
N
o

. 1
1

4

altareek althakafi

7

كوراساو
حاجة 

الشعوب
إلى األفق

مذكرات آنا گريگوريڤنا
)الحلقة األخيرة(

يكسف الخطباء 
كما تكسف 

الشمس النجوم

ة التأّمل
ّ
لذ

في تداخل السردي 
والتاريخي

 
  

ار
ّ
إضرام الن
من نصوص 

الخيال والمستقبل

سينما مختلفة
قصص الالجئين 

في األفالم

الرفيق الصامت
فيلم عن الفستان 
الُمهّرب إلى األهوار

حالة كورت
تأمالت في اإلبداع 

والصحة النفسية

  تفصيالت أوسع يف صفحة عروض الكتب

رئيس التحرير مفيد اجلزائري

20

4

الشاعرة اإليرانية زهرة خباط

بسبب الجوع يأكلون الرصاص 
18ألّوح بيدي وأبكي

1616

سوزان سونتاج في خطاب الجائزة

 الهروب من سجن الغرور   
 القومي والفلسفة التافهة

المعمارية مي اإلبراشي

أنسنة المعمار.. التراث 
كمنصة للمستقبل

السؤال عن التمرد متواشُج مع منط الحياة ونسق التفكري، وقد تراود 
التيار  واالنشقاق عن  عليه  املتعارف  للتمرد عىل  الرغبُة   اإلنساَن 
الغالب، معلناً بروحية مغامرة، عدم االنضواء إىل الكيانات املَُتهالكة، 
غريَ أن االستمرارية عىل هذا املسلك اليتحمُل مثنها إاّل من يكون 

شديد املراس. وال ُمغاالة يف القول بأنَّ التمرَد نزعُة وجودية متجذرُة 
يف تاريخ الفكر اإلنساين، لكن ال تعربُ عن نفسها إال من خالل الفرد، 
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ورشة لترميم المخطوطات ورشة لترميم المخطوطات 
بدعم من خبرات أوروبيةبدعم من خبرات أوروبية

الطريق الثقايف ـ خاص 
من  وبدعم  العراقية  املخطوطات  دار  رشعت 
ملجموعتها  الرقمي  بالتحويل  أوروبية،  خربات 
املخطوطات  مئات  وترميم  املخطوطات،  من 
بفعل  ترضرت  التي  العريب  الخط  ولوحات 
عىل  البرشي  واالستخدام  والحرشات  الرطوبة 

مدى قرون من الزمن.
متخصصات  سبع  من  مكون  فريق  وتابع 
دار  يف  والرتميم  الصيانة  قسم  من  عراقيات 
إرشاف  تحت  تدريبية  ورشة  املخطوطات، 
أدخل  الذي  بيال  دي  ماركو  اإليطايل  املرمم 
وهي  كالنشاء،  املواد  ببعض  االستعانة  تقنية 
مادة الصقة تقليدية أهملت يف مجال الحفظ 

لكن يعاد استخدامها من جديد.
دون  حالًيا  الكايف  التمويل  توفر  عدم  ويحول 
من  املزيد  ورشاء  املتخصصة  الكوادر  زيادة 

املعدات.
وقّعت  قد  العراقية  املخطوطات  دار  وكانت 
رشاكة  عقد  املايض  أكتوبر  األّول/  ترشين  يف 
مايّل  بدعم  الفرنسية،  الوطنية  املكتبة  مع 
واآلثار يف  الرتاث  لحامية  الدويل  التحالف  من 

مناطق النزاع.

اإلعالن عن الفائزين بجائزة اإلعالن عن الفائزين بجائزة 
فلسطين لآلداب والفنون فلسطين لآلداب والفنون 

الطريق الثقايف – وكاالت 
أسامء  الفلسطينية  الثقافة  وزارة  أعلنت 
والفنون  اآلداب  يف  الدولة  بجوائز  الفائزين 
يبلغ  والتي   ،2022 للعام  اإلنسانية  والعلوم 
إجاميل قيمتها املالية 55 ألف دوالر، إضافة إىل 

شهادة تقدير وشعار الجائزة.
التقديرية عن مجمل  وذهبت جائزة فلسطني 
وليد  والناقد  والشاعر  الكاتب  إىل  األعامل، 
عىل  الرشفا  وليد  الروايئ  حصل  بينام  سيف، 
“أرجوحة  رواية  عن  لآلداب  فلسطني  جائزة 
من عظام”، مناصفة مع الشاعر والكاتب خالد 
غريب  “قمر  الشعرية  مجموعته  عن  جمعة 

فوق صانع النايات”.
وفاز بجائزة فلسطني للفنون املخرج املرسحي 
غنام غنام عن أعامله املرسحية، ومنها مرسحية 
الفنان  مع  مناصفة   ،”1948 عام  عيني  “بأم 
التشكييل محمد الجالوس عن معارضه الثالثة 

األخرية، من 2019 إىل 2022.

يشري جيبي باسيليو )72( إىل حاّفة الشعاب 
املرجانية املمتدة عىل طول الساحل ويقول: 
الحقل  يف  هنا  رمح  عىل  رأسه  وضعوا  “لقد 
آخرين  لثوريني  كرادع  باملشنقة،  املحيط 
والشاعر  الناشط  باسيليو،  كان  محتملني”. 
اعتبار  إعادة  أجل  من  عقود  منذ  يعمل 
الكربى  العبيد  ثورة  زعيم  لتوال،  الهولنديني 
التي حدثت يف كوراساوا يف 17 آب/ أغسطس 

من العام 1795.
والثورة  الفرنسية  للثورة  العليا  باملثل  متأثًرا 
تقرير  يف  ورد  كام   - توال  سعى  الهايتية، 
لكاهن هولندي - إىل ظروف معيشية أفضل 
للرجال والنساء واألطفال من أسالف األفارقة 
الذين اضطروا للعمل وفق رشوط العبودية. 
كاريزمية  بشخصية  يتمتع  كان  أنه  ويبدو 
إقناع  وخاصّية  متميزة  خطابية  وقدرة  قوية 

مؤثرة للغاية.
أراد توال التحدث إىل الحاكم الهولندي، لكن 
فنشبت  رجاله،  وحشد  الحوار  رفض  األخري 
معركة طاحنة بني الطرفني استمرت ألكرث من 
توال  وكان  الهولنديني.  بانتصار  انتهت  شهر. 
قد نجح يف حشد أكرث من ألفي مستعبد من 

قادته  مع  جنب  إىل  جنًبا  مختلفة،  مزارع 
ولويس  كارباتا  باشان  امثال   من  البارزين 
باسيليو: “كان  يقول  واكاو.  وبيدرو  مرسييه 
عليه ـ توال ـ أن يدفع مثن تحديه بالتعذيب 

واملوت البشع”.

خطاب االعتذار
يف ميدان الحريَّة حيث نصب توال التذكاري 
باالنتفاضة،  السنوي  االحتفال  يُقام  وحيث 
ُعرض خطاب رئيس الوزراء الهولندي الحايل 
فان  الدولة  سكرتري  بحضور  روته،  مارك 
يكونوا  مل  الذين  ألولئك  وبالنسبة  هوفلني. 
حارضين ـ معظم سكان الجزر ـ بُث الخطاب 
االجتامعي  التواصل  وسائل  عرب  مبارشة 
والراديو والتلفزيون املحليني، ليتمكن الجميع 
من سامع كلمة االعتذار الهولندي التاريخي 
عن ماضيها االستعامري يف كوراساو )جزيرة 
ويعيش  العمل  عن  عاطلون  شبابها  نصف 
أكرث من نصف السكان دون مستوى الفقر(.

يف بلد فقري يعد فيه مايض العبودية الهولندية 
مثار نقاش ساخن، يبدو أن موضوع خطاب 
االعتذار غري مهم، عىل األقل للوهلة األوىل. 

يف الراديو والتلفزيون والصحف الناطقة بلغة 
البابيامينتو )اللغة السائدة يف كوراساو(، بدا 
“لحظة  لـ  ذكر  أي  ينتظر  وال  يائًسا  الجميع 
باسيليو،  يقول  الهاي.  من  مغزى”  ذات 
وأسفرت  الجزيرة  يف  املحادثات  قاد  الذي 
مجموعة  تقرير  يف  الواردة  التوصيات  عن 
يف  النقص  هذا  إن  العبودية،  تاريخ  حوار 
املعرفة.  نقص  إىل  يرجع  الجامعية  املشاركة 
أن  تاريخه  يعرف  ال  شخص  ألي  ميكن  ال 
باإلثارة بشأن نشأة عدم املساواة وال  يشعر 
البعيدين.  أسالفه  ملقاومة  بالفخر  يشعر  أن 
يدور  عام  والتعبري  نفسك  تنظيم  أجل  “من 
يف ذهنك، أنت بحاجة إىل أفق”. العديد من 
النشطاء هنا درسوا أو عاشوا يف الخارج لفرتة 
من الوقت. لقد كان هو نفسه محظوظًا ألن 
ـ اإلخوة ـ الهولنديون عىل الجزيرة اختاروه 
للتدريب الكهنويت يف الخارج. لكّنه مل يصبح 

قسيًسا أبًدا، وعاد كناشط سيايس.
من  يناضل  باسيليو  كان  الحني،  ذلك  منذ 
دافع  الذي  الرجل  ذلك  بتوال،  االعرتاف  أجل 
معرفة  “عدم  ألن:  أسالفنا”.  “حرية  عن 
دون  ويحول  جذورك  عن  يقصيك  أسالفك 

هم 
ّ
حتى يومنا هذا، يعيش شعب كوراساو من دون تاريخ. أن
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ً

ال ينتظرون اعتذاًرا عن ماضي العبودية فقط، بل ينتظرون أيض
إعادة االعتبار لتوال، بطلهم القومي الذي ناضل من أجل حرّيتهم

انطالقاً من فرضية أن شهرزاد وشهريار هام آدم وحّواء األدب، يرسد الشاعر 
اإلصغاء  دور  حول  الخاّصة  النقدية  نظريته  السميع  عبد  فتحي  والباحث 
الراوي  يف  متمّثاًل  الحيك  ودور  )شهريار(،  له  املروي  يف  متمّثاًل  للحكاية 
)شهرزاد( التي تروي للمبدع حكاية جديدة خالل لحظة اإلبداع، فيام ميارس 

“صندوق شهريار” “صندوق شهريار” 
فرضية للحكيفرضية للحكي

تعرض لوحة “الفتاة 
بقرط اللؤلؤ” إلى هجوم

الطريق الثقايف ـ خاص
الشهري  الهولندي  الرّسام  لوحة  تعرضت 
اللؤلؤ”  بقرط  “الفتاة  فريمري  جوهانس 
املعروضة يف متحف الهاي، إىل هجوم برمي 

األصباغ عىل أيدي ناشطني بيئيني.
بلوح  املحمية  األصلية  اللوحة  تتأثر  ومل 
تخىش  باتت  املتاحف  إدارة  لكن  زجاجي، 

املزيد من الهجامت املتطرفة غري املتوقعة.
صحفي  ترصيح  يف  املتحف  إدارة  وقالت 
الزجاجي  اللوح  بفضل  إّنه  الحادث،  عقب 

الواقي، مل تترضر اللوحة لحسن الحظ.
العامل  حول  املتاحف  من  العديد  وشهدت 
يف  البيئيني  النشطاء  من  متكررة  هجامت 
األشهر األخرية، لكّنها املرة األوىل التي تحدث 
وما  متاحفها  بغنى  املعروفة  هولندا،  يف 

تحتويه من كنوز فنية ال ُتقدر بثمن.
ويحاول هؤالء النشطاء لفت االنتباه إىل ما 

أسموه “العواقب املدمرة لتغري املناخ”. 
تعرضت  التي  تلك  من  عمل  أي  يتأثر  ومل 
لهجامت حتى اآلن، لكن عامل املتاحف ليس 

واثًقا من استمرار ذلك. 

تنظيم حفل تسليم جوائز األوسكار في ستوكهولم بعد توقف دام عامين 
الطريق الثقايف ـ خاص

أجتمع الحائزون عىل جوائز نوبل يف العاصمة السويدية ستوكهومل مؤخرًا، يف حفل متيز بالحضور الشخيص وأعقبته مأدبة رسمية، وذلك للمرة األوىل 

منذ بدء جائحة كورونا التي تسببت يف تقليص املراسم واقتصارها عىل اللقاءات الفيديوية )أون الين( يف العامني املاضيني. وعىل مدار أسبوع كامل، 
شارك الفائزون يف أنشطة تنوعت بني حلقات نقاش ومؤمترات صحفية. وزيارة الجامعات وإلقاء املحارضات فيها.

ومُتنح خمس من جوائز نوبل الست يف ستوكهومل كل عام بعد عملية ترشيح تظل رسية لخمسني عاماً مقبلة. فيام تُسلم جائزة نوبل للسالم يف 

وكبار الشخصيات ورجال األعامل من مختلف البلدان. أوسلو حيث تقام مراسم منفصلة. وييل الحفل أقامة مأدبة كربى يف مبنى البلدية يحرضها أفراد العائلة املالكة السويدية ومسؤولون حكوميون 

إطالق سراح  الممثلة اإليرانية ترانه عليدوستي بعد مناشادات دوليةإطالق سراح  الممثلة اإليرانية ترانه عليدوستي بعد مناشادات دولية
الطريق الثقايف ـ خاص

أضطرت السلطات اإليرانية إىل إطالق رساح املمثلة ترانه عليدوستي، إحدى أشهر املمثالت اإليرانيات، بعد أن اعتقلتها 
ألسابيع بسبب إدانتها إعدام متظاهر شاب. واشتهرت املمثلة الشابة بدورها يف فيلم “البائع” للمخرج أصغر فرهادي 
الذي فاز بجائزة أوسكار كأفضل فيلم أجنبي يف العام 2017. وبحسب وسائل إعالم رسمية إيرانية، وكان عليدويس 
قد اعُتقلت بتهمة “نرش أكاذيب” بشأن حركة االحتجاج يف البالد، بعد أن أدانت إعدام املتظاهر البالع من العمر 23 
عاًما عىل صفحتها يف األنستاغرام التي تحظى بأكرث من 8 ماليني متابع، كام أعربت عن دعمها للمتظاهرين. وكانت 
عليدوستي قد نرشت أيًضا صورة لها من دون حجاب تضامًنا مع النساء الرافضات له، وسبق أن ُحكم عليها بالسجن 
خمسة أشهر مع وقف التنفيذ، بعد انتقادها ملعاملة الرشطة الوحشية المرأة من دون حجاب. وبعد مطالبة العديد من 

جامعات حقوق اإلنسان أضطرت حكومة طهران باإلفراج عنها قبل أيّام. 

املبدع دور شهريار الذي يحفظ ما متليه عليه، بحسب عبدالسميع. غري أن تلك الحكايات، التي متليها شهرزاد، تنبع من “صندوق شهريار”، 
وهو املصطلح الذي يستخدمه الكاتب لإلشارة إىل الحكايات التي استمع إليها املبدع يف حياته، واختزنها يف أعامقه.

ويتبّدى شهريار عرب وجوٍه عّدة، وقد يكون املتلّقي أو املروي أيضاً، سواء أكان املروي له داخل الرواية، أو القارئ الذي يستدعيه مستهدفاً 
الحكاية أثناء عملية الكتابة، التي يّتصل فيها الشاعر والقاّص والروايئ، تحت مظلة الحّكاء.

حيث  الحرية  ساحة  يف  لذاتك”.  احرتامك 
ينتصب متثال توال، يوجد عمود أبيض بقبضة 
تنتصب  بينام  مكسورة.  وسلسلة  مشدودة 
أعمدة متطابقة يف ستة مواقع رئيسية أخرى 
أعلنت   2010 العام  يف  العبيد.  لثورة  تخليًدا 
كوراساو توال بطاًل قومًيا. لكن اعرتاف هولندا 
الوزراء  إىل  باسيليو  أرسل  لقد  يحدث.  مل  به 
الهولنديني املعنيني “أكوام من الرسائل التي مل 

يتم الرد عليها”.

مركز تجارة الرقيق
توال  االستعامرية  الحكومة  صورت  لقرون، 
عىل أنه رشير ومشاغب رشس، وهذه الصورة 
أثرت بعمق عىل سكان كوراساو، حيث ينظر 
النقابيون  والقادة  املرسح  وصّناع  الفنانون 
أجل  من  كمناضل  لتوال  بتبجيل  واملثقفون 
كوراساو،  يف  ويلمستاد  مدينة  كانت  الحرية. 

عىل  أوتروباندا  أحياء  تحديًدا،  أكرث  وبشكل 
الرقيق  لتجارة  آنا، مركزًا  جانبي خليج سينت 
عرب املحيط األطليس لقرون طويلة، منذ العام 
تحت  التاسع عرش.  القرن  أواخر  1634 حتى 
الحكم الهولندي، تحولت الجزيرة إىل مستودع 
للبضائع وسوق لتجارة العبيد. حيث بيع ما ال 
يقل عن 100000 مستعبد ُجلبوا من إفريقيا 
يف  املزارع  أصحاب  إىل  الهولنديني  أيدي  عىل 

أمريكا الوسطى والجنوبية.
شعًبا  كوراساو  شعب  يُعد  هذا،  يومنا  حتى 
تاريخ، كام تقول املؤرخة والناشطة  من دون 
 :)76( هرنيكيز  جني  املرأة  حقوق  مجال  يف 
األوالد  عنه  يعلم  ال  لكن  توال،  يعرف  “الكل 
اليوم شيًئا. مستوى تعليمنا ليس  املدارس  يف 

جيًدا، وال تزال املناهج تُضع يف هولندا”.
تعتقد هرنيكيز أن “االعتذار من جانب واحد 
يوم  باعتذار  أنّها غري مرسورة  اعتذاراً”.  ليس 

اإلثنني. عىل الرغم من أنّها كانت تنتظر ذلك 
منذ فرتة طويلة جًدا، “يجب عىل هولندا أن 
تكون  أن  يجب  األبوي.  السلوك  هذا  توقف 
وأن  املناسب  الوقت  ويف  صادقة  االعتذارات 

تكون مصحوبة بالعمل”.

االعتذار أم توال؟
ودماء  عرق  من  هولندا  ثروة  ُجمعت  لقد 
ال  عاًما،   150 بعد  واآلن،  األفارقة.  ودموع 
يزال أحفاد هؤالء العبيد يعيشون حياة بائسة 
يريدون  ال  كوروساو  الجميع يف  مدقع.  وفقر 
الحديث عن اعتذار رئيس الوزراء، ويفضلون، 
بدال عن ذلك، الحديث عن توال، الذي يعدون 
بالنسبة  األهمية  بالغ  أمًرا  له  االعتبار  إعادة 
لها. إنه ميثل املقاومة، واملرونة، وبداية التحرر، 

والقيادة الجيدة. وهذا ما يتوقون إليه اليوم.
يف أقىص الطرف الغريب للجزيرة توجد املزرعة 
السابقة كينيبا، حيث ولد توال يف وقت ما من 
القرن الثامن عرش. أسفل التالل املغطاة اليوم 

بنبات الصّبار. 
يقول مارلون ريغالس، أحد الناشطني اليساريني 
خطاب  بعد  مبارشة  الشارع  إىل  نزلوا  الذين 
االستعامرية  الطريقة  بهذه  “ليس  االعتذار: 
اختياره  تم  مل  التاريّخ  إىل  أنظر  الجديدة. 
بالصدفة. يف موسوعة ويكيبيديا مذكور تاريخ 
أن  أي   ،1722 ديسمرب   19 يف  االستعامر  بدء 

الخطاب يأيت بعد 300 عام بالتامم والكامل. 

املاكامبا
يف  أنه  باسيليو  جيبي  يقول  توال،  نصب  قرب 
سنوات شبابه كان سيتفاعل بشدة مع هؤالء 
املستعمرين  عىل  تُطلق  )تسمية  املاكامبا 
الهولنديني( وقراراتهم أحادية الجانب. اآلن ال 
ميكنني عمل هذا. النص بالغ األهمية. لذا، ال. 
التمثال:  إىل  يشري  ثم  للغاية”.  سيًئا  كان  لقد 
ووجهه  محطمة،  كلها  توال  عظام  “كانت 

محرتًقا عندما ألقي به يف البحر”. 
يريد باسيليو أن يسمع أن تصفية توال كانت 
جرمية ضد اإلنسانية من قبل دولة هولندا. إذا 
مل يتم اإلعالن عن إعادة االعتبار له ومل يُعرتف 
رسمية  كلغة   Papiamento بالبابيامنتو 
للبالد، ال يرى باسيليو أي جدوى من االعتذار. 
اعتبار  إعادة  دون  من  االعتذارات  قيمة  “ما 

ودفع تعويض؟”
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رحيل الشاعر والمناضل رحيل الشاعر والمناضل 
اليساري ألفريد سمعاناليساري ألفريد سمعان

تويف يف مثل هذا اليوم من العام 2021 الشاعر 
حنا  سمعان  ألفريد  العراقي  اليساري  واملناضل 
املقديس )1928 - 2021(. وهو حقوقي وشاعر 
وكاتب مرسحي. ولد يف املوصل وتخرج يف كلية 
الحقوق يف العام 1961، وحصل عىل دبلوم عال 
يف التخطيط من معهد األمم املتحدة يف دمشق 
عام 1971. وكان قد انتمى إىل الحزب الشيوعي 
العمل  مارس  مرة.  من  أكرث  وسجن  العراقي 

الصحفي واملحاماة منذ العام 1952. 
أصدر أكرث من عرشين مجموعة شعرية. ويعد 
من الكّتاب الذين دافعوا عن املدرسة الواقعية 
لالتحاد  العام  األمني  منصب  توىل  االشرتاكية. 
العام لألدباء والكّتاب يف العراق منذ العام 2003 
حتى العام 2016. وتويف عن عمر ناهز 93 عاًما 
يف عاّمن. وكان ألفريد سمعان حنا املقديس قد 
مع  طفالً  سكن  موصلية.  مسيحية  لعائلة  ولد 
واالعدادية  االبتدائية  ودرس  البرصة  يف  أرسته 
فيها، قبل أن ينتقل إىل سوريا لدراسة القانون، 
ثم عاد إىل بغداد ألكامل دراسة يف القانون. ويف 
العام 1961 تخرج يف كلية الحقوق، عىل الرغم 

من مالحقته واعتقاله بسبب نشاطه اليساري.

يوريس فان جينيب 
ترجمة الطريق الثقايف

السفينة  ترسو  لكوراساو،  الجنويب  الساحل  عىل  الفريوزي  الخليج  يف 
السياحّية “ماريال أكسبلورر أثنان” Marella Explorer 2 مع 2253 
طابًقا.  عرش  خمسة  عىل  املوزعة  الفندقية  غرفها  يف  يقيمون  سائًحا 
بالتحديد يف املكان الذي ألقيت فيه جثة الثائر توال املشوهة يف البحر 

قبل أكرث من قرنني.

حاجة الشعوب إلى األفق كي تفهمحاجة الشعوب إلى األفق كي تفهم
شعب كوراساو واالعتذار الهولندي عن ماضي العبوديةشعب كوراساو واالعتذار الهولندي عن ماضي العبودية

منطمنط

يف األعىل، تخطيط لتوال رافًعا أدوات العبودية وهو يحرض 
 Kas di السكان عىل الثورة. وإىل اليمني، منزل سيقان الذرة

Pal’i Maishi وهو متحف يف الهواء الطلق يوضح كيف كان 
يعيش سكان الريف األفرو ـ كوراساو يف باندابو يف الغرب، 

وهي املنطقة التي أىت منها توال أيًضا.

الوزراء  رئيس  املنرصم، وجه  العام  األّول/ ديسمرب من  كانون  الثاين من  يف 
الهولندي الحايل مارك روته، خطابًا إىل شعب املستعمرة الهولندية السابقة 

كوراساو تضمن اعتذاًرا رسمًيا عن املايض االستعامري والعبودية.

January 1111 كانون الثاني/ يناير 2023
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إنّه  النجاح!  بهذا  عظيمة  دوستويڤسيك  فرحة 
باملنغصات  املشحونة  آخر حدث سار يف حياته 
أن  بعد  للجهاد  موجب  مثة  يعد  مل  واآلالم. 
أفلحنا يف تسديد ديوننا، وصارت مجلة “البشري” 
أن  إال  روبل.  آالف  خمسة  بحوايل  لنا  مدينة 
يعد  فهو  للراحة،  سبيال  يجد  ال  دوستويڤسيك 
عامني  كاتب”  “يوميات  مجلته  إلصدار  العدة 
آخرين. وينوي كتابة روايته الثانية عن “األخوة 
كارامازوڤ”، عىل أن تايت بنفس األبطال تقريًبا 
األوىل،  الرواية  أحداث  من  عاًما  عرشين  بعد 
وتغدو أعمق منها و أشد إثارة. أمىض األسبوعني 
األولني من كانون الثاين/ يناير 1881 يف أحسن 
حال، ومل تقع له نوبات رصع منذ ثالثة شهور، 
كثريون  زارنا  بسالم،  سيمر  الشتاء  أن  فتصورنا 
يف  وزوجي  يناير  الثاين/  كانون   25 األحد  يوم 
صحة جيدة، وليس هناك ما يشري إطالًقا إىل ما 

سيحدث بعد ساعات. 
كعادته  التاىل  اليوم  يف  دوستويڤسيك  استيقظ 
ظهًرا وأخربين أن نزيًفا طفيًفا حدث له يف الليل. 
فاضطر  الكتب،  خزانة  تحت  املحربة  تدحرجت 
من  الدم  فنزف  مكانها،  من  يزحزحها  أن  إىل 
ومل  كثريًا  يقلق  مل  دم  من  نزف  ما  ولقلة  فمه، 
ميزح  هادئًا  كان  النهار  ويف  ساعتها.  يوقظني 
الّدم سال من جديد رشيطًا  أن  إال  مع طفليه، 
الخامسة،  الساعة  حوايل  يف  لحيته  عىل  رفيًعا 
فرصخت يف هلع رهيب. وعندما وصل الطبيب 
بعد ذلك وفحصه، نزل الّدم غزيًرا هذه املرة و 
أغمي عليه، غري أن الطبيب أكد أن ال خطر عىل 
حياته، وقال إن الّدم سيتخرث يف الرشيان الرئوي 
املنفجر ويسد الثغرة، السّيام أن ما نزف منه يف 

املرات الثالث ال يتجاوز قدحني. توقف النزيف 
مل  ذلك  يناير. ومع  الثاين/  كانون   26 نهار  فعالً 
يغمض لدوستويڤسيك جفن أثناء الليل، فطلب 
وقال:  شمعة  واُشعل  اإلنجيل  اُحرض  أن  مني 
التعيني  عىل  ال  اإلنجيل  فتح  اليوم”.  “سأموت 
قد  السموات  “وإذا  فيه:  فقرأت  اياه  وأعطاين 
حاممة  مثل  نازالً  الله  روح  فرأى  له  انفتحت 
كرر   .)  13-17  :3 اإلصحاح  متى،  ـ  عليه(  وأتيا 
قد  السموات  “وإذا  قرأت  ما  دوستويڤسيك 
حبيبتي  يا  لك  اقل  “أمل  واضاف:  له”  انفتحت 
إين سأموت اليوم؟”. ويف التاسعة من صباح 27 
الثاين/ يناير 1881، غفا بهدوء ويدي يف  كانون 
عرشة،  الحادية  يف  أيقظه  النزيف  أن  إال  يده، 
عودة  انتظار  يف  بالحارضين  يغص  واملنزل 
مساًء.  السابعة  حوايل  يف  وصل  الذي  الطبيب 
دون  من  فجأة  دوستويڤسيك   انتفض  آنذاك 
الدم عىل وجهه  فنزل  رأسه  واضح ورفع  سبب 
أغمي  الجليد.  مكعبات  تسعفه  ومل  جديد،  من 
عليه وشعرت أن النبض يكاد يضيع. ويف الساعة 
الثامنة والدقيقة الثامنة والثالثني أسلم الروح. 

جثامن  1881،ُشّيع  فرباير  شباط/  من  األول  يف 
فيودور دوستويڤسيك إىل مثواه األخري يف موكب 
يف  إال  مثله،  پرتسبورگ  تشهد  مل  مهيب  عفوي 
بعد شهر من  الثاين،  ألكسندر  اإلمرباطور  مقتل 

ذلك التاريخ. 

“انتهت”

األيّام فعاليات دورة خليجي 25 لكرة  العراق هذه  يشهد 
القدم التي تُنظم يف البرصة، ألّول مرّة منذ اكرث من أربعني 
عاًما، شهد فيها العراق عزلة  وانفصااًل عن محيطه الجغرايف 
والطبيعي، وشهد شبابه، عىل مدى أكرث من خمسة عقود، 
وتهديًدا  قتاًل  ثم  وترشيًدا،  وحصاًرا  وحروبًا  مهواًل  ترديًا 
مطالبني  الحرّة  أصواتهم  رفعوا  عندما  جسدية،  وتصفية 
بالحياة الكرمية وتوفري الفرص لهم من أجل ضامن مستقبلهم 

وتطوير مهاراتهم وتأهيلهم نفسًيا ومهاريًا للعمل.
إن اإلقبال املهول الذي شهده الجميع عىل فعاليات البطولة 
وإرصار الشباب عىل حضور افتتاحها وفعالياتها ومنافساتها 
للمامرسات  وتوقهم  تعطشهم  عىل  دليل  خري  الرياضية، 
اإلرادات  الحروب واستالب  بعيًدا عن  والرتفيهية  اإلنسانية 
سياسية  ملآرب  حاجاتهم  واستغالل  عقولهم  وتغييب 

مشبوهة.
يف  وهم  عميقة  ثقافية  غربة  العراقي  الشباب  عاىن  لقد 
املستقبلية،  وخططهم  طموحاتهم  عىل  انعكست  وطنهم، 
واضعفت من أوارص عالقتهم مع اقرانهم يف الدول املحيطة، 
فولدت أجيااًل كاملة من الشباب العراقي تحت وطأة العوز 
مراكز  وغياب  والرتبوي  التعليمي  النظام  وتردي  والفاقة 
أية  األجيال  هذه  تشهد  ومل  والتطوير،  والرتفيه  التدريب 
مامرسات ثقافية أو رياضية أو ترفيهية كربى، كام يحدث 
الذي  األمر  القدم.  لكرة  الخليج  بطولة  مع  األيّام  هذه 
يدفعنا للتذكري بأهمية تلك الرشيحة فائقة األهمية ملستقبل 

العراق، السيام وانّها تبلغ أكرث من نصف الشعب العراقي.
لقد غابت الخطط التطويرية والثقافية والرياضية عن برامج 
كافة الحكومات املتعاقبة بعد االحتالل ـ هذا إن كانت لها 
الشباب والرياضة إىل حصة  ـ  وتحولت وزارة  برامج أصاًل 
من حصص التقاسم ووسيلة إلرضاء هذا لحزب او ذاك، يف 
االلتفات إىل  املقيتة، من دون  السياسية  املحاصصة  معرتك 
التطوير  الوزارة عىل خطط  تلك  وظيفة  أهميتها وخطورة 
ومستقبل البلد، فأغلقت عرشات املراكز املخصصة للشباب 
األموال  وُحولت  والرياضية،  الثقافية  مهاراتهم  ولتطوير 
أخرى  مشاريع وهمية  إىل  املراكز،  لتطوير هذه  املخصصة 
استرشاء  ظل  يف  رسقتها  أجل  من  اهتامماتهم،  عن  بعيدة 

الفساد املُطبق عىل كافة املفاصل الحكومية.
الوعي يف أوساط رشيحة  الثقايف ونرش  إّن تطوير املستوى 
وجود  عىل  محدًقا  خطًرا  يشكل  أن  شانه  من  الشباب، 
األحزاب الفاسدة وفرص احتكارها السلطة والتحكم مبصري 
الشعب، لهذا تعمد تلك األحزاب، إىل إهامل الخطط وكل 
ما من شأنه تطوير مدركات الشباب وتنمية وعيهم الثقايف، 
مبا يف ذلك عدم رصف األموال إلعادة افتتاح مراكز الشباب 
الكفاءت  وتوفري  العراقية،  املدن  يف  والرياضية  الثقافية 
املدربة واملتخصصة للعمل فيها. وإذا ما أضفنا هذا كله إىل 
اإلهامل املتعمد لوسائل الرتفيه والتطوير األخرى، كاملعاهد 
وتعلم  الفردية  املهارات  تنمية  ومراكز  املتخصصة  الثقافية 
املعايري، السّيام  النتيجة ستكون كارثية بكافة  اللغات، فأن 
يف  املؤهلني  غري  ـ  املتعاقبون  الشباب  وزراء  يعتقد  عندما 
الغالب ملناصبهم ـ أن وظيفتهم تتلخص يف بناء ملعب هنا 
الشبايب  الجمهور  وكسب  هناك،  رياضية  ألعاب  صالة  او 
والدراسات  الخطط  وضع  وليس  وزعامئهم،  ألحزابهم 
للنهوض بالواقع الثقايف واملعنوي واملهاري لتلك الفئة التي 

يستند إليها مستقبل العراق كلّه. 

