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صريع الغواني 

ــــى جـــولـــة ــــه  الــــرئــــيــــس ان
ـــة فـــــي امـــيـــركـــا  ـــي ـــب ـــدري  ت

ــر فـــي مصر   ــث ــن  املــلــتــقــى الــثــانــي لــقــصــيــدة ال

املتشددون يحكمون قبضتهم على األنشطة الثقافية في السعودية

 استضاف برنامج القيادة للزوار الدوليني التابع لدائرة الشؤون 

الــتــعــلــيــمــيــة والــثــقــافــيــة (اي ســـي ايــــه) الــتــابــعــة لــــــوزارة الــخــارجــيــة 

األميركية بترشيح من  «القبس» الزميل فاضل الرئيس ومجموعة 

من رسامي الكاريكاتير في الشرق األوســط لتعزيز دائــرة التفاهم 

التبادل  الــواليــات املتحدة والبلدان األخــرى من خــالل  املتبادل بني 

التعليمي واملهني والثقافي.

وكان البرنامج منظما من قبل تشارلز غراهام املسؤول املباشر 

لــلــبــرنــامــج وديـــبـــورا دابــراوســكــي املــديــرة األولــــى لــلــبــرنــامــج، حيث 

والــشــرق  افريقيا  مــن  الكاريكاتير  رســامــي  مــن  مجموعة  اخــتــيــرت 

كاريكاتير  رســام  الجزائر  من  األوســط، منهم عبدالباقي بوخليفة 

جـــريـــدة الـــشـــروق الـــيـــومـــي، وشـــاهـــني مـــعـــراج مـــن الــبــحــريــن رســـام 

كاريكاتير جريدة الوطن، وهاني شمس من مصر رسام كاريكاتير 

جــريــدة اخــبــار الــيــوم، وســعــد عــبــدالــوهــاب املــهــنــدي مــن قطر رســام 

كاريكاتير في جريدة الوطن القطرية، وعماد بن حميدة من تونس 

بروفيسور ورسام كاريكاتير في جريدة فرنسية تصدر في تونس، 

باالضافة إلى فاضل الرئيس من الكويت. قام الرسامون بعدد من 

الــزيــارات منها زيـــارة إلــى متحف نــيــوزيــوم، وهــو املتحف الوحيد 

ليشاهدوا  الكواليس  خلف  الـــزوار  يــأخــذ  الـــذي  لألخبار  التفاعلي 

الــواشــنــطــن بوست  كيف تصنع األخــبــار وملــــاذا، وزيــــارة لصحيفة 

الحائز  الكاريكاتيرية  الرسوم  التقوا مع توم توليس محرر  حيث 

جائزة بوليتزر في الرسوم الكاريكاتيرية. 

كــمــا الــتــقــى الــرســامــون الــدكــتــور مهند ايـــه الــصــالــحــي خبير في 

العالم العربي قسم افريقيا والشرق األوسط في مكتبة الكونغرس، 

حيث استعرض املجموعات التي تقتنيها املكتبة  من صور وخرائط 

ومطبوعات ورسومات وصحف ومجالت ومقطوعات موسيقية 

كــمــا الــتــقــوا د. روبــــرت روســيــل املــديــر الــتــنــفــيــذي لشبكة حقوق 

مصالح  ترعى  شعبية  منظمة  وهــي  الدولية  الكاريكاتير  رسامي 

رســـامـــي الــكــاريــكــاتــيــر الــســيــاســي. وقـــابـــلـــوا الــعــديــد مـــن الــفــنــانــني 

ورسامي الكاريكاتير البارزين على املستوى العاملي، مع املشاركة 

الكاريكاتير والسخرية الثارة  اآلراء حول استخدام رسم  في طرح 

مشاعر القارئ. 

واجتمعوا في مكتبة ابحاث الكاريكاتير بجامعة والية اوهايو 

الوطنية  الهوية  الكاريكاتير االفتتاحي في تشكيل  ملناقشة تطور 

األمــيــركــيــة،  واملــكــتــبــة تــســلــط األضـــــواء عــلــى الــقــوة الــضــخــمــة التي 

يملكها رسامو الكاريكاتير في تشكيل الرأي العام. 

وقد حضر الرسامون املؤتمر السنوي للنقابة األميركية لرسامي 

مصالح  عــن  بــالــدفــاع  مختصة  مهنية  جمعية  وهــي  الكاريكاتير، 

اعضائها ورسامي الكاريكاتير.

