
في علم السرد ما بعد الكالسيكي 

الفشل في صناعة العالم
نتيجة لغياب المحاكاة

3د. نادية هناوي

وهذا  األعزاء،  القّراء  أيدي  بني   100 العدد  هو  ها 
يعني أنّنا متكنا من إصدار مائة تجربة مختلفة، ومائة 
ابتكار، ومائة اجتهاد عىل الصعيد الفكري والنقدي 
يف  املقاالت  آالف  بل  مئات،  واستقبلنا  وإلبداعي، 
كانوا  مرموقني،  لكّتاب  املختلفة،  املعرفية  الحقول 
عىل مدى سنوات طويلة، داعمني ومشاركني فاعلني 
يف هذه التجربة التي راهنا عىل مواصلتها وتطويرها، 
بها يف  مررنا  التي  الصعبة  الظروف  من  الرغم  عىل 
لجهة  ومثقفني،  وكثقافة  كبلد  املاضية،  السنوات 
االقتصادية  األزمات  وتفاقم  املالية  التحديات 

والصحية واألمنية التي حاقت ببلدنا والعامل.

نسغ  إلدامة  الساعي  املتواضع  بجهدنا  نعتز  إننا 
العراقي  للقارئ  منها  تيرس  ما  وتقديم  املعرفة 
طاملا  يسارية،  تقدمية  فكرية  محفة  عىل  والعريب، 
للثقافة واإلبداع، بل أن  كانت حاضنة وفضاًء منريًا 
تلك الحاضنة الوطنية املعطاء، منذ تأسيسها، كانت 
املراحل  من  الكثري  يف  السيايس  عىل  الثقايف  تقدم 
الثقافة  بأهمية  إلميانها  بها،  مرّت  التي  التاريخية 
وكرامته  سعادته  وضامن  اإلنسان  بناء  يف  والتنوير 

الشخصية وأمنه ومستقبله.
اللمسات  نضع  ونحن  الثقايف”  “الطريق  يف  إنّنا 
األخرية عىل العدد رقم مائة، ال يسعنا إاّل أن نقدم 

الشكر واالمتنان لكل من دعم التجربة وآزرها، من 
السيام  وأكادمييني،  وصحفيني  وسياسيني  مثففني 
األوىل  بواكريها  منذ  الجريدة  واكبوا  الذين  هؤالء 
حتى يومنا هذا، سواء من كّتابها الدامئني أو محرريها 
الذين تناوبوا عىل إدارتها عىل مدى سنوات عمرها 
املديد. وبهذه املناسبة أتوجه بالشكر واالمتنان إىل 
الزميل رئيس التحرير إلرصاره عىل مواصلة اإلصدار 
ياسني طه  املصاعب، ولألستاذين  واملطاوله وتذليل 
حافظ وياسني النصري اللذين أرشفا عىل التحرير يف 
الصحفيني  للزمالء  الشكر  أوجه  كام  سابقة،  مراحل 
مراحل  يف  معنا  عملوا  الذين  واملراسلني  واملحررين 

محتلفة، ونخص بالذكر منهم، سعدون هلّيل ونارص 
عالء  وبسمة  رشيد،  وحسني  املاجد  وعالء  قوطي 
من  وكل  املراغي،  وعائشة  الزريبي  وشادي  الدين 
كانت له بصمة  ُمحبة فيها أو جهد خالق داعم لها، 

عىل صعيد التحرير والتوزيع واملؤازرة.
املائة  من  األّول  العدد  إلصدار  نستعد  ونحن  إنّنا 
الصحفيني،  والزمالء  والكّتاب  القّراء  نعد  الثانية، 
الجهود،  مبواصلة  ويباركها،  بالتجربة  يهتم  من  وكل 
لتبقى “الطريق الثقايف” متميزة وتنويرية ومبتكرة، 
ال تكف عن التجدد، كام يرسنا أن نزف للجميع خرب 
قرب انطالق موقعنا اإللكرتوين الذي سيكون انعاسكًا 
التقنيات  أفضل  معتمدين  الورقي،  لإلصدار  مبتكًرا 
والتفاعل  اإلخبارية  الرسائل  وخاصيات  الحديثة 
املصورة  املحارضات  وبث  والتعليقات  والردود 
االفرتاضية،  واملعارض  القصرية  واألفالم  بالفيديو 

ناهيك عن توسيع شبكة مراسلينا وموزعينا لتشمل 
تحظى  التي  املؤثرة  العربية  البلدان  من  عدًدا 

الجريدة فيها باملتابعة واالهتامم.
الثقايف”  “الطريق  تجربة  بأن  هنا  نؤكد  أن  ويهمنا 
بدياًل  أو  أخرى،  ثقافية  تجربة  ألية  منافسة  ليست 
املوجودة  التجارب  لجميع  مكملة  هي  بل  عنها، 
بأن  نؤمن  ألنّنا  الثقافية،  حياتنا  يف  واملتواصلة 
االرتقاء بالوعي وإشاعة املعرفة جهد جامعي يستند 
بالدرجة األساس إىل املنطلقات الوطنية وينهل من 
نبع واحد، هو نبع العطاء وتأصيل الثقافة واالحتكام 
إىل معايريها الفنية الخالصة، لتوفري األجواء الصحية 
فيه   تشهد  وقت  يف  ورقيها،  الزدهارها  النقية 
تحديات جوهرية متمثلة يف طغيان األمناط الضحلة 

من الثقافات وتبدد املعايري األصيلة. 
                                              محمد حّياوي

العدد 100 من »الطريق الثقافي« وما يليه

جان جينيه
ثورة إنسانية 

ومرثية شعرية

في السياق 
الوجودي

فاعلية الثقافي 
وأسئلة الوعي

علي حسن الفواز

المشكالت 
والمفاسد

في التعليم العالي 
في العراق

أ. د. محمد الربيعي

»أمهات موازيات«
ميلودراما متقنة 
عن التاريخ الذي 

ال يمكن طمسه

يف كل مساء، تعيد القنوات اإلخبارية عرض بروفة األوركسرتا Prova d’orchestra لفلليني. ولكن مع جودة أقل. فاملوسيقيون سجناء 
نرجسيتهم ويعرفون جامل آالتهم فقط، بعد أن أصبح عازفو األوركسرتا غري قادرين عىل العزف مًعا. تصاعد التوتر، وانفجرت مشاعر 
الغيظ والشتائم، ومل يعد املايسرتو يسيطر عىل أي يشء، وتدخلت مطالب النقابات، ومل يعد الوضع قابالً للسيطرة، رضب بعضهم البعض 
بآالت الكامن والرتومبون وحامالت النوتات عىل نحو عبثي، وحصل تبادل للصفعات، تحطمت شمعة مضاءة عىل الوجوه، تم رمي سطل 
من املاء إلطفاء رصخات األمل.                                                                                                                 )تقرير موسع يف الصفحة 8(
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   هل صدقت توقعات ماركس؟ 
  مازال الجشع يحكم العالم

   إبهيشيك دويفيدي
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العدد 100

السينما الفرنسية وتداعيات الجائحةالسينما الفرنسية وتداعيات الجائحة

القصص الكاذبة والسلوكيات الخادعة
حتقيقحتقيق
ثقايفثقايف

8

2

قائمة لجنة حماية 
الصحفيين الدولية

ا
ً
العراق ثالث

على العالم 
في عدد المغيبين

7



N
o

. 1
0

منطمنط0

المتحف العراقي يستقبل المتحف العراقي يستقبل 
وفودا اجنبية ومحليةوفودا اجنبية ومحلية

الطريق الثقايف ـ وكاالت
لسنتني  دام  أغالق  بعد  الفتتاحه،  األّول  اليوم  يف 
العراقي   املتحف  استقبل  كورونا،  جائحة  بسبب 
من  كبرية  اعداد  وتوافدت  ومحلية.  إجنبية  وفوداً 
معروضات  عىل  لالطالع  والعراقيني  االجانب  الزوار 
الحضارات  متثل  التي  قاعاته  يف  العراقي  املتحف 
واالسالمية.  والحرضية  واالكدية  والبابلية  اآلشورية 
بعد ان إجريت عليه عمليات صيانة وإعادة تصميم 

ملعروضاته املختلفة.
مجيد  ليث  د.  الرتاث  و  اآلثار  هيأة  رئيس  وقال 
للجميع،  مفتوحة  ستبقى  املتحف  أبواب  ان  حسني 
داعياً طلبة املدارس والجامعات لزيارته واالطالع عىل 
شواهد حضارة وادي الرافدين التي علّمت االنسان 
القوانني والحرف والعجلة وحركة النجوم والكواكب. 
ومتناسقة  جميلة  متحفية  عروض  يف  ماثلة  آثارها 

وفق التسلسل التاريخي يف 23 قاعة. 
ودعا د. ليث الجميع اىل زيارة املتحف واالطالع عىل 
معروضاته وقضاء إفضل االوقات بني ثنايا الحضارة 
الجميل، حيث  بفنونها وسحرها  العامل  التي شغلت 
وطرق  حمورايب  ومسله  املجنح  الثور  من  مناذج 
املعادالت  تحمل  التي  النادرة  والرقم  الطاقة  توليد 

الرياضية املبكرة.

تعاون ثنائي بين معهد تعاون ثنائي بين معهد 
العالم العربي بباريس ودار العالم العربي بباريس ودار 

المخطوطات العراقيةالمخطوطات العراقية
  

الطريق الثقايف ـ خاص
الدكتور  العراقية  املخطوطات  دار  عام  مدير  التقى 
أحمد كريم العلياوي السيدة جميلة شكور مسؤولة 
املجموعات واملعارض والسيد إيرك ديلبون من معهد 
املخطوطات  بدار  للتعريف  بباريس،   العريب  العامل 

ومشاريعها  العراقية 
للتواصل  املستقبلية 
وإقامة  العامل  مع 
واملؤمترات  املعارض 
والتحقيقات املشرتكة 
املخطوطات  بشأن 

العراقية.
وضع  اللقاء  وتضمن 

تتعلق  تعاون  مسودة 
باريس  يف  دويل  معرض  ألقامة  بالتخطيط 
مؤمتراً  يتضمن  العراقية  للمخطوطات 

علمياً بحضور باحثني من أنحاء العامل. 
الخدمات  العريب بتقديم أفضل  العامل  وتعهد معهد 
الالزمة  املالية  التكاليف  ل  وتحمَّ املعرض  إلنجاح 

إلقامته.

»حّمام ساخن« فى المهرجان »حّمام ساخن« فى المهرجان 
الدولى ألفالم حقوق اإلنسانالدولى ألفالم حقوق اإلنسان

الطريث الثقايف ـ خاص
عرض فيلم »حاّمم ساخن« للمخرجة املرصية منال 
خالد، ضمن فعاليات النسخة السابعة من املهرجان 
الذي  تونس،  -كرامة  اإلنسان  حقوق  ألفالم  الدوىل 

جرى ىف الفرتة من 8 - 11 آذار/ مارس الحايل.
وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة نساء من أعامر 
أسريات  يقعن  متباينة  اجتامعية  متفاوتة وخلفيات 
املفهوم  الفيلم  يناقش  كام  الحرية،  عن  لبحثهن 

الواسع للحصار، الذى يصنعه اإلنسان بنفسه.
تتشارك النساء أحالم التغيري والخروج عن املألوف، 
عندما  التباين  من  حالة  ىف  يتسبب  اختالفهن  لكن 
ىف  وأساليبهن  وانفتاحهن  بوعيهن  األمر  يتعلق 

التعبري والتمرد.
وكان »حامم ساخن« قد ولّد ردود فعل إيجابية عىل 
املستوى العاملى، بعد أن نجح ىف جعل املشاهدين 
يحاولن  اللوايت  النسوة  تلك  به  مرت  ما  يختربون 

املقاتلة من أجل حريتهن. 
رشا  وتأليف  خالد،  منال  وإنتاج  إخراج  من  الفيلم 
عزب، وبطولة كارولني خليل، ريم حجاب، أسامة أبو 

العطا، نعمة محسن، منى مختار وثراء جبيل.

تية إىل الكاتب والفيلسوف مايكل ماير )1622-1566(، وهي نظرية قامئة عىل فكرة أن األساطري اليونانية واملرصية القدمية  أخفت األرسار الكيميائية. 
وهو مؤلف غزير اإلنتاج، اشتهر بكتابه “أركانا أركانيسيام.. معظم األرسار املغيبة” 1614، الذي قدم فيه حججه عىل أن األساطري املرصية واليونانية 
تخفي األرسار الكيميائية، والذي مثله يف إحدى رسوماته التي تجسد بومة تخضع للمحاكمة من قبل طيور أخرى. وقد أسس يف فرتة مبكرة ما أسامه 
مركز تاريخ الفلسفة املتخصص يف التاريخ الفكري والثقايف للفلسفة الغامضة، السيام الكيمياء والسحر والكاباال املسيحية وعالقتها بالدين والعلم والطب.

أركانا أركانيسيماأركانا أركانيسيما�ضوء�ضوء
كتاب األسرار المغيبةكتاب األسرار المغيبة

فيلم »حاجز سردا« 
للمخرج قاسم عبد

الطريق الثقايف ـ وكاالت
شهدت فعاليات مهرجان األرض السيناميئ عرًضا 
خاًصا لفيلم املخرج العراقي قاسم عبد “حاجز   
عن  القصرية،  الوثائقية  األفالم  من  وهو  رسدا”، 
التي أقيمت يف الضفة  احد الحواجز االرسائيلية 
الله  رام  مدينتي  بني  الطريق  عىل  الغربية 
أثناء  املريرة  الفلسطينيني  ومعاناة  وبريزيت 

عبورهم اليومي ساعني إىل عملهم.
وكان هناك حتى العام 2003 حوايل 144 حاجزًا 

عسكرًيا يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
لتنسيق  املتحدة  األمم  مكتب  تقرير  وبحسب 

الشؤون اإلنسانية الصادر يف متوز/ يوليو 2018
اصبح هناك أكرث من 700 حاجز ونقطة تفتيش 
الضفة  داخل  الفلسطينيني  حركة  يف  تتحكم 

الغربية والقطاع. 
التي  األفالم  أحد  هو  رسدا”  “حاجز  فليم 
املعاناة  وتفاصيل  الحياة  ايقاع  رصد  تحاول 
وكيف  الحاجز،  هذا  عند  للفلسطنيني  اليومية 
يتحول املزاج من الهدوء والتكيف اىل الحتجاج 
واملقاومة، عندما يحاول الجنود اإلرسائيليني املس 

بكرامة العابرين.
ترابية وعدد من  وحاجز رسدا عبارة عن سواتر 
بوسعهم  ما  عملوا  العمر،  مقتبل  يف  الجنود 
خمسة  من  أكرث  حياة  وحولوا  بالناس  للتنكيل 
يف  موظف   700 ونحو  وطالبة  طالب  آالف 
عذاب  رحلة  إىل  الخصوص،  وجه  عىل  الجامعة 

يومية.
تلخص إحدى طالبات بريزيت فهمها للموضوع 
قائلة “رسالتهم عرب هذا الحاجز هي أن حياتنا 
هنا صعبة، وستكون أسهل يف أي مكان آخر يف 

العامل باستثناء فلسطني”.

القليل  وهناك  املدينة،  سكان  من  الكثري  يعرفه  مل 
ا ممن قرأ كتبه ومقاالته، لكن معظمهم ـ سكان  جدًّ
املدينة ـ لديهم قصة عنه أعاد اخرتاعها ليحكيها. لكن 
الجميع متفقون عىل يشء واحد، هو أن جان جينيه 

كان يحرتمهم، وكان يقف إىل جانبهم.
ألنّهم  املرئيني،  غري  الفقراء،  البسطاء،  الناس  هؤالء 
ميضون  حقيقيني،  بل  مشهورين،  أو  عظاًما  ليسوا 
مستقبل  لريسموا  شكوى  أو  صوت  دون  من  أيّامهم 
للشخصيات  حي  تجسيد  الواقع  يف  أنّهم  املغرب. 
العديدة التي وردت يف أعامله، يراقبون قربه ورقدته 

الوديعة بحيادية وعرفان.
التي  الندري،  دليلة  الراحلة  املغربية  املخرجة  تقول 
أخرجت فيلاًم عنه بعنوان “جان جينيه أبو الزهور”: 
وكذلك  يل،  بالنسبة  هذه  جينيه  جان  صورة  “إن 
بالنسبة لألشخاص الذين يستطيعون تكوين صورهم 
الخاصة عنه، مرتبطة ارتباطًا وثيًقا بالسؤال الحميمي 
والعاملي الذي يطرحه الفيلم: ماذا نفعل بأملنا؟ كيف 
ميكننا االستفادة من الشخص الذي يعيش داخل كل 
تجمعنا  حيث  الرحمة  تغذيه  فيلم  إنه  منا؟  واحد 
العيش  يف  لنستمر  القصة،  بواسطة  مًعا  السينام 

بطريقة الئقة«.

جان بول سارتر
قاله  ما  يف  جينيه  جان  أعامل  اختزال  يتم  ما  غالبا 
جان بول سارتر يف كتابه الضخم الذي كرسه للكاتب، 
بعنوان “القديس جينيه ممثال وشهيدا”. وإذا كان هذا 
اآلفاق،  تطبق  الشاعر  شهرة  جعل  قد  الفريد  العمل 
فإنه ينبغي أال يحجب الدور الذي قام به الشاعر جان 

كوكتو الذي يعد أول من قدم جينيه للجمهور. 
عن  دامئاً  الخارج  جينيه  جان  الفرنيس  الكاتب  كان 
أنه  الثامنينات  مطلع  يف  أعلن  قد  السائد،  القانون 
الفلسطيني  الشعب  مأساة  لكن  الكتابة،  عن  توقف 

ألهمته وجعلته يواصل كتابة أروع مؤلفاتها النرثية.
أبواه وهو رضيع،  العام 1910، هجره  ولد جينيه يف 
إىل  أدخل  عرشة  السادسة  سن  يف  املالجئ،  يف  عاش 
السجن بسبب رسقة صغرية، ويف الثامنة عرشة أرسل 
الفيلق  يف  كمتطوع  الفرنيس  الجيش  مع  سورية  إىل 
نصوص  ومخطوطات  وصور  ذكريات  وله  األجنبي، 

عديدة عن مدينة دمشق.
فرنسا،  إىل  وصل  حتى  أوربا  يف  التجوال  جينيه  تابع 
األربعينات  وُسجن هناك مرة أخرى. قىض حياته يف 
ذلك،  وأثناء  وخارجه،  السجن  بني  املايض  القرن  من 
وتعاطًفا  شهرة  أكسبته  التي  العظيمة  رواياته  ألف 
وإعجابًا، فدعمه بشدة كل من جان كوكتو وجان بول 

سارتر واندريه بـريتون مؤسس املذهب الرسيايل.
معجزة  لص،  “سجل  األعامل  تلك  أبرز  من  وكان 

الزهرة، شعائرالدفن وكوير يلليا مدينة بـريست”.
من  اعتبـرت  عدة  مرسحيات  ألف  الخمسينات  يف 
التي  الفرتة  وهي  األورويب،  للمرسح  العظيم  الرتاث 
“الرشفة،  ومنها:  الثانية  العاملية  الحرب  أعقبت 

الخادمات، الزنوج والبارافانات”.

طفل بالتبني
مل تكن لدى جينيه إقامة دامئة منذ أن كان يف الثالثة 
عرشة من عمره. كانت املدارس الداخلية ومعسكرات 
الجيش والسجون والفنادق موطنه. ولد يف باريس يف 
بعد بضعة  والدته  ، وتخلت عنه  19 ديسمرب 1910 
أشهر. كام كان معتاًدا يف ذلك الوقت، انتهى به األمر 
مع عائلة حاضنة يف مورفان، حيث كان بدياًل لطفل 
دخل  إىل  بها  مرحب  كإضافة  فالحية،  ألرسة  بالتبني 
يف  العمل  سهلت  اإلضافية  األيدي  من  وزوج  األرسة 
املزرعة. كان جينيه محظوظًا مبا يكفي ليتم وضعه يف 
هذه العائلة، مع أم حاضنة كانت تعشقه. كان عليه 
واآلخر.  الحني  بني  املرعى  إىل  البقرة  يأخذ  أن  فقط 
يف  أدءه  ويحسن  القراءة  يحب  هادئًا  فتى  كان  لقد 
سن  منذ  بانتظام  يرسق  كان  أيًضا  لكنه  املدرسة، 

العارشة.
يف  األرسة  ترك  إىل  أضطر  بالتبني،  والدته  وفاة  بعد 
سن 13 عاًما للحصول عىل التعليم، تبعت ذلك حياة 
من الهروب والسجن، ثم العودة إىل فرنسا، حيث بدأ 
الرسقة من أجل لقمة العيش، وصفه تقرير للرشطة 
بأنّه “متخصص يف الكتب واإلصدارات الخاصة”، وكان 
أسلحة  وحيازة  والترشد  الهوية  أوراق  بتزوير  مذنباً 
بشكل غري قانوين، مام أدى إىل دخوله السجن 16 مرة 
يف فرتة مراهقته وشبابه، حيث بدأ هناك تأليف كتابه 
الشهري “مبذكرات لص” يف العام 1945، ونرش فصواًل 
حديًثا  تأسست  قد  كانت  التي  سارتر  مجلة  يف  منه 

باسم “العصور الحديثة”.

إناء الوركاء النذري يعود إلى منصة العرض في المتحف الوطني العراقي  
الطريق الثقايف ـ وكالت

إثر إعادة افتتاح املتحف الوطني العراقي مؤخرًا، عاد “اإلناء النذري” الذي يعود إىل نحو 3000 عام ق.م، إىل منصة العرض الخاّصة به يف 

القاعة السومرية. وهو إناء كبري وجد يف منطقة الوركاء األثرية مصنوع من الرخام الكليس األبيض، ويُعد من أمثن القطع اآلثرية املعروضة 

يف املتحف واعظمها فنا، نقش ظاهره مبناظر طقوسية دينية متثل اآللهة “إنني”، سيدة السامء، وهي تتقبل الهدايا والنذور من موكب كبري 

يتكون من مجموعة كهنة عراة يحملون سالال وجرارا فيها فواكه وزيت وخمر، ويتقدمهم شخص كبري قد يكون امللك أو اإلله متوز “دموزي” 

االلهة ومعابدها.  وحظي اإلناء الشهري باهتامم الزوار، السيام األجانب منهم. الذي غالبا ما يُذكر اسمه مع اآللهة “إنني”، ويتبع املوكب صفوف من الثريان واالكباش والنعاج وهي من النذور واإلضحيات التي تقدم اىل 

محاضرة عن »درب زبيدة« وأهميته التاريخية في جامعة الكوفةمحاضرة عن »درب زبيدة« وأهميته التاريخية في جامعة الكوفة  
الطريق الثقايف ـ خاص 

برعاية رئيس جامعة الكوفة وعميد كلية التخطيط العمراين وبالتعاون مع دائرة التحريات والتنقيبات، أقيمت عىل قاعة املؤمترات يف 
كلية التخطيط العمراين محارضة علمية تثقيفية عن أهمية إدراج “درب زبيدة” عىل الئحة الرتاث العاملي. وألقت املحارضة الدكتورة 
زينب عبدالله هالل من دائرة التحريات والتنقيبات، وحرضها نخبة من أساتذة الكلية وطلبة الدراسات العليا واألولية. وتهدف املحارضة 

اىل إرشاك املؤسسات العلمية يف تخطيط وادارة املواقع األثرية املهمة وتوفري الكوادر املتخصصة الناشطة يف هذا املجال مستقبال. 

الطريق الثقايف ـ خاص

تطل  معشبة  مقربة  يف  األبيض  القرب  بلطف  تحرس  عائلة 
من مرتفع عىل املحيط األطليس، نحن يف العرائش جنوب 
طنجة، حيث عاش جان جينيه السنوات العرش األخرية من 
وسط  منزله  يف  أنّه  بالتأكيد  الكاتب  يشعر  اليوم  حياته. 

عائلته. إنّها أسطورة يتداولها سكان املدينة منذ عقود.

جان جينيه المتشرد النبيل

ثورة إنسانية صماء ثورة إنسانية صماء 
ومرثية شعريةومرثية شعرية

27 March 2022   27 آذار/ مارس

تحت الظل الخّير لقبر 
جان جينيه، حوار بين 

األحياء واألموات، ودعوة 
للتوحيد  بين ثورة 

إنسانية صّماء ومرثية 
شعرية. 

المخرجة المغربية الراحلة
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روالن بارتروالن بارت

يف مثل هذا اليوم من العام 1980 تويف الفيلسوف 
الفرنيس  االجتامعي  واملنظر  الداليل  األديب  والناقد 

 .)Roland Barthes :روالن بارت )بالفرنسية
رشبور،  يف   ،1915 نوفمرب   12 يف  ُولد  قد  وكان 
يف  شهادة  ونال  حياته،  مطلع  يف  بالسل  وأصيب 
الدراسات الكالسيكية من جامعة السوريون يف العام 
أستاذا  وأصبح  ومرص،  بوخارست  يف  ودرس   ،1939

للسميولوجيا يف العام 1976 يف الكولج دي فرانس.
وأثّر  عديدة،  فكرية  حقوالً  لتشمل  أعامله  اتّسعت 
يف تطور مدارس عدة كالبنيوية واملاركسية وما بعد 

البنيوية والوجودية وعلم الداللة.
بعد  وما  البنيوية  بني  بارت  روالن  أعامل  تتوّزع 
البنيوية، بعد أن انرصف عن األوىل إىل الثانية أسوة 
أنه يُعد  بالعديد من فالسفة عرصه ومدرسته. كام 
فوكو  إىل جانب كل من ميشيل  الكبار،  األعالم  من 
ما  املسّمى  الفكري  التيار  وآخرين، يف  دريدا  وجاك 
بعد الحداثة. حلل بارت الوضع التاريخي واالجتامعي 
للكتابة )األدب( يف كتابه »الكتابة يف درجة الصفر«، 
كتابه  يف  اللغة  دالالت  عن  البحث  إىل  انتقل  ثم 
»مقاالت نقدية«. أما كتابه »عنارص السيميولوجية« 
فهو عالمة مهمة يف كتاباته، بعد أن ثّبت دعائم هذا 
العلم ونقله إىل القارئ بأسلوب تعليمي. ثم أصدر 
ا عىل انتقادات  مؤلفه »نقد وحقيقة« الذي تضمن ردًّ
منارصي النقد التقليدي، ويف العام نفسه أصدر مقاالً 
يربز االتجاه نحو البنيوية بعنوان »مدخل إىل التحليل 

البنيوي للرسد الروايئ«. 
دافع بارت عن االتّجاهات الجديدة يف الكتابة مثل 
املدافعني عن  لواء  عّد حامل  الجديدة. كام  الرواية 
الوقت ذاته متحمس  الحديث وهو يف  النقد األديب 
ومحلل لألدب االتباعي، ويعد أيضاً من الذين وضعوا 
وأحد  البنيوي  والنقد  السيميولوجي  النقد  دعائم 
الخاصة  القارئ  مكانة  عن  دافعوا  الذين  البارزين 

وإمكانية مشاركته يف الكتابة.
تعرض يف 25 مارس 1980 لحادث تُويف عىل أثره.

من أحالم جان جينيه
عبد القادر وساط

بإحدى  للمحاكمة  يخضع  أنه  النائم،  يرى  فيام  جينيه،  جان  رأى 
محاكم باريس.

يكن  مل  نفسه  هو  إليه.  املوجهة  التهم  طبيعة  يعرف  كان  احد  ال   
يعرفها. وحتى ممثل النيابة العامة مل يكن ميلك عنها أية فكرة.

  كانت قاعة املحكمة ممتلئة عن آخرها، وكان محامي الدفاع -جان 
بول سارتر- يلقي مرافعة طويلة، بلغة ال يفهمها أحد.

 عندما نطق الرئيس بالحكم، انفجر جان جينيه ضاحكا. 
 كانت املحكمة قد قضت عليه بإعادة صباغة برج إيفل من أسفله إىل أعاله!

***

ذات ليلة سهر جان جينيه حتى الفجر، يقرأ كتاَب رأس املال لكارل ماركس.
 وعندما نام، رأى يف الحلم أنه ميارس الرياضة يف إحدى حدائق باريس.

 كان هناك خلق كثري يرتيضون يف تلك الحديقة. وكان من بينهم شخص يف الخامسة  والخمسني من العمر، 
تقريبا، كُتب عىل بدلته الرياضية من جهة الظهر: يا عامل  العامل اتحدوا!

 كان ذلك الشخص هو كارل ماركس بلحمه ودمه. لكنه كان بال  لحية وال شاربني. وكان يبدو يف غاية 
الوسامة بوجهه الحليق وبشعر رأسه  الناعم القصري، ونظاراته السوداء.

