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رئيس التحرير  مفيد اجلزائري

انتقد الكثري من املثقفني العراقيني آلية تسليم املنحة 
وقوف  مستنكرين  لهم،  املخصصة  املذلّة  املالية 
أبواب  عند  فوضوية طويلة  بطوابري  املثقفني  هوالء 
ووضعهم  تتناسب  ال  مهينة  بطريقة  الثقافة  وزارة 
االعتباري يف املجتمع، ويف الوقت الذي نستنكر فيه 
من  التقدير  وسوء  املشينة  السلوكيات  هذه  مثل 
مسؤويل الوزارة، نذكّر باألسس والتقاليد التي طاملا 
كتبنا عنها وطالبنا برتسيخها يف حياتنا الثقافية التي 
رافقها الكثري من املامرسات الهجينة، بعضها موروث 
املثقفني  مع  تعامله  وكيفية  السابق  النظام  من 
وبعضها  البشع،  وجهه  لتحسني  كديكور  العراقيني 

للرتدي  نتيجة  الجديد  العهد  يف  مستحدث  اآلخر 
االقتصادي وانعدام فرص العمل الكريم أمام أغلب 

املثقفني العراقيني وانتشار الفساد.
كثرية  مطالبات  السابقة،  السنوات  يف  الحظنا  لقد 
تلك  أو  اإلتحاد  هذا  يوجهها  عاجلة  ونداءات 
املرميني  املثقفني  أحد  إنقاذ حياة  أجل  املنظمة من 
من  أو  املستشفيات،  إحدى  يف  واملوت  الحياة  بني 
من  ذاك  أو  املثقف  لهذا  بالتربع  مطالبات  ينرش 
هذه  مثل  إن  تركيا.  يف  عاجلة  عملية  إجراء  أجل 
بأخر ضمن  أو  تندرج بشكل  النداءات واملطالبات، 
مرتدية  لحالة  تؤسس  إنها  بل  أيًضا،  اإلذالل  حالة 

ألن  هجني،  اجتامعي  سياق  إىل  ماتتحول  رسعان 
هناك عرشات، بل مئات املثقفني الزاهدين ال تسمح 
لهم عزة أنفسهم باملطالبة، حتى لو كانوا عىل شفري 
املوت، فاألمر متعلق يف النهاية بالكرامة اإلنسانية، 
سواء كانوا مثقفني أو مواطنني عاديني، ومن الواضح 
أن ما بات يُعرف باملكرمات او الهبات واملنح التي 
سلوكيات  بقايا  من  هي  تلك،  أو  الفئة  لهذه  ُتنح 
إذالل  منها  يراد  كان  التي  املريضة  السابق  النظام 
لنتعجب  وإننا  له،  دامئة  بحاجة  وجعلهم  العراقيني 
كيف أقدم النظام الجديد الذي تأسس عىل أنقاض 
وموبقات النظام السابق عىل انتهاج تلك املامرسات 

كان  لقد  مدمر.  نفيس  أذى  من  فيها  مبا  نفسها، 
ومنظامتهم  واتحاداتهم  العراقيني  باملثقفني  األحرى 
القوانني  بترشيع  البداية  من  املطالبة  ونقاباتهم، 
التي تحمي هذه الرشيحة وتحفظ كرامتها بطريقة 
مدروسة ومنهجية تستند إىل أعراف ونظم وتقاليد 
راسخة ودامئة وعاّمة، وتاسيس صناديق دعم ورعاية 
الدعم  من  نوع  وتحديد  فئاتهم  مبختلف  للمثقفني 
املايل ملن يفقد عمله أو يُحال عىل التقاعد أو يعجز 
التي توفر له دخله  ألي سبب، عن مامرسة مهنته 

الشهري.
أعضائها  بأحوال  أدرى  والنقابات  االتحادات  إن 
لهم  األقرب  هي  وبالتأكيد  املادية،  وامكانياتهم 
ومساندة،  دعم  إىل  يحتاج  من  تحديد  يف  واألصلح 
سواء كانت مالية أو معنوية، منهم. كام ان تويل 
ما  مقترصًا عىل  يبقى  أن  ينبغي  ال  الصناديق  هذه 

تخصصه الدولة من أموال لها، بل ينبغي أن يتعداه 
إىل جهات داعمة كثرية أخرى، كرشكات راعية للثقافة 
واملثقفني، من تلك التي تدعم النشاطات الرياضية 

مباليني الدوالرات سنويًا.
إن ترشيع مثل هذه القوانني يف الربملان وتأسيس مثل 
هذه الصناديق، من شأنه أن يضمن الحّد األدىن من 
الحياة الكرمية للمثقفني ويصون كرامتهم ويشعرهم 
وببلدهم  بالنظام  ثقتهم  لهم  ويعيد  بإنسانيتهم 

الذي بذلوا الغايل والنفيس من أجل رفعته.
إنّنا بدورنا نضع مثل هذه املقرتحات عىل طاوالت 
من  والصحفيني،  الفنانني  ونقابتي  األدباء  أتحاد 
وقانونية  فنية  لجنة  وتشكيل  بشأنها  التداول  اجل 
من  الربملانيني  عىل  بالضغط  فوًرا  للبدء  متخصصة 

اجل تحقيقها. 
                                               التحرير

إذالل المنحة المالية.. حالة طارئة أم تقليد دارج؟
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قبل قرن من الزمان، وتحديًدا يف العام 1922، نرُشت رواية “يوليسيس” لجيمس جويس، وانتقل بيكاسو إىل مونبارناس، ووصل همنغواي إىل باريس 
وتويف مارسيل بروست بعد نرش كتابه “سدوم وعمورية”. إنّنا نعيش اليوم يف العام 2022، أي بعد مرور مائة عام بالتامم والكامل عىل العام 1922 ذاك، 

أنّه ما ميكن أن نسميه قرن اإلندالع الثقايف العظيم بحق، فعادة ما تثل اللحظة التاريخية تغيريًا مدّويًا يف الذوق الثقايف، ويدّون مقياس ريخرت الثقايف 
تلك املنجزات املهولة التي تحققت عىل الصعيد اإلبداعي.                                                                                            )تقرير موسع يف الصفحة 7(
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أكثر من مائة عام على تأسيس 
ابندر العريقة

ّ
مقهى الش

الطريق الثقايف ـ خاص
الزمان،  من  قرن  قبل  أبوابها  فتحت  أن  منذ 
تاريخها  يعود  التي  الشابندر  مقهى  أصبحت 
يف  الفكرية  للحياة  مركزًا  الزمان  من  قرن  من  ألكرث 
إىل  والسياسيني  والفناين  الشعراء  تجذب  بغداد، 
بالصور.  املكسوة  وجدرانها  الخشبية  مقاعدها 
الساعة  من  أبوابها  تفتح  املقهى  زالت  وما 
الظهر. بعد  الثالثة  أو  الثانية  حتى  صباحا   التاسعة 
التقلبات السياسية التي  وقد شهدت املمقهى كافة 
العراق  إىل  الربيطاين  االحتالل  منذ  العراق  جرت يف 
ومن  العراقية  األّمة  والدة  وإرهاصات  الحديث، 
الجمهوري وعقود  والعهد  املليك  النظام  إسقاط  ثم 
األمرييك  الغزو  ودراما  حسني  صدام  هيمنة  من 
التقلبات  التي أعقبته.وقد تركت  الدموية  والفوىض 
يُعرف  بات  ما  أثناء  املقهى  عىل  بصامتها  واملآيس 
انفجرت سيارة مفخخة يف  الطائفية، حيث  بالحرب 
تقع   الذي  التاريخي  املتنبي  شارع  يف   2007 العام 
 100 من  أكرث  استشهاد  عن  أسفر  مام  فيه،  املقهى 
أبناء  أربعة  القتىل  بني  من  وكان  العرشات،  وجرح 
 وحفيد مالك مقهى الشابندر السيِّدمحمد الخشايل.
مبنًيا  املايض  القرن  مطلع  بداياته  يف  املقهى  وكان 
من الطوب والجص، وكان يضم مطبعة التاجر عبد 
املجيد الشابندر، وهي من اوائل املطابع يف العراق. 

ارتفاع مبيعات الكتب 
المطبوعة في العام 2021

الطريق الثقايف ـ خاص
يف  ضخمة  مبيعات  عاملًيا  املطبوعة  الكتب  حققت 
العام 2021، وحتى السادس من كانون الثاين/ يناير 
2022: سجلت مبيعات الوحدات املتفرقة من الكتب 
مقارنة   2021 العام  يف   9٪ بنسبة  ارتفاًعا  املطبوعة 
مبثيلتها يف العام 2020، وذلك فقط يف املنافذ التي 
بقياس  املتخصصة   NPD إىل جمعية التقارير  ترفع 
 826 املباعة  الكتب  إجاميل  وبلغ  املبيعات.  حجم 
قدرها  بزيادة  املايض،  العام  مطبوع  كتاب  مليون 
68 مليون كتاب مقارنة بالعام 2020 و 132 مليوًنا 
الخيالية  الروايات  فئات  العام 2019. وشهدت  عن 
إذ  الزيادات،  أكرب  الشباب  وروايات  والتاريخية 
قفزت مبيعات الروايات الخيالية بنسبة 31 ٪ بينام 
 .٪  26 بنسبة  التاريخية  الروايات  مبيعات  ارتفعت 

وارتفعت مبيعات فئة أدب األحداث بنسبة 10 ٪.

حوارت مع كياروستامي 
 في إيران

اً
تثير جدال

الطريق الثقايف ـ وكاالت
أثار كتاب “حوارات مع كياروستامي” للناقد األمرييك 
جودفري شيشاير جداًل واسًعا يف إيران بعد أن ُترجم 
ونرش بالفارسية. ويغطي الكتاب  مساحة زمنية تتد 
 عىل مدى ثالثة عقود من حياة املخرج اإليراين الشهري.
من  كل  أيًضا  الكتاب  تحرير  يف   وساهم 
جيم كولفيل وأحمد كياروستامي، نجل املخرج الذي 
صالح  الفارسية  إىل  وترجمه  الكتاب.  مقدمة  كتب 
صفحة   301 يف  للنرش  ليجا  دار  وأصدرته  النجفي 
مقابلة  أجرى  قد  النجفي  وكان   نسخة.  و1200 
 2008 العام  إىل  تعود  كياروستامي  مع  منفصلة 

ضمنها يف الكتاب.
مرة  ألول  كياروستامي”  مع  “محادثات  وتجمع 
الناقد  أجراها  املخرج  مع  املقابالت  من  سلسلة 
جودفري  اإليرانية،  بالسينام  املتخصص  السيناميئ 
القرن  من  التسعينيات  يف  أغلبها  أُجريت  شيشاير. 
آلراء  حدة  عىل  فيلم  لكل  رسًدا  وتقدم  املايض، 
كياروستامي حول تطوره الفني من أول فيلم قصري 
إىل   1970 العام  يف  والزقاق”  “الخبز  بعنوان  له 
الفيلم الروايئ الطويل “الريح ستحملنا” 1999، كام 
التي  القصرية  والقصص  شهرة  األقل  أعامله  تغطي 

جنًبا  املهنية،  حياته  بداية  يف  كتبها 
التي  الفنية  األعامل  مع  إىل جنب 

امامه،  الشهرة  أبواب  فتحت 
حول  يتمحور  الجدل  وكان 

التي  االنتقادات  بعض 
كياروستامي  وجهها 
السينام  سلطات  إىل 

والثقافة يف إيران.

يسعى مرشوع “إحياء روح املوصل” الذي أطلقته اليونسكو الستعادة املامرسات والتقاليد الثقافية األصيلة، فضاًل عن تزويد الشباب باألدوات 
الالزمة ليكونوا أعضاء فاعلني يف املجتمع. وتم تويل هذا املرشوع من قبل صندوق اليونسكو للرتاث الطارئ من خالل الدعم السخي من رشكاء 

عّدة أبرزهم: صندوق قطر للتنمية، مملكة الرنويج، حكومة كندا، رشكة ANA القابضة، إمارة موناكو، مملكة هولندا، وجمهورية إستونيا، ودوقية 
لوكسمبورغ، والجمهورية السلوفاكية، وإمارة أندورا، وجمهورية رصبيا.

أحياء التقاليد الثقافية في �ضوء
الموصل بدعم دولي واسع

برامج تعليمية  إنتاج 
بدعم من اليونسكو 

اليابانية والسفارة 

الطريق الثقايف ـ خاص
التقدم  ملراجعة  عمل  ورشة  بغداد  يف  ُعقدت 
يحمل  اليابان  من  ممول  مرشوع  يف  املتحقق 
عنوان »التخفيف من تأثري COVID-19 عىل 
مبشاركة  العراق«  يف  بعد  عن  والتعلم  التعليم 
ومدير  لليونسكو،  الوطنية  للجنة  العام  األمني 
التلفزيون التعليمي. التابع لوزارة الرتبية ومركز 
تنسيق السفارة اليابانية يف بغداد. وحسب هذا 
درس   1700 من  أكرث  إنتاج  تم  فقد  الربنامج 
 تلفزيوين للتعليم االبتدايئ والتعلم الرسيع وبثها.
األكرث  األطفال  إىل  للوصول  املرشوع  ويهدف 
من  يتمكنون  ال  قد  الذين  العراق  يف  ضعفاً 
املدارس ودعم ستة ماليني  إىل  املادي  الوصول 
طالب يف مستوى التعليم االبتدايئ تأثر تعلمهم 
الالحق  واإلغالق   COVID-19 بسبب فريوس

للمدارس.
يونسكو  مكتب  احتفل  أخرى  جهة  من 
بحدث مشرتك  للتسامح  الدويل  باليوم  العراق 
إلحياء  العليا  املفوضية  مع  تنظيمه  تم 
املرشوع  إطار  يف   ،)HCECR( أربيل  قلعة 
سبل  “دعم  األورويب  االتحاد  من  املمول 
الثقايف”.  الرتاث  تطوير  خالل  من  العيش 
خوشناو  أوميد  السيد  أربيل  محافظ  مبشاركة 
قوجة.  نهاد  لالجئني  العليا  املفوضية  ورئيس 
الصلة. ذات  للمديريات  العامني   واملديرين 
متنوع  فني  معرض  افتتاح  االحتفال  وتضمن 
لطالب من منظمة إميا ومجموعة رانج للفنون 
ومدرسة باال. كام شهد عرًضا الملأكوالت املحلية 
قسم  طالب  قدمها  الحية  للموسيقى  وعروًضا 
املوسيقى ومعهد الفنون الجميلة ومدرسة باال. 
كل األحداث كان موضوعها التسامح ، “التنوع 

كقوة” يجري من خاللها.
وذكّر السيد كواين كري كواين ممثل املدير العام 
لليونسكو بقول السّيدة أودري أزوالي عن يوم 
التسامح: “تعمل منظمتنا يوًما بعد يوم للدفاع 
الثقايف واللغوي وتعزيزه، باإلضافة  التنوع  عن 
إىل تنوع املعرفة األصلية، لنتمكن من فتح آفاق 

جديدة للبرشية بواسطة الحوار.”

نُظم  الذي  الواسع  املعرض  كشفه  يحاول  ما  هذا 
ألعاملهام مؤخًرا، حيث تكمن القصص وراء األشخاص 
وحيث  للجدل،  املثرية  ومركزيتها  والصور  واألشياء 
توضع أعامل الفنانني يف السياق األوسع الذي نشأت 

فيه.

التعبري والكولونيالية
فصل  ميكن  ال  فأنّه  الحديث،  الفن  لنقاد  وبالنسبة 
الحقبة  عن  ونولد  كريشرن  التعبرييني  الفنانني  عمل 
اإلمرباطورية  ضمن  فيها  عاشوا  التي  االستعامرية 
عىل  االستيالء  عن  قصص   ،)1871-1918( األملانية 
اللغة املرئية لآلخر والقوالب النمطية للفن وعالقات 
عن  القصص  بشكل خاص  ولكن  املتوازنة،  غري  القوة 
تلعب  التي  الفنانني  أعامل  يف  املصَورين  األشخاص 

دوًرا مهاًم وحيويًا يف رؤيتهام.

قصص الصور
األشخاص  تصوير  يتم  ما  غالًبا  ونولد،  فن كريشرن  يف 
القوة  إىل  يُنظر  وملونة.  حسية  بطريقة  امللونني 
من  أهمية  أكرث  أنّها  عىل  والشكل  للون  التعبريية 
سبيل  عىل  األشياء.  أو  لألشخاص  التفصييل  التمثيل 
األدغال  من  أُخرج  الذي  “جوبوالو”  رسمة  املثال، 
عىل يد نولد وزوجته آدا أثناء إقامتهم يف بابوا غينيا 
الجديدة، للعمل كجندي أملاين، لكن عندما ثبت أنه 
غري الئق للجندية، أصبح خادًما يف املنزل. مثل هذه 
القصص الكثرية التي تقف وراء اللوحات، يتم وضعها 

ضمن دائرة الضوء يف املعرض.

نظرة معارصة
كان كريشرن ونولد مفتونني باألعامل الفنية من مناطق 
يف إفريقيا وأوقيانوسيا، لكنهام مل يوليا اهتامًما كبريًا 
للخلفية الثقافية وأهمية التقاليد وثقافات الشعوب. 
وباإلضافة إىل اللوحات والرسومات واملنحوتات التي 
من  العديد  املعرض  يعرض  ونولد،  كريشرن  رسمها 
األعامل لفنانني غري أوروبيني واملقارنة بالقصص التي 
تكمن خلفها، حيث وجهة النظر االستعامرية ال تزال 
املعارصة،  األوروبية  املجتمعات  يف  أصداؤها  ترتدد 
وحيث ال نية عىل ما يبدو، للتعامل مع املايض السيئ.
يعتقد الناقد جريي أفريي بأنّنا جميعا نتاج بيئتنا. فال 
استوحيا  كيف  ونولد  كريشرن  فن  يُظهر  أن  يف  غرابة 
من “اآلخر” الذي وجدوه بابوا غينيا الجديدة نتيجة 
عىل  األسود  للوجه  املحتمل  والتأثري  لالستعامر 
أيًضا  ذلك، ساهم عملهم  العكس من  أعاملهم. عىل 
كانت  التي  امللونني  لألشخاص  )النمطية(  الصورة  يف 

تلك  أفريي  جريي  )يرسم  الوقت.  ذلك  يف  سائدة 
الصورة عىل أساس املصادر التاريخية ويوضح كيف أن 
هذا ال يزال يعمل لألسف(. لكن يبقى السؤال األهم 
اإلرث  إلغاء  وامكانية  اإلثنوغرايف  بالفن  املتعلق  هو 

االستعامري وخلق بيئة فنية متساوية. 

جاذبية إفريقيا 
غالًبا ما تُظهر لوحات إرنست لودفيج كريشرن وإميل 
بدائياً  عاملاً  تقيم  زاهية  بألوان  أفريقية  صوًرا  نولد 
غارقاً يف التحيز. لكن كيف أثر االستعامر عىل العمل 

التعبريي لكريشرن ونولد؟
كان إميل نولد يبلغ من العمر 17 عاًما عندما تفاوضت 
يف  إفريقيا  تقسيم  عىل  غربية  استعامرية  قوى  سبع 
برلني. يف وقت قصري، جرى استعامر املناطق الداخلية 
حريتها.  القدمية  القبائل  اآلف  وفقدت  إفريقيا  من 
عىل  أملانيا  استحوذت  املحموم،  السعي  هذا  وضمن 
مساحات شاسعة يف الكامريون وناميبيا وتوغو وغانا 
من  واسع  نطاق  عىل  األثرية  القطع  ورُسقت  حالًيا، 
التامثيل  ووجدت  الجديدة،  األملانية  املستعمرات 

واألقمشة واألواين الفريدة طريقها إىل املتاحف وهواة 
جمع اللقى األثرية، فرتكت تلك القطع تأثريًا كبريًا عىل 
إميل نولد وغريه من الفنانني األملان الشباب. ويعرض 
نولد  رسمها  تخطيطية  رسومات  ستيديليك  متحف 
عندما  غزوها،  أثناء  بنني  مملكة  من  نُهبت  لتامثيل 
لينتهي  بالقوة،  املليك  القرص  عىل  اإلنكليز  استوىل 
متاحف  يف  املنهوبة  الربونزية  التامثيل  بتلك  املطاف 
وقع  كام  الغربية.  أوروبا  أنحاء  جميع  يف  منترشة 
اإلفريقي،  الفن  تأثري  تحت  كريشرن  لودفيج  إرنست 
باملقتنيات  مليئة  كبرية  خيمة  يف  ضيوفه  استقبل  إذ 
اإلفريقية التي تظهر، حسب كريشرن، الثقافة اإلفريقية 

والحياة البدائية املتخلفة.
أثر االستعامر عىل تفكري  أيًضا كيف  املتحف  ويُظهر 
الفنانني األوروبيني آنذاك، السّيام حني تم جلب السود 
إىل أوروبا للظهور يف املعارض االستعامرية، إىل جانب 
البيولوجية  لالختالفات  العلمية  الدراسات  وصف 

والثقافية األفارقة بشكل ثابت عىل أنهم بدائيون.

معرض مذهل
للفن  املختلفة  املعاملة  عىل   أيًضا  الرتكيز  ويجري 
ثقافية،  دراسية  مواد  يكون  ما  غالًبا  الذي  اإلفريقي 
أعىل.  فن  أنها  عىل  الغربية  اللوحات  إىل  يُنظر  بينام 
الفوضوية، يقدم املتحف  السياسة  وبعد سنوات من 
أن  ميكن  كيف  لُيظهر  جديدة،  عرصية  ورؤى  نقاشا 
فيه  تر  وقت  يف  ومهاًم،  الصلة  وثيق  الفن  يكون 

الثقافة بأوقات عصيبة.

أزمة صناعة الكتاب المغربي.. المواطنون ينفقون 4 دوالرات فقط في العام على الكتب
الطريق الثقايف ـ خاص

كشف وزير الشباب والثقافة املغريب السيّد املهدي بنسعيد، أن املغاربة ينفقون حوايل 35 درهام )نحو 4 دوالرات( للفرد الواحد عىل القراءة يف السنة. وأكد أن الكتاب 

يف املغرب بأزمة خطرية وأن ثقافة القراءة تكاد تكون معدومة. وأكد اتحاد النارشين املغاربة من جهته هذه النظرة املحبطة وقال أن صناعة الكتاب يف املغرب تر 

مبرحلة صعبة مل يسبق أن عرفتها من قبل، مام يستوجب تبادل الرأي لتكوين رؤية جامعية، مع وضع خطة والعمل عىل تنفيذها، وأضاف. وعزا االتحاد هذا الوضع 
املرتدي للقراءة الرتباط األجيال يف وهم التقنية بكل أشكالها السلبية من دون خلفية ثقافية تحصنهم من آفة التلقي السلبي.

التدخل العاجل لدعم صناعة الكتاب واتباع  الثقاف،  النارشين املغاربة الذي انعقد مؤخًرا يف مديسنة طنجة، الجهات الحكومية، وعىل رأسها وزير  ااتحاد  وطالب 
األساليب املناسبة انرش ثقافة القراءة والسعي وراء املعرفة لدى املواطن املغريب، السياّم يف أوساط فئة الشباب منم.

هل تنظم الدورة 63 لمعرض بيروت الدولي للكتاب هذا العام؟
بعد غياب معرض بريوت الدويل للكتاب للعام الثالث عىل التوايل، يسعى النادي الثقايف العريب يف بريوت، وهو الجهة املنظمة، إلقامة املعرض 
هذا العام، بعد أن كان معتاًدا إقامته يف شهر كانون األّول/ ديسمرب من كل عام. وجرى تأجيل الدورات الثالث السابقة بسبب أحداث 
كورونا واالنهيار االقتصادي الذي يشهده لبنان باإلضافة إىل تفجري مرفأ بريوت الذي أدى إىل ترضر مبنى البيال الشهري الذي يقام املعرض 
فيه. وعلمت الطريق الثقايف أن موعد انعقاد املعرض يف دورته الثالثة والستني سيكون يف الفرتة بني 3 و13 آذار/ مارس املقبل، عىل أن تعقد 
الدورة التالية يف املوعد املعتاد وهو شهر كانون األّول/ ديسمرب 2022. وتجري االستعدادات اآلن لرتميم وإصالح قاعة البيال التي شهدت 

دماًرا شاماًل من جراء انفجار املرفأ الذي حدث يف آب/ أغسطس عام 2020.

إغتيال األيقونة الثورية 
روزا لوكسمبورغ

الناشطة  وتصفية  اعتقال  جرى   1919 العام  يف 
واملفكرة الثورية األملانية روزا لوكسمبورغ يف برلني، 
بتهمة  األملاين،  الشيوعي  الحزب  وهي من مؤسيس 
بـ  ُعرفت  عارمة  شعبية  انتفاضة  وقيادة  التحريض 

“ثورة سبارتاكوس”.
العام 1871، وهو عام كومونة  بولندا يف  ولدت يف 
باريس، وكانت األصغر بني خمسة أطفال يف عائلة 
يف  ومتفوقة  ذكية  نسبًيا.  وثرية  مثقفة  يهودية 
شاركت  متمردة،  روح  وذات  مستقلة  دراستها، 
املبكر،   شبابها  منذ  االشرتايك  السيايس  النشاط  يف 
وكانت  الوسطى،  أوروبا  من  منوذجية  كمثقفة 
تتحدث ثالث لغات: الروسية والبولندية واألملانية. 
أصبحت ناشطة يف حزب الربوليتاريا، الذي تأسس يف 

العام 1882 يف أملانيا
أغتيلت لوكسمبورغ ورفيقها ليبكنخت بوحشية عىل 
 يد ضباط اليمني بعد قمع االنتفاضة املجهضة يف برلني. 
بأنّها  ماركس،  سرية  كاتب  مريينغ،  فرانز  وصفها 
أعطت  أن  بعد  ماركس”.   بعد  “أفضل عقل جديل 
القوية  وإرادتها  وشغفها  قلبها  لديها:  ما  كل 

لوكسمبورغ،  كانت  املطاف.  نهاية  يف  وحياتها 

تل،  وال  تكل  ال  ثورية  اشرتاكية  يشء،  كل  قبل 
أملانيا  إىل  تجلب  كيف  عرفت  إنها  القول  وميكن 
الروح  وروسيا  بولندا  وإىل  الثوري؛  العمل  روح 
 الغربية للثقة والدميقراطية والتحرر الذايت للعامل.
فيها. كام عربت  ثورية ماركسية ال لبس  لقد كانت 
كالرا زيتكني، رفيقتها وصديقتها املقربة، يف جنازتها.

15 January 2022    15 كانون الثاني/ يناير

الطريق الثقايف ـ خاص

يعد إرنست لودفيج كريشرن وإميل نولد من أهم الفنانني يف تاريخ الفن األورويب الحديث. 
التي يصورون بواسطتها األشخاص واملناظر  العفوية  الفرشاة  وتعرف أعاملهام برضبات 

الطبيعية واألشياء. لكن كيف ترتبط هذه الصور الرصيحة باالستعامر؟      

الفن في الحقبة االستعمارية 

التعبير والكولونيالية
االستيالء على اللغة المرئية لآلخر 
والقوالب النمطية للفن وعالقات 

القوة غير المتوازنة

إرنست لودفيج كريشرن              إميل نولد
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وأضاف  اإلمتداد،  يف  اآللية  النزعة  هوبز  “وضع  لقد 
جوهرا آخر للامدة هو التفكري ليك يفسح يف املجال لوعي 
ويقصد  الجوهرين  هذين  من  وجعل  الذايت،  االنسان 

املادة والوعي يعتمدان عىل الله”. 
من  عديد  إىل  يحيلنا  أوردناه  الذي  اإلجتزاء  هذا 

التساؤالت املتناقضة:
أنطولوجيا،  املتعني  الحيّس  باملعنى  ماّدة  ليس  الوعي 
غبار  ال  املادة  يف  اآللية  والحركة  أإلمتداد  وصفات 
صفاتها  وال  املادة  خواص  ميتلك  ال  عليها،والوعي 
ضمنها  من  اإلدراكية  العقل  منظومة  عن  بإستقاللية 
يف  يكون  أمنا  مدركا  متّعينا  الوعي  يكون  وليك  اللغة، 
لغة  اىل  الفيزيايئ  موضوع  من  التحول  قابلية  إمتالكه 
خيايل. أو مبوضوع  مادي  التفكري بيشء  يف  تعبريفيزيايئ 
وإال أصبح الوعي من إفصاحات النفس تجريدا التي هي 
النفس  العقل.بل  ليست موضوعا مدركا بإستقاللية عن 

مفهوما بتعبريلغة العقل عنه. 
مبعنى ليك يكون الوعي موضوعا مدركا عقليا علينا ربطه 
وبغري  عنها.  يعربّان  التي  أالشياء  موضعتهام  يف  باللغة 
عامل  له يف  يبقى وجود  ال  التعبري  لغة  مع  الوعي  تالزم 
معه  املتموضع  اللغوي  التعبري  يف  الخارجية  املوجودات 
الوعي يف كل يشء يدركه العقل بوعيه فيه وتعبري اللغة 
الوعي  وبني  واللغة  الوعي  بني  التالزم  هذا  وبغري  عنه. 
والعقل يكون الوعي صمتا تفكرييا بألذهن داخليا فقط. 
بعبارة ثانية الوعي هو توضع لغوي صامت يف التعبري 
خارجيا عن مدركات العقل، واللغة توضع إفصاحي عن 
داخل  الوعي حلقة رضورية  لها.  الوعي  إدراك  مواضيع 
منظومة أإلدراك العقيل ال ميتاز بخصائص املادة وال ميتلك 
خاصية أن يكون موضوعا تجريديا أو ماديا يدركه العقل.
وسيلة  وميارسها  العقل  بها  ميتاز  تجريد  حلقة  الوعي 
ماديا  جوهرا  الوعي  وليس  اللغة،  شأن  شأنه  معرفية 
حلقتان  واللغة  الوعي  فكالهام  ايضا.  ذاتيا  مستقال 
تجريديتان يف منظومة العقل اإلدراكية. وكام ال يستطيع 

لها دومنا  إدراكه  اللغة موضوعا مستقال يف  العقل جعل 
يعجز  وكذا  مدرك،  موضوع  عن  تعبريا  اللغة  تكون  أن 
بإستقاللية  يدركه  موضوعا  الوعي  من  يجعل  أن  العقل 
لوحده خارج منظومة اإلدراك. الوعي أو اللغة تجريدان 
تعبريان يرتبطان بعملية اإلدراك العقيل وال قيمة لهام يف 
للعقل  إستقالليتهام عن موضوع مدرك. مبعنى ال ميكن 
غري  من  مستقالن  تجريدان  اللغة  أو  الوعي  يدرك  أن 

تعالقهام مبعنى قصدي يالزمهام. 
له،  العقل  إلدراك  مستقال  موضوعا  الوعي  يكون  وال 
فالوعي شأنه شأن الزمن ليس موضوعا إلدراك العقل بل 
وسيلة إدراكه ملواضيعه، كذلك اللغة هي تجريد تعبريي 
للعقل لكنها ليست موضوعا مستقال يف إمكانية إدراكه 
نفكر  وعندما  أدراكيا،  يالزمها  موضوع  عن  مجردة  لها 
تجريديا  لغويا  به  نفكر  فنحن  ما  موضوع  أو  ما  بيشء 
–  وتوضعيا ماديا، أي مبقدار ما تكون اللغة تجريدا يف 
تعبريها الفكري عن االشياء مبقدار ما تكون جزءا متموضعا 
ماديا يف التعبري عن تلك االشياء كموجودات تحمل لغة 
إفصاحاتها معها. اللغة ليست خاصية الفكر التجريدي يف 
التعبري فقط بل هي لغة تثل جزءا متموضعا يف كل يشء 
يدركه العقل. اللغة ليست إدراكا تجريديا فقط وإمنا هي 
صفة مالزمة لالشياء التي يدركها العقل ليس بلغته بل يف 
العقل وعيا تجريديا  اللغة بها ويقرأها  إكتشافه توضع 

لغويا يف انطولوجيا املوجودات املدركة. 
املادة كتجريد لغوي فهو يكتسب  الوعي  وحينام يدرك 
الذهن  بلغة  املنفرد  املدرك  املادي  املوضوع  خصائص 
تعبريه  يف  حّسيا  ماديا  يكون  ال  الوعي  مبعنى  الصامت. 
لغويا  تجسيدا  الوعي  يبقى  وأمنا  االشياء  عن  اللغوي 
تجريديا يف التعبري عن مدركات العقل املادية والخيالية. 
الصامتة  اللغة  تجريد  من  صامتا  تجريدا  أكرث  الوعي 
الوعي فهم معريف صامت وليس  واإلفصاحية معا، كون 
تعبريا إدراكيا تصوريا مثل اللغة ميكن معرفته من خالل 
ويعيه  فيه  التفكري  يجري  الذي  موضوعه  عن  تعبريه 

العقل.. ويف كل هذه الخصائص التي نتصورها خطأ أنها 
حقيقتهام  أن  إال  واللغة  الوعي  يف  بعضها  عن  مستقلة 

البايولوجية جوهران ينتظمهام أإلدراك العقيل.
وحينام يعي الوعي ذاته مبعنى حينام يعي االنسان وعيه  
لذاته فهذا ال يخرج عن أصل التعبري يف معنى مرادف هو 
االنسان  ماهية  هو  الذي  كموضوع  لذاته  العقل  إدراك 
الفردية التي ال يدركها سوى صاحبها، يف مطابقة الوعي 
لغويا  التجريدية  الفيزيائية  العقل  كينونة  مع  املجرد 
كينونته  عن  الواعي  تعبريه  ويف  مدركاته  عن  تعبريه  يف 
الذاتية. ويف كلتا الحالتني ال يكون الوعي موضوعا منفصال 
إلدراك العقل بل وسيلة إستداللية له يف معرفته االشياء. 
الوعي لغة عقلية صامتة واللغة وعي ناطق يف تعبريات 
العقل عن مدركاته. ليس هناك من عالقة إدراكية حّسية 
وال حتى عالقة تخييلية ميتافيزيقية، ترتبط بهام )املادة 
الحركة واالمتداد واألبعاد  والوعي( يف أمتالكهام خاصية 
متكاملني  جوهرين  والوعي  فاملادة   . مادة  لكل  الثالثة 
منفصلني  جوهرين  لكنهام  العقيل  اإلدراك  وظيفة  يف 
)املادة  ميتلكان  وال  لهام.  العقل  إدراك  يف  كموضوعني 
عن  أحدهام  اإلنفصالية  التأهيلية  اإلستقاللية  والوعي( 
كام  الله  مع  وإدراكية  معرفية  عالقة  يف  ليدخال  اآلخر 
تتلك  أنها  الوعي  عن  املادة  إختالف  هوبز.  له  ذهب 
صفاتها االنطولوجية كمتعنّي مادي يدركه العقل ، وهذا 
ليس  فهو  لذا  مادة  غري  كونه  الوعي  عىل  ينطبق  ال  ما 
موضوعا مستقال يف إدراك العقل له. فأينام وجدت املادة 
إدراكها. وهناك فرق  إمكانية  لها يف  املالزم  الوعي  وجد 
تكون  املادة  أن  ذكره هو  لنا  بينهام سبق  كبري  جوهري 
مدركا  موضوعا  الوعي  يكون  ال  بينام  للعقل  موضوعا 
والعرض  الطول  واألبعاد  واالمتداد  فالحركة  لذا  للعقل، 
فقط  للامدة  صفات  هي  لها  أإلدرايك  والزمن  واالرتفاع 
وال تكون صفات ماهوية أو خصائصية للوعي الذي هو 
تجريد ال مادي حاله حال اللغة والزمن كمفهوم مطلق يف 

تعبريه عن اليشء وهو ليس جزءا مدركا يالزمه.

