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رئيس التحرير  مفيد اجلزائري

الحني  بني  املتنفذة،  والقوى  السلطة  أحزاب  تطلق 
واآلخر، بالونات اختبار خائبة، الغاية منها استهداف 
سواء  الوطنية،  رموزها  من  النيل  ومحاولة  الثقافة 
فعاليات  أو  مبان  أو  أفراًدا  الرموز  هذه  كانت 
وأنشطة ثقافية. ويف الغالب تنطلق تلك القوى من 
كمامرسة  الثقافة  إزاء  بالنقص  وشعور  ذاتية  عقد 
لحمة  لشّد  وكرضورة  وأخالقية،  إنسانية  وطنية 
بلدنا.  للحياة يف  الجوانب املرشقة  املجتمع وتقديم 
مبلكية  االدعاء  الخائبة،  البالونات  تلك  آخر  وكان 
ورضورة  والتعمري  اإلسكان  لوزارة  الرشيد  مرسح 
من  الرغم  وعىل  محله.  سكني  مجمع  وبناء  هدمه 

أن االدعاء الكاذب هذا كان مبثابة حمل كاذب، إاّل 
الواسع  واالستهجان  الرسيعة  املثقفني  فعل  رّدة  أن 
يف  الرخيصة  املحاولة  تلك  أجهض  عنه،  نجم  الذي 
مهدها، ثم اتخذ مجلس الوزراء قراًرا بألحاق ملكية 
من  الثقافة،  وزارة  إىل  املرسح  عليها  املشيد  األرض 
دون أن يعلن عن الجهة التي أطلقت ذلك البالون، 
وألي األطراف تنتمي، وملاذا هي حاقدة عىل املرسح 
خبيث  مخطط  وأي  عام،  بشكل  والثقافة  والفنون 

تسعى لتنفيذه يف بلدنا املنهك.
بني  املحاوالت  تلك  مثل  تستمر  أن  الغريب  ومن 
اجتثاث  مبحاولة  تارة  متمثلة،  واألخرى،  الفينة 

رسقة  أو   نؤاس،  أبو  شارع  يف  والحدائق  األشجار 
وإحالتها  الرشيد  شارع  ألعامر  املخصصة  األموال 
إقامة  منع  مبحاوالت  أخرى  وتارة  الدفاع،  لوزارة 
عىل  والتحريض  واملوسيقية  الغنائية  املهرجانات 
ذلك  يقابل  االجتامعية.  النوادي  وأغالق  منظميها 
كله، تردي مهول يف املحافظات وفرض نُصب هزيلة 
وألوان سوقية يف الساحات العاّمة، تدل بشكل قاطع 
عىل عدم فهم الوظيفة اإلنسانية والجامليةة للثقافة.
لقد أهملت عرشات دور السينام العريقة يف بغداد 
بائسة  مخازن  إىل  أغلبها  وتحول  واملحافظات، 
مهول،  بشكل  للبيئة  أُسئ  كام  تجارية،  وأسواق 

بساتني  وأجُتثت  املعمرة،  األشجار  جميع  وُقطعت 
املجمعات  بناء  أجل  من  باألرض  وسويت  النخيل 
أحزاب  واملحسوبني عىل  املتنفذين  لصالح  التجارية 
عقدين  مدى  عىل  الدولة  وقفت  بينام  السلطة، 
الثقافية  الرموز  تلك  الزمان، عاجزة عن حامية  من 
فهمها  لعدم  أو  فيها  لقصور  أما  العراقية،  والبيئة 

ألهمية الثقافة ودورها الفاعل يف بناء اإلنسان.
الثقافة  حامية  عن  عاجزة  الدولة  بقيت  وطاملا 
الفاسدة  القوى  تلك  ستبقى  ومؤسساتها،  ورموزها 
متارس لعبة القط والفأر مع الثقافة واملثقفني، ولعل 
الخطر األكرب يكمن يف إصدار قرارات مشبوهة تحت 
جنح الظالم وتنفذها بعيًدا عن اآلنظار، إذ مل تسلم 
اإلنسان  بقيم  واستهتارها  القوى وجشعها  تلك  من 
العائدة  الحكومية  املدارس  مباين  حتى  العراقي، 

ملكيتها للدولة.

يحملون  وهم  املتنفذون   هؤالء  يظهر  ما  وغالباً 
أو ذاك،  املبنى  لهذا  صكوكًا مزورة تدعي ملكيتهم 
يف منافسة حامية الوطيس بينهم من اجل االستيالء 
فقدانهم  قبل  العقارات  تلك  من  عدد  أكرب  عىل 
وقيمها  البالد  مقدرات  عىل  وهيمنتهم  لنفوذهم 

املادية واملعنوية.
ويبدو أن تلك املحاوالت وإطالق بالونات االختبار 
البائسة، لن تتوقف قريًبا، األمر الذي يتطلب وقفة 
واتحاداتهم   ومؤسساتهم  املثقفني  جميع  من  جادة 
الجدد،  الربملانيني  الضغط عىل  أجل  من  ونقاباتهم، 
ال سيام املدنيني منهم، لترشيع قانون يحمي الثقافة 
وينظم مامرستها ويحفظ ملكيتها الخاّصة والعامة، 
ويضمن متوياًل سنويًا مقطوًعا لها من ميزانية الدولة، 

كام معمول به يف دول العامل األخرى.
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إفتتاح مقهى »ملتقى الكتاب« 
في مدينة الموصل

الطريق الثقايف ـ خاص
إىل  حيي،  بشكل  وإن  الثقافية،  الحياة  عودة  بعد 
مدينة املوصل العريقة، افتتح مؤخًرا مقهى “ملتقى 
الكتاب”، وهو أّول مقهى من نوعه يتيح فرصة للقاء 
القّراء من جميع املشارب واألجناس، للتداول بشأن 
الكتب والقراءة وأحدث اإلصدارات وكيفية الحصول 
تتعاىف ببطء  الجريحة  املدينة  عليها، بعد أن بدأت 
من آثار الكارثة التي حلت بها إثر احتاللها من قبل 

تنظيم داعش اإلرهايب. 
ويشهد املقهى ـ املنتدى الذي يقدم الشاي والقهوة 
شباب  لشعراء  شعرية  قراءات  لرواده،  والعصائر 
من طلبة جامعة املوصل مصحوبة بعزف موسيقي 
الكتب  الكثري من  املقهى  يتيح  العود. كام  آلة  عىل 
جدرانه  طول  عىل  ممتدة  رفوف  عىل  املعروضة 
حيث تُعرض أيًضا صور املتنبي وغريه من الشعراء. 
أصبحت  الحاجة  بأن  املقهى  عىل  القامئون  ويعتقد 
ماسة لتوفري الغذاء الروحي للناس وما ينّور عقولهم 
املوصل  مدينة  وكانت  داعش.  محنة  انجالء  بعد 
ترتصف  الذين  الكتب  بائعي  مبنظر  تشتهر  القدمية 
معروضاتهم عىل طول شارع النجيفي الشهري الذي 

بدأت الحياة تعود إليه تدريجًيا.

“نساء الجزائر في شقتهن«
تعود للعرض في متحف اللوفر

الطريق الثقايف ـ خاص
لوحة  عادت  الرتميم،  استغرقها  أشهر  عدة  بعد 
للرسام يوجني ديالكروا  الجزائر يف شقتهن”،  “نساء 
إىل العرض يف متحف اللوفر، وتعد واحدة من أشهر 

وأعجاب اللوحات  اهتامم  أثارت  التي 
عنها  قال  إذ  الفنانني،  كبار 
يعد  “مل  رينوار:  أوغست 
يف  أجمل  رسم  هناك 
العمل  هذا  وكان  العامل”. 
سعى  الذي  التاريخي، 
معارصة  رؤية  لتقديم 
مبثابة  الجزائرية،  للمرأة 
يف  فارقة  فنية  عالمة 

تاريخ الرسم.
وتتضمن اللوحة ثالث 
يسرتخني  جزائريات  نساء 
يف شقتهن، كام يظهر يف جانب اللوحة خادمهن 
األسود. وكان يوجني قد التقى ألئك النساء الثالث يف 

أحد أقسام الحريم يف الجزائر العاصمة عام 1832.

وفاة الكاتب اإليراني الساخر 
إيراج بيزيشكزاد

الطريق الثقايف ـ وكاالت
إراج  الساخر  اإليراين  الكاتب  كاليفورنيا  يف  تويف 
بيزيشكزاد، الذي عرف بروايته الشهرية “عمي العزيز 
الفارسية  بطبعتها   1973 العام  يف  الصادرة  نابليون” 
آنفة  روايته  وتعد   ،95 الـ  ناهز  يف طهران، عن عمر 
الذكر واحدة من أكرث األعامل شهرة يف األدب الفاريس 
الحديث، وتدور أحداثها أثناء الحرب العاملية الثانية، 
ماليني  نابليون”  العزيز  “عمي  رواية  باعت  وقد 
بثه  تلفزيوين جرى  مسلسل  إىل  تحويلها  وتم  النسخ 
ذائع  وكان  السبعينيات،  أواخر  اإليراين  التلفزيون  يف 
الصيت إىل درجة أن الحركة يف شوارع طهران كانت 

تتوقف متاًما  أثناء بثه.
واعتمدت الرواية األصلية هجاًء موجهاً بشكل رئييس 
إىل نظرية املؤامرة التي كان يؤمن بها اإليرانيون عن 

رسقة اإلنكليز الحتياطيات النفط يف البالد. 
الدين.  انتقادات شديدة لرجال  الرواية  كام وجهت 
وقد جرى حظر الرواية واملسلسل بعد الثورة لكنه 

ظل متداواًل يف الخفاء.
أواخر  طهران  يف  ُولد  قد  بيزشكزاد  إيراج  وكان 
وفرنسا.  إيران  يف  ودرس  املايض،  القرن  عرشينيات 
قبل أن يعود إىل إيران ويصبح قاضًيا، ثم سفريًا يف  

وزارة الخارجية اإليرانية يف عهد الشاه.
ُترجمت روايته إىل الكثري من اللغات العاملية.

بعد نهاية الحرب العاملية الثانية، عرثت قوات التحالف عىل األعامل الفنية التي نهبها املارشال النازي فون غورينغ من جميع أنحاء أوروبا. وقد ُعرضت 
تلك األعامل التي باتت ُتعرف بـ”مجموعة بوهريل” يف متحف الفنون بزيورخ مؤخرًا. وتثري املجموعة جداًل واسعاً، ويعدها كثريون إهانة للضحايا الذين 
تعرّضوا للنهب من طرف النظام النازي. وافتتح املعرض يف متحف الفنون بزيورخ بحوايل مائتي لوحة فنية متت استعارتها من مجموعة إمييل جورج 
بوهريل، الصناعي السويرسي الذي جمع ثروة من بيع األسلحة إىل أملانيا أثناء الحرب العاملية الثانية، وقام باقتناء أعامل فنية منهوبة من قبل النازيني.

مجموعة بوهرلي لألعمال �سوء
الفنية المنهوبة

لغابرييل  ابنة مجهولة 
ماركيز غارسيا 

الطريق الثقايف ـ خاص
وجود  عن  املايض  األسبوع  كولومبيا  يف  أعلن 
أبنة مجهولة للكاتب الكولومبي األشهر وحامل 
ماركيز،  غارسيا  غابرييل  لألدب  نوبل  جائزة 
من  عنها  يعلن  مل  املذكورة  االبنة  أن  ويبدو 
قبل كونها خارج إطار الزواج الرشعي، وكانت 
عن  يخفيها  التي  القصوى  الكاتب  أرسار  أحد 
املقربني منه، لكن وبعد مرور مثاين سنوات عىل 
مقال صحفي  مؤخًرا ضمن  عنه  كُشف  وفاته، 

كولومبي. 
وكان ماركيز قد تزوج منذ ما يقرب الخمسني 
عاًما من مرسيدس باشا زوجته الرسمية، لكن 
عىل ما يبدو كان عىل عالقة خارج نطاق الزواج، 
تدعى  عاًما   33 بـ  تصغره  مكسيكية  بصحفية 
سوزانا كاتو، وفًقا للمقال الذي نرُش يف صحيفة 
شاميل  كارتاخينا  مقاطعة  يف   El Universal
“إنديرا”  أسم  املخفية  االبنة  وتحمل  البالد. 
أفالم  منتجة  وهي  العمر  من  عاًما   31 وتبلغ 
ماركيز  وكان  الشهري.  والدها  أسم  تحمل  وال 
أن  بعد  كوبا  يف  كاتو  سوزارنا  بأّمها  التقى  قد 
أجرت معه حواًرا صحفًيا لصالح إحدى الصحف 
املكسيكية، قبل أن يشرتكا مًعا يف كتابة سيناريو 

مشرتك ألحد األفالم. 
بأن  األشهر  الكولومبي  الكاتب  أعتقد  وطاملا 
العاّمة  للحياة  واحدة  أرواح:  ثالثة  للكاتب 
الرسيّة،  لحياته  وثالثة  الخاّصة  لحياته  وثانية 
محوريًا  دوًرا  النساء  لعبت  فقد  حالته،  ويف 
ماركيز  لغارسيا  وكان  تلك.  الثالث  حيواته  يف 
جونزالو  هام  ولدان،  مرسيدي  وزوجته 
كتابًا  املايض  العام  نرشا  اللذان  ورودريجو، 
وداعًيا لـ”جابو ومرسيدس” عن األيام األخرية 

لحياتهام ودور األدب املحوري فيها.

أثناء استكشافها ملتحف ليسرت ومعرض الفنون قبل 12 
عاًما، صادفت املنسقة املتدربة تارا مونرو، مجموعة 
تلك   ما غريت  املهملة. ورسعان  الزيتية  اللوحات  من 
املهنية  حياتها  اتجاه  التي صوروها  املزعجة  املشاهد 

وقناعاتها األوسع يف تاريخ الفن.
فقد تعاملت، كأمني متحف جديد مع الصور النمطية 
العنرصية باستخدام بحذر ورصدت بدهشة تصويرها 
مشاهد الحياة االستعامرية يف منطقة البحر الكاريبي 

وأمريكا الجنوبية.
االستعامرية  الحياة  تجسد  التي  اللوحات  وكانت 
الكاريبي،  البحر  الجنوبية ومنطقة  أمريكا  املزرية يف 
معزولة يف غرفة خاّصة، وقد وضعت عليها عالمة تشري 
التدمري والتخلص منها  إىل تصنيفها كمخلفات واجبة 
قبل املعرض. لكن تلك اللوحات التي صنف كل منها 
تتحدثت  كانت  واالجتامعية،  العرقية  الفروق  مبهارة 

بقوة ووضوح وتبوح بأرسارها إىل الشابّة مونرو.
تلك  عىل  الرتكيز  بداية  العرض  االكتشاف  ذلك  كان 
اجتهدت  أن  بعد  للفنون،  االستعامرية  الحقبة 
مونرو يف ترميمها وعرضها ضمن معرض استعادي يف 
مدينة ليسرت مطلع العام الجديد، قالت عنه صحيفة 
األوبزرفر “أنّه معرض مختلف يحتوي لوحات جميلة، 

لكنها تحمل رسالة قامتة للغاية بداخلها”.
أوبال  ومديرة  األسود  الفن  تراث  يف  خبرية  وبصفتها 
ومعنى  أصل  يف  بحثها  بإرصار  مونرو  واصلت  أرت، 
الثامن  القرن  أواخر  يف  النادرة  الخمسة  األعامل 
الفنون  معرض  أقنعت  أوالً،  عليها.  عرثت  التي  عرش 
واملتحف باملدينة بحفظ األعامل التي تم تصنيفها يف 
األصل عىل أنها مقيتة وغري ذات صلة بتاريخ الفنون، 

ثم بدأت محاولة اكتشاف من قام برسمها وملاذا. 
ويف األشهر القليلة املاضية، فازت بتمويل من صندوق 
يانصيب الرتاث لتنظيم معرض أكرب للوحات يف العام 

املقبل 2023.
باسم  يعرف  الفنون  من  لنوع  أمثلة  األعامل  وتُعد 
يف  منها  أخرى  مجموعة  توجد  الكاستا”،  “لوحات 
لوحة   100 حوايل  يوجد  أنه  أيًضا  ويُعتقد  بريطانيا. 

كاملة أو جزئية معروفة متوزعة يف العامل.
تقول مونرو يف معرض تربيرها لعملها “أريد أن أساعد 
الحقبة  يف  العنرصي  التنميط  تاريخ  فهم  عىل  الناس 
بالفعل.  األلوان  رشيط  يعمل  وكيف  االستعامرية 
وتضيف “أنا نفيس من خلفية كاريبية مختلطة، عىل 
أنه  أعلم  ولذا  )فاتحة(،  أن برشيت شاحبة  من  الرغم 
من املهم دراسة الطريقة التي تم بها استخدام األلوان 
والرسم. هذا هو سبب ارتباطي بهذه اللوحات كثريًا”. 

عىل   ووضعها  اللوحات  تقييم  إعادة  يف  نجحت  لقد 
سكة النقد، كمثال عىل السامح للفن املتحيز بالعودة 
القراءة والتقييم،   الفنون البرصية، وإعادة  إىل قانون 

وال يزال ذلك نهًجا غري تقليدي ومثريًا للجدل.

وتتذكر مونرو بعض املصطلحات املسيئة التي كانت 
الهجني  ـ  “موالتو”  مثل  الوقت  ذلك  يف  تستخدم 
الشخص  يطلق عىل  كان  ما  وهو  الذئب،  ـ  و“لوبو” 
العرض  هذا  لكّنها يف  األسود.  ونصف  الهندي  نصف 
أن  دون  من  التصنيفات  هذه  عن  االبتعاد  تحاول 
تبتعد عن التاريخ، وما زالت تبحث عن أفضل طريقة 

للقيام بذلك.

نقش الخالئط
عرش  السابع  القرن  من   Casta لوحات  تاريخ  يعود 
إلظهار  تصميمها  وتم  عرش  التاسع  القرن  بداية  إىل 
املستعمرات  يف  والطبقية  العرقية  االنقسامات 
اإلسبانية. تعابري الوجه واملواقف الجسدية كلها تشفر 
ويف  املرسومة،  األشخاص  وحالة  الهرمي  التسلسل 
ونقشها  العرقية  الخالئط  تحديد  يتم  األحيان  بعض 
عىل القامش. وكانت األعامل التي عرثت عليها مونرو، 
االختالط  بشأن  املعارص  القلق  عن  أيًضا  تعرب  والتي 
التربع بها يف األصل ملتحف ليسرت يف  العرقي، قد تم 

العام 1852 من قبل جوزيف نوبل، عمدة املدينة.
توضح مونرو: “بالنسبة يل رمبا يكون االهتامم األكرب 
بشكل  األشياء  رؤيتنا  كيفية  من  نابع  القصة  بهذه 
نظر  لقد  مختلف.  منظور  من  نأيت  عندما  مختلف 
وكانوا  قبل،  من  اللوحات  إىل هذه  الناس  من  الكثري 
استالمي  مجرد  لكّنني  وحسب.  لتدمريها  يستعدون 
فيها. هناك مستوى جديد  مهمتي هناك رأيت شيًئا 
من الفهم يأيت عندما يكون لديك أشخاص مختلفون 

يعملون يف مكان معني”.
من  الحق  وقت  يف  الرتميم  أعامل  اكتامل  بعد 
األحداث  من  لسلسلة  مونرو  تخطط  املقبل،  العام 
األكادميية  املواقف  تطور  فهم  بهدف  واملحارضات 

تجاه الهوية العرقية.
العمل االستقصايئ  العام 2021 دعم هذا  لقد تم يف 
مهمة  تاريخية  ووثائق  فنية  ثروة  بوصفه  املستمر 

لدراسة تاريخ الفنون.
العام  انتقد يف  وكان الحاكم اإلسباين يف املكسيك قد 
يف  تُعرف  كانت  التي  اللوحات  من  سلسلة   1746
لوحات  أو  كاستاس  دي  كوادروس  بلوحات  وقتها 
العرقي  املزيج  تصويرها  من  مستاء  وكان  الكاستا. 

وخيش  اإلسبانية،  األمريكية  املستعمرات  لسكان 
من أن ترسل تلك اللوحات رسالة مؤذية إىل إسبانيا  
 وتؤكد االفرتاضات األوروبية بشأن دونية املكسيكيني.
وظهرت لوحات الكاستا ألّول مرة يف عهد ملك إسبانيا 
 ،)1700( الخامس  فيليب  بوربون،  آل  من  األول 
عرش،  الثامن  القرن  مدى  عىل  شعبيتها  وازدادت 
املستعمرات  غالبية  استقلت  حتى  مطلوبة  وظلت 

األمريكية اإلسبانية يف العام 1821. 
وقد تم توثيق أكرث من مائة وعرشين سلسلة كاملة 
ظهورها  يتواصل  الكاستا،  لوحات  من  جزئية  أو 
غري  الورثة  قبل  من  بيعها  أو  الفنية  املزادات  يف 
يف  شعبيتها  وتشري  التاريخية.  بقيمتها  املهتمني 
إىل  عرش  التاسع  القرن  وأوائل  عرش  الثامن  القرن 
املكسيك  يف  اإلسباين  الحاكم  معارصي  من  الكثري  أن 
اللوحات. تلك  بشأن  السلبية  آراءه  يشاركوه   مل 

عرق ساحر
مختلًفا  عرقًيا  خليطًا  الكاستا  لوحات  سلسلة  وتصور 
والهنود   اإلسبان  بني  الزيجات  نسل  من  مشتًقا 
املستيزو واإلسبان والسود املوالتوس والهنود الزامبو. 
ساحًرا  عرقًيا  تصنيًفا  الحًقا  أنتج  الذي  الخليط  ذلك 
إنتاج  تم  وقد  األصل.  تحديد  االستحالة  من  جعل 
الكاستا  لوحات  العظمى من سلسلة  الغالبية  ورسم 
أن معظم رساميها ما  الرغم من  املكسيك، وعىل  يف 
زالوا مجهولني، إاّل إن أولئك الذين تم التعرف عليهم 
يعدون من أبرز الرسامني يف املكسيك يف القرن الثامن 
رودريغيز  وخوان  كابريرا  ميغيل  ذلك  يف  مبا  عرش، 
خواريز وخوسيه دي إيبارا  وخوسيه خواكني ماجون 
وخوسيه دي بايز وخوسيه دي ألكيبار و فرانسيسكو 

فاليجو. 

أُحتفل يف فرنسا وبقية أنحا العامل قبل أيَام بالذكرى الـ 400 مليالد الكاتب املرسحي األشهر موليري التي صادفت يف 15 من كانون الثاين/ يناير 2022. االحتفال بمرور 400 عام على والدة الكاتب الفرنسي العظيم موليير 

وولد جان بابتيست بوكيل، الذي صار يُعرف فيام بعد باسم موليري، يف باريس أوائل كانون الثاين/ يناير من العام 1622. ونشأ يف العاصمة الفرنسية 

انفصل عن عائلته ليشق طريقه ومتابعة  للملك، لكنه رسعان ما  مستقبله وحده، ذلك املستقبل الذي وجده يف الكتابة والتأليف للمرسح واعتالء الخشبة.لعائلة برجوازية غنية، بعد أن كان والده يعمل كرئيس منجدين وخادم 

املقاطعات  أغلب  األوىل يف جولة عروض شملت  فرقته  باريس مع  يغادر  أن  قبل  بدايتها،  العرثات يف  الكثري من  املهنية   وشهدت حياته 

الفرنسية، بدعم من تشارلز دوفرسن رسام امللك، ليحقق النجاحات الكبرية وتتسلط عليه األضواء بواسطة أكرث من 33 مرسحية عظيمة.

دار نشر كردية فتية تسعى لترجمة األدب الكردي 
الطريق الثقايف ـ خاص

تسعى دار نرش نوسيار Nusyar  التي تأسست قبل عامني يف العاصمة الدمناركية كوبنهاغن، لسد الفجوة العصية بني األدب الكردي والرتجمة. وعىل الرغم 
من حداثة تأسيسها، فقد نجحت يف تحقيق موطئ قدم لها يف عامل النرش. وتوزع الدار سنويًا ثالث جوائز عىل مؤلفني كرد شباب، كام ترتجم حالًيا مجموعة 
من الشعر الكردي الحديث وروايتني مختارتني بعناية إىل الدمناركية واإلنكليزية والفارسية. ويعتقد آالن باري، مؤسس نوسيار، وهو شاعر ومرتجم، أّن 
ترجمة األدب الكردي وتقدميه إىل العامل أمر صعب ومكلف للغاية، لكنه بالنسبة له حلم يريد تحقيقه. وإحدى الروايات التي تعمل دار نرش نوسيار عىل 
الرتويج لها هي رواية خيال علمي، وهي أول رواية من نوعها مكتوبة باللغة الكوردية، يدور موضوعها حول فكرة املوت واالنتحار، الذي يُعد من املحرمات 
الكربى، لكّنه عىل الرغم من ذلك يشهد انتشاًرا ملحوظًا يف العراق. وقد القت الرواية نجاًحا كبريًا وانتشاًرا واسًعا يف أوساط القّراء الشباب، وتسعى الدار 

إلعادة طبعها بعد أن نفدت نسخها برسعة غري متوقعة.

رحيل العالمة اآلثاري 
الكبير طه باقر

باقر  طه  تويف   1984 العام  من  اليوم  هذا  مثل  يف 
)1912 - 1984(. وكان عاملَ آثاٍر ومؤلًفا ومسامريًا 
ولغويًا ومؤرًخا وأميًنا سابًقا للمتحف الوطني. ويعد 

من أبرز علامء اآلثار يف العراق. 
مللحمة  ترجمته  العظيمة:  أعامله  أبرز  بني  من 
كلكامش من األكادية إىل العربية، وفك رموز األلواح 
الرياضية البابلية، واكتشاف قانون إشنونا، وحفرياته 
ذلك  يف  مبا  القدمية.  والسومرية  البابلية  املواقع  يف 

مدينة شادوبوم السومرية القدمية يف بغداد. 
األربع  التاريخية  العراقية  اللغات  يتقن  باقر  كان 
)العربية واآلرامية واألكدية والسومرية(، إضافة إىل 

اإلنكليزية والفرنسية واألملانية.
دراسته  وأكمل  الحلة.  مدينة  يف  باقر  طه  ولد 
الثانوية  من  تخرج  ثم  فيها  واملتوسطة  االبتدائية 
األربعة  من  وكان   .1932 العام  يف  ببغداد  املركزية 
بعثة  عىل  فحصل  العراقية،  الثانويات  عىل  األوائل 
وسافر  املعارف  وزارة  نفقة  عىل  دراسته  إلكامل 
املعهد  يف  اآلثار  علم  لدراسة  املتحدة  الواليات  إىل 

الرشقي يف جامعة شيكاغو مع زميله فؤاد سفر. 
أعتذر عن تسنم مهام وزير الرتبية يف عهد الزعيم 
ا لدائرة  الكريم قاسم، فعينه األخري مديًرا عامًّ عبد 
يف  األسود  شباط  انقالب  وبعد  العراقية،  اآلثار 
أيدي  عىل  والتحقيق  لالعتقال  تعرض   1963 العام 
يُطلق  أن  قبل  اليسار،  من  قربه  بسبب  االنقالبيني 
اآلثار  مجال  يف  وأبحاثه  مهامه  ويواصل  رساحه 

العراقية التي تدين له بالكثري.

الطريق الثقايف ـ خاص
كاستا kasta هو مصطلح يعني “النسب” يف اإلسبانية والربتغالية، وقد تم استخدامه تاريخًيا كمعرف عرقي 
واجتامعي. يف سياق اإلمرباطورية اإلسبانية يف األمريكتني. يشري أيًضا إىل اإلطار النظري الذي فقد مصداقيته 
يف القرن العرشين والذي افرتض أن املجتمع االستعامري يعمل يف ظل “نظام طبقي” هرمي قائم عىل العرق. 
اإلسبان  األعراق:  بني  واسع  نطاق  تزاوج مختلط عىل  إىل  االستعامرية  اإلسبانية  أمريكا  أدت  البداية،  منذ 
الكاستا يف  لوحات  التي ظهرت يف  األعراق  Negros. وهي  واألفارقة   ،Indios الحمر  الهنود   ،Españoles

القرن الثامن عرش.

استعادة السرد العنصري 

    
مرويات لوحات الكاستا

تصوره سلسلة  الذي  الخليط  أنتج 
ا عرقًيا 

ً
ا تصنيف

ً
لوحات الكاستا الحق

تحديد  االستحالة  من  جعل  ساحًرا 
األصل في ظل التنوع العرقي

تارا مونرو

1 February 2022   1 شباط/ فبراير



N
o

. 9
03فل�سفة7

altareek althakafi

الذاكرة  ربط  أهمية  تاكيدهم  الفالسفة  بعض  وذهب 
بالزمن املايض يف معرفة داللتها حني تكون مرافقة لزمن 
من  نتائج  ثالث  استخالص  ميكننا  عليه  مىض,  زمن  مّر, 
هذا املعنى رمبا ال يأخذ بها بعض الذين يعاملون تجريد 
الذاكرة والخيال جوهرين ال عالقة تربطهام بالعقل بل 
يحتويهام  منفصلني  ادراكيني  تجريدين  حتى  وال  هام 

العقل بالوصاية الفكرية عليهام:
يف  وظيفته  بداللة  مدركا  تجريديا  موضوعا  الذاكرة   .1
ارتباطه املتالزم باستذكار وقائع وحوادث الزمان املايض. 
والذاكرة يف تجريدها من الخيال ال يبقى معنى لها كام 

يتضح معنا الحقا.
عن  صادر  صوري  تجريدي  تعبريي  انشاء  الذاكرة   .2

العقل يف استذكار وقائع الزمن املايض. 
وال يقلل من هذا تنسيب الذاكرة اىل النفس، الذاكرة ال 
متتلك استقاللية املدرك املجرد وال بأس من ربط النفس 
يدعى  ليشء  معنى  وال  بها,  الخيال  ربط  جرى  كام  بها 
وجرت  حدثت  بوقائع  ارتباطه  داللة  عن  مجردا  ذاكرة 
كل  قبل  لوقائع  تصوري  تخزين  هي  فالذاكرة  باملايض. 
وغادر  وحصل  جرى  ماض  لزمن  تحقيب  وهي  يشء 

حضوره اآلين الحايل.
3. الذاكرة فعالية استذكارية ناشئة عن تفكري عقيل منتج 
لها وال متتلك هي خاصية أستذكار وقائع املايض من دون 
مرجعية الخيال العقيل، مبعنى الذاكرة التي تعتمد العقل 
يف انتاجه لها ال تكون موضوعا مجردا للعقل بذاتها. كام 
استثارة نفسية ملّدخرات  الذاكرة مبعثها  عندما  تكون  
استذكارية مخزّنة ايضا ال مينحها هذا غري صفة التجريد 

املرتبطة بتفكري العقل.