وفـــي الــخــتــام كـــان االجــتــمــاع مــع مــوظــفــني مــن وزارة الــخــارجــيــة 

التقييم  اي) الجــراء  اي  (اي  الــدولــي  التعليم  األميركية ومــن معهد 

في  املستقبلية  التطبيقات  ومناقشة  البرامج  ومراجعة  الختامي 

الــبــروجــكــتــور وشرحها  مــن خـــالل  الــلــوحــات  مجتمعاتنا وعـــرض 

الرئيس عن  فاضل  الفنان  ولقد شــرح  الفندق،  قاعة  فــي  للحضور 

اعماله ورسوماته الكرتونية ملدة 10 دقائق، ثم تحدث عن الكويت 

انها دولة  لديها دستور وبرملان ولديها حرية في الرأي والتعبير 

يكفلها الدستور الكويتي. 

القاهرة - القبس:

الثاني  للملتقى  التحضيرية  اللجنة  قـــررت 

لقصيدة النثر، دعوة عدد من الشعراء املصريني 

والعرب للحضور واملشاركة فى فعاليات امللتقى 

املــقــبــل، وتستضيفه  الـــــذي ســيــعــقــد فـــى مـــــارس 

الصحفي عالء  الكاتب  الثقافية برئاسة  اللجنة 

ثابت فى نقابة الصحافيني.

و الشعراء املدعوون للمشاركة هم: 

مـــن مـــصـــر: مــحــمــد صـــالـــح، مــحــمــد فـــريـــد أبــو 

سعدة، حلمي سالم، رفعت سالم، أحمد زرزور، 

عزمي  منصور،  علي  قنديل،  فاطمة  طــه،  أحــمــد 

عبد الوهاب، عماد أبو صالح، عالء خالد، عماد 

فــــؤاد، إبــراهــيــم داود، هـــدى حــســني، أمـــل جــمــال، 

مــحــمــد مــتــولــي، تــامــر فــتــحــي، مــحــمــد أبــــو زيـــد، 

جرجس شكري، ميالد زكريا، كريم عبد السالم، 

يــاســر شعبان،  عــطــا،  علي  السميع،  عبد  فتحي 

مــصــطــفــى عــــبــــادة، يـــاســـر الـــــزيـــــات، يـــاســـر عــبــد 

اللطيف، جيهان عمر، وأسامة الحداد.

الــســالمــي، محيي  املــقــري، أحمد  اليمن: علي   

الدين جرمة، ابتسام املتوكل، فتحي أبو النصر، 

نوال الجوبري، نبيل سبيع، ومحمد الشيباني.

الــدمــيــنــي، محمد خضر،  : محمد  الــســعــوديــة 

إبــراهــيــم زولــــي، حليمة مظفر ومــيــادة زعـــزوع، 

ومها السراج.

األردن: حسني جلعاد وأمجد ناصر .

 سلطنة عمان: سماء عيسى، زاهــر الغافري، 

إسحاق الهاللي، وسيف الرحبي. 

 سوريا : منذر مصري، مــرام املصري، لقمان 

ديركي، محمد فؤاد، وعمر قدورة. 

 لــيــبــيــا : مــفــتــاح الـــعـــمـــاري، فــاطــمــة مــحــمــود، 

سمير أبو زيد، وعمار النجار.

 العراق: محمد مظلوم، باسم املرعبي، نصيف 

الــنــاصــري، صـــالح حــســن، أحــمــد عــبــد الــحــســني، 

وخالد مطلق. 

 املــغــرب : عزيز أزغـــاي، حسن نجمي، ياسني 

عدنان، عبد اإلله الصالحي، طه عدنان ووساط 

مبارك.

لــبــنــان: عــبــاس بــيــضــون، يــوســف بـــزي، عبده 

عـــنـــايـــة جــــابــــر، وســــــوزان  يــحــيــى جــــابــــر،  وازن، 

عليوان

فلسطني: زكريا محمد ووليد خازندار 

الجزائر: أبو بكر وزمال 

وبـــذلـــك تـــكـــون قـــد تـــكـــررت مـــشـــاركـــة عــــدد من 

الشعراء الذين شاركوا في امللتقى األول لقصيدة 

الـــنـــثـــر، ومــنــهــم عــلــي مــنــصــور وفـــاطـــمـــة قــنــديــل 

وعزمي عبد الوهاب وياسر الزيات وعلي املقري 

ومحمد  جرمة  الدين  ومحيي  السالمي  وأحمد 

خضر وعزيز أزغاي. وترسل اللجنة التحضيرية 

الفترة  في  العرب  للمدعوين  الرسمية  الــدعــوات 

املـــقـــبـــلـــة عــــن طـــريـــق الـــلـــجـــنـــة الـــثـــقـــافـــيـــة بــنــقــابــة 

الــصــحــافــيــني، كــمــا تــفــتــح الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة 

الباب للراغبني في الحضور واملشاركة بالترتيب 

مع منسق املؤتمر الشاعر صبحي موسى.  

