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كانت حركة الفن متتد وتتجدد دون أن يكون يف دوراتها ما 
يشري إىل مساقط اإلبداعات، إال يف حدود ما تأيت به التجارب 
الرائدة من تأليفات تشكيلية مستحدثة مل تكن قادرة متاماً 
عىل إستيعاب صورة اإلنسان العراقي يف تحوالته الوجدانية 
مجتمعه  أعامق  إىل  النفاذ  تستطع  مل  أنها  كام  والفكرية، 
أشكال  من  أسلوبية  نظائر  هناك  كانت  يتغري.  بدأ  الذي 
موسومة  أو  الزماين  بحضوره  محاطة  وكأنها  بدت  جواد، 

بروح منهج إلهامه السحري، ومل يكن ممكناً أن تستمّد تلك 
أن  دون  من  البحت،  التأثر  محيط  من  دميومتها  األشكال 
تفقد اليشء الكثري من غنائيتها التي كانت تنساب تلقائياً يف 
أعامل الفنان املبدع، ولكنها برغم ذلك، صارت قناة إيصال 
أعادت لبعض الفنانني حالة التوازن مع العامل، كام منحت 
البعض اآلخر روح األلفة باإلنسان، وهذا هو الرس يف دميومة 

فن جواد سليم وخلوده.

جواد سليم في ذكرى رحيلهجواد سليم في ذكرى رحيله

صورة اإلنسان العراقي وتحوالته الوجدانية
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“بغداد فرحة العين”“بغداد فرحة العين”
معرض مثير في الدوحةمعرض مثير في الدوحة

الطريق الثقايف ـ خاص 
القطرية  العاصمة  يف  ضخم  معرض  يحتفي 
من  واحدة  باعتبارها  بغداد،  مبدينة  الدوحة 
ويسلط  اإلسالمي.  العامل  يف  نفوذاً  املدن  أكرث 
كعاصمة  بغداد  تراث  عىل  الضوء  املعرض 
وكذلك   )1258  - م   750( العباسيني  للخلفاء 
أعقب  الذي  العرشين  القرن  يف  ازدهارها 
أثرية  قطًعا  املعرض  ويضم  النفط.  اكتشاف 
مبا  عاملًيا،  مشهورة  مؤسسة   22 من  ُمعارة 
باإلضافة  والفاتيكان،  اللوفر  متحف  ذلك  يف 
ويأخذ  فيديو.  ومقاطع  فوتوغرافية  صور  إىل 
القرون،  عرب  خيالية  جولة  يف  الزائر  العرض 
ليسلط الضوء عىل دور بغداد كقبلة للباحثني 
يستكشف  كام  والجامل.  والرثوة  العلم  عن 
حقبة  أثناء  فيها  والتجارة  الصناعة  طبيعة 
نظرة  بإلقاء  الرحلة  وتنتهي  العبايس.  الحكم 
وسكانها  للمدينة  االجتامعي  النسيج  عىل 
الخاصية  وهي  والتقاليد،  األعراق  متعددي 
التي مكنت املدينة من االزدهار مراًرا وتكراًرا، 

عىل الرغم من الحروب والدمار.

كنوز الدينار الذهبي كنوز الدينار الذهبي 
في معهد العالم العربي في معهد العالم العربي 

الطريق الثقايف ـ وكاالت 
معرض  بباريس  العريب  العامل  معهد  يف  أُفتتح 
يحتوي مناذّجا متنوعة لعملة الدينار الذهبي، 
الذي كان يُستخدم يف الكثري من الدول. وضم 
ما يقرب من 1100 قطعة نقدية نادرة، الكثري 
املعروضات  وتعود  نوعه.  من  فريد  منها 
أنحاء  جميع  يف  املسكوكة  الذهبية  والعمالت 
الثامن  القرنني  إىل  واإلسالمي  العريب  العامل 
قدرة  املعرض  ويجسد  امليالدي.  والتاسع عرش 
اتصال  ووسيلة  للتجارة،  أوىل  كأداة  النقود 

هائلة تؤكد الهوية والسلطة. 
إىل  اإلسالمي  العهد  يف  النقود  سك  ويعود 
ألول  الخامس  الحاكم  امللك،  عبد  الخليفة 
ساللة مسلمة وراثية من األمويني، حني أوىص 
باعتامدها كأداة للتعامل، وقد ٌسكت بأشكال 
خالية من التمثالت التصويرية وبعبارة )ال إله 
السك.  وتاريخ  بسيطة  نقوش  مع  اللّه(،  إاّل 
بينام بدأ ذكر اسم الحاكم عىل الدنانري الذهبية 

منتصف القرن التاسع. 
حقيقية  مصغرة  كنوز  مبثابة  الدنانري  وتُعد 

للخط العريب يف تنوع أمناطه وزخارفه.

يف  مهاًم  عنرصًا  الهند  جوز  زيت  يعد 
التجميل.  ومستحرضات  الصابون  صناعة 
املصانع  يف  تشحيم  كمواد  يُستخدم  كام 
لتصنيع  الالزم  الجلرسين  واستخالص 
الهند،  جوز  ألياف  وتُستخدم  الديناميت. 
وهي ألياف قشور الثمرة، يف صناعة الحبال، 
أيضا  وهو  والحرصان،  واألكياس،  والفرش، 
مصدر للوقود، بعد تحويل قشوره الصلبة إىل 
فحم، بينام ميكن تحويل زيت جوز الهند إىل 

وقود حيوي، كام هو الحال يف الفلبني.

ومتعدد  مفيًدا  عنرصًا  الهند  جوز  ولكون 
الهبة  إىل  يرمز  أصبح  فقد  االستخدامات، 
األقل  عىل  االستوائية،  للمناطق  الطبيعية 
ال  الذين  األشخاص  من  العديد  أذهان  يف 

يعيشون هناك.
االستوائية  باملناطق  الهند  جوز  ارتباط  إن 
“اقتصاد  أن منوذج  درجة  إىل  للغاية  متجذر 
العديد  يستخدمه  الذي  كروزو”  روبنسون 
بعض  طالبهم  لتعليم  االقتصاديني  من 

اقتصاد  هو  األساسية،  االقتصادية  املفاهيم 
الهند  جوز  ويستهلك  ينتج  واحدة  سلعة 
ذكر  أي  وجود  عدم  من  الرغم  عىل  فقط، 

لجوز الهند يف اقتصاد روبنسون كروزو.

سخاء الطبيعة
وإذا كان جوز الهند يرمز إىل الهبة الطبيعية 
للمنطقة االستوائية يف أذهان كثري من الناس، 
الفقر  أسباب  لتوضيح  يُستخدم  ما  فغالًبا 
الرغم  عىل  اإلستوائية،  املناطق  يف  املنترش 
يف  الشائع  االفرتاض  إّن  الطبيعي.  ثرائها  من 
فقرية  الفقرية  الدول  أن  هو  الغنية  الدول 
أن  إىل  وبالنظر  بجد.  تعمل  ال  شعوبها  ألن 
معظم البلدان الفقرية، إن مل يكن كلها، تقع 
يف املناطق االستوائية، فإنهم غالًبا ما ينسبون 
يف  الناس  لدى  العمل  أخالقيات  وجود  عدم 
البلدان الفقرية إىل سهولة العيش التي يفرتض 
املناطق  سخاء  بفضل  عليها  يحصلون  أنهم 
املناطق  يف  الطعام  إن  يقال  االستوائية. 
وجوز  )املوز  مكان  كل  يف  ينمو  املدارية 

الصور(،  يف  معتاد  هو  كام  ـ  واملانجو  الهند 
بينام تعني درجة الحرارة املرتفعة أن الناس 
من  الكثري  أو  محكم  مأوى  إىل  يحتاجون  ال 

املالبس.
نتيجة لذلك، ال يتعني عىل الناس يف البلدان 
االستوائية العمل بجد للبقاء عىل قيد الحياة، 
ما  وغالًبا  مجهوًدا،  أقل  يصبحون  وبالتايل 
يتم التعبري عن هذه الفكرة ـ نظًرا للطبيعة 
الهند.  جوز  باستخدام  ـ  للحجة  الهجومية 
االستوائية  “الحاجة  فرضية  مؤيدو  يغامر 
البلدان  تلك  بأن  هذه  العمل”  ألخالقيات 
األصليني”  “السكان  ألن  فقرية  االستوائية 
وينتظرون  الهند  جوز  شجرة  تحت  يرقدون 
سقوط الثامر، بدالً من محاولة تسلق الشجرة 

بنشاط وقطفها.
إنها تبدو حكاية معقولة متاًما، لكّنها خاطئة 
السكان  يرقد  لن  بدء،  ذي  بادئ  أيًضا.  متاًما 
شجرة  تحت  االستوائية  البلدان  يف  العقالء 
الثمر، ألنّهم إذا  الهند، وانتظار سقوط  جوز 
املتساقط  الهند  جوز  فسيسحق  ذلك،  فعلوا 
الناس بسبب سقوط جوز  جامجمهم )يُقتل 
حرضية  أسطورة  هناك  أن  درجة  إىل  الهند، 
من  أكرث  أشخاًصا  يقتل  الهند  أن جوز  تقول 
طبًعا(.  صحيًحا  ليس  وهذا  القرش،  أسامك 
لذلك، حتى لو كنت “مواطًنا كسواًل” وهمًيا، 
بل  الهند،  جوز  شجرة  تحت  تستلقي  فلن 
ستنتظر يف مكان آخر وتتحقق أحيانًا فيام إذا 
كان هناك أي جوز هند ساقط تحت الشجرة.

املناطق  تلك  يف  الناس  فأّن  الواقع،  ويف 
يف  نظرائهم  من  بكثري  أكرب  بجد  يعملون 

البلدان الغنية.

زيورخ،  يف  بدأت  تجريبية  وأدبية  فنية  حركة   Dadaism الدادائية  كانت 
هي  املميزة  سمتها  وكانت   .1920  -  1916 بني  الفرتة  يف  ذروتها  وبلغت 
والفنية،  االجتامعية  الناحيتني  من  املؤسسة،  ومناهضة  والتمرد  االضطراب 
وضد العقل واملنطق. وتجسد هذا املوقف املتمرد واملرح والنقدي، يف تقنيات 

الدادائيةالدادائية
إضطراب الفنإضطراب الفن

العثور 
على لوحة 

كليمت 
المفقودة 
منذ عقود

الطريق الثقايف ـ خاص
عرث بستاين يف بلدة بياتشينزا بشامل إيطاليا،  
عىل  امُلعّرش  اللبالب  لنبات  تقليمه  أثناء 
منذ  فقدت  فنية  تحفة  عىل  الجدران،  أحد 
السّيدة”  “بورتريت  لوحة  زمن طويل، هي 

للرسام النمساوي غوستاف كليمت. 
األغصان  إزالته  بعد  البستاين،  واكتشف 
يقبع خلفه  باًبا معدنًيا  املتداخلة،  واألوراق 
كيس قاممة أسود، كام لو كان مخبأ يف مكان 
رسي. وقال البستاين يف وقت الحق لوسائل 
أنه  اعتقدت  البداية  “يف  اإليطالية:  اإلعالم 
مجرد كيس نفايات قدمية، لكّنني شككت يف 

األمر، فاتصلت برؤسايئ عىل الفور”.
يف  الكيس  البستاين  يرم  مل  الحظ،  ولحسن 
تساوي  الزيتية  اللوحة  ألن  األزبال،  حاوية 
الفنية  قيمتها  عن  ناهيك  يورو،  مليون   60

والتاريخية. 
امرأة  جامل  لتجسد  اللوحة  كليمت  ورسم 
رائعة بشعر داكن مع خدود مورّدة بأسلوبه 
املميز حوايل العام 1917، أي قبل عام واحد 
من وفاته وهو يف عمر الخامسة والخمسني 

بسبب إصابته باإلنفلونزا اإلسبانية.

فيلم “كل شيء هادئ في الميدان الغربي” يتصدر ترشيحات األوسكار 
الطريق الثقايف ـ وكاالت

تصدرفيلام “كل يشء هادي يف امليدان الغريب” و”كل يشء يف كل مكان دفعة واحدة” ترشيحات األفالم املتنافسة عىل أوسكارات الدورة 95 لعام 

2023 بـ 11ترشيحاً لكل منهام. وتعد الدورة الحالية واحدة من أكرث دورات األوسكار تنافساً بني مجموعة من األفالم الكبرية واملميزة. وتدور 

أحداث فيلم “كل يشء هادئ يف املبدان الغريب”، وهو دراما حربية للمخرج األملاين إدوارد بريغر، حول الحرب العاملية األوىل وتداعياتها عىل البرش 

ـ الجنود وسلوكياتهم، بينام يتناول فيلم “كل يشء يف كل مكان دفعة واحدة” للمخرج األمرييك من أصل صيني، دانيال كوان، قضية املهاجرين 

الصينيني إىل أمريكا، بواسطة رصد حياة إمرأة متتلك مغسلة إلعالة أرستها تدخل يف مغامرة إلنقاذ العامل من رشير يريد تدمريه بالكامل. وحاز كل 
من الفيلمني 11 ترشيحاً، بإنتظار 12 آذار/ مارس املقبل موعد توزيع الجوائز عىل الفائزين.

مسرحيتان روسيتان في العدد الجديد من سلسلة مسرحيتان روسيتان في العدد الجديد من سلسلة ““المسرح العالميالمسرح العالمي””
الطريق الثقايف ـ خاص

الرومانية،  العاملي” مرسحيتني روسيتني، تعودان إىل فرتة إلمرباطورية  الجديد من سلسلة “من املرسح  العدد  تضّمن 
هريوسرتاتوس”  و”انسوا  زورين،  لليونيد  الرومانية”  “الكوميديا  هام  ومكان،  زمان  لكل  تصلح  أفكاراً  وتستلهامن 
لهام  نقدية  لغريغوري غورين. واملرسحيتان برتجمة محمد صالح، وراجعهام منذر مال كاظم، وكتب مقدمة ودراسة 

منتجب صقر.
وتجسد املرسحية األوىل، هّجاًء رومانًيا يجّسد العالقة امللتبسة واملتذبذبة بني الفن والسلطة، وتدور بني البطل والقيرص 
دوميتيان، لتلقي الضوء عىل العالقة املعقدة وعمق أزمة السلطة، التي تتمّثل بني حاجة الحاكم إىل من يتملّقه، وبني 

استقامة وصدق الشاعر الذي يعجز عن الرضوخ، فتصبح العالقة بينهام مستحيلة.
وتعود كلتا املرسحيتني إىل العرص الروماين القديم، وتعدان من كالسيكيات املرسح الرويس الوجداين.

جديدة، مثل التصميم الجاهز والكوالج ويف التصميم الغرافييك املبتكر. واشتهر كبار الدادائيني باملراوغة والتمرد والسخرية، من امثال كورت 
شويرتس ومارسيل دوشامب ومان راي وماكس إرنست وهانز آرب، ومهدوا الطريق لحركات طليعية الحقة مثل الرسيالية.

وكانت الدادائية يف األصل حركة مساملة ملتزمة سياسياً للغاية أسسها فنانون يساريون متمردون عىل املجتمع، رفضوا الفكرة املركزية للحداثة، 
التي تقول بأن االبتكار يؤدي إىل تحسني الفن واملجتمع. وكانت الدادائية مزيًجا من األدب والدراما والفنون البرصية والفنون التطبيقية.

وعادة ما تعمل نسبة أعىل بكثري من السكان 
يف سن العمل يف البلدان الفقرية مقارنة بالدول 
العام  يف  الدويل،  البنك  لبيانات  وفًقا  الغنية. 
العاملة  القوى  املشاركة يف  بلغ معدل   ،2019
83 ٪ يف تنزانيا، و77 ٪ يف فيتنام، و67 ٪ يف 
جامايكا، مقارنة بـ 60 ٪ يف أملانيا، و61 ٪ يف 
الجنوبية،  كوريا  املتحدة، و63 ٪ يف  الواليات 
أنّها تضم العدد األكرب من  األمة التي يُفرتض 

مدمني العمل.

وسائل اإلنتاج
يعملون  الفقرية  البلدان  يف  الناس  كان  وإذا 
البلدان  يف  نظرائهم  من  بكثري  أكرب  بجهد 
الغنية، فإن فقرهم ال ميكن أن يكون مسألة 
باإلنتاجية.  يتعلق  إنه  اجتهادهم.  من  متأتية 
بكثري،  أطول  لساعات  يعملون  الناس  هؤالء 
لكّنهم  الغنية،  البلدان  يف  بنظرائهم  مقارنة 
تخلف  بسبب  نفسه  بالقدر  منتجني  ليسوا 

وسائل اإلنتاج.
ترجع  ال  بدورها،  املنخفضة،  اإلنتاجية  هذه 
بشكل أسايس إىل صفات العامل األفراد، مثل 

األشياء  هذه  صحتهم.  أو  تعليمهم  مستوى 
الراقية. ولكن بالنسبة  مهمة لبعض الوظائف 
البلدان  يف  العامل  فإن  الوظائف،  ملعظم 
الفقرية، بصفتهم عاملني منتجني مثل نظرائهم 
هذه  معرفة  السهل  من  الغنية.  البلدان  يف 
النقطة إذا كنت تفكر يف حقيقة أن املهاجرين 
االقتصادات  إىل  الفقرية  االقتصادات  من 
إنتاجيتهم  يف  كبرية  زيادة  يواجهون  الغنية 
أنهم  حقيقة  من  الرغم  عىل  وصولهم،  عند 
يختربون  أو  إضافية  مهارات  يكتسبون  ال 

تحسينات كبرية عىل حياتهم.
اإلنتاجية  يف  حادة  زيادات  يواجهون  إنهم 
ألنهم يعملون فجأة باستخدام تقنيات أفضل 
)مثل  أفضل  بشكل  ُمدارة  إنتاج  وحدات  يف 
املصانع واملكاتب واملتاجر واملزارع(، مدعومة 
الكهرباء  )مثل  الجودة  عالية  تحتية  ببنية 
والنقل واإلنرتنت( وأفضل الرتتيبات االجتامعية 
والنظام  االقتصادية  السياسات  )مثل  العاملة 
القانوين(. يبدو األمر كام لو أن الفارس الذي 
التغذية  نقص  من  يعاين  حامًرا  يكافح  كان 
يركب فجأة حصانًا أصياًل. مهارة الفارس مهمة 

إىل  يتحدد  بالسباق  يفوز  من  ولكن  بالطبع، 
حد كبري من قبل الحصان الذي يركبه.

الهيمنة اإلستعامرية
ترتيبات  لديها  الفقرية  البلدان  ملاذا  اآلن، 
إنتاجية تؤدي إىل  أقل  تكنولوجية واجتامعية 
تتطلب  معقدة  قصة  هي  منخفضة؟  إنتاجية 
ال  التي  العوامل  من  كاملة  مناقشة مجموعة 
القصري. التحليل  هذا  يف  أصفها  أن  أستطيع 
أجربت  التي  االستعامرية  الهيمنة  تاريخ  إّن 
البلدان عىل الخضوع لسياساتها، ملئ بنامذج 
الجري املحموم من أجل توفري السلع األولية 
باالنقسامات  فتسببت  القيمة،  منخفضة 
السياسية املستعصية، والطبيعة املعيبة لنخبهم 
الرأساملية  والطبقة  املنتجني،  غري  )املالك 
الذين  السياسيني  والزعامء  الديناميكية،  غري 
والطبيعة  والفاسدين(،  الرؤية  إىل  يفتقرون 
غري العادلة للنظام االقتصادي العاملي الجديد.
الفقراء  أن  هو  واضح  هو  ما  فإن  ذلك،  ومع 
البلدان الفقرية، فقراء إىل حد كبري بسبب  يف 
خارجة  وتكنولوجية  وسياسية  تاريخية  قوى 
عن سيطرتهم، وليس بسبب عيوبهم الفردية.

إّن سوء الفهم األساس لسبب الفقر يف البلدان 
الفقرية، هو أن الصور الزائفة التي أُرسلت إىل 
والربيَّة  املُدهشة  الهند  جوز  مثرة  عن  الغرب 
عىل  اللوم  إلقاء  يف  تسببت  الجني،  وسهلة 
رمبا  فقرهم.  يف  الفقرية  البلدان  يف  الفقراء 
الهند  جوز  حق  قصة  عىل  الحصول  يساعد 
اإلجابة  النخب عىل  تلك  إجبار  يف  منا  البقية 
التاريخي  الظلم  حول  الصعبة  األسئلة  عن 
الدولية،  القوة  تناسق  وعدم  الحقوق،  ورّد 

واإلصالحات االقتصادية والسياسية الوطنية.

مقتطف من كتاب “نظرية جوز الهند: اقتصاديات 
الطعام” بقلم ها جون تشانغ. 

بجامعة  االقتصاد  علم  أستاذ  تشانغ  جون  ها 
يف  الرائدين  االقتصاديني  وأحد  لندن،  يف   SOAS
العامل. من مؤلفاته يف االقتصاد: “دليل املستخدم”،  
الرأساملية”،  عن  بها  يخربونك  ال  شيًئا  و“23 

الكتب  أكرث  من  كان  والذي 
العامل.  مستوى  عىل  مبيًعا 
من  وكاتب  اقتصادي  وهو 
أصل كوري جنويب، ومحارض 
يف  التنمية  اقتصاديات  يف 

جامعة كامربيدج. 
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وفاة الشاعر الفلسطيني وفاة الشاعر الفلسطيني 
الكبير معين بسيسوالكبير معين بسيسو

يف مثل هذا اليوم من العام 1984، تويف الشاعر 
واملناضل الفلسطيني معني بسيسو يف لندن.

العام  يف  غزة  مدينة  يف  ولد  قد  بسيسو  وكان 
1927، واستطاع أن يربط فلسطني بالوطن العريب 
الكبري، بفلسفته القامئة عىل توجيه النضال ضد 
االستعامر واملحتلني، وتحريض الجامهري العربية 

عىل القتال والكفاح.
قطاع  يف  الشيوعي  الحزب  قيادات  من  وكان 
وربط   ،1945 العام  يف  إليه  انتسب  الذي  غزة، 
بني النضال الطبقي الذي تقوم عليه إيديولوجيته 
والنضال الوطني التحرري، وكافح، ضد االحتالل 

اإلرسائييل ملتزًما بنبض الجامهري وتطلعاتها.
وكان قد أىب إال أن ميوت واقفاً كالسنديان، مؤمناً 
مت  أو  حراً  فعش  عشت  “إن  مببدأ  باملقولة 
ديوانه  ذلك يف  عرّب عن  وقد  وقوفاً”،  كاألشجار 

الشعري “األشجار متوت واقفة”.
ودفن يف القاهرة بعد تشييع مهيب وسار خلف 
من  الكثري  الفلسطيني،  بالعلم  امللفوف  نعشه 
منها  املهمة,  والفلسطينية  العربية  الشخصيات 

شاعر فلسطني الكبري محمود درويش.

ها جون تشانغ 
ترجمة الطريق الثقايف

جوز الهند ليس فقط لألكل. إذ تُعد الفاكهة غري الناضجة منه مصدًرا جاهزًا 
للمياه النظيفةـ  يقال أّن السفن الرشاعية التي تعرب املياه االستوائية من مسافات 
طويلة، كانت تحمل بشكل روتيني جوز الهند غري الناضج كمصدر للمياهـ  بينام 
يشتهر زيتها بصالحيته املثىل للطبخ. ومن املعروف أنه كان أّول زيت نبايت 
تستخدمه متاجر السمك والبطاطا املقلية يف بريطانيا، التي أنشأها مهاجرون 
آسيويون منتصف القرن التاسع عرش، وهي مثال آخر عىل عدد االكتشافات 

“الربيطانية” التي هي يف الواقع من أصل أجنبي.

نظرية جوز الهند نظرية جوز الهند 
وروبنسون كروزووروبنسون كروزو

دحض سوء الفهم االقتصادي لسبب الفقردحض سوء الفهم االقتصادي لسبب الفقر

منطمنط

إّن تاريخ الهيمنة االستعمارية التي أجبرت البلدان على الخضوع 
لسياساتها، ملئ بنماذج الجري المحموم من أجل توفير السلع 

األولية منخفضة القيمة، فتسببت بالطبيعة المعيبة للطبقة 
الرأسمالية، وظهور الزعماء السياسيين الفاسدين، والطبيعة 

غير العادلة للنظام االقتصادي العالمي الجديد.
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كانت وزارة الثقافة العراقية قد أنجزت، أواخر العام 2003، 
وبالتشاور مع العديد من املثقفني يف الداخل والخارج، ما 
ميكن اعتباره أّول وثيقة لتبني اسرتاتيجية محددة وواضحة 
الثقايف”، من  اسم  “نهجنا  العراقية، تحت  الثقافة  لتطوير 
أجل جعل الثقافة ظاهرة اجتامعية وفنية تعّم البلد ، ولبناء 
والتعدد  واالستقالل  الحريَّة  عىل  تقوم  ثقافية  مرتكزات 
وقبول اآلخر.  شددت الوثيقة عىل األخذ بأسباب التحديث 
الدعائم  انتاج معريف راسخ  العلمي وإرساء نظام  والتفكري 
ومرن املعايري، وعىل مشاركة املثقفني واملبدعني العراقيني يف 

عملية التغيريالثقايف هذه.
لقد نرُشت هذه الوثيقة املهمة أوائل العام 2004، وحظيت 
عّدت  التي  اليونسكو،  منظمة  ومتابعة  وتأييد  باهتامم 
دعوة  عىل  ـ  آنذاك  ـ  الوزارة  وحثت  مهام،  انجاًزا  الوثيقة 
املثقفني من داخل وخارج العراق، إىل مؤمتر عام ملناقشتها 

واعتامدها.
اليونسكو واصلت موقفها االيجايب املشجع والداعم  بل أن 
يف  العراق”  اجل  من  األّول  الثقايف  “امللتقى  عقد  وتبنت 
مقرها بباريس أواخر آيار 2004 ، الذي شارك فيه عرشات 
املثقفني العراقيني من الداخل والخارج، وعدد من املعنيني 
وعمقت  طورت  جديدة،  بوثيقة  وخرج  اليونسكو،  يف 
محتوى الوثيقة األوىل “نهجنا الثقايف”، وكانت ذات طبيعة 
اسرتاتيجية تركز عىل املهامت الثقافية بعيد املدى، وصالحة 
للبدء بتنفيذها والبناء عليها وإكامل ما أُنجز منها يف عهد 

أّول وزارة ثقافة عراقية بعد سقوط النظام السابق.
لقد ظل العطاء الثقايف العراقي يتجدد ويتنامى يف الحقب 
الوطني،  النضايل  الحراك  من  دامئا  القّوة  مستمدا  املاضية، 
الكابحة،  ومحدداتها  الحاكمة  السلطات  موانع  ليصارع 
مل  ذروة  السبعينات.  عقد  اواسط  جديدة  ذروة  بلغ  حتى 
يستوعب الحكام تأثريها الثقايف الطاغي جامهرييا، ومل تعد 
قادرة  وإعالمهم  ثقافتهم  لوزارة  الحريرية  القفازات  معها 
عىل تطويق اإلبداع واالنتاج الثقافيني وخنقهام. فأسفروا عن 
وجههم البشع، وبارشوا الـ”الحوار” الوحيد الذي يجيدونه، 
حوار الّدم واملوت مع الثقافة واملثقفني، ومع الشعب كله.

لكن ما ان حلّت ساعة الطغاة والطغيان، حتى عاد املبدع 
العراقي من جديد، ويتحرك يف كل  املشهد  العراقي ييضء 
تدفعه  العطاء،  يف  جاًدا  وينشغل  الوطن،  من  وزاوية  ركن 
رغبة اإلسهام مع بقية أبناء الوطن يف اإلعامر والبناء وشّق 
هذا  ليتجسد  والعراق،  للعراقيني  والتقدم  التطور  دروب 
وشعرائنا  لفنانينا  والراقية  الجميلة  بالنتاجات  االندفاع 
وتحصد  التقدير  تنال  التي  وباحثينا،  وكتابنا  ومفكرينا 
الجوائز يف محافل وميادين شتى. عىل الرغم من أن مبدعيها 
ال يكادون يجدون دعاًم من الدولة أو من غريها، إاّل ما ندر.
ثقافية،  اسرتاتيجية  الثقافة من دون  بوزارة  ممثلة  فدولتنا 
وهي تتحرك يف عامل الثقافة كمن يسري عىل غري هدى ومن 
هي  للوزارة،  الجوهرية  املهمة  ان  حني  يف  إبصار.   دون 
احداث تغيري جذري يف الواقع الثقايف ويف السياسة الثقافية.
ولقد بذلت جهود مضنية يف  املؤمتر االول للمثقفني العراقيني 
الثقافية  اإلسرتاتيجية  متطلبات  إلعداد   ،2005 نيسان  يف 
املطلوبة، وأقرها املؤمتر بصيغة توصيات صدرت عنه، لكنها 
حتى  زالت  وال  الوزارة  أدراج  يف  محفوظة  لالسف  بقيت 
اليوم، وان الواجب الثقايف الوطني يتطلب من ادارة الوزارة 
الحالية نفض الغبار عنها، واملبارشة بصوغ إسرتاتيجية شاملة 

وواقعية باإلستناد إليها، ومن ثم املبارشة  بتنفيذها.

“نهجنا الثقافي” 

اإلستراتيجية وتطبيقها

�إلإفتتاحية�إلإفتتاحية

ما الذي اختلف بشأنه 
ميشيل فوكو ونعوم تشومسكي؟

حرق األرامل.. 
الواقعية والمبدأ األخالقي

فردريك دوالن
ترجمة: سارة محمدي

 
أن  هي  منها  األساسية  لكن  املستويات،  متعددة  وتشومسيك  فوكو  بني  الخالفات  كانت 
فوكو كان نسبًيا أخالقًيا، بينام تشومسيك واقعي أخالقي. يؤمن النسبي األخالقي أن املبادئ 
األخالقية مرتبطة مبجموعة معينة، مثل املجتمع أو الطبقة. لذلك بالنسبة لبعض الهندوس يف 
الهند، حتى منتصف القرن التاسع عرش، كان من التقليد أن تُحرق أرملة حتى املوت يف محرقة 

جنازة زوجها، لكن بالنسبة للرعايا الربيطانيني يف إنكلرتا، كان من العار أن يحدث ذلك. 

من  نوع  إىل  االختالف  ذلك  أدى  لقد 
تاريخية  الطرفني يف مراحل  الرصاع بني 
مختلفة، ويف املحصلة، ال توجد مبادئ 
تدفع  محددة  موضوعية  أو  أخالقية 
الجميع لالعتقاد، يف ما إذا كان ينبغي 

أو ال ينبغي حرق األرامل.
بأن  القائلة  لألطروحة  طبيعية  كنتيجة 
األخالق مرتبطة باملجموعة، فإن النسبي 
أخالقية.  حقائق  وجود  ينكر  األخالقي 
االجتامعية  التوقعات  سوى  يوجد  ال 
حولهم.  والحقائق  واملامرسات  والقيم 
عن  نقول  أن  صحيًحا  يكون  لن  لذلك 
ستقابلها  بأنها  سو  وعدت  التي  بيتي، 
ملزمة  أنها  اليوم،  الغداء  لتناول طعام 
بالقيام بذلك مبعنى أنها يجب أن تفي 
الصحيح  اليشء  هو  هذا  ألن  بوعدها 
الذي يجب القيام به. اعتقاد بيتي بأنها 
يجب أن تفي بوعدها هو حقيقة عنها 

وعن مجتمعها، وليس حول األخالق.
أبًدا  يفكر  مل  فوكو  أن  من  متأكد  أنا 
النسبية  حول  األفكار  هذه  مثل  يف 
ما  لكن  متاًما،  الشكل  بهذا  األخالقية 
أنه  لو  كام  يبدو  املحادثة  يف  يقوله 
يجادل   ، املثال  سبيل  عىل  ذلك.  فعل 
و“الربوليتاريا”  “الربجوازية”  بأن  فوكو 
املميزة وأن ما هو  لكل منهام أخالقها 
ليس  ألحدهام  بالنسبة  وعادل  صحيح 

بالرضورة صحيًحا وعاداًل لآلخر.
نظرنا   وجهة  )من  للنظر  الالفت  من 
فوكو  عرّب  العرص(  عىل  عالمة  كانت 
ماو:  الرئيس  بتأييد  الرأي  هذا  عن 
الطبيعة  عن  تونغ  تيس  ماو  “تحدث 
البرشية  والطبيعة  الربجوازية  البرشية 

اليشء  ليسا  أنهام  ويعترب  الربوليتارية، 
نفسه”.

