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الشاعرة فليحة حسن
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يف العام 1965، ساعدت الحكومة األمريكية الجيش اإلندونييس 
واحدة  هذه  كانت  بريء.  مدين  مليون  من  يقرب  ما  قتل  عىل 
من أهم نقاط التحول يف القرن العرشين، حيث قضت عىل أكرب 
وألهمت  آنذاك،  السوفيتي  واالتحاد  الصني  حزب شيوعي خارج 
برامج إرهابية ُمقلِدة يف بلدان بعيدة، مثل الربازيل وتشييل. لكن 

هذه األحداث ال تزال مهملة عىل نطاق واسع، عىل وجه التحديد 
ناجحة  كانت  املركزية  املخابرات  لوكالة  الرسيَّة  التدخالت  ألن 
الجريء والشامل، يؤلف  الجديد،  التاريخ  للغاية. غوًصا يف هذا 
الثاقبة، ومستخدًما  تقاريره  بيفينز كتابه، مستنًدا إىل  فينسينت 

وثائق ُرفعت عنها الرسية مؤخًرا.                                                               
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ترميم وإعادة إعمار بناية ترميم وإعادة إعمار بناية 
المدرسة المستنصريةالمدرسة المستنصرية

االطريق الثقايف ـ خاص
عكفت هيئة األثار والرتاث عىل صيانة وأعامر 
ضمن  العريقة  املستنرصية  املدرسة  بناية 
فرتات متعاقبة ومختلفة، بهدف املحافظة عىل 
طرازها العمراين وزخارفها اإلسالمية والهندسية 
مهام  وتراثياً  حضارياً  رصحاً  كونها  والنباتية، 
الناس  والوفود  عامة  يزورها  بغداد،  وسط 
وحسب  العراق.  تزور  التي  والعربية  األجنبية 
أياد عبد حمزة، مدير دائرة الصيانة، فأن أّول 
العام 1940 عندما ُرفعت  صيانة لها كانت يف 
إسالمي.  متحف  إىل  وُحولت  عنها  التجاوزات 
 1973 العام  يف  فكانت  الثانية  الصيانة  أما 

واستمرت حتى العام 2013. 
أن  حسن  فليحة  السياحة  املرشدة  وذكرت 
املدرسة املستنرصية شيدت عىل مساحة 4836 
بجانب قرص  دجلة  نهر  وتطل عىل  مربع،  مرت 
فيها  ضخمة  مكتبة  تحتوي  و كانت  الخالفة، 
أكرث من 450 ألف كتاب ومخطوطة، ُجلبت يف 
الخليفة املستنرص من أنحاء مختلفة من  عهد 
العامل، وكانت متاحة للجميع  من أجل البحث 

واالطالع واالستعارة. 

جامعة كامبردج تعترف جامعة كامبردج تعترف 
باستفادتها من العبودية باستفادتها من العبودية 

  
الطريق الثقايف ـ وكاالت 

الربيطانية  كامربيدج  جامعة  إدارة  اعرتفت 
عائدات  من  استفادت  إنها  املايض،  األسبوع 
بزيادة  ووعدت  تاريخها،  مدى  عىل  العبودية 
ومتويل  السمراء  البرشة  لذوي  الدراسية  املنح 
الرقيق.  تجارة  موضوع  يف  األبحاث  من  املزيد 
فيه  تعيد  الذي  الوقت  يف  االعرتاف  هذا  ويأيت 
سلسلة من املؤسسات الرائدة الربيطانية تقييم 
إثراء  يف  العبودية  لعبته  الذي  املركزي  الدور 
تحقيقا  إن  الجامعة  مصادر  وقالت  بريطانيا. 
أن  عىل  دليل  أي  إىل  يصل  مل  إجراءه  طلبت 
مزارع  أو  عبيد  أي  امتلكت  نفسها  الجامعة 
استعباد بشكل مبارش. لكن النتائج أظهرت أنها 

حصلت عىل )فوائد كبرية( من العبودية.
جاءت  االستفادة  أن  التحقيق  تقرير  وذكر 
كسبوا  الذين  للجامعات  املتربعني  طريق  عن 
أموالهم من تجارة الرقيق، واستثامرات الجامعة 
التجارة،  هذه  يف  شاركت  التي  الرشكات  يف 
والحصول عىل رسوم من عائالت متلك املزارع. 
كليات  من  زمالء  أن  إىل  الباحثون  وخلص 
كمربيدج تعاونوا مع رشكة الهند الرشقية، التي 
تورطت يف حقب مختلفة بتجارة الرقيق. وقال 
هذه  مثل  إن  االستعباد”  “موروثات  تقرير 
املشاركة املالية ساعدت يف تسهيل تجارة الرقيق 

وجلبت عائدات مالية كبرية للغاية.

أيدي  عىل  اآلثار  نهب  عن  قصة  ليست  إنّها 
الحكام االستعامريني السابقني، بل هي انتهاك 
املرشوعة.  امللكية  ملفاهيم  ومعارص  رصيح 
فقد أُشرتيت الكنوز املرسوقة يف هذه الحالة 
من قبل متحف اللوفر يف أبو ظبي بني العامني 
2014 و2017، بعد أن ُهربت من مرص أثناء 
حسني  نظام  سقوط  أعقبت  التي  الفوىض 
يف  العريب  الربيع  بأحداث  ُسمي  فيام  مبارك 

العام 2011.

صورة كيم
الراقصة،  للحفالت  مناسب  ذهبي  فستان  يف 
التابوت  بجوار  كارداشيان  كيم  وقفت 
الذهبي للكاهن املرصي نجم عنخ املعروض 
لتلتقط  نيويورك،  يف  مرتوبوليتان  متحف  يف 
فقد  كارداشيان،  كيم  وألنّها  تذكارية،  صورة 
انترشت الصورة يف ساعات عىل جميع مواقع 
التواصل االجتامعي حول العامل، حتى انتهت 
عند شخص ساعد يف تهريب التابوت الحجري 
املذكور من مرص قبل سنوات، ومل يتلق حصته 

من األموال املوعودة، فاتّجه إىل رشطة القاهرة 
وتقدم بشكوى تدينه وتدين رشكائه. وبحسب 
وسائل إعالم فرنسية، فإن هذه الخطوة أدت 
واسعة  دويل كشف عن شبكة  تحقيق  لفتح 

النطاق من تّجار اآلثار غري املرشوعة.
تلك  قلب  يف  نفسه  اللوفر  متحف  وجد 
عىل  القبض  أُلقي  عندما  العاصفة  القضية 
مديره يف آيار/  مايو املايض. ومل يقترص األمر 
متحف  يف  املعروض  الفرعوين  التابوت  عىل 
أيًضا  شمل  بل  نيويورك،  يف  مرتوبوليتان 
سلسلة من التحف اآلثارية األخرى يف متحف 
اللوفر فرع أبو ظبي، كانت قد رُُسقت وجرى 
تداولها بشكل غري قانوين. ويتعلق األمر بسبع 
 50 من  أكرث  التقديرية  قيمتها  تبلغ  قطع 
مليون يورو، مبا يف ذلك حجر تذكاري مصنوع 
للفرعون املرصي توت  الوردي  الجرانيت  من 
عنخ آمون. ويبدو أن جان لوك مارتينيز، مدير 
متحف باريس حتى العام السابق، قد شارك 

شخصًيا يف عملية الرشاء.
عامل  يف  بصدمة  مارتينيز  اعتقال  تسبب  لقد 

الفنون واآلثار. إذ مل يكن مديًرا تنفيذيًا سابًقا 
اللوفر فحسب، بل كان حينها سفريًا  ملتحف 
يحمي  دويل  تحالف  وهو  أيًضا،   Aliph لـ 
الرتاث يف مناطق النزاع ويحارب التجارة غري 
املرشوعة يف السلع الثقافية. بينام يشتبه اآلن 
يف تورطه بغسيل األموال والتواطؤ يف االحتيال 
املنظم. ومل يتوقف األمر عند هذا الحد. بل 
ُوجهت تهم مامثلة لستة أشخاص آخرين. من 
اآلثاري  املتخصص  كونييك،  كريستوف  بينهم 
الشهري يف دار مزادات بيري بريجي، ورشيكه يف 
العمل ريتشارد سمرب، والخبري املقرب ملارتينيز  
لوكالة  العلمي  املدير  شارنييه.  فرانسوا  جان 
املشورة  تقدم  التي   ،AFM فرنسا  متاحف 
بشأن  ظبي  أبو  يف  وفرعه  اللوفر  ملتحف 

املشرتيات.

تحقيق دويل
وكان افتتاح متحف اللوفر يف أبو ظبي ـ قيد 
اإلعداد الكامل ـ جزًءا من اتفاقية تعاون بني 
تستعري  املتحدة،  العربية  واإلمارات  فرنسا 
اآلثار  مجاميع  من  جزًءا  األخرية  مبوجبها 
والتحف النادرة من املتحف األم يف باريس، 
باإلضافة إىل امتياز األسم. وقد وظف املتحف 
سابق،  وقت  يف  كونييك  كريستوف  الفرع 
كرئيس لجنة مقتنيات للمتحف، وقد اشرتى 
املرموقة،  األعامل  من  مجموعة  بالفعل  له 
وتابوت ذهبي  لكليوباترا،  نصفي  متثال  مثل 

تتأكد الجهات المختصة حالًيا مما إذا كانت قطع آثار أخرى 
قد ُهربت من بلدان معروفة بغناها التاريخي كالعراق، 

وتورطت المتاحف بشرائها من السوق السوداء 

من  بدعم   2015 العام  يف  والعلوم  للثقافة  الروسية  املرصية  املؤسسة  ُأنشأت 
منذ  واضطلعت  والعلمي،  الثقايف  والتعاون  الصداقة  لتوطيد  البلدين  حكومتي 
تأسيسها بعقد الندوات والدورات التطويرية وتبني األبحاث اآلثارية وغريها من 
نشاطات متنوعة، إضافة إىل إصدارات الكتب التي تنوعت بني التعليمية املنهجية 

المؤسسة المصرية المؤسسة المصرية 
الروسية للثقافةالروسية للثقافة

جوائز المركز القومي 
المصري للترجمة

الطريق الثقايف ـ خاص
أطلق املركز القومي املرصي للرتجمة خمس 
جوائز جديدة يف إطار الدور املحوري الذي 
من  الرتجمة  دفع حركة  املركز يف  به  يقوم 
اللغة العربية وإليها وحرصه عىل فتح آفاق 
لجوائز  املرتجمون  بها  يتقدم  التي  األعامل 
املركز، وإتاحة املجال أمام جميع املرتجمني 
معرفية  مجاالت  يف  برتجامتهم  للمشاركة 
متنوعة، وكذلك سعًيا نحو تشجيع الشباب 
جوائز  ثالث  تخصيص  خالل  من  ودعمهم 
لهم. ومن الجوائز الجديدة، جائزة “رفاعة 
مجمل  عن  للتكريم  للرتجمة”  الطهطاوي 
األعامل ومُتنح ألحد كبار املرتجمني تقديًرا 
التي  األعامل  وترجمة  نقل  يف  إلسهامه 
املكتبة  يف  وثقافية  معرفية  نقلة  شكلت 
العربية، وجهوده يف مجال الرتجمة، وتبلغ 
قيمتها مائة ألف جنيه، بياإلضافة إىل أربع 
جوائز جديدة أخرى، تبلغ قيمة كل جائزة 
لألعامل  مُتنح  جنيه،  ألف  خمسني  منها 
األدب  مجاالت  يف  متيزًا  األكرث  املرتجمة 

والدراسات النقدية والعلوم االجتامعية.

مخرجون إيرانيون يطالبون أكاديمية األوسكار بدعم التظاهرات اإليرانية
الطريق الثقايف ـ وكالت

يسعى صانعا األفالم بهمن قبادي وأصغر فرادي إىل الحصول عىل دعم أكادميية الفنون يف هوليوود من أجل وضع قضية االحتجاجات التي تجتاح 

إيران حاليًا يف أعقاب مقتل الشابة مهسا أميني عىل أيدي أفراد من الحرس الثوري اإليراين. وطالب املخرجان يف رسالة مفتوحة موجهة إىل أعضاء 

أكادميية الفنون والعلوم السينامئية البالغ عددهم 4000 عضو، وهي املنظمة التي متنح جوائز األوسكار، طالباها فيها دعم الشعب اإليراين يف 

نضاله ضد النظام. ويحاول أصغر فرهادي أيًضا جلب التضامن الدويل لقضيتهم عن طريق رسالة فيديوية قصرية ، أعرب فيها عن إعجابه بنضال 

العامل للتعبري عن دعمهم عىل شكل رسائل نصيّة أو فيديوية. وجرأة الشابات اإليرانيات الاليئ نزلن إىل الشوارع للمطالبة بحريتهن. كام دعا الفنانني واملخرجني واملثقفني ونشطاء حقوق اإلنسان يف جميع أنحاء 

رئيس بعثة التنقيب األلمانية يعلن عن مكتشفات مهمة جديدةرئيس بعثة التنقيب األلمانية يعلن عن مكتشفات مهمة جديدة
الطريق الثقايف ـ خاص من حاكم الشمري

كشف رئيس بعثة التنقيب اآلثارية األملانية يف مدينة املوصل )العراق( الربوفيسور استيفان ماول عن اكتشافات البعثة التي  يرتأسها منذ العام 
2004 كمرشوع أكادميي ممول من اكادميية العلوم يف مدينة هايدبريغ األملانية. وهو مرشوع يهدف إىل تحرير وإعادة قراءة النصوص املسامرية 
ذات املحتوى األديب املكتشفة يف مدينة اشور. وقال ماول “ان اعامل البعثة الحقلية لهذا املوسم متكنت من التعرف عىل املزيد من مالمح املخطط 
البنايئ للقرص االشوري الذي يقع تحت ركام جامع النبي يونس، فوق تل التوبة، مبا يف ذلك قاعة العرش التي تبلغ ابعادها )٥٤ مرتًا طوال و١٨ مرتًا 
عرضا( وهي بذلك تعد واحدة من اكرب قاعات العرش يف اإلمرباطورية اآلشورية. إضافة اىل العثور عىل العديد من قطع اآلجر املزّجج واملزين برمز 
الزهرة اآلشورية التي كانت تزين أفاريز جدران القرص. اىل جانب ذلك عرث عىل قطع من اآلجر تحمل كتابات ملكية بالخط املسامري تتحدث عن 
امللوك الذين قاموا ببناء هذا القرص.  وأعلن ماول أيًضا عن واحد من اهم االكتشافات األخرية، وهو عبارة عن راس صولجان عىل شكل خاتم ذهبي 

من أصل فرعوين، يُعتقد أنّه ُجلب اىل العاصمة نينوى كجزية او كغنيمة من بالد مرص للملك االشوري أرُسحدون. 

والرتاث وكتب األدب الرويس املرتجم واأللبومات املصّورة، ومنها، كتاب “الفيزياء املسلية” وهو ترجمة عربية لكتاب روىس عن دور  العلوم 
ىف حياة البرش، للكاتب ياكوف بريملان. وكتاب “السد العاىل الهرم العظيم للقرن العرشين” الذي يستعرض عظمة املرشوع وأهميته بالنسبة 
ملرص، للكاتب جيورجى سوخاريف. وكتاب “علم الفلك املسيل” الذي يقدم رشًحا مبسًطا ىف العلوم املختلفة لغري املتخصصني للمؤلف ياكوف 
برييلامن، وكتاب “الحضارة الروسية جربوت املكان والزمان” للدكتور سهيل فرج. و”أطلس أعظم االكتشافات الجغرافية” الندريه شيامرين.

سوق اآلثار السوداء سوق اآلثار السوداء 
بدعم وتشجيع بدعم وتشجيع 

المتاحف العالميةالمتاحف العالمية

الطريق الثقايف ـ خاص

ما هو القاسم املشرتك بني كيم كارداشيان والربيع العريب ومتحف اللوفر؟ هذا 
الثالوث غري املحتمل تجانسه هو جزء من قصة غري محتملة بالقدر نفسه يف 
عامل اآلثار الدويل، وهي فضيحة نشأت عن غري قصد بفضل كيم كارداشيان، 
عىل خلفية الربيع العريب، والتي انخرط فيها متحف اللوفر يف معرض األعامل 

الفنية املنهوبة من العصور القدمية املعروضة اآلن يف أبو ظبي.

عنخ  لتوت  تذكاري  وحجر  حنوتاوي،  لألمرية 
اللوفر  ملتحف  مديًرا  وبصفته  وغريها.  آمون، 
عىل  املوافقة  عملية  يف  مارتينيز  شارك  األم، 
املشرتيات التي اقرتحتها وكالة متاحف فرنسا.

مارتينيز  كان  إذا  فيام  املحري  السؤال  ويبقى 
عىل علم بأن القطع األثرية التي اشرتاها كانت 
قد نُهبت أثناء فوىض الربيع العريب يف مرص؟ 

ضمن  تُطرح  التي  الكبرية  األسئلة  أحد  إنه 
 .2018 العام  منذ  املستمر  الدويل  التحقيق 
متحف  من  األثرية  األعامل  إىل  وباإلضافة 
القطع  من  العرشات  فحص  جرى  اللوفر، 
األخرى التي رمبا تكون قد نُهبت أيًضا من مرص 
وغريها من الدول التي تتميز مبواقعها اآلثارية 

املعروفة كالعراق عىل سبيل املثال.

العودة إىل مرص
يذكر أن التابوت الذهبي الذي ظهرت بجانبه 
كيم كارداشيان يف الصورة، قد أُعيد إىل موطنه 
األصيل مرص يف العام 2019، بعد أن طالبت به 

سلطات اآلثار املرصية.
ذلك  اشرتى  قد  مرتوبوليتان  متحف  وكان 

من  عام،   2100 عمره  يبلغ  الذي  التابوت 
بيري بريجي ورشكاه، حيث يعمل  املزادات  دار 
املرسوقة  القطع  باع  الذي  اآلثار  كونييك، عامل 

ملتحف لوفر أبوظبي. 

03منطمنط
altareek althakafi
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فضيحة ليست بعيدة عن العراق

متحف همبولت األلماني متحف همبولت األلماني 
ُيعيد اآلثار المنهوبةُيعيد اآلثار المنهوبة

الطريق الثقايف ـ خاص
قررت إدارة متحف هومبلت Humboldt يف 
برلني، إعادة 514 قطعة أثرية إىل نيجرييا. ويُعد 
اللوفر  ملتحف  األملاين  النظري  مبثابة  املتحف 
واملتحف الربيطاين، لكن بنسخة أكرث استجابة 
امللكية  وحقوق  الثقافات  بني  التعاون  ملبدأ 
إعادة  إن  اإلدارة،  وقالت  الخربات.  وتبادل 
النهاية  بداية  ليست  املنهوبة  األثرية  األعامل 
الغربية. بل هي بداية جديدة لها.  للمتاحف 
عن طريق التعاون الدويل املستمر والحقيقي 

املتبادل مع املتاحف يف البلدان األخرى.
ويأمل كل من األملان والنيجرييني يف أن يحذوا 
األوروبية  الدول  يف  املعنيني  بقية  حذوهم 
أبا  وقال  لآلثار.  الحاضنة  والدول  األخرى 
عيىس تيجاين، مدير اللجنة الوطنية النيجريية 
للمتاحف واآلثار، إن نقل ملكية الكنوز األثرية 
دعوة  مبثابة  هو  األم  موطنها  إىل  وإعادتها 
متحف  خطى  عىل  للسري  الدولية  للمتاحف 

هومبولت. متحف اللوفر يف أبو ظبي موضوع القضية التحقيقية الجارية منذ العام 2019.

من هو جان لوك مارتينيز؟
أكرث  أحد  عاًما(   60( مارتينيز  لوك  جان  يعد 
اآلثار  قضية  عن  تحدثوا  الذين  بهم  املشتبه 
املرصية املرسوقة. وهو عامل آثار ومؤرخ فني، 
متخصص يف املنحوتات اليونانية القدمية. كان 
 ،1997 العام  منذ  اللوفر  متحف  يف  يعمل 
متدرًجا من وظيفة منسق ورئيس قسم الرتاث. 
وهو  عام،  مدير  منصب  إىل  تدريجًيا  ارتقى 
حتى   2013 العام  منذ  شغله  الذي  املنصب 
العام 2021. وكان قد قدم تقريًرا مهاًم يف العام 
لحامية  عملًيا  اقرتاًحا  خمسني  تضمن   ،2015
املواقع األثرية التي تعرضت ألرضار جسيمة يف 

العراق بسبب الحرب.

التابوت الذهبي الرائع للكاهن املرصي نجم عنخ 
برقائق  املغطى  الكارتوناج  مادة  من  املصنوع 
الذهب من العرص البطلمي. يعود تاريخه  إىل أكرث 
من 2100 عام، معروًضا يف متحف مرتوبوليتان يف 

نيويورك، قبل إعادته إىل بلده األصيل مرص.

معلومات عن تابوت نجم عنخ
يبلغ طول التابوت حوايل املرتين، مصنوع من 
بصفائح  املغطى  الكارتوناج  ومعدن  الخشب 
ان  القدماء  املرصيني  العتقاد  الذهب،  من 
باإلضافة  الشمس،  يرمز ألشعة  الذهبي  اللون 
إىل  ويعود  الجنائزية.  بالطقوس  ارتباطه  إىل 
من  عنخ”،  “جم  يدعي  قديم  مرصي  كاهن 
القرن األّول قبل امليالد، اثناء فرتة حكم األرُسة 
اإلله “حرى شف”  كهنة  أحد  البطلمية. وهو 
يف مدينة هيدراكليوبوليس. مزخرف بالنصوص 
رحلته  يف  الكاهن  توجه  التي  الهريوغليفية 

األبدية. 
 2011 العام  يف  رُُسق  الذي  التابوت  أن  يذكر 
مومياء  يحتوي  ال  ملرص،  األخوان  حكم  أثناء 
ظروف  يف  اختفت  أن  بعد  املذكور،  الكاهن 

غامضة.

يوم ثربانتسيوم ثربانتس
بيوم  االسبان  احتفالية  األيام  هذه  تصادف 
العبقري   ،El Día de Cervantes ثربانتس 
يُعتقد  الذي  املعارصة،  العاملية  الرواية  ورائد 
عىل نطاق واسع، أن والدته كانت مطلع ترشين 
دي  ألكاال  يف   ،1547 العام  من  أكتوبر  األّول/ 
إيناريس، وهي مدينة جامعية قريبة من مدريد.
 -  1547( سافيدرا  سريفانتس  دي  ميغيل  إنّه 
املرسحيني  والكّتاب  الروائيني  أهم  أحد   ،)1616
لكنه  مرسحية،  عرشين  حوايل  ألف  األسبان. 

اشتهر أكرث ما يكون بروايته “دون كيشوت”.
نسميه  أن  ميكن  ما  إىل  ينتمي  رُسفانتس  كان 
عن  القليل  سوى  يُعرف  ال  الوسطى.  الطبقة 
سافرت  قد  عائلته  أن  يبدو  املبكرة.  طفولته 
بني  من   ، إشبيلية  يف  وعاشت  إسبانيا  يف  كثريًا 
أماكن أخرى ، حيث رمبا حرض ميغيل املدرسة 
يف  العائلة  استقرت   1566 عام  يف  اليسوعية. 
يعيشون  كانوا  أنهم  من  الرغم  عىل  مدريد. 
بالقرب من الجامعة ، إال أن رُسفانتس مل يتلق أي 
تعليم جامعي. يعود أول أثر معروف ألنشطته 

الكتابية إىل عام 1569.
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خالف الكاتب مع تورجنيف 
وانقالب األصدقاء عليه

مجلة  وافقت  أن  بعد  پرتسبورگ،  إىل  موسكو  من  عدنا 
“لبشري” عىل منح دوستويڤسيك سلفة جديدة مقدارها 
ألف روبل. أعلن زوجي عن نيتنا يف السفر إىل الخارج، 
أن  وطالبوه  باإلستنكار.  النبأ  هذا  أقربائه  فواجه جميع 
تكفي ألشهر  ـ نقوداً  بالفعل  ـ فيام لو سافرنا  يرتك لهم 
كنا  أصالً،  الرحلة  إلغاء  يعني  ذلك  فإن  وبالطبع،  عّدة. 
نأمل أن يرتاح دوستويڤسيك ىف الخارج شهراً، ليرشع يف 
كتابة بحثه املطول عن الناقد بيلينسيك. لكن إميليا، زوجة 
أخيه، أرصت عىل أن يرتك لها وألوالدها خمسامئة روبل. 
والبد من اعتامد مائتي روبل إلعالة ابنه بالتبني “باڤل” 
إميليا  إقناع  ىف  دوستويڤسيك  يفلح  مل  غيابنا.  فرتة  يف 
مساعدة  عن  ميتنع  أن  بوسعه  كان  وما  الدفع،  بتأجيل 
تأجيل  عىل  آِسفاً،  رأيه،  فاستقر  أخيه.  املرحوم  عائلة 
السفر. ورأيت أن أنقذ املوقف بالتضحية بجهاز العرس، 
قراري،  عىل  أمي  تعرتض  مل  الخطوة.  هذه  فظاعة  رغم 
وقالت: )يؤسفني أن تجري األمور بهذه الصورة، لكنكام 
أبداً(.  عليه  تحافظا  لن  اآلن،  الزواج  أوارص  توثقا  مل  إْن 
األثاث والحيل.  أقنع زوجي برضورة رهن  أن  وكان عيّل 
يف كنيسة  أن صلينا معاً  بعد  باملوضوع،  فاتحته  وعندما 
املعراج، رفض رفضاً قاطعاً. رجوته أن ينقذ حبنا ومينحني 
شهرين أو ثالثة من حياة هادئة سعيدة، وإال سيفسد كل 
شئ. وانهمرت دموعي، فاسقط ىف يده ووافق عىل السفر 
إذ  السفر،  جواز  بخصوص  إشكاالت  مثة  وكانت  مكرهاً، 
أن دوستويڤسيك محكوم سيايس تحت رقابة الرشطة وال 
العسكري،  الحاكم  من  ترخيص  الحصول عىل  من  له  بد 
إضافة إىل اإلجراءات الرسمية املعتادة. وساعده يف ذلك 
الخارج  ىف  لنقيض  وارتحلنا  بأدبه.  املعجبني  من  موظف 
ثالثة شهور، لكننا مل نعد إىل روسيا إال بعد أربع سنوات!

أمضينا يف برلني يومني يف جو ممطر غائم، ثم ارتحلنا إىل 
درسدن. قررنا أن نبقى فيها أكرث من شهر حتى يتمكن 
دستويڤسيك من إنجاز بحثه املعقد يف النقد األديب. كان 
وحدائقها  الشهري  معرضها  بسبب  أساساً  درسدن  يحب 
منفعالً، أمام  الزاهرة. وكان يقف ساعات طويلة، متأثراً 
“عذراء السيستني” )1( التي يعدها أسمى مظهر لعبقرية 
والتشبيه،  املقارنة  سبيل  عىل  ذكرها،  ورد  وقد  اإلنسان. 
“الجرمية  خاصة  دستويڤسيك،  مؤلفات  من  العديد  يف 
والعقاب”. وفيام بعد، ىف فلورنسا، أعجب بلوحة رافائيل 

له وقفة  بازل كانت  الصحراء”، وىف  املعمدان ىف  “يوحنا 
طويلة مؤثرة أمام لوحة هانز هولنب “يسوع ميتاً” )2( التي 
تركت يف نفسه شعوراً باإلنسحاق الفظيع انعكس يف رواية 
وموريليو  تيتسيان  للوحات  وزناً  يقيم  وكان  “األبله”. 