كثر  ســـعـــوديـــون  يــحــب  أ-  ب.  أ.   - الــــريــــاض 

املـــوســـيـــقـــى والـــســـيـــنـــمـــا، لـــكـــن الــــغــــاء مــهــرجــان 

القاطع  بالرفض  هــؤالء  ــر 
ّ
ذك السينمائي  جــدة 

الثقافي من قبل رجال  الترفيه  النوع من  لهذا 

قوي  بنفوذ  يتمتعون  الذين  املتشددين  الدين 

في اململكة املحافظة. وال يبدو ان رجــال الدين 

هــــــؤالء مـــســـتـــعـــدون لـــلـــتـــراجـــع. وهــــــذا مــــا اكــــده 

الــغــاء املــهــرجــان فــي الــلــحــظــة االخـــيـــرة بــالــرغــم 

مــن حــصــولــه عــلــى الــتــرخــيــص الــــالزم فــي وقــت 

سابق.

وتعليقا على الغاء املرجان، قال السينمائي 

مـــحـــمـــود صــــبــــاغ «كــــنــــا نــــأمــــل ان تـــــــؤدي هـــذه 

الــــتــــظــــاهــــرات الـــثـــقـــافـــيـــة مـــثـــل مــــهــــرجــــان جـــدة 

في  الخليجية  السينما  ومهرجان  السينمائي 

وصلتنا  التي  الرسالة  لكن  تغيير،  الــى  الخبر، 

هي ان الوقت لم يحن بعد».

ومـــرة جــديــدة تــبــدو الــســعــوديــة مختلفة عن 

الدول العربية االخرى. فالنجم السعودي الكبير 

مــحــمــد عــبــده يــحــيــي الــحــفــالت فـــي دول عربية 

كثيرة، وانما ليس في بلده السعودية.

وشكل الغاء مهرجان جدة صدمة للكثيرين، 

ال ســيــمــا ان االمــــر بـــااللـــغـــاء صــــدر بــعــد يــومــني 

مـــن حــصــول املــهــرجــان عــلــى الــتــرخــيــص الـــالزم 

مــن بلدية جــدة فــي اطـــار مــهــرجــان «جـــدة غير» 

الصيفي. 

ويأتي ذلــك بالرغم من االمــال التي انتعشت 

أخــيــرا فــي امــكــانــيــة تحقيق مــزيــد مــن االنــفــتــاح 

السينمائي  الــثــقــافــي، ال ســيــمــا  املــســتــوى  عــلــى 

خصوصا بعد عرض فيلم «مناحي» السعودي 

الذي انتجته روتانا، في جدة والرياض.

«وروتــــانــــا» الــتــي يملكها االمــيــر الــولــيــد بن 

طــــالل ابــــن اخ الــعــاهــل الـــســـعـــودي عــبــدالــلــه بن 

عبدالعزيز، هي الراعي الرئيسي ملهرجان جدة 

طــوال  يمتد  ان  يفترض  كــان  الـــذي  السينمائي 

اسبوع ويتضمن عــرض مئات االفــالم الطويلة 

والــقــصــيــرة. وكــــان االمــيــر الــولــيــد قــد تــوقــع في 

فبراير املاضي ان تنتشر في نهاية االمر صاالت 

السينما واملسارح في السعودية.

لكن الفرق املوسيقية املحلية ما زالت ممنوعة 

مـــن تــقــديــم املــوســيــقــى اال فـــي االطـــــار الــخــاص، 

واملبدعون عموما يواجهون شتى انواع الحظر 

والحواجز.

وللمرة االولى، لم يتضمن مهرجان عسير في 

جنوب البالد لصيف 2009 اي حفل موسيقي.

وفي مايو املاضي، الغي حفل ملغنية االوبرا 

وترعاه  للنساء  كــان مخصصا  بــوالرد  ايزابيل 

السفارة الفرنسية، لكنه حصل اخيرا على االذن 

الـــالزم بعد مــفــاوضــات شائكة مــع رجـــال الدين 

واملــســؤولــني، وذلـــك بحسب شــخــص شـــارك في 

تنظيم الحفل.

