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يلقي عباس نظرة قلقة عىل األفق. لقد انتهى اليوم تقريًبا وليس هناك 
ما يشري إىل عودة قريبة لجاموسه. إنه يعرف متى ال تعود حيواناته، بعد 
التجوال املضني بحًثا عن املاء النادر يف هذا الجزء من الهور. البد أنّها 
ماتت. لقد فقد عّباس بالفعل خمسة من قطيع جواميسه املكون من 
عرشين جاموًسا، بعد أن أضعفها الجوع ومزقت املياه املالحة أحشاءها.

إنّه ينطلق خمس مرات يومًيا يف قاربه الصغري عرب األهوار، ليمأل عبوات 

بالستيكية باملياه من بركة متبقية شبه آسنه، ويعود بها إىل حيواناته.
لقد نشأ عباس يف األهوار، وترىب وسط املشاحيف والجاموس والشّبوط 

والخنازير الربيَّة. “ال يشء يضاهي جفاف هذا العام!”
مثة جاموس برزت أضالعه من تحت جلده، يديل بلسانه من فرط العطش، 

بينام يقف عصفور صغري رمادي اللون عىل رأسه، بالتحديد بني قرنيه!

                      الجفاف في العراق.. محاكاة خيالية للوقائع

مزق المياه المالحة أحشاء الجواميس
ُ
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فريق استشاري لمشروع 
طريق الحج “درب زبيدة”
الطريق الثقايف ـ خاص من حاكم الشمري 

بني  التفاهم  مذكرة  تفعيل  مساعي  ضمن 
مجال  يف  السعودية  العربية  واململكة  العراق 
استشاري دويل متخصص  الثقافة، وصل فريق 
لتقيم الدعم للفريق العراقي يف مجايل املسح 
وإعداد خطة االدارة للمرشوع لخاص بـ “درب 
زبيدة”. وتكون الفريق من مجموعتني، األوىل 
ملناقشة  جريالد  جيسيكا  الدكتورة  بقيادة 
والثانية  العراقي،  الجانب  يف  امليداين  املسح 
خطة  ملناقشة  ريكا  سيمونه  الدكتورة  بقيادة 
اإلدارة العاّمة للمرشوع. وتضمن العمل زيارة 
املحطات العراقية األربع املرشحة، باإلضافة إىل 
امليدانية  اإلجراءات  الرحبة، والطالع عىل  خان 
وتقييم آلية املسح للفريق العراقي، إضافة إىل 
النقاش وتبادل الرؤى بشأن فقرات خطة إدارة 
املرشوع وتسجيل املالحظات الفنية وامليدانية.

المتحف الوطني يفتح أبوابه المتحف الوطني يفتح أبوابه 
ا في نهاية األسبوع

ً
ا في نهاية األسبوعمجان
ً
مجان

الطريق الثقايف ـ خاص
تدّفق عرشات الزوار الشهر املايض إىل املتحف 
أبوابه مجانا، يف  فتح  الذي  بغداد،  العراقي يف 
أيّام محددة، ليشاهدوا الثريان املجّنحة املهيبة 
من  أكرث  إىل  تعود  التي  اآلشورية  واملنحوتات 

2700 عام.
العام  يف  تأسس  الذي  بغداد  متحف  وشهد 
1926 لريوي قصة 7 آالف عام من تاريخ بالد 
عىل  اإلغالق  من  عّدة  فرتات  النهرين،  بني  ما 
العنف  وأحداث  السياسية  التقلبات  خلفية 

التي مرّت بها البالد.
خلفية  عىل  اإلغالق  من  سنوات  ثالث  وبعد 
تظاهرات العام 2019 ثّم جائحة كوفيد، أعاد 
املتحف فتح أبوابه يف آذار/مارس 2022، لكن 
ومن  الخميس  إىل  األحد  من  محدودة،  أليّام 
ظهراً  الواحدة  وحتى  صباحاً  التاسعة  الساعة 

وبشكل مجاين.
ليث  والرتاث  لآلثار  العامة  الهيئة  رئيس  وقال 
“أن  برس  فرانس  لوكالة  املتحف  من  مجيد، 
املتحف سيفتح أبوابه نهاية األسبوع للعائالت 
من  مجانية.  بصورة  العراق  وضيوف  العراقية 

التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساًء”.

وبالتايل، فإن ما ييل هو مقدمة موجزة للغاية 
الرتكيز  مع  البالد،  تاريخ  يف  األحداث  ألهم 
بشكل خاص عىل األدب اإلفريقي وميكننا أن 
الذي ريس  العام  وهو   ،1652 العام  يف  نبدأ 
فيه جان فان ريبيك بسفينته يف رأس الرجاء 
الهند  رشكة  من  رجاله  مع  وأنشأ  الصالح، 
واملراكز  أوروبا  بني  للسفن  ميناًءا  الرشقية، 
التجارية اآلسيوية، يف محاولة القحام النمط 
الغريب عىل الحياة البدائية الوادعة يف جنوب 
إفريقيا، حيث كان األدب عىل الخصوص، أدبًا 

شفاهًيا جمياًل ومثريًا لإلعجاب.

كانت القصص عادة ذات طابع 
أسطوري، تتخللها شخصيات 

وحيوانات رائعة. ويمكن العثور 
على الزخارف القديمة من هذا 

األدب الشفاهي اليوم في 
الرواية المكتوبة إللياس نيل 

وأبراهام دي فريس 

إىل  األوائل  العبيد  وصل   1658 العام  يف 
من  ونساء  رجال  أُجرب  أن  بعد  تاون.  كيب 
ودول  وإندونيسيا  ومدغشقر  الهند  جزر 
إفريقية أخرى عىل العمل لصالح الهولنديني. 

وبطريقة مؤملة للغاية، تطورت منطقة رأس 
فيها  تنصهر  بوتقة  باعتباره  الصالح  الرجاء 
والربتغالية  واملاليزية  الهولندية  الثقافات 
ألكرث  مهيمنني  الهولنديون  كان  والفرنسية. 
الربيطانيون جزًءا  احتل  عام، حتى  من 100 
كبريًا من كيب تاون يف العام 1795. ومل يكن 
املنطقة؛  بتلك  البدء  يف  مهتمني  الربيطانيون 
أسايس  بشكل  اسرتاتيجية  خطوة  كانت  إمنا 
للتغلب عىل الفرنسيني، الذين هددوا بوضع 

أيديهم عىل أهم املستعمرات الهولندية.
لكن باستغاللهم األرايض الزراعية يف جنوب 
منافسني رشسني  الربيطانيون  أصبح  إفريقيا، 
قيام  إىل  أدى  مام  الهولنديني،  “البوير”  لـ 
البوير  غادر   :1836 العام  يف  الكربى  الرحلة 
التي  بعرباتهم  شاماًل  وانتقلوا  الساحل 
دخلوا  تلك،  رحلتهم  وأثناء  الثريان.  تجرها 
األصليني  املواطنني  مع  عنيفة  رصاعات  يف 
ُسمي  ما  الرصاعات  تلك  وأبرز  األفارقة.  من 
بـ “معركة نهر الّدم” ضد جيش الزولو. التي 
انترص فيها البوير وسيطروا عىل أراض واسعة 
مغتصبة، رسعان ما اكتشفوا أنّها غنية باملاس 
إىل  بالربيطانيني  دفع  الذي  األمر  والذهب، 
حروب  اندالع  إىل  أدى  مام  شاماًل،  اتباعهم 
البوير األوىل يف األعوام 1881 1884 والثانية 
1899 - 1902 عىل التوايل. ومل يستطع البوير 

العنيدة  الربيطانيني، لكن مقاومتهم  مقاومة 
باالحرتام.  كان يحظى  املستضعف  وموقفهم 
يف  البوير  حروب  ساهمت  الطريقة،  بهذه 
البيضاء،  األفريقية  القومية  أسطورة  صنع 
الخاّصة عىل األدب يف  التي هيمنت هويّتها 
جاكوب  مثل  مؤلف  يكتب  إذ  الوقت.  ذلك 
املساكني(،  )البيض  عن  واقعية  قصًصا  لوب 

مثل “عمي هانيس األسود”  1913.

في أوائل القرن العشرين، كان 
ُينظر إلى الكتابة باللغة األفريقية 

على أنها عمل مقاومة في حد 
ذاته، ألن رجل األدب تمرد على 
اللغتين اإلنكليزية والهولندية 

األكثر هيمنة.

ومن بني املؤلفني املهمني الذين كتبوا باللغتني 
الذي  سيلريز،  يوجني  والهولندية،  األفريقية 
كان شخصية مثرية لالهتامم، إذ درس القانون 
مغناطيسًيا  ومنوًما  طبيًبا  وكان  لندن،  يف 
متفجرات  بتهريب  )قام  ذاته،  بحد  ومعجزة 
إىل  فباإلضافة  الحرب(،  أثناء  البوير  إىل 
عن  فيزيائية  كتًبا  ألف  والقصص،  القصائد 
كتابه  يحظى  البابون.  وقرود  األبيض  النمل 

كيف سيبدو العامل من دون الرأساملية؟ وكيف ننتقل من هنا إىل هناك؟ حسب 
نظرية الكاتب األمرييك اليساري إريك أولني رايت، حتى وقت قريب، كان عدد 
الواليات املتحدة واململكة املتحدة مهتمني مبناقشة  قليل جًدا من األشخاص يف 
مثل هذه األسئلة. كانت الحركات االشرتاكية يف حالة تراجع عميق. وبدت إمكانية 

نظرية إيرك أولين نظرية إيرك أولين 
رايت عن الرأسماليةرايت عن الرأسمالية

عرض ميدالية جائزة 
نوبل نادرة للبيع

الطريق الثقايف ـ خاص
الفنية  للتحف  سوثيبز  مزاد  يف  ُعرضت 
جائزة  ميدالية  لندن،  النادرة يف  واألعامل 
الغنت  البلجييك  بالكاتب  الخاصة  نوبل 
يف  عليها  حصل  التي  ميرتلينك  موريس 
البلجييك  الكاتب  وهو   ،1911 العام 
نوبل  جائزة  عىل  حصل  الذي  الوحيد 
والشهادة  امليدالية  املزاد  وعرض  لآلداب. 
عرب  لليع  بها  الخاصة  املرموقة  التكرميية 
مل  املزاد،  ملصادر  وفًقا  اإلنرتنت.  شبكة 
امليدالية  باقتناء  راغب  مشرت  أي  يتقدم 
النادرة التي ُعرضت بسعر ابتدايئ هو 90 

ألف يورو. 
قرياط   23 من  املصنوعة  امليدالية  وتحمل 
نوبل،  أللفريد  صورة  وجهها  عىل  ذهب، 
تجسيد  ظهرها  وعىل  الجائزة.  مؤسس 
ويكتب  غار  شجرة  تحت  يجلس  لشاعر 
عىل  اإللهام  آلهة  له  تعزف  بينام  شعًرا، 
الشهادة  ُحفظت  بينام  يونانية.  قيثارة 
بالزخارف  مزين  أزرق  مبجلد  التقديرية 
مبوريس  الخاّصة  التقدير  عبارات  وتحمل 

ميرتلنك وشعره.

صب “العناق” لتكريم  زعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كنغ وأرملته
َ

ن
الطريق الثقايف ـ وكاالت

ُأزيح الستار يف مدينة بوسطن األمريكية عن نصب تذكاري جديد، ألحياء ذكرى زعيم الحقوق املدنية مارتن لوثر كنغ وأرملته كوريتا سكوت 

كينك، يحمل عنوان “العناق”، ويرمز إىل عناق الزوجني بعد إعالن فوز كنغ بجائزة نوبل للسالم يف العام 1964. النصب الضخم املصنوع من ماّدة 

االربونز من تصميم الفنان هانك ويليس توماس، ويبلغ وزنه 19 طناً، وارتفاعه سبعة أمتاًر، ويتألف من 609 قطع مّتصلة ببعضها، بحسب النحات. 

ويقع النصب يف ساحة الحريَّة يف أقدم حديقة يف البالد، وهي الحديقة التي سبق أن كرّمت 69 من قادة الحقوق املدنية املحليني يف الستينيات. 

املختلف، انطالقاً من وجود منحوتات كثرية ترمز إىل الحرب”. وقال هانك توماس للصحفيني، أن النصب يجسد رسالة حب، ويكّرر رسالة كنغ املتمّثلة يف الالعنف والتكافل املجتمعي. وتأيت أهمية هذا العمل 

جائزة “بريتزكر” 2023 للمصمم المعماري البريطاني ديفيد شيبرفيلد
الطريق الثقايف ـ خاص

إىل  دوالر،   100،000 املالية  قيمتها  وتبلغ  املعامريني،  للمصممني  مخصصة  جائزة  أرفع  وهي  بريتزكر،  جائزة  منحت 
املعامري الربيطاين ديفيد تشيربفيلد )69 عاَما(. بعد أن اشادت لجنة التحكيم بـ “تصاميمه العرصية الخالدة واحرتامها 
للتاريخ والثقافة. والتزامه تّجاه املجتمع والبيئة وإنجازاته يف تصميم املباين التي تَُعد خفّية لكّن قوية، وبسيطة لكّن 
أنيقة”. عمل تشيربفيلد يف البداية مع مصممني ومهندسني معامريني مشهورين، من امثال، نورمان فوسرت وريتشارد 
رودجرز، قبل أن يؤسس االستوديو الخاص به. لينجز أكرث من 100 مرشوع كبريًا يف أوروبا وآسيا والواليات املتحدة 
واملكسيك. من ضمنها مبنى الرواق املعارص يف جزيرة املتاحف بربلني، الذي يُعد األشهر من بني أعامله. كذلك مبنى  
BBC يف غالسكو يف اسكتلندا، ومتحف النحاتة باربرا هيبوورث يف ويكفيلد يف إنكلرتا، وأعامل تجديد املتحف الوطني 

يف أثينا. باإلضافة إىل عرشات املشاريع الثقافية املبتكرة  والفنادق واألبراج السكنية العمالقة يف مدن أوروبية عّدة.

وجود عامل بدون رأساملية منافية للعقل. لكن يف السنوات األخرية، بدأ هذا االحتامل يبدو أقل غرابة. بعد أن أعاد الزخم اليساري الجديد يف 
الواليات املتحدة وبريطانيا، واملدفوع باالضطرابات الشعبية وحمالت سياسيني مثل بريين ساندرز وجريميي كوربني، تداول األفكار االشرتاكية. 
استطالع بعد استطالع يظهر الشعبية املتزايدة لإلشرتاكية. لقد جسد إيرك أولني رايت، أحد أشهر املفكرين املاركسيني املعارصين وأكرثهم 
شعبية يف أمريكا، نظريته هذه يف كتابه الجديد “كيف تكون مناهضاً للرأساملية يف القرن الحادي والعرشين”.   )عرض للكتاب يف صفحة 22(

“روح تلك النملة” 1934، تاريًخا مثريًا للجدل 
رُسقت  مخطوطته  إن  يقال  الصدد:  هذا  يف 
البلجييك  الكاتب  ميرتلينك،  موريس  قبل  من 
اآلن  حتى  نوبل  جائزة  عىل  الحائز  الوحيد 

)ننرش خربًا عنه يف مكان آخر من الصفحة(. 
الحزب  استوىل  الثانية،  العاملية  الحرب  بعد 
تكون  قد  ما  لتبدأ  السلطة،  عىل  األفريقاين 
أحلك فرتة يف تاريخ البالد، إذ نتج عن برنامج 
الفصل العنرصي الخاص بهذا الحزب، من بني 
أمور أخرى ، حظر الزواج بني البيض والسود، 
 Net vir“ عليها  مكتوب  الفتات  ووضع 
باللغة  للبيض  فقط  تعني  )عبارة   ”blankes
والقطارات  املحطات  يف  املحلية(  اإلفريقية 
ومقاعد  واملكتبات  واملصاعد  والحافالت 
املنتزهات، وأبدت املنظامت املناهضة للفصل 
  ANC العنرصي، مثل املؤمتر الوطني األفريقي
املقاومة، التي استمرت لعقود طويلة وشهدت 
الذي   ،1990 العام  حتى  التضحيات.  آالف 
هدأ  حيث  مانديال،  نيلسون  فيه رساح  أُطلق 
القمع نسبًيا وأُعلن عن إنهاء الفصل العنرصي 
أّول  أجريت  ثم   ،1994 العام  يف  رسمًيا 
نتجت عن  انتخابات دميقراطية غري عنرصية، 
اإلفريقي،  الوطني  املؤمتر  لحزب  مدو  انتصار 
ونُصب نيلسون مانديال رئيًسا لجنوب إفريقيا. 
لكن االستعامر والعنرصية تركا ندوبا عميقة يف 

اليوم البطالة والفقر  بلد ال يزال يكافح حتى 
والعنف والجرمية.

لغة العار
وبالنسبة للكثري من سكان جنوب إفريقيا، تعد 
لغة  املستعمر،  بها  جاء  التي  اإلفريقية  اللغة 
يصعب  التي  العار  ووصمة  العنرصي،  الفصل 
التغلب عليها. لكن هذا مل مينع  األفارقة  عىل 
مجموعة كبرية من الكّتاب التأليف بواسطتها، 
وبرينت  برينك  وأندريه  لريو،  إتيان  السّيام 
العنرصي.  التمييز  شجبوا  الذين  بريتينباخ، 
الروايات  من  تُحىص  ال  أعداد  نرُشت  كام 
تناولت موضوعة   التي  الشعرية  واملجموعات 
والتي  اإلنكليزية،  باللغة  العنرصي  الفصل 
يُنظر إليها عىل أنها أكرث حداثة. ويتميز أدب 
نادين  نوبل  بجائزة  الفائزة  إفريقية  الجنوب 
غوردامير، بشكل خاص، بالنقد االجتامعي. عىل 
سبيل املثال رواياتها “الرقيب البيئي”  1974، 
و“ابنة برغر” 1979، التي كُتبت بواقعية وهي 
تسلط الضوء عىل تناقضات البالد. بينام اعتمد 
الحائز اآلخر عىل جائزة نوبل، ج. كوتزه، أكرث 
إفريقيا،  لجنوب  املعقد  التاريخ  مرة،  من 
املثال  سبيل  عىل  ألعامله،  انطالق  كنقطة 

روايته األشهر“يف قلب البالد” 1974،
وباإلضافة إىل نادين غوردامير، يوجد يف جنوب 

الرائدات  الكاتبات  من  العديد  أيًضا  إفريقيا 
بل  العرقية فحسب،  القضايا  يتناولن  الاليت ال 
يكتنب أيًضا عن مكانة املرأة يف جنوب إفريقيا، 
أساس  عىل  والتمييز  والسياسة  الجنس  وعن 
إيبريز،  إليزابيث  مثل،  ذلك.  إىل  وما  الجنس، 
بوتا،  وليان   ، جوسني  وجني   ، كروج  وأنتجي 

وماريت فان دير فيفر، وريانا شيربز.

اتفاقية جلني إيجلز
لجنوب  الوطني  الحزب  فاز   ،1945 العام  يف 
باالنتخابات، ومل يستغرق وقًتا طويالً  إفريقيا 
الفصل  القامئة عىل  بتنفيذ سياساته  بدأ  حتى 
والرعاية  التعليم  يف  اُعتمد  الذي  العنرصي، 
من  العديد  عن  فضال  العام،  والنقل  الطبية 
الخدمات العامة األخرى. كانت هذه العوامل 
واستهجان  الرد  عىل  وتحفزهم  السود  تستفز 
تلك القوانني الجائرة. وعىل الصعيد الدويل، مل 
يحظ نظام الفصل العنرصي بدعم أو اعرتاف 
أخذت  واالحتجاجات  الرصعات  لكن  يذكر، 
بالتفاقم، ونتجت عنها أعامل عنف كبرية، مبا 
يف ذلك أحداث ما ُسمي مبذبحة شاربفيل، يف 
21 آذار/ مارس 1960 التي راح ضحيتها أكرث 
فتحت  أن  بعد  السود،  من  شخص   180 من 
لقد  املتظاهرين.  مئات  عىل  النار  الرشطة 
عىل  الضوء  املدنية  االضطرابات  تلك  سلطت 
جرائم الفصل العنرصي عىل نطاق عاملي، األمر 
الذي مهد الطريق لتوقيع ما ُسمي بـ “اتفاقية 
جلني إيجلز” يف العام 1977، التي نصت عىل 
تحتضن  الكومنولث  يف  األعضاء  “الدول  أن 
شعوبًا من أعراق مختلفة، ولغات ومعتقدات 
الوثيقة،  هذه  تعد  إليه،  واستناًدا  متعددة، 
كمرض خطري ورش  والتمييز،  العنرصي  التحيز 
هذه  عىل  املوقعون  األعضاء  ويلتزم  مطلق. 
الكرامة  لتعزيز  جهودهم  ببذل  االتفاقية، 

اإلنسانية يف كل مكان”. 
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عيد الخليقة )البرونايا(عيد الخليقة )البرونايا(
تحتفل الطائفة املندائية يف العراق والعامل يف مثل 
هذا الوقت من كل عام بعيد الخليقة او الربونايا، 
مُتارس  التي  البيض  الخمسة  األيّام  والذي يعني 
فيها طقوس التعميد ومراسم االحتفاالت الدينية 
عىل ضفاف األنهار؛ اذ يشكل التعميد يف املاء ركًنا 
أساسيا يف من أركان الديانة املندائية، كونه يرمز 
للحياة. ومتثل األيّام الخمسة، التي تستمر لغاية 
21 آذار/ مارس، يف املنظور املندايئ يوًما واحًدا 

متصاًل ال ميكن التفريق فيه بني الليل والنهار.
ويعود أصل الديانة املندائية إىل أقدم الديانات 
وهي  السنني،  آالف  منذ  التوحيدية  والرشائع 

إحدى الديانات اإلبراهيمية.
أربعة  واحًدا من  )الربونايا(  الخليقة  عيد  ويُعّد 
أعياد مندائية سنوية هي العيد الكبري “دهواربا”، 
وعيد  دميانه”،  “الدهفة  الذهبي  التعميد  ويوم 

اإلزدهار “الدهفة حنينا”.

منطمنط

ساهمت حروب البوير في صنع أسطورة القومية األفريقية 
البيضاء، التي هيمنت هوّيتها الخاّصة على األدب في ذلك الوقت

األدب وحروب 
البوير في إفريقيا  

لغة الماضي االستعماريلغة الماضي االستعماري

 
إعداد: الطريق الثقايف

من كيب تاون إىل ديربان، ومن جوردامير إىل شولتز، نسعى ملعرفة املشهد األديب 
يف جنوب إفريقيا، تلك الجّنة شبه اإلستوائية ذات الشواطئ البيض اللؤلؤية، 
واملناظر الطبيعية ملزارع العنب الشاسعة ورحالت السفاري املليئة باملغامرات، 
ولكن أيًضا املليئة بارتفاع معدالت البطالة والفقر والفصل العنرصي والقمع. 
ذلك املايض املعقد والحافل باألحداث، ال ميكن تلخيصه ببساطة يف بضع فقرات.  

لوحة تجسد معركة “نهر الّدم” الطاحنة بني البوير وقبائل الزولو

ج. كوتزه                     نادين غوردامير
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كتاب  املرشوع  هذا  انجازات  وآخر 
الواحد  القرن  يف  الحبكة  “شعرية 
لرباين  الجامح”  الرسد  تنظري  والعرشين: 
ريتشاردسون والصادر عن جامعة اوهايو 
النظرية  كتب  سلسلة  ضمن   ،2019
جيمس  يحررها  التي  الرسدي  والتفسري 
بريام.  وكاترا  رابينوفيتش  ج.  وبيرت  فيالن 
وميزة هذا الكتاب هي كونه يصب، مع 
سائر كتب ريتشاردسون، يف موضوعة علم 
الرسد ما بعد الكالسييك عامة، ويف تحبيك 

إىل  وبالعودة  الطبيعي خاصة.  الرسد غري 
صورة  ستعطي  ريشاردسون،  مؤلفات 
ملرشوعه يف الرسد غري الطبيعي وما قدم 
كشفه يف  وما  ورؤى  تصورات  من  خالله 
طبيعية(  غري  )أصوات  كتاب  ومنها  كتبه 
من مفاهيم وتحليالت ألعامل رسدية غري 

محتملة الحدوث أو مستحيلة. 
كتابه  يف  الحبكة  عىل  تركيزه  يوحي  وقد 
حضورها  البنيوية  للمنهجية  أن  الجديد 
ذلك يشء  ويف  ريتشاردسون  تنظريات  يف 

نقض  باتجاه  ولكن  حد  إىل  الصحة  من 
املصطلحات البنيوية املعروفة واستبدالها 
يف  البحث  ذلك  ومن  غريها.  بتصورات 
فابيوال  الحكايئ  املنت  مفهوم  ديناميات 
ذلك  وعالقة  واملحاكاة  الحكايئ  واملبنى 
التمثيل  إطار  ويف  وتتابعا  تعاقبا  بالزمان 
عىل الرسد غري الطبيعي ومتثيالته املنضوية 
التي  الحداثة  بعد  ما  وروايات  يف قصص 
تتخذ من التجريب أداة يف ابتكار طرائق 
الواقع املوضوعي  التعامل مع  جديدة يف 
سواء من ناحية الشخصيات أو األزمنة أو 
بناء األحداث وموقع السارد إىل غري ذلك 
من النواحي التي هي معروفة يف النظرية 

الرسدية. 
ويعطي ريشاردسون يف كتابه هذا أهمية 
مركزية للبنية الرسدية من ناحية تسلسل 
األحداث من دون تحبيك، فتكون شعرية 
خارج  الرسدي  البناء  فاعلية  هي  الحبكة 
كبدايات  األرسطي  االحتامل  مواضعات 
فواعل  وبوجود  وخواتيم  وتوسطات 

يبدو  وقد  الرسد.  عىل  قادرة  غري  رسدية 
الرسديات  إىل  بالقياس  جديدا  هذا 
أحداثها  تحبيك  يف  تعتمد  التي  الحديثة 
عودة  أن  بيد  املعهودة  السياقات  عىل 
ستكشف  والدراما  الرواية  تاريخ  إىل 
الرسد  مظاهر  من  مظهر  الالتحبيك  ان 
املؤلف  برأي  اإلغريق  إىل  املمتد  القديم 
واليوم   . برأينا  جلجامش  ملحمة  واىل 
جديد  انه  الرسديات  يف  للباحثني  يبدو 
ما  الرسد  اسرتاتيجيات  من  كإسرتاتيجية 

بعد الكالسييك.
وما يريده ريتشاردسون من وراء دراسة 
النظرية  مجاالت  توسيع  هو  الالتحبيك 
الرسدية وإكامل نواقصها مبا رصنا نشهده 
التي  والقصص  الروايات  يف  وفرة  من 
النظرية  هذه  مفاهيم  نطاق  عن  تخرج 
االندراج يف صيغة من  فتبدو عصية عىل 

صيغها. 

مناظرات ومقاربات
مقاربات  يف  الدخول  يعني  ما  وهو 
ومناظرات مع منظرين اهتموا مبوضوعة 
وتزفيتان  بروكس  بيرت  مثل  التحبيك 
تقديم  نفسه  الوقت  ويف  تودوروف 
من  الطبيعي  غري  الرسد  حول  طروحات 
وروب  بيكيت  بأعامل  التمثيل  خالل 
أسئلة  من  تثريه  ملا  كاستلو  وأنا  غرييه 
الرسدي  البناء  تنظيم  بطريقة  تتعلق 

وزمانيته كمداخل وتحوالت ونهايات. 
وعنوانها  الكتاب  مقدمة  وسنتناول 
واملحاكاة  الرسدية  املحاكاة  )دينامية 
املؤلف مساعي  استعرض  املضادة( وفيها 
القرن  خمسينيات  منذ  الرسد  منظري 
املايض حتى اليوم يف فهم ميكانيزما دور 
زال  ما  ذلك  ومع  القصة  بناء  يف  املؤلف 
هذا املوضوع األكرث إثارة يف تاريخ األدب 
لوجود مسائل تتعلق باملؤلف تحتاج إىل 
النقدي يف إعادة تحديد  النظر  مزيد من 
معايري فهم الواقع املوضوعي. وعودة إىل 
روايات وقصص القرن التاسع عرش وأوائل 
الرسد  يف  عام  ستكشف  العرشين  القرن 
النظرية  عىل  متاًما  جديدة  مناطق  من 

الرسدية. 
واليوم نجد أن كثريا من الروايات املعارصة 
ال يهتم كتابها ان يستعملوا يف رسودهم 
الروائيني  من  وكثري  تقليدية  طرائق 
حولهم  من  العامل  إنتاج  إعادة  يرفضون 
ويفضلون بدالً من ذلك إعادة تشكيل أو 
عكس العالقات األساسية بني األحداث أو 
موجودة  غري  وأشكال  عوامل  إنشاء  حتى 
الرسد  تجعل  باحثني عن طرائق  قبل  من 

غري واقعي.
األعامل  من  قامئة  ريتشاردسون  وذكر 
الروائية التي فيها الرسد جديد ومختلف 
أميس  مارتن  أعامل  ومنها  مقنع  لكنه 
)1991( وإيان ماك إيوان )2001( وكريس 
 )2014( أتكينسون  وكيت   )2013( وير 
هذه  ان  وأكد   )2014  ( سميث  وعيل 
األعامل ليست سوى جزء من أمثلة كثرية 
ريتشاردسون  عليه  أطلق  ما  عىل  تدلل 

اسم )النظام الرسدي الجديد(. 
الرقمية  الخيالية  األعامل  عنا  تغيب  وال 
التي تزيد من ثراء عامل الرسد وتوفر أنواًعا 
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أعاد انهيار مرسح “ماجستك الهالل” يف منطقة امليدان، الذي 
يعود تاريخه إىل العام 1918، خراب شارع الرشيد املهول إىل 
األذهان، وما زال املئات، بل اآلالف من رواد الشارع العريق 
الذي ميثل خارصة بغداد ورشيانها النابض بالحركة والعراقة 
والتاريخ واإلرث الثقايف، حائرين وهم يبحثون عن السبب 
لتجاهل  االحتالل  بعد  ما  سلطات  يدفع  الذي  الحقيقي 
يحمله  مام  الرغم  عىل  اعامره،  عدم  عىل  واإلرصار  الشارع 
من أهمية فائقة، ال تشكل بعًدا معامريًا جاملًيا وحسب، بل 

تتعداه إىل البعد السيادي والرمزية الوطنية.
لقد تحدثنا اكرث من مرّة، يف هذا املكان، كام تحدث املئات 
الشارع  انقاذ  اجل  من  االستغاثة،  نداءات  رافعني  غرينا، 
عىل  تذكر،  جدوى  دون  من  لكن  فيه،  والعاملني  ومرتاديه 
الرغم من تبجح الكثري من املسؤولني بأهميته وعراقته، األمر 
الذي يوحي بوجود قرار رسي غامض باهامله وتركه مهدًما 
ال  مبهم  غل  بسبب  مواقعه،  من  الكثري  يف  للسقوط  وآياًل 
يُدرك كنهه. وال نريد أن نصدق ما يردده البعض من إشاعات 

مضحكة، عن أن األمر يعود ألسمه وحسب.
التلفزة، ردة فعل  املاليني، عىل شاشات  لقد رأينا، كام رأى 
الجهات  إحدى  أصطحبتهم  الذين   25 خليجي  بطولة  زوار 
اآليلة  البنايات  يرون  وهم  البغدادي”،  “املتحف  لزيارة 
بني  من  عوارضها  تتدىل  التي  املتهرئة  والشناشيل  للسقوط 
األسالك، وهم ميرون يف ساحة الرصايف، التي تحولت بدورها 
ومرأب  املحطمة  الكارتونية  الصناديق  لتجميع  محطة  إىل 

لوقوف عربات الحمل.
ولعل الذين ميرون من هناك بشكل شبه يومي، سواء للزيارة 
البنايات  تلك  منظر  اعتادوا  قد  عملهم،  طبيعة  بسبب  أو 
املهدمة ومنظرها الذي يخمش الروح، لكن بالنسبة للزائرين 
الذين يقصدون مشاهدة ذلك املعلم العريق املرتبط باسم 
بغداد العاصمة، البد سيصدمون بذلك املنظر املهول للبنايات 
بعضها  عىل  تتكئ  وهي  الشهرية،  األعمدة  إىل  املستندة 
الحكومي  والتجاهل  الزمان واإلجحاف  البعض، تشكو جور 

املشني.
العرشات  شهد  الذي  العريق  املرسح  لبقايا  حدث  وكام 
ثالثينيات  السينامئية يف  والعروض  املوسيقية  الحفالت  من 
الشارع،  بنايات  بقايا  تشهد  املايض،  القرن  وأربعينيات 
والفنادق   الشهريين  األطباء  عيادات  احتضنت  طاملا  التي 
قد  تكن  مل  إن  نفسه،  املتوقع  املصري  البغدادية،  والبيوتات 
مشاريع  عن  الحديث  نعيد  أن  نريد  وال  بالفعل.  تهدمت 
التطوير وإعادة تعمري الشارع وأحياء املحالت املحيطة به، 
العاصمة  امانة  يف  الجدد  املسؤولون  يكررها  زال  ما  التي 
استالم  عند  حامستهم  فورة  يف  وهم  املعنية،  الوزارات  أو 
تطلقها  التي  الغامضة  اإلشارات  تصلهم  أن  قبل  املنصب، 
ذلك  ويتناسوا  الطرف  ويغضوا  معروفة،  غري  رسيّة  جهات 
التغيري  حدوث  منذ  يشهده  الذي  األسود  ومصريه  الشارع 

وسقوط النظام السابق يف أعقاب االحتالل األمرييك.
الرس  املطالبة بكشف  الحني، مل يجرؤ أحد عىل  ومنذ ذلك 
ترك  عىل  واإلرصار  للشارع،  املتعمد  األهامل  وراء  الكامن 
الزمن يفعل فعله فيه حتى يستحيل إىل ركام، رمبا الستغالله 
يرص  التي  األهلية  الجامعات  أو  الّتجارية  املوالت  بناء  يف 
لتحقيق  سهلة  كوسيلة  اعتامدها،  عىل  الجدد  السياسيون 
األرباح وجني املال، حتى لو تحولت بغداد إىل مزبلة كربى 
تحيط بها الروائح العطنة وينعق البوم وسط خرائبها، وإال 

ملاذا هذا اإلرصار املبهم عىل تدمري شارع الرشيد؟!  