 بقي جان جينيه يبحث طويال عن إنجلز ضمن باقي الرياضيني، لكن دون جدوى.
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أيًضا علم الرسد املادي وعلم الرسد الجسدي وعلم الرسد 
الرسد  يلتقي  وفيه  هريمان  ديفيد  وضعه  الذي  املعريف 
بالعقل وذلك يف الكتاب املشرتك )النظرية وتفسري الرسد: 
النظرية الرسدية املفاهيم األساسية واملناقشات النقدية( 
الذين  البنيويني  الرسديني  املنظرين  أفكار  2012 مطورا 
وتودوروف  بارت  روالن  مثل  بالكالسيكيني  وصفهم 
ذكاء  أهمية  تجاهلهم  منتقدا  وغرمياس،  وجينيت 
اإلنسان يف صناعة الرسد، متأثرا بالفيلسوفني االمريكيني 
بدراسة  اهتم  الذي   )1998 ـ   1906( غودمان  نيلسون 
واللغة  واملنطق  الفن  بفلسفة  وعالقتها  العلم  فلسفة 
والرياضيات وامليتافيزيقيا والتعلم عن طريق االستقراء، 
العلوم  يف  املتخصص   )1974 ـ   1885 غريج)  وريتشارد 

املعرفية وعلم النفس. 
يف  فشلوا  هريمان  بحسب  البنيويني  الرسد  علامء  إن 
صناعة العامل داخل التجربة الرسدية وقضاياها املرجعية 
النفس،  وعلم  كالفلسفة  أخرى  مجاالت  مستبعدين 
الثنائية  وتحليالت دي سوسري  اللغوية  باإلشارة  مهتمني 
للدال واملدلول. وما يريده هريمان هو دراسة دور رواة 
القصص يف صناعة عوامل مكتوبة او منطوقة او متحركة 
عامل  كلها يف  تجميعها  او  متخيلة  وغري  متخيلة  ثابتة  او 
دراسة  تنقل  عقلية  برتوكوالت  وفق  عىل  واحد  قصيص 
الرسد اىل واجهة جديدة تفتح قضايا صناعة العامل معيدة 

صياغة االسئلة التي طرحها منظرو الرسد أنفسهم.
تعنيه  وما  املحاكاة  حول  يدور  أسئلته  من  سؤال  وأول 
هو  ضيق  مفهوم  من  الكالسيكيني  للرسديني  بالنسبة 

من  للعامل  املبارش  التمثيل  أي  االنتاج  إعادة  أو  التقليد 
معه،  تتضاد  أو  تتعارض  أو  املحاىك  تحايك  وسائط  دون 
متسائال ماذا لو غابت املحاكاة كيف ميكن ترتيب مناذج 
هو  مام  انعكاسيته  يف  حرج  هناك  سيكون  هل  العامل 

يتعارض مع ما هو منطقي وواقعي؟ 

الحجج املضادة
النقد  أحقية  توكيد  يريد  إمنا  التساؤل  بهذا  وهريمان 
الحجج  طرحها  يف  امريكية  االنجلو  واملدرسة  الجديد 
هو  الرسد  أن  أساس  عىل  الفرنسية  للمدرسة  املضادة 
مصدر صناعة العامل ومنذجته واقرتاح قصص مضادة، أي 
أن صناعة العامل هي االطار للعمل الرسدي الذهني والتي 
ومقاربة  الخطابات  تحليل  يف  العلم  نطاق  يتوسع  بها 
يجعل  الذي  وبالشكل  والشخصيات  واملكان  الزمان 
حول  الخطاب  إشارات  يف  متعينا  القصص  مع  التعامل 
وكل  متثيلها.  واسرتاتيجيات  العامل  لرؤيا  العقلية  األبعاد 
ذلك يُلقي عىل عاتق القارئ توظيف قدراته العقلية يف 

سبيل تفسري الخطوط واكتشاف العالقة بني الرسد والعقل 
Storytell- القصة( )رسد  هريمان  سامه  ما   ومامرسة 

ing ومن مهام هذا القارئ أيضا مالحظة أساليب كتابة 
عملية  بوصفه  الرسد  وقراءة  سيميائية  بطريقة  الرواية 

بحث رسدي تستند اىل فسيولوجيا الدماغ واالعصاب. 
وكان مفهوم الرسد ما بعد الكالسييك قد ابتدأ مع كتابات 
ديفيد هريمان حول التحليل الرسدي منذ أن اصدر عام 
التحليل  يف  جديدة  منظورات  )رسديات:  كتابه   1999
 Narratologies: New Perspectives on الرسدي 
كبري  مبثابة منعطف  يعد  الذي   )Narrative Analysis
يف دراسة الرسديات متأثرا مبدرسة شيكاغو للنقد االديب 
التحليل  طرائق  من  تعتمده  وما  الجديدة  واالرسطية 
النيص عند نورومان فريدمان وواين بوث وحديثه عن 

الراوي املشكوك يف أمره واملؤلف الضمني. 
وقد طبق هريمان ذلك التصور عمليا عىل رواية )شاطيء 
محاوال   2007 عام  والصادرة  ماكيوان  اليان  سيشل( 
استكشاف كيفية تأصل النزعات الشخصية يف السياقات 
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تطورت دراسات الفولكلور الشعبي وثقافات السكان املقموعني واملهمشني واملذوبني، ووسائل 
اإلعالم وغريها بعد التحول الذي طرأ عىل الرسد ما بعد الكالسييك الذي فيه تسعى املقاربات 
الرسدية إىل إعادة بناء علم الرسد ومامرسات رسد القصص عرب التوظيف الواسع ملختلف أنواع 
التداخالت والوسائط وما ينتج عن ذلك التداخل من علوم رسدية كعلم الرسد السمعي وعلم 
الرسد البرصي وعلم الرسد املنطقي وعلم الرسد غري املنطقي او ما يسمى “رسد الصدمة” الذي 

يهتم بتحليل أخالقيات الصدمة أو جاملياتها

في علم السرد ما بعد الكالسيكي

الفشل في صناعة العالم
لفهم نتيجة لغياب المحاكاة املحاكاة  األرسية واالجتامعية والتحقيق من عملية 

الذات واآلخرين.
ما  الرسد  ) علم  املوسوم  ايونسكو يف مقالها  ارلني  وتشري 
وبعد  اليوم  انه  اىل  عاًما(  عرشين  بعد  الكالسييك:  بعد 
ما  الرسد  علم  مفهوم)  صار  عاما  من عرشين  اكرث  مرور 
واضحا   Postclassical narratology الكالسييك(  بعد 
تبع هريمان يف  العامل حتى  الرسدي يف  النقد  عىل خارطة 
بريان  مثل  وصينيون  واملان  أمريكان  باحثون  له  التنظري 
ريتشاردسون ومونيكا فلودرنك وبيو شانغ عاملني يف إطار 
تداخل الرسد مبختلف التخصصات سعيا إىل وصف منهجي 
والدراسات  اإلنسانية  بالعلوم  متعالق  رسدي  نص  لشكل 

الثقافية والعلوم االجتامعية.
الرسد  تاريخ  يكون  الكالسييك  بعد  ما  الرسد  علم  ومع 
وبارت  جينيت  اطرافه   الذي  البنيوي  املثلث  تجاوز  قد 
شرتاوس  لدى  النصية  بعد  ما  ومتجاوزا  وتودوروف، 
ونعوم جومسيك وكلود رميوند وسيمور تشامتان والبنيوية 

الغولدمانية. 
ومنهم جون  الفرانكفوين  الرسد  منظري  بعض  رفض  وقد 
أمريكا عىل  اىل  الكالسييك  بعد  ما  الرسد  ارجاع علم  بيري 
أساس أن اللغة اإلنجليزية هي لغته، متسائال هل هناك 
روايات ما بعد كالسيكية فرنسية ؟ وكأن ال وجود لرسد ما 
بعد كالسييك فرنيس أو أن نظرية الرسد الفرنسية ما اثارت 
الخطاب  وقضايا  الرسد  علم  أثارها  التي  نفسها  األسئلة 

وأفضل مثال عىل ذلك كتاب بول ريكور الزمان والرسد.
الصينيون  األكادمييون  الباحثون  عليه  اشتغل  ما  وهو 
الحارض  الوقت  يف  الكالسييك  بعد  ما  الرسد  أن  مؤكدين 
هو بعيد كل البعد عن كونه شأنا أمريكيا، فلقد ادخلوه 
يف دراسة الروايات الصينية مساهمني بشكل مهم يف هذا 
املجال ومتت ترجمة بعض دراساتهم إىل اللغة اإلنجليزية 
يف  ومنشور  باإلنجليزية  مبارشة  مكتوب  االخر  بعضها  أو 

مجالت دولية. 
التخصصات  متعدد  مركز  من  أكرث  بريطانيا  يف  ويوجد 
للدراسات الرسدية مثل مركز جامعة يورك وهدفه الرئيس 
إنتاج بحث متعدد التخصصات يُنظر إليه عىل أنه “حوار 
الرسدي يف جامعة رشق  البحث  توليف” ومركز  بدالً من 
لندن املعني بدراسة الرسد عرب العلوم االجتامعية كام اقيم 

يف جامعة إدنربة عام 2015 مرشوع بحثي بعنوان “تاريخ 
مفاهيم  عن  التعبري  استكشاف  هدفه  املوزع”  اإلدراك 
الكالسيكية  القدمية  العصور  بني  وقمعها  املوزع  اإلدراك 

وأوائل القرن العرشين. 

تأويل الرسد
مع   2014 العام  منذ  تامبريي  جامعة  تتعامل  فنلندا  ويف 
الثقافية والصحة  أربعة مجاالت: السرية الذاتية والذاكرة 

والروايات الرقمية واملجتمع والتأويل الرسدي والهوية. 
هي:  االسكندنافية  الدول  يف  بحثية  مراكز  ثالثة  وهناك 
مركز دراسة الرسديات بجامعة كولدينج جنوب الدمنارك 
ومخترب أبحاث الرسد الذي يعمل عىل الرسد غري الطبيعي 
والخطاب الرسدي والخطاب البالغي ودراسة السرية الذاتية 
الخيالية والسخرية ومركز دراسات الخيال الذي يبحث يف 
الخيال كجودة يف جامعة آرهوس ويرتأسه هرنيك سكوف 
نيلسن وهو أحد أبرز علامء الرسد ما بعد الكالسييك . هذا 
اىل جانب انشاء شبكة الشامل للدراسات الرسدية يف كل 

من فنلندا والدمنارك وكذلك الرنويج والسويد وإستونيا.
وقد طورت مجموعة أبحاث علم الرسد بجامعة بيكس يف 
واألنرثوبولوجيا  املصور  الرسد  مجاالت  يف  مشاريع  املجر 
الثقافية والتأريخ وعلم النفس والسرية الذاتية واالنعكاسية 
والالهوت والوسائط الرقمية والوسائط املتعددة. ال يزال 
يف جمهورية التشيك التقليد البنيوي سائًدا إىل حد ما اىل 
جانب أبحاث العلامء يف علم الرسد، وعززه وجود مركزين 
العلوم وفيه فريق حرر معجم  بأكادميية  براغ  بحثيني يف 
اهتامم  لديهم  واخرون  البنيوي  األديب  والنقد  النظرية 
األفالم  ودراسات  والسيميائية  والرسد  األدبية  بالدراسات 
بولندا  ويف  والفلسفة.  الجامل  وعلم  املرسح  ودراسات 
أبحاثًا يف علم الرسد ومجموعة  أجرت مجموعة رسديات 
متنوعة من األساليب الجديدة والتي من أبرزها اإلدراك 
والهوية ومنها ما قامت به املنظِّرة األدبية آنا سيبكوفسكا 
التخصصات  متعددة  الرسدية  للدراسات  أبحاث  مركز  يف 

من دراسة الرسد غري األديب واملعريف.
حقول  من  الكالسييك  بعد  ما  الرسد  علم  يفتحه  ما  إن 
ووجهات نظر جديدة حول الرسد الخطايب والرسد النسوي 
املادي  والرسد  الطبيعي  والرسد  الجسدي  الرسد  ونظرية 
ومتعايشة..  متداخلة  والرسد  املعرفة  بني  العالقة  تجعل 
القلق  اىل  االمر  هذا  يدعونا  أال  هو  املهم  السؤال  لكن 
حول امداء هذا التداخل وما ميكن أن يصله التهجني بني 
الفروع  يف  االصول  إضاعة  من  الرسد  وغري  الرسد  حدود 
آفاق  التي متيزها عن غريها متامدية إىل  فتفقد طبيعتها 
مجانية عامة ومألوفة أم أن ما أعربت عنه سوزان النرس 
بأن )مستقبل علم الرسد سيكون ما نصنعه أو لنكون أكرث 
دقة: ما تفعله لألجيال القادمة( يجعلنا مقتنعني بأهمية 

التداخل والتهجني؟!
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                    إن ما يفتحه علم السرد ما بعد الكالسيكي من حقول  
                    ووجهات نظر جديدة تجعل العالقة بين المعرفة والسرد  

                      متداخلة ومتعايشة 

من  ألكرث  امتدت  التي  حكمه  سنوات  وطيلة 
أن  تيتو  بروز  يوسف  استطاع  عاماً،  أربعني 
عن  مستقلة  موحدة  يوغسالفيا  عىل  يحافظ 
الحلفني الرشقي والغريب، بعد إبتعاده عن دائرة 
النفوذ الستاليني، منذ بداية تأسيس الجمهورية 
امتازت  دولية  مكانة  لها  وجعل  كام  االتحادية. 
بها بني بلدان ”العامل الثالث” من خالل اسهامه، 
نهرو  النارص وجواهر الل  سوية مع جامل عبد 
يف تأسيس حركة عدم االنحياز عام 1954، فضالً 
التحالف بني سكان  عن نجاحه يف تعزيز لحمة 
”األخوة  شعار  تحت  اليوغسالفية  الجمهوريات 
والوحدة”، هذا الشعار الذي أخذ يهتز بعد وفاته.
وعىل الرغم من أن رواية ” جرس عىل نهر درينا” 
تتحدث عن فرتة تاريخية سبقت تأسيس اتحاد 

الجمهوريات اليوغسالفية بعرشات السنني اال اننا 
الصلة بني  نتلمس فيها مواضع تدلنا عىل عمق 
أحداثها وبني ماآلت اليه أوضاع املنطقة وتفكك 
عىل  عقود  خمسة  من  أكرث  فبعد  الحلف.  هذا 
صدور الرواية وتأسيس االتحاد الفيدرايل نجد أن 
بذور الشقاق واالحرتاب بني شعوب املنطقة التي 
أشار اليها  املؤلف، قد منت بعد وفاة تيتو ببضعة 
الرصب  بني  الخفية  االحقاد  لتظهر  فقط،  أعوام 
أرض  عىل  البوسنيني  وبني  وبينهام  والكروات 
البوسنة والهرسك، وتحولت اىل نزاع دام وحرب 
خلفت  اعوام،  اربعة  من  ألكرث  استمرت  عرقية 
آثاراً سيئة عىل العالقات التاريخية التي ربطت 
مناطق  وأعادت  املنطقة،  شعوب  بوشائجها 

السالف الجنوبيني اىل الخلف عرشات السنني.

لريبط  تشييده  يتم  جرس  عن  الرواية  تتحدث 
رصبيا  بني  يفصل  الذي  “درينا”  نهر  ضفتي 
واملجازي  املادي  مبفهومه  والجرس  والبوسنة. 
يعني االلتقاء والتواصل، لكننا نراه أيضاً، ضمن 
هذا السياق، منطلقا للرصاع بني الرشق متمثال 
ليمد صالته مع  بناه  الذي  العثامنيني،  باالتراك 
أوروبا  وسط  يقطنون  الذين  البوسنة  أبناء 
أراد  الذي  والغرب  االسالم،  بعضهم  واعتنق 
استطاع   1389 عام  ففي  الرابطة.  هذه  قطع 
كانت  التي  رصبيا  عىل  السيطرة  العثامنيون 
الروم  امرباطورية  لحكم  حينذاك  خاضعة 
الديانة  اعتنقوا  قد  الرصب  وكان  البيزنطينيني. 
املسيحية االرثودوكسية يف نهاية القرن السادس. 

وبعد أكرث من أربعمئة عام من االحتالل العثامين 
رصاعا  خاضوا  أن  بعد  الرصب  متكن  لرصبيا، 
ومبساعدة  مستمرة،  عصابات  وحرب  عنيفا 
اجالء  تم  وقد  االستقالل.  من  القرصية  روسيا 
آخر الفصائل العسكرية الرتكية منها عام 1867 
البالد  حكم  “ميالن”  الرصيب  األمري  توىل  حيث 
وأقام بها نظاما جديدا وضع له قوانني ودستور، 
القومي  الشعور  إيقاض  عىل  أيضاً  ولكنه عمل 
عند الرصب وتأجيج روح العداء لألتراك، الذين 
ظلوا يسيطرون عىل البوسنة حتى عام 1878،  
التي  للثورة  مساندتهم  معهم، خالل  فاشتبكوا 
الحكم  ضد  والهرسك  البوسنة  يف  اندلعت 

العثامين حينذاك.

والهرسك،  البوسنة  العثامنيون  يحتل  أن  قبل 
املجرية.  للسيطرة  يخضع  االقليم  هذا  كان 
الكاثوليك  بني  الطائفية  النزاعات  تنامي  ولكن 
والكروات،  الرصب  بني  أي  واالرثودوكس، 
االتراك  احتاللها، من قبل  البالد وسّهل  أضعف 
بشكل  البوسنة  االسالم  دخل  مبجيئهم  الذين 
نطاق محدود ومقترص  كان عىل  أن  بعد  كبري، 
به عن  احتكوا  الذين  الناس  عىل مجموعة من 
كان  التي  الرشق  مع  التجارية  الصالت  طريق 
البحر االدرياتيك طريق مرورها اىل اوروبا، وعن 
طريق لقاء مجموعة من املسلمني القادمني اىل 
الدارسة.  لغرض  االسالمي  الرشق  من  أوروبا 
سكان  بعض  قبل  من  االسالم   اعتناق  أن  غري 
يف  يكن  مل  العثامين،  االحتالل  عند  املنطقة، 
من  انطلق  بل  خالص،  ديني  طابع  ذا  مجمله 
أن  ذلك  عىل  والدليل  بحتة.  اقتصادية  اسباب 
الذين  والتجار  االقطاعيون  هم  أسلم  من  أول 
أثارت  كثرية  امتيازات  عىل  فحصلوا  تأتركوا 
سخط االخرين وحقدهم. ومبرور الزمن وتزايد 
الحروب التي خاضها االحتالل الرتيك مع البلدان 
الناس  فانقسم  االحقاد  هذه  تنامت  املجاورة، 
بني مؤيد لالحتالل ومعارض له. وكانت سياسة 
العثامين  الحكم  اتبعها  التي  االغتصاب والعنوة 
بـ  سمي  مبا  ذروتها  وصلت  والتي  البوسنة  يف 
”رضيبة الدم”، قد بلورت هذه املسألة وأضفت 
هذه  كانت  حاداً.  وأثنياً  عنرصياً  طابعاً  عليها 
”الرضيبة” قد مثلت، بعد سنوات من تطبيقها، 

البذرة االوىل لفكرة بناء الجرس الشهري. 
العثامنيني  السنوات كان الرصاع بني  خالل تلك 
فقدت  أن  وبعد  أشده،  عىل  والنمساويني 
العسكرية  هيبتها  العثامنية  االمرباطورية 
الذين  الروس  القيارصة  ألوامر  وإنصاعت 

أجربوها عىل الخروج من رصبيا يف النصف الثاين 
االتراك سيطرتهم  فقد  التاسع عرش،  القرن  من 
أيضاً مام مهد ذلك إلحتاللها من  البوسنة  عىل 

قبل النمسا.
تحالف الرصب والبوسنويون ضد املحتلني الذين 
عادوا اىل أرض البوسنة والهرسك  ثانية. ولكن 
الجرس كان سداً منيعاً لصد الثوار املنتفضني، فقد 
ومتكنوا  وسطه  يف  متاريساً  النمساويون  وضع 
املسلمون  فهرب  املشرتكة  الثورة  إخامد  من 
الجبل  إقليم  التجأ الرصب اىل  اىل تركيا يف حني 
االسود. لكن جذوة الرصاع مل تخمد والرصاع بني 
ظل  للبوسنة  املحتلة  والنمسا  املستقلة  رصبيا 

يشتد حتى إندالع الحرب العاملية االوىل .
االتراك طفالً  يأخذ  بأن  الدم”  تتلخص “رضيبة 
اسطنبول  اىل  ارساله  يتم  بلقانية  من كل أرسة 
تركياً  ليصبح  تربيته  تتوىل  تركية  لينشأ يف أرسة 
االمرباطورية  عليه  تعتمد  وعسكريا  مسلامً 
والخارجية.  الداخلية  املستمرة،  حروبها  يف 
أولئك  تنشئة  بها  تتم  كانت  التي  الطريقة  أن 
االطفال تجعلهم اليعرفون أصلهم، بل وينّمون 
قادة  فيصبحون  تركياً،  وكياناً  شعوراً  عندهم 
يتمر  كان  وماشابه.  واليات  وحكام  جيوش 
عىل  ويحملوهم  الرضيبة”  ”أطفال  تجميع 
الخيول يف سالل مخصصة للفاكهة وقد صنعت 
من  الطفل  اليرى  بطريقة  وخيطت  خصيصاً 
يعربون  عابرة.  ضبابية  لقطات  سوى  خاللها  
بهم اىل الضفة االخرى لنهر درينا بواسطة عّبارة 
الصغرية  العّبارة  تلك  ظلت  وقدمية.  صغرية 
عالقة يف ذهن فتى كان بني احدى مجموعات 
لتواصل طريقها  النهر  التي عربت  تلك  االطفال 
نحو اسطنبول ومتنى لو استبدلت بجرس يسّهل 

عملية النقل واالتصال بني الضفتني. 
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إيفو   1961 عام  لآلداب  نوبل  جائزة  عىل  الحاصل  اليوغساليف  الكاتب  نرش  عندما 
آندريتش روايته الشهرية “جرس عىل نهر درينا” ألول مرة كان ذلك عام 1945. وهو 
العام الذي شهد إنتهاء الحرب العاملية الثانية ووالدة االتحاد اليوغساليف الذي أصبحت 
يوغسالفيا مبوجبه، ولغاية تفككها يف بداية التسعينات، تضم ست جمهوريات متحالفة 
فيدراليا ومتمتعة بحكم ذايت، كان سكان هذه املناطق الواقعة عىل شبه جزيرة البلقان 
قد خاضوا، كتفا اىل كتف، حرب عصابات رشسة تحت قيادة املارشال تيتو ضد االحتالل 

األملاين النازي. 

الكاتب اليوغساليف إيفو آندريتش يقف أمام الجرس الشهري املشيد عىل نهر درينا الذي استوحى منه روايته.



ذلك  عىل  رهانا  الجديدة  الكتابة  تكون  قد 
والتمرد  االحتجاج  فعل  ايقاظ  وعىل  التجاوز، 
اسئلة  جديدة،  اسئلة  عن  بحثا  واملغايرة، 
تنحاز اىل الخالص، واىل اعادة النظر يف الثنائية 
ابراز  وباتجاه  والسيايس،  للثقايف  االشكالية 
من  السيايس  تجريد  مقابل  الثقايف،  فاعلية 
والقمع  االستبداد  اوهام  القدمية،  أوهامه 

رعب  اصطنعت  التي  تلك  ال سيام  والكراهية، 
السياسية  والعصبوية  والحروب  االنقالبات 

وااليديولوجية.
التاريخي،  مابعد  جيل  هو  التظاهري،  الجيل 
الحضور  ووعي  التحوالت،  رهان  حيث 
واملعطى  الحرية،  وعي  ومخاض  املفارق، 
وادارة  الدولة  ادارة  يف  الصعب،  الدميقراطي 

السياسية  بالذاكرة  النظر  اعادة  ويف  املجتمع، 
تعيش  والتي  واالستبداد،  بالخوف  العالقة 
تقاربه  قلق،  تحّول متواتر،  اليوم مع  مفارقتها 
اسئلة صادمة، وتحديات مفارقة، مبا فيها اسئلة 
واملجتمع  للدولة  الضائعة،  الهوية  عن  البحث 

والذات.
عصبوية  وعن  املايض،  عن  يغرتب  الجيل  هذا 

إذ  والحزبية،  الدينية  الظاهرة 
مغاير  انرثبولوجي  أفق  عن  يكشف 
لالزياء  وحتى  والعادات،  والفكر  للهوية 
وللغة والوسائط، ولكّل مايجعله خارج القياس 
القومية  النمطي، وغري ملتاث بقدسية االفكار 
الجرأة  بروح  متدفٌق  جيٌل  إنه  الطائفية،  أو 
واملغامرة، ال ميايل السلطة، وال يخاف من عنفها 
تركتها يف  التي  الرعب  ذاكرة  اللوثياين، وال من 

الالوعي الجمعي.
عالقة هذا الجيل بـ “بتاريخ الثقافة” وبأمناطها 
بعيدة  عالقة  فهي  آمنة،  غري  باتت  املركزية 
بالشعارات  التصديق  وأوهام  التبعية  من 
بيانات  بال  جيل  فهو  الكربى،  والرسديات 
من  نوع  لها  تصطنع  كارزمات  وبال  خادعة، 
متردا  أكرث  ماجعله  وهذا  “الشعري”،  املقدس 
واستعدادا للمواجهة، ولنزع املعاطف الكثيفة 
فيها  مبا  السابقة،  االجيال  بثقلها  تورطت  التي 
معطف غوغول، أو سيد قطب، ورهاب “األمة 
الواحدة” إذ وجد نفسه امام رعب “ االحتالل” 
“الجامعات  و  االسالموية”  “السلفية  وصعود 
االسالمية” و“عدوى الربيع العريب” وغريها من 
الظواهر التي اقصمت ظهر االنظمة التقليدية 
وبأوهامها  ومبعسكراتها  املاكرة  طبقاتها  بخفة 

االيديولوجية.
هو  أو  الشارع،  رجل  هو  الجيل  هذا  مثقف 
املُدّون والبطل الرقمي، أو الكائن الذي يهجس 
بعالمات مغايرة متاما، حتى يف لغته، ورمبا هو 
قبل  من  واملُهّمش  العمل،  عن  العاطل  البطل 
حكومات االسالم السيايس، أو حكومات مابعد 
الجامعوية،  بالهوية  له  شأن  ال  العريب،  الربيع 
وقد يكون هو اقرب اىل “دنيوية” ادورد سعيد، 
حيث الرغبة العميقة يف العيش عند التفاصيل، 
الوجود،  تالمس  التي  االسئلة  صناعة  وعند 
“العدو”  يصنعها  التي  باالخطار  وتهجس 
عدوا  بوصفه  “الوطني”  العدو  أو  الكولونيايل 

عصابيا أو سلفيا أو طفيليا.

يعني  واملُفاِرق  املدهش  املثقف  هذا  حضور 
عضويته  يف  التقليدي،  للمثقف  فاضحا  طردا 
يعني  مثلام  وتعاليه،  غروره،  يف  أو  املوهومة، 
حضورا استثنائيا للمثقف املتسائل، النقدي، أو 
املثقف التظاهري الذي ميكنه أن يحتج ويرفض 

ويصنع الشعارات الضد.    
فهل مثة غياب واقعي للمثقف النمطي مبعناه 
والعضوي؟  وااليديولوجي  الثوري  التقليدي 
الجديد،  للمثقف  واضحة  صورة  هناك  وهل 
والبحث  والقلق  والهامش  املحنة،  مثقف 
تظاهرات  طرحت  وهل  الفاعلة؟   االسئلة 
الشارع العراقي أمنوذجا لسريوة مثقف الحراك 
عن  يبحث  جيٌل  يقوده  الذي  الحراك  الثقايف، 
املعنى والحرية والحق، مثلام يبحث عن العمل 

والحب والسالم األهيل؟

املثقف واملفهوم
مفهوم  لتفكيك  دافعا   ليست  االسئلة  هذه 
واملؤسسة  “التاريخ”  مستوى  عىل  )املثقف( 
توصيف  رضورة  تعني  ما  بقدر  الوظيفة،  او 
للقوة  أمنوذجا  بوصفه  التظاهري،  املثقف  هذا 
للخصوصيات  العابرة  الخالقة،  القوة  الجديدة، 
اسئلة  صناعة  يف  بحيوية  واملشارك  القاتلة، 
يف   وتكريسها  إثارتها  اىل  نسعى  التي  التغيري 
الحقيقي  الغياب  ان  واحسب  العراقي،  واقعنا 
اعطى  الذي  هو  املواجهة،  ولوظيفة  للثقايف، 
“املسليك”  املثقف  للحديث عن موت”  مربرا  
)الثقافات(  وأوهام  فضائح  عن  املسؤول 
ميارسها  ظّل  التي  واالشباعية  التعويضية/ 
العصاب،  أو  االيديولوجيا،  من  كجزء  البعض 
االخر،  البعض  عىل  السيطرة  فرض  باتجاه  أو 
وضبط حركة الجامعات، واعادة انتاج السلطة 
لنظرية  محركات  بوصفهام  والنص  العصابية 

السيطرة تلك.
او  الفقهية  بصورته  الثقايف  النمط  هذا  حضور 
االعالمية او االصولية العنفية ميثل – ايضا - من 
املدنية،  الدولة  ملرشوع  تهديدا   العنارص  اكرث 
ولقيم الحداثة والتنوير واالصالح، اذ يكون هذا 
)النمط( صانعا لالشاعة، وللعصاب، وللخطاب، 
القاتلة،  الهوية  وهم  صناعة  من   ولجزء رسي 
هوية الجامعة والفرقة والطائفة، وهو مايعني 
والهوياتية  املدنية  الحموالت  قيم  بكل  الشك 

للجامعات واملكونات االخرى.
الجديد،  للمثقف  الضد  املسؤولية  هو  النقد 
هذه  الن  والتفاصيل،  التظاهرات  مثقف 
املسؤولية تعني الوعي والحرية واالرادة، مثلام 
ملفهوم  الحيوي  املجال  يف  املثقف  وضع  تعني 
واالنسانية  االجتامعية  ولوظائفها  الثقافة 
سياق  يف  املثقف  يكون  أن  أي  والتعليمية، 
فعل املواجهة، ويف مامرسة حريته عىل اساس 
والرفض، مثلام هي  داعمة لالحتجاج  انها قوة 
واسطة فائقة الخطورة للكشف والتغيري والبناء 
لفعالية  باعث  انها  اساس  وعىل  والتواصل، 
التفكري الحر ازاء ماميكن ان تحدده السلطة او 

االيديولوجيا او الجامعة القرابية والعصابية.
فهل مارس هذا املثقف مسؤوليته يف املواجهة؟ 
سيعرتف  العراقية  االنتلجنسيا  تاريخ  ان  وهل 
يف  “االرخنة”  من  نوعا  ومينحه  بوجوده، 
اصطنع  وهل  واالجتامعي؟  السيايس  التداول 

هذا املثقف لنفسه مجاال حيويا مؤثرا للخروج 
والسلطوي  وااليديولوجي  العائيل  معطفه  من 
املواجهة  فضاء  يف  التموضع  باتجاه  والطائفي 

والتفكري العلمي والفردية الوجودية الفاعلة؟

التاريخ واملراجعة
احسب ان مراجعة تاريخ االنتلجنسيا العراقية 
وامام  الشكوك،  من  الكثري  ازاء  فعال  سيضعنا 
مل  االنتلجنسيا  هذه  الن  االوهام،  من  الكثري 
الفرد، وللمثقف  تصنع صورة واضحة للمثقف 
النقدي، بل طاملا ربطت هذا املثقف بالجامعة، 
او املثقف بااليديولوجيا، ولعل التفكيك املرعب 
الثقافية  الجامعات  هذه  له  تعرضت  الذي 
والحزبية منذ  عام 1963 انعكس بشكل سلبي 
عىل صورة هذا املثقف وعىل وظيفته وعالقته 
باملجتمع وااليديولوجيا والدولة. اذ بات شائها، 
او  متعاليا،  او  منفيا،  او  اومسجونا  او معزوال، 

باحثا عن امجاد ضالة.
مثقفي  اوهام  تشبه  ال  العراقي  املثقف  اوهام 
البري كامو، وال وجوديات جان بول سارتر، وال 
انتامئيات كولن ولسن، وال عبثية بيكيت، الن 
الواعي،  االغرتاب  يعيش  كان  الثقايف  منوذجها 
واالرادة  الربجوازي،  االنسحاق  عىل  والتمرد 
اىل  االيديولوجيا  من  االنسحاب  عىل  الباعثة 
املثقف  بينام  والعميق،  الساحر،  االنوية  فعل 
املرعبة  االنقالبات  سحقته  الذي  العراقي 
وااليديولوجيات الضاغطة والحروب واالستبداد 
او  سلطوي،  او  انهزامي،  مثقف  اىل  تحّول 
وصورة  طائفي،  مبزاج  ديني  او  حزيب  مثقف 
غامئة للمثقف العضوي، يعيش مفارقة عزلته، 
السلطة  مع  النسقي  ورصاعه  ومطرودته، 
يتوارى  متوتر،  مثقف  إنه  واشباحها،  واوهامها 
خلف اغطية الرمز، ونزعات الرسد االيحائية، او 
ماركيز  ابطال  اىل  االقرب  هو  ورمبا  التاريخية، 
الواقع  ملواجهة  الرسد   لسحر  يلجأون  الذين 

املضنوك باالستبداد.
باتت  الثقايف  الخطاب  او صانع  صورة املثقف، 
وظيفة  توصيف  باعادة  انشغاال  اكرث  اليوم 
مهينامت  رعبا،  اكرث  مهيمنات  وسط  الثقايف 
السلطة الوحشية ومهيمنات الحركات الجهادية 
ومبالمح  والعنف،  والغلو  التكفري  ونزعات 
الخالص،  بيوتوبيا  والعالق  املضطرب  املثقف 
لنا  ترك  اذ  املهجر،  مبتاهة  االنشغال  عن  فضال 
هذا املهجر مثقفا عامئا، ضاال، مسكونا بالحنني 
بالوطن  وحتى  السلبية،  والكراهية  السلبي، 

الضد، والتعايل السلبي.
الحديث  كيف ميكن  هنا:  مرارة  االكرث  السؤال 
الفاعل،  السياق  اىل  الثقايف  استعادة  عن 
ميكن  وكيف  االوهام؟  تاريخ  مواجهة  واىل 
االشياء  يرى  ان   - املسليك  غري   - املثقف  لهذا 
والظواهر  بعيون اكرث اتساعا، وبوعي اكرث ثراء، 
ومثقف  الطوارىء،  مثقف  انتاج  النعيد  ليك 

الحرب ومثقف الحزب؟
هذه االسئلة قد تكون مدعاة لرؤية صورة اخرى 
للتحول الكبري، عىل مستوى النظر اىل السلطة، 
كثريا،  السلطة  تشبه  التي  املؤسسة  اىل  والنظر 
يكون  الن  مدعاة   ايضا  لكنها  الخطاب،  واىل 
للحداثة،  اخرى  قيم  تأصيل  يف  فاعال  املثقف 
بكل حموالتها، وبكل رمزيتها واجراءاتها، وحتى 

في السياق الوجودي

فاعلية الثقافي فاعلية الثقافي 
وأسئلة الوعيوأسئلة الوعي

التظاهريالتظاهري

علي حسن الفواز

مثة ما مينح السؤال الثقايف قوة استثنائية، ويُخرجه من السياق، ومثة من يقرتح لها سياقا، وعىل نحٍو يجعله سؤاال وجوديا، 
يشتبك بحاجات الناس، ويومياتهم، وألن ذاكرة االستبداد السيايس أكرث طغيانا، فإنها فرضت عىل الثقايف كثريا من العزل 
والعطب واالرجاء، وورمبا طردته من السياق، وهذا  ما اكسبه قوة استعارية للتجاوز، وملواجهة االستبداد، وعرب فاعليات 
الثوري،  التي تجاور  تأليف األنساق املضادة، أنساق الرسديات  الرمزي واملجازي، واليومي وبإتجاه  معرفية اشتبك فيها 

مثلام تجاور وتستنفر املكبوت واملقموع.