كأس الخليج والحاجة 
لالستثمار في الشباب

اإلإفتتاحيةاإلإفتتاحية

مذكرات آنا گريگوريڤنا دوستويڤسكايا.. )الحلقة األخيرة(

  كان يكسف الخطباء جميًعا 
  كما تكسف الشمس النجوم

ترجمة: خيري الضامن
تحرير: هادي ياسين

 
املالية مرتدية  باملراسلة. كانت أحوالنا  للتوزيع  افتتاح )مؤسسة دوستويڤسيك(  العام 1880 يف  بدأنا 
رغم نجاحنا يف تسديد الديون التي الحقت زوجي منذ الستينيات. وما دفعنا لفتح املؤسسة التجارية 
لتسويق املطبوعات هو تدهور صحة دوستويڤسيك واستفحال االنتفاخ الرئوي وخوفنا من أن يعجز 
قريًبا عن الكتابة، ففكرنا يف توفري بعض املال لليوم األسود، تحمسُت للمرشوع كثريًا، لكّنني كنت واثقة 
من أن النجاح لن يكتب له إال بتسجيل املؤسسة باسم فيودور دوستويڤسيك، األمر الذي حّوله رسمًيا 
اىل )تاجر( ووفر لخصومه حجة إضافية للنيل منه عىل صفحات الجرائد، متصورين ـ بسذاجة ـ أنّه 

يشارك فعالً يف نشاط هذه املؤسسة املتواضعة التي أغلقت أبوابها بعد شهرين من وفاته. 

شاعر روسيا العظيم ألكسندر پوشِكن

وعىل العموم، مل يكن لدينا يف بداية 
فصحة  الشكوى.  يربر  ما  العام  هذا 
عالجات  أعقاب  يف  ـ  دوستويڤسيك 
ما  عىل  تحسنت  ـ  الفائت  الصيف 
الرصع،  نوبات  تضاءلت  كام  يبدو، 
و“األخوة  موفورة،  وطفالنا يف صحة 
ملحوظًا،  نجاًحا  تحقق  كارامازوڤ” 
خطوات  بدأت  التجارية  ومؤسستنا 
باقبال  تحظي  ومطبوعاتنا  موفقة، 
دوستويڤسيك  ذلك جعل  كل  واسع. 
يف  انشغاله  ورغم  حال.  أحسن  يف 
يزور  كان  روايته،  من  املتبقي  كتابة 
الصالونات  عىل  ويرتدد  أصدقاءه 
من  عرصه  مشاهري  ويلتقي  األدبية 
وسيداته.  املجتمع  ورجاالت  العلامء 
الدكتوراه  رسالة  مناقشة  حرض  وقد 

ڤالدميري  الفيلسوف  بها  تقدم  التي 
سولوفيوڤ إىل جامعة سان پرتسبورگ 
يف “نقد املبادئ التجريدية”، وشارك 
ـ كام  كثرية. وكان  أدبية  أمسيات  يف 
برباعته  املستمعني  يأرس  ـ  أسلفت 
الواهن،  الرفيع  صوته  رغم  وتعبريه، 
بأساليب  تقيده  وعدم  وببساطته 
تال  عندما  أنه  حتى  الخطابة،  فن 
ـ  والعقاب”  “الجرمية  من  مقطًعا 
الحصان  بشأن  راسكولنيكوڤ  حلم 
مخطوفني  الحارضين  رأيت  ـ  القتيل 
وجوههم،  عىل  الرعب  ارتسم  وقد 
أنا  أمتكن  ومل  يبكون،  والبعض 
مل  و  دموعي)1(.  حبس  من  نفيس 
عىل  يقترص  دوستويڤسيك   يكن 
تلك  يف  يقرأ  فهو  مؤلفاته،  تالوة 

من  مقتطفات  والندوات  األمسيات 
وأتذكر  وغريهام.  وپوشكِن  گوگول 
التصفيق  تهتز من  تكاد  الجدران  أن 
قصيدة  دوستويڤسيك  ألقى  أن  بعد 

“النبي”. 
يف 26 أيار/ مايو 1880 كان سيصار إىل 
إحياء أضخم مهرجان تشهده روسيا 
لتكريم ذكرى أمري شعرائها ألكسندر 
شأن  دوستويڤسيك،  ولّقى  پوشكِن،  
دعوة  واملفكرين،  األدباء  كبار  سائر 
اإلحتفاالت  يف  بكلمة  للمشاركة 
عكف  موسكو)2(.  يف  ستقام  التي 
كلمته،  إعداد  عىل  دوستويڤسيك 
واهتم كثريًا باألقاويل املتعارضة التي 
شاعت يف العاصمة پرتسبورگ بصدد 
التي  الخـُطَب  مضامني 
املهرجان  يف  سيلقيها 
الفكر  جناحي  ممثلو 
القوميون  الرويس: 
السالڤية  بالنزعة  املتقيدون 
وكان  للغرب.  املوالون  والعرصيون 
الفريق  من  وهو  دوستويڤسيك، 
عن  خطابه  يضّمن  أن  يريد  األول، 
خالل  صدره  أثقل  ما  بكل  پوشكِن 
بخصوص  أفكار  من  السنني  هذه 
األرثوذكسية  الروسية  األّمة  رسالة 
املؤمنة)3(. كان يف نيتنا أن نرتحل إىل 
أبقيناهام  فإْن  طفلينا،  مع  موسكو 
مع املربية سيشتد قلقي عليهام، وإْن 
سيشتد  وحده  يسافر  زوجي  تركت 
قلقي عليه. إال أن القرار جاء بعد أن 
طوال  واالقامة  السفر  كلفة  أفزعتنا 
دوستويڤسيك  فسافر  املهرجان،  فرتة 

وحده. 
وفاة  بسبب  املهرجان  افتتاح  تأجل 
أسبوع  من  وبدالً  األم.  اإلمرباطورة 
موسكو  يف  دوستويڤسيك   أمىض 
عىل  أتقلب  خاللها  كنت  يوماً   22

عيّل  تتوارد  رسائله  أن  مع  الجمر 
وعذايب،  مخاويف  سبب  وكان  يومًيا. 
الذي فحص  الرويس  الطبيب  أن  هو 
رًسا  إيّل  أفىض  قبلها،  دوستويڤسيك 
اآلونة  يف  استفحل  اللعني  املرض  أن 
األخرية وأن اإلنتفاخ الرئوي يف حالته 
حياة  عىل  خطًرا  يشكل  الراهنة 
غدت  الرئتني  يف  فالرشايني  زوجي. 
رقيقة هشة وميكن أن تتمزق وتنفجر 
ألية حركة مفاجئة وأي انفعال شديد، 
محزنة كانت أم سارة ال فرق. ثم أين 
الرصع  نوبة  من  عليه  أخىش  كنت 
فرتة،  منذ  تداهمه  مل  التي  املزدوجة 
ويتوقع أن تصيبه اآلن، وإذا حدثت 
له يف الفندق سيقوم، كعادته بعدها، 
قبل أن تزول الغشاوة عنه ويأخذ يف 
البحث عني هناك دون أن يدرك أين 
ويزجون  بعيدة، وسيعتربونه مجنوناً 
به يف دار املجاذيب، إال أن شيًئا من 

ذلك مل يحدث والحمد لله. 
أزيح   ،1880 يونيو  حزيران/   6 يف 
قلب  يف  پوشِكن  متثال  عن  الستار 
كلمته  دوستويڤسيك  وألقى   روسيا، 
الشهرية يف اختتام املهرجان، يف يومه 
الرابع. وعاد إىل الفندق متعًبا وفرًحا 
املمنت  موسكو  جمهور  إلستقبال 
الغار،  من  ضخم  بإكليل  كرمه  الذي 
ساعة  ويف  الراحة.  من  قسطًا  أخذ 
متثال  إىل  مىض  الليل  من  متأخرة 
يف  عربته  توقفت  مجدًدا،  پوشِكن 
أخر  يف  السابلة  من  الخالية  الساحة 
إكليله  يحمل  وهو  منها  نزل  الليل، 
معلمه  قاعدة  عند  وضعه  الثقيل. 
العظيم  وركع أمامه، ثم سجد حتى 
أن  املعروف  ومن  األرض.  المس 
و  الروس،  الكّتاب  كبار  من  بعًضا 
قاطعوا مهرجان  قد  تولستوي،  منهم 
الرصاعات  عىل  احتجاجا  پوشِكن 

قال  و  رافقته.  التي  السياسية 
غيابه:  تربير  يف  شيدرين  سالتيكوڤ 
تورگينييڤ)4(  العاقل واملجنون،  “كاد 
أمجاد  ينتزعا  أن  ودوستويڤسيك، 

پوشِكن ويقتسام مثرة مهرجانه”. 
عاد دوستويڤسيك إىل پرتسبورگ فرًِحا 
سعيًدا، إال أن الفرحة مل تدم طويالً، 
فبعد نرش خطابه عن پوشِكن،  تجنت 
عليه الصحف واملجالت ورمته بوابل 
واإلفرتاءات  والتهم  اإلنتقادات  من 
بسبب  املقذعة  الشتائم  وحتى  بل 
وقلََب  الخطاب.  ذلك  يف  ورد  ما 
بعض  املجن  ظهَر  لدوستويڤسيك 
اليه يف  استمعوا  قد  كانوا  الذين  من 
يده  عىل  وشدوا  بإعجاب  موسكو 
مهنئني. اعرتض املعرتضون هذه املرة 
أن  القائلة  فكرة دوستويڤسيك   عىل 
تجاوزت  متنورة  أّمة  الروسية  األّمة 
املسيح،  تعاليم  بتبنيها  التخلف 
ولن  جاهلة  األّمة  هذه  أن  وزعموا 
بحقنات  تعالج  مل  ما  قامئة  لها  تقوم 
حضارية من الغرب. رد دوستويڤسيك 
عىل تلك التهجامت جملة وتفصيالً يف 
الوحيد واألخري  العدد  مقال نرشه يف 
من مجلته “يوميات كاتب” يف العام  
صاخبة  ضجة  املقال  وأثار   .1880
إىل  األمور  أعادت  األديب  الوسط  يف 
واألّمة  پوشِكن  تقييم  يف  نصابها 
اإلعتبار  رد  ويف  حضاريًا  الروسية 
روُع  هدأ  نفسه،  لدوستويڤسيك 
وواصل  فعاد   اليشء،  بعض  زوجي 
كان  كارامازوڤ”.  “األخوة  كتابة 
بأكمله،  الرابع  الجزء  ينهي  أن  عليه 
األول/  ترشين  بحلول  منه  ففرغ 
كانون  مطلع  ويف   .1880 أكتوبر 
األول/ ديسمرب أصدرنا طبعة مستقلة 
نسخة،  آالف  بثالثة  الرواية  من 
وكانت  معدودات.  أيّام  يف  نفدت 

الهوامش
)1( القارئ لهذا الجزء بالتحديد من رواية “الجرمية 
والعقاب” ـ حلم راسكولنيكوڤ عن الحصان القتيل 
القصة  الحضور وهم يسمعون  بكاء  لن يستغرب  ـ 
ال  الرواية  من  املقطع  هذا  دوستويڤسيك.  فم  من 
شك.   بال  واملثرية  املفزعة  املشاهد  من  وهو  يُنىس، 
كان الوصف آية من آيات التصوير الفني. وفهمت 
كيف يكون اإلنسان شيطانًا وجبانًا كام يقول   جيداً 

رازوميخني يف حالة الُسكْر. 
 

ضخمة،  إمكانيات  الحفل  لهذا  ُحشدت   )2(  
البداية  منذ  الروس.  للمثقفني  تجمع  أكرب  ليكون 
األساسيني  التيارين  بني  الصدام  شبح  األفق  يف  الح 
القوميني  تيار  البالد:  عىل  يهيمنان  كانا  اللذين 
الروسية،  األصالة  عىل  يركزون  الذين  السالڤيني 
وتيار املستغربني الذين يريدون اللحاق بالغرب بأي 
لألدب  الكبار  األقطاب  حضور  يتوقع  وكان  شكل، 
تورگينييڤ،  الشهري:  الثاليث  طليعتهم  ويف  الرويس 

تولستوي ودوستويڤسيك. 

االحتفال  عىل  املطروح  األسايس  السؤال  كان   )3(
هو التايل: من هو پوشِكن بالنسبة لألدب الرويس؟ 
هل  أخص:  بشكل  ثم  ومغزاه؟  وداللته  مكانته،  ما 
العبقرية  أم  الروسية  العبقرية  شخصه  يف  يجّسد 
جامعة  طالب  كان  الكونية؟  عن  ناهيك  األوروبية، 
ينتظرون من  الهائل،  الحضور  والعديد من  موسكو 
البداية  يف  السؤال.  هذا  عن  جوابًا  الكبار  أدبائهم 
عرف  قد  كان  الذي  لتورگينييڤ  الكالم  حق  أُعطي 
ومن  تالمذته  أحد  نفسه  ويعترب  حياته،  پوشِكن يف 
أشد املعجبني به، لكن خطابه كان معتدالً جًدا، ومل 
تُقنع أقواله الجمهور املتعطش، حتى ظهر فجأة عىل 
النحيل  جسده  يكاد  الشكل،  غريب  شخص  املنصة 
وسنوات  والتوتر  اإلعياء  شدة  من  يتهاوى  املتهّدم 
وعيناه  األصفر  وجهه  كان  الطويلة.  الحرمان 
أولئك  هيئة  عليه  تخلع  الكثيفة  ولحيته  الغائرتان 
رواياته.  يف  عنهم  تحدث  طاملا  الذين  املمسوسني 
أخذ يتكلم بصوت أجّش مبحوح ال يكاد يسمع يف 

البداية. ثم شيًئا فشيًئا راح الصوت يتضح ويقوى.. 
تجمع جمهور ضخم  متاًما.  القاعة  حتى سيطر عىل 
الُعصاب  وأخذ  رهيب.  صمت  الجميع  عىل  وخّيم 
الجنوين يؤّجج يف داخله نار العبقرية، فراح يكسف 
الخطباء جميًعا كام تكسف الشمس النجوم الصغرية 
يف وضح النهار. ما الذي قاله دوستويڤسيك يف هذا 
الخطاب الشهري، الذي تّوج حياته األدبية والذي يُعّد 

مبثابة الوصية التي تركها لألجيال القادمة؟
قال عن پوشِكن: إنه تجسيد للروح القومية الروسية 
واستيعاب  هضم  عىل  قدرة  من  متثله  ما  كل  يف 
فيام  روسيا  عن  تعبري  إنه  األخرى.  األمم  عبقريات 
يقل  ال  وهو  البرشية.  إىل  كونية  رسالة  من  تحمله 

أهمية بالنسبة لنا عن شكسپري بالنسبة لإلنگليز.  
دخل  حتى  كالمه،  من  دوستويڤسيك  انتهى  أن  ما 
الطويل  التصفيق  من  هسترييا  حالة  يف  الجمهور 
الذي ال ينتهي. كان يختلط بشهقات الزفري والنحيب، 
الطالب  وصعد  الرجال،  وبكاء  النساء  وزغردات 
أخذن  والطالبات  يلمسوه،  يك  املنصة  عىل  إليه 
الطالب عىل  اتفق، وسقط أحد  بتقبيل يديه كيفام 
املتخاصمون من سالڤيني  وراح  عليه،  قدميه مغمًيا 
دوستويڤسيك  نجح  أن  بعد  يتعانقون  ومستغربني 
يف مصالحة شطري روسيا. حتى تورگينييڤ، قام يك 

يعانقه مستسلاًم أمام عبقريته التي ال تقاَوم. 
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ابراهيم  الله  عبد  الناقد  حديث 
العربية  الرسدية  الكتابة  هوية  عن 
يدفع  الدكتور  طرح  الجديدة، 
الرواية  هذه  عالقة  مقاربة  بإتجاه 
بالخصوصية، وباملدى الذي ستستغرقه 
عن  أو  توصيفي،  تقعيد  عن  للبحث 
وجودها،  تسّوغ  نظرية  مرجعية 
وتُستأنف معها اسئلة التجديد، إذ إن 
تجاوز النمطي يف “الكتابة الواقعية” 
تستوعب  قد  مساحات،  عىل  ينفتح 
لها  اشكال  مع  والتغامر  التجريب، 
اإلنسان  قضايا  اىل  النظر  يف  جّدتها 
واىل  الكربى،  مشكالته  واىل  العريب، 
هذه  بها  ستكتب  التي  التقانات 

الرواية.
مصطلح )الفصاحة الرسدية الجديدة(* 
املفاهيمي،  سياقه  يف  جدال  اثار 
هو  إذ  النقدية،  تداوليته  سياق  ويف 
اليات  تخّص  مقاربات  عىل  ينطوي 
الكتابة، وتخص ايضا تجديد اساليبها، 
ونظرتها اىل الخصوصية، بوصف هذه 
الهوية،  يخص  موضوعا  الخصوصية 
والذات، واالفكار، السيام وأن الرواية 
العالقة  عقدة  من  تتحرر  مل  العربية 
مع اآلخر من جانب، ومن عقد تخص 
الذي  الجمعي  الالوعي  مركزيات 
قضايا  من  الروايئ  موقف  يستبطن 
واالحتالل  والجنس  والسلطة  الحرب 
شكل  بال  وهي  والجنس،  والثورة 
ستظل تحمل معها دوافعها لتشكيل 
الكتابة،  يف  ومختلف  جديد  وعي 
وبحساسيتها إزاء املخفي من  التاريخ، 
مازال  التاريخ  هذا  أن  افرتاض  وعىل 
العريب،  الرسد  محنة  عىل  مفتوحا 
اورمبا  الحيك،  بذاكرة  عالقا  بوصفه 
بأنها  بالقصد  ابراهيم  عبد  يعنيه  ما 
املرجع،  يستطنب  رمزيا  نظاما  تعني) 
يتصل  بأنه  يتوهم  املتلقي  ويجعل 
به، ال بقصد تصويره كام هو، إنهامم 

يهدف منح املعنى الخطايب له()1(
مسؤولية الناقد ال تتحرر من موقفه 
ومنها  االشكالية،  القضايا  من  الثقايف 
تكون  قد  الحساسية،  فتلك  التاريخ، 
عنرص  تكون  قد  أو  مراجعة،  عنرص 
للتجاوز،  وسعيا  ومواجهة،  استفزاز 
برصِده  معنية  كونها  عن  فضال 

مستوى  عىل  الكتابة،  تلك  لتحوالت 
وعىل  وصياغتها،  ومعالجتها  شكلها، 
واملكان  بالزمن  عالقتها  مستوى 

والحدث والشخصية.
هذه  جّدة  اىل  بالنظر  التصّور  هذا 
أنها  ما  بقدر  بريئة،  يكن  مل  الرواية، 
مغايرة،  رؤية  وجود  رضورة  تعني 
ووعي اشكايل، مهجوس بفكرة تخطي 
يف  السائدة  الكتابة  عرثات  تجاوز  أو 
الرواية العربية كام يقول، حيث يبقى 
النقدي رهينا مبا هو مؤَسس  السؤال 
جانب،  من  الكتابة  أسئلة  وعي  عىل 
وعىل الجرأة يف توصيف تلك العرثات 
بطبيعة  وكذلك  آخر،  جانب  من 
من  العريب  الروايئ  يحوزه  أْن  ماميكن 
لغرض  شجاع،  موقف  ومن  هامٍش، 
وضع االسئلة يف سياق ماهو وجودي، 
يجعله    وبإتجاه  تاريخي،  هو  مثلام 
وعيا  واكرث  قلقا،  وأكرث  تساؤال،  أكرث 
بتمثالت ما نعيشه، عىل مستوى وعي 
التحوالت والرصاعات، أو عىل مستوى 
العالقة باآلخر، ومبدى مواجهة انعكاس 
وهو  العريب،  االنسان  ازمة  عىل  ذلك 
يعيش محن االستبداد والظلم وصعود 
موجهات الشعبوية، والعنف مبظاهره 

االرهابية، واالصولية.

التجاوز ورسديات املواجهة
الحاجة اىل التجاوز ليست رديفا بَدهيا 
للتغيري، بل هي األقرب اىل املواجهة، 
فاعلة،  “رسديات”  تتطلب  والتي 
خارج  التاريخ  طرد  بالرضورة  التعني 
املعايرة الرسدية، بل اىل تحويل الرسد 
اىل “تاريخ مضاد” أو النظر اىل التاريخ 
بوصفه رسدا، كام يقول هايدن وايت.

عنه  تحّدث  الذي  الفصاحة  فعل  إن 
ابراهيم يرسم مالمح اولية عن هوية 
الرسد، وعن جّدته، يف أن يكون وعيا 
يتسع  ومجاال  النمط،  عن  باالنزياح 
باستكناه  الخاص  الوجودي  السؤال 
مغامرة  لعبة  اىل  وجرّه  العامل، 
اإلنسان الباحث عن وجوده وحريته، 
للرصاعات  وعي  من  ماتعنيه  بكل 
يجعل  ومبا  والتجاوزات،  والتمثالت 
عن  تعبريا  أكرث  الرسدي،  الخطاب 
ذاته، ألنه سيعني توريطا عميقا يدفع 

بالبحث عن الوجود بوصفه بحثا عن 
ليست  لكنها  متخيلة،  رسدية،  هوية 
تصنعها  عوامل  عرب  تحرض  بل  غائبة، 
الشخصيات الروائية، وهي تؤسس لها 
وجودا ليس بعيدا عن االنسان ذاته، إذ 
سيكون االنسان يف هذا السياق يلبس 
قناع املؤرخ، أو الباحث االنرثبولوجي، 
التخيل  لعبة  من  يجعل  قد  والذي 
ذاته،  الواقع  لرسدنة  مجاال  ذاتها 
تلك  النسقية،  عيوبه  عن  والكشف 
أو تصنعها  التاريخ،  التي تترسب من 
يف  كام  واالحتالل  والحرب  السلطة 
رواية محمد حياوي “خان الشابندر” 
ورواية خضري فليح الزيدي يف “عمتي 
زهاوي” ورواية “عذراء سنجار” لوارد 

بدر السامل. 

الفصاحة والسياق

هنا  الفصاحة  داللة  عىل  اإلنحناء 
العام، بل هي  ليست رهينة بسياقها 
النظر  يف  وجّدة  ُمفارق،  وعي  لحظة 
اىل الوظائف الرسدية، حيث ميثل هذه 
الفصاحة )اإلفصاح عن مقتىض الحال، 
والذي هو اإلبانة الفائضة عن املعنى 

املرجعي للخطاب األديب()2(.
ضمن  املصطلح  هذا  إطالق  أّن  كام 
ظرف تاريخي وثقايف استثنايئ اليعني 
مفارقته  مايعني  بقدر  محدوديته، 
ومع  بعينها،  وقائع  مع  التعاطي  يف 
التي  الروائية  النصوص  من  مساحة 
وحقيقية  فاعلة  مامرسة  اىل  تحتاج 
من الحكم النقدي، واىل رؤية واضحة، 
جرأة  وله  واملهنية،  الخربة  امتياز  لها 
اقرتاح  وبالتايل  والتجاوز،  املواجهة 
املُحكِّم  للناقد/  مجاورة  وظيفة 
استرشاف  يف  مسؤوليته  عرب  تتبدى 
أفق آخر للكتابة، والسعي ألن تكون 
يف  أهمية  أكرث  الناقد  هذا  فاعلية 
ترسيم  ويف  التحريض،  ويف  التحفيز، 
التداولية،  االصطالحي  املجال  مالمح 
والكشف  النقدية،  قيمته  وبيان 
الكتابة  يف  الفاضحة  عن)العرثات( 
الرسدية، فبقدر مابات هذه الكشف 
رضوريا والزماً، فإنه يستدعي مراجعة 
والدراك  ذاتها،  الكتابة  لتلك  مهنية 

البنية  الرمزية عىل مستوى  حموالتها 
القيمة  مستوى  عىل  أو  والخطاب، 
مثلام  املضمرة،  ونسقياتها  الثقافية 
إّن  إذ  باللغة،  عميقا  وعي  يستدعي 
اللغة  عىل  )التقوم  الفصاحة  هذه 
حيث  التمثيل،  قوة  عىل  إمنا  بذاتها، 
اللغة نرصا من منظومة أشمل  تكون 

للتمثيل العام()3(. 

املصطلح واألسئلة
بريئا،  سؤاال  ليس  الفصاحة  مصطلح 
ال باملعنى البالغي، وال بفكرة تجديد 
استعامله، ألنه سيثري كثريا من األسئلة، 
عن  اإلبانة  من  لكثريٍ  سيحتاج  مثلام 
وعن  وجّدته،  جودواه  وعن  أغراضه، 
النظرية  يف  التداويل  قبوله  رشعية 
ويف  اللغوية،  املرجعيات  ويف  النقدية 
استعامل مناهجها، لكن ادراك الناقد/ 
بتوصيف  العمدة  والقارىء  املُحكِّم 
فعل  دامئا عىل  رهانا  ريفاتري  سيظل 
التجاوز، وعىل وضع املصطلح واملفهوم 
مع  للتعاطي  قابالً  تاريخي  سياق  يف 
مستوى  عىل  الفعل،  هذا  اجرءات 
مستوى  وعىل  واستعامالته،  فاعليته 
تأصيل دقته العلمية والنقدية، وحتى 

اللغوية والوظيفية.
يقول الدكتور عبد الله ابراهيم: )للرسد 
بتمثيل  القيام  هي:  أساسية،  وظيفة 
والتاريخية  االجتامعية  املرجعيات 
بها،  يتصل  التي  والثقافية  والدينية 
وليس نسخها، إمنا رسم صورة متخيلة 
فهو  عنها،  املضاعف  للتأويل  قابلة 

نظام رمزي يستبطن املرجع()4(.
هذا التأطري يعني لنا تشكيال لطبيعة 
أفق  ترسيم  مقابل  الرسد،  وظائفية 
الوظيفة.  بهذه  القارىء  لعالقة  آخر 
عرب  قامئة  وظيفة  ستكون  فهل 
مهيمنة مايُتحيه التخّيل من رسديات 
ماتثريه  طبيعة  عرب  أم  استيهامية؟ 
بالهوية  عالقة  لها  أسئلة  من  الرواية 
ستكون  وهل  والتاريخ؟  والوعي 
ملرجعيات القارىء الثقافية والتاريخية 
والنفسية أثٌر يف تشكيل هذه العالقة؟

هو  الكاتب،  به  مايقوم  توصيف 
توصيف ما يخّص لقارىء أيضا، وملدى 
املقرتحة،  الفصاحة  فعل  مع  التواصل 

إذ سيضعنا  هذا التوصيف أكرث انحيازا 
يف  القارىء  ولشغف  التلقي،  لنظرية 
أْن يكون حارضا بوصفه قارئا يتجاوز 
يتابع  ضمنيا  قارئا  حتى  أو  النسق، 
تلك..  او  الرواية  تلك  انتاج  فعاليات 
ال  الفصاحة  عبارة  اختيار  أن  كام 
لسانية  مرجعيات  عىل  اإلتكاء  تعني 
فاعلية  بإنها  الكاتب  يربرها  محددة، 
يف )اإلفصاح( بقدر ماتعني- كام أرى- 
اللسانية  الوظيفة  تأهيل  يف  تجاوزا 
مجال  يف  تدخل  تواصلية  وظيفة  اىل 
توسيع  مجال  يف  وحتى  املعرفة، 
ومجاالتها  الرسدية،  التقانات  مديات 
املجرد،  التوضيح  بقصد  ال  التعبريية، 
القامويس  املجال  يف  وارد  هو  مثلام 
للنقدية الرسدية، بوصف أنَّ الفصاحة 
يف  والسالمة  هي)الدقة  مبدلولها 
مجال  يف  تدخل  أيضا  لكنها  اللفظ( 
يف  التعبريية  الحمولة  عن  الكشف 
مايعني  وهذا  النص،  ويف  الجملة 
مجالها  وتطوير  تجديدها،  إمكانية 
اإلجرايئ، عرب نزعها من سياقها البالغي 
القديم، وعرب وضعها إجرائيا يف سياق 
فاعلية  تنشيط  عىل  يقوم  جديد 
بتعبريية  وشحنها  املصطلح،  املفردة/ 
الجديد،  السياق  يف  داللتها  لها  فائقة 
عىل  بقيموتها  فاعليتها  تُرَهن  كام  أو 
اإلبانة،  وقوة  التمثيل  قوة  أساس 
وتوّسع متفصالتها مع تناصات مجاورة 

يف اللساين والتاريخي والسيميايئ..
الفصاحة واللغة..

