها والخبير الق���ادم خصيصًا لهذه المهمة من متح���ف اللوفر في باريس
ف���ي العام التال���ي ،إال أنه ،وبخصوص هذه اللوحة بالتحديد ،ل���م يكن ثمة أية آثار تتعلق
بخراب ناتج عن الحريق ،حتى أن الخبير الفرنس���ي لم يس���بق له أن تعثر بفنان على هذه
الدرجة من الحرفية" ،فريش���ته ال تشبه ريشة أي فنان" ،والحديث هنا عن المجهول صاحب
البورتريه ،الذي يكتش���ف الحقًا أنه رسام جاء على متن سفن نابليون بونابرت خالل الحملة
الفرنس���ية على مص���ر في العام  ،1798ويدعى ألتون جرمان ،بع���د رحلة بحث مضنية حول
الفنان المغمور قسرًا ،والفتاة "مقصوفة الرقبة".
ولكن الس���ؤال :لماذا ال يعرف خب���راء الفن من هو ألتون جرمان ،ولم���اذا ليس له إرث من
اللوحات مذيلة أو ممهورة باس���مه في المتاحف العالمية ،رغم فنياته رفيعة المس���توى،
ومن هي الفتاة "نجمة البورتريه".
واإلجاب���ة التي تخرج بها الرواية ،بعد أن تس���ير في خطين زمنيين متباعدين متوازيين،
إلى أنه وقع في غرام زينب (مقصوفة الرقبة) ابنة الش���يخ البكري ،وهو من ش���يوخ األزهر،
نابليون بنفس���ه حين كانت في السادسة عش���رة من عمرها ،فعاملها معاملة خاصة ،حيث
ألبسها زي األميرات الفرنسيات ،وكشفت عن وجهها بناء على رغبته ،على عكس المصريات
في ذلك الوقت ،هي التي أيضًا كان يرس���ل لها عربته الخاصة الس���تضافتها حيث يقيم،
وخاصة في الحفالت التي ينظمها لـ"علية القوم" من فرنسيين ومصريين.
اعتاد نابليون أن يجلس���ها إلى جانبه ،ويداعب شعرها المسترسل ،لفرط إعجابه به وبها،
وفي ذات مرة طلب منها أن ترقص له ،لكنه وإن لم يكن ،وفق "ش���غف" ،تجاوز حد مداعبة
شعر زينب ،إال أن الجميع كان ينظر إليها كعشيقته  ..هي نفسها كانت مبهورة بنابليون
وقوته وشخصيته القيادية ،ويعجبها واقعها الجديد ،إلى أن وقعت في غرام الرسام ألتون
جرمان ،الذي بادل ذات المالمح الشرقية هذا العشق الممزوج بالشغف.
بعد العشق الجديد ،تقرر زينب ّ
قص شعرها ،العتقادها بأن هذا سيقلل منسوب إعجاب
نابلي���ون بها ،وحدث هذا في حضرة ألتون ،حيث اعتادا اللقاء في ظل ش���جرة تحجب عيون
الناس ،وعيون نابليون ،عنهما ،وهنا يحتفظ الفنان بش���عر زينب ،وكان قد بدأ رسمها ّ
سرًا،
فكان���ت خصل من كتلة الش���عر هذه ،ج���زءًا مخفيًا في لوحته التي عث���رت عليها الخبيرة
ياسمين بعد أكثر من مائتي عام.

في عهد نابلي���ون ،كان أن تذهب فتاة مصرية إلى حيث هو بموافقة والدها ،أمر معيب،
ً
بل باتت أمرًا جلال أن تكشف وجهها وشيئًا من جسدها ،وترتدي لباس الفرنسيات ،فباتت
"س���يرتها على كل لس���ان في الحي خش���ية" ،لكن بش���يء من "الغمز واللمز" خشية عقاب
نابلي���ون ،أو غضب والدها الذي كافأه القائد الفرنس���ي مقابل منح���ه ابنته إياه ،بأن أعلنه
ً
"نقيب األشراف الجديد" بدال من الشيخ عمر مكرم.
وتغ���وص الرواي���ة عبر البورتري���ه في تفاصيل تاريخي���ة كثيرة تتعل���ق بحقبة الحملة
الفرنس���ية ،ومن قبلها حقبة المماليك ،وانقسام المصريين ما بين مؤيد لنابليون ومعارض
له ولحملته ،ولكل مبرراته وأسبابه.
