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ما هي السعادة 
وما هو اإليمان؟

5عرض: بژند سليماني

ظاهرة  األخرية  اآلونة  يف  الثقافية  حياتنا  شهدت 
الرأي  وقمع  التخويف  من  مبوجة  متمثلة  جديدة، 
ومالحقة البعض من املثقفني بسبب آراء أو وجهات 
آراء  كونها  باستثناء  أحًدا  متثل  ال  شخصية،  نظر 
عىل  الخاّصة  صفحاتهم  يف  طرحها  أرادوا  محددة 

مواقع التواصل االجتامعي.
أو  منطقية  اآلراء  تلك  كانت  إذا  النظر عام  وبغض 
فأّن  أو تقرتب منها،  الحقيقة  تبتعد عن  أو  منصفة 
املالحظ يف اآلونة األخرية، كرثة الدعاوى الكيدية ضد 
كل من يجرؤ عىل التعبري عن رأيه الشخيص يف قضية 
والتخويف  التهديد  من  موجة  ذلك  تتبع  معينة، 

وردود األفعال املبالغ فيها منطلقة، يف الغالب، من 
النفاق السيايس والديني.

الدستورية  التعبري واملواد  وبالعودة إىل مبدأ حريَّة 
فأن  له،  الناظمة  الجديدة  والقوانني  تكفله  التي 
القضايا،  هذه  مثل  يف  والقضاء  للقانون  االحتكام 
أمر من شأنه أن يقوض ما جاء به النظام السيايس 
ومفاهيم،  وتقاليد  أعراف  من  العراق  يف  الجديد 

ناهيك عن القوانني املنظمة لها.
اإللكرتوين  الفضاء  يف  املنشورات  قانون  أثار  لقد 
القلق  من  موجة  االجتامعي،  التواصل  ومواقع 
من  الدستور  ضمنه  ما  عىل  والخشية  والغموض 

حريات شخصية، السّيام وأنّه ُقدم من جهات ذات 
مبفاهيم  اإلميان  لها  تتيح  ال  معروفة  مرجعيات 
من سعيها  الغاية  وكان  والحريات،  اإلنسان  حقوق 
الحريات  تلك  عىل  املستطاع،  قدر  التضييق  هو 
والحقوق، ويف املقابل، بقيت قوانني حيوية ومهمة 
لتنظيم العمل اإلعالمي والصحفي والثقايف، مركونة 
لجنة  السّيام  املتخصصة،  ولجانه  الربملان  أدراج  يف 
الثقافة واإلعالم ولجنة حقوق اإلنسان، فنتجت عن 
ذلك فوىض عارمة ترضب أطنابها يف أوساط العمل 
اإلعالمي، وأصبح الكثري من الصحف يصدر من دون 
واإللتزام  املهنية  الرشوط  من  األدىن  الحد  يوفر  أن 

تكاثًرا  الفضائية  القنوات  األخالقي، يف حني شهدت 
غري  جميعها  يف  وهي  مسبوق،  غري  أميبًيا  وانتشاًرا 
منظومة  أو  لعملها،  منظمة  قوانني  ألية  خاضعة 
إن  التحريرية،  سياساتها  تحكم  محددة  أخالقية 

وجدت.
يصعب  االجتامعي  التواصل  مواقع  كانت  وإذا 
عىل  واالخالقيات،  للقوانني  واخضاعها  بها  التحكم 
األخرى  اإلعالم  وسائل  فأن  املرحلة،  هذه  يف  األقل 
من صحف ومحطات فضائية تبث عىل مدار الساعة 
والتحريض  الضغينة  األحيان  من  الكثري  يف  وتنرش، 
عىل العنف والطائفية وتسويغ االحتالالت والتبعية، 
هي أوىل باملتابعة والرصد، إن توفرت اإلرادة لدى 
الجهات الحكومية املسؤولة والهيئات املختصة. ويف 
التي  املهنية  والقواعد  الناظمة  القوانني  غياب  ظل 
اإلعالمية،  الوسائل  تلك  عمل  تنظم  أن  شأنها  من 

واملذيعني  الربامج  مقدمي  من  الكثري  لوم  ميكن  ال 
عىل  تجاوزوا  أو  أخطأوا  هم  إن  األخبار،  ومحرري 
الثوابت الوطنية، أو وجهوا اإلهانات، عن غري قصد، 
إىل تلك الثوابت. وما تزال املحطات الفضائية تبث 
من دون مدونة أخالقية، مبا يف ذلك تلك التي تقتحم 
عدد  عن  ناهيك  الخارج،  من  الوطني  البث  فضاء 

املحطات اإلذاعية واملواقع اإللكرتونية التابعة لها.
تشهدها  التي  الحريات  وقمع  التخوين  حمالت  إّن 
ال  األخرية،  اآلونة  يف  االجتامعي  التواصل  مواقع 
الفضائيات  من  الكثري  عىل  مشابهة  ترافقها حمالت 
التي تنتهك الخصوصيات وتسئ إىل الثوابت الوطنية 
واالخالقية، ولعل السبب يف ذلك هو أن تلك املحطات 
تعود ألحزاب وجهات متنفذة، بينام يواجه الكثري من 

املثقفني منفردين حملة تكميم األفواه.    
                                               التحرير

إشكالية الرأي والرأي اآلخر وسياسة تكميم األفواه
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   اإلحياء األخالقي بين الفكر والواقع 
  الذكرى 151 لكومونة باريس
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في السؤال 

عن االحتماالت

كيفية االنتقال 
إلى المستقبل

بطريقة آمنة

باملقارنة مع جارتها الشاملية، لجهة االدعاء االنتهازي وهندسة أسطورة االختالط العنرصي، نادًرا ما يُنظر إىل املكسيك عىل أنّها 
 Mestizo دولة استيطانية. يف هذا التقرير تستخدم ميزتيل يوليا رودريغيز أغيلريا مفهومها االصطالحي الخاص الذي تسميه
الغريب(  املكسييك  )الشاطئ  أواكساكا  البيئية يف  اإلبادة  geographies  )جغرافيا مستيزو( إلظهار كيف تستهدف مشاريع 
مجتمعات السكان األصليني والسود، جنًبا إىل جنب مع البيئة التي تعتمد عليها حياتهم اليومية.               )تقرير موسع يف الصفحة 2(

                  العنصرية البيئية وجغرافيا مستيزو                  العنصرية البيئية وجغرافيا مستيزو

    مشروع تبييض األمة المكسيكية    مشروع تبييض األمة المكسيكية
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المياه تهدد ثوًرا مجنًحاالمياه تهدد ثوًرا مجنًحا
نادًرا في دهوكنادًرا في دهوك

الطريق الثقايف ـ وكاالت
آثار دهوك، د. بيكس بريفيك، مخاوفه  أبدى مدير 
للتآكل  املحافظة،  يف  عدة  أثرية  مواقع  تعرض  من 

جراء املياه والعوامل الطبيعية. 
وقال يف حديث صحفي، ان القطعة األثرية النادرة 
نهر  ضفة  عىل  تقع  التي  املجنح،  بالثور  املتمثلة 
بالتآكل جراء  مهددة  قضاء شيخان،  قرية خنس يف 
ال  دهوك،  يف  املتوفرة  “اآلليات  أن  موضحاً  املياه”، 
تستطيع حمل هذه القطعة وإنقاذها. إذ يصل وزنها 
إىل 257 طناً”. وأضاف بريفيك قائال: أن دائرة اآلثار 
الجامعات  إحدى  مع  التنسيق  بصدد  املحافظة  يف 
اإليطالية للمساعدة يف معالجة املشكلة، ونقل تلك 
يشبه  ما  إىل  العراء  يف  الحايل  مكانها  من  القطعة 
املتحف املفتوح يف املدينة لالستفادة منها يف املجال 

السياحي”.
ويعود تاريخ هذه القطعة األثرية النادرة إىل حقبة 
سنحاريب  امللك  عهد  يف  اآلشورية  اإلمرباطورية 

)705 – 681( قبل امليالد. 

فتح باب الترشيح لجائزة فتح باب الترشيح لجائزة 
إيتيل عدنان للشعرإيتيل عدنان للشعر

  
الطريق الثقايف ـ خاص

أّيام عن فتح باب الرتشيح لجائزة إيتيل  أعلن قبل 
املخصصة   2023 املقبل  للعام  الشعرية  عدنان 
الجائزة  قيمة  وتبلغ  عربية.  خلفيات  من  للشعراء 
وتوزيع  نرش  إىل  باإلضافة  دوالر،   1000 املالية 
األّول  للكتاب  املخصصة  الفائزة  الشعرية  املجموعة 
العمل  للشاعر املشارك، وينبغي أن يكون  الثاين  أو 
وليس مرتجاًم من  مبارشة  اإلنكليزية  باللغة  مكتوًبا 

العربية إىل اإلنكليزية.
ومنذ إنشائها يف العام 2015، سعت الجائزة لالحتفال 
بالشعراء من أصول عربية وتعزيز منتجهم اإلبداعي.
ويرشف عىل أعامل الجائزة كل من حيان رشارة وفادي 
جودة، وقد سميت الجائزة تكرميا للشاعرة والروائية 
 والكاتبة والفنانة ذات الشهرة العاملية إيتيل عدنان.

صفحات  بعدد  القصائد  مخطوطات  تقديم  وميكن 
يرتاوح بني 48 - 90 صفحة. 

بالرتشح  الراغبة  املخطوطات  تقديم  ويتوجب 
للجائزة عرب موقع الويب الخاص:

www.uapress.com/eteladnanpoetryseries

عراقيون ضمن قائمة الترجمة عراقيون ضمن قائمة الترجمة 
المرشحة لجائزة الشيخ زايدالمرشحة لجائزة الشيخ زايد

الطريق الثقايف ـ خاص
العراقية نوال نرصالله  الباحثة والكاتبة  وصل كتاب 
الخوان  العربية إىل اإلنكليزية “فضالة  املرتجمة من 
يف طيبات الطعام واأللوان.. أفضل األطعمة الشهية 
واألطباق من األندلس واملغرب” إىل القامئة الطويلة 
لجائزة الشيخ زايد، وهو كتاب طبخ للعامل األندليس 
من القرن الثالث عرش ابن رزين التجيبي )1227–
 .2021 عام  بريل يف  النرش  دار  عن  الصادر   )1293
وكانت د. نوال نرص الله قد دّرست األدب اإلنكليزي 

وحاز  واملوصل؛  بغداد  جامعتي  يف 
املنشور  عدن«  جنة  من  »لذائذ  كتابها 
واسعة؛  شهرة  عىل   2003 العام  يف 
وصّنف كأفضل كتاب طبخ عريب باللغة 
بعفوية،  فيه  روت  وقد  اإلنكليزية؛ 
ببعض  املرتبطة  الفلكلورية  الحكايات 
لتكرّس  قوياً  دافعاً  كان  ما  الوصفات، 
الطهي  كتب  لرتجمة  بعد  فيام  حياتها 
إىل  العربية  من  الوسطى،  القرون  من 

اإلنجليزية.
ومن جانب آخر، وصل أيًضا إىل القامئة 

العربية  “الليايل  كتاب  زايد  الشيخ  لجائزة  القصرية 
يف ثقافات العامل املعارص: التسليع العاملي والرتجمة 
وصناعة الثقافة” املوضوع باللغة اإلنكليزية للباحث 
وأستاذ النقد املقارن الدكتور محسن جاسم املوسوي، 
األستاذ يف جامعة كولومبيا األمريكية، والصادر عن 

مطبعة جامعة كامربيدج يف العام 2021.

تأسس أرشيف إدموند هورسل يف العام 1938 يف مدينة لوفان البلجيكية، نتيجة لنهريبه بعد وقت قصري من وفاته، من أجل حاميته من السلطات النازية. ويحتوي 
األرشيف أكرث من 45000 مخطوطة نادرة ومكتبة أبحاث هورسل الكاملة و10000 صفحة من الكتب املطبوعة. وكان الفيلسوف املعروف جاك دريدا قد زار األرشيف يف 
كانون الثاين/ يناير 1954، وهو بعمر 24 عاًما آنذاك، فعرث عىل دراسة مقتضبة ال تزيد عن 30 صفحة، بعنوان “العمل أصل الهندسة”، فسببت ثورة يف تفكريه. وحددت 

عمله ورؤيته لبقية حياته، فكان كتابه األّول مبثابة ترجمة لورقة هورسل مع مقدمة تزيد عن 100 صفحة. يف هذه املقدمة وضع دريدا بذور فلسفته الالحقة كلها. 

أرشيف إدموند أرشيف إدموند �شوء�شوء
هوسرل وجاك دريداهوسرل وجاك دريدا

مكتبة األرشيف الوطني 
العراقي ضمن أفضل 

مكتبات الشرق األوسط

الطريق الثقايف ـ خاص
يف دراسة أنجزها معهد الرشق، وهو معهد أبحاث 
أكادميي مستقل، ينتمي إىل مؤسسة ماكس ويرب 
الحكومة  ومتولها  بون  مقرها  اإلنسانية  للعلوم 
عاّمة  مكتبات  أربع  أفضل  أن  اظهرت  األملانية. 
اختريت، وفًقا للدراسة، يف متطقة الرشق األوسط 

هي:
1. مكتبة معهد الرشق يف لبنان

2. مكتبة األرشيف الوطني يف العراق 
3. مكتبة عبد الحميد شومان العامة يف األردن

4. مكتبة القاهرة الكربى يف مرص
سانت  دير  مكتبات  تعد  العاملي  الصعيد  وعىل 
غال يف سويرسا، ومكتبة مدينة شتوتغارت العاّمة 
يف أملانيا ومكتبة تيانن بينهاي يف الصني، من أشهر 

وأفضل املكتبات املعروفة.
العراقي  الوطني  األرشيف  تاريخ مكتبة  ويعود 
إىل العام 1920 عندما تأسست ما كانت تسمى 
مكتبة بغداد أو مكتبة السالم، مببادرة من موريل 

جييس فوربس ومساعدة جريترود بيل. 
وكانت يف البداية مكتبة خاصة تدعمها األموال 

والكتب املتربع بها. 
ـ 1947(  الكرميل )1866  أنستاس  األب  وأصبح 
العام  يف  مالًيا  املكتبة  وعانت  لها.  أمني  أول 
1923 فتقرر نقل ملكيتها إىل الحكومة يف العام 
العام 1929، تم تحويل تبعيتها إىل  1924. ويف 
وزارة املعارف، وكانت تحتوي 4283 كتاًبا آنذاك،  
ملدينة  املقابل  الرئيس  الشارع  يف  تقع  وكانت 

الطب الحالية. 

مل يُعرتف بالسكان السود يف الدستور الوطني الفيدرايل 
للمكسيك حتى العام 2019، وبعد ما يقرب من 20 
حالة  ويف  البالد.  يف  السود  القادة  نضال  من  عاًما 
االعرتاف  تم  لو  حتى  املكسيك،  يف  األصليني  السكان 
بهم كجزء من األمة، فإن الحقوق الثقافية هي فقط 
أو  اقتصادية  أو  سياسية  حقوق  إىل  ترُتجم  مل  التي 
إقليمية. إذ ينشأ اإلخفاء التاريخي للشعوب السوداء 
وفولكلور الشعوب األصلية يف املكسيك، من العنرصية 
العميقة الجذور ضد السود ومعاداة السكان األصليني، 
وهي مامرسات تشكل يف مجموعها ما يُعرف مبرشوع 
مستيزو mestizaje الوطني يف املكسيك، الذي ينص 
عىل أن السكان هم مزيج من أصول أصلية وإسبانية، 
وينكر رصاحة الوجود التاريخي للشعوب السوداء يف 
التقدم  بني  يربط  لألمة  متثياًل  ضمنًيا  ويقدم  البالد، 
والرفاهية والبيض، وهي أيديولوجية تُعرف مبصطلح 
blanqueamiento  )التبييض(. لقد وصف خوسيه 
الرئيسيني  املعامريني  املهندسني  أحد  فاسكونسيلوس، 
أن  البيضاء  للسامت  األيديولوجية، كيف ميكن  لهذه 

تستمر بواسطة “االنجذاب الجنيس” والتالقح.
ومن املثري لالهتامم، أن فاسكونسيلوس هذا كان يعد 
أيديولوجية  ضمن  املتحدة  للواليات  معارًضا  نفسه 
أنها  عىل  الالتينية  أمريكا  دول  بتصوير  املستيزو، 
ليست عنرصية ومعادية لإلمربيالية، بحجة أن جميع 
سكان املكسيك هم نتيجة متازج األجيال، وبالتايل فإن 
ال  والعنرصية  له  معنى  ال  للعرق  السيايس  املفهوم 

ميكن أن تكون فعالة.
االستيطاين يف جزيرة  االستعامر  أن  من  الرغم  وعىل 
أمريكا  عىل  تُطلق  التينية  )تسمية  السالحف 
الشاملية( عادة ما يتم التعامل معه وتحليله بالرتكيز 
هي  املكسيك  أن  إاّل  املتحدة،  والواليات  كندا  عىل 
بعد  تأسيسها،  منذ  استيطانية  استعامرية  دولة  أيًضا 
أن أعلنت الدولة القومية املكسيكية ملكيتها لألرض 
ووجودات  تواريخ  عىل  قضت  أيًضا  لكّنها  واإلقليم، 
األصليني  والسكان  السود  السكان  من  خاصًة  أصيلة، 
)عىل وجه الخصوص شاتينوس وميكستيكوس(. ومن 
استخدام  ميكننا  االستعامري،  املحو  تحليل هذا  أجل 
ومفهوم  البطيء  للموت  بريالنت  لورين  مفهوم 
من  العكس  وعىل  البطيء.  للعنف  نيكسون  روبرت 
املوت العادي، يعرّف بريالنت املوت البطيء عىل أنّه 
متواصل عرب الزمان واملكان. وهو العنف البطيء، أو 
إليه عادًة  يُنظر  الذي ال  التدريجي  االستنزاف  عنف 

عىل أنه عنف. إن مصطلح “جغرافيا مستيزو”
 Mestizo Geographies هنا الغرض منه اإلشارة إىل 
العملية املادية لوالية األمة املكسيكية، تلك املتمثلة 
البطيء ومحاولة القضاء عىل أقاليم السود  يف املحو 
والتهجري  امللكية  نزع  بواسطة  األصليني  والسكان 
التلوث  ويعد  والسميَّة.  والسياحة  البيئي   والتلوث 
والسمية هنا من األدوات املادية لالستعامر، للقضاء 
عليها.  تعيش  التي  واملجتمعات  األرايض  عىل  ببطء 
التي  الطريقة  هي  هذه  أن  بروالرد  روبرت  ويذكرنا 
املجتمعات  تتأثر  البيئية، حيث  العنرصية  بها  تعمل 

الضحية بشكل غري متناسب بالسياسات البيئية.
زابوتاليتو  بزيارة  قمت   ،2017 العام  من  سبتمرب  يف 
يقيم عىل ساحل  ، وهو مجتمع صغري   Zapotalito
املحيط الهادئ يف أواكساكا، حيث يعرّف معظم سكانه 
أنفسهم عىل أنّهم من السود أو السكان األصليني أو 
. Zapotalito  وهو واحد من املجتمعات  املولدين 
املتعددة التي تعيش حول مساحة واسعة من املياه، 
البحريات  من  يتكون  بيئي  نظام  عن  عبارة  وهي 
العام  يف  أعلنت  أن  سبق  باملحيط،  مبارشة  املتصلة 
1938 منطقة محمية اتحادية من قبل الرئيس السابق 
الزارو كارديناس. لكن مع ذلك، كانت هذه الحامية 
الحالية للبحريات. لكن  رمزية، نظًرا للظروف امللوثة 
األهم من هذا كله هو أن “حفظ” و”حامية” املناطق 
فدرالية،  ُملكية  لوائح  تستلزم  الدولة  يف  الطبيعية 
األصليني  والسكان  السود  مجتمعات  تُركت  وبالتايل 
من   الحّد  وبالتايل  لألرض،  قانونية  ملكية  دون  من 
األرض  التقليدية عىل  قدراتهم عىل مامرسة حياتهم 
والبيئة املحيطة التي نشأوا فيها. إّن هذه اآللية هي 
ملامرسة  املستيزو(  )جغرافيا  تستخدمها  اسرتاتيجية 
ويف  األصلية.  واألرايض  السود  أسالف  عىل  السيطرة 
يف  النساء  أنشأت  بديلة،  اقتصادات  لخلق  محاولة 
مختلفة  مجموعات  املثال،  سبيل  عىل  زابوتاليتو، 
يعقدن  وكّن  الدخل،  أجل  من  فردية  مشاريع  أو 
نسج  حول  عمل  ورش  لتنظيم  أسبوعية  اجتامعات 
هذه  وسُتباع  للمنطقة؛  التقليدية  املالبس  وخياطة 
قامت  ذلك،  إىل  باإلضافة  السياح.  إىل  الحًقا  القطع 
خبز  وصنعّن  للصيادين،  الطعام  ببيع  أيًضا  النساء 
والبيض.  الدجاج  بيع  وكذلك  للجريان،  لبيعه  الرقاق 
يف  املحليون  السكان  يصطاد  الحاالت،  بعض  يف 
البحريات، حيث ال تزال هناك أسامك صغرية وجمربي 
األسامك  هذه  تُخصص  ما  غالًبا  لكن  البحر،  وبلح 

يف  املحيل،  لالستهالك  الشحيحة 
صياد  يتجول  األحيان  بعض 
املجتمع  أرجاء  يف  السمك 
ودلو  بالجمربي  مليئة  بعربة 
الصغرية،  األسامك  بعض  به 
منازلهم لرشائها.  الناس من  فيخرج 
األزمة  وبسبب  ذلك،  ومع 
اإلبادة  سببتها  التي  االقتصادية 
من  الكثري  ميلك  ال  البيئية، 
يشرتون  الذي  الدخل  الناس 
من  الغذائية  املواد  بواسطته 
اآلخرين. وتحاول النساء عىل 
هذه  من  التخفيف  خاص  نحو 
مبادرات  فيبتكرن  التحديات 
داخل  املتبادلة  املساعدة 
أطفال  رعاية  مثل  املجتمع، 
الطعام  البعض وتبادل  بعضهن 
أعامل  ومشاركة  مًعا  والطهي 

الصيد، من بني أمثلة أخرى.
الصيد  الصيادين  من  الكثري  يستطيع  ال 
معرفة  يتطلب  ألنه  الهادئ،  املحيط  يف 
يف  قوية  مائية  تيارات  وجود  بسبب  كبرية.  وموارد 
البحر املفتوح، األمر الذي يتطلب مستوى معيًنا من 
الخربة واملعرفة املتعمقة لإلبحار يف املحيط. لقد غرق 
بعض الصيادين وهم يحاولون الصيد هناك لألسف. 
كام يتطلب الوصول إىل املحيط، قوارب كبرية مزودة 
الصيادون  يستطيع  ال  خاصة  توربينية  مبحركات 
استهالكها  عن  ناهيك  مثنها،  غالء  بسبب  توفريها 
الوقود الذي يزيد من التكاليف. لكن مع ذلك، فإن 
أساليب  هي  اتخاذها،  تم  التي  البدائل  هذه  كل 
الحياة اليومية للسود والسكان األصليني والفقراء من 
اإلبادة  مواجهة  يف  الحياة،  قيد  عىل  للبقاء  املستيزو 
البيئية يف البحريات، وقناعاتهم باالستمرار يف العيش 
عميقة  قرابة  صلة  بها  تربطهم  التي  أراضيهم،  عىل 
بالطبيعة،  مختلفة  عالقة  أنها  عىل  تفسريها  ميكننا 
االستعامري،  الحديث/  املرشوع  من  العكس  وعىل 
فإن  البرش،  قبل  من  تعسفًيا  الطبيعة  تُستغل  حيث 
واحرتاًما  متبادلة  رعاية  تستلزم  األرض  مع  القرابة 
متباداًل وحميمية وتأثريا. إنها عالقة متبادلة جسدية 

وروحية مع األرض واملياه.
والسكان  السود  السكان  بأن  جادلت  النص،  هذا  يف 
أواكساكا،  ساحل  يف  املستيزو  من  والفقراء  األصليني 
جزًءا  تشكل  التي  للبحريات  البيئية  اإلبادة  يقاومون 
اليومية  وحلولهم  إجراءات  بواسطة  أراضيهم،  من 
للمسطحات  البيئية  اإلبادة  تعد  حيث  البسيطة، 
املائية وآثار النزوح أو اختفاء املجتمعات من حولها، 
املكسيكية.  األمة  لتبييض  أوسع  مرشوع  من  جزًءا 
أعرّف جغرافيا املستيزو بأنها اآلثار املادية املتجسدة 
لفكر املستيزاجي. جوهرها هو مرشوع تبييض، حيث 
األصليني  والسكان  السود  السكان  حرمان  إما  يتم 
املستيزو”، وهي  أو دمجهم يف “هوية  أراضيهم  من 
أسطورة تأسيسية لدولة املستوطنني. وتعمل جغرافيا 
املستيزو بواسطة تجريد األرايض العنرصية عن طريق 
كلها  وهذه  والسياحة.  والسمية  والتلوث  االستخراج 
“األرايض  المتالك  املكسيكية  الدولة  اسرتاتيجيات 
واألرض  الطبيعة  الستغالل  وكذلك  الفيدرالية”، 

لالستثامر الرأساميل البشع. 
ساحل  عىل  األصليون  والسكان  السود  أنشأ  لقد 
وجامعية  مجتمعية  واسرتاتيجيات  آليات  أواكساكا 
متعددة للبقاء عىل قيد الحياة والدفاع عن عائالتهم 
املتبادلة  املساعدة  مبادرات  بواسطة  وأراضيهم، 

واالقتصادات البديلة ورعاية بيئة البحريات.

قناع إله الخمر الهلنستي »ديونيس« يحظى باهتمام زوار المتحف العراقي   
الطريق الثقايف ـ خاص

وهو قناع من الربونز ميثل اله  الخمر )ديونيس( عند الحرضيني، تحيط رأسه أوراق الكروم وعناقيد العنب. ُعرث عليه يف املعبد الكبري 

يف منطقة الحرض ويعود للفرتة الهلنستية )139-312 ق.م.(. وحسب األساطري األغريقية، فأن ديونيس أو ديونيسوس، يحمي عىل مدار 

النبيذ. ميّثل ديونيس قوة  الكروم وصناعة  االنسان زراعة  تعليم  الفضل يف  ولُه  والفواكة،  املزروعات والخرضوات  الكروم وكافة  العام 

إذ حقق لهم ما ميكن تسميته أسس مثلث األمان: السعادة، الخصوبة، الحرية.الخصوبة التي يقوم عىل أساسها التكاثر البرشي، لذا فيمكن تصّور أسباب تقديس الحرضيني له ووضعه يف مصاف القوى الخرّية الكربى؛ 

افتتاح المقهى األدبي العربي في إحدى ضواحي باريسافتتاح المقهى األدبي العربي في إحدى ضواحي باريس  
الطريق الثقايف ـ خاص 

أطلقت مؤسسة كل العرب اإلعالمية ومركز ُذرى للدراسات واألبحاث بفرنسا وإتحاد الصحفيني والكتاب العرب يف أوروبا، مبادرة 
تأسيس “املقهى األديب العريب” يف صالة سهارى بالحي الالتيني وسط باريس املميزة بديكورها العريب الراقي. وسيكون هناك 
لقاء مفتوح مرة واحدة بالشهر عىل االقل للمدعوين للمشاركة بالدردشة: ادبا وشعرا وفكرا ولغة وفنا. تصاحب تلك اللقاءات 

معزوفات موسيقية رشقية. مع عروض دورية ألعامل فنية تشكيلية وعروض أزياء مستوحاة من التقاليد الثقافية العربية.

ميزتيل يوليا رودريغيز أغيلريا 
خاص للطريق الثقايف

لجهة  الشاملية،  جارتها  مع  باملقارنة 
االختالط  أسطورة  وهندسة  االنتهازي  االدعاء 

أنّها  املكسيك عىل  إىل  يُنظر  ما  نادًرا  العنرصي، 
التقرير تستخدم ميزتيل  دولة استيطانية. يف هذا 

الذي  الخاص  أغيلريا مفهومها االصطالحي  يوليا رودريغيز 
إلظهار  مستيزو(  )جغرافيا   Mestizo geographies تسميه 

كيف تستهدف مشاريع اإلبادة البيئية يف أواكساكا )الشاطئ املكسييك الغريب( مجتمعات 
السكان األصليني والسود جنًبا إىل جنب مع البيئة التي تعتمد عليها حياتهم اليومية.

العنصرية البيئية وجغرافيا مستيزو

مشروع تبييضمشروع تبييض
األمة المكسيكيةاألمة المكسيكية

02
altareek althakafi

اليوم العالمي للغجراليوم العالمي للغجر

ويصادف يف الثامن من نيسان/ أبريل من كل عام.
وهو مخصص لالحتفال بثقافة الغجر وزيادة الوعي 

بالقضايا التي تواجه شعوبهم. 
 1990 العام  يف  رسمًيا  اليوم  هذا  عن  اإلعالن  تم 
يف سريوك ـ بولندا، يف أعقاب املؤمتر العاملي الرابع 
الدويل  الروما  اتحاد  نظمه  الذي  )الغجر(،  للروما 
ملمثليهم  كبري  دويل  اجتامع  ألول  تكرمياً   ،)IRU(
يف   1971 أبريل  نيسان/   12 إىل   7 من  الفرتة  يف 

تشيلسفيلد بالقرب من لندن.
بشكل  الّروما  شعب  أو  الغجر  شعوب  وتنقسم 
الرومن )غجر أوروبا( والنوار والكاولية  أسايس إىل 
بعضهم  ويتكلم  األوسط(.  الرشق  )غجر  والدومر 
لغة مشرتكة خاّصة بهم قد تكون من أصل هندي، 

وبعضهم اآلخر لهم ثقافة وتقاليد متشابهة.
الغجر  العرشين، ظلت شعوب  القرن  أواخر  وحتى 
تعيش حياة التنقل والرتحال. وللغجر أسامء مختلفة 
فيها،  يتواجدون  التي  واألماكن  اللغات  باختالف 
وهم من بني الشعوب التي تعرضت لالضطهاد عىل 
الذي حاول تطهري أوروبا منهم.  النازي،  الحكم  يد 
العام  األورويب يف  واالتحاد  املتحدة  األمم  وحددت 
1992 اليوم العاملي للغجر يف الثامن من أبريل من 
وما  العامل،  حول  مبعاناتهم  للتذكري  وذلك  عام،  كل 
يواجهونه من متييز واضطهاد وعنرصية، إىل جانب 

التعريف بثقافتهم واالحتفاء بها.
وأصولهم،  الغجر  تاريخ  بشأن  مختلفة  آراء  وتوجد 
منها أنهم من شعوب الهند وإيران ومناطق وسط 
القرن  حوايل  أراضيهم  من  هاجروا  آسيا،  وجنوب 
يف  أنهم  املؤرخني  بعض  وأوضح  امليالدي،  الرابع 
أواسط القرن الخامس عرش )1440م تقريبا( وصلوا 
إىل مناطق املجر ورصبيا وباقي بالد البلقان األخرى، 
ثم بعد ذلك انترشوا يف بولندا وروسيا، حتى بلغوا 
السويد وإنكلرتا يف القرن السادس عرش امليالدي، كام 

استوطنوا يف إسبانيا بأعداد كبرية.