تتطلبه  ما  بني  تشومسيك  مييز  عندما 
العدالة حًقا وما تعتربه الدولة متطلبات 
للعدالة، يجادل فوكو بأن الخالف حول 
الشكل  مجرد  هو  العدالة  تتطلبه  ما 
املأخوذ، يف مجتمعنا  من خالل الرصاع 
عىل السلطة بني دولة وغري دولة. يقول 
تحٍد  يف  املرء  يترصف  عندما  إنه  فوكو 
“ليس  ذلك  يفعل  املرء  فإن  للدولة، 
الرصاع  “ألن  بل  األعىل”  املثل  بحكم 

الطبقي يجعله مفيدا ورضوريًا”.
ما  أن  يعتقد  فوكو  أن  الواضح  من 
العدالة  متطلبات  بشأن  صحيح  هو 
الربوليتاريا.  عىل  ينطبق  ال  للربجوازية 
كام  ما،  حد  إىل  متفاجًئا  ـ  تشومسيك 
فوكو  أخالقيات  عدم  بسبب  أتخيل، 
أي يشء  أو  لينيني  “]ال[  ذلك  يعارض 
نحن،  القول  عىل  يجرؤ  قد  تريده، 
االستيالء  يف  الحق  لدينا  الربوليتاريا، 
آخر  أي شخص  إلقاء  ثم  السلطة،  عىل 
يف محارق الجثث. إذا كان ذلك نتيجة 
فلن  السلطة،  عىل  الربوليتاريا  استيالء 
يعترب  بالطبع”.  مناسًبا  ذلك  يكون 
عن  ناقًصا  تعبريًا  القانون  تشومسيك 
الحقيقية:  العاملية  األخالقية  املبادئ 
كبري،  حد  إىل  املوجود  القانون  “ميثل 
الحايل،  والقانون  إنسانية محرتمة.  قياًم 
بالكثري  يسمح  صحيح،  بشكل  املفرس 
به”.  القيام  بعدم  الدولة  تأمرك  مام 
يف  جانب  اختيار  أن  تشومسيك  يعتقد 
الطبقة  تحديد  يعني  الطبقي  الرصاع 
وإال  جانبها.  إىل  بالعدالة  تتمتع  التي 

كيف يجب أن نقرر؟
فهم  يسيئون  االثنني  أن  الواضح  من 
األحيان.  من  كثري  يف  البعض  بعضهام 
عندما يضيف تشومسيك أنه “من املهم 
القانون  من  املجاالت  تلك  استغالل” 
التي تعكس املبادئ األخالقية الحقيقية 
مثل  شيًئا  “استغالل”  بـ  يقصد  فإنه   ،
عدالة  تحقيق  أجل  من  “استخدامها 
حقيقية”. هذه هي الواقعية األخالقية. 
عند ذكر “االستغالل” ، قال فوكو عىل 
فقط  ولكن  االتفاق،  يف  “نعم”  الفور 
أنه  عىل  تشومسيك  تفسري  اختار  ألنه 
يعرب عن فكرة أن القانون “الربجوازي” 
“الربوليتاريا”  تستخدمه  أن  ميكن 
بشكل مفيد يف نضالها من أجل السلطة 

)وليس العدالة(.
يتم التعبري عن النسبية األخالقية لفوكو 

بشكل أكرث تأكيًدا هنا:
ضد  حربًا  تشن  ال  الربوليتاريا  “إن 
هذه  مثل  تعترب  ألنها  الحاكمة  الطبقة 
الحرب عادلة. تشن الربوليتاريا الحرب 
ألول  تريد،  ألنها  الحاكمة  الطبقة  مع 
مرة يف التاريخ، االستيالء عىل السلطة. 
الحاكمة  الطبقة  وألنها ستطيح بسلطة 

فهي تعترب مثل هذه الحرب عادلة”.
بني  االختالف  يكون  أن  ميكن  ال 
فوكو:  يقول  وضوًحا.  أكرث  املفكرين 
“يخوض املرء الحرب من أجل االنتصار، 
“عندما  يتابع:  عادلة”.  ألنها  ليس 
يكون  قد  السلطة،  الربوليتاريا  تستلم 
الربوليتاريا  أن متارس  متاًما  املمكن  من 
تجاه الطبقات التي انترصت عليها للتو، 
قوة عنيفة وديكتاتورية وحتى دموية. 

ال أستطيع أن أرى أي اعرتاض ميكن أن 
يقدمه املرء عىل هذا”.

ال  ألنه  اعرتاض؟  أي  فوكو  يرى  ال  ملاذا 
توجد حقائق أخالقية.

يف مرحلة معينة، يتضح أن تشومسيك ال 
يستطيع تصديق ما يسمعه متاًما، وهو 
يكافح إلقناع نفسه بأن فوكو ال يستطيع 
أن يقصد ما يقوله عىل ما يبدو. “تعتقد 
حًقا أن دورك يف ]الطبقة[ الحرب دور 
إذا   ]...[ الحرب.  تخوض  وأنك   ، عادل 
كنت تعتقد أنك تخوض حربًا غري عادلة 
، فال ميكنك اتباع ][ خط التفكري ]الذي 
يقول[ “عىل املرء أن يؤكد عىل العدالة 

فيام يتعلق بالنضال االجتامعي”.
يعني  ال  فوكو:  موقف  خصوصية  ر  قدِّ
العنف مسموح به  أنه يعتقد أن  ذلك 
أي  العدالة.  لتحقيق  رضوريًا  كان  إذا 
وهو  بذلك.  جادلوا  الثوريني  من  عدد 
أن العنف مسموح به بغض النظر عن 

فريدريك دوالن
أستاذ جامعة كاليفورنيا ـ بريكيل

بالنسبة لبعض الهندوس في الهند، حتى منتصف القرن التاسع 
حرق أرملة حتى الموت في محرقة جنازة 

ُ
عشر، كان من التقليد أن ت

زوجها، لكن بالنسبة للرعايا البريطانيين في إنكلترا، كان من العار أن 
يحدث ذلك. وهذا هو الفرق بين الواقعي والمبدأ األخالقي

من  مجموعة  إىل  ينتمي  املرء  أن  طاملا  منه،  الغرض 
الصحيح أنه يجب عىل املرء استخدام العنف لتحقيق 
أغراضه. إنها مثل مامرسة سايت عىل صواب يف الهند 

وخاطئة يف إنجلرتا.
ثم يضاعف فوكو ويؤكد أن فكرة العدالة ذاتها هي 

وسيلة ملامرسة السلطة أو اكتسابها:
وتشغيلها  اخرتاعها  تم  ذاتها  حد  يف  العدالة  “فكرة 
يف أنواع مختلفة من املجتمعات كأداة لقوة سياسية 
واقتصادية معينة أو كسالح ضد تلك القوة. لكن يبدو 
داخل مجتمع من  تعمل  نفسها  العدالة  أن فكرة  يل 
طبقات كادعاء تقدمه الطبقة املضطهدة وكمربر لها. 
ويف مجتمع ال طبقي، لست متأكًدا من أننا سنستمر 

يف استخدام مفهوم العدالة هذا ”.

مفهوم العدالة
يقول فوكو أنه يف مجتمع عادل متاًما، لن تكون هناك 
فيه  نستخدم  الذي  الحد  إىل  العدالة.  ملفهوم  حاجة 
العادلة  املؤسسات  تقييم  لغرض  العدالة  مفهوم 
بشكل ناقص، هذا صحيح. ولكن ما عالقة ذلك مبسألة 
ما إذا كانت العدالة حقيقية أم نسبية؟ وكيف ميكننا 
متاًما،  عاداًل  الطبقي  غري  املجتمع  كان  إذا  ما  معرفة 

بدون مفهوم للعدالة؟
هو  كان   ، املناقشة  نهاية  يف  بإدراك  فوكو  يشري  كام 
يف  نسبًيا  الصعوبة  من  القليل  يواجهان  وتشومسيك 
إيجاد أرضية مشرتكة حول موضوع الطبيعة البرشية 
، لكن وجهات نظرهم حول السياسة كانت غري قابلة 

للتوفيق.
يربط  البرشية.  الطبيعة  اتفقوا عىل  أنهم  األمر  ليس 
تشومسيك الطبيعة البرشية بالبنى املعرفية الفطرية ، 
بينام يعتقد فوكو أن الطبيعة البرشية هي يشء مثل 
تشومسيك  عىل  السهل  من  كان  لكن  األيديولوجية. 
يف  نحفر  “إننا  بالقول  االختالفات  هذه  يدرس  أن 
الخاص  اهتاممي  متعاكسة….  اتجاهات  من  الجبل 
، يف  تقول  ، كام  لك  للعقل.  الجوهرية  بالقدرات   ...
واالقتصادية  االجتامعية  بالظروف  الخاص  الرتتيب 

وغريها “.
كل من الهياكل البيولوجية واالجتامعية وثيقة الصلة 
بدراسة البرش ، ومبا أنها مسائل تجريبية ، فمن السهل 
تخيل نوع من تقسيم العمل حيث يدرس تشومسيك 

الثوابت البيولوجية ويدرس فوكو البنى االجتامعية.
لكن هذا التقسيم للعمل ال ينجح عندما ينتقلون من 
وجهة  ، ألن  املعيارية  األسئلة  إىل  التجريبية  األسئلة 
نظر فوكو هي أنه ال توجد أسئلة معيارية حًقا حول 
أي املبادئ يجب أن يحكم - فقط األسئلة التجريبية 
حول املبادئ التي تحكم يف الواقع. تستبعد افرتاضات 
فوكو النسبية املسبقة افرتاضات تشومسيك الواقعية ، 

والعكس صحيح.
يف  “كنا  واضح:  بشكل  املشكلة  تشومسيك  يوضح 
خالف واضح ، ألنني عندما كنت أتحدث عن العدالة 
، كان يتحدث عن السلطة. عىل األقل ، هكذا ظهر يل 

االختالف بني وجهات نظرنا”.
نقطة  عند  حدث  الحوار  هذا  أن  فقط  سأضيف 
منخفضة نوًعا ما يف التطور السيايس لفوكو ، يف وقت 
كان مفتونًا مبفاهيم املاويني املشفرة عن االنتفاضات 
أنها  يُزعم  الذي  الليبيدي  العفوية والتحرير  الشعبية 
تحققه. )مل يكن فوكو وحده ؛ فقد وقع العديد من 
الباريسيني األذكياء اآلخرين يف هذا الهراء أيًضا(. جرت 
املحادثة يف عام 1971 ، ولكن بحلول أواخر سبعينيات 
القرن املايض ، نضجت مواقف فوكو السياسية إىل حد 
أنا متأكد  الليربالية.  املاوية من أجل  كبري وتخيل عن 
قد  أي شخص  كان  إذا  بالحرج  كان سيشعر  أنه  من 
نشأ ، يف أواخر السبعينيات وأوائل الثامنينيات ، اآلراء 

السياسية التي أعرب عنها سابًقا.
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السويرسي   الكاتب  بدوره  تنبه  لقد 
لذا  الحقيقة  هذه  إىل  دوبوتون  آالن 
“مفكرون  الجديد  كتابه  يف  اشتغَل 
يغطي  دليٍل  تدوين  عىل  عظامء” 
إىل علم  الفلسفة  متنوعًة من  حقوالً 
االجتامع واالقتصاد وصوالً إىل العامرة 
والفن ومْن ثُمَّ يلتفُت إىل مهنة األدب 
من خالل رواده. الفتاً إىل دور هؤالِء يف 
االرتياد باإلنسان نحَو آفاق أوسع من 
التأمل يف التحديات واإلحساس بقيمة 
الحياة.وبالطبع أنَّ الكالم عن الفلسفة 
شِهَد  حيُث  اليوناين  مهدها  من  يبدأُ 
العقُل مرحلَة القطعية عن التفسريات 
الخرافية وانرصُف النشاط العقيل إىل 
تشييد منظومة من املقوالت املُنفصلة 
تمَّ  وبذلك  األسطوري،  الحقل  عن 
يف  املعرفية  بالبيئة  مايسمي  تأسيس 
أسلوباً  الجدُل  كان  وبالطبع  اليونان. 
أمثل للتباحث الفكري  لدى الفاعلني 
زاد  الذي  االمر  الفلسفية.  الدورة  يف 
من مرونة الفكر وقطع الطريق عىل 
االتجاه  بذور  نشأت  أْن  إىل  الجمود 
مزاجاً  الفلسفة  النقدي.وأصبحت 
غالباً يف الحاضنة اليونانية. ومل تنحرص 
يف  العقلية  االنطالقة  هذه  شحنات 
جغرايف  مجال  أو  تاريخية  حقبة 
ُمحدد بل كان لها امتداُد يف الحلقات 
ينفتُح  إنَّ  الالحقة.وما  الحضارية 
املناُخ عىل الحراك الفكري حتى يكوُن 
الفلسفة  أعالم  نحو  متجهاً  الحديُث 

اليونانية.

البدايات
يف  عملياً  مسلكاً  دوبوتون  يتخُذ 
الفلسفي،  املبحث  مع  التعاطي 
إىل  نظرته  يف  التجريد  ويتفادى 
املباديء الفكرية وهذا الشق العميل 
هذا  الفلسفة.  تاريخ  يف  جذوُر  له 
االشتغاالت  يف   غائبا   لبس  الجانب 
املعرفية. لذلك يهُم صاحب “عزاءات 
الفلسفة” البحث عن املمر الذي تعوُد 
من خالله الفلسفُة إىل صميم الحياة.

املُعارص عىل  اإلنسان  يفيُد  ما  معايناً 
واإلدراكية  الفكرية  الصحة  مستوى 
رحلته  يبدأُ  إذ  املؤسسة  النصوص  يف 
املحطة  من  باالفتتاح  العظامء  مع 
اليونانية. متأمالً يف آراء أفالطون الذي 
يقرتُح أفكاراً أربعة لتحقيق مايسميه 
بحالة “أودميونيا” أو االكتامل والرخاء 
البرشيني.فربأي صاحب “الجمهورية” 
النظر  إعادة  املرء  عىل  يجُب 
من  عقله  إىل  ترسب  وما  باملسلامت 
األفكار جراء التأثر بالوسط االجتامعي 
أفالطون  لدى  باالهتامم  ماحظي 
البدنية  والقوة  الحربية  التعبئة  ليس 
املجتمع  يف  السائد  النمط  غرار  عىل 
األدوات  معرفة  أراد  بل  اإلسربطي 
التي تحسُن املجتمع وتضع الفرَد عىل 
يستدعي  ما  وهذا  االكتامل  طريق 
بحيُث البدًّ  الحيايت  املنهج  التحول يف 
من تحديد القواعد الجديدة ويأيت يف 
ألنَّ  جدُد  أبطال  عن  البحُث  املقدمة 
إىل  نظرتنا  عىل  التأثري  لهُم  املشاهري 
العامل وتربمُج ترصفاتهم شكل التفكري 
الفيلسوف  كان  الحياة طبعاً  ومسلك 

األثيني محقاً يف هذا الرأي إذ يكشُف 
ما يقُع عليه النظر من تصاعد األسامء 
عامة  شخصيات  إىل  الرسيع  وتحولها 
واألفول  التجهيل  ظاهرة  عن  ومؤثرة 
برنامج  يف  الرقابة  والتغيُب  القيمي. 
الكلمة  ماتثريُه  الرغم  عىل  أفالطون 
الخناق  تضييق  بشأِن  القلق  من 
من  العقل  حامية  لكن  الحرية  عىل 
أهمية  تكتسُب  اآلراء  بائعي  حمالت 
التعليم  أنَّ  للفرد.كام  بالنسبة  كبرية 
عىل  اليقترُص  االفالطوين  الخط  وفق 
فضالً  بل  واللغة  الرياضيات  تعلم 
العملية  تهدَف  أن  ينبغي  ذلك  عىل 
املنطق  ومباديء  الشجاعة  غرس  إىل 
شخصيِة  يف  النفس  ضبط  ومهارة 
أهله  صفات  الطفُل  اليورُث  املُتعلم. 
قد  بل  فحسب  والجسامنية  الشكلية 
األرسية  البيئة  ماتحملُه  إليه  ينتقُل 
املستوى  عىل  املرضية  األجواء  من 
نظرة  حسب  اليصُح  لذلك  النفيس 
أفالطون إهامل أهمية الرتبية املتوازنة 
يتحىل  املهمة  من  بهذه  يتكفُل  وقد 
من  بدالً  الرأي.  يف  والسداد  بالحكمة 

ثانياً  أرسطو  يحُل  واألمهات.  اآلباء 
يف سلسلة الفالسفة واملفكرين الذين 
املعرفية  مبادرتهم  دوبوتون  يعالُج 
ُمستقصياً البعد العميل يف محتوياتها.

ومن الواضح أنَّ أرسطو قد انشق عن 
بتأسيس  دشن  األفالطونية  املثالية 
الليسوم مقابل أكادميية أستاذه.وكان 
خالل  تالمذته  برفقة  امليش  يحُب 
أنَّ  املعلوم  األفكار.ومن  ُمطارحة 
النيكوماخي”  األخالق  “علم  كتاب 
يضُم آراء أرسطو عن الفضيلة شارحاً 
كل  أنَّ  فربأيه  السليم  السلوك  قواعد 
فضيلة تقُع بني الرذيلتني فعيل سبيل 
والتواصل  الحديث  جودة  أنَّ  املثال 
األمر  الحسنة  الحياة  مكونات  من 
الرهيف  الحس  وجود  يفرُض  الذي 
وتطعيم الكالم بالفكاهة ومن ال يجيُد 
عليه  يصعُب  املستوى  بهذا  التعامل 
كسب الصداقات وبالتايل يكوُن مستاًء 
يف  يفرط  من  أنَّ  كام  دامئاً  ومضجراً 
املزح ويرسُف يف اطالق النكات يجنُح 
يف  تتمثُل  فالفضيلة  إذن  التهريج  إىل 
رذيلة  بني  التوسط  وهي  الظل  خفة 

املزاج اليسء واالنجرار وراء الدعابات 
املعربدة. يشريُ آالن دوبوتون يف ذات 
ألنواع  أرسطو  تصنيف  إىل  السياق 
فتور  عن  انتباهه  أثار  وما  األصدقاء. 
األفكار. مع  تعاطيهم  يف  الجمهور 
البالغة  فن  رأى يف  فقد  والحال هذه 
آخر  تقُع يف جزٍء  املُعضلة.  لهذه  حالً 
من الكتاب عىل آراء املدرسة الرواقية 
وما يقدمُه أتباُعها من وصفات للتعايف 
من  التخيل  يتطلُب  الذي  القلق  من 
بني  الفاصلة  للمسافة  والعبور  األمل 
كذلك  وقوعه.  ومانخىش  نأمله  ما 
وما  الغضب  مساويء  يف  التأمَل  فإنَّ 
يستتبعُه من الخطأ يف التقدير والرأي 
الفلسفة  يف  األسياسية  املباديء  من 
سجل  يف  للنظر  والالفت  الرواقية. 
يقول  بالحظ  اإلميان  هو  الرواقيني 
الحظ  اليجرؤ  يشء  “مامن  سينيكا 
عىل فعله” ينصُح األستاذة الرواقيون 
أتباعهم باالنطالق نحو مدى أرحب يف 
التفكري والتذوق بالتدبر يف علم الفلك 
واملشاهد الكونية. يفتُح املؤلف حلقة 
عىل حياة أبيقور الذي ُعرَِف بفيلسوف 
الحديقة. وربط بني السعادة وااللتذاذ 
البذخ  يف  االنغامس  دون  بالحسيات. 
يرى  واالستمتاع  يف  االستغراق  أو 
اإلنسان  يريُد  التي  الغاية  بأن  أبيقور 
تحقيقها من وراء الرفاهية هي الهدوء 
أنَّ  غري  النفيس  والسالم  والسكينة 
مصدَر كل ذلك هو الداخل وتصحيح 
وأسباب  املخاوف  لحقيقة  نظرتنا 
عىل  القراءُة دوراً  تلعُب  القلق. وهنا 
مستمع  وجود  كذلك  الصعيد  هذا 
ُمعالجاً  أو  فيلسوفاً  يكوُن  رمبا  جيد 
نفسياً.يحذُر أبيقور من مغبة الوعود 
أن  املعروف  ومن  الزائفة  واإلغراءات 
أي  الوتر  هذا  عىل  تعزف  اإلعالنات 
وعدم  باالحتياجات  الشعور  تضخم 

تلبيتها.

الدميومة
تراجعاً  الفلسفي  الحراك  يشهُد  قد 
لنهاية  بالتكهن  أطراُف معينة  وتبادُر 
الواقع  لكن  الفكري،  النشاط  هذا 
رحاب  إىل  العودة  بأنَّ  يؤكُد  اإلنساين 
لُتستأنَف  الفلسفة حركُة التنطقُع إال 
خصيصة  مايُعُد  وهذا  جديد  من 
يِغب  ومل  التاريخية  الحقب  لطبيعة 
الفكرية  واملساعي  الفلسفي  الحس 
بالعصور  ماسمي  أنفاق  داخل  حتى 
يف  دوبوتون  آالن  يستعيُد  املُظلمة. 
إطار رحلته البانورامية أسامًء كان لها 
دوُر يف ضخِ الدماء بأوردة الفكر قبل 
أن تلوُح تباشري عرص النهضة. صحيح 
رمبا الغرض من مزاولة التفلسف لدى 
الفكر  جغرافية  تطويع  كان  بعضهم 
اليحجُب  هذا  لكن  الهوتية  ملشاريع 
االقرار الضمني مبقام العقل الفلسفي 
لذلك  الالهوتية.  النقاشات  خضم  يف 
التغافل عن منزلة إبن رشد  ال ميكن 
وتوما األكويني والغزايل وأغسطني يف 
مسرية الفكر. يذكُر أن صاحب “قلق 
بالتلميح  يكتفي  املكانة”  إىل  السعي 
األمر  يكن  أيا  قرطبة،  فيلسوف  إىل 
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ومن القدرات العقلية والنفسية الهامة لدى 
املبدعني القابلية عىل إيجاد عالقات وظواهر 
األشياء مرئية ام مقروءة ام مسموعة وعدم 
بشكل  تفحصها  بل  هي،  كام  األمور  تقبل 
والنقاش  األسئلة  طرح  مواصلة  مع  نقدي 
والشك يف ما هو مقبول او تقليدي واإلرصار 
والرمزية  واملعنى  املعرفة  ضفاف  دفع  عىل 
اىل طرق  للوصول  والتجريب  الفضول  نتيجة 
ذلك  الهدف،  وخالل  ذات  لتحقيق  مختلفة 
البصمة  تشكل  جديدة  مهارات  اكتساب 
استثنايئ  جهد  بذل  عرب  للمبدع  الخاصة 

متواصل مرهق نفسيا وجسديا.
عرب  بل  فراغ  من  اإلبداعي  النتاج  يأيت  وال 
االقتصادية  الخصوصيات  مع  التفاعل 
يعيش  التي  اإلنتاجية  للتشكيلة  االجتامعية 
فيها، وتصبح جزءا من البنية الفوقية  وتعكس 
وخاصة  اإلنتاج  قوى  تطور  مستوى  أيضا 
يوفر  الذي  والتكنولوجي  العلمي  التطور 
واملهارات.  املعارف  الكتساب  جديدة  آليات 
بشكل  تنترش  بدأت  الرقمية    الفنون  فمثال 

غري مسبوق يف القرن الحادي والعرشين. 
والناتج اإلبداعي هو ظاهرة فريدة من نوعها 
االجتامعي.  الواقع  مع  جدلية  عالقة  ذات 
فمثال متدد االبداع واالبتكار يف العقود الثالثة 
األخرية اىل مجاالت جديدة غري تقليدية مثل 
والعلوم  والرياضيات  املعلومات  تكنولوجيا 
املجاالت  جانب  اىل  والجينات،  الكونية 
التشكيلية  والفنون  الكتابة  مثل  املعروفة 
املختصون  العلامء  ويؤكد  وغريها.  واملرسح 
من  املتكون  البرشي  الدماغ  وظائف  بدراسة 
بينها  فيام  املرتبط  العصبية  الخاليا  باليني 
وجود عالقة وثيقة بني االبداع والدماغ الذي 
ينشط بشكل مختلف، حيث تتوهج مناطق 

جديدة ال نستخدمها يف العادة  خالل مامرسة 
الدراسات  احدى  يف  فمثال  ابداعي.  نشاط 
لوحظ ان عندما يفكر االنسان خارج املجال 
بشكل  تتوهج  والنمطية  الرتيب  التقليدي 
الفص  من  االمامية  قبل  ما  املنطقة  خاص 
ويزداد  االنيس(  بالجبهي  )يسمى  الدماغي 
نشاطها عندما يقوم الشخص مثال باالرتجال، 
بينام يخفت نشاط القرشة الدماغية الظهرية 
االمامية  وأيضا ترتاجع الوظائف التنفيذية يف 

الدماغ البرشي.
وقد عمل الدكتور جورج الند )1923 - 2016( 
العامة  النظم  نظرية  يف  امرييك  عامل  وهو 
 1965 عام  يف  استشاري  معهد  إقامة  عىل 
متخصص بالنشاط  والتفكري اإلبداعي، وطور 
نظرية التحول يف االبتكار واالبداع  واستخدام 
واتخاذ  االبتكار  لتحسني  الرقمية  التكنولوجيا 
القرارات والتي نرشها يف كتاب عام  1973. 
لدى  لالبتكار  اختبارات  الند  اجرى  وقد 
الخامسة  سن  يف  قدراتهم  لقياس  األطفال 
واعادها يف نفس األطفال كل خمس سنوات 
واكتشف انخفاض القدرة اإلبداعية لديهم مع 
تقدم العمر. وعندما استخدمت القياسات يف 
نسبة  كانت  بالغ  رجل  الف    280 من  عينة 
اىل  ذلك  وعزى  فقط.   2% اإلبداعية  القدرة 
منطية ورتابة الفلسفة التعليمية السائدة التي 
تقمع قدرات الخيال والتخيل. وشكلت هذه 
التي  الالحقة  الختباراته  األساس  االختبارات 
النتقاء  االمريكية  الفضاء  وكالة  تستخدمها 

العاملني فيها.
فلوريان  هانز  األملاين  املوسيقار  تحدث  كام 
زمر )ولد عام 1957( والذي يعترب أحد أهم 
حياته  معه عن  لقاء  يف  العامل  يف  املوسيقيني 
وكيف انه كان مشاغبا يف طفولته وتم طرده 

حسن  ومن  سلوكه.  نتيجة  مدارس  مثاين  من 
املدرسة  يف  املوسيقى  مدرسة  ان  حظه 
يف  منطية  غري  طرق  تتبع  كانت  التاسعة 
باملوسيقى وأعدته  اكتشفت  شغفه  التعليم 
نجاحات  حقق  حيث  املوسيقى  لدراسة 
القدرات  اليوم  وتعترب  ومميزة.   عديدة 
يجب  مهمة  مهارة  األطفال  لدى  اإلبداعية 
مبدعي  ألعداد  كرضورة  وتنميتها  رعايتها 
والرسم  الفن  مجاالت  يف  املستقبل  وبناة 

والكتابة والعلوم والتكنولوجيا واإلدارة.
العلوم  وقد حظيت دراسة حول املبدعني يف 
فمثال  باالهتامم.  املايض  القرن  يف  اإلنسانية 
روجرز  كارل  األمرييك  النفيس  العامل  كان 
اإلنسانية  املقاربة  مؤسس   ،)1978  -  1902(
الكبرية  رموزها  وأحد  النفيس  التحليل  يف 
التي شقت طريقا لتجد تطبيقاتها يف دراسة 
ويف  للفرد  االجتامعية  والعالقات  الشخصية 
واإلدارة.  الرسيري  النفيس  والتحليل  التعليم 
وهو  هاجلبلوم،  ستيفن  بها  قام  دراسة  ويف 
جامعة  يف  النفس  علم  قسم  ورئيس  أستاذ 
وزمالؤه    املتحدة  الواليات  يف  كنتايك  غرب 
ابرز مئة عامل  اعتمدت فيها ستة معايري عن 
نفس يف القرن العرشين ونرشها عام  2002. 
املرتبة  يف  روجرز  كارل  جاء  البحث  هذا  يف 
السادسة، سبقه فيها بوروز فريدريك سكيرن 
)1904 - 1990( الذي كان أستاذ علم النفس 
نظرية  صاحب  وهو  هارفارد،   جامعة  يف 
السلويك، والثاين هو جني ويليام  النفس  علم 
بياجيه )1980-1896( وهو املعروف ببحوثه 
املوقع  ويف  لألطفال،  العقيل   النشاط  عن 
 )1939  -  1856( فرويد  سيغموند  الثالث  
بداية  يف  تخصص  نفيس  وطبيب  عامل  وهو 
اىل  انتقل  ثم  االعصاب  بطب  العملية  حياته 
نظريات  طور  حيث  الرسيري  النفس  علم 
لبناء  واستخدمها  للفرد  النفسية  البنية  حول 
الحاالت  ملعالجة  النفيس  التحليل  طريقة 
حيث  لندن  يف  تويف  وقد  والعقلية.  النفسية 
غرب  شامل  يف  هامستيد  منطقة  يف  سكن 
ملقتنياته  متحفا  بيته  اصبح  وحيث  لندن، 
وأيضا  الفنية،  أعامله  من  العديد  تضم  التي 
لوحات رسمها حفيده الرسام الربيطاين البارز 
لوسيان فرويد  )1922 - 2011(. ولكن عىل 
املرتبة  النفس الرسيري جاء يف  صعيد علامء 

األوىل فرويد والثاين كارل روجرز. 
قد  روجرز  كارل  ان  اىل  اإلشارة  من  والبد 
“متويل  إدارة  مجلس  عضو  موقع  شغل 
القرن  خمسينيات  يف  البرشية”  البيئة 
لجهاز  واجهة  كانت  منظمة  وهي  املايض، 
البحوث  بتمويل  تقوم  االمريكية  املخابرات 
عن الشخصية والنفس البرشية. كام كان احد 
الذين زودوا مبعطيات رسية حول  املختصني 
الزعيم السوفيتي خروتشوف   الجراء تقييم 
حول شخصيته وماهي ردود افعاله املحتملة 

وافضل الطرق للتعامل معه. 
وكان ذلك يف فرتة احتدام الحرب الباردة بني 
القطبني يف العامل آنذاك الرأساميل واالشرتايك. 
الوثيقة  العالقة  عىل  اخر  دليال  هذا  ويأيت 
يف  املبدعني  وتجنيد  والسياسة  االبداع  بني 
اهداف  لخدمة  الجيوبوليتيكيه  الرصاعات 
سياسية وعسكرية، بينام نجد يف الوقت ذاته 
داعية  والعلامء  للمبدعني  اإلنسانية  املواقف 
اىل انقاذ البرشية وكوكب االرض من مخاطر 
والبيولوجية وغريها  النووية  األسلحة  انتشار 
الخطوات  ودعم  الشامل  الدمار  أسلحة  من 

الدولية الرامية لتعزيز السالم العاملي. 