الذاكرة والزمن
عالقة الذاكرة بالزمن عالقة اشكالية يف عدة أمور نحاول 
االشارة لبعضها حيث يشري بعض الفالسفة عن اشكالية 
الذاكرة باالدراك قولهم “البرش يشاركون بعض الحيوانات 
وبعض  البرش  ـ  الجميع  أن  غري  املحضة،  الذاكرة  يف 
الحيوانات ـ ال ميلكون الحس االدرايك عىل أن االسبيقية 
تتضمن بني القبل والبعد ـ يعني السابق  والالحق هام 

يف الزمان”.
هذا التعبري امللتبس املعنى بعض اليشء نجد يف مناقشته 
أنه من الصحيح الذاكرة قسمة مشرتكة بني البرش وبعض 
الحيوانات وليس جميع الحيوانات اشرتاكهم يف مرجعية 
فاعلية  امتالك  للحيوان  ميكن  ال  لذا  والذاكرة  العقل 
االستذكار مبعزل عن فاعلية العقل بتزويد الذاكرة بهذه 

الخاصية االستذكارية للاميض. 
ال  والحيوانات  البرش  أن  عليها  نقاش  ال  التي  والحقيقة 
االستشعاري  تجريده  يف  للزمن  االدرايك  الحس  ميتلكون 
ماهوي  كتجريد  الزمن  ادراك  مبعنى  عقليا،  املتحق  غري 
قائم لوحده.علام أن الحس االدرايك للزمن عند الحيوان 
معدوم تقريبا ال حسيا وال تجريديا. بخالف االنسان الذي 
يدرك الزمن بداللة غريه ممثال مبقدار حركة االجسام فيه. 
الزمن ال يدرك بزمن يجانسه كون ماهية الزمن ال تقبل 
يحد  ال  ارسطو  تعبري  مع  متاهيا  التقسيم  وال  التجزئة 

الزمان بالزمان. 
كتقطيع  الطبيعي  االريض  الزمان  تدرك  االنسان  ذاكرة 
أفرتايض كتحقيب يقوم عىل أدراك مقدار ونوعية حركة 
حتى  تعجز  وصفات  ماهية  والزمان  داخله.  االجسام 
ادراك  االنسان  القريبة عقليا من ذكاء  الحيوانات  بعض 

بداللة  وال  بذاتها  هي  ال  االجسام  حركة  مبقدار  الزمان 
تلك  زمانية  تجهل  لكنها  حركتها  ترى  أجسام  من  غريها 
الحركة، الزمان تجريد يعرف ويدرك بداللة قياس حركة 
غريه من االجسام داخله، واملساواة بني االدراكني الحركة 
يدركه  ال  محال  زمانها هو  عن  الحركة  بانفصال  وزمانها 
العقل. فهام غري متساويني بل ومختلفني. فحركة الجسم 
هو مقدار زماين، وليس زمانا مجردا يدرك وحده منفصال 
عن حركة االجسام داخله. كام أن ادراك الزمان كتحقيب 
يتوزعه املايض والحارض واملستقبل يكون يف ارتباط حركة 
االرض حول نفسها وحول الشمس ايضا وعالقة االرض مع 

باقي اجرام املجموعة الشمسية تحديدا القمر. 
املقصود التوضيحي انت ال تستطيع ادراك حركة اليشء 
يكون  لذا  زمانيا.  الحركة  تلك  مقدار  ادراكك  مبعزل عن 
ادراك حركة اليشء زمنيا ال يعني ادراك زمن تلك الحركة 
الزمن.  داخل  اليشء  حركة  عن  منفصال  زمنيا  تجريدا 
مبعنى الزمان محال ادراكه ماهويا اال بداللة حركة جسم 

تالزمه يف داخله. 
الزمن ماهية ال تدرك وغري قابلة الدراك العقل كموضوع 
واملابعد(  )املاقبل  الحيوان  فادراك  مجردا.  بذاته  قائم 
يدركهام  ال  املتحققة  غري  االفرتاضية  الزمان  لحظتي 
الحيوان مطلقا بهدف ادراكه مقدارالزمن بل وال أدراكه 
زمن موجودات االشياء التي تشاركه وجوده االنطولوجي 
ايضا, والزمان حتى بالنسبة لالنسان يدرك تحقيب تعاقب 
االنسان  يستطيع  وال  االجسام  لحركة  بالقياس  الزمان 
أدراكه  نتيجة  صفات  أو  مجردة  كامهية  الزمان  ادراك 
كينونة  لوحده  يدركه  ال  زمان  يف  االجسام  حركة  مقدار 
املادية  الحركة  غري  من  أدراكها  ميكن  وجودا  مستقلة 

عيل محمد اليوسف
 من خالل ما اشار له فالسفة عديدين يف تالزم الذاكرة والخيال بوجهات 
نظر متباينة خلصنا اىل انهام افصاحان يدركان بداللة تعبريهام عن )الزمان( 
بصورة متضادة متعاكسة, فالذاكرة تعبري استذكاري متجه نحو املايض دوما 
,يعاكسه تعبري الخيال متجها نحو سريورة مستقبلية غائبة ليست موجودة 

يف زمان مدرك الحضور.
يف الحقيقة هذا التفريق املتعاكس بني اختالف زمانية الذاكرة نحو املايض، 
لريكور ذكره  لنا سبق  اجتهاد  الخيال نحو سريورة مستقبلية هي  وزمانية 
بعبارة رسيعة رسعان ما غادرها من حيث تكريسها االنفصال بني الذاكرة 
والخيال غري املتفق عليه. وحيث معظم الفالسفة رغم هذا التعارض الشديد 
بني تحقيبني زمانيني  مختلفني يذهبون اىل تبعية الذاكرة للمخيلة أو تبعية 
الخيال يف  زمانية  يحتوي  زمان  الذاكرة هي  أن  ناحية  للذاكرة من  املخيلة 

ارتباطهام املشرتك بالنفس.  
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البلدين  كال  يف  والثقافية  الفنية  اإلمكانات  وظفت  لقد 
الصور والرموز  الحرب، وغالًبا ما تستحرض  لدعم جهود 
الدينية لتمجيد الحرب واالستشهاد. يف إيران، نرشت دار 
النرش التي ترعاها الدولة “إنتشارات مهر” عدًدا من هذه 
كتاب  جائزة  الحكومة  أنشأت   ،1993 العام  يف  األعامل. 
إيران باسم  النزاع يف  الدفاع املقدس )غالًبا ما يشار إىل 
الدفاع املقدس أو الحرب املفروضة( لالحتفال بالروايات 
الرسمية للحرب ودعمها. عىل النقيض من متجيد الحرب 
املظلمة  الحقائق  األعامل  من  الكثري  عكست  فقد  هذا، 

للحرب التي تتعارض مع رسديات الدولة هذه. 
كيف  موسوي  أمري  يناقش  الجبهة”،  عن  “الرتاجع  يف 
بعدها  وما  الحرب  أثناء  نرُشت  التي  الروايات  اختلفت 

الرسمية للحرب وأثارت إشكاليتها. كتبت  الروايات  عن 
الرسمي”  و“غري  “الرسمي”  الشعر  عن  شمس  فاطمة 

الذي يثري موضوعات مامثلة.

املخّيلة اإليرانية
اإليرانيني  النارشين  أن  الحظت  ببليوغرايف،  وكمؤلف 
العراقية  الحرب  عن  األعامل  من  العديد  نرش  يواصلون 
اإليرانية. أكرث من الكتب العربية )معظمها من العراق(؛ 
ومن أهم أسباب هذا الرتكيز، كون الحرب تحتل مساحة 
واسعة يف املخّيلة الوطنية اإليرانية منها يف العراق  الذي 
اإليرانية.  العراقية  الحرب  بعد  ما  أخريني  حربني  عاش 
صناعة  ولديها  العراق  من  أكرب  دولة  إيران هي  أن  كام 

عىل  ـ  العراق  يف  مثيلتها  من  وحضوًرا  فاعلية  أكرث  نرش 
الرغم من أن أغلب األعامل العراقية عن الحرب مل تنرش 
خارج العراق ومل ترُتجم بطريقة مكثفة، كام أنّها تخضع 
أغلبهم  هناك  الجدد  الحكام  كون  املتعمد،  للتجاهل 
الـ  بالحرب  يتعلق  ما  كل  يعدون  الذين  اإلسالميني  من 
املسلمة  الجارة  ضد  السابق  النظام  شنها  التي  “ظاملة” 
فحص  يساعد  ذلك،  إىل  باإلضافة  املحرمات.  من  إيران 
األدب اإليراين من الفرتة التي أعقبت الثورة اإليرانية يف 
العام 1979 مبارشة ، يف إلقاء الضوء عىل الحرب العراقية 
“اإلمام”  غرسها  التي  الوثابة  الثورية  والروح  اإليرانية 

الخميني يف نفوس أبناء الشعب.
التي   Penn مكتبات  مواد  مجموعة  دراسة  ركزت  لقد 
الرواية  تتحدى  التي  األعامل  عىل  لصالحها،  أعمل 
املحرر  املجلد  أن  ووجدت  تتجاهلها.  أو  الرسمية 
“لحظات الصمت: األصالة يف التعبريات الثقافية للحرب 
اإليرانية العراقية  1980 - 1988، مفيد للغاية، إذ يغطي 
الحرب  تأثري  بينها  من  مختلفة،  موضوعات  كموسوعة، 
كام  الطقويس.  التدين  وانتشار  املجتمعية  البنيات  عىل 
ومجادلة  مقارنة  يف  والعراقي  اإليراين  األدب  يضع  أنه 
مع بعضهام البعض. لقد سمح يل استخدام هذا الكتاب 

الضوء  عليهم  يسلط  إيرانيني  مؤلفني  الكتشاف  كدليل 
موضوعات  عن  كتبوا  الذين  بعض  فيهم  مبن  الرسمي، 

أخرى غري الحرب العراقية اإليرانية.

روايات شوفينية
الواقعي  الكاتب  محمود،  أحمد  املثال  سبيل  عىل 
“زمني  شهرة  األكرث  عمله  بواسطة  املعروف  االجتامعي 
بأنه  موسوي  يصفه  والذي  املحروقة(  )األرض  سوخته” 
عمل مبكر يختلف عن رواية الحكومة الرسمية للحرب، 
“شوفينية”  قومية  رواية  يتضمن  أنّه  من  الرغم  عىل 

معادية للعراق.
أعامله  أضفت  بارز  مؤلف  اآلخر  هو  فصيح  إسامعيل 
إىل مجموعة مكتبات Penn. وقد امتدت حياته املهنية 
الكتابة ملا يقرب من أربعة عقود، وغطت عدًدا من  يف 
“ثريا  رواياته  أبرز  ومن  إيران،  يف  السياسية  األحداث 
در اغام” )ثريا يف غيبوبة(، وهي تصلح كمثال لروايات 
لرسديات الدولة بشأن الحرب، وقد تُرجمت إىل اإلنكلزية 

.Sorayya in a Coma  تحت عنوان
وتحتفظ مكتبات Penn أيًضا بالرتجمة اإلنكليزية لرواية 
أحمد دهقان األوىل “سفر به كراي 270 درجه” )رحلة 
وجود  عدم  من  الرغم  عىل  درجة”،   270 العنوان  إىل 
نسخة باللغة الفارسية األصلية. ويحتل دهقان، املحارب 
املخرضم الذي كتب عدة أعامل عن الحرب وفاز بجائزة 
كتاب “الدفاع املقّدس” التي ترعاها الدولة، موقًعا مثريًا 
لالهتامم بني الرواة الرسميني الناقدين للحرب، إذ غالًبا 
ما يكتب عن الجوانب املظلمة للحرب وتأثرياتها النفسية 

الساحقة عىل أولئك الذين خاضوها. 
الذي  األديب  امللف  لطبيعة  رسيعة  مراجعة  هذه  كانت 
الزمان وأنوي إصدار  انشغل فيه منذ أكرث من عقد من 
العربية  اللغتني  إىل  الجًقا  سيرتجم  كتاب  يف  خالصته 

والفارسية لتعميم الفائدة.

تبسيط الفلسفة

إشكالية الذاكرة 
والزمن والخيال

الزمن ماهية ال تدرك وغير قابلة 
الدراك العقل كموضوع قائم بذاته

إن ربط الذاكرة بالخيال والنفس 
ال يغير من حقيقة كون مرجعية 

العقل تحدد كل شيء

متتلك  أنها  أفرتاضنا  حال  الحيوان يف  ذاكرة  إّن  الزمن.  يف 
االستذكار الشياء من املايض فهي ال تعي تحقيب الزمان 
أي  االنسان كامض وحارض ومستقبل.  االريض كام يدركه 
نظامي  تسلسيل  كتحقيب  الزمن  تعي  ال  الحيوان  ذاكرة 
كام يعيه االنسان ويتكّيف مبوجبه. ذاكرة الحيوان تجد يف 
الحارض الذي تعيشه وال تدركه عادة من السلوك املعتاد 
الذي ال يحتاج معه ذاكرة. والحيوان مثال يشعر بتبدالت 
املناخ والبيئة من حوله لكنه يجهل أسباب هذه التغريات 

املناخية وملاذا تحدث؟
حني يطرح ارسطو يف كتابه “االنطباعات” فكرة “أننا حني 
يدرك  ال  الزمان  أن  غري  الزمن.  ندرك  فأننا  الحركة  ندرك 
كمختلف عن الحركة, اال اذا حددناه. أي أذا أستطعنا متييز 
حركتني االوىل كسابقة والثانية كالحقة, ويف هذه النقطة 

يتقاطع تحليل الزمان عن تحليل الذاكرة”. 

داللة الحركة
ارسطو  تعبري  العبارة  من  الظاهر  الصحيح  الصائب  من 
قوله “حني ندرك الحركة ندرك الزمن” لكن التباس العبارة 
ادراكنا  يعني  وال  الحركة  بداللة  الزمن  ندرك  اننا  يكمن 
الزمن مجردا عن حركة اليشء املتحرك داخله. مبعنى أن 
ادركنا الزمان مجازيا مجردا يف ادراكنا حركة جسم داخله، 
أننا نقيس مقدار الحركة ملعرفة زمن حركة تلك االجسام 
الزمان  الجسم.  حركة  بداللة  الزمان  حركة  مقدار  وليس 
املاقبل  ادراك  لنا  ليس  ثابتة  تجريدية  وصفات  ماهية 
كلحظة تسبق املابعد بغري داللة حركة يشء. عبارة ارسطو 
التي مررنا بها يف منتهى الدقة والصواب قوله )الزمان ال 
يدرك كمختلف عن الحركة( مبعنى ال ادراك لزمن من دون 
ارتباطه بداللة حركة جسم او يشء فيه. وادراك الزمان ال 

يدرك باختالفه عن الحركة ايضا. 
من  متعذرا  يكون  فيه  اللحظة  قياسنا  يف  حتى  الزمان 
ميتافيزيقي  كزمان مطلق  االجسام  تعالقة مع حركة  غري 
ندركه وحده. نفسه كوجود  ادراكه مجردا ميّثل  ال ميكننا 
الفيزيايئ  املستحيل  تحقيق  ـ  وصول  نحاول  وعندما 
لحظة  عن  املاقبل  زمانية  تحديد  ارسطو  رغبة  حسب  ـ 
دخلنا  نكون  ما  عن حركة جسم  مجردتني  املابعد  زمانية 
تعبري  حسب  الذاكرة  تحليل  عن  الزمان  تحليل  تقاطع 

ارسطو, والسبب واضح ملاذا؟ 
أواًل. ال ميكن تحديد لحظتني زمانيتني مجردتني عن حركة 
كينونته  يف  ال  موضوعيا  يدرك  ال  الزمان  يالزمهام.  جسم 
املطلقة الكلية وال يف أفرتاضنا الخاطيء أننا نستطيع تجزئة 
وتقسيم الزمان اىل لحظات أو غري لحظات من غري داللة 
اللحظة هي مقدار  يداخله زمانيا. من حيث  حركة يشء 
ميكننا  زمانيا  تجريدا  اللحظة  وليست  يشء  لحركة  زمني 
ألنه  العقل  يدركه  ال  تجريد  الزمان  بزمن.  وادراكه  حّده 
هو  وال  كوجود  له  العقل  ادراك  وأبتداع  صنع  من  ليس 
معطى انطولوجي متعالق وجودا بالطبيعة يدرك منفصال 
االدراكية  التجريدات  جميع  بخالف  موجوداتها.  بغري 
ألنه  ويعيها  يدركها  وهو  العقل  يصدرها  التي  االخرى 
تجريدا  أصبحت  كونها  زمانيا  ندركها  التي  وهي  صانعها 

عقليا.
تحليل  عن  الذاكرة  تحليل  أختالف  بصحة  نقر  وعندما 
)املاقبل  الزمانيتني  اللحظتني  بتحديد  املرشوطة  الزمان 
قبل  أوضحناه  كام  تحققهام  املحال  من  اللذين  واملابعد( 

قليل، نجد حقيقة الذاكرة هي أستذكار تصوري تجريدي 
بالذاكرة  محفوظة  املايض  يف  وقعت  وحوادث  لوقائع 
بتأثري  الناقص  االستذكاري  اسرتجاعها  الذاكرة  تستطيع 

عامل النسيان. 
عقل  أدراك  أمكانية  عن  متاما  يختلف  التجريد  وهذا 
لجسم،  يحتويها  التي  الحركة  عن  مجردا  للزمان  االنسان 
يف معرفته لحظتي املاقبل واملابعد. االنسان ليس مبقدوره 
الزمان  داخله.  االجسام  حركة  عن  مجردا  الزمان  ادراك 

محال أدراكه تجريدا مفهوما أو موجودا لوحده فيزيائيا.

النفس والذاكرة
بالنفس  والخيال  الذاكرة  لربط  فلسفية  محاولة  جرت 
تعبريات  ذلك  تال  املعنى،  بهذا  افالطون  مقولة  تاكيد  يف 
مونييه  قول  مثل  بالزمن  الذاكرة  تعالق  حول  فلسفية 
“كل  سوراجي  وقول  الزمن”  فكرة  تصاحبها  ذكرى  “كل 
ذكرى تتضمن الزمان” وقول منسوب الرسطو “أن نكون 
وجودنا  ويف  ذاتنا  يف  الزمان  يقيسنا  أن  يعني  الزمان  يف 
وبالنسبة للحركة، فاننا واقع كوننا يف الزمان يعنى واقع أن 

نقاس يف وجودنا، عندها نقول هذا هو الزمان”.
حقيقة  من  يغري  ال  والنفس  بالخيال  الذاكرة  ربط  إن 
كون مرجعية العقل تحدد كل يشء بالنسبة لهم ثالثتهم 

كتعبريات صادرة عن العقل. 
للتعبري  تابعا  الخيال  باملايض ال يجعل من  الذاكرة  وربط 
عن املايض، فزمان الذاكرة هو غري زمان الخيال واملخيلة، 
كام أن الذاكرة ليست مصدر توليد املخّيلة، إمنا استذكار 
زمانية  وقائع  عن  تعبريها  يف  تجريدية  ألفكار  صوري 
املايض. وربط الذاكرة بالخيال قضية جدالية غري محسومة 
قبله  ومن  ريكور  بول  مثل  النفصالهام  داعيا  مؤيد  بني 
الفالسفة  من  العديد  مثل  لربطهام  داع  وبني  برجسون، 
االخر.فعندما  عن  ضمني  تعبري  أحدهام  يف  يرون  الذين 
مالزمة  نقصد  اننا  الدارج  فاملفهوم  ذاكرة  مفردة  نلفظ 

الخيال لها.
أن نكون يف الزمان ال يكفي التسليم أننا أصبحنا يقيسنا 
الزمان يف ذاتنا ويف وجودنا حسب ارسطو، هذا االفرتاض 
نستطيع  ال  ببساطة،  الننا  تصادقه  برهانية  أدلة  يحتاج 
غري  ثالث  طرف  بداللة  وذواتنا  لوجودنا  الزمن  ادراك 
لنا،  الزمان  أحتواء  يف  وجودنا  ويراقب  يحكم  موجود 
ثالث  متحرك وطرف  بوجود جسم  الحركة  يقيس  الزمان 
غري الزمان وحركة الجسم به يقيس مقدار الزمن بالحركة 

وليس مقدار الزمان فينا الذي ال ندركه؟ 
أننا  ارسطو  مع  نردد  الفلسفية  الناحية  من  جدا  صحيح 
نقع يف قياس الزمن لنا، لكن االهم من ذلك هذا االفرتاض 
الواجب هنا يك  املفروض  ماذا وداللة من؟  بداللة  ندركه 
ثالث ال هو  لنا ولذواتنا وجود طرف  الزمن  قياس  ندرك 
الطرف  حضور  الزمن.  يتلبسنا  الذي  نحن  هو  وال  الزمن 
كوجود  لنا  الزمن  قياس  ليؤكد  تحققه  محال  الثالث 
يحتوينا  الذي  الزمان  داخل  أجسامنا  تسبح  انطولوجي 

ويدركنا وال ندركه.

بول ريكوار                           هرني بريجسون

تأمالت أدبية في الحرب العراقية اإليرانية

كتابات »الّدفاع المقّدس« اإليرانية ورواية الدولة الشوفينية
هيذر هيوز

ترجمة سارة محمدي

كانت الحرب العراقية اإليرانية نزاًعا وحشيًّا طويل األمد استمر من العام 1980 إىل 1988 وكان 
لهذا الرصاع الذي دمر كال البلدين، حضور كبري يف مجموعة واسعة من النتاجات الثقافية واألدبية 
أثناء الحرب وبعدها، وصل بعضها إىل جمهور القّراء يف العامل، وكان أّول اطالع يل بهذا الخصوص 
عن طريق سلسلة الروايات املصورة الشعبية “برسيبوليس” للكاتبة والّرسامة اإليرانية مرجانة 

سرتايب، عىل الرغم من أنه مل يكن لدي سياق كبري لألحداث يف ذلك الوقت.



والفيلسوف  األمرييك  األديب  الناقد  اشتهر  لقد 
جيمسون   فردريك  املاركيس  السيايس  واملنظر 
بتحليالته لالتجاهات الثقافية املعارصة، السّيام 
والرأساملية،  الحداثة  بعد  ملا  املؤثر  تحليله 
الحالية،  الحداثة  بعد  ما  لحالة  خاص  وبشكل 
التاريخي  وضعنا  بشدة  جيمسون  ينتقد  إذ 
إىل  بائسة  صورة  يرسم  إنّه  الواقع،  يف  الحايل. 
وجه  عىل  يربطها،  التي  تلك  للحارض،  ما  حد 
الخصوص، بفقدان ارتباطنا بالتاريخ. “ما تبقى 
دامئًا.  يكرر جيمسون  بالحارض”  افتتان  لنا هو 
املايض  الحداثة”  بعد  “ما  مصطلح  حول  فقد 
املفرغة  األساليب  من  سلسلة  إىل  التاريخي 
التي ميكن تحويلها إىل سلع واستهالكها لرتسيخ 
أشكال  الرأساميل عىل جميع  التفكري  “انتصار” 

الفكر األخرى.

إستهالك التسليع
يقارن جيمسون هذا الوضع )ما بعد الحدايث( 
أن  بعد  تجاوزه،  تم  الذي  الحدايث  الوضع  مع 
فقد الشعور بأي متييز بني الواقع والثقافة. ويف 
الوقت الذي كانت فيه الحداثة حًدا أدىن ومياًل 
إىل نقد السلعة والجهود املبذولة لجعلها تتجاوز 
استهالك  هي  الحداثة”  بعد  “ما  فإن  نفسها، 
الحياة،  مجاالت  جميع  عىل  املطلق  التسليع 
“املنطق  عىل  الحداثة  بعد  ما  العتامد  نتيجة 
ماركس:  )انظر  املتأخرة”.  للرأساملية  الثقايف 

الوحدات، وجيمسون: الرأساملية املتأخرة(.
بناًء عىل هذه القاعدة االقتصادية للتفكري يف ما 
عدد  تحديد  الحداثة، يرشع جيمسون يف  بعد 
من األعراض التي يربطها بحالة ما بعد الحداثة 

من أهمها:
إضعاف التاريخية. إذ يرى جيمسون أن “الصمم 
والذي  عرصنا،  أعراض  أحد  هو  التاريخي” 
يتضمن “سلسلة من املحاوالت اليائسة إليجاد 
األشكال  ترفض  بطريقة  ولكن  العرص،  معنى 
والواقع  التاريخ  )الرسد،  للفهم  التقليدية 

بعد  ملا  بالنسبة  األيديولوجيا(.  تحجبه  الذي 
الحداثيني، ال يوجد يشء خارج األيديولوجيا أو 
النص؛ يف الواقع، تشكك نظرية ما بعد الحداثة 
ويرى  الثقافة؛  خارج  “بالحقيقة”  ادعاء  أي  يف 
أحد  ذاته  حد  يف  الوضع  هذا  أن  جيمسون 
ليست  الحداثة”  بعد  “ما  العرص، كون  أعراض 
جديد  اجتامعي  لنظام  الثقافية  املهيمنة  هي 
للرأساملية  آخر  نظامي  لتعديل  مصاحًبا  متاًما. 
نفسها. ويدعو بدالً من ذلك، إىل عودة التاريخ 
الجديدة  األشكال  ويف  الجمهور  مع  عالقتنا  يف 
لزمانيتنا الخاّصة، ألن خسارتنا للتاريخ تشبه إىل 

حد كبري الـ “الفصام الجامعي”.

سلوفان القوطيني
“العالية”  الثقافة  بني  التمييز  تفصيل 
فإن  جيمسون،  تعبري  حسب  و”الضحلة”. 
األشكال املختلفة ملا بعد الحداثة، كانت مفتونة 
املسلسالت  من  املتدهور  املشهد  بهذا  متاًما 
التلفزيونية وثقافة ريدرز دايجست واإلعالنات 
الدرجة  من  هوليوود  وأفالم  واملوتيالت  
القوطيني  بسلوفان  جميعها  املغلفة  الثانية 
واأللغاز  الشعبية  الذاتية  السري  والرومانسية 

البوليسية والخيال العلمي.
“النظرية”  يف  امتدادها  تجد  جديدة  ضحالة 
أو  للصورة  متاًما  جديدة  ثقافة  ويف  املعارصة 
املحاكاة ، إذ يتجىل انعدام العمق يف التسطيح 
األبعاد  ثنائية  )شاشات  الحريف  “النوعي” 
بالنوافذ  مليئة  مسطحة  سحاب  وناطحات 
العاكسة(. من الناحية النظرية، يتجىل ذلك يف 
رفض ما بعد الحداثة لالعتقاد بأنه ميكن للمرء 
املظاهر  وراء  ما  إىل  كامل  بشكل  ينتقل  أن 
السطحية لأليديولوجية أو “الوعي الزائف” إىل 

حقيقة أعمق. 
التكنولوجي،  التقدم  اليوم يف عرص  العيش  إن 
والرأساملية  الجديدة  باملاركسية  املمزوج 
املتقدمة،  تحتم عىل االقتصادي الجيد الخوض 

الحايل  النظام  يتميز  إذ  البيئة،  علم  يف  املعريف 
الجديدة  التشغيل  ومناذج  املجزأة  بالعوملة 
للعالقات  الكالسيكية  األمناط  عن  تبتعد  التي 
كان  لقد  واالستهالك(.  )اإلنتاج  االقتصادية 
عىل  يعتمد  املفتوح  التقليدي  االقتصاد 
التقليدية  الطاقة  وعىل  املتزايد،  االستهالك 
الرقمي،  التحول  أصبح  لقد  والغاز(.  )النفط 
الخمسني  مدار  عىل  بنشاط  تطويره  تم  الذي 
عاًما املاضية، جزًءا ال يتجزأ من تحسني األنظمة 
والعمليات، وتعمل التقنيات الناشئة الجديدة، 
البيانات،  كاإلنرتنت والذكاء االصطناعي وعلوم 

عىل استبدال األنظمة القدمية وترسيع التقدم.
الجغرافية املاركسية

الجغرافيا  بأن  جيمسون  فردريك  يعتقد 
املاركسية هي منظور ضمن “املادية التاريخية” 
اجتامعية”  “تشكيالت  بإنتاج  تهتم  التي 
فتستند  الرأساملية،  لتطور  نتيجة  محددة، 
والفقر،  )الغنى  مثل  جديدة  مهمة  عنارص  إىل 
ينتج  إذ  والندرة(،  الوفرة  والتخلف،  التطور 
الخاص.  تناقضه  العنارص  هذه  من  عنرص  كل 
عىل  الرأساملية  فيه  تعمل  الذي  الوقت  ويف 
االجتامعية  والعدالة  املتكافئة  غري  التنمية 

تقسيم  نتيجة  اإلقليمية  والتفاوتات  املختلة 
واستغالل موارد العمل والبيئة من خالل فائض 
البحث  عىل  املاركسية  الجغرافيا  ترص  القيمة، 
أن  أساس  عىل  االجتامعية  القيم  مجموعة  يف 

املجتمع واالقتصاد يتفاعالن طرديًا.

االختزال الطبقي
ويف معرض رّده عىل مجموعة املنتقدين، يؤكد 
جيمسون عىل أن املاركسية الجديدة هي شكل 
من أشكال الواقعية، التي تسعى إىل ربط عامل 
املظاهر التجريبي مبجموعة من محددات البنية 
حاولت  لقد  االقتصادية.  العمليات   - التحتية 
توفري  املاركسية  والجغرافيا  الجديدة  املاركسية 
هيمنة  ملقاومة  قوية  وسياسية  نظرية  قاعدة 
الرضورات الرأساملية عىل الفعل الفردي. وكان 
منطلقها دامئًا يستند إىل النزعة اإلنسانية. لقد 
جادل ماركس نفسه بأن النظام الرأساميل ينفر 
الناس؛ وعىل وجه الخصوص، تُستغل الربوليتاريا 
عملها،  بيع  بواسطة  اإلنسانية  كرامتها  وتنتزع 
والستعادة هذه الكرامة ومنح األفراد السيطرة 
منط  تغيري  يجب  واملصري،  الذات  عىل  الكاملة 
العالقات االجتامعية واالقتصادية وإعادة النظر 
النظريات  إليه  توصلت  ما  إىل  واستناًدا  فيها. 
أن  أحد  يستطيع  فهل  الجديدة،  االقتصادية 
يجادل بأن مثل هذه الرؤي، التي ُوضعت قبل 
قرنني من الزمان، غري صالحة ألزماتنا املعارصة؟ 
إن الحجة هي أن العالقات اإلنسانية الحقيقية 
ال ميكن أن تتحقق إال عندما يستطيع الجميع 
الخاصة  حياتهم  ظروف  عن  املسؤولية  تحمل 
أيديولوجيات  من  تحرر  هناك  يكون  وعندما 

وأفعال الطبقة املهنية الربجوازية.
أسامه  مام  انطالًقا  جيمسون،  يقرتح  لذلك 
املاركسية الواقعية الجديدة، الرتكيز عىل النقاط 

املهمة التالية:
رشح وتفسري أمناط التنظيم املكاين والعالقة بني 
املجتمع والبيئة. إذ ال ميكن فهم هذه األمناط 

إال بواسطة فحص العمليات االقتصادية.
باستمرار،  تتغري  االقتصادية  العمليات  أن 
وبالتايل ال ميكن اشتقاق القوانني العاملية للبنية 
ضد  )الربجوازية  الطبقي  الرصاع  أن  الفوقية؛ 

الربوليتاريا( هو محور العمليات االقتصادية.
أن أي محاولة لالحتفاظ بالبنية الفوقية الحالية 
الحايل  املختل  النظام  تساعد  أن  إال  ميكن  ال 

)الرأساملية( عىل البقاء
إحداث  البرشية  الجغرافيا  هدف  يكون  أن 
مشاكل  عىل  والتغلب  االجتامعي  التغيري 
بطريقة  )املوارد(  والبيئة  اإلنسان  استغالل 
واملعايري  والالإنسانية  املغاالة  يف  موغلة 

األخالقية.