تتلكها  خاصية  آلية  ليس  التفكري  إن 
املادة أية مادة، فاملادة ال تفكر نتيجة 
هو  الذي  لها  العقيل  اإلدرايك  الوعي 
عن  ينوب  الوعي  بل  مادي،  ال  تجريدي  لغوي  جوهر 
لغة تفكريالعقل يف موضعته االشياء املادية ويبقى إدراك 
وتبقى  للعقل  تفكرييا  تجريدا  باليشء  املتموضعة  اللغة 
املادة وجودا أنطولوجيا يف ذلك اإلدراك مستقلة وجودا. 
مبعنى ال توجد خصائص معينة تجمع املادة بالوعي عىل 
أنهام جوهرين منفصلني وليسا جوهرين متداخلني داخل 

منظومة العقل اإلدراكية الواحدة.
املادة  تتلكهام  اللتان  واالمتداد  الحركة  صفتي  إن 
كجوهر، ال ميتلكهام الوعي كتفكري مجرد يف تعبري اللغة 
مبوضوعه  الوعي  بإرتباط  فقط  إال  العقل  مدركات  عن 
منفصل  بتجريد  واإلمتداد  الحركة  منه  ويكتسب  املادي 
عنه.. وهنا يكون الوعي املالزم إلدراك الشيئ يف مجمل 
تحوالته وتغيرياته هو )زمن( إدرايك مالزم لليشء بفارق 
العقيل له  الوعي زمن مفارق ملوضوعه بعد اإلدراك  أن 
بخالف الزمن الذي يالزم املوجودات وال ينفصل عنها إال 
بوسيلة واحدة حينام يكف العقل عن إدراك يشء يكون 
إستغنائه عن زمن إدراك ذلك اليشء قامئا باإلنفصال عن 
املادية،  املوجودات  عن  الزمني  باإلنفصال  وليس  العقل 
مدرك  هو  مكانا  مدرك  فكل  لالشياء  دائم  مالزم  الزمن 
زمانا وبغري هذا التعالق الزمكاين ال يقوم العقل بوظيفة 
اال وقت  العقل  مالزما  الزمن  يكون  وال  االشياء،  إدراكه 
من  متحررا  يكون  فاالنسان  لذا  االشياء،  إدراك  حاجته 

سطوة الزمن اإلدرايك عليه يف حالة الالشعور والنوم. 
لذلك  اإلدراك  زمن  مبالزمة  مرتهن  باليشء  الوعي  إن 
فقط  اإلدرايك  العقل يف حضوره  يالزم  والزمن   اليشء،  
اإلنتقاالت  وجميع  الحاالت  كل  يف  مكانا  اليشء  ويالزم 
وجوده  زمن  هو  اليشء  وجود  والحركات.  والسريورة 
ال  لغوي صامت  تعبري  الوعي  وجود  بينام  االنطولوجي، 
عالقة مركزية دامئية تربطه بالتبعية باليشء املدرك خارج 

عيل محمد اليوسف
هل الوعي ميتلك خواص املادة مثل الحركة واإلمتداد واألبعاد ألثالثة الطول 
الزمن؟ وهل تتلك املادة  الرابع  البعد  انشتاين  والعرض واالرتفاع واضاف 
تعبري  يف  الوعي  تفكري  خاصية  خالف  عىل  منفردة  الواعي  التفكري  خاصية 
اللغة عن مدركات العقل املادية ؟ هل املادة عقل مفكر ذاتيا يعي تفكريه؟ 
بإدرك  املتعالقة  العقل  منظومة  عن  مستقل  مادي  جوهر  الفكر  وهل 
املوجودات؟ وبأي وسيلة تعبري تتلك املادة اإلفصاح اإلستداليل عن وجودها 
االنطولوجي دومنا إدراك الوعي العقيل لها يف غريداللة اللغة؟.نقصد باملادة 
أنطولوجيا  املادة كمتّعني  هنا كل موجود غري عاقل ميتلك صفات وماهية 

يدركه العقل وال يدرك هو العقل.

تبسيط الفلسفة

هل الوعي ماّدة؟
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تبعيته ملنظومة العقل اإلدراكية.
الوعي منفردا بأستقاللية كجوهر ميزته  أما أن يكون 
علم  يقبله  ال  ما  فهذا  االشياء  يف  أمتدادية  حركة 
وظائف وفسلجة االعضاء كون الوعي هو حلقة غري 
منظورة وال محسوسة وال تتلك إستقاللية تفكريية 
دومنا إرتباطها مبنظومة العقل اإلدراكية يف معرفة 
عنها.  تجريديا  لغويا  والتعبري  االشياء 
فالوعي يبقى حلقة تجريدية تفكريية ال 
مادية يتوسط الحواس والذهن وال ميتلك 
موضوعا  يكون  أن  قابلية  وال  االستقاللية 
مثل  املادة  بأبعاد  متعينا  انطولوجيا  مدركا 
والعرض  والطول  واالرتفاع  والكتلة  الحجم 
من  وغريها  والغازية  السيولة  وحاالت  الصالبة 

خصائص مادية ممكن إدراكها بالحواس. 
البرشية  لكينونته  العقل  وعي  هو  الذايت  الوعي  إن 
املرتبط مبوضوعه  الوعي  وليس  الجسم  بفيزياء  املرتبطة 
خاصية  هو  الذي  اللغوي  تجريده  يف  خارجيا  املادي 
أنطولوجي  كموجود  املادة  خاصية  وليس  املجرد  الوعي 
األشياء  وعي  عن  جوهريا  يختلف  الذات  وعي  شيئي. 

واملوجودات الخارجية واملحيط.
إن الوعي الذايت هو جزء إدرايك يف لغة تفكري العقل فهو 
موضوعا  يكون  ال  لكنه  الخارجية  واملواضيع  ذاته  يعي 
لذاته الذي هو تفكري العقل، أي ال يكون الوعي موضوعا 
مستقال لتفكري العقل به، إال يف إرتباطه كحلقة يف منظومة 
اإلدراك العقيل، أي الوعي جوهر مجرد المادي ويكتسب 
ماديته الخصائصية غري الجوهرية من املادة التي يعيها يف 
تعبري اللغة عنها. فالوعي جوهر تفكريي صامت ويكون 
فكرا لغويا تعبرييا عن ذاتيته وعن مدركات العقل املادية 
بتعبري اللغة عن االشياء خارجيا. الوعي هو تفكري العقل 

اللغوي الصامت.
لقد قام سبينوزا يك ينسجم مع فلسفته يف وحدة الوجود، 
بشخصنة ذات الخالق ماهية وصفات بوحدة موجوداته 
يقع  ما  وكل  والكائنات  واالنسان  الطبيعة  عىل  املوّزعة 
تحت طائلة اإلدراك العقيل، معتربا كل هذه االشياء تفقد 
يكون  الذي  الله.  واحدا هو  “كونها تثل جوهرا  فرادتها 

الفكر واإلمتداد مجرد صفتني له.” 
ماديا  الله  يشخصن  نجده  السابق  سبينوزا  تعبري  يف 
طبيعيا يف وحدة موجوداته املوزعة يف الطبيعة واالنسان 
باإلدراك،  العقل  يطالها  التي  املوجودات  وكل  والكائنات 
روحانية  وليست  مادية  سبينوزا  عند  الشخصنة  وهذه 
كام نجده عند الصوفية الدينية شخصنتها الذات اإللهية 
سبينوزا  شخصنة  من  عكس  عىل  ميتافيزيقيا  روحانيا 
الذات اإللهية ماديا طبيعيا، وبذلك جعل الله يتحكم يف 
موجوداته املخلوقة بقوانني الطبيعة التي ندركها نحن وال 
ميتلك هو - الله -  قوانينه الخاصة به يف قدرته تجاوز كل 
مريع  خطأ  وهذا  االنبياء  معجزات  وكل  الطبيعة  قوانني 
يف أن يكون ما هو خارج قوانني الطبيعة ال ميّثل القدرة 
واملوجودات  الطبيعة  قوانني  أعتبار  يف  املعجزة  اإللهية 
اإللهي  اإلعجاز  حدود  عند  تقف  ال  االنبياء  ومعجزات 

مثلام يقف أمامها عجز اإلدراك االنساين لها. 

أينما وجدت المادة وجد الوعي 
المالزم لها في إمكانية إدراكها. 
وهناك فرق جوهري كبير بينهما

تالشي اإلنسان

بين المقدس الخفي والسلطة الرقمية
أوس حسن

إذا كان اإلنسان عند مدرسة فرانكفورت قد أصبح آلة عاقلة منصهرة كلياً يف 
النمط االستهاليك للمجتمع، واذا كانت األنظمة الدميقراطية توفر لإلنسان 

قناعها   تحت  تخفي  نفسه  الوقت  ويف  الرغبات  وتعدد  الحرية  وهم 
املتمدن، جميع أساليب القمع الوحشية واإلخضاع، فكيف ميكن 

التعبري عن الفردانية الحقة من دون أن نُتهم بالجنون
أو التهميش املتعمد؟

وقبول  واالختالف  التعدد  عرص  نعيش  نحن  فعال   هل 
مدرسة  انتقدته  الذي   األنوار  بعقل  حل  وماذا  األخر؟ 
الغربية   للحضارة   ً مقدسا   ً مركزا  بوصفه    فرانكفورت 
ويف الجهة املقابلة استغلته الرأساملية والشيوعية  ليصبح 
من  ويعزز  املهيمنة   الطبقة  يخدم  ومؤسساتيا  أداتياً 

الهوة الطبقية يف املجتمع؟ 
يف عرص التكنلوجيا الرقمية ووسائل التواصل االجتامعي، 
مل يعد اإلنسان آلة، بل أصبح اإلنسان عبارة عن ايقونة 
مغيب  هنا  فالعقل  املهيمنة،  الطبقة  تستخدمها  رقمية 
تاما ألنه مربمج بالعادات ومحكوم بالتبعية للتكنولوجيا، 
الخاص  خطابها  لديها  االجتامعي  التواصل  فوسائل 
بوصفها سلطة متعالية وال مرئية، أعادت لنا إحياء اإلله 
تلك  تاما  يشبه  اإليقونة  اإلنسان  نيتشه،  قتله  بعدما 
التي نوقع  الضاحكة والباكية والغاضبة  الصفراء  الوجوه 
بها الرسائل أو املنشورات عىل الفيس بوك، هذه السلطة 
تتحكم  هي  بل  كآلة؟  باالنسان  تتحكم  تعد  مل  الرقمية 
التفكري،وحتى  وطريقة  اليومية   والسلوكيات  باملشاعر 
اللغة  تعد  مل  واألرسة.  املجتمع  داخل  العالقات  منط  يف 
يف  اللغة  أن  بل  واملعرفة،  للفكر  وعاء  وال  الوجود  بيت 
طريقها لإلضمحالل أو الذهاب إىل املتحف، لتحل معها 

واملمزوجة  املعنى  من  تاما  الخاوية  الهابطة  املفردات 
بتلك اإلشارات الرقمية، واإليقونات التي تفرضها السلطة 

الال مرئية يف مواقع التواصل. 
ميكننا فهم الفيسبوك من خالل مجموعة الظواهر التي 
صفحات  أو  العادية  الصفحات  يف  وتتكرر  بكرثة  تنترش 
عبارة  بوك  الفيس  يف  فالظاهرة  واإلعالميني،  املشاهري 
أن يكون جرمية  الواقع،فإما  عن حدث فعيل عىل أرض 
التعذيب. وعمليات  الحروب.. وحاالت  )وتشمل  بشعة 
اإلعدام املبارشة(، أو نكتة سمجة مثرية للضحك، أو أي 
يشء آخر يثري التنمر والسخرية، وحتى كلمة التنمر ذاتها 
أصبحت أكرث رواجاً وشيوعاً عىل مواقع لتواصل. نالحظ 
إن الظاهرة التي تحدث عىل أرض الواقع، تتلقفها كثري 
من الصفحات وتديل برأيها حول تلك الظاهرة، وتختلف 
لكن  تتصارع،  رمبا  أو  وتتباين  النظر   ووجهات  اآلراء 
الظاهرة تبقى محتفظة بسلطتها وطريقتها يف اإلخضاع، 
لكنها يف نفس الوقت تكون هشة وتحمل عنرص هدمها 

لهذه  تاما  وتالشيا  اختفاء  نرى  فرتة  فبعد  داخلها،  يف 
الظاهرة لتحل محلها ظاهرة جديدة. وهذا يشبه إىل حد 
كبري لعبة الدوال الحرة عند جاك دريدا ومفهومي األثر 

والغياب يف النص الدريدي.

من بؤس اإلنسان.. إىل بؤس الفنان 
اإلنسان  تدجني  يف  ساهمت  الرأساملية  كانت  إذا 
والفن  األدب  تسليع  يف  أيضا  ساهمت  فإنها  وتسليعه، 
أدى  مام  واالستهالك،  السوق  حاجة  إىل  بهام  واالنحدار 
إىل تسخيف  املحتوى وخلق رغبات  وهمية تافهة تتمثل 

يف االشباع الروحي الزائف. 
التواصل االجتامعي لتكمل هذه املسرية،  جاءت وسائل 
لكنها وجدت ضالتها يف األنحدار أكرث نحو قاع البرئ املظلم. 
خلقت وسائل التواصل االجتامعي مساحة خاصة وكبرية 
لألدب والفن، واستوعبت الصالح والطالح، لكن  املشكلة  
الرقمية  السلطة  فرضته  الذي  الخطاب  يف  تكمن   هنا 

يستطيع  ال  بحيث  الحقيقي،  املبدع  وعىل  النص  عىل 
ألنه  صاحبه  حتى  وال  الواقع  إىل  النص  هذا  يخرج  أن 
أصبح عبدا لهذا الفضاء الرقمي ومحقونا مبورفني الوهم 
واإلزدواجية، إذ نراه كأي فرد بسيط يتالىش ويذوب يف 
املجتمع االستهاليك سعياً وراء حاجاته  الرضوية وأحيانا 
يتعرض ألقىص أنواع  التهميش والعنف اللفظي الختالفه 
التي  السائدة. إن هذه اإلزدواجية  القطيع واملوضة  عن 
خلقتها السلطة الرقمية   تنطبق تاما عىل الجنس بوصفه 
رغبة أساسية  وفطرة طبيعية تدخل ضمن نطاق كينونة 

اإلنسان  يف مواجهة العدم.
كام  رسيعة  حيوانية  نزوة  عن  عبارة  الجنس  يعد  فلم 
سوقتها لنا الفوىض يف املجتمع الصناعي، بل أصبح عبارة 
عن  لعبة عقلية  يتحكم بها العامل االفرتايض  من خالل 
الصورة التي تربز أعضاء من جسد املرأة ومفاتنها، وعن 
طريق االستيهامات والخياالت التي تغذيها أفالم البورنو 
يف  الصور  فتحرض  محارم،  وزنا  فيتيشية  انحرافات  من 

الذاكرة ويف املخيال الرسدي، وحتى بعض الرموز اللغوية 
تحولت إىل رموز إيحائية للجنس. إن العري الكامل بحد 
به جعله  وعينا  لكن  واإلغراء،  لإلثارة  ليس مصدرا  ذاته 
عاريا  نفسه  يرى  وخياالته   أحالمه  يف  منا  كذلك،فكثري 
أو ميارس الجنس مع إمرأة شبه مجهولة. إن الجسد هو 
ضحية حقيقية لسلطة القمع واإلخضاع عىل مر العصور، 
هو املصلوب واملذبوح واملسجون  واملسكوت عنه دامئا. 

التاريخ والحقيقة يف الفضاء الرقمي
ال ننكر أبدا دور وسائل التواصل االجتامعي والسوشيال 
ميديا يف تعرية الحقائق وفضح املسكوت عنه أجتامعياً 
لتقابل  املجتمع  يف  مجال  فتح  وهذا  وتاريخياً  ودينيا 
وإباحية،  كبت  فهناك  املجتمع،  يف  وتزواجها  الثنائيات 
ومعارضة،  سلطة  هناك  خلقي،  وإنحالل  دين  وهناك 
وتتصارع  تتعايش  الثنائيات  هذه  كل  وعمق،  وتفاهة 
معينة  نسبة  عىل  يحتوي  منهام  وكل  نفسه،  الوقت  يف 
من اآلخر، مام جعل كل فكرة شمولية ومركزية تتشظى 
وحدة  يوجد  فال  أخرى،  ومعان  مفاهيم  لتولد  وتتفكك 
وهذا  متعددة.  ووحدة  متعدد.  واحد  هناك  شمولية، 
أدى إىل موت التاريخ بوصفه أرشفة وتسجيال لألحداث  
وقطائع  هامشاً  بوصفه  فوكو  طريقة  عىل  أو  واألفكار، 
ابستمولوجية. إن التاريخ  يف الفضاء الرقمي هو تاريخ 
الزمن،  يف  املتحركة  الصورة  خالل  من  ومريئ  حارض 
صناعة  يف  أيضاً  مشارك  هو  الصورة  لهذه  واملشاهد 
التاريخ، وقد يكون مشاركا أيضا يف صناعة املستقبل يف 
والحروب  األحداث  أرشفة  خالل  من  الراهنة.  اللحظة 

والعالقات االجتامعية. 
نحافظ  أن  ميكننا  كيف  األول..  سؤالنا  إىل  لنعد  واآلن 
عىل فرديتنا وكينونتنا دون أن نتهم بالجنون أو نتعرض 

لعمليات واعية  والواعية من اإلقصاء والتهميش؟ 
إيقونة  مجرد  أصبح  فعالً  اإلنسان  بأن  فعالً  نسلم  هل 
ورمز تتالعب به شبكة معقدة ومتشابكة من املركزيات 

الخفية والسلطات الرقمية؟ 
هل سينقرض فعال إنسان  املفاهيم  والقيم واالبتكار،لتولد 
أثراً  أو  ظالً  فقط   تحمل  جديدة  ساللة  أنقاضه  عىل 

إلنساننا املعارص اليوم؟
الزمن.  وليس  الصريورة  عنها  األسئلة ستجيب  كل هذه 

سيجيب عنها العلم وليس الفلسفة.
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altareek althakafi

يمكنك أن تشعر بجفاف األهوار من حليب الجاموس!

مون العالم كيفية التعامل مع الطبيعة
ّ

عرب األهوار يعل

الشهر  كل حيوان يجعل قلب األسدي ينبض برسعة. يف 
املهدد  نسوكيا  فأر  مرة،  ألّول  رأى،  يقول،  كام  املايض، 
العمر  من  البالغ  الرجل  قال  بوين(.  )نيسوكيا  باالنقراض 
29 عاًما ذو اللحية والعيون الداكنة: “مل أصدق عيني”. 
“كنا نبحث عن هذا الجرذ ملدة أربعني عاًما. واآلن لدي 

صورته، هذا دليل عىل أنه ال يزال موجودا!”
األسدي صامًتا  عند سؤاله عن مصدر حبه لألهوار، ظل 
للحظة. ثم قال: “إنها رابطة صوفية”. “ال ميكنك أن تفهم 
ذلك حتى تكون قد ولدت مثيل بني الجاموس. إذن فأنت 

تنتمي إىل املاء وإىل الحيوانات”.
أقلية عرقية  يعد األسدي نفسه من عرب األهوار، وهم 
يف جنوب العراق. عاش أسالفه يف هذه األهوار منذ آالف 
أنهم قد  نهرا دجلة والفرات. حتى  يلتقي  السنني، حيث 
ينحدرون من السومريني الذين اخرتعوا  الكتابة وأنشأوا 
امليالد(. يف  أول حضارة برشية )حوايل 2000-4000 قبل 
عام 2016، أضيفت أهوار بالد ما بني النهرين، مبا يف ذلك 

هور الجبايش، إىل قامئة اليونسكو للرتاث العاملي.
يف الوقت نفسه، لهذا الرتاث التاريخي قيمة بيئية ال تقدر 
الرشق  يف  مساحة  األكرب  هي  األهوار  هذه  تعترب  بثمن. 
العراقي  الهيدرولوجي  للنظام  رضورية  وهي  األوسط 
هنا  يعيش  ال  العريب.  للخليج  البحري  البيئي  وللنظام 
أكرث من 30,000 من الجاموس فحسب، بل يعيش أيًضا 
عدد ال يحىص من األنواع املحمية من األسامك والثعابني 
والقوارض. باإلضافة إىل ذلك، تكون األهوار مكان اسرتاحة 

للطيور املهاجرة من جميع أنحاء العامل.

حقول النفط
 لكن كل هذا معرض لخطر الزوال، كام يتضح عندما يبحر 
األسدي بزورقه إىل أطراف الهور ويربطه يف سهل جاف. 
شقوق عميقة تشق األرض املحروقة. يلوح عمود طويل 
حقول  “هذه هي  األسدي:  يقول  األفق.  يف  الدخان  من 

النفط يف غرب القرنة”. “من هنا تبدأ مشاكلنا”.
يقرع األسدي باب العائلة الوحيدة التي ما زالت قادرة 
أشعة  تحت  الجاموس  من  مجموعة  هنا.  البقاء  عىل 
الشمس أمام كوخها املسقوف بالقصب. يف الداخل، يرقد 
امرأة  الوالدة عىل األرض. بجانبه،  عجل جاموس حديث 
ترتدي ثيابًا سوداء تجلس بني أواين حليب الجاموس، الذي 
تصبه يف إناء كبري لصنع الجنب. بدأت مئات من الذباب 

الصغري بالفعل بالتذوق.
التي تقدم نفسها عىل  املرأة  “الحياة صعبة هنا” تتمتم 
يف  السميك  الجاموس  حليب  مبهارة  تعجن  أياد.  أم  أنها 
خصالت طويلة من الجنب. “قبل بضع سنوات كانت املياه 
مبارشة أمام منزلنا ، لكنها اآلن تجف وتصبح أكرث ملوحة. 
إنها ستقتل جاموسنا وتنتج حليًبا فقريًا. ميكنك تذوق ذلك 

من الجنب “.
يف زاوية الكوخ، يجلس سجاد يونس البالغ من العمر 19 
عاًما عىل سجادة ويحدق إىل األمام مبارشة. شعره ممشط 
ترسيحته:  عن  بفخر  املراهق  يقول  بالجيل.  الخلف  إىل 
أصدقايئ  من  العديد  “يعيش  املدينة”.  يف  عملتها  “لقد 
اآلن هناك. يتعني عيل البقاء هنا ملساعدة  والّدي. ولكن 

سأغادر يف أرسع وقت ممكن”.

انحسار املياه
ليست هذه هي املرة األوىل التي تجف فيها األهوار، كام 
يقول األسدي. ويشري إىل هضبة حجرية عىل بعد مسافة 
والدي  فيها  درس  التي  املدرسة  “كانت  يقول:  قليلة. 
موجودة هناك”. “هذه جزر صغرية بها مبان من القصب 
هناك  كان  أنه  حتى  البندقية!  مثل  تاًما  مكان،  كل  يف 

قارب يعمل كمستشفى يأيت لزيارتك “.
العراق  ديكتاتور  يثق  مل  لذلك.  حد  وضع  حسني  صدام 
العراقية-  الحرب  خالل  هنا  بدأوا  الذين  الشيعة  بالثوار 
اإليرانية )1988-1980( وقرر معاقبة عرب األهوار بشكل 
املنطقة عن  بتجفيف  قام  التسعينيات،  أوائل  جامعي. يف 
طريق تحويل مياه نهري دجلة والفرات بشبكة واسعة من 

السدود والقنوات. يف الوقت نفسه، قام بقصف السكان.
فر تقريبا كل عرب األهوار، ما يقرب من ربع مليون شخص. 
وجفت 90 يف املائة من األهوار ومات حوايل 100,000 من 
عام  حتى  العودة  عىل  األسدي  والدا  يجرؤ  مل  الجاموس. 
يف  آنذاك  “كنت  قائالً:  يتذكر  األوائل.  من  وكانوا   1999

الثامنة من عمري. كانت املنطقة تبدو صحراء.”

عام  صدام  سقوط  بعد  ببطء.  الحياة  عادت  ذلك،  ومع 
2003، فتح عرب األهوار السدود وبدأت املنطقة تغمر 
مرة أخرى. اتضح أن بذور النبات الجافة كانت قادرة عىل 
اإلنبات. ويف وقت قصري جًدا، خرج القصب من القاع مرة 

أخرى، وتبعت بقية الطبيعة ذلك.
لكن األسدي يخىش أن تختفي األهوار، هذه املرة،  إىل 
األبد. يقول خبري البيئة، الذي قام بحملة من أجل األهوار 
منذ أن كان عمره 16 عاًما وأسس منظمته الخاصة لهذا 

الغرض يف عام 2015: 
األقل  عىل  لكننا  مروًعا،  صدام  سببه  الذي  الدمار  “كان 
تكنا من إعادة توجيه املياه يف ذلك الوقت”. “أما اآلن 

فهذا غري ممكن، ألن املياه العذبة تنفذ ببطء.”
هذا النقص يف املياه العذبة له أسباب عديدة. إذ ترتفع 
درجات الحرارة يف العراق سبع مرات أرسع من أي مكان 
آخر يف العامل. ونتيجة لذلك، يقل تساقط األمطار وتتبخر 
الجفاف  إىل  يؤدي  مام  أرسع،  بشكل  األهوار  من  املياه 
والتملح. هذا األخري يعززه ارتفاع مستوى سطح البحر يف 
جميع أنحاء العامل، مام يتسبب يف تقدم املياه املالحة من 

الخليج العريب نحو األهوار.

مشاريع السدود
كان عام 2021 أيًضا عاًما جاًفا بشكل استثنايئ يف املنطقة 
بأكملها. يف إيران نزل الناس إىل الشوارع للمطالبة مبياه 
الرشب النظيفة، ويف العراق ارتفعت درجة الحرارة بشكل 
منتظم فوق 50 درجة مئوية يف الصيف، ويف سوريا ُسجل 
اإلغاثة هذا  عاًما. وحذرت وكاالت  أسوأ جفاف منذ 70 
 12 يواجه  وحدهام،  األخريين  البلدين  يف  بأن  الصيف 
مليون شخص خطر ندرة املياه واملحاصيل املخيبة لآلمال.
يف العراق وسوريا، تفاقم الجفاف بسبب مشاريع السدود 
الكبرية يف إيران وتركيا. عىل سبيل املثال، فإن سد إيلسو 
التشغيل يف عام  يف جنوب رشق تركيا، والذي دخل حيز 
2020، ميكن أن يخفض مياه نهر دجلة بشدة لدرجة أن 
املوارد  لوزير  وفًقا  املائية،  إمداداته  نصف  يفقد  العراق 
يحدث  ال  “هذا  األسدي  قال  السابق.  العراقي  املائية 
مرص  بني  املياه  معركة  إىل  فقط  انظر  العراق”.  يف  فقط 
بقاء  إىل  الجفاف يؤدي  أن  نرى  والسودان. يف كل مكان 

األصلح”.
بلجييك  مناخي  ناشط  وهو  باينينس،  لتون  وفًقا  لكن 
“أنقذوا  عمل  مجموعة  مؤسيس  وأحد  العراق  يف  مقيم 
نهر دجلة”، يرى أن الحكومة العراقية كثريًا ما تلقي اللوم 
يف مشكلة املياه عىل السدود األجنبية. يقول: “هذه أيًضا 
األكرب  املشكلة  الخاصة”.  املسؤولية  من  للتهرب  طريقة 
تحتية  لبنية  ميكن  العراق.  يف  السيئة  املياه  إدارة  هي 
أفضل أن تحدث فرًقا حًقا، لكن هذا ال يحدث، كل مرة، 

بسبب الفساد واالفتقار التام لرؤية بعيدة املدى”.
ومع ذلك، فإن باينينس أكرث تفاؤالً قليالً من األسدي يف ما 
السنتني املاضيتني، وفًقا له،  يخص مستقبل األهوار. وأن 
أقل جفافا نسبًيا مقارنة مع الجفاف الشديد لهذا العام. 
املياه  الكثري من  أنه ميكن توفري  عالوة عىل ذلك، يعتقد 
إدخال  مثل  للغاية،  املعقدة  اإلجراءات غري  من  بسلسلة 
املياه  استخدام  وإعادة  اقتصادا،  أكرث  زراعية  تقنيات 

الصناعية وإنشاء محطات تحلية املياه.

السياحة البيئية
فمن املهم بشكل خاص أن ال يغادر عرب األهوار بشكل 
السكان  عىل  يعتمد  البيئي  النظام  هذا  “إن   جامعي. 
باينينس،  يقول  السنني”، كام  به منذ آالف  اعتنوا  الذين 
الذي يدعو بالتايل إىل السياحة البيئية، عىل نطاق صغري، 
اقتصادي.  مبنظور  املحليني  السكان  لتزويد  املنطقة  يف 
وهناك ميزة إضافية تتمثل يف أن عرب األهوار ميكنهم أن 
يعلموا الزائرين كيفية التعامل مع الطبيعة. هذا بالتأكيد 

ليس ترفا ال لزوم له يف العراق “.
يف  تقع  التي  الصغرية  املستوطنة  الجبايش،  بلدة  خارج 
قلب األهوار، بدأ األسدي بالفعل متحفه الخاص. يعرض 
يف قاعة كبرية من القصب جميع مجموعاته من السنوات 
التقليدية  واملالبس  القدمية  الزوارق  من  املاضية،  الست 
إىل الطيور املحنطة. أمام املتحف ترى تثاال لجاموس، ويف 
الخلف علق لوحات للجاموس. يضيف : “يبقى  حيواين 

املفضل.”
اآلن.  حتى  الحكومة  من  مساعدة  أي  األسدي  يتلق  مل 
ويقول أن السلطات املحلية تسخر منه باألخص وتحاول 
الحصول عىل املال مبجرد أن يستقبل زواًرا أجانب. ويقول 
الناشط: “إنهم ال يفهمون ملاذا يعد تغري املناخ هاما. لهذا 

السبب قاموا بنرش إشاعات بأنني مهووس بالجاموس”.
يهتم لذلك. ويخلص إىل أن “هؤالء  يبدو أن األسدي ال 
يشء   كل  فإن  ولذا  العامل  خلق  الله  أن  يعتقدون  الناس 
سيكون عىل ما يرام، لكنني أفضل أن أفكر أن الله أعطانا 

دماًغا حتى نتمكن من حامية مخلوقاته”.
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ترجمة: د. هاشم نعمة 
رعد حبيب األسدي يحدق إىل األمام مبارشة وهو ينزلق بزورقه الخشبي عرب هور الجبايش. يعلم 
الناشط املناخي العراقي أن هناك ثعابني سامة بني القصب، ولكن هناك أنواع من الطيور يتوقع 
رؤيتها. “هناك، هناك،  الطائر الرفراف!” يرصخ بحامس. “هل تراه هناك؟ هذا هو طائر القصب 

البرصي، الذي يسبت يف كينيا”.

