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رئيس التحرير  مفيد اجلزائري

يف  مهوال  ترديا  العراق  يف  التعليم  قطاع  يشهد 
السنوات االخرية، بعد ان اهملته الدولة واستسلمت 
واالحزاب  للقوى  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارتا 
بينها عىل  التنافس يف ما  التي سارعت اىل  املتنفذة 
دون  من  والجامعات،  واملعاهد  املدارس  تأسيس 
بشكل  وانخفضت  معتمدة.  علمية  اهلية  او  دراية 
للهيئات  والعلمية  الرتبوية  املستويات  ملحوظ 
التدريسية يف معظم املدارس والجامعات الحكومية. 
الشهادات  نيل  عن حمى  الجامعات  يف  هذا  ونجم 
غري  اساتذة  تخّرج  اىل  ادى  الذي  االمر  العليا، 
مؤهلني تسّببوا بدورهم يف بانهيار املستوى العلمي 
سبق  ما  يف  تعرف  كانت  التي  العراقية،  للجامعات 

العامل.    الجامعات يف  برصانتها واعتامدها من افضل 
واملوصل  واملستنرصية  بغداد  جامعات  وكانت 
تقاليدها  لها  مرموقة  علمية  مؤسسات  والبرصة، 
جامعات  مع  الثنائية  اتفاقاتها  لها  كام  وأعرافها، 

شهرية مثل كامربج وهارفارد والسوربون.
الجودة  قياس  مؤسسات  تضع  أن  محزن  ألمر  إنّه 
العاملية الجامعات العراقية يف آخر قامئة الجامعات 
وبنغالديش  موريتانيا  جامعات  بعد  العامل،  يف 

ورواندا.
املتعاقبة  الحكومات  مسؤولية  يعلم  الجميع  إن 
منذ العامل 2003 حتى يومنا هذا، عن واقع التعليم 
يلتفت  ال  أن  هو  املحري  األمر  لكن  املرتدي،  العايل 

أحد لهذا الواقع ويناقشه ويحاول إيجاد الحلول له، 
ال يف الحكومة وال يف الربملان وال حتى يف الجامعات 
التي تحولت إىل مشاريع ربح تجاري،  نفسها، تلك 
التخطيط  لوزارة  تام  وتجاهل  مطبق  صمت  وسط 
التي يفرتض بها أن تكون الجهة املسؤولة األوىل يف 
البالد عن وضع االسرتاتيجيات والخطط والدراسات 
وقياس حاجة سوق العمل لأليدي العاملة واملهارات 
يخرج  أن  كله،  من هذا  غرابة  األشد  ولعل  الفنية، 
السابقة  الحكومات  إحدى  يف  العايل  التعليم  وزير 
من  متكنوا  بأنّهم  متفاخًرا،  ويرصح  اإلعالم  لوسائل 
استيعاب جميع خريجي املدارس الثانوية واإلعدادية 
يف الجامعات، وهو ترصيح مبثابة كارثة حقيقية تنم 

عن عدم فهم وظيفة التعليم العايل وخطط التنمية 
البرشية واشتغالها املتناسق مع متطلبات حركة اإلنتاج 
الوطني. وال يوجد بلد يف العامل يرص مسؤولوه عىل 
الجامعات،  يف  الثانوية  املدارس  خريجي  كافة  قبول 
ألنه بذلك يكون قد قىض عىل القطاع الخاص والقطاع 
النظريات  أغلب  يعد، حسب  الذي  الوسيط  املهني 
االقتصادية، املحرّك الرئيس لعجلة االنتاج. ويف بلدان 
التخطيط  من  األدىن  الحّد  عىل  تتوفر  التي  العامل 
الخريجني إىل  الجامعات  التنموية، ال تضخ  واملعرفة 
سوق العمل، إاّل مبا تشري عليها به وزارات التخطيط، 
ألنّها األعرف بحاجة تلك السوق للكفاءات، حتى لو 
كانت هذه الخطط تقترص عىل نصف أو ربع، وأحيانًا 
10 % من خريجي املدارس املتوسطة والثانوية، أما 
واملهنية،  الفنية  املعاهد  إىل  توجيههم  فيتم  البقية 
وهؤالء ميثلون الغالبية العظمى من الخريجني. لقد 
كانت لدينا يف العراق مؤسسة معاهد فنية مرموقة 

تنموية مدروسة، طاملا رفدت  تأسست وفق خطط 
والزراعة  النفطية  والصناعات  الصناعة  قطاعات 
واملوارد املائية والنقل والصحة، وحتى القوات املسلحة 
جيًدا  املدربة  الوسيطة  بالكوادر  األمنية،  والقوى 

واملتلهفة لخدمة بلدها.
إنّنا يف الطريق الثقايف عاقدو العزم عىل فتح ملف 
الرتبية والتعليم العايل يف العراق وتسليط الضوء عىل 
بدًءا  العراقية،  والجامعات  للمدارس  املرتدي  الواقع 
من هذا العدد الذي ننرش فيه مقالة الدكتور عدنان 
الثقايف”،  والهّم  املعرفية  “الغاية  املسعودي  عبيد 
وستليها حتاًم مقاالت واستطالعات ولقاءات أخرى 
كثرية يف هذا الشأن، علنا نسهم، ولو بشكل بسيط، 
يف إيجاد الحلول وتحريض املسؤولني وأعضاء الربملان 
البحث  طاولة  عىل  الخطري  امللف  هذا  وضع  عىل 

والتقيص.
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اكتشاف أثري عراقي مهم اكتشاف أثري عراقي مهم 
يعود إلى القرن الثاني عشريعود إلى القرن الثاني عشر

الطريق الثقايف ـ وكاالت
كشف علامء عراقيون يف املوصل عن بقايا مسجد يعود 
إىل القرن الثاين عرش، بعد أن متكنوا من استخراج أربع 
غرف مبنية من الحجر والجص، أثناء الحفريات التي 
أجريت تحت جامع النوري، ضمن ما ُيسمى مرشوع 
معاملها  بناء  إعادة  خالل  من  املوصل  روح  »إحياء 
األثرية«، بالتعاون مع وزارة الثقافة العراقية والوقف 

السني.
األصلية  األساسات  عىل  العثور  االكتشاف  وتضمن 
يعود  الذي  املبنى  ورسداب  أريض  التحت  للطابق 
تاريخه إىل القرن الثاين عرش، وما ميكن أن يكون قاعة 

للوضوء حسب علامء اآلثار.
وبدأت الحفريات األثرية يف آب/ أغسطس 2021 عىل 
دوائر  من  وعامال  آثار  عامل   40 من  مكون  فريق  يد 

الدولة لآلثار والرتاث العراقي.
وبحسب خري الدين نارص، مدير دائرة اآلثار والرتاث 
أمتار  ثالثة  اغتسال  غرفة  كل  ارتفاع  يبلغ  نينوى،  يف 
االكتشاف »يزيد من  إن  أمتار. واضاف  وعرضها 3.5 

أهمية هذا املوقع التاريخي واألثري«. 

مساع حثيثة الستعادة مساع حثيثة الستعادة 
كنوز العراق األثرية المنهوبةكنوز العراق األثرية المنهوبة

الطريق الثقايف ـ وكاالت
ُنهبت   ،2003 العام  يف  للعراق  األمرييك  الغزو  منذ 
القدمية  والفنية  األثرية  القطع  من  اآلالف  عرشات 
املحاوالت  البالد. وجرت عرشات  وُهربت إىل خارج 
ويف  الستعادتها.  املتعاقبة  العراقية  الحكومات  من 
املتحدة عىل  الواليات  وافقت حكومة  املايض  العام 
يف  مبا  العراق،  إىل  قطعة   17000 من  أكرث  إعادة 
ذلك لوح طيني قديم يحتوي عىل جزء من ملحمة 

كلكامش.
يف  معظمها  ظهر  التي  األثرية  القطع  غالبية  وتعود 

الواليات املتحدة، إىل أكرث من 4000 عام.
أيًضا  أعيدت  النفيسة  القطع  من  الكثري  هناك  لكن 

من اليابان وهولندا وإيطاليا.
وال تزال هناك آالف القطع األثرية خارج البالد.

وتعماللسلطات العراقية عىل استعادة اآلثار املنهوبة 
ببطء منذ عقود، بينام تعاين املواقع األثرية يف جميع 

أنحاء البالد من اإلهامل بسبب نقص األموال.

االحتفاء بفنان المنمنمات االحتفاء بفنان المنمنمات 
اإليراني محمود فرشجياناإليراني محمود فرشجيان

الطريق الثقايف ـ وكاالت
بفنان  إيران  يف  والفنية  الثقافية  األوساط  احتفت 
مبناسبة  فرشجيان  محمود  األسطوري  املنمنامت 

بلوغه الثالثة والتسعني.
مدينة  يف   1929 العام  يف  فرشجيان  محمود  ولد 
للفنون  اصفهان  معهد  يف  الفن  ودرس  اصفهان، 
أعامل  ليدرس  أوروبا  إىل  يرحل  أن  قبل  الجميلة 
الفنانني الغربيني الكبار، لينتهي به املطاف يف ابتكار 

منطه املحيل الخاص.
بالفنان  مغرما  طريقه  بداية  يف  فرشجيان  وكان 
اإلسباين بيكاسو، لكنه بعد دراساته الكثرية وجهوده 
فن  يف  ومتميزا  خاصا  اسلوبا  لنفسه  ابتكر  املثمرة 
اإليراين  التقليدي  الفن  بني  املزج  بواسطة  الرسم 
الرسم  فن  تحرير  ومحاولة  املعارصة  والتكنولوجيا 
فأبدع  واالدب،  بالشعر  املبارش  ارتباطه  من  اإليراين 
فنا جديدا هو فن املينياتور “املنمنامت” الذي اصبح 
فيام بعد مدرسة فنية مستقلة ينهل منها الكثري من 

الفنانني اإليرانيني والعامليني.

وردت هذه التسمية يف رواية بعنوان “طرد غريتا شنريش” للكاتبة التشيكية كاترينا توكوفا، تتحدث فيها عن تراجيديا طرد السكان التشيك الناطقني 
باألملانية يف أعقاب الحرب العاملية الثانية، وهو ما بات ّيعرف بالرتحيل القرسي أو “مسرية املوت إىل بوهورليك” Pohořelice. كانت مسرية غري منسقة 

ارتكب الجيكيون فيها عمليات اغتصاب وتعذيب وحيش عىل الطريق، ومات أكرث من ألفي جييك من أصول أملانية. 
درست توكوفا السجالت التاريخية وأجرت مقابالت مع املؤرخني ومن بقي من الناجني، لتعالج األمر برمته يف قصة خيالية تاريخية مهولة.

مسيرة الموت مسيرة الموت �ضوء�ضوء
إلى بوهورجيلتس التشيكيةإلى بوهورجيلتس التشيكية

دعم الحقوق الثقافية 
بواسطة حماية التراث

الطريق الثقايف ـ خاص
استضافت البعثة االستشارية لالتحاد األورويب 
املجتمع  ملنصة  لقاًء   EUAM Iraq العراق يف 
املدين بعنوان “التمسك بالحقوق الثقافية من 
خالل حامية الرتاث الثقايف”. وتناول اللقاء الذي 
الكفيلة  السبل  ببغداد،  بابل  فندق  يف  انعقد 
بتطوير أساليب حامية املواقع األثرية، واعتامد 
عليها  املتعارف  الحديثة  التكنولوجية  الوسائل 

دولًيا يف حامية الرتاث الثقايف للشعوب.
والتحف  اآلثار  الثقايف  الرتاث  يشمل  وال 
أساليب  للتعبري عن  بل هو مصطلح  فحسب، 
العيش التي طورتها املجتمعات، وتوارثتها جيل 
من بعد جيل، مبا يف ذلك العادات واملامرسات 

واألماكن والتعبريات الفنية والقيم.
من  العديد  بعمل  يرتبط  موضوع  فهو  لذلك 

منظامت املجتمع املدين. 
املكرسة  الجمعيات  املنظمون مبشاركة  ورحب 
واألقليات  اإلنسان  وحقوق  الثقايف  للرتاث 
الدين  ورجال  والشباب  املرأة  وحقوق 
ووزارة  اإلنسان  لحقوق  العليا  واملفوضية 
وبعثة  العدل  ووزارة  الثقافة  ووزارة  الداخلية 

االتحاد األورويب ومختلف السفارات.
الجلسات  أثناء  وجرت مناقشات حّية ومثمرة 
الجانبية للفعالية، تضمنت: الحقوق الثقافية يف 

سياق حقوق اإلنسان ويف سياق األقليات؛   
مثل  األخرى،  الحقوق  إعامل  إىل  واإلشارة 
واإلمكانيات  والدين  والتعبري  التعليم 

االقتصادية.
مختلف  وناقشوا  تجاربهم  الحارضون  وتبادل 
املناهج الناجحة وغري الناجحة ملشاركة املجتمع 
املدين من أجل زيادة تطوير العالقات الفعالة.

