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أطراف  الثوري  النقيع  ومللم  النّواب،  مظفر  مات 
عباءته الليلية، مرتحًل إىل وجدان املاء الحّر والطني 
النخيل،  قلوب  إىل  الرباري  زرازير  وعادت  الحري. 
الرفيف  صلة  لتقيم  مقبلة،  أخرى  أسحار  بانتظار 

وتبتكر الفرح لعيني العراق الحزين.
الليل ميخر عباب  النّواب وما زال مهر  مات مظفر 
أن  متأمًل  الضوء،  منها  عرب  التي  والبساتني  الرباري 
التي  الشبابيك  تلك  من  الشابّة  سعود  زوجة  تطل 
الجنويب  والشوق  اللوعة  بخيوط  الشاعر  طرزها 
ومتسح  املهفهف  اللييل  بثوبها  تخرج  أن  الهادر. 
جبهته املعروقة بكّفها الصغرية، متحسسة أثر أقدام 

سعود عىل الرِكاب ورائحة كفيه القويتني عىل اللجام، 
الحومة  الحيد يف  تعاتبه بحزن ألنّه ترك فارسه  ثم 
وعاد يجر أذيال حزنه إليها، ومل تزل حّنة العرس يف 

باطن كفيها وقدميها.
وبني ليلة وغبشها، دّس فّلح منجله يف جيد السنابل، 
ونكّس علمه األحمر، ونظر إىل األفق الدامي، بعيًدا 
وانطفأ  الشاعر  مات  حيث  النخيل،  ذؤابات  فوق 
فانوس عشقه األبدي لألرض واملاء والسنابل ودالل 
القهوة والهيل. هل مألت الحرسة روح ذلك الفلح 
لصوت  الحنني  هزه  أم  أرضه؟  يف  كالطود  الشامخ 
مّر  القديم حني  العتب  ذلك  تذكر  تراه  أم  املغني؟ 

بهم ذات ليل بهيم ذلك املغني الذي مل تكتحل عيناه 
برؤيتهم، عىل الرغم من أنّه سمع رنني هاونهم وشّم 

رائحة القهوة والهيل املنترشة يف األرجاء. 
يلفها  ونامئة  حزينة  شامات”  “أّم  محطة  كانت 
األبدية  رحلته  مواصًل  ابتعد  قد  والقطار  الصمت، 
مثل  الليل،  جوف  يف  فّضته  الوامضة  الجنوب  نحو 
أقامر تستقر عىل الجروف، بني املاء والطني. وحبيبته 
القطا  طائري  محتضنة  الصيفي،  رسيرها  يف  نامئة 
تحت ضفائرها الغليظة وتحلم بوقع حوافر حصانه 

األدهم، حني يتسلل تحت جنح الليل. 
الدم  ورفاقه يرسجون  يزل سعود  ومل  الشاعر  مات 

عىل ظهور الخيل، تلك التي تقدح عيونها الكبرية يف 
الظلمة، ليصبوا غضبهم املقدس عىل اتباع الشيطان 

الجافلني من صيحات الرجال.
حتى عندما أصيب حمد ورسبله الّدم، وخر من فوق 
جواده، كان الشاعر يدرك رجفته األخرية، فاستدعى 
الفتي  جسده  يف  وتبعث  لتحتضنه  حبيبته  طيف 
وتختلط  ضفائرها،  وذهب  املعطر  جسدها  دفء 

دموعها بدمائه.
مات الشاعر، ورقد رقدته األبدية، لكن سعود ما زال 
منتصًبا يفرد طوله املديد يف األفق مثل بريغ خفاق، 
يحيك لألجيال قصة الكفاح والحزن واملطاولة، عندما 
كان الرجال يعقلون أرجلهم ويثبتوا يف األرض مثل 
جذوع النخل، ليصدوا رصاص أعداء العراق وغّداريه 
أنوفهم  وميرغوا  ُحرماته،  ومنتهيك  نِعمه  وسارقي 
بالرتاب، يك يظل حليب األّمهات مدراًرا ونقًيا خالًصا 

الغرين  وسط  مرتاقصة  الحنطة   وتظل  للعراق، 
املبارك، وطيور القطا آمنة يف مكامنها، تلهب خيال 

العشاق والشعراء والبهاليل.
هؤالء  أهله،  بني  ليدفن  وعاد  النّواب،  مظفر  مات 
الذين سيبنون الدنيا ويروضون الزمان. وما زال قطار 
املوواويل  ناثًرا  عراقي،  بحزن  املحطات  يجيز  الليل 
واألبوذية وعبق الهيل ورائحة القهوة. قطار الرفاق 
العمر،  األصياف يف محطات  ليايل  نسيم  مثل  املار، 
ليدّق أبوابها، واحدة واحدة، ويوزع الحلوى واألمل 
الحزين،  العراق  جوف  من  بعيد،  ومن  األخرض. 
يلتفت الشاعر وهو يف تابوته محمواًل عىل األكتاف، 
صوب الجنوب مودًعا وموصًيا محبيه بأن ال يسمحوا 
يربد،  أن  لنضالهم  وال  باالنطفاء  الثورية  للوعتهم 
حتى يتحرر الفقراء وميتلكوا كرامتهم.                                 
                                   محمد حّياوي

مات الشاعر مرتحال بين الماء الحّر والطين الحّري
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الطريق الثقايف ـ من حاكم الشمري
عيل  والتنقيبات  التحريات  دائرة  عام  مدير  اعلن 
الفني االيطايل املتخصص  الفريق  شلغم عن مبارشة 
الحكومة  من  املهداة  املجنح  الثور  نسخة  نصب  يف 

االيطالية ملتحف البرصة الحضاري .
واشار شلغم اىل ان الفريق بذل جهودا كبرية يف نصب 
هذه النسخة التي لها رمزية دولية حيث صنعت يف 
باديء االمر ونصبت يف مدخل مدرج روما التاريخي 
)الكولسيوم( عام 2016 وفيام بعد نصبت يف مدخل 
اىل  نقلت  ثم  ومن  باريس  يف  العام  اليونسكو  مقر 

البرصة.
للقوة  رمزًا  )الماسو(  املجّنح  منرود  ثور  ويعد 
والشجاعة والسمو عند االشوريني، ويستخدم لحامية 
معتقداتهم.  حسب  العبادة  ودور  والقصور  املدن 
واللماسو هو نوع من الكائنات األسطورية املختلطة 
التكوين، فهي يف أكرث األحيان ثور مجنح برأس إنسان 
وأقدام أسد، أو برأس إنسان وأقدام ثور، وقد أخذ 

أشكاال عدة يف حقب التاريخ الرافديني املختلفة.

جائزة اليونسكو للثقافة جائزة اليونسكو للثقافة 
لمبدعتين عراقيتينلمبدعتين عراقيتين

  
الطريق الثقايف ـ خاص

ُمنحت جائزة اليونسكو - الشارقة للثقافة العربية يف 
دورتها الثامنة عرشة للشاعرة العراقية املغرتبة دنيا 
ميخائيل واملمثلة السويدية من أصل سوري عراقي 

هيلني الجنايب.
تحكيم  لجنة  توصيات  عىل  وبناًء 
الجائزة  تعرتف  الخرباء،  من  دولية 
القوي  املبدعتني   من  كل  بالتزام 
بتعزيز الثقافة العربية يف جميع أنحاء 
املختلفة،  أعاملهام  بواسطة  العامل. 
القضايا  بشأن  املرأتني  كلتا  وتتواصل 
املعقدة مع إبقائها يف متناول جمهور 
إىل  القدرة،  هذه  دفعت  وقد  كبري. 
الفني  التميز  يف  تفانيهام  جانب 
التحكيم  لجنة  االجتامعي،  والحوار 
 الختيارهام كفائزين بالجائزة املرموقة.
يف  الجوائز  توزيع  حفل  وسيقام 
الثلثني  اليونسكو، يف  باريس، يف مقر 

من شهر آيار/ مايو الحايل.
قد  ميخائيل  دنيا  الشاعرة  وكانت 
مرتجمة  وعملت  بغداد،  يف  ولدت 
يف  أمريكا  إىل  هجرتها  قبل  وصحفية، 

وترجامتها  القوية  كتاباتها  وتتحدث   .1996 العام 
واإلنكليزية(، عن  العربية  )باللغتني  ونرثها  وشعرها 

أهوال ومصاعب الحرب والهجرة وفقدان الوطن.

محّرك البحث »غوغل« محّرك البحث »غوغل« 
يحتفي بنزيهة سليم يحتفي بنزيهة سليم 

الطريق الثقايف ـ خاص
أّيام   قبل  “غوغل”  املعروف  البحث  محرك  احتفى 
بالفنانة العراقية الراحلة نزيهة سليم، ووضع صورتها 
عىل الصفحة الرئيسة للبحث، مبناسبة ذكرى والدتها. 
يف  الفن  لدراسة  تبتعث  عراقية  امرأة  أّول  وكانت 

الخارج.
ولدت نزيهة سليم يف إسطنبول يف العام 1927 ألبوين 
عراقيني، ونشأت يف أرسة محبة للفن، وأصبحت فنانة 
الفن  ترسيخ  بارز يف  دور  لها  وكان  تشكيلية شهرية، 
العراقي املعارص، وهي أخت الفنان الكبري جواد سليم.
عام  بغداد  يف  الجميلة  الفنون  معهد  من  تخرجت 
باريس  إىل  علمية  بعثة  يف  ُترسل  أن  قبل   ،1974
الجداريات  رسم  يف  وتخصصت  الفنون،  لدراسة 
هناك، ثم غادرت إىل أملانيا الرشقية آنذاك ودرست 
رسوم األطفال واملرسح والتزجيج والتطعيم باألنامل.
لها الكثري من األعامل الفنية الشهرية، رسق معظمها 
بعد   2003 العام  يف  للعراق  األمرييك  الغزو  عند 
عدد  نجا  بينام  املتاحف،  طالت  تخريب  عمليات 

قليل من أعاملها من النهب والتخريب.
سنة،  الـ81  ناهز  عمر  عن   2008 العام  يف  توفيت 

وُدفنت يف مقربة الشيخ معروف يف جانب الكرخ.

وهي حركة تنبذ الروايات الفوقية واأليديولوجيات التي يطرحها معتنقو الحداثة. يتحدث مفكروها عن الحقيقة الكاملة والعلم والثقافة والفن والعامرة والتقدم والتسامح 
الديني. ومن بني العلامء واملؤسسني البارزين لهذا التوجه الفكري والنقدي الجديل، كل من جان فرانسوا ليوتار وجاك دريدا وفريدريك جيمسون. وتشكك الحركة مبا تسميه 
الحقيقة الواحدة غري القابلة للدحض، وإخضاع الجنس البرشي لها، كام هو األمر مع السلطة الساموية املطلقة  التي أبقت الكنيسة والسلطات الدينية التابعة لها مهيمنة 
ومتحكمة يف مصائر املليني من البرش. تغري حركة ما بعد الحداثة هذه األيديولوجية وتدحضها بواسطة الحقائق املفرتضة وتعتنق العقلنية باعتبارها جوهر الفكر اإلنساين.

حركة ما بعد الحداثةحركة ما بعد الحداثة�ضوء�ضوء
19451945 حتى اليوم حتى اليوم

فوز مكتبة اإلسنكدرية 
بجائزة للنشر والتقنيات

الطريق الثقايف ـ  وكاالت
زايد  الشيخ  بجائزة  اإلسكندرية  مكتبة  فازت 
للكتاب يف دورتها السادسة عرشة عن فرع النرش 

والتقنيات الثقافية.
وجاء يف مسوغات منح الجائزة “أن املكتبة التي 
افتتحت يف  ترشين األول/ أكتوبر2002 مل يتوقف 
بل  ما جمعته من كتب ومجلت،  نشاطها عىل 
قامت بنرش كتب تعد فريدة يف بابها، وأسهمت 
املثقفني  كبار  بدعوة  والفني  الثقايف  النشاط  يف 
واملفكرين ملؤمترات وندوات ثقافية حضوراً وعرب 
الفضاء اإللكرتوين، مام يعد تحريكاً لبحر الثقافة 

العربية وتقدميها للعامل عرب التقنيات الحديثة”.
األملاين يورغن  الفيلسوف  من جهة أخرى رفض 
العام  لشخصية  املخصصة  الجائزة  هابرماس 
األويل  قبوله  بخطأ  اعرتف  أن  بعد  الثقافية، 
نظرية  مؤسس  هابرماس  ويرشح  للجائزة. 
الرتجمة، رفضه قائًل: »مل يكن فهمي كافياً للصلة 
الوثيقة للغاية بني الجهة التي متنح هذه الجائزة، 

والنظام السيايس القائم«.
جاءت  الجائزة  عن  األولية  معلوماته  إّن  وقال 
من يورغن روس، وهو مدير معرض فرانكفورت 

الدويل للكتاب«.
القدرة  ويبلغ هابرماس 91 عاًما، ومل تعد لديه 
يف  يحدث  ما  متابعة  من  متكنه  التي  الكافية 

العامل   يف  قرّائه  إىل  هابرماس  وتوجه  العاَلم. 
العريب ليقول لهم: »أؤمن بقّوة الكلمة.. وكتبي 

التي ترجمت إىل اللغة العربية تكفيني«.

الهيئة العربية للمسرح تعلن عن انطالق مسابقاتها في التأليف والبحث المسرحي   
الطريق الثقايف ـ وكاالت

أعلنت الهيئة العربية للمرسح، عن انطلق مسابقاتها الثلث يف التأليف والبحث للعام 2022، وهي: مسابقة تأليف النص املرسحي املوجه للكبار، ومسابقة تأليف 

النص املرسحي املوجه لألطفال، واملسابقة العربية للبحث العلمي املرسحي، املخصصة للباحثني الشباب. وأكد بيان الهيئة عىل كون املرسح فعل حياة وحياة فعل، وعليه 

تم وضع ثيمة النسخة الخامسة عرشة من مسابقة تأليف النص املوجه للكبار بعنوان “نصوص تنترص للحياة يف مواجهة املوت وتسليعه”، يف مواجهة رضوب وأشكال 

وأسباب وفنون املوت التي تتجىل صورتها يف الحارض، وتؤكد أن اإلنسان واإلنسانية هام جوهر الحياة ومعناها. وألهمية البحث العلمي والدراسات املرسحية، أطلقت 
الهيئة النسخة السابعة من املسابقة العربية للبحث العلمي املرسحي للسعي للوصول إىل مرسح عريب جديد ومتجدد. 

البعثة الفرنسية لتفحص »درب زبيدة« تختار ست محطات استثنائية البعثة الفرنسية لتفحص »درب زبيدة« تختار ست محطات استثنائية 
الطريق الثقايف ـ خاص 

اختارت البعثة الفرنسية املكلفة بفحص معامل “درب زبيدة” التاريخي، ست محطات تحمل قياًم استثنائية حضارية، من شأنها أن تضيف نقاط 
قوة مللف الرتشيح لليونسكو، وأبدى الخرباء الفرنسيون أعجابهم حال رؤيتهم تلك املحطات التي وجدوها يف حال أفضل من نظرياتها يف الجانب 
السعودي من ناحية األصالة والعمران واستغلل الطبيعة املحيطة وبطون الوديان لتخزين املياه يف بحريات وخزانات كبرية جدا مشّيدة بالحجر مع 

وجود نظم للتنقية والسيطرة والتوزيع لتلك املياه املخزنة، وكذلك الحال بالنسبة ملئات اآلبار التي بلغت أعامقها أكرث من 200 مرت. 
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هام مارتن لوثر بالزندقة
ّ

هام مارتن لوثر بالزندقةِات
ّ

ِات

يف مثل هذا اليوم من العام 1521 اِتُّهم مارتن لوثر 
الديدان مبرسوم  وقتها  سمي  ما  مبوجب   بالزندقة 

مايو،  آيار/  من  والعرشين  الخامس  يف  صدر  الذي 
وحظر املرسوم كتابات مارتن لوثر، وهو رجل دين 
أملاين أدت جهوده لتغيري سلوك الكنيسة وإصلحها.
القانون  عن  خارج  أنه  أُعلن  القانون  هذا  وحسب 

ومهرطق تم أرسه.
ولد مارتن لوثر يف 10 ترشين الثاين/ نوفمرب 1483 
وقسيًسا  راهًبا  وكان   ،1546 فرباير   18 يف  وتويف 
أوروبا،  يف  اإلصلح  عرص  وُمطلق  للهوت  وأستاًذا 
الغفران  صكوك  يسمى  كان  ما  عىل  اعرتاضه  بعد 
التي كانت متنحها الكنيسة للامرقني والقتلة وسالبي 

حقوق الفلحني والعامل. 
الشهرية  العام 1517 رسالته  لوثر قد نرش يف  وكان 
أغلبها  تتعلق  نقطة  وتسعني  خمس  من  املؤلفة 
الحل من  البابا يف  التحرير وتحديد سلطة  بلهوت 
»العقاب الزمني للخطيئة«؛ وقد رفض الرتاجع عن 
نقاطه الخمس والتسعني بناًء عىل طلب البابا ليون 
العارش يف العام 1520 وطلب اإلمرباطورية الرومانية 
“املقدسة” ممثلة باإلمرباطور شارل الخامس، األمر 
وإدانته مع  الكنيس  والحرمان  للنفي  به  أدى  الذي 
كتاباته بوصفها مهرطقة كنسًيا وخارجة عن القوانني 

املرعّية يف اإلمرباطوريّة.
املقدس  للكتاب  به  خاصة  ترجمة  أيًضا  لوثر  قّدم 
كانت  التي  اللتينّية  اللغة  من  بدالً  املحلّية  بلغته 
اللغة الوحيدة املسموح بها من الكنيسة الرومانية 
كلغة قراءة للكتاب املقّدس، ما أثر بشكل كبري عىل 
عزز  حيث  عموًما،  األملانّية  الثقافة  وعىل  الكنيسة 
األملانّية وطورت  اللغة  مفردات  قياس  من  اإلصدار 
الحًقا  ترجمته  وأثرت  الرتجمة،  مبادئ  أيًضا  بذلك 

عىل ترجمة امللك جيمس باللغة اإلنكليزية.

25 May 2022   25 آيار/ مايو

دنيا ميخائيل

هيلني الجنايب

انضم دياب لفرتة وجيزة إىل دير ماروين 
يف جبل لبنان كمبتدئ، لكنه رسعان ما 
غادره، ألن حياة الدير مل ترق له. وبدأ 
البحث عن عمل حقيقي. فتعرف عن 
 ،1707 العام  مطلع  الصدفة،  طريق 
الفرنيس بول لوكاس، الذي كان يف رحلة 
استكشافية للبحث عن اآلثار، نيابة عن 
فعمل  فرنسا.  ملك  الرابع عرش  لويس 
لديه كمساعد ومرتجم، وعندما انتهت 
مأمورية لوكاس، دعا دياب للسفر معه 
له  يجد  قد  أنه  إىل  مشريًا  فرنسا،  إىل 

عملً يف املكتبة امللكية يف باريس.
فرباير  شباط/  يف  حلب  غادروا 
طرابلس  طريقهم،  يف  وزاروا   ،1707
واألسكندرية  وقربص  وبريوت  وصيدا 
من  ثم  وتونس،  الغرب  وطرابلس 
وجنوة  وليفورنو  كورسيكا  إىل  هناك 
ومرسيليا، قبل أن يصل إىل باريس يف 

وقت مبكر من العام 1708. 
يف  اإلثارة  بعض  الشاب  دياب  وجد 
أن  إىل  جزئًيا  ذلك  ويرجع  باريس، 
الوطني  الزي  يرتدي  جعله  لوكاس 
من  اثنني  عىل  يحتوي  قفًصا  ويحمل 
فرصة  له  ليوفر  تونس،  من  الجرابيع 
اللقاء بامللك لويس الرابع عرش يف قرص 

فرساي. 
دياب  التقى  باريس،  يف  وجوده  أثناء 

غاالند،  أنطوان  باملسترشق  مرّة  ألّول 
بتوصية من لوكاس نفسه. وكان غاالند 
يف ذلك الوقت منشغًل يف جمع وترجمة 
إىل  تعود  قدمية  قصصية  مخطوطات 
فعرض  الرشق.  من  عرش  الرابع  القرن 
يف  موهبته  من  االستفادة  دياب  عليه 
القصص  ورواية  الشفاهي  التأليف 
واملنطقة  سوريا  بلده  من  املستوحاة 
دّون   1709 مارس  آذار/  ويف  العربية. 
غاالند ملخصات موسعة للقصص التي 
رواها دياب شفاهًيا، طوال أشهر آذار 
ونيسان وآيار وحزيران من ذلك العام. 
واستمر غاالند يف تضمني هذه األعامل 
الفرنسية  لرتجمته  استمراًرا  باعتبارها 
أللف  مكتملة  غري  عربية  ملخطوطة 
ليلة وليلة، وهي تشمل بعض القصص 
وارتباطا  شهرة  األكرث  أصبحت  التي 
وثيقا بألف ليلة وليلة يف العامل الحًقا. 

القصص  هذه  روى  دياب  أن  ويبدو 
يف  األمل  يحدوه  متحمًسا  بالفرنسية. 
الحصول عىل وظيفة يف املكتبة الوطنية 
مبساعدة غاالند ولوكاس، لكن دياب مل 
يحظ بالتقدير املناسب مقابل جهودة 
مل  أنّه  كام  وقتها،  الرائدة يف  اإلبداعية 
يتلق أي نعويض مايل عن قصصه التي 
كتابات  يف  ذكر  أي  وال  غاالند،  نرشها 
الذاتية،  للسريته  ووفًقا  أيًضا.  لوكاس 

حصول  يخىش  كان  غاالند  أن  يبدو 
امللكية،  املكتبة  يف  وظيفة  عىل  دياب 
لنفسه،  عليها  الحصول  يف  هو  لرغبته 
دياب  إلعادة  غاالند  تآمر  وهكذا 
يف  بالفعل  حصل  ما  وهذا  حلب،  إىل 
حزيران/ يونيو 1709، بعد سئم انتظار 
لوكاس للوفاء بوعده، بعد تسعة أشهر 

من املامطلة.   
يف حلب،  وبدعم من األرسة، بدأ دياب 
العكل كتاجر أقمشة، ورسعان ما أصبح 
الشهري،  دعامة أساسية يف سوق حلب 
 20 من  ألكرث  املنسوجات  باع  حيث 
العام  يف  مذكراته  دياب  أكمل  عاًما. 
1764، وهو يف عمر 75 عاًما. وال نعرف 
املتمثل  الوحيد  إرثه  لكن  مات،  متى 
مشاهداته  عن  كتبها  نادرة  مبخطوطة 
لدى  بقي  القصص،  ورواية  األسفار  يف 
عائلته ألجيال عدة، قبل أن ينتقل إىل 
بول سبات، وهو قس سوري كاثولييك 
وجامع مخطوطات. ويف النصف األّول 
هذا  سبات  تربع  العرشين،  القرن  من 
بجزء من مكتبته، مبا يف ذلك مخطوطة 
دياب، إىل الفاتيكان. لتستقر هناك إىل 

األبد، من دون أن يحققها أحد.
ُسمي  الذي  الكتاب  مجلدات  ظهرت 
 Les Mille et Une Nuit  بالفرنسية
العام  يف  مرّة  ألّول  وليلة(  ليلة  )ألف 
من  يبلغ  غاالند  كان  عندما   ،1704
األول  املجلد  وكان  عاًما.   58 العمر 
يحتوي عىل قصص دياب ضمن سلسلة 
باريس حتى  بالتتابع يف  طويلة نرُشت 
مجلد  أي  يف  يوجد  وال   .1712 العام 

منها لدياب أو صورة له.
 ،)1715  -  1646( غاالن  أنطوان  تعلم 
بحلول  والعربية  واليونانية  اللتينية 
سافر  الذي  العام  وهو   ،1670 العام 
من  والعرشين  الرابعة  يف  وهو  فيه، 
)اسطنبول  القسطنطينية  إىل  عمره، 
حالًيا( ملرافقة السفري الفرنيس. ومكث 
تعلم  هناك  سنوات  خمس  غاالند 
والفارسية.  والعربية  الرتكية  أثناءها 
للملك  أثري  كمؤرخ  الحًقا  ُعني  وقد 
لويس الرابع عرش. وله يعود الفضل ـ 
الغربية  أوروبا  انتباه  لفت  يف  ـ  نسبًيا 
أوائل  وليلة  ليلة  ألف  حكايات  إىل 

القرن الثامن عرش. 
اليونانية  ودرس  رولو  يف  غاالند  ولد 
واللتينية يف باريس. سافر غاالند عىل 
نطاق واسع، وأثناء إقاماته الطويلة يف 
الخارج، اكتسب معرفة وافية باللغات 
والفاريس.  والرتيك  العريب  واألدب 
قدم  فرنسا،  إىل  أخريًا  عاد  وعندما 
امللكية  املكتبة  ألمني  قيمة  مساعدة 

العام  ويف  هريبلو.  دو  واملسترشق 
لسندباد  لقصص  ترجمته  نرش   1701
البحري وعلء الدين واملصباح السحري 
وعيل بابا واألربعني حرامي كحكيايات 
إىل  األوىل  بالدرجة  تستند  خرافية، 
من  قدمية  سورية  مخطوطة  ترجمة 
حكايات القرن الرابع عرش، يُعتقد بأنّها 
األساس الفعيل لكتاب ألف ليلة وليلة، 
ويحيط الغموض أصل هذه الحكايات 

بالنسبة للفرنسيني.
ويف الواقع، ال توجد مخطوطات عربية 
مخطوطة  تاريخ  قبل  ما  إىل  ترجع 
الحكايات  تلك  عىل  تحتوي  غاالند، 
غاالند  أن  سوى  املعروف،  بنمطها 
يذكر يف سريته املتأخرة الكاتب وراوي 
)حنا  دياب  يوحنا  السوري   القصص 
عرشة  أربعة  له  روى  الذي  دياب( 
حكايات  فيها  مبا  الذاكرة،  من  حكاية 

علء الدين وعيل بابا.
الشعبية  هو  إنكاره  ميكن  ال  ما  ولكن 
املستمرة للقصص التي أصبحت تُعرف 
بشكل جامعي باللغة اإلنجليزية باسم 

“الليايل العربية”.
والرواة  األعلم  موسوعة  يف  ويذكر 
الفرنسية األوىل ثبت خاص بـ “أنطون 
اَنْطون  )عريب:  دياب  حنا  يوسف 
بأحرف  مكتوب  ِدياب،  َحّنا  يوُسف 
ولد  دياب،  حنا  يوسف  أنون  التينية: 
سوري  وقاص  كاتب   .1688 حوايل 
الدين  ماروين. هو أصل حكايات علء 
واملصباح السحري وعيل بابا واألربعني 
حرامي الشهرية يف ألف ليلة وليلة التي 

ترجمها أنطوان غاالند”.
لقد سلطت ترجمة سرية غاالند الذاتية 
العام  يف  املخطوطات  عن  ونرشها 
2015، الضوء بشكل واسع عىل  حياته 
ليلة  ألف  قصص  تدعيم  يف  وجهوده 
النقص  وسّد  وتكملتها  الفرنسية  وليلة 
فيها، لكنه عىل الرغم من ذلك، مل يذكر 
تأليف  يف  مجهوداته  وال  مطلًقا  دياب 

جانًبا مهاًم منها وتوثيقه.
حنا  حياة  عن  يُعرف  ما  معظم  ويأيت 
ألفها  التي  الذاتية،  سريته  من  دياب 
يف العام 1763، وهو يف عمر 75 عاًما. 
وهي موجودة حالًيا يف مكتبة الفاتيكان 
 ،)MS Sbath 254( تصنيف  تحت 
وهي عىل الرغم من  اختفاء صفحاتها، 
قيم  ومثال  حيوية  رواية  تعد  أنّها  إاّل 
الثامن  القرن  يف  العامّية  العربية  للغة 
عرش يف حلب، املتأثرة باللغتني اآلرامية 
والرتكية. وبالرتكيز عىل أسفاره يف القرتة 
بني 1707 - 1710، يقدم نظرة خارجية 
إىل  باإلضافة   ،1709 العام  يف  لباريس 
من  أخرى  جوانب  يف  واسعة  ملحات 
عامل دياب ومعرفته األدبية يف األماكن 
وهويته  خالطها،  التي  والثقافات 

كعنرص عريب متنور.
بعد عودته إىل حلب عام 1710 ، أصبح 
يف  وتزوج  ناجًحا،  أقمشة  تاجر  دياب 
كبرية.  ذرية  له  وأصبحت   1717 العام 
يف  الذاتية  سريته  كتابة  إىل  وباإلضافة 
نسخ  قد  دياب  أن  يبدو   ،1763 العام 
)أو عىل األقل امتلك( مخطوطة أخرى، 
لرحلة  عربية  ترجامت  عىل  تحتوي 
بعنوان  وأسفاره،  املوصيل  حنا  إلياس 
اإلسباين  الفتح  تتناول  إلياس،  تاريخ 
العثامين  للسفري  وتقرير  لألمريكتني، 
محمد سعيد باشا عن سفارته يف فرنسا 
يف العام 1719. وهي األخرى موجودة 

يف مكتبة الفاتيكان حالًيا.

الطريق الثقايف ـ خاص
ولد حنا دياب لعائلة مسيحية مارونية يف حلب، سوريا العثامنية، 
حوايل العام 1688 وفقد والده وهو ال يزال يف سن املراهقة. عمل 
وتعلم  سوريا،  يف  الفرنسيني  الّتجار  لدى  ككاتب  ثم  كعتال  دياب 
الفرنسية واإليطالية. باإلضافة إىل معرفة بالرتكية؛ وكان عىل علقة 

بعض اآلباء الرسيان.