ورمربانت وفان دايك بصورة خاّصة. 
“ألكسندر  قراءة  عىل  دوستويڤسيك  انكب  درسدن  يف 
هريتسن” )3( أحد أعمق املفكرين الروس الذين كان لهم 
تأثري كبري يف أدبه. وىف أوقات الفراغ يطلق العنان لبعض 
عاداته املحببة. فكان يتناول يومياً سمكاً مقلياً طازجاً ىف 
گروسني  حديقة  ىف  ويتمىش  إلبا،  نهر  عىل  مطل  مطعم 
گاردن، واملسافة إليها من الفندق ال تقل عن سبعة كيلو 
الجولة  هذه  عن  يتخىل  يكن  ومل  إياباً.  و  ذهاباً  مرتات 
تعزف  مطعم  الحديقة  تلك  ىف  املمطر.  الجو  ىف  حتى 
دوستويڤسيك  يكن  مل  و  املوسيقى.  من  أصنافاً  جوقته 
موزارت  مبوسيقى  يتمتع  لكنه  بفنونها،  كبري  إملام  عىل 
ڤا  ريچارد  ليحب  يكن  مل  أنه  غري  وروسينى،  وبتهوفن 
املوسيقى  تقاليد  عىل  ترىب  دوستويڤسيك  ألن  رمبا  گرن، 
ىف  وكنا  گلينكا)4(.  رومانسية  وعىل  الكالسيكية  الروسية 
تطفو  الجدال  ويف  شتى.  مواضيع  ىف  نتجادل  األمسيات 
فقد  خصوصاً.  النسوية  املسألة  حول  الفكرية،  خالفاتنا 
كنت، من حيث السن وامليول، من جيل الستينيات الذي 
وكان  العدمي.  والرفض  التحررية  بالنزعة  نساؤه  متيزت 
من   ويشمئز  الرافضات،  يحب  ال  دوستويڤسيك  فيودور 
األنوثة.  مبظاهر  اكرتاثهن  وعدم  وخشونتهن  )رجولتهن( 
وكان يؤملني يف نقاشات زوجي معي أنه ينكر عىل نساء 
جييل صالبة العود واملثابرة يف بلوغ الهدف املنشود، لكن 
موقفه من املرأة تبدل متاماً ىف السبعينيات عندما ظهرت 
إىل  ينظرن  فعالً،  وذكيات  مثقفات  نساء  املرسح  عىل 
الحياة مبنظار حاد. ويف تلك الفرتة أكد يف مجلته “يوميات 
التي  الروسية  املرأة  آماالً عريضة عىل  يعلق  أنه  كاتب” 
والصدق  والجدية  املواظبة  من  املزيد  تبدي  )أخذت 
والعفة والتضحية والبحث عن الحقيقة( عىل حد تعبريه.

أشيع ىف درسدن أن امرباطور روسيا تعرض ملحاولة اغتيال 
من  إرهابياً  باريس، وأن  الدويل يف  للمعرض  أثناء زيارته 
وقع  النبأ  لهذا  كان  نارية.  بعيارات  أصابه  پولوين  أصل 
الصاعقة ىف نفس دوستويڤسيك. فهو من املعجبني بالقيرص 
منها  الفالحني  وحرر  القنانة  ألغى  الذي  الثاين  ألكسندر 

وأقدم عىل اإلصالح. ثم أن دوستويڤسيك من املتحمسني 
للنظام املليك عموما ويدعو إىل اتحاد الشعب مع القيرص 
الحايل  أنه مدين لإلمرباطور  املتنور. زد عىل ذلك  املحرر 
باسرتجاع حقوقه املدنية كنبيل، أباً عن جد، وقد سمح له 
القيرص ـ مبناسبة اعتالئه العرش ـ بالعودة إىل پرتسبورگ 
بعد اإلقامة الجربية ىف سيبرييا. أرُسعنا حاالً إىل قنصليتنا ىف 
درسدن لتسجيل الحضور وإستنكار هذه الفعلة الشنيعة. 
اضطراب  يف  وكان  دوستويڤسيك،  لون  انخطف  ساعتها 
نفساين شديد، حتى أنه مىض إىل القنصلية راكضاً تقريباً. 
أصابته  وقد  جديدة،  نوبة رصع  من  عليه  أخىش  وكنت 
فعالً يف تلك الليلة. ومن حسن الحظ أن محاولة اإلغتيال 
كانت فاشلة. إال أن زوجي ظل حزيناً متأملاً للغاية. فتلك 
هى املحاولة الثانية إلغتيال القيرص الذي يحرتمه ويعزه، 
مام يدل عىل أن مخالب التآمر عليه قد رضبت جذورها 

عميقاً. 
بيلينسيك   املطولة عن  مقالته  إىل  فعاد  هدأ روع زوجي 
صياغتها  أعاد  أنه  حتى  لتعقيدها،  كثرياً،  عذبته  أن  بعد 
كان  يرضيه.  ال  بشكل  ذلك،  رغم  وجاءت،  مرات  خمس 
يريد أن يفيض بكل ما تراكم يف نفسه ويعرض رأيه الصادق 
ىف هذا الناقد الرويس الكبري الذي يقّدر موهبته النقدية 
دوستويڤسيك  أدب  تشجيع  يف  وبفضله  بتأثره  ويعرتف 
ىف شبابه، حتى أكد قائال: “تبنيت تعاليمه آنذاك مبنتهى 
الحامس”. لكن بيلينسيك تحول واتخذ موقفاً عدائياً إزاء 
دوستويڤسيك يف النهاية. وما كان بوسع زوجي أن يسامح 
فضالً  الدينية،  ملعتقداته  وازدرائه  تهكمه  عىل  بيلينسيك 
عن الخالفات الفكرية االخرى، حول اإلشرتاكية اإللحادية 
خلفتها  التي  الثقيلة  االنطباعات  ولعل  خاصة،  بصورة 
اىل  أساساً  تعود  وبيلينسيك  دوستويڤسيك  بني  العالقات 
ملوهبة  وزناً  أقاموا  الذين  األصدقاء  ووشايات  همهامت 
ألسباب  عليه  انقلبوا  ثم  األمر،  بادئ  يف  دوستويڤسيك 
غري مفهومة، فتأزمت عالقاته مع نكراسوف وتور گينيڤ 
فقد  مؤسفاً.  مصرياً  القيمة  املقالة  تلك  ولقيت  خصوصاً، 
ضاع أثرها، بعد أن بعثها دوستويڤسيك من درسدن إىل 
ويف  سنوات.  بعد خمس  إال  بضياعها  نعلم  ومل  موسكو، 
طريقها إىل الضياع وقعت بيد الشاعر مايكوف، فكتب اىل 
دوستويڤسيك عن رصاحتها، حيث إنّها ال تصلح للنرش إال 

ضمن مذكرات ما بعد املوت. 

“يتبع”

ترجمة: خيري الضامن
تحرير: هادي ياسين

 
أمضينا ىف موسكو أياما ال تنىس. كنا كل صباح نتفرج عىل أبرز معاملها و نتفقد كنائس الكرملـِن 
وقصوره. وزرنا قرب املرحومة “ماريا” والدة زوجي التي كان يقدس ذكراها. وكنا نتناول طعام 
الغداءـ  كل يوم تقريباـً  يف منزل زوجة أخ زوجي. تحسنت عالقتي مع أبنائها ورصت ااُلزم زوجي 
طوال الوقت حتى تبدد الشعور بالغربة والنفور الذي كاد يستويل عيّل اتّجاهه يف األسابيع األخرية 
من حياتنا ىف پرتسبورگ. و عاد إيّل مرحي وحبوري. وأكد يل  دوستويڤسيك أنه استعاد، هنا يف 

موسكو، زوجته “آنا” بعد أن كاد يفتقدها مؤخراً يف پرتسبورگ.
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هوامش وتعريفات:

يف  ِذكًرا  الفنية  األعامل  أكرث  هي  اللوحة  هذه   )1(
رواية “الجرمية والعقاب”. وتُعد لوحة “عذراء كنيسة 
العامل  يف  الفنية  األعامل  أعظم  من  واحدة  سيستني” 
ومن أكرثها فوًزا باالحتفاء وإثارة للنقاش. وقد ظلت 
الفنون  شهدته  الذي  للتطّور  مميزاً  رمزاً  الدوام  عىل 
خالل عرص النهضة اإليطايل. بل إن شعبيتها الكاسحة 
لدا  املوناليزا  بلوحة  تشبيهها  إىل  النقاد  بعض  دفعت 

ڤينيش.
من  للكثري  مثاراً  كانت  التي  اللوحة  عنارص  أحد 
رافائيل  رسمها  التي  الغامضة  التعابري  هو  النقاش 
عىل وجه العذراء وطفلها وحاول النقاد ودارسو الفن 
املؤرخني  من  الكثري  حاول  وقد  كنهها.  ومعرفة  فكّها 
التي  والدالالت  املعاين  تفسري  العصور  عرب  والفالسفة 
اللوحة، ومن بني هؤالء   الفنان تضمينها يف هذه  أراد 

گوته وشوپنهاور.

 1867 العام  من  الحارة  أغسطس  أيام  أحد  يف   )1(
گريگوريڤنا  وآنا  دوستويڤسيك  الزوجان  كان  وعندما 
يستقالن قطاراً ليأخذهام من بادن إىل جنيڤ، توقف 
توقفهام  يكن  مل  بازل.  مدينة  يف  يوٍم  ملدة  الزوجان 
كان  فقد  مصادفة،  محض  الصغرية  املدينة  تلك  يف 
دوستويڤسيك ينوي التوجه إىل معرض بازل ملشاهدة 
لوحة محددة قرأ عنها يف مذكرات رحالة رويس. هذه 
اللوحة تـُدعى “جسُد املسيح امليت يف الكفن” للرسام 

السويرسي هانز هولنب. 

)3( قال الناقد الكبري بيلينسيك يف العام 1846، للروايئ 

روايته  مخطوطة  قرأ  أن  بعد  دوستويڤسيك  الرويس 
كثريون  روائيون  روسيا  “سيأيت عىل  “الفقراء”:  األوىل 
أبدا،  تنساك  فلن  أنت  أّما  معظَمهم،  روسيا  وستنىس 
الشاب  للشاعر  والرشف  املجد  عظيم،  روايئ  ألنّك 
الذي تحب آلهة وحيه سكان السقوف واألقبية وتقول 
أيضاً،  برش  هؤالء  املذهبة:  القصور  ألصحاب  عنهم 
هؤالء اخوانكم”. هكذا وصف الناقد بيلينسيك الروايئ 
دوستويڤسيك قبل أن ينرش األخري عمالً روائياً واحداً. 

كان بيلينسيك ناقداً دميقراطياً ومفكرا تقدمياً يقف عىل 
الكبار،  الروس  واملثقفني  األدباء  من  رأس جيل عظيم 
حث  و  ميتدح  كان  روسيا.  قيرص  حاشية  خارج  وكان 
ابداعاته  مواصلة  عىل  گوگول  الكبري  الروايئ  الكاتب 
التغيري الدميقراطي وكان ينتقده  التام لقوى  باإلنحياز 
الرجعية  واألوساط  القوى  تأثري  تحت  لوقوعه  بشدة 
گوگول  كتاب  صدور  وعند  القيرص.  لنظام  املوالية 
“مقاطع من مراسالت مع األصدقاء”، الذي عكس أزمة 
إليه  قدم  للكنيسة،  املوالية  ونزعته  النفسية  گوگول 
إلبداعه  كمنهل  الشعب  إىل  بالعودة  نصحاً  بيلينسيك 
التصوفية  الشيطانية  األفكاره  ما أسامه  وانتقد  الفني، 
والقنانة.  باإلقطاع  املُثقل  الرويس  الواقع  عن  وبُعدها 
يف  لدوستويڤسيك  بيلينسيك  مدح  من  الرغم  وعىل 
بعد.  فيام  بينهام  تتسع  بدأت  الهوة  أن  إال  بدايته، 
الرويّس،  الشعب  بإمكانيات  يؤمن  كان دوستويڤسيك 
ويؤمن باإلنجيل، يف حني أّن بيلينسيك وفريقه كانوا من 

أنصار الثورة عىل الواقع املر والظامل. 

واسمه  النهضة  عرص  من  ايطايل  رسام  رفائيل   )4(
 1483 العام  يف  روما  يف  ولد  سانزيو.  رفائيلو  الكامل 

)أعىل( لوحة »عذراء كنيسة سيستني للرسام السويرسي هانز هولنب 1512ـ  1514
)أسفل( لوحة “جسد املسيح امليت يف الكفن” لرافائيل 1512.

فيشاريون بيلينسيك

هانز هولنب

رافائيلو سانزيو )رافائيل(

األّمة  وحديقة  به  املحيطة  واملنطقة  الحريَّة  نصب  يشهد 
املنطقة  لتلك  األلق  وإعادة  للتطوير  محاوالت  خلفه، 
وطموحات  بآمال  ارتبطت  طاملا  التي  والفاعلة  الحيوية 
الجامهري وتوقها للحرية والتحرر، وبالنظر ألهمية املنطقة 
رمزيًا وتاريخًيا ووطنًيا، ما زال هاجس الخوف والقلق ينتابنا، 
كلام تصدت الجهات الرسمية ملثل هذه املشاريع التطويرية 
التي لها مساس مبارش بالرموز واملعامل التعبريية واإلبداعية 
ذات البعد املزدوجـ  الجاميل والوطنيـ  بالنظر للخطل الذي 

رافق عمل الكثري من تلك املشاريع ـ التطويرية ـ سابًقا.
إن مصدر هذا القلق منبعث، يف الغالب،  من عدم تخصص 
الجهات املرشفة عىل تلك املشاريع، وعدم اصغاء املسؤولني 
وليست  واملثقفني،  املختصني  وأصوات  لتوصيات  الجدد 
ـ  الطبيعة  ذات  أو  املامثلة  باملشاريع  للتذكري  حاجة  بنا 
وذوو  واملثقفون  عموًما  العراقيون  ُفجع  التي  ـ  التطويرية 

االختصاص بنتائجها املخزية واملسيئة.
القامئة  الجهات  بعض  نوايا  بصدق  إمياننا  من  الرغم  وعىل 
إاّل أن األمر ال يخلو  أو املسؤولة عن مثل هذه املشاريع، 
النصب  ألهمية  بالنظر  مفرطة،  وحساسية  خطورة  من 
الوجدان  يف  وارتباطها  الرمزية  وقيمتها  العاّمة  والحدائق 
عىل  القامئني  من  يتطلب  الذي  األمر  العراقي،  الوطني 
واثنتني وثالث، واستشارة  التفكري مرة  إعادة  التطوير  ذلك 
وتشكيليني  معامريني  ومهندسني  نحاتني  من  املختصني 
ومؤرخني، قبل الرشوع بتنفيذ مخططاتهم، ألن تلك النصب 
سياسية  جهة  أو  معني  ألحد  ملكًا  ليست  العاّمة  واألماكن 
ما أو مسؤول حكومي طموح، بل هي ُملك للشعب بعامة 
وتاريخه النضايل وقيمه الوطنية، وال يحّق ألحد الترصف بها 

كيفام يشاء ومن دون مساءلة أو متحيص.
إن املنطقة املحصورة بني ساحة التحرير غربًا وساحة الطريان 
رشًقا وسط بغداد، ليست مجرد مساحة عمرانية أو تجارية 
أو حديقة عشوائية، ميكن رصف ممراتها باألحجار وزرعها 
وإبداعية  جاملية  مساحة  هي  بل  طريقة،  بأية  بالنباتات 
الغربية،  بوابتها  يشكل  الذي  الحريَّة،  نصب  حّولها  رصف، 
وجدارية فائق حسن التي تشكل طرفها الرشقي، إىل محمية 
البعد  لها  وتضيف  الشهداء  دماء  تعفرها  أن  قبل  وطنية، 

الرمزي والنضايل الطاهر.
القامئة  إن املتصدي لتطوير حديقة األّمة والنصب واملعامل 
فيها، البد أن يأخذ بنظر االعتبار تلك القيم الثمينة واملهولة  
ورمزية  جاملية  أبعاد  إضافة  عليه  يتوجب  بل  عمله،  يف 
اختيار  مثل  خالصة،  ووطنية  إبداعية  لرؤية  وفًقا  جديدة، 
مكان مناسب لنصب ذي مرموزات عالية ميثل ثورة ترشين، 
الذين  الثاممنائة  الشهداء  أسامء  تحمل  مدّونة  ويتضمن 
رووا بدمائهم الزكية أديم املكان، وتحولوا إىل رموز خالدة، 
نصب  من  تحتويه  والساحة  الحديقة  كانت  ما  إىل  إضافة 
ومتاثيل وحدائق ومتحف صغري، باإلضافة إىل متثالني بالحجم 

الطبيعي لكل من جواد سليم وفائق حسن.
العاصمة،  يف  املركزي  والحديقة  الساحة  ملوقع  وبالنظر 
واالعتصامات  التظاهرات  يف  والرمزي  املحوري  ودورهام 
والفساد  الطائفية  دنس  من  خال  حّر  بعراق  املطالبة 
األّمة  حديقة  تتحول  أن  البد  واملحاصصة،  واملحسوبية 
مطلقة، عىل  بحرية  اآلراء  عن  للتعبري  ـ  بارك  ـ  فسحة  إىل 
الجهات الحكومية ضامنها وحامية كل من يرغب مبامرسة 

حقه يف التعبري عن رأيه. 

حديقة األّمة محمية 
إبداعية وطنية
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خدمة  عاملة  اللبنانية،  األرُس  من  الكثري  لدى 
منزلية واحدة عىل األقل، وغالًبا من أصول أما 
إفريقية أو آسيوية. وتوجد حالياً أكرث من 200 
ماليني   4 بني  من  مهاجرة  منازل  عاملة  ألف 

لبناين. 
آسيا  من  نساًء  املكتب،  صاحب  يجلب“زين” 
لبنانية. ومن هؤالء،  للعمل يف بيوت  وإفريقيا 
عىل  الخادمة  دور  تلعب  التي  املمثلة  “رميا” 
خدمة  عاملة  نفسه  الوقت  يف  ولديها  املرسح، 
الحقيقية.  حياتها  يف  سرييالنكا  من  منزلية 
وبالنسبة لها فأن دور املخدومة صاحبة العمل 
الحًقا  عليها  وسيتعني  متاًما،  لها  مألوًفا  يعد 
“اليت”  تشعر  بينام  ورصامة.  بوضوح  مواجهته 

خادمتها يف الواقع، بأن الوضع سينفجر يوًما ما 
وستستعيد حقوقها. 

و“رميا”  “زين”  الثالث  الشخصيات  بواسطة 
نظام  ترشيح  إىل  الفيلم  يسعى  و“اليت”، 
متاًما  متكامل  منطق  وهو  بأكمله،  اجتامعي 

ومنسجم مع الحياة اليومية للبنانيني.

مرآة باتّجاهني
للقلق  املثري  الوثائقي  فيلم “مخدومني”  يلقي   
للمخرج اليساري ماهر أيب سمرة نظرة كاشفة 
لكنها  مشحونة  كلمة  ـ  املتاجرة  وكالة  عىل 
بريوت.  يف  املنزلية  الخدمة  بنساء  ـ  دقيقة 
واقع  مشاهدة  وكأنها  الفيلم  مشاهدة  فتبدو 

تقشعر له األبدان من خالل مرآة ذات اتجاهني: 
التفكري  بالراحة يف  البعض  األّول يعكس شعور 
عامله،  ليس  لبنان  يف  املنازل  أن وضع خدم  يف 
واآلخر يعكس حقيقة أن تسليع العاملة املنزلية 
سرييالنكية(،  )فلبينية،  النوع  حسب  األجنبية 
أن  من  الرغم  عىل  عاملية.  شبه  مشكلة  تعد 
الوضع يف لبنان مشحون أكرث منه يف العديد من 
العامالت  جلب  طريقة  بسبب  األخرى،  الدول 
إىل البالد. ومع ذلك، فإن النظام الطبقي الصارم 
ـ املعروض يف الفيلم بشكل خشن ـ مع الخدم 
الذين يعاملون عىل أنهم ليسوا كيانات آدمية، 
منازل  نفاًقا مام هو موجود يف  أقل  هو مجرد 
الفنية  سمرة  أيب  منهجية  فأن  لهذا  الغرب. 
الصفة  نزع  عملية  بإيجاز  تكشف  والشكلية، 
اإلنسانية من نساء الخدمة ذوات الحظ العاثر. 
من  العديد  عىل  بجدارة  فيلمه  حصل  وقد 
الجوائز، مبا يف ذلك جائزة أفضل فيلم وثائقي يف 

مهرجان ديب السيناميئ.
“وكالة  معظمه  يف  الوثائقي  الفيلم  يعالج 
ومساعدته  األمني”  “زين  وصاحبها  الرائد” 
مكتب  عن  عبارة  وكالة  وهي  بركات”.  “أمل 
رديء  مبنى  من  الثاين  الطابق  يف  يقع  صغري 
عمله  ويقوم  بريوت،  وسط  معزولة  زاوية  يف 
من  للخادمات  املحتاجني  وربط  التوسط  عىل 
اللبنانيني بآالف النساء من رُسيالنكا وبنغالديش 
إىل  القدوم  يف  يرغنب  اللوايت  والفلبني،  وإثيوبيا 

ويكشف  املنازل.  يف  كخادمات  للعمل  لبنان 
الفيلم عن أرقام مذهلة، ما يقرب من 128000 
امرأة من تلك البلدان األربعة يصلن سنويًا إىل 
بلد ال يتجاوز عدد سكانه األربعة ماليني ونصف 

املليون نسمة فقط.

خادمات مكفوالت
يُظهر الفيلم من بني املشاهد، عدًدا من العمالء 
ويناقشون  فتيات  إىل  يعرضون حاجتهم  الذين 
رشوطهم مع “زين” ومساعدته، أنّهم يريدونهن 
خادمات )مطيعات ولطيفات(ويفضل أن يكّن 
شابات يف مقتبل العمر(. يعمل األمني مخططًا 
توضح  الزجاجية،  املكتب   نافذة  عىل  انسيابًيا 
خاللها  من  يقوم  التي  والتكاليف  العملية 
بنقل  األربعة  البلدان  يف  التوظيف  موظفو 
العامالت إىل لبنان )بشكل قانوين للرسيالنكيات 
والبنغالديشيات، وبشكل غري قانوين لإلثيوبيات 
والفلبينيات(. إن تحطيم النظام بهذه الطريقة 
يعزز التشابه مع العبودية، أو يف أفضل األحوال 
العبودية بعقود ترايض؛ ال معنى للفرد فيها، بل 
للسلعة فقط. تقول املساعدة “بركات” للعمالء، 
دامئًا  ميكنك  بالخادمة،  اقتناعك  عدم  حال  “يف 
األمر  بديلة”،  أخرى  عىل  والحصول  إعادتها 
املتاجر  تقدمها  التي  الضامنات  تلك  يشبه  هنا 
كخدمات ما بعد البيع! ومبا أن النساء مكفوالت 
العمل  ألصحاب  فيمكن  لبنان،  إىل  للمجيء 
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يعد العمل يف املنازل وتوفري أيدي الخدمة املنزلية سوًقا حقيقية يف لبنان، وهو 
ُمقّسم حسب األصول الوطنية والعرقية للعامل، ويكون فيه رب العمل اللبناين 
عامالت  الستقدام  مكتًبا  “زين”  ميتلك  امللكية.  وصاحب  العمل  صاحب  هو 
الخدمة املنزلية يف بريوت، ويقوم برتتيب عمل النساء اآلسيويات واإلفريقيات يف 
املنازل اللبنانية، ويساعد زبائنه يف اختيار خادمات مناسبات الحتياجاتهم عىل 

أفضل وجه. موظًفا اإلعالن والعدالة والرشطة إىل جانبه.   

�ضينما خمتلفة�ضينما خمتلفة

الطائفية والشيوعية
عن  الكثري  الوثائقي  الفيلم  عنوان  يقول 
املضمون. حيث يتابع حيوات ووقائع أربعة 
أصدقاء، هم حسني وبشار وإبراهيم إضافة 
إىل  بالفعل  انضموا  املخرج، وجميعهم  إىل 

صفوف الحزب الشيوعي اللبناين. 
يبدأ الفيلم بهؤالء األصدقاء األربعة الذين 
أسامئهم  عن  ويخربوا  الكامريا  يواجهون 
وإميانهم ومكان ميالدهم وسبب انضاممهم 
إىل الحزب PCL. وتزامن انضاممهم فعلًيا 
وهو  1982؛  العام  يف  الحزب  صفوف  إىل 
لبريوت.  اإلرُسائييل  الجيش  حصار  تاريخ 
مقاومة  يف  األربعة  األصدقاء  انخرط  وقد 
الحرب  ويف  لبنان  يف  اإلرُسائييل  االحتالل 
األهلية، وتطلعوا إىل إقامة مجتمع علامين 
القضية  مع  ومتضامن  املساواة  عىل  قائم 

الفلسطينية.
بعد سنوات، وجدوا أنفسهم يف شقة ماهر 
أيب سمرة، وبحضور رفيقهم يف السالح أبو 
محسن، ينحنون عىل خريطة بريوت تحت 
الكهربايئ  التيار  النقطاع  الفانوس  ضوء 
الجديدة  الخطوط  لتحديد  القصف،  إثر 
الفاصلة بني كانتونات هجينة تفكك املدينة 
العريقة، باإلضافة إىل مواقع نقاط التفتيش 

بالتقاطعات الحمراء،  التي مآلت الخريطة 
تكرس  شيطانية  عالمات  أنّها  لو  كام 
وفئات  قوى  بني  الهيمنة  ورصاع  التوترات 

املجتمع اللبناين املتسامح بطبعه.

العودة إىل املدينة
األخالقي  التزامهم  يتذكرون  املقابل،  يف 
الواجهة  إىل  الذكريات  وتعود  بالحزب، 
كل  تقود  التي  الطرق  يف  يسريون  وهم 
الوحيد  املكان  األصلية،  قريته  إىل  منهم 
والجحيم،  الحرب  يوميات  نطاق  خارج 
والثقة.  والسكينة  بالهدوء  يشعرون  حيث 
حيث يتجه ماهر )ملخرج( إىل منطقة شبعا 
التي ال يزال الجيش اإلرُسائييل يحتل قساًم 
الكامريا  تصبح مشاهد  وهناك،  منها.  كبريًا 
أثقل وأكرث إثارة بالقرب من نقطة املراقبة 
عن  بحًثَا  الناس  تجمع  حيث  اإلرُسائيلية، 
عليهن وسط  القبض  أُلقي  اللوايت  الفتيات 
نوبات من الغضب والهسترييا اعرتت جنود 

العدو الخائفني.

ذاكرة جامعية
أيب  ماهر  رافق  مرشوع  شيوعيني”  “كنا 
العام  يف  بريوت  إىل  عودته  منذ  سمرة 
 1990 العام  يف  غادرها  أن  بعد   ،2004
ومنذ  السينام.  لدراسة  فرنسا  إىل  متوجهاً 
وأفكاره  مبشاريعه  يتنقل  كان  الحني،  ذلك 
صنع  حيث  وفرنسا،  لبنان  بني  السينامئية 
مثل:  املهمة،  الوثائقية  األفالم  من  العديد 
و“نساء  شاتيال”  و“دوار  رائحة”  “مجرد 
عىل   و“البناء  و“صديقي”  الحزب” 
األمواج” و“سجالت العودة” وغريها الكثري 
الضوء  تسليط  تتناوب يف  التي  األفالم  من 
واملحن  القدامى  الرفاق  ونضال  حياة  عىل 
التي خاضوها كمحاربني ورفاق سالح، عن 
طريق استحضار الذكريات ومقارنة أوضاع 

املايض القريب بأوضاع البلد الحالية.

الطريق الثقايف ـ خاص
فيلم وثائقي شخيص/ وشخيص وجرئ للغاية يف الواقع، أُختري يف العديد من 
املهرجانات السينامئية الدولية، مثل بينايل البندقية ومهرجان قرطاج السيناميئ 
اختري  فيلم وثائقي عريب، كام  أفضل  أبو ظبي، وحصل عىل جائزة  ومهرجان 

ضمن مهرجان Cinéma du réel البارييس املرموق.

ا شيوعيين«
ّ
فيلم »كن

النموذج المثالي الذي لم ُيدرك

أو  هربهن  من  دون خوف  من  ومعاقبتهن  رضبهن 
شكواهن.

يُظهر الفيلم غرف الخادمات الصغرية ذات املكونات 
واضحة  غري  تكون  أن  منها  يُقصد  بطريقة  املتناثرة، 
غري  بشكل  وتُصور  أنفسهم،  العمالء  مثل  املعامل، 
ما  مكان  أو مدسوسة يف  مخبأة  غالًبا  مبارش، وهي 

خلف املطابخ، أو معزولة يف رشفة مغلقة. 
شخص  وجود  مع  العمل  أصحاب  يتسامح  وليك 
غريب يف منازلهم، عليهم التأكد من أن هذا الوجود 
يشغل أقل مساحة ممكنة، وتعد الحجرات الصغرية 
عرب  فيها  ويُتحكم  الغالب  يف  للتخزين  املخصصة 
نوافذ وأبواب ميكن غلقها أثناء الليل، أماكن مفضلة 
التي يعيش فيها  وغري ضارة، وأكرث واقعية من تلك 

أصحاب املنزل.
تبدو مرئيات أيب سمرة يف فيلمه هذا أكرث صقاًل مام 

كانت عليه يف فيلمه األّول  “كّنا شيوعيني”. 
)تقرير عن هذا الفيلم يف الصفحة املقابلة(.