حني  حديثي  بها  افتتحت  التي  الكلامت  هي  هذه 
وصلني خرب وفاة باز. ولكن يف األسبوع املايض فقط، 
أتناول  كنت  مرموقان،  مكسيكيان  صديقان  أخربين 
يف  قلته  ما  يكفي.  ال  هذا  لندن:  يف  معهام  العشاء 
اكتب  املكسيك.  األرجنتني مل يصل عمليا إىل أحد يف 

شيًئا أكرث عن أوكتافيو.
يشء أكرث؟ ال أعتقد أن أي كاتب مكسييك كتب أكرث 
مقدمات،  محارضات،  باز.  أوكتافيو  يف  كتبته  مام 
 30 ملدة  مقاالت.  خطب،  عامة،  دفاعات  ذكريات، 
باملقاالت  ورد  باز.  لعمل  وثيًقا  قارئًا  كنت  عاًما، 
إىل  يضاف  كتبي.  الجميلة عىل  والقصائد  واملقدمات 
رسالة   1000 من  أكرث  باز،  مع  مراساليت  هذا،  كل 
مكتبة  يف  وأودعت  عقود،  ثالثة  مدى  عىل  تبادلناها 

جامعة برينستون.

رسائل رسيّة
الناقد األديب البريويف خوليو أورتيغا، الشخص الوحيد 
الذي قرأ تلك املراسالت بأكملها، يصفها بأنها “وثيقة 
الرسائل  ستبقى  تعلياميت،  باتباع  للصداقة”.  مؤثرة 
بيني وبني باز مختومة ملدة 50 عاًما بعد مويت. بحلول 
والبيانات  الحميمة،  املالحظات  فإن  الوقت،  ذلك 
العاطفية  واملالحظات  واملشاجرات،  الرصيحة، 
لن  جًدا،  املكثف  الرسائل  تلك  يف  املنترشة  والشتائم 
تجرح أي شخص ولن تؤدي إال إىل إضعاف صرب كتاب 

السرية الذاتية.
من  أبريل  نيسان/  يف  باريس،  يف  أوكتافيو  التقيت 
العام 1950، عندما كان عمري 21 عاًما وكان عمره 
من  أتيت  لقد  الفور.  أصدقاء عىل  أصبحنا  عاًما.   35
أوالً  قراءيت،  عن  نشأ  الذي  باإلعجاب  مليًئا  املكسيك 
عند  “الحرية  مبارشة،  وبعدها  العزلة”،  “متاهة 
مياه  مبثابة  الكتابان  هذان  كان  املرشوط”.  اإلفراج 
السائد  القلق  “املتاهة”  جمعت  لجييل.  املعمودية 
بشأن شخصية “كل ما هو مكسييك”. سبق ألفونسو 
الجبهة” وصامويل  رييس يف فيلم “عالمة أكس عىل 
راموس يف “نبذة عن اإلنسان والثقافة يف املكسيك”. 
مقاالت باز االستجوابية؛ سيتبعها املفكرون الشباب يف 
جامعة املكسيك املعنيون بتحديد هوية بلدهم؛ كان 

رافعو الرايات القومية الفظة يدفنونهم. 
لقد أهدى باز لجييل رؤية عظيمة أدت إىل التوفيق 
قبله  العامل، كام فعل رييس من  املكسيك وبقية  بني 
نكون  حتى  بكرم  عامليني  نكون  “دعونا  قال:  عندما 

قوميني بشكل مفيد”. 
كان عىل عاتق أوكتافيو أن يقرتح عىل جميع األرواح 
الضيقة عاملية شاملة يف بيئة قومية حرصية. كان عمل 
دون ألفونسو الذي ال يضاهى، ترجمة إىل املصطلحات 

األمريكية اإلسبانية ملجمل الثقافة الغربية. تأمالته يف 
تلك  أو ماالرم، جردت  أو جونجورا  أو جوته  اليونان 
كانوا  لقد  تراثنا.  من  جزًءا  بحق  كانت  التي  األشياء 
الرتياق املضاد للشوفينية الرخيصة، لكّنهم كانوا أيًضا 

مكمالً ال غنى عنه للثورة كإلهام. 

الشعر والفكر
كان اإلنجاز العظيم الذي حققه باز هو غرس الفكر يف 
الشعر والشعر يف الفكر. لقد شحذ نرثه بالربق املجازي 
هي  هذه  كانت  رمبا  االستطرادي.  بالوضوح  وشعره 
صفته الفريدة، كونه، كام كان، وريث تقليد. قد يكون 
شعراء اللغة اإلسبانية الحديثون الذين كان باز مديًنا 
لهم، هم خورخي غيلني وإميليو برادوس. لكنه كان 
مديًنا أيًضا لكل من كارلوس بالنكو أغويناغا وخوسيه 

ميغيل أوفييدو بدراسات مقارنة للموضوع.
كلام يعود باز إىل املكسيك يصبح مثل اإلعصار الذي 
يقلب كل يشء رأًسا عىل عقب. جدد الحياة املرسحية 
حيث  املنطوق،  الشعر  مجموعة  بإنتاجات  للمدينة 
الخالبة  املناظر  ذات  العجائب  عىل  ستارتها  فتحت 
التي أعدها خوان خوسيه جوروال وهيكتور ميندوزا 
وخوسيه لويس إيبان، لكّنها أغلقت بعد ذلك بسبب 

الصدمة شبه العذراء لسلطات الجامعة. 
مجلة  لتأسيس  وأنا،  كاربالو  إميانويل  ألهمنا،  لقد 
كراهية  محاربة  لواء  رفعت  التي  املكسييك  األدب 
األجانب واملشاعر القومية يف تلك الحقبة. ومع ذلك، 

فقد تسببت قصيدة باز السياسية “القاذف املكسور” 
مسألة  بسبب  ضجة  إثارة  يف  املجلة،  نرشتها  التي 
الحجر واللهاث وطعم الغبار: “هل الضفدع فقط عىل 
قيد الحياة، هل هو فقط الضفدع األخرض الذي يلمع 
ويتألق يف ليل املكسيك، هل فقط أمري الحرب السمني 

سيمبواال الذي هو خالد؟”

روح الحريّة
التي أصبحت معقدة  كانت حياة باز الشخصية هي 
البعد  إىل  الهند،  إىل  أخرى،  مرة  الخارج  إىل  وحملته 
الجديد لفكره وشعره. عندما رأيته بعد ذلك، كان مع 
ماري خوسيه يف مطعم روماين مع  الجديدة  زوجته 
خوسيه إميليو باتشيكو. انتهى الحفل وانتهى الرقص، 
العام 1968،  الحدوث. يف  املأساة عىل وشك  وكانت 
بعد ثالث سنوات عىل عودته، كانت ليلة تالتيلولكو 
ووالدة  املكسيك،  يف  املؤسسية  للثورة  نهاية  مبثابة 
مجتمع مدين تعلمته الثورة من أجل اليشء ذاته الذي 
حاولت حكومته قتله يف تلك الليلة، وهو روح الحرية 
للجيل الجديد. تلك الروح امللطخة بالدم، واستقال باز 

من منصبه الدبلومايس يف الهند.
أعرض  كنت  حيث  باريس،  من  الفور  عىل  له  كتبت 
عليه التضامن وبيتي ودعمي االقتصادي وكل ما يريد. 
ذهب حشد منا ملقابلته يف قفص االتهام يف برشلونة: 
ماريو  جويتيسولو   خوان  ماركيز،  جارسيا  غابرييل 
قدر  من  وجميع  دونوسو،  خوسيه  يوسا،  فارغاس 
مرتبة الرشف التي حاول الرئيس دياز أورداز حرمانه 

منها. 
أورداز  دياز  ترك  عندما  املكسيك  إىل  أوكتافيو  عاد 
بتواضع وبدون مواقف بطولية. كان يعيش  الرئاسة، 
سول  له  استأجرها  أنجيل  سان  يف  صغرية  شقة  يف 

أرغويدس. 
عندما تلقيت، بصفتي محرًرا ملجلة األدب املكسيكية  
هجوًما وحشًيا عىل أوكتافيو باز، رفضت نرشه. قال يل 
والتعبري”.  النقد  بحرية  تؤمن  ال  أنت  “إذن  املؤلف: 
أنرش هجامت  لن  الصداقة.  به هو  أؤمن  أجبت “ما 
عىل أصدقايئ هنا. اذهب إىل مكان آخر مع مقالتك. 
هناك الكثري من الناس الذين سيسعدون بنرشها. لكن 

هنا، ضد صديق، ال”.
وعلينا  والحب.  والرعاية  االهتامم  الصداقة  تتطلب 
عدم ترك يوم مير دون إصالح صداقاتنا. الذاكرة هي 
تجديد يومي للصداقة. وفقط يف قلب صديق حقيقي 
الذي  اليوم  مثل  والعامل،  أنفسنا  عىل  التعرف  ميكننا 

ينضج ساعة بساعة حتى يكون مجرد لحظة هائلة”.

العراق يدرج »درب زبيدة« على الالئحة التمهيدية للتراث العالمي 
الطريق الثقايف ـ خاص

أعلنت وزارة الثقافة العراقية ترشيح “درب زبيدة” لالئحة التمهيدية، بغية اعتامدة ضمن املواقع املحمية يف الئحة الرتاث العاملي. وسمي 

الخليفة  باسم زوجة  تيمنا  زبيدة”  بـ “درب  املنّورة  بالحجاز حيث مكة واملدينة  القدمية  العراق وحوارضه  يربط  الذي  املعروف  الطريق 

العبايس هارون الرشيد التي اعتنت به وأمرت بشقه ومتهيده وتأثيثه بخانات االسرتاحة واآلبار والحراسات. وعلمت “الطريق الثقايف”  

أن منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )يونسكو( أدرجت “درب زبيدة”  عىل الالئحة التمهيدية للرتاث العاملي، استعداًدا 
العتامده، كموقع نادر متمثل بطريق الحج القديم، ضمن مواقع الرتاث العاملي املحمية دوليًا.

المصادقة على قرار إلزامية إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها األصليةالمصادقة على قرار إلزامية إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها األصلية  
الطريق الثقايف ـ خاص

صادقت الدول األعضاء يف الجمعية العامة لألمم املتحدة قبل أيّام عىل قرار الجمعية الخاص بإعادة أو رد املمتلكات الثقافية إىل بلدانها األصلية، 
كونها تراثًا مشرتكًا لإلنسانية، وال ميكن أن تكون خاضعة للتدابري القرسية أحادية الجانب أو لباقي اإلجراءات التنفيذية. كام شدد القرار عىل أن 
اتفاقية اليونسكو املوقعة يف العام 1970 بشأن املمتلكات الثقافية، ال تضفي الرشعية عىل نقل تلك املمتلكات الثقافية، وال تعفي الدول األعضاء 
املوقعني عىل هذه االتفاقية من االلتزام بإعادة املمتلكات الثقافية املرسوقة أو املنقولة بشكل غري قانوين قبل دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ. 
واعُتمد قرار إعادة أو رد املمتلكات الثقافية إىل بلدانها األصلية، باجامع الدول األعضاء. ومن سلبيات هذا القرار عدم رسيانه بأثر رجعي، أي أن 

يرسي عىل الوقائع والترصفات التي حدثت يف املايض بهذا الشأن.

الجيش المغولي يدخل الجيش المغولي يدخل 
بغداد ويستبيحهابغداد ويستبيحها

دخل  ميالدي،   1258 العام  من  اليوم  هذا  مثل  يف 
من  ومتكن  بغداد  هوالكو  بقيادة  املغويل  الجيش 
غزوها، لتكون عاصمة الخالفة العباسية عىل موعد 
مع واحدة من أبشع املذابح يف تاريخ البرشية، إذ 
استباحت هذه القوات املدينة وقتلت معظم أهلها 

ودمرت معاملها الحضارية وقصورها.
قتل  يف  الوحشية  الطرق  أبشع  املغول  واستخدم 
لضعف  نتيجة  بغداد  سكان  وإهانة  وتعذيب 
كان  الذي  العباسيني،  الخلفاء  آخر  املستعصم، 
املسؤول األول عن رعايا دولته ومصالحهم وحياتهم 
يعد  أن  عليه  وكان  الوقت،  ذلك  يف  وممتلكاتهم 
عىل  روحية  سيادة  من  ميتلكه  مبا  الكافية  العدة 
األفعال  بتلك  سمع  أن  بعد  سيام  ال  الناس؛  جميع 
الشنيعة التي ارتكبها املغول يف بلدان ومدن الرشق، 

قبل وصولهم أسوار بغداد.
وكان الخليفة العبايس يتوقع مساندة القوى العربية 
الشام  بالد  يف  األيوبيني  سيام  ال  له،  واإلسالمية 
إذ  التقدير،  أخطأ يف ذلك  لكنه  واملامليك يف مرص، 

انشغلت تلك القوى مبشاكلها الداخلية حينها.
بعد حصار محكم  بغداد  املغول من دخول  ومتكن 
اندحر  الذي  العبايس،  بالجيش  يصطدموا  أن  قبل 
املغول يف  استخدمها  التي  القذرة  األساليب  بسبب 
القتال، كإغراق رشق بغداد باملياه، ومحاولة إشاعة 
إىل  أدى  مام  الناس،  صّدقها  التي  األمان  إعطاء 

اندحار الجيش وتقدم املغول.

الطريق الثقايف ـ خاص
كارلوس فوينتس هو مؤلف العديد من الكتب، مبا يف ذلك “الجرينجو القديم” و“كريستوفر 
غري املولود” و“الواجهة الكريستالية”، وغريها من الكتب املهمة. قال ذات محارضة ألقاها يف 
معرض بوينس إيرس للكتاب: “ال ميكنني أن أبدأ هذه املحارضة دون تكريم الشاعر وكاتب 
املقاالت املكسييك العظيم أوكتافيو باز. يشمل عمله ثقافة قرننا ويرثيها. وسوف ينجو منها 

أيًضا. كاتب كبري مثل أوكتافيو باز هو، إىل جانب قرائه، الويص والشاهد عىل خلوده”.