اإلصرار المبهم على 
تدمير شارع الرشيد

اإلإفتتاحيةاإلإفتتاحية

براين ريتشاردسون.. تنظير السرد الجامحبراين ريتشاردسون.. تنظير السرد الجامح

يعطي ريشاردسون في كتابه هذا أهمية مركزية للبنية السردية من 
ناحية تسلسل األحداث من دون تحبيك

جديدة من التمثيل عىل ال طبيعية األحداث كبدايات 
وتسلسالت وسطية ونهايات، تتحدى دينامية الحبكة 
الخيال  عمل  موسعة  الواقع  محاكاة  يف  التقليدية 
واالستحالة.  الخرق  من  جديدة  أنواع  مامرسة  عرب 
وإذا كان التسلسل املعتاد يف الرسد الطبيعي يقتيض 
بحسب  قبلها  كان  ما  عىل  متوقفة  النهاية  تكون  ان 
بروكس  وبيرت  فلورسرت  حدده  الذي  البسيط  املفهوم 
الزمني  النظام  ومفهوم  الحكايئ  واملبنى  الحكايئ  ملنت 
املصاحب كام أوضحه جريار جينيت، فان ذلك ما ال 
يعرتف به الرسد غري الطبيعي بل عمل عىل تعديله أو 
إعادة صياغته معتمدا يف التدليل عىل ذلك أمثلة من 

الروايات ما بعد الحداثية.

محاكاة معتادة
عىل  لكتابه  التقديم  بإزاء  وهو  ريتشاردسون  ويعزم 
طرح رأي نظري مغاير للحبكة باالستناد إىل مصطلحني 
هام: الرسد املقلد والرسد املضاد للمقلد أي الال محايك 
الذي يجعل التمثيل الخيايل يشبه التمثيل غري الخيايل. 
يف  واتساعا  غنى  أكرث  الواقعي  تفكرينا  يجعل  ومبا 
لو  لتبدو كام  الطبيعية  غري  الشخصيات  مع  التعامل 
كانت شخوصا برشية، يشرتكون يف مجموعة أحداث 
تجاربنا  نواجهها يف  التي  األحداث  عام  بشكل  تشابه 
الحياتية كام تكون للمكان والزمان يف مثل هذا الرسد 
امتدادات بعيدة يف عاملنا. وما يجعل قانون االحتامل 
الطبيعي متحكام إىل  األرسطي املعمول به يف الرسد 
حد كبري يف الرسد غري الطبيعي هو الحبكة التي تحول 
املحاكاة املضادة يف بداية القصة أو الرواية إىل محاكاة 

معتادة يف نهايتها عرب مراوغة التقاليد وتحديها.
وال يستعمل ريتشاردسون الرسد املضاد إال كمرادف 
للرسد غري الطبيعي ويعني به الرسد الذي ال يستنسخ 
غري  بأحداث  الواقع  قوانني  منتهكا  يخرقه  بل  الواقع 
يف  أمثلته  نجد  ما  وهو  حياتنا.  يف  حصولها  ممكن 
يأبهون  وال  الواقع  محاكاة  يرفضون  كتاب  أعامل 
يطور  عام  يبحثون  بل  التقليدية  األشكال  بتكرار 
رسودهم عرب تجريب أساليب وتقنيات جديدة، قلبا 
العامل وبحثا عن إمكانيات  املعتادة يف متثيل  لألمناط 

رسدية جديدة. 
الزمان  يتقدم  ان  الواقعي  الرسد  املعتاد يف  كان  فإذا 
إىل األمام واملايض ال يتغري أو يعود الزمان إىل الخلف 
غري  الرسد  فان  والنتيجة  السبب  ترتيب  فينعكس 
أو  املايض  تغيري  عرب  املحاكاة  فيه  تتضاد  الطبيعي 
متناقض  زماين  وبتوال  متوافقة  غري  صورا  تضمينه 
ال  خصائص  ذات  وشخصيات  مستحيلة  وفضاءات 
تشابه البرش. فتكون البؤرة املركزية يف شعرية الحبكة 
قوانني  أو  أوامر  أو  اتفاقات  ال  حيث  االخرتاق  هي 
تفرض عىل البناء الرسدي دينامية تقليدية معينة. وما 
كان لشكسبري ان يتعرض لالستهزاء يف زمانه إال ألنه 
تناقضات  واحدث  مرسحياته  يف  الزمان  وحدة  خرق 
الكالسيكية  املرسحيات  ظلت  بينام  منها  عدد  يف 
والنيو كالسيكية ملتزمة بالوحدة الزمانية يف النظرية 

األرسطية وبشكل روتيني. 
وما كان لالنتهاك أو التجاوز ان يؤخذ عىل أعامل أدبية 
إال بسبب التقاليد بينام كان األمر قبل آالف السنني 

ان  التقاليد  هذه  رسخته  ومام  وموجودا.  طبيعيا 
الرسد مبنى وليس متنا واألول مطلوب والثاين قديم 
بينام املنت هو األساس ألنه األكرث شموال والن عىل ال 
الديالكتييك  التعامل  ان  غري  املحاكاة  قامت  محاكاته 
ما  هو  التبسيط  ويتجنب  التعقيد  عن  يبحث  الذي 
جعل األمر يبدو كالثعبان الذي يقضم ذيله ـ عىل حد 

وصف ريتشاردسون ـ.
اما ملاذا استعمل اصطالحات البنيوية نفسها كالفايبوال 
صياغة  إعادة  يبتغي  فألنه  والرسد  والبؤرة  والحبكة 
كل واحد منها ال تقديم مفاهيم جديدة غريها وعن 
متممة  مواقفي  أعد  ألنني  ذلك  أفعل   ( قال:  ذلك 
بدائل  ليست  وأنها  الراهنة  الرسدية  املفاهيم  ملعظم 
تطبيقاتها  نطاق  توسيع  إىل  أيًضا  نحتاج  ولكننا  لها. 
وتتغري  الفابوال  فتنتاقض  متعددة  جديدة  بطرائق 
بعد  ما  الرسديات  منظري  ديدن  هو  وهذا  الحبكة( 
االنكلو  النقدية  املدرسة  الكالسيكية خاصة ومنظري 

أمريكية عامة.
النظرية  مع  تتعارض  رؤى  ريتشاردسون  ويطرح 
منه  الذي  التأسيس  هي  القصة  ترى  التي  البنيوية 
هي  الفابيوال  يرى  بل  الرسدية  النظرية  تنطلق 
األساس. وإذا كان املفهوم القيايس للفايبوال أنها منت 
وجود  ال  بزمانية  حصلت  كام  ترسد  ألحداث  حكايئ 
فيها للسببية وان مفهوم املبنى الحكايئ يخضع للنظام 
السبيبي.، فان املفهوم الجديد للفايبوال أنها مجموعة 
ما  انتاج  معيدة  املحاكاة  مع  تتضاد  خيالية  أحداث 
يف  نجدها  املضادة  املحاكاة  وهذه  إنتاجه.  يعاد  ال 
ويعزز  الطبيعية.  غري  الرسديات  من  مختلفة  أنواع 
ريتشاردسون طرحه حول املحاكاة املضادة بقول للوك 
هريمان وبارت فريفايك، مفاده) إذا كان من املستحيل 
زمني  تسلسل  يف  وترتيبها  القصة  أحداث  بناء  إعادة 
واضح ، فال ميكن تقييم الرتتيب يف النصوص الرسدية 
باستخدام املنهج البنيوي( وبهذا يكون ريتشاردسون 
غري  للرسد  التنظري  يف  مرشوعه  مفاهيم  وّسع  قد 
الحكائية  التأسيسية  النصوص  عىل  معتمدا  الطبيعي 
األهمية  تعطيها  ان  الرسد  بنظرية  حقيقا  صار  التي 
املحاكاة واملضادة  الداخلة يف  املامرسات  لتشمل كل 
للمحاكاة معيدة النظر إىل الفايبوال والحبكة وشاكلهام 

من املصطلحات النقدية األخرى.

ال يستعمل ريتشاردسون السرد المضاد إال كمرادف للسرد غير 
الطبيعي ويعني به السرد الذي ال يستنسخ الواقع بل يخرقه

شعرية الحبكة 
في القرن الواحد والعشرين

 د. نادية هناوي
يشرتك ديفيد هريمان مع مجموعة باحثني منذ سنوات يف مرشوع )نظرية الرسد: املفاهيم 
األساسية واملناظرات الراهنة( وقّدم هو ومعه جيمس فيالن وبيرت رابينوفيتز وروبني وارهول 
وبراين ريتشاردسون طروحات مهمة تضيف جديًدا إىل النظرية الرسدية مام يتعلق بعوامل 
الخيالية واملؤلفني والرواة والزمانية والفضاء الرسدي والشخصيات والقراء والتلقي  الرسد 

والقيمة الرسدية والجاملية.

بريان ريتشاردسون
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العبارة،  هذه  املجتمع.  يعكس  الفن 
األسايس  االفرتاض  إىل  تستند  التي 
بشكل  صحيحة  التاريخية،  للامدية 
أسايس - كل الفن له جذوره يف تطوير 
ولكّنه  البرشية،   االجتامعية  العالقات 
أيًضا تكثيف لتفاعل معقد للغاية. وذلك 
يعكسها  التي  االجتامعية  العالقات  ألن 
الفن هي عالقات عدائية من االستغالل 
علينا  يجب  لذلك  واملقاومة.  والقمع 
القائلة  بريخت  كلامت  نتذكر  أن  أيًضا 
الواقع،  تعكس  مرآة  ليس  “الفن  بأن 
بل مطرقة لتشكيله”. يف أوروبا العصور 
عرص  فن  “انعكاس”  تجسد  الوسطى، 
كبريًا  قدًرا  أن  يف  املجتمع،  عىل  النهضة 
وكان  الكنيسة،  من  بتكليف  كان  منه 
هذا  لكن  السائد.  هو  الديني  املوضوع 
مل مينع مايكل أنجلو، عىل سبيل املثال، 
ظاهريًا،  ديني  موضوع  استخدام  من 
للتعبري عن مترد شعب فلورنسا ضد حكم 
مرصفيي ميديتيش واملثلية الجنسية. كام 
البورجوازي  املجتمع  رامربانت  “عكس” 
القرن  يف  الهولندية  للجمهورية  املبكر 
من  العديد  رسم  بواسطة  عرش  السابع 
االنتباه  لفت  لكّنه  صور سكان هولندا، 
املجتمع  ذلك  من  املنبوذين  إىل  أيًضا 
رسوماته  يف  معهم  تعاطفه  وأظهر 
كونستابل  “عكس”  أيًضا  للمتسولني. 
الثورة الصناعية التي اجتاحت بريطانيا 
طالء  بواسطة  ليس  الوقت،  ذلك  يف 
املناظر  رسم  بواسطة  ولكن  املصانع، 
مناطق  أنّها  عىل  اإلنكليزية،  الطبيعية 
موريس  ويليام  أعرب  كام  متاًما  ريفية، 
الفيكتورية  للرأساملية  كراهيته  عن 
بالثقافة  االحتفال  بواسطة  املتأخرة 

البرصية يف أوروبا يف العصور الوسطى.
يف  الفن،  من  جًدا  كبري  قدر  يعكس 
كارثة  املختلفة،  البلدان  من  العديد 

الحرب العاملية األوىل، بطرق متنوعة.
لكن أوالً يجب أن نرى هذا من منظور 
مهاًم  موضوًعا  الحرب  كانت  تاريخي. 
سمة  الحرب  أصبحت  أن  منذ  الفن  يف 

تقسيم  مع  البرشي،  للمجتمع  مركزية 
الدولة.  وتطور  طبقات  إىل  املجتمع 
وهكذا نجد ىف فن مرص الفرعونية صور 
يف  الحربية.  عربته  ىف  الثاىن  رمسيس 
اليونان القدمية، متثيالت عديدة لحروب 
يف  واملزهريات؛  املنحوتات  يف  طروادة 
يعطينا  الوسطى،  العصور  يف  فلورنسا 
التي  رومانو،  سان  معركة  أوسيلو  باولو 
منظور  تطوير  يف  رائدة  أيًضا  كانت 
الفن  يتميز  كام  الواحدة.  النقطة 
الهولندي يف القرن السابع عرش مبدرسة 
املتخصصة  البحرية  اللوحات  من  كاملة 
الدور  يعكس  )مام  البحرية  املعارك  يف 
يف  البحرية  القوة  لعبته  الذي  الرئييس 
الثورة الهولندية ويف تأسيس الجمهورية 
الهولندية بإمرباطوريتها املمتدة من نيو 

أمسرتدام إىل باتافيا(.
األعامل  هذه  من  العظمى  الغالبية 
الفنية، سواء كانت عظيمة أو متواضعة، 
ال تصور الحرب فحسب، بل تحتفل بها. 
يف  الحاكمة  “األفكار  ماركس:  يقول 
الحاكمة.إن  الطبقة  أفكار  هي  املجتمع 
الطبقة التي متتلك وسائل اإلنتاج املادي 
تحت ترصفها، تتحكم يف الوقت نفسه يف 
ينطبق  وهذا  الذهني”،  اإلنتاج  وسائل 
والنحت  الرسم  عىل  ِحّدة  أكرث  بصورة 
منه عىل  الشعر واألدب، بسبب اعتامد 
مساحة  وعىل  التكليفات،  عىل  األوىل 
واملباين  والكنائس  القصور  يف  الجدران 
العامة وتجسيدها يف مواد مادية باهظة 
وبالتايل،  والربونز(.  الرخام  )مثل  الثمن 
ملعركة  البارثينون  رخام  تصوير  من 
ومن  الصيني،  الرتاكوتا  وجيش  القنطور 
خالل معركة أنغياري املفقودة لليوناردو، 
وصورة تيتيان لتشارلز الخامس يف معركة 
ونابليون  لهورايت  وديفيد  ماربورغ، 
إليزابيث  والسيدة  األلب،  جبال  يعربان 

بتلر يف اسكتلندا إىل األبد!.
متجد  لها  حرص  ال  أعامال  حرفًيا  نجد 
الفن  العسكريني.  والقادة  الحرب 
الربيطاين يف القرنني الثامن عرش والتاسع 

عرش، عىل وجه الخصوص، ميلء بلوحات 
)من الدرجة الثانية عموًما( تسجل تقدم 
والفتوحات  الربيطانية  العسكرية  املآثر 
كاليف  كيبيك،  يف  وولف  االستعامرية: 
ويلينجتون،  نيلسون،  إنديا،  أوف 
جوردون يف الخرطوم، معركة أم درمان، 
لهذا  املهم  الوحيد  االستثناء  وهلم جرا. 
العادية  غري  النقوش  النمط هو سلسلة 
التي ولدت من  الحرب”  لغويا “كوارث 
تجربته املبارشة ملقاومة الفالحني اإلسبان 

لجيش نابليون املحتل. 
األعامل  هذه  تزال  ال  هذا،  يومنا  حتى 
الحرب يف  رعب  عن  كشواهد  الوحشية 
تاريخ الفن. لكن كام قلت، كانت استثناًء 

متاًما، حتى الحرب العاملية األوىل.
هذا  حدوث  كيفية  إىل  نتطرق  أن  قبل 
التغيري، نحتاج إىل مراجعة وجيزة لتطور 

الفن الذي أدى إىل الحرب.

الحداثة واملستقبلية
منتصف  إىل  الحديث  الفن  يعود ظهور 
كوربيه  مع  تقريًبا،  عرش  التاسع  القرن 
)مونيه،  االنطباعيون  يليه  ومانيه، 
بيسارو، سيسيل.. إلخ(، والرموز )ريدون، 
االنطباعيني  بعد  وما  كليمت(  مورو، 
)سورات، سيزان، غوغان، فان كوخ(، ويف 
وترية  تسارعت  العرشين،  القرن  أوائل 

هذا التطور.
التتابع  مع  تطرفوا  الفنية،  الناحية  ومن 
الطليعية  للحركات  واملتداخل  الرسيع 
 ،Fauvism الفييني  االنفصال  مثل 
 Die والرتكيبي  التحلييل  والتكعيب 
الفن  بدايات  حتى  والتعبريي،   Brücke
الناحية  من  كاندينسيك.  مع  التجريدي 
الفنية، كانت التكعيبية هي التي أثبتت 
الحركات.  هذه  وأعمق  أهم  كانت  أنّها 
الحرب،  سبقت  التي  السنوات  يف  لكن 
مركز   Futurism “املستقبلية”  احتلت 
الفن  يف  تأثري  أكرب  وأحدثت  الصدارة 

الطليعي يف أوروبا.
وكانت “املستقبلية” حركة شعرية وفنية 

تأسست يف ميالنو يف العام 1909 عىل يد 
الذي  مارينيتي،  فيليبو  اإليطايل  الشاعر 
املستقبلية  ـ  الفخم. وكانت  بيانها  كتب 
للحداثة  الدراماتييك  ـ استجابة لالندفاع 
الحديثة  الصناعية  الرأساملية  تركزت  ـ 
املجتمع  داخل  ـ  إيطاليا  مدن شامل  يف 
املايض  استنكرت  التقليدي.  اإليطايل 
وجميع أعامله لصالح الجديد والحديث، 
انتقاد،  دون  ومن  بحامس  واحتفلت 

باآللة والرسعة والسيارة والطائرة. 
ووسط ضجة كبرية، يعلن بيان مارينيتي:
عادة  الخطر،  حب  نغني  أن  “نعتزم 
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الشجاعة  ستكون  والشجاعة.  الطاقة 
والجرأة والتمرد عنارص أساسية يف شعرنا. 
املتأّمل  الجمود  األدب  رفع  اآلن  حتى 
رفع  عازمون عىل  نحن  والنوم.  والنشوة 
مستوى العمل العدواين، واألرق املحموم، 
املميتة،  والقفزة  املتسابق،  وخطوة 
واللكمة القاضية. نؤكد أن روعة العامل قد 
الرسعة.  جامل  جديد:  بجامل  تجسدت 
غطاء  تزيني  تم  التي  السباق  سيارة  إن 
محركها بأنابيب رائعة، مثل الثعابني، تلك 
األنفاس،  تحبس  التي  املتفجرة  السيارة 
والتي يبدو أنها تركب عىل العنب، هي 

أجمل من أي نرص موهوم.
خلف  يجلس  الذي  الرجل  ترنيمة  نريد 
مثل  روحه  يقذف  الذي  القيادة،  عجلة 

رمح عرب األرض ومدارها.
يف  نفسه  يبذل  أن  الشاعر  عىل  يجب 
لتضخيم  والكرم،  والروعة  الحامسة 

العنارص البدائية.
جامل.  هناك  يعد  مل  النضال،  يف  إال 
شخصية  دون  من  عمل  ألي  ميكن  ال 
عدوانية أن يكون تحفة فنية. يجب أن 
عنيف  هجوم  أنه  عىل  الشعر  إىل  يُنظر 
عىل قوى مجهولة، ألجبارها عىل السجود 

أمام اإلنسان.
 نحن نقف عىل النتوء األخري من القرون! 
بينام  الوراء،  إىل  ننظر  أن  يجب  ملاذا 
الغامضة  األبواب  كرس  هو  نريده  ما 
للمستحيل؟ مات الزمان واملكان باألمس. 
ألننا  املطلق،  يف  بالفعل  نعيش  نحن 

أوجدنا الرسعة األبدية يف كل مكان”.
وبالنظر إىل اللحظة التاريخية، واالندفاع 
جنًبا  الحرضي  للتوسع  العادي  غري 
من  والعديد  الكهربة  مع  جنب  إىل 
واالخرتاقات  املذهلة  التقنية  االبتكارات 
العلمية األخرى، فإن جاذبية هذا التسمم 
ليس  والرسعة  باآللة  واحد  جانب  من 
من  متكنت  وقد  فهمها.  الصعب  من 
مثل  القوية  الفنية  األعامل  بعض  إلهام 
وأشكال   Boccioni بوسيوين  منحوتة 
أخرى فريدة من االستمرارية يف الفضاء 
بالرسعة.  املصحوب  التجريدي  والصوت 

ومع ذلك، يذهب البيان إىل القول:
يف  الوحيدة  النظافة  ـ  الحرب  “سنمجد 
واإلمياءة  والوطنية،  العسكرية،  ـ  العامل 
واألفكار  الحريَّة،  ألصحاب  املدمرة 
أجلها،  املوت من  تستحق  التي  الجميلة 

عن  التعبري  نرى  هنا  للمرأة”.  واالحتقار 
والفاشية  والوحشية  الرجعية  الغطرسة 
التي كانت تكمن يف قلب حركة  األولية 
“املستقبلية” اإليطالية. يف هذا الحدث، 
الصرب،  بفارغ  املنتظرة  الحرب  كانت 
الفنانني  من  عدد  حياة  عىل  تقيض 
بوتشيوين  أومربتو  أبرزهم  املستقبليني، 
واملهندس املعامري أنطونيو سانت إيليا، 
وتدمري املستقبل كحركة فنية. مل يستطع 
التبجح العسكري ملارينيتي أن ينجو من 
الواقع الوحيش لتجربة الحرب، عىل األقل 

ليس كمصدر إلهام للفن الطليعي.
حدث اليشء نفسه مع التجسد الربيطاين 
كريستوفر  تأثر  خالل  من  للمستقبلية، 
تأثر  كام  مبارينيتي،  بشدة  نيفنسون 
من  أصبح  الذي  باوند،  عزرا  الشاعر 
تنجو  ومل  وموسوليني.  الفاشية  أنصار 
الحركة من الحرب. فقد ذهب عدد من 
الفنانني إىل الحرب وأصبح بعضهم فناين 
الحرب  تلك  حرب رسميينبعد أن غريت 

مواقفهم ومامرساتهم الفنية. 
الربيطانيني  الحرب  فناين  أهم  من  كان 
اللذان  كريستوفر نيفينسون وبول ناش. 
الصور والتعبريات  أنتجا بعًضا من أقوى 

للواقع املرّوع للحرب.
كان نيفنسون نجل مراسل حريب وناشط 
ومن دعاة حق املرأة يف التصويت. تدرب 
كفنان يف مدرسة سليد للفنون. ويف بداية 
الحرب، التحق نيفنسون بوحدة إسعاف 
الفرنسيني  الجنود  يرعى  كان  حيث 
مبثابة  الوقت  من  لفرتة  وظل  الجرحى 
يناير  ويف  متطوع.  إسعاف  سيارة  سائق 
العودة  1915، أجربه اعتالل صحته عىل 
إىل بريطانيا، لكّنه أصبح فيام بعد فنان 
حرب رسمًيا وعاد لفرتة وجيزة إىل الجبهة 

الغربية.
الرد الدادايئ

عينة  بالرضورة،  هو،  هنا  تقدميه  تم  ما 
من  الهائل  الكم  من  للغاية  انتقائية 
الحرب  أنتجتها  التي  الفنية  األعامل 
العاملية األوىل يف جميع البلدان املتحاربة. 
يتجاوز  إجراء مسح شامل  فإن  وبالتايل، 
متاًما نطاق هذه املقالة. لكن ما حاولت 
يف  الحرب  لفن  العام  املسار  هو  إظهاره 
يف  كبري  بشكل  كان  والذي  الوقت،  ذلك 
أعده  ما  وبعض  الحرب،  معارضة  اتجاه 

من أقوى الصور.

ومع ذلك، هناك رد فعل فني واحد آخر 
تسليط  يجب  للحرب،  للغاية  ومختلف 
الضوء عليه، أنّه رّد فعل الحركة الدادائية. 
ومن وجهة نظري، فأّن العالقة بني الفن 
وسياقه االجتامعي غالًبا ما تكون معقدة 
لقد  واقعية.  أقل  أي  وديالكتيكية. 
استجابت الحركة الدادائية للحرب، ليس 
بتصوير  بل  أهوالها،  أو  معاركها  بتصوير 

متردها ضد جميع الثقافات.

اإلشمئزاز من الحرب
لقد ولدت الدادائية من رحم االشمئزاز 
من الحرب. كتب ريتشارد هويلسنربغ يف 
العام 1920، “لقد اتفقنا عىل أن الحرب 
الحكومات  قبل  من  تدبريها  تم  قد 
استبدادية  أكرث  دنيئة  ألسباب  املختلفة 
الحرب  الدادائيون  أعلن  لقد  ومادية”. 
عىل فن وثقافة مجتمع فاسد معتقدين 
ميكن  ال  بشكل  ومتواطئ  فاسد  أنه 
الرسمي  الفن  لجميع  بالنسبة  إصالحه. 
العدمية  اإلمياءة  واجهوا  فقد  واملكرس، 
أنه مناهض  ادعى  الذي  الفن  والتحدي، 

للفن.
لطاملا كانت فكرة تدمري الفن الربجوازي 
باإلمياءات والرصعات الفنية مجرد وهم 
ـ لقد أظهر املجتمع الرأساميل وعامل الفن 
قدرته عىل دمج  وتكراًرا  مراًرا  الرأساميل 
وبالعودة  الفني.  التمرد  من  النوع  هذا 
الفعلية  الفنية  األعامل  فإن  الوراء،  إىل 
عىل  تربز  ال  زيورخ  دادائيو  أنتجها  التي 
أنها جذرية بشكل استثنايئ أو غريبة أو 
متطرفة بالنسبة للفن الحديث. كام أنها 
مل تنجح بأي شكل من األشكال يف كونها 

احتجاجات ضد الحرب.
الدادائية  مفهوم  أثبت  ذلك،  ومع 
خصوبتهام العالية من حيث تطور الفن 
الحديث يف القرن العرشين، ففي غضون 
بضع سنوات، ظهرت مجموعات دادائية 
وكولونيا  وباريس  ونيويورك  برلني  يف 
متنوعني مثل  فنانني  أخرى، تضم  ومدن 
ماكس إرنست وفرانسيس بيكابيا وجورج 
الرتكيب  )فنان  هارتفيلد  وجون  جروسز 
الدادائية  قادت  وقد  العظيم(.  الضويئ 
التي  الرسيالية،  إىل  مبارش  بشكل  أيًضا 
رمبا كانت الحركة الفنية الطليعية األكرث 
أهمية وتأثريًا بعد الحرب العاملية األوىل. 

ناقد بريطاين  جون مولينو )1948 - 2022( 
وأكادميي اشرتايك ثوري. كان عضًوا قياديًا يف 
ومحرًرا  اإليرلندي،  االشرتايك  العامل  حزب 
للمجلة األيرلندية املاركسية. أصبح أحد كبار 
عمل  شعبًيا.  وخطيًبا  االشرتاكيني  املنظرين 
واإلعالم  والتصميم  الفنون  كلية  يف  محارضًا 
العام 1992. وكان  بجامعة بورتسموث منذ 
االحتجاجات  يف  كبري  تأثري  ذو  ملهاًم  ناشطًا 
من  املتحدة،  الواليات  ضد  والتظاهرات 
اآلالف،  مئات  ضمت  ضخمة  تظاهرة  بينها 
“املاركسية  كتابه  يحلل  العراق.  غزو  ضد 
ومسألة  اليساري  التوجه   1978 والحزب” 
التنظيم الثوري. بينام يستكشف كتابه “ليون 
تروتسيك نظرية الثورة” 1981 بشكل نقدي 
نقاط ضعف تروتسيك وقوة التقليد املاركيس.