بالتقدير  حظي  كريي  فأن  الجائزة،  لجنة  وحسب 
لطريقته املستدامة واالجتامعية يف البناء.

ويرفع املصمم األفريقي شعار “كونك فقري ال يعني 
أنّك عاجز عن تقديم الجودة”.

يحصل  أن  ميكن  جائزة  أعىل  بريتزكر  جائزة  وتعد 
بديل  وهي  معامري،  ومصمم  مهندس  عليها 
لجائزة نوبل إذا جاز التعبري. وقد فاز بها يف املايض 
فرانك  أمثال  من  مهمون،  معامريون  مهندسون 
بيانو  ورينزو  أندو  وتاداو  نيامير  وأوسكار  جريي 
وزها حديد وريم كولهاس. وهذه هي املرّة األوىل 

التي مُتنح ملهندس معامري من إفريقيا.

االستخدام العادل للموارد
وقته  عاًما(   57( كريي  فرانسيس  ديبيدو  يقسم 
ويقوم  وأملانيا.  فاسو  بوركينا  األصيل  موطنه  بني 
بتصميم املباين العاّمة بشكل أسايس، مثل املدارس 
من  العديد  يف  أعامله  رؤية  وميكن  واملستشفيات. 
ومايل  فاسو  وبوركينا  بنني  مثل  األفريقية  البلدان 
وتوغو وكينيا وموزمبيق. كام سبق وأن قام بتصميم 
العديد من األجنحة واملنشآت يف أوروبا والواليات 

املتحدة. وتستند فلسفة كريي األساسية يف التصميم 
األولية  للمواد  واملتكافئ  العادل  االستخدام  إىل 
مستلهمة  اجتامعية  وتصورات  رؤى  وفق  املحلية 

من احتياجات املجتمعات املحلية نفسها.

املعامر االجتامعي
بالعدالة  “بالتزامه  التحكيم  لجنة  وأشادت 
االجتامعية واستخدامه الذيك للمواد املحلية”. بينام 
واصًفا  سينجيل  فان  كوين  املعامري  الناقد  قال 
ديبيدو فرانسيس كريي بأنه “ناشط ومعلم فطري 
بناء  كعنرص  املعامرية  الهندسة  يرى  بالبديهة، 
مجتمعي”. ويضيف فان سينجيل: “إن إفريقيا هي 
قارة ذات تقاليد طبيعية يف البناء املستدام. حيث 
يبث الحائز عىل جائزة بريتزكر حياة جديدة يف هذا 
لآلخرين  إلهام  مصدر  بالتأكيد  هو  الذي  التقليد، 

أيًضا.
أن  يجب  غني  ألنك  “ليس  نفسه:  كريي  ويقول 
تحاول  أن  يجب  ال  فقري  ألنك  وليس  املواد.  تهدر 
تقديم الجودة. الجميع يستحق الجودة والرفاهية 
والراحة. نحن متصلون مًعا ونحن جميًعا مهتمون 

ومعالجة  اإلنسانية  والكرامة  والدميقراطية  باملناخ 
آفة الفقر يف إفريقيا”.

تصحيح التفاوتات
انجزه  الذي  املذهل  التصميم  يف  الحال  هو  وكام 
كريي ملدرسة ابتدائية يف قريته األصلية “غاندو” يف 
بوركينا فاسو، والكثري من املشاريع الخالقة األخرى. 
الحاجات  تلبية  أجل  من  وجدت  تصاميمه  فأن 
التفاوتات  تصحيح  إىل  وتهدف  األساسية  اإلنسانية 
بريتزكر،  يف  املحلفني  هيئة  والحظت  االجتامعية. 
سكنية  مرافق  إضافة  عىل  حرصه  ذلك،  غضون  يف 
ذاتية  صحية  ومرافق  عامة  ومكتبة  للمدرسني 
تنسجم  دافئة  بألوان  رصينة  مبان  وإنشاء  التدوير 

مع املناظر الطبيعية اإلفريقية.

شجرة املناقشات
بنني،  عاصمة  نوفو،  بورتو  يف   حالًيا  كريي  ويعمل 
رمز  من  مستوحى  هناك،  جديد  برملان  مبنى  عىل 
غرب  رمز  يقول،  كام  وهو،  الوارفة”.  “الشجرة 
املبنى  يعكس  أن  ويأمل  اإلجامع،  لتحقيق  إفريقيا 

التزاًما بالتقاليد والعملية الدميقراطية. 
شجرة  إنها  “حرفًيا،  الصدد:  هذا  يف  كريي  يقول 
واالحتفال.  القرارات  التخاذ  تحتها  الناس  يجتمع 
كام تعلم، عليك التفكري مع اآلخرين وميكن للجميع 
القرار”. واتخاذ  املناقشة  من  جزًءا  يكونوا   أن 
كان كريي قد حصل بالفعل عىل العديد من الجوائز 

يف مجال املعامر.

جائزة برتزكر للمعمار تذهب إلى مصمم إفريقي

الفقر ال يحول دون االبتكار و الجودةالفقر ال يحول دون االبتكار و الجودة

الطريق الثقايف ـ خاص

منحت جائزة بريتزكر السنوية املخصصة للتصميم املعامري إىل ديبيدو كريي من بوركينا 
للمصممة  قد منحت  وكانت  الجائزة ألفريقي.  فيها  مُتنح  التي  األوىل  املرّة  فاسو، وهي 
املعامرية العراقية الراحلة زها حديد، كأّول امرأة تحظى بالجائزة التي تُعد مبثابة جائزة 

نوبل للمعامر.
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احسب ان مراجعة تاريخ االنتلجنسيا 
العراقية سيضعنا فعال ازاء الكثير من 

الشكوك، وامام الكثير من االوهام

تصاميمه وجدت لتلبية الحاجات 
اإلنسانية وتصحيح التفاوتات 

االجتامعية واستغالل املواد األولية 
املحلية بطرق مبتكرة.



العراق في المركز الثالث 

قائمة اإلفالت من العقابقائمة اإلفالت من العقاب
في جرائم قتل الصحفيينفي جرائم قتل الصحفيين

تتمثل املهمة األساسية للتعليم العايل الحالية يف التثقيف 
للمجتمع  الخدمة  وتقديم  البحوث  وإجراء  والتدريب 
عليه  والطلب  العايل  التعليم  نطاق  بتزايد  لكن  العراقي. 
الطلب إال من  تلبية هذا  باالمكان  يوما بعد يوم مل يعد 
هو  العايل  التعليم  جودة  تحسني  الجودة.  تحسني  خالل 
حاجة الساعة. اليوم تعاين جودة التعليم العايل من تخلف 
والبنية  والتعلم،  للتعليم  املواتية  كالبيئة  يف كل مكوناتها 
التحتية، واملناهج الدراسية، والبحث، والنزاهة واالنتامء. 

التي  املشكالت  ابعاد  تعدد  ايضا بشكل ملموس  يبدو يل 
يعاين منها نظام التعليم العايل يف العراق، فهي تشمل عدم 
امكانية تلبية الطلب الهائل عليه، ونقص املوارد، وضعف 
تدريب القوى العاملة املؤهلة، وعدم االتساق يف سياسات 
السيايس، ونظام إدارة  املتتالية، وعدم االستقرار  األنظمة 
الشخص  وضع  وعدم  واملحاصصة،  الفعال،  غري  التعليم 
املناسب يف املكان املناسب، وكرثة الفساد املايل واالكادميي، 
الكفاءة  وعدم  االستيعاب،  نوعية  وسوء  املوارد،  وهدر 
الجامعات  الدراسية، وظهور  الصفوف  واكتظاظ  اإلدارية، 
والكليات الربحية، وعدم كفاية الخدمات الطالبية، وعدم 
كفاية املوارد املادية، وضعف املساءلة، وعدم الكفاءة يف 
فرص  ونقص  نزاهته،  وعدم  البحث  وضعف  التدريس، 

البحث، وضعف او الغاء تنفيذ السياسات والربامج. 
الطالب  سجل  بل  فحسب،  الجامعات  تتضاعف  مل 
املنخرطني يف الكليات والجامعات معدل منو مرتفع بشكل 
قدم  عىل  العايل  التعليم  مطالب  زادت  وهكذا  استثنايئ. 
الطالب  استيعاب  زيادة  أن  نتذكر  أن  املهم  من  وساق. 
كبري يف  تدهور  إىل  ادى  قدراتها  يتجاوز  مبا  الجامعات  يف 
الجودة. ال ينبغي للوزارة أن تغض الطرف عن حقيقة أن 
وبغض  استثناء،  دون  من  الطلبة  ولكل  االلتحاق،  زيادة 
النظر عن مستوياتهم التعليمية، ومن دون زيادة متكافئة 
يف أعضاء هيئة التدريس املؤهلني يتسبب يف تدهور جودة 
التدريس والتعلم. إن زيادة معدالت االلتحاق والتدريس 
التعليم  من  األسايس  الهدف  حول  جدية  تساؤالت  تثري 
العايل والجودة التعليمية - حيث إن غالبية أعضاء هيئة 
التدريس املؤهلني يعملون بشكل كبري يف املهام اإلدارية. 
الدكتوراه  درجة  الحاصلني عىل  التدريسيني  نسبة  أن  كام 
جدا  منخفضة  املتطورة  الدول  جامعات  من  خصوصا 
املاجستري والدكتوراه  التدريسيني من حملة  مقارنة بعدد 
اعتمدتها  التي  اإلجراءات  كل  فإن  باختصار،  املحلية. 
املوازي  القبول  مثل  املالية  احتياجاتها  لتلبية  الجامعات 
هيئة  أعضاء  عىل  الضغط  من  تزيد  املسائية  والدراسة 
والتدريس  االلتحاق  يف  الزيادة  تضع  والطالب.  التدريس 
يف  الجودة  إدارة  كيفية  حول  التدريسيني  عىل  ثقياًل  عبئا 

التدريس والوفاء مبهامهم البحثية.
إنني مدرك لحقيقة أنك عندما تدير جامعة حكومية تابعة 
املزيد  أجل فعل  تكافح من  ما  دامئا  فإنك  العام،  للقطاع 
أنه يف مرحلة معينة، ال  نفهم  أن  أقل. لكن يجب  مبوارد 
ميكنك فعل املزيد بالقليل. عليك أن تفعل القليل بالقليل. 
أعتقد أننا يجب أن نحافظ عىل االلتحاق مبا يتامىش مع 
قدرات جامعاتنا واملستويات املدرسية لطلبتنا. فعل املزيد 
املعايري  تدهور  زيادة  إىل  الواقع  يف  سيؤدي  أقل  مبوارد 
املتدهورة اصال للتعليم العايل. أعتقد أن الدولة ال تعالج 
الناس.  الرماد يف أعني  املشكلة األساسية لكنها تحاول زر 
البد من قبول حقيقة أنه توجد ازمة وتدهور يف التعليم 

العايل يف العراق. 
الحقيقي  الهدف  عن  للدفاع  الجامعات  رؤساء  أناشد 
للتعليم العايل وإيصال رسالة قوية إىل القيادات السياسية 
الجامعي  بالتعليم  بالتزاماتها فيام يتعلق  للوفاء  البالد  يف 

من  بدال  الجامعات،  عىل  يجب  وباملثل،  العراق.  يف 
تدريب  واهامل  الدراسية  الرسوم  وفرض  التوسعة  قبول 
لعملياتها  للغاية  مكثفة  مراجعة  إجراء  التدريسني، 
كالتي  املعنية  جامعاتها  يف  واملوارد  الحالية  التشغيلية 
عام  يف  العراقية  الجامعات  لبعض  قبلنا  من  اجرائها  تم 
2017. يجب أن ينظروا إىل أشياء مثل اهمية تكنولوجيا 
املعلومات، وضامن الجودة وتحسينها، وتغيري طرق رصف 
اموال الرسوم الدراسية، وايالء اهتامم اقل للمحاوالت غري 

املجدية للدخول اىل التصنيفات الدولية.
لتوفري  التي ظهرت  الفجوة  لسد  االهلية  الكليات  دخلت 
إىل  فقط  األمر  بهم  انتهى  لكن  للطلبة،  جديدة  مقاعد 
االنغامس  بعد  العايل،  بالتعليم  الرضر  من  املزيد  إلحاق 
املنحط يف سباق جنوين لكسب املال، وتغليب الربح عىل 
الجودة. من املحتمل أن يسيطر يف املستقبل قطاع اهيل 
مكلف بشكل متزايد عىل قطاع التعليم العراقي، بدءا من 
مستوى التعليم االبتدايئ إىل املستوى العايل. نتيجة لذلك، 
سيزداد ارهاق الغالبية العظمى من الناس بتحمل نفقات 

التعليم التي يتكبدونها يف املدارس والجامعات االهلية. 
التعليم حق أسايس لكل مواطن يعيش يف أي بلد، ويتم 
توفري هذا الحق من قبل جميع البلدان املتقدمة عىل أساس 
األولوية. لكن يف العراق، ترك  اولياء األمور والطالب بدون 
تعليم  للحصول عىل  بالسعي  األمر  تعلق  عندما  خيارات 

جيد باجور او بدون اجور.
استمرت مراقبة الجودة منذ بدايتها يف السنني التي سنح 
العراقية وبوضع قواعدها  للجامعات  انظمتها  بادخال  لنا 
باالستناد عىل اسسها العاملية، لكن مل يتم تطبيقها بالصورة 
اهدافها  الكثري من  تتطور بل اهمل  او  تنمو  املرجوة ومل 
واساليبها باالضافة اىل زيادة املشكالت املتعلقة بها نتيجة 
ضعف التدريب وازدياد البريوقراطية واالهتامم باملصالح 
السياسية الضيقة. ستستمر هذه املشكالت يف التكاثر لفرتة 

طويلة قادمة. 
مؤسسات  كفاءة  لعدم  الرئيسية  االسباب  اهم  احدى 
يجب  التنظيمي.  الهيكل  مركزية  هي  العايل  التعليم 
مزيد  إىل  يسعى  سياق  املؤسساتية يف  االستقاللية  تعزيز 
من املساءلة وطرق أكرث منهجية لهيكل الجامعات. يبدو 
أن الوزارة بهيكلها البريوقراطي ومجالس  الجامعات غري 
هذا  للجامعات.  الهيكلية  القضايا  هذه  الهمية  مدركني 
النوع من االدارة املركزية يؤدي إىل عدم قدرة الجامعات 
عىل مواجهة التحديات. تشمل هذه التحديات االستجابة 

الحتياجات سوق العمل وخلق مهن جديدة. 
واالكادميي  الهيكيل  املستوى  عىل  الحوكمة  قضايا  وتعترب 

والتنظيمي عوائق مهمة امام التعليم العايل الجيد، وهي 
الجامعات  ان  بحيث  العراقي  املركزي  النظام  يف  مشوهة 
التعليم  وزارة  اسمها  واحدة  لجامعة  فروع  وكأنها  تدار 

العايل. 
نظام التعليم العايل يف العراق كام يبدو يل بعيد كل البعد 
عن التطور. فكام ذكرنا اعاله تعترب مسألة الحوكمة وتطوير 
الجامعات  من  كل  يف  الكلية  او  الجامعة  مجلس  دور 
اىل وجود  باالضافة  األهمية  بالغ  أمرا  واالهلية  الحكومية 

حاجة ملحة إىل إدارة أفضل لضامن الجودة. 
الدولية،  املعايري  العراق مع  العايل يف  التعليم  يتساوى  ال 
ميكنهم  الذين  املؤهلني  الخريجني  من  قلة  يرتك  مام 
العمل. عىل  متطلبات سوق  ردف  ويف  التنمية  يف  العمل 
صحيح  توازن  هناك  يكون  أن  يجب  األكادميي،  املستوى 
بني البحث والتدريس، ألن البحث رضوري لتطوير أعضاء 
هيئة التدريس وتحسني التدريس. لسوء الحظ، يف غالبية 
الدراسات  طلبة  عىل  الرتكيز  يتم  العراق،  يف  الجامعات 
سطحية  بحوث  معضمها  والتي  البحوث  اجراء  يف  العليا 
والطبية  والزراعية  الصناعية  البلد  مشاكل  تعالج  وال 
واالجتامعية وترتكز عىل قاعدة مختربية ضعيفة ويشوبها 
الغش والنرش الزائف كام تفتقر اىل ميزانيات مخصصة من 

قبل الدولة. 
الجامعات  يف  العلمي  البحث  االعتبار  يف  أخذنا  إذا 
الحكومية واالهلية، فقد أصبح املسعى مجرد انتاج بحوث 
الجاري يف  البحث  الضعيفة.  او  الزائفة  للنرش يف املجالت 
العديد من املوضوعات بعيد كل البعد عن املنفعة العملية 
أو محاولة معالجة  املجتمع، ويفشل يف معالجة  ومنفعة 
الروح  ضاعت  البلد.  يواجهها  التي  الحقيقية  التحديات 
العلم  اهداف  تحقيق  أجل  من  العلمي  للعمل  الحقيقية 

الحقيقي وحل املشاكل.
إىل  الرسيعة  للرتقية  معيارا  البحث  أصبح  ذلك،  من  بدالً 
الشهادات  عىل  وللحصول  الجامعات  يف  أعىل  مراتب 
هيئة  أعضاء  نرش  ومكان  كيفية  عن  النظر  بغض  العليا، 
دليل  يوجد  ال  العاملهم.  البحثيني  وطالبهم  التدريس 
جعل  لقد  الرصينة.  املجالت  يف  للنرش  قواعد  وال  أخالقي 
يتجاهلون  واألساتذة  الطالب  من  كال  للنرش  السباق 
ذات  كانت  إذا  وما  واملجالت  النارشين  ومصداقية  قيمة 
سمعة مقبولة. تعمل دور النرش هذه عىل أساس سياسة 
“الوصول املفتوح” للقراء، لذلك يطلبون املال من املؤلفني 
لنرش أعاملهم. ويتم دفع ذلك بسعادة من جيوب الباحثني 

والطالب.
التعليم  نظام  ليصبح  يتقدم  أن  للعراق  ميكن  ال  اخريا، 
العايل فيه قويا نوعياً مبا يكفي ألن النوعية الرديئة التي 
وانخفاض  العمل،  فرص  انخفاض  إىل  تؤدي  اليوم  تسود 
املبتكرة  األفكار  إىل  واالفتقار  املتخصصني،  األفراد  أداء 
والتقدم  للنجاح  األساسية  العنارص  واإلبداعية. هذه هي 
اختيار  اىل  حاجة  هناك  عام،  بشكل  الحارض.  الوقت  يف 
العنارص القيادية الكفوءة لتوسيع قدرة التكيف والتغيري، 
أكرث  يكون  بحيث  العايل  التعليم  نظام  جودة  وتحسني 
استجابة للعامل املتغري ويلبي االحتياجات املتنوعة لالقتصاد 
مطلوب  الغرض،  لهذا  والعاملي.  املحيل  الصعيدين  - عىل 
تجديد  يجب  التوظيف.  قابلية  لتعزيز  خاصة  مبادرات 
املناهج واملحتوى باستمرار من خالل الجامعات وليس من 
خالل سلطة وزارية مركزية، وبإنشاء شبكة تأهيل وتنمية 

املهارات. 
التعليم  كاهمية  اليوم  اصبحت  للوظائف  التأهيل  اهمية 
بذاته فهو يهدف اىل اكساب طالب الجامعات والخريجني 
املهارات التي تتطلبها الوظيفة املناسبة، واكتساب مقومات 
النجاح يف العمل. هنا يكمن الفرق بني التعليم الجامعي 
والتأهيل. تخرج الجامعات يف يومنا هذا متعلمني ولكنها 
العمل.  سوق  ومتطلبات  للوظائف  تأهيلهم  يف  تفشل 
وحتى  العراقي  الجامعة  طالب  يكتسبها  التي  املهارات 
القول  ميكن  بحيث  جدا  وقليلة  ضعيفة  الدكتوراه  درجة 
انه غري مؤهل تأهيال مناسبا الي من وظائف اليوم سواء 
الخريج  يكون  قد  غريها.   او  هندسية  او  طبية  كانت 
من  اسوء  لرمبا  وهو  باملؤهل،  ليس  لكنه  حفاظا  متعلام 
قرينه املرصي والذي يبدو انه فشل فشال مريعا يف امتحان 
املرصي  للرئيس  انترش  حديث  فيدو  اضهره  كام  املهارات 
الف  وهو يعلن عن نجاح 111 فرد فقط من اصل 300 
الخريج  الرضورية.  واملهارات  التأهيل  امتحان  يف  خريج 
يف  سيفشل  ولكنه  الدراسة  امتحان  يف  ينجح  قد  العراقي 
امتحان التأهيل للوظائف لعدم امتالكه للمهارات الالزمة 

واملطلوبة يف القرن الواحد والعرشين.
الخالصة ان التعليم العايل بحاجة اىل اصالح جذري، وانه 
ال ميكن تحقيق هذا االصالح والتطوير إال بانهاء املحاصصة 
معايري  وتطبيق  حاليا  املغيبة  الكفاءات  عىل  وباالعتامد 
القوية  وباإلرادة  والبحث،  التدريس  يف  الجودة  ضامن 

والتصميم عىل احداث التغيري.

ا.د. محمد الربيعي

التعليم العايل أداة قوية ورضورية لبناء مجتمع عراقي حضاري ومثّقف ومسامل. وبطريقه  تنتج 
وتنرش املعرفة املتعمقة املتعلقة مبختلف مجاالت الحياة، ومن خالل إعطاء منظور أوسع للعامل. مل 

يعد التعليم العايل رفاهية للمجتمعات ولالفراد، بل أصبح رضوريا للبقاء عىل قيد الحياة.  

جينيفر دونهام 
نائب مدير التحرير 

يف لجنة حامية الصحفيني

ظلت الصومال أسوأ بلد من حيث جرائم قتل 
وفقاً  مرتكبيها،  عن  يُكشف  مل  التي  الصحفيني 
الذي  العقاب  من  لإلفالت  العاملي  للمؤرش 
والذي  سنوياً،  الصحفيني  حامية  لجنة  تصدره 
يسلط الضوء عىل البلدان التي يُستهدف فيها 
الصحفيون بالقتل ويظل مرتكبو الجرائم أحراراً 

طلقاء.
السنة  تغيري ضئيل من  املؤرش سوى  يُظِهر  ومل 
العراق  من  كل  الصومال  تِبَع  فقد  السابقة، 
وسوريا وجنوب السودان، عىل التوايل، واحتلت 
القامئة،  عىل  مرتبات  أربع  أسوأ  البلدان  هذه 
السياسية،  واالضطرابات  النزاعات،  أدت  فقد 
حلقة  إدامة  إىل  القضائية  اآلليات  وضعف 

العنف ضد الصحفيني.
أيلول/   1 بني  ما  الفرتة  البيانات  آخر  وتغطي 
سبتمرب 2011 حتى 31 آب/ أغسطس 2021، 
إال أنها ال تعكس عىل نحو كامل الخطر املتزايد 
وقد  أفغانستان.  يف  الصحفيون  يواجهه  الذي 
وهي  الخامسة،  املرتبة  أفغانستان  احتلت 
املرتبة نفسها التي احتلتها يف السنتني السابقتني. 
وبينام مل تتغري مرتبة البلد عىل املؤرش، إال أن 
للمراسلني  برسعة  تدهور  األرض  عىل  الوضع 
الصحفيني يف عام 2021 بعد أن سيطرت حركة 
طالبان عىل البلد يف أواسط آب/ أغسطس أثناء 
التحالف  وقوات  األمريكية  القوات  انسحاب 
الدويل وفرار الرئيس أرشف غني. وقد فر مئات 
الصحفيني من البلد بسبب خشيتهم من السجل 
الوحيش لحركة طالبان يف مجال حرية الصحافة، 
وما قد يعنيه حكم هذه الحركة بالنسبة ألمن 

الصحفيني.
كان أمر تحقيق العدالة للصحفيني الـ 17 الذين 
قتلوا يف أفغانستان يف فرتة املؤرش املمتدة 10 
يصبح  وقد  أصالً،  املنال  صعب  أمراً  سنوات 
إفالت الجناة من العقاب راسخاً بقدر رسوخه 
تتصدر  التي  األخرى  والبلدان  الصومال  يف 
املؤرش. لقد أخذ النظام القضايئ يف أفغانستان 
باالنهيار، ومثة تقارير من أفغانستان تفيد بأن 
البلد،  من  يفرون  واملحامني  مغلقة،  املحاكم 
والقاضيات النساء يُجربن عىل االختباء. إضافة 
إىل ذلك، تبدو قيادة حركة طالبان أقل اهتامماً 
باالستجابة  السابقة  األفغانية  الحكومة  من 
للدعوات املحلية والدولية بإنهاء ثقافة اإلفالت 
من العقاب السائدة يف البلد بخصوص الجرائم 

املرتكبة ضد الصحفيني.
خالل فرتة السنوات الـ 10 التي يغطيها املؤرش، 
أهلية  حرباً  تضّمنت  عصيبة  فرتة  وكانت 
ضد  النطاق  واسعة  واحتجاجات  سوريا،  يف 
وبعض  العراق  يف  السيايس  والنظام  الحكومة 
البلدان العربية األخرى، وهجامت ضد العاملني 
وعصابات  متطرفة  جامعات  شنتها  اإلعالميني 
ُقتل 278 صحفياً يف جميع  الجرمية املنظمة – 
أنحاء العامل بسبب عملهم. ويف 226 من هذه 
حامية  لجنة  سّجلت  منها،   81% أو  الحاالت، 
الصحفيني إفالتاً تاماً من العقاب، أي مل تصدر 
الجرمية. ويف فرتة  إدانة عىل خلفية  أي أحكام 
حتى   2010 سبتمرب  أيلول/   1( السابق  املؤرش 
31 آب/ أغسطس 2020(، وجدت لجنة حامية 
الصحفيني أنه مل يُكشف عن مرتكبي %83 من 
يف  استمراراً  يشكل  الصحفيني، مام  قتل  جرائم 
يف  تدريجي  تقدم  بتحقيق  مؤخراً  برزت  نزعة 
وكانت  القضايا.  هذه  يف  إدانة  أحكام  إصدار 
عام  يف  أصدرت  قد  الصحفيني  حامية  لجنة 
العدالة”  نحو  “الطريق  بعنوان  تقريراً   2014
للبحث يف أسباب اإلفالت من العقاب يف جرائم 
لهذه  محتملة  حلول  ولتحديد  الصحفيني  قتل 
القتلة  أن  آنذاك  اللجنة  الظاهرة، وقد وجدت 
أفلتوا من العقاب يف 9 من كل 10 جرائم قتل 

بني عامي 2004 و 2013.
يف  النقص  لهذا  املزمنة  الطبيعة  يُرِبز  ومام 
تظهر  التي  الـ 12  البلدان  أن جميع  املساءلة، 
عىل املؤرش هذا العام ظهرت عليه عدة مرات 
منذ أن بدأت لجنة حامية الصحفيني بتصنيف 

البيانات للمرة األوىل يف عام 2008، وقد ظهر 7 
من هذه البلدان عىل املؤرش.