فإنَّ آالن دوبوتون يتابُع املحطات الفلسفية 
مضامني  يف  عميل  نفس  عن  منقباً  املؤثرة 
مقوالت ميشيل دي مونتاين والروشفكو إىل 
أن ميتَد نطاق كتابه املوسوعي نحو سبينوزا 
من  مفصالً  يفرُد  كام  وهيغل  وشوبنهاور 
مدونته للحديث عن كامو وسارتر فأن يكون 
املرُء سارترياً فذلك يعني أن يدرَك الوجوَد كام 
هو عندما يصري مجرداً من أية أفكار ُمسبقة. 

اإلنسداد
واألهم يف اللحظة السارترية هو االلتفات إىل 
إحتامل التعود عىل اإلميان الخاطيء ومايعقُب 
ذلك من االنسداد العقيل والعمى يف االختيار 
فلسفته  بأنَّ  كامو  ألبري  يؤكُد  جانبه  ومن 
وسط  واإلبداع  العيش  إىل  واضحُة  “دعوة 
الصحراء” وما ينقله املؤلف من الكالم الذي 
كان يدور بني هيدغر وطالبه إذ سأله األخري 
عن اآللية الناجعة الستعادة الوجود األصيل 
أجاب  أن  إال  الكوخ  فيلسوف  من   كان  فام 
باختصار بأنَّ السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو 
املقابر. يكشُف عن  أطول يف  أن نقيض زمناً 
الخواء الذي يلُم باأليام جراء نسيان الوجود. 
ويرصُد ماركس ما يعانيه اإلنساُن من االغرتاب 
العامل  يرى  ال  حيُث  الرأساميل  املجتمع  يف 
واألخطر  يصنعونها  التي  األشياء  يف  ذواتهم 
من ذلك أن الكائن البرشي يخرُس ماهيته وال 
االستعامل،  صالحية  فقد  إذا  تعويضه  ميكن 
ألنَّه ليس أكرث من يشء من بني عوامل أخرى 
يف قوى اإلنتاج. كان ماركس مؤمناً بأن حركة 
الواقع تسبُق التنظري الفكري وحجم التحوالت 
يف املستقبل أكربُ من  أن تحيط بها فلسفته 
وصفات  كتابة  بصدد  ليس  بأنَّه  يقوُل  لذلك 
ما  أن  إىل  يشاُر  املستقبل.  مطابخ  أجل  من 
حياة  برسد  ينتهي  ال  دوبوتون  آالن  يقدمُه 
الفالسفة والتعليق عىل فتوحاتهم املعرفية بل 
يغطي التطور الفني واملعامري، إىل جانب ما 
توصل إليه علامء النفس من إضاءة للعتامت 
يف بواطن األعامق البرشية إذ فرضت الحياة 
يضُج  مام  للتخلص  أريكٍة  وجود  الحديثة 
وكوابيس  الهواجس  من  اإلنسان  رأس  به 
بالحديث عن  كتابه  آالن  يختُم  اليقظة. كام 
تناول  رؤيته من خالل  األدب موضحاً  فوائد 
تتابُع فصول  حياة نخبة من املبدعني. وأنت 
العقيل  التدبر  بأنَّ حسن  تدرك  املَؤلَف  هذا 
من  الصحيحة،  والنظرة  املوفق  واالختيار 
إىل  العملية  الفلسفة  ترمي  التي  األهداف 
ملاذا  يتضُح  مباديء حياتية ومن هنا  جعلها 

نحتاج إىل الفلسفة؟

لمحات نفسية عن اإلبداع

المهارات الشخصية 
في تجاوز األطر التقليدية

ماجد اليارسي

نتيجة  امللموس  الواقعي  النتاج  مع   الفكرة  انتاج  عمليتي  تكامل  يعني  اإلبداع 
استخدام مهارات شخصية مبا يعكس القدرة عىل خلق منتوج فكري وعقيل يتجىل 
بصور علمية أو فنية أو أدبية غري مسبوقة من ناحية الجودة والنوعية، يتم فيها 
نوعًيا.  واملبتكر  الجديد  تتضمن  والنمطية، ولكن  والرتابة  التقليدية  األطر  تجاوز 
وقد حل مفهوم االبداع كبديل يف الدراسات الحديثة منذ منتصف القرن العرشين 

عام كان يطلق عليه بالعبقرية.

دور األمكنة في تنشئة المدارك 

لماذا نحتاج إلى الفلسفة؟ 

كه يالن محمد
 

مرشوع التكوين املعريف ينهُض عىل االهتامم مبجاالت ُمتعددة وتصُب يف تشكيلتِه روافُد فكرية 
وفنية وأدبية جمة، لذلك فإنَّ الفالسفَة قد ناقشوا العوامل املؤثرة عىل تركيبة الشخصية اإلنسانية 
اإلنساُن مع  يَتفاعُل  اجتامعياً  كائناً  العقيل، وكونه  النسق  بناِء  املُختلفة وما يساهُم يف  بأبعادها 
املِعامرية  بخلفيتها  األمكنة  طبيعة  تلعُب  وبالتايل  فيه،  يتحرُك  الذي  والفضاء  بيئته  مواصفات 

والفنية، دوراً الفتاً يف تنشئِة مدارك املرء ومستويات تذوقه.

والالفت للنظر في سجل 
الرواقيين هو اإليمان 

بالحظ، يقول سينيكا “مامن 
شيء ال يجرؤ الحظ على 
فعله”، وينصُح األساتذة 

الرواقيون أتباعهم 
باالنطالق نحو مدى أرحب 

في التفكير والتذوق 
بالتدبر في علم الفلك 

والمشاهد الكونية..
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انفصامُ شخصّيتي

الكاتب: أرماندو خويس سيكريا
Armando José Sequera

)فنزويال 1953( 

حالة انفصام شخصيتي تتفاقم من يسء إىل 
التحالف مع  تُفّضل  الثانية  أسوأ: شخصيتي 
للتخفيف من وحدتها، مبا  الثالثة  الشخصية 
أن عالقتها مع الشخصية األوىل مل تعد عىل 
أحسن حال. يف حني، تّدعي الشخصية األوىل 
أن  أنها، مهام بذلت من جهد، لن تستطيع 
تنسجم مع الثانية. ولهذا السبب ستتحالف 
مع الشخصية الرابعة، علْام أنه إذا تحسنت 
فمن  الثانية،  مع  الثالثة  الشخصية  عالقة 
بالثانية.  األوىل  عالقة  تتحسن  أن  املستحيل 
لحسن الحظ، بقيت أنا عىل هامش هذا النزاع 
السخيف ومل أقحم نفيس يف ما يبدو واضحا 

أنه تشابك مريض لعالقات سوء التفاهم.

الساحر

رامون غوميث دي السرينا 
Ramón Gómez de La Serna

)إسبانيا 1888 - 1963(

 
ذات مساء، تقدم إىل مكتب مديرية الرسك 

رجل نحيف، رفقة مستخدم وقط محّنط.
سأله املدير عن عمله، فقال إنه ساحر يجعل 

األشياء واألشخاص يختفون.
من  بعملة  يقامر  كان  الذي  السمني،  املدير 
الحيل يحملها يف يده، كأنه يفكر يف لعبة فوق 

البساط األخرض، قال له ضاحكا: 
ـ هال جعلتني أختفي؟

فتح الساحر أزرار أكامم الجاكيتة والقميص، 
أخرج القلم الطويلة التي كان يستعملها عصا 
صلعة  عىل  خفيفة  رضبة  ورضب  سحرية، 

املدير فجعله يختفي. 
بعد ذلك، بقي يفكر، فقرر أالّ يجعل املدير 
يظهر من جديد. منذ ذلك الحني صار يشغل 

مدير سريك الّسحرة.
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altareek althakafi

ترجمة: 
سعيد بنعبد الواحد

08

جواد سليم وتأليفاته التشكيلية المستحدثة

صورة اإلنسان العراقي وتحوالته الوجدانية

�إ�ستذكار�إ�ستذكار

تعبري  مصلوب(  وشخص  لوحة)نساء  يف 
ويف  العذاب،  ومواجهة  املوت،  ضد  صارخ 
النداء  يتصاعد  انسانية(.  لوحة)رؤوس 
الوجودية، هناك  الداخيل لإلنسان يف محنته 
فيه  يكشف  إبصاراً  جواد  منحت  خفية  قوة 
حيث  من  والتناقضات،  التحوالت  عمق  عن 
الخفية  قوانينها  تتضمن  شاملة  حركة  هي 

واملعلنة.

اتفاق املواقف
يف الذكرى الثانية والستني لرحيل جواد سليم، 
منجزه  والفنية  الثقافية  األوساط  تستعيد 
مدى  عىل  فيه  التجديد  وتحوالت  الفني 
أن  جداً  النادر  ومن  القصري،  عمره  سنوات 
املواقف ومن كل االطراف متفقة متاما  نجد 
يف أهمية هذا املنجز الفني، إذ غالباً ما تتباين 
مشاهري  أهم  حول  اآلراء  وتختلف  األفكار 
عميقاً،  تغرّي  العامل  أن  رغم  والفن،  األدب 
التي  املديدة،  الزمنية  الحقبة  هذه  طوال 
تنقل جواد من دائرة املوت إىل وجود الحياة 

يف والدة جديدة ال ينالها الزمن بنسيان.
يف  استعادة  هي  الذكرى،  هذه  استعادة  ان 
صفحات  أهم  من  لواحدة  نفسه  الوقت 
األلوان  انها  املعارص.  العراقي  الفن  تاريخ 
اللحظات  وسحر  والخشب،  والربونز  والطني 
الجميلة  والصور  التاريخ  وهي  السعيدة، 
يظل  العراقية.  النهضة  رواد  شكّله  ملاٍض 
يف  متألقاً  اليومية،  حياتنا  فضاء  يف  مّتقداً 

أعامله، مغروساً فينا حتى هذه اللحظة. 

جع في صديقه..
ُ

الطفل الذي ف

من  أسلوبية  نظائر  هناك  كانت 
محاطة  وكأنها  بدت  جواد،  أشكال 
بروح  موسومة  أو  الزماين  بحضوره 
منهج إلهامه السحري، ومل يكن ممكناً 
أن تستمّد تلك األشكال دميومتها من 
أن  دون  من  البحت،  التأثر  محيط 
تفقد اليشء الكثري من غنائيتها التي 
كانت تنساب تلقائياً يف أعامل الفنان 
صارت  ذلك،  برغم  ولكنها  املبدع، 
الفنانني  لبعض  أعادت  إيصال  قناة 
منحت  كام  العامل،  مع  التوازن  حالة 
باإلنسان،  األلفة  روح  اآلخر  البعض 
جواد  فن  دميومة  يف  الرس  هو  وهذا 
سليم وخلوده، ألنه، مبعنى ما، يحمل 
الرافديني،  املوروث  روح  طياته  يف 

الزمن  ومعطيات  الراهن،  والزمن 
جسداً،  بيننا  من  جواد  رحل  اآليت. 
ما  كل  املبدع،  الواهب  عمله  وبقي 
صّبه من جبس، وجّسده من خشب، 
وما نحته من حجر، كل ما جنحه من 
أخيله وما أحياه من أفكار ورموز متثل 
نحيا  التي  القاهرة  الزمنية  حقيقتنا 
داخل أسوارها العجيبة مأسورين، غري 
أن األسوار ال تفتأ حتى متحى يف فن 
جواد، ليلتحم الزمن باإلنسان، وتغدو 
وأمتع،  أجمل  منا  أي  نظر  يف  الحياة 
ولعل موضوعاته الكبرية التي أنجزها 
مل تكن يف جوهرها اال هي قصصية يف 
حال، واسطورية يف حال أخرى، لكنها 
خلود  الناس  أحالم  يف  تخلد  تزال  ما 

تنبعث  والنفيس،  الروحي  تراثهم 
وتنساب  هنا،  الحكمة  أشعة  منها 
منها ينابيع الحياة هناك، لتبقى أبداً 
ماثلة أمام ضوء الشمس ساطعة كأنها 

مولودة تواً. 

تقليد ومحاكاة
التجديد  البد من االعرتاف بأن حركة 
بتجارب  ارتبطت  العراقي  النحت  يف 
طلبته  من  آخر  وجيل  سليم،   جواد 
النحت،  يف  ومنهجه  باسلوبه  تأثر 
جواد  سبقت  نحتية  تجارب  وهناك 
الرحال ومحمد غني حكمت،  وخالد 
تكاملها  تحقق  مل  الغالب،  يف  لكّنها 
الفني املطلوب، فتلك التجارب كانت 

تقلّد وتحايك النامذج الغربية من دون 
جواد  عبقرية  لخصت  بينام  ابداع. 
املايض،  استعادة  يف  وجيله  سليم 
فكان النحت العراقي منذ خمسينات 
التطور  حقيقة  ميثل  املايض  القرن 
االجتامعي، إذ وجد عدد من النحاتني 
أنفسهم إزاء أسئلة العرص، عن مغزى 
والبحث  الحياة.  يف  ودوره  النحت، 
الرامز  الشكل  عن  واضح  بقلق 
شخصيته  تحقيق  يف  الفنان  لطموح 
لتنسجم وروح العرص. مبعنى أن مثة 
صلة مبارشة الزدهار النحت العراقي 
العراقي  التشكيل  طلبة  تأثر  مبقدار 
بأساتذتهم يف أوربا، ولعل يف مقدمة 
النحات  الفنان  األساتذة  هؤالء 
من  يعّد  الذي  مور  هرني  االنگليزي 
الذي  العرشين  القرن  نحايت  أبرز 
سليم،  جواد  الفنان  يديه  عىل  تتلمذ 
التعبري  عىل  ومواهبه  قدراته  فأثرى 

النحتي، مبا هو جوهري وانساين. 
اآلثارية  الكنوز  اكتشاف  دفع  لقد 
فن النحت يف العراق اىل البحث عن 
خطابه وهويته كقوة تعبري، وكان البد 

للفن العراقي من طابع انساين أشمل، 
للبقاء  يؤهالنه  خاص  وطني  ووجه 
والنامء، كام يذكر ذلك الفنان نفسه.

مرجعياته التعبريية
جواد  يحدد  مل  آخر،  صعيد  عىل  أما 
عن  للتعبري  واحداً  شكلياً  منطاً  سليم 
أفكاره ومشاعره يف الرسم، بل ميكن 
والرائدة  املغامرة  تجريبيته  مالحظة 
واالتجاهات،  األمناط،  مختلف  يف 
التعبريية،  الرسم االنطباعي اىل  فمن 
الرمزية،  التعبريية  إىل  ينتقل  ومنها 
وميكن للدارس أن يحلل كل اتجاهاته 
يف  والتعبريية  ونتائجه،  ومصادره 
واضحة،  سليم  جواد  رسومات 
إىل  يقودنا  مصادرها  عن  والسؤال 
العاملية،  التعبريية  األوىل:  مرجعيتني، 
السائد  االجتامعي  الواقع   : واألخرى 
منحت  ومتفجرة  قلقة  حالة  أنذاك، 
تلك  وفق  عنه  التعبري  قدرة  جواد 
منطاً  التعبريية  من  ليتخذ  املؤثرات 
املوضوعات  عربه  يعالج  رصيحاً 

االنسانية والجاملية.

نصوص مترجمة من اإلسبانية

ابي
ّ
جمال العت

 

إال  اإلبداعات،  إىل مساقط  يشري  ما  دوراتها  يكون يف  أن  دون  وتتجدد  متتد  الفن  كانت حركة 
الرائدة من تأليفات تشكيلية مستحدثة مل تكن قادرة متاماً عىل  التجارب  يف حدود ما تأيت به 
إستيعاب صورة اإلنسان العراقي يف تحوالته الوجدانية والفكرية، كام أنها مل تستطع النفاذ إىل 

أعامق مجتمعه الذي بدأ يتغري.

دفع اكتشاف الكنوز اآلثارية 
فن النحت في العراق الى 
البحث عن خطابه وهويته 

كقوة تعبير، وكان ال بد للفن 
العراقي من طابع انساني 

أشمل ووجه وطني خاص

صدر لسعيد بنعبدالعايل يف العام 2022 عن اللغتني الربتغالية واإلسبانية:
 

• جوزي إدواردو أغوالوسا: األحياءواآلخرون )رواية من أنغوال (، دار الخان ـ الكويت 
• أفونْسو كْروش: الحفيدة )رواية برتغالية(، دار مسكلياينـ  تونس 

• جوزيه ريسو ديريْتتيْنيو: حب بعطر الياسمني وقصص أخرى )الربتغال(، خطوطـ  األردن 
• جريْمانو ألاْميْدا: وصية السيد نابوموسينو )رواية من الرأس األخرض(، دار الخان ـ الكويت. 
• خوليا أوتشوا: مشهد عائيل مع شبح )مجموعةقصصية من إسبانيا(، دار الخانـ  الكويت  
• أليخاندرا ألغورتا: املدينة الغول )رواية مصورة من كولومبيا(، منشورات الربيعـ  القاهرة

آنا ماريا ماتوي
 Ana María Matute
)إسبانيا 1925 - 2014(

للبحث  وذهب  صباح  ذات  استيقظ 
من  األخرى  الجهة  يف  صديقه  عن 
هناك.  يكن  مل  الصديق  لكن  السور. 
“مات  األم:  له  قالت  عاد  وحني 
التفكري  من  دعك  ولدي.  يا  صديقك 
آخرين  أصدقاء  عن  لك  وابحث  فيه 
عىل  الطفل  جلس  معهم”.  تلعب 
يديه  بني  وجهه  واضعا  الباب،  عتبة 
“إنه  فكَّر:  ركبتيه.  عىل  ومرفقيه 
البيل  تبقى  أن  يعقل  ال  سيعود”. 
الصفيحي  واملسدس  والشاحنة 
يأيت  أن  دون  املعطلة  والساعة 
الليل  حل  عنها.  للبحث  الصديق 
الطفل  يشأ  ومل  جدا،  كبرية  بنجمة 
له  قالت  العشاء.  ليتناول  يدخل  أن 
أمه: “ادخل يا ولدي، فقد حل الربد”. 
الطفل  نهض  يدخل،  أن  بدل  لكن، 
عن  للبحث  وذهب  الباب  عتبة  من 
والشاحنة  البيل  معه  الصديق، حامال 
والساعة  الصفيحي  واملسدس 
مل  السور  إىل  وصل  حني  املعطلة. 
يسمعه  ومل  الصديق  صوُت  يناده 
من  وال  الشجرة  عىل  من  ال 
يف  كلها  ليلته  قىض  البرئ. 
البحث عنه. وكانت ليلة 
طويلة، تكاد تكون بيضاء 
حني  غبارا.  وحذاءه  بدلته  مألت 
الطفل  متطى  الشمس  جاءت 
والعطش  بالنوم  يشعر  وهو 
وفكر: “كم هي غبية وصغرية 
الساعة  وهذه  اللعب.  هذه 
كل  ألقى  ليشء”.  تصلح  ال  املعطلة 
يتضور  للبيت  وعاد  البرئ  يف  يشء 
الباب  األم  فتحت  جوعا. 
كرب  “كم  وقالت: 
هذا الطفل، يا إلهي، 
كم كرب!”. واشرتت له بدلة رجل، 
أصبحت  يرتديها  كان  التي  تلك  ألن 

قصرية جدا. 

           تخطيط: سوزانا يانسن

ولد جواد سليم )1921 - 1961( يف انقرة البوين 
بفن  الكبرية  مبواهبها  عائلتة  واشتهرت  عراقيني، 
وأخواته  سليم  الحاج  والده  كان  فقد  بالرسم، 
تشكيليني  فنانني  نزار  وأخوه  ونزيهة  سعاد 
والثانوية  اإلبتدائية  دراسته  أكمل  معروفني. 
الجائزة  عاما   11 عمر  يف  وهو  نال  بغداد.  يف 
الفضية يف النحت يف أّول معرض للفنون ببغداد 
يف العام 1931. أرسل يف بعثة إىل فرنسا لدراسة 
فن النحت يف األعوام 1938 ـ 1939، وكذلك إىل 
اآلعوام   ولندن يف  أعوام  1939ـ 1940  روما يف 
معهد  يف  النحت  قسم  ورأس   .1949 1946ـ 
 23 يف  وفاته  حتى  بغداد  يف  الجميلة  الفنون 
اللغات  يجيد  وكان   .1961 يناير  الثاين/  كانون 
اضافة  والرتكية  والفرنسية  واإليطالية  اإلنكليزية 
إىل لغته العربية، وكان يحب املوسيقى والشعر 

واملقام العراقي.

الفنان بريشته عرب املرآة وهو عىل فراش املرض

Fabruary 66 شباط/ فبراير 2023



N
o

. 1
1

0
10

وفحصت املنظمة املذكورة 380 حالة انتهاك 
للحريَّة الفنية يف 28 دولة أوروبية، يف الفرتة 
ترشين  جتى   2018 يناير  الثاين/  كانون  بني 
السينام،  صعيد  وعىل   ،2019 أكتوبر  األّول/ 
دول.   10 يف  موثًقا  انتهاكًا   42 عن  أبلغت 
املعارضني  الفنانني  بسبب  كانت  منها   ٪  50
تم  وجرى  حكومية.  مامرسات  أو  لسياسة 
حظر أو إلغاء 25 فيلام ومهرجانني يف 9 دول 
واحتجزوا  األفالم  صانعي  وُسجن  أوروبية. 
يف  الرئيس  املخالف  وكان  أعاملهم.  بسبب 
السلطات  هو   ٪  72 بنسبة  اإلجراءات  تلك 

الحكومية، الدوائر الرقابية بنسبة 61 ٪.
عّدلت  التي  املجر  ذلك،  عىل  األمثلة  ومن 
املامرسة  بشأن   2012 العام  يف  قانونها 
من   )1( العارشة  املاّدة  تنص  إذ  الثقافية. 
القانون عىل “أن تكفل هنغاريا حرية البحث 
العلمي واإلبداع الفني..”. لُتضاف املادة )3( 
وهي أن “هنغاريا يجب أن تدافع عن الحريَّة 
املجرية  األكادميية  بواسطة  والفنية   العلمية 
للعلوم والفنون MMA”. األمر الذي يحرص 
بتلك اآلكادميية، وهي منظمة  الفني  اإلنتاج 
حكومية صغرية نسبًيا، أصبحت مبوجب هذا 
غري  بشكل  األكرب  الحصة  تجتذب  القانون 
الذي  األمر  الحكومي،  التمويل  متناسب من 
التي  األخرى  للمؤسسات  متاح  هو  ما  يقلل 
األعامل  ذلك  مبا يف  برامج،  تنظيم  يف  ترغب 
التي تتحدى آراء الحكومة. يف الوقت نفسه، 
هناك مخاوف من أن قيادة املؤسسات الفنية 
الرئيسة قد تم االستيالء عليها عمًدا من قبل 
املعينني من قبل الحكومة، بدًءا من املرسح 
وقطاعات  الثقافية،  والصناديق  الوطني، 
القطاع  والفنون املرسحية، مام يرتك  السينام 
اإلرادة،  وُمصادر  وقارًصا  مهمالً  املستقل 
حسب منظمة )التأمل الحّر(. وكانت منظمة 
 Culture املعروفة  األوروبية  الثقافة  حركة 

Action Europe قد وقعت عقد رشاكة مع 
العديد  وقدمت   Freemuse الحّر(  )التأمل 
من التوصيات إىل الربملان األورويب واملفوضية 
األوروبية. وأعرب جان فرناندو لوبيز أغيالر، 
رئيس لجنة الحريات املدنية والعدل والشؤون 
مسؤولية  عن  األورويب،  الربملان  يف  الداخلية 
الوضع  تناول  حريَّة  الفنانني  منح  يف  الربملان 
السيايس الراهن وطرح األسئلة والحصول عىل 
الكيفية  اإلبداعية. وعن  أجر مقابل أعاملهم 
التي يتم بها الطعن يف الحريَّة الفنية يف جميع 
الدول األعضاء مبا يتعلق بالسياسات واألحكام 
القانونية، ودعا املفوضية األوروبية إىل تطوير 
السوابق  بناًء عىل  الفنية  الحريَّة  دليل حول 
القضائية الحالية للمحكمة األوروبية وحقوق 
وقالت  األورويب.  االتحاد  وقانون  اإلنسان 
باربارا جيسلر من املفوضية األوروبية )رئيسة 
اإلبداعية  األعامل  مع  تتعامل  التي  الوحدة 
محدودية  من  الرغم  عىل  أنه  األوروبية( 
قدرة املفوضية عىل الترصف يف قضايا حرية 
اإلبداع يف الدول األعضاء، إال أنّها تراقب هذه 
الفنية  الحرية  وتندرج  كثب.  عن  القضايا 
التعبري)1(،  لحرية  الواسع  االختصاص  ضمن 
األساسية، مبا  الحقوق  وتشمل مجموعة من 
يف ذلك الحق يف دعم العمل الفني وتوزيعه 
ومكافأته. وعىل الرغم من ذلك، فإن “الحرية 
الفنية ال تحظى بأي مكانة بارزة يف مامرسات 
حقوق اإلنسان األوروبية. ما عدى األحداث 
البارزة التي تُنتزع فيها الحقوق، يتم اإلبالغ 
عنها والترصف وفًقا لها؛ ومل يحَظ اآلخرون إال 

باهتامم ضئيل وغري متسق.

)1( املادة 19 من العهد الدويل الخاص بالحقوق 
املدنية والسياسية، واملادة 15 فقرة )3( من العهد 
الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 
وتعزيز  لحامية  اليونسكو  واتفاقية  والثقافية، 

تنوع أشكال التعبري الثقايف.
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الشهرية  الفرنسية  املمثلة  تلعب 
دور  الفيلم  يف  بينوش  جولييت 
وابنتها  زوجها  تفقد  التي  “جويل”، 
وتقرر  مأساوي،  مروري  حادث  يف 
حياة  لبدء  وراءها  يشء  كل  ترك 
بثالث  الفيلم  فاز  أن  سبق  جديدة. 
الفرنيس(،  )األوسكار  سيزار  جوائز 
فينيسيا  مهرجان  يف  الذهبي  واألسد 

السيناميئ يف البندقية.
ثالثية  من  األول  الجزء  يتناول 
الحريَّة،  موضوعة  هذه  كيسلوفسيك 
)جولييت  “جويل”  بحريَّة  املتمثلة 
عىل  العزم  تعقد  التي  بينوش(، 
وجود  إىل  واالنتقال  املايض  إبعاد 
جديد. ومع ذلك، فاألمر ليس بهذه 
ملحًنا،  زوجها  كان  فقد  السهولة، 
كبري،  أورويب  لحن  عىل  يعمل  وكان 

والذاكرة،  األروقة  يف  صداه  يستمر 
ويحاول مساعده إقناع جويل بإكامل 
يطل  أخرى  مرّة  لكن  مًعا.  املرشوع 
عندما  بقسوة،  حياتها  عىل  املايض 
عشيقة.  له  كان  زوجها  أن  تكتشف 
أن  فكرة  تقبل  جويل  عىل  ويتعني 

الحريَّة املطلقة هي مسعى فارغ.

نداء الحب
من  نداء  هو  مجمله  يف  الفيلم 
اسم  عليه  أُطلق  وقد  الحب.  أجل 
“أزرق” bleu، ألنّه لون ميثل مفهوم 
الثالثة  املفاهيم  كأول  الحرية، 
بالنسبة  لكن  الفرنسية.  للثورة 
منعطف  هي  الحريَّة  لكيسلوفسيك، 
قوة  أعظم  الحب، وهو  إىل  للوصول 

عىل وجه األرض.

بجائزة  كيسلوفسيك  فاز  لقد 
الوقت  يف  أورويب  مخرج  أفضل 
الفكرة  تغلغلت  وقد  الحايل. 
أن  بعد  السيناريو،  يف  األوروبية 
ناجح  شاب  موسيقي  مؤلف  كُلف 
عن  موسيقية  مقطوعة  بتأليف 
والقارة  واملكان  الحالة  أوروبا، 
الحرية  آتون  يف  املضطرمة  والبلدان 
والرأساملية والدميقراطية واالنفالت. 
يصدم املخرج املشاهدين يف الدقائق 
األوىل من بدء الفيلم، عندما تصطدم 
السائق  وميوت  كبرية  بشجرة  سيارة 
كانت  التي  وابنته  الكبري(  )امللحن 
“جويل”  زوجته  تنجو  بينام  بجانبه، 
لتدور  الحادث،  من  الفتاة(  )والدة 

األحداث كلها، فيام بعد عنها.
وعىل الرغم من أن شخصية “جويل” 

ال  بينوش  جولييت  تؤديها  التي 
تلعب دوًرا محوريًا يف فيلم،  إاّل أن 
بطريقة  حولها  تدور  كلها  األحداث 
تحولت  التي  فجويل،  للغاية.  مؤثرة 
جميع  يف  حارضة  للتو،  أرملة  إىل 
املشاهد، كام لو أن الفيلم ُصنع لها، 
بينوش  لجولييت  أصح،  بعبارة  أو 

التي تلعب دورها.
“جويل”  تقرر  األوىل،  الصدمة  بعد 
مبوجبه  تتخىل  جذري.  تغيري  إجراء 
قبل  بحياتها  أحاط  ما  كل  عن 
الريف،  يف  جميل  منزل  الحادث، 
تركها  آرسة  وموسيقى  وفري،  ومال 
مجهولة  امرأة  إىل  لتتحول  زوجها. 
باريس.  يف  تعيش  ووحيدة  الهوية 
الجريان،  مع  وتتحدث  القليل،  تعمل 
مهجور،  سباحة  حاّمم  يف  وتسبح 
املقهى،  يف  بنهم  كريم  اآليس  وتأكل 
وتهيمن عليها فكرة واحدة، هي أنّها 

ال ترغب بأي يشء عىل اإلطالق. 
دقيقة  صورة  هو  “أزرق”  فيلم 
فيه  بينوش  تلعب  حداد.  يف  المرأة 
رؤية  معها  نكاد  ال  برصانة،  الدور 
ملموس  لكنه  مبارش،  بشكل  الحزن  
قطع  بضع  دامئًا  معها  تحمل  للغاية. 

بابنتها.  كتذكري  األزرق،  الزجاج  من 
ومصوروه  كيسلوفسيك  ويقدم 
للغاية  جميلة  وبرصية  ضوئية  عوامل 
خلف  الكامريا  مشاهد  يف  تتجسد 
جدا  مقربة  ولقطات  سيارة،  عجلة 
يف  الطيف  وانعكاس  املستشفى،  يف 

متذبذبة. ملعقة 

ثيامت جانبية
املستشفى،  يف  جويل  تعايف  أثناء 
تناول  طريق  عن  االنتحار  تحاول 
جرعات زائدة من الحبوب، لكّنها ال 
تستطيع ابتالعها، فتفشل محاورلتها، 
تدمر  املستشفى،  من  وبعد خروجها 
يف  ساعدت  أنّها  يُفرتض  التي  جويل، 
الشهرية  املقطوعات  الكثري من  كتابة 
تتصل  ثم  منها،  تبقى  ما  لزوجها، 
كان  الذي  زوجها  مساعد  بأوليفييه، 
أن  قبل  وتعارشه،  دامئًا،  بها  معجًبا 
العائلة  منزل  بتفريغ  فتقوم  تودعه. 
يف  شقة  تشرتي  ثن  للبيع،  وعرضه 
موفيتارد  شارع  من  بالقرب  باريس 
مع  لتعيش  أحًدا،  تخرب  أن  دون 

تذكارها الوحيد من ابنتها.
تنأى جويل بنفسها عن حياتها املاضية 

فيلم “أزرق” يستلهم ألوان علم الثورة وقيمها

ة  ة الفكرة األوروبية واستنباط مفهوم الحب والحريَّ الفكرة األوروبية واستنباط مفهوم الحب والحريَّ
نادية بوراس

تَُعد الدراما النفسية للمخرج البولندي الشهري كرزيستوف كيسلوفسيك الجزء األّول من ثالثية ُسميت 
وفق ألوان العلم الفرنيس )األزرق واألبيض واألحمر( التي تشكل بدورها قيم الثورة الفرنسية يف 
)الحرية واملساواة واألخّوة(. وهي نسخة مستعادة من الفيلم الذي أُنتج يف العام 1993 وتناول 

املوضوعة نفسها.

