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اكتشاف جداريات آشورية اكتشاف جداريات آشورية 
في “بوابة المسقى”في “بوابة المسقى”

الطريق الثقايف ـ خاص 
الثقافة،  وزارة  يف  والرتاث  اآلثار  هيئة  أعلنت 
األمريكية   – العراقية  التنقيبية  البعثة  عثور 
الجدارية  املنحوتات  من  عدد  عىل  املشرتكة، 
مبدينة  األثرية  املسقى”  “بوابة  يف  اآلشورية 
املوصل. وقال رئيس الهيئة ليث مجيد حسني، 
عن  تعرب  الجداريات  أن  صحفي،  بيان  يف 
مشاهد حربية، وأنه من خالل قراءة الكتابات 
إىل  تعود  أنها  تبني  عليها،  املدونة  املسامرية 

امللك سنحاريب 705 - 681 قبل امليالد.
التحريات  دائرة  عام  مدير  أوضح  جانبه،  من 
البعثة تأيت  والتنقيبات، عيل شلغم، أن أعامل 
“بوابة  يف  والجدران  األسس  لصيانة  متهيدا 
كانت  ما  إىل  ثانية، إلعادتها  املسقى” كمرحلة 
داعش  إرهاب  أيدي  عىل  تجريفها  قبل  عليه 
أن  صحفي،  حديث  يف  وأوضح   .2016 عام 
من  ألواح   8 عن  عبارة  املكتشفة  الجداريات 
الرخام منحوتة بالنحت البارز، تجسد مشاهد 
لجنود آشوريني إضافة إىل أشجار نخيل وعنب 
ورمان وتني، مبينا أن بعثة من جامعة بنسلفانيا 

األمريكية ستقوم بصيانة الجداريات.

اليونسكو تعتزم إنقاذ اليونسكو تعتزم إنقاذ 
300300 موقع أثري عراقي  موقع أثري عراقي 

الطريق الثقايف – وكاالت 
من املقرر أن تبدأ قريبا بعثات أجنبية وفريق 
العراق،  إىل  اليونسكو  منظمة  أرسلته  فني 
“قلعة  أثري يف  موقع  التنقيب يف 300  أعامل 
آشور” القريبة من سد مكحول مبحافظة صالح 
ضمن  املواقع  هذه  وضعت  ما  بعد  الدين، 

الئحة الخطر، باعتبارها مهددة بالغرق. 
املوارد  وزارة  تقوم  الذي  مكحول  سد  ويهدد 
املائية حاليا بإنشائه، بغمر العديد من املواقع 
األثرية القريبة منه باملياه، وأكرث من 40 قرية 
مأهولة بالسكان، فضالً عن 400 مرشوع خدمي، 

منها مدارس ومستوصفات صحية وعيادات.
وزارة  يف  والرتاث  اآلثار  هيئة  لرئيس  ووفقاً 
الثقافة، ليث مجيد حسني، فإّن “الهيئة وجهت 
إنقاذ  بهدف  اليونسكو،  منظمة  إىل  نداءات 
املواقع األثرية يف سد مكحول”، مبينا يف حديث 
وأرسلت  استجابت،  “املنظمة  أن  صحفي 
البعثات  املوقع مع عرشات  لتقييم  فنيا  فريقا 
األجنبية التي ستبارش قريباً أعامل التنقيب يف 
منطقة آشور واألماكن املحيطة بها، فضالً عن 

إجراء عمليات املسح اآلثاري املنظمة”.
الجامعة  تدعمها  “البعثات  أّن  قائال  وأضاف 
يف  حالياً  تعمل  التي  السليامنية  يف  األمريكية 
تلك املواقع املهمة”، مبّيناً أّن “قلعة آشور متّثل 
تضم  وهي  اآلشورية،  اإلمرباطورية  عاصمة 
أكرث من 300 موقع أثري وضعت ضمن الئحة 

الخطر. إذ ستغمرها املياه عند إنشاء السد”. 

يف اللوحة يظهر عىل اليمني، جيش من الرجال 
يتقدم من الساحل، أفراده مدججون بالحراب 
هناك  أن  يبدو  واملدافع.  النارية  واألسلحة 
التي  األرض  الغزاة وسكان  بني  أوىل  مواجهة 

يدخلونها بالقوة. أحد الدخالء  يهاجم مواطًنا 
يدافعون  األصليون  السكان  بسيفه.  أصلًيا 
والسهم. والقوس  بالحجارة  أنفسهم   عن 

لجان  السادس عرش  القرن  من  اللوحة  هذه 

طويلة  لفرتة  حملت   ،1523 موسترّيت  جانز 
 The Discovery أمريكا”  “اكتشاف  عنوان 
of America. ولكن كيف ميكن “اكتشاف” 
منطقة كانت مأهولة بالسكان األصليني ألكرث 
من خمسة عرش ألف عام، وتتكون من العديد 

من الثقافات والفنون والِحكم املتوارثة؟ 
كانت حضارات املايا واإلنكا وتولتيك واألزتيك 
التي أصبحت  القارة  موجودة منذ قرون، يف 
االستعامر  بعد  أمريكا  باسم  الحًقا  تُعرف 

األورويب.
ضمن  تلك  موستارت  لوحة  ظلت  لقد 
من  يقرب  ملا  عائلية  مقتنايات  مجموعة 
يف  مرّة  ألّول  تظهر  أن  قبل  قرون،  أربعة 
مراًرا  الحني، ُفرست  ذلك  ومنذ  العام 1909. 

قدم المخطوطات نظرة ثاقبة ألنظمة المعرفة 
ُ
ت

والثقافة الروحانية لسكان أمريكا األصليين، وكيف 
ة والقمع عانوا من االحتالل األوروبي ومحو الهويَّ

مصّورة  مخطوطة  هي   ،Codex Kingsborough كينجسبورو  كودات  أو 
بالتفصيل  توضح  عرش،  السادس  لقرن  إىل  تعود  الوسطى،  أمريكا  من 
اإلسبان  أيدي  عىل  األصليني  أمريكا  قاريت  سكان  معاملة  إساءة  تاريخ 
الربيطاين. املتحف  مجموعات  ضمن  موجودة  املكسيك.  غزوا   الذين 

مخطوطات تيبتالوزتوك مخطوطات تيبتالوزتوك 
أو كودات كينجسبوروأو كودات كينجسبورو

اإلعالن عن جائزة 
أفضل ناشر عربي

الطريق الثقايف ـ خاص
محمد  العرب  النارشين  اتحاد  رئيس  أعلن 
لجائزة  الرتشيح  باب  فتح  عن  رشاد 
وأشار  الثانية،  دورتها  يف  العرب  النارشين 
أفضل  لجائزة  الرتشيح  باب  فتح  إىل موعد 
نارش عريب وهي الجائزة التي مينحها االتحاد 
باملشاركة مع الهيئة املرصية العامة للكتاب، 
وقد تم رفع قيمة الجائزة إىل خمسني ألف 

جنيه مرصي.
الرتشيح  تلقي طلبات  موعد  أن  إىل  وأشار 
يبدأ من 15 نوفمرب إىل 31 ديسمرب 2022، 
حفل  يف  الفائزة  الدار  عن  اإلعالن  ويتم 
توزيع جوائز معرض القاهرة الدويل للكتاب.

وذكر رئيس االتحاد إىل أنه يحق لجميع دور 
اتحاد  بعضوية  تتمتع  التي  العربية  النرش 
النارشين العرب التقدم لنيل الجائزة، برشط 
أال تكون قد سبق وتعرضت لعقوبات من 
أي من االتحادين، وبالنسبة للدور املرصية 
اتحاد  لجائزة  مرشحة  تكون  أال  فيجب 

النارشين املرصيني يف الدورة نفسها.

عرض رسائل غير معروفة من قبل لتشارلز ديكنز في متحفه الخاص بلندن
الطريق الثقايف ـ وكالت

ُعرضت يف لندن قبل أيّام 11 رسالة غرّي معروفة حتى اآلن ومكتشفة حديًثا للكاتب اإلنكليزي تشارلز ديكنز )1812 - 1870(، تُظهر معظمها 

الجانب  العبثي للكاتب وتُلقي نظرة ثاقبة عىل مدى وعي الكاتب بذاته. وكان ديكنز كاتبًا متحمًسا لكتابة الرسائل التي مل يُفّك رموز بعضها حتى 

اليوم، بسبب خّطه  “الشيطاين العكر”. وكان متحف تشارلز ديكنز يف لندن قد حصل عىل تلك الرسائل غرّي املعروفة من جامع مخطوطات وتحف 

أمرييك. وقدرت قيمة املجموعة بأكرث من مليوين يورو. ومتكن متحف تشارلز ديكنز بلندن من رشاء الرسائل بفضل حملة جمع التربعات املكثفة 

التي اطلقها عىل شبكة اإلنرتنت. واشتهر تشارلز ديكنز بأعامله الكبرّية مثل، “أوراق بيكويك” و“ديفيد كوبرفيلد” و“التوقعات العظيمة” وأوليفر 
تويست و“نيكوالس نيكلبي” و“كارول عيد امليالد” و“قصة مدينتني” التي ُحول العديد منها إىل أفالم.

يم األثري ضمن سجل التراث العالمي لنظم الري
َ

يم األثري ضمن سجل التراث العالمي لنظم الريإدراج سّد الْعظ
َ

إدراج سّد الْعظ
الطريق الثقايف ـ خاص من حاكم الشمري

كشف مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات عيل شلغم عن اعالن خلية االعالم الحكومي عن ادراج كل من سد العظيم االثري يف محافظة دياىل ضمن 
سجل الرتاث العاملي للري. جاء ذلك أثناء انعقاد اجتامعات املجلس التنفيذي الثالث والسبعني للمنظمة الدولية للري والبزل )ICID( يف السادس من 
الشهر الحايل )ترشين االول/ أكتوبر 2022 ( يف مدينة اديليد جنوب اسرتاليا. واكد شلغم ان امللف تبنته وزارة املوارد املائية ممثلة باللجنة الوطنية 
العراقية للري والبزل وبإسناد من الهيئة العامة لتشغيل وصيانة مشاريع حوض نهر دجلة والهيئة العامة للسدود والخزانات باالشرتاك مع ووزارة 

الثقافة/ الهيئة العامة لالثار والرتاث، وهو تتويج للجهود العراقية الحثيثة التي بذلت من أجل تحقيق هذا اإلنجاز العراقي الكبرّي.
يُذكر ان سد العظيم األثري احد اهم املواقع االثرية الشاخصة يف محافظة دياىل، ويعد شاهًدا عىل تطور هندسة اإلرواء يف العراق القديم، وإن فكرة 
بناء سد العِظيم الحديث، كانت قد انبثقت من فكرة املعامر العراقي القديم الذي كان معتمًدا يف إرواء االرايض الزراعية آنذاك يف تلك املنطقة 

بشكل خاص، والعراق بشكل عام. 

ُكتبت وُرسمت تلك املخطوطات بتكليف من حاكم تيبتالوزتوك األصيل لويس دي تيبادا، بعد بدء االستعامر اإلسباين لألمريكتني. وكانت 
جزًءا من دعوى قضائية رفعها السكان املحليون ضد قوات الغزو اإلسبانية، يشكون فيها من سوء املعاملة والقمع ومصادرة األرايض، ورمبا 
ُقدمت آنذاك، إىل مجلس جزر الهند. وهي تتألف من اثنتني وسبعني ورقة، ُأنجزت يف العام 1550. كان أول من حازها العامل األثري والباحث 

يف شؤون أمريكا الوسطى فيسكونت كينجسبورو، الذي ُسميت املخطوطات بأسمه. وبعد وفاته يف العام 1837، اشرتاها املتحف الربيطاين.

الفضائع في التصوير االستعماريالفضائع في التصوير االستعماري
ليزا المربيستش كروز

ترجمة الطريق الثقايف

يف بعض األعامل الفنية، يتجسد “اكتشاف” أمريكا، عىل شكل غزو بشع ودام، 
املركزية تصويره، والتي غالًبا ما  األوروبية  الفكرة  العكس مام حاولت  عىل 
تضفي الخيال عىل ما حدث هناك يف القرن السادس عرش. لكن لحسن الحظ، 
هناك أيًضا فن برصي مبنظور مختلف، مثل املخطوطات التي وضعها سكان 
وسط املكسيك واألعامل الفنية التي رسمها بعض الفنانني الذين رافقوا الغزو 

وشاهدوا تلك األهوال، عن دون قصد منهم.

متثيل  أنها  عىل  املؤرخني  قبل  من  وتكراًرا 
كّتاب  وحاول  ألمريكا.  األورويب  لالحتالل 
آخرون ربطها ببعض األحداث التاريخية التي 
لجزر  اإلسباين  االحتالل  مثل  هناك،  جرت 
الكناري يف العام 1483، أو وصول كولومبوس 
إىل غوانني يف العام  1492، أو استيالء كورتيس 
و1523.   1521 بني  الفرتة  يف  املكسيك  عىل 
ذلك. عىل  دليل  عىل  العثور  يتم  مل   لكن 

ومن املُدهش أن موستارت هذا مل يكن يصور 
سكان أمريكا الحقيقيني عىل اإلطالق، بل كان 
يفعل ذلك بطريقة منطية باالستناد إىل خياله، 
فبعد كل يشء، مل تطأ قدماه القارة األمريكية 
عن  للتعبرّي  عراة،  يصورهم  هو  لهذا  أبًدا. 
سائدة  كانت  التي  ـ  األوروبية  النظر  وجهة 
شأنا. وأقل  متحرضين  غرّي  بأنّهم  ـ   آنذاك 

لقد ابتكر موستارت هذا يف أوروبا، صورة منطية 
و“آكيل  “هنود”  أنهم  عىل  األصليني  للسكان 
غرّي  و“بدائيون  و“متوحشون”  البرش”  لحوم 

أذكياء وبال تاريخ”. 
العاديني  الناس  إىل خداع  األمر  أدى هذا  لقد 
عن  يدافعون  وجعلهم   عمد،  عن  أوروبا  يف 
تلك  تخربنا  ال  بينام  وتقبلها.  األستعامر  فكرة 
اللوحة شيًئا عن وجهات نظر وتقاليد السكان 
األصليني ألمريكا، بقدر ما تخربنا بشكل أساس، 
 عن كيفية اعتبار األوروبيني أنفسهم متفوقني.

التصوير االستعامري
من  جزء  هام  و“غزو”  “اكتشاف”  كلمتي  إن 
إىل  يُنظر  وكان  االستعامرية،  الصورة  هذه 
الهيمنة عىل أنها نتيجة طبيعية لها. حتى يومنا 
هذا، يُعتقد أن الشخصيات التاريخية األوروبية 

يف هذه القصص ُصدقت وُمدحت كأبطال. 
واملعلومات  والعنوان  موستارت  لوحة  تُظهر 
ميوزيوم  رايك  متحف  املعروضة يف  املصاحبة 
اإلمرباطور  عن  بقصة  تبدأ  والتي  ـ  أمسرتدام 
تشارلز الخامس وإمرباطوريتهـ  كيف أن املنظور 
 االستعامري ال يزال محوريًا يف الذاكرة الجامعية.

ينظرون،  األصليون  أمريكا  سكان  كان  لقد 
متاًما  مختلف  بشكل  الواقع،  يف  يزالون  وال 
الستعامر أراضيهم. وما زالت مجتمعات اليوم 
ال  الالتينية   البلدان  من  وغرّيها  املكسيك  يف 
“نزيف  بل  “احتالاًل”  أو  “اكتشاًفا”  تسميها 
مبكرة  أوصاف  أيًضا  هناك  الدامي”.  أمريكا 

لهذا املنظور. 
قبل االحتالل اإلسباين ويف العقود األوىل التي 
غني  تقليد  الوسطى  ألمريكا  كان  ذلك،  تلت 
الذين  الكّتاب  من  مجموعة  كتابات  جسدته 
وتاريخهم  وطقوسهم  دينهم  وصّوروا  وصفوا 
مخطوطات  باسم  اآلن  تُعرف  نصوص  يف 
كُتبت  التي   ،Tepetlaóztoc تيبتالوزتوك 
Tepetlaóz- منطقة  يف   1555 العام  حوايل 
الئحة  مبثابة  وكانت  املكسيك(،  )وسط   toc
حيث  العنيف،  القمع  ضد  مجتمعية  اتهام 
التخيل  املحيل  املجتمع  عىل  يتوجب  كان 
شكل  عىل  عالية  رضائب  ودفع  األرض  عن 
ومصنوعات  ومجوهرات  ذهبية  سبائك 
السكان  موارد  اسُتنفدت  وعندما  يدوية. 
املعاملة عىل  وسوء  للقمع  تعرضوا  الطبيعية. 
اإلسباين. امللك  كانت متثل  التي  السلطات   يد 
تُفَتتح مخطوطة تيبتالوزتوك بخريطة للمنطقة 
مع  االستعامر،  قبل  ما  عصور  يف  وتاريخها 
أسامء رؤساء دول مختلفني، مبا يف ذلك رئيسة 
توفيت  التي  أزكاكسوتشيتل،  باسم  دولة 

الغنية  صفحاتها  وتُظهر   .1498 العام  حوايل 
السكان  وقتل  الرضب  عمليات  بالرسوم، 
أعاله   املنشورة  الصورة  )تُظهر  املحليني 
 أنكومندرو غونزالو دي ساالزار يقتل شخصني(.
عندما بدأت السلطات االستعامرية واملبرشون 
الكاثوليك يدركون أن تلك املخطوطات كانت 
مبثابة وثائق دينية قوية، تم إدانتها باعتبارها 

“وثائق وثنية” و“عبادة أصنام” وأُحرقت.
هذا  من  نجت  التي  املخطوطات  وتكشف 
الحرق والدمار، واُرسلت إىل أوروبا عىل سبيل 
الفضول، شيًئا من الواقع وراء الصورة الوهمية 
ثاقبة  نظرة  وتُقدم  األوروبيون،  روجها  التي 
لسكان  والروحانية  والثقافة  املعرفة  ألنظمة 
االحتالل  من  عانوا  وكيف  األصليني،  أمريكا 
األورويب. وهذا يوضح أن هذا التاريخ مل يكن 
وإكراه  عنف  أعامل  مجرد  بل  طبيعياً،  وضعاً 
ورسقة أراض وممتلكات ونزع الصفة اإلنسانية 
 ومحو الثقافة والهوية واعتامد القمع الرشس.

 ،1995 كروز  المربيشتس  ليزا 
مؤرخة فنون بلجيكية من أصل 
وقّيمة  وباحثة  سلفادوري، 
االستعامري.  الفن  معرض  عىل 
معرض  أمني  مساعدة  وكانت 
رايك  متحف  يف  العبودية 
الفنون  يف  وباحثة  ميوزيوم. 

املجهولة وأصول األعامل الفنية يف التاريخ.
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صفحات من سجل “االكتشاف”

تظهر الصفحات الغنية بالرسوم 
اإليضاحية اإلساءة وقتل السكان 
املحليني من قبل اإلسبان. 
الصورة: من املتحف الربيطاين

التفاصيل من املشهد مع حلقة من غزو أمريكا، جان جانز موستارت، ج .1535. الصورة: متحف رايك ميزيوم أمسرتدام.

رحيل شاعررحيل شاعر
داغستان األكبرداغستان األكبر
رسول حمزاتوفرسول حمزاتوف

شاعر   2003 العام  من  اليوم  هذا  مثل  يف  تويف 
داغستان وكاتبها  األكرب رسول حمزاتوف املولود 
قرية  يف   ،1923 سبتمرب  أيلول/  من  الثامن  يف 
لجمهورية  التابعة  خونزاخ  مقاطعة  يف  تسادا 
داغستان، إحدى جمهوريات االتحاد السوفييتي 
املشهور  الداغستاين  الشاعر  ابن  وهو  السابق. 
الشعر املعروف، ووريث  حمزة تساداسا منشد 
تقاليد األشعار الشعبية الغنائية القدمية التي ما 
زالت مزدهرة يف الجبال. كان رسول يف الحادية 
عرشة عندما نظم أول قصيدة عن مجموعة من 
حيث  السهل  إىل  ركضوا  الذين  املحليني  الصبية 
حطت طائرة للمرة األوىل. وقد تحولت العديد  

من قصائده إىل أغنيات شعبية رائجة.
ُمنح حمزاتوف جائزة الدولة السوفييتية يف العام 
وجائزة   ،1963 العام  يف  لينني  وجائزة   ،1952

بوتيف الدولية يف العام 1981.
وقد أُزيح الستار عن نصب تذكاري له يف 6 متوز/ 
العاصمة  وسط  يوسيك  جادة  يف   2013 يوليو 
موسكو التي تويف فيها بعد أن قىض معظم حياته 

يف العاصمة الداغستانية محج قلعة.

محمد رشاد رئيس اتحاد النارشين العرب

November 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022



N
o

. 1
1

1

أثرت  قد  هامبورگ  إىل  الفاشلة  رحلته  كانت 
إىل  الخسارة  أسباب  فنسب  كثرّياً،  نفسه  يف 
اإلستعجال وإىل تجريب أساليب متنوعة قادته 
قاب  اإلثراء  فرصة  كانت  حني  يف  الفشل،  إىل 
قوسني أوأدىن منه. وراح يقنعني بأنه سيتـّـبع 
طريقة جديدة ال بد أن تؤدي إىل الفوز. ورأينا 
أن نتوقف يف بادن، ألسبوعني فقط، يك يجرب 
حظه يف القامر من جديد. كنا قد تلقينا حوالة 
بأسف،  درسدن  فغادرنا  البشرّي”،   “ مجلة  من 
بادن خمسة  أمضينا يف  بخرّي.  يبرش  ال  بهاجس 
يقّيد زوجي بسالسل  متواصل  وكابوس  أسابيع 
من حديد. كانت حساباته ىف الفوز صحيحة فيام 
األعصاب  بارد  أوآملاين  إنجليزي  رجٌل  لوطبقها 
وليس  دوستويڤسيك  العصبي الذي تجاوز كل 
الحدود. بعد أسبوع خرس كل ما منلك من مال. 
الكازينو..  يف  حاجياتنا  نرهن  أن  اىل  فاضطررنا 

حتى هدية الزفاف.
حالفه  بالنقود.  ملئ  بكيس  جاءين  مرة  ذات 
الحظ أخرّياً، لكنه مل يتوقف، فخرسها من جديد. 
تلك  املصرّي  رضبات  تلقيت  إين  رصاحًة  وأقول 
مبحض  ألنفسنا  جلبناها  فقد  باردة.  بأعصاب 
اختيارنا. وتأكد يل أن دوستويڤسيك لن يكسب 
ال  اللعب  عن  بالكف  إليه  توساليت  وأن  شيئاً 
هذا  من  استغربت  البداية  يف  منها.  جدوى 
الرجل الذي تحّمل مبنتهى البسالة آالم السجن 
الشاقة  واألشغال  والنفي،  الوشيك  واإلعدام 
التوقف  عن  عاجز  لكنه  وزوجته،  أخيه  ووفاة 
واإلمتناع عن املجازفة بآخر فلس. وكنت أعترب 
أن  عيّل  ويصعب  مبنزلته،  يليق  ال  أمراً  ذلك 
أعرتف بنقطة الضعف املشينة هذه يف طباعه. 
مجرد  ليس  ذلك  أن  أدركت  ما  رسعان  لكنني 
سوى  له  عالج  ال  هومرٌض  بل  إرادة،  ضعف 
الفرار من هذا الجحيم. فقد كان دوستويڤسيك 

يقع  املال  عىل  للحصول  الوسيلة  يعدم  عندما 
فريسة لحزن بالغ حتى أنه يبيك بأحر الدموع 
من  يل  يسببه  عاّم  الصفح  طالباً  أمامي  ويركع 
شتى  إىل  وألجأ  تهدأته  إىل  أسعى  وكنت  آالم. 

السبل لرصف نظره عن الولع بالقامر.
عدنا ـ بسبب اإلفالس هذه املرة ـ إىل مامرسة 
وحصونها  بادن  قالع  ىف  وتجولنا  امليش،  رياضة 
كامالً.  القدمية، وكانت كل جولة تستغرق نهاراً 
تتوقف جوالتنا  املالية  الحواالت  تصلنا  وعندما 
وتنتهي حياة الدعة واإلطمئنان إذ تبدأ كوابيس 
معارف  لدينا  يكن  ومل  جديد،  من  القامر 
التقينا  مرة  ذات  املدينة.  هذه  يف  وأصدقاء 
صدفًة بالكاتب الرويس الكبرّي ايڤان گونچاروڤ، 
أشبه مبوظف  كان  ولهجته.  مظهره  يعجبني  مل 
حكومي عادي. زار دوستويڤسيك، بدوين، منزَل 
وعاد  آنذاك،  بادن  يف  املقيم  تورگينيڤ  ايڤان 
هربنا  وأخرّياً  اإلنفعال،  درجات  أقىص  يف  منه 
من جحيم بادن إىل نعيم جنيڤ. استأجرنا شقة 
العيش.  شظف  عىل  تعودنا  أن  بعد  متواضعة 
يكتب  دوستويڤسيك  النظام:  حياة  اىل  وعدنا 
ليالً، ويستيقظ متأخراً يف الساعة الحادية عرشة 
الفطور  وبعد  پرتسبورگ.  يف  تعود  كام  صباحاً 
أوصاين  كام  للنزهة  أميض  فيام  عمله،  يواصل 
الطبيب )كنت حامالً(. ويف الثالثة ظهراً نتغدى 
ىف أحد املطاعم ويرافقني زوجي إىل املنزل، ثم 
يذهب اىل مقهى يرصف فيه ساعتني ىف مطالعة 
جرائد روسية وأجنبية. وحوايل الساعة السابعة 
مساًء نتمىش كثرّياً كالعادة. وبعد ذلك مُييل عيّل 
دوستويڤسيك نتاجاً جديداً أويقرأ كتباً فرنسية. 
“البؤساء”  رواية  مجدداً  قرأ   1868 شتاء  وىف 
ببلزاك  خصوصاً  معجباً  وكان  هوگو  لڤيكتور 
رواية  دوستويڤسيك   )ترجم  ساند.  وجورج 
أوجييل گرانده إىل الروسية(، وكان ألدب بلزاك 

صدى يف مؤلفاته، فثمة تشابه بني أبطال رواية 
العقاب” وكذلك بني  “األب گوريو” و“الجرمية 
أبطال “الحانة الحمراء” و“األخوة كارامازوڤ”، 
قصة   1844 العام  يف  دوستويڤسيك  ترجم  كام 
وكان  ألديني”،  من ساللة  “األخرّي  ساند  جورج 
مطلع  يف  عليه  كبرّي  تأثرّي  الكاتبة  هذه  لنتاج 

حياته األدبية.
أصدقاء.  لدينا  يكن  مل  ـ  أيضا  ـ  جنيڤ  ىف 
دوستويڤسيك بطبيعته غرّي مّيال إىل البحث عن 
معارف جدد. ومل يلتق هناك أحداً من املعارف 
املعروف  الرويس  الشاعر  عدا  ما  القدامى، 
علينا  يرتدد  أخذ  الذي  أوگاريوڤ)1(  نيكوالي 
أنه صار  بالكتب واملجالت، حتى  ويزودنا  كثرّياً 
يقرضنا ىف بعض األحيان مبلغاً زهيداً نعيده إليه 
كلام تحسنت أحوالنا. كان طاعناً يف السن، وكنا 
انقطع عنا بعد ثالثة أشهر.  أنه  إليه، إال  نرتاح 
للعالج،  إيطاليا  إىل  أصدقاؤه  ونقله  مرض  فقد 
نعيم  يف  آمالنا  خابت  ما  رسعان  الحظ  ولسوء 
جنيڤ. تردت األحوال الجوية وأثرت العواصف 
صحة  يف  اليومية  الطقس  وتقلبات  واألمطار 
زوجي فتوالت عليه نوبات الرصع. كان آنذاك 
رواية  تأليف  قد رشع يف  ـ  ـ يف خريف 1867 
“األبله”، ومل يكن راضياً عن الفصول األوىل منها، 
كعادته ىف موقفه من كل ما يكتبه. كان يعجب 
أشد اإلعجاب بفكرة كل رواية، لكنه ما إن يفرغ 

منها حتى يشعر بالضيق وعدم الرضا.
 22 يف  “سوفيا”  البكر  ابنتنا  ولدت  جنيڤ  يف 
عرس  من  عانيت  ما  لشد  ويا   .1868 شباط 
الوضع، ولشد ما تأمل دوستويڤسيك وصىّل وبىك 
خائفاً عيّل من املوت. وفيام بعد وصف مشهد 
الوالدة يف رواية “الشياطني”. كان زوجي أباً من 
مرضت  إذ  يحالفنا،  مل  الحظ  لكن  اآلباء،  أّرق 
تكن  ومل  الثالث،  شهرها  يف  وتوفيت  الطفلة 

يوم،  كل  املقربة  عىل  نرتدد  كنا  حدود.  لحزننا 
نحمل الزهور ونذرف عند قربها الدموع. ولقد 
بات البقاء يف هذه املدينة فوق طاقتنا. استقر 
أذكر طوال 14  ڤيينا. وال  الرحيل إىل  رأينا عىل 
عاما من حياتنا الزوجية أننا عشنا صيفاً حزيناً 
بعمق الحزن الذي عشناه صيف العام 1868 يف 
تلك املدينة، حتى لكأن الحياة توقفت وتجمدت 
بالنسبة إلينا. كل أحاديثنا وذكرياتنا تدور حول 
يذكّرنا  الشارع  ىف  نلقاه  طفل  وكل  الفقيدة، 
لكّنها  “األبله”،  كتابة  بها. واصل زوجي جاهداً 
مل تجلب له السلوى. فسافرنا إىل ميالنو، وأدى 
بعض  إىل  الطريق  وانطباعات  املوقف  تبدل 
خريف  لكن  دوستويڤسيك،  مزاج  يف  التحسن 
مكتباتها  يف  وليس  َمطرّي،  بارٌد  املدينة  هذه 
جرائد روسية، فانتقلنا بعد شهرين إىل فلورنسا 
عاصمة إيطاليا آنذاك. ولحسن الحظ وجدنا يف 
مكتبتها الرائعة جريدتني روسيتني مكنتا زوجي 
بيوم.  الوطن يوماً  من اإلطالع عىل األوضاع ىف 
وديدرو  ڤولترّي  مؤلفات  الشتاء  واستعار ألشهر 
وقرأها بالفرنسية التي يجيدها متاماً. فيام بعد 
“األخوة  رواية  يف  واضحاً  كانديد  تاثرّي  تجىل 
كارامازوڤ” وتجىل تأثرّي ديدرو ىف “األبله” ويف 

“مذكرات من تحت األرض”. 
اتضح  إذ  العام 1869 وجاءتنا معه فرحة،  حّل 
دوستويڤسيك  أبدى  جديد.  من  حامل  أنني 
عناية بالغة بصحتي. حتى أنه أخفى عني مجلد 
“الكونت الشاب” من رواية “الحرب والسالم” 
ذلك  تواً،  صدرت  قد  كانت  والتي  لتولستوي، 
زوجة  وفاة  املجلد  ذلك  يف  يصف  الكاتب  أن 
كان  الوضع.  أثناء  پولكونسيك  أندريه  األمرّي 
دوستويڤسيك يخىش عيّل من تأثرّي هذا الوصف 

الفني البارع. 
تعّودنا عىل حياة الشظف والعناء، لكن مشكلة 
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أنه  فجأًة  دوستويڤسيك  أدرك  فقد  واجهتنا،  أخرى 
ابتعد عن روسيا كثرّياً، خاصة خالل العامني األخرّيين. 
وصار الحنني يشّده إليها. وشعر بحاجة ماسة إىل مادة 
من الواقع الرويس متكنه من مواصلة الكتابة. فاقرتحت 
عليه أن نقىض الشتاء ىف براگ، املدينة السالڤية األقرب 
عيّل  الطريق  ولصعوبة  الروسية.  األجواء  إىل  روحياً 
تقريباً  فيها  نبارح  مل  أيام  ألربعة  البندقية  ىف  توقفنا 
مبعامر  زوجي  أعجب  ما  لشد  مرقص  القديس  ساحة 
لوحات  تزينه  الذي  األمطار  قرص  وبسقف  كنيسته 

أفضل رسامي القرن الخامس عرش.
وصلنا إىل براگ بعد عرشة أيام من التجوال والرتحال. 
وارتفاع  املعيشة  لغالء  فيها،  اإلقامة  علينا  وتعذرت 
أسعار اإليجار، فاضطررنا إىل مغادرتها بأسف بعد ثالثة 
أيام. تبددت أمنية زوجي يف لقاء العامل السالڤي، ومل 
من  درسدن  إىل  العودة  سوى  ـ  ساعتها  ـ  أمامنا  يبق 
جديد. فنحن نعرف ظروفها، ومثة جالية روسية كبرّية 
قد ترّسي عّنا، وهناك ولدت ابنتي الثانية “لوبوڤ”)2( .