ثابتة وسط جدران مكتب  الكامريا  ومع ذلك، تظل 
التجارة وسلوكياتها  الرائد القذرة، مام يسمح لحياة 

يف الخارج بتجسيد ماهيتها الصامتة.

جوائز وتقييامت
جدا  براغامتية  بطريقة  يظهر  جدا..  “سيناميئ 
وواضحة وأنيقة وحشية النظام االجتامعي، من دون 
أن يسئ للنساء الضحايا أبدا. أنّه فيلم مذهل يرفع 

الوعي ويكشف موبقات العوملة املهولة”.

                                     مهرجان ميونيخ السيناميئ

وتكشف  الضامئر  ستهّز  جديدة  وثائقية  “جوهرة 
الحقيقة النابضة بالحياة لبلد مثل لبنان”. 

مجلة فيلمني

“فيلم أنيق للغاية وشجاع يف بساطته. يُصور بتناسق 
تجعلنا  بطريقة  والوحيش،  املعقد  االستغالل  دقيق، 

نعتقد أنه يف النهاية فقط فهم نطاقه بالكامل”. 

مهرجان برلني السيناميئ

كرامة  عن  تساؤالت  يثري  األبدان؛  له  تقشعر  “فيلم 
للواقع  القامتة  الحقيقة  اإلنسان وأخالقه ]ويكشف[ 

الوحيش املوجود خلف األبواب املغلقة”.

مجلة الجديد

السالم يف مهرجان  الفيلم حائز عىل جائزة  أن  يذكر 
هوريزون”  “دوك  وجائزة  الدويل  السيناميئ  برلني 
بوينس  مهرجان  يف  فيلم  زأفضل  الوثائقية  لألفالم 
ديب  مهرجان  يف  وثائقي  فيلم  وأفضل  الدويل،  إيرس 
السيناميئ وجائزة خاّصة من بينايل البندقية السيناميئ. 

لقطة من فيلم “مخدومني” حيث تظهر مجموعة من النساء الفلبينيات يتسلني يف سكنهن الجامعي بانتظار العثور عىل زبائن الخدمة.
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الشاعرة الفلسطينية إيمان زياد: 

 تكوينه روح 
ّ

الشاعر جل
وال أثر للجسد حين يكتب

ما الشعر إال لحظة يتجىّل اإلحساس عىل هيئة 
بها  التي سيتمّثل  الهيئة  النظر عن  كالم، بغض 
بّد يك  الشعر تسكنه من كل  الورق، روح  عىل 
الشاعر إن كان ما يكتبه هو  يُسّمى شعرا. أما 
وليد لحظة صدق، فال ميكن أن ينسلخ الشاعر 
عنه، أو أن يتربأ اإلحساس من الشاعر، سينعكس 
وإن  وتوجهاته،  وترصفاته  العام،  إحساسه  عىل 
مل ينعكس فإنه ليس بوليد لحظة صادقة. ماذا 
التوصف،  يف  اللطف  يشوبنا  يك  إذن؛  نسميه 
مُيكن أن نسميه لحظة وصف خاصة ال انعكاس 

لها يف مرآة الروح للشاعر أو الشاعرة.
أتساءل أحيانا؛ كيف مُيكن لشاعر أن يكتب نصا 
خارقا عن وفاء املُحّب، وهو غارق يف العالقات 
بإحساس  ينغمس  أن  لشاعر  كيف  املتعددة، 
املًحتّل عىل  للوطن، وهو يالقي شعراء  االنتامء 
تطبيعا!  يكون  أال  الشعر،  لتالوة  واحدة  منّصة 
كيف أصّدق شاعرا يكتب عن الجوعى وهو مير 
بهم، ليس ليمد لهم يده بقدر ما يسألهم كيف 
قصيدةمقبلة،  يف  عليهم  ليتباىك  الجوع  يكون 
مهني  موت  عن  تحيك  شاعرة  أرى  أن  يل  كيف 
التجميل  صالون  نحو  يومها  يف  ماضية  وهي 
لتغرّي طالء أظافرها، كيف ميكن أن يلمسني نص 
لشاعرة يكتوي بعذاب االحتالل وهي يف واقفة 
يف طابور مطعم صهيوين تشتهي تجربته، كيف 
لدى  الصدق  خالصة  رؤيا  مثة  بان  نفيس  أقنع 

شاعر يتنكر جنسيته حسب جهة الدعوة؟
الرغبة يف الصدق ليست مربرا فقط  ألجل أن 
نخجل  ال  أن  ألجل  الصادق  يقرأنا،  من  نقنع 
أن ال نحتجب عن عيوننا،  بالنظر إىل دواخلنا، 
حقيقتنا،  نرى  نعود  فال  العمى  يصيبنا  ال  أن 
جّل  والشاعر  أرواحنا،  الصدق ألجل  يف  الرغبة 
تكوينه روح، ال أثر للجسد حني يكتب، تنغمس 
الروح يف حواسه جميعها، تحرك مخيتله، وتصنع 
ذكرياته من الزاوية التي تالمسه، الروح مخزن 
لّب  يأخذ  إذ  الحقيقي  للعامل  وحطّاب  األحالم 
وانعتاق  وسمو  تجرّد  بكل  ويقدمها  الحقيقة 

يصري  حني  إال  الحقيقة  تكون  وال  املمنوع،  من 
ما نكتبه نهجا لحياتنا، ال مجرّد حشوا لألدمغة 
تعري  ريح،  كل  مع  أوراقه  تسقط  بالزيف، 
بزيفه إن تخىّل عن  الشعر  الحقيقة ما يفسده 

الحقيقة، والصدق.
يكون  ما  وأعقد  منا  أكرب  يبدو  األمر  حسنا؛ 
أتفق جزئيا واختلف مع  الشاعر، قد  به  ليلتزم 
هذا الطرح، يك تصبح شاعرا أن بحاجة ان تولد 

ليتسق  إنسانيتك  تكتشف  أن  ثّم  ومن  كذلك 
والروحية،  املادية  العادلة  قضاياه  مع  اإلنسان 
جرأة  من  أوتيت  مبا  موهبتك  تصقل  ثّم  ومن 
ولغة ومخيال وتدرك أنك طاملا كنت صادقا يف 
التي  النصوص  ومع  نفسك  مع  والعلن  الخفاء 
إنسانيتك  تنعكس  نهجك كام  تكتبها سينعكس 
أية نقطة ومن  البدء من  القارئ، وميكنك  عىل 

ثم الوصول للنتيجة ذاتها. 

الشاعرة التونسية سنية مدوري: 

الكتابة والمخاض صنوان
ذلك  هو  عنه؟!  أقول  أن  ميكنني  ماذا  الشعر.. 
تفهمه..  لن  فهمه  حاولت  مهام  الذي  الكائن 
يأيت فجأة  باألطفال.. ال ضوابط تحكمه..  شبيه 
وأّي  مكان  أّي  يف  الشعرية  الحالة  بك  وتتلبس 
قبل  وتكتبها  لها  منصاعا  نفسك  فتجد  زمان.. 
الالوعي..  من  حاالت  هي  منك..  تنفلت  أن 
تتغلب فيها أحاسيسك عىل عقالنيتك.. باختصار 
بنبّي  أشبه  والشاعر  إلهي  وحي  الشعر  شديد 
لذلك ليس كل من كتب شاعر وكل من ادعى 
يحيا  الذي  هو  الحقيقي..  الشاعر  نبي..  النبوة 
حواجز  ال  يكتبها..  هو  فيام  أو  قبل  قصيدته 
وبالتايل  لذاته  مرآة  كتاباته  كتاباته..  وبني  بينه 
نتعلق  مرآة لكل ذات تجد نفسها يف أشعاره.. 
نحن الشعراء بقصائدنا تعلّقنا بأوالدنا.. أليست  

الكتابة واملخاض صنوين؟
القصيدة الناجحة هي التي يظل وقعها يف نفسك 
حتى بعد االنتهاء من قراءتها أو سامعها.. هي 
وكلام  دمائك  يف  وتتعتق  نبضك  يف  ترتدد  التي 
كأنك  بها  وانبهرت  إال  مجددا  إليها  استمعت 
هو  والحقيقي  الشعر  األوىل.  للوهلة  تسمعها 
الذي يصنع الدهشة حيثام كان، وبالتايل يخلد 

الشاعر يف مخيلة القارئ أو املستمع. 
ال نستطيع أن ننافق شخصا ونخربه بأنه شاعر 
إلينا  الشاعريّة ليست شهادة يسلمها  حقيقي.. 
شخص ّما وليست وساما وإمنا هبة ربانية مهام 
فيك  طمسها  الناس  حاول  أو  تجاهلها  حاولت 
وإما  شاعرا  تكون  أن  فإما   .. يستطيعوا  فلن 
أو  تعلّام  ليست  بينهام.. واملسألة  ال.. ال وسط 
الشعر كيان مواز داخل  تنتظر قدومها..  فرصة 
العامل،  معه  يرى  معه،  يتنفس  الشاعر..  كيان 

يشعر معه، ويفعل كل ما يفعله الشاعر إىل أن 
الكأس  يوسوس له يف لحظة ما أن قد فاضت 
الشعر..  كيان  أماله  ما  الشاعر  كيان  فيكتب 

فتأيت القصيدة.

الشاعرة األردنية باسمة غنيم: 

بعمقه  ُيغزل  حيَن  الشعر 
وجزالته ُيغريك بقراءته

كتابة  يف  الخاصة  تجربتي  عن  أقول  وعليه 
مخزون  زاد  القراءة  يف  تعمقت  كلام  الشعر.. 
ِشعرك  مالمح  تغريت  سافرت  وكلام  كلامتك 

وأسلوبه وعمقه وتوهجه.
شاعرة..  أكون  أن  يوماً  أتوقع  مل  نفيس  عن 
كان  به..  ِوضعت  الذي  الروح  مخزون  ولكنه 
مل  كام  نفسك  ترى  العزلة  يف  وصوفّياً؛  عميقاً 

تتوقع ليهبط عليك وحي الكتابة 
وهطول الكلامت؛

وشغفاً تتوق أن يبقى يف قصيدة كتبتها ونرثت 
حروفها عىل ورقٍة بيضاء.

نعم الشعر حنَي يُغزل بعمقه وجزالته وكثافته 
يُغريك بقراءته مرة ومرتان.. 

يف أيامنا هذه مل يعد للشعر موقعه الذي كان 
من  قراءته  تستسهل  األكرثية  أصبحت  سابقاً 
الشعر  لكتب  ينتبه  أحد  فال  التواصل  مواقع 
للرواية  التوجه  أصبح  النرش  دور  يف  املصفوفة 
ألنها  الرواية  لكتابة  تحولوا  الشعراء  وأغلب 
وألن  لها  األيام  هذه  املوضة  وألن  الدارجة 

املسابقات واملهرجانات والجوائز تتوجه لها.

الشاعر التونسي عبد الرزاق بالرجب: 

أشبه  الشعرية  اللحظة 
بلحظة انكشاف الحجب

كلمة  يف  الشعر  العربية  الثقافة  أوجزته  لقد 
غامضة،  لحظة  إلهام،  لحظة  فالشعر  اإللهام. 
من  مذهب  إناء  يف  الصور  فتتدفق  تحرض  قد 
الرغبة  رغم  تغيب  وقد  الرقراقة  الجزلة  اللغة 
يف الكتابة ورمبا الحاجة للكتابة فتطلب الصور 
كفرس  فتتمنع  اللغة  وتطلب  إمساكها  فيعز 
جموح. اللحظة الشعرية اشبه بلحظة انكشاف 
النفس،  أعامق  يف  مرتسبة  صور  عن  الحجب 
هي لحظة غامضة، لحظة منفلتة، لحظة سيدة 
تخضع  هل  الوقت  نفس  يف  ولكن  نفسها، 
نعم  واملكان؟  للزمان  أي  املوضوعية  للظروف 
هي تخضع بال ادنی شك فالشاعر محكوم باآلن 
والُهنا، أي بتفاصيله اليومية، األطفال، الزوجة، 

األصدقاء، مالك املنزل ورب العمل.
باستمرار  مغرتبا  كائنا  الشاعر  يجعل  ما  وهذا 
الجامحة  الشعرية  اللحظة  بني  ومتشظيا 
هذه  لتنترص  القاهرة  املوضوعية  والظروف 
إلی كاٸن  الشاعر  األخرية باستمرار وإال تحّول 
مهّمش يعيش يف خط مواز للحياة وهو ما وقع 
العامل  عامل خارج  لهم  فأصبح  فيه عدة شعراء 

يتعايش معه وال يعيش فيه.
اللحظة  راديكالية  الواقع  إكراهات  تغلب  وقد 
الشهرية فتقمع املرة تلو املرة إلی أن تختفي أو 
يصيبها الضمور فيهملها الشاعر إلی أن ينسی 
وجودها ويتحّول إلی مواطن صالح يف نظر األنا 
أن  إلی  فشيٸا  شيٸا  مشاعره  وتتكلس  األعىل 
يصبح يف حل من مكابدة الشعر ومن رشوطه 
املجحفة ويف تصالح مع املواضعات االجتامعية 

ويف اغرتاب نفيس ال يزول إال بزوال الروح.
أن  فهموا  قد  قدميا  العرب  أن  علی  أدّل  وال 
مسيطر  غري  منفلتة  لحظة  الشعرية،  اللحظة 
عليها تحرض وال تستدعی من تفسريهم اإللهام 
الشعري مبس من الجن أسموه شيطان الشعر 
بل  به  مختصا  شيطانا  شاعر  لكل  وجعلوا 
أعطوهم صفات وأسامء وذلك لتفسري قدة هذا 
علی الكتابة وعجز اآلخر وإن أراد قول الشعر 
سالسة  بكل  واإليقاع  واللغة  الصور  تأته  فهذا 

وعذوبة واآلخر يحاول فال يستطيع.
متجاوز  إلهام  أو  وحي  مجرد  شك  بال  فاالمر 
للقدرة البرشية، إنه اتصال بعامل الغموض عامل 
الجن والشياطني وهنا يتبدی الشاعر شخصا غري 
متصال  الحجب  عامل  علی  مطلعا  سوي، شخصا 

بكاٸنات غري مرٸية توحي إليه ما يقول.
الشعر إذن هو لحظة استجابة لرغبة النفس يف 
التعبري عن ذاتها يضعها الشاعر يف قالب لغوي 
الرغبة،  األركان،  تتوافق  قد  مسبقا،  معّد  غري 
القصيدة  فتكون  املوضوعية  الظروف  اللغة، 

وقد ال تتوافق فال تكون.

الشاعر التونسي وليد السبيعي: 

القصيدة هي عملية 
إنتاج واعية للنص

ال  أو  قراميش  مذهب  عىل  يكون  املثقف  ان 
قاع  إىل  ينزل  عضويا  مثقفا  يكون  يكون... 
حركة  يف  فاعال  ويكون   جهال  اململوء  الناس 
إىل  به  املحيط  املجتمع  من  الجزء  هذا  جذب 
علياء الثقافة. وعليه فأنا أرى أن الشعر كغريه 
هو  تأثريا،  أقواها  لعله  بل  األدب  أجناس  من 
وكان  مهام  املتلقي  إىل  نبلغها  أن  علينا  رسالة 
أن  عليه  فالشاعر  والرفض،  الصعوبات  حجم 
يخرج من برجه العاجي وتقوقعه خلف أسوار 
النخبوية والصالونات املغلقة إىل عموم  الناس 
ومل  للعرب يف عكاظ  ديوانا  الشعر  كان  فهكذا 

تختص به نخبة دون عموم الناس.
فراغ  عبثا وال ملء  وال  ترفا  ليس  فالشعر  إذن 
يحمل  أن  يجب  والشاعر  وقضية  همٌّ  هو  بل 
أن  يجربه  ما  وهذا  األركان  متكامل  مرشوعا 
يكتب بوعي تام بعيدا عن لغة اإللهام واملشاعر 

الشعر  وشياطني  بعبقر  أومن  ال  أنا  والبوح... 
وتنسحب  بغتة فتصب شعرها وحيا  تأيت  التي 
عملية  هي  القصيدة  قصيدة...  للشاعر  تاركة 
يكتب شعره وهو  والشاعر  للنص  واعية  إنتاج 

واع مبا يكتب وملاذا يكتب وملن يكتب...
أن تكون شاعرا يجب أن تكون مثقفا وموسوعيا 
والفلسفة  والجغرافيا  التاريخ  لناصية  ومتملكا 
الشاعر  يجدد  فبها  الحديثة  العلوم  وحتى 
سيسمعه  وبذلك  زمنه  ابن  ويبقى  معجمُه 

الناس.
هذا  أتبنى  أن  يف  دخل  طبيبا  لكوين  كان  رمبا 
والشعر  الجسد  آلالم  عالج  فالطب  املذهب 
الجاملية  تعارضت  وكلام  العقول...  آلالم  عالج 
...وكل  الوظيفية  وقدمت  إال  لدي  والوظيفية 
عقل  غري  الشعر  يف  حاكم  ال  انه  يفرتض  ذلك 
عن  الحديث  أما  ونداوي...  ونشخص  به  نزن 
اللحظة الشعرية واإللهام فغيبيات ال أرى من 
الواقع  بناصية  األخذ  عن  قارصا  إال  لها  يلتجئ 
للنرص  باألسباب  األخذ  يضيع  كمن  وإصالحه 

ويكتفي بالدعاء.

الشاعرة المغربية عفاف العرابي: 

قول الشعر وتذوقه 
شبيه بوحي مباغت تماما

الشعر فن من الفنون الجميلة  صاحب اِهتامم 
يحمل  باستمراره  واستمر  القدم،  منذ  اإلِنسان 
يف جوهره مضموناً، و محتوى، ثّم بعدا إنسانيا 
واألزمنة،  العصور،  عرب  الشعر  وظل  عميقا. 
وتقلباتها أو تغرياتها محافظاً شديداَ عىل مكانته 
وعىل أدواره األصيلة. ومل يسجل التاريخ أبداً أنه 
يف عرص من العصور تخلت عنه البرشية  لعلِم 
أو لفنٍّ من الفنوِن األخرى،  بل ظّل الّشعر عىل 
الّدوام لصيٌق رسمي، وما يزال بحياة اإلنسان، 
وبانشغاالته الكربى والصغرى، ومتنفساً حقيقياً 
قد  لكن  اإلنسان.  هذا  مكنونات  عن  للّتعبري 
يف  مالمحه  بعض  أو  شكله  يف  الّشعر  يتغرّي  
متوهجاً  حارضاً،  يظّل  لكن  األعرص  من  عرص 
أو  تلّوِن طعمِه  وبقوة وغري منتهيٍّ دوره رغم 
واألعرص،  والعقب،  الظّروِف،  حسب  رائحِته 

أوالّتقلّبات..
وحي  من  شعراً  وينظم  شاعر،  كّل   فيكتب 
يف  فيبدع  مزاجه  تقلبات  من  وينهل  روحه، 
فيستحرض  الكلمة،  اختيار  يف  ويتقن  املعنى، 
ليصنع  الشخيص،  وتكوينه  الفطرية  موهبته 
لحظة  وليدة  هي  والتي  الشعرية  الجملة 
الّشاعرة  الذات  بها  تنبض  رؤية  أو  إحساس، 
متميزاً  إبداعياً  النظم  متنفساً  ماّم يجعل هذا 
الذي  الّشاعر  بذاِت  دفينًة  مكنوناٍت  يعكس 
ُمطربة،  إيقاعية  قوالب  بدوره يف  يفرغها  هو 
وصنيع  فعل  وهو  فنّيٍة.  ومتعٍة  جاذبيٍة  وذات 
فني لن يتأىّّت إال ملن  لديه موهبة الكتابة والتي 

هي هبة، وفطرة ُفطر عليها اإلنسان، وُجِبَل. 
مباغت  بوحي  شبيه  وتذوقه  الشعر  قول  إن 

متاماً، يحرضك يف أي وقت، ويف أي مكان..
 فشاعرية القصيدة وشعريتها تتوقف باألساس 
وبهائه   وحسنه  اللفظ  اختيار  جودة  عىل 

فيعطي حسن هذا االختيار بعدا إيقاعيا للمنت 
عليها  تتأسس  بناء  أهم  يعّد  الذي  الشعري 
الّشعري  اإليقاع  أن  دام  ما  الشعرية  القصيدة 
مكّون طبعي فيه انعكاس واستجابة حتمية لنا 
بإيقاعات  أي شاعر  الحياة من حول  به  تنبض 
فيلبس  وملمسه  برصه  وإىل  مسمعه  إىل  تصل 
التي  بالصور  مزركشا  لباسا  قصيدته  الشاعر 
تستمد روحها من ما هو واقعي أو خيايل. متر 
وترجمة  بالشعر،  املولع  الشاعر  شاعرية  عرب 
مختلف الصيغ واألساليب الشعرية داخل نظم 
واملالمح..  األشكال  مختلفة  شعريِّة،  ألجناٍس 
والبحور  والعروض  والوزن  القافية  فتزيد  
التعبري جاملية، ورونقا، وبهاء،  اللون من  لهذا 

وجاذبية.. 
وقد يأيت هذا الشعر عىل أمناط شعرية فرضها 
الحياة  ومتطلبات  العيش،  وظروف   الواقع، 
يف عرصنا الحايل أو كام يسميه البعض بالشعر 
الحر، أو الشعر الحديث، أو شعر النرث أو غري 
النقاد  قاموس  يف  املتداولة  األسامي  من  ذلك 

والدارسني لهذا الجنس التعبريي الخالد.

الشاعر المغربي يوسف الرصافي: 

الكتابة فن وشعور وإحساس
إىل  انفعاالته  الشاعر وكيف يحول  متى يكتب 
وشعور  فن  الكتابة  أن  هو  الجواب  عبارات؟ 

وإحساس.
فالتجربة الشعرية لها  لحظات معينة يود فيها 
الشخص أن يكتب ما يخالجه من خواطر ومن 
تكون  التجربة  هاته  بحيث  جياشة  أحاسيس 
تتمحور  والتي  آخر  إىل  شخص  من  مختلفة 
حول الحالة املزاجية النفسية واختالف الزمكان 
واملستوى األديب والفكري والثقايف واالجتامعي. 
ليست  رمبا  املتواضعة  األدبية  تجربتي  ومن 
هناك أوقات محددة للكتابة ألن الفكرة األدبية 
والتي  الكاتب  ذات  يف  بنفسها  نفسها  تصنع 
رمبا تتكون مع نظرة خاطفة أو كلمة أو فكرة  
فتجعل البوح ينهمر كغيث ال ينقطع ويف بعض 
أسابيع  أو  أياما  اإللهام  يأتيك  ال  قد  األحيان 
طويلة فال تكتب فيها شيئا رغم غزارة األفكار 
الضغوطات  بسبب  والزمان  املكان  وتنوع 
النفسية والتي احيانا  تكون مرتبطة بالعمل او 

مشاكل اجتامعية.
املحرك  هي  الكاتب  لدى  النفسية  فالحالة 
الرئيس الذي يتحكم به يف جل الحاالت، إضافة 
الواسعة  واملخيلة  الكتابة  يف  املوضوعية  إىل 

املرتاكمة عرب سنني التجربة األدبية.
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ماهية الشعر وكينونته

الالوعي الشعري بين 
األحاسيس والعقالنية

يولد الشعر يف ما نسميه اللحظة الشعرية أو تخّيل الوحي أو املخاض. يجسده 
الشاعر بصيغ مختلفة وأساليب من الصور والرسم واالستبطان والغموض املحفز. 
أما الشاعر فهو اإلنسان غري العادي، الخاضع يف اللحظة الزمنية للحظة الشعرية 
أو نوبة اإليحاء التي تؤثر بطريقة ما عىل تركيبته النفسية، وال يستطيع التحكم بـ 

“الحالة الشعرية”. ألنه ببساطة محكوم بانثياالته النفسية.
“الطريق الثقايف” ترصدت هنا آراء جملة من الشعراء العرب يف هذا الشأن وغريه 

من شؤون القول وأساليبه، وسرب أغوار تلك االنثياالت الشعرية. 

                                                                                                   شادي زريبي
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الشاعر كائن مغترب باستمرار 

ومتشظي بين اللحظة 
الشعرية الجامحة والظروف 

الموضوعية القاهرة     

الشعر ليس ترفا وال عبثا وال ملء فراغ بل هو همٌّ وقضية 
والشاعر يجب أن يحمل مشروعا متكامل األركان.

الحالة النفسية لدى الكاتب 
هي المحرك الرئيس الذي 
يتحكم به في جل الحاالت، 

إضافة إلى الموضوعية في 
الكتابة والمخّيلة الواسعة 

المتراكمة في التجربة األدبية 

كيف لشاعر أن ينغمس 
بإحساس االنتماء للوطن 

وهو يالقي شعراء الًمحتل 
على منصة واحدة لتالوة 

الشعر؟
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والدتها تزورها عىل مضض، وكذلك ووالدها، بسبب 
حّدة طباعها وعدم متكنهم من التعامل معها. 

رهيب  أمل  من  فريدا  عانت  املنزل،  يف  التعايف  بعد 
مرة أخرى. يبدو أن ثالث فقرات متحركة مل يقومها 
األطباء بشكل جيد. وتحصل من جديد عىل قالب 
أثناء  عليه  كانت  مام  أكرث  بالوحدة  وتشعر  جبس، 
إىل  العودة  تقرر  ثم  ومن  األوىل.  التأهيل  إعادة 
الرسم. وقد صنعت والدتها حاماًل خاًصا لها، عبارة 
زاوية  تعديل  ميكن  الرسير  مع  متكامل  بناء  عن 
ميالنه، لتتمكن فريدا من رسم بروتريهات ألخواتها.

تينا مودويت والحزب الشيوعي
مل تتمكن فريدا بعد إصابتها من العودة إىل مقاعد 
الدراسة، وفضلت عدم مواصلة تعليمها يك ال تزيد 
أعباء والدها الذي مل يكن ميلك املال، لكن أصدقائها 
املدرسة مل يرتكوها يف وحدتها، وقرروا  وزمالئها يف 
ملواكبة  بديلة  طرق  وتوفري  عزلتها  من  اخراجها 
تعليمها ومامرسة هوايتها، وازداد تعلقها مبجموعة 
نشطة من هؤالء األصدقاء الذين وفروا لها ما يشبه 
وسط  وهناك،  الداعمة.  التكافلية  الشيوعية  البيئة 
ممثلة  مودويت،  بتينا  تلتقي  املثرية،  األجواء  تلك 
واسعة.  شعبية  ذات  صارمة  وشيوعية  ومصورة 
يف  فورية  برغبة  قولها،  حسب  فريدا،  فشعرت 
مصادقة تينا وكان مبثابة التقاء األرواح الحرّة. ويف 
غضون شهرين، أصبحت فريدا أيًضا عضًوا يف الحزب 

الشيوعي املكسييك.