املصطلح  هذا  وظائفية  يف  التحقق 
ودقته املفهومية تدفع الناقد ملواجهة 
وأن  املُكتسبة،  املعاين  من  قارٍّ  تاريخ 
تاريخيته  من  املصطلح  هذه  تجريد 
مسألة تتطلب جهدا ووعيا وتوصيفا، 
اىل  بالناقد  تصل  نقدية(  و)بالغة 
النقدية-  بالفعالية  وتصل  مبتغاه، 
توضيحها،  املراد  معاينتها  اىل  أيضا-  
وأحسب أنَّ الركون اىل اللفظ بوصفه 
من  األلفاظ  بسالمة  عناية  القديم- 
التأليف-،  وسوء  واإلبهام  اللحن 
ويضع  أضيَق،  اللغة  قامشة  سيجعل 
املهمل  خانة  يف  املُستهلكة  األلفاظ 
املادة  بوصفها  اللغة  لكنَّ  والعاطل، 
ولتحسني  لالرتقاء  قابلية  متلك  الحية 
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السردية الجديدة( جدال

سياقه المفاهيمي، وفي 
سياق تداوليته النقدية

املباين  تلك  هدم  اآلن  تريد  الحكومة  لكن 
لبناء طرق رسيعة ومجمعات سكنية، وهو ما 
يحدث بالفعل يف الكثري من األماكن. االبرايش 
ترفع لواء معارضة تلك الخطط وتحقق نجاًحا 
اصطحاب  بواسطة  مساعيها.  يف  متصاعًدا 
لهم  والسامح  املدينة  سكان  من  زمالءها 
يف  ترشكهم  )الدينية(،  العامرة  قيمة  بتجربة 
ُرمم  املثال،  سبيل  عىل  املباين.  عىل  الحفاظ 
مؤسس  الشافعي،  إدريس  بن  محمد  رضيح 
يعود  الذي  األربعة،  السنية  املذاهب  أحد 
تاريخه إىل ألف عام، كام أُنشئ مركز للزوار 
يُتيح لهم إجراء جوالت إرشادية يف املستقبل.

جائزة املعامر
حصلت مي اإلبرايش عىل إحدى جوائز األمري 
للمعامر  املخصصة  الست  الهولندية  كالوس 
 ،2022 للعام  “إمباكت”  التشكيلية  والفنون 
الثقايف،  الرتاث  مجال  يف  الرائد  “عملها  عن 
نهاية  يف  الرتاث  أن  افرتاض  عىل  والعمل 
املطاف يتعلق بالناس”. كتبت هيئة املحلفني 
أنها “خلقت رسًدا مضاًدا مهاًم لرتكيز اإلدارة 
والتجديد،  الحرضي  التوسع  عىل  الحالية 
وإحساس جديد باألمل والفخر يف املجتمعات 

التي تعمل معها.”
بالنسبة  لالهتامم  مثرية  اإلبرايش  رؤية  وتَُعد 
للبلدان األخرى أيًضا، ففي نهاية املطاف، ما 
زالت أغلب املدن تبحث عن أسلوب معامري 
مينح املواطنني السيطرة عىل بيئتهم املعيشية. 
نتعامل  أن  يجب  التحديد  وجه  عىل  وألننا 

مع املواقف املتطرفة، مثل املناخ الحار، فإننا 
نطور برسعة أساليب جديدة.

إىل  غادرت  املعامرية،  الهندسة  دراسة  بعد 
وتاريخ  اآلثار  علم  يف  تعليمها  ملتابعة  لندن 
السكان  بني  الرابطة  أن  الحظت  وقد  الفن. 
فقدوا  أن  بعد  ضعيفة،  كانت  وتراثهم 
االتجاه  مرص  تتبع  بامللكية.  إحساسهم 
يف  املباين  عىل  الحفاظ  يف  املتمثل  األورويب 
معامريًا  “كائًنا”  باعتبارها  األصلية،  حالتها 
استعادة  من  البد  لذا  بلمسه،  لك  يُسمح  ال 
إعادة  من  استفادوا  إذا  السكان  مع  االتصال 

التطوير اقتصاديًا واجتامعًيا وروحًيا.
 Megawra -“ رشكتها   مهمة  هي  وهذه 
التي   ”Built Environment Collective
بني  خليط  وهي   ،2012 العام  يف  أسستها 
الحكومية،  غري  واملنظمة  املعامرية  الرشكة 
الستة  األشهر  اإلبرايش  بواسطتها  استثمر 
والسلطات  املجتمع  مع  املناقشات  يف  األوىل 
وباستخدام  الرتاث.  يف  واملتخصصني  املحلية 
الوصول  كيفية  اختربت  الحالة،  دراسات 
الخطط  من  الكثري  بشأن  شعبي  إجامع  إىل 

التطويرية.

هندسة القبة
باإلضافة إىل مكتبها ، أنشأت اإلبرايش مساحة 
ميكن  حيث  عمل  وورشة  )شبابية(  ألنشطة 
تستخدم  التطريز.  بأعامل  القيام  للمرأة 
القراءة  األطفال  لتعليم  الرتاث  التعليم حول 
املثال،  سبيل  عىل  أفضل.  بشكل  والحساب 

يدرسون هندسة القبة ونسبة املاء يف الرتبية 
لصنع الجبس الطيني. وبالتعاون مع املجتمع، 

قامت برتميم خمسة مباٍن تاريخية.
لقد أدت األرضار التي لحقت باملباين بسبب 
املياه الجوفية )املترسبة من أنابيب اإلسالة( 
إىل أنشطة جديدة. ونظًرا ألن شبكة األنابيب 
لن يتم إصالحها عىل املدى القصري، فقد قرروا 
جمع املياه املترسبة واستخدامها لري حديقة 
أنشأوها بأنفسهم. باإلضافة إىل ذلك، أنشأوا 
نظاًما لجمع النفايات البيولوجية وتحويلها إىل 
الجديدة.  الخرضاء  املساحات  لتسميد  سامد 
أنّهم يقومون بذلك سوية مع املجتمع الذي 
وكيفية  البستنة  عن  عمل  ورش  له  نظموا 

صنع األسمدة.

مثرة التخطيط
قيمة  األكرث  اليشء  اإلبرايش  مي  تجد 
تراه  الذي  اإليجايب  التغيري  هو  عملها  يف 
برنامجنا  من  فتاتني  “أتذكر  السكان.  لدى 
خجولتني  كانتا  لقد  للمراهقني،  املخصص 
أو  اآلخرين  مع  االندماج  تستطيعا  وال  جًدا 
التعبري عن نفسهام، لكن بعد ثالث سنوات، 
خططهام  عن  الوقت  طوال  تتحدثان  صارتا 
بينام  الشعر،  تكتب  وأحداهام  وأحالمهام، 

تخطط األخرى لتصبح مصممة أزياء.
لقد كان حمل النساء هىل املشاركة يف برنامج 
وذات  الرجال،  من  صعوبة  أكرث  املجموعة 
النسوة  من  مجموعة  إليهم  جاءت  يوم 
وسألنهم عام إذا كان بامكانهم تنظيم دروس 
املرمم  الرضيح  إىل  فأخذوهم  القرآن.  يف 
املبنى  تاريخ  لهّن  رشحوا  حيث  املقربة،  يف 
واملذبح الذي اكتشفوه أثناء التنقيب. فكانت 
التي  املعلومات  كم  من  مندهشات  النسوة 
كّن يجهلنها وأهميتها. وقد كانت تلك تجربة 
مهنتها  بأن  ذكرتها  لإلبرايش  بالنسبة  رائعة 

تدور حول تبادل املعرفة واالحرتام املتبادل.

جوائز إمباكت
 2022 إمباكت  كالوس  األمري  جوائز  ُمنحت 
إىل أيلتون ألفيس السريدا كريناك )الربازيل(، 
البيئي  والناشط  األصليني.  السكان  زعيم 
السيناميئ  واملخرج  والكاتب  والفيلسوف 
والفنان  جوميس.  آالن  الفرنيس  السنغايل 
لتأصيل  يسعى  الذي  الدريس  حسن  املغريب 
والفنان  العامة.  األماكن  يف  النقدي  التفكري 
لويس  اإلنسان  حقوق  عن  املدافع  الكويب 
ميدرانو  ماريا  ألكانتارا.  أوتريو  مانويل 
وناشطة  ومحررة  وشاعرة  كاتبة  )األرجنتني( 
اإلبرايش  ومي  السجينات.  حقوق  مجال  يف 
املجتمعات  )مرص(، مهندسة معامرية ترشك 
وإعادة  وترميمه  الرتاث  عىل  الحفاظ  يف 

توظيفه.

ويف  التعرية،  عىل  القدرة  حيازة  يف  أي  األداء، 
تعبريي  سياق  يف  اللساين  الزيِّ  تشكيل  اعادة 
الفقهي، بل  القياس، ليس مبعناه  نبذ  يقوم عىل 
له  تبتكر  والتي  االستعاملية،  وظائفيته  بتوسيع 
الجملة  يف  حضوره  من  وتجعل  وسياقا،  توصيفا 
الثقافية أكرث تأهيال وسعًة من وجوده يف الجملة 

االتصالية/النحوية املبارشة..
وهذا ماميكن تعالقه مع  التوصيف الذي اقرتحه 
النقدي،  ملشغله  إبراهيم   الله  عبد  الكاتب 
شاركت  التي  الروايات  من  ملجموعة  ولقراءاته 
يف احدى الجوائز العربية، إذ وجد الناقد بوصفه 
ُمحكِّام يف هذه الجائزة، أّن العديد من الروايات 
هذه  متلك  القصرية  القامئة  يف  وضعها  تم  التي 
وتعبريية  رسدية  برؤى  تهجس  وأنها  األهلية، 
مغايرة، وبتقانات لغوية ترتسم اإلبانة، والجّدة، 
يف  التحقق  مبستوى  تكون  أن  عىل  والقدرة 
الخطاب، أو مبستوى ابتكار طرائقية جديدة لها 
مهارات يف الوصف ويف التمثيل، ويف املعالجة، ويف 
تنشيط املخيال الرسدي، ويف اثارة مخيال القارىء 
)الياكوبسنية(  الرسالة  فاعلية  ترسيع  ويف  أيضا، 
اىل قارئها اليومي، أو النسقي، وحتى عىل مستوى 
عرب  وعنارصها  الرواية  مكونات  مع  تعاطيها 
أحداثها وشخصياتها، وعرب متثالتها للزمن واملكان 

الرسديني.

الفصاحة والرواية
اللسانية  املرجعيات  ذات  الفصاحة  ربط 
مجاال  باتت  الرسدي  الحيك  بفضاءات  والشعرية 
مايعني  وهو  املعارصة،  الثقافية  للدراسات 
مقاربة املجال النسقي للرسديات، بوصفه مجاال 
ينفتح عىل املضمر واملسكوت، وكذلك الكثري من 
املجاالت االجتامعية والسياسية وجتى التاريخية، 
الثقافية  بالرسالة  الرواية  عالقة  مايجعل  وهذا 
والتاريخية أكرث اشتباكا، وأكرث تعبريا عن االنهامم 
)الرصاعات  فيها  مبا  بالرصاعات،  مسكون  بعامل 
األهلية( تلك التي تنبش يف الجذور، ويف الهويات، 
املادة  اىل  تحّولت  والتي  والرسائر،  العقد  ويف 
وهو  املقروءة،  الروايات  أغلب  يف  الرئيسية 
ماهو  يتجاوز  سياق  يف  الرواية  متوضع  مايعني 
تأميل، اىل ماهو وجودي، يالمس الذات والجامعة 
والتاريخ والجسد واللذة والوجع والعنف، مثلام 
يالمس قضايا متس أفكار االلتزام واالرادة والحرية 
النسقيات  تستكنه  التي  واملرجعيات  والعنف، 
املُضمرة يف ما هو إنرثبولوجي وسيميولوجي، وهي 
مناطق اشتغال معرفية وعرة، من الصعب لها  أْن 
معالجات  أمام  أو  إنشائية،  لغة  أمام  تسرتخي 
واملسكوت  )املقموع  كشف  عن  بنفسها  تنأى 
يجد  الرسدية(  )الفصاحة  مصطلح  ولعل  عنه(، 
نظريه أيضا  باملصطلح الذي أشار اليه الناقد يف 
سياق مقارباته النقدية بـ)النواة الصلبة(** وهو 
الناقد أفقا نقديا  أيضا مصطلح اجرايئ يقرتح له 
ميلك أهليته وفاعليته يف سياق التعريف بفصاحة 
الرسد وبتقاناته وبِسامٍت تعكس مالمح التجاوز 

يف الرواية العربية الجديدة. 

* جريدة الرياض/ العدد/ 16707 يف 22 مارس/ 2014
)1( )2( )3( )4( املصدر ذاته 

** املصدر ذاته

المعمارية المصرية مي اإلبراشي

أنسنة المعمار وتقديم 
التراث كمنصة للمعاصرة

كريستني هانيام
ترجمة: بزند سليامين 

تقع مقربة القرافة القدمية، املعروفة باسم مدينة املوىت، يف حارضة مدينة القاهرة 
املرصية. تقول مي اإلبرايش، املعامرية املولودة يف القاهرة: “ال أحب هذا االسم”. 
وتوضح: “أنها منطقة حيوية منت بشكل مطرد مع املدينة، حيث بنى الناس أماكن 

معيشة ومساحات للتعليم الديني وسط املقابر األثرية وحولها”.

ه إبراهيم
ّ
عبد الل

فصاحة السرد وحساسية الكتابة 
علي حسن الفواز

 
يعني  ال  ذلك  لكن  العربية،  الرواية  ل”هوية”  خصوصية  عن  الحديث  صعبا  يبدو  قد 
التغايض عن قدرة هذه الرواية يف التعاطي مع اشكالية التاريخ العريب، بوصفه عقدتها 
األكرب، ومع اشكالية الواقع بوصفه فضاء لشكاليات ثانوية، تخّص االيديولوجي والسيايس 

واالجتامعي والجندري والجنيس.
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عندما  اللعينة  اإلنسانية  من  بقي  ماذا 
أشعلنا النار بآخر لوحات فريمري؟

كانت الحرب النووية هي الضيف املدعو 
األبد.  إىل  بعيًدا  البقاء  يتحمل  ال  الذي 
نوح  لها  يسمح  مل  التي  الفرئان  مثل 
بالصعود إىل ظهر السفينة، ولكّنها نجت 

بطريقة أو بأخرى من الطوفان.
التي كنا مختبئني فيها ملدة  تركنا الحفرة 
ألنه  الغرب،  نحو  تلقائًيا  واتّجهنا  يومني. 
من  أكرث  بالنسيان  يذكرنا  يشء  يوجد  ال 

مياه املحيط.
تقدمنا متامسكني بأيٍد مرتجفة إىل األمام، 
فيلم  من  زبيلامن،  فالديسالف  وكان 
عازف البيانو الذي مييش يف العامل املدمر، 
أكرث ما يشبهه صديقي. هل كانت القنبلة 
من  الثاين  األسبوع  يف  الربودة  شديدة 
املاضية  األيّام  جوع  أن  أم  مارس؟  شهر 

هو الذي كان له أثره؟
الحصول  وبدا  بعيًدا،  الشامل  بحر  كان 
عىل الطعام مستحياًل، وكان علينا إشعال 
إىل  دخلنا  الربد.  من  منوت  ال  حتى  النار 

مبنى تطاير سقفه وتهدمت جدرانه. كان 
متحًفا كبريًا عىل ما يبدو، مع لوحة واحدة 
الحائط. صاح صديقي  متبقية عىل  فقط 
أزال  ثم  اللؤلؤ”،  بقرط  الفتاة  “هذه 
عىل  ووضعه  الحائط  من  الفني  العمل 
“لنشعل  وقال:  والعة  وأعطاين  األرض، 

النار فيها. وإال سنموت من الربد”.
راجفة،  بأصابع  منه  القداحة  أخذت 
قلت،  ثم  طويلة،  لفرتة  البكاء  وقاومت 
البرشية  من  سيتبقى  الذي  ما  “حسًنا، 
أشعل  عندما  الكوكب  هذا  عىل  امللعونة 

النار يف آخر أعامل فريمري؟”
قال بحزم: “اللغة”. “ما زلنا نحن االثنني 
مع  نتحدث  طاملا  كذلك؟  أليس  فقط، 
بعضنا البعض، فإن اللغة تبقى حيَّة أيًضا. 
كله؟  وجودنا  جوهر  هي  اللغة  تكن  أمل 
للبرشية  تراث  أمثن  هي  اللغة  أليست 
أرجوك.  السابقة؟  األجيال  عرب  توارثناه 
أشعل الّنار يف اللوحة. وإال فإننا سنموت 

حقا”.
القرط  ذات  الفتاة  وجه  إىل  نظرُت 
إيل  تنظر  أنّها  لو  كام  فشعرت  اللؤلؤي، 
املدان  الرجل  بها  ينظر  التي  بالطريقة 
يدي  من  القداحة  سقطت  الجالد.  إىل 
الباركيه املكسور. اآلن لدي  املخدرة عىل 
كان  هل  أفكاري.  لتنظيم  الوقت  بعض 
صديقي يقول الحقيقة؟ هل كانت اللغة 
حًقا هي أمثن يشء استطاع البرش تقدميه 
لهذا الكوكب يف فرتة وجودهم القصرية؟

الكائن  ُرفع  به  الذي  الفن،  إذن؟  الفن 
األكرث ذكاًء، ليجسد احتكار الله للخليقة، 
قبل أن يدمر كل يشء؟ هل كانت اللغة 
الفنان  به  تربع  عمل  أجمل  من  أهم 
ذنوب  كل  عن  اعتذار  كبادرة  للمستقبل 

أقرانه؟

هذه  أليست  صديقي:  صرب  نفد  لقد 
املناخ  نشطاء  لطخها  التي  أيًضا  اللوحة 
أشخاًصا  يكونوا  مل  أشهر؟  بضعة  منذ 
أليس  ما،  شيًئا  فعلوا  لكّنهم  سيئني، 
رجل.  يا  نظر  وجهة  لديهم  كان  كذلك؟ 
تعال، أرضم الّنار. إنه املساء، ورسعان ما 

سنتجمد من الربد!”.
نووية،  حرب  يف  بأكمله  العامل  ر  ُدمِّ لقد 
وكل ما أريده اآلن هو وعاء من الحساء 

الساخن. 
جلست هناك بجسم يرتجف تثقله أحالم 
اليقظة عن الحساء، ، وبعد فرتة، الحظت 
من  اإللحاح  عن  توقف  قد  صديقي  أن 

أجل الّنار.
متاثيل  أحد  أنه  لو  كام  بدا  إليه.  التفت 
رودان املنحوتة من املرمر، جالس هناك، 
الفتاة  وجه  عىل  مثبتة  امليتة  ونظرته 
يكن  مل  أنه  أعلم  كنت  الؤلؤ.  بقرط 
كنت  أجله.  من  سعيًدا  وكنت  يتنفس، 
يف  اللؤلؤ  بقرط  الفتاة  من  سعادة  أكرث 
مل  صديقي،  وفاة  مع  ألنه  اللحظة،  تلك 
إذا  ما  بشأن  املنطقي  غري  النقاش  يعد 

كانت اللغة أكرث قيمة من الفن.
نظرت إىل الفتاة ثانية ألرى أن ابتسامتها 
وبدأت  ذراعي  تحت  أخذتها  عادت.  قد 
أسري مرة أخرى يف شوارع الهاي املدمرة. 
كان السؤال هو ما إذا كنت أمتلك القوة 
الكافية لرؤية بحر الشامل للمرة األخرية؟ 
رمبا يجعلني الغناء أنىس كم كنت متعًبا.

زمن  منذ  سمعتها  بأغنية  همًسا  ترمنُت 
موطني.  جبال  يف  غنم  راعي  عن  بعيد، 
اللحن.  يصاحب  ناعاًم  صفريًا  وسمعت 
اللؤلؤ.  بقرط  الفتاة  كانت  أنّها  اعتقدت 
تُصّفر  الرياح  أنّها  لكن رسعان ما أدركت 

لتحتفل بنهاية األنواع الرهيبة.

إردال بليس كاتب وصحفي هولندي معارص  
الصحفي  العمود  يكتب  تركية،  خلفية  من 

ويهتم بقضايا البيئة واملناخ.
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altareek althakafi

أردال بلسي
ترجمة: سارة محمدي
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في تداخل السيري والتاريخي

لذة التأمل القرائية.. 
التحليل واستبطان الحكايا

قراءات نـقـديـةقراءات نـقـديـة
الجميلة  االيام  تلك  عن  مخاطبتها  يف  تردده 
الهاربة من قبضتها ومن بني يديه هو ايضا اذ 

مل يعد لهام من تلك االيام سوى التذكر
ابنتها  وبني  بينها  املتمعنة  نظراته  وزع    
ووجدهام ليستا متباعدتني يف العمر..وان االم 
الشباب  حيوية  من  باملزيد  تحتفظ  تزال  ما 
الهارب..وان كانت ضحكتها الطرية ونظراتها 
التي ال تخلو من ذكاء تكفيان لالعتقاد انهام 

شقيقتان ومن ارومة واحدة..
 تلك كانت البداية لالرتباط الحر الذي اسامه 
منفتحة( حرة  وارصار)عالقتنا  قناعة  بكل 
أحد  لها:ال  ذاك..قال  طلبه  وافقت عىل  وقد 
يعلم الغيب ابدا..ال انا وال انت..ونحن لسنا 
عالقتنا  نوع  نقرر  ان  نستطيع  صغارا..أعني 
عندما نعتاد عىل بعضنا..حني نعرف كم نحن 

بحاجة شديدة لبعضينا..( ص39 ـ ص40..
   فالسارد يبني نصه الذي هو حدث تتوافر 
املوضوعي  املستوى  عىل  فنية  معايري  فيه 
النفيس  الهاجس  امتداد  عىل  والذايت 
يف  الزمن  تداعي  من خالل  للمشهد  املشكل 
هو)منط  الذي  الحوار  توظيف  الذاكرة..مع 
التبادل  اساس  عىل  القائم  التواصل  من 
واالستالم(..بشقيه  االرسال  عىل  والتعاقب 
عن  تعرب  بصور  الواقعي  واملوضوعي  الذايت 
مظاهر الرصاع الفكري واالنسجام العاطفي..
املغلق  الفضاء  بني  املنتج  مزاوجة  اىل  اضافة 
تقانة  توظيفه  مع  التضاد  بقصدية  واملفتوح 
تستدعي  التي  التشكيلية  املساحة  التنقيط 

املستهلك)املتلقي( ملأل فراغاته..
  من كل هذا نستنتج ان الرواية كشفت عن 
الجرمية  عامل  وسط  ومعاناته  االنسان  محنة 
بدعم  الظالم  يقودها خفافيش  التي  الذئبية 
لتحطم  ويسعى  سعى  الذي  االحتالل  من 
القيم االنسانية والبنى التحتية..لكن)يوسف 
املنتفض..  الضمني  والراوي  النجار(الرمز 
يقود املوجهة بعد ان)تيقن من وضع سالحه 
تحت طيات ثيابه.. قام بفحص السالح الناري 
وجود  من  االسفل..تأكد  نحو  الهبوط  قبل 
مسدسه  السبطانة..أعاد  داخل  االطالقات 
اىل وضعه ورتب هندامه..أغلق الباب وراءه 
لتحديهام  استجابة  الرجلني  ملالقاة  وهبط 

العنيد..( ص327..
مفتوح  رسدي  نص  االبواب(  عىل  )ذئاب  ـ 
واالشياء.. الحياة  نبض  النهاية..يتنفس 
التشكيل.. وجامل  الرؤية  عمق  بني  سابح 
بواطن  وتجيل  الرسدي  البناء  تنوع  مع 
تيامت  عل  اشتغال  ورصاعاتها..مع  الذات 
مأزوم.. اجتامعي  واقع  من  منتزعة  حكائية 
املكانية  البنية  عىل  السارد  تأكيد  اىل  اضافة 
رؤية  بالتنوع ضمن  املوسوم  للرسد  املؤطرة 
فكرية تحققها شخوصه املنحدرة من رشائح 
اجتامعية متفاوتة يجمعها الضياع الوجودي..
يصوره  الذي  االنساين  الواقع  مواكبة  مع 
غرائبية  صوب  واقعيته  من  تجرده  بلغة 
االفعال  من  مجموعة  عىل  تقوم  ادهاشية 
من  حركية  مشاهد  بتصوير  زمنيا  املتداخلة 
ونفسيات  االحداث  مجريات  متابعة  خالل 
بلسان  االمكنة  غامر  يف  والخوض  الشخوص 
الذي  الغائب  ضمري  العليم..واعتامد  الراوي 
تقديم  يف  الفاعل  والحضور  االقرتاب  اتاح 
الحدث وتسليط الضوء عىل القضايا االنسانية 
عرب مشهدية سيمية تعتمد رسدية بعيدة عن 

الضيابية.
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ّ
إضرام الن

يحقق  الذي  الذايت  الرسد  بني  وما 
والرسد  العليم  الراوي  عوامله 
تفاصيله  يخوض  الذي  املوضوعي 
الراوي  يرشكه  الذي  الضمني  السارد 
الرسدية..)وعليه  العملية  يف  العليم 
يروي  ان  يف  وآخر  بني حني  سنرشكه 
يراه  وما  احداث  من  عاشه  ما  لنا 
هو مناسبا لرسده من حكايات أملت 
يتوقع  وما  وحارضه  ماضيه  يف  به 
االيام..عىل  من  القادم  يف  حدوثه  
االعظم  القسط  نتكفل  سوف  اننا 
كان  ص9..  ـ  ص8  تجاربه..(  من 
املنجز الرسدي)الذئاب عىل االبواب( 
ذهنية  النصية  عوامله  حققت  الذي 
وهو  انامله  نسجتها  متأملة  فكرية 
عىل  اتكأت  التي  تيامته   بني  يسبح 
اساليب حكائية داخل بوتقة واحدة 
املمزوج  بلغة واقعية تحمل خطابها 
تقسيم  اعتمدت  جاملية  بلمسات 
الكثافة  متفاوتة  اجزاء  اىل  االحداث 
التشويق عىل  اضفاء طابع  اجل  من 
النخبة  املبنى الحكايئ..واسهمت دار 
يف نرشها وانتشارها/2018..الشتغال 
احمد خلف  والروايئ  القاص  منتجها 
عىل تيامت حكائية متعددة كان يف 
والبوح  والتاريخ  مقدمتها)السرية 
الذايت..(داخل نسجه الرسدي..ليخلق 
عاملا مليئا باملفارقات املتشابكة التي 
املتصارعة  التناقضات  عىل  تقوم 
واقع  عىل  منفتحة  دينامية  بحركة 
االجتامعية..ابتداء  الرشائح  متعدد 
السيميائية  االيقونة  العنوان  من 

الدال  مستوى  عىل  شكلت  التي 
الثالثة جملة  نسق لغوي بفونيامتها 
برؤية  الوصفية  عىل  دالة  اسمية 
وعيا  املستهلك)املتلقي(  منحت 
ايحائية  طاقة  من  تحمله  مبا  مضافا 
وسرب  النص  عوامل  يف  للولوج  تشده 
ما  اىل  للوصول  واستنطاقه  اغواره 
اىل  املشهدية..اضافة  عوامله  خلف 
انه يركز عىل الهم االجتامعي كمحرك 
داخل  االجتامعي  الواقع  يف  مؤثر 
الوعي  يحدد  والذي  الرسدية  بنيته 

االجتامعي املتمثل بشخصية)يوسف 
الرسد   بؤرة  شكل  النجار(..الذي 
من  االحداث  املتشظي  البانورومي 
السريي  التاريخ  وصاحب  جهة.. 
املكتظ باملفارقات الحياتية من جهة 
الجامعية  اخرى..انطالقا من دراسته 
ومرورا مبشاركاته يف الحروب وانتهاء 
الرتاجيدية  وتداعياته  باالحتالل  
التي آلت اىل فوىض البالد التي كان 
التي  املجنونة  الطائفية  نتائجها  من 
يف  متمثلة  واليابس  االخرض  حرقت 
وتهديده  ابنته  وقتل  بيته  تفجري 
بطال  منه  جعل  هذا  ومراقبته..كل 
وحارضه  ماضيه  يعيش  اشكاليا 
عاش  ان  بعد  لواقعها  رافضة  برؤية 
احيانا   يكرسه  متعددا  مكانيا  اغرتابا 
يونس الغطاس الذي) اليعرف لسانه 
أو  دينية  نزعة  تأخذه  الكذب(و)ال 
تفجري  عن  اخربه  مذهبية(والذي 

بيته:
باالعتداء  انفسهم  عن  لقد كشفوا  ـ 

عىل بيتك..
ـ ولكن ال أظن أن يل اعداء يكرهونني 

اىل درجة االنتقام من أرسيت؟
أمامهم  تبدو  واال  بالصرب  عليك  ـ 
ينتظرون  القوى..انهم  خائر  ضعيفا 
اىل  فيها  تتهالك  التي  اللحظة  تلك 
صدورهم  الحبور  ميأل  يك  االرض 
لحظة  من  حذار  الخاوية..حذار 

االنهيار تلك..
لو  يعلم  بصمت  النظرات  تبادال 
لكان  معه  جرى  ما  للغطاس  حصل 
تحت  االرض  الهب  قد  الرجل 
من  ليس  هم؟  من  ولكن  أقدامهم 
كيفام  االتهام  يلقي  ان  الصحيح 

يخطر له..(ص13..
ذاكرته  باكتناز  فاملنتج)السارد( 
مجموع  هو  الثقايف)الذي  ووعيه 
قرايئ  جهد  من  ذهنه  يف  انصهر  ما 
وبرصي( يركز عىل تفاصيل االحداث 
واملتفاعلة  منها  املتوالدة  واملواقف 
مع الشخصية وتأثريها يف توجيه حركة 

الحدثية..حتى  تيامته  وترابط  النص 
النجار( بطله)يوسف  من  جعل  انه 
خيوط  حولها  تجتمع  مركزية  بؤرة 
النص ومتنح نسيجه وحدة موضوعية 
التعبريي  مبستواها  انفردت  بلغة 
املتدفق وخصوصية الفاظها االيحائية 
التي تعرض افكارا ذات ابعاد نفسية 
وتنقل قيام انسانية..كون اللغة روح 
املعنى باعتبار علامء السيميولوجيا..
باملالمح  مكتظ  النص  ان  عن  فضال 
كاالستباق  والفنية  االسلوبية 
دعمه  اجل  من  والتذكر  واالسرتجاع 
للرسد  مؤطرة  مكانية  بنية  عرب  فنيا 
وموسومة بالتنوع ضمن رؤية فكرية 
الواقع  من  منتزعة  تيامت  تتناول 
انعكست  التي  االجتامعي ورصاعاته 
عىل الشخوص القلقة بحكم رصاعاتها 
النفسية واحساسها باالغرتاب..اضافة 
اىل انفتاح الرسد عىل الكائن االنثوي 
بصفته عنرص تشويق من خالل فعل 
عىل  الجامليات  رصد  مع  الرغبة 
واملعامر  واالسلوب  اللغة  مستوى 
املنبثقة  االصوات  وتعدد  البنايئ 
تضافر  الضامئر..مع  تعدد  نتيجة 
التكوين  من  جزء  لتشكل  الدالالت 
التجربة  من  جزء  هو  الذي  االنساين 

الذاتية..
يتجاهل  ان  وبهدوء  يوسف  )حاول 
سيل الكالم الذي خصت به معارفها 
يقع يف ورطة  لها..لئال  تنكروا  الذين 

من يعرف ومن ال يعرف..
ـ يسعدين ان تضمينني اىل مجموعة 

االصدقاء من ايام الجامعة.
وعيناها  تبتسم  وهي  رأسها  حركت 
تزنه  كانت  لعلها  كثب  عن  تتأمالنه 

من خالل وقفتهام معا اآلن..
تريد  تكن  ومل  منعزال  طالبا  كنت  ـ 

التقرب من..
قاطعها:

ـ انت ايضا كان لك جامعة تنسجمني 
معهم..