وكما سارت في خطين سرديين على مستوى الزمن ،كان ثمة حكايتا عشق ،األولى ما بين
زين���ب التي تقضي بـ"قصف رقبتها" أي إعدامها في ميدان عام ،عقب انس���حاب نابليون،
وقرار المصريين التخلص من كل من تعاون معه ،فكانت هي واحدة ممن طالهن هذا القرار،

لكونها "عش���يقته" كما كان س���ائدًا ،في حين أن ألتون جرمان رس���ام المعارك الذي تجاوز
مهمته في رس���م االنتصارات إلى تجسيد لوحات التوتر والغضب والحيرة لدى نابليون ،أي
اللحظ���ات التي لم يكن عليه أن يوثقها كما ينطبق عل���ى الجيش  ..جرمان ،الذي لم يمجد
نابليون في لوحاته ،وسرق منه عشيقته ،توفي متأثرًا بمرض الطاعون ككثيرين فتك بهم
المرض حين انتقلوا من مصر إلى بالد الشام ،مع أنه قضى آخر أيامه في القاهرة.
أما حكاية العش���ق الموازية والحديثة ،فانتهت نهاية يمكن وصفها بالس���عيدة ،حيث
تزوجت ياسمين ،التي سبق وأن فجعت وشقيقتها بانتحار والدتها ،بعد حالة من االكتئاب
اصابته���ا على اثر اكتش���افها خيانة زوجه���ا (والدهما) مع صديقتها المقربة ،بش���ريف
المهن���دس المعماري ،والذي يواكب لهاثها وراء كش���ف لغز البورتريه ،هي التي عاش���ت
لفترة حالة حب متذبذبة معه.
خالل عملية البحث ،اكتش���فت على ظهر اللوحة ،كلمة بالفرنس���ية تحمل اس���م زينب،
فخمنت أن اللوحة التي رس���مت في أواخر القرن الثامن عشر تعود لفتاة تحمل هذا االسم،
وخالل البحث ،ركزت على حقبة الحملة الفرنس���ية لكون تاريخ الرسم يعود إلى تلك الفترة،
ولكون األدوات المس���تخدمة في البورتريه ،وهي عبارة ع���ن مزيج من الرمل والملح كان من
اختصاص الرسامين الفرنسيين المرافقين لبونابارت ،اكتشفت أن هناك فتاة أعدمت على
إثر عالقتها بنابليون تدعى زينب أيضًا ،كما ورد خالل قراءتها ألحد المراجع التاريخية.
في فرنس���ا ،وخالل مش���اركتها ف���ي مؤتمر متخصص بالهندس���ة المعماري���ة ،تتوجه
بمس���اعدة بعض األصدقاء إلى حيث مدير أرش���يف التاريخ العسكري الفرنسي ،وهو الذي
ً
أكد لها أن ألتون جرمان كان فعال من بين من ذهبوا إلى مصر في حملة نابليون ،هو الذي ال
معلومة عنه في مصر ،لكون نابليون ،وحين اكتشف بعد وفاة جرمان عالقته السرية بزينب،
أم���ر أال تعلق لوحاته في أي متحف أو تعرض في كتاب "وصف مصر" ،ولذلك لم يعد ألتون
جرمان موجودًا على خريطة الفن ،وربما على خريطة الزمن أيضًا.
وم���ن الجدير بالذكر أنه في كتاب "مصر بين الرحال���ة والمؤرخين" لحمدي البطران ،قيل
إنه بعدما اس���تقر األمر بنابليون في مصر ،قدم له حراس���ه ست فتيات مصريات ،وجدهن
بدين���ات ،فقد كانت زوجته جوزفين نحيلة ،لذلك اختار أقل الفتيات وزنا وأطولهن ،وكانت
زينب بنت الش���يخ البكري ،ويروي أن زينب البكري كانت توصف بأنها النس���خة المصرية
م���ن زوجة بونابرت ،لكنها لم تكن في مثل أنوث���ة وثقافة جوزفين التي خلبت لب نابليون
بقدرتها على جذب انتباهه ،لذا فقد أصابه سأم منها بسرعة ،ألنها لم تكن تتكلم لغته.