في التجربة الروائية 

»عمتي زهاوي«..
المشقة واالشتغال

خضري فليح الزيدي

بجائزة  زهاوي”  “عمتي  بـ  املوسومة  روايتي  فازت 
من  كبري  عدد  بني  من  العراقية،  للرواية  اإلبداع 

الروايات املتقدمة لنيل الجائزة.
وما أقىس ما يعانيه الكاتب لكتابة شهادة عن هذه 
محمد  األستاذ  الروايئ  من  وبتكليف  لكنه  الرواية. 
حّياوي، سأديل بشهادة اختزل بها االشتغال يف تلك 
ليتم  التي أخذت مني ثالث سنني متواصلة  الرواية 

إنجازها يف عام 2019، ثم طباعتها يف 2020. 
يشكل  رئيس  تسري عىل محور  كانت  عمتي زهاوي 
حبكتها التي صممت هندستها الروائية عىل دستوبيا 

مدينة متآكلة.
وصفها األستاذ الناقد الكبري فاضل ثامر، كونها تثل 
العراقية  الرواية  نهضة  أو  مسارات  يف  جديدا  فتحا 
الدستور  جريدة  يف  نرشه  ما  وفق  عىل  الجديدة.  

العراقية يف 14 ترشين الثاين لعام 2021.
قامت الرواية عىل تنفيذ فكرة الجنة العراقية وهي 
محاكاة حذرة للجنة الساموية. كانت املعاناة كبرية 
واملصادر شحيحة يف شكل وكينونة الجنة الساموية، 
لكن للخيال فسحة إلنقاذ املوقف الحرج، فابتكرت 
بيوت  للحياة والعيش والسكنى يف  أشكاال متعددة 
جهتها  من  الحكومة  أرادت  التي  العراقية،  الجنة 
باذخة  عامرة  بإقامة  العمران  عن  بصمة  تضع  أن 
األشكال والتصاميم الحديثة لتكون مضاهاة مبتكرة. 
كثريا، حيث  عليها  أعول  كنت  بالذات  الرواية  هذه 
تجربتي الروائية ال تخضع لتكريس شكل التجريب 
الواحد، إمنا أميل إىل التجريب يف كل رواية. ذلك ال 
مينع من اتضاح أسلويب الروايئ متعدد التجريب من 

رواية إىل أخرى.
يف رواية العمة قضية اشتغال سيكولوجي دقيق يف 
رسم شخصيات متشابهة من حيث األسامء ومتضادة 
من حيث السلوكيات، كام حصل بني املهندس حسن 
كذلك  العمة.  حسن  اآلخر  واملهندس  غناوي  رضا 
كانت هناك الالعبة األهم كعنرص أنثوي عىل مساحة 
اللعب الرسدي وهي البنت “مليس الحموي” والتي 
تقدم إىل موقع العمل كرئيسة عن طواقم العامل يف 
أثناء تنفيذ املرشوع الذي عملت عليه الست الكبرية 
كانت  هذه  مليس  أمريكا.  يف  وفاتها  قبيل  زهاوي، 
تلعب عىل مشاعر جميع الشخصيات، ملا تتمتع به 
من مواصفات جسامنية تؤهلها لخوض ذلك الدور. 
ثم تنتهي بها الحياة يف زواج مل يتم مع حسن غناوي.
الرواية مل تكن رواية كسواها من  وعندما أقول إن 
أو  التحضري  أثناء  أمنا جعلتني يف  الشخيص،  منجزي 
الكتابة ألن أعيش داخل الفضاء واعاين مثلام يعاين 
أبطالها املأزومني، وأتعلم فنون اإلغواء والرقص بكل 
ما يؤهل مليس الحموي لتغوي شخوصها. أتعلم أيضا 
والعامرة  الحديثة  العامرة  هندسة  فن  من  املزيد 
القراء  بعض  ظن  حتى  التحديد  وجه  عىل  السائلة 
التي  العوامل  تلك  كل  عامرة.  مهندس  كاتبها  بأن 
تضافرت لتنتج لنا رواية عمتي زهاوي التي سجلت 

اعىل درجات يف سجالت لجنة تحكيم الجائزة.

جائزة اإلبداع العراقي
العراقي يف  اإلبداع  لجائزة  املنظمة  اللجنة  وكانت 
بكافة  الفائزين  أسامء  أعلنت  قد  الثقافة،  وزارة 
لدورتها  والدراسات  والنقدية  اإلبداعية  الحقول 
السادسة للعام 2021، وكانت  يف ستة حقول  هي: 
التأليف  الرسم،  الرتجمة،  الطفل،  أدب  الرواية، 

املوسيقي والفلم السيناميئ. 
فليح  خضري  الكاتب  الرواية  حقل  يف  فاز  وقد 
الجائزة مناصفًة  الزيدي، ويف حقل الرتجمة كانت 
القادر، ويف حقل  عبد  بني خالدة حامد ومحاسن 
أدب األطفال طالل حسن، ويف الرسم وضاح مهدي 
التأليف  ويف  الهاين،  حسنني  السيناميئ  الفلم  ويف 

املوسيقي عالء مجيد.

األهوار مهد الحضارة اإلنسانية، 
إال أن تغير المناخ واإلدارة 

السيئة للمياه يهددان هذا 
النظام البيئي الفريد.

األهوار مالذ الثوار

نظام  ضد  ثاروا  الذين  للمتمردين  مالذاً  يوم  ذات  األهوار  كانت 
وعقول  قلوب  يف  فريد  مكان  لألهوار  وكان  االستبدادي،  صدام 
للشجاعة والقوة، ويحملون ذكريات  لقد أصبحوا رمزًا  العراقيني. 
املناطق  هذه  سكان  ضحى  لقد  واالقرتاع.  والتضحية  املقاومة 

بأرواحهم للدفاع عن العراق يف املايض.

يف العام 2018 تم إدراج املدن األثرية العراقية أوروك 
وأور وموقع تل إريدو األثري، باإلضافة إىل أربعة أهوار 
يف قامئة الرتاث العاملي لليونسكو، من أجل توفري الدعم 
من  وحاميتها  املواقع  هذه  عىل  للحفاظ  واملايل  الفني 

األضطرار وتوفري موظفني متخصصني للعمل فيها. 

صورة  وخلفه  األسدي  حبيب  رعد  املعروف  البيئي  الناشط 
متخيلة لطائر القصب البرصي النادر )طائر الرفراف(.
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التهديدات المقلقة ال تزال قائمة 

مؤشر على تراجع عدد 
الصحفيين القتلى في 2021 

المفكر والفيلسوف االقتصادي ديفيد هارفي: 

أنا مناهض للرأسمالية ألسباب عقالنية

يف هذا االستعراض، يفرتض الفيلسوف االقتصادي املاركيس 
يف  بنفسه،  عنها  ويجيب  جدلية  أسئلة  واملعارص،  الشهري 
قدر  وتبسيطها  ماركس  كارل  فلسفة  لتبسيط  محاولة 

اإلمكان. يقول يف معرض مناقشته:
بدأ املرشوع يف وقت ما يف أواخر التسعينيات لكنه أصبح 
أكرث وضوًحا بعد العام 2000. كنت أتطلع إىل تلك السنة 
ألنني  ولكن  الجديدة  األلفية  بداية  كانت  ألنها  ليس 
تخيلتها عىل أنها عام تقاعدي. ها أنا هنا بعد خمسة عرش 
حدث.  عام  أتساءل  ذلك  نحو  أو  الكتب  وعرشات  عاًما 
ألقي باللوم يف هذا جزئًيا عىل انتقايل إىل مركز الدراسات 
العليا بجامعة مدينة نيويورك يف العام 2001. وقد أثبت 
هذا أنه أفضل خطوة مهنية قمت بها عىل اإلطالق. لقد 
أبعدت نفيس عن بؤس الحياة املعزولة بشكل متزايد إىل 
موقع متميز يف أجواء قاسية ومتعرثة ومشحونة سياسياً يف 
جامعة عامة ضخمة بها زمالء رائعون وأصدقاء حميمون 
الدراسات  طالب  وبعض  األنرثوبولوجيا  يف  متخصصون 
بالعمل  أيًضا  قاموا  السياسيةالذين  العقلية  ذوي  العليا 
الويب  وموقع  الفيديو  مقاطع  إنشاء  يف  املتمثل  املاهر 

وصيانته. أنا مدين لهم بدين هائل.

تشويهات ميينية
إذن ما هو “مرشوع ماركس” هذا؟ لطاملا كان واضًحا أن 
ماركس مل يكن مفهوًما جيًدا، ناهيك عن اعتناقه بنشاط، 
وأن هناك حاجة إىل الكثري من العمل لجعله أكرث سهولة. 
مل يكن هذا فقط بسبب الجهل العام القائم عىل التجنب 
العروض  بعض  بسبب  أيًضا  ولكن  اليمينية،  والتشويهات 
غضون  يف  املتطرف.  اليسار  جانب  من  دوغامتية  األكرث 
عىل  معظمها  يف  عازمة  األكادميية  املاركسية  بدت  ذلك، 

جعل فكر ماركس أكرث تعقيًدا مام كان عليه بالفعل. 
من الواضح أنه كانت هناك مساحة ميكنني فيها االستفادة 
من تجربة تدريس املجلد األول من رأس مال ماركس مرّة 
بعض  بشكل جيد. يف  واستخدامها  كل  األقل  واحدة عىل 
أو  مرات  ثالث  بتدريسها  السبعينيات، قمت  األوقات يف 
أقوم  كنت  )عندما  الجامعي  الحرم  وخارج  داخل  أكرث 
باإلضافة إىل  أفعل ذلك دامئًا  الجامعة كنت  بتدريسها يف 
التعاقدي، لذلك ال ميكن ألحد أن يدعي  التدريس  عبء 
أنني أهملت واجبايت األكادميية لصالح السياسة(. لقد كان 
هديف طوال الوقت هو تبسيط وتوضيح حجة ماركس من 
حاولت  البساطة.  إىل  اللجوء  أو  شأنها  من  التقليل  دون 
أال أفرض أي قراءة معينة ملاركس، عىل الرغم من أنه من 
املستحيل بالطبع عدم استناد التعاليم إىل تفسريات معينة. 
لقد أردُت أن أفتح بابًا لتفكري ماركس حتى يتمكن القّراء 
الجانب  عىل  الخاصة  تفاهامتهم  وخلق  عربه  املرور  من 
اآلخر. هذه هي الروح التي بُنيت بها سلسلة الفيديو عن 

املجلدين األّول والثاين ملاركس.

ماركس املعارص
املعارصة  الصلة  لتوضيح  امللحة  بالحاجة  أيًضا  شعرت 
لتفكري ماركس بالسياسة، وقد حمل هذا يف طياته التزاًما 

نتعلمه  قد  ما  فقط  ليس  بتحديد 
من ماركس، ولكن ما تركه 

غري مكتمل. كام استلزم إدراك ما عفا عليه الزمن يف تفكريه 
وما مل يكن كذلك. كان السؤال الذي كان يدور يف ذهني 
كثريًا: ما الذي ميكن أن تعلمنا إياه قراءة ماركس اليوم وما 
الذي يجب أن نفعله ألنفسنا لفهم العامل من حولنا؟ لذلك 
تصوراته  وكذلك  ماركس  منهج  فائدة  توضيح  يف  رشعت 
األحداث  تحليل  يف  للعمل  لها  فهمي  حسب  امللموسة 
والقضايا املعارصة، ومن هنا جاءت الكتب عن اإلمربيالية 
والديناميكيات  للنيوليربالية  املوجز  والتاريخ  الجديدة 
املكانية والتطور الجغرايف غري املتكافئ وتحليالت التمدين 
والتأّمل  التفكري  إعادة  يف  رائًعا  وقًتا  وقضيت  الرأساميل، 
ترين  وهو  الثانية،  الفرنسية  اإلمرباطورية  عن  كتاب  يف 
فيام أسميه املادية الجغرافية التاريخية، بني تحليل ماركس 
لكيفية وصول لويس بونابرت إىل السلطة يف أعقاب ثورة 
العام  يف  باريس  كومونة  يف  حدث  وما  الفاشلة،   1848
1871 )الحرب األهلية يف فرنسا(. وقد بدأت العمل عىل 
متأخر  وقت  يف  أدركت  ألنني   1976 العام  يف  املوضوع 
نسبًيا، أنني كنت أقوم بسد الفجوة بني اثنني من أعامل 

ماركس السياسية األساسية!
لقد استكشف كل كتاب من كتبي جانًبا معيًنا من تحليل 
ماركس فيام يتعلق مبوضوع أو موقف معني. وكنت أمل 
أن يكون التأثري الرتاكمي هو تشجيع اآلخرين عىل قراءة 
الدراسات  هذه  ملثل  كطريقة  وانفتاح  بعناية  ماركس 

العملية
قد  ما  تحديد  هو  األول  رئيسيان.  لدي هدفان  كان  لقد 
تنطوي عليه معاداة الرأساملية. اعتقدت أن هذا رضوري 
سيايس  مبوقف  التمسك  الكثريون  يدعي  قد  بينام  ألنه 
ما  اإلطالق  عىل  الواضح  من  فليس  للرأساملية،  مناهض 
أو يجب أن يقصدوه بهذا. والثاين، هو  الذي قد يعنونه 
للرأساملية  مناهًضا  تصبح  ألن  منطقية  أسباب  إعطاء 
تناول هذه  لقد قررت  لألشياء.  املعارصة  الحالة  يف ضوء 
ماركس  ألن  جزئًيا  التناقضات  فحص  طريق  عن  األسئلة 
النوع  من  األزمات  أن  عىل  كتاباته  يف  وتكراًرا  مراًرا  أكد 
الذي مر به العامل يف 2007 ـ 2008 كانت مظاهر سطحية 
للتناقضات الداخلية لرأس املال. أقتبس هنا بعض ما كتبه: 
العاملية عىل أنها الرتكيز  التجارة  النظر إىل أزمات  “يجب 
االقتصاد  تناقضات  لجميع  القرسي  والتعديل  الحقيقي 
الربجوازي  اإلنتاج  الربجوازي”، و”التناقضات املوجودة يف 
تظهر نفسها عىل أنها أزمات، ومثة اندماج عنيف لعوامل 
البعض ولكنها  منفصلة تعمل بشكل مستقل عن بعضها 
تفسري  أي  أجد  مل  ذلك،  ومع  البعض”.  ببعضها  مرتبطة 
توضيحات  وألتوسري  ماو  قدم  التناقضات.  لهذه  منهجي 
قوية حول موضوع التناقض بشكل عام، لكنهام مل يكشفا 
لقد  املال.  لرأس  الداخلية  للتناقضات  ماركس  تحليالت 
بداية  التناقض  فكرة  وجعل  ذلك  عكس  أردت 
محادثة، السيام بشأن ما ميكن أن يشكل سياسة 
فهم  وكيفية  للرأساملية  مناهضة 
ظهور  شكل  أن  حني  يف  األزمات. 
يكون  رمبا  معينة  تناقضات 
ماركس،  زمن  منذ  تطور  قد 
اكتشفت أن بنية تناقضات 
رأس املال كانت ثابتة 

بشكل مدهش.

تاريخ التطور
يالحظ ماركس يف اإلصدار الثاين من املجلد األول من رأس 
مشابهة  ظاهرة  لنا  “تقدم  االقتصادية  الحياة  أن  املال، 
لتاريخ التطور يف فروع أخرى من علم األحياء.” هدفه هو 
أخذ الظواهر االقتصادية وتتبع “قانون تنوعها وتطورها. 
بأن  القائلة  الفكرة  انتقالها من شكل إىل آخر”. هذه  أي 
رأس املال يجب أن يُفهم عىل أنه كل عضوي متطور )أو 
كيل( يصبح من السهل فهمها باللجوء إىل تحليل التناقضات 
املتداخلة واملتشابكة عرب نظام ال مركزي لرتاكم رأس املال. 
يصبح من األسهل بكثري فهم التطور املذهل لرأس املال يف 
الوقت الذي يسعى فيه إىل التعامل مع تناقضاته الداخلية 
األزمات  لحظات  يف  واندماجها  معها  والتكيف  املختلفة 
التهديدات  جديدة.  تشكيالت  املال عىل  رأس  تجرب  التي 
األساسية إلعادة إنتاج رأس املال يف عرصنا والتي تختلف 

تاًما عن تلك التي كان عىل ماركس تحديدها.
مناهًضا  لست  أنا  للرأساملية؟  مناهض  أنا  إذن  ملاذا 
كام  النووي.  حميض  يف  غريب  عيب  بسبب  للرأساملية 
لغسيل  تعرضت  ألنني  للرأساملية  مناهًضا  لست  أنني 
مرة  ألول  املال  رأس  )قرأت  شابًا  كنت  عندما  دماغ 
ألنني  أو  عمري(،  من  والثالثني  الخامسة  يف  كنت  عندما 
نفيس  أو  جسدي  يف  املؤملة  اإلصابات  بعض  من  عانيت 
ما من حيايت. ال،  الرأساملية يف مرحلة  املخالفات  بسبب 
أن  بعد  بحتة.  عقالنية  ألسباب  للرأساملية  مناهض  أنا 
نفسها  عىل  جًدا  خطرية  املدروس  تقديري  يف  أصبحت 
جنون.  مجرد  هو  اآلن  يحدث  مام  الكثري  جميًعا.  وعلينا 
أي شخص عاقل يستطيع أن يجد الدليل، إذا كان يتمتع 
بعقل سليم، يصبح بالرضورة ومنطقًيا مناهًضا للرأساملية.

حسًنا. لكن إىل أي مكان آخر ميكن أن يذهب تراكم فائض 
رأس املال؟

اإلغرتاب العاملي
بالنمو  املحدد  األيس  املسار  الخطرية هو  التناقضات  أّول 
يكتب  ماركس  كان  عندما  مشكلة  هذه  تكن  مل  املركب. 
ألن الكثري من العامل كان ال يزال مفتوًحا للعمل. لكن قرنًا 
النمو املركب من اآلن فصاعًدا هو ببساطة أمر  آخر من 
ال ميكن تصوره، حيث أن معظم العامل، من الصني والهند 
ضمن  اآلن  يندرج  إفريقيا،  وجنوب  والربازيل  روسيا  إىل 
املنطق الطاغي لرتاكم رأس املال الالنهايئ. من الواضح أن 
العواقب البيئية للنمو املركّب خطرية ومهددة، عىل الرغم 
من أنني مرتدد يف استدعاء سيناريوهات نهاية العامل وعىل 
استعداد إلدراك مدى قابلية رأس املال للتكيف تاريخياً مع 
قيود املوارد البيئية والطبيعية. أخريًا، هناك عالمات مقلقة 
للغاية يف جميع أنحاء العامل ملا أسميه “االغرتاب العاملي” 
حيث ينتج عن فقدان املعنى واإلمكانيات املستقبلية يف 
جميع جوانب الحياة الجسدية والعقلية )يف املنزل وكذلك 
يف العمل( غري مكتمل ويف كثري من األحيان أشكال غريبة 
األصولية  انتشار  أن يؤخذ  والثورة. يجب  االجتامعية  من 
الدينية وتزايد خطر املنظامت الفاشية عىل محمل الجد، 
عىل  للنضال  واسع  ميدان  إىل  املدين  املجتمع  يحول  مام 
مستقبل رأس املال وكذلك مستقبل البرشية، والذي يبدو 
أن جهاز الدولة شديد التسلح فقط قادًرا يف هذا الوقت 
وتقنيات  الغاشمة  القوة  بواسطة  عليه  السيطرة  عىل 
االشرتاكية  بني  االختيار  يكن  مل  املذهلة.  والقمع  املراقبة 
والهمجية أكرث رصامة يف ظل ظروف تاريخية مل يكن فيها 
اليسار العريض بهذا الضعف من قبل. إن حتمية أن تكون 
الوقوف  أخرى  جهة  من  أيًضا  يعني  للرأساملية  مناهًضا 
يف وجه أجهزة الدولة شديدة العسكرة التي تهيمن اآلن 
والخلط  الالمباالة”  و”عوملة 
اإلميان  وعدم  الشك  بني 

املتجذر يف االغرتاب الشامل.

أدرك تلك املواقف التي أصبح فيها الفصل بني رأس 
كام  تكن  مل  نيتي  ألن  للغاية،  إشكالًيا  والرأساملية  املال 
أشكال  من  العديد  قمع  أو  تجنب  النقاد،  بعض  استنتج 
التناقض األخرى التي تشكل أو تتواجد داخل الرأساملية 
فهمنا  تحسني  هو  دامئًا  هديف  كان  لقد  عام.  بشكل 
للرأساملية ككل بواسطة توضيح كيف يعمل منطق تراكم 

رأس املال ضمن ذلك اإلطار األكرب.

يجب النظر إلى أزمات التجارة 
العالمية على أنها التركيز 

الحقيقي والتعديل القسري لجميع 
تناقضات االقتصاد الرأسمالي

يف  اإلعالم  مجال  يف  وعامالً  صحفًيا   55 ُقتل 
جميع أنحاء العامل يف العام 2021، وفًقا لبيانات 
منظمة اليونسكو، وهو أقل عدد سنوي للوفيات 
بني صفوف هذه الفئة املعرضة للمخاطر منذ 
أكرث من عقد. ومع ذلك، ال يزال اإلفالت من 
يزال  وال  منترشًا  الجرائم  هذه  عىل  العقاب 
املخاطر. من  كبريًا  عدًدا  يواجهون   الصحفيون 

ومرة أخرى يف العام 2021 دفع عدد كبري جًدا 
الحقيقة.  لكشف  الغايل  الثمن  الصحفيني  من 
ويحتاج العامل يف الوقت الحال إىل املعلومات 
مىض.  وقت  أي  من  أكرث  واملستقلة  الواقعية 
يجب علينا أن نفعل املزيد لضامن أن أولئك 
الذين يعملون بال كلل لتوفري تلك املعلومات 
خوف. دون  من  بذلك  القيام   ميكنهم 
القتىل  للصحفيني  اليونسكو  مرصد  وأحىص 
العام  يف  قتلوا  صحفًيا  وخمسني  خمسة 
ال  بلدان  يف  العدد  هذا  ثلثا  وقع   .2021
املخاطر  يُظهر  مام  مسلًحا،  نزاًعا  تشهد 
يف  الصحفيون  يواجهها  التي  املستمرة 
وميثل  املخالفات.  لفضح  اليومية  تقاريرهم 
سنوات  بضع  قبل  للوضع  تاًما  انعكاًسا  هذا 
ثلثا  وقع  عندما   ،2013 العام  يف  أي  فقط، 
تشهد رصاًعا. التي  البلدان  يف  القتل   عمليات 

أخطر املناطق لعمل الصحفيني
 2021 العام  يف  الوفيات  غالبية  وحدثت 
واملحيط  آسيا  هام  فقط،  منطقتني  يف 
وأمريكا  وفاة،  حالة   23 مع  الهادئ، 
.14 مع  الكاريبي،  البحر  ومنطقة   الالتينية 

وإذا كان عدد عمليات قتل الصحفيني يف أدىن 
مستوياته منذ أكرث من عقد، فإن اإلفالت من 
العقاب عىل هذه الجرائم يظل واسع االنتشار 
بشكل مثري للقلق، إذ تُظهر بيانات اليونسكو 
الصحفيني  قتل  عمليات  جميع  من   87٪ أن 
حل. دون  من  تزال  ال   2006 العام   منذ 

أشكال متعددة من العنف
العامل  أنحاء  جميع  يف  الصحفيون  ويستمر 
السجن  من  عالية  ملعدالت  التعرض  يف  أيًضا 
مبا  واملضايقة،  والرتهيب  الجسدي  واالعتداء 
وتواجه  االحتجاجات.  تغطية  عند  ذلك  يف 
مروًعا  انتشاًرا  خاص  بشكل  الصحفيات 
أصدرته  تقرير  أظهر   - اإلنرتنت  عرب  للتحرش 
/ نيسان أن ما يقرب من  أبريل  اليونسكو يف 
ثالثة أرباع الصحفيات الاليت شملهن االستطالع 
 تعرضن للعنف عرب اإلنرتنت املرتبط بعملهن.
لألمم  تابعة  وكالة  وهي  اليونسكو  وتعد 
لضامن  عاملي  تفويض  ذات  املتحدة 
جميع  يف  الصحفيني  وسالمة  التعبري  حرية 
عمل  لخطة  الرئيس  املنسق  العامل  أنحاء 
الصحفيني  سالمة  بشأن  املتحدة  األمم 

تحتفل  التي  العقاب،  من  اإلفالت  ومسألة 
.2022 العام  يف  لتأسيسها  العارشة   بالذكرى 
وتدين املنظمة بشكل منهجي قتل الصحفيني 
وتدعو السلطات إىل إجراء تحقيق كامل وتوفري 
القضائيني  والفاعلني  للصحفيني  التدريب 
والعمل مع الحكومات لوضع سياسات وقوانني 
داعمة ، ورفع الوعي العاملي من خالل أحداث 
مثل اليوم العاملي لحرية الصحافة، الذي يتم 
االحتفال به. سنويًا يف 3 آيار/ مايو وغريها من 

الفعاليات.

92 ضحية خالل عقد
الحريات  مرصد  كشف  أخرى  جهة  من 
 92 مقتل  عن  النقاب  العراق  يف  الصحفية 
صحفيا خالل العقد املنرصم يف العراق، ووجه 
اتهامات للسلطات بالتهاون يف مالحقة الجناة.
وأصدر املرصد تقريرا يف هذا السياق مبناسبة 
الذكرى الثامنة لليوم العاملي “ملكافحة اإلفالت 
العامة  الجمعية  أقرته  الذي  العقاب”  من 
وأشار  اليونسكو.  ومنظمة  املتحدة  لألمم 
االستهداف  جرائم  “غالبية  أن  إىل  التقرير 
خالل  اإلعالمية،  والفرق  للصحفيني  املبارش 
يف  عملهم  بطبيعة  صلة  ذات  األخرية،  الفرتة 
الشعبية،  االحتجاجات  وتطورات  أخبار  نقل 
وحوادث  للمتظاهرين  قمع  من  رافقها  وما 

اغتيال ناشطني”. 
وأوضح التقرير أن “املعطيات والدالئل املتوفرة 
تؤكد أن أغلب االعتداءات والتهديدات العلنية 
التي طالت صحفيني ومؤسسات إعالمية تصدر 
غالباً من جهات وأطراف ميكن لألجهزة األمنية 
العراقي تحديدها ومالحقة  الرسمية والقضاء 
املسؤولني عنها واملنخرطني فيها، لكنها مل تقم 

بواجبهام يف هذا الشأن”.

مطالبات بحامية الصحفيني
مدار  وعىل  “العراق  أن  إىل  التقرير،  وأشار 
عقد كامل سجل مقتل 92 صحفياً، ومل تكشف 
تحقيقات السلطات املتهمني”. وهو أكرب عدد 

ميكن أن يقع يف بلد واحد.
جمعية  دعت  اإلحصائيات،  تلك  ضوء  ويف 
الدفاع عن حرية الصحافة يف العراق، الحكومة 
حاالت  إلنهاء  وفعال  عميل  حل  “إيجاد  إىل 
اإلفالت من العقاب بشكل حاسم، انطالقا من 

مهامها وواجباتها الدستورية”
الدولية  املنظامت  الجمعية  ناشدت  كام 
الضغط عىل الحكومة للقيام بواجبها. وصنفت 
املؤرشات الدولية العراق كأحد أخطر البلدان 
اإلفالت  أبرزها  ألسباب  الصحفي،  للعمل 
األمر  املساءلة،  وانعدام  العقاب  من  املزمن 
الصحفيني،  إرهاب  عىل  الجناة  يشجع  الذي 

وتضييق مساحة حرية عملهم.

اتفاقية التراث الثقافي غير المادي في سطور

واملامرسات  التقليدية  اليدوية  للحرف  الالزمة  واملهارات  املعارف  صون  االتفاقية  تعزز 
واملامرسات  األداء  وفنون  الشفوية  التقاليد  مثل  جيل،  إىل  جيل  من  املنقولة  الثقافية 
 االجتامعية والطقوس واألحداث االحتفالية واملعارف واملامرسات املتعلقة بالطبيعة والكون.
تضم القامئة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي للبرشية حالًيا 492 عنرصًا مدرًجا. ويهدف إىل 

إعطاء رؤية أكرب للمامرسات الثقافية للمجتمعات والدراية الفنية.
وحتى اآلن  تضم قامئة الرتاث الثقايف غري املادي الذي يحتاج إىل صون عاجل 67 عنرصًا. وتحدد 
عنارص الرتاث الحي التي املعرضة للتهديد وتكّن الدول األطراف يف االتفاقية من حشد التعاون 
 واملساعدة الدوليني الرضوريني لتعزيز نقل هذه املامرسات الثقافية باالتفاق مع املجتمعات املعنية.
الربامج واملرشوعات  الجيدة حالًيا 25 مرشوًعا. وهي تحدد  ويشمل سجل مامرسات الصون 

واألنشطة التي تعكس عىل أفضل وجه مبادئ االتفاقية وأهدافها.

بالتعاون مع اليونسكو

15 January 2022    15 كانون الثاني/ يناير

يعد كتاب “حدود رأس املال” تنظريًا كالسيكًيا يف علم االقتصاد املاركيس، وواحد من أفضل األدلة 
النظرية لتاريخ وجغرافيا التطور الرأساميل. يف إصداره الجديد، يقوم هاريف بتحديث نصه األساس 
مبناقشة جوهرية لالضطرابات التي تحدث يف األسواق العاملية اليوم. بواسطة الخوض يف مفاهيم 
هاريف  يأخذ  التحديث  هذا  يف  املتكافئة”.  غري  الجغرافية  و“التنمية  الوهمي”  املال  “رأس  مثل 
القارئ خطوة بخطوة عرب طبقات تكوين األزمات، مستنًدا إىل حجة ماركس املثرية للجدل بشأن 
واآلثار  السياسية  الجغرافيا  يف  املناسب  الوقت  يف  الدخول  من  واالنتهاء  الربح  معدل  انخفاض 

الجغرافية لعمل ماركس.

في مقدمة كتابه “حدود رأس المال”، يشرح الفيلسوف االقتصادي 
ديفيد هارفي، مبرراته إلعادة قراءة ماركس قراءة معاصرة.

ا للرأسمالية 
ً

حتمية أن تكون مناهض
ا من جهة أخرى الوقوف 

ً
يعني أيض

في وجه أجهزة الدولة شديدة العسكرة
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نحو  بحذر  الحجرية  السالمل  تهبط  وهي 
الجّدة  توقفت  العروس،  لرؤية  الرسداب 
عندما سمعت أذان املغرب من جامع النبي 
وعينني  ساكنة  ملتاعة  بروح  القريب.  شيت 
وأصغت  الصليب  عالمة  رسمت  ضارعتني 
وانسيابه  صفاؤه  يدهشها  الذي  الصوت  إىل 
ابنها  وتوجه. بدت مهمومة شاحبة ذلك أن 
رسكيس، بائع الكاهي، تأخر عن موعد عودته 
عمق  من  العروس  صوت  وجاءها  يوم.  كل 

الرسداب:
- عمتي! عمتي! عمتي هايكانوش!

- نعم، نعم، أنا قادمة. 
أداء  املؤذن من  انتهى  تتحرك حتى  مل  لكنها 
محبوب،  أليف  وصدى  بامتداد  كلمة  آخر 
عندها واصلت هبوطها السالمل املتبقية ببطء، 
قوة  تسحبه  أريض  زمن  من  هادئ  انتقال 
استثنايئ،  رسي  آخر  زمن  إىل  ضاغطة  جاذبة 
زمن الرسداب الرطب املعتم البارد. بجسدها 
التي  الطحني  صينية  عىل  انحنت  الضامر 
تتوسط الرسداب، وبأصابعها النحيلة الطويلة 
الدقيق،  سطح  ترتيب  أعادت  املرتجفة 
جديد.  من  فوقه  الصليب  عالمة  ورسمت 
اعتدلت يف وقفتها. مسحت أصابعها من بقايا 
الجالسة  العروس  إىل  بثوبها ونظرت  الطحني 
الصينية  تراقب  أن  منها  وطلبت  الزاوية،  يف 
يك ال يعبث بها أحد، وقالت لها انتبهي لتلك 
الصغرية لوسني فأظنها هي التي تسح الرسم 
يقظة  بأنها ستظل  العروس  أجابت  يوم.  كل 
النوم. وقبل  نهائيا عن  تتخىل  لو  دامئا، حتى 
أن تصل هايكانوش إىل أعىل السلّم الحجري 
عائدة إىل باحة الدار سمعت سؤال العروس: 

- عمتي هل عاد رسكيس من السوق؟ 

وإنها  بعد،  يعد  مل  إنه  قائلة  الجدة  أجابت 
ال  املضطربة  األيام  تلك  ففي  عليه،  قلقة 
له بعد خروجه من  املرء ما سيحدث  يعرف 
ملتمسة  السامء  إىل  رأسها  ورفعت  البيت. 