انشغل دوستويڤسيك، شتاء العام 1870، بوضع مخطط 
“الخاطئ”،  يسميها  أن  أراد  ضخمة  جديدة  رواية 
ومرتابطة  مستقلة  مطّولة  قصص  خمس  من  وتتكون 
تتناول مبجملها مسألة الخالق والخطيئة التى اهتم بها 
فيه  أيقظت  الغربة  حياة  ولعل  حياته.  طوال  زوجي 
الصافية  الدينية  واألفكار  العميقة  املسيحية  املشاعر 
طيبًة  أكرث  فجعلته  واملكابرة،  التعنت  من  وخلّصته 
وتسامحاً واستسالماً، األمر الذي تجىل بأفضل تعبرّي ىف 
مؤلفاته. كان يريد ألحداث القصة األوىل من أن تجري 
شخوصها  ومناذج  متوفرة  ومادتها  األربعينيات،  ىف 
حارضة ىف ذهنه، وكان بوسعه أن يرشع يف كتابتها وهو 
ىف الخارج، إال أن مادة القصة الثانية تعوزه، فأحداثها 
تجري ىف أحد األديرة وبطلها الرئيىس شخصية واقعية 
هو القس تيخون زادونسيك، بإسم آخر طبعاً. وكان ال 
بد لنا من العودة إىل روسيا لتوفرّي املادة لرواية يعلق 
عليها دوستويڤسيك أهمية بالغة ويريد لها أن تكون 

خامتة لنشاطه األديب. لكنه مل يتمكن من تحقيق ما أراد، 
“الشياطني”   رواية  هو  آخر،  موضوع  ىف  انشغل  ألنه 
ومل  آنذاك.  روسيا  يف  السياسية  الحياة  تناولت  التي 
يكن دوستويڤسيك راضياً عن الرواية، حتى أنه أتلف 
خمس عرشة ملزمة من مخطوطتها وأعاد صياغة الجزء 
املتحيزة سياسياً ال  الرواية  أن  بالكامل. ويبدو  الثالث 
“الشياطني”  حظيت  ذلك  ومع  نتاجه.  وروح  تتالءم 
بإقبال واسع لدى القّراء، لكنها من جهة أخرى جلبت 
ىف  كثرّيين  أعداء  له  وخلقت  لدوستويڤسيك  املتاعب 
الوسط األديب. وانهالت عليه عرشات الصحف واملجالت 
ـ من اليمني واليسار ـ بالتقريع والتنديد، دون أن تقدم 
تحليالً للرواية، واعتربها النقاد تحامالً مجحفاً وتجنياً ال 
مربر له عىل الحركة الثورية والشباب املعارص، وعندما 
يهمل  مل  “الخاطئ”،  كتابة  يف  دوستويڤسيك  أخفق 
موضوعها، وأدرج كثرّياً من شخصياتها فيام بعد ضمن 
بالفعل خامتة  التي غدت  كارامازوڤ”  “األخوة  رواية 

لنشاطه األديب.

“يتبع”

)1( نيكوالي أوگاريوڤ، شاعر وثوري رويس، كان قد نفي 
من موسكو إىل بنزا، ولكنه بقي شديد املراس محرضاً عىل 
الثوري  الرويس  الكاتب  صديقه  مع  أسس  الفالحني.  ثورة 
هرّيتسن صحيفة “نجمة القطب”. ولد  أوگاريوڤ يف العام 
أعامله  ُجمعت   .1877 العام  يف  وتويفّ  موسكو  يف   1813
عنوان  تحت   1952 العام  يف  وطُبعت  مجلدات  عدة  يف 

“مختارات اجتامعية سياسية وفلسفية”.
نرشت  روائية،  دوستويڤسيك  لوبوڤ  غدت  بعد  فيام   )2(
مؤلفات عدة وهاجرت من روسيا يف العام 1913، ومل تعد 
إليها، أصدرت باألملانية يف العام 1920 مذكراتها عن والدها، 
فجاءت شخصيته بعيدة عن الواقع، يف بعض جوانبها، خالفاً 
ىف  قارصة  كانت  فالكاتبة  گريگوريڤنا.  آنا  أمها  ملذكرات 

الحادية عرشة عندما تويف والدها.

لوبوڤ دوستويڤسيك ابنة الكاتب يف الرابعة عرشة من العمر مع أّمها

قبل  االجتامعي  التواصل  مواقع  أظهرت صورة نرشت عىل 
يقلب  وهي  الجدد  املخطوطات  دائرة  موظفي  أحد  أيّام، 
أوراق مخطوطة مقامات الحريري النادرة التي خطها ورسم 
محتوياتها يحيى بن محمود الواسطي يف سنة 634 هجرية.

وعرّب الكثرّي من ذوي االختصاص عن استيائهم من الرعونة 
ثروة  تشكل  وهي  النفيسة  املخطوطات  بها  تُعامل  التي 
مر  عىل  والتخريب  للنهب  تعرضت  طاملا  هائلة،  وطنية 
نسخ  ثالث  الفرنسية  الوطنية  املكتبة  ومتتلك  التاريخ. 
 Arabe( مخطوطة نادرة من مقامات الحريري تحت الرقم
محمود  بن  يحيى  نسخها  التي  تلك  هي  أشهرها   ،)5847
قيمتها  وتكمن  هـ،   ٦٣٤ سنة  نسخها  من  وفرغ  الواسطي 
وتذهيبها،  زخرفتها  وطريقة  وتنوعها  روسوماتها  جودة  يف 
وال  الوانها.  بتألق  واحتفاظها  الزمن  مقاومتها  إىل  باإلضافة 
أهدت  قد  الفرنسية  الوطنية  املكتبة  كانت  إذا  فيام  ندري 
أعارتها  أم  العراقية،  املخطوطات  دائرة  إىل  النسخة  تلك 
احرتافية  وعدم  استهتار  من  الصورة  أظهرته  ما  لكن  لها، 
الصفحات  وتقليب  الوطنية  التاريخية  بالرثوات  واستهانة 
باأليدي املجردة ومن دون قفازات خاّصة أو عوامل حامية 
للمخطوطة الهّشة، يدل عىل عدم االحرتافية الذي تتسم به 

دائرة املخطوطات العراقية والقامئني عليها.
إنّنا يف الوقت الذي نحتفظ فيه بالصورة املحزنة تلك، ندعو 
إىل  واآلثار  والسياحة  الثقافة  وزارة  يف  املختصة  الجهات 
الدوائر املهمة واستثنائها من  أبعاد غرّي املختصني عن تلك 

التحاصص واملحسوبية ونفوذ األحزاب.
ومل يقترص التخريب والنهب عىل دار املخطوطات العراقية 
بحجة  كركوك  إىل  ُهربت محتويات خزائنها  والتي  ببغداد، 
إىل  تجاوزه  بل  والقصف،  الدمار  من  عليها  املحافظة 
املكتبات املهمة األخرى التي ُعرفت تاريخًيا باحتوائها آالف 
يف  كربالء  مخطوطات  دار  خزانة  مثل  أيًضا،  املخطوطات 
الروضة الحسينية، التي أُحرقت ورُسقت بعض مخطوطاتها. 
كام فقدت مئات املخطوطات النفيسة األخرى. وعىل الرغم 
من مطالبة الجهات الدولية ملتابعتها وإعادتها إىل العراق، 
وتقديم قوائم كاملة بأرقامها وعناوينها وأوصافها بالعربية 
إاّل  ـ.  السابق  املخطوطات  عام  مدير  ـ حسب  واإلنكليزية 
تكن  ومل  اآلن،  حتى  مصرّيها  عن  شيًئا  يعلم  مل  العراق  أن 
هناك محاوالت جّدية السرتجاع ما رُسق من مخطوطات يف 
أفراٍد  بعهدة  كان  اسُتعيد  ما  تلت، ومعظم  التي  السنوات 
األمني  االنفالت  مرحلة  أثناء  بها  االحتفاظ  برضورة  آمنوا 

التي عاشتها البالد وأعادوها بدوافع وطنية خالصة.
رقمنة  رضورة  إىل  واملتكّررة  امللحة  الدعوات  زالت  وما 
أنظمة  اعتامد  قامئة، ورضورة  النفيس  الوطني  اإلرث  هذا 
فهرسة مشرتكة يف املكتبات ومراكز الوثائق، واتباع التقنيات 
مالئم  مكان  توفرّي  عن  ناهيك  املجال،  هذا  يف  الحديثة 

لتخزينها وحاميتها من التلف، وانشاء متحف دائم لها.
وعلمت “الطريق الثقايف” من مصادر موثوقة، إن عدد ما 
األمرّييك  الغزو  منذ  العراقية  املخطوطات  من  وأتلف  رسق 
حتى اليوم، هو أكرث مام تبقى منها لدى العراق، وأن قسامً 
إىل دولة إرسائيل، وكذلك دولة  املخطوطات قد وصل  من 
التاريخية  الصواري”  “ذات  ذلك مخطوطة  ومن  اإلمارات، 
بيعها،  عملية  وأوقفت  أعوام  قبل  أزمة  حولها  أثرّيت  التي 

لكّنها، عىل الرغم من ذلك، مل تعد إىل العراق حتى اآلن.

المخطوطات العراقية 
إهمال ونزيف دائم..
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بعد ثالثة أسابيع من مكوثنا يف درسدن فاجأين زوجي بتلميح رصيح إىل 
كازينوهات القامر، وقال إنه لوكان هنا وحده لعرج عليها. ثم تطرق إىل 
هذا املوضوع أكرث من مرة، فرأيت أالّ أقف حجر عرثة ىف طريقه. اقرتحت 
عليه أن يسافر إىل هامبورگ، فامنع ىف البداية ثم وافق لشدة ما كان راغباً 
أن )يجرّب حظه(. وما أن مر يومان أوثالثة حتى تواردت عيّل رسائل منه، 
بها، فخرسها من جديد.  إليه  فبعثت  نقوداً،  بخسائره ويطلب  فيها  يبلغني 
وتكرر الحال مراراً، حتى عاد إىل درسدن خايل الوفاض، لكنه فرح كثرّياً عندما 

حاولت أن أطّيب خاطره يك ال يأسف عىل ما خرس.

أنوريه دو بلزاك

 ايڤان تورگينيڤ



يؤسس  املطلبي  مالك  الباحث  الناقد/  مرشوع 
للنقد، عرب القراءة الفاعلة، وعرب  مجاالً معرفياً 
تتحّول  إذ  اللغوي،  املجال  مايحمله  استكناه 
املعرفة إىل أداة للكشف عن الحموالت الداللية، 
وإىل القوة التي توّجه الخطاب النقد، فالنقد يف 
السياق صار معرفة، والبعض يقول علامً،  هذا 
أي  الفهم،  يتحقق  بالعلم  املعرفة  وبتعالق 
الذي  العميق  املعنى  أو  الجدوى،  اىل  الوصول 

يشبه الحقيقة أو تأويلها كام يقول نيتشه.. 
إياها  اللغة واصفا  غادامرّي عن  فحينام تحدث 
كان  فإنه  للفهم(  القابل  الوحيد  )الكائن  بـ 
يقصد مجالها املعريف، وقوتها يف  فهم الكينونة،  
البحث  عىل  زة  املُحفِّ فاعليتها  توصيف  ويف 
اللغة،  خارج  لألشياء  المعنى  إذ  املعنى،  عن 
مجاالت  وكلّها  والنقد،  والعلم  املعرفة  أّن  ومبا 
فإنها  اللغة،  عرب  قوتها  تكتسب  مفاهيمية- 
ليست بعيدة عن سياق التعاطي مع موضوعة 
وعرب  متثالتها،  عرب  اللغة،  تقرتحه  الذي  املعنى 
حموالتها الرمزية، أو عرب قوتها السيميولوجية، 
من  مزيٍد  لتوليد  مصدرا  تكون  أْن  أجل  ومن 
الصور واالفكار والدالالت والعالقات املشغولة 

بتأليف وتركيب ذلك املعنى ظاهرا أو تأويال..
مالك املطلبي من أكرث مثقفينا وباحثينا اهتامماً 
التأسييس  بالجانب  انشغل  إذ  اللغوي،  بالفكر 
من  ونوعاً  معرفياً،  أفقاً  بوصفه  الفكر،  لهذا 
املبنى  معرفة  سياق  يف  تدخل  التي  املامرسة 
تشكّالتها  سياق  ويف  للغة،  الرصيف  الشكالين 
يعني  والذي  الثقايف،  الدرس  يف  الوظيفية 
معرفية  مجاالت  عىل  واالنفتاح  التواصل، 
)اللغة(  فاعلية   عربها  تتعزز  حيث  واسعة، 
كخطاب، يف سياقه التداويل والتعبرّيي، وكذلك 
يف سياقه االستعاري والداليل، وبإتجاه أن يكون 
ايجاد  ويف  ثقافية،  صفقاٍت  عىل  مبنياً  التداول 
شبكة واسعة من الرموز التي يتعزز فيها ذلك 

التداول املعريف والداليل للثقافة.
من  التخلّص  سنوات  ومنذ  املطلبي  يحاول 
املعاطف  لعبة  ومن  األديب(  )املثقف  صورة 
عقود،  منذ  العراقية  الثقافة  بها  تورطت  التي 
لكّن هذه املحاولة تظل مفتوحة عىل اشتغاالت 
متعددة، إذ تستدعي دامئا تجديدا يف األدوات 
داخل  للغة  النظر  مستويات  ويف  املعرفية، 
النظري،  الفهم  مستوى  عىل  الثقافية،  األنظمة 
هذه  عىل  فيتعني  املنهج،  مستوى  عىل  أو 
ملوضوعات  متثيالً  أكرث  تكون  أْن  املستويات 
الجّدة والحداثة، وأكرث تعبرّيا عن وظيفة الثقافة 
يف مواجهة االشكاليات املعرفية من جانب، ويف 
متلّك القدرة عىل اعادة قراءة )املوضوع األديب( 
من جانب آخر، وعرب تقانات ووسائط ومفاهيم 
اشتغاالته  ومن  الثقايف،  الدرس  من  قريبة 
املهمل،  واليومي،  املُضمر،  مقاربة  يف  النسقية، 
ومن خالل اجراءات مقاربات تقوم عىل دراسة 
خطاب الثقافة بوصفه االنتاجي، ودراسة خطاب 
األدب بوصفه التمثييل. عرب هذه الثنائية  حاول 
املطلبي تقعيد تداولها  يف مشغله النقدي، عرب 
دراسة  من  تبدأ  التي  اإلجراءات  من  سلسلة 
املنت  تحليل  عند  تنتهي  وال  كمناصة،  العنوان 
تبّدى واضحاً  الخطاب، وهذا ما  كنظرّي لتحليل 
يف  قراءاته العميقة لتجارب أدبية معروفة بدءا 
من قراءاته لـ )محمد خضرّي( و)نازك املالئكة( 
البيايت(  الوهاب  و)عبد  السياب(  شاكر  و)بدر 
بـ  يسميه  ملا  قراءاته  وانتهاء  كريم(  و)فوزي 
)ذاكرة الكتابة( و)حفريات يف الالوعي املهمل( 
بالتشكّالت األوىل للوعي،  وهي مجاالت تُعنى 
وللتمّدن، وللكينونة الكاشفة، وعرب مايستعيده 

هي  اللغة  أّن  بوصف  اللغة،  خالل  من  منها 
عربها  يتمّثل  أن  ميكن  التي  الوحيدة  الحقيقة 

الكائن لوجوده.

الشاعر والرايئ
غامئة،  املطلبي  )ذاكرة(  يف  الشاعر  تبدو صورة 
)الجييل(  انتامئه  فرغم  املالمح،  واضحة  وغرّي 

اىل مايُسمى بـ )جيل الستينيات( إاّل أّن هوية 
ومزاجه  وعيه  طبيعة  تعكس  ظلت  قصيدته 
)جيله(  هوس  عن  بعيدة  فهي  الشخيص، 
عرب  الصاخب  والتفكرّي  والتمرد،  بالتجريب، 
االشكال الشعرية، وقريبة من االنشغال بلعبة 
لوعي  ُمبكرة  عتبات  وهي  والصور،  االفكار 
الكتابة الشعرية بوصفها نوعا من )اللعب عرب 

طاقة  حيث  فيتغنشتاين،  يسميها  كام  اللغة( 
التخّيل، والتحليل، وتنشيط نظرية أفعال الكالم، 
وحيث )ايتيقيا املناقشة( التي سعى هابرماز اىل 
وتغذيته  الفلسفي،  نقده  سياق  يف  تكريسها 
وعرب  اللغة  عرب  التواصيل  الفعل  ملرجعيات 
رموزها املستعملة من قبل املثقف الفرد، حيث 
ينزع هذا الفرد) جانبا من ذاتيته، ويدمجها يف 
والتفاهم،  التواصل  عىل  قائم  جامعي  مجهود 
وهذا التفاهم الميكن تحقيقه إاّل من خال اتفاق 

مؤَسس عىل اساس عقالين( كام يقول هابرماز
املثقف الرايئ يف مرشوع مالك املطلبي هو متثيل 
يتكّفل  والذي  الفرد،  املثقف  لصورة  وجودي 
اللغوي،  ولإلداء  للمعرفة  الثقايف  األفق  صياغة 
ومبا يجعل تطابق الفعل اللغوي مع املعريف ميّر 
عرب جملة من الرموز والشفرات واملعاين، والتي 
عمل املطلبي عىل توسيع مدياتها االجرائية يف 
العميقة  لألفكار  وحتى  واللغة،  لألدب،  نظرته 
ولعل  والظواهر،  النصوص،  الوعي  يف  الغور 
السياب(  لشعر  تحليل  الجسد/  )الثوب  كتابيه 
و)وهم الحدس يف النظرية الشعرية( يكشفان 
مابني  العالئق  بدراسة  املطلبي  اهتامم  عن 
عن  البحث  حيث  والسسيميولجي،  الشعري 
اللغة،  عرب  ومقاربتها  العالئق،  هذه  اشتغال 
بوصفه  الجسد  يف  متثالتها  وعرب  والفلسفة، 
يف  الفينومولوجي  بوصفه  واملعيش  الجنسوي، 
والذاكرة،  والقميص  البيت  هو  فالجسد  اللغة، 
الذي يستدعي من  الظاهرايت  بوصفه  واملعيش 

خالل الوعي به اللذة، والفكرة والقصد.
يف  الفهم  هذا  ل  يؤصِّ أْن  املطلبي  حاول  لقد 
بالدرس  املُبكّرة  عنايته  وعرب  الثقايف،  مرشوعه 
مجاالً  بوصفه  له،  الداللية  وبالقيمة  اللساين 
وعرب  عنه،  واملسكوت  املممنوع  لترسيب 
االستعاري  التواطؤ  تسويغ  عىل  تقوم  تقانات 
والنفسية،  الرمزية  حموالتها  وبني  اللغة  مابني 
خاص  بشكٍل  املالئكة  ونازك  للسياب  ودراسته 
هي استئناف معريف لساين ملثل تلك املقاربات 
النقدية، إذ تحّول السياب- يف منظور املطلبي- 
والذات،  الشعر  بني  العالئقي  للدرس  رمٍز  إىل 
نفيس  كتوظيف  املثيولوجي  القميص  وحتى 
للحفر  اىل مجال داليل  تحّول  املنهوك،  للسياب 
يف البنيات العميقة لقصيدة السياب، ولتحوالت 
مأزق  عىل  التعرّف  اىل  وصوالً  داخلها،  الشاعر 

السياب الوجودي والنفيس.

الحفر يف الالوعي الثقايف
نحوياً  دارساً  الظاهر  يف  املطلبي  يبدو  قد 
وبالغياً يف اللغة، وأّن منطلقاته البحثية التخرج 
توّسع  لكّن  الدرس،  ذلك  سياقات  عن  كثرّياً 
اللساين عند  للدرس املعريف  اهتاممات املطلبي 
بارت يف مرحلة  عند  دوسوسرّي، وبرّيس، وحتى 
املعريف  الثقايف/  للتأسيس  أفقا  أعطته  الحقة، 
لعالقة أطروحات دوسوسرّي يف الدال واملدلول، 
الجوانب  حول  وألطروحاته  لبرّيس  دراسته  ويف 
الوظيفية والتشغيلية للعالمة والشفرة االيقونة، 
حيث وجد يف الفضاء األديب العميق يف)الالوعي 
الثقايف العراقي( مجاله الشخيص لتحليل النص 
والخطاب، السيام عىل مستوى تداوليته الشعرية 
املسكون  الالوعي  هذا  وتعرية  والرسدية، 
وااليديولوجيا،  والدين،  السلطة،  برهابات 
والعصاب النفيس، فام عاد املجال النقدي الذي 
عمومي،  أديب  هاجٍس  ذا  املطلبي  به  يشتغل 
االديب(  أطروحات)النقد  يف  ُمكرّس  هو  كام  أو 
البنيوي،  الدرس  أطروحات  استغرقته  ما  بقدر 
والتي  والتحليل،  التفكيك  ومقاربات  ومابعده، 
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مالك المطلبي أنموذًجا

الدرس النقدي 
 معرفيا 

ً
بوصفه مجاال

علي حسن الفواز
 

حيوية النقدي تتبدى من حيوية السؤال النقدي، ومن قدرة الناقد عىل أن يكون 
باحثاً، وُمفكّرا يف النقد ذاته، وبإتجاه أن يتصرّّي هذا السؤال، ليكون ُمحركاً، وفاعالً، 
وعىل نحٍو يدفع اىل صناعة خطاب نقدي، هو األكرث متثيالً للمعرفة، ولتوصيف 

فعل النقد ووسائطه.

نـقــدنـقــد

عالية  بثقة  طريقه  شق  شاعر  بولص  رسكون   
خارطة  يف  مرموقة  مكانة  يحتل  الن  أهلته 
يحب  األيام  من  يوماً  يكن  مل  العريب،  الشعر 
األضواء واإلحتفاء به كبقية الشعراء ، كان يقلقه 
مواظباً  ظل  ولهذا  بحرضته  يقف  عندما  الشعر 
املثقف  بطريقة  وتطورها  القصيدة  كتابة  عىل 
البارع والشاعر املجدد الذي كلام كتب قصيدة 
جديدة أبدع يف تكوينها وتجسيد مالمح صورها 
البارعة األمر الذي جعله يتأىن كثرّياً حتى يصدر 
( يف  أين  اىل مدينة  الوصول   ( األوىل  مجموعته 
عقدين  من  ألكرث  الشاعر  انتظر   ،  1985 عام 
النرث  ويجدد يف قصيدة  يجرب  الزمان وهو  من 
بعد  متاماً  الواضحة  الصورة  عىل  رىس  حتى 
قراءات وأشواط طويلة فطعها يف معرتك املعرفة 
الشعرية ، فهو ميتلك ثقافة واسعة ذات مناخات 
عاكسة  مغايرة  قصيدة  يصنع  جعلته  مختلفة 
متكن  خالله  من  والذي  الحقيقي  الشعر  ملرآة 
بولص أن يأتينا بخالصة الشعر من أعامق البحر..

قصيدته  داخل  الزمكانية  بولص  ووظف رسكون 
التي شقت طريقها املغاير بأحسن توظيف، وقد 
تفوق الشاعر يف قصيدته عىل الكثرّي من شعراء 
بداياته  منذ  واستطاع  سبقوه،  والذين  جيله 
وان  املتلقي  قلب  إىل  خلسة  يتسلل  ان  األوىل 
منذ  الجميع  إليها  ينتبه  حديثة  قصيدة  يكتب 

بداياته األوىل يف عقد الستينيات..
وقبل رحيله يف 22/10 /2007 كان رسكون بولص 
قد نرش مجموعة من قصائده الجديدة يف أحد 
قرأت  وحني  بالنرش،  جداً  مقل  وهو  املواقع، 
من  متتالية  لكامت  تلقى  كمن  كنت  القصائد، 
التي نرشت، فكتبت إليه  الشعر لقوة النصوص 
معرباً عن اعجايب الشديد بتلك القصائد وسائالً 

عنه، ويف اليوم التايل جاء جوابه ليقول:

وأشكرك  منك  أسمع  أن  جميل  هادي،  )عزيزي 
عىل كلمتك بصدد القصائد..

لنا  يعد  مل  يا صديقي،  يبدو  كام  الزمن،  هذا  يف 
نحن العراقيني سوى أن نعري قلوبنا ونحن ندري 

أن العراقي وحده، أينام كان، سيفهم.
أنني  إذ  الوقت،  هذا  يف  اتصلت  أنك  يسعدين   
اىل  أعرب  وقد  اسبوع،  بعد  أوربا  اىل  مسافر 
سأراك  حال  أية  عىل  يدري.  من  أسكندينافيا، 
بلد  عن  بعيداً  طويلة  ملدة  باق  فأنا  بالتأكيد 

األوباش هذا، محبتي وتحيايت..
رسكون.. 5/6/2007(
عىل  العزلة  يعيش  أنه  عرفت  رسالته،  ومن 
الرغم من أنه أحب سان فرانسسكو ومكث فيها 
سنوات طويلة جداً، كان حدسه يف املوت واضحاً 

وكأنه يعلم بقرب ساعته. 

بولص  رسكون  العراقي  الشاعر  ميوت  برلني  يف 
الذي رفد الشعرية العربية بتجربة غنية بابداعها 

وتصورها وموضوعاتها اإلنسانية.
كان  كتبها  التي  األخرّية  قصائده  من  واحدة 
التي  تلك  املتقاعد”،  اآلشوري  “بستان  اسمها 
ظلت عالقة يف ذاكريت منذ سنوات طويلة. ففي 
وهو  الشاعر  فيها  يتألق  التي  القصيدة  هذه 
كركوك  ومدينته  اآلشوري  الرجل  ذلك  يصف 
التي تنطفيء فوق سقوفها النجوم، وكيف تلقي 
باألفالك اىل آبار النفط التي تشتعل يف الهواء، ثم 
والضفادع  واملزراب  الكلب  ذلك  ليصف  يذهب 
التي تجثم عىل أعراشها يف بستان مهجور وكيف 
عند  يربطه  مشمع  بخيط  رضسه  بقلع  يقوم 

الباب ويرضب الباب ويبقى ينئ.. 
قصيدة مكثفة املعنى يف صورها التي تخرج مثل 
الآلىلء من قاع الشعر، متعالية فوق السامء وهي 
تقطف مثارها من بستان ذلك اآلشوري الجميل.. 
ينئ  ظل  الذي  اآلشوري  ذلك  مأساة  أدناه  نقرأ 
من قلع رضسه عىل الطريقة البدائية عرب قصيدة 
)بستان  بولص  رسكون  الراحل  العراقي  الشاعر 

اآلشوري املتقاعد( التي يقول يف مطلعها: 
 

“النجوم تنطفي فوق سقوف كركوك وتلقي
األفالك برماحها العمياء

إىل آبار النفط املشتعلة يف الهواء،
إىل كلب ينبح يف الليل،

مقيداً إىل املزراب،
حزناً؟ أو رعباً أو ندماً،

وضفادع تجثم عىل أعراشها اآلسنة،
يف بستان مهجور

عندما تشق حجاب الليل رصخة مقهورة،
إنه اآلشوري املتقاعد
يقلع رضسه املنخور

بخيط مشّمع 
إىل أكرة الباب

ثم يرفس 
الباب بكل 
قواه مرتنحاً

وهو ينئ 
مغمض العينني،

ليسقط 
إىل الوراء..

هادي الحسيني ـ أوسلو

العام 1944  الحبانية يف  املولود يف مدينة  بولص،  الراحل رسكون  العراقي  الشاعر  يَُعد 
الذين  القالئل  من  شبابه،  فيها سنوات  وعاش  كركوك  مدينته  اىل  بعدها  انتقل  والذي 
إىل  الكالسيكية  القصيدة  عالية من  الشعرية وعذوبتها مبهارة  السالسة  نقل  استطاعوا 

قصيدة النرث.