لم يذكر المؤرخ المصري الشهير عبد الرحمن الجبرتي الذي واكب الحملة الفرنسية على
مصر أن زينب كانت عش���يقة بونابرت ،ولكن الش���ائعات ربطت بينه���ا وبينه لصلة والدها
الش���يخ البكري به ،وكان ذنبها أنها تبرجت ،حس���ب أقوال الجبرتي ،ولبس���ت الفس���اتين
والمناديل الملونة والطرح الكشمير ،وخالطت المجتمع الفرنسي.
بعد جالء الحملة الفرنس���ية ،ب���دأت معاقبة النس���وة ،ومنهن ابنة الش���يخ البكري ،ويروي
الجبرتي أنه "في يوم الثالثاء رابع عش���رينه طلبت ابنة الشيخ البكري ،حيث حضر معنيون من
طرف الوزير إلى بيت أمها وأحضروها ووالدها ،فسألوها عما كانت تفعله ،فقالت إني تبت من
ذلك ،فقالوا لوالدها ما تقول أنت؟ فقال :أقول إني بريء منها ،فكس���روا رقبتها" ،ومن هنا جاء
وصف "مقصوفة الرقبة" الشهير في العديد من الدول العربية ،ومنها فلسطين.
ويبدو أن الروائية رش���ا عدلي ،ومن بين الكثير مما قالته بلغة وتصوير بارع في "شغف"،
أرادت النب���ش عميقًا في العالقة ما بين الس���لطة والفن ،أو الحاك���م والمثقف ،فهناك من
داهن نابليون ومجده وانتصاراته فبقيت ذكراه خالده بأمر القائد العس���كري الفرنس���ي،
وهناك من غضب عليه فحذفه من س���جالت التاريخ ،كما س���جالت الفن  ..هي إذن العالقة
الجدلية ما بين السلطة والثقافة ،أو السلطة والفن.

«رحلة الطيور إلى جبل قاف» لهدى الشوا :الخالص قريب!
تحسين يقين
"إنما هذه األسفار كلها قناطر وجسور نعبر عليها إلى ذواتنا وأنفسنا ."...
ترى متى قال ذلك ابن عربي؟
س���ندع ابن عربي في هدأته ،لعلنا نع���ود إليه الحقا ،عابرين الن���ص والرحلة ،بعد حيرة
البداية:
احتار بم أبدأ؟ هل اواكب السرد من البداية؟ أم أخلص إلى النهاية وأبدأ بها؟
وهل أبدأ من رحلة الكاتبة هدى الشوا؟ أو من "منطق الطير" للشاعر الصوفي العطار الذي
استلهمته الكاتبة؟
لم أكن أعلم أن هناك ذكر لهذا الجبل ،كل ما أعرفه هو أن الناس هنا يس���تخدمون اس���م
الجبل للداللة على المبالغة في بعد المكان ،كأنه آخر مكان في العالم.
ّأدعي أن نص هدى الش���وا نص ليس مش���وقا فقط ،بل وجذاب يثير الفكر والشعور ،وهو
يثي���ر ما هو ذاتي وموضوعي في الوقت نفس���ه .وال أبال���غ إذا زعمت أن هذا النص هو نص
ّ
خالصي ،يمنح فعل الخالص ال الشعور به.
ليس���ت رحلة الطيور إلى ذلك الجبل الحقيقي أو المتخيل ،بل رحالت أخرى ال تنتهي في
األزمنة واألمكنة؛ حيث من الممكن أن نبدأ بأنفسنا.
في البداية التي ّ
تمهد وتؤس���س للنهاية ،ولحاضر الطيور-البشر ،الذي يعود بنا إلى زمن
مضى يمكن أن يعود في مس���تقبل منش���ود ،من باب الحلول واالستساخ ،لسبب بسيط هو
دورة حياة اإلنسان ،حيث نقيس الغائب (الماضي والمستقبل) على الشاهد-اآلن.
ولعل لذلك تفس���ير لخلود الروائع ،حيث نكتش���ف أن أس���ئلتنا الطبيعية والسياس���ية
والفلسفية إنما تم طرحها قبلنا ،وما ال نعرفه أنها ستظل تطرح في كل مكان وزمان.