التعرف إىل ديغو
تينا مودويت مركزًا لولبًيا ونقطة جذب كبرية  كانت 
لكل من يحيط بها من الناس. وكانت تقيم الحفالت 
وكان  تقريًبا.  ليلة  كل  بيتها  سطح  عىل  واللقاءات 
يحرض تلك الحفالت الكثري من الفنانني والسياسيني 
ورسام  الفنان  هؤالء  بني  من  وكان  املشهورين، 

سمع  قد  وكان  ريفريا.  دييغو  الشهري  الجداريات 
نجاتها  وقصة  لفريدا  وقع  الذي  الرهيب  بالحادث 
فشعر  والدراسة،  والرسم  املواصلة  عىل  وإرصارها 

برغبة يف التعرف إليها والتقرب منها.
كانت فريدا يف هذه األثناء تعلم أنه قد انفصل للتو 

عن زوجته لوب مارين.
تزور فريدا دييغو البالغ من العمر آنذاك 20 عاًما يف 
وزارة التعليم، حيث كان يرسم لوحة جدارية، وتأخذ 
الرسومات  فتسحره  ألعاملها.  الصور  بعض  معها 

ويُعجب مبوهبتها ويقعان يف الحّب.
آب/  من  والعرشين  الحادي  يف  االثنان  تزوج 
أغسطس 1929. وكانت والدة فريدا غاضبة. إنها ال 
تعتقد أن دييغو يناسب فريدا، كونه متزوج سابًقا 

وشيوعي ورسام ومعادي للكاثوليكية. 
مل يحرض أي شخص من عائلة فريدا حفل الزفاف، 
املالية بعد أن  باستثناء والدها. كان يف نهاية قوته 
أنهكته فواتري املستشفى حيث كانت تتعالج فريدا، 
وكان عىل شفى اإلفالس تقريًبا، لكن لحسن الحظ، 

كان لدى دييغو ما يكفي من املال.
وهكذا تم الزفاف وانتقلت فريدا للعيش مع دييغو. 
كان لديه بيت كبري يف مكسيكو سيتي، حيث كانت 
تعيش زوجته السابقة لوب مارين يف الطابق العلوي 
مع ابنتيه. وهناك تحدث معجزة! فريدا حامل. إنها 
أن  اتضح  أشهر  بضعة  بعد  ولكن  للغاية.  سعيدة 
الطفل ال يستطيع النمو يف حوضها املكسور، ويجب 

إجهاضه. 
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الفقر ومعاداة السامية 
لجنة  استقبلتهم  ديرتويت،  إىل  وصولهم  عند 
فريدا  دييغو  يقدم  بالغ.  اهتامم  وسط  كبرية 
للصحافة كزوجته كارمن ريفريا. إنّهم يتجنبون 
أصول فريدا كاهلو األملانية فيام يتعلق بصعود 
أدرك  ديرتويت،  شوارع  يف  أملانيا.  يف  النازيني 
دييغو وفريدا مالمح األزمة االقتصادية الحاّدة. 
العمل،  عن  عاطلني  العاملني  السكان  نصف 
وينام الناس يف الخيام يف الشارع. كانت هناك 
ذلك،  لألجانب، وعالوة عىل  كراهية مسترشية 
هناك قدر هائل من معاداة السامية يف املدينة، 

يغذيها السيد هرني فورد وصحيفته. 
األنيق  واردل  فندق  يف  ودييغو  فريدا  تقيم 
الفندق  أن  علام  وعندما  فورد.  لعائلة  اململوك 
محظور عىل اليهود، كذبا بشأن أصولهم وأدعيا 
أن لديهام دماء يهودية وطلبا مغادرة الفندق، 
إدارته  فوافقت  سياسته،  من  غري  حال  يف  إاّل 
خشية إلصاق وصمة عار ال مُتحى بسمعته، بعد 

أن يعلم الجميع أنّه فرط بأشهر نزالئه. 
الفندق،   يف  الرفاهية  مظاهر  من  الرغم  وعىل 
بأنها محارصة يف  دييغو،  كزوجة  فريدا  شعرت 
ديرتويت. وكانت يف تلك األيّام يف حملها الثاين، 
مريعة.فشعرت  بطريقة  األّول  أجهض  أن  بعد 
بآالم مفاجئة وخشيت أن ينتهي األمر بكابوس 
مثل املرّة السابقة، وانتهى بها األمر يف مستشفى 
هرني فورد مع فقدان الكثري من الدم. وتتغلب 

فريدا عىل هذا الحدث الرهيب بواسطة الرسم 
بعنوان  رائعة  النتيجة لوحة  لتكون  مرة أخرى، 
“مستشفى هرني فورد”. ووفًقا لدييغو، مل يتم 
الشعرية من  الطريقة  أبًدا بهذه  الحزن  تصوير 

قبل، وعىل يد امرأة. 

التوق إىل املكسيك
يف  األصيل  والفن  الطبيعة  إىل  فريدا  تتوق 
ملكسيك، حيث تتجذر. لكّنها بدالً من ذلك تجد 
نفسها عالقة يف أكرث األماكن الصناعية تلوثًا يف 
الحياة  فيها  تقارن  أخرى  لوحة  فرتسم  العامل، 
يف  تائهة  نفسها  وتُظهر  وأمريكا،  املكسيك  بني 

الوسط، يف ثوب أنيق مثل سيدات ديرتويت. 
شعور  يتفاقم  ديرتويت،  يف  األيّام  مرور  مع 
وحياتهم  األثرياء  من  املتزايد  بالنفور  فريدا 
عائالت  وسط  بالراحة  تشعر  وكانت  الباذخة، 
به  تشعر  مام  أكرث  مهاجرة،  أصول  من  العامل 
وسط املجتمع الراقي. عىل الرغم من أنّها مجربة 

عىل الظهور هناك بني الحني واآلخر. 
فريدا  ترسم  والدتها،  وفاة  بعد  الظالل،  خارج 
لوحة  “والديت”، التي اشرتتها املغنية مادونا فيام 
بعد. تقول فريدا عن العمل: “لقد متكنت من 

اعطاء الحياة لنفيس يف تلك اللوحة”.
الرسم،  حول  تتمحور  الجديدة  حياتها  كانت 
إنتاج  مجرد  إىل  الفرتة  تلك  يف  تحول  الذي 

الروائع، حسبام يرى ذلك زوجها دييغو. 

يف مقابلة مع جريدة “أخبار ديرتويت”، قالت 
عن موهبتها وعصاميتها ودور زوجها يف حياتها: 
“مل أتلق أي دروس من دييغو، وال من أحد. لقد 
بدأت للتو الرسم. لكن )دييغو( يبيل بالًء حسًنا 
يف معاملتي كطفل صغري. لكن بالطبع أنا فنانة 

عظيمة بديغو أو بدونه”. 

االنتقال إىل نييورك
دييغو  انتقل   ،1933 العام  من  مارس  آذار/  يف 
وفريدا إىل نيويورك، وهناك طلب روكفلر، أحد 
رسم  دييغو  من  العامل،  يف  الرأسامليني  أغنى 
لوحة جدارية يف روكفلر بالزا )أحد أكرب الفنادق 
أثار  الذي  العمل  ديغو  فأنجز  آنذاك(.  الباذخة 
رسمه  ما  أن  تبني  فقد  روكفلر،  وذعر  حفيظة 
مجموعة  تظهر  عاملية  لوحة  ما  حد  إىل  يشبه 
يوجههم  قائد  وخلفهم  املتحمسني  الرجال  من 

تشبه مالمحه لينني.
بشكل  توحي  مل  الجدارية  أن  من  الرغم  وعىل 
مبارش أية مالمح عاملية، إاّل أن األمر اتضح أكرث 
عندما خرج عامل مصانع روكفلر يف األّول من 
ويربطون  نفسها  الزرقاء  املالبس  يرتدون  أيار 
روكفلر  فشعر  زنودهم،  حول  الحمر  األوشحة 
بالهلع وطلب من ديغو طالئها وإعادة رسمها، 
التنازل عن حقه عىل أن  فرفض األخري، مفضاًل 
وأعاد  وفريدا  ديغو  غادر  وهكذا  عمله،  ميسح 
موظفو روكفلر طالء الجدار الكبري الذي ُرسمت 

عليه اللوحة بطالء سميك.
يف هذه األثناء، وبعد تفاقم شعور فريدا بامللل 
وتثري  بلوخ  لوسيان  صديقتها  تأيت  الفندق.  يف 
عىل  تعمل  ثم  حولها،  من  واملتعة  الصخب 
تحقيق رغبتها بالعودة إىل املكسيك. لكن ديغو 
يريد البقاء يف نيويورك. وكان يعتقد بأّن الثورة 
النهاية  يف  لكّنه  هناك.  تندلع  أن  وشك  عىل 
يخضع لرغبة فريدا ويعود الزوجان إىل املكسيك 
 1933 ديسمرب  األّول/  كانون  من  العرشين  يف 

بأموال ُمقرتضة.

أسئلة مثرية
كيف بدأت فريدا كاهلو الرسم؟ وكيف بدأت 

عالقتها بالفنان الشهري دييغو ريفريا؟ 
وكيف  مروع،  حافلة  لحادث  تعرضت  وكيف 
وكيف  كله،  جسدها  حطّم  أن  بعد  منه  نجت 

بدأت حياتها من جديد؟

حادث الحافلة
يف 17 أيلول/ سبتمرب 1925، خرجت فريدا مع 
الحافلة  واستقلتا  السوق  من  صديقاتها  إحدى 
قد  فريدا  أن  لتكتشفا  كويواكان.  إىل  عائدتني 
نسيت مظلتها يف أحد أكشاك السوق، فاضطرتا 
لكن  الكشك.  ذلك  إىل  برسعة  والعودة  للنزول 
لسوء الحظ، كانت املظلة قد اختفت، فاستقلتا 

الحافلة التالية.
أحد  خرج  املنزل،  إىل  الطريق  منتصف  ويف 
مساره  عن  فجأة  القدمية  الكهربائية  القطارات 
املباين.  أحد  زاوية  اتّجاه  يف  حافلتهام  ودفع 
فيها  الحافلة متاًما وانفجرت بكل من  تحطمت 
أحد  عىل  وارمتت  فريدا  وطارت  الركاب،  من 

األرصفة وقد خرق أنبوب معدين جسدها.
تنجو.  لن  فريدا  أن  يعتقدون  املستشفى،  يف 
الفقري،  عمودها  يف  كسور  ثالثة  لديها  كانت 
يف  وآخر  الرتقوة  عظمة  يف  كرس  إىل  باإلضافة 
عظمة الحوض، وكرس ضلعني من أضالعها، وأحد 
قدمها  وتحطم  اليمنى،  ساقها  يف  كرسًا  عرش 
تبدو يف  كانت  مخلوًعا.  األيرس  وكتفها  اليمنى، 
لكّنها  متاًما،  املومياء  مثل  املريعة  الضامدات 
نجت عىل الرغم من ذلك كله، مبا يشبه املعجزة.
آخر:  صادًما  إعالنًا  فريدا  تتلقى  املستشفى،  يف 
إنجاب  من  أبًدا  تتمكن  لن  إصابتها،  فبسبب 
جبس،  قالب  يف  تتعاىف  كانت  وبينام  األطفال. 
وضعوا لها مرآة كبري يف السقف وراحت ترسم 
وعدم  الخيال  إىل  الهرب  من  لتتمكن  نفسها، 

مواجهة الواقع املرير.
يف الشهر الذي كانت فيه يف املستشفى، كانت 

سيغريد كورنهوس
ترجمة: پژند سليامين

 
مشهوًرا  رساًما  اآلن  دييغو  أصبح  ديرتويت.  إىل  دييغو  وزوجها  فريدا  وصلت 
لصالح  لوحة جدارية  وإنشاء  برسم  كُلف  لقد  مكان.  كل  وأعامله مطلوبة يف 
رشكة فورد، أكرب مصنع للسيارات يف ذلك لوقت. يف غضون ذلك، بدأت فريدا 
أيًضا الرسم بجدية. إنّها تتوق للميض يف طريقها الخاص والتقليل من اعتامدها 

عىل دييغو. 

زيارة فريدا كاهلو إلى أمريكا

التوق والحزب 
والروح الحّرة

اإلإبداعاإلإبداع  واحلرياتواحلريات

                        

 
                

                    كاتيا إسكندر

أَستمتع  األَول،  الَجامعيِّ  املُدرَّجِ  ُسبورِة  َفوَق  الحائِط   َساعة  ُوجود  ِجداً  أُحّب 
وأنا أَنظُر إِىل َعقاربها تَدور، واملُتعة األَكرب ِعندما أَحسب كَم تَأخر دكتورنا املوقر

الثامنة َصباحاً ِبتوقيت “الجمهورية العربية السورية” الثامنةوَعرش دقائق..
الثامنة وخمس َعرشة دقيقة.. الثامنة وثلث..

، َوَربطِة ُعنٍق َحمراء،  وأَخرياً ُفرجت وطلًّ املرِت وتُسعون َسنتيمرتاً، ِبطقٍم َرماديٍّ
ِبساعٍة َذهبيٍة، وَخاتم ُمرّصع ِبالسرتاس األسود، َدخل وكَعادتِه ِقال: “َصباح الِخري 
يَا طالب”، َومل  يَبُد  َعىل ِبزّتِه أَيُّ آثاٍر ِمَن املَطِر، كَانت َجاّفة، َومكويِّة، َوُمرتبة 
كَرموك  مثل شالالت  كَانت  َخارًجا  األمطاَر  أنَّ  ِمنَّ  الّرغِم  عىل  ُمثرية،  ِبطريقة 
”، َمعُه َسيارة َسوداء من نوع كيا سرياتو،  يِف زَمن الثورة ،لَكّنه “ُدكتوٌر َجامعيٌّ
سعينيات، َحيث كَان يَستقل البوسطة َويحتار ِبأيٍّ َمقعٍد َسيجلس  َ ِمنُذ التِّ تَعنيِّ
ساء الكَبرية، ومؤخراِت  لِكرثتها، َفلم يَتّذوق طَعم الَحشو والَحرش بَني أَثداء النِّ
اخيل، وتَحت أَسُقِف الَباصات َذاِت الِعَنِب  الرِّجال الَغليظة، يِف َممراِت النَّقِل الدَّ
ِبنَي  املُتأرجحون  الَحرب،  َرحِم  ِمن  املولودين  نَحُن  نَّتذوَقها  كَام  املُتّديل،  امللون 
نجمتني ِبلوٍن أَخرض، وثالٌث ِبلوٍن أَحمر، كُنُت أجلس يِف املُنتصف، ولكنَّ نَظرايت 
لَم تَجلس َمعي، لَم تَكُّْن ومل تَعقل، كَانت ترَسَح يِف مَييني، تَرُقص يِف يَساري، 
أَحذيِّة  أُراِقُب  وأَنا  أغتبُط َوجعاً  كُنُت  ُعنقي،  َوتخُنَق  لِتَّعوَد  أمامي،  ِمن  تَتدىل 
يِف  تَرميني  وامللوثة،  والبالية،  والرَّثة،  املُتفسخة،  األَحذية  تِلَك  كَانت  زُماليئ، 
ُحقوِل الَحرسِة، كُنُت بَينهم كَخروٍف بَريء، ونعولهم ِهي لحاٌم يَحزُك َرأيس، َو 
وجوههم ِهي بَدويٌّ يَجزُّ ُصويف، كُنُت كَُجنديٍّ َمذعور. َفداعش َقريبة، وأَغصاُن 
إِىل َقدمني، ِبجوربني  أَنظُر  أَسبُح يِف األَنني وأَنا  تَُعّد تُخفيني. كُنت  لَم  الَزيتوِن 
ُمختلفني، ُمختبئني أَسفالً، ُمبللتني َحتى الَغرق، كَانت تِلَك أَقداُم زَميلتي، وَجاريِت 
نَزعِ  إِىل  َقدميها، واضطرت  َغرِق  تَحتمل إحساَس  لَم  الّتي  الَخشبي،  املَقعِد  يِف 
ِحذائها املُتعب، الذي لَم يَقَو عىل عناِء ِشتاٍء أَخر َمعها، كَان املَنظُر ُمؤملًا، لَكنَُّه 
لَم يَكُن أَكرثَ أمَلًا ِمن َهمِس فتاٍة أِلُخرى عىل مَييني، َوهي تَقوُل: “ أَكلني الجوع 
يَا رميا”، لرِتد األُخرى: “ال تاكيل هم، َصح ما ضل عنا زعرت، بس عملت لفتني 
ا،  َشممُت  زيت وملح”. بَدأُت أختنق، نَبَتْت َفوَق لِساين طعمٌة، َوكأنني أَلعُق َدٍمً
َرائحًة روِث الِكالب، أَحسسُت ِبهزميٍة، ِبوجعٍ، أَفْقُت َعىل سؤاٍل بَدأ كمن يَطرُق 

َمسامريًا يِف َدهاليزي.
ل لَِتظهر َوكأنها كَرامٌة نَاصِعُة البياض؟!  ُع أَقنعَة الذِّ إِىل َمتى َسنبقى نُلمِّ

إِىل َمّتى َسنمضُغ َشطريٍة ِمن لَحِم بَعضنا البعض!؟
إىِل َمّتى َسنبقى ننَئ بَني ُجدراِن أَربع ُمتكوريَن َعىل أَنفِسنا، كَهرِّة أَصابها الطَاعوٌن!؟ 

لِيوِقَف أَسئلتي َصوُت الّدكتور املوقر َوهو يُخاطبني: 
ـ “أنتي يا بنتي كَاتيا، تَفضيِل َوقفي، رِصيل ساعة ِبرشح ومنتبه إنك مش معي، 
ِعينك هون وهون، إذا ما بدك تحرضي تفضيل طلعي برا، أو قعدي وانتبهي..”

ـ “دكتور، احرتامات، احرتامات كتري ألنك منتبه أين مش منتبهة، دكتور أنا بحبك، 
بحبك كتري، وبحب غرافيتك الحمرا، بحب ملا تناديني بنتك، وأنا مش بنتك بس 
بنت بيي، بس َما بعود بطيقك، ملا بتحيك َعن الدستور، بحس ِهيك يِف بالطة 
َعصدري ملا بتحيك عن تعديل الدستور السوري النافذ لسنة ٢٠١٢، ُوشو يَعني 
أنا وأنت وكل ييل  ُدكتور  للدستور،  املوضوعي  السمو  مبدأ  نتائج مرتتبة عىل 
قاعدين معنا، ِبيعرفو أنو كل هاليل عم ندرسو حقو نص فرنك بسوق العمل، 
وحقو ربع فرنك ِبهالوضع، لِك ع األقل عملولنا قرص عديل ُمرّفه، ما منطقي ما 
منطقي، ِحس حايل أنا وداخلة ع املحكمة، إين داخلة ع يش من زمن سلطان 
 ،%١٠٠ طبيعي  وجلد  ِيلمع  عم  ِكيف  َصّباتك  ع  اطلّع  دكتور  األطرش،  باشا 
واطلّع ع بوط رفيقتي ييل َشالحتو مشان تشمس جراباتا بحرارة املدرج. اطلّع 
ع أحذية الـ ٤٠٠ طالب ييل معنا، رح تفهم كتري ليش ماين منتبهة، ِبتفهم أنو 

يف ألف سالفة وِقصة ِمش بتخليني منتبهة”.
ـ “اتفضيل طلعي برا”.
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سيقان مبتلة
وربطة عنق حمراء

ن�صن�ص

فريدا كاهلو - صورة ذاتية عىل الحدود بني املكسيك والواليات املتحدة 1932.

 لوحة تقارن فيها فريدا بني املكسيك وأمريكا، وتُظهر نفسها يف الوسط، يف ثوب أنيق مثل سيدات ديرتويت.

جرييلمو كاهلو والد فريدا فريدا كاهلو  وديغو ريفريا أثناء زفافهام. 

يف الحلقة املقبلة:
كيف عانت فريدا من تجربة اإلجهاض األّول املريرة؟
وكيف طرد دييغو ريفريا نفسه من الحزب الشيوعي؟

يستحق  ال  مزيف  اشرتايك  بأنّه  نفسه   اتهم  وكيف 
االنتامء للحزب.

فريدا كاهلو  يف العارشة   

October 1717 تشرين األّول/ أكتوبر 2022
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خالد خضري الصالحي

يف كتابه )خرافة الخصوصية يف التشكيل العريب املعارص، الشارقة 2003( يضع الناقد 
النواب واللبناين شفيق عبود عىل  العراقي شفيق  الرسامني:  العراقي شاكر لعيبي 
النواب يؤسس  برأيه شفيق  واللون، فكان  )الشكل(  اإلشارات  طريف معادلة هام: 
تجربته عىل اإلشارات بينام “ينحني شفيق عبود بشكل أسايس عىل اللون” حيث 
“يندفع شفيق النواب مستخدما خليطا من ألوان وأوراق وأخشاب، مواد صمغية 

ورمال، كوالجات ورسوم دقيقة إىل الحقل البصـَري الواسع. 

التواشج الشيئي في الرسم العراقيالتواشج الشيئي في الرسم العراقي

جعفر طاعون.. جعفر طاعون.. 
اللون وطاقته التعبيريةاللون وطاقته التعبيرية

ت�ضكيلت�ضكيل
13

altareek althakafi

تنقل  شكلية  ال  تعبريية  رؤية  بل  واملحيط،  للواقع 
مفرطة  سطوح  خالل  من  ورُّسية،  غامضة  أحساسات 
التجريدي والتشبيهي  تبنّي تواشجها  البساطة، ميكن  يف 
معا، يف فعل متوازن ورقيق كان نتيجة طبيعية لتالعب 
باعتبارها هدفا  اللونية مع بعضها  املساحات  )أشكال( 
ثابتا يف تأسيس سطح اللوحة من حشود مساحات اللون 
ذهبيا  وسطا  األثرية،  تعبرييتها  خالل  من  تشكّل،  التي 
بني التشخيص والتجريد، فتغدو تلك املساحات أشباحا 
يدين  طاعون  جعفر  وكأن  مالمح،  دومنا  ملشخصات 
تلك  للتجريد،  االعتباطية  لتوجهاته  هذا  نزوعه  ببعض 
متاما  ليست شخوصية  لرؤية  يخضعها  التي  التوجهات 
التي تطل عىل  اللونية  األشباح  بل رمبا سحرية، حيث 

املتلقي من وراء حجاب اللون الضبايب.
لقد ازددنا قناعة، يف السنني األخرية، بان مقاربة جعفر 
طاعون لسطح اللوحة، كون األخري حقال يستخدم صبغة 
اآلخر  هو  ناتج  فهم  خالل  من  أسس  قد  عليه،  اللون 
اللوين  التلطيخ  الحديثة يف  للتقنية  الرسام  تبني  نتيجة 
أكرث من الرسم عىل القامشة، فقد كان اللون جزءا حيويا 
من املادة وهو يحيا يف كل خلية من خاليا سطح اللوحة 
عنارص  )كل(  فغدا  باللون  ترشّب  الذي  الرث  ونسيجها 

اللوحة معا. 

ريتا  لوحات  القارة يف  تجد مساحتها  املرأة 
تبدأ  وكأنها  املحبب  عريها  ورغم  عظيمي 
معنا رحلتها كجننٍي أول، عرٌي حامال رصخته 
انعتاق   هو  سيواجهُه،عري  عامل  بوجه 
ملالمسة  عابراً  الجنيني”  “التكور  من  طالع 
الصادم. وواقعها  وقائعها  يف  الحياة  عامل 

تناولنا هنا فحص وقراءة عدد من لوحاتها 
ـ 2011، وهي يف  أعوام 2000  بني  املنجزة 
ألنتاج  الفني  مشغلها  يف  حضوروتواصل 
لوحات رسم عالية املستوى فيها من الرؤى 

والداللة والتجريب الشئ الكثري.
تأخذ أوضاع املرأة يف أعاملها بالتنوع،وذلك 
خاماته،وفتح  تطويع  يف  الفنان  سمت  من 
من  ميد  عمله،ومبا  يف  للرؤيا  اكرب  مساحة 
أعامله  مبواجهة  متلٍق  عرب  التلقي  جسور 
.هذه املواجهة الحاملة ألكرث من سمة ليس 
الصدمة  ورمبا  األستغراب،  الدهشة،  أولها. 

الثقافية إن مل نقل الصدمة الجاملية.
أفعى  مبواجهة  عريها  بكامل  املرأة  لوحة 
واالفعى  بوجهها،  صارخة  املرأة  مرقطة، 
تنفث سمها الزعاف يف مواجهة محتدة بني 
األريض،هنا  الوجود  هذا  يتنازعان  كائنني 
بحلتها  للحكاية  الديني  األستثامر  نقرأ 
عظيمي!  ريتا  الفنانة  األسطورية،وبريشة 
الجمعي  املخيال  يف  األفعى  تحرض  حيث 
)الكائن/  أنها  عىل  للمجتمعات  والثقايف 
الحيوان الذي أوحى لحواء بأرتكاب املعصية، 
وارتداء لبوس الخطيئة حتى األبد..(. وعليه 
قصة  منذ  الرسدي  املخيال  هذا  كل  تأسس 
عىل  أشتغلت  الفنانة  وألن  األول،  الخلق 

هذه املوضوعة من زاوية مختلفة، منطوقها 
أنِت  بوجهك،  أرصخ  أنا  األفعى..ها  “ايتها 
الخطيئة..أنا  ارتكاب  لوثة  أورثتني  من 

الطاهرة يف عريَّ واملنزهة يف جنة الله”!
وتجعل  الحكاية  هذه  الفنانة  تستثمر  لذا 
ومستمرة،محاولة  معارصة  مواجهة  منها 
املرأة  حضور  عىل  خاللها  من  الكشف 
والوجودي يف هذا  الجاميل  وتجسيد دورها 
العامل،وتأكيد دورها خارج حدود “القوقعة” 
داخلها،وان  تكبيلها  البعض  يريد  التي 
املرأة  أن  عمل  من  اكرث  يف  الفنانة  تؤكد 
محتدمة  مبواجهة  وسيظل  بذاتِه  قائم  عامل 
لغلق  تدعو  التي  املوروثة،  املعتقدات  مع 

األبواب بوجه تطلعات املرأة.
مادة  زال   وال  كان  الفن  عامل  يف  “العري 
الفنانون  امتاز  فقد  الفن  تاريخ  دسمة عرب 
منذ القرن السابع عرش حتى الوقت الحارض 
مقنعة  وسيلة  وجعلوه  العاري  بالشكل 
للتعبري االبداعي  هو  داللة عىل قدرة الخالق 
يف تكوين كائن بهذا الجامل  ميزه عن باقي 
الكائنات  بقدرات وحواس عديدة”، هكذا 
الفن يف  الفنانة ريتا عظيمي فضاءات  ترى 

مفصلها اإليحايئ والرمزي.
الجسد األنثوي حارض عىل الدوام يف لوحات 
الفنانة ريتا عظيمي، متخذا أكرث من وضع 
وهو بكامل عريِّه، ترى هل تسعفنا املعاينة 
عرب  لوحاتها  أعاملها/  شفرات  لفك  الحقة 
مسائلة مفادها: هل الجسد هنا أيقونة لها 
لآلخر  إشارته  يبث  جسد  القارة،  مركزيتها 
مداركنا  توجه  أشارات  القريب،  البعيد 

واقعنا  انعكاس  من  تصوراتها  املستلة 
الواقعة بني  املحدْث يف معاينة وضع املرأة 
فيك “اإلستالب والتحرر”. ونجد يف منطوق 
الفنانة تفسرياً ألشتغالها الرمزي والداليل عن 
الجسد وتوصيفه قولها اآليت : “اما من ناحية 
االنسان العاري يف اعاميل الفنية  فهو تعبريي 
يتكلم عن معاناٍة، معينة، او قصة ما اردت 
اي  عن  البعد  كل  بعيدة  عليها.   االضاءة  
ايحاء جنيس. وهذا يربز من ناحية وضعية 
بروز  حيث  من  رسمه  وكيفية  الجسم 
واملرأة  للرجل  الجسدية  والبنية  العضالت 
االكرب هو  اهتاممي  اذ كان  عىل حد سواء. 
االنسان،    جسد  بناء  وكيفية  الترشيح  علم 
كام كانت متيزه عدم ووجود اي مادة اخرى 
الهدف من  الشعر،  او  اللباس  تزيينية مثل 
والزمان  االنسان  هوية  تحديد  عدم  ذلك  
باملطلق  االنسان  عن  اتكلم  فأنا  والتاريخ  
لوحات  يف  هنا  األستالب  األزمنة”.  عرب 
حيث  “القيمة”  حيث  من  يتناقص  ريتا 
واحدة  عريها،  بكامل  األنثى  املرأة/  تنوجد 
الحارض/  معطيات  أكتساب  دون  الفرداً 
املرأة  حركية  لكن  أسواراً..  أفكارأ/  ثياباً/ 
أوضاعها  لنا  تجسد  التصويري  السطح  عىل 
املقهورة، حيث نجدها تحت طائل التعذيب 
بكامل  الجسد هنا  الرمزية،  ولو بصورتهش 
الذكورية  هيمنتهش  اآلخريف  مسائالً  إهابِه 
مسمياتها..  مبختلِف  السلطوية  أو  رمبا 
منطوق  يف  هنا؟  انا  ملاذا  يرصُخ،  الجسُد 
الفنانة ريتا عظيمي تقول “إنني أبحث عن  
اإلحتواء  عن  دامئا  أبحث  الداخيل،  السالم 
بركان  هناك  واملعنوي،  والجسدي  الروحي 
كامن الثورة بداخيل أريده أن يخمد قليالً”.

• مواليد البرصة 1963
• تخرج من معهد الفنون الجميلة ـ قسم الغرافيك

العراق والسويد  الفنية يف  املعارض  العرشات من  أقام   •
وبقية البلدان األوروبية والعربية 

• أنجز الكثري من األعامل 
الفنية للمهرجانات املرسحية

ومهرجانات األطفال
• ساهم يف تأسيس املركز 
الثقايف لألطفال يف مدينة 

ماملو السويدية
• حاصل عىل جائزة 

أفضل سينوغراف 
مرسحي للعام 1966 
عن مرسحية “الدب”

لتشيخوف.

 جعفر طاعون..