حنا دياب رائد أدب الرحالت

ُمخبر قصص ألف ليلة 
وليلة للفرنسيين

حنا  أشتغل  القديم حيث  )ميني( سوق حلب 
غاالند  أنطوان  نسخة  )وسط(  بزاًزا.  دياب 
بالفرنسية.  وليلة  ليلة  ألف  كتاب  من  األوىل 

)يسار( أنطوان غاالند بالزي الرتيك.
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وعىل الرغم من أن أكرث مجايليه كانوا معنني بكلسيكية 
اوزانها  يف  التجديد  عن  باحثني  العمودية  القصيدة 
ومهتدين إىل التحرر من قافيتها؛ فإنهم ظلوا يف حدود 
الشعر  بحور  تتضمنه  مام  املستعملة  االوزان  توظيف 
الستة عرش، وهو ما تجاوزه النواب متمردا عىل الحاضنة 
الرسمية البطرياركية فنيا وثقافيا، مفيدا من امكانيات 
الشعر العريب االيقاعية التي أهملها املتمسكون بالبحور 
املستعملة الذين حال والؤهم لهذه الحاضنة وخضوعهم 
توظيفها، وهكذا  إىل  االهتداء  ملقتىض مواضعاتها دون 
أنتج النواب قصيدة الشعر الشعبي الحر، لتكون جنبا 

إىل جنب قصيدة التفعيلة وقصيدة النرث. 
التفعيلة  بقصيدة  الرسمية  املنظومة  اعرتفت  وقد 
وبقصيدة  االوزان  من  واملتداول  باملستعمل  لتمسكها 
االعرتاف  بينام أحجمت عن  بالفصحى،  لللتزامها  النرث 

بقصيدة الشعر الشعبي الحر، فلم تقرن منجزات الشعر 
الشعبي الفنية باملنجزات الفنية للشعر الفصيح، وهكذا 
انحرصت الريادة يف الحداثة الشعرية يف الثليث امللئكة 

والسياب والبيايت وأُبعد النواب عنها. 
أزمان  وتباعد  النواب  دواوين  قلة  من  الرغم  وعىل 
وغري  املثقفني  بني  تتداول  وهي  ُخلدت  فإنها  نرشها؛ 
وتغنى  الشباب  وغري  الشباب  وتستقطب  املثقفني 
ويستشهد بها يف مختلف املحافل. ومرد خلود قصيدته 
عائد اىل ما قام به من تخط لقواعد املنظومة الرسمية 
مرسخا ايقاعات مميزة قريبة من روح العامة مام كانت 
العرب تستعمله يف كلمها قدميا شعرا ونرث وسجعا، لكن 
تلك االستعامالت مل تُعتمد رسميا ضمن دوائر العروض 

املعروفة مام أدى اىل إهاملها ونسيانها.
عن  وبعدهم  الفطري  بحسهم  الشعبيون  والشعراء 

الوالء للمنظومة الثقافية الرسمية اهتدوا إىل االيقاعات 
تلك  من  وكثري  قصائدهم.  يف  واستعملوها  املهملة 
املعروفة  الشعر  بحور  من  يشتق  او  يقرتب  االيقاعات 

باستثناء بحر املديد بسبب صعوبته. 
الشعبيون  الشعراء  يضع  منها  التي  الشعر  بحور  وأكرث 
الذي  الرجز  بحر  هو  األوزان  من  املهمل  عىل  أيديهم 
ميثل املنطقة البينية بني الشعر والنرث، وقد يأنف بعض 
البحر نظرا لسهولته، وملا فيه  النظم بهذا  الشعراء من 
من املشطور واملجزوء واملنهوك، وما قد ينتج عن ذلك 
الفصيح  يخشاها شعراء  وزحافات  وزنية  اعتلالت  من 
والسيام شعراء القصيدة الكلسيكية. أما شعراء قصيدة 
فل  الرسمية  املنظومة  عن طوق  شبوا  الذين  التفعيلة 
يرتددون من توظيف الرجز يف قصائدهم، فالسياب مثل 
انشودة  الصيت  ذائعة  قصيدته  الرجز  بحر  عىل  نظم 
متحفظني  ظلوا  التفعيلة  شعراء  أن  والغالب  املطر. 
الوزنية  التشكيلت  ذات  الرجز  ايقاعات  استعامل  من 
املهملة، بينام أفاد الشعراء الشعبيون من تنوع أرضب 
يف  علمي  حد  عىل  ينظموا  مل  لكنهم  وعروضه،  الرجز 
اقترصوا عىل أهمها ومنها وزن  الرجز؛ وإمنا  أوزان  كل 
امليمر ووزن املجرشة الذي أيقظه مل عبود الكرخي من 
رقاده وأزال عنه اإلهامل. ونظم النواب عىل هذا الوزن 

مظفر النواب وإيقاعيه الشعبي والنسوي

قصيدته )زرازير الرباري(، ومنها قوله:
)جفنك جنح فراشة غض وحجارة جفني وما غمض 

يلتميش بيه، ويه النبض روحي اعله روحك تنسحن
حن بويه حن(. 

بحر  من  الهزج  وزن  عىل  النواب  نظمه  ومام 
عىل  وكتب  هيل(  )مضايف  قصيدته  الوافر 
بحر الرمل قصيدته براءة ونظم عىل مجزوء 
بحر البسيط قصيدته )للريل وحمد(، منها 

قوله:
)مرينا بيكم حمد واحنا بغطار الليل

واسمعنه دك اكهوة وشمينه ريحة هيل(. 
املتفرد  الشعري  التحديث  وإىل جانب هذا 
يف االيقاع متيز مظفر النواب بتحديث شعري 
العربية  القصيدة  ادخال  هو  آخر  نوع  من 
الشعبية، صانعا  متثله  الذي  الهامش  منطقة  إىل 
بذلك متكأ رؤيويا جديدا ملستقبل القصيدة العربية 
ترى  التي  الرسمية  الحاضنة  وتريده  أرادته  ما  يخالف 

الهامش دونيا ومبتذال.
الرسمية  للمنظومة  مضادا  يكون  أن  للنواب  كان  وما 
الذي جسدته  الشعري  مترده  لوال  الهامش  عامل  ويدخل 
قصيدته املقتحمة ملوضوعات غري تقليدية منزوعة بجرأة 
من صميم واقع املهمشني واملقموعني، واملؤثرة يف النفوس 
بصورها املبتكرة واالصيلة وروحها الشعرية املتجددة وما 
وصارت  الوايف.  املكتنز  وااليجاز  املعنى  بلغة  من  فيها 
القصيدة النوابية خلطة إبداعية تتصدر صفوف الثائرين 
هو  الهامش  اقتحام  سامت  من  وواحدة  واملنتفضني. 
قصدية جعل املؤنث مهيمنا وهو ما ال نجده يف قصائد 
التي  البحارين(  )بحار  قصيدة  ومنها  الفصيحة  النواب 
الذع  بنقد  املهيمن  هو  الغاضب  الذكوري  الصوت  فيها 

للستعامر واذنابه املتخاذلني ومنها قوله: 
قمن اىل الشباك من النوم واغلقنه 

ونون النسوة ما نامت ابدا 
نقطة نون النسوة مام تذرف دمعا مسحت 

واىت النون هلال فوق املرقب 
الفعيل  املشارك  املرأة  فيها  النواب  قصائد  فأغلب 
املرأة  صوت  وضوح  من  الرغم  وعىل  القوي،  والحارض 
يف قصائده؛ فإن من االنصاف أن نقول إنه مل يكن أول 
من أعىل الصوت النسوي وجعل الهامش األنثوي مهيمنا 
بالشعر  املهتمني  بعض  أخطأ  كام  الشعبية  القصيدة  يف 
الكرخي  عبود  مل  الشاعر  ذلك  إىل  سبقه  بل  الشعبي، 
أكرث  ليكون  املرأة  صوت  موظفا  النواب  تأثر  به  الذي 
هيمنة وهو يلهب االسامع معليا املشاعر الوجدانية، وقد 
يشاركه الهيمنة الصوت الذكوري مبساحة شعورية ميتزج 
الحبك والتصعيد، مصورا  إجادة  بالشعر مع  الرسد  فيها 

الرجل فارسا له صوالت مع املوت: 
)هذوله احنه
 رسجنه الدم

 عله اظهور الشكر 
 يسعود

 تتجادح عيون الخيل وعيون الزمل بارود(
 وقال ايضا:

 )سعد يسعود ميصنكر عىل الحومة غضب اركط

 صيحاتك تهز املوت كل صيحة بالف امعط( 
وينطبق هذا امللمح عىل الجزء األعظم من نتاج النواب 
نفس  من  تخلو  قصيدة  له  نجد  تكاد  ال  حتى  الشعري 
القصائد  أهم  ومن  والبطويل.  بامللحمي  مشوب  قصيص 
بالتمرد  الصادحة  األنثوية  الشعرية  بالصور  تحفل  التي 
)مضايف  قصيدة  واالقتحام  باالنتقام  واملنذرة  والثورة 
هيل( التي نظمها عام 1959 وهي ترسد بصوت زوجة 
الشهيد صويحب الذي قتله أحد االقطاعيني، وقد أضفى 
أساها ولوعتها وهي تصور نفسها سكة هجرها القطار: 
رثائية  سريورة  الريل(  هجرين  يصويحب  سجة  )عكبك 
ودوامية حامسية حتى أن القصيدة تنتهي وروح االنتقام 

ما تزال يف قوتها دالة عىل الوفاء للعهد:
)هاي آنه اللحظنك ال تلم روحك

 أضمك بالكصايب
 عني لتلوحك( 

واملرأة يف القصيدة النوابية ليست مجرد ذات هامشية؛ 
وإمنا هي رمز لكل ما هو مغلوب ومقهور ال بد له من 
االنتفاض والثورة والوثبة. واملرأة هي القدحة التي منها 
يشتعل أوار النضال والكفاح والتحرير. وعادة ما يسود 
الغنايئ  والصدى  الحاميس  النفس  االنثوية  النواب  صور 
دائم  أنه  كام  والتدوير،  والتكرار  التناص  باستعامل 
ميوت  من  )صويحب  مثل  قصائده  يف  للزمة  التوظيف 
املنجل يداعي( وقد عكست شكيمة املرأة التي ال تضام 
للريل  قصيدة  اللزمة يف  وتبدو  تقهر.  ال  التي  وعزميتها 
كطه(  السنابل  حدر  ولك  هواهم  )هودر  رمزية  وحمد 
)زملنه  واقعية  ازيرج  غيلن  سفن  قصيدة  يف  هي  بينام 
تهاب  املا  تنتطر/ زملنه  الربدي  تخوض مي ترشين حدر 
قصيدة عشاير  واللزمة يف  املنحر(  ساعة  تضحك  الذبح 
بريغ  يا  نهاب  عيب  احنه  سعود  )يا  افتخارية  سعود 

الرشجية( 
املمرسحة  القصيدة  كتابة  النواب  مظفر  جرّب  وقد 
وحمد(  )للريل  ديوانيه  قصائد  يف  امللحمية  والقصيدة 
و)حجام الربيس( الذي هو قصيدة واحدة مطولة تحفل 
االنسان  بقيمة  تعرتف  ال  التي  للسلطة  املقاومة  بروح 
تتغنى  القصيدة  أن  من  الرغم  وعىل  كرامته.  تحرتم  وال 
ببطل هو حجام الذي قتل يف االنتفاضة الثورية املسلحة 
يف االهوار عام 1968  إال إن الصوت النسوي فيها مدو 
فيها  وثابة  روحا  للشعر  يجعل  الذي  وبالشكل  وهادر 

املرأة هي الثائرة والبطلة:
 )ويكولولك أحنه منوت 

 هاي الدنيه ما يبنيها غري أهلك
 وميتنه ارد اكلك
 من تشيله الناس

 يدير العني للديره
  مبحبة

 وهو بالتابوت ويكولولك العفنني أحنه منوت(
اجامال؛ فإن للتجديد الشكيل واملضموين انعكاسا واضحا 
يف قصائد مظفر النواب، وبه أصبحت خالدة، ومبا يدلل 
عىل ما لهذا الشاعر الكبري من وعي عال بالتمرد وما يف 
ذاته من اقتحام وجرأة، األمر الذي يجعل قصائده عذبة 
ومنتفضة  وهادرة  وجدانياً،  موضوعها  يكون  االداء حني 

حني يكون موضوعها وطنياً. 
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تميز مظفر النواب بتحديث شعري من 
نوع آخر هو ادخال القصيدة العربية إلى 
منطقة الهامش الذي تمثله الشعبية، 
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جمع  العريب،  الشعر  عامل  يف  يتكرر  لن  الذي  واللئب  الثائر  األجيال  شاعر  النواب  مظفر 
العمودية  القصيدة  أشكال  يف  وتجريبه  والشعبية  الفصيحة  للقصيدتني  بكتابته  الرياستني 
بشاعرية  لوال متتعه  التميز  بهذا  يكون  أن  النواب  لشعر مظفر  كان  وما  التفعيلة.  وقصيدة 

جعلته يتفرد عىل سائر مجايليه ومن أتوا من بعده ايضا. 

هناك معطيات تتمحور كعنارص بنائية متحولة تسهم يف 
انتاجية النص بكيفيات متعددة، كون أن هذه املعطيات 
إثر  النص تنفتح عىل عامل داليل وترميزي  يف دخولها إىل 
نحكم  أن  وميكن  النصية،  البنية  يف  وصهرها  تجاورها 
فإن  ملعنى  حاملً  النص  ولكون  خللها،  من  النص  عىل 
تتساوق  الذي  املعطيات  تلك  من  بدءاً  تنطلق  معاينته 
والسياق الذي ترد به، وعىل الرغم من هذا التساوق فإن 
منفصلة،  ترتب عىل شكل وحدات  مل  النصية  املعطيات 
بل وحدات متداخلة األمر الذي يجعل النص ذا بناءات 
متعددة ومتحركة تدل عىل فكرة املعطى الواحد وتداخله 

مع البقية.
تتكيف  للنص،  البنايئ  الفعل  بوصفها  املعطيات  إنَّ 

خطاباته  توجه  التي  هي  أنها  كام  عامله،  مع  بقصدية 
تندرج  النص  يف  تشابكها  يف  فهي  فيها،  الكامن  واملعنى 
يسعى  املتلقي  تجعل  التي  التأثريية  األفعال  حدود  يف 
املعطيات  فإن  كذلك  األمر  دام  وما  عنها،  بالكشف 
يقصده  تأثريياً  تُعد وثائق متعددة املعاين لتشكل غرضاً 

الشاعر الذي يعي طبيعة البناء النيص.
ومقاصدها  الداللية  وخصائصها  املعطيات  حظيت  لقد 
تكفلت  التي  وهي  نصية،  بفاعلية  التأثريية  وجوانبها 
بالنص بأن جعلت منه نسيجاً ميكن إدراكه والكشف عن 
رشوط إنتاجه، وإن هذه الفعالية تتعلق  باملعنى الذي 
متوضع  يف  مهامً  دوراً  تلعب  فاملعطيات  النص،  يجرتحه 
املعنى، وإن الكشف عن أنساق املعنى يتطلب الكشف 

عن نسق املعطيات، ولهذا فنحن كثرياً ما نربر املعنى يف 
النص انطلقاً من تربيرنا للمعطيات.

من  انطلقاً  النص  يف  للمعطيات  البنايئ  الفعل  يتعلق 
تجاورها وفعلها اإليحايئ وإمكانية تأثريها وقوتها يف فعل 
يسهم  فعلً  املعطيات  تلك  تّعد  مل  هنا  ومن  التواصل، 
بإدراك  يتحكم  نظام   هي  بل  فحسب،  النص  بتفسري 
فكرة  إىل  الرجوع  وميكن  عوامله،  عن  والكشف  النص 
النص ودراسته يف إطار املعطيات التي متنح النص أبعاده 
تكتسب  ال  فاملعطيات  والتواصلية،  والرتكيبية  الداللية 
يستدرجها  وقائع  كونها  من  بانتقالها  إاّل  الصفات  تلك 
النص لتصبح  كيفيات انتاجية متنح النص األبعاد اآلنفة. 
يتم  للمعطيات ال  النص  استقطاب  أن  أكدنا فيام مىض 
الوحدات  لهذه  بد  ال  بل  منفصلة،  وحدات  أنها  عىل 
تتضمن  خاصة  تراتبية  وفق  عىل  بعلقات  االنتظام 
خواص كثرية منها التضاد والتناقض واملسايرة...الخ، وأن 

بعد  فيام  ليشكل  داليل  محور  يف  يتمركز  التضمني  هذا 
املعطيات  بني  العلقة  أن  كام  وتصاعده،  املعنى  حضور 
يف  متنوعة  خطابات  إىل  تتناسل  التشكيل  مسار  داخل 
الفضاء النيص، فاملعطيات مبجمل مستوياتها تصبح قوة 
املسارات  ضوئها  يف  ترتاكم  كثرية  مؤهلت  متتلك  فاعلة 
النصية بطريقة تفيض إىل معنى، ومن هنا سيسري النص 
هذه  تتحول  مام  يستهدفه،  الذي  املعنى  استنطاق  إىل 
املعطيات من كونها وثائق جامدة إىل آثار يرتتب عليها 
رموز ودالالت تتصاعد فعاليتها يف النص، وتحدد طبيعة 

املعنى الذي يربر جدوى الكشف عنه. 
كثرية  تحوالت  يجري  املعطيات  مع  بتعامله  النص  إن 
عليها، فهو يستقطبها من الخارج ويف حدود سياقاتها إىل 
الداخل لتتفاعل يف السياق النيص املمهور برؤية الشاعر، 
ولذلك ال ميكن تحديد املعطيات يف النص بسهولة ما مل 
تتوافر إجراءات كثرية منها الوعي القرايئ الذي نستطيع 

أن  أي  املعطيات،  وطبيعة هذه  فضاء  بيان  طريقه  عن 
النص قد يرتك بعضاً من ملمح املعطيات التي عمل عىل 
قلبها  وتحويلها وإضافة مضامني جديدة تتمفصل معها، 
أي أن هناك تغيرياً ايحائياً يفعله النص لغرض ضامن بنائه 

ومتاسكه وتنوع مساراته.

مقاربات تفاعلية
بتحول  هو  للنص  اإلنتاجية  التكاملية  أن  القول  ميكن 
املعطيات إىل مقاربات تفاعلية داخل البنية النصية، مام 
تلتحم بنية النص مع فهم املتلقي لهذه املقاربات، وتدفع 
املقدرة عىل  له  حوار حقيقي  عن طريق  العمق  إىل  به 
تسعى  املحاولة مشاركة  فراغات، وهذه  وأملء  الكشف 

إىل تحقق التناغم بني املعطى والنص. 
الرس الذي يجعل النص  يستمر ويحيى هو تلك املعطيات 
البعض  بعضها  مع  تعالقية  شبكة  يف  دخولها  خلل  من 
البد  الشعري  النص  أن  ندرك  هنا  ومن  معنى،  إلنتاج 
التي تسمح لنا  أن يكون فاعلً من خلل هذه الشبكة، 
مبحاورته والدخول إىل عوامله، كام أن املعطيات هي التي  
تدعونا إىل تأويله والكشف عن دالالته، مبعنى هناك شبكة 
عامل  إىل  والتصور  الخيال  حيز  من  النص  تخرج  تعاليقة 
اإلدراك والوجود،  لذا يتطلب النص من القارئ الكشف 
عن املعطيات ليتأسس املعنى ويظهر اثناء القراءة، وإن 
يستند  قبلية  كأحكام  اتخاذها  ميكن  ال  املعطيات  هذه 
عليها القارئ، بل هي موجهات قرائية، تتفاعل مع نشاطه 
القرايئ، من هنا تؤدي املعطيات وظيفتني، وظيفة تركيبية 
وطبيعة  باملعنى  ترتبط  الوظيفتني  وكل  قرائية،  ووظيفة 
يرتتب  نشاط  هناك  املعطيات  باستقطاب  إذن  أنساقه، 
عليه عمليات فهم وإدراك وتخيل، وانطلقاً من ذلك تأيت 
القراءة كمحاولة بالكشف عن املعطيات التي هي بنيات 

نصية تتجدد عند كل قراءة.

المعطيات ومسار النص

العالم الداللي والترميز البنائيالعالم الداللي والترميز البنائي

ماجد الحسن
للنص الشعري معطيات أو جذور متعددة احتوت عىل أفكار ومفاهيم أسهمت يف تشكله، وإن أغلب 
هنا  فيه، ومن  وتشابكها  تداخلها  النص عن طريق  بوصفها مرجعيات تشرتط وجود  املعطيات  هذه 
نلمس تعريف النص شبه املتفق عليه عىل أنه )نسيج( يحيل تلك املعطيات التي ترتبط بعضها ببعض  

لتصبح عاملً مهامً يف بناء النص، كام ميكن اتخاذها الطريق املهم يف فهمه وتحليله.

الشاعر الثائر الالئب الذي لن يتكرر



خاصة،  االسلمي  والرشق  الرشق  ان  بيد 
تشرتك  التي  االقوى  التامثلت  مصدر  هو 
من  عدد  يف  بيكاسو  عوامل  مع  التكعيبية  بها 

املجاالت.
فنحن قد ال نعرف الحدود الدقيقة التي ينبغي 
التأثري  أو  االستلهام  وجود  ملعرفة  وضعها 
لتفسري  املحاكاة عندما نسعى  او حتى  الواعي 
لكّن  املدهشة.  التامثلت  تلك  وجود  ظاهرة 
من املستحيل اهامل الرأي الذي تؤكده النظرة 
بعض  الحديث  الرسم  من  ويخطف  البسيط 
من وجود  غالباً  ما يلحظ  املثرية، وهو  غرائبه 
قدر مهم من السطوة للشكال التجريدية لدى 
مجرد  يكون  ان  ميكن  ال  الحال  هذا  بيكاسو. 
موروث  ولع  من  نوعاً  بأن  يوحي  امنا  صدفة، 
ذلك  تقريباً  اللذة  ومبارش  طبيعيا  جعل  لديه 
التناسق الجيل بني املوضوعات عنده والذي مل 

يفرسه البعض اال كنتيجة ملنطلقات نظرية. 

فن مفهومي
مرحلة  اال  ليست  التكعيبية  كانت  اذا  والحال 
يف عمله، فمن املمكن التصور بانها وصلت او 
تبلورت إليه بفعل ملكة ما فطرية لديه مثلام 
قد تكون وصلت بفعل عامل آخر اىل سواه من 

الفنانني.
فهذا الفن املجرد من الهيئات البرشية والخايل 
احيانا، بل غري املحافظ  اية مظاهر حسية  من 
حتى عىل الجامليات امللموسة يف االشياء وعىل 
اشكالها الحية، هو “فن مفهومي” بكل معنى 

الكلمة. 
اسبانياً، ومن صلب  ما  فناناً  ان  بالفعل  ويبدو 
عريب حرصاً، وحده من يستطيع ان يجعل ذلك 
من  ابولينري  غّيوم  الحظ  وكام  وعليه،  ابتكاراً. 
وجود  فرتاض  استبعاد  املمكن  غري  من  قبل، 

الذي  هو  بيكاسو،  اجداد  بني  ما رشقي  مسلم 
يقوده تلقائيا نحو “شيطان التجريد”. وهكذا، 
وبعد مرور اكرث من عرشة قرون، يكون بيكاسو 
قد بدأ مغامرة شبيهة مبغامرة االسلم يف تجريد 

الرسم من كل بعد تصويري.
اننا نعرف نفور املسلمني من التصوير الواقعي. 
فلقد ابتعدوا شيئا فشيئا عن االشكال الحسية 
وعن فن املحاكاة الذي يستبدل الطبيعة مبشهد 
منها له ظاهر الواقع او الحياة، مختارين كعنرص 
لعبة  به  ونقصد  حسية،  اقل  هو  ما  اسايس 
الخطوط التي صارت هي ذاتها مثالها الخاص. 
فهم مل يكتفوا بتجنب تصوير الهيئات االنسانية 
العامل  تقليد  عن  باالمتناع  الفنان  ومبطالبة 
الفعيل عرب صور عاجزة وحسب، امنا ابتكروا فناً 
اىل  املوضوعات  ثقل  من  متخلص  المادي  شبه 
اقىص حد، لكنه مدرك من العني والروح يف ذات 
الوقت. ففي بعض الزخارف االسلمية، وحيث 
عن  تتولّد  طبيعي،  عنرص  اي  اقصاء  يجري 
التواءات وتعرجات االرابسك لذة ابداع مطلق 
النظام فيها يظل غري  للعني. وهكذا، ورغم ان 
اعامال  فان  الحساب،  عرب  اال  التحديد  ممكن 
وجه  عىل  كهذه، هي  ذهنية  محض  كثافة  لها 

التحديد، ما زعم كثري من التكعيبيني تحقيقه.
الفن  يف  العام  الطابع  هذا  ان  نعرف،  وكام 
الدينية.  بالقيم  جزئياً  نفسه  يفرس  االسلمي 
فمن الصحيح ان القرآن ال مينع تصوير االشياء، 
شديد  بشكل  تحمل  النبوية  االحاديث  ان  اال 
موحية  عىل صانعي الصور والنحوت  
مهمة  القيامة  يوم  عليهم  يلقي  الله  بان 
تلك  عىل  الحياة  باضفاء  تتمثل  مستحيلة 
الهيئات التي اقتبسوا شكلها مام صنع الخالق. 
الرسام  قام  التي  الحسية  االشكال  كل  ان  اي 
عندئذ  قبورها  من  ستخرج  فنه  عرب  بتقليدها 

الحياة  مظهر  عن  بدالً  الروحٍ  مبنحها  لتطالبه 
الخارجي الذي خصها به، وبالتايل سيجد نفسه 
الذين  اولئك  كل  من  طويل  بحشد  مطارداً 
سيكون  انه  ومبا  الوجود.  اىل  بفنه  استدعاهم 
عاجزا عن تصحيح فعلته املكابرة تلك،  الرسام 

باالكتواء بنار جهنم الخالدة.

تقدميات خفّية
عن  املسلمني  الفنانني  تخيل  سبب  اذن  نفهم 
تعلق  اىل  نظرا  الرسم  يف  التصويري  االمنوذج 
الرهيب.  املصري  ذلك  من  النجاة  بارادة  االمر 
لكنهم مع ذلك مل يتخلوا عن الطبيعة متاماً، بل 
مل يحرموا انفسهم ابدا من ينابيع فن املحاكاة 
هو  يشغلهم  صار  فام  املجاالت.  من  عدد  يف 
كيفية طمس ما يستعريونه من الطبيعة، يك ال 
يف  مخلوقاته  اشكال  القيامة  يوم  يف  الله  يجد 
رسومهم ، ومن هنا سعيهم اىل تجريد الطبيعة 
املبارشة  املمكنة من ملمحها  الحدود  ابعد  اىل 

واىل تقدميها خفية مقنعة بالتايل.  
وهذا يفرس اهتاممهم باالساليب التي ذهبوا يف 
تبسيطها اىل حدود بعيدة حتى صار من الصعب 
جدا علينا التعرف عىل امنوذجها االصيل احيانا، 
فهي مل تعد اسوداً او فيلة او طواويس، كام مل 
تعد اوثانا لتعبد، امنا اصبحت محض عامل جديد 
اصله وال  يتذكر  ال  عامل  الطبيعة،  مستلهم عن 
ميكن ان نتعرف فيه اال عىل دقة فتنة االشكال 
الحياة  رمز  املقدسة،  فالشجرة  الهندسية. 
وعرب شتى  التي جرى تصويرها غالباً  والخلود، 
االزمنة يف الرسوم االسلمية، مل تكن يف الفرتات 
هو  كام  واقعيتها،  كل  من  تخلصت  قد  االوىل 
الحال يف منرب القريوان املصنوع يف نهاية القرن 
التاسع، والذي يقدم لنا شجرة واقعية بجذعها 
املفاهيم  ان  برغم  ومثارها،  واوراقها  واغصانها 

سلفاً  انطوت  الهندسية  والرضورات  الجاملية 
راحت  الشجرة  ان  اال  الواقعية،  جوانب  عىل 
تتبسط اكرث فأكرث مع مرور الزمن. ولنئ ظلت 
يف  عليه  كانت  مبا  تعرجاتها  بعض  عرب  توحي 

االصل فانها مل تعد متثله.
الشجرة  الزخريف يف  الجهد  ان  القول  ونستطيع 
املقدسة املرسومة عىل حوض الوضوء املوجود 
القرن  اىل  والعائد  مبدريد،  االثار  متحف  يف 
العارش، ابتعد حتى عن مجرد االستلهام الرمزي 
يف  كامل  االخري  يف  االنسلخ  ليصبح  للطبيعة، 
دمشق  يف  املقام  الرضيح  يف  كام  الحقة،  فرتة 
فالتكوين  عرش.  الحادي  القرن  اىل  يعود  الذي 
الذي فيه تحول اىل مجرد لعبة خطوط رائعة، 
بني  يؤلف  ما  هي  وهمية  شبكة  ان  لو  كام 
يف  الحلزونية،  وااللتواءات  الغصنية  التعرجات 

حركة حرة ومقيدة يف الوقت نفسه.
اال  مختلفة  ليست  ألسباب  مثريا،  يبدو  وقد 
ظاهرياً، اننا نستطيع تقديم ملحظات مامثلة 
سعيها  يف  لكنها  التكعيبية.  موضوع  بشأن 
للوصول اىل فن مفهومي، تبدو بالفعل كام لو 
انها مرت يف تلك املراحل نفسها، اي ان اللوحات 
التي يسودها االسلوب التجريدي ال تتخىل اال 
نادرا عن ملمح االشكال املقلدة حيث نتعرف 
شبح  او  قارورة  او  غليون  او  قيثارة  عىل  فيها 
انسان، وكل ما يشري اىل عامل مل تستطع تجاوزه 
الذي  الواقعي  املشهد  ان  كام  كل يشء.  برغم 
اثارا ال تقاوم تقريبا يف  خططت لتجاوزه يرتك 
العمل االبداعي الذي ال يبدو، حتى يف تعبرياته 
وتجريدية  مجردة  طبيعة  اال  غموضا،  االكرث 
متاما، كام ان اعىل درجات التجريد الغصنية يف 
االرابسك تظل توحي  بصورة الشجرة الواقعية 
املرسومة يف الزخارف الهيلينية عىل الرغم من 
كونها اصبحت جليلة ومتحررة، ومنقولة مع كل 

تلك الحرية اىل عامل املخيلة. ويتجىل هذا بشكل 
اكرب يف اعامل بيكاسو، فهو يلعب مع الطبيعة 

مقلدا ومبدعا منها ما ينتجه من اشكال.
ذاك  أو  الحد  هذا  إىل  املهمة  اللوحات  كل  ان 
تستلهم  عدة  سنوات  خلل  انجزها  والتي 
لوحتي  يف  كام  التجريدية  الواقعية  من  نوعا 
“االوملبياد” و”نساء نامئات” العائدتني اىل عام 
ليتم  املعتادة  املظاهر  تعكس  حيث   ،1929
التعرف  ميكن  واقع  استبدال  خطوطي  بتمثيل 
باظهار  تكتفي  فهي  االصلية.  اشكاله  بعد عىل 
مبوجب  مرسوم  مسطح  سد  او  بارز  رأس 
االيعازات الغامضة للخطوط او الزخارف، وهي 
البواعث  لذات  اال  االصلية  مناذجها  تخون  ال 
التي حكمت تطور الفن االسلمي من اسلوب 

اىل اسلوب ونقلة اىل اخرى انتهاء باللواقعية.