عودته ساملا.
نحو  اليومية  إىل رحلته  يتهيأ رسكيس  صباحا 
سوق املدينة، تعاونه والدته وابنتها املريضة 
تعده  الذي  بالكاهي  عربته  ملء  يف  آرشو 
اكتسب  كان  املاهرتني.  بيديها  هايكانوش 
يف  األلذ  إنه  يقال  الذي  للحد  واسعة  شهرة 

سوى  بيعه  يستغرق  ال  لذلك  كلها،  املوصل 
ساعات قليلة بعدها يعود رسكيس إىل البيت 

فرحا بعربة خالية. 
                                                                          

***
ليس هناك من ميحو الرسم عىل صينية الطحني 
سوى الصغرية لوسني فهي الوحيدة التي تنزل 
استلقاء جدتها يف  تنتهز فرصة  الرسداب،  إىل 
غرفة نومها لرتيح ظهرها من التجول يف أرجاء 
الرسداب  إىل  والصعود  النزول  ومن  البيت 

اليومية  الحياة  عن  العروس  مع  والحديث 
العرشين،  القرن  أوائل  أحداث  عن  للعائلة، 
عن الهجرة إىل املوصل، وعن فقدانها والدي 
لوسني وهي طفلة. قالت لوسني: كان إلحاح 
جديت عىل سالمة رسم الصليب فوق صينية 
بالهبوط  لدي  الرغبة  يؤجج  من  الطحني هو 
برضبات  الرسم  ذلك  وتشويه  الرسداب  إىل 
مرة  حدث  أصابعي.  من  متسارعة  عشوائية 
شخص.  أي  أتبني  مل  لكني  صوت  نهرين  أن 
أضأت املصباح وحدقت بزوايا الرسداب فلم 
أعرث عىل أحد، فاستغربت من قول جديت إن 
الساعات  معها  وتقيض  هناك  تقيم  عروسا 
يف حديث طويل متواصل؟ هل كانت هناك 
الجدة  خيال  صنع  من  هي  أم  حقا  عروس 

هايكانوش؟ 
ما يشري إىل وجود العروس هو األثاث الذي 
حافظت جديت عليه منذ اليوم الذي أستأجرنا 
تعرضت  الذي  الحادث  بعد  هذا  منزلها  فيه 
اإليجار  تفاصيل  بحث  أثناء  عريسها.  مع  له 
العروس  والدة  مع  اتفاق  إىل  توصلت جديت 
عىل رشاء األثاث منها بأقساط شهرية. وحني 
انتقلنا إليه أبقت جديت عىل ترتيب الكرايس 
والطعام  الشاي  وطاوالت  واألرائك  واألرسة 
العروس  برغبة  اعتزازا  تغيري  أماكنها دون  يف 
كام  جديت  تركتها  نومها  غرفة  حتى  وذوقها، 
إال  تفتحها  لن  إنها  وقالت  وأقفلتها،  هي 
لزفاف رسكيس. هكذا أرادت العروس أكدت 
املكان  صّدقها.  أحدا  أن  أشك  لكني  جديت. 
املنزل هو الرسداب إذ  الذي تغري يف  الوحيد 
وجرار  العسل،  وقوارير  النبيذ،  بخوايب  امتأل 
وتلك  والحمص،  والعدس  والطحني  الربغل 

الصينية التي يف منتصف الرسداب.
قالت  املنزل  لدخولهم  األوىل  الليلة  يف 
هايكانوش إنها تسمع أصواتا غريبة. حاولت 
أن تجد تفسريا فاختلط عليها الواقع بالخيال. 
وقالت  ضاحكة  استيقظت  التايل  الصباح  يف 
عالمات  من  ذلك  إن  آرشو  املريضة  البنتها 
عىل  تعرفت  ما  لكنها رسعان  املبكر،  الخرف 
مملكة العروس الرسية واعتادت عليها حتى 

غدت حقيقة ثابتة. 
كان  بالصلوات  تهمس  وهي  جديت  صوت 
يخيفني. أقف جامدة، ال التفت ميينا أو يسارا. 
أصغي إىل توسالتها التي كانت تطلقها رافعة 
رأسها نحو فضاء الدار ما يوحي يل بأن مصابا 
لتفاديه  جديت  فتكافح  يحدث  سوف  كبريا 
األمنيات  تكرر  كانت  والصلوات.  بالدعاء 

نفسها: “ال أطلب منك الكثري بعد أن أخذت 
وأضعفت  لوسني،  والدي  أخذت  ثم  زوجي 
برصي فلم أعد قادرة عىل الخياطة”. تصمت 
“ال  تواصل:  ثم  املتقطعة،  أنفاسها  لتلتقط 
إلينا  أعده  رسكيس،  غري  ترى،  كام  لنا،  معني 
ساملا يا مجيب الدعاء. أتوسل إليك أن تشفي 

آرشو، هّون عليها نوبات الرصع يا إلهي”. 
مرة أمسك رسكيس يدي بقوة ونحن ننظر إىل 
نوبة  من  ببطء  تستفيق  كانت  آرشو.  وجه 
وعيونها  الهثة  أنفاسها  منهكة،  طويلة  رصع 
أم  إلينا  تنظر  كانت  هل  نعرف  مل  جاحظة. 
رسكيس  يد  كانت  ملساعدتها.  للرب  تترضع 
الزبد األبيض يعلو  ترتجف وأنا أرتجف فيام 

شفتي آرشو.
                                                                    

***
كيف هبطت العروس مرتني األوىل إىل أسفل 
الوادي والثانية إىل الرسداب؟ سؤال كان يوقد 
الحرية يف روح الصغرية لوسني. ففي ذلك املساء 
إىل  القادمني  بالناس  الدواسة  منطقة  ضجت 
بيت العروس الذي تسكنه عائلة هايكانوش 
واملوسيقيني،  املغنني  أصوات  ارتفعت  اآلن. 
ورقص الرجال الدبكة. كان الحفل كبريا مبهجا 
األهازيج  اجتازت  مثيال.  الحي  له  يشهد  مل 
واألغاين املحلية منطقتي باب الطوب والنبي 
تذكرت  كلام  هايكانوش  تروي  هكذا  شيت. 
الحادث. كانت العروس البنت الوحيدة لتاجر 
األملاس هاكوبيان فأراد أن يكون زفاف ابنته 
رشوق  حتى  الحفل  استمر  استثنائيا.  بهيجا 
الشمس بعد أن غادر العريسان يف سيارتهام 
إىل  وصال  حني  العسل.  شهر  لقضاء  فجرا 
الواقعة بني كاللة وحاج عمران كان  املنطقة 
الطريق يرتفع متجها نحو الغيوم فيام كانت 
سيارتهام تجهد يف سريها الصعب عرب ضباب 
العميق.  الوادي  لتسقط يف  فانحرفت  األعايل 
هرعت فرقة إنقاذ تابعة لجهات حكومية إىل 
أيام  أربعة  التنقيب  استمر  الحادث.  مكان 
فلم يعرثوا إال عىل أجزاء محرتقة من السيارة 
يعطي  الذي  هو  األقدار،  إنها  رماد.  وبقايا 
دامعة  هايكانوش  تقول  يأخذ،  الذي  وهو 
أدمت  التي  الحكاية  تروي  عندما  العينني 

قلَبها الرؤوم.
يف األيام التالية أحست هايكانوش، وهي يف 
فتاة  رأت  إذ  وحدها،  ليست  أنها  الرسداب، 
إنها  جازمة  نفسها  يف  وقالت  أبيض،  بثوب 
العروس. مل تشك لحظة بذلك بل اعتقدت أنها 

تنتظر  وأنها  الحادث  قبل  املنزل  إىل  وصلت 
زوجها. املسافة بني الوادي الجبيل والرسداب 
بني  تسافر  ما  كثريا  الروح  ولكن  جداً  طويلة 
زمنني.  أو  عاشقني  بني  أو  قلبني  بني  مكانني، 
هنا  كانت  العروس  أن  لها  بالنسبة  املؤكد 
منذ فرتة طويلة، قبل عقد القران، تتحرك بني 
أشباح الرسداب املعتم. ويوما فيوما تعمقت 
وبينهام  العروس،  مع  هايكانوش  صداقة 
الصليب مطبوعا فوق طحني الصينية، عالمة 
للرسداب  تنزل  أخذت  إخاء.  وشارة  مودة 
العروس  عىل  لتطمنئ  النهار  يف  مرات  عدة 
وعىل الرسم. غالبا ما تتصنع االبتسام لتخفي 
دموعها بأقىص ما تستطيع يف حرضة العروس. 
ومخاوفها  وحشتها  تجمع  هناك  جلستها  يف 
وقلقها وهذيانها، وتتحدث إىل العروس التي 

مل يرها أحٌد غريها.
حائرة.  قلقة  هايكانوش  كانت  اليوم  ذلك 
ثم  مرة  من  أكرث  الرسداب  يف  مكانها  غريت 
األخرية  الحجري  السلم  درجة  عىل  استقرت 
عن  العروس  سألتها  املنزل.  بأرض  املتصلة 
عىل  خائفة  إنها  فقالت  اضطرابها  سبب 
حتى  يتأخر  أن  عادته  من  ليس  إذ  رسكيس 
صامتة  وحدها  العروس  بقيت  الساعة.  تلك 
أن  بعد  الكئيب  الرسداب  سكون  وسط 
مضت هايكانوش نحو غرفتها. استلقت عىل 
كانت  التي  السقفية  املروحة  تحت  رسيرها 
دارت  حتى  إليها  تنظر  ظلت  ببطء.  تدور 
تدور وتدور،  معها وأطبقت جفنيها. أخذت 
رسكيس  رأت  اليقظة  أو  الحلم  دوران  ويف 
يف  جانبه  إىل  عروسه  كانت  زفافه.  يوم  يف 
الطريق  يشبه  جبيل  طريق  يف  تتوغل  سيارة 
انحرفت  التي  العروسني  سيارة  سلكته  الذي 

وسقطت يف الوادي العميق.

هايكانوش
عبد اللة صخي
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هذه املحنة التي ارتدت أثواباً جديدة وكثرية و تفاقمت يف 
تبدل  مع  الحاصلني  والتطور  التقدم  رغم  الحديث  العرص 
بخطر  االحساس  وتفاقم  واألمل  واملعاناة  االضطهاد  أشكال 
العظمى  والدول  الديكتاتوريات  وتغول  املوارد  فقدان 

الساعية للسيطرة واستنزاف موارد الطاقة .
إّن األدب امللتزم الذي ترسخ يف القرن املايض كان، يف الكثري 
يخفت  ال  الذي  الصدى  ذلك  آلالمنا،  صدى  األحيان،  من 
تداولها  قراءتها  نعيد  التي  الكتب  بعض  تزال  وما  سحره، 
يف  والعفوي  البسيط  رسدها  يف  تنساب  وعمق،  مبحّبة 
وجداننا ويحرض كّتابها يف ذاكرتنا، ولعل الكاتب األورغواين 
ماريو بينديتي )1920 - 2009( الغزير واملتعدد االنتاج يف 
الشعر والقصة والرواية أحد هؤالء. إذ يعد من أبرز كّتاب 
امريكا الالتينية وترجمت أعامله إىل اكرث من عرشين لغة. 
بداياته،  يف  يذكر  نجاح  اي  يحققا  مل  أّن  من  الرغم  وعىل 
أنّه  إاّل  قال،  كام  الخاص  جيبه  من  للنارشين  يدفع  وكان 
نال ثالثة عرش جائزة أدبية الحًقا، ونالت روايته “الهدنة” 
وترجمت  طبعة  مائة  من  أكرث  وحققت  واسًعا  اهتامًما 
الفيلم  ليفوز  السينام  إىل  نقلت  لغة، كام  تسعة عرش  إىل 
ناهيك عن تحويلها إىل  املستوحى منها بجائزة األوسكار، 

عمل مرسحي الفت ومسلسل تلفزيوين درامي. 
يساريًا  سياسًيا  ومسؤوال  ثقافًيا  ناشطًا  بينديتي  كان 
الحركة  يف  بنشاط  شاركت  التي  آذار   26 حركة  أسس 
املضادة للمعاهدة العسكرية بني بلده والواليات املتحدة 
وهي  املتحدة،  الجبهة  يف  نشطًا  عضًوا  كان  و  األمريكية، 
موته،  بعد  وحتى  غواتيامال،  يف  معروف  يساري  ائتالف 
أوىص بتأسيس منظمة ثقافية تحمل أسمه وتدعم األدب 
االنسان  حقوق  اجل  من  الكفاح  يف  وتساهم  والثقافة 

والدميقراطية.
لقد اضطر بينديتي للعيش يف املنفى بعد ان نجح االنقالب 
يف بالده، فاتجه إىل االرجنتني ثم البريو حيث تم اعتقاله، 
وبعد إطالق رساحه، غادر إىل كوبا ثم إسبانيا، قبل أن يعود 
إىل األورغواي ويتوىف فيها عن عمر ناهز الثامنية والثامنني.
تكن  مل  وإن  رواياته  يف  الشخصية  حياته  انعكست  وقد 

شخصيات  يف  جسد  أنّه  إاّل  ذاتية،  سرية  شكل  عىل 
رواياته الكثري من معتقداته ورؤاه، بدًءا من االسامء 
القهوة”  “بقايا  املمتد ألجداد كرث يف رواية  الطويلة 
وحتى التنقل بني املنايف كام يف رواية “ربيع يف مرآة 

مكسورة.”
أين  “إىل  مطلعها  يف  يتساءل  القهوة”  “بقايا  رواية  ويف 

يذهب الضباب وبقايا القهوة وتقاويم الزمن املايض؟” يف 
استعادة  محاواًل  الشهرية،  بالتاثار  خوليو  لقصيدة  محاكاة 
املكان  يتقاطع  إذ  بطله،  نشأة  بواسطة  الطفولة  زمن 
املكان  كون  الذكريات،  وتراكم  الشخصية  منو  مع  وتغيريه 

هو الوطن الصغري الذي يحضن االنسان.
ويتكون  قرسيًا  او  اختياريًا  األمكنة  تتغري  الزمن  ومع 
لتأخذ  االنسانية،  العالقات  وتتداخل  االختالط  عرب  الوعي 
الشخصيات شكلها يف الرواية حاملة ذكرياتها التي اكتسبتها 
من أمكنة متعددة ومتأثرة بالشخصيات األخرى املحيطة 
يف  ودوره  السيايس  املناضل  عمه  شخصية  السّيام   بها، 
السياسية  األحداث  وبيقة  وارضاباتهم  الطلبة  حركة 
بني  شاعرية  ولغة  شفافة  بواقعية  الروايئ  ليزاوج  األخرى. 
رسد األحداث الواقعي والخيال والرمز ليمتزجا يف لون من  
الالتينية  أمريكا  التي منت وعرشت يف  السحرية  الواقعية 

ناقلة الرواية هناك إىل عرصها الذهبي.
ومن مالمح تلك السحرية مشهد ظهور تلك الفتاة املبهمة 
يف غرفته متسللة بواسطة أغصان شجرة التني الهرمة وسط 
وفاة  يوم  العلية،  عىل  األغصان  تلك  تطل  حيث  الباحة، 
خاطره  تطييب  فتحاول  الرسطان،  مبرض  متأثرة  والدته 
وتهدئته، قبل أن تغادر عرب األغصان كام جاءت من دون 
أن يعرف عنها شيًئا. حتى عندما يسأل عنها الجريان يبدون 
استغرابهم، ألنّها غري موجودة ببساطة، عىل الرغم من أنّها 
تعاود الظهور من جديد ويكون لها ذلك الحضور الطاغي 
فقده  عن  تعويًضا  كانت  لو  كام  راع  ظل  مثل  حياته،  يف 
لحنان أّمه ورعايتها املفقودة، حتى يتحول الخيال إىل حالة 
أّمه يف  اليقني تجعله يشتت خياراته، كام كانت  من عدم 
يربطه  ما  كل  وتزيق  عنها  بالفطام  قراره  فيتخذ  الواقع، 

بها من أثر.
يرتك  الذي  املميزة  األعمى  شخصية  مثة  أيًضا  الرواية  يف 
بصمته يف ذاكرة البطل، ذلك األعمى املثقف والنبيه الذي 
ال يستسلم إلعاقته، بل يجعل منها دافًعا للتحدي، ومبعًثا 

لتلمس الجامل واإلحساس مبكنوناته  األخاذة:
البحر، ال أرى مياهه ولكني  “طاملا أحببت الجلوس قرب 
قرب  طويلة  أوقاتًا  أجلس  احياناً  أمواجه.  هدير  أسمع 
تبدو  إنّها  األمواج.  إىل  نستمع  أن  جميل  يشء  النافذة، 
متشابهة كلها للوهلة األوىل، ومع ذلك تخلف كل موجة 
ومن  مختلفة،  برسالة  شك  أدىن  دون  ومن  مختلًفا  صوتًا 
املفارقة أنّني اتحدث ثالث لغات لكّنني ال افهم ما تقوله 

تلك األمواج.”
إن هذا املقطع هو تجسيد لشاعرية بينديتي التي تطغي 
ملونة  أبوابًا  مخيلته  يف  وتفتح  القارئ  لتشد  رسده  عىل 

للطفولة.
انه  القول  نستطيع  مكسورة”  مرآة  يف  “ربيع  رواية  يف 
التعبري  صح  إن  ـ  االستبطانية  الواقعية  تيار  عىل  يعتمد 
الرسد  بواسطة  البرشية  النفس  اعامق  يف  تبحث  التي  ـ 
التناوب املاهر الذي يجعل القارئ ينتقل مشدوداً بني األب 

واالبن )الزوج( السجني وبني زوجة االبن وابنته.
يجعل  الذي  األمر  الربيع،  يف  الزوج  اعتقال  يجري 
تعرف  ال  أنّها  كام  الربيع،  معنى  تعرف  ال  الصغرية  ابنته 
لتعكس  املرآة  يف  رشخاً  االعتقال  ذلك  صنع  لقد  والدها. 
تحت  تتوقف  أنها  تبدو  لحياة  مختلفة  صوراً  تشظيها  يف 
عنوان االعتقال، لكن، وأثناء هذا التوقف، تتغري سلوكيات 
النفسية،  مكنوناتها  عن  اإلفصاح  وتبدأ  الشخصيات 

فالسجني يعرتف بقتله قريبه العميل يف قوات االمن حني 
يكتشف مخبأه الرسي، والزوجة التي تعلمت االعتامد عىل 
نفسها يف غيابه،  تكتشف انها مل تعد بحاجة له، بعد أن 
تكتشف الحب مع صديقه املقرب. أن الرصاع بني الحب 
والخيانة والحرية واالختيار والشفقة واالستنزاف العاطفي 
مفتوحة  املتوقعة  النهاية  من  تجعل  صادمة  عوامل  كلّها 
فال  الشخصيات،  أذهان  يف  صداها  يرتدد  خيارات  عىل 
نعرف كيف سيختار أي منها نهايته الخاّصة، لكننا بالتأكيد 
حيوات  عىل  للديكتاتوريات  التدمريية  القدرة  سنعرف 
األبطال، وعىل صعيد إنسايتهم وبنيتهم النفسية وتخريبهم 

إىل األبد.
يف رواية “الهدنة” التي حازت عىل شهرة كبرية وانتشار 
واسع، تتجسد هدنتنا مع الزمن يك يعطينا فرصة اخرى، 
علينا  يتوجب  ام  ذلك؟  يفعل  ان  منه  ننتظر  لكن هل 
امتالك الجرأة واتخاذ قرار االشارة للحافلة لنصعد من 
املوقف الذي نريد وإىل املوقف الذي نختار النزول فيه 
والبدء من جديد؟ تتحول هنا حياة بطل الرواية الذي 
وروتني  أرقام  إىل  الحسابات  دائرة  يف  موظًفا  يعمل 
ابنائه  يريب  وهو  كلها  اآلفلة  طموحاته  عىل  يقيض 
موعد  يحني  حني  لكن  والدتهم،  وفاة  بعد  وحيًدا 
تراه  كام  املوت   بلغ سن  قد  أنّه  يكتشف  تقاعده 

االغلبية، ومع ذلك ينترص إلرادته ويختار الحياة.
ولعل عالقة البطل الخمسيني بزميلتة يف العمل التي 
السلسلة  تلك  لنا  تجسد  ابنته،  عمر  عمرها  يتجاوز  ال 
أعامله،  أغلب  يف  بينديتي  ينتهجها  التي  املفارقات  من 
ألسباب  وتوافق  معها  العيش  يف   برغبته  يصارحها  حني 
قصوى  بسعادة  معها  يعيش  لكّنه  تحديدها،  يستطيع  ال 
من  الرغم  وعىل  األوىل،  الزوجية  حياته  أن  يدرك  تجعله 
الحب الكبري الذي كان يحيطها مل تكن سوى خدعة أو وهم 
مطلق، وما عالقته بعشيقته الشابّة سوى منحة كرمية من 
الزمن قل نظريها، السّيام بعد أن تختفي من حياته فجأة 
بحياته  املطلق  املتحكم  هو  يبقى  هذا  الزمن  أن  ليدرك 

وحياة اآلخرين. 
إنها يوميات حميمية للبطل تنتهي بنهاية حزينة فبينديتي 
التي  الكثرية  املشاكل  ذكر  عن  رواياته  يف  يتواىن  ال  الذي 
قاهرة  تغريات  لتفرض  تتضخم  والتي  املجتمع  يف  تتناسل 
والترشد  والبريوقراطية  واملثلية  الوظيفي  الرتقي  كمفهوم 
رهني  االنسان  وبقاء  الخاص  العمل  يف  االنسان  واستغالل 
الفكرة وعدم امتالك جرأة التطبيق، إال انه  يعمد إىل ربط 
الهم الصغري بهموم االنسان الكونية والوجودية يف مفهوم 
الحياة والزمن واالمكنة التي تصبح كلها نوعاً من الذكريات 

حني يفرض عىل املرء طريقة عيش ال يريدها.
مواجهة  يف  احياناً  قاسية  انسانية  بينديتي  روايات  إن 
الذات، لكنها مفعمة بالروح اإلنسانية املكتنزة عىل طاقة 
الحب، فالحب يغرينا من الداخل ويغري حياتنا مهام كانت 
كثرية  مقاطع  يف  وشعرية  بسيطة  لغته  صعبة.  الخيارات 

ومشدودة بحيث يتلهف القارئ لبلوغ النهاية.
إنساين  املعنى  عميق  االنتاج  غزير  بينديتي  كان  لقد 
روايته  غالف  عىل  كتب  ما  استعارة  وميكننا  املفاهيم 

“الهدنة” لنصفه ونصف أمريكا الالتينية إذ يقول:
استطاع  أن  بعد  الالتينية ومعجزتها،  أمريكا  )تلك مفارقة 
ثوارها وروائييها بقدراتهم الفذة أن يضعوا بالدهم يف نقطة 

املحور من احداث التاريخ بعد ان كانت عىل الهامش.(

 ماريو بينديتي المحبوب

واقعية استبطانية تبحث 
في أعماق النفس البشرية

عبد الله صخي 
روايئ عراقي تلقى تعليمه 

االبتدايئ واإلعدادي 
والثانوي ببغداد. درس 
بالجامعة املستنرصية. 
غادر العراق يف العام 

1979. تعد رواية “خلف 
السدة” أوىل أعامله الروائية الصادرة يف العام 

2008. له أيًضا: 
• دروب الفقدان 2013
• الالجئ العراقي 2017

له يف القصة القصرية:
• حقول دامئة الخرضة ـ مجموعة قصصية 1979

أنا أكتب لِك..
هوغو كالوس)*(

زوجتي ، مذبحي الوثني
بأصابع من ضوء ألعب وأداعب

غابتي الصغرية وشتايئ
امياءايت املتوترة غري العفيفة والعطاء

أكتب ألنفاسك وجسمك املتديل
عىل ورق موسيقى مبطن

من جهة اذنك أعدك بشظايا أبراج جديدة  
واستعد للسفر معك حول العامل مجددا

والتوقف يف بعض أنحاء النمسا
***

ولكن مع اآللهة واألبراج
تصبح السعادة األبدية متعبة ومميتة

ليس لدي منزل... ليس لدي رسير
مل يتبق لدي حتى زهور لعيد ميالدك

***
أنا أكتب لك عىل الورق

بينام تنتفخني وتتفتحني مثل بستان يف يوليو
سنظل نختبئ مًعا تحت املالءات

سأقول لك الجمل الغبية والقاسية
عندما نستيقظ معا يف الصباح

إذا سافرت إىل غوا وأقمت يف أوستند
هل نحمل عشقنا اللطيف معا

كان يرتدي معطفا مهرتئا
من تلك األيام األربعة عرش األخرية األبدية

عزيزيت، تفتحي بجانبي
ثم ال تلمسيني بقوة  

ال تقبيل برشيت الورقية البيضاء مرة أخرى  
لكن انعطفي عني للخارج  

آه الشمس ... آه شارع الصيف الكبري
كام املايض والحارض يف غرفتنا املحمية

سوف أحطمك مرة أخرى

هوامش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالرضا  سكانها  يشعر  الهند  غرب  تقع  مدينة  غوا: 
والهدوء  طبيعتها  بجامل  تشتهر  والقناعة  والسعادة 

والسكينة
أوستند: مدينة ساحلية يف بلجيكا

)*( هوغو كالوس )1929 - 2008( شاعر وكاتب ورسام 

وعرشات  القصائد  آالف  كتب  فلمنيك،  أفالم  وصانع 
واملقاالت،  والقصص  الروايات  من  والعديد  املرسحيات 
أكرث كاتب  العام 1983 وهو  بلجيكا” يف  أشهرها “حزن 

فلمنيك حاصل عىل جوائز.

وداد سلوم
التساؤل: هل بقي جمهور  العامل البد من  التي يشهدها  املتنوعة  الرصاعات  بعد ظهور منط 
لألدب امللتزم؟  وهل أن أدب اإليديولوجيات هو أدب مرحلة ميوت مبوتها أو تتبدد أهميته 

بينام األدب امللتزم بقضايا االنسان وأمله ومعاناته باق ما بقيت محنة االنسان يف الحياة؟
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altareek althakafi

ملقة  من  رجاّل  كان   1922 العام  يف 
من  يبلغ  بيكاسو  برييز  بابلو  يدعى 
انهى للتو عرصه  العمر 41 عاًما. لقد 
البوهيمي، رفاهية الفقر التي أراد دامئًا 
املثالية  من  الرغم  عىل  منها  الهروب 
الالحقة. والدليل الجيد عىل ذلك هو 
مونبارناس،  إىل  مومنارتر  من  انتقاله 
أولية  كخطوة  املركز،  إىل  املحيط  من 
والهامشية برضبة  الفقر  للتغلب عىل 

من الثقة الشديدة يف موهبته.

أولغا كوكلوفا
رفعته  املجنونة  العرشينات  تلك 
من  الرغم  عىل  النخبة،  إىل  تدريجياً 
حريته،  عن  التخيل  يستطع  مل  أنّه 
الطاوالت،  تغريت  فقد  ذلك،  ومع 
كوكلوفا،  أولغا  الروسية  ومع رشيكته 
الباسلة  الحفالت  بإمكانه حضور  كان 
يسمحوا  مل  حيث  األنيقة،  القصور  يف 
تلك  مثل  قدماه  تطأ  بأن  السابق  يف 

األماكن. 
يف  تحديًدا   ،1922 مايو  يف  اآلن  نحن 
بني  من  الرسام  حيث  ريتز.  فندق 
ميكننا  وحيث  العشاء،  إىل  املدعوين 
أيًضا مالحظة وجود إيغور سرتافينسيك 
ـ  بروست  ومارسيل  وجيمس جويس 
سيغادر االثنان األخريان مًعا من دون 
أكرث  كانا  آثارهام،  عن  كثريًا  التحدث 
يخجالن  ورمبا  أمراضهام،  بشأن  قلًقا 

من قراءة القليل من أعاملهام. 
من  حالة  إىل  وصال  األجرة،  سيارة  يف 
االنزعاج الشديد. كان الفرنيس يتحدث 
اآلخرين  املحاورين  عن  باستمرار 
زميله  يودع  أن  قبل  وسطحيتهم، 
األخري مؤلف  وكان  بلطف،  اإليرلندي 
الضائع”،  الزمن  يف  “البحث  رواية 
الجديد  القرن  من  رواية  أّول  وهي 
صفحة،  آالف  ثالثة  من  يقرب  مبا 
القمة،  إىل  للوصول  بواسطتها  يسعى 
وعندما اقرتب من باب فندق دو لوس 
وكاد  الذهن  شارد  كان  خورمانتيس، 
الرتام، لوال أن  أن يفرم تحت عجالت 
بواب الفندق أدركه يف اللحظة األخرية 

وسحبه بعيًدا عن السكّة.

الغرفة الخلفية
يف العام 1922 مل يبق يشء من املنزل 
أحرقه  الذي  تريست،  يف  السلوفيني 
يف  بغضب  موسوليني  بينيتو  فاشيو 
13 يوليو 1920. وكان جيمس جويس 
قد تخىل عن تلك الهوية الحدودية يف 
العام 1919. وقال إنه ترك روحه يف تلك 
املدينة، وهو مفتاح لفهم تصور كتابه 
“يوليسيس”، الذي حصل عىل النسخة 
األوىل منه يوم الخميس 2 فرباير 1922 
، يوم عيد ميالده األربعني. الرواية، كام 
يحدث مع أساسيات بروست وموزيل، 
وإدراك  امللحمية  أبعادها  ستثقلها 
عبقرية دبلن، وهي آلة دقيقة لقياس 
املسافة بسبب ولعه بتفصيالت التاريخ 
الذاتية،  سريته  من  وجزء  األسايس 
عندما وقع يف حب نورا بارناكل صيف 
اليوم مبثابة  يعد هذا  إذ  العام 1904، 
التي  “يوليسيس”  لـ  الزمني  التسلسل 
يف  رواية  عرش  مثانية  عن  عبارة  هي 
فصل  كل  ألن  الواقع،  يف  واحد  رواية 
قصة  داخل  مختلًفا  أسلوبًا  يعتمد 
ساعة  وعرشون  مثانية  مّدته  موحدة، 
ميكن أن تلعب مبفهوم الوقت املتزامن 
املحبوب جًدا يف فرنسا، لتصبح الرواية 
يف املحصلة تحفة فنية مليئة بتفصيالت 
ال تُنىس ووفرة تقنية ال تُضاهى، السّيام 
يف بعض املقاطع التي شكلت فيام بعد، 
العرشين  للقرن  الروايئ  الفن  مالمح 

الجديد.

موهبة اإليرلندي
الكاردينال  شارع  يف  جويس  عاش 
أيًضا  يعيش  كان  حيث  ليموين، 
املبنى  نفس  يف  الربود  فالريي 
الذي يتم الدخول إليه من خالل 
مجتمع  يسكنه  واسع.  فناء 
وغري  عاملي  اللغات  متعدد 

تقليدي، وكان الفرنيس هو املرتجم 
لإليرلندي  الرئيسيني  الداعمني  وأحد 
تفرض  موهبته  رؤية  مغامرة  أثناء 
نفسها ويُعرتف بها بعيًدا عن خلفيته 

األجنبية. 

يف باريس من لندن
تعلن  التي  الطليعية  الومضات  تلك 
منسوجة  كانت  الغد،  أهداف  عن 
وتجسيده  زمن  نتيجة  إنّها  بعناية. 
يداعب  جويس  كان  وبينام  الخاص. 
تحفته العظيمة “استيقاظ فينيجان”، 
مبراوغات  تعج  كلها  أوروبا  كانت 
الوقت  ويف  األيقونات،  تحطيم 
التي  لكافكا  “العملية”  ولدت  نفسه 
التصور  يف  للغاية  مستبرصة  كانت 
املقدس  االنتظار  ويف  البريوقراطي 
متقدمة  رؤى  لتطرح  العرص،  لرسعة 
فكاهي،  كابوس  مبفتاح  ومرتبطة 
باختفاء  آنذاك  ينذر  كان  الذي  األمر 
الذي  بالضيق  الشعور  إّن  السلطة. 
كان  وريلكه  كافكا  من  كل  منه  عاىن 
جرى  أن  بعد  البداية،  من  أصلًيا 
تهجريهم يف مدينتهم ألسباب ليست 
لغوية فحسب، بل انطالًقا من مفهوم 
العديد  كان  لقد  السامية.  معاداة 
من  منفيني   1922 العام  أبطال  من 
املجال  هذا  يف  الخاّصة.  بيئتهم 
لودفيج  هو  األسمى  املثال  سيكون 
بضعة  قبل  نرش  الذي  فيتجنشتاين، 
 Tractatus“ “إستثامر  كتابه  أشهر 
باللغة األملانية، عن نهاية إمرباطورية 
فرانسيسكو خوسيه الثاين، التي كانت 
وامتصاص  التكيف  لسوء  منوذًجا 

الذات.
س  ت  اإلنكليزي  إغفال  ينبغي  ال 
الفرصة  له  أتيحت  الذي  أليوت 
والوصول  جويس  جيمس  مع  للحوار 
البرش،  معظم  قبل  “يوليسيس”  إىل 
مام  األّول  تكوين  يف  هذا  أثر  وقد 

التي  اليباب”  “األرض  يف  واضًحا  كان 
املايض  مع  الشعري  انفصالها  كان 
عن  التخيل  إن  إذ  الهضم.  عىل  غصًيا 
يعد  محرتق،  عامل  يف  الريف  فهم 
الكبرية،  العواصم  يف  واقعي  غري  أمًرا 
تحمل  اليباب”  “األرض  قصائد  كانت 
رائحة املوت ونبًضا متسارًعا يشبه إىل 
الربية،  القيرصية  اآليات  تلك  ما  حد 
الحانة  يف  النساء  تتحادث  حيث 

النادل  يحذرهن  بينام  املظلمة  نصف 
الصور  تصبح  الوشيك.  اإلغالق  من 
كان  لو  كام  أيًضا،  مدمرة  الشعرية 
إليوت يعرض لنا فيلاًم سينامئًيا صنعه 
غريه، ليصبح التقليد هو قفاز القفطان 
الذي يجب التقاطه، فعىل ما يبدو، ال 
يأيت الفن من العدم ألنه نتاج تروس 

عجلة الحياة املستمرة يف الحركة.
إرنست  استقر   ،1921 ديسمرب  يف 

 74 يف  تحديًدا  باريس،  يف  همنغواي 
املبنى  يف  ملوين،  كاردينال  شارع 

املقابل ملبنى جويس والربود. 