18 April 2022   18 نيسان/ أبريل

ميزتيل يوليا رودريغيز أغيلريا
بروفيسورة وأستاذة جامعية لدراسات 

أنرثوبولوجيا أمريكا الالتينية
ولدت ونشأت يف املكسيك. 

متخصصة يف قضايا العنرصية البيئية 
ومناهضة االستعامر يف أمريكا الالتينية. 

الباحثة والكاتبة العراقية نوال نرصالله
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• كيف تنظرين برؤية العاملة يف علم االجتامع إىل الواقع 
االجتامعي بعد العام 2003؟

عىل  تساعده  أستقرار  بفرتة  العراقي  املجتمع  يحض  مل 
قبل  السيايس  النظام  بقاء  ظل  يف  حتى  والنامء  التطور 
العراقي  املجتمع  2003 لفرتة 35 عاماً. بعد ذلك دخل 
بالجذري  وصفه  ميكن  والذي  املكشوف  التغيري  مرحلة 
والعنيف. كان ميكن أْن يكون التغيري تدريجي ومخطط 
التعليمية  مبؤسساتها  ممثلة  الدولة  بني  بالتعاون  له 
إرصار  ولكّن  املنشود  التطور  هدف  لتحقيق  والعمل 
سطوته  وأشتداد  واستبداده  تعنته  عىل  السابق  النظام 
أدى إىل التغيري بطريق االحتالل ومبساعدة قوى عراقية 
محله.  والحلول  السيايس  النظام  بتغيري  فقط  أهتمت 
أْن خاض املجتمع مخاضات صعبة عاىن فيها من  فكان 
ترصيف  تحسن  التي  املؤهلة  السياسية  اإلدارة  غياب 
الخسائر  من  أقل  بقدر  االنتقال  عىل  وتساعده  شؤونه 
والتضحيات. استبدل املجتمع العراقي والحالة هذه قبضة 
الحزب االستبدادي الواحد بقبضة عدة أحزاب مستبدة 
أخذت من املرجعات الدينية واملذهبية والعرقية مصدراً 
فرقته  وتكريس  أوصاله  بتقطيع  ساهمت  أْن  فكان  لها 
املتعددة  جامعاته  تجلب  أْن  من  بدالً  انسجامه  وعدم 
بناء.  لتتعايش بسالم ودعة وتبادل  واملتنوعة مع بعض 
ساد العرف عىل حساب القانون يف بناء الدولة واسترشت 
العائلية واملناطقية حتى طال ذلك أهم مؤسسات الدولة 
النواب  مجلس  ورئاسة  الجمهورية  رئاسة  من  ابتداًء 
ورئاسة مجلس الوزراء. وشاعت أجواء العطالة والبطالة 

بطريقة ال تبعث عىل الطأمنينة يف قادم األيام. وهو األمر 
الذي يعترب الزمة أساسية يف بناء أي دولة حديثة.

النظرية  أو  االجتامعي  املنهج  نقّيم  أو  نفرس  مباذا   •
يف  موقع  لها  وهل  الوردي،  عيل  للدكتور  االجتامعية 

متغريات الراهن العراقي؟
الحياة  وفهم  لتفسري  أسساً  الوردي  عيل  الدكتور  وضع 
اإلجتامعية يف العراق. فقد خلص إىل فكرة ثالثية األبعاد 
بالتايل:  تتمثل  العراقي  املجتمع  بطبيعة  يتعلق  فيام 
الثقافة السائدة؛ املكانة االجتامعية؛ والشخصية. كام نّبه 
الوردي ملخاطر التعصب الطائفي الذي شهدنا تجلياته يف 

االضطرابات التي عصفت يف العراق منذ 2005.
تنبأ  الذي  السيايس  النظام  بناء  مواجهة  يف  نحن  اليوم، 
الوردي بصعوبة اقامته بسبب انعدام الثقة بني “الحاكم 
واملحكوم”. وعليه، ميكن القول إّن إرث الوردي باعتباره 
ويصبح  الوضع  يتغري  حتى  مهامً  سيبقى  مرجعياً  إرثاً 
ممكناً تقديم بديل له. ويف كل األحوال، لن يكون البديل 
جوهرياً ألّن الثقافة التي تعترب جزًء مهامً من منجز الوردي 
لن تتغري بسهولة ويتطلب األمر أكرث من عقود من الزمن 

لتتغري  النظام،  رأس  تستهدف  فوقية  بتغيريات  محشوة 
فعالً.

أوربا  اجتاحت  التي  والكوارث  والحروب  األزمات   •
أنعكست عىل متغرياتها اإلجتامعية، ورمبا مفاصل اخرى 
أحدث  العراقي  الراهن  به  مر  ما  ترين  هل  الحياة،  يف 

متغريا يف واقعنا اإلجتامعي ومتفصالته االخرى؟
األمر  تعلق  بقدر  الجوهر  حيث  من  نختلف  ال  نحن 
بالتأثري البنيوي لألزمات والحروب والكوارث عام حدث 
يف أوروبا ولكّن الذي نختلف فيه افتقارنا لنخب مثقفة 
الحاكمة  السلطة  عن  باستقاللية  بينها  فيام  تتنافس 
املادية  التضحيات  وتقدم  املجتمع  مشكالت  ملعالجة 

الالزمة. وهذا فرق جوهري.

• مباذا تقيمني بداية التجربة الثقافية مع منتدى الثقافة 
العراق؟  يف  والكّتاب  لألدباء  العام  االتحاد  يف  النسوية 
تعنى  التي  األخرى  والروابط  املنتديات  سينافس  وهل 

باملرأة من حيث التأثري يف بنية املجتمع؟
كونه  االتحاد  خيمة  تحت  النسوية”  الثقافة  “منتدى 

الدكتورة الهاي عبد الحسين

المجتمع العراقي وشرط 
االستقرار الالزم للتطور

انعدام الثقة بين “الحاكم والمحكوم” أدى إلى صعوبة بناء النظام 
السياسي الذي تنبأ به الوردي

منتدى الثقافة النسوية يستقطب األقالم الجاّدة والتنويرية  التحررية

بيت ملثقفات ومثقفي العراق، ال ينافس أحداً. إنّه يعنى 
للمنتديات  الجوهرية  األهداف  ضمن  تقع  ال  بجوانب 
الجادة  األقالم  باستقطاب  تتمثل  والتي  األخرى  والروابط 
عىل  منتجها  لتقدم  املجال  وفسح  التحررية  والتنويرية 
والرتجمة  املوثق  العلمي  والبحث  املكتوبة  الكلمة  صعيد 
املهنية والتقديم لشخصيات نسوية ال زالت تعيش معنا 

وتقرأ لنا ونقرأ لها وتسمعنا.

• هل هناك رؤية مستقبلية لدور منتدى الثقافة النسوية 
بتعزيز الثقافة النسوية بوصفها ثقافة حقوقية؟

يهتم منتدانا بتناول قضية املرأة ضمن رؤية كلية واسعة 
تستدعي مشاركة مختلف االختصاصات العلمية واملعرفية 
أو ما أسميته، “الثقافة  القانون  الواسعة. يصبح  الثقافية 
الحقوقية”، مهامً جداً ألّن التغيري واالنصاف يتطلب العمل 

عىل أكرث من جانب. 
معنا  جهودهم  يضعوا  أْن  والقانونيني  القانون  من  نريد 
لنتجاوز أهداف التوعية والتثقيف غري املحكوم بصياغات 
باعتبارها جزًءا من  املرأة  لحقوق  قانونية تحمي وترسخ 

حقوق اإلنسان. 

توارثاً  واملعوقات  األزمات  نتوارث  نحن  قلت:  مرة   •
الذايت يف  التوازن  أال يوجد خالص نحو  ومنظامً.  منضبطاً 

عقل املثقف، مثالً؟
ساهم انعدام االستقرار السيايس وتغّول األنظمة السياسية 
باستسالم املجتمع للصيغ التي تعارف عليها فلم يعد يبذل 
جهداً للتغيري الجوهري. حدث ويحدث هذا يف ظل غياب 
العام  الصالح  أجل  من  بينها  فيام  تتنافس  ثقافية  نخب 

وليس املصالح والغايات الشللية الضيقة.

• ما الذي يغري طالب علم االجتامع يف دراسة منهج مل 
يعد ذا أهمية عاّمة وأنت تتعاملني وبتامس معهم بشكل 

يومي؟
الطلبة محكومون مبنظومة تدريسية تفرض عليهم مناهج 
آفة كبرية تحد من  كتابية مكررة. وهذه  محددة وأمناط 
واالبتكار  التجدد  عىل  املمتازة  والقدرة  اإلبداعي  العمل 
مفتوح  عامل  املناهج  عامل  واملختلف.  الجديد  بتقديم 

وواسع ويتطلب حرية يف التحرك والعمل.

• مع اتساع التشظي السيايس وتأثريه عىل الهوية والبنية 
االجتامعية، هل ميكن لنا ترميمها أو إعادة اكتشافها ثانية 

يف هذا الواقع امللتبس؟
العراقية قوية وراسخة ولن يكون بوسع  الوطنية  الهوية 
مثالً  خذ  منها.  ينال  أْن  السيايس”،  “التشظي  أسميته  ما 
عىل ذلك متاهي كل هذه الجامعات السياسية مع الهوية 

الوطنية العراقية والعودة إليها وتوسل مصالحتها.

واجتامعياً  وثقافياً  سياسياً  املضطرب  العامل  هذا  يف   •
وفوىض الحروب والجوع ما جدوى علم االجتامع يف هذا 

املوج الصاخب؟
املؤهلون  املتخصصون  االجتامعيون  يحظى  ال  لألسف 
تؤسس  ميدانية  بدراسات  للقيام  الالزم  املادي  بالدعم 
لنهضة نظرية وفكرية منتظرة. إذا ما بقينا عىل مستوى 
االستكتاب املجرد للمشاركة يف ندوات ومؤمترات وورش 
االجتامعيون  هؤالء  يستهلك  أْن  غري  يحصل  فلن  عمل 
عن  تعرب  لتساؤالت  الطريق  ويفتحوا  امكاناتهم  األكفاء 

االستهانة بإمكاناتهم.
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ساهم انعدام االستقرار 
السياسي وتغّول األنظمة 

باستسالم المجتمع للسلبية 
 من أجل 

ً
ولم يعد يبذل جهدا

التغيير الجوهري 

إّن النقد يف تعريفه اللغوي هو )تفحص اليشء 
والحكم عليه و متييز الجيد من الرديء و يعرف 
املنطوق من متخصص  أو  املكتوب  التعبري  بأنه 
يسمى )الناقد( عن سلبيات وإيجابيات أفعال أو 
إبداعات أو قرارات يتخذها اإلنسان أو مجموعة 
نظر  وجهة  من  املجاالت  مختلف  البرش يف  من 
الناقد( وكذلك يف التعريف املفاهيمي هو )النظر 
يف قيمة اليشء، والتقييم، فالنقد املعريف مثالً هو 
النظر يف إمكانية ورشوط املعرفة وحدودها، وهو 
عموًما عدم قبول القول أو الرأي قبل التمحيص، 
وينقسم إىل نوعني عاّمني: نقد خارجي وهو النظر 
يف أصل الرأي، ونقد داخيل وهو النظر يف الرأي 
ذاته من حيث الرتكيب واملحتَوى(. وما نراه ان 
هناك تعريفات عديدة ترتاوح ما بني نقد النقد 

منها  ولكل  الثقايف  النقد  وكذلك  األديب  والنقد 
أحجيته وتفرعاه وعلمه ومنهجه ومريديه وباثقيه 
وصانعيه.. ولكن الجميع يشرتك مبفهوٍم عام هو 
إن النقد يسهم إسهاماً فاعالً يف التأثري عىل املشهد 
الثقايف مثلام يقّدم ملمحاً عىل األداء الثقايف العام، 
بوصف النقد نّصاً آخر سواء ما كان موازياً له أو 
مجرتحاً منه أو متأثراً به، مبا يعني إن النقد يساهم 
املتلّقي واألخذ به ملعرفة خفايا  يف تأطري ذائقة 
املالمح  تقديم  يف  يساهم  مثلام  النّص،  وخبايا 
الجاملية للمتلّقي الذي ال يكتشف هذه الخفايا 
والجامليات مثلام ال يكتشف سلبيات النّص التي 
تكون غائبًة عليه كونه مثالً أّي املتلّقي ال يفهم 
معاين املصطلحات ومرجعياته،وهو هنا أي النقد 
واحداً من أساسيات النّص األديب إذا ما أريد له 

الدميومة كون النقد يؤثّر بشكٍل فاعٍل وكبريٍ عىل 
عملية التلّقي ذاته، بل يؤثّر بشكٍل أو بآخٍر عىل 
منتج النّص ألنه سيكون أمام تشخيٍص جديٍد ملا 
خاف عنه يف تأويله وقصديته وبنائه ومحموالته، 
ألن املنتج قد ال ينتبه اىل  عوامل استقرار نّصه أو 
نواقصه وإاّل ملا كانت هناك مراجعاٌت عديدٌة ألّي 
نصٍّ منتجٍ يظهر اىل العلن، خاصة إذا ما عرفنا إن 
النّص ال ميكن إنجازه نهائياً وإن النّص ال ينتهي، 
بل يرتكه املنتج ألنه دامئاً هناك ما ميكن إضافته 
اىل النّص أو حتى حذف بعض ما بداخله حني يتّم 

الكشف عنه بعد حني إنه حلقٌة زائدة.
له  السالم فزازي يف مقالة  الدكتور عبد  ويطرح 
عىل موقع إيالف ما يقول انه علينا )أن نعرتف 
خصائص  من  تنبع  األديب  النقد  خصائص  بأن 

املوضوع الذي ينصب عليه العمل األديب. والعمل 
األديب هذا موضوع عقيل بصورة محضة، وهذا 
يعني أنه ال يوجد إال عند التقاء نشاطني فكريني: 
األديب(  والنقد  املتلقي.  ونشاط  الكاتب  نشاط 
النقد أو  وهو ما يعني ان املشكلة ال تقع عىل 
النّص النقدي بل بتلك الطريقة التي ينتج فيها 
هذا النّص والذي أصبح فيه الكثري من التعارضات 
ما بني األكادميي الذي ال يريد اجرتاحات أخرى 
لعملية إيجاد عالئق وعالقاٍت جديدًة مع النّص 
بحكم ما قيل عن فوىض استخدام املصطلحات 
عىل رشوحات  والقفز  النظريات  عىل  والتطاول 
يف  الكبار  النقاد  بها  جاء  التي  النقدية  العملية 
العامل، مبعنى إن هناك اتهاماٍت دامئاً تطلق من 
وهو  اإلكادميي،  غري  النقد  اىل  األكادميي  النقد 
هذا  جاز  إن  الفئتني  بني  كبرياً  رصاعاً  ولّد  ما 
التصنيف.. وقد خلف هذا التعارض أو الندية أن 
أردنا تخفيف املشكلة وحيثياتها اىل إيجاد نوعٍ 
من فرضية املؤامرة عىل النقد، أو إن النقاد غري 
األكادمييني يسيئون اىل النقد ومصطلحاته مثلام 
يعتّد الطرف اآلخر بجمود النقد األكادميي وعدم 
تخلّصه من قول األولني وكأنهم ميسكون بأقواٍل 
املصطلح  إن  أو  منها،  االقرتاب  مقّدسٍة ال ميكن 
صار شيئاً ال يقبل املساس برشحه ورشوحاته، ألنه 
ال يجوز املساس بالطروحات الفردانية لهذا املفكّر 
أو ذاك، وهذا الناقد أو ذلك، وهو ما ولّد نوعاً 
من عدم الراحة بني االثنني، ألن الطرف الثاين غري 
األكادميي يعتقد إن من حّقه ولوج مناطق آهلٍة 
ومأهولٍة بالكثري من الشعب النقدية التي تتيح 
الطرف  هذا  وإن  خاصة  اآلراء،  طرح  حريّة  له 
أكرثه من منتجي النّص األديب وأصبحت لهم خربٌة 
يف طرق الكتابة وإنهم النقاد األوائل لنصوصهم 
ونصوص مجايليهم حيث يتم تبادل املخطوطات 

فيام بينهم مثالً ملعرفة نواقص النّص قبل طرحه 
كإنتاجٍ نهايئ.

وهنا لزم التفريق بني النقد كمحموٍل أديبٍّ وبني 
الثاين  الرغم إن  النقد كمحموٍل فكريٍّ عىل  نقد 
ولد كام نعتقد من رحم األول ألنه البّد من املرور 
باملحمول األديب قبل الولوج اىل املحمول الفكري 
وإن  وأهميتها،  املصطلحات  ماهية  يحدد  الذي 
اىل  أوصل  الذي  هو  الحالتني  بني  التفريق  عدم 
هذه النقطة من الرصاع أو إيجاد مشكلة إقصاء 
اآلخر أو البقاء يف منطقة االنتقاص واالبتعاد عن 
النقد واالنتقاد. وإذا ما اعتربنا إن نقد النقد خطاباً 
الدغمومي   محمد  الدكتور  يعرفه  وكام  أيضا، 
بقوله أن) نقد النقد هو فعل تحقيق، و اختبار، 
و إعادة تنظيم املادة النقدية بعيدا عن أي ادعاء 
مبامرسة النقد األديب، انه يقوم فعال بنقد آخر و 
صلته باألدب غري مبارشة (.. رغم ان من أوائل 
من ذكروا مصطلح نقد النقد هو جابر عصفور 
الذي يقول )إن نقد النقد قول آخر يف النقد يدور 
( وكان يعني  النقدي ذاته  القول  حول مراجعة 
بنيته  و  النقد  )مراجعة مصطلحات  اي عصفور 

التفسريية و أدواته اإلجرائية( .
ولهذا ميكن القول إن االختالف عن النقد األديب 
عن  وليس  ذاتها  النقد  أدوات  يف  يبحث  كونه 
آليات اشتغال النصوص، ولو إنه أيضا يعتمد يف 
والدته عىل النصوص املنتجة أيضا، حتى لو كانت 
أديبٌّ  نصٌّ  النقد هو  إن  سلّمنا  ما  إذا  أدبياً  نقداً 
قد ال يكون مخيالياً وخيالياً خالصاً وهو ما يعني 
إن نقد النقد هو الضابط الحقيقي النفالت النقد 
األديب من أساره العلمية وهو الذي يُعطي املنطقة 
الوسطى لونها وأهميتها ومالمحها والحفاظ عليها 
من فوضوية اإلخوانيات النقدية الظاهرة، حتى ال 
يكون هناك تهديٌد للرثاء املعريف . لكنه من جهة 

بالناقد  منوطًة  املسميات  تلك  كّل  تبقى  أخرى 
نفسه، هل هو ناقٌد أديب أو مرشوع ناقٍد أديبٍّ، 
نقديٍّ جديٍد،  اشتغال  آليات  يبحث عن  أم هو 
نقد  اىل  عليه  املتعارف  النقد  حقل  من  فينتقل 

النقد للتخلّص من تبعية النقد اىل النّص.
إن هذا الرصاع نفسه قاد اىل حصول عشوائية يف 
التي هي باألساس آلياٌت متحرّكٌة  فهم اآلليات 
أدوات  ميتلك  واحٍد  أّي  حّق  ومن  جامدٍة  غري 
املرشوع النقدي الذي مل يصل بها اىل مرشوعية 
الناقد وهو ما معمول به يف الكثري من دول العامل 
سواء يف الصحف أو حتى دور النرش، حيث يوجد 
الصحفي الثقايف وهو ليس بناقٍد وكذلك املرّوج 
الثقايف أو املندوب الثقايف الذي يقوم بالتعريف 
ملمحاً  يقدم  وهو  له،  والرتويج  املنتج  بالنّص 
نقدياً عنه بطريقٍة تنم عن فهم النّص، حتى لو 
كان بطريقة الدعاية التجارية. مبعنى إن وضوح 
للكتابة  املنهجي  املستوى  أو  اإلجرايئ  املنهج 
الحاالت  بني  تقاطع  وجود  تعني  ال  النقدية 
يضع  أين  هو  املهم  ألن  تعّددت،  وإن  النقدية 
الناقد أو كاتب النّص األديب نفسه ألنه ال بّد من 
التفريق من كونه كاتب نصٍّ نقدي أديبٍّ وببني إنه 
ميارس فعل نقد النقد، ليؤرّش عىل إنه ناقٌد مفكٌّر 
يأيت بالجديد املمّيز أو املبدع املخالف أو املناقش 

أو حتى املشاكس.
يف  الشمولية  حصول  يعني  ال  األديب  النقد  إن 
الرؤية الكاملة للعملية النقدية كام هي مطلوبٌة 
ومفروضٌة يف وجودها يف عملية نقد النقد وحتى 
هذه املساحة التي نكتب فيها اآلن ليس مفروضاً 
الجامدة، بل  النقدية املنهجية  الحلول  أن تقدم 
هي محاولٌة ملناقشة األمر، لوضع حدٍّ لهذا الرصاع 
الذي بدأ بالتزايد، وصار هناك انتقاٌص من كاتب 

املقال النقدي األديب.

بين النقد األدبي ونقد النقد

إمكانية المعرفة وحدودهاإمكانية المعرفة وحدودها
وتقفي أثر النص الموازيوتقفي أثر النص الموازي
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علي لفته سعيد
ال يبدو تعريف النقد ثابتاً عىل ما قاله األّولون فقط، فإنه أيضا خاضٌع ملاهّية التطّور 
سواء عىل املستوى العلمي أو القيمي أو الفكري.. ولهذا فإن النقد هو املحاولة القامئة 
دوما عىل تتّبع األثر لتقوميه ووضع قيمه وتعاليمه ليكون يف منجزه الحقيقي أو املكانة 
الحقيقية لهذا األثر الذي ثّبته النّص، باعتباره مخّيلًة كاملًة أو مأخوذاً من واقعٍ بطريقة 
املخّيلة أو إنه واقٌع تامٌّ يعتمد عىل كونه درايًة بحادثٍة ما سواء كانت هذه الحادثة 

تاريخية أم اجتامعية، ولكنه، أي األثر النيّص، هو املحمول األول الذي أوجد النقد.

حاورها: فهد الصكر
يف قراءة ملحطاتها األولية، وجدنا إنّها عاملة مختصة يف علوم اإلجتامع، تعوم يف فضاء 
الدرس والبحث ومناقشة علوم الحياة بجميع متظهراتها البحثية والفلسفية، بواسطة 

أدواتها املعرفية الرصينة، لفهم ممكنات ذلك الفضاء الحيوي. 
عرشات  وألفت  والبحوث  املقاالت  من  الكثري  الحسني  عبد  الهاي  الدكتورة  كتبت 

الكتب التي دللت فيها عىل رؤيتها الخاّصة وبصمتها يف مجال عملها وتخصصها.

الدكتورة الهاي عبد الحسني
وحصلت  الجامعية  دراستها  أكملت 
االجتامع  علم  يف  البكالوريوس  عىل 
يف  بغداد  جامعة   - اآلداب  كلية  من 
العام 1977. وحصلت عىل املاجستري 
الواليات  ـ  لوجان  يوتا  جامعة  من 

املتحدة األمريكية يف العام 1985.
علم  يف  الدكتوراه  عىل  حصلت 
مدينة    - يوتا  جامعة  من  االجتامع 

سولت ليك ستي ـ الواليات املتحدة األمريكية يف العام 1991. 
لها الكثري من األبحاث والدراسات واملؤلفات يف مجال تخصصها.

شاركت يف عضوية لجان مناقشة املاجستري والدكتوراه يف كلية 
االداب جامعة بغداد. وارشفت عىل بحوث التخرج للدراسات 

األولية يف جامعة بغداد وجامعة قاريونس. 



مبجرد أن قضت القوات الحكومية الفرنسية عىل 
كومونة باريس )وقتلت املئات من الكومونيني 
أجرت  الدموي(،  باألسبوع  الحًقا  ُسمي  ما  يف 
االنتفاضة: “خلص  أسباب  تحقيًقا يف  الحكومة 
كان عدم  لها  الرئييس  السبب  أن  إىل  التحقيق 
من  البد  املشكلة  هذه  وأن  بالله!  اإلميان 
بـ  الفور. فتقرر إجراء ما ُسمي  تصحيحها عىل 
“اإلحياء األخالقي”، وكان جزء أسايس من ذلك 
اإلحياء ترحيل أكرث من 4500 كوموين إىل جزيرة 
كاليدونيا الجديدة )جزيرة معزولة يف املحيط(. 
لتحقيق هدفني، كالهام مضحك يف الواقع، األّول 
هو أن يقوم الكومونيون بتمدين شعب الكاناك 
األصيل ـ شبه املتوحش ـ يف الجزيرة، والثاين هو 
أن التعرض لنظام الطبيعة الربية هناك سيعيد 

الكومونيني إىل جانب “الخري”.
هنا،  التناقض  مالحظة  السهل  من  كان  طبًعا 
فرنسا  بأن  االعرتاف  إىل  ضمنًيا  يشري  فالقرار 
نفسها فاسدة، لذلك تتطلب إعادة الكومونيني 
املتوحشني  بني  عزلهم  الخري”،  “جانب  إىل 
إىل  أقرب  أنّهم  يفرتض  الذين  املسيحيني(  )غري 
“يحرضون”  سوف  نفسه،  الوقت  ويف  طبيعة؛ 

الكاناك املتوحشني. 
أن  يف  يأمل  أن  إال  املرء  يسع  ال  الواقع،  ويف 
الكوميونيون  اخترب  فقد  معاكًسا:  التأثري  يكون 

املُستعمرين.  الكاناك  مع  التضامن  املنفيون 
لدى  العمل  يف  ليس  مامثل،  تناقض  وهذا 
العديد من األشخاص غري الراضني عن حضارتنا 
األقل  بني  األصالة  إىل  يسعون  الذين  الفاسدة 
ينعكس  األصالة  عن  مفهومهم  ألن  بل  تطوًرا، 

عىل األقل تطوًرا؟
املتأخر،  اإلدراك  من  املنبعثة  النظر  وجهة  من 
ارتكبوا كل  الكومونيني  بأن  االدعاء  السهل  من 
بالفشل.  عليهم  محكوم  وأنّهم  ممكن،  خطأ 
بينام كانت الكومونة متثل بداية جديدة جذريًا: 
التاريخ، وكانت  وكانت أول حكومة عاملية يف 
املعارصون  العامل  فيها  توىل  التي  األوىل  املرة 
السلطة، وهذا يكفي لتطبيق ما قاله هيجل عن 

الثورة الفرنسية:
ودارت  السامء  يف  الشمس  استقرت  أن  “منذ 
الكواكب حولها، مل يُدرك أبًدا أن وجود اإلنسان 
يبني  الذي  امللهم  الفكر  أي يف  رأسه،  يرتكز يف 
بأن  القائل  باملبدأ  واالعرتاف  الواقع.  عامل  به 
الفكر يجب أن يحكم الواقع الروحي. كان هذا 
مجيًدا. شاركت جميع  عقلًيا  فجًرا  لذلك،  وفًقا 
الكائنات املفكرة يف صنع هذه الحقبة، وأثارت 
يف  الرجال  عقول  النبيلة  الشخصية  العواطف 
ذلك الوقت؛ لتنترش الحامسة الروحية املبتهجة 

يف جميع أنحاء العامل”.

يلفت  الحدثني  بني  التناقض  فإن  ذلك،  ومع 
األنظار عىل الفور. فقد أثارت الثورة الفرنسية 
أنحاء  جميع  يف  الجامهري  لدى  سامية  مشاعر 
من  التأثري  لهذا  الشهري  الوصف  )تذكر  أوروبا 
“املستنريون”  الكتاب  حرض  وقد  كانط(،  قبل 
مثل جورج ساند وجوستاف فلوبري، محاكامت 
اإلنسانية  الحاالت  عىل  لالطالع  الكومونيني، 
الكومونة  نيتشه  رفض  بينام  املتدهورة، 
باعتبارها آخر مترد للعبيد، إلخ. وكان االستثناء 
املرشّف هنا هو فيكتور هيجو الذي قاتل من 

أجل العفو عن الكومونيني املسجونني.
باعتبارها  بالكومونة  أشاد  فقد  ماركس  أما 
عىل  للتغلب  أخريًا”  اكُتشف  الذي  “الشكل 
باعتبارها  أي  الربوليتاريا،  وتحرير  الدولة 
“ديكتاتورية  عليه  تبدو  قد  ملا  األول  الطعم 
القاعدة  أن  من  الرغم  عىل  الربوليتاريا”. 
متكونة  تكن  مل  للكومونة،  الواسعة  الشعبية 
الكثري  أيًضا  هناك  كان  فقد  فقط،  العامل  من 
من الحرفيني وصغار املالك وما إىل ذلك. لكن 
مع ذلك عد الكومونيون لويس أوغست بالنيك 
فرنيس  ثوري  اشرتايك  وهو  الرئيس،  زعيمهم 
اهتاممه  من  أكرث  نفسها  بالثورة  مهتاًم  كان 
لقد  عنها.  سينتج  الذي  املستقبيل  باملجتمع 
مجموعة  بها  تقوم  أن  يجب  الثورة  أن  اعتقد 

صغرية تؤسس دكتاتورية مؤقتة بالقوة، 
االستبداد  من  الفرتة  هذه  وستسمح 
االنتقايل بتنفيذ أساس النظام الجديد، وبعد 
الشعب.  إىل  السلطة  تسليم  سيتم  ذلك 

باختصار، كان بالنيك لينينًيا طليعًيا.
وبدأت شعبية بالنيك إثر اعتقاله التعسفي.