نصري الشيخ

ثراً يف لوحات الفنانة اللبنانية ريتا عضيمي بوصفها عاملاً  تشكل املرأة كوناً 
مسكوناً بالحياة املتجددة،عاملاً ميد جذوره لجدلية الخلق حيث تقاسم اإلداء 
يف  تكّونُه  وظلت  املرأة  كانته  الدورالذي  وحيث  وحواء،  آدم  بني  الوجودي 
حضورها وعطائها ورمزيتها وأنوثتها الحاملة لصفات الجامل الذي يولد أسئلة 
دامئة وخاصة هنا يف عامل الفن. املرأة الحضور،حرفاً واغنية وحلام، ورمبا أثراً 

عىل رقيم اإلبجدية األوىل.

ريتا عضيميريتا عضيمي

الجسد فضاء تعبيرًياالجسد فضاء تعبيرًيا
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ذا ملمس شخيص  الفنان هنا يقدم نسيجا  إلن 
غري  آلية  يجد  ال  وهو  الحدود”،  ابعد  إىل 
“الصياغات الوحيدة املمكنة التي هي الكتابات 
واملواد  والخرق  واأللواح  القدمية  والخطوط 
ليس  يوفر  فهو  وبذلك  املتجمهرة”،  العادية 
فقط )ملمسا شخصيا( بل سطحا من املستحثات 
هذا  تتفحص  التي  للعني  وقبله  للفكر،  املحفزة 
السطح الخليط الذي يحتوي، ورمبا يوحي بكل 
املقدس  عن  “بحثه  يضطره  فلم  كذلك.  يشء 
والروحي” عىل التخيل عن بناء اللوحة برصامة 
الرسم  أهداف  أهم  محققا  وتكوينية،  بنيوية 
الفكرة  أالن  الشكل  “يصري  حينام  الحديث 
ومعرفية”،  جاملية  عالقة  يف  االثنان  فيندغم 
فيصف شاكر لعيبي طبيعة منجز شفيق النواب 
يف  )الكتابة(  تتناثر  حيث  بصـَرية(  )لغة  بأنه 
الكرافييك  بطابعها  “محتفظة  النواب  إعامل 
)الجاهزة(  بجامليتها  االكتفاء  دون  املحض... 
العريب”،  الحرف  )جاهزية( جامل  إىل  املستندة 
النواب ال  القول أن تجربة شفيق  وبذلك ميكن 
تتكئ عىل أسانيدها اللغوية والكتابية الجاهزة 
موفرة قدرا ضخام من )البالستيكية( التي تضعها 

يف خانة البحث البصـَري.
السويد  يف  املغرتب  العراقي  الرسام  يؤسس 
جعفر طاعون تجربته بشكل أساس عىل اللون، 
خالل  من  تحديدا  وتنوعاته  التعبريية  وطاقته 

يعتقده  وحيد  كبعد  اللونية  بتجاربه  انغامسه 
تجربته  عليه  ليؤسس  كافيا  طاعون  جعفر 
النواب،  شفيق  حال  هو  كام  منغمسا  الفنية، 
هي  بالستيكية  مشكلة  باعتباره  اللون  مبعالجة 
األخرى، متاما مثلام يعامل شفيق النواب أشكاله 
مساحة  عىل  بالغ  بسخاء  املبثوثة  وإشاراته 
بطاقة  مأخوذ  رسام  طاعون  فجعفر  القامشة، 
محاوال  معا  آن  يف  والجاملية  التعبريية  اللون 
الطاقة  تلك  للون،  املتفجرة  بالطاقة  اإلمساك 
التي تبدو من خاللها األلوان وكأنها العاب نارية 
أو أمواج ملونة تنطلق من سطح اللوحة باتجاه 

أعني املتلقني.
سنوات  بعد  طاعون  جعفر  إليه  انتهى  ما  أن 
الفنية  رؤيته  يف  انقالبا  شكل  الطويلة  الغربة 
للرسم،  مقدسة  حدود  تحّده  ال  رساما  فصار 
فقد أعاد النظر، وأعاد تعريف كل يشء، فأعاد 
التي  بـ)قواعد(ـه  وتحديدا  الرسم  بفن  النظر 
انساقا،  باعتبارها  الرسامني  من  أجيال  تلقفتها 
التشكيلية عنده كلها تخوما  الفنون  وقد غدت 
متداخلة، ومياها إقليمية لبعضها بعضا، فكانت 
تجربة جعفر طاعون تجربة )دينامية متواصلة( 
ال يقر لها قرار فلم تعد اللوحة امللّونة )بالزيت 
نظرية،  مسّبقات  بأية  محكومة  االكريليك(  أو 
ويعود ذلك يف جزء أساس منه إىل: أوال، فهمه 
ال  برصية(  )ظاهرة  باعتبارها  اللوحة  لسطح 

تحّدها مضامني، أو أشكال، أو موتيفات محلية 
تقوم مقام الرشائط التي ال تتحقق صفة الرسم 
إال بها، وثانيا، انتهاجه نهجا هو ليس )الرسم بال 
الشكل  الذي يغدو  الرسم  شكل( متاما، بل هو 
فيه )ناتجا عرضيا( - إن صحت التسمية- ناتجا 
من وضع اللون عىل سطح اللوحة، أو ناتجا عن 
شيئية او مترييالية او رمبا ملموسية مواد الرسم، 
أو لحدوث )مستحثات( ال أدرية لذهن املتلقي 
قد  التي  اللونية  املساحات  تشكالت  من  ناشئة 
توحي “بطرائق أعمق تصطاد بوساطتها الحقائق 
كام  حيوية”  نقاطها  أكرث  يف  علينا..  املستحوذة 
يقول فرنسيس بيكون، مل يعد هنالك امل - وهو 
 - الشكل  )دراما(  تسميته  للبعض  يحلو  ما 
فالدراما تنبعث هنا، بفعل ال إرادي، ومن مصدر 
غامض يف تركيبة ألوان اللوحة، تركيبة اشد قسوة 
التي  املشوهة  األشكال  وإقالقا مام يحدث من 
تراكيب جعفر طاعون  كانت  اآلخرون،  يرسمها 
اللونية  املساحات  من  واألدق  الرسم،  من  منطا 
له، فقد قطع  املوالفة بشكل مغاير ال مرجعية 
وانغمس  التقليدية،  املرجعية  صالته  الرسام 
تصنع  التي  الحقيقية  “باملادة  االفتتان  لعبة  يف 

وتلقائية  حية  مزاوجة  من خالل  الصورة”  منها 
للون  الرثة  والطبقات  شكيل(  )الال  التجريد  بني 
الذي تم صنعه من )الطالء الثقيل(، أشكال لون 
بأساليب )رسامي  غامضة، ومهووسة، ومفتونة 
ذا  واحدا  مستوى  السطح  يكون  حيث  املادة(، 
عكس  عىل  عمق،  دون  رمبا  أو  ضحل،  عمق 
يبنون  الذين  املهمني  الرسامني  بعض  تجارب 
لونيا  مستوى  مرتاكبني:  مستويني  من  لوحاتهم 
فعند  فوقه،  يطفو  آخر  خطيا  ومستوى  غائرا، 
جعفر طاعون، ينتفي اإلحساس بالفضاء فال نرى 
املسطحة  اللونية  املساحات  من  سلسلة  سوى 
جزء  وكأنها  توحي  التي  باألرضية،  متتزج  التي 
صغري من لوحة تم تكبريه مئات املرات، لتكون 
إليها  النظر  تم  النهاية رؤية مجهرية  لوحته يف 
به  مبالغ  بشكل  كرّبها  من خالل مجهر عمالق 

واستثنايئ.
جعفر  فهم  يف  ضخمة  تحوالت  حدثت  لقد 
الواعية(  )فنطزة  باعتباره  الرسم  لفن  طاعون 
اللوحة،  صياغة  يف  مبارش  عقيل  تدخل  دون 
فشكّلت لوحته نسقا تعبرييا موغال يف التجريد 
تنكـّرا  عنده،  التجريد،  يعد  فلم  شكيل،  الال 

ريتا عضيمي فنانة لبنانية 
فازت بالكثري من الجوائز، 
امليالنيوم  ضمنها  من 
وينسن  ومسابقة  للرسم 
أند نيوتنفي العام 2000. 
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جانب  إىل  يصطف  الذي  امللتقى  هذا  دشن 
والفنية  الثقافية  امللتقيات  من  اضاممة 
العراقيني،  اتحاد األدباء  واألدبية املتشكلة يف 
أوىل نشاطاته مبحارضة عنوانها “أثر التدريب 
عىل الصوت البرشي”، قدمها االختصايص يف 

املوسيقى الغربية طالل عيل.
الفنان  رئيسه  يقول  امللتقى،  فكرة  عن 
النارص “إنها كانت  والباحث املوسيقي ستار 
من صعوبة  وجال  كنت  لكني  لدي،  متبلورة 
إىل  اللجوء  عيل  لزاما  بات  لذلك  تنفيذها. 
يف  واالختصاص  الخربة  ذوي  من  مستشارين 

علوم املوسيقى”.
عىل  الفكرة  طرحت  لقد  قائاًل:  وأضاف 
إىل  وسارعنا  فاستحسنوها،  املستشارين، 
الحاضن  العراقيني،  األدباء  اتحاد  يف  تنفيذها 

الدائم للفعاليات الجاملية”.
ويبنّي النارص، أن من بني أبرز أهداف امللتقى، 
هو تسليط الضوء عىل واقع الغناء يف العراق، 
وقوالبها  بأساليبها  الخالصة  املوسيقى  وعىل 
والرشقية،  الغربية  املختلفة،  وتشعباتها 

والتعريف بتاريخها ونشأتها. 

بني املوسيقى والجمهور
الثقايف”،  “الطريق  لـ  امللتقى  رئيس  يتحدث 
عن املشهد املوسيقي الحايل يف العراق، واصفا 
إياه بأنه “ال يرقى إىل مستوى تعلق الجمهور 

العراقي باملوسيقى”. 
اإلعالن  يتم  أن  ما  “الجمهور  أن  ويوضح 
الوطنية،  السيمفونية  لألوركسرتا  حفل  عن 
حتى يسارع إىل ملء قاعة املرسح الوطني، 
املعتاد. وهذا يدلل عىل  الحفل  حيث موقع 
الفتا  الجميل”،  الفن  لهذا  العراقيني  عشق 
املوسيقية  الحفالت  من  النوع  “هذا  أن  إىل 
الخالصة، قليل يف العراق، تكاد ال تقدمه سوى 

األوركسرتا السيمفونية”.
لكنه يتمنى أن تكون هناك أنواع أخرى من 
الفعاليات املوسيقية املخترصة، كـ “موسيقى 
ألوانا  تقدم  التي  والحفالت  الحجرة”، 
موسيقية ال يتطلب تقدميها وجود فرقة كبرية، 

كـ “السوناتا”.
بوصفها املَعني األول الذي ينهل منه الجمهور 
حفالت  عرب  الخالصة،  املوسيقى  العراقي 
شهرية تقام عىل املرسح الوطني، يرى النارص 
بحاجة  الوطنية  السيمفونية  “األوركسرتا  أن 
عالمات  من  عالمة  باعتبارها  أكرب  رعاية  إىل 

رقي بالدنا”، مشريا إىل أن “أوضاع كوادر هذه 
األوركسرتا ليست عىل ما يرام، واملكان الذي 
غري  الوطني(،  )املرسح  نشاطاتها  فيه  تقدم 
يتطلب  الحفالت  من  النوع  فهذا  مناسب. 
املستلزمات  ناحية  من  متخصصة  قاعات 

الصوتية والضوئية وحتى مقاعد الجمهور”. 
دار  مرشوع  تنفيذ  “بتوقف  أنه  ويرى 
األوبرا يف بغداد إىل إشعار غري معلوم، تظل 

األوركسرتا بال مكان مناسب لفعالياتها”.
التي  املوسيقية  القطع  غالبية  أن  ومعلوم 
منتخبة  تكون  الوطنية،  األوركسرتا  تقدمها 
عامليني  موسيقيني  مؤلفني  نتاجات  بني  من 
ملؤلفني  أعامال  تقدم  ما  فقليال  معروفني. 
أمثال  منهم،  الكثريين  وجود  رغم  عراقيني، 
عيل خصاف، قيس حارض، محمد أمني عزت، 
عبد الرزاق العزاوي، سليم سامل، سامي نسيم 
وغريهم – حسب النارص، الذي ينّوه إىل أنه 
“يبدو أن األوركسرتا العراقية ال متنح املؤلفني 
رغم  أعاملهم،  لتقديم  الفرصة  العراقيني 
الفتا  املجال”،  هذا  يف  وخربتهم  جاهزيتهم 
إىل أن “اإلكثار من تقديم املؤلفات العراقية، 
يساهم يف بلورة هوية ملوسيقى عراقية من 

النوع األوركسرتايل”. 

املوسيقى أم الغناء؟
يرى النارص أن الذائقة املوسيقية يف العراق، 
تنزع غالبا نحو سامع الغناء أكرث من املوسيقى 
الخالصة. فهي متيل إىل املفردة الشعرية أكرث 
من النغمية إىل حد ما، مستدركا “لكن علينا 
أال ننىس التطور امللحوظ الذي أحدثه ملحنو 
فرتة السبعينيات، عىل واقع األغنية العراقية. 

دأبوا عىل صياغة مقدمات موسيقية  فهؤالء 
راكزة تسبق األغنية. كام تفننوا يف االنتقال بني 

األجناس النغمية يف اللحن الواحد”.
برنامجه  ضّمن  “ملتقانا  أن  إىل  ويشري 
محارضات تتخصص يف التعريف باملوسيغنائية 
العراقي  كاملقام  وألوانها،  وأساليبها  العراقية، 
من  الغربية  املناطق  وغناء  الريفي  والغناء 
“الخشابة”  كـ  البرصة  وإيقاعات  البالد، 
وغريها، متابعا قوله أن “امللتقى سرياعي أيضا 
املنجزات  عىل  الضوء  تسليط  محارضاته  يف 
الجسور  مد  أجل  من  الخالصة،  املوسيقية 
ملثل  املتشوق  العراقي  الجمهور  وبني  بينها 

هذه األعامل”. 

واقع املؤسسة األكادميية
املؤسسة  واقع  عن  امللتقى  رئيس  يتحدث 
املوسيقية األكادميية يف العراق، والتي تتضمن 
املوسيقية  الرتبية  كلية  هي:  منافذ،  ثالثة 
الدراسات  ومعهد  الجميلة  الفنون  ومعهد 

النغمية وفروعها يف املحافظات. 
ويوضح أن هذه املؤسسات تدّرس املوسيقى 
وآالتها،  واملوسيغنائية  وآالتها،  الخالصة 
مدرسني  وعرب  بعناية  منتقاة  مناهج  وفق 
اختصاصيني، لكنه يأسف لكون الكثريين من 
الطلبة يتخرجون يف هذه املؤسسات ضعيفني 
من ناحية األداء العميل يف العزف عىل اآلالت 
املوسيقية. وهنا يلقي اللوم عىل الطالب أكرث 
هو  األّول  أن  اعتبار  عىل  املدرس،  عىل  مام 
املعني، اعتامدا عىل نفسه، باستغالل التمرين 

العميل أفضل استغالل، يك يتطور.

الفرق املوسيقية األهلية
الساحة  عىل  الناشطة  املوسيقية  الفرق  أكرث 
الفنون  دائرة  إىل  تابعة  حكومية  العراقية، 
والتلفزيون  اإلذاعة  فرقة  مثل:  املوسيقية، 
الشعبية،  الفنون  فرقة  إىل  التابعة  والفرقة 
وفرق العود التي يرتأسها الفنان سامي نسيم، 
نجاح  الفنان  بقيادة  الغزايل”  ناظم  و”فرقة 
إىل  يشري  الذي  للنارص،  وفقا   – الغفور  عبد 
أن قادة هذه الفرق جميعهم موظفون عىل 

مالك وزارة الثقافة.
ويوضح أن “نشاطات هذه الفرق تنحرص يف 
العراق  يف  تقام  التي  الحكومية  املهرجانات 
أو يف الدول العربية، وأن منطها بشكل عام، 

موسيغنايئ وليس موسيقيا خالصا”. 
أما بالنسبة للفرق األهلية املتخصصة يف تقديم 
املوسيقى الخالصة، فريى انها قليلة جدا. إذ ان 
معظم الفرق األهلية هي تلك التي تصاحب 
املطرب يف حفالته، والتي يختارها هو بنفسه، 
تكاد  الساهر  كاظم  الفنان  فرقة  أن  موضحا 
تكون الفرقة األهلية الوحيدة يف العراق التي 

عزفت ملطرب واحد طيلة مسريته. 
أن  جدا  الرضوري  من  بأنه  النارص  ويعتقد 
أن  سيام  أهلية،  موسيقية  فرق  هناك  تكون 
للموسيقيني  عمل  فرص  سيوفر  األمر  هذا 
املتخرجني يف املدارس العراقية، وسيوفر أيضا 
خالل  املوسيقى  طلبة  مواهب  لصقل  فضاء 

دراستهم األكادميية.  
وبشكل عام، يشدد رئيس امللتقى املوسيقي 
عىل أهمية دعم الفرق املوسيقية، خاصة عرب 
توفري مقرات لها، يف الوقت الذي ميتلك فيه 

العراق بيوتا تراثية كثرية تصلح لهذا الغرض.
اإلذاعة  ودائرة  اإلعالم  شبكة  يدعو  كام 
الفرق،  منجزات هذه  توثيق  إىل  والتلفزيون 

وبثها ضمن منهاجها اليومي.
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املهرجان هو أحد أنشطة مرشوع )إنشاء و بناء 
لتعزيز  الشباب  اإلعالمني  ملنتديات  القدرات 
التامسك االجتامعي( ونفذ من قبل رشکة مستي 
ومركز   CDO املدنية  التنمية  ومنظمة  فلم 
 METRO الصحفيني  للدفاع عن حقوق  ميرتو 
 CDFJ األردين  الصحفيني  ومركز حامية وحرية 
بتعاون ودعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 

UNDP ومتويل من )التعاون األملانية(.
أن فكرة  املهرجان،  نوري هرن مدير  بروا  ويرى 
التعايش والسالم هي محور وجوهر اإلنسانية، 
به،   العظمى  الدول  التزمت  أن  بعد  خصوصا 
القطبني  بني  الباردة  الحرب  أيام  يف  وشكلت 
دون  للحيلولة  منيًعا  وسًدا  حاجزا  العمالقني 
هذه  من  وانطالًقا  والدمار،  الحرب  نشوب 
هذه  تبلورت  والدول،  الحكومات  بني  العالقة 
واألديان  القوميات  بني  العالقة  لتقوية  الفكرة 
ايجابية  النتائج  وكانت  وتوطيدها،  املختلفة 
وتبعث عىل التفاؤل. وأضاف هونر قائاًل:  يعد 
ا للبالدان املتكونة من تركيبة  العراق منوذًجا حيًّ
والديانات  للقوميات  وفسيفساء  مختلطة 
واملذاهب املختلفة، مام جعله مرسًحا للحروب 
التاريخ، وتواصلت هذه  وانعدام االستقرار عرب 
وطال  الحديث  العراق  تاريخ  يف  االختالفات 

يشكل  الخطر  وأصبح  هذا،  يومنا  إىل  أمدها 
تهديدا لحارض ومستقبل العراق بجميع أطيافه، 
الطريقة  هي  الفرد  توعية  بأن  أدركنا  هنا  من 
الوحيدة إلعاقة ومجابهة هذا الخطر، والبد من 
والسياسية  املعرفية  املجاالت  جميع  يف  العمل 
واالقتصادية، كالفن، وخصوصا السينام التي من 

الرضوري أن يصبح جضورها واسًعا وفعاال. 
إعالم  مديرة  أحمد،  كزال  الشاعرة  وذكرت 
أكرث  استلمت  التنظيمة  اللجنة  بأن  املهرجان، 
دول   103 من  وأجنبي  عراقي  فيلم   1500 من 
مشاركة. وقد اُختري 48 فلام منها، من بينها  30 
إقليم كردستان،  أفالم  إىل جانب   فيلام عراقًيا، 
فلم  أفضل  جوائز  عىل  جميعها  تنافست  وقد 
قصري وأفضل فلم قصري للصور املتحركة وأفضل 
أجنبية  فكانت  األفالم  بقية  أما  وثائقي.  فلم 
ُعرضت يف اليوم الثاين للمهرجان وحصل األفضل 

منها عىل شهادات تقديرية. 
واقترصت الجوائز عىل األفالم العراقية  املشاركة 
فقط، إذ نال فيلم “فتاة الريح”  للمخرج دانا 
فيلم  أفضل  جائزة  عىل  السلیامنية،  من  كريم 
قصري، وذهبت جائزة أفضل فلم أنيميشن  لفلم 
مسؤول  الكاظم،  عبد  عدي  للمخرج  “الكرة” 
كربالء  قنوات  مجموعة  يف  األمنيشن  قسم 

الفضائية. أما جائزة أفضل فلم وثائقي فذهبت 
لفيلم “مل تكن وحيدة” للمخرج حسني األسدي. 

تطور الوعي السيناميئ
ولعل أبرز ما ميز املهرجان حسب رأي املخرجة 
التحكيم ـ هو  الفنانة أميان خرض ـ عضو لجنة 

للمخرجني  بالنسبة  املوضوعات  وتنوع  تطور 
إىل  امللحوظ  الوعي  تبلور  جانب  إىل  الشباب، 
تأثريات  عن  بعيدا  السينامئية  بالصورة  ما،  حد 
التصوير التلفزيوين، باإلضافة إىل تطور ملموس 
أوىل  كخطوة  لهم  يحسب  مام  املعالجة،  بطرق 
األفالم  بني  فمن  واعد،  سيناميئ  شبايب  لجيل 

مهرجان التعايش والسالم لألفالم القصيرة

معالجات سينمائية مميزة 
لجيل واعد من المخرجين  

الطريق الثقايف ـ خاص ـ من منى سعيد

سينام الشباب ومدى تأثري الفن يف صناعة األمل وإحالل السالم وفض النزاعات 
والرتويج للتعايش واملصالحة الوطنية كانت أبرز أهداف مهرجان الفيلم القصري 
للتعايش والسالم الذي عقد عىل مدى 3 أيّام من شهر أيلول/ سبتمرب املايض عىل 

قاعة قرص الفن يف السليامنية.
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إىل  اإلشارة  ميكن  املختارة،  الثالثني  العربية 
10 أفالم منها متتعت مبستوى جيد، مام يعني 

نتيجة متقدمة.
الهاين عضو  الفنان حسنني  بينام يرى املخرج 
تلبي  العموم ال  األفالم يف  أن  التحكيم،  لجنة 
الطموح، “لكننا ندعم صناعة الفيلم العراقي 
 10 نحو  اآلن  حتى  منه  أنتج  الذي  القصري 
آالف فيلم من دون دعم مؤسسايت، مام يبني 
سينامئية  لصناعة  تّواق  العراقي  الشباب  أن 
متقدمة تصيغ هويته وتلبي طموحاته الفنية، 
تشكل خطوة  املهرجان  هذا  أفالم  إن  مضيفا 
ايجابية يف البحث عن الطرق الفنية للتعايش 

والسالم التي نحن بأمس الحاجة إليها.
الفائز بجائزة أفضل  وقال املخرج دانا كريم، 
فيلم قصري، بأنه اشتغل عىل املحتوى بالدرجة 
األوىل، مركّزا كام يف أفالمه السابقة، عىل نقد 
الضوء  مسلطًا  التاريخ،  عرب  السلبية  الحاالت 
املجتمع،  يف  واملخفية  املعتمة  املناطق  عىل 
خصوصا موضوعة الحرب األهلية التي شكلت 

جرحا غائرا يف جسد كردستان. 
ال  وزوجة  زوج  عن  كريم  فيلم  ويتحدث 
منطقة  يف  الزمان  بهام  طوح  لهام،  أطفال 
يوم  يف  الزوجة  تعرث  حيث  ونائية،  موحشة 
ما، أثناء حرثها الحقل، عىل رفاة شبان يافعني 
يف  حدثت  التي  األهلية  الحرب  يف  قتلوا 
عىل  الزوجة  وترص  املايض،  القرن  تسعينيات 
دفن تلك الرفاة معتربة إياهم أوالدها الذين 

ُحرمت منهم.
بأفضل  الفائز  “الكرة”،  فيلم  يتحدث  بينام 
فيلم امنيشن، للمخرج عدي عبد الكاظم، عن 
والطبقات  الفني  الربجوازي  املجتمع  طبقات 
لعبة  إىل  الناس  حياة  حولت  التي  السياسية 
يصّور  حني  يف  بها.  الدمار  وإللحاق  للتسلية 
للمخرج  وحيدة”،  تكن  “مل  الوثائقي  الفيلم 
حسني األسدي، الحياة اليومية لفاطمة، ذات 
عازبة  كامرأة  تعيش  وهي  عاما،  الخمسني 
مبفردها يف منطقة األهوار، حيث تعد طعامها 
من املاشية وصيد األسامك، من دون أي معني 

يشاركها العيش. 
يُذكر أن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ الراعي 
ضمن  العمل  عىل  ركز  قد  كان  للمهرجان، 
نادية  السيدة  ممثلته  وبحسب  الشباب،  فئة 
االجتامعي،  التامسك  برنامج  رئيسة  العواملة 
تنظيم  يف  متميزة  فعاليات  له  كانت  فقد 
دورات للصحفيني الشباب يف العراق، عملت 
وهي  والتعايش،  السالم  رسالة  تكريس  عىل 
للمرة  املهرجان  يف  املشاركة  األفالم  تدعم 
هامة  وسيلة  الفن  مبدأ  من  انطالًقا  األوىل، 
وجميلة ومحببة لتطوير املجتمعات، متمنية 
محافظات  كافة  يف  الفعالية  هذه  تتكرر  أن 
العراق، بعيًدا عن خطاب الكراهية والتفرقة.

اب
ّ
ضمن فعاليات اتحاد األدباء والكت

»الملتقى الموسيقي« يسعي »الملتقى الموسيقي« يسعي 
إلشاعة الثقافة الموسيقية إلشاعة الثقافة الموسيقية 

الطريق الثقايف ـ خاص ـ من عبد اللّه البرصي
يف مواجهة الرتاجع الذي أصاب الواقع املوسيقي ـ الغنايئ يف العراق، وانتشار 
الغناء الهابط وتأثريه عىل مساحة واسعة من الذائقة العامة، سعى “امللتقى 
ثقافية  إشاعة  إىل  العراقيني،  والكّتاب  لألدباء  العام  االتحاد  يف  املوسيقي” 
موسيقية رصينة ملتزمة بأهدافها الجاملية، وإىل التأسيس لخطاب نقدي واع 

مهمته خلق فهم متقدم لواقع املوسيقى العراقية وسبل النهوض به. 

الباحث املوسيقي سّتار النارص

املحررة مع إميان خرض عضو لجنة التحكيم.

الشاعرة كزال أحمد مديرة إعالم املهرجان.بروا نوري هرن 

أعضاء لجنة التحكيم للمهرجان
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altareek althakafi

حوار الطريق الثقايف

ياسمني الرتك هي محامية وكاتبة سورية و ناشطة مجتمعية، وهي أيضاً مدربة 
قانونية ومهتمة بقضايا العنف القائم عىل النوع االجتامعي، مشتغلة يف اإلدارات 

القانونية والتنفيذية ومتطوعة يف العديد من املؤسسات واملبادرات املجتمعية.
صدر لها حديثا كتابها األول و عنوانه “منامات صويف رُسديات صوفية عن األحالم” 
ولها أيضاً مشاركة يف رواية الصياد وهي رواية جامعية موجهة للناشئة، لها كذلك 

مشاركات يف إعداد و تنفيذ عدد من امللتقيات الثقافية.
بالنسبة لكتابها “منامات صويف” فهو مجموعة من الرسديات املتقطعة يف سياق 
متصل بلغة صوفية ترسد عربها الصور الواردة يف املنامات، تقرتب لغة “منامات 
هذه  تتاموج  حيث  والخطاب  التقريرية  يف  أحياناً  وتغيب  الشعرية  من  صويف” 
اللغة بني رسائلها املتخيلة لبولس وأحالمها عن الربات السابقات وهواجس اإلماء 
الحرب والرسائل  إىل األب والروح  املحققة يف وقوع  املنامات  املضطهدات؛ إىل 

القدس.