مدفع همنغواي
فرانسيس  بصحبة  األمرييك،  أراد 
الثورة  دعم  فيتزجريالد،  سكوت 
السياسية بثورة أدبية. كانت األوساط 
الغضب  بنوبات  مدفوعة  السياسية 
من القوى القدمية، لكن يف مجال النرث، 
حتى  الوقت  بعض  األمر  سيستغرق 
األجانب  السادة  هؤالء  تجارب  تلقى 
الواجب،  االهتامم  من  تستحقه  ما 
آخرين  لدعاة  مساع  بوجود  السّيام 
رميوند  مثل  الكعكة،  عىل  ينافسون 
العام  ذلك  يف  كان  الذي  راديجيه، 
املفصيل 1922 يضع اللمسات األخرية 
الذي نرشه كرواية  الوحيد  كتابه  عىل 
الحرب  محلاًل  الجسد”،  يف  “الشيطان 
إجبارية  إجازة  أربع سنوات  أنها  عىل 
لكن  قارصان،  يفرضها  الحياة  من 
همغواي كانت قد جهز مدفعه وعبأه 

بالذخرية عىل أية حال. 

مصاص الدماء
“نوسفرياتو فيلم  كان  السينام،  ويف 
Nosferatu “ عن دراكوال لفريدريش 
مرة  ألول  ُعرض  الذي  مورناو  فيلهلم 
بسبب  مدمًرا   ،1922 مارس   4 يف 
الذي  املشاهد،  تجاه  املجازي  االنهيار 
اإلنفلونزا  من  بالقلق  يشعر  يزال  ال 
املستمر  االستعراض  وذلك  اإلسبانية 
الجرمانية.  الشوارع  يف  للتوابيت 
وسط تلك الفوىض الصادمة لرصعات 
القرن العرشين يف األدب والفن، تويف 
شارع  يف  منزله  يف  بروست  مارسيل 
هاملني يوم السبت 18 نوفمرب 1922، 
واالنتهازيني  األصدقاء  بعض  بحضور 
رواية  كانت  كوكتو.  جان  امثال  من 
“البحث يف الزمن الضائع” قد ظهرت 
ومل  املكتبات  بعض  يف  اآلن  حتى  يف 
تلق الرواج املتوقع حتى العام 1927 
عندما صدرت “سدوم وعمورا”، أحد 
أكرث األعامل التي ال تصدق من األدب 
العاملي، إذ رشع بروست يف خلق عامل 
ال مثيل له باالستناد املحض إىل خياله. 

حفرة عميقة
أدرك الجميع تاًما رضورة دفن جميع 
من  سائدة  كانت  التي  االتجاهات 
يف  مبا  جًدا،  عميقة  حفرة  يف  املايض 
تت  التي  الرومانسية  النصوص  ذلك 
وغري  واسع  نطاق  عىل  بها  اإلشادة 
أن  بعد   ،1914 العام  قبل  مفهوم 
الجديد  القرن  مطلع  الثقافة  أخذت 
معايري  نحو  تتجه  العرشين(  )القرن 
ملهمتها  نفسها  وتعد  جديدة  أخرى 
الروح  بتغذية  املتمثلة  الجديدة 
البرشية  النفس  عىل  الساحق  والتأثري 
الرسيعة”  “الوجبات  تلك  عن  بعيًدا 
قرون  مدى  عىل  ظلت  التي  املعتادة 

عىل الرفوف املرتبة.

جوردي كوروميناس وأنا جوليان
ترجمة: سارة محمدي

قبل قرن من الزمان نرُشت رواية “يوليسيس” لجيمس جويس، 
باريس  إىل  همنغواي  ووصل  مونبارناس،  إىل  بيكاسو  وانتقل 
وعمورة”  “سدوم  كتابه  نرش  بعد  بروست  مارسيل  وتويف 
عادة ما تثل اللحظة التاريخية تغيريًا مدّويًا يف الذوق الثقايف. 
تتحدث كتب التاريخ عن كيفية عرض موكب الباليه ألّول مرّة 
يف العام 1917 وسط صيحات االستهجان، قبل أن تسود البالية 

وتصبح واحًدا من أرقى الفنون بعد الحرب العاملية األوىل.

1922 ـ 2022 قرن اإلندالع الثقافي العظيم

العام الذي تغير فيه كل شيء بعد انتهاء المآسي الكبرى

15 January 2022    15 كانون الثاني/ يناير

قصائد تشرين

عدنان الفضيل

فتى الدخان

مساحٌة قصرية
تلك التي يُهرول فيها األوالد

فام بني جرس الجمهورية وساحة التحرير
هناك بضعُة أمتار من الدخان

وغيمٌة مرسعٌة من الرصاص
ذاكرُة الفتى الراكض يف تلك األمتار

محصورٌة بني حدائَق وحرائَق
ال الرصاُخ ينقذه

وال اإلشارُة يفهمها األوباش
لذلك استداَر الفتى عائداً اىل الجرس

وجوُفه ميلٌء بالبارود والدخان

قّدوس واألسماء كلها

كانوا يف ساحة ميسانية ..
يرسمون العنادل وأشجار يجيدون رصفها

أوراقها أسامء تغيب قبل أن تصفّر
ولشّدة ولعهم بالغناء كانوا يحتسون دموع أمهاتهم

***
فيام بعد..

كادت الدنيا توشك عىل البكاء  
لكّن قّدوس الساحة .. ومثل شّحاذ نبيل

مّد يده اىل جيب محفظة سومرية 
وأخرج منها )روجات املرّشح(

فتفّتحت الساحات قصائد ووجوه تغّني
***

من عاش )عامرتلياً( بكامل قيافته السومرية
يتذكّر )قدوساً(  يتزلّج عىل خشبة 

دونه ستارة موشحة بدم لزج
وفوقه رصاصة سوداء .. تحوم مثل عاممة

وما بني دونه وفوقه مثة )صفاء( موغل بالقيم
***

حتى اآلن ..
الجمهور يصّفق لـ)قدسية( الساحات و)صفاء( 

الدم )العامرتيل(
البسطاء الجنوبيون

ولكرثة حزنهم يرقصون 
عىل طور )املحمداوي(

هم هكذا دامئاً:
سومريون بال خارصة

فال تأمل بطعنهم..
جنوبيون بال رئة

فال تقطع عنهم الهواء
رساة ليل

فال تنبح عليهم كثرياً
قّدوسون

فال تغلق ستائرهم
***

تقول أمي:
الهاوية رحبة جداً

وهكذا وجدت املزابل 
خذ مثالً:

كل من تلّثم وأغتال قّدوساً
صار راكضاً بني الهاوية واملزابل

***
قبل رفع الستارة ..

يقول السيد الرخيص:
مل أجد محتجاً يؤمن بالعراق

رفعت ستارة ترشين ..
دم  الشهيد يرصخ

)چا  وإحنه(

الناصرية من جديد

كانوا حزاىن وفرحني
يجرجرون ضوء أحالمهم

بإتجاه الجرح العميق
ال يقرتبون من األقفاص السوداء

وال من األشجار الخالية من األعشاش
ليس بوسعهم شيئاً ..

ليسوا بإنتظار شخص أو جامعة
هّمهم متوارث مذ حزن أنكيدو

وحتى نحيب أمهات الذين توارت قمصانهم
عند جرس الزيتون

كانوا برفقة مناديلهم يلوحون للوطن
وبذات املناديل يكفكفون دموع التمثال القديم

سومريون ..
كثرياً ما ضحكوا عىل تجاراتهم الخارسة

ثوريون .. ال يريد اآلخرون سامع نشيجهم الوطني
مهمشون .. لكنهم غري مقمطني

لذلك إختارهم العراق بحارة السفن الثائرة.

جيمس جويس ونورا بارناكل

فرانز كافكا وفيليس باور

بابلو بيكاسو يف شبابه

أرنست مهنغواي يف باريس 1922صورة مان راي الشهرية لجثة بروست

إليوت مع زوجته فيفيان
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كتب املؤلُف الهولنديُّ هاري موليش روايته “بنَي املِطْرََقِة 
نداِن” عندما كان يف التَّاسعة عرشة من عمره، وبعد  والسَّ
أخرى،  مرًة  حها  نقَّ نرشها،  عىل  سنواٍت  خمس  مرور 
حصدها  التي  والجوائِز  الهائل  الـنَّجاح  من  الرَّغم  وعىل 
واية، اكتشف أنَّ عنرص الفكاهة يعوزها، يف  بعد نرش الرِّ
ة بسيطة تحمل يف طَـيَّاتها معاين  م ِقصَّ هذه الرواية  يقدِّ
شجاعة  بكلِّ  املوت  يقابل  رجل  حول  ساميًة  إنسانيًة 

وكربياء رغم إحساسه بالرباءة.
“وارنيف”  يُدَعى   ، رويسٍّ جنديٍّ  حول  الرواية  تدور 
الحرب  انتهاء  من  قصرية  فرتة  مرور  بعد  فيودورفيتش”، 
العامليَّة الثانية، وبعد أن تبقَّت بضعة أشهر عىل ترسيحه 
دفة امرأًة جميلًة، رغم أنه مل يكن  من الخدمة، يلتقي بالصُّ
يتخيَّل أن يحبَّ بعد زوجته األوىل. وبني ليلٍة وضحاها يقع 
يُغريِّ مجرى حياته  الحسبان،  يكن يف  ٌع مل  ُمروِّ له حادٌث 
تها، ويف ليلٍة، بينام كان “وارنيف” يف دوريَّة الحراسة  برُمَّ
مدنيَّة  سيارة  توقَّفت  الذخائر،  مستودع  إىل  الطريق  يف 
إشارة  “وارنيف”  يطلق   ، ُمهمٌّ بريطاينٌّ  مسؤوٌل  يقودها 
تحذير، اعتقاًدا منه بوجود خطر داهم، لكنه لسوء الحظِّ 
يُصيُب الرجل يف َمقَتل. َشَعَر “وارنيف” بالهلع والخوف، 
برضورة  ُمسبًقا  األوامر  تلقَّى  لكنه  يفعل،  ماذا  يدِر  ومل 
املؤدِّي  الطريق  اخرتاق  يحاول  من  كل  عىل  النَّار  إطالق 
ألنه  عقب؛  عىل  رأًسا  حياته  انقلبت  األسلحة،  ملُستوَدع 
ذ سوى واجبه.  حاول تنفيذ األوامر بكلِّ ِدقة، ومل يكن ينفِّ
يقيض  قرار  صدر  الغريبِّ،  اإلعالم  ضغوط  طائلة  تحت 
إخباره  تم  األوىل  للوهلة  “وارنيف”،  الجنديَّ  باحتجاز 
بعد  سبيلُه  يُخىل  ثم  أيام  بضعة  اعتقاله  سُيجَرى  بأنه 
يف  وُوِضـَع  ًة،  خاصَّ ُمعاَملًَة  يُعاَمل  كان  ة،  جَّ الضَّ تهدأ  أن 
سجن يتألَّف من غرفة واحدة، تعرَّف إىل صديق جديد يف 
يُدَعى “كاخنوفيتش” يعمل حارًسا  الخمسني من عمره، 
خاص،  نوع  من  فريدة  صداقة  بينهام  نشأت  للسجن، 
كان يعتقد أنه سينال الحرية عاجاًل أم آجاًل؛ ألنَّ الزنزانة 
ياح  ، لكن الرِّ تحمل )الرقم 4( الذي كان يجلب له الحظَّ
بإعدامه  ليصُدر قراٌر يقيض  فن،  السُّ تجري مبا ال تشتهي 

بأقىص رسعة ممكنة!
واية األُحِجيات واأللغاز املختلفة، مثل رقم  الذي مييِّز الرِّ
واية، وواكب حياة  ر ذكره مراًرا يف الرِّ الحظِّ )4( الذي تكرَّ
“وارنيف”، حتَّى فوجئ بالنهاية بالرقم ) 44( الذي قاده 
وايُة  الرِّ تعرُض  للموت.  املطاف  نهاية  ويف  النَّحس  إىل 
ول الغربّية  مدى تأثري الحرب الباردة يف العالقات بني الدُّ

والعداوة املستمرة بني املَُعسكََريِن: الرشقيِّ والغريب.

الفصل األخري

من  مبجموعٍة  الحافَّة  عىل  واقٌف  كأنه  “وارنيف”  حلم 
نظر  القرب،  ُحفرة  تُطوِّق  األخرض  التنوب  ونبتة  الزُّهور، 
الصندوق  عند  لألسفل  جلس  الذي  “كاخنوفيتش”،  إىل 
املحطَّم يُغني. كانت األرض تتهادى ألعىل وأسفل، املُهم 
يف األمر أنه ترك نفسه يتأرجح وأنصت إليه حيث يجلس 
تَُغطي  وألياًفا  خيوطًا  رأى  الصندوق،  يف  “كاخنوفيتش” 
هو  كام  رأسه  من  املستدير  الجزء  أو  الُجمُجمة  طاسة 
د أغنية تدور حول  متعارٌف عليه. كان “كاخنوفيتش” يردِّ
الخايل  القاحل  العميق  الواسع  والسهل  الغاربة  الشمس 

طاسة  إىل  مشريًا  قال  ثم  الغناء،  من  انتهى  الشجر،  من 
الجمجمة: “هذا أنت، وهذا هو قربك”

روح  بثِّ  أجل  من  عالًيا  “وارنيف”  يضحك  أن  يجب 
عابة يف نفس “كاخنوفيتش” الفكاهة والدُّ

 “لن أموت أبًدا”. قال هو
 ثم ضحك “كاخنوفيتش”

يف الواقع كم تبلغ من العمر، “نيكوالي”؟
- ملاذا تسأل؟ قال “وارنيف”

 ألنك جعلتني أتفوَّه بيشِءٍٍ ال أنوي البوح به
 أجابه “وارنيف”:

تحرَّكت  صوتًا،  يصُدر  مل  لكنه  عاًما،  وخمسون  -واحٌد 
ة،  قوَّ من  استطاع  ما  بكُل  ث،  التَّحدُّ حاول  فقط.  شفتاه 
أمسك  ثم  عنها،  ِغًنى  يف  هو  مطبَّات  يف  نفسه  أدخل 

ر العرُق منه، ال صوت يصُدر من شفاهه حنجرته، تفجَّ
بفارغ  إجابته  “كاخنوفيتش”  انتظر  حزينتني  بعينني 
ندوق،  الصُّ من  متطاير  ُغباٌر  برُسعة  انطلق  فجأة  رب.  الصَّ
ألقاه ألعىل. ثم وصل تحديًدا إىل نقطة بجبهة “وارنيف” 
مبارشة، ظل محشوًرا وهو يرتجف. بال جدوى ابتلع جرادة 
مسحوقة ، استند “الرنسكاي” بأذرع متقاطعة يف الزاوية 
بدوره  الذي  “وارنيف”  إىل  نظر  ثم  الغسيل  عند حوض 
أغلقهام  ثم  “الرنسكاي”،  إىل  هنيهة  ونظر  عينيه  أغلق 
بينام وضع رأسه عىل  ًدا ثم سأله بفرتات متقطِّعة،  مجدَّ

ات يتعاقب غدوًة ورواًحا. املخدَّ
 رفيقي “وارنيف”! صاح “الرنسكاي” بصوت عاٍل

مل يفتح “وارنيف” عينيه وسحب البطانيات فوق رأسه
كان يتأمل جسده من وارنيف”!

كرر “الرنسكاي” ثم باعد ذراعيه عن بعضهام البعض.
أصبحت أكرث هدوًءا وسكينة أسفل البطانيات

 أزاحهام “وارنيف” بعينني خائفتني ببطء بعيًدا. ثم قفز 
أومأ  يتأرجح.  وهو  للوقوف  وذهب  الفراش  من  خارًجا 

“الرنسكاي”
 هل حلمت؟

شحط “وارنيف” حنجرته
 اجلس، أخربين مباذا حلمت؟

يف  عينيه،  وأغلق  الفراش  حافَّة  عىل  “وارنيف”  جلس   

له،  حدث  ما  يتذكَّر  أن  حاول  للتجزئة  قابلة  غري  لحظة 
أصبح ماثاًل أمام عينيه، و عندما فتح فمه

 كقال:  ال أتذكر شيًئا
إىل  ونظر  جيبه  يديه يف  “الرنسكاي”  إًذا، حرش  - هكذا 
نقطة يف حذائه. حاول “وارنيف” جاهًدا االستيقاظ كُلِّيًة. 
كان صوتُه عالًيا ومرشوًخا، فكَّر هو. فجأة رأى “الرنسكاي
-أوه ... بالضبط، إنه “الرنسكاي”، قال يف نفسه ثم نظر 

باتجاه األرض
سوف يُعَدم! يُعَدم

اسم  ذكر  عليه  يجب  هل  “وارنيف”.  ارتعب 
“كاخنوفيتش”؟ سبق أن أخربه “كاخنوفيتش” أن الرجال 

منعوه من ذكر يشء أمامه. سوف يُعاقب
، اتجه نحوه،  رفيقي الجرنال، آخر أمنيايت أن تعفيني من 

اإلجابة عن هذا السؤال
إىل  أشار  ثم  مندهًشا،  هنيهًة  “الرنسكاي”  إليه  نظر 

مالبسه وقال: واصل الحديث
نفسه:  يف  تساءل  قميصه،  حول  الحزام  “وارنيف”  وضع 
أنه كان  أنه مل يفكِّر، أو األفضل  مباذا يفكر؟ ثم استنتج 

يفكِّر بال انقطاع مبا كان يفكِّر فيه
-كم الساعة اآلن؟ سأله فجأة، دون نيَّة واضحة لطرح مثل 

هذا السؤال، بينام جذب حذاءه الجلدي
نظر “الرنسكاي” إىل ساعته

الرابعة إال عرش دقائق
سُيقتل  دقائق،  إال عرش  أربعة  “وارنيف”.  توقَّع جركات 
يف الساعة الرابعة! لو مييش معه الجميع! لكن ليس هذا 
هو واقع الحال. هذا هو بالضبط؛ ألنَّ ذلك سيحدث يف 
الساعة الرابعة، هل كان حظًّا تعًسا أم ال؟ كان ال يؤمن 
مبعتقدات  يؤمن  ال  وبالتايل  املستهلكة  الدالالت  بتلك 
الدين. فجأة سأل نفسه: أين يكون بعد ربع  أخرى غري 

ساعة من اآلن، ومباذا سيشعر؟
عىل الفور طرد تلك األفكار من رأسه وفكَّر بـ”كاتنيكا”. يف 

الساعة الرابعة حيث نوجد
د الوداع األخري. من املحتمل أنها بانتظاره  سمع نفسه تُردِّ
رمبا  الغابة.  يف  مًعا  يتذوقاها  يك  فواكه  سلة  ُقرب  اآلن، 
الرابعة  الساعة  عند  الرابعة.  الساعة  حتى  ستنتظره 

سيموت رجٌل بعينني زرقاوين
اًسا للغاية!”، فكَّر ثم قطَّّب حاجبيه. لكن  “أصبحُت حسَّ
بعد  بالنوم  غارًقا  كان  يتذكرها،  رمبا يصحو فجأة عندما 
ذلك الصخب واالستيقاظ املبكِّر. ارتدى مالبسه بالكامل 
وقف  األخري،  ذلك  أومأ  برتقُّب.  “الرنسكاي”  إىل  ونظر 
“الرنسكاي”  انعطف  الجنود،  أحد  فتح  الباب.  وطرق 
“وارنيف”  نظر  الزنزانة.  وغادر  “وارنيف”  نحو  برأسه 
الباب  أغلق  الجندي  املمر.  يف  توقف  ثم  حوله  هنيهة 

املطقطق رقم )44(.
صامًتا مىش بقرب الجندي خلف “الرنسكاي”. املمر كان 
هنا  َقِدم  عندما  مطلًقا  ذلك  يالحظ  مل  طوياًل،  و  فارًغا 

للمرة األوىل
هنا ... هنا مييش اآلن، ثالثةرجال: جرنال، جندي، و رجل 
محكوم عليه باملوت. هؤالء الثالثة ميشون بنفس خطوات 
األقدام عىل البالط. لليسار، لليمني، لليسار، لليمني. تتزج 
خطواتهم برضبات القلوب. ترسب أزيز إىل أذنيه. مجدًدا 
أصبح أكرث حدة، عىل السجادة، لليسار، لليمني، لليسار، 
... أغلق عينيه وتأرجح، تلقفه الجندي. مل  لليمني، اهتز 
ه بإحكام. كم  يفتح عينيه. جذبه الجندي من ذراعه وشدَّ
يبلغ طول املمر؟ عرشة أمتار، ال نهايئ، اآلن مييش بُيرس، 

مستنًدا عىل الجندي، إىل ما ال نهاية له، املوت.
ا. بالتأكيد  شعر بغشاوة تغلف عينيه ثم أصبح أكرث هدوًءً

كان كلُّ يشء جمياًل، وسهاًل.
 يا ترى أي نوع من الضجيج هذا ؟ كان كلُّ يشء يهتز

ية  ذلك املبنى لن ينهار عىل بعضه! انعطف برأسه بجدِّ
لدى سامعه الصوت املطقطق، عند نهاية املمر الجانبي 
وقف “كاخنوفيتش” مع الجندي، الذي فتح باب الزنزانة
ذراعيه  بسط  اآلن؟  “كاخنوفيتش”  يفعل  ماذا  انظر،   -

للخارج
- ملاذا؟ أف ... نعم، سيموت. مرحًبا، “كاخنوفيتش”

مسدساتهم،  يأخذون  الجنود  رأى  رقيقة  سحابة  عرب 
الضابط  إرشادات  حسب  مواضَعهم  ينظِّمون  مصطفِّني، 
الحزين، الذي وقف بظهره باتجاههم. هكذا إًذا ! هناك 
ينتظره  الذي  األخري،  املرسحي  الفصل  العملية،  ستتم 
من  الجندي  سحبه  فجأة  الحائط.  مقابل  هناك،  العامل، 

ذراعه. التف الضابط حوله. “بورنوف”!
موضعه  من  و”الرنسكاي”  الجندي  من  كلٌّ  تراجع 
خطواٍت للخلف. انعطف “الرنسكاي” صوب “بورنوف”، 

الذي اعتاد عىل وجه “وارنيف”.
“هكذا إًذا يف تلك اللحظات لن تنطلق ولو كلمة واحدة 
من شفتاي” ، فكَّر “وارنيف” ببطء، كان يتنفس بصعوبة. 
حاول أن يرتك العنان ألفكاره، لكنه مل يُفلح، جلسا بإحكام، 

كام لو أن عائًقا كاماًل يف طريقهام ال ميكن تجاوزه.
هذا   ... فكر  فكر،  ثواٍن.  عدة  برسعة،  إلهي،  يا  أوه،   -

! يعتمد عيلَّ
التصوير.  كامريا  صوت  انطلق  عينيه.  “وارنيف”  أغمض 
تستلقي  واحدة،  بكلمة  أخرى  مرة  ينبس  مل  سمعها. 
كاتنيكا اآلن، مىش عنكبوت فوق قدميه. يالها من شتالت 

طويلة، شتالت طويلة كريهة!
 انتفض من االنفعال الشديد ثم نظر حوله.

- “أطلقوا النار!”، صاح “بورنوف” ، وذراعه لألسفل.
بعد تلك الكلمة كأنَّ حماًل ثقياًل أُزيَح عن كاهله، أو كأن 

العامل قد انُتزع منه.

ندان بين الِمطَرقة والسَّ
رواية الكاتب الهولندي: 

هاري مولش 
ترجمها عن الهولندية: 

إنتصار الغريب

قصيدة

الكثيُر 
ِمَن الُمحاصرة 

 ِمَن الحرّية
ُ

القليل

مصطفى الشيخ

أقرأُ بالنفْق..
َوأكتُب بالتحريْر..

أشحُن هاتفنِي بشاحٍن
واحٍد

ُرغَم انعداِم الكهرباِء..
َوإطالِق الدخانياْت..

online َُّو.. مازاَل الحج
classroom َمولُد الّنبي

َفكيَف أُقنُع فرزنَد
املوجُة الرابعُة تَرتَطُم

بشاطِئ الّسبورْة؟!
إذْن:_

ال تقرأْ يف جلوالء.
ال تَكتْب يف جلوالء.

َو إذا نادى هاتفَك الّنقال
“تّم الشحن”

وّزْع شحنُه عىل هواتِف
العائلْة:

يف جلوالء كَرّسْ الطّبشوَر
َواألقالَم َواملرايا:

إذا ما َتّعنْت لَِنْفسها كثرياً
غرى شقيقتَك الصُّ

َواخربها:
يف جلوالء الكثريُ ِمَن املحارصْة

القليُل ِمَن الحريْة
يّك.. يف املطعِم الرتُّ
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الراهبة  حول  الفيلم  احداث  وتتمحور 
دورها  )لعبت  كارلني  بينديتا  السحاقية 
املمثلة البلجيكية فريجني إيفريا( التي حاكمتها 
الكنيسة يف القرن السابع عرش وحكمت عليها 
بشعة  بطريقة  العقوبة  ونُفذت  حرًقا  باملوت 
الجنسية  املشاهد  إىل  وباإلضافة  وقتها.  يف 
الفيلم  جسدها  التي  الراهبات  بني  الساخنة 
بطريقة مبارشة ومثرية، تسبب استخدام تثال 
خشبي صغري للسّيدة مريم العذراء، الكثري من 

االستهجان واالعرتاضات.
عاًما “ال  العمر 82  البالغ من  وقال فريهوفن 
ميكنك توقع ردة فعل متساوية من الجمهور، 
التسبب  بتعمدي  الجوفاء  االدعاءات  لكن 
يف  ومثة  يصدق،  ال  امر  واإلثارة،  بفضيحة 
للجدل  املثرية  األحداث  من  املئات  التاريخ 
األدب  يف  والطرح  للنقاش  خاضعة  ستظل 
مقبلة،  عديدة  قرون  بعد  حتى  والسينام 
عدم  يعني  ال  املايض  من  أصبحت  وكونها 

التصدي لها، هذه هي الحقيقة”.
وأضاف املخرج الهولندي املعروف بطروحاته 
صحيح  الفيلم  يف  حصل  ما  “إن  الوجودية 
تاريخًيا وهو ما حدث يف قضية بنديتا، حسب 
ما ورد بكتاب املؤرخة جوديث براون، وال اجد 

مربًرا لغض الطرف عنه.
ويف شأن املشهد البشع للحرق قال “اعتقد أنه 
من املهم وجود مشهد الحرق يف الفيلم، ليس 
سعًيا لتقليد جان دارك، بل لرضورته القصوى 
من  العديد  حرق  بالفعل  جرى  وقد  للحبكة، 

املثليات يف الكنائس.”
“فاريتي”  املعروفة  السينام  مجلة  ووصفت 
“بول  مثل  مثرية  بعناوين  الفيلم  عرض 
القناة  توقعت  بينام  يسوع”،  فريهوفن 
يثري  بأن   BFM املعروفة  الفرنسية  األخبارية 
الجمهور  أوساط  يف  واسعة  ضجة  الفيلم 
تكاد  وال  الفاتيكان.  يف  الكنيسة  واعرتاضات 
فضيحة  دون  من  املهرجان  عروض  تكتمل 

واحدة عىل األقل يف كل عام، ينقسم بسببها 
متحمس،  ومؤيد  رشس  معارض  بني  النقاد 
والجنسية  العنيفة  الدينية  الدراما  لبت  وقد 

الساخرة لبول فريهوفن هذه الحاجة. 
وعقد فريهوفن يف فرتة ما بعد الظهر وقبل بدء 
فندق  يف  صحفًيا  مؤتًرا  للفيلم،  األول  العرض 
التي  الهولندية  للصحافة  خصصه  كروازيت، 
طاملا الحقته يف بلدة األصيل بسبب آرائه املثرية 
إثارة  يف  بتقصده  يتعلق  سؤال  وعن  للجدل، 

“ال  بحزم  قال  الفيلم،  عرض  وراء  من  فضيحة 
بالتأكيد، عليك الحكم عىل تجربة الفيلم بعقل 
الداخلية  الحياة  تجسيد  جرى  فطاملا  متفتح، 
الجارية  الرسية  والفضائح  والكنائس  لألديرة 
تلك  يف  للسلطة  الهرمي  التدرج  بسبب  فيها، 
املؤسسات الدينية، وأنّه ألمر طبيعي أن تحدث 
وعن  الكبت”.  بسبب  املامرسات  تلك  مثل 
قال  بالصدمة،  لوفيغارو  جريد  مراسل  إصابة 
ميينية،  جريدة  “أنّها  بائنة  بسخرية  فريهوفن 

بالصدمة.  محررها  يصاب  أن  الطبيعي  ومن 
أنظر إىل مراسل لوموند، أنّه مل يصب بيشء عىل 

اإلطالق، ألنّها جريدة إيجابية للغاية”.
 44( إيفريا  فريجيني  البلجيكية  املمثلة  ولعبت 
رؤى  تنتابها  التي  بنيديتا  الراهبة  دور  عاًما( 
الراهبة  نحو  شبق  جنيس  وانجذاب  وحشية 
املمثلة  دورها  )لعبت  بارتيلوميا  الّشابّة 
الفرنسية دافني باتاكيا(، التي تقدمها كعروس 
انتشار  يسوع املختارة، قبل تصاعد اإلثارة مع 
مرض الطاعون الذي يدفع األحداث إىل ذروتها.
وكان قد جرى تأجيل العمل يف تصوير الفيلم 
مرض  بسبب  عامني،  من  ألكرث  للجدل  املثري 
املخرج ثم بسبب تفيش وباء كورونا وتأجيل 
مهرجان كان العام املايض، لكّنه عرض يف دور 

السينام الفرنسية والهولندية قبل اسابيع.  
املعروف  الفرنيس  السيناريو  كاتب  وكان 
جريارد سوتان )85 عاًما( قد اقرتح عىل مارتن 

فريهوفن يف العام 1986 قراءة كتاب املؤرخة 
األمريكية الشهرية جوديث براون، وبقي عالقا 
أن  قبل  عاًما،  ثالثني  األخرية ألكرث من  مبخيلة 
ينفض عنه الغبار ويقرر تحويله إىل السينام، 
أفالم  يف  فريهوفن  مع  قد عمل  وكان سوتان 
“فاكهة تركية” والجندي الربتقايل”، لكنه طلب 
رفع أسمه من يافطة الفيلم األخري، عندما علم 
بأن فريهوفن يدفع بالحياة الجنسية للراهبات 
إىل الواجهة، لكنه قال يف وقت الحق، بعد أن 
شاهد الفيلم يف كان مع تكشرية واضحة “إنه 
يشء منّفر بعض اليشء، لكّنني اعتقد أنّه كان 

فيلاًم جيًدا جًدا.”
وقالت املمثلة فريجيني إيفريا بطلة الفيلم أن 
“الجنسانية موضوع مثري لالهتامم، هناك قلة 
تصويرها،  كيفية  يعرفون  الذين  املخرجني  من 
لكن بول فريهوفن يفعل ذلك بأبهار. لقد قام 
دامئًا بعمل رائع، منذ أن بدأ يف صناعة األفالم.” 

بطلتا الفيلم املمثلة البلجيكية فريجيني إيفريا بدور “بنديتا” والفرنسية دافني باتاكيا بدور “بارتيلوميا”    

ياسمني بوعيىس ـ باريس
تسبب الفيلم الجديد للمخرج الهولندي الشهري مارتن فان هوفن “بنديتا” انقساًما 
ا يف اوساط املتابعني والخرباء ونقاد السينام الذين حرضوا فعاليات مهرجان كان  حادًّ
صالة  من  ناقاًم  وخرج  بصدمة  البعض  أصيب  الذي  الوقت  ويف  األخري،  السيناميئ 
لقول  الساعية  املتمردة  السينام  افالم  من  وعّده  اآلخر  البعض  به  رحب  العرض، 

الحقيقة مهام كلف األمر.

