
للمثقفني  واملؤثر  املكثف  الحضور  من  الرغم  عىل 
الثقافية  الحياة  الخارج، وتفاعلهم مع  العراقيني يف 
القنصيل  النشاط  يشهد  العامل،  دول  مختلف  يف 
الثقايف العراقي  يف السفارات املنترشة يف شتى أنحاء 
تفاعل  أو  العامل، سباتًا وتعطًل مريًبا وعدم حضور 

مع الحيوات الثقافية يف تلك البلدان. 
املكان،  هذا  من  سنوات،  قبل  طالبنا،  قد  وكنا 
الخارج،  يف  العراقية  الثقافية  املراكز  غلق  برضورة 
املتنفذة  األحزاب  وهيمنة  فاعليتها  عدم  بسبب 
عليها، وتحويلها إىل منتجعات ألبناء وبنات وأصهار 
السياسيني املتحاصصني واملتحكمني مبقدرات العراق 

وتاريخه، باإلضافة إىل التكلفة املهولة التي تتكبدها 
الدولة بسبب اإلنفاق عىل تلك املراكز العاطلة عن 

العمل.
واليوم تربز للعيان ظاهرة امللحقيات الثقافية التي 
لعبتها  من  جزًءا  املتنفذة  األحزاب  منها  جعلت 
الحصص  وتقسيم  املغانم  تحاصص  يف  املقيتة 
إحساس  أو  ضمري  من  وازع  دون  من  بينها،  فيام 
باملسؤولية، ومن دون أن تعي خطورة وأهمية تلك 
امللحقيات وعملها يف تعزيز التعاون وتقديم الوجه 

الحضاري املرشق للبلد.
من  املئات  بل  العرشات،  وجود  من  الرغم  وعىل 

العواصم،  مختلف  يف  الفاعلني  العراقيني  املثقفني 
طاقاتهم  وتوظيف  بلدهم  لخدمة  واستعدادهم 
بلدهم،  لخدمة  واملتميزة  الواسعة  وعلقاتهم 
وعزلهم  إهاملهم  املتعاقبة  الحكومات  تعمدت 
أما  بريبة،  إليهم  والنظر  معهم  التعامل  وتحايش 
بسبب النظرة الدونية التي ينتهجها أغلب امللحقني 
الثقافيني يف السفارات، أو لعدم أهليتهم ومعرفتهم 
جاءوا   ممن  كونهم  الثقايف،  القنصيل  العمل  بأسس 
قربهم  طريق  عن  والوظائف  املناصب  تلك  إىل 
أن  دون  من  بغداد،  يف  املتنفذين  السياسيني  من 
تسأل أية جهة حكومية ـ اتحاد األدباء، عىل سبيل 

املهمة  الوظائف  لتلك  أهليتهم  مدى  عن  ـ  املثال 
الثقافية  الحياة  بطبيعة  دراية عميقة  تتطلب  التي 
مدى  عن  أو  آخر،  إىل  بلد  من  واختلفها  وتنوعها 

إجادتهم للغات البلدان التي يعملون فيها.
لقد فوتت هذه الظاهرة الخطرية الكثري من الفرص 
عىل العراق وثقافته ومثقفيه، وجعلته يعيش عزلة 
املتميز  الحضور  من  الرغم  عىل  رسمية،  ثقافية 
البلد،  لخدمة  وسعيهم  كأفراد  العراقيني  للمثقفني 
املتعطلة  الثقافية  بامللحقيات  االستعانة  دون  من 
التي تتحول، يف أغلب األحيان، إىل معرقل أو معوق 

ملثل هذه األعامل، للسباب التي ذكرناها آنًفا.
الذي  التغيري  منذ  الزمان،  من  عقدين  مدى  وعىل 
حتى  السابق  النظام  وسقوط  العراق  يف  حصل 
يومنا هذا، مل نسمع بأية فعالية أو نشاط أو منجز 
حققته تلك القنصليات الثقافية التي تكلف الدولة 

مليني الدوالرات، ومل تبادر سفارة واحدة مبفاتحة 
الجهات الثقافية يف البلد الذي تخدم فيه، من أجل  
األسابيع  تنظيم  أو  الثقايف  التبادل  فاعلية  تنشيط 
السينامئية واملرسحية واألدبية، ناهيك عن مبادرات 
الرتجمة والسعي لتقديم الكتاب العراقي يف معارض 
الكتاب الدولية، بل أن اللفت للنتباه، إرصار بعض 
الدينية غري الحكومية، عىل املشاركة يف  املؤسسات 
بتكاليف  الباذخة،  األجنحة  وتأجري  املعارض  تلك 
الديني  الكتاب  تقديم  أجل  من  للريبة،  تدعو 
وزارة  تجاهل  مقابل  ـ  كثرية  أحيان  يف  الطائفي  ـ 
الثقافة العراقية، كجهة رسمية مسؤولة عن تنظيم 
مثل هذه املشاركات واإلرشاف عليها وترشيح ذوي 
أو  داخل  من  سواء  العراقيني،  املثقفني  من  الخربة 

خارج العراق، لإلرشاف عليها.  
                                             التحرير

الملحقيات الثقافية تكلفة مهولة وعدم كفاءة

إينغالدي ـ نانا
أّول أمينة 

متحف 
في التاريخ

مدن تتهاوى
بغداد التي 

شوهتها الهزائم
مصطفى عبد الله

نازك المالئكة
الذكرى الخامسة 

عشرة لرحيلها

ة ما ليس في الهويَّ
ناتالي هاينيش 
معضلة االحتزال

كامل عويد

المطلق اإلنساني
فوتوغرافيا 
صفاء ذياب
جاسم عاصي
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إبتسام يوسف 
طاهر

الكتابة حياة 
سواء في المنفى 

أو في الوطن
حاورها: فهد الصكر
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إينيسا أرماند ملهمة فالديمير

قطعة حلوى فرنسية للثورة
ميخائيل فينسيونوف

األخالقيات المعاكسة 
واالستقالل الميتافيزقي  
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حوار
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العالقات بين البشر واآللهة في بالد ما بين النهرينالعالقات بين البشر واآللهة في بالد ما بين النهرين

مركزية الزواج المقّدس وتغير األعرافمركزية الزواج المقّدس وتغير األعراف

األدب المغاربي المكتوب بالفرنسية       
ة           إزدواجية اللغة وأزمة الهويَّ

                           د. غّراء مهنا              
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عيسى حسن
الواقعة التشكيلية 

كان الزواج املقّدس قضية مركزية يف حياة بلد ما بني النهرين القدمية، مهد 
يكن  ومل  والقوانني.  والتدوين  والفهم  والفلسفة  الوعي  وبواكري  الحضارة 
بالنسبة  كذلك حتى  كان  بل  واآللهة وحسب،  امللوك  مقترصًا عىل  األمر 

الخربات  من  العديد  النهرين  بني  ما  بلد  آلهة  شاركت  لقد  العاديني.  للبرش 
العائلية. لكن  البيوت والواجبات  البرشية، حيث تزوجوا وتكاثروا وشاركوا يف 
عندما يخطئ الحب، ميكن أن تكون العواقب وخيمة يف كل من السامء واألرض.            

4 July 2022  4 تموز/ يوليو

األدب 
واليسار 

والمواجهة

بورتريت من أجل سورينام

تفصيلت أوسع يف الصفحة الخامسة
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أعمال صيانة في موقع الملوية أعمال صيانة في موقع الملوية 
وقصر الخالفة بسامراءوقصر الخالفة بسامراء

الطريق الثقايف ـ خاص ـ من حاكم الشمري
تواصلت أعامل مشاريع الصيانة والرتميم يف موقعي 
جامع سامراء الكبري “امللوية” وقرصي الخلفه والحري 
العراق  العاّمة ضمن مشاريع سامراء عاصمة  وباب 

للحضارة االسلمية.
الجهود املكثفة  وتبذل دائرة اآلثار واملختصني حالًيا 
العاملي  الرتاث  قامئة  من  سامراء  إخراج  أجل  من 
عىل  والعمل  باليونسكو،  الخاّصة  بالخطر  املهدد 
الرتاث  الئحة  ضمن  األثرية  سامراء  مواقع  إدارج 
التي  واملعوقات  املشاكل  جميع  وتذليل  العاملي، 

تواجه املرشوع ضمن األطر القانونية. 
خطة  تفاصيل  للصحفيني  املرشفة  اللجنة  وأوضحت 
إخراج قواعد الدعامات األساسية يف مسجد سامراء 
الكبري وطرق رفع األعامل املخالفة بسبب الصيانات 

السابقة يف موقع قرصي الخلفه والحري.
ووعد املسؤولني عن املواقع  ببذل املزيد من الجهود 
االستثنائية واتباع الطرق العلمية يف عملية الصيانة 
والتاهيل ضمن رشوط وتوصيات املنظامت الدولية 

املعتمدة يف مثل هذه األعامل الخاّصة بالصيانة.

 حّمى الكراهية تدفع األوكرانيين حّمى الكراهية تدفع األوكرانيين 

لمنع الكتب والموسيقى الروسيةلمنع الكتب والموسيقى الروسية
الطريق الثقايف ـ خاص

وافق الربملان األوكراين، األسبوع املايض، عىل قانونني 
يفرضان قيودا صارمة عىل تداول الكتب واملوسيقى 
الروسية يف إطار مساعي كييف لتحطيم ما تبقى من 

روابط ثقافية عريقة تجمع البلدين تاريخًيا.
وحسب القوانني الجديدة، ُتحظر طباعة الكتب التي 
االسترياد  ذاتها  القوانني  كّتاب روس. كام متنع  ألفها 
التجاري للكتب املطبوعة يف روسيا، بينام سيتطلب 
استرياد الكتب املكتوبة بالروسية من أي دولة أخرى 

الحصول عىل ترصيح خاص.
ألفها  التي  املوسيقى  تشغيل  آخر  قانون  يحظر  كام 
ووسائل  اإلعلم  وسائل  يف  روس  حملوا  موسيقيون 
باألوكرانية  الناطق  املحتوى  زيادة  مع  العام،  النقل 
التلفزيوين  البث  وسائل  يف  املحلية  واملوسيقى 
قليلة،  أسابيع  قبل  ُأطلقت،  قد  وكانت  واإلذاعي. 
حملت واسعة لتغيري أسامء الشوارع واملعامل املرتبطة 
بروسيا، يف خطوة تذكر بحملت مشابهة قامت بها 
النازية يف العام 2014، واستهدفت كل ما  املجاميع 
يرتبط بالعلقات الروسية األوكرانية يف إطار الثقافة 
واملايض املشرتك، من مثل إزالة وتدمري متاثيل وُنصب 

وإحراق مؤلفات الكّتاب الروس العظام.

إيرلندا تحتفل بمئوية رواية إيرلندا تحتفل بمئوية رواية 
»عوليس« لجيمس جويس »عوليس« لجيمس جويس 

الطريق الثقايف ـ وكاالت
رواية  مبئوية  املايض  األسبوع  األيرلنديون  احتفل 
“عوليس” للشاعر والروايئ جيمس جويس، التي ُتعّد 
وهو  اإلنكليزية،  باللغة  األدبية  املؤلفات  أبرز  أحد 
“بلومزداي”،  بلومز  بيوم  ُيعرف  بات  الذي  االحتفال 
نسبة إىل بطل الرواية ليوبولد بلوم الذي ترصد القصة 
يواجهها،  التي  واملواقف  ومغامراته  ترحاله  تفاصيل 
مبارش  غري  بشكل  يتابع  عادي  إيرلندي  رجل  وهو 
املغامرات نفسها التي عاشها بطل ملحمة هومريوس 

عند عودته من طروادة.
وكانت الرواية قد نرشت ألّول مرّة يف باريس يف العام 
العامل  انحاء  كافة  يف  وتنترش  ُترتجم  أن  قبل   ،1922

وبلغات متعددة.
)تقرير موسع عن مئوية الرواية يف العدد املقبل(

�ضوء�ضوء

فنانون شباب يعيدون 
رسم لوحات يوهانس 

فيرمير المفقودة

الطريق الثقايف ـ  خاص
تشرتك مجموعة من الفنانني الهواة واملحرتفني 
الهولندي  الرسام  أعامل  بناء  إعادة  برنامج  يف 

الشهري يوهانس فريمري املفقودة.
وسيعيد املشاركون إعادة بناء ست لوحات من 
اآلن،  حتى  عليها  ُيعرث  مل  التي  الرسام  أعامل 
الشهري  الرسام  متحف  إدارة  إعلن  حسب 
املايض. األسبوع  أمسرتدام  مدينة  قلب   يف 

اختيار  حرية  املشاركون  الفنانون  وسُيمنح 
تخيلهم  يف  بهم  الخاّصة  والتقنية  األسلوب 
لتلك األعامل املفقودة. وقال سيبستيان ملوش 
به،  “كل يشء مسموح  الربنامج:  املرشف عىل 
إىل  الكّتان  ومن  التجريدي،  إىل  الواقعي  من 
الورق املقوى، ومن األلوان الزيتية إىل األلوان 
أن  برشط  الباستيل،  وألوان  واملائية  الخشبية 
تكون األعامل مستوحاة أو ُمستلهمة من روح 

فريمري وأجوائه وعوامله املعروفة”.
وسمحت إدارة املتحف مبشاركة أكرث من فنان 
املشرتكة  الرؤية  توفر  حال  يف  واحد،  عمل  يف 
سيبدأ  الذي  الربنامج،  سيخضع  كام  لديهم، 
متواصلة  لتغطية  املقبل،  الخريف  فيه  العمل 
ملا  املتعطش  الجمهور  من  يومية  ومتابعة 
يف  كاملة  سُتعرض  التي  النتائج  إليه  ستؤول 

قاعة املتحف الرئيسة العام املقبل.
فريمري  أعامل  من  العرشات  هناك  أن  يذكر 
املهمة التي ال تقدر بثمن، مل يعرث عليها حتى 

اليوم.

في حلبجة ندوة ثقافية علمية عن التربة وخصوبتها بمناسبة  اليوم العالمي للبيئة   
الطريق الثقايف ـ وكاالت

عقدت منظمة نوي املهتمة بشؤون املرأة والبيئة يف مدينة حلبجة ندوة علمية ثقافية حول الرتبة وخصوبتها واملحافظة عليها، ضمن املساعي الهادفة للمحافظة عىل 
البيئة العراقية ونرش الوعي البيئي يف أوساط املزارعني واملهتمني بشؤون البيئة من ناشطني وطلبة ودارسني.

وتحدثت يف الندوة التي نُظمت مبناسبة اليوم العاملي للبيئة، الدكتور نورجني خالد املتخصصة بهذا املجال، واثنت عىل االهتامم الكبري الذي يبديه املزارعون يف منطقة 

حلبجة التي تعد واحدة من أخصب األرايض يف أقليم كردستان العراق، إضافة إىل كونها منتجًعا سياحيًا مهاًم يستقبل اآلالف من السياح واملصطافني.
وتعد الندوة النشاط البيئي األبرز الذي يُنظم يف اليوم العاملي للبيئة يف العراق حتى اآلن. 

ا عاًما 
ً
اب في العراق وعمر السراي أمين

ّ
ا عاًما علي الفواز رئيًسا التحاد األدباء والكت

ً
اب في العراق وعمر السراي أمين

ّ
علي الفواز رئيًسا التحاد األدباء والكت

الطريق الثقايف ـ وكاالت 
انتخب املجلس املركزي للتحاد العام لألدباء والكّتاب يف العراق، األسبوع املايض، كًل من عيل حسن الفواز رئيساً وعمر الرساي أميناً 

عاماً للتحاد. بعد حصول األّول عىل 27 صوتاً من أصل 28 صوتاً”، بينام انتخب املكتب الشاعر عمر الرساي أميناً عاماً.
كام انتخب كل من حسني الجاف نائباً لألمني العام لشؤون الثقافة الكردية، وناجح املعموري نائباً لألمني العام للشؤون العاّمة، ومحمد 

حسني نائباً لألمني العام لشؤون الثقافة الرتكامنية، ومويش بولص نائباً لألمني العام لشؤون الثقافة الرسيانية.
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وابنة  سني،  القمر  إلله  كاهنة  نانا   - إنيغالدي  كانت 
امللك البابيل الجديد نابونيدوس، أّول من ابتكر مفهوم 
عرض اللقى واآلثار النادرة، عندما أُحرضت إىل مدينة 
أور القدمية يف بلد ما بني النهرين، حوايل العام 530 
قبل امليلد، مجموعة صغرية من اآلثار، حيث عملت 
األثرية  القطع  وتسمية  ترتيب  عىل  نانا   - إنيغالدي 

املتنوعة وتصنيفها ووضع الرشوحات لها.

لعنة مروعة
ليونارد  تشارلز  السري  الربيطاين،  اآلثار  عامل  عّد  وقد 
معروف  مثال  أقدم  هي  املجموعة  هذه  أن  وويل، 

ملفهوم الـ “متحف” يف العامل.
أور  يف  ينقبون  وفريقه  وويل  كان   ،1925 العام  ويف 
عندما  العراق(،  بجنوب  قار  ذي  محافظة  )حالًيا 
بني  األثرية  القطع  من  غريبة  مجموعة  اكتشفوا 
أنقاض قرص بابيل. وكانت عىل غري املعتاد، تنتمي إىل 
األمر  مختلفة،  تاريخية  وإعدادات  جغرافية  مناطق 
الذي أوحى للفريق بأنّها ُجمعت مًعا بدقة متناهية، 
امليلد  قبل   2100 حوايل  بني  تواريخها  تراوحت  وقد 
إىل 600 قبل امليلد، وتضمنت جزًءا من متثال للملك 
الشهري شولجي، الذي حكم يف أور حوايل العام 2058 
من  مصنوع  احتفايل  صولجان  ورأس  امليلد،  قبل 
الحجر، وبعض النصوص. والحظ وويل أن التمثال قد 
أيًضا  الكتابة. وكانت هناك  ُرمم بعناية للحفاظ عىل 
ku- تسمى الكيشية  الحدود  عىل  )مسلة(   شاهدة 

durru ، وهي وثيقة مكتوبة تُستخدم لتمييز الحدود 
وإصدار الترصيحات، يرجع تاريخها إىل حوايل 1400 
قبل امليلد، وقد احتوت، كام أشار وويل، عىل “لعنة 
السجل  يُدمر  أو  يُزيل  مروعة” تحل عىل أي شخص 

الذي تحتويه.
كان العديد من العنارص األثرية مزوًدا مبلصقات توضح 
ُصنعت  التي  التاريخية  والحقبة  اللُقى  تلك  تفاصيل 
بها، مكتوبة بثلث لغات، مبا يف ذلك السومرية. وقد 
ُوصفت تلك امللصقات يف الدراسات الحديثة، عىل أنها 
أمثلة مبكرة عىل “البيانات الوصفية” التي تعد بالغة 

األهمية للحفاظ عىل اآلثار والسجلت التاريخية.
عام،   2500 عن  عمره  يزيد  الذي  املتحف،  ومتحور 
غرض  له  كان  رمبا  أنّه  ويُعتقد  الثقايف،  الرتاث  عىل 
تعليمي. إىل جانب أغراض األرشفة والتوثيق. وتُظهر 
علوة  نانا،   – إنيغالدي  بأّن  باملتحف  الخاّصة  اللقى 
عىل إرشافها عىل املتحف، كانت تُدير مدرسة للنسخ 

والكتابة خاّصة بنساء النخبة.
وأشار وويل إىل أن اكتشاف متحف مرتبط بكاهنة كان 
متوقًعا، نظًرا للعلقة الوثيقة بني املتخصصني الدينيني 
والتعليم، وما كان يُعرف بالـ “التقوى األثرية” وقت 
سمة  بالتاريخ  االهتامم  كان  عندما  املتحف،  بناء 

مشرتكة بني ملوك العرص البابيل الجديد.
سمة  كان  للاميض  نانا   - إنيغالدي  تقدير  أن  ويبدو 
بالتاريخ،  مولًعا  نابونيدوس  والدها  كان  إذ  عائلية، 
النصوص  واكتشاف  الحفريات  إجراء  إىل  دفعه  مام 
أّول  بأنّه  الحديث،  العرص  يف  ُوصف  وقد  املفقودة. 

ملوك  آخر  نابونيدوس،  وكان  العامل.  يف  آثار  عامل 
ومهتاًم  دينًيا  مصلًحا  الجديدة،  البابلية  اإلمرباطورية 
إحياء  عىل  عمل  كام  اآلثار.  وعلم  والتاريخ  باملعرفة 
التقاليد الدينية القدمية املتعلقة بإله القمر سني )نانا 
السومرية(. وقد كانت ابنته إنيغالدي جزًءا مهاًم من 
الجهود، واسمها هو اسم سومري قديم، يعني  هذه 

“الكاهنة رغبة إله القمر”.
نابونيدوس،  امللك  فأن  تاريخية،  مصادر  وحسب 
بهذا  نانا   – إنيغالدي  ابنته  تعيني  فكرة  استوحى 
املنصب، من كتابات كاهنة سابقة، هي إن ـ آن ـ دو 
أخت الحاكم نرام سني الذي حكم قبل أكرث من 1200 

عام عىل وصول نابونيدوس إىل السلطة. 

أدد غويب
ويف الوقت الذي ال يُعرف فيه سوى القليل نسبًيا عن 
حياة إنيغالدي، إال أن هناك نساء أخريات معروفات 
أداد غويب، كاهنة  إذ كانت جّدتها  يف شجرة عائلتها. 
البنها  السياسية  القرارات  تشارك يف صنع  أيًضا  قوية 
نابونيدوس. واشتهرت  أدد غويب بـ  “سريتها الذاتية”، 
بضمري  مكتوبة  حياتها،  عن  مسامرية  رواية  وهي 
القمر سني،  إله  تلقتها من  التي  الِنعم  املتكلم. ترسد 
سليمني.  وجسد  بعقل   104 سن  حتى  العيش  مثل 

)جانب من تلك السرية آخر املقالة(.
وتذكر املصادر بأن العهود البابلية املتأخرة  قد تخلت 
عن مدينة أور ومتحفها حوايل 500 قبل امليلد، بسبب 
تدهور الظروف البيئية. وشمل ذلك الجفاف الشديد، 
إىل جانب تغري أمناط األنهار والطمي. ويعّد املؤرخون 
لسقوط  محتمل  رئيس  كسبب  الجفاف  انتشار 
واالمرباطوريات  املاملك  من  العديد  واضمحلل 

السابقة من العرص الربونزي.

وأمينته،  العامل  يف  معروف  متحف  أّول  قصة  وتُظهر 
واحتفاء  املايض  كنوز  للحفاظ عىل  الخالدة  الجاذبية 
عام،  ألفي  من  أكرث  منذ  املبكر،  التعليمية  املؤسسة 
الثقايف  للرتاث  املهمة  املجاالت  يف  الكبري  بالتداخل 
والحفاظ عىل البيئة التاريخية واستخلص العرب منها.

مقطع من أّول رواية يف التاريخ )*(
“سرييت الذاتية”

نابونيدوس، خادم  البابيل  امللك  أنا “أدد غايب، والدة 
الذين  وسادرنونا،  ونوسكو  نينغال  سينئني  اآللهة 
من  العرشين  السنة  يف  ولدُت  شبايب.  منذ  خدمتهم 
حكم مللك اآلشوري أشوربانيبال، حتى السنة الرابعة 
من حكم ننجاالرص. ملدة خمسة وتسعني عاًما خدمت 
سني، ملك آلهة السامء واألرض، ومعابد اإلله العظيم. 
نظر إىل أعاميل الصالحة برضا...)محو(... بسامع صليت 
وقبول طلبي، هّدأ غضب قلبي، وصنع السلم. نظر إيّل 
امللك سني. استدعى ابني الوحيد، نابونيدوس امليت، 
وأكد،  بتسليم مملكة سومر  بنفسه  قام  اململكة.  إىل 
البلد كله من الحدود املرصية حتى البحر... وضع سني 
ملك اآللهة يده عىل رأيس يف حلمي وقال:  بواسطة 
بإكامل  وستقوم  مملكته  مجد  اآللهة  ستعيد  أبنك 
أعامله... وستجعل مدينته أكرب من ذي قبل وتصلحها. 
لقد استمعت إىل كلمة سني ورأيت أنها كانت صحيحة. 
أكمل ابني الوحيد نابونيدوس مراسم الخطيئة املهملة 
وبنى مدينته العظيمة حيث جعل شعبه يعيش بفرح 
وسعادة... )محو(... عىل أي شخص من قبل، بسبب 
حّبه يل، الذي عبد إلهه، صىل عليه، ملك اآللهة ورفع 
رأيس، أعطاين سمعة طيِّبة يف البلد، وسنوات عديدة 
أشور  اآلشوري  امللك  عهد  من  )ممتدة(..  معافاة... 
بانيبال حتى السنة التاسعة من حكم أبني نابونيدوس 
ملدة  اآللهة  ملك  سني  عبادة  من  ألمتكن  بابل،  ملك 
ويدّي  يقظ،  وعقيل  حادتان  عيناي  سنوات.   104
يزال  منتقاة جيًدا  وال  فيها، وكلاميت  كلل  وقدمّي ال 
وقلبي  حّي،  جسدي  بالرضا.  يشعرين  والرشب  األكل 
أربعة  بعد  يعيشون  أن صغاري  رأيُت  بالفرح.  ميلء 
أجيال. لقد وصلت إىل سن الشيخوخة. وتويف يف السنة 
التاسعة نبونيد ملك بابل. ابنه نابونيدوس ملك بابل 
دفن جثته، مبلبس أنيقة، عباءة ذهبية. بُني قربه من 
حجارة نقية وأحجار كرمية. دهنوا جسده بزيت نقي 
بابل  اجتمعت  سمينه…  شاة  قدميه  تحت  وُذبحت 
وبورسيبا مع امللوك واألمراء والناس والوالة املقيمني 
يف األرايض البعيدة، من البحر إىل البحر. بكوا من حزن 
ينتحبون، وميزقون  السبع، وهم  لياليهم  وأمل، وقضوا 
البلد  السابع، قص جميع جنود  اليوم  ملبسهم. ويف 
الزيت  ورشوا  وطعامهم  ملبسهم  وجمعوا  شعرهم، 

النقي عىل رؤوسهم لينعش قلوبهم......”

)*( ترجمة اللوح الثالث من “سرية ذاتية” أكدية خيالية ألفتها 
رواية  أّول  أنّها  يُعتقد  مبا  نابونيدوس،  امللك  والدة  غايب،  أدد 

ملحمية يف التاريخ.

الطريق الثقايف ـ خاص
صاغ  الكلامت،  بهذه  متحف”.  يف  ولدت  أنّها  لو  “كام 
إنديانا جونز، عامل اآلثار الخيايل األكرث شهرة وارتباطًا باآلثار 
واملتاحف ذات التاريخ الطويل والغامض يف العامل، وصفه 
إلينيغالدي- نانا، أمرية بلد ما بني النهرين، واملرأة الرائعة 
التي يُعتقد أنّها كانت القّيمة عىل “املتحف” األّول يف العامل.

إينيغالدي- نانا  أّول أمينة متحف في التاريخ

جاذبية »التقوى األثرية«جاذبية »التقوى األثرية«

افتتاح اإلذاعة العراقيةافتتاح اإلذاعة العراقية
يف مثل هذا اليوم من العام 1936، أُفتتحت إذاعة 
بغداد )راديو بغداد(، وهي ثاين محطة اذاعية ُسِمع 
صوتها يف الوطن العريب بعد إذاعة القاهرة، وكانت 
تُسّمى يف أواخر األربعينيات محطة بغداد لإلذاعة 

اللسلكية )محطة الحكومة(.
وكان البث األويل ينطلق من إذاعة صغرية يف قرص 
الزهور بأرشاف مبارش من امللك غازي، قبل أن تتجه 
بدأ  وقد  للدولة،  رسمية  إذاعة  إىل  لتحويلها  النّية 

اإلعداد لها بالفعل وتم افتتاحها باحتفال كبري. 
نُصبت  التي  العاّمة  الساحات  إىل  الناس  وتوجه 
اإلنجاز  ذلك  بدايات  لسامع  االستقبال  أجهزة  فيها 
والنساء  الرجال  من  جموع  وزحفت  العظيم. 
ليشاهدوا  بغداد  الصالحية يف  إىل منطقة  واألطفال 
واملوسيقى،  واألغاين  األخبار  تبث  التي  املحطة 
لكّنهم مل يشاهدوا سوى مبنى صغري يحرسه رشطي 
وال يشء غري ذلك، إذ كانت املحطة تتكون من غرفة 
للموسيقى  وآخر  للمذيعني  صغري  واستوديو  املدير 
مرات  ثلث  تذيع  وكانت  الكريم،  والقرآن  والغناء 
ساعة  والخميس،  واالثنني  السبت  أيّام  األسبوع  يف 
وكانت  املساء،  يف  أخرى  وساعة  الصباح  يف  واحدة 
مرتبطة بوزارة األشغال واملواصلت. وكان من أوائل 
العاملني فيها املذيع حسني الكيلين واملطربني محمد 
البنا  الرحمن  وعبد  القندرجي  ورشيد  القبانجي 

وسليمة مراد وزكية جورج.

»طفلة النابالم« »طفلة النابالم« 
الصورة كشاهد حّيالصورة كشاهد حّي

صورة شهرية تعود إىل حقبة الحرب األمريكية يف فيتنام، ألتقطها مصور وكالة األسوشييتد بريس الشهري نيك أوت، تُظهر الطفلة الفيتنامية كيم فونك تركض مع مجموعة 
من األطفال، بعد قصف الطائرات األمريكية الوحيش لقريتهم. والتقطت الصورة يوم 8 حزيران/ يونيو 1972، عندما ركضت طفلة بعمر تسع سنوات مبارشة نحو 
الكامريا وهي عارية وترصخ، بسبب حروق تعرضت لها جراء قصف الطائرات األمريكية لقريتها بقنابل النابامل املحرمة دولًيا، وهي اللقطة التي أدخلت تلك الطفلة 
التاريخ ولفتت أنظار العامل إىل وحشية العدوان األمرييك عىل فيتنام، وفازت بجائزة بوليتزر، بعد أن قام املصور نيك أوت بنقل الطفلة إىل مستشفى ميداين صغري 
وأُنقذت حياتها، وقد التقى قبل أيّام املصور أوت بفتاة النابامل تلك وقد أصبحت امرأة يف الخمسني من العمر.                 )الصورة منشورة يف الصفحة الثامنة من هذا العدد(.

إنيغالدي ـــ نانا أّول من 
ابتكر مفهوم عرض اللقى 

واآلثار التاريخية النادرة

4 July 2022  4 تموز/ يوليو
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وتتشابه أعامل الكتاب املغاربة يف مضمونها واهتاممها 
سواء تنوعت األعامل أو تشابهت فهي تتضمن خصائص 
هي  النصوص  هذه  أن  نشعر  وأحيانًا  متيزها،  مشرتكة 
أساًسا نفس النص رغم تباينها ألنها تشتمل عىل عنارص 
ومتعددة  واحدة  اإلنسان  ذات  فيها  وتبدو  متشابهه 
الثقافات  فيها  تلتقي  الروايات  فهذه  واحد،  آن  يف 
والهويات ونجد فيها عاملني يلتقيان من خلل عباريت: 
وتتداخل  الثقافات،  فتتداخل  الفرنسية  واللغة  املغرب 
ويبدو  لآلخرى،  صدى  رواية  كل  وتصبح  النصوص 
وتظهر  والروايات،  العبارات  من  مجموعة  اإلنسان 
هذه الهوية املزدوجة تحت أشكال متعددة: ازدواجية 

الشخصية وازدواجية اللغة وازدواجية النص.
األدب  لهذا  ونقدم موجزًا   األول  الشكل  وسنستعرض 

املغاريب الناطق بالفرنسية.
يف  بالفرنسية،  ناطق  مغريب  أدب  ميلد  أثاؤر  وقد   
- 1950(، ردود فعل عنيفة؛ فكتاب  السنوات )1945 
املجتمع  ميثلون  ال  منا  للبعض  بالنسبة  األدب  هذا 
املغريب ألنهم يستخدمون اللغة الفرنسية أداة للتعبري، 
جوائز  وينالون  فرنسا،  يف  إنتاجهم  ينرشون  وألنهم 

أجنبية، ويكتبون لقارئ لسانه فرنيس.
وقبل االستعامر كانت هناك شخصية مغربية تجد ذاتها 
يف أدب يعرب عنها، ويف ثقافة خاصة بها، لكن االستعامر 
حاول أن ميحو هذه الشخصية، وأن يغري من طبيعتها 
عاجزين عن  املغاربة  الكتاب  الثقافية، وأصبح  وقيمها 
أن يحكوا بالعربية ما يحسونه، كام حرموا من التواصل 
بلغتهم األم، فكان عليهم أن يجدوا لغة بديلة للتعبري 
نارشين  البحث عن  عليهم  كان  كام  الفرنسية،  فكانت 

ملا يكتبونه من إبداع، وعن قراء يقرأون هذه األعامل.
إن الكاتب املغريب يعيش موزًعا بني الرشق والغرب، بني 

لغتني وثقافتني، بني أسلوبني للتفكري.
إنه يكتب بلغة املستعمر يف موضوعات عربية أصيلة، 
لذلك أستطيع القول إن هذا األدب يندرج تحت مسمى 
األدب العريب، عىل الرغم من كتابته بالفرنسية؛ فكُتاب 
هذا األدب ال يرون يف الفرنسية إال علمات يستخدمونها 
وأعتقد  وتطلعاتهم،  مشاعرهم  عن  للتعبري  بطريقتهم 
سيختفي  بالفرنسية  الناطق  األدب  هذا  أن  الكثريون 
بعد اإلستقلل، فقد ظهر مصاحًبا للستعامر وسينتهي 
بجلئه، لكن هذا األدب استمر إنتاجه بجانب ما كتب  

بالعربية من إبداع مغاريب .

بلغة  عنها  والتعبري  الذات  عن  البحث  أن  تصوري  ويف 
رس  هام  األصيلة،  بلغتنا  التعبري  عن  لعجزنا  اآلخر، 

التناقض الذي يعاين منه هؤالء األدباء.
فوجود ثقافتني متناقضتني جنًبا إىل جنب يخلق الكثري 
من املشكلت، ويجعل هؤالء الكتاب الشبان يتساءلون 
الغرب،  ورفضهم  الرشق  لفظهم  وقد  هويتهم،  عن 
جذورهم  النتزاع  نتيجة  الحقيقي  النفي  واكتشفوا 

وضياع هويتهم.
ويبدو الوضع غريًبا وغامئًا ومثريًا للكثري من األسئلة بعد 

االستقلل، مثل: 
هل ينبغي عىل الكاتب املغريب الذي يبدع بالفرنسية أن 

يلتزم الصمت بعد استقلل بلده؟
القومية  الثقافة  يف  له  مكانًا  يجد  أن  ميكنه  وكيف   

بجانب اآلداب العربية واألدب الشعبي؟
إن الكاتب املغريب الذي يكتب بالفرنسية ال يطلب أكرث 
من التمتع بحرية التعبري عن ذاته بلغة ال يتقن سواها، 
الفرنسية  اللغة  عن  استقلله  يعلن  أن  يحاول  فهو 

بالطرق اآلتية: 
- االنغامس يف لغته وثقافاته األصلية ويف جذور الرتاث 

الثقايف للمغرب.
يف  جديدةتتمثل  بطريقة  الفرنسية  اللغة  استخدام   -
إعادة خلق لغة فرنسية خاصة به تجعل القارئ الفرنيس 

يشعر بغربته يف لغته.
نظرة  تغاير  الداخل”  “من  نظرة  لثقافته  ينظر  أن   -

الغريب لهذه الثقافة.
- أن ينفتح عىل العامل وعىل البرش جميًعا دون تفرقة.