في ذكرى رحيل سركون بولص

ُبستان اآلشوري المتقاعد
والسيمولوجي،  واالنرثبولوجي  الفلسفي  تستدعي 
من منطلق أّن الظاهرة النصية هي ظاهرة لسانية، 

مثلام هي ظاهرة تاريخية..
الالوعي  يف  االنرثبولوجي)حفريات  كتابه  وحتى 
ليس  فهو  املقاربات،  تلك  عن  بعيدا  ليس  املهمل( 
فاطمة  سّمته  كام  االخطاء(  من)كوميديا  نوعا 
املحسن، بقدر ماهو مقاربة انرثبولوجية يف التمثالت 
والثقافية  االجتامعية  الظواهر  لتحّول  الرمزية 
يتحّول  فاملطلبي  املُهمل،  املكان  يف  واللسانية 
اىل)حكوايت( يتقىص روح املكان، عرب معيش كائناته 
يف وحدات اجتامعية ولسانية ورمزية ودينية ريفية 
صدمة  ميّثل  الذي  باآلخر  عالقتهم  وعرب  ُمغلقة، 

املهووس بكشف ماهو عميق ورسي يف  للحكوايت 
وحكاية  البنطلون(  فحكاية)تأسيس  املكان، 

الداخلية الذي يزور املدرسة،  املعلم، ووزير 
كومبارسا  يختاره  الذي  سيف  ابو  وصالح 
تشكّل  شخصيات  وعبلة«  فيلم«عنرت  يف 
والتي  املعرفية،  الصدمة  عالمات  أول 

فكرة  تضخم  عرب  الحقة  مراحل  يف  تتضخم 
املعيش ذاتها، حيث تتضخم املدينة، والشارع، 

الزي، واللغة، والتي  والقاموس، وفكرة 
تشتبك فيها مرجعيات املطلبي 

من  مايستعيده  مع  اللسانية 
صور رمزية لحاناتها، ولياليها، 
وللشارع ذي املقاهي الستة 
أسامٍء  ومن  يسميها،  كام 
حسني  الالمعني-  ملثقفيها 
مردان، عبد االمرّي الحصرّيي، 
وهو  كريدي-  موىس 
نّصه  يف  اشتغاله  عرب  ماورد 
 ( املقهى(  الجميل)غريزة 
ما أقوم به اآلن ال ينتمي 
الذهني،  اآلثار  لعلم  إال 

الذي يحاول تفكيك »داّل« 
من  املكّون  القديم،  املقهى 
التي  القصرّية  الخطى  آآلف 
الكنبات،  فراغ  يف  اّمحت 
رضبات  مباليني  متحدة 
مباليني  املسبحات،  خرز 

دامئا،  تكون  التي  الكلامت 
أرباع جمل، وبالزجاج املمسوح، 

أبدا بالفضول املتبادل بني الجالس 
التي  األدبية  باملشاريع  والسائر، 

للمقهى  نعم  الرشب.  بغريزة  التنمو 
ولكنها  الحيوان،  شأن  شأنه  غريزة، 

غريزة وحيدة وليست منظومة غرائز. إنها 
غريزة الرشب(

الثقايف،  الزمن  املطلبي عىل  أو شهادة  قراءة 
الزمن  الزمن السيايس، وعىل  هي شهادة عىل 
التي  العميقة  التحوالت  عرب  )االنرثبولوجي( 
حيث  البغدادية،  املدينة  املكان/  لها  يتعرّض 
البديل،  املجال  هي  واملقهى  الحانة  تكون 
)ايتيقيا  فيه  تتسع  والذي  والتحوييل، 
الحلم  وحتى  الحرية،  وهواجس  املناقشة( 
تختزل  التي  الذات  عن  والبحث  بالثورة 

وجودها عرب قاموس)اللغة( وعرب هوية 
املكان املعريف/ الجامعة…
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هذا  مثل  يوجد  ال  ذلك،  من  الرغم  عىل  لكن، 
األقل  عىل  جّيد.  أمٌر  وهذا  الواقع.  يف  الكتاب 
يب،  الخاص  اليسار  بنوع  األمر  يتعلق  عندما 
فإن  التحرري،  االشرتايك  التقليد  يف  هو  والذي 
الذين  أولئك  تشكيك  هي  الجوهرية  القيمة 
أحد  يخربك  قد  “نهائية”.  لقناعات  يروجون 
املحافظني يف السوق الحرّة، أن كل يشء يُحدد 
بدقة يف مفاهيم الرأساملية والحرية. أنا شخصًيا 
أينام  بأكملها،  العظيمة”  “الكتب  بفكرة  أشك 
ظهرت، ألنني أعتقد عموًما أنه يف الوقت الذي 
إن  إاّل  جًدا،  الجيدة  الكتب  بعض  فيه  توجد 
وقد  املصادر،  من  العديد  يف  موجودة  الحكمة 
تطورت آرايئ السياسية بالقدر نفسه، من قراءة 
أشخاص  إىل  أفكارهم،  أكره  الذين  األشخاص 
ميكن أن استوعبت أفكارهم واعتمدها. بالنسبة 
يل، فإن أهم جزء يف أن تكون يساريًا ليس ما 
ما  ولكن  ال،  أم  املال  رأس  قرأت  قد  كنت  إذا 
قيم  عن  وتدافع  ومتعاطًفا  فضولًيا  كنت  إذا 
املساواة اإلنسانية. ميكن العمل عىل هذه القيم 
يقرؤوا  مل  أشخاص  وهناك  كتب،  بدون  أو  مع 
لديهم  السياسية،  النظرية  من  صفحة  أبًدا 
أمضوا  الذين  أولئك  بعض  من  أسلم  سياسة 
وكتابتها.  قراءتها  يف  بأكملها  املهنية  حياتهم 
أكرث  مفيًدا  سيكون  العملية،  الناحية  من  لذا، 
محددة  توصية  الناس  إعطاء  بإمكاين  كان  إذا 
وأقول “اقرأ هذا”، فإن عدم وجود هذا املجلد 
فضيلة وليست عيًبا يف اليسار. )لدي أيًضا عدم 
الذائقة  ألن  بالكتب  التوصية  يف  طبيعية  رغبة 
مقصورة عىل فئة معينة، ال أعتقد أن اآلخرين 

سيشاركونها.(
العاصفة  التحذيرات  سلسلة  من  الرغم  عىل 
تلك، ميكنني أن أخرب الناس ببعض الكتب التي 
وجدتها مفيدة ومشجعة. أنا أحب الكتب، كتبي 
أصدقاء عزيزون وأعتمد بشدة عىل مشورتهم. 
تاريخًيا  عظيم  كتبي  تقليد  لدينا  اليسار،  ويف 
يف  الكتب   تلك  دور  لألسف،  ننىس  ما  وغالًبا 
بها  الفكري. ال أويص  تطوير حساسيتنا ونهجنا 

بالرضورة، لكن فقط أخربكم عنها.

تشومسيك والعبث
لن تتفاجأ عندما تعلم أن أولها هي كتب نعوم 
تشومسيك. وقد يشعر القراء العاديون بالضجر 
من استدعاءايت الدامئة لتشومسيك، وأنا شخصًيا 
أعتقد يف الواقع أن العديد من كتب تشومسيك 
نهجه  وألن  العبث،  من  نوًعا  تكون  أن  ميكن 
معينة  حقائق  وصف  مجرد  يكون  ما  عادًة 
لبعض املواقف املحددة، فقد يكون من الصعب 
رؤية الوحدة الفلسفية األساسية لعمله. أو فهم 
أجراها  التي  املحادثات  عىل  تقوم  التي  القوة 
تخطر  أسئلة  أي  يطرحون  عاديني  أشخاص  مع 

ببالهم، وهذا أفضل توصيف متاح لتفكرّيه.
يف  كنت  عندما  “يساريًا”  البداية  يف  أصبحت 
الفكر  لكالسيكيات  التعرض  نتيجة  الكلية، 
برودون  كتابات  اكتشفت  عندما  الالسلطوي. 
وباكونني وكروبوتكني وغولدمان وبوكتشني، كان 
ذلك مبثابة الوحي. يف الالسلطوية، رأيت طريقة 
جميلة للجمع بني حب املساواة وحب الحرية. 
لقد كرهت الرأسامليني ألنهم تحدثوا باستمرار 

عن الحرية، بينام كانوا يدافعون عن املجتمعات 
الهرمية بقوة اقتصادية مركزة. لقد كان الفالسفة 
أن  أدركوا  واضحني،  مفكرين  الالسلطويون 
الحرية الرأساملية ال ميكن أن تكون أبًدا حرية 
أصيلة. وعىل وجه الخصوص، استمتعت بكتاب 
الذي  الخبز”،  عىل  “االستيالء  كروبوتكني  بيرت 
يوضح بأناقة الحجة االشرتاكية: يف عامل الوفرة، 
ال يوجد سبب مينع الجميع من أن يكون مزدهًرا 
برّيكامن  ألكسندر  كتاب  كان  وشبعانًا.  وحًرا 
مفيًدا،  آخر  متهيديًا  كتابًا  األناركية  أبجديات 
حيث يصف املقدمات االشرتاكية بلغة  واضحة 
وأكرث إمتاًعا. إنه مكتوب عىل شكل سلسلة من 
الحوارات املثرّية للجدل بني ثالثة إيطاليني ذوي 

رأي يف أحد املقاهي. 
روسيا   عن  جولدمان  إميا  رواية  من  رأيت  لقد 
مصحوبًا  يكن  مل  إن  االشرتايك،  الحلم  أن  كيف 
إىل  ليؤدي  تحريفه  للحرية، ميكن  بحب صادق 
“مملكة  تولستوي  كتاب  ومن  بائسة.  نهايات 
الديني  للضمرّي  احرتاًما  طورت  بداخلك”،  الله 
افتقاري  استمرار  مع  حتى  املسيحية،  لألناركية 
برّيكامن  مذكرات  من  الديني.  اإلميان  إىل 
وتفاين  مبرونة  ألعجب  جئت  وكروبوتكني، 
التحدث  عىل  لتجرؤهم  املسجونني  األشخاص 

ضد االستبداد وعدم املساواة والهراء.
تعلمت  اللذين  اآلخرين  الالسلطويني  املفكرين 
منهام الكثرّي هام رودولف روكر وموراي بوكشني. 
خصوًصا كتاب “القومية والثقافة” لروكر، الذي 
كتبت عنه يف كتايب “األوقات املمتعة” هو رشح 
دامئًا، وحالة  القومية مدمرة  مفيد لسبب كون 
ما  بوكشني  أناركية  “الكوين”.  للتفكرّي  جيدة 
اليشء، ولكّنها تحتوي  الندرة قدمية بعض  بعد 
حجة أن التكنولوجيا املستخدمة بشكل صحيح 
ميكن أن تكون محررة وتشكل تحديًا قويًا بوجه 
الرأساملية، حسب النظريات اليسارية الحديثة.
ال  الذين  “املتميزين”  اليساريني  أحببت  لطاملا 
تتناسب أفكارهم بالرضورة مع أفكار اآلخرين. 
روزا  الصادقة  املاركسية  أحب  هؤالء،  بني  )من 
لوكسمبورغ أكرث من غرّيهم(. كام أن استقاللية 

إىل  جذبني  ما  هو  العقيدة  وكراهية  التفكرّي 
برواياته “1984”  أبًدا  أهتم  أورويل. مل  جورج 
و“مزرعة الحيوانات”، بينام ميكنني إعادة قراءة 
روايته “تحية لكاتالونيا” مرات ال تحىص. هناك 
برشلونة  أورويل  يصف  حيث  معينة،  فقرة 
يعلم  كان  إنّه  ويقول   ،1936 العام  يف  الثورية 
أنها كانت رؤية لعامل يستحق النضال من أجله، 
السياسية  لاللتزامات  أفضل  حالة  يقدم  وهذا 
مجلدات  من  عدد  أي  من  أكرث  اليسارية 
النظريات االقتصادية. يقدم أورويل أيًضا حجة 
يف  لالشرتاكية  األساسية  املعقولية  بشأن  قوية 
كتابه “الطريق إىل ويكان برّيد”، عىل الرغم من 
أنّه شخصية معقدة ومقيتة يف بعض األحيان )يف 
بسبب  الفراش  كان طريح  عندما  حياته،  نهاية 
مرض السل، قدم قامئة بالشيوعيني إىل حكومة 

اململكة املتحدة(. 

الفردية واإلشرتاكية
أسطورة  وقراءة  كامو،  ألبرّي  بقوة  أيًضا جذبني 
الراحة  عىل  للعثور  جيدة  طريقة  سيزيف هي 
وايلد  أوسكار  كتاب  أيًضا  اليائسة.  األوقات  يف 
مهاًم  يعد  االشرتاكية”  ظل  يف  اإلنسان  “روح 
“الفردية”  بني  التوفيق  ميكن  كيف  توضيح  يف 
واالشرتاكية، عىل الرغم من أنني أرفض أفكاره 
كتابًا  كان  كام  الخرّيية.  األعامل  حول  السخيفة 
صغرّيًا غريًبا بعنوان “اإلشرتاكية وسبل وأساليب 
الحياة” مصدر إلهام غريب بالنسبة يل، عندما 
جريًئا  تفكرّيًا  قدم  ألنّه  عاًما،   19 عمري  كان 
بشأن كيفية تحول املدن. وباملثل، فإن كتابات 
بكمنسرت فولر غرّي العملية متاًما ولكن الجذابة، 
مثل “اليوتوبيا أو النسيان واملسار النقدي”. كان 
للغاية، وعىل الرغم من أنني مل أستطع  حكيامً 
اآلن إخباركم أي يشء قاله عىل وجه التحديد، 
إاّل أنّني متأكد من أن كلامته قد شقت طريقها 

إىل عقيل. 
لقد أنتج املهندس املعامري كريستوفر ألكسندر 
الطريقة  عن  عمل  أهم  يل،  بالنسبة  هو  ما 
لحل  اليسارية  السياسة  تطبيق  بها  ميكن  التي 

ألكساندر،  كتب  والتصميم.  التخطيط  مشاكل 
الذي تنازع مع املهندسني املعامريني الرئيسيني 
حًقا  الجميلة  الكتب  بعض  السنني،  مر  عىل 
و“لغة  للبناء”  الخالدة  “الطريقة  ذلك  يف  مبا 
وجامل  حياة  أجل  من  و“املعركة  النمط” 
األرض”، التي تُظهر العنارص املشرتكة للتصميم 
وتوفر وسيلة  الحضارات،  واإلنساين عرب  الجيد 
عملية وذات رؤية ملقاومة ما أسميته “العامرة 
النظام”،  “طبيعة  كتابه  ويف  النيوليربالية”. 
املكون من 4 مجلدات، يقدم ألكساندر نظرية 
مثرّية للجدل، ولكّنها جذابة للغاية حول كيفية 
إنشاء النظام يف الطبيعة، وكيفية جعل مبانينا 

ومجتمعاتنا منسجمة مع العامل الطبيعي.

املحامون والحامقة
بعض  أصبحت  حيايت،  من  معينة  لحظات  يف 
الكتب ذات أهمية خاصة. عندما كنت يف كلية 
القانونية  “الرتبية  كتاب  أن  وجدت  الحقوق، 
واستنساخ التسلسل الهرمي” لدونكان كينيدي 
أساتذيت  أن  أخربين  للراحة، حيث  كبرّيًا  مصدًرا 
ورشحوا  بالحامقة  كبرّي  حد  إىل  مليئني  كانوا 
القانون  مهنة  بها  تكرر  التي  الدقيقة  الطريقة 
أنني ال  عدم املساواة االجتامعية، حتى قررت 

أريد أن أصبح محامًيا عىل اإلطالق. 
نحو  هنا  العاّمة  ميويل  فأن  ترون  كام 
لآلخرين،  توصيات  أقدم  كنت  إذا  “النظرية”. 
نظريًا  مياًل  أقل  أكون  أن  الواقع  يف  فسأقرتح 
تاريخ  عن  املزيد  أقرأ  وأن  اآلن،  عليه  أنا  مام 
الحركات االجتامعية اليسارية: ملاذا جاءت، وما 
الذي كانوا يقاتلون من أجله، وما الذي تركوه 
من  أنه  أجد  كام  اآلن.  حتى  أنجاز  دون  من 
املغذي فكريًا دراسة النضاالت من أجل الكرامة 
والعدالة التي يخوضها الناس عرب الزمن. أعتقد 
والزمان  املكان  فهم  الصعب  من  أنه  أيًضا 
اللذين نعيش فيهام من دون فحص القوى التي 
تاريخ  قراءة  أّن  أجد  وأيًضا  تكونهام،  إىل  أدت 
لفهم  رضوري  أمر  اإلعامر،  وإعادة  العبودية 
العرق. )مل أكن أعرف حتى هذا العام فقط أنه 
كان هناك ما يقرب من اثني عرش دوًرا ملزادات 
الذي  املكان  بنايات من  العبيد عىل بعد بضع 
أعيش فيه حالًيا.( يُعد تاريخ إبرام كندي الحائز 
جيدة  طريقة  العنرصية  لألفكار  جوائز  عىل 
عنرصيًا.  كان  األمرييك  التاريخ  أن  كيف  لفهم 

)عنرصي متاًما يف الواقع.(
تاريخ  أفضل عىل  بشكل  التعرف  حالًيا  أحاول 
يف  قوة  “هناك  مثل  كتب  خالل  من  العمل 
االتحاد” و“تاريخ العمل القادم” إلريك لوميس. 
كام ميكن التعرف عىل تاريخ اليسار من كتاب 
“تاريخ الناس” لهورد زين، لكنني كنت مفتونًا 
أكرث بكثرّي باملجلد املصاحب “أصوات من تاريخ 
مثل  األساسية،  الوثائق  يجمع  الذي  الشعب”، 
الناس  من  واملذكرات،  واملنشورات،  الخطب، 
املعارك.  وخاضوا  النضال  بالفعل  عاشوا  الذين 
الواقع  يف  هي  األولية  املصادر  أن  وأعتقد 
كتاب  فأّن  لهذا  التاريخ،  لقراءة  طريقة  أفضل 

ويوجني  باين  لتوماس  السياسية”  “املنشورات 
الظلم مل يكن  للغاية يف إظهار أن  ديبس جيد 

أبًدا طبيعًيا أو حتمًيا.
هناك  كان  عرش،  التاسع  القرن  أواخر  يف 
الطوباوية،  األعامل  من  والعرشات  العرشات 
حاولت  بيالمي،  من  مستوحى  منها  والعديد 
مستقبيل  مجتمع  تنظيم  كيفية  إىل  التوصل 
اآلن، ويف  الكثرّي من هؤالء  اختفى  لقد  أفضل. 
عرص “ال يوجد بديل” ننىس متاًما مدى استعداد 
للتغيرّي  خيالية  رؤى  يف  للتفكرّي  السابق  الجيل 
االجتامعي. لقد صادفت للتو كتابًا رائًعا بعنوان 
االشرتايك  بالتشفورد،  لروبرت  إنكلرتا”  “كابوس 
قيام  كيفية  عن  يتحدث  الذي  اإلنكليزي 
الرأسامليني بجعل العامل يدور يف حلقة مفرغة 

من عدم املساواة. 

كُتب البيض
التي  الكتب  معظم  أن  ستالحظون  الواقع،  يف 
لست  أنا  بيض.  رجال  كتبها  بها  استشهدت 
فخوراً بذلك؛ ال ميكنك معرفة الكثرّي عن العامل 
إذا قرأت فقط كلامت نوع واحد من األشخاص. 
وقت  يف  صادفتها  التي  الكتب  هي  هذه  لكن 
مبكر، وأنا برصاحة أقوم بربط تأثرّيها عيل. تم 
توسيع عاملي الفكري بشكل كبرّي عندما بدأت 
الكتب  من  املزيد  إلضافة  واعي  جهد  بذل  يف 
نظام  إىل  امللونني  واألشخاص  النساء  قبل  من 
كتًبا  الخاص يب. تضمنت هذه األعامل  القراءة 
لجيمس  املهمة  واملقاالت  النسوية  للنظرية 
املقاالت  أفضل  بني  من  تعد  والتي  بالدوين، 
الذاتية  السرّية  تضمنت  العامل،  يف  املكتوبة 
والخيال والتاريخ. ومن بعض املذكرات املهمة 
بالنسبة يل كانت مذكرات أنجيال ديفيس، وديك 
إكس.  مينشو، ومالكوم  جريجوري، وريغوبرّيتا 
كام أظهر يل مجلد من خطابات وكتابات مارتن 
يتم  ما  عادة  الذي  الحقيقي  امللك  كينج  لوثر 

تسطيحه وتعقيمه يف “لدي حلم”. 
أحب أيًضا كتاب “الحياة والوقت” لفريدريك 
دوغالس. الحظ أن هذا كتاب مختلف عن قصة 
الذي  الكتاب  وهو  دوغالس،  فريدريك  حياة 
يتم تعيينه للجميع يف املدرسة. كتب دوغالس 
من  وجيزة  فرتة  بعد   ، شابًا  كان  عندما  ذلك 
هروبه من العبودية، وهي نظرة عامة موجزة 
عن عبوديتة وتحريره، ويحتوي عىل الكثرّي من 
أجل  من  حمالته  ذلك  يف  مبا  حياته،  تفاصيل 
املساواة العرقية، ونشاطه أثناء الحرب األهلية، 
أنه  وجدت  لقد  لنكولن.  أبراهام  مع  وتعارفه 
من املفيد قراءة الحسابات الشخصية ألشخاص 
معجب بهم، نظًرا لوجود العديد من الدروس 

الجيدة التي ميكن استخالصها من االستامع إىل 
للمشكالت  ما وتصفحه  الفكري لشخص  النمو 

واإلحباطات. 
وتعد مذكرات فيكتور سرّيج، الذي عاش واحدة 
يف  لالهتامم  إثارة  الثورية  الحيوات  أكرث  من 

القرن العرشين، مفضلة لدي شخصًيا. 

مكان نبدأ منه
الكتب  أيًضا أنني أميل إىل قراءة  رمبا الحظت 
“العرص  نوع  من  ألنني  ليس  هذا  “القدمية”. 
أي يشء  يكتب  يعد  مل  الذي  اليسء  الذهبي” 
أن  أعتقد  ألنني  الغالب  يف  هذا  ال.  جيد. 
هي  تكون  ما  غالًبا  البرشية  واألفكار  املشاكل 
عن  القراءة  أحب  وأنا  العصور،  عرب  نفسها 
كيفية تعامل الناس مع تلك املشاكل نفسها يف 
القدمية  النصوص  الخاصة. قراءة هذه  أوقاتهم 
تجعلك تشعر بالفخر أيًضا، كام لو كنت راسًخا 
يف التقليد وتحاول الحفاظ عىل إرث ما عىل قيد 
الحياة. كان لدى معظم هؤالء الكتاب القدامى 
أوجه قصور خطرّية. لكن مع جميع عيوبهم، ال 
منه،  نبدأ  مكانًا  لنا  يقدموا  أن  بإمكانهم  يزال 

وأفكاًرا نبني عليها ونطورها.
معارصون  يساريون  كّتاب  بالتأكيد  هناك 
باربرا  تقدمه  يشء  كل  القراءة.  يستحقون 
يكون  ما  عادة  فرانك  توماس  أو  إهرنريتش 
منطقًيا وخالًيا من املصطلحات واملرح. وأحيانًا 
لكّنها  قضيتها،  تقدير  يف  كالين  نعومي  تبالغ 
عىل حق أكرث من أي شخص آخر تقريًبا. أيًضا 
كتابه  يف  رائًعا  عمالً  أنتج  الذي  غريرب،  ديفيد 
فكرة  بواسطته  يحطم  حيث  تافهة”  “وظائف 

أن الرأساملية “فعالة”. 
أحد أسباب استيايئ الشديد من الفناء هو أنه 
ما  كل  قراءة  من  جسديًا  ممنوع  أنني  يعني 
بالكتب  فقط  هنا  استشهدت  لقد  قراءته.  أود 
التي غّذت “يساريتي” بشكل عام، ولكن هناك 

العديد من الكتب املفيدة األخرى. 
عامة  نظرة  الحصول عىل  يف  ترغب  كنت  وإذا 
فسأدلك  االشرتاكية،  واملامرسة  التفكرّي  حول 
هارينجتون.  ملايكل  “االشرتاكية”  كتاب  عىل 
العدالة  عىل  التعرف  يف  ترغب  كنت  وإذا 
الجنائية، فاقرتح عليك قراءة برايان ستيفنسون 
وجوليا  ألكساندر.  وميشيل  فورمان  وجيمس 

سرّيانون، وهكذا.
غرّي  املصادر  من  الكثرّي  أيًضا  تعلمت  لقد 
اليسارية، حتى من الجدال مع أعامل فريدريك 
أطول  هايك وآين راند. أنا شخصياً أقيض وقتاً 
قراءة  أكرث من  األيام  املحافظني هذه  قراءة  يف 
تعمل  كيف  أفهم  أن  أحاول  ألنني  اليساريني، 

السياسية،  األمور  نتجاوز  أن  حججهم، ومبجرد 
الرؤى  من  الكثرّي  هناك  لتغطيته.  املزيد  نجد 
“السياسية” التي ميكن العثور عليها يف األعامل 
لدي  املفضلون  فالكتاب  متاًما،  السياسية  غرّي 
ال  األقل  عىل  أو  اإلطالق،  عىل  سياسيني  ليسوا 
أحبهم ألسباب تتعلق بسياساتهم. لقد علمني 
لويس  وخورخي  باركر  ودورويث  هاوس  وود 
أستخدم  أن  نابوكوف،  وفالدميرّي  بورخيس 
الكلامت بشكل أكرث دقة وفعالية. ولكن هناك 

الكثرّي للقراءة والقليل من الوقت.
لكن  هنا،  الكتب  من  بالعديد  استشهدت  لقد 
هذا ألنني أريد أن أظهر ثراء الكتابة اليسارىة. 
أن  أعتقد  وال  الكتب،  بشأن  متكربًا  لست  أنا 
قراءته،  الناس  عىل  “يجب”  يشء  أي  هناك 
والفجوات يف معرفتي كبرّية للغاية. مل أقرأ أبًدا 
أي صفحة من صفحات دوستويفسيك إال منذ 
أربع  اآلن حوايل  قرأت  )لقد  أشهر  حوايل ستة 
بعيًدا  أنجرف  األحيان  كثرّي من  صفحات(، ويف 
عن الكتاب مبجرد حصويل عىل النقطة املركزية. 
يقول الكثرّي من الناس إنهم “قرأوا” كتًبا مبجرد 
أرى  ال  أنا  مختلًفا.  لست  وأنا  فقط،  تصفحها 
الذاتية  السرّية  طول  يبلغ  إذ  ذلك.  يف  مشكلة 
األجزاء  قرأت  صفحة.   900 غولدمان  إلميا 
الشيقة منها فقط، حسناً؟ أنا أستمتع بالكتب، 
فهو  أكرهه،  واحد  يشء  هناك  كان  إذا  ولكن 

الكتب الطويلة واملعقدة.
القّراء  ملساعدة  الكثرّي  أفعل  مل  أنني  أدرك 
عليهم.  ما  كتاب  اقرتاح  مني  طلبوا  الذين 
مبرور  الخاصة  السياسية  آرايئ  تشكلت  لقد 
من  قصاصات  عىل  بناًء  التجربة،  من  الوقت، 
هذه  أن  وأعتقد  مكان،  كل  ومن  وهناك،  هنا 
هي عىل األرجح الطريقة التي ينبغي أن ينشأ 
وفقها الجميع. لكن ميكنني عىل األقل أن أسجل 
أو  فقدت  والتي  اكتشفتها  التي  األعامل  بعض 
تم إهاملها، وأشيد بالكّتاب الذين ساعدوين يف 
إيجاد ذايت اليسارية الفطرية، إذ ال يوجد أدب 
واحد لليسار، لكن ميكنني أن أعطيك فكرة عن 
أديب اليساري الشخيص، والكتب التي أوضحت 

يل العامل وساعدتني يف العثور عىل أهدايف.
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ترجمة: سارة محمدي

يف اآلونة األخرّية، يسألني عدد كبرّي من القّراء السؤال نفسه: “ما الذي يجب أن 
الجامعيني  الطالب  السيايس”؟ بعض هؤالء من  “اليسار  لـ  لتعميق فهمي  أقرأه 
الذين ُسيسوا حديًثا ويريدون الحصول عىل أرضية أفضل ألفكارهم. والبعض اآلخر 
من األعضاء األكرث تحفظًا من بني جمهور القراءة عندنا، والذين يعّدون أنفسهم 
منفتحني وعىل أعتاب اإلقناع عىل مضض، بأن اليساريني يتخذون بالفعل خطوة أو 
خطوتني جيدتني بني الحني واآلخر. يف كثرّي من األحيان، يسألني هؤالء عام إذا كان 

هناك “كتاب” معني ميكنهم قراءته، وهو أمر يلخص بشكل قاطع حالة اليسار.

تب�ضيط الفل�ضفةتب�ضيط الفل�ضفة 08

ال يوجد أدب يساري واحد، لكن يمكنني أن أعطيكم فكرة عن 
أدبي اليساري الشخصي، والكتب التي أوضحت لي العالم

التكنولوجيا المستخدمة بشكل صحيح يمكن أن تكون محررة 
وتشكل تحدًيا قوًيا بوجه الرأسمالية، حسب النظريات اليسارية

صحفي   )1989 )مواليد  روبنسون  جيمس  ناثان 
املجلة  تحرير  ورئيس  سيايس  ومعلق  إنكليزي 
)الشؤون   Current Affairs التقدمية  اليسارية 

اآلنية( التي أسسها يف العام 2015.
أوسربي،  يف  فيو  باين  مبدرسة  روبنسون  التحق 
وتخرج  برانديز،  بجامعة  االلتحاق  قبل  فلوريدا، 

بدرجة البكالوريوس واملاجسترّي يف السياسة. 
القانون  يف  الدكتوراه  درجة  عىل  روبنسون  حصل 

من كلية الحقوق بجامعة ييل. 
بعد ذلك تابع الدكتوراه يف علم االجتامع والسياسة 

االجتامعية يف جامعة هارفارد.
Cur-  أخذ إجازة من الربنامج بعد تأسيس مجلته

rent Affairs )الشؤون اآلنية(.
ويف النهاية حصل عىل الدكتوراه يف آيار/ مايو من 

العام 2022. 
نيو  يف  روبنسون  يعيش   2021 العام  من  اعتباًرا 

أورلينز يف والية لويزيانا.