               الناقد الثوري جون مولينو بمناسبة رحيله 

         الفن ليس مرآة تعكس الواقع 
             بل مطرقة إلعادة تشكيله 

إعداد: الطريق الثقافي

تويف الناقد االشرتايك الثوري الربيطاين جون مولينو الشهر املايض. وكان مدافًعا ومؤسسا لوجهة 
النظر النقدية الواقعية، ومواكًبا دامئًا للتطورات الجديدة عىل صعيد الرؤية الفنية. لعب دوًرا 
مهاًم يف التيار االشرتايك الدويل. وكانت كتبه ومؤلفاته الكثرية، منوذًجا لألجياالملثقفة. لقد برع 
مولينو يف إتاحة الوصول إىل األفكار املعقدة وتقدميها بإيجاز وبطريقة مبسطة ومبارشة، بعيًدا 
عن تعقيدات النظريات النقدية واألكادميية الصارمة واملحنطة. إن وفاة جون مولينو خسارة 

للمثقفني يف جميع أنحاء العامل. يف أدناه ترجمة ملقاله “الفن والحرب.. الوقائع والتمردات”.

من مجلة املراجعات املاركسية األيرلندية ـ 
املجلد الثالث، العدد 10، الصادر يف آيار/ 

يونيو 2014

كيث كوليتز “أرامل وأيتام” 1919  

كريستوفر نيفنسون “حاّمم الفخر” 1917أوتو ديكس “قوات العاصفة يف هجوم الغاز” 1924

قصائد من نيكانور بارا

ما لم ُينص على 
خالف ذلك 

يف حالة نشوب حريق
ال تستخدم املصاعد

استخدم السالمل
ما مل يُنص عىل خالف ذلك.

ممنوع التدخني
ال ترمي النفايات

ال تتلذذ
ال تشغل الراديو

ما مل يُنص عىل خالف ذلك.

من فضلك دع املاء يتدفق يف املرحاض
بعد كل استخدام

ماعدا استخدامه يف  القطار املتوقف يف املحطة
ما مل يُنص عىل خالف ذلك.

من اآلن فصاعًدا
الجنود املسيحيون

ليس لديهم ما يخرسوه
املجد لآلب واالبن والروح القدس

ما مل يُنص عىل خالف ذلك.

أخرياً وليس آخًرا
فأن 2 + 2 تساوي 4

ما مل يُنص عىل خالف ذلك.

ارقد بسالم

أرقد بسالم
بالتأكيد سأفعل

لكن ماذا عن الرطوبة؟
والطحالب؟

ووزن شاهدة القرب؟
وحفاري القبور السكارى؟

والناس الذين يرسقون الزهريات؟
والفرئان التي تقضم التوابيت؟

والديدان اللعينة
كل هذه األشياء تجعل املوت مستحيال بالنسبة لنا

لكن هل تعتقد حًقا
بأنّنا ال نعرف ما الذي يحدث؟

ترجمة: پژند سلیامين

نيكانور بارا )1914 ـ 2018( 
كان  تشييل،  وشاعر  رياضيات  عامل 
يف  األدب  عىل  مهم  تأثري  ألعامله 
عموم أمريكا الالتينية. ُعرف بتمردة 

ورفضه للحكامء )املتغطرسني( . 

201March 2023 20 آذار/ مارس
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وظائف الوصف يف رواية بنت البحر، إذ كان 
للتعبري  الراوية  لدى  املحّبب  املجال  الوصف 
نفسها  من  ومواقفها  وعواطفها  ذاتها  عن 
النص  يف  والناظر  العامل.  ومن  اآلخرين  ومن 
التواصل  كان جرس  الوصف  أّن  لديه  يستقّر 
بني الراوية، الكائن التخيييل، واملؤلفة، الكائن 
قرينتان تفضحان  النّص  التاريخي. ولدينا يف 
حضور ذات املؤلّفة يف الوصف: أوالهام توّحد 
صوت الراوية وهي تصف بصوت البطلة حني 
اختالف  أّي  نجد  فال  املهّمة.  بهذه  تنهض 
التي  النعوت  وأغلب  الواصفني  الصوتني  بني 
الناس  وصف  يف  األصلّية  الراوية  تستعملها 
تتكّرر  تخنقها  التي  واألماكن  بها  املحيطني 
يف املقاطع التي اضطلعت فيها رشود البطلة 
استعملها  التي  األوصاف  أّن  كام  بالوصف. 
أوصاف  من  جّدا  قريبة  البطلة  أخو  أمري 
تبتعد  ذلك  عكس  وعىل  ورشود،  الراوية 
التقارب  ويكشف هذا  خالد.  أوصاف  عنهام 
والتباعد عىل أّن الوصف يف “دروب الفرار” 
نظر  وجهات  عن  التعبري  عىل  أساسا  قائم 
الواصفني. وهي إىل حّد كبري محكومة بصانع 

خفّي متسلط هو املؤلّفة.
املؤلّفة  ذات  حضور  عن  الثانية  القرينة  أّما 
كلّه،  نقل  مل  إن  أغلبه  يف  الوصف  أّن  فهي 
أوصاف ذاتّية محّملة بأحكام قيمّية وجاملّية 
يف  الوصف  أن  تؤكّد  فيها،  لبس  ال  وأخالقّية 
بل عىل  أبدا،  الحياد  ينشد  الرواية وصف ال 
العكس هو منغرس يف ساحة رصاع ال يخفت 
ومواقف  للعامل  ورؤيتها  الراوية  مواقف  بني 
هذا  تجىّل  وقد  ورؤيتهم.  بها  يحيطون  من 
ظالّ  وصفّيني  سجلني  بني  التناقض  يف  الرصاع 
طيلة النّص الروايئ يف تباعد تاّم كتباعد عاملْي 
البطلة وعجزها عن املواءمة بينهام. وقد كان 
الطفولة،  بيت  العائيّل،  البيت  إىل  رجوعها 
ترجامنا  الرواية  آخر  يف  خالد  عن  وانفصالها 

عن ذلك.
ففي حني أسندت الراوية ورشود وأمري لعامل 
وأهله  الزوحّي  البيت  الحارض،  يف  البطلة 
الداللة  يف  تلتقي  أوصافا  وفقهائه  ونسائه 
من  واالنغالق  والظالم  املوت  معنى  عىل 
وكئيبة،  وخشنة،  والقامئة،  الغليظة،  قبيل: 
والكفنّية،  والسوداء،  والثقيل،  والخشبي، 
إىل  أسندت  األسود،  والصباح  والرمادّي، 
والجامل  الحّب  عامل  املفقود  املنشود  عاملها 
معاين  عىل  الداللة  يف  تلتقي  صفات  والفّن، 
مثل:  والتحّرر  واالبداع  والخلق  االنطالق 
ومائج،  وشهّي،  وناعم،  وشّفاف،  خفيف، 

والحانية، والرحيمة، ورفرافة، وحرير النعاس 
وصفت  وبينام  البياض.  والناصع  املطّرز، 
اإلطار املكاين الذي يوجد فيه عاملها الحارض 
املّسط عليها وهو عامل أزقة املدينة العتيقة، 
بالضيق، والقلعة، والنوافذ املغلقة، والوسخ، 
تخّص  نجدها  األطفال،  وضجيج  والنتوتة، 
اإلطار املكاين الذي فيه عاملها األّول املنشود، 
الكرنيش، بأوصاف تحيل عىل  النظافة واأللق 

واالخرضار واإليناع.

موقف القارئ الذايت
إن قيام األوصاف عىل أحكام قيمّية أخالقّية 
تعتمد  مخصوصة  طريقة  عىل  وانبناءها 
التواتر والتكثيف، يجعالن القارئ يجد نفسه 
اآلخر  هو  منها  يّتخذ  أن  عليه  معركة  وسط 
موقفا وينحاز إىل أحد املعسكرين. فال مهرب 
له من أن يشتّق هو كذلك لنفسه موقفا ذاتّيا 
فيؤيّد الراوية وبطلتها ويرصخ معهام محتّجا 
أن  ويحاول  يصمت  قد  أو  بالواقع،  منّددا 
الراوية ساعيا إىل أن  بينه وبني  يضع مسافة 
ينظر نظرة تاريخّية موضوعّية. ولكنه يف كال 
الحالني غري قادر عىل أن يتلّقى هذه الرواية 
عىل أنها نّص حكايئ هدفه اإلبهار أو التسلية، 
بل ال بّد أن يعيشها تجربة ذاتّية خاّصة به هو 
عاشت رشود  ما  عاش  قد  أكان  سواء  كذلك 

أم مل يعشه.
املايض  وليدي  ليسا  ونزيفها  البطلة  فجرح 
توهمنا  التي  التاريخّية  الفرتة  تلك  فحسب، 
كذلك  لعلّهام  بل  الرواية  أحداث  إطار  أنّها 
أصداء  الرواية  ففي  واملستقبل.  الحارض  ابنا 
باملستقبل.  ولتشاؤمنا  اليوم  ملآسينا  كثرية 
الثابت  العريّب  الرواية عن زمننا  فهل تحدثنا 
الراكد  هذا الذي يتشابه فيه املايض بالحارض 
“ليل  بشار  قول  عىل  فلعلّه  ويتصاديان. 
وال  املأساة  يحّد  مايض  فال  يربح”  ليس  كلّه 

مستقبل يفتح أفقا.

لقد كان الوصف عىل ندرته يف الرواية 
السريذاتّية وسيلة للرحيل باملايض من 
املحدود  التسجييّل  املرجعّي  الواقع 
األبعاد إىل العامل الروايّئ املتخّيل القائم 
عىل اإليحاء والرمز. فتمّيز الوصف يف 
األلوان  بتداخل  الروايئ  الجنس  هذا 
وثرائها  املراجع  وتعّدد  والحواّس 
عن  املوصوفات  عنارص  وانفالت 
ولعّل  والتنميط.  والتحديد  التنظيم 
يعود  الفنّية  الخصائص  هذه  تفسري 
بالذاكرة  الوصف  حركة  تعلّق  إىل 
والزمن  املنطق  قيود  من  املتحّررة 
بذات  الحميم  اقرتانه  وإىل  جهة  من 
أغوار  سرب  إىل  سعيه  يف  الواصف 
مواقفه  عن  والتعبري  العميقة  أناه 
من  الحارض  يف  وانفعاالته  ومشاعره 

جهة ثانية.
 

التباس الراوي الواصف باملؤلّف
رغم تعّدد القرائن التي تربط األماكن 
السريذاتّية  الرواية  يف  املوصوفة 
وصفها  وتجعل  املرجعّي  بالواقع 
الستعادة  الراوي/البطل  من  محاولة 
املايض املندثر، فإّن صورة تلك األماكن 
املرجعّي  للوصف  ذلك  مع  تخلص  مل 
التوثيقّي ومل تنغلق عىل زمن املايض. 
يف  الواصفون  الرواة  اجتهد  لقد 
اإليهام بواقعية ما يصفون من أمكنة 
التدقيق يف تحديد مواقع  عن طريق 
باألمانة  يتظاهر  الّصبا تحديدا  مرابع 
وقد ساند ذلك تكثيف أدوات تحديد 
األمكنة،  وتعداد  اللغويّة،  املكان 
فرعّية.  وصفّية  عنارص  إىل  وتقسيمها 
يف  اندرج  إن  ما  الوصف  هذا  ولكّن 
حّتى  التخيييّل  الروايئ  النّص  فضاء 
املوصوفات  فجاءت  لسلطانه.  خضع 
ملتحمة  التخييل  برواء  تشّبعت  وقد 

ومشاعره  وهواجسه  الواصف  بذات 
قبيل  من  فغدا  الرّسد.  حارض  يف 
النّص  يف  األمكنة  بني  املطابقة  املجاز 
تلك  فام  املايض.  الواقع  يف  واألمكنة 
أوهمنا  التي  املوصوفة  األمكنة 
واستعادها،  إليها  عاد  بأنّه  الراوي 
الفّنّي ومرجعها  اإلبداع  إالّ من خلق 
الراوي/البطل  ذاكرة  هو  الحقيقّي 
باملايض.  منها  بالحارض  ألصق  وهي 
للتعبري عن  تعلّة  إالّ  فام كان وصفها 
بذات  ملتبسة  والبطل،  الراوي  ذات 

املؤلّف نفسه.
بذات  الراوي  ذات  التباس  يبدو 
يف  ملسناه  الذي  التناقض  يف  املؤلّف 
كثري من املقاطع الوصفّية بني صدور 
الطفل ينقل  البطل  الوصف عن عني 
إلينا ما رآه قدميا وبني طبيعة النعوت 
التي  بها  الخاّصة  والدالالت  والصور 
إالّ عن  أنّها ال ميكن أن تصدر  نشعر 
وتوارى  الطّفل  عيني  يف  حّل  كهل 
أّن  إالّ  االستذكارّي  الوصف  خلف 
فاضحا.ومتّثل  صادحا  كان  صوته 
الكامنة  اإليحائية  البالغّية  الطّاقة 
حضور  عىل  آخر  مؤرّشا  الوصف  يف 
املؤلّف. فكثافة التشابيه واالستعارات 
واملجاز يف “دار الباشا” تنشئ مسافة 
وبني  الرايّئ  والطّفل  البطل  بني  أخرى 
الواصف الحقيقّي يف النّص ذاك الذي 
أن  إىل  ويسعى  البيان  ناصية  ميتلك 
إىل  تحيل  قرينة  الوصف  من  يجعل 

هويّته األدبّية.
يف  الكاتب  عىل  نقع  أن  ميكن  كام 
صيغة  كتكثيف  الوصف  أساليب 
املطلق  الزمن  عىل  الدال  املضارع 
متواترة  مكّثفة  الصفات  وإيراد 
ييش  ما  وهو  واحد   املوصوف  بينام 
الواصف، وإيالئها فعل  بتضّخم ذات 

الوصف أهمّية أكرب من املوصوف يف 
إىل  ذلك  وراء  من  وسعيها  ذاته،  حّد 
لفت نظر القارئ إىل طريقة الوصف. 
وهو ما يصل أوجه عند حفيظة قارة 
إيقاعا  الوصف  يستوي  حني  بيبان 
وذلك  الواصف  به  يتغّنى  ونشيدا 
الواحدة  وتوليدها  الصفات  بتكثري 
من األخرى يف حركة داخلّية متدّفقة، 
وباملجاورة بني تراكيب لغويّة متامثلة 
وتكرار الحروف:” عاد الصوت قاسيا 
منذرا ضاغطا”، “هذه املدينة الظليلة 
الغرف  “هذه  املغلقة”،  امللتّفة 
“هذا  الظليلة”،  املمتّدة  الرحيبة 
املجهول”.  العارم  الجارف  الشوق 
فهذا الرضب من الوصف يقرّب النّص 
تراكام  ويخلق  الشعري  التعبري  من 
داللّيا، لكنه من ناحية أخرى يكشف 
عن ظأم املؤلّفة إىل الوصف ومحارصة 
العامل واستقصاء كل أبعاد املوصوف.

من  ميارس  مبا  املؤلّف  يحرض  وقد 
فقد  الوصف.  مواضيع  عىل  رقابة 
املخرب  األمكنة  من  عددا  أّن   الحظنا 
أوصاف  لها  ترد  مل  النصوص  يف  عنها 
بكّل  اإلحاطة  إىل  الرواة  سعي  رغم 
بها  للبطل  كان  التي  املايض  أمكنة 
قائم  الوصف  أّن  يف  شّك  فال  صلة. 
واإلسهاب  واالنتقاء،  االختيار  عىل 
وهي  والّصمت،  والقول  واالقتضاب 
لذات  النهاية  يف  تخضع  إمّنا  كلّها 
املؤلّف ورؤيته والوظائف التي ارتآها 
إىل  سعى  التي  واملواقف  للوصف 

التعبري عنها.

الوصف تعبريًا عن الذات
شديد  السريذاتّية  الرواية  يف  الوصف 
حارض  يف  الواصف  بذات  االتّصال 
الرّسد ويثبت نظرنا يف قرائن عديدة، 

املقاطع  يف  املؤلّف  ذات  حضور 
الراوي  بذات  والتباسها  الوصفّية 
البطل  وذات  الحارض  يف  الواصف 
وصف  يكن  فلم  املايض.  يف  الّرايئ 
الروايات  هذه  يف  واإلنسان  املكان 
كان  لقد  بل  محايدا  موضوعّيا  بريئا 
إىل  ذاتّية  بنظرة  مشبعا  العكس  عىل 
هذه  عن  للتعبري  مسّخرا  املوصوف، 

الذات وهي متارس الوصف. 
تنضيد  وطرق  الوصف  أساليب  إّن 
الراوي  وترّسب  والنعوت  الصفات 
الواصف الكهل إىل زاوية نظر الطّفل 
يف توجيه األوصاف وجهة تطابق نظر 
التعبري  مظاهر  أوىل  الراهن،  الراوي 
داال  الوصف  الذات. وبذلك غدا  عن 

ومدلوال يف الوقت ذاته.
يّتخذ  قد  الذات  عن  التعبري  أّن  عىل 
فيتجىّل  ومبارشة.  وضوحا  أكرث  صورا 
تحمله  وما  الوصف  سجالّت  يف 
يسندها  ذاتّية  وأحكام  مواقف  من 
بعض  ويف  املوصوف،  إىل  الواصف 
الوصف  إىل  توكل  التي  الوظائف 
والوظيفة  اإليديولوجّية  كالوظيفة 

الرمزيّة.
يف  من حرج  يجدون  الرواة  كان  فام 
عن  تبني  باملوصوفات  نعوت  إلصاق 
مواقفهم  وبعض  نظــرهم  وجهات 
عن  وانطباعاتهم  والفكريّة  األخالقّية 
يف  عرفـوها  التي  تلك  سواء  األمكنة 

املاضــي أو الحارض.
تصف  مثال  الصّبار”  “زهرة  فراوية 
بالوصف  تقنع  فال  البطلة،  مالبس 
دالالت  تحّمله  بل  املبارش  املادّي 
إىل  اللباس  وصف  عن  به  تخرج 
اإلخبار عن شخصّية الالبسة. ومل يشّذ 
عن  الباشا”  “دار  يف  املكان  وصف 
فنطقت  الواصف،  ذات  عن  التعبري 

ذاتّية  رؤية  عن  األوصاف  من  كثري 
حاملة للمكان القديم، ترى فيه النور 
تتضّخم  وقد  واالنطالق.  والحريّة 
فينهض  الذاتّية  واألحكام  األوصاف 
الوصف بوظيفة إيديولوجّية مندرجا 
خارج  موجود  أوسع  قيمّي  نظام  يف 
يستند  أو  الواصف  إليه  يشري  النّص، 
إليه أو يناهضه، محّددا بذلك موقعه 
إزاء مجموعة من االتّجاهات الفكريّة 
يف  الفاعلة  الذاتّية  أو  السياسّية  أو 

الواقع املرجعّي.

التنصل من الرسد
بدت لنا هذه الوظيفة اإليديولوجّية 
الباشا”  “دار  رواية  يف  واضحة 
كان  األوىل  ففي  الفرار”.  و”دروب 
وصف املكان مهادا لترسيب مواقف 
نظام  إىل  املكان  تتجاوز  للراوي 
والجاميّل  والسيايّس  الفكري  القيم 
الّصفحات  ذلك  من  واألخالقّي. 
الخامس  الفصل  تكّون  التي  الثالث 
الوارد  الباشا”  “دار  رواية  من  عرش 
الّصمت”.  الربع األخري “هدير  ضمن 
الرّسد  من  تنّصلت  الصفحات  فهذه 
ومتّحضت للوصف واإلخبار عن حالة 
“دار الباشا” يف الحارض حني عاد إليها 
الوصف  قام  وقد  الشامخ.  مرتىض 
عمرانيتني  حركتني  بني  املقابلة  عىل 
املدينة  معامل  اندثار  متضاّدتني: 
من  الباشا”  “دار  يف  ممّثلة  العتيقة 
أحاطت  جديدة  أحياء  وظهور  جهة، 
باملدينة كالشبكة والسياج. ومل يخف 
لسري  املتألّم  الذايّت  موقفه  الراوي 
املستهجن  املوت،  إىل  الباشا”  “دار 
ما حّف باألحياء الجديدة من فوىض 

واضطراب.
أهّم  التعبريية  الوظيفة  كانت  وقد 

د. محمد آيت ميهوب

إّن الوصف يف الرواية السريذاتّية، وإن كان ينهض بوظيفة سريذاتّية ال لبس فيها، إذ يعمل مع الرّسد عىل 
استعادة املايض وإحيائه انطالقا من الذاكرة، فإنّه ال يقّدم املايض تقدميا مبارشا جاّفا منتهاه تصوير الواقع 
وتعريف القارئ به، بل لقد ألفيناه يعيد بناء املايض، بناء جديدا تتشابك فيه أقانيم ثالثة ال انفصام بينها، 

هي اإلنسان واملكان والزمان. 

ى 
ّ
خذ صورا أكثر وضوحا ومباشرة. فيتجل

ّ
التعبير عن الذات قد يت

ت الوصف وما تحمله من مواقف وأحكام ذاتّية يسندها 
ّ
في سجال

الواصف إلى الموصوف

ا من الذاكرة
ً

استعادة الماضي انطالق

الوصف في الرواية السيرذاتيةالوصف في الرواية السيرذاتية

بمناسبة الذكرى الخمسين لوفاته

بابلو بيكاسو الميت 
كنقطة جذب سياحي

الطريق الثقايف ـ خاص

يريد النحات اإلسباين أوجينيو مريينو، تحويل بيكاسو إىل “معلم سياحي”. ألن 
عامل الفن كله أصبح عامل جذب، حسب قوله. تقول الالفتة املثبته عىل منصة 
العرض يف قاعة اركو للفن املعارص يف مدريد “نعتذر من الجميع. بيكاسو النائم 

هنا ليس حقيقًيا”.

بالطبع، فبيكاسو قد مات منذ نصف قرن، 
وتحديًدا يف 8 نيسان/ أبريل 1973 ، وهو 
يرقد اآلن بسالم يف قربه الفرنيس يف حديقة  
قلعة فوفينارو بالقرب من مقاطعة إيكس. 
سوى  املنصة  عىل  يتمدد  الذي  هذا  وما 
نسخة من الشمع، صنعها النحات اإلسباين 

أوجينيو مريينو مبهارة.
كان  لو  كام   )1973  -  1881( بيكاسو  بدا 
كنزة  شهرة:  واألكرث  املفضل  بزيه  محنطًا، 
واألبيض  األزرق  باللونني  مخططة  بريتون 
تم  إسبادريل.  الكّتان وحذاء  من  ورسويل 
وضعه هنا إىل األبد، نابًضا بالحياة، لكّنه مل 
يعد يتنفس. يبلغ طوله 183 سنتمرت، وهو 
اطول بكثري من املرت و62 سنتمرت الذي كان 

عليه بيكاسو الحقيقي أثناء حياته.

سيلفي مع بيكاسو
بعض  والواقعي  املخيف  األسلوب  سبب 
خالله  من  مريينو  أراد  الذي  اليشء، 
كمعلم  الشهري  اإلسباين  الرسام  إظهار 
النقاد  اوساط  يف  الهلع  من  حالة  سياحي، 
وعامل  الفنية  املعارض  أن  شعروا  الذين 
“عوامل جذب  إىل  تحول  قد  بأكمله  الفن 
املشاهد  أو  للزائر  ميكن  حيث  سياحي”. 
ذاتية  صورة  التقاط  الفني”،  “املستهلك 
عىل  ونرشها  امليت  بيكاسو  مع  )سيلفي( 

صفحته يف األنستاغرام.
بسمعة    )1975( مريينو  أوجينيو  ويتمتع 
طيبة عندما يتعلق األمر باملنحوتات ذات 

مدام  ملتاحف  بالنسبة  العايل  املحتوى 
الورق  من  صندوق  فهناك  للشمع.  تيسو 
بالحياة  نابض  رأس  عىل  يحتوي  املقوى 
ترامب؛  دونالد  السابق  األمرييك  للرئيس 
ومتاثيل للجرنال فرانكو وجورج دبليو بوش 
وكيم جونغ إيل موضوعة يف ثالجات كوكا 
كلهم  وحاخامات،  وكهنة  وأخر ألمئة  كوال؛ 

واقعيون ومثريون للجدل.
وعىل الرغم من أن املعرض، كان قد أقيم 
أراد  الفنان  أّن  إاّل  العام 2017،  بالفعل يف 
الذكرى  مبناسبة  العام  هذا  التمثال  إبراز 
“الجثة”،  لُتسوق  بيكاسو.  لوفاة  الخمسني 
 La ديجالسيا  “الفوس  تصفها صحيفة  كام 
Voz de Galicia  اإلسبانية، بثالث نسخ، 
كل منها معروضة بأكرث من 47000 يورو. 

يقول “مارسيل موللّر” متحّدثا عن حضور 
“بروست” يف الوصف من خالل تكثيف 

األوصاف: “هناك خاصّية أسلوبّية مهّمة جّدا 
ينفضح من خاللها حضور املؤلّف هي تواتر 

الصفات”.
Marcel Muller, Les voix narra-  انظر: 

 tives dans la recherche du temps perdu,
                                                                                                      .Librairie  Droz, Genève, 1983, p.61

دروب الفرار، ص،68
م.ن. ص،73 
م.ن. ص.ن 

م.ن.ص.161 
“نعتذر، بيكاسو النائم هنا ليس حقيقًيا”

من اعامل مورينو األخر “رأس ترامب معًدا 
للشحن مقابل 10 آالف يورو”
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ويعد الفيلم الذي أخرجه عمر جامل، أّول 
فيلم ميني يشارك يف املهرجان منذ تأسيسه. 
بجائزة  أيًضا  فاز  الذي  الفيلم،  وحصل 
الجمهور، بعد أن صوت أكرث من 20 ألف 
املالية  الجائزة  قيمة  لصالحه، عىل  مشاهد 
البالغة 5000 يورو، أثناء حفل توزيع جوائز 

هيئة املحلفني املستقلة يف املهرجان. 
الفيلم  طاقم  الجوائز  توزيع  حفل  وحرض 
املكون من املخرج واملصور وبطيل الفيلم، 
وقال عمر جامل، يف حديث لوسائل اإلعالم 

يف أعقاب فوز فيلمه:
بسبب  باالمتنان  الشعور  يف  غارق  “أنا 
قبل  من  للفيلم  اإليجايب  االستقبال 
الجامهري. فقد أظهر “مرهق” مقداًرا  من 
الضوء عىل  وألقى  واملثابرة  والتفاين  الحب 
يعاين  بلد  بني قصص عدة يف  واحدة  قصة 
من نريان الحرب. أنا سعيد ألن الجمهور يف 
لقد  الصحيح،  اليشء  فعلنا  أننا  برلني شعر 

بذلنا قصارى جهدنا حًقا”.
كبريًا  نقديًا  استحسانًا  نال  قد  الفيلم  وكان 
مبجرد عرضه ألّول مرّة يف املهرجان، وكتب 
يف  رومني  جوناثان  املهرجان  يومية  محرر 
زاويته قائال: “إّن ما مييز الفيلم هو أسلوب 
الرسد الدقيق للمخرج عمر جامل، إذ بدت 
القصة خالية من أي تجاوزات أو ترهالت، 

األمر الذي منح  الفيلم إيقاًعا متامسكًا”. 
“عمل  بأنه  الفيلم  أيًضا  رومني  ووصف 
الجمهور  استقبله  بينام  متامسك”،  درامي 
بعد  لدقائق،  الحار  التصفيق  من  بعاصفة 

عرضه يف املهرجان.
جرت  حقيقية  أحداث  إىل  الفيلم  ويستند 
يف عدن يف العام 2019، حيث تتبع القصة 
معاناة زوجني وأطفالهام الثالثة، بعد أن فقد 
األب واألم وظائفهم بسبب أزمة اقتصادية 
خانقة يف الوالية. وبعد أن تكتشف األم أنّها 

حامل بالطفل الرابع، يجن جنونها، ويعرتيها 
القلق، ويحاوال إيجاد طريقة  هي وزوجها 
ما إلجهاض الطفل، عىل الرغم من موقف 
األمر  الشأن،  هذا  يف  املحافظ  مجتمعهم 
الذي يجرب األرسة عىل اتخاذ قرارات صعبة 

للخروج من هذا املأزق.
اليمن  بني  مشرتك  إنتاج  هو  “إرهاق” 
والسودان واململكة العربية السعودية، ومن 
إخراج جامل عمر، شارك يف كتابة السيناريو 
مازن رفعت. وهو من انتاج كل من محسن 
العال،  أبو  وأمجد  األومدا  ومحمد  الخوال 
وبطولة خالد حمدان وعبري محمد وسامح 

األمراين ووسام عبد الرحمن.
ملخرجه،  الثاين  الروايئ  العمل  هو  والفيلم 
حفل  قبل  أيّام  “عرشة  األّول  فيلمه  بعد 
الزفاف” 2018، وكان أّول فيلم روايئ يُعرض 
علًنا يف صاالت العرض يف اليمن، بعد ثالثة 

عقود عىل اختفاء السينام اليمنية. 
وسبق لفيلم “إرهاق” أن فاز بالعديد من 
الجوائز املهمة، مبا يف ذلك جائزة الجمهور 
يف مهرجان سان دييغو السيناميئ الدويل يف 
مهرجان  التحكيم يف  لجنة  وجائزة  أمريكا، 

أسوان الدويل لألفالم وغريها.
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يحاولن  النساء،  من  مجموعة  أنّهن 
بواسطة  الحياة،  قيد  عىل  البقاء 
الطاقة  رشكات  من  النفط  رسقة 
األحياء  سكان  من  للعديد  والسامح 
تنتهي  حتى  منه.  باالستفادة  الفقرية 
مغامرتهن مبداهمة الرشطة واتهامهن  
بتجارة الوقود غري املرشوعة يف العام 

 .2013
لظهور  مرشقة  فرتة  الفيلم  ويجسد 
الثنايئ جوانا بيمنتا )الربتغال( وأديريل 
نجحا  أن  بعد  )الربازيل(،  كويروس 
إىل  املتخّيلة  املصفاة  بناء  إعادة  يف 
الوثائقي  فيلمهام  بواسطة  الحياة، 

املثري، الذي تلعب فيه النساء )اللوايت 
تجاوزن الثالثني من العمر ومل يعدن 
يعملن يف تجارة الوقود غري القانونية( 

األدوار الرئيسية.