كارلوس فوينتس عن أوكتافيو باز 

متاهة العزلةمتاهة العزلة
وحرية اإلفراج المشروطوحرية اإلفراج المشروط

فقط في قلب 
صديق حقيقي 
يمكننا التعرف 

على أنفسنا 
وعلى العالم

أوكتافيو باز

20 February 2022   20 شباط/ فبراير

    كارلوس فوينتس

وزارة  يف  رواق  يف  منهوبة  أثرية  قطًعا  تحتوي  صناديق 
الخارجية قبل نقلها إىل املتحف العراقي.
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يجب أن تكون لغة الفلسفة، لغة يف متناول فئات  ما 
أن  األكادمييني، كام ال مينع ذلك  أو  بها،  املختصني  دون 
يكون النّص الفلسفي نّصاً مقروءاً بالنسبة للجامهري التي 
تقرأ، وتطالع وتريد أن تتعلم؛ إذ ال قيمة ألّي مرشوع 
نقدي حقيقي، دون أن ينال ذلك املرشوع، وعي وفهم 
الطبقة اإلجتامعية الراغبة يف صنع التغيري، والقادرة عىل 

إستيعابه وتداوله. 

فضل السوفسطائيني 
ليس هناك أّي مرشوع نقدي للفلسفة أو لغريها، دون 
ومعريف،  ثقايف  هّم  إىل  املعرفية  الغاية  تلك  تتحّول  أن 
يتحاور به الناس يف الطرقات واملقاهي واألروقة، وتصري 

لهم فيه كلمة ورأي وفكرة.
الذين  الحقيقيني  الفالسفة  أوّل  كانوا  السفسطائيون 
من  بها  ونزلوا  املعّقدة،  األيونّية  الفلسفة  لغة  هجروا 
عليائها إىل مستوى فهم ووعي الجامهري البسيطة الراغبة 
يف التعليم، والتي لها إرادة يف أن تصغي وتتعلم وتقرأ. 

كم أثار ذلك حفيظة الطبقات األرستقراطية املتنفذة يف 
الثقافة والتي كانت تحتكر لغة الفلسفة لنفسها، وتختّص 

بقضاياها  ومقاالتها يف أضيق نطاق؟
الفلسفة وقد أمست  لها أن ترى  الحال مل يرق  بطبيعة 
املالحون  قضاياها،  يتداول  الجامهري،  بني  متداولة  لغة 
واملتسكعون يف طرقات أثينا وساحاتها العامة. لكن ذلك 
مل مينع سقراط الذي إنتقد السوفسطائيني كثرياً، أن يتبنى 
عىل  يأخذ  وأن  نفسه،  النقدي  السوفسطائيني  مرشوع 

عاتقه وظيفة تثقيف الجامهري بلغة تداولية ميرّسة.
كان سقراط إمنوذجاً رسالياً للفلسفة. يسري يف الطرقات، 
يف  ويخوض  املعاين،  يف  ويبحث  الناس،  مع  ويتحاور 
املضامني، ويتحّرى يف التفاصيل حتى كاد أن يحدث ثورة. 

أدرك أفالطون ممثل األرستقراطية األكرب يف أثينا، خطورة 
ما يفعله سقراط، ومن قبله السوفسطائيون. فامذا يعني 

أن تنرش الوعي الفلسفي بني الجامهري ؟. 
واملتنفذون  واألغنياء  األورستقراطيون  يستطيع  كيف 
كانت  إذا  الجامهري،  يستعبدوا  أن  الكهنوت  ورجال 

الفلسفة لغة ودرساً مفهوماً، ألولئك البائسني؟
الحدث  لهذا  أرسطو  بعده  ومن  أفالطون  جنون  جن 
تبقى  أن  أرادوا  الذين  أولئك  كّل  جنون  جن  املفجع. 
الفلسفة  تبقى  نّص معّقد وملّغز. أن  الفلسفة أسرية يف 
غري  ومرموزاته   عقده   يفك  ال  مطلسامً،  إحفوريّاً  نّصاً 

نخبة منتخبة من الفالسفة العاجيني. 

إعدام سقراط
فكان لهم كّل ما أرادوا، نفّذوا حكم اإلعدام  يف سقراط، 
كبري  بروتوغراس،  ومؤلفات  بكتب  النريان  وأرضموا 

الفالسفة السوفسطائيني، وأرغموه عىل الخروج منفياً. 
تأّوله،  سقراط،  تراث  إىل   - أخرى  تارة   - أفالطون  عاد   
طبيعة  وحرّف  غرّي  حرف،  بعد  حرفاً  فرّسه  كلمة،  كلمًة 
تجريدية،  لغٍة  إىل  امليرّسة  الجامهريية  سقراط  فكر 
من  أثر  أّي  يبق  مل  اإلنسان.  لحقيقة  مفارقة  ومثالية 
سقراط الحقيقي، ذلك الثائر املتفّجر بالحياة وبالفلسفة 

وبالحقيقة. 
الدرس  يف  ورفاقنا  زمالئنا  من  األكادمييني  بعض  وجدت 
الفلسفي، من يجادل بحّجة ظاهرة، ويف قوله فصل وعزم 
األكادميية  الفلسفة  لغة  يف  نغرّي  أن  لنا  كيف   : وإرادة 
املختّصة بالرصانة والتقنًية والعلمّية، يك نهبط بها إىل لغة 
الجرائد، واملقاهي واملنتديات؟ ماذا يتفضل للفلسفة إذا 
بها  األحرى  الشاهقة.  العالية،  الفنّية  لغتها  من  جرّدتها 

عندئذ أن متوت أو تحترض، وينتهي األمر؟

صفوف مغلقة
أمر، ماذا نفعل بفلسفة رصينة،  لنتفق كلنا عىل  حسناً، 
ال يقرأها أحد، وال يفهمها أحد. يرتاطن بها األكادميون يف 

صفوف مغلقة. أجساد حارضة، وأذهان شاردة؟
أمل نتعلّم من تاريخ الفلسفة اإلسالمية درساً؟ أمل تختنق 
أفاهيمها،  وثقل  لغتها،  بكثافة  املعّقدة،  الفلسفة  تلك 
ووعورة مقاالتها؟ أمل تكن اللغة الرصينة التي إمتازت بها 

الفلسفة اإلسالمية، غربًة لها عن واقعها، وإعتزال؟
ماذا نفعل بفلسفة تقنّية متخصصة، بلغة عربية مذهلة، 

حبيسة الرفوف واإلصدارات  واألفاهيم؟
إذا توفرت لنا إرادة عىل صنع الحياة، ورغبة صادقة يف 
تغيري النظم اإلجتامعية والسياسية والدينية البائسة التي 
تجثم عىل صدورنا كليٍل مظلم وطويل، البد لنا أن نتمثل، 
يف  الرياديّة  العراقي  الشيوعي  الحزب  تجربة  ونستعيد 
حقول التوعّية الجامهرييّة الشاملة، وذلك منذ ثالثينيات 
وكيف  القرن،  ذلك  سبعينات  حتى  املنرصّم  القرن 
العراقية  الشيوعّية  لقيادة  الواعّية  اإلرادة  إستطاعت 
املاركسية،  الفلسفة  وتستوعب  تهظم  أن  أنذاك،  الفتية 

وتحّولها، غذاءاً روحياً مستساغا للجامهري.
وبالرغم من أن الغالبية العظمى من جامهرينا العاملّية 
يجهلون  كانوا  الشغيلة،  جامهري  وعموم  والفالحّية 
مباديء القراءة والكتابة، مع كّل ذلك إستطاعت النخبة 
الواعّية واملثقفة، أن ترتجم الفلسفة من لغتها العويصة 
أحدثت  ومستساغة،  سهلة  عملية  لغة  إىل  واملكّثفة، 
مّدها الثوري يف طبقات مجتمعنا، والتي كان لها مصلحة 

حقيقية يف التغيري.
إستوعبت  حقيقية،  فلسفة  أوّل  املاركسية  فكانت 
بسهولة  العراقية،  الجامهري  بها،  وتثقفت  أساسياتها، 

ويرس نسبيني.

د. عدنان عبيد املسعودي
اعتدنا أن نسمع أو نقرأ أن الفلسفة مرشوع نقدي يطال بنية الثقافة، أو بنية الوعي، وأن للفلسفة 
تعلمناه يف  األول مام  الشق  عند  لنتوقف  الخ.   إسقاطه...  أو حتى  اكتشافه  أو  العامل،  تغيري  مهمة 
الفلسفة؛ حتى ال تتفرق بنا السبل، وتتيه بنا األحالم - باألخص - وأن للوظيفة النقديّة للفلسفة، بريقاً 
أكرث وميضاً. ولكن قبل أن تتحول الفلسفة إىل مرشوع نقدي يف ثقافتنا املتداولة، ال بد وأن نضع حجر 
األساس للغة فلسفية جديدة. البد أن يتوفر للفلسفة لغة سلسة ومتداولة، يستطيع الكم املطلوب من 
القراء فهمها، وتداول قراءتها، وتعاطي مفاهيمها، وأن ال تبقى حبيسة لتداول املختصني بها، ومعتقلة 

يف سطور مؤلفاتهم وفصولها التي ال يقرأها أحد.

لتوخي  وأهمية  حاجة  هناك  األحوال،  جميع  يف  لكن 
الكربى  التكنولوجيا  رشكات  مطامح  من  والحذر  اليقظة 
الدولية  للرقابة  واخضاعه  عملها  تنظيم  ورضورة 

واملؤسساتية املدنية.
لست هنا يف معرض القول بأّن التكنولوجيا رشيرة. بعد أن 
ساعدتنا عىل التواصل وتسهيل الكثري من جوانب حياتنا، 
العمل والرتفيه والتسوق. ولكن ملجرد  كام ساعدتنا عىل 
أنها أعطتنا الكثري، فهذا ال يعني أننا ال نستطيع أخضاعها 
األنظمة  من  وإفالتها  تغولها  دون  الحيلولة  او  للراقابة 

البيئية واإلنسانية. وعطًفا عىل ذلك فأّن  القوانني واألطر 
اللوائح هي املفتاح الحقيقي للعالقات االقتصادية. وبتتبع 
بدايات صعود التكنولوجيا الكبرية إىل السلطة، اكتشفت 
كلينتون،  بيل  األسبق  األمرييك  الرئيس  إدارة  أن  مثاًل 
اإلنرتنت،  لشبكة  الذايت  التنظيم  إىل  الدعوة  وبواسطة 
أعطت بشكل أسايس الرشكات الناشئة الفرصة للنمو دون 

رادع أو رقيب.
ويف العام 1997، رأينا بيل كلينتون يأيت ويقول علينا أن 
الرشكات تكتشف  اإلنرتنت ونرتك  أيدينا عن شبكة  نبعد 

كيفية جني األموال منها، وأن الحكومة ال ينبغي أن تقف 
منطقة  يكون  أن  يجب  اإلنرتنت  نطاق  وأن  طريقها،  يف 
ذلك  يف  املتصور،  من  يكن  مل  طبًعا  حرة.  عاملية  تجارة 
والنفوذ  القوة  بتلك  الرشكات  هذه  تتمتع  أن  الوقت، 
اإلنرتنت  أصبح  عاًما،  وعرشين  خمسة  وبعد  الهائلني. 
مجااًل مفتوًحا ال نهائيا ومنصة منفلتة ال تحكمها ضوابط 
مثل  من  الكربى،  التكنولوجيا  رشكات  مصالح  لتجسيد 

فيسبووك وأمازون وغوغل وغريها.

أخرتاق حاجز الرتليون
إن أقيام هذه الرشكات مل تعد تقاس مباليني أو مليارات 
وبعضها  الدوالرات،  من  املليارات  مبئات  بل  الدوالرات! 
فرتة  منذ  تعلموا  لقد  دوالر.  الرتيليون  حاجز  اخرتق 
السوق  املال برسعة هائلة وتطويع  طويلة كيفية كسب 

الحكومات  لدى  أن  أزعم  أن  أود  ونفوذهم.  ملصالحهم 
الكثري  لديها  أصبح  لكن  الرشكات،  تلك  عىل  أكرب  سلطة 
من البيانات املتداخلة اليوم، وأن الجهود املبذولة لتنظيم 

منوها نادراً ما تكون فعالة.
يُعرف بفضيحة  بات  الحديثة عىل ذلك، ما  األمثلة  ومن 
مجموعة  حصلت  حيث   ،Cambridge Analytica
من  هائلة  كميات  عىل  الصغرية  السياسية  االستشارات 
التي  فيسبووك،  مستخدمي  عن  الشخصية  املعلومات 
الناخبني  الستهداف  ذلك  بعد  ترامب  إدارة  استخدمتها 
الفيدرالية  التجارة  لجنة  فتحت  لقد  نعم  املحتملني. 
تحقيًقا، وقرر القضاء تغريم رشكة فيسبووك مببلغ قيايس 
قدره 5 ماليني دوالر، لكن ما قيمة مثل هذا املبلغ قياًسا 
بالقيمة السوقية املهولة للرشكة؟ كام أن تلك العقوبة مل 
تؤدي إىل تغيريات ذات مغزى يف سياسة الرشكة وكيفية 

قيامها بأعاملها.