الفصل الحرضي
الجغرافية  ظهرت  األسباب،  هذه  ولجميع 
املاركسية كنقد للثورة الكمية التي جعلت من 

الجغرافيا علاًم إقليمًيا يروج للرأساملية.
املكاين  التحليل  بأن  املاركسيون  جادل  لقد 

الوضعي كان معيًبا بثالث طرق أساسية: 
الجغرافية  الحقائق  مع  التعامل  تم  ما  بقدر 
أمناط  كونها  من  أكرث  مكانية  أنها  عىل  القامئة 
اجتامعية، )قد يقوم الجغرافيون برسم خريطة 
لكنهم  والعرق،  للطبقة  وفًقا  الحرضي  الفصل 
أدت  التي  االقتصادية  السياسات  يحاكمون  ال 
إىل مثل هذه املناطق الجغرافية غري املتكافئة، 
تحديد  إىل  السياسات  هذه  سعي  طريق  عن 
أكرث املواقع »كفاءة« للمصانع ومحالت السوبر 

ماركت والخدمات االجتامعية. 
األساس  بالدرجة  الجديدة  املاركسية  تستند 
الدولة،  أن  يف  ماركس  طوره  الذي  الفكر  إىل 

الجامهري  الستغالل  أداة  كانت  التاريخ،  عرب 
لصالح الطبقات الحاكمة واملهيمنة، وأن الرصاع 
الطبقي كان العامل الرئييس للتغيري التاريخي. 
بني  العالقة  يحددان  العاملني  إن هذين  الحظ 
جيمسون،  يقول  لهذا،  أيًضا،  والبيئة  اإلنسان 
الهياكل  أن  املاركسيون  الجغرافيون  يتصور 
الديالكتيك  أسايس  بشكل  تعكس  اإلقليمية 
الجغرافيا  تحلل  السائد.  املكاين  االجتامعي 
العمليات  بني  الديالكتيكية  العالقات  املاركسية 
االجتامعية والبيئة الطبيعية والعالقات املكانية.
الدليل  فأّن  دامئًا،  جيمسون  تنظريان  وحسب 
بات  وما  املاركيس،  الفكر  حيوية  عىل  الحّي 
أن  هو  الجديدة،  باملاركسية  اشتقاًقا  يعرف 
من  بدًءا  املعارصة،  الثقافية  النظريات  جميع 
وانتهاًء مبا  الوجوديني،  إىل  فرانكفورت،  مدرسة 
بعد البنيويني، مروًرا مبا بعد الحداثيني والعديد 
من النظريات األخرى، جميعها تستند بالدرجة 
األساس إىل تنظريات ماركس يف قوائم مراجعها.

بشكل  أمرييك  مصطلح  الثقافية  املاركسية  إن 
أسايس. ميكن أن يطلق عليه املاركسية الواقعية 
ويشري إىل اآلراء السياسية املاركسية املوضوعية 
)أي أنها تستند أساًسا إىل أفكار الطبقة والهوية 
وما  السلطة  وديناميكيات  والقمع  الجامعية 
يحمل  الذي  الشخص  كان  سواء  ذلك(  إىل 
ال.  أم  ماركيس  بأنه  بالفعل  يعرف  اآلراء  هذه 
إنه يشري إىل الطريقة التي أصبحت فيها بعض 
األفكار املاركسية جزًءا ال يتجزأ من أفكار اليسار 
أنهم  يدعون  الذين  الناس  بني  حتى  األورويب، 
من  العديد  آراء  تندرج  ماركسيني«.  »ليسوا 

السياسيني املعارصين ضمن هذه الفئة.

املاركسية الثقافية
وعىل سبيل املثال، مل يكن ميشيل فوكو ماركسيا. 
لكّنه باعرتافه، قرأ ماركس وتعرف إىل التحليالت 
الحتمي،  التاريخي  التغيري  ألمناط  املاركسية 
لقد  الحداثة.  بعد  مبا  الخاّصة  نظريته  فنشأت 
من  الحداثة  بعد  ما  نظرية  أتباع  أغلب  كان 
اليساريني، عىل الرغم من معارضتهم املاركسية 

)وغالًبا فكرة »االشرتاكية« نفسها(.
األملان  املثقفني  من  مجموعة  اشتقت  لقد 
امللهمني، من أمثال هوركهامير وأدورنو ولوكاس 
بـ  اليوم  يُعرف  بات  ما  مصطلح  وبنيامني، 
إليهم  يُشار  كان  ما  بعد  الثقافية«،  »املاركسية 
كمنظرين نقديني ضمن »مدرسة فرانكفورت« 
املناظرين  املعارصين  الغربيني  املاركسيني  أو 
بعد  وسارتر،  وبرغسون  وفيتجنشتاين  لهيدجر 
يف  السّيام  الفت،  أكادميي  باهتامم  حظوا  أن 
مهتمني  كانوا  ألنّهم  املتحدة.  والواليات  أوروبا 
الثقافة  كانت  كيف  فحص  يف  خاص  بشكل 
األثرياء  يظل  كيف  أي  أيديولوجية،  الشعبية 
غسل  بواسطة  النحو،  هذا  عىل  والرأسامليني 
أدمغة الجامهري عرب الراديو والتلفزيون وأفالم 

هوليوود وموسيقى البوب واإلعالنات.

وفيلسوف  أمرييك  أديب  ناقد  جيمسون  فريدريك 
ومنظر سيايس ماركيس. اشتهر بتحليله لالتجاهات 
الحداثة  بعد  ملا  تحليله  السّيام  املعارصة،  الثقافية 
بعد  “ما  جيمسون  كتب  أشهر  من  والرأساملية. 
املتأخرة”  للرأساملية  الثقايف  املنطق  أو  الحداثة 

1991 و“الالوعي السيايس” 1981.
أبريل   14 يف  أوهايو  ـ  كليفالند  يف  جيمسون  ولد 
العام 1954 من جامعة هارفرد  1934. وتخرج يف 
والدراسات  املقارن  لألدب  كأستاذ  حالًيا  ويعمل 
الرومانسية ومديًرا ملركز النظرية النقدية يف جامعة 

ديوك. 
اللغة  جمعية  جائزة  عىل   2012 العام  يف  حصل 

الحديثة العاملية لإلنجاز العلمي مدى الحياة.

ماراتن هيدجر

ميشيل فوكو
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دوغالس كيلرن
ترجمة: الطريق الثقايف

أنها االستقاللية، وتوفري ظروف  تُفهم عىل  التي  الحقيقية،  الحرية  ضمن فكرة 
السيطرة عىل حياة املرء، تعود املاركسية الجديدة إىل موقع الصدارة يف الرصاع 
القديم، حيث يتعني علينا أن نسأل عن أي نوع من التحكم يف األشياء الخارجية 
هذه  كانت  إذا  وفيام  استقالليته،  لضامن  الشخص  بها  يتمتع  أن  يجب  التي 
منظرو  يسعى  التصور،  انطالًقا من هذا  املساواة؟  فكرة  مع  متوافقة  السيطرة 
لرتجمة  جيبسون،  فردريك  األديب  النقد  أستاذ  بينهم  ومن  الجديدة،  املاركسية 
الحقيقي  العامل  عىل  للتطبيق  قابلة  مصطلحات  إىل  الحقيقية  الحريَّة  فكرة 
املعارص، وحيثام أمكن، قابلة للقياس الكمي، للوصول املتكافئ إىل امليزة، كجزء 

من برنامج بحث ثري متطور.

جاهات الثقافية المعاصرة وما بعد الحداثة 
ّ
 االت

 االفتتان بالحاضر وإهمال التاريخ
 جولة في عقل المفكر والفيلسوف 

 الماركسي المعاصر فردريك جيمسون..

حسب جيمسون، فأّن األشكال المختلفة لما بعد الحداثة، 
كانت مفتونة تماًما بهذا المشهد المتدهور من 

المسلسالت التلفزيونية وثقافة ريدرز دايجست

    لودفيج فيتجنشتاين

وتعد الرواية الجديدة الرابعة باللغة األملانية للكاتب الذي 
األوطان  من  الهروب  قضية  باشتغاله عىل  أملانيا  يف  ُعرف 
األصلية واللجوء والعيش يف املنايف وابتكار الحيوات البديلة.
الثامنينيات  وكان عباس خرض قد هرب من العراق أوائل 
بسبب  املوت  خطر  وواجع  صعبة  اوضاعاً  عاش  أن  بعد 
تحويل  يف  األدبية  تجربته  عىل  انعكس  ما  وهو  الحرب، 
وقائع السرية الذاتية والسياسية إىل أدب، مبا يف ذلك روايته 
الجديدة، التي يتعمد فيها خلق نوع من االلتباس بني ما 
هو واقع وما هو خيال، حيث ينتقل الواقع إىل مستويات 
الحقيقية  الذاكرة  ماهية  عن  البحث  صعيد  عىل  جديد 
وماذا ميكن أن تخرتعه للنجاة بصاحبها من املوت املحتم، 
األلغام،  حقول  تشبه  الذاكرة  تلك  يف  أماكن  مثة  حيث 

معرضة لالنفجار يف أيّة لحظة.
األمر عىل هذا  “نعم  الصعيد:  هذا  عباس خرض يف  يقول 

مصاب  وبعضهم  ذكريات،  لديهم  الناس  معظم  النحو. 
بجروح عميقة يف الذاكرة ويعاين من مشاكل نفسية عميقة. 
يف بعض األحيان قد ينفجر لغم يف الذاكرة وميزقك إربا إربا. 
لهذا، من وجهة نظري، قد تصبح الحياة محتملة إذا تجنبت 

مثل هذه األماكن. ألنك خائف من الذكريات”.

آلية الحامية من الرعب 
“سعيد الوحيد” بطل خرض يف روايته “مزور الذكريات”، 
لديه  لكن  أملانيا،  يف  كاتًبا  يصبح  أن  يحاول  عراقي  شاب 
مشكلة مستعصية، هي عندما يتذكر تصاب لغته بالعطب 

ومل يعد قادًرا عىل التعبري عن محنته.
بأنّه “شخص  الوحيد:  يصف عباس خرض شخصيته سعيد 
نّساء، ال يحب أن يتذكر، ويعتقد أنه يعاين من اضطراب 
يف الذاكرة أو ما يسمى فساد الذاكرة، مام يعني أنه يتذكر 

أجزاء معينة فقط ولكن ليس كل يشء.”
ومع ذلك، فإن هذا يضعه يف مأزق بسبب تطلعاته املهنية. 
ألنه يريد أن يكون كاتًبا، وعليه أن يتذكر عندما يكتب عن 

املايض، لكنه خائف من حقول األلغام تلك.

أسئلة غريبة عن السرية الذاتية
بعد كل يشء، فإن بطل الرواية، الكاتب الساعي للنجاح، 
بديلة،  ذكريات  بتكوين  يبدأ  عاًما،  العمر 48  والبالغ من 
“الذاكرة  أو  البديلة”  “الذكريات  أسم  عليها  يطلق 
إىل  العودة  عليه  كان  املراحل،  من  مرحلة  ويف  الوهمية”. 
الخوف،  يف  بذاكرته  ارتبط  والذي  منه  فر  الذي  العراق 
وهو يف طريقه إىل بغداد عرب باريس، تداهمه املزيد من 
الذكريات، ويف الوقت نفسه، حالة من عدم اليقني، فيام إذا 

كانت ذكريات حقيقية أم وهمية.
يسخر عباس خرض من النقد األديب، ألن الناس يستمرون 
يف التساؤل عن مدى اقرتابه أو ابتعاده من سريته الذاتية 
يف أعامله. يقول: “لست متحفظًا أو يف قصة حيايت الذاتية 
وسرييت، وإذا كان مثة يشء يف حيايت يتناسب مع الرواية، 
تبقى  األحوال  جميع  يف  لكن  تردد،  دون  من  سأستخدمه 

عباس  يشغل  الذي  السؤال  محض”.  أديب  كعمل  الرواية 
دامئًا هو: “ماذا يعني التذكر، وماذا يعني التخّيل، وكيف 
يتعامل املؤلفون معه، وكيف يتعامل معه األشخاص الذين 

مروا بوقائع صعبة صعبه يف حياتهم؟

أصالة القصة
من  أكرث  منذ  أملانيا  يف  يعيش  الذي  خرض  عباس  يحاول 
أن  طويلة،  فرتة  منذ  األملانية  الجنسية  ويحمل  عاًما   20
بشأن  يطرحها  التي  األسئلة  فكرية يف ضوء  تجربة  يجري 
السرية الذاتية مقابل الشخصيات األدبية، ويبدو أنّه يبيل 
الحكايات  بواسطة  األقل  عىل  املجال،  هذا  يف  حسناً  بالًء 
ولطيًفا  محبوبًا  خطابًا  يقدم  وهو  يرويها،  التي  العميقة 

للغاية للقارئ األملاين.

عباس خرض: “مزور الذاكرة”
هانرس ، ميونيخ 2022 

128  صفحة ، 19.60 يورو
Abbas Khider: Der Erinnerungsfäls-

cher
 Hanser, München 2022

Pagina 128
Euro 19,60

عباس خضر عن روايته الجديدة “مزور الذكريات”

حقول األلغام المميتة الكامنة في الذاكرة
“مزور  الجديدة  عباس خرض  األملاين  العراقي  الكاتب  رواية  أملانيا  يف  األدبية  األوساط  استقبلت 
املؤملة  الذكريات  عىل  األساس  بالدرجة  مبنية  كونها  حذر.  نقدي  وترحيب  باهتامم  الذكريات” 

وقصص املايض والتعامل معها نفسًيا يف الحارض.
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مرتبطة بالمعلومات المضللة 
االتجاهات العالمية في العنف 
عبر اإلنترنت ضد الصحفيات

تيارات ما بعد الحداثة في الرواية

الخطاب النقدي واالشتغاالت اإلبداعية

كام  اإلبداعية  االشتغاالت  مع  النقدي  الخطاب  يتداخُل 
املالح”  إدمور عمران  املنحى يف رواية “أحجية  تجُد هذا 
صاحب  يفرُد  إذ  أحجيوج  سعيد  محمد  املغريب  للكاتب 
النقدي بشأن آليات  الطنجة” مساحة للصوت  “كافكا يف 
الرتويج.  ضف إىل ماسبق فإنَّ التعبري عن التوتر املصاحب 
الروايئ،  املنجز  من  مختلف  لشكل  يؤثُث  الكتابة  ملهنة 
الطبخة  مكونات  مع  املتلقي  تواصل  عىل  الرهاُن  ويكوُن 
عليها  تنهُض  التي  والخيالية  اللغوية  والطاقات  اإلبداعية 
مغامرته.  تفاصيل  عن  املبدُع  ومايكشفُه  العمل  هويُة 
باريكو”  “ألساندرو  اإليطايل  الكاتب  عن  املعروف  ومن 
هو متكنه يف سبك نصوصه الروائية بنفس غرائبي مسكون 
بجرعة عالية من املُفاجأة كام أنَّ البساطة يف التناول هو 
تكتيس  فبذلك  اإلبداعي  عامله  خصوصية  من  آخر  ملمُح 
املرونة  عن  عدا  هذا  مميزة  مواصفات  نصوصه  تركيبة 
التقنيات  وتوظيف  املرسحية  الكتابة  أدوات  تطويع  يف 
دماء”  “بال  املعنون  عمله  يف  ذلك  ترى  كام  السينامئية 
وما أنجزه يف نصه الغنايئ “1900” غري أنَّ مايهمُه أكرث يف 
التواري خلف  لعبة  عن  اإلبانة  غوين” هو  “مسرت  رواية 
األسامء املستعارة واختبار نوع جديد من اإلبداع يتطلُب 
عىل  الباب  وفتح  والبرصية  السمعية  األحاسيس  استنفار 
النص  باريكو يف هذا  عليه  يشتغُل  ما  الذهنية.   املناورة 
ميض  مع  لكن  األوىل  للوهلة  بسيطاً   موضوعاً  يبدو  قد 
قامئاً  السؤاُل  يكون  جديدة  لشخصيات  وتضايفه  الرسد 
بشأِن قرار غوين باالبتعاد عن الكتابة ومايستتبُع ذلك من 
الشعور بالخواء وصدمة مدير أعامله توم مبا أعلنُه صاحب 
الذائعة الصيت عىل املستوى الجامهريي. طبعاً  الروايات 

يضمُر هذه األسئلة املثرية للنقاش أبعاداً وجودية. 

خارج اإلطار
يف  متغلغلًة  أصبحت  الكتابة  أنَّ  املبدعني  من  كثري  اكد 
أو  املوت  يوازي  رمبا  عنها  االنقطاع  أنَّ  لدرجة  حياتهم 
االنسحاب الفعيل من العامل لذلك يجربون أمناطاً مختلفة 
يدرُك  عندما  ملحاً  يكون  الذي  االمر  إبداعية  أشكال  من 
الزمن يف تحديد  تجاهل عامل  يعْد ممكناً  بأنَّه مل  املبدُع 
باللغة  درايته  من  مستفيداً  فيها  يتحرُك  التي  املساحات 
من  بدالً  ونصوص جزلة  مكثفة  عبارات  لصياغة  وبصريته 
إال  الكتابة  عن  التوقف  اليكون  إذَن  والتفصيل  اإلطناب 
بغيضاً ومايثريُ استغراب يف شخصية “مسرت غوين”  خياراً 
خارج  والقفز  الكتابة  عامل  من  باالنسحاب  مغامرته  هو 
الجامهريية وشهرته يف  الرغم من حظوته  محدداتها عىل 
التي لن  انكلرتا لكن ذلك المينعُه من نرش قامئة باألشياء 
االنتباه  يلفت  ما  أكرث  الغارديان ولعلَّ  يفعلها يف صحيفة 
إىل  إضافة  الكتابة  عن  االمتناع  قرار  هو  اإلعالن  هذا  يف 
عدم التظاهر بالثقة وهو يقابل التالميذ وال يحاوُل التأدب 
الراوي  يف  الحقيقة اليسهُب  يحتقرونه. يف  قد  زمالء  مع 
الحديث عن كل مايرُد يف القامئة بقدر ما يهتُم باالستعداد 
الذهني لدي القاريء ملتابعة ما يكوُن محوراً للرواية وهو 
شكل حياة “مسرت غوين” بعد االنقطاع عن الكتابة. ويتُم 
عن  الكتاب  من  كثري  عودة  إىل  السياق  هذا  يف  التلميح 
ومايلبُث  اإلبداعية،  األعامل  نرش  عن  باالمتناع  قرارهم 
أن يقَض الفراغ مضجع جاسرب غوين إذ يتحرى عن بديل 
ربط  أو  ذهنه  يف  العبارات  برتتيب  يكوُن  وذلك  للكتابة 
تدخالت  رصد  املتابع  عىل  يصعُب  وال  ببطء.   الحذاء 
مع  غوين  املفصلة عىل رصاع  وتعليقاته  املبارشة  الكاتب 

الفراغ واستبطان هواجسه املؤرقة بشأن التناقضات القامئة 
البرش.  وهنا تقع عىل مايعربُ عن  التي يحبها  يف األشياء 
يجعلهم  الذي  الوحيد  اليشء  إن  الوجودي:  القلق  هذا 
يشعرون بالحياة هو نفسه املقدر أن يقيَض عليهم ببطء 
الجبال  الفنانني،  نجاح  للوالدين،  بالنسبة  األبناء  مثل 
بالنسبة  الكتب  تأليف  األلب،  ملتسلقي  االرتفاع  شاهقة 
الحياة  مبكر  تسميته  ميكُن  ما  غوين”وهذا  “جاسرب  إىل 
عنف  من  والعجَب  موجهاته.  ضمن  املبدُع  يتحرُك  الذي 
عندما  النفيس  املستوى  عىل  املعاكسة  الرغبة  ارتدادات 

يريد الكاتُب اختبار املدارك خارج ملعبه. 

 رهانات املراوغة
 تتيكُء لعبة الرسد عىل املراوغة واإللتفاف عىل املتواضع 
القاريء  توقع  أفق  مخالفة  من  املبدُع  متكَن  وكلام  عليه 
ينداح التشويق عىل مساحة النص ويكوُن الفضاُء معجوناً 
برهانات املُفاجأة، بالطبع فإنَّ باريكو يضمُر مفتتح رواياته 
مبا يثري األسئلة عن مصري غوين والدافع وراء رغبته الختفاء 
عن متابعيه وتجاهل العقود التي تصله لرتجمة أعامله أو 
ارتباطاته  فك  يريُد  فبالتايل  نصوص مرسحية  إىل  تحويلها 
بعامل الكتابة وينفصُل متاماً عن أجوائها. ومايتأسف عليه 
التواصل  الكتابة يعني غياب  أنَّ تخليه عن  جاسرب غوين 
وكان  حانة  يف  األخري  عىل  تعرف  حيُث  توم  وبني  بينه 
الحديُث يدور حول فرضية ما يضيفُه همنغواي إىل رصيده 
لو ما أقدم عىل االنتحار. اختلفت آراُء اإلثنني فيام رأى توم 
بأنَّ صاحب “الشيخ والبحر” ما كان يُنجز جديداً حتى لو 
قريحة همنغواي  بأنَّ  توقع جاسرب  فقد  الحياة  به  طالت 
استدعاء  من  الغرض  أن   املعلوم  ومن  باملزيد.  ستجود 
تأكيد ملفهوم مكر  أرنست همنغواي إىل حلبة الرسد هو 
لدى  بامللل  الشعور  يتضاعف  آنفاً.  إليه  املشار  الحياة 
تخيله  عن  أعامله  ملدير  يبلغه  ما  أن  علام  غوين  جاسري 
لحوار بني رجل وإمرأة عن بوح األول ألحالمه يستحسنه 
بأنَّ  يؤكُد  املؤلف  أنَّ  غري  له  عناوين  اختيار  ويريد  توم 
مارسده ليس إال مشاهد من كتب لن يكتبها قط. تتوايل 
وحدات الرواية متتابعًة واليكوُن يف بؤرة الحركة الرسدية 
الشتاء   ويثقل  بامللل   شعوره  يتضاعف  إذ  املؤلف  سوى 
بلياليه الطويلة من وطأة األرق. ويف هذا الوضع املختنق 
تذكر السيدة املسنة صاحبة الوشاح الواقي من املطر التي 
قد صادفها يف صالة االنتظار باحدى العيادات. قد ارتادها 
متوجساً من صحته بالطبع فإنَّ ذلك قد يكون من أعراض 
االمتناع عن الكتابة. ومن املهم اإلشارة إىل محتوى الحوار 
املتبادل بني املرأة وجاسربغوين  إذ ما يستغرُق األمُر كثرياً 
إعجابها  مبدية  الكاتب  هوية  عىل  العجوُز  تتعرُف  حتى 
بروايته “العاشقان” وتضيُف بأنها كانت مدرسًة ويستمُر 
بشأن  غوين  من  تسأُل  أْن  إىل  املفصل  هذا  يف  الحوار 
جديده وما هو بصدد انجازه؟ معقبة عىل صمت جاسرب 
أن  غوين  ينفي  وبدوره  األفكار؟  انتهت  آخر هل  بسؤال 
إىل  الفتا  األفكار  نضوب  هو  الكتابة  لعدم  السبب  يكون 

رغبته الختبار مهنة النسخ. ومايكيس أجواًء عجائيبة عىل 
الطبيب الحقاً  الكاتب ما أن يعوَد إىل  أن  الرواية  منحى 
من  يسمع  ثمَّ  ومن  املسنة  السيدة  غياب  يالحظ  حتى 
الكتابة  يتقاطُع شكل  االستقبال خرب موتها وهنا  موظفة 
مع مفهوم الرسد املستحيل.  ألنَّ التواصل يكوُن مستمراً 
يقيُم جاسرب االستوديو  أن  ما  املسنة.  املؤلف واملرأة  بني 
حتى تزوره صاحبة الوشاح املطري ولوال وجودها ملا بادَر 
جاسرب باالنكباب عىل انجاز بورتريهات. وما أضافه جاسري 
محاٍك  موسيقي  محتوى  هو  اإلستوديو  فضاء  إىل  غوين 
ألصوات الطبيعة بتنوعها، وبذلك ينجُح باريكو  يف تفعيل 
وكان  الرسدية.  تشكيلته  يف  والبرصي  السمعي  املستوى 
االنرصاف إىل فن البورتريه بفعل مصادفة غريبة إذ بحث 
غوين عن كافرتيا يف يوم مطري فإذا به يقف أمام معرض 
متشابهًة  له  بدت  نظره  عليها  يقُع  التي  واللوحات  فني 
من حيث الثيامت. وأراد متضية مزيد من الوقت بتصفح 
يف  ويحفُر  للفنان  الفوتوغرافية  الصور  متابعاً  الكتالوج 
شكل التواصل البرصي بني الرسام واملوديل هنا يتم شحن 
الرسد بالتعبري البرصي وتنم املعطيات برغبة عارمة إلنشاء 
تراسل بني الفنون  وهذا مايتحقُق يف ختام الرواية عندما 
تكتشُف ريبيكا بأنَّ جاسرب قد حول بورتريهاته املستلهمة 
من تأمل جسد األشخاص الذين حلوا ضيفا يف اإلستوديو 
اسرتاتيجية  باريكو  يتبُع  الروائية.  رسدياته  يف  مادة  إىل 
األخرية  املقاطع  بني طيات  املفاجأة  بعنارص  يدُس  اللعبة 
بل  إثارة  أكرثها  غوين  اختفاُء  يكوَن  ولن  الرواية  من 
ماتقرأه ريبيكا يف رواية أيقونتها يف الكتابة “كالريسا رود” 
جديد  من  اللعبة  أوراق  خلط  يعيُد  الذي  الالمتوقع  هو 
رود  رواية  ضمن  مايرُد  تطابق  من  ريبيكا  تستغرُب  إذ 
ريبيكا  تنضُم  التي دونها غوين. وبذلك  البورتريهات  مع 
غيابه  من  سنوات  أربع  بعد  املؤلف  عامل  إىل  أخرى  مرة 
مستعارة.  أسامء  وراء  املتسرت  غوين  عن  البحث  وتبدأُ 
عليه يرفُع الستاُر عن شخصية مالوري وهو قاريء محرتف 
الكتاب وفضح  توم ملعرفة هوية  النارش  به  يستشريُ  كان 
السطوات األدبية. ويدورها تلجأُ ريبيكا إىل مالوري لفك 
يف  رئيسة  ثيمة  الكتابة  لعبة  تصبُح  وبهذا  غوين  أحاجي 
الرواية  مرتجمة  أنَّ  بالذكر  جدير  “مدينة”  مؤلف  رواية 
استوحى  قد  املؤلف  أن  إىل  تشري  حبيش”  فوزي  “أماين 
الزوار  مشاهدا  املتاحف  زيارته ألحد  روايته خالل  فكرة 
واللوحات. تحيلك فكرة هذا العمل إىل الرغبة التي كانت 
تراود إيتالو كالفينو حيث ربط السعادة بوجوده يف بيئة 
تتيح له بأن يكون المرئياً ويفهُم من كل  ما سبق ذكره 
بأنَّ الالمريئ هو محرك نول الرسد ومن املعلوم أن الالمريئ 
الذي يتموضع يف الحكاية أكرث حيوية من مرئيات التنتظم 

يف تيار الرسد. 