ضحكت وقد اسعدتها رصاحته وعدم 

من نصوص الخيال والمستقبل

“الكتابة امتياز نخبوي” 
                         )جيل ويلز(

علوان السلامن
 

النص الرسدي نص فعل متفاعل، ووليد مقومات وعوامل تخيّيلية 
تحقيق  اجل  من  وشخوصه.  الحداثه  الحاضن  نسيجه  تشكل 
املنفعة املنبعثة من عوامله الحاملة من جهة، ولذة التأّمل القرائية 
بالتحليل والتساؤل واستبطان حكايا الشخوص من جهة اخرى. 
مع قدرة عىل مواكبة الواقع املجتمعي الذي يولد فيه ويحاكيه 

بتنوعه ووعيه يف نسج متزن ومالئم ملسرية النص التصاعدية.
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كان  باملخاطر،  املحفوفة  الرحلة  تلك  يف 
الخنازير واألفاعي يف  عليه مواجهة  يتوجب 
والطائرت  األرض،  عىل  وجنود صدام  املياه، 
األمريكية يف السامء، وكل ذلك من أجل أن 

يوصل ذلك الفستان إىل عروسه بأمان.
املواجهة  عىل  أيّام  مرور  بعد  ذلك  حدث 
شاب  أنّه  والعراق.  املتحدة  الواليات  بني 
التي  باملرأة  عراقي متحمس، سيحظى أخريًا 
أحبها بشغف، فيدفعه حبه وشغفه هذا إىل 
اجتياز األهوار الخطرة بزورق صغري. وجهته 
توجد  اإليراين  الجانب  عىل  قرية  النهائية 
يتعاملون  الذين  أصدقائه  من  مجوعة  فيها 
مع البضائع املهربة، الستعارة فستان زفاف. 
وهناك يف القرية البعيدة الغافية عىل حاّفة 
الهور، يعطيه أحد األصدقائه املهربني فستانا 
أثناء  القرية  نساء عّدة يف  ارتدته  سبق وأن 
زفافهّن. يف تلك األثناء، وعندما يعلق الشاب 
قصبتني  عىل  الثمني  الفستان  ذلك  العراقي 
متقاطعتني، يك ال تفسد ثنياته ويفقد بريقه، 
يشتد القصف األمرييك عىل منطقة األهوار، 
إىل  العودة  بعدم  إقناعه  أصدقاؤه  فيحاول 
ميكن،  وال  اندلعت  قد  الحرب  ألن  العراق، 
إقامة حفل زفاف يف ظل  الحوال،  يف جميع 
الرغم  وعىل  لكن  املضطربة.  الظروف  هذه 
من توسالت أصدقائه، يقرر الشاب العراقي 
يف  الثوب  فيعلق  األمر،  كلف  مهام  العودة 

القارب ويغادر دون أن يعرف ماذا يتوقع.
من الفيلم:

من  الكثري  ارتدته  وأن  سبق  الفستان  “هذا 
يناسب  أنه  تعتقد  هل  قريتنا،  يف  النساء 

خطيبتك؟
“نعم سيناسبها. شكرا جزيال لك”

“إذن هيا. إرسع. هناك الكثري من الدوريات 
يف الجوار هذه األيام”

“لقد جازفت اآلن بقدومك يف وضح النهار”
“ ال تقلق عليه. إنه متمرس للغاية وال ميكن 

أرسه بسهولة”

“قل يل، كيف هواألمر عرب الحدود؟”
“يقولون ان الطائرات األمريكية تحلق فوق 
العراق بشكل متكرر وقصفت أغلب املدن”.
“انظر! ال أريد التدخل.. لكن أال تعتقد أنه 

ليس الوقت املناسب للزواج؟”
“أقصد يف حالة الحرب هذه!”

فمتى  حرب،  يف  حرب  كلها  أيّامنا  قضينا 
متى  الزواج،  ميكننا  متى  العيش،  ميكننا 

ميكننا اإلنجاب”
“منذ أن وعينا عىل الدنيا ونحن يف حرب”

“وداعا إذن.. كن حذًرا”
“وداعا يا صديقي. أدع يل”

الدورية العراقية:
“اللعنة..  لقد علق املحرك يف القصب ثانية، 

عىل أحد النزول إىل املاء وتخليصه” 
“ال تقلق، سأصلحه اآلن”

“إنتبه.. يشء يسطع هناك”
“اين تقصد؟”

“هناك. من بني القصب”
“ال أرى شيًئا”

“أششش.. أصمت.. أصمت”
“من هناك؟.. من هناك؟”

“ال تضيعوا وقتنا، ال يشء هناك، فلنذهب.. 
هيا هيا”

الرفيق الصامت )همسافر خموش(
سيناريو وإخراج: إلهام حسني زاده

تصوير: رضا روشان
الصوت: رضا عيل زاده

زاده،  روشان  سلامن  سايك،  توفيق  املمثلون: 
وهاب زرغاين

إنتاج: الهام حسني زاده

يف   1970 العام  يف  زاده  حسني  إلهام  ولدت 
األهواز. تخصصت يف وسائل التواصل االجتامعي 

وحصلت عىل درجة املاجستري.
الصحف  يف  كصحفية  املهنية  حياتها  بدأت 
االجتامعية وأستاذة  القضايا  باحثة يف  اإليرانية، 
من  مجموعة  صنعت  الجامعة.  يف  للصحافة 

األفالم الوثائقية والقصرية.
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الشقيقتان  فرت   ،2015 العام  يف 
الحرب  من  مارديني  وسارة  يرسا 
السورية. بعد رحلة محفوفة  األهلية 
باملخاطر من تركيا إىل اليونان، أعقبتها 
رحلة شاقة عرب البلقان، قبل أن تصل 
عام،  مرور  وبعد  أملانيا.  إىل  األختان 
األلعاب  يف  يرسى  السباحه  شاركت 
الالجئني.  فريق  يف  كعضو  األوملبية 
هذه هي فحوى القصة التي اعتمدتها 
ألنتاج   Netflix نتفليكس  منصة 
 The “السّباحتان”  الجديد  فيلمها 

.Swimmers

تجسيد املحنة
فرت  التي  عاًما(،   20( الحسني  رشا 
هي نفسها من سوريا إىل هولندا مع 
بكت  عرشة،  الحادية  سن  يف  أرستها 

ألنها  ليس  الفيلم.  شاهدت  عندما 
ألنّها شعرت  بل  صعًبا،  األمر  وجدت 
أخريًا بأن هناك من يجسد املحنة التي 
مرت بها أثناء رحلة هروبها من بلدها 
واللجوء إىل بلد بديل. تقول: “عندما 
قصرية،  لفرتة  فقط  هولندا  يف  كنا 
واملسلامت  السوريات  أحدى  كنت 
أسمع  وكنت  مدرستي.  يف  القالئل 
أغلب الوقت تعليقات عنرصية، مثل 
بلدك”.  إىل  “عودي  و  غبية”،  “أنِت 
ألنني مل أتحدث لغتهم. لقد أردت أن 
أكون شقراء بعيون زرقاء مثل األطفال 

اآلخرين، لكنني كنت مختلفة”. 
يعتمد الفيلم الفرنيس “فهيم” 2019 
السّباحتني.  ملوضوعة  مامثلة  مقاربة 
الشاب  الالجئ  قصة  عىل  يركز  إذ 
والذي  بنغالدش  من  القادم  “فهيم” 

اللجوء  عىل  للحصول  بطلب  تقدم 
أنه  تبني  وقد  والده.  مع  فرنسا  يف 
الشطرنج،  لعبة  يف  وعبقرية  معجزة 
ويف النهاية، يصل للعب مع املنتخب 

الفرنيس بهذه اللعبة.

التسامح أم القبول؟
إّن هذه األفالم مفيدة يف املقام األول 
ال  كثريين  هناك  لكن  الالجئني،  لغري 
يزالون ينظرون إىل الالجئني عىل أنهم 
صائدو ثروة، أو عىل العكس من ذلك، 
عىل أنهم مثريون للشفقة. عىل الرغم 
السنوات  يف  تغري  قد  الكثري  أن  من 
والوعي  الفهم  حيث  من  األخرية 
ليس  التسامح  لكن  الالجئني.  مبوقف 
إىل  حاجة  هناك  القبول.  نفسه  هو 
الهجرة  تأثري  بشأن  املعرفة  من  مزيد 

عىل حياة اإلنسان. نأمل أن تهتم هذه 
األنواع من األفالم بهذا األمر.

باسم  املتحدثة  ماس،  هيلام  ترى 
 Save األطفال  حقوق  حامية  منظمة 
the Children، وظيفة أخرى مهمة 
The Swim-  ألفالم مثل “السباحتان”
لألطفال  تقدم  أن  ميكنا   إذ   .mers
الرغم  التفاهم والراحة. عىل  الالجئني 
من أن تأثري األفالم عىل األطفال يعتمد 
أيًضا عىل عوامل شخصية وبيئية عّدة، 
“أين  بحرقة:  وتتسائل  تقول.  كام 
األطفال يف قصص هروبهم، وما مدى 
نضج الجراح؟ هل كان لديهم بالفعل 
مساحة ملعالجة املشاعر األوىل املؤملة 
الدعم؟  يتلقون  هل  تأثريًا؟  األكرث  أو 
وما خطورة أسباب الهروب؟ كل هذه 
عند  الطفل  تؤثر عىل شعور  العوامل 

مشاهدة مثل هذه األفالم”.
ومع ذلك، وفًقا ملا قالته ماس، هناك 
سيخترب  الطفل  أن  يف  يتمثل  خطر 
فحص  ويعيد  إضايف  كمحفز  الفيلم 
شعر  إذا  لكن  السارة.  غري  التجربة 
رؤية  فإن  واألمان،  بالدعم  الطفل 
قصة نجاح مثل هذه ميكن أن متنحه 

يف الواقع األمل يف مستقبل متفائل.

الالجئ اإلستثنايئ
الفيلم  ُعرض  األخرية،  اآلونة  يف 
 Blind أعمى”  “طموح  الوثائقي 
Ambition يف مهرجان IDFA لألفالم 
الوثائقية الذي غطينا جزًءا من أعامله 
يف هذه الصفحة، يف هذا الفيلم تجري 
زميبابوي  من  الجئني  أربعة  متابعة 
أثناء مشاركتهم يف بطولة العامل لتذوق 
النبيذ للمكفوفني، وهي مبثابة األلعاب 
إىل  وبالنظر  النبيذ.  لعامل  األوملبية 
السؤال  أطرح  أراين  املقالة،  موضوعة 
بطريقة مغايرة هنا، وهو، هل سيكون 
قوة  أقل  الوثائقي  الفيلم  هذا  مثل 
األربعة  األبطال  يكن  مل  إذا  تأثريًا  أو 

الجئني؟ 
لديهم  كونهم  شك  أدىن  دون  من 
ماضياً كالجئني وأن هذا متت مناقشته 
يف الفيلم الوثائقي، يثري املشاعر فينا. 
يكون  أن  نتمنى  بأخرى،  أو  بطريقة 
ليس  شخص  من  بقليل  أكرث  الالجئ 
فيلاًم  اآلن  أصبح  لقد  مايض.  لديه 

يبعث عىل الشعور بالسعادة.
لقد كان منتجو فيلم “طموح أعمى” 
الالجئني  دوافع  بشأن  فضوليني 
و“باردون”  “جوزيف”  الزميبابويني 

نسيهم البعد اإلنساني
ُ
جارًيا وت

ّ
لهم البعض ت

ُ
قصص المعاناة الساحقة ت

ضرورات توظيف قصص الالجئين في األفالم ضرورات توظيف قصص الالجئين في األفالم 
نادية بوراس

أصبحت قصص الالجئنيـ  الحقيقيةـ  تتدفق من الشاشات، ويتسابق املخرجون من أجل اسثامر تلك 
القصص يف أعاملهم. لقد أصبحوا عىل نحو متزايد يف مركز الصدارة يف األفالم، السّيام عندما يقرتنون 
بقصة نجاح غري عادية. هل هذا الرتكيز عىل أن تكون الجًئا أمر ملهمم وناجح تجاريًا من جهة، 
ومفيد كموضوعة فنية تدر ربًحا مالًيا وعاطفًيا؟ وهل ال يزال من الرضوري إظهار أن الالجئني هم 

برش وضحايا وأصحاب قصص ملهمة فقط؟

�ضينما خمتلفة�ضينما خمتلفة
محنة العراقيين واإليرانيين في األهوار

فيلم “الرفيق الصامت” فستان 
زفاف ُمهّرب في زمن الحرب

الطريق الثقايف ـ خاص

يف فرتة الغزو األمرييك للعراق، يعرب رجل عراقي مخاضة األهوار ومستعمرات 
القصب، ضمن الحدود الفاصلة بني العراق وإيران، وصواًل إىل إحدى القرى يف 
الجانب اآلخر ليلتقي بأصدقائه اإليرانيني، من أجل أن يستعري منهم فستان 

زفاف لعروسه. 

و“تينايش” و“مارلفني” للمشاركة يف مسابقة 
تذوق النبيذ. لقد أرادوا رواية قصة من شأنها 
الالجئني  حياة  عىل  مختلًفا  ضوًءا  تلقي  أن 
إظهار  وأرادوا  يواجهونها.  التي  والتحديات 

معنى “الوطن” لشخص طُرد من بلده.
من  العديد  عن  الوثائقي  الفيلم  يختلف 
األفالم األخرى، حيث غالًبا ما يكون الرتكيز 
التي يجب  عىل الرحلة نفسها وعىل الحياة 
تجاهل  يتم  ما  غالًبا  ذلك.  بعد  بناؤها 
قبل  حياة  لهم  كانت  الالجئني  أن  حقيقة 
ومصالح.  اجتامعية  وحياة  ومهنة،  الرحلة، 
معينة  مسافة  عىل  املحافظة  علينا  لذلك، 
نعرف  ال  نحن  كل يشء،  بعد  كمشاهدين. 
التي  والعوامل  األشخاص  عن  القليل  سوى 

يقف وراء الالجئ، أي الجئ!
أكرث  يكون  أن  لالجئ  نتمنى  نحن  بالتأكيد 
بقليل من شخص ليس لديه ذلك ماض. لكن 
تصوير  للتحيز عىل  تأكيد  أليس هذا مجرد 
الالجئ الناجح عىل أنه “نادر” و“استثنايئ”؟ 
للكثريين، فإن هذا يعتمد بشدة عىل  وفًقا 
رسد  يف  املستخدم  والنهج  املخرج  رؤية 

القصة.
الوثائقي “طموح أعمى”، ميكنك  الفيلم  يف 
أن ترى أن أحد مدريب تذوق النبيذ حريص 
إنه  اإلعالم.  وسائل  انتباه  جذب  عىل  جًدا 
يستغل حقيقة أنهم الجئني وأنهم يف دائرة 

الضوء. 
رأوا هذا  قد  األفالم  يكون صانعو  أن  يجب 
أيًضا، وال يرتكون الحكم للمشاهدين الذين 
تجذبهم قصص النجاح ألنّها متاحة للمشاركة. 
كام أن التأكيد عىل يشء ما ال يجب أن يكون 
شيًئا سلبًيا. طاملا تُرك املشاهد يفكر يف األمر، 

وطاملا أن الالجئ يستفيد منه أيًضا. ويظل 
ما  وكل  وطموحاته  بدوافعه  مهاًم  اإلنسان 
خياًرا  ليس  الجًئا  تكون  وأن  إنسانًا.  يجعله 

طبيعًيا، بل استثناء.

انقذوا الناجني
إنقاذ  منظمة  ترتدد  املثال،  سبيل  وعىل 
أنهم  عىل  األطفال  تصنيف  يف  الطفولة 
“الجئني”. وتفضل الحديث عن “األشخاص 
فيلم  ويف  استثنائية”.  خلفية  لديهم  الذين 
 Save the الناجني”  “أحموا  األخري  حملتها 
Survivors، ال تريد املنظمة تصوير األطفال 
كأطفال  ولكن  ضحايا،  أنهم  عىل  الالجئني 
متكنوا من النجاة من املواقف الصعبة التي 
هذا  آخرين.  أشخاص  مبساعدة  بها  مروا 
مثل  أفالم  يف  املرسومة  الصورة  مع  يتوافق 
الناجني”،  أحموا  فيلم  يف  أعمى”.  “طموح 
يتابع املشاهد الرحلة البطولية لفتاة اضطرت 

إىل الفرار من بلدها مع شقيقها.
من  العديد  سألنا  “لقد  ماس:  هيلام  تقول 
األطفال عن رأيهم يف إنقاذ الناجي. فوجدوا 
سألنا  لبنان،  يف  واقعي.  ولكنه  مؤملًا  األمر 
أيًضا عدًدا من األطفال الذين فروا من البالد 
مؤخًرا عن رأيهم يف األمر. قال أحدهم وكان 
من  يهربون  “إنهم  املراهقة:  اعتاب  عىل 

القدر، لكن األسوأ مل يأت بعد”.
األطفال  الالجئني  من  للكثري  وبالنسبة 
أساس  بشكل  يتعلق  األمر  فأن  والشباب، 
لكن  تليها،  التي  الجديدة  والحياة  بالرحلة 
كيفية  مع  يتعامل  الناجني”  “أحموا  فيلم 
الذي يصاحبه. هذا هو  حدوث ذلك واألمل 

التمثيل الذي كنت أبحث عنه  يف الواقع.

يظل اإلنسان مهًما بدوافعه وطموحاته وكل ما يجعله 
ا ليس خياًرا طبيعًيا، بل استثناء. 

ً
ا. وأن تكون الجئ

ً
إنسان

وغالًبا ما يتم تجاهل حقيقة أن الالجئين كانت لهم حياة 
قبل الرحلة، ومهنة، وحياة اجتماعية ومصالح

لقطة من فيلم “السباحتان”.

إلهام حسني زادة
لقطة من الفيلم الوثائقي “طموح اعمى”.
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شادي الزريبي

الخط يتاميل بني رضبات الفرشاة حتى يخضع إلرادة الفنان التشكييل، وهو يداعب لوحته ويراهن 
عىل خياله الفّياض... التشكييل هذا اإلنسان املُنصت لألمل والحامل باألمل والالهث وراء الجديد وغري 
املألوف. هذا الخالّق الفاعل يف النفوس واملؤثر يف الحياة. حني تنظر إىل لوحة تشكيلية ترتاءى أمامك 
الرموز واألخيلة والتأويالت واالنفعاالت. آهات وصمت ُمحرّي ورمبا ضوضاء صاخبة وهمس خافت 
ورصاخ عال. مشاهد وألوان وظالل وبدايات ونهايات، كلها تظهر يف هذه اللوحة أو تلك حسب مزاج 

الفنان ورؤاه ومعتقداته وخلفياته وثقافته ونظرته إىل املستقبل. 

الفن التشكيلي التونسيالفن التشكيلي التونسي

ليس للجمال وجود خارج ليس للجمال وجود خارج 
منطقة الرؤية الخالقةمنطقة الرؤية الخالقة

ت�ضكيلت�ضكيل
13

altareek althakafi
12

مظاهره،  كل  يف  الجامل  يعشق  كلنا 
الخطوط  مع  يتفاعل  وجميعنا 
واإلبداع حني تكتمل اللوحة فتستوي 
الروح  فيها  وتدّب  الناظر  أمام 
الناظر  إىل  لتزّف  موتها  بعد  فتنهض 
اإلنسان  يفهمها  قلاّم  ومرسّة  بهجة 
حلقت  الثقايف”  “الطريق  العادّي... 
مع مجموعة من الفنانني التشكيليني 
التونسيني لتنصت إىل أحالمهم وتنقل 
بالحارض  وشعورهم  أحاسيسهم 
النظرات  بعض  معهم  مسترشفة 
الوردية... إىل األمام وإىل املستقبل... 
كيف سيكون يا ترى املشهد التشكييل 
الصعوبات  أهم  هي  وما  التونيس؟ 
ذاك؟  أو  الفنان  هذا  يجدها  التي 
تجدونها  وغريها  املواضيع  هذه  كل 
الفن  واقع  حول  التحقيق  هذا  يف 
التشكييل يف تونس، آفاقه وصعوباته.

التشكيلي د. خليل قويعة: 

رؤية الفنان هي ما يؤسس 
في األشياء بعدها الجمالي

هي  تونس  يف  التشكيلّية  الفنون 
منذ  الّتحديث  لحركة  رشعّي  امتداد 
امتداد  العرشين وكذلك  القرن  بداية 

يف  القديم  الِحريف  للرتاث  رشعّي 
مجاالت الفنون الّرومانّية والقرطاجّية 
ومن  اإلسالمّية.  والعربّية  والرببريّة 
لتونس  الفسيفساء، حيث  نذكر  ذلك 
الفسيفسائّية  القطع  من  رصيد  أكرب 
الّنسيج  فّن  أيضا  ونذكر  العامل،  يف 
الرببري وفن املعامر العريب اإلسالمي 
وفنون الخط والزخرفة، دون أن ننىس 
انترشت  التي  الزّجاجّية  األرسومات 
الّتاسع  القرن  من  الثاين  الّنصف  منذ 

عرش إىل أواسط القرن العرشين. 
التونسيون  الفنانون  هم  وعديدون 
املعركة،  هذه  مثل  خاضوا  الذين 
معركة البحث الدؤوب من أجل تحرير 
الشكل الفني من مرجعياتها الحكائية 
يف  واملشاركة  املتوارثة  والتمثيلية 
تحّوالت الثقافة التشكيلية. إذ ما من 
شك أن رؤية الفنان هي ما يؤسس يف 
األشياء بعدها الجاميل وليس للجميل 
منطقة  خارج  ذاته  حد  يف  وجود 
من  هو  فالفنان  الخالقة.  الرؤية 
ويؤسس  جامليته  اليشء  يف  يكتشف 
فيه موضوعا ملتعة فنية ممكنة يظّل 

يلهث وراءها طوال حياته.
كبريتني  لوحتني  نلحظ  أن  بنا  حرّي 
الفنون  مشهد  يف  مهاّم  حيزا  يحتالن 
لوحة  وهام  بتونس  التشكيلّية 
“املدينة” ولوحة “العالمة الرمزيّة”... 
خالل  من  راهنوا  قد  الفنانون  وكان 
هذين اللوحتني عىل التفعيل اإلبداعي 
التوجه  لهذا  يتسّنى  ولن  للرتاث... 
التفعييل أن يتحّقق دون متثل أشكال 
األنا  ثنايا  يف  وهضمه  داخليا  الرتاث 
الذاتية للفنان... وهو أن يصبح الهّم 
حدايث  هاجس  إلثارة  منطلقا  الرتايث 
الذات  حاالت  من  وحالة  متوثب 
الرمزية  املنظومات  داخل  تهيم  التي 
املوروثة وتعيد إنتاجها استيهامّيا من 

داخل املناطق الالّمغزوة للّذات، قبل 
الشكل  بهذا  وجامليا.  فنيا  إنشائها 
جامعّية  مادة  بوصفه  للرتاث  يتسّنى 
أثناء  يكون  أن  وسوسيو-ثقافية، 
مقّومات  أحد  اإلبداعّية،  العملّية 

الحقل الذايت املتفرّد للفّنان.
لدى  أصبحت  قد  “املدينة”  ولكن 
سوق  إغراءات  من  إغراء  الكثريين 
يسكن  وهاجسا  والتزويق،  الفّن 
يف  مخياله  سيولة  يرتّب  الفنان، 
متاهات من األنهج واألزّقة التي يحيل 
بعضها إىل بعض ثّم يحّددها بجدران 
سميكة وذلك عوض أن تكون املدينة 
فضاء نسكنه ونهندسه باستمرار. فهل 
ستجد اللعبة التشكيلية حلها املنشود 
لقامشة  الثقافية  املنظومة  داخل 

العالمات والرّموز؟ 
أجل، لنا يف تونس العديد من الفنانني 
الرّمزي  الرتاث  مع  تعاملوا  الذي 
وعملوا عىل تفعيله إبداعيا وأدرجوه 

الخاّصة  األسلوبّية  الزمنّية  داخل 
اإلبداعية.  للعملّية  الذاتية  بالظروف 
االشتغال  هذا  انفتح  وبالتوازي، 
التشكييل عىل ما هو عجائبي وحكايئ 
يف املدونة الرمزية وهو مسار طبيعي 
نظرا لوحدة البيئة املخيالية واملرجعية 
جذورها  ومتاهي  الثقافة  لشجرة 

الرمزية مع تفرعاتها الحكائّية.
إىل  يتحّول  فني  عمل  من  كم  ولكن 
تصويرة  مبثابة  ويصبح  رسديّة  شاشة 
الذاكرة  تراكامت  تعكس  سياحية 
املدّونات  إىل  الفنية  الرؤية  وتشّد 
األسطورة  بسحر  املشحونة  الرمزية 
ما  إىل  الفّن  يركن  وهنا  الشفوية. 
والقاموس  البرصيّة  الرؤية  من  ليس 
التشكييل يف يشء ويظل الشكل الفّني 

أسريا للمعاين أو الرمز الجاهز.

لوحة  رسم  من  بد  ال  كان  وهكذا، 
بد  ال  وكان  املشهد،  بها  يزدهر  ثالثة 
راهنية  يواكب  آخر  تيار  نشوء  من 
وتحوالتها  العامل  يف  الفّن  حركات 
صناعة  يف  يشارك  الوقت  نفس  ويف 
الفّني  للنشاط  الثقافية  الصريورة 
القادمة  آفاقها  ويسترشف  التونيس 
“التشكيل  لوحة  مدار  هو  ذلك 
وهو   )Plasticisme pur( الخالص” 
التجارب  عديد  عليه  راهنت  ما  عني 

الفنية التونسية.
ولقد وردت املشاركات يف رسم هذه 
األسلويب  التنوع  من  الكربى  اللوحة 
يصعب  بحيث  التقني  واالختالف 
عىل  رابط...  رسي  خيط  عىل  العثور 
التنّوع  هذا  مثل  إن  القول  ميكن  أنّه 
واملغامرة  البحث  هاجس  يعكس 

املبدعني  من  العديد  لدى  واالختالف 
إثراء  يف  كبري  حّد  إىل  ساهموا  الذين 
يف  األقل  عىل  التشكييل  املشهد 

السنوات العرش األخرية.
بامتياز،  الثالثة متثل  اللوحة  إّن هذه 
النشاط  واجهات  من  ثريّة  واجهة 
الفنان  قدرة  وتعكس  بالبالد  الفني 
تاريخ  تطّورات  مواكبة  عىل  التونيس 
ذلك من  العامل وغري  الراهن يف  الفّن 
تطوير  أجل  من  الكربى،  الرهانات 
الخطاب الجاميل يف الساحة التونسية.
استرشايف  فّن  إىل  حاجتنا  وبقدر 
اإلبداعية  الثقافة  تحّوالت  يواكب 
الجاملية  الرؤية  صناعة  يف  ويساهم 
تطلعات  تجسيد  ويشارك يف  القادمة 
والخري  الحق  قيم  إىل  اإلنسان 
تعميم  إىل  حاجتنا  بقدر  والجامل، 
والتشكيلية  عامة  الجاملية  الثقافة 
التظاهرات  وتساهم  خاصة،  بصفة 
هذه  تحقيق  يف  كبري  حّد  إىل  الفنية 
يومي  فعل  هي  إذ  الثقافية،  الحاجة 
ويستفز  البحث  هاجس  يثري  مستمر 
من  الجاملية  تطلعاته  اإلنسان  يف 
أجل حيويّة الحياة وطبيعية الطبيعة 

ومدنّية املدينة.
الفنية،  التظاهرات  عن  وفضال 
تنشيط  إىل  ملّحة  الحاجة  تبقى 
قطاع  تخص  قضايا  يف  التفكري  دوائر 
ذلك  بتونس. ومن  التشكيلية  الفنون 
معادل  بوصفها  الفني  النقد  قضّية 
اإلبداعي،  للنشاط  مرشوط  جديل 
العمل  الفّن و”ترويج”  وقضية سوق 
املفاهيمية  األدوات  التشكييل ووضع 
العالقة  بتوضيح  الكفيلة  والنظرية 
بني اإلبداعات التشكيلية واملنتوجات 
نغفل  أن  دون  والحرفّية..  االبتكارية 
عن رضورة ترشيك الفنانني يف صياغة 

البيئة الحّية وواجهات املدن.
تاريخ  أن  عىل  نؤكد  أن  يفوتنا  وال 
يستأهل  التونيس  التشكييل  النشاط 
فتح متحف وطني يشهد عىل مساراته 
والباحثني  للفّنانني  مرجعا  وميّثل 
ووجهة  والطلبة  واملؤرخني  والنقاد 

ويجعل  الفنون،  وأحّباء  للسّياح 
رصيد الدولة من األعامل الفنية جلّيا 
ميكن  كام  الرشائح...  كل  متناول  ويف 
للمتحف أن يساهم يف توسيع دائرة 

جمهور الفنون التشكيلية بتونس.
بل من شأن املتحف أن يخدم العمل 
عملّية  خالل  من  يؤّهله  بأن  الفّني 
يتجّدد  تواصلّية  لخوض دورة  العرض 
من خاللها باستمرار ويحيى يف الزمن 
للعمل  يتسّنى  مثّة،  ومن  التاريخي. 
الفّني أن يكون مستندا للضمري الثقايف 
ومساهام يف خلق ما تحتاجه الصريورة 
وال  ومعان...  قيم  من  االجتامعّية 
الثقافّية  الّسياسات  مراجعة  من  بّد 
ثراء  ملواكبة  الترشيعّية  والرتسانة 
الفّنانني  لدى  اإلبداعية  الّتجارب 
شهدتها  التي  والّتطّورات  الّتونسّيني 

منجزاتهم يف هذا املجال.
النشاط  تاريخ  فأّن  املحصلة،  ويف 
فتح  يستأهل  التونيس  التشكييل 
مساراته  عىل  يشهد  وطني  متحف 
والباحثني  للفنانني  مرجعا  وميثل 
ووجهة  والطلبة  واملؤرخني  والنقاد 

للسياح وأحباء الفنون

التشكيلية هاجر ريدان: 

ال نجد صدى لهذا الفن 
عند عامة الناس

التونيس  التشكييل  الفن  بدايات  إن 
فهو  عرش  التاسع  القرن  إىل  تعود 
املخرون  رغم  حديث  فن  إذن 
واإلسالمية  العربية  للحضارة  القديم 
التحليل  حول  جدل  من  رافقه  وما 
والتحريم ورغم انحساره  يف مجاالت 
محددة ال تتجاوز املنمنامت واستثامر 
جاملية  أبعاد  عن  بحثا  العريب  الخط 
االنتصار  وهو  لهدف  وتحقيقا  فنية 

للنص املقّدس .