• يف البدِء ما الذي حملِك إىل الكتابِة هل مثة هاجس أو لجوء طارئ؟ 

يف الحقيقة مل يكن لجوءاً طارئاً أبداً، لقد كان للتنشئة دور يف تصوير الكتابة يل 
عندما كنت طفلة عىل أنها مرآة الوجدان والوجد العميقني، والشكل الذي نلج فيه 
العامل األرحب بكل الجامل وصفاء الذهن وإبداع املخيلة ونقاء الرسيرة. اتخذت 
من الكتابة أداة للتعبري يف عمر مبكر فكانت جزءاً ال يتجزأ من صنعي كإنسان 
فلم أعرف التأثر أو التأثري بها يف مراحل متقدمة من حيايت وإمنا يف مرحلة الطفولة 

املتوسطة بني سني العرش سنوات واإلثني عرش عاماً.

• أين تضعني تجربتِك وسط تجارِب الشباِب وما الذي مييزِك عن مجايليك؟

أعتقد و ليس اعتقاداً مطلقاً إنها تجربة تتخطى مرحلة التجريب والتقليد ومحاولة 
اثبات الحضور ألنها ال تلوي عىل اثبات املوهبة حيث أنها تَُعدُّ بناء عىل رأي عدد 
من النقاد الجادين أنها تجربة وجدت هويتها الراسخة منذ زمن لكنها مل تخرج 
التي  الجزالة  أنها  القول  فأستطيع  مييزين  ما  أما  الضوء.   كامل  إىل  بكاملها  بعد 
أدخلها بعفوية مطلقة يف النصوص التي قد تأخذ من حيث البناء شكالً حداثًيا، يف 
الحني الذي مل تعد به الجزالًة أمراً محبذا يف النصوص الحداثية، إال أنني مل أمتكن 
من عزلها يف مراحل معينة من تجربة الكتابة رغم املحاوالت العديدة، ومل أعد 
أريد التخيل عن الجزالة ألين أجد فيها معظم األحيان ما يلبي هويتي األصلية يف 
التعبري، كام أن توظيف استخدامها يف اللغة الصوفية التي أكتب بها أحيانا بعض 

الرسديات والنصوص يكسب النص باعتباري هويته الخاصة به.
 

• ما الذي تعنيه لك الكتابُة و ما الذي استفدتِه من العوامِل األخرى؟

أستسهل  ال  لذلك  والنور  السالم  عوامل  إىل  فعيل  نفاذ  هي  يل  بالنسبة  الكتابة 
إمساك القلم كام أين ال أستهيبه. أما ما الذي أفدته من العوامل األخرى فهو النسغ 
اإلنسان  إمكانات  البكر ويف  الطبيعة  يف  املوجود  الجامل  يدفعه  الذي  الشعوري 
بقدرة  األويل  تصويره  فالخلق يف  وإدراكنا.  وعينا وشعورنا  ليبثه يف  الالمحدودة 
خالق أو املكرر بقدرة انسان هو رافد لكل عامل من العوامل املتصلة متاما ببعضها.

• ما هو طموحِك ككاتبٍة فضالً عن طموحِك كامرأة؟

طموحي ككاتبة أن أمتكن يوماً ما من اإلفادة عن طريق ترك ما يتعلق بخصوصية 
تجربتي الروحية أو الفكرية أو اإلنسانية كامرأة تتعامل مع ما تتعامل معه املرأة 
العربية يف الزمان واملكان اللذين أحيا بهام. فال أستطيع الحقيقة فصل كوين امرأة عن 

هذا الطموح وعن رغبتي يف الفاعلية وتحقيق األثر.

ياسمين الترك:

 أسعى إلى الفاعلية 
وتحقيق األثر..

املخترب ال�ضعرياملخترب ال�ضعري

أغنية لرجل ميت أغنية لرجل ميت 
مروة أبو ضيف

شاعرة مرصية 

لرجل مات كثرياً سابقا
أغني

ألنه ليس آمثاً
غري أنه مل يفهم الحياة

و ادعى غري ذلك
ألنه كان مسكيناً

و املساكني ال يحبهم الناس
و ال تحبهم الدنيا

يخطو عيل أحزان عظيمة
بكربياء مزيف

و غري مدروس 
فيسقط

و البرئ يلقن الغرباء ألحاناً كثرية
ألنه جمع كل نصل و شظية

كل دمعة و جرح
كل قدرة عىل البكاء
يف جعبته و مىض..

هذا املقتول بجوار معصمه املهشم
ليس نسياناً

و القطران السائل عيل شج الجبهة
لَْيس محبة

لكنه حاوَل،
استقام يف وجه الكثري من التهكم و الخذالن 

و الشفقة 
حدق يف وجه غربته دون خوف

سلم عنقه للوحدة دون دمعة واحدة
و ألجل هزائم عظيمة و غربة كهذه

أغني.

على قيد انسكابعلى قيد انسكاب
نبيهة عالية
شاعرة تونسية

 

أتدىّل عارية اإلنتصاب 
من ثغر لهيب مفتول الحواس،

أمتاسك مباء أنوثتي
بتناوب االنسكاب

أستنشق ازدحاما متعرّق املسام
إىل أن يقتحمني اإلنتظار!

أتدّفق... يف حقائب املفرتقات الخاوية 
كحافة الرساب الرسمدي،

ألّف أثر الخطوات املبتورة 
بقبضة وجع تفّك أنفاس رحيل،

منهك ،حايف التجاعيد.
تتمّدد عرثات النسيان املتلفة، 

يرّقعها رذاذ يابس 
عىل عتبات ريح أجوف املالمح،

كأمطار تحرتق من امتدادها!
أتدّفق ...يف دهاليز الروائح املشنوقة 

بصفع غبار ...
تسدله بوابات أحالم 

تكرس ...ظالل األمواج الثائرة ، تارة 
و أخرى ...تعترص أظافر أرق،

متشّعب الّدم مثل كفن من خيوط السهد 
ينبش عورة الرّتاب،

يطوف بلسانه يف كّل وليمة جوع 
جنازة الورد املغتصب بغّصة الكأس.

عارية اإلنتصاب ،
أمتاسك...

تستشهد الخيبات إختناقا،
بني أعناق تطّوقها تجاذبات إحرتاق غجرّي،

تتغلعل يف عصارة شهوته 
رعشة الزبد املتجيّل تحت جلدي؛

أتقّمص لهفة اإلنعتاق 
من تحّرش انسياب بندي القصيدة 

-ترسّب كالهواء الجامح -
تبتلعني ...نشوة الغرق يف التديّل،

فترشبني نزوة اإلنسكاب!

ما أعرفه ما أعرفه 
عن الشعراء عن الشعراء 

بارغو ميدوم
شاعر سوداين 

ما أعرفه  عن   الشعراء 
هم  ينجبون  األطفال
  يف بيت كل قصيدة 

ليس  بسجناء حزينني 
هم يف حقيقة األمِر،

السيدات  عيون   من  الشعر  يكتبون   
،الوحيدات، املوحشات،  بكل دقة.

لو كنت شاعراً
أمتلك بيت قصيدة  يتسع  لألمهات 

 الصامتات
عىل  املناديل  يضعن  اللوايت  االمهات   
روؤسهن يكنسن  أكوام الزبالة  يف شوارع 

املدن  الكبرية، 
أمتلك باب  قصيدة يلوح لكل فقري ، 

أمتلك مدخل  قصيدة كاألشياء التي ليس 
لها اسم ،

أمتلك مقدمة من قصيدة تلو أخرى.
ال أحد يصدق مبوت شاعر

 الشعراء  الميوتون ، 
وال تتمزق قلوبهم  من الجروح املتكررة ..

عىل  املجروح  قلبه  حمل   شاعراً  أعرف 
املرسح  وألقى قصيدته الحزينة أيضاً،

 قال ملحبوبتِه السابقة: 
يف فمك ألف نهر من املاء .

ُيدخنني فُم ُيدخنني فُم 
أحدهم على أحدهم على 
ة العالم 

ّ
ة العالم حاف
ّ

حاف
آية مجيد

شاعرة عراقية 

أنا الغريب 
يف بلد غريب 

أفتُش عن األبواب بني وجوه الناس
يف اكوام القش 

ال أجدين إال طاولة أنتظارات 
نسيت أرجيل عنَد آخر أمل 

ال بل، أمل
ثقب املرسح وسقط دور مهم ولن يكن 

هناك تصفيق
أحاول العبور

من ضفة الخرى. 
أنا نهٌر أيضاً

لكن ال أستطيع
نسيُت أطرايف عنَد آخر أمل

من أنا؟ 
ال أعرفني 

أين أنا؟ 
ال أتذكر

ال اتذكر يشء 
كنُت طرياً سعيًدا يف السامء 

ملَ تحّولُت إىل كومة من االرقام

***
من األحمق الذي حول هيئتي إىل أنسان

أوه! 
أنسان!

ذلك الكائن املقرون منُذ الِقدم باألمل 
اه ما ابشعه!
أعيدوين أيل

أوُد الرجوع لهيئتي الحيوانية التي 
ال تفكر وال تشعر باألمل

أو أن أكون سيجارة
أنهيار  حاّفة  عىل  أحدهم  فُم  يُدخنني 

الحياة،
وأنتهي، 
أتالىش، 
أضمحُل 

كام لو أنّني مل أكن موجوًدا يوًما ما.

شجرة من نبيذشجرة من نبيذ
حمزة بارش
شاعر تشادي

ليكن يف الحسبان 
األفئدة التي التقمها الخوف 
هي التي كُرست عىل مضض 

ذلك، أنها ليس كالنملة 
التي ال تضيق ذرعا 

إذ توسع ضيقا 

ألول مرة 
ترتهل 

املدن التي كانت تنعم بالصمت 
لن تغري وجهتها 

ملجرد أن غزتها الرياح 
وحال دونها الضباب الكثيف 

ثم، لتعرث الشجرة مبياه الخريف 
إذ اتكأت، بعمود كهرباء يدندن 

ظنت جاريت، نبأ حب 
اجتاح أريض املهجورة 

منذ قرن، والصبابة تعصف يب
يف هذه البقعة الجرداء 
بعدما ألنا لها الخراب 

ميخر لباب صويف 
ألَْف حبال تشده 

عىل عجلة كثرية العطب 
تُسقى مباء منهمر 

مثل ساقية 
ترتب جردل شيخ يف وارا 

أيام تلك الليايل 

مل يكن يف الحسبان 
أن أذكر قلبي الذي اتصف بشجرة 

وافرة الظل، ليشهد 
أن كلام يفّ 

لساقية 
تأخذين مني إيّل

دون أن يلتقمها الخوف 
أو تُكرس أمام الكؤوس.

16

ُيرديني ُيرديني 
على أرض الواقععلى أرض الواقع  

مهيب املفرج
شاعر سوري 

يف الغرفة السفلية 
حيُث يُساكُنني العدم 
والظلُّ طويل كَالغياب 

مثَة جثًة لرجٍل ميت يف ذاكرِة هذا العامل
رجل يجرع النوم كمسكٍن آلآلم الواقع 

منسياً متاماً أنا عىل الرسير..
أتجول بسيارة حلمي بني شوارع التيه

أحاول العثور عىل الحياة
فيصدمني كابوس

يُرديني عىل أرض الواقع 
أنهُض مفزوعاً 

ألمسَح بقع الدم عن وجهي
فيبادلني ظل عىل املرآة 

ظل مهمش يشبُه الذين ال تروقهم
الكامريا 

يف الصور الفوتوغرافية 
رغَم انني ال أزور غريها 

يك ال أنىس مالمحي 
فتنساين مثل الجميع!

أتحسُس بخوف
وبأصاِبَع مرتجفة

مالمحي املعدومة 
أجُد أنفاً ال يشم 
أجد عيناً ال ترى 

أجد شفاهاّ ال تُتْمتم 
وال يهم؛

ترتد روحي امليتة اىل جسدي 
وأحمد الله عىل عدم زوال مالمحي 

ثَم أتساءل بحريٍة
تُرى..

مباذا تيش األصابع 
حنيَّ مُترر عىل مالمحِ الجثث ؟

تطلعاتتطلعات October 1717 تشرين األّول/ أكتوبر 2022



إنّه يشء أشبه بنسمة طيبة تهب علينا يف ظل 
أيام صعبة يعز فيها السالم النفيس والسكينة.

وعىل صفحاته تبثنا املؤلفة مشاعر قلبها وهي 
ألحيا  جمياًل  الزمان  يف  سفري  “هذا  تقول: 
وأطوف يف الوجود حًبا وهوى بقارب النور الذي 

يطوي الزمان حًبا، ويرسي مع األيام عشًقا..
حياة  الرحيل  ويف  ترتحل،  معي..  األيام  قصة   

وحضور، ويف السفر فؤاد مريد”.
هي تسافر يف قارب النور عرب العامل رشًقا وغربًا 
مارة  للقارات،  عابرة  والسهول  الجبال  بني 
ترى  املخلوقات..  بدائع  يف  متأملة  بللوديان، 
كل هذا بعني من ميسك بني أصابعه ريشة فنان 
فيعي القيمة الجاملية لكل أثر تركه األقدمون.. 
املغرب  دول  يف  اإلسالمية  الحضارة  أثر  تقتفي 
العريب، وتشتم فيها رائحة األندلس.. ثم يسجد 
موىس  الله  كلَّم  حيث  سيناء  رمال  عىل  قلبها 
املساجد  يف  وتقيم صالتها  املقدس..  الوادي  يف 
مبراكش،  “الكتبية”  كجامع  العتيقة  والجوامع 
الذي أسس يف عهد الخليفة املوحد عبداملؤمن 
نسائم  “مع  فتقول:  1147م،  عام  عيل  بن 
إىل  بنا  األذان  يعلو  يسمو،  والهوى  املغيب 
لطائف األرُسار يف كل حني وآٍن، يصدح األذان يف 
الجامع ما بني سامء وسحاب يسبح لله ويسجد 
له، وأزهار املغيب تتبسم للحبيب محمد، عليه 

أفضل الصالة والسالم يف الذهاب واإلياب”.
“آسفي”،  مدينة  عىل  متر  أيًضا  املغرب  ويف 
الفخار، فتتأمل جامل  التي تتميز بصناعة  تلك 
والتوريقات  الهندسية  والتشكيالت  األلوان 
وكأنها  فرتاها  الرتاث  من  املستوحاة  النباتية 

أوراًقا يالعبها الهواء.
“الفنا”  مسجد  ساحة  إىل  تتجه  أن  يفوتها  وال 
الشهرية يف املدينة الزرقاء.. “مراكش” البديعة. 
وتوضح لنا أن هذه الساحة، التي ال شبيه لها يف 
القريب  الفنا  بلد آخر، اشتق اسمها من جامع 
عىل  “الوليدية”  مدينة  إىل  بنا  وتحج  منها، 
شاطئ األطلنطي، وتحدثنا عن رياضة الفانتازيا 
منذ  هناك  سنويًا  متارس  التي  “التبوريدة”  أو 

وهم  الفرسان  يتبارى  وفيها  األعوام،  مئات 
وتنطلق  “البارود”  النارية  أسلحتهم  يحملون 
الخيول بفرسانها كأسنة الرماح، رمزًا الستعراض 
القوة والبطولة، واستدعاء للرتاث املغريب الكامن 
يف وعي املغاربة، كل ذلك يف حضور عدد ضخم 

من الجمهور.
الفرنيس  الفنان  أن  إىل  الكتاب  مؤلفة  وتشري   
“أوجني دي ال كروا” قد جسد هذا االحتفال يف 
القرن التاسع عرش يف أكرث من لوحة من لوحاته 

البديعة.
ومع املؤلفة، نتوجه يف املغرب أيًضا إىل مدينة 

“الصويرة” لنرتقب وصول قوارب الصيد املحملة 
نتجوا يف مدينة “املحمدية”،  الله، كام  بخريات 
تزور  حيث  و”مراكش”  البيضاء”،  “الدار  ويف 
طراز  عىل  بُنيت  التي  يوسف”،  “ابن  مدرسة 
روح  فتستحرض  األندلسية،  املغربية  العامرة 
لفن  الخشبية  التعشيقات  ثنايا  بني  من  املكان 

األرابيسك.
“الصيد  لوحة  الفنية  ذاكرتها  وتستدعي 
“محمود  الخالد  املرصي  للفنان  العجيب” 
ترى  عندما   ،1933 عام  أبدعها  التي  سعيد”، 
سوق السمك الذي تشتهر به مدينة “الصويرة” 

إىل  تتجه  ثم  األطليس،  املحيط  عىل  املطلة 
شالالت “أوزود” يف جبال “األطلس”، التي تقع 

شامل رشق “مراكش”.
“الزهرة”  وصديقتها  هي  تزور  أن  يفوتها  وال 
اسم  تحمل  “مراكش”،  جنوب  أمازيغية  قرية 
التاريخ  بعبق  تشعر  حيث  إبراهيم”،  “موالي 
يف  األزقة  يف  “نسري  فتقول:  القدم.  يف  الضارب 
األمازيغ  موسيقى  تصدح  الجبل، حيث  شعاب 
السامء،  عنان  إىل  ترسي  بأهازيج  األرجاء  يف 
زمان  من  واشتياق  وهوى  حب  رسائل  ومعها 
الرياح  تلك  مع  األجواء  يف  عبريها  تنرث  بعيد، 

املسافرة”.
وكذلك تستدعي املوسيقى يف قلبها لغة املعاين، 
وروح الصحراء التي “تأخذها من العامل املحدود 
إىل الالنهايئ.. إىل الفضاء العريض، واألفق البعيد 
وقمم  املعاين  ذرى  إىل  باإلنسان  يرسي  الذي 

الروح”.
سعدالدين  ماجدة  التشكيلية  الفنانة  وتحدثنا 
يف كتابها هذا عن الرقص وكيف يحرر اإلنسان 
يف  وتحلق  روحه  لتنطلق  الجسد  قبضة  من 
السامبا  بني رقص  “ما  األرض  بعيًدا عن  اآلفاق 
يف الربازيل، والتانجو يف األرجنتني، حيث التحرر 
األريض  البعد  من  اإلنساين..  الجسد  أرُس  من 
رقص  إىل  الروح،  إىل  املادة  من  الروحي..  إىل 
بايل وهو رقص شعائري، ورقص  “البارونج” يف 
املرسحي  األداء  فيه  ميتزج  الذي  “الكاتاكايل” 
ثم  الهند،  جنوب  يف  كرياال  يف  باألزياء  باألغنية 
رقص الهنود الحمر يف بنام، و”الدبكة” يف لبنان، 

و”الفالمنكو” يف إسبانيا”.
جبااًل  لتصعد  النور  قارب  يف  املؤلفة  وتسافر 
وتجتاز تخوم الصحاري يف رحلة العشق الفريدة، 
فتصعد جبال “القوقاز” و”األنديز” و”األطلس” 
يجسد  الذي  و”فوجي”  و”أرارات”  و”األلب” 
بالد  يف  الروحية  الحياة  يف  املهمة  املحاور  أحد 

اليابان.
“املايا”  حضارة  أحداث  مرسح  وتزور 
يف  الكاريبي  البحر  ساحل  عىل  و”كارتاهينا” 
“جارثيا  العاملي  الروايئ  بيت  لتدخل  كولومبيا، 
الكولريا”،  زمن  يف  “الحب  صاحب  ماركيز” 
الوسطى،  أمريكا  يف  بنام  قناة  إىل  تنتقل  ثم 
واألطليس.  الهادي  املحيطني  بني  ما  تربط  التي 
“فيكتوريا”  وبحرية  وجامايكا،  وكوستاريكا، 
الحدود  عىل  “إجوازو”  وشالالت  أوغندا،  يف 

الربازيلية األرجنتينية.
وتعرب بنا إىل دلتا نهر النيل يف بلدها.. مرص، بلد 
حتى  معه  لُتبحر  الصبا،  ومرتع  والطفولة  املهد 

تصل إىل منابع النيل يف شالالت أوغندا.
وتواصل املؤلفة رحلتها إىل “كرياال” جنوب رشق 
الهند لتسري يف حقول الشاي، وتبحر يف القنوات 
املائية بني أشجار جوز الهند، ثم توجه بوصلتها 
بحرية  أكرب  “قزوين،  وبحرية  “فيتنام”،  صوب 
أذربيجان،  رشق  تقع  التي  العامل،  يف  مغلقة 
يف  و”باتراس”  أرمينيا،  يف  “سيفان”  وبحرية 

اليونان.
وتستدعي املؤلفة ذكريات ارتحالها إىل الربازيل 
واألرجنتني: “مازلت يف قارب النور يف سفري إىل 
ونحن  العقبة  خليج  أعرب  واألرجنتني،  الربازيل 

سيناء  أغادر صحراء  قدم،   3100 ارتفاع حوايل  عىل 
الرشق  عٍل  من  أرى  العربية،  الجزيرة  شبه  وأقطع 
الحضارات، وأصل إىل ريو دي  مهبط األديان ومهد 
جانريو يف املغيب وأتجه إىل شاطئ كوبا كابانا عىل 
الناعمة ألنصت  الرمال  أسري عىل  األطليس،  املحيط 
بشذى  معطرة  أنفاس  املسافرة،  الرمال  نبض  إىل 
تسابيح  أوصايل،إنها  يف  ترسي  واالشتياق  الحب 

الوجود”.
تعرب  بريو،  ليام عاصمة  إىل  القاهرة  ويف رحلتها من 
فتستدعي  “أثينا”،  عٍل  من  وترى  املتوسط  البحر 
اليوناين  والفن  اإلغريقية  الحضارة  تجليات  ذاكرتها 
والفلسفة القامئة عىل أن اإلنسان هو مقياس األشياء 
عرص  فنون  جوهر  هو  أيًضا  هذا  كان  وقد  كلها، 
النهضة  يف إيطاليا يف القرنني الخامس عرش والسادس 

عرش من امليالد. 
الجزائر،  يف  “عنابة”  السحاب  فوق  من  وترى 
و”عامن” و”دمشق” و”أسوان” بجنادلها و”بافوس” 
و”نيقوسيا” وطأنقرة” وتعرب بحر “إيجة” لرتى بعني 
الحديثة،  مرص  مؤسس  باشا،  عيل  محمد  القلب 
واملعارك التي خاضها ابنه “إبراهيم باشا” ذلك الذي 
له  حفظها  فائقة  وقيادية  عسكرية  قدرات  أظهر 

التاريخ يف مكانة عالية.
وتواصل املؤلفة السري مبحاذاة الساحل اإليطايل وبحر 
مايكل  بفنانيه:  النهضة  عرص  فتتذكر  األدرياتيك، 

أنجلو، وليوناردو دافنيش، ورفائيل.
 وترى روما، يف الوسط من إيطاليا، حيث كاتدرائية 

“سان بيرتو” يف الفاتيكان.
وتبوح لنا ماجدة سعدالدين بالرس الذي أودعته بني 
دفتي كتابها قائلة: “أسري قد غمرين العشق، طوفني 
الهوى، رُسى يب الشوق يف َسَفر الوجود، ما بني بحر 
حب  ملكني  قد  وسامء،  وأرض  وواد،  وجبل  ونهر، 
السفر والرتحال من بعيد زمان، أجوب بالًدا وأبحث 
عن مدارات الوجود، عن املعرفة، عن الحقيقة، عن 

ذايت.. من أنا؟ من أكون؟”
وتختار املؤلفة بعناية بعض آيات من القرآن الكريم 
لآليات  اختيارها  ويأيت  بعناية،  النص  بها  لتويش 

يحمل بعض الدالالت ويُكمل املعنى املراد.
كام تتزين أيًضا صفحات الكتاب ببعض األشعار التي 
جامل  لُتكمل  وتأيت  املختلفة  املواقف  مع  تتاميش 

النرث بشعر بديع.

مسافرة أنا يف معراج العشق والهوى
أطوف عىل دياري
يا ديار الصبا: أويب

سالم عىل ديار كنت يوما أسكنها
سالم عىل نسيم يف الفؤاد علياًل

يا نسائم الصبا: عودي
عندما تنتهي من قراءة “َسَفر الوجود” ستجد نفسك 
يف حالة من الهيام.. وكأنك تحلق يف ساموات األنوار.. 
يف “حرضة” ذكر تلهج فيها األلسن بذكر الله. فامجدة 
سعدالدين أرادت أن يكون هذا الكتاب صالة تناجي 
والجامل،  والخري  والحق  النور  وتبحث عن  ربها  بها 
يف  الكون..  ثنايا  بني  من  يفيض  وجدته  رحلتها  ويف 
حبات رمال الصحراء،.. يف أعشاش الطيور عىل قمم 
من  تنساب  التي  الوضوء  ماء  قطرات  بني  الجبال.. 
بني أصابعها.. بني جزيئات الهواء والسحب السيارة.. 
الرتاث  يف  والشجر..  الحجر  يف  املحيط..  أعامق  يف 
اإلنساين الذي يعرب عن عمران اإلنسان لألرض التي 

استخلفه الله فيها.
لله ويأخذ  الكون كله يسبح  أن  النهاية تجد   ففي 

بيدها إىل طريق األنوار.
أجتاز  الحرية،  تدركني  السفر  منازل  يف  زلت  “ما 
البحر والنهر، وأطوف بالجبل والوادي ألدرك حدائق 

املعرفة وذخائر الحكمة”.
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يف  رحلتها  رحاب  يف  سعدالدين  ماجدة  املرصية  التشكيلية  الفنانة  بنا  تطوف 
مدارات النور والعشق اإللهي يف كتابها األحدث “َسَفر الوجود”، وهو يحمل بني 
طياته من روحها وشغفها الكثري؛ فقليلة هي املؤلفات الحديثة التي تحمل فكًرا 
فلسفًيا ورؤى فًنية عميقة، وال عجب ففن الرسم يرقق املشاعر ويُصفي النفوس. 
فنحن يف هذا الكتاب نُحلق مع املبدعة بني الساموات واألرض يف رحلة البحث 
التي  البرشية  الكون بهجة رغم الرشور  التي متأل  الربانية  عن األنوار واأللطاف 

تحدق بنا.
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عندما ُسئل هيمنغواي عن الكتابة قال: “ليست الكتابة 
اآللة  أمام  تجلس  أن  سوى  عليك  ما  الصعب،  باألمر 
الكاتبة وتبدأ بالنزيف”. قارئًة، كنت ال أرى من اإلجابة 
إال جزءها األّول. لكن كاتبًة أصبحت ال أرى من اإلجابة 
إال جزءها األخري: النزيف. فكيف كان املرور من شغف 

القراءة إىل “نزيف” الكتابة؟

بدأ شغف قراءة الرواية يستبّد يب مراهقًة. ومع الزمن تحّولُت 
من قارئة َمْرِويٍّ لها، تقنع برتف التلّقي، إىل قارئة تتفاعل وتفكّر. 
كان الفضول يسكنني مع كل رواية فأتحّول إىل “باندورا” أفتح 
صناديق النصوص التي يُْحِكم الكاتب إغالقها وأْخِرج محتوياتها، 
وراء  الرّس  هو  فام  روبيك.  مكّعب  مثل  ترتيبها  وأعيد  أبعرثها 
هذا الشغف؟ هل ألّن “الرواية هي  األقدر عىل استنطاق وضع 
الشعوب والتعبري عنهم وعن أحالمهم”؟ )األستاذ عبد الرحامن 
التي  املمتعة  التعويضات  أكرب  من  “واحدة  ألنها  أو  منيف(. 
استطاع اإلنسان أن يبتكرها”؟ )كولون ولسن()1(. ال أدري.. كل 
ما أدريه هو أين استسلمت ورضيت بالرواية إدمانا أليّن أعتربها 
مثل الكائن الحّي تتنفس وتتحرّك وتتطّور فتحايك واقعنا أحيانا 
وأحالمنا أحيانا أخرى. كأنها حياة موازية أو لعلها حياتنا لكن 

بشكل أكرث وضوحا أو أكرث جموحا. 
كثرية هي تلك الروايات التي سحرتني وعلّمتني. سافرت معها 
ثقافات وأماكن وأزمانا مختلفة. أحببت  واكتشفت من خاللها 
ونقمُت وغرّيُت وتغرّيُت من خالل كل رواية قرأتها. ولكّن رواية 
الشامل”  إىل  الهجرة  “موسم  صالح”  “الطيب  الكبري  األديب 
تحتّل الصدارة يف قلبي وعقيل، ألّن فيها شخصّيًة حملُتها معي 
نساء مصطفى  آخر  بنت محمود،  لسنوات: حسناء  يف وجداين 

سعيد بطل الرواية.
كأين  املوت.  حّتى  أحببنه  حياته  يف  مررن  اللوايت  النساء  كل 

بالطيب صالح خلقه ليكون شهريار روايته. 
املتخفّية  قوتها  وأحببُت  محمود  بنت  بحسناء  تعلقُت  كقارئة، 
بغالف من النعومة. حّتى أين كنت أشّم رائحة الحّناء تفوح من 

كفيها املخّضبتني فأنتيش )مثل البطل السارد املفتون بها(.  
هذا  ترويض  من  تتمكن  التي  شهرزاد،  تكون  أن  متنيُت 
“الشهريار” )مصطفى سعيد( - ولو بعد ألف ليلة وليلة- فتفوز 
بحياتها. ولكّن الطيب صالح “خذلني” بأن جعلها تدفع حياتها 
محمود  بنت  حسناء  بقيت  القبيلة.  أعراف  عىل  لتمرّدها  مثنا 

غّصة تؤّرقني ألين عجزُت - كقارئة -عىل إنصافها والثأر لها.
دفعتني  التي  األسباب  أحد  هو  هذا  العجز  إحساس  ولعل 

للكتابة يف ما بعد.
اتبعُت نصيحة “همنغواي”:  الكتابة،  العزم عىل  عندما عقدُت 
الرواية  فكانت  بالنزيف،  وبدأت  الكاتبة  اآللة  أمام  جلسُت 
األوىل، كتارسيس. ثّم الرواية الثانية “َحْب املْلوْك”. ومنذ سنة 
“نزفُت” الرواية الثالثة “ثورة الشك”. ويبدو أّن بعضا من روح 
حسناء بنت محمود حلّت بجسد كل بطلة من بطالت روايايت 
الثالث. ولكن يف “ثورة الشك” أكاد أجزم أّن روحا أخرى حلّت 
أيضا بجسد بطلتي “رحمة الهاين”، إنها روح “أم كلثوم”، الفّنانُة 
واإلنسانُة. فنانًة، هي عظيمة ال يكاد يختلف اثنان حول صوتها 
متمرّدًة  العادة”  “فوق  امرأة  كانت  فقد  انسانًة  أّما  وأغانيها. 
عىل أعراف مجتمع كان يتلّمس طريقه للتحّرر واالنفتاح ببطء 

)نتحدث عن مرص يف عرشينات القرن املايض(. يكفي أنها بدأت 
تغّني متخفّيًة يف ثياب صبيٍّ قبل أن تتحّرر وتعلن أنوثتها. وهذا 
يذكّرنا بكاتبات كتنب متخفّيات وراء أسامء كأيّن باملرأة املبدعة 
تحت  أنوثتها  إىل طمس  أحيانا  تضطّر   – املبدعة  غري  وحتى   -

سطوة القبيلة(. 
الرواية..  يف  وتتقاطع  تتآلف  عنارص  كلثوم  وأم  والشّك  الثورة 

فهل كان ميكن أن أختار لها عنوانا آخر غري “ثورة الشك”؟
الرواية ترصد سرية امرأة، )وجزًء من سرية وطن(. “رحمة الهاين” 
بدأت حياتها مرتبكة إىل درجة االنهزام، متعرّثة وتائهة لدرجة 
مترّدها  فأعلنت  الثورة  ساعة  أزفت  حتى  واالنكسار.  السقوط 
بصدق،  أحّبها  رجل  يد  يف  يدها  ذاتها. وضعت  مع  وتصالحت 
فمنحها الحياة. هو فنان مسكون بالحريّة َحَمل قفصا وحاممة 
وَعلاَم يف قلب شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم 14 جانفي 
صورة  )وهي  الحاممة  رُساح  وأطلق  القفص  باب  فتح   .2011
حقيقّية من يوميات الثورة التونسية كانت قادحا استلهمُت منه 
بداية أحداث الرواية(. “أحمد الرشايطي” )بطل الرواية( أطلق 
مع الحاممة رُساح تونس )رمزيا( ورُساح رحمة، ليبدآ معا رحلة 

الحب والثورة والشّك.
واللذيذة.  الشاقة  الرحلة  هذه  يف  معهام  سافرُت  كروائّية، 
ووجدتني أرصد جزء من تاريخ تونس الحديث دون أن أغرق 
يف التأريخ، بل كان الزمان واملكان إطارا تتحرك يف الشخصيات 
وتدور فيه األحداث. فالروايئ “يراقب ويرصد ويجمع ثّم يسّجل 
حالته  يف  املجتمع  يقرأ  أن  يستطيع  الذي  الحرارة  ميزان  مثل 

الحقيقّية ويقّدر االحتامالت”.
وضعُت ثأري لحسناء بنت محمود نصب عينّي وأطلقت العنان 
لخيايل ولكن كل ما حدث يف الواقع أثّر عىل روايتي رغام عّني. 