�سينما خمتلفة�سينما خمتلفة
التضييق على صانعي األفالم األوربيين

ة التعبير والتنوع الثقافي حريَّ

الطريق الثقايف ـ وكاالت ـ خاص

سلّطت منظمة )تأمل حّر( Freemuse، وهي منظمة دولية مستقلة، يف تقرير 
أوروبا،  يف  للشعبوية  املقلق  الصعود  عىل  الضوء  مرّة،  وألّول  مؤخًرا،  صدر 
وتقويض التنوع الثقايف واستخدام القيود عىل الحرية الفنية يف العديد من 
البلدان. وجرت مناقشة املوضوع يف 21 يناير من قبل أعضاء الربملان األورويب 

وممثلني عن القطاع اإلبداعي والثقايف. 

تعد  مل  والدتها  حتى  السابقة.  وصداقاتها 
من  من  تعانيه  ما  بسبب  عليها  تتعرف 
مرض الزهامير. كام أنها تتخلص من النص 
كُلف  عمل  آلخر  املكتمل  غري  املوسيقي 
قكعة  عن  عبارة  الراحل، وهي  زوجها  به 
بعد  األوروبية  بالوحدة  تحتفل  موسيقية 
ذلك  أصداء  وتظل  الباردة.  الحرب  نهاية 
وتطاردها  أذنها  يف  ترتدد  وناوتاته  العمل 

الفيلم. طوال 

صداقة جديدة
وحيدة  العيش  يف  رغبتها  من  الرغم  عىل 
ما  هويتها، رسعان  عن  الكشف  دون  من 
شاهد  قد  كان  فتى  ماضيها.  جويل  تواجه 
الحادث مصادفة يلتقي بها ويعطيها قالدة 
مكان  يف  وجدها  صغري  بصليب  تنتهي 
باالحتفاظ  جويل  له  فتسمح  الحادث، 
مضض  عىل  أيًضا  جويل  تصادق  بها. 
“لوسيل”  تدعى  األطوار  غريبة  راقصة 
ويحتقرها  جريانها  أحد  مع  عالقة  لديها 
وتدعم  السكني.  املبنى  يف  الناس  معظم 
وبينام  عاطفيا.  البعض  بعضهام  املرأتان 
مع  الريايض  النادي  يف  “جويل”  كانت 
مقابلة  ترى  “لوسيل”،  الجديدة  صديقتها 
التلفزيون،  تُجرى مع أوليفييه عىل شاشة 
من  بنسخة  احتفاظه  عن  فيها  يكشف 
القطعة املوسيقية  غري املكتملة املخصصة 

األوروبا، يخطط إلنهائها بنفسه.

الدماغ الرسي
ومع ذلك، يتضح تدريجًيا أن كيسلوفسيك 
شيًئا  ويريد  الحزن.  بقضية  مهتم  غري 
ما  لكن  “جويل”،  مع  أكرب  شيًئا  مختلًفا، 
بطل  شخصية  هي  متاًما.  واضح  غري  هو 
يف  يظهر  إذ  الحريَّة،  إىل  الساعي   الفيلم 
أساس.  بشكل  مرتبكة  شخصية   الفيلم 
للفيلم  الفرعية  الحبكات  تضيف  بينام 

املزيد من التداخل. 
يف سياق الفيلم، يتضخم رثاء كيسلوفسيك، 
تطاق.  ال  أبعاد  إىل  النهاية  يف  يصل  حتى 
القديم،  القرص  عىل  العشيقة  فتحصل 
وتنتهي القطعة املوسيقية، وتختار “جويل” 

زميل عمل زوجها السابق حبيًبا لها. 
وما  الفيلم،  يف  بالضبط  حدث  ماذا  لكن 

الذي أراد أن يقوله املخرج؟ 
ونسيت  الحزن،  من  “جويل”  طُهرت  لقد 
الحب.  قوة  واكتشفت  الحريَّة  قضية 
تتنقل  الفيلم  شخصيات  كانت  وبينام 
الجوقة  تغني  لها،  املرسومة  ادوارها  بني 
أهل  إىل  بولس  رسالة  من  مقتطًفا 
والرجاء  باإلميان  متسك  “اآلن  كورنثوس: 
لكن  العظيمة؛  الثالثة  املبادئ  واملحبة، 

الحب أعظمها عىل اإلطالق”.
ويشكل النص املتكلس من العهد الجديد 
البارد  االتصال  مع  للسخرية،  مثريًا  تبايًنا 
حسب  وعشيقها  “جويل”  بني  واملصطنع 

الطلب. ويظل فيلم “أزرق” ظاهريًا فيلاًم 
رائًعا، ولكن بأثر رجعي، يصبح عرًضا مثريًا 
حياة  تنتهي  أن  املمكن  من  كان  للشفقة. 
لقد  الطريقة،  بهذه  املزدوجة  البطلة 
خجل،  بال  رومانسية  خيالية  قصة  كانت 
ألن كيسلوفيسيك أراد أن يرضب رضبة يف 

الهواء من أجل الحب.
األوىل  الرسالة  مضمون  تجاهل  لكنه 
تقول:  التي  كورنثوس!  أهل  إىل  نفسها 
عىل  دام  ما  بزوجها  مرتبطة  “الزوجة 
يف  الحريَّة  فلها  مات،  إذا  أما  الحياة.  قيد 
مسيحي  من  ولكن  تشاء”،  مبن  الزواج 
إذا  سعادة  أكرث  تكون  ذلك  ومع  فقط. 

بقيت غري متزوجة.
عىل األقل هذا ما فكرت به عندما خرجت 

من صالة العرض.

طلق عليه 
ُ
الفيلم في مجمله هو نداء من أجل الحب. وقد أ

ه لون يمثل مفهوم الحرية، كأول 
ّ
اسم “أزرق” bleu، ألن

المفاهيم الثالثة للثورة الفرنسية. 

لقطة من فيلم “أزرق” لجولني بينوش يف دور “جويل”.

Freemuse  مخرجون وصناع أفالم يحتجون عىل قانون التعبري الجديد يف هنغاريا             الصورة

املخرج كرزيستوف كيسلوفسيك

فيلم أزرق
إخراج: كرزيستوف كيسلوفيسيك
سيناريو: كرزيستوف بيسيويتش

متثيل: جولييت بينوش، بينوا ريجنت، فلورنس 
فيليب  فنسنت،  برينيل، شارلوت فريي، هيلني 
إميانويل  كويسرت،  هيوز  دونتون،  كلود  فولرت، 
ريفا، جويل ديلبي، زبيغنيو زاماتشوسيك، جويل 

جاييت.
مدة العرض: 94 دقيقة

رابط الرتيلر:
https://www.film.nl/film/trois-couleurs-bleu

ملصق الفيلم
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خالد خضير الصالحي

البحراين كونها  احمد  العراقي  النحات  الصكر عن تجربة  الدكتور حاتم  الناقد  يتفق راي 
وراينا  موضوعاتـ)ـه(...”،  بناء  يف  املتجسدة  وباإلنشائية  بالشخوص،  “مهووسة  تجربة 
بامتثاله لتمييز هيجل ما بني الرسم )التصوير باملعنى االوسع( وبني النحت، معتمدا عىل 
ثنائية السامي واالريض، مفردا النحت باعتباره ال يكرتث اال نادرا، إىل الروحي، متجها اىل 
األريض املتجسد يف مظهر: شخص فرد، أو عنرص حيايت، فاتجه البحراين دون ان يتخىل عن 
هدف أنطواء اعامله عىل جامل كالسييك، اىل الناس املنشغلني بهمهم الحيايت، ومنغمس 

كلية يف موضوعاته اليومية التي ال يتخيل الكثريون صالحيتها للنحت.

النحات أحمد البحراني

غرائبية اإلنجاز والتقنية 
والتكوين )المسريل(
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له،  موضوعات  باتخاذها  يغامر  إنّه 
يف  االعرتاف،  يشبه  ما  يقدم  انه  رغم 
تلك  صالحية  بعدم  الحقة،  مرحلة 
تكتيس  مامل  للنحت  املوضوعات 
والتكوين  والتقنية،  اإلنجاز،  بغرائبية 
اليومي  يؤهل  وبذلك  )املرسيل(، 
لتكون  املوضوعات  من  و)املبتذل( 
عن  تخليها  رغم  للنحت،  صالحة 
ابهتها الكالسيكية )الصالحة( للنحت، 
وفق الفهم التقليدي املكرس: كارتون 
البيض، كف املالكمة، بالون االطفال، 
مرزوم  بسيط  )فراش  يطٌغ  او  يطٌق 
الذي  االثري  بطله  والحامر،  بحبل(، 
اعاد نحته مرارا يف موضوعات واوضاع 

شتى.
احمد  للفنان  النحتية  التجربة  ان 
البحراين تجربة متحررة، فلم تكن يف 
غالبية مراحلها، ويف معارضه العديدة 
الرتاثية،  بالقيم  معنية  السابقة، 
وبالقواعد املاضوية التي سنها النحت 
العراقي  والنحت  املعارص،  العاملي 
من  املاضية  السنني  االف  طوال 

يشتغل  كان  نحتا  باعتباره  تاريخه، 
الجسد  هو  )وحيد(  موضوع  عىل 
اندريه  يجد  مل  بسببه  الذي  اإلنساين 
مبا  النحت  ذلك  وصف  من  بداً  بارو 
تقف  التي  الدمى  من  جيشا  يشبه 
عامل  باتجاه  وتحدق  االله،  حرضة  يف 
البحراين  احمد  يجد  لذا  مجهول؛ 
العراقيون  النحاتون  وجد  كام  نفسه، 
الذين يشتغلون مبتجهات  املعارصون 
ان  وشك  عىل  بانه  للرتاث،  مخالفة 
ينفض يديه من التقاليد التي اورثتها 
جينات  من  الرافدينية  الدمى  تلك 
عراقية  نحتية  تجارب  يف  ثقافية 
مهمة: كتجارب: إسامعيل فتاح الرتك، 
وتجارب  حسني،  وميك  ميك،  وطالب 
محاولة  وكانه  جهده  فبدا  أخرى؛ 
تجارب  أكرث  من  واحدة  لتأسيس 
مع  تعارضا  الجديد  العراقي  النحت 

الرتاث. 
يستند  قد  البحراين  يقدمه  ما  ان 
او  غابرة،  صورة  يف  )شكل(  اىل 
)لقطة(  اىل  يستند  تحديدا،  رمبا 

جرأة  بفضل  تلبست،  فوتوغرافية، 
احمد البحراين، طبيعة نحتية، فغالبية 
خلفها  بقوة  تقف  كانت  منحوتاته 
لقطة فوتوغرافية، قد يتامدى النحات 
احيانا يف تكرارها بطريقة فوتوشوبية 
جوهر  يشكل  قد  ما  وهو  واضحة، 
من  للسائد  مختلف  )برَصي(  فهم 
ورغم  ولكن،  النحت،  موضوعات 
فان  منحوتاته  لكالسيكية  احرتامه 
إىل  تكون  ما  اقرب  تكنيكاته  بعض 
يف  غويل  القرة  صالح  النحات  تجربة 
واشرتاطات  معطيات  من  تجردها 
لتعيش  منه  استمدت  الذي  املرجع 
ألنها  مفروضة،  قوانني  دون  حيواتها 
وليس  املعيش  الواقع  من  مستمدة 

من قيم النحت..
ان غالبية النحاتني العراقيني يفكرون 
بالطني باعتباره مادة أوىل ملنحوتاتهم، 

فكان بعضهم يرتك اثار 
اصابعهم حينام كانت 

تداعب املنحوتة قبل جفافها؛ فتشكل  
هذه االثار احد اهم )العالمات التي 
ال تنمحي( من املنحوتة بعد تحوالت 
مادتها االوىل، بينام نجد اهم السامت 
انها،  البحراين  احمد  تجربة  يف  املهمة 
تبدو  بالطني،  األوىل  مراحلها  ومنذ 
وكأنها متنكرة لهذه املادة، ومتشوقة 
الربونز،  الجديدة  مادتها  اىل  للتحول 
وتبدو وكأنها تنتمي  اىل عرص تطويع 
الذي  املدمر  الفعل  وعرص  الحديد، 
كاهم  الحديدية  الصالبة  مارسته 
القتل ويف تطوير  الفاعلة يف  العوامل 
وسائل القتل فشكلت بذلك تحوالت 

البرشية،  الحضارة  مجرى  يف  مؤثرة 
وهي هنا تتصف بنفس املتجه حينام 
االقدر  املادة  الحديد  البحراين  يعترب 
عىل التعبري عن الحروب والقتل الذي 

متارسه البرشية تجاه بعضها بعضا..
ال تبدو تجربة احمد البحراين مهووسة 
باإلنشائية  أيضا  امنا  بالشخوص فقط، 
تعارض  بناء موضوعات  املتجسدة يف 
النحتية  الكتلة  التجريد الذي تفرتضه 
غريها،  أو  الربونز  مادة  من  املتشكلة 

مناَسبٍة  النحت  مادة  وتكون 
وشدة  الحياة،  ثقل  الستذكار 
أيضاً،  وقعها، ووحشيتها، وجاملها 
املادة  اثر  نحو  يف  بجرأته  معززة 
املرجعي  االرتباط  وفّك  األوىل، 
فاروق  الناقد  تلمس  لقد  بها. 
يوسف تحوالت املادة، يف مستقبل 
تجربة البحراين، حينام وصف ذلك 
أبعادها  هيمنة  من  “تحرر  وكأنه 
من  تدريجي  واقرتاب  الداخلية” 
“عن  عزوف  رافقه  الذي  التجريد 
املادة  كتلة  من  أشكاله  استخراج 
الصامء.. ألنه يريد أن تكون هذه 
وان  الكتلة”،  مصدر  األشكال 
فيه  يفكر  ما  آخر  كان  رمبا  ذلك 
)األخرى(،  التجارب  الن  البحراين، 
املشخصات  ملنحوتات  املناقضة 
مع  تشرتك  كانت  وان  البرشية، 
ال  أنها  إال  قوية  بوشائج  البحراين 
تجد لنفسها إال صدى محدودا يف 

جوهر تجربته، ذلك الجوهر الذي 
تأسس عىل: أوال، نظام يف القطيعة 
تثقل  مرجعيات  بظهور  يسمح  ال 
مركز  نقل  وثانيا،  التجربة،  كاهل 
املوضوع  من  التلقي  عملية  ثقل 

واألشكال املرتبطة به إىل املادة.
مبواجهة  نفسه  النحات  وجد  لقد 
املشرتك  القاسم  باعتباره  الشكل 
مبعنى  ولكن  النمطني،  لكال 
مختلف يف كل مرة: فكان الشكل 
وهو يتجه، أوال، صوب املوضوع، 
املشخصة،  النحتية  التجارب  يف 
ليخلق منطا من تعبريية املشخص 
تجارب  لرياح  الباب  يفتح  الذي 
به،  يفكر  عام  البعد  كل  بعيدة 
صدى  الشكل  يكون  حينام  وثانيا 
املادة،  لتلك  البد  حيث  للامدة، 
من  تتموضع  أن  من  توجد،  ليك 
خالل الشكل، أي أن يكون الشكل 
وجود  لتحقق  منها  البد  نتيجة 

املادة املجردة. وهي الكيفية ذاتها 
عبد  النحات  بها  يفهم  كان  التي 
الرحيم الوكيل أعامله، والذي قدم 
تجربة متميزة يف هذا االتجاه، فقد 
الكتلة  خواص  “يف  مستغرقا  كان 
يكمن  ما  عن  للبحث  واملادة 
الذي  املريئ  املظهر  خلف  فيهام 
فكرة  عن  بعيدا  املشاهد  يأخذ 
النحت نفسها ليضعه أمام الشكل 
املظهر  هو  املعنى  ويصبح  وحده 
ويصبح جوهر املحاولة التي 
أليقاظ  النحات  أرادها 
سباتها  من  املادة 
ألشكال  استنساخ  محض  هو 
تجسيدا  يجيء  والذي  الطبيعة” 
اجتاز  قد  النحت  “كون  لفكرة 
عديدة  مراحل  القرن  بداية  منذ 
يف طريق إزاحة الشكل عن املادة 
ويف اكتشاف أهمية املادة و تأكيد 
كام  قدسيتها”  وبالطبع  سطوتها 
وهو  هادي،  سعد  الناقد  يؤكد 
األمر الذي يصلح، برأينا، لتشكيل 
البحراين،  تجربة  لتلقي  مقاربة 
فهذا النحات ليس فقط يحاول أن 
الواقعية”  مصادره  عن  “يفصلنا 
يوسف،  فاروق  الناقد  يقول  كام 
علينا،  تراكم  عام  يفصلنا  هو  بل 
نحن املتلقني، من )قواعد راسخة( 
يف تلقي النحت العراقي يف تجاربه 
أي  االتجاهني،  كال  ومن  املكرسة، 
أن  العراقي،  النحت  اتجاهي  كال 
البحراين ال يهدف إىل اتخاذ إسالف 
يتتبع  ولكنه  خطاهم،  يتتبع  له 
الشكل  يكون  أن  فكرة  خطى 
و  إال،  ليس  املادة  وجود  حاصل 
يتمنى أن ال يقوم املتلقي مبطالبة 
النحتي.  العمل  وال  النحات، 
العمل،  تلقيه  عن  فواتري  بأية 

مهملة  مادة  إال  ليس  يقدمه  فام 
املتلقي  عىل  وان  تشكيلها،  أعاد 
باعتبارها  هي،  كام  يتلقاها  أن 
مادة اتخذت شكال ما دون هدف 
محدد له، وال يطالب مبا هو أكرث 
خالل  من  مير  فاملتلقي  ذلك،  من 
)الشكل والصورة( وليس من خالل 
جوهر  هو  رمبا  وذلك  )املعنى( 
فهمه )للتفكري البرَصي( يف النحت، 
والذي يتفق فيه مع النحات عبد 
من  الرغم  عىل  الوكيل  الرحيم 
تجربة  تبدو  بينام  معه،  اختالفه 
تكون  ما  ابعد  برأينا،  البحراين، 
ناحية  من  السطحية،  النظرة  عن 
طبيعة املادة والتكنيك واقرب إىل 
القرة غويل،  النحات صالح  تجربة 
يف  الحديد  خامة  يستخدمان  إذ 
اشتغالهام؛ وذلك راجع إىل تجردها 
املرجع  واشرتاطات  معطيات  من 
الذي استمدت منه لتكون كيانات 
شكلية قامئة بذاتها، يتحدد معناها 
يف ضوء وجهة النظر التي تتعامل 
لحظة  إىل  تصل  أو  جامليا  معها 
ما  مع  أو  جاملياتها  مع  االتفاق 
الوصول من خالله  النحات  حاول 
إىل جوهر املادة” وذلك هو جوهر 

تجربة البحراين.
البحراين،  احمد  منحوتات  ان 
بني  لعالقة  انتقاء  عملية  ناتج 
ما  عرب  شعرية،  استعارة  طريف 
بني  الصوري  بالتشاكل  يعرف 
العنرص )الصورة( يف واقعه الحيايت 
اليومي، وبني العنرص يف واقعه يف 
ذهن النحات احمد البحراين، وهو 
تكنيك خطري يحتاج موازنة دقيقة 
جدا قد ال تتسنى لكل النحاتني.  

تبدو أعماله وكأنها تنتمي  
الى عصر تطويع الحديد، وعصر 

الفعل المدمر الذي مارسته 
الصالبة الحديدية كاهم 

العوامل الفاعلة في القتل 
وفي تطوير وسائل القتل 

فشكلت بذلك تحوالت مؤثرة 
في مجرى الحضارة البشرية

َودرس  كربالء،  محافظة  يف  البحراين  أحمد  ُولَد   •
الَنحت يف معهد الفنون الجميلة يف العراق َوتخرج 

ِمنه يف العام 1988، 
العراق  داخل  املعارض  من  العديد  يف  شارك   •
وخارجه،  ومنها معرض الواسطي ومعرض النحت 
العراقي يف اليمن وكذلك مشاركته يف معارض عدة 

يف قطر وبريوت واإلمارات.
املنجزة يف مدن  النحتية  األعامل  الكثري من  له   •
الكؤوس واملداليات،  العديد من  عّدة. كام صمم 

منها كأس العامل لكرة اليد.
وكأس الخليج العريب لكرة القدم.

وكأس العراق لكرة القدم.

                    أحمد البحراني
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هو  الرحالت  أدب  يف  املشوق  فالرسد 
واملتاحف،  واملدن،  الطرق،  ألخيلة  أدب 
القاص  كتب  وقد  واملنتديات..  والفنادق، 
والروايئ املقيم يف املانيا نعيم عبد مهلهل  
“طريق  بعنوان  أحدها  كتب.   3 فيه 
جلجامش من اور اىل طنجة” وفاز بجائزة 
مسابقة  يف   .2011 للعام  الرحالت  ادب 
وكتاب  الرحالت،  الدب  الساعايت  ناجي 
ابن  “رحلة  هو  الرحالت  ادب  عن  آخر 
صادر  والدبابة”،  البعري  عوملة  بطوطة 
ميزوبوتاميا  دار  بني  املشرتك  النرش  عن 
وكتاب  دمشق،  يف  نينوى  ودار  بغداد  يف 
رحالت  عن  زينب”  السيدة  “جمهورية 
عن  صادر  العراقيني  عند  واملنفى  األمل 
ـ طنجة  أور  نينوى يف دمشق وكتاب  دار 
)نوثة املدن وعكاز الخبز الحايف( عن دار 
اور 2000 دمشق .. ومن الكتاب املهمني 
األديب  الرحالت  أدب  بخصوص  بالعراق  
عرشات  زار  فقد  رفو”   “بدل  العراقي 
هو  )بدل(  عاداتها،  عن  وكتب  البلدان، 
اإلجرايئ  باملعنى  له  الحقيقي  املؤسس 
ومبعنى  طويلة،  لعقود  املثابر  الفعيل 
تسرب  التي  الحقيقية  الرحالتية  الكتابة 
وعادات  ،واملجتمعات،  البرش  الطبيعة، 
وبعدها  ،وشواهدها  وتقاليدها  الشعوب  
الهائل  الخزين  إن  أيضاً.  األنرثوبولوجي 
من املقاالت والصور يكفي  وثقها بالصور 
الشاعر  وهناك  العامل.  يف  رحالته  مبعظم 
فقد  فرات”    “باسم  املعروف  العراقي 
تلك  عن  وكتب  املختلفة  البلدان  زار 
البلدان بأدبه وفاز مبسابقات عدة، كذلك 
بكتابه  الفائز  رايض  عبد  حسن  الدكتور 
جواد  مبسابقة  البلقان”  “طريق  الجميل 
الكتاب  وطبع  الرحالت  ألدب  الساعات 
والكتاب  لالدباء  العام  اإلتحاد  مبنشورات 

العراقيني2020.
وإقليم  روسيا  عن  “استطالع  وكتاب 
العطار صدر عن  للناقد حمدي  القوقاز”  

دار الورشة الثقافية 2020.
 كتاب حسن البحار سياحة ثقافية شاملة، 
عمله  بالطبع  مواينء  لعدة  بحرية  ورحلة 
إنعكس  ،الذي  الدائم  السفر  تطلب 
وزخم  رؤى  مثة  الرسدي..  ،ونتاجه  بأدبه 
الجنس اإلبداعي  يتميز  معلومايت يف هذا 
املُمتعة  األدبية  األجنساس  من  لعلَّ 

السفر  نزهة  هو  وتشويّقاً  ترويّحاً  واألكرث 
وتدوينها.. يُعرف ب- أدب الرحالت – 

فالرايئ املُسافر الطبيعي اليغوض بتفاصيل 
والقاص  الروايئ  يدونها  مثلام  الجامل 
الخّيال وتصوير  والسارد من خالل جموح 
بها،  املار  املدن  ،وتأريخ  األمكنة  جغرافّية 
العالئق  معهم،  يتعامل  الذين  شخوصها 
وحركة  األسواق،  جامليات  اإلجتامعية، 
املُدونة  الرائّية  الصورة  فمديّات  الناس، 
تبعاً  الساحر  الجامل  إسلوب  تتخذ  بالرسد 
يف  اللغوية  وإمكانياته  السارد،  لتقنيات 
وتُضّيع  التنفلت  ليك  الرحلة  خيوط  إدارة 
عىل املتلقي ُمتعة قراءة الوصف املتكامل 

ألجواء السفر ،ومايواجهه أثناء الرحلة.
كانت  للرحالت  األوىل  البدايات  بالطبع 
أماكن  عن  الباحثني  ومن  املستكشفني  مع 
متاعب  من  برغم  بالقارات،  جغرافية 
من  للراحلة  وكان  خلت،  بقرون  السفر 
التأريخ واإلنطباعات  العرب األثر بتدويّن 
واملقديس،  كالبريوين،  البلدان  عن 
بطوطة،  وإبن  واالدرييس،  واملسعودي، 
مهلهل،   عبد  ونعيم  منصور،  وأنيس 
أدب  يف  أخرى  رؤية  سعيد  أدوارد  وعند 
اإلسترشاق   املختلفة  مؤلفاته  يف  الرحالت 
او الثقافة واالمربيالية، يف تفكيك الخطاب  
وتدخل االيديولوجيا، وثنائيات “املُستعمر 
و“الرشق  وآلخر”  و“نحن  واملستعَمر” 

الغرب”.
التي  أبيض  قمر  أزرق..  لبحر  قراءة  ويف 
حصدت جائزة الرحالت يف 2013 يف لبنان.. 
القاص  البحار  أتوقف عند محطات حسن 
والروايئ العراقي  الن روايته حصدت عدة 
النقاد  إهتامم  ونالت  ودراسات  قراءات 
عن  فضالً  والجزائر  وتونس  باملغرب  حتى 

العراقي. النقد 
نسق الرسد عند املبدع “حسن البحار”  لغة 
توظيف  من   “ “البحار  متكن  الرسد حيث 
قدراته الكتابّية يف بناء نصه املُحكم ونسق 
الُبنية املُضمر يف تنامي األحداث من خالل 
الروي  جاملية  وتقنيات  الخصب  خياله 
بعني  يسجلها  التي  املالحظات  مبضمون 
وحركة  األمكنة  جامل  لجغرافية  راصدة 
اآلخر  مع  والتعالق  والتعارش،  الحياة 
بحميمية هاالت من املرسة والفرح الغامر 
صفحات  ثنايا  بني  طافحة  بشعرية  يدونه 

بسحر  املحتدم  الوصف  وجاملية  الرواية، 
ريتا  وصفها،  أتقن  التي  الخالبة  املناظر 
يجعله  الذي  الساخن  الحميمي  واللقاء 
الجميل..  الحلم  ولذة  النشوة  يعيش 
ويتوائم،  الحالة،  يعيش  القاريء  لِيجعل 
الرحلة  تلك  يف  الحدث  مع  ويتامهى 
الجميلة،  باملفارقات  اململوءة  الشّيقة 
إن  جازماً  وأعتقد  املُحببة،  واملغامرات 
سايكولوجية القاص والروايئ حسن البحار  
الشخوص  مع  التآلف  برسعة  إنعكست 
املعروفة  سامته  من  وهذا  واألحداث 
الوسط  يف  اإلنساين  والتواصل  بالتوادد 
دون  للتعارف  امليول  مع  العراقي  األديب 
عوائق وتكلف ،فرسعة اإلندماج مع اآلخر 
نجده جلياً بتلك الرحلة املُشوقة بالتصالح 
أضاف  بالسفر  واألخريات  اآلخرين  مع 

نكهة خاصة للرسد.
“النسق  كتاب  مؤلف  بارسونز  يذكر 
اإلجتامعي” من كتاب الحداثة وفن الفلم 
املخصص  الحيز  ص98  مشذوب  لعالء 
للتكيف بوظائف أربعة، أن يكون مندمجاً 
بنائه  عىل  الحفاظ  عىل  قادراً  يكون  وأن 
الكومن، وأن يكون قادراً  الخاص يف حالة 

عىل خلق منوذج بنية دائم التوريث.
اآلراء  كل  تلك  بروايته  البحار  نسف  لقد 
للمتعة  هو  السفر  طلب  إن  تتصور  التي 
:معرفة  لديه  الرحالت  ،فأدب  الجسدية 
ومتاحفة،  ولغته،  تراثه،  وعن  اآلخر،  قيم 
وفنه..  وموسيقاه،  وعقائده،  وتاريخه، 
وبالتايل هو معرفة فكريّة وثقافّية مرتاكمة 
ُمضافة للسائح، فضالً عن الرتويّح النفيس 
تنا  حيا  تُكبل  التي  الحياتية  الضوط  بعد 
لعقود  املتتالية  الحروب  مخاضات  بعد 

حطمت الجامل واآلمال يف نفوسنا.
ففي بحر أزرق.. قمر أبيض يتجىل واضحاً 
البعد اإلنساين ،والجاميل، واملعريفّ. والغاية 
الوقت  هدر  ليس  الرحلة  من  اإلنسانّية 
العوامل األخرى، ومد  واملال دون إكتشاف 
بني  ،والتعارف  اإلنساين  للتواصل  الجسور 
السياحي  النشاط  اليوم  بالطبع  الشعوب. 
واملرايفء  التأريخ  ومدن  لآلثار  العاملي 
ملعرفة  السائحني  جميع  تجذب  الهادئة 
املاء  يف  البيئية  الجامل  ومواطن  اآلثار 
مقدمة  يف  الساحرة..  واملناطق  والجزر 
من  العلوي  تيامء  أ-د-  كتبت  الطبعة 
تقريب  يف  السارد  )أبدع  ص8  املغرب 
الضوء  مسلطاً  املُتلقي  إىل  املرئية  العوامل 

واملدنية  الطبيعية  عىل خصوصيتها 
والحضارية. 

صباح محسن كاظم

من أهم الكتب التي تنال حيزًا من اإلهتامم املعريف هي كتب أدب الرحالت.  
كشوفات بجغرافية البلدان حيث متعة السفر  فيها عدة منافع، وإذا حسن 
السارد بقدرته بالوصف، وبأقالم تنامز بسعة األفق املعريفّ، والفكرّي، مينح 

املتلقي دراية ومعارف بالتاريخ واالنرثوبولوجيا واآلثار وأمزجة الشعوب.

أدب الرحالت في العراقأدب الرحالت في العراق

رحلة ابن بطوطة رحلة ابن بطوطة 
عولمة البعير والدبابةعولمة البعير والدبابة

سالم”،  “كلمة  املبكر  ديوانه  منذ 
خمسينيات  منتصف  يف  صدر  الذي 
بدواوينه  مروًرا  املايض،  القرن 
املهمة: “موال عشان القنال”، و“عن 
ورق”،  و“قصاقيص  والطني”،  القمر 
و“أنغام سبتمربية”.. ظل شعر صالح 
متنوعة  وجهات  يف  يتحرك  جاهني 
أشكال جاملية  وينهض عىل  للتعبري، 
املرصية  العامية  شعر  تستكشف 
ظل  كام  جديدة،  وآفاًقا  مساحات 
تجسيد  بجانب  يحتفي،  الشعر  هذا 
والخاص  الخالص  الشعري  الصوت 
العفوية،  باالستجابات  بجاهني، 
لتغريات  نفسه،  الوقت  يف  والعميقة 
القريب،  وطنه  يف  مشهودة  كبرية 

مرص، ويف العامل الواسع من حوله. 
التعبري  بني  املزاوجة،  هذه  خالل 
الفردي  أو  والعام،  الشخيص  عن 
جاهني  صوت  تراءى  والجامعي، 
التنوع،  الشعري خالل أبعاد واضحة 
قصائد،  يف  والحياة  بالفرح  تحتفي 
قصائد،  يف  ساخر  بحس  وتتشبع 
قصائد،  يف  التأمل  منحى  وتنحو 
قصائد،  يف  البوح  من  بنربة  وتقرتن 
يشبه  فيام  املاثل  واألىس  وتتزاوج 
بوقائع  وتتصل  قصائد،  يف  املرايث 
يف  لها  جميلة  أصداء  وتلوح  كربى 

قصائد أخرى.. وهكذا. 
املتنوعة  األبعاد  هذه  كل  يف  ولكن 
قيم  وترسخت  وتنامت  اتصلت 
صالح  صوت  عىل  دالة  تعبريية 
جاهني الشعري وحده: التغاير شكل 
نربتها،  تباين  عىل  تأسيًسا  القصيدة 
القوالب  عن  بعيًدا  النأي  يعني  مبا 
البساطة  عىل  والرهان  الجاهزة، 
والعمق مًعا، مام يجعل تلقي أغلب 
غري  ومتجددة  رحبة  تجربة  قصائده 

القصائد  هذه  تبقى  إذ  للنفاد،  قابلة 
ويف  القراءات،  تلو  للقراءات  مهيأة 
وكنوز  خبايا  تتكشف  قراءة  كل 
جديدة،  متعة  وتتحقق  جديدة 
ينفصل عن  ال  الذي  اإليقاع  وحيوية 
يلوح  بل  نفسها،  القصيدة  تجربة 

نتاجا لها كام تلوح هي تتويًجا له. 