كلما تمكَن المبدُع من مخالفة أفق 
توقع القاريء ينداح التشويق 

على مساحة النص ويكوُن الفضاُء 
 برهانات الُمفاجأة

ً
معجونا

تشري ورقة مناقشة رائدة لليونسكو إىل زيادة 
حاّدة يف العنف عىل اإلنرتنت ضد الصحفيات 
وتكشف كيف أن هذه الهجامت اآلن مرتبطة 
والتمييز  املضللة  باملعلومات  وثيًقا  ارتباطًا 

املتقاطع والسياسة الشعبوية.
لدراسة  ملخًصا  هنا  الثقايف”  “الطريق  يقدم 
اإلنرتنت  عىل  العنف  يف  العاملية  “االتجاهات 
ضد الصحفيات” وهي جزء من دراسة متعددة 
للصحفيني  الدويل  املركز  ينفذها  التخصصات 
نطاقها  لجهة  نوعها  من  األّوىل  وتعد   .ICFJ
استقصائية  دراسة  إىل  وتستند  ومنهجيتها، 
دولة؛   125 من  صحفًيا   901 شملت  عاملية 
وخبريا؛  صحفيا   173 مع  مطولة  ومقابالت 
الضخمة  البيانات  حالة  دراسة  إىل  يستند 
وسائل  عىل  منشور  مليون   2.5 من  ألكرث 
الصحفيني  إىل  موجهة  االجتامعي  التواصل 
عىل  الحائزة   - )الفلبني  ريسا  ماريا  البارزين 
الصحافة  لحرية  العاملية  كانو  غيريمو  جائزة 
)اململكة  كادواالدر  وكارول   )2021 لعام 
املتحدة(؛ باإلضافة إىل 15 دراسة حالة قطرية 
تغطي  التي  األدبيات  ومراجعة  مفصلة؛ 
واملدنية. العلمية  البحثية  املنشورات   مئات 
وتحليالً  ثابتة  حقائق  املناقشة  ورقة  تقدم 

مفصالً للنتائج الرئيسية التالية:
الهجامت عرب اإلنرتنت لها تأثريات واقعية. فهي 
واإلنتاجية،  العقلية  الصحة  عىل  فقط  تؤثر  ال 
ولكن الهجامت الجسدية واملضايقات القانونية 

يتم زرعها بشكل متزايد عىل اإلنرتنت.
التمييز  أشكال  مع  النساء  كراهية  تتقاطع 
أيًضا  للحرمان  الصحفيات  تتعرض  األخرى. 
بسبب العنرصية والكراهية والتعصب الديني 
وأشكال التمييز األخرى إىل مزيد من التعرض 

لهجامت عرب اإلنرتنت، مع تأثريات أسوأ.
مع  اإلنرتنت  عرب  الجنساين  العنف  يتقاطع 
حمالت  تعمل  بينام  املضللة.  املعلومات 
النساء  كراهية  تأجيج  عىل  املنظمة  التضليل 
اتخاذ  عىل  تجرؤ  من  أو  النشطات  ومالحقة 
موقف قانوين منهن، فإن اإلبالغ عن املعلومات 
 املضللة ميكن أن يكون حافزًا لهجامت متزايدة.
الصحفيات  ضد  اإلنرتنت  عىل  الهجامت 
الجهات  تحديد  يتم  سياسية.  دوافع  لها 
اإلعالم  املتطرفة ووسائل  والشبكات  السياسية 
ومضخامت  محرضات  أنها  عىل  الحزبية 
الصحفيات. ضد  اإلنرتنت  عىل   للعنف 
االجتامعي  التواصل  وسائل  منصات  تزال  ال 
أجل  من  تكافح  اإلخبارية  واملؤسسات 

االستجابة بفعالية. 
شديد  للمعلومات  إيكولوجي  نظام  سياق  يف 
عوامل  أنها  عىل  املنصات  إىل  يُنظر  السمية، 
متكني رئيسية للعنف عرب اإلنرتنت. عندما تلجأ 
الصحفيات إليها أو إىل أرباب عملهن يف خضم 
عاصفة عنف عرب اإلنرتنت، فغالًبا ما يفشلن يف 

تلقي ردود فعل عملية ويواجهن اللوم.
ساهم يف الدراسة فريق من 23 باحًثا دولًيا من 
شبري  ونبيلة  بوسيتي  جويل  بقيادة  دولة،   16

وديانا ماينارد وكالينا بونتشيفا ونريمني أبوالز.
ومن التعليقات البغيضة عىل املواقع اإلخبارية 

التواصل  وسائل  عىل  بالقتل  التهديدات  إىل 
مستوى  عىل  الصحفيات  تتعرض  االجتامعي: 
العامل ملجموعة من أعامل العنف عرب اإلنرتنت. 
االتحاد  أجراه  الذي  االستطالع  لنتائج  وفًقا 
الدويل للصحفيني )IFJ( ، فإن ثلثي الصحفيات 
يتعرضن للعنف القائم عىل النوع االجتامعي 
يؤثر  والتحرش  املعاملة  سوء  اإلنرتنت.  عرب 
هذه  عواقب  هي  ما  ومهنيا.  نفسيا  عليهم 
هذا  عىل  للقضاء  املطلوب  وما  الهجامت 
 االتجاه املتمثل يف زيادة العنف عىل اإلنرتنت؟
منزل به نظام إنذار ال يعمل، وكل الغرباء فجأة 
توضح  الشخصية:  مساحتك  عىل  يتطفلون 
هذه االستعارة الشعور بالعنف عىل اإلنرتنت، 
جيبوالييفا،  أرزو  األذربيجانية  للصحفية  وفًقا 
اإلنسان  حقوق  عىل  خاص  بشكل  تركز  التي 
بدأت  فقد  أذربيجان.  يف  الصحافة  وحرية 
املضايقات عرب اإلنرتنت يف العام 2014 عندما 
األرمنية،  الرتكية  أجوس  صحيفة  يف  عملت 
بلدها  من  التهديدات  من  العديد  أثار  مام 
األصيل. “شخص ما رسم يل رسام كاريكاتوريا 
مع  السابق،  األرمني  الرئيس  أحضان  بني 
مخيبة  ونظرة  الخلفية  يف  والدي  قرب  شاهد 
تهديدات  تلقيها  وبعد  وجهه.”  عىل  لآلمال 
بالقتل عرب اإلنرتنت، قررت أن الوضع مل يعد 
اسطنبول  إىل  فانتقلت  األم  بلدها  يف  آمًنا 
أذربيجان. أخبار  تغطية  واصلت   حيث 
تقول بهذا الشأن “أنّنا نعيش يف وقت يتم فيه 

تطبيع الكراهية عرب اإلنرتنت”.
اعتمد األمني العام لألمم املتحدة وهيئة األمم 
اإلنرتنت  عرب  العنف  مصطلح  للمرأة  املتحدة 
املرأة  ضد  بالعنف  املعني  الخاص  املقرر  مع 
لوصف التهديدات يف البيئات عىل اإلنرتنت ضد 
الصحفيات. تتكون ظاهرة العنف عرب اإلنرتنت 
من مجموعة واسعة من املضايقات، مبا يف ذلك 
الجسدي  بالعنف  والتهديدات  املسيئة،  اللغة 
أو الجنيس، ونرش املعلومات الخاطئة والصور 
 التي تم التالعب بها، وهجامت األمن الرقمي.
الدويل  االتحاد  استطالع  لنتائج  ووفًقا 
للصحفيني  منظمة  أكرب  يعد  الذي  للصحفيني، 
الصحفيات  من   ٪  64 تعرضت  العامل،  يف 
العنف  الهدف من  إن  اإلنرتنت.  للتحرش عرب 
يهدف إلسكات  االجتامعي  النوع  عىل  القائم 
أصوات الصحفيات. يجب أال تكون املضايقات 
خاًصا  تحديًا  ترى  أي شخص.  عمل  من  جزًءا 
للصحفيني املستقلني الذين يعملون يف وسائل 
دائم.  تحرير  مكتب  دون  املختلفة  اإلعالم 
وسائل  إىل  خاص  بشكل  يحتاجون  “إنهم 
أنفسهم  عىل  للتعرف  االجتامعي  التواصل 
يتمكنوا  مل  إذا  الصحفي.  لعملهم  والرتويج 
مرئيني. غري  فسيصبحون  ذلك  فعل   من 
النوع  عىل  القائم  العنف  تأثري  يقترص  وال 
له  يتعرضن  الاليئ  النساء  عىل  االجتامعي 
عىل  أيًضا  يؤثر  بل  فحسب،  مبارش  بشكل 
ترتبط  ما  وغالًبا  الخارج،  من  يشاهدونه  من 
الصحفيات  ومصادر  بأرس  األذى  تهديدات 
املستهدفات، كوسيلة إلحداث “تأثري مخيف” 

عىل عملهن واستقالليتهن.

الصحفية أرزو جيبوالييفا في سطور

أرزو  باسم  أيًضا  واملعروفة  جيبوالييفا،  أرزو  األذربيجانية  الصحفية 
العديد  الله، مراسلة صحفية ناشطة ومدونة وكاتبة عمود يف  جاب 
من الصحف ووسائل اإلعالم اإلخبارية، مبا يف ذلك الجزيرة، فورين 
من  العديد  مع  أيًضا  عملت  وأغوس.  العاملية  األصوات  بولييس، 
املنظامت غري الربحية ومراكز الفكر، مبا يف ذلك املعهد الدميقراطي 
الوطني ومبادرة االستقرار األورويب. أدرجت جيبوالييفا يف قامئة يب 

يب يس ألبرز النساء يف العام 2014. وتدعو جيبوالييفا منذ سنوات إىل حل سلمي بني األرمن 
واألذربيجانيني بشأن نزاع ناغورنو كاراباخ. لكن مع ذلك، تلقت يف السنوات األخرية الكثري من 
بسبب عملها  أذربيجان،  بلدها  أغلبها من  اإلنرتنت  اإللكرتوين وشبكة  الربيد  التهديدات عرب 
مع صحيفة أغوس، وهي صحيفة أرمينية معارضة. ونددت مختلف منظامت حقوق اإلنسان 

ومنظامت العمل الصحفي عرب العامل بهذه التهديدات. 
تعيش جيبوالييفا حالًيا يف واشنطن كمنفى اختياري مؤقت حسبام تقول.

 كه يالن محمد
حداثوية   مابعد  التيارات  موجة  يف  أسايس  ركن  اإلبداعي  العمل  سياق  يف  الرواية  عن  الكتابة   
ويكون مرشوع الرواية داخل الرواية من املقومات التي تقوُم عليها العملية اإلبداعية. يرى روب 
غريبه أنَّ ماتبحُث عنه الرواية هو ذاتها، ويصُح فهم حيثيات احتامالت الكتابة ضمن النص الروايئ 
والذائقة  اإلبداعية  الرهانات  وُمناقشة  التقليدية  األنساق  عن  واالنزياح  للتجديد  سعياً  بوصفها 

السائدة التي قد تكون صنيعة العقلية التجارية.
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كه يالن محمد كاتب عراقي ـ كوردي، 
متخرج من كلية اآلداب قسم اللغة العربية، 
متخصص بالنقد األديب، ينرش يف العديد من 

الصحف العراقية والعربية.

آلن روب غرييه



أهمها  تساؤالت  عدة  طرح  من  البد  ولكن 
الرواية  من  يجعل  الذي  معيار  هناك  هل 
أجنبية؟.. لغة  إىل  للرتجمة  مرشحة  العربية 
وهل هو معيار أديب رصف؟ أم شهرة الرواية 

عىل  الرتجمة  عملية  فتنطوي  بيئتها؟   يف 
إذ  النحو،  قواعد  يف  تتمّثل  أخرى  مشكلة 
يوجد يف اللغة العربية ثالثة أزمنة هي املايض 
العربية ال  اللغة  واملستقبل. وألن  واملضارع 
ينبغي  املستمرة،  أو  التامة  األزمنة  تعرف 
للمرتجمني صياغة الجمل اإلنكليزية يف أقرب 
زمن ممكن. وفيام يتعلّق بالضامئر، تضيف 
اللغة العربية ضمري الغائب املتصل إىل نهاية 
الفعل ملرّة واحدة، فيام يتكرر وضع الضامئر 
قبل كل فعل يف اللغة اإلنكليزية عىل سبيل 
تستخدم  ال  العربية  اللغة  أن  كام  املثال. 
حبيس  املرتجم  ليصبح  املخترصة،  الكلامت 
بكلامت  ومقيًدا  املفتوحة  املعاجم  أسوار 
لغات  إىل  بتحويلها  يقوم  أن  عليه  محددة، 

أخرى والبحث عن األستعارة بلغتة األم.

التواصل مع املرتجمني
لكل هذه األسباب، هل ينبغي للمؤلف أن 
يكون عىل تواصل دائم باملرتجم أثناء مرحلة 
املرتجم  النص  صياغة  من  للتأكد  الرتجمة 

بدقة عالية؟ 
الكاتبة سوزان أبو الهوى تسدي بعض النصائح 
للمؤلفني الراغبني يف ترجمة أعاملهم األدبية، 
فأشارت إىل أهمية التحدث مع املرتجم وبناء 
إذا  أنه  الطرفني. وأوضحت  عالقة جيدة بني 
كان املؤلف عربياً ويستطيع قراءة العربية، 
فمن املهم أن يتحاور باستمرار مع املرتجم، 
يكون جزًءا من  بأن  مهتامً  كان  إذا  ال سّيام 

عملية الرتجمة.
وإذا كانت العاملية مقرتنة بالرتجمة إىل لغات 
الرس  تاج  أمري  السوداين  الروايئ  فإن  أخرى، 
العملية )الرتجمة( بعوامل شتى  يقرن هذه 

والعالقات  واملصادفة  “الحظ  يف  أجملها 
مبرتجم  عربيا  كاتبا  تربط  التي  الخاصة 
الغرب  النبش يف موضوعات تهم  أورويب أو 
الكتابة عن  ويسعى ملعرفة شيئا عنها، مثل 
الدين بطريقة سلبية، أو عن وقائع التطرف 
الكاتب  صفاة  أبرز  أن  إىل  الفتا  والعنف، 
لدى  تأثري  إحداث  عىل  قدرته  هي  العاملي 
جمهور القّراء الواسع ومن مختلف املشارب، 
سواء كان يف بلده أو يف البلدان التي ترًتجم 

أعاملها إىل لغاتها.

تقييد اإلبداع
عبد  “سناء  الكاتبة  تحدثنا  الشأن،  وبهذا 
صالح  الطيِّب  بجائزة  الفائزة  العزيز” 
أن  فتقول:  “فيدباك”،  رواية  عن  للرواية 
مع  حتى  بعينها،  معايري  إىل  اإلبداع  يحتكم 
أمرا  أجده  ال  فنية؛  مثل  شيقة  كلمة  إضافة 
مريًحا، فاملعايري مسألة تالية لإلبداع وليست 
حد  يف  معايري  كلمة  أن  كام  عليه،  سابقة 
وعادة  اإلبداع،  لحرية  تقييًدا  تتضمن  ذاتها 
املعايري  جميع  ترضب  أعامل  تفاجئنا  ما 
بعد  واسًعا  انتشاًرا  لتحقق  الحائط،  عرض 
ومن  بنفسها،  الخاّصة  معايريها  وضعت  أن 
هذا املنطلق  يأيت االنتشار باعتباره األساس 
يف االختيار عند الرتجمة، وليس من مالمسة 
العمل لقلوب فئة عريضة من القّراء الذين 
مل يضعوا أية معايري مسبقة يف أذهانهم قبل 
وجدانهم  المس  قد  النص  ألن  بل  القراءة، 
إًذا هو  بيئته  العمل يف  انتشار  إن  وحسب. 
ما يجعله مرشحا بقوة للرتجمة ونيل املزيد 
غري  أخرى  بيئات  يف  االنتشار  فرص  من 
بيئته، وتأثريه عىل القارئ الذي يحمل ثقافة 

مغايرة.
كاتب  مع  املرتجم  يتواصل  أن  مسألة  أما 
عن  ماذا  مهام:  سؤاال  يستدعي  فهو  العمل 
مهام  يكون  قد  كّتابها؟  مات  التي  األعامل 

الكاتب،  التواصل مع  إذا ما تسنى للمرتجم 
بعينه  تعبري  عند  املرتجم  يقف  ما  فكثريا 
ولكنه  قصد؟  ماذا  سؤاال  عليه  يلح  ويظل 
مبجرد أن يتوغل يف النص يتسلل إليه املعنى 
بعد  إليه  زمامه  سلم  قد  نفسه  النص  وكأن 

أن تعارفا.

أصالة العمل ومتيزه
الذى  الدين”  صالح  “أحمد  املرتجم  وأكد 
العربية،  اىل  الروسية  من  برتجامتة  أشتهر 
من أشهرها رواية “ورثة تولستوى” و“صالة 
محدد  معايري  وجود  عىل  تشارنوبيل”، 
الختيار العمل املرتجم، منها، أن يكون العمل 
أصيال ومتميزا يف لغته األصلية باألساس، وأن 
جديدا  تحمل  يتناولها  التي  الفكرة  تكون 
للقاريء وذات قيمة فنية عالية. لكن هناك 
أمر مهم، أن ذائقة القاريء تختلف من بلد 
لندن عمال  القاريء يف  يستقبل  فرمبا  آلخر، 
يف  قاريء  من  استقباله  عن  يختلف  بشكل 
براغ عىل سبيل املثال. ويف الحقيقة، فأّن ما 
يحدث منذ سنوات طويلة، هو أن األعامل 
رئيسيني:  لسببني  األساس  بالدرجة  ترُتجم 

جائزة  عىل  صاحبه  أو  العمل  األول حصول 
النارشين  نظر  يلفت  الذي  األمر  هاّمة، 
الفور،  عىل  للرتجمة  عمله  ويرتشح  إليه، 
فكرة  يتناول  العمل  أن  اآلخر، هو  والسبب 
مثرية للجدل، حتى وإن كان العمل ضعيفا. 
عالقة  له  الكاتب  ألن  العمل  يرتجم  ورمبا 
قوية بأهل الثقافة يف بلد معني، كأن يكون 
مقياًم بصفة دامئة يف ذلك البلد الذي يرتجم 
عمله إىل لغته، أو أن يكون قد درس يف هذا 
وظل  والفن  الثقافة  أعالم  من  وصار  البلد 
وعىل  لكن  هناك.  األدب  أهل  مع  متواصال 
القيمة األدبية  الرغم من كل يشء، أرى أن 
هي  تكون  أن  ويجب  الباقية  هي  للعمل 
ليتحقق  لكن  غريه،  وليس  الرئييس  امليعار 
هذا، يجب وجود عملية فرز نقدي حقيقي 
ومحاوالت مستمرة ملد جسور التواصل التي 
إىل  وأعاملهم  الكّتاب  بتعريف  دامئا  تسمح 
تلقي  مساحات  يخلق  مبا  األجنبي  القاريء 

واسعة تستقبل األعامل املرتجمة.
الكاتب  بني  التواصل  مسألة  بخصوص  أما 
واملرتجم، فهذا أمر هام، لكنه ليس رضوريا أو 
ال غنى عنه، ألن املرتجم املتمرس واملوهوب 
وما  وأعامله،  للكاتب  وافية  بدراسة  يقوم 
ميلكه من وعي أديب ودراية فنية متكنه من 
فهم النصوص ونقلها عىل الوجه األكمل. ولو 

اقتضت الحاجة للتواصل مع الكاتب، ميكنه 
الرجوع إليه ألجل التأكد من معلومة ما، أو 
حالة ما، يك يطمنئ املرتجم عىل عمله ويتأكد 

من أنّه ينقله بالشكل الصحيح.
وأشار “هشام فهمى”، مرتجم رواية “الناجى 
“الهوبيت”  ورواية  بوالتيك  لتشاك  األخري” 
كينج،  ستيف  وقصص  تولكن  رونالد  لجون 
ىف هذا اإلطار قائاًل: أعتقد أن شهرة الرواية 
كبريًا يف  دوًرا  تلعب  ما  غالًبا  األصلية  بلغتها 
روايات  ذلك،  عىل  مثال  وخري  الشأن،  هذا 
ما روايات  نجيب محفوظ، ومؤخًرا إىل حد 
معينة  استثناءات  مثة  لكن  األسواين.  عالء 
“الطابور”  رواية  مثل  الصعيد،  هذا  عىل 
يعرفها  يكن  لك  التي  العزيز،  عبد  لبسمة 
اللغة  اىل  ترجمت  عندما  لكنها  تقريًبا،  أحد 

أهمية الشهرة واالنتشار 
جًدا، وكتب  كبريًا  احتفاء  األنكليزية،  القت 
عنها املحرر األديب يف جريدة نيويورك تاميز، 
السينام،  تحويلها  عىل  حالًيا  العمل  ويجري 
بني  التواصل  بشأن  الحديث  أما عىل صعيد 
املرتجم واملؤلف، فأعتقد إنه أمر مثايل أكرث 
إىل حد ما، لكن إن حصل، فال بأس به وهو 

من مكمالت العمل.

الفهم العميق للغة
نرش  دار  اىل  ما  رواية  وصول  كيفية  وعن 
دار  يف  املسؤول  يقول  العربية،  غري  أجنبية 
“القندس”  الفرنسية عن رواية  “لو سوي”  
للرواىئ السعودى محمد حسن علوان، إنهم 
بالفرنسية  الرواية  نرش  حقوق  عىل  حصلوا 
سنوات،  لبضع  علوان  أعامل  تابعوا  أن  بعد 
ال سيام منذ أن تم ترشيحه ضمن 39 كاتًبا 
يف مهرجان “هاي فيستفال” يف بريوت وحتى 
للجائزة  القصرية  القامئة  يف  الرواية  ظهور 

العربية للرواية “البوكر” يف العام 2013.
أن  علوان،  حسن  محمد  الكاتب  ويقول 
إىل  العربية  من  طريقها  يف  مرّت   الرواية  
وقد  والتحرير.  الرتجمة  مبرحلتي  الفرنسية، 
ستيفاين  الفرنسية  املرتجمة  بالرتجمة  قامت 
أعامالً  ترجمت  أن  لها  سبق  التي  ديجول 
أصالن، وقد  إبراهيم  الكبري  املرصي  للكاتب 
أسندت دار “لو سوي” الفرنسية إليها مهمة 
العربية،  اللغة  من  متكّنها  بسبب  الرتجمة 
الثقافة  ملكونات  العميق  فهمها  جانب  إىل 
الطويلة  للسنوات  نتيجة  املعارصة،  العربية 

التي قضتها يف العامل العريب. 
عدة  استغرقت  التي  الرواية  ترجمة  وأثناء 
الحرص  أشد  حريصة  ستيفاين  كانت  أشهر، 
يف  كلمة  كل  ومغزى  معنى  تفهم  أن  عىل 
جانبها  إىل  أعمل  أن  استدعى  مام  الرواية، 
ساعات طويلة يف محاولة الوصول إىل أفضل 
النص  بتحرير  قام  ترجمة ممكنة. بعد ذلك 
الفرنيّس إميانويل فارليه، وهو كاتب  املحرر 
اللغة  ويتحدث  العربية  الثقافة  يف  ضليع 
عىل  إميانويل  عمل  وقد  بطالقة.  العربية 
القارئ  وذائقة  يتناسب  مبا  النص  تكييف 
النص  روح  عىل  املحافظة  مع  الفرنيس، 

مبكوناته السعودية األصلية. 
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معايير ترجمة األدب 

االحتكام للمنطق التجاري أم للجانب األدبي والفني

بسمة عالء الدين ـ القاهرة
إذ تقدم  الكياموية؛  التفاعالت  الخمرية يف  الرتجمة هي محرك ثقايف يفعل فعل 
ثم  ومن  عليها،  يقف  أن  والعامل  والباحث  للمبدع  ميكن  التي  املناسبة  األرضية 
تصنعها  األرضية  هذه  فيها.  ويخرتع  ويبتكر  ويبدع  جديدة  عوامل  إىل  ينطلق 
الرتجمة مبا توفره من معارف الشعوب األخرى التي حققت تراكاًم عرب التاريخ، 
ميكّن النخبة الفكرية يف أقليم معني من النقطة التي بلغتها الثقافة البرشية وليس 
من الصفر، وكذلك مبا تقدمه من مناذج وأساليب متكنت الشعوب السابقة من 
البرشي وتطوير املعرفة  العقل  إيجادها عرب كفاحها املتواصل واملستمر لتحسني 

لدى اإلنسان. 

من أهم معايير اختيار 
األعمال إلى الترجمة 
حصولها على جوائز  

مهمة أو تقديمها 
أفكارا  غير نمطية 

مثيرة للجدل

أحمد صالح الدين                                            سناء عبد العزيز

سوزان أبو الهوى                                               أمري تاج الرس

محمد حسن علون                                          هشام فهمي

بني  االختالف  ألثارة  الخراط  أدور  سعى 
والرسد  العربية  الرواية  يف  التقليدي  الرسد 
“الحساسية  بـ  األخري  واصطلح عىل  الحديث، 
يف  الضامن  انهيار  مع  ظهرت  التي  الجديدة” 
)الظروف  الخراط  عند  وهو  التقليدي،  الرسد 
 1967 بالعام  واملتصلة  السائدة(  االجتامعية 
ومتثلت يف إحباط املرشوعات القومية الكربى، 
القيم  كل  وتزلزل  العريضة،  اآلمال  وسقوط 
نحو  طريقها  يف  أنها  وجيزة  لفرتة  بدت  التي 

االزدهار.
يف رواية “مقربة االنكليز” للروايئ عالء شاكر، 
 – والنرش  للطباعة  عدنان  دار  عن  الصادرة 
الجديدة  الحساسية  حجم  لنا  تبني   - بغداد 
املتصلة بالواقع اليومي الفنتازي الرسيع الذي 
أصبح فيه املوت حالة اجتامعية يومية سائدة، 
تحول فيها من صورته الفردية إىل النموذجية، 
األمر الذي رمبا أبطأ يف استيعاب الرسد ملجمل 
هذه التحوالت غري املنطقية يف الزمن الواقعي، 
رسدية  متثيالت  إنتاج  يف  الرسد  منطق  وتردد 
من شانها تقديم أنظمة وبنى جديدة تتفوق 
إبداعيا عىل فنتازيا املوت الواقعي، فاملؤلفون 

تاريخ  يف  “كائنون  سعيد  أدوارد  يذهب  كام 
التاريخ،  ذلك  يشكلون  وهم  مجتمعاتهم، 

وتتشكل تجاربهم بواسطته”. 
استيعاب  يف  املؤلف  لحرية  مثال  الرواية 
إشكالية الواقع الجديد وإعادة انتاجه إبداعيا 
يف دائرة الحساسية الجديدة بعد العام 2003 
والثقافية،  واالجتامعية  السياسية  وتداعياته 
تلك  مثل  العراقي  التاريخ  يشهد  مل  حيث 
عرقية  وتجاذبات  بتحكامت  املغلقة  الدائرة 
تفوق  التي  الصور  من  بأنواع  سافرة  وأثنية 
نفسه  عن  امليت  برسد  الرواية  تبدأ  الخيال. 
القتلة، من غري أن يعطي  وهو ينصاع إلرادة 
بذلك  يريد  وهو  القتل،  لفعل  سببية  الكاتب 
الذي  الفعل  لهذا  التعسفية  الحالة  إيضاح 
أصبحت اإلجابة عنه غري حتمية، وغري مقنعة 
وغري مربرة. تتشكل شخصية امليت يف الرواية 
يتناوب  متداخل  رسدي  لنظام  بؤرة  بوصفها 
فيه الرواة لبناء وحدة حكائية، وهذه التقنية 
تذكرين برواية الروايئ الرتيك “اورهان باموق” 
فارق  مع  أحمر”،  “اسمي  الشهرية  روايته  يف 
ومقدار  باموق،  لرواية  املتني  البناء  يف  كبري 

الشخصيات  تبثها  التي  املعرفية  الحموالت 
يتداخل  وتاريخي  بولييس  رسدي  عامل  لبناء 
هذا  وإزاء  القتل.  رس  مع  الفن  سحر  فيه 
النسبي  الوهن  يقع  املقارن  غري  التقارب 
وفياً  بقي  الذي  شاكر  عالء  الكاتب  رواية  يف 
لفكرة املوت بوصفها حالة عاطفية مل تستكمل 
حتى  واملتخيل  الثقايف  ورسوخها  قناعاتها، 
تغريبها  ميكن  نصية  كامدة  استثامرها  ميكن 
متون  لبناء  رسدياً  يتصاعد  فنطازي  بتمثيل 
وأنساق نصية متداخلة تنهض بها الشخصيات 
أو األطر الحكائية الناظمة لها. لكن ما يعطي 
لهذه الرواية مربرات مقنعة هو عدم انرصافها 
إىل التخيالت غري املقنعة، واألكاذيب الرصفة. 
تشّوش  املخيلة  أن  “ديكارت”  يعتقد  حيث 
عمله  العقل  يبارش  أن  دون  وتحول  الفكر، 

بالطريقة الصحيحة.
 ويبدو أن مقربة االنكليز قد ساهمت وبشكل 
بوصفها  “مقنع”  كلمة  توفري  عىل  ملحوظ 
توفرها وبشكل أسايس يف  التي يجب  الكلمة 
أي عمل إبداعي. أن غياب الراوي العليم منح 
عالية،  تلق  شحنات  امليت  لسان  عىل  الروي 
أفادت حسب اعتقادي بدخول تأسييس للبنة 

غري  من  قتله،  خرب  يرسد  مليت  الروي   تلقي 
وسيط رسدي مخاتل. أن كمية البث التأثيثي 
تبدأ من السطور األوىل للرواية، وهو االستهالل 
املفيد لتحقيق عنرص النصوع الرسدي. يتحدد 
يف  املعروفة  االنكليز  مقربة  يف  القتل  مكان 
غري  مكان  وهو  البرصة،  يف  الحكيمية  منطقة 
متخيل لكنه جديرا بخياالت افرتاضية يقرتحها 
لحرب  جنود  بقبور  املهجور  املكان  تأريخ 
التبئريية  النقطة  هذه  يف  صاغرين.  دخلوها 
من  الروح  لتحرر  متثيلية  فرصة  املوت  يكون 
الجسد، وتكون رصاصة القاتل التعسفية باب 
النجاة من حياة مكبلة باملوت. يبقى الجسد 
الروح بشفافية ال يراها  يف املقربة، فيام تطري 
النافذة  من  املوت  تخيل  من  أو  امليت  غري 
خمسة  عىل  عمرها  يزيد  مقربة  عىل  املطلة 
قتلت  التي  نور  املرتجمة  نافذة  أنها  عقود، 
يف  الساكنة  لروحها  فتحت  غادرة  برصاصات 
غرفتها حرية لتامرس الحب مع قتيل معارص 
مثلها. وبانتقاالت ال أجدها قد تحررت بجدارة 
إبداعية من نظام التوازي الرسدي، ترسد نور 
الربيطاين هانس  الكاتب  العملية مع  تجربتها 
القادم من بالد الضباب إىل بالد الخوف والقتل 

ليدون  تقارير يومية عن البرصة بعد االحتالل، 
الجنسية  عالقاتها  إىل  نظر  بوجهات  وتطرقت 
مع أشخاص شعرت اتجاههم بالتقارب والحب، 
حتى أنها مارست الجنس مع الربيطاين هانس 
كل  بلذته  قارب  قد  جسدها  بأن  وشعرت 
للعداوة مع اآلخر، فيام رفضت  الغبي  الفهم 
من  عليها  املعروضة  الرشعية  العالقة  بتقزز 
بجاملها  املفتون  واأليدلوجي  السيايس  الرجل 
االنعطافات   وهذه  الشهواين،  التملك  حد 
وهي  الرواية،  لفكرة  الداللية  الثيمة  تؤطر 
إقصايئ  مجتمع  داخل  األنثوي  الجسد  هوية 
عاهرته،  ولكنها  الجامل،  أم  املرأة  فيه  تكون 
معادل  وهذا  كفنه،  ولكنها  الجسد،  أم  وهي 
عندما  الرواية  داخل  للرجل  ضمني  لقتل 
فالواقع  ما.  أيدلوجية  عقائد  عىل  يتجارس 
ترتبط  الذي  هو  الرواية  اليه  تتوسل  الذي 
يكون  الذي  االشكايل  الواقع  هو  تأريخياّ.  به 
يكون  عندما  ثقافية  هوية  من  أكرث  للموت 
عن  تسفر  ووطنية(  دينية  )حروب  نتاج 
ظهور حضارة جنسية متسرتة تؤسس لحدوث 
مجزرة جنسية. داخل تلك الحساسية الجديدة 
يطرح الكاتب هموم املرأة عىل لسان البطلة  
اسمها  أن  الرواية  نهاية  يف  يتضح  التي  )نور( 
الحقيقي  )منتهى عبد العزيز( وتسرتها باسم  
)نور( خاصية سايكلوجية للتخفي، وكرس التابو 
وهي  نور  البطلة  تقول  الضاغط..  االجتامعي 
تعرف زواج املعبد رسدياً  )حينام يزوج الناس 
دون  من  ورشاء،  بيعاً  األمر  يصري  حب،  دون 
الحب  األسامء،  مشكلة  هي  احد،  ينتبه  أن 
حرام، الزواج حالل، حتى لو كان قلبها مسجالً 
شخص  ميلكه  قلبها  بينام  آخر،  رجل  باسم 
تحبه، تصري آلخر ميلك جسدها، الجسد الذي 
فحصته األم جيداً، لرتسم صورة حلوة للغبي 
بهذه  ص16.  ليتزوج(  حامر  مثل  كدح  الذي 
الصورة الوجودية التي تناولها جيل من األدباء 
والفالسفة من أهمهم جان بول سارتر لكنهم 
وكام قال عبد الرزاق الجربان يف كتابه “مبغى 

كل  شأن  شأنها  أخذوها  األدباء  أولئك  املعبد” 
اإلشكاالت الحياتية معهم بال ندرة وال غرابة يف 
عىل  املطلة  غرفتها  داخل  األخالقي.  الحل  قلق 
العاطفية،  اعرتافاتها  نور  تواصل  اإلنكليز  مقربة 
وأحالمها لضيفها امليت بطالقة وبدون توجس، 
للروح،  املوت  يحدثه  الذي  بالطهر  تؤمن  ألنها 
ثم تسأله: ملاذا تبدو صامتا مذعورا فاقع اللون؟ 
لست  وأنك  يطاردونك  إنهم  يل  تقول  سوف 
أن  الكاتب  أراد  السؤال  بهذا  ص17..  ميتاً؟ 
يرسخ حالة أدراك املوت كقناعة حتمية تعيشها 
روحها وهي تحاور مقتولني كل يوم يف مقربة، 
عدم  من  بحاله  وهو  الشاب  امليت  فيجيبها 

التصديق: ملاذا تريدين أن تقنعيني إين ميت؟
 فتجيبه: ألين أعرف. مل تكن األول وال الثاين وال 
الثالث، جميعكم تقولون اليشء نفسه ص18. 
يوميات  الشاب،  امليت  روح  معها  تعيش 
ينظر  وهو  هناك  أو  هنا  تشاهده  حياتها، 
الخائفة  نفسها  يخالج  ما  ويعرف  نحوها 
وترك  حولها،  ما  قيود  من  للتحرر  والتواقة 
يكون  النهاية  ويف  عقائده..  ملطالب  جسدها 
الشاهد عىل موتها وهي تقتل عىل يد أربعة 
منهم   أثنني  عىل  تعرف  قد  كان  مسلحني 
أتبعها.  وأنا  ملحتني  عندما  نور  )صعقت 
حاولت أمساكها إبعادها دون جدوى( ص99.  
ويف السطور األخرية من الرواية، يتحول امليت 
املشارك يف الروي إىل راو عليم وهو يغور يف 
أبنته  موت  بخرب  املصدوم  البطلة  والد  نفس 
التي وجدوا جثتها مع الصحفي هانس مقيدة 
ومرمية يف مقربة اإلنكليز. مل يستخدم الكاتب 
قبل  األب(  تصورت  )هكذا  أو   )رمبا(  كلمة  
جارف،  تيار  مثل  يرسي  وهو  دمه  يصف  أن 
وأن صوت املذيع أخرتق حواسه جميعا بشدة 
مينح  أن  أراد  الكاتب  لعل  كهربايئ.  تيار  مثل 
الروح قدرات فذة ونافذة أو أنها من هفوات 
من  لكنها  الكاتب  أليها  ينتبه  ال  التي  الكتابة 
الصغائر الفادحة التي من شأنها أضعاف البنية 

الرسدية، خاصة يف خواتيم النص.