املؤرش  عىل  السادسة  املرتبة  املكسيك  وتحتل 
للسنة الثانية عىل التوايل. ورغم صدور أحكام 
الصحفي خافيري  قتل  رئيسية يف جرميتي  إدانة 
بريتش  مريوسالفا  والصحفية  كارديناس  فالديز 
ظلت   ،2021 و   2020 عامي  يف  فيلدوسيا 
وسائل اإلعالم ُمستهدفة ومبستوى مثري للقلق. 
ولغاية 31 آب/ أغسطس، وجدت أبحاث لجنة 
األقل  ثالثة صحفيني عىل  أن  الصحفيني  حامية 
ُقتلوا يف املكسيك بسبب عملهم يف عام 2021 
وكان  تاماً؛  إفالتاً  العقاب  من  الجناة  وأفلت 
أربعة صحفيني قد واجهوا املصري نفسه يف عام 
الثاين بعد  الرتتيب  العدد يأيت يف  2020، وهذا 

أفغانستان.
وعىل صعيد العامل، اسُتهدف ما ال يقل عن 22 
صحفياً بالقتل يف عام 2020 انتقاماً منهم عىل 
جرائم  مجموع  ضعفي  تفوق  بزيادة  عملهم، 
عام  يف  أما   .2019 عام  يف  وقعت  التي  القتل 
الصحفيني يقرتب  قتل  فإن عدد جرائم   ،2021
عام  يف  وقعت  التي  الجرائم  عدد  من  تدريجاً 
أفغانستان  السيايس يف  التقلب  أن  بيد   ،2020
مستوى  فيها  يرتفع  التي  البلدان  من  وغريها 
الخطر تجعل من الصعب توقع املجموع النهايئ 

لجرائم القتل يف عام 2021.
عىل  واحدة  مبرتبة  بنغالديش  مرتبة  تحسنت 
املؤرش يف هذا العام واحتلت املرتبة 11، وذلك 
شباط/  يف  صدرت  التي  اإلدانة  أحكام  بسبب 
فرباير بخصوص جرميتي قتل وقعتا يف عام 2015 
أفيجيت  العلامين  املدون  ضحيتهام  وذهب 
أرفني ديبان. فقد صدرت  روي، ونارشه فيصل 
أحكام إعدام بحق عدة أفراد منتسبني للجامعة 
املتطرفة املحظورة أنصار اإلسالم، وذلك بسبب 
لجنة  تؤيد  )ال  هذه.  القتل  جرائم  يف  دورهم 
ناشدت  اإلعدام، وقد  الصحفيني عقوبة  حامية 
السلطات البنغالية أن تصدر إحكاماً “إنسانية” 

أثناء دعوى االستئناف.(
شهد عام 2021 أيضاً إصدار أحكام أو تطورات 
تتضمنان  معروفتني  قتل  قضيتي  يف  إيجابية 
مالطا،  ففي  املؤرش.  عىل  واردة  غري  بلداناً 
اتهامات  أغسطس  آب/  يف  السلطات  وّجهت 
دوره  بسبب  فينتش  يورغني  األعامل  لرجل 
االستقصائية  الصحفية  قتل  جرمية  يف  املزعوم 
دافني كاروانا غاليزيا يف عام 2017، فيام يُعترب 
“نقطة تحول يف السعي لتحقيق العدالة”، عىل 
حد تعبري كورين فيال، شقيقة الصحفية القتيلة.
ويف سلوفاكيا، ألغت املحكمة العليا يف حزيران/ 
يونيو أحكام الرباءة التي صدرت بحق متهمني 
 2018 عام  يف  وقعت  التي  القتل  جرمية  يف 
جان  االستقصايئ  الصحفي  ضحيتها  وذهب 
لرتاجع يف  يُعد تصويباً  كوسياك وخطيبته، مام 
اسُتهدف  الذي  الصحفي  لهذا  العدالة  تحقيق 
غاليزيا  كاروانا  دافني  الصحفية  مثل   – بالقتل 

– بسبب تغطيته للفساد يف االتحاد األورويب.
العاملي  الصحفيني  حامية  لجنة  مؤرش  يَحُسب 
لإلفالت من العقاب عدد حاالت قتل الصحفيني 
بلد.  كل  سكان  عدد  من  كنسبة  تُحل  مل  التي 
حامية  لجنة  بحثْت  املؤرش،  إعداد  ولغرض 
الصحفيني يف حاالت قتل الصحفيني التي حدثت 
ما بني 1 سبتمرب/أيلول 2011 إىل 31 أغسطس/
يتضمن  والتي ظلت دون حل. وال  آب 2021 
املؤرش سوى البلدان التي شهدت خمس جرائم 
وتُعرِّف  أكرث.  أو  مرتكبيها  عن  يُكشف  مل  قتل 
لجنة حامية الصحفيني جرمية القتل بأنها القتل 
املتعمد ضد صحفي معني عىل خلفية عمله يف 
قتل  املؤرش حاالت  هذا  يتضمن  وال  الصحافة. 
حاالت  أو  الحربية  األعامل  أثناء  الصحفيني 
خطرة  مهامت  أداء  أثناء  تحدث  التي  الوفاة 
التي  الشوارع  يف  االحتجاجات  تغطية  مثل 

تتحول إىل العنف. 

الجدول:

ال�ضحافة واحلرياتال�ضحافة واحلريات

التعليم العالي في العراق

المشكالت الُمحبطة المشكالت الُمحبطة 
والمفاسد المثبطةوالمفاسد المثبطة
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لم يخضع أحد للمحاسبة في %81 
من جرائم القتل التي استهدفت 
الصحفيين خالل السنوات العشر 
المؤشر  وجد  حسبما  الماضية، 
العقاب  من  لإلفالت  العالمي 
لجنة  أصدرته  الذي   2021 لعام 

حماية الصحفيين.

    البلد                السكان          الجرائم

1  الصومال             15.9  25
2  سوريا                17.5             21
3  العراق             40.2    18
4  ج. السودان         11.2  17
5  أفغانستان           38.9  17
6  املكسيك             128.9  27
7  الفلبني                109.6  13
8  الربازيل               212.6  14
9  الباكستان            220.9  12
10  روسيا              144.1  6
11  بنغالديش          164.7  6

12  الهند                1,380  20

نسبة للسكان

احد أهم االسباب الرئيسية 
لعدم كفاءة مؤسسات 

التعليم العالي هو مركزية 
الهيكل التنظيمي

النوعية الرديئة التي تسود 
اليوم تؤدي إلى انخفاض 

فرص العمل، واالفتقار إلى 
األفكار المبتكرة واإلبداعية



العمل  عليهم  بأن  اكتشفوا  ما  ورسعان 
ال  شاقة  ظروف  يف  طويلة  لساعات 
الرعاية  اجراءات  أبسط  فيها  تتوفر 
يربرون  العمل  أصحاب  وكان  الصحية، 
كان  بينام  واإلخالص”،  “الجد  بـ  ذلك 
من  عبودية  بأخرى،  أو  بطريقة  ذلك 
نوع ما وعقابًا جامعًيا ال إنسانًيا موثًقا 
بعقود ظاملة غري متكافأة، واألسوأ من 
يكن هناك من سبيل  أنه مل  كله،  ذلك 
ذلك  من  التحرر  أو  والخروج  للتخلص 
االضطهاد املرير، ألنه كام أوضح ماركس 
معظم  املصانع  مالكو  صادر  وإنجلز، 
أجور ضئيلة  يدفعوا سوى  األرباح، ومل 
جًدا للعامل ال تكاد تسد رمقهم ورمق 
تام  أمل  وفقدان  يأس  مع  أرسهم، 
االجتامعية  العدالة  وتحقيق  بالتحرر 

والكرامة والراحة يوًما ما.
لذا، فقد كانت مالحظة ماركس وإنجلز 
مبثابة  املصانع،  يف  العمل  لظروف 
لن  التي  املحطمة،  لآلمال  مالحظة 
يف  دامئًا  ترتكز  الرثوة  ألن  أبًدا،  تتحقق 
أيدي قلة من األثرياء الجشعني، هؤالء 
تنمية  أجل  من  الخطط  وضعوا  الذين 
األنانية  مصالحهم  وحامية  ثرواتهم 
عن  أموالهم،  رؤوس  عىل  والحفاظ 
طريق توظيف املزيد من العامل الذين 
مثل  هوادة،  دون  من  يعملون  كانوا 
تروس صغرية تدور من دون توقف يف 
تنمو  تفتأ  وما  تهدأ،  ال  عمالقة  ماكنة 
الوقت. ويرافق هذا  وتتغول مع مرور 
كلّه توزيع غري عادل للرثوة، األمر الذي 
والعامل  األثرياء  بني  الفجوة  من  زاد 
البسطاء الذين ال ميلكون قوت يومهم.

عن  املهولة  املالحظات  هذه  كانت 
القرن  يف  وفرنسا  إنكلرتا  يف  األوضاع 
التاسع عرش، ال تكاد تختلف عن الكثري 
أنّها  بل  الحايل،  عرصنا  يف  األوضاع  من 

تنطبق عليها بشكل مذهل. 
فمهندس الكمبيوتر الجديد، يجد نفسه 
يف مستعمرة عمالقة من العامل، ضمن 
تكتل كبري لتكنولوجيا املعلومات. وهو 
التطبيق  إلنشاء  فائقة  برسعة  يعمل 
يخدم  الذي  التايل  سخونة”  “األكرث 
مصالح الرشكة ويضمن لها تحقق املزيد 
من األرباح، من دون أن يتأثر أجره أو 

العمل  يقدس  جعلوه  أن  بعد  يكافأ. 
لصاحب  الوالء  ويخلص  أعمى  بشكل 
رأس املال الكاريزمي الذي ترك الدراسة 
ما،  نوع  إله من  إىل  وتحول  الكلية،  يف 
بعد أن ورث ثروته مصادفة من عائلة 

ثرية أو ما شابه.
إّن ظروف العمل يف مثل هذه األماكن، 
مئات  من  مكونة  عمالقة  بآلة  شبيهة 
الرتوس الدوارة من دون كلل أو ملل، ال 
ينبغي لها أن تشكو، وال يحق لها تقديم 
القرار،  صنع  يف  املشاركة  أو  املشورة 
سلسلة  ضمن  الرتقي  يف  لها  أمل  وال 
املسؤولية مهام كان اجتهادها، وهو ما 
إنكلرتا يف  املجتمعي” يف  “السلم  يشبه 

القرن التاسع عرش.
وهكذا، فإن ما الحظه ماركس وإنجلز يف 
القرن التاسع عرش، ال يزال سليام حتى 
عديدة  قصص  مجرد  إنها  هذا.  يومنا 
العرشين  القرن  يف  األعامل  لرجال 
الرثاء،  إىل  العدم  من  ارتقوا  الذين 
يف  الحرب  بعد  ما  لسياسات  نتيجة 
الواليات املتحدة وأوروبا. فقد سمحت 
الرثوة  بتبديد  ضمنًيا  السياسات  هذه 
توزيعها  ليعاد  الحروب،  أثناء  وبعرثتها 
من جديد وفق مصالح الرشكات الكربى 

وأساطني رؤوس األموال.
اآلن، مرة أخرى، ها نحن نشبه أوروبا 
يتحول  واقتصادنا  عرش،  التاسع  القرن 
بالتدريج إىل ما يشبه اقتصادها آنذاك، 
من  ثلة  أيدي  يف  الرثوة  تتكدس  حيث 
األسهم  أسواق  يف  واملضاربني  املرابني 
والرشكات، بينام ال تكاد الطبقة السفلية 
متتلك شيًئا، وتكد من أجل تأمني لقمة 
أنها  ذلك،  واألسوأ من  اليومية،  عيشها 
اليومي  العبء  من  باستمرار  مخدرة 
الحياة  قيد  عىل  البقاء  يف  املتمثل 
تحت رحمة من ميلكون وسائل االنتاج 
فقدت  أنها  درجة  إىل  واملال،  والعمل 
آلية  إن  أوضاعهم.  تحسني  يف  أمل  كل 
بقاء  تضمن  الجامح  الرأساميل  النظام 
يتمتع  وأن  القاع،  يف  القاع  يف  هم  من 
اإلنتاج  وسائل  أصحاب  عملهم  بثامر 

تلك عىل الدوام.
يف الواقع، ال ميكن ألفكار ماركس وإنجلز 
أن تكون أكرث صحة مام هي عليه اليوم. 

لقد صمدت بالفعل أمام اختبار الزمن 
والسياسية  االجتامعية  واملتغريات 

واالقتصادية الكربى حتى اآلن.
املجتمع.  تجاه  واقعًيا  ماركس  كان 
باملعنى  هنا  “الواقعية”  أستخدم  أنا 
نظريته  طور  فقد  التقني.  الفلسفي 
بشأن كيفية فهم الرتتيبات االجتامعية، 
اإلنتاج  “عالقات  عن  فكرته  عىل  بناًء 
الرتتيب  فإن  وهكذا  االجتامعية”. 
كام  اإلنتاج”  “منط  أو  االجتامعي 
عالقات  من  يتكون  الذي  هو  يسميه، 
)الطبقية  املهيمنة  االجتامعية  اإلنتاج 
للقوى  الحايل  و“التطور  واالقتصادية( 
مهارات  من  كالً  يشمل  الذي  املنتجة” 
إىل  باإلضافة  العاملة  القوة  ومعرفة 

تقنيات اإلنتاج املادية.
له  الرأساميل  اإلنتاج  منط  أن  يرى  إنه 
)قوانني  معينة  متأصلة  منو  اتجاهات 
اإلنتاج  عالقات  من  تنبع  الحركة( 
الرشكات  فإن  وبالتايل،  االجتامعية. 
الرأساملية تدور يف حلبة منافسة دامئة 
لتحقيق  الدائم  السعي  عليها  تحتم 
بشكل  تسعى  بذلك،  وللقيام  األرباح، 
ذلك  يف  مبا  النفقات،  لتقليل  محموم 
إنتاج،  وحدة  لكل  العاملة  نفقات 
اإلرساع  مثل  مريبة،  تكتيكات  بواسطة 
واالنتقال  املستمر  التقني  والتغيري 
من  املزيد  لكسب  جديدة  أسواق  إىل 
اإليرادات. إنّها الطريقة التي تعمل بها 
املستقبل.  ويف  واليوم  أمس  الرأساملية 
لكيفية  والحقيقي  الصحيح  الفهم  وهو 

عمل الرأساملية.
عملية  استمرار  مع  أيًضا،  أتوقع  إنّني 
تراكم رأس املال، أن تصبح الرشكات أكرب 
وأكرب، وستجد الرشكات الصغرية صعوبة 
ستنخفض  وبالتايل  واملنافسة،  البقاء  يف 
الوقت،  مبرور  الصغرية  األعامل  فئة 
وسيستمر تركيز امللكية والرثوات بأيدي 

قلة قليلة جًدا. 
لقد كان ماركس دقيًقا للغاية يف تنبؤاته 
عن كيفية تطور الرأساملية، نحو املزيد 
أيدي  يف  املال  رأس  وتركيز  الرتاكم  من 
يتوافق  مبا  الرأسامليني،  من  أقل  عدد 
الكبري عىل حياة  مع سيطرة رأس املال 

الطبقة العاملة. 
االستهالكية  بالنزعة  يتنبأ  مل  رمبا 
من  ولكن  اليوم،  عاملنا  يف  السائدة 
املؤكد أن االستعباد املتزايد للناس من 
قبل “الرأساملية الجديدة” يتامىش مع 

نظرته للرأساملية كنظام استغاليل.
رأس  استغالل  عىل  ماركس  ركز  لقد 
املال للعاملة يف عرصه )منتصف القرن 
قد  الرأساملية  تكن  ومل  التاسع عرش(، 
املجتمع  يف  بعد  وتغلغلت”  “تقدمت 
الحرب  بعد  الغريب  للعامل  االستهاليك 
منذ  واضًحا  أصبح  ما  الثانية.  العاملية 
ال  الرأساملية  أن  هو  الحني،  ذلك 
تستغل  بل  فحسب،  العاملة  تستغل 
يجعل  الذي  األمر  االستهالك،  أيًضا 
املستهلكني مدمنني من دون وعي عىل 
األلعاب،  إىل  السجائر  من  منتجاتهم، 
االجتامعي  التواصل  وسائل  ومن 
األطعمة  ومن  األفيونية،  املواد  إىل 

القامر  إىل  الصحية  غري  واملرشوبات 
وكرة  الخيول  سباقات  عىل  واملراهنات 
يقدره  مل  آخر  جانب  وهناك  القدم. 
ماركس متاًما )بسبب تركيزه الكيل عىل 
وهو  االقتصادي(  املال  رأس  مقارعة 
الذي  الطبيعي  للعامل  الهائل  االستغالل 

تقود إليه الرأساملية. 
يؤكد  الرأساملية  من  الجانب  هذا  إّن 
آخر،  يشء  أي  من  أكرث  ماركس  تحليل 
ولكن ليس بالطريقة التي تنبأ بها. لقد 
املتزايد  الرتاكم  بسبب  أنه  ماركس  تنبأ 
ومامرساتها  وتركيزها  للرأساملية 
“إهامل”  هناك  سيكون  االستغاللية، 
الذي  الحد  إىل  العاملة،  للطبقة  متزايد 
املزيد،  تحمل  الناس  فيه  يستطيع  ال 
مام يضطرهم إىل الثورة. لكن ماذا عن 
تغري املناخ الذي تسببت به الرأساملية 
أنّه  اليوم  جميًعا  نعلم  إنّنا  وجشعها؟ 
الدفيئة  الغازات  انبعاث  يُقلل  مل  إذا 
بشكل  األحفوري  الوقود  عن  الناجمة 
كبري، فإن االحتباس الحراري سيؤدي إىل 
كارثةحقيقية، وقد يؤدي يف املحصلة إىل 
نعرفها.  كام  اإلنسانية  الحضارة  نهاية 
املطلق  “اإلهامل”  هو  هذا  أليس 
)الذي تحدث عنه ماركس( الذي تسببه 

الرأساملية؟ 
بالتأكيد سيؤدي هذا إىل دوافع ثورية يف 
العقود املقبلة. لذلك اتضح أن ماركس 
االنهيار  بعد كل يشء بشأن  كان محًقا 
أنّه  من  الرغم  عىل  للرأساملية،  املقبل 
االنهيار  هذا  يكون  أن  يتوقع  يكن  مل 
االقتصادية  السلوكيات  عن  ناتًجا  بيئًيا 

املنحرفة للراساملية.
الرأساملية  تجعل  الرتاكم  فكرة  أن 
و“مدمر  مستقر  غري  اقتصاديًا  نظاًما 
أن  يف  ماركس  رؤية  إىل  تقودنا  ذاتًيا”. 
تدمريها،  بذور  عىل  تحتوي  الرأساملية 
الذي  أهمية  األكرث  االعتقاد  وهو 
يقسم أولئك الذين ينتمون إىل التقليد 
املاركيس والليرباليني “التقدميني” الذين 
الجديد  الليربايل  االقتصاد  عىل  وافقوا 
أبدية  الرأساملية  أن  يعتقدون  والذين 

)عىل األقل حتى تخرب الكوكب(.
قضوا  لو  حتى  فأنه  املحصلة،  ويف 
اسم  نسيان  تم  أو  ماركيس،  كل  عىل 
لو  وحتى  بأكملها  ونظرياته  ماركس 
الرأساملية  معاريض  كل  غدا  اختفى 
ومقيديهم ونقادهم، فإن هذا لن يؤدي 
ليس  الرأساملية.  نهاية  ترسيع  إىل  إال 
املاركسيون أو االشرتاكيون أو التقدميون 
بل  ال  الرأساملية.  سيهدمون  من  هم 
نظاًما  ليست  الرأساملية  ألن  ببساطة 
مستداًما. ويف مرحلة ما، سيكون الرتاكم 
يف  واملوارد  الرثوة  من  الكثري  جعل  قد 
سيؤدي  ما  وهو  الناس،  من  قلة  أيدي 
إىل االنهيار التام. لقد شاهدنا، إثر تفيش 
أصوات  ارتفعت  كيف  كورونا،  وياء 
بعض األثرياء برضورة البحث من اآلن 
عن كوكب بديل لهم وألرسهم، وكيف 
شحنات  وصادروا  اللقاحات  احتكروا 
بطريقة  مبوانئهم  املارة  الكاممات 
أصحاب  بينهم  من  وكان  القرصنة، 
دول  ورؤساء  املعلومات  رشكات 

رأساملية وتجار أسهم.
املدمر  التأثري  فإن  ماركس،  أشار  وكام 
املستثمرين  طبقة  وسعي  للرتاكم، 
يف  الريع  من  املزيد  عىل  لالستيالء 
النشاط االقتصادي العاملي، ليس لديهام 
البحتة.  الرأساملية  إطار  يوازنهام يف  ما 
األمر الذي سيؤدي بها إىل تدمري نفسها 
أن  قبل  ذلك  تفعل  أن  وأمل  بنفسها، 

تدمر الكوكب.

إلى أي مدى صدقت توقعات كارل ماركس؟ 

ما زال الجشع والهيمنة يحكمان العالمما زال الجشع والهيمنة يحكمان العالم

أبهيشيك دويفيدي
ترجمة الطريق الثقايف 

أدى الفقر املدقع يف الريف إىل تدفق السكان إىل هوامش املدن، عىل أمل أن يضمنوا ألنفسهم حياة 
كرمية وفرص تعليم أفضل ألطفالهم يوًما ما بواسطة العمل الجاد واالجتهاد. لكن مبجرد وصولهم إىل 
املصنع، طُلب منهم أن يكونوا تحت رعاية ودعوة املالكني وأصدقائهم امللكيني وجميع من يف السلطة 

)الذين أطلق عليهم ماركس جامعياً اسم الربجوازية(.
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غرفة القراءة يف املتحف الربيطاين، حيث كتب كارل ماركس مؤلفه الشهري رأس املال

والحالة  املرجع  نظريات  الرؤى  هذه  تشمل 
كانت  مهام  الخيالية.  للكيانات  األنطولوجية 
هذه النظريات ملهمة، فقد ال تكون قادرة عىل 
وصف التأثري الجاميل املحدد املرتبط بتلقي النرث 
التي  هي  رايسور  بول  تأويالت  إن  التاريخي. 
يشري  التي  الطريقة  أي  القضية،  هذه  تتناول 
أود  للقارئ.   الحياة  عامل  إىل  األديب  العمل  بها 
العوامل  نظرية  إلثراء  رايسور  تأويل  استخدام 
الخيالية يف هذا الصدد، عن طريق تحليل الرواية 
تتعامل  التي  املعارصة  التشيكية  التاريخية 
وهي  التشييك،  التاريخ  يف  مؤملة  لحظة  مع 
باألملانية من  الناطقني  للسكان  القرسي  الرتحيل 
تشيكوسلوفاكيا ما بعد الحرب. تهدف ورقتي إىل 
املذكورة،  للنظريات  االستكشافية  الصلة  إظهار 
التشييك  األدب  مساهمة  تفصيل  عن  فضالً 
والصدمة  املعقدة  القضية  دراسة  يف  املعارص 
سوديتنالند  يف  الحرب  بعد  الرتحيل  لعمليات 

)مناطق األملان السوفيت يف تشيكوسلفاكيا( . 
مفهوم  يرتبط  النظري،  اإلطار  صعيد  عىل 
ارتباطًا  التاريخية  لألحداث  الخيايل  التمثيل 
التاريخي والخطاب  الخطاب  بالعالقة بني  وثيًقا 
قبل  من  املشكلة  هذه  دراسة  متت  الروايئ. 
نرش   ،1967 العام  يف  واملؤرخني.  األدب  علامء 
روالن بارت مقااًل شهريًا بعنوان خطاب التاريخ، 
إىل  اللغوي،  التحليل  باستخدام  خلص،  حيث 
رأى  كام  مرجعي.  وهم  من  يعاين  التاريخ  أن 
ليسا  الروايئ  والخطاب  التاريخي  الخطاب  أن 
نقاش  إىل  التأريخ  علم  خضع  متاًما.  متناقضني 
مامثل، وأشار املؤرخان هايدن وايت وبول فني 
إىل بعض أوجه التشابه بني الخطابات التاريخية 
والخيالية. ومنذ ذلك الحني فصاعًدا، توصل علم 
ومع  لكن  الرسدية.  طبيعته  فهم  إىل  التاريخ 
ما  حول  السؤال  نشأ  نفسه،  الوقت  ويف  ذلك، 
إذا كانت هذه الطبيعة تعني أنه ميكننا تحديد 
التاريخ بالخيال. يف أوائل الثامنينيات من القرن 
رايسور  بول  الفرنيس  الفيلسوف  تناول  املايض، 
“الوقت  دراسته  يف  توصل  الذي  السؤال،  هذا 
والرسد” إىل نظرية املحاكاة املعقدة للرسد التي 
تناولت العالقة بني الخطابني عىل أساس مفهوم 
املرجعية. سوف أتطرق إىل هذه النظرية الحًقا 
يف ورقي، حيث أعتربها ملهمة للغاية. ومع ذلك، 
حتى يف بداية التسعينيات، كتب جريارد جينيت 
الرسد  أن  واألدب،  الخيال  يستنتج  كتابه  يف 
املختلفة  الطبيعة  حل  عىل  قادر  غري  البنيوي 
للروايات الواقعية والخيالية بطريقة كافية. يوفر 
الخاصة  للمصطلحات  شامالً  تحليالً   Genette
مع  باالتفاق  ويخلص،  الرسدي  الخطاب  من  به 
الكالم(، إىل أن  أفعال  جون سريل )أحد منظري 
الداللية  الخيال ال ميكن اشتقاقه من الخصائص 
عىل  إال  تحليلها  يجوز  ال  للنص؛  النحوية  أو 
ببعض  مرتبطة  الخيالية  الرباغامتية.  مستوى 
يُعطى  النصوص؛  ملعالجة  التوجيهية  املبادئ 
القارئ تعليامت بشأن قراءة النص كرسد واقعي 
أو قصة خيالية، بشكل أسايس من خالل نصوص 
نظرية مثل العنوان الفرعي والتعليق التوضيحي 
الختامية وما إىل ذلك. ومع ذلك، فإن  والكلمة 
قدمت  للتأريخ  الرسدية  أو  “األدبية”  الطبيعة 
تحديًا مستمًرا لعلم الرسد، السيام يف محاوالته 
التاريخية  الروايات  بني  االختالفات  لتحديد 
العامل  منظرو  قدم  التسعينيات،  يف  والروائية. 
رونني  وروث  كوهن  دوريت  مثل  الخيايل 
بدأوا  جديًدا.  معرفًيا  إطاًرا  دوليجال  ولوبومري 
الخيالية.  والكيانات  األحداث  طبيعة  دراسة  يف 

مهمة  نقطة  عىل  كوهن  دوريت  دراسة  تتوفر 
أخرى. إنها تنتقد ادعاء سريل بأنه من املستحيل 
عىل  والوقائعية  الخيالية  الروايات  بني  التمييز 
من  كوهن،  تدعي  النصية.  الخصائص  أساس 
املونولوج  مثل  الرسد،  تقنيات  أن  أخرى،  ناحية 
كنص  معني  نص  بتسمية  لنا  تسمح  الداخيل، 
خيايل - ألن املؤرخ ليس لديه مثل هذا الوصول 
املونولوجات  التاريخية.  الشخصيات  عقول  إىل 
الداخلية، التي تعرب عن عمليات التفكري الخفية 
الخيال  يف  فقط  تظهر  مختلفة،  لشخصيات 
وتسجل حالة عقل الفرد يف نقطة زمنية محددة. 
الداخيل  العامل  ربط  عىل  قادر  املؤرخ  بالطبع، 
عىل  )بناًء  معني  حد  إىل  التاريخية  للشخصيات 
ذلك(،  إىل  وما  اليوميات  ومداخل  املراسالت 
لكن ال ميكن أن يكون لديه نظرة ثاقبة مبارشة 
إىل عقل الشخصية - كام نراه يف رواية هريمان 
الساعات  تصف  التي  فريجيل”،  “موت  بروش 
األخرية يف حياة الشاعر الروماين. كام ذكرنا أعاله، 
التاريخي هي  الخيال  يف  الرئيسية  املشكلة  فإن 
والشخصيات  األحداث  أو هجرة  “نقل”  مسألة 
الخيال.  عامل  إىل  الفعيل  العامل  من  التاريخية 
ماذا يحدث إذا أصبحت األحداث والشخصيات 
التاريخية عنارص من عامل خيايل؟ كيف نعتربها، 
أن  ميكن  التي  التفسري  اسرتاتيجيات  هي  وما 

نفرتضها من جانب القارئ؟ 
لقد عالج لوبومري دوليجال هذه القضايا يف كتابه 
يف  )نرُش  والتاريخ”  الخيال  من  محتملة  “عوامل 
العام 2008 باللغة التشيكية ثم يف العام 2010 
دوليسيل  منهجية  ترتكز  اإلنكليزية(.  باللغة 
عىل نظرية العوامل الخيالية، كام تم تطويرها يف 
التسعينيات يف كتابه هيتريوكسميكا. يف أحدث 
إصدار، طبق دوليجيل هذه املنهجية عىل مسألة 
كوهن،  مثل  والخيالية.  التاريخية  الروايات 
يتعامل دوليجيل مع وجهات نظر ما بعد الحداثة 
التي تساوي التاريخ بالخيال. قد ال يوفر تحليل 
الخطاب، من وجهة نظر دوليجيل، متييزًا واضًحا 
فقد وجد حالً  ذلك،  والخيال. ومع  التاريخ  بني 
من  مستوحى  “العامل”.  فهم جديد ملصطلح  يف 
يسمى  ما  دوليسيل  يقرتح  إذ  النمطي،  املنطق 
بـ“العوامل املمكنة”، التي متثل حالة محتملة غري 
واقعية. املهم هو أن العوامل املحتملة ال تشكل 
أخرى  ناحية  من  ولكنها  ميتافيزيقية،  كيانات 
اإلطار،  هذا  وباستخدام  البرشي.  العقل  نتاج 
بني  أساسية  اختالفات  أربعة  دوليسيل  يفرتض 
تلخيصها  سأحاول  والخيايل.  التاريخي  العاملني 

بإيجاز يف الحلقة التالية.

ديفيد هريمان
ترجمة سارة محمدي

سأركز عىل قضية متثيل التاريخ يف الخيال.  سأستكشف عملية نقل الشخصيات واألحداث 
التاريخية إىل عامل الخيال، باإلضافة إىل طبيعة الكيانات الخيالية واسرتاتيجيات التفسري التي 
التاريخي. ستعتمد منهجيتي عىل نظرية  بالخيال  القراء عندما يتعلق األمر  قد يفرتضها 
رؤى  تجلب  والتي  دوليجال،  ولوبومري  كوهني  دوريت  مقاربات  الخيالية، السيام  العوامل 

منهجية جديدة للعالقة بني الروايات التاريخية والخيالية. 

خيالية السرد التاريخي 

الطبيعة األدبية للتاريخ الطبيعة األدبية للتاريخ 
شكلت تحدًيا لعلم السردشكلت تحدًيا لعلم السرد

لوبومري دوليجال            دوريت كوهني

هريمان بروش               بول رايسور



الصعيد  عىل  التجريبية  مبجهوداتك  عرفت   •
منجزاتك  اخر  هي  ما  واخراجا.  تأليفا  املرسحي 

يف هذا املجال؟
السنوات  يف  عاديت  هي  كام  متنوعة  منجزايت 
تُنرش  بحوث  سلسلة  هناك  مرسحيا:  األخرية. 
الناقد  يحررها  التي   )21 )نقد  مجلة  يف  حاليا 
املرصي محمود الغيطاين. وهناك نصان مرسحيان 
أنت”  ديار  أّي  “من  هام:  لإلنتاج،  طريقهام  يف 
عمل  وهو  فورتونا(،  )مدام  فرقة  إنتاج  من 
يتحدث  تكنولوجي  حريك  طقويس  مينيامليست 
وعن  الديكتاتور  واندحار  ظهور  )دميومة(  عن 

متالزمة ستوكهومل للشعوب مع جالديهم.
عمل  وهو   ”26 “رواق  فهو  اآلخر  العمل  أما 
دويل بلجييك بريطاين فرنيس إيطايل كوستارييك 
املنفى  عاشوا  عراقيون  فنانون  أبطاله  مشرتك. 
يخرج  عمٌل  )شتات(.  إىل  تحّول  حتى  الطويل 
التقليدية  املرسحي  العرض  منظومة  عن  نهائيا 
األدبية  األجناس  مبختلف  العرض  فن  ويربط 
والفنية ويصلح أن يقدم يف فضاءات ال مرسحية 
أن  هو  املركزي  شعاره  مرسحية  فضاءات  يف  أو 
اللقاء ما بني املتلقي والفنان يشبه اللقاء ما بني 
السطوح  يأخذ شكل  املاء  آخر.  املاء وأي سطح 
الورش  مجاالت  يف  أما  فيها.  نفسه  يجد  التي 
املرسحية، فثمة اتفاق مع مرص عىل ورشة عمل 

ميكن االستفادة منها يف عرض “رواق 26”.