لدرجة أن كتابة النهاية تحّول إىل عبء.
البطلة  لسان  عىل   - اعرتفُت  الرواية  من  األخرية  الصفحة  يف 
الساردة- بأين “توقفت عن الكتابة ونضب حريف عندما اختلط 

الحرب بالدم وتحّولت ثوريت النقّية إىل ثورة شّك”.
مل أعد أدري هل أرّص عىل الثأر لحسناء بنت محمود “فأُنِجَح” 
ثورَة “وريثتها” رحمة رغم أن الشّك بدأ يترّسب إىل عقيل؟ أو 
تائها  بطله  تاركا  انسحَب  الذي  صالح”  “الطيب  خطوات  أتّبع 

وسط النهر بني الضفة الجنوبّية والضفة الشاملية ؟ 
يبدو أّن القارئة القابعة داخيل التي ال تكتفي بدور املروّي لها 
وترفض ترف النهايات الجاهزة هي من حسمْت األمر وفرضْت 
عيّل كروائية خيارها. تركت النهاية مفتوحة وانسحبُت بعد أن 
سلّمُت روايتي للقارئ ليختار النهاية التي يشتهيها. ليس ُجبنا 
أو عجزا، بل فعلُت ذلك وأنا أدرك متاما أين أمنح للقارئ الفرصَة 
ليفكَّر ولعلّه يجلُس أمام الحاسوب ويبدأَ بالنزيف.)فيتحّول إىل 
كاتب(. أقول عىل لسان البطلة الساردة يف آخر فقرة من الرواية: 
“أنا مل أخذل قّرايئ، بل حاولت أن أحجب عنهم هول ما رأيت. 
تحاملت عىل جرحي وسلّمتهم قلمي لينهوا ما بدأته ويختاروا 

بأنفسهم مصري أحمد ورحمة”.
عندما تحّل روح “حسناء بنت محمود” بجسد “رحمة الهاين” 
و”َحْب  “كتارسيس”  داخلها  تحمل  “ماتريوشكا”  إىل  تتحّوالن 

املْلوْك” وثورة الشّك” ونصوصا أخرى قادمة عىل مهل.
                        

التمرد والتصالح مع الذات
�ضهادة�ضهادة

تونس-  والتوزيع-  للنرش  سوتيميديا  دار  الرواية-  فن  الرياحي:  كامل   )1(
الطبعة األوىل -2019 صفحة 11.

حنان جّنان
روائية تونسية

شرق  جنوب  “كيراال”  إلى  رحلتها  المؤلفة  تواصل 
الهند لتسير في حقول الشاي، وتبحر في القنوات 

المائية بين أشجار جوز الهند،
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كل  ويف  املطبوعات،  من  العديد  لها  صدرت 
للقبيلة،  للمجتمع  رسالة،  لها  كانت  قصيدة 
لصديقي  عناوين  خمسة  فتاة،  ألنني  منها: 

البحر، ولو بعد حني. 

مع  تعاملِت  كيف  والحرب”،  “انا  مذكراتك   •
زلنا  وما  كبريين  ووجع  بقسوة  رافقتنا  حروب 
ننتقل من أزمة اىل أزمة، كيف واجهت حربك 

مع مجتمع مدينتك أّواًل؟

قبل  عرفتها  الحرب  كلمة  الشديد  األسف  مع 
صحوُت  فقد  السالم،  كلمة  عىل  اتعرف  أن 
ويافطات  املدافع،  أصوات  عىل  طفولتي  من 
عىل  تتناوب  التي  املدن  وأسامء   ، الشهداء 
احتاللها الجيوش، ومل يكن بإمكاين حينها سوى 
ان أعيش تفاصيل تلك الحرب من خالل ما  أرى 
قتال،  جبهة  يف  جندي  وكأنني  واحس،  واسمع 
بواسطة  بيوتنا  إىل  الحرب بوصولها  تكتِف  فلم 
كلام  وجوهنا  يف  املذيع  يطّشها  التي  األخبار 
تلك  تفاصيل  زحفْت  بل  التلفاز،  جهاز  فتحنا 
وموضوعات  مدارسنا  اىل  ومفرداتها  الحرب 
للكتابة عنها  اليومية، وهذا ما دفعني  دروسنا 
شكل  عىل  النتيجة  وجاءت  منها،  أتخلص  يك 
باللغة  سيظهر  الذي  والحرب”  “أنا  كتاب 

اإلنكليزية عىل موقع األمازون قريبا .

عّدو  لغات  اىل  ترجمت  “حجاب”  قصيدتك   •
الشهرية،  االدبية   Sharad مجلة  يف  ونرشت 

كيف كانت اجواء القصيدة وظروف كتابتها؟

يف  محجبة  مسلمة  امرأة  أية  تسري  حني 
نظرات  من  تفلْت  أن  ميكنها  ال  أمريكا  شوارع 
االستهجان التي يرمقها بها املارة من الجنسني، 
كّون الحجاب هو املوضوع املغاير والطارئ عىل 
ذلك  رؤية  ترتك  ما  فكثرياً  األمرييك،  املجتمع 
ويف  االخرين،  لدى  عديدة  تساؤالت  الحجاب 
الخوف كّونه  كثري من األحيان يستدعي صورة 
عليه،  وتدل  إلرهاب  متثل  عالمة  بعضهم  لدى 

فقد  الشعر،  تكتب  محجبة  امرأة  إنني  ومبا 
دافعُت عن الحجاب بطريقتي أنا،  ألن الشعر 
هنا مسموع من قبل جمهور واسع، وإن الشاعر 
تُنسب له بقوة القصيدة التي يقولها، والقصيدة 
هنا ليس كالم انفعايل آين رُسعان ما يتالىش بعد 
القصيدة  ذلك  العكس من  بل عىل  قوله مبدة، 
ورائها،  تكمن  التي  الرسالة  بخلود  خالدة  هنا 
كمحاولة  القصيدة  هذه  كتابة  جاءْت  وقد 
التي  الخاطئة  الصورة  تلك  لتغري  مني  بسيطة 
عن  املغرضة  االعالم  وسائل  من  بعض  كونتها 
باللغة  القصيدة   لهذه  كتابتي  وبعد  الحجاب، 
اإلنكليزية ونرشها يف أكرث من مجلة، بدأ القارئ 
شاعر  من  أكرث  وطلب  بها،  يعجب   الغريب 
تُرجمْت  فقد  لذا  لغته،  اىل  ترجمتها  ومرتجم 
اللغة  اىل  ترُتجم  واالن  والصينية  االسبانية  اىل 

النيبالية.
 

• هل تؤيدين الرأي الذي يؤكد عىل أهمية أن 
لينقل  ادواته  من  متمكنا  الشعر  مرتجم  يكون 

روح النص بأمانة؟

مبا إن الرتجمة األدبية عمل ابداعي يقف باملثل 
َمْن  يكون  أن  فالبد   ، أديب  نص  أي  كتابة  مع 
الشعري شاعراً، والبد  النص  ترجمة  يعمل عىل 
َمْن يرتجم النص الرسدي سارداً جيداً  أن يكون 
مقبوالً  نصاً  املرتجم  ينتج  لن  ذلك  ،ودون  أيضاً 
من قبل القراء، والحق أقول أن الرتجمة األدبية 
كلمة  تقف  فقد  الرتجمة،  أنواع  أصعب  من 
واحدة عائقاً دون اكتامل جاملية النص املرتجم، 
والخربة  األدوات  اىل  يحتاج  ال  فاملرتجم  لذا 
ذلك  قبل  يحتاج  بل  الرتجمة فقط،  والدربة يف 

كلّه اىل موهبة.
  

املحلية  الشعرية  للمسابقات  تنظرين  كيف   •
والعربية؟

يف بداية حيايت األدبية كنُت متحمسة للمشاركة 
سواء  أنواعها،  مبختلف  األدبية  املسابقات  يف 

لله  والحمد  الشعر،  يف  أو  الرسد  يف  أكانت 
مسرييت األدبية حافلة بالكثري من الجوائز املهمة 
منصة  من  تحولت  خربيت  بحكم  االن  لكني   ،
املتسابق اىل مقعد املَحكم، وال أقصد يف العراق 
وال يف الوطن العريب وإمنا يف أمريكا، فقد كنت 
واحدة من املحكمني ولعامني متتالني يف جائزة 
مختلف  من  شعراء  بها  ساهم  عاملية  شعرية 
من  واحد  مع  قمُت  أيام  وقبل  العامل،  دول 
شعرية  مسابقة  بتحكيم  االكادمييني  األساتذة 
والية  يف  “كامدن”  جامعة  يف  أقيمت  للطلبة 
من  صار  قناعة  اىل  وصلُت  برصاحة  نيوجريس، 
لرحمة  اترك نيص  أن  بالنسبة يل  معها  املخيف 
إنني ال أخفيِك رُساً أخىش  التحكيم، كام  ذائقة 
من عدم املصداقية لدى بعض من أعضاء لجان 

تحكيم هذه املسابقات.
 

• هل كان للعائلة اثر ودور يف تعلقك بالكتابة؟ 

خربته  من  أيب  لنا  يقّصها  كان  التي  الحكايات 
لنا  تحكيها  كانت  التي  واألساطري  الحياتية، 
جديت من املوروث واملخزون الشعبي، أسهمْت 
بشكل وبآخر يف توسع مدارك مخيلتي أوال، ثم 
ما  مفردات  بتحويل  الحلم  من  حالة  استدعْت 
أعيشه واسمعه اىل يشء ملموس كتابياً ،وحدث 
املرحلة  من  نجحُت  أن  فبعد  بالفعل  هذا 
جمهور  عندي  صار  املتوسطة،  اىل  االبتدائية 
صغري من أفراد عائلتي يستمع وينتقد ويناقش 
ما أكتب ، وكثرياً ما أجد من يختلف معي يف ما 
ال  لكنني  املكتوب،  بساطة  من  بالرغم  أطرحه 
إن واحد من أفراد عائلتي عارض  أتذكر مطلقاً 
بفكرة  مرحباً  كان  فالجميع  أعرتض طريقي،  أو 
الكتابة والنرش كونها كانت وملا تزل هواية ليس 
أكرث، خصوصاً  وإنها مل ولن تتعارض مع مرسيت 
املهنية التي قضيُت جلّها يف الدراسة والتدريس.  

لصالحك؟  الغربة، كيف وظفتيها  تجربتك يف   •
كشاعرة وانسانة، وهل تفكرين بكتابة قصة او 

رواية توثقني بها هذه التجربة؟

حينام ينتقل املبدع من مكانه الذي ولد وعاش 
به جّل حياته اىل مكان آخر يختلف كلياً عن ما 
هو مألوف لديه،  عليه أن يبني له من جديد 
األدب فعليه  حياة أخرى، وخصوصاً يف مضامر 
إال  يقرأون  ال  الغرب  ألن  الصفر،  من  يبدأ  أن 
ما يصل إليهم مرتجامً بلغتهم، واألديب العراقي 
عىل سبيل املثال ال ميكن أن يبقى محافظاً عىل  
بريق أسمه إال إذا كتب بلغة البلد لذي يسكنه، 
أو يقوم برتجمة اعامله اىل لغة ذلك البلد، وهذا 
أنا ففي عام 2012 ترجمت قصائدي  ما فعلته 
وقصيص اىل اللغة اإلنكليزية من قبل العديد من 
املرتجمني العراقيني واألمريكان، وبعدها بعامني 
رصُت أكتب الشعر بتلك اللغة، أما فكرة تحويل 
تجربتي هذه اىل قصة أو رواية فهي فكرة جيدة 
من   ، ما  يوماً  خوضها  عىل  سأقدم  ورمبا  فعالً، 

يدري! 

التي  ادواتك  ماهي  صعبة،  لألطفال  الكتابة   •
امام  تحدي  كان  وهل  لهم؟  للكتابة  اعانتك 

نفسك كشاعرة؟

الكتابة لألطفال تجربة رائعة بروعة ضحكاتهم،  
مرحلة  يف  يبقى  ان  عليه  لألطفال  يكتب  ومن 
كلامته  توصيل  يستطيع  حتى  الطفولة شعورياً 
لهم بطريقة تجعلهم يتفاعلون مع تلك الكلامت 
أعامرهم،  يقارب  طفل  من  صادرة  وكإنها 
فحينام كتبُت قصائد مجموعة )حارس االحالم( 
ومرسحية )القطار انه القطار( كنُت أكتب بلغة 
بعد  تصحو  مل  التي  الصغرية  فليحة  واحاسيس 
من طفولتها، وأهم األدوات التي استخدمها حني 

الكتابة للطفل هو الصدق مع نفيس.  

ألغلب  مرجع  وهي  عريقة  مدينة  النجف   •
البيئة  أثرت  كيف  وخارجه،  العراق  من  األدباء 

النجفية يف خلق الشاعرة الثائرة عىل املألوف؟
مدينتي النجف كانت األرض األوىل التي ولدْت 
فيها أول حرويف، غري إنني مل أنحدر من أصول 
أرُسة تنتمي للشعر أو متتد إليه بصلة  كغالبية 

حاورتها: حذام يوسف طاهر
 

شاعرة ناعمة وقوية، تكتب عن املرأة ويومياتها مبحبة. بدأت القراءة مبكرا، لتختط لنفسها حياة 
بصمتها  املتقلبة، صنعت  البلد  لظروف  وال  املتزمته  املدينة  لظروف  تستسلم  مل  اختيارها.  من 
املتميزة يف القصيدة. أنّها الشاعرة فليحة حسن، أّول امرأة يف مدينة النجف تنرش كتابًا شعريًا 
وتدير تحرير مجلة “بانيقيا” الصادرة عن اتحاد أدباء النجف. نحاورها هنا عن مسريتها  الحاشدة 
  .A Dream Guard ”منذ أّول قصيدة لها، حتى كتابها باللغة اإلنكليزية لألطفال “حارس األحالم

تقبله  يتم  مل  كشاعرة  بها  ظهوري  فإن  لذا  النجف،  يف  الشعراء 
بسهولة، ومل يتم الرتحيب يب بينهم ببساطة ، فلو إنني ولدُت ألب 
شاعر لكان األمر قد أختلف متاماً ، وأنا أتذكر متاماً كيف كان أسمي 
يُخاط مع اقداح الشاي يف املقاهي وامللتقيات األدبية حينها،  لكنني 
آنذاك   النجفي  الشعري  املشهد  مع  وتعاملُت  ملوهبتي،  أخلصُت 
وكأنني جزء من نسيجه األديب ، حتى صار عىل الباحث أو الدارس 
إذا ما أراد أن يكتب عن هذا املشهد أو يدرسه عليه إن ال يتخطى 
كتابايت، ومع إنني أعرف إن مغنية الحي ال تٌطرب مع ما تحمله من 
رقي وعذوبة صوت ، لذا فإنني واصلُت الكتابة وملا أزل، فمن يدري 

علّه يكون يل يف يوم ما شأن يف االبداع كبري!  

• كيف تعالجني )التناقض واالشيزوفرينيا( التي تسيطرعىل طريقة 
تفكري الرجل املثقف واملشتغل باألدب وطريقة تعاطيه مع نتاجات 

املرأة االدبية والفكرية؟

فكرة التناقض التي تسيطر عىل عقلية املفكر او املثقف الذكر يف 
تعامله مع املرأة املبدعة  ليسْت فكرة جديدة أبداً، فقد تعاملت 
الفلسفات القدمية مع املرأة كموضوع ال كذات ،ومتسك الكثري من 
سبيل  فعىل   ، املرأة  يف  النقص  تدعي  التي  باالعتقادات  املفكرين 
وان  ناقصون،  رجال  النساء  “إن  أرسطو  اعتقد  الحرص  ال  املثال 
وظيفة املرأة تقترص عىل التناسل أسوة بالحيوانات”، كام تبنى جان 
جاك روسو الرأي القائل “إن املجتمع سوف ينهار إن مل ترتبَّ النساء 
النساء  إن  أما فرويد  فكان يرى  الذكور”.  الصغر عىل طاعة  منذ 
كائنات أدىن من الرجل بسبب نقص تركيبهن البيولوجي، أما كانط  
فقد ذهب اىل القول بإن النساء غري قادرات عىل إن يكنَّ أشخاصاً 
إن  يرى  وهو  العقل  عىل  تعتمد  األخالق  كّون  كاملني،  أخالقيني 
النساء ناقصات عقلياً، ومثل هذا االعتقاد ملا يزل موجوداً يف إذهان 
الكثري من األدباء واملثقفني مع األسف الشديد، مع ذلك عىل املرأة 
املبدعة أن تتعامل مع هذه األفكار السيئة وكإنها غري موجودة أواًل، 
حتى ال تتأثر بها مسريتها اإلبداعية سلباً، وإن ال يكون تعاملها مع 

املبدع الرجل كتابع ومتبوع ثانياً.
 

• برأيك هل يخضع الناقد العراقي لباب املجامالت يف كتاباته؟

وصار  مصداقيته،  عنرص  فقد  املجاملة  منطق  اىل  النقد  خضع  إذا 
بوك  الفيس  صفحات  عىل  بعظهم  يرتكها  التي  بالتعليقات  أشبه 
عىل  يختلط  ثم  ومن  املكتوب،  البوست  يقرأون  ان  قبل  حتى 
املطروحة،  األدبية  النصوص  يف  عدمه  من  الجيد  معرفة  القارئ 
وكّون النقد يف واحدة من أهدافه تقريب األفكار البعيدة وتوضيح 
غموض النصوص األدبية، لذا عىل الناقد أن ال يخضع النّص الذي 
يدرسه باإلكراه اىل النظرية التي يتبناه هو، وإن ال يحاول أن يلّوي 
عنق النص املدروس يك يجعله ينطبق عىل مفردات تلك النظرية، 
لها  سمحْت   التي  النصوص  من  الهائل  الكم  خضم  يف  وبرصاحة 
وسائل التواصل االجتامعي بالظهور واالنتشار والتي ال متت لإلبداع 
الحقيقي بصلة رصّنا بحاجة ماسة اىل نقد منطقي يؤرش لنا عىل ما 

يستحق القراءة من عدمه.

• ماهي الخطوة القادمة للشاعرة والكاتبة فليحة حسن؟

يأخذ  أراه  الذي  العمل  ساعات  ،وامتداد  الزمن  إيقاع  تسارع  مع 
املشاريع  من  الكثري  لدّي  ليس  إنني  أقول  أن  أستطيع  وقتي  جلَّ 
األدبية ، أنا فقط أخطط لكتابة رواية، كام إنني انتهيْت من وضع 
ـ  ملجموعة شعرية  الغالف  ـ مبا يف ذلك صورة  النهائية  الخطوط 
باللغة اإلنكليزية، وانتظر فرصة مناسبة لتقدميها اىل جامعة أو دار 

نرش لطباعتها. 

المرأة  مع  القديمة  الفلسفات  تعاملت  لقد 
كموضوع ال كذات ،وتمسك الكثير من المفكرين 

باالعتقادات التي تدعي النقص في المرأة
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الشاعرة فليحة حسن

صحوت من طفولتي على أصوات 
المدافع ويافطات الشهداء  

األديب العراقي على سبيل المثال ال يمكن 
 على  بريق أسمه إال إذا 

ً
أن يبقى محافظا

ترجم 
ُ
وت فيه  يقيم  لذي  البلد  بلغة  كتب 

اعماله الى لغة ذلك البلد

ليس بعد اآلن 

تتساقط تويجات أزهاٍر
ببطء وموت

تحت أنظار القمر الخريفي األحمر،
هكذا ترحل أمايل،

غري آبهٍة بزخرفة قربك املجهول. 

بهدوٍء شديد
تستلقي أحالمي،

كضفِة مياه
يف غابات األشجار املعتمة

تنىس حمل أسمك إىل اليابسة؛
إىل النسيان والشفقة. 

تطوي الشفقة نفسها 
عىل فم رجٍل قديم؛

كان لديه أسناٍن معي.
ويا لها من مأساة 

أال أشفق عليه.

الرجل 

هنا.. يف هذه الغرفة املعتمة
النافذة مغلقة

وستائرها األجورانية مُتدد الضوء
بحذٍق و رقٍة

تشبه يديك قبل املضاجعة. 

هنا.. عىل غطاء العدسات الالصقة
وجدُت صورًة للبظر

ولجميع ما يقطن عندك ُهناك.
وصلت متأخرة ولكنها طويلة

تشبه فجُر الشتاء. 

هنا.. عند هذه املرآة التي ال تتغري؛
تحتال عيّل ألكون بني يديك

بأمتعاض وغري راغٍب،
بينام يف وقٍت ماض
حني كُنت أنا الُحب

وأنت الشجاع الذي أُطيح بك،
كُنت ترتجف من أجيل!

سلسلة 

كُوين مخملية ناعمة
إمنحي النعومة لليوم،
حبي الحقيقي يقرتب
أيتها الشمس املرُتبة. 

أنظري إلينا،
ريص أشعتِك الذهبية

وأرشقي.

لنّيِ معنا 
كوين ناعمة كالحرير

 أيتها الرياح،
حبي الحقيقي يتكلم. 

أحميل الطيور وحناجرها الفضية بعيًدا،
صوتُه الذهبي -الذي أصبو إليه- حويل. 

كُن هادئًا 
تعال بهدوٍء ُمميت،

أيها املوت. 
تعال عىل عجٍل

كفني األسود متت حياكته،
تعال هدأ قلبي

حبي الحقيقي يرحل.

ثالث قصائد ثالث قصائد 
من مايا أنجلومن مايا أنجلو

ترجمة زهراء حامد

ترجمات شعرية
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الجريء  الجديد  التاريخ  هذا  يف  غوًصا 
كتابه  بيفينز  فينسينت  يؤلف  والشامل، 
مستنًدا إىل تقاريره الثاقبة لصحيفة واشنطن 
عنها  رفعت  وثائق  ومستخدًما  بوست، 
وشهادات  أرشيفية  وأبحاثًا  مؤخًرا،  الرسية 
دولة،  عرش  اثنتي  من  جمعها  عيان  شهود 
العامل.  عرب  ميتد  مرّوع  إرث  عن  للكشف 
أجزاء  أن  يُعتقد  كان  الزمان،  من  لعقود 
النظام  إىل  بسالم  مرت  النامي  العامل  من 
املتحدة.  الواليات  تقوده  الذي  الرأساميل 
يوضح “طريقة جاكارتا” أن اإلبادة الوحشية 
لليسار األعزل كانت جزًءا أساسًيا من عقيدة 

واشنطن الشوفينية يف الحرب الباردة.

مراجعة االقتباس
غالًبا  التي  لألحداث  قويًا  بيفينز سجاًل  أنشأ 
يف  وقّدم  إندونيسيا.  يف  مشوشة  تكون  ما 
الهضم  سهل  زمنًيا  تسلساًل  هذا  املهم  كتابه 

لهذه الفرتة الدموية من تاريخ العامل.
لكن من هو فنسنت بيفينز أّواًل؟

قام  جوائز.  عىل  حائز  ومراسل  صحفي  إنّه 
جنوب  ورصاعات  وحروب  أحداث  بتغطية 
بوست،  واشنطن  صحيفة  لصالح  آسيا  رشق 
أنحاء  جميع  من  تقاريًرا  يرسل  كان  حيث 

مذبحة  إلرث  خاًصا  اهتامًما  وأوىل  املنطقة، 
سابًقا  عمل  إندونيسيا.  يف   1965 العام 
لوس  صحيفة  لصالح  الربازيل  يف  كمراسل 
أجزاء  بتغطية  أيًضا  وقام  تاميز،  أنجلوس 
كان  ذلك  وقبل  الالتينية،  أمريكا  من  قريبة 
قد عمل يف صحيفة فاينانشيال تاميز يف لندن.
راسلها  التي  األخرى  املؤسسات  بني  ومن 
وكتب لها، نيويورك تاميز، ذي أتالنتيك، ذي 
بولييس،  فورين  الجارديان،  إيكونوميست، 
إس  دي  فولها  بوكس،  أوف  ريفيو  نيويورك 
باولو، ذا نيو ريبابلك، ذي نيو إنكرييرس، ذا 

أوول ومجلة بافلر يف نيويورك. 
وأمىض  كاليفورنيا  يف  ونشأ  فينسنت  ولد 

سنوات طويلة يف جاكارتا.
عطلة  أثناء  جاكارتا”  “طريقة  كتاب  قرأت 
بذل  فقد  ذهني،  فجر  وقد  األسبوع  نهاية 
فنسنت بيفينز، املؤلف والصحفي األمرييك، 
حول  الحقائق  عن  للبحث  جبارة  جهوًدا 
املخابرات  وكالة  دعمتها  التي  ـ  االنقالبات 
الربازيل،  تشييل،  إندونيسيا،  يف  ـ  املركزية 
غواتيامال و18 دولة أخرى، من بينها نقالب 
ذكريات  وكذلك  العراق،  يف   1963 شباط 
ووقائع الناس العاديني الذين دمرت حياتهم 

األحداث. 