بل حت���ى المذاهب األدبية الحديث���ة والمعاصرة ،إنما تم تجريبه���ا منذ مئات بل آالف
السنين؛ فرمزية ما بين أينا من نص أدبي ،قد استخدمه آخرون قبلنا ،بل أبدعوا.
تضج الطيور من عيش���ها ،تضج "من الفوضى والظلم والطغيان" ،فتبحث عن حاكم يحكم
ّ
"بالعدل والحكمة واإلحسان" ،فيحط الهدهد عليهم ،ومن خالل مشروعية كونه دليال للملك
الحكيم سليمان ،فإن يخبرهم أن بغيتهم هو العنقاء ملك الطيور المقيم في جبل قاف في
بالد س���مرقند" ،وراء سبعة وديان وسبعة أنهار" ،والذي جذب ليس الطيور فقط بل والبشر
أيضا الذين سحروا من شيء من متعلقاته :الريشة التي سقطت منه ذات ليلة قمرية.
وهنا ،بعد أن رم���ى الهدهد حجرا في ماء حياة الطيور الراكد ،تبدأ ردود فعل الطيور ،من
طيور تؤثر البقاء في الحال ،فأخذ "كل طير يختلق األعذار للتخلف عن المس���ار" ،إلى طيور
تستجيب فتبدأ الرحلة ،رحلة الخالص الجمعي الطائر.
ومن خالل اس���تعراض أع���ذار الطيور التي تأل���ف األمر الواقع ،نرى عدة مس���تويات من
الطيور-البشر ،حيث تقوم الكاتبة بما يشبه التحليل النفسي-االجتماعي لها.
تبدأ بش���خصية الطاووس ،الذي ال يخفي طمعه في الس���لطان ،كونه األجمل ،ويرد عليه
الهدهد منتقدا غروره الذي سيكون نهايته ،ويطلب منه" :اترك النظر في المرآة إلى حين،
وامعن النظر في مرىة نفسك."..
تلي ذلك شخصية البلبل الولهان ،المعشوق الذي ال يرى معشوقا مثله" ،فالوردة الحمراء
تضح���ك لي وح���دي ،"..فيكون نقد الهدهد ل���ه بأن "جمالها يأفل ،ال ي���دوم" و"اترك وردة
الصباح ،فإن حبها مقرون باأللم والجراح".
أما الببغاء ،الذي الف القفص الذهبي والشهد وماء الورد ،فكان رد الهدهد" :ال تكن طيرا
معتقال".
وتأت���ي الرابعة ،البطة بع���د الببغاء بعذرها "هل من عاقل يت���رك رزقا مضمونا في الماء،
ليالحق س���رابا مجهوال في الصحراء؟" ،فيفاجئها الهدهد" :كم من جدول ونهر وبحر ّ
غدار،
ّ
المكار ،الذي تكمن في ّ
طياته األخطار".
ابتلع في جوفه األنفار ،فاحذر هذا الصديق
ّ
وال���در ،"..حيث
أم���ا الخامس���ة ،فهي الحجل���ة ،التي ال تس���تطيع التضحي���ة "بالياقوت
يستنهضها الهدهد" :اتركي القشور وانظري للجوهر ،جوهر النفس ال جوهر المظهر".
في حين يكون عذر ش���خصية الصقر "مالزم ذراع السلطان" ،بأنه ال يفارق السلطان والذي
ال يراه الهدهد غير "أس���ير الملك وسجين القصور" ،محذره" :أن السلطان قد يستبدلك في
أي لحظة".
آخر الش���خصيات كانت شخصية البومة ،التي تقدم هويتها " :اعتزلت المنازل والسكان،
واخت���رت الخراب بدل العمران" ،والتي ينتقدها الهده���د وينصحها" :انطلقي في الفضاء
الرحب وشقي الغمام ،إلى النور حيث الرفق والمحبة والوئام".
وبذلك ،فقد تم تقديم سبعة نماذج من الطيور التي اتفقت مصالحها مع بقاء الحال على

ما عليه؛ فكل طائر هنا يرمز إلى صنف معين من الكائنات ،الطيور والبشر.