•  ما الذي أضافت لك تجربتك البلجيكية وماذا 
اخذت منك عىل الصعيد اإلبداعي؟

أضافت يل التجربة البلجيكية الكثري. دخلت عدة 
يف  الكاثوليكية  الجامعة  ومنها  مرسحية  مدارس 
أيام  أنتورب.  يف  الحركة  مرسح  ومعهد  لوفان 
دمشق وقبلها بريوت وقبلها العراق مل أكن أعرف 
يف  أساتذيت  من  تعلمته  ما  سوى  املرسح  من 
اليومية  الخربات  ومن  الجميلة  الفنون  أكادميية 
الكتب.  ومن  الحديث  الفني  املرسح  فرقة  يف 
يف  السبعينات.  سنوات  إىل  تعود  الخربات  تلك 
بلجيكا درست أعوام التسعينات وتعلمت فعال 
آخر التطورات املرسحية عىل صعد الدراماتورغيا، 
والحركة، وعالقة الحركة بالنص، وتشظية الحكاية 
املرسحية وتفكيكها وتحويلها إىل عنارص منظورة 

ومسموعة وملموسة ومشمومة ومتذّوقة. 
الفضاءات  مع  التعامل  كيفية  أيضا  تعلمت   .a
للعرض،  تصلح  فضاءات  جميعا  باعتبارها 
وطّورُت مبدأ أن أي فضاء هو شبيه برحم األم، 
نفسه  يكّيف  كالجنني،  فيصبح  املمثل  إليه  يأيت 
داخل الفضاء وينفتح الفضاء عليه ليك يستوعبه. 
b. كذلك طّورت مفاهيم الحكوايت وعملت عىل 
)حركية،  برصية  عنارص  إىل  وتحويلها  تفكيكها 

سينوغرافية، طبيعية، تكنولوجية.. إلخ(.
c. تعلمت التعامل مع الفضاءات االفرتاضية، ليس 
التشخصية  املكانية  للمفاهيم  امتدادا  باعتبارها 
وإمنا باعتبارها فضاءات جديدة ترتبط من جهة 
باملعايشة  بالخيال ومن جهة  بالروح ومن جهة 

ومقاربة العوامل االفرتاضية مع امللموسية.
d. تعلمت التفاعل مع املتلقي تفاعال متوازيا ال 
الخالق،  الرب،  )النجم،  الفنان  بتسلط  له  عالقة 
باللقاء  له عالقة  إلخ( قدر ما  املخرج..  املؤلف، 
يسمح  الذي  اللقاء  الطرفني،  بني  ما  الحميم 
للعنرصين بتبادل املواقع إبان العرض. وتعلمت 
مُتيت  فتلك  القدمية.  التقنيات  ليس  املرسح  أن 
املرسح. تعلّمُت أّن املرسح فضاء منفتح عىل كل 
عىل  الحياة  انفتاح  طريقة  بنفس  جديد  هو  ما 

ما هو جديد.

بدأت  فقد  اللغة.  هو  املنفى  مني  أخذه  ما 
أخرى، هي  بلهجة  أو  أخرى،  بلغة  أوال  التمثيل 
الذي  الرجل  )محاكمة  مرسحية  يف  الفلسطينية 
اللغة  إتقان  عىل  تركيزي  جّل  وكان  يحارب(  مل 
الظاهرة  أصبحت هذه  التمثيل. الحقا  إتقان  ال 
عيّل  املستحيل  من  أصبح  بلجيكا  ففي  مرضية. 
اللغة  أتقن  مل  إذا  كممثل  عمل  فرصة  أجد  أن 
عقودا،  يحتاج  األجنبية  اللغة  وإتقان  املحلية. 
وقد يكون مستحيال. هذا أفقدين مهنة التمثيل، 
الحركة  مرسح  معهد  دخلت  أستسلم.  مل  لكني 
الجسد. بعد  اللغة داخل  للعثور عىل بديل عن 
القضاء عىل  تم  املعهد  أربع سنوات من دراسة 
روح املمثل عندي، ما دفعني أن أصبح مخرجا 

ومؤلفا ومدربا للتمثيل وباحثا.
بدال  جمهوري.  هو  أيضا  املنفى  مني  أخذه  ما 
عن الوقوف عىل خشبة مرسح اإلدارة املحلية يف 
كربالء وعىل خشبة فرقة املرسح الفني الحديث 
أمام جمهور يعرف كل تفاصيلك وجدت نفيس 
ما  سوى  كودايت  من  يفقه  ال  مرسح  عىل  أقف 
هو شحيح. أمٌر تطلّب مني دوما أن أفكر بطرق 
عنارص  من  الكثري  وترك  املتلقي  مع  التواصل 
لجعل  املضني  الجهد  لصالح  األصلية  هويتي 

عرويض املرسحية )غري مستغلقة(.
رشيفة  منافسة  يف  الدخول  هو  أيضا  فقدته  ما 
مع الفنان اآلخر. الفنان البلجييك هو من حيث 
املبدأ أفضل منك! أعني أنّك تنتمي لطبقة أخرى 
 100% تقييم  عىل  تحصل  وحينام  الفنانني.  من 
ويحصل البلجييك عىل تقييم %80 فالواقع يدفع 
أمر  أنت.  اختيارك  ال  البلجييك  الفنان  الختيار 
يك   130% درجة  عىل  للحصول  أسعى  جعلني 

أتبوأ مكانة فنان بلجييك تقييمه 80%.

• كانت لك تجربة يف املجال الرسدي. كيف تنظر 
ادواتك  عن  منفصلة  محاولة  كانت  وهل  اليها؟ 

اإلبداعية االخرى ام مكملة لها؟
وصلت  روايات  ست  رسدية:  تجارب  لدي  نعم 
البوكر )مياه  الطويلة لجائزة  القامئة  إحداها إىل 
مشرتكة  قصصية  مجاميع  خمس  متصّحرة(، 

بالعربية والهولندية.
لسيدة  املربكة  )الوقائع  رواية  ظهرت يل مؤخرا 
وقد  األردنية،  فضاءات  دار  عن  النيكروفيليا( 
األدبية  الصحافة  يف  النقد  من  الكثري  عنها  كتب 

يف  يساريني  منفيني  مصائر  تعالج  وهي  العربية 
أوربا. حاليا تحت الطباعة رواية )من أحوال داليا 
رشدي( وهي تعالج مصائر عراقية إبان الحرب 
الطائفية يف بغداد وكيفية تعايش الفرد العراقي 
ستصدر  الراوية  للطائفية.  الطارئ  الظهور  مع 
عن )دار أبجد( العراقية، وستظهر الكرتونيا عن 

طريق الدار اإلنجليزية )ذا غراند اليربري(.
أنظر لتجربتي الرسدية عىل أنها امتداد ومجابهة 
ال  بأين  يقولون  الكثريون  املرسحية.  تجربتي  مع 
أكتب رسدا قدر ما أصنع عرضا فضاؤه الورق ال 
خشبة مرسح. يف املرسح علينا التكثيف للحدود 
القصوى بينام يف الرسد علينا أن نتعامل مع أدوات 
أخرى تسمح للقارئ بالتواصل بطرق أخرى. أيضا 
تجربتي الرسدية هي يف الواقع تدوين ما ال أستطيع 
تحقيقه يف املرسح. نحن نشتغل يف املرسح أشهرا 
طويلة ونقوم بارتجاالت يومية تزيد عىل الست 
أشياء  تحدث  االرتجاالت  أثناء  اليوم.  ساعات يف 
أو ترتكها ألنك ال  رائعة لكنك تضعها عىل جنب 
تستطيع أن تدخلها يف السياق الدراماتورغي، كام 
تحدث خلف الكواليس أشياء عصية عىل التصور 
وهي غري قابلة للنقل إىل فضاء العرض املرسحي. 
ذلك الركام اإلبداعي يجعلني أشعر باألسف ألين 
دراماتورغية  قرارات  أتخذ  أن  بعد  للهباء  أتركه 
الحالة  وتلك  املوتيف  ذلك  لصالح  وإخراجية 
ما  االسرتاحات  يف  التجيل.  وذلك  الحدث  وهذا 
بني مرسحية وأخرى أعيد تأليف تلك االرتجاالت 
وأرسار ما خلف الكواليس وأدخلها يف بنيان رسدي.

• طوال العقود االخرية بقيت بعيدا عن العراق 
عنه.  بعيدا  اإلبداعي  بتطوير مرشوعك  منشغال 

هل مثة ما يدور بخلدك عن تلك القطيعة؟
سؤال مهم! 

نعم لدّي مرشوع لرأب الصدع بيني وبني وطني. 
أنصع  من  واحدة  مع  أتحدث  وأنا  فرتة  من 
بغرض  العراقية  اليسارية  الطليعية  التيارات 
صدام  أجربهم  فنانني  يجمع  ملرشوع  التأسيس 
حسني عىل مغادرة العراق وربط هؤالء الفنانني 
الخربات  تبادل  بغرض  طليعي  شاب  جيل  مع 
املرشوع  كثريا.  تأسيسه  تأخر  يشء  وتأسيس 
مكتوب وقد وصل تلك القوة اليسارية لكني ال 
أحب االستطراد بالحديث عنه بانتظار أن تتضح 
املعامل جيدا وتتحول الكلامت إىل أفعال ملموسة.

خفتت  وهل  اليوم؟  املرسح  اىل  تنظر  كيف   •
جذوته امام التطور التقني املهول طوال العقود 

وتغري اساليب التواصل مع الجمهور؟
نعم، لقد خفتت جذوة املرسح منذ زمن طويل!

البلجييك  املرسح  مدير  أخربين   1996 عام 
يف  املرسح  رواد  أعداد  بأن  الجنويب(  )القطب 

السنوية  اإلحصائيات  بحسب  مستمر  تناقص 
توزيع  اضمحّل  الثالثة  األلفية  بداية  الرسمية. 
بشؤون  املتخصصة  الوحيدة  البلجيكية  املجلة 
يقلّلون  النارشون  املرسح. ومن حوايل عقد راح 

تقاليد طباعة النصوص املرسحية.. إال ما ندر. 
أن  اّدعينا  إذا  البعض  بعضنا  عىل  نكذب  نحن 

جذوة املرسح ما تزال بذات الربيق. 
منطقيا:  سؤاال  القارئ  ومن  منك  أتوقع  بالطبع 
أن  معنى  فام  تخفت  املرسح  جذوة  كانت  إذا 

أفكّر مبرشوع مرسحّي داخل وطني؟ 
يعالج  به  أفكّر  الذي  املرشوع  بسيط.  الجواب 
الثيمة، من خالل وسائط جديدة  تحديدا هذه 
تنفض عن املرسح غبار تقنياته السائدة وتزيح 
الدماء،  التي متنع قلبه من ضّخ  طبقات شحمه 
أو متنع العرض املرسحي من أن يصبح رضورة ال 

يُستغنى عنها كاإلنرتنت والكهرباء.
أن  أو  هذا،  نفعل  أن  كمرسحيني  منا  مطلوب 
إليه  سبقته  مصري  إىل  املرسح  إيصال  يف  نسهم 
املصري  ذلك  تال  وما  السنني،  آالف  قبل  امللحمة 
أخرى  أجناس  امللحمة  أفول  من  خرجت  حيث 

كاملرسح والشعر والرواية بشكل متأخر.
بداية الطريق هي االنتباه إىل أن عنارص جوهرية 
االنرتنت  ثورة  عقود  يف  خضعت  املرسح  من 
بواسطة  الرتكيب  وإعادة  للتفكيك  والتكنولوجيا 
أجناس افرتاضية وملموسة، وبداية الطريق هي 
عىل  جديدة  عنارص  إدخال  رضورة  إىل  االنتباه 
املرسح قد ال تكون مرسحية وال فنية وال أدبية! 

يتعرض  متكافئ  غري  بشكل 
التي  السينام  ملنافسة  املرسح 

ساعة   24 بيت  كل  تدخل 
النتفليكس  عرب  اليوم  يف 
والفيسبوك  واليوتيوب 
خالل  ومن  وغوغل 

كاملوبايل  جديدة  أدوات 
والالبتوب والتابليت، وهي 

جهدا  تتطلّب  ال  أدوات 
فيزيائيا لالنتقال من مكان إىل 

آخر.
أتذكر اآلن معلمي 

)جروتوفسيك( الذي ظّل 
يرّدد أن امليزة الجوهرية 

للمرسح هي اللقاء الحي مع 
املتلقي. وعندما أتذكر هذا أرى 

أن املرسح يتعرض لتهديد يف 
جوهر اللقاء الحي ما بني املشاهد 

واملمثل. فإذا نظرنا إىل فضاءات 
التواصل منذ ثورة االنرتنت سنجد أنّها 

أصبحت قادرة عىل بناء لقاء 
حّي بديل.

ساره كانايك
ترجمة: جودت جايل

كان رميوند كارفر كاتب قصص قصرية ومقاالت ومدرس 
كتابة. عاش بني 1938 و1988، وأثناء فرتة نشاطه اإلبداعي 
يف  استخدم  بل  القصرية  القصص  فقط عرشات  يكتب  مل 
التكثيف اىل درجة يعد معها خالق منط  قصصه أسلوب 
القصة  شعبية  إحياء  يف  أسهم  والذي  القص،  من  جديد 
القصرية األمريكية. كان سيد اإلقتصاد يف استخدام املفردات، 
ولقد عاش سنوات من الشهرة والنجومية قبل أن ميوت 
يف الخمسني من عمره من اإلرساف يف التدخني والخمرة ما 
أدى اىل إصابته برسطان الرئة. وصفته النيويورك تاميز بأنه 
الثاين من القرن  الكاتب القصيص األكرث تأثريا يف النصف 
العرشين. واآلن هل كان حقا ذلك الشخص؟ كتب كارفر 
يف العام 1970 اىل صديقه ومحرره )محرر القسم األديب 
يف مجلة إسكواير( غوردن ليش رسالة يقول فيها “يارجل 
)استخدم مفردة إسبانية( أشكرك عىل مساعدتك الجليلة 
كان  أن  منذ  املساعدة  قدم يل هذه  أحد  ال  القصص.  يف 
القصص  بأن  أشعر  أقول.  ما  أعني  وأنا  عاما،   18 عمري 
نتيجة  كانت  األوىل، ولكن مهام  الدرجة  اآلن قصص من 

تحريرك لها فإين أقدر نظرتك الثاقبة”.
الضبابية  الشخصية  طويلة  لسنوات  ليش  غوردن  كان 
خلف شهرة كارفر، وكان شهريا يف األوساط األدبية. طُرد 
من دار نوف من قبل صاحبها نفسه فحمل مخطوطات 
قصص كارفر، من بني ما حمل، معه اىل وظيفته الجديدة. 
لقد تبادل وكارفر عددا هائال من الرسائل عىل مر السنني، 
بعضها تم نرشه. من الواضح أن كارفر وحده كان يعرف 
منذ وقت مبكر مباذا يدين لليش وقلمه األحمر القاطع. 
تحدث ليش عن عمله عىل قصص كارفر وادعى أنه غرّي 
عمل كارفر، جذريا أحيانا، مقتطعا صفحات من القصة أو 
مئات من الكلامت، ومل يرد كارفر عليه أبدا. يف الحقيقة مل 
يصدق أحد إدعاءات ليش، ومبرور السنني أصبح يتحدث 
أقل فأقل عن عالقته بكارفر. لكن األمور تغريت حني باع 
ليش أوراقه اىل مكتبة لييل يف إنديانا. قليل من الناس رأوا 
بسبب  جزئيا  القليل،  إال  عنها  يُكتب  ومل  األوراق،  هذه 
عليها  اطلع  بالنسبة ملن  لكن  الكاتب.  ورثة  الضغط من 
مل  واضح...  واحدا  شيئا  فإن  ماكس  يت  دي  الدكتور  مثل 
يكن ليش مجرد محرر، ويف بعض الحاالت، قد أعاد فعليا 
كارفر  هو  والرامي  املهدف  كان  لقد  كارفر.  عمل  كتابة 
دون شك ولكن ليش هو الذي ساعد قصصا مثل )فات( 
و)الكاتدرائية( يف أن تصيب الهدف. مبرور الزمن أصبحت 
العالقة بني كارفر وليش متوترة وذهب ذلك الزمن الذي 
فيها: “لقد روعي  له يقول  كان فيه كارفر يكتب رسالة 
كل يشء. إنها قصة أفضل اآلن منها عندما أرسلتها اليك، 
وهو املهم، أنا متأكد”. بالطبع مل يحرر ليش كل قصص أو 
مجاميع كارفر وبعض القراء والدارسني قد علق عىل التغري 
)هال  مثل  األوىل  األعامل  فيه  تتصف  الذي  التجريد  من 

تلتزم الهدوء رجاء؟( اىل األعامل األقل تجريدا. 
سنة  )مبتدئون(  قصة  طبع  بأن  هاريف  جيليس  يالحظ 
2009 مل يخدم كارفر بل بالعكس ذكرت الناس بعبقرية 
ليش التحريرية  )الكتاب هو نسخة كارفر قبل أن يقوم 
ماذا  عن  بعنوان   1981 سنة  ونرشها  بتحريرها  ليش 
نتحدث حني نتحدث عن الحب، لكن أرملة كارفر عادت 

اىل النص األصيل ونرشته بعنوانه(. 
أن  يهمنا  القصرية  القصة  لفن  محبني  وكتاب  كقراء  إننا 
نعرف كيف ولدت القصة ومنت وصارت عىل ما هي عليه. 
إن فن اإلقتصاد يف التعبري ليس لعبة فردية وكارفر ليس 
املعارصة  القصرية  القصة  كتابة  األخرية.  اللمسات  واضع 
هي عمل فريق، سمفونية من الكلامت واللمسات، ولكن 

برشط أن يكون املحرر والكاتب من نوع ليش وكارفر.

 .  2019 السنة   264 العدد   WQ األسرتالية   املجلة  املصدر 
الرتجمة ببعض اإليجاز.

شهادة  عىل  وحاصلة  أسرتالية  وقاصة  روائية  كانايك  سارة 
الدكتوراة يف الكتابة اإلبداعية

يعد د. حازم كامل الدين رجل مرسح من الطراز األّول. فهو مخرج ومؤلف 
وممثل ومدّرب وسينوغراف وباحث متخصص مبرسح الحركة والتكنولوجيا 
واالسترشاق/االستغراب. وهو فوق هذا وذاك روايئ أيًضا، ومرتجم متخصص 
إنّه مدير محرتف  العام 1970.  فنًيا وأدبًيا منذ  ناشط  يف املرسح والشعر، 
البلجيكية.  الصبار   زهرة  وجامعة   ،)1993-2004( البلجييك   93 صحراء 
كُتبت عن منجزه الرث الكثري من أطاريح الدكتوراه واملاجستري يف جامعات 
مؤلف  ألفضل  السنوية  الجائزة  عىل  الحائز  وهو  بلجيكية.  وغري  بلجيكية 
مرسحيته  عن  للمرسح  العربية  الهيئة  من   2014 للعام  للكبار  مرسحي 
مرسح  معهد  يف  الحريك  االرتجال  مدّرس  وهو  الجنون”.  يف  “السادرون 
الـ  يف  الدراما  بعد  ما  يف  املرسحي  التأليف  مادة  وأستاذ  البلجييك  الحركة 
وأنتويربن  الربيطانية  جرينتش  جامعات  يف  زائر  ومحارض  أوت”،  “سبياك 
الصينية، ومرشف  الرشق أوسطية  الدراسات  البلجيكيتني وجامعة  وخينت 

عىل طلبة املاجستري يف معهد الفنون DasArts الهولندي.
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أنتج حازم كمال الدين ما يزيد على الثالثين عرضا مسرحيا في 
بلجيكا وكندا وصربيا وانكلترا واألردن والصين ومصر وهولندا 

وسوريا وأوكرانيا ولبنان والعراق، وأصدر ست روايات بالعربية 
والهولندية، وخمس مجاميع قصصية مشتركة، كما وصلت 
روايته “مياه متصحرة” إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر 

العربية في العام 2015. وكان قد غادر العراق في العام 1979. 
ويعيش في بلجيكا منذ العام 1987. 

لدّي مشروع لرأب الصدع 
بيني وبين وطني، يعالج 

أزمة المسرح، بوسائط 
جديدة تنفض عنه غبار 

تقنياته السائدة 

عناصر جوهرية من المسرح 
خضعت في عقود ثورة 

االنترنت والتكنولوجيا 
للتفكيك وإعادة التركيب 

حازم كمال الدين 

المسرح يتعرض للتهديد المسرح يتعرض للتهديد 
في جوهره بسبب التقنياتفي جوهره بسبب التقنيات

ريموند كارفر

كاتب القصص كاتب القصص 
من الدرجة األولىمن الدرجة األولى
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إذن متى سيتم إعادة فتح دور السينام؟ 
النقاشات  هذه  كل  من  سئمنا  لقد 
املتخصصني  مع  املنضبطة  وغري  الساخنة 
تقريًبا  للتعليق  يأتون  الذين  الزائفني 
ومل  سطحية  ظلت  التي  املعلومات  عىل 
يضعوها يف نصابها. لقد سئمنا من هذه 
املناورات العبثية وهذه املعارك التي هي 
تشويهها  يزداد  التي  للدميقراطية  ذريعة 
كان  لو  حتى  السياسيني.  ضعف  بسبب 
الكاذبة  بالقصص  إخبارنا  يعني  ذلك 
داخل  سواء  الخادعة،  والترصيحات 
مع  والذهبية  الحمراء  السينام  صالة 
املبدعني  قبل  روايات جميلة موقعة من 
الكبرية  الشاشة  عىل  فليكن  الحقيقيني! 
تقول  قد  لكنها  عظيمة  بأكاذيب  ولو 

الحقيقة!
سياسة املركز الوطني للسينام CNC هذه 
التي تعفي منتجي األفالم من املسؤولية:

الوطني للسينام والصور  لقد وجد املركز 
مرمى  يف  وبحق،  مؤخًرا،  نفسه  املتحركة 
مجلس  يف  املنتخبني  املسؤولني  نريان 
Joël Gi-  النواب، وال سيام جويل جريو

ماكرون  الرئيس  حزب  عن  نائب   ،raud
Hautes- يف منطقة أعايل األلب LREM

.Alpes
للسينام  الوطني  املركز  ميل  بخصوص، 
خالل  من  السخي،  التمويل  إىل   CNC
 les crédits الرضيبية  اإلعفاءات 
التافهة  األفالم  أنواع  لجميع   ،d’impôt
دون تدقيق النفقات، سواء كانت مرتبطة 
أو  للكلمة  الدقيق  باملعنى  باإلنجازات 
)التموين،  اإلضافية  اإلنتاج  بتكاليف 
النقل، اإلقامة، إلخ.( هناك لغط وامتعاض 

وتوجيه أصابع اتهام بالفساد والتبذير.
يف الواقع، وفًقا للمفتشية العامة للشؤون 
التي  الرضيبية  اإلعفاءات  زادت  املالية، 
 CNC للسينام  الوطني  املركز  خصصها 
من  فرنسا  يف  تصويرها  تم  التي  لألفالم 
131 مليون يورو يف عام 2016 إىل 293 
يتزايد  رقم  وهو   .2018 عام  يف  مليون 

باستمرار.
يجب  الرضيبية،  اإلعفاءات  إىل  باإلضافة 
الفرنسية  السينام  أن  أيًضا  نتذكر  أن 
rede- الرتخيص رسوم  من   تستفيد 
يف  األفالم  عروض  عائدات  أو   vance
من  واالستثامرات  التلفزيونية،  القنوات 
قانونًا  تُجرب  )التي  التلفزيونية  القنوات 
السيناميئ(،  الوسط  يف  االستثامر  عىل 
واألوروبية،  اإلقليمية  واملساعدات 
متويل  )رشكات   SOFICAs وسوفيكاس 
البرصية(،  السمعية  والفنون  السينام 
“رضيبة  أضيفت   ،2018 يناير  ومنذ 
عىل   %  2 بنسبة  الشهرية   ”Google
حسب  الفيديو  منصات  دوران  معدل 
الطلب، والتي متيل، عالوة عىل ذلك، إىل 

التكاثر يف السنوات القادمة.
من  مجموعة  هنا  لدينا  باختصار، 
يكفي  مبا  الكبرية  الحكومية  التمويالت 
إىل  االضطرار  من  األفالم  منتجي  إلعفاء 
يعد  ومل  الجمهور،  توقعات  مع  التعامل 
يف  والعجز،  الطلب،  عىل  يعتمد  العرض 
عن  تعويضه  يتم  التجاري،  الفشل  حالة 
ودافعي  الخاصة  الفاعلة  الجهات  طريق 
أي  يف  املنتجني  عىل  يتعني  ال  الرضائب. 
املكسورة  األواين  كلفة  يدفعوا  أن  وقت 
هنا  ومن  الفنية.  اختياراتهم  مقابل 
البعض  اتخذها  التي  الحريات  جاءت 
الدرامية  األعامل  نفس  لتقديم  منهم 
الهوسامنية بال كلل مع نفس املمثلني ملدة 

ثالثني عاًما، أو إلنتاج، بالتواطؤ مع املركز 
الوطني للسينام CNC، أفالًما متشددة 
شجبتها  أيديولوجي  محتوى  ذات 
املستوى  واسع عىل  نطاق  الغالبية عىل 

االنتخايب من قبل غالبية الفرنسيني. 
الفرنسية  األفالم  من   55٪ النتيجة: 
 20  .2010 عام  تجاريًا  فاشلة  كانت 
فيلاًم فقط من أصل 200 كانت مربحة 
يف عام 2013؛ و٪95 تم عرضها يف عام 
الــ  مشاهديها  عدد  يتجاوز  ومل   2017

...50،000
يف مواجهة هذه املالحظة، من الطبيعي 
تنظيف  إىل  اليوم،  النواب،  يسعى  أن 
نظام املساعدة يف املركز الوطني للسينام 
الخصوص،  وجه  عىل  والحد،   CNC
عىل  التصوير  نفقات  بعض  تحميل  من 
األمر  يتعلق  إذ  الرضيبية.  اإلعفاءات 

مبسؤولية املنتجني حرصاً.
قد ال نتفق، حول هذا املوضوع املحدد 
لإلبداع الفني، مع األطروحات الليربالية 
l’Institut Sapi-  لرئيس معهد سابينس

 ،Olivier Babeau بابو  أوليفييه   ،ens
الذي دعا منذ عام 2016 إىل اإللغاء التام 
السينام  لتنظيم  الحايل  للنظام  والبسيط 
الفرنسية من خالل الدولة، بهدف إخضاع 
كل يشء،  وقبل  السوق،  لوقائع  املنتجني 
واستقباله  الفرنيس  الجمهور  لتوقعات 
الذي ال يزال  الفرنيس،  السيناميئ  لإلنتاج 
الطبقات  فقط  منه  السينام  دور  يحرض 
الحل  أيديولوجياً.  “املتوافقة”  الحرضية 
رأينا  يف  مرشوطًا،  يكون  أن  يجب  الذي 
يكمن يف الحامئية الذكية ضد األفالم من 
ما  بقدر  األطليس  املحيط  أنحاء  جميع 
الفرنسية،  لألفالم  السوقية  الحصة  كانت 
بـ  يف عام 2018، 39، 3 ٪ فقط، مقارنة 

45 ٪ من األفالم األمريكية.
وهو   ،CNC لـ  األسايس  الهدف  كان 
ساكسونية  األنجلو  األفالم  تدفق  محاربة 
األفالم  الشاشات عىل حساب حصة  عىل 
الفرنسية، كان فشاًل واضًحا - وقد تفاقم، 
نعتمد  أننا  حقيقة  من  ذلك،  عىل  عالوة 
التي  األمريكية  األفالم  حضور  عىل  اآلن 
منول بفضلها جزء كبري من نفقات السينام 
عىل  الحفاظ  من  الهدف  ما   - الفرنسية 

هذا التنظيم؟
إىل  يدعو  رأياً  األطروحة  هذه  متثل 
الفرنسية  للسينام  الدولة  دعم  سحب 
املساعدات  تقديم  خالل  من  مالياً 
للمنتجني واملخرجني ما يعني بداية انهيار 
املنظومة اإلنتاجية التي تعتمد عىل نظام 

املساعدات هذا.
كارثة  فيلم  الحالية؟  الفرنسية  السينام 

يسء للغاية!:
 ال يهتم مهرجان كان السيناميئ إال بعامل 
يقوم  للكلمة.  الدقيق  باملعنى  السينام 
والنقاد  واملمثلون  واملخرجون  املنتجون 
بتثبيت شبكة رؤيتهم عىل أمل أن يوافق 
العاديني الحًقا ويف ذلك  عليها األشخاص 
بالرضورة  يتبع  ال  فالجمهور  مخاطرة، 
نصيحة املتخصصني وال النقاد واملنظرين.