وأخريًا:
فلم  اللغة  ازدواجية  مشكلة  عىل  الكاملة  بالسيطرة   -
يقبلها  فهو  الفرنسية  من  يخجل  املغريب  الكاتب  يعد 
املغربية  الثقافيتني  امتزاج  يف  ويرى  تاريخية،  كحقيقة 

والفرنسية منبًعا إلثراء األدب واللغة.
الناطق  املغريب  األدب  هذا  موضع  عن  نتساءل  أن 
وأن  نشأته،  من  عاًما  ستني  من  أكرث  بعد  بالفرنسية 
له  مكانًا  نجد  وأن  أدبية  كظاهرة  بقائه  رشوط  نحدد 
ما  هذا   ، وجغرافية  وسياسية  اجتامعية  مجموعة  يف 

سنحاول أن نقدمه، ونحن نطرح هذه األسئلة:
إىل أي مدى ميكن لهذا األدب أن يتساءل عن رشعيته 

ووظيفته دون أن ينفى وجوده؟
اإلستقلل،  منذ  لوأده  املتعددة  املحاوالت  تكف  ال   

ولكن عىل الرغم من ذلك فهو يستمر يف الحياة هاربًا 
من محاوالت قتله. 

وهكذا يعيش الكاتب املغريب الذي يبدع بالفرنسية يف 
ولذلك  بينهم  موزًعا  وثقافتني  وعاملني  لغتني  بني  رصاع 
فإن هذا الرصاع يَخلق شيًئا من عدم التوازن الذي يظهر 

جلًيا عىل ثلثة مستويات:
- املستوى األول  هو ازدواج الشخصية. 

- املستوى الثاين هو ازدواجية اللغة وخلق لغة جديدة 
هي خليط بني العربية والفرنسية مًعا.
- ومستوى ثالث هو ازدواجية النص.

الخروج من الذات
للخروج  بحاجتي  فأكرث  أكرث  أشعر  اللحظة  هذه  “يف 
من ذايت، الخروج من حقيبتي، الذهاب إىل مكان آخر، 
الذهاب إىل اآلخرين، أن أكون مع اآلخرين ألن مأسايت  

تخص عدًدا كبريًا من الناس”  
طاهر بن جلون ) الحبس االنفرادي ( 

رحم  من  بالفرنسية  الناطق  املغريب  األديب  هذا  ولد 
السياسة. والسؤال الجوهري بالنسبة إليه هو “ من أنا 
بالنسبة لآلخر؟”، ويتطور السؤال إىل: “ كيف أكتب عن 
نشأت  هنا  ومن   “ اآلخر؟  مواجهة  يف  “انا  و  نفيس”، 

عقدة املواطن املغريب.
أنّه  تصوره عىل  املواطن  لهذا  اإلستعامرية  النظرة   إن 
يعيش خارج التاريخ، رجل بربري متوحش منحدر من 
جنس مختلف، لذلك فهو يقف يف مكانه بعيًدا عن أي 

تقدم أو تطور تحرزه  اإلنسانية.
ويقول “ البري ميمي A .Memmi “  متحدثًا عن هذا 

املايض اإلستعامري:
من  نفيس،  ومن  نايس  بني  بالخجل  اشعر  كنت  لقد   “
اإلجتامعية،  عاداتنا  ومن  مؤسساتنا،  من  األم،  لغتي 
وإنه مبحاواليت لتخطى هذا الرفض للذات استطعت أن 

أكتشف فكريًا كل يشء” 
إنفصال  أول  يف  سبًبا  كانت  اإلنسان  إىل  النظرة  وهذه 
هذا  إن  بالفرنسية.  الناطق  املغريب  األدب  حققه 
بخلق صورة  اإلستعامري سمح  املرشوع  اإلنفصال عن 

جديدة لإلنسان وللتاريخ.
الذي يرفضه ويف داخل ما  ابتداء من اليشء  “أن يكرب 

يرفضه” هذه كانت عقدة الكاتب املغريب .
إن املدرسة الفرنسية مل تكن تحدثهم أبًدا عن أنفسهم:

ة ةإزدواجية اللغة وأزمة الهويَّ إزدواجية اللغة وأزمة الهويَّ

فيقول رباح بلمعمري يف روايته “الشمس تحت املنخل” 
حياتنا  بواقع  صلة  أية  له  ليس  تعلياًم  لنا  تقدم  كانت 
الكتب  كانت  ما  وكل  نتعلمه،  كنا  ما  كل  أرضنا،  وواقع 
بواقع حياتنا وواقع  أية صلة  له  تعلياًم ليس  لنا  تقدمه 
أرضنا، كل ما نتعلمه وكل ما كانت الكتب تقدمه لنا كان 
يجعلنا نتجه نحو عامل األوروبيني وعاداتهم، ثم يضيف 
قائًل: كان هناك درس واحد يف جغرافية الجزائر وتاريخها 

يف الوقت الذي كنا ندرس فيه كل يشء عن فرنسا. 
وليك يشفى من هذه العقدة كان عليه أن يقيم نظرية 
انه “جدير بكل إنسان أن  جديدة تجعل املغريب يشعر 
يجد احرتامه لنفسه وبخاصة إذا كان يحمل مرياثًا تاريخًيا 
أن  يجب  كان  مرشًفا،  واجتامعًيا  ودينًيا  وثقافًيا  ولغويًا 

يُعرَف نفسه مع اآلخر وليس يف اآلخر”. 

االنغامس يف اللغة
إن الكّتاب ال يريدون أن يكونوا اآلخر، ولكنهم يريدون 
أن يختلفوا عنه ليجدوا ذواتهم وأصولهم، هم يريدون أن 
ينظروا إىل ثقافاتهم نظرة من الداخل تتعارض مع النظرة 
الفضل  أن  نرى  وهكذا  الخارج.  من  هي  التي  الغربية 
يرجع لهذا الجيل األول من الكّتاب يف املساهمة يف خلق 
نظرة جديدة لإلنسان املغاريب، وإدخال هذا اإلنسان يف 
لهؤالء  الثقايف  املرشوع  تلخيص  وميكن  التاريخ.  مجرى 

الكتاب يف بضع نقاط:
1. البحث عن الذات، العودة للاميض للتاريخ، للطفولة 

وللجذور وكذلك لألصل.
اللغة  باالنغامس يف  والرببرية  العربية  املصادر  احياء   .2
والفلكلور  الشعبي  الرتاث  ويف  األصلية  والثقافة  األم 

املغريب والبحث عن ثقافة قومية متميزة.
3. فض اآلخر وتأكيد الذات مبضاعفة املشاهد التي تبدو 
املدرسة   – الشعبية  الحاممات  األجنبي:  للقارئ  غربية 

القرآنية – األعياد الدينية.. إىل آخره.
الحديث عن واقع مغريب يف  أي  الجامعية  4. لشهادات 
جميع أشكاله: الحديث عن املآيس السياسية واإلجتامعية 

وأمل الشعوب املغربية وهي موضوعات وعي جامعي.
“أنا”  ويرشده،  يوجهه  لتاريخ  أداة  إال  ليس  والكاتب 
جامعي ملتزم ميلك سلًحا للنضال، فهو ال يعرب عن نفسه، 
لكنه يتحدث بلسان شعب يهيئ ذاته للدفاع عن قضية 
خارج  تكون  الكتابة  فمسألة  الذات(  عن  )الخروج  ما 
أنا +  الشخصية والذاتية،  فاألنا هي نحن )أي  املشاعر 

فيها  الكاتب  يكون  واحدة  ذاتًا  ميثلن  فهام  اآلخرون( 
معربًا عن اللشعور الجامعي.

له  تكون  ال  األديب  العمل  بان  ديب”  “محمد  ويرصح 
قيمة إال إذا كان مغروًسا يف البلد الذي ينتمي إليه، وإذا 

كان يدخلنا يف عامل هو عاملنا بتعقيداته ورصاعاته”.
 وثلثية “ديب”  ]البيت الكبري -  الحريق – النول[ هي 

ما تؤكد هذا القول.
روايته  يف  بطلته  لسان  عىل  جلون”  بن  “طاهر  يقول 
قريتي،  شجرة  يف  معلًقا  يزال  ال  ]جزء  البرص”   “غض 
دامئة يف  الفرنسية، حركة  اللغة  يتلعثم يف  اآلخر  والجزء 
املدينة التي ال أرى أبًدا جذورها، وال آخرها، وكنت أفرس 
ثوريت وغضبي باملعارك التي تحدث بني هذين الجزءين”
شيًئا  يبتعد  حوار  إىل  االستقلل  بعد  الكتابة  إتجهت 
فشيًئا عن كونه إجتامعًيا، ويبدو أكرث فأكرث أيديولوجًيا 
هو  )أنا  الشهرية  رامبو  الشاعر  كلمة  فنجد  وشخصًيا، 
الكتابة  من  كنوع  الذاتية  السري  ازدهار  ونجد  اآلخر(، 
أحداثًا شخصية  الذي يسجل  الكاتب  تأكيًدا ألنا  األدبية 
 ،1962 عمروش  منصور  آيات”  لفاطمة  حيايت  “قصة 
والعصا”   “األفيون  أو  جبار،   والفانتازيا” آلسيا  “الحب 
ملولود معمري، وغريها من السري الذاتية أو السري الذاتية 

املتخيلة.
إن صعوبة البقاء يف املوطن نتيجة مشكلت متعددة من 
من  الهجرة  إىل  األديب  تُضطر  التي  النرش  قوانني  بينها 
يف  الكاتب  مشكلة  وكذلك  عنه،  بعيًدا  أوالسفر  الوطن، 
اللغة  وتدريس  القومية،  اللغة  ومشكلة  املتلقي،  غياب 
العربية الذي مل يكن ملزًما يف املدارس. فضًل عن الرغبة 
يف إستكامل الدراسات العليا يف الخارج، وبريق العواصم 
األوروبية الكربى حيث يعيش نخبة من املفكرين ورجال 

األدب، كل ذلك يغري الكتاب املغاربة بالرحيل.
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الهوية مفهوم معقد مبني عىل إلتقاء الفردية بالجامعية، وهي إشكالية بدأت تفرض 
إال  هو  ما  واألدب  املختلفة.  األدبية  األعامل  يف  أو  العامة  الحياة  يف  سواء  نفسها 
إجابة جاملية ملجموعة من األسئلة يطرحها مجتمع يف فرتة محددة، وهذه األسئلة 
بالنسبة لبلد املغرب العريب ليس لها سوى إجابة واحدة: أزمة الهوية، فكلام تعرضنا 
لعمل أديب مغريب وجدنا تكراًرا ملجموعة من “التيامت” واإلشارات تتعلق كلها بهذه 

اإلشكالية،  فكيف ميكن الكتابة بلغة هي أواًل لغة اآلخر؟ 

الجميل واملمتع حقاً أن االستكشاف يف عامل الرواية ميتد 
بصورة عمودية، أي إنه يتحرى التجوال والتقّص يف عمق 

األشياء، وبالتحديد عمق النفس البرشية  ومجاهيلها.
الكد  من  املزيد  الراهن  وقتنا  يف  الروايئ  عىل  يتوجب   
متنح  التي  الصرب  بفضيلة  التحيل  عىل  والقدرة  واملثابرة 
هادئة،  نار  عىل  األحداث  إنضاح  عىل  القدرة  صاحبها 
بعيداً عن التعّجل الذي من شأنه أن يُحدث خللً أو رشخاً 
مبعرفة  يتسلح  أن  أيضاً  عليه  ويتوجب  الرواية،  بنية  يف 
وافية ودقيقة باألرضية التي يتحرّك عليها شخوصه، ومن 
الرئيسة  الشخصية  وكذلك  ومواصفاتها،  األمكنة  ضمنها 
والشخصيات الفرعية، ومن الطبيعي أن ال يعطي الروايئ 
لقارئه الفرصة ألن يقرأ أفكاره، يتحتم عليه أن يكون هو 
دّوامة  إدخاله يف  املفّضل  الذي من  قارئه  بيد  يأخذ  من 
دهاليز  يف  الخطى  يحثان  وهام  الفضول   من  ممتعة 

العمل.
أحداث   مجرّد  يعد  مل  الراهن  وقتنا  يف  الروايئ  العمل 
بصورة  تتناغم  وعقدة  حبكة  وفق  وتنمو  تتطور 
دراماتيكية مموسقة، بل هو يتطلب من كاتبه أن يخترص 

يف ثيامته مبختلف فروع املعرفة اإلنسانية، عىل أن تأيت 
بصورة مكثفة ومقتضبة جداً، وتبدو كأنها جزء ال يتجّزأ 
من نسيج العمل، وأن تأيت بعض الجمل بطريقة مباغتة 
تتوافر عىل قدر عاٍل من الشعرية، مبعنًى آخر فإن  الروايئ 
الناجح  هو من يستطيع أن يعري قارئه جناحني خفيفني 

مينحانه القدرة  التحليق عالياً ومبرونة أيضاً.
لنحاول  ولكن  الرواية،  بشأن  قيلت  متشابكة  كثرية  آراء 
تكاملت  أن  منذ  الرواية،  وأعني  األمر،  بهذا  اإلحاطة 
فناً  بوصفها  للوجود  وظهرت  ملمحها  واستقرت  بنيتها 

أدبياً مستقلً.
يف  ظهرت  الرواية  أن  التأريخية  الناحية  من  فاملعروف 
أوربا إبّان عرص النهضة أو ما قبل ذلك بقليل، حني ألّف 
لنتعرف  ثم  كيخوته(،  )الدون  رائعته  االسباين رسفانتس 
مع اإلنكليزي شكسبري عىل منٍط جديد من الروايات التي 
متت كتابتها للمرسح، فهي بوصفها نصوصاً أدبية تنضوي 
تحت عنوان الرواية  شئنا ذلك أم أبينا، وإن ارتدت لبوس 
املرسحية، ألن العنارص والخيوط  الرسية والعلنية كافة 
متوافرة فيها، وينطبق األمر ذاته عىل نتاجات املرسحي 

الفرنيس موليري.
ميكن لنا أن ندرج نتاجات هذه الفرتة ونتاجات املراحل 
التي أعقبتها تحت مسمى )الروايات الكلسيكية(، والتي  
تلتها كام نعلم مرحلة الروايات الرومانسية التي ظهرت 
عرش  التاسع  القرن  من  الثاين  النصف  يف  وفاعلية  بقوة 
سيتاح  حيث  العرشين،  القرن  بدايات  حتى  واستمرت 
غرائبية  أخيلة  صنعتها  فريدة  نتاجاٍت  عىل  نقع  أن  لنا 
التي جاء بها فرانس كافكا عرب رائعته االستثنائية  كتلك 

)املسخ(.
أكرث عمقاً  الرواية ستتخذ بعد ذلك منحًى آخر  أن  عىل 
شتى  علوم  يف  جديدة  معطيات  ظهور  مع  وديناميكية 
وعلم  الوراثة  وعلم  االقتصاد  علم  كشوفات  سيام  وال 
لإلنكليزي  األنواع(  )أصل  بكتاب  متمثلة  البايولوجيا 

بها  جاء  التي  النفيس  التحليل  ومدرسة  دارون  جارلس 
العقل  ثيمة  فجرت  التي  فرويد  النمساوي  العلمة 
مجمل  عىل  وحاسامً  حيوياً  تأثريها  كان  حيث   الباطن، 

النتاجات الفنية وكذلك األدبية.
هناك  أن  إىل  تقريراته  أحد  يف  رصاحة  فرويد  يشري 
يف  بفاعلية  أسهموا  الذين  األدباء  من  محدوداً  عدداً 
وصوله إىل كشوفاته العلمية، يأيت يف مقدمتهم شكسبري 

وديستوفسيك.
من ذلك نتبني أن الرواية مرت بتحوالت كثرية، وأسهمت 
روافد عديدة ومتنوعة يف تكوينها، مع ملحظة أن هذه 
ذائقة  تطور  عن  مبعزل  تكن  مل  والتحوالت  التغريات 
التحول  واملزيد من  املزيد  إىل  كان يطمح  الذي  املتلقي 
واالبتكار متاشياً مع التطورات املتسارعة يف شتى مناحي 

املعرفة... 
يف مرحلة ما بعد الحرب العاملية الثانية ظهر روائيون كبار 
وتشابكت  أخرى،  أشكاالً  لديهم  الرواية  واتخذت  أيضاً، 
أو  عاشها  ومغامرات  أحداث  عىل  املبنية  الرؤى  فيها 
عايشها عن كثب الروايئ نفسه، يف مقدمة هؤالء أرنست 
قدمت  كام  شتاينبك،  وجون  فوكرن  ووليم  همنجواي 
عاش  الذي  كازنتزايك  مثل  كبرية   أسامء  األوربية  القارة 

تجربة حياتية فريدة والنمساوي ستيفان زفايج.
االشرتاكية عىل عدٍد  النظرية  وإبّان هيمنة  وخلل ذلك 
من البلدان يف رشق أوربا، وكتحصيل حاصل،  ظهر تياُر 
“األدب  عليه  أُطلق  سواء  حٍد  والفن عىل  لألدب  جديد 
الواقعي”، وترافق معه ظهور نظرية نقدية بذات االسم، 
بهذه  يشيدون  األوربيون  األدباء  من  عدد  وانخرط 
التجربة ومعطياتها، مستندين إىل مقولة أن األدب ينبغي  
إنتاجه لخدمة املجتمع منوهني بأهمية عدد من األدباء 
والفنانني،  وقد رأينا عدداً من األسامء التي شّقت طريقها 
بوريس  الرويس  الروايئ  هؤالء  بني  من  ومتكن  بجدارة 

باسرتناك الذي قدم لنا روايته “دكتور زيفاكو”. 

وقرأنا أيضاً أعامالً  لجنكيز ايتامتوف، وال سيام رائعتيه 
جائزيَت  حاز عىل  وقد  غوليساري”  يا  و”وداعاً  “جميلة” 
لينني والدولة، وترُبز لنا رواياته اهتاممه بالجانب الروحي 
بالبيئة  الشديد  اهتاممه  ترُبز  كام  لإلنسان،  والنفيس 
والتقدير،  اإلطراء  من  بالكثري  رواياته  حفلت  والطبيعة، 
أنتج فيلام سينامئيا مأخوذا من رواية )جميلة(، وأُتيح له 
أن يعمل سفريًا للجمهورية القريغيزية يف بلجيكا، االتحاد 

األورويب، حلف الناتو واليونيسكو. 
يف الوقت ذاته كان مثة عملق روايئ يتململ يف قمقمه 
الذي  اللتينية  أمريكا  إنه أدب  املواتية،  الفرصة  بانتظار 
املقهورة  الشعوب  أدب  نقلت  روائية  أعامالً  لنا  قّدم 
يتوجب  ملا  حقيقياً  درساً  وكانت  املنت،  إىل  الهامش  من 
تتوفر  رواية  كتابة  بصدد  وهو  يفعله  أن  الروايئ  عىل 
وأمادو،  أستورياس  قرأنا  والدميومة،  النجاح  عىل رشوط 
لنا  سيحدد  الذي  ماركيز،  منجزات  أمام  بانبهار  ووقفنا 
مواصفات كاتب الرواية الناجح: “عىل كاتب الرواية أن 
حقيقة  ويف  األوىل”،  الصفحة  منذ  قارئه  بخناق  ميسك 
تحقيق  استطاع  من  الروائيني  من  قليلة  قلة   فإن  األمر 

هذه املعادلة الصعبة.
ويف اآلونة األخرية برز أمامنا اسم الروايئ الرتيك “أورهان 
ذائعة  روايته  أعامله، وال سيام  العديد من  باموق” عرب 
فيها بطريقة آرسة  انعكس  التي  الصيت “اسمي أحم”  

رصاع األضداد والنظائر.
املدرسة  ظلل  عن  وبعيداً  العريب،  لعاملنا  وبالنسبة 
الواقعية  الكابية  وتقّصيا للنبض الحيوي الخلق، ففضل 
للرواية  كأب  تكريسه  تم  الذي  محفوظ،  نجيب  عن 
روايتني  أو  رواية  أن  نحسب  والذي  الحديثة،   العربية 
فقد ظهر  املتفحص،  الناقد  رؤية  أمام  فقط ستصمد  له 
عدد من أسامء الروائيني رشقاً وغرباً يف مقدمتهم الروايئ 
املغريب محمد شكري عرب رائعته “الخبز الحايف” وملحقها 
“الشطّار” والتي تستقرئ بعمق تراجيديا السرية الذاتية. 

ا بالحياة
ً

ا نابض
ً
الرواية بوصفها فن

دّوامة الفضول والدهشة الممتعةدّوامة الفضول والدهشة الممتعة
أحمد الحيّل

قامئة  إىل  االنضامم  قرر  أنه  ذلك  فمعنى  الراهن  وقتنا  يف  وديناميكياً  ناجحاً  روائياً   املرء  يُصبح  أن 
املستكشفني الكبار، ومعنى االستكشاف هنا يختلف جوهرياً عن ذلك الذي ألفناه وخربناه عرب مراحل 
مديدة من عمر األرض، والذي  ميتد أفقياً وفق املساحات الشاسعة التي مل يعد فيها متسع ملستكشف.

األدب المغاربي المكتوب بالفرنسية

قسم  ورئيس  استاذ  مهنا.  حسني  غراء  د. 
 )2004-2010( السابق  الفرنسية  اللغة 
ومستشار  القاهرة  جامعة  ـ  األداب  بكلية 
ىف  الفرنسية  للجامعة  العاىل  التعليم  وزير 
الجمعية املرصية ألساتذة  مرصسابقا. رئيس 
االتحاد  إدارة  مجلس  عضو  الفرنسية.  اللغة 
بباريس.  الفرنسية  اللغة  ألساتذة  الدوىل 

العربية والفرنسية  باللغتني  لها أكرث من عرشة كتب وسبعني بحثا 
منشورة ىف مرص وفرنسا وكندا وبلجيكا وتايلند و املغرب ولبنان 

وتركيا وأملانيا.

كلما تعرضنا لعمل أدبي مغربي وجدنا تكراًرا كلما تعرضنا لعمل أدبي مغربي وجدنا تكراًرا 
لمجموعة من “الثيمات” واإلشارات تتعلق لمجموعة من “الثيمات” واإلشارات تتعلق 

 لغة اآلخر؟   
ً

 لغة اآلخر؟ في كيفية الكتابة بلغة هي أوال
ً

في كيفية الكتابة بلغة هي أوال
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البداية كانت من بغداد املحملة بعبق الحضارة، 
الفلسفة،  الشعر، وحكمة  الفن، وجامل  وروح 
وأصوات املطربني، وأوتار العازفني يف أزمنة العز 

والرخاء.

دكاكني بغداد
أو  التغري،  فيصدمه  وطنه  إىل  املسافر  يعود 
هرمت  املكان.  جسد  يف  حل  الذي  التبدل 
البيوت والشوارع واألشجار، ودبت الشيخوخة 
اختزل  الذي  الرشيد  شارع  البرش؛  مشاعر  يف 
وحوانيت  دكاكينه،  أسامء  يف  بغداد  حضارة 
أسواقه ومشاربها.. شوهته الهزائم، وانتقم منه 

الغزاة.
كل من دخل بغداد كاذبًا أو طامًعا أو مستغلً 
يف  بغداد  فيها  رفعت  أزمنة  من  منتقاًم  أو 
وضع  وبتاريخها،  بذاتها  معتزة  رأسها  شموخ 

فيها بصمة حقده.
كل ما فيك تشوه، حتى البرش.

أن  بعد  “ذكورية”  مدينة  إىل  بغداد  وتحولت 
انحرس نساؤها واختفني تحت “يافطة” الوازع 

الديني.
القمع  رسق  الحجاب،  تحت  نساؤها  اختفت 
وصار  املشاعر،  وانحرست  الصغريات،  طفولة 

يف  أمك  تٌَقبِّل  كيف  جرمية؛  الحب  عن  التعبري 
الشارع؟!

اعلم أن هذه ظاهرة انتهت، بل إن املصافحة 
باأليدي وصلت إىل حدود اإللغاء!

والخلصة أن الجامل اختفى، أو فلنقل انزوى يف 
تحوالت بغداد الحزينة.

 ظهر يف ربوعها من يتاجرون بكل يشء ليعيشوا 
جديدة  أساليب  يبتكرون  البرش،  جثث  عىل 

للبتزاز والرسقة وتشويه املدينة الجميلة.
الجميع بغداد حتى صارت أطلاًل  لقد استحل 
يشهد عىل تآكلها نهر دجلة الذي تحول إىل نُهري 

يوشك أن يجف.

امللك األسري
ومن محنة بغداد ينتقل املؤلف العراقي جامل 
حيدر إىل محنة أخرى من املايض.. محنة آخر 
من  األعىل  الجناح  يف  مرسومة  غرناطة  ملوك 
وهو  الصغري  عبدالله  أيب  لألمري  الحمراء  قرص 
يضع التاج عىل رأسه فيام تطوق رقبته سلسلة 
حديدية إشارة إىل وقوعه يف األرس. أرس القوات 
األندلس  مبغادرة  له  تسمح  أن  قبل  اإلسبانية 

إىل املغرب.
األسطوري  القرص  سكن  من  آخر  انتهى  هكذا 
عالية مرتفًعا يف  بناه أسلفه عىل هضبة  الذي 
النرص،  بأقواس  الضخمة  أبوابه  توحي  شموخ، 
العقيدة يف  وقوة  القوة  بفكرة  وتوحي عامرته 
ألوانه  وتدرج  جدرانه،  عىل  املنقوشة  اآليات 

بتدرج قوة الضوء وخفوته عىل مدار اليوم.
وبقي القرص أثًرا بعد أن سلبت الهزمية الحياة 

من أرجائه، وزال من الوجود ساكنوه.

ما  أ
مدن 
الشاطئ  عىل  هناك  فرتاها  والبهجة،  الفرح 
اآلخر من العامل.. الشاطئ الحي النشط القوي 
أمسرتدام،  باريس،  برلني،  فعل:  شاء  إذا  الذي 

لندن، دبلن.

جراح برلني
الحرب  ركام  تحت  من  برلني  خرجت  كيف 
كطائر  وانتفضت  مهزومة،  الثانية  العاملية 

الفينيق لتبدأ من جديد مسرية نهضتها.
وعزمت  عقلها  وحكمت  جراحها  مللمت  برلني 
األوروبية،  للحداثة  مهًدا  فكانت  اليقظة  عىل 
بريشت،  برتولد  أعامل  ظهرت  مسارحها  ففي 
ويف أزقتها رسخ فالرت جورج أدولف جروبيوس 
مفهوم العامرة املعارصة. كام بلور والرت بنيامني 
نظرته النقدية للحداثة، ويف استوديوهاتها صنع 

فريتز النج رشيطه السيناميئ األول. 
للنهضة  طريقها  ويف  بالفن.  برلني  استمتعت 
البناء  بإرادة  وتحصنت  هزميتها  بواقع  اعتزت 
حتى  واملزارع  واملصانع  املدن  يف  جديد  من 
روحها  واستعادت  السور،  تحطيم  عىل  قويت 

وحيوية وجودها.
تحت  سقطت  التي  النور  مدينة  باريس  أما 

ورفع  أرضها  وطأ  الذي  املحتل  الجار  سطوة 
رايته، فرفضت الخضوع له حينام سقطت تحت 
دبابات الجنود األملان يف الحرب العاملية الثانية، 
فاشتعلت  باريس،  عىل  الرايخ  علم  وارتفع 

مقاومتها الرسية.
كان ألبنائها موقف فلسفي من رفض االحتلل، 
برج  أمام  ووقف  باريس،  هتلر  دخل  فحينام 
عامل  عطَّل  قمته،  إىل  يصعد  أن  وأراد  إيفل، 
الربج املصاعد، فاكتفى هتلر بالتطلع إىل الربج 

وهو يف األسفل.
بطريقتهم،  االحتلل  الربج  عامل  قاوم  هكذا 
بطريقتهم،  االحتلل  باريس  مثقفو  وقاوم 
وقاوم جنود فرنسا االحتلل.. فكان لكل منهم 

طريقة يف التعبري.
اإلنسان  إعداد  مع  والفن  الفكر  يتناغم  حينام 
من  وموقًفا  األرض  عىل  موقًفا  لذاته  ليصنع 

الحياة ميكن ن ينترص اإلنسان عىل املحتل.

زهرة التوليب
أما أمسرتدام.. مدينة الورود والحب فتربز فيها 
زهرة التيوليب.. إشارة دالة عليها حيث تنترش 
من  وتطل  األكشاك  ويف  األرصفة،  الزهور عىل 
من  مساحة  الساحات  وتعطي  البيوت  نوافذ 

وتجاورها  الرؤية،  مدى  عىل  تنبسط  الجامل 
حيث  فالني”  “دي  يف  الحرية.  من  مساحة 
األضواء الحمراء وأماكن املتعة الجسدية واللهو 
أجازت  فقد  نعم  املاريجوانا.  مقاهي  تنترش 
عام  منذ  املاريجوانا  مخدر  تعاطي  الدولة 
يطريون  املجاورة  البلدان  شباب  فصار   1976
لتعاطي  األسبوع  نهاية  أمسرتدام يف عطلة  إىل 

املخدرات.
بني  الطائرة  تقطعها  دقيقة  وأربعون  خمسة 
لندن وأمسرتدام، شباب نابض بالحياة والتحدي 
ما  وشتان  الجميل.  والحلم  املغامرة  وروح 
انرشاح  فاألوىل  والعودة!  الذهاب  رحلتي  بني 
التعب  يغلفها  فعودة  األخرى  أما  وإرشاق، 
واإلجهاد، وصمت شاخص يفصل بني العائدين.

القدمية  والقصور  السلطني  بلد  اسطنبول  أما 
للخلفة  عاصمة  يوم  ذات  كانت  التي 
األيام  وكرور  الزمن  مبرور  وتحولت  اإلسلمية، 
منه  نفسها  الدولة  سلخت  ملاٍض  متحف  إىل 
الرغم  أوروبا، عىل  ومحاكاة  الحداثة  عن  بحثا 
املشغوالت  من  تراثية  مبنتجات  احتفاظها  من 
إىل جانب صناعة  والذهبية،  والفضية  الجلدية 

السجاد الرشقي.
 تطلعت املدينة إىل أوروبا مع أن أكرث جسدها 
من  املائة  يف  وتسعون  سبعة  آسيا.  يف  يتمدد 
الجسد الرتيك آسيوي مقابل ثلثة يف املائة منه 

فقط أورويب.
املكان  إىل  العودة  محاولتها  تكون  رمبا  ولهذا، 
بلدان  بعض  من  الغشيم  االقرتاب  ومحاولة 
ولن  مىض  تاريخ  إىل  مستندة  العريب  العامل 
الرتيك،  األذى  تنس  ولن  مل  فالشعوب  يعود، 
أرض  عىل  القديم  لزحفهم  املصاحب  واألذى 

الحضارة ومهد التاريخ.

هايدبارك الساخطني
التي  االمرباطورية  تلك  تلخص  فهي  لندن  أما 
التاريخ  ذاكرة  عىل  وعاشت  شمسها،  غربت 
شعوب  عند  االستعامرية  والسمعة  وحكمته، 

األرض التي خضعت لها فيام مىض.
 فلام انقلبت الدائرة عليها وعادت إىل جزرها 
السابقة  مستعمراتها  أبناء  يرتكها  مل  الباردة 
إليها  جاءوا  بل  الشيخوخة،  هدأة  يف  تعيش 
بدافع “الفرجة” عىل السيد القديم، أو التعلم 
مام كان لها من قوة وبسط نفوذ وعلم وفكر 
فيها  بقي  مام  للتكسب  جاءوا  أو  وفن،  وأدب 

من عز.
واإلفريقي،  اآلسيوي،  لندن  يف  اجتمع  هكذا 

والصيني، واللتيني. 
عاصمة  هي  أنها  ذاكرتنا  يف  لندن  من  وبقي 
والجامعات،  والثقافة  العلم  والنرش،  الطباعة 
وصنعوا  القوة  بطش  هذبوا  الذين  املفكرون 
ما صار يعرف بالحضارة الغربية التي صاحبت 
املتحف  منها  بقي  األوىل.  الصناعية  ثورتها 
اإلنسانية  حضارات  كنوز  يضم  الذي  الربيطاين 
وادي  الغرب:  أقىص  إىل  الرشق  أقىص  من 
املرصيني  قدماء  النيل وحضارة مرص من عرص 
واملسيحية  والرومانية  اليونانية  العصور  إىل 
واإلسلمية، وبلد ما بني النهرين، والهند. وهو 
الكتب  من  األوروبية  النهضة  مقتنيات  يضم 
التي أبدعها فلسفة وعلامء وأدباء إىل اللوحات 

والتامثيل الخالدة.

منها  بقيت  ثقافية  قيمة  لندن  صارت  هكذا 
أيًضا حديقة “هايدبارك” التي كانت يف القرن 
هرني  امللك  فيه  ميارس  مرتًعا  عرش  السادس 
الخامس هواية الصيد، قبل أن تتحول إىل ساحة 
اليزابيث  امللكة  عهد  يف  عسكرية  استعراضات 
الغاضبون  فيها  يتنفس  رئة  صارت  ثم  األوىل، 
وامللحدون  واملتدينون  والعشاق  والساخطون 
وكل من لديه رأي أو من يشطح فتحميه حرية 
التعبري داخل الحديقة التاريخية، وقد ظل فيها 
كل من فر إليها مضطهًدا أو هاربًا أو مصلًحا أو 

ثائًرا أو حاملًا.
هكذا تنفس يف أجوائها كارل ماركس، وت.س. 
شو،  وبرنارد  ولينني،  وولف،  وفرجينيا  إليوت، 

وتوماس هاردي.
ومن احتضان كل هؤالء، عىل اختلف مشاربهم، 

تحيا لندن املعارصة.
حضارة  أقدم  ورثت  التي  املدينة  القاهرة،  أما 
مُتحى،  ال  بصمة  فيها  وترك  اإلنسان،  عرفها 
احتضنت رساالت السامء منذ إبراهيم وموىس 
فيها  تتعانق  التي  املدينة  ومحمد،  عيىس  إىل 
املدينة  الكنائس.  أبراج  مع  املساجد  مآذن 
البرشية..  عرفتها  أبجدية  أول  تكلمت  التي 
أن  رغم  املستقبل  بحلم  نابضة  الهريوغليفية.. 
تدفعها  اإلرادة  ولكن  خطوها،  يثقل  املايض 
يف  والسري  عنه  والبحث  املستقبل،  إىل  للتطلع 

طريقه متخطية الصعاب.