ريادة يف التحديات
قبل  من  شديدة  النتقادات  التسوية  هذه  تعرضت  لقد 
املال  من  الكثري  يجنون  أنّهم  وأعتقد  الخصوصية.  دعاة 
تكلفة  من  جزًءا  األساس  يف  الغرامات  تصبح  بحيث 

مامرسة األعامل التجارية.
إّن االتحاد األورويب يظهر ريادة يف محاولة مواجهة مثل 
قوي  بيانات  خصوصية  قانون  ولديهم  التحديات،  هذه 
وفعال للغاية، لكن مع ذلك، فأن الرادع األكرث قوة، ال يأيت 
الربحية  األفراد واملؤسسات غري  إمنا من  الحكومات،  من 

ودعاة حقوق املستهلكني.
بهذه  التفكري  يف  الوقت  من  الكثري  حًقا  يقضون  إنهم 
 Neil القضية. أشخاص مثل املخربين عىل فيسبووك مثل

األفكار كشخص  بهذه  يرتبط  أن  يريد  ال  الذي   ،Young
كيف  نرى  أن  املثري  من  إنه  العمل.  من  كبري  قدر  لديه 
يتمكن األشخاص من االستيالء عىل السلطة بأنفسهم، يف 

ظل غياب التنظيم الحكومي. 

الخيول خارج الحضرية
إن تنظيم رشكات التكنولوجيا الكربى قد يبدو بعيد املنال 
إنه  إاّل  الحظرية”،  “الخيول خارج  أن أصبحت  بعد  اآلن، 
قد يكون من املفيد إجراء مقارنات مع الصناعات األخرى 
واملرشوبات  التبغ  صناعة  مثل  الناس،  بصحة  ترض  التي 
تقريًبا  الصعب  من  نجد  األحيان،  بعض  ففي  الكحولية، 
أن تكون لدينا حلول لكيفية إصالح األشياء، ألنّها غامضة 
ليدركوا  وقًتا طويالً  الناس  استغرق  لقد  للغاية ومعقدة، 
أن السجائر كانت مرضة بالصحة، وعندما فعلوا ذلك، كان 
الوقت قد فات، وكانت تلك الرشكات قد اتخذت الكثري 

من الخطوات اإلجرائية الكفيلة بتمويه الرأي العام.
املحدقة  املخاطر  هي  ما  رأينا  أن  بعد  اآلن،  حسًنا. 
وكيفية  معلوماتنا  بشأن  حكامء  نكون  أن  ميكننا  بنا، 
الحذر وهذه  استخدامها، ورضورة أن نعلم أطفالنا هذا 
حذر  وعىل  أذكياء  نكون  أن  علينا  باختصار،  الكيفية. 

واطالع دائم عىل سياسات تلك الرشكات.

من  أكرث  فوردن  غاي  سارة  أمضت 
عرشين سنة يف تتبع  صناعة األزياء يف 
فريًقا  تقود  تعيش حالًيا حيث  ميالنو. 
حكومة  عالقة  وتتبع  لرصد  متخصًصا 
التكنولوجيا  برشكات  املتحدة  الواليات 

الكربى.

دور  وال   - يومذاك   - مدارس  لدينا  تكن  مل  الحقيقة  يف 
شهادات،  حملة  وال  أكادمييون،  لدينا  يكن  ومل  كتب، 
كانت  بل  اإلصدارات،  ويتهافتون عىل  باأللقاب،  يتبارون 
مرتبطون  نهمون،  وإقطاعيون  وسجون،  معتقالت  لدينا 
يحّولوا  أن  املاركسيون،  باإلستعامر. مع كّل ذلك إستطاع 
إستطاعوا  وتثقيف.  ومعرفة  علم  مدارس  إىل  املعتقالت، 
املاركسية،  الفلسفة  يرغموا  أن  والبصرية،  والعزم  باإلرادة 
الكادح  ويستوعبها  العراقي،  الفالح  يفهمها  ليك  تلني  أن 
عادوا  أن  بعد  أستطاعوا،  السكك.  محطات  يف  والجائع 
بالفلسفة من برجها العاجي إىل الجامهري، أن يخلخلوا أسس 
النظام اإلقطاعي واملشيخي املتعّفن، وأن يرجفوا األرض تحت 

أقدام النظام الكنيس املتحالف مع الجهل. 
الدرس املاركيس يف الريادة الثوريّة للنّص الفلسفي، دليل ال 
يستهان به، عىل قدرة الفلسفة عىل التغيري، إذا ما تخىّل املثقف 
الجامهري،  تقرأه  ليك  قلمه  ووطن  أنانيته،  عن  واألكادميي 
وتستوعب  ما تحّدث به الغرب املعارص، من نصوص عن 

اإلنسان، وعن الثورة، كام فعل املاركسيون من قبل.

أنانّية أكادميية 
متنع  والغرور،  بالحامقة  املنتفخة  األكادميية  األنانّية 
الفلسفة أن تتحول إىل درس ثوري تهيأ الجامهري لإلنتفاضة 
ضد الفاشلني والفاسدين، وبقايا األنظمة الكنسية الرجعية 

املتخلّفة.  
ال جدوى مام نكتب أو نعطي من دروس يف الفلسفة؛ إذا 
كانت الجامهري ال تقرأ، وال تريد أن تتعلم، وهي يف معزل 

مام نطرح من افكار وأطاريح فلسفية.
كّل العظامء الذين أحدثوا التغيري، وأرجفوا األرض وزلزلوا 
فيها، عادوا إىل الجامهري، عاشوا بينها، تحّدثوا إليها، فكّروا 
معها، كتبوا لها، ماتوا من أجلها. ال توجد رسالة للفلسفة 
أكرث من هذه الغاية النبيلة. آن األوان أن يكون للفلسفة 
الفلسفة  الجامهري.  قبل  من  مقرؤاً  ميرساً،  نقدياً  خطاباً 
املجتمع،  وتغيري  الحياة،  لخدمة  ومازالت مرشوعاً  كانت 
والدينية  والسياسية  اإلجتامعية  باألنظمة  واإلطاحة 
البائسة واملتخلفة، التي تتحكم بوعي اإلنسان، وتتآمر عىل 

بقائه متخلفاً، صامتاً، متغرباً عن حارضه.
ميكن لنا أن نستعيد املرشوع الفلسفي امليرس الذي بدأه 
لغة  الفلسفة  لغة  من  نجعل  وأن  العراق،  يف  املاركسيون 

مفهومة لدى الجامهري ومستساغة.
اإلنسان  عقل  عىل  ومسؤولة،  واعية  فلسفية  لغة  تأثري 

العراقي ووعيه - حتامً - سيكون فاصالً تاريخياً ممكناً.
العراقيون من أكرث الشعوب حّباً للقراءة، لكّنهم هجروها 
اآلن، بسبب املناهج السلطوية الفاشلة، التي تهيمن عىل 
إجتامعية  نظم  بها  وتتحكم  الثقافة،  ومخارج  مداخل 
تلك  إستطاعت  رجعية.  وإقتصادية  ودينية  وسياسية 
التي هيمنت عىل عقل وضمري وإهتامم  املتخلّفة  النظم 
اإلنسان العراقي منذ سبعينات القرن املنرصم حتى اليوم، 
القراءة والثقافة والتعليم، إىل مشاريع  أن تحّول ميادين 

إستهالكية خارسة ورخيصة. 
فالنظام التعليمي كلّه أصبح نظاماً مشكوكاً يف مصداقيته؛ 

ذلك أنّه أخذ ينتج أجياالً ال تقرأ وال تفهم وال تعي.
والجامعات العراقية اليوم متنح الشهادات العليا لكّل من 
قراءة  مهمة  نفسه  الراغب  يكلّف  أن  دون  فيها،  رغب 

كتاب واحد.
إىل  املستبد،  الدكتاتوري  الحكم  من  اإلنتقال  أطوار 

النظام الدميقراطي الجديد، أورث البالد فوىض إجتامعية 
فيها  وذابت  الحدود،  فيها  إختلطت  عارمة،  وسياسية 
الفواصل، وضاعت فيها القيم. والحقيقة نفسها مل يعد لها 

لون أو هويّة أو طعم مميز.

فوىض اإلصدارات
التأثري املدّمر، نرى  الثقافة مبنأى من ذلك  مل تكن حقول 
من  وينرش  يطبع  وما  اإلصدارات،  ذلك من خالل فوىض 
وأكرثها،  ومجالت،  وجرائد  ودواوين  ومؤلفات  كتب 

إصدارات يف الغث والهابط والرديء.
اليوم  أمست  والتعليم  الثقافة  حقول  األرجح،  وعىل 
فإّن  وبالتايل  املال.  وإستقطاب  للربح  إستثامرياً  مرشوعاً 
تعد  مل  املعرفية،  النظم  بها  تقاس  التي  واألسس  املعايري 
ريعّية   أو  مادية،  معايرياً  بل  جاملية،  أو  علمية  مقاييساً 

لتكديس رأس املال، وإستقطاب األرباح.
كيف نواجه ذلك؟ هل نستطيع أن نقف يف وجه الفوىض؟ 
بالقراءة  العراقي  لنا أن نستعيد رغبة اإلنسان  هل ميكن 

الجادة؟
قد  اإلنسان  الزمن، ومعه  تغريّ  فقد  يبدو ذلك مستحيالً، 
تحّول أيضاً. أما الزبد فيذهب جفاءا، وأّما ما ينفع الناس 
فيمكث يف األرض؛ ذلك هو القانون الصارم الذي سيقول 
الكلمة  وتأثري  قّوة  من  الناس  ينفع  ما  النهاية.  يف  كلمته 
الصادقة واملخلصة، سيبقى، وسيمكث يف األرض، وسوف 
الكلامت  زبد  الرخيصة.  اإلصدارات  زبد  وأّما  يصمد، 
التي يعلوها  الجوفاء و الفوىض. زبد األطاريح والرسائل 

الغبار يف أروقة وزارة التعليم العايل؛ سيذهب جفاءاً.
القضية الجوهرية يف إّي مرشوع  توعوي، يتمثل يف روح 

املسؤولية، وشجاعة التخلّق باملسؤولية. 
الباحث واملفكر واألكادميي، يجب أن يكون شجاعاً، قبل 
أن يكون مثقفاً. يجب أن يكون بصرياً وواعياً، ال أن يكون 

أنانياً يسعى للظهور.
إتجاه  مسؤوليتنا  أعباء  تحّمل  هي  والوعي،  والشجاعة 
مجتمع أخذ يخرس بوصلة اإلتجاه الصحيح. ويف تشخيص 
والتي هي  األنظار،  عن  بعيداً  املتواريّة  والعقد  األسباب 
علل رئيسية خافية يف تأخر مجتمعنا، وفساده األخالقي، 
وإنحالل ضامئر رشائح واسعة منه. وأوّل مرحلة يف سلّم 
املسؤوليات إتجاه قضايا الوطن، أن ال نتحول إىل أدوات 
رخيصة بيد أنانيتنا الجشعة، ضيقة األفق. كام يجب أن ال 
نكون أدوات بيد السلطة اإلجتامعية سواء كانت سياسية 

أو دينية أو حزبية.... الخ.
مازال املثقف العراقي، سواء كان أكادميّياً، أو باحثاً أو أديباً 
أو ناقداً أو فناناً، حبيساً لذاته الباحثة عن الخلود والشهرة. 
التي  أنانيته الرنجسية. تلك األنانية  ما زال رهيناً مبعتقل 
والرسائل،  واألطاريح  الكتب  من  مزيداً  يطرح  أن  تحّثه 
هموم  عن   - متاماً   - بعيداً  هناك،  أو  هنا  من  يستلهمها 

ومعاناة مجتمعنا العراقي، وعن قضايا وطننا األساسية. 
مجتمعنا  وأمراض  علل  ونحلل  ونشّخص  نواجه،  ال  ملاذا 

املزمنة؟ 
بإختصار؛ ألننا جبناء، نخىش الحقيقة. نخاف أن ننطق بها؛ 
نخاف  الوظيفية.  وامتيازاتنا  اإلجتامعية،  مراكزنا  فنخرس 

من غضب أنانياتنا السمجة والبدائية.
ويف الوقت الذي يتخىّل فيه املثقف العراقي عن مسؤولياته 
العراقي  املواطن  يبقى  ؛  وشعبه  وطنه  إتجاه  الفعلية 
بأيادي  يدور يف دوائر مفرغة، ويتحّول إىل فريسة سهلة 
ويف   . وبصريته  لوعيه  واملشتتني  واملخادعني،  الفاسدين 
الوقت عينه، متتيلء الرفوف واألرصفة باألطاريح ودواوين 

الشعر والكتب الرخيصة. خارسة الجدوى واملضامني.

 

مراقبة سلوكيات الشركات الكبرى

كيف نجعل اإلنترنت أقل شًرا؟كيف نجعل اإلنترنت أقل شًرا؟

سارة غاي فوردن
ترجمة الطريق الثقايف

الذي  األمر  وغامضة”،  سلسة  “بطريقة  حياتنا  يف  نفسها  الكربى  التكنولوجيا  دمجت رشكات  لقد 

ساعدها عىل حشد نفوذ وقوة تفوق نفوذ وقوة الحكومات نفسها. وال ميكننا حتى إخراج أنفسنا 
من نطاق وهيمنة هذه الرشكات، ألننا نعتمد عليها يف كل يشء تقريًبا، وعىل الرغم من أن مقالتي 
بطبيعتها، يف حال  ليست رشيرة  التكنولوجيا  أّن  إاّل  رًشا؟”،  أقل  اإلنرتنت  نجعل  “كيف  بعنوان 

استخدامها بشكل جيد ومن أجل استفادة اإلنسانية.
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تحّول ميادين القراءة والثقافة 
والتعليم، إلى مشاريع إستهالكية 

خاسرة ورخيصة
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الغاية المعرفية الغاية المعرفية 
والهّم الثقافيوالهّم الثقافي

د. عدنان عبيد املسعودي. 
دكتورا يف الفلسفة ـ الفلسفة 

اإلسالمية من جامعة بغداد يف العام 
2015. يعمل أستاذا ملاّدة الفسفة 

يف جامعة كربالء. حاصل عىل 
البكولوريوس من جامعة بغداد. 