المفكر ناثان جي روبنسون.. وصايا الكتب

اليسار أن تكون فضولًيا 
ا وتدافع عن قيم 

ً
ومتعاطف

المساواة واإلنسانية

November 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022
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والجانب االخر املهم أيضا هو التطور العلمي 
والوظيفية  الفسيولوجية  الجوانب  فهم  يف 
األعضاء يف  واعقد  اكرب  احد  باعتباره  للدماغ 
تكنولوجيا  تقدم  مع  خاصة  البرشي  الجسم 
العلمي  التطور  نتيجة   التشخيصية  األدوات 
والتكنولوجي الذي ساعد عىل تصوير جوانب 
مجرد  سابقا  كانت  والتي  الدماغ  نشاط  من 
فرضيات وتصورات، ولكن مع التأكيد عىل ان 
فهناك  األولية  مراحله  يف  مازال  التقدم  هذا 
العالقة  لفهم  اليه  التوصل  يجب  مام  الكثرّي 
النفسية  والرتكيبة  الدماغي  النشاط  بني 
والشخصية لإلنسان واليات ومضمون التفاعل 

مع الوسط البيئي املادي واالجتامعي. 
واذا عدنا اىل الوراء بآالف السنني كانت بدايات 
الرسوم  هو  املريئ  اإلبداعي  النشاط  تجيل 
كانت  لحيوانات  واملبارشة  الفطرية  الجميلة 
الطبيعي  الفضاء  التحدي يف  تشكل جزء من 
بالطقوس  ارتبطت  والتي  البدايئ  لإلنسان 
االنسان  مارسها  التي  والدينية  السحرية 
والسيطرة  الطبيعة  لتطويع  آنذاك  العاقل 
ومع  مخاطرها.  تقليل  األقل  عىل  او  عليها 
االنتقال  تاريخيا بعد  البنية املجتمعية  تعقد 
من املجتمعات البدائية التي غلبتها املشاعية 
مثال   كالعبودية  الطبقية  املجتمعات  ونشوء 
يف املرحلة الهلنستية ) وتعني فرتة االغريقيني 
يف  خاصة  الجميلة  الفنون  تطورت  القدماء( 
واملرسح  والنحت  والرسم  الشعر  مجاالت 
يف  أنداك   الفالسفة  اجتهد  وحيث  والرقص، 
البحث عن مصادر ومنابع هذه القدرة للقلة 
اعتربت خارج  نتاجات  يقدموا  ان  البرش  من 
قدرات البرش االعتيادية وعزيت أسبابها من 
قبل بعض الفالسفة  اىل دور االلهة يف إعطاء 
املواهب لبعض من البرش مثل ربات الجامل 
القديم واخرين  اليوناين  الفولكلور  التسع يف 
يولد طاقات من  الذي  الجنون  اىل حالة من 
للعبقرية  الالتيني  املصطلح  فمثال  االلهام. 
“جينيس” مشتق مبارشة يف الديانة الرومانية 
من الروح الحارسة لذات االنسان والتي تبقى 
معه طيلة حياته بينام نظر اليها البعض عىل 
النجوم  الهام مصدره  نتيجة  نادرة  حالة  انها 
واخرين اىل السامء او من االلهة والذي لقي 
العصور من  تلك  الشعراء يف  قبل  صدى من 
فمثال  الساموات.  من  الهامهم  يتلقون  انهم 
افالطون  الكبرّي  اليوناين  الفيلسوف  اعترب 

العبقرية الشعرية هي نتاج للنشاط الذهني 
الكبرّي الذي يتميز بالتسامي ومس من الجنون 
منه  يتدفق  الذي  الفطري  بالينبوع  وأشبه 
الشعر بدون وعي من مصدره اإللهي، فكتب 
عن سقراط وحاالت الهلوسة التي  كان يعاين 
فمثال  االتجاه  ذات  ارسطو  منها. وقد واصل 
الفني  االبداع  بني  وربط  الشعر  عن  كتب 
بالسوداوية واالكتئاب ومصدر االلهام اإللهي. 
الالتينية  اللغات  اىل  أعاملهم  ترجمة  ومع 
والعربية انتقل تأثرّيهم الفكري اىل الحضارات 
األخرى واستمر لقرون حيث نظر اىل العبقرية 
واالبداع كنشاطات ذهنية غرّي عقالنية ذات 

مصدر الهى وميسها الجنون.
عدد  هناك  كان  األوريب  التنوير  عرص  ويف 
االلهام واالبداع والصحة  الدراسات حول  من 
النفسية التي اكدت عىل تنوع قدرات االنسان 
الذي يستطيع ان يسمو بخلقه صورا شعرية او 
بالرسم سببه ايحاء روحي مقدس غرّي عقالين 
حيث ينبثق وينمو كالنبتة والتي وصف بها 
عدد كبرّي من الرسامني الكالسيكيني يف أوروبا  
مثل مايكل انجيلو الذي كان مميزا يف تخطيه 
لحدود الخيال التقليدية ورافائيل الذي وصف 
سبيل  عىل  االخرين  من  والعديد  باملقدس 
مهم  كعامل  اليدوية  املهارة  ودخلت  املثال. 
يف العملية اإلبداعية ودور التعلم والتدريب 
حظيت  وقد  الفطرية.  املواهب  تطوير  يف 
لورد  مثل  الشعر  يف  الرومانسية  الحركات 
بايرون واملدرسة االنطباعية يف الرسم مثل فان 
كوخ  باالهتامم من الباحثني الذين ركزوا عىل 
دراسة سرّي حياتهم ومحاولة الغوص يف مصادر 
االلهام التي اثرت عليهم  وعالقتها بالحاالت 
النفسية والعقلية للشاعر او الرسام او النحات 

او املعامري او الفيلسوف مثل نيتشه.
االلهام  مصادر  من  االهتامم  تحول  تدريجيا 
يف  ذاتها  اإلبداعية  العملية  اىل  والعبقرية 
النفسية  العمليات  تشخيص  محاولة  معرض 
املرافقة للعملية اإلبداعية والتي حفزها تطور 
عامل  قدمه  ما  مثال  واالجتامع  النفس  علوم 
واالس  جراهام  الربيطاين  االجتامعي  النفس 
1932-1858 من تصورا للعملية اإلبداعية يف 
كتابه “فن االبداع” الذي نرش يف العام 1926 
واملراحل الذهنية  التي ميكن من ان مير بها 
معينة  بفكرة  التفكرّي  وتتلخص مبرحلة  الفرد 
الرحلة اإلبداعية وحيث تتجمع فيها  كبداية 

بالفكرة  العالقة  ذات  واملعلومات  املعطيات 
يتبلور  حيث  الفكرة  احتضان  مرحلة  تعقبها 
تصور ملموس نتيجة تدفق األفكار وبدايات 
بني  الروابط  تكشف  تصورات  يف  تجسدها 
حيث  االستنارة  مرحلة  وبعدها  جزئياتها 
ثم  ومن  لتحقيقها  املمكنة  الخيارات  تتجىل 
مرحلة التقييم وهي مقارنة ما ميكن تحقيقه 
يضمن  مبا  أخر  ابداعات  من  موجود  هو  مبا 
استمرارية اصالة الفكرة  وأخرّيا مرحلة التحقق 
اىل  الذهنية  الفكرة  من  التحول  يتم  حيث 
وبالرؤية  ابداعي  كنتاج  املتحقق  الواقع  عامل 
الالشعوري  الطابع  ويغلب  وضعها.  تم  التي 
عىل جميع هذه املراحل وال ميكن تحديدها 
جهدا  وتتطلب  كام  محددة  زمنيه  بفرتات 
واملهارة   بالخربة  تتأثر  شاقا  متواصال  وعمال 

واملعرفة التي ميلكها املبدع.
تعريف  تطور  العرشين  القرن  وخالل 
االبداع  ليشمل ميادين االكتشافات العلمية 
القيمة  وذات  والجديدة  االصيلة  والنتاجات 
وعلوم  الطبيعية  العلوم  مثل  عدة  فروع  يف 
االمراض النفسية والعقلية والفلسفة والعلوم 
التكنولوجية التي دخلت عامل الثورة الرقمية 

وشملها مفهوم االبداع أيضا.
“العبقرية”  توصيف  من  التعريف  وتحول 
أوجه  كأحد  اإلبداع  مفهوم  استخدام  اىل 
الفرد و  التفكرّي ومن سامت شخصية  عملية 
بتفاعلها مع حوافز ذاتية لينتج منها النشاط 
الفن  من  سعة  أكرث  هو  والذي  اإلبداعي 
او املرسح  االدب  او  التشكييل  او  الكالسييك 
او املوسيقى بل اصبح يشمل مجاالت أخرى 
التكنولوجي  واالبتكار  والتجارة  كالتصنيع 
والطب واإلدارة  والرتبية  والعلوم العسكرية  
الفني  ويتجىل يف  نتاجات ملموسة كالعمل 
او العامرة او االخرتاعات والتي هي ابعد من 
وهو  هاما  بعدا  تتضمن  بل  خدمات  مجرد 
من  املبتغاة  األهداف  تحقيق  ويف  االصالة 
النشاط اإلبداعي سواء من النواحي الجاملية 
ثالثة  يتضمن  االبداع  فاصبح   املجتمعية.  او 
كعملية خلق  بالبعض،  بعضها  يتفاعل  ابعاد 
)التفكرّي اإلبداعي( او مجموعة من السامت 
تترصف  التي  املبدعة”  “الشخصية  تشكل 
بشكل خارج األطر التقليدية وبشكل يختلف 
عن االخرين وثالثا نتاج  ملموس من عملية 
االبداع. أي ان االبداع هو تركيبة من النشاط 
الذهني وسيكولوجيات الفرد والناتج النهايئ 

ذي األهمية املجتمعية. 
وهناك شبه اتفاق عىل ان االبداع هو اكرث من 
ان يكون الناتج جيدا أو حتى متميزا،  ألن كل 
انسان ميكن أن يكون مبدعا يف موضوع محدد 
البصرّية  ضعف  هو  النقص  يكون  ما  وغالبا 
بقدراته او بذل الجهد املطلوب لتطويرها او 
او  اجتامعيا  املوضوعية  الظروف  توفر   عدم 
فمثال  ومواصلتها.  وتعميقها  تعليميا إلدراكها 
ترسم رشكات التكنولوجيا الرقمية اليوم برامج 
العاملني فيها لكشف  يف اطار تطوير قدرات 
منها  والستفادة  للعاملني  املميزة  القدرات 

لتحسني األداء وتطوير منتجاتها وتسويقها .
ويأيت هذا كانعكاس لتعريف املبدع يف القرن 
لديه  الذي  الشخص  وهو  والعرشين  الحادي 
فكرة اصيلة غرّي مطروقة قابلة للتحقيق وذات 

أهمية ثقافية او مجتمعية او تسويقية. 
يكون  بان  اإلبداعية  العملية  سرّي  ويتميز 
ترافقها  حاد  عقيل  تركيز  حالة  يف  الشخص 
وانتباه  بطاقة  تتميز  بالغة  انفعالية  مشاعر 

عال وشعور طاغ بالراحة العقلية.
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الحياِة ومربٌر رئيٌس  حيويِة  فالطفولُة هي مبدأُ 
لرِس العيِش والگِد فيها

األطفال  أدِب  كُتاِب  من  الكثرّييَن  وجدنا  وقد 
منه  متتُص  مرسحاً  الحيوان  عامل  من  يجعلون 
الكثرّيَ من األحداِث والوقائَع  متوُن مرسحياتِهم 
والحقائَق التي يُراُد منها أمتحاُن واقعِ ما يُحيُط 
بهم من حياٍة بعيداً عن فروضاِت الغابِة وماتعُج 

به من حيواناٍت مختلفة. 
رمبا  لِنقوَل  أيضاً  آنفاً  السؤاِل  إىل  عدنا  ما  وإذا 
لدى  مبا  الوثوقيِة  بعدِم  الكُتاِب  من  شعوٌر  هو 
إنساِن حارضِنا إذا ما متِت املقارنُة بْيَنه وبنَي عامِل 
من  املُْسَبَقِة  النّياِت  بخلِو  يتعلُق  فيام  الحيوان 

لدِن الحيواِن مبا لدى إنسان الحارض. 
التي  السبعِة  النصوِص  لِرتسيامِت  تتُبِعنا  ويف 
كتبها الكاتُب املرسحيُّ )عامر نعمه جابر( نجُد 
أنَّ اربعَة نصوٍص حفلْت احداثُها وصار الحيواُن 
بطالً مؤثراً فيها وهي نصوص )العصفور والوردة 
الحاسوب( يف حني توزعِت   - التوأمان  - أحالم- 
النصوُص الثالثُة األخرى وهي )رحلُة األصدقاء - 
الخيمة - قالدُة الحكمة( بني موضوعاٍت تشطرْت 
من  نعيشه  وما  حارضِنا  راهِن  إىل  التاريخ  من 
والتكنولوجيا واملدرسُة دوراً  العلُم  يلعُب  حياٍة 

كبرّياً يف صياغِة تفاصيلِها
والكاتُب يف مرسحياته السبع هذه نراه قد تجلِت 

إشتغاالتُه الكتابيُة والفنيُة وفق االيٓت :
املعرفيِة  والقيِم  لالفكاِر  وافرًة  مساحًة  -يعطي 
ومدى  حياتية  فضاءاٍت  من  مستجٌد  هو  وما 

متاِسها وتفاُعلِها مع هذه األفكار والقيم. 
• يهتم كثرّياً مبعطياِت اإلرشاِد والنصحِ والتوجيه 
الرتبوي والتي تَُعُد ضامناٍت مؤكََّدًة حني يُصاُر إىل 
النظِر بها واألخِذ من تفاصيَل ما يصبو إليه ولاِم 
يراه ويطمُح إىل تحقيِقه يف واقعٍ مجتمعي يريُده 

صحيحاً ومعاىف. 
• يؤمن الكاتُب بالعلم والتكنولوجيا ومعطياِت 
ولِام  الحياِة  آفاِق  من  يفتُح  كسالحٍ  تجلياتِهام 
تغرّياٍت جذريٍة  من  العظيُم  الفاتُح  هذا  يقدُمه 
لحياِة الشعوِب واألُمِمِ الناهضِة بإتجاِه املستقبل. 
•  وكذلك يؤمُن مبا تطرحه الحياُة املعارصُة وما 
وتالءِمها  العيِش  طريقِة  حيُث  من  بها  إستجَد 
ومقدراِت العرِص ورضورِة السرّيِ فيه وفَق متبنياتِه 
بها  واألخِذ  التسليِم  مدى  ويف  والكبرّيِة  الكثرّيِة 
بعني املتبرِص الحكيِم الذي يذهُب نحو اإلختزاِل 
والتقنني والعقل فيام يتعلق باإلكتفاء والتعامِل 
املعارصِة  الحياِة  هذه  مجرياِت  مع  امليداين 

واملتواترِة نحو املستقبل. 
• تبدو عواطُف ومشاعُر الكاتِب راهيًة وظاهرًة 
من بني أسطِر بعِض النصوِص ويكاُد الدارُس أو 

الناقُد يتميزُها عن قرٍب. 
•  يُالحُظ ميُل الكاتِب إىل إستخداِم األشعاِر كام يف 
مرسحيات )رِحلُة األصدقاء - الحاسوب - أحالم( 
وايضا مييُل إىل إستحضاِر الحكايِة املستمدِة من 

املوروِث الحكايئ والرتاِث القديِم الذي يتالءُم ما 
الراهنِة لألطفاِل  الذاكرِة  لُِيسهَم يف إستثارِة  فيه 
كيام يشعروا باملتعِة حني يستمعون إىل الحكاية 
لتكوَن الفائدُة اكربَ إذا ما جاء املنُت الحكايئُّ بني 
األطفاِل  شغِف  إلثارِة  املرسحي  النِص  سطوِر 

بإعتامِد تلَك السطوِر عىل الغنائيِة والتمثيل. 
• كام درسنا وإطلعنا عىل مرسحِ األطفال أنَّ هذا 
والصغاِر  والفتياِن  للكبار  بعُضه  يُكَْتُب  املرسَح 
جابر(  نعمه  )عامر  الكاتِب  لدى  نصوٌص  ومثة 
التوجَه يف مرسحيات قد خرجْت  نرى فيها هذا 
عن عامِل األطفال وكأنَّها تتوجُه للكباِر ففيها من 
مدركاِت  عن  تخرُج  رمبا  التي  واملعارِف  األفكاِر 
وسيولِة  الحكايِة  عنارِص  توفِر  رغم  األطفاِل 

توارِدها يف منِت النِص املرسحي. 
•  ومن حيث البناِء الفني واألسلوِب املتبعِ من 
قبِل الكاتِب يف طريقِة كتابته لهذه النصوص فنيا 
فرناه يأخُذ باالسلوِب التقليدي يف بناِء معامريِة 
ملنِت  يُعطي  إذ  الهرمي  البناء  من  بدءا  النِص 
النِص حضوراً طاغياً مرتافداً مع حضوِر الحكايِة 

ذهنيِة  عىل  يَُسِهُل  الذي  املنطقي  وتسلسلها 
األطفاِل للتواصِل معها بكل أريحيٍة وسهولة، وقد 
سار يف بناء بعض النصوص عربَ إسلوِب التناوِب 
والتكراِر الذي يقرتُب َمن اإلسلويب اإلحتفايل الذي 
يعتمُد عىل حضوِر الراوي كام حصل يف مرسحيتي 
وجدنا  وايضا  والوردة(  العصفور   - )التوأمان 
والغرابَة  العجائبي  األسلوَب  يستثمُر  الكاتَب 
وايضا يلجأ اىل مرسحِة االشياء وانسنة ما هو غرّي 
عاقل وفق ما يسمى باملجاز العقيل إذ يظفي من 
الحياة العاقلة عىل االشياء الجامدة فتبدو فاعلًة 

ومؤثرًة يف فعلها والفائدِة املرجوِة منها. 
ويف حالِة تجوالنا يف هذه النصوص السبعة التي 
لنا  فسيربز  جابر(  نعمه  )عامر  الكاتُب  قدمها 
العريب  الطفِل  مكتبَة  يرفُد  وهو  واضحاً  إسهامُه 
خالل  من  بالتنوعِ  تحفُل  بنصوٍص  العراق  ويف 
يُحيُط  مام  جذورَها  تأخُذ  شتى  موضوعاٍت 
بعامِل األطفال من وقائَع حياتيٍة مثرّيٍة ومدهشٍة 

وضاغطٍة يف وجوِدها الواقعي والعياين. 
عىل  تأكيٌد   األصدقاء(  )رحلة  مرسحية  ففي 
مبدأ اإلكتشاِف والتجربِة واملقارنِة بني عامِل املاِء 
املتحرِك وبني عامل اليابسِة الذي يتمسُك بالثبات 
ويف هذا دعوٌة للتأمل يف عوامل شكلْت بوجوِدها 
وجعلِه  اإلنساِن  حياِة  إنتظاِم  يف  يُساهُم  ما 
يف  والجميُل  صحيح،  بشكٍل  حولَه  ما  يستثمُر 
هذا النص أنَّ الكاتَب يستعنُي بألعاِب الكارتون 
وتلك الشخصياِت الكارتونيِة الشاخصِة يف ذاكرِة 
وشخصية  بوب(  كشخصية)سبونج  األطفال 

)بسيط( يف إثراء معامل النص. 
وكذا الحاُل مع مرسحية )الحاسوب( حني يجعُل 
يف  العاقِل  اإلنساِن  مهمَة  تأخُذ  الحيواناِت  من 
بشكٍل  األفكاِر  بِث  إىل  فيعمُد  مجازي  إشتغاٍل 
مبارٍش فيقول :)كيف نحافُظ عىل أشيائنا؟ وكيف 
الحاسوب؟(  ينتجه  ما  خالل  من  العلَم  نحرتُم 
فاهميُة الحياِة املعارصِة والتجارِب الصائبِة تكمُن 
بإدخاِل التكنلوجيا ويؤكُد أيضا أنَّ األموَر التُحسُب 
املريَر  الرصاَع  ذلك  لنا  يقدَم  أْن  بعد  باألحجاِم 
واللذيَذ وبإسلوب عجائبي يثرّيُ الدهشَة والغرابَة 
الفأرِة)جرّيي( لنقرأَ أنَّ  القِط )توم( وبنَي  ما بنَي 
االشياَء تُحسُب بالقراءِة واملعرفِة والكتابِة وحفِظ 
عدِم  من  يأيت  االشياِء  كلِّ  إختزاَل  وأنَّ  التجارِب 
َر لنا  الرتكيز عىل كميِة وجوِدها فالحاسوُب قد وفَّ

كلَّ ما نريُده من املعلوماِت واملعارف. 
مع  فنحن  والوردة(  )العصفور  مرسحية  يف  أما 
بخصائَص  يحتفظ  يشء  كلَّ  أنَّ   : يقول  تأكيد 
وجوده األصيل وما هو عليه من كيان مييزه عن 
صفاِت  من  يستعرّيَ  أن  لإلنسان  وليس  االٓخرين 

وتكوينات غرّيه فهذه الفراشُة تقول لنا 
أنَّ الزقزقَة ال تناسُب البَط والتناسُب الديَك فلن 

 وتبصٌر في نصوِص المسرحي عمار نعمه جابر
ٌ

سياحة

جاه عالم األطفال؟  
ّ

جاه عالم األطفال؟لماذا النزوُع بات
ّ

لماذا النزوُع بات

اس
ّ
جّبار ون

يف تبرصنا ملعامل. ِالسؤال آنفاً نرى أنَّ التحرَك بإتجاِه عامِل األطفال لَهو نزوٌع ذايت يكمُن يف بواطِن الكاتِب 
وإميانِه العظيم برباءِة الحياِة وبياِض االحضاِن التي يتبطُن بداخلها األطفاُل وأنفاُس حياتِهم وما تُصِدرُه 

مخيالتُهم التي تذهُب نحو ما هو صاٍف ومثرّيٍ للدهشُة والتأمِل العميق. 

م�رسحم�رسح
ميوُء  الديَك  وأنَّ  يزقزُق  القَط  أنَّ  أحٌد  يسمَع 
وكذا الحاُل مع البط فهو ينعق والديك يصيح 

وليس لهام من الزقزقة يشء يُذكر 
بروح  تعتمل  كانت  التي  الرغبة  هذه  فكل 
العصفور ولكنها تالشت، ويف هذا النص تأكيد 
عىل عدم التفريط مبا هو جميل لدى اإلنسان. 
تعيل  أنَّها   )أحالم(  مرسحية  يف  املثمر  ولعل 
عندما  الحلم  يف  واألجمل  الحلم  شأن  من 
يكون من أجل الجميع فينبغي أن نحلم من 
اإلنسان  بيد  مفاتيح  فاالحالم  اإلنسانية  أجل 
حني يروم التحرك وفتح آفاق حياته من أجل 
الشعوب  تعمل  التي  والتطورات  املشاريع 

واألمم  من أجل بنائها وإنشاء عمرانها. 
)التوأمان( سنجد  التوقف مع مرسحية  وعند 
أنَّ هذا النص يحوز عىل مكانة مائزة من بني 
فني  بإشتغال  حظي  فقد  السبعة  النصوص 
من لدن الكاتب ليجعل من هذا النص يخرج 
بأثواب تظللها العواطف واللمسات الشاعرية 
وإبراز  طرح  يف  تتعمق  وهي  واإلنسانية 
من  لتذلل  املجتمع  داخل  الطبقية  الفوارق 
فالفوارق  اإلنسان   روح  بإحالل  آثارها  غلواء 
والجاه  السلطة  ناحية  من  البرش  بني  تُذكر 
وإبُن  مزارعاً  التاجر  إبن  األمرّيُ  ليصبح  واملال 
إبن  األمرّي  فراش  عىل  ويغفو  ينام  املزارع 
التاجر فهذه الفوارق سيكون الحب مذوباً لها 
واليصغي  املقام  أو  املكان  بتغرّيات  فاليعرتف 
ملا تأيت به إحبوالت الزمان، وهذا النص شهد 
أجواء  من  الكاتب  فيه  إستثمر  فنيا  إشتغاال 
الغرابة حني أعطى تلك الروح العاقلة ليتلبس 
بها )اللقلق( ويحمل رصتني ليضع كل واحدة 
فيها طفال رضيعا أمام باب املزارع وأمام باب 
التاجر ليكون بذلك بهذا الفعل سادن الحياة 

قبالة سيادة العقم واليأس. 
مرسحيتي  يف  حرضت  مشرتكات  نجد  وقد 
)الخيمة وقالدة الحكمة( فيام يتعلق بالحكم 
)الخيمة(  مرسحية  ففي  والطغيان،  والحاكم 
منه  ليستل  التاريخ  بطن  إىل  الكاتب  يذهب 
واقعَة الطف ليقول لنا أنَّ املواقف اإلنسانية 
كالكلامت  فهي  األعامر  وال  االحجام  التعرف 
أكرب من حجم  املعنى ومعناها  التي يحكمها 
ومل  للمستقبل  يولدون  األطفال  وإنَّ  حروفها 
وإنَّ  اإلنسان  مع  الحق  وإنَّ  للحروب  يخلقوا 
حكم  من  أفضل  حياًة  يستحق  العامل  هذا 
الجبارين والطغاة وعىل األمم الحية أْن التقبل 
األمر ينسحب عىل مرسحية  بالطغيان، وهذا 
أبناء  يكره  الحاكم  أنَّ  فنجد  الحكمة(  )قالدة 
شعبه ولهذا سيكون الرش مسيطراً وفاتكاً بعد 
البالد،  جسد  يف  الرشير(  )الطبيب  يدخَل  أْن 
بيد أنَّ هذه املرسحيَة يف جانٍب آخر لها تعتمد 
عىل إستثامر الحكمة املستمدة من االسلوب 
التبقى  الحياة  حيوية  أنَّ  عىل  لرتكز  القديم 
ميكن  بل  وثابت  واحد  مكان  عىل  والتقترص 
إيجادها عرب البحث والتمتع يف أماكن متعددة 
تقرتن  حينام  العلم  عظمة  أن  ايضا  وتركز 
بعظمة األخالق ويعزز هذا يف البيت الشعري:

ليس الجامل بأثواٍب تزيننا
 إنَّ الجامل جامُل الروح واالدب

إىل  ايضا  املرسحية  هذه  سطور  ذهبت  وقد 
العلم  بواسطة  الحياة  عىل  والتعرف  التنويه 
والتعلم املأخوذ من املدرسة والدرس العلمي 
نعيشه  ما  يف  لنختربه  العلم  بهذا  واإلستعانة 
كام  املجتمع،  داخل  حياة  من  ومامنارسه 
تذهب أيضا إىل أنَّ الُحبَّ الكبرّي يتمثل بحب 

األوطان والناس وحب اإلنسانية جمعاء.

في مفهوم اإلبداع المعاصر

ما هي الموهبة؟ ما هي الموهبة؟ 

ماجد اليارسي

مبدعا  االنسان  يجعل  لذي  وما  املوهبة  وماهي  والعبقري  املبدع  هو  من 
ثالثة  يف  والبحث  الجدل  استمرار  مع  العصور  أقدم  منذ  باالهتامم  حظى  
فيزياء ورياضيات  العلمية من  املعارف  كانعكاس الزدياد  اتجاهات رئيسية 
وطب ودورها املجتمعي وأيضا يف فهم العمليات النفسية والتقدم يف تشخيص 
ودراسة  النفسية  الصحة  يف  طبيعية  غرّي  نفسية  اعراض  تجليات  ومعالجة 
عالقتها بالنشاط اإلبداعي  مثل القلق والكأبة والرهاب واألوهام االضطهادية 

والهلوسة البرصية او السمعية. 

November 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022
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خالد خضير الصالحي

يوم   )1955 )البرصة  الفضل  جاسم  الرسام  عاملنا،  عن  رحل 
29.9.2022 اثر جلطة دماغية فارق عىل اثرها الحياة، وكان جاسم 
الذي  العراقي  الثامنينيات  جيل  بفناين  سمي  مام  واحدا  الفضل 
ينتمي له عدد من اهم رسامي البرصة: عدنان عبد سلامن، وحامد 
مهدي الخفاجي، وجبار عبد الرضا، وهاشم حنون، بينام هو ينتمي 
انتامًء )فكريا( اىل الجيل السابق له، فكانت وشائجه األقوى تشده 
إىل جيل السبعينيات، ومنهم يف البرصة: فيصل لعيبي وصالح جياد. 

الرسام جاسم الفضلالرسام جاسم الفضل

من هيمنة الفكرة من هيمنة الفكرة 
إلى التعبيريةإلى التعبيرية
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بفعل رمبا عوامل اجتامعية )خارج مادية( أهمها، برأينا، 
الوضع  عىل  اإليرانية  العراقية  الحرب  وجسامة  ثقل 
ذلك  يف  النقاد  من  عدد  برّش  حيث  االجتامعـ/ـثقايف، 
بقولهم  بعضهم  ووصفه  الفن  من  النمط  بهذا  الوقت 
أسلوبية  نزعة  كانت  الثامنينات،  خالل  “التعبرّيية،  ان 
 ،3-4 العدد  بغداد،  األدبية،  الطليعة  )مجلة  عامة” 
التعبرّيي يف ذلك  1990، ص 11(، حينام شكل االتجاه 
الوقت، برأينا، ارتدادا عىل منجز الستينيات الذي تجاوز 
الرواد،  مرحلة  يف  املهيمن  والوحيش  التعبرّيي،  الرسم 
فكانت لوحات جاسم الفضل تذكرنا بتلك املرحلة التي 
وجسام  حنون،  وهاشم  األمرّي،  عبد  عاصم  فيها  كان 
وآخرون  محمد،  وفاخر  وهل،  رحيم  وخالد  خرض، 
يرسمون بهذه الطريقة، فنا تعبرّييا حاول جاسم الفضل 
الذي  العاطفي  الدفق  استيعاب  عىل  قادرا  يجعله  أن 
اللوين،  اإلحساس  دفق  ونقل  الفنان،  داخل  يف  يعتمل 
وأسلبة  التجريد،  من  ملسات  تخالطه  حينام  والحركة، 

األشكال.
الحفاظ  الفضل ميتلك نزعة تحاول جهدها  كان جاسم 
)تحريف( عام  دومنا  الواقع  موجودات  نقل  امانة  عىل 
فكان يصب جهده  املعيش،  الواقع  امامه يف  ماثل  هو 
تعامله  خالل  من  و)فردانيته(  )اختالفه(  تقديم  عىل 
معالجاته  تفوق  لضامن  املختلفة  الخامات  مع  النقني 
بالقلم  التخطيطات  من:  بدءا  منها  كل  يف  التقنية 
مادة  اىل  الصيني،  بالحرب  التخطيطات  اىل  الرصاص، 
الباستيل، وأيضا كان بارعا يف توظيف مختلف الخامات 
فيها  سجل  التي  واالكريليك  الزيتية  العجينية:  اللونية 
وأيضا  والبورتريهات،  والخيول  البدوية  الحياة  تفاصيل 
كان عاشقا لأللوان املائية التي مكنه تفوقه يف معالجتها 
املالحظات  دفرت  مياثل  ما  له  بالنسبة  تشكل  ان  اىل 
يف  اليومية  الحياة  وقائع  فيها  يسجل  فكان  للروايئ؛ 

مدينته البرصة. 

القوة  يف  متكافئني  بجناحنِي  الفضُل  حلّق 
األكادميية،  الواقعية  جناح  األسلويب،  والرثاء 
وجناح التجريدية التعبرّيية، وأضاف إليهام 
من  كبرّي  لعدد  والتحضرّي  التخطيط  دّفة 
اللوحات املنَجزة وشبه الكاملة. كان مرسمه 
يك  هّيأهم  الذين  هؤالء  بتخطيطات  يعّج 

يصحبوه إىل وادي األرواح. 
مرسمه  يف  الفضل  جاسم  الفنان  خلَّف 
من  الترسيح  إىل  تطمح  كبرّية  “تراكامت” 
غاية  تعبرّيية،  أُطُر  داخل  د”  “املقيَّ وضعها 
جاسم  أراد  اإلنساين.  والتمثيل  الرهافة  يف 
األرض  بأهل  عالقته  يفصم  أن  الفضل 
الجدار  “السفىل” والتواري بأجساده خلف 

الصلب ململكة الفن غرّي املرئية.
“الوجوه”  من  بعضاً  أعوام  قبل  اسرتجعُت 
الحياة  من  الفضل  جاسم  التقطها  التي 
اليومية، وصّورها باأللوان املائية؛ وما عجبُت 
لهذا التقابل بني جناحي الحياة واملوت، كام 
أعَجُب اليوم لتحّول تلك التقاطيع واملالمح 
لويّن  وامتزاج  مرحة،  ُصحبة  إىل  والنظرات 
جبل  إىل  الفنان  رحلَة  تتقّدمان  بهيج، 

املنتهى.
ألشخاص  القلِقة،  الجسدية  الوضعيات  أما 
دين يف فضاء ضّيق كأنه  مستوَحدين أو مقيَّ
زنزانة أو ملجأ أو غرفة انتظار_ كان جاسم 
تحت   2018 العام  يف  عرضها  قد  الفضل 
عنوان “تراكامت”_ فهي محاوالت ملحاكاة 
القنوط اإلنساين وتضمني محنة الوجود، يف 
بّد حينئذ  وال  التصويرية.  أصغر حدودهام 
واالنطالق  بالتحرر  ووعد  أمل  ملسة  من 
وتوظيٍف  للضوء،  شحيح  بإسقاٍط  ممّثلني 
رمزي  وتوظيف  واللون،  للمساحة  ن  مقنَّ
لرؤية رسدية مستوحاة من وضعيات الحرص 
والتقييد، وحاالت النفي واإلقصاء الجسدي 

والروحي.
فضاء  يف  لوحاته  تنضيد  عىل  الفنان  عِمَل 

مركزية  عالمة  حول  كبرّي،  تراكمّي  إطاري 
وضعه  يف  االنساين  الشكل  هي  واحدة 
اللوحة  خلفيَة  تشكّل  حيث  املحدود؛ 
أو  الضغط  لزيادة  متداخلة  أطٍُر  مجموعُة 
التقييد الشعوري عىل املتلّقي. وال ُجزاف إذا 
ملحنا يف عملية تأطرّي املرئيات هذه ما يشبه 
بحيث  للنصوص،  القصيص  التنضيد  تقنّية 
تتضافر العنارُص الفرعية داخل إطار رسدي 

كبرّي يتضّمنها/ ينّضدها يف رؤية تراكمية.
   غرّي أن وجهة النظر التنضيدية، تفيد من 
ناحية أخرى بأن تراكامت الحالة املعروضة 
تأطرّي  عىل  إال  تشتمل  ال  محدود  مكان  يف 
املدّونة  بينام  الرسدي،  للموضوع  جزيّئ 
إىل  إطارها  من  تنتقل  الحكائية_  الرسدية_ 
مساحة وصرّيورة ال حدود لها. لكن املدونة 
التشكييل  اإلطار  من  تستعرّي  قد  الحكائية 
البرَصي،  الرتاكم  مفهوم  يفيد  ما  للرسوم 
الداليل  والتاميز  واملغايرة،  املجاورة  بآليات 
الزمان،  يف  حركًة  بذلك  فتغتني  واإلشاري، 

كام تأطرّياً يف املكان.
مساحة  يف  اإلنسانية  العالمة  حرص  يهدف 
مقارنتها  اىل  مجازّي،  إطار  داخل  أو  ضيقة 
بداللة غرّي منصوص عليها يف حكايات مأثورة 
)حكايات  الروحي  والخالص  الحرية  عن 
التصّوف والسرّية الشعبية واألحالم(. ستتوفر 
جدلّيٌة  التشكييل  “اإلطار”  تقنية  يف  لنا 
للتأويل  خاضعة  وبرصية،  إشاريٌّة  حاكمة، 
“التقييد  ثنائية  هي  والذهني_  املاّدي 
تداوالً  أقّل  ليست  وهذه  التقييد”_  وفّك 
تجّزئ  التي  العالية  الجدران  استعارة  من 
الواقَع إىل غيتوات ومناطق معزولة، وتحرص 
الوضَع اإلنساين وغرّي اإلنساين يف الرسديات 

الحكائية.
جاسم  الفنان  لوحات  يف  السائد  وامللحوظ 
الفضل أنّه يؤرشِّ لهذه الجدلية )التقييد وفّك 
خطّية  بإشارات  اإلنساين(  للوضع  التقييد 

رسم  أو  دة،  املقيَّ األوضاَع  تحيط  لونية  أو 
“هاالت” حول رؤوسها، تساعد املتلّقي عىل 
وصار  لها.  دة  املحدِّ األطُر  وفّك  االستدالل 
الشكل  حول  عة  املوزَّ الهاالت  أّن  مفهوماً 
أسلوَب  تتقلّد  للوحة  األسايس  املوضوع  أو 
القّديسني يف  الدائرية حول رؤوس  الهاالت 
اللوحات الكالسيكية. غرّي أّن رّسامي ما بعد 
جرى  التي  الهاالت  هذه  يفرّسون  الحداثة 
مختلفة،  بأوضاع  وتشكيلها  متثيلها  إعادة 
عىل أنّها عالمات مساعدة عىل فّك شفرات 
اللوحة )نقض التقديس أو تفكيكه كام عند 
بيكون  فرانسيس  املعارص  الربيطاين  الفنان 

مثالً(.
وفيام تضاِعف العالماُت اإلشارية )الهاالت 
القراءة  خاصيات  من  واألعداد(  واألسهم 
جاسم  لوحات  يف  وجودها  فإّن  التعبرّيية، 
لتجربة  املفهومي  بالرتاكم  سرّيتبط  الفضل 
الفنان الذاتية من جهة، بقدر متثيلها لتغرّّي 
التبعية  ألمناط  الفنان  رؤية  يف  أسايّس 
للفن  العامة  التاريخية  الرؤى  يف  والتقليد 
القرن  التي سادت منذ ستينّيات  التشكييل 
املايض. بيد أّن العالمات األيقونية املتفرّقة 
بعد، عىل تجسيد  لوحاته ستعمل، فيام  يف 
الجدلية املفهومية املتمّثلة يف )التقييد وفّك 

التقييد( عىل نحو خاص.
دة واملرتاكمة( التي  إّن الهاالت الرمزية )املقيَّ
تأطرّيها يف رسمه، هي  الفنان عىل  يحرص 
املطلقة  االنساين  الرشط  خلفيات  اىل  أقرب 
التي تتطلّب من املتلّقي املتفهِّم، أن يقرأها 
أو  املبارشة،  الواقع  سلطة  من  تقييد(  )بال 
بداللة األطُر الشكلية املحضة؛ بل يعمل_ أي 
القارئ الفطني_ عىل ترسيح األشكال وإعادة 
أال  الفّنان  اختار  الذي  فضائها  يف  تحريكها 
يؤّرخه بتاريخ معني_ فكأنّه سمَح لقارئه أن 
يرافقها ويّتجه معها حيثام اتجهت_ أو اتّجه 
هو نحو الحّد البعيد، سابقاً أي قراءة بزمنه 

الال نهايئ. 