الرصانة البرصية
السنوات  يف  كويروس  أديريل  ويعد 
املبدعني  أكرث  من  واحًدا  األخرية، 
السيناميئ  املشهد  يف  وجاذبية  حيوية 
من  الرغم  وعىل  املعارص،  الربازييل 
الثالثة  ألفالمه  البرصية  الرصانة  أن 
األخرية تحاول إخفاء عزمه الساخر، إال 
الفكاهي يف أفالمه  االنتباه للخط  أن 

إّن  وأسايس.  موجود  أنه  دامئًا  يثبت 
ليس  الجاّفة”  األرض  “أحراق  فيلم 
مجرد معالجة للتمرد واالنتقام بطرق 
مبتكرة، بل هو تجسيد ملجموعة من 
املتنافسة  الكارتالت  يقاتلن  النساء 
وأرسهن  عيشهن  سبل  تهدد  التي 
وحياتهم. ولعل املفارقة يف الفيلم هي 
أن صناعة النفط، املؤممة يف الربازيل، 
جيوب  يف  أموالها  تصب  والتي 
خصخصتها  قد  واألثرياء،  السياسيني 
جذري  بشكل  النسوة  مجموعة 
تطوير  يف  ينجحن  أن  بعد  وجامعي. 
وتجسيد  األرض،  تحت  مواز  اقتصاد 
بواسطة  للمؤسسة،  املناهضة  الروح 

بركان غاضب من التمرد.
النفط  ملكة  حول  القصة  وتتمحور 
وأختها  “شيتارا”  والخرية  القاسية 
تًوا،  السجن  من  خرجت  التي  “ليا”، 
يرتشح  الذي  “أندريا”  وصديقهن 
ملنصب نائب مقاطعة سول ناسينت، 
الذي  التجول  حظر  بإنهاء  ويعد 
تفرضه الرشطة، وإصالح مياه الرصف 
السابقني،  املدانني  الصحي، ومساعدة 
منهم،  املكافحات  األمهات  السّيام 
طموحة.  تقدمية  سياسات  معتمًدا 

بواسطة   تُروى  التي  القصة  وتتكشف 
مثل  وبعمق،  بالتدريج  الذكريات 
من  أمناطًا  تحمل  يونانية  مأساة 
واملرونة  واالستمرارية  االضطراب 
خريطة  عىل  والنكسات،  والضعف 
املطاف  نهاية  يف  هي  التي  الحياة 
ميكن  ال  بحيث  الفوىض  شديدة 
تَُعد  بينام  بسيطة.  بجدلية  اختزالها 
ناشطة  موجة  من  جزًءا  بيمنتا  جوانا 
جديدة من صانعي األفالم الربازيليني.

 
جائزة غراند بريكس

من  العديد  عىل  الفيلم  حصل  لقد 
الجوائز، مبا يف ذلك جازة الغراند بركس 
وثائقي  فيلم  ألفضل   Grandprix
 Cinéma du Reél طويل يف مهرجان
أشادت  حيث  باريس،  يف  املرموق 
بالرسد  خاص  بشكل  التحكيم  لجنة 
الفيلم.  به  متيز  الذي  الشيق  البرصي 
الذي بدا وكأنه مزيج بني األفالم الربية 
وأفالم الخيال علمي. وقد تجسد ذلك 
أكرث يف املشهد االفتتاحي الحاد المرأة 
تنظر إىل مسافة بعيدة يف جوف الليل 
وتشعل سيجارة، ثم يتضح أنّها كانت 
عىل دراجة نارية منطلقة، وبعد ذلك 

حافة  عىل  أخرى  مرة  نراها  بقليل، 
محاطة  مظلمة،  صناعية  منطقة 
املشهد،   عمق  ومن  النفط،  برباميل 
تقرتب مجموعة من سائقي الدراجات 
بتأدية  يبدأون  ما  رسعان  النارية، 
املرأة  حول  دائرة  ضمن  أنيقة  رقصة 
التي تبني أن اسمها “شيتارا”، رسعان 
مشعل  برفع  ترافقها  امرأة  تأمر  ما 
بالبنزين  مغطاة  مساحة  يف  ناري 
الدراجات  راكبو  ليتمكن  املترسب، 

بأنه وقود حقيقي.

فهم القوة
ميتلك  الوسطى،  الطبقة  عكس  عىل 
الفهم  من  كبريًا  قدًرا  الفيلم  صناع 
يخفيا  ومل  الدنيا.  الطبقة  نساء  ملصري 
ضد  رصخة  فيلمهم  أن  حقيقة 
بولسونارو وسياساته املشينة. ويظهر 
الفيلم أن “ريادة األعامل” التي تقوم 
بها “شيتارا” هي ببساطة مسألة حياة 
أو موت. فعىل سبيل املثال، تقول إنها 
اكتشفت بالصدفة ذات يوم من أين 
وكيف  النفط،  أنابيب  خطوط  متّر 
كانت  أرض  قطعة  ذلك  بعد  اشرتت 
فوق خط اإلمدادت هذا بالضبط، ثم 

ة”
ّ

فيلم “إحراق األرض الجاف

االحتجاج على سياسات اليمين المتطرف بالتمرد االحتجاج على سياسات اليمين المتطرف بالتمرد 
نادية بوراس

قصة  يتناول  سيناميئ  وثائقي  فيلم  الجاّفة”  األرض  “إحراق 
السكان  ومنارصة  بتأييد  يحظني  اللوايت  الشابات  من  مجموعة 
يف منطقة سيالنديا ضمن ضواحي العاصمة برازيليا. واضنب عىل 
مدى سنوات، عىل استخراج النفط الخام بشكل غري قانوين من 
الزراعية،  أراضيهن  عرب  املاّرة  للبيئة  املدمرة  األنابيب  خطوط 
بواسطة منشأة ضخ رسيَّة تحت األرض، وتكريره بطرق بدائية، 
وتوزيعه عرب شبكة واسعة تتكون من راكبي الدراجات وسواق 
عربات الحمل املتهرئة والعوائل الفقرية، األمر الذي حولهن إىل 

روبن هود األحياء الفقرية.

�ضينما خمتلفة�ضينما خمتلفة
فاز بجائزة منظمة العدل الدولية

فيلم يمني يعيد قضية 
اإلجهاض إلى الواجهة

الطريق الثقايف ـ خاص

مرّة  ألّول  تعرض  التي  لألفالم  املخصصة  )بانوراما(  قسم  عروض  ضمن 
الدولية  العفو  اليمني “إرهاق” عىل جائزة منظمة  الفيلم  دولًيا، حصل 
يف مهرجان برلني السيناميئ الدويل الثالث والسبعني الذي انفرطت دورته 

األخرية قبل أيّام.

قامت بعد ذلك، ببناء منشأة ضخ حقيقية، 
بالتعاون مع عدد قليل من املتواطئني.

لقد الحظت “شيتارا” وأختها “ليا” )تلعب 
املزيد  ظهور  سيلفا(،  دا  ألفيس  ليا  دورها 
يف  الفاسدين  الرشطة  رجال  من  واملزيد 
الشوارع. وأصبحت الربازيل دولة بوليسية. 
ساخرة  مبشاهد  الفيلم  يف  ُمجسد  وهذا 
طائرتني  برفقة  مصفحة  سيارة  متّر  حيث 
ومثة  الفقرية،  األحياء  عرب  طيار  بدون 
بدالت  يرتدون  بالسالح  مدججون  رجال 
سوداء يعرّفون عن أنفسهم بأنهم وطنيون 
إنهم  السيارة.  يف  يجلسون  حقيقيون 
ميثلون قوة الرشطة املوجودة يف كل مكان 
تّعقد  والتي  الربازيلية  الفقرية  األحياء  يف 

الحياة هناك. 
فهم  يف  تدريجًيا  الفيلم  مشاهد  يبدأ 
تتخذها  التي  الخاصة  االختيارات 
سبيل  عىل  نفهم،  أن  وميكننا  الشخصيات. 
التي هي هدف  ليا،  تستطيع  ملاذا  املثال، 
املحافظني،  بولسونارو  ألنصار  محتمل 
تفكيك وإعادة تجميع مسدس عيار 9 ملم 
من دون عناء. أو ملاذا تسعى أندريا )التي 
لعبت دورها أندريا فيريا(، وهي أيًضا عضو 
عىل  سياسية،  مهنة  إىل  شيتارا،  عصابة  يف 
االنتامء  يف  سابقة  مدانة  كونها  من  الرغم 
التدخل  أمل  عىل  رمبا  إنجيلية،  طائفة  إىل 
اإللهي، لحل املشاكل التي تعاين منها هي 
تأسيس  أجل  من  بحملة  فتقوم  وزمالؤها. 
يركز  الدنيا،  للطبقة  جديد  سيايس  حزب 
السجناء  مصري  عىل  األساس  بالدرجة 
التأقلم  السابقني الذين يجدون صعوبة يف 

والعثور عىل عمل بعد حكم بالسجن.
وانطالًقا من حقيق أن النساء إذا استطعن 
رسقة نفط الرشكات االحتكارية كمجموعة، 
فيمكنهن حينئٍذ خوض غامر السياسة أيًضا.

مستقبل  بشأن  التفاؤل  فإن  املعنى،  بهذا 
الدنيا ينترص أخريًا يف هذه  الطبقة  ومصري 
الصورة الرائعة لعصابة النساء املتعاطفات.

الثيمة التحتية
اإلناث  من  لعصابة  الشجاعة  الزعيمة 
تحت  أنابيب  من  وتكرره  النفط  ترسق 
األرض وتبيع البنزين لشبكة رسية لراكبي 
يف  شيتارا  نساء  تعيش  النارية.  الدراجات 
معارضة مستمرة لحكومة جاير بولسونارو 

ويطالنب  الرشسة،  والعسكرية  االستبدادية 
املقاومة  عن  كإعالن  ألنفسهن  بالشوارع 
املعارضني  عن  نيابة  الراديكالية  السياسية 

السابقني واملضطهدين. 
إنّها صورة مثرية للحظة الربازيلية املعارصة 
مع  الوثائقي  الفيلم  متزج  التي  البائسة 
املريئ.  التجسيد  وعنارص  الرسدي  الخيال 
كاًل  الجاّفة”  األرض  “إحراق  فيلم  ويجمع 
وأديريل  بيمنتا  جوانا  األفالم  صانعي  من 
كويروس، اللذين التقيا يف فيلم سابق هو 
رؤية  لتقديم  برازيليا”،  كانت  مرة  “ذات 
عمل  يف  املحتمل،  البالد  ملستقبل  فريدة 
طياته  يف  يجسد  والصمود،  للبقاء  مذهل 
الواقع  إىل  متجذر،  لكنها  قوية،  صفعة 
السيايس الربازييل املتعفن، قبل فوز اليسار 
دا  الرئيس  وتنصيب  األخرية  االنتخابات  يف 

سيلفا من جديد.
الفيلم،  الذي يقدمه  الربازييل  إّن املستقبل 
لكّنه  متمردة،  سوداء  أنثى  مجرد  ليس 

مستقبل أمومي يزخر بالعاطفة العميقة.

أشادت لجنة التحكيم في مهرجان برلين السينمائي الدولي 
بشكل خاص بالسرد البصري الشيق الذي تميز به الفيلم

IDFA 2022 لقطة من فيلم “إحراق األرض الجاّفة” تُظهر اندماج البخار والصلب والزيت والعرق أثناء تكرير الفتيات للنفط تحت األرض نكاية بالرشكات االحتكارية.                                                               الصورة

BMC لقطة من الفيلم اليمني “إرهاق”                                                                       الصورة
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Mato seco em chamas :العنوان األصيل
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سنة اإلنتاج: 2022

إخراج: جوانا بيمنتا، أديريل كويروس
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فيريا،  أندريا  ألفيس،  ليا  دارك،  جوانا  بطولة: 
ديبورا ألينكار وجليد فريمينو.
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التشكيلية التونسية سنية السويسي في “حج” 

عوالم الرهبة وطرح التساؤالت

ت�ضكيلت�ضكيل
13

altareek althakafi
12

تبني لنا مكنونات الفنان الداخلية باتخاذه 
الطفولة نقطة انطالق، دون االضطرار اىل 
)نقلها( و)تقليدها( حرفيا، كام فعل عديد 
من الرسامني دومنا مسوغات واضحة، بل 

فقط الستخدامها كوسائل تشكيلية.
ونحن هنا نتتبع خطى واحد من )قوانني( 
عندما   PICASSO بيكاسو  بابلو  الفنان 
GUER- جورنيكا الضخمة  لوحته   أنجز 
NICA عام 1937 يف إسبانيا، حيث قال 
الفن،  إنه يف  االعتبار  نضع يف  أن  “يجب 
الحقيقي  باملعنى  ثابتة  مبادئ  توجد  ال 

العام”.
بأن  الجزم  بإمكانية  نقول  ان  ميكننا 
اختزال،  )حامد سعيد( عىل  الفنان  قدرة 
الفني،  العمل  لبناء  األشكال  وتبسيط 
تجعله يعرب عن جوانب متعددة برمزية 
األشكال  خاللها  من  تغادر  كاملة  فنية 
جزءا  اللوحة  لتمنح  بدقة(،  )املصورة 
أشكالها،  انسجام  عرب  الحرية،  من  كبريا 
بإن  الضوء عليها، والقول  وألوانها، وتأثري 
ما قدمه الفنان من اختزال رمزي لوين كان 
ضد  )ثورة  بداللة  يوحي  فلسفيا  مفهوما 
بحياة  الفنان  رغبة  يف  وعمق  الحرمان(، 
مستقرة متزنة لإلنسانية ابتداء بالطفولة!؛ 
حيث تفصح عن ذلك رموزه التي تتكرر 
يف اعامل معرضه، واملتمثلة بجذع النخلة 
البقرة  ترمز  فيام  العطاء،  عن  املتوقف 
البيوت  أما  حقيقي،  سخي  عطاء  لقيمة 

التي ال أبواب لها 
الذي فقد  البرشي  الضمري  إىل  فهي تشري 
اهم روادعه االخالقية!، وان وجود )الكرة 
املظلمة- الساعة( بجزئيها امليضء واملظلم 
له داللة عىل ما فقد اإلنسان يف حياته من 
أوقات لسبب او آلخر، كل هذا وغريه من 
االيحاءات والرموز تؤكد وصول الفنان اىل 
الذي  الفني  الوعي  من  متقدمة  مرحلة 

منحه فرصة إنجاز هذه التجربة املغايرة. 
اهم  الحد  مقرتفا  سعيد  حامد  يكون  قد 
بالرسم  الوصول  وهو  )الرسم(  خروقات 
الدرجة  اىل  وكتقنيات،  كآليات،  ذاته، 
الصفرية، وهو ما يجري يف الفن املفاهيمي 
تجنيسه  يصعب  منط  وهو  االن،  السائد 
موت  بسبب  نحت..(  أو  )كرسم  بثقة 
عىل  االعتامد  جراء  التشكيلية  الفعاليات 
املواد الجاهزة ready made، ولكن كيف 
الرسم،  تتضمن كل عنارص  بتجربة  حالنا 
وقدمت كمعرض شخيص للرسام، رغم ان 
بعض املعنيني صنفوه باعتباره يقع خارج 
للرسم،  التقليدي  باملعني  الرسم،  فاعلية 
عىل  هذا  حكمهم  يف  متكئني  كانوا  ورمبا 
شدة تقشف التجربة وتقليليتها، واكتفائها 
الفاعليات  وأقّل  الشكلية،  العنارص  بأقل 
الخام  البياض  بهيمنة  وقناعتها  التقنية، 

للسطح التصويري.
الذي دعا بعض  األهم  السبب  يكون  قد 
من  االعامل  هذه  )اخراج(  إىل  الكتاب 
عائلة الرسم )التقليدية(، كام قال الناقد 
خالد خضري، هو العنوان امللتبس للمعرض 
)أشياء تُشبه الّرسم(، وهو عنوان فرضته 
والنص  للهايكو  السنوي  )امللتقى  مناسبة 
اتحاد  أقامه  الذي  الشعر،  يف  الوجيز( 
امر  وهو  البرصة،  يف  والكتاب  االدباء 
يتذرع بأسانيد من خارج التجربة املادية 
بإخراج  للحكم  تكفي  ال  وهي  للرسم، 
اي  اىل  الرسم(  )دائرة  من  املعرض  هذا 
االخرى،  التشكييل  االبداع  خانات  من 

وباعتبارها مترينا اوليا ألعامل الحقة.
خالصة القول ان هذا )املعرض الشخيص(، 
لـ)تجنيس(  جادة  محاولة  اىل  يحتاج 
متر  براينا  وهي  الفنان،  مشخصات 
باعتبارها مشخصات متارس عمليات تخفٍّ 
خلف اثرها الواهن، وهو ما اباح تسميتها 

من قبل اخرين بـ)ما يشبه الرسم(، وهي 
براينا تسمية مبترسة بحق تجربة هي يف 
الرسم وليس  اىل فن  تنتمي  االحوال  كل 

اىل اية تجربة محايثة.
التي متلكت حامد  التبسيطية  الرغبة  ان 
الرغبة  من  نابعة  تجربته هذه  سعيد يف 
الفني ليشكل  العمل  الجامحة يف تركيب 
ذلك  يف  حاله  )منفردا(،  واحديا  انطباعا 
سياق  يف  جدا،  القصرية  القصة  حال 
التشكييل  الرسد  بني  الجاميل  )التقابل 
القاص  وصفها  كام  القصيص(  والنّص 
محمـد خضري بشكل يجعلنا نعتربها مبنية 
ببساطة تكون اقرب اىل الحكاية منها اىل 

القصة القصرية.

جميله  فنون  ماجستري   •  1976 البرصة   •
مشاركات   • مرص  ـ  االسكندرية  جامعة  ـ 
أفضل  جائزة   • العراق  وخارج  داخل  فنية 
يف  للمرسح  العراق  مهرجان  يف  سينوغرايف 
التقديرية  عشتار  جائزة   •  2012 البرصة 
الشتاء(  )رائحة  شخيص  معرض   •  .2008
قوسني(  )بني  شخيص  معرض   •  2012

السليامنية 2017 • بينايل االمارات 2016 

شادي زريبي

بني جدران فضاء تاريخي يجعلك تسافر يف الزمن وتشعر بانعدام كينونتك 
املادية، تتأمل لوحات فنية تحملك إىل عصور وحضارات قدمية تثري فيك 
اإلحساس باللذة املرتبطة برفعة الذوق. هناك وأنت تتحدث إىل عشتار 
تعود  البعيد.  التاريخ  صنعت  التي  الرموز  من  وغريها  وبلقيس  وزنوبيا 
التونسية  للمبدعة  التشكييل  للفن  “حج”  معرض  إىل  الحارض  إىل  فجأة 

سنية السوييس التي استطاعت أن تخلق مزيجا عجيبا بني األزمان.

حامد سعيد

بقصص  أشبه  إىل  الفنانة  لوحات  تتحول 
من  تجعل  وأنامل  مقتدرة  بريشة  تحاك 
املستحيل ممكنا. مجلة “الطريق الثقايف” 
تحّولت إىل املعرض لتعيش لحظات رُسقت 
من الزمن، يف جّو ميلء باألساطري املمتعة، 
فكان هذا التقرير عن رحلة فنية إبداعية 
السوييس  سنية  إىل  الحديث  من  جعلت 
فنية تشعرك  يتحّول هو بدوره إىل لوحة 

بدفء املكان.
تحلّت  مختلفة  بأحجام  لوحات  تونس- 
بضاحية  صوفينييه  فضاء  جدران  بها 
سنية  التشكيلية  للفنانة  التونسية  قرطاج 
وتتساءل  تسأل  فنية  أعامل  السوييس... 
من  مناطق  إىل  البرشي  الكائن  وتأخذ 
املعيش  واقعه  من  وأخرى  أحالمه 
وتاريخه... مستويات عرّبت عنها السوييس 
بتدّرج ألوان برزت نصرية للذاكرة وأضواء 
بدت رديفة للواقع... لوحات خرجت من 
الواقع لتالمس الخيال وترسم مدينة أخرى 
ال توجد إال يف حكايا املايض وعبق التاريخ.

عامل الرهبة والخياالت
قرطاج  بضاحية  “صوفينييه”  فضاء  يف 
حضارية  لوحة   32 تتأمل  التونسية، 
وتاريخية، وترسم يف النفوس صورة العهود 
عامل  والبحر،  واللوحات  الجدران  املزهرة، 
عن  يحيك  عامل  والشغف،  بالرهبة  يوحي 
حيث  والرموز،  بالدالالت  امليلء  املايض 
أّن هناك عالقة  إىل  السوييس  تشري سنية 
القاعة ومحيطها  داخل  الفني  الطرح  بني 
وتونس  والتاريخ  الريشة  املعامري... 
وحضاراتها املمتدة عىل مر العصور والتي 
كّرست يف األنفس اإلحساس برؤية حداثية 
واملكان  بالزمان  املرتبط  الجامل  تحايك 
والبيئة... من قرطاج إىل الحقبة املعارصة 
غايتها استحضار الرموز وغرس التساؤل يف 

الناظر إىل هذا املزيج املذهل بني األلوان.
تقول الفنانة “األشكال والرموز تجعل من 
اإلنسان يف عملية تأمل، يف بحث متواصل 
التي تبدو أحيانا صعبة عن  الحقيقة  عن 
وإحساس  رهبة  فيها  العوامل  هنا،  الفهم، 

بلذة ال تدركها إال النفس الذواقة”.
تسافر الروح إىل حقب بعيدة تجعل من 

الثقافات  من  بفسيفساء  أشبة  الفضاء 
تفسري  عن  التشكيلية  الفنانة  فيه  تبحث 
أبجدية  خالل  من  املمتدة  الحياة  لرموز 
الرسومات واللون يف املعرض الذي تقيمه 
املتفطنة  الفنانة  هذه  السوييس،  سنية 
لالستمرارية والباحثة عن الصور يف أعامق 
التاريخ املرتبط بشخصية اإلنسان وثقافته 
وهمومها  املعارصة  الحياة  رغم صعوبات 
املرتاكمة بسبب الُبعد عن الثقافة والفكر 
اإلنسان  شخصية  يبني  الذي  الحقيقي 
إىل  تقودنا  التي  املعرفة  أبواب  له  ويهيئ 
املختلفة  الفنية  والطروحات  الرموز  فهم 
الفنان  وشخصية  والرمز  اللون  خالل  من 
واملحيط  العائلة  من  بدءا  املتوازنة 
والحضارة التي تنتمي إليها بجذور املايض، 
وهي يف الوقت ذاته تجعل له إرشاقا داخل 
ولطرح  واإللهام  بالطاقة  ومتّده  الفكر 

تساؤالت فنية معارصة تحايك ما مىض.

رموز ودالالت
ال ميكن أن تتأمل لوحات سنية السوييس 
دون أن تجتاحك التساؤالت والتخمينات، 
حضارات بعيدة ووجوه تعرّب عن أحاسيس 
به  يذهب  ما  الناظر  تشارك  قد  مختلفة 
واضح  رابط  خّط  وضع  محاولة  إىل  فكره 
اللون،  بهدوء  تتميز  لوحات  ومنطقّي، 
دون  إليها  فتنجذب  بالراحة  معها  تشعر 
شعور، ألن شعورك قد انصهر مع إحساس 
وتبادلها  الرؤى  فتشاركها  التشكيلية 
الخواطر  من  مجموعة  هي  األفكار... 
والتساؤالت التي تهجم عليك فجأة فتخاف 
من أن تفرتسك بشوق دفني... هذا املوت 
الرحيم الذي يجعلك تندفع نحو املجهول 
دون خوف أو ريبة... فقط هو الخوف من 

قسوة التفسري والقراءة الفنية. 
أساليبه  مبختلف  “الفن  السوييس  تقول 
وتقنياته هو ترجمة دقيقة ملا هو مخزون 
انفعاالت  من  البرشية  النفوس  داخل 
وأحاسيس، وهو ذو رسالة موجهة من قبل 
الفنان إىل الجامهري عرب العصور واألزمنة. 
والفنان يعترب رسالته استمرارا ملا سبق من 

رساالت فيؤكدها أو يجددها”.
أخرى  إىل  لوحة  من  برصك  تُحّول  وأنت 

إىل  تصاحبك  وهي  النفس  أعامق  فتدرك 
وكأنك  اللوحات  فتتأمل  التاريخ،  كتب 
تقرأ نصوصا مبعرثة ال رابط يجمعها سوى 
ما  لحكاية  املؤلفة  السطور  من  البعض 
أو الناطقة بلغة ما أو املعرّبة عن فلسفة 
ما... ما أجمل أن تنصهر الفلسفة بالتاريخ 
الزمن ال  لوحات هاربة من  وبالفن، هي 
قدرة لنا عىل اصطياد اللحظة رغم هدوء 
التانيت  هنا  اللون...  وبساطة  الشكل 
الدالالت  من  وغريها  والوشمة  والُخمسة 
التي تزيد يف ترسيخ قيمة اللوحات وعمق 
التشكييل  الفن  وهل  التفسريية،  أبعادها 
وتصورات  وتحليل  وتخمينات  أسئلة  إال 

وخلفيات وتأويالت؟
وتجعل  املاضية  العصور  اللوحات  تجوب 
من املتأمل يلهث وراء إدراك الزمن، تقول 
التشكيلية سنية السوييس “أنا أتحدث يف 
القرطاجية  الحضارة  األصالة  عن  لوحايت 
إىل  أتطرّق  كام  الفينيقية  والحضارة 

الحضارة الرببرية واألمازيغية”.

املرأة كنه الوجود
مليئة  جاءت  السوييس  سنية  لوحات 
برموز دالّة، وبألوان أوحت بأشياء عديدة 
وغنية  الدالالت  كثيفة  فكانت  وُمبهمة 
بهجة  فنانة غمرتها  بحموالت ومعان مع 
إحاطة  يف  لتميض  التشكييل  بالفن  الوله 
تاركة  الخافتة  وألوانها  رسوماتها  أشكال 
والعاطفية  الفكرية  الفسحة  من  هامشا 

للواقفني أمام إبداعاتها.
عن  وبقوة  التشكيلية  أعامل  عرّبت  وقد 
عميقة  صورتها  فربزت  املرأة  حضور 
املرأة  إطار  من  انفلتت  ومتنوعة  وثريّة 
يعكس  والذي  الكيان  املرأة  إىل  الصورة 
برمزيته كنه الوجود والحياة. تقول الفنانة 
املرأة  إيّل  “بالنسبة  السوييس  التشكيلية 
هي الحياة واألرض والعطاء، هي األصالة، 
هي الحاملة لرتاثنا بكل أشكاله ومتثالته”.

تبادلك  فرتاها  الوجوه  إىل  نظرات  ترسق 
أنها  فتشعرك  العيون  وترمق  اإلحساس، 

حامد سعيد في معرضه الشخصي )أشياء تشبه الرسم(

طغيان الرمزية المختزلة بوعي ودراية
سفانه عذبي خضير

العراقي  التشكييل  للرسام  الفنية  التجربة  نؤكد، من خالل  ان  نستطيع 
حامد سعيد، التي عرضها يف معرضه الشخيص )أشياء تشبه الرسم(، بأن 
التعبري  أشكال  وتوظيف  استخدام  يف  والتنويع  الفنية،  األساليب  تعدد 
الرمزية  وطغيان  الصادقة  بالحيوية  الفنان  امتالء  عىل  دليل  املختلفة، 

املختزلة بوعي ودراية ودراسة مستفيضة.

تنطق بكلامت ممتعة تحملك إىل أماكن صارت 
الشاعر أيب نواس “قل  الدرس، فتتمثل قول  من 
ملن يبيك عىل رسم درس ... واقفا ما رّض لو كان 
إىل  دفني  وحنني  تغمرك  بنشوة  فتشعر  جلس”، 
وجوه  هي  املايض...  جذور  وإىل  الديار  جدران 
الحجارة  إىل  فتعود  النفس  تستحرضها  لنساء 
والنقوش ورائحة التاريخ املمزوجة بعبق األنثى 

املغرية ورسائل العشاق املمزقة.
اإلنسان والتاريخ

لكل  واملسّجل  للتاريخ  املحرّك  هو  اإلنسان 
هذا  اإلنسان  وانكساراته،  وخيباته  انتصاراته 
والطيب  واملستبد  الغضوب  العجيب،  الكائن 
والخبيث، مجموعة من األحاسيس تنتابك وأنت 
تبحث عن رموز اإلنسان يف هذا املعرض... تبحث 
وتبحث وقد ال تجد املعنى املراد فتدخل يف دّوامة 
والسؤال...  الحرية  فيك  تبعث  التي  التأويالت 
الحارض  مزج  من  والغايات  القصد  عن  السؤال 

باملايض وبتفسري التاريخ عرب األشكال واأللوان؟
ويف هذا السياق، تقول التشكيلية سنية السوييس 
“لقد حاولت يف لوحايت هذه أن استحرض التاريخ 
بكل أوجهه حتى أعرّب عن إحساس اإلنسان دون 
انتامء، هو اإلنسان يف كل مكان ويف كل حاالته 

النفسية وانفعاالته املختلفة”.
املكان  يف  صخب  ال  الهادئة،  األلوان  من  مزيج 
تبحث  وأنت  تنتابك  نفسية  راحة  ضجيج،  وال 
التأويل ومخارج الرتحال، ُمدن هي  عن مفاتيح 
عامل  وأزقتها،  أنهجها  يف  تتجول  وأنت  اللوحات 
ال ميكن إال يجعلك متتطي سفينتك وتبحر باحثا 
عن الحقيقة املتعبة... حقيقة ال تجد لها كيانا وال 
السؤال.  ويبقى  الحرية  قتزداد  رديفا  وال  تفسري 
تقول السوييس “الفن بالنسبة إيّل طرح للسؤال، 
املتلقي، ال  الحرية يف  يبحث  أن  ينبغي  عامل  هو 
ميكن أن نتحدث عن الفن التشكييل دون ترشيك 

املتلقي يف البحث عن املعنى”.
املغالق  تفسري  منها  طالبا  السوييس  أحاور  وأنا 
فهم  املتلقي  عىل  بأن  أجابتني  لوحاتها،  ومعاين 
اللوحة، فأجبتها قائال “أنت ذكرتني بقول الشاعر 
ال  ما  تقول  ملاذا  متام حني سألوه عن شعره  أيب 
ما  تفهمون  ال  “وملاذا  بقوله  فأجابهم  يفهم؟ 
يف  والجواب  السؤال  رحلة  تتواصل  إذن  يقال”، 
كل عمل إبداعي وألن البحث يف مواطن الجامل 
دربه صعب وطويل فإن من واجبنا تتبع مصادره 
من  البد  الختام  ويف  حرضته.  يف  دوما  والتواجد 
اإلشارة إىل أّن املامرسة التشكيلية سبيل للتواصل 
من  حتام  إنها  الفكري،  ثم  أوىل  مبرحلة  البرصي 

الطرق الناجحة للنقد والتعبري.

• تونس ـ أصيلة ـ جزيرة قرقنة
من  العديد  ولها  الصغر  منذ  الرسم  رحلة  بدأت   •
إىل  تحولت  ثم  الباستيل  باستعامل  الفنية  التجارب 

الرسم بالزيت واالكريليك.
• أقامت العديد من املعارض الفردية والجامعية

سنية السويسي
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وجهة نظر

المسكوت عنها..المسكوت عنها..