حاصل عىل املاجستري الجامعة 
املستنرصية



إليف  الرتكية   - الربيطانية  الكاتبة  تتحدث 
األشجار  “جزيرة  روايتها  عن  عاًما(   50( شفق 
املفقودة” التي تحيك عن قصة حب بني شاب 
قربيص يوناين )مسيحي( يدعى كوستاس وشابّة 
قربصية تركية )مسلمة( تدعى ديفني، األحداث 
يتحدى  عندما  السبعينيات،  أوائل  يف  تدور 
والدينية  االجتامعية  القواعد  كافة  الشابان 

الصارمة ويقعان يف الحب.

شجرة التني السعيدة
املسلحة  الحركات  بني  عرقية  توترات  وسط 
يف  تؤدي  الرتكية،  ونظريتها  اليونانية  القربصية 
يقدم  ضحايا،  وسقوط  عنف  أعامل  إىل  الغايل 
للقاء  رسيًا  مكانًا  للعاشقني  متعاطفان  قرويان 
يف غرفة خلفية يف حانة “شجرة التني السعيدة”. 
بهام،  املحيطة  القاهرة  الظروف  وبسبب  لكن، 
كوستاس  ويقيض  الشابان  العاشقان  ينفصل 
يف  ديفني  تبقى  بينام  لندن،  يف  عّدة  سنوات 
يف  الجزيرة  لشامل  الرتيك  الغزو  وتشهد  قربص، 
العام 1974، الذي يؤدي إىل تقسيم البالد بكل 
بهجرات  والتسبب  دماء  إراقة  من  يصاحبه  ما 
والقبارصة  الشامل  إىل  األتراك  للقبارصة  كبرية 
عديدة،  سنوات  وبعد  الجنوب.  إىل  اليونانيني 
ويجددا  أخرى  مرة  وديفني  كوستاس  يلتقي 
بريطانيا  إىل  الهجرة  يقررا  أن  قبل  حبهام، 
واالستقرار يف لندن. لكن شيًئا ما قد يتغري الحًقا.

تقرري  أن  قبل  طويلة  لفرتة  ترددت  لقد   •
الكتابة عن قربص. ما الذي جعلك تتغلبني أخريًا 

عىل هذا الرتدد؟
القرار برسد جزء من  الكتابة:  اكتشاف أسلوب 
ممتعة  األشجار  تني.  شجرة  بواسطة  القصة 
يف  عنها  الدراسات  من  العديد  نرُش  للغاية. 
السنوات العرشين املاضية، عىل الرغم من أننا 
لديها  األشجار  عنها.  الكثري  نعرف  ال  زلنا  ما 
أطول  لفرتة  تعيش  إنها  نعتقد.  مام  أكرب  وعي 
بكثري مام يعيشه البرش، بل أنّها كانت موجودة 
قبل وقت طويل من ظهور البرش عىل األرض، 

لقد  نرحل.  عندما  هناك  سيظل  أنها  وأعتقد 
نظر  وجهة  من  القصة  من  جزء  رسد  منحني 

الشجرة زاوية مختلفة ومنظور بعيد املدى 
• تخرب شجرة التني القارئ عن الثقافة والتاريخ 

وعلم األحياء.
شجرة  فيها  تقارن  الكتاب  يف  لحظة  هناك 
إنهام  الشجرة.  ووقت  اإلنسان  وقت  بني  التني 
مختلفان متاًما. نحن البرش نفكر يف الوقت عىل 
غًدا  يكون  أن  يجب  وتقدمي:  أنه يشء خطي 
أفضل من األمس. تقدم! يجب أن يتحرك قوس 
الوقت نحو العدالة. لكن يف املامرسة العملية، 
هذا ليس هو الحال يف كثري من األحيان. ميكن 
أن  للبلدان  وميكن  الوراء،  إىل  يعود  أن  للزمن 
تعود إىل الوراء. ميكن لألجيال الجديدة أن تكرر 
األخطاء التي ارتكبها األجداد. عندما تتبع وقت 
الشجرة، ترى األمناط والحركات الدائرية. أعتقد 

أن وقت الشجرة يقرتب من وقت القصة. 

• كيف تصفني وقت القصة؟
من  قصص  مع  نشأت  دائري.  القصة  وقت 
تقاليد  والبلقان:  واألناضول  األوسط  الرشق 
من  دامئًا  تتكون  التي  الشفوية  القصص  رسد 
إنه  قصص.  داخل  وقصص  دوائر،  داخل  دوائر 
مثل فتح صندوق يوجد فيه صندوق آخر وآخر 
متييز  مع  خطًيا،  ليس  لذلك  وهكذا.  بداخله، 

دقيق بني املايض والحارض واملستقبل.

دفن شجرة  كتابك هام  يف  محوريان  حدثان   •
طريقة  هذه  أن  اتضح  حفرها.  وإعادة  التني 
يف  بالبقاء  الشجرة  هذه  ملثل  للسامح  عريقة 
الشتاء البارد. رمز يبعث عىل األمل كام تقولني.
الواليات املتحدة، قمت  عندما كنت أعيش يف 
أربور.  آن  يف  ميتشيغان  جامعة  يف  بالتدريس 
الشتاء بارد جدا هناك. يف ذلك الوقت، قابلت 
التني  أشجار  دفنت  أمريكية  إيطالية  عائالت 
يف  أخرى  مرة  وحفرتها  الشتاء  بداية  الرتبة  يف 
من  وتأكدت  بعناية  بذلك  قمت  إذا  الربيع. 
عدم قطع الكثري من الجذور - القليل منها ليس 

عندما  الصقيع.  من  أنقاذها  ميكنك   - مشكلة 
استعارة  كانت  أنها  أدركت  ذلك،  عن  سمعت 

جميلة.
حيث  بالبرش،  التني  أشجار  استبدلنا  لو  تخيل 
بشكل  واليونانيون  األتراك  القبارصة  يعمل 
وثيق. إنهم يحفرون يف األرض بحًثا عن رفات 
املواجهات  يف  حتفهم  لقوا  الذين  األشخاص 
لعملية  فرصة  إلعطاء  ذلك  يفعلون  العنيفة. 
املايض.  تفهم  أن  يجب  تشفى  حتى  الشفاء. 
املتوفني  عائالت  منح  بواسطة  يتحقق  األمر 
فرصة لدفن أحبائهم ، ميكنهم أن يتصالحوا مع 

أحداث املايض املأساوية “

الجيلني  من  الناجني  أن  كتابك  يف  ذكرت  لقد 
األول والثاين ال ميكنهم التحدث عن املايض يف 
الثالث فقط يريد أن  الجيل  كثري من األحيان. 

يحفر ويكشف املخفي.
عائالت  مع  ذلك  الحظت  ما  كثريا  نعم، 
املهاجرين، يف الواقع مع أي عائلة ذات خلفية 
معقدة. أنا مهتمة مبفهوم األمل املوروث. أعتقد 
فإننا  الفيزيائية،  الخصائص  إىل  باإلضافة  أنّه 
الحزن  مثل  تجريدية،  أكرث  أشياء  أيًضا  نرث 
للجيل  ديفني  تنتمي  روايتي  يف  أسالفنا.  من 
إنها تعلم أن والديها لديهام ماض مؤمل  الثاين. 
يف قربص، لكّنها ولدت يف لندن وتريد أن تبني 
حياتها هناك. وفق هذه الرؤية سيتمكن الجيل 

القادم فقط من التعامل مع املايض.
بطرق  التني  شجرة  صورة  استخدام  ميكنك 
كوستاس  يأخذ  املثال،  سبيل  عىل  مختلفة. 
يف  لزرعها  لندن  إىل  قربص  من  تني  شجرية 

حديقته. لكن شجرة التني النازحة مل تؤيت مثارها 
يف السنوات السبع األوىل.

إذا تم نقلك إىل مكان آخر، فال ميكنك االستمرار 
يف حياتك وكأن شيًئا مل يحدث. أكتب يف مكان 
ميكن  بحيث  داخلك،  يف  منك  جزء  “ميوت  ما: 
لجزء آخر أن يبدأ بداية جديدة”. عندما تكون 
مهاجًرا أو تعيش يف املنفى، هناك دامئًا شعور 

بالخسارة والكآبة.

• لذلك، عندما ال ينتبه أحد ملعاناتهم، يتحدث 
املهاجرون إىل أشجار التني؟

العديد  رأيت  لقد  حًقا.  صحيح  هذا  نعم، 
بشدة  أؤمن  أنا  ذلك.  يفعلون  املهاجرين  من 
بإمكانية االنتامء إىل ثقافات متعددة. يف خضم 
األورويب،  االتحاد  من  بريطانيا  خروج  خطاب 
“إذا كنت  آنذاك:  الربيطاين  الوزراء  رئيس  قال 
ال  مواطن  فأنت  عاملي،  مواطن  أنك  تعتقد 
النظرية.  هذه  بشده  أعارض  انا  له”.  مكان 
من املمكن متاًما أن تشعر باالنتامء وأن تحب 

بلدك، ويف الوقت نفسه تكون مواطًنا عاملًيا.
عىل الرغم من أنني عشت يف لندن ملدة اثني 
يف  حقيقي  مواطن  بأنني  وأشعر  عاًما  عرش 
كبري  بحنني  أشعر  أنني  إال  العظمى،  بريطانيا 
إىل اسطنبول التي مل يعد بإمكاين الذهاب إليها 
ألسباب سياسية. كان هناك وقت كنت أتنقل 
أصبحت  تركيا  لكن  املدينتني.  هاتني  بني  فيه 
للكتاب  بالنسبة  متزايد  بشكل  صعبة  دولة 
ورسامي  والشعراء  واألكادمييني  والصحفيني 
عندما  خطرية.  الدعابة  أصبحت  الكاريكاتري. 
يكون هناك حكم سلطوي، فإن الكلامت تصبح 

ثقيلة وميكن مقاضاتك يف أية لحظة. وهذا، يف 
فهناك  اإلناث  املؤلفني  عىل  أكرث  ينطبق  رأيي، 
دامئًا عنرص التمييز عىل أساس الجنس وكراهية 

النساء وفق النظام األبوي.

• تحتوي روايتك عىل ثروة هائلة من املعلومات 
وتاريخ  األشجار  بني  املتبادل  التواصل  بشأن 
قربص، وعن الطيور والفراشات وتقاليد الطهي 

الرائعة واألمثال العميقة من الرشق األدىن.
أجري الكثري من األبحاث وقرأت عن مجموعة 
رواية.  يف  البدء  قبل  املوضوعات  من  متنوعة 
أيًضا  لكن  فكرية،  عملية  فقط  ليس  البحث 
عملية عاطفية. أنا أؤمن كثريا بالذكاء العاطفي 
أؤمن  كام  والقلب.  الرأس  ربط  يف  وأرغب 
أننا  اعتقادي  التخصصات. يف  باملعرفة متعددة 
الفلسفة  أنا أستمتع بقراءة  التنوع.  نتعلم من 

السياسية، لكّنني أيًضا أحب كتب الطبخ.
عن  معلومات  عىل  كتايب  يحتوي  الواقع،  يف 
إىل  باإلضافة  األشجار،  وجذور  العسل  نحل 
عىل  وتربيت  نشأت  لقد  واألمثال.  الخرافات 
أيدي النساء، وكانت جّديت مثل العّمة يف جزيرة 
بالطعام  مليًئا  منزلها  كان  املفقودة.  األشجار 
والخرافات والسحر والطقوس. ال أريد التقليل 
بالعلم،  الثقافة والتقاليد مقارنة  من شأن تلك 
متاًما كام ال أريد التقليل من ثقافة رسد القصص 
الشفاهي مقارنة بالثقافة األدبية املكتوبة. عىل 
بني  جرساً  أكون  أن  أحاول  ذلك،  من  العكس 

االثنني يف عميل.

الجيش  أمل  خيبة  إىل  روايتك  عنوان  يشري   •
 1914 العام  من  قربص  حكم  الذي  الربيطاين 
حتى العام 1960. كانوا يتوقعون جزيرة مليئة 

باألشجار.من أين استوحيِت عنوان روايتك؟
للطبيعة  حدث  ما  معرفة  مبكان  األهمية  من 
ببعضهم  الناس  فعله  ما  لفهم  واألشجار، 
الطبيعة  تدمري  بأن  االعتقاد  إىل  منيل  البعض. 
أمران  الحرب، هام  أوقات  يف  البرشي  والعنف 
منفصالن. يف الواقع، هام متصالن. عندما يدمر 
أيًضا  يدمرون  فإنهم  البعض،  بعضهم  الناس 
أمر  الخسارة  هذه  والحيوانية.  النباتية  الحياة 
بالغ األهمية، خاصة اآلن، يف وقت نواجه فيه 
هناك  كانت  املايض  الصيف  يف  مناخية.  أزمة 
يف  الكبرية  الغابات  حرائق  اتّساع  من  مخاوف 
تركيا واليونان وكاليفورنيا. بدا األمر كام لو أن 
بيئًيا  نظاًما  نفقد  نحن  ترصخ.  كانت  الطبيعة 
كامالً. كنت أرغب يف التأكيد عىل ذلك بواسطة 
العنوان. تلك األشجار مل تختف صدفة، إمنا هذا 

الدمار كلّه من صنع اإلنسان.