ومل تأت حركة الفن التشكييل التونيس 
يف  واألدبية  الفنية  الحركات  وكذلك 
عىل  االنفتاح  بعد  إال  العريب  العامل 
من  االنفتاح  هذا  أحدثه  وما  الغرب 
صدمات قبل االستعامر وأثنائه. ورغم 
التشكييل  الفن  استطاع  سّنه  حداثة 
متعددة  تجارب  يراكم  أن  التونيس 
انطالقا من تجربة مدرسة تونس وقد 
واملنظامت  الثقافة  انخرطت مؤسسة 
غري الحكومية بعد االستقالل يف بلورة 

خالل  من  الفن  لهذا  تجديدية  رؤية 
فتح  عىل  والتشجيع  القوانني  وضع 
وإدراج  للغرض  املخصصة  الفضاءات 
املدرسة  يف  كامدة  التشكييل  الفن 
غري  اآلن  أصبح  ذلك   كل  العمومية 

كاف  ولنقل تجاوزه  الزمن .
أو  املتفرقة جامعية  املحاوالت  ورغم 
إىل  تسعى  والتي  الثورة  بعد  فردية 
جعل الفن متاحا للجميع فإن ذلك مل 
بالفنون  الفن -مقارنة  بقاء هذا  مينع 
األخرى- األكرث تهميشا، وذلك للعديد 

من األسباب، وهي:
معينة  فئة  يف  دامئا  النحساره  أوال 
جسورا  لها  تجد  ال  محددة  ونخبة 

املختلفة.  املجتمع  برشائح  تربطها 
الفعيل  باالنخراط  مطالب  فالفنان 
يف  واألطفال  الشباب  بني  والعميل 
مختلف املؤسسات الرتبوية والثقافية.
ثانيا ال نجد برامج تلفزيونية وال إذاعية 
مشاغل  تذيع  ومتخصصة  متواصلة 
هذا الفن وتعرّف بالفنانني والفنانات 
ينقلون  متخصصني  إعالميني  نجد  وال 
التشكيلية  واملعارض  التظاهرات 
لهذا  صدى  نجد  ال  وبالتايل  بحرفية. 
الفن عند عامة الناس هذا الذي من 
تشكيلية  فنية  ثقافة  يدعم  أن  شأنه 
تحتاجها املجتمعات التي تروم البناء 

والتطور.
القطاع هي  تنظم  التي  القوانني  ثالثا 
التشكيلية  الحركة  لتطور  أكرث معرقل 
فنحن  وبالية  مجحفة  قوانني  فهي 
تقوم  واضحة  اسرتاتيجية  إىل  نحتاج 
ظل  يف  والتحيني  املراجعة  عىل 
الوسائل  وتطور  العرص  تغيريات 
التكنولوجية. من بني هذه القوانني ما 
يتعلّق بإحداث أروقة لعرض األعامل 
الفنية ومنها ما يتعلق بحقوق الفنان 
وخاصة حقه يف نقل أعامله إىل الخارج 
الدولية  التظاهرات  يف  للمشاركة 
من  الدعم  يف  حقه  وأيضا  والعاملية. 
العيش  يستطيع  حتى  الدولة  طرف 
يلجأ إىل مورد رزق آخر  من فنه وال 

يلهيه عن اإلبداع.
مادة  تدريس  برامج  مراجعة  رابعا 
اإلعدادي  يف  التشكيلية  الرتبية 
والثانوي وحتى الجامعي نظرا إىل ملا 
للمنظومة  انهيار واضح   نالحظه من 
التي مل تعد قادرة عىل تكوين املرشفني 
وبالتايل غري قادرة عىل ترسيخ ثقافة 
الطالب وهذا ما يعّمق  تشكيلية بني 
الهّوة بينهم وبني الفنان بشكل عام .

حتى  عليه  االشتغال  يجب  ما  هذا 
ألنها  عموما  والثقافة  بالفن  ننهض 
املجتمع  لتطوير  األوحد  املدخل 
عامل  يف  اإلنسان  إنسانية  وتحقيق 

متغرّي عىل الدوام .

الفنان هو من يكتشف في الشيء جماليته ويؤسس فيه 
موضوعا لمتعة فنية ممكنة يظل يلهث وراءها طوال حياته

على الفنان المشاركة في المعارض والمتاحف العالمية، 
وهذا ما يثري تجربته الشخصية ويعّرف بالفن التشكيلي

الفنان حمدة دنيدن مع احد أعامله.

الفنانة هاجر زيدان.                               آمال الزعيم.                                          

من اعامل الفنانة آمال الزعيم.                                      من اعامل التشكيلية سنية السوييس.                                       الفنانة سنية السوييس.                                      

من اعامل الفنانة هاجر زيدان.                                       الفنان إبراهيم العزايب مع أحد اعامله الفنية.                                      
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إبراهيم العزابي: 

قطاع الفنون الجميلة كان 
من أنجح القطاعات الثقافية

منذ  التشكيلّية  الفنية  الحركة 
منّوا  عرفت  اليوم  إىل  الستينات 
الستينات  فرتة  كانت  فقد  تدريجّيا، 
الحقيقّي،  املنطلق  املايض  القرن  من 
حيث تكّونت مجموعات فنّية تحمل 
للمامرسة  جديدة  وتصّورات  رؤى 
املجموعات:  هذه  بني  من  الفنّية، 
ومجموعة  “السبعة”  مجموعة 
أصحابها  وجد  وقد  “العرشة”، 
الذي  الرّواد  جيل  من  مضايقات 
الفنّية إىل حدود  الساحة  هيمن عىل 

السبعينات.
الذي  التطّور  نفهم  أن  ميكن  ال 
يف  التشكيلية  الفنّية  الحركة  عرفته 
التعليم  إىل  الرجوع  دون  تونس 
الجميلة  الفنون  ومدرسة  الفّني، 
بالذات، والتي تحّولت يف سنة 1973 
للفنون  التكنولوجي  “املعهد  إىل 
حيث  بتونس”،  واملعامر  والهندسة 
حديثة،  تعليم  مناهج  إرساء  وقع 
يف  املعهد  خّريجو  التحق  أن  فكان 
منتصف السبعينات بباريس ملواصلة 
رجعوا  ثم  هناك،  العايل  تعليمهم 
األجيال  وتكوين  باملعهد  للتدريس 
التحقوا  الذين  الطلبة  من  الجديدة 
الرتبية  لتدريس  الثانوية  باملعاهد 
أربعة  تأسيس  وبعد  ثّم  الفنّية. 
بكامل  والحرف  للفنون  معهدا  عرش 
التسعينات،  يف  التونسية  الجمهورية 
وراج يف ذلك الوقت أّن قطاع الفنون 
القطاعات  أنجح  من  كان  الجميلة 
الثقافية، وقد ارتقى مستوى الرسامني 
إىل األحسن وبرزت بالتايل العديد من 
حتى  وخارجها،  تونس  يف  الرسامات 
التشكيليني  الفنانني  عدد  فيها  فاق 
عاّما  أمينا  كنت  وحني  األلف.  اليوم 
التحاد الفنانني التشكيليني سنة 1987 
فيهم  مبا  فنانا  ستون  عددهم  كان 

أعضاء مدرسة تونس.
جمعيات  تأسست   2011 ثورة  بعد 
التشكيليني  للفنانني  ونقابة  جديدة 
كان  وقد  وتنافسا.  حركية  أدخل  ماّم 
التشكيلية  للفنون  التونسية  للرابطة 
وحّثهم  الفنانني  توعية  يف  مهّم  دور 
عىل املطالبة بحقوقهم، وكان هذا من 
األوىل  الندوة  علمّية،  ندوات  خالل 
بسوسة،   2011 نوفمرب  يف  التأمت 
تأسيس  برضورة  تنادي  وكانت 
الندوات،  تتالت  ثّم  فنّية،  سوق 
والتي   ،  2015 سنة  أهّمها  ولعّل 
والترشيع  “التأسيس  عنوان  حملت 
من  ورقات  التشكيلية:  الفنون  يف 
املستقبل”، وجاء يف ورقة هذه  اجل 
لتأصيل  ملّحة  الحاجة  “إّن  الندوة: 
قطاع اإلبداع التشكييل واملساهمة يف 
لتأكيد  وذلك  املالمئة،  املنزلة  تنزيله 
التنمية  مسار  داخل  الفاعل  الوجود 
الفنان  بالبالد...  الثقافية واالقتصادية 
هو عنرص فاعل يف هذا املسار وأحد 

إدماج  حلمنا  كان  لقد  مقّوماته”. 
لكن  االقتصادية  الدورة  يف  الفّن 
جهودنا ذهبت مع الريح ، ولكن ذلك 
من  الرسامني  من  مجموعة  مينع  مل 
مواصلة مامرستهم للفعل اإلبداعي. 

تول  ومل  اإلرشاف  وزارة  تستجب  ومل 
وهذا  الندوات،  لهذه  اعتبار  أّي 
يف  االستمرار  من  الفنانني  مينع  مل 
االحتجاج ويف مامرسة فّنهم، والنّقاد 
الفنيون الباحثون الذين ظلوا لسنوات 
طويلة يناضلون لتوعية الفنانني، وقد 
املستويني  عىل  التألق  إىل  توّصلوا 
األخرية،  السنوات  يف  والدويل  العريب 
بني  من  أذكر   ،2022 سنة  وخصوصا 
هؤالء الفنان والناقد الفني والباحث 
الباحث  والفنان  قويعة  خليل  د. 

والناقد الفني سامي بن عامر.

حمدة دنيدن: 

قطاع يسير نحو المجهول 
وبال طرق للتطوير

التشكييل  الفن  مشاكل  تفاقمت  لقد 
أسباب  لعّدة  منظوري  يف  التونيس 
سلطة  مع  الحوار  غياب  أهمها:  لعّل 
بهذا  النهوض  أردنا  وإذا  اإلرشاف، 
القطاع الحيوي ملا يحمله من مشاكل 
عّدة لعّل أبرزها تفرّد سلطة اإلرشاف 
يف  النظر  إعادة  وجب  لذلك  بالقرار، 
روتينية  تعّد  التي  املعتمدة  السياسة 
وإدارية إلسكات األفواه، مع وجوب 
صندوق  تسيري  سبل  يف  النظر  إعادة 
النهوض بالقطاع الثقايف والذي أصبح 
قبل  من  فاحشا  استغالال  يستغّل 
خالله  من  تحقيق  تريد  مجموعة 
مصالح شخصية دون االهتامم بجانب 
ويف  أخرى،  جهة  ومن  املردودية. 
املهرجانات  كرثت  لقد  السياق،  ذات 
الجانب  مراعاة  دون  التشكيلية، 

ترصف  والتي  والكيفي،  اإلبداعي 
أّن  أعتقد  وأنا  ضخمة،  أمواال  ألجلها 
هذه السياسة فاشلة، وهي لن تؤّدي 
بهذا  للنهوض  املرجوة  الغايات  إىل 

القطاع الهاّم.
امليدان كان أفضل  أعتقد أن هذا  أنا 
حاال وأرقى يف السنوات املاضية، وهو 
يسري نحو املجهول يف ظل املشاحنات 
إىل تطّفل  باإلضافة  واملحسوبية، هذا 
أنا  لهذا  امليدان،  هذا  عىل  البعض 
ومطّول  مستقّل  حوار  بإجراء  أطلب 
أن  يجب  الخاّص  رأيي  ويف  ونزيه، 
تقوم ثورة ثقافية بعيدا عن النزاعات 
السياسية الجوفاء، ورمبا حينها ميكننا 
الفّن  لقطاع  تطور  عن  الحديث 

التشكييل. 
تصنيفات  هناك  أّن  بالذكر  والجدير 
بها،  تحيط  أن  يصعب  للفنون  عّدة 
النهائية كام وصلت  لكنها يف صورتها 
إلينا يف القرن العرشين تقوم كام يقال 

عىل ثالثة افرتاضات أساسية: 
1( أن هناك منظومة محددة للفنون 

جمعاء.
2( أن هناك تفرقة واجبة بني الفنون 

والحرف والعلوم.
تبحث  بأنها  تتميز  الفنون  أن   )3
إليه،  تصل  أن  وتحاول  الجامل،  عن 
األنظمة  كل  عىل  يشتمل  الفّن  وأّن 
الشعر  مثل:  اإلبداعية  املجاالت  أو 
والدراما واملوسيقى والفنون البرصية، 
كّل  عىل  األخرية  هذه  وتشتمل 
إىل  تسعى  التي  اإلبداعية  النشاطات 
خالل  من  كانت  أيّا  رسالتها  توصيل 

مخاطبة أشكال فنية أساسا.
كام أنّه ميكن تقسيم الفنون البرصية 
إىل ثالث فئات رئيسية هي: التصوير 
ميكن  وبالطبع  والعامرة،  والنحت 
تقسيم كل فئة من الفئات األخرية إىل 

أنواع فرعية أكرث تحديدا.

الثابتة  القيمة  األسلوب  أّن  أعترب  أنا 
األسلوب  دون  عامة  وبصفة  للفنان 
دون  الفّني  اإلنتاج  يُعترب  الشخيص 

ُهوية ال قيمة له.
قي الرتاث اللغوي العريب تُطلق كلمة 
عىل  امتّد  إذا  الطريق  عىل  األسلوب 
استقامة واحدةـ فكّل طريق ممتّد هو 
كتابه  الزبيدي غي  يشري  أسلوب كام 
الزمخرشي  ويقول  العروس”،  “تاج 
“سلكت  البالغة”،  “أساس  أثره  يف 
أسلوب فالن أي طريقته”، ومن هنا 
من  للسطر  العرب  تسمية  جاءت 
النظام  إال  األسلوب  “ليس  النخيل، 
يف  فكره  املرء  يضع  اللذين  والحركة 
وضّيقهام  قّيدهام  ما  فإذا  إطارهام، 
فسوف يكون األسلوب معلّقا ومتوترا 
تتواىل  تركهام  ما  وإذا  ومقتضبا، 
إال  حركتهام يف هدوء وال يلحق بهام 
يكون  فسوف  الصلة  وثيق  كان  ما 

األسلوب سهال ومسرتسال”.

آمال زعيم: 

غياب الستراتيجية 
للنهوض بهذا القطاع

فنانة  باعتباري  إليكم  أتحدث 
تونسية مستقلة ويل تجربة  تشكيلية 
ثالثة  من  ألكرث  امليدان  هذا  يف 
الفنون  ميدان  يعاين  فأقول:  عقود، 
املشاكل  من  العديد  من  التشكيلية 
باإلضافة  هذا  والتنظيمية،  الهيكلية 
الدولة،  مصالح  قبل  من  تهميش  إىل 
بهذا  للنهوض  السرتاتيجية  وغياب 
الذي يشهد تراجعا كبريا عىل  القطاع 
الذي كان  القطاع  كل األصعدة، ذلك 
مستوى  عىل  مجاله  يف  رائد  يعترب 

العامل العريب.
يشكو قطاع الفنون التشكيلية احتكار 
تعّد  التي  الجمعيات  بعض  قبل  من 
إقصاء  يف  الواحدة  اليد  أصابع  عىل 
واضحا للفنانني التشكيليني املستقلني، 
عمل  إىل  العودة  تحديات  إىل  إضافة 
الثقايف بعد جائحة الكورونا، ويف هذا 
رصاع  يف  نفسه  الفنان  يجد  الوضع 
مع الظروف الحياتية املرتدية وأشباه 
تعويم  بصدد  هم  الذين  الفنانني 
لجعله  تحجيمه  ومحاولة  القطاع 

مجرد تزويق وديكور.
مستميتة  محاولة  كذلك  أالحظ 
التشكيليني  الفنانني  الستبعاد 
ويف  الثقايف،  املشهد  من  العصاميني 
يولد  هل  أتساءل  أنا  اإلطار  هذا 
هذا  أّن  أم  بالفطرة  فنانا  اإلنسان 

يتطلب بالرضورة تكوينا أكادمييا؟
عرض  أروقة  معاناة  أيضا  هنالك 
منها  العمومية  التشكيلية  الفنون 
التشجيع  غياب  إىل  نظرا  والخاصة 

والشفافية.
التشكيليون  الفنانون  نحن  نطالب 
يف  بالترسيع  املستقلون  العصاميون 
من  ومتكينه  الفنان  قانون  تفعيل 
احرتاف  بطاقة  يف  حقوقه  أبسط 

وظروف تقاعد وعالج محرتمة.

سنية السويسي: 

البد من تحيين أو استبدال 
القوانين المنظمة للقطاع

يف البداية البد من التنبيه أنه ال ميكن 
دون  تشكيلية  ساحة  عن  الحديث 
وطني  ثقايف  ومرشوع  اسرتاتيجية 
التشكييل  للفنان  تتيح  دميقراطي 
أو  بتحيني  إال  تجاربه  تطوير  فرصة 
استبدال تلك القوانني املنظمة للقطاع 
مواكبة  وغري  بالية  نعتربها  والتي 
واألوامر  القوانني  فاغلب  للعرص 
التي تنظم القطاع ترجع إىل ستينات 

والسبعينات من القرن املايض.
كام يجب يف اإلطار ذاته التوجه نحو 
مدنية  جمعية  أي  لهيمنة  حّد  وضع 
عىل  إال  تدافع  ال  والتي  القطاع  عىل 
وعائلية  )فردية  الضيقة  مصالحها 

وأكادميية(.
والحقيقة أّن قطاع الفنون التشكيلية 
يحظى  وال  ثانويا  يعترب  تونس  يف 
ولقد  املرجّوة،  الكافية  بالعناية 
 19 الكوفيد  جائحة  أزمة  كشفت 
وعرّت هشاشة وضع الفنان التشكييل 
يف تونس  حيث يجد الفنان التشكييل 
وماّدي   اجتامعي  وضع  يف  نفسه 

صعب .
من  أنه  إىل  اإلشارة  من  البد  وهنا 
احرتاف  شهادة  عيل  الحصول  رشوط 
يجب  فلامذا  جمعية  يف  االنخراط 

14ت�ضكيلت�ضكيل

اما عىل صعيد العالقة بني االبداع واالعراض 
من  العديد  هناك  كانت  فقد  النفسية 
البحوث من أهمها عىل سبيل املثال انجاز 
االمريكية  النفسية  االكادميية  الطبيبة 
مرض  عن  عامليا  املعروفة  البحوث  ذات 
حياتها  اندرسون  بدأت  وقد  الشيزوفرنيا. 
االدب  عن  أكسفورد  جامعة  يف  الدراسية 
اإلنكليزي ودخلت بعدها كلية الطب ومن 
والرسيري  النفيس  الطب  يف  تخصصت  ثم 
سلفيا  االمريكية  باألديبة  معجبة  وكانت 
بعمر  انتحرت  التي   )1963  1932-( بالث 
الثالثني بعد محاوالت عدة. وكانت املقاربة 
التي اتبعتها مقارنة مجموعتني حول نسب 
اإلصابة مبرض الكآبة وثنايئ القطبية بشكل 
اىل  املنتمني  من  كاتبا  ثالثني  شملت  خاص 
جامعة  تنظمها  اإلبداعية  للكتابة  ورشات 
أيوا تقابلها مجموعة أخرى من االصحاء تم 
اختيارها بشكل عشوايئ ونرشت نتائجها يف 
العديد من املقاالت االكادميية ولخصت اهم 

استنتاجاتها يف عام 2014 بالنقاط التالية: 
بعد  ولكن  أذكياء  املبدعني  معظم  أوال: 
االبداع  بني  عالقة  توجد  ال  معني  مستوى 
قياسها  تم  كام  العالية  الذكاء  ونسب 

باختبارات الذكاء واالبداع. 
اإلبداعي  عملهم  املبدعون  يحب  ثانيا: 
ولذلك يعملون بجدية وساعات أطول من 

الشخص االعتيادي.
عام  للكشف  نزوع  لديهم  املبدعون  ثالثا: 
هو جديد وحب االستطالع واملخاطرة خاصة 

لدى املبدعني يف ميدان العلوم.
رابعا: القابلية عىل مواصلة نشاطهم اإلبداعي 
الشكوك بقدراتهم والرفض  الرغم من  عىل 
ذاتية  قناعة  لتوفر  واملجتمعي  العائيل 
عالية بقيمة نتاجاتهم تدفعهم اىل املواصلة 
الذي  النفسية  املعوقات  عىل  واالستمرار 
يتجىل عىل شكل اعراض توتر وقلق أو كآبة. 
واالدوية  الكحول  تعاطيهم  اىل  يؤدي  وقد 
ذات املؤثرات العقلية أو املخدرات. وكمثال 
الذي  جوخ  فان  االنطباعي  الرسام  حالة 
النفسية  حياته  عن  عدة  بدراسات  حظى 
اغلبها يف  واإلبداعية والذي ترك 850 عمال 

السنتني األخريتني قبل انتحاره.
خامسا: يسبق اللحظة اإلبداعية او انفجار 
املبدع جهد غري قليل من التأمل والتحضري 

تتجىل  حتى  الفكرة  احتضان  من  وفرتة 
عليه  يطلق  فيام  مميز  منتوج  شكل  عىل 

باإلنكليزية لحظة اليوريكا.  
سادسا: العديد من املبدعني يعلمون نفسهم 

ذاتيا وليس يف مؤسسات تعليمية 
بتعدد  يتصفون  عادة  املبدعون  سابعا: 

االهتاممات .

ما بعد الخيال
الباحثة  بهم  اهتمت  الذين  املبدعني  ومن 
املعروف  األمرييك  الكاتب  هو  أندرسون 
كورت فونيكيت )2007-1922( الذي شارك 
بعد  ما  كتاب  مدرسة  من  وهو  بحثها  يف 
ومتيز  أمريكا.  يف  العلمي  والخيال  الحداثة 
بأسلوبه الساخر وترك خلفه 14 رواية وثالث 
وخمس  القصرية  القصص  من  مجموعات 
مرسحيات إضافة اىل خمسة إصدارات غري 
بعد  واسعة  شهرة  عىل  وقد حصل  روائية. 
“مسلخ   1969 يف  السادسة  روايته  نرشه 
اللحوم رقم خمسة” حول الحرب الفيتنامية. 
هو  بها  مر  التي  الحياتية  الحوادث  ومن 
اعتقاله  ثم  ومن   1944 يف  والدته  انتحار 
األملاين  الجيش  قبل  من  حرب  كسجني 
الحلفاء ملدينة درسدن  وتعرضه اىل قصف 
األملانية أليام عدة حتى تم تدمريها بالكامل 
مربد  باالختباء يف مخزن  النجاة  من  ومتكن 
 1952 يف  رواياته  أول  نرش  وقد  للحوم. 
تحل  مصنع  عن  البيانو”  “عازف  بعنوان 
هي  والتي  االنسان  محل  الروبوتات  فيه 
تعبري عن كراهيته للمكارثية التي استهدفت 
من  خاصة  املتحدة  الواليات  يف  املبدعني 
حملة الفكر اليساري واملناهضني للحروب. 
التي  درسدن  قصف  بني  مقارنة  وتضمنت 
ذهب ضحيتها 35000 ضحية وهريوشيام، 
املكتبات  من  عدد  يف  وضعها  حظر  وقد 
معادية  بانها  ووصفت  واملدرسية  العامة 
من  يعاين  كورت  وكان  واملسيحية.  ألمريكا 
باستخدام  ويتعالج  املزمن  الكآبة  مرض 
العقاقري والعالج النفيس وحاول االنتحار يف 
عام 1984. وكان اخر ما نرش له “رجل بدون 
مقاالت  مجموعة  وهو   2005 يف  وطن” 
سياسية وأدبية تضمنت نقدا الداره جورج 
اىل  أدى  حادث  نتيجة  وتوىف  االبن.  بوش 
إصابة دماغية يف 2007. وقد حاز كورت عىل 

التقديرية  والشهادات  الجوائز  من  العديد 
كام اطلق اسمه بعد مامته عىل نيزك فضايئ  
أيضا عىل احد االخاديد يف كوكب عطارد. عىل 
نفسه  كورت  الروحية وصف  حياته  صعيد 
ملحدا متعاطفا مع خطب املسيح الداعية 
للحب واملساواة التي كان املحافظون يف فرتة 
وشيوعية  اشرتاكية  يعتربونها  ريغان  إدارة 
ومعادية ألمريكا، وأيضا مع الذين يلجأون 
النفسية.  الراحة  عىل  للحصول  الدين  اىل 
اإلنسانية  دعاة  من  نفسه  كورت  ويعترب 
ادان  ولكنه  النووي،  السالح  انتشار  وضد 
يف  املسيحية  الديانة  مارسته  الذي  العنف 
الصليبية  والحروب  الكنيسة  هيمنة  فرتات 
وانعكست اإلشارات الدينية يف العديد من 
رواياته وكتاباته. وسياسيا وقف بالضد من 
االتجاهات الحزبية الرئيسية يف أمريكا التي 
اتهمها بتكريس الداروينية االجتامعية، وكان 
متعاطفا مع الفكر االشرتايك وانتقد املجتمع 
الشيوعية  تجاه  السلبية  لنظرته  األمرييك 
بالكاتب  كورت  تأثر  وقد  واالشرتاكية. 
 )1903-1950( أورويل  جورج  اإلنكليزي 
 ( شو  برنارد  املرسحي  االيرلندي  والكاتب 
1950-1856( والكاتب األمرييك  مارك توين 
يكون  ان  اىل  يدعو  وكان   .)1835-1910(
بسيطة  لغة  ذا  “إنسانيا”  الكتايب  األسلوب 
إيصال  عىل  قادرة  قصرية  وجمل  وفقرات 

الفكرة اىل املتلقي. 
النفسية  الطبيبة  و  الباحثة  وصفته  وقد 
أندرسون بانه محبوب مرح غريب االطوار 
ومعذب، عندما كان يحارض يف جامعة أيوا 
اول  يف  وشارك  املايض،  القرن  ستينيات  يف 
دراساتها حيث اهتمت بتتبع تاريخ املرض 
النفيس لدى العائلة مثل انتحار والدته يوم 
وان  بالشيزوفرينيا،  املصاب  وابنه  االم  عيد 
كان يف رأيها أن التشخيص االدق هو ثنايئ 
القطبية والذي تخرج الحقا من كلية الطب 
ونرش كتابني عن تجربته مع املرض النفيس 
كشف فيها عن وجود حاالت بني االخوات 
واإلدمان  االكل  اضطرابات  مثل  واألقارب  

عىل املؤثرات العقلية والكحول.
والحاالت  االبداع  بني  التقرب  ان  رأيها  ويف 
النفسية مل يكن مفاجئا كونها منطية وجدتها 
باستمرار واطلق عليها املعلم اليوناين األول 
من  “مسحة   ) م  ق    384-322  ( أرسطو 
والشاعر   املرسحي  عليها  علق  او  الجنون” 
يف  شكسبري)1564-1616(  اإلنكليزي  
مرسحيته “حلم منتصف ليلة صيف” عىل 
لسان شخصية ثاسيوس “املجنون والعاشق 
والناقد  الشاعر  كتابات    يف  او  والشاعر” 
)1700-1631(جون  اإلنكليزي  واملرسحي 
دريدن حول  “الحاجز الرفيع بني العبقرية 
و الجنون”. وقد اختلف موت كورت كونه 
جاء  نتيجة حادث عن نهاية مبدعني اخرين 
سحقتهم الكأبة ودفعتهم اىل االنتحار مثل 
الكاتبة اإلنكليزية فريجينيا وولف ) -1882

1941( والروايئ األمرييك أرنست هيمنجواي 
االنطباعي  والرسام   )1899-1961  (
الهولندي فان جوخ )1890-1853( والشاعر 
األمرييك البارز جون بريميان ) 1914-1972( 
1899-  ( كرين  هارت  األمرييك  والشاعر 
من  األمرييك  روثكو  مارك  والرسام   )932
واملصورة   )1903-1970  ( التفية  أصول 
 )1923-1971( ايربوس  دأيان  الفتوغرافية 
والشاعرة االمريكية آن ساكستون ) -1928
1974(. وأخريا و ليس آخرا الرسام التجريدي 
التعبريي أرشيل غوريك األمرييك من أصول 
(، والذين سيكونون  أرمنية ) 1904-1948 

موضع دراستنا يف مقاالت قادمة.

ماجد الياسري

اتسعت البحوث التي تسعى التباع املنهج العلمي يف دراسة الجوانب النفسية 
علوم  الهامة يف  التطورات  نتيجة  األخرية  العقود  االبداع وخاصة يف  لعملية 
الجينات وتعمق فهم طبيعة نشاط الدماغ الوظيفي. وقد جرى بعضها من 
فرضية مفادها عدم وجود عالقة مبارشة بني االبداع والصحة النفسية. وكان 
العامل النفيس األمرييك جوي بول كيلفورد )1978-1879( اول من اعترب االبداع 
اىل  ودعا  العايل  املجتمعي  التأثري  ذات  العقلية  االنسان  نشاطات  اهم  أحد 
استخدام القياسات النفسية للدراسة املوضوعية لإلبداع الذي يتميز بقدرة 

الفرد عىل إعطاء تصورات مختلفة ومتباينة يف موضوع محدد.