ومع ذلك، هناك استثناءات، وأحيانًا أفالم 
جيدة. ولكن إذا كنت من محبي السينام، 
ميكنك أن ترى بوضوح ما هي املكونات 
الرضورية للسينام الفرنسية اليوم إلرضاء، 
إن مل يكن املتفرجني، فعىل األقل النخبة 
املوضة  صيحات  بأحدث  املشاهدين  من 
أو  يحتفلون  أو  يحكمون  الذين  الفنية 

يهدمون األثر املعروض باستقاللية تامة.
عدد  الطبخ.  دروس  مثل  السينام  درس 

بدونها  التي  األساسية  العنارص  قليل من 
ممتع،  غري  أو  ممتًعا  العمل  سيكون 

لألسف، أو حتى جمياًل كالسيكًيا.
كل  اخُتزل  زخم.  أو  نفس  بال  قصة  أوال 
أبسط  إىل  له،  تعبري  أبسط  إىل  يوم 
تتجاوز  ال  التي  الواقعية  ترجامته. 
الكائنات واألشياء بل تقللها قدر اإلمكان.
بعض  يف  مقبولة  تكون  التي  الحوارات 
فرصة  لديك  يكون  عندما  األحيان 
معظم  يف  ولكن،  وفهمها.  لسامعها 
رديئاً  أو  كارثًيا  الصوت  يكون  األحيان، 
الجهات  من  التربير  ويأيت  عمد،  عن 
الفاعلة بانه فرض عليهم شكالً من أشكال 
التقشف. االستامع ال يكفي: قد يتسبب 
ذلك يف خسارة وتضييع، عىل األقل، نصف 
فيلم. دامئا هذا الهوس السخيف بالرغبة 
تأيت  النتيجة  لكن  “الحقيقة”  عرض  يف 

دامئاً أسوأ!
من  النظر  اسرتاق  تفضيل  الرضوري  من 
الشخصيات  متارس  كيف  إظهار  خالل 
التلميح  الحب بطريقة ظاهرية. سيكون 
ذروة  إن  يطاق.  ال  أمر  واألناقة  والرباعة 
القديم  الطراز  من  فإننا  وإال   - الجرأة 
حتى  يشء،  أي  من  حرماننا  عدم  هي   -
قساوتها،  يف  املشاهد،  هذه  كانت  لو 
تطور  إىل  اإلطالق  عىل  شيًئا  تجلب  ال 
القصة، خاصة عندما يكون األمر واضحا. 
املمثلني  أن  نرى  أسايس.  أمر  الُعري 
يظهروا  أن  يجب  آخر  شخص  أي  مثل 
يؤدونها،  التي  شخصياتهم  مع  متطابقني 
ال يشء عديم الفائدة غريب عن التقاليد 
الحداثية. العرض النرثي يذهب إىل أبعد 
من ذلك. من الرضوري، هنا أو هناك، أن 
تخربنا املشاهد الفيلمية أن أبطال الفيلم، 
مثل أي شخص آخر، بحاجة إىل الذهاب 
إىل املرحاض مثالً. لدينا الحق يف التساؤل 
عن رضورة مثل هذه اللقطات واملشاهد، 
لدينا  فليس  تقدمية،  ألنها  نظًرا  ولكن 

خيار: علينا اإلعجاب بها.
يدعي  أن  اليوم،  فرنيس،  لفيلم  ميكن  ال 
تسمية حامسية من “الخرباء والنقاد” إذا 
متطابقة  الجنسية حقيقة  املثلية  تكن  مل 
للتخفيض  طعم  أدىن  بدون  القصة.  مع 

بالطبع من حدة املشاهد الصادمة.
صقلها  وميكن  مكتملة  غري  العالقة  هذه 
من خالل قيم أخرى - ميكن أن تكون تلك 
السخيفة أو الدنيئة - ولكن بعد التشديد، 
اخرتاع  أسوأ  لخصت  قد  أنني  يل  يبدو 
سيناميئ يفرض عىل نفسه عدًدا معيًنا من 

القرن  يف  كام  ليس  وااللتزامات،  القواعد 
الخلق  عبقرية  لتفضيل  عرش  السابع 
الكالسييك، ولكن إلشباع حبكة االستفزاز 
التي أصبحت، بشكل منهجي، أكرث امتثااًل 

وأكرث مهانة.
من  ويتأكد  االنجراف  هذا  يربز  سوف 
الذي  الرصايص  التسوية  ذراع  خالل 
التكافؤ،  باسم  فصاعًدا،  اآلن  من  سيؤثر 
حتى عىل الخيال األكرث جموحاً. قريباً لن 
عدد  هناك  يكون  أال  املقبول  من  يكون 
من اإلناث مثل الشخصيات الذكورية يف 
جمعية  عن  بالفعل  سمعنا  لقد  القصة. 
نسوية متشددة تطالب باملساواة املطلقة 
من  سيكون  واملخرجات.  املخرجني  بني 
النساء  عن  قوة  بكل  الكشف  الرضوري 
يكن  مل  إن  لدينا،  يكون  حتى  املخرجات 
األقل  فعىل  والنوعية،  بالجودة  الشعور 

الشعور بالعدالة الغبية وامليكانيكية.
لديهن  امللونات  املمثالت  أن  أعرتف 
معينة  أفعال  ردود  ألن  للشكوى،  سبب 
أيًضا  ولكن  لهن،  مسيئة  تكون  أن  ميكن 
هذا  من  لالنتقال  املستوى،  هذا  عىل 
بتوظيفهن  االلتزام  إىل  املرشوع  التنديد 
أمراً  يل  يبدو  والتنوع  األرقام  لخلق 
بعد،  وفيام  كاريكاتريي.  كابوس،  مسيًئا. 
إثر مرور بعض الوقت، سوف نطلب أن 
يتألف الجمهور بشكل متساٍو من النساء 
والرجال. املذهل أننا نسري وبطيبة خاطر 
نحو كارثة. مل يعد الفن هو التعبري الحر، 
أو  املوهوب  به،  التنبؤ  ميكن  ال  الذي 
تطمح  التي  املزاجات  املوهوب، عن  غري 
الذين  ألولئك  عاملي  يشء  تقديم  إىل 
بشكل  وجودهم  لفهم  إليه  يحتاجون 
أفضل؛ وترك السينام متحمسة سواء كان 

الفيلم كئيباً او مضحكاً...
اإلبداع  عملية  التقييد  حزام  سيطوق 
امللحق  أن  لدرجة  فأكرث،  أكرث  والخلق 
الخانق سوف يرصف االنتباه عن السؤال 
هل  باالهتامم:  الجدير  الوحيد  األسايس 
هو فيلم جيد أم رائع أم متوسط األداء 

أم يسء الذي كان يجب أال يرى النور؟
بقلم  دولة،  فضيحة  يف  التحقيق  سينام 

تيريي دي برييتي<

السينما الفرنسية وتداعيات جائحة كورونا 

القصص الكاذبة والسلوكيات الخادعةالقصص الكاذبة والسلوكيات الخادعة

إعداد:
د. جواد بشارة

يف كل مساء، تعيد القنوات اإلخبارية عرض بروفة األوركسرتا Prova d’orchestra لفيليني. 
أن  بعد  فقط،  آالتهم  ويعرفون جامل  نرجسيتهم  فاملوسيقيون سجناء  أقل.  ولكن مع جودة 
التوتر، وانفجرت مشاعر الغيظ  أصبح عازفو األوركسرتا غري قادرين عىل العزف مًعا. تصاعد 

والشتائم، ومل يعد املايسرتو يسيطر عىل أي يشء، وتدخلت مطالب النقابات، ومل يعد الوضع 
قابالً للسيطرة، والتكرار يتحول إىل معركة ضارية: رضب بعضهم البعض بآالت 

تبادل  وحصل  عبثي،  نحو  عىل  النوتات،  وحامالت  والرتومبون،  الكامن، 
للصفعات، تحطمت شمعة مضاءة عىل الوجوه، تم رمي سطل من املاء 
إلطفاء رصخات األمل. وأثناء حرب الكل ضد الجميع، تنزلق عازفة البيانو 

يف مطلع الفيلم، تلد امرأتان ، جانيس )بينيلويب 
نفسه  الوقت  يف  سميت(،  )ميلينا  وآنا  كروز( 
بطريقة  حامل  كالهام  نفسها.  املستشفى  ويف 
العمر  منتصف  يف  “جانيس”  لها.  مخطط  غري 
آمنة.  وغري  خائفة  الصغرية  “آنا”  لكن  سعيدة، 
تشكل  املرأتان  تتبادلها  التي  القليلة  الكلامت 
األساس لرباط من شأنه أن يغري حياتهن بطريقة 

حاسمة. 
السيناميئ  البندقية  مهرجان  يف  الفيلم  ُعرض 
بينيلويب  حصلت  حيث  افتتاح،  كفيلم  األخري 
ُرشحت  بينام  ممثلة.  أفضل  جائزة  عىل  كروز 
ألوسكار أفضل ممثلة أيًضا عن دورها يف الفيلم.
اترك األمر  لبيدرو أملودوفار، وسيقفز من املوت 
الدقائق  يف  الحياة  إىل  العودة  ثم  الجنس  إىل 
الخمس األوىل من الفيلم، وفوق هذا كلّه يجعل 
تصوير  جلسة  من  أيًضا.  للتصديق   قاباًل  األمر 
يف املشهد االفتتاحي، قفز بنا إىل محادثة بشأن 
مئات اآلالف من القتىل املجهولني الذين ألقوا يف 
مقابر جامعية يف إسبانيا تحت حكم الفاشيني وال 

يزالون من دون قبور حقيقية.
بعد ذلك مبارشة، سمعنا اللهاث اإليقاعي لرجل 
أن  ندرك  لحظة  وبعد  النوم،  غرفة  يف  وامرأة 

“جانيس” توشك عىل الوالدة.
األلوان  للوحة  لقطة موحية  إىل جنب مع  جنًبا 
أملودوفار.  هو  هذا  دامئًا.  والرصيحة  املبهجة 
به  تشعر  لكّنك  أفالمه،  الجنس يف  ترى  تكاد  ال 
الخارج،  من  الضوء  يصور  أنّه  وصدق.  بقوة 
إيقاعي  بشكل  الشبكية  الستائر  تتأرجح  عندما 
بسبب النسيم املتسلل عرب باب الرشفة املفتوح. 
ودقيقة  خفيفة  وملسة  ورقيق  جميل  إيحاء  إنّه 
االستعارات  من  الكثري  مثل  لكن  للغاية، 
اليشء. بعض  هزلية  أيًضا  هي  الجنس،   عن 
هو  الفيلم  أن  أملودوفار   يعتقد 
غالًبا  اللوايت  لألمهات.  تكريم  األساس  بالدرجة 
ما يكّن عازبات، ولكن حتى األمهات املتزوجات 
إسبانيا  يف  وحدهن  األطفال  يربني  ما  عادة 
أملودوفار. إنّه فيلم عن الحب والروابط املتبادلة 
أطفالهن،  إىل  الحب  ذلك  ونقل  األمهات،  بني 
يتم  إذ  املتبادل.  واالحرتام  التضحيات  وتقديم 
جانًبا،  األمومة  بشأن  جاهزة  كليشيهات  تنحية 
بشكل ال لبس فيه. من وجهة نظر الفيلم، فأّن 
حيث  شافية  تجربة  بالرضورة  ليست  األمومة 
والكدح،  الحرث  إنها  حًقا،  يهم  ما  أخريًا  ترى 
العامل.  يف  وظيفة  أصعب  إنّها  القول  وميكن 
متل  وال  األمهات  أولئك  املودوفار  أفالم  تحب 
وباملناسبة،  بعمق،  أمامهن  االنحناء  من  أبًدا 
حتى  رضورة  فالتقدير  الفيلم،  هذا  يف  كام 
األمومة. تلك  تعجبهن  ال  اللوايت   للنساء 
تلعب بينيلويب كروز دور “جانيس”، التي سميت 
والدتها  قبل  من  جوبلني”  “جانيس  اسم  عىل 
الدقائق  تلك  نهاية  ابنة يف  أنجبت  التي  الهيبّية 
الخمس األوىل من الفيلم. ومع “آنا” التي تلتقي 
تصبح  أن  تريد  تكن  مل  التي  املستشفى،  يف  بها 
ا، لكن جانيس تطمئنها. إذ كان هذا األمر أيًضا  أمًّ
بابنتها. سعيدة  لكنها  لها،  بالنسبة  متوقع   غري 

ينسج  تقريًبا،  اليوميَّة  األبوة  قصة  بواسطة 
يفعل  كام  اإلثارة،  من  صغريًا  عنرصًا  أملودوفار 
غالًبا. بغمزة موحية من جانيس آلنا. ويف الواقع 
يجيد املودوفار ذلك إجادة تاّمة يف أفالمه، أقصد 
هذا  يستخدام  الفيلم  هذا  يف  اإليحاء.  قضية 
العنرص لتقوية الرابطة أو االنجذاب املتبادل بني 

جانيس وآنا.
تحظى بينولويب كروز يف الغالب، بحضور نوعي 
فيلم  أيضا  )انظر  أملودوفار  أفالم  يف  ومشع 

النار  مبثابة  “جانيس”  شخصية  وتعد  فولفر(. 
التي تضفي الدفء عىل الفيلم، بواسطة مشاعر 

الفرح والحزن املضطرمة. 
لكنه  متواضع،  فيلم  هو  موازيات”  “أّمهات 
لها جميًعا يف  يتناول قضية كربى،  قضية ندين 

كينونتنا وخلقنا، أنّها قضية األمهات واألمومة.
جانيس  تتفاعل  مدريد،  يف  شقتها  مطبخ  يف 
)بينيلويب كروز( بشدة مع صديقتها األصغر بكثري 
آنا )ميلينا سميت(، التي تقرتح عليها ترك املايض 
 وأسالفها الراحلني، من ضحايا الحرب ليسرتيحوا. 
اإلسبانية  األهلية  الحرب  هي  الحرب  تلك 
بعيد  زمن  منذ  حدثت  التي   .)1936-1939(
التي  لجانيس  بالنسبة  ليس  بالنسبة آلنا، ولكن 
الذي  األكرب،  جّدها  ُدفن  أين  تعرف  أن  تريد 
مثل  جثامنه،  وُقرب  الفاشيني  يد  عىل  أُعدم  
جامعية. مقربة  يف  الحرب،  ضحايا  من   العديد 
استخراج  يتم  يزال  ال  األمر،  حقيقة  ويف 
حتى  إسبانيا،  يف  واآلخر  الحني  بني  الرفات 
ودفنهم  توديعهم  من  أخريًا  األقارب  يتمكن 
التي  “جانيس”،  الفيلم  بطلة  الئقة.  بطريقة 
بطبيب  أيًضا  تتصل  جدتها،  يد  عىل  ترعرعت 
قريتها. يف  نفسه  اليشء  لتفعل  رشعي   آثار 
طاملا لعب مايض إسبانيا الفايش دوًرا كخلفية يف 
أكرث أعامل بيدرو أملودوفار. فقد احتفلت أفالمه 
فرانكو،  الديكتاتور  سقوط  بعد  بالحرية  األوىل 
البديلة  العائالت  حول  الالحقة  أفالمه  ودارت 
أشكاله،  بجميع  والحب  الشخصية  واملعضالت 

باإلضافة إىل الرغبة والفن. 
“جانيس”   فأّن  الفيلم،  أحداث  إىل  وبالعودة 
مصورة ناجحة يف أواخر الثالثينيات من عمرها، 
منه  تحمل  وسيم،  آثار  عامل  مع  عالقة  لديها 
بطفلتها، عىل الرغم من أنّه  متزوج ولديه عائلة. 
املراهقة  عىل  املستشفى  يف  تتعرف  وعندما 
“آنا”، وهي حامل مثلها. تتشابك حياتهام بطرق 

درامية معقدة.
بواسطة  أملودوفار،  قّدم  فقد  املحصلة،  ويف 
والبصرية  الرسيعة  والحوارات  الجيد  التمثيل 
بعض  يف  الالزمة  والفكاهة  الحاّدة  النفسية 
الرتهل  من  وخالية  مقنعة  ميلودراما  األحيان، 
أفالمه. يف  دامئًا  الحال  هو  كام   واملبارشة. 
املؤمل  املايض  نسيان  عدم  لصالح  الفيلم  يجادل 
ودفنه تحت البساط. يقول أملودوفار: إن األجيال 
التي سبقتنا حّددت حمضنا النووي، لذلك علينا 

أن نتعامل معه، سواء أحببنا ذلك أم ال.
األلوان،  متعددة  قصة  يروي  الفيلم  فأن  لهذا 
واملسؤولية.  والذكريات  واألمومة  الجينات  عن 
فكانت النتيجة فيلاًم دافًئا وغنًيا مع خامتة آرسة، 
غاليانو:  إدواردو  قول  أملودوفار  فيها  يستوحي 
بل هو  الصامت.  التاريخ  اسمه  يوجد يشء  “ال 

وقائع ال ميكن طمسها”.

سارة محمدي
بفيلمه الجديد “أّمهات موازيات” يقدم أستاذ السينام اإلسباين بيدرو أملودوفار نظرة رائعة 
أخرى عىل قضية األمهات واألمومة. فبعد النجاح الكبري الذي حققه فيلم السرية الذاتية 
املرّة   النساء مرة أخرى، مجسًدا عمله هذه  إىل عامل  أملودوفار  يعود   ،Dolor y Gloria

بواسطة املمثلتني الجميلتني بينولويب كروس ومياينا سميث.

فيلم بيدرو ألمودوفار »أمهات موازيات« 

ميلودراما متقنة عن التاريخ ميلودراما متقنة عن التاريخ 
الذي ال يمكن طمسهالذي ال يمكن طمسه



الزاوية  هذه  يف  جرجيس  أكرم  الفنان  ينشط 
تتسع  لكنها  محدودة،  للرايئ  تبدو  رمبا  التي 
الصورة.  كادر  عرب  املرسلة  معانيها  باتساع 
فالفراغ هنا نوع من لحظة تسكن فيها األشياء 
الُجهد  يف  الركود  من  نوع  ويعم  حركتها،  عن 
البرشي، وتلوذ أزمنة النموذج بشفافية اللقطة 
وجود  إىل  ينزع  مادي،  وجود  من  املستوحاة 
خارج املجال، وهو ما نعنيه بالفراغ. أي الوجود 
يتخيله  ال  ذايت  زمان  باتجاه  الزمان،  خارج 
النموذج، بقدر ما يُفرض عليه كنتيجة لظواهر 
متعددة ومرتاكمة، كأن يكون امللل عىل الصعيد 
االقتصادي  الصعيد  عىل  العّوز  أو  النفيس، 
املعييش، ثم الركود عىل صعيد العمل. وهكذا 
األسباب  محيط  باتساع  الفراغ  دائرة  تتسع 
يف  الوجود  هو  هنا  الحاصل  انفراد.  عىل  كل 
الالزمان متاماً. أي أنها لحظة تائهة،متامهية مع 
الفنان بعني عدسة كامريته،كام  ذاتها، يلتقطها 
الحبوب عن حبة  كّدّوم من  يبحث يف  أنه  لو 
املاس  قطعة  يف   يبحث  إنه  يحتاجها.  واحدة 
ويركز عىل ملعان جزء منها. فالفراغ بهذا الشأن 
معمق  األشياء.  لخصائص  مضّيع  وليس  منِتج 
فالحالة  الظواهر.  لداللتها ومساهم يف كشف 
يعمل  خالصة.  نفسية  مردودات  من  نوع 
آلته  الفنان إىل توفري كل مستلزمات فنه، عرب 
الوجود.  يف  األشياء  رصد  يف  معه  تُسهم  التي 
مبثابة  املنطلق  هذا  من  الفوتوغرافية  فلصورة 
األشياء  جدلية  يف  يبحث  ألنه  فلسفي،  صوت 
ومحاورتها خالل مستلزمات فنية الصورة، وال 
يزجه  بل  به،  مسلّم  راكد  وضع  ضمن  يبقيها 
الفنان يف هذا  ونقصد)املشهد( ضمن مرشوع 
الرضب من الرشوع، حيث يتوفر عىل امكانيات 
ذاتية وموضوعية كبقية األجناس التي تُساهم 
يف  واألشياء  الظواهر  محاورة  أو  محاكاة  يف 
الفوتوغرايف،  الفنان  حساسية  أن  غري  الوجود. 
ما  وضع  نحو  يقودانه  كامريته  عني  وحساسية 
فنية  مبستلزمات  اللقطة،  تعميق  من  يتمكن 
ثم  والعتمة.  الضوء  أو  والِظل،  الضوء  كتوزيع 
والتي  الصورة.  يف  أهمية  األكرث  اللقطة  زاوية 

تقابل متاماً الصورة يف الشعر. 
كام أوضحنا يف االبتداء، يكون التأمل يف الفراغ، 
صحيح  الذات.  يف  تكمن  فأنها  الدهشة  أما 
تعكس  التي  املحصلة  لكن  معرفتها،  تصعب 
وفحصه،  رؤيته  أُحسنت  ما  إذا  نفسياً،  وضعاً 
فأنه يقود إىل إفراز ظاهرة الدهشة املمزوجة 

بالحزن، حيث تتحّول إىل ندم وحرسة عىل ما 
ُمعلن  غري  وبشكل  الذات  تحتكم  هنا  يجري. 
عن حرسة ضياع الكثري من القّيم مثالً، وبالتايل 
الوجودي، دون  الفراغ  الزمن وهدره يف  ضياع 
محّور  اإلنسان  اإلنسان.  لصالح  استثامره 
املركزي  محّورها  بل  الفوتوغرافية،  الصورة 
اإلنسان،  دون  شيئاً  تعني  الا  فهي  والرئييس، 
عن  مبعزل  والظواهر  األشياء  صّورت  لو  حتى 
تعني  ألنها  وجوده،  يف  تصب  لكنها  اإلنسان، 
تكرث  شارعاً  الفنان  يصّور  فحني  حياته.  معنى 
وبيوته  املطبات،  أرضه  وتعتور  النفايات،  فيه 
الصورة من  تنطلق  إمنا  اإلهامل،  عليها  يطغي 
وجود اإلنسان حرصاً، فهي ما وجدت كأمكنة 
داخل  واملشاِهد  املرتوكات  ضمن  فهو  له،  إال 
وجوده املادي، يرتعرع داخله، وتنسج تفاصيل 
حياته يومياً ضمن مجرى رسيان الزمن فيه. إن 
النظر إىل صّور الفنان ؛ نجدها ال تنعكس عىل 

ذاته كرايئ برصي دون هذه الحيثيات.
فؤاد  الفوتوغرايف  الفنان  فيها  يظهر  لقطة  يف 
شاكر بصورة بورتريه، احتكم الفنان يف إظهار 
إياها  طبيعة تأمله إىل الضوء والعتمة. مّوزعاً 
تجسد  الذي  النفيس  الوضع  إىل  منظوره  وفق 
يف صورة التأمل يف األشياء، وبالتايل التأمل يف 
الزمن كام سرنى. اللقطة من األعىل، وبهذا وّفر 
كمية من الضوء عىل الرأس، ألنه مركز التأمل، 
إىل  ايعازاته  يُرسل  محتواه،  فسلجة  يف  الرأس 

البرصية  ايعازاتها  تُرسل  بدورها  التي  العني 
الفراغ.  يف  بالتأمل  نعتناها  التي  األشياء  نحو 
يرتك  بل  منظور،  غري  هو  ما  يف  الـتأمل  أي 
كشفها  من  البرصي  الرايئ  متكّن  التي  عالماته 
الراس  من  الضوء  انسحب  إنسانية.  كحالة 
األزمنة  بصامت  كل  كاشفاً  الوجه  إىل  وتسلل 
عمد  الحس،  مرهف  فنان  وألن)فؤاد(  عليه، 
مركّز  الضوء  يكون  أن  عىل  املصّور)جرجيس( 
معاين  تكمن  الرأس  يف  والوجه.  الرأس  عىل 
تتجسد  الوجه  يف  وحوارها،  الوجود  حيثيات 
السلبية  الظواهر  وسقوط  األزمنة  مجريات 
املالبس،  الفنان. مل يعر أهمية إىل  عىل وجود 
أسرية  تركها  لذا  االكساء،  سوى  تعني  ال  ألنها 
ألنهام  الساعدين،  يهمل  مل  وأنه  العتمة.كام 
فعل  هنا  واملعني  البرشي.  للفعل  األداتني 
األيرس  فالساعد  واملكان.  الزمان  يف  الفنان 
ركزه عىل الفخذ، يف حني وضع الرأس يف مرتكز 

األمين  الساعد  بينام  واضح.  بضغط  الكف، 
أثر  ال  منطفئ،  شبه  سيجارة  أصابعه  بني  ترك 
لدخانها. وهنا تؤل هذه اللقطة بنوع تأمل يف 
الزمن عرب صورة السيجارة التي تنتظر تالشيها. 
متاليش،  وجود  مع  الزمن  متاهى  مبعنى 
رسيان  بفعل  تتالىش  بل  تبقى  ال  السيجارة 
الوهج واالمتصاص اللذات يخلفان رماداً، مام 
تاركاً  اإلنسان،  حياة  يف  املهزوم  الزمن  يُبقى 
فراغاً ال معنى له كظاهر، وكباطن يعني الكثري 
بتأمله  الفنان  أي  الظواهر.  تلك  مسببات  من 
بالفراغ عرب منوذجه الفنان املرهف، إمنا جّسد 
الضياع يف الوجود الذي تحّول إىل فراغ هائل. 
وهذه الظاهرة للصورة مل تأت من فراغ، بل لها 
موحيات يف حياة وارشيف الفنان)فؤاد شاكر( 
الضيقة  األحياء  من  بالفراغ،منطلقاً  اعتنى  الذ 
حريته،  ملعنى  تتسع  التي  الفضاءات  باتجاه 
العنان  تُطلق  بل  فحسب،  الوجودية  ليس 

األسّود  استغالل  يف  رواه  تُعني  التي  لكامريته 
فـجرجيس  اآلخرين.  حياة  لرصد  واألبيض 
استطاع بعالمات دالة أن مينح ظاهرة البحث 

يف الفراغ معنى فلسفياً خالصاً. 
الفنان  فيها دكان حدادة.استطاع  صورة يظهر 
عن  يُعرّب  أن  ومحتوياته  الدكان  مشهد  خالل 
الفضاء  مستخدماً  الفراغ،  يف  التأمل  ظاهرة 
الدكان.  صاحب  عند  النفيس  واملردود  املكاين 
عربها  التقط  زاوية  وألشيائه  له  اختار  فقد 
مجسات البناء السيكولوجي الذي عليه صانع 
العتمة.  سادت  الدكان  عمق  ففي  األدوات. 
ُسلط  أجزاء  من  يقابله  ما  مع  مدلول  ولهذا 
عليها الضوء. مبعنى أعطى إىل العمق اهامالً، 
بينام أكد عىل واجهة الدكان باعتبارها تحتوي 
ما  صناعة  يف  ُجهده  أي  مصنوعاته  معرض 
فهو  للحياة.  البناء  مستلزمات  من  يجده 
كإنسان وعامل ارتبط مع أشيائه، والعمل عىل 
حسب  ومصنفة  مكدسة  األدوات  تسويقها. 
والرجل  الدكان.  صاحب  ذوق  وفق  نوعها، 
نظرته  وعرب  جلسته  تشوب  زاوية،  يف  جالس 
الذي  االهامل  يف  التأمل  من  نوع  حوله  ملا 
خلق فراغاً، حيث تُظهر اللقطة عدم االكرتاث 
الذي يعيشه صاحب الدكان من اآلخر، بسبب 
بدوره  وهذا  بضاعته.  تعانيه  الذي  الكساد 
معلن.  غري  قلقاً  النفيس  وضعه  عىل  أضفى 
فقط أسفر عنه االرتخاء الجسدي الذي يُحيك 
أسئلة  تشوبها  نظرته  املكان.  يف  وجوده  رتابة 
تخص واقع الحال. لكنها ال تجد اإلجابة، فقط 

انعكست عىل وضع جسده املرتخي، ونظرته يف 
ال معنى ما يرى. لقد حقق املصّور عرب لقطته 
هذه مستويني من املعنى، هي الفراغ والتأمل 
ألن  بيشء،  منهام  يخرج  مل  وطبيعي  فيه. 
الحلول،  تضع  وال  تؤرش  الفوتوغرافية،  الصورة 
فهي قطعة فنية خالصة، تشتغل ضمن كادرها 
مجموعة إشارات وعالمات، يستطيع الرايئ أن 
املعريف،  مستواه  ويفرسها ضمن  عندها  يقف 
تجربته  فيها  مبا  املختلفة،  تشكالته  وضمن 

)دربته( يف الفحص.
عامل  لوجود  تجسيد  الصورة  يف  نراه  ما 
الحدادة، وهو منهمك يف تطويع قطعة لحديد 
نسبياً.  ضخمة  مبطرقة  والرضب  النار  بواسطة 
االهتامم  الفنان  من  تطلبت  الحالة  هذه 
بالعقل  مبارشة  يرتبط  الذي  العمل،  مبوجبات 
توليف هذه  الفنان من  والجسد. وبهذا متكن 
توزيع  ففي  مدروسة.  لقطة  وفق  األجزاء 
الرأس الذي هو مركز  الضوء  نفقد وفره عىل 
هذا الجهد، كذلك الساعدين، اللذان هام أيضاً 
املراد  اليشء  صناعة  مراقبة  يف  العقل  يؤزران 
وزع  بينام  توجيهاته.  يلبيان  فهام  استكامله، 
يقع  الذي  الجدار  عىل  جزيئ  بشكل  العتمة 
أمام العامل، ووزعه بكثافة خلف القامة. هذا 
أعطى  والعتمة،  الضوء  توزيع  من  الهارموين 
الفنان  لعقل  اسابجلت  ألنها  شعريتها،  للقطة 
كذلك  العامل،  عقل  يف  يدور  ما  درس  الذي 
من  الناحية  هذه  مثل  تنتجه  ما  أهم  رصد 
الحديد.  قطع  من  األدوات  صناعة  يف  العمل 

فوتوغرافيا الفنان أكرم جرجيس 

التأمل في الفراغ التأمل في الفراغ 
محاورة ما ينتجه الواقعمحاورة ما ينتجه الواقع

جاسم عاصي

ما نعنيه بالفراغ؛ هو الصيغة الفلسفية التي تنتجها رؤى الفنان عرب مجموعة 
من مناذجه. هذه الرؤى، ليس بالرضورة أن تعمل عىل وفق منط فلسفي جديل، 
بقدر ما تحاور ما ينتجه الواقع يف خلق منط من إعادة النظر وفحص املؤثرات 
تظهر  برشية  سلوكيات  وهي  فنياً.  بتجسيدها  النتائج  تلك  وتقدير  ونتائجها، 

لحظة وجود اإلنسان يف الفراغ الذهني. 

مكامن الدهشة 
والطقوس المندائية 

هي محركات الفنان في 
التقاطاته

قدم املحارض يف مستهلها تعريفات ملصطلحات املحارضة، 
برشوط  املحلية  الروح  عن  )التعبري  مفهوم  واهمها 
املعارصة( الذي اعاده اىل خطاب عرص النهضة العربية، 
)نحن  كتابه  يف  الجابري:  عابد  محمد  ذلك  أوضح  كام 
يف  العراقيون  الفنانون  اختلف  مفهوم  وهو  والرتاث(، 
الروح  عن  التعبري  موضوعة  ان  مؤكدا  وتطبيقه،  فهمه 
املحلية كانت مرتكزا اساسا يف التوجهات األوىل يف الفن 
جامعة  فنشات   تحديدا(  )والرسم  العراقي  التشكييل 
الفكري،  التوجه  لهذا  كاستجابة  الحديث  للفن  بغداد 
نتاجا طبيعيا  الرسم، وليست  لتحقق صفة  قبليا  ورشطا 
فرضته املواد املتيرسة يف الطبيعة، وطبيعة ثقافة املجتمع 

العراقي والوضع االجتامعي. 
ويف الستينات خفتت قضية )التعبري عن الروح املحلية( 

لتحقق صفة  قبيل  عنها كرشط  بالتخيل  الستينيون  وبدأ 
الستينيني  بعض  من  منفردة  محاوالت  وبفيت  الرسم، 
فكانت مقرتحات )حداثية( ملوضوعة “التعبري عن الطابع 
املحيل”، مقارنة  مبا سبق، واهمها تجربة كاظم حيدر منذ 
)حداثيا(،  مقرتحا  شكل  الذي   ،)1965( الشهيد  معرض 
فأحدث  املحلية(؛  الروح  عن  )التعبري  ملوضوعة  وقتها، 
فكان  اشكال؛  من  قدم  مام  اكرث  املوضوعات  يف  هزة 
يتجه كثريا اىل تجريد شخوصه اىل اكرب قدر ممكن، بينام 
اسلوب  اىل  البدائية  فائق حسن والجامعة  انتهى مقرتح 
انطباعي ال عالقة له بقضية )التعبري عن الروح املحلية( 
سوى بتصوير )املكان( املحيل يف بساتني املناطق املحيطة 
ببغداد.  ان املقرتح االخر الذي وظف االسلوب املدريس 
االكادميي كحاضنة ممكنة لهذه املوضوعة اتبعه فنانون 

محمد  ومنهم:  املكسييك  والفن  السوفيايت  بالفن  تاثروا 
لعيبي  وفيصل  لعيبي  وعفيفة  احمد  وماهود  عارف 

وأخريا وسامء االغا.