اللغة  أن  مرّة  ذات  قلت  اللغة.  ثنائية  أنت   •
الرتكية مناسبة بشكل خاص للتعبري عن املشاعر 
مالءمة  أكرث  اإلنكليزية  اللغة  بينام  واألحزان، 

لخطاب السخرية والهجاء والفكري.
وروح الدعابة يف الرتكية ليس محصورة بالتعبري 
الفكاهة  الفكاهة وخاصة  احب  السخرية.  عن 
مع الرحمة. الدعابة التي ال تتنازل عن الهيبة، 
لكنها تظهر تفهاًم ملا هو إنساين. كلام أردت أن 
باللغة  دامئًا  ذلك  أفعل  ساخرة  بطريقة  أكتب 
أفضل  بشكل  تناسبني  الكآبة  بينام  اإلنكليزية. 

يف الرتكية.

• لقد عشت حياة بدوية إىل حد ما ورمبا كان 
هذا أيًضا سبًبا يف كونك أصبحت كاتبة.

كنت  أنني  هو  الرئييس  السبب  صحيح.  هذا 
أنقرة،  يف  جديت  منزل  يف  نشأت  بامللل.  أشعر 
آخر  مكان  إىل  بحاجة  فكنت  أشقاء،  دون  من 
ميكنني الذهاب إليه يف مخيلتي: أرض القصص. 
كانت  أنها  من  الرغم  وعىل  القراءة،  بدأت 
كليشيهات يف البداية، لكن رسعان ما أصبحت 

كتبي أصدقايئ. ثم بدأت الكتابة، وألنني عشت 
مثل  نفيس،  عن  أكتب  مل  للغاية،  مملة  حياة 
لكن  بالذكريات،  يحتفظون  الذين  األطفال 
متعالًيا  شيًئا  األدب  كان  آخرين.  أشخاص  عن 
بالنسبة يل. منذ اللحظة األوىل: أردت أن أتجاوز 

الحدود التي جئت بها إىل العامل.

• هل يرتبط ذلك بقولك أنه من املهم أن يكون 
املرء رحالة مثقًفا؟

من  نتعلم  وأن  عقلًيا  نتحرك  أن  املهم  من 
الذكور  القّراء  أقابل  ما  كثريًا  األخرى.  الثقافات 
يحدث  ما  نعرف  أن  نريد  يل:  يقولون  الذين 
والتاريخ  السياسة  عن  قرأنا  لذلك  العامل،  يف 
والتمويل وعلم األعصاب والفلسفة ولكن ليس 
الروايات.  ويقرأّن  ذلك  تفعل  زوجاتنا  الخيال. 
ألنه  ذلك،  أسمع  عندما  جًدا  محزنًا  األمر  أجد 
التي  العلوم  كل يشء، جميع  لديك  الخيال  يف 
ذكرتها للتو. األهم من ذلك، أن الخيال يحتوي 
الحدود  نتجاوز  أن  يجب  عاطفي.  ذكاء  عىل 
الخاصة  الراحة  منطقة  من  ونخرج  باستمرار، 
والسيايس  الثقايف  مع  الشخيص  ونشبك  بنا، 
تقرأ رواية، فأنت تسافر يف  والتاريخي. عندما 
هذا  أيام.  أو  ساعات  لعدة  آخر  شخص  ذهن 

يجعلك أكرث تواضًعا.

البلقان  شعوب  أن  مرة  ذات  الحظت  لقد   •
جًدا  متفائلني  ليسوا  واألناضول  والشام 

بطبيعتهم.
أقول أحيانًا: ال ميكنني أن أكون متفائلة ألنني 
تركية. إذا اتبعت مجرى نهر الدانوب من جنوب 
أملانيا باتّجاه البحر األسود، فإن التفاؤل يتضاءل 
عيل  ينطبق  هذا  الرشق.  إىل  النهر  تدفق  مع 
أيًضا، لكنني وجدت حالً لنفيس. وجهة نظري 
طاملا  متشامئاً  يكون  أن  ميكن  عقلك  أن  هي 
قلبك متفائل. نحن نعيش يف وقت نحتاج فيه 
إىل كليهام. جرعة صحية من التشاؤم تساعدك 
عىل فهم ما يجري يف العامل. لكننا نحتاج أيًضا 

إىل األمل، وهو يأيت دامئًا من إخواننا البرش.

أليف شفق: جزيرة األشجار الضائعة 
ترجمه من اإلنكليزية مانون سميتس 

دار أمسرتدام الجديدة
366 صفحة

ولدت إليف شفق يف 25 أكتوبر 1971 يف سرتاسبورغ 
لعائلة تركية مثقفة. علّم والدها الفلسفة. انتقلت 
انفصل  عندما  أنقرة  يف  والدتها  مع  للعيش  إليف 
بينام  جدتها،  يد  عىل  ترعرعت  حيث  والداها، 
دبلوماسية.  تصبح  أن  قبل  تدّرس  والدتها  كانت 
أمضت إليف سنوات مراهقتها يف مدريد وعامن ثم 
درست العالقات الدولية يف أنقرة. درست ودّرست 
يف جامعات مختلفة يف الواليات املتحدة، ثم ذهبت 
حبها  أصبحت  التي  املدينة  اسطنبول،  يف  للعيش 

الكبري.

 1994 العام  يف  كمؤلفة  مرّة  ألّول  إليف  ظهرت 
عندما نرشت قصتها “األناضول يف العيون”. صدرت 
 2006 العام  يف  اسطنبول”  “أنذال  األوىل  روايتها 
باللغة اإلنكليزية. وقد حوكمت بسبب هذه الرواية 
إحدى شخصياتها  الرتكية، ألن  الهوية  إهانة  بتهمة 
األوىل  العاملية  الحرب  أثناء  األرمن  قتل  إىل  تشري 
مبصطلح ونعته بـ “اإلبادة الجامعية”. متت تربئتها 
التهمة، لكّنها مل يعد مرحًبا بها يف تركيا  الحًقا من 

منذ سنوات ألسباب سياسية.
و38  دقائق   10“ روايتها  ترشحت   2019 العام  يف 

ثانية يف هذا العامل الغريب” لجائزة بوكر. 
من  متزوجة  وهي  لندن  يف  شفق  إليف  تعيش 

الصحايف الرتيك أيوب خان ساغليك ولديها طفالن.
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ماري لو دي هافن
ترجمتها عن الهولندية سارة محمدي

وأحب  بالجزيرة  العاطفي  باالرتباط  أشعر  قربص.  عن  بالكتابة  رغبت  “طاملا 
األتراك الذين يعيشون يف الشامل واليونانيني يف الجنوب. لكن ليس من السهل 
بعد.  تلتئم جراحها  ومل  العرقي  العنف  من  تاريخ  للجزيرة  الكتابة عن قربص. 
هناك قدر هائل من الحزن املرتاكم يف قربص. إنه تحد كبري للكاتب أن يكتب 
عن هذه الجزيرة املقسمة دون الوقوع يف فخ القومية. هذا هو السبب يف أنني 

ترددت لفرتة طويلة قبل أن أبدأ هذا الكتاب”.

إليف شفق عن روايتها الجديدة 

جرعة من التشاؤم
تساعدك على فهم العالم

      في روايتها الجديدة جزيرة األشجار المفقودة«
      تكتب الكاتبة البريطانية - التركية عن “الحزن المكتنز” 

      في قبرص الممزقة بين اليونان وتركيا

مع  يتناسب  الذي  النصب  حجم  تخيله  ولدى 
سليم  عىل  الجادرجي  املعامري  اقرتح  املناسبة، 
بناء الفتة حجرية عمالقة تبقى مرفوعة يف قلب 

بغداد إىل األبد.
وقت  يف  سليم  جلطة  أخبار  تأيت  أن  ميكن  ال 
التحرير  ميدان  يف  التذكاري  النصب  كان  أسوأ. 
قيد اإلنشاء للتو، مع تركيب متثال برونزي واحد 
املرشوع  من  االنتهاء  املقرر  من  كان  بالكامل. 
الثالثة  والذكرى  يتصادف  مبا  الصيف،  ذلك  يف 
للثورة. مل يدخر أي جهد إلنقاذ سليم من الجلطة 
إبراهيم  جربا  كتب   1984 العام  ويف  املفاجأة، 
حول  العراق  أطباء  أفضل  جمع  قرار  عن  جربا 

رسيره يف محاولة ملساعدته عىل التعايف.
والطبيب  واألكادميي  الفنان  األطباء  فريق  قاد 

سامل  الدكتور  املوصل  مدينة  يف  املولود  البارز 
املستشفى  يف  تدرب  الذي  الدملوجي،  فاضل 
املليك التعليمي ببغداد. وأشار الدكتور القصاب 
كانت  سليم،  زوجة  لورنا،  أن  إىل  مذكراته  يف 
موجودة أيًضا يف الجناح رقم 8، وأن حالة جواد 
يؤدي  أن  قبل  البداية،  يف  تحسنت  قد  سليم 
التنفس.  يف  صعوبات  إىل  الدم  ضغط  انخفاض 
القصاب،  رواية  حسب  األخرية،  لحظاته  ويف 

التفت سليم إىل زوجته املخلصة وقال: 
“تخييل إيّن أراك اآلن مالكًا. تخييل أنّك يا لورنا 

مالك”.
إزاحة  قبل  سليم  تويف  قصري،  بوقت  ذلك  بعد 
الستار عن نصب الحريَّة الشهري يف العام 1961. 
يف  الرائد  الفنان  كثريون  يعده  ما  العراق  وفقد 

أرملته  لورنا،  وقامت  الحداثة.  وأيقونة  البالد 
يف  الجميلة  للفنون  سليد  مدرسة  يف  وزميلته 
اإلرشاف  بواسطة  الراحل  زوجها  بتكريم  لندن، 

عىل العمل يف نصب الحرية حتى إنجازه كاماًل.
يف  وتحديًدا  عاًما،   60 عن  قليالً  يزيد  ما  بعد 

ترشين الثاين/ نوفمرب 2021، زرت بغداد للمرة 
بعد  حيايت.  طوال  راودين  حلاًم  محقًقا  األوىل، 
أن أبقيت الزيارة رسية حتى عن والديت، يك أال 
أقلقها. فقد شهد العراق، بعد كل يشء، سلسلة 
بتغطية  حظيت  التي  املتقلبة  األحداث  من 

إخبارية واسعة، من شأنها أن تجعل بعض الزوار 
املحتملني يفكرون مرتني قبل الرشوع يف زيارته. 
املقنعة  األسباب  من  بعدد  التظاهر  ميكنني 
الحرية  نصب  كان  الحقيقة  يف  ولكن  للزيارة، 
التذكاري لجواد سليم هو ما جذبني، مثل موقع 
مقدس كان عيّل زيارته. بعد أن متليت يف صور 

ألتقطت له من زوايا عّدة ساعات ال تحىص.
املفاهيم  أنواع  كل  وضع  مع  بغداد  إىل  ذهبت 
عندما  الحظ  لحسن  تبددت  والتي  االعتبار،  يف 
شاهدت الحقول الزراعية املحيطة باملطار أثناء 
هبوطنا، وأثناء قيادتنا للسيارة يف شارع تصطف 
عىل جانبيه أشجار النخيل من املطار إىل املدينة. 
كانت عيناي تدور بدهشة ولهفة، ملصًقا وجهي 
من  ممكن  قدر  أكرب  الستيعاب  النافذة  بزجاج 

مالمح بغداد الحلم.
طلبت من السائق أن يرشح لنا ما كنا نشاهده 
من معامل وشوارع وقصور، فراح يرشح بغبطة: 
صدام  قرص  هذا  الخرضاء.  املنطقة  هي  “هذه 
رئيس  مكتب  هنا  حالًيا.  مهجور  وهو  السابق، 
تتسارع،  قلبي  كانت رضبات  الجديد”.  الوزراء 
هل  نفيس:  عىل  امللح  السؤال  أطرح  زلت  وما 

ميكنني الوصول إىل نصب الحرية حًقا؟
النرص  وقوس  الكربى  االحتفاالت  بساحة  مررنا 
إيران،  مع  حربه  انتهاء  بعد  شيده صدام  الذي 

ثم نصب الجندي املجهول العمالق واملهيب.
وأخريًا طالعت عيناي نصب الحرية العظيم. كان 
نصب  هو  هذا  “ها!!  يرصخ  العراقي  مضيفي 

الحريَّة. فام رأيك؟”
عقدت  وقد  النصب  يف  أحدق  صامًتا  كنت 
الدهشة لساين. ذلك النصب الذي يبلغ ارتفاعه 
اعتقدت  ما  كان كل  أمتار وطوله 50 مرتًا    10
أنه سيكون عليه وأكرث. كانت األشكال الربونزية 
بالحجم الطبيعي البالغ عددها 14 والتي سبق 

وأن أطلعت عليها يف كتاب ثنايئ األبعاد بطباعة 
بارزة؛ تبدو متحركة تقريًبا.

بعد أن تركت نصب الحرية ورايئ، قمت بزيارة 
املتحف الوطني، حيث مجموعة ال مثيل لها من 
والسومرية.  والبابلية  اآلشورية  األثرية  القطع 
ومواصلة  الرسمية  السيارة  عن  التخيل  وقررت 
مرة  متنقاًل،  بغداد  يف  االستكشافية  رحلتي 
حافلة  بواسطة  ومرة  أجرة،  سيارات  بواسطة 

)كوسرت( رفقة ثالثة أصدقاء عراقيني. 
الكرادة  يف  األمري  مطعم  يف  الغداء  تناولنا 
حيايت  يف  تذوقته  رمان  عصري  أفضل  وتقاسمنا 
من الحاج زبالة، بالقرب من شارع املتنبي. رمبا 
كانت الزيارة األكرث إثارة للدهشة بالنسبة يل يف 
الفنان  الذي صممه  الشهداء  نصب  هي  بغداد 
إسامعيل فتاح الرتك يف الثامنينيات إلحياء ذكرى 
من فقدوا أرواحهم يف الحرب العراقية اإليرانية. 
املشطورة،  الكبرية  الزرقاء  القباب  مواجهة  يف 
تلبسني شعور طاغ بالروحانية والوجود اإللهي.