اإلبداع والصحة النفسيةاإلبداع والصحة النفسية

حالة كورتحالة كورت

العمل الفني يعكس تراكمات 
الذاكرة وتشّد الرؤية الفنية إلى 

المدّونات الرمزية المشحونة 
بسحر األسطورة الشفوية

وسلطة  الفنان  بني  وسيط  هناك  يكون  ان 
للفنون  إدارة  أّن هناك  العلم  مع  اإلرشاف، 
التشكيلية، لذا أمتنى أن يتّم تحيني الرشوط 
مع  لإلدارة  عادل  تعاط  ألجل  والقوانني 
سحب  يتّم  حتى  سواسية  ليكونوا  الفنانني 

بساط الهيمنة والتغّول املادي واملعنوي.
الفنانني  دعم  برضورة  أنادي  أن  أوّد  كام 
أعاملهم  ونرش  وتحفيزهم،  الشباب، 
من  الفنانني  متكني  وكذلك  وترويجها، 
الداخل  يف  فنية  إقامات  برامج  يف  املشاركة 
والخارج، وأن تقّدم لهم أشكاالً متعددة من 

الدعم لعرض أعاملهم الفنية محلياً ودولياً.
األعامل  رشاء  لجنة  بإلغاء  أطالب  أين  كام 
الفنية التي كرست مبدأ املحاباة والصداقة 
بعض  قبل  من  والسمرسة  والقرابة 
الجمعيات، األمر الذي أّدى إىل ظهور أشباه 
فنانني ال يعملون أال لوحة واحدة يف السنة 
العديد  يطرح  ما  وهذا  اللجنة،  تقتنيها 
لجنة  تعامل  كيفية  حول  التساؤالت  من 

الرشاءات مع األعامل اإلبداعية.
والحقيقة أنا أرى أنه من الرضوري أن يقع 
ودعمه  مبساعدته  الحقيقي  الفنان  دعم 
خاصة  ورشته  وتأثيث  عمله،  بأدوات 
سوق  تشهدها  التي  األسعار  ارتفاع  أمام 
األعامل  بنرش  نطالب  كام  التشكييل.  الفّن 
املشاركة  من  الفنانني  ومتكني  وترويجها 
تونس  داخل  يف  فنية  إقامات  برامج  يف 
وخارجها، وأن تقّدم لهم أشكاالً متعددة من 

الدعم لعرض أعاملهم الفنية محلياً ودولياً.
عىل  ينفتح  أن  الفنان  عىل  أن  والحقيقة 
السوق العاملية حتى يتمكن من املشاركة يف 
يرثي  ما  وهذا  العاملية،  واملتاحف  املعارض 
التشكييل  بالفن  ويعرّف  الشخصية  تجربته 
التونيس يف املحافل الدولية التي هي مطمح 

كل فنان صادق ومحرتف.
بالفن  مشتغل  كل  ليس  أنه  أرى  وأنا 
التشكييل ميكن وصفه باملبدع، إذ نادرا جدا 
ما تذهب التكرميات إىل أصحابها الحقيقيني 
من األسامء الثقافية والفكرية التي قّدمت 
تستحق  طويلة  ومسرية  محرتمة  تجارب 
يجتهدون  الذين  الشباب  وحتى  العرفان، 
ال  مختلفة،  مجاالت  يف  اإلضافة  لتقديم 
مادام  التشجيع  وال  االعرتاف  يحصلون عىل 
رسمية  مؤسسات  يف  األشخاص  من  الكثري 
وغري رسمية، كانوا يضعون معايري التكريم 
للشللية  الرشعية  مينح  ضيق،  أساس  عىل 
عىل  املتبادلة  الخدمات  وتقديم  واملصالح 
املفكر  لصفة  املعنوي  التقدير  حساب 

واملبدع واملثقف، وللتجارب املرشّفة.
وختاما أنا أطالب بالترسيع يف تفعيل قانون 
ودوره،  الفنان  مهاّم  يحّدد  الذي  الفنان 
من  والذي  والواجبات.  الحقوق  ويضبط 
من  ويعّزو  كرامته،  له  يحفظ  أن  شأنه 
قيمته كمبدع له جميع الحقوق يف االنتشار 
الكريم  العيش  وضامن  بأعامله  والتعريف 
يف بالد تسعى إىل النهوض بهذا القطاع رغم 

وجود العديد من العراقيل التي تعرتضها. من اعامل الفنان إبراهيم العزايب.                                                                           من أعامل الفنان مدة دنيدن                                     
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سوزان سونتاج في خطاب عن فحوى األدب

ومُتنح جائزة السالم، التي تبلغ قيمتها 
جمعية  من  يورو،   15000 النقدية 
منذ  سنويًا  األملانية  الكتب  بائعي 
الكاتب  لعمل  تقديراً   .1950 العام 
مدى الحياة يف مجاالت األدب أو الفن 
الرتويج  يف  تساهم  التي  العلوم  أو 
البارزين  الفائزين  بني  ومن  للسالم. 
اآلخرين بها، هريمان هيسه، فاسالف 
والكاتبة  هابرماس  يورغن  هافيل، 

النيجريية  تشينوا أتشيبا.
الجمعية،  مدير  شورمان،  ديرت  وقال 
يف  بولسكريش  صالة  يف  خطابه  يف 
أن  ترى  سونتاج  أن  فرانكفورت، 
الحقيقة.  قول  هو  األول  واجبها 
الزائفة  الصور  من  عامل  يف  زالت  وما 
تدافع عن رشف  املشوهة،  والحقائق 

الفكر الحر.

برنامج بوش اإلمرباطوري
يف خطاب موجه للمحتفني بها قالت 
التاريخ  الحديث يف هذا  إّن  سونتاج: 
لتقدير  املناسبة،  هذه  ويف  املشحون 
ال  ُملهم.  ألمر  املتواضعة  تجربتي 
الغياب  عىل  آسف  أن  إال  يسعني 
السيد  األمرييك،  للسفري  املتعمد 
رفضه  أظهر  الذي  كوتس،  دانيال 
املُقدمة من جمعية  للدعوة  الفوري، 
لحضور  العام،   هذا  الكتب  بائعي 

اجتامعنا هنا اليوم، مام يدل عىل أنه 
يهتم بتأكيد املوقف األيديولوجي ورد 
من  أكرث  بوش  إلدارة  الحاقد  الفعل 
الدبلومايس  بواجبه  بالقيام  اهتاممه 
بلده  وسمعة  مصالح  ومتثيل  املعتاد، 

الذي هو بلدي أيًضا.
اختار  قد  كوتس  السفري  أن  أفرتض 
االنتقادات  بسبب  هنا  التواجد  عدم 
الصحفية  املقابالت  يف  وجهتها،  التي 
املوجزة  املقاالت  ويف  والتلفزيونية 
الراديكالية  النزعة  بشأن  املجالت،  يف 
الخارجية  للسياسة  الجديدة 
غزو  يف  ذلك  يتجىل  كام  األمريكية، 
العراق واحتالله. يجب أن يكون هنا، 
البلد  من  مواطًنا  ألن  أعتقد،  ما  عىل 
بجائزة  يُكرم  أملانيا  يف  ميثله  الذي 

أملانية مهمة.
ميثل  أن  واجبه  من  األمرييك  السفري 
بالده كلها. أنا، بالطبع، ال أمثل أمريكا، 
ال  التي  الكبرية  األقلية  تلك  حتى  وال 
للسيد  اإلمرباطوري  الربنامج  تدعم 
أعتقد  أن  أحب  ومستشاريه.  بوش 
األدب،  سوى  يشء  أي  أمثل  ال  أنني 
والضمري،  األدب  عن  معينة  فكرة 
الواجب.  أو  الضمري  عن  معينة  فكرة 
ولكن، مع األخذ يف االعتبار االستشهاد 
بهذه الجائزة من دولة أوروبية كربى، 
فكري”  “كسفري  دوري  تذكر  والتي 

بني القارتني، ال ميكنني مقاومة تقديم 
املشهورة  الفجوة  حول  األفكار  بعض 
والتي  املتحدة،  والواليات  أوروبا  بني 

يُزعم أن اهتاممايت وحاميس تسدها.

الفجوة املشهورة
ردمها؟  جاري  ـ  فجوة  هي  هل  أوالً، 
إّن  أيًضا؟  ما  نوع  من  رصاع  أنّها  أم 
بشأن  والرافضة  الغاضبة  الترصيحات 
بعض البلدان األوروبية، أصبحت اآلن 
السيايس  للخطاب  املشرتكة  العملة 
األمرييك. وهنا، عىل األقل يف البلدان 
الغنية عىل الجانب الغريب من القارة، 
ألمريكا  املعادية  املشاعر  أصبحت 
أكرث شيوًعا، وأكرث سامًعا، وأكرث حدة 
نوع هذا  ما هو  أي وقت مىض.  من 
الرصاع؟ وهل له جذور عميقة؟ أعتقد 

أنه كذلك.
بني  كامن  عداء  هناك  كان  لطاملا 
أوروبا وأمريكا، واحد عىل األقل معقد 
الوالدين  بني  العداء  مثل  ومتناقض 
والطفل. أمريكا دولة أوروبية جديدة، 
كانت  املاضية،  القليلة  العقود  وحتى 
بالشعوب  كبري  حد  إىل  مأهولة 
األوروبية. ومع ذلك، فإن االختالفات 
التي  هي  دامئًا  وأمريكا  أوروبا  بني 
األوروبيني  املراقبني  أكرث  صدمت 
إدراكًا: ألكسيس دي توكفيل، الذي زار 

)األّمة الفتية( يف العام 1831 وعاد إىل 
الدميقراطية  عن  كتابه  ليؤلف  فرنسا 
مائة  حوايل  بعد  زال  وما  أمريكا،  يف 
وسبعني عاًما، أفضل كتاب عن بلدي، 
قبل  نرش  الذي  لورانس،  إتش  ودي 
مثانني عاًما أكرث الكتب إثارة لالهتامم 
ودراساته  األمريكية،  الثقافة  عن 
األدب  يف  للسخط  واملثرية  املؤثرة 
األمرييك الكالسييك، وكالهام أدرك أن 
أمريكا، طفل أوروبا، أصبحت، نقيًضا 

ألوروبا.
الشعبية  املقاالت  مؤلفو  يخرتع  مل 
الصدام  لفكرة  تروج  التي  الحديثة 
أوروبا  بني  والقيم  للمصالح  الحتمي 
وأمريكا هذه التناقضات. تحّمل معي، 
بعد  أدبية حرصاً.  مراجعي  كانت  إذا 
األدب  وظائف  إحدى  فإن  يشء،  كل 
املهم والرضوري، هي أن يكون نبويًا. 
ما لدينا هنا، بشكل كبري، هو الشجار 
األديبـ  أو الثقايفـ  الدائم، بني القدماء 

والحديثني.

أوروبا اإلشرتاكية
وأمريكا  أوروبا،  كان(  )أو  املايض هو 
عن  االنفصال  فكرة  عىل  تأسست 
أنه  عىل  إليه  يُنظر  الذي  املايض، 
ُمثقل، وخطري يف أشكالية من االحرتام 
وما  متفوق  هو  ملا  معايريه  وأسبقية 
دميقراطي  غري  أمر  وهو  األفضل،  هو 
أما  “نخبوي”.  أو  األساس،  يف 
أولئك  فهو  السائد،  الحايل  املرادف 
املنترصة  أمريكا  عن  يتحدثون  الذين 
الدميقراطية  بأن  اإليحاء  ويواصلون 
أوروبا،  من  التنصل  تعني  األمريكية 
ونعم، يتبنون نوًعا معيًنا من الرببرية 
األمريكيني  معظم  كان  إذا  التحررية. 

أنها  عىل  اليوم  أوروبا  إىل  ينظرون 
فإن ذلك  نخبوية،  أكرث منها  اشرتاكية 
للمعايري  وفًقا  أوروبا،  يجعل  يزال  ال 
األمريكية، قارة رجعية، مرتبطة بعناد 
الرفاهية.  دولة  القدمية:  باملعايري 
جميع الحروب الحديثة، حتى عندما 
تكون أهدافها تقليدية، مثل التعظيم 
املوارد  عىل  االستحواذ  أو  اإلقليمي 
النادرة، تُصور عىل أنّها رصاع حضارات 
كل  يّدعي  حيث  ـ  ثقافية  حروب  ـ 
بأنه  اآلخر  ويصف  التحرض،  جانب 
الدوام  عىل  يشكل  فالعدو  بربري. 
وكافر،  حياتنا”،  “ألسلوب  تهديًدا 
للقيم  ومفسد  وملوث،  ومدنس، 

العليا. 

رشوط االستخفاف
غزو  تقصد  ـ  ضد  الحالية  الحرب  إن 
الحقيقي  التهديد  ـ  آنذاك  العراق 
األصولية  تشكله  الذي  للغاية 
واضح  مثال  هي  املتشددة  اإلسالمية 
بشكل خاص. األمر الجدير باملالحظة 
هو أن نسخة أخف وطأة من رشوط 
االستخفاف نفسها تكمن وراء العداء 
نتذكر  أن  يجب  وأمريكا.  أوروبا  بني 
ضد  رضاوة  األكرث  الخطاب  أن  أيًضا 
عىل  أوروبا  يف  ُسمع  الذي  أمريكا 
اإلطالق  والذي يتهم األمريكيني بأنّهم 
برابرة، مل يأت من اليسار املزعوم، بل 
كل  هاجم  لقد  املتطرف.  اليمني  من 
من هتلر وفرانكو مراًرا وتكراًرا أمريكا 
املنخرطة يف تلويث الحضارة األوروبية 

بقيمها التجارية الفاسدة.
بالطبع، ال يزال الكثري من الرأي العام 
األمريكية،  بالطاقة  معجًبا  األورويب 
“الحداثة”.  من  األمريكية  النسخة 

ترجمة: سارة محمدي 
“كان األدب العاملي هربًا من سجن الغرور القومي، والفلسفة التافهة، والريفية اإلجبارية، والتعليم 
الحياة  للدخول إىل  السفر  السيئ. كان األدب مبثابة جواز  الكاملة، والحظ  الباطل، واألقدار غري 
والنعيم”. مقتطف مام جاء يف خطاب قبول سوزان سونتاج لجائزة السالم املمنوحة من جمعية 
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سوزان سونتاج ترى أن واجبها األّول هو قول الحقيقة، 
والحقائق  الزائفة  الصور  من  عالم  في  زالت  وما 

المشوهة، تدافع عن شرف الفكر الحر

مثقفون  دامئًا  هناك  كان  وللتأكيد، 
الثقافية  املثل  يحملون  أمريكيون 
هنا  امامكم  يقف  أحدهم  األوروبية 
يجدون  الذين  نفسها(،  إىل  إشارة  )يف 
تصحيًحا  أوروبا  يف  القدمية  الفنون  يف 
العنيفة  التجارية  التحيزات  من  وتحرًرا 
دامئًا  هناك  وكان  األمريكية.  للثقافة 
نظراء ملثل هؤالء األمريكيني عىل الجانب 
ما  بكل  املفتونون  األوروبيون  األورويب: 
يرون  ـ  األرمريكيون  ـ  إنهم  أمرييك.  هو 
تعد  مل  الحضارة.  يدافعون عن  أنفسهم 
جحافل الربابرة خارج البوابات. إنهم يف 
الداخل، يف كل مدينة مزدهرة، يخططون 
“املنتجة  البلدان  عىل  سيتعني  للخراب. 
وبلجيكا(  وأملانيا  )فرنسا  للشوكوالتة” 
أن تتنحى جانباً، يف حني أن الدولة التي 
تتابع  جانبها،  إىل  والله  “إرادة”  لديها 
املعركة ضد اإلرهاب )الذي يختلط اآلن 
باول،  الخارجية  لوزير  وفًقا  بالهمجية(. 
القدمية  أوروبا  تطمح  أن  السخف  من 
األرايض  إدارة  أو  حكم  يف  دور  للعب 
التي فاز بها التحالف. ليس لديها املوارد 
دعم  وال  العنف  طعم  وال  العسكرية 
سكانها الذين يعيشون يف املحيط الهادئ. 
األوروبيون  حق.  عىل  األمريكيون  نعم. 

ليسوا يف مزاج إنجييل أو عدواين.

اإلمتنان األبدي
الحرب  يف  األوقات  هذه  إحدى  كانت 
الحرب  بدايات  حتى  الثانية،  العاملية 
ممتنني  األوروبيون  كان  عندما  الباردة، 
ودعمها.  وعونها  أمريكا  لتدخل  للغاية 
يرون  عندما  بالراحة  األمريكيون  يشعر 
أنفسهم يف دور منقذ أوروبا. لكن بعد 
ذلك، ستتوقع أمريكا من األوروبيني أن 
ما  ليس  وهذا  األبد،  إىل  ممتنني  يكونوا 

يشعر به األوروبيون اآلن.
أنها  عىل  اآلن  نفسها  أمريكا  ترى  لذا 
أوروبا،  ومنقذ  الحضارة  عن  املدافع 
وتتساءل ملاذا ال يفهم األوروبيون هذه 
النقطة؛ واألوروبيون ينظرون إىل أمريكا 
يُسمع  هكذا  متهورة،  ُمحاربة  كدولة 
الواليات  يف  متزايد  بشكل  الخطاب 
أجل  من  مساملة،  لتكون  املتحدة، 
األمريكية.  القوة  إضعاف  يف  املساهمة 
الخصوص  وجه  عىل  فرنسا  أن  يُعتقد 
بل  ألمريكا،  مساوية  لتصبح  تخطط 
وحتى متفوقة عليها ، يف تشكيل الشؤون 
كاتب  اخرتعها  نظرية  وهي  العاملية، 
تاميز  نيويورك  صحيفة  يف  فاشل  عمود 
الهيمنة،  نحو  الفرنيس  التوجه  لوصف 
يف  أمريكا  هزمية  أن  إدراك  من  بدالً 
اإلسالمية  “الجامعات  ستشجع  العراق 
الفقرية  األحياء  إىل  بغداد  من  املتطرفة 

مواصلة  عىل  باريس”  يف  اإلسالمية 
جهادها ضد التسامح والدميقراطية.

العامل  يروا  أال  الناس  عىل  الصعب  من 
ونحن(  )هم  استقطابية  مبصطلحات 
وقد عززت هذه املصطلحات يف املايض 
الخارجية  السياسة  يف  االنعزالية  الفكرة 
الفكرة  اآلن  تعزز  ما  بقدر  األمريكية 

اإلمربيالية. 

الفكرة اإلنعزالية
العامل  يف  للتفكري  األمريكيون  اعتاد  لقد 
مكان  يف  األعداء  األعداء.  منظور  من 
يكون  ما  دامئًا  القتال  أن  حيث  آخر، 
“هناك” ، حيث تحل األصولية اإلسالمية 
والصينية  الروسية  الشيوعية  محل  اآلن 
عىل  العنيد  الخفي  التهديد  باعتبارها 
“أسلوب حياتنا”. كام أن كلمة “إرهايب” 
أكرث مرونة من كلمة شيوعي. ميكنها أن 
توحد عدًدا أكرب من النضاالت واملصالح 
املختلفة متاًما. ما قد يعنيه هذا هو أن 
سيكون  ألنه  نهاية،  بال  ستكون  الحرب 
هناك دامئًا بعض اإلرهاب )حيث سيكون 
هناك دامئًا فقر ورسطان(؛ أي أنه ستكون 
هناك دامئًا رصاعات غري متكافئة يستخدم 
من  النوع  هذا  األضعف  الجانب  فيها 
عادة.  املدنيني  يستهدف  الذي  العنف، 
إن مل يكن  األمرييك،  الخطاب  فأّن  لهذا 
املزاج الشعبي، سيدعم مثل هذا الطرح 
ال  الحق  أجل  من  النضال  ألن  التعيس، 

ينتهي أبًدا.
يف  بالتأكيد  اللغز  من  جزء  يكمن 
والواقع  الرسمي  الخطاب  بني  االنفصال 
باستمرار  ميجدون  األمريكيون  املعاش. 
العائلية هي  القيم  ابتهاالت  “التقاليد”. 
ذلك،  قلب خطاب كل سيايس. ومع  يف 
تآكل  يف  تتسبب  األمريكية  الثقافة  فإن 
الواقع  يف  بل  األرسية،  الحياة  يف  كبري 
لجميع التقاليد، باستثناء تلك التي أعيد 
تعريفها عىل أنها “هويَّات” ميكن قبولها 
والتعاون  للتميز  أكرب  أمناط  من  كجزء 
أثناء  صحيح،  االبتكار.  عىل  واالنفتاح 
يف  الرئيس  ملنصب  بوش  جورج  ترشح 
من  الصحفيني  أحد  طلب   ،2000 عام 
ـ آنذاك ـ بوش، تسمية  الرئايس  املرشح 
“فيلسوفه املفضل”، فكانت اإلجابة التي 
لقيت استحسانًا، وهي اإلجابة التي من 
شأنها أن تجعل مرشًحا ملنصب رفيع من 
أي حزب وسطي هنا يف أي بلد أورويب 
“يسوع  كان  سخرية،  ومحّط  أضحوكة 
بوش،  يقصد  مل  بالطبع،  لكن،  املسيح”. 
تم  إذا  أنه  يعني،  أنه  عىل  يُفهم  ومل 
انتخابه، فإن إدارته ستشعر بالفعل بأنها 
ملزمة باملبادئ واألخالقيات التي رشحها 

يسوع.

الهروب من سجن الغرور القومي والفلسفة التافهة

أعوام   5 نحو  قبل  املوصل  جامعة  وكانت 
داعش  إرهاب  جراء  كامل  بشكل  مدمرة 
إلنشاء  تسعى  اليوم  لكنها  ضده،  والحرب 
بعد  بارز  وحضاري  ثقايف  معلم  أضخم 
“املكتبة  يف  يتمثل  مبانيها،  غالبية  إعامر 

اآلشورية”.

تحدي املعوقات
أعلن ذلك قسم املشاريع يف الجامعة، مبينا 
يف  تكون  أن  املفرتض  من  املكتبة  هذه  أن 

حال تنفيذها، الكربى يف الرشق األوسط. 
ووفقا ملا ذكره مدير القسم أسامة حمدون 
املكتبة  “مرشوع  فإن  صحفي،  حديث  يف 
اآلشورية أو مكتبة آشور بانيبال، قد بورش 
العمل فيه قبل 2003، لكنه توقف بسبب 
ذلك  بعد  استؤنف  ثم  األمرييك،  االحتالل 
وتوقف مرة أخرى بعد سيطرة داعش عىل 

املوصل”. 

إرصار عىل التنفيذ
وأشار إىل أن الجامعة تسعى اليوم إلحياء 
فيه،  العمل  ومواصلة  جديد،  من  املرشوع 
من  أكرب  ستكون  املكتبة  “هذه  أن  مؤكدا 

مكتبة االسكندرية الشهرية يف مرص”.
أنه  حمدون  أوضح  املرشوع،  موقع  وعن 
الشاميل  الجزء  يف  الجامعة،  مبنى  داخل 
مرت  ألف   50 مساحة  عىل  وميتد  للمدينة، 

مربع.

“وصلت  أنها  فقال  اإلنجاز،  نسبة  عن  أما 
املائة، وبسبب  حتى عام 2014 إىل 62 يف 
الجامعة،  شهدتها  التي  الحربية  العمليات 
يف   35 حاليا  لتصبح  النسبة  تراجعت 

املائة”. 
كافة  قدمت  “الجامعة  أن  قائال  وتابع 
إىل  باملرشوع  الخاصة  واألوراق  املتطلبات 
استئناف  أجل  من  العايل  التعليم  وزارة 
بدورها  طرحت  الوزارة  وأن  فيه.  العمل 
من  والتي  التخطيط،  وزارة  عىل  املوضوع 
إكامل  عىل  موافقتها  عن  تعلن  أن  املؤمل 
يرى  أن  يف  أمله  عن  معرباً  املرشوع”، 
املرشوع النور قريبا، بناء عىل الدعم الذي 

أبداه كبار املسؤولني يف الدولة”.

مركز ثقايف
وتصميمها  املكتبة  لشكل  وبالنسبة 
العمراين، قال حمدون أن “التصميم يحايك 
والعربية  اآلشورية  مختلفة:  حقب  ثالث 
إىل  الفتا  الحديثة”،  واملعارصة  اإلسالمية 
فقط،  مكتبة  عىل  تقترص  لن  “املكتبة  أن 
بل ستضم قاعات للقراءة وأخرى دراسية، 
للمعارض  وقاعات  للمؤمترات  وصاالت 
ومرسًحا كبريًا ومتحًفا ومواقع اسرتاحة، أي 
أنها ستكون مركًزا ثقافياً متعدد الجوانب”. 
أن  شأنها  من  املكتبة  “هذه  أن  إىل  وأشار 
الكربى  الجامعات  مع  التعاون  آفاق  تفتح 

العاملية”. واملتاحف 

أكبر من مكتبة اإلسكندرية

مساع موصلية لمواكبة العالم 
بواسطة “المكتبة اآلشورية”

عبد اللّه البرصي
العلمية  مسريته  ومواكبة  العامل  مع  التواصل  إىل  املوصل  جامعة  تسعى 

والثقافية عرب تبنيها مرشوعا إلنشاء أكرب مكتبة مركزية يف العراق واملنطقة. 

متابعةمتابعة

جانب من مباين املكتبة اآلشورية.

January 1111 كانون الثاني/ يناير 2023
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جاكلين 
طعم 

ُ
سالم ت

الغيمات 
برتقاال 

وقصائد..

الغيامت  "تطعم  بعنوان  شعري  ديوان  صدر 
جديد  ثوب  يف  سالم  جاكلني  للشاعرة  برتقاال" 
حسب  متوفراً  ليكون   2022 ديسمرب   26 بتاريخ 
الكتب  لبيع  منصات  عرب  والكرتونياً  ورقيا  الطلب 

عاملياً، عرب مبادرة "الضفدعة املجنحة" الفنية.
التنسيق الداخيل وتصميم الغالف للفنان التشكييل 
املرصي: يارس عبد القوي، مدير مبادرة "الضفدعة 
التعاوين  للنرش  مرشوعا  تعترب  والتي  املجنحة" 
تليق  فنية  نسخة  يف  الكتاب  وصانع  الكاتب  بني 

بالنصوص والقراء.
الثانية  الطبعة  برتقاالً، هو  الغيامت  ديوان تطعم 
"رقص  بعنوان   2005 نرشه  سبق  شعري  لديوان 
مع  صفحة،   122 قصيدة،   25 ويضم  به"  مشتبه 
إضافة قصيدة واحدة كتبت يف تلك الحقبة بعنوان 

ترجامنة بابلية.
وعن إعادة النرش والتوزيع بعد أكرث من 15 سنة 
عىل نرش وتوزيع الطبعة األوىل، كتبت جاكلني يف 

مقدمة الديوان:
أريد  ألنني  جديد؟  من  الديوان  نرش  أعيد  ملاذ 
القارئ والناقد  القصائد يف متناول  أن تكون هذه 
التكنولوجيا  لنا  توفرها  جديدة  حلة  يف  العريب 
مل   2005 عام  صدر  الذي  الديوان  وألن  الحديثة. 
يوزع كام يجب، ومل يعد متوفراً يف األسواق. كُتبت 

قصائد الديوان بني عامي 2002 و2005. 
اإلهداء من جاكلني سالم:

إىل  اإلسمنت  يتسلق  الذي  الكندي  السنجاب  إىل 
رشفتي. إليكم يف دروب البالد واملنايف. إىل مدوين 
وإىل  اللغات،  آخر  وإىل  نينوى  من  األبجديات 
وعىل  اآلن  بها  والحاملني  وصانعيها  الحرية  عشاق 

مّر األزمنة.
وجاكلني سالم هي شاعرة، صحفية، مرتجمة سورية 
لها حتى اآلن 5 مجموعات شعرية،  كندية، صدر 
والدراسات  املقاالت  من  يحىص  ال  عدد  ولها 
والرتجامت املنشورة يف صحف ومجالت عربية يف 
الرشق وكندا. وتدير الشاعرة صالون جاكلني سالم 

للحوار الثقايف بني كندا والعامل.

س
ّ
سصندوقهم الُمدن
ّ
صندوقهم الُمدن

زهرة خّباط
شاعرة إيرانية

سوف امسك يدك
وأنت تستيقظ.

غضبنا أعظم من قوتهم
بسبب الجوع

يأكلون الرصاص.
لقد توفيت البارحة

لقد مت اليوم
لقد مت منذ ساعة
أموت ساعة بساعة

مرارا وتكرارا.

يا بلدي
قف عىل قدميك

ابتكر خوفك
وبكل ما أوتيت من قّوة

ُدس عىل صندوقهم املدنّس
وأحرقه عليهم

يف عيون الضحايا تتحول القوة 
الخائفة إىل نار من الجحيم

قل انك عطشان
لتلك الحروف الخمسة 

والكلامت الخمس:
إرشاق
حياة

اختيار
وجود 

رغبة و..
كارانجي

يا أريض الحمراء
رددي ورايئ:

رباط الحرية والقفص
العصفور والرصاصة

الدم والشارع
أنا وهم

املوت نصفي اآلخر
ماذا يريدون أن يحصلوا مني بعد؟

يا بلدي الظآمن
يا بلدي!

كلما مرَّ طيفككلما مرَّ طيفك
آمال هدازي
شاعرة مغربية

أمشط الغيب بنظرة أمل
أرسمها من ثنايا بسمة مرشقة

وبدفء املدى
أملس عوامل الغيب

أمتاهى فيها
ومن كل زاوية أتشكل

نجمة تحيك للغيم
كم أحبك...

وعندما يحل الليل
أزرع املكان قصصا

أرويها
عىل متم شجرة مزهرة

ورسب حامم زاجل
يخط فرحة اللقاء الجميل

كلام مر طيف عطرك
بذاكريت.

ألّوح بيدي وأبكيألّوح بيدي وأبكي
عصام عبود
 شاعر سوري

أنا مريٌض جداً
أحاوَل أن أدخَل إىل البيِت

دون أن تسبقني الشوارُع إىل الرسير
وتطردين الحانات من املطبخ

بحجِة الدين الذي مل أسدده بعد
أحاوُل أن أكتَب فقط

فقد بدأت أملح الذين أعرفهم
والذين أصادفهم يف الشوارعِ والحانات

واقفنَي عند باب غرفتي
يتحدثون إيّل

ويشاركونني األغاين كلّها
ثمَّ يرحلون

واحداً تلو اآلخر
وإىل اآلن

ما زلُت ألّوح بيديَّ إىل الباب و أبيك.

البحيرة العجوزالبحيرة العجوز
حسني بهيش

شاعر عراقي

هنا رميت فٔوادي بداًل من الشمعة
الٔميش، مثل القديسني عىل املاء.

صخورها الكلسية
التي تلمُع بوجه الشمس

كانت نًدا عنيًدا
أشعُر أحيانًا، أنها جامجم أجدادنا

رض. أو ُحيل االٔ
هناك يرقد الحزن

ويرشُب السكري الخمر الرخيص
ويقبُل املُحُب حبيبَتُه ُخفية

وأنا، أذهُب الٔكتَب عن هٔوالء.

 األمُر
َ

 األمُر لك
َ

 لك
إميان الشاخوري

شاعرة بحرينية

سوَف ننمو...
فنحُن الذيَن سقى اللُه فينا الّنخيَل،

ليّساقَط الحزُن مّنا جنّيا
ونحُن الذيَن

إذا جمحْت رغبٌة يف البكاِء
استندنا عىل القلِب،

ثّم بكينا... بال أيِّ جدوى
سوى رغبٍة يف البكاِء

ملن يبلغوَن من الذكرياِت... عتّيا
ونادى املنادي عىل ربِّ مريَم،

نادى...
وما كاَن منُه الّنداُء خفّيا

سمعناُه فينا يكرّسُ أحزانُه
فتشظّى بها القلُب

ا... وشيًبا يشتعُل القلُب حبًّ
ويوَهُن عظُم الحياِة
وال تسرتدُّ لَك الحزَن

لكّننا نتذكُّر أنّا عبدناَك،
نذكُر: كاَن لَك األمُر من قبُل، من بعُد، 

كاَن...
فهل كنَت يوًما

مبن عبدوَك حفّيا؟

أنا لسُت مريَم،
لسُت القرابنَي،
لسُت الّشموَع،

ولكْن بنفيس احرتقُت
احرتقُت... ومل أنتبْذ، غري نفيس، مكانًا 

قصّيا

صّرة قديمةصّرة قديمة
مروة أبو ضيف

شاعرة مرصية

يف رصة قدمية
كنت قد خبأت فيها املرسات 

واالغنيات
نبتت وردة زرقاء

لها رائحة خبيز صباحي
واطفال عىل أيديهم الطني وملح 

البحر
صويت الذي خبأته بجوارهم صار 

مذياًعا عتيًقا
جرامافون يغني من تلقاء نفسه
قدمي تلبس خطوات مرسومة 

عىل الدرج
اتأبط ذراع الولد بجواري
يا ولد اين نذهب االن؟

ينحني امامي ويقبل يدي
يعطيني وردة زرقاء

ويضعني يف صندوق خشبي 
صغري

فتاة شقراء فارعة الطول
تدير زنربك فيض

أرقص عىل موسيقي حيية
ويف نوبة غضب 

يسقط الصندوق عىل األرض
ينكرس الولد بجواري

أتدثر يف رصة قدمية للمرسات
ومن فمي، تخرج وردة زرقاء.