بالتجسيد  االهتامم 
وجهة  جاهني  قصائد  بعض  اتجهت 
لوقائع  الشعري  بالتجسيد  االهتامم 
بعينها، فالحت هذه القصائد “سجاًل 
صوت  فيها  وبدا  توثيقًيا”  إبداعًيا 

“الشاهد” واضًحا. 
“تحويل  مثل:  قصائد  يف  هذا  نلمح 
“موال  “الجئ”،  األردن”،  مجرى 
ناظم  إىل  “بكائية  الفضاء”،  لرواد 
حكمت”، “إىل املفاوض اإلرسائييل”.. 
أن  جاهني  استطاع  ذلك،  مع  لكن،   
التقاطات  القصائد  هذه  يف  يبث 
العابرة  الوقائع  تتجاوز  تجعلها 

وتتخطى زمنها أو أزمنتها. 
قصائد  تراءت  أخرى  وجهة  ويف 
جاهني وقد تحررت من الروابط بأي 
خارجها،  مرجعية  وقائع  إىل  إحالة 
التعبري  متنوع  خالًصا؛  غناء  فكانت 
واألىس  والفرح  الحب  تجارب  عن 
والحب  والحكمة  والتأمل  واألمل 

والطفولة.. إلخ. 
مع  التصادي  وجهة  الوجهتني،  ويف 
ووجهة  املرجعية،  الخارجية  الوقائع 
الداخيل،  العامل  حدود  يف  التحرك 
أبعاًدا  يستكشف  جاهني  صالح  ظل 
شعر  تطويع  سبيل  عىل  جديدة 
طاقاته  تطوير  سبيل  وعىل  العامية، 

والتوصيلية.  التعبريية 
قصائد  أغلب  يف  الباقية  القيمة  مع 

دواوينه  يف  املبثوثة  جاهني،  صالح 
بني  من  بعينها  أعامل  هناك  كافة، 
من  أكرث  قبواًل  القت  الغزير  نتاجه 
قطاعات  “ظلمت”  وتقريًبا  غريها، 
شعره  ويف  تجربته.  من  مهمة 
لهذا يف قصائد  الخالص نجد متثيالت 
اسم  و“عىل  دخان”،  “تراب  مثل 
القصائد  هذه  حظيت  وقد  مرص”، 
باهتامم بالغ، كام نجد متثيال لهذا يف 
“الرباعيات” التي نالت شهرة مدوية 
وصلت  بأنها  تتعلق  كثرية  ألسباب 
الفلسفية،  والتأمالت  الشعر  بني 
يف  صياغات  التأمالت  هذه  وصاغت 
تبلور  أن  واستطاعت  البساطة،  غاية 
ما يشبه “الخالصات”، بصوت حكيم 

خرب الحياة وأحاط بها ومبا وراءها. 
قريًبا من شعر صالح جاهني الخالص، 
والعاطفية  الوطنية  أغنياته  كانت 
بحناجر  ترددت  التي  الشهرية، 
بعض  تحقق  كام  ومغنيات،  مغنيني 
املرسح  مثل  أشكال  يف  له  أعامل 
حسن”  “الشاطر  ومنها:  الشعري 
و“الفيل  الدين”  شهاب  و“حامر 
األوبريت  ومثل  الغلباوي”.  النونو 

ومنها “الليلة الكبرية”. 
ويف هذه األشكال أجرى صالح جاهني 
ألسنة  عىل  سهاًل،  بسيطًا  الشعر، 
واستكشف  جًدا،  كثرية  وأصوات 
مفعمة  درامية  وحبكات  أبعاًدا  له 

بالحيوية. 
حمودة  الدكتور حسني  تقييم  ينتهي 
يف  جاهني  صالح  أبدعه  ما  ألهمية 
املختلفة  والفنية  األدبية  األشكال 
رسم  إليها  أضيف  أن  ميكن  التي 
التمثييل يف عدد  واألداء  الكاريكاتري، 

من أهم األفالم املرصية. 
مع  الشخصية  ذكريايت  وأستعيد 

الذي  جاهني  صالح  الكبري  الفنان 
وأستدعي  عنقي،  يف  َديًنا  له  أحمل 
يتحدث  وهو  املميز  صوته  نربات 
أيام عام 1977 عن كثري  إيّل يف أحد 
الذي  اللقاء  وهو  حياته  أرسار  من 
تجدد بعد عدة أعوام عىل أثري إذاعة 
القاهرة يف برنامجي “هؤالء علموين” 
يف  أثرت  شخصيات  ثالث  أهم  عن 

صياغة عقله ووجدانه. 

روز اليوسف
قال صالح جاهني بالحرف الواحد: 

كانتا  املجلة والسيدة،  اليوسف؛  روز 
وعندما  واحدة،  شخصية  يل  بالنسبة 
روز  مجلة  أقتني  كنت  صغريًا  كنت 
املنشور  الكاريكاتري  ألتابع  اليوسف 
هو  واحًدا  شخًصا  أن  معتقًدا  بها 
هناك  أن  رغم  كله،  يرسمه  الذي 
كربت  وعندما  الرسامني.  من  العديد 
مجلة  يف  وعملت  رساًما،  وأصبحت 
السيدة  من  تعلمت  اليوسف  روز 
تعلمت  املجلة؛  من  تعلمته  أكرث مام 
منها شيئني؛ األول ان الستار يجب أن 
يرفع مهام حدث. وحتى اآلن، أحرص 
“إن  بواجبي مهام حدث  القيام  عىل 

شاله أكون بَطلَّع يف الروح”. 
تحديده،  أستطيع  ال  الثاين  واليشء 
لك؛  أحكيه  بأن  سأكتفي  ولكنني 
عىل  الثاليث  العدوان  َوَقَع  فعندما 
مرص يف عام 1956 كنت أحمل ابني 
الكبري، الذي كان ال يزال بعد مولوًدا، 
به!  متوجًها  كنت  أين  إىل  أذكر  وال 
وإذا بسيارة تقف يل وكانت بداخلها 
يل:  وقالت  اليوسف،  روز  السيدة 
السيارة  ويف  ألوصلكام”.  “اركب 
علشان  ب  نرضِّ عمرنا  “طول  قالت 
غرينا.. ومرة واحدة فقط نرُّضَب من 

أجل أنفسنا”.  
حتى الصف الثاين الثانوي، كنت وكل 
من حويل نفهم جيًدا أنني حامر كبري 
كانت  فيه  فدرجايت  الرسم؛  يف  جًدا 
رهيبة: يعني صفر، وعىل األكرث ثالث 
املدرسون  كان  ما  وكثريًا  درجات. 
لوالدي  الرسم  كراسة  يرسلون 
وتحتها جمل من قبيل: “هل يرضيك 
وسألني:  مدرس  جاء  حتى  هذا؟” 

الرسم؟”  بجمعية  تلتحق  “تحب 
ألنني  سؤاله  من  جًدا  فاستغربت 
“أحمر”  وأنا  دراستي  سنوات  طوال 
تلميذ يف الرسم، فكيف إذن يختارين 

هذا األستاذ؟!  
ولكن مع ذلك قررت أن أقبل عرضه 

عيّل بنية التهريج”.  
الجمعية  لهذه  انضاممي  وعند 
كتاب  ترجمة  املدرس  أعطاين 
وطلب  لدانتي،  اإللهية”  “الكوميديا 
منه  مشهًدا  وأختار  أقرأه  أن  مني 
صعًبا  مشهًدا  فاخرتت  وأرسمه. 
الجليد،  يف  يعذبون  الذين  ألولئك 
أحدد  أن  عيّل  إن  أستاذي  يل  وقال 
كان  فإذا  سأرسمه،  الذي  ما  أواًل 
إنسانًا فسيكون له ذراعان ورأس، بل 
وما الذي يفعله هذا اإلنسان ألحدد 

هل سأرسمه مائاًل مثاًل ام واقًفا.  
وما كان مني إال أن رسمت لوحة يف 
منتهى الغرابة “عملت فيها عاميل”؛ 
دموع  ذلك  يف  مبا  يشء  كل  رسمت 
املعذبني وقد تجمدت متاًما كالجليد. 
أعجب  أستاذي  أن  هي  واملفاجأة 
علمت  وقد  شديًدا.  إعجابًا  بلوحتي 
بعد ذلك أن مدرس الرسم هذا سافر 
ليعني  منها  وعاد  أوروبا  إىل  بعثة  يف 

أستاًذا يف كلية الرتبية الفنية.  
إننا مل نتعلم  اللحظة أقول  ويف هذه 
الرسم  األرناؤطي  رفيق  األستاذ  من 
أيًضا  يديه  عىل  تعلمنا  بل  فقط، 
كان  فقد  كافة،  الفنون  نتذوق  كيف 
أجمل  من  بصوت  يرسم  وهو  يغني 
يغني  ألنه  سمعتها  التي  االصوات 
بشفافية. ومنه تعلمت أيًضا أن الفن 

كله وحدة واحدة.  
بعضهم  طلبة  قابلت  الجامعة  يف 
يهوى الفنون وبعضهم يهوى األدب، 
وكنا نلتقي يف الشقق التي يستأجرها 
الطلبة املغرتبون، ويف يوم من األيام 
“ناكًشا”  جالًسا  شخًصا  وجدت 
يوجهون  الطلبة  بينام  شعره، 
أسئلتهم إليه، فيجيبهم بوقار شديد، 
وجلست  فيلسوف،  أنه  ببايل  فخطر 
إىل  وعند عوديت  مثلهم،  إليه  أستمع 
“شفت  بأنني  والدي  أخربت  البيت 
فصممت  يصدقني  فلم  فيلسوف” 

ة
ّ
مصطفى عبد الل

أختري صالح جاهني، أيقونة غري مختلف عليها ملعرض القاهرة الدويل للكتاب 2023 يف دورته الرابعة 
والخمسني التي تنتظم يف الفرتة من 24 يناير إىل 6 فرباير 2023 مبركز مرص للمعارض الدولية. وهي 
الدورة التي تحمل شعار “عىل اسم مرص”، وتحل اململكة األردنية الهاشمية ضيف رشف عليها. وعن 
أهمية صالح جاهني نستعرض هنا ما قاله الناقد الكبري الدكتور حسني حمودة األستاذ بكلية اآلداب 
العامّية  نقلة كربى يف شعر  التي مّثلت  التجربة  القاهرة ورئيس تحرير مجلة “فصول”: عن  جامعة 

املرصية، وبلورت إسهاًما كبريًا أعقب ما كتبه ونرشه فؤاد حداد. 

عىل ان أدعوه لزيارتنا يف البيت.  
زكريا  األستاذ  إىل  ذهبت  التايل،  اليوم  ويف 
الحجاوي أللح عليه يك يقبل زيارتنا يف البيت، 
فقبل، وما أن تعرف عليه والدي حتى أعجب 
وصارا  ذاته،  الشعور  الحجاوي  وبادله  به، 
صديقني. وأعتقد أنني إن مل أقابل هذا الرجل 
ليحدث،  يكن  مل  أمر  فهذا  فنانًا؛  أصبحت  ما 
إذ أنني تعلمت الفن من مصادر كثرية، لكن 

زكريا الحجاوي َعلََمني جنون الفن.  

السائد مخالفة 
أقول إن لصالح جاهني دين يف عنقي، فبينام 
أجري  يك  مقابلته  طلب  يف  كثريًا  أتردد  كنت 
أوىل  أتلمس  وأنا  ـ  حيايت  يف  حوار  أول  معه 
خطوايت كمحرر أديب يف دار أخبار اليوم التي 
ولجت إليها ألول مرة يف يونيو 1976، فوجئت 
برتحيبه بطلبي، بل وموافقته عىل أن يخالف 
“األخبار”  لـ  األدبية  الصفحة  ويخص  السائد 
بتوقيعه،  ممهور  حواري  يتوسط  بكاريكاتري 
غري مكرتث بأنني أوقعته يف مأزق الرسم عىل 
صفحات أقوى منافس لـ “األهرام”، التي يعد 

أحد أعمدتها. 
ر  فقد اعترب رؤسايئ أن هذا الحوار الذي تََصدَّ
أغسطس   31 األربعاء  يوم  األدبية  الصفحة 
أزال  وال  لتعييني،  مسوغ  أهم  هو   ،1977
يف  حرص  جاهني  صالح  أن  اآلن،  حتى  أذكر، 
الذي  بهاء،  ابنه  يل  يقدم  أن  اليوم عىل  ذلك 
األدب  بقسم  الثالثة  بالفرقة  طالًبا  بعد  كان 
لهاين  زمياًل  وكان  القاهرة  بجامعة  اإلنجليزي 
“األرض  مرتجم  البشري  عبدالله  صديقي  ابن 
قبله  ترجمها  التي  إليوت  رائعة  اليباب” 
سعادة  ملست  وقد  وآخرون.  عوض  لويس 
صالح جاهني بانتباهي إىل أن ابنه بهاء يحمل 
جينات والده اإلبداعية، مؤكًدا أن “ابن الوز 

ام”.  عوَّ

االنقطاع عن الكتابة
لن  الذي  الحوار  هذا  بداية  يف  أنني  وأذكر 
يف  كان  أنه  ذاكريت  عن  يغيب  ولن  أنساه، 
البنايات مبيدان  شقة صالح جاهني يف إحدى 

سفنكس. يومها تشجعت وسألته: 
منذ  الكتابة  عن  انقطعت  ملاذا  أستاذ صالح: 

أواخر سنة 1965 وحتى اآلن؟ 
فأجاب موضحا: 

انقطعت  ولكنني  الكتابة،  عن  انقطع  مل  أنا 
)نِفيِس  أواًل ألن  الجديدة،  دواويني  عن نرش 
أن  إىل  باإلضافة  بيقولوا(،  ما  زي  انسدت 
وقد  حزينة،  كلها  جاءت  الجديدة  أشعاري 
بها لنفيس،  أنه من األفضل أن احتفظ  رأيت 
بعنوان  حالًيا  جاهز  ديوان  هناك  كان  وإن 
كانت  املرسحية  واألشعار  مرسحية(،  )أشعار 
إحدى الوسائل التي تخلصت بها من أزمتي. 
بدأت  قد  كنت  الستينيات  منتصف  ففي 
)أنا أشعر(،  املتكلم، أي صيغة  أضيق بصيغة 
من  متكنت  فقد  املرسح  يف  أما  أريد(،  )أنا 
أخرى  شخصيات  ألسنة  عىل  شعًرا  أكتب  أن 

غريي، وهي تؤدي الغرض نفسه. 
بدأت  ورق(  )قصاقيص  األخري  الديوان  ويف 
قصيدة  فكتبت  الدرامية،  التجارب  بعض 
عن  العامرة(  صاحب  )تراجيديا  بعنوان 
شخص كان ميتلك عامرة، فأخذ يزيد يف عدد 
طوابقها حتى انهارت فوق رأسه ألن األساس 

الذي وضعه مل يحتمل!

د. حسين حمودة عن أيقونة معرض القاهرة للكتابد. حسين حمودة عن أيقونة معرض القاهرة للكتاب

غناء صالح جاهين الخالص غناء صالح جاهين الخالص 
عن الحب واألسى واألملعن الحب واألسى واألمل
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إيطاليا في الثالثينيات

مع  انسجام  يف  كانت  احكام  وكلها 
املقولة “ننام واالبواب مفتوحة” التي 
وظفته  الذي  املجاز  من  رضبا  تعد 
بروباغاندا النظام الفايش والتي تشري 
اىل النظام والثقة اللذين كانا سائدين 
متثله  البلد-الحظرية   كان  ايطاليا.  يف 
الرتميم  اعامل  تشهر  التي  االعالنات 
املراكز  يف  عدة  مستويات  عىل 
العمرانية، وعمليات التطهري والبنايات 
لإلدارة  املخصصة  سواء  الجديدة 
تسوق  كام  للخدمات،  او  العمومية 
الفن  ولتنمية  لعرض  املَجّدد  للنظام 
وفق  يتم  كان  ذلك  وجميع  املعارص؛ 
مرشوع حدايث ذي خاصية متوسطية، 
)لو  املعامري  من  جعل  الذي  االمر 
كوربوزييه( يتنبأ بانه “قد دقت ساعة 
الثاين  الطور  وان  الالتينية  البلدان 

لعرص اآللة سيكون من نصيب الرحمة 
العجب  الالتينية”. وهكذا فليس من 
من  الوافدة  واالخبار  الصور  تبدو  ان 
يف  العمل  امكانيات  مرضية:  ايطاليا 
ورشات الفن العمومي كانت مفرحة 
لخدمة  العام  املال  توظيف  كان  كام 
الصناعة الثقافية مغريا. وبالرغم من 
االيطالية  الحياة  فان  الظاهر  هذا 
تدخل  بفعل  مفلسفة  غالبا  كانت 
التدخل  الفني، ذاك  الدولة يف املجال 
يرصفها  اموال  بتخصيص  املوسوم 
لكسب  نفسه  الدوتىش)موسوليني( 
املتصارعني  وإلرضاء  الفنانني  مودة 
داخليا من الذين كانوا يف املستويات 
السياسية العليا التي اوكل اليها مهمة 
ايطاليا  عن  املوروثة  الفنون  تجديد 

الليربالية.

الفاشية كانت عدمية االرادة،  ومبا ان 
فصيل  تفضيل  يف  واملحددة،  الدقيقة 
تؤدي  كانت  التي  الفصائل  من 
للعروض  املتمفصل  النظام  يف  دورا 
الوطنية  النقابة  وضعته  الذي  الفنية 
نزعة  متيز  مل  فانها  للفنانني  الفاشية 
اخرى  حساب  عىل  خاصة  فنية 
من  رضب  مساندة  يف  سعت  ولذلك 
كان  الذي  االستطيقي”  “التعدد 
عالقة  عىل  للتعبري  السعيد  التحديد 
وصيغة  الفايش.  بالنظام  الفنون 
معروفة  تاريخية  سمة  ذات  اخرى 
وهي السياسية املجّملة للديكتاتورية 
اوالها  التي  باألهمية  االرصة  ذات 
وللفاشية  الخاصة  لصورته  موسوليني 
االستعامر  من  الرضب  ذلكم  موظفا 
العروض  يف  املتمثل  النسقي  البرصي 
الذي  باملعرض  انطلقت  التي  الكبرية 
للثورة  العارشة  بالذكرى  احتفاال  اقيم 
الفاشية سنة 1932. ويف تلك املناسبة 
الخاصية  قوتها  كامل  يف  ظهرت 
الفنان  وهو  سريوين  ملاريو  التجريبية 
للطموحات  ممثل  أفضل  كان  الذي 
االستيطقيا )الجاملية( للنظام الفايش 
تناقضاته  عن  معرب  أفضل  كان  كام 

الداخلية. 
تأطريا  فان  املقاربات  اىل جانب هذه 
يف  الثالثينيات  يف  للفنون  وأكمل  اتم 
عاما  مشهدا  يوفر  ان  يجب  ايطاليا 
يف  مؤثرة  كانت  التي  االخرى  للقوى 
بالرضورة  الفني والتي مل تكن  النتاج 
ذات نزعة رصاعية مع الفاشية بالرغم 
ايضا مندمجة متام  تكن  من كونها مل 
الغالرييهات  الدولة: مثل  االندماج يف 
الخاصة وظاهرة الجمع لألعامل الفنية
 ومجموعات من الشباب التي كانت 

من  مأمن  يف  غالبا  الفنية  مامرساتها 
رقابة واجامع واكراه السياسة وافعالها.  
اما جوزيبى بوتّاي وزير الرتبية آنذاك 
عىل  عزم  العقد،  نهاية  يف  كان،  فقد 
كفيل  تجديدي  مخطط  يف  الرشوع 
والفنون  الدولة  بني  العالقة  بإصالح 
كان  الذي  التغيري  دوافع  واحتواء 
املستوى  عىل  الشباب  به  يطالب 

التنظيمي واللساين بالسوية.  
  

صورة الدوتىش ) موسوليني(
اخضعت صورة جسد  العرشينات  يف 
ووجه الدوتىش اىل تحويالت وتبديالت 
للسلطة  حقيقية  ايقونة  خلق  لغرض 
حارضة  وتكون  بها  خليقة  تكون 
حضورا مكثفا تجوس يف املجتمع ويف 
فيه  كانت  درجة  اىل  الشعبي  الخيال 
للفاشية؛  األقوى  البرصية  الذكرى 
اىل  امتدت  التي  موسوليني،  فأيقونة 
الفنون التشكيلية، اىل الالفتة، والتمثال 
املنصوب وطالت حتى السينام، ادت 
يف  ناقلة  التبالغ  لغة  يف  خاصا  دورا 
مجريات مختلفة ويف وسائط متعددة 
ويف صور متباينة خيارات الربوباغاندا 

)الدعاية االعالمية( واالحتفال.
املبالغ  العرض،  جاء  اإلطار  نفس  ويف 
ملوسوليني  النصفية  للمنحوتات  فيه، 
الذي قام به الفنان فيلدت يف املعارض 
سنة  باريس  معرض  من  العاملية 
1925 اىل معرض كولونيا باملانيا سنة 
االسباين  برشلونة  معرض  ثم   1928
برلني سنة  سنة 1929 وختام مبعرض 
الدادايئ  الفنان  استهدفها  -1930حني 
كان  بالسخرية-ولقد  هارتفيلد  جون 
ذلك العرض يتم بالتناوب مع العرض 
يقدمها  كان  التي  الحداثية  لالساليب 

مجموعة الفانني املستقبليني التي كان 
عىل راسها كل من ثياث وبرامبوليني. 
كانت  النصفية  املنحوتات  فأيقونة 
واملمالة   موسوليني  لوصف  مطابقة 
الحركة  مارينيّتي)مؤسس  قبل  من 
 :1929 سنة  االيطالية(  املستقبلة 
وشفتان  رحويان  مربّعان،  “فكّان 
بارزتان، راس مهيمن وصدر مربع هو 

االخر، واسنان فوالذية”.
اسس  ملا  الثالثينات،  مستهل  ففي 
تختم  مباراة  الفايش  القومي  الحزب 
املستلهمة  “اللوحة  جائزة  بتسليم 
عالقة  ذي  حدث  او  شخص  من 
بدت  الفاشية”،  الحرب  فرق  بتكوين 
رسم  من  اتخذت  التي  الرسومات 
والتي  لها  موضوعا  القائد  صورة 
عرش  السابع  املعرض  يف  عرضت 
تقليدية  )فينيسيا(  البندقية  لبيينايل 
مبواضعات  وطيدة  صلة  وذات 
الداخيل  القانون  كان  انئذ  ماضوية. 
املنظم لتلك املبارة قد حدد مواصفات 
يفوز  ان  يجب  الذي  الفني  العمل 
يجب  العمل  ان  مؤكدا عىل  بالجائزة 
شكال  او  “رسام  االقل  عىل  يقدم  ان 
له نفس مواصفات الصورة الحقيقية” 
كان  ما  غالبا  الرسم  هذا  ان  بحيث 
مطابقا لصورة موسوليني نفسه. ونجد 
تجسيدا لهذا االمنوذج يف رمزية “بداية 
كاربانيّتي  أِلرنالدو  الجديد”  النظام 
حيث كان الدوتىش )موسوليني(، بعد 
ان رفع اىل مستوى املثال، يظهر وكأنه 
راس  عىل  كان  الذي  القايض،  املسيح 
فرق املوت، يرشد من مل يقبلوا بالنظام 
عىل  رسمه  يقع  او  الجديد,  االيطايل 
غفري  جمع  عىل  صورته  تهمني  جواد: 
الشأن يف عمل  الناس  مثلام هو  من 

موسى الخميسي
   

بالفاشية  الرىض  مؤرش  بدا  الخارج  ويف  الثالثينات  اوائل  يف 
)ادوارد   الشهري  املعامري  والنقاد:  الفنانني  ترصيحات  يف  ثابتا 
القرن  يف  الحداثة  عامرة  رواد  احد   ،1887-1965 لوكوربوزييه 
العرشين( كان يقول بان له “رغبة كبرية يف املجيء اىل ايطاليا 
فكان  تريياد  انئذ  الرائد  الناقد  اما  موسوليني”،  ورؤية  لرؤيتها 
يذكر بان موسوليني يبدو مشجعا لحركة الرسم الفتية يف ايطاليا. 

قبالة  موسوليني  وجه  الشيوعية”  “المجلة  أظهرت 
وكان  بسببه،  حتفهم  لقوا  لجنود  الجماجم  من  جبل 

عنوانها “عالمات المجد الفاشي”

توماّسو كاشيالّ، او كبطل فوق جواد من 
اللون يف حني  ابيض  املغريات  العاديات 
نجد اصحاب االقمصة السوداء يوقفون 
كونتي  برميو  لوحة   يف  االهوج  التنني 
الذي يذكر بالنامذج الدفيدية ) نسبة اىل 
متاثيل النبي داود، ديفيد( والرومانسية.

للدوتىش،  اتخذت  التي  الفارس  فصورة 
مكتسبات  من  بعد  صارت  والتي 
من  اصبحت  العرشينات،  ايقونولوجبا 
املواضع االيقونوغرافية التي اغرت “أكرب 
فرانشيسكو  يقول  مثلام  العرص”  نحايت 
سابوري. اما اذا كانت عىل القامش فانها 
اجناس  بني  التأليف  وظيفة  ادت  قد 
متبعة  التاريخية  واللوحة  الوجه  صورة 
مؤداها  التي  سارفاري  مارغريتا  قناعة 
الكفيل  هو  وحده  التاريخي  الرسم  ان 
وألسطورتها  الفاشية  للآمثر  بالتمثيل 
الصورة  اما  للقائد.  الخلقية  وللفضائل 
الفوتوغرافية فبخالف ذلك اذ انها تبدو 
“ضديده  النها  الغرض  لذلك  كافية  غري 
بطبيعته  هو  الذي  الكبري  الفن  لجوهر 

صويف وملحمي”.

التمثيل العمومي
الصحفية  اثبتت  كام  ليس  االمر  ان  اال 
يف  اذ  خالفه؛  عىل  بل  الفن  وناقدة 
الفوتوغرافية  الصور  كانت  الثالثينات 
التي موضوعها موسوليني تؤدي وظيفة 
والتمثيل  “االجامع”  آليات  يف  حاسمة 
ابعد  االمر  ان  بل  الكتلوي.  العمومي 
ذات  الصور  مجرد  تجاوز  اذ  ذلك،  من 
بها  اختص  كالتي  الوثائقية،  الخاصية 
صور  عن  نأى  كام  لوتيش”،  “معهد 
الوجه الفوتوغرافية، التي متت بالنسب 
غيتا  للفنانة  بالرسم،  الخاص  الذوق  اىل 
متثلت  جديدة  مرحلة  ليدشن  كاريل 
الفوتوغرايف  والتأليف  الرتكيب  يف  اساسا 
صورة  سامت  نرش  مبهمة  اضطلع  الذي 
التأليف  مامرسة  ففي  الدوتىش. 
التجارب  عن  املتفرعة  الفوتوغرايف، 
نجد  والسوفييت،  االملان  عند  الرائدة 
للتكرار  الخطايب  الشكل  استخدام  ان 
وتوظيف  املفردة  الصورة  واستخدام 
كان  وتراتبا  تنضيدا  الصور  مراكمة 
بهيئات  عالقة  ذات  مبقوالت  مصحوبا 
)لصاحبها( قيلت فيها وكل ذلك يف اطار 
بها وجدت حلوال  ايقونوغرافيا شعبوية 

ذات نجاعة برصية.             
للمجلة  استمعوا!  استمعوا!  ملحق  يف 
“بومبياين”  السنوية  االيطالية  االدبية 
لسنة 1937 نجد الفنان “برونو موناري 
حفاوة  ـ  دائرية  قصاصات  يجرب 
سياسية  واختيارات  بأفكار  واحتفاال 
مقتطفات  ادماج  مع  وذلك  للفاشية 
االعداد  الدوتىش-لغرض  خطابات  من 
البنيوي لعمل تجديدي سواء من وجهة 
الخط  اىل  )نسبة  خطية  او  فنية  نظر 
ورضوبه( ومنوذجه يف ذلك كان الكتاب 

“عيون  شوستري  م.  ل.  لـ  الفوتوغرايف 
سنة  بنيويورك  نرش  الذي  العامل”،  عىل 
الصور  بعض  منه  اقتبس  اذ   ،1935
نجد  فمثال  املذكور.  امللحق  يف  وادمجها 
ان مقولة “انا ال أحب الخاملني” ـ وهي 
اقرار ضد االيطايل الذي يخلد اىل الدعة 
موسوليني،  صورة  تعضدها  ـ  والبطالة 
وبقبعته  االسود  مبعطفه  يخطب  وهو 
اىل  بسبابته  ومشريا  اليمنى  يده  رافعا 
السامء؛ صورته الظاهرة يف عمق ملعب 
اخرجها  والتي  بالجامهري  الغاص  اثينا 
قد  نجده  ثم  الدائرة  الفنان عىل شاكلة 
يف  املنحوتة  “ابولو”  االلهة  صورة  وضع 
مدخل معبد زيوس يف اوليمبيا يف مقدمة 
توليفته الفوتوغرافية. ومثال اخر الفناه 
“مجلة  نرشتها  التي  املركبة  الصور  يف 
يف  بالرسوم”  املحالة  االيطايل  الشعب 
“مارشيلّو  ان  حيث   1935 نوفمرب  شهر 
نيتسويل” اعاد استعامل صورتني كانتا قد 
نرشتا قبل ذلك يف املجلة نفسها: اال ان 
االمر الجديد هو كون الصورتان تتناوبان 
بفعل التالعب بخطني عموديني، حيث ان 
الصورة االوىل التي متأل أكرث مساحة هي 
مساحة  تحتل  والثانية  الدوتىش  صورة 
املحركات  ذات  لطائرة  وهي صورة  اقل 

االربعة للجناح الفايش. 
الصور  ودوران  تضاعف  ادى  وهكذا 
ظاهرة  اىل  الحكومة  لقائد  الشائعة 
يف  الجزيئ  او  املقّسط  انتاجها  اعادة 
يف  انفجارها  ثم  الصور  تركيب  عملية 
الظاهرة  تلك  لتتفىش  العمالقة  الصور 
مع انطالق ذكرى معرض الثورة الفاشية 
استعامل  اصبح  ملا   1932 سنة  بروما 
الصور الفوتوغرافية مركزيا ابان االعداد 
العروض  قرص  يف  الصالونات  وهندسة 
التاريخي وسط روما.  ذلك ان توظيف 
هذه االداة الجديدة بدأ وكأنه يف تناغم 
النظام  التي كان  الحداثة  تام مع صورة 

يرغب يف ان يغرسها يف االذهان.
مثلام  الثالثينيات،  يف  نالحظ،  اننا  بيد 
اميليو   “ االيطايل  املؤرخ  الناقد  يذكرنا 
يف  متدرج  تغري  حصول  جانتييل”، 
اذ  موسوليني  برسم  املتعلق  االجتهاد 
من  رضب  اىل  تعرضت  قد  صورته  ان 
التي  الحيوانات  بتكلس  الشبيه  التكلس 
الدوتىش  تحول  لقد  الطمي:  اخفاها 
الفوتوغرافية  والصور  حي.   متثال  اىل 
حربية  هيئات  يف  تقدمه  واملنحوتات 
او هيئات من امتأل هيبة وحزما وعزما 
اىل  وقاسية  متصلبة  جميعها  انها  اال 
حداثويا  تجسيام  نعدها  تجعلنا  درجة 
بثت  وقد  الرومانيني.  لإلمرباطوريني 
للديكتاتور  شبها  مرة  غري  الصحافة 
كتلة  عىل  املنحوت  الكبري  الرسم  نعني 
الحبشية  “عدوة”  مدينة  يف  الحجر  من 
عرفوا  وان  مجاهيل  اىل  تنسب  والتي 
صورة  نرشت  وقد  فنانون.  جنود  بأنهم 
االيطايل”  “الرسم  النحت يف مجلة  هذا 

السنة  من  ابريل  ويف   1936 فرباير  يف 
املزينة  الطبيب  “مجلة  اخذتها  نفسها 
بالرسوم” وجعلتها عىل غالفها ثم نرشها 
اتسم  للصور  تركيب  مع  هارتفيلد، 
حيث  الشيوعية،  املجلة  يف  باالستهزاء، 
جعل تلك الصورة الحجرية التي رسمت 
وجه موسوليني قبالة جبل من جامجم 
موسوليني  بفعل  حتفهم  لقوا  لجنود 
“عالمات  هارتفيلد  تركيبة  عنوان  وكان 
املجد الفايش”، وهذا العنوان هو مفتاح 
اذ  الفنان  به  قام  الذي  الرتكيب  لقراءة 
يؤكد عىل نقد مدنس وساخر لالنحطاط 
الذي آل اليه االطار السيايس وهو ذات 
النقد الذي نجده عند هذا الفنان االملاين 

يف اعامله التي خص بها النازية.  