تيري،  أدولف  أدرك   ،1871 مارس   17 ففي 
الفرنسية  الحكومة  رئيس  بأعامل  القائم 
آنذاك، يف ظل الفوىض التي أعقبت الهزمية يف 
بالنيك،  ميثله  الذي  التهديد  أملانيا،  مع  الحرب 
فأمر باعتقاله، وبعد أيام قليلة, اندلعت أعامل 
العصيان التي أسست ألحداث كومونة باريس، 
وانتخب بالنيك رئيًسا لكومونة الثوار، ثم عرض 
الكومونيون إطالق رساح جميع سجنائهم بعد 
قوبل  عرضهم  لكن  بالنيك،  رساح  أطلق  أن 

بالرفض، لتتفجر االحتجاجات.
التنظيم  هي  الكومونة  “مفاجأة”  كانت  لقد 
الذايت املحيل للشعب، ومحاولتها الدميقراطية، 
املحلية،  املجالس  من  أسفل،  من  تنمو  التي 

مبشاركة نشطة من الشعب.
لنا  منوذًجا  الكومونة  تظل  أن  ميكن  هل  لكن 
السائد  الشكل  استنفاد  يتم  عندما  اليوم؟ 
انخراطنا  إعطاء  ميكن  هل  السيايس،  للتمثيل 
الناس  إيقاظ  بواسطة  جديدة  حياة  السيايس 

بشكل مبارش؟ 
نعم، لكن درس التاريخ القايس هو أن النقطة 
الحامس  يتحول  بعد ذلك، عندما  تأيت  الصعبة 
الشعبي إىل منظمة سياسية فاعلة ذات برنامج 

محدد.
الذي  الالمركزي  “الفوضوي”  الطابع  لنتذكر 
“السرتات  حركة  احتجاجات  به  اتسمت 
أن  يدعي  أن  للمرء  ميكن  فرنسا.  يف  الصفراء” 
قوتهم:  مصدر  كان  التحديد،  وجه  عىل  هذا، 
العادية  التجربة  بني  الفجوة  كشفوا  لقد 
واضح  وكيل  من  بدالً  السيايس.  والتمثيل 
وبالتايل  الدولة،  سلطة  مطالب  مع  يتعامل 
عىل  نحصل  الحوار،  يف  كرشيك  نفسه  يعرض 
من  يضع  وما  األشكال،  متعدد  شعبي  ضغط 
هم يف السلطة يف حالة من الذعر، هو أن هذا 
الضغط ال ميكن توطينه يف خصم واضح، ولكنه 
الجمهور.  يظل قامئاً. نسخة مام أسامه نيغري 

يف  نفسه  عن  يعرب  الضغط  هذا  مثل  كان  إذا 
ليست  املطالب  هذه  فإن  ملموسة،  مطالب 
يف  ذلك،  ومع  حًقا..  االحتجاج  حولها  يدور  ما 
مرحلة ما، يجب أن ترتجم املطالب الهستريية 
نفسها إىل برنامج سيايس )وإال فإنها تختفي(. 
أعمق  استياء  تعبري عن  املحتجني هي  مطالب 
الليربايل  الدميقراطي  الرأساميل  النظام  من 
من  إال  املطالب  تلبية  ميكن  ال  حيث  للغاية، 
بعبارة  الربملاين.  السيايس  التمثيل  خالل عملية 
أعمق  طلب  عىل  االحتجاجات  تحتوي  أخرى، 
للتنظيم االقتصادي والسيايس،  ملنطق مختلف 
وهنا نحتاج إىل قائد جديد لتفعيل هذا الطلب 

األعمق.
لقد أوضحت حركة السرتات الصفراء يف فرنسا 
أو  ترجمتها  املستحيل  كان من  تجربة  بوضوح 
املؤسيس،  التمثيل  سياسة  رشوط  إىل  تحويلها 
فيها  دعا  التي  اللحظة  يف  السبب  هو  وهذا 
بصياغة  وطالبهم  الحوار  إىل  ممثليهم  ماكرون 
تبخرت  واضح،  سيايس  برنامج  يف  شكاواهم 
بالضبط  حصل  ما  وهذا  الخاصة.  تجربتهم 
التي  اللحظة  ففي  إسبانيا.  يف  بودميوس  مع 
ودخولوا  الحزبية  السياسة  مامرسة  فيها  قبلوا 
الحكومة، أصبحوا ال ميكن متييزهم تقريًبا عن 
االشرتاكيني، يف عالمة أخرى عىل أن الدميقراطية 

التمثيلية ال تعمل بشكل كامل.
الليربالية  الدميقراطية  أزمة  استمرت  لقد 
كورونا  جائحة  حلّت  حتى  طويلة.  لعقود 
معني  مستوى  وراء  ما  إىل  تنفجر  لتجعلها 
وتفضحها، مام يوضح كيف يتم تقويض املبادئ 
اليوم.  فأكرث  أكرث  فاعلة  لدميقراطية  األساسية 
عليها  تعتمد  التي  الثقة،  عن  التعبري  تم  لقد 
مقولة  بواسطة  أفضل  بشكل  الدميقراطية، 
يف  الناس  كل  “ميكنك خداع  الشهرية:  لينكولن 
بعض األحيان، وبعض الناس يف كل وقت، ولكن 
ال ميكنك خداع كل الناس يف كل وقت”. حسًنا. 
تشاؤما:  أكرث  داللة  القول  هذا  نعطي  دعونا 
تكتشف  واستثنائية  نادرة  لحظات  يف  فقط 
من  فقط  أقلية  هناك  بينام  الحقيقة،  الغالبية 
تدرك تلك الحقيقة دامئًا. والحل بالتأكيد ال يتم 
البحث عنه بطريقة ما باملزيد من الدميقراطية 
الفجوة  تسد  أن  شأنها  من  التي  “الحقيقية” 
السيايس  ومتثيلهم  “الحقيقيني”  األشخاص  بني 
من  بدالً  األقليات.  لجميع  شموالً  أكرث  وتكون 
ذلك، يجب ترك إطار الدميقراطية الليربالية يف 
الخلف، وهو بالضبط أكرث ما يخشاه الليرباليون.

ال يكمن الحل أيًضا يف أن املجتمع املدين املنظم 
مبارش  بشكل  يتوىل  أن  ميكن  ذاتًيا،  واملعبأ 
املبارش  الحكم  ألن  محلها.  ويحل  الدولة  أمور 

للجمهور مجرد وهم، وكقاعدة عامة، يجب أن 
أن  املرء  عىل  يجب  قوي.  دولة  بجهاز  يستمر 
يستجمع الشجاعة وينجز هنا انعكاًسا هيغلًيا: 
التقاط  ميكنه  سيايس  متثيل  هناك  يكن  مل  إذا 
وما  للشعب  الحقيقية  )اإلرادة  إليه  تشري  ما 
يحتاجه الناس ويريدونه حًقا(. وبالنظر للفشل 
هذه  يف  تكمن  الحقيقية  املشكلة  فأن  الدائم، 
النقطة املرجعية تحديًدا، أي نقطة )ما يحتاجه 

الناس ويريدونه حًقا(.
 2017 العام  يف  ترامب  تنصيب  خطاب  تذكّر 
حني قال: “حفل اليوم له معنى خاص للغاية، 
ألننا اليوم ال ننقل السلطة من إدارة إىل أخرى، 
أو من طرف إىل آخر، لكننا ننقل السلطة من 
لكم،  أخرى.  مرة  ونعيدها  العاصمة،  واشنطن 
أيها الناس. حتى اآلن كانت النخب تحكم ولكن 
واآلن، ألن هذه  هنا  من  بدًءا  يتغري،  هذا  كل 
إنها تنتمي  إنها ملكك.   - اللحظة هي لحظتك 
اليوم، وكل شخص  إىل كل شخص مجتمع هنا 
يشاهدنا، يف جميع أنحاء أمريكا. هذا يومكم”. 
يف الواقع ال ينبغي أن نأخذ هذه الكلامت عىل 
عىل  كمؤرش  ولكن  رخيصة،  دمياغوجية  أنها 
الحظ  للشعب.  املبارشة  القوة  فكرة  يف  الخطأ 
االستيالء  الحًقا  حاولوا  األشخاص  هؤالء  أن 
يناير  يف  الكابيتول  مبنى  بغزو  السلطة  عىل 
2021. بالطبع، كان “الشعب” يف هذه الحالة 
تعرضت  التي  البيضاء،  الوسطى  الطبقة  هم 
أزمة  هناك  كانت  لكن  للتهديد.  امتيازاتها 
كانت  والتي  األزمة  تلك  أقصد  أعمق،  متثيل 
الحتجاجات  الفرنسية  الحالة  يف  أيًضا  واضحة 
للحوار  دعوتهم  عندما متت  الصفراء.  السرتات 
مع الحكومة، فشل هذا الحوار متاًما، ومل يكن 

الطرفان يتحدثان ببساطة باللغةنفسها.
الكومونة  إىل  العودة  من  نوع  هنا  الحل  هل 

برؤيتها ومامرستها للدميقراطية املبارشة؟ 
هل يجب أن نعارض حشد الكابيتول “الزائف” 

وحشد السرتات الصفراء “األصيل”؟ 
بعد  “ما  سياسة  مع  اليوم،  نشهده  ما  رمبا 
إلرادة  الكامل  التقليد  نهاية  هو  الحقيقة”، 
يتم  ما  عادة  التي  واألصيلة  الحقيقية  الناس 
التالعب بها وتحريفها، ولكن من أجل التمثيل 
له.  جاهدين  نسعى  أن  يجب  الذي  املناسب 
إن الطريقة للتغلب عىل الشعبوية الرتامبية ال 
تتمثل يف االدعاء بأنّها ال متثل حًقا الشعب، وأنه 
بالتعبري  الحقيقية  الناس  إلرادة  السامح  يجب 
حقيقة  إن  الشعبوية.  هذه  خارج  نفسها  عن 
إمكانية “التالعب” بإرادة الناس بهذه الطريقة 
وبطريقة  الخيايل.  طابعها  إىل  تشري  الدقيقة 
هيجل، يجب أن ينقلب نقد التمثيل إىل نقد ما 

يفرتض أن ميثله التمثيل.

الثقايف  والناقد  الفيلسوف  يَُعد 
سالفوي  السلوفيني  املاركيس 
املفكرين  أبرز  من  جيجيك 
عىل  حصل  أن  بعد  عرصنا.  يف 
اجتامعي  كمنظر  دويل  اعرتاف 
األّول  كتابه  نرش  أعقاب  يف 

يف  السامي”  اإليديولوجية  “موضوع  اإلنجليزية  باللغة 
العام 1989. أطلق عليه البعض لقب “إلفيس النظرية 
الوثائقية  األفالم  من  العديد  موضوع  وهو  الثقافية” 

سالفوي جيجيك
ترجمة: سارة محمدي 

نحتفل يف هذه األيام بالذكرى السنوية الـ 151 لكومونة باريس التي استمرت شهرين و10 أيام بالتامم والكامل )من 18 
آذار/ مارس حتى 28 آيار/ مايو 1871(. بعد الهزمية الشائنة لفرنسا يف الحرب مع أملانيا. ومع وجود حشود الجيش األملاين 
عىل أبواب باريس، توىل سكان املدينة زمام األمور وتنظموا برسعة، خارج إحداثيات سلطة الدولة التي كانت قامئة آنذاك. 

بركات( عن  )صالح  واملتحفي  اللبناين  املستثمر  وتحدث 
ويف  املهرجان،  من  الثاين  اليوم  يف  الفني  التسويق  الية 
اليوم الرابع استعرض الفنان والناقد )عيل النجار( سريته 
)اثر  عن  السادس ملحارضتني  اليوم  بينام خصص  الفنية، 
العراقي املعارص( قدمها )د. نجم  التشكيل  الواسطي يف 
عبد حيدر، د. محمد الكناين(. وقد رافق املهرجان اصدار 
نرشة ورقية يومية تالحق فعالياته وتوثق الحدث وتتابع 
حول  آراءهم  وتستطلع  املشاركني  الفنانني  مع  اللقاءات 
مبشاركة  النسخة  هذه  متيزت  حني  يف  املقامة.  الفعالية 
)11( فنانا من اماكن االغرتاب مختلفة االتجاهات لفنانني 
عراقيني قدموا اىل بغداد بعد غياب طويل لبعضهم. أن 
تحضرياتها  باليات  امتازت  الواسطي  من  النسخة  هذه 
التعبئة  الكيف دون  التي استهدفت  النوعية  والخيارات 
بدأت  حيث  مفاصلها،  بعض  يف  املنتجة  غري  الكمية 
فعاليات املهرجان قبل االفتتاح عىل غري املعهود يف مثل 
املوعد  قبل  املغرتبني  الفنانني  بحضور   ، الفعاليات  هذه 
التشكيلية،  الفنون  دائرة  يف  عمل  ورشة  ليقيموا  بأيام 
انجز فيها كل فنان عملني او ثالثة أعامل متت املشاركة 
فيها وليس استحضار األعامل املشاركة من أماكن االقامة، 
بوصفها منتجات تالمس جوهر التجربة الشخصية وتقرتن 

مبسمى املهرجان )الواسطي( وأثره يف الرسموية العراقية.
الية  هي  مرة  ألول  املعتمدة  اآللية  فأن  هذا  عن  فضال 
الدعوات  بطريقة  وليس  املشاركني  للفنانني  التكليف 
لجنة  قبل  من  وانتقاؤها  األعامل  تحكيم  وتم  املفتوحة 
مختصة يف الحقول األربعة املشاركة يف املعرض التشكييل، 
الطليعية  التجارب  بعدد من  الرسم  أعامل  امتازت  وقد 
العراقي  املتلقي  لدى  النوعي  حضورها  اختبار  تم  التي 
مبختلف مستوياته الذي حرض هذه الفعالية، فقد تقصد 
الفنانون املغرتبون تصدير تجاربهم التي مل تصل للمتلقي 
العراقي داخل الوطن وتقديم خطاب ينم عن خصوصية 
املرجعيات  عن  فضال  املستخدمة،  والتقنيات  االشتغال 
فيام  ذلك  كان  سواء  املريئ،  للخطاب  الساندة   الفكرية 
يخص الرسم أو النحت، يف حني تعمد النحاتون املغرتبون 
عن  املرة  هذه  فعربوا  مختلف  آخر  جنس  اىل  الولوج 
)احمد  تجربة  يف  كام  النحت  وليس  بالرسم  دواخلهم 
البحراين، عيل جبار( ولحق بهم النحات )طه وهيب( ، مام 
منح خطابطهم البرصي تنوعا وانفتاحا عىل جنس آخر قد 
أهمله النحات يف لحظة ما ، ولكنه استطاع أن يثب اىل 
املقدمة عندما اتيحت له فرصة التمظهر ، وتصريت هذه 
األعامل بقياسات كبرية تتسق مع الفضاءات الواسعة التي 

وفرتها قاعات مركز الفنون ببغداد. وتأسيا بهذه التجارب 
التقليدية  األطر  تجاوز  املشاركون  الداخل  فنانو  استطاع 
يف تجاربهم املشاركة من حيث الذهاب اىل التجريب عىل 
أيضا، مام  الخامة والفكرة واملبالغة يف األحجام  مستوى 
الخارج  املتأيت من صخب  انسجاما بني هذا وذاك  حقق 
يقترص  مل  التجريب  أن  بيد  املستمر،  التجريب  ودور 
التجاوز عىل  مفارقة  اذ جاءت  واحد،  عىل جنس برشي 
صعيد )الرجل واملرأة( وقدمت فنانات الوطن تجاربهن 
أيضا دون أدىن متايز نوعي عىل صعيد االنجاز والتحفت 
عن  فضال   ، لهن  زمالء  بجانب  القاعة  جدران  اعاملهن 
الفرصة  لهذه  تحتاج  كانت  التي  التجارب  بعض  ترسيخ 
املقرتنة  اللحظة  ألنها  املشاركني،  الفنانني  جميع  من 
فرصة  يعد  الذي  املامثل  والحضور  املتنوعة  باملشاركة 
الفنانني  اعامل  اختبار  تم  مثلام  أيضا،  لالختبار  متقدمة 
تجارب  فكانت  والفاحصة،  التخصصية  املتلقي  بعني 
عبود،  حسن  جبار،  عيل  النجار،  عيل  سعدون،  )كريم 
حسني الطايئ، احمد نصيف، محمود شرب، احمد البحراين، 
طه وهيب، فاخر محمد، يرسى العبادي، ميساء محمد، 
احمد هاشم( وآخرين تصب بهذا االتجاه، أما االتجاهات 
هذا  ضمن  السابقة  تجاربها  تكريس  فتحاول  األخرى 
املدار الجديد الراصد لكل املتحوالت االسلوبية والتقنية 
واملعالجات الفكرية التي تقصدها كل من هؤالء. ومثلام 
فتميزت  أيضا  النحت  حضور  كان  آفاقه  الرسم  فتح 

تجارب عىل صعيد االشتغال املفارق واملتبنيات االسلوبية 
والفكرية املمثلة يف حرية الطرح ومغايرة األطر التقليدية 
الحر  اللعب  مبدأ  واالنفتاح عىل  الهندسة  بنظم  املقننة 
أزاء الخامة كامدة أولية او املعالجات التعبريية املنتقاة، 
التي  السابقة  األساليب  تكريس  أخرى  تجارب  وحاولت 
نعتت بها تلك التجارب االبداعية، بيد أن الفنانني املشار 
اليهم حاولوا استنطاق الخطاب املجرتح من الداخل دون 
)ال  منطلق  من  املسار  حول  التوقعات  كرس  اىل  اللجوء 
اآلخرون  يستبدل  عندما  القدمية  اثوابنا  لتبديل  رضورة 
ان  ميكن  الفني  االبداع  اىل  الوصول  ان  مبعنى  اثوابهم( 
مبا  مفرداته  وتثوير  نفسه  الخطاب  داخل  من  يكون 
من  انطالقا  املقيد  بالتحديث  يقرتن  حراكا  يكسبها 
قائم فعال، من  ذاتها واالكتفاء مبا هو  التجربة  تراكامت 
دون اللجوء اىل ما هو خارجها . فيام حاول املشاركون يف 
اجناسية الخزف الخروج عن االطار التقليدي عىل مستوى 
الظاهري  الشكل  صعيد  عىل  الفنية  واملعالجة  العرض 
مفردات  تضمني  امكانية  مع  املفارقة  اللون  ومنظومة 
تحتفي بحضورها الرمزي داخل الذاكرة الرشقية والعراقية 
عىل السواء مثل توظيف التقاطعات الهندسية يف قطعة 
السامرايئ(  )ماهر  حروفيات  او  الخزفية  حمزة(  )قاسم 
، اكرم  وقد اكتسبت  مشاركات كل من )شنيار عبدالله 
ناجي ، سعد العاين ، حيدر رؤوف( خصائص متيز كل منها  
االحتفايئ  املهرجان  أو  املشاركة  لصالحها يف هذه  تسجل 

تدفع  مقومات  من  بهام  يحيط  وما  واألسلوب  بالفكرة 
بالعمل الفني املشارك اىل األمام سواء متت املناورة من 
داخل الخطاب أو الوثوب اىل خارجه بقوة الصدمة التي 
يحدثها كرس افق التوقعات أزاء اي تجربة وتفكيك بناها 
املشاركات  اعتمدت  بينام  الخفية.  كوامنها  يف  والغور 
املشاركون  التي متكن منها  الخطية  الخطية عىل االصول 
من خالل ترشيح الحرف واصوله القواعدية، بيد ان هذا 
املشاركات،  تلك  يف  املامثلة  يعني  ال  باالصول  االلتزام 
مهاراته عىل صعيد  اظهار  الخطاطني   من  كل  حاول  اذ 
التكوين الخطي واملزاوجة بني انواع الخطوط يف اللوحة 
أو  الخطية  التكوينات  بعض  ابتكار  عن  فضال  الواحدة، 
تجلت  التي  تلك  النمط،  هذا  يف  السالفة  األطر  محاكاة 
يف لوحات خطية سابقة، بيد أن مالحقة تفصيلية لهذه 
املشاركة ميكن أن تضفي سمة الجامل الذي تشرتك فيه 
مل  التي  االجتهادات  بعض  عن  فضال  املشاركة،  األعامل 
يف  املغايرة  تقصد  وحاولت   الحرفنة  حدود  عند  تقف 
استخدام ادوات الرسم وبعض اسلوبياته يف الخط العريب 
من خالل توظيف أشكال ورموزتصلح لهذا الجنس الفني 
ليتحقق يف النهاية التداخل االجنايس يف اللوحة الخطية 
الشكيل، عىل  االغرتاب  نوعا من  عليها  الواحدة ويضفي 
الرغم من املحافظة عىل القاعدة الخطية للحرف وشكله 
الذي  باملعيار  الخاصة  الترشيجية  وانظمته  الخارجي 

يقاس به. 

مهرجان الواسطي في نسخته الجديدة

خيارات النوع وقصدية المفارقةخيارات النوع وقصدية المفارقة

د. جواد الزيدي
الرابعة عرش، واستمرت  بنسخته  الواسطي  أذار مهرجان  الثامن والعرشين من  ببغداد يف  افتتح 
فعالياته اسبوعا كامال، مبشاركة 155 فنانا وفنانة من داخل الوطن وخارجه بواقع 77 مشاركة يف 
حقل الرسم و36 لكل من النحت والخط العريب و6 مشاركات يف فن الخزف مع ثالث حلقات نقدية 

مرافقة تم تقدميها من قبل اللجنة الثقافية )د.جواد الزيدي، عيل الدليمي( املشكلة لهذا الغرض.
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“يمكنك خداع 
كل الناس في 

بعض األحيان، 
وبعض الناس 
في كل وقت، 
ولكن ال يمكنك 
خداع كل الناس 

في كل وقت”.

                بمناسبة الذكرى 151 لكومونة باريس

        اإلحياء األخالقي.. 
         بين الفكر والواقع الروحي

فردريك نيتشه. رفض فكرة 
الكومونة وعّدها، من وجهة 

نظرة، آخر مترد للعبيد. 

فيكتور هيجو. قاتل من 
أجل العفو عن الكومونيني 
املعتقلني وإطالق رساهم. 

18 April 2022   18 نيسان/ أبريل



في السؤال عن االحتماالت 

كيفية االنتقال الحتميكيفية االنتقال الحتمي
إلى مستقبل قابل للعيش؟إلى مستقبل قابل للعيش؟

عاًما، يك  ثالثني  بورين  فان  مارتن  األمر من  استغرق  لقد 
أصبح  وأنّه  اإللهية،  بالطبيعة  يُعنى  سبينوزا  أن  يدرك 
فالفلسفة  اليهودية.  العقيدة  من  نفسه  ليحرر  فيلسوًفا 
عندما  الفيزياء،  من  عميق  نوع  هي  سبينوزا،  حسب 
ملا  العريضة  الخطوط  تصبح  الطبيعة،  قوانني  يف  تنغمس 
مضمون  هو  هذا  باختصار،  مرئية.  الله  البرش  يعتقده 
األخالق. يف نهاية الكتاب، يقدم سبينوزا تعريفا للسعادة. 
لله، فإن  البعض فهم تعريفه  الصعب عىل  وإذا كان من 
أجيال  دمرته  لقد  متاًما.  مفهوم  غري  للسعادة  تعريفه 
سبينوزا  يفهم  كيف  املتحذلقني.  املحللني  من  متعاقبة 

السعادة إذن؟ 
هذا  عىل  اإلجابة  تحاول  حديًثا  صدرت  كتب  ثالثة  هنا 

السؤال للمرة األلف!
يف العام 1677 طبق الباحث يف مفهوم الحريَّة والسيايس 
الهولندي املُجدد يوهان دي فيت، نظريته املتقدمةـ  آنذاك 
ـ  بشأن مبدأ “الحرية الحقيقية” عىل السياسة، وكان وقتها 
مضطًرا  نفسه  سبينوزا  فوجد  السيايس.  املجلس  يف  عضًوا 
للتنظري عن الشكل السيايس الجديد الذي تصوره يوهان 
النموذج  هذا  عىل  القضاء  تم  ما  لكن رسعان  فيت.  دي 
كورنيليس  وشقيقه  يوهان  ُقتل  عندما  مهده،  يف  املثايل 
عندما  الواقع،  يف  وأُكل  )ُقتل   .  1672 العام  يف  فيت  دي 
كان رئيًسا للوزراء، يف ظاهرة عجيبة تناولتها كتب التاريخ 

تحت عنوان ـ يوم أكل الهولنديون رئيس وزرائهم(.

جوهان دي فيت
النهائية  والتصحيحات  اإلضافات  سبينوزا  أجرى  أن  وبعد 
السابع  القرن  عىل مخطوطة األخالق منتصف سبعينيات 
نرش  منه  وطلب  ريويرتز  يان  نارشه  إىل  ذهب  عرش، 
الكتاب. فصدم األخري من هذا الطلب. ألنّه كان سيفكر يف 
نرش مثل هذا الكتاب قبل عرش سنوات، لكن بعد مقتل 
األخوين دي فيت انقلبت األمور رأًسا عىل عقب، وإذا نرش 
الكتاب اآلن، فقد يتعرض لالضطهاد والسجن، وقد تطلب 

األمر الكثري من الجهد لتوضيح ذلك لسبينوزا. 
عندما قرر سبينوزا أن يصبح فيلسوًفا قبل عرشين عاًما، 
كان املناخ مختلًفا متاًما. وكان جوهان دي فيت قد وصل 
الحرة  التجارة  سارت  قيادته،  ظل  ويف  للتو.  السلطة  إىل 
أنه  بد  ال  الوقت،  ذلك  إىل جنب. يف  جنًبا  الحر  والتفكري 
كان حوايل عام 1653، طرق سبينوزا باب املدرسة الالتينية 
الذي  القديم  اليسوعي  إندن،  دن  فان  لفرانسيسكوس 
تطور إىل مفكر حر هائل. كان فان دن إندن مغرًما جًدا 
نطق  يصعب  أنه  لدرجة  الثوري  الفيلسوف  بديكارت، 
مرتعاً  وقتها  الالتينية  املدرسة  عاٍل. وكانت  اسمه بصوت 

لالبتكارات.
راديكالية.  أكرث  إندن  دن  فان  أصبح  الوقت،  مبرور  لكن 
لقد ربط نفسه بكورنيليس بلوكهوي، وهو شخص جامعي 
إحدى  يف  حرة  دولة  لتأسيس  معه  فسعى  طوباوي. 
املستعمرات الهولندية. وقد متكن بلوكهوي يف العام 1663 
من إنشاء مستعمرة يف والية ديالوير )يف الشامل الرشقي 

للواليات املتحدة حالًيا(، وفًقا للمثل التي وضعها فان دن 
فان  انتقل   ،1671 العام  ويف  السياسية.  كتيباته  يف  إندن 
دن إندن إىل باريس. وهناك تآمر مع النبالء النورمانديني 
عىل ثورة ضد لويس الرابع عرش، بهدف إقامة دولة حرة 
يف منطقة النورماندي. لكن تم إحباط الخطة وأُعدم فان 
سن  يف  وهو  الباستيل  أمام  العاّمة  الساحة  يف  إندن  دي 

الثانية والسبعني.

الفلسفة والفيزياء
سبينوزا  وجد  الذي  الروحي  املناخ  تتخيل  أن  ميكنك 
نفسه فيه عندما التحق كطالب يف مدرسة فان دن إندن 
تعرف  هناك   .1650 العام  من  متأخر  وقت  يف  الالتينية، 
عىل أعامل ديكارت وفلسفته الجديدة. وكانت تستند إىل 
انطالق  كنقطة  الالهوت،  علم  إىل  وليس  الطبيعي  العلم 
لتفكريه. كان هذا يعد كشًفا بالنسبة لسبينوزا املتعطش 
دفعه  الذي  األمر  العلمي.  املنطق  إىل  التفكري  ألسناد 
لتطوير فلسفته الخاصة عىل أساس الفيزياء بشأن الحركية 
والتفاعالت الكيميائية، وناقشها مع الفيزيائيني املعارصين 
البندول،  ساعة  مخرتع  هيغنز،  كريستيان  أمثال  من  له 
والفيزيايئ  بويل،  روبرت  الشهري  اإلنكليزي  والكيميايئ 
السويدي نيلز ستينسن الذي حقق شهرة عاملية يف مجال 

علم الترشيح والجيولوجيا.
التقى سبينوزا وستينسن عندما ذهب األخري لدراسة الطب 
يف جامعة اليدن بعد العام 1660. ويف غرفة التقطيع يف 
الجامعة، وكان ستنسن وزميله ديرك كريكرينج منشغالن 
سبينوزا  بني  ودية  محادثة  تجري  برشي،  رأس  بترشيح 
كريكرينج،  تجاه  ُمثبط  بأنه  سبينوزا  ويشعر  وستينسن، 
ألنه كان كان خطيًبا لكالرا فان دن إندن، االبنة الجميلة 
لفرنسيسكوس فان دن إندن، التي يقال إن سبينوزا كان 

معجًبا بها.
تغري  هولندا  يف  الروحي  املناخ  أن  عىل  االستدالل  ميكن 
جذريًا، بعد مقتل دي فيتت، من الزيارة األخرية التي قام 
بها ستينسن إىل سبينوزا. كان ذلك يف العام 1674، وكان 

ستنسن قد تحول إىل الكاثوليكية، ضمن فورة حامسية من 
األخري  وكان  حذوه،  ليحذو  سبينوزا  وحاول حث  اإلميان، 
باعتباره  لستنسن  عميقة  بصداقة  شعر  فطاملا  متحريًا، 
مفكًرا حًرا، ووجد أنه من غري املحتمل أن يكون صديقه 

متعصًبا دينًيا.
عند  األمر  يتوقف  مل  مفاجئ.  بشكل  صداقتهم  انتهت 
وتم   ،1677 العام  من  فرباير  يف  سبينوزا  تويف  الحد.  هذا 
العام نفسه.  أسقًفا يف أغسطس من  نيلز ستينسن  تعيني 
التفتيش  محاكم  إىل  ذهب  تعيينه،  من  أسبوع  وبعد 
إليه،  سبينوزا  بها  عهد  التي  األخالق  مخطوطة  وسلّم 
حياته،  خالصة  يُعد  الذي  صديقه  عمل  ستنسن  ووصف 
بأنه “عقيدة خاطئة”. وكان يأمل أن تؤدي إدانة الكنيسة 

للكتاب إىل عدم نرشه مطلًقا.