قاهرة الهداية
القاهرة  إننا ال يجب أن نقارن  ويقول املؤلف 
منها  أرقى  مدن  فهناك  العامل..  يف  مدينة  بأي 
وأقوى وأغنى وأكرث حداثة، ولكن ليس يف كل 
قوية  نيويورك  القاهرة.  يف  هو  ما  العامل  مدن 
وغنية، وغريها من مدن العامل الحديثة. ولكنك 
لن تجد متحًفا مفتوًحا كالقاهرة، تتعانق فيها 

يف حب وجامل كنوز الِهداية للبرش.
املعبد  األديان؛  مجمع  حيث  القدمية  مرص  يف 
بن  عمرو  وجامع  املعلقة  والكنيسة  اليهودي 

العاص.
عىل  تطل  التي  قلعتها  إىل  بإعجاب  ولننظر 
نفيسة،  والسيدة  عائشة،  السيدة  مساجد: 
والسيدة زينب، وسيدنا الحسني، وجامع أحمد 
السلطان  وجامع  األزهر،  والجامع  طولون،  بن 
والغوري،  وبرقوق،  الرفاعي،  وجامع  حسن، 

وقلوون.
به،  احتفلت  وإمنا  ملاضيها،  القاهرة  تتنكر  مل   
واحتفت يف أحيائها التاريخية يف رمضان ويف غري 
رمضان، حيث جلس عىل مقاهيها اإلمام محمد 
شوقي،  وأحمد  األفغاين،  الدين  وجامل  عبده، 
ونجيب  حجازي،  وسلمة  إبراهيم،  وحافظ 
نجم  فؤاد  وأحمد  جاهني،  وصلح  محفوظ، 
التي  املقاهي  وتبقى  وتتتابع،  األجيال  تتعانق 
صارت “كافيهات” بلغة العرص تعيش أحلمها 

وآالمها وطموحها.

ه
ّ
مصطفى عبد الل

استهل  عريب  ابن  من  املقتبس  بهذا 
كتابه  حيدر  جامل  العراقي  الكاتب 
واملنت”  الهامش  بني  مدن  “حكايات 
الصادر يف سلسلة كتاب “ديب الثقافية” 
هذا  ومن   ،2013 سنة  أغسطس  عدد 
املدخل يحيك املؤلف عن املدن املأساة 
البهجة  قبل  الحزن  ومدن  وامللهاة.. 
والحرية يف محاولة لفهم ما جرى ملدن 
عريقة يف عاملنا، وكيف تنطفئ األنوار 
وتظلم الرؤية، وتنهار الحضارات، بعد 
يف  الدماء  وتتجمد  املدن،  تسقط  أن 
فيموت  حجريًا،  كائًنا  فيصبح  اإلنسان 
الحجر،  ويتمدد  اإلنسان،  اإلنسان  يف 
أعجمية،  إىل  العربية  األسامء  وتتحول 

ويغرتب الواحد منا يف دنياه. 

العراقية،  ثقافتنا  برمز من رموز  نبدأ  اليوم   ...“
الشعرية  الريادة  يف  حضوره  له  شعريا  رمزا 
الحر  الشعر  ان نتحدث عن  العراقية، وال ميكن 
وهي  ركائزها،  احدى  ذكر  دون  من  والتفعيلة، 
او  البعض  يختلف  قد  امللئكة،  نازك  الشاعرة 
يتفق حول حق الريادة، وهناك اخرون دخلوا يف 
امللئكة نشأت  نازك  ان  الحقيقة  التجربة،  هذه 
يف عائلة مثقفة ولها حضورها يف املشهد الثقايف، 
ودرست اللغة العربية مع عاملقة األدب العريب، 
يف  دعمتها  التي  للموسيقى،  دراستها  اىل  اضافة 
الشعرية  الثيمة  نختلف يف  قد  األديب،  مشوارها 
لكنها، رائدة من رواد الشعر الحر يف العراق...”، 
الحر  عبد  منذر  الشاعر  ذكره  مام  بعض  هذا 

مقدم هذه الجلسة املميزة بحضورها، وبضيوفها 
أياد  الدكتور  واالستاذ  التميمي،  سعد  الدكتور 
سعد  للدكتور  بورقة  الجلسة  بدأت  الحمداين. 
املداخلة  اقف يف هذه  ان  اردت  التميمي:  “... 
عند امرين االول ان تأيت هذه الريادة من امرأة 
عىل  وارصارها  العرشين،  القرن  منتصف  يف 
الحداثة  يف  للخوض  الشعراء،  امام  الطريق  فتح 
ديوانها شظايا  بكتابة مقدمة  الجديدة، ومتيزت 
ورماد، كام كتبت مقدمة لكتابها املهم )الصومعة 
باالهتامم  يحظ  مل  لألسف  الحمراء(،  والرشفة 
اللغة  اهمية  عند  نازك  وتقف  يستحقه،  الذي 
فقدمت  الشعر،  تحديث  واهمية  الشاعر،  عند 
نازك يف هذه  اذن  التفعيلة،  تجربتها يف قصيدة 

وحققت  الشعرية  الريادة  حققت  التجربة 
الريادة النقدية ايضا، يف بدايات النقد املعارص، 
مجرد  وليس  علمية  اسس  عىل  يقوم  الذي 
انطباعات، مؤكدة عىل ارتباط اللغة بالفكر، كام 
املضمون  يف  بل حتى  فقط  الشكل  تغري  مل  انها 

فاقرتبت القصيدة من املجتمع...”.
وتحدث الدكتور اياد الحمداين عن كتابة الشاعرة 
نازك امللئكة ما يعرف باملقامة، ومن آرائها انها 
رفضت املتغريات يف ايقاع الوحدات الوزنية: كثريا 
ما تتنبه اىل قضية الشكل، ويف احدى مقدماتها 
“سئمنا من الفاظ مثل الرنجسية والفاظ النساء 
ويف  رضورة”،  اصبح  التجديد  وان  التقليدية 
جانب املضمون، يغلب الحزن والغنائية الهائلة 
نازك  تنقلت  قصائدها،  عىل  الشديد  واالغرتاب 
امللئكة يف اوساط مختلفة وكانت تشعر بقضايا 
لديها  االنساين  النفس  ويطغى  العربية،  االمة 
االهم  القضية  العامة،  القضايا  مع  التعامل  يف 
الثائرة،  االنثوية  الشخصية  متثل  كانت  نازك  ان 
ديوان،  اول  من  ابتداء  الهوية  عن  والبحث 

الدراسات  يف  العراق  يف  قسم  رئيسة  اول  وهي 
اللغة  العراقية، إذ كانت رئيسة قسم  االكادميية 
ولها  البرصة،  بجامعة  اآلداب  كلية  يف  العربية 
تنجز  وكانت  املرأة،  نرصة  يف  عديدة  مقاالت 
وكتبت  املوضوع،  ذات  يف  لها  مهمة  محارضات 

قصائد كثري يف هذه القضية...”.
له  فكانت  املعموري  ناجح  والناقد  الباحث  أما 
بعض امللحظات، حول ما ذكره ضيوف الجلسة 
مبوضوع  يتعلق  ما  السيام  البحثية،  اوراقهم  يف 
قيد  تحديدا يف كرس  ابتدأ  الذي  من   ”: الريادة 
الصحف  احدى  يف  اطلعت  وقد  القصيدة؟ 
التحديث  بدأ  قد  الحراء  محمود  ان  العراقية 
امللئكة،  نازك  الشاعرة  قبل  القصيدة  شكل  يف 
ابتدأت  اين  من  هنا  من  البحث  علينا  ويجب 
بني  االلتباس  من  الكثري  يحيطها  التي  الحداثة 
الدكتور  رأي  استغرب  ثم  ونازك...”،  السياب 
اياد الحمداين حول لجوء نازك امللئكة للقصيدة 
التقليدية بعد اقرتابها من الله !، ويؤكد ان هذا 
الرأي يف يشء من الخطورة :” هذا يثري الشكوك 
ان  بودي  وكان  وشخصيتها،  نازك  ثقافة  حول 
يقدم الدكتور الحمداين بحثا يف هذ املوضوع، هل 
نازك امللئكة اكتفت بالشعر، وقد اشار الدكتور 
عبد الرضا عيل حول مجموعتها االقصصية، وهي 

اشارة تحسب له ...”. 
ايضا  مشاركة  له  كانت  نارص  صبحي  الدكتور 
وبانه  االغرتاب  موضوع  حول  الجلسة  هذه  يف 
وبأن  انسان،  اي  عند  يحدث  انساين  موضوع 
داخليا  اغرتبا  يكون  االغرتاب بشكل عام ممكن 
:” ... يعتقد البعض ان الغربة داخلية وخارجية، 
من  كبري  عدد  هناك  الحارض  الوقت  يف  السيام 
نازك  والشاعرة  بالغربة،  يشعرون  األشخاص 
)قهر  هو  جدا  مهم  موضوع  لديها  امللئكة 
االغرتاب  وقهرت  ذلك  فعلت  وهي  االغرتاب(، 

ويف  الشعر  خلل  من  مبارش  بشكل  بطريقتني 
سوداوية  انها  عنها  قيل  ما  تفند  تهم  قصيدتها 
انها  نقاط  ثلث  يف  يرتكز  مبارش  وغري  ومكتئبة، 
الطفولة،  اىل  والفرار  حلمية،  مدنا  لها  صنعت 

والثالث هو اللجوء اىل الله ...”.
عيل  والناقد  الشاعر  االدباء  اتحاد  لرئيس  وكان 
نازك  ان  تقديري  “يف  مهمة:  مداخلة  الفواز 
اصبحت تجربة مكتملة بعد ان رحلت، لها مالها 
وعليها ما عليها، مهمتنا كباحثني ونقاد ان ندرس 
تاريخ الدرس الشعري تحوالته واسألته القدمية، 
ومدى قدرة هذا الدرس ان يكون فاعل ومغذيا 
لألجيال يف املستقبل، نازك امللئكة رائدة تاريخية 
مجال  يف  كرائدة  عنها  الحديث  وميكن  وفنية، 
ألنها  عربية،  زوبعة  اثارت  وقد  النقدي،  الدرس 
مست املقدس النقدي، كذلك الحديث عن نازك 
بوصفها رائدة مدنية ليس بوصفها انثى، بل ان 
تحوالت  مبني عىل  كان  والثقايف  املدين  مشغلها 
علمة  نازك  وستظل  التعليمي،  والنظام  املدنية 
مدنية ونقدية وشعرية مهمة رغم االختلف يف 

الرؤية بشأن هذه الجوانب...”.
مداخلتها  يف  فركزت  محمود  سيناء  الشاعرة  اما 
حول مكتبة الشاعرة نازك امللئكة، وجهودها مع 
من  الثقايف  االرث  هذا  عىل  الحفاظ  يف  العائلة 
التلف والضياع: “تربطني علقة قوية بنازك ليس 
بصلة القرابة فحسب بل ألين زوجة ابن شقيقتها، 
فقد سكنت يف دار نازك بحي االطباء، واطلعت 
وجميع  ومذكراتها،  مقتنياتها  جميع  عىل 

املخطوطات يف مكتبة والدها، واود الحديث هنا 
عن املكتبة، حيث تم االعتداء عىل الدار واملكتبة 
من قبل العصابات، وحاولنا الحفاظ عىل املكتبة، 
وزارة  اىل  ولجأت  االمر  يهمهم  من  باب  بطرق 
الثقافة واتحاد االدباء، لألسف اتلفت الكثري من 
الكتب بسبب التغريات املناخية وارتفاع درجات 
الحرارة، لكني اود طامنة الحضور وكل املتابعني 
اىل  مؤخرا  نقلها  تم  املكتبة  ان  الثقايف  للمشهد 
املركز الثقايف البغدادي، بدعم من االستاذ طالب 
نقلها  وتم  املتنبي،  شارع  يف  املركز  مدير  عيىس 
اىل قاعة نازك امللئكة مع مقتنياتها االخرى من 
مكتبها الخاص باإلضافة إىل صورها وبعض قطع 

االثاث الخاصة بها. 
عىل  مركزة  الربيعي،  غرام  الشاعرة  تحدثت  ثم 
“تفتقد  امللئكة:  نازك  حياة  يف  القصة  مجال 
قضية  إىل  التطرق  امللئكة  عن  الجلسات  اغلب 
القصرية،  القصة  كتابتها  وهي  أال  للغاية،  مهمة 

إىل جانب الشعر.
لقد مثلت نازك امللئكة الحركة املدنية الحقيقية، 
بعد أن تحدت الجميع وكتبت أّول نص وأرصت 
منها،  االهل  من سخرية  الرغم  نرشه، عىل  عىل 
التأكيد  بقوة، وهنا البد من  وواصلت مشوارها 
اخرتاق  يف  الحقيقية  الرائدة  املرأة  أنّها  عىل 

املألوف من العادات والتقاليد البالية”.

حذام يوسف طاهر
يغلب الحزن والغنائية الهائلة واالغرتاب الشديد عىل قصائدها، تنقلت يف اوساط 
لديها يف  االنساين  النفس  العربية، ويطغى  االمة  بقضايا  تشعر  وكانت  مختلفة 
التعامل مع القضايا العامة، وكانت متثل الشخصية االنثوية الثائرة، والباحثة عن 

الهويَّة، ابتداء من أّول ديوان لها حتى آخر نتاجاتها. 
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 أو منتقًما 
ً
كل من دخل بغداد كاذًبا أو طامًعا أو مستغال

من أزمنة رفعت فيها بغداد في شموخ رأسها معتزة 
بذاتها وبتاريخها، وضع فيها بصمة حقده.

بين مدن تصعد وأخرى تتهاوى

بغداد التي شوهتها الهزائم بغداد التي شوهتها الهزائم 
وانتقم منها الغزاة

في الذكرى الخامسة عشرة لرحيلها

أستذكار نازك المالئكة أستذكار نازك المالئكة 
اب

ّ
ابفي اتحاد األدباء والكت
ّ

في اتحاد األدباء والكت

قهرت االغتراب بطريقتين، األولى  بواسطة الشعر، 
والثانية بصناعتها مدنا حلمية، والفرار الى الطفولة 

“إنما هذه األسفار لها قناطر وجسور 
نعبر عليها إلى ذواتنا وأنفسنا”

كاتب وصحفي  اللّة.  عبد  مصطفى 
وناقد مرصي، رئيس تحرير جريدة 
أخبار األدب األسبق. ترأس العديد 
والدوريات  واملجلت  الصحف  من 
يف مرص والخليج، وله حضور نقدي 

مميز يف األوساط األدبية والفنية.
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بورتريت من أجل سورينام 

األدب واليسار الثورياألدب واليسار الثوري
في مواجهة االستعمارفي مواجهة االستعمار

لقد شاركت آلهة بلد ما بني النهرين العديد من الخربات 
البيوت  يف  وشاركوا  وتكاثروا  تزوجوا  حيث  البرشية، 
أن  الحب، ميكن  يخطئ  عندما  لكن  العائلية.  والواجبات 

تكون العواقب وخيمة يف كل من السامء واألرض.
اإللهية  الزواج”  “آلية  بني  التشابه  أوجه  العلامء  الحظ 
التاريخي  والتودد  القدمية،  األدبية  األعامل  يف  املوجودة 
للبرش، عىل الرغم من صعوبة الفصل بني االثنني، وأشهرها 
زواج  شهدت  التي  املقّدسة”،  “الزيجات  يُسمى  كان  ما 

ملوك بلد ما بني النهرين باآللهة.

الجنس االلهي
إن اآللهة، كونها خالدة وذات مكانة أعىل من البرش بشكل 
عام، مل تكن بحاجة إىل االتصال الجنيس بطريقة مبارشة 
للحفاظ عىل النسل، ومع ذلك يبدو أن الجوانب العملية 
كانت  فقد  لكبح حامسهم.  الكثري  تفعل  مل  املسألة  لهذه 
مصدر  النهرين  بني  ما  بلد  آلهة  بني  الجنسية  العلقات 
واألساطري  الروايات  من  وغنية  متنوعة  ملجموعة  إلهام 
السومرية. مثل أسطورة إنليل وننليل، وإنيك ونينهورساج، 
اآللهة،  بني  املعقدة  الجنسية  التفاعلت  أن  تبني  وقد 

تنطوي عىل الخداع والتمويه.
ثم يحاول  التنكر،  الذكر  اإلله  يتبنى  كلتا األسطورتني،  يف 
مطاردة  لتجنب  أو   - األنثوي  اإلله  إىل  جنسًيا  الوصول 
عشيقها  ننليل  اإللهة  املثال،  سبيل  عىل  تتبع،  محبوبته. 
إنليل إىل العامل السفيل، وتقدم خدمات جنسية للحصول 
حسب  هنا،  وتُستخدم  إنليل.  مكان  عن  معلومات  عىل 
األساطري، هوية مزيفة لإلبحار حول التوقعات املجتمعية 

للجنس واإلخلص.
الهلك، ليس فقط  إىل  الجنسية  الخيانة  أن تؤدي  وميكن 
للعشاق الضالني، ولكن أيًضا للمجتمع بأرسه. عندما تخىل 
عشيقها نرجال عن ملكة العامل السفيل، إريشكيجال، فإنّها 
هددت بإحياء املوىت، ما مل تتم إعادته إليها، يف إشارة إىل 

حقها يف الشبع الجنيس.
كام وجهت اإللهة عشتار التهديد نفسه يف مواجهة رفض 
رومانيس من ملك أوروك يف ملحمة جلجامش. ومن املثري 
للهتامم أن نلحظ أن كل من عشتار وإريشكيجال، وهام 
لهام  املتاحة  التهديدات  أقوى  أحد  تستخدمان  أختان، 

ملعالجة مسائل القلب.

شعر الحب
تسلط تفاصيل هذه األساطري الضوء عىل احتاملية الخداع 
لخلق العزلة والفراق بني العشاق أثناء الخطوبة. فقد أدى 
واستخدامها  األساطري،  هذه  يف  السلس  غري  الحب  مسار 
املعقد للصور األدبية، إىل إجراء مقارنات نقدية مع أعامل 
شكسبري. ويُظهر املؤلفون القدامى لشعر الحب السومري، 
املعرفة  من  ثروة  اإللهيني،  األزواج  مآثر  يُصور  الذي 
العملية حول مراحل اإلثارة الجنسية لإلناث. يعتقد بعض 
العلامء أن هذا الشعر رمبا كان له هدف تعليمي تاريخًيا: 
تعليم العشاق الصغار عدميي الخربة يف بلد ما بني النهرين 
القدمية بشأن الجامع. ناهيك عن أن تلك النصوص كانت 

ذات أغراض دينية، أو رمبا قوة سحرية.
إنانا  اإللهيني،  الزوجني  مغازلة  عن  عدة  نصوص  وهناك 
دوموزي.  الراعي  وعشيقها  لعشتار(،  السامي  )املعادل 

بيا فيانني 
ترجمة: پژند سليامين

العام  بعد أكرث من خمسني عاًما، وتحديًدا يف 
باراماريبو  يف  ودوبيني  دوبوا  نرش   ،1978
 A سورينام”  لجمهورية  “بورتريت  كتاب 
 .Portrait of the Republic Suriname
عمرها  يتجاوز  ال  فتية،  حينها  الدولة  كانت 
الثلث سنوات. يقدم هذا الكتاب الجمهورية 
إىل العامل، ويقوم بذلك بطريقة كبرية ال تنىس. 
تصور  التي  اإليضاحية  بالرسوم  غني  فهو 
والزهور  السياح  وحركة  التاريخية  األحداث 
سورينام(  وجامل  )منور  املحلية  والحيوانات 

املحليني. والسكان 

اللتينية الصور 
أو  كوبا  يف  عليها  العثور  ميكن  صور  إنّها 
السيارات  معظم  أن  من  الرغم  عىل  هاييتي، 
بشكل  وتربز  هناك  تتجول  الكبرية  األمريكية 
خاص سيارات فولكسفاغن ورينو وسيمكاس. 
دليل  وأيًضا  ومتفائل  مبهج  مصور  كتاب  إنه 
بناء  لبنات  جرد  عملية.  مبعلومات  مفيد 
املعلومات  البنوك،  الطرق،  الجديدة:  الدولة 
السياحية، املناخ، الطبيعة، الوضع الدبلومايس 
السفارات والقنصليات. وهناك  الجديد: صف 
حول  للنظر  ملفتة  ولكنها  صغرية  طاولة 
بعد  اآلن  كبري  بشكل  زادت  التي  التجارة، 
استفادت  الوقت.  لبعض  البلد  استقلت  أن 
الرشكات من هذا أكرث من البلد، ولكن األهم 
من ذلك كله هو ظهور سورينام عىل الخريطة.
قبل  ما  إىل  سورينام  تاريخ  إرجاع  ميكن 
امليلد،  قبل  عام   10000 حوايل  االستقلل، 
تثبت  التي  القدمية  األثرية  االكتشافات  حيث 
السنني،  آالف  بعد  لكن  مأهولة.  كانت  أنها 
أوروبا.  من  املسيحية  الحملت  الغرباء،  جاء 
مرة أخرى عىل حد تعبري ألربت هيلامن. ميكن 
رؤية األثر األول لهذا التدخل االستعامري يف 
التي  املنطقة  تحديد  تم  عندما   ،1529 العام 
تسمى اآلن سورينام عىل الخريطة الربتغالية. 
أنشأ  عندما  أخرى  مهمة  لحظة  هي   1651
الذي  العام   :1674 هناك.  مستعمرة  اإلنكليز 
وقتها  يف  أسموه  ما  عىل  إنكلرتا  فيه  حصلت 
كان  مام  جزء  مقابل  أمسرتدام”،  مدينة“نيو 

يسمى آنذاك “غويانا الربيطانية”.

الظهور عىل الخارطة
قصة  كانت  فصاعًدا،  اللحظة  تلك  منذ 
سورينام تاريًخا من االستغلل والعبودية عىل 
مدى مائتي عام. يف روايته الساخرة “كانديد”
يدعى  هولنديًا  تاجًرا  فولتري  يصور   ،1759
 ،Van der dendut دندوت”  در  “فان 
يستعبدهم  الذين  األشخاص  معاملة  ييسء 
بني  إصبعنا  أصيب  “إذا  بوحشية:  يف سورينام 
السكر،   مصانع  يف  العمل  أثناء  الرحى  أحجار 
الهرب،  حاولنا  وإذا  اليد؛  يقطعون  فإنهم 
سيقطعون ساقينا. لقد حدث يل كلهام. هذه 
أوروبا”.  يف  يتناولونه  الذي  السكّر  كلفة  هي 
التي تظهر فيها  إنّها واحدة من املرات األوىل 
سورينام يف األدب العاملي - عىل شكل عقوبة 

قاسية من هولندا.
مستعمرة  سورينام  كانت  الفرتة،  تلك  يف 
ثقافيا  وال  اجتامعيا  تهتم  مل  والتي  هولندية، 
بالسكان. وبني الحني واآلخر يثور املستعبدون، 
لكّنهم دامئًا ما يُسحقون بعنف عىل يد الجنود 

الذين يأتون لقمع املزارعني.
تُظهر هذه  التي  النصوص  مل يكتب أحد أهم 
ضابط  كتبه  بل  الهولنديني،  يد  عىل  القسوة 
ستيدمان  غابرييل  جون  يدعى  اسكتلندي 
كتابه “سفٌر إىل سورينام”  إليه يف  أشار  الذي 
Reize naar Surinamen، وهو كتاب يصف 
 1797 غيانا  من  الداخلية  األجزاء  عرب  الرحلة 
سورينام.   يف  العبيد  معاملة  قسوة  مدى  إىل 
اإلنسانية،  لألسباب  بالرضورة  دافعه  يكن  ومل 
امرأة  وقوعه يف حب جوانا، وهي  بسبب  بل 
حياته  كانت  طفًل.  منها  وأنجب  مستعبدة، 
الشخصية هي التي جعلته يفكر يف النظام. يف 
العبودية،  ملناهضة  كافًيا  يكن  مل  أيًضا،  حالته 
الهولندية  ترجمته  نرُشت  )الذي  كتابه  لكن 

الحًقا( كان مبثابة بداية الوعي.
بعد  إال  الوطني  للوعي  مجال  هناك  يكن  مل 
 .1863 العام  يف  للعبودية  الرسمي  اإللغاء 
سورينامية  مرسحية  فرقة  تأسست  عندما 
مطبعة  أيًضا  هناك  وستكون  “ثاليا”،  تُدعى 

العاصمة،  حول  يرتكز  يشء  كل  وكان  كتب. 
حيث كانت هناك حياة ثقافية حقيقية ووعي 
سيايس - اجتامعي منذ بداية القرن العرشين.

جمعية )أشياؤنا الخاّصة(
بعد استقلل إندونيسيا يف العام 1948، أصبح 
من الواضح أن مكانة سورينام كمستعمرة قد 
عفا عليها الزمن أيًضا. ظهر هذا اإلدراك أيًضا 
أسسوا  الذين  هولندا،  يف  السوريناميني  بني 
العام  يف  الخاصة(  )أشياؤنا  الثقافية  الجمعية 
استخدام  بشأن  مناقشات  وجرت   .1951
وكان  االستقلل،  وقضية  السورينامية  اللغة 
“ثورة  أحيانًا  املناقشات  تلك  عىل  يطلق 
ثقافية يف أمسرتدام”. ثم صدرت مجلة شهرية 
االستعامر  تفكيك  تتناول  نفسه  االسم  تحمل 
كل  من  الهدف  كان  باالستقلل.  وتطالب 
القادرين  الوطنيني  املثقفني  تجمع  هو  ذلك 

وتنظيمهم. واملتحمسني 
رافيلس  روبن  أعضائها  أهم  أحد  كان   
باسم  معروًفا  أصبح  الذي   ،)1983  -  1935(
نشطاء  مع  اتصاالت  أجرى  دوبرو،  الشاعر 
“الرتاث  بشأن  معهم  للتحدث  إندونيسيني 
الثقايف القومي”، كام أشار يف إحدى املذكرات. 
هولندا  محاوالت  خلل  من  بحدة  رأى  لقد 
الحفاظ  مقابل  االستقلل  يشبه  ما  لتقديم 

عىل السيطرة الثقافية واالجتامعية.
متنح  معاهدة  إبرام  تم   ،1954 العام  يف 
مملكة  داخل  مستقلة  دولة  مكانة  سورينام 
الهولندية(،  األنتيل  جزر  مثل  )متاًما  هولندا 
خطوة  مجرد  يكون  أن  ميكن  ذلك  لكن 
الخمسينيات  يف  الواضح  من  كان  لقد  مؤقتة. 
مل  اململكة  داخل  االستقلل  أن  والستينيات 

يكن حلً. 

أدب جديد
، مثله مثل  السورينامي  تاريخ األدب  يبدأ  ال 
تقليد  هناك  بل  الورقية.  بآثاره  البلد،  تاريخ 
جذور  وله  السنني  آالف  إىل  يعود  شفوي 
هذه  أن  من  الرغم  وعىل  وشعائرية.  دينية 
من  الجزء  هذا  أن  إال  حّية،  تزال  ال  التقاليد 
أولئك  عن  املنال  بعيد  يزال  ال  األديب  التاريخ 
األدب يف  أرشيفات متحف  يبحثون يف  الذين 
يف  السورينامية  الوطنية  واملحفوظات  الهاي 

باراماريبو. 
تلك  يف  السورينام  املثقفني  معظم  سعى  لقد 
ليس  الشيوعي،  للحزب  االنتامء  إىل  الحقبة 
األول،  املقام  يف  أيديولوجيته  بسبب  فقط 
ميكن  الذي  الوحيد  الحزب  كان  ألنّه  ولكن 
ربقة   من  والتخلص  االستقلل  قضية  مناقشة 

االستعامري فيه.
من  الخمسينيات  حتى  األمر  استغرق 
الثقافية  الحياة  تصبح  أن  قبل  املايض  القرن 
أكرث  باراماريبو،  يف  وخاصة  سورينام،  يف 
وظهر  الهولندية،  غري  أخرى  وبلغة  استقللية 
أدب سورينامي، كان )هرني فرانس دي زيل( 
أعظم  من  “تريفوسا”  األديب  باسمه  املعروف 
تونغو  بلغة رسانان  يكتب  وكان  فيه.  األسامء 
ال  بشكل  سورينام(،  لسكان  األصلية  )اللغة 
يف  للتعليم  الكثري  يعني  ذلك  وكان  فيه،  لبس 

سورينام.

أتُخذت الخطوة األخرية يف العام 1975  عندما اعرتفت 
مستقلة.  كدولة  سورينام  بجمهورية  رسمًيا  هولندا 
املحليني  املحافظني  عىل  السورينامي  اليسار  وفاز 

واالستعامر.

وألربت  كوم  دي  أنطون  مثل  سورينام  كّتاب  أنتج 
هيلامن ورودي فان لري وتريفوسا ويب فيان، صوتًا أدبًيا 
األخرية،  السنوات  يف  فقط  العرشين.  القرن  يف  قويًا 

اتضح مدى إسهامهم يف استقلل بلدهم. 
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لويز بريك

كان الزواج املقّدس قضية مركزية يف حياة بلد ما بني النهرين القدمية، مهد الحضارة وبواكري 
واآللهة  امللوك  عىل  مقترصًا  األمر  يكن  ومل  والقوانني.  والتدوين  والفهم  والفلسفة  الوعي 

وحسب، بل كان كذلك حتى بالنسبة للبرش العاديني.

د. لويز بريك
باحثة مشاركة فخرية يف قسم الكلسيكيات 

والتاريخ القديم يف جامعة سيدين.
لعلم  الدولية  الرابطة  جائزة  عىل  حائزة 
 ،2016 العام  يف   )IAA( اآلشوريات 
علم  يف  للباحثني  مُتنح  دولية  جائزة  وهي 
اآلشوريات تحديًدا يف بداية حياتهم املهنية 

)الشباب(.
وتشمل االهتاممات البحثية للدكتورة بريك األساطري واألدب الرسدي 
اإلنسانية والحيوانية واأللوهية  القديم، والتفاعل بني  األدىن  للرشق 

يف العامل القديم.
صدر لها العديد من الكتب يف هذا املجال، مثل: 

“العقرب” 2016، “عشتار” 2017 ، “جلجامش” 2019 وغريها.

أدى مسار الحب 
غير السلس في 

هذه األساطير، 
واستخدامها 

المعقد للصور 
األدبية، إلى 

إجراء مقارنات 
علمية مع أعمال 

شكسبير

حيث يظهر التقارب بني العشاق بواسطة مزيج متطور 
من الشعر والصور الحسية.

بالشكل  اآللهة  إثارة  عنارص  تُصنف  القصائد،  إحدى  يف 
ويداعبها.  بلطف  معها  يتحدث  الذي  لرشيكها  الجسدي 
يف  الحب  مامرسة  يف  األنثوي  املنظور  عىل  ويُركز 
املثرية  التخيلت  وصف  بواسطة  النصوص 
التخيلت هي جزء من سامت  لإللهة. هذه 
يف  تساهم  ورمبا  اتحادها،  عند  اإللهة 

إشباعها الجنيس.
االحتفال  ميكن  الرافديني  األدب  ويف 
يف  والذكور  لإلناث  التناسلية  باألعضاء 
الشّعر، ووجود شّعر العانة الداكن عىل 
اإللهة يوصف بشكل شعري رمزي  فرج 
بقطيع من البط يف حقل مايئ أو مدخل 

ضيق مؤطر باللزورد األسود اللمع.
وقد يكون متثيل األعضاء التناسلية قد خدم 
أيًضا وظيفة دينية: فقد كشفت قوائم جرد 
بعضها  العانة،  ملثلثات  نذرية  مناذج  عن  املعبد 
مصنوع من الطني أو الربونز. وقد ُعرث عىل قرابني نذرية 

عىل شكل الفرج يف مدينة آشور قبل 1000 قبل امليلد.

إلهة سعيدة مملكة سعيدة
مل يكن الجنس اإللهي حكراً عىل اآللهة فحسب، بل كان 
مواضيع  استحوذت  أيًضا.  البرشي  امللك  يشمل  أن  ميكن 
مفهوم  بقدر  الخيال  عىل  النهرين  بني  ما  بلد  من  قليلة 
التاريخي  امللك  كان  التقليد،  لهذا  وفًقا  املقدس.  الزواج 
لبلد ما بني النهرين متزوًجا من إلهة الحب عشتار. هناك 
أدلة أدبية عىل مثل هذه الزيجات من بلد ما بني النهرين 
هذا  استمر  وقد  امليلد،  قبل   2300 حوايل  جًدا،  املبكرة 

املفهوم يف الفرتات اللحقة.
بني  ما  بلد  وآلهة  التاريخيني  امللوك  بني  العلقة  وتُعّد 
النهرين رضورية الستمرار ناجح للنظام األريض والكوين. 
العلقة  فإن  النهرين،  بني  ما  بلد  مللك  بالنسبة  إذن، 
قدر  األرجح، عىل  تنطوي، عىل  الحب  إلهة  مع  الجنسية 

معني من الضغط للقيام به.
أن  والدارسني،  العلامء  بعض  اقرتح  الواقع،  إىل  وبالعودة 
هذه الزيجات تنطوي عىل تعبري جسدي ـ رمبا ـ بني امللك 
العام  الرأي  اإللهة.  يجسد  الكاهنة(  )مثل  آخر  وشخص 
اآلن هو أنه إذا كان هناك ترشيع جسدي لطقوس زواج 
وليس  رمزي  مستوى  عىل  إجراؤها  تم  قد  لكان  مقدسة 

جسديًا، ورمبا يشارك امللك رسيره مع متثال لإللهة.

رمزية العسل 
تُستخدم  ما  غالًبا  الجنيس،  الرافديني  لألدب  وبالنسبة 
اإللهة  اتحاد  لوصف  الحيوانية  واملنتاجات  الفاكهة  صور 
وامللك، كالعسل عىل سبيل املثال، يوصف بأنه حلو مثل 
فم وفرج اإللهة، إذ تقول أغنية حب من مدينة أور بني 
2000-2100 قبل امليلد مخصصة لشو شني امللك وعشتار 

ما نصه:
“ـ يف حجرة النوم التي يقطر فيها العسل، دعنا نستمتع 
مراًرا وتكراًرا، باليشء الحلو. يا فتى، دعني أفعل لك أحىل 

األشياء. 
ـ حلويت الثمينة، دعيني أحرض لك العسل”.

ر الجنس يف شعر الحب هذا عىل أنه نشاط ممتع  ويُصوَّ
عزز مشاعر الحب والعلقة الحميمة. واعُترب هذا الشعور 
بالتقارب املتزايد، سبًبا لجلب الفرح إىل قلب اإللهة، مام 
ينتج عنه ثروة طيِّبة ووفرة للمجتمع بأكمله ـ رمبا يعادل 
هذا النسخة الخاّصة ببلد ما بني النهرين من القول املأثور 

“الزوجة السعيدة سبب الحياة السعيدة”.
الغموض  من  شيًئا  اإللهي  للجنس  املتنوع  العرض  يخلق 
حني  يف  الكوين.  الجامع  عىل  الثقايف  الرتكيز  أسباب  حول 
النهرين  أن تقديم الجنس اإللهي والزواج يف بلد ما بني 
القدمية خدم، عىل األرجح، أغراًضا عديدة، كام إن بعض 
عنارص العلقات الحميمة بني اآللهة تُظهر بعض االنتقال 
إىل الزيجات البرشية. يف حني أن عدم األمانة بني العشاق 
التفاعلت  تحمل  بينام  االغرتاب،  إىل  يؤدي  أن  ميكن 
زيادة  لها، مبا يف ذلك  فوائًدا ال حرص  اإليجابية  الجنسية 

العلقة الحميمة والسعادة الدامئة.