 »بنديتا« فيلم إشكالي آخر للمخرج الهولندي بول فيرهوفن

الذنب والمغفرة في حياة الدير السرية المغلقة

مارتن فريهوفن مع بطلتي فيلمه يف مهرجان كان            

هاري كورت فيكتور موليش
كاتب هولندي من أب منساوي مجري 
وأم أملانية يهودية. تعاون أثناء الحرب 
وكان  الحلفاء،  مع  الثانية  العاملية 
كتاباته.  تأثري كبري عليه وعىل  للحرب 
 ولد يف 29 يوليو 1927 يف مدينة هارمل

مدينة  يف   2010 أكتوبر   30 يف  وتويف 
أمسرتدام.

ول  الهولندي  لألدب  الكربى  األدبية   PC جائزة  عىل  حائز 
ألعزام طويلة قبل وفاته عىل قوائم ترشيحات جائزة نوبل 

لألدب.



أنها  إال   .) )اجتامعية، سياسية، فلسفية  إىل  تتشعب  قد 
واقعة تحت وقع عنارص التعبري والتأثري املبارش، ألننا إزاء 
بالكلامت  يرسمها  وال  الواقع،  صورة  ينقل  برصي  تلقي 
أو الخطوط واأللوان. وعند الفنان عبد الرسول الجابري 
من  فبالرغم  عالية.  فنية  معطيات  وفق  الصورة  تتحرك 
أنه يعرّب باألسّود واألبيض، إال أنه يعمق الداللة عرب هذه 
الثنائية، أي مينحها بالغة تعبري أكرث عمقاً. فعني كامريته 
لزاوية  األمثل  االختيار  خالل  املصّور،  عني  مع  تتآزر 
اللقطة، وهو يف ما توفر لدينا من صّور خّصت  الظواهر 
الفنية  األسس  وتباينت  كادرها،  يف  اليومي  والواقع 
السيكولوجية  بالبنية  تاّساً  أكرث  وهي  فيه،  واملوضوعية 
للنموذج. فهذا النمط من التصوير يُتيح الفرصة للمصّور 
أوالً أن يُدقق يف املالمح وما تُسفر عنه من سامت تخص 
البنية النفسية من جهة، وتُتيح للمتلقي البرصي يك يجري 
تجواله يف الصورة ومكّوناتها من جهة أُخرى. فلام كانت 
البنية  يف  ترتكز  املحموالت  فهذه  أوجه،  حاّملة  الصورة 
الفنان. ذلك ألن  الكامريا ووعي  الفنية مبارشة، وبتقنية 
اللقطة تخضع الختيار ذايت قبل كل يشء، ومن ثم تعطي 
بُعداً اجتامعياً حني تخرج من حّيز املصّور باتجاه املتلقي. 
و)الجابري( مبا مينح صورته من تقنية، ورسم يقّربه إىل 
مجموعة أسئلة تخص كل املكّونات يف كادر الصورة، ألنه 
ووفق  متقن،  رسم  والِظْل،عرب  الضّوء  بني  يوازن  أساساً 
املفردتني.وبالتايل  بهاتني  التعامل  يف  مفرطة  حساسية 
الصورة. أي محاورة مكّوناتها، وفق  أمام مسائلة  يضعنا 
مناذجه  أن  علامً  املوضوعية.  وتشكالتها  الذاتية  حيويتها 
هذه تخضع لصريورة التأمل الذي ال تُلزمه حدود معّينة، 
الصورة  مكّونات  بني  تتم  والتحاور  والتجاوب  فالتجاور 

ومكّونات املتلقي البرصي.

املحاور وما تليه
نضع  ليك  هذا،  التقسيم  وفق  للصورة  قراءتنا  ستكون 
إنتاجها.  يف  مساهم  هو  ما  بكل  قناعات  ضمن  ذائقتنا 
كذلك يُعطينا الحق يف فحص ما يكّون الصور مبا يُتيح لنا 
من مساحة قراءة متبرصة ومتأنية ومتخصصه يف مجالها 

املُصّنف:
قوة  إىل  البورتريه  فن  يخضع  البورتريه:  محـــّور 
التشخيص والحدس، ألنه أساساً يلتزم بالتحليل للمشهد 
املزاج  من  نوع  أمام  اللقطة.فاملصّور  اختيار  لحظة 

والرتكيب النفيس الذي يدفعه إىل التدقيق يف ما يرى من 
انفعاالت نفسية.لذا ستكون قراءتنا لذلك وفق التشكيل 
النفيس الذي تخلقه الحالة، وما يرتتب من ظواهر تتشكل 
عىل الوجه حرصاً،ملتزمني مبا تقدمه مستلزمات الصورة، 
أنها  إال  واألبيض(  )األسود  بــ  محدودة  بدت  وإن  التي 

ذات بالغة عالية يف التعبري: 
+ فمثالً صورة شيخ يجلس تحت جذوع أشجار عمالقة، 
النمط  ذات  فصورته  أسفل.  إىل  وينظر  عصا،  مُيسك 
يندرج ضمن  وتأمله  اجتامعية،  تُعطي خاصية  الشعبي، 
نظرته لواقعه، لكنها يف املعنى العام تندرج ضمن السؤال 
الفلسفي، الذي خص الوجود اإلنساين. فاملناخ الذي يُكلل 
معادل  مثة  نجد  هذا  ويف  الخريف،  إىل  ينتمي  الصورة 
املحتوى  أن  أي  والفصل.  الشيخ  وجود  بني  موضوعي 
خضع لصريورة الوضع العام، الذي أضاف لوضعه الخاص 
والِظل،  الضّوء  رسدية  الوجود.  يف  للتمعن  التفرغ  صفة 
فهام  للشيخ.  النفيس  الوضع  تشكيالت  وفق  متشابكة 

يعمالن كأداتني عىل تعميق حوار الرجل الصامت والذايت 
مع الوجود، ويؤرشان إىل دايلوك وانثيال . الِظل تعامل 
مع النموذج من باب تقسيامت املشهد، سواء املكان أو 
عىل  عمل  الضوء  كذلك  الجسد.  وهيأة  الوجه  تقاسيم 
الكشف عن املرشق يف الجسد كامالً. إن رصاع الثنائية يف 
صورة الجابري محايدة كام يبدو لنا كرائيني برصيني. فهام 
هادئة  برسدية  يكشفا  ما  بقدر  الرصاع،  حّدة  يصّعدا  ال 
طبيعة الشخصية املزاجية. مبعنى استطاع الفنان الرتكيز 
النفسية  الرتكيبة  لكشف  الظاهرة،  العالمات  أهم  عىل 
للنموذج. فالشخصية ليست ضائعة، وال يربكها وجودها 
هو  ما  يف  متأملة  الذات.  مع  خلوة  يف  لكنها  الخالء.  يف 
واقع تتسلط فيه الشيخوخة، وال ترغمه عىل الضياع أو 
التيه الوجودي. فالخلوة نوع من اتاحة الفرصة للمراجعة 

الذاتية. لذا نجد يف املشهد الرتكيز عىل عزلة التأمل 
ويف لقطة لصبية متأملة يف وجودها. يبدو فيها التعادل 
الضّوء  ألن  تقنية،  أكرث  والِظل  الضّوء  بني  والتوازن 

النفسية  البنية  يكشف عن مناطق ساعدت عىل كشف 
للصبية، والتي عكست قوة اإلرادة يف شخصيتها، كذلك 
كان تسليط الضّوء عىل نصف الوجه، وحرصاً عىل العني 
املبرصة واملدققة باألشياء، قد أضفى عىل اللقطة الفنية 
هذه سمة جاملية، تُضاف إىل جاملية الصورة لديه كفنان 
مناذجه  عند  التأمل  إن  خالصة.  فنية  بحدود  يتعامل 
لذا  التعبري.  يف  حساسية  أكرث  صياغة  اختيار  إىل  يدفعه 
نجده يتمّيز يف هذا وفق أسلوب فني مقتدر يف اختياراته 
لكل عنارص نجاح الصورة كلوحة فنية، أو نص معرّب عن 
حالة إنسانية.كذلك تعامل مع مناذج كانت واقعة تحت 
وهي  الِسن،  يف  الطاعنة  كاملرأة  النفيس،  الظرف  وقع 
تتناول غذائها عىل مقرتب الشارع.لقد جّسد بؤس الحياة 
تقنية  ضمن  لكنه  األرصفة،  عىل  املرشدين  هؤالء  عند 
سمة  عىل  الصورة  مكّونات  وكل  الشارع  أظهر  الصورة، 
املتاحة  التعبري  ثنائية  من  مستفيداً  الجامل،  يف  صاعدة 

لديه، بترصف يواكب حراك الفرشاة عند الرّسام.

بينام نجد أن فرشة الضّوء عىل رأس الصبي، تعمل عىل 
املعبأة  نظراته  رصد  لفد  بها.  تحىل  التي  الرباءة  كشف 
أكرث  وجوداً  له  حققت  التي  والقناعة  الربيئة،  باألسئلة 
حرية وهو ينصاع لعني الكامريا. األناقة والتمّيز يف هندام 
وقار  تجسد  بينام  بهاء.  الصورة  عىل  أضفى  النموذج 
الشخصية كثرياً يف لقطة بورتريه لعجوز، وحاول عرب إبراز 
يضع  أن  دون  والِظل،  الضّوء  من  مزيجاً  العجوز  هيأة 
صورة  لتعميق  مزيجاً  خلق  بينهام،فقط  فاصلة  حدوداً 
املرأة التي بدت متفكرة يف وجودها. فوضع الكف سانداً 
الحنك دليل عىل عمق التفكري والتأمل. وقد اختار الفنان 
الزاوية األكرث تعبرياً بالغياً، مستوعباً هيأة الرأس،ومبا يعرّب 
 ، الفكري  االنشغال  عن لحظة تنضوي فيها كل عالمات 
الخارجة  العجوز  الفطرية لدى  املراجعة  يُركز عىل  الذي 
الوجه والكف،  الضّوء مسلط عىل  من تجربة ذاتية.كان 
مام يُعطي عالمة تؤكد انشغال املرأة بوجودها، بل بنتائج 

أكرث عمقاً يف وجودها.

محــّور الطفولة
خالل  جّسده   بل  الطفولة،  عامل  عن  الفنان  يبتعد  مل   
الدافئة.  حاصنتها  يشكّل  الذي  املكان  يف  الطفلة  وجود 
حياة  يف  خلالً  يعني  املكان،  يف  خلل  أي  فأن  وبذلك 
احتوت سعة ملكان  فقد عرّبت عن ذلك صورة،  الطفل، 
مخرّب بسبب الحرب، وطفلة تتيه وسط الركام. الطفلة 
قوة  كرست  أنيقة   وهيأة  نظيفة  بيضاء  ببدلة  بدت 
بني  واضحة  أحدثت جدلية  ألنها  املكان وطبيعة خرابه، 
ومكان  بريئة  ذات  والوجود،  الذات  الوجود،  يف  شكلني 
رصاع  هو  االستحواذ.بل  يف  نواياه  بدافع  اإلنسان  خربه 
وإرادة  الحروب،  عن  الناتج  الخراب  إرادة  إرادتني،  بني 
املستقبل،  إىل  تُشري  التي  الطفلة  يف  متمثالً  اإلنسان 
فأناقتها من إرشاقة املستقبل املفرتض. فهي مبثابة الصيانة 
التقنية  فائق  دوراً  والِظل  الضّوء  لعب  املدمر.   للمكان 
لرسم مالمح الصورة وأسلوب تعبريها.لقد سقط الضّوء 

بشكل حاد ووافر، كاشفاً عن كلية املكان. 
كبري  صحن  من  غذاءه  يتناول  الذي  الطفل  لقطة  أما 
نسبياً قياساً لعمره.   فالذي يتجسد يف الصورة هي حالة 
الرعب التي تحيط بكل مكّونات الطل والرغبة يف حيازة 
محتوى اإلناء جّراء الجوع. إن األسّود غلب األبيض ليس 
يف اإلفاضة اللّونية فحسب، بل ِعرْبَ رسم املالمح الغامضة 
واملكشوفة يف آن واحد. الرعب خاصية إنسانية مدمرة، 
لكن  السيكولوجي،  البناء  منطلق  من  نادر  واختيارها 
مبنى  أهم  محاورة  عىل  قدرة  أكرث  لنا  بدا  كام  الجابري 
عني  ركزت  مكّوناته.لقد  بكل  والواقع  الشخصية  عند 
االحتامالت،  منحيني من  الطفل، عرب  عينّي  الكامريا عىل 
لعل الخوف عنده من فقدان الحيازة ملا يحتويه الصحن 
الظرف  وبالتايل  يكشف طبيعة جوعه،  غذاء، وهذا  من 

الذي يعيش يف حراكه. 
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الفنان عبد الرسول الجابري 

جماليات الفوتوغراف
جاسم عايص

ومحصورة  محدودة  تبدو  قد  التي  مكّوناتها  عرب  بالواقع  مبارشة  الفوتوغرافية  الصورة  ترتبط 
الذاتية  مكّوناتها  تداعيات  أن  غري  أُخرى،  جهة  من  والعتمة(  و)الِظْل  جهة  من  بني)الضوء( 
تستدعي قراءة نبهة ويقظة، ألنها ذات محموالت رسدية وآفاق واسعة. أي مثة واقعة  ومناذج 
يف واقعة. هنالك إشارات تشكل بنية الصورة، وتتوفر أيضاً عىل مؤرشات ذات بنية فكرية عاّمة.

استطاع الفنان التركيز 
على أهم العالمات  

لكشف التركيبة 
النفسية للنموذج

جاسم عايص )1945( كاتب عراقي ولد 
التعليم.  يف  وعمل  النارصية  مدينة  يف 
العام 1965 يف الصحف  النرش منذ  بدأ 
يكتب  والعربية،  العراقية  واملجالت 
وله  والنقد،  والرواية  القصرية  القصة 

العديد من املؤلفات يف النقد والقصة.

الكهنوتّية  املؤّسسة  نتاج  من  املبدعات  هذه  كانت  وملّا 
ُخلقوا  الذين  الكهنة  عىل  كان  والعبادة،  الدين  ورجال 
أساساً لخدمة اآللهة، اإلعتناء بها يف أماكن مناسبة يقوم 
عليها رجال متخّصصون. يطلق عىل هذه األماكن العباديّة 
بيوت اآللهة  )البيتوم يف البابلّية(، والبيوت الكبرية )إي 
هذه  ترتيب  تّم  وقد  )أيش(.  املقّدسة  واألماكن  كَال(،  
املواضع العباديّة منذ أقدم العصور عىل  منّصة مرتفعة، 
أو جرس موّجه وفقاً للنقاط األساسّية لتوزيع املساحات 
والزوايا واألفنية الداخلّية للمعابد السومريّة، مع الحفاظ 
املناسبة  التعديالت  إجراء  حال  يف  ذاته  التصميم  عىل 
ومعامر  البناء  خريطة  جعل  الذي  األمر  والرتميامت. 
املعبد معروفاً لدى الباحثني: بعد اإللتفاف من املدخل، 
بالسومريّة يك سال(،  )تدعى  إنتظار  كانت هناك حجرة 
تليها فناء صغري )يسّمى باباخ (، ثّم املسكن )يك توش(، 
وأخرياً الـ “إيش” أو املحراب املقّدس وهو موضع يحرم 
دخوله إاّل عىل ثلّة محّددة من الكهنة بعد التطّهر، ويف 
هذا املحراب سيتم وضع تثال اإلله املجّسم عىل منّصة  
من أجل اإلستعامل الشعائري. ولعلَّ من الجدير ذكره هنا 
أّن هذه املحاريب الرسيّة بعيدة عن منافذ الضوء، مزيّنة 
سقوفها بزخارف مصنوعة من الفّضة والذهب والالزورد، 
ـ  دولة  يف  املسؤولني  أو  الكهنة  من  كان  أّي  يدخلها  ال 
املدينة، بل هي حكر عىل امللوك واألمراء الذين ظهرت 
أسامئهم يف جميع الرتاتيل والصلوات واألدعية املدّونة. مل 
تكن هذه املعابد التي شّيدها امللوك مجرّد مراكز دينّية، 
وإمّنا أيضاً، كام تم مالحظته مؤّسسة جامعة تنطوي عىل 

الزراعّية  األرايض  رعايتها  تحت  تعمل  إقتصاديّة  أقسام 
واملراعي الخاّصة باملعبد، تراقب عن كثب من ِقبل الكهنة 
اإلداريني الـ “سانكَا ـ نوبا ـ شربا” وغريهم. وقد سمحت 
املتنّوعة،  التجاريّة  املؤّسسات  بتمويل  املعبد  ثروة  لهم 
كام عملت ككيانات مرصفّية يف ظل ظروف معّينة، لكّنها 
أخرى.  مشّعة  وثقافّية  قضائّية  جوانب  لتحجب  تكن  مل 
كان  املعابد،  داخل  للكتبة  خاّصة  مدارس  وجود  فربغم 
لديهم مكتبات ضخمة وسجاّلت كثرية عىل قدر كبري من 
التوثيق الدقيق للمعطيات املفهرسة. باإلضافة إىل الكهنة 
املذكورين آنفاً، كان للمعبد أصناف أخرى كثرية مثل: بّناء 
الكبري “لوكَال”  واملطهر “إي  )إي ساج( والرجل  املعبد 

شيب” وغريهم الكثري. 
كان يرأس قامئة الكهنة، كاهن أعىل، يرتبط مبارشة بكبري 
يدعى  خاص  مكان  يف  يقيم  الكاهن  هذا  ومثل  اآللهة، 
)كَيبارو(. أّما الكاهنات الرئيسّيات فيطلق عىل الواحدة 
منهن )نني دينكَر( وتعني سّيدة اإلله، أو )سال دينكَر( 
أخرى ذات وظائف  إىل أسامء  باإلضافة  اإلله،  إمرأة  أي 

مل يعرف بعد مهاّمها بدّقة من قبل علامء السومريّات. 
لقد تّم تنظيم األصناف الكهنوتّية بشكل مثايل إىل أبعد 
لدويالت  وفقاً  وشعائرها  أنشطتها  وتنّوعت  الحدود، 
الكهنويت  النظام  إطار  ضمن  ولكن  السومريّة،  املدن  ـ 
الحيوانّية،  والقرابني  األضاحي  بأكملها.  للبالد  املوّحد 
اإلراقة السائلة من الخمور والزيوت، والتطهريات الالزمة 
واملواكب  والتامثيل  الرؤوس  وأغطية  بالثياب  بدءاً 
من  تتضّمن  مبا  الدرامّية  بالعروض  الخاّصة  والفضاءات 

إىل  ترمي  مرسحّياً  مشّخصة  ومشاهد  وأدعية  صلوات 
الحصول عىل رىض اآللهة ورفاه املجتمع. كّل ذلك وأكرث 
كان يُنجز يف احتفاالت عيد رأس السنة السومريّة )زاك 
ومرسومة  معّقدة  طقوس  يف  )أكيتو(،  والبابلّية  موك(، 
للمواقع  وفقاً  أيضاً  ومتغرّية  ثابتة  أيام  )يف  عالية  بدقة 
عىل  حافظت  عديدة  مراحل  عىل  تطويرها  تّم  املحلّية( 
هدفها الرئييس املتمّثل بالتجديد الدوري لقوى الكون يف 

الطبيعة. 
البالد  )ملك  السومريّة  املدينة  ـ  دولة  حاكم  زواج  كان 
إنانّا  اإللهة  من  )توز(،  دموزي  لإلله  املمّثل  الحقاً( 
ملا  وفقاً  عليا،  كاهنة  دورها  لعبت  التي  )عشتار(، 
ويف  والّناس.  البالد  عىل  تحىص  ال  منافع  له  يعتقدونه، 
ترتجي  التي  املتنّوعة،  الضخمة  املهرجانات  هذه  مقابل 
عديدة  شعائر  هنالك  كانت  السامويّة،  اآللهة  خريات 
الّصلوات  ترافقها  متنوعة  وقرابني  وأضحيات  أخرى 
وأبالسته  األسفل  العامل  آلهة  تخاطب  التي  واألدعّية 
وشياطينه وساكنيه، ليك تهدأ وال تصب غضبها وبالءاتها 
كان  الحاالت  هذه  مثل  يف  والرضع.  والزرع  البرش  عىل 
الذنوب،  عن  التكفري  شعائر  إىل  اللجوء  الرجال  عىل 
وطقوس الرثاء، والصالة، والتعاويذ الطاردة للرشور، من 
أجل اسرتضاء اإلله. بينام كان للموت طقوسه وشعائره 
الواقع  الظلامت  عامل  أو  الالعودة،  أرض  لسكّان  الخاّصة 
تحت األرض. ذلك العامل الغريب املخيف الذي ال ميكن 

تجّنبه، حيث يتحّول املرء فيه لحظة نزوله بعد املوت إىل 
مالح وهواءها  وباردة، ماءها  بيئة مظلمة  ظل شبح يف 
غبار، أبوابها مغلقة والتنّقل فيها محدود بأجنحة كأجنحة 
القاتة  اآلفاق  هذه  كل  من  الرغم  عىل  ولكن   ! الطيور 
والتشكيك الديني، مل يدر اإلنسان الرافدّي ظهره آللهته 
يأمل  كان  وبالتايل  به،  املحيط  الكون  مبثابة  كانت  التي 
املناسبات  هذه  ويف   . وبركاتها  نعمتها  ونيل  عطفها  يف 
والتسبيح  والصالة  لها  الغناء  عن  يتوان  مل  املفصلّية 
طريق  عن  جامعّية،  أو  فرديّة  بصورة  والحمد  بالشكر 
الرتانيم واألغاين التي يتطابق مفهومها اإلشتقاقي بالكامل 
مع )اإلمينو( اإلغريقي الالحق ـ األغاين املُمّجدة لأللوهة 
ـ التي كّرسها الكهنة وفق أمناط وصيغ مناسبة اجتهدوا 
بتكرارها يف سياق الطّقوس الدوريّة الثابتة. وقد عرفت 
من هذه الرتانيم أنواعاً بعينها صارت امنوذجاً ثابتاً لدى 

الدارسني، هي:
أن  برغم  اآللهة وحدها.  ترنيمة مكّرسة ملدح  أدب:   )1
أنه  إاّل  مستفيض  نحو  يتم رشحه عىل  مل  أدب  مصطلح 
يدل عىل الرتانيم اإللهّية بامتياز من خالل بنيته املعروفة. 
وذكرت أيضاً تحت هذا املصطلح ثالثة أنواع من األشعار 
تختلف من حيث األداء املوسيقي، هي )ساكَّدا(، ومعناه 
القصري  الخيط  أي  و)سكَاّرا(،  الطويل،  الخيط  الحريف 

املقّرر، و)أورو ـ إينبي(، وتعني سّيد املدينة.
2( تيجي: ويعني مصطلح هذه الرتنيمة )أغنية تيمباين(، 

أي طبلة األذن، وكانت عىل غرار صنف األدب مخّصصة 
لرتانيم املديح املوّجه لآللهة، وامللوك.

3( شري جدة: أو )شعر جدة(، وهذا الصنف من الرتانيم 
معروفاً  كان  أنّه  برغم  الطويل،  الغناء  معناه  يعني 

باملقاطع القصرية املتكّررة وفقاً لنمط األداء املّتبع به.
4( شريـ  أمورـ  سانكَا : شعر كهنة سانكَا، وهو صنف يدل 
)الغناء البطويل( املخّصص آللهة بعينها، مثل اإللهة إنانّا 
واإلله أنليل. ويتمّيز هذا الصنف بالطول الذي يقرب من 
)كريوكَو(  منها يسّمى  كّل مقطع  أكرث،  أو  عرشة مقاطع 
قبل  من  املنجز  الركوع،  أو  اإلنحناء  يعادل  مفهوم  وهو 
الشعرية  أداء  خالل  الجوقة  قائد  أو  املنشد،  أو  املمثل 

الدرامّية.
هذا  كان  القدر،  أو  الحظ  أغنية  شوبا:  ـ  نام  ـ  شري   )5
املسّمى  اللغوي  بالشكل  يكتب  الرتانم  من  الصنف 
اإلصطناعي  الرتكيب  ذات  النساء  لهجة  أي  )إمييسال( 

الخاص. 
واسعة  مساحة  غطّى  معروف  صنف  وهو  بلبالة:   )6
الذوات  مبديح  الخاّصة  الرتانيم  إىل  اإللهّية  الرتانيم  من 
امللوكّية، مروراً بأغاين الحب والغزل املرتبطة بإحتفاالت 
بأنغام  مرفوقة  ماتكون  وغالباً  الجديدة،  السنة  رأس 

موسيقّية تؤّدى بألحان خاّصة.
7( إرشاّم: وهذا الصنف من الرتانيم خاٌص بأغاين الرثاء، 
وهو بال شك قديم جّداً، إن مل يكن  من أقدمها، ويتمّيز 
باستخدام الصيغة اإلصطناعّية )إمييسال( يف كتابته، ماّم 
مصحوبة  جوقات  تغّنيها  ترانيم  كانت  أنّها  عىل  يدل 
الفلوت  أو  الناي  إىل  أقرب  )شاّم(  تدعى  موسيقّية  بآلة 

املعروف بنغامته الحزينة.
بالرتنيمة،  منها  الفردية  بالصالة  أشبه  وهي  إرشنكَا:   )8
قلب  لتهدئة  الغناء  املبارشة  وظيفتها  ماتكون  وغالباً  
اإلله، وتتخذ شكل الدعاء والترّضع للحصول عىل إعادة 

السكينة لإلله املحّدد وتهدئة غضبه.
الشعريّة  الرتانيم  من  جّداً  خاص  منط  سود:  شري   )9
تركيبة  من  جزء  أو  وحدة  بصفتها  اإلسم  بهذا  املعروفة 
أطول تعنى بإله أو أكرث يف ذات الوقت، مل يعرث منها إاّل 

عىل القليل.
10( كيشوبجو: بهذا اإلسم عرفت مجموعة من املقاطع 
املنفردة التي شكّلت ُمتسلسلة معاً تراكيب طويلة جّداً 
من الرتانيم اإلنشاديّة، مهّمتها مرافقة الّصلوات األساسّية 
عىل أصوات اآلالت التي يعزفها كهنة كَاال مبصاحبة كهنة 
بدقة  يحّددوا  أن  يستطيعوا  مل  الباحثني  أن  عىل  نارو. 
واكتفوا  ووظائفها،  األدبّية  األمناط  هذه  بعض  طبيعة 

بإحالتها إىل أغراض عملّية حرصيّة خاّصة.

ماجد األمريي
لعّل من نافل القول أّن الديانة مبختلف أوجهها وعنارصها شغلت مكانة بارزة يف حّياة الرافدينيني 
القدماء عىل ماهو متواتر لداريس هذه الحضارة، يدلُّ عىل ذلك ثراء املدّونات والّنصوص الدينّية 
والتسابيح  والرتاتيل  واألدعّية  الصلوات  من  والبابلّية،  السومريّة  اللغتني  يف  ووفرتها،  املسامريّة 
املختلفة، يعد األعم األغلب منها عن حق من أروع أنواع النتاج األديب الشعري ماّم وصلنا من 

أدب العراق القديم.  

األدعية والتراتيل الرافدينية

شعائر التكفير عن الذنوب
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التحديث  موجة  مع  السمة  هذه  تتعّمق 
والدعوات الطليعّية، لتصري “التجريبّية” دعوة 
الروائّية  الكتابة  ثوريّة معلنة، وخطّا ممّيزا يف 
التونسّية، وهنا نقرأ لجيل كامل من الروائيني 
فّن  يف  وذهبوا  الروايّئ  الّتشكيل  يف  تفّننوا 
نسّمي  أن  هنا  وميكن  مذهب،  كّل  األشكال 
من  املؤلفني:  من  عرشات  التمثيل  باب  من 
صالح،  بن  الهادي  ومحمد  املدين،  الدين  عّز 
إىل  وصوال  سامل،  بن  وعمر  النالويت  وعروسّية 
وانتهاء  الحوار،  وفرج  بوجاه  الدين  وصالح 

بإبراهيم الدرغويث وغريه...
نشأتها  السمة مربّراتها ومالبسات  لهذه  طبعا 
وميكن  التونيّس،  الروايئ  للمنجز  ومالزمتها 
األّول  كبريين:  سببني  األمر يف  نخترص  أن  هنا 
املتاحة  املضمونّية”  “املساحة  بضيق  متعلّق 
التي يتحرّك فيها الروائيون التونسيون، وأعني 
والسيايس  االجتامعي  والتنّوع  العمق  بذلك 
الحديث،  التونيس  للمجتمع  والعقائدي 
فالتامثل العقائدي والوحدة الوطنّية السياسّية 
والهدوء االجتامعي،،، وإن مّثلت سمة إيجابية 
أغلب مراحله،  الحديث يف  التونيس  للمجتمع 
أعني  يف  ورتابة  وضحالة  ركودا  مّثلت  فقد 
ميكنهم  ما  “تاريخا”  لهم  توّفر  ومل  الروائيني، 
كتابته واستقراءه يف املنجز الروايئ التونيس، ما 

نحو  تّتجه  لديهم  اإلبداعية  الطاقة  جّل  جعل 
الشكل وفنونه.

بقرب  يتعلّق  للمسألة  تثلنا  يف  الثاين  السبب 
األورويب  الثقايف  الفضاء  من  التونيس  الروايئ 
والفرنيس عىل الخصوص، ما جعله عىل اطالع 
مبارش عىل التجارب التحديثية، و”التقليعات” 
الفرنسية  الرواية  يف  التجريبية  الشكلية 
الجديدة خاصة، واقعا تحت تأثريها، مستجيبا 

لفتنة مسايرتها والنسج عىل منوالها.
الرواية  تُعرف  لن  التسعينات  حدود  إىل 
التجريبّي  الشكيّل  املنزع  هذا  بغري  التونسية 
ثّم  املسعدي  محمود  وسيظّل  الطليعّي، 
الدرغويث،  إبراهيم  ثّم  بوجاه  الدين  صالح 
وأكرث  التونسّية،  للرواية  تثيلّية  األسامء  أكرث 
يدّون  فيام  للنقد  استدعاء  الروائّية  التجارب 
ودراسات  مقاالت  من  التونسّية  الرواية  حول 
وبحوث يف تونس وخارجها. وهي عىل أهّميتها 
ستسدل ستارا عىل مجمل ما يعيشه املجتمع 
التجربة  هذه  وستصبح  خافت،  حراك  من 
غري  مساندا  وأهميتها  غناها  عىل  الروائّية 
وإسكاتها  قمعها  يف  السياسية  للسلطة  مبارش 
لكّل حراك ميكن أن يزحزح االستبداد السيايس 
وتّثالته املختلفة يف الحياة السياسية والفكرية.
لذلك ستظهر يف األثناء محاوالت روائّية جريئة 

التجربة  والستنطاق  املشهد،  جمود  لكرس 
مواجهة  عىل  وحّثها  التونسّية،  االجتامعّية 
والسيايس  االجتامعي  والظلم  االستبداد 
والقيمي، وسنقرأ روايات جديدة لنور الدين 
العلوي وصالح الدمس ومحمد الباردي وكامل 
إىل  كلّها  تشري  عثامن،،،،  بن  وحسن  الزغباين 
ودور  التونسّية،  الرواية  يف  جديدة  وجهة 
مختلف لألدب الروايئ، هو دور مرآوّي، يتطلع 
من خالله القارئ التونيس إىل أن يرى وجهه يف 

مرآة أدبه الذي يكتب باسمه. 

انعطافة التسعينات هي التي ميكننا أن نعاين 
من خاللها راهن الرواية التونسّية.

لكّل  اليقني  النبأ  جانفي   14 ثورة  كانت  لقد 
وبن  والزغباين  العلوي  روايات  عنه  عربت  ما 
عثامن وغريهم من هواجس ورؤى وتطلّعات، 
ولذلك ستصري مع السنوات )ونحن نطوي عقدا 
كامال عن حدث اندالعها( املعني الذي سينطلق 
هويّة  لرسم  تونس  يف  الجدد  الروائيون  منه 
تونسّية جديدة للفّن الروايئ ولقارئه، ونحن إذ 
املبخوت  كّل من شكري  نستعرض هنا أسامء 
القاسمي،  وشادية  املؤدب،  عيىس  ومحمد 
وأمرية  الشيباين  وطارق  العيىس،  ونبيهة 
منجزهم  نستحرض  فإننا  الغّزي،،،  وأمني  غنيم 
الروايّئ يف تنّوعه الشديد حّد التباين، ووجهته 
يف  التونسية  الشخصية  بناء  نحو  املتشابهة 
التونيس والعريب، بوصفه هويّة  العام  املتخّيل 
معّقدة )عكس البسيطة( لها عمق يف التاريخ 

وفعل فيه.  
انعطافة التسعينات أيضا أتاحت الفّن الروايّئ 

للجميع.
التجريب  مخرب  من  الروايّئ  الفّن  خرج  لقد 
فّنا  “العاملة”، وصار  الصفويّة  واللغة  الشكيّل، 
بسيطة،  بلغة  حكاياته  تُروى  بسيط،  للحيك 

الجميع،  أقول  وعندما  الجميع،  فيه  أطمع  ما 
وشعراء  قصاصني  من  القلم  حاميل  كّل  أعني 
القراء  أعني  أكادميني وصحفيني، كام  وباحثني 
له  وزيّن  الروايات  حّب  يف  توّرط  ممن  أيضا، 
بتلك  يكتبونه  فيام  الروائيني  مجاراة  طموحه 

اللغة السهلة املمتنعة. 
اسهابا  التسعينات  بعد  ما  فرتة  عرفت  لقد 
بالعرشات  الروايات  ونرشت  كبريا،،،  روائيا 
النرش  سهولة  شّجعت  سنة،،،،وقد  كّل  خالل 
الفضاءات  وسعة  الخاص  الحساب  عىل 
التواصل  فضاءات  )أعني  املوازية  اإلعالمية 
النزيف  تواصل  عىل  اإللكرتونّية(  االجتامعي 
أن  سبق  عامة،  عربّية  حالة  وهي  الروايّئ،،، 

عاينها أشقاؤنا يف هذا البلد العريّب أو ذاك.