وهــــذا الــشــهــر، اوقــــف حــفــل مــوســيــقــي خــاص 

بعنوان «ميدنايت اكوستيك» في احد املجمعات 

عــنــدمــا وصلت  لــالجــانــب  املــخــصــصــة  السكنية 

الشرطة الدينية الى مدخل املجمع. وقد تبني ان 

نصف املشاهدين الخمسمائة كانوا سعوديني.

وهذه السلسلة من االنتكاسات القت بظاللها 

على االمال التي نشأت بعد وصول امللك عبدالله 

الى سدة الحكم في 2005، خصوصا ان صورته 

ارتبطت باالنفتاح.

واقـــصـــى الـــعـــاهـــل الـــســـعـــودي عـــن الــحــكــومــة 

مطلع الــعــام عــددا مــن العناصر املــتــشــددة. لكن 

املؤسسة الدينية نجحت على ما يبدو في رسم 

خط احمر امام السينما واملوسيقى، وخصوصا 

عبر اصدار الفتاوى.

ومن الفتاوى ما اعتبر ان «املشاركة في عرض 

يعرض  مــا  غالبية  الن  ممنوعة   (...) سينمائي 

مــلــهــاة تــــؤدي الـــى الــفــوضــى»، وان «املــوســيــقــى 

وسائر عناصر الترفيه هي من عمل الشيطان».

لــكــن الـــســـعـــوديـــني لــيــســوا بــعــيــديــن ابـــــدا عن 

الساحة الفنية وهم على تماس كبير مع الفنون. 

وقال فنان سعودي فضل عدم الكشف عن اسمه 

«عـــنـــدمـــا يــغــنــي مــحــمــد عـــبـــده فــــي الـــقـــاهـــرة او 

بيروت، يكون الجمهور بغالبيته سعوديا».

وبـــوســـع الـــســـعـــوديـــني مـــشـــاهـــدة الــتــلــفــزيــون 

وافـــــــالم الـــفـــيـــديـــو. ويــــقــــول مــــــازن حـــايـــك مــديــر 

التسويق في مجموعة «ام بي سي» التلفزيونية 

الــســعــوديــة ان املــمــلــكــة هــي «اكــبــر ســــوق» لهذه 

املــنــتــجــات االعــالمــيــة غــيــر املــوجــهــة للسعودية 

باالساس.

معرض هواة التراث .. تاريخ في كامل حيويته
 كتب مهاب نصر:

«املقتنيات جعلتني أنظر إلى تاريخ الكويت و 

تاريخ أي دولة أخرى من منظور مختلف، وحني 

أسافر أحترم التاريخ املادي للدولة الذي يعطيك 

صـــورة عــن حــيــاتــهــا االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة» 

بـــهـــذه الـــعـــبـــارة يــفــســر املــقــتــنــي حــســن أشــكــنــانــي 

التراثية،  املقتنيات  جمعه  وراء  الخاصة  الرسالة 

اإلنــســان  يــد  صنعته  فيما  الحياة  تنتفض  حيث 

يـــومـــا لــيــحــمــل كـــل رمــــــوزه وعـــالقـــاتـــه االنــســانــيــة 

الــذي يعيش فيه.  واالجتماعية، في إطــار العصر 

بــهــذا املــعــنــى يــكــون املــعــرض الــــذي افــتــتــح  االحــد 

املـــاضـــي بــمــتــحــف الــكــويــت الــوطــنــي لـــهـــواة جمع 

التراث و العمالت والوثائق قد حقق جانبا كبيرا 

مـــن غــايــتــه. املـــعـــرض الـــــذي بــــدا غــنــيــا  بــمــشــاركــة 

خمسة  من املقتنني افتتحه املهندس علي اليوحة 

أمني عام املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

بالنيابة.

الرسمي والعادي

رسالة شكر من ملكة األردن دينا عبد الحميد 

إلى الشيخ عبد الله السالم الصباح، بجوار أخرى 

من الخياط الهندي غالم محمد إلى الشيخ أحمد 

وهــو عشر  ســداد حسابه  يطلب  الصباح  الجابر 

روبيات ونصف روبية، وأول روبية دخلت الكويت 

في عهد امللك وليم الرابع ( 1840-1835) واسطوانة 

ي الولف راح» .. يتساوى 
ّ
لحضيري أبو عزيز  «من

املتنوعة  املقتنيات  عــبــر  يستيقظ  وهـــو  الــتــاريــخ 

التي قدمها املقتنون جمال الرفاعي  ورائد العشي 

أشكناني ورضــا  العتيبي وحــســن  الــعــزيــز  وعــبــد 

الـــعـــوضـــي. فــفــي كـــل ركــــن يــقــبــع جـــانـــب مـــن حــيــاة 

تنقذ نفسها من النسيان حيث يتجاور الرسمي 

للبسطاء  اليومية  للحياة  العادي و يصبح ما  و 

شاهدا معادال للوثيقة التاريخية . 