اإللهة عشتار التي صورت يف أساطري بابل وآشور، كام تخيلها الرسام
لويس سبينس بلوحة مرسومة يف العام 1916. 

العالقة بين البشر واآللهة في بالد ما بين النهرينالعالقة بين البشر واآللهة في بالد ما بين النهرين 

مركزية الزواج المقّدس 
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من أجل ذلك فإن أفضل طريقة لفهم 
الهويَّة هي أن متر مبا هي ليس كذلك. 
أن  يبدو  التحليل،  هذا  مثل  نهاية  يف 
فحسب  مفهوما  ليس  الهويَّة  مفهوم 
يجعل  ما  بقدر  صالح  مفهوم  ولكنه 
من املمكن إبراز رشوط االتساق الذايت 
األكرث  من  املختلفة،  الوجود  أنظمة  يف 

فردية إىل األكرث جامعية.

هويّات غامضة
الهويَّة، “عدم  الهويَّة “التعيسة، “حرية 
ارتياح” فيام يتعلق بالهويَّة أويف الهويَّة، 
“لغز” الهويَّة، “فخ” الهويَّة، “الحرب”، 
 ”،“ غامضة”  “هويات  الهويَّة،  “وهم” 
املتعلقة  “الهسترييا”  “الهويات”،  قاتلة 

بالهويَّة، “الهلع” املتعلق بالهويَّة.
أقل ما ميكن أن يقال هو أن كلمة “هويَّة” 
لها دالالت إشكالية بني مجموعة  اليوم 
واسعة من املفكرين، بدًءا من الفلسفة 
الكتيبات  ومن  االجتامع،  علامء  إىل 
املحللني  ومن  الدميوغرافيا،  علامء  إىل 
النفسيني إىل علامء األنرثوبولوجيا. وبدالً 
التشويش  من  غشاوة  نضيف  أن  من 
والرثاء عىل هذا املفهوم، فإن الغرض من 
تسليط  مع  توضيحها،  هو  الكتاب  هذا 
عىل  ـ  الفكرية  ـ  الفوائد  عىل  الضوء 
األقل، إن مل تكن السياسية ـ التي ميكن 
أن  برشط  استخدامه،  من  استخلصها 

تكون مدروسة جيًدا.
يكمن سحر وصعوبة العلوم االجتامعية، 
وخاصة علم االجتامع، يف أنه يتعني عليهم 
التعامل مع كلامت اللغة العادية. حتى 
املتخصصة  املصطلحات  اخرتاع  تم  لو 
ملفاهيم محددة متاما )الشذوذ، املعايري 
املوطن،  الدميوغرافية،  االجتامعية 
إلخ(، فإن معظم أدواتنا هي يف الوقت 
عنها   يُعرب  إذ  كائناتنا،  لألسف،  نفسه، 
)الفن،  )السياسة،  نفسها:  باملصطلحات 
يؤدي  إلخ(. وهذا  القيم،  القوة،  الدين، 
إىل كم هائل من سوء التفاهم مع قرّائنا، 
- مع زملئنا،  له  ما يؤسف  - وهذا  بل 
عىل  االستخدام  دالة  تتغلب  عندما 

االهتامم بالتعريف.
هذه  عن  االستغناء  ينبغي  هل  ولكن 
أساس  عىل  الوجهني  ذات  املصطلحات 
أنها تفتقر إىل الدقة؟ وهذا يعني إدانة 
كونها  بحكم  مفهومة  غري  بلغة  أنفسنا 
محشوة بالكلامت الجديدة. وفوق كل 

يشء، قد يعني ذلك حرمان أنفسنا من 
املعاين التي تتضمنها هذه املصطلحات 
بالنسبة للفاعلني الذين ندرسهم، مهام 
كانت خاطئة: مبعنى آخر، سيكون ذلك 
مبثابة حظر ألي علم اجتامع للتمثيلت، 
ضمن تقييد املجال املفتوح عىل العلوم 
تحكم  أن  شأنها  من  التي  االجتامعية 
للغاية.  ضيقة  وضعية  بأجندة  عليها 
التي  املصطلحات  إىل  اللجوء  باختصار، 
الحلول  أسوأ  هو  موضوعنا  يستخدمها 

الستبعاد األخرى؟
ـ  الكلمة  هذه  نواجه  هنا  نحن  لذلك 
الهويَّة ـ ونواجه بشكل مشرتك الغموض 
والدالالت واإلسقاطات التي تصاحبها. 

التعامل مع العامل
املفاهيم  بدالً من رمي  أنه  الرهان هو 
الحضيض،  يف  للستخدام  الصالحة  غري 
ألنها مستخدمة بشكل كبري وعىل نحو 
والكشف  تناولها  املمكن  فمن  يسء، 
تشري  فيام  التفكري  يف  ملساعدتنا  عنها 
االجتامع.  علم  أدوات  باستخدام  إليه، 
يستحق  األمر  سيكون  “هل  الواقع  يف 
بعدم  لنا  تسمح  مل  إذا  واحدة”  ساعة 
يتمنى  كان  كام  العامل،  مع  التعامل 
تكون  أن  األقل  عىل  ولكن  دوركهايم، 

أكرث قابلية للقراءة بالنسبة لنا؟
 - بهلوانية  األكرث  ورمبا   - الثاين  الرهان 
الضوء  يسلط  أن  للمرء  ميكن  أنه  هو 
السياسية  باملواقف  مشبع  نقاش  عىل 
بعبارة  اآلخر،  أو  أحدهام  تأييد  دون 
أخرى دون االنحياز ألي طرف. هنا مرة 
أخرى، من امتياز علم االجتامع استخدام 
األدوات لتعليق األحكام القيمية لصالح 
التي  النظر  لوجهات  منطقي  تحليل 
لرضورة  وفًقا  الفاعلون،  عنها  يدافع 
أقره ماكس  الذي  األكسيولوجي  الحياد 
ويرب منذ قرن من الزمان. غالًبا ما يكون 
من الصعب قبول مثل هذا الحياد من 
قبل الفاعلني املنخرطني جًدا يف قناعاتهم 
إمكانية  إدراك  من  يتمكنون  ال  بحيث 
التعبري  إىل  يهدف  ال  خطاب  واهتامم 
لكنه  املعرفة؛  نقل  إىل  ولكن  رأي  عن 
يعرتض  ما  ـ  إحراًجا  أكرث  وهذا  ـ  أيًضا 
أساس  االجتامع عىل  بعض علامء  عليه 
أو  تحقيقه  املستحيل  من  سيكون  أنه 
الدفاع  لرضورة  نظًرا  فيه،  مرغوب  غري 
هذا  يف  السياسية.  النظر  وجهات  عن 

وقت  أي  من  أكرث  املوضوعي  الجدل 
يف  الكتاب  هذا  يساعد  أن  آمل  مىض، 
املمكن  من  أنه  الصادقني  القّراء  إقناع 
التفكري يف موضوع الخلفات، من دون 
ذلك  وفوق  ولكن  الجدل؛  يف  الدخول 
أي  الختزال  الطاغي  النزوع  فإن  كله، 
أو  “ميينا”  القراءة  شبكة  عىل  قضية 
مؤسًفا  إفقاًرا  يشكل  فقط  “يسارا” 
أن  الصعب  إفقار  من  العام،   للنقاش 
نفهم  من خلله  أولئك املحظوظني مبا 

يكفي للتفكري عىل حسابهم.

إجابات بسيطة
يستهدف  ال  الكتاب  هذا  فإن  لذلك 
املتخصصني فحسب، بل يستهدف أيًضا 
كل من تحدثوا عن “الهويَّة” أو سمعوا 
بها، ويتساءلون عام تعنيه الكلمة: هل 
هي حًقا كلمة “ميينية”، كام يقرتح بعض 
مستخدميها أو املتأملني؟ هل تعني ذلك 
املمكن  من  أنه  سرنى  هو؟  وما  ـ  شيًئا 
نسبًيا عىل هذه  إجابات بسيطة  إعطاء 
بعض  من  نتخلص  أن  رشط  األسئلة، 
األفكار املسبقة: من أجل ماذا، بدالً من 
املوضوع  سندخل  الهويَّة،  ماهية  رشح 

من خلل ما هو ليس بالهويَّة.
للعقبات  املوجز  الفحص  هذا  نهاية  يف 
صحيح  فهم  دون  تحول  التي  املختلفة 
أخريًا  املمكن  الهويَّة، يصبح من  ملفهوم 
هو  ها  الهويَّة.  ملاهية  تعريف  اقرتاح 
)الهويَّة هي نتيجة جميع العمليات التي 
يتم من خللها تحديد العلقة ـ املنطقية 

ـ بني املسند واملوضوع(.
يعرتض  وقد  مجردة،  فكرة  مجرد  هذه 
البعض. ولكن إذا قمنا بتفكيك كل من 
التعريف،  هذا  يف  الواردة  املصطلحات 

فسرنى أن األمور تتضح أكرث.
رأينا  كام  العوامل”  جميع  “نتيجة  أوال 
ليست  الهويَّة  فإن  الثاين،  الفصل  يف 
بشكل  موجودة  ميتافيزيقية  مادة 
بها  يقوم  التي  التمثيلت  عن  مستقل 
الفاعلون، حتى لو كانت هذه التمثيلت 
مادية،  موضوعية،  عنارص  عىل  مبنية 
فسيولوجية، وما إىل ذلك والتي ليست 
متطابقة بالرضورة. مام مينحها املصداقية 
واالستقرار والتوافق. ليس هناك ما يدعو 
استخدام  استبعاد  إىل  الظروف  يف هذه 
تتوافق  ال  أنها  أساس  الفكرة عىل  هذه 
مجموعة  مع  تتوافق  فهي  “واقع”،  مع 
مدمجة  بآخر  أو  بشكل  التمثيلت،  من 
أكرث مام  ـ وهذا  وموضوعية ومؤسسية 
يف  للتوجيه  مشرتكة  أداة  لجعلها  يكفي 
الواقع. وبالتايل، فإن الهويَّة هي ظاهرة 
مفتوحة ومتقدمة وقامئة عىل العمليات: 
املناسب  املنظور  فإن  السبب،  لهذا 
لتفسريها هو جزء من علم اجتامع بنايئ 

وليس علم اجتامع أسايس.
الخامس، فإن  الفصل  ثانًيا: كام رأينا يف 
الهويَّة ليست أحادية البعد بل متعددة 
األبعاد، ألن نقاط دعمها متعددة، سواء 
بالجنس  تتميز  ـ  ملموًسا  شخًصا  كانت 
وما  والجنسية،  والدين  واملهنة  والعمر 
ـ  األمة  مثل  مجرًدا  كيانًا  أو  ـ  ذلك  إىل 
يتميز بحدوده، ولغته، وتاريخه، وعلمه، 
وهذا  ذلك.  إىل  وما  وقوانينه،  وعاداته، 
ل:  يعني أنه واقع معقد، ومتعدد، ومفصَّ
لهذا السبب، فإن املنظور املناسب لإلبلغ 
عنها هو منظور علم االجتامع التعددي 

غري االختزايل.
ثالًثا، “العمليات”: الهويَّة ال تُعطى، بل 
البنيوية  تُنتج )ُمصنَّعة، كام يقول أتباع 
النقدية، من دون رؤية أن التصنيع هو 
املؤسسة  أو  التمثيل  يجعل  ما  بالضبط 
كل يشء  قبل  إنها  ضعيًفا.  وليس  قوياً، 
عقيل  متثيل  أي  مثل  مثله  منطوق، 
املعاملة  خلل  من  متثيله  يتم  مشرتك؛ 
النظر،  )طريقة  لشخص  نقدمها  التي 
خلل  من  أو  واللمس...(  والرتحيب، 
وطرق  األمة،  حالة  )يف  مجرد  كيان 
أمام  الذات  وتقديم  والوقوف،  الغناء، 
)مكان  بأشياء  إليها  ويرمز  رموزها…(؛ 
عىل الطاولة، قطعة ملبس، علم، إلخ(؛ 
العائلة،  )دفرت  إدارية  بقرارات  وأنشأت 
بطاقة الهويَّة، االتفاقيات الدولية، إلخ(. 
مستثمرة  إنها  نقول  أن  أيًضا  وميكننا 
التي  العمليات  ألن  بآخر،  أو  بشكل 
“تجعل” الهويَّة متر عرب مظاهر عاطفية 
)عىل سبيل املثال، البكاء أثناء االستامع 
إىل النشيد الوطني، مام يدل عىل ارتباط 
أننا  يف  السبب  هو  هذا  بها.  األشخاص 
نتمكن من الوصول إليها ليس من خلل 
خلل  من  ولكن  مجردة  حالة  افرتاض 
ملحظة اإلجراءات امللموسة، يف املوقف: 
من  هو  عنها  لإلبلغ  املناسب  فاملنظور 
اختصاص علم االجتامع الرباغاميت، الذي 
يركز عىل اإلجراءات يف املواقف الحقيقية.

الفصل  يف  رأينا  كام  “املسند”:  رابعاً، 
التي  املعايري  عن  التعبري  ميكن  الرابع، 

تبني الهويَّة يف شكل محددات مختلفة. 
ميكن أن تكون أسامء مناسبة للتعريف 
العائلة(؛  واسم  األول  )االسم  الشخص 
الجامعي  للتعريف  الشائعة  األسامء 
“مدرس”،  “امرأة”،  أو  “رجل”  مثل: 
“كاتب”؛ صفات للمؤهلت “شاب” أو 
“كبري يف العمر” أو “كبري” أو “صغري”، 
أو خواص غامضة بني األسامء والصفات 
“الباريسية”  “اليهودية”،  “الفرنسية”، 
استخدامها  ميكن  األفعال  حتى  إلخ(. 
سريد  أكتب”،  “أنا  للهويَّة:  كمسند 
يسأله  الذي  الشخص  عىل  الكاتب 
عام يفعله يف الحياة ـ  وبالتايل تحويل 
النشاط إىل هويَّة. يسمح لنا هذا البعد 
منظور  بتطبيق  للهويَّة  الدقيق  اللغوي 
الهويَّة هو تسليط  نحوي عليها: دراسة 
القواعد  من  نوع  أسس  عىل  الضوء 
النحوية للهويَّة. بعبارة أخرى، من أجل 
عادة صياغة قول مأثور مشهور: الهويَّة 

مبنية مثل اللغة.
خامًسا “املتأثر”: بعيًدا عن كونه تجربة 
نفسه،  ما  يواجه شخص  أن  بعد  ذاتية، 
يف  حتى  ـ  فقط  معنى  لها  الهويَّة  فإن 
أكرث مراحلها الداخلية من اإلدراك الذايت 
والصلت  الكلامت  خلل  من  فقط  ـ 
مع اآلخرين، مع الذات ـ صورة يرسلها 

لآلخرين ويعيدها اآلخرون. 
نقل متثيل ميتلكه  املسند هو  تعيني  إن 
مشاركته.  أجل  من  العامل،  عن  املرء 
وهكذا، حتى عندما تكون هذه املشاركة 
هي هويَّة الفرد، فإن الهويَّة ليست أبًدا 

ظاهرة فردية بحتة.

التنبؤ الذايت
هذا  فهم  يجب  “الكائن”:  وأخريا 
مع  عمومية،  األكرث  باملعنى  املصطلح 
ما  يشء  إىل  اإلشارة  ميكن  أنه  العلم 
استيعابها  يتم  التي  املنزل،  )هويَّة 
“غال”،  ”كبري”،  ـ  املسندات  من خلل 
“قديم” ـ التي تسند إليه( ـ وإىل كيان 
مجرد )هويَّة أمة( أو شخص، أي مبعنى 
أو  اليشء  عكس  عىل  ولكن  الفاعل. 
بخصوصية  يتمتع  األخري  فإن  الفئة، 
متييز  خاصية  عىل  بقدرة  يتمتع  كونه 
من  ميكّنه  مام  االنعكاسية،  العلقة 
التنبؤ الذايت ـ أي إدراك نفسه بقدر ما 
يقدم نفسه ـ وأن يكون لديه رأي بشأن 
التسميات املحالة إليه من ذاته. مبجرد 
أن يصبح الفاعل موضوع عملية الهويَّة، 
ليس مجرد مسألة تحديد حالة  فاألمر 
يشء،  كل  وقبل  أيًضا  ولكن  موضوعية 
فهم كيف يعيش الفاعل: إنه يف الواقع 
ويصبح  املحك.  عىل  بالهويَّة  الشعور 
من املمكن تحليل العلقة التي يحتفظ 
بها مع هويته الخاصة، لتسليط الضوء 
أزمته:  عوامل  عىل  رضاه،  ظروف  عىل 
إذن  ذلك هو  لتفسري  املناسب  املنظور 

علم االجتامع الشامل.
سوى  ليست  الهويَّة  أن  نفهم  سوف 
األفضل  من  متسقة”  “غري  فكرة 
العكس  عىل  إنها،  منها”:  “التخلص 
البرشي،  للوجود  مكونة  ذلك،  من 
صحيح  بشكل  تعريفها  يتم  أن  برشط 
بأنه  - ويؤكد فيلسوف أمرييك مشهور 
وبالنسبة  بدون هويَّة.  كيان  يوجد  “ال 
لفيلسوف آخر - هو نفسه يعتمد عىل 
إلقناع  األخرية  الكلمة  سنرتك   - كاتب 
االجتامعي  اللغز  فإن  “وهكذا  القارئ: 
تكون  ما  بقدر  الهويَّة،  محل  يحل 
ستكون  والتي  ملونة  الخيالية  الوحدة 
عنها  عرب  كام  موجودة،  غري  قاعدتها 
بسوان(،  يتعلق  )فيام  بحق،  بروست 
الضائع”:  الزمن  عن  “البحث  بداية  يف 
متجانسا  مادياً،  مكوناً  كلً  لسنا  “نحن 
عليه  شخص  كل  حيث  الجميع،  مع 
مواصفات  من  سجل  ليقرأ  يذهب  أن 
هي  االجتامعية  فشخصيتنا  وصية،  أو 
أنه، من  بيد  من صنع فكر اآلخرين “. 
الشخصية  تبقى هذه  األنا،  نظر  وجهة 
االجتامعية أدق سجل ميكننا استشارته 

لضامن اتساق واستمرارية هذه األنا. 
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مجموعة  عىل  األسبوع  فعاليات  إشتملت 
أنشطة، منها:

املناخي  للعمل  السادس  الوزاري  املؤمتر   •
MoCA6 وهو حوار وزاري سنوي بشأن العمل 

املناخي العاملي وتنفيذ اتفاق باريس. 
• حوارالقيادة من أجل التغيري الصناعي. ناقش 
مع  الصناعة  تغري  خلله  والبيئة  املناخ  وزراء 
 Lead الرشكات يف الصناعة الثقيلة ضمن مبادرة
IT، التي أطلقتها السويد مع الهند يف عام 2019. 
• مائدة مستديرة رفيعة املستوى حول التمويل 
لزيادة  والرتويج  البلستييك  التلوث  املبتكر ضد 
والبيئة  املناخ  وزراء  ناقش  البلستيك.  دائرية 
واملجتمع  األعامل  قطاع  مع  املمكنة  الحلول 

املدين واملؤسسات املالية العاملية. 
لألمم  اتفاقيات  لثلث  املستوى  رفيع  اجتامع   •
والنفايات  الكيميائية  املواد  بشأن  املتحدة 

الخطرة وامللوثات العضوية الثابتة.
لقاء للشباب مع مجلس وزراء دول الشامل،   •
سلط الضوء عىل مشاركة الشباب، يف ستوكهومل 
تتم   أن  ميكن  ،وكيف  التحديد  وجه  عىل   50  +
مشاركتهم الفاعلة يف العمليات متعددة األطراف 

بشكل عام. 
• اجتامع وزاري حول متويل املناخ، وكيف ميكن 
للرشاكات املمتدة أن تساهم يف التكيف الرسيع 

من أجل الصمود. 
• اجتامع بيئي دويل كبري )ستوكهومل + 50(، رفيع 
املستوى، دام يومني، وشاركت فيه أكرث من 100 

دولة. 
لقد رفعت الفعاليات عالياً شعارات اَنية وملحة:
 - الجميع  ازدهار  أجل  من  الكوكب  عافية   -

مسؤوليتنا، فرصتنا!
- حان الوقت التخاذ قرارات جريئة!

- حان الوقت التخاذ إجراءات عاجلة! 
- حان الوقت ملستقبل أفضل عىل كوكب صح!

 وقد حث األمني العام لألمم املتحدة غوترييش 
من  “إخراجنا  عىل  السويدية  القمة  يف  الوفود 
“األزمة  ضد  للعمل  دعوة  يف  الفوىض”  هذه 
الكوكبية الثلثية” التي نتجت عن حالة الطوارئ 
من  املزيد  وترشّد  تقتل  “التي   – املناخية 
التنوع  فقدان  إىل  وأشار   – عام”  األشخاص كل 
البيولوجي – الذي يهدد “أكرث من ثلثة مليارات 
شخص” – والتلوث والنفايات “التي تكلف حياة 

حوايل 9 مليني شخص يف السنة.”
وشدد السيد غوترييش عىل أنه يجب عىل جميع 
اإلنسان  حق  لحامية  املزيد  تفعل  أن  الدول 
مع  للجميع،  وصحية  نظيفة  بيئة  يف  األسايس 
الفقرية،  “املجتمعات  عىل  خاص  بشكل  الرتكيز 
والنساء والفتيات، والشعوب األصلية، واألجيال 

املستقبلية.”
إحداث  إىل  الدعوة  إنطلقت  بذلك،  وإقرتاناً 
واالختيارات  السياسات  يف  تحويلية  تغيريات 
بصورة  الطبيعة  مع  وئام  يف  العيش  لتمكني 
أنظف وأكرث مراعاة للبيئة، وأكرث استدامة، ألننا 
ال منلك سوى هذا الكوكب، فهو موطننا الوحيد، 

وعلينا حامية موارده املحدودة.
نحو  التحويلية  الخيارات  تكون  أن  يجب 
االستدامة متاحة وميسورة الكلفة وجذابة للناس 
الصدد.  هذا  يف  أفضل  يومية  قرارات  التخاذ 
بناء  كيفية  للتحول  الرئيسية  املجاالت  وتشمل 
ومكان  والعبادة،  للعمل  وأماكن  ومدن  منازل 
أنشطتنا  عن  فضل  أموالنا،  استثامر  وكيفية 
كذلك:  الكربى  األخرى  املسائل  ومن  الرتفيهية. 
العاملية  والتجارة  اإلنتاج  وأنظمة  الطاقة  قضايا 

وأنظمة النقل وحامية التنوع البيولوجي.

وال ميكن إتاحة عديد هذه الخيارات إال بكيانات 
أكرب من مثل: الحكومات الوطنية ودون الوطنية، 
واملنظامت  والرشكات،  املالية،  واملؤسسات 
القدرة  لديها  التي  األخرى  واملنظامت  الدولية، 
عىل إعادة كتابة القواعد، وتأطري طموحنا وفتح 

آفاق جديدة.
يعترب األفراد واملجتمع املدين دعاة محوريني يف 
إذكاء الوعي العام ودعمه. وكلام جاهرنا بآرائنا، 
من  وحددنا  به،  القيام  يجب  ما  عىل  وشددنا 

املسؤول، أىت التغيري بشكل أرسع.
واحدة”  أرض  سوى  منلك  “ال  شعار  بأن  علامً 
يف  البرشية  للبيئة  ستوكهومل  مؤمتر  شعار  هو 
األمم  برنامج  إنشاء  شهد  الذي   ،1972 عام 
املتحدة للبيئة. وبعد مرور 50 عاماً، مع األزمات 
الكوكبية الثلث وهي تغري املناخ وفقدان التنوع 
من  للخطر  كوكبنا  تعرض  واستمرار  البيولوجي 
سارياً  الشعار  ظل  والنفايات،  التلوث  جراء 
أي وقت  أكرث من  الصلة  وثيق  وبقوة، وأصبح  

مىض.
“استوكهومل  الدويل  البيئي  االجتامع  جمع  لقد 
دول  واملناخ،  البيئة  بشأن  عاماً”   50 بعد 
أجل  من  الكوكب  “عافية  شعار:   تحت  العامل  
وأريد  فرصتنا”.  مسؤوليتنا،   - الجميع  ازدهار 
له أن يكون حاسامً يف تحقيق تطلعات البرشية 
والعمل كنقطة انطلق لترسيع تنفيذ عقد األمم 
مبا  املستدامة،  التنمية  أهداف  لتحقيق  املتحدة 
باريس بشأن  واتفاق  يف ذلك خطة عام 2030، 
البيولوجي  للتنوع  العاملي  واإلطار  املناخ،  تغري 
بذكرى  اإلحتفال  جانب  2030.اىل  عام  بعد  ملا 
البرشية  البيئة  يشأن  املتحدة  األمم  عقد مؤمتر 
يف عام 1972، واإلحتفال مبرور نصف قرن عىل 
العمل البيئي العاملي. من خلل االعرتاف بأهمية 
التعددية يف معالجة أزمة كوكب األرض الثلث – 

املتمثلة يف املناخ والطبيعة والتلوث.
ملعالجة  العاملية  الجهود  عند  األجتامع   ووقف 
خمسة  مسرية  وتقييم  والبيئة  املناخ  أزمات 
ومناقشة  االتجاه.،  هذا  يف  العمل  من  عقود 
تدابري تنفيذ االلتزامات والوعود العاملية وترسيع 

عملية االنتقال. 
املستوى  رفيع  الدويل  البيئي  اإلجتامع  شارك يف 
جوترييش،  أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام  األمني 
ورئيسة الحكومة السويدية مجدالينا أندرسون، 
وعدد من رؤساء حكومات دول العامل، والعرشات 
من وزراء البيئة واملناخ،إضافة اىل مئات الخرباء، 

من أكرث من 100 دولة، مبا فيها دول عربية.
إىل  دعا  ختامي  بلغ  اإلجتامع   عن  صدر  وقد 
التعامل العاجل مع االهتاممات البيئية العاملية 
االقتصادات  إىل  والرسيع  العاجل  واالنتقال 

املستدامة التي تعمل لصالح البرشية جمعاء.
رضورة  عىل  االجتامع  هذا  يف  املشاركون  وأكد 
صحي،  كوكب  أجل  من  والتكاتف  العمل 
واالعرتاف بحق الشعوب يف بيئة نظيفة وصحية 
ومستدامة، واعتامد تغيريات عىل مستوى طريقة 

عمل النظام االقتصادي السائد حاليا يف العامل. 
ودعا املشاركون يف اإلجتامع  اىل تشجيع اعتامد 
وإرساء  كورونا،  بعد  ما  لفرتة  التعايف  خطط 
نقطة انطلق لترسيع تنفيذ خطة األمم املتحدة 
 ،2030 املستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق 
واتفاق باريس بشأن تغري املناخ، واإلطار العاملي 

للتنوع البيولوجي ملا بعد عام 2020.
مؤمتر  ان  املتحدة  لألمم  العام  األمني  وأعلن 
لتعزيز  حاسمة  فرصة  هو   +50 ستوكهومل 
الثلثية.  الكوكبية  الطوارئ  لحالة  استجابتنا 

وحذر من “ان الرفاهية العاملية يف خطر.

د. كاظم املقدادي ـ ستوكهومل

أُختتمت بنجاح كبري فعاليات إسبوع اإلحتفاالت بـ “ ستوكهومل + 50” للبيئة واملناخ واليوم 
العاملي للبيئة )الخامس من حزيران/ يونيو( 2022، )من 31/ 5 اىل 6/ 6( تحت شعار: “ال 
منلك سوى أرض واحدة”، مع الرتكيز عىل “العيش بشكل مستدام يف وئام مع الطبيعة” التي 
نظمها برنامج األمم املتحدة للبيئة UNEP بالتعاون مع الحكومة السويدية، وشاركت فيها 

أكرث من 100 دولة.

بانتظار االلتزام بالتعهدات 

فعاليات حافلة لمواجهة فعاليات حافلة لمواجهة 
التحديات البيئيةالتحديات البيئية

قراءة وترجمة
كامل العامري

الهويَّة ليست مفهوماً ليناً، مبعنى أي يشء وكل يشء، وال عىل العكس، 
حقيقة جوهرية يكفي املرء ملحظتها. استناًدا إىل تجميع العديد من 
األعامل التي تم إنتاجها يف مجاالت مختلفة )األنرثوبولوجيا، وعلم 
والتاريخ(،  النفيس،  والتحليل  االجتامعي،  النفس  وعلم  االجتامع، 
يُظهر هذا العمل املوجز لناتايل هاينيش أنها تجربة مهمة ومنظمة 
عىل النحو الواجب، من فكرة قابلة للستخدام متاًما. ولكن لهذا يجب 
علينا االمتناع عن اختزال مسألة الهويَّة يف الحقل السيايس، أو يف البعد 

الوحيد للهويَّة الوطنية، أو حتى يف مفهوم أسايس وأحادي البعد.

متابعةمتابعة

ناتايل هاينيتش )1955( عاملة 
اجتامع فرنسية درست مع عامل 

االجتامع الشهري بيري بورديو. 
متخصصة يف علم اجتامع الفن، 
وخاصة الفن املعارص وتحديد 

مفهوم الهويَّة، ونرشت العديد من الدراسات 
واملقاالت حول القيم والهويَّة.

كامل عويد. شاعر وكاتب ومرتجم، 
حاصل عىل  دبلوم لغة فرنسية من 
كلية اآلداب، الجامعة املستنرصية 

يف العام 1975. ثم بكالوريوس لغة 
فرنسية، من كلية اللغات، جامعة 

بغداد يف العام 1998.
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الجزائر  من  الغربة  عوامل  يف  النفي-   - رحلة  ابتدأت 
سلسلة  عرب   - الضباب-لندن  مدينة  يف  رحالها  لتحط 
من محطات اللوعة والحنني والغربة، لتصطدم بوجوه 
املوحش،  بغداد  ليل  من  اليها  القادم  معنى  تعرف  ال 

املسكون بالقسوة والصمت ، كان ذلك العام 1980.
بيتها  اىل  خللها  من  متتد  عوامل  تخلق  بدأت  وهناك 
عرب  اليها  لتسكن  بدأتها  قد  كانت  بغداد-  االثري- 
)متوسطة  طالبات  لزميلتها  حكتها  بغدادية  رسديات 
نوافذ  من  أكرث  تقرتب  أحلم  عن  تحيك  قصصاً  البتول( 
ففازت قصتها-   ، العراق  لغربة  افضل  التطلع ملستقبل 
لثانويات  القصرية  رصخة عربالخيام- يف مسابقة للقصة 

بغداد.
وكتبت فيام بعد الكثري من القصص القصرية واملقاالت 
يف مواقع الكرتونية تحت اسم مستعار )كاتبة عراقية( 
كذلك يف الصحف واملجلت العربية الصادرة يف لندن.

الروائية  مع  الراهن  فوىض  من  أخر  مسارا  نفتح  هنا 
إبتسام يوسف الطاهر .

 
• كيف  تقرأين الكتابة الرسدية العراقية  بشكل عام، 

وهل ظهر فيها املتغري راهنا؟
وهذه  شباب  وشعراء  لكتاب  عديدة  اسامء  ظهرت 
الثقافية  الحياة  حيوية  عىل  تدل  صحية  ظاهرة 
كقراء  وااللكرتوين  الورقي  بالكتاب  الشباب  واهتامم 
ارسل  البعض  ان  واعترب نفيس محظوظة  ايضا.  وكّتاب 
االخر  والبعض  االلكرتوين  الربيد  طريق  عن  كتاباته  يل 
ما  فكثريا  العراق.  يف  تواجدي  خلل  من  عليه  اطلعت 
الكتابات   استثمر زياريت لبغداد واطلع عىل بعض تلك 
الرائع  املنجز  القليل منها. مثل  فتسنى يل االطلع عىل 
صور  من  فيه  وما  )حلويات(  الرساي  عمر  للشاعر 
ورواية  املمتعة.  السهلة  ولغته  جميلة  مكثفة  شعرية 
السهلة  بلغتها  رفيق(  )سيد  العيس  ابو  يوسف  الشاب 
الجميلة.  لكن الكثري من الكتابات االخرى تجده موغل 
بتيار  متأثرة  رمبا  والتي  الشكلية  البلغية  باملصطلحات 
النحوية واالملئية املستجدة، والتي  اللغوية  املتغريات 
تخدم  ال  منها  والكثري  صحيحة  كلها  ليست  انها  اجد 

املنجز سواء كان شعرا أو رواية أو قصة.
 

هل  ومنفى،  غربة  املهجر،  موضوعة  تقرأين  كيف   •
وظف يف أعاملك القصصية والروائية كشل رسدي سيام 

وهو يشكل واحة أغراء للكثريين ممن عاشوا املحنة؟
مغرتب  ولكل  خصوصيتها،  فنية  أو  ادبية  تجربة  لكل 
بل زمن  الهجرة..  أو  التغرب  واسباب  الحياتية  تجربته 
الغربة بذاته له خصوصيته فمن تغرب يف الثامنينيات 

غري الذي تغرب يف التسعينيات أو ما بعد.
بني  او  املهجر  يف  سواء  الحياة  هي  الكتابة  يل  بالنسبة 
وانعكاسه  والغربة  املهجر  توظيف  أما  الوطن.  جدران 
فالعمل  ذاته.  للعمل  يعود  فهذا  الرسدية،  أعاميل  عىل 
بالنسبة يل يبدأ من دون تخطيط، يبدأ من خلل خرب 
يستفزين، او حالة تؤرقني، من ثم االحداث والشخوص 
فقصص  القصة.  أو  الرواية  مجريات  تقود  التي  هي 
فالوطن  متداخلن  والوطن  املهجر  فيها  تجد  القصرية 
)صمت  االوىل  وروايتي  اسكنه.  مام  اكرث  يسكنني 
الشوارع وضجيج الذكريات( تجد فيها اكرث من منفى.. 
تنقل  الذي  علء  املنايف،  يف  تجربتها  لها  شخصية  كل 
بني ايران وفرنسا ولندن. ووهيبة التي عاشت يف كندا 
االخرى  والشخوص  االن(.  لحد  كندا  أر  مل  انني  )مع 
من  متشابهة  تجاربهم  لكن  املنايف.  بني  تنقلت  ايضا 
مع  وضجيجها.  بحلوها  رافقتهم  التي  الذكريات  حيث 
زمنيا  عاشوه  بعضهم  الذي  الثاين  الوطن  يف  تجربتهم 
العمل  اذن  العراق.  العمر يف وطنهم  اكرث من سنوات 
نفسه  الكاتب  تجربة  من  ينطلق  ان  البد  الصادق 
االحداث  مجريات  اطلعه عىل  وسعة  خياله  وخصوبة 

وتجارب رفاقه أو زملءه يف املهجر أو الغربة.