أم���ا بقية جمهور الطيور-الش���عب ،فكان خالصهم معا ،حيث أخ���ذوا بنصيحة الهدهد،
الس���فر إلى "العدل والحكمة واإلحس���ان" ،حيث يخبرهم بأن لذلك ضريبة" :الرحلة إلى جبل
قاف شاقة وبعيدة ،فيها األهوال والمخاطر الكثيرة".
ورغم ذلك فإن الرحلة ضمت الصنفين معا ،النماذج السبع األولة وبقية الطيور.
أثناء الرحلة-السفر ،تتكشف معادن الطيور ،فليست كلها متشابهة أيضا ،وهي معرضة أيضا
للت���ردد وإيثار الخالص الفردي ،حيث تعرض الكاتب���ة لنماذج هنا :بعضها تعب ورجع ،بعضها
ابتعد عن الطريق فضاع وهلك ،وبعضها اقتتل على حبة القمح ،وبعضها أغرتها عجائب الطريق
فانشغلت بها " ،فثالثون طيرا فقط هي التي صمدت من آالف األعداد التي اعتزمت".
تصل الطيور جبل قاف الش���اهق زمردي اللون الذي تتمايل فيه األش���جار ،فتبدأ عملية
البحث عن العنقاء ،متسائلين" :أسرابا كانت رحلتنا أم هباء؟"
وهنا ،تكون المفاجأة ،فال عنقاء هنا ،ولكن هنا انكشاف النفس:
"تجمعت الطيور الواهنة وقت المساء،
عند ضفاف بحيرة متأللئة لتروي الظماء،
وحين دنت لتأخذ قسطا من الماء،
الح لها بين تموج القمر والظلماء
ظل طير عظيم يشبه العنقاء،
وعندما تمعنت الطيور في الصورة المنعكسة على وجه الماء،
تجلت الحقيقة واضحة كنور السماء.
كأن حجابا قد كشف ،فتبدد العماء،
كأن ظال قد فني في شمس الضياء.
عندئذ أدركت المجموعة أن الرحلة الشاقة لم تكن هباء،
وأنها قد وجدت ضالتها بعد كل هذا العناء".
الصدمة:
هنا ،بعد هذه الرحلة ،يأتي سفر الطيور-الناس داخل نفوسهم:
تكتش���ف النماذج الس���بعة عللها وعقدها :الطاووس ،والبلبل ،الببغاء ،والبطة ،والحجلة،
والصقر ،البومة ،فيجد كل نموذج أن السفر قد حرره من أوهامه:
"عندئذ ادرك الرفقاء ان الضالة المنشودة
ال تقطن في األقاصي المجهولة،

انما الكنز النفيس
هو فضائل داخل النفس دفينة،
وبرحلة صعبة داخل نفوسهم
انكشفت هذه الجواهر الثمينة".
لذلك ،فإن خالص الطيور-البشر يأتي من داخل كل نفس ،وليس من طير عظيم أسطوري،
أو غيبي يس���كن بعي���دا ،في الخارج .إنها دعوة فكرية وأخالقية للب���دء بالتغيير من الذات
الفردية والجمعية.
الرمزية:
أبدعت الش���وا في اس���تخدام الرمزية ،من خالل الحديث على ألس���نة الحيوان ،والتي تم
اس���تخدامها في التراثين العربي والعالمي .وقد أبدعت الش���وا في االس���تخدام المزدوج
للرمزي���ة الجزئية والكلية ،من خالل المدلوالت المختلفة التي تكونت منها اقصة ،في حين
كان الرمز الفكري الكلي متمثال في تصوير الخالص الجمعي والفردي ،من خالل اكتش���اف
النفس.
أما الطيور السبعة المذكورة :الطاووس ،والبلبل ،الببغاء ،والبطة ،والحجلة ،والصقر ،البومة،
فهي تدل على ش���خصيات إنس���انية تعيش في جميع األزمنة ،عاش���ت وتعيش وستظل
تتكرر ،من خالل إعادة إنتاجها في ظل نظم حكم تتوافق معها.
ويمكن عقد عالقة بين الطيور والش���خصيات البش���رية ،فالطاووس البشري يعيش بيننا
ويخت���ال بما لديه ،ويتوقع دوما اإلعجاب ،والبلبل البش���ري هو م���ن يعتقد أن كل ما جميل
مخلوق له وحده ،أما الببغاء البش���ري فهو اإلعالم الموجه ،والبطة هي نوع معين من أغنياء
الحروب واالنفتاح ،إنهم "القطط الس���مان" ،ولربما تكون الحجلة البشرية صنفا يستمتع به
الحكام ،في حين يمثل الصقر البش���ري القوة الحديدية التي يحكم بها المس���تبدون ،أما
البومة البشرية فتمثل المنعزلين أنى كانوا ،لعلهم صنف يكره الحياة وتجددها.