 هلوًعا
ُ

 هلوًعالست
ُ

لست
يقني صالح
شاعرة عراقية

النهُر الذي وهبني صمته يف 
أحسِن تقويٍم له

َعرَِف جيًدا أنني لسُت هلوًعا و 
ال جزوًعا و ال منوًعا

َعرَِف اسمي كام يكتب يف 
الجوازات

و ظل يرددُه كلام مررُت بجانبه
َعرِفني جيًدا..

صامًتا وهبني رساجُه
و قال يل : تحّدث

"تّبت يداي حني ملست رساًجا 
غريك!

تّبت يداي حني أخطأْت الرساج"
قال:

اذهب !
ذنُبَك انصهر بني يديك

طائرُك الذي نحرَك
قد خّيط عنقك .

سكوتًا،
أحاطني و نفخ يف صوِر وجهي

س سكينًة و ترشًّدا و توجُّ
سكوتًا،

ا زجَّ الِهداية يف صدري زجًّ

ما قال يل أن “ ادعي "
ما قال أنا رشّدتُك

"فلرتكع "
قال آسًفا

قال ال تؤاخذين
ما ُخلقُت من عجٍل .. و ال جدٍل

و مل أكْن يوًما خصياًم مبيًنا
النهُر الذي قال أسمي بأحسن 

تقويٍم لُه
مل ألتفت إليِه ابًدا.

نزارعبد الغفارالسامرايئ

الخطى المتوت.. اىل نصري الشيخ

صديقي  أصابع  تكرُر  الذي  التزويل  قرص  ضجيج 
أحمد دورانه كل مرة وهو يبحث عربأسالك الهاتف 
بغداد  بني هواتف  تاهت  التي  عن صوت حبيبته 
بامللل  احسايس  من  يزيد  هذا  كل  املتشابكة.. 

والضجر.
منظر السامء من النافذة ينبأين بقادم جديد أحس 
طرق أناملِه عىل باب قلبي.. أتوجس خيفة فذلك 
مريرأوقدت  مخاض  سنوات  عرب  األنتظاراملقيت 
جذوة الشك يف رأيس ،فغزا البياض شعري بانتظار 

القادم املجهول.
ـ أخرياً!! صوت أحمد يقطع عيّل خلويت.. بأستغراب 

نظرت اليه مستفرساً.
ـ وجدتها!! ستكون باحة مركز الفنون بانتظارنا..

عينيها  يف  أنت  تتوحد  بينام  وحديت  أسكُن  وأنا  ـ 
وبريق األلوان عىل جدران املركز.
ـ ليكن.. لكنك لن تكون وحدك.

فعال.. لن أكون وحدي فهاجس اآلخرالذي ينتظرين 
يحدثني  املكتظة  بغداد  زاوية مت من شوارع  يف 
بأن ال أتردد يف استغالل أي لحظة لألنطالق  دوماً 
مع  التوحد  فيه  استطيع  مكان  فأي  عنه..  بحثا 
والصمت  األلوان  مكان  غري  يسكنني  اآلخرالذي 

الصويف.. والجامل.
لعبة  سأمارس  بيدي..  األربع  التفاحات  امسكت 
ولوج  أجل عودة  أمنا حواء من  بديال عن  األغواء 
بيننا، أحمد وصديقته ويل  أقتسامها  الجنة، قررت 

واألخر املجهول الذي انتظر لقياه.
اليوم الشمس اكرث جامال من كل شمس تسطع عىل 
مدينة أخرى يف األرض، والسامء تفتح ذراعيها ألمٍل 
خلف  أختفى  الذي  األفق  عند  تفاصيله  اتحسس 

بنايات الكونكريت.
متتد املسافة وتتكاثر الخطى بأيقاعٍ متسارع والذي 
انتظر اليزال بعيدا.اتفقد الوجوه.. كل العيون  التي 
الذي  الربيق  ذلك  يطفئ  من  احد  ..ال  تصادفني 
بعيدا عن  انفردت وحدي  عيني..  يشتد ملعانه يف 
برهبة  املخيم  الهدوء  ذلك  أتامل  ورفيقته،  احمد 
الكنائس عىل صاالت العرض، رغم تزاحم مجاميع 

من طلبة كلية الفنون كام حزرتهم.
الذي  الرسب  عن  بعيداً  وحدها  ًوحلقت  لحظة 
غادراىل صالة أخرى ، كواليس العرض اطبقت علينا 
واالنفراد..  الصدفة  لعبة  علينا  ومارست  بألوانها 
فقذفتني عىل الطرف اآلخر.. كل منا باتجاه نقطة 

التقاء عند املنتصف.. البد حينها من التصادم!
ـ هل تنتظرين أحدا ما؟

نظرت نحوي باستغراب باَن عرب ملعان عينيها.
ـ كال ..وأنت؟

ـ نعم
ـ من؟

ـ املسيح..
ـ مْن؟

ـ أي املخلص الذي سيحمل عني ذلك الرتقب لقادم 
فريحمني  روحي،  داخل  عذاباته  احمل  مجهول 

قلبي.. امللُم جراحي دوماً بانتظاره.. وال يأيت.
ـ أذن..

ابقى  أن  فأسمحي  تعميدي،  عيناِك  أوشكت  ـ 
ابحرفيهام حتى أغتسل من كل أوهامي.. أوهامي 

كفٌر “فطهريني من هذا الكفْر”.
وصديقته  احمد  أنىس  بأن  إيذاناً  ابتسامتها  كانت 
ألنسَل  األخرى،  املركز  صاالت  باتجاه  ذهبا  اللذان 
العامل،  هذا  كل  عن  بعيداً  الناعمة  يدها  محتضناً 
املوقوتة  املواعيد  بكل  يهزُء  الذي  املجهول  باتجاه 

النفجارالوقت املربمج للقاِء القادم.

نصنص

القادم المجهولالقادم المجهول
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أدوارها  تتبادل  الله  إىل  معراج  هي  فالدفوف 
مع آلة السنطور، مثلام تتبادل األدوار بني رابعة 
فرقة  صاحبة  ورسلية  قبس  والحبيبة  العدوية 
الخشابة يف أجواء حميمية وصوفية يف آن واحد 
ويف أماكن مختلفة يف بغداد والبرصة بتفاصيل 
جغرافية وتاريخية دقيقة. وبهذا رسم البيضاين 
خرائط متشابكة لعواطفه املشحونة بني البحث 
قبس  مع  بحكايته  وربطها  العدوية  رابعة  عن 

ورسد تاريخ تشرتك مفرداته بينهام.
مع  حوارا  أجريت  قد  سنوات  قبل  وكنت 
أخريا  ضممته  األدبية  نتاجاته   حول  البيضاين 
يف  الجامل.. حوارات  “صانعو  بعنوان  كتاب  يف 
من  أن  وأجد  قريبا،  سيصدر  والحياة”  الثقافة 

املفيد التذكري به.

القصرية، وشكلت عالمة  للقصة  كاتباً  ُعرفت   •
مميزة بالنسبة لجيلك، فهل ميكن أن تحدثنا عن 

تجربتك هذه؟
اآلن  من  قرن  ربع  نحو  وقبل  ما  لحظة  يف 
املمكنة  األداة  هي  القصرية  القصة  أن  وجدُت 
الذي  الحياة  غموض  معرفة  عىل  تعينني  التي 
أي  فيها،  وجدت  وقد  آنذاك،  يحيطني  كان 
يف  تثري  فائقة  ومتعة  لذة  القصرية  القصة 

النفس اإلحساس بالقدرة عىل توجيه العامل. أما 
فإن  الحقيقة؟  أو  ذلك  يف  الوهم  قدر  هو  كم 
الحياة  تجعل  القصة  أن  املهم  يهمني،  ال  هذا 
واالنتشار  بالنرش  أحفل  ال  كنت  لذلك  ممكنة، 
القصاصني  زماليئ  ولوال  لنفيس،  أكتب  وكأنني 
الذين أخذوا ثالث قصص من قصيص املنشورة 
مشرتكة  مجموعة  يف  وأصدروها  املجالت،  يف 
ألربعة  نتاجات  ضمن   1983 العام  يف  صدرت 
قصاصني من جييل. وبقيت هكذا زاهداً بالنرش 
القصصية  مجموعتي   1990 عام  أصدرت  حتى 
األوىل “قلعة النساء” بتحريض من القاص الرائد 
العام 1987  يف  مني  الذي طلب  التكريل.  فؤاد 
واختار  املنشورة  وغري  املنشورة  قصص  جميع 
إصدارها  املؤمل  من  كان  قصص  عرشة  منها 
الظروف  لكن  اآلداب،  دار  قبل  ما  بريوت  يف 
قبل  من  بغداد  يف  فصدرت  ذلك،  دون  حالت 
أحد دور النرش األهلية ويف عام 1993 أصدرت 
مجموعتي الثانية بعنوان “الثنائيات” عن وزارة 
الثقافة األعالم. ضمت عرش قصص، وكل ثنائية 
جربته  وفكرياً  فنياً  اتجاهاً  متثل  قصتني  تضم 
“مآتم  األخرية  مجموعتي  أما  الثامنينيات.  يف 
تنكرية” فهي متثل يل خالصة ملرحلة من مراحل 
تجربتي القصصية التي أسعى إىل توجيهها نحو 

مناطق جديدة يف أساليب وطرائق الرسد. 

أدواتك؟  ما هي  األوىل  روايتك  تكتب  وأنت   •
وهل تجد نفسك أمام امتحان؟ وهل نجحت؟

أود إن أخربك أنني قبل أن أكتب القصة القصرية 
أحد  تجربة  عن  طويلة  رواية  بكتابة  بدأت 
أصدقايئ يف حرب ترشين عام 1973 عىل الجبهة 
ومل  نهائياً  التجربة  السورية، وقد أهملت هذه 
أعرضها عىل أي شخص.. الرواية بالنسبة يل حياة 
كاملة تنمو باستمرار وتتغري تفاصيلها حتى وإن 
من  وبالرغم  كونيتها.  أو  مبفاهيمها  احتفظت 
أنني مل أنرش أي رواية إال أنني أنجزت حتى اآلن 
ثالث روايات عرضتها عىل كبار النقاد يف العراق 
األصدقاء  بعض  وعىل  بالقسوة  عرفوا  ممن 
القت  لِك  أقول  بل  ال  جيدة،  أصداًء  والقت 
نارش  توفر  من  وبالرغم  النظري،  منقطع  حامساً 
لهذه الروايات إال أنني أجلت نرشها ألسباب ال 

مجال الخوض فيها اآلن. 
• استثمرت املوروث الشعبي واألسطورة والرمز 
عىل نحو مبدع حسبام ذكر الناقد الدكتور شجاع 
طريقة  وما  مرة،  أول  به  تأثرت  كيف  العاين، 

استثامرك له؟
نظرية  منطلقات  أو  أطر  أية  توجد  ال 
األشياء  استثامر هذه  إىل  قادتني  وأيديولوجية 
البحث  عملية  ضمن  جاءت  وإمنا  قصيص  يف 
عن الخصوصية املحلية للنص، إضافة إىل قدرة 
فعل  إسناد  عىل  الكبرية  واألسطورة  املوروث 
القصيص.. فقد وجدت  النص  القص والحيك يف 
القصاصني  ولتجارب  لتجربتي  تأميل  وضمن 
عن  تنأى  تكاد  القصة  أن  العراق،  يف  اآلخرين 
وبالرغم  جمهورها،  يهجرها  يكاد  أو  الجمهور، 
بالتطور  تتعلق  وتعليالت  أفكار  من  طرح  مام 

السبب يكمن يف  أن  التكنولوجي، فقد وجدت 
القصة،  يف  الحكاية  وعنرص  القص  فعل  إهامل 
واالتكاء عىل اللغة مبفردها، حيث تأيت كإنثياالت 
تلمح إىل الحدث وال تقرتب منه فيتحول أحياناً 
لألفعال  اللغوية  الصورة  تعتمد  خواطر  إىل 
أن  فعيل  رد  فكان  الحياة.  تلمس  وال  الذهنية 
للقصة،  أسايس  كجوهر  الحكاية  عنرص  اعتمد 
ووجدت نفيس أكتب بروح األسطورة والحكاية 
حد  إىل  ذلك  يف  وفقت  أنني  ويبدو  الشعبية، 
جعل الكثري من املعنيني والقراء يعتقدون أنني 
استفدت أو تناولت األساطري واملوروث الشعبي 
قصصاً  كتبت  أنا  الحقيقة  يف  لكن  قصيص،  يف 
الحكاية  قص  أساليب  فيام  وظفت  الواقع  من 
موروث  أو  أساطري  كانت  سواء  الشفاهية، 
شعبي، ومل أوظف األسطورة عىل نحو ما فعله 
بروح  األساطري  كتابة  أعادوا  الذين  الكّتاب 

معارصة، فأنا أسطرت الواقع. 

• ما عالقتك باملتلقي؟ وهل تضع حساباً له أثناء 
الكتابة؟ وما تأثريه عليك؟

أنا ضد دكتاتورية الكاتب ومع هيمنة النص عىل 
املتلقي. حسابايت للمتلقي هي ليست حسابات 
مساومة من أجل الوصول إليه. أو إيصال النص 
سلة  ضمن  تدخل  حسابات  هي  وإمنا  إليه، 
أسعى  ألنني  والفكرية.  الفنية  النص  سياقات 
إىل إن يكون املتلقي هو كاتب النص الثاين، أو 
باألحرى كتابة النص من رؤيته هو ولكن ضمن 
أن  دون  من  بها  نيص  أفخخ  رسية  موجهات 
يدري القارئ، لذلك تأخذه لذة االكتشاف، ولذة 
الكتابة الثانية، فيأخذ حريته يف فضاء النص ويف 
مناخ  الواقع من خالل  إىل  ينشد  نفسه  الوقت 
النص لذلك ترين أنني أركز أغلب جهدي عىل 

أجرت الحوار: منى سعيد

كاتب متسك باملوروث الشعبي،  وعكس الحياة اليومية من خالل حكاياته، مؤسطراً الواقع، 
اإلبداع  أخريا جائزة  ونال  الحديثة  العراقية  والقصة  الرواية  عىل صعيد   متميزاً  كاتباً  فربز 
العراقي عن روايته “دفوف رابعة العدوية” التي تتقطع أنفاس القارئ وهو يالحق الهثا 
أحداثا محبوكة  بنسيج متني تتشابك فيه مشاهد الحب والتصوف والتاريخ والفن واملوسيقى 
واستدراج الذكريات. رواية كُتبت بحذق تام ال يرتك مجاال لتأويل أو تخمني ما الذي سيحدث، 
كل صفحة وأحيانا يف كل سطر منها مفاجأة تداهم القارئ وتسحبه إىل عوامل فنطازية مرة 

وواقعية بحتة مرات أخرى، تربكه بني تصديق الحقائق وواقعية األوهام.

مفتتح النص أو االستهالل ليك أجذب القارئ للنص 
وأجعله مستغرقاً بكل تفاصيله، كام أركز عىل النهاية 
حرية  املتلقي  متنح  مفتوحة،  نهاية  دامئا  هي  التي 
النص.  يطرحها  التي  األسئلة  لكل  اإلجابات  وضع 
قصتي مهمتها أثارة األسئلة، وليس وضع اإلجابات.. 
لكن ال أضمن عدم تدخلها يف حيثيات اإلجابة التي 
بشكل  نفسه  تلقاء  من  صنعها  أنه  القارئ  يعتقد 

خالص وبحرية تامة. 

بأننا  يقول  من  هناك  الزمن؟  مع  تتعامل  كيف   •
نعيش تاريخاً ماضياً بثياب جديدة،ما رأيك؟ 

والتطابق  االختالف  تفاصيل  يف  الدخول  دون  من   
أجد  وتوصيفاتهام،  والتاريخ  الزمن  مفهومي  بني 
حرية  مينحني  ألنه  القص  بزمن  ملتزماً  دامئاً  نفيس 
بالصياغة  بل  ال  األفكار،  وصياغة  التحرك  يف  أكرب 
الفنية ألن )زمن القص يساعد كثرياً يف توفري عنرص 
الصدق الفني( الذي يعطي النص قوة كبرية للتحرر 
من هيمنة الواقع، وهنا نجد أن العالقة بني عنرصي 
تكافلية  عالقة  يف  الفني  والصدق  القص(  )زمن 
تسهم يف تقديم التاريخ بثياب جديدة متنحه طراوة 
الحارض، وأعتقد الشق الثاين يتعلق مبشاعر اإلنسان 
دامئاً  لكننا  ماضياً؟،  تاريخاً  الحب  يكن  أمل  وسلوكه، 

نعيشه ونراه بثياب جديدة. 

• هل تعترب نفسك شاهد إثبات بالنسبة لعرصك وإىل 
أي حد؟

محددة  بوظائف  األدب  تقييد  أكره  أنني  من  رغم 
إال  األدب هي وظيفة كونية وشمولية،  ألن وظيفة 
أنني أحرص بشدة عىل أن أكون مخلصاً لعرصي الذي 

أعيشه وخصوصاً مناطق األمل البرشي فيه. 

وأنت  معها  تتعامل  وكيف  فلسفتك؟  تكثف  هل   •
)الرواية  أدونيس  يقول  ما  وحسب  الرواية؟  تكتب 

تنرث العامل( هل نرثت أوراقك كلها؟ 
عمل  يف  فلسفته  يكشف  أن  الكاتب  استطاع  مهام 
روايئ أو نص أديب، فدامئاً يكون بحاجة إىل أن يضيف 
أن  افرتضنا  إذا  وحتى  املكثفة  الفلسفة  هذه  إىل 
الكاتب نجح بشكل مطلق يف مهمته هذه، فأنه مل 
ميت بعد إنجاز هذا املكتنز بالفلسفة املكثفة. أقصد 
للحياة،  ألن  ورؤية جديدة  تفاعل جديد  مثة  دامئاً 
بالغة  مبجـسات  الحياة  مع  متفاعل  إنسان  الكاتب 
الحساسية، دامئاً لدى الحياة ما متنحه للكاتب. ولعل 
بأنه  الكاتب إحساساً  أنها متنح  الرواية  أجمل ما يف 
كثف فلسفته وقال كل يشء، وهذا نوع من الوهم 

لكنه الوهم الجميل.

20
N

o
. 1

1
4

عبد الستار البيضاني الفائز بجائزة اإلبداع العراقي 

    الكاتب إنسان متفاعل 
    مع الحياة بمجسات 

    بالغة الحساسية

نصوصي تسعى إلثارة األسئلة 
وليس تقديم اإلجابات، لكن ال 

أضمن عدم تدخلها في حيثيات 
تلك اإلجابات وانثياالتها

رمزية  أبعاد  ذات  وصور  رسومات  أنّها 
طاغية ومجسدة يف األذهان، ميكن التعرف 
تقول  كام  الفن،  تاريخ  تأملنا  ما  إذا  عليها 
مؤرخة الفن ساين فريكوين. “معظم الناس 
يربطون بني الحاممة وغصن الزيتون، وأيًضا  
مع رمزية قصة سفينة نوح يف القرآن وسفر 
الطوفان،  بعد  نوح،  أرسل  إذ  التكوين، 
وهي  فعادت  اليابسة،  لتستكشف  حاممة 
تحمل غصن شجرة زيتون مبنقارها . وهكذا 

عرف نوح أن األرض قريبة. 
بشارة  رسول  أنه  الحامم عىل  ُصوير  لطاملا 
يُنبئ بنهاية األوقات العصيبة، ولكن أيًضا ـ 
يف املسيحية ـ عىل أنه الروح القدس النازلة 

من السامء.
عىل  مقصورة  ليست  الرمزية  هذه  إن 
املسيحية وحسب. بل أنّها تتكرر وتُستنسخ 
ذلك  هو  لها  رمز  أقدم  ولعل  التاريخ،  عرب 
عندما  جلجامش،  ملحمة  من   ياتينا  الذي 
وسط  وهو  قاربه  طرف  عىل  حاممة  تحّط 
معاناته،   انتهاء  بقرب  لُتنبئه  الهائج،  اليم 
وهي واحدة من أقدم املالحم التي وصلتنا 
القصة  تتكرر  وهكذا  اتالريخ.  عمق  من 
والرمز يف أديان ومالحم كثرية أخرى بطريقة 

التناسخ.
وباإلضافة إىل توظيف الحاممة كرمز للسالم 
مثل  لها،  أخرى  معان  أيًضا  نجد  والرخاء، 
تجسيد األرواح الطيبة التي تطري إىل الجّنة 
أشياء  بني  األرض، من  ظُلمت عىل  أن  بعد 
للنقاء  كلون  بيضاء  تكون  ما  وغالًبا  أخرى. 

والجامل.

السالم والحريَّة
ولعل أشهر حاممة سالم معروفة يف مجال 
بيكاسو.  حاممة  هي  التشكيلية  الفنون 
شارك  الذي  للفاشية،  املناهض  الشيوعي 
بعد  ُعقدت  التي  الكثرية  السالم  مؤمترات 
 1949 العام  ويف  الثانية.  العاملية  الحرب 

املؤمترات  تلك  ألحد  ملصق  بطباعة  قام 
يحمل رمز حاممة بيضاء مرسومة بطريقة 
واقعية إىل حّد ما، والتي أصبحت فيام بعد 
الفنانني  من  الكثري  وألهمت  مشهوًرا  رمزًا 
اآلخرين، وما زالت حتى يومنا هذا تُدعى 

“بالوما”، أي حاممة باإلسبانية.
بيكاسو  فيه حاممة  متثل  الذي  الوقت  ويف 
)البالوما( السالم، يبدو أن الحامئم العراقية 
وال  أسايس.  بشكل  الحريَّة  متثل  واإليرانية 
ارتبطت  متى  التحديد،  وجه  عىل  نعرف 
فكرة الحريَّة بالحامم، لكن لطاملا كان السالم 
بيد؛ “نحن  يدا  والحريَّة مرتابطان ويسريان 

أحرار فقط عندما يعم السالم”.
ذات  غياسابدي،  بنده  أتوسا  الفنانة  ترى 
الخلفية اإليرانية، أن الحريَّة هي املرحلة التي 
تيل السالم. ميكن سامع الرغبة يف الحرية يف 
 Zan“ :الشعار الرئييس للحركة االحتجاجية
امرأة(.  حياة  )حرية   ”Zendegi Azadi
وميكن أن نرى هذه الكلامت يف كل مكان 
تقريًبا، يف الرسوم التوضيحية أو الرسوم عىل 

الجدران أو املالبس. حتى األشخاص الذين ال 
يتكلمون الفارسية أصبحوا يتعرفون عليها. 
أعتقد.  كام  رمزًا،  الكلامت  أصبحت  “لقد 
إمكانيات  إنشاء  ميكننا  الرموز،  وباستخدام 
جديدة، وعامل جديد تُحرتم فيه حقوق املرأة 

وحريتها، عىل سبيل املثال”.
الفنون  من  الهائل  بالكم  نُعجب  أن  بد  ال 
إيران  يف  ليس  االحتجاجات،  صاحبت  التي 
إن!ها  العامل.  يف  مكان  كل  بل يف  وحسب، 
ا. وعىل الرغم  تحافظ عىل شعور الثورة حيًّ
وهناك،  هنا  التظاهرات  حّدة  تفاوت  من 
وتكرار  الفنّية،  األعامل  تلك  بواسطة  لكن 
ميكننا  أجله،  من  الناس  يناضل  ما  صور 
قيد  عىل  بالنضال  الشعور  عىل  الحفاظ 

الحياة وزيادة الدعم لتلك الحركة.

طائر الفردويس
وليس من املستغرب أن نجد الكثري من رموز 
هناك  إذ  اإليراين،  االحتجاج  فن  يف  الحامم 
الكثري من الطيور ذات الرمزية ُمجسدة يف 
الشعر أو الرسم وفنون املنمنامت املصغرة 
أو  الحريَّة  مثل  رموًزا  تحمل  إنها  اإليرانية. 
طائر  يكون  ورمبا  والوجد.  واإللهام  الحب 
)السيمورج(، وهو مخلوق أسطوري يتكون 
من  يظهر،  والذي  طائًرا،  ثالثني  خليط  من 
القصيدة  الشاهنامه،  يف  أخرى،  أشياء  بني 
الكبري  الفاريس  للشاعر  الشهرية  امللحمية 

الفردويس، املكتوبة حوايل العام 1000.
تقول بنده غياسابادي، التي كانت يف العارشة 
من عمرها عندما اندلعت الثورة اإلسالمية 
يف بلدها األم إيران يف العام 1979. يف ذلك 
للحريَّة  رمزًا  الحاممة  كانت  أيًضا،  الوقت 
وألنّنا  الشهداء.  لروح  متثياًل  أو  الفن،  يف 
رأينا الكثري من رموز الحامم، فقد أصبحت 
كليشيهات منطية للغاية، يف مرحلة معينة. 
مراًرا  دامئًا  استخدامها  ميكن  ذلك  مع  لكن 

وتكراًرا لسهولتها وتعبرييتها العالية.

أبراج بيجون
ينحدر حامم املدينة من الحيوانات األليفة: 
لنأكله  قرون  لعدة  بالحامم  احتفظنا  لقد 
يف  زراعي.  كسامد  فضالته  لنستخدم  أو 
العديد من البلدان، يقومون ببناء ما يسمى 
بأبراج الحامم العالية، حيث ميكن، يف بعض 
 14000 إىل  يصل  ما  تعشش  أن  األحيان، 
الطني  من  مبينية  صغرية  منافذ  يف  حاممة 
أبراج  وتشتهر  مبساند.  ومزودة  الحجر  او 
الحامم يف إيران عاملًيا، ببنائها التقليدي الذي 
يذكرنا بالقباب الرشيقة واألمناط الهندسية 

للمساجد.

الحمامة في االحتجاجالحمامة في االحتجاج

ة ةالطيران إلى الحريَّ الطيران إلى الحريَّ

ا للسالم 
ً

ظلت الحمامة رمز
والحرية في تاريخ الفن 

آلالف السنين. من جلجامش 
حتى االحتجاجات العراقية 

والإليرانية المعاصرة.

مينا اعتامد

منذ اندالع االحتجاجات ترشين يف العراق حتى انبثاق احتجاجات إيران 
التي ما زالت مستمرة، ظهرت آالف األعامل الفنية التي ترمز إىل الغضب 
واملعارضة الشعبية لألنظمة، خاصة عىل اإلنرتنت. غالًبا ما تظهر فيها حاممة 
بعض  ويف  ثورية.  بعبارت  مصحوبة  مبنقارها  زيتون  غصن  تحمل  بيضاء 
األحيان تظهر تلك الطيور وسط بركة من الّدماء، بعد إطالق النار عليها من 

السامء، لتسقط قرب جثامني الشهداء.

حاممة بيكاسو الشهرية )البالوما(

حتقيق ثقايفحتقيق ثقايف
January 1111 كانون الثاني/ يناير 2023

الفنانة أتوسا بنده غياسابدي
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يتزايد االهتامم يف السنوات األخرية بظاهرة ما يسمى “النرش الذايت” الذي يشهد 
ـ يف الغرب ـ انتشاًرا واسًعا، وتخصص له املؤمترات العلمية والتعريفية، وقد ُعقد 
يف اآلونة األخرية، عىل هامش معرض جدة للكتاب، مؤمترًا تعرفًيا وتداولًيا يف هذا 

الخصوص، تناول فرص النرش الذايت يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا.

الذاتي”  “النشر 
ظاهرة تستحق التأّمل

23
altareek althakafi

حجب األعمال األدبية التي تتناول موضوعات المثليين في المكتبات الروسية 
الطريق الثقايف ـ خاص

عىل حد سواء، ويأيت ذلك  ضمن إطار حملة واسعة للتضييق عىل تداول مثل هذه املوضوعات، وحجب األعامل األدبية الداعمة املكتوبة باللغة الروسية، وتتناول قصًصا ذات موضوعات مختلف عليها، او مثار جدل يف املجتمع الرويس والكنيسة الروسية الكبري هارويك موراكامي، واملجموعة القصصية “العظاءة”، ملواطنته بنانا يوشيموتو، وغريها الكثري من املؤلفات املرتجمة او أزالت السلطات الروسية عرشات األعامل األدبية من املكتبات املركزية يف موسكو أبرزها “سبوتنيك الحبيبة”، للكاتب الياباين 
للشواذ واملتحولني جنسيًا.

“السفير الحزين” في العدد الجديد من سلسلة إبداعات عالمية الكويتية 
الطريق الثقايف ـ خاص

صدر عن املجلس الوطني للثقافة يف الكويت العدد الجديد من سلسلة إبداعات عاملية )445( لشهر كانون األّول/ ديسمرب 
2022 متضمًنا قصص  “السفري الحزين” للمؤلفة: أناندا ديفي، التي متتلك إحساًسا ساخًرا ومتميزًا من الفكاهة، وتبايًنا 
متزايًدا يف اللغة التي تخلط كتاباتها بالفرنسية مع اللغة اإلنكليزية، والهندية، والكريولية املوريشيوسية. وتدعونا الكاتبة 
يف قصصها هذه إىل عامل من الحكايات العجيبة واأللوان والروائح الغريبة التي تزهر بها الهند عاّمة وموريشيوس بخاصة.

عنيفة  عوامل حسية  منها  قصة  كل  وتتناول يف  الهند.  إىل  الغربية  النظرة  تنتقد  كام  الرشقية،  املرأة  بشؤون  ديفي  تهتم 
مبهارة إبداعية كبرية، عىل الرغم من مفارقتها املشبعة بسخرية رشسة وناقمة ومعارضة ألمناط الحياة االجتامعية السائدة 

واملواقف املجردة من املشاعر اإلنسانية.

“أّيام قوس قزح” للكاتب 
التشيلي أنطونيو سكارميتا 

عن دار ممدوح عدوان صدرت 
رواية بقالب كوميدي يف 229 
صفحة، عن أشهر ديكتاتور يف 
تاريخ أمريكا الجنوبية: أوغستو 
بينوشيه رئيس تشييل األسبق 

برسد  سكارميتا   فيها  يرصد 
ديكتاتورية  بديع  روايئ 
بينوشيه يف أيامها األخرية. حني 

يكون لدى الشعب 15 دقيقة ليغري مصريه. فهل 
يستطيع إعالن تلفزيوين أن يتخلص من الطاغية؟ 

الرواية صدرت برتجمة رائعة من صالح علامين.