املهجر،  عوامل  يف  وأنت  عقود  ثلث  من  أكرث  منذ   •
الدارجة،  أو  “بغدادية”  بلغة  األخرية  روايتك  لتجيء 
السؤال هنا الروايئ الذي يكتب من مهجره عن مكانه 

األول هل يُنظر إليه ككاتب مهجري؟
ال ادري عن هذه التصنيفات :كّتاب الداخل والخارج، 
واخرى  سياسية  رواية  وطني!  واخر  مهجري  كاتب 
كلها  رجولية!  واخرى  نسوية  كتابات  أو  تاريخية، 

مسميات ال تشغلني، رمبا تعني املتلقي أو الناقد.
كام قلت ان الوطن يسكنني، وإن عشت فيه اقل من 
الذكريات  خلل  من  يسكنني  املهجر.  يف  العمر  اعوام 

االمل  خلل  ومن  بها  ومير  مر  التي  املحن  خلل  ومن 
يعيشون  وابناءه  معاىف  اراه  بأن  معي  يعيش  الذي 
نظيفة  بشوارع  الكريم،  العيش  من  وفسحة  بكرامة 
يف  كام  متواصلة  بكهرباء  والقدم،  للنظر  ومريحة 
البلدان االخرى. وكام ذكرت، احيانا طبيعة العمل هي 
من يقودين لصيغة ما واسلوب كتابة ارتاح له مع هذا 
اللهجة  اختيار  يف  حصل  ما  وهذا  االخر.  دون  العمل 
من  بالرغم  املعري(  )ليايل  رواية  يف  للحوار  العراقية 
خلل  من  نفسها  فرضت  التي  اللهجة  ذلك.  صعوبة 
الشخوص هي خليط بني البغدادية واللهجة الجنوبية.

• يف روايتك األخرية “ليايل املعري” مثة مفهوم أو رسد 
سيايس لحقبة ما، هل هي استعادة لزمن أحببناه بعد 
يفكر  ال  السارد  جعل  ما  األنكسارات  من  فيه  راهن 
املثرية  الحقبة  تلك  لتمجيد  فرصة  ويجد  بتدوينه، 

للجدل؟
بداية  يف  الحقبة  تلك  عن  الحديث  ذهني  يف  يكن  مل 
االحساس  ذهني  يف  كان  الرواية.  كتابة  يف  رشوعي 
بالغربة وانا اراجع الدوائر الرسمية ويف ذهني العودة 
ثم  املستطيلة(  )الدوائر  بعدها  كتبت  هنا..  والعمل 
بالغربة،  االحساس  يفارقني  ومل  املستحيلة(.  )الدوائر 
من  أين  لو  كام  شعرت  االصعب.  هي  الوطن  وغربة 
اصحاب الكهف، حني واجهت السياقات االدارية نفسها 
مع  ابقى  ليك  نفسها،  املنطقية  غري  والطلبات  واالوامر 
وثائقي القدمية بل تجديد واتخىل عن اميل يف العودة 
والعمل يف الوطن األم! بينام هناك من حصل عىل تلك 
التفكري بزيارة  الوثائق من دون عناء العودة وال حتى 
شهريا  يتسلمه  تقاعد  عىل  حصل  من  ومنهم  الوطن، 
فجاءت  العراق!.  يف  يوما  يشتغلوا  مل  وهم  فصليا  او 
الرواية بشكلها الرسيايل ووجدت نفيس يف الحي، الذي 
وأنا  الدموي،  البعثي  االنقلب  بعد  اهيل  مع  تركته 
بالحارض،  املايض  فمزج  االبتدائية.  الدراسة  مرحلة  يف 
العمل  فجاء  بالخيال.  والواقع  باللمنطقي  الحلم 
يف  واالجتامعية  السياسية  الخاصة  نظري  وجهات  فيه 

واتباعه. الزعيم 
 

• مثة محاوالت لثقافة مغايرة بعد طوفان التغيري هل 
أنطبع ذلك عىل أعاملك الرسدية؟

كل كاتب ابن الزمن الذي يعيشه وابن التغيريات التي 
التغيريات  أثرت  نعم  يهمه،  الذي  املجتمع  يف  تحصل 
كانت  مقااليت  فكل  كتابايت.  عىل  للعراق  حصلت  التي 
كانت  انها  تصورت  التي  االمور  بعض  لتجلية  محاولة 
ملتبسة عىل العرب بشكل خاص. لكن اتضح ان الكثري 
ممن وقف ضد الشعب العراقي مل يكن ضحية التباس 
تتحكم  التي  هي  الضيقة  الشخصية  مصالحهم  وإمنا 
االن  الشأن  ذوي  اهتامم  وعدم  وكتاباتهم.  برؤاهم 
تنبيهات  من  يُكتْب  مبا   ) العراقيني  املسؤولني  )من 
النفسية  الناس  او كشف معاناة  ونقد لبعض املظاهر، 
من  حالة  اىل  ادى  ذلك  كل  واالقتصادية،  واالجتامعية 
واالنقطاع  االعتكاف  اىل  الكتاب  بعض  فلجأ  االحباط. 
عن الكتابة للصحف. والبعض واصل عىل أمل ان سلح 
واجب  للكاتب  وان  االمور.  مبجريات  تأثري  له  الكتابة 
لخدمة شعبه من خلل املنجز النرثي شعرا أو رواية أو 

مقال.. غييض واكتم رصختي، اي مقااليت .

• كمحيط أرسي هناك أكرث من صفة أدبية وفنية تحيط 
من  مخرجا،  وأبنك  تشكيلية  فنانة  أبنتك  أدبيا،  عاملك 

أثر يف أعامل األخر كلغة وفلسفة يف أعامله؟
بعضنا.  عىل  متبادل  التأثري  سيكون  بالتأكيد  كأرسة 
وتفوقهم  ونجاحهم  التشكييل  بالفن  اوالدي  فموهبة 
واالمل.  واالبتهاج  الفرح  منحني  اختصاصهم  مجال  يف 
وكان املهم كبريا ان يقدموا شيئا لوطن امهم وابيهم.. 
العراقي  الشعب  بها  التي مير  االحباطات  لألسف  لكن 
والعراقيل التي حالت دون الحصول عىل ابسط حقوقهم 
مثل، تجديد الجنسية او استخراج جواز عراقي لهم او 
ألمهم حالت دون مواصلتهم الحلم يف العودة للعراق. 
قراءايت  عىل  االكرب  األثر  واالدبية  الفنية  ابنايئ  ولذائقة 
الغربية.  والفنية  االدبية  واهتاممايت  )االنجليزية( 
وعىل  اعيشه  الذي  املجتمع  عىل  تعرفت  خللهم  فمن 
االنجليزية. وحقيقة، مساعدتهم يل  االدبية  االصدارات 
نفسيا ومعنويا هي التي مدتني بخيوط االمل ملواصلة 
الحياة. فموهبة ابنتي يف الرسم ومعارضها الفنية وفوز 
االثر  لهام  كان  البافتا،  بريطانيا  يف  جائزة  بأعىل  ابني 
الكثري يف منحي جرعة من الفرح الذي بدد غيوم االمل 

للعراق..  يجري  ما  اتابع  وانا  اشعره  الذي  واالحباط 
حديثا  منه  انتهيت  الذي  العمل  يف  جليا  يبدو  وهذا 

)متاهة االحلم( التي فيها الكثري عن العامل االغرتايب.
 

الحديثة  الرواية  الضبابية يف كتابة  • هناك توجها نحو 
لدى الكثري من األدباء خصوصا بعد العام 2003 ، هل 

أصبح الكاتب غري منتمي؟
يف  ليست  فهذه  اللغوية،  بالضبابية  تعني  كنت  اذا 
أو  النرثية من شعر  املحاوالت  الرواية فقط بل يف كل 
قصة. فالكثري ممن ينقصهم الخيال ويفتقرون للصدق 
لغة  اىل  يلجأون  املجتمع  مشكلت  من  واالقرتاب 
غرائبية بعيدة عن املتلقي وهمومه أو حتى اهتامماته 
اليومية. فتقرأ مصطلحات ومفردات بعيدة عن العربية 
املقروءة او املفهومة لذا تجد تلك املنتجات بعيدة عن 
القارئ االعتيادي بل بعيدة حتى عن املثقف املشغول 

مبشكلت وقضايا الناس.
عديدة.  تفسريات  لها  فهذه  االنتامء  يف  الضبابية  أما 
منها  يعاين  ظاهرة  عليه  والحرص  للوطن  فاالنتامء 
شؤون  عن  املسؤولون  السياسيون  واولهم  الكثريين 

البلد.
النظام  برتسيخ  معني  املثقف  أو  الروايئ  هل   •
بعد عقود  بها،  نحلم  التي  الصورة  الدميقراطي بوصفه 
من  الكثري  راح ضحيتها  التي  البغيضة  الدكتاتورية  من 

املثقفني؟
انتظرناه  الذي  الحلم  عن  بعيدة  اليوم  دميقراطية 
بعلب  امريكا  صدرتها  التي  اليوم  دميقراطية  طويل.. 
سوليفان بضاعة منتهية الصلحية.. دميقراطية استغلها 
عن  البعد  كل  بعيدة  مآرب  لتحقيق  مطية  البعض 
فيها  يخططون  وكرمية  حرة  حياة  يف  وحلمهم  الناس 
للدراسة  يسافرون  اوالدهم،  ومستقبل  ملستقبلهم 
من  خوف  دون  ومن  عراقيل  دون  من  السياحة  أو 
اليوم  دميقراطية  اليوم.  له  يتعرضون  الذي  االبتزاز 
مطية خدمت وزراء وبرملانيني استغلوا املناصب ليبنوا 
اغتنت  التي  البلدان  غري  تخدم  مل  ومشاريع  قصور 
واقتصاده.  العراق  حساب  عىل  اقتصادها  وتحسن 
فمهمة املثقف االن او االعلمي او االديب، فضح تلك 
التي هي  بالدميقراطية  والتثقيف  املزيفة.  الدميقراطية 
حكم الشعب لخدمة الشعب والنهوض بالبلد اقتصاديا 

واجتامعيا واعامريا.
 

ونحن  سيام  الكتابة  جذوة  فيك  تشعل  الطقوس  اي   •
نعيش قلق القادم من الحياة؟

يل  طقوس  وال  خطط  ال  اجابايت،  سطور  بني  قلت  رمبا 
الحياة  من  مشهد  او  خرب،  يستفزين  احيانا  الكتابة.  يف 
ألكتب  لندن  يف  هناك  او  بغداد  يف  هنا  سواء  اليومية 
ذكرته  الذي  فالقلق  مقال،  أو  قصة  املكتوب  فيأيت 
عمود  ألكتب  يوميا  العراق  يف  يجري  ما  اتابع  جعلني 
يف الصباح الجديد بعنوان عىل )رصيف الوطن(، سواء 
ألعيش  هناك  من  او  فعليا  الحالة  ألعيش  هنا  كنت 
ألواصل  موضوع  يأخذين  احيانا   مضاعفا.  القلق 
يف  رواية.  االخر  ليكون يف  لسنوات،  أو  لشهور  الكتابة 
الطفولة  زمن  من  قدمية  ذكرى  أرقتني  االمايس  احدى 
نص  كتبت  املرات  احدى  ويف  قصرية.  قصة  فأمطرتها 
فيها،  اعمل  كنت  مؤسسة  ملوقع  اإلنجليزية  باللغة 
اقارن بني بغداد ولندن وكيف ان كلهام يقطعهام نهر، 
وكلهام موطن ألقوام وجنسيات عديدة. وكيف كانت 
اثر  عىل  ذلك  كل  الحالية.  بريطانيا  اوكسفورد  بغداد 

سؤال لسيدة عن بغداد.

• من خلل زيارتك االخرية لبغداد كيف وجدت معرض 
العراق الدويل للكتاب؟

املعرض  موعد  مع  للوطن  زياريت  بتوافق  جدا  سعدت 
ازور  مرة  اول  هذه  فكانت  بغداد،  يف  للكتاب  الدويل 
معرض كهذا يف بغداد.. وسعدت اكرث ان يكون لروايتي 
املعرض.  هذا  يف  بسيط  ولو  حضور  املعري(  )ليايل 
توقيت  الشأن.  لذوي  تصل  لعلها  لدي ملحظات  لكن 
بشكل  هم  الذين  الطلبة  امتحانات  مع  تزامن  العرض 
واكرث  كهذه،  لفعالية  األّول  الجمهور  يشكلون  عام 
املتحمسني ملتابعة املعرض واالهتامم بالكتاب. مع ذلك 

كان الحضور البأس به.
التي  الخدمات  بتوفري  االهتامم  عدم  الثانية،  امللحظة 
والنظيفة  املريحة  الحاممات  توفر  مثل  الزوار،  تريح 
كام هو الحال يف املوالت ومراكز التسوق التي تكاثرت 

يف بغداد.

سعد الحسني

مل يشهد التعليم يف العراق نكوصا و تداعيا يوما ما كالذي عليه الحال يف الوقت 
الحارض رغم بعض املحاوالت الخجولة للنهوض به وأنقاذ ما ميكن انقاذه وليس 
الذي اصابه ويصيبه.  الذي يحتاج اىل معجزة  ألجل وقف األنهيار  ألصلحه 
طبخة  ايجاد  صدد  يف  لسنا  االن  التعليم  لواقع  أستعراضنا  خلل  من  ونحن 
سحرية للنهوض بهذا الواقع  ألنها يقيناً ستكون حربا عىل ورق بقدر ما نحن 

بصدد معرفة األسباب املؤدية اىل التدهور عىل كافة األصعدة الرتبوية.

بدءاً يعد التعليم يف العراق يف مجمله عملية واحدة غري قابلة للتجزئة سواء يف مكوناتها 
او يف أسباب وجودها سواء كانت عىل صعيد الروضة اواألبتدائية او عىل صعيد الدراسات 
العليا. ولعل أبرز ما حدث بعد 2003  عام األحتلل األمرييك للعراق هو التغيري الشامل 
الذي أصاب جميع مرافق الدولة العراقية ومن ضمنها التعليم الذي اصبح ساحة مفتوحة 
لكثري من التجارب غري  املدروسة التي قام بها أناس ال ميلكون تخصصا كافياً يؤهلهم ليعيدوا 
تشكيلة وصياغة النظام الرتبوي. فعىل صعيد التعليم الجامعي مثل تم تبني نظام املقررات 
بأعتباره نظاماً مقرا يف دول العامل وهو برمته أفضل من النظام السنوي أو نظام الكورسات 
فتقرر أستبدال النظام الجامعي الرتبوي  بالكامل دون مراعاة ما قد يسببه هذا التغيري 

املفاجيء من تشويش وفوىض ولخبطة مل تكن يف الحسبان.
ال ريب ان نظام املقررات  معمول به يف العديد من البلدان األوربية التي أستعرنا منها هذه 
التجربة  لكن األنتقال املفاجيء اليه كان يفرتض ان يتم بشكل تدريجي ويطبق عىل كليات 
منتخبة ثم يتم تعميم التجربة شيئا فشيئا لحني النخلص من األنظمة التعليمية السابقة. 
وهذا يستغرق عددا من السنني وهو ما قامت به أغلب الجامعات األوروبية العريقة يف 
بلدانها. واملفارقة أن الكليات واملعاهد واملؤسسات الرتبوية التي ما ان أخذت تطبق هذا 
النظام أمتثاال لتعليامت وزراة التعليم العايل حتى ترك الوزير منصبه فتلشت تجربته معه 
ليأيت وزير أخر ويقرر الغاء النظام السابق ويعيد األمور اىل ما كانت عليه تاركاً اصحاب 
املصلحة )stakeholders(  من أساتذة وكليات ومعاهد يتخبطون يف الفوىض التي ترتكها 
مثل هذه القرارات املترسعة والتغيريات التي تليها مام خلق فراغا وتشويشا بسبب فعالية 
ثلثة أنظمة تعمل يف ان واحد : نظام الكورسات ونظام املقررات والنظام السنوي. فكان 
من األجدى ان يتم التغيري ضمن أسرتاتيجية شاملة ال تخضع اىل اي تغيري وزاري وأن يخضع 
تطبيق التجربة أساساً يف استبدال املقررات الدراسية اىل ضوابط هيئة رأي متخصصة ثم 
يتم التغيري التدريجي الذي ان نجح يتم تعميمه وان فشل فيمكن تليف اسبابه املحدودة 

ومعالجة ذلك بيرس وسهولة
من جانب اخر شهدت املؤسسات التعليمية دخول مناهج جديدة رمبا يك تواكب مفاهيم 
العوملة وسبل التواصل األجتامعي وهذا ليس خللً لكن الخلل هو يف فرض دروس مثل 
حقوق األنسان والدميوقراطية وهي مقررات مستجلبة حديثة تفتقر اىل مقومات وجودها 
وأقرارها فيام يتعلق مبن يقوم بتدريسها وتطابقها مع املفاهيم السائدة يف املجتمع العراقي 
فاصبحت يف الواقع بعد مدة من الزمن عبئا اخر يشبه عبء درس الثقافة القومية واملجتمع 
العريب يف السابق وكلهام ميثل تأطرياً لدمياغوجية سياسية محددة. وهكذا اصبحت هذه 
الدروس املضافة عبئا أخر يتحمله الطالب من أجل اكامل الوحدات التدريسية املطلوبة 
اصاب  الذي  للضعف  ونتيجة  مهمة  وتنظيمية  ترشيعية  مفاهيم  غياب  ولدى  للتخرج. 
املؤسسة التعليمية الرسمية برزت حركة ناشطة يف  استثامر رؤؤس اموال خاصة طائلة  يف 
انشاء التعليم األهيل الذي هو أمر مألوف يف العدديد من البلدان التي تزخر بالجامعات 
والكليات العريقة. لكن يف العراق أألمر مختلف اذ بلغ عدد الكليات األهلية رقام كبريا  
وأصبحت مثل هذه الكليات األهلية مجرد أكشاك تعليمية تخلو لدى أغلبها من النظم 
والتقاليد الجامعية لكن األقبال عليها شجع املستثمرين عىل التوسع بها وجعلها عملية 
مربحة جدا. يقينا انا ال أعمم هذا الكلم عىل جميع الكليات األهلية التي يفكر القليل 
منها تحديدا باألرتقاء بالعملية التعليمية من خلل صفوة األساتذة املتقاعدين من الكليات 

الرسمية.
املسألة األكرث خطورة يف تداعيات التعليم تنصب أيضا عىل املخرجات أذ بدئنا نلمس عدم 
أمتلك الخريجني من  الطلبة أية مؤهلت علمية تؤهلهم للتوظيف الذي أصبح هو األخر 
حلام يداعب مخيلة األعداد الهائلة من الخريجني. أنها أذن دورة لولبية تسحب معها حتى 
الذي  املستقبل  والخوف من  والبطالة  والعوز  الحاجة  املستويات رمبا بسبب  الجيد من 
يرضب بقوة يف نسيج املجتمع العراقي دون أن يلقى أذنا صاغية من قبل  الحكومة  يف تهيأة 
منافذ من اجل الحد من البطالة وتشغيل الشباب وأيجاد فرص عمل واسعة يف قطاعات 
الدولة املختلفة. هذا الدور الذي كان يف السابق يضطلع به مجلس الخدمة ووزارة التخطيط 

وغريها من املؤسسات املعنية.
اليشء املؤمل األخر هو عدم وجود ثوابت رصينة ميكن األستناد اليها لبناء مؤسسة تعليمية 
قوية. وال غرو من القول ان مفاهيم التعليم قد تغريت يف كل أنحاء العامل وهذا التغيري 
جاء تلبية للثورة الرقمية التي أستعدت لها دول العامل املتقدم فأخذت تغري من مناهجها 
ومقرراتها وطرق تدريسها بصورة تدريجية وهادئة ووفرت له املؤسسات التعليمية يف تلك 
الدول املتقدمة كل سبل التحول وخصصت له املوارد اللزمة. ورمبا عجل هذا األمر أنتشار 
جائحة كورونا التي ساهمت يف توظيف العديد من القدرات الخلقة ألجل أيجاد بدائل 
للتواجد الفعيل يف قاعة الدرس علام ان الجائحة االن اصبحت تتلىش ورمبا  قد يفرض 
هذا التليش عودة اىل قاعة الدرس. فام ينطبق مثل عىل الغاء وظيفة مهندس الطريان 
واألكتفاء بالطيار ومساعده ورمبا سيأيت اليوم حني يتم األستغناء حتى عن ذلك مع دخول 
التقنيات الحديثة التي قدمتها رشكات عملقة مثل تسل )TESLA( فانه ينطبق أيضا عىل 
التعليم أذ أصبحت الكثري من الهياكل والنظم التعليمية متهرئة وغري ذات فائدة وتوجب 
أستبدالها وتغيريها ببنى تحتية تواكب متطلبات العرص. لكن يف العراق لألسف ال تزال 
العملية الرتبوية تخضع اىل نفس املعايري القدمية مضافا اليها حلقة الفساد الكبرية مع تسلل 
الكثري من األميني يف مفاصل الدولة بعد ان زوروا شهادات او حصلوا عليها من جهات غري 
رصينة او غري معرتف بها. وما ترسب أسئلة الثالث املتوسط هذا العام اال مثاال بسيطا عىل 
حجم الفساد املوجود يف كل حلقات التعليم ناهيك عن حجم األموال املرصوفة من أجل 
التدريس الخصويص او أنتشار مدارس “ التميز” يف كل أزقة املدن وهي يف أغلبها ال ترقى 

اىل ما كان عليه التعليم يف العراق سابقاً.
ولو توقف األمر عند هذا الحد رمبا بقي لدينا امل يف األصلح مستقبلً لكن برز لدينا ومنذ 
العام 2003 عامل اخر هو عامل التجهيل املنظم الذي اصبحت متارسه علنا بعض املؤسسات 
او  املدارس والكليات  الجنسني يف  تزايد مستمر سواء عىل صعيد محاولة فصل  وهو يف 
أقحام بعض السلوكيات الدينية عىل العملية الرتبوية التي ينبغي ان تبقى بعيدة عن ذلك. 
فالعلم للجميع ) رحم الله املريب كامل الدباغ صاحب برنامج العلم للجميع ذائع الصيت 
يف املايض(. وما يزيد من امل األكادميي هو حني يطالع كل  يوم  خرب خروج املؤسسات 
التعليمية و الجامعات العراقية من التصنيف العاملي الفلين او انها جاءت باملراكز الخرية 
الذي يسأل فيه احد  الحد  او جيبويت مثل. وال عجب ان تصل األمية اىل  الصومال  بعد 
األساتذة طلبته “ طبعاً تعرفون من هو طه حسني” حتى ينربي له احد الطلبة فيجيبه دومنا 
خجل او وجل “ أعتقد انه مطرب غنايئ”. هذا برأيي هو مقياس غري دقيق وعشوايئ لكنه 
يعطي مؤرشا عام وصل اليه التعليم يف العراق وأذا كان البد من ان نواجه الغد فأن غدا 

لناظره لقريب، وقريب جدا.
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إبتسام يوسف الطاهر

الكتابة هي الحياةالكتابة هي الحياة
سواء في المهجر أو في الوطنسواء في المهجر أو في الوطن

فرض المقررات الهجينة
تأطير ديماغوجيتأطير ديماغوجي

لسياسات مستهدفةلسياسات مستهدفة

حاورها: فهد الصكر

عندما غادرت ملذ طفولتها ومتسع أحلمها ودفء أرستها، مكان أبجديتها األوىل والبيت الذي 
أحتضن طفولتها، وألف ضحكاتها الربيئة، وذكرياتها التي دّونت بعًضا منها يف دفرت مذكراتها 
النامئة تحت وسادتها. هنا حيث بدأ رصاعها مع الذات، وسكون تلك اللحظة التي تسمرت فيها 

قدماها وهي تخطو خطواتها االوىل نحو املجهول. 

ملف التعليم

4 July 2022  4 تموز/ يوليو
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يف الواقع، من الصعب تخّيل الرفيق فلدميري خاضًعا 
بسهولة،  طرقه  حياته،  طوال  مّيز  فقد  لعاطفته. 
تتعارض  عندما  أصدقائه،  أقرب  مع  حتى  وافرتق 

آراؤهم السياسية مع آرائه الخاصة.
هذا  فيها  أظهر  التي  القليلة  الحاالت  من  واحدة 
السيايس النشط، علًنا ضعًفا، حدثت يف الثاين عرش 
من ترشين األّول/ أكتوبر 1920، وهو اليوم الذي 
الطويلة  حياته  رفيقة  أرماند،  إينيسا  فيه  ُدفنت 

وصديقته الشخصية.
تلك  كوالنتاي،  ألكسندرا  الثورية  الناشطة  تتذكر 

اللحظات الحزينة، فتقول:
بالكاد ميكن  النعش، كان فلدميري  نتبع  كنا  “بينام 
التعرف عليه. كان مييش وعيناه مغمضتان، وبالكاد 

يقف عىل قدميه”.
كانت  هذا،  التشييع  يوم  من  أسابيع  عدة  قبل 
الكولريا،  مرض  بسبب  فجأة  توفيت  قد  إينيسا 
)بلدة  نالتشيك  مدينة  يف  مهمة  يف  كانت  عندما 
تبعد 850 كيلومرتًا جنوب موسكو(، وكانت مبثابة 

رضبة قاسية للرفيق فلدميري.
كتبت زوجته كروبسكايا قائلة: 

“أخىش أن يؤدي موت إينيسا إىل دخول فولوديا 
يبيك  كان  لقد  عميق.  حزن  حالة  يف  )فلدميري( 

بحرقة، ويطيل تأمل األفق عىل بعد أميال”.
وهي  باريس،  إىل  أرماند  إينيسا  قصة  وتعود 
اشرتاكية فرنسية املولد، وجدت نفسها يف موسكو 

وهي يف سن الخامسة عرشة، بعد وفاة والدها. 
فنشأت يف روسيا وتربت عىل يد جّدتها وخالتها، 
قد  إينيسا  كانت  والثلثني،  الخامسة  وبحلول سن 
أرماند،  فلدميري  الثاين  زوجها  كان  مرتني.  تزوجت 

هو الذي نقل إليها ـ عدوى ـ اآلراء الثورية.
العمل  حزب  إىل  إينيسا  انضمت   ،1904 العام  يف 
دورها  وبسبب  الرويس،  الدميقراطي  االشرتايك 
روسيا،  شامل  إىل  نُفيت   ،1905 ثورة  يف  املتميز 
لكّنها متكنت من الفرار إىل سويرسا يف العام 1908.

وعندما تويف زوجها الثاين بسبب مرض السل، وجدت 
ووحيدة،  البال  مشتتة  أطفال،  لخمسة  أًما  نفسها 
يف  واملشاركة  النضال  يف  استمرت  ذلك،  مع  لكّنها 
الحركة الثورية، وحافظت عىل اتصاالت وثيقة مع 
األدب  وترجمت  اآلخرين،  الفرنسيني  االشرتاكيني 

الثوري، وأكملت درجة علمية يف االقتصاد. 
لقد تحدث الرفاق البلشفة بحرارة عن أرماند.
تتذكرها الناشطة الثورية لودميل ستال فتقول: 

اهتاممها  الراحة، وصّبت  بإهاملها وسائل  “ُعرفت 
آخر  لتقاسم  مستعدة  وكانت  الرفاق،  عىل  كله 

قطعة خبز معهم”.
لقد سلط العديد من املعارصين الضوء عىل حب 
إينيس للحياة والسعادة التي كانت تأمل بتحقيقها، 
فضلً عن جاملها الطبيعي وسحرها وحلوة روحها.
مصريي  لقاء  أّول  وكان  معبودها!  التقت  حتى 
العام  يف  حدث  قد  وفلدميري  إينيسا  بني  وحاسم 
1909. يف الواقع، وقبل ذلك، كان األثنان يعيشان 
أغلب  وكان  عّدة.  لسنوات  باريس  يف  ويعملن 
الحظ  قد  واألصدقاء  الرفاق  من  بهام  املحيطني 
من  أكرب  يشء  إىل  وتطورت  منت  قد  علقتهام  أن 
الصداقة. وعىل هذا الصعيد، أتذكر ما قاله أو كتبه 

االشرتايك الفرنيس تشارلز رابوبورت: 
عن  املنغولية  عينيه  يرفع  أن  فلدميري  يستطع  “مل 

هذه الفرنسية الصغرية”. 
ويف رسائله إليها، كان فلدميري يخاطبها بـ “صديقتي 
وولعه  عنايته  واضحة  بطريقة  وأظهر  العزيزة”، 

الفائقني بها.
بعد سنوات عّدة، كتبت إينيسا إىل فلدميري يف العام 

1913 قائلة:
مرتبطًا  تقريًبا  باريس  يف  هنا  كله  نشاطي  “كان 

بأفكاري عنك بألف موضوع”.
متاًما  مغرمة  كانت  إينيسا  أن  الرسالة  وتوضح 

برفيقها ومعلمها، إذ تقول: 
“أحببت كثريًا أن ال أستمع إليك فحسب، بل أنظر 

إليك وأنت تتحدث أيًضا. أوالً، يصبح وجهك مفعاًم 
كان  ثانًيا،  الثورة؛  عن  تتحدث  عندما  بالحيوية 
مريًحا  اللحظات  هذه  مثل  يف  خلسة  إليك  النظر 

للغاية، ألنك مل تلحظ نظرايت...”.
لكن ما كان دور ناديجدا )زوجة فلدميري( يف هذا 

كله؟
التقى فيه فلدميري  الذي  الوقت  الواقع، بحلول  يف 
ناديجدا  من  زواجه  عىل  مىض  قد  كان  بإينيسا، 
كونها  عىل  وعلوة  عام.   11 من  أكرث  كروبسكايا 
ثورية صارمة ومساعدة فلدميري املوثوق بها، كانت 
من  الرغم  وعىل  أيًضا.  مخلصة  زوجة  ناديجدا 
التنافس الفطري عىل عاطفة فلدميري، فقد متكنت 

املرأتان من عقد صداقة وطيدة بينهام.
كتبت ناديجدا ذات مرّة: 

تأيت  مرة  كل  يف  ومتعة  راحة  أكرث  األمر  “سيكون 
فيها إينيسا إلينا”. 

ومن جانبها، قالت األخرية عن ناديجدا:
دفًئا  تشع  إنّها  األول.  لقائنا  منذ  أحببتها  “لقد 

وحنانًا ال ميكن أن يخطئه القلب”.
سرية  كتاب  مؤلف  دانيلكني،  ليف  ويلحظ 
يوجد  ال  أنّه  مؤخًرا،  نرُش  الذي  الذاتية  فلدميري 
دليل موثق عىل وجود علقة عاطفية بني فلدميري 
بني   يرتدد  وقال  وقيل  تخمني  مجرد  أنّه  وإينيسا؛ 
األصدقاء والرفاق املحيطني بهام. ويعتقد أن علقة 

املفهوم  اتبعت  رمبا  وناديجدا  إينيسا  مع  فلدميري 
نيكوالي  اقرتحه  الذي  الجديد  االشرتايك  األخلقي 

تشرينيشفسيك يف روايته ما العمل الذي يقول: 
“بشكل أسايس، كل يشء مسموح به طاملا أنه قائم 

عىل االحرتام املتبادل”.
لكن من يصدق تشرينيشفسيك؟! فالناس، مبا فيهم 

الرفاق، ميالون بالفطرة إىل التشويق.

إينيسا أرماند التي ألهمت الرفيق فالديمير

قطعة حلوى فرنسية للثورة
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ألدا مرييني 
ALDA MERINI

لقد عرفت أريحا،
أنا أيضا كان لدي فلسطيني،

جدران املصح
كانت أسوار أريحا

فقد عمدنا جميًعا يف بركة من املياه امللوثة.
كنا يهود هناك،

وكان الفريسيون يف األعايل
وكان هناك املسيح أيًضا!

مرتبك يف الحشد:
مجنون يرصخ يف الجنة
وضع حّبه كلّه يف الله.

كلنا قطيٌع من الزاهدين
وبني الحني واآلخر يصطادنا الظلم

مثل طيور يف شبكة.
ُغسلنا وُدفنا طازجني،

تفوح منا رائحة البخور.
وبعد ذلك، عندما أحببنا،

صعقونا بالصدمات كهربائية
ألننا مجانني وال يحق لنا ُحّب أحد.

وذات يوم، من داخل الحفرة
استيقظت عىل حّب املسيح،

وكانت يل قيامتي أيًضا،
لكني مل أصعد إىل الجنة!

بل نزلت إىل الجحيم،
حيث أسوار أريحا القدمية.

من كتاب “ال تريا سانتا” 1984

ـ 2009(.  )ميلنو 1931   Alda Merini ألدا مرييني 
وإعجاب  اهتامم  عىل  حازت  إيطالية.  وشاعرة  كاتبة 
جورجيو  امثال  من  اآلخرين،  اإليطاليني  الكتاب 
باولو  وبيري  كواسيمودو،  وسلفاتوري  مانجانييل، 
باسوليني. ُوصف أسلوبها بالتكثيف العاطفي والصويف، 
وقد تأثر به رايرن ماريا ريلكه. تتعلق بعض قصائدها 
مشفى  يف  قضتها  التي  بالفرتة  دراماتيكية  األكرث 
الصحة العقلية )1964 ـ 1970(. يعد عملها “الحقيقة 

األخرى.. يوميات مختلفة” أّول عمل نرثي لها مكتوب عىل شكل يوميات،  
لكنه ال يفتقر للبعد الغنايئ الذي مييزها. رشحتها األكادميية الفرنسية يف العام 

1996 لجائزة نوبل األدب. 

من الشعر اإليطالي

إينيسا أرماند، ابنة ممثل كوميدي وعازفة بيانو فرنسيني، ولدت 
العام 1874. تويف  الثامن من حزيران/ مايو من  باريس يف  يف 
والدها عندما كانت يف الخامسة من عمرها فقط، وربتها خالتها 

التي كانت تعيش يف موسكو.
أي  من  أكرث  واسعة  بثقافة  وتتمتع  للموسيقى  عاشقة  كانت 
امرأة أخرى يف دائرة املقربني من لينني )عىل األقل حتى دخلت 
باالبانوف،  ألنجيليكا  وفًقا  الدائرة(.  تلك  كولونتاي  ألكساندرا 
كانت إينيسا ولينني عشاًقا: “أحب لينني إينيسا. مل يكن هناك 
كان  يشء.  بكل  كروبسكايا  أخرب  لينني  ألن  أخلقي،  غري  يشء 
تلك  منحه  كروبسكايا  تستطع  ومل  بشدة،  املوسيقى  يحب 
وكان  بشكل جميل  بيتهوفن  مقطوعات  إينيسا  عزفت  املتعة. 

لينني يهيم بتلك املقطوعات”. 
هذه القصة مدعومة بشهادة ألكسندرا كولونتاي. 