اللغة:
استخدمت لغة جميلة وواضحة ،مستخدمة السجع جماليا ،دون أن يسطو على المضمون،
ّ
وقد نوعت بين القوافي ،حيث بدت النصوص كالش���عر الح���ر ،أو المنثور؛ فالنص المكثف
فيه من الش���عرية والش���اعرية ،بالرغم من أنه نص فكري يتحدث عن الخالص الفلس���في
ّ
تاريخي ،أو
لإلنس���ان .ولربما استخدمت هذا األس���لوب التراثي بدافع وضع القراء داخل جو
بدافع تشجيعنا للعودة إلى نص العطار.
سفر النص:
أخت���م بما ابتدأت به" :إنما هذه األس���فار كلها قناطر وجس���ور نعبر عليه���ا إلى ذواتنا
وأنفسنا  ،"...التي استخلصها ابن عربي بعد طول تجواالته في األرض والكتب ونفسه.
تمثلت فكرة النص في آخر القصة" :عندئذ ادرك الرفقاء ان الضالة المنش���ودة ،ال تقطن
في األقاصي المجهولة...،انما الكن���ز النفيس هو فضائل داخل النفس دفينة" ،وليس من
األدب والخيال والعمق إيرادها هكذا بشكل مباشر ،بل ال ّبد أن تأتي في ظل سياق قصصي
ما ،ليكون وصولها عميقا ،كونه يأتي من خالل تجربة وتجريب .وهو كما في النص كما في
الس���فر أيضا ،أي عبر "رحلة صعبة داخل نفوسهم انكشفت هذه الجواهر الثمينة ،".حيث
أن السفر ّ
يعمق فكر اإلنسان وشعوره.
إنه هنا سفر النص األدبي ،ونص السفر ،وسفر النفس في األرض والسماء والنفس.
يذكر أن القصة حازت القصة على جائزة الشيخ زايد للكتاب .وقد صدرت عن دار الساقي-
بيروت .2009
الرسم:
للفنانة البريطانية فانيسا هودجكينسون،أدخلتنا الرسامة إلى األجواء التراثية ،وأفردت
لكل طائر رس���ما ،مستندة إلى األسلوب الزخرفي القديم ،باختيار اللون الذهبي ،والنباتات،
والشكل الثماني المحيط باللوحات.
درست هودجكينسون تايخ الفن ،اختبرت الحياة العربية واإليرانية ،من خالل رحلة تعلم
للغة العربية.
• استوحت الكاتبة النص من المنظومة الشعرية "منطق الطير" للشاعر الفارسي الصوفي
ّ
فريد الدين العطار الذي عاش في نيسابور في إيران مطلع القرن الثاني عشر الميالدي.
• جبل قاف ،أش���ارت الكاتبة أنه ذك���ر في كتابي :عرائس المجالس ومعج���م البلدان لياقوت
ّ
الحموي.
• العنق���اء ،:ورد ذك���ره في "منطق الطي���ر" للعطار ،وورد في كت���اب" :عجائب المخلوقات
وغرائب الموجودات" للقزويني ،وفي كتاب" :؟إخوان الصفا وخالن الوفا".

نقطة ضوء
مشوار عشقي
وكيدار طويل ،أليس كذلك؟
حسن خضر
يلتقي سعوديون وإس���رائيليون ،وتتوفر أشرطة عن لقاءات
ً
في ندوات مش���تركة (األمير تركي الفيصل ،مثال) ،ويظهر ،من
وقت إلى آخر ،س���عوديون للكالم في الموضوع (عس���كري سابق
ً
يدعى عش���قي ،مث�ل�ا) وثمة تحلي�ل�ات كثيرة ح���ول "تقارب"
سعودي وخليجي ـ إسرائيلي.