سياسة الفنون
اتسمت سنوات الثالثينيات باتصال، ذي 
عنارص واضحة املعامل، مع العقد السابق 
باملامرسات  يتعلق  فيام  وذلك  عليها 
الثقافية والفنية بالرغم من كونها مثلت 
سلكته  الذي  لالجتهاد  جديدة  مرحلة 
ومساندة  لتشيجع  االيطالية  الدولة 
تنظيم  خالل  من  البرصية  الفنون 
املالية،  املساهامت  اغداق  العروض، 
الجوائز، االقتناء، وخلق مؤسسات تعني 
هذه  لدعم  الفنانينب.  تركات  بحفظ 
مفتوح  جدال  يف  كانت  التي  السياسة، 
فانه  السابقة،  الليربالية  الحكومات  مع 
التي  القوانني  من  سلسلة  سن  تم  قد 
العروض؛  نسق  تنظم  ان  املفرتض  من 
ويف الوقت نفسه  فان القوانني ذاتها قد 
باإلضافة  أوىل  الثقافة يف مرتبة  وضعت 
تزيينية  اغراض  الفاشية، مع  الدولة  إىل 

تجميلية بينة لهذا النظام.
الذي بدأ مع قانون  فالتنظيم املتصلب 
للنقابة  اعرتف  قد   ،1929 يونيو   24
الجميلة  للفنون  الفاشية  القومية 
وادارة  بتسيري  يتعلق  فيام  بالصالحية 
حدد  كام  الفنية،  والتظاهرات  العروض 
بصفة مسبقة الرقابة الصارمة عىل كامل 
التخطيط  خالل  من  الوطنية  االرايض 
والربمجة للتظاهرات يف جميع املدن ويف 

جميع املقاطعات. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ “يتبع”

نظرة المثقفين وانطباعاتهم نظرة المثقفين وانطباعاتهم 

الفنون والفاشية

عبد اللّه البرصي
احتفى الوسط الفني والثقايف البغدادي بالباحث والناقد 
التشكييل د. جواد الزيدي، غداة اعالن فوزه مع اثنني من 
زمالئه الباحثني والنقاد العرب بـ “جائزة الشارقة للبحث 
النقدي التشكييل” يف دورتها الـ 13 للسنة 2022. وجاء 
وناقدا  باحثا  ثالثني  بني  من  الجائزة  لنيل  الثالثة  اختيار 

من مختلف البلدان العربية، تنافسوا للفوز بها.
د.  املغريب  الناقد  االوىل  بالجائزة  فاز  الزيدي  وقبل 
د. رشا عبد  اللبنانية  الناقدة  وبالثانية  النحال،  مصطفى 

الفتاح ملحم.
من  الشارقة  جائزة  ان  الثقايف”  “الطريق  الزيدي  وأخرب 
الجوائز التخصصية املهمة يف النقد التشكييل ويف الثقافة 
االشرتاطات  حيث  من  املعتمدة  آللياتها  نظرا  العربية، 
اصطفاء  إىل  وصوال  الفائزة  األعامل  وطباعة  املوضوعية 
النقد  يف  مهمة  مصادر  ولتقدميها  التحكيم،  لجان 

التشكييل إىل املكتبة العربية.
ونّوه إىل أن عنوان الجائزة يف دورتها األخرية كان “التشبيه 
فيام  امنوذجا(”،  العريب  )التشكيل  الصورة  يف  والتجريد 
عنوان  الثالثة،  بالجائزة  فازت  التي  هو،  دراسته  حملت 

“تضايف املشخصن واملجرد يف النص البرصي”. 
الفنون  يف  دكتوراه  يحمل  الذي  الزيدي،  وأضاف 
بغداد،  جامعة  من  الحديث  الرسم  فلسفة   – التشكيلية 
دراسته هذه اىل ما يربو عىل عرشة ابحاث اصدرها حتى 
التشكييل  بالفن  تتعلق  قضايا  نقديا  فيها  وعالج  اآلن، 
والنحت  الرسم  يف  عراقيني  ومببدعني  وعربيا،  عراقيا 
البرصي  الخطاب  مثل  عامة  فنية  ومبسائل  والخزف، 

الخطية وغريها.  والتكوينات 
الرسم  التشكييل يف ميداين  اثناء ذلك واصل نشاطه  ويف 
شارك  كام  لنتاجاته،  شخصية  معارض  واقام  والغرافيك، 
بلدان  ويف  العراق  داخل  الجامعية  املعارض  من  كثري  يف 
عربية، وحصل عىل عديد من الجوائز وشهادات التقدير 

والعربية. العراقية 
ناقدا  وينشط  الزيدي  جواد  د.  نشط  كله  هذا  وبجانب 
واملجالت  الصحف  من  العديد  صفحات  عىل  تشكيليا 
“الطريق  جريدة  بضمنها  والعربية،  العراقية  املتخصصة 
الثقايف” التي بني ايديكم، ويرأس منذ سنوات تحرير اهم 
الفصلية  التشكيل”  “رواق  هي  عراقية،  تشكيلية  مجلة 

الصادرة عن جمعية الفنانني التشكيليني العراقيني. 

الفائز بجائزة الشارقة

جواد الزيدي والتجريد 
في صورة التشكيل

متابعةمتابعة

د. جواد الزيدي.
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نهار حسب الّله

الزمن  أتعبها  قدمية..  الجدران  كانت 
كأنها  لتبدو  عليها،  تشققاته  ووزع 
عجوز.  وجه  عىل  ارتسمت  تجاعيد 
املُحفر.  باالسفلت  َمكسوة  وأرضية 
األول  وكرسيان  فقري  خشبي  ومكتب 
حديدي متحرك لكن تلفه جعله يبدو 
والثاين  الحركة،  عن  عاجزاً  مشلوالً، 

خشبي قديم مهمل.
بهذه األجواء أمىض )ربيع نارص( أيام 
بدائرة  الوظيفية  الخدمة  يف  عمره 

التقاعد العامة.
كعود  برسعة  تحرتق  األيام  شمعة 
كربيت، وال تُخلف وراءها إال ذكريات 
مل  بعيد،  زمن  فمنذ  الدخان.  بنكهة 
التي  األخرية  أمه  حروف  ربيع  ينَس 
نطقت بها وهي تودعه وتودع الحياة 

كلها:
ـ  أنا راحلة يا ربيع. ال تجعل وجهك 
عابساً يف وجوه الناس، فهم يحتاجون 
إليهم ويخفف عنهم.  إىل من يبتسم 
تذكر مالمحي جيداً وابتسْم يف أصعب 
ابتسْم  معك،  أكون  حتى  اللحظات 
لألمل حتى يهجع وأضحك للخوف حتى 
كأدوات  كلها  طاقاتك  ووظف  يرحل، 
اآلخرين  وجوه  عىل  البسمة  لصناعة 
بنضالك  سعيدة  سأكون  بأين  وتأكد 

إلسعاد املحيطني بك.
رمبا كان ربيع وفياً يكره النسيان. وقد 
تلك  ألن  نعمة،  كان  لو  حتى  يكرهه 
عىل  ذهنه  يف  عالقة  ظلت  الوصية 
مرور األيام. وهو األمر الذي غري سلوك 
وشاغله  همه  وصار  بالكامل،  حياته 
الوحيد رؤية البهجة والفرح عىل وجوه 

من حوله.
التقاعد  دائرة  يف  عمله  ان  صحيح 
العامة عمل جاد ال يحتمل الهزل، وال 
يف  التدقيق  بقسم  يشتغل  انه  سيام 
الدائرة، كونه مختصاً يف دراسة القانون، 
إال انه كان يترصف عىل نحو مختلف، 
والتعامل  والحدية  الرتابة  عن  بعيداً 

الروتيني الجاف.
عىل  األحيان  أغلب  يف  يحرص  كان 
للدائرة  املراجعني  جميع  ود  كسب 
بطريقة حميمية سلسة، ومل يكن يرتك 

أحداً إال بعد رؤيته راضياً مبتسامً.
عىل الرغم من تشديد مسؤوله املبارش 
العمل  بحدود  معه  التعامل  عىل 
الدخول يف أي نقاش مع أي  وتحايش 
للشكوى  املجال  ترك  وعدم  مراجع 
إجابة  التي ال  األسئلة  والرثثرة وطرح 
عنها، إال أن ربيع خالف األوامر منذ 
عندما  األول،  املراجع  استقباله  لحظة 
الساق  مبتور  ستيني  رجل  إليه  دخل 
العرق  كان  خشبي،  عكاز  إىل  يستند 
ينضح من مسامات جسده كلها لدرجة 
أنه كان يعاين من أداء النطق من شدة 

االرهاق.
من  ونهض  عينه  بطارف  ربيع  ملحه 

مصافحاً،  استقباله  مستعجالً  مكتبه 
ليتنبه لذراعه املزرقة بسبب اسنادها 
إسناده  حاول  طويل.  لوقت  بالعكاز 
عمل  أن  بعد  الكريس  عىل  للجلوس 

عىل تنظيفه برسعة.
بادر الرجل الستيني بالسؤال:

معامالت  زالت  ما  هل  فضلك.  من  ـ 
املعوقني قيد التدقيق؟

ظل )ربيع( باهت الوجه النه ال ميتلك 
املعوقني  معامالت  عن  معلومة  أي 
تدارك  انه  إال  التقاعد.  عىل  املحالني 

األمر قائالً:
ماء  قدح  عىل  بدعوتك  يل  اسمح  ـ 
أنفاسك  وتسرتد  عطشك  لرتوي  مثلج 
موضوع  نعالج  ثم  ومن  وتسرتيح، 

املعاملة املتأخرة..
ابتسم الرجل ابتسامة حرّكت تجاعيد 
عن  التعبري  محاوالً  املتكرس  وجهه 
يف  واالستغراب  واالمتنان،  الشكر 

الوقت ذاته من تعامل املوظف.
قدح  لجلب  كرسيه  من  ربيع  نهض 
املاء، إال انه غرّي مساره وقرر الدخول 
الرجل.  معاملة  عن  وسأله  املدير  إىل 

غري انه استغرب إجابة املدير:
كلها موجودة يف  املعوقني  ـ معامالت 
أجلت  التدقيق  شعبة  ألن  املخزن.. 
تدقيقها إىل العام املقبل بسبب تراكم 
عىل  املحالني  العسكريني  معامالت 

التقاعد!
رد ربيع بتلقائية:

ـ عذراً سيادة املدير. أنا عىل استعداد 
النجاز املعامالت كلها..

غداً  عنها  التفتيش  بامكانك  حسناً.  ـ 
صباحاً يف املخزن.

لضيفه  عائداً  مديره  غرفة  ربيع  غادر 
ألنه  باالنتصار  الشعور  يحمل  وهو 
حقق رغبته يف معالجة مشكلة املُراجع 
نظرة  مع  املاء  قدح  له  وقدم  األول. 
سارة وهي إمكانية حل أزمة معاملته 

املتأخرة.
واالسرتخاء،  املاء  إال رشب  عليك  ما  ـ 
الحل.  مستعصية  ليست  مشكلتك 
غداً صباحاً سينتهي التدقيق، وتتسلم 
مستحقاتك املادية كلها قبل نهاية هذا 
الشهر. برجاء زيارة مكتبي بعد الساعة 
العارشة من صباح الغد لتتسلم املعاملة 

بعد تدقيقها.
ابتهج العجوز، وصافحه بحرارة وخرج 
من الغرفة وهو يتمتم بأدعية وكلامت 
االمتنان حتى تالىش عن األنظار، وكأنه 

انصهر مع حشود املراجعني.

الستيني  الرجل  وجه  تجاعيد 
وإبتسامته وعيونه الدامعة وأدعيته مل 
تغب عن مخيلة ربيع، وإمنا ظل يفكر 
رسم  مستقبالً  مبقدوره  كان  إذا  فيام 
قد  جديدة  وجوه  عىل  االبتسامات 

تصادف عمله..
كل  مينح  أن  املمكن  من  انه  ووجد 
لالفصاح  الوقت  من  القليل  مراجع 
عن قصة عمره الحزينة، وعن طريقها 
سيتمكن من التفاعل مع الحكاية من 
الناحية االنسانية، ومن ثم العمل عىل 
وبهذا  املستطاع،  قدر  املشكلة  حل 

يؤهل املراجع لالبتسامة والتفاؤل.
لكن حل أزمات املعوقني املحالني عىل 
التقاعد مل تكن بسيطًة كام كان يتصور؛ 
ألن معامالتهم كانت مكدسة يف مخزن 
الدائرة عىل نحو عشوايئ يأكلها التلف. 
ونقل  ترتيب  عىل  مرصاً  كان  انه  إال 
املتواضع  مكتبه  إىل  كلها  املعامالت 
من  كبري  عدد  آمال  ستحقق  بوصفها 

الناس.
حجم املعامالت استغل نصف مساحة 
الصعب  من  صار  حتى  ربيع،  غرفة 

دخول أكرث من شخص واحد إليها.
بدأ بتنظيم وتدقيق امللفات املتأخرة، 
بتمعن  األوراق  ويتفحص  يقلب 
مالحظاته  ويدون  كبريين  واهتامم 
انها  عىل  معها  يتعامل  كان  عليها، 
وتشوهات  مفقودة،  وأطراف  أشالء، 
أناس  حياة  مسار  غريت  وإعاقات، 
قرارات  من  يوم جزءاً  ذات  يكونوا  مل 
أن  عىل  أرغموا  انهم  غري  الحروب، 

يكونوا جزءاً من ذاكرتها املدمرة.
بدأ املترضرون يصطفون طوابري طويلة 
متزاحمة أمام باب غرفته، وكأنه باب 

الجنة.
التام بانجاز  وعىل الرغم من انشغاله 
آذانه  ان  إال  دقيق،  نحو  عىل  عمله 
كانت ترصد وتسجل ثرثرة املراجعيني 

وفوىض ضجيجهم الذي عم الدائرة.
كان كل واحد منهم يروي قصته بشجن 
تلك األصوات  غريب ملن حوله، وبني 
املتعبة التي وصل أصحابها إىل خريف 
شاباً،  أنثوياً  صوتاً  ربيع  رصد  العمر، 
العمل ورفع  التوقف عن  أرغمه عىل 
رأسه لتفقد مصدر الصوت، ليجد شابة 
عينني  ذات  الشكل  حسنة  عرشينية 
بالدموع،  متأللئني  المعتني  سوداوين 

كانت تسأل عن شعبة التدقيق.
ناداها.  مقدمات.  أية  دون  ومن 

متسائالً عن إمكانية خدمتها؟

مخصص  الطابور  هذا  آنسة.  يا  ـ 
للمعوقني املحالني عىل التقاعد. كيف 

أمتكن من خدمتك؟
ـ أنا هنا لهذا الغرض. منذ ستة أشهر 
نحو  عىل  الدائرة  هذه  أراجع  وأنا 
الذي  والدي  معاملة  إلنجاز  أسبوعي 
العنف  أعامل  جراء  من  أطرافه  فقد 
عن  حتى صار شكله ال يختلف كثرياً 
أية دمية صغرية عبث بها طفل ال يجيد 
اللعب مع الدمى، وهو اآلن عاجز عن 
القيام بأي يشء يف الحياة، لقد تحول 
يف ليلة وضحاها من أيب اىل ابني.. من 
فضلك أين وصل تدقيق املعاملة.. نحن 
ال نستحق هذا االذالل كله، نحن بأمس 
ال  ألننا  التقاعدي  الراتب  اىل  الحاجة 

منتلك أي سبيل للعيش.
ـ آسف بشأن ما حصل لوالدِك.. أعدِك 
بامتام املطلوب يف أقرب وقت، ما عليِك 
ومراجعة  الكامل،  اسمه  كتابة  سوى 
الدائرة بعد يومني من اآلن، وستكون 

املعاملة جاهزة..
مل يكن كالم ربيع مؤثراً، إال ان دموع 
بقوة  انهمرت  العرشينية  الشابة 
يصعب  التي  االستوائية  األمطار 
عىل  االسم  وكتبت  عليها..  السيطرة 
النطق  دومنا  املكان  وغادرت  عجل، 
ربيع  نظرات  تتبعها  واحدة،  بكلمة 

وتعاطف الحارضين.
الوقت  ربيع  املراجعني مل متنح  زحمة 
ان  إال  الفتاة،  للتأمل يف مأساة  الكايف 
ذهنه،  يف  ويدور  يرافقه  ظل  طيفها 
الدوام  انتهاء  بعد  بقي  إنه  لدرجة 
والدها  معاملة  عن  للبحث  الرسمي 

الذي صار دمية جامدة لوال أنفاسه.
وبعد عناء البحث الشاق وجد امللف 
واهتم  بعناية،  تدقيقه  عىل  وعمل 
مل  شخصية..  مسألة  وكأنه  باملوضوع 
يتذوق طعم الراحة حتى صباح اليوم 
وطلب  للمدير  دخل  بعدما  التايل، 
أنجز  التي  امللفات  عىل  التوقيع  منه 

تدقيقها..
وبدأ يوزع املعامالت االخرى من دون 
أي تأخري أو تكاسل.. وهو يتطلع بفرح 
غامر اىل وجوه الناس وهي تخرج من 

غرفته تحمل طابع البهجة..
بقي ينتظر مراجعة الشابة العرشينية 
صارت  أن  بعد  معاملتها  لتسليمها 
األخرية،  الدوام  ساعات  حتى  جاهزة، 
يوماً  وينتظر  لقدومها،  يتطلع  وظل 
بعد آخر غري انها مل تأِت إال بعد ثالثة 

أسابيع..

كونه  عريضة،  بابتسامة  استقبلها 
املطلوب..  وأتم  تجاهها  وعده  أنجز 
وغابت  مالمحها  وقد شحبت  التقاها 
تعابري الدنيا عن وجهها، تقدمت إليه 
بخطى ثقيلة ورداء أسود مطالبة إياه 
بالغاء املعاملة ألن والدها قد رحل إىل 

السامء.
موت  صدمة  ربيع  تلقى  أن  بعد 
الشابة  املعوق واحرتق بدموع  الرجل 
العرشينية.. أدمى أصبع الندم، وكأنه 

كان سبباً يف موت والدها..
وبدأت  النفسية،  حالته  تدهورت 
والكآبة  واالحباط  اليأس  أحاسيس 
تسكن روحه لتحيله عىل شخص آخر.. 
شخص مختلف متاماً، وهو األمر الذي 
املبتهج  وجهه  مالمح  بتغيري  أسهم 
حتى صار ال يجيد وضع االبتسامة عىل 
وجهه، وان كانت لغرض مجاملة من 
من  حاالت  يعيش  جعله  مام  حوله.. 
بعد  لريغم  والتشاؤم،  والتوتر  القلق 
قصرية  إجازة  طلب  تقديم  عىل  ذلك 

الستعادة وضعه الطبيعي.
عن  واالبتعاد  بيته  يف  االنزواء  قرر 
باملفارقات  املشبع  االجتامعي  عامله 
التعيسة.. وبقي مشدود البال، مشتت 
الفكر لعدة أيام إىل أن راجع وصية أمه 

التي أعادته إىل الحياة مرة أخرى..
اىل  للعودة  دعاه  الذي  األمر  وهو 
وظيفته مستغنياً عن بقية أيام االجازة، 
املُتعبني  وعاد يحمل مسؤولية إسعاد 
شعوره  من  الرغم  عىل  حوله  من 
حل  أجل  من  يتفاىن  وبدأ  بالتعاسة.. 
مراجعيه  دواخل  يف  املرتاكمة  العقد 
مفاصل  كل  يعي  نفيس  وكأنه طبيب 

عمله.
مل يكن ربيع يتثاقل من شكاوى وهموم 
مراجعيه، عىل الرغم من مزاج بعضهم 
املمتاز بطابع السلبية والعجرفة أحياناً.
منهم  واحد  كل  مأساة  يُقدر  كان 
ويعمل عىل التعاطف مع مشكالتهم 
وهو األمر الذي جعله محبوباً من دون 
غريه من املوظفني لدرجة ان مراجعيه 
ويفتشون  باالسم  عنه  يسألون  كانوا 

عن شخصه من دون زمالئه.
ينهي  تقليدياً  موظفاً  ربيع  يكن  مل 
تفكريه  أبواب  ويغلق  عمله  ساعات 
حتى صباح يوم وظيفي جديد، وإمنا 
كان دائم االنشغال بامللفات التي متأل 
انجاز  امكانية  يف  يفكر  كان  مكتبه، 

تدقيقها يف أقرب وقت..
عىل  بات  حتى  األيام  استعجلته 
السن  لبلوغه  الوظيفي  التقاعد  رشفة 
رسمْت  قد  التجاعيد  كانت  القانوين، 
انه  غري  مالمحه،  وأثقلت  وجهه  عىل 
كان مرصاً عىل الحفاظ عىل ابتسامته 
بوجه مراجعيه املعوقني الذين تتجدد 
مختلفة،  بسيناريوهات  قصصهم 
وحكايات يصعب أرشفتها ألنها متثل 
حدث املايض والحارض املحمل بالعنف 

والتشوهات واالعاقات..
عىل  ثابتة  الوظيفية  حياته  بقيت 
النهج ذاته.. لكنه اكتشف بعد إحالته 
عىل التقاعد انه بعد تجربته الحياتية 
الطويلة، انه مل يجد ما يدعو لالبتسامة 
كل  وان  العامل،  هذا  يف  والتفاؤل 
هي  ما  املعوقني  وجوه  يف  ابتساماته 
إال تخفيف مؤقت عن معاناته األزلية، 
ومحاوالت غري مجدية لتحريك تجاعيد 

الوجوه املجعدة..

الشهادة  هذه  تكون  ان  املمكن  من 
روجيه  يقول  كام  وعظيمة..(  اصيلة 

غارودي.
وعنايتها  بابعادها  التجربة  تنقل  إنّها 
بالحدث أوال يف زمان ومكان فتشكل 
مشهدا يتمثل بالشخصية والزمكانية. 
الذي  القلق  تعارش  انها  يعني  وهذا 
تعيشه االنسانية وتشارك يف الطموح.
لذا فهي تعبري عن انفعال ميأل النفس 
معامرا  فتشكل  بذاته  حدث  تّجاه 
الذاتية.  حدود  يتجاوز  فنيا  تركيبيا 
حدث  تجاه  انفعال  عن  يعرب  كونه 
معني لتحقيق قيمته يف تنمية االنفعال 
اىل  اقرب  انها  يعني  وهذا  وتطويره 

النتاج الفني الشعري..
يف  عبدالوهاب  محمود  والقاص 
الشتاء(  )رائحة  القصصية   مجموعته 
والكتاب  االدباء  اتحاد  عن  الصادرة 
والتي   2009  / البرصة  يف  العراقيني 
تضمنت عرشين قصة نرثت سطورها 
الحجم  من  صفحة  واربعني  مئة  عىل 
القاص خصوصية  يعي  فيها  املتوسط 
الرتكيز  عىل  مبني  وعي  القصة 
االيحاء..  مع  الداللة  وعمق  وااليجاز 
كاتب  قدرة  عن  يكشف  وهذا 
والدالالت  االحداث  التقاط  متميز يف 
محاولة  مع  التفرد  واحساسات 
ذلك  وصياغة  املستغلق  عن  الكشف 
التكثيف  محكم  مركب  شكل  يف  كله 
انسانية  لحظات  مع  يتعامل  وهو 
متور بالدالالت..فكانت قصصه افكارا 
تأرجحت ما بني الواقعية القامئة عىل 
التحفيز كام يف )الشباك والساحة( التي 
تشكلت من ستة مقاطع تحدثت بلغة 
الضمري )املتكلم واملخاطب والغائب( 
وهي تحاول تربيز امتداد زمن القص 
بسياق  وانتظامها  برتابطها  الواقعي 
القاص   براعة  وتظهر  موحد..  فكري 
هنا يف الشكل الفني املعتمد اللوحات 
املتقطعة دون ان تفقد الصلة الوثيقة 
لوحة  يف  تتوحد  حيث  الداخل.  من 

فنية مؤطرة باطار الوحدة العضوية.
مدرسة  ساحة  عىل  الشباك  )يطل 
)هو(  الضمري  مختلطة..(  ابتدائية 

ص9. 
دورتني رسيعتني..(  الساحة  يف  )درت 

الضمري )انا(  ص12.
)اطلت امرأة يف االربعني من الشباك 
تراقب الطريق( الضمري )هي( ص15.

فالقاص هو الراوي العليم )االنا( الذي 
املخاطب  الغائب  ضمري  من  جعل 

فاعال متحدثا  واملخاطبة )هي(  )هو( 
وحرشها  الخارجية  بتجاوزاملواقف 
وهناك  االنسانية..  النفس  داخل  يف 
استثنايئ(  و)عابر  مختلفة(  )امرأة 
و)سرية ( و)رائحة الشتاء( و)املالعق( 
والرمزية  بغداد(..  و)القطارالصاعداىل 
كام يف )يوم يف مدينة اخرى( و)سطوح 
املظالت( و)عني الطائر( التي يستخدم 
فيها القاص النوارس باعتبارها معادال 

لالوضاع النفسية.. 
النورس  نحوي  انعطف  )كعادته 
حتى  االخرى  النوارس  تتبعه  الصغري 
اذا ما اقرتب من املكان الذي اقف فيه 
عند الشاطيء وتفحصني جيدا وتأكد 
الجانبية  بعينه  رمقني   .. مجيئي  من 
مباغتة  حركة  يف  بعدها  تقوس  ثم 
تركه يف  الذي  الصغري  اىل رسبه  مرتدا 
لتنتظم  السامء  من  الشاهقة  البقعة 
متحركة  قالدة  يف  جديد  من  النوارس 

مشعة تامة التكوين..( ص97.. 
و)طيور بنغالية( و)عىل جسدك يطوي 

الليل ظلمته( و )طقس العاشق(..
يعكس  ان  القاص  استطاع  لقد 
تطلعات االنسان ازاء الواقع من خالل 
املنولوج  او  الوعي  لتيار  استخدامه 
عام  التعبري  له  اتاح   الذي  الداخيل 
النفس االنسانية مع  يدور يف دواخل 
التزام موضوعي وفني يدخل االعامق 
والكلامت  الحروف  ضمن   برتكيبته 

والفقرات حتى يتسلل اىل املضمون.
قليل  بعد  فراشه  من  )سينهض 
ثم  املجاز  يعرب  غرفته..  من  ويخرج 
الطارمة  يف  ويقف  البيت  باب  يفتح 
تستقبله حديقته الصغرية وتبتسم له 
شجريات الرمان والعنب واالس والورد 

الجهنمي..( ص39 
فالقاص يحرص عىل ضبط العالقة بني 
الوصف  فهناك  والشخصية..  املكان 
فيه  تدور  الذي  للحدث  املكاين 
املحلية  )الخصائص  عن  معربة  كونها 
وصف  عىل  يحرص  انه  اذ  للقص.. 
يف  واثرها  حضورها  ويتابع  االمكنة 
الشخصية من حيث حواراتها  دواخل 
مع  الذات  ومناجاة  واستذكاراتها 
والتداعي  االسرتجاع  يف  االستغراق 
التي  االمكنة  تواصل  مع  والحوار 

تتحرك والشخوص..
)كعادته.. كل صباح جمعة..دخل غرفة 
مكتبته.. الستارة الكحلية تهتز نهايتها 
يف هواء ذلك الصباح من ايلول.. ومن 
الستارة  عىل  فيه  ترتبع  الذي  املكان 

بنفسج مطرزة بخيوط قهوائية  زهرة 
الفاترة  الشمس  اشعة  تنسل  وصفر 
لتسقط ضؤها الذي يشبه الوان عصري 
حيث  الكتابة  منضدة  عىل  الفاكهة 
تكدست املجالت والكتب والصحف( 

بصيغة  متداخلة  قصصه  فاحداث 
الذي  والشعوري  النفيس  االسرتسال 

يجمع ما بني الوصف والرسد.. 
يقوله  ما   ( جويو  ماري  جان  يقول 
الفن يستمد قيمته مام ال يقوله.. وما 
يوحي به الفن العظيم هو الذي يدرك 

روح االشياء(.
يشكل  الشتاء(  )رائحة  يف  والرسد 
مجموعة من التداعيات التي تتوظف 
التفسريات  بعض  تعطي  بقصدية 
اذ  القاص..  ذهن  عىل  املتسلطة 
عىل  الشباك  )يطل  بالوصفي  يبدأ 
مختلطة..  ابتدائية  مدرسة  ساحة 
اللون  باهت  الخارج  من  خشبه 
ثم  ص9.   متعفنة..(  مسامات  ذو 
برسم  اهتاممه  مع  بالتداعي  يتطور 
البعد  لتعميق  الداخل  الشخصية من 
فقصصه  لذا  عنه..  والكشف  النفيس 
متزج بني نسقني متداخلني من القص 
داخل  يذوب  الذي  الواقعي  اولهام: 
ترتكز  وهي  اآلخر..  التخييل  النسق 
حول همها وهاجسها االنساين املنبثق 
من واقع متجسد يف الحياة اليومية..