حقوق الُملكية الفكريةحقوق الُملكية الفكرية

أمل  الحّبابة،  أخي  ابنة  يا  “تاليها 
لك  رويت  لقد  ثرثريت؟  من  تضجري 
أقول  ليك  والرتهات  السوالف  كل 
السفر مل يكن  إن  ؛  لك فكرة وحيدة 
قدري، لكنني رست إليه مثل املنّومة. 
مل يعد يل يف ذلك البلد ما يُبقيني وال 
وأقفلت  الزوج  دفنت  مُيسكني.  من 
يحتلون  الرسرسية  ورأيت  العيادة 
عمري.  ياقوت  هذا  إن  الطرقات.. 
وتقصد   ـ  هباء  دونه  من  حيايت   إن 

املكان”.
هذا  ترصيحها  يحتويه  ما  أن  شك  ال 
خارج  هي  التي  املربرات  عىل  دال 
وما  كان  ما  بني  مقارنه  وهو  إرادتها، 
قولها،  يف  وارد  فاملربر  ضمناً.  يجري 
قناعة  شكّل  الذي  صورها  ضمن  أو 
الساردة  وأن  كام  الهجرة.  برضورة 
وجهات  عن  للتعبري  نفسها  فّوضت 

رؤى  أيضاً  تضمنت  التي  الجّدة  نظر 
مستقبلية للبلد، مستندة إىل وعيها يف 
الطويل  التاريخ  املكان والزمان. رؤية 
يف املكان وتقلّب األحداث يف التاريخ. 
ومهنياً  اجتامعياً  مؤثر  وكنموذج  إنها 
وأثنياً قادرة عىل تشّوف املستقبل عىل 
اعتربتها  أحداث  من  يجري  ما  ضوء 
وخراب  لكوارث  وممهدات  أخطاء 
الدكتورة  رؤية  إن  البلد.  ينتظره 
اعتبارات  من  صيغت  )ورديّة( 
تلك  مكّوناته،  وطبيعة  وتشكيالتها 
وملن  لها  متمّيزاً  وعياً  صاغت  التي 
مربراً  ترصيحاتها  يف  نجد  لذا  حولها. 
قادراً عىل تشوف ما سوف  موضوعياً 

يحدث:
من  وبحكمة  أخرياً  عمتي  }أدركت 
امرأة عاشت مثانني حّوالً ؛ أن الخراب 

سيطيل إقامته يف تلك األرض{.

غري أنها ال تخضع ملغريات وجود ابنتها 
يف كندا، مرصّة يف عبارة قصرية، لكنها 
عميقة الداللة يف اعتبارات االنتامء إىل 
األرض والوطن )أموت وأندفن هنا وال 
أتهجّول( ولعل هذا باملقاييس الوطنية 
وهو  اإلنسان  ينتاب  شعور  أعىل 
أرضه  عن  سلخه  أساليب  إىل  يتعرّض 
وذاكرته. إن العالمات املكثفة يف سياق 
حيوية  تركته  ما  عىل  تؤكد  الرواية، 
عند  أو  الساردة  عند  سواء  املكان، 
بسبب  املكان  عالمات  وهي  العّمة، 
الوثائق  مثل  النقية  لخصائصه  حملها 
األخرى  الوثائق  وبقية  السفر  وجواز 
للمكان،  شكالً  للساردة  تُعيد  التي 
الرواية  وصورة نقية له. إن املكان يف 
مجّسد من خالل أثار ما تركته الوثائق 
وحاملة  عليه،  دال  عنوان  باعتبارها 

لخصائصه املضمرة واملعلنة:

مني  وتطلب  بجوازها  عّمتي  }تأتيني 
تضع  كأنها  للذكرى.  لها  أّصوره  أىن 
جواز  ذاكريت.  خاليا  كل  توقد  جمرة 
سفرها جديد وجوازي قدمياً ذا غالف 
ملّف  يف  به  احتفظ  سميك،  كرتوين 
صالحيته  أن  رغم  املهمة  الوثائق 
يف  كثرية  أختام  سنوات.  منذ  انتهت 
صفحاته تتبع تنقاليت وتقتفي خطوات 
وتواقيع  التواريخ  تُنعش  مىض.  زمن 
وترميني  ذاكريت  والتأشريات  التجديد 

يف حال فقدان الوزن{. 
سوى  تكن  مل  وغريها  الصّور  هذه 
التأكيد عىل أثر املكان الذي أنتج أثراً 
يف ذاكرة مدّونة أو شفاهية. فالساردة 
خالل  من  للمكان  نظرتها  تؤصل  إمنا 
خاصية  وهي  بوثائقه.  اعتزازها  بث 
ما  املكان  فليس  املكان.  يف  التاريخ 
فحسب،  شاهد  أو  حجارة  من  يرتكه 
وإمنا ما يخلّفه من قّيم رصينة هددها 
عمد  بحيث  السلبي،  العام  املسار 
املادية.  خصائصه  محو  عىل  وعمل 
أشكالها  بكل  الصورة  تبقى  وبهذا 
وصلتها باملكان هي املعرّب األسمى عىل 
تاريخ وجوده الباهر يف املايض. وأرى 
أن الفنان الفوتغرايف عمل عىل تدوين 
هذا  ويف  بالصورة.  األمكنة  تاريخ 
أرادت  الساردة  عرب  املؤلفة  أن  أجد 
وأمكنة  أمكنتها  عن  الكثري  تقول  أن 
السياسية  الفوىض  عملت  التي  غريها 
التي اجتاحت البلد بعد 2003 فرتكته 
وجدناه  كام  للخراب  ومؤرشاً  هشيامً 
السابقة،  روايتها  حراك  خالل  من 
فرنكشتاين  سعداوي/  )أحمد  ورواية 
علقتها  التي  الصورة  ولعل  بغداد(  يف 
)هند( عىل الجدار يف املهجر ــ تورنتو 
ــ كانت )تلّخص صورة أجمل ما غاب 
تتذكر  أن  هند  تجد  حياتهم..  عن 
ما  فيها  عاشت  التي  الكثرية  البيوت 
بني الديوانية وبغداد وعاّمن ومانيتوبا 
ال  وينتهي..  مييض  يشء  ال  وتورنتو.. 
ذكرى تخبو ومُتّحى( أو )لن يعودا إىل 
هذه  املجهول(  إىل  سيقفزان  بغداد، 
املرتوكات أو املهمالت  هي التي يبقى 
أثرها. وهو نفس املنحى الذي حدا بـ 
)كججي( لتناول املهمل يف الحياة ضمن 
املكان  عن  وتصّوراتها  رواياتها  سياق 
وبالتايل الوطن املهاجرة منه. إن الطرد 
ويُجّسد  الذاكرة،  يفّعل  صّوره،   بكل 
النشأة،  مكان  خاصة  للمكان،  الرؤى 
رصد  يف  الكاتبة،  عليه  عملت  ما  هو 
املنظور املمكن مام حولها يف املايض. 
وما  للمكان،  تشوفاتها  عىل  اعتمدت 
روي عنه من قبل اآلخرين، مام شكّل 
تحرض  دامئاً  التي  الباهرة،  عامرته 
عاشت،  وما  تعيش،  ما  بني  كمقارنة 
السّيام يف مجال القّيم التي تركها املكان 
حقل  وضمن  الشخصيات  بنية  يف 
تاريخها الطويل. هذه الوثائق الباقية 

يف الذاكرة، تدفع إىل متغرّي الشخصية 
يف عقد املقارنة  بني مكانني من جهة، 
الجديد من جهة  الرؤى باملكان  وفرز 
أخرى. ويف كال الحالني نجد مثة أسف 
قاتل يتداخل مع الشخصيات وعىل كال 

املستويني للمكان املغاَدر واملأوى:
أال  ويجب  حق  عىل  كان  أباه  }لعل 
دفاناً  بالعمل  دراسته  عن  ينشغل 
العظام  يلملم  الغيب،  تربة  يف  يحفر 
وديرتويت  والشام  الخليج  مقابر  من 
ونيوزلندا وضواحي لندن وينفخ فيها 
من موهبته لتسرتيح يف أرض محايدة. 
ثم يجمع شمل الرجال والنساء الذين 
واحدة  مخّدة  عل  الرؤوس  وضعوا 
وهم  تفرقوا،  ثم  الزمان  من  لعقود 
طواهم  الغريبة   الرتب  يف  أموات 
العراق  فوق  حلّق  الذي  اليباديد  طري 

ورماهم يف بالد الله الواسعة{.

الزمان وما سعى  
)الحفيدة  رواية  يف  الزمن  إن  الشك 
األمريكية( هو الزمن املستعاد. وذلك 
لكن  املكان.  إىل  العودة  خالل  من 
الحالة التي عليها العودة فيها إشكال 
عرب  السّيام  االنتامء  يخص  أخالقي 
الحفيدة  فعل  إزاء  الجّدة  نظر  وجهة 
املجّندة ضمن الجيش األمرييك الغازي 
يُرشح  الرواية  يف  فالزمن  لذا  للوطن. 
املركزية،  للشخصية  اإلرباك  من  نوعاً 
األزمنة  عرب  املكان  إىل  الدخول  ألن 
املتعددة واملرسوقة من زمن عامـ  زمن 
الشخصية  يُحيل  ـ  العسكرية  الحامية 
رؤية  ضمن  بنيوي  تلّون  إىل  املركزية 
هذا  من  الجّدة.  وخاّصة  اآلخرين، 
نكون أمام زمن تلعب العوامل الكثرية 
؛ النفسية واالجتامعية والسياسية دوراً 
يكشف عن جّوانية الشخصية املركزية. 
كذلك أصالة رؤى الشخصيات التي مل 
تغادر أرض الوطن. وهي مفارقة زمنية 
أضفت بضاللها   عىل الوضع العام يف 
الذي أصبح  الرواية،  البلد، خارج منت 
كتاريخ من ضمن مصادر كتابتها. فلام 
كان استنتاجنا يخص العالقة بني الزمن 
واالستذكار  جهة،  من  واالستذكار 
من  فالبد  أخرى،  جهة  من  واملوقف 
رصد بعض العّينات التي تُفيد يف رصد 
كل  عىل  الزمانية  املؤثرات  هذه  مثل 

مكّونات النص.
انعكس  التي  املواقف  لعل أوىل هذه 
من خاللها شعور الشخصية يف الرواية 
هويتها  ضياع  جرّاء  والدونية  بالضعة 
باتجاهها  نظرة  أي  تفرّس  بأن  األوىل، 
أرض  يف  يدور  ما  يف  حرث  مبثابة 
األمكنة  تواجه  وهي  الداخيل  رصاعها 
كاآليت  الفعل  رّدة  تذكر  إذ  والحيوات 
من  يناسبني.  اليوم  عاد  ما  )الغزل 
يغازل امرأة تحمل مقربة بني الضلوع( 
بتأثري  ذاتها  أكرث يف فحص  تتامدى  أو 

جاسم عاصي

إن الدكتورة )ورديّة( وهي تجد مربر الهجرة املرغمة عليها، مل تضع املربر كإسقاط فرض عىل املكان 
وحيواته، بقدر ما أسقطته عىل متغرياته املشوبة بآلية تشويه املكان ومحو خصائصه السّيام ما يتعلق 
باملفهوم يف الحياة، الذي يفرز، بل فرز قّيامً عريقة كام تراها. لذا كان املربر غري املقنع بالنسبة إليها يرد 

يف سياق توايل تذكرها ومحاولة منها لردم الهوة التي تضغط عليها

رسيان الزمن الكاشف للصّور املعاكسة ملا كانت 
تتصّور )بائسة أنا. طاولة زينة مقلوبة، مرشوخة 
املرآة. أضحك من قرشة القلب بإيجاز وبال كثري 

حبور. ضحكة بال دسم(. 
لكشف  إثارة  أكرث  تبدو  الوسيط،  اللغة  ولعل 
انتامئها للمكان. فهي موقنة بأنها تنتمي لألرض، 
فعل  جّراء  عليها  التي  بالصورة  مقارنة  لكن 
التجنيد، أحال هذه الصورة إىل لون باهت )أمر 
واحد كنت واثقة منه هو أن عربّيتي ال تشوبها 
شائبة. إنها اللغة التي انتقلت إيّل عدواها من أيب 
اآلشوري( وهو رد عىل أصالة وجود أثني وقومي 
له  للقيمة،  اسرتداد  هو  والقول  الوطن.  داخل 
عنه.  نوهنا  الذي  املستعاد  الزمن  بصالبة  صلة 
ميكن  مفاهيم،  إىل  تُحيل  القول  بالغة  ولعل 
استخالصها من خالل ما يرد يف النص. و)كججي( 
الجزء  خالل  من  الكل  إىل  تعرّب  أن  حاولت 
الحروب  جّراء  سواء  الخارس،  الزمن  باستعادة 
أو الحصار أو التهجري. إنه منطق التاريخ الذي 
التعبري،  يف  ممتنعة  سهلة  زاوية  من  إليه  أتت 
غري أنها فّجرت كوناً لغوياً أمسك باألهم لحظة 
انعكست عندها صورة اإلهامل للزمن، أو السهو 
عنه مام خلّف مفارقة عىل األشياء واملنظومات 
جميعاً  أصبحنا  العمليات،  بدء  )مع  السائدة 
األخبار وال  نعاقر نرشات  التلفزيون.  من عبدة 
الشاشة،  أمام  أحدنا  وغفا  حدث  وإذا  نشبع. 
يستيقظ. من  لتهزّه يك  األيدي  امتدت عرشات 

ينم يخرس التاريخ( 
تداعيات  تعالج  وهي  الرواية  مسري  وضمن 
سواء  الصّور،  من  كثري  تربز  املجندة،  )زينة( 
لرتميم  الذاكرة  من  تستدعيها  ممن  أو  أمامها 
ببناء  املهّدم. وهو متعلق زماين  بناء شخصيتها 
مثل  فيها  تداخل  الرواية  ألن  ذلك  الشخصية. 
هذا البناء بالتأكيد، فكان كل من هذه الوحدات 
)املكان، الزمان، الشخصية(  عوامل إسناد لوضع 
مواجهة  عرب  الزمن  استعادة  حقل  النص ضمن 
وبالتايل  املؤثرة.  صورها  واستعادة  األمكنة 
البحث عن البدائل ذات البنى الراسخة، كام هو 

يف شخص )مهيمن(  
بنية  عىل  يتوزع  )طّشاري(  رواية  يف  الزمن 
)الدكتورة  الرئيسية  الشخصية  تخص  تاريخية، 
)ورديّة( وتشكّل الشخصيات األخرى أفالك تدور 
فيحول مركزها هذا.فالرواية وإن اعتمدت السرية 
اإلنسانية لنموذجها إال أنها بهذا التوزيع الزماين 
أحال الزمن الرئييس إىل مجموعة تحّوالت تتصل 
بطبيعتها، وتخص فعل الهجرة. فزمن الرواية يبدأ 
من لحظة وجود الشخصية يف باريس مهاجرة ما 
بعد 2003 وهذا التاريخ يُشكّل الحد الفاصل بني 
الحارض وإرشاق  الحارض واملايض. بني سوداوية 
املايض مبا هي محموالته االجتامعية يف مناطق 
من العراق، أشد حساسية نوعية بسبب طبيعتها 
البيئية وهي مدينة الديوانية وسط العراق. من 
هذا نجد أننا بإزاء تاريخ متنوع مستقر مقابل 
اإلنسان.  كينونة  ميحو  مضطرب  حارض  تاريخ 
باب  من  يكون  األزمنة  يف  التعدد  فمسعى 
عربه  تشكّلت  الذي  الزمن  إىل  وامليل  التذكري 
اإلنسانية.  العالقات  أرقى  املكانية  ويف حاضنته 
فزمن املايض انعطافة يف حياة الشخصية وعنرص 
مهم يف خلق شخصيتها املهنية واالجتامعية، لذا 

أمام  يتالىش  يكاد  املهجر  يف  الحايل  زمنها  فأن 
التذكر ورسيان النص وفق حكايات الزمن األول. 
فالرواية يف تشكلها املعامري الزمني  عبارة عن 
من  رافقه  وما  املكان  عن  حكايات  مجموعة 
الدكتورة.  التي شكلتها  بنية األرسة  متغريات يف 
وهذا التنوع يف املكان واألحداث هو الذي أسس 
ألزمنة منقطعة تحرض تفاصيلها يف حالة اشتداد 
األزمة التي تفرضها الغربة عىل الشخصية، سواء 
الدكتورة أو )هند( وزوجها، ثم  كانت يف حياة 
ما يعمل عليه )اسكندر( الحفيد الذي ينظّم يف 
تدوين  من  نوع  وهو  للعائلة.  مقربة  حاسوبه 
الصّور  لكل  الحفيد  تخّيل  عرب  منّصب  تاريخها 

التي شكلت تاريخ العائلة. 
املركزية  للشخصية  بالنسبة  املاضية  األزمنة  إن 
هي مبثابة الصورة األوىل للتشكّل ليس للدكتورة 
أثنياً.  متثلهم  من  لتاريخ  بل  فحسب  )ورديّة( 
وبالتايل  الجامعة،  تاريخ  تسرتجع  إمنا  فهي 
صريورة  تكمن  وبهذا  الوطن.  بتاريخ  عالقتها 
بني  يفرّق  كونه  يف  واالستحضار  التذكر  هذا 
من  لنمط  املشكّلة  واألخرى  السعيدة  األزمنة 
الرتجيديا بالنسبة للعراقيني، وباألخص املسيحيني 
الذي تكبدوا خسائر كثرية، لعل دفعهم ملغادرة 
تاريخهم  يف  خطورة  األكرث  الخطوة  الوطن، 
الذي  االجتامعي  التفتيت  إن  الوطن.  وتاريخ 
صريورة  أحال   2003 بعد  ما  العراق  منه  عاىن 
النسيج االجتامعي إىل التشويه. والرواية يف هذا 
املضامر استعانت باألزمنة املاضية من أجل أن 
تُحقق الرؤى الراكزة يف ألفة املكّونات. فهو زمن 
يُزيل ما استجد من تشويه عىل تاريخ الجامعة. 

صريورة الشخصية 
كام ذكرنا أن الشخصية املركزية متشبثة باألزمنة 
فهي  لتكّونها،  الحقيقي  الوجه  ألنها  املنرصمة، 
بالتايل شخصية تعاين من االنهزام، مقابل وجود 
لشخصية  أوىل  صورة  وهي  املتامسكة،  الجّدة 
منذ  فالحفيدة  )طّشاري(.  رواية  يف  )ورديّة( 
كام  الضمري  تبكيت  من  تعاين  الرواية  استهالل 
ذكرنا ونحن نعالج الزمن يف الرواية. وقد تطور 
هذا اإلحساس إىل مراجعة حاّدة وكاشفة للبني 
كاللغة  املكان  يف  ترسيخها  شأنها  من  التي 
ذاتية  مراجعات  وهي  واملجتزأ.  العام  والتاريخ 
أفادت يف بناء الشخصية من جديد ضمن حق 
الصّور  وانكشاف  الوطن،  داخل  للخطأ  التغرّي 
)الجّدة،  األخرى  الشخصيات  يف  سواء  األصح، 
مهيمن( والثاين بالرغم من اختالفها معه، لكنها 
املشرتكة.  الرضاعة  وهو  رحمية،  صلة  ابتكرت 
واملسيحية.  اإلسالمية  شخصيها  بني  مزج  وهو 
ملثل  الرافضة  وهي  بالرضاعة.  األخ  فمهيمن 
من  درساً  تلقت  لكنها  املصطنعة،  الصلة  هذه 
مسؤولة  )لست  الدم  صلة  احرتام  يف  )مهيمن( 

عن الخراب واألكاذيب. 
من  منك(  أكرب  خدعة  ضحية  مثلنا،  أنت  زينة 
من  يتمكن  ما  تواجه  الشخصية  أن  نجد  هذا 
إيقاظ ذاكرتها أوالً، ثم صياغة شخصيتها بفعل 
عملت  املؤثرات  وهذه  ثانياً.  البيئي  التأثر 
استظهار  عرب  الشخصية،  ذات  يف  أركيولوجياً 
التوازن  خلق  يف  يُعني  ومبا  ونقيضها،  الصورة 
كربت  التي  )البنت  ُمستظهر  هو  مبا  والقناعة 
وهي تتابع أحالمه، تتفرقع مثل البالونات عند 
الحرب.  إىل  ستذهب  امليالد.  أعياد  انفضاض 
فاشالً.  حباً  واثنتني،  مرة  بكت  الخائبة  البنت 
الواليات  جيش  يف  مجّندة  تصبح  ليك  متيض 

املتحدة األمريكية(.

عندما يكون نموذجها المركزي خارج حّيزه المكانيعندما يكون نموذجها المركزي خارج حّيزه المكاني

الرواية في مواجهة األسئلةالرواية في مواجهة األسئلة

ليس المكان ما يتركه من حجارة أو شاهد فحسب، 
فه من قّيم رصينة هددها المسار 

ّ
وإنما ما يخل

العام السلبي

نجد أننا بإزاء تاريخ متنوع مستقر 
مقابل تاريخ حاضر مضطرب يمحو 

كينونة اإلنسان

 عباس الداخل
                              

شأن  شأنه  ويتمتع،  فكرية،  وابتكارية  اقتصادية  سلعة  الكتاب  يعد 
والرموز،  واألغاين  التجارية  والعالمات  الصناعية  والنامذج  االخرتاعات 
بحقوق امللكية الفكرية، التي ال تختلف عن  حقوق امللكيات األخرى. 
فهي متكن مالك الحق من االستفادة بشتى الطرق من عمله الذى كان 
منع  للاملك  ويحق  منتج.  بصورة  أصبح  أن  إىل  تبلور  ثم  فكرة  مجرد 

االَخرين من التعامل يف ملكه من دون الحصول عىل إذن مسبق منه. 

املُلكية  حامية  ورشعة  اتفاقية  أُقرت  لقد 
 ،1883 العام  يف  باريس  يف  مرّة  ألّول 
االخرتاعات  حقوق  لحامية  كاتفاقية 
حامية  إليها  تُضاف  أن  قبل  واملنتجات، 
حقوق املُلكية الفكرية واملصنفات األدبية 
العام   “برن” يف  اتفاقية  اعديل  والفنية يف 
للملكية   العاملية  املنظمة  وتدير   ،1886
الفكرية “ويبو” WIPO، ومقرها يف جنيف 
اإلرشاف عىل تطبيق كلتا املعاهدتني، وتلزم 
الدول املوقعة عليها مراعاة بنودها والنظر 
بالنزاعات الخاصة بحقوق امللكية الفكرية 
االدبية  املصنفات  أصحاب  وضامن حقوق 
وتشمل  واملعنوية،  املالية  حقوقهم  عىل 
الحقوق املجاورة للمرتجمني والجهات ذات 

العالقة االخرى.
عرش  وقعت  عربية،  دولة   22 اصل  ومن 
الذكر، لكن  دول فقط عىل االتفاقية آنفة 
عىل الرغم من ذلك، ال تلتزم هذه الدول 
الترشيعات  لضعف  نتيجة  ببنودها، 
وسكوت ألطراف ذات العالقة عن حقوقها 
مبثابة  األمر  بات  حتى  علًنا،  تُصادر  التي 

مخالفات مسكوت عنها.
فوىض  من  العريب  العامل  يف  يجري  ما  إّن 
وتالعب وغش عىل مدى عقود ومن اطراف 
مختلفة باملصادرة والتالعب بحقوق امللكية 
للقرصنة  مرشعة  األبواب  جعل  الفكرية 
الدولية  باالتفاقيات  االعرتاف  وعدم 
الخاّصة، األمر الذي يتطلب تضافر الجهود 
وإيقاف  الحقوق  لتلك  االعتبار  إلعادة 
الثقايف  املشهد  من  تحط  التي  مصادرتها 

والفكري بشكل عام.
اخرى  او جرمية  أخرى  أيًضا هناك ظاهرة 
ترتكبها بعض دور النرش وهي عدم اعتامد 
يفقد  وبالتايل  الدويل،  املعياري  الرقم 
وتضيع  أديب،  كمصنف  خاصيته  الكتاب 
وحسب  نارشه،  وكذلك  مؤلفه،  حقوق 
مجموعة  باهداء  قمت  شخصية،  تجربة 

كتابًا(،   30( عراقيني  ملؤلفني  الكتب  من 
إىل إحدى املكتبات العامة يف فنلندا، وبعد 
املؤسسة  لفحص  املؤلفات  تلك  إخضاع 
 ISBN األدبية للمصنفات  لتقيس  الدولية 
املكتبات  به  تلتزم  روتيني  إجراء  )وهو 
الكتب،  أغلب  رفضت  أوروبا(،  يف  العامة 
باستثناء عنوان واحد فقط، لرواية عراقية  
الكتب  بقيت  أما  االداب،  دار  عن  صادرة 
حقيقي،  معياري  برقم  ُمعرّفة  غري  فكانت 
معياري  رقم  مجرد  هو  عليها  ُمثّبت   وما 

وهمي، واتحفظ هنا عىل ذكر دور النرش.
 ISBN الدويل  املعياري  الرقم  ومتنح 
واملصنفات  للتقييس  الدولية  املؤسسة 
برلني،  يف   2007 اعالم  يف  تأسست  التي 
بعد التعديل األخري عىل االتفاقية الدولية 
والفكرية،  األدبية  باملصنفات  الخاّصة 
 ISBN ويتكون املخترص املعروف عامليا بـ

من الحروف األوىل لعبارة:
International Standard Serial Number 

أما عربًيا فيعرف باملخترص “ردمك” وهي 
الحروف األوىل من عبارة )الرقم املعياري 
الثالثة  األرقام  وتقسم  للكتاب(،  الدويل 
عرش إىل أربع مجاميع تخصص قسم منها 
لألقليم ثم البلد ثم النارش ثم رقم الطبعة 
من الكتاب، وهو نظام دويل معمول به يف 
أغلب دول العامل ويسّهل عملية الفهرسة 
العامة  املكتبات  يف  والتصنيف  والتبويب 
ومنافذ البيع ومعارض الكتاب الدولية، كام 
معيارية  ارقاًما  تحمل  التي  الكتب  تتمتع 
فقدان  أو  القرصنة  من  الدولية  بالحامية 
لحامية  الدولية  االتفاقية  وفق  الحقوق، 

امللكية الفكرية.
هذه مناسبة تستدعي الجميع باعادة النظر 
الفكرية  امللكية  حقوق  ثقافة  وترسيخ 
بتفعيل  واملطالبة  واملوسسات  لالفراد 
القوانيني الخاصة بها، واالنضامم لالتفاقيات 

الدولية والخروج من فوىض النرش .
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وفقا ملا تقدم، فإن األدب، الذي يفتح 
عالقتك  يغري  أيضا  القراءة  عىل  بابا 
اآلخر  بفهم  لك  يسمح  مبحيطك. 
ويدخلك  منه  يقربك  كبري،  حد  إىل 
نواياه،  من  ويُدنيك  نشط،  تفكري  يف 
وتقييم  الخاص  وضعك  لفهم  اضافة 
ظروف حياتك بشكل أفضل لُيتاح لك 

فهم نفسك ومن حولك.
سهلة  قراءة  أي  توجد  ال  هنا،  من 
غرض  عموما  للكتابة  ألن  عابرة، 
أو  آنيا،  ليس  الغرض  رمبا  ورسالة، 
فعندما  مضمرة.  الرسالة  تلك  تكون 
السابقة  القرون  نقرأ أدب كاتب من 
من  أكرث  نقرتب  فإننا  القرن،  وهذا 
األدب  هذا  طريق  وعن  أنفسنا، 
ولن  أقوى  الحياتية  قراراتنا  ستكون 
نقرر بشكل أعمى. ومن خالل القراءة 
نعلم أن األدبيات التي أنتجت يف ذلك 
الوقت ستكون ركيزة لنا لفهم املشاكل 
العصور،  تلك  والحروب والكوارث يف 
ونطلع  هامة،  أحداث  عىل  سنقف 
والحالة  االجتامعية،  العالقات  عىل 
والعالقة  االرسة  وحال  االقتصادية، 
تعيننا  وخاصة  واملرأة،  الرجل  بني 
أفضل  تكون  قد  الحروب.  فهم  عىل 
مثال نصوص )جني أوسنت( واألخوات 

برونتي.. فهذا الفهم ليس مجرد مرور 
كرام عىل نصوص فات عليهم الزمن! 
والدراسة  التحديث  قيد  يزالوا  ال  بل 
وأساسا  ملهام  منهم  نص  كل  لتصبح 

للخلفيات األدبية للمستقبل.
يأخذنا األدب إىل مكان، نوع وماهية 
شخصيات زمن ما. فمن خالل األساطري 
واملالحم نتلمس عاملا بعيدا عن الواقع، 
جانب  لنا  يكشف  عامل  اجواء  لكنه 
مبهم من ثقة أمم يف عرص ما لدرجة 
انهم بنوا حياتهم الخاصة عىل أساس 
مكمل  جزء  فكانت  املعتقدات  تلك 
تخطت  التي  القرون  يف  ليومياتهم. 
األدب  وصار  االساطري  فكرة  البرشية 
خيايل أو واقعي، منبعا لاللهام، نقف 
عىل تفاصيل امور وافكار مهمة الناس 
عاشوا يف حقبات مختلفة. فعندما نقرأ 
 ، Balzacأدب الكاتب الفرنيس بلزاك
ندخل اىل تفاصيل مستعرضة بسخرية 
خالل  ومن  العرص  ذلك  صالونات  يف 
“وداعا”  كتاب  وشخصيات  احداث 
يحلل نتائج حرب برييزينا ضد روسيا. 
 Marcel بروست   مارسيل  يجعل 
Prust يف “البحث عن الزمن الضائع” 
التجربة اإلنسانية بشكل عام وبشكل 
خاص عامال لفهم نفسية الشخصيات 

مثل  نص  يف  شكلتهم.  التي  والبيئة 
األملاين  الكاتب  ينبش  “فاوست”، 
غوته Goethe بشكل فانتازي دواخل 
بكل  اغواءهم  بالسوء،  االمارة  البرش 
منه.  املظلم  الجانب  واظهار  سهولة 
يتطرق الكاتب نجيب محفوظ للحالة 
املعقدة  ولكن  واالجتامعية،  النفسية 
املرصي  اإلنسان  لشخصية  أيضا، 
الشعبية،  الحارات  اجواء  اىل  ويأخذنا 
املاريك  البورجوازي.  النفاق  تحليل  أو 
الجوانب  نصوصه  يف  يحلل  صاد  دو 
األخالقية لشخصياته والعنف كوسيلة 
ويضع  الحقيقية،  مكنوناتهم  لفهم 
“كانديد،  نص  يف  شخصياته  فولتري 
بني  طريقني  مفرتق  يف  التفاؤول”،  أو 
الفجوة  ويعمق  والتشاؤم  التفاؤل 
كانديد يف  ليستخلص شخصية  بينهام 
بعد  املستخلصة  لخربته  وفقا  النهاية، 
يف  العمل  بأن  عاشه،  قاسية  احداث 
بستان أهم من التأرجح بني خيارات ال 
طائل منهن و أن نستمر طوال الحياة 
نكون  أن  يجب  “هل  فيام:  بالتفكري 
مجموعة  يف  متشامئني”؟  أم  متفائلني 
عامل  تقديم  يتم  األطفال،  أدب  من 
يتعلم فيه الطفل التفكري، أو يأسسون 
تربيته القادمة. يف نص مثل “أليس يف 

عامل العجائب” للويس كارول، ندخل 
لعامل األحالم ويعلم األطفال أال يخافوا 
من األحالم ويوسع خيالهم ويشجعهم 
لخوض املغامرات. يركز أدب الشباب 
وتنشئة  تدريب  عىل  عام  بشكل 
االستسالم  عدم  ويعلمهم  الشباب 
الكردي  األدب  يخربنا  املستقبل...  يف 
واألدب العاملي يشء عن الحرب، قلق 
االفراد  بني  الرصاع  والوجود،  الهوية 
واآلراء ويجعلون من األحداث واملآيس 
محركا أدبيا ألنتاج كتابات ننهل منهن.
مقاومة  دور  لألدب  أن  القول  ميكننا 
يقول  وكام  معرفيا.  دورا  أيضا  ولكن 
ألبري كامو يف كتابه “االنسان املتمرد”: 
فيلسوفا،  تكون  أن  تريد  كنت  “إذا 
أنه  يعني  وهذا  روايات”.  فاكتب 
الحرب  بعد  حدث  كام  عرص،  كل  يف 
األدب  يصبح  والثانية،  األوىل  العاملية 
يقرؤون  الناس  فكان  العرص.  لغة 
يبحثون  والقراء  الحرب  هاوية  عن 
الحرب.  ادب  عن  واسع  نطاق  عىل 
عن  للتحدث  مندفعا  كان  فالكاتب 
يشد  كان  ما  وهذا  اإلنسانية  املعاناة 
روى  عندما  عنها.  ويبحث  القارئ 
للسالح”  “وداعا  هيمينغواي  إرنست 
املريرة  تجربته  بنفثة من  يكتب  كان 

التي عاشها خالل الحرب. 
ثم جاءت موجة “الرواية الجديدة “، 
أتت  بعد  من  الشخصية،  ملوت  دعي 
جاء  ثم  املؤلف...  وموت  البنيوية 
املحتوى.  برفض  نعتوا  الشكالنيون 
جان  مثل  وفنان  كاتب  ل  بَجَّ وتقريبا 
فقال:  الفكر   Jean Cocteau كوكتو 
“ال أريد أن يعرفوين من خالل أسلويب، 
عكس  وهذا   ... آرايئ  خالل  من  بل 

فضل  الذي    Céline سيلني  الكاتب 
ويرى  أسلوبه.  خالل  من  معرفته 
Gombrow- غومربوفيتش  الكاتب 

“األدب  التايل:  النحو  عىل  األدب   icz
أخالق، بدون أخالق ال وجود لألدب”. 
ما ذكر أعاله يأخذنا لنسأل اليوم: هل 
دور األدب يف الفكر، وخاصة يف زمن 
الحرب و املوقف من الحرب، هل هو 
العنف  أي إلظهار  فقط؟  إيجايب  دور 

وزيادة وعي االنسان؟
الكتب  من  املئات  هناك  ال!  بالطبع 
مسار  اتخاذ  عىل  الناس  تشجع  التي 
معتقد  أو  عرق  مهاجمة  أو  عنيف، 
لإلشادة  مبارشة  غري  بكتابة  أو  معني 
بأحتالل ارض و تفضيل أمم؛ أو تفرض 
وهذا  سوداء.  سيادية  أيديولوجية 
يعني أن األدب مل يتوقف عند طرح 
إيجايب، بل أحيانا يدعم أيضا التشاؤم 
ويقود األفراد إىل االكتئاب. أو تضمن 

رسالة خطرية لغرض معني...
الجامعات  عن  التحدث  املهم  من 
واألكادمييات يف بث األدبيات املوثوقة 
عىل  سنقف  املعنى  وبهذا  علميا. 
املراحل األدبية لألدب املحيل والعاملي 
إيجايب.  بشكل  األدب  دور  إلبراز 
التي  النصوص  حتى  أنه  يعني  وهذا 
يجب  والرصاع  الكراهية  عىل  تشجع 
أن تكشف وتكتشف من قبل القراء. 
ألن هذه هي الطريقة التي ميكننا بها 

التحدث عن التغيري الفكري اإليجايب.
كتابة  التحدث عن مفهوم  أيضا  مهم 
الفلسفة، يف األدب، أو العكس. كيف 
الخرباء  يعتقد  الحرب؟  الفلسفة  ترى 
نص  عن  يختلف  أديب  نص  كل  أن 
التعريف  عن  ينحرف  ألنه  فلسفي، 

بيان سلمان

انطالًقا من مقولة “ليس هناك أدب يُنتج عبًثا”، أتأّمل يف عبارة الكاتب والخبري األديب فريدريك 
برنارد ،Frédéric Bernard، يف مقالة بعنوان “كيف يغري االدب فكرك”، يقول فيها: “هدفنا يف 
القراءة متنوع ومختلف. فنحن نقرأ أدب الخيال الشعبي من أجل املتعة، ونقرأ أدبًا روائًيا عاليا 
من أجل الجانب االستاتييك وجاملية الحفر يف الكلامت، ونقرأ نًصا وثائقيا إلثرائنا واالستفادة منه، 

أي كان محتوى تلك الوثيقة”.