طبيعة ميتة 
نستطيع احيانا ان نتابع، يف سلسلة من اللوحات 
التي تستلهم املوضوع نفسه، عمل روحيا يحول 
وحركة  خطوط  اىل  تدريجية  بصورة  االشياء 
تشكيلية، محاوال اعطائها معنى جديدا بعد ان 
هذا  ويف  كموضوعات.  خاصياتها  منها  يسحب 
املجال نجد ان اللوحات الثلث التي تحمل اسم 
العام  يف  بيكاسو  رسمها  والتي  ميتة”  “طبيعة 
املتتالية  التمثيلت  خصائصها  يف  تناظر   1931
لشجرة الخلود االسلمية، اذ ان الجرة واالبريق 
اال  الواقعية  مبعانيها  ترتبط  ال  الفاكهة  وسلة 
تحتفظ  فيام  نفسها،  عن  هي  ذكرياتها  عرب 
متعرجات محيطها االهليلجي بحجمها الحقيقي 
دون مساس تقريبا، كام لو كانت تستجيب بعد 
للمنظور االعتيادي، غري ماثلة اال عرب التأثريات 
جديد  منط  وعرب  التشكيل،  لعملية  اللمتوقعة 
ان  بيد  البسيط.  االستعامل  عامل  اىل  ينتمي  ال 
حريته  ينتزع  اخذ  غريها،  لوحتني  يف  الخط 
بشكل نهايئ كام لو ان هذه االرابيسك تخضع 
الندفاعات  وليس  لتطورها  الخفية  للقوانني 
كشفت،  ما  واذا  عنها.  متخضت  التي  االشكال 
وظل  مكان  عن  انتظاما،  اكرث  تحابك  عرب 
املوضوع الذي كانته، فان هذا الكشف ال يكاد 
يظهر جلياً. فالفواكه تركت االناء لتصبح محض 
اخريا  وهناك  الكسول،  ظله  يدور حول  محيط 
سوى  شيئا  متثل  ال  لكنها  وليدة  اخرى  اشكال 
عرب  يحقق،  كله  التكوين  فان  وعموما  نفسها. 
طابعه الخطوطي وهيئته الخاصة ذاتها، درجة 
يف  بارزة  نجدها  التي  الطموحات  من  مذهلة 

كثري من الرسوم االسلمية.
ان تراجع االشكال الطبيعية ال يذهب دامئا اىل 
حيث  بيكاسو،  عند  االبتعاد  من  الدرجة  تلك 
نادراً.  اال  النهائية  نتائجه  التجريد  يفرض  ال 
التقنيات  من  عدد  يف  غالباً  تحقق  ما  ولعل 
تتشكل  التي  مثل،  السجاد  يف  كام  االسلمية، 

تقنيات  الطبيعة، هي  من عنارص مأخوذة من 
من  عدد  مع  املقارنة  تستدعي  ان  ميكن 
ليس  االتجاه  هذا  ان  اال  التكعيبية.  اللوحات 
املسلمون يسعون  فالفنانون  ذكرنا.  قاطعا كام 
دون  احيانا  ذلك  ويبلغون  الطبيعة  طمس  اىل 
ألنهم  الحيس،  للطابع  اعاملهم  اكتساب  اعاقة 
الديني،  املبدأ  “مراوغة”  اىل  مسعاهم  يف 
وقطع الطريق عىل اكتشاف كائنات واقعية يف 
ابداعاتهم، امتلكوا حيل بسيطة جدا كاالكتفاء 
باستبدال قدم حيوان بأخرى لغريه، كام طوروا 
رسم حيوانات خيالية كطري برأس انسان، عىل 
العنقاء  وكطائر  املجنح،  والثور  الهول  ايب  منط 
أسد،  االخر  ونصفه  نرس  نصفه  الذي  الخرايف 
الخالق  يتعرف  ال  التي  الهيئات  انواع  وجميع 

فيها عىل مخلوقاته.
هذه الحاجة لخلق البدائل، حتى عرب تعامل ذي 
اتجاه مهم جدا وعميق يف  مظهر واقعي، هي 
الفن الحديث والسيام لدى بيكاسو. صحيح ان 
العنارص،  الفني مبوضوع توظيف  علقة العمل 
بلشك  لديه  التحديد  مستحيلة  علقة  هي 
يبدو  فيها  العمل  ان  اال  فنان.  كل  لدى  كام   ،
بتكوين  وال  املوضوع  بتطهري  ال  آبه  غري  غالبا 
تعبري اكرث ذهنياً عنه، امنا فقط بطمس هويته 
ونحن  مقنعة.  مستورة  اياها  طارحا  االصلية، 
االخرية،  اعامله  يف  والسيام  تكويناته  نعرف 
او  الوجه،  حيث يرتدد مثل شكل فم ميثل كل 
فم يدفع قمة الرأس بغرابة، واىل غري ذلك من 
اشكال مغايرة ملا تريد التعبري عنه )وجه يشبه 
باذرع  اخطبوط  هيئة  له  انساين  جسد  القرن، 
عديدة، ومهرج بهيئة قيثارة(. وهذه االشكال 
عندما  عباس  ابن  رد  تذكر  اىل  تدفعنا  املبهمة 
سأله رسام فاريس “اذا كان عيّل ان امتنع عن 
فرد  مهنتي؟”.  اواصل  فكيف  الحيوانات  رسم 
عليه ابن عباس قائل “اقطع الحيوان اىل اجزاء 
يك ال يبدو حقيقيا، او اجعله عىل شكل زهرة”.

وهذا هو ما يفعله بيكاسو، كأي مسلم اصيل، 
محض  رسمها  التي  االشكال  من  جعل  عندما 
طبيعة ميتة، كام لو انه يحرص كل الحرص عىل 
عدم مواجهة اشباحه يوم القيامة، ويجد نفسه 

مرغام عىل اعادة الروح اليها.
ترمز  العربية  االسطورة  تلك  فان  وبالفعل، 
بشكل جيد رمبا، لهذه االهتاممات التي تربزها 
الهيئة والغامض  شتى االشكال يف فنه املزدوج 
اىل اقىص حد. فبمواجهة تلك اللوحات يتوجب 
عىل كل واحد منا وضع نفسه يف مكان “رب” 
نتعرف  اال  ويجب  الفنان،  احراج  عىل  يحرص 
الفنانون  سعى  الذي  الفعيل  العامل  عىل  فيها 
هناك  بينام  بأمانة،  انتاجه  اعادة  اىل  الزائفون 
دون  مستورا  لجعله  ووسيله  وسيلة  الف 
اي  مع  القطيعة  او  املظاهر  انهاك  اىل  الحاجة 

من االشكال التي يقدمها العامل. 

أوستاش دولوري
ترجمة: د. حسني الهنداوي 

عىل  طويل،  زمن  منذ  التعرف  جرى  بيكاسو،  قدمها  التي  الفنية  واألشكال  اللوحات  يف 
من  أو  البريو  منسوجات  من  أو  الزنجية،  املنحوتات  من  جاءت  انها  مرة  قيل  تأثريات 
التكعيبية  مبادئ  أن  آخرون  اعتقد  فيام  اخرى،  بعد  مرة  اإليطالية  بومبيوس  جداريات 
ذاتها ليست نتاج ابتكار جديد متاًما، إمنا باالمكان العثور عىل بدايات لها عند كبار الفنانني 

الرومان والقوطيني واليونانيني القدامى، بل حتى يف أساليب غريهم كسيزان مثل.  

يعد الفيلسوف واملفكر الفرنيس لويس التوسري )1918 - 
املاركسية  من  جديد  نسق  أنتاج  إعادة  يف  رائدا    )1990
البنيوي  واملنهج  فرويد  لنظريات  استخدامه  خلل  من 
التحلييل لنصوص ماركس، حيث يصف التوسري قراءة نص 
التي تكتشف ما  القراءة  العرضية، وهي  بالقراءة  ماركس 
يف الخطاب من ثغرات وبياض، أو ما مل يقله الصمت، إنها 
قراءة تبحث يف الوعي الخطاب مكتشفة بواطنه الخفية، 
ومفككة ثوابته وتناقضاته.                                                 

قدم التوسري كتابه “إعادة قراءة رأس املال يف العام 1965” 
يف  ماركس  ثورة  عن  أهمية  تقل  ال  جديدة  ثورة  محدثاً 
املتأثر  الشاب  ماركس  بني  التوسري  يفصل  إذ  الفلسفة، 
علامً  أسس  الذي  ماركس  عن  وفيورباخ،  هيغل  مبثالية 
التاريخية، فبدايات ماركس كام يصفها  املادية  حقيقياً يف 
بشكل  وهيغلية  آيدولوجية  دوافع  ذات  كانت  التوسري 
أساس،  أما ماركس املفكر هو الذي أبدع علام ال فلسفة 
الرأساميل،  والنظام  الرأساملية  تحليله ملكونات  من خلل 
إال إن التوسري يرفض الحتمية عند ماركس، وكذلك الغائية 
بل  سريورة  عن  عبارة  هو  التاريخ  أن  معتربا  التاريخية 

ذات.ويرى التوسري أن ماركس  تفكر يف الفلسفة املوجودة 
عىل نحو ثوري مدمرا الفلسفة الذاتها  فامركس قام بنقد 
الفلسفة التي ترعرع يف كنفها وتحرر منها مطلقا ً شعاره 
وضع  يتيح  تاريخي  علم  وتأسيس   ، الفلسفة  إنهاء  حول 

نظرية للفلسفة.
االبستمولوجية   القطائع  نظرية  بتطبيق  التوسري  قام  لقد 
متأثرا  كان  الذي  الشاب  ماركس  مرحلة  بني  الفصل  يف 
الفلسفي،  بالتأمل  ومكتفيا  األملانية  الكلسكية  بالفلسفة 
وماركس الناضج الذي قطع صلته مع ماضيه األيدولوجي 
العلمية ألصل  املامرسة  ً يف رضورة  واعيا  واملثايل وأصبح 

األشياء وبنيتها الخفية.
وقف التوسري بالضد من روجيه غارودي الذي كان رائداً 
هذا  وكان  ماركس،  فلسفة  يف  اإلنسانية  النزعة  إبراز  يف 
والخمسينات  الستينات  حقبة  يف  فرنسا  يف   ً سائدا  التيار 
آيدولوجيا   موقفاً  املوقف  هذا  واعترب  املايض،  القرن  من 

تجاوزه ماركس يف فرتة نضجه الفكري.
ذات  هي  الناضجة  املاركسية  املرحلة  إن  التوسري  hعترب 
نزعة مضادة لإلنسان والتاريخ ألن ماركس مل ينطلق من 

الفرد أو من ماهية اإلنسان، وإمنا انطلق من منط علقات 
االنتاج  والبنية االجتامعية، والفرد هو نتاج لهذا التفاعل 
االجتامعي، فالرصاع الطبقي هو الذي يصنع التاريخ خارج 

األرادة اإلنسانية وليست الذات.
أعجب الكثري من الفرنسني مبهارة التوسري البنيوية وتقنيتها 
لكنهم  قراءتها،  وإعادة  ماركس  نصوص  إبراز  يف  العالية 
تحفظوا عىل نزعتها اللنسانية  املتطرفة التي جمدت فيها 
الكلسكية  بالفلسفة  تراثها  عن  وقطعتها  حية،  روح  كل 
األملانية.وبهذا القطع االبستمولوجي الذي مارسه التوسري 
يصبح التاريخ كامناً يف  املفهوم  وليس يف اإلنسان،  حيث 
يتحقق التاريخ خارج إرادة البرش الذين  يتحولون مجرد  

أدوات  مسرية لعلقات اإلنتاج.

مفهوم االيدلوجيا 
رئيسيتني وهام:  بنيتني  إىل  املجتمع  ماركس  كارل  يقسم   
االقتصاد  وتشمل  األساس(  أو  )القاعدة  التحتية  البنية 
تشمل  التي  وهي  الفوقية  والبنية  والتجارة  والصناعات 
والدينية،  والعسكرية  والسياسية  الثقافية  املؤسسات 
ويرى أن شكل البنية التحتية  هو الذي يحدد شكل البنية 
الفوقية والعلقات االجتامعية وكل التمظهرات األخرى يف 
ماركس  عند  الدولة  مفهوم  إىل  بالرجوع  املدنية.  الحياة 
وانغلز يحلل التوسري هذين   البنيتني الرئيسيتني  ويرى إنه 
ال يوجد أي رشط أو قانون يحكم تأثري النمط االقتصادي 

عىل شكل البنية الفوقية وعلقاتها 
  إذ يرى أن الدولة عند ماركس وانجلز  عبارة  عن جهاز 
ويسيطر  الربجوازية،  الطبقة   هيمنة  عىل  يحافظ  قمعي 
اإلنتاج  يف  تستمر  إنها  بحيث  الربوليتاريا  طبقة  عىل 
لهذا  وفقا  وبالتايل  االنتاج  رشوط  إعادة  عملية  وتستمر 

املفهوم  يستمر النظام الرأساميل  يف مواقعه املسيطرة .
، فإنها ترسخ وجودها  الدولة يك تحافظ عىل بقائها  وإن 
من خلل األجهزة القمعية واألجهزة اآليدولوجية، وتشمل 
األجهزة القمعية: )الجيش والرشطة والسجون واملؤسسات 
األمنية(، إما األجهزة اآليدولوجية فهي عبارة عن املدرسة 
واألرسة ودور العبادة، ووسائل اإلعلم التي تشمل الصحف 
والتلفزيون والراديو، وميكننا يف وقتنا الراهن أن نضيف إليها 

االنرتنت و وسائل التواصل اإلجتامعي.
إن اآليدولوجيا بنظر التوسري متغلغلة يف املجتمع وتحكم 
شكل حياة الفرد ومنط معيشته، وطريقته يف والتعبري عن 

أرائه، وكذلك تحكم منط العلقات االجتامعية  يف محيطه.
إن اآليدولوجيا عند التوسري منظومة من السلطة املتعالية 
تنتجها الدولة من خلل أجهزتها للحفاظ عىل بقائها ومصالح  
يف  ترسي  التي  اآليدولوجيا  فهذه  فيها،  الربجوازية  الطبقة 
أوردة املجتمع وتتلعب بالفرد، وطريقة سلوكه هي عبارة 
الواعي  اإلنسان  برمجة   األساسية  مهمته  ناعم  عنف  عن 
وتشكيل هويته مبا ال يتعارض مع أمن الدولة وبقائها، بحيث 
يرتسخ نوع من فعل اإلخضاع لهذه اآليدولوجيا يف اللوعي، 

ويسميه التوسري باالستجواب والتأثري  ويرضب مثاال لرشطي 
يف حال منادته لك فإنك يف حالة االتفات ستكون جزءا من 
يف  وضعك  حددت  متكاملة  وأيدولوجية  قانونية  منظومة 

املجتمع ويف تلك املنظومة.

 تدمري الفلسفة 
يرى التوسري أن الفلسفة تقدم لنا نفسها يف صورة مفارقة 
غري معهودة، فجميع الفلسفات تشرتك بعدد من السامت 
النسقية  وبالعلقة  لغتها  بطبيعة  تتعلق  التي  الجوهرية 
األصل  مقولتي  و  ومقوالتها،  املجردة  مكوناتها  يف  القامئة 
املثالية  الفلسفات  لجميع  متكامل  زوجا  تشكلن  والغاية 

التي هي سريورة تسعى إىل غاية وقصد.
لها  موضوع  وال   ً علام  ليست  التوسري  نظر  يف  والفلسفة 
وال  العلوم،  تفعل  كام  مسائل  تطرح  ال  ذاتها؛ألنها  سوى 
الفلسفة  أن  بل  العلوم،  يف  كام  للمسائل   ً حلوال  تجد 
مامرسة مختلفة، تطرح أسئلة وتجد لها أجابات دون أن 
تكون هذه اإلجابات كاملعارف العلمية، عكس العلم الذي 

يقال أن له موضوعه.
فالفلسفة تطرح أسئلة من داخل نفسها وتأيت لها بإجابات 
نعرفها، وتكون هذه اإلجابات عىل شكل إطروحات ليس 
فكرة  واألطروحة  العلمية،  باملعرفة  مبارشة  علقة  لها 
أولية يصعب تعريفها. لذلك الفلسفة ال تنتج معارف وال 
تساهم يف إثراء الفكر البرشيK ويصف التوسري الحموالت 
الفلسفية التي جاء بها الفلسفة ما هي إال أشكال متنوعة 

من التكرار الفني املنظم  وأدبيات رديئة ألصحابها.
ً يف نظر التوسري ألن دورها  والفلسفة ليست بريئة أيضا 
يكمن يف الحفاظ عىل النظام القائم أو إسقاطه، لذلك فهي 
تكتيس بطابع سيايس دامئا، فكل نص فلسفي هو يف نهاية 
املطاف تدخل سيايس يف النظرية فلم تكن الفلسفة يوما 
للتدخل يف مجرى  ًأو منزها عن أي غاية  تأمل خالصا  ما 
ومحايدون  نزهاء  بأنهم  الفلسفة  ادعاء  رغم  األحداث 
النظريات  تسويق  يف  جهد  من  يبذلونه  ما  وبالرغم 

والتلعب الجاميل باأللفاظ والكلامت.
أما تاريخ الفلسفة عند التوسري فهو تاريخ هيمنة، تاريخ 
تتوقف،  ال  التي  الفلسفية  املذاهب  بني  الرصاعات  من 
السيايس  بالرصاع  تربطه  خيوط  وجود  ذلك  يف  والسبب 

القائم يف املجتمع 

أوس حسن            
اشتغل الكثري من  املفكرين والنقاد يف املخترب الفلسفي عىل مرشوع ما بعد املاركسية، أو املاركسية 
الجديدة، إلعادة تأسيس البنية املاركسية مرة أخرى مبا يتوافق مع  تحوالت الزمن وتشكيلت الهيكل 
االجتامعي املحكوم بنمط علقات األفراد بوصفهم ذوات منتجة ومستقلة يف الوقت نفسه. وهذا 
ما عملت عليه مدرسة فرانكفورت وروادها يف أوروبا التي بدأت تنظر إىل املاركسية وفقا ملتطلبات 
املرحلة ورشط الوجود التاريخي، منتقدة القداسة التي أعطاها عرص التنوير للعقل الذي أصبح فيام 

بعد عقلً أداتياً محكوماً بالواقع العميل.  
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الفنانون المسلمون يسعون إلى طمس الطبيعة 
والحيلولة دون اكتساب اعمالهم للطابع الحسي، 

في مسعى لـ “مراوغة” المبدأ الديني 

تأثيرات ما بعد الرومان والقوطيين 

بيكاسو والشرق اإلسالمي
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الماركسية عند ألتوسير

خارج عباءة الفلسفة واإليديولوجياخارج عباءة الفلسفة واإليديولوجيا



النضال من أجل تعليم الفتيات والنساء 

القوة التحويلية للتعليم القوة التحويلية للتعليم 
في خلق قيم المساواة في خلق قيم المساواة 

مدرسة  تعريف  إىل  األساس  بالدرجة  فوكس  يستند 
لوسائل  واستخدامه  ترامب  دونالد  لظاهرة  فرانكفورت 
والفاشية  ترامب  دونالد  أي  االجتامعي،  التواصل 
االتصال  وحركات  االستبدادية  والرأساملية  النيوليربالية 

االستبدادي.
الذاتية”  هتلر  “سرية  بني  معينة  تشابه  أوجه  توجد  ملاذا 

ليواكيم يس فيست، وكتاب “ترامب” ملايكل وولف؟
وكيف حرض دونالد ترامب عىل محاولة انقلب؟

وكيف نقل بوريس جونسون دمياغوجيته املتعلقة بخروج 
التواصل  األورويب، إىل مجال وسائل  االتحاد  بريطانيا من 
االستبداد  عرص  يف  النقاش  يتجدد  وكيف  االجتامعي؟ 

الرقمي؟
والتحليلت  النظريات  من  الهائلة  املجموعة  هذه  “يف 
الرائعة من خلل  يُظهر كريستيان فوكس خربته  النقدية، 
مفاصلها  مع  الفاشية  بشأن  املاركسية  النظريات  دمج 

الرقمية، بواسطة مجموعة من الخطابات عرب اإلنرتنت. 
ليقدم رشحه التفصييل النموذجي للجذور املفاهيمية ذات 
الصلة بالعديد من دراسات الحالة التجريبية، مبا يف ذلك 
الخطابات الرقمية التي متجد هتلر عىل تويرت، والحملت 
والخطابات  اإلنرتنت،  عىل  واملسلمني  للروس  املناهضة 

الرتامبية حول العنرصية والقومية والفاشية. 

املتفوقون البيض 
عرب  اليمينية  االتصاالت  هذه  الحالة  دراسات  تحلل 
اإلنرتنت وعىل وسائل التواصل االجتامعي. وكيف يتوجب 
علينا حامية املجال العام الدميقراطي وتعزيز ثقافة النقاش 
املزيفة  واألخبار  الرقمي  االستبداد  عرص  يف  وتجديدها، 

وغرف الصدى وفقاعات التصفية.
نحاول هنا الرتكيز عىل بُعد معني للفاشية الرقمية أو منظِّر 
عملها،  كيفية  عىل  الضوء  إلقاء  يف  عمله  يساعدنا  نقدي 
يف قراءة أساسية لكل من طلب البكالوريوس والدراسات 
االجتامع  وعلم  واالتصال  اإلعلم  دراسات  يف  العليا 
يفهم  أن  يريد  السيايس وأي شخص  والسياسة واالقتصاد 

ماهية الفاشية الرقمية وكيف تعمل.
يف 6 كانون الثاين/ يناير 2021، نزل حشد من الغوغاء  إىل 
مبنى الكابيتول األمرييك. مل يكونوا جميعهم من مؤيدي 
املتطرفة،  الحركات  من  العديد  ميثلون  كانوا  بل  ترامب، 

حركة  يسمى  وما  اليمينية،   MAGA حركة  امثال   من 
 Oath Keepers حركتي  تضم  التي  البيض”  “املتفوقون 
مثل  للحكومة  املناهضة  وامليليشيات   ،Proud Boysو
للشيوعية،  املناهضني  واملقاتلني   ،Three Percenters
مجموعة  مع  جنب  إىل  جنًبا   ،QAnon مؤامرة  ومنظري 
ساقهم  الذين  الصغار  الربجوازيني  زملئهم  من  متنوعة 
كرههم املتزايدة للفيدرالية والنسوية واليسار، وحتى بعض 
الشخصيات املحافظة مثل نائب الرئيس مايك بنس، شقوا 
الرشطة  ضباط  يف  الكابيتول، ورصخوا  مبنى  إىل  طريقهم 
والتقطوا  الكونغرس،  مكاتب  وخربوا  األنحاء،  يف  وتجولوا 

صوًرا تذكارية قبل أن يُجربوا يف النهاية عىل الرتاجع.

األصولية الشمولية
عززت  كيف  يصف  كتابًا  نرشت  سنوات،  عدة  منذ 
والواجهات  الجديدة  الليربالية  السياسية  األيديولوجية 
اسم  عليها  أطلق  ظاهرة  وهي  البعض،  بعضها  الرقمية 
أجهزة  أن  يف  الحجة  جوهر  يتمثل  الرقمية”.  “الليربالية 
الوسائط املحمولة املعارصة ورثت قرونًا من األيديولوجية 
هذه  إنتاج  إلعادة  الحاسمة  القوة  وأصبحت  الليربالية 
األيديولوجية وتكثيفها يف ثقافة اإلنرتنت. مل يخرتع الهاتف 
الذيك القطيعة االجتامعية بالطبع. ما اخرتعته هو واجهة 
املراسلة   - واإلنتاجية  النشطة  الفردية  بتجربة  لنا  تسمح 
والتمرير واإلعجاب - مع تقليل الرتابط االجتامعي املبارش 

واملساءلة، حتى عندما نكون ملتحمني بني الغرباء. 
الغرباء مناسبة وفرصة  يف عصور أخرى، رمبا وجد هؤالء 
بعضهم  مع  قريبني  ليصبحوا  املشرتك،  وجودهم  يف  أكرب 
)ذاتية  ذاتية  اليوم شخصية  لدينا  بدالً من ذلك،  البعض. 

اإلدراك( يعززها انتشار وتكثيف الشاشات الفردية.
ميكن  الرقمية  الوساطة  جهاز  أن  هو  اآلن  واضح  هو  ما 
الهاتف  يذكرنا  نفسها.  بالكفاءة  الفاشية  قضية  يخدم  أن 
الرتانسستور  راديوات  مبستقبلت  مكان  كل  يف  الذيك 
الرخيصة )باألملانية Volksempfänger( التي أراد غوبلز 
النازي( بواسطتها الوصول إىل  Goebbels )وزير الدعاية 
إنشاء  من  الفوهرر  كلمة  تتمكن  حتى  أملاين،  منزل  كل 
تأثريات  عن  مبنأى  موضوعاته،  مع  مبارشة  معرفية  قناة 
)الصحافة الكاذبة(. من الواضح أن استخدام ترامب ملوقع 
تويرت يف بث تغريداته املتطرفة، بعيًدا عن متناول )وسائل 

اإلعلم اإلخبارية املزيفة(. حتى بدا أن إدارة البيت األبيض 
الشمولية”  كتاب “أصول  كانت تستخدم  ترامب  يف عهد 

ألرندت ككتيب قواعد سلوك جامهريي.

وتعبئة وتطرف
أود أن أقرتح كذلك أن الفردية الذاتية للليربالية الرقمية قد 
ساهمت يف عمق االغرتاب الذي يشعر به أولئك املنجذبون 
تعيش  إذ  األجانب.  وكراهية  العنيفة  الفاشية  إىل مشاعر 
واإلنجاز  العمل  من  خيااًل  الكلسيكية  الليربالية  الذات 
القوي والعقلين واملدرك لذاته. إن املوضوع الفايش مثل 
امللك الساقط لليربالية: هو، عادة، الخارس الدائم الجريح 
واملعزول واملبغض للذات يف ألعاب الليربالية ويف املنافسة 
الوجودية  الرصخة  هو  الفاشية  غضب  الذات.  لتحسني 
التي تقول “كيف أجرؤ عىل الفشل؟ كيف أجرؤ عىل أن 
أتخلف عن الركب؟ كيف يجرؤ اآلخر عىل منح ميزة غري 
االجتامعي، حيث ميكن  التواصل  عادلة؟ يف عرص وسائل 
بعضهم  رصخات  وسامع  الفاشية  مع  التعاطف  ألولئك 
إىل  وتحويلها  وتنظيمها  وترديدها  بل  بسهولة،  البعض 
حديثة  مقالة  ترشح  املثال،  سبيل  عىل  سلوك”.  قواعد 
املنتمني  يجذب  ما  أن   New York Times صحيفة  يف 
الجدد إىل QAnon، وهي منظمة أمريكية متطرفة، هو 
البيضاء  األمريكية  الروح  تستهدف  التي  املؤامرة  نظرية 
بني  من  تستهدف،  كام  أيديولوجيتها،  إليها  تستند  والتي 
 آخرين، الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب وأنصاره.

ذباب إلكرتوين
وعىل الرغم من أن QAnon تنشط عرب وسائل التواصل 
يف  أيًضا  ناشطة  أنّها  إاّل  األساس،  بالدرجة  االجتامعي 
العامل غري املتصل باإلنرتنت، حيث شارك أتباعها يف أعامل 
شغب عديدة وقاتلة أحيانًا، مبا يف ذلك عمليات الخطف 
إرهابية  نرشة  حذرت  وقد  والقتل.  االغتيال  ومخططات 
أصدرتها وزارة األمن الداخيل يف أواخر كانون الثاين/ يناير 
املحلية  الجامعات  اوساط  يف  العنف  تزايد  من  املايض 
والحملت  الدردشة  غرف  يف  الناشطة  السّيام  املتطرفة، 
تُغرق  حيث  اإللكرتوين(،  )الذباب  الجامعية  اإللكرتونية 
صداقات  ويكّونون  والتغريدات.  باإلعجابات  منشوراتهم 

متزايدة ويجذبون أتباًعا جدًدا من أجل “ثورة اإلصلح”.
عىل  السيليكون،  وادي  يف  الرقمية  الليربالية  لعبت  لقد 
تقديس  لجهة  طويلة.  لعقود  اللعبة  هذه  املثال،  سبيل 
طريق  عن  بواسطتها،  الدخل  تحقيق  ميكن  التي  الفردية 
عزل املستخدمني وتنظيمهم خوارزمًيا بشكل متزايد، وفق 
نظم املعلومات األحادية التي تساعد عىل رعاية وجهات 
بأّن  تعتقد  إنها  للقياس.  قابلة  وغري  منفصلة  عاملية  نظر 
التوجهات  من  روتيني  بشكل  تقلل  الرقمية  الليربالية 
االشرتاكية، عن طريق االفرتاض بأن هذه املامرسات مجرد 
البديل  العظيم(  الليربايل  )الحوار  رأي وجزء من  مجاالت 

عن الرثثرة االجتامعية.

رشكة رسيَّة
لقد أدى تفكيك كل من ترامب وشبكاته املتطرفة املتحالفة 
معه عىل وسائل التواصل االجتامعي، إىل تحييدهم - مؤقًتا 
طويلة.  لفرتة  ليس  ولكن  ملحوظة.  برسعة   - األقل  عىل 
فرسعان ما بدأ التصور التآمري الجديد والتخيلت الثورية 
بالظهور تدريجًيا. وآخر نظريات املؤامرة تلك التي تقول 
يف  باألساس كرشكة رسيّة  تأسست  املتحدة  الواليات  بأن 
العام 1871، )رأي يُطرح كثريًا يف وثائق التأسيس األوىل(

وأن دونالد ترامب سيصعد مرة أخرى يف يوم من األيام، 
الستعادة الواليات املتحدة األمريكية البيضاء الحقيقية.

لقد كان التعاطف مع الفاشية جزًءا من املشهد السيايس 
األمرييك الذي ُولد يف مهد التفوق األبيض عىل مدى عقود 
طويلة لدى الكثريين. إذ متأل املشاعر العنرصية واملتحيزة 
جنسًيا وامليل للعنف، أرواح أولئك املنعزلني عن املجتمع 
فهم  يف  راغبني  غري  أو  قادرين  غري  ولكّنهم  اغرتابهم،  يف 

املصادر الحقيقية الغرتابهم. 
ويف املحصلة، البد من طرح السؤال املهم.

الرقمية؟  الفاشية  مستقبل  بشأن  نقلق  أن  يجب  هل 
بالتأكيد. وعلينا أن نظل يقظني، ألن الفاشية دامئا افرتاضية 

حتى يثبت العكس.