املوضوعات الفولكلورية
لقد شكلت قضية التعبري عن الروح املحلية االسرتاتيجية 
)الرسامني(  من  واسع  ملنجز  والشكلية  املوضوعاتية 
الرسام فيصل لعيبي الذي ترجم تلك  العراقيني، ومنهم 
فشكلت  العراقي  الفولكلور  من  بنامذج  املحلية  الروح 
تقديم  النقاد عن  اعاق  الالحق مام  للنقد  قرائياً  موجها 
عن  مبتعدين  لعيبي  فيصل  تجربة  جوهر  يف  كشوفات 
القرشة الفولكلورية التي حرصتهم فيها موضوعات فيصل 
لالسلوب  تنتمي  تجربة  وهي  بروجل،  كعميان  لعيبي 
املحلية،  الروح  ملوضوعة  وفيا  بقي  والذي  االكادميي، 
وتتجه اىل تحقيق تواشج بني قوانني الفن االكادميي ذي 
البعدين،  ذي  االسالمي  الرسم  وقوانني  الثالثة،  االبعاد 

واجراء تغيريات يف قوانني الترشيح ليالئم كال الفنني.
الرسمني  قوانني  بني  تنافذا  لعيبي  فيصل  حقق  لقد 
قوانني  )تحوير  االمثل  الوضع  عرب:  واالكادميي  االسالمي 

الترشيح(، وبدائل قوانني املنظور، فكانت محاولته اجراء 
استخدام  خالل  من  االكادميي  الرسم  يف  تغيريات  عدة 
منظومة من  األليات التقنية البديلة عن قوانني املنظور 
االكادميي ويسميها آل سعيد: املنظور التكراري واملنظور 
اللون،  بدرجات  التالعب  استغالل  وايضا  البعدي، 

وباالحجام من اجل ابراز العمق. 

الفضاء املضغوط
املعقدة  للمشاكل  اخرى  اضافية  حلوالً  اوجد  كام 
غامضاً  فضاًء  يخلق  ان  ومنها:  داخلها  نفسه  وجد  التي 
ومضغوطاً بقصدية، وكان يحاول تركيب اسلوب منظوري 
وهمي متعدد الزوايا اسميته “اتجاهات النظر” او “زوايا 
االلتقاط” يحّده يف ابعد نقاطه عن املشاهد جدار احادي 
والبيوت  الرسدين.  لعلب  مشابهاً  الفضاء  يجعل  اللون 
الهواء،  يف  طافية  الشخوص  فبدت  لالسامك..  الزجاجية 
وعىل ارتفاعات مختلفة تيش ببعدها عن املشاهد، بينام 
تحولت االرضية اىل جزء اسفل من الجدار يف فضاء مياثل 
االمثل  الوضع  اهمية  تربز  ارضية.  دون  املرسح  فضاء 
فيه  تتخذ  الرسم،  يف  اعىل(  شكليا  )منطا  باعتباره  عندنا 

املوجودات االوضاع التي تظهر اهم خصائصها الشكلية؛ 
ويستوجب ذلك درجة من )التحريف( يف قوانني الترشيح 
بالنسبة لجسد االنسان، وقد استعاره فيصل لعيبي من 
واملسلمني،  والفراعنة  القدامى  للعراقيني  القدمية  الفنون 
وارفقه بدرجة من التحريف املنظوري بالنسبة لالشكال 
الجامدة االخرى، فاتخذت االقدام واباريق الشاي وضعا 
الطائر”،  “عني  وضع  الصحون  اتخذت  بينام  جانبيا، 
فيصل  فريسم  جديداً  مبتكراً  وضعا  االكتاف  واتخذت 
لعيبي الكتف القريبة من املشاهد بوضع جانبي، ويرسم 
االهم  االزاحة  فكانت هي  امامي،  بوضع  االبعد  الكتف 
فيصل  انتجه  الذي  املحلية(  الروح  عن  )التعبري  لنسق 
ما  وتصوير  الطفل(،  )بعني  التصوير  فاستخدم  لعيبي 
يشعر به او ما يريد ان يراه، وليس ما يراه فعال، وكان 
يحرك زاوية النظر عدة مرات داخل اللوحة، وقد اجرى 
تحويرات مهمة ومبتكرة يف الوضع االمثل، بهدف تطويع 
االسالمي  الرسم  مع  ليتامزج شكليا  االكادميي  االسلوب 
والرافديني القديم..”، لدرجة انه ابتكر وضعه االمثل يف 
ترشيح الجسد البرشي ويف تصوير املوجودات من زاوية 

النظر املثىل.

في محاضرة عن الفنان فيصل لعيبي

التواشج الجيني بين الرسم التواشج الجيني بين الرسم 
األكاديمي والرسم اإلسالمياألكاديمي والرسم اإلسالمي

الطريق الثقايف ـ البرصة ـ  منخنساء العيداين
القى الناقد التشكييل خالد خضري الصالحي محارضة يف اتحاد االدباء والكتاب يف البرصة، عنوانها )فيصل 
الدكتور  فيها  قدمه  االسالمي(  الرسم  وقوانني  االكادميي،  الرسم  قوانني  بني  الجيني  التواشج  لعيبي.. 

عباس الجمييل. 

N
o

. 1
0

2709 آذار/ مارس   March 2022 27ت�ضويرت�ضوير0
altareek althakafi



 قصة: طالل حسن

    
)1(

ُمخبأة  كانت  صغرية،  بيضة  فقست 
وعىل  البستان،  زاوية  يف  نفايات،  بني 
الصغري،  الحمل  متنى  مام  العكس 
أو  فراشة،  البيضة  هذه  تفقس  مل 
فقست..  وإمنا  نحلة،  أو  دعسوقة، 

ذبابة.

)2(

خرجت الذبابة الصغرية من بني النفايات، 
أشجار..  للجامل..  يا  حولها،  تتطلع  ووقفت 

وأزهار.. وسواقي ماء.. وطيور تغرد بني األغصان.. و.. 
وسمعت أحدهم يحذرها: اختبئي.

تلفتت، وإذا بنملة صغرية تختبىء تحت ورقة يابسة، 
فتساءلت: ملاذا أختبىء؟

قالت النملة بصوت خافت: هناك زرزور قريب، وقد 
يراِك ويأكلِك. 

وعىل الفور، اختبأت الذبابة إىل جانبها، وقالت: لقد 
ولدت اآلن.

فقالت النملة: ستكربين، وتتعلمني.
املخبأ  غادرت  ثم  حولها،  متلفتة  النملة،  وسكتت 
عىل عجل وهي تقول: فألرسع إىل البيت، لقد ابتعد 

الزرزور.
وهتفت الذبابة: مل أعرف من أنِت.

فقالت  عليها،  ترّد  أن  دون  مرسعة،  النملة  ومضت 
الذبابة حائرة: ومل أقل لها.. من أنا، لكن من أنا؟

)3(

ملحت الذبابة الصغرية، فراشة جميلة ملونة األجنحة، 
بها،  فلحقت  األزهار،  بني  تطري  قزح،  قوس  كأنها 

وقالت: مرحباً.
ظهرت الفراشة إليها عابسة وردت: مرحباً.

تساءلت الذبابة: أنت أكرب مني، أخربيني، من أنا؟
أجابت الفراشة: أنِت حرشة مثيل.

فنظرت الذبابة إليها حائرة، وقالت: لكني ال أشبهِك، 
أجنحتك ملونة وشفافة جداً.

وهي  مبتعدة،  ومضت  مكانها،  من  الفراشة  طارت 
تقول: أنا فراشة.

توقفت الذبابة مفكرة وقالت: فراشة، إنها فراشة، إذن 
من أنا؟

)4(

فجأة تناهى إليها طنني، فالتفتت نحو مصدر الصوت، 
ووقع نظرها عىل حرشة صغرية تشبهها تقريباً، تطري 
لها:  بها، وتقول  إىل زهرة، واألزهار ترحب  من زهرة 
من حبوب  تحملينه  ما  وأعطينا  رحيقنا،  من  ارشفي 

الطلع. 
الحرشة، وراحت  تلك  نحو  الذبابة، وأرسعت  وطارت 
كانت  األزهار  لكن  زهرة،  إىل  زهرة  من  معها  تنتقل 
بها، فحيتها وقالت:  تعبس يف وجهها بدل أن ترحب 

مرحباً يا عزيزيت.
ردت الحرشة دون أن تتوقف عن رشف الرحيق من 

األزهار: مرحباً.
وال  بِك  ترحب  جميعها  األزهار  الذبابة:  فتساءلت 

ترحب يب! ملاذا؟ 
فطارت الحرشة مبتعدة وهي تقول: أنا نحلة.

وصاحت الذبابة: وأنا؟ من أنا؟ 
أن  دون  الكثيفة،  األشجار  أغصان  بني  النحلة  توارت 

ترّد عىل الذبابة.

)5(

كوًخا،  بعيد  من  ورأت  البستان،  يف  الذبابة  دارت 
فأرسعت نحوه، وسمعت من الداخل أصوات ضحكات 
رضيعاً،  طفالً  ورأت  النافذة  من  فدخلت  طفولية، 

يتحرك يف حضن أمه، وهي ترضعه.
وما  قرب،  عن  إليه  تنظر  وراحت  الطفل  من  اقرتبت 
إن رأتها األم، حتى حاولت أن ترضبها بيدها، وأبعدتها 
قائلة: أيتها الذبابة اللعينة، ال أريد أن تقرتيب من طفيل.
ابتعدت الذبابة قليالً، وراحت تحوم حول األم وطفلها 

وال  نحلة،  لست  إذن،  ذبابة  أنا  لنفسها:  تقول  وهي 
فراشة، لكن ملاذا ال تحبني هذه املرأة، النحلة كانت 

محبوبة، وكذلك الفراشة.
وضعت املرأة الطفل يف فراشه وقد نظفته جيًدا، ثم 
إىل  إال  يأيت  ال  فالذباب  جيداً،  الكوخ  ألنظف  قالت: 

األماكن القذرة.
تفتك  أن  وتحاول  املرأة  تطاردها  أن  الذبابة  وخافت 

بها، فهربت من النافذة وانطلقت بعيداً.

)6(

أطفال،  أصوات  البستان  خارج  من  إليها  تناهى 
فأرسعْت إىل مصدر الصوت، ورأت رجالً كبرياً يتحدث 
ويقول  التالميذ،  من  مجموعة  إىل  املدرسة  فناء  يف 
املدرسة، بعد أن نظفنا جميع  فناء  لهم: هيا ننظف 
الصفوف، فالنظافة ذوق وجامل، وهي تبعد الحرشات 

التي تسبب األمراض، ومن بينها الذباب.
تقول:   وهي  بالجوع  شعرت  وقد  الذبابة  تراجعت 
لسُت فراشة ملونة أو نحلة ترتشف الرحيق، بل ذبابة، 

ماذا تأكل الذبابة؟
وفجأة رأت ذبابة أكرب سناً، فاقرتبت وحيتها: مرحباً.

فردت الذبابة الكبرية: أهالً بنيتي.
فقالت الذبابة: إنني جائعة.

ضحكت الذبابة الكبرية وقالت: لن تجدي هنا بسهولة 
ما تأكلينه، إنهم نظفوا املكان من ألوساخ، هيا نبحث 

عن مناطق مل تنظف بعد، لنأكل منها.
جانبها  إىل  الذبابة  فطارت  الكبرية،  الذبابة  وطارت 

وقالت: ملاذا يكرهنا الناس ويطردوننا؟
فردت الذبابة الكبرية وهي تطري مرسعة: يقولون إننا 

ننقل لهم الجراثيم، ونسبب لهم األمراض.

كلمة احملرر
أحسن  من  بانه  مايعتقد  مشاهدة  من  مرة  بألف  لنا  أفضل  كارتون   فيلم  أبسط  مشاهدة  ان  لكم:  أقول 
املسلسالت األجنبية املدبلجة التي المتت لواقعنا بصلة، فمن غري الصحيح يا أصدقايئ ان نهدر ساعة من وقتنا 
ألجل متابعة مسلسل يتحدث عن مجتمعات تختلف يف عاداتها وتقاليدها عن عادات وتقاليد مجتمعنا الذي 

نحن جزء منه، ثم ان مثل هذه األعامل التتناسب وأعامرنا والحتى أذواقنا، فام الجدوى اذا من متابعتها؟
فاذا كان البد من قضاء بعض الوقت الفائض لنا بعد مراجعة واجباتنا املدرسية عىل نحو كاف فهنالك الكثري 
من القنوات الفضائية املوجهة لنا حري بنا متابعتها بدال من تلك مثل ، طيور الجنة وبيبي وغريها من القنوات 
فضال عن افالم الخيال العلمي املفيدة للمخيلة وأفالم الكارتون املسلية واملمتعة، واألهم من هذا كله، أن ال 
نطيل الجلوس أمام التلفاز لئال ننىس دروسنا ونفقد مستقبلنا.                                                                                                                                   

الذُّباَبة
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عشتار قرأت.. وتشرين حضرت
سامل حسني

مهرجان أقل ما يقال عنه أنّه دعوة السرتداد الحياة ومتزيق النقاب األسود الذي تريد 
قوى املوت ان تغطي به وجه املدينة التي يسمونها عروس الفرات. 

حناجر غنت وأنامل عزفت وأطفال أطلقوا البالونات وهم ينشدون: 
)عراقنا أحىل بلد نحبُه إىل األبد( 

نسوية  وأيادي  املؤجلة،  أحالمهم  رسموا  وأطفال  وفتيات  فتيان  كلمتهم،  قالو  شعراء 
ناعمة امتدت لتعطي من حرض 8000 كتاب، وكأنها تقول لنا )هيا نقرأ لنكمل السباق(.
ترشين كانت حارضة  وكانها جذوة ال تريد أن تنطفيء )ترشين، ترشين تبقى بالگلب(، 
كيف ال وكل  املتطوعني هم أبناء الساحات التي  أرعبت أساطني الفساد، وكأن  عشتار 

هي امتداد لساحة الثوار.
عىل مدى شهرين من التحضريات والعمل املضني، لشباب أمنوا أن العراق ميرض لكّنه 

ال ميوت.
فعال مل ولن ميت. طاملا هناك جيل مدين واع، يقف عىل منصة الحلم ليقول:

)انا هنا ويل أثر(
عشتار تقرأ.. كل عام واألمل يتجدد.

وكل عام واألحالم تتربعم وتكرب.

شهد هذا الكرنفال، الذي تدور فعالياتها تحت 
إرشاف وزارة الشؤون الثقافية، حضور العديد 
من الدول العربية املشاركة وهي ليبيا واملغرب 
يعطي  ما  عامن،  وسلطنة  والسودان  وفلسطني 
رصحت  وقد  بامتياز،  دوليا  بُعدا  الحدث  هذا 
مديرة معرض الصناعات التقليدية منية حمدي 
ملجلة “الطريق الثقايف” قائلة: “إن أكرث من 200 
هذه  يف  حضورهم  يسجلون  وعارضة  عارض 
محمد  مدرسة  ساحة  يف  ويعرضون،  الدورة، 
الصناعات  أنواع  مختلف  االبتدائية  الدغباجي 
فرتى  بلدانهم،  مخزون  ترتجم  التي  التقليدية 
حجر  وتتلمس  األصيلة  الفلسطينية  الكوفية 

زيتونها،  أوراق  وتلمس  ترابها  وتشتم  القدس، 
واللباس  األصيل  املغريب  القفطان  يطالعك  كام 
املنتوجات  ومختلف  العامين،  التقليدي 
العادات والفنون  السودانية، وتطلع عىل أشهر 
الليبية. وتضيف منية حمدي “إن هذه الدورة 
فهناك  الثقافية،  األنشطة  من  بالعديد  متميزة 
املعرض،  ساحة  ينشط  العيساوية  لفرقة  عرض 
جهزنا  كام  الزاوية،  أوالد  فرقة  إىل  باإلضافة 
خيمة منصوبة إلعداد املأكوالت املميزة للحامة، 
شعبية  بقصائد  االستمتاع  للحضور  وميكن 
للعديد من شعراء الحامة تُلقى يوميا عىل مدار 
أيام املعرض، باإلضافة إىل استعراض لفرقة ليبيا 

للفنون الشعبية”.
وألن األصالة والرتاث ميثالن الهواء الذي تتنفسه 
الحامة، فإن التغني بالقيم والعادات كان السمة 
املميزة لهذا املهرجان، فكانت مسابقات الشعر 
امللحمي ومشاهد الفرسان يف سباقات الخيول، 
األجداد  أيام  إىل  أذهاننا  أعادت  عروض  يف 
ومآثر األبطال. ويف هذا اإلطار تّم عرض ملحمة 
“عيونك وطن”، نّص البشري عبدالعظيم وإخراج 

صالح الجدي.
تم  حيث  الدورة،  هذه  يف  نصيب  ولألطفال 
الثقايف  باملركز  “أفان”  بعنوان  مرسحية  عرض 
بعرض  الجمهور  استمتع  كام  الحداد،  الطاهر 

بقاعة  األسياد”  “ننده  بعنوان  ترايث  موسيقي 
العروض بشانشو وتفاعل مع املرسحية الحدث 
إىل  إضافة  عليك”،  “منوت  لنهدي  ملني  للفنان 
يف  “املاء  بعنوان  الشعبي  لألدب  علمي  ملتقى 

الرتاث الشفوي املغاريب”.
بالقاعة  صدوقة،  عادل  املهرجان  مدير  وأشار 
السفراء وممثلني  العديد من  املغطاة وبحضور 
الحامة  مدينة  عراقة  إىل  املشاركة،  الدول  عن 
وقّدم  فكرية  إرشاقات  من  به  ساهمت  وما 
عىل  وأكد  املهرجان،  أليام  املفصل  الربنامج 
الدورات  قادم  ذاتها يف  بالروح  العمل  مواصلة 

واإلرصار عىل تذليل الصعوبات.
ويف السياق ذاته، عّرج رئيس الجمعية املنظمة 
الحامة  تاريخ  عىل  قلوي  عبداملجيد  للمهرجان 
وما  الفينيقية،  الحقبة  منذ  جذورها  وامتداد 
أنجبته من أسامء كانت فاعلة يف حركة النضال 
ومحمد  الحداد  كالطاهر  والفكري  العسكري 
عيل الحامي ومحمد الدغباجي والجلويل فارس 
وغريهم من الذين سجلوا أسامءهم عىل الئحة 
الحامة تعاين من نقص  أّن  الرشف، وشدد عىل 

يف العديد من التجهيزات وخصوصا بعث مرسح 
باملرشوع  ويدفع  الجهة  أبناء  طموحات  يلبي 
الثقايف إىل األمام، ورّصح قلوي بأن آمال الجميع 
وذلك  األحالم  جميع  لتحقيق  قامئة  مازالت 
حول  والتفافهم  الحامة  أبناء  جهود  بتظافر 

مرشوعهم الثقايف الطموح.

إصدارات جديدة
التظاهرات  من  العديد  الدورة  هذه  وعرفت 
الشعبي،  الشعر  سهرة  بينها  من  الثقافية، 
الجديدة  اإلصدارات  من  مجموعة  وتوقيع 
كرواية “أمواج املتوسط” لخالد حافظي، و”يف 
عامر  للكاتب  أخرى”  وأشياء  السجون  أدب 
العريب زمزمي، و”مقاالت يف الرسديات” لخالد 
االنفتاح،  بلون  اصطبغ  املهرجان  األسود. وألن 
فقد شاركت الفرقة املرصية يف املعرض الثقايف 
عن  تعرّب  برقصات  املدينة  شوارع  وجابت 
إىل  باإلضافة  الفراعنة،  لبالد  الرتايث  املخزون 
عرض لفرقة الفنون الشعبية مع عرض للجحفة 
وما متثله من رمز للبوادي والصحراء التونسية.

الرابع  العلمي  امللتقى  انعقد  ذاته  السياق  يف 
الشفوي  الرتاث  يف  “املاء  الشعبي  لألدب 
املغاريب” ضمن مهرجان الحامة الدويل يف دورته 
الثامنة، شارك فيه كّل من عيل برهانة من ليبيا 
ومن الجزائر مختار رحاب وزبريي عبد الكريم 
محمد  الجلسة  وترأس  ثابتي  عيل  تونس  ومن 

الجزيراوي من تونس.
وقد أرشف عىل هذا املهرجان نخبة من شباب 
التي تنظم  الدورة  الحامة تدور فعاليات هذه 
من قبل جمعية مهرجان الحامة الدويل، برئاسة 
ناييل  عبدالله  ومساعدة  علوي  عبداملجيد 
رتيمي  عيل  ومحمد  قريرة  صابر  واألعضاء 
ونرباس لطيفي ورمضان لطيفي والكاتب العام 

مراد عدواين.
كل األجواء االحتفالية كانت حارضة يف مهرجان 
وترفيه  ثقافة  املعدنية،  للمياه  الدويل  الحامة 

وتسويق. 
العريق  الثقايف  املخزون  عن  تعرّب  البال  يف  أيام 
ملدينة الحامة، وعىل حرص جميع القامئني عىل 

إنجاح مثل هذه املواعيد التي افتقدناها كثريا.

مهرجان الحامة الدولي ملتقى الثقافات 

حين تشرق شمس الثقافة بين هامات النخيلحين تشرق شمس الثقافة بين هامات النخيل
أكثر من 200 عارض يسجلون حضورهم وسط أجواء احتفالية

شادي زريبي ـ تونس

الرمان  بساتني  أرجاء  وتتجّول يف  الزهر  رائحة  تشتم  وأنت  التونيس، هناك  الجنوب  ربوع  النخيل ويف  غابات  يف وسط 
والزيتون وتتأمل صورة الحّناء األصيلة وهي مرسومة عىل أكّف الصبايا، هناك حيث املياه الساخنة والوجوه املبتسمة 
واملرحبة بالضيوف الوافدين من مختلف محافظات تونس والدول الصديقة دارت فعاليات الدورة الثامنة ملهرجان الحامة 
الدويل للمياه املعدنية الحارة تحت شعار “الحامة عاصمة املياه الجوفية”، يف الفرتة املمتدة من 15 مارس وإىل غاية 24 

من الشهر ذاته، بعد ثورة 14 يناير2011. 



وفاة الروائي األمريكي البارز بروس دافي صاحب »العالم كما وجدته«وفاة الروائي األمريكي البارز بروس دافي صاحب »العالم كما وجدته«
الطريق الثقايف ـ وكاالت

تويف الروايئ األمرييك البارز بروس دايف، صاحب رائعة “العامل كام وجدته”، عن عمر ناهز 70 عاًما. وكان قد حصل يف العام 
1988 عىل جائزة Whiting األدبية األمريكية املرموقة. عّدت الروائية الشهرية جويس كارول أوتس روايته “العامل كام وجدته” 
كواحدة من أفضل خمس روايات واقعية رائعة، وقالت عنها بأنّها عمل خيايل جريء وأصيل وواحدة من أكرث الروايات األوىل 
طموًحا التي تم نرشها عىل اإلطالق. ولد دايف  يف 9 آيار/ مايو 1951 يف واشنطن العاصمة، ألبوين إيرلنديني أمريكيني وعاش 
طفولته بأكملها يف غاريت بارك بوالية ماريالند، وعمل يف أشهر املجالت األدبية، مثل “هاربرز” و“اليف مغازين” وغريهام. 

أعيد نرش روايته األشهر “العامل كام وجدته” يف العام 2010 كأحد األعامل الكالسيكية املهمة.

  بحوث جدلية في كتب

محمد مكية.. تجديد محمد مكية.. تجديد 
التقاليد اإلسالميةالتقاليد اإلسالمية

تاريخ معامري وسري ذاتية

كارين دابروفسكا 

“مكية كان بغداد وبغداد كانت مكية”. تلخص 
هذه الكلامت حياة أحد أشهر املهندسني 

املعامريني يف الرشق األوسط، الذي امتدت 
حياته املهنية لسبعة عقود وشملت مشاريًعا 

يف أكرث من عرشة بلدان. كان محمد مكية بارًعا 
يف دمج األساليب التقليدية يف العامرة الحديثة 

وتوظيف األمناط العباسية فيها. 
القى محمد مكية الكثري من التبجيل كمدرس 
ألهم املئات من طالب الهندسة املعامرية يف 

العراق، حيث أنشأ أول قسم للهندسة املعامرية 
يف جامعة بغداد يف العام 1959. وكان أيًضا 

مروًجا للفن العراقي، بواسطة غالريي الكوفة 
الخاص به يف لندن. تكشف هذه السرية الذاتية 

الجذابة تفاصيل حياة معامري صاحب رؤية 
حقق إنجازات ملحوظة يف العراق وتجاوزت 
فلسفته وإنسانيته جميع الحدود والثقافات.

املؤلفة كارين دابروفسكا صحفية وكاتبة عملت 
.New Horizon سابًقا رئيًسا لتحرير مجلة

النارش: ساقي بووك/ فرباير 2022(
اللغة: اإلنكليزية

غالف مقوى: 272 صفحة
الرقم الدويل: 

978-0863564161

النظرية الماركسية النظرية الماركسية 
المعاصرةالمعاصرة
اقتصاد ومعرفة

مجموعة من املؤلفني

يجمع هذا املجلد األعامل التي كتبها منظرون 
دوليون منذ سقوط جدار برلني حتى يومنا هذا، 
ويظهر كيف أن الرأساملية العاملية التي مزقتها 

األزمات تجعل النظرية املاركسية أكرث رضورة 
من أي وقت مىض. تعرض هذه املجموعة من 
النصوص الرئيسية ملفكرين بارزين من أمريكا 
الالتينية وآسيا وإفريقيا وأمريكا وأوروبا، طيًفا 

من التحليل األكادميي، باإلضافة إىل الرؤية 
السياسية يف السنوات املقبلة. 

ومن بني ما تتناوله دراسات الكتاب، انعكاس 
حالة الطوارئ البيئية عىل كوكب األرض 

واالهتامم املتزايد باالقتصاد السيايس الذي 
يرصد االستياء من التفاوتات الطبقية املتزايدة 

يف الغرب والطبيعة غري املتكافئة للتنمية يف 
“الجنوب العاملي”.

نظم املحررون املحتوى وفق تقسيم يغطي 
الظروف واملالبسات التاريخية، وأمناط  املفاهيم 
االجتامعية والفلسفية ونظريات الثقافة واملكانة 

السياسية املعارصة. هذه الصياغة الجديدة 
لوحدة وطبيعة النظرية املاركسية املعارصة 

ستكون موردا ال يقدر بثمن ألي طالب علوم 
إنسانية وعلوم اجتامعية يتعلم عن الفكر 

والنظرية االجتامعية والسياسية.
من أبواب الكتاب: النظم الرأساملية والهياكل 

والعمليات، إعادة النظر يف نظرية ماركس 
النقدية، ماركس بعد املاركسية: منظور تاريخي، 
النظرية األدبية املاركسية، آنذاك واآلن، وغريها 

الكثري من املوظوعات الشيقة.

 غالف عادي
 عدد الصفحات: 640

 الرقم الدويل: 9781441106285
النارش بلومزبري للنرش

السعر: 59.95 دوالر

ترجمة المنفلوطي ترجمة المنفلوطي �ضوء�ضوء
لرواية »آالم فارتر«لرواية »آالم فارتر«

صدور رواية »الشهر الثالث عشر« ألحمد سعداوي عن دار نابو 
الطريق الثقايف ـ خاص 

العربية  بوكر  بجائزة  الفائز  أحمد سعداوي  العراقي  للروايئ  الثالث عرش”  “الشهر  رواية  بغداد  نابو يف  دار  عن  صدرت 
الناس هنا حدود  يتعّدى عند غالبية  الذي ال  العامل  الجديد:  “إن ضيق  2014. وقال سعداوي عن بطل عمله  العام  يف 
مع  حتى  هنا،  الناس  مع  بالحوارات  عايد  يتحّسسه  ما  وهذا  وتفكريهم،  رؤيتهم  حدود  من  قّلص  اإلمجْعبزة  تّل  قرية 
لالسرتخاء،  يستعملها  كان  الجّد.  محمل  عىل  واألحاديث  الحوارات  هذه  ليأخذ  يكن  مل  ولذلك  طفولته،  وأصدقاء  أهله 
الطبيعي، هناك  إيقاع حياته  إىل  بعدها  ليعود  منه  وقًتا قصريًا  إال  تأخذ  ال  لذلك  السياحية، وهي  الفعاليات  وكنوع من 

الصاخبة.  العاصمة  يف 

رواية “حليب سوفيتي” رواية “حليب سوفيتي” 
لنورا إسكتينالنورا إسكتينا

بحليب سوفييتي رواية »عذبة« عن حكاية مرّة. إنها 
بالكاِمل، يفرتض  امرأة حّساسة ومعطوبِة  قّصة عن 

تكون  أن   - العطب  وسط   - بها 
ا. يقولون بأن اإلنسان قادر عىل  أمًّ
رواية  هذه  يشء،  أي  مع  ف  التكيُّ
تتحّفظ عىل هذا القول، إنها حكاية 
النظام،  التكّيف مع  الفشل يف  عن 
لـ  وعليِه فنحن أمام شقيقة أخرى 
بلغة  لكن  أورويل،  لجورج   1984
القسوة  ملجابهة  تفيض  متقّشفة 

بالهشاشة. 
نورا إسكتينا كاتبة التيفية معارصة 

الرواية برتجمة جيدة من ضحوك رقّية.
وإصدار دار ممدوح عدوان.

كتاب مذكرات كتاب مذكرات 
»غابو ومرسيدس«»غابو ومرسيدس«

صدر قبل أيّام عن دار أثر  كتاب “غابو ومرسيدس”، 
الكبري  الكاتب  كتاب مذكرات شيق عن عالقة  وهو 

ماركيز  غارسيا  غابرييل  الراحل 
أبنهام  كتبه  مرسيدس،  بزوجته 

رودريغو غارثيا
ترجمه إىل العربية أحمد شافعي.

قد  ماركيز  غارسيا  غابريل  وكان 
تزوج من مرسيدس بارشا، ىف العام 
ال  وهى  بها  التقى  بعدما   ،1958
تزال طالبة ىف املدرسة، األمر الذى 
حتى  سنوات،  بضع  ينتظر  جعله 
ورزقا  بالزاوج  حبهام  قصة  تكللت 

 1982 العام  وىف  وغونزالو.  رودريغو  هام  بابنني، 
حصل عىل جائزة نوبل لآلداب.

الكتاب صدر بالتزامن مع الذكرى 95 مليالد الكاتب. 

كتاب »اإلنسان اإلله: كتاب »اإلنسان اإلله: 
تاريخ وجيز للمستقبل«تاريخ وجيز للمستقبل«

صدر حديًثا كتاب “اإلنسان اإلله: تاريخ وجيز 
للمستقبل” للربوفسور يوفال نوح هراري. وهو 

كتاب نال استحسانا كبريا يف أوساط القّراء والنقاد 
والباحثني، لدراسته التحوالت 
الكربى التي تواجه مستقبل 

البرشية يف القرن الحادي 
والعرشين، ويستنطق الكتاب 

ما ميكن ان يحدث للعامل حينام 
تقرتن االساطري القدمية بالتقنيات 

الحديثة ذات القدرات الخارقة. 
ويحث الكتاب القارئ عىل التأمل 

والتفكر، إذ يستعرض هراري 
سلسة تصورات ملستقبل البرشية 

ضمن مجاالت علمية مثل األحياء التطورية وعلم 
اإلنسان والتاريخ والذكاء االصطناعي وغريها.