• ولد يف مدينة البرصة 1955
• تخرج من معهد الفنون الجميلة
• بكلوريوس كلية الفنون الجميلة

• أقام العديد من املعارض 
الشخصية يف البرصة وبغداد

• اشرتك يف الكثرّي من املعارض 
داخل وخارج العراق

• عمل يف دار ثقافة االطفال 
)مجلتي واملزمار(.

 الفنان جاسم الفضل سيرة موجزة جًدا..

محمد خضير

فقَد الفّن التشكييل العراقي ريشًة من قوادمه القوية التي طار بها يف فضاء 
رّساميه  بشهرة  والعاملية  العربية  اآلفاَق  َق  وطبَّ الحديثة،  الفنية  التجارب 
املوت  وادي  إىل  حالق  من  الفضل  محمد  جاسم  ريشة  سقطت  ونّحاتيه؛ 
العميق، فعمَّ األىس فضاَء الفّن الفسيح، وحلَّ صمت مطِبق يف أثر سقوط 

إحدى طالئع الفن يف دورته األلفية الثالثة.

لوحات جاسم الفضللوحات جاسم الفضل

 التقييد
ّ
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ّ
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الستينيني  جيل  محنة  مياثل  الفضل  جاسم  كان 
ينتمون  كانوا  الذين  العراقيني  الرسامني  من 
اعقبتهم  أجيال  اىل  املتحقق  املنجز  وعرب  تقنيا، 
واهمها جيل الثامنينيات وذلك الن الستينيني قد 
وصلت تجارب بعضهم اىل ذرى تقنية عالية، كام 
هي عند صالح الجميعي، وسامل الدباغ، ومحمد 
مهر الدين وغرّيهم، بينام كانوا ينتمون فكريا اىل 
جيل عتيق سابق لهم هو جيل )الخمسينيات( 
بالتوازي  والتنظرّي،  الرؤية  بتعظيم  امتاز  الذي 
األيديولوجيات،  وتعظيم  املتحقق،  املنجز  مع 
الجيالن  وهذان  اللغوية،  النظرية  واملدونات 
هم  العرشين  القرن  مثانينـ(ـيـات  ـ  الـ)سبعينـ 
يف  الستينات  جيل  أعقبت  التي  الحقبة  اجيال 
البرصة: محمد مهر الدين، وعيل طالب، وعجيل 
مزهر، وفاروق حسن وسلامن البرصي وغرّيهم، 
واجرأ  ارشس  وخاضوا  أيديهم،  عىل  وتتلمذوا 
تحوالت الرسم العراقي، فجاء الجيل الـ)سبعينـ 
هام:  متناقضتني  مهمتني  ليتحمل  مثانينـ(ـي  ـ 
التي  االيديولوجيا  تفرضه  ملا  االستجابة  اوال، 
والتشكيلية  العراقية،  الثقافة  عىل  اطبقت 
بشكل خاص باعتبارها جزءا جوهريا من الثقافة 
وثانيا،  العرشين،  القرن  العراقية، يف سبعينيات 
ظل  الذي  الستيني  )الخطاب(  تحرير  محاولة 
ينهل من منطلقات خمسينية، كام قلنا، لتحريره 
هؤالء  متكن  ان  بعد  االيديولوجيا  ربقة  من 

ترابطاتها،  من  )اللوحة(  تحرير  من  الستينيون 
واحاالتها الخارجية، لتكرس اهتاممها اىل شيئيتها 
املتناقضتان  املهمتان  هاتان  فكانت  )ماديتها(؛ 
من  كبرّي  عدد  كاهل  عىل  بأثقالهام  تلقيان 

الرسامني العراقيني حتى الوقت الحارض.
يبدو جاسم الفضل، هذا الرسام الذي قىض ما 
أقنومني هام  بني  متوزعا  الفني  فات من عمره 
والرسم  األكادميّية  خربته  األكادميي،  الرسم 

بني  ذهبي  وسط  إيجاد  ومحاولته  التجريدي، 
يقف  الذي  التعبرّيي  الفن  عرب  القطبني  هذين 
طوال  سنوات  منجزه  فكان  بينهام،  مرتددا 
بني  املتنازعني  االقنومني  هذين  بيم  منقسامً 
التمثييّل الواقعّي، والتجريدي الال متثييل، مرورا 
التعبرّيّي؛  بالرسم  متمثال  )الذهبي(  بالوسط 
فكان اكادمييا يصور لقطات الواقع بأمانة رسام 
يحث  كان  ولكنه  ادواته،  من  متمكن  انطباعي 

أوىل  لتقديم  السابق،  منجزه  طوال  الخطى، 
فشيئا  شيئا  األكادميي  الرسم  عن  تحوله  بوادر 
نحو  خالله  من  عابرا  التعبرّيي  التجريد  نحو 
ومدروسا  حذرا  تحوله  فكان  طفيفة،  تجريدية 
عىل  هيمنت  فنية،  كمدرسة  التعبرّيية  نحو 
مثانينات  يف  العراقي  للرسم  التشكييل  املشهد 
الخرضة،  دائم  نسقا  باعتبارها  املايض  القرن 
تحقق  انه  ابدي، رغم  ومتجددا وصالحا بشكل 
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مل  اآلن،  إىل  الفضل،  أن  ويبدو 
صياغة  إىل  تحّوله  أمر  يحسم 
إليها،  تنامْت  بعينها  أسلوبّية 
عضويّاً، تجاربه يف الرسم، لتعكس 
أبعد مع آخر  امليّض  بأهمّية  وعيه 
تحّوالته الفنّية، وليس الرتاجع عنه 
مبواجهة  هنا،  إنّنا،  البدايات.  إىل 
صياغات  تتنازعها  مذبذبة  رؤية 
بقدر  تعريضاً،  هذا  ليس  متنابذة. 
ما هو تقرير لحقيقة يعيشها منجز 
منقسامً  نراه  الذي  الفضل  الفنان 
عىل مستوينْي اثنني، أحدهام متثييّل 
والتعبرّييّة،  الواقعّية،  أعامله  مُتّثله 

وآخر تجريدي.
الواقعّية  أعامله  مجموعة  وألّن 
مرونة  ذي  أكادميّي  بحّس  املنجزة 
ونوعاً،  كاّمً،  األجدر،  هي  الفتة، 
بإطالعنا عىل كفاءة أدائه، وتكامل 
بهام  الترصّف  عىل  وقدرته  ُعّدته، 
األعامل  هذه  َرَفَع  أمثل  نحٍو  عىل 
الفن  أساتذة  أعامل  مستوى  إىل 
حرفّية،  ومهارة  تكنيكاً،  الواقعي 

فإنّنا سرنكّز قراءتنا عليها.
للفنان  الواقعّية  األعامل  تكشف 
نقل  يف  محافظة  نزعة  الفضل 
عن  انشقاق  بال  الواقعي  املرجع 
لشكله  تحوير  وبال  املاثلة،  صورته 
كام هو عليه يف الخارج، تحويراً من 
فرديّة،  رؤية  عن  يُفصح  أن  شأنه 
ومبا يضعنا أمام واقعّية خاّصة بهذا 
الفّنان لها سامت ممّيزة عن سواها 
من )الواقعيات(، بحيث تدفعنا إىل 
هناك  أعامله.  يف  تعريفها  إعادة 
الواقعي  املرجع  إيداع  يف  أمانة 
عىل الّسطح التصويري، كأّن الّرسم 
سِجلٌّ لتوثيق هذا املرجع بشخصيته 
األليفة يف زمانه، ومكانه.. الواقعّية، 
الرسم  تُوظّف  كأنّها  الفضل،  مع 
يطاله  مبا  المباالتنا  تطارد  كذاكرة 
الذي  العامل  من  والعسُف  الّزواُل، 
نعيش فيه بنكهته الخاّصة. كل رسم 
يكافح  الفضل  رسوم  من  واقعي 
الذي  الواقع  جميل  هو  كم  لرُّييَنا 
محظوظون  نحن  وكم  فيه،  نعيش 
التي  الوادعة  الثقافة  ألنّنا يف سالم 
ذلك  تندثر.  أن  لها  ويُراد  ورثناها، 
هو هدف واقعية الفضل: أن تصف 
جامل محيطنا، وصورة حياتنا التي 

اليوم، عىل أعتاب  عشناها، ونحن، 
خسارتها. ولهذا الّسبب تبدو أعامل 
بهذه  احتفاًء  الواقعّية  الفضل 
يف  لها  ورثاًء  الظاهر،  يف  الّصورة 
املضمر. هذا األمر، وسواه، يدفعنا 
إىل اقرتاح إنشاء متحف فنّي عراقّي 
الواقعيني  فّنانينا  بأعامل  خاّص 

ابتداًء من عبد القادر الرّسام.
األعامل  تبدو  التقنية  اختالف  مع 
أن  قّررت  وكأنّها  للفضل  الواقعّية 
سبق  الذي  نفسه  بالدور  تضطلع 
الواقعية  األعامل  به  اضطلعْت  أن 
لرّسامي االسترشاق، ويكاد ينحرص، 
الجاميّل  بالّتعريف  الّدور،  هذا 
وطبيعة  الرّشق،  بأمكنة  املبهور 
الذين  ناسه  وأحوال  فيه،  الحياة 
عاملهم  إالّ  العامل  عن  يعرفون  ال 
الّسحرّي املحروس بإرث ماضيهم يف 

مدنهم، وأريافهم، وصحاريهم.
يكشف املنجز الواقعي للفضل ِحذَق 
فّناٍن خبرّي يتمّتع بقدرات، ومهارات 
فنّية رفيعة مكّنْته من التعامل مع 
يف  واستثامرها  باحرتاف،  مواده 
يغادر  وال  طاقاتها.  مديات  أقىص 
الفناَن حرُْصُه عىل إظهار براعته يف 
نقل موضوعه، وتكييفه، بتفاصيله، 
وتعزيز  التصويرّي،  السطح  عىل 
زيتاً  الرسم،  مبادة  جاملّياً  تأثرّيه 
إطار  يف  مائية،  ألواناً  أم  كانت، 
الغالب  يف  محتفية  تزيينّية  رؤية 
تريد للعمل الفنّي أن يُشيع البهجة 
عىل جدار. ذلك يجري، عادًة، بعد 
الواقعي  للمرجع  اختبار  عملية 
بنائه  وإعادة  املادي،  محيطه  يف 
األكرث  أجزائه  بانتخاب  العني  يف 
إليه  النظر  زاوية  وتقرير  حيويّة، 
الضوء،  أنسجة  داخل  تكشفه  التي 
عىل  الرسم  يتواله  أن  قبل  والظّل، 
الفنان  أن  ويبدو  الخاص.  سطحه 
بينه  وسيطاً  الكامرّيا  اختار  الفضل 
الذي  الواقعي  موضوعه  وبني 
الحّي،  محيطه  يف  حيويّته  سيخرس 
يف  الكامرّيا  عنُي  عادًة،  تُجّمده،  إذ 
عىل  سيكون  معلّقة  ثبات  لحظة 
معمله.  تحريكها، الحقاً، يف  الفنان 
ويف كّل موضوع حّرره الفضل عىل 
سطحه نكاد نفتقد اإلزاحة الشكلّية 
املهّمة املنبعثة من نظٍر خاّص، التي 

يكون  أن  من  أكرب  الرسم  تجعل 
أخرى  لحياة  مبتكراً  بل  وسيطاً، 
وأهوائه،  الّرسم،  بأسباب  تنهض 
وغرائزه، ونزوعه للكشف عن ذاته 
داخل عملية كشفه موضوَعُه. لكّننا 
تصنعها  مخّففة  إزاحًة  نعدم  ال 
املوضوع  يف  يراه  ملا  الفّنان  بدائل 
بنمذجته، وتلطيف مظهره، وتقوية 
اللّونية  باملادة  الشكلّية،  فواعله 

داخل إطار الّرسم.
الواقعية عن  الفضل  أعامل  تُفصح 
شغٍف عارم بتمثيل وقائع، وأمكنة، 
مهّددة  ثقافة  وشكل حياة، وطراز 
وما  الفّظ،  التجريف  من  بأشكال 
ما  إىل  حنيناً  أظهر  إالّ  متثيل  من 
اختفى، أو خوفاً عىل ما يف طريقه 
هناك  عمٍل  كّل  ويف  االختفاء..  إىل 
يف  ومبتهجة  دامعة،  الفّنان  نظرة 
ويلتقط  مدينته،  يطوف  وهو  آن، 
حواريها،  يف  تكوينات  من  يراه  ما 
ومنازلها العتيقة، ودكاكني حرفّييها، 
وبسطات باعتها يف األسواق، ودور 
عبادتها، وانغامر قاطنيها يف حياتهم 
اليومّية بأزيائهم، وهمومهم، عابراً 
القرويّة  حياته  بصور  ريفها  إىل 
صحرائها  إىل  ريفها  ومن  الخاّصة، 

حيث ميكن االحتفاء بواقع آخر.
أن  الفضل  أعامل  تصلح  ختاماً، 
تكون دروساً يف معالجة أي موضوع 
واقعي معالجة فنّية مثالّية تستثمر 
طاقات مواد الّرسم، وإمكاناتها مبا 

ينجز عمالً واقعّياً باهراً.

جاسم الفضل

تعريف الواقع جمالًياتعريف الواقع جمالًيا  
هاشم تايه

لعّل أّول ما يشّد انتباهنا، ويثرّي تساؤلنا، ونحن نطالع منجز 
إشكالّية  أمام  يضعنا  املنجز  هذا  أن  الفضل،  جاسم  الفنان 
فنّية  اتجاهات  ثالثة  عىل  املتزامن  توّزعه  ظاهرة  هضم 
متباينة ما تزال، إىل اليوم، تتعايش معاً متنازعة مع بعضها، 
وهي تتغّذى عىل رصيد خربته األكادميّية املختزنة التي منْت، 
وتكاملْت عىل مدى عقود مامرسته الّرسم باحرتاٍف اغتنت 
يف  وتجلّت  متمرّس،  أكادميّي  كفنان  ومهاراته  قدراته،  معه 

مجموعة أعامله الواقعّية خاّصًة.  
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 وُمعالجات
ٌ

 وُمعالجاتخامات
ٌ

خامات
خنساء العيداين 

اميانا منا بان االبداع يبدأ بإحكام هيمنة املبدع عىل مادته التي يشتغل 
الراحل  العراقي  الرسام  لتجربة  بسيط  استعراض  خالل  ومن  عليها، 
التقني  تفوقه  الفضل  يثبت   )1955-2022 )البرصة  الفضل،  جاسم 
أقالم  من  عاليا:  اشتغاال  عليها  أشتغل  التي  الخامات  كل  معالجة  يف 
والزيتية  املائية  االلوان  اىل  الباستيل،  وأصابع  الحرب  وأقالم  الرصاص 
واالكرليك، أال أنه مل يكتِف يوماً برباعتِه التقنية وحدها بل تجاوزها 
واملواد،  املوضوعات  لتلَك  ُمعالجاته  وتنويعِ  موضوعاتِه،  تنويعِ  اىل 
اليومية  الحياة  فإنه مل يقترص عىل )تسجيل(  ناحية موضوعاتِه  َفمن 
ملدينتِه البرصة، كام كان يكرس غالبية الرسامني االنطباعيني االخرين 
ولعهم بتسجيل )يوميات( مدينة البرصة: شناشيلها وأزقتها واهوارها 
وصناعاتها الرتاثية، ومع اقرارنا ان الرسام الفضل قد انجز اعامال كثرّية 
يف هذا االتجاه، اال ان هدفه من رسم الوقائع اليومية مل يكن تسجيليا 
وجْعلها  املختلفة،  للمواد  التعبرّيية  الطاقة  واختبار  تجريب  كان  امنا 

مناسبًة إلنجاز ُمعالجاٍت لونية عالية.

محنة االنسان:
ان الخط االخر من منجز الرسام الفضل كان تقديم منجز مواز مكتظ 
أي  االنسان،  محنة  تصور  ُمعقدٍة  وهموم  واسعٍة،  فكريٍة  بحموالت 
انسان، وباملعاين الواسعة للمحنة، وتلَك قضية تتجاوز )السامت املحلية( 
التي قاَل بها خطاُب عرص الرواد التشكييل العراقي يف أربعينيات القرن 
املايض، فجاسم الفضل مل يتخلَّ عام أختطُه فائق حسن من فهم يُحقق 
بقوانني  ولكن  محلية  وموضوعات  وقائع  تقديم  عرب:  املحلية  الروَح 
اللوحة املسندية الحديثة، ومن خالل معالَجٍة انطباعية، وهو ما كان 
سائدا يف أستخدامات الرسامني الخمسينيني من جامعة الرواد: حافظ 

الدرويب، وعطا صربي وخالد القصاب وإسامعيل الشيخيل وغرّيهم.

االتجاُه اىل التجريد:
كان  وإمنا  اخرّية،  كمحطة  الواقعي،  بالرسم  الفضل  جاسم  يكتِف  مل 
يتجُه اىل الرسم التجريدي من خالل مرحلة وسيطة هي أسلوب الرسم 
لتصوير  خاصا  اهتامماً  تكرس  التي  التجريدية(  )بالتعبرّيية  املعروف 
محنَة االنسان، فكان موضوعه هذا الذي يشرتُك فيه مع رسامني اخرين 
ابرزهم الراحل محمد مهر الدين وكاظم حيدر، بل ويشرتك مع البعض 
القوية  الرضبات  أثر  ترتُك  التي  الخشنة  اللونية  املعالجات  يف  منهم 
القاسية للفرشاة عىل سطح اللوحة، وحيث يحارَص ابطالُه مبَِحن ال اخر 
Fran- )لها، متاما كاملحن التي تحارض ابطال الرسام فرنسيس بيكون 

تقوم  مبكعبات  ابطالَه  يحارِص  كذلك  الفضل  كان  فقد   ،)cis Bacon
مقام جدران زنزانات السجون، وهي آلية سبق وأُخِضع لها شخوص 
اللوحة يف تجارب الرسامني: كاظم حيدر ومحمد مهر الدين، و”تتطرز 
خلفية اللوحة بخطوط وحروف وأرقام ولطخات لونية عشوائية تؤدي 
املنتج  الفنان  املضَمر يف وعي  للقصد  املكملة  الداللية  الهالة  وظيفة 
الفضل،  جاسم  )هاالت  اإلنساين”  الجسد  وأهمها  األساسية  لعالماته 

محمد خضرّي(.

اتجاهات تتبادل التأثّر والتأثرّي:
التجريدي،  والتعبرّيية  االنطباعية،  )الواقعية  الثالثة  االتجاهات  إَن 
بعضها  من  االستعارات  والتأثرّي،  التأثّر  تتبادل  كانت  والتجريدية( 
البعض، فالخيول التي شكلت موضوعا اثرّيا عند جاسم الفضل، حينام 
كان يصور مضارب البدو يف الصحراء، يحل محلها، يف اتجاهه التعبرّيي، 
كائن مستوحد ومسجون ومحارص بالخطوط واملكعبات، وتتحول هذا 
املوضوعات، يف اعامله التجريدية، اىل، ما يسميه القاص محمد خضرّي 
)إكسرّيَ الفّن الالمسّمى( حيث “ الحروف واألرقام واللطخات اللونية 

العشوائية “. 
ان هذه املدارس الفنية الثالث، عاشت متساوقًة معاً، وليست متعاقبًة 
االتجاه  بأن  القول  ميكن  انه  أال  الفضل،  جاسم  تجربة  يف  بالرضورة، 
التجريدي كان أقل املراحِل كاّمً باإلنجاز، وآخرها رمبا زمناً، إضافة اىل ان 
الهدف فيها واضح متاما، ان تكون اللوحُة مناسبًة ملعالجة املادة تقنياً 

وليست وسيلة لتشكيل موضوع رسدي.

ملف خا�صملف خا�ص

جاسم الفضل الفنان التشكييل الرتبوي 
الوالدة  برصي  العراقي،  االكادميي 
والنشأة تخرج من معهد وكلية الفنون 
انجز  العراق،  الرسم  فرع  الجميلة 
قيمة  ذات  لوحات   مفرطة  بواقعية 
والعاملية،  املحلية  عالية خاطبت  فنية 
إنه  قامة من قامات اإلبداع يف التشكيل 
مرهف  الطباع  هادئ  فنانا  العراقي، 
الحس  مرموقا محبا  للجميع إنسانيته 
التشكييل   الفنان  برع  الوصف،  تفوق 
الفضل يف تجسيد انفعاالته واحاسيسه 
الحياة  يف  مؤثرة  واقعية  فنية  بأعامل 
والحرفيني،  والفالحني  للعامل  اليومية 
الفن  عنارص  بني  الفنان  زاوج  جامليا 
واملواضيع التي عىل مساس مبارش بحياة 
واقعية  الرسامني  أكرث  من  هو  الفرد، 
العراقية،  الشعبية  بالبيئة  والتصاق 
تصوير شخوص  إىل  الفضل  سعى  كام 
ومواقف حقيقية منوذجية بصدق ودقة 
يف  القامتة  الرتابية  االلوان  مستخدما 
اكرث لوحاته لتجاهل الجامل واملثالية ،   
تجنب التصنع املوجود عادة يف األعامل 
الفنية سعيا منه للتعامل مع العالقات 

انه ملون  االنسانية بعواطف صادقة،  
بارع مبختلف التقنيات اللونية.

طرق الفنان معنى الفن يف تجربته من 
جسد  وتقنية  حسية  روحية  زاويتني 
تخلفها  التي  النفسية  التأثرّيات  فيها 
األلوان واملعنى الضمني للموضوعات، 
من  أبعد  بعدا  أعامله  اتخذت  وبهذا 
إىل  الواقعي  التعبرّيي  الشكل  مظاهر 
إتقان اللون بحسية مفرطة معربا عنها 
بشحنات عاطفيا وانسجام لوين، كرسالة  
االجتامعي  التوافق  بروحية  تبعث 
ترمي  منجزات  يف  الروحي،  والتقارب 
بإسقاطاتها عىل املتلقي كمرآة عاكسة 
انسانا  يحمل صفة  الذي  الفنان  لواقع 
واضحا رصيحا صادقا معربا مبا قدمه من 

نتاج فني مهم.
أجاد الفنان مبهارة عالية يف تناوله رسم 

الخيول العربية االصيلة 
احرتافية  وخطوط  برصية  بسطوح  
الرضبات  بلغة  الجاملية  املزايا  إلظهار 
اللذي  التصويري  واإلنشاء  اللونية 
وخياال  دقيقا  ببحثا  أعامله  تناولته 
غاية  بعامل  ممزوجة  وابتكارات  مطلقا 
جاسم  الفنان  أصبح  حتى  الجامل،  يف 
جيله  بني  به  يحتذى  فنيا  رمزا  الفضل 
الفنان  شكل  وطلبته،  الفنانني  من 
املبدع محورا ارتكازيا  مهام يف الحركة 
التشكيلية يف البرصة، إن تأثرّيه السيام 
بقوة  نلتمس  يجعلنا  الرسم  فن  يف 
التشكييل  املشهد  عىل  مؤثرة  بصمة 
أصبحت  أجياال  وعىل  عموما  البرصي 
التأثرّي  ولها  العامل  بقاع  كل  يف  تنترش 
العاملية   الفنية  والبصمة  الواضح 

كأستاذهم.
الفنان الفضل مدرسة من الفن، شكل 
أثرى  معرفيا  ينبوعا  العراقي  الواقع 
مهاراته  تضمنت  كام  وخرباته،  تجاربه 
جاملية   فكرية  نصوصا  الشخصية 
مرتبطة بعقله الواقعي األكرث تعبرّيا عن 
مع  واألكرث صلة  الشخصية   مكنونات 

جمهوره. 
 إن املنجز لدى الفنان هو نتاج أفكارا 
بالواقع  مجتمعة  شخصيا  به  ملتزمة 
الذي عاشه والزمه يف أوقاته املختلفة 
كام  واألوقات،  النمط  يف  واملتباعدة 
تركيبته  النتاج  جاهدا  الفنان  عمل 
الفنية  البرصية الرؤيوية بتناغم  وتنام 
الفضل   الفنان املبدع جاسم   ، ملحوظ 
انفعاالت  من  ميتلك  مبا  مثابرا   عمل 
حسية ذهنية وجدانية وأفكار عميقة 
فنانا خالدا خلود  أنه حقا  ال سطحية، 

منجزه الفني الرثي بالعطاء الجاميل. 

ا إلى العالمية
ً

محلق

التصاق الفنان بصرًياالتصاق الفنان بصرًيا  
سفانة عذيب خضرّي

إن الفن هو أكرث النشاطات اإلنسانية ذات الطبيعة الديناميكية 
وأجيال  كأفراد  البرش  بني  والتفاعل  التواصل  يف  تساهم  التي 
وأمم، باعتباره  لغة مشرتكة ميكن أن تتجاوز الحدود الجغرافية 
والسياسية واالجتامعية وهو شكل من أشكال التعبرّي عن ثروة 

الفنان الفكرية والثقايف واإلبداعية.

التفاوت في االصالة

جاسم الفضل واللوحة جاسم الفضل واللوحة 

غياب معرّب  ظاهر من ـ تهدل عقاله  
وتّعكرت عباءته ورشوده عن أقرانه يف 
تداخالت مشبوهة وبني وجوه تعبرّيية 

الطفال حفاة  بالدشاديش.
العتمة  اقرتاب  مع  الفنان  أفاض  لقد 
ألوانأ غالبت يف سمرة مرتبة ال يفصلها 
ـ  من  الشعبية  السوق  واقيات  عن 
هموم.  اال  ـ  وخرق  وقّنب  حرصان 
البائع وما تدلت فوق راسه من اكياس 

مشققة.
الفخار  بائع  ـ  اىل  نظرة  خطفنا  ولو 
إىل  والدخول  الوجه،  تكبرّي  واستطعنا 
وبني  بينه  ظاهرًا  تباينا  لوجدنا  عامله، 
وتقاطيعه  شكله  سمو  الن  االخرين، 
باختالفة،  إحساًسا  منحتنا  املتفردة 
املحليني،  الباعة  من جنس  ليس  وأنه 
إمنا هو تفاوتا يف االصالة.. وهذا ايضا 
ميس وجه البائعة الحائرة بني صناديق 
الفاكهة الفارغة والقشور، فكان  اإلبقاء 
عىل املسحة الفنية تلك هي ذروة ما 
اراده الفنان جاسم الفضل. وقد تكون 
مستحيلة  فوتوغرافية  صورة  اللقطة 
اال   و  والظل  الرتاب  يحتويها  عندما 
فانها مسالة  جوهرية دفعت  جاسم 
وايحائيا،  مائيا  ـ  لونا  ـ  يخلق  أن   إىل 

نسميه َملكَة االبداع.

يرى الناقد مورينجر بان “كل فن إمنا 
ما  وهو  خاص،  مقصد  عن  تعبرّي  هو 
تعد  للوحة  وأّن  بذاته،  الفنان  يعنيه 

امتدادا لاللوان املائية الوحشية”.
بلغة  ـ  الفضل  ـ  يتكلم  عندما  ولكن 
جديدة، يخلق لنا خلقا جديدا. وليس 

تعبرّيا  عن مالمسات اللون والشكل.
معارضه  لوحات  يف  وجدنا  وقد 
الشخصية  السابقة تداخالت ملختلف 
للمدارس واملؤثرات يف اللوحة الواحدة 
ال بالصورة التى يعتقدها ـ الطارئون ـ 

بأنّها عامد للفن املبتكر.
كانعكاس  املجدول،  الضوء  شالل  إّن 
املرايا عىل شداّت القصب والربدي، وما 
وجه  عىل  طائشة  خصالت  من  تناثر 
بذراعيها  تدفع   كانت  التي  القروية 
بأكداس  املحّمل  املشحوف  القويتني 
ثقيلة من القصب االخرض املشّبع باملاء 
والحشائش، من شأنها أن تلون  املسار 
اللوحة، عىل الرغم من أنّها تحاول ان 
عن  ينبى  مبا  الخاّصة.  مالمحها  تكّون 
الفن جسم  ة،  الن  كونها وحدات حيَّ

ال منهج.
ان الفنان مل يحاول القفز  خارج حدود 
انعكاس  الن   املبالغة،  او  املعقول 
الحيطان والفضاء محصور بني اإلنسان 

ملربعات  وجود  وال  فقط،  ومحيطة 
حاجزة  كام يتخيل البعض.