ماجدلينا كوكس 
ترجمة: پژند سليامين

الفتيات  من  فقط   ٪  35 تتمكن  غواتيامال  يف 
املدرسة  إىل  الذهاب  من  الدراسة  سن  يف 
االبتدائية، و1 ٪ من الفتيات بني 12 و21 سنة 

يتمكّن من متابعة التعليم الثانوي.
بلغ   2014 العام  من  أبريل  نيسان/  شهر  يف 
معدل معرفة القراءة والكتابة بني اإلناث 62.5 
أنا  فقط  البلد.  يف  املعدالت  أدىن  من  وهو   ،٪
من  وبدعم  املدرسة،  أنهينا  األصغر  وشقيقي 
والديت، تدربت الحًقا ألصبح معلمة يف مدرسة 
واإلسبانية(. )الكيشية  اللغة  ثنائية   ابتدائية 

حق التعليم
تربوية  منسقة  أّول  أصبحُت   ،2018 العام  يف 
إنشاؤه  تم  الذي  املحيل،  لليونسكو  ملركز ملال 
كجزء من املرشوع الجديد الذي يدعمه صندوق 
التعليم.  يف  الفتيات  حق  لضامن  اليونسكو 
تأسس هذا الصندوق يف العام 2012 يف أعقاب 
محاولة االغتيال الوحشية التي استهدفت ملال 
من  الشابّة  الباكستانية  الناشطة  يوسفزاي، 
أجل حق الفتيات يف التعليم. وهي تقر بالقوة 
واملامرسات  القيم  خلق  يف  للتعليم  التحويلية 
واالندماج  اإلنسان  حقوق  وتعزز  تحرتم  التي 
والسلم. الجنسني  بني  واملساواة   االجتامعي 

أنتقل  ما  غالًبا  إذ  املعلم.  عمل  عميل  يتجاوز 
املحتملني،  بالطلب  وألتقي  باب  إىل  باب  من 
وقد فتحت أبواب منزيل إلعطاء الدروس، بعد 
أن اشرتيت سبورة بيضاء ومقاعد لهذا الغرض. 

أقول للنساء يف قريتنا: 
“يف الصباح ميكنكن رعاية الحيوانات، ويف فرتة 
 ما بعد الظهر ميكنكن القدوم والدراسة معي”.

املناطق النائية
وصول  محدودية  ملعالجة  صديقايت  مع  أعمل 
خلل  من  غواتيامال  يف  التعليم  إىل  الفتيات 
مركز ملال املحيل التابع لليونسكو. وعىل الرغم 
أن  إال  باملراكز،  كبريًا  اهتامًما  أظهرن  أنهن  من 
هناك الكثري للوصول إليه، خاصة أولئك النسوة 

اللوايت يعشّن يف املناطق النائية. 
لقد  للجميع.  فرص  هناك  تكون  أن  يجب 
اآلخرين،  إلهام  من  الحني،  ذلك  منذ  متكنت 
جوانا  مثل  جدًدا  متخصصون  منسقون  فانضم 
التعليم  لجعل  مهمتي  يف  وساندرا،  ولوسريو 
األصليني  السكان  من  والنساء  للفتيات  حقيقة 

يف غواتيامال.

تواصل مجتمعي
لقد تغريت حيايت بشكل ملحوظ خلل األشهر 
مع  العمل  عىل  معتادة  أنا  املاضية.  القليلة 
النسائية يف املجتمع واآلن ميكنني  املجموعات 
بواسطة  من  فقط  ودعمهم  بهم  االتصال 
لزيارة بعضهم  الفرصة  أتيحت يل  الواتس أب، 

يف منازلهم، لكن التنقل محدود.
من  املكونة  عائلتي  يف  امرأة  أصغر  كنت  لقد 
أيًضا  وأنا  أشقاء.  وخمسة  شقيقات  أربع 
األصغر  شقيقي  مع  تخرجت  التي  الوحيدة 
عندما  ولكن  التدريس.  واخرتت  املدرسة  من 
تتمكن من  أال  فتاة صغرية، كنت أخىش  كنت 
اعتقدت  معلمة.  أصبح  أن  يف  حلمي  تحقيق 
أنّني سأكمل الصف السادس فقط مثل إخويت 
الثامنية ومثل العديد من الفتيات الصغريات يف 

قريتي.
غواتيامال  يف  ملال   - اليونسكو  مراكز  وتعمل 
تعليمية  برامج  لتوفري  محليني  رشكاء  مع 
تحد  حيث  الريفية  املناطق  يف  مستدامة 

من  املدرسة  عن  والبعد  االقتصادية  املشاكل 
يقدمون  أنّهم  التعليم.  إىل  الفتيات  وصول 
برامج تعليمية بلغة املشاركني التي ستساهم يف 
واالقتصادية. واالجتامعية  الشخصية   تنميتهم 
مواصلة  للمستقبل يف  ماجدالينا  وتتمثل خطة 
عملها مع الفتيات والنساء، ولكن أيًضا االنتقال 

إىل الشباب الذين يبدون اهتامًما بالتعلم. 
ألن  األوالد،  إرشاك  املهم  من  أنّه  وأعتقد 
األعراف  تغيري  يف  يساعد  أن  ميكن  هذا 
النمطية  والقوالب  السلبية  االجتامعية 
والنساء. الفتيات  تعليم  بشأن   الجنسانية 

ومن الرضوري االستامع إىل ما تريده وتحتاجه 
يف  أنه  يف  السبب  هو  هذا  والنساء.  الفتيات 
ورشتي  انجاز  تم  املرشوع،  من  األوىل  املرحلة 
يف  ملال  اليونسكو  مراكز  يف  تشاركيتني  عمل 
ماريا  وسانتا  زيكول  أندريس  سان  بلديتي 
من  العديد  عىل  كان  حيث  تشيكوميوال، 
املشاركات التسجيل ببصامتهّن ألنهن ال يجدن 

الكتابة والقراءة.  قالت إحدى النساء يل: 
ميكن  التي  العملية  املهارات  أتعلم  أن  “أريد 
يب”.  الخاص  الدخل  توفري  يف  تساعدين  أن 
القراءة  تعلم  فإن  أخرى،  المرأة  بالنسبة 
صغرية  فتاة  الشارع.  يف  الضياع  عدم  يعني 
امرأة  ترغب  بينام  معلمة؛  تصبح  أن  يف  تأمل 
املدرسية.  ثالثة مبساعدة أطفالها يف واجباتهم 
العمل  بجميع جوانب  أستمتع  أنا  الحقيقة  يف 
يف املركز. عىل وجه الخصوص، أستمتع بزيارات 
املجتمعات، وتحديد املهتمني ومساعدتهم عىل 
التسجيل. ما قد يبدو وكأنه فعل بسيط، مثل 

كتابة األسامء، يعني الكثري لهؤالء النساء.

مصاعب وتحديات
التي  السلبية،  النمطية  الصور  ومن أجل تغيري 
تقول أن “النساء ال يدرسّن”. فاألمهات اللوايت 
يرافقن  التعليم  عىل  الحصول  يستطعن    مل 

بناتهن حتى يتمكّن من متابعة تعليمهن.
العام  يف  لإلغلق  املركز  أضطر  لقد  لألسف 
وكان  العاملية،  كورونا  جائحة  بسبب   2020
يف  االستمرار  أجل  من  التكيف  الرضوري  من 
ضمن  ملال  مركز  يف  املشاركات  النساء  دعم 
ذلك،  ومع  الجديد.  الطبيعي  الوضع  سياق 
السكان  من  فقط   ٪  29 فيه  ميتلك  بلد  يف 
إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت، فإن االتصال ميثل 
دورات  قدمت  فقد  ذلك  ومع  حقيقًيا.  تحديًا 
تدريبية عن بعد يف مجاالت الصحة واملساواة 
نوع  عىل  القائم  العنف  ومنع  الجنسني  بني 
الجنس والتمكني االقتصادي، فضلً عن أدوات 

التكنولوجيا واملواد التعليمية ثنائية اللغة.

ملال  ملركز  تربوية  منسقة  أّول  هي  كوكس  ماجدالينا 
زيكول،   أندريس  سان  ـ  غواتيامال  يف  لليونسكو  التابع 
الذي  الجديد  املرشوع  من  كجزء  إنشاؤه  تم  الذي 
الفتيات يف  يدعمه صندوق ملال لليونسكو لدعم حق 
التعليم. بدأ عملها يف املركز يف آذار/ مارس 2018، لكن 
مساهامتها يف تعليم النساء بدأت منذ سنوات عديدة 

يف قريتها نيامساك.

التعليم واحلرياتالتعليم واحلريات
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كيفية حماية المجال العام 
الديمقراطي وتجديد الخطاب 
في عصر االستبداد الرقمي؟

اإلعالم الجديد والتواصل االجتماعي

ة الرقمية الفاشيَّ

كريستيان فوكس
عرض: الطريق الثقافي

يقدم الكاتب واملحلل السيايس كريستيان فوكس وجهة نظره عن تبلور ما بات يُعرف بـ “الفاشية 
الرقمية” التي تستند بالدرجة األساس إىل االستبداد اليميني وكراهية األجانب والنزعات القومية 
 ”2.0 األحمر  “الذعر  وتطبيق  تويرت   عىل  هتلر  ميلد  بعيد  النازية  واالحتفاالت  اإلنرتنت  عىل 

ومنوذجي دونالد ترامب وبوريس جونسون. فام هي الفاشية الرقمية وكيف تطورت؟ 

ترغب الكثري من النساء يف غواتيامال بالتعلم واملساهمة يف تطوير أرسهن واملشاركة اقتصاديًا واجتامعًيا مع عائلتهن 
ومجتمعاتهن الصغرية.                                            الصورة معهد الدراسات االجتامعية يف سان إندريس زيكول 

25 May 2022   25 آيار/ مايو

كريستيان فوكس منظّر إنكليزي وباحث 
االجتامعي.  التواصل  متخصص يف شؤون 
)الثليث:  مجلة  يف  ومحرًرا  أستاًذا  يعمل 
الرأساملية واالتّصال والنقد(، وهو مؤلف 
للعديد من الكتب البحثية املهمة، مبا يف 
أسس   ،2022 الرقمية  الرأساملية  ذلك: 
النظرية النقدية 2022، التواصل والحياة 
اليوميَّة يف عرص COVID-19، نظريات 
املؤامرة يف أوقات الوباء 2021، اإلنسانية 

االجتامعي:  التواصل  وسائل   ،2021 االتّصال  ونظرية  املاركسية 
مقدمة نقدية )الطبعة الثالثة( 2021، التواصل والرأساملية: نظرية 
لكارل  عرش  الخمسة  األساسية  املفاهيم  املاركسية:   ،2020 نقدية 
ماركس للدراسات الثقافية والتواصلية 2020، القومية عىل اإلنرتنت: 
التواصل االجتامعي  النقدية واأليديولوجيا يف عرص وسائل  النظرية 
الرأساملية  عرص  يف  ماركس  قراءة  إعادة   ،2020 املزيفة  واألخبار 
االستبدادية يف عرص  الرأساملية  الرقمي:  الدمياغوج  الرقمية 2019، 
ترامب وتويرت 2016، العمل الرقمي وكارل ماركس 2014، واإلنرتنت 
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طوال  مفلًسا  كوخ  فان  فينسنت  ظل 
حياته املأساوية، التي انتهت باالنتحار 
مصح  يف  إقامته  من  وجيزة  فرتة  بعد 
وبعد  ذلك،  ومع  العقلية.  لألمراض 
عائلته من  الزمان، متكنت  عقدين من 
أهداها  قد  كان  التي  اللوحات  بيع 
يف  إقامتها  نفقات  لتغطية  ألخته، 
األمر  النفسية،  األمراض  مستشفى 
تلك  الطلب عىل  ارتفاع  إىل  أدى  الذي 
متوقعة،  غري  خيالية  بأسعار  اللوحات 
سنوات  لتمويل  كافية  عائداتها  كانت 
جديدة  رسائل  حسب  العلج،  من 
يحمل  جديد.  كتاب  يف  نرشها  جرى 

عنوان “أخوات فان كوخ”.
أخوات  بني  األصغر  فيليمينا،  وتعد 
شاركته  الثلث،  كوخ  فان  فنسنت 
أيًضا  مثله  وهي  واألدب،  للفن  حبه 
النفسية.  عانت من مشاكل يف صحتها 
فبينام كان فان كوخ مجربًا عىل دخول 
العقلية بعد قطعه  مستشفى األمراض 
جزًءا من أذنه وإعطائه لعاهرة يف نوبة 
جنون، جرت معالجة أخته فيليمينا يف 
مصحة لألمراض العقلية ملدة 40 عاًما 

تقريًبا حتى وفاتها يف العام 1941.

رسالة إىل آنّا
األخت  “آنا”  كتبت   1909 العام  يف 
جو  إىل  رسالة  كوخ،  لفان  الكربى 
ثيو،  األصغر  شقيقها  زوجة  بونجر، 
لوحة  بيع  من  متكنها  عن  فيها  تخربها 
فنسنت “ذاكرة الحديقة يف آينت” التي 
رسم فيها أمه وأخته الصغرى فيليمينا 
دفع  من  مكنها  مام  لها،  وأهداها 
رسالتها:  يف  آنا  تقول  العلج.  تكاليف 
“أتذكر عندما حصلْت فيل عىل اللوحة 
من فينسنت كم كانت سعيدة، لكن يا 
له من رقم! من كان يظن أن فينسنت 

الطريقة  بهذه  فيل  علج  يف  سيساهم 
يا جو؟ “

كمساعدة  عملت  التي  آنا،  كانت 
مدرس يف إنجلرتا، تكتب إىل جو بونجر، 
زوجة ثيو شقيق فان كوخ، الذي كان 
مبوهبة  دامئًا  يؤمن  وكان  فنًيا  تاجًرا 
فينسنت، بينام مل يفعل اآلخرون ذلك.

معرض  أقيم  عندما   ،1905 العام  بعد 
يف  ستيديليك  متحف  يف  كوخ  فان 
ببعض  أعامله  حظيت  أمسرتدام، 

الحقيقي. النجاح 

نبوءة ثيو
“آنا”  كتبت   ،1909 عام  رسالتها  يف 
اللوحات: “لطاملا ادعى  بيع  قائلة عن 
من  له  يا  لكن  سيحدث،  ذلك  أن  ثيو 
تحول غري متوقع يف األحداث، من كان 
يتوقع مثل هذه النتائج املدهشة؟ كام 
فيليمينا  عن  قليًل  لك  اكتب  أن  أحب 
املصح،  يف  أوقاتها  تقيض  وكيف 
هو  تقرؤه  الذي  الوحيد  فالكتاب 
وبقية  براوننج،  ألليزابيت  يل  أورورا 
املرايل  بعض  وتخّيط  تجلس  الوقت 
يف  فتجلس  الصباح،  يف  أما  للمرضات. 
ولكن  الطيور،  بعض  لتطعم  الرشفة 
إذا ما دعتها املمرضة لجولة قصرية يف 
بربودة  متذرعة  ترفض  فأنّها  الحديقة، 

الطقس”.
غري  الرسائل  مئات  من  واحدة  إنّها 
فان  األخوات  تبادلتها  التي  املنشورة 
عائلتهن،  وأفراد  أصدقائهن  مع  كوخ 
التي ظهرت يف كتاب بعنوان “األخوات 
عن  موسعة  فكرة  إلعطاء  كوخ”،  فان 

املأساة واالضطراب يف حياتهّن.
“فيليم  الهولندي  الفنون  مؤرخ  يقول 
الذي  الكتاب  مؤلف  فريليندن”،  جان 
أصدرته دار نرش توماس أند هيدسون 

ذلك  قبل  صدوره  بعد  اإلنكليزية، 
األخوات  عىل  “كان  الهولندية:  باللغة 
بيع  املراحل،  من  مرحلة  يف  كوخ،  فان 
ازدياد  ومع  قوتهن.  لكسب  لوحاته 
كان  لوحاته،  أسعار  وازدياد  شهرته 
بعد  حتى  أخواته،  يعيل  ما،  بطريقة 

مرور فرتة طويلة عىل وفاته”.

بوا غوغان
مراسلت  األخرى  الرسائل  وتشمل 
مارجريتا  اآلنسة  فيليمينا  صديقة 
من  تاريخ  ألخيها  كان  التي  ميجبوم، 
مشاكل الصحة العقلية. وعندما وردت 
قد  كوخ  فان  فنسنت  بأن  تفيد  أنباء 
األمر يف مصحة،  به  وانتهى  أذنه  قطع 
يف  املدمرة  فيليمينا  بتهدئة  قامت 
رسالة تعود للعام 1888: “هذا الزميل 
للغاية.  مروع  أمر  من  له  يا  املسكني، 
أتفهم  املؤذية.  الطريقة  بهذه  أعني 
فيليمينا.  عزيزيت  يا  متاًما  مشاعرك 
لكن  قاسًيا،  يبدو  املصحة  إىل  الذهاب 
أقل  تصبح  معاناتهم  أن  تعلمني؟  هل 

ألنهم يحصلون عىل العلج املناسب.
وحده،  يكن  مل  أنه  نعمة  من  لها  يا 
كان  من  وإاّل  مساعدة.  لديه  كان  بل 
العربيد  بول  اآلن؟  حدث  مبا  سيخربك 
إىل  إشارة  يف  املتعايل”  فيليكس  أم 

غوغان  بول  الرّسام  كوخ  فان  صديق 
وصديقهام الدكتور فيليكس راي الذي 

كان يرشف عىل علجهام(.

رعاية أبدية
يف 27 يوليو 1890، أطلق فنسنت فان 
مسدس.  من  صدره  عىل  النار  كوخ 
فهرع أخوه ثيو من باريس إىل أوفريس، 
متأثرا  شقيقه  تويف  عندما  هناك  وكان 
من  والعرشين  التاسع  يف  بجراحه 
األمر  أنتهى  املطاف،  آخر  ويف  يوليو. 
للرسام،  الصغرى  الشقيقة  بفيليمينا، 
يف  أيًضا  العقلية  املصحة  بدخول 
عام  الجميع  وتساءل   .1902 العام 
ستكون  العقلية  مشاكلها  كانت  إذا 
الرغم  عىل  أخيها،  ملشاكل  مشابهة 
قد  والعلجات  الطب  تطور  أن  من 
الرغم  عىل  لكن  زمنها،  يف  اختلفت 
من  أكرث  املصح  يف  مكثت  ذلك،  من 
نصف حياتها، وهو أمر محزن بالنسبة 
لشابّة مثقفة، لكن عزاءها الوحيد كان 
رسمها  التي  لوحة  عرشة  السبعة  تلك 
يف  لها  لتؤمن  ولوالدتهام،  لها  فنسنت 
يف  واإلقامة  العلج  تكاليف  املحصلة 
املصح وأن تحظى بحياة كرمية، كام لو 
توفريها  عىل  حرص  الراحل  أخاها  أن 

لها حتى بعد موته.

ال يعرف الكثري من الناس أن فينسينت 
شقيقات  ثلث  لديه  كانت  كوخ  فان 
عشن حياة صعبة يف فرتة مضطربة يف 
وإليزابيث  آنا  هن:  األورويب.  التاريخ 
ذكرهم  تم  )فيل(.  وفيليمينا  )ليز( 
بشكل متقطع فقط يف األدبيات بشأن 
فينسنت، ومل يُعرف الكثري عنهم حتى 
فريلندن،  جان  ويليم  كتاب  صدور 
فيليمينا  أخته  رسم  قد  فينست  وكان 
إىل  إضافة  مستقلة،  بلوحة  فقط 
التي  آينت”  يف  الحديقة  “ذاكرة  لوحة 
لوحة  وهي  وأمه،  فيليمينا  فيها  رسم 
متحف  يف  حالًيا  معروضة  مشهورة، 

فان كوخ يف مدينة أمسرتدام.

أخوات فينسنت فان كوخ 
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altareek althakafi

“لسُت مؤمناً مبا يكفي
لذلك سألدغ من كّل جحٍر مرتني

وسأنساُب مع الطرقات
ألرى عينيِك لؤلؤتني خلف خامٍر أبيض

وسأهتف معِك يف ساحة التحرير :ــ نريد وطن!!
)وطٌن يفتُح قلبه

جواد  جدارية  يف  القضبان  الجندّي  يفتح  كام 
سليم

ليزرعنا وردتني وأغنية !!(
السياب  ذلك ما رصح به عمر الرساي يف برصة 

وشط العرب.

أدار جلسة االحتفاء الشاعر عيل اإلمارة متحدثا 
دواوينه  وعن  الرساي  محطات  بعض  عن 
الشعر  مع  رحلته  خلل  صدرت  التي  الشعرية 

والقصيدة الحديثة.
وتناول اإلمارة تجربة الشاعر عمر الرساي قائًل: 
“أبتعد عمر عن املألوف والتقليدي واملستنسخ 
يف قصائده، حتى صارت موضع أعجاب وأهتامم 
والقصيدة  الشعر  فضاء  يف  والدارسني  النقاد 

الحديثة”.
الشعرية  الساحة  األدبية يف  اسهاماته  اىل  وأشار 
حقق  وكيف  والعريب،  العراقي  املستويني  عىل 
الشعر  فضاء  يف  الرائعة  املكانه  لنفسه  الرساي 

وكسب أهتامم النقاد والباحثني والدارسني.
ليقرأ بعد ذلك الشاعر عمر الرساي بعض قصائد 
وللبرصة  بالبرصة  فتغنى   ، “حلويات”  ديوانه 

والفاو والزبري وشط العرب وأيب الخصيب.
به  املحتفى  كتابه  عن  بعدها  تحدث  ثم 
“حلويات” وما تضمنه من قصائد متنوعة تغنت 
يف حب الوطن والحياة اليومية للناس الذين هم 
مادته التي تلهمه حني يشتد به الوجد والحاجة  
للبوح شعرا. وكشاعر يحمل هموم وطن فوضوي 
مسكون باللوعة، يصطدم الرساي بتلك الصور يف 
كل لحظة، لتصبح مدونات حارضة الوجع يف آتون 
ومفردات  معطيات  من  واحدة  وتلك  قصائده، 

الشاعر املنتمي للحياة والناس والوطن.
وقد شنف آذان الحارضين بقراءات شعرية كأنها 
الجمهور  معها  تفاعل  متعبد  ناسك  موسيقى 

بالتصفيق مرارا.

أنطباعات
يقول الناقد سلم القريني: 

عمر الرساي قبل عقد غري عمر اآلن، خصوصا وإن 
معايشته اليومية النتفاضة ترشين، جعلته يصور 
األحداث التي كانت تجري عىل جرس الجمهورية 
بطريقة  الدخانيات  قنابل  وتخاطف  فوقه  ومن 
للثورة  انتامءه  وباسطتها  أعلن  حاذقة،  شعرية 

التي يصنعها الفقراء:
فائق  جدارية  يف  املزروع  الحامم  حاول  “مرة 

حسن، أن يعرب جرس الجمهورية
فجابهه الطغاة بالنار”.

لصالح  ويوظفه  باليومي  يحتفي  شاعر  إنّه 
البساطة  يف  غاية  سلسة  قصائد  عرب  اإلنسان 

والعمق.
أما الشاعر عبد السادة البرصي فيقول: 

حني نقف أمام كتابه املوسوم “حلويات” نلمس 
مدى أهمية أن تكون جزءاً من كٍل معجون مع 
قدر الفقراء، وندرك ما لهذا العنوان من دالالت 
الواقعية  بالحياة  الحقيقي  التزامه  تؤكد  عديدة 
إىل  نلج  أن  وما  تام،  بشكل  به  املحيطني  للناس 

حتى  حكايات،  من  نريده  ما  بكل  امليلء  بحره 
نصوصه  ثريات  قناديل  أو  العناوين  تواجهنا 
النصوص  بجميع  ومروراً  “مصّور”  من  ابتداًء 
إىل  وصوالً  طويلة،  أم  كانت  قصرية  األخرى، 
“ضياع”، حتى نجدها عبارة عن تظاهرة شعرية 
وتأكيد  مروره،  جواز  تكون  أن  الشاعر  بها  أراد 
من  خاٍل  وطٍن  عن  الباحثني  إىل جمع  انضاممه 
جميع أشكال الفساد والعنف والفوىض والخراب 

والقتل واملحاصصة وما شابه ذلك.
الناقد د. جاسم محمد جسام يقول: 

يسعى الشاعر عمر الرساي إىل إخراج شعره من 
لغة  إىل  الحيس  الطابع  اللغوية ذات  الفضاءات 
اليومية  الحياة  لغة  من  مستفيدا  متداولة،  غري 
اللغة  هذه  إنزال  أي  الشعر،  لغة  اىل  وتحويلها 
أرض  الواقع.  أرض  إىل  الروحانيات  سامء  من 
املهمشني واملغلوبني عىل أمرهم، وكأن القصيدة 
طاقاته  الشاعر  فيها  يشحذ  فنية  عملية  عنده 
التعبريية والنفسية كلها، ليستخدمها يف تجسيد 

مشاعره تجاه الوطن والناس والحياة.
الشاعرة جنان املظفر قالت فيه: 

رمبا  إذ  الكلمة  بحلوة  تشعر  شعره  تقرأ  حني 
أراد الشاعر عمر الرساي ان يهيأ آذهاننا لسامع 
ولكن  القصائد،  تلك  لقراءة  وتشويقنا  عنوانه 
عىل  قدمها  بل  لألكل،  جاهزة  غري  حلوياته 
والصور  واملعاين  واملفردات  املنوعات  من  طبق 
بني  تتنوع  وهي  للنفس،  املحببة  الشعرية 

الحداثة واألمل والثورة والحرية.
والشاعر  الثامري  ضياء  الناقد  من  كل  وتحدث 
الصالحي  خضري  خالد  والناقد  محمد  رساج  د 
ديوان  مبستوى  مشيدين  الرساي  الشاعر  عن 
“حلويات” وبتجربته يف فضاء الشعر والقصيدة 

الحديثة.
ونيابة عن صادق العيل، رئيس نقابة الصحفيني 
العراقيني فرع البرصة، قّدم الرحالة الصحفي عبد 
املنعم الديراوي هدية النقابة للمحتفى به، كام 
فيام  للرساي،  ورد  باقة  بندر  رافع  الشاعر  قدم 
دار  هدية  الديراوي  زيك  والشاعر  األديب  قدم 
األدب البرصي للطباعة والنرش والتوزيع للشاعر. 
أما ملتقى جيكور الثقايف، فقد قّدم درع امللتقى 

للمحتفى به.
الشعري  الديوان  نسخ  بتوقيع  الحفل  واختتم 

وتوزيعه عىل الحضور.

الطريق الثقايف ـ البرصة ـ فهد الصگر

بحضور الفت من األدباء والشعراء واملثقفني وتحت ظلل املحبة والطيبة الجنوبية سومريا 
أحتفى أخريا قرص الثقافة والفنون بالبرصة بالتعاون مع نقابة الصحفيني العراقيني بالشاعر 

املبدع عمر الرساي مبناسبة صدور ديوانه املوسوم )حلويات(. 

في بصرة الجنوب السومري 

عمر السراي يوقظ ليل عمر السراي يوقظ ليل 
الصائمين بمذاق الشعرالصائمين بمذاق الشعر

               فهد الصكر      

الطريق الثقافي

طاملا فشل الفنان املضطرب يف كسب لقمة عيشه من لوحاته، لكن 
كام يظهر كتاب جديد من الرسائل، مكّن إرثه من األعامل الفنية، 

شقيقته من الحصول عىل العلج الذي كانت تفتقر له.

25 May 2022   25 آيار/ مايو

الصغرى  وأخته  أمه  فيها  رسم  التي  آينت”  يف  الحديقة  “ذاكرة  كوخ  فان  فنسنت  لوحة 
فيليمينا، غطى مثنها سنوات طويلة من علج أخته.

أليزابيت )ليز( فان كوخ             أنا فان كوخ                             فيليمينا )فيل( فان كوخ             ثيو فان كوخ
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يف  الفلسفي  للدرس  أثر  ال  وكواقع  يبدو   •
الخطاب السيايس ، أو عىل األقل تأثريه فيه؟

يف  الفلسفي  للدرس  أثر  ال  أن  القول  أستطيع 
الفضاء العام، وليس يف الخطاب السيايس فقط، 
السيايس  الخطاب  وذلك متأت من ردات فعل 
نفسه عىل الفلسفة ومحاولة القضاء عىل العقل 
الجاميل  املعرفة  تقويض  عىل  والعمل  النقدي، 
ذلك  عن  يختلف  وال   ، الفلسفي  والوعي 
األصل  يف  هو  الذي  السائد  الديني  الخطاب 
الفكر  ومحاربة  الخرافات  عىل  قائم  خطاب 
التعليم  وزراء  بأحد  األمر  وصل  بل  الفلسفي، 
للتفكري  السيايس  اإلسلم  جامعات  من  العايل 
تساعد  بحجةأنها  اإلنسانية،  العلوم  كليات  سد 
واملجتمع!!،  الطلبة  أوساط  يف  اإللحاد  نرش  يف 

بل طالب بغلق أقسام الفلسفة.
عام  قبل  ما  لنظام  االستبداد  خطاب  ننىس  ال 
2003، فهو يسعى لخلق جيل حزيب أيديولوجي 
والئه للقائد الرضورة وحزبه القائد. ال شك أن 
هكذا منط من التفكري ال يساعد، بل وال يعمل 
من  يحمل  ملا  الفلسفي  الدرس  تنشيط  عىل 

مخاطر تهدد أركانه.
كل هذه العوامل عملت عىل خلق إنسان عراقي 
بصحتها،  يعتقد  ما  فكرة  حول  منغلق  مؤدلج، 
إليها  ينتمي  التي  الجامعة  وكأنه يعيش لصالح 
فقط، ليسكن يف “قوقعته الفكرية” بتعبري عيل 

الوردي.
 

الفلسفة  ، ما هو دور  • هنا يتبادر اىل الذهن 
التطبيقي يف حياة اإلنسان ؟

بدأت مباحث الفلسفة التطبيقية تأخذ مساحة 
يف  سيام  ال  العاملي،  الفلسفي  الدرس  يف  أوسع 
مثل:  مبباحث  ينشغلون  فصاروا  الغريب،  الفكر 
البيئة، والفلسفة االجتامعية، والفلسفة  فلسفة 
فلسفة  وفروع  البايلوجيا،  وفلسفة  النسوية، 
عىل  أصحابها  يشتغل  مباحث  وكلها  العلم، 
إظهار دور الفلسفة يف الحياة والعامل، ومشاركة 
االهتامم  عرب  أفضل  العلم  جعل  يف  العلوم 
بقضايا الراهن واملعييش، والسعي للمشاركة يف 
فقط،  األسئلة  طرح  ال  واألجوبة  الحلول  وضع 

واألشكلة عىل الوجود.
• يف مشهدنا الثقايف نسعى ومن خلل رسدياتنا 
اىل معرفة الحقيقة والوصول اىل واحاتها ، كيف 

للفلسفة قراءتها؟ ميكن 
مهمة الفلسفة البحث عن الحقيقة، وهي أشبه 
ولكن  عدة،  زهور  رحيق  متتص  التي  بالنحلة 
واحدة،  زهرة  من  يكون  أن  ليس رشطا  عسلها 
املفتوح”  “املجتمع  يف  وتنضج  تعيش  فهي 
من  ينتقل  حر  فكر  وهي  بوبر،  كارل  بتعبري 
إلغاء  بقصد  الجهات  جميع  إىل  الجهات  جميع 
يسميه  ما  لذلك  املغلقة،  األطر  وكرس  األبعاد 
العراق  يف  ونحن  الكربى،  بالرسديات  )ليوتارد( 
نعيش وهم هذه الرسديات التي تجعنا نعيش 
داخل وهم امتلك الحق هي التي أدت بنا إىل 

ما نحن فيه من فرقة وتنازع.
 