قبل مغادريت بغداد يف تلك الرحلة القصرية جًدا، 
لتوديعه  الحرية  نصب  بزيارة  أخرى  مرة  قمت 
أخريًا. وهناك، تخيلت جواد سليم، يف صباح يوم 
 ،1961 عام  يناير  الثاين/  كانون  شهر  من  بارد 
وهو يرفع ما كان أول متثال برونزي عىل قاعدة 
الجادرجي الخرسانية. وقفت هناك، عدت بضع 
“جواد  رسي،  يف  وفكرت  الوراء،  إىل  خطوات 
الحجرية  مدونتكام  لكن  رحلتام،  لقد  ولورنا. 
الرائعة ال تزال مرفوعة يف قلب بغداد الخالدة، 

وستبقى هناك إىل األبد”.

* كاتب وباحث وعضو يف األرسة 
الحاكمة ألمارة الشارقة. ُعرف 

باستخدامه ملوقع تويرت، ووصفته 
العديد من وسائل اإلعالم بأنه 

صوت عريب بارز.

رحلة َحج لذكرى جواد سليم

ة ةتمنيات نصب الحريَّ تمنيات نصب الحريَّ

سلطان القاسمي*
يف صباح يوم الثالثاء 24 كانون الثاين/ يناير 1961، ظهرت تقارير من املستشفى 
الجمهوري ببغداد، يف حي الرصافة، عن دخول الفنان العراقي البارز جواد سليم 
إىل املستشفى بعد إصابته بجلطة دماغية أثناء تناوله الطعام يف الليلة السابقة 
مع صديقه املقرب الفنان خالد القصاب. كان سليم يف ذروة إنتاجه الفني، بعد 
أن كلفه رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم إنشاء نصب تذكاري إلحياء ذكرى ثورة 

.1958
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altareek althakafi

20 February 2022   20 شباط/ فبراير حوارحوار

جواد ولورنا سليم التي ولدت يف شيفيلد والتقت بجواد سليم عندما كانا يدرسان يف مدرسة سليد 
للفنون الجميلة يف لندن. عادت معه إىل بغداد، حيث طورت مسريتها الفنية الخاصة. 

                                                                                              الصورة من أرشيف مكية



N
o

. 9
بحثبحث8

من الصحفية والمخرجة مولي بينغهام 

دليل حماية الصحفيين في مناطق دليل حماية الصحفيين في مناطق 
النزاعات.. التأهب لفهم المخاطرالنزاعات.. التأهب لفهم المخاطر

مديات االشتباك بين الترميز والمجاز

فاعلية الثقافي وأسئلة الوعي التظاهريفاعلية الثقافي وأسئلة الوعي التظاهري

قد تكون الكتابة الجديدة رهانا عىل ذلك التجاوز، وعىل 
اسئلة  عن  بحثا  واملغايرة،  والتمرد  االحتجاج  فعل  ايقاظ 
يف  النظر  اعادة  واىل  الخالص،  اىل  تنحاز  اسئلة  جديدة، 
الثنائية االشكالية للثقايف والسيايس، وباتجاه ابراز فاعلية 
القدمية،  أوهامه  من  السيايس  تجريد  مقابل  الثقايف، 
التي  تلك  سيام  ال  والكراهية،  والقمع  االستبداد  اوهام 
اصطنعت رعب االنقالبات والحروب والعصبوية السياسية 

وااليديولوجية.
التاريخي، حيث رهان  التظاهري، هو جيل مابعد  الجيل 
التحوالت، ووعي الحضور املفارق، ومخاض وعي الحرية، 
وادارة  الدولة  ادارة  يف  الصعب،  الدميقراطي  واملعطى 
العالقة  السياسية  بالذاكرة  النظر  اعادة  ويف  املجتمع، 
بالخوف واالستبداد، والتي تعيش مفارقتها اليوم مع تحّول 
متواتر، قلق، تقاربه اسئلة صادمة، وتحديات مفارقة، مبا 
الضائعة، للدولة واملجتمع  الهوية  البحث عن  فيها اسئلة 

والذات.
الظاهرة  عصبوية  وعن  املايض،  عن  يغرتب  الجيل  هذا 
انرثبولوجي مغاير  أفق  إذ يكشف عن  والحزبية،  الدينية 
للهوية والفكر والعادات، وحتى لالزياء وللغة والوسائط، 
ولكّل مايجعله خارج القياس النمطي، وغري ملتاث بقدسية 
االفكار القومية أو الطائفية، إنه جيٌل متدفٌق بروح الجرأة 
واملغامرة، ال ميايل السلطة، وال يخاف من عنفها اللوثياين، 

وال من ذاكرة الرعب التي تركتها يف الالوعي الجمعي.
املركزية  وبأمناطها  الثقافة”  “بتاريخ  بـ  الجيل  هذا  عالقة 
وأوهام  التبعية  من  بعيدة  عالقة  فهي  آمنة،  غري  باتت 
بال  جيل  فهو  الكربى،  والرسديات  بالشعارات  التصديق 
بيانات خادعة، وبال كارزمات تصطنع لها نوع من املقدس 
“الشعري”، وهذا ماجعله أكرث متردا واستعدادا للمواجهة، 
االجيال  بثقلها  تورطت  التي  الكثيفة  املعاطف  ولنزع 
السابقة، مبا فيها معطف غوغول،  أو سيد قطب، ورهاب 
“االحتالل”  رعب  امام  نفسه  وجد  إذ  الواحدة”  “األمة 
االسالمية”  و“الجامعات  االسالموية”  “السلفية  وصعود 
و“عدوى الربيع العريب” وغريها من الظواهر التي اقصمت 
ظهر االنظمة التقليدية بخفة طبقاتها املاكرة ومبعسكراتها 

وبأوهامها االيديولوجية.

إدوارد سعيد
مثقف هذا الجيل هو رجل الشارع، أو هو املُدّون والبطل 
الرقمي، أو الكائن الذي يهجس بعالمات مغايرة متاما، حتى 
يف لغته، ورمبا هو البطل العاطل عن العمل، واملُهّمش من 
قبل حكومات االسالم السيايس، أو حكومات ما بعد الربيع 
العريب، ال شأن له بالهوية الجامعوية، وقد يكون هو اقرب 
اىل “دنيوية” ادورد سعيد، حيث الرغبة العميقة يف العيش 
عند التفاصيل، وعند صناعة االسئلة التي تالمس الوجود، 
أو  الكولونيايل  “العدو”  يصنعها  التي  باالخطار  وتهجس 
العدو “الوطني” بوصفه عدوا عصابيا أو سلفيا أو طفيليا.
حضور هذا املثقف املدهش واملُفاِرق يعني طردا فاضحا 
غروره،  يف  أو  املوهومة،  عضويته  يف  التقليدي،  للمثقف 
املتسائل،  للمثقف  استثنائيا  يعني حضورا  مثلام  وتعاليه، 
النقدي، أو املثقف التظاهري الذي ميكنه أن يحتج ويرفض 

ويصنع الشعارات الضد.    
التقليدي  النمطي مبعناه  للمثقف  فهل مثة غياب واقعي 
الثوري وااليديولوجي والعضوي؟ وهل هناك صورة واضحة 
للمثقف الجديد، مثقف املحنة، والهامش والقلق والبحث 
االسئلة الفاعلة؟  وهل طرحت تظاهرات الشارع العراقي 

أمنوذجا لسريوة مثقف الحراك الثقايف، الحراك الذي يقوده 
جيٌل يبحث عن املعنى والحرية والحق، مثلام يبحث عن 

العمل والحب والسالم األهيل؟

املثقف واملفهوم
هذه االسئلة ليست دافعا  لتفكيك مفهوم)املثقف( عىل 
مستوى “ التاريخ” واملؤسسة او الوظيفة، بقدر ما تعني 
أمنوذجا  بوصفه  التظاهري،  املثقف  هذا  توصيف  رضورة 
للخصوصيات  العابرة  الخالقة،  القوة  الجديدة،  للقوة 
التي  التغيري  اسئلة  صناعة  يف  بحيوية  واملشارك  القاتلة، 
نسعى اىل إثارتها وتكريسها يف  واقعنا العراقي، واحسب 
ان الغياب الحقيقي للثقايف، ولوظيفة املواجهة، هو الذي 
“املسليك”  املثقف  موت”  عن  للحديث  مربرا   اعطى 
التعويضية/  )الثقافات(  وأوهام  فضائح  عن  املسؤول 
واالشباعية التي ظّل ميارسها البعض كجزء من االيديولوجيا، 
أو العصاب، أو باتجاه فرض السيطرة عىل البعض االخر، 
العصابية  السلطة  انتاج  واعادة  الجامعات،  حركة  وضبط 

والنص بوصفهام محركات لنظرية السيطرة تلك..
حضور هذا النمط الثقايف بصورته الفقهية او االعالمية او 
تهديدا   العنارص  اكرث  من  ايضا-   – ميثل  العنفية  االصولية 
ملرشوع الدولة املدنية، ولقيم الحداثة والتنوير واالصالح، 
وللعصاب،  لالشاعة،  صانعا  هذا)النمط(  يكون  اذ 
القاتلة،  الهوية  وللخطاب، ولجزء رسي من  صناعة وهم 
هوية الجامعة والفرقة والطائفة، وهو مايعني الشك بكل 
واملكونات  للجامعات  والهوياتية  املدنية  الحموالت  قيم 

االخرى.
مثقف  الجديد،  للمثقف  الضد  املسؤولية  هو  النقد 
الوعي  تعني  املسؤولية  والتفاصيل، الن هذه  التظاهرات 
املجال  يف  املثقف  وضع  تعني  مثلام  واالرادة،  والحرية 
واالنسانية  االجتامعية  ولوظائفها  الثقافة  ملفهوم  الحيوي 
والتعليمية، أي أن يكون املثقف يف سياق فعل املواجهة، 
ويف مامرسة حريته عىل اساس انها قوة داعمة لالحتجاج 
للكشف  الخطورة  فائقة  واسطة  هي  مثلام  والرفض، 
والتغيري والبناء والتواصل، وعىل اساس انها باعث لفعالية 
التفكري الحر ازاء ماميكن ان تحدده السلطة او االيديولوجيا 

او الجامعة القرابية والعصابية..
فهل مارس هذا املثقف مسؤوليته يف املواجهة؟ وهل ان 
تاريخ االنتلجنسيا العراقية سيعرتف بوجوده، ومينحه نوعا 
وهل  واالجتامعي؟  السيايس  التداول  يف  “االرخنة”  من 
اصطنع هذا املثقف لنفسه مجاال حيويا مؤثرا للخروج من 
معطفه العائيل وااليديولوجي والسلطوي والطائفي باتجاه 
والفردية  العلمي  والتفكري  املواجهة  فضاء  يف  التموضع 

الوجودية الفاعلة؟

التاريخ واملراجعة
سيضعنا  العراقية  االنتلجنسيا  تاريخ  مراجعة  ان  احسب 
فعال ازاء الكثري من الشكوك، وامام الكثري من االوهام، الن 
الفرد،  للمثقف  واضحة  تصنع صورة  مل  االنتلجنسيا  هذه 
وللمثقف النقدي، بل طاملا ربطت هذا املثقف بالجامعة، 

الذي  املرعب  التفكيك  ولعل  بااليديولوجيا،  املثقف  او 
الثقافية والحزبية منذ  عام  الجامعات  له هذه  تعرضت 
1963 انعكس بشكل سلبي عىل صورة هذا املثقف وعىل 
وظيفته وعالقته باملجتمع وااليديولوجيا والدولة. اذ بات 
شائها، او معزوال، اومسجونا او منفيا، او متعاليا، او باحثا 

عن امجاد ضالة..
اوهام املثقف العراقي ال تشبه اوهام مثقفي البري كامو، 
وال وجوديات جان بول سارتر، وال انتامئيات كولن ولسن، 
وال عبثية بيكيت، الن منوذجها الثقايف كان يعيش االغرتاب 
الواعي، والتمرد عىل االنسحاق الربجوازي، واالرادة الباعثة 
عىل االنسحاب من االيديولوجيا اىل فعل االنوية الساحر، 
االنقالبات  الذي سحقته  العراقي  املثقف  بينام  والعميق، 
واالستبداد  والحروب  الضاغطة  وااليديولوجيات  املرعبة 
حزيب  مثقف  او  سلطوي،  او  انهزامي،  مثقف  اىل  تحّول 
العضوي،  للمثقف  غامئة  وصورة  طائفي،  مبزاج  ديني  او 
مع  النسقي  ورصاعه  ومطرودته،  عزلته،  مفارقة  يعيش 
يتوارى  متوتر،  مثقف  إنه  واشباحها،  واوهامها  السلطة 
خلف اغطية الرمز، ونزعات الرسد االيحائية، او التاريخية، 
لسحر  يلجأون  الذين  ماركيز  ابطال  اىل  االقرب  هو  ورمبا 