الفضائل الرئيسة
يف الكتاب الثاين، يركز ستيفن نادلر عىل ما يسميه سبينوزا 
اإلخالص،  الصداقة،  الحب،  وهي  الرئيسة،  بالفضائل 
وهي،  الرئيسة،  والرذائل  واملنافسة.  الطموح  اإلحسان، 
فإن  لذا  والشفقة.  التواضع  النفور،  الجنب،  الكراهية، 
من  فقط  واإلخالص  والصداقة  الحب  يعد  ال  سبينوزا 
يافطة  وتحت  واملنافسة.  الطموح  أيًضا  ولكن  الفضائل، 
الرذائل، ال يقترص األمر عىل الكراهية والجنب، بل يتعدى 
ذلك إىل التواضع والشفقة. قد يستغرق األمر منك بعض 
التي  الدوافع  بالفضيلة  قصد  سبينوزا  أن  لتدرك  الوقت 
تزيد من قوتنا، وب الرذيلة الدوافع التي تقلل من قوتنا 
تلك. أنّه يستبدل التناقض بني الخري والرش، بالتناقض بني 

القوة والعجز.
“العقل”،  خالل  من  سبينوزا  يفهم  ستوا،  فالسفة  باتباع 
منظاًم  كاًل  الكون  تجعل  التي  الطبيعة  قوانني  فقط  ليس 
“يحفظ”  الذي  البرشي  الفكر  أيًضا  لكن  جميل،  بشكل 
ويُدعى “باملثل” ألنه يطيع نفس قوانني الطبيعة نفسها، 
وأخريًا الله، ألنه، وفًقا لسبينوزا، تتطابق حقيقته مع الكون 

املنظم.
يف كتابه “سبينوزا اآلخر”، يناقش هريمان دي دين معنى 
إميان سبينوزا بالله. بالنظر إىل ما تقدم أعاله، ميكننا وصف 
اإلميان بالله عىل أنّه إميان بالعقل، طاملا أنّنا ندرك أن هذا 

االعتقاد يرقى إىل مستوى اإلميان بقوانني الطبيعة.
ووفًقا لهريمان دي دين، مثة طريقان إىل السعادة الحقيقية. 
الرغم من أن سبينوزا يشري إىل طريق واحدة فقط،  عىل 
الله.  فيها  يتجىل  التي  الطبيعية  القوانني  دراسة  أال وهي 
لكن وفًقا لدي دين، هناك نوعان. األول هو املسار الضيق 
للفيلسوف الذي ميتلك املوهبة والوقت والفرصة للتعمق 

يف قوانني الطبيعة؛ والثاين هو الطريق الواسع للناس.
يوضح دي دين هذه الطريقة قائاًل: “أعتقد أنه ليس هناك 
الحقيقية.  السعادة  إىل  يؤديان  طريقان  بل  واحد  طريق 
فطاملا  متكافئة.  ليست  الطرق  تلك  أن  إىل  أشري  أن  أود 
مّيز سبينوزا بني الفلسفة واإلميان. يف األطروحة الالهوتية 
اإلله  إىل  الطريق  أنها  عىل  الفلسفة  يعرّف  السياسية، 
الحقيقي )الطبيعة(، اما اإلميان فهو كطاعة للقانون. حتى 
أنه يرشح أن اإلميان بالعامل القديم ابتكره الحكام إلبقاء 

الناس تحت السيطرة.
يشري سبينوزا إىل أن السعادة هي هدف حياتنا. يف الفصل 
هذا  تحقيق  ميكننا  إنه  يقول  األخالق،  كتاب  من  األخري 

الهدف من خالل مامرسة “حب الله الفكري”. 
بالنسبة  بلوغها  ميكن  السعادة  أن  هي  القول،  خالصة 
الطبيعة وينظمون حياتهم  الذين يفهمون معنى  ألولئك 
فكر  “الطبيعة”  مع  عقولهم.  الغرض مبساعدة  لهذا  وفًقا 
يف اإليقاعات الطبيعية العظيمة للحياة واملوت، يف النهار 
النجوم والكواكب.  الفصول، يف مسارات  والليل، يف دورة 
من املؤسف أننا نقاوم اإليقاعات الطبيعية، ألن السعادة 

هي أن نستسلم لها ونلتزم بها. 
السعادة مع  تتفق فلسفة سبينوزا عن  ومن املدهش أن 

تعاليم الو تيس التي تعود إىل آالف السنني.

فيلسوف هولندي وصانع عدسات ومفكر  بنديكتوس دي سبينوزا، 
التنوير.  عرص  مؤسيس  أحد  ويُعد  الذهبي،  العرص  ومفرس  سيايس 

وكان من أصل يهودي سفاردي.

الكتب:
ماكسيم روفر: اكتشاف الحرية ـ أمسرتدام 1677. سبينوزاالند 

ستيفن نادلر: فكر عىل األقل يف املوت - سبينوزا حول كيفية العيش 
وكيفية املوت 

ماغي نيلسون 
ترجمة: سارة محمدي

إجراء  وكيفية  االحتامالت  عن  السؤال  يف 
قابل  مستقبل  إىل  والحتمي  الرضوري  االنتقال 
للعيش، مع االستمرار يف تحقيق القيم العظيمة 

مثل الحرية والحقوق وترصينها.
متزج نيلسون بيانها بانتظام بنامذج وشهادات 
بوعي،  ذلك  تفعل  إنّها  الشخصية.  حياتها  من 
ألنها تعالج أسئلة الخيارات العاجلة والقرسية 
تدمري  وشك  عىل  اإلنسان  فيه  يكون  عامل  يف 
الجامح  األيديولوجي  االستهالك  نتيجة  الذات، 
يف  عنها  والتنقيب  للموارد  املفرط  واالستغالل 

جوف األرض إىل ما ال نهاية.
يلزمها  نيلسون،  ماغي  تقول  كام  أسئلة،  إنّها 
إعامل القلب قبل العقل يف الكثري من األحيان.

الحرية والرعاية
لذلك، منذ البداية، تربط الحرية بالرعاية، األمر 
الذي سُينظر إليه عىل أنه لعنة يف النيوليربالية. 
الحرية ال تحظى بفرصة إال إذا تم التفكري فيها 
بوعي وشجاعة واختبارها مع املستقبل، وليس 
كتجربة أو حاجة آنية من دون أفق، كام لو كان 

الغد كرؤية واآلخرون كواقع غري موجودين.
من  أيًضا،  التفكري  يجب  أخرى،  ناحية  من 
منظور مستقبيل، بالتعليم والصحة والفن كقيم 
عليا ال ميكن إهاملها، وإال فإن االهتامم بالحرية 

املجردة يصبح متناقًضا مع نفسه.
ال يخفى عىل متتبع نيلسون، معرفتها العميقة 
بعامل الفن املعارص، إذ ترُّشح اإلرساف النموذجي 
األمريكية بطريقة رصينة، ولكن  امليول  لبعض 

دامئًا يف مواجهة الرتكيز عىل الرعاية. 
تكون  ما  وغالًبا  لإللهام،  مصدًرا  فوكو  يُعد 
عندما  خصوًصا  لها،  بالنسبة  أيًضا،  أرنت  هانا 
تستشهد بسنوات حياتها الخاصة، مبا فيها من 
القارئ  لجعل  أحيانًا،  الذات  وإنكار  االنحالل 
يف  لكنه  التعليم،  تلقى  جيل  منا  كيف  يفهم 
الواقع مل مُينح سوى القليل من الحياة أو مل مُينح 

أي حياة عىل اإلطالق.

طروحات إيهامية
عىل الهامش، ترى نيلسون أيًضا أّن الجامعات 
يف  نفسها  تنظم  انحراًفا،  األكرث  اليمينية 
ـ  أو  دينية  طبيعة  ذات  ضغط  مجموعات 
التعبري، وتتصدى،  إن جاز  ـ روحية  خزعبالتية 
مواصلة  يريد  من  لكل  تتصدى  أن  تحاول  أو 
الحظ  العقل.  ويعمل  إبداعي  بشكل  البحث 
أفعااًل  الجامعات تستخدم  الغالب أن هذه  يف 
تلك  تكون  ما  وغالًبا  أتباعها،  لجذب  معينة 
كأباحة  الراهن،  العوز  من  مستوحاة  األفعال 
وطروحاتها  ينسجم  مبا  وتكييفه  الجنس 

اإليهامية.
بعض  نيلسون  ترصد  الثاين،  الخربة  مجال  يف 
املحاوالت الشائنة يف مضامني الدعوة اليمينية 
ترامب  دونالد  يد  عىل  أصداؤها  ترددت  التي 
مرة  عظيمة  أمريكا  “لنجعل  حملته  وشعار 
حقيقة  من  جوهره  يف  ينطلق  الذي  أخرى” 
اآلخر  لتجريم  تسعى  التي  البيضاء”  “أمريكا 
توين  نوبلورا  قالته  ملا  وفًقا  لذلك،  كان،  أيًا 
موريسون، يجب أن نُعيد الشعار إىل حقيقته، 

وهي “لنجعل أمريكا بيضاء مرة أخرى”.

الحرية وأزمة املناخ
نيلسون  تركز  أخرية،  تجربة  عىل  للحصول 
اهتاممها عىل التجربة األخرية والحادة للهجامت 

عىل الحريات: التغريات البيئية وخاصة التغريات 
نيلسون نظرة عامة رائعة عىل  املناخية. تقدم 
دراسات املناقشة وتخلص إىل أن إعادة التوجيه 
العميقة ميكن تلخيصها عىل النحو التايل: مل تعد 
املهمة حل مشكلة )ارتفاع درجة حرارة املناخ(، 
ولكن كيف ميكننا “املحافظة عىل هذا املستوى 

من التدهور والتكيف معه”.
املستقبل  أن  ندرك  أن  يجب  املحصلة،  ويف 
لو  كام  متاًما،  للتصنيع  قاباًل  أو  مفتوًحا  ليس 
أن أطفالنا يتحتم عليهم التاميش مع األنقاض 

املتقدمة ألحالمنا التقنية.
»أعتقد أن الحرية مثل التأمل. االعتقاد الخاطئ 
ينبغي أن يكون لديك  أنه ال  التأمل هو  حول 
أفكارك،  مالحظة  فقط  تحاول  أنت  ال،  أفكار. 
ألننا ال نستطيع الهروب من حقيقة أننا نفكر 
عىل اإلطالق. لذا ال، ال ميكننا أن نصبح أحراًرا 

متاًما يف ذواتنا.

التحول العظيم
لقد تحدث كل من الفيلسوف األمرييك رالف 
جوانا  البوذية  البيئة  وعاملة  إميرسون  والدو 
ذلك  العظيم،  التحول  أسموه  ما  عن  مييس 
العالقة  عن  بعيًدا  يحدث  الذي  الكبري  التحول 
عن  بعيًدا  األرض.  مع  واالستغاللية  املرهقة 
الخمسامئة  السنوات  كانت  التي  األشياء 
املاضية مليئة بها: من تجارة الرقيق عرب املحيط 

األطليس إىل استخراج النفط. 
صحيح،  إميرسون  اقتباس  أن  حًقا  أعتقد 
وما  فعله  يجب  ما  فقط  عرفنا  إذا 
الصحيح. االتجاه  يف  لاللتفاف   نحتاجه 
األمر يحدث يف أوروبا اآلن،  بسبب الحرب يف 
أوكرانيا، فإن الفكرة هي: رمبا يجب علينا اآلن 
التحول بشكل جذري إىل أشكال جديدة إلنتاج 
الطاقة ـ النظيفة ـ أعتقد أن تلك اللحظة التي 
تشعر فيها أنك عالق، تلك اللحظة الرهيبة التي 
ال ترى فيها مخرًجا، ميكن أن تكون أيًضا اللحظة 

التي يقرتب فيها التغيري. 
إن آفاق املناخ سيئة للغاية، إىل درجة أنه ميكن 
فهمها إذا كنت تعتقد: نحن جميًعا ملعونون، 
ومن األفضل أال ننجب أطفااًل، أو أنّنا سنذهب 
جميًعا إىل الجحيم يف سلة واحدة. لكني ال أريد 
أتخيل  أن  أريد  ال  للهروب.  طرق  عن  البحث 
املريخ،  إىل  أهاجر  عندما  الحال  سيكون  كيف 
نزال  أنّنا ما  السحابة.  أو أن أحمل وعيي عىل 
هنا يف الواقع، وعلينا إيجاد مخرج انطالًقا من 

هذه الحقيقة.

أمريكية. ُوصفت  كاتبة  )مواليد 1973(  نيلسون  ماغي 
بأنّها كاتبة مخرتقة للنوع وتتحدى التصنيف، وتعمل يف 
السرية الذاتية والنقد الفني والنظرية والنسوية والعنف 
الجنيس والتاريخ الطليعي والنظرية الجاملية والفلسفة  

والشعر. 
حصلت عىل زمالة ماك آرثر لعام 2016 لدراسة األدب 
اإلبداعي وتأثري رأس املال، وزمالة NEA لدراسة الشعر، 
إىل  إضافة  اإلجرايئ.  النقد  لدراسة  غوغنهايم  وزمالة 

حصولها عىل العديد من الجوائز املرموقة.
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altareek althakafi

الفلسفة هي نوع عميق 
من اإليمان

عندما ننغمس في الطبيعة 
ندرك حقيقة الله

آلية طلب المساعدة الدولية من اليونسكو 
لصون التراث الثقافي الوطني غير المادي

  
الطريق الثقايف ـ خاص

تعد آلية املساعدة الدولية )IA( من صميم اتفاقية العام 2003، ألنّها تتيح طريقة فعالة ومستدامة 
لصون الرتاث الثقايف غري املادي. توفر آلية التدقيق الداخيل موارد مخصصة للدول األطراف لتنفيذ 
مجموعة واسعة من املشاريع، مثل الربامج واملرشوعات واألنشطة املخصصة لصون الرتاث الثقايف 
غري املادي والجرد املجتمعي وزيادة الوعي واملعرفة الخاصة بصون الرتاث الثقايف غري املادي يف 
 حاالت الطوارئ وتدريب الخرباء املحليني وتطوير البنية التحتية، عىل سبيل املثال ال الحرص.
اتفاقية  مبوجب  الدولية  املساعدة  طلبات  عدد  انخفض  فقد  اليونسكو،  مصادر  إىل  واستناًدا 

2003 خالل العامني املاضيني بسبب جائحة كورونا. 
ومن أجل تحفيز استخدام هذه اآللية، مع بدء تخفيف القيود، نظم كيان الرتاث الحي التابع 
الدولية،  املساعدة  آلية  الهدف من  لغرض  تعريفية  إعالمية  اليونسكو ثالث جلسات  ملنظمة 

فضالً عن الطرق واآلليات الخاصة بالتقدم إىل الصندوق. 

ثالث دراسات حديثة تتناول فلسفة سبينوزا

ما هي السعادة 
وما هو اإليمان؟

عرض: بژند سليماني

أيّام  أساتذيت  أحد  أخربين  املعروف:  الهولندي  الفلسفي  والناقد  املحلل  بورين،  فان  مارتن  يقول 
الدراسة أن كتاب “أخالقيات سبينوزا” كان أهم وأصعب كتاب كُتب عىل اإلطالق. اشرتيته عىل 
الفور وبدأت القراءة بعناية. تبني أن األخالق الالتينية السميكة مل تتكون من كلامت وجمل عادية، 
أفهم  مل  ببساطة  ألنّني  استسلمت.  بعد عرشين صفحة  ونظريات.  ومسلامت  تعريفات  من  بل 
ما كان يتحدث عنه سبينوزا. باإلضافة إىل ذلك، كان الجزء األّول عن الله، وكنت قد ألغيت للتو 

عضويتي يف الكنيسة اإلصالحية. ملاذا تهتم بالله؟ لقد أدرت ظهري له للتو!”.

الفيلسوف الصيني الو تيس

18 April 2022   18 نيسان/ أبريل



وإذا كان رواد قصيدة التفعيلة قد مّثلوا 
جزءاً من التحديث يف الحركة الشعرية 
من  أتوا  الذين  الشعراء  فإن  املعارصة، 
التحديث  حركة  يف  ساهموا  بعدهم 
عليه  يتمرد  مل  ما  عىل  متمردين  أيضا، 
الشكل  هو  األول:  وباتجاهني  الرواد، 
نظام  عىل  التمرد  يف  واملتمثل  الفني 
التفعيلة، والثاين داليل يتمثل يف التمرد 
عىل محتوى الشعر ومضامينه الفكرية. 
وبهذا يكون التمرد عىل الصيغ املعتادة 

ذا دوامية ال تعرف الخمود.
نحو  االتجاه  نسبة  أن  عىل  خالف  وال 
الثاين  االتجاه  نسبة  إىل  الفني  الشكل 
الداليل هي األكرث كامً واألقوى تأثرياً يف 
الشعرية  الحركة  مسرية  عىل  تركته  ما 
أواخر  ذروتها  بلغت  والتي  املتصاعدة 
القرن  هذا  ومطلع  العرشين  القرن 
األوليني  عقديه  يف  والعرشين  الحادي 
وباسهام شعراء من كل األجيال، وفيهام 
كجنس  ال  النرث  قصيدة  قالب  ترسخ 
شعري قائم بذاته حسب، بل عابر عىل 
يتملكه  ملا  نظرا  األخرى  الشعر  أجناس 
واجناسية  فنية  إمكانيات  من  قالبه 
أنواع  مختلف  عىل  بالعبور  له  تسمح 

الشعر وأشكاله.
الكمي  الصعود  هذا  من  الرغم  وعىل 
قصيدة  حققته  الذي  النوعي  والتأثري 
الشكل  التجاه  انتصار  مبثابة  وهو  النرث 
نرباً  بالصوت  يتعلق  ما  يف  الفني 
وإيقاعاً، فإن التأثري املوضوعي يف التمرد 
ظل  مناحيها  وتجريب  الداللة  عىل 
املراهنة  يف  مترسوا  شعراء  يف  محصوراً 
يتوانوا عن  ومل  الشعري،  املوضوع  عىل 

االستمرار فيه واملداومة عليه. 
يأيت  مجدد  مثة  التجديد  حركة  ويف 
يطوعها  وغريبة  مستحدثة  مبوضوعات 
لقالبه التفعييل يف شكل أسطوري أو يف 
شكل قناع، ومثة مجدد يأيت مبوضوعات 
مّر  عىل  الشعراء  طرحها  مستعادة، 
املفكرين  كتابات  تناولتها  أو  عصورهم 
ويطوعها  هو،  ليطورها  والفالسفة 
التفعيلة  قصيديت  يف  الفني  للشكل 
جديدة  حلة  عليها  مضفياً  والنرث، 

ومستحدثة مبنى ومحتوى. 
هو  املستعادة  باملوضوعات  نعنيه  وما 
فيها  التي  وغنائيتها  القصيدة  وجدانية 
ألنا الشاعر مكانة ال يتنازل عنها وللمرأة 
عليها  تضفي  مركزي،  موضع  عنده 
حميمة  وبأجواء  رومانسية  الطبيعة 
ويساعد  والهيام.  الوجد  من  كثري  فيها 
توظيف الرسد مبمكناته األسلوبية عىل 
البوح  منح الشعر مجاالت جديدة من 
امللذ  والتظلم  امللتاع  التأيس  بشفافية 
والتشهي املتسامي، مام عرفته القصيدة 
وبنظام  تاريخها  طول  عىل  العربية 
واملقفاة  املوزونة  وموتيفاتها  الشطرين 
وغزالً  ورثاًء  مدحاً  املتناولة  وأغراضها 

وفخراً وحامسًة وزهداً.
استطاعوا  التفعيلة  شعراء  أّن  وصحيح 
للقصيدة  املوحدة  القافية  عىل  التمرد 
جربوا  أيضا  أنهم  بيد  العمودية، 
تخالف  جديدة  موضوعات  استحداث 

توظيفه  العمودية  القصيدة  اعتادت  ما 
مرحلة  يف  كانوا  شعراء  هناك  أّن  كام 
باتجاه داليل، ويف  من منجزهم مجربني 
مرحلة أخرى كانت نسبة ما أنجزوه من 
قصائد تسحبهم إىل اتجاه الشكل الفني... 
وقليل من الشعراء التجريبيني متكنوا من 
التوفيق بني متردهم عىل داللية قصيدة 
التفعيلة من جانب، وبني تطويع قصيدة 

النرث دالليا من جانب آخر. 
ومن هؤالء الشاعر حسب الشيخ جعفر 
للتجريب  أمنوذجاً  قصيدته  تعدُّ  الذي 
املركز  الداللة  تحتل  فيه  الذي  الشعري 
حيناً  الفني  الشكل  عىل  املراهنة  يف 
وعىل املألوف الشعري حينا آخر، كنوع 
من التمرد عىل ما كان الرواد قد متردوا 
أفادوا  موضوعات  استحدثوا  حني  عليه 

فيها من الشعر العاملي. 
مرحلته  يف  دواوينه  إىل  يعد  ومن 
والطائر  الله  بنخلة  املتمثلة  األوىل 
السومرية  السيدة  وزيارة  الخشبي 
وعرب الحائط يف املرآة وكذلك كتاباته يف 
)كران  بديواين  املتمثلة  الثانية  املرحلة 
فسيجد  والعكاز(،  و)الفراشة  البور( 
الشاعر  يرافق  مسارا  ظل  التجريب  أن 
مراهنا عليه طوال عقود، ومل يتنازل عن 
هذا الرهان حتى أنجز ما كان يتطلع إىل 
عىل  تفعيلة  قصيدة  كتابة  وهو  انجازه 

منط السونيت.
وإذا كان لكل مجرب أن ميهد ملا يريد 
)املرفأ  قصيدة  فان  فيه،  التجريب 
اختط  به  الذي  التمهيد  هي  املقفر( 
الشعري.  النمط  هذا  كتابة  يف  طريقه 
تدشني  عىل  عوامل  جملة  أعانته  وقد 

هذا النمط، ومنها ما يأيت: 
ـ موهبته وفطنته وسمو ذائقته، وهي 
حتى  الشاعر  يف  تتوفر  أن  ما  خصائص 

يصبح متفردا ومميزا يف عامل الشعر. 
ـ اتقانه اللغة الروسية مكّنه من االطالع 
لبوشيكن  الرويس  الشعري  األرث  عىل 
ويسينني  ومايكوفسيك  ولريمنتوف 
بلوك  والكساندر  واخامتوفا  وتوتجف 
وآخرين، وكذلك اطلع عىل ما ترجم إىل 
الروسية من أمهات القصائد االنجليزية 
الخالدة ويف مقدمتها سونتات شكسبري 
وورزدوروث،  وكولدرج  بليك  وروائع 
الشعراء  بهؤالء  التأثر  نتائج  من  وكان 
الرومانسية  الروح  غدت  أن  جميعا 

غالبة عىل قصائده. 
هي  املقفر(  )املرفأ  قصيدة  وتعد 
الشيخ  حسب  لتجريب  األول  التدشني 
قصيدة  كتابة  يف  السونيت  منط  جعفر 
القصيدة  هذه  نرُشت  وقد  التفعيلة. 
الصادر  األول  بعددها  اآلداب  يف مجلة 
ليست  ميزتها  ولعل   1962 عام  مطلع 
يف تنوع أوزانها وقوافيها وقرص أسطرها 
حسب ـ وهي سامت صوتية وأسلوبية 
قصائده  يف  توظيفها  الشاعر  سيواصل 
تكرار  فيها من  ما  أيضا  ـ وإمنا  الالحقة 
إيقاعاً،  األسطر  بعض  منح  أسلويب 
عىل  عضوية  وحدة  إضفاء  يف  وساهم 

القصيدة برمتها. 
واملعروف أن املناداة صيغة إنشائية ترد 

يف مختلف أجناس الشعر لكن ورودها 
إيقاعية  سمة  له  التفعيلة  قصيدة  يف 
خاصة ناجمة من تكرارية النداء وتنوع 
املقفر  املرفأ  قصيدة  ويف  عليه.  املنادى 
كام  املطر(  يف  مرفأ  )يا  املناداة  تتكرر 
ما  قلبي  يا  )وأنت  عليه  املنادى  يتغري 
زرت يوما كوكبا مهجور/ يا سفنا مثقلة 

بالعاج/ يا سفنا ترحل(
هذه  استعامل  يف  الشاعر  استمر  ولقد 
ومنها  الالحقة،  قصائده  يف  الصيغة 
الله  نخلة  ديوان  من   ) الكوز  قصيدة) 
الطبيعة  مناداة  الشاعر  يكرر  وفيها 
يا  ملح/  يا  مطر/  )يا  بعنارصها  ممثلة 

غفوة/ يا قطرة/ يا كوز/ يا خبز( 
)الصخر  قصيدة  يف  نجده  ذلك  ومثل 
اسام  أما  املنادى  ويكون  والندى( 
مفردا أو جمعا أو مضافا )يا حرسة يف 
الريح/ يا عصفورة من نار/ يا راكبا عنق 
الرياح/ يا طائر النهار/ يا صيحة البحر 
أيها  يا   / أخت  يا  الرمال/  عواصف  ويا 
العاشقة(  قصائد)الغيمة  وكذلك  النهر( 
للحب  و)وقت  البستان(  وردة  و)يا 
عىل  افتتحها  التي  للتسول(  ووقت 
ويأيت  )شتاء(  مبفردة  الهايكو  طريقة 
بعدها تكرار املناداة بـ )يا دثارا كان من 

برد يغطيني(. 
املقفر(  املرفأ  قصيدة)  ميزات  ومن 
الزمن  هي  بوصفها  بالطبيعة  اعتناؤها 
يقف  عندها  التي  املحطة  هو  واملرفأ 
أوزار  الزمن وقد وضع  الشاعر مخاطباً 
رحلته مستعطفا إياه أن يفتح له أبوابه 
ال  مستقبل  إىل  تطلعاً  والنامء  بالحياة 

حدود له : 
يا مرفأ يف املطر

افتح لنا، أبوابك املغلقة 
افتح لنا يف املطر

دربا إىل جزر بال عنوان 
أسوارها نسيان
جزر لها أشجان

يرسو لديها القمر
ما مر فيها البرش

وقد  السنونو  يأيت  الثاين  املقطع  ويف 
ذات  الغناء  بالطبيعة  صورته  اقرتنت 
باملطر  واملنداة  بالشذا  املعطرة  األجواء 
طويلة  رحلة  من  متعب  الطائر  لكن 

وبعيدة دار فيها حول األرض :
عاد السنونو متعبا ..متعبا
طوف يف ارض بال حدود 

الناس فيها يأكلون الورود
ويرشبون املطر
ويرتدون الشجر

املقفر(  )املرفأ  قصيدة  كانت  وإذا 
بالطبيعة  االحتفاء  بكرثة  اتسمت  قد 
واملساءلة،  بالتشخيص  شعريا  ومركزتها 
اتسمت  كذلك  شكسبري  سونيات  فإن 
بحضور الطبيعة حضورا واضحا، متخذة 
عدد  ناحية  من  موحدة  شكلية  صيغة 
تأثري  لكن  املنتظمة  والقوايف  املقاطع 
قصيدة  عىل  واضحا  يبدو  السونيت 
تُراع تلك الصيغة  )ملرفأ املقفر( وإن مل 
الشكلية لكنها متأثرة بها، والدليل عىل 

ذلك أمران:
الشاعر  حاول  التي  سطورها  قرص   )1
تكرار تفعيلة واحدة أو اثنتني ويف األكرث 

ثالث تفعيالت.
يف  يتكرر  الذي  األسطر،  تدوير   )2
السطر  يدور  فمثال  القصيدة  مقاطع 
الثالث إىل ما بعده يف املقطع الرابع من 
قصيدة) املرفأ املقفر( مع أن كل سطر 
دالليا  ناقص  ولكنه  وزنيا  مكتمل  منها 

ويستمر التدوير إىل نهاية املقطع:  
يا سفنا مثقلة بالعاج 

يا سفنا ترحل
مري عىل مرفأ 
قنديله مطفأ 

هناك قلبي مهمل.. مهمل
ملقًى عىل الرمال، وريش النسور

وذابالت الزهور 
يحلم يف ارض بال حدود

املقطع  أسطر  من  سطر  كل  ويتألف 
الخامس من جمل تضعف معها درامية 
القصيدة ثم يأيت املقطع السادس وعىل 
شاكلة الختام الشكسبريي قصريا صغريا، 
يختزل لفظيا ما هو متسع داللياً، منهياً 
متوقعة  غري  بخامتة  الرسدي  الحبك 
ومفتوحة.. غري أن توحيد القافية احتاج 
إىل إضافة سطر ثالث إلمتام الداللة التي 

مل تستطع القافية إمتامها:
يا سفنا ترحل

هناك قلبي مهمل.. مهمل 
ينتظر املد الذي ال يعود 

بني  ما  الشعري  االحتدام  هذا  وسيظل 
مبثابة  الداليل  والتامم  الشكل  موسيقية 
من  الشاعر  يتمكن  لن  الذي  التحدي 
التوظيف  بتجريب  سوى  عليه  التغلب 
سونيتات  به  عرفت  الذي  الرسدي 

شكسبري.

هي  املقفر(  املرفأ  قصيدة)  كانت  وإذا 
حسب  وضع  بها  التي  األوىل  الخطوة 
الطريق  أول  عىل  قدمه  جعفر  الشيخ 
منطاً  السونيت  من  االفادة  باتجاه 
شعرياً، فإن القصائد التي كُتبت بعدها 
كانت هي األخرى خطوات عىل الطريق 
نفسه، بها استطاع الشاعر بلوغ محطته 
البور( وفيه  األخرية وهي ديوان )كران 
اتخذ من السونيت نوعاً شعرياً ينضوي 
ضابطاً  التفعيلة،  قصيدة  جنس  يف 
الشعري  قالبه  وقانونية  الصويت  النظام 
من  متمكناً  تفاصيله  وفق  عىل  وسائراً 
يف  موضوعياً  ومتحرراً  شكلياً  مجاراته 

التعبري والتصوير واالبتكار. 
فكانت لكل قصيدة سونيتية موضوعها 
وعالقاتها  الذات  صميم  من  املستل 
طابعها  للقصائد  أعطى  مام  بواقعها 
خصوصية  الشاعر  ومنح  التجديدي 
املضاهاة  يف  رغبة  أو  بطرا  ال  النظم 
أغراض  يف  بأن  شعوراً  وإمنا  والتباري 
البناء  يستحق  ما  الكالسيكية  القصيدة 
عليه  التمرد  وليس  وتطويره  عليه 
الشاعر  مسرية  كانت  وهكذا  ورفضه. 
حسب الشيخ جعفر متبلورة من صخر 

ومستقرة عند مرايفء الندى. 

حسب الشيخ جعفر 

مسيرة الصخر والندىمسيرة الصخر والندى

N
o

. 1
0

06�شعر�شعر1
altareek althakafi

عدد  باستخدام  االفرتاضات  هذه  برشح  سأقوم 
براون  دان  كتاب  أصبح  املختلفة.  األمثلة  من 
كود دافنيش ذائع الصيت بني القراء. ومع ذلك، 
براون  دان  الفوريني  املرتجمني  بعض  اتهم  فقد 
بالتالعب أو إساءة تفسري الحقائق التاريخية. لن 
يكون هذا االعرتاض صحيًحا إال إذا كانت رواية 
البيانات  باحرتام  املؤلف  يلتزم  حيث  تاريخية، 
التاريخية. ومع ذلك، حتى ذلك الحني، فإن بعض 
تُقاس   - فادًحا  عيًبا  ليست  العيوب  أو  األخطاء 
جودة العمل الروايئ يف املقام األول بواسطة قدرته 
عىل التأثري عىل قرائه من الناحية الجاملية. كتب 
البديل،  بالتاريخ  يتالعب  مثريًا  كتابًا  براون  دان 
نظريات  ويشعل  فرعية  تحريية  حبكة  وله 
املؤامرة. لخلق هالة من “األصالة”، تتظاهر بأنها 
مخلصة للحقائق التاريخية. يُظهر بارث إيرمان، 
الحقيقة والخيال يف كود دافنيش،  مؤلف كتاب 
سوء فهم خطري لهذا املفهوم. يثني إيرمان عىل 
يف  ذلك،  ومع  األدبية؛  لصفاتها  دافنيش  شفرة 
القارئ من  الوقت نفسه، يتهم املؤلف بتضليل 
باملواد  مفصلة  معرفة  لديه  بأن  التظاهر  خالل 
املؤرخ  نهج  للكتاب هو  إيرمان  نهج  التاريخية. 
وكل  تاريخي  خطأ  بكل  بدقة  يستشهد  فهو   -
للقارئ  يسمح  مام  التاريخية،  للحقيقة  تشويه 

بالتعرف عىل االكتشافات التاريخية الحقيقية. 