احمد إبراهيم السعد
الكتابة تحتاج إىل مغامرة، إىل اقتحام، إىل توسيع أفق، تحتاج إىل طريقة بل طرق 
جديدة وغري مسبوقة يف تقيص الظواهر املعقدة من الواقع الذي تغري تغرياً أساسياً. 
مل تعد الرواية وصفاً وحكياً ورسداً وتقريراً بل أصبح الفن كله تقريباً مسألة مغامرة، 
ووضعاً للشك محل اليقني، مل يعد هناك الفنان العارف بكل يشء، تلك العني املدركة 

للخارج والداخل معاً، العني التي توجد من عل ويخضع لها القارئ خضوعاً كامالً.

اليومي والمألوف في الرواية

إعادة انتاج الواقع إبداعًيا
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عىل  االتفاق  تم  أنه  املؤكد  من 
التي  والرشوط  املبادئ  من  مجموعة 
أنه  غري  بها،  االلتزام  للمرتجم  ينبغي 
ما  ترجمة  عىل  الحكم  الخطأ  من 
مبقتىض تلك املبادئ وحسب. فالرتجمة 
األدبية ـ مثال ـ تتطلب وعيا باألنساق 
للمجتمعات، من حيث كون  الثقافية 
يفرتض  كام  ثقافتني،  بني  تتم  الرتجمة 
اإليحائية  الكثافة  مراعاة  املرتجم  من 
ذلك  من  واألهم  والرموز،  للدالالت 
التي  الخفية  العالقات  يدرك  أن  عليه 
تنشأ بني املحتوى والتعبري. وباإلضافة 
تراهن  األدبية  الرتجمة  فإن  ذلك،  إىل 
وتكوينه،  وذوقه،  املرتجم،  حس  عىل 
وتفاعله  يرتجمه،  الذي  بالفن  ومترسه 

معه
وينتج من هذه الطروحات جدل حاد 
قد يقلل من جدوى االعتقاد يف نظرية 
الرتجمة، والسعي املتواصل إىل البحث 
عن جرس تواصل، غري أن ذلك يضاعف 
جهد السؤال، ويزيد من بشأنه، فائدة 

ونفعا.
أنها  عىل  دامئا  الرتجمة  برزت  لقد 
امليدان الشامل للتواصل، واكتسبت يف 
ضوء املعارف الجديدة مفاهيم عدة، 
املناهج  تحديث  إىل  أساسها  يف  ترمي 
يتجه  أغلبها  أن  يظهر  التي  الرتجمية 
اإلفهام  بحصول  له ضامنا  املرتجم  إىل 

وإيصال الرسالة.
إىل  الدراسة  هذه  ألجأتني  هنا،  ومن 
اعتمد  التي  الرتجمية  اآلليات  تصور 
الرشق  تراث  نقل  يف  الغربيون  عليها 
وليلة”،  ليلة  “ألف  العظيم  القصيص 
التي  الغرب،  إىل  شهرزاد  ورحلة 
الرشقي  للعامل  مهام  مدخال  كانت 
يف  ـ  اآلخر  وانبهار  الغرب،  نظر  يف 
الثقافة العاملية ـ بسحر طرائق رسدها 

الغرائبي.

املعارف الصحيحة
تكن  مل  الجهود  تلك  أن  يف  ريب  وال 
عىل قدر مشرتك من الدوافع والنوايا، 
وليلة  ليلة  بألف  الغرب  فانبهار 
األكرب  اهتاممهم  يحرصون  جعلهم 
مبوضوعاتها يف عرص عقالين طغت فيه 
ومع  العقل.  فيه  واستبد  الكالسيكية، 
ذلك فقد كرسوا جهودا مامثلة ملعرفة 
أصول هذا الرتاث الذي زعزع كيانهم، 
وأحدث انقالبا يف أذواقهم، حتى قال 
Gustave Le-  عنه غوستاف لوبون 
ص  العرب  حضارة  كتابه،  يف   Bon
أكرث  من  وليلة  ليلة  ألف  “تعد   :450
إمتاعا  اإلنسان  وضعها  التي  الكتب 
جدا،  واضحة  نواقص  من  فيها  ما  مع 
يف  ما  متعة  من  فيها  ما  إىل  وأضيف 
القارئ  ينال  فبها  فائدة،  من  قراءتها 
العرب،  طبائع  عن  صحيحة  معارف 

ومشاعرهم، وطرق تفكريهم”.
ثقافة   أنرثوبولوجية  يتضمن  فالنص 
االنتامء    Cultural Anthropology
بأوجهه  وليلة  ليلة  أللف  العريب 
املتخلفة اإلبداعي، والفكري، والثقايف، 
وسلوكياته،  املجتمع  حياة  وأساليب 
وإمنا  وباردا،  غثا  حديثا  ليست  فهي 
واملشاعر  للطبائع  شامل  رصد  هي 

واألفكار. 

عاملية االستقبال
إال  وجدانها  من  تتجرد  ثقافة  من  ما 
أمة  َجرِّْد  الزوال.  مصريها  ويكون 
ذلك  بعد  وانظر  رومانسيتها  من  ما  
تعهدت  لقد  تكون؟.  أن  عساها  ماذا 
الكائن إىل ينبوعه  الرومانسية بإعادة 
أروع  من  الحيك  يعد  وقد  الفطري، 

وتعبريا،  جاملية،  الرمزية  املامرسات 
عن الحس الفطري لإلنسان عىل نجو 
)الرتاث  النجار  رجب  محمد  ذكره  ما 
 )3 ص  العريب.  األدب  يف  القصيص 
بقوله ، فـ “الحيك، أسطوريا ـ كان أو 
األول،  الحضارات  مرياث  هو  ـ  أدبيا 
وقد واكب اإلنسان منذ أقدم العصور 
األوىل  خطواته  فيها  يحبو  كان  التي 
إباّن  البرشية،  الحياة  مدارج  عىل 
الحيك  ألن  ليس  الشعرية،  طفولتها 
كان آنذاك األداة املعرفية األوىل التي 
عرفها اإلنسان القديم سبيال إىل صوغ 
أو  والعلمي،  والثقايف،  الديني،  الفكر 
تأثريا  واألقوى  أثرا،  األبلغ  األداة  ألنه 
فوق  بل  اإلنساين،  الوعي  تشكيل  يف 
قصيص  كائن  اإلنسان  ألن  كله؛  هذا 
ليس  الطَّبيعيَّة،  وبالِفطرة  بالِخلقة، 
ألن  بل  بالفعل،  ثقايف،  كائن  ألنه 
تلبي  ِجِبلَّة طبيعية فيه،  الحيك نفسه 
نزوعا إنسانيا يستحيل تجاهله، يف كل 
العمرية  واملراحل  التاريخية  العصور 

لإلنسان”.

سيطرة الخيال
استبدادها  العقالنية  ادعت  مهام 
السيطرة  إزاء  متتلك  ال  فإنها  بالكائن 
ملواجهتها،  قوة  أية  للخيال  البدئية 
عقالها  من  املخيلة  انفالت  بدليل 
عندما  الكالسييك  العرص  أوج  يف 
كنوز  عىل  األوريب  القارئ  وعي  تفتح 
من  الخالق  التدفق  ذلك  بكل  الرشق 
معقولية  ال  إىل  التصوير  محدودية  ال 
التخييل، فكان حضور ألف ليلة وليلة 
يف الغرب بداية عهد رومانيس طمس 
جديد،  من  وبعثها  األشياء،  برودة 
باعرتاف الغربيني أنفسهم، فقد ذهب 
ليلة  )ألف  املوسوي  جاسم  محمد 
وليلة يف نظرية األدب اإلنجليزي، ص 
22( إىل القول إنه “يف هذه املجلدات 
واملصابيح،  والجن،  السحرة،  يرقص 
تجعل  بوفرة  والطالسم،  والخواتم، 
مستغربا،  ويندهش  يتعجب  القارئ 
قبل  من  يتعرف  مل  الذي  القارئ  هذا 
عىل غري ساحرات ميتطني املكانس، أو 
جني قزم يرقص بعض األحيان يف ضوء 

القمر”.
هو  األساطري  يف  عليه  نعرث  ما  إن 
الجانب النقي يف حياتنا، غري أننا لسنا 
النقاء؛  من  الفيض  بذلك  مفعمني 
بحرارة  اإلحساس  إىل  نفتقد  ألننا 
الحيك  فعل  كان  ورمبا  به،  يربطنا  ما 
تتشكل  طقسية  مامرسة  بوصفه  ـ 
الفعيل  بوجوده  اإلنسان  عالقة  عربها 
األسطورة  لجوهر  امتدادا  ـ  والرمزي 
“فالقصد  البرشي،  الوعي  اختبار  يف 
تناغم  أن  هي  القدمية  األساطري  من 
بني العقل والجسد، بإمكان العقل أن 
ينطلق بعيدا وبأساليب عدة، ويبتغي 
واألساطري  الجسد،  يريدها  ال  أشياء 
أن  شأنها  من  وسائل  كانت  والشعائر 

الجسد،  مع  انسجام  يف  العقل  تضع 
متوافقة  الحياة  أساليب  تجعل  وأن 
مع ما متليه الطبيعة )جوزيف كامبل: 
قوة األسطورة، ص 106(. ضمن هذا 
وليلة  ليلة  ألف  اعتبار  التناغم ميكننا 
أسطورة الرشق مبا تولد عنها من رؤيا 
كونية رافقت تجربة اإلنسان التأملية، 
فقد  الفهم  من  أرقى  التأمل  كان  وملا 
تهافت عليها القراء من مختلف أرجاء 

املعمورة.
يف  وليلة،  ليلة  ألف  طورت  لقد 
النص،  بلذة  اإلحساس  مبكر،  وقت 
املتلقني،  أذواق  عىل  فاستحوذت 
سيام  ال  والعامة،  النخبة  ذلك  يف  مبا 
التلقي  يف  جاملية  هزة  أحدثت  وقد 
سكونية  من  به  فانتقلت  األوريب، 
القوالب الكالسيكية إىل حركية التحرر 
من قيودها، ومام مهد لهذه السيطرة 
والسيادة هو اإلثارة، والخيال الخصب، 
“فالحكايات  واملرونة،  والسالسة، 
الشعبية هي عبارة عن مناذج قصصية 
عىل  وسهل  معقدة،  غري  مجردة 

اإلنسان أن يتذكرها وال تعيقها حواجز 
من اللغة والثقافة” )نور ثروب فراي: 
املاهية والخرافة ص 44(. وليس غريبا 
يف مثل هذه الحالة أن تتخطى الليايل 
العربية حدود الزمان واملكان فتخرتق 
ومن  واآلداب  املعارف  من  جملة 
واإلنجليزي،  الرويس،  األدب  ضمنها 
الفرنيس  األدب  ذلك  يف  مبا  واألملاين، 

الذي كان بوابة املرور إىل الرشق. 

روح الرشق
مجموعة  التأثريات  تلك  صاحب  لقد 
األوريب  األدب  تجديد  أهمها  عوامل 
ضوء  يف  الرشق  روح  مع  التعامل  يف 
ما ذكرته )نادية سلطان: تأثريات ألف 
ليلة وليلة عىل األدباء الروس يف القرن 
  )18/1987 الفكر  هامل  عرش،  التاسع 
الرقيق،  الغنايئ  الشعر  “باستخدام 
والخيال،  املنمق،  الرشقي  واألسلوب 
إىل  تهدف  التي  والسخرية  والهجاء، 
السواء،  عىل  والكبار  الصغار  تهذيب 
والبذخ  الخارق  السحر  عامل  وكذلك 

الرشق  وبساطة  عام  بوجه  الرشقي 
القارئ  أظهر  ولقد  لياليه”.  وسحر 
ليلة  بألف  له  مثيل  ال  ترحيبا  األوريب 
وليلة  حيث وصلت إىل كل الطبقات، 
الكتاب  معظم  أذهان  يف  وتغلغلت 
هؤالء  وباعرتاف  والشعراء،  والروائيني 
ليلة  بألف  االهتامم  جرى  أنفسهم 
األكادميي،  الصعيدين  عىل  وليلة 
تأثريها  واستمر  والفضويل،  والثقايف، 
حولها  تثري  تزال  وال  متالحقة،  أجياال 

التساؤالت إىل يومنا هذا.

إنفصال الثقافات
بني  الرؤيا  بتالحم  نجزم  ونكاد 
وليلة،  ليلة  وألف  اليونانية  األساطري 
قلنا  إذا  الصواب  نجانب  ال  ولعلنا 
تكن  مل  وإن  فحتى  التناص،  بفاعلية 
لدينا الحجة عىل إثبات ذلك التالحم، 
فال أحد يجزم بانفصال الثقافات ]عدا 
توحد  بعد  اللسان  تفرق  حيث  بابل[ 
عن  مجددا  االتصال  أجل حصول  من 
طريق املثاقفة Acculturation. وقد 
الرؤى  مجموع  عباس  إحسان  رصد 
املشرتكة ملا أثارته املالحم اليونانية من 
الليايل:  إليه  تطرقت  وما  موضوعات 
أورد  حيث  الجامل.  الحب،  البطل، 
املوضوعات  تلك  بني  التشابه  أوجه 
 G. Von غرونباوم  يراه  ما  بحسب 
كل  املثال  سبيل  عىل    Grunbaum
والقصص  اليونانية  الحكايات  أبطال 
يتمتعون  وليلة  ليلة  ألف  يف  العربية 
والحب  الجامل  من  وافر  بقسط 
القصص  بني  مشرتكة  نظرة  أول  من 
عباس  )إحسان  والعربية،  اليونانية 
العريب،  األدب  يف  يونانية  مالمح  ـ 
الخصوصية  تقارب  عن  ناهيك   ،)182
واالتفاق  البنايئ،  النسيج  يف  التعبريية 
الحكايات(  )يف  الفعل  من  الغاية  يف 

والوصول إىل الهدف. 

تفوق فني
وتبقى حقيقة الليايل راسخة يف تفوقها 
الفني، فال أحد ينكر ما لها من الفضل 
حتى  األوريب،  األدب  مسار  تفسري  يف 
إن أحدث الدراسات الغربية ترص عىل 
الروائية عن روائع  النوى  أوىل  انبثاق 
كليلة  وليلة،  ليلة  ألف  مثل  الرشق 
املقامات،  الشطار،  حكايات  ودمنة، 
العربية  اآلثار  هذه  “فإن  ثمَّ  ومن 
ضخم  جليدي  جبل  ذروة  إال  تكن  مل 
ينبغي للغرب أن ينقب فيه عن أصل 
ذلك  إىل  تشري  كام  الرواية،  جنس 
مارجريت  األمريكية  الروائية  الباحثة 
 Margaret Anne Doddy آن دودي
الحقيقية  “القصة  الضخم  كتابها  يف 
 The 1997 عام  الذي صدر  للرواية” 
)عبد   .real story of the novel
واملحيط:  املركز  بني  أصطيف:  النبي 
األدب العريب يف دائرة األدب العاملي، 

مجلة املعرفة ع 440/ 2000(
البحوث  تطور  من  الرغم  وعىل 
والدراسات إال أن فكرة تأصيل كتاب 
الليايل ما تزال تلقى بعض االعرتاضات، 
ملك  عامليا،  تراثنا  يعده  فالبعض 
لشعوب األرض قاطبة، بسبب ما لحقه 
الرواية  من  قرون  عرب  التغريات  من 
والنقل والنسج، بينام تتمسك الثقافة 
الرتاث  هذا  بانتامء  بشدٍة  العربية 
جدليات  عن  واملنبثق  فيها،  املتجذر 
هذا  بتعميق  تسمح  لغوية  ـ  سوسيو 
الفلكلور  منظومة  يف  وترسيخه  األثر 
مبا  الحضارية  امتداداته  بكل  العريب 
التي  الدراسات  أما  املعتقد،  ذلك  يف 
حاولت التوفيق بني األصول الفارسية 
والعربية أللف ليلة وليلة، فإن أغلبها 
يرمي  موضوعي،  شبه  موقفا  يعكس 
إىل ثبت مرجعية هذا الرتاث العريق، 
غري أن هذا املوقف بدوره يضمر ميال 

شديدا لألصول غري العربية.

تقف نظرية الرتجمة اليوم عىل النقيض من جميع املعايري وهي تشدد عىل امتالك األداة املثىل 
مبادئ  عىل  باالعتامد  النقل  عمليات  تفسري  إىل  جوهرها  يف  وتهدف  التوصيل،  عىل  واملقدرة 
التنظريات  يجد يف بعض  الذي ال  املرتجم  اهتامم  كبريًا من  التوجه جزًءا  ألسنية. ويشغل هذا 

الحديثة أكرث من مجرد افرتاضات.

ا ثقافًيا
ً
بوصفها وسيط

التفاعل الثقافي 
في ترجمة ألف ليلة وليلة

قصائد 
من مازن المعموري

ساحراتي الممسوسات

لْن أضّيع حيايت يف هذه الفوىض
ما قلتِه يل البارحَة , ما زاَل يرنُّ يف أذين

رتبُت غرفتي ووضعُت كتبي يف مكانها ألّول مرة
علقُت مالبيس يف دواليب الفارغِ, ومسحُت األلوان من عىل 

الحيطان واألبواب
شاحبٍة  بقصائَد  مليئٌة  املهمالِت  وسلُة  األوراق  بقايا 

ومريضة
مللمُت القناين الفارغَة ورتبُت ما تسميه فوىض

لكن املشكلَة ليسْت كذلك .. ثقي يب , فأنا متأكٌد من إنك 
مل تعريف بعد

تلك الفوىض هواجيس املتناثرة
سواداُت أحالمي

أشجاري التي تفحمْت من سطوعِ الشمس
أصواُت اإلنفجاراِت وسخاُم دخانِها امللّون

الفوىض مكاٌن ال يعرفه أحٌد غريي
يعملَن عىل   , العقلة  بحجِم  فيه ساحراٍت صغرياٍت  أضع 

تحويِر أشالِء وِخرِق املوىت اىل قطعٍ
البالستِك وكراٍس متنوعٍة للجلوِس عليها قبالَة شباِك  من 

ساحِة التحرير
ترصُخ  طريقي  يف  أجُدها  التي  األشياِء  كلَّ  إن  املشكلُة.. 

كلّام وضعُتها يف كيِس الكتاِن الواسع
تتأمل وتهذي بأسامٍء وكلامٍت ال أعرُفها

تقوُل يل الساحراُت : إن هذه األسامَء صارْت دمى تتقافُز 
يف الحديقة

تدخُل اىل البيِت وترمي كّل يشٍء أماَمها
حريَق  تذكرْت  دميٌة  الرسيِر  من  رمْتني  األخريِة,  املرِة  يف 

الكرادِة حني سمعْت صفريَ إبريِق
الشاي

ساحرايت املمسوسات ال يرتكَن شيئاً دون ملسٍة من عصاهنَّ 
, ليصبَح األثاُث متحركاً وعاقالً

أجواِء  لها, وهي تطريُ يف  يحلو  ما  الكتُب  تفعُل   . مثلهن 
الغرفِة وتتحدُث عن مفاتنها, وتنتقُد

من  الساخرِة  اإلبتساماِت  بعَض  تطلُق  أو   , أحياناً  حيايت 
شكيل , وأنا أدخُل حامالً كيَس الجنفاِص

امليلء بالشظايا واملالبِس املحروقِة والعظاِم وأكياٍس صغريٍة 
من هواِء اإلنفجاراِت امللّوِث

.)C4( و )TNT( برائحِة
لقد قلِتها يل يف املرِّة األخرية:

ماذا أفعُل بكّل هذه الفوىض؟

سقوط

وقعُت  يوَم  البليارِد,  كرِة  مثَل  وتدحرَج  أمي  قلُب  سقَط 
من الدراجة

وسقطُت من قلِبها يوَم تزوجت
وسقَط العاملُ يوَم أبكْتها الحرب
أّوُل مرٍة قلُت فيها : إنها حيايت

ضحكوا مني كثرياً
حتى تفّقعْت قرشُة الرتاِب من فرِط ما انهمَل املطر

كنُت يف املرحلِة الثانيِة يف كليِة الفنون
عرصُت كلَّ تيوباِت األلواِن فوَق وجهي, ومنُت عىل قامشِة 

اللوحة
مل أكْن أعلُم إن اآلخريَن يرسمونَها

أخرُج للمدينِة, وأترُك أصابعي عىل عتبِة البيت
أدفُع العربَة طيلَة النهار

أرجُع يف املساِء, والعربُة ملتصقٌة بذراعي
فال أدخُل من الباِب حتى أكرّسها قطعًة قطعة

ال يَد يف البيِت متسُك ما أشتهي
وال عربَة يف الصباحِ تعينني عىل ملسِك يف آخِر الليل

مليشيا الكواتم

أستيقظ مبكراً .. غالباً 
تتكدُس طحالُب سوٌد يف صنبوِر املاِء, وثلامُت عظاٍم قدميٍة 

نسيُتها يف خزاِن املاِء أعىل السطح
وظيفتي كقاتٍل مأجوٍر ليسْت جيدًة هذه االيام 

أسعاُر الرؤوِس زهيدٌة 
ميليشيات مدينتي إستبدلت القتَل بالخطِف 

وخزاين مل يعْد يكفي العظام 
قال يل أحُد االصدقاِء عالِْجها بالتيزاب

لكن املشكلة إنه ثقَب الخزاَن والسقف 
يف مرآِة املغسلِة ... قامئٌة بأسامٍء جديدٍة بعضها مشطوب 

النهاياُت السعيدُة تنتهي بالكواتم
***

جذوٌر طويلٌة .. تلك التي متتصُّ لحمي منذ الحرب السابقة 
وكنُت أعلُم إن ذلك سيحدُث .. ولطاملا قلُت ذلك لبقيِة 

األجساِد املرتاكمِة قريب
فصُّ عيني الوحيُد الذي بقَي حياً 

شمَّ رائحَة دمي, وهو يتساقُط من أزهاِر الربيعِ, لتتذوَقها 
أُذين التي تحولْت اىل ورقِة عباِد

الشمس

1 February 2022   1 شباط/ فبراير

  د. ياسمني فيدوح
  جامعة مستغانم ـ الجزائر

                            تفعيل الخيال السحري 
                            وتوسيع رمزيته

إن القول بفكرة قيام ألف ليلة وليلة عىل تفعيل الخيال السحري وتوسيع 
رمزية ذلك الخيال إىل أقصاه، أمر ال ميكن استبعاده. غري أن املغالطة التي 
قد يقع فيها البعض هي الغلو يف تأكيد السامت السحرية من دون غريها 
مام تنفرد به الليايل من قيم فنية وجاملية وإنسانية، “وبكلمة موجزة فإن 
قارئ هذا القرن قد وجد املتعة يف متابعة هذه الحكايات، وسحرته أجواؤها 
بلذة غريبة، لكنه ميكن أن يكون قد اتفق مع السندباد يف استنتاجه بأن ال 
جاسم  محمد  الرشيف”  النشيط  تكافئ  السامء  وأن  مشقة،  دون  تحصيل 

املوسوي، ص 22.

لقد أحدثت ألف ليلة وليلة هزة جاملية وفلسفية، فعىل املستوى الجاميل 
أضافت إىل الخيال األوريب أبعادا رمزية، وفجرت لديه طاقة المتناهية من 
اإليحاء، وخلقت يف وجدانه إيقاعا رومانسيا حاملا، وزودته بروحانية الرشق. 
يشتبك  أنطولوجيا  سؤاال  الليايل  شكلت  فقد  الفلسفي  املستوى  عىل  أما 
بأسباب الوجود، وامتحان الذات، سواء تعلق األمر مبا ترصح به الكلامت أو 
ما تضمره. ويعد الزمن أحد أعظم تجليات تلك الرؤية الفلسفية، “فرصاع 
مخلصها  رجوع  انتظار  يف  فهي  ما،  وقت  ضد  كان    pénélope بينلوب 
الوقت،  مفهوم  ضد  تصارع  فهي  شهرزاد  أما   . Ulysses عوليس   وزوجها 
وبهذا تطرح ألف ليلة وليلة معضلة فلسفية من أعقد ما يكون وهي معضلة 
مفهوم الزمن املجرد” فريال جبور غزول: البنية والداللة يف ألف ليلة وليلة، 

مجلة فصول 4/1994(.

جوزيف كامبل                                    محسن املوسوي                                   إحسان عباس
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أخرس،  مطر  ونثيث  قصية،  رعد  دمدمة 
النوافذ فتطمي األرض. ولحظات سيتبعها  يرشق واجهة 
اإلذعان  بني  مفارقات،  من  تحمل  ما  بكل  متر  افرتاق 

ملقصلة املوت، وبني البحث عن مالذ إلنقاذ النفس.
أمامه،  يعد  مل  الروح،  استالب  و  للغياب،  املهيأ  الزوج 
سوى، البحث عن وسيلٍة، ليك يطوي صفحات هذا الطوق 
الثقيل، الذي يحُز رقبته و يضّيق من خناقه، فمن الصعب 
عليه أن يتحمل أبعاد عواقبه، و الذي يهدده بالنهايات 

املرّوعة.
 متابعُة أمنية.. و مضايقٌة باستمرار . و احتساب الخطوات. 
أين  البغيضة:  به. واالستفسارات  يتفوه  وتأويل أي كالم 
ومن  خرجت؟  أين  و  األيام؟  هذه  غيابك  طيلة  كنت 

التقيت؟ وملاذا رفعت يدك للسالم عىل فالن؟ 
عليه،  الخناق  ضّيقت  قد  كانت  االستفسارات  هذه  كل 
بتكرارها و قصديتها. نغصت مجرى حياته و حياة عائلته، 

يدة و مراقبة إىل حد ال يطاق. التي هى أساساً ُمقَّ
 بعد أن خابت كل مساعيهم، الستدراجه ليك يختاربني 

أمرين: أن ينتمي لهم، أو يعمل مخرباً.
 وحني يئسوا مام فعلوه من محاوالت ومضايقات، أرسلوا 
عىل شقيق زوجته، وطلبوا منه أن يحرِّض أخته ليك تطلب 
من زوجها أن يستجيب ألوامرهم، و إذا رفض فعليها أن 
ه: أما أن يُطلِّق أو يحدث له ما ال يرس. و كانت كلمة  تخريِّ

ما ال يرس واضحة املعنى لديها و للزوج.

يلتقي  ال  ليك  و  الكبري،  أخوها  جاءها  الليلة..  قبل هذه 
بزوجها، ألذي ال يذعن لضغوطهم، جلس يف بيت جارتهم 
و استدعى شقيقته، و خرّيها مبا أوصوه: إما أن يستجيب 

لرغبتهم أو تنفصل عنه.
قالت له بنربات واضحة:

 عندما تزوجته، كان ذلك تنفيذا لرغبة والدي الذي كان 
صديقا لوالده. وهو يعرف كل يشء عنه. و اآلن خلفت 

منه طفلني. فكيف أنفصل؟ 
و بعد أن يئس من استجابتها قال:

ـ قومي معي اآلن . أمك تريد أن تراك.
قالت: 

ـ اذا أرادتني أمي، فبايب مرّشعاً. دعوها تأيت بحريتها، ال 
تقيدوها، حرام عليكم.

هذه املرة األوىل تجد نفسها متامسكة األعصاب و جريئة، 
أقوى من قدر الدنيا بكل ما اُلقي عىل كاهلها من قسوة. 

و ال تذعن إلرادة أخويها و رغبات الضاغطني.
تأيت  و  ستندم  بأنها  يتوعدها  هو  و  غاضباً  أخوها  غادر 

لبيتهم صاغرة.
 كان هذا ما ذكرته لزوجها، دون أن تخفي شيئاً.

 قالت لزوجها: 
ـ عليك أن تفكر ألف مرة مبحنتي و شامتة أهيل. فعندما 
تغيب ابتداء من هذه الليلة، سيكون أمري و أطفايل يف 

غاية الصعوبة . وال أدري كيف أدبر حايل.
قال الزوج بعد أن مل تبق لديه حجة: 

ـ أمامك طريقني يا )أمرية(. فأنا.. اذا بقيت هنا، توقعي 
استجبُت  لو  وحتى  لآلخرين.  جرى  كام  سيغيبوين  أنهم 
جدالً فليس مضموناً أن أْخلَص من مكائدهم ذليالً. ورمبا 
أرحل.  إن  عاقبة  األسلم  فان  لذلك  و  كصاحبي.  أعدم 
فلم  ظرويف  تراعي  أن  به.أرجوك  وترصيف  ذهب  لديك 

أغادرك عن بطر. 

كان حتى يف أوج حبه لها، مل ولن يتجرأ أن يطلب قبلة. 
حتى لو اضطر إىل ذلك، فسوف تتعرث الكلامت. و عندها 
سيلوم لسانه و يعنفه . فهو ال يريد أن يبدو خجوالً أمامها 
و ال يريد ان يحرجها. لكنها طاملا تذكره بعد زواجهام انها 
متنت لو كان أكرث جرأة و يطاب قبلة. إنها تريد شيئاً من 
هذا القبيل . يرتدد يف بالها، ليك تعتربه مغامراً، حتى لو 

غامر بحياته يف سبيل حبها.

 رشعت أصابعه تتلمسان بكل تفاصيل وجهها و جسدها، 
وكأنه يتعرف عليها ألول مرة . 

وكأنه سيفقد كل يشء دون أن يضمن سالمته يف هروب 
محفوف باملخاطر.

 رسح اإلثنان لينصتا إىل معزوفة الرعد، و تناهى لسمعهام 
تواصل الرشق الكتوم لزخات املطر املتقطعة، التي تكّدر 

األرض و تكدر مزاجهام.

له: هّيئ  قالوا  أمنا  كان موعده غري محدد مع أصدقائه: 
نفسك ما بعد الحادية عرش. 

املناطق  إىل  ويصلوا  مدينتهم  يغادروا  أن  صعوبتهم:   
الحصينة.