معروضات الرفاعي تمثلت في مجموعة نادرة 

مـــن الـــرســـائـــل الــشــخــصــيــة واملـــكـــاتـــبـــات الــخــاصــة 

وكــشــوف الــحــســاب الــتــي تــبــرز طبيعة املــعــامــالت 

املالية. أما عبد العزيز العتيبي فقدم مجموعة من 

املسكوكات الفضية والعمالت التذكارية الصادرة 

عن البنك املركزي الكويتي. والطريف تلك العمالت 

روبية  ـ  البنت  أم  «روبــيــة  الشعبية  األســمــاء  ذات 

صــلــعــة ـ روبـــيـــة أم صــنــم ـ روبـــيـــة الـــولـــد ـ روبــيــة 

الـــشـــايـــب» وهــــي تــؤكــد الــتــوجــه الــكــويــتــي الــقــديــم 

التجارية  الهندية والعالقات  الجزيرة  قبالة شبه 

معها. أما مجموعة رائد العشى فكانت مجموعة 

نـــادرة مــن الــعــمــالت العربية الــتــي يــعــود بعضها 

العصر  إلــى  الهجري وبعضها  الثاني  القرن  إلــى 

اململوكي، وكذلك مجموعة من العمالت واالختام 

االسطوانية من بالد الرافدين وأخرى من األختام 

مستوحاة  كريمة  أحجار  إلــى  إضافة  الفرعونية، 

أشكالها من الطبيعة. 

تـــاريـــخ آخــــر تــعــرضــه مــجــمــوعــة الــســيــد رضــا 

العوضي و كلها من الهواتف القديمة والكاميرات 

النادرة و «البشتختات» مختلفة الصنع، بعضها 

مازال يحمل اسطوانات ملطربني من األجيال األقدم 

للمطرب سيد أحمد سجلت  يا طير»  «مــّري  مثل 

في استديوهات بوزيد. 

أما مجموعة حسن أشكناني فتأتي طرافتها من 

كونها اعتمدت ـ كما قال ـ على مفردات استهالكية 

بسيطة، زجــاجــات مــيــاه غــازيــة، كــامــيــرات، صــور 

فــوتــوغــرافــيــة، رحــى قديمة، مــهــاد طــفــل، بشتختة 

مــن مقتنيات الــفــنــان يــوســف وهــبــي، وهــي تظهر 

مدى التغير السريع في أنماط الحياة و أدواتها 

في غضون العقود األخيرة. 

حياة البيت الكويتي

يقول أشكناني إن حبه للكويت دفعه إلى رحلة 

االقتناء و جمع ما يتصل بالتراث املــادي إلثبات 

الخصوصية التي تتمتع بها الكويت خاصة بعد 

الــغــزو الــعــراقــي، و يتابع «حــاولــت أن يــكــون لدي 

صــــورة عـــن الــبــيــت الــكــويــتــي الــقــديــم ألن الــشــبــاب 

من جيلي و من يليهم ال يملكون صورة حية عن 

النفط،  قــبــل  قــبــل االســتــقــالل و  الــكــويــتــي  املجتمع 

تشجيعه  الــوطــنــي  للمجلس  أشــكــنــانــي  ويــحــمــد 

لجامعي املقتنيات منذ عام 2001، حيث شاركوا 

فـــي أكــبــر مــعــرض لــجــمــع املــقــتــنــيــات وكـــانـــت تلك 

انطالقة فعلية، لكن أشكناني يتابع «نحتاج إلى 

مقر دائم، كما نحتاج إلى تشكيل جمعية نفع عام 

تحتفي بجمع التراث».