كانت ثلثة أعوام قد انقضت عىل نرش روايتي 
كتابة  إىل  بالحاجة  أشعر  مل  القمر”،  “سيدات 
رواية جديدة، مل تأتني تلك الرغبة الجارفة يف 
دوما  الكتابة  تكن  مل  إيلَّ  وبالنسبة  أكتب،  أْن 
إال حاجة ورغبة، ال مترينا وال ظهورا وال تطلعا 
أي  يجدون  الذين  من  لسُت  آخر.  يشء  ألي 
جديدك؟”  هو  “ما  سؤال:  عىل  الرد  يف  حرج 

بـ: “ال يشء”.
بعض  تخيلت  األفكار،  بعض  يل  خطرت 
الحبكات، وكتبت مقطعني أو ثلثة، لكن مامل 
تنادين الرواية بأعىل صوت فلن أذهب إليها. ثم 
وصلتني دعوة ملهرجان أديب، فلبَّيُتها، ألكتشف 
لَت  إين أصبحُت سجينة غرفتي يف الفندق، أُجِّ
قراءيت أو أُلغيت، مل أتبنيَّ األمر متاما، ومل يُسمح 
يل – بلطف بالغ- بالجلوس مع باقي الكُتَّاب يف 
صالة االستقبال، ألين امرأة، ويخىش املنظِّمون 
بتشجيع  فُيتَّهمون  الصحافة  صورنا  تلتقط  أن 
االختلط! كان العشاء مسموحا لحسن الحظ، 
فلحقُت أحد املنظِّمني وهو ميأل صحنه وقلت 
ألحرض  ومحارضايت  طفيلَّ  تركُت  “لقد  له: 
أمتنى  كنت  “والله  قائل:  فضحك  املهرجان”، 

لكن املسموح للحريم فقط اليوم العارش”. 
فكرت يف نهاية قصة “النمور يف اليوم العارش” 
االنفرادي هذا  بأن حبيس  تامر، وقلت  لزكريا 
حتى  حال  أية  عىل  أعيش  ولن  كابوس  مجرد 
غرفة  يف  تفعل  ماذا  ولكن  العارش،  اليوم 
الوحيد  الكتاب  قراءة  انتهيت من  إذا  منعزلة 
بحقيبتك وأنت تكره التلفزيون؟ إذا كنت كاتبا 
ورمبا  أفكاري  ترتيب  سأعيد  قلت:  فستكتب. 

أكتب مقطعا ما، ولكني حني بدأت الكتابة مل 
التي  بالحبكات  أكتب كلمة واحدة لها علقة 

تخيلتها عىل مدار السنوات الثلث املاضية.
وجدتني فجأة أكتب عن يشء مل يخطر يل عىل 
بال، عن قصة سيدة ماتت منذ عرش سنوات، 
إنني  أدرك  ومل  طفولتي،  يف  عرفُتها  كنُت 
كلاميت،  يف  رأيُتها  حتى  الحد  هذا  إىل  أحببتها 
عدة  أيام  كانت  العارشة  للصفحة  وصلُت  ملا 
ولكني  االنفرادي،  الحبس  يف  وأنا  مَضت  قد 
كليا مع شخصيايت،  أعيش  بها، كنت  أشعر  مل 

وأبيك بصوت مرتفع حزنا عىل موت السيدة.
حني رجعُت إىل مسقط كانت حمى االستغراق 
يف الكتابة قد خفتت، فتفرغت للقيام ببعض 
األبحاث حول الخلفية التاريخية التي عاشت 
باستقصاءات  ثم  الرئيسة،  شخصيتي  فيها 
املتخيلة  األخرى  الشخصيات  تخص  عدة 
توقفُت  واليأس،  اإلحباط  عرفُت  تام،  بشكل 
ولكني  رواية،  ستكون  بأنها  اإلميان  عن  مرارا 
ن  ألدوِّ الليل  منتصف  بعد  أستيقظ  ظللُت 
فكرة صغرية حطَّت عيلَّ بني النوم واليقظة، أو 

تفصيل ما حلمُت به.

من  مصنوع  العامل  أن  أؤمن  اللغة،  أحب  أنا 
بتمهل،  أتذوقها  جملة  أكتب  وحني  الكلامت، 
الكتابة هبة،  فإذا مل يعجبني طعمها أحذفها. 
كام  هجرها  بوسعي  ليس  ولكن  شاقة،  هبة 
ال ميكنني أن أتخيل عن طفيّل لكْون األمومة 
شاقة. حني تبدأ الشخصيات يف روايتي بالقيام 
مبا مل أخطط له أعرف أنني أكتب رواية فعل، 
إذا مل أشعر أن بالحرية فلن أكتب كلمة، وعىل 
تكون  أن  يف  كذلك  حرة  تكون  أن  شخصيايت 

نفسها.
أن  أعرف  الرواية،  اكتملت  بعد ثلث سنوات 
أشعر  أين  غري  ناقصة،  نهائية  ملسات  هناك 
أال  األفضل  من  إنه  فكرت  تجاهها،  بالعجز 
العزلة  يف  بدأتُها  كيف  تذكرت  ثم  أنرشها، 

فقررت إنهاءها يف عزلة، اختيارية هذه املرة.
اكرتيُت كوخا خشبيا مظلل بأشجار جوز الهند 
قراءة  فأعيد  باكرا  أستيقظ  البحر،  عىل  ُمطّل 
يف  أذهب  الغروب  وقبل  وتحريرها،  الرواية 
جوالت طويلة مع نفيس عىل الشاطئ، مل أكلم 
أي مخلوق، ومل أنشغل بغري حيوات شخصيايت، 
ويف آخر يوم كنت وحيدة عىل طاولة العشاء 

مع جهازي حني اقرتب مني فنان عجوز وقال 
يل:” كنت وزوجتي نراقبك طوال هذه األيام، 
أنت الوحيدة التي بل رفيق هنا، هل تعملني 
“تعملني”  كلمة  وقع  بدا   ،“ الوقت؟  كل هذا 
بني  نفصل  العرب  نحن  مسامعي،  عىل  غريبا 
العمل والكتابة، اعتقدت بأين يف إجازة، يف عزلة 
حلمُت بها يف هذه القرية يف أقايص الهند، فهل 
أنا هنا للعمل يف نهاية املطاف؟! ضحك الفنان 
أستمتع  أم  فعل  أعمل  أنا  هل  أعرف  مل  حني 
كام يفعلون هم حني يسبحون. أهداين لوحة 
لزهور جميلة وخجلُت من إخباره بأن زوجته 
التي تقرتب من السبعني يف غاية الجاذبية، رمبا 
بل  روايتي  البطلة يف  وبني  بينها  أُماهي  كنُت 

وعي.
أريد  ولكني  اآلداب،  دار  “نارنجة” يف  ستنرش 
غلفا مميزا، كانت عمتي تحيك يل كيف كانت 
لتلعب  بنفسها  الدمى  تخيط  طفولتها  يف 
ورفيقاتها بها، سألتها إن كانت تستطيع خياطة 
دمية مبلبس تقليدية يل، ففعلت، حصلنا عىل 
لقطات كثرية للدمية بتصوير محرتف، فكانت 
إحداها هي غلف الرواية. أعرف أن الرواية ال 
تنتِه، عيلَّ فقط امتلك الشجاعة للتخيل عنها 

إىل النارش.
يف  باردة  مدينة  يف  كنت  أشهر  بضعة  بعد 
أن  قبل  لطفيّل  املحلة  الفطائر  أعد  بريطانيا 
يذهبا إىل املدرسة، فتحنا النت عىل تلفزيون 
جائزة  إعلن  حفل  إىل  لنستمع  عامن  سلطنة 
واآلداب،  والفنون  للثقافة  قابوس  السلطان 
ارفعي  ابنتي:  قالت  الرواية  مجال  جاء  حني 
واملقلة يف  فوقفت  نسمع جيداً،  املقلة حتى 
يدي وسمعنا اسم نارنجة ثم اسمي، قال ابني: 

ماما أنت فزت! فتعانقنا يف الغربة والثلج.
إىل  أستمع  أن  الغرابة  غاية  يف  أمرا  كان 
عمران  يصبح  وأن  روايتي،  حول  النقاشات 
مل  كأنها  حقيقية  شخصيات  ورسور  وكحل 
واختياراتها  حيواتها  تصبح  خيايل،  من  تنبثق 
محل النقاش والتحليل كأنها بيننا فعل، أخىش 
نا  أن تدخل بنت عامر علينا القاعة فجأة فتهشُّ
بعصاها قائلة: ملاذا تتحدثون عني؟ شعرُت أن 
سمية تنظر إيل بعتب بني الحضور وتسألني لَِم 
ملْ أخرت لها ُحبَّا أسعد ونهاية أفضل؟ أحسست 
أستطيع  ال  بأين  للجمهور  وقلت  باالرتباك 
علقة  ال  فقط،  الكتابة  عيلَّ  روايتي،  مناقشة 
يل بالنقاش، أنا أخىش شخصيايت بعدما انتهيُت 

منها.

جوخة الحاريث

في التجربة الروائية

نارنجة من شجرة  الحكايانارنجة من شجرة  الحكايا  

)*( كاتب وصحفي محرر يف وكالة 
راي نوفوستي يف مدينة بطرسبورغ 
عن  عّدة  كتب  ومؤلف  الروسية 
يف  واإلنسانية  العاطفية  الجوانب 

تاريخ روسيا الحديث.

أخترب الخطيئة كام لو كانت بداية الرفاهية

“طفاة النابالم” الصورة كشاهد حّي “طفاة النابالم” الصورة كشاهد حّي 
على بشاعة الحرب وويلالتهاعلى بشاعة الحرب وويلالتها

كانت الطفلة فان يت كيم فوك وعائلتها من سكان قرية ترونج بانج جنوب فيتنام. 
يف الثامن من شهر حزيران/ يونيو 1972، أسقطت طائرات أمريكية قنبلة نابامل عىل 
مجموعة  إىل  كيم  يت  فان  فانضمت  واالحتلل،  للهجوم  تعرضت  التي  بانج،  ترونج 
من املدنيني والجنود الفيتناميني الذين كانوا يفرون من معبد “كاو داي” إىل مواقع 
األمان يف الجبال. أعتقد طيار سلح الجو األمرييك خطأ بانّهم مجموعة من الجنود 
املعاديني وحّول مسار القنبلة باتّجاه القرية. أسفر التفجري عن مقتل اثنني من أبناء 
بحروق  فوك  كيم  أصيبت  اآلخرين.  القرويني  من  واثنني  فوك  كيم  يت  فان  عمومة 

شديدة ي منطقة الظهر، بعد أن احرتقت ملبسها بالكامل.
فوك وهي  كيم  فان يت  للطفلة  أوت”  “نيك  برس  أسوشيتد  أصبحت صورة مصور 
واملصورين  الفيتناميني  والجنود  اآلخرين  الفارين  القرويني  وسط  عارية  تركض 
الصحفيني، واحدة من أكرث الصور املؤملة لحرب فيتنام. ويف مقابلة أجريت بعد عدة 
سنوات، تذكرت فان يت أنّها كانت ترصخ Nóng quá.. nóng quá »حار جًدا، حار 

جًدا« يف الصورة. 
كان محررو صحيفة نيويورك تاميز يف البداية مرتددين يف نرش الصورة بسبب عري 
أُزيل منها  النهاية. وظهرت مقصوصة، بعد أن  الفتاة، لكنهم وافقوا عىل نرشها يف 
املصورون الصحفيون إىل اليمني، عىل الصفحة األوىل لصحيفة نيويورك تاميز يف اليوم 

التايل. 
حصل املصور “نيك أوت” الحًقا عىل جائزة بوليتزر التي مُتنح ألفضل صورة للصحافة 

العاملية لعام 1973.
بعد التقاط الصورة، نقلت فان يت كيم فوك واألطفال املصابني اآلخرين إىل مستشفى 
لن  رمبا  أنها  لدرجة  شديدة  كانت  حروقها  أن  أُكتشف  حيث  سايغون،  يف  بارسيك 
تنجو. وبعد إقامة يف املستشفى ملدة 14 شهًرا وإجراء 17 عملية جراحية، مبا يف ذلك 
عمليات زرع الجلد، متكنت فان يت من العودة إىل املنزل. الحًقا أُجريت لها بعض 
العمليات التجميلية عىل يد جراح التجميل الفنلندي آرين رينتاال. ثم خضعت لفرتة 
تأهيل يف مستشفى خاص يف أملانيا، ويف العام 1982، متكنت فان يت من التحرك بشكل 

طبيعي مرّة أخرى.
أسست فان يت كيم فوك فيام بعد مؤسسة كيم الدولية لتقديم املساعدة لألطفال 

من ضحايا الحروب.
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إنه مرسود ومنتظم ضمن ظاهرة، لها مقّوماتها 
تشحذ  التي  والفعالية  والسكون  الحركة  يف 
الذهن خلل املشاهدة املركزة،وإثارتها لكوامن 
الخاص  بالتاريخ  صلة  لها  املراقب،  وداخل 
متسع  محدود  مجال  الصورة  والعام.فمحتوى 
بلغياً من ظاهرة أوسع. لذا نجدها وفق هذا 
االستعادة  عىل  اإلنسان  لقدرة  محركة  التصّور 
دائرة  يف  مسّجل  هو  ملا  والتخّيل  والتمثل 
عىل  قادرة  لقطة  وفق  تبئريه  املايض.ومحاولة 
كعّينة  لتقدميه  ومركزه،  الواقع  حوايش  مللمة 
والتأويل.  والتمحيص  القراءة  ملستويات  قابلة 
فإذا كان الضّوء مثلً، وهو من وحدات الصورة 
استعادة  دليل  فأنه  وفرة،  أكرث  األساسية 
حضور  خلل  الذاكرة  مع  ومتاثله  املغّيب، 
الحال  بطبيعة  االستعادة  إن  بحت.  أخلقي 
هي سلوك أخلقي ناتج عن بنى فكرية، قصد 
فحيوية  مهمل.  مايض  هو  ملا  الحيوية  إعادة 
توحي  كثافة  من  متتلكه  ما  يف  يكمن  الصورة 
الفرد  بتاريخ  ترتبط  لكنها  منسية،  بحقائق 
الباهرة  أيقونتهم  تُشكّل  وبذلك  والجامعة. 
الصورة  ألن  والفخر.  االعتزاز  ملشاعر  املثرية 
ليست بنية متخّيلة، وإمنا تسجيل لحالة وقعت 
بالتاريخ.  ارتبطت  وبهذا   , واملكان  الزمان  يف 
التخييل  عن  الفوتوغرافية  الصورة  ابتعاد  إن 

التسجيل،  لبنية  خضوعها  يعني  الرصف، 
ذاتيته،  ميتلك  إبداعي  كعمل  اكتاملها  وبالتايل 
للّقطة  االختيار  تخص  التي  للمّوهبة  ويخضع 
تعالجه  الذي  االنرثوبولوجي  الُبعد  ودراسة 
التذكر،  والتأكد من مدى تأثريها عىل مستوى 
توزيع  تخص  جاملية  من  لها  يتوفر  ما  خلل 
وحداتها ضمن كادرها. صحيح أن املصّور وهو 
ميارس التصوير، يخضع للحرفة  يف إدارة جهازه 
، لكنه كمبدع  يخضع إىل دوافع ذاتية تعمل 
وتعميق  املشهد  تجسيد  جوانب  بلورت  عىل 
إىل  يخضع  أيضاً  أنه  غري  التبئري،  عرب  وحداته 
التعامل من منطلق إبداعه، أن يُحقق تجسيداً 
لداخله عرب تجسيده ملا هو خارجه. ويف جملة 
به من مهمة ذات وظائف متعددة،  يقوم  ما 
يرى  ما  مع  تعامله  يف  الذاتية  رؤاه  يكتسب 
التاريخي  باملنطق  فهو  لذا  ويعيش.  ويُشاهد 
املشهد،  من  ؛جزء  والنفيس  واألنرثوبولوجي 
منوذجه.  مكّونات  مع  أحاسيسه  متاّس  بسبب 
مُتسك  وظيفتها  منطلق  ومن  الصورة  إن 
برصي.  إغراء  من  فيها  ملا  البرصي  باملتلقي 
ولهذا البد أن تتّوفر فيها عنارص اإلثارة والشد 
الذي يخلقه االستثناء يف االختيار املؤثر لزاوية 
اللقطة. ونقصد به تبئري محتوى الصورة. فهي 
الحال تتشكّل من واقع ُمشاَهْد زائداً  بطبيعة 

مخيلة قادرة عىل تنظيم املرئيات خلل توزيع 
وحدات الصورة األساسية، مضاف إليها تأسيس 
آخر للذاكرة، التي تتوقع أو تحتمل خلق حراك 
وطبيعة  بالزمن  مرهونة  كثرية  احتامالت  فيه 
من يستعيد وجود ما يتوفر يف مشهد الصورة. 
أي الرايئ للصورة ضمن زمان ومكان يبتعد عن 
زمان ومكان مشهد الصورة أصلً. وبهذا تذهب 
الصورة بحراك املتلقي البرصي باتجاه استعامل 
مخيلته يف تذكّر وبناء أشكال هذه االحتامالت 
للنشاط  محركة  كبينية  الصورة  تخلقها  التي 

الذهني لإلنسان.

تنوعات 
املعرفية  للبنية  تخضع  ذاتية،  سمة  التنّوع 
للمصّور، ألنها تتعلق بالرؤى، سواء يف االختيار 
أيضاً  يرتبط  وهذا  واملامرسة.  التعامل  أو 
كّونها  منطلق  من  واملّوهبة.فالصورة  بالذائقة 
املعريف  املصّور  ملكّون  تخضع  إبداعياً  عملً 
اإلبداعي  العمل  عامرة  بناء  عىل  وقدرته 
إمنا يخضع لجدلية وجوده وعلقته  هذا. فهو 
هي  استثنائية،  علقة  تشكّل  التي  بالحياة، 
استثنائية املبدع املطلقة. وهذا بطبيعة الحال 
كانت  سواء  الصورة  مكّونات  خلل  يتجّسد 
والعتمة(.  )الضّوء  امللّون  أو  واألبّيض  باألسود 

يبني  الفوتو  ففنان  للرؤية.  خاضعة  فهي 
عامرته الذهنية عرب تجاربه اليومية ومامرساته 
املتوالية التي تخلق تراكامً كمياً يؤدي إىل تراكم 
نوعي، متمثلً يف الصورة التي تحمل كل ظواهر 
الحياة.  حركة  مراقبة  يف  الذاتية  التجليات 
والِظل  بالضوء  ويُسجل  ويرى  يعيش  فاملصّور 
الكامرية  فبعني  اآلخرين.  مع  ويعيشه  يراه  ما 
وعلقاتها  وحيويتها  بحراكها  األشياء  يرى 
ليك  الحياة،  يُسجل حقائق  إمنا  فهو  املتشعبة. 
ال يسدل النسيان ستارته  عليها. فالزمن جاري 
واملكان تجري عليه تغريات عفوية ومقصودة 
تصل حد املحو، فقط الصورة من يحتفظ بواقع 
الزمان واملكان مهام ابتعدا أو اقرتبا. من هذا 
)صفاء  الشاعر  ـ  الفنان  صورة  نرى  املنطلق 
ذياب(، تعمل عىل استعارة وظائف وجامليات 
الصورة،  وجامليات  وظائف  باتجاه  الشعر 
الشعرية  لصورته.  واضحة  شعرية  خالقاً 
تتخلل العلقات الداخلية بني حيوات الصورة. 
فاألشياء كل األشياء التي تكّون الوجود تضمر 
شعرية ذاتية، واملبدع وحده من يعكس هذه 
يبلوره  ما  ميزج يف صورته  و)صفاء(  الشعرية. 
الشعر والفن املريئ والنظر خلل عني اآللة. فهو 
ال ينظر إليها عىل أنها وسيلة خاضعة للستعامل 
اآليل فحسب، بل منشطة للذهن البرشي، ألنها 

متتلك عني ذات مستويات من الحساسية، فهي 
واستعاملها  اإلبداع،  مبفهوم  عاقلة  وآلة  جهاز 
يخضع للبنية الذهنية للمصّور. أي أنها قادرة 
وبالعكس. البرشي  الذهن  مع  التجاوب  عىل 
يف  مؤمنني  الفنان،  صورة  يف  نجده  ما  وهذا 
كّونه يتداخل يف اختيار اللقطة ؛ ما بني االختيار 
الشعري والبرصي يف نفس اللحظة التي يتعامل 
وبهذا  التصوير(.  )الشعر+  الفنني  كل  مع  بها 
اكتسب ثنائية االزدواج يف التعبري، يلّوح خلله 
وهي  الشعر(.  ـ  و)الصورة  الصورة(  ـ  )الشعر 
يستمد  بل  الشاعر،  للفنان  مربكة  ظاهرة غري 
أطراف وروحية كل الطرفني من نسغ بعضهام. 
صّوره،  يف  التنّوع  خاصية  ميارس  وهو  فالفنان 
فالصورة  املعرفية،  الفراغات  مللء  يسعى  إمنا 
طبقات  يف  وتراكم  زيادة  ومامرستها  معرفة، 
ملصّورات  مرافقة  سمة  فالتنّوع  لذا  املعرفة. 
ومتكّنه  رؤيته،  سعة  دليل  واختياراته  الفنان. 
بطاقته  املدعومة  الفنية  ملَكته  استعامل  من 
هو  التنّوع  هذا  يؤرش  الذي  إن  الشعرية. 
نوعاً  تصنيفها  يف  وجدنا  التي  املحاور  طبيعة 
من رفد املسعى وتأكيد حقيقته الفنية الذاتية 
كل  قراءة  مهمة  لنا  يُسّهل  مام  واملوضوعية. 
قدرتنا عىل  ترتيب  وفق  محّورها  صورة ضمن 
القراءة املنظمة والقابلة للتدرج والتّوسع لرؤانا 

لصورة  أو  عموماً،  الصورة  لفن  سواء  أيضاً، 
الفنان خاصة.فقراءة الصورة فعل يُفيد الرتاكم 

املعريف للقارئ البرصي.

سياحة يف املحاور
ال شك أن البورتريه فعل فني يحتاج إىل مهارة 
امتحان  إنه  اللقطة.  لزاوية  االختيار  يف  ودربة 
يشكل  ما  استيعاب  قّوة  عىل  ودليل  فني 
الحال  بطبيعة  وهذا  الفني.  البناء  مستلزمات 
بالعمل  يصعد  ما  أهم  عىل  التوفر  إىل  يحتاج 
تتذرع  التي  املوهبة  املوهبة.  وهي  الفني، 
ونعني  املرهف.  والحدس  الصاعدة  باملعرفة 
البورتريه  فن  ولعل  املعرفة.  أسس  تنّوع  بهام 
يتطلب فراسة نفسية وأنرثوبولوجية  يف تحليل 
تقاسيم الوجه، ودراسة طبيعته خلل التعمق 
يف  يُساهم  ما  أهم  عىل  والوقوف  أجزائه،  يف 
الصورة  أن  فيه.لذا نجد  املؤثرات  التقاط أهم 
تأثريات  طبيعة  من  الفنية  مقوماتها  تستعري 
الشكل، وبالتايل تعمل عىل رسم امللمح مبا هو 
خالق للتأثري االيجايب والسلبي. إذ ميكن اعتبار 
مجموع  دراسة  يف  الفراسة  فن  البورتريه  فن 
مجموعة  نتاج  هي  التي  الوجه  قسامت 
خلل  نحن  خفية.  ألفعال  خاضعة  انفعاالت 
النموذج يف الصورة نكون أمام تجسيد مرهف 
يقدم عّينة صورية لرشيحة إنسانية. فهي بذلك 
لرهافة  تخضع  رسدية  تفاصيلها.  بكل  رسدية 
الفنان(.إنها خلق  ـ  )املصّور  األول  الرايئ  حس 
مجمل  يف  إنساين  هو  ملا  توثيق  ثم  وتأصيل، 
تخلقها  التي  والتّوجع  املرسة  فيه  مبا  الوجود، 
حساسية الوجود وسط كّون مضطرب ومخاتل 
بسبب إصابته بخلل املنطق واالعتدال وانتفاء 
قدرته عىل خلق القّيم االجتامعية. كام سرنى يف 

ما هو متوفر من صّور:
يجلس  الشباب،  لسن  عابر  لرجل  لقطة 
العام،  وشكله  مبلبسه  سواء  أنيق  باسرتخاء. 
توفرت  اللقطة  الظاهرة.  الذاتية  بتفاصيله  أو 
طبيعة  فيها  تظهر  فقط  واضحة،  تلقائية  عىل 
حادثة  خاصية  وهي  الكامرية،  لعني  االلتفات 
هو  الصورة،  كادر  يف  املتحقق  لكن  الفن.  يف 
كل  جعل  إىل  الكامريا  عني  سعت  فقد  األهم، 
يشء يف الصورة يتمّيز بالتلقائية، لكنها تلقائية 
أيضاً تنطوي عىل بُعد نفيس. وهذا واضح من 
رسمت  التي  العتمة  وظلل  الضوء  تشكلت 
فقد  اطمئناناً.  أكرث  فبان  الوجه،  تقاسيم 
ساعدت االنارة املتوازنة يف وحداتها وتوزيعها 
أي  النموذج،  انفعاالت  تركز عىل  أن  وتدرجها 
كامريته  عني  ونظرات  املصّور  إزاء  فعله  ردة 
املربكة لوجوده. فقد بدا كام لو أنه ينظر بل 
نوع من  برز  التصوير، فقط  إزاء فعل  انفعال 
الوجه  توزعت عىل قسامت  الذي  الرضا  حالة 
دون تورية ضوئية أو ِظلية. فقط انفعال هادئ 
وتوفرها  الشخصية  بقوة  توحي  ملمح  رسم 
عىل حالة نفسية مستقرة. فاألناقة كل مهم يف 

بناء الشخصية. 

فنصه حائر ال يدري هل هو قصيدة عمودية حلمت انها 
قصيدة نرث، أم أنها قصيدة نرث استعارت بلغات قصيدة 
العمود باشرتاطاتها الحداثية التي يكتبها بها رافع بندر، 
وحال  مجبل،  واجود  رياض  ومسار  الساعدي  ورافع 
رافع بندر يف ذلك حال الرسامني االكادمييني الذين حني 
االكادميية  تقنياتهم  ينقلون  تجريدية،  لوحة  يرسمون 
بني  الكتابة  يف  االنتقال  حال  وهذا  التجريد،  اىل  معهم 
إعادة  يستوجب  الذي  النرث  وقصيدة  العمودي  الشعر 
يف  بندر  رافع  وينجح  مرة،  كل  الشعر  أدوات  تأهيل 
مزاوجة النمطني من الكتابة الشعرية، ولكن مع احتفاظ 
الشعري  النص  عنده  يتحول  فل  الفني،  بأفقه  منط  كل 

تشكل  ان  ميكن  له  محددة  معامل  ال  هجني  كائن  اىل 
اإلقليمية  املياه  فاختلط  للمتلقي،  املطلوب  التوقع  افق 
النرث  النرث مياثل قراءة قصيدة  العمودي بقصيدة  للشعر 
من قبل مناوئيها باألدوات البلغية للشعر القديم، وهو 
امر له سابقة يف الثقافة العربية حينام قرا العرب القرانن 
وهو اول نص تدويني يف الثقافة العربية برأي ادونيس، 
ان  الجاهيل.  الشفاهي  للشعر  البلغية  باألدوات  قراءه 
قصيدة  وبني  العمودي  الشعر  بني  الكتابة،  يف  االنتقال، 
أو  الشعر كل مرة،  أدوات  تأهيل  إعادة  النرث يستوجب 
القصيدة  كّتاب  االن  يحاوله  عام  مشرتك  اىل  الوصول 

العمودية املجددين يف العراق. 
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هنالك خطر يتهدد القصيدة من قبل السيايس واليومي 
والحديث والشعاري، لكن دخول السياسة، وحتى اليومي 
هيمنة  تحت  عليه  مسيطر  خافت،  بصوت  والحديث، 
صارمة من الرشوط، ال يغري الطبيعة الجاملية الشعرية 
للنص، فالشعر، بطبيعة الحال، متأثر بالقيم واملواضعات 
واالقتصادي  والسيايس  االجتامعي  من  واملرّحلة  الزاحفة 
اىل الثقايف، واخطرها عىل شعرية النص السيايس وصنوه 
يحاول  ما  كل  كبح  بندر من  رافع  وقد متكن  الشعاري، 

التأثري عىل شعرية النص:
“أقليات 

نحن الذين نقرا ونكتب
بيدنا )اليسار(” )أقليات، ص21(

“املدن
التي تتجمع فيها النفايات 

منشورات اباحية 
للفاسدين من حكامها...!” )نفايات، ص7(

3
بدال من  البحث عن رس تاريخي يشكل مرجعية اسلوبية، 
العربية كمرجعية، سواء  النصوص املرتجمة اىل  اتخاذ  او 
بناء  اجل  ومن  انكلوسكسونية،  او  فرانكفونية  كانت 
استقر  ما  وهو  القارئ(،  و)خربات  القراءة(،  )ذخرية 
يعود  ومزاياها،  واشرتاطاتها  والنص  النوعي  بالتكرار 
رافع بندر، يف أحيان كثرية، نصه وفق نظام من األبيات 
املرتابطة بالداللة، واملستقلة بالصياغة، فُيبنى النص من  
مقاطع يقوم أحياناً برتقيمها إذاناً بأستقللها ومن أهمها 

نص )آلهة سومرية، ص18(، ونص:
 )اقنعة املطاط(

 صديقي الناخب
الوجوه القبيحة

ال تسرتها
اقنعة املطاط

ونص:
)تعريف(

االبطال الحقيقيون
هم املدفونون هناك” )زمن األقنعة، ص13(

4
الصحف،  الرسام كوالجات يقتصها من  يلتقط  كام  متاماً 
الشاعر  )يقص(  )اللوحة(،  الجديد  وجودها  يف  ويلّصقها 
النص  يف  يلّصقها  احيانا،  هي  كام  نصوصاً  بندر  رافع 
الشعري عىل أمل ان تعيش وجوداً آخر بعد أن تتفاعل 

مع النص الجديد نص:
)املال... 

وطن يف الغربة
والفقر...

غربة يف الوطن( 
)الغرباء اليجيدون االجوبة الرسيعة(، ص27

...“ 
ملتصقان

ال يفصل بيننا
اال املوت
او خيط 

هو اوهن 
من خيط العنكبوت” )ملتصقان(، ص32

 5
نصهم  تفكك  من  النرث  قصيدة  شعراء  يعاين  ما  كثرياً 
لرتابط  وسيلة  اتخاذه  ألجل  بالرسد  فيتوسلون  الشعري 
فهو ال يستخدم  بندر  رافع  غنائيتها عند  النص وضعف 

الرسد إال يف أدىن مستوياته.

6
قصيدة النرث عند رافع بندر) قصيدة داللية( حيث تتقدم 
ناتج  ذلك  باعتبار  للنص  االخرى  املهامت  عىل  الداللة 
)البنية النصية( ككتلة فنية، لذلك ال تدور نصوصه يف ما 

يسميه حاتم صكر )فراغ داليل(.

االنتقال بالتقنيات والمحافظة على االنماط

دالالت الشعر بين شقوق النّصدالالت الشعر بين شقوق النّص

N
o

. 1
0

09ت�ضويرت�ضوير5
altareek althakafi

للبنية  تخضع  ذاتية،  سمة  التنّوع 
تتعلق  ها 

ّ
ألن للمصّور،  المعرفية 

أو  االختيار  في  سواء  بالرؤى، 
التعامل والممارسة

رافع البندر                              مسار رياض                                  أجود مجبل

فوتوغرافيا صفاء ذياب 

األمكنة والمطلق 
اإلنساني

جاسم عاصي

الفوتوغرافية بنية تتأسس عىل محّور واقعي مريئ فيه استثناءات  الصورة 
فالصورة  لذا  ذاتية.  خصائص  من  فيه  ما  مراقبته   خلل  املصّور  يدركها 
بهويتها  التاريخ  إىل  تنتمي  وبالتايل  الذاكرة  بُناة  تعترب من  تلك  بتشكلتها 
الناصعة.التاريخ سواء كان فردياً  أو جمعياً. وهذا يسحبنا إىل كّونها استعادة 
للمنيس واملرتوك يف املايض القريب والبعيد، ومبا يربطها باألزمنة واألمكنة. 
لكنه ذي  املكشوف،  مبظهره  يبدو ساكناً  يروي ويرسد، حراكاً  فهي مقطع 

حركة مسترتة يف حيواته الداخلية.

4 July 2022  4 تموز/ يوليو

خنساء العيداين

يف وصفه لقصيدة النرث، يستعري الناقد حاتم الصكر،  اسطورة صينية يعنونها غالبا )قصيدة النرث وحلم 
الفراشة(، وملخصها ان امرأة حلمت؛ فرأت يف املنام، انها فراشة، ولكْن بعد يقظتها التبس عليها األمر، 
فلم تعد تعرف، هل هي امرأة حلمت إنها فراشة، أم هي فراشة حلمت إنها امرأة، وتلك هي بالضبط 

قصيدة الشاعر رافع بندر، الذي يكتب الشعر العمودي،  وقصيدة النرث.
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أمناطا  عادة  والخياطون  املصممون  ويقدم 
األناقة  ترسيخ  بهدف  األزياء  من  مختلفة 
متنح  ولذا  لألشخاص،  هيئة  أجمل  وإبراز 
بناء  يف  تساهم  للثقافة  سمة  املحلية  األزياء 
املختلفة  استخداماتها  بحسب  العام  الذوق 
ألزياء  أو  للمصنع  أو  للحقل  كانت  سواء 
سمة  نفسه  الوقت  يف  متنح  كام  السهرة، 
واألقمشة  التصميم  نوعية  بحسب  طبقية 

املستخدمة.
عىل  الحديثة  املوضة  دور  دأبت  وعموما 
تقديم عروض األزياء العملية املناسبة ألغلب 
األزياء  دكتاتورية  بذلك  منافسة  األوقات 
مصممو  عليها  عمل  التي  الراقية  الفخمة 
صناعة  واملوضة  عرش.  التاسع  القرن  بداية 
وتتقدم  بل  األخرى  الصناعات  باقي  تنافس 

عليها أحيانا حني تركز عواصم معينة صيحات 
املوضة مثل باريس وميلنو ونيويورك ، وأخريا 
برزت ديب موطنا للموضة وللعلمات التجارية 
املعروفة  الحديثة يف املنطقة العربية، بعدما 
أنشأت دور تصاميم متخصصة مثل “حي ديب 
عاملية  سنوية  عروًضا  يقدم  الذي  للتصميم” 
ورش  تختللها  ديب”  فورورد  “فاشن  بعنوان 
الصحفية  وللكتابة  التصميم  ألصول  فنية 

ملجلت املوضة وأخرى ملصوري األزياء.  
دار  لسنوات  النستولوجيا  تحيلنا  بغداد  يف 
الدار  إىل  أسمها  تغري  والتي  العراقية  األزياء 
منذ  الذهبية  سنواتها  إىل  لألزياء،  العراقية 
تأسيسها يف العام 1970 بإدارة السيدة فريال 
الكيليدار حتى العام 2005، حني عملت عىل 
املراحل  كافة  مثلت  مبهرة  تصاميم  تنفيذ 

السامت  نفسه  الوقت  يف  عاكسة  التاريخية 
العراقي  املجتمع  ثقافات  ألغلب  الجاملية 
بكل أطيافه حتى ملعت عروضها يف احتفاالت 
نجاحات  محققة  وعاملية  محلية  ومهرجانات 
من  الدار  حسناوات  وأصبحت  باهرة، 
املجلت  أغلفة  ميألن  ممن  العارضات  أشهر 

والصفحات امللونة للصحف.
من  حصتها  الدار  نالت   2003 العام  بعد 
التخريب والسطو وكادت تندثر أغلب معامل 
بنايتها الشاهقة املطلة عىل شارع فلسطني يف 
منطقة زيونة.. وتعاقب عىل إدارتها 8 مدراء 
يتمكنوا  مل  وجميعهم  الكليدار  بعد  عامني 
تسلم  حتى  ومجدها  الدار  هيبة  إعادة  يف 
الكاتب واإلعلمي السّيد عامد جاسم ـ وكيل 
جاهدا  ليعمل  أخريا  إداراتها  ـ  الثقافة  وزارة 
عىل إزالة آثار الدمار والتخريب والنهوض بها 
العراقية  املصارف  برابطة  مستعينا  مجددا، 
الثقافة  وزارة  تخصيصات  شحت  أن  بعد 

املالية للدار.