عن  الفلسفي  النص  يزيل  أو  األديب، 
“هكذا  مثل  نص  يف  الفلسفي.  االتجاه 
 ،Nietzsche لنيتشه  زردشت”  تكلم 
نوع  فيه  النص  هذا  ن  القول  ممكن 
الفلسفي، بقدر  انحراف عن املجال  من 
الكلامت  وشعرية  جامل  عىل  يركز  ما 
والجمل واألفكار. عىل العكس من ذلك، 
األديب  النص  يصبح  عندما  ايضا صحيح، 
النهاية  يف  ولكن  بحتا.  فلسفيا  موضوعا 
لها  بل  كأدب،  الحرب  الفلسفة  ترى  ال 
مقاييسها الخاصة، واألدب لها مقاييسها 
الخاصة دون فقد خاصية اثارة تساؤالت.
من ماذا يأيت هذا االختالف؟ بالطبع، إنه 
مسألة  الذي هو  الفلسفة  نص  من  يأيت 
بحث عقالين عن الحقيقة. بينام يعتمد 
وال  واالبداع  الخيال  عىل  األديب  النص 
الفلسفة،  يف  العقالين.  التجريد  يقبل 
قام  التي  املبادئ  جميع  مناقشة  تتم 
بتننظريها واختربها الفكر البرشي بالفعل 
ذلك،  خالف  عىل  األدب،  يف  وناقشها. 
النص،  لتلقي  رشط  والجدة  الحداثة 
وبدون ابداع يف النص، لن يتلقى القارئ 
املرات!  عرشات  أعيد  وبايل  منهك  نص 
وعىل مستوى القص والرواية، دون تخيل 
ال يتم احتسابه كنص متخيل. هذا يعني 
أنه ال ميكننا نسخ نص سابق دون اللجوء 
اىل االبتداع يف طرحه. من ناحية أخرى، 
تعمل  التي  الفلسفة  عن  تحدثنا  إذا 
بدوره  األدب  فإن عمل  بشكل منطقي، 
يوجد  ال  إذ  املنطق،  عن  خارج  ليس 
نص خيايل خايل من منطق، فيجب رسد 
بصورة  الشخصيات  تشكيل  و  األحداث 
لكنه ال  االفكار  تثري  تستند عىل منطق، 
األطروحة  ألن  فلسفية،  أطروحة  يثري 
الفلسفية املمزوجة باألدب تفقد القدرة 

عىل ترشيدها.
والحرب  األدب  إن  قول،  الرضوري  من 
كانت لهام عالقة وثيقة منذ فجر التاريخ. 
الحرب  قصص  تحيك  التي  النصوص 
يف  مذكور  اقدمها  و  أبرزها  ولكن  كثرية، 
النصوص األدبية املهمة مثل “إالليادة”، 
والتي، وفقا لخرباء األدب، استوحى منها 
اإلسكندر األكرب نفسه ونابليون حروبهم. 
النصوص  يف  نقرأ  للعرب،  بالنسبة 
حتى  الجاهلية،  عرص  لشعراء  الشعرية 
شارك  شداد  ابن  عنرتة  مثل  شاعر  أن 
بنفسه يف املعارك، وقتل يف نهاية املطاف 
العرشين  القرن  كتاب  إن  معركة.  يف 
مستبعدين  ليسوا  والعرشين  والحادي 
اإلنسان،  عىل  وآثارها  الحرب  كتابة  من 

اليومي ومستقبله.
رسد،  مسألة  مجرد  ليست  الحرب  ادب 
يف  للشك  أيضا  الكاتب  تدفع  ولكنها 
باالنسان  الثقة  يفقده  ومحيطه.  نفسه 
مقاتلني  يرى  عندما  االنسانية،  والقيم 
آخرين  برش  ضد  العنف  يستخدمون 
الدافع  الدمار، فإنه ال يفهم  ويسعدهم 
الذي يحمله للمشاركة يف مذبحة بحامس 
يدفع  ما  الشك  هذا  شديد!  عاطفي 
الكاتب إىل جعل الحرب نفسها موضوعا 
املقام  والتساؤل... يف  واملناقشة  للتفسري 

األول.
وبغض النظر عن أعذار وتربيرات البرش 
القصص  أن  من  الرغم  وعىل  للقتال، 

العصور  يف  القدمية  للحروب  األدبية 
باألساطري  مختلطة  كانت  الساحقة 
وتركت لنا أسامء أبطالها، فإن قصة حرب 
واقعنا،  أرض  عىل  بشدة  حارضة  اليوم 
لدرجة أن كلمة البطل والبطولة لن ترتك 
أي  تقرتح  ولن  اثر،  أي  اآلن  بعد  عندنا 
ولكن  املستقبل.  يف  تسجيله  ليتم  اسم 
ميكننا القول إنها تظهر لنا الوجه املظلم 
والقبيح للحرب. وهذا هو السبب يف أن 
نص السرية والكتابة الذاتية ألولئك الذين 
مروا بنار الحرب متنوع اليوم. فالتجارب 
عديدة ومعهم تتنوع أصواتهم ولغاتهم، 
فتنتج نصوص بلغات مختلفة ومتعددة.

الباردة، تغريت جميع رموز  الحرب  بعد 
ومؤيديها  السوفيتية  الكتلة  بني  الحرب 
والكتلة األمريكية ومؤيديها. اذ ال يطبق 
أي موقف اخالقي للوقوف ضد الحرب. 
وأمة  بلد  ضد  الحرب  أن  لنفرتض  أو 
يهم  فال  سبب  أي  ودون  علنا  ستخاض 
من  يجتثون  برش  حياة  يعنيهم  وال  احد 
أخرى  حروب  هناك  ستكون  اصولهم! 
أو  رسا  اتفاقيات  وستعقد  املستقبل،  يف 
عالنية البرام صفقات حرب لصالح قوى 
عظمى. فتتشكل اسلحة فتاكة وعرشات 
علوم رفيعة املستوى تتحالف بني بعضها 
والرثوة  األرايض  واحتالل  البرش  لتدمري 

وفرض السلطة.
يف  يؤديه  هام  جدي  دور  الجاد  ولألدب 
الحياة  قيمة  وإبراز  العنف  ذلك  إدانة 

البرشية.
الكتابة القصرية، نقول إن  يف ختام هذه 
تغيري  عىل  كبري  تأثري  شك  بال  له  األدب 
هذا  نرى   ، سيئ  أو  جيد  أكان  الفكر. 
األدبية.  النصوص  من  العديد  يف  التأثري 
استخدام  خارج  ليست  السينام  حتى 
تلك النصوص، فعن طريق تجسيد حركة 
الصور نقف عىل أحداث مهة وشخصيات 
نعيش  و  معهم  فننفعل  كاريزمية 
خالل  من  األدب  يظهره  ما  يومياتهم. 
تحوله  وامللفوضات   والتعابري  الكلامت 
السينام لقصة حيوية تلفت انظارنا للعامل. 
أي أن األدب بامكانه أعادة التفكري مرة 
املشاكل  مصدر  وإيجاد  العامل  يف  أخرى 
وتغيريها  البرشي  الفكر  يف  والثغرات 
من  نتمكن  مل  وإذا  بناءة،  أخرى  بأفكار 
تغيريها، فعىل األقل لنا رغبة باملشاركة يف 

متهيد طريق التغيري يف العامل.

بيان سلامن 
روائية وكاتبة ومرتجمة 
كردية تعيش وتعمل يف 

باريس. ترجمت لفولتري، 
باتريك موديانو، أوفيد، 

ماالرميه، بول فالريي 
رامبو، فريلني، أدونيس 

وأنيس الحاج. حاصلة عىل بكالوريوس 
يف االقتصاد السيايس من جامعة بغداد، 
ودبلوم ماجستري يف األدب الفرنيس من 

جامعة باريس. 
حاصلة عىل جائزة الرواية يف كردستان 

العراق 2016، وجائزة تقديرية عن أعاملها 
الكاملة يف العام 2021، وجائزة الرتجمة من 

منظمة اليونسكو. 
لها دراسات عدة يف مجال الفكر واألدب 
واملرأة. رئيسة تحرير مجلة ترانسكلتور 

باللغتني الكردية والفرنسية.

فهم القراءة وتغّير عالقة القارئ بمحيطهفهم القراءة وتغّير عالقة القارئ بمحيطه

األدب والحرب.. الرسائل والنوايا المضمرة واآلخر

الطريق الثقايف ـ خاص
عن  ببغداد  الالتني  كنيسة  يف  الستار  أُزيح 
ماري  انستاس  االب  التنويرية  للشخصية  نصب 
الخلفاء  شارع  يف   )١٩٤٦  -١٨٦٦( الكرميل 
التي  العذراء  السيدة  كنيسة  امام  بالشورجة 

كان الكرميل راعياً لها.
النصب النصفي الذي نفذه الفنان طه وهيب، 
قاعدة  عىل  ومثّبت  الربونز  مادة  من  مصنوع 
كانت  التي  الكنيسة  مدخل  يف  عالية  رخامية 
حتى  الكاثوليك،  الالتني  طائفة  كاتدرائية  تعد 
١٩٦٦،  بسبب  العام  اخر يف  اىل مكان  انتقالها 
ذلك  قبل  وكانت  الخلفاء،  شارع  طريق  شق 

تضم مدرسة ايًضا.
 ١٨٧١ العام  يف  افتتحت  قد  الكنيسة  وكانت 
عىل موقع كنيسة سابقة، واتخذها الراحل االب 
كان  الذي  وملجلسه  له  مقراً  الكرميل  انستاس 
ويُطلق  ومثقفيها  بغداد  أعيان  الكثري من  يضم 

عليه مجلس الجمعة.
شديد  كان  انه  الكرميل  عن  املعروف  ومن 
وخلوها  وسالمتها  العربية  اللغة  عىل  الحرص 
مبثابة  للبعض،  بالنسبة  كان،  بل  اللحن،  من 
هائالً  عدداً  رحيله  بعد  ترك  وقد  عليها،  حارس 
من الكتب واملخطوطات، باالضافة إىل أكرث من 
والدوريات  الصحف  يف  نرُشت  مقالة   1300
ومجالت  جرائد  أصدر  كام  والعربية.  العراقية 
العام  يف  العرب”  “لغة  مجلة  بينها  من  عّدة، 
بني  ومن  العثامين.  العهد  حقبة  يف   ،١٩١١
لغته  إىل  إضافة  الكرميل،  اتقنها  التي  اللغات 
والفرنسية،  واليونانية  الالتينية  العربية،  األم 

وقد ترجم منها الكثري.
وكان األب بطرس جربائيل يوسف عواد الكرميل 
قد ولد يف بغداد يف العاَم ١٨٦٦، ألٍب لبناينٍّ وأمٍّ 
لكنَّها  إيطاليا،  إىل  يعود  أرستِه  وأصُل  بغدادية، 
مّدًة  فيها  أقامت  التي  لبنان،  إىل  منها  انتقلت 
األب  تلقَّى  بغداد.  إىل  تهاجر  أن   قبل  طويلًة، 
يلَّ يف »مدرسة اآلباء  الكرميل الشاب تعليَمه األوَّ

َج منها يف العاَم  الكرمليني« يف بغداد؛ حيث تخرَّ
َ ُمدرًسا للُّغِة العربيِة يف املدرسِة  ١٨٨٢، ثم ُعنيِّ
إىل  بغداَد  غادَر   ١٨٨٦ العاِم  ويف  نفِسها. 
ليدرس  اليسوعيني«؛  اآلباء  »كلية  ودخَل  لبناَن 
وآداَب  واليونانيَة  والالتينيَة  العربيَة  اللغَة 
دراسَته،  أنهى  أن  وبعَد  فيها،  الفرنسية  اللغِة 
تَرهنَب  حيث   ١٨٨٧ العاَم  يف  بلجيكا  إىل  ساَفَر 
 ١٨٩٤ العام  ويف  فرنسا،  يف  الالهوَت  ودرَس 
األليلوي«،  ماري  »أنستاس  باسِم  ِقسيًسا  َم  ُرسِّ
أداَر  حيث  العراِق  إىل  عاَد  نفِسه،  العاِم  ويف 
سنوات،  أربعِ  مدِة  الكرمليني«  اآلباء  »مدرسة 
الكتابِة  عىل  وعكَف  التدريَس  ترَك  وبعَدها 
»مجلس  ى  يُسمَّ مجلٌس  له  وكان  والتأليف، 
الكرمليني«  اآلباء  »دير  يف  ذكرنا،  كام  الجمعة« 
غويِة  يف بغداد؛ وكان من أهمِّ مدارِس بغداَد اللُّ
اللغِة  علامُء  عليه  يَرتدُد  وكان  والتاريخية، 
اِد املجلِس الشيُخ  العربيِة وأعياُن البلد، وِمن روَّ

“جالل الحنفي”.
املَناصب؛ حيث كان  العديَد من  الكرميل  شغَل 
يف  وعضًوا  األملاين،  املرَشقيَّاِت  َمجمعِ  يف  عضًوا 
اللغِة  َمجمعِ  يف  بارًزا  وعضًوا   ، العلميِّ املَجمعِ 
التأليِف  لجنِة  يف  عضًوا  كان  كام  العربيِة، 
 ١٩٤٥ العاِم  من  املعارِف  وزارِة  يف  والرتجمِة 
الِعلميِّ  املَجمعِ  يف  عضًوا  ثَم   ،١٩٤٧ العاِم  إىل 

الِعراقي.
له ُمؤلَّفاٌت كثريٌة نذكُر منها: »املُعجم املساعد« 
منه  يُنرَش  ومل  ُمجلداٍت  خمسِة  يف  وقَع  الذي 
من  وكان   ،١٩٧٢ العاَم  قي  األّوِل  املجلِد  سوى 
قام  وقد  الكرميل،  حياة  يف  الفارقة  العالمات 
الحميد  عبد  الباحثان   - وفاته  بعد   - بتحقيقه 
العلوجي، وكوركيس عواد يف العام 1972؛ إذ عدَّ 
هذا املعجم واحداً من أهم املعاجم التي أغنت 
اللغة  بتاريخية  املعرفة  لجهة  اللغوي  البحث 
ووظائفها يف إغناء الفكر والكتابة، ويف تشذيبها 
املبحث قد  النافر والوحيش، وكأنّه يف هذا  من 
والعارف  املعجمي،  الباحث  منظور،  ابن  ناظر 
ومن  وأغراضها.  وبتعالقاتها  وشجونها،  مبظانها 
األقدمني«،  اللغويني  »أغالط  األخرى،  مؤلفاته 
واكتهالها«،  ومنوها  العربية  اللغة  و»نُشوء 
قاَم  كام  بغداد«.  تاريخ  يف  باملراد  و»الفوز 
بتحقيِق عدٍد من الكتب، منها: »معجم العني« 
و»نُخب  الفراهيدي«،  أحمد  بن  »الخليل  ل 

الذخائر يف أحوال الجواهر« ل »ابن األكفاين”.

في التفاتة تكريمية إحياًء لذكراه

إزاحة الستار عن تمثال 
نصفي لألب أنستاس الكرملي
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العراق  شامل  عىل  الجفاف  أثر  لقد 
بينام شهدت  العام 2021،  أوائل  منذ 
يف  انخفاًضا  الجنوب  يف  املحافظات 
سنوات  وجودتها  املياه  إمدادات 
عدة. ومنذ ذلك الحني، انخفض إنتاج 
أثر  مام  الحيوانية،  والرثوة  املحاصيل 
عىل املجتمعات الضعيفة التي تأثرت 
السنوات  مدى  عىل  والنزوح  بالرصاع 
يقل  ال  ما  وترضر  املاضية.  العديدة 
عن سبعة ماليني شخص يف العراق من 

الجفاف يف اآلونة األخرية.
يف ترشين الثاين/ نوفمرب 2021، أجرى 
 ،NRC لالجئني  الرنويجي  املجلس 
اإلنتاج  عىل  الجفاف  لتأثري  تقيياًم 
الزراعي يف العراق يف موسم املحاصيل 
من  أكرث  وُمسحت   .2021  -  2020
الزراعية  املجتمعات  يف  أرسة   2800
األنبار والبرصة ودهوك  يف محافظات 
وذي  الدين  وصالح  ونينوى  وكركوك 

قار.
بائع  كام إجري مسح إضايف مع 100 
إىل  باإلضافة  موايش،  وتجار  أغذية 
الرئيسيني  املخربين  مع  مقابلة   48

والسلطات  املصلحة  أصحاب  من 
املخاتري  وبالتحديد  املجتمعية، 
وإدارات  الزراعة  مديريات  وموظفي 

الري.
وأظهر املسح أن واحدة من كل أرستني 
الجفاف،  من  املترضرة  املناطق  يف 
حني  يف  غذائية،  مساعدة  إىل  تحتاج 
ليس  أرس  خمس  كل  من  واحدة  أن 
لديها ما يكفي من الغذاء لجميع أفراد 

األرسة.
أنحاء  املجتمعات يف جميع  وواجهت 
ملحاصيلهم  مدمرة  خسائر  العراق 
املزارعون  وكان  ودخلهم.  وماشيتهم 

والنازحون هم األكرث ترضرا.
الرنويجي  املجلس  لبحث  ووفًقا 
يف  أرسة   2800 شمل  الذي  لالجئني، 
يف  الجفاف  من  املترضرة  املناطق 
 ٪  37 عاىن  فقد  البالد،  أنحاء  جميع 
من مزارعي القمح و30 ٪ من مزارعي 
الشعري من فشل محاصيلهم بنسبة 90 

٪ عىل األقل قياًسا مبا كان متوقًعا.
ماشيتها  األرس  من   ٪  37 فقدت  كام 
املاضية،  الستة  األشهر  يف  بالكامل 

ويرجع ذلك أساًسا إىل نقص املياه أو 
عدم كفاية العلف أو أألمراض.

الشهري  الدخل  متوسط  وانخفض 
سبع  بني  من  محافظات  ست  يف 
محافظات شملها املسح أقل من عتبة 

الكفاية الشهرية.
كام انخفضت التدفقات املائية برسعة 
تركيا  بدأت  عندما   ،2003 العام  بعد 
وإيران بحرمان العراقيني من مياههم. 
البلدين  هذين  يف  السلطات  وتتعمد 
تدخل  التي  والروافد  األنهار  تجفيف 
احتياطيات  احتكار  أجل  من  العراق 

املياه وتحويلها إىل أدوات سياسية.
وتقلصت املساحات الخرضاء واتّسعت 
أصبحت  لذلك،  ونتيجة  الصحراء، 
العواصف الرملية والرتابية أكرث انتشاًرا 
تحدث  حيث  البالد،  أنحاء  جميع  يف 
السنة،  يف  يوًما  بـ 220  يقدر  ما  اآلن 
املتساقط بحوايل 80  الغبار  تركيز  مع 
حني  يف  الشهر،  يف  مربع  مرت  ملم/ 
جًدا.  نادر  أصبح  األمطار  هطول  أن 
وتقدر املراصد البيئية الدولية أن عدد 
إىل 300 يف  الرتابية سيصل  العواصف 
السنة، وسترضب معظم أنحاء العراق. 
بإنهاء  املدمرة  الظاهرة  هذه  وتهدد 
هذه  يف  واالجتامعية  الزراعية  الحياة 

املناطق.
نهري  حوض  ضمن  العراق  ويقع 
دجلة والفرات مع شبكة من القنوات 
مدنه.  معظم  حولها  تقع  والروافد 
الريف.  السكان يف  ثلث  يعيش  بينام 
وبالنظر  الشبكات،  هذه  تجفيف  إن 
يف  املياه  ملصادر  التاريخية  لألهمية 

تفكك  إىل  يؤدي  أن  ميكن  العراق، 
الوحدة الوطنية، بسبب تزايد الرصاع 
التغري  وتفاقم  املوارد  ونقص  البيئي 
املايئ  اإلجهاد  مؤرش  ويضع  املناخي. 
التابع ملعهد املوارد العاملية العراق عند 
3.7 نقاط من أصل 5 )5 تشري إىل أعىل 
العام  وبحلول  املياه(.  لندرة  مستوى 
2040، سريتفع هذا الرقم إىل 4.6، مام 
يعني عواقب تشمل الجفاف الكامل، 

والشمس الحارقة، والبيئة السامة.

مبساهمة  االعرتاف  الحكومة  وترفض 
الحراري،  االحتباس  ظاهرة  يف  الدولة 
عىل الرغم من أن تقارير وكالة الطاقة 
الدولية IEA تفيد بأن العراق ميثل 8 ٪ 
من انبعاثات غاز امليثان العاملية نتيجة 
ما  وغالًبا  والغاز.  النفط  الستثامرات 
الغالف  يف  امليثان  من  سحب  توجد 
االستخراج  بسبب  للعراق  الجوي 
وليو  متوز/  ففي  للنفط.  النظيف  غري 
2021، كشفت رشكة Kayrros، وهي 
رشكة مقرها باريس تعمل عىل تحليل 

بيانات األقامر الصناعية لوكالة الفضاء 
أن  االنبعاثات،  لتتبع   ESA األوروبية
امليثان  غاز  يطلق  البرصة  غريب  حقل 
وكمقارنة  الساعة.  يف  طًنا   73 مبعدل 
امليثان  من  طًنا   180 فإن  تقريبية، 
عن  الناجم  الحراري  االحتفاظ  يعادل 
متوسط االنبعاثات السنوية ألكرث من 
املتحدة،  اململكة  يف  سيارة   200000

وفًقا لوكالة بلومربج.
أن  العراقية  البيئة  وزارة  وتؤكد 
املناخ،  أزمة  بؤرة  يف  انزلقت  البالد 
إىل  ستؤدي  عنيفة  تداعيات  مع 
غري  وجعلها  العراقية،  البيئة  تدمري 
املقبلني،  العقدين  يف  للعيش  صالحة 
درجات  يف  املفرطة  الزيادات  بسبب 
ونقص  األمطار  هطول  وقلة  الحرارة 
السطحية والجوفية  املياه  احتياطيات 
الرتابية  العواصف  تكثيف  وزيادة 
والتصحر وتآكل الرتبة وفقدان التنوع 
يف  كله  هذا  وسيؤدي  البيولوجي. 
الزراعية  املساحة  تدهور  إىل  النهاية 

وتدمري سالسل األمن الغذايئ.

النفايات والتبخر وزيادة امللوحة
من   ٪  63 من  أكرث  العراق  يستهلك 
موارده املائية يف الزراعة، من دون سد 
وغالًباً  املحاصيل،  من  املحلية  حاجته 
ما يعتمد عىل الغذاء املستورد. وهذا 
يعني أن إهدار املياه ال يتوافق مع ما 
حسب  منطقًيا  عائًدا  يكون  أن  ميكن 
رئيس  ويؤكد  اإلنتاجية.  املستويات 
لجنة الزراعة واملياه يف مجلس النواب 
العراقي سالم الشمري، عىل أن تقنيات 

العرق والتغّير المناخي وسبل العيش واألمن الغذائيالعرق والتغّير المناخي وسبل العيش واألمن الغذائي

أزمة الجفاف وآثارها المدمرة على مجتمعات الريف 

الزراعة يف العراق بدائية. ومل تستخدم 
تقنيات  املائية  واملوارد  الزراعة  وزارتا 
الري الحديثة للمساعدة يف االستهالك. 
مع  للمياه  كبري  إهدار  لدينا  لذلك، 

إنتاج زراعي ضعيف.
وتشكل الزراعة حوايل 4 ٪ من الناتج 
للبالد، وهي مسؤولة  اإلجاميل  املحيل 
العمل  سوق  من   ٪  20 حوايل  عن 
الريفي يف الغالب. وبسبب تأثري تغري 
الرصاع  وتزايد  املياه  وندرة  املناخ 
املسلح، انخفض اإلنتاج الزراعي بنحو 

40 ٪ منذ العام 2014. 
يفقد  الزراعي،  الهدر  إىل  وباإلضافة 
من   ٪  14.7 من  يقرب  ما  العراق 
احتياطياته املائية سنويًا بسبب التبخر، 
وهي نسبة عالية جًدا مقارنة بالدول 
األخرى. وعىل سبيل املثال، تفقد بحرية 
الرثثار، وهي أكرب خزان طبيعي للمياه 
املياه  من   ٪  50 من  أكرث  العراق،  يف 
املخزنة فيها. يف املقابل، تخرس منطقة 
األهوار، أكرب مسطحات مائية وأرايض 
رطبة يف الرشق األوسط، قرابة 75 م 3 
يف الثانية بسبب التبخر، بحسب اإلدارة 
املحلية ملديرية سوق الشيوخ جنوب 
 4.5 خسارة  حسبت  والتي  النارصية، 
نتيجة  املياه  من  مكعب  مرت  مليار. 
التبخر واالحرتار العاملي يف صيف العام 
لو أن  2017 وحده. ويبدو األمر كام 
املاء  يغيل  حارًقا،  مرجاًل  كان  العراق 

بغضب.
ومن املتوقع أن ترتفع درجات الحرارة 
يف العراق أثناء السنوات القليلة املقبلة 
من  أعىل  مئويتني،  درجتني  مبعدل 
بـ  املقدر  الحراري  االحتباس  معدل 
املخيف  التقرير  بحسب  درجة،   1.5
الدولية  الحكومية  الهيئة  الذي نرشته 
درجات  وتؤدي  املناخ.  بتغري  املعنية 
الحرارة املفرطة يف العراق، والتي غالًبا 
ما تتجاوز 53 درجة مئوية يف الصيف 
املنتجة  الجنوبية  املناطق  يف  )خاصة 
للنفط(، إىل تدمري املحاصيل وونفوق 
يف  البيئي  التنوع  وتدمري  الجواميس 
مياه  سمية  مستوى  وارتفاع  األهوار 
الرشب )تسمم ما يزيد عىل 140 ألف 
شخص يف البرصة صيف العام 2018(، 
وهناك أيًضا آالف الحرائق التي تنشب 
 14715 تسجيل  تم  حيث  عام،  كل 

حريًقا يف العام 2021 وحده.
املوارد   أهم  من  الجاموس،  ويعد 
اليوم   يوشكون  الذين  األهوار  لسكان 

عىل خسارته إىل األبد، فبسبب زيادة 
الحرارة، ماتت  وارتفاع درجة  امللوحة 
بالفعل. ووفًقا آلخر  منه  كبرية  أعداد 
عدد  انخفض  الحكومية،  التقديرات 
الجاموس من 1.2 مليون إىل أقل من 

200000 رأس حالًيا.