 لكن األهم أن يتشكل هذا الوعي لدى املسؤولني 

والــــجــــمــــهــــور لــــيــــس فــــقــــط فـــــي جــــمــــع املـــقـــتـــنـــيـــات 

وتصنيفها و تبيان مدى صحة نسبتها بطريقة 

علمية، لكن أيضا في استنقاذ ما تبقى من طرز 

ـ أقــوى من عشرات  ـ كما قيل  الحياة املادية ألنها 

املؤلفات التاريخية في ابتعاثها للحياة وحفاظها 

على التاريخ في كامل حيويته.
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جوزف ص.أبو خليل

.. «عندما أشرفوا على القدس، وظهرت على البعد قبة الصخرة،أحس 

ابن  أزقتها  التي سار في  املدينة  جابر بإحساس غريب..إنه مقبل على 

د إلــى السماء، 
َّ

مريم، و صــرخ في أهلها ابــن زكــريــا، و صعد منها محم

وهناك يعيش سميح..كل ذرة فيها لو تكلمت لقالت الكثير، وكل صخرة 

هناك فيها قداسة تبعث الرهبة في األفئدة، أال يكفي أن فيها «الصخرة» 

التي ال تمس األرض، وفي كل عام تهبط درجة، حتى إذا مست األرض، 

قامت الساعة. ومحطة «البراق» الذي انطلق بالرسول برفقة جبريل إلى 

السماوات السبع، حيث قابل األنبياء واملالئكة، ورأى الجنة والنار، وكاد 

أن يرى الرحمن نفسه، فكان قاب قوسني أو أدنى؟. هذه األرض وحدها 

تجمع بني خليل الله إبراهيم، وكلمة الله عيسى، وحبيب الله محمد..».

..يرسم هذا املشهد الروائي تركي الحمد من«شرق الوادي 2000»، الذي 

األبوي  النظام  السامية، في عصور  الدينية  الذاكرة  يعتمد على خزين 

األخــيــرة، من بعد  عــام  (اليهود،النصارى واإلســالم)،خــالل ثالثة اآلالف 

حضارات النظام األمومي السابقة لها (السومري،البابلي والكنعاني).

فهو يصف زيارة نجدي/جابر-بطل الرواية- (وسط السعودية)، رافق 

القدس في رحلة  إلى  التجارة الصحراوية (جماميل بني عقيل)  قوافل 

بــحــث عــن صــديــقــه أو صــورتــه األخــرى،املــفــقــودة والــضــالــة، فــي شخص 

ســمــيــح، والــتــقــى هــنــاك بــرجــل تــاجــر يــهــودي مــن بــولــنــدا،بــدل اســمــه من 

التوراتي  الحلم  تبعًا ملالحقة  عــزرا»  إلى «حزقيال  «حاييم بوالنسكي» 

(العقيلي) من  هــذا  تاجر فلسطيني من عالقة  امليعاد»، ودهــش  «أرض 

نجد بيهودي من بولندا، وكان غرض جابر السؤال عن سميح حيث قيل 

له إن هذا التاجر اليهودي يعرف عن صاحبه، فأمضى جابر فترة شهر 

من الزمن في القدس،ألف الذهاب إلى حي يهودي «مئاه شعاريم»(املائة 

بوابة)، حيث «تختفي السيقان العارية، وبارات املنكر، وال يؤكل أو يباع 

لحم الخنزير..»، واستمع إلى نصيحة (عقيلي)سابق في تعامله مع من 

هم من غير ملته «كل عند يهودي، وبات عند نصراني..طعام اليهودي 

أطهر، وبيت النصراني آمن».

..هــــذه املــشــهــديــة، بــكــل معاملها االجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة،بــدأت تتمدد 

تــي لــلــمــذكــرات تحت كتابتي هـــذه. إنــنــي أكــاد  وتتشعب مــن خــالل قــراء

أعترف بــأن واصــف جــوهــريــة(1973-1897)، كونه هاويًا للغناء وعازفًا 

القدس،  للموسيقى، كتب مذكرات مذهلة، أعطتني صورة متكاملة عن 

 
ً
بكاملها. مشتغال مدينة  ملجتمع  املعيشية  الحالة  عن  بل  بذاتها  ليس 

القيم  عليه  هي  مثلما  الحياتية  تفاصيلها  في  اليومية  النواحي  على 

االجتماعية سواء الثقافية أو السياسية أو االقتصادية، وهذه املذكرات 

هي التي أعطتنا ما أدعــى إلــى اكتمال تلك املشاهد التي غطت لنصف 

دسية 
ْ
ق

َ
امل الذاكرة  أو حتى  العربية  الذاكرة  في  املجهول  الزمان  من  قرن 

نفسها.

 أحمد الواصل   

ة (١)  ْرُبوش والِعمَّ  ُمْوسيقى الطَّ