فلسفية  نظرية  هناك  تكون  أن  ميكن  هل   •
متكننا من فرضها عىل حياتنا األجتامعية؟

ال ميكن فرض نظرية فلسفية لتكون هي الحل، 
تتحرك  أيديولوجيا  إىل  الفلسفة  تحولت  وإال 
فكر  وكل  األبعاد،  إلغاء  بقصد  واحد  ببعد 
فكر  هو  إمنا  باليقني  فلسفته  يؤمن  فلسفي 
رسدية  ليكون  التحول  طور  يف  أو  أيديولوجي، 
عىل  وانفتاحها  لتنوعها  املعرفة  تلغي  كربى 

تعدد املفهوم أو األفهام. 
خراف  مجموعة  )الذئب  )فالريي(  يقول 
يكون  ال  الذئب  أن  ذلك  ومعنى  مهضومة( 
من  ليست  وهي  الخراف  يأكل  لومل  كذلك 
جنسه، كذلك الفلسفة ال تعطيك وجبة معرفية 
إمنا  واحدة،  فلسفية  نظرية  قل  أو  واحدة، 
ادعاء  وعدم  مساراتها،  تعدد  يف  الفلسفة  ميزة 
تراه  ما  تفنيد  يف  الحق  لوك  العصمة،  مفكريها 
ال يصمد منها أمام النقد، ألنها فكر إنساين قابل 

للخطأ.
 

• شاركت يف مؤمتر “منرب العقل” الذي عقد يف 
أمكانية  تتدارسوا  ليك  الدويل  العراق  معرض 
فهم املقدس خارج متظهرات العنف، برأيك أي 

الحلول تفيض اىل ذلك املفهوم فلسفيا؟ 

كان مؤمتر )منرب العقل( عىل )العنف واملقدس( 
العنف  العلقة بني  وبعض األبحاث أكدت تلك 
نزعة  طياته  يف  يحمل  املقدس  ألن  واملقدس، 
وبالتايل  عنه،  الصادرة  املعرفة  بحقانية  القول 
طاملا  املختلف،  اآلخر  اقصاء  يضمر  هو خطاب 
خارج  من  قداسته  ميتلك  )حقاين(  خطاب  أنه 

يتساوق  ال  لذلك  اإلنساين،  التفكري  منظومة 
ألن  الفلسفة،  خطاب  مع  التقديس  خطاب 
خطاب الفلسفة يخضع كل الخطابات للترشيح 
والنقد والتشكيك، لذك نجد أن خطاب القداسة 

ال يلتقي مع خطاب الفلسفة.
دينية  اليوم  العراق  يف  السائدة  الخطاب  جل 
خطابات  هي  إمنا  قوموية،  وحتى  مذهبية،  أم 

تستمد سلطتها من تعكزها عىل املقدس.
 

• قرأت لك “يُجيد املفكرون العرب املعارصون 
بينها  ومن  ُمفتعلة،  إشكاليات  عن  الحديث 
يعيشها  إشكالية  والحداثة،  الرتاث  إشكالية 
تبني  يف  فيها  التحدي  مقدار  ويعرف  املفكر 

نجد  أين  )الضد(،  يف  أو  )املع(  يف  املواقف، 
وجهة نظرك يف هذه اإلشكالية؟

العوملة،  تيار  نعيش  ونحن  نظري  وجهة  من 
والسيرباين  الرقمي  والعامل  املعلوماتية  والثورة 
خطابات  تعد  مل  الجينومية،  الثورة  وتحوالت 
مجدية،  الحداثة  عن  أو  الرتاث  عن  الدفاع 
الذين  خطابات  تشبه  جدلية  خطابات  وتبدو 
كانوا يقولون إن الكرة األرضية تستقر عىل قرن 
ونحن  مرسعاً،  يسري  كقطار  اليوم  الحياة  ثور.. 
ولكنه  سريه،  جهة  عكس  فيه  نجلس  العرب 
يسري بنا شئنا أم أبينا كام يقول )عيل حرب(.. 

جارف  تيار  املعلوماتية  والثورة  العوملة  تيار 
أو  وجدانية  بخطابات  نواجهه  ال  أن  ينبغي 

شعاراتية.
 

املجاالت  أهم  من  الفلسفية  األسئلة  تعترب   •
التفكري  عىل  العقل  تحفيز  يف  تساهم  التي 
كيف ميكن  املعطيات  والتأمل، من خلل هذه 
وأخلقيا  أجتامعيا  مترد  لشباب  تبسيطها  لنا 

ورمبا سقط بني مخالب قوى تريد تدمريه؟

عرب  الفلسفة  تبسيط  عىل  أعمل  أن  حاولت 
تعقيد  ال  واضحة  بلغة  فلسفية  مقاالت  كتابة 
الفلسفة  ملجال  أقرب  هي  مسائل  تتناول  فيها 
والقبول  الجامل  صناعة  يف  ودورها  العملية 
مع  فيها  العيش  فن  تعليمنا  يف  الحياة  عىل 
اآلخر، وقد كان برنامجنا يف قناة العراقية الذي 
الدارجة  العراقية  لهجتنا  من  بعنوان  وسمناه 
)خيل نتفلسف شوية( هو محاولة جادة لجعل 
يكن  مل  ولو  بها  الراغب  متناول  يف  الفلسفة 

. مختصاً
 

العراقي  ظرفنا  ويف  اإلنسانية  الطبيعة  هل   •
بات  واقع  االندماج مع  أم  االنحلل  نحو  تتجه 
فوضوي املعنى بعد تدهور الواقع األجتامعي؟

قيمي  مقياس  هو  عدمه  من  األنحلل  مقياس 
معياري قد يدخل يف خانة الرسديات التقليدية 
طياته  بني  يحمل  وهو  املحافظة،  للمجتمعات 
أخلقي  ال  بأنه  املغاير  عىل  مسبقاً  حكامً 

بالقياس لقيم وعادات موروثة.
قد يكون هناك تغري يف القيم ال أقول )انقلب 
من  مينع  ال  هذا  ولكن  نيتشه،  بتعبري  القيم( 
وتوجهاتهم  شبابنا  عقول  يف  تطور  وجود 
يعي  بشباب  أنبهر  وأحيانًا  والعلمية،  الثقافية 
الحرة واملساواة، شباب  الوطن واملواطنة  قيمة 
شباب  من  ذلك  عىل  أدل  وال  ناضج  متعلم 
روح  العراق  يف  إن  للعامل  أثبتوا  الذين  ترشين 
متجددة ترفض الظلم وتحلم مبجتع حر ووطن 

مستقل ال سيادة ألجنبي عليه.

الطريق الثقايف ـ خاص ـ من حذام يوسف طاهر
الجواهري،  قاعة  وعىل  العقل،  ملنرب  الثقايف  الربنامج  ضمن 
الوجود  تحدي  الراهن  )االنسان  بعنوان  ندوة  أقيمت 
وتأويلته(، شارك بها عدد من الباحثني من قسم الفلسفة 
يف جامعة بغداد، الدكتور حيدر ناظم والدكتور عيل عبود 
املحمداوي، الذي أدار الجلسة وقدم ورقته البحثية )تأويل 

االنسان الراهن بوصفه كائنا معقدا يف عامل معقد(.
مبوضوعة  الجلسة  مقدم  من  تعريف  كانت  الجلسة  بداية 
وجود  اشكاالت  وتباحث  لتدارس  اقيمت  التي  الندوة 
املخاطر  من  الكثري  تعرتيه  “الذي  املعارص  االنسان 
والتهديدات املطالبة باثباتات لهذا الوجود وكيف نفهم هذا 
واكرث  اتجاه  من  ألكرث  التأويل  ساحة  تتفرع  وهنا  الوجود، 
واملعرفية  الوجودية  مبشكلته  الراهن  االنسان  قراءة  من 
املعارص،  الفيلسوف  هم  هو  وهذا  والسياسية  واالخلقية 
فجاءت الحكايات والرسديات والرؤى والنظريات الفلسفية 
التي ركز فيها  املتنوعة متعددة ومتفرعة”، ثم قدم ورقته 
عىل فكريت االختزال والشمولية “هل ممكن ان نجد تعقيد 
يف عامل السياسة؟ يجب ان نعي ان االنسان كائن معقد غري 
مختزل، االنسان هو تراكم من سياسة ودين واخلق، نحتاج 

اليوم ان نوجه االجيال القادمة كجزء من الهوية العاملية”.
بعدها قدم الدكتور حيدر ناظم ورقته البحثية التي حملت 
فرق  هناك  “بداية  فيها:  جاء  والراهن”،  “االنسان  عنوان 
عام  هو  ما  اىل  يشري  الحارض  والحارض،  الراهن  بني  واضح 
ما  هو  الراهن  بينام  املجتمعات  من  مجموعة  به  ويشرتك 
يتعلق باإلنسان كفرد، سنتناول من منظور فيلسوف معارص 
ميشيل فوكو، ملا له من اثر واشتغال كبري يف قراءة االنسان 
القيايس  النموذج  عن  حيدر  الدكتور  وتحدث  املعارص”، 
الدولة ال ميكن ان  التغيري  الدولة وبسبب عمليات  ملفهوم 
تبنى اال بالتعاون بني االطراف املشرتكة عكس ماحصل لدينا 

وهو الرصاع املتواصل بني جهات السلطة”.
العنف  عن  الفلسفة  قسم  من  خرض  الدكتور  وتحدث 
ثم  انتامءاته،  يف  الفرد  وتشتت  الراهنة،  الهوية  وتحديات 
موضوع  طرح  من  أّول  كونه  خلدون  ابن  بقول  استشهد 
العصبية وانها شكل من اشكال الهوية، وان الرصاع الطبقي 
أساس  أن  إىل  نصل  أن  “نحاول  الهوية،  اشكال  من  شكل 
احادية  هوية  إىل  االنسان  انتامء  يف  يكمن  املادي  العنف 
تبتلع الهويات الثانوية االخرى كلها، والبد من التمييز بني 
االنتامء لهوية ما يف املجتمع الذي يضم العديد من الهويات 
والعقائد، كالدين واملذهب، ويخلص إىل القول “أن الخلص 
من أرس الهويّة اآلحادية التي تنتج العنف، هو الدعوة إىل 

التعددية الثقافية واالختلف.

شر في مجلدات عّدة
ُ
ن

المنتج الفكري المنتج الفكري 
للشهيد كامل شياعللشهيد كامل شياع

األوىل  املجموعة  صدرت 
للشهيد  الفكري  النتاج  من 
عبدالله  كامل  الشيوعي 
أن  عّدة.بعد  مبجلدات  شياع 
الشهيد  شقيق  للنرش  أعدها 
عبدالله،  فيصل  الصحفي 
للنرش  املدى  دار  وتولت 
وتوزيعها  نرشها  والتوزيع 
بحلة أنيقة للمجموعة األوىل 
مجلدات،  أربع  من  املتكونة 
املُعد  كتبها  مبقدمة  أسُتهلت 

نفسه، بعنوان “سرية مل تكتمل”، جاء فيها:
تأخرت قليلً، إذ حسبت قلق حديث عرص الخميس وشهقة 
غروب يوم السبت ليسا بالزمن الطويل، يف ذلك الحديث 
يرام.  ما  عىل  عرفته،  كام  الواثق،  الصوت  يكن  مل  القصري 
فقد كانت خامتته تشري إىل أن خرباً صاعقاً يف طور اإلعداد 
أن  ومؤرق؛هو  قاس  زمن  واليوم  التاريخني  بني  واإلعلن. 
وخزين  كذكرى  األخرية  لحظاته  يف  املغدور  بصور  تحتفظ 
ينرش.  مل  ما  ومثلها  عدة  حقول  يف  املنشورة  الكتابات  من 
كيف يغفو من دسوا بني جفنيه ملحاً بحرياً؟. ما يرتاءى يل 
بكتابات  أدفع  وأنا  الحاسوب  شاشة  عىل  ويشاغلني  اليوم 
صاحبها إىل النرش هي تلك الصور. القميص املرقط بنصف 
إخرتقت  نظارات  الصندل،  حذاء  الصيفي،  الرسوال  كُم، 
يف  يديه  أرخى  من  إغفاءة  غادرة،  طلقة  عدساتها  إحدى 
حضنه بسلم وطأمنينة، دم منثور وثقوب أخطأت هدفها 
تاركة آثارها عىل زجاج وباب املقعد األمامي من سيارته. يف 
الصور األخرى تتكشف بشاعة الجرمية عىل الجسد املسجى 
الحياة والرتاب بشكل أو ضح دون أن تنال  واملعفر بنسغ 

من تلك البسمة الرضية شيئاً.
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د. علي عبد الهادي المرهج 

الخطاب الديني السائد الخطاب الديني السائد 
قائم على الخرافات ومحاربة قائم على الخرافات ومحاربة 

ندوة فكرية لمنبر العقلالفكر الفلسفيالفكر الفلسفي

اإلنسان الراهن اإلنسان الراهن 
وتحدي الوجودوتحدي الوجود

حاوره: فهد الصگر

أبناء  ألنهم  الرأي،  نوافقهم  ال  وقد  معهم  نختلف  قد  أرضية  كائنات  “الفلسفة 
مدينتهم يتفكرون ويُعملون العقل من أجل أن تكون ألبناء جلدتهم حياة أفضل، 
وهم يعيشون يف املدينة ويشعرون بآالم الفقراء فيها، ويدونون رؤاهم وال يُلزمون 

أحًدا بها.” 

 د. عيل املرهج

مجال  يف  وأكادميي  أستاذ  املرهج،  الهادي  عبد  د.عيل 
.من  مواليد 1970  املستنرصية من  الجامعة  الفلسفة يف 
مع  وأصولها،  البارغامتية  “الفلسفة  كتاب  مؤلفاته  أهم 
دراسة تحليلية يف فلسفة مؤسسها شارل ساندرز بريس” 
وزارة  من   2010 للعام  االبداع  جائزة  عىل  حصل  الذي 
الثقافة العراقية، إضافة اىل كتاب النص الرشدي يف القراءة 
يف  رؤاه  شكلت  أخرى  مؤلفات  وله  املعارصة،  الفلسفية 
املؤمترات وقدم  العديد من  الفلسفة. شارك يف  فضاءات 

بحوثه ودراساته يف علوم الفلسفة داخل وخارج العراق.

متابعات..

شباب تشرين أثبتوا للعالم أنهم روح متجددة 
ترفض الظلم وتحلم بمجتمع حر ووطن مستقل

25 May 2022   25 آيار/ مايو

الخطاب السياسي 
يعمل على تقويض 

المعرفة الجمالية 
والوعي الفلسفي

 
كّل فكر فلسفي 
يؤمن فالسفته 

باليقين إنما هو 
فكر أيديولوجي

خطاب الفلسفة 
يخضع كل الخطابات 

للتشريح والنقد 
والتشكيك
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منذ سنوات، يف ذروة الشعور بالوحدة، يف تلك األيام 
قصرية،  مسافة  بعد  عىل  والدّي  فيها  فقدت  التي 
وراء  سعيهم  يف  أعدايئ،  فجأة  أقاريب  جميع  وأصبح 
وبدالً من  ورثته.  الذي  املتهالك  والبيت  اليسري  املال 
مدفوعة  نفيس  وجدت  واألمان،  بالتعويض  الشعور 

للتزواء والهرب خائفة. 
ووحديت  مخاويف  أخفي  كنُت  ذلك،  مع  لكنني 
وجروحي النفسية الغائرة خلف االبتسامات املنّمقة 

والضحكات املصطنعة. 
كنت قد بلغت العرشين من العمر للتو. وكنت أدرس 
زمليئ  أعلم  مل  اللغات.  مدرسة  يف  الثانية  السنة  يف 
بوفاة والدّي، خوًفا من مهاجمتي من الخاطبني الذين 
أنا  يل،  األمان  توفري  ويّدعون  مواسايت  سيحاولون 
الشابّة الوحيدة. لقد تحطم قلبي من موقف أقاريب، 
حالة  واعرتتني  الغرباء  من  االقرتاب  أخىش  ورصت 

هستريية من اآلخرين. 
وأنا  صباح  كل  املنزل  يف  دموعي  أترك  كنت  لقد 
عرفت  التي  املحكمة  أو  الجامعة  إىل  أما  مغادرة، 
منزلنا، يف  أغلق عّمي وجديت  أن  بعد  إليها،  الطريق 

محاولة ملصادرته واالستحواذ عليه. 
أرعبني  لقد  نوروز.  حتى  املتبقية  األيام  عدد  أتذكر 
يوم  املفزع. وذات  البيت  العيد وسط صمت  حلول 
للتو، عن  قابلتها  الكلية، تحدثت يل فتاة  يف كافيرتيا 
رضورة السفر للحتفال بنوروز، ثم جرنا الحديث إىل 
تفاصيل حياتها الخاّصة، وعلمت منها أنّها قد فقدت 

يف  والتغرب  اليتم  وعرفت  طفلة،  كانت  مذ  والديها 
سن مبكرة، األمر الذي جعلني قريبة منها ومتعاطفة 

معها. كانوا جنوبيني من مدينة بهبهان. 
نظرت إيل نظرة لطيفة وهي تبتسم:

ـ حسًنا. فلتأيت معي إىل بهبان.
ابتسامتها  الواقع  يف  قلقة.  وكنت  ملقرتحها،  فوجئت 

الحلوة متكنت من زرع الطأمنينة يف داخيل:
ماذا  عائلتك؟  أعرف  ال  أنا  معك؟  أذهب  كيف  ال.  ـ 

سيقولون عني؟
اقرتبت مني أكرث وما زالت ابتسامتها الحلوة مرتسمة 

عىل وجهها األبيض الجميل:
الجنوبيني  نحن  صديقتي.  يا  شيًئا  أخربك  دعيني  ـ 
الصغرية.  التفاصيل  هذه  مبثل  نعبأ  ال  كذلك.  لسنا 
فل ترتددي ودعينا نذهب ونقيض وقاتًا ممتًعا. لدينا 
أن  لك  سبق  هل  جديد!  زفاف  حفل  أيضا  هناك 

حرضت حفل زفاف يف الجنوب؟ 
معرفة  عن  وعجزت  الواقع،  يف  وقلقة  حزينة  كنت 
حقيقة مشاعري اتّجاهها. لكّنني كنت قد سمعت عن 
التي  الفرح  وليايل  والرقص  الجنوبية  الزفاف  حفلت 
ابتسامتها  دفعتني  وحرية،  تردد  وبعد  هناك.  تقام 

ورقة توسلتها للقبول، وكان الحامس ميأل قلبي. 
يف تلك الليلة اشرتينا تذكريت سفر، وبعد يومني، غادرنا 

إىل األهواز بالحافلة.
كان اسمها “مريم”. وكان لديها شقيقان أصغر منها. 
األصغر يبلغ من العمر سبعة عرش عاًما، واآلخر يبلغ 

طيبي  الجنوبيون  وكان  عاًما.  عرشين  العمر  من 
أشعر  ومل  مريم،  قالت  كام  بالضبط  فعًل،  القلب 
بأية غربة. حتى أن الجميع من كبار السن أعطوين 
العيدية املتعارف عليها يف مثل هذه املناسبات، ومل 
عندما  حتى  قبل،  من  عيدية  عىل  قد حصلت  أكن 

كنت طفلة، وشعرت بسعادة غامرة وأطمئنان. 
حفلت  كانت  زفاف.  حفل  أي  يف  كثريًا  أرقص  مل 
الزفاف  حفلت  من  إثارة  أكرث  الجنوبية  الزفاف 
يكن  مل  أنه  لدرجة  يرقصون  الجميع  كان  الشاملية. 
لديهم حتى كريس يجلسون عليه! يا له من شغف. 
كنا يف ألهواز ذات ليلة، ثم قررنا الذهاب إىل بهبهان 
ومنها إىل لورستان التي قضينا فيها يومني ممتعني. 
الصور  ونلتقط  خفيفة  رياضية  ملبس  نرتدي  كنا 
البابونج.  النخيل وونبتات  التذكارية بجانب أشجار 
هو  “أردافان”  املسمى  األصغر  مريم  شقيق  وكان 
وطويل  وسياًم  كان  الثانوية.  املدرسة  يف  الثالث 
القامة وأظهر لياقة بدنية فائقة وبدا أكرب من عمره. 
عنها  ويحيك  مريم  أخته  ميازح  كان  الوقت  وطول 

الطرف املضحكة ويركضان خلف بعضهام البعض:
ـ كم أنتام متعلقان ببعضكام البعض.. أردافان، هل 

أتيت مع خطيبتك؟ يجب أن ترقصا مًعا. 
أمام  اجلس  كنت  مرسًعا،  الوقت  مر  كم  إلهي!  يا 
أردافان وأنظر إىل وجهه الفتي املرشب بالحمرة، كام 
لو كان وجه فتاة. لكّننا كام لو أنّنا الحظنا وجودنا 

تًوا يف تلك اللحظة، وألّول مرّة.
يف إحدى الليايل، أحرض أردافان دراجة نارية وطلب 
وشعرت  األمر  أّول  ترددت  خلفة.  الركوب  مني 
بالخجل، لكن مريم شجعتني ونصحتني بأن ال أفوت 
أحظنه  وأنا  حيايت،  يف  تتكرر  لن  ألنّها  الفرصة،  هذه 
من الخلف والريح تعبث بحجايب وتنرث شعري بجنون، 
أن  من  الرغم  عىل  عيوين،  يف  يومض  بالربق  شعرت 
نفسه.  الوقت  يف  ودفًئا  برًدا  وكان  ليًل،  كان  الوقت 
املعيشة،  غرفة  يف  الكبري،  البيت  يف  الليايل  إحدى  يف 
بجانبي  تنام  مريم  كانت  متجاوًرا.  فراًشا  لنا  وضعوا 
كانت  بحيث  املعاكسة،  الجهة  يف  أردافان  نام  بينام 
كانت  وساديت.  من  واحدة  بوصة  بعد  عىل  وسادته 
مريم وأخوها اآلخر نامئني بعمق. ويف منتصف الليل، 
وبينام كنت متأرقة ومضطربة يف نومي، وقعت عيناي 

عىل أردافان الذي كان يراقبني. قلت هامسة:
ـ أوه، ملاذا أنت مستيقظ؟

أجابني هامًسا أيًضا:
ـ ال أستطيع النوم.

ابتسمت  عينّي.  يف  وحدق  برباءة  وابتسم  هذا  قال 
شديد  بلطف  وجهه  قرّب  عميقا.  نفسا  وأخذت 
وقّبلني عىل شفتّي. أنا أيضا مل أقاوم. كانت هذه أول 
قبلة حلوة يف حيايت. قبل ذلك، كنت قد عانيت فقط 
كنا  وبينام  فيها.  املرغوب  غري  القرسية  القبلت  من 
عىل  مريم  صحت  لسانينا،  وتعاقد  نشوتنا  يف  نغرق 
صوت أنفاسنا املتقطعة، وكانت متدينة، وحاملا رأتنا، 

تصدع السقف وأمطرتنا بالشتائم:
التي تحرض  مريم  بل ذنب  ذنبك.  ليس  لك!  ـ شكًرا 
إىل املنزل كل من تصادفها يف الشارع! عيب عليك! أمل 

تستحي من فعلتك املخزية!
املصباح  وأُضيئ  مريم  صوت  عىل  الجميع  أستيقظ 

وراح الكل يسأل:
ـ ماذا حدث؟ ماذا حدث؟

حاد  طنني  وانبعث  األصوات،  سامع  بإمكاين  يعد  مل 
يف أذين. كنت متجمدة وارتجف تحت الغطاء خجًل، 
وأخذ  البطانية  تحت  انهار  قد  مثيل،  أردافان  وكان 
يرتجف. بعد بضع دقائق، انطفأت األنوار مرّة أخرى، 
ولف صمت مرعب غرفة املعيشة. كان عقيل مشلوالً. 
لقد كانت صدمة كربى بالنسبة يل مل أشهد مثلها يف 
يف  غًدا؟”  البطانية  تحت  من  سأخرج  “كيف  حيايت. 
الوحيد  اليشء  هو  السؤال  هذا  كان  اللحظات،  تلك 

املهم. 
يقربني  مل  كام  منا.  أي  ينم  مل  أخريًا.  الصباح  حّل 
الذهاب  أرغب يف  الصباح. كنت  ثانية حتى  أردافان 
إىل الحامم، وكنت أشعر بأمل يف املثانة. لكنني مل أجرؤ 
وكنت  مريم  يف  أميل  كل  كان  الغرفة.  مغادرة  عىل 
أنتظر أن تستيقظ. وبينام هم يعّدون مائدة اإلفطار، 

سمعت عمة مريم تنادي:
ـ أردافان، تعال وتناويل اإلفطار. 

عندها فقط خرج املسكني من تحت البطانية، وعندما 
رآين، أخفض برصه خجًل وقال هامًسا: 
ـ كنت خائًفا من الذهاب إىل الحامم!

ـ أنا أيًضا! اذهب أنت أوال!
ذهبنا  عندما  التايل  اليوم  وحتى  الصباح  ذلك  منذ 
إىل املطار، ثم وصولنا إىل طهران، مل تقل مريم كلمة 
وخرجت  أخيها.  إىل  تتحدث  مل  أنها  كام  يل.  واحدة 
بهجة الرحلة كلها من أنفي. فقط شقيق مريم اآلخر 
مل ينظر إلينا مثل بقية أفراد العائلة، وكان متعاطًفا. 

وسأل مرة واحدة: 
ـ وماذا اآلن؟ مل ينقلب الكون!

لكن نظرة صارمة من عيني أسكتته. لقد متثلت األمل 
املائدة  عىل  مواجهتهم  إىل  أضطر  ال  حتى  معديت  يف 
الذي  التايل  اليوم  حتى  أجوع  أن  وفضلت  الطعام، 
سافرنا فيه، ومل أتحدث مع أردافان أبًدا بعد ذلك. كنا 
نغرق يف الصمت طوال الرحلة، حتى وصولنا وخروجنا 
من املطار، ثم تفرقنا بصمت من دون أن يودع أحدنا 

اآلخر. وكان هذا كل يشء. 
رمبا مزقوا صوري التي التقطتها معهم اآلن. ال أعلم. 

رمبا أكون قد سببت فعًل بعقدة ألردافان املسكني!
طوال  لساين  عىل  زال  ما  الحلو  قبلته  طعم  لكن 
العرشين سنة التي مضت، عىل الرغم من املرارة التي 
شعرنا بها ونحن نغوص راجفني تحت البطانيات من 

العار.
مرارة القبلة األوىل ال تعوض.

                           قصة قصيرة 

بلة المّرة
ُ

                    الق
                                                                                                        إلهة رهرونيا

                                                                                                        ترجمة: سارة محمدي 

لكنهم  ال يحسنون الخروجلكنهم  ال يحسنون الخروج

فوزية العلوي 

ال تعويل  عىل أحد بعد اآلن 
اترعي  فنجانك بقهوتك الحلوة 
ال تفكري كثريا يف مسألة السكر

مرة هي املدينة 
فل تثقيل  نفسك مبرارة أخرى  

ال تسليك طرقهم املعفرة
ال تختصمي  مع اكياس البلستيك الشعثاء 

اسليك  طريقك الخلفي املبلط
بافكارك االرجوانية

غني  وحدك 
صوتك املبحوح الشجي كاف 

لجعل العصافري تحلق فوق راسك دوائر 
ال تابهي لعيونهم الفارغة

وال لضحكاتهم الصفراء
جرد نفوسهم كتلك الحدائق الوهمية 

التي ترسمها البلدية عىل الورق
ما يسمى زورا وسخرية

املساحات الخرضاء
ال تتبعي طرق الدواب

رش الدواب هؤالء الذين يخططون 
لصناعة املستحيل 

املستحيل الذي يجعل الطيور
تقف للشارة الحمراء

والخرفان
متيش يف املسالك املخصصة للبرش 

واملهندسة عقولهم
يغرسون شجرا الزينة فوق الجدران 

احلم باملطر 
من زمان

مل تنزل قطرة واحدة من املطر 
يف بستان روحي

مل يقرأ عقيل كتابا واحدا عن الفلسفة 
الذين يغسلون امعاء الناس 

وينرثون الفوانيس يف فساتني النساء 
من زمان مل يقبلني عاشق حقيقي 

يقيض الليل يف العزف عىل رشفة السجن
عفوا ال رشفات يف السجون 
وال مساجني داخل السجن 

جميع الناس هنا لهم مفاتيح 
لكنهم  ال يحسنون الخروج 

وال يغلقون املمرات املؤدية إىل حروب الردة
جميع العابرين ارتدوا إىل ما وراء التاريخ 

ال أحد يزرع نجمة يف قلب امرأة
ال أحد ينقذ طفل من تراب الشوراع 

ال فيلسوف
يجمع أعقاب السجائر التي تحرق الكتب 

ال ترشيب قصائد  الشعراء  املاكرين 
ال تعشقي رجل ال يحسن امليش

عىل أطراف السكاكني حتى يعزف لك شمسك 
غادري مدينتهم 

اسليك الطريق التي ال تصل قلبك مبقابرهم. 

قصيدة
25 May 2022   25 آيار/ مايو

إلهة رهرونيا
وتشكيلية  أداء  وفنانة  كاتبة 
نصوصها  أفلم.  وصانعة 
الفنية  ومشاريعها  وأفلمها 
وطنها.  يف  النظام  بشدة  تنتقد 
تقيم يف فنلندا من العام 2010 
شعريتني  مجموعتني  لها  صدر 
الشعر  كتابة  تواصل  ورواية. 

والروايات والقصص القصرية وكتب األطفال منذ مغادرتها 
عىل  حاصلة  األدبية.  األعامل  من  عدًدا  وترجمت  إيران. 
آزاد  جامعة  من  اإلنجليزية  الرتجمة  يف  بكالوريوس 
اإلسلمية يف طهران وشهادة يف التصميم الداخيل من كلية 

الفنون الجميلة بجامعة طهران. 