وقد كنا نامل  ان يخرج ـ جاسم ـ إىل 
لفضاء األوسع يف أرض البرش، لييقرتح 
علينا ألوانها، الن محيطه ظل محدودا  
داخل الفولكلور الشعبي، وإن ترسبت 
بتلك  الشبيهة  املشاهد  بعض   منه 
التي عاشها “انطوان سانت اكسوبري” 
وهو يطرّي فوق اضواء البيوت الخابية، 
اىل  تحولت  قد  ـ  لوحاته  ـ  ولكانت 
فضاء الزوردي شفاف، تلمع فيه نجوم 

ليمونية األلوان وطيور نهرية خالبة.
كل  كان  الظلامت  من  البحر  ذلك  )و 
منهام يدل عىل معجزة ضمرّي انساين، 
يتابع  أو  يقرأ  من  املنزل  هذا  ففي 
مناجاته، وكانت  تلك النرّيان تلتمع يف 
الريف، وكان أكرثها شحوبًا ناُر الشاعر، 
فكم من أضواء ُمطفأة وكم من رجال 

نامئني..(
لقد استوقفني اللون الزجاجي الحجري 
تشكيله  يف  والليموين  االزرق  للونني 
لاللوان يف الصور التعبرّيية والسوريالية، 
بشحوب  األهوار  ألوان  شطت  بينام 
من  املرأة  عودة  يف  الغروب،  ماقبل 
ليترسب  باملردي  تدفع  وهي  االهوار 
اللون االصفر مختلطًا بكثافة السحب 
املحرتق  السبوس  بدخان  املحّملة 
املنعكس عىل املوجات الصغرّية تحت 

املشحوف.
إّن التحوالت اللونية عند الفنان جاسم 
الفضل وتشابكها، قد خلقت لديه منطًا 
القصب  ظالل  من  مستوحى  مميزًا 
وظهور  املحرتق  السبوس  وأدخنة 
الجواميس، األمر الذي يشكل كتاًل من 
التكوينات اللونية الدالة معاين األهوار 

وبيئتها املهادنة.      

إحسان وفيق السامرايئ

عندما نتأمل واحدة من لوحات ـ الفنان جاسم الفضل ـ الواقعية  
“بائع االواين الفخارية” مثال.. نشعر بان عرشات الرؤوس املكونة 
للشكل قد تداخلت بني أستار السوق املتدلية مثل رؤوس برشية 
تجريدية تنتظر القصاص، وبني غرق البائع يف غيبوبة انتظار، فيها 

تالىش عن املحكومني وابتىل بهمومه الخاصة. 

November 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022
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                                                 حوار الطريق الثقايف

زينب هداجي قاصة وشاعرة تونسية فرضت نفسها عىل الساحة الثقافية التونسية 
القصرّية،  القصة  مجال  يف  الهاّمة  الجوائز  من  العديد  لتحصد  سنها،  صغر  رغم 

متغلبة عىل جميع املعوقات التي واجهتها يف مشوارها الثقايف.
لها منجزات وإصدارات أدبية وفنية منها:

لنكتب الفصل القادم ـ كتاب جامعي 2018/ للحلم بقّية ـ كتاب جامعي 2019.
نور الشمس يف عيونك ـ نص غنايئ ـ من ألحان وغناء الفنانة أماين الرياحي

وجوه من هنا ـ معرض فوتغرايف 2021 عن الحياة اليومّية يف جيبويت
زمن  يف  إفريقيا  صمود  عن  الفوتوغرايف  للتصوير  كارد”  “ماسرت  منظمة  جائزة 
التنسيق  الفنية واألدبية، مثل  الفعاليات  جائحة كورونا. إضافة إىل نشاطاتها يف 
واإلعالم مع مواقع التواصل االجتامعي لصالح “بيت الشعر التونيس” و “ومهرجان 
أيّام قرطاج الشعرية” و “معرض الكتاب” وغرّيها الكثرّي من الفعاليات املختلفة.

وبغية التعرف عىل عاملها وتطلعاتها عن كثب هنا حوار قصرّي معها:

• يف البدِء ما الذي حملِك إىل الكتابِة هل مثة هاجس أو لجوء طارئ؟
الكتابة بالنسبة يل هي طوق نجاة. لجأت إىل الكتابة يف سن مبكرة جدا ألستطيع 
فجاءت  وقتها.  به  أشعر  كنت  ما  هذا  اآلخرين.  عن  املختلفة  ذايت  عن  التعبرّي 
الناس  املتداول بني  العادي  الكالم  الكتابة لتسعفني بأدوات مل تكن موجودة يف 
يوميا. ثم يف مرحلة الحقة، أصبحت الكتابة جزء من كياين وبها أرمم ما تكرس يف 
داخيل من جراء حوادث الحياة. فيمكني أن أقول دون مبالغة بأنني الميكن أن 

أتخيل نفيس دون الكتابة وال خارجها.

• أين تضعني تجربتِك و سط تجارِب الشباِب وما الذي مييزِك عام تقرأينه ملجايليك؟
التحول  قبل  ما  فرتة  اىل  ينتمي  الذي  “املخرضم”  التسعينيات  جيل  إىل  أنتمي 
الرقمي وما بعدها. أقول هذا ملا به من تأثرّي عىل تركيبة النصوص األدبية وثقافة 
تلقيها لدى الجمهور. وبالتايل، أعتقد أنني ال أختلف عن أبناء جييل من الكاتبات 
والكتاب الذين استفادوا من طفرة النرش االلكرتوين ووسائل التواصل الوقمي لبناء 
بنية نصوصنا  أثر عىل  ما  الحواجز. وهو  بالقرب وزوال  تتسم  القارئ  عالقة مع 
ومحتواها. لكنني رمبا نجحت يف خلق هوية أدبية تشبهني وال تشبه أحدا. فأنا 
أجنح يف الرسد إىل الواقعية البسيطة من خالل شخصيات ووقائع تشبه املواطن 
كل  الشخصية.  مجازات مستوحاة من حيايت  فأصنع  الشعر  أما يف  العادي جدا. 
عشته  حدث  أو  لحالة  تشكيل  إعادة  هي  الشعرية  نصويص  يف  الواردة  الصور 
بطريقة مكثفة وشعرية. كام أنه ال يهمني أن أنافس أحدا بل عىل العكس، أنا 

استمتع كقارئة بنصوص غرّيي وأشاركها مع اآلخرين.

• ما الذي تعنيه لك الكتابُة و ما الذي استفدتِه من العوامِل األخرى؟
التي  الثقوب  أْرتٍُق  به  به أعرب عن ذايت وما  ما  أن قلت، هي  الكتابة، كام سبق 
صنعتها الحياة يف روحي وجسدي. وأنا أمارسها بطريقة منفتحة عىل بقية أشكال 
استعرت  وقد  الفوتوغرايف  التصوير  مامرستي  من  كثرّيا  استفدت  الفني.  التعبرّي 
بعض تقنياته يف الكتابة. ليس هذا فحسب، بل املوسيقى أيضا لها تأثرّي كبرّي عىل 
ما أكتبه من خالل خلق مزاج نسق خاص للنص. حتى عندما كتبت الشعر الغنايئ 
بالعامية التونسية يف تجربتي مع الفنانة أماين الرياحي، كان كل هذا حارضا يف 
نصويص  يف  أثرت  دخلتها  التي  العوامل  كل  بأن  أيضا  أقول  أن  ميكنني  النصوص. 

والعكس صحيح.

• ما هو طموحِك ككاتبٍة فضالً عن طموحِك كامرأة؟
أوال، ال ميكنني أن أفصل بني الصفتني فهام بالنسبة يل واحد. ثانيا، أنا اشتغل عىل 
فأنا اطمح لرتسيخ هوية  مرشوع أديب مفتوح عىل كل االحتامالت دون حدود. 

فنية تشبهني وأسلوب خاص يب يف الكتابة وهو مسار طويل ومضني.

زينب هداجي:

 أرمُم بالكتابِة 
   ما تكسر داخلي  

   

املخترب ال�ضعرياملخترب ال�ضعري

يتبعون يتبعون 
أثر أثر 

موتهمموتهم  

هدى ثامر
شاعرة عراقية 

لون يف قصيدٍة غرّي موزونة يتجوَّ
ون الحروف وراءهم يجرُّ

ويف منتصف السامء يُراقبون الغروَب 
ليسلكوا طُرًقا مضاءًة بدِم أوجاعهم

متتدُّ نظراتهم إىل فم املحاجِر
قبل أن متسك القضبان يدهم الباردة 

ٍد رصخوا  بال تردُّ
عاش الوطن ....

مس نهاراً اخراً وهم يهبون الشَّ
عاس ليجلد غيابهم مبلالًّ بالنُّ

حتى طاف بهم
وطافوا معه عىل من مات غداً

رأى البعض مرصعه عىل سحابٍة تغيب لوحدها
واالخرون يتبعون أثر موتهم...

أعود اىل القصيدة مفتِّشًة عنهم
بحثت.... وبحثت ... 

لني بالوعود طور بهم ُمحمَّ حتى ألقت السُّ
لذا قذفتها تحت حدٍث ما.

امء يف األعياد تُرتِّل السَّ
أسامءهم 

هر يغسل وجوههم املتيبِّسة وجفاف النَّ
واألطفال يسألون
هل عاش الوطن؟

وأين الضحايا، من خبأهم؟
وكم هي أفواههم؟

الحكم بالمشقةالحكم بالمشقة

وعد حسني 
شاعرة سورية

 

ماذا نريد من الغد؟
أسأُل بفضول األشجار الحزينة

وعجز األوراق املرشدة
وكل رصيٍف 

بعيد أو قريب
عرفنا معه وعرَف معنا،

حياة االنتظار
نحن ألعابك أيُّها العامل

تجمعنا عىل مائدة وعودك
وتطلقنا إىل ساحات حرِبك

متخمني باألحالم
نحن جياُدك املتعبة

وما من طريقة عادلة تكفي لعباراِت
الوداع واللقاء

لذلك نبيك،
نبيك باسم الضحايا والفاشلني والوحيدين

وباسم املغامرين والناجحني والعشاق
ما الذي يعنيك وأنت الرابح األكرب؟

نا إذاً عىل بوابٍة دلَّ
صغرّية

أو كبرّية
تأخذنا نحو أياٍم واضحة وبسيطة

نا عىل سامء نقف تحتها دلَّ
ونغني بحناجر ملونة

أغنياٍت ال يوقفها الجرح الطويل
بضجيج العواصف
وجامل العواطف

أسأُل عن أشياٍء ال نراها 
من منا يعرف متى تتفتح الوردة

وتفرح الغيمة
وترقص سمكة يف قاع املحيط؟

قل لنا إذاً، ملاذا نخاف من املجهول
إن كنا نريده أن يكون جميالً؟
وملاذا نسخر من هذا الخراب

مادامت هذه األيادي
لن تقطف لحظاٍت خيالية

ها العامل الذي ترسم أسياج عمرنا أيُّ
ال بأس إن كنت ستجعلنا نطرّي 

أو ستحكم علينا باملشقة

 
ٌ

 وجٌه مسروق
ٌ

وجٌه مسروق
من َصدِر الفرح من َصدِر الفرح 

هاجر غرايبية
شاعرة جزائرية 

تُركُت ذات مرّة  لألبد
عر  وضعُت حينها يَدي عىل الشِّ

ألُقنع نفيس أنّني بخرّي
ال أعرف اليوم

 كيف أحّب رجالً مبنتهى الّراحة
أنا أعطيه الّنهاية

محشّوة يف قميص الّنوم يف أّول ليلة
يف كّل مرّة 

كنت أعرث عىل وجهي 
يخطفه رجل ينتقم به من أثداء والدته

ينتهي يب املطاف دامئا
 يف فراش أمي
التي علّمتني

كيف أغلق أزرار قمييص بإحكام
و كيف أخلعه 

 يف أقّل من دقيقة 
حتى ال أتأخر عن خلق روح أخرى 

ُمشابهة يل و لها

أنا
وجٌه مرسوٌق من َصدِر الفرح 

خّبأت رِحمي
حّتى ال أهب العامل

مزيًدا من الّنساء الخائفات.

سوط الذكريات سوط الذكريات 
القديمةالقديمة

زينب هداجي
شاعرة تونسية 

وحيدة
أشّق الّضباب

بسوط من الذكريات القدمية.
تقول جّديت بأيّن 

سأكون سامء
تستجرّي بها النساء من ظلم األرض.

ولكّن الحكايات يف وجهي
ُدفنت قبل أن تُروى

ملن كانوا عطاىش لسامعها.
ملن كان الفراغ يقتلهم

هم الذين أحيتهم هذه الحكاية

***
املجاز تقلص.

صار بحجم شارع
الحبيب بورقيبة.
والشعراء قطط،

تولد عمياء
يف أنهج فرعية
تفتح عيونها .

رمال نسيها
رحالة إفريقي

عىل عتبة
كنيسة فنسون دو بول.

***
نَسيت أنّني َعرْجاء

وأنا أعدو نحوك:
برمل يف طّية رسوايل

يخربك من أين جئُت،
بسكّر يف شفتي

ميتّص ُمرّك،
بشمعٍ يف أَصابعي

يُذيب َشمعك.
رقصت وحيدة

بذراع ال تطّوقها ذراع.
وتعرّثت حني مرّت عيناك
ومل تتفطّن إىل أيّن عرجاء.
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 قصير  
ٌ

 قصيرليل
ٌ

ليل

إسحاق العجمي
شاعر ُعامين 

الليل الكئيب
يسُقُط

شيئا
فشيئا

كيد الغريق..
هات يدك

لقد
ضللت الطريق..

ُضّمي إىل راحَتْيك 
أصابعي العرشة

حتى 
يغادر الليل

القرية..
يُدك

نجمة امليالد
يف الليل

الكثيف..

تحتضن الليل
ال نساء يَعرُبْن عىل النجم البعيد..

أنت
بكل ما تتذكَّره وحيٌد

تِنصُت ملرور ُحزنِك
الطويل..

هل أضيف شيئا من الليل
عىل رسيرِك؟
أنِت وحيدة

وأنا
آخر حجاب تختبئني فيه،

لعلّك ال تكونني غرّيك..
فجأة

أَنىْس حلمي عىل الرسير،
أستطيع رؤيته

حني أعود إىل لَْييل..
يُفكِّر يف احتامالت الوحدة

وأنّنا لن نستمّر مًعا
ح بيده، أراه يُلوِّ

وبكل أىس
أخرُس معركة جديدة..

ليلُك املشتهى
دامئًا مع امرأٍة أخرى

تقوُل يف رِسِّك:
هذه َمن أهوى

وتصحو من فراشها
وتنىس..

تطلعاتتطلعات

“خوفًا مَن الّصّياد”“خوفًا مَن الّصّياد”
ه بواسطة الشعر

َ
القاص السوري رأفت حكمت يترصد مخاوف

تصدُر  القاهرة،  يف  للكتاِب  العاّمِة  املرصيِّة  الـهيئِة  عن 
مجموعة شعريّة هي األوىل للقاص والشاعر السوري رأفت 
حكمت. الذي سبق وأن أصدر مجموعة قصصّية بعنوان 
الشارقة  إمارة  الثقافة يف  “كأنّني كنت أحلم”، عن دائرة 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
يكتب رأفت القّصة القصرّية، إىل جانب كتابة الشعر، ضمن 

إطار قصيدة الّنرث والّنصوص الرّسدية.
حاصل عىل املركز األّول يف مسابقة الشارقة لإلبداع العريب، 
القصصّية  مجموعته  عن  والعرشين،  الرابعة  دورتها  يف 

األوىل “كأنّني كنت أحلم”.
درس الهندسة املدنّية يف جامعة دمشق، ويعمل حالّياً يف 

مجال الصحافة املستقلّة لصالح عدد من املواقع والصحف 
االلكرتونية.

املشاركات  من  العديد  له  الجامعّية،  األعامل  حقل  وضمن 
والشعراء  الكّتاب  الكتب، مع مجموعة كبرّية من  يف بعض 

العرب. من أبرز تلك الكتب:
- مجموعة شعرية جامعية  بعنوان “متحف األنقاض”

- مجموعة قصصية جامعّية بعنوان “ الّديكامرّيون”
- مجموعة قصصّية جامعية بعنوان “أحاديث الجائحة”. تم 
القاص والكاتب  إعداداها وجمعها وتحريرها تحت إرشاف 
العقييل” صاحب ومدير دار اآلن/ نارشون  األردين “جعفر 

وموّزعون.

 ماشيًا 
ُ
 ماشيًا أجيئ
ُ
أجيئ

ُرغم أني بال ساقُرغم أني بال ساق

سعد األحمد
شاعر سعودي 

أنا املولوُد من خارصِة الُدينا
تُلملُم شتايت بنٌت عىل امليناء

تركت منديلها يروي عىل املودعني
قصة الفراق...

أنا املودُع واملَوَدُع واملُودُع يف ذاكرة املكان!

وأنا الوجُع اللذيُذ لحظَة إنتشاٍء
دخاُن كُِل السجائِر يف رئِة الكمنجات...

حنجرُة الضوء
وزماٌن ال يعربُ زماناً

حني  واملكتُف  واملوقوُف  املكتوُف  أنا 
تتزاحُم يف رئتي كُل األحالم...

أنا العبوُر والعابُر واملعرِبُ
رغم أين ال أعتربُ من تجارب الوقت...

وأنا شجرُة الصحراء الوحيدة ترمي بظلها 
من  جدائالً  ترخي  ال  للموِت  أنها  رغم 

نسيان

وكُل من حويل
يروين ورقًة لألقالم

محراباً لتوبٍة مل تحني
و لألحزان رسيراً...
أما أنا فأراين بحراً

يبتلُع كُل رفاِت املنسينَي
وينادي لونوا طوِق الحامم.
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الذين  النقاد  إليه مجموع  أشار  لعل مثل هذا 
نص،  أي  موضع  ووضعها  الصورة  لفن  نظروا 
الداليل  فالعمق  تشكيلياً.  أو  كان حروفياً  سواء 
األوىل  وظيفتني؛  يؤدي  الذي  النص  يف  كامن 
الفردية  الذاكرة  خزين  إيقاظ   ذاتية،وفحواها 

االجتامعي. بتاريخه  يرتبط  معني  مشهد  أمام 
إحياء  حالة  ايقاظ  ومرماها  موضوعية  والثانية 
أو  تكامل  عن  الكاشفة  الظاهرة  إزاء  املوقف 
خلل يف البنية املطروحة من خالل النص املريئ. 
الفنان)عقيل  صور  نفحص  ونحن  سرنى  كام 

وقراءات منت  بحوث  املركز يف  التي هي  غانم( 
الصورة  يف  مهمة  ظاهرة  عىل  التأكيد  الكتاب 
أيقونتان  وهام  والحركة(،  )السكون  وهي 
تعمالن عىل استاملة املشاهد والفاحص النقدي 
ذات  الصور  كامن يف طبيعة  فالسكون  البرصي 

فهي  الحركة،  بينام  الثابت،  البرصي  الشكل 
والحركة  السكون  أي  ـ  داخلها،ألنهام  يف  تكمن 
والثانية  واضحة  األوىل  ظاهرتني  يقدمان  ـ 
الكادر  موضوعية  يف  تكمن  األُوىل  مضمرة، 
ذات  مكوناتها  تأويل  يف  الصورة،والثانية  يف 
إشاراتها  عىل  اعتامداً  العالمات؛  من  املجموعة 
الكامرّيا.  عني  ملشاهدات  واملرافقة  العفوية 
سكون  يحتمل  الفاحص  أن  البديهي  فمن 
محتويات الصورة أو كادرها،وتحديد أُطر هذه 
الواقع،  من  تعكس صورة  باعتبارها  املحتويات 
األمر  حقيقة  بينام  التلقي.  يفرضه  حق  وهو 
التي قد  الصورة  إن ما تنطوي عليه األجزاء يف 
الفحص  يف  املتخصص  غرّي  الرايئ  نظر  تجلب  ال 
الفاحص  التي تُحيل  الحركة  النقدي.فالجزء من 
اليقظ إىل تحويل الجزء من الحركات الصوامت 
إىل كل مجموعة من الظواهر الجزئية، وبالتايل 
أكرث  السكون  يكون  مبعنى  كلية.  ظاهرة  إىل 
سوى  تحيله  ال  وهذا  األُفق.  توسيع  عىل  قدرة 
الكامرّيا  عني  وحساسية  للفنان  القاّرة  الرؤية 
فكرية  رسدية  نحو  الكادر  مساحة  توسع  التي 
من  هو  الفنان  لعقل  الواسع  وجاملية.فاألُفق 
والتأويل.  واإلحالة  والتنوع  التعدد  إىل  يدفع 
من  جزءاً  باعتبارها  التأويل  تحتمل  فالصورة 
بذاتها  مستقلة  وغرّي  االجتامعية،  الظاهرة 
فقط. إن التنوع الذي ارشنا إليه يُحقق الحركة 
للسكون املفرتض يف الصورة، وذلك ألن تفاصيل 
الصورة ترتبط بالذاكرة البرصية. فاليشء املريئ 
تواً يرتبط مبشهد آخر مريئ يف زمن آخر. وهذا 
مرهون مبخيلة الرايئ وقدرته عىل تخيل األشياء 
وربطها ببعض.هذا االرتباط بني املاثل واملستعاد 
الصامتة  األشياء  أي  الصورة حركة،  يضفي عىل 
من  الحيوية  واستعادة  بالتحرك  تبدأ  والساكنة 
خالل املدى الذي تحتمله مخيلة الرايئ. إذاً نحن 
أمام ظاهرة متحركة تفرضها علينا الصورة، التي 
اإلبداعية  األجناس  إىل  بجدارة  تنتمي  تجعلها 
تاريخ،  إىل  تنتمي  بهذا  الصورة  إن  األُخرى. 
لزقاق  مشهد  كادرها  من  تتخذ  التي  فاللقطة 
مدون  تاريخ  تقدم  إنها  شعبية،يني  محلة  أو 
األمني(  الفنان)كفاح  ولعل  املكان.  لهذا  برصياً 
عالجت  التي  مجلداته  يف  ثراء  من  قدمه  مبا 
باالنرثوبولوجيا  الفوتوغرافية  الصورة  عالقة 
العراق السيايس، مبا االنتفاضات وصور  وتاريخ 
لذا  واملكان.  الزمان  شغلت  التي  الشخصيات 
نجد يف مصورات الفنان )عقيل( يشء من هذا 
الدأب لتحويل كل ما هو ساكن إىل حركة تتفوه 
بهذا مؤرخ  الظواهر. فهو  التي عليها  بالحقائق 
الفردية  الذاكرة  إعانة  يف  يُسهم  آخر،  نوع  من 

والجمعية عىل التذكر واالستعادة.
وقد شهدت الصورة مثل هذا الفعل ابتداء من 
واملناسبات  الوقائع  تدوين  يف  الرواد وجهدهم 

وكل ما يرتبط بالحياة العراقية.

بيئة األهوار.. تأمالت وصفاء 
ليس باليسرّي والسهل وطء املكان دون مسوغ 
تبني تصورات  التي  الجينات  ينطلق من  حيس 
رسم  يف  والحذر  التأمل  كثرّية  املساحة،  واسعة 
مشاهده ووضعها موضع الحس اإلبداعي الذي 
انتاج  يف  املبذول  الجهد  تقدير  يف  عليه  نرتكز 
يعني  ال  الصورة  مع  فالتعامل  للمكان.  صورة 
اعالء  من  وإمنا  النظرة،  تقليدية  من  االنطالق 
شأنها كبقية األجناس. من هذا املنطلق نرى يف 
املكلل  املسعى  )عقيل( مثل هذا  الفنان  صورة 
بالحذر والتطبع عىل الحرص يف استكامل مشهد 
يف  وتتحدد  والظل،  بالضوء  تلتزم  التي  الصورة 

التشكل املعريف الذي ساعده عىل انتاج ما هو 
إبداعي من جهة، وملء مساحات كادر الصورة 
االختيار  أُخرى.إن  جهة  من  جامالً  يخلق  مبا 
تجربة  يف  بياناً  األشد  هو  وزواياها  للقطات 
الفنان، فهو يحذو حذو من سبقوه، سواء من 
الرواد أو األجيال التي أنتجتهم مرحلة ما بعد 
ُسبل  وتطور  املوضوعية  تبايناته  كل  يف  الرواد 
نجده  لذا  الصورة.  إنتاج  يف  التقنية  ووسائل 
يتمسك بعنرص التمّيز للقطته، موفراً كل ما من 
شأنه االرتقاء. يف مضامر البيئة )املكان الواسع( 
الذي ينتج )أمكنة( مشيدة عىل ذاكرة ومضامر 
مساحتها  التقط  التي  فالبيئة  باستمرار.  متغرّي 
مستمر  تاريخ  لها  األهوار(  )بيئة  الفنان 
حضارات  وحتى  سومر  حضارة  منذ  التصعيد 
ما بعد سومر، وهي تصوغ مجاالتها يف تبادل 
وبني  الصاعدة،  بفعالياته  اإلنسان  بني  مستمر 
التفرد ضمن مسطحات  أكسبها  الذي  املوجود 
سحرها  عىل  واملحافظة  االمتداد   أزلية  مائية 
جاملية  من  ينطلق  والفنان  واملدهش.  األخاذ 
لعل  والتجدد.  العطاء  عىل  وقدرتها  البيئة 
إضفاء عنارص الصورة باعتبارها فناً يؤكد ويلتزم 
)كادرها( اللقطة  بعنارص  يصعد  الذي  الجامل 
كالضوء والظل وتشكل وتسجيل صوري يكفل 
ما هو دائم التواصل مع سحرية املجال كاملياه 
والقصب  الربدي  وأعواد  مساحاته،  وامتداد 
تُحدده  املحدود. كل هذا  والطيور واألُفق غرّي 
وترسمه عني الكامرّيا التي تخضع لرؤى الفنان 
يهتم  فهو  للمشهد.  فحصه  ورصانة  وتشوفه 
بطبيعة  ذكرنا  كام  واملحدد  أكرث  الفن  بغلبة 

اللقطة املدروسة. 
فامللفت للنظر يف فحص الصورة هذه نرى عىل 
مناذجها تعدد يف طبيعة تعامل النموذج ضمن 
حّيز بيئته،من منطلق البقاء والتجدد والتكاثر.
فهو يهتم بوجود العالقات االجتامعية واألرُسية 
التلقايئ. فهو  وطبيعة الحياة عرب تأمل مناذجه 
سارد مريئ حذر وانتقايئ. يُضاف إىل هذا الجهد 

سحر الصورة املأخوذ من سحر البيئة. 
كام أنه يوازن بني كادر الصورة والفضاء الذي 
الضوء  توزيعى  كذلك  أُفقها.  ويغلف  يحيطها 
املعزز  املكان  يف  األهم  املعامل  إلبراز  والِظل 
يف  املوجود  مشاهد  انتقاء  واملاء.ولعل  بالضوء 
املكان خرّي ما يعرّب عن رؤية الفنان لبيئته وما 
يجري فيها من فعاليات اجتامعية تخص االنتاج 
الجاموس  املياه خاصة وجود حيوانات  وعطاء 
أو  حياتها  يف  سواء  الذاتية  الخصائص  ذات 
سكان  عليها  يعتمد  حيث  الدائم،  عطائها 
فاملرأة  الِقَدم.  يف  الغائر  التاريخ  عرب  األهوار 
يخصها  البيئة،  هذه  يف  منتج  كنموذج  مثالً 
الفنان بلقطات فنية أثناء استغالل عطاء البيئة 
والتي  الشعبية  للصناعات  وبردي  قصب  من 
خاصة  اليومية،  حياتهم  مامرسات  يف  تدخل 
السومري  الشاعر  تغنى  وقد  البيوت.  بناء 
مخاطباً القصب وما يعنيه من رمز قاّر يف بيئة 
هذا  مع  تعامله  صياغة  أعاد  والفنان  املياه. 
العطاء بشعرية صورية واضحة، ورؤى صافية 
أتاحت له التجربة من استيعاب ما يحصل يف 

بيئة املياه. 
وألنه كفنان يتعامل مع البيئة، فأنه مارس بفنية 
خالصة وهو يلتقط النادر من املشاهد الريفية، 
الكادر وما  فقد وازن من خاللها بني مكونات 

الغروب  ولعل  املشهد.  يف  املصور  عني  تقراه 
أنتجت  حيث  الكامرّيا،  عني  باهتامم  حىض 
مشهداً ال يجسد سوى الشكل الفني ملا يراه يف 
وشعريتها  قوتها  جسد  أيضاً  الزاوية  الطبيعة. 
مبا أضفاه الضوء األحمر وبروز الشجر من بنية 
جاملية نادرة. لقد حققت صورة الفنان كثافة 
عالية يف املشاهد،مضافة إىل الندرة يف االنتقاء. 
محتوى  أضفاها عىل  التي  الشعرية  السمة  إن 
والدقة  االختيار،  يف  الندرة  من  متأتية  الصورة 
يف صناعة وعكس املشهد. فهو ينظر إىل ما يراه 
حضور  بعد  ما  متحرك  وجود  إىل  تُحيل  بعني 
املشهد  أشياء  عىل  الظاهر  فالسكون  الصورة. 
تبديد  مبحاولة  البرصي،  املراقب  ذهنية  تُحركه 
غرّي  بحركة  اللقطة،  عليه  تظهر  لذ  السكون 
أي  الكادر.  محتويات  من  تنبع  وإمنا  مفرتضة، 
أن الفنان يلتقط ما هو خاضع لنظرته وتقييمه 
املريئ  فالرسد  إبداعها.  أُسس  تحمل  لصورة 
يتواصل مع تفاصيل مشهد الصورة، ألنه أساساً 
وتستنبت خاصياته  تُحييه  وما  بالذاكرة  يرتبط 

من حياة وحيوية الواقع )البيئة(. 
بحركة  منوذجه  ينتقي  وهو  الفنان  اعتنى  لقد 
يعمل  اإلنسان  يكون  حني  خاصة  الجسد 
ويواصل الجدف وسط مساحات مائية، منتصباً 
حيوية  تعكس  فهي صورة  زورقه.  فوق سطح 
يف  راعى  وقد  اليومية.  وفعاليته  املياه،  إنسان 
اللقطة نسب تسجيل كل مقومات املشهد، عرب 
توازن واضح بني مساحة سطح املياه، وجدران 
القصب والربدي ومساحة السامء. هذه العنارص 

هي التي حققت بنسبها الفنية مشهداً مثرّياً. 
                                