نقل الكتاب إىل العربية كل من صالح الفالحي 
وحمد الغيثي. وصدر عن مركز أبو ظبي للدراسات.

»مع أجاثا في أسطنبول«»مع أجاثا في أسطنبول«
لكريستينا فرنانديث كوباسلكريستينا فرنانديث كوباس

كريستينا فرناندث كوباس: كاتبة إسبانية ولدت يف 
العام 1945 يف برشلونة، برزت عىل الساحة األدبية 
عام 1980 فاستقبلها الجمهور والنقاد بحفاوة كبرية 
بتوايل  األدب  دنيا  يف  مكانتها  عززت  ما  ورسعان 

أعاملها املميزة. 
مع  للراهبات  ديراً  تدخل  فتاة 
وامرأة   ، زفاف  وفستان  صندوق 
تّتبع مترشدة ترتدي ثوباً أخرض يف 
شوارع املدينة، وثالثة تتغري حياتها، 
بعد زيارة مدفن عائلة زوجها، وال 
“مكان”  عن  لنفسها  تبحث  تنفك 
مواجهة  عامل  يف  تائهة  ورابعة 
تطفو  وبنفسجية،  وبنية  رمادية 
وخامسة  نجاتها،  خشبة  فوقها 
تزور مع زوجها “اسطنبول” وتقيم 

ذات  كريستي  آغاثا  أقامت  حيث  ذاته،  الفندق  يف 
يوم، فتتقاطع حياة االثنتني بطريقة غامضة. هؤالء 
فرناندث  كريستينا  بطالت  هن  الخمس،  النسوة 
كوباس يف روايتها الجديدة “مع أجاثا يف أسطنبول” 
والتوزيع  للنرش  رسد  دار  عن  مؤخًرا  صدرت  التي 

برتجمة عيل إبراهيم أشقر.

هل ترجم مصطفى لطفي املنفلوطي روايتي :آالم فارتر” لغوته و“تحت ظالل الزيزفون” أللفونس دو كار فعاًل؟ هذا السؤال ظل يتداول منذ عقود من الزمان، 
والحقيقة هي أن مصطفى لطفي املنفلوطي مل يكن يجيد اللغة الفرنسية التي كُتبت بها هاتان الروايتان، إجادة تسمح له بالرتجمة، وبالتايل هو مل يرتجمهام، 

بل أن أحد أصدقائه الذين يجيدون الفرنسية قرأها عليه تالوة، وكان املنفلوطي يدون التفاصيل، ومن ثم عكف عىل صياغتها بلغته البليغة، حتى كاد أن يجزم 
الكثريون أنها من تأليفه، لوال وجود األسامء الفرنسية الواردة يف الروايتني.

كتاب »دراسات في الحّب« 

الحّب وكماالت الخيالالحّب وكماالت الخيال

 إصدارات روائية مهمة

نًصا  إيفا ويسنربغ  قدمت املرتجمة 
ختامية  كلمة  مع  ومتواضًعا  ذكًيا 
الشهري  كامو  ألبري  لكتاب  شاملة 
يُحسب  إذ  الجزائرية”.  “السجالت 
يتغلغل  األصيل  كامو  تفكري  أن  لها 

بسالسة يف الكتاب.
فايروس  انتشار  تداعيات  إثر 
كورونا واإلغالق العام الذي شهدته 
القّراء  تذكر  العامل،  دول  أغلب 
القصة  هذه  “الطاعون”،  رواية 
كامو  ألبري  أعامل  من  الكالسيكية 
عن تفيش مرض الطاعون يف وهران، 
وهي يف الوقت نفسه تساؤل مؤثر 
عن التضامن بني البرش يف امللامت. 
عىل  أيًضا  ينطبق  نفسه  األمر 
 -  1939 الجزائرية”   “السجالت 
1958 التي نرُشت ترجمتها مؤخًرا، 
 Vleugels النارش  تجرأ  أن  بعد 
إىل  االنتباه  لفت  يف  املتخصص 
املخفية،  الفرنسية  األدبية  الجواهر 
عىل جعل هذا الكتاب غري املعروف 
متاًحا    ،1958 العام  من  نسبًيا 
للجمهور الناطق باللغة الهولندية. 

مجموعة  عىل  الكتاب  ويحتوي 
والنصوص  املقاالت  من  مختارة 
الفرتة  يف  الفرنسية  الجزائر  بشأن 
1939 - 1958. والقاسم املشرتك يف 
هو  املتنوع،  الصحفي  العمل  هذا 
اإلنسانية  الثاقبة ونظرته  عني كامو 

االستعامرية.  للمامرسات  العميقة 
فقد كانت التقارير االجتامعية التي 
وصحفًيا  كاتًبا  كان  عندما  قدمها 
العام  يف  القبايل  منطقة  يف  شابًا 
“الجزائر  صحيفة  لصالح   1939
تتمحور  التقدمية،  الجمهورية” 
حول الفقر املرير الذي كان يعيش 
التأثري  وهو  املحليون.  السكان  فيه 
الذي حققه الكاتب الجزائري الكبري 
محمد ديب الحًقا يف روايته “البيت 

الكبري” 1952.
يزيد  التي  النصوص  أن  وحقيقة 
عمرها عن مثانني عاًما ال تزال ترتك 
االنطباع، تعود جزئًيا إىل  مثل هذا 
أن كامو ال يبتعد يف جل ما كتب عن 
انطباعاته  أّن  األخالقي، كام  الوازع 
هي  باألرقام،  املدعمة  الرصينة 
التي جسدت طريقته املتعاطفة يف 
الكتابة. فقد مسح األرض، يف بعض 
االستعامري،  بالنظام  الكتابات، 
التي  الحلول  يف  أيًضا  فكر  لكنه 
ينبغي أن تستمر يف جعل املستقبل 

ممكًنا للعرب والفرنسيني.
مؤثرة  بطريقة  املجموعة  تُظهر 
متزايد  بشكل  كامو  متزق  كيف 
االستعامري.  السؤال  بسبب 
فالكاتب الفرنيس - الجزائري املولد 
واملرتعرع عىل قناعة بأن االستعامر 
يبحث  ظل  الزمن،  عليه  عفا  قد 

عن كلامت ميكنها أن تربط بشكل 
واألقلية  العربية  األغلبية  بني  دائم 

األوروبية.
أجل  من  النضال  اندالع  مع 
انتهى   ،1954 العام  يف  االستقالل 
األمر بكامو يف متاهة وجودية. عىل 
عاملًيا  كاتًبا  أصبح  أنّه  من  الرغم 
جائزة  نيله  بعد  خصوًصا  مشهوًرا، 
نوبل يف العام 1957، إاّل أّن جهوده 
ودعواته من أجل وقف إطالق النار 
والعنف  العنف  تفجر  من  والحّد 
االستقالل  حركة  بني  املتبادل 

والجيش الفرنيس. 
لقد تعرض كامو النتقادات شديدة 
بشأن  واضًحا  قراًرا  اتخاذه  لعدم 
الجزائري. يف  للشعب  املصري  تقرير 
كامو  يدين  الجزائرية”  “السجالت 
التعذيب الذي كان ميارسه الجيش 
األعمى  اإلرهاب  وكذلك  الفرنيس، 
أوقع  الذي  التحرير  من قبل جبهة 
عدًدا ال يحىص من الضحايا املدنيني 
والجزائريني. يف هذا  الفرنسيني  بني 
الصدد، كتب عن “رضر الدم” الذي 
اآلخر  إىل جرمية  الجميع  فيه  يشري 
من أجل تربئة نفسه. وكمثقف، كان 
كامو غري مهتم بتلك التربيرات. ألن 

“الجزائريون ليسوا مجرد قتلة”. 
األخالقي،  اليسار  من  منطلًقا 
السموم”  إزالة  كامو “مهمة  واصل 

 .1958 العام  منتصف  حتى  هذه 
الرصاع  كان  الوقت،  ذلك  وبحلول 
أنه  لدرجة  بشدة  نفسه  أكل  قد 
العام  النقاش  التدخل يف  قرر عدم 
بعد اآلن. لقد كان نرش “السجالت 
أطلقها  آخر رصخة  هو  الجزائرية” 

من أجل  التفاهم والتعاطف.
بالقوة  يؤمن  ال  كامو  كان  لقد 
يستبعد  مل  إنه  لألضداد.  اإلبداعية 
حلول  عن  يبحث  كان  بل  أحًدا، 

تنصف الجميع. 
سياسة  من  تستفيد  الجزائر  إن 
التعايف ال التكفري عن الذنب. فقط 
ومبجرد  عدالة،  هناك  كانت  إذا 
املجتمعات،  لجميع  بذلك  القيام 

سيكون هناك مستقبل.
كامو يف حادث سيارة يف  ُقتل  لقد 
يكون  وبوفاته،  الستينيات.  أوائل 
ميكن  كان  الذي  العقالين  الصوت 
االستقالل  عند  تقدمه  أن  للجزائر 

يف العام 1962 قد اختفى.
وتبثت “السجالت الجزائرية” األكرث 
إن  وقت مىض.  أي  من  موضوعية 
االستعامري  املايض  مع  التعامل 
وحكم  بالهدوء  يتسم  أن  يجب 
بالذنب  الشعور  من  بدالً  األخالق، 
والتكفري عنه واالستامتة يف الدفاع 

عن األخطاء الكارثية.
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يف  “دراسات  لكتاب  األصلية  الطبعة  صدرت 
أورتيغا  خوسيه  أرجنتيني  للكاتب  الحب” 
إيرس،  بوينس  يف   1939 العام  يف  غاسيت، 
لتصبح واحدة من اكرث الكتب انتشاًرا ودراسة 

ومتحيص.
بينام صدرت طبعتها العربية قبل أيّام من دار 

رسد برتجمة عيل إبراهيم أشقر.
تقاطع  هي  الكتاب  لهذا  املثالية  الثيمة  إن 
يتكون  حيث  والجاميل  واألخالقي  العاطفي 
الرغبة  تكتشف  التي  ذاتها  البصرية  الحب من 
يف نفوس البرش. هذا عندما يتعلق األمر بالحب 

الحقيقي، وهو أمر نادر الحدوث. 
بواسطة  التبلور  ملفهوم  تصوًرا  أورتيغا  يقدم 
التمييز بني الحب واالفتتان. بالنسبة له، يحتل 
االفتتان مكانة أدىن من بالحب، “حالة ذهنية 
إنه  بل  العابر”.  الغموض  من  ونوع  متدنية 
يتحدث عن “الوقوع يف الحب” ، عندما ينتج 
مستغرقني  بأننا  ونشعر  وهاًم  آخر  كائن  فينا 

من  املعنى،  بهذا  فيه. 
الذي  التبلور  أن  املتصور 
ال  ستيندال  عنه  يتحدث 
يحدث بالحب، بل بالوقوع 

طبيعة  إىل  أورتيغا،  عند  الحب  يصل  فيه. 
النفوس  من  قليل  لعدد  املخصصة  الهدية، 
وشعور  نادر  “حدث  إنه  واملجهزة،  الحساسة 
معينة”. أرواح  سوى  به  تشعر  أن  ميكن   ال 
هذا النوع من الحب، بالطبع، يتجاوز الجامل 
الغريزة  مع  االختالف  الجسدي.  الكامل  أو 
الجنسية هو أنها متيل إىل إشباع الرغبة بعدد 
غري محدد من األشياء، بينام الحب مييل نحو 

اإلخالص  يكون  التفرد حيث  نحو  واحد،  كائن 
الشخص  يعرف  أن  املمكن  من  أساسية.  سمة 
يتكرر  لكّنه  حياته،  طوال  مرات  عدة  الحب 
دامئًا يف “النوع نفسه من األنوثة”، وعندما ال 
يكون األمر كذلك، فذلك بسبب حدوث تغيري 
جوهري يف حياة الفرد أدى إىل طريقة جديدة 

للشعور بالحياة.
مفهوم  لدحض  طوياًل  مقااًل  أورتيغا  يخصص 
ستاندال املعروف عن التبلور، »نقع يف الحب 
عندما يُسقط خيالنا كامالت غري موجودة عىل 
شخص آخر. وذات يوم تختفي تلك الكامالت 

واألوهام السحرية فيموت معها الحب”. 
بهذه الطريقة، سيكون اقرتاح ستاندال بدالً من 
القلب  حرسة  حول  نظرية  الحب،  عن  نظرية 
يف  خطأ  أنه  عىل  الحب  وفهم  الحب،  وفشل 

جوهره، يشء مقدر أن يتم الرتاجع عنه.
يفتح  القراءة،  وسلس  وممتع  مهم  كتاب  إنّه 
واالستغراق  التأمل  يف  غاية  عواملًا  للقارئ 
الروحية  وأبعادها  البرشية  الطبيعة  فهم  يف 

والعاطفية.
املهم  الكتاب  لهذا  لنا عودة موسعة  وستكون 

يف أعدادنا املقبلة.
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عن  العنيف  النازحني  انفصال  كهرمان  تربط 
الالجئني  لنفسية  استعارة  باعتباره  أطرافهم 
التي  األوطان  عن  باالنفصال  وإحساسهم 

تركوها وراءهم.

األبيض األبوي
انعكاًسا  املطاف  نهاية  يف  كهرمان  عمل  يُعد 
اإلنسانية  الصفة  لنزع  عىل »اآلخر« كطريقة 
موضوع  بني  الفجوة  تدرس  حيث  واملحو، 
األبيض،  قبل  من  وإدراكه  املهاجر  الجنس 
األبوي املغاير، املعياري نفسه. يعرض العمل 
متطرفة،  تشويه  أوضاع  يف  الشكل  األخري 
مام يؤدي إىل إزاحة جسد األنثى من حالته 
اإللزامية، وبالتايل يكشف عن طبقات إشكالية 
من التسليع والغرائبية واإلثارة الجنسية. لكن 
األهم من ذلك، هو أن يصبح للجسد موقع 
للمواجهة واملقاومة والتحرر والبقاء عىل قيد 
أفكار علم  الحياة. حالًيا، تستكشف كهرمان 
املناعة واللغة العسكرية والوقائية املستخدمة 
الخارجية  والتهديدات  أجسادنا  لوصف 
 وعالقتها بخطاب الهجرة والخطاب السيايس.
عمل  والجنس  الشتات  أسئلة  تحفز  وبينام 
كهرمان، تواصل استكشاف أسلوبها وتقنياتها 
وأنظمة  بالهندسة  مفتونة  وتغيريها.  الفنية 
أمناطًا  كهرمان  تدمج  ما  غالًبا  التناظر، 

متطابقة وتجريدية يف أعاملها.

غسيل دماغ 
تعرضت  “لقد  الصدد:  هذا  يف  هيف  تقول 
يشء  أي  أن  يف  أفكر  يك  دماغ،  لغسيل 
املثايل” هو  وأمريكا  أوروبا  حول   يتمحور 
هيف  الفنانة  انتقلت   ،2006 العام  يف 
احتلت  التي  املتحدة،  الواليات  إىل  كهرمان 
كانت  امرأة  ترسم  وبدأت  العراق،  وطنها 
مع  الحني.  ذلك  منذ  أعاملها  من  جزًءا 
قرمزية  وشفاه  أسود  وشعر  شاحبة  برشة 
هذه  بواسطة  لتستحرض،  قوية،  وحواجب 
غري  خلفيات  عىل  وضعتها  التي  الشخصيات 

القرن  بغداد يف  لوحات مصغرة،  مزخرفة يف 
املستديرة  األثداء  تذكرنا  بينام  عرش،  الثاين 
املرسومة  اللطيفة  والنظرات  التفاح  بثامر 
اليابانية. باملطبوعات  نظيفة   بخطوط 
لقد  جيًدا.  صانعها  يفهمها  مركبة  هوية  إنها 
عمرها  من  عرشة  الحادية  يف  هيف  كانت 
عندما هربت من العراق أثناء حرب الخليج 
حيث  السويد  يف  عائلتها  لتستقر  األوىل، 
للعيش  تنتقل  أن  املراهقة؛ قبل  أمضت سن 

يف لوس أنجلوس. 

قالع الجسد
تقول: “بصفتي مهاجرة، لطاملا شعرت بأنني 

عىل هامش املجتمع”.
املاضية،  عرشة  الخمس  السنوات  يف 
للتحقيق  املرسومات  نساءها  استخدمت 
تكون  ما  غالًبا  زوايا  من  الالجئني  حالة  يف 

مشوهة.  الشخصيات  أصبحت  لقد  مفاجئة. 
تم تقطيع اللوحات القامشية وإعادة صياغتها 
للطبيعة  رمزية  قصص  يف  مجردة،  أمناط  يف 
استدعت،  لقد  والثقافة.  للذاكرة  املجزأة 
علم  لغة  الحديثة،   19 كوفيد  جائحة  لفهم 
األجساد  إىل  يُنظر  حيث  العسكرية،  املناعة 
والفايروسات  آمنه،  قالع  أنها  عىل  البرشية 
أجنبية. ألجسام  “استعامر”  أو   “غزو” 

غموض السجينات 
إّن الغموض الذي يتخلل عمل كهرمان يقدم 
هؤالء النسوة عىل أنّهن سجينات يتم رعايتهن 
يتعلق  ال  “األمر  تقول:  قرًسا؟  إطعامهن  أو 
والشعور”. بالتفكري  والتشابك.  األمل   مبحو 

الجنسية  الهوية  كهرمان  هيف  عمل  يعالج 
يف  مبا  الوسائط،  من  مجموعة  باستخدام 
والنحت.  والتخريم  وللصق  الرسم  ذلك 

وتعالج جملة من قضايا، مثل عدم املساواة 
والرصاعات  الجنيس  والعنف  الجنسني  بني 
مستوحية  النساء.  تجارب  يف  املتأصلة 
رسوماتها من املنمنامت الفارسية واللوحات 
الثقافية  األعراف  عملها  ويتحدى  اليابانية. 
استمرار  إىل  باإلضافة  مولعة،  كأشياء  للمرأة 
أن  املرأة يجب أن تطمح إىل  بأن  التوقعات 

تصبح هدًفا للرغبة.
طقوس  كانت  سواء  العنف،  أعامل  تُصور 
جامل مؤملة أو إعادة رسد تضحيات الحمل، 
صياغة  أيًضا  تعيد  ولكنها  أنيقة،  بنعمة 
عىل  وابنه  كإبراهيم  املركزية  الشخصيات 
عكس  ويؤدي  الزينة.  باذخات  نساء  شكل 
األدوار، باإلضافة إىل العنف املوجه يف عملية 
قطع حلق حيوان أو فتاة للفت االنتباه إىل 
العنف ضد املرأة، التي ميكن أن تكون غالًبا 

كضحية عىل مذبح املجتمع. 

إيزابيال هيوز

تتميز لوحات كهرمان بشخصيات أنثوية تصفها بأنها امتداد لجسدها نفسه؛ 
ومع ذلك، ال يُقصد بهؤالء النساء ـ يف لوحاتها ـ أن يتواجدن كصور ذاتية. 
بدالً من ذلك، تنظر كهرمان إىل الشخصيات عىل أنها تجسيد لتجربة جامعية 
وانعكاسات للجسم الُبني الذي لُقن يف البياض، وهو ما ميثل جهدها لتحدي 
النزوح  رصاع  إبراز  بواسطة  األوروبية،  املُثل  وتفكيك  االستعامري  اإلرث 

والتشويه واالنتهاك الذي غالًبا ما يعاين منه املهاجرون. 

َهَيف كهرمانَهَيف كهرمان

تفكيك الُمثل األوروبية تفكيك الُمثل األوروبية 
وتلقين البياض دكنتهوتلقين البياض دكنته
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زال  وما  دامئاً،  الغرب  إىل  الرتجمة  بوصلة  تتجه 
النقديَّة والقرائيَّة،  للتأثريات  العريب خاضعاً  املرتجم 
التي ترتكها الروايات املكتوبة باإلنكليزية والفرنسية 
ولعل  يرتجمها،  التي  الرواية  اختيار  يف  واإلسبانية، 
املنجز  لحجم  بالنظر  اعتباطًا،  يأِت  مل  التأثر  هذا 
األديب املهول يف الغرب، فمنذ بواكري حركة الرتجمة 
القرن  مطلع  األخرى  اللغات  من  العربية  إىل 
الغربيَّة،  األدبيَّة  األعامل  آالف  تُرجمت  العرشين، 
العريب يعرف عنها وعن مؤلفيها  القارئ  التي صار 
كل يشء تقريًبا، وتركت أثرها الساحق عىل أجيال 
يجيدون  ال  ممن  العرب،  واملبدعني  الكّتاب  من 
املرتجمني  ذائقة  بلغات أخرى، وظلوا رهن  القراءة 
واختياراتهم. بينام ظل الرشق، عىل الرغم من ذلك، 
مهمالً وال يثري اهتامم املرتجمني، إاّل يف حاالت نادرة. 
ومقابل كل ألف كتاب يرتجم من الغرب، نجد كتاباً 
واحًدا أو أثنني من الرشق، ويف أغلب األحيان، تتأثر 
اختيارات املرتجمني إىل العربية، باألصداء التي ترتكها 
بعض التجارب الرشقية يف الغرب، بعد ترجمتها إىل 
العريب  املرتجم  فيسارع  الفرنسية،  أو  اإلنكليزية 
لرتجمة تلك األعامل، من لغة وسيطة وليست من 
ا  لغتها األصلية يف الغالب، وهو خلل بنيوي مؤثر جدًّ
قرب  من  الرغم  وعىل  األعامل.  تلك  مستوى  عىل 
العريب  العامل  من  لألدب  املنتجة  الرشقية  البلدان 
جغرافًيا، إاّل أن التخصص بلغاتها ظل نادًرا وال يكاد 
يُذكر يف الحقيقة، مقارنة بعدد الذين يرتجمون من 
الغربية، وهذا خلل بنيوي آخر، سينعكس  اللغات 
املثقفني  من  كاملة  أجيال  ووعي  ثقافة  عىل  الحقاً 

والقّراء العرب.
واملشكلة أن مساحة األدب الرشقي املعارص بدأت 
تتسع، ومل تعد مقترصة عىل اليابان وإيران وتركيا، 
لتشمل بلدانًا جديدة، مل تكن عىل الخارطة األدبيَّة 
يف العقود املاضية، مثل إندونيسيا وفيتنام والفلبني 
وجمهوريات  وأفغانستان  والكوريتني  وبنغالديش 
للعامل  ونظًرا  وغريها.  السابق  السوفيتي  االتحاد 
الثقافات  بني  املتبادل  التاريخي  والتأثر  الجغرايف 
الرتجمة  حركة  أن  إاّل  واإليرانية،  والرتكية  العربية 
ظلت  وإليها،  العربية  من  البلدين،  هذين  آلداب 
لغاتها  ظلت  كام  ضيق،  نطاق  وعىل  محدودة 
وتخصصهم،  املرتجمني  اهتامم  عن  بعيدة  العريقة 
اللغوية  للدراسات  أقسام  وجود  من  الرغم  عىل 
العربية  الجامعات  أغلب  يف  والفارسية  الرتكية 
مجتهدة  مجموعة  اضطلعت  ذلك،  ومع  املعروفة، 
أبرزهم  لعل  املهمة،  لهذه  املُجيدين  املرتجمني  من 
يف مجال نقل األدب الرتيك إىل العربية أو العكس، 
القادر  عبد  السوري  الرتيك،  األدب  ترجمة  رائد 
واملرتجم  بيات،  وفاضل  جتكر،  وفاضل  عبدايل، 
صعيد  عىل  اما  الشبيل.  صفوان  الفاعل  األردين 
الرتجمة من وإىل اللغة الفارسية، فينشط عدد من 
كدكني،  شفيعي  أمثال  من  املُجيدين،  املرتجمني 
ومحمد عيل آذر شب، وموىس بيدج، وعبد الحسني 
فرزاد، وموىس سوار، ومحمد جواهر كالم، باإلضافة 
غسان  أمثال  من  الشباب  املرتجمني  من  عدد  إىل 
حمدان، الذي ترجم العديد من الروايات العراقية 
كويت  وحمزة  األخرية،  السنوات  يف  الفارسية  إىل 
ومحمود  ألدونيس  شعرية  مجموعات  ترجم  الذي 

درويش وغريهم.
ويبقى االتّجاه رشقاً يف الرتجمة، خجوالً وال يتناسب 
السايكولوجية  والتأثريات  التاريخية  املشرتكات  مع 
والعوامل الجغرافية والدينية واملعرفية والفلسفية، 

بني األدب العريب واآلداب الرشقية.

 في التوصيف

بوصلة الترجمة بوصلة الترجمة 
والطريق إلى الشرقوالطريق إلى الشرق

َهَيف كهرمان

• مواليد بغداد ـ  العراق
كانت  عندما  عائلتها  مع  هاجرت   •
طفلة يف الثامنينات إىل السويد، ومنها 

إىل الواليات املتحدة.
ـ  أنجلوس  لوس  يف  وتعمل  تعيش   •

كاليفورنيا
والرسم  الغرافييك  التصميم  درست   •

يف فلورنسا بإيطاليا
وإرهاصات  الجندر  أعاملها  تعالج   •
املهاجرين،  ووعي  املتطرفة،  الجسد 
الشتات،  لحياة  الهامشية  واملساحات 
مستمدة من تاريخها الشخيص كمهاجرة 

عراقية  الثيامت الرئيسة ألعاملها. 
•  ُرشحت ونالت الكثري من الجوائز

• تحظى أعاملها بشهرة واسعة واهتامم 
النقاد ومقتني األعامل الفنية يف أوروبا 

والواليات املتحدة.
• أقيمت لها العديد من املعارض الكربى 
ومتحف  وألربت  فيكتوريا  متاحف  يف 
وقاعات  للفنون،  أتكينز  نيلسون 
كانساس سيتي وميسوري وجامعة ديوك 

ودورهام.

يُسمح للجمهور بالتجول يف هذا العمل للفنانة 
إىل  املتحف  قاعة  فتتغري مساحة  تانيا سميتس. 
عامل مختلف، وتصبح السامء مفتوحة وكل يشء 
الرمادي.  من  الكثري  مع  داكنة  بألوان   مغموًرا 
تركيًبا  عرش  اثني  عن  يقل  ال  ما  رؤية  ميكن 
بعنوان  املقام  املعرض  يف  لوحة  عرشة  واثنتي 
بيت  لوحات  ألحدى  محاكاة  يف  األرض”  “جنة 
موندريان الذي يصادف هذه األيام مرور 150 
نفسها. أمسفورد  مدينة  يف  والدته  عىل   عام 

 إنّها جنة يسود فيها الخط النقي واللون الرصيح.
متواضع  رسم  ُعلق  املعرض،  مدخل  وعند 
بالطباشري األسود لغابة مظلمة وكوخ جبيل، يبدو 
أن بيت موندريان رسمها  يف العام 1888. كان 
الفنان آنذاك يف السادسة عرشة من عمره،  وكان 
عاًما،  أربعني  من  يقرب  ما  وبعد  الفن.  يدرس 
كتب عن حلمه يف الفردوس، حيث يسود الخط 
النقي واللون الرصيح. كان من املمكن أن يخمن 
موندريان أن تلك الجنة ستصبح فوضوية وقذرة 

وأقل كامال من الناحية العملية. يف هذا املعرض 
إذن مل يحرم آدم وال حواء فاكهة أو أفعى. هناك 
 يشء خاطئ يف الجنة كلّها، كام ينبغي أن يكون.
وأركز  تشكييل،  عمل  مثة  املثال،  سبيل  وعىل 
وخالق  مبتكر  نوع  ألنّه  تشكييل،  عىل  هنا 
كانت  لو  كام  امرأة  فيه  تظهر  التشكيل،  من 
الجامل  يف  غاية  تبدو  إكسسوارات  مع  أيقونة 
والرّقة من بعيد، لكن حاملا نقرتب إليها تتحول 
 بشكل مهول إىل خردة وأوراق نقدية وشموع.
من  املصنوعة  الجامجم  من  مجموعة  ومثة 
عىل  أتت  الحمراء.  الرمال  عىل  ملقاة  األملنيوم 

كوفكامب  قرية  من  يبدو  ما 
يف سورينام، حيث يقع أكرب 
منجم ذهب يف البالد. 
سكان  يقول 
مقطع  )يف  املنطقة 
من  أكرث  تساوي  حياتهم  إن  مصاحب(،  فيديو 
الحائط،  عىل  معلق  نص  يقول  بينام  الذهب. 
“إن حراس األمن العنيفني يف الرشكات متعددة 
ذلك”. خالف  يعتقدون  املنطقة  يف   الجنسيات 
أطلقوا  يشء  األخرى  الغريبة  املعروضات  من 
وهي  كيهايوغلو”،  الكسندرا  “نسيج  اسم  عليه 
فنانة يونانية أرجنتينية، تصنع السجاد يدويًا من 
خريطة املناطق الطبيعية املهددة باالنقراض، ويف 
النسيجي مثة مستنقع يف األرجنتني  هذا العمل 
األرض  عىل  ميتد  بالتا،  ال  دي  ريو  منطقة  يف 
لعدة أمتار، وينتهي مقابل حائط عال، ويسمح 
دون  من  السجادة  عىل  بالسري  املتحف  لزوار 

إىل  العالية  الداكنة  الخرض  الخيوط  حذاء. تشري 
غابة، بينام املناطق املنخفضة ذات اللون البني 
األرض  فوق  تحوم  فجأة  املروج.  هي  واألخرض 
كام لو كنت عىل منت طائرة ، فقط ميكنك الهبوط 
الخيوط. تشد  ال  أنك  طاملا  هنا،  مكان  أي   يف 
حيث  التقدميي،  العرض  هذا  ومربك،  كثري  إنه 
القاعة  أرضية  عىل  الرصف  حجارة  وضعت 
من  رائعة  مجموعة  توجد  حيث  املركزية، 
ويف  جًدا.  قريبة  مسافة  عىل  معلقة  اللوحات 
بعيًدا،  الحجارة  نخيل  بستان  يدفع  املنتصف، 
األرض. الستعادة  قادمة  األشجار  أن  لو   كام 

إنّها يف املحصلة جّنة موندريان، لكّنها أقيمت يف 
زمن »الجحيم الرقمي«.

تبدو الجنة بعيدة أكرث من أي وقت مىض. يف متحف مدينة أمسفورد الهولندية، 
والحيوانات  بالسجاد  مليئة  مقرتحة،  جّنة  معارصون  هولنديون  فنانون  أبتكر 
الخيالية املزعجة والكنائس املرسومة. أشياء تذكرنا بالشعاب املرجانية والفطر 
وشقائق النعامن البحرية أو الفراشات املمزقة. يف بعض األحيان تتحرك هذه 
املكونات قليال. فنكتشف، بنظرة فاحصة، أنّها مصنوعة يدويًا من حبال وشعر 

وأسالك وأشياء ال ميكن التعرف عليها، مثل طناج وجلود قنافذ البحر.
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