وكان العراق قد حارب من أجل إضافة 
هذه األهوار التاريخية إىل قامئة الرتاث 
عّدها  التي   ،2016 العام  يف  العاملي 
للحيلولة  املياه  تدفق  لحامية  وسيلة 
املنطقة  أن  يبدو  لكن  اختفائها،  دون 

عىل شفا املوت.

جفاف البحريات
لقد تسببت الزالزل والهزات االرتدادية 
التي ترضب العراق منذ عامني )بسبب 
انخفاض  يف  األرض(،  طبقات  متزق 
إىل  والبحريات  املياه  احتياطيات 
مالحظة  وميكن  خطرية.  مستويات 
ذلك يف التدهور املتسارع لبحرية ساوا 
املثنى  محافظة  صحراء  يف  التاريخية 
جنوب غرب العراق، التي كانت تتغذى 
املمتدة  الجوفية  املياه  خزانات  من 

تحت املنطقة الغربية من البالد.
يف  مزمنة  ندرة  من  املثنى  وتعاين 
يف  الناس  من  الكثري  أن  ومبا  املياه، 
فقد  الزراعة،  عىل  يعتمدون  املنطقة 
أصبحوا اآلن تحت خط الفقر الوطني. 
سكان  من  الكثري  بدأ  لذلك،  ونتيجة 
بعد  املنطقة  من  الفرار  يف  الريف 
املحافظة  يف  منطقة   22 سجلت  أن 
نقًصا يف املياه يف بعض األرايض األكرث 
إنتاجية من الناحية الزراعية. ويف العام 
2019 وحده، غادرت 132 أرسة هذه 

املنطقة. 
 ،2020 العام  من  ابتداًء  مرّة،  وألّول 
 ،IOM بدأت املنظمة الدولية للهجرة
التي تراقب وتتبع منو النزوح الداخيل 
يف العراق بسبب النزاع املسلح، يف إنتاج 

مجموعة بيانات رقمية وتقارير هجرة 
املياه،  وندرة  املناخ  بشأن  مستقلة 
خاصة يف املناطق الوسطى والجنوبية. 
ويف العام 2019، نزح 21،314 شخًصا 
وجنوب  وسط  محافظات  تسع  من 
امللوحة  وارتفاع  املياه  ندرة  بسبب 
يف  باملياه  املنقولة  األمراض  وتفيش 
هذه  قبل  ُسجل،  بينام  منطقة.   145
الحالة من الهجرة الجامعية، نزوح آخر 
املستوطنات  من  شخص   20.000 لـ 
عىل  عالوة   .2012 العام  يف  الزراعية 
من  أكرث  أن  اليونسكو  تؤكد  ذلك، 
100.000 شخص يف شامل العراق قد 
نزحوا من قراهم بسبب النقص الحاد 

يف املياه.

مغادرة أرايض األجداد
منطقة  يف  عدة  قرى  سكان  ويتهيأ 
لالبتعاد  العراق،  رشقي  شامل  دياىل 
سكنوها  التي  أجدادهم  أرايض  عن 
منذ أجيال، بسبب شح املياه واختفاء 
املزارع التي يعتمدون عليها. وباملثل، 
يتخىل سكان القرى األخرى يف محافظة 
عن  دياىل(  من  كلم   100( واسط 
الزراعة وتربية الجاموس، كام يحدث 
قار  ذي  محافظتي  يف  نفسه  األمر 

وميسان.
رشيطا  األربع  املحافظات  وتشكل 
دجلة،  نهر  طول  عىل  ميتد  زراعًيا 
وتتدفق  الرشق،  من  إيران  تحده 

تغذي  التي  والروافد  األنهار  منه 
محافظة  وتعد  واملستنقعات.  النهر 
األكرث  الرشقي،  الجنوب  يف  ميسان 
سجلت  حيث  الجفاف،  من  ترضرا 
أكرب نزوح جامعي للقرى وفقا ملؤرش 
هناك،  الناس  ويشكو  النزوح.  تتبع 
املستقرين  الفالحني  من  مزيج  وهم 
يف األرايض الزراعية والصيادين ومريب 
األهوار،  يعيشون يف  الذين  الجاموس 

من ندرة املياه وسوء جودتها. 
اتحاد  رئيس  حطاب  كريم  ويقول 
األمر:  عىل  معلًقا  ميسان  مزارعي 
تنتحر!  األهوار  يف  األسامك  “حتى 
لقد ُدمرت املاشية بالكامل وال توجد 
املزارعون  يبقى  فلامذا  كافية،  مياه 
نزح  لقد  ميتة؟  أرض  يف  والصيادون 
يوجد  املدينة، حيث ال  إىل  معظمهم 
عمل، والبطالة هناك تتزايد يوما بعد 

يوم”.
وقد تكون محافظة دياىل الواقعة عىل 
الرشقي،  الشامل  يف  اإليرانية  الحدود 
تغري  عوامل  بني  يجمع  آخر  منوذًجا 
هذه  تحتوي  إذ  املياه  وندرة  املناخ 
خصب  زراعي  حوض  عىل  املنطقة 
بالكامل، بعد  بيئًيا  لكّنها اآلن مدمرة 
أن أغلقت إيران نهر سريوان )املعروف 
يسقي  الذي  دياىل(  نهر  باسم  محلًيا 

املدينة وبساتينها. 
يقول حيدر عبد اللطيف رئيس قسم 

زراعة بعقوبة:

“لقد تسبب الجفاف يف إلحاق أرضار 
جسيمة بنا. مع درجات حرارة تتجاوز 
النباتات  تعرضت  مئوية،  درجة   50
إىل  القوية  الشمس  ألشعة  واألشجار 
جفت  الخارجية  طبقاتها  أن  درجة 

وُحرقت”.

املاء كسالح
أسلحة  من  كسالح  املاء  ويُستخدم 
التنمية  وثيقة  ففي  املسلح،  الرصاع 
 ،)2022  -  2018( لألعوام  الوطنية 
العراق  ذكرت الحكومة االتحادية، أن 
السلبية  العالقة  من  حالة  يعيش 
املسلح،  والنزاع  البيئة  بني  املزدوجة 
وقد أدى ذلك إىل تلوث بيئي وأرضار 
جسيمة لها آثار عىل االقتصاد واملجتمع 

واألفراد. 
املحلية  البيئة  تدمري  اسُتخدم  وقد 
من  كسالح  للمياه،  التحتية  والبنية 
من  السّيام  العراق،  يف  النزاع  أسلحة 
كميات  إُهدرت  حيث  داعش،  قبل 
كبرية من املياه يف الفيضانات املفتعلة، 
واسعة،  زراعية  مساحات  وُدمرت 
قّيمة.  مائية  احتياطيات  وُفقدت 
ونتيجة لذلك، حدث الجفاف بقوة يف 
مناطق شامل بغداد ومدينة املوصل، 
بينام تقلصت األرايض الزراعية مبقدار 
إىل  باإلضافة  العام 2018.  يف  النصف 
ذلك، أجرب النضوب بسبب تغري املناخ 
للفرار  األرس  مئات  املسلح  والنزاع 

والهجرة إىل مناطق جديدة.
مجرد  من  أكرث  هي  املياه  ندرة  إلّن 
نتيجة للرصاع، وميكن أن تكون دافًعا 
املياه  داعش  استخدمت  فقد  له. 
مام  الحكومية،  القوات  تقدم  ملنع 
املفتوحة  األرايض  إغراق  إىل  أدى 
الشاسعة. ونتيجة لذلك، عانت مناطق 
واندلعت  الجفاف،  من  بغداد  جنوب 
الرصاعات القبلية عىل مصادر املياه يف 

هذه املناطق. 
األدىن  الحد  العراق  مناطق  وتتلقى 
القليل من املياه ذات النوعية الرديئة، 
أن  يجب  التي  األميال  مئات  بسبب 
تقطعها. ونتيجة لذلك، غالًبا ما تندلع 
معارك دامية بني العشائر حول حصص 
املياه. كام ُقتل املسؤولون الحكوميون 

الذين يوزعون هذه الحصص.

إعداد الطريق الثقايف
NRC بالتعاون مع املجلس الرنويجي لالجئني

انخفاض  عن  الناجمة  املياه  ندرة  أزمة  خضم  يف  العراق  يعيش 
املائية، وانخفاض  املوارد  إدارة  مستويات هطول األمطار، وسوء 
تدفق املياه إىل نهري دجلة والفرات من دول املنبع. وقد تفاقمت 
يف  ساهم  مام  املناخ،  تغرّي  بسبب  العراق  يف  الجفاف  ظروف 
انخفاض معدل هطول األمطار وارتفاع درجات الحرارة يف جميع 

أنحاء البالد. 

يعتمد العراق عىل التدفقات األساسية من املصدر الرتيك لنهري دجلة والفرات، وحزمة 
أفضل  يف  مجموعها  يصل  والتي   ، إيران  من  العرب  وشط  دجلة  نهري  تغذي  روافد 
السنوات إىل 72 مليار مرت مكعب سنويًا، بينام يستقبل العراق اآلن فقط. أقل من 41 

مليار مرت مكعب سنويًا.

ذكرت منظمة اليونيسف 
في آب/ أغسطس الماضي 

بأّن 60 ٪ من األطفال في 
العراق يفتقرون إلى المياه 
النظيفة، في حين أن نصف 
المدارس ليس فيها دورات 

مياه على اإلطالق. ومع 
توقع تضاعف عدد سكان 

العراق )يبلغ حالًيا أكثر من 
40 مليون نسمة( بحلول 

العام 2050، فإن النمو 
الديموغرافي سيزيد الوضع 

سوًءا بشكل كارثي.

توقعات بوضع كارثي

ُيطلق حقل غربي البصرة 
غاز الميثان بمعدل 73 

ا في الساعة، وهو ما 
ً
طن

يعادل االحتفاظ الحراري 
الناجم عن متوسط 

االنبعاثات السنوية ألكثر 
من 100000 سيارة

بسبب التغير المناخي 
وندرة المياه وتزايد 

الصراع المسلح، انخفض 
اإلنتاج الزراعي في 

العراق بنحو 40 % في 
األعوام األخيرة
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وسبق أن فازت سيلفا بجائزة غولدمان 
 1996 العام  يف  املرموقة  البيئية 
املطاط،  جامعي  تنظيم  يف  ملساعدتها 
حصاد  من  رزقهم  يكسبون  الذين 
وضمهم  األشجار،  من  الالتكس  مادة 
إىل التجمع ضد إزالة الغابات. وكانت 
للبيئة  سيلفا قد عملت سابًقا كوزيرة 
بني  الربازيلية  الفيدرالية  الحكومة  يف 
يف  واستمرت  و2008،   2003 عامي 
الربازيل  البيئية يف  العدالة  الدفاع عن 

منذ ذلك الحني.

يف هذا الحوار تتحدث سيلفا عن دور 
املناخ،  أزمة  من  التخفيف  يف  الشباب 
املنكرين  مواقف  مواجهة  وكيفية 
ألزمة االحتباس الحراري، وملاذا تحتاج 
الربازيل، وغريها من البلدان، إىل انتقال 

كامل إىل الطاقة النظيفة.

• لقد قضيت طفولتك يف إنتاج املطاط 
للمساعدة  األسامك  وصيد  والصيد 
هذه  شكلت  كيف  أرستك.  إعالة  يف 
التجربة الطريقة التي ترين بها الربازيل 

والعامل اليوم؟

مع  الالتكس  مادة  استخرجت  لقد 
والديت  مع  كمزارعة  وعملت  والدي، 
عمري.  من  السادسة  يف  كنت  أن  منذ 
لبناء  املواد  من  يشء،  كل  لدينا  كان 
منازلنا إىل محاصيل الكستناء واملطاط. 
باالحرتام  أشعر  التجربة  تلك  جعلتني 
وهويتنا  اقتصادنا  متثل  ألنّها  للغابات 

ومالذنا  ومكان استمتاعنا.
لقد الحظت أيًضا الفروقات الدينامية 
بني املدن والغابات. يف املدينة، تنتقل 
حني  يف  أرسع،  بشكل  املعلومات 
لديهم  املطرية  الغابات  يف  الناس  أن 
املعلومات،  ملعالجة  الوقت  من  الكثري 
تقع  إليهم  الحرضية  األماكن  وأقرب 
البعض.  بعضهم  بعد ساعتني عن  عىل 
العاملني يساعدين  العيش يف هذين  إن 
واسع.  نطاق  عىل  بلدي  رؤية  عىل 
عىل  تحافظ  التي  هي  الربازيل  غابات 
زراعية  قّوة  الربازيل  بأكمله.  البلد 
هائلة، ألنّها مستمدة من قّوة الغابات 
املطرية. لقد تعلمت هذه الدولة كيفية 
املدينة  بني  االختالفات  مع  التعامل 
ضد  التحيز  من  الرغم  عىل  والغابات، 
الهنود والربازيليني املنحدرين من أصل 

الذين  املجاميع  من  وغريهم  إفريقي 
يعيشون أمناط حياة مختلفة.

• كيف ستتعاملني مع حرائق األمازون 
لألشخاص  العدالة  تضمن  بطريقة 

األكرث ترضًرا؟

الفرتة  يف  للبيئة  وزيرة  كنت  عندما 
الغابات  إزالة  السابقة، واجهنا مشكلة 
من  بدالً  هيكلية،  بطريقة  وحرائقها 
كان  سطحي.  بشكل  معها  التعامل 
مبادئ  ثالثة  يحتوي  مخطط  لدينا 
الغابات  إزالة  مكافحة  أوالً،  توجيهية. 
إنهاء  ثانياً،  القانونية.  غري  واملامرسات 
االحتالل غري القانوين لألرايض ومحاربة 
إقليمي  تخطيط  إنشاء  ثالًثا،  الجرمية. 
أرايض  حدود  ترسيم  يف  للمساعدة 
وحدات  وإنشاء  األصليني  السكان 

حامية.
من  متكنا  اإلرشادات،  هذه  وبواسطة 
يف  الثلثني  مبقدار  الغابات  إزالة  تقليل 
االقتصاد،  منو  مع  سنوات.   10 غضون 
من املمكن السيطرة عىل إزالة الغابات 
هناك  يكون  ال  حتى  الجاد  والعمل 
بالنسبة  العقاب،  من  باإلفالت  شعور 
ضد  العنف  ميارسون  الذين  ألولئك 
يتم  التي  األخرى  املحلية  املجتمعات 
االخاصة.  وأراضيها  ممتلكاتها  نزع 
هكتار  مليون   24 أدخلنا  إداريت،  أثناء 
وضاعفنا  املشددة،  الحامية  ضمن 
للسكان  االستخراجية  االحتياطيات 
ضامن  طرق  هي  هذه  التقليديني. 

العدالة االجتامعية مع حامية البيئة.

الطاقة  نحو  الربازيل  طريق  هو  ما   •
النظيفة، خاصة وأنّها تعتمد بشدة عىل 

صادرات النفط واللحوم؟

الربازيل بإمكانيات كبرية إلنتاج  تتمتع 
والطاقة  الحيوية  والكتلة  الرياح  طاقة 
الشمسية. الربازيل بلد ميكنه الجمع بني 
الطاقة الكهرومائية املستدامة ومصادر 

ذلك،  ومع  النظيفة.  املتجددة  الطاقة 
استخراج  عمليات  لديها  كدولة  فإنّنا 
نفطية كبرية يضعنا يف مأزق. اآلن، يقول 
البيئية يتطلب  إلحاح األزمة  العلم أن 

استخدام تنمية املصادر النظيفة.
الوقود  طاقة  استبدال  املهم  من 
األحفوري، ليس فقط يف الربازيل ولكن 
يف جميع أنحاء العامل. يف حالة الربازيل، 
لدينا ميزة كبرية ألن لدينا 45 يف املائة 
من الطاقة النظيفة ولدينا القدرة عىل 
الكربون.  منخفض  اقتصاًدا  نكون  أن 
حكومة  أن  يف  تكمن  كانت  املشكلة 
مل  بولسونارو  جايري  السابق  الرئيس 
وال  النظيفة،  الطاقة  توليد  تشجع 

الزراعة منخفضة الكربون.

• هل ميكنك التحدث عن معنى كونك 
أول جامع مطاط يتم انتخابه لعضوية 
مجلس الشيوخ الربازييل ومن ثم عضًوا 

يف الحكومة؟

أصويل  مع  كبرية  تسوية  يعني  إنه 
من  التقليدية  املجتمعات  وقصص 
جامعي  أمثال  من  األصليني،  السكان 
هؤالء  وغريهم،  والصيادين  املطاط 
عادل  غري  بشكل  ُعوملوا  طاملا  الذين 
والتخيل  القضاء  قبل  للعنف،  كضحايا 
يف  ولدت  لقد  السياسة.  تلك  عن 
مجتمع يضم أكرث من 300 أرسة وكل 
منها لديه ما يصل إىل 10 أطفال. من 
الشخص  كنت  القرص،  هؤالء  كل  بني 
الوحيد الذي ميكنه االلتحاق بالجامعة. 
حساس  نوع  هي  يل،  بالنسبة  لذلك، 
حتى  النضال  تتطلب  املسؤولية،  من 
ال تكون مثل هذه الفرص استثناًءا، بل 

قاعدة ثابتة لجميع الربازيليني.
بإنهاء  تاريخي  التزام  إىل  بحاجة  نحن 
الظلم والتحيز والعنف، وكذلك ضامن 
املجتمعات  لهذه  والهويات  األرايض 
التي بإمكانها أيًضا تقديم أفكار رائعة 

ملواجهة مشكلة أزمة املناخ.

أجرى الحوار:روبرت فالنسيا
ترجمته عن الربتغالية: نادية بوراس

تعد غابات األمازون املطرية واحدة من أهم دفاعات كوكبنا ضد أزمة املناخ. اآلن تحظى، تلك 
الغابات، مبدافع خاص عنها يف الحكومة الوطنية الربازيلية الجديدة، أنّها مارينا سيلفا، وزيرة البيئة 
يف حكومة الرئيس اليساري لوال دا سيلفا وزعيمة احتجاجات إزالة الغابات السابقة. لقد حّولت 
حرائق األمازون التي حطمت الرقم القيايس يف العام 2019، أكرث من 17 مليون فدان من الغابات 
املطرية إىل رماد. ومع احرتاق ما يسمى بـ “رئتي العامل”، ظهرت سيلفا باعتبارها الصوت املعارض 

الرئييس للسياسات البيئية املرتاخية لبلدها آنذاك.

• لقد لعب الشباب دوًرا مهاًم يف زيادة الوعي 
برازييل  شباب  مع  عملت  هل  املناخ.  بتغري 

لزيادة الوعي بني السكان؟

األولوية  أعطينا  للبيئة،  وزيرة  كنت  عندما 
مؤمترات  وعقدنا  للشباب،  أعاملنا  جدول  يف 
بناًء  والخاصة،  العامة  املدارس  يف  موسعة 
طرق  باستخدام  إنتاجها  تم  التي  املواد  عىل 
الذين  واملراهقني  لألطفال  مناسبة  تدريس 
وُعقدت  عاًما،  و15   10 بني  أعامرهم  ترتاوح 
أنحاء  جميع  يف  عامني  كل  املؤمترات  تلك 
البالد. أرشكنا فيها أكرث من 11 مليون مراهق 
عىل مدى خمس سنوات ونصف. وعىل الرغم 
من انشغايل حالًيا مبهام الوزارة من جديد، إاّل 
أنّني ما زلت أعطي األولوية للنقاش والحوار 
مع الشباب يف املدارس والجامعات. وقد أدى 
والتغري  املائية  املوارد  عن  الحوار  هذا  مثل 
واسعة  شبكة  إنشاء  إىل  السابق  يف  املناخي 

ملتزمة بحامية البيئة عامدها الشباب.

جاير  السابق  الربازييل  الرئيس  أنكر  لقد   •
بولسونارو آثار تغري املناخ وعّد هذه الجهود 
“لعبة تجارية”. هل تأملني يف تحسن السياسة 

البيئية يف بلدك اآلن يف ظل حكومتكم؟

البيئية.  األزمة  ملعالجة  متزايدة  حاجة  هناك 
االقتصادية  واملنتديات  األبحاث  مراكز  تدعم 
العامل،  أنحاء  كافة  يف  املوجودة  العاملية 
البيئية  املناخ واملخاطر  الدراسات بشأن تغري 
األخرى التي يواجهها الكوكب. ومع ذلك، فإن 
مواقف مؤسفة، مثل مواقف الرئيس األمرييك 
وغريهام  وبولسونارو  ترامب  دونالد  السابق 
التقدم  تعطل  قد  املناخ،  أزمة  منكري  من 
املحرز يف تنفيذ اتفاقية باريس للعام 2015. 

مجتمعات  يف  متزايدة  قطاعات  هناك  لكن 
عىل  ما  يشء  تحقيق  والعلوم،تريد  األعامل 

الرغم من تلك اآلراء.
قلت  املطرية،  األمازون  غابات  حرائق  بعد   •
ألن  الهاوية،  حافة  سياسة  تجاوز  “علينا 
االهتامم بالبيئة ليس له أيديولوجيا سياسية” 

كيف ميكن ذلك؟

ترامب  مثل  شخصيات  ألن  كبري  تحد  لدينا 
وبولسونارو ال تهتم بالحقائق، ولألسف هذه 
للتعامل  الوحيدة  الطريقة  خطرية.  مشكلة 
مسؤوليتهم  الناس  يدرك  أن  هي  ذلك  مع 
كناخبني. يجب أن يضطلعوا بدور سيايس ملنع 
هذا  الكوكب.  مصري  قيادة  من  الناس  هؤالء 
الوقت نفسه، نحتاج إىل  له أهمية كبرية. يف 
البلدان  تقليل استهالك األحافري، ويجب عىل 
املطرية  األمازون  غابات  يف  لديها حصة  التي 
من  مجموعة  فإن  الحظ،  لسوء  حاميتها. 
األشخاص عدميي الضمري يضحون بهذه املوارد 
من أجل كسب املزيد من األرباح والبقاء يف 

السلطة.

• هل ميكنك إخبارنا بيشء ال يعرفه األمريكيون 
عن الربازيل ويجب عليهم معرفته؟

وجنسيات  ثقافات  لدينا  أن  من  الرغم  عىل 
فنحن  أراضينا،  عىل  سيادة  ولدينا  مختلفة، 
بعضنا  مع  نتواصل  أن  وميكننا  برش  جميًعا 
يعتقد  مختلفة.  قرارات  اتخاذ  أثناء  البعض 
بعض الناس أن الربازيل ليس لديها تنوع كبري، 
وثقافية  سياسية  بوحدة  يتمتع  شعب  لكّننا 
واجتامعية. الربازيل هي موطن ألكرث من 200 
لغة،   120 من  أكرث  تتحدث  عرقية  مجموعة 

وهذا أمر مهم يجب التأكيد عليه.
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مارينا سيلفا وزيرة البيئة البرازيلية 

يجب منع الشخصيات عديمة  
الضمير مثل بولسونارو 

من التحكم في الكوكب 

لسوء الحظ، فإن مجموعة من األشخاص عديمي الضمير 
يضحون بهذه الموارد من أجل كسب المزيد من األرباح 

والبقاء في السلطة والنفوذ

لثيابها تنحني الشوارعلثيابها تنحني الشوارع
)1(

ال يشء بجواري سوى رائحٍة خبئتها الجواريُر 
خلف غيابك

ـ ال يشء يعربُ ظني سوى كلامٍت
ـ ادمنتٍك كانتظاٍر مدٍو..

ـ أنت.. طيوُف علقها الغيٌب
ـ وأشجاٌر تشحُب كلام مّر خريف

ـ عىل طول قامتي..

ـ تقرُش أصابعك غياٌب غريُب
ذاك مساُء تداعى إليه خيايل

نْفٌس عاصُف ارتدى غيمة من رماد
يسُح إىل اآلن عند سواقي يدًي..

)2(
أذين،

سأقطعها بكل تأكيد..
أضعها عىل غالف كتايّب الشعرّي

صيحاُت أمل..
ستقطٌر منها حتامً،

انتظري.. ليس لك هذا
هدية عيد ميالد مثالً

أو عقد حٍب ال ينقطع
ال تذهبي بعيداً يف التصديٍق
أو تنغمري بسعادٍة كذوب..

يا سيديت..
األمر ليس هكذا،

ما فعلُت  وبكل بساطٍة
ملْ أعد بحاجٍة لسامع نباحِ العامل

وهو ساعٍ لحفِر قربِه...

)3(
دامئاً ينتهي املساُء

وال يشء يدلني عليٍك
فقط..

رائحُة التبغ املسافرٌة يف قصيديت
وطعُم القهوة املرٍة مطوياً بتالفيف ِاردانكِ 

حزيُن هو الشجٌر،
كأين شجٌر حزيًن

وأكرث عتمًة من طريٍق مؤٍد ألرٍق سعيد..
هل أضعِت ظلِك..؟

هل أضعنا محطة الباص؟
أم غادر هو قبُل أوانِه ضجراً

عمُر ميتُد
وشارُع أكرث التامعاً

من وحشٍة تقُف هناك..
املجاننُي بانتظار جنون آخر

ـ كم مّر من الوقت..
ترى من يُحيص دقاِت ساعة الشارعِ

وهو يخطُف لهاثنا..
من يحفُظ األغنياٌت

كبائعٍ متجول
تتطرُش ايامُه

عند منعطِف الجرس..

)4(
كلام مرت،

تساقَط الجورُي خلسًة عند ظلها
وانرسح ماُء بارٌد كهٍر خائف

لدى عتباِت قدميها..
وألنُه مل يستطع ايقاَظ شهوتها..

مترتَس خلَف خوٍف مزمٍن،
أشعَل جمرة ندٍم بعيٍد

ودَس خيبًة تربعمت يف عروقِه
وألنُه مل يعرف إاّل بالداً وحيدًة،

أدمَن فقرها منذ األزل..
أطلَق رصاصًة خائفًة

عىل جسٍد يشتهيه
فأنجب ابنًة

....أسامها “ضياع”!!

متاع الحرفمتاع الحرف
يسألونك ., عن متاع العمر

قْل : الشعر ..
سفٌر قديٌم يف إرتقاءات الشموس

حجر يتعمد الساعة ...
يف نار التجيل

يغرز اآلن ثناياه .. برمل الخارصة
هو مركب للعشق ميخر ساعة التكوين

مجد للخليقة ِسفرها,
وأضاء أعوام التصحر يف امتدادات السديم

أشعل الربق ...
حروفاً من مداد العاصفة

خصبَّ الفلوات .. ينبوع النقاء,
كّشَف األستار عن غيم كذوب ...

غازل البحر
ليرسق نجمة ... ويصري نار

هو طائر لخرافة أْوىل ...
امتزاج البحر يف زرقته بنطفة اآلفاق

جنح فضائه .., حلٌم
وآخرة التوحد يف احرتاق نزيفه .., شفق

يفض خزائن الرتكات من أسفار ذاكرة
ويعانق األجواز,

حني يشاء منح الروح ...
تاريخ البقاء.

نصير الشيخنصير الشيخ

نصوص نصوص 
ِسفر البقاء..ِسفر البقاء..

أنا من مجتمعات السكان األصليين التقليدية، 
من امثال جامعي المطاط والصيادين، الذين 

طالما كانوا ضحايا للعنف وُعوملوا بطريقة غير 
عادلة وال منصفة

قصيدة..

مارينا سيلفا مع الرئيس لوال دا سيلفا أثناء الحملة االنتخابية
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الطاعون الطاعونمزايا  مزايا 
البن حجر العسقالني

املحرران: ويل بليرش ومايراج سيد

منذ ستامئة عام، نجا مؤلف هذا العمل 
التاريخي القايض والشاعر والباحث من 

الطاعون يف القاهرة، الذي أودى بحياة عرشات 
املاليني اآلخرين يف جميع أنحاء العامل يف 

العصور الوسطى. الكاتب يتأمل يف أصول 
األوبئة وما تعنيه من خوف وعزلة واضطراب 
اقتصادي وأزمات إميان. لكّنه يف الوقت نفسه، 

يقدم رسالة أمل متجذر. بواسطة نسج روايات 
الجن والقصص الدينية والتجارب الشخصية. إّن 
مزايا الطاعون هي تذكري عميق بأنه مع املأساة 
تأيت واحدة من أنبل تعبريات إنسانيتنا: مامرسة 

الرحمة والصرب واالهتامم مبن حولنا.

الغالف: عادي
السعر: 18.00 دوالًرا

الرقم الدويل: 9780143136613

النارش: بنكوين راندوم هاوس

إعادة توجيه الحداثة إعادة توجيه الحداثة 
في الشعر العربي والفارسي

املؤلف: ليفي طومسون 

أّول كتاب يدرس بشكل منهجي التطور املوازي 
لشعر الحداثة باللغتني العربية والفارسية. 

يقدم خطًا جديًدا من االستقصاء املقارن يف 
اآلداب الثانوية يف مجال الدراسات األدبية 
العاملية. يسمح الرتكيز عىل التبادل األديب 
العريب الفاريس للقراء بفهم أفضل لتطور 

الشعر الحديث يف كال التقاليد، وبالتايل تحدي 
مكانة أوروبا يف مركز الحداثة األدبية. تساهم 

الحجة يف الجهود العلمية الحالية لعوملة 
الدراسات الحداثية بواسطة قراءة الشعر العريب 

والفاريس يف سياق الرشق األوسط كمشارك 
مهم يف التطورات الحداثية. وإللقاء الضوء عىل 

الروابط العميقة بني الشعر الحدايث العريب 
والفاريس من حيث الشكل واملضمون. يتناول 
الكتاب أعامالً لشعراء مهمني، من بينهم، بدر 

شاكر السياب وأحمد شاملو وفروغ فرخزاد.

السعر: 110.00 جنيه
النارش: مطبعة جامعة كامربيدج
الرقم الدويل: 9781009164467

عدد الصفحات: 429
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طاملا ُوصفت الكاتبة األمريكية من أصول إفريقية توين موريسون بـ “ضمرينا”، وعندما 
توفيت يف العام 2019 عن عمر ناهز 88 عاًما، وصفتها صحيفة واشنطن بوست ت 
بأّنها الكاتبة “التي غريت الثقافة األمريكية”. وهي أّول كاتبة امرأة أمريكية من أصل 
مقابلة  أثناء  موريسون  رصحت   .1993 العام  األدب  يف  نوبل  بجائزة  تفوز  إفريقي 

“نظرية اإللهاء” 
لتوني موريسون 

23
altareek althakafi

كتاب “تشكيل العالقات الدولية العالمية” في العدد الجديد من عالم المعرفة
سنوات االستعامر يف القرن التاسع عرش، مرورا بالحربني العامليتني والحرب الباردة وانتهاء باالستعامر الحديث.الدولية واملامرسة السياسية العاملية، يسعى هذا الكتاب إىل توضيح مدى ارتباطهام معا عرب خمس فرتات زمنية تبدأ منذ وعىل مدى قرنني من تاريخ العامل الذي أسهم يف تشكيل هذا الحقل املعريف. ومن خالل تتبع تطور التفكري يف حقل العالقات ومُيثل هذا الكتاب تحديًا لحقل العالقات الدولية من أجل أن يعيد القامئون عليه التفكري فيه، وذلك يف ضوء أصوله الحديثة، 2023 بالرقم )502(، بعنوان “تشكيل العالقات الدولية العاملية”، تأليف: أميتاف أشاريا وباري بوزان، برتجمة  عامر بوعشة. عن املجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب يف الكويت، صدر حديًثا العدد الجديد من سلسلة عامل املعرفة لشهر يناير الطريق الثقايف ـ خاص

صدور كتاب “مراسالت ماركس وأنجلز” لمجموعة من المحررين بالعربية
الطريق الثقايف ـ خاص

عن دار وراقون للنرش يف القاهرة، صدرت الرتجمة العربية لكتاب “مراسالت ماركس وإنجلز” من إعداد مجموعة محررين، 
متضمًنا أغلب املراسالت التي جرت بني قطبي الحركة الشيوعية والعاملية. 