الحكايئ  املستوى  عىل  تتمحور  وهي 
لالشارة  كاسلوب  عنده  املتوظف 
االجتامعية  العتمة  عىل  والتدليل 
املروية..ومن  الحكاية  متتلكها  التي 
ثم ترشع يف الكشف عن عواملها التي 

تنوي تعريتها والخوض فيها..
الردهة  وساد  االرجل  حركة  )توقفت 
يف  اشخاص  ثالثة  تقدم  ثقيل  سكون 
موكب صغري نحو رسير الشاب الذي 
يف جواري.. رجل احدب وامرأة وثالث 

بدين يظلع يف مشيته..( /ص115 
االسلويب  التقطيع  يعتمد  فالقاص 
تفقد  ان  دون  النص..  داخل  الحكايئ 
تتوظف  بل  الفني..  تكنيكها  القصة 
لذاتها.. املقصودة  مداليلها  لتعطي 

فضال عن اعطاء القصة بعدا تشكيليا 
تتوظف  التي  التداعيات  بوساطة 
التفسريات  بعض  لتعطي  بقصدية 
املتسلطة عىل ذهن القاص الذي يركز 
فاعل  كمحرك  االجتامعي  الهم  عىل 

ومؤثر داخل بنية الرسد الواقعية..
ميزة  عن  يكشف  عنده  فالقص 
الداخيل  الوصف  يف  تنحرص  اسلوبية 

عىل  قدرة  مع  النفيس..  والتداعي 
انعكاسات  وسط  االحداث  قيادة 
التفاعل  نتيجة  النفسية  الحالة  تروي 
بسيطة  بلغة  والحدث  املوقف  مع 
االنسانية  النفس  دواخل  عن  تكشف 
واسقاط رموزها عىل الواقع من اجل 
يف  وصهرها  املجتمع  مبناخ  تلوينها 
ثم  ومن  وتصوراته  احساساته  بوتقة 
حدد  الذي  الرسدي  التجريب  اعتامد 
الحكائية..  باعتامد  للواقع  والؤه 
عىل  القاص  اعتامد  يفرس  ما  وهذا 
اساس وتشكيلها لصور  ذاكرته كامدة 
ايحائية متحركة يستوحي دالالتها من 
يعرب عن  لديه وهو  الوعي  مكنونات 
ببعديها  والوجدانية  الفكرية  خلجاته 
عن  يكشف  وهذا  واالنساين.  الذايت 
امتالكه قدرة الحس الدرامي املنطلق 
هيكلية  يف  بحركته  متنام  حدث  من 
اسلوبية  القاص يف  اعتمد  لقد  الرسد. 
الرسد الصورة الحسية بكل خصائصها، 
كونها تلعب دورا توصيليا يثري املشاعر 

ويدخل القلب دون استئذان. 
تحمل  وهي  قصصه  جاءت  لقد 
عىل  متفتحا  انسانيا  هام  طياتها  يف 
يف  ترضب  وواقعية  نفسية  آفاق 
مكانيتها  مخرتقة  وهي  االزمنة  عمق 
يكون  حيث  التجربة.  مركز  بوصفها 
لالحساس  موازي  بالزمن  االحساس 
صور  يف  عنده  يرد  الذي  باملكان 
بالحركة،  تنبض  بديناميكية  تتشكل 
رؤيا  عن  تعبري  عنده  الرسد  كون 
نظرية  عىل  تقوم  واقعية  وتجربة 
التداعيات  كل  من  الذات(  )تطهري 
الزمنية غري املتوقعة والتي حفرت يف 
رغم  الرتاجيدي  حسه  القاص  وجدان 
عىل  طغت  التي  الرومانسية  النكهة 
ترجمة  كانت  ان  ..بعد  بعض قصصه 
للبعد النفيس واالجتامعي الذي يكمن 
رسه يف دواخل القاص الذي متكن من 
عنارص  باستعارته  داليل  عامل  تأسيس 
والطيور..(  والشجر  )املاء  الطبيعة 
بعد ان مكنته لغته من ان يبدع صورا 
الحيس  ويشرتك  بالحياة  تنضب  فنية 
عناية  مع  الفني  بنائها  يف  واملتخيل 
بالجوانب املادية والشعورية فكشف 
وانفعاالته  مشاعره  عن  القاص  لنا 
عالقة  واملتلقي  بينه  وخلق  الداخلية 
بناء  يف  واملشاركة  االحاسيس  تبادل 

النص الرسدي.
)كان جو العربة مليئا بدخان السجائر 
الخانق.. ثرثرة الركاب ورصاخ االطفال 

ميآلن نفيس حنقا ويحرماين من الراحة 
طقطقة  اخذت  حني  يف  واالسرتخاء 
االقدام العاثرة والركاب الذين تكدسوا 
يف املمر والزحمة املريعة تثري يف نفيس 
ضيقا شديدا فكنت كثري الحركة قلقا ال 

استقر يف مقعدي..( ص132
لقد اعتمد القاص عنرص املفاجأة كجزء 
املتعة  يخلق  ليك  الرسدي  البناء  من 
ميكن  التي  االثارة  ويحقق  والدهشة 
اعتبارها وسيلة من الوسائل التكنيكية 
يف البناء الفني الرسدي. وذلك ملحاكاة 
من  يستفيد  وهو  النفيس  التوتر 
عنرص  تجسيد  عىل  االنفعال  قدرة 
وتفعيلها  لالحداث  واملحاكاة  الحركة 
عنه  تحدث  ما  وهذا  وتصعيدها. 
)كينيث بورك( حني قال )هذا التصعيد 
للحدث ينبغي ان يكون متدرجا الن 
ذلك يسري موازيا مع عمليات نفسانية 
تكمن عند جذور التجربة الشخصية..(
للوقائع  املبارش  الرسد  فطريقة    
القص  قوام  التي تشكل  الحسية هي 
عند القاص.. لكنه ال يلبث ان يجعل 
لتمثيل  فعلها  تفعل  الدواخل  من 
الرؤية وتوحيد حركاتها الشعورية من 
يف  املشتتة  العنارص  استجامع  خالل 
صور الحارض وذكريات املايض ونسجها 
ولعل   .. متامسكة  وشفافية  بعفوية 
عند  دورها  لعبت  االسرتجاع  ذاكرة 
النص  واضاءة  الرؤيا  لتفجري  القاص 
للحاالت  بارعا  مصورا  القاص  ..فكان 
وسيلته  كونها  النص..  داخل  النفسية 
يف  بحرية  يترصف  خاللها  من  التي 
خلق رؤى وصور تثري التأمل والتساؤل 

عن وظيفتها ضمن الحدث العام ..
ابتلعتها  القطار صفرة موحشة  )صفر 
ببطء  وتحرك  السميكة.  العتمة 
قضبان  عىل  نشيطا  جرى  ثم  وزحف 
الحديد البارد موغال يف قلب الصحراء 
متمم رحلته الشاقة اىل بغداد ..وفتح 
قاطع  ودلف  الداخيل  العربة  باب 
التذاكر االصلع ..واندفعت بخفة حفنة 
من الرمل الناعم فأغلق قاطع التذاكر 
عينيه بحركة الأرادية وارسع الرشطي 
غري  مبقاومة  الباب  يسد  يتبعه  الذي 
جلبة  يف  عامئا  املوظف  وتبع  عنيفة. 
العربة ببندقيته العتيقة صامتا هادئا.

لقد مّيز النفس الدرامي بعض القصص 
من  الرومانيس  بحسها  مطرزة  وهي 
اذ  النص.  داخل  الحوار  عنرص  خالل 
يقوم بني صوتني وهو يعرّب عن ابعاد 

فكرية وشعورية.

االحساس بالزمن 
موازي لالحساس بالمكان 
الذي يرد في صور تتشكل 

بديناميكية تنبض بالحركة

علوان السلامن

تُعرف القصة القصرية بأنّها العمل املنظم املتجاوز لعشوائية الواقع مبساهمة الوحدة الجدلية بني 
الذات وموضوعها يف عملية البناء الرسدي االبداعي. ومن ثم تزويد النص بابعاد معرفية بايجاز 
وتركيز دال..  وهي كام يقول سومرست موم )انتاج فني له رشوطه ومواصفاته وتتطلب ذكاء وحذقا 
متميزا واحساًسا خاًصا وقدرة ابداعية..( يك تشكل عمال فنيا مؤثرا، كون العمل الفني )ميكن ان يكون 

شهادة جزئية للغاية، بل وذاتية إىل أبعد الحدود عن عالقة االنسان بالعامل يف فرتة معينة(.

القصة القصيرة بين عشوائية الواقع وجدلية الذاتالقصة القصيرة بين عشوائية الواقع وجدلية الذات

المعمار التركيبي وتنمية االنفعال ابتسامة الوجوه ابتسامة الوجوه المتعبةالمتعبة
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• إذن أنت هنا. تتناثر األمواج من حولك عىل 
الصخور، ويرتفع جدار من الرغوة أمامك.

إنّك تنسحب أكرث وأكرث إىل مايوركا!

أزهار  إىل  وأنظر  وأكتب  أقرأ  خفي.  مكان  إنّه 
الليل. من بني  النجوم يف  الّنهار وإىل  الصبار يف 
جميع أصدقايئ، هوغو كلوز )شاعر إسباين( هو 
الوحيد الذي جاء لرؤيتي. لقد زرعنا مًعا نخلتني 
يف الحديقة، وقد وثقنا ذلك بصورة عندما كانتا 
الالحقة   الكف، ويف األعوام  ـ بحجم  النخلتان  ـ 
وصلتا إىل ركبتينا. كان ذلك قبل خمسني عاًما. 
اآلن هام هناك كام ترى، باسقتان وتتعلقان يف 

السامء. أنًها أشياء غريبة تحدث يف حياتنا.
لقد عاد كيس نوتبوم إىل منزله يف أمسرتدام قبل 
يومني. أنّه منزل يطل عىل القناة يعود إىل العام 
إىل  ضيق  طابق  من  السالمل  متتد  حيث   ،1734
آخر، وترتصف الكتب عىل األرض مثل صفوف 
الدومينو. يشري بيده ويقول: “هؤالء هم آبايئ، 
يف الشعر: واالس ستيفنز، سيزار فاليجو، أوجينيو 
الذي  سلورهوف،  تنىس  وال  وأودن.  مونتايل 
تعرفت بسببه عىل التجول. ونايهوف، الذي لو 

كان قد كتب باإلنكليزية، لكان ذائع الصيت عىل 
مستوى العامل.

بإمكانك أن ترى عىل الحائط أعامل أصدقاءه من 
نيومان  وماكس  ولوسبريت  يسربانت  الرسامني: 
يعلق  الصالة،  من  زاوية  ويف  فانريت.  وجني 
رسم بورتريت هوجو كلوز لوالرت بنيامني. حيث 
“إنّها عالمة  الفيلسوف.  يستقر صليب يف وجه 

املوت؟” يقول نوتبوم.

• كشاعر شاب، طاملا كنت تحت وطأة املوت، 
كام يتضح من معظم أعاملك.

يل.  قرأت  أينام  “موت”  بكلمة  التعرث  بإماكنك 
األوىل:  مجموعتي  بعنوان  األمر  بدأ  )يضحك(. 
هذا  لدي  يعد  مل  منزل”.  عن  يبحثون  “املوىت 
أن  فكرة  عىل  معتاد  اآلن  عجوز  أنا  االنشغال. 
أبًدا  تعرف  ال  أنت  بالطبع  ببطء.  سيأيت  دوري 
كيف ستشعر عندما يحني الوقت، لكن برصاحة، 
بالكلامت  أتشبث  زلت  ما  قلقي.  ليس  هذا 
مع  قربه  زرت  الذي  مالرو،  ألندريه  األخرية 
سيمون: “مل أكن أعرف أن األمر بهذه السهولة”.

كتاب  يف  اآلن  املتفرقة  أعاملك  إصدار  ملاذا   •
تجاوز  الـ  656 صفحة؟

لقد ظللت أؤجله باستمرار، ألنني اعتقدت دامئًا 
سيكون هناك يشء جديد آخر. والسبب هو أن 
املجلد الحادي عرش من أعاميل املجمعة كان قد 
ظهر يف أملانيا يف العام 2016. كام تعلم، مل يظهر 
يل أي عمل مجّمع يف هولندا، ومعظم مجاميعي 
الوقت.  حان  السبب  لهذا  نفدت.  قد  الشعرية 

من الرائع رؤية الشعر كله مًعا يف كتاب واحد.

• لقد أعدت ترتيب املجاميع عكسًيا، فوضعت 
يف املقدمة قصائدك الجديد بينام وضعت “املوىت 

يبحثون عن منزل” يف األخري!
أعتقد أن ما نكتبه اآلن هو املهم. عند تجميع 
املجموعات كنت أميل إىل حذف أقدم القصائد. 
لكن ملاذا يحذف رجل يبلغ من العمر 89 عاًما 
قصائد زميل شاب يبلغ من العمر 22 عاًما، عىل 
الرغم من أنه يحمل االسم نفسه؟ اإلحراج من 
الرباءة الواضحة، واالفتقار إىل الدراية، والشعور 
لبعض  املحتملة  الفرويدية  الرؤية  من  بالعار 
القصائد القدمية التي مل أكن عىل علم بها يف ذلك 
تطورُت.  يوضح كيف  كلّها. هذا  تركتها  الوقت. 

وكيف أصبحت السنوات عمًرا.

• يف يومياتك التي تبلغ 533 يوًما كتبت: “يأيت 
عرص تعرف فيه موىت أكرث من األحياء”.

نعم. لقد مات هوجو وهانس وهاري ورميكو، 
واآلن أنا أيضا قريًبا. 

القدمية  “الصداقة  مجموعتك  أهديت  لقد   •
الذي  ما  رميكو.  الراحل  إىل صديقك  تصدأ.”  ال 

ربطكام؟

العام  يف  والدي  تويف  الهاي.  من  صبّيان  نحن 
ذلك   وقبل  بيزويدنهاوت.  قصف  بعد   1945
مع  للعيش  وانتقل  والديت  طلّق  سنوات،  ببضع 
جاء  ثم  آنذاك.  عليها  يُطلق  كان  كام  “فتاتنا”، 
شتاء الجوع. فأرسلني إىل والديت يف فينلو، حيث 
أننا مل  الرغم من  أيًضا مقياًم، عىل  كان رميكو  
نر بعضنا أبًدا هناك. لكن يربطنا ماض مشرتك، 

الحرب، اآلباء األموات، وغريها من املشرتكات.

• ماذا شكلت لديك الحرب؟
ما زلت أتذكر عندما دخل األملان الهاي. كانوا 
ميشون يف صفوف منتظمة تتقدمهم دبّابة. هذه 
الصور تستمر يف العودة إىل ذاكريت. أخربين هانز 
عندما  أنه  الشاعر(  طفولة  )صديق  ميريلو  فان 
كان طفالً يبلغ من العمر حوايل 8 سنوات، جلس 
يف الجزء الخلفي من السيارة مع والديه. كانت 
األرسة قد فرت من روتردام وعادت بعد أيّام يف 
شهر آيار/ مايو من العام 1940. كان والده خلف 
عجلة القيادة. أشارت والدته إىل مسرية الجنود 
األملان وقالت بإعجاب نوًعا ما: “يا له من التزام 
بالنظام”. وبينام كان يقود سيارته وسط أنقاض 
ما كان ذات يوم روتردام، قال األب فان ميريلو: 

“يا له من شعور بالنظام”.

• غالًبا ما تفاجئك ذاكرتك. قلت ذات مرّة بأّن 
“الذاكرة هي كلب يرقد حيث يشاء ويقفز متى 

يشاء”!
هذه هي الطريقة التي يُعرف بها البدو. وهكذا 
عائلتي، عىل  الذاكرة. يف  ترى مدى غرابة عمل 
أي حال. أحيانًا أتساءل عام إذا كنت أنا نفيس 

هناك من قبل.

أجرى الحوار: أنو بلوم
ترجمة: سارة محمدي

كان كيس نوتبوم، البالغ من العمر 90 عاًما تقريًبا، يسافر حول العامل كبدوي رحال 
طوال حياته. من املعابد يف الجبال اليابانية، إىل غابات بوليفيا إىل متاهات البندقية. 
مع دفرت صغري يف جيبه لتدوين املالحظات. “الحياة ذهابًا وإيابًا ويف كل مكان”. يف 
األشهر القليلة املاضية، كان يقيم مع حبيبته، املصورة سيمون ساسني، يف منزلهام يف 
سان لويس بجزيرة مايوركا اإلسبانية. أنّه مبثابة استوديو مطيل باللون األبيض يطّل 
عىل حديقة خلف جدار من الحجارة املكدسة. إنه قريب من البحر، عىل الرغم من 

أنه يتكوم قليالً عىل الصخور الوعرة املمتدة تحت برج املراقبة العريب القديم.

• هل تعرف كيف نشأت قصائدك؟
أو  ما  خط  بيدي  يقع  األحيان.  بعض  يف  تأيت.  انها 
صورة ما أو كلمة ما. أنا لست كاتًبا نظامًيا مع خطط 
مسبقة. لقد خطط هاري موليش )الكاتب الهولندي 
ذلك  أفعل  مل  لكنني  مسبًقا،  كتبه  الكبري( يف جميع 
أبًدا. يجب أن تكون لديك رغبة عشوائية عارمة مبا 
فيه الكفاية لتكتب. فأجلس وأضع القلم عىل الورق 
وأؤمن. هذا مل يتغري أبًدا، عىل الرغم من مرور كل 
هذه السنوات. ال أستطيع أن أتخّيل أنّني أغادر هكذا 
مع سابق إرصار، يك أصعد إىل الطابق العلوي وأجلس 
إىل مكتبي وأبدأ. ال ميكن تصور ذلك ببساطة! هذا 
هو رس الشعر: أنك ال تعرف كيف يأيت إىل الوجود. 
ومع ذلك، فهو موجود هناك دامئًا، كل تلك القصائد 

يف كل تلك الصفحات البالغ عددها 656.

لو  القصائد كام  تظهر  أوخ”  • يف مجموعة “مونيك 
كانت حلاًم.

بشكل  املجموعة  لهذه  األوىل  القصائد  نشأت  لقد 
غري متوقع، عندما مكثت يف إحدى ليايل شهر كانون 
منذ  أوخ”  “سخريمونيك  مدينة  يف  ديسمرب  األّول/ 
حوايل خمس سنوات: فكتبت “إله مجهد عىل حاّفة 
و“قوة  األجنحة”،  متعبة  مالئكة  و“ستة  رسيري”، 
الطني”،  و“فوق  الريح”،  عكس  و“حلقت  الرياح”، 
و“العاصفة عىل البحر”.  كنت أرى األضواء يف الليل 
من الجانب اآلخر. أنظر إىل املالئكة الذين يبدو أنهم 
بطانيتي  استعارة  يريدون  بأنّهم  أشعر  يعرفونني. 

ورسيري الذي مل أستطع النوم فيه عىل أي حال.

سطر  أو  أخرى،  صورة  الصور  إحدى  تقتبس  هل   •
واحد من اآلخر؟

ميكن أن يكون جيدا جدا. مبجرد أن أحصل عىل يشء 
ما، ميكنني أن أكمل قصيدة أو مجموعة من القصائد. 
من  بصور  أحلم  التيار.  مع  بالذهاب  لنفيس  أسمح 
الواقع، والدي يبحث عن قرب، فايدرو وسقراط عىل 
طريق الكثبان الرملية، والحًقا فالريي ودافنيش اللذان 
مل يعرف كل منهام اآلخر، تحدثا مع الريح. يظهرون 

تحت يدي ويخالفون القواعد.

• هل كتابة قصيدة تشبه رمبا بناء جدار يف مايوركا؟
عىل أية حال، إنها صورة شعرية. ميكن ان تكون. حجر 
ذلك،  يفعلون  رأيتهم  لقد  النهاية.  حتى  عىل حجر. 
يزنون  القبيل.  يبنون جداًرا من هذا  الرجال،  هؤالء 
حجًرا يف أيديهم ويضعونه يف مكانه الصحيح. أحيانًا 
تراهم يفكرون للحظة، يقطعون قطعة ويقلبونها ثم 
يستخدمونها. حديقتي كلها محاطة بهذا الشكل. بل 

الجزيرة بأكملها، من الساحل إىل الساحل.

كيس نوتبوم )1933( كاتب هولندي ذائع الصيت عاملًيا. 
تُرجمت كتب رحالته ومجموعاته الشعرية إىل أكرث من 
ذلك  يف  مبا  كثرية،  عاملية  جوائز  عىل  حاصل  لغة.  ثالثني 
جائزة برمييو فورمينتور اإلسبانية لألدب يف العام 2020 
التي سبق وأن فاز بها بورخس وبيكيت. يف سن 22 ظهر 
واحد    عام  وبعد  واآلخرون”.  “فيليب  بروايته  مرّة  ألّول 
عن  يبحثون  “املوىت  األوىل  الشعرية  مجموعته  نرُشت 
منزل”. منذ خمسينيات القرن املايض، بدأ ارتحااًل بدويًا. 
العامل.  أنحاء  جميع  يف  قصائده  تُرجمت  لذلك،  ونتيجة 
 -  1955( الكاملة  الشعرية  أعامله  أسبوع  قبل  صدرت 
عىل  الحائز  إفريقي  الجنوب  الشاعر  عنه  قال   .)2022
يقبل  ال  بوضوح  نوتبوم  “يُظهر  كوتزيه  ج.  نوبل  جائزة 

الجدل، ما ميكن أن تفعله قوة الفن”.
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يس نوتبوم الحاضر األبدي في قوائم ترشيحات نوبل 
َ
الكاتب الهولندي ك

 قلقا من الموت طالما أكسير الكتابة يؤخره
ُ

لست

كنت  أشعر باإلحراج من البراءة 
الواضحة، واالفتقار إلى الدراية، 

في قصائدي القديمة

لقد تويف يف 24 كانون الثاين/ يناير، أعظم 
مهندس معامري يف الهند عن عمر ناهز 

الـ 95 عاًما.
اإلسكان  ملجمع  األخرية  زيارته  أثناء 
االجتامعي الذي صممه يف مدينة إندور 
من  قليلة  سنوات  بعد  الهند،  شامل 
الهندي  املعامري  املهندس  قال  اكتامله، 
بالكريشنا دويش إنه كان “يف حالة صدمة. 
املنازل،  إىل  املحليون  السكان  أساء  فقد 
وبنوا الكثري من الرشفات، وأضافوا طوابق 
إضافية يف األعىل، مع سالمل غري نظامية، 
يف  موجودة  تكن  مل  أخرى  كثرية  وأشياء 

التصميم األساس”! 
لكن عندما بدأ الحديث معهم مستفرسًا، 
ورشحوا له أسباب ذلك، زال سوء الفهم. 
مع  سعادة  أكرث  كانوا  أنهم  “رأيت 

إضافاتهم العشوائية تلك.”

العامرة والحياة
“العامرة الحقيقية هي الحياة” ، هذا ما 
سيشاركه  درٌس  الواقع.  يف  منهم  تعلمه 
هندي  كأّول  عنه،  وينرش  الكثريين  مع 
تعد  التي   ،2018 بريتزكر  بجائزة  فائز 
جائزة نوبل للهندسة املعامرية، وامليدالية 
املعهد  من  عليها  حصل  التي  الذهبية 
املليك الربيطاين للمهندسني املعامريني يف 

العام 2022. 
من  لعائلة  ابن  وهو  دويش،  نشأ 
جنوب  بيون،  مدينة  يف  األثاث،  صانعي 
كلية  يف  الدراسة  وبعد  مومباي.  غرب 
الهندسة املعامرية يف مومباي، بدأ حياته 
الفرنيس  املعامري  املهندس  مع  املهنية 
السويرسي الشهري لو كوربوزييه، مؤسس 
الحداثة يف الهندسة املعامرية. ويف العام 
1955 عاد إىل الهند للعمل كمرشف عىل 

املشاريع التي بناها كوربوزييه يف أحمد 
آباد، ثم عمل ألكرث من عرش سنوات مع 
كان،  لويس  األمرييك  املعامري  املهندس 
يف  لإلدارة  الهندي  املعهد  أسس  الذي 
أحمد أباد. باإلضافة إىل عمله يف استوديو 
  ،1955 العام  منذ  به  الخاص  التصميم 
الواقع يف مبنى صممه بنفسه مع أسقف 

خرسانية مذهلة.

ثقافة التصميم الهندية
مدرسة  دويش  أسس   ،1962 العام  يف 
  CEPT الهندسة املعامريةـ  حالًيا جامعة
لها  املبنى  صمم  التي  ـ  أباد  أحمد  يف 
التي  املدرسة،  هذه  خالل  من  أيًضا. 
يف  مهمة  مساهمة  قدم  بنفسه،  علمها 
إحياء ثقافة التصميم الهندية، ومتكن من  
القضاء عىل العديد من التقاليد الهجينة 
االستعامري  الحكم  أثناء  ترسخت  التي 
الربيطاين، لتظهر بعد ذلك البحث الهندي 
املعامرية  وهندستها  املحلية  الهوية  عن 

يف الستينيات والسبعينيات.
يديه  تدربوا عىل  الذين  تالميذه  يتذكره 
بأنه “شخص مثري لإلعجاب للغاية وراوي 

قصص حقيقي”. 

الحكمة  أنواع  بجميع  العامرة  ربط  لقد 
الفلسفية. 

املشهورين  معلميه  تأثري  عن  مقال  ويف 
كوربوزييه  لو  عمله، وصف دويش  عىل 
بأنه قد نجح يف الجمع بني مبادئ الحداثة 
مع  املنسجمة  الواقعية  الرسمية  واللغة 

تقاليد البناء الهندية. 
وبوعي  بنفسه  نأى  بذلك،  القيام  وعند 
الزجاجية  السحاب  ناطحات  عن  تام، 
الغربية، وبدالً من ذلك، عمل مع املواد 
واتّجاه  الشمس  موقع  متوقًعا  املحلية، 

الرياح. يقول أحد أساتذته: 
“كان دويش يصمم بالفعل املباين السلبية 

عندما مل تكن هذه الكلمة موجودة”.

الحكمة السلسة
مبنية  تكون  ما  غالًبا  متينة،  مباٍن  هذه 
وصف  والطوب.  الخام  الخرسانة  من 
“طبيعي،  بأنه  أسلوبه  نفسه  دويش 
حياة  مع  بسالسة  يتالءم  أن  يحاول 
الناس”. كام أشارت  املهندسة املعامرية 
الذي  االهتامم  إىل  جيلن  آن  الهولندية 
مع  املظللة  الخارجية  للمساحات  أواله 
الكثري من النباتات. وبهذه الطريقة متكن 
من إنشاء أماكن ممتعة لإلقامة يف مدن 

شامل الهند الساخنة.
لقد متيز دويش يف املقام األول كمهندس 
البسطاء، متكن من  للناس  شعبي يعمل 
خلق مساحة لذوي الدخل املحدود. كام 
هو حاصل مع تصميم مرشوع املساكن 
 Aranya Low الشعبية منخفضة الكلفة
Cost Housing يف منطقة إندور، التي 
استوعبت 80.000 ساكًنا. وقد حاز هذا 
للعامرة  خان  اآلغا  جائزة  عىل  املرشوع 
أكرث  تحقيقه  إىل  باإلضافة   .1995 للعام 

من مائة مرشوع مامثل يف حياته.

وفاة المعماري الهندي الكبير بالكريشنا دوشيوفاة المعماري الهندي الكبير بالكريشنا دوشي

العمارة الحقيقية هي حياة الناسالعمارة الحقيقية هي حياة الناس

قّدم مساهمة مهمة 
في إحياء ثقافة التصميم 

الهندية، وتمكن من  القضاء 
على العديد من التقاليد 

الهجينة التي ترسخت 
أثناء الحكم االستعماري 

البريطاني

الطريق الثقايف ـ خاص

مساحة  خلق  معامري  مهندس   ،  )1927-2023( دويش  بالكريشنا 
للعام  بريتزكر  بجائزة  يفوز  هندي  أّول  كان  املحدود.  الدخل  لذوي 
2018، وهي مبثابة جائزة نوبل يف الهندسة املعامرية. قدم مساهمة 

مهمة يف إحياء ثقافة التصميم الهندية.

حتقيق ثقايفحتقيق ثقايف

ً

 ANP الصورة           Aranya Low Cost Housing جانب مرشوع املساكن الشعبية منخفضة الكلفة

Fabruary 66 شباط/ فبراير 2023
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جائزة الفاجوارا هي جائزة ذات صلة بالرواية اإلسبانية. وقد نشأت هذه الجائزة يف 
العام 1965 وتأسست عىل يد الكاتب كاميلو خوسيه سيال. وتقدر قيمة هذه الجائزة 
مبائتي ألف 200000 بيزيتا )حوايل 1300 دوالر(. ويف العام 1980 أُشرتيت الجائزة 
من قبل مجموعة سانتيانا، وهي مجموعة متكونة من اتحاد عدد من دور النرش التي 

جائزة الفاجوارا 
لألدب اإلسباني 

23
altareek althakafi

صدور أّول قاموس عربي ـ برتغالي بعد جهود دامت سنوات
الربتغال، فضال عن دوره املهم يف متتني العالقات بني الشعوب العربية والشعوب الناطقة باللغة الربتغالية.لطالب اللغة العربية يف الربتغال وايضا لطالب اللغة الربتغالية يف العامل العريب، باإلضافة اىل املهاجرين الذين يقيمون يف مثال للمساعدة. واشارت الدار النارشة للقاموس ان توفر منجد من هذا النوع باللغتني الربتغالية والعربية سيكون له فائدة واملراجعة. ويحتوي عىل اكرث من 16 الف مدخل معجمي، واكرث من 6800 مفردة مرادفة وتوضيحها مبا يزيد عن 16100 الجليل العريب بالرشاكة مع ديليو بروسربو. واستغرقت مدة انجاز القاموس حوايل 11 عاًما من البحث والتصنيف والتأليف يعد القاموس الربتغايل العريب الذي صدر مؤخرا عن دار نرش برتغالية األّول من نوعه يف الربتغال وقد انجزه التونيس عبد الطريق الثقايف ـ خاص

اإلعالن عن توقف مجلة “بانيبال” لألدب العربي باإلنكليزية عن الصدور  
الطريق الثقايف ـ خاص

أعلنت مجلة بانيبال، املجلة املتخصصة يف األدب العريب باالنكليزية، عن توقف صدورها بعد ميض خمس وعرشين سنة عىل 
تأسيسها. وكانت املجلة قد تأسست يف شباط/ فرباير 1998، يف محاولة لسّد النقص الفادح عىل صعيد ترجمة األدب العريب 
إىل اللغة اإلنكليزية. وكانت املجلة، طوال فرتة إصدارها، معتمدة عىل الجهود الفردية ملؤسسيها الكاتب واملرتجم العراقي 
املغرتب صموئيل شمعون وزوجته الكاتبة والباحثة واملرتجمة اإلنكليزية مارغريت أوبانك التي كتبت رسالة وداع مؤثرة 
للقّراء، عن األسباب التي دعتهام للتوقف عن إصدار املجلة، جاء فيها “لطاملا متتعنا، يف ظل غياب االعتبارات التجارية، 
بالحرية املطلقة ليظل األدب شغلنا الشاغل فحسب”. وعن أسباب توقف املجلة، قالت أوبانك:« هل انتهى دور املجلة؟ 

قطعاً ال. فاألدب العريب يحتاج دامئاً إىل مجلة مثل بانيبال.

“مسيح بيت الجنون” 
للنيجيري تي جي بنسون

يف  الربيع  منشورات  عن 
القاهرة، صدرت رواية “مسيح 
للكاتب  الجنون”،  بيت 
جيه  يت  املعارص  النيجريي 
بنسون، ترجمها عن االنكليزية 
نادر ، وهي مبثابة رسد  طارق 
مبهج وحامل عىل خلفية حقبة 
مضطربة من الحكم العسكري 

عن  ساحرة  قصة  الكاتب  ينسج  إذ  نيجرييا،  يف 
الهشة.  السياسية  واألوضاع  الثقافات  بني  الصدام 

الرواية تتطلب قراءة تأملية غري متعجلة. 