إىل  مشدودة  ستظّل  التونسّية  الرواية  آفاق 
واستتباعاته  التونيّس،  الثوري  الحراك  رحابة 
االجتامعية والسياسّية، وال أرى لها أفقا بعيدا 

عنه يف الفرتة الراهنة.
ما يعطي للحراك الثوري التونيس زخمه كأفق 
ممكن للرواية القادمة، أنّه يتحرّك يف اتّجاهني، 
اتّجاه عمودّي نحو العمق الوجداين التاريخي 
بن  حسنني  أعامل  نستحرض  وهنا  التونيّس، 
عّمو، ورّس نجاحها الكبري، خالل هذه السنوات 
أغلبها  أن  رغم  أيضا(  القادمة  )وللسنوات 
آخر  واتّجاه  عقدين.  من  أكرث  منذ  منشور 
أفقّي يتزامن فيه الحراك االجتامعي والسيايس 
والثقايف الخاص، بحراك آخر عاملّي يطال البنى 
الفلسفّية والذهنّية العامة التي تؤسس إلنسان 
األدب،  يؤسسه  قيمّي  مشرتك  هو  مبا  جديد، 
وعىل رأسه الرواية، مبا هي فّن األدب األّول يف 

العامل لعقود أخرى قادمة.
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ا في تثويره وتنويعه 
ً

تحفل بالشكل وتذهب عميق

محاوالت روائّية تونسية جريئة لكسر جمود المشهد
مجدي بن عيىس

التونسّية، هي أنّها رواية فنّية باألساس، تحفل بالشكل،  العاّمة للرواية  الّسمة 
وتحتفل بفتوحاته وتالوينه، وتذهب عميقا يف تثويره والتنويع عليه.

منذ النصوص التأسيسّية األوىل، كان العمق الفنّي للرواية التونسّية قامئا باألساس 
الذهنّية، ولن  الواقعّية والرواية  الرواية  الشكل، تستوي يف ذلك  عىل جامليات 
يجد قارئ “الّدقلة يف عراجينها” للبشري خريّف اختالفا كبريا بينها وبني “حّدث 
الشكل  بتجويد  الكاتبني  عناية  مستوى  يف  املسعدي،  ملحمود  قال”  هريرة  أبو 

وطرافة الفّن يف الخطاب الروايئ.

عرفت هذه السنة يف تونس العديد من اإلصدارات 
الروائية املهمة، يف أدناه رصد ألهم هذه اإلصدارات  
مع ملحات وجيزة عن مضامينها وأساليبها وبنياتها 

الفنّية:

رواية »االشتياق إلى الجارة«

دار  الساملي. صدرت عن  الحبيب  التونيس  للروايئ 
اآلداب يف لبنان، ودخلت يف القامئة القصرية للجائزة 
العاملية للرواية العربية للعام 2021، تتناول عالقة 
من  ومتزوِّج  متعلِّم  عمره،  من  الستِّني  يف  رجل 
ة أعوام، ومن وسط  أجنبيَّة، مع امرأة تصغره بعدَّ
غريب  رجل  من  ومتزوِّجة  متواضع،  اجتامعّي 
األطوار، فاألستاذ الجامعي التونىس »كامل عاشور« 
يقع ىف غرام جارته »زهرة« التونسية أيًضا، ويعاملها 

بتعال أوالً، لكنه رُسعان ما يغرق ىف حّبها. 

رواية »قيامة الحشاشين«

دار  عن  التيمومي  الهادي  التونيس  للكاتب 
أفضل  بجائزة  تتويجها  وتم  للنرش،  »مسكلياين« 
الشارقة  هيئة  قبل  من   2021 لسنة  عربية  رواية 
كان  شخص  حكاية  من  الرواية  وتنطلق  للكتاب. 
)شيخ  الصباح  حسن  قرب  فوجد  بيته  أسس  يحفر 
مكتوبة  رقائق  وبه  الحشاشني(  فرقة  قائد  الجبل، 
عىل الجلد وهي التي تسمى »مزامري حسن الصباح« 
بها  وإذا  صدفة  مجرد  أنها  يتصورون  الناس  وكان 
قدر محتوم ألن حسن الصباح، وضع يف قربه سحرا 
الزمان وتُستخرج  يُنبش يف ذلك  أسود يجعل قربه 

منه الرقائق وفيها تعليامت رسية ألتباعه. 

رواية »من أيام المحتشد«

للكاتب محمد السايس املنصوري، تنحو نحو النص 
الجامع وقد جاءت يف شكل حوار بني البطل الراوي 
وشيخ آت من بستان يف الصحراء التونسية صنعته 
أيادي طالب تم تجنيدهم عنوة. ويستغرق الرسد 
ليلة واحدة يف رواية هي عبارة عن ومضة ورائية 
»فالش باك« أو سفر عرب الزمان يتم فيه رسد أحداث 
عاشها الكاتب عىل مدى 410 أيام يف محتشد رجيم 

معتوق بالجنوب التونيس.
وقد ظهر هذا النوع من الكتابة بقوة يف تونس بعد 

الثورة عىل يد عدد من الروائيني والكّتاب.

رواية »االغتصاب« 

رواية »االغتصاب« مبنية عىل سرية وشخصية أول 
امرأة أسست تونس »عليسة« األمرية الفاتنة الذكية 
والتي لّفها الغموض، املرأة التي أسست قرطاج من 
جلد ثور وصارت رمزا لنساء تونس. كام تربز هذه 
وهي  التونسية،  للمرأة  الحقيقية  القيمة  الرواية 
ليكون  امرأة  بطولتها  تكتسح  التي  األوىل  الرواية 

فيها الرجل يف املرتبة الثانية. 
غري  للجميع  واضحة  رسالة  الرواية  هذه  وتعترب 
وربّت  ولدت  التي  املرأة  قراءتها.  وتسهل  مشفرة 

ودرست وتقلدت أعىل املناصب يف العامل. 

رواية »غرفة بال أرقام«

للكاتب  والتوزيع  للنرش  عليسة  دار  عن  صدرت 
محكم  بأسلوب رسدي  حاول  الذي  عاشور  رضوان 
يف  األديب،  العمل  هذا  أبطال  مع  القّراء  اصطحاب 
إىل  تونس  من  والحياة  املوت  بني  التأرجح  رحلة 
البطل  عاشه  ما  متتبعا  وأملانيا  فرنسا  ثم  إيطاليا 
وأصدقاؤه من تجارب وخيبات ومرارة لينقد بذكاء 
بعض  ويفكك  التونيس  الشباب  يعيشها  ظواهر 

العنارص املتعلقة بظاهرة الهجرة غري النظامية.

رواية »ريح الصبا«

تتناول هذه الرواية الصادرة عن دار فضاءات للنرش 
االجتامعية  القضايا  األردن، جملة من  والتوزيع يف 
يف  املرأة  لها  تتعرّض  التي  واملواقف  والنفسية 
املجتمعات الرشقية وما تتعرض له شخصياتها من 
ظلم واضطهاد تحت سلطة العائلة يف مرحلة أوىل 
الزوج  سلطة  تحت  ونفيس  جسدي  عنف  ومن 
لتنتهي باسرتجاع كرامتها بعد اسرتداد حريتها ورسم 
والعمل  الضعف  من  قّوة  وخلق  الخاص  طريقها 
عىل  واالنتصار  الحياة  يف  املشوار  استكامل  عىل 

الصعوبات والعراقيل.

رواية “نازلة دار األكابر”

البحرين،  يف  مسعى  دار  عن  غنيم،  أمرية  للكاتبة 
ودخلت يف القامئة القصرية للجائزة العاملية للرواية 

العربية “جائزة البوكر العربية” لعام 2021.
ثالثينيات  من  تونس  يف  الحياة  إىل  الرواية  تعيدنا 
القرن املايض إىل ما بعد ثورة 2011، لتميط اللثام 
عن أرسار شخصية املفكر اإلصالحي، الطّاهر حداد، 
للرواية  التخيييل  الّنسيج  الذي مثل حضوره ضمن 
وطنية  لشخصيات  االعتبار  تعيد  رمزيّة  بطريقة 
مرموقة تعرضت بسبب مواقفها الفكرية إىل القهر 
االجتامعي، ودفعت غاليا رضيبة دفاعها عن الّتحرر 

يف سياق أيديولوجي معني.

اعداد : شادي زريبي

إصدارات روائية تونسية

  بروز تجارب جديدة يف الّرواية الّتونسّية قابلتها عراقيل 
انتشار  محدوديّة  رواسب  من  الحقيقة  يف  وهي  كثرية 
اإلبداع الّتونيس وبشكل خاّص الكتاب التونيس. من أوىل 
العراقيل الّتعاطي الّتجاري ألغلب دور الّنرش مع الكّتاب 
الحرفّية  تغيب  ولذلك  والشّبان  الجدد  الكّتاب  وخاّصة 
فيكون  واملضمون  الّشكل  حيث  من  الكتاب  صناعة  يف 
الكتاب املنشور ُمفتقًدا ألبسط رشوط الّنرش، من حيث 
يتسّبُب  ما  وهو  وغريها  اللّغة  وسالمة  الفّني  اإلخراج 
الحًقا يف نفور القارئ من الّرواية الّتونسّية وهروبه إىل 
األمس،  قارئ  ليس  اليوم  فقارئ  وعاملّية.  عربّية  أعامل 
ووعيه  ذائقته  احرتام  ينبغي  لذلك  وصعب  ذيّك  فهو 
وثقافته حتى يتصالح فعال مع املنتوج الّروايئ الّتونيس. 
أغلب دور الّنرش الّتونسّية لألسف مطابع وليست دور 
نرش حقيقّية، تنرش النّص كام هو، دون قراءته وتحريره 

وقبول  الّدعم  عىل  الحصول  الوحيد  هّمها  وتدقيقه، 
لوزارة  الكتاب  وبيع  الكتاب  نرش  يف  الكاتب  ُمساهمة 
آليات  وال  الكتاب  قيمة  ذلك  بعد  يهّمها  وال  الّثقافة 
توزيعه داخل تونس أو خارجها وهي املهزلة الحقيقّية 
الّتي يُعاين منها الكتاب الّتونيس وخاّصة الّرواية. هناك 
استسهال يف الكتابة واستسهال يف الّنرش والّنتيجة رداءة 
لنا ُمعّدل 40 أو  الّروايات املنشورة. يف كّل سنة  أغلب 
دون  ميّر  وأغلبها  الّنرش  دور  تُصدرها  رواية   50 حّتى 
وتتفيه  والعاّم  الخاّص  للامل  هدر  وهذا  أحد  اهتامم 
الّنرش  مسألة  أّن  أرى  لذلك   ، تونس  يف  األديب  للمشهد 
البّد أن تُضبط مبقاييس دقيقة فال تبقى مفتوحة للجميع 

وملن هّب ودّب.
الجاّدة والرّصينة  النقديّة  املتابعة  الّثاين غياب  املُعرقل   
يف  نجحْت  التي  الجديدة  التونسّية  الّروائّية  للّتجارب 

الّنقاد  أّن  هل  أدري،  فال  ُمهّمة.  عربّية  جوائز  حصد 
ال  أنّها  أم  األعامل  هذه  بتناول  املُغامرة  فعال  يخشون 
بالرّتاث  يهتّمون  النّقاد  أغلب  اهتامماتهم.  تستحّق 
والكلّيات  املعاهد  يف  املرُبمجة  أو  املُكّرسة  وباألعامل 
وهذا يدعو إىل الّدهشة واالستغراب. فأين الّنقد الذي 
الهاّمة   لألعامل  وحاضًنا  عينا  فيكون  الّتجارب  يُطّور 
واملُثرية لالنتباه؟ ويف غياب الّناقد املُختّص حرض القارئ 
الّنهم واملقبل عىل الّرواية الّتونسّية فانترشْت املراجعات 
هذه  قيمة  ورغم  الجديدة.  باإلصدارات  الخاّصة 
املُراجعات من قّراء متنّوعني فإنّها ال تخلو يف أحيان كثرية 
من املُجامالت  والكتابة االنطباعّية القامئة عىل االنبهار 

واألحكام الرّسيعة والجاهزة.
التي  الّتونسّية  اإلعالم  وسائل  يهّم  الّثالث  املُعرقل    
التونسية  والّرواية  الحقيقي  اإلبداعي  الكتاب  أهملت 
والرّخيصة  الّتافهة  الكتب  ترير  وتعّمدت  الجديدة 
والّنتيجة  الّركيكة  والّدارجة  واالبتذال  للجسد  املُرّوجة 
تغييب الكّتاب الحقيقّيني عن املشهد اإلعالمي واالحتفاء 
بآخرين قادرين عىل إثارة الغرائز بشكل خاّص. يف الكثري 
البلدان العربّية  ويف العامل تُوجُد ماكينات إعالمّية  من 
والّناقد  القارئ  إىل  لتصل  وترويجها  الّروايات  إلشهار 
وتحديدا  اإلعالم  وسائل  فإّن  تونس  يف  أّما  املُختّص، 
اإلعالم الخاّص ال يتبّني األعامل الّروائّية املُهّمة القادرة 
عىل املُنافسة. فالّرواية الحديثة اليوم، ملن ال يعرُف هي 
أفضل سفري فكري وحضاري وسياحي لألمم التي تُراهن 
عىل الّذكاء وعىل الفنون. فهي ال تهّم تجربة كاتبها بقدر 

ما تشمل هويّة بلد وثقافة أّمة.
إشعاعا  أكرث  ستكون  الّتونسّية   الّرواية  آفاق  أّن  أرى 
الوعي  أّولها  عوامل  لعّدة  وذلك  حارضها  من  وانتشاًرا 
أصبح  الكتاب  بأّن  الّنرش  دور  من  الكثري  لدى  الحاصل 
صناعة محرتفة ومستوفية لكامل رشوط نرش الكتاب يف 
الطّبع  التحّوالت معرفيًّا واتّصالّيا. فعقلّية  ُمتسارع  عامل 
املجال  هذا  سيرتك  أنّه  أو  ستتغرّي  الّنارش  لدى  والّربح 
الكثري  بروز  فإّن  ذاتها  الّرواية يف حّد  يهّم  ما  لغريه. يف 
من األسامء الّتونسّية يف الّسنوات األخرية مثل الحبيب 
الّساملي وشكري املبخوت وأمرية غنيم وغريهم سُيوّسع 
أو  العريب  القارئ  لدى  الّتونسّية  الّرواية  انتشار  دائرة 
القارئ يف ُمختلف دول العامل عن طريق حركة الرّتجمة 
ويف  الّتونيس.  اإلبداع  إىل  بجديّة  تلتفُت  بدأت  التي 
إدارة معهد تونس  إىل  ُملّحة  الّسياق أسوق دعوة  هذا 
برتجمة  الّتونسّية  بالّرواية  ا  خاصًّ مرشوعا  تتبّنى  أن  إىل 
أهّم األعامل إىل لغات ُمتعّددة كاإلنجليزيّة واإلسبانّية 
ال  علمّيا  األعامل  انتقاء  معيار  يكون  وأن  والفرنسّية 
لها  عالقة  ال  جهات  أو  نرش  دور  ضغوطات  نتيجة 
الّروائّية  الّتجارب  تراكم  أّن  وأعتقُد  العلمي.  بالّتقييم 
أصواتا  القادمة  الّسنوات  يف  سيفرُز  وتنّوعها  تونس  يف 
أّن  اآلن  األهّم  وعاملّيا.  وطنّيا  ُمهّمة  وأعامال  جديدة 
عريب  ونقدي  إعالمي  باهتامم  تحظى  الّتونسّية  الّرواية 

ستكون له انعكاسات إيجابّية عىل مزيد انتشارها.
تجاوزت  الحديثة   الّرواية  أّن  عىل  بالّتأكيد  أُنهي    
رهانات اإلمتاع الرّسدي لتكون ُمنتجة للمعرفة باعتبارها 

فهو  املشهد،  لرصد  منطلق  من  كان  وإذا 
وعام  وأسبابها،  الطفرة  هذه  عن  التساؤل، 
مسارات  تعزيز  يف  فاعال  عامال  كانت  إذا 
الرواية وخياراتها الفنية وتطوريتها، أم عامال 
مع  املشهود،  الكم  خالله  يتناغم  مل  سالبا، 
األسباب  بعضهم  رّد  وإذا  املنشود..  الكيف 
مقروئية  من  الرواية  به  تحظى  ما  إىل 
وإقبال وما تتيحه لكاتبها من فرص للربوز، 

األسباب  فإن  ولالسترثاء،  وللتتويج  وللظفر 
لدى البعض اآلخر فنية، وال تعدو أن تكون 
إليه  دفعتهم  أو  عليه،  اقتدروا  فنيا  منحى 

أسباب يف حياتهم بتنقالتها وتبدالتها. 
تنوعا  نجد  فإننا  الروايئ  النوع  جهة  ومن 
محمودا يف الخيارات الفنية، بني الكالسييك 
للرواية  أمكن  وقد  والتاريخي،  والتجريبي 
لها  تجد  أن  مناخاتها،  باختالف  التونسية 

تنافس  وأن  العربية،  الثقافة  يف  حضورا 
بهذا  الخاصة  املسابقات  أهم  يف  وتكسب 
تشهده  عام  فضال  والبوكر،  كتارا،  الفن، 
مسابقة  يف  وطني،  مستوى  يف  تنافس  من 
الكومار، وجائزة معرض الكتاب، وعليه فإن 
الكم لنئ كان متفاوتا فنيا، أثبت قدرته عىل 
اإلبهار وعىل نيل رضا القراء والنقاد، ليكون 
منسجام مع الكيف املرغوب بنسبة محرتمة. 
التونسية  الرواية  معاناة  فان  تقديري  ويف 
الخيارات  يف  وال  كام  الرصيد  يف  ليست 
يف  كامنة  هي  وإمنا  كيفا،  الفنية  واملناحي 
عىل  سواء  املجزية،  النقدية  املتابعة  غياب 
الصحف  يف  قراءات  من  ينرش  ما  مستوى 
واإلخوانيات  املجاملة  لطابع  أغلبها  يخضع 
هو نيص  ملا  من خضوعها  أكرث  والجامعات 

واالسرتضاء  للتقرّب  صارت  فالكتابة  أديب، 
والتزلف أحيانا، ال إنصافا للنصوص الفارقة.

فإن  والجامعية  العاملة  الكتابة  باب  ويف   
منجز،  هو  عام  متأخرة  الجامعة  مواكبة 
يف  التونسية  الرواية  دراسة  أن  ذلك  من 
ما  بأضعاف  يتجاوز  الجزائرية  الجامعات 
ندري هل  التونسية، وال  الجامعة  نجده يف 
هذا من باب التأين أم من باب النكران.. إن 
ميثلونه  وما  األشخاص  مع  عموما  التعامل 
عىل  كارثة  وهذه  النصوص  مع  ال  ثقل  من 
أميل  نتجاوزها.  أن  نأمل  والثقافة  األدب 
كبري يف النصوص التونسية وهي قادرة عىل 
التحليق بعيدا فقط عندما يثوب التونسيون 

إىل رشدهم وعندما يتحابون.

الرواية التونسية نجحت في اقتحام موضوعات محظورة
محمد عيىس املؤدب

اقتحمت  فقد  األقّل،  األخرية عىل  الخمس سنوات  تغرّي يف  الّتونسّية  الّرواية  أّن مشهد  لنتّفق 
الّرواية مواضيع محظورة ومسكوتا عنها مواكبة للحراك السيايس واالجتامعي والحضاري التي 
تعرفه تونس منذ الّثورة مثل مواضيع التطرّف واإلرهاب والُهويّة والهشاشة النفسّية والهجرة 
الرسيّة والتحّرش وغريها من املواضيع، كام تجاوزت مسألة الّثالوث املُحرّم الذي سجن اإلبداع 
التونيس يف زنازين الخوف والحذر والّسطحّية. مل يعد مسموًحا للكاتب التونيس اليوم أن يبقى 
ُمحايًدا أمام املُتحّوالت املُتسارعة واملجنونة التي يعرفها العامل وبشكل خاّص ما يجري يف تونس 

من مخاض فكري مصريي.

عوامل تعزيز مسارات الرواية وخياراتها الفنية 
شفيق الطارقي

باملتابعة  تقّصيناه،  متى  أبعاد  حاّمل  تونس،  يف  الروايّئ  املشهد  أّن  شّك  ال 
الروايئ  الرصيد  عرف  لقد  محاباة.  أو  استعجال،  غري  يف  وبالدراسة  املتأنية 
طفرة ملحوظة خالل العرشية املاضية، وهو يف اطراد مستمر إذا قارنّا نسقه 

مبا كان عليه األمر يف عقود ماضية. 

مجدي بن عيىس

شفيق الطارقي

محمد عيىس املؤدب
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والكتب  العلم  بني  التوافق  عنوان “شمس عمالقة حمراء:  يحمل  الفرنسية  باللّغة  كتاب جديد  “ليدرز”  منشورات  صدر عن 
املقدسة” Soleil-Géante rouge concordance science et livres sacrés للدكتور محمد فوزي الدرييس، وهو دكتور يف 
الطب مختص يف أمراض القلب والرشايني. ويعد هذا الكتاب، وفق تقديم النارش، رحلة بحث يف التاريخ الطويل من القطيعة بني 
العلامء ورجال الكنيسة، وقد ذكّر الكاتب بواسطته بأهمية إيجاد فضاء للحوار كام توىل تقديم أهم ما جاء يف العلوم الحديثة 

من حقائق ونظريات حول نشأة الكون وتطوره الحايل ثم مصريه النهايئ.
ويستعرض الكاتب يف هذا اإلصدار الوارد يف 228 صفحة، حقائق ومعطيات حول خلق الكون وتطوره وفنائهعرب قراءة حديثة 
ومنهجية للنصوص املقدسة ليجيب عىل أسئلة عديدة شكلت عىل مدى قرون طويلة انقساما حادا بني العلامء ورجال الكنيسة.

  بحوث جدلية في كتب

جماليات هندية 
التاريخ والنظرية واملنظرون 

فكّر مفكرو وفالسفة الهند القدمية بشكل 
مكثف وواسع يف جميع الجوانب املتعلقة 

بالحياة، وكان الفن أحد املجاالت الرئيسية التي 
تطرقوا إليها. أدى التحليل العميق واملكثف 
للتجربة الفنية يف األدب بطبيعة الحال، إىل 
تطور واحد من أكرث النظم الشعرية تعقيًدا 

وأطولها زمًنا يف العامل.
يثّدم هذا الكتاب يف الجامليات الهندية: 

التاريخ والنظرية واملنظرين، نظرة عامة شاملة 
تاريخية ومفاهيمية لجميع املدارس الرئيسية 

يف الشعرية السنسكريتية - أحد أكرث تقاليد 
النقد األديب تعقيًدا يف العامل القديم. الكتاب 

عىل الرغم من تركيزه األسايس عىل الدعاة 
الرئيسيني لكل مدرسة، يهدف أيًضا إىل إعطاء 

القارئ فكرة جيدة عن كيفية التعامل مع هذه 
املفاهيم قبل وبعد مامرسيهم الرئيسيني. جزء 
مهم من الشعرية السنسكريتية الذي غالًبا ما 
يخيف القارئ الحديث، هو املصطلحات التي 
تبدو صعبة. يتناول هذا الكتاب هذه املشكلة 

بشكل خاص بواسطة استخدام املصطلحات 
املعارصة للقّراء الذين ليس لديهم خلفية باللغة 
السنسكريتية. ويهدف أيًضا إىل استخالص نقاط 

للمقارنة، حيثام كان ذلك مناسًبا، بني مفاهيم 
معينة يف الشعرية السنسكريتية ونظرياتها 

الغربية.
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المرحومون
شاعرات الشتات العريب

العريب  الشتات  شعر  يستكشف  الكتاب  هذا 
ومتعدد  الجنسيات  متعدد  منظور  من  املعارص 
يف  عمل  وهو  واضح  بأسلوب  ومكتوب  اللغات، 
العربيات  النساء  كتابات  عن  إليه  الحاجة  أمس 
األدب  وأستاذ  الباحث  عنه  قال  الشتات.  يف 
املقارن  يف جامعة كولومبيا د. محسن املوسوي 
بأّن “املرأة بشكل عام تيش عىل حبل مشدود يف 
الشتات؟  يف  العرب  كذلك.  الشعراء  مجتمع.  أي 
مجموعات  الكتاب  ويقدم  أيًضا.”  هؤالء   ، نعم 
شعرية متنوعة لست شاعرات عربيات معارصات 
الصوت  عىل  الضوء  ويسلط  الشتات.  يف  يعشن 
الفني املتميز لكل شاعرة منهن، كام يسلط الضوء 
أيًضا عىل األهمية الجاملية والسياسية التي توحد 
الشاعرة  ناي،  شهاب  نعومي  وهن:  أعاملهم. 
وإميان  فلسطيني،  أصل  من  املشهورة  األمريكية 
مرسال شاعرة مرصية تعيش يف إدمونتون بكندا 
لبنانية  شاعرة  لطيف،  ونادين  بالعربية،  وتكتب 
ومرام  كلغة،  الفرنسية  تعتمد  كيبيك  يف  تعيش 
وتعيش  بالعربية  تكتب  سورية  شاعرة  املرصي 
يف فرنسا، وسهري حامد شاعرة أمريكية من أصل 
مقيمة  مغربية  شاعرة  بولهنا  ومينا  فلسطيني، 
الرغم  باللغة اإليطالية. وعىل  يف إيطاليا وتكتب 
إاّل  الجغرافية والسياسية،  من اختالف خلفياتهن 
أنّهن يجدن أرضية مشرتكة يف موضوعات الظلم 

والروحانية والجنس والعرق والطبقة. 

ISBN: 978-90-04-31735-2 الرقم الدويل
تاريخ النرش: 14 نوفمرب 2016

الغالف: مقوى

هتلر.. السيرة �ضوء
الذاتية المرئية

كتاب عن »الهوّية الثقافية لموريسكيي تونس" ودورهم األثني
الطريق الثقايف ـ خاص 

»الهوية الثقافية ملوريسكيي تونس« كتاب جديد للصحفي والكتاب املنذر رشيط صدر هذه األيام عن مجمع األطرش للتوزيع، وقد ورد يف 200 

صفحة من الحجم املتوسط وجاء غالفه موشحا بصورة لبهو الجامع األندليس الكبري بتستور. وعن اختيار مسألة املوريسكيني موضوعا للبحث، أوضح 

املنذر رشيط، يف تقدميه لهذا الكتاب، إن هذه املسألة تبّوأت مكانة هامة حيث شغلت املؤرخني والباحثني وذلك إثر وجود هذه اإلثنية ذات األغلبية 

املسلمة املمزوجة بأقلية يهودية يف املدن اإلسبانية التي أقاموا فيها منذ وصول العرب إىل هذا البلد األوريب بداية القرن الثامن للميالد حتى طردهم 
منها قبل أربعامئة سنة، بعد أن أقاموا هناك ألكرث من سبعة قرون كانت حافلة بتالقح األقوام وتداخل التجارب واألديان.

رواية »الحب والظالل«
اكُتشفْت  التشيليَّة،  العاصمة  قرب   ،1979 العام  يف 
الدرك جثث  يَّة أخفى فيها رجاُل  مقربة جامعيَّة رسِّ
ًحا. ومن هذه الواقعة، تنطلق الليندي لرتسم  15 فالَّ

مواجهة  يف  واألمل،  الحب  من  عاملًا 
يف  والحقد.  العنف  من  آخر  عامل 
تضيع  التي  السحريَّة  األجواء  هذه 
والخيال،  الواقع  بني  الحدود  فيها 
األرواح  بيت  صاحبُة  لنا  تقّدم 
تاريخيَّة  وشهادة  رائًعا  أدبيًّا  عماًل 
جرمية  وقائع  تروي  مأساويَّة، 
جارف  شغف  وحكاية  سياسيَّة، 
ومصّور  شجاعة  فاتنة  ُمراسلة  بني 

يساري غامض.
يف  ُولدت  التي  ألليندي  إيزابيل 

الروايات  صاحبة  هي  شييل،  يف  وترعرعْت  البريو، 
األكرث مبيًعا واحتفاًء من قبل النّقاد، كـ بيت األرواح 
وباوال. بيع من رواياتها أكرث من 70 مليون نسخة يف 

أرجاء العامل.

10 دقائق و 38 ثانية
البرشّي يظلُّ عىل  العقَل  أّن  لو  تُرى، ماذا سيحدث 
الوفاة؟  بُعيَد لحظة  لبضع دقائق مثينة،  العمل  قيد 

ثانية،  وثالثون  ومثاٍن  دقائق،  عرُش 
عىل وجه التحديد. يف رواية أليف 
اآلداب  دار  عن  الصادرة  شفق 
تحمل  درويش،  محمد  برتجمة 
ليىل  وفاَة  أعقبْت  التي  اللحظات 
نكهَة  مختلفة:  ّيًة  حسِّ ذكرى  معها 
التوابل؛  مع  املاعز  لحم  يخنة 
الليمون  مزيج  من  ُقُدوٍر  ومشهَد 
القهوة  ورائحَة  املغيّل؛  كر  والسُّ
مع  ليىل  تشاَركَتها  التي  املهّيلة 

تعيُد إىل ذهنها  الذكرى  طالٍب وسيم. وكانت هذه 
من  مفصلّية  لحظات  يف  عرَفتهم  الذين  األصدقاَء 
حياتها. أولئك األصدقاء الذين يبذلون اآلن ما أوتوا 

من قّوٍة ليك يعرثوا عليها.
 

رواية »الحرب والتربنتين«
والرتبنتني”  “الحرب  توصف 
للكاتب البلجييك ستيفان هريتانس 
ال  يكاد  الوصف  بالرواية،لكن هذا 
يقع  عمل  لها،فهي  مناسبا  يكون 
والسرية  الرواية  طرق  مفرتق  عىل 
تويف  عندما  والتاريخ.  الذاتية 
»أورباين مارتني«،ترك وراءه دفرتَي 
حفيده  عليهام  مذكرات،سيعتمد 
فنتعرف  جده.  قصة  لرسد  الكاتب 

عىل أورباين الطفل

ا«.. تتنبأ بالفايروس
ّ
»آن

هكذا  خاللنا”..  من  تعرب  الحياة  لنا  ليست  “الحياة 
روايته  يف  أمانيتي  نيكوال  قال 
عبد  معاوية  برتجمة  الجديدة 
ديستويب  روايئ  أمانيتي  املجيد، 
لحوم  “أكلة  عنهم  قيل  ممن 
النسخة  أنتجوا  الذين  البرش”، 
اإليطالية من الواقعية القذرة، كثريا 
كابوسية  عن  رواياته  تكشف  ما 
“آنا”  طفل،  منظور  من  العامل 
عمل  القاتل،  بالفريوس  فيها  تنبأ 
السابقة  مدهش يضاف إىل أعامله 

وأنت”،  و”أنا  أخاف”،  ال  “أنا  العربية،  إىل  املنقولة 
و”آخذك وأحملك بعيًدا”.

رواية »الغريبة« 
دار  عن  الصادرة  مورينو  ألولجا  الغريبة  رواية  يف 
أنخيال  تعيش  الفويل،  محمد  برتجمة  صفصافة 
منعزلة، أو رمبا متحصنة، يف بيت عائلتها يف إحدى 

أن  بعد  اإلسباين،  الجنوب  قرى 
من  يخل  مل  الذي  شبابها  قضت 
أهايل  يعّدها  لندن.  يف  التجاوزات 
البلدة مجردة امرأة مجنونة تسكن 
الذي  البيت  ذلك  يف  كلبيها  مع 
يلتقي فيه زمنان: الحارض واملايض.

أشباحها  هي  أنخيال  لدى  ما  كل 
بحلوه  عاشته  الذي  الحب  وذكرى 
لكن  اإلنكليزية،  العاصمة  يف  ومره 
تعرث  عندما  فجأة  األحوال  تتبدل 

هي وصديقها إبراهيام عىل جثة أثرى رجال الضيعة 
وهي تتدىل مشنوقة من فرع شجرة جوز، فتبدأ يف 
ما  لها  تكشف  التي  القدمية  العائلية  األرسار  نبش 

فعله املوت بعائلتها وبلدتها.