من الروايات التي تتيح هذا النوع من التفاعل 
نختار”   أن  “يحدث  سامل  بن  سعدية  رواية 
ميكن  الكاتبة.  رصيد  يف  الثالثة  الرواية  وهي 
السطحي  مستواها  يف  الرواية  هذه  نقرأ  أن 
فنلتقي فيها بشخصيات وأحداث تحيلنا عىل 
الرواية تشكيله  تعيد  تاريخي  أو ماض  واقع 
تخييل ,لكنها ميكن أن تقرأ أيضا يف مستواها 
العميق فنستكشف يف طياتها األسطورة وقد 
وتجسيد  اإلنسانية  التجربة  لبلورة  وظفت 
الرواية  بالكون دون أن تفقد  اإلنسان  علقة 
والتاريخي.  االجتامعي  بعديها  ذلك  مع 
الروايئ  النص  يف  األسطورة  استثامر  إن 
انطلقا  رموزه  يخرتع  أن  املبدع  من  يقتيض 
يستنسخها.  أن  دون  نفسها  األسطورة  من 
ويسعى النقد األسطوري لألدب إىل الكشف 
اإلبداعي  النص  يف  األسطورية  الوحدات  عن 
وتحديد مصادرها وطرائق توظيفها والوقوف 

عىل أهم تجلياتها يف بنية النص دون إغفال 
وأبعادها   األسطورية  العنارص  هذه  وظائف 
الداللية والجاملية. كيف ميكن أن نقرأ رواية 

“يحدث أن نختار” يف ضوء هذا املنهج؟ 

يف املنت الحكايئ:
رجل  حكاية  سامل  بن  سعدية  رواية  ترسد 
وامرأة يعيش كل منهام يف جزيرة خالية من 
بالحارض. يصلهام  ما  كل  عن  بعيدا  السكان 
هي فرتة نقاهة يدعوهام إليها طبيب نفساين 
)الدكتور عقاب( بعيدا عن العامل الذي جاءا 
حالة  يتجاوزان  علّهام  جديدة  أرض  يف  منه 
بالذنب،  والشعور  والتوتر  النفيس  القلق 
سيسريان  ومحمد،  عائدة  الشخصيتني،  لكن 
يف اتجاه معاكس للنسيان إذ يعود كل منهام 
تحارصهام  الطفولة،  زمن  إىل  أي  املايض  إىل 
الذكريات  وتطاردهام  واالستيهامات  األحلم 

رغم محاولة النسيان والهرب، بل تعبث بهام 
بالحقيقة،  الوهم  الرسد  فيتامهى يف  الذكرى 

املايض بالحارض، الواقع باألسطورة.
املتكلم(  بضمري  األول  )السارد  محمد  يبوح 
من  خوفه  بالجنب،  شعوره  أوجاعه:  ببعض 
املواجهة، هربه من تحمل املسؤولية. وتقوده 
الجزيرة،  صبي  إىل  والرؤى  االستيهامات 
له يف  يرتاءى  كان  ما  كثريا  الذي  الصبي  ذاك 
يف  له  يرتاءى  أخرس  صبي  وهو  كوابيسه. 
بأثقال  تنوء  الجزيرة، بل هو ذاته املسحوقة 
بينه  التامهي  هذا  ويتأكد  غامض.  حزن 
وقائع  السارد  يستعيد  األخرس حني  والصبي 

طفولته البعيدة. 
بضمري  الثانية  )الساردة  املرأة  تعلن  حني  يف 
املتكلم( عىل الجزيرة الثانية أو الضفة األخرى 
هروبها أيضا من املواجهة وهروبها من ذاتها.

من  بتوجيه  العزلة  تجربة  تعيش  أيضا  هي 
الكوابيس  عادت  أن  بعد  عقاب  الدكتور 
تطرق منامها ويقظتها. لكنها يف الجزيرة لن 
تشفى من ذاكرتها بل ستستعيد رشيط حياتها 
رسائل  عرب  وأحيانا  املذكرات  كتابة  عرب  تارة 
الشفوي  الحيك  عرب  وأخرى  البحر،  يف  ترميها 
“بوح”  الجزيرة  لفتاة  حكايتها  تروي  حني 
)ذاتها املتخفية(، تروي ماضيها لوجهها اآلخر 

أو ذاتها التي تراها بعني الوهم، فإذا الكتابة 
وترتيب  املايض  بناء  إلعادة  محاولة  والتذكر 
أحداثه، وملء فراغاته “علّها تسرتجع الذات 

التي أضاعتها” )ص245(. 
رشيط  الشخصيتني  من  كل  استعادة  وعند 
محمد  بني  العلقة  القارئ  يتبني  ماضيهام 
منهام  كل  قصة  ويتابع  فاطمة(  )أو  وعائدة 
والتي  املتقطعة  األحداث  تركيب  إعادة  بعد 
تعاقب  دون  مفككة  الرواية  يف  وردت 
التجربتني  متاثل  إىل  ليخلص  كرونولوجي، 
والتقائهام يف كثري من الزوايا. لكن أي علقة 

بني الحكاية واألسطورة؟

تجليات األسطورة يف التشكيل الروايئ 
األسطورة يف مفهومها الحديث “قصص تروى 
أو  كائنات برشية متفوقة  أو عن  اآللهة  عن 
حوادث خارقة وخارجة عن املألوف يف أزمنة 
ويراها  مقّدسا”.  تاريخا  تحيك  وقد  غابرة، 
وقائع  تروي  تقليدية  “حكاية  ريكور:  بول 
تأسيس  إىل  وتهدف  الزمان  بداية  يف  حدثت 
أعامل البرش الطقوسّية حارضا، وبصفة عامة 
إىل تأسيس جميع أشكال الفعل والفكر التي 
يحدد بواسطتها اإلنسان موقعه من العامل”. 

ميكن القول إن األسطورة خطاب رسدي ونظام 
واملجاز  التوّسع  عىل  بقيامها  تتسم  رمزي، 
أصبح  وقد  مختلفة،  تأويلت  واحتاملها 
والشعر  املرسح  بعد  الرواية  يف  استثامرها 
أشكالها  وتجديد  الرواية  إلخصاب  سبيل 
وإبداع جامليات مغايرة بانفتاحها عىل رموز 
من  االنعتاق  من  متكينها  إىل  إضافة  النهائية 

قيود الواقع والتحايل عىل قيود الرقابة. 
لذا سيكون الكشف عن الوحدات األسطورية 
يف النص اإلبداعي وتحديد تجلياتها يف املكان 
والزمان ويف بناء الشخصيات ويف بنية األحداث  
هذه  وظائف  عىل  الوقوف  قصد  رضوريا 
العنارص األسطورية وكيفية تطويعها وتفعيلها 

لتكون معينا ثريا باإليحاءات والدالالت. 

أسطرة املكان/ استعادة الفردوس املفقود
نختار”  أن  “يحدث  رواية  يف  املكان  يتنزل 

بني حيزين متقابلني: املكان الواقعي )املدينة 
والقرية( وهو الذي تحيل عليه ذاكرة السارد 
األسطوري  واملكان  املستعادة،  واألحداث 
)الجزيرة، الجبل( وهو اإلطار املهيمن يف جل 
الفصول حيث تتحرك شخصيتا محمد وعائدة. 
ويكتسب املكان يف الجزيرتني بعدا أسطوريا 
يستمده من استدعاء “األسطورة الفردوسية” 
حيث يحيا اإلنسان يف أحضان طبيعة سخية 
تعطف مع أبنائها، يعيش فيها “حالة الرباءة 
التي كانت لإلنسان  الروحية  األوىل والغبطة 

قبل السقوط”.  
وعائدة(  )محمد  الرئيسيتان  فالشخصيتان 
فيهام  تتوفر  متقاربتني  جزيرتني  يف  يعيشان 
وال  الجامل.  وعنارص  الحياة  مقومات  كل 
تخفي الكاتبة هذا النزوع األسطوري الرمزي 
حني تقول عىل لسان السارد “أأنا آدم الجديد 
شعور  أن  البد  وتبعثني؟  أبعثها  أرض  عىل 
حواء.  حضور  يف  مختلفا  كان  يومها  آدم 
وحتى الرواية التي تقول إنهام نزال يف مكانني 
بعضهام  البحث عن  وقّضيا فرتة يف  مختلفني 
 )8 )ص  بحايل.”  تقارن  أن  ميكن  ال  البعض 
الخطاب  يف  االستباق  إىل  أقرب  إشارة  وهي 
الرسدي حيث ستشكل الرسائل املتبادلة بني 
الرمز  لهذا  امتدادا  البحر  عرب  وعائدة  محمد 

واستدعاء لقصة  آدم وحواء. 
املكان  مكّونات  من  عدد  يف  األسطرة  تتجىل 
الكون  شجرة  الشجرة،  ومنها  وتفاصيله 
وأصل الحياة، وهي رمز للحقيقة املطلقة يف 
األساطري القدمية، حيث تحتد رغبة الشخصية 
الجزيرة  يف  البيت  ويبدو  الشجر.  معانقة  يف 
صورة للحصن حينا واملصحة أخرى وامتدادا 
للجنة الفردوسية إذ يوفر للشخصيات الشعور 
بالدفء والجدة والطأمنينة. أما الجبل فيعّد 
يف األساطري القدمية واسطة بني عاملني العلوي 
يحيى  شخصية  به  ارتبطت  وقد  والسفيل 
ذراعيه”.  فاتحا  الصخرة  قمة  عىل  “واقفا 
وتغدو الصخرة العظيمة التي تتوسط البلدة 
منبع  متعاقبة  أياما  يحيى  عليها  ويجلس 
البعض  يراها  إذ  البلدة  أهل  عند  األساطري 
اآلخرون  ويؤكد  التائهة  القوارب  تنقذ  منارة 

أنها حارس للبلدة “إنها كانت هنا منذ األزل”. 
تراوح  قد  الرواية  يف  املكان  إن  القول  ميكن 
القرية  )عامل  الدنيوي  متقابلتني:  سمتني  بني 
واملدينة( واملقدس )الجزيرة(، حيث يتخفف 
الواقع  اإلنسان يف املكان املقدس من أوحال 
تغدو  وبذلك  إيلياد.  مريسيا  حسب  وآالمه 
الجزيرة )الفردوس( يف رواية سعدية بن سامل 
الفضاء الذي سيتيح للشخصيتني “الشفاء من 
اآلفات وإعادة ابتداء الوجود وتكرار الوالدة 
التي  األساسية  األسطورة  وهي  واالنبعاث”، 

استدعتها الروائية.

الزمن األسطوري/ العود األبدي
لعل أهم ميسم للزمن يف رواية “يحدث أن 
نختار” هو التفتت والتشظي وتداخل الحدود 
والحارض  املايض  عىل  بانفتاحه  واملستويات 
يف  فالرسد  دائريته.   إىل  إضافة  واملستقبل 
الرواية ال يحدد زمنا مرجعيا تاريخيا لألحداث 
يف الجزيرة بل ينزع إىل اإلطلق والتعميم ما 
تسرتجعه  ما  يف  موجزة  إشارات  بعض  عدا 
عائدة يف مذكراتها تحيل عىل تاريخ مرجعي 
)تونس السبعينات, الحبيب بورقيبة والحبيب 
عاشور...(، وال تتحكم يف مسار الزمن الرسدي 
نرى  لذا  الشعورية  الشخصية  حالة  سوى 
وإيابا  ذهابا  الذاكرة  عرب  تنتقل  الشخصيات 
بني الطفولة األوىل والشباب والحارض. يتكثف 
االسرتجاع واستعادة لحظات السعادة الهاربة 
الشخصية  تستمد  وقد  بعيدة.  طفولة  من 
فيعود  الحارض  مكونات  من  الصفاء  لحظات 
البحر  رائحة  إليه  “تسللت  الطفويل  الفرح 
فبعثت فيه شيئا من مرح طفويل غامر نسيه 

من سنني”. 
عائدة/  عاشته  الذي  نفسه  االرتداد  وهو 
التجربة  فاطمة إذ كانت رحلتها إىل الجزيرة 
الزمن  جديد.  من  تولد  ستجعلها  التي 
األسطوري هو الزمن الدوري لذا تتواتر فكرة 
لها( هي استعادة  العودة )واسم عائدة رمز 
عىل  يحيل  للكون  جديد  وامتلك  للحياة 
أسطورة املوت واالنبعاث. إن الزمن يف رواية 

زمن أسطوري ال يعرتف بالحواجز. 

منية قارة بيبان
وتنوع  فيها  األصوات  وتعدد  التخييلية  عواملها  عرب  العربية  الرواية  أضحت 
مسارات التجريب ال مجرد أداة لترشيح الواقع وكشف تناقضاته بل فضاء 
للتفكري ومجاال لطرح أسئلة الوجود وإعادة صياغة ألسئلة اإلنسان يف الكون. 
بل رمبا أضحت كام يرى محمد برادة  “الفوىض الوحيدة املمكنة من أجل 
أن تبلغ األسئلة مداها”. قد تكون طريق املتلقي فيها محفوفة باملنعرجات 
واملزالق لكن فضاء التفكري الرحب يف الرواية  يجعل اإلحساس بالجامل أعمق 

والبحث عن املعنى يف سريورة تشكله أكرث متعة.

سعدية بن سالم.. يحدث أن نختار

استلهام األسطورة استلهام األسطورة 
واستعادة سؤال الوجودواستعادة سؤال الوجود  



عىل  التأكيد  ميكننا  الرؤية،  هذه  من  إنطلًقا 
بحتة  اقتصادية  علقة  هي  هذه  العلقة  أن 
وإن مل ترتبط بعجلة آلة كبرية. لكنها باملعنى 
مكسب  لتحقيق  وسيلة  املنتج  للعمل  العام 
لذا  العائلة.  هم  األفراد،  ملجموع  اقتصادي 
التي  العلقة  تكون قراءتنا تخص طبيعة هذه 
أتت عليها كامرية الفنان)عيل طالب(، مبتدئة 
موضوعي،  اعتبار  نحو  معنّي  ذايت  اعتبار  من 
فنية  بنى  من  الفنان  صورة  حققته  مبا  مروراً 
الفعل  تجسيد  فنان حريص عىل  فهو  خالصة. 
فنظرته  مستلزمات جاملية.  التّوفر عىل  خلل 
يرى  ألنه  املوضوعية،  ملعالجته  سابقة  الفنية 
أن تحقيق املعنى مير عرب املنظور الفني، وقد 
التي  اللقطة،  بزاوية  باهتاممه  هذا  له  تحقق 
وّفرت له كل مستلزمات تطبيق إجراءاته الفنية 
عىل طبيعة  اليومية، وحرصاً  الحياة  مدار  عىل 

مامرسة اإلنسان لعمله برفقة عربة الدفع.

نظرات عاّمة
وظائفها  اختلفت  مهام  األجناس  تعمل 
عىل  اإلجناسية،  هويتها  مبعنى  واختصاصاتها، 
عن  الكشف  قصد  حيوي،  معرتك  إىل  الدخول 
طبيعته أوالً، وما ميليه مجاله من حيوية دامئة. 
خاصة.  هوية  لها  تتخذ  أيضاً  الحيوية  ولعل 
اإلنساين  التشكل  عىل  تفرض  الهامش  فحياة 
والفعل  العمل  تقاليد  السّيام  خاصة،  تقاليد 
عىل  والرتكيز  البدنية،  للقوة  املنتج  اإلنساين، 
الكسب  عىل  انتاجها  يف  تقترص  ذاتية  حيوية 
الحياة.وهي  ظروف  أمام  واملتليش  املؤقت 
ِمَهْن ال تنتج تراكامً مادياً بقدر ما تُحرك جانباً 
ضمن  والعاملون  اليومية.  بالحاجة  متعلقاً 
حقلها ؛ هم أُجراء لذاتهم، فليس مثة آلة كبرية 
الجسدي،  ُجهدهم  وتحتوي  تضمهم  لإلنتاج 
دون  والفئوية  الطبقية  هويتهم  خلقوا  فقد 
حساب سوى أنهم وضعوا ضمن حقل الرصاع 
تشكل  يف  العفوية  لعل  العيش،  أجل  من 
إنهم  لهويتهم.  خالقة  وحدها  هي  حياتهم، 
من  أجسادهم  حيوية  ميتلكون  الحال  هذا  يف 
يقعون  أيضاً  لكنهم  عملهم.  هوية  طبيعة 
يف  املتمثل  اإلنساين  الوجود  تليش  ضمن 

الحال،  وسوء  الُجهد  تراكم  بسبب  الجسد، 
يف  يرتتب  ما  إلدارة  سواه  ميتلكون  ال  وألنهم 
حياتهم اليومية. هؤالء األّجراء لذاتهم، والذين 
الِحرف  أصحاب  هم  الجامعة،  حاجة  يلبون 
الفنان  ولعل  واحد.  آن  يف  والحيوية  املهمشة 
دائرة  ضمن  وضعهم  طالب  عيل  الفوتوغرايف 
عني كامريته، متخصصاً فنياً بواقعهم املتشعب 
واملرتاكم بقياس الزمن. لكنه تعامل معهم من 
ترتكه  والعام،وما  الخاص  وضعهم  دراسة  باب 
علقتهم بوسيلة العمل عربة الدفع من نتائج. 
بديلً  لتكون  الصورة  يف  تحرض  هوية  فالعربة 
حني  والفنان  حياتهم.  واقع  عن  التعبري  عن 
إمنا  والتجسيد،  الصدارة  مّوضع  العربة  يضع 
اإلنسان،  لوجود  املوازي  وجودها  بذلك  يؤكد 
ألنها  صاحبها.  وجود  وجودها  يفوق  قد  أو 
ومن منطلق طبيعة العمل، هي الحارضة دامئا، 
زمنه،  استثامر  اإلنسان  يستطيع  ال  وبدونها 
ما  متبعاً   االجراء  تبعات  لكل  الساحبة  فهي 

عىل  مركزاً  لعمله،  املرتاكمة  نظرته  عليه  مُتليه 
منحيني مهمني ومركزيني؛ هام وسيلة العمل ـ 
عربة الدفع حرصاـً  والتي تتطلب ُجهداً عضلياً، 
ينتج  الذي  األمر  العربة.  إدارة  يف  العمل  ثم 
صّور متعددة لهذا الفعل املضنى غري املرهون 
مسافة  وال  ومحسوب،  مقنن  عمل  بزمن 
ملجاالته املتعددة. وإمنا يرتبط يف تنقل العمل 
ونشاطه من جهة، وكساده من جهة أُخرى. لذا 
زاد  بالتفاوت، حيث  متّيز  لديه  الكامريا  فرصد 
املرصود  الرتكيز عىل  الرصد، كذلك  من طبيعة 
بكثافة برصية، قصد كشف كينونته. وكثرياً ما 
مرآبها  يف  املستقرة  العربات  أو  العربة  صّور 
الخالية،  األماكن  أو  األرصفة،  عىل  املكشوف 
لكنه مل يهمل وجود العامل عليها، فهي تعيش 
صاحب  عنه  غاب  كّون  هائل،  فراغ  وسط 
العربة، الذي يشكل ثنائية وجودهام. إن الفراغ 
الزمان واملكان  فراغ اإلنسان يف  هذا هو أيضاً 
مؤثرة  مجموعة  إزاء  اإلنساين  الوجود  وفقر 
املجتمع.  يف  مهمة  رشيحة  مشكّلة  الواقع،  يف 
كادر  متواصلة ضمن  اإلنسان  ِظلل  أبقى  لقد 
بعض.  عن  االثنني  فصل  ميكن  ال  إذ  الصورة. 
ونقصد ثنائية الوجود بني) العربة / اإلنسان(. 
صحيح أن تصوير هذه الظاهرة يف العمل، قد 
ال تنتج صورة لعمل مّوسع، لكنها تكشف عن 
عمل منطي، يحتوي مساحة من حياة رشيحة 
اجتامعية واسعة، كاشفة عن ُجهد إنساين كبري، 
يرتبط  ال  ألنه  العمل،  ُعرف  يف  مهّمش  لكنه 
له  عمل  لكنه  املادي،  اإلنتاجي  العمل  بعجلة 
البرشية  للطبيعة  اضمحلل  خلق  يف  مقّوماته 
وقواها عرب تراكم الُجهْد املبذول يومياً. يف هذا 
املجال من النشاط اليومي جّسد الفنان حيوية 
األسواق  خاصة  املختلفة،  األمكنة  يف  اإلنسان 

الطويلة  واملساحات  ومقرتباتها،  وحواشيها 
ُجهداً  يتطلب  هذا  كل  مراكزها.  بني  نسبياً 
مضاعفاً من قبل اإلنسان املاسك مبقّود العربة، 
عىل  بجسده  املرتبطة  الذاتية  قدرته  مضاعفاً 
الثقيلة.  لألشياء  الحاملة  العربة  جر  أو  دفع 
الفنان، متنقلً  الُجهد هو مدار صورة  إن هذا 
خالقاً  واإلنسان،  العمل  آلة  وجود  ثنائية  بني 
منهامً وحدة متوامئة، منّشدة إىل طرفيها بقوة، 
تصل حد االعتزاز بطبيعة العمل. وليس منتجاً 
العامل يف  والشكوى.  التخاذل  لنوع من حس 
العربة متضامن مع طبيعة عمله، كام يصّوره 
أُخرى يبدو فيها  متعباً  الفنان، لكنه يف صّور 
متفكراً يف وجوده، أو شارداً  بذهنه يف الفراغ 
تتلىش  حياة  وسط  والضياع  التيه  ميثل  الذي 
مستقبلية.  مقّومات  دومنا  ومراكزها  حواشيها 
الجسدي  ُجهده  يسّوق  العربة  مع  فالعامل 
منطلقاً من ذاته. غري أنه يبقى ُجهداً يؤدي إىل 
اضمحلل قوى وطبيعة الجسد.إن الفراغ الذي 
ميليه غياب صاحب العربة يف كثري من األحيان، 
ال يعني غيابه التام، بقدر ما مينح املشهد بُعداً 
تأويلياً لهذا الغياب الذي خلّف فراغاً واضحاً. 
فهو فراغ ميكن استثامره لغرض قراءة العلقة 
الثنائية بني الطرفني )العربة/ اإلنسان(.                                                                                     
ارتأينا أن تكون قراءتنا ال نتاج كامرية الفنان، 
بطبيعة  تتعلق  مجاالت  إىل  تصنيفها  خلل 
الفعل والعلقة الثنائية، وما متنحه الصورة من 
أنه فعل  القصديات. صحيح  بُعد تختلف فيه 
محموالت  ذي  لكنه  اليومي،  والكدح  العمل 
أُخرى أوسع فضاء. فاملصّور بطبيعة الحال، حني 
انتقل بحرفته من منت الكسب إىل منت اإلبداع، 
رؤيته،  وسّعت  معرفية،  أُسساً  لذاته  وضع 
مبعنى  حّوله.  ملا  لرؤيته  سعة  فضاءه  وزادت 

صاعد  وعي  ذي  مثقف  فنان  مبواجهة  نحن 
واملوضوعية،  الذاتية  وأوارصه  العمل  لطبيعة 
أي يعي توجيه ارادته الفنية باالتجاه الذي يُثري 
ذائقة املتلقي البرصي، وتضعه مّوضع التعامل 
تصنيفات  وهي  نصاً.  باعتبارها  الصورة  مع 
جعلت من ُجهد اإلنسان يف الصدارة، سواء كان 

حارضاً أو غائباً عن كادر الصورة.

القابض واملُتعلِق
الرسدية  يف  البحث  هو  األساس  فاملنطلق 
الرسدية  الصورة،  كادر  يجسدها  التي  اليومية 
وثيقة  إىل  اليومي  الواقع  دراما  تحّول  التي 
التصنيف  وبهذا  وراكزه.  واسعة  لبنى  حاملة 
اإلنسان  علقة  من  أكرث  عىل  الوقوف  ميكننا 
بوسيلة عّيشه عرب يوميات ميكننا اطلق عليها 

تسمية يوميا ت العربة واإلنسان.
ما نعنيه بهذا العنوان الفرعي، هي العلقة بني 
مصريي.  ارتباط  علقة  فهي  وعربته.  اإلنسان 
الصورة.  تقنية  من  متسعاً  الفنان  وّفرلها  لذا 
إىل  دفعه  مام  باأللوان،  صورة  لنا  يُقدم  فهو 
رسدية،  كبنية  وتداخله  اللّون  بتقنية  الهتامم 
املكّونات  تلك  بني  يوازن  أن  خلله  استطاع 
اللّونية، مبا يُعطي تعادالً يف التوزيع واستقراًر 
حاالت  عن  معرّباً  اللّون  قيمة  عن  التعبري  يف 
وظواهر تعرب إىل خارج الكادر يف الصورة، نحو 
فكرية  أي  وفلسفية،  واجتامعية  نفسية  بنى 
خالصة. فهي بذلك صورة تتحدث عن جدلية 
متتلك  ال  كادحة،  رشيحة  حياة  يف  الوجود 
والتليش.  للزوال  الذاهبة  جسدها  قّوة  سوى 
ننظر  الزمن. من هذا  بفعل جريان  تتبدد  أي 
باب  من  الفنان  عليها  استقر  التي  الزوايا  إىل 
استكامل التصّور البنيوي والفني معاً. فالفنان 

ال يُفّرق بني زاوية اللقطة يف ما يخص محتواها، 
وبني تقنيتها. فالكل يصب يف كٍل رسدي صوري 
أجزاء  يدّون  إنه  الفنية.  الخصائص  خالص 
أداء  خلل  واسع  بانورامي  فعل  يف  الظاهرة 
يخص  ما  يف  بالعربة  وعلقته  الجسد  أجزاء 
له  درامياً  فعلً  يخلق  حيث  الوظيفي.  األداء 
أجزاء وكليات، بسبب طرحه لعدة صّور تخص 
يف  سواء  النوع،  تقديم  قصد  واحداً،  منوذجاً 
بفضائه  الفعل بشكله العام، أو الفعل مقروناً 
مسلسل  من  نوعاً  يقدم  أنه  مبعنى  الوجودي، 
واملتعلق(  )القابض  عبارة  اطلق  وما  رسدي. 
ذراعي  عىل  القبض  فعل  عن  التعبري  سوى 
ثم  ومن  الفعل،  أثناء  بها  والتمسك  العربة 
تبيان درجة التعلق بوسيلة العمل، ألن الجسد 
يركز عىل الساعدين ضمن ايعاز فسلجي. فقوة 
والساقني  للدفع،  الساعدين  يف  ترتكز  الجسد 
تتكرر من  وثباته ضمن متوالية  الجسد  لرتكيز 
هذه  الجسدي.  والتوازن  املتكرر  الدفع  أجل 
ألنها  الفنان،  عليها  يركز  الجسدية  الفعاليات 
مركز منوذجه الفني. هذان العنرصان املتضمنان 
اللذان  ؛هام  الجسد  أجزاء  من  الحركتني  رصد 
عن  التعبري  وطبيعة  الصورة  كينونة  حققا 
فالقبض  اليومي.  العمل  ظواهر  يف  حاالت 
التمكّن  تحاول  وفعلية  فاعلة  رؤى  والتعلق، 
نعتربها  لذا  به.  القائم  وذات  الفعل  ذات  من 
فبدون  دالالتها.  يف  األطراف  متامسكة  عملية 
فرز  ميكن  ال  بالوسيلة،  السيكولوجي  التعلق 
الفعل الواضح، حتى لوكان من باب تّوفر ُسبل 
العيش. فهي ظاهرة تنظّم إىل جدلية أكون أو 
وإرصارها  الذات  تحقق  أفعال  فهي  أكون.  ال 
الفعل  هذا  بني  الفصل  ميكن  ال  البقاء.إذ  عىل 

وغريه ضمن تقنية صناعية كربى. 

فوتوغرافيا الفنان علي طالب 

ة  ة جدل العالقة الَبصريَّ جدل العالقة الَبصريَّ
بين العربة واإلنسانبين العربة واإلنسان

جاسم عاصي

منطلق  من  واإلنسان،  العربة  بني  العلقة  هنا؛ هو طبيعة  بالجدلية  نعنيه  ما 
العلقة بني العمل واإلنسان. فالعربة بطبيعة الحال تنتج عملً. مبعنى اعتبارها 
وسيلة عمل، يبذل الجسد ُجهداً يك يُحقق معنى وجودياً، فهذا يعني أن الُجهد 
املبذول يُعطي نوعاً من ناتج، ليس من باب االنتاج املادي، بقدر ما هو ناتج 
يُرمم حياة اإلنسان، ويّوفر له أسس العيش، بالقدر الضئيل واملناسب للوجود. 
املعنى  يصنع  يك  النهار،  يف  زمنه  خلل  يكدح  العربة  صاحب  أو  فاإلنسان، 
النفيس،  بوجوده  يتعلق  وذايت،  واجتامعي  أرُسي  العتبار  منتج  فهو  لوجوده. 

الذي يقابل االنتاج املادي املستهلَْك يف الزمن.

ل صاحب العربة
ّ
يشك

»العربنجي« ثنائية 
وجودهما في الفراغ

ألعداء  املستميتة  املساعي  بإضعاف  املسرية  وتكللت 
البيئة ومستغيل الطبيعة الجشعني يف حربهم غري العادلة 
البيئي بخطط وبرامج التنمية  ضد املطالبة بدمج البعد 
واألبحاث  والدراسات  الواقع  كشف  حيث  االقتصادية، 
الدولية  عن إستهتار فض يف استنزاف الرثوات الطبيعية، 
وارتفاع مهول يف معدالت التلوث، واختلل خطري للتوازن 
البيئي، وما ترتب عنه من آثار سلبية جلية خطرية، بيئية 

وصحية وإقتصادية وإجتامعية وأمنية..
التصدي  أن  اىل  الدول  إدراك  هو   اآلخر،  املهم  واألمر 
للمشكلت البيئية القامئة، وغالبيتها مشاكل مزمنة جداً، 
ال ميكن النجاح فيه إال يف إطار تعاون دويل وطيد، وانه 
مواجهة  إمكاناتها،  بلغت  مهام  دولة،  أي  مبقدور  ليس 

املشكلت املذكورة مبفردها..