ویغوص هذا الكتاب بحیویة مدھشة يف تاریخ الحركة العاملیة يف العامل قاطبة، يف أھّم لحظاته وأدّق نقاطه. واألمثن من ذلك 
أیضا تاریخ الطبقة العاملة. یناقش ماركس وأنجلز املبادئ األساسیة املتعلّقة بطریقة تصویر املھام السیاسیة للطبقة العاملة. 
كام أن الفرتة التي تغطیھا املراسالت ھي بالتحدید فرتة والدة الحركة العاملیة املستقلة، وفرتة تحدید أسس التكتیك والسیاسة 
الربولیتاریة. وكلام أتیح لنا املزید من الفرص لنعاین يف أیامنا ھذه، كیف تعامي الحركة العاملیة يف اقطار شتى، من االنتھازیة 

وركود البورجوازیة وتعفنھا. وتَُعد املراسالت يف مجملها وثائق فائقة األهمية لجهة أرشفة مراحل الحركة العاملية.

“كغبار في الريح” للكاتب 
الكوبي ليناردو بادورو

ببغداد  املدى  دار  صدرت عن 
ليناردو  الكويب  الكاتب  رواية 
بادورو، )سبق وأن نرشنا تقريرًا 
موسًعا عنه(، “كغبار يف الريح” 
وهي واحدة من أروع ما كتبه 
بادورو، يف الشجن والشاعرية، 
من  مجموعة  قصة  تروي 
والشتات،  املنفى  يف  األصدقاء 

من برشلونة ومدريد عرب أمريكا إىل بوينس أيريس.
هذه رواية  غضب وكرب وحزن وحنني نحو وطن 
حول  رواية  أيضاً  وهي  أشباح،  إىل  منفييه  يُحّول 
تتقاطع  ألصدقاء  استحالتها  أو  العودة  إمكانية 
الحب  وخيوط  الصداقة  ترنيمة  ضمن  مصائرهم، 

الخفية وشعور االنتامء إىل الوطن األم. 
الرواية برتجمة بسام البزاز.

“جامعة اإليجار” لكاميرون رايت 
عن جامعي القمامة الكمبوديين

عن منشورات سدرة اإلماراتية، 
صدرت رواية “جامعة اإليجار” 
رايت،  كامريون  للكاتب 
لزوج  اليومية  الحياة  وتتناول 
القاممة  جامعي  من  وزوجته 
كمبوديا،  يف  للتدوير  القابلة 
وهام يكافحان من أجل النجاة 
وتأمني العالج البنهام املريض، 

املرأة  الزوجة إىل  وحني يزداد األمر سوًءا، تتعرف 
اإليجارات،  لجمع  شهريًا  تأيت  التي  الطباع  حاّدة 

فتتغري حياتهام. 
عن  أخاذ،  بشكل  كُتبت  رواية  اإليجار”  “جامعة 
األمل  وعن  داخلنا،  نحمله  الذي  واإلرث  العائلة 

الذي نجده دوًما يف أماكن غري متوقعة. 
برتجمة إميان حرز الله.

“تيرانوفا في يومها األخير” 
المكتبات زمن الديكتاتورية

بن  حمد  جامعة  دار  عن 
خليفة القطرية، صدرت رواية 
األخري”  يومها  يف  “تريانوفا 
مانويل  اإلسباين  للكاتب 
بواسطتها  يروي  التي  ريفاس، 
أقىس  قاومت  مكتبة  قصة 
العواصف والظروف ألكرث من 
ستني عاًما. حتى تتعرض لخطر 

الزوال يف العام 2014. وما أن يعلن بطل الرواية 
بيشينثو فونتانا عن التصفية النهائية ملكتبته، حتى 
يدرك أن حياته وذاكرته مهددتان باالختفاء وطاملا 
كانت املكتبة ملجأ دامئًا للمعارضني واملضطهدين، 
الحدود  عرب  املهربة  الثقافة  لكنوز  الحامي  واملقر 

والبحار والكتب املمنوعة من قبل السلطات.
تتجاوزه   بل  مكتبة،  إغالق  تتخطى حدود  الرواية 
دروب  أمامها  أُغلقت  شخصيات  قصص  لرتوي 
الحياة وعانت من إقفال مسارات الثقافة والسياسة 
التي  القمعية  السياسات  بسبب  أمامها،  والحريَّة 
قاومت  لكّنها  املتعاقبة،  الديكتاتوريات  تنتهجها 

بشتى السبل. 
برتجمة حسني مليطات.

  بحوث جدلية في كتب

أجريت معها يف العام 2015: “أنا امرأة سوداء تكتب عن السود ومن أجلهم، وال يتعني عيل أن أعتذر عن ذلك”، وأضافت “إّن أحد اآلثار الخطرية 
للعنرصية هو اإللهاء. إنه مينعك من القيام بعملك”. ويف خطاب ألقته يف العام 1975 يف جامعة بورتالند، شامل غرب الواليات املتحدة، أوضحت كيف 
أن العنرصية تستهلك وقتنا: فهي تجربنا عىل أن نرشح مرارًا وتكراًرا ملاذا نتميز، وملاذا الفن الذي نصنعه له قيمة. بينام ال ينبغي أن يكون أي من ذلك 

رضوريا. وتقول يف تلك املناسبة إنه ليس من حق السود أن يرشحوا للبيض سبب خطأ العنرصية. فالبيض أذكياء مبا فيه الكفاية. 
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أو  املتشكك  لعمك  ميكنك رشاؤه 
ابن عمك املتشدد: هناك يشء ما 
هنا للقارئ الذي يحتاج إىل إقناع، 
أن عاملًا آخر ممكن، والباحث عن 

أفكار جديدة إلحياء هذا العامل.
رايت يكتب مبزيج غري عادي من 
الوضوح والعمق والدفء. يتعامل 
املتعارضة.  الحجج  مع  بسخاء 
والتعقيد.  بالصعوبة  يعرتف 
لقارئه.  دميقراطي  باحرتام  ينضح 
الدميقراطية يف الواقع هي جوهر 
فإن  له،  بالنسبة  اشرتاكيته. 
املجتمع العادل من شأنه أن يسن 

الدميقراطية يف أعمق معانيها. 

تقويض الرأساملية
إنه يريد عاملًا يتمتع فيه كل فرد 
“الوسائل  إىل  الوصول  بإمكانية 
الالزمة  واالجتامعية  املادية 
والفرصة  مزدهرة”  حياة  لعيش 
يف  هادف  بشكل  “للمشاركة 
بالسياسات  املتعلقة  القرارات 
يجادل  حياتهم”.  عىل  تؤثر  التي 
خلق  من  متنعنا  الرأساملية  بأّن 
يقرتح  فهو  لذا  العامل.  هذا  مثل 
“لتقويضها”،  شقني  ذات  خطة 

لتقليص  الدولة  باستخدام  وذلك 
تنمية  مع  األعىل  من  الرأساملية 
للملكية  الدميقراطية  الهياكل 

االجتامعية من أسفل.
من  إقناًعا  أكرث  التفاصيل  بعض 
العامة  اإلسرتاتيجية  لكن  غريها، 
للتحول  مبتكر  نهج  إنه  جذابة. 
كل  يلعب  حيث  االجتامعي، 
ألولئك  ميكن  فيه.  دوًرا  شخص 
بحساسية  يتمتعون  الذين 
أن  أكرب،  دميقراطية  ـ  اجتامعية 
وإجراءات  املرشحني  يحشدوا 
ذوي  لألشخاص  ميكن  االقرتاع؛ 
النقابات  بناء  العاملية  العقلية 
ميكن  العاملية؛  والتعاونيات 
عيادات  تشغيل  للفوضويني 

ومطابخ مجتمعية مجانية.
الفصائل  رايت  يجمع  وهكذا 
املتحاربة من األرسة االشرتاكية مًعا 
نحو  العمل  طريق  عىل  ويضعها 
أنّه  عىل  ويشدد  نفسه.  الهدف 
ال ميكن معرفة هذا الهدف بدقة 
الخطوط  تنبثق  أن  مقدًما: يجب 
االشرتايك  للمجتمع  العريضة 
وأن  الدميقراطية.  التجارب  من 
“املشكلة االسرتاتيجية األساسية” 

التي  الظروف  خلق  “كيفية  هي 
التجربة  استمرار  فيها  ميكن 
الدميقراطية”. بواسطة زرع مواقع 
الجامعي  القرار  لصنع  جديدة 

داخل شقوق املجتمع الرأساميل.

استبعاد الثورة
واحدة  طريقة  هناك  ذلك،  ومع 
الثورة،  يستبعدها رايت بوضوح: 
أو ما يسميه “التحول االنفصايل”. 
إنه يتوقع انتقااًل تدريجًيا، وليس 
أن  من  ويحذر  حاًدا.  انقطاًعا 
فهي  الخطورة:  شديدة  القطيعة 
بديل  “إيجاد  إىل  أبًدا  تؤدي  ال 
املساواة،  عىل  قائم  دميقراطي، 
وتحرري”. وكدليل، يشري إىل ثورات 
املايض. ويف الوقت الذي أدت فيه 
بعض الثورات التي حدثت باسم 
حقيقية،  إنجازات  إىل  ماركس، 
الشمولية  إىل  أخرى  ثورات  أدت 
يف  النوع  هذا  فشل  والفظائع. 
“إنتاج العامل الجديد الذي تصوره 
الثورية”.  األيديولوجية  يف  متأين 

عىل حد تعبري رايت.
يقول 40 يف املائة من األمريكيني 
يف  العيش  يفضلون  إنهم  اآلن 

رأساميل.  بلد  عىل  اشرتايك  بلد 
ميكانيكية  نظرة  أخذ  لقد 
ونظرة  االجتامعية  للديناميكيات 
التاريخية.  للديناميات  حتمية 
أصبحت هذه اآللية الخام مرادفة 
للامركسية يف أواخر القرن التاسع 
ثقل  تحت  تصدعت  ثم  عرش، 
كشف  حيث  العرشين،  القرن 
تستطع  مل  اتّجاهات  يف  التاريخ 

العقائد القدمية تفسريها. 
مختلفون  مفكرون  حاول  لقد 
مختلفة.  بطرق  األزمة  هذه  حّل 
ماركس  نصوص  إىل  البعض  عاد 
لعمله.  جديدة  قراءات  لتطوير 

عرض: بن تارنوف
ترجمة: الطريق الثقايف

الحادي  القرن  يف  للرأساملية  مناهضاً  تكون  “كيف  كتاب  يستحق   
والعرشين” إليرك أولني رايت أن يُقرأ عىل نطاق واسع. ففي 150 صفحة 
فقط، يوضح الكاتب اليساري ذو الشعبية الواسعة يف أمريكا، ما هو الخطأ 

يف الرأساملية، وما هو األفضل، وكيفية تحقيقه. 

ا للرأسمالية؟” 
ً

“كيف تكون مناهض

كتاب إيرك أولين رايت عن الحقيقة في القرن الحادي والعشرينكتاب إيرك أولين رايت عن الحقيقة في القرن الحادي والعشرين

الطريق الثقايف ـ خاص
عن مؤسسة صفحة سبعة، صدرت 
الحائزة  “املحلّقون”  رواية  حديًثا 
عىل جائزة الغونكور للّرواية األوىل 
الفرنيس  للكاتب   2022 للعام 
بن  صالح  ترجمة  كرين.  إيتيان 

عياد.
وهي رواية تستند تقنيتها الرسدية 
إىل مقطع فيديو عرث عليه الكاتب 
يقفز  نسايئ  خّياط  عن  بالصدفة 
مطلع القرن 19 من الطابق األول 
من برج إيفل محاوال النجاة مبظلة 
تصفه  الذي  وهو  اخرتاعه.  من 
اىل  يطري  رائع  “خارس  بـ  الرواية 

الهاوية.
يذكر كريان أنه أصيب بامللل ذات 
إىل  من صفحة  يتنقل  فأخذ  ليلة، 
قادته  حتى  اإلنرتنت،  عىل  صفحة 
الصدفة إىل أحد املواقع يُذكر فيه 
سنوات،  وأربع  مئة  قبل  إنه  إىل 
بالقفز  نفسه  رايكيلت  فرانز  ُقتل 
إيفل،  برج  من  األول  الطابق  من 
مظلة  تجربة  يحاول  كان  بينام 
هناك  كان  وقد  للطريان.  اخرتعها 
رابط ملقطع فيديو مل يشاهده من 
قبل، ومل يكن عىل علم به عندما 
جمع ماليني املشاهدات عىل موقع 

يوتيوب: كان الرجل يقف مستعًدا 
ويظهر  الكامريا  ويحيي  للطريان 
جانب زيه، وبعد ذلك، بعد تغيري 
اللقطة، يحلق يف الفراغ ملدة ثالثني 
األمر  به  وينتهي  تقريًبا  ثانية 
الحديقة  بأرض  ويصطدم  بالقفز 

محطام.
من خالل تكوينه الحيايت، ونظراته 
السينام  يف  باستمرار  املتجددة 
كرين  تأثر  الفوتوغرايف،  والتصوير 
كتابة  إىل  دفعه  بشكل  بالفيديو 
هذه الرواية التي ترجمها الكاتب 
عياد  بن  صالح  التونيس  والشاعر 
سبعة  صفحة  دار  عن  وصدرت 

للنرش.

“المحلقون”.. تكنيك 
يستند إلى تقنية الفيديو 

الرواية الفائزة بجائزة الغونكور الرواية الفائزة بجائزة الغونكور  استعار آخرون تقنيات من العلوم 
التحليلية  والفلسفة  االجتامعية 
السائدة إلعادة بناء املاركسية عىل 
ما اعتقدوا أنه أساس تجريبي أكرث. 
هؤالء هم املاركسيون التحليليون، 
وهذا هو التقليد الذي ينتمي إليه 

رايت.

املاركسية التحليلية
ادعى الفيلسوف جي إيه كوهني، 
أن  التحليلية،  املدرسة  مؤسس 
أقوى  بشكل  ستظهر  املاركسية 
التحليل  بحمض  مرّت  “ألنها 
حامض  لكن  للتآكل”.  املسّبب 
املاركسيني التحليليني غالًبا ما كان 
الكثري  يتبق  مل  أنه  لدرجة  مدمرًا 

من املاركسية بعد ذلك.
املاركسية  بتأثري  الشعور  ميكن 
رايت.  كتاب  يف  التحليلية 
بعض  إىل  توصل  زمالئه،  ومثل 
التقليدية،  غري  االستنتاجات 
يعرف  الفصل.  مسألة  وأهمها 
كرس  لقد  جيًدا:  الدرايس  الفصل 
املهنية  حياته  من  كبريًا  جزًءا 
يستنتج  هنا،  تعقيداته.  لدراسة 
أن هذه التعقيدات تجعل الطبقة 
حركة  لبناء  مناسب  غري  رصًحا 
اشرتاكية. يف رأيه، أصبحت الطبقة 
ال  بحيث  للغاية  مجزأة  العاملة 
ميكنها لعب الدور التاريخي الذي 
تسنده إليها املاركسية تقليديًا. بل 
يجب أن تكون االشرتاكية مرشوًعا 
من  أهمية  أقل  الطبقة  أخالقًيا. 

االلتزام املشرتك بالقيم األخالقية.
إنها نقطة قابلة للنقاش، ال سيام 
هي  الطبقة  الحالية.  لحظتنا  يف 
الواقع ظاهرة معقدة، ومنحة  يف 
رايت ال غنى عنها لتفسريها. ومع 
سياسات  مينع  مل  هذا  فإن  ذلك، 
يف  التبلور  من  جديدة  طبقية 
العام 2018  األخرية. يف  السنوات 
األمريكيني  العامل  عدد  زاد 
الذين توقفوا عن العمل أكرث من 
وقد   .1986 العام  منذ  وقت  أي 
ساعدت إرضابات املعلمني يف عدة 
جديد  مزاج  تغذية  عىل  واليات 

من التشدد. من وجهة نظر رايت، 
هذا ال يكفي لتحقيق االشرتاكية، 
لكّنه يشري إىل أن الرصاع الطبقي 
قوة  كونه  عن  البعد  كل  بعيد 
مستهلكة. سيكون السؤال الحاسم 
كيفية  هو  املقبلة  السنوات  يف 
تكثيف هذا الرصاع قبل أن تنحدر 
لقد  الهاوية.  إىل  الرأساملية  بنا 
نوقشت أزمة املناخ بشكل موجز 
لكّنها متثل  رايت،  كتاب  فقط يف 
متابعة  أمام  فردية  عقبة  أكرب 
االشرتاكية:  نحو  البطيء  طريقه 
بينام  الوقت.  لدينا  يكون  ال  قد 
يلفت رايت انتباهنا بشكل صحيح 
إىل مخاطر التمزق، فإن شيًئا مثل 
األقل  الخيار  يكون  قد  التمزق 
ومعظم  الكوكب  عىل  خطورة 

الناس الذين يعيشون عليه.
سيكون التحدي هو تجنب إعادة 
مع  العرشين  القرن  كوابيس 
الحادي  القرن  كوابيس  مواجهة 
رايت  كتاب  يجسد  والعرشين. 
الصفات التي سنحتاجها لنجعلها 
وإنسانيتنا  موطننا  خالل  من 
كرمية  وروح  صاٍف  عقل  سليمة: 
حكم  عىل  الناس  بقدرة  وإميان 

أنفسهم.

“كيف تكون مناهضاً للرأساملية يف 
القرن الحادي والعرشين” 
تأليف: إريك أولني رايت 
طبعة ورقية بغالف مقوى

عدد الصفحات: 150
السعر:  12.99 جنيًها إسرتلينيًا 

 p & p Books  :النارش
نارش الطبعة العربية: 

مؤسسةصفحة 7 للنرش والتوزيع

“لنستيقظ” لعالم االجتماع الفرنسي إدغار موران
الطريق الثقايف ـ خاص

صدر حديًثا كتاب “لنستيقظ”، لعامل االجتامع والفيلسوف الفرنيس الكبري  إدغار موران. ترجمة: املنترص الحميل. 
ويرى فيه موران أن األزمة شاملة وأكرب من إشكالية الهجرة، ومعضلة الدميوقراطية، وتورّم الدولة البريوقراطية، 
وال هي يف منظوره أزمة حضارة وإنسانوية، بل يراها أبعد ممثلًة يف أزمة فكر بدأت منذ هريوشيام ونقلت 
البرشية إىل عهد جديد، فامتلكت تسع دول السالح النووي، ومعه أصبح العلم، مفتاح تقدم البرشية، أداة ملوت 
الحضارات كلّها، هكذا كشفت العقالنية العلمية عن وجه ال عقالين. ويذهب موران من تشخيص الداء إىل اقرتاح 

الدواء، الذي يكمن عنده يف إصالح الفكر والتعليم بتبني أخطاء وأوهام املعرفة.
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جاموس “عباس” 
و أسوشيتد برس

محمد حّياوي

يف املعنىيف املعنى

انتهى  لقد  األفق.  يلقي عباس نظرة قلقة عىل 
اليوم تقريًبا وليس هناك ما يشري إىل عودة قريبة 
لجاموسه. إنه يعرف متى ال تعود حيواناته، بعد 
هذا  يف  النادر  املاء  عن  بحًثا  املضني  التجوال 

الجزء من الهور. البد أنّها ماتت.
قطيع  من  خمسة  بالفعل  عباس  فقد  لقد 
جواميسه املكون من عرشين جاموًسا، بعد أن 

أضعفها الجوع ومزقت املياه املالحة أحشاءها.
إنّه ينطلق خمس مرات يومًيا يف قاربه الصغري 
عرب األهوار، ليمأل عبوات بالستيكية باملياه من 
بركة متبقية شبه آسنه، ويعود بها إىل حيواناته.

لقد فقدت األرسة 20 جاموًسا حتى اآلن. 
إىل  هاجروا  الذين  اآلخرين  املربني  عكس  عىل 

املدينة، يرص عباس عىل البقاء.
ـ لِم ال ترحل أنت أيًضا يا عباس؟

ـ ال أعرف أي عمل آخر
لقد نشأ عباس يف األهوار، وترىب وسط املشاحيف 

والجاموس والشّبوط والخنازير الربيَّة. 
ال يشء يضاهي جفاف هذا العام!

مثة جاموس برزت أضالعه من تحت جلده، يديل 
عصفور  يقف  بينام  العطش،  فرط  من  بلسانه 
بني  بالتحديد  رأسه،  عىل  اللون  رمادي  صغري 

قرنيه!
شخصان يجذفان يف املياه الضحلة املتبقية، تحلق 

فوقهام بعض الزرازير التي مل تهاجر بعد.
طول  عىل  الجاف  القصب  يجمعون  صيادون 

األهوار التي تحولت إىل صحراء. 
صديقي القديم الذي يعمل يف دائرة الزراعة يف 

النارصية يقول:
ـ نشعر بالعار يا رجل. ونحن نرى ما يجري من 

موت بطئ للحياة، وال ميكننا فعل أي يشء.
صبي يقود جاموًسا مربوطًا بحبل.

بوزارة  القانونية  الدائرة  يف  مسؤول  )يقول 
الشكاوى  مع  تتعامل  التي  العراقية،  الخارجية 
الشأن  بهذا  املفاوضات  إن  األخرى،  الدول  ضد 

مع تركيا تجري ببطء قاتل(. رويرت.
ـ ومع إيران؟

تقاسم  بشأن  إيران  مع  التواصل  )محاوالت  ـ 
ال  أن  لنا  قالوا  بارزة،  شخصيات  أوقفتها  املياه 

نتحدث مع إيران بشأن ذلك!( رويرت أيًضا.
منظر جوي لألهوار مع قوارب ومنازل قصبية.
رجل بزورق يحمل أطفااًل يجذف يف مستنقع.

منت  عىل  املدرسة  إىل  يذهنب  عراقيات  فتيات 
قارب )يف املايض. عندما كانت هناك مياه(.

عىل  الشاي  يصنع  مهجور  مضيف  داخل  رجل 
لهب القصب )ينفخ يف الّدخان(.

نعيم علوان يصنع الشاي داخل منزله يف أهوار 
الجبايش )أسوشيتد برس(

املسح  هيئة  إن  يقول:  أمرييك  دبلومايس 
الجيولوجي األمريكية دربت املسؤولني العراقيني 
أجل  من  الصناعية،  األقامر  صور  قراءة  عىل 
“تقوية موقف العراق يف املفاوضات مع تركيا”.

مع غروب الشمس خلف األفق يف الجبايش، مل 
السادس  الحيوان  أنّه  أبًدا.  يعد جاموس عباس 

الذي يفقده.
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تطالعنا تلك الراهبة الرخامية برداء شفاف 
يحمل  رخامي  مالك  منها  بالقرب  يقف 
الراهبة  الشخصني،  وكال  قاتلة.  حربة 
حجرية  سحابة  عىل  يسرتيحان  واملالك، 
ويضيئان بأشعة الشمس النحاسية املنبثقة 
من نافذة مخفية عن األنظار، مل يُكشف 
لسنوات  كانت  أن  بعد  مؤخرًا،  إاّل  عنها 
الحامم  مغطاة بطبقة سميكة من ذروق 

الذي يحجب ضوء النهار.
الرخام  من  قاعة  وسط  التمثال  ينتصب 
شبيهة  مساحات  به  تحيط  امللون، 
بالصناديق ذات نقوش بارزة. ويف السقف، 
بالغيوم  مطرزة  لسامء  لوحة  ُرسمت 
إىل  ينظرون  إنهم  املسرتخية.  واملالئكة 
قلب  يخرتق  أن  وشك  عىل  الذي  الرمح 
ترييزيا. لقد صاغ برينيني الرسم والنقوش 

واملنحوتات يف عمل فني متكامل وبارع. 
ترييزا  القديسة  بنحت  برنيني  بدأ  عندما 
الخمسني من عمره، رجل  كان قد تجاوز 

نحيف ذو وجه مستطيل ومظهر مل يتغري 
الّناريَّة  النظرة  تلك  ميتلك  مراهقته؛  منذ 
املحمومة. كان األكرث إعجابًا واألكرث تعرًضا 
للحسد يف عرصه. لقد ابتكر أعاماًل مرموقة. 
كان برنيني نحاتًا ومهندًسا معامريًا وممثاًل 
كل  قبل  ولكن  ومصماًم،  مرسحًيا  وكاتًبا 
أساسيات  أضاف  لقد  نحاتًا.  كان  يشء 
لتقليد نحت الرخام. يف أوائل العرشينيات 
من عمره، أنتج سلسلة من التامثيل التي 
عىل  والديناميكية  الحيوية  يف  تفوقت 
مايكل  ذلك  يف  مبا  معارصوه،  أنتجه  ما 
أنجلو، الذي كان برنيني يُقارن به ويعشقه 

ويتفوق عليه يف كثري من األحيان.
روما حاضنة  كانت  الذي  الفن،  كان هذا 
له، جزًءا حيويًا من خدمة اإلصالح املضاد، 
يهدف إىل  تقوية ارتباط املؤمنني بالكنيسة 
ذلك  وكان  الدينية.  حامستهم  وإثارة 
القديسني  ومتاثيل  لوحات  عملًيا،  يشمل 
قلب  تالمس  بطريقة  املصورة  والشهداء، 

إحدى  إىل  االتّجاه  هذا  صل  وقد  املشاهد. 
التي كانت  القديسة ترييزا  قممه يف منحوتة 
أفيال  ترييزا من  أنّها  الكاردينال.  لدى  مفضلة 
)1515(، املُصلحة اإلسبانية والراهبة الكرميلية 
غريًبا  مساًرا  حياتها  اتبعت  التي  والصوفية 
نوًعا ما. ففي العرشينيات من عمرها، أصيبت 
ترييزيا مبرض ال ميكن تفسريه، كان من شأنه 
أو غيبوبة،  أن يجعلها يف حالة موت مؤقت 
لقد  منه.  تعافت  حتى  لسنوات  وصارعت 
فراشها  عىل  األوىل(  اإللهية  )الِنعم  تلقت 
املريض، وحتى بعد شفائها كان لديها تجارب 
املعارصون  األطباء  )استنتج  معينة  صوفية 
من كتابات ترييزيا التفصيلية أنها عانت من 
الرصع(. الحظت تريز أنه خالل إحدى هذه 
جًدا(  ووسيم  )صغري  مالك  لها  ظهر  الِنعم، 
يحمل حربة ذهبيَّة بنصل من نار، “هذا الرمح 
ثم  أخرجه،  حتى  قلبي،  يف  عّدة  مرات  غرزه 
كانت  لله.  بحب  ممتلًئة  وتركني  معه  أخذه 
حالوة األمل شديدة لدرجة أنّني متنيت أن ال 
يتوقف. مل يكن أملًا جسديًا، بل أملًا روحًيا، رغم 

أن الجسد أيًضا كان له دور فيه”.
لقد أظهر برنيني يف متثاله، ذلك  املالك الصبي 
قلبها،  إىل  السهم  بدفع  ويهم  رداءها  يرفع 
بينام يكاد جسد ترييزا يختفي تحت شالل من 
املتموجة   طّياتها  ترمز  الت  املقّدسة،  األردية 
إىل مشاعرها الجياشة، بينام كشف عن ثالثة 
أجزاء من الجسد: قدم ويد ووجه ترييزيا مع 

شفاه منفرجة وعينني مسبلتني.
الالفت  شاحب.  كقمر  النشوة  تظهر  هناك 
للنظر بشكل خاص، هو انعدام الوزن الواضح 
ملنحوتة برنيني. لكن كيف ميكن ليشء ثقيل 
إنّها صورة ذات جودة  أن يبدو خفيًفا جًدا؟ 
الرؤية، كام  أنّه خيال  الزوال،  شبحية رسيعة 
لو أّن نشوة القديسة تريزا أفيال تحدث فقط 
الذي  الغموض  لتمثل هذه  النحات،  يف رأس 

يجعلها رائعة ومبهمة يف الوقت نفسه.
لقد بذل برينيني قصارى جهده لجعل ترييزيا 
تكن  مل  اإلمكان.  قدر  حسية  به  الخاصة 
صوفيته اإلسبانية هي املرأة املمتلئة، الرتابية، 
متاثيل  يف  نجدها  التي  العمر،  منتصف  يف 
صنعت أثناء حياة ترييزيا، ولكّنها جامل مهادن 
ومحايد، ال يُظهر وجهها أدىن أثر للمرض، بينام 
عادة  غري  عىل  وحريريًا،  ناعاًم  رداؤها  يبدو 
ثياب الراهبات والقديسات املتقشفات. وكام 
لنا  يُظهر  أنّها استخدمت مرطًبا  للجسم،  لو 
برينيني ترييزا رشيقة وناعمة. ومن يدري، رمبا 

مثرية أيًضا.

لقد شغل الكثير مما نفعله ونشعر 
به ونخافه الفنانين لقرون عّدة. 

فرسموا ومحوا وخبأوا.

ستيفان كويرب
ترجمة: سارة محمدي

يبدو للوهلة األوىل أن الزخارف الداخلية للكنيسة الباروكية “سانتا ماريا 
ديال فيتوريا” يف روما، قد قد ُجمعت من قبل شخص مهووس بالتفاصيل 
والفخامة. فثمة رخام ملّون وتيجان ُمذّهبة وإطارات ملاعة ومالئكة مرحة. 
مل ترُتك بوصة واحدة من دون زخرفة. لكّنها يف املحصلة، تنتمي إىل أجمل ما 
صنعه اإلنسان، منحوتة بيد صانع عرصه، جيان لورينزو برينيني، الذي أطلق 

عليها أسم “نشوة القديسة تريزا أفيال” 1645-1652. 

تحفة برنيني الرائعةتحفة برنيني الرائعة

نشوة القديسة تيريزا 
والمالك الرخامي القاتل

اإلنتباه للتفا�ضيلاإلنتباه للتفا�ضيل

جيان لورنزو برينيني، 
“نشوة القديسة ترييزا 

أفيال” )تفصيل(، 1652. 
منحوتة سكاال ، فلورنسا

يد ترييزا وقدمها، الجزئان الوحيدان املرئيان بالكاد 
من جسد القديسة، املغطى بردائها املتدفق. 
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