السّيد  الثقايف” من  بدعوة لجريدة “الطريق 
العمل  عىل  واطلعت  الدار  زرت  عامد 
رونقها  من  إنقاذه  ميكن  ما  إلعادة  الدؤوب 
حيث  تطالع الزائر للدار جدارية فنية للفنانة 
الراحلة ليىل العطار، وتتزين ممراتها بلوحات 
فنانني رواد مهمني، نجت بأعجوبة من أيدي 
الدار  ممتلكات  أغلب  نهبوا  الذين  الرّساق 

أبان أحداث 2003.
الخارجي  السور  من  األعامر  حملة  بدءا 
التي  األقسام  باقي  إىل  التربيد،  أجهزة  حتى 
فيها  بنشاط  أعاملهم  الدار  موظفو  يواصل 
قسم  ففي  السيئة،  الظروف  من  الرغم  عىل 
رائعة  مجموعة  عىل  اطلعنا  األكسسوارات 
يف  املستخدمة  والخواتم  والقلئد  الحيل  من 
ويف  الزمنية،  مرحلته  بحسب  كًل  العروض 
قسم التصميم والخياطة اطلعنا عىل ماكيت 
لبيت  عربية  بحروف  زينت  رجالية  لعباءة 
الدورات  القديم، ويف قسم  الشعر  شهري من 
شاهدنا مناذج من عمل املتدربات واملتدربني 

 3 ملدة  تعليمية  دروس  عىل  حصلوا  الذين 
أشهر مقابل أجور متواضعة، تلقوا فيها دروسا 
يف التصميم والخياطة وصناعة األكسسوارات، 
ويف قاعة متحف الدار الذي يف طور التعمري 
جميلة  مبلبس  لكلكامش  متثال  نصب  حاليا 

فاخرة هي من بقايا األزياء القدمية.
وفرت  الحديقة   عىل  مطلة  جانبية  قاعة  يف 
الدار  تقدمها  الفنية  للعروض  تشكيلية  قاعة 
الرغم  عىل  الحديقة،  وكانت  للفنانني،  مجانا 
أماس  قدمت  قد  املتواضعة،  إمكاناتها  من 
الجالغي  لألزياء مبصاحبة  موسيقية وعروض 
البغدادي. ويتمنى مدير الدار أن تكرس تلك 
العراقية  للعائلة  أوسع  بحضور  الفعاليات 
إليها،  األقرب  كونهم  زيونة  حي  وبجمهور 
وعن سؤالنا بشأن إمكانية بيع منتجات الدار 
أجابالسّيد عامد: “أن الدار محكومة بإيصال 
يتعذر عىل  ولهذا  املالية،  وزارة  إىل  إيراداتها 
لن  النهاية  يف  ألنّهم  منتجاتهم،  بيع  الصّناع 

يحصلوا عىل مردود مايل يذكر”.

في حضرة الجمال واألناقة 

الدار العراقية لألزياء الدار العراقية لألزياء 
تستعيد ألقها تستعيد ألقها   

منى سعيد

حني تكرس امللبس وضعا اجتامعيا وفردانيا ، تصبح جزءا من ثقافة محلية عىل 
الوقت  وتستقرئ يف  ورموزه،  الجاملية  مؤثراته  ماضيها  من  تستنبط  نحو خاص، 

نفسه حارضا بذائقة مختلفة تتنوع بني املودرن الحديث والقديم الكلسيك.

املحررة مع السّيد عامد جاسم.                                                                        يف قسم التفصيل والخياطة.

لقد تناول إيلنبريغر، املعروف أيًضا بربنامجه 
التلفزيوين الشهري “فلسفة اللحظة العظيمة”، 
أوروبا  تاريخ  أحلك فصل يف  كتابه هذا،  يف 
 1933( السنوات  يف  متثل  الذي  الحديث  
األفكار  وتطور  صريورة  ورصد   .)1943  –
املستقبلية لهؤالء الفيلسوفات األربع، حول 
الفرد  وبني  واملجتمع،  الفرد  بني  العلقة 
الجنس  وبني  واملرأة،  الرجل  وبني  والذات، 
والجندر، وبني الحرية والشمولية. وتتبعهن 
ومن  هوليود،  إىل  الستالينية  لينينغراد  من 

برلني هتلر واحتلل باريس إىل نيويورك. 

الهروب من الحرب
يف العام 1919، شدت آين راند الرحال مع 
والداها إىل شبه جزيرة القرم. ثم انتقلت، يف 
وقت الحق، إىل الواليات األمريكية مبفردها. 
أما سيمون فاي وهّنا آرنت ففرا من النازيني 
اليهودية.  أصولهام  بسبب  الثلثينيات  يف 
العاصمة،  إىل  الفهرماخت  تقدم  وعندما 
باريس، غادرتها سيمون دو بوفوار، يف العام 

1940. لكنها رسعان ما عادت إليها.
األربع  الفيلسوفات  حياة  إليلنربغر  يقدم 
عىل شكل فسيفساء يقصها ويحررها بذكاء. 
كام  وحياتهن.  عملهن  تدفق  يرصد  حيث 
مثرية  عناوين  الكتاب  لفصول  يعطي  أنه 
1943؛  األول: رشارة  الفصل  مثل  للهتامم؛ 
دو بوفوار مزاجها جيد، وفاي يف نشوة، راند 
أما  كابوس.”  يف  وآرنت  نفسها  عن  غريبة 
“فاي  فنقرأ:   :1938 ـ   1939 الثاين:  الفصل 
تجد  وأرنت  الحل،  تجد  وراند  الرب،  تجد 
قبيلتها، ودو بوفوار تجد صوتها”، إىل آخره.

هؤالء  يجمع  فام  الكاتب،  بحسب  لكن 
سن  يف  يعانني  كن  أنهن  هو  الفيلسوفات 
مبكرة بسبب السؤال عام يجعلهن مختلفات 
عن اآلخرين أو األخريات. باإلضافة إىل ذلك، 
الفرد  بعلقة  أربعتهن،  يهتمن،  ما  غالبا 

والجامعة والعلقة بني الذات واآلخر. 
يتنقل الكاتب بسلسة شديدة بني املفكرات 
ويرشح  شيقة  حكايات  يُشاركُنا  األربع. 
أنه  كام  مناسب.  وبشكل  بوضوح  أفكارهن 
بذلك  فيخلق  كشخصيات،  معهن  يتعامل 
قصة حميمية، تصب يف قالب مع مزيج رائع 

من األدب والفلسفة والتاريخ.

األخلقيات املعاكسة
الروائية   Ayn Rand راند،  آين  هاجرت 
االتحاد  من   )1982  –  1905( والفيلسوفة 
العرشين.  سن  يف  أمريكا  إىل  السوفييتي 
التوجيهي  املبدأ  الفردية هي  الحرية  كانت 
مع  الكبري  نجاحها   جاء  وعملها.  حياتها  يف 
The Fountain- مبيعا   األكرث  “الكتاب 
head” “املنبع األزيل” يف العام 1943، الذي 
تم تحويله إىل فيلم يف العام 1949. وصدرت 
“أطلس  عنوان  تحت  رواية  بعدئذ  لها 
كبريا  نجاحا  أيضا،  القت  والتي  يسرتيح” 
أهم  من  التايم  مجلة  قراء  اعتربها  بحيث 
العنوان  ويشري  العرشين.  القرن  يف  الكتب 
أطلس  يحمل  اليونانية حيث  األسطورة  إىل 
صانعي  أن  راند  وترى  كتفيه.  عىل  العامل 
راند  إن  الرثوة هم  “أطلسيون حداثيون”. 
نفسه.  الوقت  يف  لها  ومشهود  مكروهة 
أما  أخلقية.  فضيلة  لها،  بالنسبة  فاألنانية، 
اإليثار فهو أمر سلبي. ومن يقبل املساعدة 
وال  تقدميه  اآلخر يف  يرغب  ملا  نفَسه  يسلُِّم 
هذا  ويحدث  ذلك.  بعد  يشء  بأي  يتعهد 
عىل حساب اإلبداع مام يعني نهاية مجتمع 
مزدهر. وقد يبدو هذا وحشيا، لكن بالنسبة 

لراند، هذا منطقي متاما.
فهي تؤمن، أيضا، بأهمية املسؤولية الشخصية 
عن  املسؤوليَة  املرُء  َل  تحمَّ فإذا  واإلبداع. 
مسؤوليَة  َل  يتحمَّ أن  يستطيع  فإنه  نفِسِه، 
االجتامعي  التغيري  بأن  وتعتقد  املجتمعِ. 

يجب أن يبدأ بثورة أخلقية من داخل كل 
فرد، وبأن انتشار األفكار واملثل الصائبة يتم 
من خلل الخطاب العقلين واإللهام الفني. 
الدولة  تدخل  يكون  أن  لراند، يجب  ووفقا 
يف حده األدىن، فقط لحامية عدد قليل من 
الحياة  عىل  الحفاظ  مثل  الفردية،  الحقوق 
وكل  أخلقيا.  به  مسموح  وما  واملمتلكات 
املبادرة  روح  حساب  عىل  يكون  تدخل 
واإلبداع. وتنكر راند أن منظومتها الفلسفية 
صفات،  ثلث  تجمع  التي  “املوضوعانية” 
ستدمر  واملوضوعية،  والذاتية  الجوهرية 
وهي  املفرطة.  األنانية  بسبب  املجتمع 
تعتقد عىل العكس من ذلك؛ فقط مجتمع 
وراء  يسعون  الذين  الفخورين،  األفراد  من 

عىل  العقل  ويفضلون  الحياة  يف  سعادتهم 
املشاعر الزائفة، هو مجتمع عادل ومتناغم. 
بحسب راند، جميع األشكال األخرى تؤدي 
إىل العنف. لكن ما كانت تفكر به راند، وفقا 
هكذا  ممكنا.  ذلك  يكن  مل  فاي،  لسيمون 
كتبت يف دفرت ملحظتها: “يود املرء أن يكون 
أنانيا، وال ميكنه أن يكون كذلك. هذه هي 
السمة األكرث لفتا للنظر يف بؤسه وعظمته.”

االقتلع من الجذور
Si-  ،)-1943  1909 فاي  سيمون  )كانت 

والهشاشة  الذكاء  شديدة   mone Weil
عامل  مبحنة  تهتم  كانت  نفسه.  الوقت  يف 
يف  للعمل  ذهبت  أنها  لدرجة  املصانع، 

املصنع تضامنا معهم. فكتبت يف مقال تحت 
أن  حني  “يف  واملقدس”:  “الشخص  عنوان 
ليس  فهو  جهدا،  يتطلب  الجسدي  العمل 
مهينا يف حد ذاته.” لكن كان األمر بالنسبة 
لفاي مهينا. لقد كانت خرقاء للغاية وبطيئة، 
مل  وبالتايل  األخطاء،  من  العديد  وارتكبت 
تكن فعالة وكانت السبب يف تعطيل عملية 
بل  فحسب،  فيلسوفة  فاي  تكن  مل  اإلنتاج. 
يف  تقول  روحية.  ومفكرة  سياسية  ناشطة 
أن   ،”L’Enracinement“ املوسوم  كتابها 
هذا  جذوره”.  من  “اقتلع  املعارص  اإلنسان 
االقتلع ليس نتيجة الحرب فحسب، بل هو 
نتيجة لتزايد قوة املال وفقدان العلقات مع 
العثور عىل  التقليدية. من أجل  املجتمعات 
الجذور مرة أخرى، ال تناقش فاي العودة إىل 
التقاليد، ولكن من أجل موقف جديد تجاه 
العمل البدين.” واملفهوم املتكرر يف عملها هو 
القدرة عىل االنتباه هي ما يجعلنا  االنتباه. 
بالجهد.  االنتباه  جذب  يف  تنجح  لن  برشا. 
والسامح  واالنفتاح  باالنتظار  األمر  يتعلق 
متحو  فإنك  وبذلك،  لك.  ذلك  بحدوث 
مصلحتك الذاتية. بالنسبة لفاي، االنتباه هو 
أكرث بكثري من مجرد وسيلة الكتساب املعرفة؛ 
االنتباه يجلب النور للروح. لقد أظهرت فاي 
تضامنها مع املضطَهدين، البائسني والفقراء، 
ليس فقط يف عملها، ولكن أيضا يف حياتها. 
من  أعىل  راتبا  رفضت  املثال،  سبيل  عىل 
تعمل  كانت  عندما  االجتامعية  املساعدة 
مل  مريضة،  كانت  فلسفة، وعندما  كمدرسة 
ترغب يف أن تأكل أكرث من الحصص الغذائية 
توفيت  املحتلة.  فرنسا  يف  آنذاك  املوزعة 
الذي   ،1943 العام،  نفس  يف  السل  مبرض 
ظهر فيه كتاب سيمون دو بوفوار )1908 – 
 ”L’Invitée“ 1986( ألّول مرّة تحت عنوان
“الضيفة”. بهذه العبارة تنتهي هذه الرواية 
وتعلن بأن الشخصية الرئيسة “فرانسواز، قد 
اختارت أخريا نفسها”. وهذا يذكرنا بالعبارة 
املأخوذة  السعادة”  وراء  “السعي  املعروفة 
من إعلن استقلل الواليات املتحدة وتعترب 
حجر األساس لفلسفة راند واملستوحاة من 
نيتشه. إن راند تعلن أن اإليثار خطيئة وهي 
األنانية. كام جاء عىل لسان بطل  تدعو إىل 
روايتها هوارد رورك “ لكل شخص سعادته، 
ليس سعادة شخص آخر.” فعىل عكس راند، 
الذات  بني  العلقة  ترى  ال  بوفوار  دو  فإن 
تسعى  فراند  رصاع.  أنها  عىل  واآلخرين 
امليتافيزيقي”  “االستقلل  أجل  من  جاهدة 
يتعلق  كله  األمر  أن  بوفوار  دو  ترى  بينام 

“بالتضامن امليتافيزيقي”.
كانت دو بوفوار جالسة، يف الطابق الثاين من 
مقهى فلور، منشغلة بثلثة أسئلة كلسيكية: 
ما هو البعد البرشي؟ ما هي األهداف التي 
هي  وما  لنفسه،  يضعها  أن  لإلنسان  ميكن 
اآلمال التي ميكنه أن يستمتع بها؟ لقد طلب 
منها النارش جان جرنيي Jean Grenier  أن 
سامها  هكذا  الوجودية.  عن  نصا  تكتب 

تتجنب  كانت  دوبوفوار  لكن  اآلخرون. 
تفعل  فقط  وككاتبة،  بوعي.  املفهوم  هذا 
ما أحبته. وهو تكريس نفسها قدر اإلمكان 
لألسئلة التي شغلت حياتها والتي مل تعرف 
املحتمل  املعنى  مسألة  أوال،  بعد.  إجابتها 
يف  اآلخرين  أهمية  مسألة  وثانيا،  لوجودها 

حياتها.
التي   Hannah Arendt أرنت،  هّنا  أما 
طاردها النازيون، فقد فكرت أيضا يف العلقة 
أملانيا،  يف  ولدت  لقد  واآلخر.  الذات  بني 
هانوفر، عام 1906، كطفلة وحيدة لوالدين 
وواصلت   .1975 عام  وتوفيت  يهوديني 
لتصبح واحدة من اكرث املنظرين السياسيني 
اللهوت  درست  العرشين.  القرن  يف 
وماربورغ،  برلني  يف  التوايل  عىل  والفلسفة 
حيث أقامت علقة حب مع مارتن هايدغر. 
من  قصري  وقت  بعد  فرنسا  إىل  فرت  ثم 
 .1933 العام  يف  السلطة  إىل  هتلر  وصول 
حيث التقت بكامو وسارتر، من بني آخرين. 
وانتهى بها األمر يف الواليات املتحدة. هناك 
“نحن الجئون”.  ومؤثرا  مقاال جميل  كتبت 

ويف العام 1941، كتبت “أصول الشمولية”.
هو  األول  املقام  يف  آرنت  يهم   كان  ما 
رعبه.  من  الرش  تجريد  لكيفية  استغرابها 
فكتابها “أصول الشمولية” يدور حول أملانيا 
النازية وروسيا البلشفية، ووفقا لها، كلهام 

أنظمة شمولية.
اإلرهاب  يسود  الشمويل،  النظام  ففي 
والعنف، فقط كوسيلة للرتهيب. اما الخوف 
الحركات  وتسعى  الرئيسية.  اآللية  فهو 
الشمولية إىل تعبئة الجامهري وتعزيز انعدام 
الثقة املتبادلة بني املواطنني. الشمولية، وفقا 
آلرنت، قد وضعت حدا للمسافة بني الحاكم 
)الفوهرر- القائد( واملحكومني. وتذكِّر كيف 
أنَت  ما  “كل  بقوله:  األمر  هذا  هتلر  صاغ 
عليه، أنَت من خليل؛ كل ما أنا عليه، أنا من 

خللك وحدك”. 
آرنت،  األربع  الفيلسوفات  أفكار  تأثري  إن 
حارضنا.  شكل  بوفوار  ودو  وفاي،  وراند، 
وجودهن  بل  فحسب،  تفكريهن  فليس 
ومقاومات،  ونشيطات  كلجئات  بالكامل، 
التوق  عىل  لإلعجاب  مثري  بشكل  شاهٌد 

التحرري لألفكار.

نجاة متيم

للكاتب والفيلسوف األملاين فولرام إيلنربغر )1972(، الذي سبق وأن حقق 
كتابه “عرص السحرة.. العقد العظيم للفلسفة 1919ـ  1929” أفضل املبيعات 
وبنيامني  وهايدغر  فنغشتاين  من  كل  حياة  فيه  وتناول   ،2018 العام  يف 
وكاسريير، صدرت ترجمة باللغة الهولندية لكتابه املهم اآلخر “نريان الحرية”، 
الذي تناول فيه حياة وفكر أربع فيلسوفات من عرص واحد؛ ُهّن: آين راند، 

هّنا أرنت، سيمون فاي، وسيمون دو بوفوار.

ة« مفكرات في »نيران الحريَّ

األخالقيات المعاكسة األخالقيات المعاكسة 
واالستقالل الميتافزيقيواالستقالل الميتافزيقي

جانب من عروض قسم األكسسوارات

آين راند                                                       هّنا آرنت

سيمون فاي                                                   سيمون دو بوفوار                                          

الكتاب صيرورة وتطور األفكار المستقبلية لهؤالء  رصد 
الفيلسوفات األربع، حول العالقة بين الفرد والمجتمع، 
الجنس  وبين  والمرأة،  الرجل  وبين  والذات،  الفرد  وبين 

والجندر، وبين الحرية والشمولية.

 ،)1972( إيلنربغر  ولفرام 
أملاين  وفيلسوف  كاتب 
وحائز  عاملًيا  الصيت  ذائع 
عديدة. جوائز   عىل 

الخيايل  غري  بالرسد  شغوف 
الفلسفية  األفكار  وتطبيق 
سواء  اليومية،  حياتنا  عىل 
أو  السياسة  يف  ذلك  كان 

الثقافة أو الرياضة. وهو املحرر املؤسس لـ “مجلة 
الحوارية. الربامج  يف  يظهر  ما  وغالًبا   الفلسفة”، 

“عرص  املهم  كتابه  فيها  مبا  كتب،  تسعة  له  صدر 
 .»1919-1929 للفسلفة  العظيم  العرص  السحرة: 
الذي أصبح من أكرث الكتب مبيًعا يف أملانيا، ويُرتجم 

حالًيا إىل أكرث من 20 لغة.

4 July 2022  4 تموز/ يوليو



كتاب »مأدبة السر« دعوة للقّراء إلى مائدة كه يالن محمدكتاب »مأدبة السر« دعوة للقّراء إلى مائدة كه يالن محمد
الطريق الثقايف ـ خاص

صدر عن دار قنديل ببغداد كتاب  “مأدبة الرسد” للكاتب والناقد كه يلن محمد، ويضم مجموعة من الحوارات مع 
العربية.  الدول  كافة  من  اإلبداعية،  والخصوصية  العريب  الروايئ  املشهد  يف  الفاعلة  املساهمة  ذوي  الروائيني  من  عدد 
الكتاب يطرح أسئلة عميقة بشأِن صنعة الرواية تفيُد أهل االختصاص ومن يهمُه إدراك تفاصيل أرسار الكتابة الرسدية. 
وهو إضافة نوعية مهمة للمؤلفات الرسدية املُجيدة التي انتجها هؤالء الكّتاب وتركت أصداًء طّيبة لدى القّراء ودفعتهم 

للستزادة ومعرفة املزيد عن خلفيات كّتابهم املفضلني وطريقة عملهم وآلية تفكريهم.
والكتاب يف املحصلة يغطي راهن الرواية العربية راصداً أفق تطورها ونقاطها املضيئة.

  بحوث جدلية في كتب

المشاعر السلبية المشاعر السلبية 
أزاء الروايات الخياليةأزاء الروايات الخيالية

دراسات يف األنرثوبولوجيا 
التجريبية لألدب 

املحررون: مارتا هورفاث وجابور سيمون

يعد الفهم العاطفي جانًبا مهاًم من الدافع 
الرسدي. إذ يُكمل تسلسل األحداث إيقاًعا 

عاطفًيا لدى الجمهور، مام يجعل الرسد مفيًدا 
بالنسبة لهم. يف هذا الصدد، يصبح للمشاعر 

السلبية دور بارز. استناًدا إىل نظريات العاطفة 
العامة، وتدعم املشاعر اإليجابية االقرتاب من 
اتّجاهات العمل، بينام تؤيد املشاعر السلبية 

االبتعاد والتجنب. ومع ذلك، فإن هذه الفكرة 
غري صالحة للستقبال الجاميل، ألنه كام تُظهر 

األبحاث، فإن العنارص الجاملية التي تثري املشاعر 
السلبية تجذب املتلقني بشكل كبري وتزيد 

من كثافة التجربة الجاملية. وعىل ما يبدو، 
تتشابك املشاعر السلبية مع املتعة؛ علوة عىل 
ذلك، ميكن أن تكون مصدًرا للسعادة. يناقش 
هذا الكتاب دور املشاعر السلبية يف استقبال 

الروايات الخيالية مع االهتامم الخاص بالخوف 
واالشمئزاز الذي تثريه لدى القارئ.

الرقم الدويل:  9783969752661
الغالف: ورق مقوى

السعر: 42.00  يورو 

األخالق والعامل البشري األخالق والعامل البشري 
في التحول الرقميفي التحول الرقمي

دراسات يف املجتمع والتكنولوجيا 

املؤلف: توماس جرميسل

يدعو هذا الكتاب إىل رضورة بناء الخوارزميات 
واألنظمة االجتامعية التقنية بطريقة تجعل 
الرتكيز عىل اإلنسان هو األولوية. ويف ضوء 

الرقمنة املتزايدة ملجاالت حياتنا ونطاقنا 
الحيوي، فإن األخلق )االجتامعية( مطلوبة 

بشكل خاص لطرح وجهات النظر بشأن 
التصميم اإلنساين لهذا التغيري.

يقول املؤلف: حتى يف كرة القدم، التي هي 
خلف ذلك لتقاليدها، تجد األنظمة التقنية 
)تقنية خط املرمى - GLT ، حكم الفيديو 

املساعد - VAR( طريقها بشكل متزايد وتقدم 
لنا تحديات جديدة. ونتيجة لذلك، أصبحت 
مسألة دور ومكانة “العامل البرشي” داخل 

هذه الهياكل ذات أهمية متزايدة. 
يتطلب العمل الحايل تصمياًم إنسانًيا لهذه 

العمليات والهياكل. عند القيام بذلك، يتم أخذ 
أسئلة العلقة بني البرش والذكاء االصطناعي 

والحاجة إىل التنظيم األخلقي والقانوين لهذه 
األنظمة يف االعتبار. ووفًقا لغرميسل، فإن 

االعتبار االجتامعي واألخلقي للتكنولوجيات 
الرقمية الجديدة والسؤال املرتبط بكيفية 

تصميم املؤسسات والهياكل لتمكني الجميع من 
عيش حياة كرمية ميثل موضوًعا مستقبلًيا رئيسًيا 

يف مجال البحث. كام أن املبادئ االجتامعية 
األخلقية تعمل عمل املرساة يف أوقات التغريات 
الكبرية لتقديم التوجيه للناس، لكن بصفته باحًثا 

علمًيا درس اللهوت، يجد من املهم بالنسبة 
له، تأكيد الحاجة امللحة للعمل البحثي متعدد 

التخصصات، كاألخلق االجتامعية ذات الطبيعة 
متعددة التخصصات.

الرقم الدويل:  978-3506793386  
الغالف: ورق مقوى
السعر: 38.00 يورو

النارش: بريل/ شخونني

�ضوء�ضوء

الكاتبة الكندية روث أوزكي تفوز بجائزة أدب النساء البريطانية 
الطريق الثقايف ـ خاص 

أعلن األسبوع املايض يف لندن عن فوز الكاتبة األمريكية من أصل كندي روث أوزيك بجائزة أدب النساء الربيطانية عن 
الفائزة بأنها روايةجريئة وإنسانية ومبتكرة بشخصياتها الحّية واملثرية  الرواية  روايتها “كتاب الشكل والفراغ”. وُوصفت 
طرف  من  املكتوب  األدب  عىل  أكرب  ضوء  تسليط  إىل  تهدف  التي  الجائزة،  ومتنح  باألالعيب.  املليئة  املحكمة  وحبكتها 
30 ألف جنيه أسرتليني. سبق أن نرشت  باللغة اإلنكليزية مؤلفتها إمرأة. وتبلغ قيمة الجائزة  العربية.النساء، لكل رواية مؤلفة  اللغة  إىل  الرتجمة حالًيا  قيد  بريطانيا، وهي  الفائزة يف  الرواية 

“ذاكرة الرحيل” كفاح “ذاكرة الرحيل” كفاح 
ة  ة إفريقيا من أجل الهويَّ إفريقيا من أجل الهويَّ

الحائز  الكاتب  رواية  أثر  دار  عن  أيّام  قبل  صدرت 
عىل جائزة نوبل عبد الرزاق قرنح “ذاكرة الرحيل”، 
بالتفاصيل،  وزاخر  حي  مقتصد،  نرث  ضمن  وتُصور، 

واملناظر  واألصوات  املشاهد 
ملدينة  واملميزة  الغريبة  الطبيعية 
الرشقي  الساحل  تقع عىل  إفريقية 
الروحية  الوالدة  حيث  إلفريقيا، 
عائلة  إىل  ينتمي  حساس  لصبي 
الرذيلة  فيها  وتعيث  الفقر  ينخرها 
من  دائرة  يف  يتخبط  والفساد، 
عليها أرسار  تهيمن  واليأس  العنف 
إنّها مزيج  املايض وآمال املستقبل. 
والجامل  واإلحباط  الخوف  من 
لنا  لتخلق  كلها  تتضافر  والوحشية، 

أجل  من  الثالث  العامل  كفاح  تعكس  مبدعة  حكاية 
امتلك هويته.

الرواية الجديدة برتجمة ممتازة من عبري عبد الواحد. 

رواية “النصف المتالشي” رواية “النصف المتالشي” 
عن سلسلة عالم المعرفةعن سلسلة عالم المعرفة

أثر للرتجمة والنرش صدرت رواية “النصف  عن دار 
املتليش” للكاتبة األمريكية من أصول إفريقية بريت 
بينيت، برتجمة من إميان معروف. وهي رواية تقدم 
الواقع.  غرابة  عىل  للتأكيد  الخيال  من  ساحرة  ملسة 

تبتكر بينيت بلدة صغرية يف منطقة 
ماالرد، لوس أنجلوس، حيث يفتخر 
وينشأ  الفاتحة،  ببرشتهم  السكان 
وديزيريه  “ستيل  املتطابق  التوأم 
القرن  خمسينيات  يف  فيجن” 
املايض، وهام عىل وعي تام بالعنف 
تهرب  وحيث  والقمع.  العنرصي 
الفتيات من أرسهن بحثاً عن فرص 
رسداً  بينيت  الكاتبة  تنسج  أفضل، 
متعدد الطبقات ومرضياً يتحول عرب 

نظر  وجهات  وتعدد  الرواية  الزمن 
ستيل  عىل  التمرد  قرار  تأثري  تتبع  إىل  الشخصيات، 
وعائلتها والجيل القادم كله. إنّها مدخل جديد وبليغ 

لألدب املعني مبوضوعة الهوية.

رواية “فم يملؤه التراب” رواية “فم يملؤه التراب” 
الهروب من الحياة إلى الموتالهروب من الحياة إلى الموت

الكاتب  رواية  والنرش، صدرت  للرتجمة  أثر  دار  عن 
أحمد  من  برتجمة  شيبانوفيش،  برامنري  املونتنيغري 
أدبية  وتحفة  مدهش  تخيييل  عمل  وهي  الويزي. 

القّراء  تلقفها  األوصاف،  متكاملة 
أكرث  يف  وصدرت  وترحاب  بإعجاب 
يوغوسلفيا،  يف  محلية  طبعة  من 
لغة  من  اكرث  إىل  ترجمتها  قبل 
أجنبية وانتشارها عىل نطاق واسع.

مفهوم غريب،  إىل  الرواية  وتستند 
عىل  تقوى  تعد  مل  “إن  يقول: 
بداخلك  تعرث  أن  فحاول  التحّمل، 
تفكر  وأنت  قوة جديد،  منبع  عىل 
السبب  يف يشء مهم! فكر مثل يف 

الذي جعلك تقرر فجأة أن تبقى حّيا!”.
عن  سوداوي   كافكاوي  بنفس  مكتوبة  رواية  إنّها 
للموت،  طلبا  الحياة  يف  الهًثا  يركض  الذي  اإلنسان 
جهة  من  وهي  وأمراضه.  العميقة  آالمه  من  هربًا 
والقوانني  باألنظمة  املنسحق  الفرد  هروب  أخرى، 
واألعراف والتقاليد من املجتمع وأعرافه غري املفهومة 

وغري القابلة للتفاوض.

“الدروس” رواية عن جدوى “الدروس” رواية عن جدوى 
الذاكرة ومآالتهاالذاكرة ومآالتها

للكاتب  الجديدة  الرواية  املقبل  الخريف  يف  تصدر 
الربيطاين إيان مكواين بعنوان “الدروس”

الرواية للقرن العرشين وتقلباته من منظور  وتؤرخ 
الفتى رولند باين، ذي األحد عرش 
عاما وتداخل حياته مع منعطفات 
حتى  السويس  أزمة  من  التاريخ، 
ومن  الكوبية،  الصواريخ  أزمة 
جائحة  حتى  برلني  جدار  سقوط 
يكافح  املناخي.  والتغري  كورونا 
موضعه  ارساء  اجل  من  روالند 
مكان.  كل  يف  العزاء  عن  ويبحث 
تساؤالت عميقة  الرواية  تثري هذه 
عن جدوى الذاكرة ومآالتها، وكيف 

التاريخية  االحداث  بسبب  حياتنا  مجريات  تتغري 
الكربى. الرواية تُرجمت ألكرث من 33 لغة حتى اآلن.

 إصدارات روائية مهمة
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كتبكتب5

ميكن  الرضورة  إقتضت  وحيث 
البيئة..  بالسياسة..  األستعانة 
وتأثريها  الخ  املرحلة..  املجتمع.. 
عىل سرية املنحوتات الذاتية، ولكن 
)فنطازية( الكتاب مل تلتزم مبا يلتزم 
من  الكلسيكية  العقول  ذوو  به 
امثايل، بدليل انها من الغلف تختار 
عنواناً يليق )باطروحة( لنيل شهادة 
)منحوتات  االيت  عنوانها  الدكتوراه، 
بغداد / بني الفن والسياسة/ دراسة 
كوسيلة  العام  الفضاء  يف  الفن 
مجتمع  يف  وطنية  هوية  لتحفيز 
عرشة  تسع  رصاعات(.  من  يعاين 
من  انواع  ثلثة  عىل  موزعة  كلمة 
الخطوط، الواحد فوق اآلخر االعىل 
عرضاً.  اقل  االوسط  االعرض...  هو 
واالطول  عرضاً،  االقل  هو  األسفل 
مسافة واالكرث عدداً، واالصعب فهامً 
استغرقت خمس  التي  املقدمة  من 
صفحات، وعىل امتداد الفصل االول   
الفصول  اىل  صعوداً   )35  -  19(
السياسة  كانت  االخرى،  الثلثة 
تلزم  وخفايا(  واحداثاً  )تحليلً 
احياناً  كاهلها  وتثقل  املنحوتات، 
يف  املؤلفة  تضع  االحيان  اغلب  ويف 
والنصب  )الفن(  ألن  اللوم،  موقع 
وكأن  تابعاً،  اصبحت  والتامثيل 
هذه اللعينة  )اعني السياسة( هي 
وهدفه،  واصله  الكتاب  مضمون 
ولكن  متممة،  فديكورات  الفن  اما 
ان  اىل  التصويب  يقيض  االنصاف 
مئة  النحو  هذا  عىل  يكن  مل  االمر 
نتعرف  ذكية  لعبة  فثمة  باملئة، 
عليها يف ثنايا الكتاب، بحيث تجعل 
قدميه،  اخمص  اىل  مقتنعاً  القارئ 
إن السياسة يف العراق سيف مسلط 
ابتداء  يشء(،  )كل  رقاب  عىل 
سلامن  بأم  وانتهاء  والفن  باإلنسان 
العتيقة خلف نصب  بائعة امللبس 

الحرية!!
نفسها  عن  تكشف  اللعبة  خيوط 
عن  الحديث  عند  اولية  بصورة 
هذا  عرب  وجداريته  سليم  جواد 
عبد  الزعيم  )اخذ  الذيك  التفصيل 
الكريم قاسم باعتباره رئيس الوزراء 
بوضع  رغبة  يبدي  الثورة،  وقائد 
كان  بينام  النصب،  عىل  صورته 
 – رفعة  به  املقصود   – الچادرچي 
ويبحث  معه،  اللقاء  تجنب  يحاول 
فهم  بعدم  ويتظاهر  األعذار،  عن 
كان  لو  ص39(،  قاسم.  تلميحات 
السياسة  لفعلت  الچادرچي  غري 
فعلها السلطوي املنبوذ، وتم تشويه 
جدارية جواد بالحاق الزعيم عليها!