األمم  مؤمتر   “ لعقد   املسرية  املنطلق، وصلت  من هذا 
عاصمة  ستوكهومل   يف   “ البرشية  البيئة  حول  املتحدة 
السويد ، يف -5 16 حزيران/ يونيو 1972، وكان أول مؤمتر 
بل  كلمة ’’بيئة‘‘،  فيه  تُذكر  اإلطلق  املتحدة عىل  لألمم 
 United Nations Conference on ووضعت يف عنوانه

the Human Environment
ولعل األهم ان “مؤمتر ستوكهومل 1972” هو أول مؤمتر 
بـ  يسمى  ما  وخلق  رئيسية.  قضية  البيئة  يجعل  عاملي 
التنمية  بني  للتوفيق  محاولة  يف  البيئية”  “الدبلوماسية 

االقتصادية واإلدارة البيئية وحامية املوارد.. 
كام ويُعُد باكورة إنخراط الدول املهتمة ببيئتها والحريصة 
عىل ثرواتها الطبيعية  يف عملية التعبئة الجامعية والعمل 
املشرتك، وطنيا ودوليا، وإنتهاج سياسة ثابتة للحفاظ عىل 

البيئة، تقوم عىل تجنيد الطاقات وتكريس الجهود لفائدة 
وذلك  أساسية،  ركيزة  البيئة  من  تجعل  مستدامة  تنمية 
من خلل إدماج البعد البيئي يف مختلف االسرتاتيجيات 

القطاعية والخطط والربامج التنموية.
املتحدة  األمم  برنامج   “ إلنشاء  الطريق  متهيده  وعدا 
املتحدة  لألمم  البيئي  الضمري  ليكون   )UNEP( للبيئة” 
والعامل. وتعيني يوم 5 حزيران/ يونيو من كل عام كيوم 
عاملي للبيئة، ليكون  اليوم الرئييس لألمم املتحدة لتعزيز 
البيئة  العاملي، وللعمل من أجل  تحسني  البيئي  الوعي 
وحاميتها..  فقد أفىض املؤمتر إىل: تشكيل وزارات بيئية 
الجديدة  العاملية  االتفاقيات  من  سلسلة  وعقد  وطنية، 
“التنمية  ملفهوم  والتأسيس  البيئة،  لحامية  اَنذاك 
واعتمد   ،)Sustainable Development(”املستدامة
عنه  السليمة، زصدر  البيئية  لإلدارة  املبادئ  من  سلسلة 
إعلن وخطة عمل من أجل البيئة البرشية. وإتخذ املؤمتر 

العديد من القرارات.
تضمن “إعلن ستوكهومل 1972” 26 مبدءاً،ووضع القضايا 
بداية  وشكل  الدولية،  االهتاممات  مقدمة  يف  البيئية 

الصلة  النامية حول  والدول  الصناعية  الدول  بني  الحوار 
واملحيطات  واملاء  الهواء  وتلوث  االقتصادي  النمو  بني 

واآلبار ورفاه الناس يف جميع أنحاء العامل. 
التقييم  برنامج  فئات رئيسية:  العمل 3  وتضمنت خطة 
البيئية،  اإلدارة  أنشطة  املراقبة(؛  )خطة  العاملي  البيئي 
املنفذة  واإلدارة  التقييم  أنشطة  لدعم  الدولية  والتدابري 

عىل املستويني املحيل والدويل.
وُقسمت هذه الفئات إىل 109 توصية.

الفكرة  وتطوير  تعزيز  للمسرية  اللحقة  الفرتة  وسجلت 
ووضع  التلوُّث  من  البيئة  حامية  أساسها  التي  األولية 
للحفاظ  املتجّددة،  غري  الطبيعية  املوارد  الستنزاف  حّد 
البرشية.  الحياة  استمرار  الطبيعي، وضامن  التوازن  عىل 
عن  كمدافع   ،UNEP للـ  الحثيثة   املساعي  وشهدت 
البيئة العاملية، والذي خلق قيامه اإلطار املوّسيس للعمل 
الدويل، متجّسداً يف معاهدات واتفاقات وضعت  البيئي 
االحتفال  وتنامى  وإلتزامات.  وأهدافاً  وقيوداً  معايري 
باليوم العاملي للبيئة ) 5 حزيران/يونيو( من قبل مليني 
الناس يف جميع أنحاء العامل، ليصبح عىل مر السنني أكرب 

منصة عاملية للتوعية البيئية العامة..
املنرصمة مل  بيد ان مسرية UNEP خلل الخمسني عاماً 
القيادي، وتعرضت  املسرية  العمل  تشهد تبات ورسوخ 
لحرف الربنامج عن اإلستقللية، وتحويله إىل إدارة تابعة. 
وشاب عمله الكثري من العراقيل واملعوقات الجدية، ومل 
تنفذ الكثري من اإللتزامات والتعهدات، وتحول قسم كبري 
منها اىل مجرد حرب عىل ورق، نتيجة لتجاهلها، والتملص 
الدول  بعض  قبل  من  عليها،  التجاوز  وحتى  منها، 

العظمى..
يف هذا السياق كتب الخبري البيئي نجيب صعب ، األمني 
العام للمنتدى العريب للبيئة والتنمية )أفد(، الذي عمل 
مع “يونيب” سابقاً كخبري ومستشار، بحق:” لو التزمت 

كانت  ملا  والثامنينات،  السبعينات  يف  بوعودها  الدول 
الحاجة إىل وضع أهداف جديدة يف “قمة األرض” حول 
بأهداف  ورفدها   ،1992 عام  ريو  يف  والتنمية”  “البيئة 
إضافية يف قمة “التنمية املستدامة” يف جوهانسبورغ عام 
2002. والكلم هنا ال ينحرص بالتخلُّف عن تنفيذ الوعود 

البيئية فقط، بل عن االلتزامات اإلمنائية أيضاً.”
التأخري يف وضع  كان  الغنية،  الدول  وأوضح صعب: “يف 
خلل  الرثوات،  مبراكمة  طمعاً  املتوحشة  للتنمية  حّد 
العقود التي تلت وعود ستوكهومل، سبباً يف استمرار زيادة 
املوارد.  وهدر  الكربونية  واالنبعاثات  التلوث  معدالت 
يعود  حيث  الفقرية،  الدول  يف  تختلف  املشكلة  لكن 
الحوكمة،  وضعف  الفساد  إىل  البيئي  التدهور  استمرار 
بوعودها،  االلتزام  عن  الغنية  الدول  وتخلُّف  جهة،  من 

من جهة أخرى”.
واضاف: “من الطبيعي الربط بني البيئة والتنمية، وهذا 
ما رّسخته “قمة األرض” يف ريو دي جانريو عام 1992، 
ومواّدها  التنمية  أدوات  تشكّل  الطبيعية  املوارد  إن  إذ 
األمم  برنامج  إنشاء  عىل  عاماً   50 بعد  لكن  األولية. 
املتحدة للبيئة كمدافع عن البيئة العاملية، يحاول البعض 
استخدام شعار “التنمية املستدامة” لوضع التنمية فوق 
البيئة، واعتبار حامية البيئة عائقاً. وهذا يتعارض جذريّاً 
مع مفهوم التنمية املستدامة، إذ ال ميكن أن تكون الربامج 
االمنائية قابلة للستمرار إذا تغاضت عن حساب الخسائر 

البيئية التي ال ميكن تعويضه”ا.
وأشار صعب اىل ان أبرز ما حققه “يونيب” خلل سنواته 
األعامل  جدول  عىل  البيئة  وضع  هو  املاضية  الخمسني 
من  قانوين  إطار  وتطوير  والدويل،  والحكومي  الشعبي 
خلل عرشات االتفاقات واملعاهدات الدولية، من التلوُّث 
ع البيولوجي وتغريُّ  والنفايات إىل البحار والتصّحر والتنوُّ

املناخ”. 

»يونيب« مسيرة حافلة لحماية البيئة

»الدبلوماسية البيئية«  »الدبلوماسية البيئية«  
بين التنمية حماية المواردبين التنمية حماية الموارد

د. كاظم املقدادي
إنطلقت مسرية حامية بيئة العامل منذ عقود طويلة، وتنامت تدريجياً، وصمدت، متخطية كاًم هائًل من 
العراقيل والصعوبات، وأمثرت أول طلئع النجاح بإدراك املجتمع الدويل ان البيئة والتنمية إشكاليتان 

متلزمتان، وخطورة ان تقوم التنمية األقتصادية عىل حساب البيئة وإستنزاف املوارد الطبيعية. 
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فوز  عن  أسفرت  التي  النتائج  أعلنت  وقد 
الشعراء كل من:

أحمد كلتكني من العراق، يف املركز األّول، عن 
قصيدته “مذكرات جندي هارب من املصح”. 
من  كل  مناصفة  الثاين  املركز  يف  فاز  بينام 
“ما  تونس، عن قصيدتها  املسعى من  بسمة 
مل تقله تفاحة آدم”، وسعد محمد من العراق
املركز  يف  أما  الليشء”.  “إىل  قصيدته  عن 

الثالث فقد فاز مناصفة كل من:
قصيدتها  عن  لبنان،  من  سقلوي  اسيل 
عامن،  سلطنة  من  الصلتي  وطلل  “والدة”، 

عن قصيدته “إرث املرايا”.
الوفود  واسط  محافظة  احتضنت  أن  وسبق 
يف  املشاركني  من  عربية  دولة   14 متثل  التي 
مهرجان املتنبي الختيار شاعر شباب العرب، 
ضمن فعاليات بغداد عاصمة الشباب العريب 

التي تقيمها وزارة الشباب والرياضة.
عام  مدير  يرأسه  الذي  الوفد  أن  إىل  يشار 
والرياضة  الشباب  الثقافية يف وزارة  الشؤون 

الشعراء  من  مجموعة  ضم  سامل،  طه  فائز 
اختيار سدة  وتم  والعراقيني،  العرب  واالدباء 
مع  املتنبي  ورضيح  واسط  مبحافظة  الكوت 
الفعاليات  إلقامة  بغداد،  يف  أخرى  أماكن 
الخاصة  املتنوعة  والشبابية  والثقافية  الفنية 

بهذا املهرجان.
اللبناين  والرياضة  الشباب  وزير  وأعرب 
بالحضور  سعادته  عن  كلس  جورج  الدكتور 
إىل بغداد لتسلم راية بريوت عاصمة للشباب 
الرياضة  وزير  من  املقبلة  للفرتة  العريب 
يف  مشددا  درجال،  عدنان  العراقي  والشباب 
كلمة له بحفل الختام، عىل أن لبنان وشعبها 
املهمة  ألنجاح  عظيمة  مبسؤولية  يشعرون 
صورة  وعكس  العريب  الشباب  استضافة  يف 

مرشقة كام شهدناها يف بغداد العروبة.
عطر  لبنان  من  لكم  “أنقل  بالقول:  وتابع 
املحبة و الوفاء والشكر عىل كل جهٍد تبذلونه 
من أجل إنجاح االنشطة الرياضية والشبابية، 
العريّب  والشعُر  تغفو،  أن  لبغداد  أىّن  نعم، 

يصدُح بالكثري من الحّب العريّب اآليت من كّل 
مكان.

وأكد وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان 
العرب  شباب  أن  عىل  جهته،  من  درجال 
السلم  رسل  هم  بغداد  يف  تواجدوا  الذين 
الجميلة  تصوراتهم  سينقلون  الذين  واملحبة، 
بلدانهم،  يف  الشباب  إىل  وبغداد  العراق  عن 
والجامل  الحب  كمية  جميعاً  شاهدنا  وقد 
وهذا  االجتامعي،  التواصل  مواقع  يف  املوزع 
برنامج  تنفيذ  أهداف  من  رئيس  هدف 
التواصل  أن  إذ  العريب،  الشباب  عاصمة 
التي  الخطوات  أوىل  هو  الشباب  بني  العريب 
تتبعها خطوات أخرى تتمثل يف تبادل األفكار 

والثقافات والتقبل املتبادل بني االطراف.
وأضاف درجال قائًل: حرصنا يف وزارة الشباب 
ملوروثنا  مجدًدا  الرتويج  عىل  والرياضة 
والحرض،  والوركاء  وأور  بابل  يف  الحضاري 
العراقي  الفرد  وسلطنا ضوًءا كبريًا عىل حياة 

األصيل يف أهوارنا الجميلة.
يف  التحكيم  لجنة  رئيس  قرأ  جانبه  من 
مهرجان شاعر شباب العرب الدكتور سحاب 
إىل  أشار  وفيه  اللجنة،  بيان  األسدي  محمد 
أن املهرجان شارك فيه واحد وعرشون شاعر 
مثلوا عدد من  العرب،  الشباب  وشاعرة من 
الشعراء  قدمه  مبا  وأشاد  العربية،  البلدان 
الشباب من قصائد وأداء كبري نال استحسان 

أعرب  فيام  والنقدية.  التحكيمية  اللجنتني 
الشباب والرياضة  عن شكره وامتنانه لوزارة 
ثقافة  ودائرة  درجال،  عدنان  بوزيرها  ممثلة 
املبذولة  الجهود  الشباب، عىل جميع  وفنون 
يف سبيل تنظيم هذا املهرجان، الذي من شأنه 

اإلرتقاء بالواقع الثقايف العراقي والعريب.
من  عدد  تقديم  ارتأت  اللجنة  أن  وقال 
التوصيات من أهمها: تطلع الشعراء الشباب 
العراق،  يف  سنوي  شعري  مهرجان  إقامة  إىل 
النقدية  وامللتقيات  الفنية  الورش  وإقامة 

املصاحبة لفعاليات أي مهرجان.
العروض  بعض  إقامة  املهرجان  وشهد 
قدمتها  واالستعراضية،  والغنائية  املوسيقية 
فرقة عشتار العراقية، وفرقة الفنون اللبنانية 
الذي  الفني  للجامل  الحضور  أبهجت  موليا، 

قدمته.

مقاطع من قصائد الفائزين:

مذكرات جندي هارب من المصحمذكرات جندي هارب من المصح
احمد كلكتني ـ العراق

كشاطىٍء يجهل القبطان والسفنا
او قرية عاقر ما أنجبت مدنا

اقول للغة االوىل التي انطلقت
منها املواويل: ال يكفي الرصاخ هنا

اقول للمتبقي من قليل فمي
متى سنفلت هذا الصمت يدنا

إلى الالشيءإلى الالشيء
سعد محمد ـ العراق

اىل الليشء تأخذنا الجهات
مزاجيون يربكنا الثبات
خيالون ننصهر احتامال
رماديا تصادره الطغاة

عراقيون منهمكون دوما
ويعجز ان يصنفنا املامت
لنا املوال من قلق املغني
واوراق الربيق الذاهبات

ما لم تقله تفاحة آدمما لم تقله تفاحة آدم
بسمة السمعي ـ تونس

مابني انسجة الرؤى والرايئ
تتناسل االحزان من اعضايئ

انثى الدجى أمُّ الصباح واخته
جيش من االسامء يف اساميئ
ال درب يل غري املجاز وكلام

قال اتبعي العشاق رست ورايئ

الحب يوسف حني قّص الخوة
رسَّ النبوءة يف بياض الرداء

إرث المراياإرث المرايا
طلل الصلتي  ـ سلطنة عامن

مل اعد احمل هذا الثقل
فخذ النار وخذ وجهي اىل 

وجهك الغارق يف عزلته
يتثنى باملعاين مثل

كلام مرت به خاطرة
قدحت يف رأسه فاشتعل

ولقد انزلنا يف منزل
فيه ال ينزل اال رجل

والدةوالدة
اسيل صقلوي ـ لبنان

صمتي ينئ ونبض قلبي اخرس
إين بغري الشعر ال اتنفس

لكأنني تيه وصحرايئ اختفت
او يوسف األنقى رشوه وابخسوا

اميش عىل قلق القصيدة همزة
من خطوها الف الهوى تتأسس

العراق شاعٌر لشباب العرب 

ى لبغداد أن تغفو
ّ
ى لبغداد أن تغفوأن
ّ
أن

والشعر يصدح في جوانحها والشعر يصدح في جوانحها   

الطريق الثقايف ـ خاص ـ من فهد الصكر
اختتمت عىل قاعة املرسح الوطني ببغداد، وقائع مسابقة )شاعر شباب العرب( 
تنقلت  أيام،  والرياضة، واستمرت عىل مدى خمسة  الشباب  نظمتها وزارة  التي 
لألدباء  العام  واالتحاد  النعامنية  مدينة  يف  املتنبي ورضيحه  شارع  بني  فعالياتها 

والكتاب يف العراق واملرسح الوطني، 

سياجسياج
 السياج الذي يفصلني عن البحرية

 يبلغ ارتفاعه 1442 حوال قمريًا
 وطولُه اكرث من 3000 آالف ميل أريض

 وأنا بلياقة العب أوملبي
 استنجُد بأوفيد وهومريوس

 ومجنون ليىل
 وال اترّدُد يف القفز فوقه..

 الصنوبرات املُعّمرَة
 التي تُصغي يل وترى ما أرى

ين إىل جذعها  تُشدُّ
 بأُمومٍة ال اعرفها..

 البجعٌة التي تجرُّين بُعنِقها
 دون ان تدري مبغامريت
 تنقُذين من الغرِق واقفا

 عىل الضّفة.

 جّوالون يُطعمون أغربًة
 خبزا يابسا

 كام أُطعُم نرَس الغياب
أياماً.

 أسرتُق النظَر
 يف ليايل الصيف

إىل متثاٍل فرنيس قديم
 لعاشقني

 عندما يتسللن إىل البحرية
 لَيستحاّم

 اللبلُب الذي يحُضن الشجر

 طواَل العام ليس عناقا
 إنّه ال يُفّرق بني اللحاِء

 وبني اسمنِت الجدران..

 وهذا الدوران حول البحرية
  لن يكون طواًفا

 لن الجأ إىل هكذا طقس
 ألُخفي عجزي بقناعٍ قديس
 كام تفعل شعوٌب مقهورٌة

 حول حجٍر اسود.

 فونتانبلو 
2021\3\22

في الضريحفي الضريح
كان ليلً وكانت األشجار تنزُف

بقَع دٍم ُعشبّي عىل مدرجات الحديقة
اجسُّ نبَض خطاها تركض فوق االسلفت

الليل فهٌد عيناه نجمتان ميتتان
راسُه موقُد نار قدمية تتسرًتُ برمادها

للخروج اليه طليقًة
ليٌل يتسلق الجباَل كبغال املقاتلنَي

يختبئ يف الكهوف واملغاور
يف تجاويف االرتعاشات والوجيف

ويترّسُب اىل مسام جسدها
ال يشبهُه يشء

اال غيابُها..

كانت تركض.. تركض
أطاحْت دون أن تدري بأسواَر

واقتلعْت غاباٍت

ضاحكًة كساقيٍة يف حلم فلح جنويب
قىض جنديا يف خندق.

كلُّ خطوٍة مصبٌّ
والجسُد نهٌر يتدفق يف ال اتجاه

صوتُها رننٌي اصمٌّ
ال يُفصُح عن فتوحاٍت منكرسٍة

وال عن نجوى الله يعتذر للخليقة..

تحت سامواٍت تُْخفيها بالتفاتٍة
واستعارِة جسٍد مكتوم
تُصغي اىل فحيح لغتي
عاشقٌة يف معبد اينانا

وليست حوريٌة يف جنائن محمد بن عبدالله.

انا نويتُّ بحٍر يف حقيبتها اليدوية
كلام فكّرْت بالرحيل .

سفنٌي عظيمٌة تطفو يف بركة راكدة
تضجُّ بنقيق ضفادعها وُعشبياّتها .

باريس 
17/10/2021

عن يوميات الحْجر..عن يوميات الحْجر..
وراء السياج

أرضاٌس ال مرئية متضُغ املدينة
ليًل..

الشارُع أعمى يقُف وحيًدا
ينتظُر عابرين
يأخذون بيده

أعامُر املاّرة
تُديُر ظهرَها للّيالك

متُّد أذرعاً بني
قضبان االسيجة ..

طفلٌة تركُض
سامٌء تُكْركُر يف شارع

الطيور متيش عىل االرض
كمن اسرتدَّ حّقاً مغتصباً

عابرون بأجنحة يكتشفون
متعَة األقدام

الليُل قميٌص ترتكُه البيوت
مع صناديق القاممة عىل األرصفة

والصباح رسوال معلٌّق
عىل حباِل الوباء .

الفراغ عملٌق مهيمٌن
لكنه متواضع

عقارُب الساعات تضُع القفازات
الوقت يخاُف من الفريوس ..

الحبُّ يُلغي مفهوَم القرب
ويّدعي عليه

والحياة تريُد محاكمة
الواقع..

حتى الله يعيش اياما نادرة
انها املرّة االوىل التي يرى

الكوكّب األزرق خالياً من الكائن
الذي عىل ُصورتِه..

خلف سياج الكورونا
رأْت حبيبتي الجّنة

فريسًة تنهشها الضواري..

فونتانبلو 
10/4/2020

شوقي عبد األمير.. مختارات

عن يوميات الحجر وقصائد أخرىعن يوميات الحجر وقصائد أخرى
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الكاتب الفرنسي ماتياس إينار يفوز بجائزة البير كامو المرموقة للعام الكاتب الفرنسي ماتياس إينار يفوز بجائزة البير كامو المرموقة للعام 20222022  
الطريق الثقايف ـ وكاالت

فاز الكاتب الفرنيس ماتياس إينار بجائزة ألبري كامو األدبية للعام الحايل 2022، عن مجمل أعامله. وقد وصفت 
اللجنة روايات ماتياس إينار بأنها “ولدت من رحم معرفة واطلع كبريين، وأنها مكتوبة بلغة فريدة وعميقة 
أهمها،  فرنسا، من  داخل وخارج  الجوائز  بالعديد من  سابًقا  فاز  قد  إينار  ماتياس  وكان  التعاطف”.  وتشيع 
جائزة الغونكور الفرنسية للعام 2015 عن روايته الشهرية “البوصلة” التي ترجمها إىل العربية طارق أيب سمرا 
وصدرت عن دار الجمل، باإلضافة إىل عدد من أعامله األخرى التي تُرجمت  إىل العربية وصدرت يف مجملها 

عن الدار نفسها.

  بحوث جدلية في كتب

األنثروبولوجيااألنثروبولوجيا
العرق والطبقة والجنسالعرق والطبقة والجنس

 أنرثبولوجيا سياسية وقانونية

تُنظَم الدولة اللبنانية بواسط الحرية الدينية 
وتقاسم السلطة العلامنية عرب الجامعات 

الطائفية. لكل طائفة قوانني محددة تحكم 
مسائل القرابة مثل الزواج أو املرياث. جنًبا إىل 

جنب مع القوانني الجنائية واملدنية، تنظم هذه 
القوانني وتنتج اختلفات سياسية. لكن سواء 
أكانوا رجااًل أو نساًء، مسلمني أم مسيحيني، 
فإن جميع الناس يف لبنان يشرتكون يف يشء 
واحد - إنهم رعايا سياسيون بيولوجيون تم 

تشكيلهم بواسطة تقنيات الدولة البريوقراطية 
 واأليديولوجية الطائفية والقانونية.

باالعتامد عىل أرشيف املحكمة والسجلت 
العامة واإلثنوغرافيا ملحكمة النقض، وهي أعىل 

محكمة مدنية يف لبنان، توضح مكدايش كيف أن 
االختلف السيايس يتشابك مع االختلف الديني 
والعلامين والجنيس. إنها تقدم سلطة الدولة عىل 

أنها عرضية ال محالة، مثل مامرسات الحياة 
اليومية التي تولدها، مع الرتكيز عىل تنظيم 

التحول الديني، وإدارة املحفوظات القانونية، 
وعنف الدولة واإلجراءات شبه الحكومية، 

والنشاط العلامين. تحدد النزعة الجنسية قوة 
الدولة يف التجارب والتحوالت واالنتفاضات 

والعنف التي ال يزال الناس يعيشونه يف الرشق 
 األوسط.

 الرقم الدويل 9781503631557
عدد الصفحات 336 
 الغالف كارتوين مقوى

السعر 22 يورو

الحياة على المخدرات الحياة على المخدرات 
النساء في إيرانالنساء في إيران

عدالة اجتامعية وعلم إجرام
ناهد رحيميبور أنارايك

استكشاف للهويات املتنازع عليها ملتعاطي 
املخدرات واملدمنني املتعافني يف إيران.

يقول رودولف ماريت من جامعة ديلوير يف 
مقدمته للكتاب: “يف حجتها القائلة بأن العلج 

الطبي يف كثري من األحيان يعني التجريم، 
تعد دراسة أنارايك إضافة قّيمة لفهمنا ملشكلة 

املخدرات يف إيران”.
ترديًدا لألصوات اليومية التي يتم جمعها من 

املواقع امليدانية التي يصعب الوصول إليها، 
تربز هذه الدراسة ملشاركتها مع البيئات 

االجتامعية التي تم استبعادها حتى اآلن من 
التحليل األكادميي: مركز إعادة التأهيل، السجن، 

ومجموعة املساعدة الذاتية. وهذه إضافة 
مهمة إىل العلوم االجتامعية إليران املعارصة 
والدراسات متعددة التخصصات للمخدرات.

إنّه استكشاف إثنوغرايف استثنايئ لإلدمان وحياة 
السجون يف إيران، ومن شأنه أن يعطي صوتًا 

لروايات متعاطي املخدرات من اإلناث، ويضيف 
منظوًرا جنسانًيا مهاًم إىل األدبيات املتعلقة 

بتعاطي املخدرات.
لقد حققت املؤلفة بواسطة كتابها هذا وصوالً 

غري مسبوق إىل السجناء واألفراد املسجونني 
سابًقا يف إيران، فضلً عن املتعافني من مدمني 

املخدرات.
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»دراكوال« نموذج»دراكوال« نموذج�ضوء�ضوء
الرعب األدبيالرعب األدبي

»في النظرية السياسية النسوية« ضمن سلسلة عالم المعرفة 
الطريق الثقايف ـ خاص 

عن املجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب يف الكويت، صدر العدد 493 من سلسلة عامل املعرفة بعنوان “يف النظرية 
الدين عيل مجيد.  الخليل وحسام  تأليف رعد عبد  املعارصة”، وهو من  واالتجاهات  الفكرية  الُبنى  النسوية..  السياسية 
يحاول الكتاب تبیان معاين النسوية وما يتصل بها من مفاهيم، مثل املساواة والعدالة والتحرر، مستندا إىل القضايا ذات 
رئيسني:  مبحورين  ُتعنى  تكاد  املرأة  قضية  أن  بالحسبان  ويأخذ  والسياسية،  املجتمعية  وآثارها  النسوة  بتجارب  العلقة 
يتعلق أولهام مبوقف الرجل من املرأة، أي فهم األسباب الكامنة وراء اضطهاد النساء وحرمانهن من زاوية نظر النسوية، 

أنها قد استثنيت منها من دون وجه حق. املرآة  وثانيهام يتمثل يف مطالب وحاجات خاصة تعتقد 

كتاب “أغنية الخلية” كتاب “أغنية الخلية” 
في السرد العلميفي السرد العلمي

هندي  أصل  من  األمرييك  والطبيب  الكاتب  يعود 
الخلية”  “أغنية  الجديد  بكتابه  موكرجي  سيدهارتا 
سلسلته  تكملة  إىل  املقبل،  الخريف  سيصدر  الذي 

وهو  املشوقة،  العلمية  الرسدية 
رباعية  ضمن  الثالث  الكتاب 
املآيس”  “إمرباطور  بكتاب  افتتحها 
البوليتزر للعام 2011  الفائز بجائز 
يف هذا الكتاب يروي موكرجي كيف 
اكتشف العلامء الخلية، وكيف متت 
وكيف  عديدة،  قرون  عرب  دراستها 
األمراض  ملحاربة  األن  يستعملونها 
وخلق برش جدد. وكل هذا بواسطة 

رسد واضح ومشوق وسلس.
كباحث  تجربته  إىل  مستنًدا 

تعقيدات  يف  جديدة  روحا  موكرجي  يبث  وطبيب، 
من  األوىل  األدبية  تحفته  للقارئ  ويقدم  العلوم، 
إنّه كتاب موسوعي ومتسلسل  نوعها عىل اإلطلق. 

وبديع جًدا.

رواية “هامنت” رواية “هامنت” 
عن ابن شكسبير الراحلعن ابن شكسبير الراحل

و”هامنت” هو ابن شكسبري الذي رحل يف سن 11، 
ومن وحي ذلك األمل، كتب األب مرسحيته العظيمة 

هاملت. تقول زوينة آل تويّه مرتجمة الرواية: 
يرشق  مرتجمها  تجعل  كهذه  “رواية 
عندما  مرة  بلغتني،  مرتني،  بالدمع 
يقرأ ومرة عندما يرتجم”، أنّها عمل 
شفافة  ولغة  شعري  برسد  خالد 
ترُّشح  ينسج،  بحلم  أشبه  وشائقة، 
هامنت  روايتها  يف  أوفرال  ماغي 
فهي  الفقد،  وأمل  الحزن  برباعة 
وفاة  قصة  من  أحداثها  تستقي 
إبن شكسبري “هامنت” إثر اصابته 
برائعته  والده  فرثاه  بالطاعون، 
املآساوية هاملت. لتخربنا أن أعظم 

األرواح أملا وأشد القلوب إنكسارا تحظى بقليل من 
للعام  النساء  أدب  بجائزة  الفائزة  “هامنت”  العزاء. 
2020 للكاتبة اإليرلندية ماغي أوفرال وترجمة زوينة 

آل تويه، تصدر عن دار أثر.

“ابن اإلنسان” للباروغوياني“ابن اإلنسان” للباروغوياني
أوغوستو روا باستوس أوغوستو روا باستوس 

عن دار ممدوح عدوان و منشورات رسد يف دمشق، 
الباراغوياين  للكاتب  اإلنسان”،  “ابن  رواية  صدرت 
اإلسبانية  عن  ترجمها  باستوس،  روا  أوغستو  الكبري 

الرتجامت  من  وهي  البزاز،  بسام 
باستوس،  ألعامل  النادرة  العربية 
الباراغواي،  كفاح شعب  إىل  وترمز 
الذي ـ حسب الرواية ـ  ال يشتعل 
يتصاعد  دامئًا  غضبه  ولكن  بشدة، 
وقائع  وترصد  هوادة.  دون  من 
الوقت،  ذلك  يف  الجذام  مرض 
الذي تسبب بالترشد والفقر وسط 
مقاومة  لكن  القاسية.  الطبيعة 

شعب الباراغواي لن تتلىش.
هذا  من  للخروج  طريقة  هناك  يكون  أن  “يجب 
ذلك  بخلف  ألنه  املنفي.  لإلنسان  الرهيب  الوضع 
ميكن االعتقاد بأن الجنس البرشي قد لعن حتى نهاية 

العامل، هذا العامل الذي هو الجحيم”.