النزول من الصليب
ومع ذلك، فإن هدف األدب ال يكمن يف تقديم 
جوهر  إن  التاريخية.  لألحداث  صادق  رسد 
الخيال هو مرسحية تخيلية محررة ال تضع قيوًدا 
معرفية عىل املؤلف. قد نتبنى نهًجا مشابًها مع 
األخرية  “التجربة  كازانتزاكيس  نيكوس  رواية 
للمسيح”، إذ كان الفيلم املقتبس من قبل مارتن 
تسبب  الذي  هو   1988 العام  يف  سكورسيزي 
كانت  الشعبي.  االستياء  من  عالية  موجة  يف 
الفيلم  ووصف  االحتجاجات  من  موجة  هناك 
الكاثوليكية.  الكنيسة  به  ونددت  تجديف  بأنه 
بالقنابل  وكانت هناك حتى هجامت  فرنسا،  يف 
الذي  الفيلم  عرضت  التي  السينام  دور  عىل 
يصور يسوع املسيح من منظور إنساين - كرجل 
كانت  ذلك،  ومع  رسالته.  ويف  نفسه  يف  يشكك 
من  األخري  الجزء  هي  الحقيقية  الخالف  نقطة 
بتعليامت من مالك،  نزل يسوع،  الفيلم، حيث 
من الصليب وواصل حياته ليعيش كرجل عادي، 
ويؤسس عائلة ويريب األطفال.. إلخ، ومع ذلك، 
يف نهاية حياته، اكتشف أنه بالنزول من الصليب، 
البرشي  الجنس  يُحرم  وبالتايل  مهمته،  يف  فشل 
من الخالص. إنه يصيل إىل األب األقدس أن يغفر 
له ويساعده. يستجيب الله لصالته ويضعه مرة 
ومن  مصريه.  يقبل  حيث  الصليب  عىل  أخرى 
املفارقات أن الفيلم يجسد عكس ما تم انتقاده 
الوسائل  بواسطة  التجديف.  وهو   - أجله  من 
يسمح  مبا  املضاد،  الرسد  واستخدام  الجاملية 

للمشاهد بالتفكري.
يف  والنجاة.  والذبيحة  الصلب  معنى  تأخر  لقد 
)يف  الحدايث  بعد  ما  األدب  أعامل  من  العديد 

الغالب(، والتي قد نسميها الخيال التاريخي )مبا 
يتامىش مع مصطلحات ليندا هوتشيون(، يصبح 
عدم وضوح الفروق بني التاريخ والخيال عنرصًا 

رئيسًيا يف شعريتهم. 
باألصالة  وهاًم  تخلق  ناحية،  من  األعامل،  هذه 
من  بينام  الفعيل،  العامل  إىل  املبارشة  واإلشارة 
تقدمها  أو  اإلشارة  هذه  تقوض  أخرى،  ناحية 
عىل أنها لعبة مجانية لخيال املؤلف )عىل سبيل 
واملراجع  الساخرة  املحاكاة  طريق  عن  املثال 
املتداخلة والتعليق ما وراء القص، وما إىل ذلك(. 
بني  الحافة  عىل  التأرجح  هذا  يؤدي  ما  عادًة 
ذاتية،  انعكاسية  أهداف  إىل  والخيال  التأريخ 
تُظهر  فإنها  بإسهاب،  هوتشيون  ترشح  وكام 
توجهه  أن  بناء ميكن  أنه  التاريخي عىل  الخيال 
“مقربة  يف  املثال  سبيل  عىل  رًسا.  اإليديولوجيا 
حل  ميكن  باإلشارة  يتعلق  فيام  أي  براغ”. 
الخيالية.  العوامل  نظرية  مبساعدة  الصعوبات 
القص  وراء  ما  فإن  التاريخي،  الخيال  مثل  متاًما 
عامل  الخيال،  من  نوع  ككل   هو،  التاريخي 
الذي  الحر  الخيال  بواسطة  إنشاؤه  تم  محتمل 
االختالفات  مالحظة  وميكن  بالتاريخ.  يتالعب 
بني ما وراء القص التاريخي والتاريخ باستخدام 
جميع الفروق األربعة التي استخدمها دوليسيل 
)البنية والوظيفة والوكالء وعدم االكتامل( التي 
والعوامل  التاريخية  العوامل  بني  بواسطتها  يتمييز 

الخيالية. 

األسئلة الحاسمة
النصية،  االسرتاتيجيات  من  مجموعة  باستخدام 
يخلق املؤلف وهم الخطاب التاريخي - العنوان 
 - والرسد  ذاتية”،  “سرية  يقرأ  للكتاب  الفرعي 
يُدعى  الفن  يف  إنجليزي  قصة خبري  يربط  الذي 
التي  املعرفية  الحدود  أنواع  يعرض  ماربوت 
الروايات  يف  عليه  العثور  إىل  مييل  نواجهها. 
األولية  املصادر  مع  الراوي  يعمل  التاريخية. 
الفرضيات  ويشكل  الثانوية  املصادر  ويقتبس 
ويومياته.  ماربوت  مراسالت  من  واالقتباسات 
مع  ماربوت  اجتامعات  حول  مالحظات  هناك 
بليك  شخصيات مشهورة يف عرصه، مثل ويليام 
هي  الوحيدة  املشكلة  وآخرين.  ترينر  وويليام 
أن ماربوت نفسه شخصية خيالية متاًما. أربكت 
الكتاب  بنرش  هيلدسهامير  بدأها  التي  اللعبة 
الذين افرتضوا أن ماربوت  النقاد،  مجموعة من 
السهل  من  كان  تاريخية حقيقية.  كان شخصية 
السابق  هيلدسهامير  كتاب  ألن  ذلك،  تصديق 
كان سرية ملوتسارت. باستخدام تجربته األدبية، 
تناول هيلدسهامير األسئلة املتعلقة بالعالقة بني 

التاريخ والخيال.
تسمح  التي  للنص  الخاصة  السامت  هي  ما 
واقعية  أم  خيالية  قصة  كان  إذا  ما  بتقرير  لنا 
يف  بالضبط  املراجع  تختلف  كيف  )تاريخية(؟ 
توقعات  هي  ما  والخيالية؟  التاريخية  الروايات 
القيمة  أن  أعتقد  عليهم؟  يؤثر  الذي  القّراء وما 
القارئ  توجيه  عىل  قدرتها  يف  تكمن  الجاملية 

مبارشة نحو هذه األسئلة الحاسمة. 

ديفيد هريمان
ترجمة سارة محمدي

بالنسبة ملنظري الخيال، فإن تحديد الوضع األنطولوجي للنص هو قضية أساسية. إن تحديد 
ما إذا كان النص رواية خيالية أم تاريخية له عواقب مهمة عىل االسرتاتيجيات التفسريية 
للقراء. كام أنه ميثل الفرق بني االتصال األديب الناجح واالتصال غري الناجح. قد يؤدي الفشل 

يف فهم الفرق بني التأريخ والخيال إىل تفسريات مربكة أو مضللة.

السرد التاريخي 

التفسيرات االستراتيجيةالتفسيرات االستراتيجية
لخيالية النص وتأويلهلخيالية النص وتأويله

نيكوس كازانتزايك            جوزيف أوربان                دان براون                       بارت إيرمان

الجزء الثاين

د. نادية هنادي

متردها  جام  صبَّت  قد  املعارصة  الشعرية  الحركة  كانت  إذا 
من  متخذة  التقليدية،  للقصيدة  العمودي  النظام  عىل 
فإن  وحدها،  بالتفعيالت  يتحقق  هدفاً  الداخلية  املوسيقى 
مبارشاً  استهدافاً  مستهدفة  تكن  مل  كموضوعات  القصيدة 
بل  فيها،  جديد  هو  ما  وابتكار  ثيامتها  عىل  التمرد  بقصد 
من  فيه  ليس  تجريباً،  فيه  يُجرب  الشعري  املوضوع  ظل 
وظفها  وتصورات  رؤى  بجلب  يتعلق  ما  سوى  املغامرة 
الغربيون وأجادوا فيها كاالسطرة والقناع والتناص  الشعراء 
الشعبية  املوروثات األسطورية والفلكلورية والخرافات  مع 
التعبري  يف  منها  واإلفادة  التاريخية  والشخصيات  واملالحم 

ترميزا وتغريبا وفنتزة.
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• كامل الرياحي، كيف ميكن تقدميك، الروايئ أم 
الناقد؟

الحقيقة مل أسع يوما إىل ضبط نفيس يف تعريف 
أو فنان أشمل ال  بأن عبارة كاتب  ألنني مؤمن 
ألنني مؤمن مبا سمي قدميا بالكاتب املوسوعي 
فتحي  آجم  والصديق  الشاعر  يسميه  مبا  إمنا 
يف  صعوبة  ستجد  لذلك  األوركسرتايل  بالكائن 
مني  الكثري  أسقطت  حاولت  كلام  ألنك  اختزايل 
حتى مل أعد أنا فقد عشت ثاليث األبعاد: اإلعالمي 
الثقايف يف الصحافة املكتوبة واملسموعة واملرئية 
لربع قرن وتزامن ظهوري يف مشهد النرش مبدعا 
والتمثيل  الرسم  عن  مامرسة  تخليت  وناقدا. 
يف  مارستها  والتي  اآلن  إىل  املرسح  كتابة  ورمبا 
تالحقني  األخرى  الثالث  الهويات  لكن  الجامعة 
إىل اليوم وأمارسها كل يوم فأنا يف األسبوع نفسه 
أكتب مقالتي الصحافية وقراءيت النقدية وأواصل 
التقدم يف روايايت أو أي عمل رسدي. أنا كل هذا 
والدايريست  والروايئ  الثقايف  واإلعالمي  :الناقد 

)كاتب اليوميات( ومدّرب الكتابة اإلبداعية...

•  هل بالرضورة أن تكون ناقدا يك تكتب الرواية؟
مبارشا  ناقدا  تكون  أن  يجب  ال  اإلطالق،  عىل 
للكتابة النقدية لتكتسب الرواية، لكن عليك أن 
تكون ناقدا خفيا أي أن تقرأ بعقل نقدي أعاملك 
بعض  واملختلف.  الجديد  لتقدم  غريك  وأعامل 
النقدي باملامرسة  الروائيني يعلنون عن وجههم 
غابريل  وحتى  فارغاسيوسا  وماريو  فلوبري  مثل 
غارسيا ماركيز وكولن ولسن وهناك يبقى يخفيه 
بعيدا ليك ال يشوش رمبا عىل صورته كمبدع  فال 
ميكن أن نتخيل فوكرن مثال بعد قراءة مواقفه من 
الرواية أنه ليس ناقدا وال ميكن أن نتخّيل أيضا 
قّوض  وقد  ناقدا  ليس  دي سريفنتس  ميغيل  أن 
عليها  وأجهض  الفروسية  ورواية  األدب  عامل 
بروايته دونكيخيته. إذا يف كل روايئ حقيقي ناقد 
قد يظهر للعلن وقد يظهر عرب نصوصه الروائية 
نفسه  الرواية  فن  من  ومواقفه  ترصيحاته  أو 

وتاريخه وتطوره ورهاناته.

• لك حوايل 13 عمال بني الرواية والسرية الذاتية 
لحظات  أم  بالكتابة  هوس  هذا  فهل  والنقد، 
أجناس  هي  أم  اإلبداعية  الطاقات  الستحضار 

تتناسل من بعضها البعض؟
كاتب  فأنا  هوية  هو  إمنا  هوس  األمر  يف  ليس 
الصحافة  يف  كاتب  غري  آخر  تعريف  يل  وليس 
أو عرب الكتب وحتى برامجي التلفزيونية. كنت 
أشعر أين أكتب الحلقات كتابة مع ضيويف ولست 
بداية  لها  لحلقة  ومقدم  معد  بل  منشط  مجرد 
ولها نهاية ولها تيمة تداورها وحبكة تشدها. قد 
يبدو عدد مؤلفايت كبريا وأنا بعد يف األربعينيات 
ومل أغادرها بعد لكني أراه رقام عاديا إذا تذكرت 
أمارس  مل  وأنني   1999 سنة  النرش  بدأت  أنني 
أن  ولك  الكتابة  هامش  عىل  إال  أخرى  أنشطة 
جاهزة  مخطوطات  سبعة  من  أكرث  يل  أن  تعلم 

بني اإلبداع والنقد ومل أقدمها للنرش. 

•  بداياتك كانت مع “رسق وجهي” و “نوارس 
تطور  مع  أسلوبك  يف  تغري  الذي  ما  الذاكرة”، 

التجربة وتخّمر األفكار؟
ليك  رضورية  كانت  البدايات،  هي  البدايات 
كتب  أربعة  أو  ثالثة  نرشت  الكتابة،  يف  أتورط 

وأنا طالب بني األستاذية واملرحلة الثالثة. يتطور 
املرء عرب التجربة الحياتية وتجربة املعرفة وتتغري 
أنها كانت  للعامل ولإلنسان ولذاته. مؤكد  رؤيته 
خاصة  بأسئلة   معنيا  كنت  رومانسية  تجربة 
أساليب  واتخذت  تعّمقه  التجربة  هذه  ولكن 
الالحقة  األعامل  مع  وفنية  تجريبية  أكرث  أخرى 
الرومانسية مبعناها  املنبع  لكنها متتح من نفس 
التي  الرومانسية  تلك  العاطفي.  وليس  الثوري 

تطمح إىل التغيري دامئا.

الذاتية، هل  السرية  بكتابة  مغرم  أنك  • الحظنا 
حدثت  فعلية  لحظات  عن  فعال  الحديث  ميكن 
كام هي، دون مقّص خفّي، وذاتية لكاتب عريب 

له خصوصياته وعاداته وتقاليده؟
من  وإبداعا  نقدا  الذات  عن  بالكتابة  مهتم  أنا 
الكّتاب  خاصة.  ويوميات  ومذكرات  ذاتية  سرية 
واحدة  ليست  وجرؤتهم  واحدا  فصيال  ليسوا 
لذلك ال ميكن أن نضعهم جميعا يف خانة واحدة، 
يكن  ومل  حسني  كطه  شكري  محمد  يكن  فلم 
الجنايب كميخائيل نعيمة وكلهم من فضاء ثقافة 
خاصة  تجربة  أقدم  أن  أحاول  شخصيا  واحدة. 
يب ظهر منها كتاب “واحد صفر للقتيل”، وأركّز 
عربيا.  النادر  اليوميات  فن  عىل  خاصة  إبداعيا 
أعامل  لتقديم  تكفي  ال  وحدها  الجرأة  لكن 
أن  يجب  بل  ومختلفة  ناجحة  أوتوبيوغرافية 
تقدم تلك األعامل، من وجهة نظري، تجربة فنية 
تعد  مل  والكذب  الصدق  فمسألة  أيضا.  مختلفة 
املتلقي  يعني  ما  بقدر  الذات  أدب  يف  هاجسا 

النص يف تشكله وعمقه وأسئلته وأسلوبه.

•  خرجت من املحلّية الضّيقة إىل االنتشار العريب، 
املسافات  هذه  اختصار  ميكن  هل  فالعاملية، 

وتركها يف ذاكرة القّراء؟
ال متّثل العاملية عندي هاجسا، وصلت إىل مرحلة 
يف  وطموحي  لنفيس  وفيا  أكون  أن  فيها  أريد 
مصريها   أما  شخصيا  تشبعني  أشياء  أكتب  أن 
ألن  هذا  أقول  للقدر،  فمرهون  التلقي  يف 
إىل  موكوال  وأصبح  تغري  العامل  اإلبداع يف  مشهد 
ما  لذلك  ووكاالت،  وسوق  اقتصادية  مؤسسات 
يعنيني هو أن أستمر يف الكتابة وطرق أسئلتي 
متعددة  أدبية  وأجناس  متعددة  محامل  عرب 
مساري  أما  عربها.  التعبري  عىل  القدرة  تعطيني 
وما قدمته فموكول للنقاد ولإلعالميني املختصني 

يف شؤون الكتاب.

•  أسست برنامجا ثقافيا يف تونس عنوانه “بيت 
الرائدة،  التجربة  هذه  كانت  كيف  الخيال”، 

وكيف انتهت؟
من  التلفزيوين  الخيال”  “بيت  برنامج  تناسل 
مخترب للكتابة بنفس االسم كنت أديره يف تونس 
بعد  املخترب  واستمر  للكتابة  دولية  ورشة  وهو 
الصحافة  اعتربت  التلفزيونية.  النسخة  توقف 
الربامج  أهم  من  الربنامج  ذلك  أن  العربية 
التلفزيونية العربية التي قّدمت الكتاب وعنيت 
به وتحصلت يف تونس عىل جائزة أفضل برنامج 
حرية  وجائزة  التونسية  التلفزيونيات  يف  ثقايف 
اإلعالم “أكادمييا”، وكرّم يف امللتقى الدويل لإلعالم 
بالفجرية وألّول مرة الصحف العربية تكتب عن 
برنامج تلفزيوين ثقايف تونيس وتشيد به وتحصل 
الربنامج عىل نسبة مشاهدة غري مسبوقة وتفوق 

بسبب  الربنامج   توقف  شو.  التوك  برامج  عىل 
واملعّد  املقّدم  واستقاللية  التعبري  بحرية  متسيك 
وعدم رضوخي لخطوط التحرير التلفزيوين التي 
إثر  البالد  يف  السياسية  التغريات  بحسب  تتغري 
يتحّمل  كام  مسؤوليته  الربنامج  وتحّمل  الثورة. 
استمرت  والتي  استقالليته  مسؤولية  كائن  أي 

تلك إىل ما بعد الربنامج. 

و“املرشط”،  “الغوريال”،  مثل  روايات   •
دامئا”  يكسب  و“البرييتا  النذل”،  و“عشيقات 
انتشارا عربيا واسعا، فهل أخذت حظها  حققت 

يف بلدك األم تونس؟
منذ أن بدأت أكتب  كان هديف أن أكتب لكل 
الناطقني باللغة العربية أوال ومل يكن رهاين عىل 
مشهد قراءة تونيس، وقد بدأ ذلك القرار من أول 
اصطدام مع الرقابة إثر صدور روايتي “املرشط” 
صمدت  ولكني  الطرق  بكل  منعها  حاولوا  التي 
ودافعت عنها حتى ظهرت ونجحت وكانت من 
اليوم. عربيا كل أعاميل  الروايات مبيعا إىل  أكرث 
إىل  تحولت  عندما  خاصة  الكبري  الرتحيب  تلقى 
دور عربية كبرية توزع الكتاب عىل نطاق واسع، 
تونس  يف  أين  أعترب  القراءة  مستوى  عىل  ولكن 
أصدره  كتاب  كل  وكان  أوفياء  بقراء  محظوظ 
ميثل حدثا يف معرض تونس الدويل للكتاب أو يف 
مبيعا  أكرث  الروايات  وكانت  عامة  املشهد  ضمن 
يف كل معرض حتى كتاب اليوميات “واحد صفر 

للقتيل”.

إلينا  النقد حملت  مجال  الرائدة يف  تجاربك    •
صورة أخرى عنك، صورة الناقد املنشغل مبختلف 
القضايا األدبية، هل هو انتقال من قلم األديب 
تجربة  هي  أم  املحلل؟  الناقد  قلم  إىل  الكاتب 

لتقول إين هنا يف كل املجاالت؟
ذات  يف  وناقدا  مبدعا  بدأت  وقلت  سبق  كام 
الوقت يف الصحف التونسية والعربية ومل أشعر 
يوما أنهام منفصالن. ومغامرايت النقدية  تعطيني 
دامئا معرفة حية بتطورات الفن الروايئ وحركته 
يف  ولو  اإلبداعية  كتابتي  يف  أثر  أكيد  كله  وهذا 
وال  معرفة  عندي  اإلبداعية  فالكتابة  الالوعي. 
موهبة  الكتابة  اإلبداع.  باإللهام وشياطني  أؤمن 
وصنعة تتطور كل يوم بالصقل وتجديد املعارف.

واسيني  الجزائري  الكاتب  عن  عملني  ألفت   •
واسيني  عند  الروائية  “الكتابة  هام  األعرج 
األعرج”،  واسيني  تحدث  و”هكذا  األعرج” 
بتجربته  تأثر  أم  الكاتب  بهذا  افتتان  هو  هل 

اإلبداعية؟
انشغلت  كبري  كاتب  هذا  يشء،  وال  فتنة  ال 
له   وخصصتها  املاجستري  شهادة  يف  بتجربته 
ألنني  تجربته  حول  حواريا  كتابا  معه  وأنجزت 
مسحت كل تجربته وأردت أن أقّدم ذلك الكتاب 
هدية للباحثني والقراء، وهو كتاب يندرج ضمن 
تحدث”،  “هكذا  عنوان  تحت  أطلقته   سلسلة 
لوجون  فيليب  الفرنسية  الناقد  فيها  وحاورت 
واملفكر املرصي نرص حامد أبو زيد وغريهام من 

النقاد واملفكرين واملرتجمني والفالسفة.
إذن اهتاممي بواسيني األعرج نابع من رغبتي يف 
االهتامم بكل األعامل املتميزة عربيا إن كان ذلك 

يف مستوى البحث األكادميي أو النقد الثقايف.

كان  األمر  هذا  هل  كندا،  إىل  الهجرة  اخرتت   •
لزاما أم طوعا واختيارا منك؟

كتب، منذ أيام، صديقي الكاتب التونيس املقيم 
ال  “نحن  الخليفي  حامدي  املتحدة  بالواليات 

نهاجر من بلداننا، بل هي التي تتخىل عنا”، ذلك 
فهي  تونس  من  للخروج  دوافعي  كانت  مهام 
من  للكثري  تعرضت  ذاتية.  دوافع  ليست  أكيد 
ملدة  يل  حدث  ما  كله  العامل  وتابع  الضغوطات 
تشويه  وحمالت  وعنف  مالحقات  من  سنوات 
ملجرد أنني أريد أن أصلح مشهدا ثقافيا متعفنا. 
جدا  رديئة  مرحلة  إىل  عام  منذ  الحرب  وصلت 
رشيفة  بحرب  تليق  ال  أسلحة  فيها  استعملوا 
أيب  عبارة  أذين  يف  أن طنت  بعد  البالد  فغادرت 
من  يائسا  “رصت  يومياته  من  الشايب  القاسم 

املشاريع التونسية”.

هو  هل  إبداعي  عمل  للقتيل”،  صفر  “واحد   •
حقيقية كامل الرياحي، مبعنى آخر هل هو نقل 

ألحداث من حياتك الشخصية؟
ميكن  وال  اليوميات  يف  عمل  للقتيل  واحد صفر 
الذي  الفن  بهذا  املعرفة  من  بيشء  إال  إدراكه 
ونجهل  نجهله  أننا  والحق  نعرفه  أننا  ندعي 
وتاريخه  تشكله  ورضوب  متاما.  إمكانياته 
أنا  أنا ولكنه ليس  الكتاب هو  لذلك  وإنجازاته. 
املحض أو أنا الفج بل أنا الوعي فكامل الرياحي 
كاتب  هو  بل  طريق  عابر  إنسان  مجرد  ليس 
وفنان ومثقف له رأي يف السياسة واألدب والفن 
وله تجربة حياتية شخصية مخصوصة. كل هذا 
اليوميات  بفن  املعرفة  مع  تستحرضه  أن  يجب 
لتدرك أن إجابة نعم هو أنا أعمق من االعرتاف. 
بوفري  “مدام  الشهرية  عبارته  يوما  قال  فلوبري 

هي أنا”.

املبدعني  هجرة  األخرية  السنوات  يف  الحظنا   •
التونسيني إىل الخارج، مباذا تفرس هذه الظاهرة، 

وما هي أسبابها حسب رأيك؟
أوطاننا صارت أرايض طاردة لكل الخربات ولكل 
يد  تحت  ألنها  التغيري  يف  والراغبني  الصادقني 
الذين يسعون  السياسيني واملوظفني  عصابة من 
ليستفيدوا  عليه  هو  ما  عىل  الحال  إبقاء  إىل 
مثال  أنني  شعروا  عندما  لذلك  امتيازاتهم.  من 
املوظف  وصورة  الثقايف  النظام  أغري  أن  أريد 
ال  والجاد  الحقيقي  بالعمل  الوطنية  واملؤسسة 

عىل اإلرضابات والشللية جرت تصفيتي.

• سؤال يتهرّب منه جّل الكّتاب، هل أن الجوائز 
هناك  أم  ملستحقيها،  تذهب  املمنوحة  األدبية 

محاباة ومجاملة؟
ال أدري رصاحة ومل يعد يعنيني األمر. فقط أنا 
مؤمن أن من دخل لعبة عليه أن يتحمل نتائجها. 
مل أحتج يوما عىل جائزة تقدمت إليها ومل تسند 

إيل ومل تكن نتائجها لتشكك يف نظريت لنفيس
 وقدريت اإلبداعية. لذلك أعترب أن الجوائز مسألة 
عرضية خاصة يف مشهدنا العريب فهي يف مجملها 
أتجنب  لذلك  أدبية  غري  ما  بسياقات  مرتبطة 
املشاركة يف معظمها واكتفي ببعضها عىل سبيل 

التسلية واالختبار لتطور هذا القطاع.

د. أحمد ضياء

مل يسعفنا العرض كثرياً، فهو تهويدة لحفرة تكرب وتتالىش يف 
الهادي ذهب يف نصه الَبرصي إىل  كلِّ وقت. املخرج مهند 
تشكيل رؤية باردة داخل العرض، إذ سعى عرب سينوغرافيته 
بيان العوامل االنتقالية بني لحظة وأخرى، وكأنه يحاول أن 
يناغي روبرت ولسون يف عملية ابتالع الكارتونات للمؤدين. 
لكن سينوغرافيته امتازت بالنضج الداليل القائم عىل منطق 

الحيلة. 
يف عملية تقليدية يحاول املخرج الجمع بني الواقع التمثييل 
ومكان التسجيل، ومثة داخل هذه العملية الفادحة مفاهيمياً 
نقطة هامة، حيث مل يبنّي املخرج للمتلقى أيهام هو)املتلقي 
مدى  عىل  حاول  ألنه  الجرف؟  أم  البحر  أهو  الجمهور(:   /
فعلني أن يعطينا هذين االمتدادين، وبالتايل فإن هذا الجزء 
الكيّل من الحياة االنتقالية لن يتم رّصه يف محيطه االشكايل 
التابع اىل مثل هذه البيانات الفكرية، األمر الذي جعل من 
عراقية،  فتاة  من  مرة  ذات  تزوج  الذي  العثامين  السلطان 

حشٍوا زائدا داخل البطينات البرصية.
تأيت ماهية الضابط )د. هيثم عبد الرزاق( الذي يخرب األم 
إبنها، ذات حضور سيكولوجي نظراً  )د. سهى سامل( مبوت 
ان  دون  الخرب  تتلقى  األم  أن  غري  فعلها،  رد  من  لتخوفه 
يلوح عىل وجهها رد فعل. وهي بهذا إمنا تحاول استحضار  
شخصيتها يف مرسحية “يارب” للمخرج الركايب، كام أن صوتها 
الذي كان عىل  مل يكن واضحاً ومل يصل بشكل جيد، األمر 
الضد من املمثل الذي كان بارعاً يف الصوت واإللقاء، دون 
حضور للتمثيل بتاتاً. حيث حاول إنتاج فعل خارج التمثيل 
أو األداء. ومل يكن البعد البرصي هذا داخل اإلطار األدايئ وال 
االطار التمثييل. يف حني ظل املمثل )مرتىض حبيب( متنقالً 
التمثييل  بقي محافظاً عىل محتواه  بني لحظة وأخرى وإن 

بشكل أو بآخر. 
كل الحضور البرصي لكل املمثلني، لو شئنا رصفه يف “خانة 
يف  تتشابه  كالئش  امامنا  لربزت  القول  جاز  إن  التمثيل” 
عملية  وتواكب  تتغري  أن  تستطع  ومل  املرسحية،  العروض 
التغيري يف الحضور األدايئ، ومل تنفصل الشخصيات من عمل 
اىل آخر، ومل يستطع املمثل يف هذا العمل أن يجسد شيئا 
اىل  سابقاً  الذي شاهدناه  املنقطع من ظهوره  االنتقال  من 

ظهوره يف العرض الحايل.
البرصيّة،  اللوحة  داخل هذه  بارزة  د موسوعة  الرسَّ وشكل 
أية عملية  استيعاب  يجِر  الذي حلَّ بشكل أساس ومل  فهو 
داخل هذه املنظومة. وظل املخرج/ كاتب النص داخله عىل 
السلطان  عملية  يف  وايابه  ذهابه  إىل  إضافة  واحدة،  وترية 
ذا  األمر، فقد جعل من موضوعه  العثامين وما شاكل هذا 
الحارضة.  اإللقاء  سلوكيات  تحديد  ألجل  تداولية  سلطة 
وجرت هذه العملية داخل نظام يؤثر بشكل أو بآخر عىل 
كافة املتغريات، غري أن الرتابة البرصية الحارضة  مضافًة إىل 

رتابة الرسد جعلت من العرض ذا فعل بدين. 
كذلك حرضت املشكلة الرئيسة يف تشويه مفاهيمية الواقع، 
تربز  التي  والحامسية  الشيوعية  اللحظة  من  يتحول  فهو 
صوب  ليتجه  يشاكله  وما  بالتحرر  واملنادية  واسع  بشكل 
الخطاب الجيفاري، ثم صوب مرحلة الدعشنة التي تشكل 
خيش  فاملخرج/الكاتب  التطرف.  مفاهيم  ألقىص  حضوراً 
القول أن الذهاب صوب االتجاهات اإلسالمية أسهم يف دفع 
التطرف، فحاول أن يتعكز عىل الشيوعية لعلمه أن  عجلة 
ذلك لن يشكل أي خطر عىل حياته يف املستقبل. وهذا ما 
جعل من امرأة ثورية اما لداعيش! وإال متى شكّل الثوري 
الرجوع  لتأكيد هذا  املجتمع، ويكفي  الشيوعي خطرا عىل 
يعاكس  الذي  األمر  السابقة،  املسلح  الكفاح  مراحل  إىل 
حالة الداعيش وما مثل وميثل من خطر حقيقي عىل الحياة 
اإلنسانية يف كل مكان وزمان. وذلك ما سقط فيه املخرج/
يقوم  املرسحي هذا،  العرض  يف  ثلام  يشكل  والذي  املؤلف 
عىل السؤال البديهي: هل كان الشيوعي قاتال يف أية مرحلة 

من مراحل حياته؟
ومثَّة زوائد برصية انتجها املخرج فأسهمت يف ترهل العرض، 
أو  املمثل  ابتالع  لعملية  املتواصل  التكرار  الحظنا  وقد 
املمثلة، من دون لحظات مقابلة ذات منو برصي من شأنها 
خلق الصدمة أو اإلدهاش. وهذا ما اسهم يف رتابة أو بدانة 

املرحلة التي تظهر لنا بني وقت وآخر.
 وهكذا بدأ امامنا العرض والنص وانتهيا يف مستوى واحد 
ومن دون أية معالجة، اال عند إعادة حوار املمثل )د. هيثم 
عبد الرزاق( وهو يخرب املمثلة  )د. سهى سامل( مبوت إبنها. 
البرصي  املفهوم  يف  تحّوالً  نلحظ  مل  املشهد  هذا  فباستثناء 

وبأيِّ مستوى من مستويات العرض املرسحي.
ولعل العتبة األوىل للعرض املتمثلة يف عنوانه “خالف” تؤرش 
جوهره، فهو جاء عىل خالف الواقع واملفهوم والنظرية، مام 
حّتم اللجوء اىل ذلك الحضور امليكانزمي داخل جمل األفعال 
التدوينات  من  العديد  بني  اإلخراجي،  الفضاء  يف  البرصية 

الحوارية.