ّ
ال بأس .ولكن أحدًا ال ُيكلف نفس���ه عن���اء التفكير في موقف
اإلس���رائيليين من "التقارب" ،وغالبًا ما يتجلى األمر في وسائل
اإلعالم العربي���ة إما بإدانة المش���اركين ف���ي فعاليات كهذه،
وال���دول التي يمثلونها ،أو بالتجاهل من جانب وس���ائل اإلعالم
التابعة لل���دول المعنية ،وال يندر من حي���ن إلى آخر أن ينخرط
"ليبرالي" من هنا أو هناك في عزف منفرد عن فضائل الس�ل�ام،
و"غب���اء العرب" ،الذين أنفقوا س���بعة عقود في حروب خاس���رة،
وسمحوا لطغاة ومغامرين وضعوا قناع فلسطين على وجوههم
بإنشاء أنظمة استبدادية أحرقت األخضر واليابس.
وال ب����أس ،أيضًا ،ففي كل ما قيل جان����ب من الحقيقة .ولكن
الحقيقة ،إذا كان ثمة من ش����يء كهذا ،ال تحتمل التبس����يط،
وال تتجل����ى إال بوصفه����ا ُمركبًا من عناص����ر مختلفة ،وحقائق
فرعي����ة ،ومن منطوق ومس����كوت عنه ،وهي في حالة س����يولة
دائمة نتيجة ّ
تبدل عالقات ّ
القوة ،وما لها من أثر مباش����ر على
المعرفة واإلنشاء.
ولنق����ل إن جانب����ًا من المس����كوت عن����ه يتمثل ف����ي نظرة
اإلس����رائيليين إلى "التقارب" ،و"التع����اون" ،وما قد ينجم عن
كليهم����ا من "حلف" محتمل ،و"س��ل�ام" فصيح .وثمة ،في هذا
الصدد ،مرافعة كاشفة نش����رها الدكتور مردخاي كيدار ،في
أواخر كانون األول الماضي بعنوان "عش����ر نصائح إلس����رائيل
في التفاوض مع الس����عودية والعالم العربي" .المذكور خدم
ربع قرن في الجيش اإلس����رائيلي ،ويعم����ل في الوقت الحاضر
ً
زميال مشاركًا في معهد بيغين ـ سادات لألبحاث .وفي تقديم
المرافعة توضيح أن كلمة الس����عودية تعني كل دول الخليج،
وجوه����ر مرافعته وبكلماته" :لن تدفع إس����رائيل ثمنًا مقابل
الس��ل�ام ،وتمد يدها َلم ْن يريد العيش بسالم معها ،فهذا كل
ما يحصل عليه".
المذك���ور يتبن���ى قناع���ات أيديولوجية "يمينية" ،حس���ب
التعبي���رات اإلس���رائيلية الش���ائعة ،وبالنظر إل���ى خصوصية
تعبيرات من ن���وع "اليمين" و"اليس���ار" في الحقل السياس���ي
اإلس���رائيلي ،يفقد م���ا يندرج ف���ي تعبيرات كه���ذه قابليته
للقي���اس والتعميم مقارنة بتعبيرات مش���ابهة في دول أخرى.
فاليميني اإلس���رائيلي قد يتبنى قناع���ات ليبرالية ،تمامًا ،في
الحقلين االقتصادي واالجتماعي ،واليس���اري قد يتبنى قناعات
متش���ددة ،تمامًا ،في الحقل السياسي .وغالبًا ما تضيق الفجوة
ّ
بين االثنين كلما تعلق األم���ر "باألمن" ،فال يختلف االثنان على
الغاية بل على الوسيلة.
لذا ،ثمة ما ُيب���رر القول :إن مرافعة كي���دار تتجاوز تصنيف
ُ ّ
"اليميني" و"اليس���اري" ،والصقور والحمائم ،وأنها تمثل عقلية
سائدة ال تش���كو ندرة النفوذ لدى اإلس���رائيليين ،مع اختالف
الحساس���يات اللغوي���ة والسياس���ية .فم���ا ينقص م���ن جرعة
الدبلوماسية في كالم هنا ،قد يجد ما ُي ّ
عوضها في كالم هناك.