رواية “قلبنا” للفرنسي رواية “قلبنا” للفرنسي 
غي دي موباسانغي دي موباسان

“قلبنا”،  رواية  صدرت  السورية،  فواصل  دار  عن 
برتجمة  موباسان  دي  غي  الكبري  الفرنيس  للكاتب 
روايات  أشهر  من  واحدة  وهي  حرفوش،  سلامن 

الكاتب، وتتناول قصة حب مبهجة 
شابًا  تجتاح  ملتهبة،  ومشاعر 
يدعى أندريه ماريول، اتّجاه سيدة 
دي  مدام  تدعى  شابة  باريسية 

برين، وهي أرملة جميلة.
ملجتمع  املحورية  النقطة  تصبح 
من  متكون  أرستقراطي 
والفلسفة  واملوسيقيني  الكّتاب 
عىل  حولها  يلتفون  والبورجوازيني، 
الطيبة،  نعمها  يتلمسوا  أن  أمل 

لكنها تتملص منهم جميًعا، كونها قد أصيبت بصدمة 
والوقح،  الوحيش  السابق،  زوجها  يد  عىل  قبل  من 

لتقرر العيش بحرية وحذر.

الدماء. مصايص  أسطورة  عن  واألفلم  األدب  من  كامل  لنوع  أساًسا  أصبح  والذي  “دراكوال”،  الكلسييك  القوطي  الرعب  كتاب  ستوكر  برام  األيرلندي  الكاتب   نرش 
ويرتبط منوذج دراكوال الخاص بربام ستوكر بشكل شائع بشخصية “فلد املخوزق”، وهو أمري فليش تاريخي. استلهم ستوكر منوذج مصاص الدماء من أسطورته، لقد كانت 
الحياة اليومية يف القرن الخامس عرش تنسحق بني تغول اإلمرباطورية العثامنية وأوروبا املسيحية القاسية، والحرب بينهام. وكان فلد الثاين يلقب بـ “دراكول” لعضويته يف 

أخوية متشددة أسسها اإلمرباطور الروماين املقدس سيجيسموند وخصصت لوقف تقدم العثامنيني إىل أوروبا ُعرفت بأساليبها الدموية وأكل أعضاء األعداء.
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فرح تريك

بعد  التامئم،  ولغز  الخلود  حقيقة  حول  جولة 
مقدمة من الكاتب مسرتسل عن أنواع التامئم 
نجد أنفسنا نبحر يف رحلة يف املغامرة والسرب  يف 
أعامق املخاوف، الرواية لها رسالة عميقة وهي 
بحث  يف  گلگامش  بعثها  التي  ذاتها  الرسالة 
االنسان عن الخلود، ولكن البطل هنا ال يسعى 
للخلود، بل مير بنا عرب بوابة زمنية ومفارقات 
وتجارب  تجعلنا نشعر بالخوف أحيانًا، وأحيانًا 
عن  بالحديث  يخربنا  مرة  باالطمئنان.  أخرى 
البطل بصوت الروايئ عن نفسه، كام يف الرواية 
يجد  كان  وكيف  الطفولة  وبذكريات  مبجملها، 
ليلً  نفسه وسط غيبوبة يف نومه وهو يتجول 
ويرعب أرسته من دون وعيه. مرة حامل سكينا 
ومرة أخرى يحمل ناًرا. لرنتاب يف ذكرياتنا تلك 

ونحاول ان نكون متامسكني.
فنتوجس من انها هذه االنسكابات املعتمة يف 
تكون  قد  ذواتنا،  من  مرعبة  لفحة  أو  الذاكرة، 
علينا، مثل شواهد عشناها  يف طفولتنا،  مرّت 

حني تحتل أرواحنا الريبة ونحن نسري ليًل. 
املضامر  يبدو  والحفرة،  الشجرة  مشهد  يف 
حربًا واملكان معركة بسيتني واألبطال التائهون 
أجربوا  جنود  هم  ورضاوتها  الحرب  تلك  يف 
الحرب  خيارات  الروايئ  فيعرض  خوضها.  عىل 
يجرمهم  مل  أكرب،  وحياد  كبري  بانصاف  عليهم 
الجسدية والروحية،  ولكّنه نقل جل معاناتهم 
فكانت “البازبند” مفتاح لعامل مجهول ومخيف 
كبري  بكرم  معنا  شيفرته  الكاتب  فك  وغامض، 
من دون تكلف او افراط، بل أعتدال يف الرسد 

والوصف والحدث.
ما  أمرا  الرواية  نهاية  قبل  الكاتب  أوضح  لقد 
البازبند  ان  وهو  أحد،  بال  عىل  ليخطر  كان 
يهب األبدية لألرواح املعذبة فقط، يف مفارقة 
بني  وتاه  وفقده  يحمله،  كان  لجندي  غريبة 
كل  وأصبح  جسده  لفقدانه  واألبعاد،  العوامل 
ما ميتلكه ذكريات بعيدة وغامئة، حتى يصحو 
التي  معركته  بعد  االهواز،  مستشفى  يف  وهو 

أنّه  له  ليتضح  الوعي،  عن  غيابه  عند  انتهت 
كان غائًبا عن الوعي منذ أكرث من سنة، يرافقه 
حارس غريب بعد أن ندرك بأّن الـ “بازبند” قد 
رُسق منه األمر الذي جعله يطوف بني العوامل 
لتلج  ويتحول إىل روح ميته تبحث عن جسد 

إىل االخرة وتنتقل من عامل الربزخ.
وكاًم  املعلومات  من  كبريًا  كاًم  تعرض  الرواية   
الحكمة  بصفة  املقدمة  األقتباسات  من  أكرب 
فصل  وعرشين  أربعة  من  تكونت  والنباهة، 
حمل بعضها عناويًنا مستقلة، بينام جاء اآلخر 

مكمًل ملا سبقه يف تقطيع محسوب.

بازبند ـ الصنف: رواية
املؤلف: عاّمر حامد

غلف ورق مقوى
192 صفحة 

النارش: دار آلشور

بعد قرن من املحاوالت الفاشلة من 
واإلصلحية  الثورية  الحركات  قبل 
جذري،  اجتامعي  تغيري  إلحداث 
أصبح مفهوم الثورة نفسه يف أزمة. 
يفتح جون هولواي النقاش النظري، 
األساسية  املفاهيم  بعض  ويعيد 
للتقليد  نقدي  تطور  يف  للامركسية 
املاركيس الثوري الذي ميثله أدورنو 
آخرين،  بني  من  ولوكاك،  وبلوخ 
يف  التفكري  إعادة  عىل  ويرتكز 
مفهوم ماركس عن “الثورة” وكيف 

يتحول الفعل إىل وجود.
ينظر إىل فهم القوة كنقطة محورية 
تغيري  إحداث  لكيفية  مركزية 
دور  لعب  دون  من  مغزى.  ذي 
“صنم” الدولة، إىل حد تويل دورها 

ومسؤولياتها وسلطتها.
هذا،  كتابه  يف  هولواي  ينتقد 
أسست  ألنها  السابقة  الثورات 
أشكال  من  مختلًفا  شكلً  ببساطة 
وبالتايل  “السيطرة”،  من  السلطة، 
تغيري هيكل  حًقا يف  ثورية  تكن  مل 
ثورة  يف  يأمل  إنه  نفسها.  السلطة 
هذا  تحل  بطبيعتها،  ثورية  أكرث 
لتمكني  والسلطة  الهرمي  التسلسل 

أكرث صدًقا  بشكل  وقدراتهم  الناس 
عىل القيام بأشياء معينة.

العام  يف  مرة  ألول  الكتاب  نرُش 
2002. وفتح موجة من الجدل بني 
هولواي واملثقفني من أقىص اليسار 
من  العديد  جمع  تم  أقصاه.  إىل 
املعهد  قبل  من  املناقشات  هذه 
كتيب  والتعليم يف  للبحوث  الدويل 

مجاين.
نكتب  “عندما  هولواي:  يقول 
أن  ننىس  أن  السهل  من  نقرأ،  أو 
البداية ليست الكلمة، بل الرصخة. 
يف مواجهة تشويه األرواح البرشية 
حزن،  رصخة  الرأساملية،  يد  عىل 
رصخة رعب، رصخة غضب، رصخة 

رفض: ..ال”.
التفكري  يف  االنطلق  نقطة  إّن 
والنضال.  املعارضة  هي  النظري 
الفكر،  يولد  الذي  الغضب  من 
وليس من موقف العقل، وليس من 
للوراء  الجلوس   - املنطقي  التفكري 
التي  الوجود   - ألغاز   - والتفكري يف 

هي الصورة التقليدية للمفكر.
ميكن  التنافر.  من  النفي،  من  نبدأ 
عديدة.  أشكاالً  التنافر  يتخذ  أن 

السخط،  غمغامت غري واضحة من 
الغضب،  رصاخ  اإلحباط،  دموع 
شوق،  ارتباك،  قلق،  واثق،  هدير 

اهتزاز حاسم.
يأيت تنافرنا من تجربتنا، لكن هذه 
األحيان  بعض  يف  تختلف.  التجربة 
املبارشة  التجربة  هي  هذه  تكون 
للستغلل يف املصنع، أو االضطهاد 
املكتب،  يف  الضغط  أو  املنزل،  يف 
الدولة  عنف  أو  والفقر،  الجوع  أو 
التمييز. يف بعض األحيان تكون  أو 
خلل  من  مبارشة  األقل  التجربة 
الكتب  أو  الصحف  أو  التلفزيون 
الغضب.  إىل  تدفعنا  التي  هي 
شوارع  يف  األطفال  مليني  يعيش 
العامل. يف بعض املدن، يُقتل أطفال 
باعتباره  منهجي  بشكل  الشوارع 
احرتام  لفرض  الوحيدة  الطريقة 
 ،1998 العام  يف  الخاصة.  امللكية 
شخص   200 أغنى  أصول  كانت 
أكرث من إجاميل دخل نصف سكان 
دخل  كان   ،1960 العام  يف  العامل. 
الخمس  ذات  البلدان  يف  الفرد 
األغنى من سكان العامل 30 ضعف 
األفقر.  الخمس  من  الفرد  لدخل 
تضاعفت   ،1990 العام  وبحلول 
وبحلول  واحد،  إىل   60 إىل  النسبة 
واحد.  إىل   74 كانت   1995 العام 
مرة  كل  يف  األسهم  سوق  يرتفع 
يُسجن  البطالة.  يف  زيادة  تحدث 
أجل  من  كفاحهم  بسبب  الطلب 
أن  حني  يف  وظائفي،  عىل  الحصول 
بؤس  عن  بنشاط  املسؤولني  أولئك 

مرتبة  مع  بامتياز  يكتظون  املليني 
االمتياز،  ألقاب  لهم  ومُتنح  الرشف 
مدير عام، وزير وكيل أقدم، رئيس 
والقامئة  مطلق،.  رئيس  مؤسسة، 
تطول وتطول. من املستحيل قراءة 
أو  بالغضب  الشعور  دون  جريدة 

الشعور باألمل.
قد  الحقيقي؟  العامل  سيبدو  كيف 
سيكون  غامضة:  فكرة  لدينا  تكون 
عامل العدالة، عامل ميكن للناس فيه 
البعض  بعضهم  مع  يتواصلوا  أن 
عامل  كأشياء،  وليس  كأشخاص 
لكننا  حياتهم.  فيه  الناس  سيشكل 
سيكون  ملا  صورة  إىل  بحاجة  لسنا 
عليه العامل الحقيقي ليك نشعر أن 
العامل  هناك شيًئا خاطًئا جذريًا يف 
عىل  العامل  بأن  الشعور  املوجود. 
لدينا  أن  بالرضورة  يعني  ال  خطأ 
يف  نضعها  فاضلة  ملدينة  صورة 
بالرضورة  أنه ال يعني  مكانها. كام 
عامل  إىل  سنصل  ما  يوم  يف  أنّنا 
بنهاية  وعد  إىل  نحتاج  ال  حقيقي. 
نشعر  لعامل  رفضنا  لتربير  سعيدة 

أنه مخطئ.
هذه هي نقطة البداية لدينا: رفض 
عامل نشعر أنه مخطئ ، إنكار لعامل 
نشعر بأنه سلبي. هذا ما يجب أن 

نتشبث به.
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من  كل  يف  أفعالها  برتسيخ  الحديثة  االحتجاج  حركات  تقوم 
جذري  اجتامعي  تغيري  أجل  من  وتناضل  والثورية،  املاركسية 
بعبارات ال علقة لها باالستيلء عىل سلطة الدولة. هذا يتعارض 
بشكل واضح مع النظرية املاركسية التقليدية للثورة، التي تركز 
هولواي  جون  يسأل  الكتاب،  هذا  يف  باألنظمة.  اإلطاحة  عىل 
ضد  رصاع  أنها  عىل  للثورة  فهمنا  صياغة  إعادة  ميكننا  كيف 

السلطة، وليس من أجل السلطة؟

عرض كتاب

تغيير العالم من دون االستيالء على السلطةتغيير العالم من دون االستيالء على السلطة
  جون هولوايجون هولواي

قراءة انطباعية

رواية »بازبند« رواية »بازبند« 
تميمة ضد الرصاصتميمة ضد الرصاص



التي  لألحداث  وعاًء  ليس  بوصفه  فاملكان 
احتضنت الفنان أو الواقع العياين املوضوعي 
أجسادنا؛  فيه  تعيش  أو مجرد حيز  فحسب 
مشاهداتنا  خلل  من   - املكان   – نجدُه  بل 
العراقي  التشكيل  ملعارض  البانورامية 
أنباري  متارا  الشابة  الرسامة  نساء  ومعرض 
لتحوالت  ذاكرة  مبثابة  الخصوص،  وجه  عىل 
مقوالت الجامل والجاملية، يُسهم يف تكثيف 
وعنارصه  البرصي  النص  أجزاء  بني  الفاعلية 
الجشطالتية،  النظرة  وفق  عىل  التكوينية، 
اليساوي  االجزاء  مجموع  بان  تؤمن  التي 
الكل بل يف قيمة التفاعل بني االجزاء، لتصبح 
العلقات  بني  املفعول  سارية  الجدل  عملية 
الداخلية للنص وبني معاين النص  التصميمة 

الخارجية.

سرّي مكانية
من هنا ميكن للمتابع يلحظ ان الفنانة الشابة 
نسائها  أجساد  تحرر  أن  تحاول  أنباري  متارا 
البكرية،  الذاكرة  فضاءات  لتحتل  مكانياً 
ومتجددة  فاعلة  حضور  كبنية  وتعاملها 
استهلكية..  بنية  مجرد  وليس  الذهن  يف 
خطوتها  يف  تنتج  أن  متارا،  تُحاول  وبالتايل 
مبعرضها  املمثلة،  التشكيل  عامل  يف  االوىل 

متحف  أروقة  عىل  التدشيني  الشخيص 
مكانية  سرياً  كربلء،  يف  الرتايث  حيثاين  صلح 
السايكولوجية  حاالتها  بكل  النساء  لحكايا 
وتنوع  ثقافاتها  وتعدد  أرسارها  ومبختلف 
وتراثها،  وأفراحها  وآالمها  وأحلمها  مدنها 
بلغة مفاهيمية معارصة، قادرة عىل مرسحة 
االفكار وصناعة االسئلة والحضور واملشاكسة 
النصوص.  مع  االشتباك  لحظة  والدهشة 
والتجريد  الرتميز  يف  جامليات  فتمنحنا 
التعبري،  آليات  عىل  املعتمدة  والتجريب، 
اعتبار  عىل  كورونا..؛  مابعد  حداثة  النتاج 
قد  متارا،  تكوينات  يف  االنثوي  الجسد  ان 
امتلك تعددية يف التشكيل والتحديث، الذي 
مترحل مابني الجسد اللوحة والجسد الصورة 
وصوالً  الفكرة،  الجسد  او  الكتلة  الجسد  أو 
اىل الجسد الذاكرة املستباحة؛ ليصبح املكان 
تتمفصل  وهوية  مستدرك  تاريخ  مبثابة  هنا 
بجذورها ، وقيم جاملية مستحرضة من قبل 
الحدث  يف  والتشارك  االلتقاء  لحظة  املتلقي 

والذاكرة واالنتامء اىل أجساد املكان. 

الخروج من اللوحة
الروايئ والفنان صلح حيثاين قال عن معرض 

الفنانة متارا:

وفنانة  نفسها  تنصف  امرأة  أنباري  متارا 
تنصف عملها وكأنها تدّون سريتها رسام.

متارا  هي  متارا،  أعامل  يف  تظهر  امرأة  كل 
ذاتها أو جهة منها، وما بجعل تجربتها مثرية 
معالجات  يف  الكبري  االتقان  هو  ومتقدمة 
مدى  وإدراك  مختلفة  مبواد  سطوحها 
تقدمها كل خامة، وطريقتها  التي  اإلمكانية 
القبض عىل موضوعات معارصة  الفريدة يف 
من  للتو  خرج  وكأنه  يبدو  املتلقي  تجعل 
اىل  ينظر  اللوحة وتراجع بضع خطوات ليك 

العامل الذي جاء منه.

إرساليات شعورية
عن  رؤيته  االمري  عبد  عاصم  للفنان  وكانت 

لوحات نساء متارا ماييل:
التخاطب  ملباديء  عملها  يف  متارا  التخضع 
عرض،كل  وطرائق  وخامات  لغة  البرصي 
إرسالياتها  من  التثبت  رشيطة  ممكن  يشء 
الشعورية لتلد مرة واحدة، مصحوبة بكثافة 
غالبا  وصايا.  وبل  تلقائية  فردية  أحاسيس 
ماتأخذ املرأة حضورا الفتا يف سياق تهكمي 
ودكانا  غانية  بوصفها  املجتمع  نظرة  يطال 
مفاتن  عن  الكشف  تريد  لكنها  للمتعة.. 
العام،  املشرتك  يف  االنساين  وفعلها  املرأة 
وأنها مع الرجل ليسا إال كيان واحد. مثة بعد 
وجودي يهب املرأة حصتها من التبجبل. متارا 
ترتجل اللوحة والمتحص فيها فقد يفسد هذا 
لذة التامس مع جغرافية السطح التصوري.. 
رسومها بعدئذ، تلقائية وبل تكلفة مبالغ بها، 
املتوقع..معرضها  باليرس  تصلنا  لكن رسائلها 
التدشيني هذا يف كالريي صلح حيثاين، ميثل 
مرحى  كربلء..  مدينة  يف  تنوير  لحظة  يل 

للجامل حني يداهمنا خلسة.
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د. شوقي املوسوي

وجه  عىل  العراقي  والتشكييل  عام  بشكل  املعارص  التشكييل  الفنان  يشّيد 
 ، البرصية  ومشاهده  وأحداثه  أماكنه  ويؤرشف  عامرياً  أفكاره  الخصوص، 
عىل وفق جدلية االمكنة بني ثنائية التزامن والتعاقب، بعد أن اختلف القراء 

بحسب تراكامتهم املعرفية يف تحديد مفهوم املكان املستعار يف الفنون.

www.iraqicp.com

www.facebook.com/altareek.althakafi

altareek althakafi

                                    محمد حّياوي

ذاَت يوم، أثناء قيلولتي يف غرفتي بالفندق، اتّصلوا 
يوّدون  االستقبال، وأخربوين بوجود ضيوٍف  يب من 

مقابلتي.
استغربُت األمر، إذ مل يعرْف مبكان إقامتي يف فندق 
وهؤالء  األصدقاء،  من  ا  القليلني جدًّ سوى  موزارت 
أغلُبهم يعرفون رقَم هاتفي. ارتديُت ملبَس صيفّيًة 
أحد.  االستقبال  صالة  يف  يكن  مل  ونزلُت.  خفيفًة 
فتاًة  أّن  أخربتني  الفندق،  موظّفة  سألُت  وعندما 
تجلس يف الكافيترييا توّد مقابلتي. وهناك، هرعْت 
ذاُت  والرّقة،  الجامل  يف  غايٌة  حسناُء  صبّيٌة  نحوي 
شعٍر أسوَد مجّعٍد ومنفوش، حول وجهها البيضوّي 
زاده  ممشوٍق  وقواٍم  سحريّة،  هالٍة  مثل  الجميل 
عليه  طُبعْت  كّمنْي،  دون  من  ريايضٌّ  قميٌص  فتنًة 

صورُة الثائر جيفارا.
لتصافَحني.  يَدها  متّد  وهي  مبتسمًة  منِّي  اقرتبْت 
ها الصغريُة يف كّفي، حتى قالت  وما إن استقرّْت كفُّ

بحامس:
ـ أهلني إستيز محّمد. أنا ريم طارئ.

أطراَف  نتبادل  وجلسنا  ا،  حارًّ ترحيًبا  بها  رّحبُت 
تحت  الكافيترييا  ركن  يف  األثري  مكاين  يف  الحديث 
تفارُقني.  ال  والدهشُة  الصغرية،  الصفصاف  شجرة 
هذه  تكون  أن  أيعقل  رّسي:  يف  أتساءُل  ورحُت 
امللُك حفيدَة أّم طارق، صديقتي الفدائّية املتقاعدة 
وإذا  الرائقة؟  الصباحّيِة  والقهوِة  العصافري  وسّيدِة 
أو  وجّدها  أبيها  من  أخذْت  فكم  كذلك،  كانت 

جّدتها يا ترى يك ترَث هذا الجامَل كلّه؟
انتشلني من دهشتي صوتُها الرقيق:

يف  محّمد  استيز  لعند  )ُمّري(  إمريئ  قالت  ستي  ـ 
األوتيل واْدعيه عىل العشا الليلة عّنا، إزا ما يف عندو 

التزيم تيني )التزام ثاٍن(.

***

ياع  الضِّ إحدى  يف  يَسكن  الشوفري  جورج  أبو  كان 
ماطرٍة  ليلٍة  ذاَت  نقلني  وقد  بريوت.  من  القريبِة 
من مطار رفيق الحريري إىل فندق موزارت، فصار 
صديقي: كلّام احتجُت إليه أتّصُل به فَيْحرض، أحيانًا 
من الضيعة البعيدة، خّصيًصا يك يساعَدين عىل قضاء 

بعِض املشاوير.
زعرتًا  يبيع  محلًّ  يعرف  كان  إْن  سألُته  يوٍم،  ذاَت 
جّيًدا آلخَذه معي إىل هولندا فيكفيني مؤنَة الشتاء 
دون  من  يومي  أتخّيُل  ال  أنّني  سّيام  وال  هناك، 
مائدة  عىل  والبيض  واللبنِة  والزيت  الزعرت  حضور 

فطوري الصباحّي.
ـ هأّل شو بّدك فيهم هيدول املحّلت؟ كلّن بيغّشو!

ـ حسًنا يا أبو جورج. وما العمل إًذا؟
اليل  من  زعرتات  شويّة  بجبلك  أنا  هّم.  تعتْل  ال  ـ 

ألْبك )قلبك( بيحنّب من عّنا من الضيعة.
أُسِقط يف يدي، ومل أشأ أن أخربَه بأنّني أريد كّمّيًة 
النوع  أريُده من  وأنّني  كامًل،  شتاًء  تكفيني  كبريًة 
بالسمسم  مخلوطًا  املَدام،  رأي  بحسب  املُلويّك، 
مبقاييَس  الحلبّي،  والفستِق  والساّمق  املقيّل 
محسوبٍة ال يعرفها إاّل املتخّصصون يف الزعرت. لكّنني 
أذعنُت لرغبته يف النهاية، وأعطيُته مائة دوالر مثَن 
الزعرت الذي سُيْحرضه يل. وعىل الرغم من أنّه استكرث 
أرصرُت  أنّني  إاّل  األمر،  أّوَل  استلَمه  ورفض  املبلغ 

عىل أن يأخذه.
 

                                                        “يتبع”

 بيروتيات )3(

»ريم طارئ«.. »ريم طارئ«.. 
وريثة العرس الثوريوريثة العرس الثوري

كان هناك اقتباس جدير بامللحظة عىل الغلف 
يف  األرض  حرارة  استمرت  “إذا  يقول:  األخري، 
كبرية  أجزاء  الحايل، فستصبح  باملعدل  االرتفاع 
العام  بحلول  للسكن  صالحة  غري  الكوكب  من 

.”2100
يف الفهرست طالعت عناوين فصول مخيفة، من 
الحراري”،  “االحتباس  الحراري”،  “املوت  مثل 
“نزاعات املناخ”. وكلّها عناوين تذكرنا بقصيدة 
وهي  العامل.  نهاية  عن  التشاؤمية  بوكوفسيك 
مناسبة جًدا كاقتباس أو تقديم ملا أقدمت عليه 

الرسامة ماريت ويسرتهويس يف معرضها.

العلوي من  كان املعرض الذي أقيم يف الطابق 
العروض  مساحات  أكرث  من  واحًدا  املتحف، 
وغري  متمرد  به  يحيط  ما  وكل  التقليدية.  غري 
التي  املواد  ومشققة،  مائلة  الجدران  منطي. 
الفوالذ  من  مزيج  القواطع  منها  ُصنعت 
الرئيس  العنرص  عىل  ركز  والتصميم  والزجاج، 
بأكملها  املساحة  عىل  املمتد  املمر  وهو  فيه، 
الصورة  مشاهدة  للجمهور  يسمح  مام  تقريًبا، 
توصيلها. املراد  العرب  واستخلص   الكاملة، 

كان األمر يشبه دخولنا يف جوف محول كهربايئ 
عملق، وكان علينا أن نتوافق مع املساحة.

اليونانية  من  مشتق  )العنوان  “ميجاليث” 
حجري  نصب  أو  كبري،  حجري  ويعني  القدمية، 
الكبرية.  األحجار  أكرث من  أو  واحد  يتكون من 
املعابد  بوظيفة  املغليث  يوحي  ما  وغالًبا 
الرغم  عىل  جنائزية،  الطقوص  أو  الحزينة 
قياس  وحدة  الوىل  للوهلة  اعتقدته  أنّني  من 
تجسد  التي  املحورية  اللوحة  هي  الكوارث!(، 
تركيباتها  ويسرتهويس  ماريت  بواسطتها 
الخاّصة بعامل ما بعد القنبلة الهيدروجينية، أو 

الطوفان، أو أي كارثة أخرى 
ميكن تخيلها ستحل بكوكبنا. 

إلنّها عبارة عن منظر طبيعي متدحرج 
الزيت  براميل  منه  تخرج  النتوءات،  ممتلئ 
البلستك،  من  مصنوع  محيط  وسط  األسود، 
لتتطاول فوق بعضها البعض كمنارات أو ابراج 
فان  تيليه  براميل  تشبه  ال  أنّها  شؤم.  نُذر  أو 
مدينة  ساحات  إحدى  يف  املنصوبة  ليسهوت 
ومثة  شامخة  تقف  الرباميل  هنا  روتردام.  

طحالب خرض وسائل يقطر عىل الجانبني، يبدو 
والنصب يف مجمله، يوحي  األرجح.  ساًما عىل 
للرايئ كام لو أنّه نصب تذكاري، أقامته حضارة 

ما بعد اإلنسانية.

التخيل عن اآلمال
املعرض، بعبارة مقرتحة، احتفاء بذكرى امللوثني 
أن  من  الرغم  الثالثة، عىل  األلفية  العظامء يف 
طبيعي  منظر  أنّه  األوىل  للوهلة  يعتقد  الزائر 

بواسطتها  غادر  التي  الفضاء  سفينة  منت  عىل 
وطاقمه  الجديد(  تويرت  )مالك  ماسك  إيلون 

األرض قبل أن تنفجر كالجحيم.
متنوعة  حيوانات  مع  تفصييل  مشهد  إنّه 
وشواهد قبور المعة مرصعة بأيقونات غريبة، 
الزائرين  ـ املعرض ـ مقنًعا يدغدغ خيال  يبدو 

بواسطة عوامله الغريبة.
يف الجزء الجانبي للمعرض، مثة ديوراما منوذجية 
أثرية صناعية  تتكون من قطع  القطار.  بحجم 
مكتوب  سياحي،  جذب  كمناطق  معروضة 
يتخىل  هنا،  يدخل  “من  عبارة  مدخلها  عىل 
محاطة  خرسانية  أرضية  مع  اآلمال”،  كل  عن 
بأسوار وأضواء كاشفة، ومضخة مغطاة ببلورات 
الجليد. أنّه علم اآلثار املستقبيل، حسب القّيمة 
املناوبة نادية عبد القوي، وهذه األعامل أيًضا 
أن  ميكننا  املستقبل.  إىل  بالعقل  برباعة  تنطلق 
من  سائحني  تجذب  عملقة  سامعات  نتخيل 
املنتدى  يف  األمريكيني  مثل  الخارجي،  الفضاء 

الروماين.
“وهذا ما ضخوه بهذا الزيت؟”. 

“نعم ، هذا ما ضخوه بهذا الزيت!”.
املعرض ال يخلو من السخرية املوجهة لدعوات 
فيام  املنافقة  الرأساملية  األنظمة  من  الكثري 
والتلوث  املناخي  التغري  أزمة  مبعالجة  يتعلق 
واستنزاف موارد األرض، عىل مدى عقود طويلة 
األحفوري  الوقود  استخراج  رشكات  نشاط  من 

ومّد أنابيب النفط عرب البحار والحقول. 

الطريق الثقايف ـ أمسرتدام ـ خاص
وأنا يف القطار  بالطريق إىل متحف خروننخن، لزيارة معرض الفنانة الهولندية 
ماريت ويسرتهويس الجديل، وجدت من املناسب قراءة كتاب ديفيد واالس - 

ويلز “األرض غري الصالحة للسكن”. 
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ماريت ويسرتهويس أمام وحوشها السود املنبثقة من جوف األرض، يف محاكاة 
ANP ملستقبل البرشية ما بعد الكارثة الرأساملية                                    الصورة

جريدة ثقافية نصف شهرية                               

عالم ما بعد الكارثة في معرض تشكيليعالم ما بعد الكارثة في معرض تشكيلي 

براميل النفط تنبثق من جوف 
األرض مثل وحوش كئيبة

الرواق الت�ضكيليالرواق الت�ضكيلي

تمارا أنباري

• من مواليد بغداد
• درست اإلدارة واالقتصاد وشاركت يف 

دورات وورشات فنية عدة. 
• ترشف حاليا عىل متحف صلح حيثاين 

يف كربلء، وتعمل كمحررة مشاركة يف 
املنشور الشهري الذي يصدره املتحف.

• شاركت يف العديد من املعارض الجامعية 
يف العراق وخارجه، كام شاركت يف 

مهرجانات فنية متخصصة، منها:
• املعرض الجامعي يف غالريي الكحيلة 

يف مرص
• املعرض الجامعي يف غالريي االتحاد يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة
• املعرض السنوي لجمعية الفنانني 

التشكيليني العراقييني
• املعرض الجامعي يف غالريي واحد يف 

متحف صلح حيثاين
• مهرجان الواسطي للفنون الذي أقامته 

وزارة الثقافة والسياحة واآلثار

الفنانة تمارا أنباريالفنانة تمارا أنباري

نساؤها أجساد وحكايا وأمكنةنساؤها أجساد وحكايا وأمكنة
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