ما تركه األجداد لألحفاد 
ينبعث إحساس الحرص عىل املواقع األثرية من 
الذي  العام  والوعي  واملعريف  الوطني  التشكل 
ما  يتسقطون  فراحوا  املصورون،  عليه  اندرج 
خراب  من  أصابها  وما  املواقع،  تلك  إليه  ألت 
أنتج  والذي  املنظم،  العشوايئ  العبث  جراء 
ظاهرة تهريب القطع األثرية إىل أسواق العامل 
والبورصات. لكنهم أيضاً حرصوا عىل أن يقدموا 
هذه  بكل  واالعتزاز  للفخر  تدعو  أنيقة  صورة 

الرصوح التي تركها األجداد لألحفاد. 
إّن ما نعنيه بالعنوان هو املشهد األثري ومدى 
الحرص عىل كينونة هذه املواقع. هذا ما يخص 
الهم الذي انتاب الفنان وهو يراقب مثل هذه 
الظواهر، لكنه لن يغفل جاملية ما تنطوي عليه 
من  كبرّي  جزء  وهو  فنية.  لقطات  عب  املواقع 
رؤية الفنان للمعرفة واألثر الذي تركه األجداد 
لنا. والفنان )عقيل( كان له مثل هذا االهتامم، 
املواقع  من  بالقرب  ونشأ  ترىب  كونه  السيام 
تلك،ونقصد املواقع التي تُشرّي إىل أعرق حضارة 
طفولته  من  ابتداء  السومرية،  الحضارة  هي 
وما كانت تحظى فيه تلك املواقع من زيارات 

متناوبة،تركت أثرها يف ال وعيه املضمر. 
فصّور  هذا،  إىل  االنتباه  املسوغ  من  كان  لذا 
ما هو قريب منه  يف مواقع أُور. املدينة التي 
عمق  من  بدءاً  امتدت  عريقة  حضارة  شهدت 
كل  يف  تطوراً  شهدت  حيث  القديم،  التاريخ 
قوانني  من  اليومية،  والحياة  الوجود  معامل 
ونصب ومالحم دّونت عىل لقى الطني، خصت 
عامرة  يف  تجسد  الذي  الحياة،  ونظم  الشعر 
التي  أُور،  كزقورة  الدينية  ورموزها  املدن 

حاول الفنان االعتناء الواضح واملميز يف اختيار 
العامرة  تلك  جامل  جسدت  التي  اللقطات 
يف  منظم جاملياً  بشكل  تالعب  إذ  وهندستها، 
اضفاء توازن بني الضوء والِظل اللذان عكسا ما 
وما  جهة،  من  معامري  فن  من  العامرة  لتلك 
توحي به من القدسية من جهة أُخرى.فاللقطة 
بني  توازن  إحداث  من  الفنان  بذله  مبا  متيزت 
الوجود الجاميل للمبنى، وما يحيطه من أرض، 
تلك  أهم  الصفاء  كان  سامء.  من  يعلوه  وما 
عني  جهد  عىل  سيطر  فقد  فيها.  الخصائص 
رصد  يف  عينه  ورهافة  وحساسيتها،  الكامرّيا 
استواء  ولعل  الجاملية.  ويجسد  يلون  ما  كل 
الجدران وطبقات السالمل وميالن زوايا العامرة 
الدقة  اللقطة مثل هذه  وحّدة حواّفها أكسب 
حافظت  التي  الجدران  متانة  إبراز  إىل  إضافة 

عىل دميومتها عرب كل تلك القرون.
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جاسم عاصي
 

ما يهم يف مجال دراسة الصورة الفوتوغرافية؛أن يُسلط الضوء عىل الخصائص الذاتية واملوضوعية التي تتناولها القراءة عرب 
البحث وتسقط تأثرّي املشهد املريئ عىل املصور، الذي امتلك دوافع االختيار لتنفيذ اللقطة، وهذا يندرج يف الكيفية التي تأيت 
بها من باب األثر والتأثرّي، ومن ثم الذائقة الفنية املعتمدة باعتبارها وسيلة خطاب إىل اآلخر الرايئ. أما يف مجال املوضوعية 
يف الطرح، فينضوي تحت مسمى إحداث التوازن النفيس مبا توحي فيه الصورة )اللقطة( وعالقتها مبكونات الذات األُخرى.

ت�ضـويرت�ضـوير 18

ة واضحة،  الفنان أعاد صياغة تعامله مع األهوار بشعرية صوريَّ
ة في  ورؤى صافية أتاحت له استيعاب تفاصيل الحياة اليوميَّ

بيئة المياه وما ينتج عنها من سحر بصري الص

 فوتوغرافيا الفنان عقيل غانم
الصورة من السكون إلى داللة الحركة
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بنَي اإلبداع والنقد،  الثقايف  • توازي يف نشاطك 
ويكتُب  املبدع،  بصيغِة  الناقد  يكتُب  فهل 
الناقد؟ وهل كتابة األديب عن  الشاعُر بصيغة 
األدب يسّد فراغاٌ كونها أكرث اقرتاباً من النصوص 

من كتابِة الناقد األكادميي؟

نضُج  وهو  دائم،  سؤاٌل  فنونِها  بكّل  الكتابة 
الفكر، كام يرى موريس بالنشو، وتظُل اإلجابة 
الوجودي  الحضاري  اإلنساين  السؤال  هذا  عن 

ظامئة، ومتلهفة ألذابة ثلجه وأطفاء ناره معاً.
الشاعر مبدع، والناقد مبدع، وكالهام يرتشفان 
قائدا  معاً  وهام  الصباحية..  الكلامت  رضاب 
أحياناً  تبدو  إنساين،  حيايت  كوين  إبداع  مسرّية 
“كورونا”  فرّيوس  طالها  وقد  متعرثة،  بخطى 
مبكراً، ودرءاً ملخاطر وتعاظم هذا الفرّيوس البّد 

أن يكتب املبدعون نقداً!
النقد نّص أيضاً مواٍز متاماً للنّص اإلبداعي شعراً 
كان أو قصة قصرّية أو رواية.. والنقد الرؤيوي 
مابعد الحدايث هو “إبداع عىل إبداع “و” نّص 
مقابل نّص”.. سقطت كل إمرباطوريات وماملك 
النقد القديم الجاهز الطافح باملصطلحات غرّي 
وألغت  الكلامت،  أنهار  تفّجرت  منذ  املفهومة، 
الخاوية،  الكسول  واألذهان  التقليد  سدود 
يُعد  ومل  أشكاله،  بكّل  اإلبداع  براكني  وثارت 
الزحف  احتواء هذا  عىل  قادراً  األكادميي  النقد 
الحضاري، والسيطرة عىل سيول اإلبداع املتمرّد 
وناقداَ  وقاصاً  روائياً  الشاعر  صاَر  الجديد، حني 
الناقد  أعلن  وقد   ! صحيحاً  والعكس  اآلن..  يف 
رونالد مكدونالد يف كتابِه القّيم “ موت الناقد” 
منذ زمٍن موت النقد األكادميي الجاهز بقوالبِه 

ورؤاه ومنظريه.
ومصدرُه  الحدايث،  الرؤيوي  النقَد  منارُس  نحُن 
ظاهرة  ـ  البعض  بعضنا  عن  نكتُب  الذائقة، 
صحية كام تبدو يل ـ حني انرصف النقاد الكبار 
واألكادمييون إىل األسامء الكبرّية التي تقاعدت 
حلامً ورؤى، ومل يُعد لديها ماهو مثرّي وُمستِفز، 
ذلك،  عن  للتعبرّي  الشجاعة  من  والميتلكون 
فرشاة  إلبداعاتهم  النقدية  املقاالت  وجاءت 
للتظاهرات  وتصدرُهم  وجود،  إثبات  أو  تلميع 
الثقافية مجرّد ديكور ثقايف.. ومل يبق أمامنا إالّ 
أن ننزَف، ونهّيأ أجسادنا ووقتنا للنبوءة والُحلم 
النتهينا  ولواله  أو سجنه،  تأجيله  الذي يصعب 

واكتفينا برغيف الصمت!
واألنيميا  الجهل  إىل  عائد  الهايكو  فهم  أساءة 

الثقافية.

القصيدة  كانت  إذا  ما  حول  كثرّيٌ  جدٌل  يثاُر   •
القصرّية  الومضة  قصيدة  املضغوطة،  العربية 
جداً، هي بالفعل هايكو عريب مبواصفات مشابهة 
أنها  األمرييك  الغريب/  والهايكو  الياباين  للهايكو 
مجرّد نصوص عربية مختزلة مبواصفات وطبيعة 
حدثنا  هايكو..  تسمية  تحت  والتندرُج  أخرى، 

عن تجربتك؟

التي  الثقافية  األنيميا  أعراض  من  واحٌد  هذا 
الوطن  يف  والشعراء  الكّتاب  بعض  منها  يعاين 
أكرث  يف  قلت  لقد  الخصوص،  وجِه  عىل  العريب 
أربعة  من حواٍر ثقايف أجرَي معي، ويف مقدمة 
دواوين هايكو صدرت يل تباعاً منذ 2005 ويف 
)مايقولُه.. الربيع( أول ديوان هايكو عريب يصدر 
برحابة  والنقاد  النارش  واستقبلُه  القاهرة،  يف 
الشارقة  يف  دواوين صدرت  ثالثة  وتلته  وفرح، 
والكويت والقاهرة، وقد ترجمت مختارات من 
هذه الدواوين إىل أربع لغات عاملية )األسبانية 
كبار  وبأقالم  واألنجليزية(  والروسية  والفارسية 
الوطن  يف  حضورهم  لهم  واملبدعني،  املرتجمني 
الذين  الشعراء  عديد  أنَّ  قلُت  والعامل..  العريب 
قصيدة  كّل  أنَّ  يظنون  الهايكو  موجة  ركبوا 
مقتصدة مقتضبة هي هايكو، وهذا خطأ كبرّي، 
العظيم،  الفّن  هذا  تقنية  فهم  يف   إساءة  بل 
ثقافية  وأنيميا  محزٍن،  جهٍل  إىل  يعوُد  وهذا 
قاتلة، ألنهم مل يعرفوا أصل الهايكو، ومل يسمعوا 
انحدرت  التي  “التانكا”  بـ  “الرنغا” وال  بـ  أصالً 
هذا  عىل  استقرت  حتى  الهايكو  قصيدة  منها 
االسم بجهود مؤسسها “باشو”.. ومل يطلعوا عىل 
مرجعيات الهايكو الياباين، متمثلة بكالسيكيات 
الهايكو الياباين، وفلسفة عقيدة الزن التي هي 
الثالثة  الرهبان  وسرّية  وروحه،  الهايكو  رحُم 
الهايكو..  فّن  مؤّسيس  وإيسا،  وبوسون  باشو 
عن  كثرّياً  اختلف  الذي  الغريب  الهايكو  وال عىل 
بها،  الخاص  الهايكو  لها  بيئة  كّل  مببدأ  الياباين 
الخلط  فوقع  مادته،  هي  الطبيعة  مادامت 
وفنون  الهايكو  بنَي  العربية  للذاكرة  املؤذي 
األبيجراما  ـ  الومضة  )قصيدة  األخرى  الشعر 
الفنون  هذه  كّل  املفتوح(..  النص  ـ  الشذرة  ـ 
التي اليفهم  الهايكو  بتقنية قصيدة  لها  العالقة 
و)ثالثة   )  5-7-5( غرّي  الشعراء  هؤالء  منها 
التمرّد  جاهلني  مقطعاً(  عرش  وسبعة  أسطر 
أبرّيو  قام  الهايكو، حني  تقنية  الذي حصل عىل 
نكاتسيكا بإقحام األسلوب الشفوي يف الهايكو، 
أسطر  الثالثة  رصامة  من  القصيدة  وتحررت 

والسبعة عرش مقطعاً، وأّسَس “الهايكو الحر”.. 
قصيدة الهايكو هي قصيدةـ  الطبيعة ومكوناتها 
باشو  قال  الطبيعة،  وكيمياء  فلسفة  وظواهره، 
عنها وتعريفها )أشبه بالدخول إىل واحة(، ولكن 
القليل والقليل جداً  ـ واستثني  العرب  الشعراء 
موجة  ركبوا  الذين  ـ  العريب  املغرب  من شعراء 
براء  وهي  القصيدة  “أدلجة”  بـ  قاموا  الهايكو 
هّي  والنضال  والحب  والغرام  األيديولوجيا  من 

الطبيعة بكّل كيميائها:
“ صباٌح مثٌل

طرّيٌ يغرُد
يْك يُصّحيه! هذه قصيدة الهايكو! وجزيل الشكر 
أثنوا  الذين  والشعراء  والنقاد  للكّتاب  والتقدير 
عىل جهدي )شعراً ونرثا( من أجل تطوير الهايكو 

العريب، ومنحوين رشف الريادة.

لدى  والعربية  العراقية  النرث  قصيدة  تعاين   •
واملجانية  التكرار  فخ  يف  سقوط  من  الكثرّيين 
والرتابة وإعادة استهالك اليومي والعابر بشكل 
تلخص  أبجديات  ترى  كيف  مذكرايت،  ميكانييك 
الكتابة  يف  وجمودها  تكلسها  من  النرث  قصيدة 
الجديدة لتسرتد وضعيتها؟ ماذا بشأن القصيدة 
ونصوص  الجديدة؟  والغنائية  األدائية  الحركية 

الفيس بوك والسوشيا ميديا؟

املجانية  أمراض  من  يعاين  مبجموعِه  اإلبداع 
تجارب  اجرتار  وحتى  واالبتذال،  والتكرار 
تحيص  أن  تستطيع  هل  يل:  قل  اآلخرين..! 
دور  من  يوم  كّل  تصدر  التي  الروايات  عدد 
الروائيني  عدد  صاَر  وقد  وأهلية،  نرش حكومية 
ولكن  قاطبة،  والنقاد  الشعراء  عدد  يفوق 
ملجرّد أن تفتح الصفحة األوىل تنتابك حالة من 
الضجر والتقّيأ، حني تجد نفسك أمام “ثرثرة” ال 
عن  أحيك  وال  الخرايف،  الرسد  مباملك  لها  عالقة 
مرض  املخزية،  والنحوية  اللغوية  األخطاء  كرثة 
العضال لدى األدعياء، وماداموا يدفعون للنارش 

حقوق الطباعة، فهم روائيون.. وهيهات!
بإرصار،  عليها  املفرتى  فهي  النرث،  قصيدة  أما 
سهلة،  أنها  و“الكتبة”  األغلب  األعم  يظن  إذ 
والقافية،  الوزن  سجون  من  مرشوع  وهروب 
وهناك..  هنا  كلامت  بعرثة  غرّي  التعدو  وهي 

وليَست كتابة يف الُحلم!
إىل  تنظَر  أن  فأجاب:  مالفلسفة؟  سقراط  ُسئَل 

األشياء بدهشٍة! 
قصيدة النرث حالة دهشة ولذة ـ جوهر الجامل 

يرثثون، وهم  الذين  الكثرّيون  فات  فيها، وهذا 
محرابه  يف  وصالتهم  الفّن،  هذا  حرَم  يلوثون 
كاذبة ألنهم مل بتوضأوا مباء الدهشة، يتصدرون 
مرآة  بْل  هزيلة،  بدت  التي  الثقافية  الصحافة 
أصبحوا شعراء  الذين  الكربى  والطامة  مهشمة، 
التواصل  وسائل  خالل  من  وضحاها  ليلة  بني 
وأبجديتها  اللغة،  اليتقنون  وهم  االجتامعي، 
أباطرة  أصابعهم..  دنس  من  براء  املقدسة 

مزيفون يف ماملك من قٍش ورماد!
نقدياً،  عنهم  للكتابِة  النيل  مبدعي  اخرتَت   •
كيَف ترى اللحظة اإلبداعية الراهنة مبرَص، شعراً 

ورسداً، ومامقومات ومعطيات أختياراتك؟

أطلقُت  الذين  املرصيني  املبدعني  هؤالء  كّل 
هُم  أصدقايئ،  هُم  “الحاملني”  صفة  عليهم 
ُمدخل  أول  وهذا  كثرّياً،  أشبههم  وأنا  يشبهوين 
إبداعاتهم،  وكنوز  وأرسارهم  كتاباتهم،  لبوابات 
املرصي  واإلبداعي  الثقايف  املشهد  وأنا جزء من 
الصباحية  عالقايت  يل  سنوات،  من  أقيم  حيث 
كتبت  قلبي،  حدائق  مكانها  التي  ومواعيدي 
والكتب  الدواوين  عديد  يل  وصدرت  ونرشت، 
الرسمية  الثقافية  النقدية من كربى املؤسسات 
يف مرص )الهيئة املرصية العامة للكتاب ـ الهيئة 
العامة لقصور الثقافة ـ دار الهالل( باإلضافة إىل 
دور النرش األخرى، ويل مشاركايت ومساهاميت يف 
الندوات واملؤمترات الثقافية التي ترعاها وزارة 
الثقافة.. كتبوا عّني أيضاً، وتبادلنا هذا الرتاشق 

بالورود وعطور الُحلم.
يف مرص الحبيبة اإلبداع بخرّي شعراً ونرثاً، بصامت 
مهمة عىل صفحات اإلبداع العريب لقامات عالية 
القصرّية  القصة  وكتاب  والروائيني  الشعراء  من 
صدور  وتأخر  الرتاجع  هذا  مع  حتى  والنّقاد، 

الدوريات الثقافية املهمة..!
   ليَس لدّي أّي مقومات جاهزة الختيارايت سوى 
الذائقة، وهي بّوابتي الدافئة للدخول إىل عوامل 
لغة  وأدايت  والرسدية،  الشعرية  املبدعني  هؤالء 
الجذب  يف  عليها  أعّول  التي  وحدها  شعرية، 
والدهشة، وكتابتي حداثية  )إبداع عىل إبداع( 
حفر(  ـ  )قراءة  وطقويس  نّص(،  مقابل  و)نّص 
مقبوالً  بأسلويب هذا  ـ حفر(، وجدتني  و)كتابة 
وأنا اخرتق الفضاء الثقايف املرصي والعريب بقلب 
وجدتني  ترتعش..  ال  مجنونة  وأصابع  صواين، 
ـ  عنهم  كتبت  الذين  املبدعني  قبل  ُمرَحب من 
ويل رسائل منهم مهمة - ولسُت مُمالً بالنسبة 

للقاريء.

حاوره: رشيف الشافعي 
تجاربُه  لُه  القاهرة  يف  املقيم  الركايب،  ِعذاب  العراقي  والناقد  الشاعر 
الشعرية والنقدية املثرّية لالهتامم والجدل، وعىل رأسها تجربتُه اإلبداعية 
يف قصيدة الهايكو العريب.. يف حوار حول هذه التجربة األبداعية الكتابية 

املبتكرة، وحول قضايا اإلبداع والنقد.

• تشتمُل قصائدك عىل كتابة تلقائية “فضفضة” 
والقوانب  الجاهزة  االشتغاالت  عن  بعيدة 
الفيوضات  بنَي  العالقة  ترى  كيَف  املسبقة، 
الشعرية كبوحٍ ذايت والرسد كفن محبوك؟ وهل 
وهل  نوعية”  نصوصك”عرب  اعتبار  إىل  متيل 
تؤمن بالحودو الفاصلة بني األنساق اإلبداعية؟ 
الحديث  العراقي  املشهد  تفاصيل  عن  حدثنا 
الرقمية  عرص  يف  اليوم  الجديدة  األجيال  لدى 

واألنرتنت والتواصل املرن بني األدباء العرب؟

قصيديت هي “رؤية مااليُرى، وسامُع مااليُسمُع” 
تأملية،  قصيدة  رامبو..  آرتور  تعبرّي  حسب 
كتابة  نحيل،  جسٍد  وشظايا  الروح،  بفسفور 
القوالب  مستعمراِت  كل  تعاف  الُحلم،  يف 
والقافية  الوزن  أباطرة  وتنظرّيات  الجاهزة، 
الذين يكتبون شعراً موزوناً يف زمٍن غرّي موزون، 
املبادرة  الكلامت حرية  أعطي  وعدالة عرجاء.. 
قصيديت  لغتة  ماالرميه..  العبقري  أوىص  كام  ـ 
ـ  اللغة  اللغة، بعد الكلامت وبعد الخيال،  لغة 
داخيل  يف  ما  كّل  تعكس  صافية  مرآة  الكشف، 
وتطلعات  وحنني  وأحالم  ورؤى  أفكار  من 
ـ  اإلدمان  حتى  الكثرّية-  قراءايت  وذكريات.. 
بالكلامت..  الغريزي  الفني  اللعب  هذا  مصدر 
قصيديت مهارة لعبة كلامت بذاكرة اليطالها صدأ 
النسيان، وال املوت الخؤون، إيقاعاتها الصاخبة 
تحرّض الحياةَ عىل املوت، والحضوَر ضّد النسيان 
هذه  القبح..  ضّد  والجامَل  اليأس،  ضّد  واألمَل 
مصدر  وهذا  أحداً،  أشبُه  ال  قصيديت،  كيمياء 
الصالة..  إىل  أقرب  نزيفها  التي  الذات  كربياء 
متاماً كام عربت يف لغتك املحايدة “عرب نوعية”.. 
قصيديت هي أنا، تكتبني وال أتذكر أنني ذهبت 
وطن  جغرافيا  وفق  املصادر  كياين  وهي  إليها، 

عىل ضفاف يغمرها الضباب.
ال أجُد أنَّ هناك حدوداً بني األنساق اإلبداعية، 
نحُن نكتُب ونرسُم ونلحُن يف اآلن، أنا يف الكتابة 
والرسم  الكلامت  طراز..  من  وموسيقي  رّسام 
قول  يحرضين  بعضها..  تكمُل  كلها  واملوسيقا 
ميشال بوتور وهو يتكلم عن الرواية الجديدة: 
صوراً  أؤلف  أن  يف  فأكرث  أكرث  رغبتي  “تزداد 

وأنغاماً بواسطة الكلامت”.
العراقي  الشعر  الكثرّي ماّم أقوُل عن  ليَس لدي 
من  ألكرث  العراق  عن  بعدي  بسبب  الجديد، 
أربعني عاماً، وال أستطيع الحكم عليه من خالل 

شذرات متباعدة، وعالقتي أكرث بأصدقايئ شعراء 
عاملياً  حضوراً  حققوا  وقد  املهجر،  يف  العراق 
الصائغ  )عدنان  عاملية:  جوائز  وحصدوا  مميزا، 
ـ هاشم شفيق ـ حاتم الصكر ـ هادي الحسيني 
ـ  فرات  باسم  ـ  جرب  خلف  ـ  النعامين  رياض  ـ 
هؤالء  البستاين(..  برشى  ـ  سعيد  محمد  أمجد 
شعراء وطن غاب، وُصودَر، مل يُعد لنا، وأصبحنا 

يف أجندة حكّامه ومسؤوليه مواطنني مجازاً!

• ما أبرز معوقات الكتابة والنرش يف العراق يف 
ظّل حارض كابويس، ولحظة ممزقة؟ وهل يجد 
أفكارهم  عن  للتعبرّي  الكافية  الحرية  الكّتاب 
والتورية  اإلسقاطات  إىل  يلجأون  أم  بجرأٍة 
واملواربة ؟ وملاذا ينرشون أعاملهم عادة خراَج 

حدود الوطن؟
قلَت بقراءتك للواقع العراقي أنُه حارض كابويس 
مواطن  بل  املواطن،  ضياع  حقيقة..  هذه 
يف  حقوقه  أبسط  يف  الحّق  لديه  ليس  مجازاً، 
الحياة، وهذا طبيعي يف واقع كابويس، مواطن 
الخيال  تأّخر دفنُه كثرّياً.. واقع فوق  مّيت وقد 
رأسه  وعىل  للغرب  فاضحة  تبعية  والتصّور، 
أمريكا، نفوذ وسيطرة فارسية إيرانية، تتفنن يف 
توزيع مليشياتها يف كّل مكان، هيمنة عقائدية 
حتى التخمة، وعودة باملواطن إىل قروٍن مظلمة 
مَضت.. فكيف تكون هناك حرية.. وكيف تكون 
هناك كتابة ـ ضد أو كتابة ـ خلخلة، تكون مرآة 
فاز  الذي  العراقي.ولعل  الواقع  عن  صادقة 
بقسٍط من الحرية هم األدباء العراقيون الذين 
فروا بإبداعاتهم إىل أوربا، وظل الوطن يسكن يف 
دواخلهم، ومل تُعد لهم أسامء يف سجالته البالية.

اإلبداعية؟  تجربتك  عىل  االغرتاب  أثَّر  كيف   •
منت  يف  وقضاياه  الوطن  يحل  مدًى  أي  وإىل 

نصوصك وهامشها؟
بِه،  تحلُم  كمبدع  كنَت  ُمتخّيل،  وطٌن  الغربة 
شوارعه،  تشكُل  وهأنت  الورق،  عىل  صورة 
وأناسه، وبناياته، ومؤسساته بالكلامت، صناعة 
جامرك،  بال  الذي  الوحيد  الوطن  وهو  خيال، 
دخول  والتأشرّيات  رشطة،  وال  والحدود، 
األفضل  هو  ُمتخّيا  مخميّل  وطٌن  وخروج.. 
لدّي، وطن علمني الكتابة بالجسِد ال باإلصابع، 
وعلمني الحديث بقلبي ال بلساين، وحفظني كّل 
سور العشق من دون نساء.. وعرفت أنَّ الصالة 
عىل ِقبلة الوطن الحقيقي ـ الذي تورطُت بِه أو 
الالمكان  الوطن  قضاًء..  إال  ليَست  ـ   توّرط يب 
بوصلتي  هو  األفق  حدوده  الذي  والالزمان 
وصاليت وحجي.. أنا نيّص، والوطن ذكرى مبعرثة 
وظل  باردة..  ليلٍة  ذات  غادرين  مفرداته..  يف 

يسكنني، وال أستطيع الهروب منه!

ًقصيدتي كتابة في الُحلم والعراق حاضر 
كابوسّي والمواطُن مجازا
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الطريق الثقايف ـ باريس ـ خاص
يهدف معرض بعنوان “فريدا كالو، ما وراء املظاهر” افُتِتح الخميس يف متحف 
“باليه غاليرّيا” للموضة يف باريس ويستمر حتى آذار/ مارس 2023، إىل إبراز الصلة 

بني نحو مئتي قطعة من املقتنيات الشخصية للفنانة املكسيكية وأعاملها الفنية.
وتقول مفوضة املعرض سرّيسه إينيسرتوسا لوكالة فرانس برس “نريد أن نبتعد 
عن الطابع الغريب الذي يحيط بها، وأن يتمكن الناس من أن يروا أنها أكرث من 

مجرد كونها سلعة أو صورة”.
ويحّط هذا املعرض رحاله ألّول مرّة يف باريس التي زارتها الفنانة يف ال 1939 
أن  سبق  لكن  بروتون.  أندريه  الفرنيس  والشاعر  الكاتب  صديقها  من  بدعوة 
أقيم الحدث يف لندن وسان فرانسيسكو ونيويورك، ويف كل مرة، كانت مفوضة 

املعرض تكّيف تفاصيله لتتوافق مع املدينة املضيفة.
وتُعرض يف النسخة املقامة يف “عاصمة املوضة”، مالبس تحمل توقيع مصممني 
كبار من أمثال ألكسندر ماكوين وجان بول غوتييه وفالنتينو ومستوحاة بصورة 

مبارشة من أسلوب فريدا.
يضم املعرض عىل سبيل املثال فستانًا مع غطاء للرأس يذكّر بالـ “ريسبالندور”، 
وهي طرحة مستلهمة من طقوس دينية تضعها نساء منطقة تيوانتيبيك يف والية 
والتول  بالورود  مزينة  ورساويل  وسرتات  تنانرّي  إىل  إضافة  املكسيكية،  واهاكا 

والسرتاس، وحتى كورسيهات معدنية.
غرّي أن أبرز القطع املعروضة يف هذا الحدث تتمثل يف مقتنيات شخصية للفنانة 
القطع  الفرنيس من رؤيتها ألّول مرّة. وتضم هذه  الجمهور  الراحلة سيتمكن 
ُعرضت  قد  كانت  والرسائل،  والربقيات  الصور  من  كبرّية  مجموعة  الشخصية 
قبل عقد من الزمن يف متحف فريدا كالو “كاسا أسول” أو “البيت األزرق”، 
يف مسقط رأس الفنانة حيث احتفظ زوجها الرسام دييغو ريفرّيا بها عىل مدى 

نصف قرن داخل حقيبة كبرّية.
وتزخر املجموعة بقطع كثرّية من بينها ساق اصطناعية مع حذاء مزين بالتطريز 
الصيني، كانت تضعها كالو بعد برت ساقها اليمنى؛ ومشّد لتقويم العظام يشبه 
بشدة ذلك الذي رسمته الفنانة يف لوحتها “العمود املكسور”، ومشدات مطلية 
الشيوعي،  الفكر  باعتناقها  تذكرّي  يف  واملنجل،  املطرقة  شعار  يحمل  أحدها 
معاناتها  عىل  تشهد  أدوية  وأيضاً  الكولومبية،  قبل  ما  الحقبة  من  وقالدات 

الجسدية بعد إصابتها بشلل األطفال وتعرضها لحادث حافلة. 
يف  كالو  فريدا  ترغب  مل  يشء  أي  نعرض  “ال  قائلة:  املعرض  مفوضة  وتوضح 
إظهاره، السّيام وأنّها أرادت االبتعاد عن الخطاب الذي ساد يف الثامنينيات وكان 
يرّص عىل تصوير كالو وجسدها كضحية”. وتضيف “لقد عانت بالطبع كثرّياً من 
وسيلة  الرسم  استخدمت  كيف  املعرض  نرى يف هذا  لكننا  الجسدية،  الناحية 

للعالج ولإلنتاج اإلبداعي”. 
وتُعرض أزياء كثرّية، ال سيام تنانرّيها التقليدية املطرزة الشهرّية وسرتاتها الطويلة 
من دون أكامم، إىل جانب القليل من اللوحات، بينها “اإلطار”، وهي أول لوحة 

لفنان مكسييك تستحوذ عليها الدولة الفرنسية.
لألزياء  ثقايف  “استحواذ”  عىل  لتْقدم   )1907-1954( كالو  فريدا  كانت  هل 
املرتبطة مبنطقة تيوانتيبيك رغم أّن قدميها مل تطآها يوماً؟ تجيب إينيسرتوسا 
“كال، إنه تراثها الشخيص لجهة والدتها”، وهي امرأة متعددة الجذور، من أصل 

إسباين ومن السكان األصليني يف واهاكا )قرب تيوانتيبيك(.
وتشرّي مفوضة املعرض إىل أن فريدا كالو مل تكن فخورة بذلك فحسب، بل 

اختارت “فساتني تيهوانا متأتية من مجتمع أمومي 
)يف تيوانتيبيك(، للرتكيز عىل منوذج املرأة 

القوية.

فريدا كالو أيقونة 
للموضة في باريس

معر�صمعر�ص
الشاعر والناقد العراقي عذاب الركابي

النقد نص مواز للنص اإلبداعي  
قصيدة النثر مفترى عليها بإصرار

November 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022
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الربيطانية  املخابرات  يف  نيفينسون  عمل 
 ،1994 عام  يف  مدريد  إىل  وعاد  لسنوات 
حيث وجد نفسه يف مياه راكدة وأكرث هدوًءا 

مع وظيفة مهادنة يف السفارة الربيطانية.
منه  طلب   ،1997 العام  أوائل  يف  لكن 
عىل  العثور  توبرا  برّيترام  القديم  رئيسه 
تابعة  إرهابية  أوديا،  أوريت  ماجدالينا  ماريا 
للجيش الجمهوري األيرلندي، كانت متورطة 
وهي  روان،  يف  دمويتني  قتل  عمليتي  يف 
اخرتعها  إسبانيا،  غرب  شامل  إقليمية  بلدة 
حياة  بنت  قد  هذه  ماريا  وكانت  مارياس. 
تزال  ما  لكن  مختلف،  اسم  تحت  جديدة 
هجامت  يف  تورطها  من  مخاوف  هناك 

إرهابية جديدة.
ال  ألنها  )وأيًضا  األمر  هذا  حدوث  وملنع 
تستطيع الهروب من عقوبتها( يجب تعقبها 
حتى  أو  ضدها  كافية  أدلة  وجمع  واتّهامها 

قتلها إن لزم األمر.
بعد ستة أشهر، ما زال نيفنسون غرّي متأكد 
الواقع،  ويف  للمرأة،  املوجهة  االتهامات  من 
لوضع  يكفي  تكاد  ال  تخمينات  مجرد  هي 
عىل  يتعني  لذلك  القضبان،  خلف  املرأة 
إنه  اآلخر.  العامل  يف  مساعدتها  نيفينسون 
يواجه صعوبة يف هذه املهمة. ال يعني ذلك 
أنه مل يقتل أي شخص بسبب عمله من قبل، 

كون  أما  رجااًل.  كانوا  أولءك  جميع  لكن 
املتهم امرأة هذه املرّة فهي قصة مختلفة.