ومع ذلك ،ال ينبغي االستنتاج أن واقعًا كهذا ّ
يتكون من متآمرين
يتقاسمون األدوار ،فالحياة والسياسة أكثر تعقيدًا من تبسيط
كهذا بكثير .وبهذا نصل إلى النصائح العشر ،وثوابت إسرائيل
التفاوضية ،بالحرف تقريبًا ،مع قدر من اإليجاز:
ً
أوال :الس���عوديون ال يريدون السالم ،كل ما يريدونه مساعدة
إسرائيل لهم في مجابهة إيران .وبمجرد انتهاء الخطر ،حتى لو
كان الثمن حربًا إس���رائيلية ـ إيرانية ُمكلفة ،فليس من المؤكد
أن تظل العالقة مع الرياض سلمية.
ثاني���ًا :إس���رائيل باقي���ة ،وعضو ف���ي المجتم���ع الدولي منذ
س���بعة عقود ،ويمكن أن تستمر س���بعة آالف عام دون سالم مع
السعودية ،ولديها الوقت الكافي ،وعليها أن تتذكر أن السالم
مع السعودية لن يحل مشاكل الشرق األوسط ،فالسالم مع مصر
واألردن لم يحل تلك المشاكل ،أيضًا.
ثالثًا :ال صلة للس�ل�ام مع الس���عودية بأي موضوع آخر ،خاصة
الفلسطيني.
رابعًا :إذا طرحت الس���عودية موضوع الفلس���طينيين ،فعلى
ً
إسرائيل القول :إذا أردتم مس���اعدة الفلسطينيين فعال فابنوا
لهم المدن والبلدات في السعودية ،ونحن نساعدكم بخبرتنا في
بناء مجتمعات جديدة .وكل اقتراح آخر من جانب الس���عوديين
ينبغي أن ُيقابل بانسحاب إسرائيل من المفاوضات.
خامس���ًا :تعترف إسرائيل بنظام آل سعود في مكة والمدينة
(يالح���ظ كي���دار أن العائلة ليس���ت م���ن الحجاز ب���ل من نجد)
مقابل اعتراف الس���عودية بالق���دس كعاصمة تاريخية وأبدية
إلس���رائيل .وتقبل إسرائيل أن تصف السعودية نفسها كدولة
إسالمية مقابل اعتراف الس���عودية بإسرائيل كدولة يهودية
تخص الشعب اليهودي .وتعترف إسرائيل آلل سعود بالعيش
في أي م���كان من الس���عودية مقابل اعتراف الس���عودية بحق
الشعب اليهودي بالعيش ،في إس���رائيل ،ما بين النهر والبحر.
ويلتزم الطرفان بعدم تحريض أحدهما ضد اآلخر.
سادس���ًا :تقبل إسرائيل بوجود سفارتها في أي مكان يختاره
الس���عوديون ،وفي المقابل يقبل هؤالء بوجود س���فارتهم في
م���كان تختاره إس���رائيل ،أي ف���ي القدس .وهذه مس���ألة مبدأ،
وإذا نقل الس���عوديون س���فارتهم إلى مكان آخر ،دون موافقة
إسرائيل ،يصبح السالم بين الطرفين الغيًا.
س���ابعًا :ال ُي ّ
صوت طرف ضد اآلخر في المحافل الدولية ،ولهما
حق االمتناع عن التصويت.
ثامن���ًا :يج���ب إبق���اء األميركيي���ن واألوروبيين خ���ارج طاولة
المفاوضات ،ألن هؤالء يمكن أن يضغطوا على إسرائيل لتقديم
تنازالت في الموضوع الفلس���طيني .وتحتفظ إسرائيل لنفسها
بحق االنسحاب من المفاوضات في أي لحظة.
تاس���عًا :ال تقبل إس���رائيل ضمان���ات دولية مقاب���ل مطالب
سعودية.
عاش���رًا :السالم يش���مل التطبيع على كل المس���تويات .وفي
ُ
الملحق األمن���ي التفاقية الس�ل�ام :يلتزم الس���عوديون بعدم
مساعدة طرف ثالث ضد إسرائيل ،وال تلتزم إسرائيل بمهاجمة
ّ
بلد ال يهدد أمنها مباش���رة ،وعليه���ا أال توقع اتفاقًا دفاعيًا مع
السعودية.
انتهت المرافعة ،بكل ما في الس���طور ،وتحت الس���طور ،وبين
السطور .مشوار عشقي وكيدار طويل جدًا ،أليس كذلك؟