“الخالة خوليا وكاتب السيناريو”
رواية  صدرت  بريوت،  يف 
وكاتب  خوليا  “الخالة 
البريويف  للكاتب  السيناريو”، 
ترجمها  يوسا،  فارغاس  ماريو 

عن اإلسبانية مارك جامل.
الطبقات  وهي رواية متعددة 
بطلها   ليام.  يف  أحداثها  تدور 
ماريتو  يدعى  شاب،  مؤلف 

حياته  تتعطل  محلية.  إذاعية  محطة  يف  يعمل 
الفتية بسبب دخول عّمته خوليا، املطلقة حديًثا، يف 
حياته، والتي يبدأ معها عالقة رسية. بينام يؤثر عىل 
مسريته املهنية زميله بيدرو بسبب أسلوبه املتمرد. 

“ديرمافوريا” للكاتب األميركي 
المعاصر كريج كليفنجر 

دار  عن  القاهرة  يف  صدرت 
الكرمة طبعة جديدة من رواية 
“ديرمافوريا”، للكاتب األمرييك 
الروايئ  كريج كليفنجر برتجمة 

الراحل أحمد خالد توفيق. 
لـكريج  الثانية  الرواية  وهي 
الكّتاب  أهم  أحد  كليفنجر، 
الحارض،  وقتنا  يف  األمريكان 

تدور أحداثها حول »إريك أشوورث« الذي يستيقظ 
فجأة يف السجن، غري قادر عىل تذكر كيف حدث 
ذلك، أو ملاذا، وكل ما يتذكره هو اسم امرأة تدعى 

“ديزيريه”.

ب” لكوبو آبي
ّ

رواية “الُمعل
رواية »املعلَّب« الصادرة حديثا 
هي  للنرش،  العني  دار  عن 
واحدة من أشهر أعامل “كوبو 
قويَّة  استعارة  وتُعدُّ  آيب”، 
ظل  يف  املتشظِّية  الذات  عن 
النمو االقتصادي رسيع الوترية 
الَّذي شهدته طوكيو أثناء فرتة 
الستينيات. تبدأ الرواية بصور 

فوتوغرافيَّة كثرية منترشة بني صفحات الكتاب، ثم 
نتعرَّف بعدها إىل بطل الرِّواية الَّذي يحاول إنقاذ 
داخل  للعيش  فيلجأ  وحي،  الرُّ خ  التفسُّ من  نفسه 
صندوق من الكرتون كناسك متجوِّل. ويعدُّ “كوبو 
آيب” )1993-1924( أبرز كُتَّاب األدب الطليعي يف 

اليابان يف النصف الثَّاين ِمن القرن العرشين.

  بحوث جدلية في كتب

عوالم روسية وعربيةعوالم روسية وعربية
تاريخ الشرق األوسط الحديث

حرره: إيلني إم كني وماشا كرياسريوفا

يتصدى هذا الكتاب للتاريخ الرويس العريب 
الحديث وما التبس منه، بسبب االنقسامات 

اللغوية. ويتضمن مصادر أرشيفية وأدبية 
أصلية مرتجمة من ست لغات، العديد منها مل 
يُنرش سابًقا. ومتتد جذور التشابكات الروسية 

الحالية يف العامل العريب إىل عمق الحقبة 
القيرصية والسوفييتية. والستكشاف هذه 

التشابكات، يعرض هذا الكتاب مجموعة من 
املصادر األولية املرتجمة من الروسية والعربية 
واألرمينية والفارسية والفرنسية والتتارية. مثل 

يوميات ضابط يف البحرية الروسية من العام 
1772، وصك بيع عبيد من القوقاز، ومقابلة 

مع روايئ سوري معارص تلقى تعليمه يف 
روسيا، وغريها الكثري. 

النارش: جامعة أكسفورد     
 السعر: 00 . 80 دوالر

عدد الصفحات: 384 مع رسوم توضيحية وخرائط
ISBN: 9780197605769 :الرقم الدويل

التفكير مع ابن سينا التفكير مع ابن سينا 
بحث في الالهوت والفلسفة

املحررون: دي سميت وسبتي م. صبحي

يحتوي الكتاب مجموعة مهمة من الطروحات 
التي فتحت للعديد من الباحثني، آفاًقا بحثية 

جديدة ومثمرة، تتعلق أساًسا بفلسفة ابن سينا 
ومصادرها، وعالقتها بالفكر اإلسالمي، وتأثريها 

عىل الالهوت األشعري )الغزايل، فخر الدين 
الرازي( واستقبالها يف العامل الالتيني. 

الكتاب مبثابة تكريم لجهود وعطاء ابن سينا 
وتسليط الضوء عىل أفكاره وفلسفته. ويقدم 

جرًدا للبحوث املعارصة بشأن ابن سينا وأجياله 
العربية والالتينية، من الرتاث اليوناين إىل 

االستقبال الالتيني، ويف البحث يف الالهوت 
والفلسفة يف العصور الوسطى. 

النارش: بيرتز بوكس   
 السعر: 92,50 دوالر

الغالف: ورق مقوى        
عدد الصفحات: 314

ISBN: 9789042949195 :الرقم الدويل

 وقال خبري ومؤسس ما يسمى “تحالف املؤلفني املستقلني” مايكل الرون: “هناك العديد من الكّتاب ـ النارشين الذين لديهم القدرة عىل إخراج 
كتبهم إىل لعامل، واالستفادة من املميزات الكبرية للنرش الذايت، الذي من شأنه اختصار التكاليف والحد من هدر عائد املبيعات، أو مشاركته 
مع نارشين محرتفني، إضافة إىل توفر خاصية قياس آراء القّراء وانطباعاتهم عن الكتاب ومدى تقبلهم له أو احجامهم عنه. وستلقي “الطريق 

الثقايف” الضوء عىل هذه الظاهرة يف أعدادها املقبلة. 

كتبكتب 22

مُيثُل  التمرَد  فإنَّ  ذلك  من  أكرث 
وعياً ناشئاً من الشعور بإكراهات 
الواقع الذي يحكُم بالدوران ضمن 
لذلك اليكوُن  اختيارات محدودة 
مشاريع  ضمن  مندمجاً  املتمرُد 
الظاهر   يف  مايبدو  إىل  هادفة 
الحقيقة  يف  ولكن  نوعياً   تحوال 
الجزئيات   يف  تغيرياً   إال  ليس 
توقع  مستوى  دون  وهذا 
مايكوُن  إذن  املتمردة  العقلية 
هو  املتمرد  إىل  بالنسبة  مبدئياً 
مواقفه  اليحدُد  املؤقت  امللل  أنَّ 
ينضُم  قد  الذي  الثوري  بخالف 
القائم  للوضع  رافضٍة  تياراٍت  إىل 
ألبري  .يقوُل  بالسئم  الشعور  إثر 
كامو عىل لسان إحدى شخصيات 
أحب  )ال  “العادلون”  مرسحية 
ثواراً  يصبحون  الذين  األشخاص 
والكالُم  بامللل(  يشعرون  ألنهم 
عن التمرِد يستدعي  اإلشارة إىل 
التمرِد  بني  الفرق  إدراك  رضورة 
وإطالق  االستعراضية  واملواقف 
من  الرافضة  للمظاهر  العنان 
خالل امللبس أو الشكل يف الواقع 
أنَّ كل ذلك ليس إال قشوراً وأبعد 
لعلَّ  التمرد.  حقيقة  عن  مايكوُن 
الحاج عن  أنيس  الشاعر  مايقولُه 

املتمرد هو املدخل األمثل لندلف 
نحو مايقدمه الكاتب العراقي عيل 
حديثاً  الصادر  مَؤلَفه  يف  حسني 
وتجارب  حياة  عن  “املتمردون” 
حضورُها  يكون  أن  أبت  أسامء 
مسجالً يف املَلعب التقليدي. فربأي 
أن  اآلتية”  األيام  “مايض  صاحب 
يضيق  وهو  الوديع  صفة  التمرُد 
صدره بالظلم ليس التمرُد غضب 
وال  املبغض  بغضاء  وال  األحمق 
هذه  مضموُن  الحسود.  غرية 
العبارة يذكرك بسقراط والحالج و 
يتقاطُع  ما  برونو وكامو  جوردانو 
إىل  طامح  نفس  هو   هؤالُء  فيه 
كل  حقيقة  عن  الغطاء  كشف 
مايُقرتُف باسم األخالق والرشيعة 

واملقدس والثورة من املظامل.

الغرام
ال  حسني  عيل  سرية  حلقات 
التي صاحبته  تنفصُل عن الكتب 
منذ يفاعة عمره إىل أْن أصبَح هذا 
العامل األثري ليس له بديُل بالنسبة 
إليه وهو مشارُك فعلياً يف تقاسِم 
من  غريه  مع  املعريف  حصاده 
“غوايات  صاحب  يشريُ  املتابعني. 
مايراه  إىل  املقدمة  يف   القراءة” 

اآلخرين  مشاركة  عملية  يف  مبدأً 
أن  الميكنك  فبنظره  قراءاتك  يف 
وتتناول  املهمة  هذه  يف  تنجَح 
تولستوي  طراز  من  كاتب  عامل 
ترتاَد  أو  جويس  جيمس  أو 
سبينوزا  لشخصية  الفكري  األفق 
الفلسفية  مستنداته  عن  باحثاً 
أنَّ  كام  بهؤالء  ُمغرماً  تكْن  مل  إذا 
مايرسده املرُء شفاهًة عن الكتب 
وخطوطها األساسية يختلُف متاما 
يسجُل  ما  الكتابة.ألنَّ  فعل  عن 
كتابًة يرتُك أثراً وقد يثري إشكالية 
لصاحبه حسب وجهة نظر “عيل 
حسني” لذلك فإنَّ املغامرة يف هذا 
محسوبًة. تكون  أن  البُدَّ  املعرتك 

حسنُي  يتطرُق  السياق  ذات  ويف 
إىل آراء مشاهري الفكر بشأن دور 
كامو  ألبري  قراءة  فكانت  القراءة 
تُضاهي  حياته  يف  كتاب  ألول 
أنَّ  الخطوة يف أرض مجهولة كام 
القراءة ميكن أن ينقذنا من العبث 
“الغريب”  مؤلف  اعتقاد  حسب 
بروست يف  مارسيل  رأي  وبدوره 
فأراد  استشفائية  وظيفة  القراءة 
معاناته  من  التخفف  خاللها  من 
صاحب  يشريُ  الربو.  مرض  مع 
“مائدة كورونا” إىل ما ألفه كامل 

زهريي بعنوان “الغاضبون” ودور 
برموز  معرفته  يف  الكتاب  هذا 
التمرد إذ ما إن يتفحص املحتوى 
يقَع نظره عىل صورة رجل  حتى 
عبارة  تائهة.بجوارها  بسحنة 
حاٍد  وعي  عن  تصفُح  مكتوبة 
التعارض  ومطب  الشعارات  مبكر 
بني املعلن واملُضمر يف الخطابات 
عن  تتخىل  ثورة  الثورية.”أية 
مبادئها  عن  تتخىل  الرشف 
هي  يشء  كل  قبل  الثورة  ،ألنَّ 
“الغاصبون”  كان  إذن  الرشف” 
تنبسُط  املتمردين  لعامل  مفتاحاً 
الحراكات  حيثيات  صفحاته  عىل 
الفكرية  واملبارزات  الغاضبة 
ومناهضة  وباكونني  ماركس  بني 
واملفاهيم  لألعراف  فرنسا  طلبة 
التقليدية يذكُر إن كتاب “اإلنسان 
ذو البعد الواحد” لهربت ماركوز 
الطالبية  لحركة 1968  ُملهامً  كان 
من  أبرز  إنَّ  والالفُت  فرنسا.  يف 
احتجاجه  بدأ  قد  التمرَد  مُيثُل 
الكلبي  ديوجني  كان  الربميل  من 
التي قد  غري مألوٍف يف سلوكياته 
غايته  ولكن  عبثاً  للبعض  بدت 
اإلبانة  هو  منه  مايبدُر  كل  من 
عن دروب جديدة للعيش لذلك 
اإلنسان يف ضوء  عن  يبحُث  كان 
بيده.  الفانوس  ماسكاً  النهار 
بأنَّ  معارصيه  إبالغ  أراد  كأنه 
الجوهر مغموُر تحت طبقات من 
املعروف  املُضللة.ومن  املظاهر 
عن  فضالً  التزهد،  الكلبيني  عن 
النظر  وإعادة  بالتواضع،  التحيل 
باملواقف ونحت األفكار الفلسفية 
من مصادر واقعية حّية. وما نُِقَل 

كه يالن محمد

الرغبُة   اإلنساَن  تراود  التفكري وقد  الحياة ونسق  متواشُج مع منط  التمرد  السؤال عن 
يف التمرد عىل املتعارف عليه واالنشقاق عن التيار الغالب معلناً بروحية مغامرة عدم 
مثنها  اليتحمُل  املسلك  هذا  عىل  االستمرارية  أن  غريَ  املَُتهالكة  الكيانات  إىل  اإلنضواء 
سوى من يكون شديد املراس. وال ُمغاالة يف القول بأنَّ التمرَد نزعُة وجودية متجذرُة يف 
تاريخ الفكر اإلنساين لكن ال تعربُ عن نفسها إال من خالل الفرد ُمتمظهرًة يف املواقف 
واإلكتشافات وبذلك يختلُف التمرُد عن الثورة فالجموُع محرُك رئييس يف الحالة األخرية.

التمرد من ديوجين إلى كاموالتمرد من ديوجين إلى كامو
الكاتب علي حسين وغوايات القراءةالكاتب علي حسين وغوايات القراءة

أسكندر  بني  املُتبادل  الحوار  عن 
التطابق  وجود  يؤكُد  وديوجني 
واملبدأ  الحياة  منط  بني  الكامل 
الصادم  الفيلسوف  لدى  املعريف 
الذي كان يؤمن بأنَّ الحكمة البُدَّ 
والحرية  البساطة  إىل  تؤدي  أن 
من  القصوى  واألمان.والغاية 
السالم  تحقيق  إال  ليست  املعرفة 
بوادر  حسني  عيل  الداخيل.يتناوُل 
من  آخر  مفصل  يف  التمرد  موجة 
اإلطار  هذا  يف  مشرياً  الكتاب 
الربيطاين  املرسحي  مساعي  إىل 
“اإلنسان  لتحويل  “أوزبورون” 
ويتمكُن  مرسحياً.  عمالً  املتمرد” 
“انظر  مرسحية  تقديم  من  أخرياً 
 1956 يف   “ بغضب  الوراء  إىل 
وبذلك أصبَح هذا العمل املرسحي 
اتخذ  كام  غاضب.  لجيل  رمزاً 
صاحبه املوقع يف صف األيقونات 
املُلهمة لعدٍد من املبدعني.وكانت 
الحرب  أعقبت  التي  السنوات 

غلياناً  شهدت  قد  الثانية  العالية 
فكرياً ونشأت يف األجواء املشحونة 
العهد  هذا  إبان  رافضة  بروحية 
املثخن بخسارات الحرب مذاهب 
فكرية وتيارات فنية خارقة للسنن 

السائدة.
موجة العبث

مام الشك فيه أن الشعور بالعبث 
البرشي  الفكر  عىل  جديداً  ليس 
األحاجي  من  اإلنسان  واجه  ،وما 
التقشف  نحو  إما  به  حدا  قد 
اإلغراءات  وراء  االنجرار  وعدم 
تخلف  حتى  تنقطَع  إن  ما  التي 
أشباحاً هامدة أو اختار االنغامس 
فإنَّ  الحال  أيِة  امللذات.عىل  يف 
مناحي  كل  يف  يتغلغُل  العبث 
األدبية  االتجاهات  الحياة.ويطال 
والفنية نتيجًة لالنهيارات الناجمة 
املذهب  يكن  الحرب.ومل  من 
هادفة  انطالقة  سوى  السرييايل 
توافق  جديدة  لغة  لصياغة 
بروحية  مسكوٍن  جيل  حساسية 
السرييالية  رائد  مغامرة.يقول 
هذا  مدلول  عن  بريتون  أندريه 

موضحاً  الجديد  املصطلح 
رصفة  نفسية  “عبارُة  بأنَّه 
أو  لفظاً  إما  عربها  تدُل 
كتابًة أو بأي طريقة أخرى  
للفكرة  الحقيقي  النشاط  عىل 
يف غياب أي رقابة ميارسها العقل 
أخالقي”  أو  جاميل  اهتامم  خارج 
مع أنَّ املتمرد حسب رأي بريتون 
األجداد.  إىل  اإلنتامء  إىل  اليحتاُج 
ولكن هذا اليعني بأنَّ هذه الحركة 
قد بدأت بدون املستند بل يعرتف 
الحياة  بأنَّ ما طالبه رامبو بتغيري 
بتحويل  ماركس  يريده  وماكان 
العامل فهذا الشعاران كل واحد يف 
ذلك  من  الرسياليني.أزيد  برنامج 
فإنَّ الفتوحات املعرفية قد ألقت 
السرييالية  مباديء  عىل  بتأثريها 
بريتون وسيلفادور  فكان كل من 
دايل ميثالن إمتداداً ملا توصل إليه 
يف  الالوعي  مؤثرات  عن  فرويد 

النشاطات البرشية.
الفكرية  الصداقة  أْن  إىل  يشاُر 
تجمع بني بريتون وليون تروتسيك 
القيادي  دوره  جانب  إىل  فاألخري 
وتشكيله  البلشفية   الصورة  يف 
يف  منخرطاً  كان  األحمر  للجيش 
الفكري.تسجُل  التنظري  ميدان 
مردوخ  آيريس  الربيطانية  الكاتبة 
الفكري  الوسط  يف  حضورها 
بإصدار كتابها األول عن جان بول 
التاريخ  سارتر يف 1953 قبل هذا 
بصاحب  تلتقي  سنوات  بتسع 
أنها  تُصدق  ومل  والعدم  الوجود 
أمام فيلسوفها األثري.ومن املعلوم 

تفوُق  كانت  سارتر  شعبية  أن 
من  السينام  نجوم  به  يحظى   ما 
الدور  له  ويُعزى  الجامهريية. 
نحو  األنظار  رصف  يف  الريادي 
االعتقاد  ساد  بحيث  الفلسفة 
للجميع  ُخلقت  الفلسفة  بأنَّ 
املعنونة  روايتها  مردوخ  ستفرُد 
ب “تحت الشبكة” ملعالجة فكرة 
التمرد.وأعلنت بأنها ستظُل تقاتُل 
بأدب  سارتر.والتؤمن  راية  تحت 
األسامُء  تتابُع  القارىء.  اليغضب 
فكرة  تشيكلة  يف  يف  املساهمة 

التمرد بني دفتي الكتاب.
وبالطبع ال ميكُن أن يفتَح القوس 
التوقف  دون  التمرد  مفهوم  عىل 
رضب  الذي  كامو  ألبري  محطِة  يف 
لحياة  مثالً  سيزيف  بأسطورة 
البحث  يف  وتخبطته  اإلنسان 
يف  متفرداً  كامو  كان  املعنى  عن 
وذاق  املرض  من  عاىن  إذ  نشأته 
مرارة الفقر لكن مع ذلك احتفى 
بالحياة عىل طريقته وأدرك مبكراً 
املنحوتات  يسبُق  األنسان  بأنَّ 
القيمة  حيث  من  اآليدولوجية 
يكن  مل  هذه  واألهمية.والحال 
الرتحيب  اليتَم  أن  املستغرب  من 
به داخل التشكيالت الحزبية. إىل 
ما  فإنَّ  آنفاً  ذكرهم  ماور  جانب 
لرموز  يتسُع  حسني”  “عيل  ألفه 
ميللر  وهرني  برامبو  بدءاً  أخرى 
ومروراً بأميل سيوران وجيل دولوز 
وجان جنيه وليس نهاية فرانسواز 
يونسكو وهارولد  ساغان ويوجني 
هو  هؤالء  بني  ومايجمع  بنرت 
الرغبة يف تقويض القواعد وإيجاد 
مساحة جديدة للعبة. ومايجدر يف 
هذا املقام أنَّ مايقدمه عيل حسني 
يف مؤلفاته يفيُد املختص والقارىء 
نرش  هو  الكاتُب  مايتوخاه  فإنَّ 
املعرفة عىل نطاق أوسع. واملتابُع 
إىل  يتوصُل  األخري  كتابه  لوحدات 
مايتميُز به املتمرُد فكرياً إذ اليوكُل  
أسئلة  مواجهة  مهمة  غريه   إيل 

مضنية بدالً منه.
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تُعاش  أن  يجب  “الحياة  مورافيا  الربتو  يقول 
يف  أفعله  ان  أحاول  ما  وهذا  حسًنا.  بهدوء”. 
أسمها   بوذيّة  صديقة  بذلك  تعينني  الحقيقة، 
مهرجان  يف  يوم  ذات  إليها  تعرفت  آسامي، 
يف  غاية  أفكار  هذه  وآلسامي  القصرية.  األفالم 
الغرابة، منها عىل سبيل املثال، أن الطاقة تدخل 
إىل أجسامنا من األرض عن طريق القدمني، لهذا 
علينا التخيل من أحذيتنا كلام أُتيحت الفرصة، 
أو أن ننغمس يف التأّمل حتى نسمع جريان الّدم 
يف عروقنا. لكن أن تعيش الحياة بهدوء، فهذا 
تتجاهل عىل األقل، جميع  أو  يعني أن تنىس، 
رئيس  حامية  احتالل  مثل  القلق،  مسببات 
الوزراء منصة حفل افتتاح خليجي 25 وإرهاب 
الضيوف وطردهم منها، ومنها مثاًل أن يصادفك 
ينعل  ـ  بأن  فيهددك  الشارع  يف  برصي  كهل 
والديك ـ إذا مل تنزل عنده للغداء، وغريها من 
املقلقات الكثرية، لكن أكرث ما أقلقني األسبوع 
وهو  “بريدي”،  عن  وثائقًيا  فيلاًم  كان  الفائت، 
حامر وحش من فصيلة نادرة، ُجلب إىل حديقة 
الحيوانات يف لوكسمبورخ من أجل إيناس أنثى 
من فصيلته تعاين الوحدة. حسًنا. حتى اآلن ال 
يبدو األمر مقلًقا يف الواقع، لكن ما يُقلق هو أن 
إدارة الحديقة كانت تأمل أن يطغي سحر أثنى 
حامر الوحش الشابة عىل صديقنا “بريدي” الذي 
أُحرض من براري زمبابوي، فيهدي العامل “بريدي” 
بتلك  شبيه  ورديّة،  بخطوط  مخطط  صغري 
بالقش، لكن لألسف  الظريفة املحشوة  الدمى 
مل يحصل يشء من هذا، حتى احتار املرشفون 
عىل الحديقة يف أمره، فلجأوا إىل متخصص بعلم 
“بريدي”  الرجل  قابل  أن  وبعد  الحيوان!  نفس 
أكرث من مرّة، وجلس عىل صفيحة مقلوبة لرياقب 
وابتعاده  األنثى  من  واقرتابه  وسكناته،  حركاته 
بخالصة  خرج  اليوم،  يف  متكررة  مرات  عنها 
بدورهم،  املندهشني  للمرشفني  وقال  صادمة، 
أّن “بريدي” هذا مصاب مبا يسمى كآبة األرس، 
طول  الناس  إليه  ينظر  أن  مذلة  اخترب  وألنه 
الّنهار، ليس ككائن، بل كحامر وحش مسل، ال 
يريد أن ينجب أوالًدا يورثهم تلك املذلة، وأقسم 
املتخصص ذاك أمام املرشفني، بأن “بريدي” لن 
يقرب تلك األنثى الساحرة حتى لو عادلوا وزنه 
الحياة  بأن  مورافيا  بقول  مؤمن  وألنّني  ذهًبا. 
يجب أن تعاش بهدوء، ورمبا بروية واسرتخاء، 
فقد قررت أن أترك متابعة ذلك الفيلم الوثائقي 
املقلق واالنتقال ملتابعة أحوال البرش من قناة 
يف  رجل  منظر  فطالعني  الفضائية،  السومرية 
األربعني من العمر، أسمر البرشة منفوخ األوداج 
بلحية غري حليقة وبطن عظيمة، كان يجأر أمام 
وأن  يوظفوه،  ال  ـ  ألنّهم  ـ  ويستغيث  الكامريا 
ـ يف رقبته ـ أثنا عرش طفال، أكربهم مل يتجاوز 
فهذا   ،2023 العام  يف  وألننا  عاًما،  عرش  األثنا 
يعني أن أغلبهم ولد بعد العام 2010، يوم كان 
العراق ينعم بالحرب الطائفية وانعدام املدارس 
والوظائف والخدمات الصحية واللقاحات. قلت 
لنفيس أن العودة ملتابعة قصة “بريدي” أحسن 

ألعصايب. لكّنني سخرت يف رسي من مورافيا.  

قصة الحمار “بيردي” 
ومذلة األسر..

محمد حّياوي

يف املعنىيف املعنى

إّن إميان الرّسام طاهر حبيب بان اللوحة 
كجوهٍر ليست اال اشتغاال تقنيا عىل مادة 
ما، فانه كان يرفض دامئا، هيمنة الهامش 
ويأيت  الرسم،  فعالية  عىل  للوحة  الرسدي 
ذلك حرصا منه عىل ابقاء الصورِة املرسومة 
وتقليص  الخاصِة؛  وسائلِها  عىل  معتمدة 
حاجتها اىل التأويل الذي يقوَّلها ما ال تقوله؛ 
الـ)رسديات(  اىل متكني  يؤدي  ما  فيتجنب 
وتوجيهها؛  التلقي  عملية  اخرتاق  من 
ال  اشتغال  اللوحة  ان  اميانه  عزز  ما  وهو 
متاثل  نصية  كمتعاليات  بالعنونة  يكرتث 
كتلك  للكتابة،  التي  النصية  املتعاليات 
التمسك  وان  االديب؛  العمُل  يشكلها  التي 
بالجوهر املادي للرسم، وباللوحة كواقعًة 
عىل  استعصائها  اىل  حتام  سيؤدي  شيئية، 
العنونة بالطريقة االدبّية، فطاهر حبيب، 
ه  العنوان موجِّ ان  يؤمن  تفوهاته،  يف كل 
نعتقد  نحن  لذلك  مادي(؛  )خارج  قرايئ 
ان عنونته ملعرضه هذا بـ)حياة صاخبة(، 
هو يف جوهره تورية تقدم جانبا مهام من 
الصاخب  املادي  الوجود  وهي  الحقيقة، 
)مادة  حقيقتها،  يف  هي،  التي  لألعامل، 
صاخبة( تستعيص عىل التشكل كام يؤكد 

باشالر.
نحن نعتقد ان اهم املقاربات للدخول اىل 
عامل طاهر حبيب ثنائية “الفوىض والنظام” 
يتهددان  اللذان  الخطران  معا  باعتبارهام 
التجربة الفنية، كام هام “خطران يواصالن 
تهديد العامل”، كام يقول بول فالريي، لذا 
الياته إلدارة الرصاع  يؤسس طاهر حبيب 
بني  والسلطة(،  )الحرية  بني  املحتدم، 

باتجاهها نحو  املادة  واللون(، بني  )الخط 
التعميق حيث يستحيل سرب الغازها، وبني 
املادة باتجاه االنطالق لتتحول اىل طاقة ال 
تستنفد، ومعجزة مل يتمكن اال اينشتاين 
من إيجاد قانون تحولها، فلم يجد طاهر 
وكبح  املادة  تقنني  محاولة  اال  حبيب 
جموحها، وفاعلية عنرصيها: الخط واللون، 
الواعية،  والهيمنة  لإلرادة،  لتخضعان 
املادة عىل  اللون )عصياُن  انفالُت  فُيكبح 
وتُخضع  التشكل،  اهامل  او  التشكّل(، 
يوظفه  الذي  الخط(  لـ)هندسة  العنارُص 
االن توظيفا مثاليا؛ لصالح نهوض العقلنة، 
نفَسه  الخطُّ  فيَنّصب  اآلخر،  الجانب  يف  
قوًة تعْقلُن اندفاَع اللون، وتعيُد التجربة 
لبؤرِة التوازِن متاما بني: النظام والفوىض، 
تقابلها  فاعلة،  )روحا(  التجربة  فكانت 
بـرشعية  إقرارا  وصارت  معقلنة،  )مادة( 

كام  القوتان  فهاتان  الخطرين؛  هذين  وجود 
حتى  وتتواشجان  تتعاضدان  باشالر  يؤكد 
مفر  فال  كامل؛  نحو  عىل  فصلهام  يستحيل 
للفنان هنا من االنحياز اىل مقايسة، ومعايرة 
العنارص كلها؛ لتكون تحت ميزان دقيق ينظم 
احداهام  تبغي  فال  والجنون(  )العقلنة  رصاع 
)للتشويه(  الشهري  املفهوم  ان  األخرى.  وعىل 
عن  ناتجة  مهمة  تحققات  له  نجد  الفن  يف 
الرتكيبات املبالغ بها، وغري العقالنية، لكائنات 
لنا  تبدو  طاهر حبيب يف معرضه هذا، فهي 
أوال استعادة جينالوجية لنزوع برشي استعاري 
يجمع الوقائع املتباعدة ليوحدها الشعر، انها 
البرشية  يحرك   )archetype( اصيل  منط 
ويدفعها  الحضارات  كل  يف  رسية  بطريقة 
لرتكيب كائنات اسطورية غرائبية، وقد تكون 
احالما مرسيلة ويقظة، لها قواعدها وقوانينها 
ان  باعتبار  عنارصها،  )تضبط(  التي  املختلفة 
التشاكل الصوري  قانون االستعارة األهم هو 
وسطى  صوري  امتزاج  ومنطقة  طرفني،  بني 
وحتى  شاعريتها،  لالستعارة  تعطي  )ممكنة( 
التي  الكائنات  ترشيح  قوانني  خالفت  وان 
كطاهر  كبري  حامل  وهلوسات  أحالم  قوضتها 
)صور  مطابقة  نحو  يكرتث  ال  الذي  حبيب 
واقعه  يف  به  تحيط  التي  الصور  مع  أحالمه( 
املعيش. قد تنطبق قوانني الفن الفقري عىل كل 
مراحل تجربة الفنان طاهر حبيب كون مادة 
العمل الفني مكونة من االحبار، واقالم األلوان، 
ايدي  مواد مبتناول  وكلها  والباستيل، وغريها، 
فأشكاله  شيئا،  يعني  ال  ذلك  ولكن  الجميع، 
براينا تبدو منغمسة بوجودها املادي الداخيل، 
نتلقاه  فام  الخفي،  وجذرها  املادية،  بعلتها 
باعتبارها اشكاال يتلقاها البرص، اال الذي خربت 

ملمسيتها وصالبتها يُد صانعها قبل ذلك. 

خالد خضير الصالحي
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