* ناقد، دكتوراه يف النقد واالدب املرسحي
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الروائي التونسي كمال الرياحي 

الكتابة معرفة وال أؤمن الكتابة معرفة وال أؤمن 
باإللهام وشيطين باإللهام وشيطين 

اإلبداعاإلبداع

عرض »خالف« المسرحي إنموذًجا

من اإلسفاف البصري من اإلسفاف البصري 
إلى التلفيق النّصيإلى التلفيق النّصي

مسألة الصدق والكذب لم تعد هاجسا في أدب 
الذات بقدر ما يعني المتلقي النص في تشكله 

وعمقه وأسئلته

حاوره: شادي زريبي

كانت  التي  بداياته  هذه  ذاكرته؟  نوارس  حطّت  وأين  ترى؟  يا  وجهه  رسق  َمن 
رضورية يك يتوّرط يف الكتابة. واليوم بدأ مبواجهة الغوريال وانترص القتيل بواحد 
صفر يف مباراته، إال أن البرييتا يكسب دوما، فعشقته تاء التأنيث رغم أنه شطر 
نفسه،  تعريف  من  ويهرب  املتلقي  رهاناته  مرشط.  بواسطة  نصفني  إىل  وجهه 
الكاتب التونيس كامل الرياحي يحّل ضيفا عىل مجلة “الطريق الثقايف” يك يتحدث 
عن تجاربه يف الرواية والسرية والنقد، الرياحي الذي آثر الهجرة بعيدا عن تونس 
وأختار يف الكثري من األحيان الصمت إزاء واقع الثقافة يف تونس ألسباب تكتشفونها 

يف هذا الحوار، باإلضافة إىل العديد من املواضيع الجريئة األخرى.

كامل الرياحي: روايئ وناقد وإعالمي تونيس مقيم بكندا. 
الكتابة  ورشات  عىل  يرشف  كارلتون  جامعة  يف  أستاذ 
اإلبداعية، وتقديم الرواية الكندية املعارصة، معد ومقّدم 
إذاعية وتلفزيونية ومدرب ورشات كتابة.  ثقافية  برامج 
متحصل عىل شهادة الدراسات املعمقة يف األدب الحديث 

من جامعة منوبة 2005.
لغاية 2021  الرواية ومديره  بيت  تأسيس  فكرة  صاحب 

وصاحب صالون ومخترب الكتابة بيت الخيال. 
وااليطالية  الفرنسية  إىل  منها  أجزاء  أو  أعامله  ترجمت 
والبولونية  واالسبانية  والسويدية  والربتغالية  واإلنجليزية 

والفارسية.

رصد مسرحي

18 April 2022   18 نيسان/ أبريل
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تسأل املرأة الجالسة أمامي: 
ـ هل لديك أية فكرة عن سبب وجودك هنا، بيال؟ 

إعالن  يف  تظهر  التي  املمثلة  مثل  مريبة،  تبدو 
من  حشد  غمرين  ذلك  مع  لكن  األبيض.  العمالق 

األسئلة املحرية: 
بالضبط؟  نحن  أين  اسمي؟  املرأة  عرف هذه  كيف 
وما إذا كانت اللوحة عىل الحائط تصادف أن تكون 

نسخة طبق األصل من لوحة الزمن املائع؟ 
ال توجد طريقة ميكنني أن أسألها هذه األسئلة كلّها. 

فقلت يف النهاية:
ـ ال يا سيديت. ليس لدي أية فكرة حًقا!

الرسير، لكن هذا  الواقع، كان يجب أن أظل يف  يف 
يرتديان  رجالن  نومي  من  بوقاحة  ايقظني  الصباح 
أقنعة، ثم حملوين ووضعوين يف شاحنة صغرية. كنت 
أو  نفيس  مريض  يد  عىل  سأقتل  بأنّني  يقني  عىل 
مختل عقلًيا، لكن بعد ذلك بقليل، عندما دخلت إىل 
مبنى يشبه إىل حد كبري فندًقا فخاًم، بدأت شكويك 
تتزايد. مل يقيد يدي أحد أو يهديدي مبسدس. لقد 
هذه  إىل  ودود  مظهر  ذو  استقبال  موظف  اقتادين 

الغرفة.
قالت املرأة:

ـ ليس لديك أى فكرة حقا؟
ال أفهم ملاذا تطلب مني هذه املرأة بألحاح معرفة 
يشء من الواضح أنني أجهله ومل أسمع به من قبل. 
العمل  يف  أكون  أن  املتوقع  من  ذلك،  إىل  باإلضافة 
قريًبا، أود فعالً االتصال بـ أنطونيو، لكن هاتفي بقي 

يف املنزل وال يبدو أنني سأخرج من هنا قريًبا.
ـ حسًنا ، سأخربك.  

تتكئ املرأة عىل كرسيها. 
مجتمع  يف  نعيش  نحن  األرجح،  عىل  تعلمني  كام  ـ 

أداء.
يبدو أنها قادرة عىل أن تعرف من مظهري الزجاجي 

ونحويل شّدة دهشتي واستغرايب. تتابع قائلة: 
ـ لحسن الحظ، يتمكن العديد من الشباب من تلبية 
العمر.  من  الثالثينيات  قبل  األداء  مجتمع  توقعات 
عىل سبيل املثال، يبدأوا رشكتهم الخاصة، أو يفوزوا 
يف األوملبياد، أو يؤلفوا كتابًا. هذا بالطبع رائع، لكن 

لسوء الحظ، يوجد دامئًا خارسون يف مجتمع األداء.
الذي  الشعور  ذلك  يشبه  بالغضب،  شعور  ينتابني 
مع  الرسير  يف  أدريان  اكتشفت  عندما  انتابني 

صديقتي املقربة. 
أضافت املرأة:

ـ هذا هو املكان الذي نأيت إليه، ألنه يف هذا املجتمع 
ميكننا  هل  الخارسين.  استخدام  ميكننا  ال  الحديث 

ذلك؟
أهز رأيس بالنفي.

تواصل:
ـ  الضبط. تتحقق منظمتنا من الشباب الذين، لسبب 
الشباب  بعد.  ذلك  تحقيق  يتمكنوا من  مل  أو آلخر، 
املثقلون بالديون، أو ببساطة الذين مل يكتسبوا مهنة 
حقيقية بعد. ولسوء الحظ يجب أن أبلغك إنّك أيًضا 

أحد هؤالء األشخاص.
ثم تعيد جملتها السابقة:

استخدام  ميكننا  ال  الحديث  املجتمع  هذا  يف  ـ 
الخارسين. هل ميكننا ذلك؟

يف  معدنية  خزانة  وتفتح  كرسيها  من  املرأة  تنهض 
الغرفة  بهذه  يفعلون  ماذا  أتساءل  املكتب.  زاوية 

طوال  مثيل  أشخاًصا  يستجوبون  هل  الوقت.  بقية 
تجري  حيث  املرأة،  مكتب  هو  هذا  رمبا  أو  اليوم؟ 
يوم،  بعد  يوًما  لالجتامعات  وتعد  هاتفية  مكاملات 
ال  ذلك.  تخيل  أستطيع  بالكاد  أنني  من  الرغم  عىل 
توجد صور ألصدقائها أو أقاربها يف أي مكان. ال يوجد 
يشء شخيص ميكن العثور عليه يف هذه الغرفة عىل 

اإلطالق، باستثناء اللوحة املعلقة عىل الحائط.
الخزانة مليئة باملجلدات السود، تلتقط املرأة واحًدا 
منه  وتستل  باهتامم  تقلبه  الطاولة.  عىل  وتجلس 

بعض األوراق.
ـ هل صحيح أنك تخرجت قبل خمس سنوات؟

ـ نعم.
أليس  التاريخ،  يف  املاجستري  درجة  عىل  وحصلت  ـ 

كذلك؟
ـ نعم بالضبط.

ـ ويقال هنا أنك عملت أيًضا يف مقهى ملدة خمس 
سنوات.

ثم تنظر إيل باهتامم:
ـ أال تجدين هذا غريًبا بعض اليشء؟

ـ ليس حًقا
تفاجئ  عىل  معتادة  ألنني  مباالة،  دون  من  أقولها 
عن  أصدقايئ  من  العديد  تخىل  لقد  مبهنتي.  الناس 
حياتهم الهادئة من أجل العمل يف وظائف استشارية، 
وهو أمر ال أنوي القيام به عىل اإلطالق. تعبت من 
الرنجسيني،  التنفيذيني  واملديرين  األداء،  ضغوط 
األصدقاء  هؤالء  املكاتب،  يف  السلبية  والطاقة 
األسبوع،  نهاية  عطلة  يف  نبيذ  حانة  إىل  يسحبونني 
للكحول  إدمانهم  جيد إلخفاء  بعمل  يقومون  حيث 

املستمر بواسطة التظاهر بأنهم خرباء نبيذ.
أيًضا؟ يشء  املنهج  خارج  أنشطة  بأية  تقومي  ومل  ـ 

مثل التطوع أو يشء من هذا القبيل؟
ـ ال. لآلسف

ـ هممم
متأل املرأة شيًئا عىل النموذج أمامها.

قلت متداركة:
ـ ليس األمر كام لو أنني مل أبذل قصارى جهدي 

ـ عفًوا؟
ـ أقول أنا أبذل قصارى جهدي

تبدأ املرأة يف الضحك: 
لكن  نبذل قصارى جهدنا،  كلنا  بالطبع  يا عزيزيت،  ـ 
هذا ال يكفي. للحفاظ عىل استمرار اقتصادنا، يجب 
من  استفادة  أقىص  وتحقيق  املشاركة  الجميع  عىل 

أنفسهم، وال أعتقد إنِّك تفعلني ذلك.
كان هناك العديد من األشخاص يف حيايت الذين عربوا 
عن عدم فهمهم لوضع عميل، مبا يف ذلك والدي، ومع 

ذلك تأثرت مبالحظاتها.
تقول املرأة: 

ـ حسًنا.  ال يزال هناك أمل. نود أن نقدم لك برنامًجا 
تدريبًيا. هل الوظيفة يف البنك تناسبك؟ هناك ميوتون 

حًقا من أجل فتاة ذكية مثلك.
رمبا تكون الالمباالة يف صوتها هي التي أثرت يفّ أكرث 
من كالمها وحركة جسدها، وكأنها تستطيع فقط أن 

تقرر مصريي.
أساهم  مقهى،  يف  نادلة  أنا  بالفعل،  أعمل  أنا  ـ 
األشخاص  من  الكثري  هناك  الخاصة.  بطريقتي 

الوحيدين الذين يأتون يومًيا لتناول القهوة. 
نهضت من مقعدي لتعزيز كلاميت وواصلت:

من  يخجلون  الذين  لألشخاص  صاغية  آذانًا  أمنح  ـ 
الدردشة، والذين لديهم مشاكل يف املنزل، كل يوم. 
وقًتا  يقضون  الذين  للمترشدين  مجانًا  القهوة  أقدم 

طويالً يف منطقتنا. ملاذا هذا ليس مهاًم؟
تنظر إيّل املرأة بتجاهل كام لو كانت مل تسمعني. ثم 

ينفتح الباب فجأة ويدخل طاقم تصوير.
رصخ أحدهم 

ـ إنه غالف!
التي  املرأة  الناس، مبن فيهم  عانقني عدد قليل من 

سخرت مني للتو:
ـ مربوك يا حلويت. لقد بدأت للتو يف الظهور ألول مرة 

يف رشكة األداء. 
اآلن فقط أدركت، أنها ال تبدو فقط مثل املمثلة من 
إعالن العمالق األبيض التجاري، لكّنها هي نفسها! يا 

لغبايئ! كيف مل أدرك ذلك من الوهلة األوىل؟
ـ لقد قمت بعمل رائع.

قالت امرأة ذات شعر أحمر مع سامعات.
وطلب  كتفي  عىل  يده  اإلنتاج  مدير  وضع  بينام 
مني التوقيع عىل استامرة. أخربين أن املفهوم ابتكره 
جاريد، صانع أفالم وثائقية مثري للجدل إىل حد ما، 
وال يخىش التجريب االجتامعي. تم ترشيحه لجائزة 
الحلقة الذهبية ألحدث فيلم وثائقي له، حيث قام 
إقامتهم  بتبادل  الهجرة  دائرة  وموظفو  لجوء  طالبو 

ملدة أسبوع واحد.
النوم.  ميكنني  ال  الرسير،  يف  أكون  عندما  الليل،  يف 
ال تزال صور الرجال الذين يرتدون األقنعة تدور يف 
أشعر  املغادرة،  وشك  عىل  أكون  مرة  كل  يف  رأيس: 
أن شخًصا ما يضع يده عىل كتفي فأجلس متقرفصة 
يف الرسير. ألول مرة منذ فرتة طويلة أفتقد أدريان، 
عن  الحديث  ويبدأ  حويل  ذراعيه  سيضع  كان  رمبا 
انتباهي  الربتغال، محاواًل تشتيت  إجازتنا األخرية يف 
ال  البعوض.  ولدغات  املشمسة  الوجهات  بذكريات 
أجرؤ عىل االتصال بأحد يف هذا الوقت، فغًدا هو يوم 
آخر ميلء باالجتامعات املهمة للجميع، لذلك أنهض 
سجائر  علبة  وأخرج  املطبخ  إىل  أميش  الرسير.  من 
الخزانة فوق املوقد، حيث  احتفظ بها لحاالت  من 
الطوارئ. هناك ثالث سجائر متبقية بداخلها، أدخنها 
نافذة  التوايل بعد أن أخرج نصف جسمي من  عىل 

غرفة نومي وأنا أشاهد ضوء الفجر يرتفع ببطء.
يسأل أنطونيو باندهاش عندما دخلت املقهى:

ـ ماذا حدث لك يا فتاة؟ 
مل  وضعته  الذي  أب  وامليك  الشفاه  أحمر  أن  يبدو 

يساعد. قلت:
ـ ال يشء.

ثم خلعت معطفي وعلقته يف غرفة التخزين، حيث 
نحتفظ أيًضا بجميع أدوات التنظيف. 

ـ أنا فقط مل أنم جيًدا. هل راجعت املخزون؟ أم ال 
يزال يتعني عيل الذهاب للتسوق؟

قال أنطونيو: 
ـ ال. هناك يشء ما يحدث. هل كرس أحدهم قلبك؟ 

قال ذلك بجديدة ثم عقد ذراعيه ونظر إيل بقلق. كم 
أنهن رمبا  الرغم من  به، عىل  بناته  هن محظوظات 

يعتربنه مشغواًل عنهن.
واصل أنطونيو أسئلته:

ـ هل هناك يشء خاطئ حصل لعائلتك؟ هل هناك 
من مريض؟ 

مع  مزعجة  محادثة  أمس  أجريت  لقد  أبًدا.  ال.  ـ 

شخص ما، لكنني ال أريد التحدث عن ذلك.
ميسك أنطونيو بكتفي ويوجهني إىل كريس. هل أبدو 

سيئة حًقا اليوم؟
ـ أبقى هنا، سأصنع لك التيه مع اسربيسو مضاعف.

بدا فنجان القهوة ساخًنا ومريًحا، وأنا آخذ رشفات 
صغرية وعيناي تدمعان. هل هل أخذت بالبكاء حًقا؟

قال أنطونيو: 
ـ عليك الذهاب يف إجازة.

رمبا سيضع أدريان ذراعيه حويل ويبدأ الحديث عن 
انتباهي  الربتغال، محاواًل تشتيت  إجازتنا األخرية يف 

بذكريات الوجهات املشمسة ولدغات البعوض.
إن األشجار املتاميلة مع الريح يف صقلية هي بالضبط 
الذي  والنبيذ  البيض  الشواطئ  وكذلك  أحتاجه،  ما 
أرشبه كل مساء عىل الرشفة، حيث ينظر يل بفضول 

العديد من الرجال املارين من هناك. 
الربنامج  حادثة  أنىس  كدت  أنّني  من  الرغم  عىل 
املعتاد:  إيقاعها  إىل  تعود  الحياة  أن  إاّل  التلفزيوين. 
إىل  أستمع  ومفردة،  مزدوجة  إسربيسو  قهوة  أصنع 
قصص الناس يف الحي، وأتطلع إىل السبورة السوداء 
فتاة  دخلت  حتى  لقهوتنا.  فيها  نروج  التي  الكبرية 
إيل  ونظرت  املقهى  إىل  مصبوغ  أحمر  شعر  ذات 

بعينني واسعتني.
قالت متسائلة باندهاش:

ـ يا إلهي، هل أنت بيال من رشكة األداء؟
بدأت يدي اليمنى، التي أحمل فيها حليب الشوفان 

يف االرتعاش.
قالت الفتاة بإرصار:

ـ هل ميكنني الحصول عىل توقيعك؟
منذ تلك اللحظة، بدأ املزيد من األشخاص يف املقهى 
أو  توقيًعا شخصًيا  يريدون  جميعهم  عيّل.  يتعرفون 
يرصخ  حتى  يطلبونه،  ما  أفعل  وأنا  سيلفي،  صورة 

أنطونيو بهم طالًبا منهم أن يرتكني وشأين.
الحوارية  الربامج  يف  مقابالت  إلجراء  طلبات  تلقيت 
التي أرفضها جميًعا، وأطلق عىل اإلنرتنت عيّل اسم 
تتخذ  التي  الجديدة  كورتيز  أوكاسيو  ألكساندريا 
كانوا  الذين  األشخاص  وبدأ  الرأساملية.  ضد  موقًفا 
وأخذ  التلفزيوين.  مظهري  مبدح  إيل  ينظرون  بالكاد 
عدد متابعيني عىل Instagram ينمو بشكل هائل. 
من  االقتباسات  من  الكثري  مشاركة  الجميع  وأخذ 
قصتي امللهمة عىل اإلنرتنت، حيث أصبح سؤال “ملاذا 
يف هذا املجتمع يتعلق األمر فقط مبسمى وظيفتك؟” 
قرر  مبتكر  أعامل  بعيد. رجل  إىل حد  األكرث شعبية 
مقابل  وبيعها  رخيصة  قمصان  عىل  األسعار  طباعة 
40 يورو لكل منها واحد . والضجيج يرتفع ويرتفع 

باستمرار.

تكتب إميا ستومب )1994( عن كل ما 
يسحرها: من األقوال املكسيكية الغريبة 
إىل أجمل الساعات مع جسدها، مروًرا 
بحكايات جّدتها الساخرة وامللل املدمر 
يف املكاتب وغواية الطبيعة واملتمردين 

عىل القواعد. 
جامعة  يف  االجتامع  علم  درست 

أمسرتدام، حيث تعمل اآلن كمسؤولة اتصاالت. 
القدمية  واملالبس  األمريكية  غري  األفالم  مشاهدة  تعشق 
وناشنال جوكرافيك وقهوة األسربيسو ونبيذ بوردو مع الكعك 

املدخن.

نص: إيما ستومب
رسم: صوفي سميتس

ترجمة: إنتصار الغريب

قصة قصيرة مناهضة للرأسمالية، بشأن التيه حليب 
الشوفان وجمعية األداء والرجال الذين يرتدون األقنعة

سباق الفئران

ُحلم في قطن صدرهاُحلم في قطن صدرها

أحالم عثامن ـ سورية 

اآلن، وبعد أن مللم الضوء بهاَءه 
عن البيادر والحقول والبالد البعيدة..

 اآلن بعد أن زحفت األظلّة وضّمت آالمها بأجسادها..
غفت الشمس  

ونامت األغاين بفم العصافري والحكايات عىل أرسّة الجّدات. 
راح الولد يقابل املرأة الجميلة 

يف يده حلٌم  يزرعه يف قطن صدرها.
وهربت البنت الصغرية إىل الرباري

يف يدها عيناها الزجاجيتان وفراشة مضيئة. 
 اآلن، ها أنا هنا  

أرسم طاولة 
أرسم كرسًيا 

أرسم ورقًة وقلاًم
وأنتظرك.

***
اكتبني هنا عىل الورقة البيضاء 

بيضاء بيضاء     كجسدك قبل الحب
بيضاء بيضاء     كجسدي بعد الحب 

بيضاء بيضاء     كقلبينا يف قلب الحب.

***
سنتّزوج وأنجب لك الكثري من األحالم 

سنتزوج وتهديني كّل ليلة سامء 
لَك الحلم والسامء 

ويل  موٌت شهي.

***
عربُت جسدك، طفُت 

حول مزاراته 
عربَت جسدي، 

َهدمتني.

***
البالد التي تسكن بها قاسية 

البالد التي أسكن بها نّيئة 

وجهك زجاج نافذة باردةوجهك زجاج نافذة باردة
لوال رينولدز ـ لبنان 

سرقات الظهيرةسرقات الظهيرة
يارس األحمد ـ سوري

أحملق يف وجهي
هكذا تعودُت

كلص فاجأته اللؤلؤة مباردها
فحملق يف الدنانري

املتطفلة يف معاصم النساء
ودامئا

عيّل أن أصّفق للخفوت
حتى

عندما تركلني وردة الغثيان
مبتالً بظهرية جرداء

يضعني رأس املسافر
يف سلّته

نعرب أفنية الجامجم
املهرتئة

الشمُس تتجهم اللهيب
والريُح ايضاً تصعق راحلتي

آنذاك 
قلام أنغرس يف األمكنة

غالباً
تعجز الشهوُة

أن تعرف الزفري يف رئتي
وتنازع الهواَء متاسكه

ال تعرف آفاقها
َ املساء يف فضاء املوقعة وال تكرسُّ

كيف ترسم الخفية ؟
ال زيَت ميرح يف البرص

وال جنون يغفو يف حدائقه
واألعداء يرصدون نومك

كيف تأىت الخفيُة إذاً ؟
من صخب البدايئ

تلغو وردٌة لجسد عار،
خاليا النمر

تقلُع زينتها الشجرية
ومتأهبا للهجوم

أُعدُّ حريايت املتسلقة،
امنحها بياَض القطن

وأدفعها
إىل السيوف املرشعة.

قصائد

تحّبني كام أنا 
بهشاشتي وقرص قامتي 

وبأخطايئ  بطني  بتشققات 
اإلمالئية 

مل ميِض يوم إال وفكرت فيك 
وقوًفا جلوًسا

تحت املياه الساخنة 
يف الحديقة 

وأنا أحرض الطعام 
مل ميض يوم مل أزرع لك 

فيه كلمة 
كل هذا قد ال يعني لك شيًئا 

لكّنه كان سبًبا جيًدا 
ليطلع الصباح. 

يحلو يل أن أكتب لك 
من مطبخي 

حيث الطاولة واالشياء 
عىل سجيتها 

الورود  
والقهوة 

والبالطة البليدة 
التي تعرف كل يشء 

كل يشء

وتبقى ساكتة 

يحلو يل أن أنظر اليك 
عصفور صغري يغفو برقة 

عىل ركبتي 
ويرحل النهار من دوين 

وجهك الحزين 
زجاج نافذة باردة

ألهث عليه وأرسم قبلة.
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الظواهر،  ينغمر يف مثل هذه  الفنان  لذا نجد 
ويتجول بكامريته بني منعطفاتها وأزقتها، عاكساً 
من رؤية)سوزان  لواقعه.مقرتباً  نظرته ورؤيته 
تحدثنا  باعتبارها  للصورة  ونظرتها  سونتاغ( 
األمر.  من  لكننا يف شك  نسمع،  بالرباهني عام 
الصورة  يف  الذي  بالربهان  لنا  تعيد  فالصورة 
وتربهن عىل أنه حقيقة. فالفنان يحاول تنقية 
وذلك  املرتاكمة،  األزمنة  شوائب  من  األمكنة 
الصياغات  من  املجرد  املكان  بعكس جامليات 
تعشيق  يف  أيضاً   هذا  أنعكس  وقد  الفنية. 
التشكييل،  الفن  بسامت  الفوتوغرافية  الصورة 
الفوتوغرافية  الصورة  يف  درسناه  نهج  هو 
فنية.  ظاهرة  شكّل  مام  الكُرد،  الفنانني  لدى 
من  مستويني  بني  املزج  عىل  يعمل  )الالمي( 
الفن، معتمداً عىل ارشاقات الضوء واضمحالل 
الضويئ   اللّوين  االرشاق  يرتك  فقط  العتمة. 
وزهواً.  بريقاً  األشياء  عىل  يُضفي  وتوهجه 
كذلك اهتامماته مبا ميارسه اإلنسان يف حياته. 
مبعنى جعل من الصورة لديه مدونة بانورامية 
الظواهر بذكاء فني.إذ نجد  تعكس جملة من 
يف صّوره اهتامماً بجاملية املشهد. وهذا راجع 
اللقطة،  زاوي  اختيار  عىل  حرصه  شدة  إىل 
ورصد حواشيها الطبيعية، مبا يؤهل عني كامريته 
للمشهد.  الجامعة  املؤثرات  أهم  عىل  للرتكيز 
يف  السّيام   × باألناقة  تتمّيز  لألشياء  فنظرته 
فأنه  واألبيض،  األسّود  يف  أما  امللونة،  الصّور 
لرسم  اللونني  كال  وحّدة  الرتكيز  قوة  مينحها 
التي تقدم لغة برصية مكتملة  الزوايا   حدود 
الخصائص، ومجسدة يف بالغة األسّود واألبيض 
فيه  الفوتوغراف،فأبدعوا  فنانوا  مارسه  الذي 
فؤاد شاكر،  الزبيدي،  ومنهم)جاسم  إبداع  أميا 
عادل قاسم، كفاح األمني،عبد عيل مناحي(                                             
األمك نة وخصائصها                                                                                                                                 
التي  املفارقة  الغاء  املكان عىل محاولة  ركز يف 
واالندثار  اإلهامل  بني  واقع  فهو  منها،  يعاين 
يشكل  حيث  وجاملها،  الطبيعة  صورة  وبني 
زرع  عرب  املفارقة  تلك  محو  من  نوعاً  املشهد 
الحياة. فإىل جانب املرتوك  يشء من األمل يف 
بحيواتها  الطبيعة  تبدو  املكان)املهمل(  يف 
للمشهد  مضادة  خلفية  الشمس،  وارشاقات 

التدمريي. هذه املعادلة توحي بالنظرة الجدلية 
اليومية،  الحياة  مشاهد  يراقب  وهو  للفنان 
راصداً أهم مفصل فيها وهو املكان، الذي يُعزز 
الطبيعة  بجامل  ويأخذ  املوجودات.كام  كل 
مشهد  كامريته  بعني  لريسم  األهوار،  كبيئة 
املاء والشمس وسطوح املياه، يف لغة لّونية ال 
كذلك  وسحرها.  الطبيعة  جامل  سوى  تعكس 
مغرّي  باعتباره  املكان  يف  اإلنسان  حيوية  إبراز 
فعيل خالل التوفر عىل مهنة صيد السمك. هذه 
املهنة، متنح اإلنسان األمل يف الحيازة، وتحقيق 
الصيد  برتقب  الحياة،  يف  املوضوعي  املعادل 
ميتلك  ال  األهوار،  ريف  اإلنسان يف  إن  الوفري. 
وهو يعيش بساطة الوجود يف املكان املفتوح، 
املكان.  يف  الحياة  بقوة  املطلق  اميانه  سوى 
وهي خصائص لجينات تداخلت مع بناء ذاته 
وتناقلت وراثياً. فاإلنسان يف الِقَدم كان هكذا 
الطينية  الرُقم  أكدت  وقد  املسطحات،  وسط 

اإلنسان وهو ميارس  منحوتات جّسدت وجود 
صّيد السمك يف األهوار، أو يأيت بالحمل الوفري 
وتقديم القرابني لإلله من غالت األرض)املياه(. 
عىل  حائز  الطبيعة  ملفردات  املحتوي  واملشهد 
متطلبات جاملية، فهو كفنان ال يعتمد اللقطة 
يستقدم  ما  بقدر  دهشتها،  وشّدة  العفوية 
والحرص عىل  اللقطة،  زاوية  اختيار  يف  ذائقته 
جامل  مفردات  من  قدر  أكرب  عىل  تحتوي  أن 
الربية  الزهور  وانتشار  كاإلخرضار  الطبيعة، 
تُضفي  ألنها  الشمس،  وأشعة  الضوء  ومساقط 
عرب  سحرها  متتلك  رائقة،  جاملية  املشهد  عىل 
سحر الطبيعة. إن املعادل املوضوعي املتحقق 
يف صورة)الالمي( يربز خالل توظيف املفردة يف 
الطبيعة، مبا مينحها قوة املؤاخاة مع املفردات 
املياه  وبني  الكثيفة،  الخرضة  فبني  األخرى. 
الجارية، يوجد معرب خشبي مثالً يوصل طريف 
يف  تجسد  هنا  املوضوعي  فاملتحقق  املكان. 

من خرضة  كثف  حيث  الجرس،  طبيعة  تعزيز 
املياه  وترك  املرتفع،  أعىل  تُكلل  التي  الطبيعة 
املعادلة  هذه  وجريانها.  سقوطها  يف  تشتد 
منحت اللقطة سحراً خاّصاً. فهو عكس صمود 

اإلنسان عرب صمود الجرس يف أداء وظيفته.