قام املؤرخان رينيه كوك وإريك سومرز بتجميع »سرية ذاتية برصية« ألدولف هتلر الذي يبدو، عىل عكس جوزيف ستالني، ديكتاتوراً متباهًيا يحب االستحامم وسط الحشود وأطقم حواجز التفتيش أصحاب الزي 
العسكري الكئيب. أثناء رحالته التفقدية عرب أملانيا، رافقه دامئًا مصورون )هواة(. يقول املؤرخ رينيه كوك: »كانوا يف الغالب قادرين عىل التقاط صورهم عىل بعد أمتار قليلة من هتلر، وكان بإمكان أي مهاجم االستفادة 

من ذلك، لكن املدهش أن هذا مل يحدث أبدا. قىض كوك وزميله املؤرخ إريك سومرز،  سنوات عديدة يف البحث عن الصور الفوتوغرافية النادرة التي تحيك القصة الفعلية لحياة الزعيم النازي الدعائية.
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قدمت مجلة “بانيبال”، الصادرة باإلنجليزية 
يف لندن، إىل قّرائها يف عددها الجديد )72 – 
خريف/ شتاء 2021(، مختارات أدبية لكّتاب 
عراقيني يهود ومقاالت ودراسات منجزة عن 
العراق  الذين غادروا  أعاملهم، وأغلبهم من 
ذلك  منذ  وعاشوا  الفلسطينية،  النكبة  بعد 
قرسيًة،  وهجرًة  وحنيناً  داخلياً  رصاعاً  الحني 
وهي هجرة فكرية ولغوية ووطنية تتجىل يف 
نصوصهم العربية أو العربية التي اضطروا إىل 

الكتابة بها بعد خروجهم من العراق.
لنصوص  ترجامت  املختارات  هذه  بني  ومن 
سمري نقاش، روين سوميك، سامي ميخائيل، 
شمعون بالص، أنور شاؤول، شالوم درويش 
كاتبات  جانب  إىل  موشيه،  بار  وإسحاق 
عربيات يهوديات من بينهن أمرية هس، منى 
املال. وكتب صموئيل شمعون  ومريم  يحيى 

راودته  امللف  فكرة  بأن  العدد  افتتاحية  يف 
حاتم  خالدة  الباحثة  مؤلف  صدور  عقب 
علوان بعنوان “الروائيون العراقيون اليهود” 
بغداد ـ 2014. وقد بدأ العمل فعالً منذ ذلك 
الحني عىل ترجمة نصوص وقصائد ومذكرات 
 - شنهاف  يهودا  وكتب  ومهمة.  مناسبة 
عدد  مقدمة  يف  إفري  ويوفال  شهرباين 
اليهود  املفكرين  مساهامت  عن  “بانيبال” 
واألديب يف  الثقايف  املشهد  ولقرون طويلة يف 
عىل  بارزة  أدواراً  أدوا  الذين  وهم  العراق، 
العريب بأرسه، فخرج منهم روائيون  الصعيد 
وموسيقيون  وصحافيون  وبّحاثة  وشعراء 

ومؤلفون موسيقيون ومغنون وفنانون.
وحضور  مهم  تأثري  العراقيني  لليهود  وكان 
أن  قبل  والفكري.  الثقايف  املشهد  يف  بارز 
يهاجر معظم أبناء الجالية اليهودية العراقية 

نكبة 1948، وبخاصة بني سنتي 1949  بعد 
تعرضوا  التي  للمضايقات  نتيجة  و1951، 
إيران  إىل  الرحيل  منهم  عدد  آثر  بينام  لها، 
وأوروبا  األخرى  اآلسيوية  والدول  الهند  و 

وبقي  الشاملية،  وأمريكا 
يف  منهم  صغري  جزء 
أواخر  حتى  العراق 
يف  ويرد  السبعينيات. 
العاملية  اإلحصائيات 
موقع  يذكرها  التي 
“فرانس 24”، أن 96 يف 
العراق  يهود  من  املئة 
مع  غادروه  قد  كانوا 

نهاية العام 1951.
حملته  ملا  ونظًرا 
يف  بالعربية  الكتابة 
أحكام  من  إرسائيل 

العدو”.  “لغة  باعتبارها  وتهميش  مسبقة 
اليهود  العراقيني  الكّتاب  من  عدد  لجأ  فقد 
اعتزل  بينام  مضطرين،  بالعربية  الكتابة  إىل 
الكتابة ككل، ملا شكله لهم هذا  عدد منهم 

الواقع من صدمة ثقافية وإنسانية.

لجائزة  القصرية  القامئة 
البوكر العاملية

أكرث من مجرد قصة عن 
االحتالل اإليطايل إلثيوبيا 

.)1935-1941(

بعد هروب اإلمرباطور اإلثيويب هيال سياليس 
إىل إنكلرتا من جيش الغزو اإليطايل، يتجسد

له  بسيط،  فالح  شكل  عىل  الظل”  “ملك 
سياليس.  هيال  ملكانة  مشابهة  شعبية  مكانة 
لكن الرواية تدور حول امرأتني بجانبه، أسرت 
وهريوت، هام ملكتا الظل وملهمتا املحاربني 
األثيوبيني الذين قاتلوا وحافظوا عىل رشفهم 

ورشف شعوبهم.
تاريخي:  سياق  يف  روايتها  منغيستا  تضع 
املستقلة  لإلمرباطورية  موسوليني  إخضاع 
العام 1941  إىل  العام 1935  إفريقيا من  يف 
األوىل  الفاشلة  املحاولة  من  واالنتقام 
إذالل  وهو  عاًما،  أربعني  قبل  لإليطاليني 
تُظهر  أن  الفاشية  إيطاليا  أرادت  عميق 
أيًضا  وميكنها  رجولية  أصبحت  أنها  للعامل 
كسب الحروب االستعامرية، عىل الرغم من 
الكيميائية  واألسلحة  الخردل  غاز  استخدام 

األخرى. 
تحاول الروائية منغيستا إعادة الذكرة بشكل 
عىل  الجوي”  “الهجوم  هذا  مثل  إىل  مرعب 
السكان املدنيني. ويف الحكاية الخيالية تصور 

الروائية محاوالت الكولونيل اإليطايل فوسييل 
أن  بعد  بالتفوق،  موسوليني  أوهام  تجسيد 
بنى سجًنا يف بقعة إسرتاتيجية شامل مدينة 
املجاورة،  الجبال  يف  متواريًا  القدمية  جوندر 
اإلثيويب  الجيش  من  وحدة  تكمن  حيث 
أمر  تنتظر  كيدان  القائد  بقيادة  املهزوم 

هجوم مفاجئ.
“ملك الظل” هي رواية مليئة مليئة بالقسوة 
تربع  حيث  واملذنبون،  واألبطال  واألوغاد 
بدقة  املروعة  الفظائع  وصف  يف  منغيستا 
ومرتزقتهم  اإليطاليون  الجنود  يدفع  وكيف 
نتوء  فوق  من  األرسى  عرشات  اإلريترييون 
صخري. وكيف يغتصب البطل اإلثيويب كيدان 
الصبية هريوت راعية الغنم اليتيمة من دون 
رحمة. ويف وقت سابق تصف منغيستا كيف 
فض  لعملية  أسرت  الطفلة  العروس  تخضع 

البكارة القاسية عىل يد كيدان نفسه.
معاملة  بإساءة  بدورها  أسرت  تقوم  وكيف 
هريوت التي أتت لتعيش يف منزلها كخادمة. 
إيالما واألكرث  إنه املشهد األكرث رشا  واألكرث 
غضب  منغستا  تصور  حني  الرواية.  يف  تأثريا 

نفسه   الوقت  ويف  أسرت  املهملة  العشيقة 
محاولة هريوت لتحمل األمل واإلذالل. وغالًبا 
للرومانسية  مهواًل  انحساًرا  هناك  كان  ما 
اإلمرباطورية  تقاليد  ضمن  النساء  حياة  يف 
القسوة  تلد  ما  وغالًبا  القدمية،  اإلثيوبية 

قسوة أشّد وطأة من ضحية إىل أخرى.
الجندي  هو  الثاين  الحقيقي  الرواية  بطل 
إيتور  الخلق  املعتدل  اإليطايل  واملصور 
القسوة  حفالت  يف  يشارك  مل  الذي  نافارا  
الجنب.  بدافع  اإلكراه،  تحت  كان  لو  حتى 
التي  القتل  عمليات  يصور  أن  عليه  وكان 
يقوم بها العقيد. لكن التأثري املثري لالشمئزاز 
لعمله يتضح عندما يتعني عليه تصوير أسرت 
نصف  قذرة  زنزانة  يف  املسجونتني  وهريوت 
يتجسد  حيث  شائكة  أسالك  خلف  عاريتني 
الذل الهائل، ويحاول إيتوري من دون جدوى 
االتصال بهريوت املسجونة، لنتبني أنه ضحية 
من  هرب  يهودي  والده  أن  إذ  اآلخر،  هو 
يقرأ  املذابح.  بسبب  الروسية  اإلمرباطورية 
إيتوري هذا يف الرسالة الوحيدة التي تلقاها 
من والده من إيطاليا عن اعتقال موسوليني 
األكرب  هتلر،  بناء عىل إرصار حليفه  اليهود 
وكيف توجب عىل الجنود اليهود يف الجيش 
قرسية  طلبات  تقديم  االستعامري  اإليطايل 

للعودة إىل الوطن.
يحتوي عىل  اإليطايل صندوًقا  املصور  يخفي 
املئات من الصور والوثائق يف األرض ويتوسل 

هريوت أن تعتني به إن أمكن. 
أحداثه  تدور  بفصل  وتنتهي  الرواية  تبدأ 
العام 1974 عندما  أبابا يف  أديس  يف مدينة 
اتحرض هريوت حاملة ذلك الصندوق ملقابلة 

إيتوري الذي كان يتجنبها منذ سنوات.
كشخصة  اإلثيوبية  املرأة  الرواية  وتقدم 
إيتوري  وبخالف  مطلقة،  وبطلة  رئيسة 
الذكورية  الشخصيات  تظل  اإليطايل،  املصور 
تقرر  عندما  خصوًصا  قصد.  عن  مسطحة 
املرأتان أخذ زمام املبادرة بأيديهام، فتحشد 
يريدون  ال  الذين  املحاربني  من  جيًشا  أسرت 
بل  واإلذالل،  االستعامر  مقاومة  فقط 
البؤس  النساء األثيوبيات من حياة  وألخراج 

والقمع والقسوة.

عرض كتاب

ملك الظل
األثيوبيات 

يغنين ببراعة 
وقسوة
رواية عن 

االحتالل اإليطالي

مجالت

»بانيبال« تجربة األدب اليهودي العراقي
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الرواق الت�ضكيلي

يرسا  ألعامل  الرّسي  املعامر  ان 
العبادي يتشكل كل مرة بطريقة تتبع 
الحكايات الشعبية التي تستمد منها 
الرسامة اعاملها بكل ما تستعري منها 
مام  وابطال؛  ومالمح،  اماكن،  من: 
تكمن يف  التلقي  أوىل مهامت  يجعل 
فك شفرات اللوحة ارتباطا بالرسديات 
التي انتجتها، وقد ال نجد فيها أحيانا 
تكون  قد  كونها  بيرس،  الرتابط  هذا 
مبغايرة  فاكتست  زمنا؛  عنا  ابتعدت 
ثقافية يف عرص فقدت فيه الحكايات 
الوعي  تشكيل  يف  صدارتها  الشعبية 
فصارت  الطفولة؛  يف  األول  الثقايف 
التكنولوجية  ثقافتنا  اهتامم  خارج 
العكس من ذلك،  االن، ولكن، وعىل 
ملصادرها  وفّية  العبادي  يرسا  بقيت 

الثقافية االوىل.
العبادي  يرسا  أعامل  متلّقي  يلمس 
التي  الفن  مصادر  نحو  ثابتا  توّجها 
التحوالت  بفعل  )منبوذة(  صارت 
التكنولوجيا  عىل  املعتمدة  الحياتية 
مصادر  فرتاجعت  تفاصيلها؛  كل  يف 
البعُض  يعتربها  قد  التي  الثقافة 
فأثبتت  عنا،  و)مختلفة(  )بدائيًة(، 
الثقافية  املصادر  تلك  ان  العبادي 
حيوي  فن  ومصادر  دروساً،  تشكل 
يقرتحها  التي  الحلول  وان  ينضب.  ال 
هي  الفن،  من  )البدايئ(  النمُط  هذا 
باملهارة  مليئة  حلول  حقيقتها  يف 
التقليدية  باألساليب  مقارنة  والرباعًة 
فتمتزج  الرسم،  يف  )املدرسية( 
العبادي  يرسا  عند  العامل  مكونات 
من:  تتشكل  واحدة  وحدة  ليؤلف 
وكل  والنهر،  والشجر،  اإلنسان، 
املوجودات، التي تتقاسم الوجود بينها 
فكانت  األهمية،  متساوية  بدرجة 
العامل،  موجودات  لكل  باحرتام  تنظر 
التقليدية  الوظيفة  بان  فتبدو مؤمنة 
للفن مل تعد كام كانت انتاجا لخطوط 
جميلة، وألواٍن متناسقة، بل وتشكل 
الروح، اكرث مام تتوجه إىل  عودة إىل 
عني الرايئ، ألنها لغٌة، وطريٌق متفردة 
ارقى  تواصٍل من  وأداُة  املعرفة،  نحو 

األدوات، وليست لغة تليق باألميني، 
املتزمتني  املؤمنني  بعض  يعتقد  كام 
للمعرفة، وكام  بالعلم طريقا وحيدة 
الرسَم:  “إّن  مرة:  دوبوفيه  جان  قال 
األلفاظ  لغة  من  بكثري  أغنى  لغٌة 
والكلامت. وليس من املجدي والنافع 
أن نبحث للفن عن أسباب أخرى تربّر 
أكرث من لغة  وجوده... ولغٌة مبارشة 
دالالت  ويحمل  املكتوبة،  الكلامت 
فإشارات  الكلامت.  لغة  من  أعمق 
األشياء  اىل  األقرب  هي  الرسم 
نفسها... ووسيلة للتعبري عن أصواتنا 

الباطنية”.
إضافة  العبادي،  عند يرسا  الرسم  ان 
صفة  يتخذ  الشيئي،  املادي  لجوهره 
)رسدية( تتحول بطريقة مستمرة اىل 
خزين برصي ميكن تسميته باملتحف 
يف  يضم  الذي  الَبرَصي،  الشخيص 
جنباته مخزونا هائال من صوٍر تشكل 
الجاميل..  للوعي  الشكيل(  )املستودع 
بل  يرافقه،  الشكيل  الخزين  وهذا 
يقل  ال  اخر  مستودع  معه،  وميتزج 
وهو  البرصي،  املتحف  عن  أهمية 
)املدونة الرسدية( التي تضم حكايات 
تحويلها  ليتم  وأساطريها  الطفولة 
يتم  حيث  شيئية  مادية  واقعة  اىل 
وشكلية  لونية  )مادة(  اىل  تقطريها 
مضافة،  ومواد  وأشكال،  ألوان،  من: 

وتجارب تقنية. 
عامل  من  العبادي  يرسا  تكتفي  ال 
هي  وإمنا  فقط،  بحكاياتها  الطفولة 
شتى،  مصادر  من  اجواءها  تستعري 
وآلياته،  الرسم  )قوانني(  من  تستعري 
فيها  األطفال، مبا  أشكال رسوم  ومن 
وقوانينها  الطفولية،  اللونية  تقنياتها 
بالقوانني  تكرتث  ال  التي  الترشيحية 
الرسم،  مدارس  عليها  تواطأت  التي 
الذي  الخط  بهيمنة  مغرمة  وهي 
األطفال،  رسوم  عنارص  اهم  هو 
وحدة  الخطي  الوجود  قوة  فتشكل 
إضافة  الفني،  العمل  لبناء  أساسية 
واجوائها  ألوانها،  بشفافية  لعنايتها 
الزاهيًة التي تُدخل املتلقي اىل أجواء 

ينغمس يف عواملها الطفولية، متشبعا 
بسحرها الذي ال ميكن مقاومته.. كام 
والقصص  الشعبية  الحكايات  شكلت 
األوسط  الفرات  ملناطق  الحكواتية 
والجنوب العراقي املعني األكرب لتجربة 
يرسا العبادي، وهي موضوعات كانت 
ال  بطريقة  فلكها،  يف  تدور  الرسامة 
اعاملها،  منها  وتغرتف  الكلل،  تعرف 
الحكايات  تلك  منها  تتشكل  ورمبا 
األقوى  الذريعة  بل  األهم،  املناسبة 
اللوحة،  سطح  عىل  األلوان  لوضع 
ومثاال  وحدة  اعاملها  يجعل  مام 
باملادة  املوضوعات  اللتحام  منوذجيا 
عىل  تنطوي  شيئية  واقعة  لتتشكل 
يف  تنصهر  عنارص  من  ذكرناه  ما  كل 
الواقعة البرصية؛ لذا ال ميكن للمتلقي 
هو  للون  عشقها  ان  هل  يجزم  ان 
ان  او  أنتج كل هذه املضامني،  الذي 
الطفولية  والقصص  الرسدية  مدونتها 
افرزت كل هذه  التي  والشعبية هي 

االشكال ذات الصفة الجاملية.
مناذج  العبادي  يرسا  اعامل  لنا  تبدو 
مختلفة عن السائد، ومتفردة يف جعل 
االشتغاالت  لكل  مناسبًة  املوضوع 
باتجاه  الرسد  يف  سواء  االنزياحية: 
مزيد من الخيال، اويف التقنية  لتمييز 
املادة  من  مياثلها  عام  الفنية  املادة 
املعيش:  الواقع  يف  نصادفها  التي 
سواء وجدناها عىل الجدران، او رمبا 
الصغار،  الطلبة  دفاتر  صفحات  يف 
ويف  والسجاجيد،  البسط،   يف  ورمبا 
الفرات  نساء  تصنعها  التي  املدات 
أسئلة  اىل  املتلقي  فتدفع  األوسط، 

جوهرية وهو يشاهد اعاملها، واهم 
هذه  تعنيه  الذي  ما  األسئلة:  تلك 
الرسامة  انجزت  وكيف  االعامل؟، 
التي  مصادرها  هي  وما  اعاملها؟، 

تشكل رؤيتها الرسدية والشكلية.
اعامل  عىل  األخرض  اللون  يهيمن 
الرسامة يرسا العبادي؛ فيشكل مهادا 
اعاملها،  داخلها  تنمو  وفرشة  اوليا، 
فقد هيمن ذلك اللون باعتباره أساس 
يف  الشكلية  والتواصالت  االنقطاعات 

اعامل هذه الرسامة.
تعيد  وكانها  العبادي  الرسامة  تبدو 
الدمى  مسارح  من  مرسح  إنتاج 
الرسامون:  بها  مغرما  كان  التي 
ومارك  دوبوفيه،  و جان  مريو،  خوان 
عندها  الدمى  وشكلت هذه  شاغال؛ 
املشّخصات التي صارت حقال لتجاربها 
تلك  فقبعت  والشكلية؛  اللونية 
املشّخصات مرة خلف غالالت اللون، 
وذاب اللون يف مشّخصاتها حتى انتهى 
درجاته  بكل  أحادي  اخرض  لون  إىل 
وتتزج  وتداخل،  حينا،  تتباين  التي 
لونية  سحنات  فتتشكل  اخر؛  حينا 
بعض،  خلف  بعضها  يرتاءى  رقيقة، 
أشكال  بتحديد  الخط  يقوم  بينام 
كل  يعزل  خارجي  بخط  املشخصات 
وحذق؛  بعناية  يجاوره  عام  شكل 
ماديتان  واقعتان  تتخلق  وبذلك 
ومتواشجتان  مستقلتان،  برصيتان 
السحنات  تشكلها  لونية  واقعة  معا، 
خطي  وواقعة  بعضها،  عىل  املرتاكبة 
املتناثرُة  والبقع  الخطوُط  تشكلها 
بالحركة،  كثرية  أحيان  يف  توحي  التي 

وتؤطر كلُّ تلك العنارص اشكاَل الدمى 
األهم  املناسبة  هي  التي  الطفولية 
وإبراز  األخرض  اللون  جاملية  الختبار 

طاقته التعبريية. 

خالد خضري الصالحي

كتبت مرة بان “مارك شاغال” كان يعرّف الرسم بأنه: “سطح 
الرسامني  ان عددا من  أجد  بينام  األنبياء!”،  )مطيل( بقصص 
او  الطفولة”،  بذكريات  مطيل  “سطح  بأنه  )عمليا(  يعرفونه 
هو الواقعة التي تحدث فيها درجة )التشبع( بسحر الطفولة، 
ومن هؤالء الرسامة العراقية يرسا العبادي التي هي موضوع 

مقالنا هذا.  

الفنانة يسرا العبادي

سطوح معفرة 
بذكريات الطفولة
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مدير التحرير                               
حممد حّي�وي

             m.shather@gmail.comwww.facebook.com/altareek.althakafi
ملت�بعتن� على الفي�صبووك

altareek althakafi

                              محمد حّياوي

ال يختلف أثنان عىل ان كتاب ألف ليلة وليلة املبهر 
يف حكاياته وخياالته املُطلقة وتكنيكه البسيط يف 
انتجها  التي  الكتب  أعظم  من  واحد  هو  الرسد، 
حكايتي  لكن  العصور.  مّر  عىل  البرشي  العقل 
مع هذا الكتاب كانت مختلفة بعض اليشء، فقد 
ُقيض يل قراءته يف سن مبكرة للغاية، بعد ان رفض 
آنذاك،  النارصية  مدينة  يف  العاّمة  املكتبة  أمني 
إعارته يل بسبب صغر سني  األمني،  السيد صربي 
وعدم مالمئة مضمونه لفئتي العمرية، األمر الذي 
هاجيس  وصار  خيااليت  وأثار  بالكتاب  شغفي  زاد 
إىل  تحّدثت  وقراءته،  عليه  الحصول  هو  وهّمي 
خايل الذي كان يرشف عىل اختيار الكتب يل ويرعى 
نهمي للقراءة يك يستعريه، لكّنه رفض، ثم سمعت 
هي  العاّمة  املكتبة  يف  املوجودة  النسخة  ان  منه 
بوالق،  طبعة  تسمى  “مشذبة”  غري  قدمية  نسخة 
ندرتها،  من  الرغم  لعمري عىل  مناسبة  غري  وهي 
زادها  بل  املشتعلة  رغبتي  ليطفئ  األمر  كان  وما 
العاّمة  املكتبة  حديقة  يف  أرابط  فكنت  اشتعاالً، 
علني أجد من يستعري يل الكتاب من البالغني من 
أسابيع طويلة صادفت  مرور  وبعد  دون جدوى، 
بيتنا  من  القريب  الشارع  يف  يسكن  محامياً 
طّيباً  الرجل  كان  يل،  الكتاب  يستعري  ان  وتوسلته 
بالكتب القانونية تحديداً، فسألني  للغاية ومهتامً 
واخربته  لألطفال،  مخصصاً  الكتاب  كان  إذا  فيام 
بانّه كتاب حكايات شيقة سينفعني كثرياً، وهكذا 
وخبأته  الضخم  املجلد  عىل  الحصول  من  تكنت 
تحت مالبيس وهرعت إىل سطح الدار، حيث كنت 
أقيض أياماً مع حكايات التاجر والعفريت وحاّمل 
اليهودي وحسن  بغداد والخياط األحدب والتاجر 
ألهبت خيايل  التي  القصص  الدمشقي وغريها من 
وأدخلتني يف عامل أسطوري ملّون، وكنت مندهًشا 
وصفهم  يف  الرواة  أعتمدها  التي  املهولة  للجرأة 
لألحداث والعالقات واألسفار والحّيل والرصاعات، 
األعاجيب  من  ثّراً  خزيناً  عندي  شكّل  الذي  األمر 
واللذائذ وقتها. وال تقترص معجزة ألف ليلة وليلة 
الوشيك  باملوت  وتواصلة  الحيك  فعل  ربط  عىل 
فعل  ان  بل  وحسب،  شهرزاد  األجمل  للراوية 
التشويق والنهايات الوشيكة لكل حكاية وتوافقها 
عن  للتوقف  شهرزاد  واضطرار  الصباح  حلول  مع 
الكالم املباح، هو دليل عىل متانة الحبكة وامتالك 
ناصية الرسد اآلرس وتطويعه مبا يتناسب وهواجس 
الخيال  نتاج  الواقع  يف  هي  التي  األوىل،  الراوية 
وبحبوحة  العربية  االسرتخاء  ألزمنة  الجمعي 
العيش الرغيد يف املدن التي تدور فيها األحداث، 
وهي تتد عىل رقعة واسعة من أقىص الهند والصني 
رشقاً حتى دمشق والقاهرة واسطنبول غرباً. لقد 
أبتكر الخيال الجمعي وسيلة لخلق وسيط حكايئ 
من نوع ما، ينترص يف الليايل للفقراء وابطالهم يف 
الغالب، فقّدم منوذج “حاّمل بغداد” كنموذج مواز 
لنموذج “روبن هود” الغريب عىل سبيل املثال، كام 
كبديل  واألمراء  والسالطني  امللوك  حكايات  قّدم 
من  منطلقاً  تحقيقه،  يصعب  الذي  للواقع  خيايل 
تحقيقه  تستطع  مامل  مفاده،  للغاية  بسيط  مبدأ 
مل  الذي  الوقت  ويف  الخيال.  يف  حققه  الواقع  يف 
تنقل  وتقنيات  تصوير  وأجهزة  كامريات  مثَّة  تكن 
وموبقات. مباهج  من  القصور  يف  يحدث  ما  لنا 
ويف املحصلة ال أعتقد شخصياً ان مثَّة كتاب يفوق 
كتاب ألف ليلة وليلة قدرة عىل الوصف والحبكة 
والخيال الخالق، ألنّه خالصة وافية لتاريخ وتكنيك 
رضورة  هو   بل  والرشقي،  العريب  الَقص  وحرفة 
ممكناته  شحذ  يف  املتعة  عن  باحث  لكل  خيالية 

التخيلية واغناء ثقافته االجتامعية.

في التوصيف 

مباهج الخيال 
والضرورة القصوى

يسرى العبادي 
جمعية  عضو  رسم.  جميلة/  فنون  بكالوريوس 
الشكيليني العراقيني. عضو نقابة الفنانني العراقيني. 
عضو شبكة الفنانني املهاجرين يف االتحاد األوريب. 

يف  واملشرتكة  الفردية  املعارض  من  العديد  أقامت 
بغداد وعاّمن وباريس والكويت والواليات املتحدة 

الفنية  الورشة  يف  وشاركت  والرياض،  ظبي  وأبو 
ألهم الفنانني التشكيليني العامليني.

العاملي  الفنان  أعامل  املعرض  ويجمع 
املرموقة،  املتاحف  من  املهمة  املعارص 
التي  التاريخية  اللوحات  ذلك  يف  مبا 
األورويب،  الجمهور  يشاهدها  ما  نادًرا 
والرسومات  اللوحات  إىل  باإلضافة 
الخاصة  املجموعات  من  واملنحوتات 
عامل  من  واسعة  فرشة  ليقّدم  الدولية، 
ما  الفن  من  املستوحى  الغني  بوتريو 
الشعبية  واأليقونات  الكولومبي  قبل 
الالتينية والجداريات املكسيكية وعرص 

النهضة اإليطايل.
يف  رّسام  أشهر  حالًيا  بوتريو  ويعد 
أمريكا الجنوبية، تتناول أعامله )لوحاته 

بني  ترتاوح  موضوعات  ومنحوتاته( 
استلهام أعامل أساتذة الرسم القدامى 
مروًرا مبوضوعات  الثريان،  إىل مصارعة 

الحياة األرسية واليوميات املدهشة.

بدايات صعبة 
ولد بوتريو عام 1932 يف مدينة ميديلني 
بكولومبيا )تقع يف وادي سلسلة جبال 
بوتريو  ديفيد  والده  وكان  األنديز(، 
بائًعا متجواًل تويف فجأة عن عمر يناهز 
أربع  عمر  يف  فرناندو  تاركًا  األربعني، 
سنوات مع شقيقيه ووالدته التي كانت 

تعمل يف الخياطة، شبه معدمني.

بدأ بوتريو الرسم باأللوان املائية عندما 
العام 1944 قام  كان طفالً صغرياً. ويف 
الحياة  مهاًم يف  دوًرا  لعب  الذي  عمه، 
يف  بتسجيله  والده،  وفاة  بعد  األرسية 
بعد  الثريان،  مصارعي  تدريب  مدرسة 
الثريان.  ان الحظ ولعه برسم مصارعة 
ويف العام 1948، عندما كان يف عمر 16 
عاًما فقط، نرُشت رسوماته التوضيحية 
يف  الصحف  أهم  من  واحدة  يف  األوىل 
نظمت  سنوات،  ثالث  وبعد  ميديلني. 
له إحدى صاالت العرض يف بوغوتا أّول 

معرض شخيص له.

األساتذة القدامى 
بالجائزة  فوزه  بعد  العرشين،  سن  يف 
الكولومبي  البيناله  صالون  يف  الثانية 
الوطني يف بوغوتا، حجز بوتريو رحلته 
أوروبا،  إىل  سفينة  منت  عىل  األوىل 
زمالئه  من  مجموعة  مع  مسافًرا 
مدريد،  يف  كامل  عام  وخالل  الفنانني. 
أمىض أيّامه يف نسخ األعامل اإلسبانية 
باريس  إىل  ينتقل  أن  قبل  القدمية، 
املاجستري  لدراسة  فلورنسا،  إىل  ومنها 
عن عرص النهضة اإليطالية. كانت هذه 
للفنان  عميقة  فنية  اكتشافات  فرتة 
الذي مل يشاهد الفن األورويب من قبل 

إاّل بواسطة الصور والجرائد. 

لبوتريو  املبكر  الفني  اإللهام  وجاء 
كان  إذ  وأوروبا.  الالتينية  أمريكا  من 
رسامو الجداريات املكسيكيون وكذلك 
بابلو  امثال  من  اإلسبان  األساتذة 
بيكاسو وخوان جريس، من بني أولئك 
اإلبداعي  الخيال  رشارة  أطلقوا  الذين 
لدى بوتريو. ويف العام 1956، بينام كان 
آلة  رسم  سيتي،  مكسيكو  يف  يعيش 
بشكل  صغرية  صوت  بفتحة  مندولني 
أن  فجأة  لألداة  سمح  مام  عادي،  غري 
ليكتشف  فيها.  مبالغ  أبعاًدا  تأخذ 
غري  بالحجوم  للجدل  املثري  شغفه 
جميع  يف  يُعرف  بات  حتى  املتناسقة، 

الذي  الفريد  بأسلوبه  العامل  أنحاء 
مستديرة  وأشياء  أشكال  عىل  يشتمل 
وغريبة التناسق، وغالًبا ما تكون مليئة 
الهجاء.  من  خفيَّة  باشارات  موحية 
واملنظور،  بالفضاء  التالعب  وبواسطة 
شخصياته  إىل  االنتباه  بوتريو  يلفت 
تبدو أصغر  التي يظهرها يف مساحات 
عىل  مرصا  ظل  لقد  تحتويها.  أن  من 
أنه ال يرسم “البدناء”؛ وأن ما يرسمه 
هو “الحجم” و”شهوانية الشكل”. لقد 
استكشف ذلك الحجم وتلك الشهوانية 
يف مواضيع متنوعة مثل السريك وإعادة 
والعراة  القدامى  األساتذة  تفسري 

الالتينية  أمريكا  يف  الشوارع  ومشاهد 
وصور  والبورديلوس  املنزلية  والحياة 

الشخصيات السياسية.

املضامني السياسية
عىل الرغم من أن بوتريو أكد أن “الفن 
يجب أن يكون واحة وملجأ من قسوة 
الحياة”، إاّل أن الكثري من أعامله تبدو 
وخالل  بحته.  سياسية  مضامني  ذات 
تركز  سلسلة  رسم  التسعينيات،  فرتة 
يف  باملخدرات  املرتبط  العنف  عىل 
كولومبيا. )الحًقا أنتج ما سمي سلسلة 
أبو غريب، التي ركزت عىل تقارير عن 

أيدي  عىل  العراقيني  السجناء  تعذيب 
سجانيهم األمريكان.(

العديدة  بوتريو  منحوتات  جانب  وإىل 
األصيل  موطنه  يف  رؤيتها  ميكن  التي 
بالقطع  االستمتاع  ميكن  كولومبيا، 
من  كل  شوارع  يف  للفنان  األثرية 
ومدريد  وبرشلونة  وباريس  نيويورك 
ويريفان  أملانيا  يف  وبامربغ  والقدس 
الجاذبية  عىل  دلياًل  يعد  مبا  أرمينيا.  يف 
الدولية الحقيقية التي تتمتع بها أعامله.

فرناندو بوتيرو 

ما وراء األشكال الكبيرة
الطريق الثقايف ـ أمسرتدام ـ خاص

يسلط املعرض االستعادي األّول الذي انعقد عىل رشف الرسام والنحات 
من  بدًءا  بأكملها،  الفنان  مسرية  عىل  الضوء  بوتريو  فرناندو  الكولومبي 
الشهرية األخرى  الناس( إىل أعامله  لعامة  املعروفة  الشبابية )غري  أبحاثه 

التي عرضت مؤخًرا يف مزاد كريستي ألّول مرّة.

15 January 2022    15 كانون الثاني/ يناير

من سلسلة أعامله عن سجن أبو غريب 
التي القت اهتامًما عاملًيا واسًعا.