جامليات  تتصاعد  النحو  هذا  عىل 

ال  وانا  املؤلفة،  عند  الذكية  اللعبة 
اريد ان )اقّولها( مامل تقله، ولكنني 
امارس حقي يف طرح مافهمته من 
)مل  اليه  ارشت  الذي  النص  تكملة 
قاسم  الكريم  عبد  الزعيم  يكن 
الذي  الطلب  هذا  مثل  اىل  بحاجة 
يعكس شيئاً من نرجسية هو يف غنى 
عنها، ويعزز مايتهمه به اعداؤه من 
تفرد.. ص39(، مابني هذين القوسني 
مل تقل الدملوجي ان الزعيم دكتاتور، 
بالرنجسية،  سلوكه  وصفت  ولكنها 
والفنانني  االدباء  لدى  والرنجسية 
ومبدعي االنسانيات بصورة عامة – 
كام يقول اولياء امورنا علامء النفس 
– امر وارد جداً ويكاد يكون طبيعياً، 
االشخاص،  بني  نسبته  يف  ويتفاوت 
مزيد  اىل  العادة  يف  يدفع  وهو 
عند  الرنجسية  ان  غري  االبداع،  من 
العسكري وحامل البندقية هو اعىل 

مراحل الدكتاتورية.
من  العديد  رسد  يف  املؤلفة  ان  مع 
االحداث كانت تتخذ موقف الشاهد 
والرايئ والناقل واملحايد، اال ان لعبة 
الدملوجي الفنطازية الجميلة كانت 
سلساً  مروراً  امامنا  ومتر  حارضة، 
اال   – ننتبه  ان  دون  من  وناعامً 
الحقاً – اىل صوتها الصارخ واملعرتض 
لو  او ذاك، حتى  السلوك  عىل هذا 
كيف  واال  رأس،  اكرب  وراءه  كان 
)يراد  السياسية  املؤسسة  تسمح 
بهذه التسمية اصحاب القرار بشتى 
يجري  ان  ومسمياتهم(  عناوينهم 
تغيري اسم متثال ألحدى الشخصيات 
–تراجع  آخر؟!  اسم  اىل  التاريخية 
)ازالة  عنوان  تحمل  التي  املادة 
واجتثاثها  والتامثيل  النصب 
فثمة  ص106(،  املجتمع  وموقف 
عىل  املكبوت  الوجع  طعم  له  امل 
واالعتداء  به  والترصف  الفن  طعن 
اهواء  تحت  سيادته  عىل  الغاشم 
ولذلك  اللعينة،  وسلطتها  املرحلة 
كنت افكر وانا )استمتع( بالتفاصيل 
اىل  املؤلفة  نقلتها  التي  الواقعية 
انفسهم  يتعبون  ملاذا   : قرائها 
التمثال او يصهرون  ويهدمون هذا 
)تغيري  بسيط   والحل  النصب  ذاك 
يكون  ان  رشط  عىل  فقط،  االسم 
النعرف  قدمية  لشخصية  التمثال 
ميكن  وبذلك  والهيأتها،  شكلها 
اىل  فرناس  بن  عباس  يتحول  ان 
سعاد  اىل  وشهرزاد  چيچان،  عباس 
نعمه  حسني  اىل  وشهريار  عبدالله 
الشكرچي  العبيس اىل جواد  وعنرتة 
واملنصور  حسني  آالء  اىل  وكهرمانة 
فأنا  وإذن  الخزاعي!!(،  دعبل  اىل 

الدملوجي  لعبة  أمارس  بدوري 
الكتاب  ان  اقول علناً،  ان  من دون 
يتبنى  وهو  التوفيق  غاية  يف  كان 
عنه  التفصح  قاسياً  نقدياً  اسلوباً 
بل  االحيان،  من  كثري  يف  السطور 
يفصح عنه استنتاجنا وفهمنا ونوع 
السطور.. وراء  يختبئ  ملا  قراءتنا 
او  درويش  عاممة  من  خوفاً  ليس 
حاكم عسكري، وامنا تجنباً ملنغصات 
االسلوب املبارش والخطايب.. وبذلك 
فأن جامليات اللعبة تحقق مشاركة 

)ذكائية( بني الكاتب وقرائه!!
ان  امتنى  وكنُت   – الكتاب  اليضري 
اليحصل ذلك – وجود بعض االخطاء 
اللغوية،  الصياغات  او  النحوية 
حاملً  املثال:  سبيل  عىل  ذلك  من 
ابتسامات ووعود كالحة )ووعوداً(، 
هل  )الخرض(،  الخرضاء  املساحات 
وكانت  )مصادفة(،  صدفة  هي 
)اعامالً(،  نحتية  اعامل  الحصيلة 
الفكرة  )الفت(،  ملفت  بشكل 
املبدأية )املبدئية(.. الخ(، وال يضري 
الكتاب انه اغفل االشارة يف قراءته 
يف  االستقلل  حزب  اىل  السياسية 
العهد املليك كونه االقرب اىل مفهوم 
)الوطنية العراقية( مقارنة باألحزاب 
اغفل  مثلام  والشيوعية(،  )القومية 
تلك  احزاب  معظم  إن  اىل  االشارة 
بأسامء  تسمى  او  تنتسب  املرحلة 
قياداتها )كامل الچادرچي – صديق 
اليضريه  وبالتأكيد  الخ(،  شنشل.. 
الديني  املوروث  اىل  االشارة  اغفال 
الغالب  عقول  يف  رسخ  الذي 
مع  التعامل  اىل  الناس  من  االعم 
اىل  قد تصل  بنظرة سلبية  التامثيل 
)التحريم(، ومع ان الكتاب أشار اىل 
هذه القضية ولكنه اغفل اآلراء التي 
طرحها اثنان من اهم رجاالت الدين 
وجامل  عبده  )محمد  املتنورين 
فكرة  رفضا  حيث  االفغاين(  الدين 
النظرة  تلك  رفضا  مثلام  التحريم 
التحفظ من  ان  التقليدية، واوضحا 
بسبب  كان  حينها  يف  املنحوتات 
االوثان  عبادة  من  االنتقال  حداثة 
بها  جاء  التي  الجديدة  العبادة  اىل 
ذلك  يعنيه  وما  الحنيف،  الدين 
لدى  خاصة  املايض،  اىل  حنني  من 
موقف  ان  اعتقد  وال  السن،  كبار 
السلم محمد  العراقي عبد  الرئيس 
عارف من نصب الحرية ورغبته يف 
ذلك،  اىل  املؤلفة  اشارت  كام  ازالته 
يبتعد عن تلك النظرة السلبية التي 
االوثان  بني  ان  بالحسبان  تأخذ  مل 
وبني العرص الحديث قرابة 14 قرناً، 
االفكار  وقربت  الحنني  فيها  مات 

الوثنية، واخرياً اليضري الكتاب اغفال 
ورد  حيثام  االيضاحية  الهوامش 
مصطلح يقتيض االيضاح عىل غرار: 
سمبوزيو/  توستالجيا/  نوستالجيا/ 

السوليدير!!
الصغائر  هذه  ان  قناعة:  عن  أقول 
مل  تداركها،  تم  لو  امتنى  كنت  التي 
تنل من الجهود السياسية والتاريخية 
والفنية التي بذلتها املؤلفة يف تغطية 
املعروفة  ومتاثيلها  بغداد  نصب 
واملنسية،  املشهورة  املعروفة،  وغري 
زمنية  حقب  وعرب  باملئات  وهي 
والتوجه.  النظرة  ومتباينة  عديدة 
خلعت  الكتاب  هذا  يف  الدملوجي 
وعاممة  السيايس  عباءة  مرة  غري 
مواجهة  يف  ودخلت  الدبلوماسية 
التي  العامة  الفوىض  ضد  حقيقية 
ملنحوتات  الفني  املسار  رافقت 
مواجهة  يف  دخلت  مثلام  بغداد، 
او  الرصيح  االعلن  عرب  ميدانية 
إلدانة  الذكية  االشارة  او  التلميح 
النحت  فن  من  الحكومي  السلوك 
ونتاجه االبداعي، ومل تكن اقل صلبة 
)توظيف  موضوع  يف  والمواجهة 
ووضعت  الرصاع(،  يف  التاريخ 
سياسية  نقدية  قراءة  امام  القارئ 
وموضوعية  وجريئة  )ساخنة  وفنية 
نفسه  الوقت  ويف  وعلمية(، 
فنطازية  يف  الروعة  ومكمن  رائعة، 
الذي  للدملوجي  الظاهري  املوقف 
منطقة  يف  تقف  وكأنها  معه  بدت 
ليست  الكفر  كناقل  وانها  محايدة، 
كافرة. واعتقد إن )الفرصة الضائعة 
ص183(   – املتجدد  واملجتمع 
املحطات  )أعظم(  من  واحدة  هي 
لعنة  من  الكاتبة  فيها  تربأت  التي 
تشخص  وهي  وتأثرياتها  السياسة 
وليس  الحمرة  بقلم  املايل  افساد 
الرغم من عدم  الرصاص عىل  بقلم 
الفاسدة ومن ميثلها،  الجهة  تحديد 
ومرة اخرى اقول : ليس خوفاً وامنا 
النتفاء الحاجة اىل تعريف املعروف 

وتحديد البديهيات.
لوال  ذلك  وقبل  معرفتي،  لوال 
يف  وردت  التي  الوظيفية  سريتها 
لقلت  الغلف،  او  الكتاب  مقدمة 
شهادتها  عن  بعيداً  الدملوجي  بأن 
وتخصصها  ومسؤولياتها  وثقافتها 
)شابات  من  )شابة(  هي  الفني، 
وان  ترشين،  انتفاضة  وشباب( 
االنتفاضة احب اليها – وهذا اجتهاد 
 – )املهندس  عنوان  من   – شخص 
الفنانة   – الوزارة  وكيل   – النائب 
ملاذا  ادري  وال  االعلمية(،   –
شوقاً  تتحرق  كانت  بأنها  يل  تهيأ 
والوانها وتسهم يف  لتحمل فرشاتها 
هي  الدملوجي  االنتفاضة...  تألق 
اغنت  فنية  قراءات  قدمت  التي 
والتامثيل  النصب  عن  معلوماتنا 
حتى وان اختلفنا معها يف هذا الرأي 
كتاب  انجاز  استطاعت  ذاك.  او 
موسوعي يف ميدان تخصصه سيبقى 
ثرائه  يف  املؤلفات  اهم  من  واحداً 
لطلبة  كبرياً  وتنوعه، وسيكون عوناً 
وللباحثني  الفنية  والكليات  املعاهد 

عن الثقافة والتنوع الثقايف .

حسن العاين
هذا كتاب – اعني منحوتات بغداد – اتعبني والله تأطري هويته 
مضموناً واسلوباً وهدفاً، وهذه امللحظة االولية لصالحه، فابتداء 
)نُُصباً  البغدادية  املنحوتات  تويل  ان  )يفرتض(  دراسة  امام  نحن 

ومتاثيل( اهتاممها االول.

عرض كتاب

منحوتات الدملوجي الفنطازيةمنحوتات الدملوجي الفنطازية

منذ العام 1967 ، دافع الكاتب والروايئ اإلرسائييل أ. ب.  يهوشوا  )1936 - 2022(، الذي تويف مؤخرًا وكان عىل قوائم الرتشيحات لجائزة نوبل لألدب منذ سنوات 
طويلة،  عن حل الدولتني واالعرتاف بالشعب الفلسطيني. كام كان من أشد املعارضني لسياسة االستيطان اإلرسائيلية. ولكن نتيجة األحداث العنيفة يف السنوات 
األخرية ، تبخرت آماله يف املصالحة بني الشعبني وأدرك أن حل الدولتني أصبح بعيًدا أكرث من أي وقت مىض. ووفًقا له ، فإن العلج الوحيد للحل هو أنه يجب فصل 

الدين عن الدولة عىل املدى الطويل.

مبدأ أ. ب. يهوشوا لحل مبدأ أ. ب. يهوشوا لحل 
القضية الفلسطينيةالقضية الفلسطينية

4 July 2022  4 تموز/ يوليو



 1910 العام  يف  ديليكتورسكايا  ليديا  ولدت 
فقدت  لكّنها  تومسك،  من  مثقفة  نبلء  لعائلة 
لكون  ونظًرا  مبكرة.  سن  يف  ذلك  بعد  والديها 
يف  هربت  فقد  االقطاعيني،  امللك  من  عائلتها 

أعقاب الثورة الروسية إىل الصني. 
متعجًل  زواًجا  تزوجت  العرشين،  سن  يف 
استقرار  عدم  ذلك  وتبع  باريس.  إىل  وانتقلت 
دون  من  الطلق،  إىل  معه  اضطرت  عائيل، 
يف  رشعية  غري  الجئة  كونها  تذكر،  حقوق  أية 
وظيفة  عىل  العثور  من  تتمكن  ومل  فرنسا، 
يف  العديدة  محاوالتها  من  الرغم  عىل  الئقة، 
عامني  وبعد  األزياء.  والرقص وعروض  التمثيل 
من التخبط والضياع، وتحديًدا يف العام 1932، 
يف  مترشدة  وشبه  مفلسة  نفسها  ليديا  وجدت 

مدينة نيس.
هذه باختصار، كانت حياتها قبل أن تتعرف إىل 

هرني ماتيس. رمبا ميكن إضافة بعض التفاصيل 
كانت  فلطاملا  الحياة هذه.  إىل صورة  اإلضافية 
ليديا شغوفة بالتعلم. وقد تسجلت يف جامعة 
السوربون يف باريس، لكّنها مل متكث هناك لفرتة 
طويلة، ألنّها مل تستطع تحمل الرسوم الدراسية. 
باختصار، كانت شابة متعلمة جيًدا وذات ذائقة 
رفيعة ومفلسة، وهي كلها صفات جعلت القدر 
الرسام  طريق  يف  ويضعها  مصريها  يف  يتدخل 

الفرنيس العظيم هرني ماتيس.

فأل رويس
العام 1932، كان ماتيس يعمل عىل نسخة  يف 
جديدة لوحة أسطورية ضخمة للراقص األمرييك 
من  األوىل  النسخة  )كانت  بارنز.  ألربت  الرثي 
 ،1910 العام  يف  ماتيس  رسمها  التي  اللوحة 
الفنية  األعامل  وجامع  الصناعي  من  بتكليف 

عبقرية  مّيز  الذي  شتشوكني،  سريجي  الرويس 
الفنان حني رفضتها فرنسا كلّها(.

تطلب العمل عىل اللوحة الكبرية الحجم، أكرث 
قد  ماتيس  وكان  األيدي،  من  واحد  زوج  من 
تجاوز الستني من عمره يف ذلك الوقت، لذلك 

كان يف أمس الحاجة إىل مساعد. 
ماتيس  قال  وظيفته.  إلعلن  ليديا  استجابت 
الطلب كان بتكليف من  إنه وظفها ألن  الحًقا 
رجل رويس. ورأى أنّها فأل خري للوحة الجديدة.
أجر  عىل  ليديا  حصلت  العمل،  انتهى  عندما 
هذه  يف  ولكن  حقائبها.  حزم  يف  وبدأت  جيد، 
املرحلة تحديًدا، شعرت السيِّدة ماتيس باملرض 
األرسة  فقررت  بأعاملها،  قائم  إىل  واحتاجت 
واملثقفة  الهادئة  الروسية  املرأة  عىل  البقاء 
ليديا  أثبتت  وقد  عليها،  االعتامد  ميكن  التي 
وحسب،  جيدة  رّسام  مساعدة  ليست  أنّها 
ممتازة.  وسكرترية  منزل  مدبرة  أيًضا  ولكن 
الفراش،  طريحة  ماتيس  زوجة  كانت  وبينام 
تولت ليديا تدريجًيا جميع شؤون الفنان. األمر 
الذي دفع ماتيس للنتباه إليها فجأة، ومل يكن 

يفعل ذلك يف البداية النشغاله بالرسم والعمل 
وجعلها  لها  االسكتشات  يرسم  فبدأ  املتواصل، 
رسه:  يف  يتساءل  وهو  كموديل،  أمامه  تجلس 
كيف مل ينتبه لتلك القيمة الفنية والرقي طوال 
عىل  معها  عمله  استمر  وهكذا  املاضية.  الفرتة 

مدى العرشين عاًما التالية.

غموض العلقة
لكن  الوقت،  لبعض  العلقة  غموض  استمر 
تركت   ،1939 العام  يف  ثم  ازداد.  الزوجه  قلق 
السيِّدة ماتيس زوجها وتقدمت بطلب الطلق. 
ويف النهاية، مل يتم الرشوع يف إجراءات الطلق، 
الزوجان منفصلني  لكن األرسة تفككت، وعاش 

لبقية حياتهام.
علقتها  طبيعة  عن  ليديا  ُسئلت  ما  غالًبا 
تعط  مل  لكّنها  السؤال،  من  تتهرب  مل  مباتيس. 
تراوغ  مل  أنّها  الواضح  من  أيًضا.  مبارشة  إجابة 
وعمله  وموهبته  ماتيس  أصبح  واحد:  يف يشء 
الحقيقي لحياتها. وعىل مدى 22 عاًما،  املعنى 
كانت ليديا كل يشء بالنسبة له. اعتنت بشؤون 

لوحاته وقامت بأعامله املنزلية، وعندما بدأت 
والتهاب  الربو  من  ماتيس  )عاىن  تخذله  قوته 
الرسطان(،  اللحقة من  السنوات  املفاصل، ويف 
مع  اتفاقاته  متابعة  وتبنت  وأراحته  شجعته 

هواة جمع األعامل الفنية وتّجار الفن.
ويحص الخرباء أكرث من 90 لوحة لها مبفردها، 
الزهريّة” 1935 و”مزهرية  “العارية  بينها  من 
التخطيطات  إىل  باإلضافة   ،1937 إيرتوسكان” 
األصلية التي رسمها لها عىل مدى عقدين. ومل 
التي  األموال  أنفقت  فقد  مبذرة،  ليديا  تكن 
ملاتيس  كسكرترية  الشهري  راتبها  من  كسبتها 

عىل رشاء لوحاته ومتاثيله. 
اتّصلت  مبارشة،  الثانية  العاملية  الحرب  وبعد 
السوفيتية يف فرنسا  الدبلوماسية  بالبعثة  ليديا 
وأرسلت تسعة لوحات كهدية إىل أرض الوطن. 
عىل  السابقون  مواطنوها  يتعرف  أن  اجل  من 

أعامل من عّدته أعظم فناين العرص الحديث.
الثقافة  وزيرة  دعم  عىل  الحًقا  ليديا  حصلت 
سنوات  ويف  فورتسيفا،  يكاترينا  السوفييتية 
املتاحف  مديري  مع  تواصلت  البرييسرتويكا، 

وأقامت صداقات شخصية وتعاونت معهم. 
ملتحفي  قطعة   300 من  أكرث  قّدمت  وإجامالً، 
لها إىل حد  الفضل  هريميتاج وبوشكني. ويعود 
روسيا  يف  ماتيس  أعامل  مقتنيات  أن  يف  كبري، 

اليوم هي األفضل يف العامل.
بعد وفاة ماتيس يف العام 1954، رفضت عائلته 
فغادرت  مرياث،  أي  من  وحرمتها  ليديا،  بقاء 
باريس، حيث  الكبري يف مدينة نيس إىل  املنزل 
توفيت  حتى  قرن،  نصف  نحو  وحدها  عاشت 
يف العام 1998، عن عمر ناهز الـ 87 عاًما، ومل 
تتحقق رغبتها يف أن تدفن يف روسيا أّول األمر، 
فاشرتت قطعة أرض يف مقربة باريسية ونصبت 
فوق قربها االفرتايض حجًرا تذكاريًا حمل كلامت 

األسطورة بابلو بيكاسو بحقها، التي تقول: 
“لقد حافظ  ماتيس عىل جامل ليديا إىل األبد”.

وبعد سنوات طويلة، نفّذت ابنة أختها رغبتها 
يف  لُتدفن  ماتيس  هرني  ملهمة  رفات  ونقلت 
بافلوفسك بالقرب من سانت بطرسربغ، بجوار 
الذي  التذكاري  الحجر  من  األصل  طبق  نسخة 

يحمل عبارة بيكاسو بحقها.

يقول هيمنجواي: “لقد تعلمُت من أعامِل 
البسيطَة  الجمِل  بعِض  كتابَة  إن  سيزان 
الحقيقيَة، أمٌر كاٍف ألْن تشتمَل القصُة عىل 
كلِّ األبعاِد التي أحاوُل أْن أضَعها فيها”، )د. 
شاكر عبد الحميد، “أشباح هامئة يف وادي 
- سبتمرب   31 العدد  فنون  مجلة  الظلل”، 
هيمنجواي  يكن  مل  اذن  هكذا   ،)2020
بقدر  ذاتِه،  يف  سيزان  رسمه  مبا  مهتامً 

اهتامِمِه، بكيفيِة رسمِه له.
عبد  حسني  الراحُل  الشاعُر  كان  لقد 
أو  ضعَف  االدباِء  عىل  يعيُب  اللطيف 
منها  وخاصة  بالفنون،  اهتامِمِهم  انعداَم 
يستثني  كان  ولكنه  التشكييل،  الفنُّ 
بعَضهم، واهمُّ من يستثنيهم القاصُّ محمد 
خضري الذي مل يكن مهتام بالفنِّ التشكييّل 
فقط، وامنا كان مهتام كذلك بالفوتوغرافيا 
اىل  االهتامُم  ذلَك  فترسَب  والسينام؛ 
املؤثراُت  كانت  حيث  الرسديِة،  صناعِتِه 
 ، التشكيليُة تشكُّل أحيانا بؤرًة مولدًة للقصِّ
بأمناِطها  الصورِة،  عنارَص  كاستخداِمِه 
الفوتوغرافيِة،  او  التشكيليِة،  املتعددِة: 
اللوُن  العنارِص:  هذه  ومن  السينامئيِة،  او 
الذي يوظُفه مؤثراً دراميا وسايكولوجيا يف 
االلتقاِط  بزاويِة  الكبريُ  واهتاممُه  قصِصِه، 
الصورِة  عنارِص  اهمُّ  وهي  االستثنائيِة، 
يستخدُم  وقد  والسينامئيِة،  الفوتوغرافيِة 
أحيانا عمل تشكيليا كمؤثٍر او بؤرٍة مولدٍة 
حينام خلق حوارا مع سجادٍة حائطيٍة متثُل 

واقعًة رسديًة لصيِد األسود مولدا رسديا.
، كام يؤكُد )هانز  نعتقد ان الفنَّ التشكييلَّ
الجميل(،  )تجيل  كتاِبِه  يف  غادامري(  جورج 
Aes- الجامِل  علُم  هام:  بعلمنِي  )يُدرُس 
Hermeneu-( التأويِل  وعلُم   )thetics

التشكييّل  الفَن  ان  ذلك  ومعنى   ،)tics
)واقعٌة  هام:  متواشجتنِي  واقعتنِي  ميثُل 
و)واقعٌة  الجامل،  علُم  يدرسها  برصيٌة( 

ان  أي  التأويِل،  علُم  يدرسها  رسديٌة( 
تحتيٍة  بنية  من  ترتكُب  التشكيليَة  الواقعَة 
رسديٍة  وواقعٍة  شيئيٍة،  ماديٍة  )جوهريٍة( 
الواقعِة  عىل  ابدا  متسعًة  هوامَش  تشكُل 
منط  يف  النقاُد  فانقسَم  الجوهرية،  املاديِة 
الكتابة اىل: )نقاٍد( تشكيليني يكرسون جل 
التشكيلية،  الواقعة  مادية  عىل  اهتاممهم 
اهتامَمهم  يكرسون  تشكيليني  و)كتاٍب( 

عىل رسديِة الواقعة التشكيلية.
التشكيلية  الكتابة  أمناط  نقسم  ان  ميكن 
مختلفني  منطني  اىل  باألدِب  للمشتغلني 

جوهريا من الكتابة:
التي  الشعراء  كتاباِت  األول،  النمط 
املشحونٌة  الشعر  لغة  طبيعة  تحمل 
الطبيعِة  ذات  واالستعاراِت  عريِة  بالشِّ
يتوقُع  الذي  العادي  املتلقي  عىل  الصعبِة 
الثاين،  والنمط  لغة(،  )ميتا  شارحًة  لغًة 
حقِل  يكتبوَن يف  الذين  القصاصنَي  كتاباِت 
عن  كتابتهم  يف  وهم،  التشكييلِّ  النقِد 
اىل  اهتامُمهم  ينصبَّ  التشكييل،  الفنِّ 
الواقعِة الرسديِة بسبِب اميانِِهم بان العمَل 
واْن  رسديٌة  واقعٌة  ايضا  هو  التشكييلَّ 
وهذاِن  البرصيِة،  الطبيعِة  لبوَس  تلبسْت 
الكتابات  ضد  السائدان  )االعرتاضاِن( 
االعرتاضاِت  اهمُّ  وهام  االدب/تشكيلية، 
التشكييلَّ  النقَد  يكتبوَن  ملن  توّجُه  التي 
الوسط  او  التشكييل،  الوسِط  خارجِ  من 
مختلفاً  االمُر  يبدو  ولكن  تحديدا،  االديب 
عند القاصِّ محمد خضري، فقد تجاوَز هذه 
تلقيا  الفن  يف  رؤية  ميتلُك  كونُُه  املخاطَر 
وكتابًة، وميتلك لغًة عاليًة متكنُه من التعبريِ 
عن ادقِّ دقائِق العمِل التشكييل، وان بقي 
رسديات  عىل  ينصب  األسايَس  اهتامَمه 
العمِل  ماديَة  عىل  وليس  الفنية  الواقعة 

. الفنيِّ
نأخُذ منوذجا واحدا مام نرشه القاصُّ محمد 

معرِض  عن  مؤخرا  بوك  الفيس  يف  خضري 
)حوار( للرسام عيىس حسن:

)حوار(  الحايّل  املعرِض  لوحاُت  “تهتمُّ 
بتأليِف )سريٍة تشكيليٍة( مقابل ما يُعرُف يف 
األدِب الرسدي بـ)السريِة الذاتيِة(، ويتنوُع 
أسلوُب اللوحاِت املعروضِة ما بني االحرتاِف 
املواقِف  عن  الحرِّ  والتعبريِ  األكادمييِّ 
وأعاَد  رَسَم وجوَهُهم،  َمن  إزاَء  الشخصيِة 
تركيَبها عىل درجاٍت متفاوتٍة من التصميِم 

االنطباعيِّ واالقتصاِد الشكيل”.
بذَل الفناُن عيىس حسن جهداً ملحوظاً يف 
تصميِم الخلفياِت وتركيِب الوجوِه، يتجاوُز 
خلِل  من  ِر،  املصوَّ باألمنوذجِ  االنبهاَر 
االنطباعِ،  وتكراِر  الوجِه،  مبلمحِ  التلعِب 
ويرمي  واملنظورات.  الزوايا،  وتحريِف 

الفنيِة،  العملياِت  هذه  وراِء  من  الفّناُن 
التعبرياِت  من  مركبٍة(  )ِسريٍة  تصويِر  إىل 
الشخصيِة املتداخلِة، واالنطباعاِت البرَصيِة 

األّولية.
 ولعّل الفناَن عيىس حسن أنجَز مرحلًة عىل 
 ، االنطباعيِّ بعد  ما  التقنيِّ  التحوِل  طريِق 
بني  تفرزه  جديدًة  إضافاٍت  منه  آملني 

الفناننَي الجاّديَن واملجددين.
خضري  محمد  القاص  ان  نستنتُج  مر  مام 
وان  شارحة  لغًة  لغَته  يجعَل  ان  يحاول 
يف  كذلك،  ويستدرك  التقنية،  عالية  كانت 
الفن  نقاُد  يهمله  ما  التشكيلية،  كتاباته 
متناسني  الفني،  العمل  مبادية  املهووسون 
رسديًة  هوامَش  التشكيلية  للواقعة  ان 

متعاظمَة االتساع.
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خالد خضري الصالحي

الكبريِة عليه،  الروايئُّ ارنست هيمنجواي، ذات مرٍة، بتأثرياِت سيزان  اعرتَف 
وتحديدا تلك التأثرياِت التي تحُث عىل التلخيِص، والتخلِص من الزوائِد بالبحِث 

عن األساِس والجوهري والرضوري فقط.

www.iraqicp.com

www.facebook.com/altareek.althakafi

altareek althakafi

                                    محمد حّياوي

ريم:  رأس  من  النازِف  الّدِم  رسَّ  الجميُع  يعرف  مل 
أكان دَمها، أْم دَم الجرحى الذين ساعدتْهم؟

فعىل الرغم من أّن أحَد املُسعفني تفّحص رأَسها غريَ 
استمّر  فقد  جرح،  ألي  أثًرا  يرى  أن  دون  من  مرٍّة 

الّدُم يف التدّفق.
إحضار  عن  الكفَّ  ريم  من  طلبْت  شابٌّة  طبيبٌة 
الجرحى، واالستلقاَء عىل رسير الفحص. وعندما مل 
مساِعدٍة  من  طلبْت  أيًضا،  هي  النزف  مكاَن  تجد 
لكّن  الشعر.  إلزالة  حلقٍة  ماكنة  إحضاَر  قريبٍة 
تضميَد  منهم  وطلبت  شعرها،  حلَق  رفضْت  ريم 
رأسها إىل حني انتهائها من مساعدة الجرحى الذين 

تكّدسوا أمام املستشفى.
كانت الضامدُة متتلئ بالدم الذي بات يرسبل وجَه 
ريم وكتفْيها. وبدأْت قّوتُها تخور، وعزميُتها تضعف، 

ا عليها. حتى انهارت مغميًّ
كثافَة  لكّن  رأسها.  تفّحص  إىل  املساِعدُة  سارعت 
الجرح،  مكاِن  معرفة  دون  حالت  الجميل  شعرها 
أذنها  فوق  صغريٍ  مربّعٍ  حلقة  إىل  تُضطّر  أن  قبل 
اليمنى. كان جرًحا غايًة يف الصغر، لكّنه عميق، كام 

لو أنّه ثقب رشيانًا يف جانب رأسها.
نظّف املسِعفون الجرَح من بقايا الزجاج، وضّمدوه 
يستطيعوا  مل  ألنّهم  الصٍق  ورشيٍط  شاٍش  بقطعة 

َرتَْقه لصغر حجمه.
غيبوبتها،  من  ريم  استيقظْت  عندما  املساء،  يف 
سألْت - أّوَل ما سألْت - عن جّدتها أّم طارق التي 

ما فتئْت تهاتفها منذ ليلة امس.

***
يف فندق موزارت أخربين األصدقاء بأّن إّم فادي مل 
الرابع،  اليوم  أيّام. حني هاتفُتها يف  ثلثة  منذ  تأِت 

جاءين صوتُها واهًنا:
- الحمد لله، نحَن بخري. شويّة جروح بالوّج والرَّأْبة. 
بس البيت تكركَب، وانقلب فْوآين تْحتاين. الله سرت. 
ما مشيت لألوتيل والله من تلتّيام؛ قالوا ما يف نُزاَل، 

كلّن هربوا. مني بيجي لبريوت بهيك َوئِْت؟
املهّم صّحتك.  فادي.  إّم  يا  والُنزاَل  األوتيل  فداِك  ـ 

سلمتك ألف سلمة.
نفدْت  أن  بعد  املرّة،  هذه  باكًيا  صوتُها،  فجاءين 

ذخريتُها من التظاهر بالقّوة:
بّدي  ما  ليش؟  هيك؟  فينا  بيصري  عم  ليش  ولْك  ـ 
إفِئد إمياين بالعدرا، بس والله كتري هيك. كتري يا ريّب!

وبعد تنّهٍد ونشيج، أردفْت:
ألْبك.  ـ بعتذر يا محّمد. عن جّد بعتذر. وّجعتلك 

ما أبشعني!

***
أوجْعِت قلبي يا إّم فادي. كلكم أوجعتم قلبي، أنِت 
وطيبُة  والذكريات  واألماكُن  واألصدقاء  وبريوُت 
األرض.  عىل  متيش  التي  امللئكة  والناس  النفوس 
أتخّيل  ال  فأنا  فادي.  إّم  يا  قلبي  أوجعتم  كم  كلُّ
وجَهِك الصبوَح األبيَض، مثَل رشيحة الجبنة، مُيزُِّقه 
تديّل  التي  اآللهة،  ابنَة  بريوَت،  أتخّيل  ال  الزجاج. 
مُتزَّق  قرون،  منذ  ودالٍل  بغنجٍ  املتوّسط  يف  قدمْيها 

بهذه الطريقِة البشعة.
ال أتخّيُل العاملَ من دون بريوت. وال أتخّيُل بريوَت 
من  موزارت  فندَق  وال  موزارت.  فندق  دون  من 
دون كافترييته الحميمة. وال كافترييته تلك من دون 
يديِْك  من  بالزعرت  واألومليت  ونكاتِِك  ابتسامِتِك 

الرقيقتنْي ونَفِسِك الطّيب.
                                                        “يتبع”
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سرُّ الّدم النازِف 
من رأس ريم

الطريق الثقايف ـ ناديا كوبرينا ـ خاص

تكون  أن  ميكن  ال  الشهري  الفرنيس  والرسام  ديليكتورسكايا  ليديا  بني  العلقة 
املرأة  احتقرت زوجته  واملوديل”.  “الفنان  املبتذلة  النمطية  الصورة  أبعد من 
الروسية، معتربة إياها يف خريف العمر، لكن زوجها الفنان الكبري مل يهتم لذلك.

althakafya@iraqicp.com  لالتصال بهيأة التحرير • Sillat Media  التصميم

مدير التحرير                               
حممد حّياوي

             m.shather@gmail.com
ملتابعتنا على الفيسبووك

جريدة ثقافية نصف شهرية                               

الرواق الت�ضكيليالرواق الت�ضكيلي
في كتابات محمد خضير في كتابات محمد خضير 

))الواقعة التشكيليةالواقعة التشكيلية((  
وهوامشها السردية وهوامشها السردية 

ساع
ّ

ساعمتعاظمة االت
ّ

متعاظمة االت

ليديا ديليكتورسكايا ملهمة ماتيس الروسية 

تجسدت في أكثر من 90 لوحة 
وأهدت أفضل أعماله إلى روسيا 

4 July 2022  4 تموز/ يوليو

هرني ماتيس يف الستني إىل جانب لوحة لليديا.

عيسى حسن

• مواليد البرصة 1955
• فنان تشكييل ومصمم غرافييك وخطّاط

• شارك يف الكثري من املعارض املحلية والدولية
• شارك يف معارض وزارة الرتبية يف البرصة

• شارك يف معارض جمعية التشكيليني العراقيني 
يف بغداد والبرصة

• شارك يف سمبوزيوم وورشة الرسم يف كردستان 
العراق

• أرشف فنًيا عىل العديد من املجلت، منها مجلة 
“البرصة االقتصادية” ومجلة “نفطنا” الصادرة 

عن مؤسسة نفط الجنوب
• صمم املئات من أغلفة الكتب واملجلت األخرى
حاصل عىل العديد من جوائز الفنون التشكيلية.