 أما اآلن فعليه أن يقيض آخر ليلة معها، و هي التي أبت 
الذهن،  شارد  هو  و  ذراعه  عىل  وضعها  عنه.  تتخىل  أن 
يغط بصمت، فرتتسم عىل مالمحه: انه يف محنة. تستسلم 
هي لرغبته كالطفل. تستجيب ألي حركة بجسدها. طيعة 
جداً: أن توفر له القناعة بانها له دامئاً و بني يديه. و يف 
أُغنية  له  تنشد  كأنها  كانت  فيه.  يرغب  ما  بكل  احتوائه 

حزينة تعزي نفسيهام عىل هذا الفراق املفروض .
الرعد  دمدمة  سوى  الصمت،  يكتنفه  يشء  كل  كان   
البعيدة. ومن خلف النافذة، كان رشق املطر عىل النافذة 
املحاذية لرسيرهام،يضفي عىل نفسيهام غامم من الحرية 

مبجهولية املصري. 
مبهم  لسلطان  فيستجيبان  بصمت.  يجري  ذلك  كل 
التي  املحنة  بقساوة  ويتأمالن  ببعضهام.  اإللتساق  من 
روحيهام  تتشابك  ليك  فيتفانيان  بعض:  عن  ستفصلهام 
الشعور  مقاومة  عىل  قدرتهام  تزداد  أن  بغية  ويتحدان، 
بالهزمية . كانت قد التسقت متاماً. إمياناً منها أن أية قوة 

ال توجد يف األرض، تستطيع أن تسلب أحقيتها فيه.

ال  و  ستفرتق  ألنها  قبل.  من  مألوفة  غري  بحركة  تضغط 
تدري بأحكام القدر القادم..

 إنه يرىض اآلن حرصاً، أن تحوله إىل يشء طّيعٍ بني يديها . 
منحها حرية التسّيد الكاملة، وتقبَّل بطاعة وإذعان: أن ال 

يوقفها عن هذا االمتالك.
إنه بني أمور كثرية ضاغطة تريد أن تستحوذ عىل إرادته.. 

لكنه أىب أن متتلك إرادته أية قوة سواها.
كان هو يستسلم لرغباتها دون مقاومة. أعطاها الحرية 

الكاملة أن تترصف به عىل هواه .
إنها اآلن تريده: كام قررت يوم أن اقرتنت به . كان هو قد 
أرخى جسده بالكامل، والتزم الصمت واالرتخاء . و ظل 

يراقب دون فعل يذكر، انثياالت هيمنتها عليه .
إحساسه  عن  غابت  الجسدي،  االقرتان  لحظات  حتى 

وظيفتها املعلومة. بل أحس كأنها لحظات عبادة.
أمامهام  راكعني  مقدس،  بربقع  تكسوهام  املالئكة  كأن 
كل  لها  الله  منح  التي  اللحظات  هذه  يف  بخشوع 

املرشوعية، و ال ينبغي أن تسلب منهام. 
 أرسعا من بعد ليستحام . ثم تناوال قدحي شاي واستلقيا 

دون أن يصدر منهام سوى تنهدات. 
قال الزوج:

ـ الساعة اآلن هي التاسعة مساء، و عيّل أن أغفو بعض 
الوقت ثم أهيئ نفيس للرحيل، تعايل.

أطفآت النور واستسلم هو للرقاد . كانت الزوجة تراقب 
تردد أنفاسه بأعصاب متامسكة . كانت ال تعرف مصريه يف 

سفره، فقد ال تكلل بالنجاح و يضيع.

األرض  أىل  و  بالغيوم،  السامء،امللبدة  إىل  لتنظر  نهضت 
الغدقة. وفكرت بقلق كيف له ان يخرج بهذا الجو املمطر 

البارد.
إنها مشتتة األفكار، فهي ال توافق عىل رحيله، و ال توافق 
اطمئنانها  يقتلع  خطر  فيهام  الحالتان  أيضا،  بقائه  عىل 
من جذوره. و ال تعرف من هي الحالة األفضل لها. إنها 
أحياناً تفضل أن يبقى بقصد أن يحاول أخويها أن يضمنا 
سالمته. و لكنهم قد اقتادوا صديقه الذي انتسب إليهم و 
يبوه بحجة كونه يعمل خط مائل لصالح انتامئه السابق، 
ثم جرى اعدامه. و مل يجِد بحث ذويه عنه و أنكروا هم 
معرفتهم مبصريه. و لذلك هي ال تعرف أي حال ترتضيه. 

يف بقائه أم رحيله.
عادت و استلقت جنبه. كانت ترغب أن تأخذ لها غفوة 

قبل أن يستيقظ، لكن عينيها أبتا أن تخلدا للنوم.
من  تهبطان  لقدمني  عنيف  ارتطام  فجأة سمعت صوت 
ثانية.  البيت، ثم تال ذلك قفزة  فناء  الجدار بقوة داخل 

هزت زوجها بعنف:
ـ رمبا رجالن قفزا من السياج داخل البيت.

مثة  الستارة.  من  القليل  أزاح  النافذة.  من  الزوج  اقرتب 

لجارتهام  املؤدي  الجدار  قرب  مسدسني  يحمالن  رجالن 
ويرشئبان صوب بيتها. ثم ارتطام مدٍو رمبا أدى إىل قلع 
للداخل،  املؤدي  الباب  كذلك  و  الخارجي.  الجارة  باب 
ورصاخ مخنوق إلمرأة. ثم يأمرها أحدهم أن تلتزم جانب 

الصمت.
واستمر صخب األواين واآلثاث وهي تتناثر، ثم هدأ كل 

يشء. 
يف  املوجودان  االثنان  انسحب  الوقت  بعض  مرور  بعد   

ساحة منزلهام.
كان الزوج مرتبك املزاج و زوجته يف حالة من الهلع . و 
كانت تضع أصابعها املرتعشة عىل فمها، و تنظر لزوجها 

مذعورة. 
قال الزوج:

 إهديئ.. يبدو إين مل أكن املقصود.
قالت الزوجة: 

ـ يجب أن ترحل بأرسع وقت. من الذي يضمن أنهم لن 
يعودوا إليك اآلن؟ أين أصدقائك؟

كان الزوج يحتمل أن يحدث ذلك. فهو مهدد مبارشة. و 
ليه أن يتوقع اختطافه.

طرقات حادة عىل الباب.

قال الزوج:
ـ ما هذا؟ هل أنا املقصود أيضاً؟

ـ ابو نبيل؟ أبو نبيل؟
جارتهام تنادي عليه. سأل زوجته:

ـ هل إذهب لها؟
قالت الزوجة: 

ـ ال. إبق يف مكانك، فأنت عىل أبواب سفر.
تلفعت بغطاء عىل رأسها لتتحاىش قطرات املطر، فتحت 

الباب الخارجي قليال . كانت الجارة تقف أمامها باكية: 
ـ أخذوا أوالدي. أين أبا نبيل؟

ـ نعم سمعت ما حدث لديكم. أبو نبيل سافر قبل قليل . 
قالت الجارة:

 إذن ماذا أصنع؟
قالت لها ام نبيل:

ـ أألفضل أن تجليس يف بيتك وتنتظري رحمة الله. إذهبي، 
رمبا يعودان بعد قليل.

عادت الجارة إىل بيتها خائبة. بينام الزوجة أحكمت اغالق 
الباب الخارجي.

جلست أمام زوجها:
فأهيل  أنا  أما  هنا.  لك  بقاء  ال  للسفر..  نفسك  هيئ  ـ 

سيدبرون أمري .
ـ دع أمك تأيت معك و ترصيف بالذهب.إياك أن متدي يدك 

ألحد.

ما أثقل الوقت؟ 
الخطى،  ثقيلة  ترنحت  قد  الثواين،  عقرب  قفزات  كانت 
تقرر  التي  هي  كأنها  منصفة.  بنقالٍت  متر  أن  تأىب  كأنها 
مصريهام . و كأنها هي التي متعن يف نفاذ صربهام، بني أن 

يُْخَتطف كام هو حال جاريه، أو يرحل عاجالً.
مل ميض وقت طويل حتى طُرِق الباب عدة مرات؟

كان هناك حذر من هذا الطرق و صوت يستدعيه مبا هو 
أشبه بالهمس.

ـ أبا نبيل. أبا نبيل. أنا أبو أنوار.
أرََسَع أبو نبيل و فتح الباب:

ـ هل هيأت حقيبتك؟ إرسع يا أخي . السيارة بانتظارنا 
هيا.

كانت زوجته، تقف وراءه وهي تقول له:
 . عيّل  تخىش  فال  أنا  أما   . فوراً  أخرج  و  أطفالك  قبل  ـ 
الخوف  من  ومتحررة  حال  أحسن  يف  الصباح  يف  سأكون 
و مطمئنة عىل مصريك . َقّبلَهام و ارحل . صحيح سأبيك 
كثرياً، و لكني سأكون مطمئنة ألف مرة، من بقائك هنا .

كانت أمامها آخر لحظة أن تعانقه و يفرتقان . ثم أوصته 
و هي تحمل حقيبته:

ـ إبعث يل خرب مع السائق عند وصولك. إعنت بنفسك. 

افتراق
موىس غافل الشطري 

قصيدة

ُيْمكُن .. ال ُيْمكُن!    

خالد الحيل
ملبورن – أسرتاليا  

 )1(

يف غابِة االحتامْل
يخرتُق املُْمِكُن وجَه املحاْل

و ترتدي الشكوُك وجَه اليقنْي
فام الذي تصبو  إليه السننْي،        

بعد مخاضاِت عذاٍب طواْل؟

  )2(

َمْن َوأََد األحالَم يف مهِدنا؟
َمْن َزَرَع األشواَك يف درِبنا؟

أوقاتُنا ُمْجِدبٌة قاحلْة
متى تجئنَي ربيعاً لنا،

لُتْمِرعي واحاتِنا الذابلْة،   
وترجعي أيّاَمنا الراحلْة؟         

          )3(

هذا الذي تشدو  به دامئاً
حرْيُة أيّامنا

صاَر  لنا
نشيَدنا املُزِْمنا      

مُيِكُن، ال  مُيِكُن، َقْد  مُيِكُن.

بدأ افتتاح معرضه يف منتصف الليل. حقيقة 
أنه  أظن  كنت  الضحك.  إال  يسعني  ال  أنا 
ساخر وكوميدي وهزيل للغاية. مل يكن كذلك، 
األنيق،  الصبياين  والشكل  املتاميلة  مبشيته 
املتأللئ،  العني  بياض  مع  املحمرة  والبرشة 
القط  وشارب  البارانويا،  حدقات  واتّساع 
الداخيل  القمعية، والتبجيل  الشهري، والجدية 

للنفس.
السلكية والناس  العصا  بالقاعة بلوحات  سار 
تشري اليه، مل يكن مضحكا. طاف حول القاعة 
الليليات  الجميالت  النساء  بني  ساعة  ملدة 

بظهور عارية. ثم وقف يف الزاوية يتحدث إىل 
بظهور عارية، رمبا  أخريات  سيدة مسنة مع 

عن الجوائز التي حصل عليها متفاخرا.

سجال  دار  ليال،  الثانية  الساعة  حوايل  يف 
الذي وصف  فالدميار جورج،  الناقد  بني  حام 
أعامل دايل بالقذرة، وروبرت جوديت، النارش 
للتو  نرش  الذي  وميشو(  )لبيكاسو  الطليعي 
فاز  مستحيل.  هراء  عن  عبارة  دايل،   بيان 
بسهولة،  األسود  بالحزام  جوديت  روبرت 
وإن كان من زاوية ميينية غري تقليدية،  بعد 

مرور يومني، يف معرض تصادف أن أكون من 
عن  بيكاسو  ما  شخص  أخرب  فيه،  الحارضين 

الشجار.

رائعة  بأنها قصة  بيكاسو  اكتشف  النهاية،  يف 
وقفز راقصا. بدا وكأنه قرد محرتق يف بنطال 
عامل أمرييك. عيونه القامتة حقا جميلة جدا. 
البارييس،  الريتز  فندق  يف  دايل  رأيت  ثم 
حيث طلب من النادل وضع بعض امللصقات 
كتابه  وجدت  أنني  أخربته  تخيل،  ملعرضه. 
ومثريًا  عميًقا  كتابًا  دايل”   سلفادور  “أرسار 
لالهتامم، وما اكتشفته أوجه تشابه مع كتاب 
املؤلف األمرييك روبرت لويس تايلور )حقول، 
حامقات وثروات(. قال دايل:  غريب، ثم عقد 

حاجبيه املرسومني  مهددا.

الحقا  نادته الدوقة دي روشيفوكو التي مرت 
بشكل  ومولعة  ذكية  إنها  اللحظة.  تلك  يف 
خاص بالفنون الجميلة. قّبل يدها، منحنًيا يف 
جميع االتجاهات، مثل دمية الكلب الصمغي 
الجديد.  العام  يف  صديقتي  يل  أهدته  الذي 
االرتباط  أمتنى  التي  بالحديث عن صديقتي، 
بها، سألها دايل فيام إذا كانت تود الظهور يف 
لكنها  الحال،  بطبيعة  رفضت  الجديد.  فيلمه 

وافقت الحقا.

إذا  فيام  سألها  دايل  ألن  مشاركتها،  رفضت   
كانت ترغب بالظهور عارية من مخرج 

املرتو  يف ساحة الكونكورد عىل أربع، 
والتوقف أمام عربة يدوية والقيام 

كان  ومثرية.  جذابة  بحركات 
بالكامريا  الحدث  يصور  نفسه 
يقفون خلف  فنيني   وطاقم 

عندما  غاضًبا  كان  العطور.  متجر  فرتينة 
رفضت طلبه، ومل تره مرة أخرى.

 يف ظهرية أحد األيام، بتناغم مخيف، أخربين 
قصة بطة،  يشء من الهسترييا الخافتة ملطلع 
الجليل  الحاد  بالبيان  وأشبه  هتلر  خطاب 
مستحيلة،  بلهجات  عرش.  الثاين  بيوس  للبابا 
يتحدث  عندما   مختلفا  شخصا  دايل  يبدو 
للغاية.  سيئة  بطريقة  والفرنسية  اإلنكليزية 
أصدقايئ، ال ميكنني التحقق من ذلك، يقولون 
منحطة.  بطريقة  اإلسبانية  اللغة  يفسد  إنه 
القصة تتلخص يف أنه كان من عشاق الطعام، 
يعرفه  حيث  نيويورك  يف  مبطعم  عادة  يأكل 
الجميع. أجل، لقد نسيت أن أخربكم،  دايل ال 

يقول أبًدا “أنا” بل “دايل”. 
قادًما،  دايل  يرون  عندما  املطعم،  هذا  يف 
هكذا:  املفضلة.  بطريقته  بطة  يعدون 
بجانب  صغرية  بكامدات  الحيوان  يطبخون 
بعضها البعض، بدرجة حرارة معينة، من دون 
الجلد. حتى ال تصاب األحشاء،  الضغط عىل 
اليه  والحيوان ال يزال عىل قيد الحياة، ينظر 

دايل بينام يقطعه إىل أجزاء رقيقة.

قصة قصيرة وقصيدة من هوغو كالوس
 

  دالي    

     هوغو  كالوس)*(
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أنا أكتب لِك..
هوغو كالوس

زوجتي، مذبحي الوثني
بأصابع من ضوء ألعب وأداعب

غابتي الصغرية وشتايئ
امياءايت املتوترة غري العفيفة

أكتب ألنفاسك وجسمك املتديل
عىل ورق موسيقى مبطن

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

والتوقف يف بعض أنحاء النمسا

***

لكن مع اآللهة واألبراج
تصبح السعادة األبدية متعبة ومميتة.

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

***

أنا أكتب لك عىل الورق
بينام تنتفخني وتتفتحني مثل بستان يف يوليو

سنظل نختبئ مًعا تحت املالءات
سأقول لك الجمل الغبية والقاسية

عندما نستيقظ معا يف الصباح
إذا سافرت إىل غوا وأقمت يف أوستند

هل نحمل عشقنا اللطيف معا
كان يرتدي معطفا مهرتئا

من تلك األيام األربعة عرش األخرية األبدية
عزيزيت، تفتحي بجانبي
ثم ال تلمسيني بقوة  

ال تقبيل برشيت الورقية البيضاء مرة أخرى  
لكن انعطفي عني إىل لخارج  

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

سوف أحطمك مرة أخرى.

هوامش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لحربية  الكاثوليكية  الكنيسة  بابا  الثاين عرش:  بيوس 
طويلة دامت تسعة عرش عاما بني )1939 - 1958( 

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

والسكينة
أوستند: مدينة ساحلية يف بلجيكا

)*( هوغو كالوس )بروج 6 ابريل 1929 - 19 مارس 

فلمنيك،  أفالم  وصانع  ورسام  وكاتب  شاعر   )2008
عىل مدار حياته املهنية كتب كالوس آالف القصائد 
وعرشات املرسحيات والعديد من الروايات والقصص 
 1983 بلجيكا«  »حزن  روايته  أشهرها  واملقاالت، 
القرن  روايات  أهم  من  واحدة  النقاد  يعّدها  التي 
حاصل  فلمنيك  هولندي  كاتب  أكرث  وهو  العرشين، 

عىل جوائز. 



العالقة  أمام   الفنان  يضعنا  الرؤية  هذه  من  انطالًقا 
األشياء  لتاريخ  يـُمنح  كسجـّل  والذاكرة،  الصورة  بني 
العقل  أن عزلها  ـ حيويتها من بعد  املنسية  ـ  والظواهر 
الفردي بسبب زحمة الحياة وتراكم أحداثها، لكن العقل 
هنا  من  بتفصيالتها.  احتفظت  املدينة  وذاكرة  الجمعي 
بواسطة  فاعاًل  األجناس  من  سواه  أو  الفن  دور  يكون 
التي تعتمد أكرث  االستعادة املمكنة ملثل هذه املفردات 
تتحىل  التي  الشعرية  والشفافية  الصفاء  عىل  تعتمد  ما 
بها الذاكرة، باعتبارها الوعاء أو السجـّل الذي من خالل 
التفصيالت  جميع  مستحرضة  الصورة،  تتجسد  صفحاته 
بأن  التذكري  من  البد  وهنا  املشاهد.  مجموعة  بواسطة 
سكونية  منطلق  من  ساكنة  تبدو  التي  االستعادة  هذه 
تضمره  عام  البحث  تتوجب صريورتها  الظاهرة،  الصورة 
من تفصيالت يف طبقاتها السفىل، ولعل أهم ما يربز عىل 
الحواضن  يشكـّالن  ألنهام  ذلك  واملكان،  الزمان  سطحها 
وأشكال  والنشاطات  الفعاليات  جميع  تحتوي  التي 

الظواهر والحاالت اإلنسانية عىل كامل فتوتها. 
التي خص  التصوير  لفن  بونتي”  ـ  “مريلو  لـ  نظرة  من   
بها الرؤية والجسد كمحورين أساسيني يف أنتاج الصورة؛ 
ميكننا الدخول إىل  عامل الفوتو الذي امتزجت فيه املعرفة 
مجرياته  وفق  للواقع  صافية  رؤى  فأنتجت  الحرفة،  مع 
البد  الصورة،  إنتاج  تجربة  يف  الخوض  وقبل  املتقدمة. 
من كشف الرؤى املتعددة لهذا االنتاج، التي هي مبثابة 
الفن املوازي واملتعاشق مع فن التشكيل والفنون األخرى 
بقول  التدقيق  إّن  والرسد.  والشعر  واملرسح  كالسينام 
“فالريي” الذي أكد عىل الجسد وخاصة اليد، ونعني بها 
اإلشارة  إىل  يوصلنا  سوف  الرائية،  عينه  ثم  الفنان،  يد 
فاملصّور  الصورة.  لفن  اإلنسان  رؤية  لتكثيف  املمكنة  
وهو يلتقط املشهد، إمنا يتعامل مع يشء مادي محسوس 
حركة  ومثة  هالمية.  روحاً  وليس  بالعني،  رؤيته  ميكن 
أنتجت رؤية، وبهذا يكون االمتزاج بني هذين املتشكلني 
بالجسد وملحقاته كالعني واليد. وهذه  يعني االستعانة 
الفنان إمنا يهب جسده وهو ميارس  االستعانة تعني أن 
هو  املصّور؛  إليه  يصل  فام  الواقع.  صورة  التقاط  فن 
أن  التفتح  هذا  شأن  ومن  األشياء.  لينتج  حسه  تكييف 
أمامه وما هو وراءه.  بواسطته بني ما هو  التواصل  يتم 
إذ يتم فعله مبوجب اليد والعني، حيث يكون مثة تضافر 
مستمر قائم بني الرؤية والحركة. فأنا أرى ما أتحرك نحوه 

وأتحرك نحو ما أراه )1(. 
السطح  من  تسري  وهي  بالرؤية،  يبدأ  للعامل  اإلدراك  إّن 
إىل  املحسوس  من  يبدأ  فالفنان   . العامل  من  العمق  إىل 
املخفي. والسؤال املهم يف هذا: هو هل أن الفنان وهو 
أمامه؟  ماثالً  يراه  كام  الواقع  عكس  يحاول  ذلك،  ينوي 
وهنا تكون اإلجابة: ال. ليس كام هو متصور هكذا، وإذا 

كان األمر كذلك فأنه يؤدي فعالً ناقالً، عىل العكس مام 
تظهره املرآة لصورة الشخص. إنه يتعامل وفق منظور ما 
الواقع، فاملرآة تعكس الصورة وتغرّي  ـ  يرى خلف صورة 
املَُصورة واآلخر  الذات  بني  األبعاد والرؤى مبا يُثري حواراً 
بطبيعة  يُسفر  الحوار  هذا  املرآة.  إطار  ضمن  هو  الذي 
والذات  الذات،  لخصوصيات  كاشفة  ظاهرة  عن  الحال، 
الذات  هو  الذي  الرايئ  إىل  بالنسبة  آخر  أصبحت  التي 
هكذا  متحاورة.  ذوات  ثالث  فتتكون  املَُصورة،  األوىل 

يراه  ال  ما  يرى  الواقع،  صورة  يرصد  وهو  الفنان  يعمل 
جديٍد  تحاور  ذات  إىل  اللقطة  أمام  يتحول  الذي  اآلخر 
مشتبك مع الداللة، ابتداء من سؤال: ملاذا اختريت هذه 
اللقطة دون سواها؟ مبعنى البد من جود رس ما يتوجب  
كشفه. هذه الحوارية ما بعد اإلنتاج هي التي تُشري إىل 
صورة  مراقباً  الكامريا  ميسك  وهو  اإلبداعي  الفنان  عمل 
القتناص  شعري  حراك  إنشاء  فعل  ميارس  فهو  الواقع. 
املشهد الحافل برسدية عالية تضاف إىل اللقطة من هذا 
املشهد أو ذاك.  إّن الذي يهم الفنان هو التقاط الواقع 
أجل  من  وهدوئه،  اضطرابه  ونشاطه،  حراكه  اشد  يف 
الوقوف عىل صورته ضمن جدلية رصاع الوجود وعدمه. 
املوقف.  صياغة  يف  تُساهم  التصور  هذا  فالصورة ضمن 
أي أنّها وسيلة إبداعية تتعامل مع الجسد من باب كونه 
ذاتًا  كونه  واآلخر  وفعالياتها،  خصائصها  لها  عليا  ذاتّا 
أخرى. هذه الرؤية تـُبلور النظرة إىل أن الصورة عاكسة 
ومامرسة لفعل اإلبداع بواسطة الجسد بجميع مرفقاته، 
األجناس  اقرتاب  ولعل  الروح.  مع  يتعامل  الشعر  بينام 
من بعضها، يُعطي الدور للصورة عىل أن تنهل من رؤية 
الشعر لجهة اختيار زاوية اللقطة. إّن الفنان الفوتوغرايف 
مل يعد ذلك املصّور الذي يلتقط املشهد بشكل عشوايئ، 
وإمنا هو من يستجيب للجّواين من إحساسه. وبهذا فهو 
الصورة  أن  كام  تسكنه.  التي  الشعرية  للذات  يستجيب 
وهذه  وتسكنه.  الفنان  يسكنها  “مريلوبونتي”  حسب 
إشارة إىل أن مثة تعشيق بني الذات واملشهد الذي ينتج 
بوسيلة عدسة الكامريا صورة تحايك الواقع، وتفرتق عنه 
يف الرؤية. والفنان بطبيعة الحال ال يتعامل مع الكامريا 
عىل أنها وسيلة  للتقنية، بقدر ما يؤسس منطاً من العالقة 
التي تعترب أن اآللة هذه واعية ومساعدة يف جمع الرؤى 

بني عني الفنان وعني الكامريا ـ العدسة. إن فن التصوير 
األسلوب.  بهذا  العامل  تتناول  التي  الحقة  الفلسفة  هو 
نُدرك  ويجعلنا  العامل  يُدرك  الذي  هو  وحده  فاملصّور 
التي  الحرية  من  متأيت  اإلدراك  وهذا    ،)2( معه  العامل 
تتحىل بها الفنون من باب التكّيف للظواهر. إن وظيفة 
األدب مثالً هي طرح وجهة النظر معتمداً عىل املحاكاة 
لتزدهر يف النص الحياة وتتكشف أرسارها الخفية. كام أن 
اقرتاح  ثم  الحياة ومن  يُساهم يف كشف  األدب وظيفياً 
وترية  تصعيد  عىل  والعمل  منها،  ُهدم  ما  لرتميم  صورة 

بناء املعامر العام لها. بينام نجد الصورة تعتمد املنظور، 
كونها تتعامل بواسطة يشء للنظر إىل العامل وهو العدسة، 
العدسة  حساسية  درجة  عىل  تتوقف  الرؤية  فأّن  لذلك 
التي تتجاوب مع حساسية عني املصّور. فهي ـ أي الصورة 
كام  فاحصة وشعرية  برؤية  لكن  الحياة،  ناقلة ملشهد  ـ 
ذكرنا. فاألدب كان قد استعار عني الكامريا لرصد الظواهر 
الشيئية عىل سبيل  القصة  تجّسد يف  ما  واألشياء، وهذا 
منه  املراد  كان  لألشياء  التمثييل  الوصف  ألّن  املثال. 
املكثف  البرصي  الرسد  أي  البرصية  بالصورة  اإلشارة 

)3(، أو كام قال “ستندال” بأن الرواية مُتسك مبرآة أمام 
فن  لحيثيات  األدب  استعارة  عىل  يدل  وهذا  الطبيعة، 
يوصل  ومنظور  كدالة  املرايا  استخدام  السّيام  الكامريا، 
إىل تبويب الرؤية والسري بها باتّجاه بلورة ما هو مضمر 
بذلك  شأنها  الحياة،  بناء  تُعيد  الصورة  كون  املشهد.  يف 
شأن الفنون واآلداب األخرى، خصوصاً ما أنهدم من جدار 
فاصل بني هذه األجناس، بواسطة االستعارة من بعضها 
العني  يربط  الذي  الفيصل  هو  الخيال  زال  وما  البعض، 
إّن  كام  العقل.  إىل  كل يشء  يُحيل  الذي  وهو  باملشهد، 
تستعري  الفنون،  بقية  شأن  شأناه  األخرى،  هي  الصورة 
الخيال، بل وتنصهر معه لبلورة الصورة األمثل تعبرياً عن 
الواقع، بطريقة مل تعد فيها ناقلة للمشهد بل أنها تتضمن 

عمليات بناءه وتركيبه. 
لقد كان الناقد “ليسنج” ينظر إىل الشعر والتصوير من 
الشعر  أّن  أساس  عىل  واملكان،  بالزمان  عالقتهام  حيث 
زماين والتصوير مكاين )4(. وهذا يقودنا إىل اتساع رؤية 
أرسار  يكشف  عندما  الزمان  باب  يلج  الذي  التصوير، 
املكان، يف كونه يجل تاريخ املدّونة التي عرّب عنها املصّور 
التوثيق عرب  الصورة هو  يُقدمه فنان  الذي  بالصورة. إن 
الحياة. والصورة  التي ترصد جوانب  الكامريا  تعدد رؤى 
يكون  وبهذا  ملفاتها،  يف  تحرث  بل  الذاكرة،  إىل  تُحيل 
يف  واملكان  الزمان  تجسيد  هو  كهذا،  فعل  من  املتحقق 
آن واحد، ألن ذكرى املكان تقود إىل ذكرى الزمان ثم إىل 
ما هو حولهام وفيهام وهكذا. إّن الصورة وفق هذا تقوم 
برسم الصورة الشخصية بتشكيل نفسها كآخر، مثل كاتب 
يكتب عن حياته )5(، ومثة مشرتكات بني اآلداب والفنون، 
خاصة بني الكتابة والتصوير بواسطة البورتريه، األسكتش، 
املنظر، الوصف، الرسد والتصوير. وبهذا فهي جميعاً تُثري 
فينا تفكرياً برصياً حسياً مرتبطا بالصورة والحركة التي هي 
كل يش يف لحظة تجسيد املشهد املريئ الذي يتوسل بكل 

الطرق الفنية والخطية للوصول إىل الالمريئ يف املشهد. 
إن فن التصوير وفق هذا التصّور، ميكن اعتباره محاولة 
لإلسهام يف تشكيل الواقع بواسطة تدوين تفاصيله، كام 
هي بقية الفنون واآلداب، وهو بهذا يأخذ دوره يف التغيري 
البناء  باب  الوجود من  ُهِدَم  يف  ما  ترميم  والعمل عىل 
والرتكيب الذي أرشنا إليه. كام أن استخدام العني والجسد 
واالستعانة بعدسة الكامريا، تنّشط فعل الجهد املثابر يف 
نقد الواقع وإظهار خصائصه املسايرة لحراكه. إّن الصورة 
ليك  ينقصه  ما  وترى  العامل،  ترى  التي  العني  نتاج  هي 
ليك  اللوحة  ينقص  ما  ترى  بهذا  والعني  اللوحة،  تكّون 
تُحقق ذاتها بواسطتها. وحاملا يتحقق ذلك، ترى العني من 
 ،)6( النواقص  تلك  بجميع  تفي  التي  اللوحة  ذلك  بعد 
وهذا ما ميكن الوصول إليه عرب النظر إىل محتوى الصورة 
التي تتامثل يف عكس املشهد بحرفية ورؤية عميقة، األمر 

الذي مينحها القوة والصفاء واملبادرة. 
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جسد الفوتوغراف وروح الشعر 

الصورة والعالقة مع األجناس

جاسم عايص
قبل الدخول يف مركز العالقة، البد من توضيح املقصود بالفضاءات؛ التي تعني بأبسط تعبري؛ 
كون فعاليات الفنيني تُشري إىل التنوع يف االشتغال، والتعدد يف املحاور. وهذا يخضع إىل الرؤى 
والقدرة عىل التخييل الذي تتحكم فيه عني املصور وعني عدسة الكامريا وآلياتها وقد\رتها الذاتية، 
العالقات االجتامعية  الفني املحكوم برؤى فكرية، تتصل مبارشة بجدلية  التي تصب يف األداء 
تلك  بنتائج  يأخذ  فاملصور  االجتامعية.  الحاضنة  يف  الدائر  والطبقي  الفئوي  والرصاع  واألثنية 
وأبجدية  التعبري  لغة  كونها  الكامريا،  بآلية  ملتزماً  الخالصة،  الفنية  برؤاه  املحكومة  الفعاليات 

الفعل التصويري. 

استطاع الفنان التركيز على 
أهم العالمات  لكشف 

التركيبة النفسية للنموذج

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

العديد من املؤلفات يف النقد والقصة.