عامرة املكان
منه،  املقدس  املكان، السّيام  لعامرة  تناوله  يف 
التوفر عىل  الفنان بجاملية املكان، عرب  يعتني 
صياغات جاملية، كتسليط الضوء عىل األسس 
معامرية  متانة   عىل  الدالة  للمبنى،  الجاملية 
حيث  والسالمل،  والجدران  كاألقواس  فكرية  ــ 
يُربزها عىل أحسن ما ميكن. فأداته الفنية هي 
الضوء والِظل حتى يف الصورة امللّونة، فأنه وكام 
يبدو يُسرّي عني كامريته، مبا يضمن توزيع الضوء 
وارشاقاته، ليس عىل مركز واحد، بل يتوزع عىل 
التوازن،  من  نوعاً  بواسطتها  يُحدث  مساحة 

اللّونية  إفرازاتها  أو  العدسة،  طبيعة  يف  سواء 
أنه يقدم رسدية  لو  وتحللها، أي تدرجها. كام 
لونية عن املكان. وهذا ينم عن شعرية النظرة 
القدرات  تحفيز  من  مكّنه  مبا  الفنان،  لدى 
الذاتية لعني كامريته املستعينة بعينه املجردة، 
التي تُحيط باألشياء وتشكل محور التوجهات. 
تعكسها  شعرية،  سمة  مثة  الفنان  ذات  يف 
طبيعة األلوان التي شكّلت أبجدية للتعبري عن 
األشياء املرئية. كام وأن للمقدس هّيبة ترسمها 
كامريته،خالل التأكيد عىل توازن األفق والفضاء 
الذي  بفضائه  هنا  فاملكان  للمكان.  العام 
يف  التدرج  الضّوء.إن  ومساقط  الِظالل  ترسمه 
عىل  دال  واضح  معادل  املكان  رؤية  طبيعة 
النظرة الجاملية عند الفنان وهو يُعالج وظيفة 
تصوير املشهد. فمثالً يبدو اإليوان املؤدي إىل 
مداخل املكان املقدس،عبارة عن رواق رسمت 
عني كامريته طوله املكلل بأقواس السقف، هذا 
الرواق يتدرج يف الضيق وليس التاليش، حتى 
يصل إل نقطة تشبه الباب إىل حدي ما. فالذي 
توفر عليه الفنان، هو مجموع مساقط الضوء، 
والذي  وفر معادالً موضوعياً بني كتلة العامرة 
والفضاء املحيط بها. هذه اللقطة ظهرت عىل 
أبهى شكل، دال عىل االختيار األوفق.يف لقطة 
لعامرة  شلكاً  يُحقق  أن  الفنان  حاول  أخرى 
بإظهار  املقابل  املشهد  رصد  عرب  املقدس، 
القريبة،’مقابل  للطارمة  الرافعة  األعمدة 
الفضاء  عىل  والرتكيز  نسبياً،  البعيدة  القباب 
بكل جوانبه. السحر يف الصورة واضح ومجسد، 
كّونها اهتمت بالتفاصيل. مثالً انعكست صور 
األشياء كاألعمدة عىل سطح األرضية الصقيل، 
القباب  طبيعة  حددته  الذي  الفضاء  وإحاطة 
حققت  صورة  إنها  حاّدة.  أقواس  شكل  عىل 
تختلف  وسحره.وال  للمكان  واسعة  بانوراما 
صورة العامرة وهي تستقر تحت فضاء ساموي 
أزرق صايف، مشوب ببياض الغيوم غري املاطرة. 
كام أنه قدم رؤية محايدة عرب اللّون الرمادي 
البناية، حيث عكس رسدية  أسبغه عىل  الذي 
املبنى وتشكالته من أقواس وقباب ومقرنصات 
سواء  الفنان،  اختارها  التي  الزوايا  ومنائر.إن 
القريبة منها أو البعيدة ؛متّيزت بكثافة الرمادي 
صوفية.  كخاصية  للمكان  القدسية  أرش  الذي 
كام وأنه أعطى لها بُعداً روحياً، وسكوناً جاذباً. 
مّيزات  باللّون  الغرفة، حقق  نافذة  ويف صورة 
وتحديداً  املبنى،  داخل  من  اللقطة  مكانية. 
من زاوية يف غرفة، اختار النافذة معلامً وبؤرة 
درفة  جعل  ولعل  الخارج.  عىل  خاللها  يطل 
الشباك مفتوحة، دليل عىل انفتاح املكان عىل 
املقابل  املبنى  يُحيطه. حيث كشف صورة  ما 
لّونية  إنارة  عىل هيئة جاملية فائقة، إذ سلط 

كافية إلبراز جاملية املكان اآلخر. هذه املعادلة 
والخارج)البناية  الغرفة(  الداخل)شباك  بني 
املقابلة( أضفت عىل الرصة جاملية خاصة دالة 

عىل قوة ورصانة االختيار لدى الفنان.

بني الصورة والتشكيل
السمة  تختار  وهي  الصورة  عىل  جديداً  ليس 
يف  اللوحة  عىل  غريباً  وليس  كام  التشكيلية، 
)الكوالج(.  دورتها  الستكامل  الفوتو  اختيارها 
صّور  كامريته  بعني  يرسم  هنا  والفنان 
الكامريا  مزدوجة)عني  بعني  مستعيناً  األشياء، 
مام  وارشاقاته(،  التشكيل  عني   + وحساسيتها 
شكلت االزدواج نوعاً من الدهشة يف املراقبة 
مل  وبهذا  ثانياً.  إبهاراً  األكرث  التقاط  ثم  أوالً، 
بالرغم  الفوتوغرافية خصائصها،  الصورة  تفقد 
كادرها  عىل  التشكيل  سمة  تجسيد  من 
مل  حيث  الصّورية.  التشكيلية  وبنيتها  وألوانها 
عليها  املتّوفرى  الفنية.األشياء  هويتها  تفقد 
فهي  طوطمية،  بعالمات  توحي  الصورة  يف 
أشكال جاملية اختارها من الطبيعة كالنباتات 
يف  الفاقعة  األلوانة  اضفاء  كذلك  الصحراوية، 
مراعات  األخرى،مع  يف  واملتدرجة  منها،  جزء 
املكونات  هذه  أفرزت  حيث  املحيط،  الفضاء 
األلوان  نارية  عليها  نطلق  أن  ميكن  صورة 
لشّدة سطوعها ودمويتها.يف صورة أخرى يبدو 
اللّون األصفر طاغ عىل املحتوى النبايت الشويك، 
تتوزع عىل جنباته كُتل لونية قريبة من األصفر 
يجمع  رحب  فضاء  مع  باالحمرار.  املشوب 
الكل. هذه البانوراما اللّونية أهم ما ميّيز هذا 
االختيار الفذ. محققاً صورة شكل فن التشكيل 

واللوحة التشكيلية إطاراً ومحتو لها.

فوتوغرافيا الفنان لطفي الالمي 

سرديات الصورةسرديات الصورة

جاسم عاصي

تتمّيز صور الفنان)لطفي الالمي( بالتنّوع، الذي ينطلق من االهتامم مبؤثرات 
الطبيعي، خاصة سمة خاصية  باملتغرّي  بيئة زاخرة  البيئة، فهو فنان ترعرع يف 
املاء وتأثرياته عىل اإلنسان كاألهوار وما تحمله من سحر أخاذ. كل هذا مجتمعاً 
خلق أمكنة متنوعة، السّيام األمكنة العامة كاألسواق وأماكن العبادة واألمكنة 
خاص،  نوع  من  وشائج  خلقت  املدينة  بيئة  خاصية  إن  كاملزارات،  املقدسة 
تنعكس وتتمركز يف السمة الريفية للمدينة، متجسدة يف عالقات يومية، ترتاوح 
بني الدخول إىل رحاب املدينة، والخروج منها. هذه الظاهرة خلقت نوعاً من 
الحراك االجتامعي وبالتايل أنتجت عالقات طبقية وفئوية من هذا النوع، كان 

لها تأثري عىل اإلنسان.

صياغات جمالية دالة 
على عمارة المقدس 

ومتانته الضوئية 
وفكرية األقواس

• كيف بدأت الفكرة ؟ 
بدأت قبل نحو ثالثة عقود بجانب التفكري يف إصدار مجلة 
“واحد” التي صارت الحقا من أكرب مثيالتها الصادرة باللغة 
العربية يف أوربا. ويف تلك الفرتة تلقينا، زوجي صالح وأنا، 
متّثل  عراقيني،  فنانني  مجموعة  من  للمرشوع  مثينا  دعام 
التي قدموها هديًة، دعام  الفنية  يف عديد من أعاملهم 
أعداد  عدة  بالفعل  صدرت  وقد  الصداراملجلة.  منهم 
منها، وتبقت بضعة أعامل أصبحت نواًة ملجموعة صالح 
حيثاين الشخصية. وعكف صالح طيلة سنوات الحقة عىل 
تطويراملجموعة وتوسيعها بطرق عديدة، ومل يخل ذلك 

من صنوف معاناة ومكابدات.
 

• كيف تحولت الفكرة اىل واقع ؟
بعد تكوين مجموعة كبرية من األعامل الفنية، نقلناها إىل 
اإلمارات حيث كان صالح يقيم ويعمل. ويف وقت الحق 
قمنا بشحنها إىل العراق، وكان ان وصلت يف االيام ذاتها 

التي اندلعت فيها انتفاضة ترشين الشعبية. ومرة أخرى 
النهائية  محطتها  إىل  تصل  أن  قبل  عصيبة  أوقات  مرت 
للفن  شخيص  متحف  أول  بفضلها  ويفتتح  كربالء،  يف 

الحديث يف العراق.
 

• هل كان حلاًم؟ 
الوقت  من  الكثري  إىل  احتاج  وقد  حلام،  كان  بالطبع 
واقع  إىل  فكرة  من  ليتحول  واملال  واملتابعة  والجهد 
ملموس، أي من كونه حلام بدا فرتة طويلة بعيد املنال، 
إىل واقع حقيقي ميكن أن يشكل ذاكرة مشرتكة للجميع. 
مراحله  كل  عرب  كان  انه  الحلم  هذا  يف  ما  أفضل  ولعل 
حلام عراقيا خالصا، توجه منذ الربهة األوىل نحو املواطن 
الفعل  عن  وعزله  تغييبه  تم  قد  كان  الذي  العراقي 
الجاميل، وجعله عّداًء يركض يف مضامر ال نهايئ من أجل 

تأمني احتياجاته األساسية . 
 

تحقيق  واجهتكم عىل طريق  التي  املعرقالت  أهم  ما   •
الحلم؟ 

كانت هناك مجموعة واسعة من املعوقات، التي مل يكن 
لكننا  تجاوزها.  أو  تفاديها  كثرية  أحيان  يف  السهل  من 
وآفاقه  وجدواه  واملرشوع  الحلم  هذا  أهمية  ندرك  كنا 
املستقبلية، وما ميكن أن يؤّمن لرشيحة مجتمعية واسعة. 
الجدية، ومل نكّف حتى  األمر بكثري من  تعاملنا مع  لذا 
الصعوبات،  أنواع شتى من  إىل مواجهة  عندما اضطررنا 
بضمنها عملية نقل األعامل الفنية والحفاظ عليها وخزنها 

بشكٍل صحيح ودقيق.
 

• ماهي األقسام التي يتشكل منها املتحف؟ 
ارضه  مساحة  اىل ضيق  ونظرا  أقسام.  عدة  من  يتشكل 
يف  نتمكن  فلم  والنفائس،  األعامل  من  الهائل  والعدد 
ثالثة  أو  نوعني  إال عىل عرض  غالبا  الرتكيز  من  مرة  كل 
نصف  املعارض  ذلك  اىل  تضاف  املتحف،  مقتنيات  من 
لعرض  فرص  عىل  نتوّفر  خاللها  من  التي  الشهرية، 

القدمية  السجاد واألبواب  موّسع ملقتنيات محّددة، مثل 
واألنتيكات والكتب واملخطوطات النادرة.

التشكيلية  الفنون  تخص  فهي  األقسام،  اىل  واعود 
واألنتيكات  االسترشاقية،  واألعامل  واملعارصة،  الحديثة 
ومجموعة  اليدوي،  العراقي  والسجاد  أنواعها،  مبختلف 
كاألبواب  القدمية  الخشبية  واملشغوالت  األفريقي،  الفن 

واألثاث بأنواعهام. 
 

االعامل  اعامر  وماهي  املحتويات،  جمعتم  كيف   •
املعروضة؟ 

تّم جمع مقتنيات املتحف الوفرية خالل ثالثة عقود، وهي 
من دول و ثقافات متنوعة، ونحن يف املتحف فخورون 
والضيوف  العراقيني  لكل  متاحًة  وجعلها  بامتالكها 

القادمني من خارج العراق.
أما أعامر األعامل املعروضة فهي تتنوع بحسب طبيعة 
لدينا  توجد  التشكيلية  الفنون  قسم  ففي  األقسام، 
مجموعة من أعامل املسترشقني تعود إىل ما قبل منتصف 

القرن التاسع عرش. ويف قسم املخطوطات والكتب النادرة 
والسابع  السادس عرش  القرنني  إىل  تعود  لدينا مجموعة 
عرش. أما يف مجال الفن الحديث فلدينا أعامل تعود اىل 
العرشين،  القرن  وبدايات  عرش  التاسع  القرن  نهايات 
وغوستاف  ورينوار  وغوغان  لسيزان  أعامل  ومنها 
ومابعده،   ١٩٣٠ إىل  تعود  لبيكاسو  واخرى  كليمنت، 
ابل  وكارل  وشاغال  وكورناي  مريو  لخوان  غريها  وأعامل 
وسلفادور دايل والعديد من الفنان اآلخرين. وضمن هذا 
الفنانني  الربونزية ألهم  املنحوتات  من  تندرج مجموعة 

العامليني والعرب والعراقيني.
 

• ما أهم نفائس املتحف يف الحقول املختلفة؟ 
نتوّفر يف املتحف عىل نفائس كثرية، بعضها يُعد يف غاية 
قبل  من  “رفائيلو”  وكتاب  “برنارد”  كتاب  مثل  الندرة 
منتصف القرن السابع عرش، وكتاب “فان دونكن” الذي 
نّفذه عىل الخشب أللف ليلة وليلة، وكتب منفذة يدويا 
طالب  وعيل  ارنست  وماكس  وكورناي  ودايل  لبيكاسو 
وستار لقامن و عاصم عبد االمري وحسن عبود وآخرين . 

 
يتجولون يف  تشكيلية وهم  كفنانة  الناس  رأيِت  كيف   •

ارجاء املتحف ألول مرة؟ 
كان بوسعنا يف كل املرات التي أقمنا فيها معارض، أن نرى 
مدى املفاجأة والبهجة يف عيون الزوار، برغم تنوع طبيعة 
األمسيات واملعارض املقامة، من موسيقية استضفنا فيها 
فنية  ومعارض  فكرية  ندوات  إىل  كبار،  وعازفني  فرقاً 
متخصصة، مثل األعامل التي عرضناها يف “غالريي واحد” 
الذي انبثق من داخل املتحف، يف خطوة نريد من خاللها 
أن نجعل الفعل الجاميل مشرتكا بني املبدع واملتلقي. ولقد 
نجحنا يف هذا املسعى بالرغم من ان “غالريي واحد” يُعد 

األول من نوعه يف تاريخ كربالء . 

متحف صالح حيثاني للفن الحديث

ُحلم عراقي وفعل جمالي خالصُحلم عراقي وفعل جمالي خالص
الطريق الثقايف ـ كربالء ـ سالم القريني

يف الشارع الرئييس لحي املعلمني مبركز مدينة كربالء، يقع متحف الفن الحديث الذي يحمل اسم الفنان 
التشكييل والشاعر صالح حيثاين. أُفتتح املتحف يف شهر شباط/فرباير من العام 2021 وتغطي معروضاته 

ومحتوياته االخرى الطابق االول من “بناية الفرقان” مبساحته البالغة 700 مرت مربع.
يف أدناه لقاء مع مديرة املتحف السيِّدة متارا االنباري.
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فوجئت الدودة بثور ضخم يعرتضها، ويصيح بها: 
أيتها الدودة، يُقال أن يف هذا الحقل وردة حمراء، 

دليني عليها، فأنا كام تعرفني، ال أميز األلوان.

تحت  متوارية  وهربت  فرصة،  الدودة  وتحينت 
األرض، فجّن الثور غضباً، وصاح: 

فألدْس الورود جميعاً، مادام بينها وردة حمراء.

الثور           قصة قصرية جدًّا
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َأحالُمنا
شعر: حيدر غازي سلامن

داٌر ُدور
أَجَمُل أَحالٍم نَرِسُمها بالطَّبُشور

نَرِسُم أَفراحاً َوبَشائِر
َوَعىل أَسواِر َمناِزلِنا

يَشُدو َويَُغّني الُعصفور
نَرِسُم َشمساً

مَنَنُح كُلَّ العالَِم ِدفَئاً
َولَِتعلو كُلَّ أَمانِينا

نَرِسُمها أرَساَب طُيور
بالطَّبُشور

نَرِسُم َقَمراً
نَرِسُم َشَجراً
نَرِسُم َوجَهاً

لِلقاِدِم يَضَحُك َمرُسور

األسد أرنوباألسد أرنوب
كلام سمع أرنوب عواء الثعلب، أطلق سيقانه للريح، والذ بالفرار. وقد شكا 

أمره يوماً للوقواق، فسأله: أخربين، ما اسمك؟
فأجاب أرنوب قائالً: اسمي!

وهّز الوقواق رأسه، فقال أرنوب: اسمي، كام تعرف، أرنوب.
وقال الوقواق: ال عجب إذن أن تلوذ بالفرار، حني تسمع عواء الثعلب. وسار 
أرنوب مبتعداً، وقد التمعت عيناه، ثم قال: فألغري اسمي، لسُت أرنوب منذ 

اآلن، إنني أسد.
لكنه، ويا للعجب، ظّل يهرب خائفاً، كلام سمع الثعلب يعوي. 

ملاذا أودُّ االرمتاء بني يديك اآلن؟
بنايات و تقاطع بيوت

فيام بيننا
مدن و مقاعد معتمة،

ما من لحظة أروع من تلك اللحظة
حيث نبدو شاحبني

و قويني كعرانيص الذرة.
فيا إلهي كم وددُت اآلن 

أن أصري سيارًة
ال طرياً 

حقا ذلك هو الحب الذي أرجوه:
أن تشملني السيطرة عىل املكابح 

ونسيان الجسد !

***
يداك خشنتان 

كصخرتني وذلك يجعلني أرغب
بامليض 

نحو الرباري،
بالصياح خلف شجريات الربيع

الشيطانية،
بالبقاء عند النبع

إىل أن تنرصف نجامته واحدة تلو
واحدة.

يداك اثنتان 
حتى عندما تنحت واحدة منهام رأس 

الوردة بالسكني!

***
اعود ألقول عن عينيك

ما يقوله الرعاة عن أقامرهم 
التي تسند خطواتهم.

اليافعون عن األمل ألول  الشباب  يقوله  ما 
مرة

جرعة تلو جرعة.
ما نتمناه ونحن صغار

تحت الدرج املعتم
يف الدار املرقمة كذا و كذا:

أال تجدنا أمهاتنا فنبقى مجهولني 
إىل الغد!

***
ال أريد من قصائدي

سوى أن تخفي الغبار الذي أنرثه 
وأنا أقع أو أستلقي بشدة،

أستعد للطريان 
أو أتبع خطوايت دون طلب للغفران 

من أحد.

يحاول اآلخرون 
كشف أنفسهم باملصادفات التي يكتبونها 

وأغطي 
نفيس!

***
كم حلمُت بأنني أحببتِك

لساعة واحدة،
مل نستوحس الدقائق 

ومل نتمَن لو أن الثواين أطول 
مام هي عليه.

كنا ننعم بالراحة التي ينعم بها
الفنانون يف األفالم

و دون قصد
مشينا متعانقني. 

هل هي لحظة خالدة و حزينة؟
أنني ألوح و الساعة

مقدمة األميال
عىل يدي!

***
ال تنكري أن الهواء يزأر كاألسد،

الجنازة تسري كالقافلة 
حبيباً ميحو أثر حبيب 

دون أن يعلم.
نساء يرصخن وأخريات يصغني .

ما من قصة حب يف الواجهة 
وبأية حال

ال يسعنا أن نستقبل العرثات 
كالسالحف 

ظهورنا مصونة بهدب األرض 
وأرجلنا نحو األعىل!

***
أعلم منذ زمن

انك ستطيلني ساعات
وتقصني أجنحة ساعات أخرى.

هذا مبحض إرادتك 
و كذلك الظالم الذي مينحه املحبون

ألوان مناديلهم 
البكاء عسري متى ما بدا متهرئاً

أذ أن ليالً
يف الحديقة 

ال يشبه ليالً يف غرفة النوم!

ضعي مكان الكلمة 
التي ننتفع بها يف األمس كلمة أخرى،

منذ قرون كنُت
أنتظر الظالم

ألخربك كم أنا خائف دون أجنحة
تتذكر،

دون عيون متوت كالعاصفري
يف الريح،

منذ قرون و أنا أتوسلك أن تجعيل
قصائدي هذه تسلية

عىل األقل كام يلعب األطفال 
بآذان املوىت!

***
أحْب كأنك وحيد

يف الظالم،
 كن مرحا كأنك العجوز

الذي يطعم الجراء كل ليلة،
الجراء تنبح مبرارة 

وهذا هو فعل الحب 
أنها تستلطفك أو تخربك أنك املسؤول

األخري مثل اإلله
مبعنى ما

 ليست تلك إال طريقتها
التي تجعل قلب الواحد 

منا كلباً !

***
األوراق تقول أنها وحيدة

يف صبيحة مثل هذه ينبغي عيل
أن أظنها أزهاراً .

أن أدعها ترتعش 
من أجل مجيئك ،

من أجل قبلة خلف باب من الخشب،
من أجل أن نتسع بينام تتخفى خطواتنا ،

أن نصري بعد أن كنا ظالالً
لألشجار العالية
أسامًء لالشجار!

أعلم أن لدي ذراعني 
دون أن أدري أين ألفهام؟

بطيئة  مياه  لها  تكون  أن  دون  عينان 
الجري،

فامً كمدرب ثعابني فاشل 
يقول أن األوان فاَت 

عندما يكون األوان قد فات فعالً!

***
جئت قنوعاً

وإىل القناعة سأنتهي 
ال أقصد أن الظالل

تغني عن الشجريات،
الدموع عن مشاهدة القلوب وهي تلتئم،

إمنا أريد من حيايت
الساعة التي نكسب بها األزهار 

إىل جانبنا،
من العامل مالذ الطيور الجريحة

ومن الغد 
األقدام السعيدة التي تتعرث معي!

***
عرب النافذة تشاهد

بنايات تتهاوى إثر انفجار ال تعلم مصدره،
عاشقني يفلت أحدهام

يد اآلخر،
ريح ترفع غالف كتاب،

رششفاً يلوح كرشاع.
ودون أن تكون أقل مام تحبه 

تعلم أنك لسَت يف املكان
اآلمن من البيت!

***
منذ األزل كنا يف مرسح 

ال نتذكر اسمه اآلن، 
مل نعش هناك أكرث 

مام عشنا هنا
يف اللحظة التي متلكني بها الفزع

أحببتك،
 درُت حولك 

وأردت أن يرن قلبي كالجرس الحزين.
منذ األزل 

كنت أرغب بأن أعيش مهجوراً
يف الشتاء القديم، 

أمللم الحطب من األرض القصية 
و أبارك الربعم 

الذي يتفتح ليجرح قلبي!

ب نصوص من عامر الطيِّ

كم وددت اآلن أن أصير سّيارةكم وددت اآلن أن أصير سّيارة
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افتتاح معرض لندن للكتاب العربي والشارقة ضيف شرف افتتاح معرض لندن للكتاب العربي والشارقة ضيف شرف 
الطريق الثقايف ـ وكاالت

افتتح األسبوع املايض يف لندن معرض الكتاب العريب، للمرة األوىل بعد توقف دام لثالث سنوات بسبب جائحة 
كورونا، وخصصت دورة هذا العام لقضايا الرتجمة من العربية إىل اإلنكليزية وبالعكس، مع تعزيز إضايف لألدب 
العريب، وخاصة األدب اإلمارايت، حيث حلت إمارة الشارقة كضيف رشف و“محور السوق” لهذا العام. وتحدث 

العديد من املرتجمني األدبيني من العربية إىل اإلنجليزية يف اجتامعات وحلقات نقاشية، مبا يف ذلك نارميان 
يوسف وأليس غوثري وسعاد حسني وكاثرين هولز ومارلني بوث. كام تحدث مجموعة من الكّتاب اإلماراتيني، 

مبن فيهم الشعراء خالد البدور وعفراء عتيق، والروائية ديب أبو الهول. 

  بحوث جدلية في كتب

رفاق كامبريدج رفاق كامبريدج 
إلى العالم القديمإلى العالم القديم

تاريخ ـ رحالت

سارة باسط )محررة( 

منذ تأسيسها يف القرن الرابع وحتى سقوطها 
عىل يد األتراك العثامنيني يف القرن الخامس 

عرش، مل تحدد »القسطنطينية« موقًعا جغرافًيا 
فحسب، بل استدعت أيًضا فكرة. من ناحية 

أخرى، كانت هناك حقيقة القسطنطينية، 
مدينة الطوب واملالط التي صعدت إىل الصدارة 
كعاصمة لإلمرباطورية الرومانية يف شبه جزيرة 
جبلية تتدفق املياه حولها عند القرن الذهبي، 

ومضيق البوسفور. من ناحية أخرى، كانت هناك 
مدينة الخيال، القسطنطينية التي استحرضت 

رؤية للرثوة والروعة ال مثيل لها يف أي من املدن 
العصور الوسطى العظيمة، رشًقا كانت أم غربًا. 

يستكشف هذا الِسفر مدينة القسطنطينية 
منذ أواخر العصور القدمية وحتى أوائل العرص 

الحديث، بواسطة فحص البنية التحتية الحرضية 
واملؤسسات اإلدارية واالجتامعية والدينية 

والثقافية التي أعطت للمدينة هويتها، آخًذا 
يف االعتبار كاًل من واقعها الحرضي ومكانتها يف 

الخيال.
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أغاني الحرب  السوفيتية أغاني الحرب  السوفيتية 
في سياق الثقافة الروسيةفي سياق الثقافة الروسية

موسيقى وفنون

إيلينا بوليودوفا

يقدم هذا املجلد دراسة فريدة ألغاين الحرب 
التي تم تأليفها وتلحينها أثناء وبعد الحرب 

العاملية الثانية، املعروفة يف روسيا باسم 
“الحرب الوطنية العظمى”. أنّها األغاين الحربية 

التعبوية األكرث شعبية، مثل “كاتيوشا” و“الحرب 
املقدسة” و“ليلة مظلمة” و“ماي موسكو” و“إن 

دوجوت” و“يوم النرص”، وغريها من األغاين 
واملقطوعات التي تقدم رؤى مضيئة للثقافة 

املوسيقية يف االتحاد السوفيتي السابق وروسيا 
 الحديثة.

الكتاب صدر مبناسبة الذكرى السبعني لالنتصار 
يف الحرب، ويدرس الرتاث الثقايف ألغاين الحرب 

الشهرية من منظور جديد ورؤية معارصة، 
ويستكشف الخلفية التاريخية إلبداعها ويحلل 

 كلامتها كجزء من الرتاث الثقايف الرويس.
كام يناقش الكتاب التعديالت املطلوبة عند 

ترجمة األغاين من الروسية إىل اإلنكليزية. 
ويختتم بوصف مرشوع تعليمي يدّرس أغاين 

الحرب يف مدارس موسكو تحت رعاية اليونسكو.
تقول املؤلفة: “ظهر مفهوم هذا الكتاب قبل 

سنوات عديدة من بداية مسرييت الكتابية 
والتعليمية. منذ أن شعرت، ألول مرة يف حيايت، 

بجامل ألحان األغاين الروسية التي أصبحت  
جزًءا أساسًيا من شخصيتي، كام هي جزء من 

شخصية جيلنا بأكلمه”.
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أّول دراسة نقدية عراقية عن عبد الرزاق قرنح من دار أبجد 
الطريق الثقايف ـ خاص 

صدرت يف بغداد أّول دراسة نقدية عربية ألعامل الروايئ عبد الرزاق قرنح الفائز بجائزة نوبل لآلداب للعام 2021، ضمن 
والنرش. للرتجمة  “أبجد”  بالتعاون مع مؤسسة  العراقيني  املرتجمني  ترعاه جمعية  الذي   ”100 سلسلة “مرشوع 

وتضمن الكتاب دراسة وافية لروايات قرنح الـ10 التي أهلته للفوز بجائزة نوبل 2021، وحرص مؤلف الدراسة الدكتور 
الروايات. تلك  نقدا معمقا لشخصيات قرنح يف  قاسم األسدي رئيس جمعية املرتجمني عىل أن يتضمن كتابه 

وتأيت  االستعامري،  بعد  وما  االستعامري  باألدب  تخصصوا  الذين  الُكّتاب  أحد  قرنح  الرزاق  عبد  فأن  املرتجم  وحسب 
النزوح والهجرة والشتات. يتناول موضوعات مهمة، مثل  العربية من كوِنه  للمكتبة  بالنسبة  أهميته 

كتاب “بلدي تحت جلدي” كتاب “بلدي تحت جلدي” 
لجيوكوندا بيليلجيوكوندا بيلي

تحت  “بلدي  كتاب  بغداد  يف  املدى  دار  عن  صدر 
وهو  بييل،  جيوكوندا  النيكاراغوية  للروائية  جلدي” 

السرية  وكتابة  املذكرات  من  مزيج 
الذاتية والنصوص املفتوحة، وليس 

رواية باملعنى املعروف.
من  واحدة  بيىل  جيوكوندا  وتعد 

أشهر الكاتبات الالتينيات حالًيا،
وواحدة من أهم األصوات النسائية 
يناضلن  اللوايت  الالتيني،  األدب  ىف 
من أجل إعالء شأن املرأة  ويطالنب 
عىل  الضوء  ويسلطن  بحقوقها 
أزماتها. ولها أكرث من عرشين إصدار 
أدىب، تُرجمت إىل الكثري من اللغات. 

ىف  “الكون  رواية  العربية  باللغة  لها  أن صدر  سبق 
راحة اليد” و“حّمى الذاكرة” و“املرأة املسكونة”.

الكتاب الجديد برتجمة أحمد عبداللطيف. 

 ماركيز.. لن أموت أبًدا ماركيز.. لن أموت أبًدا 

للكاتب الكولومبي املعارص  كونرادو زولواجا كتاب 
لكل  النرش  رحالت  رافقت  التي  الحكايات  يرسد 
كتابات   من  مقال  حتى  أو  قصرية،  وقصة  رواية، 

يبدو  ماركيزالذي  غارسيا  غابرييل 
نره  مل  أنّنا  لو  كام  الكتاب  هذا  يف 
تعرفها  ال  التي  حكاياته  قبل.  من 
وما مل تقرأه عنه من قبل. وعىل غري 
ما هو معتاد يف معظم ما نرُِش عن 
نفسه،  عن  هو  سيحيك  “ماركيز”، 
عن ذكريات طفولته، وكل ما مر به 
وجده  جدته  بيت  يف  كان  أن  منذ 
وكيف نشأ هناك، وحتى رحلته يف 
التي  وقصصه  رواياته  أشهر  كتابة 

البطريرك”،  “خريف  مثل  نرُِشت، 
الكولريا”،  زمن  يف  و”الحب  نحس”،  ساعة  و”يف 
سيحيك  العزلة”.  من  عام  “مئة  أشهرها  وبالطبع 
عنه كذلك أصدقاؤه، مثل خوليو كورتاثر وفوينتس 
من  وغريهم  رولفو،  وخوان  ا  يوسَّ بارجاس  وماريو 
كونديرا”  “ميالن  وحتى  الالتينية،  أمريكا  مؤلفي 
من  املحررة  غري  للنسخة  قراءته  وعن  عنه  سيكتب 

الرتجمة التشيكية لـ “مئة عام من العزلة”.