ة الصحراء” 
ّ

“على حاف
للجنوب إفريقي باسيل لورنس

وعن الدار نفسها، صدرت أيًضا 
الصحراء”،  حاّفة  “عىل  رواية 
للكاتب الجنوب أفريقي  باسيل 
لورانس، ترجمها عن اإلنكليزية 
حسام موصليل، وتدور أحداثها 
الناميبية  املرفأ  مدينة  يف 
لودريتز، حيث تلتقي الصحراء 
باملحيط، وحيث يحاول املخرج 

املسار  إىل  املهنية  إعادة مسريته  ويك،  فان  هرني 
إىل  متزايد  بشكل  ينجذب  نفسه  فيجد  الصحيح، 

املدينة الصغرية وإمكانياتها الرومانسية.

“مكان ثان” للكاتبة الكندية 
المعاصرة راشيل كاسك

يف روايتها األخرية “مكان ثان” 
الكندية  الكاتبة  تستكشف 
راشيل كاسك إمكانية الفن عىل 
بنائنا وهدمنا يف الوقت نفسه. 
يف  األشياء  من  الكثري  تحدث 
محصورة  ولكنها  الرواية  هذه 
يف مساحة بني الحقيقة والحلم. 
هذه  والكناية.  امللموس  بني 

واألصوات  واألفكار  الطبقات  من  بوفرة  رواية 
الروايات  أعظم  من  تجعلهاواحدة  التي  والصور، 
يف القرن الواحد والعرشين. صدرت برتجمة محمد 

نجيب عن دار املحروسة مبرص. 

“المولود من ذي قبل” 
لألرجنتيني خوان خوسيه ساير

يرتجم  التي  األوىل  املرّة  وهي 
إىل  ساير  خوسيه  خوان  فيها 
أرجنتيني  كاتب  وهو  لعربية، 
مهم من جيل ما بعد بورخيس، 
بواسطة  القراء  عليه  سيتعرف 
من  “املولود  األهم  روايته 
رحلة  ترصد  التي  قبل”  ذي 
إىل  إسبانيا  من  إستكشافية 

العامل الجديد. حيث تنتهي بكارثة، عندما يهاجمها 
باستثناء  الجميع،  ويقتلون  األمريكيون  الهنود 
الرواية صدرت  بينهم.  يواجه مصريه  الذي  البطل 

برتجمة محمد الفويل عن دار الكرمة.

  بحوث جدلية في كتب

ور
ّ
الن ورإمبراطوريات 
ّ
الن إمبراطوريات 

الرؤية في الهند االستعمارية

تأليف: نيهاريكا دينكار

كان الضوء مركزًا للسياسة املرئية والجغرافيات 
الخيالية يف رسديات ما بعد التنوير. يصف هذا 

الكتاب كيف تزامنت الخرائط اإلمرباطورية 
للفضاء الجغرايف مع تصنيع الضوء )يف املنازل 

والشوارع واملسارح( واستغالله بأشكال متثيلية 
جديدة )التصوير الفوتوغرايف واألفالم والسحر 

والفوانيس واإلضاءة املرسحية(. يف فهرسة 
الرؤية اإلمرباطورية يف تعاملها مع الهند 

االستعامرية، يقّيم الكتاب ردود الرسام الهندي 
الشهري رايف فارما )1906-1848( للكشف عن 

مركزية الضوء يف تقنيات الرؤية، ليس فقط 
كتأثري أيديولوجي ولكن كوجود مادي.
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عدد الصفحات: 304 

النارش: مطبعة جامعة مانشسرت

الكاريكاتير الكاريكاتيررسامات  رسامات 
في القرن التاسع عشر

تحرير: جوانا ديفريوكس

يقدم رسامات الكاريكاتري يف القرن التاسع 
عرش يف تحليل معّمق ألربع عرشة امرأة 

رسامة يف أواخر القرن التاسع عرش وأوائل 
القرن العرشين. من امثال: جيميام بالكبرين 

وإليانور فري بويل وماريان نورث وأميليا 
فرانسيس هوارد جيبون وماري إلني إدواردز 
وإديث هيوم وأليس باربر ستيفنز وفلورنسا 
وأدياليد كالكستون وتتناول الفصول الرسوم 
التوضيحية ألولئك النساء يف مجاالت التاريخ 

الطبيعي والدوريات والكتب، باإلضافة إىل 
رسومهن الكاريكاتورية. باستخدام مناهج 

نقدية متنوعة، كام يسلط الكتاب الضوء عىل 
أعامل وحياة أولئك الرسامات املهامت اللوايت 

تحدين هيمنة الرسامني الكاريكاتري الذكور 
يف الثقافة املرئية واملطبوعة يف القرن التاسع 

عرش.

الغالف: ورق مقوى 
 ISBN: 978-1-5261-6169-7  :الرقم الدويل

عدد الصفحات: 344 
النارش: مطبعة جامعة مانشسرت

تتمتع بوجود وانتشار واسع يف إسبانيا وبلدان أمريكا الالتينية الناطقة باإلسبانية، قبل أن تتوقف عىل مدى أكرث من خمسة وعرشين عاًما ألسباب 
تنظيمية ومالية واختالفات بينية مع الرعاة، قبل أن تعود بأسم “جائزة الفاجوارا” أيًضا مجددآ يف العام 1998، لكن بقيمة مالية أكرب بكثري بلغت 
حوايل 175000 دوالر. كام توسعت رقعة األعامل املرشحة لها، لتشمل إسبانيا وبلدان أمريكا الالتينية )عدا الربازيل(، باإلضافة إىل الواليات املتحدة 

التي تضم ماليني الناطقني باإلسبانية. وأصبحت لها مكانة كبرية ومهمة بالنظر لجودة األعامل الفائزة بها.
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متحمًسا  رامًيا  أسرت  بول  كان 
معظم  ومثل  طفالً،  كان  عندما 
نشأ  جيله  من  األمريكيني  األوالد 
الستة  الرماة  بلعبة  يلعب  وهو 
الجانب  يف  البقر  رعاة  ويقلد 
كيف  أيًضا  يعرف  لكنه  الغريب. 
بفعل  العائالت  تُدمر  أن  ميكن 
املسلح:  العنف  أعامل  من  واحد 
النار وقتلت جده  أطلقت جدته 
عندما كان والده يبلغ من العمر 

ست سنوات فقط.
الخالف  من  الوقت  اآلن، يف هذا 
ال  الشديد،  القومي  والتجاذب 
األمريكيني  تقّسم  قضية  توجد 
بشأن  الجدل  من  أعمق  بشكل 
األسلحة، حيث يوجد حالًيا عدد 
السكان  عدد  يفوق  األسلحة  من 
كل  ويف  املتحدة،  الواليات  يف 
أمرييك  مائة  من  أكرث  يُقتل  يوم 
مائتان آخرون.  بالبنادق ويصاب 
هذه األرقام، بالنسبة ألسرت، كبرية 
جًدا، وكارثية جًدا، وغري متناسبة 
أخرى،  أماكن  يف  يحدث  ما  مع 
يتساءل  أن  املرء  عىل  يجب  لذا 
أمريكا  السبب. ملاذا تختلف  عن 

عن بقية البلدان! وملاذا نحن أكرث 
الدول عنًفا يف العامل الغريب؟

قرون من العنف
الحارق،  القصري  الكتاب  هذا  يف 
استخدام  من  قرونًا  أسرت  يتتبع 
وإساءة  للبنادق  أمريكا 
عصور  من  بدًءا   استخدامها، 
االستعامري  التاريخ  قبل  ما 
املسلح ضد  والرصاع  للجمهورية، 
واالستعباد  األصليني،  السكان 
القرسي للماليني، وعمليات إطالق 
عىل  تهيمن  التي  الجامعية  النار 
نرشات األخبار الحالية. إنه يفحص 
للسيطرة  املحارصة  املعسكرات 
العنف  ويؤطر  األسلحة،  عىل 
بالصحة  تتعلق  كقضية  بالبنادق 
تفاصيل  يف  ويحقق  العامة، 
حادثة مروعة واحدة،  مبا يف ذلك 
للمسدسات  الجناة  رشاء  سهولة 
من  واستخدمها  اآللية  والنبادق 
القتل  فعل  ومامرسة  رادع  دون 
القتلة  تحول  وعملية  بارد،  بدم 
مليئة  تراجيديا   وفق  أبطال،  إىل 
وثقتها  طاملا  التي  املؤملة  بالصور 

واألفالم  األمريكية  اإلعالم  وسائل 
املهجورة  املواقع  عن  الوثائقية 

لعمليات إطالق النار الجامعي.
الّدم”  حاّمم  “أّمة  كتاب  إن 
عمل  هو   Bloodbath Nation
استخدام  بشأن  يتزعزع  ال  صارم 
األسلحة الّناريّة يف أمريكا وتغول 
لها،  املصنعة  الرشكات  ووحشية 
يطرح سؤااًل حارًقا عن ماهية نوع 
املجتمع وطبيعة النزعة العدوانية 
من  الرشكات  تلك  تغذيها  التي 

أجل تحقيق األرباح.
العامل  يعتقد بول أسرت أن ربط 
أكرب  مجتمعية  بقضايا  الشخيص 
هو بشكل عام نهج جيد لتفحص 
التفسري  يعزز  ألنّه  الطاهرة، 
املطول بأن ثقافة السالح متجذرة 
وكيفية  االستيطاين  االستعامر  يف 
الواليات  باستقالل  ارتباطها 

املتحدة عن بريطانيا. 
من  العديد  تحليل  ظل  لقد 
)مصحوبة  النار  إطالق  حوادث 
مفرطًا  الجرمية(  ملرسح  بصور 
إىل حد ما، نظًرا للكم الهائل من 
أكرث  مفتونة  كنت  لقد  الحاالت. 

بني  أسرت  يربطها  التي  بالعالقة 
االفتقار إىل حركة عاملية حقيقية 
والرتكيز  املتحدة  الواليات  يف 
األسلحة  عىل  املضطرب  الفردي 
بنقص  يتعلق  ما  يشء  هناك  ـ 
الكثريين،  لدى  املتجذر  التضامن 
املشرتكة  املسؤولية  ممن يصمون 

عىل أنها ضعف يولّد الخوف.

حقائق وأكاذيب
ولعله من املثري لالهتامم أن أسرت 
التعلم  مثل  نفسها  الحجة  يقدم 
الرش..  وذاكرة  العرق  األملان:  من 
الخ، متجاهاًل أن الواليات املتحدة 
الجامعية  اإلبادة  عىل  تأسست 
العبودية  بسبب  غنية  وأصبحت 
)الحقائق التي رمبا ال يوجد خالف 
ما  العامل،  يف  مكان  أي  يف  عليها 
نفسها(  املتحدة  الواليات  يف  عدا 
األمرييك،  املجتمع  يُدمر  حيث 
تجعل  التأسيسية  األكاذيب  ألن 
الواضحة  األخرى  األكاذيب 
“األسلحة  مثل  أكاذيب  مقبولة، 
تحتاج  املشكلة”.  هي  ليست 
األّمة إىل تحميل نفسها املسؤولية، 

عرض: سيلني دي باس
ترجمة: سارة محمدي

“أّمة حاّمم الّدم” هو عنوان الكتاب الجديد للكاتب األمرييك بول أسرت 
والصادر يف كل من بريطانيا وأمريكا. يتناول هذا الكتاب املهم قرونًا من 
استخدام أمريكا لألسلحة النارية وإساءة استخدامها، من بداية استيطان 
ملاليني  القرسي  واالستعباد  األصليني،  السكان  املسلح ضد  والنزاع  القارة، 
األفارقة. إنّه اجرتار حميم ومذهل عن عنف السالح يف أمريكا من أحد 

أعظم الكّتاب الذين عىل قيد الحياة. بول أسرت.

أو ميكن لكل محتال برتقايل )نسبة 
إىل أنصار الرئيس السابق ترامب( 
وينتخب  واضًحا  هراًءا  يبتكر  أن 
مع  تسود.  املشاعر  ألن  رئيًسا، 
ذلك، حسب أسرت، مل تكن دوريات 
العبيد “الجستابو الجنويب” رشيرة 
بشكل رهيب، ولكنها مختلفة متاًما 

لجهة فهمها للعنف.

اإلرهاب األبيض
تتفق  كنا  إذا  مام  متأكدين  لسنا 
باستخدام  العنف  أن  يف  أسرت  مع 
تهديًدا  ميثل  النارية  األسلحة 
للصحة العامة؛ فبالنسبة للكثريين، 
باألمن  تتعلق  قضية  أنها  تبدو 
القومي، وغالًبا ما تتعلق باإلرهاب 
األبيض. األشخاص الذين يرتكبون 
عمليات إطالق نار جامعي ليسوا 
من املخالفني للصحة العامة، هؤالء 
الوسطى  الطبقة  من  األطفال 
إرهابيون  الغالب  يف  هم  البيضاء 
الحقيقة تبدو  محليون، وأن هذه 
فاضحة يف الواليات املتحدة وهي 

جوهر املشكلة. 
يبدو أن أسرت ليس لديه أي فكرة 
عن كيفية عالج املرض الذي يقتل 
رئاسة  منذ  املواطنني  من  املزيد 
هذا  أن  من  الرغم  عىل  ترامب. 
من  املزيد  يقدم  يزال  ال  الكتاب 
األسباب املثرية لقراءته واالستحواذ 
عىل اهتامم القرّاء. عىل الرغم من 
أن  يف  أفكر  نفيس  وجدت  أنّني 
الجدوى،  عديم  يكون  رمبا  النص 
لكّنني تراجعت، ألن األمر سيعني 

التخيل عن األمل. 
من  بعًضا  أوسرت  بول  كتب  لقد 
إنه  قرأتها،  التي  الكتب  أفضل 
يف  خبري  شك  وبدون  العقل  ذيك 
الكلامت. برصف النظر عن العديد 
من رواياته )رمبا كلها( ، فقد قرأت 
أيًضا بعًضا من رواياته غري الخيالية، 
التي كانت تقريًبا استبطانية وسري 
ذاتية إىل حد كبري. لكن هذا األمر 
إىل  انتباهه  يوجه  وهنا  مختلف، 
سمحت  ملاذا  ويتساءل  البنادق 

مكانًا  تصبح  بأن  لنفسها  أمريكا 
يتجاوز فيه عدد البنادق اململوكة 

عدد مواطنيها؟ 

الحظر والرغبة
الذًعا  وصًفا  أوسرت  بول  يعطينا 
املتحدة األمريكية  الواليات  لحالة 
عىل  املتزايد  املحرّي  واعتامدها 
البنادق. آراؤه منطقية ومبنية عىل 
بالتأكيد  محق  إنه  تاريخية.  أدلة 
الواليات  تخليص  محاولة  أن  يف 
املتحدة من جميع األسلحة النارية 
لن تنجح، علينا فقط أن ننظر إىل 
الكتب املحظورة لنعرف أنه عندما 
يتم حظر يشء ما، يصبح السعي 

إليه أكرث.
عن  النظر  وبغض  ذلك،  ومع 
األرقام املذهلة. فأن سقوط الكثري 
من  الكثري  وأزهاق  الضحايا،  من 
لقراءة  تجعل  أمور  كلها  األرواح، 

واقعية ومتلهفة.
للقلق  إثارة  أكرث  األمر  أصبح  لقد 
الفيديو  ومقاطع  الصور  بسبب 
األكرث شهرة،  املذابح  ملواقع بعض 
أو إطالق النار الجامعي كام يفضل 
من  الرغم  وعىل  تسميته.  البعض 
عدم وجود جثث، إاّل أّن التعليقات 
تروي قصتها )معظم هذه املواقع 
ال  أو  بالجرافات  اآلن  هدمها  تم 

تزال مغلقة منذ إطالق النار(.
ينظر أسرت أيًضا إىل الجناة، ويرشح 
حمل  يف  “الحق  وراء  التاريخ 
حداثة  األكرث  والتاريخ  السالح” 
الذي أدى إىل الحالة التي أصبحت 
فيها الواليات املتحدة اآلن ممزقة.

أمريكا  ملاذا  هو:  اآلن  والسؤال 
هو  آخر؟  مكان  أي  يف  وليس 
سؤال جيد. لكن قد يكون الجواب 
ميكن  ال  إذ  طويلة،  لفرتة  مؤجاًل 
لبيع  واملُعارض  املؤيد  للجانبني، 
األسلحة الّناريّة وحريَّة استخدامها، 
عىل  أي  اللغز،  حّل  عىل  االتفاق 
أم  البنادق  عىل  اللوم؟  يقع  من 
رشكات صناعة األسلحة املحلية أم 

األشخاص الذين يستخدمونها.

توصيات مؤتمر الناشرين العرب
الطريق الثقايف ـ وكاالت

اختتم مؤمتر النارشين العرب الرابع أعامله ىف العاصمة التونسية 
تحت عنوان )الكتاب والنرش ىف الوطن العرىب ـ الواقع واآلفاق(، 
وزارة  عن  ممثلون  فيها  شارك  التي  الحوارات  من  يومني  بعد 
الشؤون الثقافية التونسية، اتحاد النارشين العرب، اتحاد النارشين 
التونسيني، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )اإللكسو(، 
واتحادات النارشين العربية، ومسؤولو املكتبات الوطنية، ومديرو 

معارض الكتب العربية، واتحاد النارشين الدوليني.
يف  متثلت  النرش،  صناعة  بشأن  عدة  موضوعات  املؤمتر  وتناول 

املحاور التالية:
التزويد  وسياسات  العربية  املكتبات  النرش،  صناعة  مكونات 
الصوىت  والكتاب  والرقمى  الورقى  والتسويق  النرش  والفهرسة، 
امللكية  العرىب،  الكتاب  ىف  املضمون  أزمة  واملستقبل،  األبعاد 
الفكرية، الرسقات والقرصنة، واقع حركة النرش ىف املغرب العريب، 
املعارض العربية وأثرها ىف حركة النرش يف الوطن العريب، الوسائط 
اإلعالمية والكتاب، الرقابة ىف الوطن العرىب والقيود عىل أشكال 

التعبري الثقاىف وتأثريها عىل اإلبداع.
وخلص املؤمتر إىل التوصيات التالية:

للعام 1987  العرىب  الثقاىف  اإلنتاج  انتقال  تيسري  اتفاقية  تفعيل 
وإعفاء املواد التى تدخل ىف إنتاجه من الرسوم الجمركية، ومنحه 
أولوية النقل بني األقطار العربية، ومتتعه بتعريفات نقل مخفضة 
السلع  عىل  املفروضة  النقل  تعريفات  من   %25 عن  تزيد  ال 

األخرى.
العرىب طبقا  واملعرىف  الثقاىف  واإلنتاج  التعبري  كفالة حق حرية   
وتقنيات  املعرفة  عرص  ملتطلبات  ومجاراة  الدولية،  للمواثيق 

االتصال، ومتاشيا مع حرية التجارة العاملية.
 وضع برامج قومية لتشجيع وتحفيز القراءة لدى املواطن العرىب 

وخاصة األطفال.
التوسع ىف إنشاء املكتبات العامة والجامعية واملدرسية.

إسناد طباعة ونرش الكتاب املدرىس للنارشين العرب.
تخصيص حصص دراسية للمطالعة الحرة وجعلها ضمن أنشطة 

الطالب ىف التقويم.
 كفالة حرية النرش وأشكال التعبري للمبدعني مبا ال يتعارض مع 

التوازن املأمول بني حرية املبدع وصون الهوية.
إلغاء الرقابة عىل الكتب العلمية والتعليمية، مع االهتامم بثقافة 

الرقيب فيام عدا ذلك من املؤلفات.
تنمية الثقافة املجتمعية بأهمية حقوق امللكية الفكرية وتفعيلها.
 لتنفيذ الصارم للقوانني املعنية بحقوق امللكية الفكرية مع تبنى 
عقوبة مالية تتمثل ىف رد املتعدى ملثىل ما عاد عليه من منفعة 

من جراء التعدى، بخالف التعويضات املالية املناسبة.
 إنشاء إدارة لحامية امللكية الفكرية ومحاربة القرصنة، مهمتها 

فرض احرتام حقوق امللكية الفكرية ىف صناعة النرش.

““أّمة حّمام الّدمأّمة حّمام الّدم”” من بول أستر من بول أستر
اجترار مذهل عن عنف السالح في أمريكااجترار مذهل عن عنف السالح في أمريكا
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بابل “الملعونة” 
وتحالف المؤمنين..

محمد حّياوي

يف �ملعنىيف �ملعنى

مألوفية  عن  خروجاً  املعرض  هذا  ويعد 
عل  تحتوي  كانت  التي  السابقة  املعارض 
األجناس الفنية األخرى )النحت والخزف(، 
بيد أن وجود معارض تخصصية لألجناس 
املذكورة حال دون وجودها يف هذا املعرض 

وتم تخصصيه للرسم.
هذا  يبلغه  الذي  الجامعي  املعرض  إن 
العدد بالتأكيد سيكون متعدد االتجاهات 
والرؤى عىل مستوى التقنيات واألساليب 
املرجعيات  ضوء  يف  االشتغال  وطرائق 
املنجز  تحيط  التي  والثقافية  الجاملية 
العياين املتحقق، واستبعاد املضمون الواحد 
طبقاً لهذا التباين وزوايا النظر املتعددة ، 
فضالً عن استبعاد الواقعية ورسوم الطبيعة 
الحداثية  التجارب  الختبار  معرضاً  كونه 
وتنافسها ضمن هذا الحيز املكاين ومهمته 
االبداعي  الجوهر  لبيان  الداعية  الفنية 
املتضمن  االشتغال  حداثة  خالل  من 
أو  باملحلية  الخاصة  املضمونية  املتناوالت 
نحو  السعي  أو  مبجمله،  االنساين  الفضاء 
التجريد الخالص لبعض التجارب التبشريية 
املكرسة  التجارب  من  أو  الشباب  من 
اىل  البعض  ونزوع  العراقي،  الرسم  يف 
التجريب الدائم، مبا يعنيه هذا التجريب 
من املفارقة االسلوبية أو االتيان بالجديد 
املختلف لرفد النوع الفني بتجارب مضافة 
استطاع  ولهذا  التشكييل.  املشهد  اىل 
البرشي من رفد  الجنس  باختالف  البعض 

ذواتهم  لتمكني  حداثية  بأفق  املنجز  هذا 
مبجمل  املقرتنة  األسلوبية  تكريس  من 
التجربة أو الخطاب، أو تلك النظرة القامئة 
ليك  الدوام،  عىل  املتبدلة  املغايرة  عىل 
التجربة  جوهر  ميثل  منعرج  عند  تستقر 

وخصوصية االشتغال .
تصنيف  ميكن  التوصيفات  لهذه  وطبقاً 
ليس  انجازه،  تم  مبا  املشاركة  األعامل 
املعرض،  يف  املُشاركة  اللوحة  صعيد  عىل 
بل بكونها متثل تجربة قدمت عينة منها 
فأستطاع  قبل،  تقدميه من  تم  مبا  مقارنة 
حسني،  ابراهيم  الزبيدي،  )أياد  من  كل 
حسن  الزيدي،  تحسني  الشوك،  اميان 
درويش،  ستار  محمود،  خليف  ابراهيم، 
سعد الطايئ، سلامن عباس، صالح هادي، 
عاصم عبداألمري، عيل الطايئ، عامد عاشور، 
معراج فارس،  فاخر محمد، قاسم سبتي، 
مهدي(  وضاح  جزي،  وسام  عيل،  نبيل 
يف  للتحديث  داخلية  منافذ  ايجاد  من 

بنية العمل الفني من دون الخروج كثرياً عن 
السامت االسلوبية والتقنية وتوظيف الرمزية 
التي أدمن الفنانون عىل استخدامها، مبا يُغني 
التجربة وتكريس املبادي التي عملوا عليها يف 
انشائية العمل الفني، بيد إن االختالف يضحو 
الداخلية  االنتقاالت  ضوء  يف  وجلياً  واضحاً 
وتغيري مواقع الرمز والكتلة واللون، مبا مينحه 
مضموناً وفهامً آخر إزاء عملية التلقي. بينام 
حاول البعض االنقالب عىل تجاربهم من حيث 
االحتفاط  مع  الجديد  البرصي  النص  تشكل 
بالسمة األساسية للمفردة عىل أساس الرمز أو 
التصري  بعض األلوان، لكنها تفرتق من منهج 
واألسلوب املعتمد يف تشييد البنية األساسية، 
وبدا هذا جلياً يف أعامل )أسامة حسن، حيان 
عبدالجبار، حيدر فاخر، رائد عبداألمري، ستار 
لقامن، سالم جبار، صباح حمد، طه وهيب، 
مثنى  عبدالجبار،  كفاح  محمد،  الدين  عالء 
موفق  عمران،  ميك  الشمري،  محسن  طليع، 
قيم  إن  نجد  بسيطة  ومبالحقة  عبدالحميد(. 
فقط،  الشباب  تجارب  تكمن يف  التجريب ال 
بل هناك من التجارب املكرسة لبعض الفنانني 
مجمل  يف  الجاميل  حضورهم  رسخوا  الذي 
خطابهم البرصي، إال أن نوازع التجريب قامئة 
بالبحث عن طريق جديدة للجامل ومحاولتهم 
من  الدوام  عىل  املتلقي  توقعات  أفق  كرس 
حيث سبل االختالف املفارق بفعل املنعرجات 
)ستار  قدمه  فام  التجربة.  يف  الجديدة 
ميك  الشمري،  محسن  جبار،  سالم  لقامن، 
عمران، موفق عبدالحميد، حيان عبدالجبار( 
محاوالت  تقف  ومل  الخصوصية،  بهذه  تيش 
املغايرة والتجريب عىل السطح التصويري يف 
الرسومية العراقية عند هذا الحد، بل أن بعض 
الجنس  مستوى  عىل  انزياحاً  الفنانينأحدث 
من  يأيت  أن  وهيب(  )طه  فاستطاع  الفني، 
جنس التحت ليقدم تجربته الخاصة يف الرسم 
جنيس  بني  بالتساوق  االستمرار  واحتاملية 
)النحت والرسم( من خالل بحثه املستمر يف 
املوضوع والجوهر واملعالجة الفنية، مبا يخدم 
النوع اآلخر يف اصطفاء الشكل ومضمون البنية 

الكلية.
وعرب هذه االشتغاالت والتصنيف الذي قدمه 
اىل  الفنانني  بعض  اهتدى  السنوي  املعرض 
امنوذج مغاير يتقصده من أجل خلخلة آليات 
التلقي السائدة يف ضوء الصادم والجديد عىل 
عىل  أو  العراقي،  الرسومي  املشهد  صعيد 
صعيد التجربة الشخصية التي ميكن أن تستقر 
والتحوالت  األفكار  جميع  استوعبت  ما  إذا 
تلك  آخر  جانب  ومن  الفنان،  ينشدها  التي 
التعديالت الضمنية التي أجراها البعض عىل 
تجاربهم مبا يخدم التنوع الخصائيص ويفيض 
أن  الرسم، كام  اجناسية  نوعية يف  اضافة  إىل 
مناسبة املعرض دعوة للتأمل وإنضاج الرؤية 

استعداًدا لألعامل املستقبلية.  

جواد الزيدي

أقامت جمعية التشكيليني العراقيني معرضها السنوي الذي خصص هذا العام 
لحقل الرسم، وتم افتتاحه يوم السبت 21 كانون الثاين بحضور رسمي وفني 
كبريين، وقد شارك أكرث من )70( سبعني فناناً من مدن الوطن املختلفة بأعاملهم 
التي ُعرضت ألول مرة متاشياً مع التقاليد الفنية التي تفرتض حداثة اإلنجاز، فضالً 

عن اشرتاطات أخرى فنية تخص الحجم واألثر القيمي.

معرض الرسم السنوي

نوافذ جديدة للتحديث

نرشنا  الذي  خطابها  يف  سونتاج،  سوزان  تقول 
بوش  جورج  أن  السابق،  العدد  يف  له  ترجمة 
عندما كان مرشًحا للرئاسة يف العام 2000، طلب 
منه  أحد الصحفيني، كمرشح رئايس ـ آنذاك ـ 
تسمية “فيلسوفه املفضل”، فكان جواب بوش 
ببساطة أنّه “يسوع املسيح”، وهي اإلجابة التي 
من شأنها أن تجعل أي مرشح ملنصب رفيع من 
أضحوكة  أورويب،  بلد  أي  يف  وسطي  حزب  أي 
ليفهم  بوش  يكن  مل  طبًعا  سخرية.  ومحّط 
وقتها أنه يعني يف حال فوزه باإلنتخابات، فإن 
باملبادئ  ملزمة  بأنها  بالفعل  ستشعر  إدارته 
)ع(،  املسيح  السيِّد  بها  جاء  التي  واألخالقيات 
ومحاولة  املسيحيني  ومنافقة  املراءاة  أراد  إمنا 
إلهية  برسالة  املكلف  ـ  املؤمن  مبظهر  الظهور 
تتلخص بتدمري صدام حسني وتدمري العراق معه، 
استلهاًما لقصة دمار بابل كام وردت يف التوراة  
)الحظ أن فيلم “بابل” الجديد الذي يحيك قصة 
صناعة السينامئية األمريكية وفسادها وانتشار 
من  انطالًقا  “بابل”  ُسمي  قد  فيها،  املوبقات 
هذه الرؤية أيًضا( ـ وهي نظرية َرّوج لها وما 
واإلدارات  املشينة  إدارته  أفراد  الكثري من  زال، 
التي أعقبتها. ولعل بوش مل يكن األّول املكلف 
قبله  كان  فقد  العراق،  لتدمري  إلهي  بتفويض 
عىل  أطلق  عندما  كذلك،  نفسه  حسني  صدام 
أبناؤه  وشن  املؤمن”،  الله  “عبد  لقب  نفسه 
املواخري  يف  العامالت  عىل  وتقتيل  ذبح  حملة 

والّتجار.
وأفراد  بوش  قابل  فقد  أخوة،  املؤمنني  ان  ومبا 
بدورهم،  املحليني  املؤمنني  الرتحاب من  إدارته 
رامسفيلد  دفاعه  وزير  أهدى  أحدهم  أن  بل 
رمزًا دينًيا مقدًسا لدى العراقيني جميًعا، ولسان 
الزنا الكفرة  حاله يقول: لنفعل األفاعيل بأبناء 
لنا  األمر  يستقيم  أن  يريدون  ال  الذين  هؤالء 

نحن املؤمنون.
لقد رأينا ـ نحن العراقيني ـ تقوى الرئيس بوش 
وإميانه الشديد بيسوع، عىل الطبيعة يف الواقع، 
سمحة  ـ  مجموعة  معه،  أحرض  عندما  السّيام 
لهم  الذين  املؤمنني  العراقيني  الساسة  من  ـ 
بفكيهم  لُيطبقوا  أيًضا.  املفضلون(  )فالسفتهم 

املفرتسني عىل وطننا وميزقوه إربًا.
هؤالء  زال  ما  حًقا  هل  يسأل،  سائل  ولعل 
بابل  عن  التوراة  يف  جاء  مبا  يؤمنون  الحمقى 

)امللعونة( ورضورة تدمريها؟
الجواب نعم بالتأكيد، والدليل أن صّناع الفيلم 
يف  السيناميئ  اإلنتاج  رشكات  فساد  عن  السيئ 
يف  “بابل”،  أسم  عليه  أطلقوا  أنجيلس،  لوس 
مثل  ملعونة  ـ  هوليوود  بأّن  لإليحاء  محاولة 
البعض  الدمار، ولعل أساليب  ـ وتستحق  بابل 
يف تدمريها ال تنحرص مبجرد فيلم، بل تتجاوزه 
إىل نرش حرشة الدوباس لتقطيع رؤوس النخيل 
األسامك،  عىل  للقضاء  اإلنهار  يف  السم  ونفث 
وإفساد مفاقس البيض وتفكيك املصانع وبيعها 
تزوير  آخًرا،  وليس  وأخريًا  الخردة،  أسواق  يف 
الدينار يف بلدان الجوار، والقضاء عىل ما تبقى 

من االقتصاد العراقي. 
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ميك عمرانمن أعامل أياد الزبيدي

طه وهّيب

سالم جبار خليف محمود
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