بيان رقم واحد

تلقوا  وال  أقول  ما  كثريًا عىل  تعّولوا  فال  زائفة،  امرأة  أنا 
هذا  أّن  من  متاًما  واثقة  فلست  ألمطركم،  إيّل  الدالء 

السحاب الذي يوّشح ساميئ سيكون واعًدا.
أنا امرأة أكره اللون األحمر، لذلك ال أنتعل إال األحذية 
الحمراء، قل هو نوع من العداء املثايل لهذا اللون، لذلك 
أبيح لنفيس أن أعّفر هامته يف الرتاب، وأن أهني كربياءه 

بعنجهية الدوس.
كّل  عنكم  أحجب  لذا  السافرات،  النساء  من  لست  أنا 
نواياي، وال بأس إن رشبت الشاي معكم، أو خّبأت لكم 
يف معنى املعنى، بعض الثامر العنقودية، حتى إذا تجّرأ 
أحدكم يف غفلة من نواطري العبارة وحاول اعتصار الخمر، 

انكشفت له سوأته.
لست ككّل الرجال، لذا أنا امرأة مختلفة، وال أشبه النساء 
ألمارس  لدّي  وقت  وال  الرجال،  يخافني  لذلك  جميعا، 

لعبة الشاة والذئب، ألن ذئايب موثوقة، وشياهي أكلتها 
ذئاب مجازية.

فاعتمر  الشمس  تقلقني  السبب  لهذا  ضبابية،  امرأة  أنا 
من   الرغم  بنظّارة، عىل  الشوارع  يف  وأميش  قش،  مظلّة 
شهادة حبيبي، أّن أجمل عيون للنساء، تلك التي حباين 
الخفّية وأنظر  الليل، أوقد شميس  يأيت  بها، وعندما  الله 

إليكم من خلف قضبان الكناية.
كنت  وسواء  كالنسانيس،  وإناس  كالكستناء،  نساء  مثة 

سمراء كالكستناء أو نسناسة، لن أبرح دائرة التشبيه.
معاولكم  وستعملون  العبارة  مغاليق  فّك  يف  ستجهدون 
الشظايا،  وتطري  الصّوان  سيقدح  الصلدة،  الحجارة  يف 
ستلهثون من العياء وتستمطرون الدمية الهاربة وتجففون 
تالبيب  من  تهّدل  وما  الدهشة  بذيول  العرق  أنابيب 
تجرب  األحمر،  اللون  تكره  امرأة  ملاذا  ستقولون  الحرية. 
نفسها عىل رشب الشاي معنا، رغم أننا من ساللة شيوعية 
منفرتضة؟ وملاذا تخبئ املتفجرات يف العبارة وملاذا تشّبه 

إالّ أن تكون يف ال وعيها مثرة شبقة؟  بالكستناء؟  نفسها 
وملاذا تطلق الشاة والذئب يف العبارة عىل شاكلة الشاعر 

يوسف رزوقة؟ وملاذا تتحدانا عىل هذا النحو؟
األحمر،  حذاءها  تقلع  أن  دون  الزائفة  املرأة  ستضحك 
كنت  إمنا  عفوا  تقول:  وهي  نظارتها  وضع  يف  وستمعن 

أمزح.

بيان ثان

أوال:
من  رضوبا  وستخوض  أقول،  مبا  معنيا  نفسك  ستتصّور 
التأويل، مبقتضاها ستتحول الحروف إىل حّياٍت وثعابني، 
وستسارع  األخرض،  الشاي  رشب  عن  متاما  وستحجم 

بتغيري رقم هاتفك مخافة أن تلتقط الشهب صوتك.
ستّدعي بعد ذلك، أن عينا أصابت حسنك، وأن مقامك 
منها  إليك  دخل  نوافذ  كلها  رشفتك،  وحامم  وكالمك 

الحسد وستتهمني أنا كالعادة بأنني صاحبة املكائد.

ثانيا:
يوما،  أحببته  الذي  ذاك  الرمادي  معطفك  عنك  ستخلع 
الجوز  يورق  أن  وتأمل  بالغيمة،  ترتديه  وأنت  وشبهتك 
القرنفل يك ينبت عىل كفيك،  عىل كتفيك، وستدعو كل 
العام، فلتبق  الربيع من السفر إليك هذا  لكّنني منعت 
مجدبا إذن كام عرفتك، وليواصل الثلج نسج غاللته فوق 
الضوء  ينرث  كان  رنّات، فمن  بال  وجهك، وليصبح صوتك 
شعرك؟  جّمة  عىل  الربيع  يواعد  كان  ومن  عينيك؟  يف 
ومن كان يوقع األلحان يف صوتك.. فاعلن فاعلن.. رجل 
من عنب.. صامت كالذهب.. باعث يف دمي.. حثحثات 

القصب.

ثالثا:
عد إىل خريفك وانتظر زحف شتائك، وأمعن يف جواربك 
فأنا كرهت  ما شئت،  القرفة  نقيع  السود، ولتحتس من 
واألعامل  واالكتظاظ  السعال  شئت  ما  ولتّدع  املرض، 
املهمة، فلن تهملني هذه املرّة، ألنني ببساطة أقلعت عن 
لعبة الياممة املسكينة التي كان يحلو لها أن تعّشش يف 
زاوية رشفتك، منتظرة أن تغدق عليها ببعض الحب بضم 
الحاء، وأقلعت عن وضع نظارة املجاز التي كنت أراك من 
يحرس  الكساح، ووعال فحال  طّيارا يف زمن  خاللها هزارا 
بالتفاح والنارنج وما تجّمد من  العزاالت  الغابات ويعد 

لؤلؤ الشالالت.

رابعا:
زمن  يف  تتقنه  مل  وأنت  الحرب  زمن  يف  والحب  مالك 
السامء  يف  فسحة  ترتك  مل  النفاثة  فالطائرات  السلم؟ 
حتى تخّيط الخطاطيف جّبة دهشتها والصواريخ غدت 
جنازة  تزّف  طبول  القنابل  وفرقعات  أعراسنا،  شامريخ 
عجائبية ملوت مل يكتف وحده بقتلنا، فجّند لذلك جميع 

أحفاده معه.

خامسا:
إن ملحتني ذات مساء أعرب الشارع الخامس ورأيت ذيل 
عباءيت يكنس األرض، ال متعن يف التأويل وال تقل تلك تجّر 
رداءها يل حّتى أتبع حّب مودتها بفتح الحاء، وستغويني 
كام فعلت جدتها بجدنا، وال عجب أن تهبني عىل سبيل 
فردوس  إىل  أريض  من  لرتفعني  »كوال«  قارورة  الكناية، 
العوملة، لن أفعل ذلك أبدا، ولن أمر يف الشارع الخامس، 

وال عباءة عندي حتى أجرجر ذيلها، ولست حّسونا حتى 
أغويك، وال يشء يف العامل بعد اآلن سأشبهك به، فلست 
ربيعا وال قمرا وال وعال أرجوانيا، وصوتك أجّش ال ذهب 
فيه وال عنب، ولست غاويا كالبنفسج، وال عميقا كبحرية 
الياقوت، وال مزركشا كقبة الصخرة، لكنك ببساطة رجل 
بسيط ومسطح، منقوع يف مرق الواقع حّتى العنق، أما 
أنا فامرأة أرهقتها الحروب وبددها عطر املوت، فخرجت 

تجري من مدارك إىل مدار املجاز.
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بيانات امرأة المجاز
فوزية العلوي



كانا سمري وصديقه سلامن يقفان عند ضفة 
النهر، قال سمري: 

النهر  الهادئة! سأعرب  النهر  مياه  اىل  انظر   -
وحدي بزورقي.

قال سلامن: دعني أعرب معك 
قال سمري:  كال سأعرب وحدي، فزورقنا صغري 

واليسعنا معا!
مل يقل سلامن شيئا وظل صامتا.

صعد سمري يف زورقه الصغري، وأخذ يجدف 
منتصف  اىل  وصل  وحني  الهادئ..  النهر  يف 
النهر هبت ريح شديدة فجأة، فأخذ املوج 

سمري  وكان  يقلبه،  أن  وكاد  الزورق  يهز 
وحيدا.

وملا سمعه سلامن  رمى نفسه يف املاء وأخذ 
وكانت  سمري  زورق  اىل  وصل  حتى  يسبح 

الرياح تزداد قوة.
شيئا  يهدأ  وجعله  بالزورق،  سلامن  أمسك 
كان  أن  بعد   واطأمن،  سمري  فهدأ  فشيئا، 

خائفا كل الخوف!
قال لسلامن: أصعد معي يف الزورق!

زورقك صغري  أن  قلت  ولكنك  قال سلامن: 
عندما كنا عىل الشاطئ؟!

خجل سمري خجال شديدا، واعتذر منه ورجاه 
أن يركب الزورق، وكانت الرياح تزداد قوة.
فصعد سلامن، وفجأة، سكن الزورق وهدأ، 

ومل يعد يرتنح. 
فسأل سمري صديقه سلامن:

كيف  الرياح..  قوة  برغم  الزورق  هدأ  لقد 
حدث هذا؟

ثقيال   أصبح  النه  استقر  لقد  سلامن:  قال 
عندما ركبت معك فيه!

فاألشياء الثقيلة التحركها الرياح بسهولة!
فكر سمري يف كل كالم سلامن وظل صامتا. 

سأله سلامن فجأة:
- ولكن كيف اتسع الزورق لنا اٱلن؟

قال  ثم  طويال،  وفكر  كثريا  سمري  خجل 
لصديقه برصاحة وصدق:

ولكن  لنا،  يتسع  وال  ضيًقا  الزورق  يكن  مل 
لنا معا.. كنت  يتسع  الذي مل  أنا هو  قلبي 

مخطئا يا صديقي فسامحني!
الهادئ  الزورق  التجذيف مًعا يف  ثم واصال 
الذي كان ينساب بنعومة يف النهر الصاخب، 

حتى وصال الضفة األخرى!

N
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altareek althakafi

حنَّة..

حنة البرصة
أمان ياحنة

      امان
حنة البرصة

      أمان
علينه حرسة

      أمان
واليوم عيدي

      ال ال ال
فستان جديدي

      الالال
فستاين كشكش

     ال ال ال
بالورد ملطش

     ال ال ال
فستاين مشقق

     هي هي

لدى  االوىل  الوعي  أبجدية  زرع  يف  واملهمة  الحيوية  النشاطات  من  االطفال  ثقافة  تُعّد 
الطفل. تلك البذرة التي ميكن ان تنمو وتزدهر اذا ما توفرت لها الرشوط املوضوعية واإلنسانية. 
لقد تعرض املجتمع العراقي بأكمله، أثناء العهود املاضية، اىل عملية تخريب منظمة استهدفت 
كيانه اإلنساين وبنيته األخالقية، األمر الذي افقده القدرة عىل ايجاد مالمحه الحقيقية، وقد نال 
الطفل نصيبه األكرب لألسف من هذه الكارثة. اليوم وبعد مرور مثانية عرش عاما عىل سقوط 
النظام الدكتاتوري، البد من العمل عىل  استعادة الوعي الجمعي املغّيب من خالل اعادة النظر 
بخطابنا الثقايف الذي شابته الكثري من املفاهيم الخاطئة والتي ادت بدورها اىل تشويش الذاكرة 
الجاملية  املفاهيم  ترسيخ  عىل  العمل  هو  الواقع  لهذا  املوضوعي  املعادل  ويبقى  الجمعية، 
واإلنسانية وحب الحياة.                                                                                                                                    

اعداد : طارق حسين

من اغاني األطفال 1 February 2022   1 شباط/ فبراير

القاص والكاتب 
طالل حسن يحصد 

جائزة األبداع

تبارك صفحة )ادب الطفل( يف الطريق الثقايف 
االبداع  بجائزة  فوزه  حسن  طالل  لالستاذ 
الثلج  )أمرية  املرسحي  كتابه  عن  الثقايف 
منشورات  عن  الصادر  اخرى(  ومرسحيات 
العراق  يف  والكتاب  لالدباء  العام  االتحاد 

وجميع ماجاء يف الكتاب موجه لألطفال.
وطالل حسن من كتاب أدب االطفال األوائل 
طريق  بجريدة  ياأطفال(  )مرحبا  صفحة  يف 
حتى  املايض  القرن  سبعينيات  منذ  الشعب 
اٱلن، وقد سبق له ان فاز بعدة جوائز عراقية 
لألطفال  كتابا   35 من  اكرث  وله  وعربية، 

صدرت يف العراق وعدد من الدول العربية.

اأدب الطفل

صديقان يف زورق واحد 
                    

 فصة : صالح محمد عيل

حنن كتبنا هذه القصائد..

تحرير: تاكييش نوكانو  وناويش كورياما 
ترجمة: كاظم سعد الدين 

كلمة الربوفيسور كورياما 

يف ربيع 1981 عرفت بديوان )األطفال يعربون عن أنفسهم( وهو 
قصائد شعر نظمها تالميذ تومورا كاكوين، وهي مدرسة لألطفال 
أحد  ناكانو   تاكييش  السيد  كان  جو.   - نامورا  يف  عقليا  املتخلفني 
أنفسهم  عن  يعربون  كيف  تالمذته  يعلم  كاكوين  نامورا  معلمي 
فرن  يف  ويفخرونها  الطني،  ألواح  عىل  وخطها  القصائد  بكتابة 
ويجعلون منها زخارف يعلقونها عىل الجدران. وكان 
غزير  وبعضهم  قصائد  يكتب  منهم  كبري  عدد 

االنتاج بشكل مذهل.
املتخلفني  لألطفال   قصائد  ثالثة  من 
طبعها  التي  املدرسة  هذه  يف  عقليا 
مجلدا  ستني  من  أكرث  يف  ناكانووا  السيد 
وحررها، ترجمت منها زهاء 240 قصيدة 

اخرتت منها 130 قصيدة لهذا الديوان.
بكلامت  كتبت  التي  القصائد  هذه 
بسيطة، قد تبدو اعتيادية مألوفة وغري 
ذات شأن أو مغزى من النظرة األوىل، 
أن كل قصيدة  القارئ سيدرك  ان  بيد 
قراءة  ماقرأها  اذا  عميقا  معنى  متتلك 

متأنية.
املحرر

عصا 
رميت عصا يف الربكة
غاصت ثم صعدت

فكرت ان ذلك
يشء غريب

شيكاشهكايش - 12 سنة

يف املستشفى 
يف املستشفى عالجت نفيس

الطبيب مثل عامل
وضع دواء يف ماكنتي
فظننت أين انسان ٱيل

شيكو توتيس - 14 سنة

غيمة

السامء صافية

والغيمة تصبح طائرة

أو سفينة أو موجة 
وتتحرك

وتقف

وأنا أريد أن أركب

وأزور أماكن كثرية

سيدها يوشو - 15 سنة

سلحفاة

ملاذا تسبح السلحفاة وحدها 
؟

انها تتحرك

وتقول انها تريد

ان تذهب اىل بيتها

أريد ان أحررها

ولكن مادامت هي

 سلحفاة كيكو

فأين ال أستطيع أن أحررها

جيمي مارتو - 13  سنة

املعلمة )متسو(

ملا قلت لٱلنسة )متسو( أويك

أين أتأمل يف صدري

فانها فورا وضعت يدها

عىل يدي

وجست نبيض

هل هي أمي ؟

أكري هايونوا - 14 سنة

اجلبل

الجبل محبة

ألن الطائر املغرد 

يجد فيه حبيبته

ويطري بسعادة

الجبل محبة

شيكو تويش - 14 سنة

غراب 
ريح تهب

ثلج يتساقط
وغراب

ذهب ودخل الغابة

تاكاو كيمورا - 15 سنة

برتقالة
الربتقالة صغرية

برتقالة طفلة
أنا.. طفل برشي

شكيو كوسو - 10 سنوات

القربة والولد

شعر:  طارق حسني

حجنجيل بجنجيل
صعدت فوق الجبل
جلست بني األحجار
تحت ظالل األشجار

حطت بقريب قربة
حزينة منكرسة

دعوتها لصحبتي
مل تكرتث بدعويت
دنوت منها بحذر

طارت وصاحت يابرش
ليتك ترحل من هنا

يك ال تعكر صفونا

قبل أن تكون هناك مواسم، كان بإمكان طائر 
 الكريك الطريان.

 لقد طار أرسع من النحلة.
 طار أعىل من الصقر.
 كان طياًرا فاخًرا جًدا.

 طار الكريك يف جميع أنحاء العامل.
 طار إىل الرشق.

 ثم طار إىل الغرب.
 وبعد ذلك طار إىل الجنوب.

 لكنه مل يسافر قط شامال.
 حاولت النملة أن تحذره من املحاولة.

 قال له: »الجو شديد الربودة يف الشامل«.
»بارد جًدا بالنسبة للنملة وبارد جًدا بالنسبة 

 للكريك.«
ومع ذلك، فإن طائر الكريك مل يستمع، ألن 

 الكرايك تفعل ما تشاء.
انطلق إىل الشامل يف تلك الليلة بالذات. 
مل يستغرق األمر وقًتا طويالً للوصول إىل 

 هناك ألنه كان رسيًعا للغاية ورائًعا.
سقط طائر الكريك بجوار شجرة صنوبر عندما 

 بدأت الشمس يف الغروب.
 كان هناك ثلج يف كل مكان.
 كان هناك ثلج عىل األشجار.

 كان هناك ثلج عىل األرض.
 وكان ثلج عىل رؤوس الجبال.

 جاء املوظ مييش نحوه ببطء شديد.
 قال له: »أوه ... مرحًبا«.

 »أحزم أمرك، الليل قادم.«
 مل يستمع الكريك، ألن الكرايك تفعل ما تريد.
طار إىل شجرة صنوبر ليستقر فيها من أجل 

نوم جيد. لقد فعل ذلك برسعة ألنه طيار 
 رسيع ورائع بشكل ال يصدق.

 جاءت البومة محلقة إىل الفرع نفسه.
 قالت له: »يجب أن تجد مأوى فالليل بارد«.
مل يستمع طائر الكريك، ألن الكرايك تفعل ما 

 تريد.
قرر أن يرتاح عىل كومة من األغصان. لقد 
كان أكرث نعاًسا مام كان عليه يف أي وقت 

مىض، من كل رحلة طريان رسيعة ومذهلة 
 بشكل ملحوظ.

كان طائر الكريك ينام طوال الليل حتى 
 الصباح.

عندما استيقظ كان مستعًدا للعودة إىل املنزل 
 وإخبار النملة عن رحلته.

قفز عاليا يف الهواء ليبدأ الطريان، لكنه مل 
يستطع. بدال من ذلك سقط مرة أخرى يف 

الثلج. قفز مرة أخرى أعىل هذه املرة، لكن 
جناحيه مل يخفقا. لقد تجمدا وأصبحا صلبني 

 أثناء الليل البارد.
حاول أن يسخنهام عن طريق فركهم مًعا 

 ولكن مل يكن هناك فائدة.
كان عىل طائر الكريك أن يقفز طول الطريق 

إىل املنزل. استغرق األمر منه أياًما وأياًما 
 للعودة.

عندما قام بفرك جناحية مًعا هذه املرة، 

أصدرا صوت رصير طّنان مل يسمعه أحد 
يف الغابة من قبل. ويف كل مرة يفرك فيها 

 جناحيه مًعا، ينبثق ذلك الصوت أعىل وأعىل.
وعىل الرغم من أن جناحي طائر الكريك مل 
تعد متجمدة، إال أنه ال يزال غري قادر عىل 
الطريان. ومنذ ذلك الحني بقى طائر الكريك 
عىل األرض مثل صديقته النملة، يتنقل من 

مكان إىل آخر. وقد أصبح أعىل قافز يف الغابة 
عىل اإلطالق.

ملاذا يكركر طائر الكركي
 بقلم دانيال إريكو
ترجمة سارة محمدي
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رواية »تكيف« تفوز بجائزة الغونكور للشباب
فازت الكاتبة الفرنسية كالرا مونود بجائزة الغونكور للشباب عن روايتها »تكيف« وكانت الرواية التي صدرت يف 
الخريف املايض، قد فازت بجائزة فيمينا وهو أمر نادر الحدوث يف فرنسا، لكن يبدو أن الرواية بقصتها اإلنسانية 

قد نالت استحسان النقاد وأعضاء لجنة التحكيم، بعد أن المست قلوب القراء قبل ذلك عىل الرغم من قرصها 
نتيجة ملوضوعها املؤثر وشاعرية لغتها وحبكتها. وتناقش الرواية موضوعة األطفال من ذوي اإلعاقة، إذ تروي 

الكاتبة قصة عائلة منزعجة من قدوم طفل معاق. وهي قصة تعيشها اآلف األرس كل عىل طريقته الخاصة. 
وبواسطة رسدها اآلرس، استحوذت كالرا دوبون مونود عىل قلوب الشباب، وحصلت عىل الجائزة التي مُتنح سنويًا 

يف مدينة رين وتتكون لجنتها التحكيمية من طالب املدارس الثانوية.

  بحوث جدلية في كتب

التواجد هنا
التواجد هناك 

كتابات فلسطينية يف العامل

موريس إبيليني 

الكتاب هو معالجة تفاعلية وجذابة لألدب 
الفلسطيني املكتوب بلغات أخرى غري العربية. 

ليثري املناقشات يف شأن األدب الفلسطيني يف 
 الشتات والدراسات الخاّصة به.

»الوجود هنا” هو مساهمة مهمة يف كل من 
األدب املقارن ودراسات فلسطني، مع نظرة 

ثاقبة للموروثات التاريخية والنصية للمنفى 
والشتات. يذكرنا إبيليني بأن كونك فلسطينًيا 
 يعني أكرث بكثري من كونك تعيش يف فلسطني. 

يقرتح املؤلف منهًجا سياسًيا منخرطًا يف التهجري 
الوطني، ويعرب عن مواقع إنتاج متعددة اللغات، 

ويضع نفسه عىل مفرتق طرق بني التوترات 
اإلنتاجية ويحيك قصة توسيع مسارات التطور 

األديب. مجسًدا النقد األديب الفلسطيني يف أفضل 
حاالته. 

من بني أمور أخرى، يقوم الباحث يف جامعة  
كونراد، موريس إبيليني بإعادة صياغة الوسائط 

األدبية املختلفة للمؤلفني الفلسطينيني الذين  
يعيدون إنشاء عواملهم الضائعة واملختفية 
متعددة اللغات، بعيًدا من رمال فلسطني 

املتحركة، باإلضافة إىل قراءاته الواعية بدقة 
لهؤالء املؤلفني ومأزقهم الشخيص كمهاجرين 

من الجيل الفلسطيني الثاين، مبا يرسم الحدود 
الخطابية ملا يشكل األدب الفلسطيني ككل يف 

 املقام األول. 

عام حقوق النرش: 2022
ISBN: 978-08-15-63765-3  الرقم الدويل

الغالف: ورق مقوى
السعر: 29.95 دوالر

     

المرأة والفن واألدب
في الشتات اإليراني

دراسات الرشق األوسط

مهرانة إبراهيمي

هذا الكتاب محاولة لتوسيع مجال دراسات 
الشتات اإليراين، إذ يتناول العالقة بني الجامليات 
والسياسة من خالل عدسة تحررية. وبالنظر إىل 

اللحظة السياسية الراهنة، فإنه إضافة نوعية 
مرحب بها للتفكري يف اإلمكانات التخريبية 

للتمثيل الثقايف يف الشتات اإليراين. 
قالت عنه املجلة الدولية لدراسات الرشق 

 األوسط
أنّه “يقدم مساهمة مهمة يف الدراسات الثقافية 
بعيًدا عن النقد املنهجي ويعتمد بدالً من ذلك 

البحث يف إمكانية الدميقراطية األخالقية.
ويقدم تحليل مهرانة إبراهيمي املقنع للروايات 

املصورة والتصوير الفوتوغرايف واألفالم لنساء 
إيرانيات يعشن يف الشتات، منظوًرا منعًشا 

حول كيفية تعطل التعبري الفني وتشويه سمعة 
اإليرانيني وتجريدهم من إنسانيتهم. 

ويقال إن املرونة الثقافية االنتقائية هي إحدى 
الخصائص املحددة الرئيسية للهوية اإليرانية 
ودليل عىل طول عمرها التاريخي. إذ يقول 

عامل اإليرانيات البارز ريتشارد نيلسون فري عن 
إيران: لطاملا كان مجد إيران هو ثقافتها.

ISBN: 978-08-15-63655-7 الرقم الدويل
تاريخ النرش: 14 فرباير 2022

الغالف: ورق مقوى
السعر: 95. 24 دوالر

»ساحر أوز العجيب« �سوء
وجفاء الناشرين عنها

مسرحية »كالب ميتة« عن سلسلة »من المسرح العالمي« الكويتية 
الطريق الثقايف ـ خاص 

ضمن سلسلة )من املرسح العاملي( الكويتية صدر العدد 409 ويتضمن مرسحية “الكالب امليتة”، للكاتب الرنويحي املعارص يون فوسيه، برتجمة 

محمد حبيب. وكان العدد األّول من السلسلة الشهري قد صدر يف أكتوبر من العام 1969 وتضمن مرسحية “سمك عسري الهضم” للكاتب 

الغواتياميل مانويل غاليتش وترجمة الدكتور محمود عيل ميك. وتواىل صدور األعداد حتى بلغت 313 عددا يف العام 1998، قبل أن تنتقل 

420 مرسحية عاملية، مع مالحظة ان بعض  اليوم إىل  العدد  للثقافة والفنون واالداب، ليصل  الوطني  السلسلة اىل املجلس  مسؤولية اصدار 

النص وكاتبه، وهي من  اكرث من مرسحية، ولكل مرسحية مرتجم ومراجع ودراسة تحليلية فنية ونقدية تشكل خصائص  واحرتافية. االعداد قد تضمن  متانة  املرسحية  السالسل  أكرث 

رواية »أترك العالم خلفك«
أزمة العرق والهوّية

صدرت عن دار الكرمة رواية »اترك العامل خلفك« 
للكاتب األمرييك من أصل بنغالدييش رمان علم، 

وهي رواية مثرية لالزعاج والقلق 
ذات عنوان مثايل لكاتب يبدأ 

بوعد املدينة الفاضلة، ثم يرتحل 
بعيدا عن هذا الحلم، إىل حيث 
ميكن أن تأخذه أسوأ مخاوفه، 
مسطًرا إثارة حقيقية وتلخيًصا 

عبقريًا
 لزمننا القلق الذي تسيطر عليه 

حالة من عدم اليقني والشك 
باملستقبل والجذور والقيم. كام 

تعري الرواية متاما تعقيدات 
األبوة والعرق والطبقة وتستكشف كيف يعاد 

تشكيل روابطنا األقرب واستنباط روابط جديدة 
غري متوقعة يف لحظات األزمات. الرواية برتجمة 

سها السابعي. 

»دماغ مشتعل«
شهر مضن من الجنون

سوزانا كهاالن صحفية وجدت نفسها تخوض 
معركة مع مرض عقيل نادر، 

فقررت توثيق مرضها بالكتابة 
عن هذا املرض لتساعد الكثريين 
من أصيبوا به يف رحلة التشخيص 

والعالج، والتأقلم النفيس مع 
تبعات أعراض ذلك املرض النادر 

ومقاومته.
لقد متكنت املؤلفة من الجمع 
بني الحقائق العلمية ومعاناتها 

الشخصية، باإلضافة إىل أبراز 
الدور الذي لعبته عائلتها يف دعمها 

ملواجهة محنتها، معتمدة بذلك عىل املزج بني 
فن التحقيق الصحفي والبحث االستقصايئ عن 
تشخيص املرض وطبيعته الخطرة، لتكشف لنا 

اللثام عن رحلة بطلتها “سوزانا” وحقيقة ما مرت 
به خالل شهر كامل من الجنون والرصاع النفيس 

الداخيل.
 

رواية »راقصة البالط«
ة مقابل الحداثة الهويَّ

صدرت عن دار الكتب خان بالقاهرة رواية “راقصة 
البالط” بجزئني، للكاتبة الكورية “كيونغ سوك 

شني”، وهي إحدى أشهر وأهم 
الكاتبات املعارصات يف كوريا، 

برتجمة “محمد نجيب” عن 
الكورية. تدور أحداث الرواية يف 

السنوات األخرية من القرن التاسع 
عرش يف مملكة كوريا “جوسيون”، 

تلك الفرتة املضطربة واملليئة 
بالتحوالت يف العامل عامة، وىف 

مملكة كوريا عىل وجه الخصوص. 
استلهمت الكاتبة الكورية كيونغ 
سوك شني روايتها راقصة البالط 

من قصة حقيقية لفتاة يتيمة وجميلة، تلتحق 
بالبالط املليك لتصبح راقصة بالط، يف القرن التاسع 

عرش، حيث اضطرت كوريا لالنفتاح عىل العامل 
والتخيل عن عزلتها الطويلة. وبينام يتداعى عامل 

قديم ويبزغ عامل جديد، وبني أطامع دول الجوار، 
تقيم الراقصة الشابّة الطموحة عاملها السحري 

متحدية املخاطر والتحديات لتستحوذ عىل قلوب 
البسطاء من العاملني يف القرص.

نوفيال »أحتضان«
من األدب اإليرلندي

صدرت عن دار الكرمة رواية الكاتبة 
“أحتضان”  كيجن  كلري  اإليرلندية 
التي تدور أحداثها عن فتاة صغرية 
تُرسل للعيش مع أبوين بالتبني يف 
دون  من  أيرلندا،  ريف  يف  مزرعة 
أن تعرف متى ستعود إىل بيتها. يف 
منزل أبويها الجديدين تجد الدفء 
واملودة اللذين مل تكن تعرفهام من 
شخصيتها  تبدأ  رعايتهام  ويف  قبل، 
ما  رس  يُكشف  أن  قبل  باالزدهار، 

فجأة لتدرك مدى هشاشة حياتها.
برنز  ديفي  جائزة  عىل  حازت  وأن  سبق  الرواية 
من  كواحدة  كيجن  كلري  اسم  ورسخت  التذكارية، 

رفضت رواية “ساحر أوز العجيب” للكاتب آل فرنم بوم مرات عديدة من طرف النارشين، عىل الرغم من املحاوالت املستميته من الكاتب ألقناعهم بنرشها، 
األمر الذي دفع به لتأليف كتاب أسامه “تقرير الفشل”، ضمنه كافة رسائل الرفض واالعتذارات التي وصلته من دور النرش. بينام تعد الرواية اليوم الرواية من 

كالسيكيات األدب العاملي، وبيع منها أكرث من 20 مليون نسخة وترجمت لعرشات اللغات. وكانت الرواية قد تحولت إىل عمل مرسحي يف العام 1902 ثم إىل 
فيلم سيناميئ يف العام 1925 ثم أعيد إنتاجها للسينام من جديد يف العام 1939. تويف آل فرانك بوم يف العام 1919. وتعد أعامله مناذج مدهشة للثقافة الشعبية.