رواية “اقتلعوا البراعم، رواية “اقتلعوا البراعم، 
اقتلوا األوالد”اقتلوا األوالد” 

للتوزيع  املطبوعات  “رشكة  عن  حديثاً  صدرت 
الرباعم  “اقتلعوا  لرواية  العربية  الرتجمة  والنرش” 

اقتلوا األوالد” للياباين كنزابورو أوي )1935(.
إىل  نقلها  التي  الرواية  تحيك 
العربية دميرتي أفيريينوس مآثر 15 
مراهقاً من فتيان اإلصالحية الذين 
إىل  الحرب  زمن  يف  إجالؤهم  تم 
تعرضوا  حيث  نائية،  جبلية  قرية 
من  والبغض  املعاملة  وسوء  للّنبذ 
سكانها الذين فّروا منها بعد انتشار 

الطاعون.
أوي  فإن  النارش  تقديم  ووفق 
املظلم  الجانب  الرواية  يف  “يسرب 

اليأس  يلتقي  حيث  لإلنسانية، 
يف  بالرباءة  والفساد  النضج،  بعدم  والرشد  باألمل، 
صدام فلسفي، ويخط ذلك بكلامت تأخذنا يف رحلة 
القارئ  عىل  يصعب  ساحر  روايّئ  عامٍل  داخل  متأنية 

الخروج منه عند طّي الصفحة األخرية”.

ة” رواية مستقبلية  بَّ
ُ

ة” رواية مستقبلية »الق بَّ
ُ

»الق
عن  مرتجمة  العربية  باللغة  »القبة«  رواية  صدرت 
األصل اإلنجليزي، عن »دار ثقافة للنرش والتوزيع«. 
وايتوك،  كريغ  سوزان  الكاتبة  تأليف  من  هي 

حامد،  العيون  نور  وتعريب 
التعريب  »مركز  وتحرير  ومراجعة 
والربمجة« يف بريوت. تدور أحداث 
الواقع  بني   2135 العام  يف  الرواية 
عقود  أربعة  قرابة  فبعد  والخيال، 
وتحّول  املياه،  حروب  انتهاء  عىل 
جزء كبري من األرايض إىل أراٍض بوٍر 
املناطق  إحدى  هي  أدناك  قاحلة. 
القليلة الباقية التي تصلح للسكن، 
ولكن االتحاد الحاكم يحكم قبضته 

التوأم يس  الرواية هام  بطال هذه  عليها.  الحديدية 
ودي، يتمتعان بقوة خاصة بهام متّيزهام عن الجميع؛ 
عن  النظر  بغّض  ذهنياً  التواصل  يستطيعان  فهام 

املسافة التي تفصل بينهام.

تصدر الكتب القدمية والجديدة رائحة خاصة لكل منها. فام هي طبيعة املركبات الكيميائية والعضوية التي تؤدي اىل اصدار الكتب لهذه الروائح؟
تُطلق الكتب، سواء كانت قدمية او جديدة، املئات من املركبات العضوية الطّيارة. وهذه املركبات لها منشأ متنوع فبعضها حصيلة التجزئة والبعض االخر يأيت 

بسبب نوعية الغراء والحرب واملركبات الكيميائية املستخدمة يف صناعة الورق . كام ان مرور الزمن والتحلل التدريجي للسلولوز الداخل يف صناعة الورق يؤدي إىل 
انتاج مركبات عضوية متنوعة تتسبب بدورها يف تصاعد الروائح من الكتب القدمية. 

الراحة في الطبيعة

لوحات بستان الزيتونلوحات بستان الزيتون
لفنسنت فان كوخلفنسنت فان كوخ

 إصدارات روائية مهمة
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حفيف  بشأن  للغاية  حميمي  يشء  “هناك 
ويريح  وموحي  قديم  يشء  الزيتون،  أشجار 

النفس وال ميكن إدراك كنهه”. 
هكذا وصف فان كوخ األمر يف نيسان/  أبريل 

.1889
يف العام 1889 رسم فنسنت فان كوخ خمس 
هذا  يصف  الزيتون.  لبساتني  لوحة  عرشة 
لإلعجاب  املثرية  السلسلة  هذه  أصل  الكتاب 
وحالته  العقلية  جوخ  فان  حالة  خلفية  عىل 
من العزلة االنفرادية يف مصحة سان رميي دي 

بروفانس.
إىل  القارئ  الزيتون  وبساتني  كوخ  فان  يأخذ 
حيث  األعامل،  تلك  فيها  رسم  التي  البيئة 
جبال  سفوح  عند  الوعرة  الطبيعية  املناظر 
األلب. ويستكشف الكتاب ما أراد الفنان قوله 
مختلفة  تبدو  التي  اللوحات  هذه  بواسطة 
جذريًا عن األعامل التي أنجزها سابًقا يف جنوب 

فرنسا.
عرشة  الخمس  اللوحات  جمعت  مرة،  ألول 
مع   ، واحد  كتاب  يف  مًعا  الزيتون  لبساتني 
العديد من التفاصيل الفريدة والصور التاريخية 

للمنطقة التي وضع فيها فان كوخ حامله.
رسم فان كوخ خمس عرشة لوحة من بستان 
مفتونًا  وكان  متنوعة.  بأساليب  الزيتون، 
باستمرار.  املتغرية  وألوانها  الغريبة  بأشكالها 
فرسمها مراًرا وتكراًرا،   يف أوقات مختلفة من 
ألوان  من  مستوحاة  ألوانًا  مستخدًما  الّنهار، 

املواسم املتغرية. 
بني  من  كانت  اللوحات  تلك  أن  يعتقد  وكان 

أفضل أعامله التي رسمها جنوب فرنسا.

لفان  مهم  إلهام  مصدر  الطبيعة  كانت  لطاملا 
كوخ. لكن ملاذا كان بستان الزيتون استثنائًيا؟ 

وملاذا رسم الكثري من أشجاره؟ 
هذا ما يكشفه الكتاب واملعرض املصاحب له 
البحث والدراسة  نتيجة سنوات من  الذي هو 
فنون  وأكادمييات  عدة  متاحف  بني  والتعاون 

عرب العامل.
رسالة  يف  األعامل  تلك  عن  كوخ  فان  يقول 

ألخيه ثيو:
أبذل  وأنا  للغاية،  مميزة  الزيتون  “أشجار 
إنها  يل،  تبدو  كام  لتجسيدها  جهدي  قصارى 
فضية، أحيًنا أزرق أكرث، وأحيان أخرى خرضاء، 
أو برونزية، يبهت فيها األخرض ويأتلق األصفر 
األرض  إىل  باالستناد  الربتقايل،  أو  واألرجواين 

الحمراء الباهتة”. 
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باكر  نينيك  تأليف  من 
وتيو ميدندورب ولويس 

فان تيلبورج. 
الرقم الدويل:

من  لعائلة  فوتشيك  يوليوس  ُولِد 
الطبقة العاملة يف براغ. كان والده 
يعمل يف صناعة الصلب ، وكان عمه 
الذي يحمل االسم نفسه هو امللحن 
 ،1913 العام  يف  فوتشيك.  يوليوس 
انتقل فوتشيك مع عائلته من براغ 
باملدرسة  التحق  حيث  بلزن  إىل 
عندما  الحكومية.  املهنية  الثانوية 
كان صبًيا يف الثانية عرشة من عمره، 
كان يخطط لتأسيس صحيفة اسمها 
Slovan  )السالف(. أظهر اهتاممه 
يف  مراهقته  منذ  واألدب  بالسياسة 

مرسح الهواة املحيل.
يف العام 1920،  بدأ الدراسة يف براغ 
االشرتايك  العامل  حزب  إىل  وانضم 
الذي  التشيكوسلوفايك  الدميقراطي 
من خالله وجد نفسه يف وقت الحق 
ويف  اليساري.  التيار  يف  منغمًسا 
آيار/ مايو 1921 أسس هذا الجناح 
لتشيكوسلوفاكيا.  الشيوعي  الحزب 
مساهامته  أوىل  فوتشيك  كتب  ثم 
 Plzeň CPC لصحيفة  الثقافية 

املحلية.
من  فوتشيك  تزوج   1938 عام  يف 
ُعرفت  التي   ، كوديتشوفا  أوغستا 

فيام بعد باسم غوستا فوتشيكوفا.
 ،1938 ميونيخ  مؤمتر  أعقاب  يف 
حلت حكومة براغ الحزب الشيوعي 
واضطر التنظيم إىل الهبوط والعمل 

تحت األرض. وبعد أن غزت القوات 
يف  تشيكوسلوفاكيا  النازية  األملانية 
انتقل فوتشيك  أذار/ مارس 1939، 
تشوتيمو  يف  والديه  منزل  إىل 
العام  ويف  ليتوميتيش(،  )منطقة 
1940، بدأ الجستابو النازي البحث 
نشاطه  بسبب  شوتيمو  يف  عنه 

السيايس، فقرر العودة إىل براغ.
كان  العام 1941،  أوائل  ابتداًء من 
للحزب  املركزية  اللجنة  يف  عضًوا 
صحيفة  نرش  وحاول  الشيوعي، 
برافو(  )رودي  الشيوعي  الحزب 
بانتظام. يف 24 أبريل 1942، أعتقله 

الجستابو مع ستة آخرين يف براغ.

أبطال املقاومة
أُعتقل فوتشيك يف سجن بانكراتس 
استجوابه  تم  حيث  براغ،  يف 

وتعذيبه. 
يف هذا الوقت بدأ كتابة مالحظاته 
ومخطوطات كتابه األوىل عىل قطع 
له  تُهرب  كانت  السجائر  ورق  من 
عىل أيدي حراس السجن املتعاطفني 

معه. 
يف  األحداث  فوتشيك  ويصف   
وهو  اعتقاله  لحظة  منذ  السجن 
شيوعي  مستقبل  يف  باألمل  ميلء 
األسطوري  الصمود  وعن  أفضل، 

ألبطال املقاومة.

املحاكمة واملوت
فوتشيك  نُقل   1943 مايو  آيار/  يف 
يف  مرة  ألول  واحُتجز  أملانيا  إىل 
إىل  ثم  شهرين،  من  ألكرث  باوتسن 
برلني. ويف 25 آب/ أغسطس 1943 
العظمى.  الخيانة  تهمة  له  وجهت 
باإلعدام  عليه  وُحكم  أُدين  ثم 
تم  الذي  كليكان،  ياروسالف  مع 
اعتقاله. وبعد أسبوعني من صدور 
الحكم الجائر، ُشنق فوتشيك صباح 
سجن  يف   1943 سبتمرب  أيلول/   8
الحرب،  برلني.بعد  يف  بلوتزينيس 
فوتشيكوفا،  غوستا  زوجته،  قامت 
التي كانت أيًضا يف معسكر اعتقال 
واسرتجاع  بحث  بإجراء  نازي، 
جميع كتاباته يف السجن. ثم قامت 
بتحريرها ونرشتها يف العام 1947. 

حظي الكتاب بشهرة واسعةوتُرجم 
إىل أكرث من 90 لغة عىل األقل.

مرجع يف الثقافة الشعبية
صور ميالن كونديرا موقف فوتشيك 
وتبجيله خالل فرتة تشيكوسلوفاكيا 
 The Joke كتابه  يف  الشيوعية 
كيف  فيه  ويصف   .from 1967
أن صورة فوتشيك معلقة يف املباين 
فوتشيك  كتاب  كان  العامة، وكيف 
وبث  التوعية  من  كنوع  يُقرأ 

الحامسة الشعبية.

تعرفت  “لقد  عنه  كونديرا  قال 
أعواد  تحت  فوتشيك  كتاب  عىل 
مكتوبًا  طاغًيا  نًصا  وكان  املشانق 
رساً يف السجن، ثم نرُش بعد الحرب 
يف مليون نسخة، وبُث عرب الراديو، 
مرجع  أنه  عىل  املدارس  يف  وُدرس 
مبثابة  كان  لقد  الشعبية،  للثقافة 

الكتاب املقدس للعرص”.

نصب تذكاري
فوتشيك  يوليوس  أن  الحزب  وجد 
األدبية  الرموز  أكرث  أحد  وكتابه 
الكتاب  كان  إذ  وضوًحا.  الشعبية 
املدارس،  يف  للقراءة  مطلوبًا 
وبحلول العام 1950 كان كل تلميذ 
دراية  عىل  تشيكوسلوفاكيا  يف  نشأ 
الذي أصبح  بعمل وحياة فوتشيك 
بطالً، وُسميت  العديد من األماكن 
براغ  حديقة  ذلك  يف  مبا  باسمه، 
املدينة  ومرسح  الكربى  الرتفيهية 
الشوارع  من  يحىص  ال  وعدد 
 ،1955 العام  ويف  والساحات. 
شعرية  قصة  كونديرا  ميالن  نرش 
تصور  املايض”  “مايو  بعنوان  عنه 
ومحققيه  فوتشيك  بني  املواجهة 

النازيني.

عرض كتاب

»تحت أعواد المشنقة«»تحت أعواد المشنقة«
وقائع ساخنة من السجون النازية وقائع ساخنة من السجون النازية 

يوليوس فوتشيكيوليوس فوتشيك

 النارش: دار املدى
 ترجمة: مصطفى عبود
مراجعة: فخري كريم
 الغالف: ورق مقوى

النوع: يوميات وسرّي
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خالد خضري الصالحي

الجمعية  استضافت  كورونا،  جائحة  احتدام  أثناء 
األسبوعي  الثقايف  برنامجها  يف  للتصوير،  العراقية 
الذي كان يُنظم عىل منصة برنامج ZOOM، املصور 
التصوير  ابتدأ  الذي  زيني سعيد،  الشاب  الفوتوغرايف 
الجلسة  يف  وقدم  سنوات،  بضع  قبل  الفوتوغرايف 
ثيامت  تناولت  التي  الفوتوغرافية  من صوره  اضاممة 
متعددة، كانت تفاصيل الحياة اليوميَّة أهمها وضوحا، 

وشكلت مركز االهتامم األّول. 

الفوتوغرافي زيني سعيدالفوتوغرافي زيني سعيد

تركيز الرؤيةتركيز الرؤية
بعين السيكلوببعين السيكلوب

www.iraqicp.com

www.facebook.com/altareek.althakafi

altareek althakafi

                                    محمد حّياوي

وللمدِن ألفٌة خاّصٌة، غري العاطفة التي تربط أبناَءها 
وغوايَتها  روائَحها  تبتكر  كأمكنة،  فاملدن،  بها. 
األلفُة  تلك  تُختزل  وقد  غامضة.  بطريقٍة  للغريب 
أو  عابرٍة،  امرأٍة  أو  بسيٍط،  َملْمحٍ  أو  مبكاٍن صغريٍ، 

واقعٍة عاديٍّة ال تلفت األنظار.
تقول صديقٌة بريوتّية:

زائٌر دائٌم لبريوت، ولسَت مقياًم  أنّك  لله  الحمد  ـ 
فيها.

ـ ملاذا؟
عاشًقا  وتبقى  زيارة،  كّل  يف  باكتشافها  تتمّتَع  يك  ـ 

لها طوَل العمر.
ال  قد  بريوت  زرُت  كلّام  تُدهشني  التي  املالمح 
اعتادوها،  قد   - ببساطة   - ألنّهم  ساكنيها،  تُْدهش 
رًة،  حتى أصبحْت بالنسبة إليهم غريَ مرئّيٍة، أو مكرَّ

أو يومّية.
صديقتي  نظريَّة  أكرَس  أن  حاولُت  مرٍّة  من  أكرثَ 
البريوتّية. لكّنني مل أمتكّْن من ذلك، ألّن أطوَل مّدٍة 

إقامة يل يف بريوت كانت شهًرا.
اإلقامَة يف فندق  إىل بريوت،  زيارٍة  كّل  اعتدُت، يف 
موزارت. فندق صغري يقع عىل ناصية شارع الحمرا 
قلياًل  الطريُق  ينحدر  حيث  الروشة،  جهة  من 
ويتفّرع إىل مرْسبنْي: اليسار صعوًدا باتّجاه الروشة، 
وفندُق  البنزين  تعبئة  محطُّة  حيث  نزواًل  واليمني 

موزارت.
لكّنه نظيٌف  ا،  استثنائيًّ الحقيقة  الفندُق يف  مل يكن 
وحميٌم ويتمّتع بكافيترييا صغريٍة تُطّل عىل الشارع 
ويرتاجع  الحمرا،  زحاُم  يخّف  حيث  ا،  نسبيًّ الهادئ 

صخُب السّيارات وهديُر الباعة.
الصغريَة  الكافيترييا  تلك  أّن  قون  تصدِّ ال  قد 
ببعض  املغطّى  الصيفّي  الرتّاِس  ذاَت  والحميمَة، 
الفندَق،  هذا  اختاُر  تجعلني  التي  هي  العرائش، 
عىل الرغم من أّن أصدقاء كثريين دعْوين إىل فنادَق 
أكرثَ رفاهيًة؛ فأنا ال أحّب اإلقامَة يف فنادٍق تقع عىل 

شوارع صاخبٍة وأزّقٍة مكتظّة.
يف كافيترييا فندق موزارت املهادنة، اعتدُت تناوَل 
الزيتون  بطعم  أمتّتع  هناك،  الصباحّي.  فطوري 
تلك  ـ  الجبيّل  والزعرتِ  الطازجة،  واللبنِة  البلدّي، 
إىل  ـ  هولندا  يف  العام  طوَل  أفتقُدها  التي  األشياء 
زاد  الذي  األمر  ولعّل  بريوت.  إىل  زياريت  تحني  أن 
من حميمّية الفطور الصباحّي هو وجوُد إّم فادي، 
تسّمي  أن  لها  يحلو  كام  ها،  بضمِّ ال  األلف،  بكرس 

نفسها.
وإّم فادي، هذه، سّيدٌة يف الخمسني، ُقتل زوُجها يف 
الحرب األهلّية، وهاجر أبناؤها إىل أمريكا والربازيل. 
لكّنها سّيدٌة ضاحكٌة وفكهٌة وحيويٌّة، عىل الرغم من 
ذلك كلِّه. تعرّفُت إليها ذاَت صباح عندما وجدُت، 
عىل مائدة الفطور، البيَض املسلوَق الذي ال أحبُِّذه، 
فسألُتها عن إمكانّية عمل “أومليت” خاصٍّ يل، ولو 

تطلّب ذلك دفَع مثنه. ابتسمْت أِم فادي وقالت:
جاييك  بتحّبو، وهأّل  يليل  باملحّل  )اِجلْس(  ائُعوْد  ـ 

األومليت.
األومليت  يل  تعمل  فادي  أِّم  صارت  يومها،  من 
وأخرى  بالزبدة،  مرًّة  داخاًل.  رأتني  كلّام  خّصيًصا 
بالزعرت، وثالثًة باملرىّب، لكّنه يبقى يف جميع الحاالت 
أومليت إّم فادي الذي ال يُضاهى، والذي ال آكلُه إاَل 
يف بريوت. هذا ناهيكم بالزيتون البلدّي، واملناقيش 
بالجبنة. وهي يف كّل مرٍّة تضع عىل الطاولة كاسًة 
األخرض  الزيتون  من  حّباٍت  بضُع  فيها  صغريًة 
املشقوق املنقوع بالزيت، وتطلب منَّي - بابتسامتها 

َقه: املهادنة - تذوُّ
ـ ِدئيْل هالزيتونات.                               “يتبع”

 بيروتيات )1(

أومليت إم فادي..أومليت إم فادي..

السابع  القرن  من  الهولندي  الرسام  لوحة  تبدو 
عرش “فتاة الحليب” الشهرية، معلقة وحدها يف 
إرميتاج  مبعرض  الخاّصة  الفسيحة  العرض  قاعة 
الوطني  املتحف  من  جلبت  أن  بعد  أمسرتدام، 
اإلعارة.  سبيل  عىل  ميوزيوم”  “رايك  الهولندي 
جمعية  من  بدعم  اشرتاها  قد  املتحف  وكان 

رامربانت يف العام 1908.
لقد اضطر متحف إرميتاج أمسرتدام، وهو فرع 
الشهري،  الرويس  للمتحف  محاكاة  تجربة  أو 
لتنشيط عروضه ومحاولة جذب الزوار، وتعويض 

عالقته  قطع  بسبب  الحاصل  الفني  الخلل 
باملتحف األصل يف مدينة سان بطرسبورغ، كرد 
فعل احتجاجي عىل الحرب الروسية يف أوكرانيا، 
تحت ضغوط بعض األطراف السياسية الهولندية 

املتشددة. 
بوجود  أمسرتدام،  وسط  املتحف  زوار  وفوجئ 
يف  العادة  غري  عىل  معروضة،  الشهرية  اللوحة 
املتحف، مبعزل عن بقية أعامل يوهانس فريمري 
التي كانت تحيط بها يف متحف “رايك ميزيوم” 

الكبري. 

الكبرية،  العرض  صالة  يف  مطبق  صمت  وسط 
لينري  عالية،  نافذة  من  شحيح  ضوء  يترسب 
وهي  الزرقاء،  باملريلة  الشابة  الفتاة  صدر 
أراد  أن  بعد  فخاري،  إناء  يف  الحليب  تسكب 
قطعة  عىل  تخليدها  الشهري  الهولندي  الرسام 
سم،   41  ×  45.5 بقياس   إطار  داخل  القامش 
 ضمن مساحة كافية تفصلها عن حشود السياح.
 وتعد “فتاة الحليب” التي رسمها يوهانس فريمري

حوايل العام 1660، األوىل من بني خمس ينوي 
الضوء  تسليط  أمسرتدام  فرع  اإلرميتاج  متحف 

عليها يف الفرتة املقبلة، حيث ستعرض كل تحفة 
عىل حدة ملدة ستة أسابيع، مع نصوص تعريفية 
اللوحة  لتفاصيل  مكربة  وصور  لغة  من  بأكرث 

الدقيقة. 

قطع العالقات
وكانت العالقات بني املتحف الهولندي ومتحف 
اإلرميتاج الرئيس يف سان بطرسبورغ قد قطعت 
ضغوط  تحت  املايض،  مارس  آذار/  شهر  مطلع 
وسياسيني  نقاد  من  املتحف  لها  تعرض  كبرية 

من  الرغم  عىل  أمسرتدام.  بلدية  يف  متشددين 
الشعبية الكبرية التي تحظى بها معارض الفنون 
الجامهريي   اإلقبال  وحجم  هولندا  يف  الروسية 

الكبري عليها.
عىل  ينص  املتحفني  بني  التعاون  اتفاق  وكان 
وإقامة  الفنانني  واستضافة  العروض  تبادل 
املعارض الدورية وتبادل خربات الرتميم الخاّصة 
من  واحد  يورو  وتخصيص  األصلية،  باألعامل 
إىل  الهولندي  للمتحف  دخول  تذكرة  كل  مثن 
مرشوع ترميم وإدامة متحف اإلرميتاج الرئيس 
يف روسيا. وقال مدير متحف رايك ميزيوم تاكو 
ديبيتس يف العرض التقدميي األسبوع املايض، إن 
اإلرميتاج  متحف  ودعم  مساعدة  يود  متحفه 
العالقة  قطع  عن  الناجمة  الطوارئ  حالة  يف 
الحليب”  “فتاة  لوحة  بتقديم  األم  املتحف  مع 

ووصفت  اإلعارة.  سبيل  عىل  لديهم،  املفضلة 
كانت  التي  هالسيام،  فيمكه  أمسرتدام  عمدة 
حارضة أيًضا، اللوحة بأنّها املفضلة لديها، كونها 

“تشع حميمية وهدوًءا”.

موضوعات إنسانية
وبالنظر لشعبية األعامل الفنية الروسية األصيلة 
املتاحف  مجمع  يف  الذعر  عّم  فقد  هولندا،  يف 
عندما  بأمسرتدام  أمستل  منطقة  يف  الكبري 
نهاية  األوكرانية  األرايض  الروسية  القوات  غزت 
افتتحوا  قد  كانوا  ألنّهم  املايض.  فرباير  شباط/ 
الفن،  يف  ثورة  ـ  الروسية  الطليعة  معرض  للتو 
أسابيع. بضعة  استمراره  مقرًرا  كان   الذي 
اتصال  عىل  كان  الذي  ديبيتس،  تاكو  وبحسب 
وثيق باملتحف منذ بداية الحرب، فقد كان األمر 
من  قطعة  بخمسامئة  يتعلق  ألنه  للغاية  مريًرا 
الفن الرويس الطليعي: لفنانني ُعرفوا مبوضوعاتهم 
من  لثامنية  كان  ذلك،  عىل  عالوة  اإلنسانية. 
أعاملهم،  عرضت  الذين  الروس  الفنانني  أشهر 
عادت  فقد  لألسف،  لكن  أوكرانية.  جذور 
 جميع األعامل الفنية اآلن إىل سانت بطرسربغ.

الرتاث الهولندي
التي  أمسرتدام،  إرميتاج  متحف  إدارة  وتنوي 
ستة  غضون  يف  املقبل  فريمري  عمل  عن  ستعلن 
الرتاث  إىل “متحف  املتحف  اسم  تغيري  أسابيع، 
ضمن  اإلرميتاج،  متحف  من  بداًل  الهولندي” 
برنامج جديد سيطلق يف العارش من آيار/ مايو. 

الطريق الثقايف ـ أمسرتدام ـ خاص
فريمري،  يوهانس  الشهري  الهولندي  للرسام  الحليب”  “فتاة  لوحة  تساعد  هل 
األم  املتحف  عن  مبعزل  واالستمرار،  الصمود  عىل  أمسرتدام  إرميتاج  متحف 
الهولندي قطع عالقتها  الفرع  إدارة  إرميتاج سان بطرسبورغ؟ بعد أن قررت 
باألصل الرويس، بدعوى الحرب الروسية عىل أوكرانيا؟ وإىل أي مدى ستلعب 

الحرب دوًرا يف تعقيد عمل املتاحف العاملية؟
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مدير التحرير                               
حممد حّياوي

             m.shather@gmail.com
ملتابعتنا على الفيسبووك

تاكو ديبيتس، مدير متحف 
رايك ميزيوم ورئيسة بلدية 

أمسرتدام فيمكه هاليسام، مع 
أنابيل بريين، مديرة متحف 

إرميتاج أمسرتدام قرب لوحة 
ANP فتاة الحليب”  الصورة“

جريدة ثقافية نصف شهرية                               
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 هي تصوير الحياة اليومية املعاشة التي يصورها بعناية، ولكن مع 
حرص شديد عىل العنارص الفنية للصورة من خالل فنون استخدام 
التصوير؛  بعد  ما  املعالجة  تقنيات  يوظف  ما  قليال  ألنه  الكامريا 
لقطات  غالبيتها،  يف  سعيد،  لزيني  الفوتوغرافية  الصور  فكانت 
له  يحلو  كام  الصورة،  التقاط  لفرصة  )اقتناصا(  وتبدو  مفتوحة، 
ما تصفه سوزان  انتجها، وهو  التي  املخططة  اللقطات غري  وصف 
سونتاغ بانها )الطبيعة االغتصابية( للفوتوغرافيا التي متنحنا »حقنا 

يف املراقبة«، او رمبا حقنا يف التلصص عىل العامل وعىل االخر. 
املهيمن،  البطل  صوت  فيها  يخفت  لها  املخطط  غري  الصور  ان 
وسطوته يف غالبية الصور باستثناء البورتريتات، ولكن حرص زيني 
سعيد عىل الحفاظ عىل بؤرة المة للتعبري، قد تتمثل أحيانا بالتفاتة 
الـ  بارت  املتلقي، فتشكل ما يسميه روالن  بسيطة تجلب اهتامم 
)بونكتوم(، او البؤرة الالمة للقطة، يف كتابه الشهري )الغرفة املضيئة. 
تأمالت يف الفوتوغرافيا(، وكثريا ما كانت تلك البؤرة الالمة عني احد 
شخوص الصورة وهي تقوم مقام )الوخزة( الرضورية للصورة، وقد 
الخط  ميتد  حيث  الصورة،  يف  التعبريية(  )البؤرة  نسميها  ان  ميكن 
التعبريي من خاللها بني املتلقي وبني الصورة، وغالبا ما تكون تلك 

العني املحدقة يف تفاصيل الحياة اليومية، عني ابرز ابطال الصورة.

كبح األلوان
يهيمن  التي  سعيد صوره  زيني  تجربة  يف  تعبريية  الصور  اشد  ان 
عىل  األلوان  قدرة  كبح  اجل  من  انتجها  الذي  الكونرتاست  عليها 
جذب عني املتلقي وتوجيه عملية التلقي، فصور حياة عامل صناعة 
الواقع، وصور  يف  األلوان  اىل وجود  باألساس  تفتقر  التي  الطابوق 
البورتريه التي يكون البطل فيها بعني واحدة لسبب ما، فقد صور 
سليمة،  واحدة  عينا  البطل  فيها  ميتلك  لقطات  عدة  سعيد  زيني 
فصور امرأة عجوزا من مدينته )الديوانية( بعني واحدة، وصور رجال 
فكانت  األبيض،  املاء  بسبب  مطفأة  واألخرى  واحدة  بعني  إيرانيا 
خطوط التلقي كلها تلتقي يف البؤرة التعبريية للعني السليمة لتتجه 

بعد ذلك الستطالع أشياء الواقع املحيط. 
إذا كان الفوتوغراف يبنى بالضوء الذي يبدد الظلمة، متاما كام هو 
الفوتوغراف، فان زيني سعيد  به مع  الذي تشرتك  السينام  جوهر 
يعد السواد، وتحديدا الكونرتاست، كجوهر مادي أهم يف بناء صور 
البورتريت، حيث اتساع هيمنة السواد الذي مينح الصورة تعبريية 
كان  وكأمنا  الصور  من  النمط  هذا  يف  اشتغاالته  جعل  مام  قوية، 

يشتغل عىل التباين اللوين بني الضوء والظالم )الظل(. 

بعض  يف  استثنائية  التقاط  زاوية  توظيف  يف  سعيد   زيني  يتفنن 
املوضوعات، فقد صور عامل الطابوق من مكان مرتفع عىل سطح 
كورة صناعة الطابوق بزاوية نظر )عني الطائر( فكانت سحنة الغبار 
واالبخرة والدخان األسود املتصاعد من الكورة دالالت تعبريية قوية 
للقطة، كام انه يوظف بعد عني الكامريا من وجه النموذج املصور 

فكان يبدو وكأمنا يحاول الدخول بكامريته اىل دواخل النموذج.
ال يضع زيني من ضمن اهتامماته توثيق اثر ما باملعنى التاريخي 
للتوثيق، امنا يهدف اىل )تسجيل( انطباع رسيع لحدث ما، ليالحق 

تفاصيل حياة الناس يف القرى الجبلية ويف اهوار العراق،  من خالل 
فتاة صغرية  الجامع،  باحة  تكنس  وامرأة  يلعبون،  لقطات ألطفال 
تنظر من ثقب يف زجاجة مكسورة، او من ظلفة الباب، فتاة صغرية 

تهم باجتياز زقاق قصري. 
حركة  خلق  اجل  من  سعيد  زيني  تتلبس  التي  العارمة  الرغبة  ان 
الساكن،  البورتريت  الصورة، وان كانت طفيفة، يف صور  ما داخل 
تتجسد  يف الغالب من خالل دخان سيجارة النموذج الذي يصوره 

زيني سعيد.  

زيني سعيد

• مواليد )1990( الديوانية 
• علوم حاساب ورياضيات 

• جائزة وليد الخطيب 
• جائزة فؤاد شاكر  

• جائزة الجمعيه العراقيه  