أن  كيف  مقنع  بشكل  بيفينز  رواية  تصف 
حوادثًا  تكن  مل  إندونيسيا  يف  االضطرابات 
يف  ملغزة  رُسيّة  خططًا  كانت  بل  منعزلة، 
املناهضة  املتحدة  الواليات  اسرتاتيجية 
تقوم  التي  الثالث،  العامل  يف  للشيوعية 
البلدان  من  أي  وقوع  عدم  من  التأكد  عىل 

املستقلة حديًثا يف أيدي السوفييت. 
الحرب  ذكريات  كانت  األول،  العامل  يف 
كوريا  حريب  من  أساًسا  تتكون  الباردة 
يتم  ما  غالًبا  النووية.  والتهديدات  وفيتنام 
وأفالم  الروايات  يف  األحداث  هذه  تصوير 
الثالث،  العامل  بالنسبة لسكان  هوليود. لكن 
تدعمها  التي  األنظمة  من  يتأىّت  الرعب  فإن 

الواليات املتحدة ويديرها عمالء لها.

حقبة سوهارتو
تلك  الكتاب  إليها  يستند  فكرة  أهم  لكن 
إندونيسيا  يف  األحداث  بإرث  املتعلقة 
 55 أكرث من  الرغم من مرور  الحالية. فعىل 
من   أكرث  قبل  الباردة  الحرب  وانتهاء  عاًما 
30 عاًما، ال يزال بإمكاين رؤية حقبة النظام 
الجديد لسوهارتو يف كل مكان. ألن الكتاب 
الفظائع  عىل  التسرت  استمرار  عن  يتحدث 
الشيوعي  الحزب  عىل  اللوم  إلقاء  واستمرار 
اللوم  وتوجيه  املدرسية،  التاريخ  كتب  يف 
وكذلك  الشيوعية،  حول  عامة  نقاشات  ألي 
بـ  االجتامعيني  النشطاء  من  العديد  وصف 

“الشيوعيني”. 

اكتشفت يف أمريكا الوسطى، ودونت فيها املعلومات عىل رشائح طويلة من الورق 
اسطوانات  يف  وُحرشت  ذلك  بعد  وطويت  الحيوانات،  جلود  أو  الصبار  ألياف  أو 
خشبية الحاميتها. ويعود تاريخها إىل العرص الكالسييك بني القرنني الثالث والثامن 
امليالدي. وكان ُيعتقد أن العديد من هذه املخطوطات تحتوي عىل معلومات فلكية، 

مخطوطات دريسدنمخطوطات دريسدن
ونصوص الماياونصوص المايا
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مجلة أمريكية تعتذر عن نشر قصة لماركيز قبل سنة من فوزه بجائزة نوبل
الطريق الثقايف ـ خاص

 The New ”مبناسبة مرور 40 عاًما عىل فوز غابرييل غارسيا ماركيز بجائزة نوبل لألدب، نرش موقع مجلة “النيويوريك
Yorker األدبية خطابًا قدميًا كان موّجًها إىل لكاتب الكبري، تعتذر فيه املجلة عن عدم نرشها لقصته “أثر دمك عىل 
الثلج”يف عام 1981. ومن الطريف أن الكاتب فاز بجائزة نوبل يف العام التايل. والقصة هى واحدة من قصص غابرييل 
من إسبانيا إىل فرنسا لقضاء شهر العسل. غارسيا ماركيز التى ترصد املشاعر اإلنسانية لشخصني هام بطال القصة، الزوج بيىل وزوجته داكونتى، أثناء خروجهام 

فوز الكاتب يون كالمان ستيفنسن بجائزة “جين مونيه” لألدب األوروبيفوز الكاتب يون كالمان ستيفنسن بجائزة “جين مونيه” لألدب األوروبي
الطريق الثقايف ـ وكاالت

أعلن األسبوع املايض عن فوز الكاتب اإليسلندي يون كاملان ستيفنسن بجائزة “جني مونيه” لألدب األورويب، عن روايته 
األخرية “غيابك ليس سوى ظلمة”. ويعد ستيفنسن من أهم الكّتاب اإليسلنديني املعارصين، تُرجمت أعامله إىل العديد من 
اللغات ونالت تقديرا ونجاحا جامهرييا ونقديا ملحوظًا. وسبق أن حصلت الرواية نفسها أيضا عىل جائزة أفضل كتاب أجنبي 
يف فرنسا للعام 2022 وهي قيد الرتجمة إىل اللغة العربية حالًيا  وستصدر قريًبا عن دار املنى. ونرشت لستيفنسن من قبل 
روايات مهمة وضخمة مثل: “بني السامء واألرض وما وراءهام”، و“األسامك ليس لها أقدام” . وأُنشئت جائزة جان مونيه 
لألدب األورويب يف العام 1995 وتبلغ قيمتها 5000 يورو، تخصص سنويًا ألحد األعامل املرتجمة إىل اللغة الفرنسية. وكانت 

جائزة العام املايض قد ُمنحت للكاتب األيرلندي دونال رايان عن روايته “يف بحر منخفض وهادئ”.

عرض: كارين فان در هاين
ترجمة: سارة محمدي

يف العام 1965، ساعدت الحكومة األمريكية الجيش اإلندونييس عىل قتل ما 
يقرب من مليون مدين بريء. كانت هذه واحدة من أهم نقاط التحول يف 
القرن العرشين، حيث قضت عىل أكرب حزب شيوعي خارج الصني واالتحاد 
السوفيتي آنذاك، وألهمت برامج إرهابية مقلدة يف بلدان بعيدة مثل الربازيل 
وجه  عىل  واسع،  نطاق  عىل  مهملة  تزال  ال  األحداث  هذه  لكن  وتشييل. 
التحديد ألن التدخالت الرسية لوكالة املخابرات املركزية كانت ناجحة للغاية.

رواية “البئر” عن الكاتب في 
محنته وحلم تأليف الكتاب األّول

صدرت قبل أيّام عن دار رُسد يف بريوت وبرتجمة 
للكاتب  “البرئ”  رواية  األشقر  إبراهيم  عيل  من 
ينتمي  الذي  أونيتي،  كارلوس  خوان  األورغوياين 

الالتينيني  الكتاب  فئة  إىل 
عىل  الظل،  يف  تواروا  الذين 
الرغم من عبقريتهم األدبية، 
كبرية  أسامء  طغيان  بسبب 
مثل  الالتيني،  األدب  عىل 
ويوسا.  والليندي  ماركيز 
نص  يف  أونتي،  ويتناول 
األزمنة  بني  الحواجز  يتجاوز 
واألمكنة، قصة حياة صحفي 

كتابه   تأليف  يقرر  العمر،  متوسط  أزمة  يعاين 
ماذا  عن  هو  محري  بسؤال  يصطدم  لكّنه  األّول، 
ويضغط  عليه  يلح  السؤال  هذا  ويظل  يكتب؟ 
نقطة  إيجاد  أجل  من  يجاهد  وهو  مخيلته  عىل 

االنطالق. 

 بال نوافذ” 
ٌ

رواية “بيت
عن سجن النساء األفغانيات

من  وبرتجمة  الكويتية  كلامت  دار  عن  صدرت 
للكاتبة  نوافذ”  بال  “بيت  رواية  الله  حرز  إميان 
متثل  التي  هاشمي،  نادية  األفغانية   - األمريكية 

صوت  أعاملها  أغلب  يف 
املعارصة  األفغانية  املرأة 
رصد  بواسطة  واملضطهدة 
يف  للنساء  الصعبة  الحياة 
وتتناول  األصيل.  بلدها 
الجديدة  روايتها  يف  هاشمي 
زيبا”،  “حّية  حياة  وقائع 
لزوجها  املخلصة  الزوجة 
واألم  عاما  عىل مدى عرشين 

يف  وتُرمى  زوجها  بقتل  زوًرا  تُتهم  التي  املُحبة 
السجن، عىل الرغم من برائتها، لتعيش حالة من 
والكفاح  والرتقب  والجسدي  النفيس  االنسحاق 

من أجل الحرية.

رواية “راعي المأوى” 
للبريطاني أنتوني ترولوب

الكويت، وضمن سلسلة   عن منشورات جدل يف 
“راعي  رواية  حديًثا  صدرت  جدل،  كالسيكيات 
املأوى” للكاتب الربيطاين أنتوين ترولوب، برتجمة 

أن  وسبق  سعد.  بني  زينب 
للرتجمة  القومي  املركز  أصدر 
يف  الصغري  “البيت  رواية 
املعروف  للكاتب  ألنجتون” 

برواياته الضخمة.
عيوٍب  بني  الرواية  وتقارن 
الطّبيعة  يف  متأّصلة  ونقائَص 
البرشيّة، بواسطة سلسلة من 
باريستشاير،  بلدة  يف  الوقائع 

املؤسسايت  الفساد  قضايا  ترولوب  فيها  ينتقد 
الذي تلعبه  الحاد  التي كانت مسترشية، والدور 
حذرة  بلغٍة  القضايا،  هذه  مثل  يف  الصحف 
التوتّر  لحظات  أكرث  يف  ومرحة حتى  هادئة  لكن 

والنزاعات بني شخوص الرواية.

  بحوث جدلية في كتب

مجتمعات متخّيلةمجتمعات متخّيلة
بين اليونان وتركيابين اليونان وتركيا

املؤلف: أمني يسم بدلك

يف العام 1923، وقعت الحكومة الرتكية، 
معاهدة حروب البلقان التي أعيد التفاوض 

بشأنها مع القوى الكربى يف ذلك الوقت. 
نصت هذه املعاهدة عىل التبادل القرسي لـ 

1.3 مليون مسيحي من األناضول إىل اليونان، 
مقابل 30 ألف مسلم يوناين. كانت الهجرة 
الجامعية التي أعقبت ذلك كارثة إنسانية.

يحاول أمني بدلك رصد هذا التحول الهائل 
يف التفكري الوطني بواسطة النصوص األدبية 

التي تناولت موضوع خسارة الهوية والذاكرة 
والصدمة التي عاىن منها كال الشعبني. وفهم 

التوترات بني الهوية الدينية والعرقية.

النارش: بلومزبري للنرش

السعر: 99 . 39 دوالر

الغالف: ورق مقوى

ESBN 9780755649068 :الرقم الدويل

قلمي جناح طائرقلمي جناح طائر
 املؤلف: مجموعة كاتبات أفغانيات

وأول مختارات من قصص قصرية لنساء 
أفغانيات تروي فيها مثانية عرش كاتبة قصًصا 

فريدة عن األرُسة والعمل والطفولة والصداقة 
والحرب والهوية الجنسية والتقاليد الثقافية. 

يذكرنا هذا الكتاب بأن لكل شخص قصة. 
القصص مهمة. وكذلك رواة القصص. الكاتبات 

األفغانيات، املطلعات واملستوحيات من 
تجاربهن الشخصية، هن أفضل من يجلب لنا 
هذه الرؤى القوية عن حياة األفغان، واألهم 

من ذلك كله، حياة النساء. حياة املرأة، 
بكلامتها الخاصة.

تقدم هذه املجموعة أصواتًا غري عادية من 
املجموعتني اللغويتني الرئيسيتني يف البالد 

)الباشتو والداري( مع قصص أصلية وحيوية 
وغري متوقعة ترُسد يف لحظة محورية من 

تاريخ أفغانستان.

 النارش: دار هاشني ـ لندن

ISBN-13: 9781529422214  :الرقم الدويل

الغالف: عادي مقوى

 السعر: 12.00 جنيًا أسرتلينيًا

وتقوميات دينية، ومعارف عن اآللهة، وأنساب الحكام، ومعلومات الخرائط، وجمع الجزية. ُخزنت العديد من هذه املخطوطات يف املعابد، 
لكّنها ُدمرت يف النهاية عىل أيدي املستكشفني اإلسبان. وبقي نظام الكتابة الوحيد الذي ُفكت شفرته هو “نصوص املايا” املدونة عىل  ورق أمايت
الذي اخرتعه شعب املايا، وتحمل الكثري من الوصايا املستوحاة من ثقافات أمريكا الوسطى والجنوبية، وقد دمر اإلسبان أغلب تلك النصوص 

أثناء االستعامر املستند إىل أسس ثقافية ودينية. 

عالوة عىل هذا مل يتم تنفيذ اإلصالح الزراعي، 
كان  التي  الرئيسية  السياسية  األجندة  وهو 
كانت  حيث  الشيوعي،  لحزب  لها  يسعى 
زيت  أباطرة  سيطرة  تحت  األرايض  معظم 
الغابات  بتطهري  سابًقا  قاموا  الذين  النخيل 
الغربية  بابوا  تزال  ال  حيث  األخشاب.  وبيع 
أرعب  الذي  الجيش  للعب  خلفية  ساحة 
لصالح  ومواردها  أراضيها  واستغل  شعبها 

الرشكات األجنبية.

عشاء يف مقربة
إىل  ذهبُت  الوباء،  سبق  الذي  العام  يف 
تحديًدا.  بايل  إىل  األوىل،  للمرة  إندونيسيا 
األوسط  الساحل  إىل  الذهاب  نعتزم  كنا 
التي  الغابات  حرائق  لكن  ويلز،  ساوث  لنيو 
اجتاحت أسرتاليا يف ذلك الوقت جعلت ذلك 
غروب  يواجه  مطعم  إىل  فذهبنا  مستحيالً. 
الشمس. ما زلُت أحتفظ بصورة عىل الحائط 
خلفية  عىل  مًعا  فيها  نبتسم  ولصديقتّي  يل 
السامء املشتعلة. لقد كانت رمزية للغاية، مع 

غروب الشمس يف اليوم األخري من إجازتنا.
كان املطعم يسمى Ku De Ta. لكن ما مل أكن 
أمام  الشاطئ  أن  هو  الوقت،  ذلك  يف  أعرفه 
إندونيسيا،  القتل يف  أحد حقول  كان  املطعم 
باهظ  ورشابًا  طعاًما  وطلبنا  ابتساماتنا  وأن 
عىل  بالرقص  ما،  حد  إىل  أشبه،  كان  الثمن 
أكرث  بإندونيسيا  حلموا  الذين  أولئك  قبور 
عدالً ومساواة، أناس أفضل أن أعتربهم إخويت 
وأخوايت. لقد ُقتل حوايل 5 ٪ من سكان جزيرة 
األحيان   بعض  املشؤم. يف  االنقالب  أثناء  بايل 
يومنا  حتى  فجأة  الرمال  من  الجامجم  تظهر 
لوحات  توجد  ال  أنه  القول،  عن  وغني  هذا. 
أو أي إشارات أخرى إىل املذبحة التي حدثت 

هناك ميكن رؤيتها. 
إذا كان هذا الكتاب يأمل يف تحقيق أي يشء 
من  ذلك  نحو  أو  ملليون  فهو  اإلطالق،  عىل 
بهم  االعرتاف  ليتم  ُقتلوا  الذين  اإلندونيسيني 

وتذكرهم. ال يبدو أنه يطلب الكثري.
أما أولئك الذين يتجاهلون األمر أو يتظاهرون 
أنه مجرد واحد من تلكالوقائع التي حدثت، 

يجب عليهم حًقا قراءة هذا الكتاب.
يوضح هذا الكتاب أن االنقالب عىل اإلنسانية 
يكون  أن  املمكن  من  كان  إندونيسيا  يف 
والتخطيط  النشط  التشجيع  لوال  مستحيالً، 

املخزي  والدعم  املسبق 
الغربية.  الحكومات  من 
توريد  ذلك  يف  مبا 

والتدريب  األسلحة 
والعقوبات  العسكري 
وحتى  االقتصادية، 
بأسامء  قوائم  تقديم 
أعضاء  وعناوين 
الشيوعي  الحزب 
لتسهيل  اإلندونييس 
كان  لقد  ذبحهم. 
أن  املفروض  من 
الغربية  القوى  تتحمل 

القتل  أعامل  مسؤولية 
يقال  كام  لكن،  هذه.  الجامعي 

الجرم  ارتكب  من  يكتبه  التاريخ  أّن  دامئًا، 
وليس الضحية، مبا ال يتناسب مع الوقائع.

أكرب  اإلندونييس  الشيوعي  للحزب  كان  لقد 
عدد من األعضاء. أكرب من أي حزب شيوعي 
يف آسيا. ومل يكن هؤالء ميالني للتمرد املسلح، 
كانوا  بل  ذلك.  عىل  قدرتهم  من  الرغم  عىل 
الربملانية  الدميقراطية  يف  باملشاركة  سعداء 
الصيني  الشيوعي  الحزب  حذر  لقد  للبالد. 
رفاقه يف إندونيسيا من أن هذه االسرتاتيجية 
ووكالة  الغرب  ألّن  بكارثة،  ستتسبب 
لن  الخصوص،  وجه  عىل  املركزية  املخابرات 
لهم  أُتيحت  إن  أتجاههم  رحمة  أي  يبدوا 
الفرصة. لكن الحزب اإلندونييس تجاهل هذه 
النصيحة. لقد دفعوا مثًنا باهظًا للغاية مقابل 

هذه الثقة لألسف. 

قلق أسرتايل
لقد دعمت أسرتاليا بنشاط أعامل القتل، بعد 
وقت قصري من االنقالب، ذهب رئيس الوزراء 
األسرتايل إىل نيويورك وامتدح يف مأدبة عشاء، 
من  ويساري  شيوعي  مليون  يقرب  ما  قتل 
سقوط  “إن  قائال  الشيوعيني،  مع  املتعاطفني 
بقلق  سيتسبب  كان  الشيوعية  يف  إندونيسيا 
الكتاب  هذا  يوضحه  ما  ألسرتاليا”.   ومأساة 
هو أن ما كان سيحدث يف إندونيسيا مل يكن 
العديد  تعرضت  فقد  إندونيسيا.  عن  فقط 
أي  جاكارتا”،  “طريقة  لـ  األخرى  الدول  من 
املتحدة  الواليات  نظمتها  التي  لالنقالبات 
سحق  تضمنت  التي  الغربية  والقوى 

التي  الدول  يف  الدميقراطية  الحكومات 
والوطني.  االقتصادي  االستقالل  إىل  تسعى 
بأنظمة  الدميقراطية  حكوماتها  واستبدلت 
ملحوظ  بشكل  تستجيب  أنها  أثبتت  قمعية 
وغالًبا  الجنسيات.  متعددة  الرشكات  ملطالب 
بشكل  القمعية  األنظمة  هذه  تشري  ما 
حكوماتها  أن  أي  جاكارتا،  طريقة  إىل  علني، 
عن  البالد  عىل  بسيطرتها  تتباهى  العسكرية 
اليساريني والتقدميني، كام حصل  طريق قتل 

يف تشييل وغريها من البلدان.

كتبكتب
حملة واشنطن الصليبية ضد الشيوعية
وبرنامج القتل الجماعي الذي شكل عالمنا

طريقة جاكارتا
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ومتكن فريق دويل من الباحثني والقيمني 
أمسرتدام  يف  ميزيوم  رايك  متحف  من 
الهاي  يف  هاوس  موريت  ومتحف 
جميع  فحص  من  أنتويرب،  وجامعة 
يف  هولندا.  يف  املوجودة  فريمري  لوحات 
تكون  قد  التي  األرُسار  لكشف  محاولة 
والطالء  الكانفاس  قامشة  بني  مخبأة 

القديم. الزيتي 
ترصيح  يف  كريكيلر  آنا  الباحثة  وقالت 
فرصة  أيًضا  لنا  أتيحت  “لقد  صحفي 
لوحات  من  العديد  لتفحص  ممتازة 
باستخدام  الخارج،  يف  املوجودة  فريمري 
من  الرغم  عىل  التقنية،  عالية  موارد 
جفاف  عىل  عاًما   360 حوايل  مرور 
عاملًيا  املشهور  العمل  يزال  وال  الطالء. 
لرسام العرص الذهبي الهولندي، يكشف 

بعض األرُسار. 
خلف  “ظهر  الصدد:  هذا  يف  آنا  تقول 
تصطف  خشبي  رٌف  الحليب  فتاة  رأس 
فوقه أباريق الشاي”. ويف مرحلة الحقة 

اليمنى  الزاوية  يف  رسم  يبدو،  ما  عىل 
اللوحة  يف  موجود  غري  شكالً  السفلية، 
أو  أطفال  رُسير  عن  عبارة  هو  النهائية 
متاًما  الّرسام  منه  ينته  مل  طيني  موقد 
عىل ما يبدو، قبل أن يخفيه يف محاولة 
منظور  وخلق  الفتاة  عىل  للرتكيز  منه 

لوحة “فتاة الحليب” لحظة تسليط األشعة تحت الحمراء عليها وتظهر التفاصيل يف الجانب األمين منها.

الطريق الثقايف ـ ناديا كوبرينا ـ خاص 

يسلط بحث جديد أجري عىل اللوحة “فتاة الحليب” الشهرية )حوايل 
طريقة  عىل  فريًدا  ضوًءا  فريمري،  يوهانس  الهولندي  للرسام   )1660
التي  الحمراء  السابع عرش. إذ كشفت األشعة تحت  القرن  الرسم يف 
فريمري  رسمها  التي  املخفية  التفاصيل  بعض  عن  اللوحة  لها  خضعت 
لكّنه لسبب غري  الفتاة،  فيه  تظهر  الذي  املتواضع  املطبخ  كخلفية يف 

معروف قرر إخفائها يف النهاية.

ترددات يوهانس فيرمير

لوحة »فتاة الحليب«
تكشف أسرارها المخبأة
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التفاصيل  هذه  وظهرت  هدوًءا”.  أكرث 
مسح  عمليات  بفضل  عالية  بدقة  مؤخًرا 

األشعة تحت الحمراء الجديدة. 
مع  املذكور  الرف  املنشورة  الصور  وتظهر 

األباريق وموقد الّنار أو املهد بوضوح

تتبع املسار
وفريدة  ثاقبة  نظرة  االكتشاف  هذا  ويقدم 
هذا  يف  أنا  وتقول  الرسام.  عمل  لطريقة 
عىل  تعديالت  فريمري  أجرى  “لقد  الصدد 
تتبع  أن  رائع  ألمر  إنه  أعامله.  من  العديد 
للرسام،  اإلبداعية  للعملية  األوىل  الخطوات 
إىل  للوصول  اتبعه  الذي  املسار  تتبع  ثم 

لوحاته األيقونية املعروفة.”
مبارشة  رسمها  التي  التفاصيل  جاءت  ورمبا 
الخاّصة. إذ من املعروف،  بوحي من حياته 
املنزلية  فريمري  أغراض  جرد  قامئة  بواسطة 
كان  الرسام  أن  وفاته،  بعد  ُجمعت  التي 
هذه  مثل  عليه  تصطف  رًفا  بالفعل  ميتلك 
معدين  وموقد  الخاص  مطبخه  يف  األباريق 
لتوفري  املتقد  الفحم  فيه  يوضع  كان 
وتجفيف  الوالدة  حديثي  لألطفال  الدفء 
الشكلني  كال  رؤية  أيًضا  وميكن  الحفاضات. 
برتونيال  الدمى  بيت  يف  املنمنامت  يف 

أورمتان، املوجود أيًضا يف متحف ريجكس.

معرض استعادي
الفرتة  يف  ميزيوم  رايك  متحف  ويستضيف 
آيار/   4 الثاين/ نوفمرب حتى  من 10 ترشين 
استعاديا  معرًضا   ،2023 العام  من  مايو 
رجعي،  بأثر  فريمري  يوهانس  ألعامل  شاماًل 
ألحد  لوحة   27 عن  يقل  ال  ما  فيه  تُعرض 
الهولندي.  الذهبي  العرص  رسامي  أبرز 
معروفة  لوحة   35 حوايل  حالًيا  وتوجد 
يتوزع  بينام  هولندا،  يف  أغلبها  لفريمري، 
الواليات  منها  متعددة  بلدان  يف  الباقي 
وأسبانيا،  وأملانيا  والنمسا  وفرنسا  املتحدة 

سُتجمع كلّها تقريًبا يف مكان واحد.

وتزامن اإلعالن عن هذه االكتشافات املثرية 
الفنون ودارسيها ومقتنيها  بالنسبة ملتتبعي 
وعشاقها عىل حد سواء، مع فتح باب البيع 

لتذاكر املعرض العاملي املذكور منذ اآلن.

بعد ساعة من وصولنا إىل بلدة الفهود، 
ذهبت أنا وماريزا ـ ضيفتي ـ يف جولة عىل 
األقدام. وجدنا مقربة صغرية غري متوقعة، 

مزيّنة ببعض الورود البالستيكية املتيبسة، 
وعىل منحدر السّدة الرتابية لهور الحاّمر، 

توقفنا ملشاهدة مالك الحزين األزرق 
العظيم يصطاد يف املياه الضحلة. مل يكن 
الطائر طويل األرجل ليعبأ بوجودنا. كان 

يويل اهتاممه كلّه عىل مهمته. ويف غضون 
دقائق، التقط سمكة ِحمري ـ قاروص ـ 
مرقطة، بدت تتلوى يف منقارة من دون 

جدوى، ألقى برأسه إىل الوراء وأطلق 
السمكة يف الهواء، ويف طريقها نزواًل ابتعلها 
دفعة واحدة. وراح جسم السمكة الصغري، 
الذي أصبح اآلن عبارة عن انتفاخ، يتحرك 
إىل أسفل عنق الطائر يف حركة من االبتالع 
العضيل. وقف مالك الحزين ساكًنا لبعض 

الوقت ونظر عىل طول ضفة الهور، ثم طار.
ما أثار اهتاممي يف هذه اللحظة بالذات 

هو كيف استطاع مالك الحزين هذا، الذي 
يعيش يف بحريات سانا أوالال اإلسبانية، 

الوصول إىل الهور؟ وما هو مصريه اآلن بعد 
أن جّفت األهوار وتفكك نظامها البيئي؟ 
يؤثر تغري املناخ عىل تدفق املياه يف هور 

الحاّمر، وتتضاءل الروافد الواردة إليه مثل  
نهر عكيكة ونهر غليوين. 

نحن اآلن نعيش ما يسميه علامء املناخ 
“الجفاف العظيم”، وتعمل السدود 

والخزانات عىل تعطيل التدفقات الطبيعية 
وتزيح الرواسب، مام يؤدي إىل تغيري عميق 

يف طابع األهوار، بينام تستمر البلدات 
الصغري املتناثرة عىل صفاف نهري دجلة 

والفرات برمي مخلفاتها وقاذوراتها يف املياه 
املنحدرة بالكاد إىل الجنوب، يف الوقت الذي 
تؤثر فيه الترسبات النفطية والغاز املرتد إىل 

جوف األرض، عىل منسوب املياه الجوفية 
وخزاناتها.

فهل ميكننا أن نحظى برؤية مالك الحزين 
األزرق العظيم الذي كان يصطاد السمك 

عىل طول حاّفة هور الحاّمر ثانية؟ 
وأنا أنظر إىل صور الجفاف املهول الذي 

تشهده األهوار ومتزق بيئتها املهادنة 
والهّشة، ميكّنني أن أتخّيل جميع أنواع 

الكائنات التي كانت تعيش فيه، الكبرية 
والصغرية، من ذوات  الريش أو الفراء أو 

الزعانف! كام أتخيل حرية أرُساب مالك 
الحزين والبط الشتوي وهي تغرّي مساراتها 

املمتدة من أوروبا إىل الجنوب.
ونظًرا ألن الحياة يف األهوار تتفكك، فأنّني 

ما زلت أتذكر استياء ماريزا كوندو ـ ناشطة 
بيئية من إسبانيا اصطحبتها ذات صيف إىل 

األهوار ـ من استخدام املحركات الصغرية 
يف املشاحيف، بدل املجاذيف وعصا الدفع 

ـ املردي ـ ألنها، من وجهة نظرها، تدمر 
األعشاش تحت املياه الضحلة وتنتهك 

السكون الالزم لنمو الكائنات املائية اآلمنة!

تفكك الحياة في األهوار 
ورؤية ماريزا كوندو

محمد حّياوي

اإلنتباه للتفا�ضيلاإلنتباه للتفا�ضيل
لقد شغل الكثير مما نفعله 

ونشعر به ونخافه الفنانين لقرون 
عّدة. فرسموا ومحوا وخبأوا.
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