بناًء عىل هذا امللخص، ميكن وصف “توماس 
لكن  جاسوسية.  رواية  بأنها  نيفينسون” 
يشء،  كل  فبعد  ثانوية.  أهمية  له  هذا  
باملؤامرة،  أسايس  بشكل  يهتم  ال  مارياس 
الطويلة،  الراوي  فكر  تيارات  مع  ولكن 
ومالحظاته التفصيلية، والشكوك، واملخاوف، 
والتأمالت، والتكهنات بشأن مواضيع رئيسة 
والقتل،  والعنف،  والخيانة،  اإلخالص،  مثل 

واملوت، والذاكرة، والوقت، والهوية. 
مختلف  بشكل  األمر  رؤية  أيًضا  وميكننا 
رواية  حدود  تتجاوز  ـ  كنوع  ـ  الرواية  وعّد 
فعل  كام  متاًما  متفوقة،  بطريقة  الجاسوسية 
مارياس من قبل، يف روايات سابقة بطريقة 

بارعة.

سايكولوجيا الجواسيس
كرواية  نيفينسون”  “توماس  فكرة  تلقي 
روايات  عىل  جديًدا  ضوًءا  أيًضا  تجسس 
“األرواح  كـ  رجعي.  بأثر  األخرى  مارياس 
كلّها” و“قلب شديد البياض” و“غًدا يف ساحة 
العاشقون”.  و“أيها  يب”  و“فكروا  املعركة” 
“الحقيقيني”  الجواسيس  جميع  يظهر  حيث 
مبفردهم،  يعملون  نيفينسون.  توماس  مثل 

وهم دامئًا يف حالة تأهب قصوى وال يشاركون 
أفكارهم ومشاعرهم مع اآلخرين أو بالكاد 
إنهم يحرتسون من االنغامس يف  يشاركونها. 
الحياة وال يكشفون عن أنفسهم يف العالقات 
التي يدخلون فيها. بدالً من ذلك، يبقون عىل 
بأكرب  ويرسمونه  الواقع  ويراقبون  مبعدة 
التفاصيل  ويضعون  الدقة.  من  ممكن  قدر 
ذات  تكون  أن  يحتمل  التي  أو  الصلة  ذات 

صلة، تحت املجهر وتحليلها. 
تؤخذ  أن  ميكن  أو  مهمة،  التفاصيل  جميع 
ذات  تكون  أن  ميكن  ألنها  االعتبار،  بنظر 
السيطرة  تتيح  قوة  “املعرفة  أن  مغزى. كام 
رواية  اآلخرين”، حسب  وعىل  املوقف  عىل 

مارياس املثرّية للجدل هذه.

ترجمه  نيفينسون”.  “توماس  مارياس:  خافيرّي 
ميولينهوف.  وال.  دير  فان  آري  اإلسبانية  من 

636 صفحة 
26.99 يورو.

مؤسسة  مكتبة  بها  تحتفظ  عرش،  السابع  القرن  من  فاخرة  فارسية  منمنمة 
الشاعر  تأليف  من  وهي  اإليطالية،  البندقية  مدينة  يف  سيني  جورجيو 
املنمنمة   .1967 العام  يف  سيني  فيتوريو  بها  تربع  جانجايف،  نجمي  والفيلسوف 
العديد من صفحاتها   ُزينت  إذ  الفاريس،  الكتاب  فن  مثال مثني عىل  املخطوطة  ـ 

الكنوز الخمسة الكنوز الخمسة 
لنظمي جانجافيلنظمي جانجافي
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اسبانيا ضيف شرف فوق العادة في معرض فرانكفورت للكتاب 2022
الطريق الثقايف ـ خاص

انعقدت يف الفرتة بني 19 و23 ترشين األّول/ أكتوبر دورة هذا العام ملعرض فرانكفورت الدويل للكتاب الذي يعد األكرب 
واألشمل عامليًا يف مجال أعداد النارشين املشاركني والزوار وحجم االتفاقيات التي تُعقد يف أروقته سنويًا. وكانت ثيمة 
هذا العام األهم هي ترجمة آداب وعلوم الشعوب. بينام اخترّيت اسبانيا كضيف رشف املعرض لهذا العام. وشارك أكرث 
من أربعة آالف نارش من مثانني دولة، كانت الحصة األكرب منهم ألسبانيا التي شارك املئات من نارشيها وكتّابها ومرتجميها 

وموزعي كتبها ومسؤويل الثقافة فيها، كام ُعقدت اتفاقيات لنرش مئات الكتب األسبانية املرتجمة إىل األملانية.

الكاتب السيرالنكي شيهان كاروناتيالكا يفوز بجائزة البوكر العالميةالكاتب السيرالنكي شيهان كاروناتيالكا يفوز بجائزة البوكر العالمية
الطريق الثقايف ـ وكاالت

فاز الكاتب من أصل سرّيالنيك شيهان كاروناتيالكا بجائزة البوكر الربيطانية عن روايته “أقامر مايل أمليدا السبعة” التي تدور   
أحداثها أثناء الحرب السرّييالنكية وأهوالها، وتتحدث عن مصور حروب ومراهن  يصارع الزمن  من أجل حل لغز جرمية 
قتله، قبل أن تصعد روحه إىل السامء، بعد بزوغ سبعة أقامر عىل وفاته. ويتناول شيهان كاروناتيالكا التقسيم بني عامل 

، مقّدماً شخصية مايل أمليدا كوسيط ميكنه الربط بني العاملني. األرواح والعامل الحقيقي عىل نحو ممتع ومسلٍّ
وكان كاروناتيالكا قد حقق له مكانة مرموقة كأحد كّتاب سرّيالنكا البارزين بواسطة روايته السابقة “الرجل الصيني” التي 
الفائزة  بريطانيا واسرتاليا وأمريكا وكندا. قبل أن تحقق روايته  القّراء والنقاد، ووزعت يف  حققت رواًجا واستحسانًا من 

املكانة واالنتشار نفسه يف سرّيالنكا وخارجها عىل حد سواء. 

عرض: سارة يو زيربوك
ترجمة: سارة محمدي

“توماس نيفينسون” هو اسم آخر األعامل الضخمة التي ألفها خافيرّي مارياس، 
وتتكون  أسابيع.  بضعة  قبل  متوقع  غرّي  بشكل  تويف  الذي  اإلسباين  الكاتب 
الرواية من أكرث من ستامئة صفحة، ولكن كام هو معتاد مع مارياس، فإن 
الحبكة ليست معقدة إىل هذا الحد. الراوي والبطل هو توماس نيفينسون، 

زوج امرأة مدريد يف قلب رواية مارياس السابقة، برّيتا إيسال. 

رواية “آخر يوم في حياة 
محكوم باإلعدام” لفكتور هيجو

يوم يف حياة  “أخر  الشهرّية  فيكتور هيجو  رواية 
لوليد  الفرنسية  عن  برتجمة  باإلعدام”  محكوم 
ذات  دار  عن  مؤخًرا  صدرت  الفرشييش،  أحمد 

التي  الرواية  وهي  السالسل، 
أحدثت ضّجة رهيبة يف فرنسا 
مبثابة  كونها  صدورها،  وقت 
حكم  ضد  إنسانية  رصخة 
الزاوية  اإلعدام، وكانت حجر 
الحقوقيون  إليه  استند  التي 
تلك  إلغاء  أجل  من  الحًقا 
لهم  تحقق  حتى  العقوبة، 

ذلك ىف العام 1981.
محكوم  سجني  مذكرات  عن  عبارة  هي  والرواية 
عليه باإلعدام، قبل أسابيع قليلة من موعد تنفيذ 
يناشد  أن  خاللها  من  هيجو  حاول  فيه،  الحكم 

حكومة بالده إبطال هذه العقوبة، 

رواية “الفضة المحروقة” 
حدث بوليسي بقالب إنساني

“الفضة  رواية  السالسل  ذات  دار  عن  صدرت 
بيجليا،  ريكاردو  األرجنتيني  للكاتب  املحروقة”، 
أحمد  برتجمة   ،2017 العام  يف  تويف  الذي 

األسبانية،  عن  عبداللطيف 
قصة  حول  أحداثها  وتدور 
حقيقية ملجموعة من الشباب 
البنوك  أحد  عىل  يسطون 
املحافظة.  ميزانية  ويرسقون 
لفيلم  تحولت  التي  الرواية 
وحصلت  الفًتا،  نجاًحا  حقق 
عىل جائزة بالنيتا األرجنتينية، 
ثالثني  من  أكرث  بعد  جاءت 

عاًما من الحادثة لتعيد تركيبها وتحّول شخصياتها 
هكذا  فحسب.  مجرمني  مجرد  وليسوا  برش  إىل 
الفاتن،  وأسلوبه  الساحرة  بلغته  بيجليا،  يتعّمق 
لنا  لرّيسم  ومجتمعها،  وشخصياتها  الحادثة  يف 
الخمسينيات  آيرس  لبوينوس  بانورامية  خريطة 
سلطة  تحت  رازح  منهار  ملجتمع  والستينيات، 

الديكتاتورية.

رواية “سأبقى هنا” 
عن موبقات الفاشية

جنوب  إقليم  يف  جبلية  قرية  تواجه   1939 عام 
تخرّي  إذ  لها،  تحد  أصعب  إيطاليا  يف  الترّيول 
الذين  السكان  الفاشية  موسوليني  حكومة 

بني  األملانية  يتحدثون 
والبقاء  أملانيا  إىل  الهجرة 
من  كمواطنني  إيطاليا  يف 
الدرجة الثانية. تختار املعلمة 
إيريش،  زوجها  مع  ترينا، 
وعندما  ومنزلها.  قريتها 
العمل،  من  الفاشيون  مينعها 
األطفال  تدريس  يف  تستمر 
والحظائر.  األقبية  يف  رسا 

تاريخ  فقط  لنا  تقدم  ال  ومكثفة،  دافئة  رواية 
لنا  ترسم  كربى،وإمنا  كارثة  أمام  صغرّي  مجتمع 
أيضا،برباعة،شخصية امرأة عادية قاومت بشجاعة 

  بحوث جدلية في كتب

 ليوناردو دافنشي ليوناردو دافنشي
 املؤلف: ماركو فرّيسرّيو

هذا الكتاب املكرس لعبقرية ليوناردو 
دافنيش يف عرص النهضة، ال يُقدم كدراسة 
بسيطة عن حياة الفنان، ولكن كمخطط 

كثيف تتشابك فيه املصادر التاريخية واإلنتاج 
الفني بطريقة غرّي مسبوقة، ُمدرجة بحكمة 

يف لغة مثقفة ولكن يسهل الوصول إليها. 
راصًدا األعامل الرئيسة واملهمة، ولكن أيًضا 

األعامل األقل شهرة، لنكتشف السمة متعددة 
األشكال ملسرّية دافنيش، بدًءا من املوضوعات 

الكالسييك “األكرث تقليدية”، حتى الفنون 
العسكري وتصميامت آالت الحرب املبتكرة، 
والتخطيط الحرضي واألجهزة الهيدروليكية 
والترشيح مع صور عالية الجودة مصحوبة 

برشوحات توضيحية. 

النارش: أوندراغون للنرش
السعر: 99 . 14 دوالر

الغالف: ورق مقوى
الرقم الدويل: 978-88-7461-417-2

 الهند بعد تاريخ العالم الهند بعد تاريخ العالم
املحرر: نيليش بويس 

يف القرن الحادي والعرشين، تعمل مصطلحات 
مثل العوملة والعاملية والعامل ككلامت نقدية 
عىل أعتاب آفاق جديدة يف كل من الكتابة 
التاريخية والنقد األديب. يبحث هذا الكتاب 
يف التاريخ العاملي يف أعقاب هذه التطورات 
، مع الرتكيز بشكل أسايس عىل الهند كموقع 
للتقدم النظري والتجريبي الشامل. ويشتمل 
الكتاب عىل تأمالت حول نقاط التقاء هذه 

التخصصات باإلضافة إىل األبحاث األصلية 
يف مجاالت مثل األفالطونية الجديدة يف 

تاريخ العامل، وتاريخ العنف، والتاريخ األديب 
الذي يستكشف العاملة بالسخرة والتحول 
الرأساميل، ويقدم تأمالت حول التطورات 

 املفاهيمية يف دراسة العوملة.

 النارش: جامعة اليدن ـ هولندا
الرقم الدويل:  9789087283865

الغالف: عادي مقوى
السعر: 106.00 يورو

الخمس  القصائد  وتجمع  ماهرين،  وصاغة  ورسامني  خطاطني  أيدي  عىل  املصقول،  الذهب  من  مصنوعة  راقية،  ورشيطية  نباتية  بزخارف 
اإلسكندر. وكتاب  السبع  الدمى  واملجنون،  ليىل  وسرّيين،  أورسو  األرسار،  صندوق  وهي:  الكالسييك،  الفاريس  األدب  مؤلفي  ألهم   األشهر 

وتروي املخطوطة املصّورة بشكل رائع والتي رُممت كجزء من مرشوع “دعونا نحفظ الرموز” القصة غرّي العادية لفنون الرشق ومدى تعقيدها 
وثرائها وجمعها بني  التاريخي - األديب والجاميل األيقوين. وقد ُحققت مؤخرًا وُنرشت يف كتاب رائع صدر عن دار نرش أندراكورا اإليطالية. 

كتبكتب
أخر روايات إلسباني الراحل خافيير مارياس
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إعفاء الناشرين من رسوم االشتراك في معرض الكويت لهذا العامإعفاء الناشرين من رسوم االشتراك في معرض الكويت لهذا العام

 لمناقشة تطوير صناعة النشر
ً
 وخبيرا

ً
تجمع 35 ناشرا

انعقاد الدورة السادسة لمؤتمر الناشرين العرب في الشارقةانعقاد الدورة السادسة لمؤتمر الناشرين العرب في الشارقة
الطريق الثقايف ـ الشارقة ـ خاص 
املحتوى  صناعة  شعار  تحت 
العريب وتحديات ما بعد الجائحة، 
تنظم جمعية النارشين اإلماراتيني 
بحضور  العرب،  النارشين  واتحاد 
سلطان  بنت  بدور  السيِّدة 
الدويل  االتحاد  رئيس  القاسمي، 
من  السادسة  الدورة  للنارشين 
مؤمتر النارشين العرب، يومي 2، 
الحايل،  نوفمرب  الثاين/  ترشين   3
يف مركز إكسبو الشارقة. ويحتفي 
الدول  بجامعة  العام  هذا  املؤمتر 
لدورته  رشف  كضيف  العربية 
بالتزامن  تعقد  التي  الجديدة 
ملعرض   41 الدورة  فعاليات  مع 

الشارقة الدويل للكتاب.
ويجمع املؤمتر 35 نارشاً ومتحدثاً 
يومني،  مدى  عىل  جلسات   8 يف 
معارض  عن  ممثلني  بينهم 
اتحادات  العربية ورؤساء  الكتب 
العرب،  النارشين  وجمعيات 
وخرباء ومختصني يف مجال صناعة 
والصناعات  واملحتوى  النرش 

الضوء  املؤمتر  ويسلّط  اإلبداعية. 
العرب  النارشين  تجارب  عىل 
التي  التحديات  مع  التعامل  يف 
خصوصاً  كورونا،  جائحة  فرضتها 
والتعليم  الكتاب  صناعة  عىل 
التوريد، وفرص تسويق  وسالسل 
الجائحة،  بعد  ما  العريب  الكتاب 
عىل  الرقمنة  أثر  يناقش  كام 
حقوق النرش، ومعارض الكتاب يف 
زمن الرقمنة، ومستقبل املكتبات 
العربية وحرية التعبرّي، إىل جانب 
اللغة  وأهمية  املهارات  فجوة 
والنارش  الكاتب  وتأثرّي  العربية 
رشاد،  محمد  السيِّد  وأكد  عليها. 
العرب،  النارشين  اتحاد  رئيس 
أساسية  محطة  الشارقة  أن  عىل 
لكل نارش عريب نظراً إلسهامها عرب 
مختلف جهودها الداعمة للكتاب 
عربياً  النرش  صناعة  خدمة  يف 
وعاملياً، من خالل مقاربة الدورات 
النارشين  ملؤمتر  تستضيفها  التي 
جوهرية  ومحاور  لقضايا  العرب 
املعالجات  بطرح  صلة  وذات 

للتحديات  واملبتكرة  العملية 
التي تواجه النارشين، واسترشاف 
وتعزيز  الصناعة  هذه  مستقبل 
روح املبادرة وتوفرّي فرصة لتبادل 
النارشين،  بني  والتجارب  األفكار 
مع  التنسيق  تكثيف  إىل  إضافة 
العربية  الكتاب  معارض  مسؤويل 
والقامئني عىل اتحادات وجمعيات 
النارشين، وكل هذا الحراك يبلور 
كل عام حلوالً ومبادرات تعزز من 
واستدامة  العريب  النارش  حضور 

صناعة الكتاب يف املنطقة.
رئيس  حاتم،  بن  عيل  وقال 
جمعية النارشين اإلماراتيني: عىل 
املشاركون  سيتطرق  يومني  مدى 
يف النقاشات والجلسات الحوارية 
تعكس  قضايا،  عدة  إىل  للمؤمتر 
مختلف  وشمولها  بتنوعها 
النارش  تواجه  التي  التحديات 
منصة  أهمية  وتعكس  العريب، 
كمساحة  العرب  النارشين  مؤمتر 
تجمع  مشرتكة  وتواصل  حوار 
كبار النارشين ومسؤويل املعارض 

خالل  من  وأضاف:  العربية. 
النارشين  جمعية  تسلط  املؤمتر 
اإلماراتيني الضوء عىل قطاع النرش 
ورؤيته القامئة عىل تبني االبتكار 
حق  مبدأ  ودعم  الكتاب  نرش  يف 
إىل  الوصول  يف  األفراد  جميع 
مصادر الثقافة واملعرفة، وترسيخ 
الجهود  لتتكاتف  القراءة،  عادة 
النارشين  بني  املعرفة  نرش  يف 
أصحاب  األطراف  ومختلف 
وأفراد  مؤسسات  من  املصلحة 

وفعاليات مثل معارض الكتاب.

الطريق الثقايف ـ 
خاص من مصطفى عبدالله 

أن  العرب  النارشين  اتحاد  أعلن 
للكتاب  الدويل  الكويت  معرض 
واألربعني  الخامسة  دورته  يف 
 16 من  الفرتة  يف  عقدها  املزمع 
سيشهد   ،2022 نوفمرب   26 إىل 
املشاركة  النرش  دور  إعفاء جميع 
فيه من رسوم املشاركة وذلك من 
الكويت عىل  منطلق حرص دولة 
دعم الكتاب واألنشطة الثقافية يف 
معرضها الدويل للكتاب، فضاًل عن 
دعم دور النرش لتخفيف العبء 

يف  املشاركة  من  ومتكينها  عنها 
تفاصيل  وعن  العام.  هذ  معرض 
رئيس  رشاد  محمد  يشرّي  ذلك 
بناًء  أنه  العرب  النارشين  اتحاد 
بني  متت  التي  املراسالت  عىل 
االتحاد، والدكتور عيىس األنصاري 
الوطني  للمجلس  العام  األمني 
باإلنابة  واآلداب  والفنون  للثقافة 
سعد  واألستاذ  الكويت،  بدولة 
الكويت  معرض  مدير  العنزي 
من  ومبتابعة  للكتاب،  الدويل 
األستاذ سعود املنصور رئيس لجنة 
تنمية املوارد بشأن إعفاء النارشين 

من  الكويت  معرض  يف  املشاركني 
وإيجارات  االشرتاك  رسوم  سداد 
األجنحة، وتقديم كافة التسهيالت 
املمكنة لهم تخفيًفا ألعبائهم نظرًا 
بها  مير  التي  العصيبة  للظروف 
مشاركة  أجل  ومن  النرش،  قطاع 
ناجحة للنارشين العرب يف معرض 
تم  قد  للكتاب،  الدويل  الكويت 
اإلعالم  وزير  مكتب  مع  التواصل 
لشؤون  الدولة  ووزير  والثقافة، 
الوطني  املجلس  رئيس  الشباب، 
بدولة  واآلداب  والفنون  للثقافة 
دور  جميع  إعفاء  وتم  الكويت، 

من  املعرض  يف  املشاركة  النرش 
رشاد  محمد  وجه  وقد  الرسوم. 
العرب  النارشين  اتحاد  رئيس 
اإلعالم  للوزير  والتقدير  الشكر 
الوطني  وللمجلس  الكويتي 
للثقافة والفنون واآلداب، وإلدارة 
الكويت ولسعود املنصور  معرض 
من  للنارشين  قدموه  ما  عىل 
ليتمتعوا  العربية  الدول  مختلف 
بالتسهيالت التي تحقق أهدافهم 
للثقافة  الدائم  ودعمهم  املرجوة، 
خاص،  بشكل  الكويت  دولة  يف 

وللثقافة العربية بشكل عام. 

السيِّدة بدور القاسمي 
رئيس االتحاد الدويل للنارشين
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وجوه كثرّية معلقة عىل جدران غرفته يف 
كانت  الشورجة،  مبنطقة  الداخيل  القسم 
وال  يبدأ  طويال  حوار  تثرّي  الوجوه  تلك 
ينتهي، واالهم من كل ذلك كانت مشيعة 
واالثارة  بالحيوية  ومفعمة  الفن  بعنارص 

البرصية.
بقوة  محموال  الفضل  جاسم  كان  لقد 
موهبته الفنية يف الرسم والتخطيط، فهذا 
الشاب القادم من مدينة البرصة، مل يجيئ 
عبثا وشأن طموحه مثل شأن من سبقوه 
من رواد الفن التشكييل العراقي املعارص، 
محمد مهر الدين، واسامعيل فتاح الرتك، 
وعيل طالب، وصالح جياد وفيصل لعيبي 
وغرّيهم من الفنانني الكبار، وعندما بارش 
الفنية كانت متفوقة  بالدرس فان طاقته 
حني  يف  الطلبة،  من  اقرانه  اغلب  عىل 
الفنية  ذاته  البتكار  الرغبة  تدفعه  كانت 
عىل النحو املغاير واملختلف عن االخرين، 

وعضالته  مهاراته  إلبراز  مهتام  كان  وبذا 
البارعة، ال لشئ، اال ألنه مجبول  االدائية 
الفنية  مبلكاته  معتد  فنان  شخصية  عىل 
وكذلك رؤاه ومفاهيمه التي اكتسبها من 

خالل ثقافته الشخصية.
لقد كان يدّرس يف معهد الفنون الجميلة 
ببغداد مجموعة كبرّية من الفنانني الرواد 
واساتذة الفن، ومنهم: محمد عيل شاكر، 
وصادق  سليم،  ونزيهة  الطايئ،  وسعد 
ربيع، وعبد الرحيم الوكيل، وشاكر حسن 
طالب  وعيل  السعدي  ومرّيان  سعيد  ال 
ورسول  الدباغ  وسامل  النارصي،  ورافع 
السعودي،  وسهام  عباس  وسلامن  علوان 
الطالب  وجد  وبذا  غرّيهم،  واخرين 
بعنارص  ومكتنزا  مختلفا  عاملا  الجديد 
من  املتقنة  البحث  مناهج  وفق  الفن 
كان  االساس  هذا  وعىل  جوانبها،  جميع 
الطالب جاسم الفضل يجد ضالته ورسعان 

لوحة “فتاة املصنع”، بارت فان در اليك 1910، زيت عىل قامش. 65.5 × 50.8 سم. متحف كرولر مولر.

صالح عباس
تحفظ ذاكريت املمتدة ملنتصف عقد السبعينات، املالمح الفتية للفنان 
جاسم الفضل، بدقة تكاد ان تكون متناهية، كام كنت اتطلع لرسوماته 
التعبرّيي مودلياين،  الفنان  التي كانت مشغولة وفق منهج  للبورتريه، 
املتقنة  والخطوط  الحادة  واملالمح  واملستطيلة  امللتفة  الوجوه  حيث 

وااللوان الكثيفة واملتضادة، التي تخلق أجواء من التباين والرصامة.

جاسم الفضل

السكن في مملكة الفن

N
o

. 1
1

1

له بعبور  التي تسمح  الكيفيات  ما يكتشف 
الدرس االكادميي وتخطي اسسه.

كان الرسم عنده ميثل هام كبرّيا واسئلة صعبة 
تلزم االجابة عنها، وكان يكثف قراءته لتاريخ 
يرسم  ليك  جهوده  ويضاعف  العام،  الفن 
تخطيطا وتلوينا، مواصال رحلة الليل بالنهار، 

طيلة سنوات دراسته يف املعهد.
ولكن، وبعد ان ابيضت سامء العراق، بعدما 
تلبدت بدخان الحروب االستنزافية املتتابعة، 
ازاهرّي  أجمل  األىس  سنوات  منا  اكلت  ولقد 
الخارس،  البالد  تاريخ  غلفنا  ان  وبعد  عمرنا، 
توافر  وبأسباب  صدأة،  حديدية  مبكعبات 
خدمات االنرتنت، رصنا نلتقي ونتحاور ونرى 
بعضنا البعض، حينئذ وجدت جاسم الفضل 
رساما واقعيا من الطراز االول، يرسم مبختلف 
وحياة  ووجوه،  طبيعية  مناظر  الرسم،  مواد 
االعتبار  بنظر  آخذا  املدن،  ومعامل  ساكنة 
تحقيق اعىل قدر من املطابقة واملشابهة مع 
االمنوذج يف خارج أطر اللوحة، وهذا الرضب 
البعيد  للمنظور  منهجية  دراسات  يتطلب 
والقريب، واحتساب زوايا النظر والتأكيد عىل 
مساقط االضواء وانكسارات الظالل واالنتباه 
يف  املتداخلة  والتفاصيل  الدقيقة  االجزاء  اىل 
بنية اللوحة، ورمبا تكون اللوحة مرغوب بها 
ألنها تستجيب ألهواء املتلقني لها، وبرصاحة 
وتراجع،  ارتداد  حالة  يعترب  التوجه  هذا  ان 
وينبغي عىل الفنان ان يجتهد ليك يعلن عن 
وعدم  الرسم  يف  االتباعية  للسياقات  رفضه 
تتناغم  التي  الفنية  املنطقة  يف  االنخراط 
عرفنا  اذا  السيام  العامة،  التلقي  ذائقة  مع 
يناور  كان  املبكرة  بداياته  ومنذ  الفنان  بان 
له  كانت  بل  الفنية،  واملشاكسة  باالختالف 
الوعي  صوالت ومغامرات مهمة عىل صعيد 
بالفنون املعارصة، رمبا يرجع ذلك اىل مسببات 
السياقات  هذه  انتهاج  عليه  حتمت  قرسية 

من الرسم.
منذ  الرسم  عىل  اشتغل  الفضل،  جاسم  ان 
خمسة عقود من الزمن، مجربا مختلف املواد 
الخام امللموسة، ومختلف سبل االداء الفني 
والتقني، واشتغل عىل رسم اللوحات بطريقة 

والحسنة  واحرتافية  مهنية 
التي تحسب له يف الرسم 
الواقعي، تكمن يف كونه 
املالمح  إحالة  يستطيع 
يف  القبيحة  او  البسيطة 
الحياة اليومية اىل مالمح 
جاملية مثرّية لإلعجاب. 

يقول الفيلسوف وعامل االجتامع الهولندي 
مايك سيالرز: كان أسالفنا البعيدون ينظرون 
إىل األشياء من حولهم، بالطريقة التي يسمح 

لهم وعيهم بتصورها، محاطني بنسخ خرقاء 
عن أنفسهم. شجرة، عاصفة رعدية، بقرة، 

وكانوا جميًعا أعضاًء يف قبيلة واحدة تعيش 
عىل األرض.

ال أدري أن كان سيالرز قد نجح يف توضيح 
وجهة نظره أم ال، لكن األمر أعادين إىل ما 

حدث قبل أيّام يف املتحف الربيطاين، عندما 
رمت ناشطتان بيئيتان لوحة فان كوخ األصلية 

“زهرة عّباد الشمس” بزجاجتي معجون 
طامطة.

لحسن الحظ، مل تترضر اللوحة، بفضل زجاج 
الحامية السميك. لكن الناشطتني اللتني ألقت 

كل منهام علبة من معجون الطامطة عىل 
لوحة فان كوخ يف املعرض الوطني بلندن، 

نجحتا يف جذب انتباه الصحافة العاملية، وإن 
لفرتة وجيزة.

رسالة الناشطتني كانت واضحة للغاية، 
وهي هل أن الفن أمثن من الطعام بالنسبة 
للفقراء؟ أو فيام إذا كانت حامية عمل فني 

أكرث أهمية من حامية كوكبنا؟
قالت إحدى الناشطتني قبل إلقاء القبض 

عليها: “هناك املاليني من العائالت الجائعة 
أو تلك التي تعاين من الربد وال تستطيع رشاء 
الغاز”. فهل من التحرض أن نحتفي بفان كوخ 

وأعامله التي تساوي املاليني، وال يستطيع 
اقتناءها سوى األثرياء، وال يرف لنا جفن إزاء 

املآيس التي تحدث من حولنا؟
وللتذكرّي، فأن قيمة لوحة فان كوخ املذكورة 

تبلغ أكرث من 85 مليون يورو فقط.
وقد كتبُت ذات مرّة عن جدوى اكتشاف 
أعامق الفضاء البعيد، ومن حولنا شعوب 

تتضور جوًعا، وسياسيون يروجون للحروب 
والقتل، ورجال دين ميهدون للفنت، وفقراء 
أنصاف أميني، مل تتح لهم األنظمة املتعفنة 

فرصة كرمية للتعلم، يتبعون رجال الدين 
هؤالء؟ ونظًرا لكون بغداد قد تحولت إىل 

)مول( كبرّي ورسادق مهول للمطاعم الراقية، 
وفق نظرية سيالرز عن أسالفنا الذين يرون 
األشياء حسب وعيهم املحدود، فأن السؤال 
ما زال يتكرر هنا بطريقة أخرى. ما جدوى 

املطاعم الراقية واملوالت االستهالكية، إذا كان 
نصف السكان تحت خط الفقر؟ وإذا كان 

التعليم منهاًرا وحدود البالد مباحة لكل من 
هب ودب، واملستشفيات مراتع للجرذان، 

واملزارع صباخ منقوعة مبلوحة البزل، 
واألهوار الجاّفة أوجرة للثعالب؟

يقول خبرّي اقتصادي ـ خيايل ـ هذه املرّة، بدل 
أن تفتح لهم الـ )موالت( التي تبيع املالبس 
الرديئة املصنوعة يف تركيا وإيران وفييتنام، 

علّمهم كيف يصنعونها، أو علمهم كيف 
يصنعون معجون الطامطة. عىل األقل ليلقوه 

عىل فان كوخ وليس عىل فائق حسن!

فنسنت فان كوخ 
الطماطة.. بمعجون 

محمد حّياوي

يف املعنىيف املعنى

ملف خا�صملف خا�ص
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