للكاتبة  جديدة  رواية  أثر  دار  عن  صدرت 
اإلسبانية الشابّة سارا ميسا بعناون “حّب”. 
وهي  إسكوبار،  ال  قرية  يف  أحداثها  وتدور 
قرية معزولة تلجأ اليها بطلة الرواية  “نات” 
واالسرتخاء،  للتفكري  الخربة،  عدمية  املرتجمة 
والشخصيات  العالقات  من  سلسلة  فتواجه 
الذي  البيت  صاحب  من  بدًءا  املضطربة، 
استأجرته الذي يظهر وجهه الحقيقي بعدما 
أنّها  البداية.  يف  ترحيب  كإمياءة  كلبا  منحها 
واإلثارة  الداخلية  باالنفعاالت  مليئة  رواية 
يف  لتقول  املفرطة.  والنزاعات  والتحيزات 
لكن  دامئًا،  حولنا  موجود  الحب  أن  النهاية 

بشكل ضمني.
ترجمها  التي  روايتها،  ميسا  سارا  كتبت 
يشّد  ذيك  رسدي  بأسلوب  الفويل،  محمد 

القارئ ويُشعره باملتعة والحرية مًعا.
لدى  نسبًيا  معروفة  غري  الكاتبة  تزال  وال 
القارئ العريب، لكّنها تعد يف إسبانيا واحدة 

جيلها.  يف  املوهوبني  املؤلفني  أكرث  من 
التي  “حّب”،  الجديدة  روايتها  وبواسطة 
 2020 للعام  رواية  كأفضل  عليها  ُصوت 
تظهر  الشهرية،   El País الباييز  جريدة  يف 

موهبتها املتميزة بوضوح.
تبوأت سارا ميسا مكانة استثنائية يف املشهد 
األديب اإلسباين، ومنحت نفسا جديدا للرواية 
العوامل  ذات  أعاملها  بواسطة  اإلسبانية 
الغامضة اآلرسة ورؤيتها البانورامية الكاشفة 
روايتها  وتعد  البرشي.  الجنس  لعيوب 

»حّب« أّول أعاملها املرتجمة إىل العربية.
الشخصية الرئيسية ناتاليا ، امرأة شابة عازبة، 
املدينة  يف  لحياتها  ظهرها  تدير  أن  تقرر 
“ال  تدعى  صغرية  ريفية  قرية  إىل  وتنتقل 
يجب  واملجازي،  الحريف  وباملعنى  إسكابا”. 
نفسًيا  مالًذا  الجديد  الوجود  هذا  يوفر  أن 
لها من وظيفتها السابقة وعالقتها العاطفية 
تظهر  الجديدة  الحياة  هذه  لكن  الفاشلة، 

بشكل مختلف عام هو مأمول. فـ“نات” هي 
امرأة قلقة وغري آمنة وال تجرؤ عىل الدفاع 
عن نفسها. إنها تتظاهر باالستقاللية، لكّنها 
مالك  يحاول  عندما  املجادلة  عىل  تجرؤ  ال 
املنزل استغاللها. كام أنها نادراً ما تستجيب 
لصديقها الجديد الذي تعرفت إليه يف القرية 
بحسن نية من دون أن تسقط عىل عالقتها 

به الشكوك.
بروح  مكتوبة  ممتعة  حب  رواية  أنّها 

معارصة وأسلوب رسدي أخاذ.

صدرت عن دار كلامت طبعة جديدة 
عرصية من رواية إميل زوال العظيمة 
مناجم  عامل  ثورة  عن  “جريمنال” 
الفحم ونضال الرفاق من عامل املناجم 
واالستغالل  الظلم  قارعوا  الذين 
الرواية  وكانت  باهضا.  الثمن  ودفعوا 
العام  يف  األوىل  طبعتها  صدرت  التي 
قد  مختلفة،  عناوين  تحت   1885
استوحت عنوانها األخري من شهر ربيع 

الثورة الفرنسية. 

تبدأ الرواية برصد أحد امليكانيكيني “إيتان” 
يحاول الحصول عىل وظيفة يف رشكة “مونس” 
للمناجم، وكان قد طُرد من وظيفته السابقة 
رئيسه  لصفعه  الحديد  السكك  مصلحة  يف 
عىل  الحصول  يف  يوفق  مل  لكّنه  العمل.  يف 
أنفسهم  املناجم  عامل  يعاين  حيث  عمل، 
من العطالة وعدم الحصول عىل طعام. لكن 
بدياًل  الصدفة  طريق  عن  مكانًا  يجد  إيتان 
الحًقا  يتعرف  الذي  السابقني  العامل  ألحد 
إىل ابنته “كاترين” ذات الخمسة عرش ربيًعا 
والتي تربطها عالقة عاطفية مع أحد عامل 

النقل يدعى “شافال”. 
يف  يحدث  ما  عىل  النهاية  يف  إتيان  يعتاد 
املنجم ويتأقلم معه، لكن األمر الوحيد الذي 
“شافال”  بني  الحب  عالقة  هو  يؤرقه  يبقى 

والشابة اليافعة “كاترينا”. وذات يوم يلتقي 
الصموت  “سوفارين”  الرويس  امليكانييك 
يكن  ومل  كثريًا،  يتحدث  ال  الذي  والغامض 
عاميل  بقائد  للتو   التقى  أنه  “إيتان”يعلم 

اشرتايك وأحد  مؤيدي املاركسية الدولية. 
عاميل  إرضاب  إعداد  يف  إيتان”  يبدأ 

للطوارئ،  صندوق  إحداث  ومحاولة 
حاالت  يف  العامل  عليه  يعتمد 
اإلنقاذ الرسيع أو يف حالة اإلرضاب. 
املناجم عىل  أقدمت رشكة  وعندما 
األمر  رسع  العامل،  أجور  تخفيض 
تعنت  أمام  اإلرضاب  فكرة  بتنفيذ 
اإلدارة، ووزع إتيان ما كان متوفرا 
فرنكات  من  الطوارئ  بصندوق 

ينشأ  ذلك  غضون  يف  العامل،  عىل 
رصاع بينه وبني راسنيري )صاحب 

الخامرة( حول جدوى
اإلرضاب الذي مر عليه قرابة 

الجوع  عرى  وقد  الشهر، 
بطون العامل وأرسهم، 

وقض الربد القارس
مضجعهم، واضطر 

والنهب  للسلب  عصابات  لتكوين  بعضهم 
تحت وطأة الظروف الصعبة، ورشع العامل 
النريان،  وإطفاء  األسالك،  قطع  يف  املرضبني 
حيث اضطر العامل الذين هبطوا إىل أعامق 
املنجم أن يصعدوا، فقوبلوا بهتاف الجميع: 
املزيفون،  اإلخوان  ليسقط  الخونة،  ليسقط 
السخرية  من  نصيب  أكرب  شافال  نال  وقد 
أمها  التي  صاحت  كاترين،  عشيقته  ومعه 
عشيقك  أجل  من  القذرة  أيتها  بوجهها: 

تخونني أمك التي متوت جوعا.
بلجيكا، رشعوا  الرشكة عامال من  استقدمت 
الذين  الجنود  حامية  تحت  العمل  يف 
الرصاع  واحتد  الغاضبني،  بالعامل  اصطدموا 
بينهم، وأنطلق الرصاص من فوهات البنادق 
طفالن  منهم  ثائرا،   14 مقتل  يف  ليصيب 
متفاوتة  بجروح   25 ويصيب  نساء،  وثالث 
عامل،  ثالثة  الجنود  اعتقل  كام  الخطورة، 
الصحف  استنكرت  ماهوي.  كان  أحدهم 
أمرا  الرشكة  تلقت  الحدث،  هذا  الباريزية 

رسميا بوضع حد لإلرضاب، فتم طرد العامل 
تم  كام  املفاوضات،  وانطلقت  البلجيكيني، 
العامل  أن  غري  املناجم،  عن  الجنود  إجالء 
وقعت  التي  املجزرة  ينسوا  مل  الغاضبني 

باألمس، وعاد نحو ثالمثائة عامل 
إىل املنجم، الذي هوى فجأة عىل 
من فيه وتدفقت املياه من باطن 
منه  وجعلت  السوداء،  األرض 

بحرية موحلة. 
ممر  حفر  العامل  بعض  حاول 
املطمورين  إلنقاذ  كمحاولة 
ما  األنقاض، لكن رسعان  تحت 
نشب عراك بني إتيان و شافال 
بقذفة  األخري  ضحيته  ذهب 

بشظية فحم تلقاها عىل الرأس من يد إتيان 
يصارعان  كاترين،  مع  وحده  بقي  الذي 
األسود  الفحم  صخور  حفر  وحاوال  املوت، 
وماتت  جدوى،  دون  من  لكن  بأظافرهام، 
كاترين من الجوع واإلعياء، بعد أن أدركت 
هو  وأنه  إتيان،  إىل  متيل  كانت  أنها  أخريا 

اآلخر كان مييل لها ويعشقها منذ البداية.

من األدب اإلسباني المعاصر

»ُحّب« رواية عن التحديات النفسية والمواجهة

1 February 2022   1 شباط/ فبراير

عرض كتاب

»جيرمنال«
شغف األفكار الثورية

رواية إميل زوال العظيمة 
عن نضال عمال المناجم 

بطبعة جديدة

 إصدارات روائية مهمة
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الرواق الت�سكيلي

جعلتني لوحته أرسح يف ذاكرة أيّام املطاردة 
والتنكيل برموز الحركة الدميقراطية عىل يد 
السبعينات.  نهاية  يف  املقبور  صدام  نظام 
حي  يف  اإلسالة  نادي  من  خارجا  كنت 
سيارة  شاهدت  حني  بغداد،  يف  الوزيرية 
غريبان،  منها شخصان  يخرج  أجرة صفراء، 
ويرميا شخصا أخر مدمى وهو يتوسل بهام 
املجهوالن  فر  املساعدة.  طالباً  يده  ويرفع 
بسيارتهام، ليتجمهر الناس حول الضحية قبل 
أن ينقلوه اىل املستشفى. منذ ذلك الوقت، 
متميزاً  منحاً  الفنية  النّصري  أعامل  أخذت 
كتجربة امتددت ألكرث من خمسني عاماً، ما 
زال فيها أميناً لبيئته طفولته وصباه جنوب 
تكمن  داخلية  إحاالت  عن  كاشفاً  البالد، 
فيها  تظهر  التي  االجتامعية  األقنعة  تحت 
املرأة بعباءتها السوداء، وهي تجتاز الرواق 
واطواقه. فهمت تلك اللوحات الروابط التي 
الحياة،  وعنارص  الفن  عنارص  بني  تقيمها 

األمر الذي أضفى عليها تأثريا طاغًيا.
مقرون  تشكييل  فنان  الفني ألي  النتاج  إن 
يجعل  إذ  عنده،  والبرصي  الثقايف  بالوعي 
مرحلة الواقعية مدخالً اساسيا لعامل التشكيل 
الذي يرصد يوميات األحياء الشعبية وحركة 
نالحظ  والبيت.  واملزرعة  الشارع  يف  الناس 
تطور اسلوب النصرّي بواسطة أدخال االلوان 
املتحور  التشخييص  اسلوبه  عىل  املرتبكة 
املساحات  بني  التامس  بحدود  واملرسومة 

والفضاءات اللونية عىل سطح اللوحة.
النصري  الفنان  لوحات  ان  يبدو  البداية  يف 
مرورا  املشرتكة  القواسم  من  الكثري  فيها 
اعامله  عن  التمعن  بعد  والخربة  باملامرسة 
الحالية، وكيف اعتمد عىل الطبقات اللونية 
سطحية  النهائية  بالطبقات  وتوظيفها 
مجرد  من  أكرث  وهي  االلوان،  كثيفة  وتارة 
توضيحية  واقعية  مبسحة  تشخييص  رسم 
واملعمولة  الضوئية،  الصور  مستخدماً 
من  االلوان  شفافية  من  مختلفة  بطبقات 
فناً.  تصبح  حتى  اكريليك  او  زيتية  مواد 
الضوئية  الصور  استخدم  ان  واملعروف 
حركة  بالرضورة  لها  سيكون  )فوتوغرافية(، 
يباغتها  الفنية  بعنارص  صلة  لهام  ووزن 

كطريقة للبدء يف بناء اللوحة.
 يعود النصرّي يف اعامله الجديدة اىل ذاكرته 

يف  الكويت  شارع  يوميات  اىل  وبالذات 
الذاتية.  سريته  من  كجزء  العشار،  منطقة 
املايض،  يف  النظر  معيدا  لوحاته  يرسم 
يقوم  ان  قبل  مخيلته  يف  الصور  وتفسري 
رحلة  يف  الدهشة  يثري  بشكل  بتدويرها 
استكشافية، بوعي يف اعامله الجديدة، فهو 
البنايات  او  الجسور  وليس  الناس  يرسم 
املتهالكة او املناظر الطبيعية لشط العرب. 
ظهور  عن  تفاصيل  يف  ادخل  ان  اريد  ال 
بجدية  متيزت  التي  كمنهج،  الواقعية 
يف  محددة  انها  من  برغم  الواقع  انعكاس 
املوضوعية واملامرسة التي متيزت بالفرادة، 
االستمرارية  هي  النصرّي  واقعية  لكن 
حياة  يعكس  فهو  واقعي،  بعمل  املرتبطة 
املجتمع بطرح وواقعه بأفضل الصور، ضمن 
للوضوح  القابلة  االبداعية  السامت  خلق 
اشتغاالته  يف  يطرحه  الذي  املوضوع  يف 
الناس  طوابري  نتأمل  عندما  فنحن  الفنية. 
ايام عاشوراء، فهي مذاكرة للواقع يف رحلة 
يف  تسري  وملجاميع  لطقوس صوفية  التّصور 
مساحات سوداء كأنها هجرة قرسية يف عامل 
هذا  ينتهي  اين  اىل  هذا  نعرف  ال  غامض 

االستقطاب لطوابري اولئك البرش. نالحظ يف 
الخمس متايز  اللوحات  املجموعة من  هذه 
واسود  ناعم  رمادي  بني  لونية  واختزاالت 
الوان  مع  متناغمة  موحش  فضاء  يف  غامق 
النّصري يكشف عن  ان  لنا  ترابية، ما يوحي 
الطوابري  تلك  ضيق  برغم  انساين،  تشكل 
حيث  ملتوية  حركة  متلك  كونها  السوداء 
مبساحات  السميكة  الطالء  أسطح  استبدل 
كام  لألرض،  رمزا  ومشتقاته  القهوايئ  اللون 
ابتعد عن رسد االشخاص واختزال التفاصيل، 
اإلدراك  لتاليش  استعارات  أوجد  فيام 
الشعور  عن  كشفه  يف  الذاكرة  قيود  او 
باستمرارية الرسد البرصي. نحن لسنا يف رسد 
برصي تقليدي، ولكن يف لوحات النّصري كم 
تعكس  التي  واالشارات  االمياءات  من  وافر 

يف  التنقل  من  مضطربة  بفرتة  الفنان  وعي 
املنايف. تستحرض هذه االعامل الفنية بشكل 
ما  بقدر  تجريبية،  تلميحات  ومحزن  جدي 
نحاول تجنبها، فهي جزء ال ميكن إنكاره من 
حياة االنسان العراقي التي اصبحت االشياء 
االقدام  عىل  املسري  رحلة  يف  نفسها حارضة 
اىل العتبات املقدسة، كنذر من تاريخ الحزن 
العراقي الذي تم االستشهاد به يف لعبة سواد 
العباءة ومالبس االطفال والرايات السوداء. 
االرتباطات  من  جزءا  التجربة  هذه  يبدو 
التي تشكل مقدمة لعرض استقصايئ يحاول 

معالجته بني الحزن والهجاء.
اإلله  عبد  للفنان  الفنية  االعامل  تتضمن 
عروًضا  جيًدا،  واملوثق  الهامة  النّصري 
والقصص  والصور،  املواد  ملصادر  أرشيفية 
املعمقة للشخصيات، باإلضافة اىل منهجيتها 
هذه  كل  النّصري  يعترب  علمي.  كبحث 
جنب  إىل  جنًبا  التنظيمية،  الفنية  العنارص 
مع أعامله متعددة الوسائط، من املكونات 
األساسية ملرشوعه حول مدينة يف املخاض. 
نتطلع اىل النساء الواقفات يف اقىص اليسار 
من اللوحة، فهو يشري يف رسومه اىل حالتني 
: أولئك الذين يتغيبون يف وجودهم والذين 
املزج  اىل  يتواجدون بسبب غيابهم، إضافة 
 “ لوحة  يف  كام  الشخصيات،  بني  الخيايل 

بائعة السمك “. 
اما يف لوحة )السوق ــ 2088( يقدم امرأتان 
يبيعن الخرضوات والسمك وخلفهن صبيان 
وهم يف حالة الرعب والهلع كأننا يف مشهد 
هناك  تواجدهم.  مكان  من  قريب  انفجار 
تجعلها  النّصري  لوحات  يف  انسانية  حاالت 
صوره  يجعل  متنوع.  لجمهور  مقروءة 
اإلحراج  يجلب  حيث  ارتياح  يف  حياتنا 
فهو  املسندية.  اللوحة  اىل  الحياة  وتفاهات 
ال مييز التسويات بني الصبي وابيه يرفع راية 
رصيف  عند  بائعة  وجلوس  )ع(،  الحسني 

أسامة عبد الكريم ـ نيويورك

ألعضاء  شامل  تشكييل  معرض  اقيم  املايض،  القرن  مثانينات  مفتتح  يف 
فلورنسا  مدينة  يف  العراقيني  الدميقراطيني  والفنانني  املثقفني  “رابطة 
اإليطالية. أثارت انتباهي ضمن املعروضات لوحة للفنان التشكييل عبد 
االله النّصري )مواليد البرصة يف العام 1947(. لوحته تحمل عنواناً وصفياً 

)املخربان(، وهام يقفان أمام سيارة صفراء يف جو ضبايب كئيب.  

الفنان عبد اإلله النصّير

سكونية العالم المرئي 
في أحوال البصرة
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تتوهج كلامت الكبري مظفر النواب يف مديح الشهيد 
وعد الله النجار حني يقول:

فّج الليل..  فّج  الريح.. وابرج.. واستبك العيون 
كَلهم عن وعد ما هان. 

برتابه املطر مضمون
ترّجل..

نادتك ترفه.. بذنها من الشذر ورده
ذوايبها الذهب االبريز

عن كَصتها.. مرتّدة
اخذها وشمها يا فارس
تراهي امن الورد شّده

فتيضء هذه الكلامت صفحة الغالف األخري لكتاب 
»دروس يف العذوبة والعذاب” للمبدع حسب الله 
يحيى، الصادر مؤخراً ضمن منشورات االتحاد العام 
وهو  الكتاب،  هذا  يف  العراق.  يف  والكّتاب  لألدباء 
كتاب يف السرية كام جاء يف عنوانه، يستفز الكاتب 
ذاكرته، فتتدفق ذكرياته عن أخيه الشهيد لتغطي 
فيها  تتداخل  التي  الدروس  من  درساً  عرشين 
النقيضني  تجمع  مناسبة  يف  معاً  والعذاب  العذوبة 

عىل صعيد واحد. 
كان وعد الله النجار قد أعِدم يف 24 آب 1964 فظل 
اسمه ورسمه وتاريخه النضايل محفورين يف ذاكرة 
“هذا  كتابه:  مقدمة  يف  يقول  الذي  الكاتب  أخيه 
كتاب صنعته الصدفة، مثلام أملته التجربة.. كتاب 
زاده األمل املعتق الذي اكتوينا به جميعاً من دون 
استثناء أحد، وليس مّنة عىل أحد”. وحني تفّجرت 
الذكريات  من  العذب  السيل  هذا  تدفق  الذاكرة، 
التي ترفدها حوارات بني الشيوعي املنتمي وعد الله 
وأخيه الال منتمي حسب الله وتنتهي، بأن يظل كل 
منهام محتفظاً بأفكاره. وتزيّن هذه الحوارات  روح 
األخالقية   باملسؤولية  واإلحساس  الصادقة  األخوة 
التي أملت عىل األخ أن يوثق تجربة أخيه النضالية 
وسرية حياته من خاللها ،ليس من باب املجاملة أو 
الرغبة  يف  الصدق  باب  من  إمنا  األخوي  التعاطف 

لتوثيق تجربة نضالية جديرة بالتوثيق. 
يقع الكتاب يف 145 صفحة )بضمنها أربع صفحات 
فيها  ،تلتقي  للكاتب(  الذاتية  للسرية  مخصصة 
أخيه  من  الكاتب  يتلقاها  التي  العرشون  الدروس 
عملية  يف  كتابه  قّراء  عىل  بإلقائها  بدوره  فيقوم 

تبادل معريف نضايل يف الوقت نفسه. 
يقول الكاتب: “كنت أنتبه إىل أن وعد الله  يعمد إىل 
إعطايئ أنا بالذات درساً يف العمل وكيفية استثامر 
الظروف،  أصعب  يف  حتى  املساعدة  ويف  الوقت 
وكيف يجعل وحدة العائلة قامئة وأن وجوده بيننا 
قائم ومستمر وفاعل وهو يعاين من ضغوط السجن 

وعقدة االنتظار التي ينوء تحت ثقلها )ص 112(.
أما عن نفسه فيقول “كنت أصغي إىل وعد الله، كام 
أو مرب يحمل  زاهد  أو  إىل معلم  أنني أصغي  لو 
إليها  حاجة  كانت يب  التي  املعرفة  من  معه حزمة 
حتى أعرف موقعي أو أقيس عىل وفق ذلك قناعايت 
التي بدأت تكرب معي وأنا أناقش وعد الله بشكل 
واضح” )ص 106(. والكاتب آنذاك أصغر عمراً من 
أخيه لكنه يتوفر عىل وعي أّهله ألن يكون موضع 
يكون  ألن  أيضا  أّهله  واحرتام  واحرتامه  أخيه  ثقة 
الشهيد ال سيام  أميناً عىل تفاصيل من حياة أخيه 
أنه كان شاهد عيان عىل الكثري من هذه التفاصيل، 
يف  له  ورفقته  واحد  بيت  يف  معه  نشأته  بسبب 
قرب،  ومعرفة صالبته وصموده عن  النضايل  عمله 
ونفيس  تعذيب جسدي  من  عاناه  مام  الرغم  عىل 

ومصادرة لحريته الشخصية. 

إستضافة 

دروس في العذاب 
والعذوبة

عبد اإلله النصير 
• مواليد البرصة 1949.

• سافر خارج العراق ملتابعة نشاطه الفني منذ 1973.
• درس الفنون يف كلية الفنون الجميلة يف روما وتخرج منها عام 1977.

• أقام عدداً من املعارض الفردية يف العراق وايطاليا واليمن، ولبنان، وقربص.
• ساهم يف اصدار مجلة لألطفال )شوان( و)فلسطينيون( يف اليمن و منظمة التحرير الفلسطينية 

يف قربص مع الشاعر سعدي يوسف 1983 - 1985.
• ساهم يف معظم املعارض الجامعية منذ منتصف السبعينات من القرن املايض واخرها 

يف الكويت يف العام 2016.       • متفرغ للعمل الفني بالسويد.

الكاريكاتريي  الرسم  ان  القول  ميكننا  لذلك 
صفتي  بني  الجمع  طبيعة  نفس  عىل  يتوفر 
وبني  الجاملية،  االشرتاطات  بني  الفني:  العمل 
الصحافة  وسائل  يف  املنشور  املدون  النص 
ذكرت  وكام  االبالغية،  الصحافية  بأهدافه 
خضري  الكاريكاتري  رسام  عن  سابق  مقال  يف 
يف  أقامه  الذي  )كرايس(  معرضه  يف  الحمريي، 
الجمع  لهذا  املتحققة،  النتائج  بان  رؤيا،  قاعة 
نادرة،  الكاريكاتريي ينتج تواشجات  الرسم  يف 
وتفاعالت بني واقعتني، ستشكالن حتام الرسالة 

الكاريكاتريية، وهام: 
أوال، الواقعة البرصية: وهي مادة الرسم وغالبا 
ومساحاته  بخطوطه،  الصيني  الحرب  يكون  ما 

الحرب  يخالط  بدأ  الذي  اللون،  ومادة  الداكنة، 
وتتضمن  االخرية،  اآلونة  متفاوتة، يف  بدرجات 
الرسام  بها  يكتب  التي  الحروف  شكل  كذلك 
غنية  عالماتية،  برصية،  وقائع  كلها،  تعليقاته، 
دالليا، وذات طابع ثقايف متواطأ عليه يف الثقافة 
الشعبية العراقية، وهو ما يعطي لتجربة خضري 

الحمريي فرادة اسلوبية متميزة.
ثانيا، واقعة لغوية: وهي موجودة حتام، حتى 
كتعليق(؛  )أي  مكتوب  كنص  اختفت  وان 
ينبثق  تأوييل  لغوي  كنص  حتام  ستظهر  فانها 
او  تشخيصيتها،  بحكم  البرصية  الواقعة  من 
تشبيهيتها حتى دون الحاجة اىل وجود تعليق 
احيانا؛ لذلك كان خضري الحمريي حريصا عىل 

املحافظة عىل كال الهدفني معا، بشكل متساوق 
ومتناغم. 

كاريكاترييو ما بعد غازي 
لقد افرزت مرحلة سبعينيات القرن املايض يف 
تاريخ الرسم الكاريكاتريي العراقي، ما اسميه 
العراقي،  الكاريكاتري  يف  غازي(  بعد  ما  )جيل 
ابواب  فتحوا  مهمون  رسامون  منهم  وكان 
العراقي، ومنهم: مؤيد  الكاريكاتري  الحداثة يف 
نعمة، رائد نوري، بسام فرج، منصور البكري، 
شهاب الحمريي، خضري الحمريي، كفاح محمود، 
جيل  غالبية  توجهات  وكانت  الحجار،  ضياء 
متاثرين  يكونون  وقد  تقليلية،  غازي  بعد  ما 
يسميها  كام  )اللبادية  التقليلية  باالتجاهات 
كانت  التي  املرصية،  نفسه(  الحمريي  خضري 
تصل العراق من خالل مجلتي )روز اليوسف( 
التقليلية  النزعة  وكانت هذه  الخري(،  و)صباح 
العراقي:  الكاريكاتري  )واقعيي(  عىل  اثرت  قد 
بسام فرج وخضري الحمريي، وعىل )تجريديي( 
نوري  ورائد  نعمة  مؤيد  العراقي:  الكاريكاتري 
وكفاح محمود، وخلقت جيال يحاول ان ينتهج 
)غازوي(  اسلوب  تطوير  محاوال  وسطا  خطا 

مطور ومحافظ عىل ادق التفاصيل.
حقل  يف  الحمريي  خضري  اشتغاالت  تتنوع 
الكاريكاتري، فهي طيف واسع ميتد من القصص 
)فيجرستوريكاتريي(  الكاريكاتريية  الصحفية 
التي جعلت الكاتب حسن العاين يعترب خضري 
خضري  ينافس  الصحفي(  )الكاتب  الحمريي 

الحمريي )رسام الكاريكاتري(، وهي منط ميارسه 
الحمريي ومل يدخله ضمن كتابه هنا، وميكن ان 
يسعه كتاب قادم، وهي رسوم يصاحبها تعليق 
الرسام،  مقاصد  توضيح  يف  القصة  مقام  يقوم 
وقد  تعليق(،  )بدون  الرسم  هنالك  كذلك 
توضع أحيانا يافطة علوية تشكل فعليا عنوانا 
يف  التنوع  يتمثل  كام  لقصته،  ورشحا  للرسم 
التكبري  بالرسم: من خالل  املادية  الياته  تعدد 
الحدث  يف  ابطاله  اهمية  حسب  والتصغري 
الكاريكاتريي، اىل استخدام التحبري واملساحات 
املتباينة، اىل استخدام االلوان بوعي، او تشكيل 
اللوحة من عدد متسلسل من الرسوم لتشكل 

باجتامعها موضوعا وسيناريو و)عمال( واحدا.
مازالت دعاوى التعبري عن الروح املحلية فاعلة 

يف منجز خضري الحمريي، وان بشكل مختلف، 
بفعل  بداياته،  منذ  العراقي  الرسم  ساد  عام 
)الرسية(  الشعبية  املحركات  صهر  عىل  قدرته 
العديد  تلقي  ال ميكن  لذلك  العراقية،  للثقافة 
دقائق  هضم  دون  الكاريكاتريية  نتاجاته  من 
ميكن  فال  هذه؛  العراقية  الشعبية  الثقافة 
)رسوم  كتاب  يف  املنشورة  االعامل  استيعاب 
انجز  التي  املرحلة  اىل  االلتفات  دون  مندسة( 
املثبت  التاريخ  بني  للربط  رسم،  كل  فيها 
عىل الرسم وبني ما جرى من احداث يف ذلك 
تلقي  يتم  ان  عىل  كثريا،  يعول  فهو  التاريخ، 
املجتمع  يف  الثقايف  الخزين  اىل  استنادا  اعامله 
الذي  الخزين،  ذلك  وخصوصية  العراقي، 
تلعب فيه: املفارقُة، والنكتة، والطرائف، الثقَل 

املحسوس، مام جعل ظهور الجاحظ، وغريه من 
كتاب النوادر الفكهة، انبثاقا طبيعيا يف الثقافة 
العراقية، وهو ما يجعل تلقي رسوم الحمريي 
الشعبية  الثقافة  تبنته  متوقع  الفق  نتيجة 
الحمريي  يجيد  ما  وهو  الِقدم،  منذ  العراقية 
كاريكاترياته  مينح  مام  وعليه،  به،  التالعب 
عن  البحث  متعة  بالقارئ  تثري  عالية  مفارقة 
)نسخة الحمريي( من الواقع، واكتشاف اوهام 
الحمريي  يجيد  التي  القارئ،  ذلك  توقعات 
محزنة  او  مضحكة،  بطريقة  سواء  كرسها 
واقع  بني  املحزن  التعارض  بسبب  ومبكية، 
الحياة الذي يقدم الحمريي نسخة منه بطريقة 
مبالغ بها، وبني النسخة اليوتوبية الفق التوقع 

املقبول برشيا للحياة يف حدها االدىن.

»رسوم مندسة« لخضير الحميري 

الطبيعة المزدوجة للكاريكاتير

خالد خضري الصالحي
الصورة  بها  تتصف  التي  املزدوجة  الطبيعة  لذات  الكاريكاتريي،  الرسم  فن  ميتثل 
للصورة  املتناقضتني  الطبيعتني  اجتامع  حيث  الصحفية،  الصورة  بني  الفوتوغرافية، 
وبني  الجوهري،  وجودها  حيث  املادية،  الشيئية  اشرتاطاتها  بني  اوال  الفوتوغرافية، 

التوثيقية الصحفية بأهدافها النرثية والتسجيلية.
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برؤى  النّصري  لوحات  تواجهنا  طفلها.  مع  شارع 
عن الجسدية البرشية، ذايلتقط الشكل التشخييص 
ثم  التفاصيل،  دون  رسم  من  به  يتسم  ما  بكل 
الشبه  واالجزاء  املبهجة  األشكال  التقاط هذه  يتم 
لنا بدخول  اللون والتي تسمح  املغربة  كاريكاتريية 
يكشف  معا.  والواقعية  الرمزية  من  رسيايل  فضاء 
النّصري عن الشكل البرشي الذي تم تقدميه بشكل 
غريب ومربك، فهو يرفض االلتزام بتوقعات التعبري 
التفاصيل  يهمل  الجنس،  او  العمر  او  الوجوه  عن 
يف شكل الوجوه او االجساد، يرسم من دون اتقان 
اليزال  هذا  ومع  والوجوه،  العيون  تخطيط  قواعد 
إنه  واضح.  بشكل  ذكر  او  أنثى  مالمح  مخيلتنا  يف 
يتباهى بنقط من الطالء عىل رسم أسايس ليس اال 

نوع من اندفاع بني الجودة والتقنية.
به،  بالفعل صوت خاص  النّصري لديه  الفنان   لكن 
من بساطته الدقيقة وتقنياتها يف بناء اللوحة. عىل 
الرغم من أن بعض لوحاته تعمد يف تحديد الحرم 
الفني،  خيايل  عامل  ضمن  بعمق  ليتحرك  الداخيل 
يحاول تقيص الوقائع مادام ميكنه استلهام ذكريات 

عن تلك املرحلة املتباينة يف املهجر.