الرسد  ملواجهة الواقع املضنوك باالستبداد.
صورة املثقف، او صانع الخطاب الثقايف باتت اليوم اكرث 
مهيمنات  وسط  الثقايف  وظيفة  توصيف  باعادة  انشغاال 
اكرث رعبا، مهينامت السلطة الوحشية ومهيمنات الحركات 
الجهادية ونزعات التكفري والغلو والعنف، ومبالمح املثقف 
االنشغال  عن  فضال  الخالص،  بيوتوبيا  والعالق  املضطرب 
املهجر مثقفا عامئا، ضاال،  لنا هذا  اذ ترك  املهجر،  مبتاهة 
وحتى  السلبية،  والكراهية  السلبي،  بالحنني  مسكونا 

بالوطن الضد، والتعايل السلبي.
السؤال االكرث مرارة هنا: كيف ميكن الحديث عن استعادة 
االوهام؟  تاريخ  مواجهة  واىل  الفاعل،  السياق  اىل  الثقايف 
االشياء  يرى  ان  املسليك-  املثقف- غري  لهذا  وكيف ميكن 
والظواهر  بعيون اكرث اتساعا، وبوعي اكرث ثراء، ليك النعيد 

انتاج مثقف الطوارىء، ومثقف الحرب ومثقف الحزب؟
هذه االسئلة قد  تكون مدعاة لرؤية صورة اخرى للتحول 
الكبري، عىل مستوى النظر اىل السلطة، والنظر اىل املؤسسة 
التي تشبه السلطة كثريا، واىل الخطاب، لكنها ايضا مدعاة  
الن يكون املثقف فاعال يف تأصيل قيم اخرى للحداثة، بكل 
عىل  بقوتها  وحتى  واجراءاتها،  رمزيتها  وبكل  حموالتها، 
مستوى تأهيل املدينة السياسية/ الثقافية، وعىل مستوى 
العلمي،  البحث  حركة  وتنشيط  للمجتمع،  املدين  البناء 
العامة والخاصة، مبا  وتعميق املعنى الحقوقي  للحريات 
فيها حرية املثقف الفرد املنتمي بوعي وارادة اىل الحياة 

واملستقبل.

مثقف هذا الجيل هو رجل الشارع، 
أو هو الُمدّون والبطل الرقمي، أو 

الكائن الذي يهجس بعالمات مغايرة 

مل يسبق أن قام العديد من األنواع املختلفة من 
الصحفيني باإلبالغ عن األخبار عىل العديد من 
املنصات املختلفة. ومع ذلك، بغض النظر عن 
االستقصائية  التحقيقات  - من  الصحافة  شكل 
األجنبية  واملراسالت  الصحفية،  التغطية  إىل 
التصوير  إىل  والتدوين  املحلية،  التغطية  إىل 
نقطة  هو  الشامل  اإلعداد  فإن   - الصحفي 
إلن  نجاحك،  مدى  عن  النظر  بغض  البداية. 
ما،  قصة  كل  عليها  تنطوي  التي  املخاطر  فهم 
قبل  سالمتك.  عىل  للحفاظ  األهمية  بالغ  أمر 
املخاطرة  تقييم  إجراء  عليك  يجب  مهمة،  أي 
القصة  كانت  إذا  ما  لتقييم  املكافأة،  مقابل 
الحدود  تخطي  يريد  الكل  املخاطرة.  تستحق 
األحيان  بعض  يف  لكن  القصة.  إىل  والوصول 

ميكن أن يكون الثمن غالًيا جًدا. 
من أجل البقاء آمًنا، من الرضوري معرفة متى 
ترتاجع عن موقف ما، أو حتى عندما ال تنرش 
الوصول إىل  الحصول عىل حق  أن  قصة. تذكر 

القصة يلعب دوًرا كبريًا يف ضامن سالمتك. 
ما  قصة  يف  الرئيسيني  الالعبني  مع  ترصفك  إن 
ميكن أن يحدث فرًقا حاساًم، حتى يف أصعب 
فوزك.  أو  مهمتك  يف  بعناية  أبحث  البيئات. 
والالعبني  والتاريخ  التضاريس  عىل  تعرف 
والديناميكيات واالتجاهات من خالل االعتامد 

عىل وجهات نظر متنوعة. 
أي  وتعابري  وأعراف  بثقافة  دراية  عىل  كن 
مجموعة يتم تغطيتها. املهارات اللغوية مفيدة 
والعبارات  املصطلحات  معرفة  خاصة  للغاية، 
املحتملة  األخبار  مبصادر  قامئة  ضع  األساسية. 
خططًا  ضع  النظر.  وجهات  من  مجموعة  عرب 
وحدد  الطارئة،  الحاالت  يف  للطوارئ  تفصيلية 
املوثوقة،  االتصال  وجهات  الخروج  طرق 
وخططك  مبوقعك  دائم  اطالع  عىل  وستظل 

وتفاصيل عملك. 
األخرى  القيمة  التحضريية  الخطوات  تشمل 
الحصول عىل تأمني صحي مناسب باإلضافة إىل 
واالتصاالت  املعلومات  أمن  وفهم  التطعيامت 
مجال  يف  املناسبة  واملعدات  التدريب  وتلقي 

الرصاع.
وجهة  عن  دقيق  بحث  إجراء  الرضوري  من 
للبقاء يف أمان. راجع  إليها  السفر  أجنبية قبل 
تعكس  التي  اإلخبارية  التقارير  كثب  عن 
أكادميية  النظر ومصادر  مجموعة من وجهات 
متنوعة وإرشادات السفر والصحة من منظمة 
الصحة العاملية وغريها من الوكاالت الحكومية 
حقوق  عن  وتقارير  األطراف،  املتعددة  أو 
املصادر  من  كل  من  الصحافة  وحرية  اإلنسان 
توفر  أن  ميكن  الحكومية.  وغري  الحكومية 
حول  أساسية  معلومات  الشائعة  السفر  أدلة 
ما،  مكان  إىل  السفر  قبل  وعاداتها.  الثقافات 

خاصة ألول مرة.
يف  الخربة  ذوي  من  الصحفيني  نصيحة  اطلب 
باملوقف  الخاصة  النصائح  تعد  املنطقة.  تلك 
األهمية يف  بالغ  أمًرا  بهم  املوثوق  الزمالء  من 
التخطيط للمهمة وتقييم املخاطر. إذا مل تكن 
خبريًا يف املهنة أو كنت جديًدا يف مكان معني، 
مبقدورك أن تطلب من زمالئك املحنكني ما إذا 

أثناء  الوقت  لبعض  مرافقتهم  باإلمكان  كان 
عملهم.

أبذل قصارى جهدك لتعلم التعبريات األساسية 
اليومية  التفاعالت  لتمكني  األصلية  باللغات 
وإظهار االحرتام، وكالهام ميكن أن يعزز أمنك. 
أبحث عن طرق السفر خارج املنطقة جنًبا إىل 

جنب مع حالة املرافق الطبية املتاحة. 
للمهمة  مسبًقا  أمني  تقييم  بإعداد  دامئًا  قم 
املغادرة،  قبل  خطرة.  تكون  أن  يحتمل  التي 
املحررين  مع  واضحة  اتصال  نقاط  حدد 
أن  يجب  األصدقاء.  أو  األرسة  وأفراد  والزمالء 
امليدان  يف  بك  الخاصة  االتصال  جهات  تعرف 
أن  يجب  عائلتك؛  أفراد  إىل  الوصول  كيفية 
يعرف أقاربك ومحررك بدورهم كيفية الوصول 
إىل جهات االتصال املحلية الخاصة بك. أبحث 
اإلقامة  يف  ترغب  قد  الذي  املكان  عن  مسبًقا 
فيه، وحالة البنية التحتية لالتصاالت، وإمكانية 

املراقبة. 
حدد كيف تنوي التواصل مع املحررين وغريهم 
أو  األريض  الهاتف  طريق  عن   - املنزل  يف 
بروتوكول نقل الصوت عرب اإلنرتنت أو الدردشة 
ستختار  كنت  إذا  وما   - اإللكرتوين  الربيد  أو 
أسامء مستعارة جنًبا إىل جنب مع نوع ما من 
التشفري  أشكال  أو  الربمجية  التعليامت  أنظمة 

أو غريها من الوسائل اآلمنة اإللكرتونية. 
خيوط  تطوير  أو  برتتيب  قم  املغادرة،  قبل 
توَخ  واملرتجمني.  والسائقني  للمثبتني  محددة 
الدعم  موظفي  فحص  يف  واالجتهاد  الحذر 
من  التوصيات  طلب  من  وتأكد  املحليني، 
الزمالء. نظًرا ألن سالمتك تكون غالًبا يف أيدي 
موظفي الدعم، فمن الرضوري أن تختار أفراًدا 

جديرين بالثقة وذوي معرفة. 
يجب عىل الصحفيني الذين يطمحون لالنضامم 
اتصاالت  إجراء  العسكرية  الوحدات  إىل 
الدول،  العديد من  وترتيبات قبل ذهابهم. يف 
ما  شخص  يقابلك  أن  الحكمة  من  يكون  قد 
األويل.  إقامتك  مكان  إىل  ويرافقك  املطار  يف 
سيسمح لك ذلك بالتأقلم وتجنب املخاطر غري 
املجرمني.  أو  اآلمنة  غري  الطرق  مثل  املألوفة 
إذا تم مقابلتك يف املطار، فتأكد من أن لديك 
املحمول  الهاتف  ورقم  فوتوغرافية  صورة 
للشخص الذي يقابلك. اتصل بهم وأثبت برصيًا 
أنهم يف الحقيقة الشخص الذي من املفرتض أن 

يكونوا عليه. 
يحمل  الذي  الشخص  أن  يف  ببساطة  تثق  ال 
اخرت  الحقيقي.  املرافق  هو  باسمك  لوحة 
أو  للفندق  اختيارك  يعتمد  مقدما.  السكن 
مكان اإلقامة جزئًيا عىل امللف الشخيص الذي 
الفنادق  توفر  ما  غالًبا  به.  االحتفاظ  تريد 
الكبرية التي تلبي احتياجات العمالء من رجال 
األعامل، مستويات عالية من األمان، لكنها قد 
متيل إىل رفع ملفك الشخيص إىل جهات أمنية 
عرضة  األخرى  هي  الفنادق  أن  كام  معينة، 
لالستهداف من قبل الجامعات اإلرهابية. يتيح 
إقامة خاص  مكان  أو  فندق صغري  اختيار  لك 
االحتفاظ مبظهر أقل، مام قد يعزز قدرتك عىل 

تنفيذ مهمة ما. 

الصحفية مولي بينغهام في سطور

نشأت مويل بينغهام يف لويزفيل يف والية كنتايك. جصلت عىل درجة 
التاريخ األورويب  العام 1990 من كلية هارفارد يف  البكالوريوس يف 
ولعصور الوسطى. سافرت يف العام 1993 إىل روسيا والتبت وأنتجت 
املجالت  يف  الصور  محرري  عىل  عرضته  الرحالت  تلك  من  ملًفا 

والصحف. يف العام 1994 سافرت إىل رواندا لتغطية األحداث الجارية بعد اإلبادة الجامعية. 
من ذلك الوقت حتى العام 1998، ركزت بينغهام عملها عىل وسط إفريقيا، مبا يف ذلك رواندا 
مع  مشاريع  ثالثة  يف  بينغهام  عملت   ، كصحفية  العمل  إىل  باإلضافة  والكونغو.  وبوروندي 
هيومن رايتس ووتش، أحدها عن تهريب األسلحة الصغرية يف منطقة البحريات العظمى وسط 
أفريقيا. عادت بينغهام إىل إفريقيا يف ربيع العام 2001، حيث عملت عىل قصة صحفية عن 
تعدين الكولتان املعدين الذي يستخدم لتغليف رقائق الكمبيوتر. يف 11 سبتمرب 2001. بعد 11 

سبتمرب، غطت بينغهام أحداثًا يف كل من أفغانستان وقطاع غزة وإيران. 
أمضت أربعة عرش شهًرا يف العراق.

عيل حسن الفواز
مثة ما مينح السؤال الثقايف قوة استثنائية، ويُخرجه من السياق، ومثة من يقرتح له سياقا، وعىل 
نحٍو يجعله سؤاال وجوديا، يشتبك بحاجات الناس، ويومياتهم، وألن ذاكرة االستبداد السيايس أكرث 
الثقايف كثريا من العزل والعطب واالرجاء، وورمبا طردته من السياق،  طغيانا، فإنها فرضت عىل 
وهذا  ما اكسبه قوة استعارية للتجاوز، وملواجهة االستبداد، وعرب فاعليات معرفية اشتبك فيها 
الرمزي واملجازي، واليومي وبإتجاه تأليف األنساق املضادة، أنساق الرسديات التي تجاور الثوري، 

مثلام تجاوز وتستنفر املكبوت واملقموع.

كولن ويلسون                        جان بول سارتر

بغداد عام  كاتب وشاعر عراقي، ولد يف 
عربية.  لغة  اداب  بكلوريوس   1957
عمل يف مجال الصحافة املرئية واملكتوبة 

واملسموعة.
والدراسات  املقاالت  من  املئات  كتب 

األديب  النقد  يف  والعربية  العراقية  واملجالت  الصحف  يف 
التلفزيوين والسيناميئ. 

مداهامت  املطر/  لسيدة  مرايا  التأويل/  فصول  مؤلفاته: 
متأخرة/ الوان باسلة.
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الفكري  النشاط  نتائج  التأسيسية  كانت  واذا 
االجتامعي  البنيان  يف  أثرا  يرتك  الذي  الخالق 
لالجيال  ومرشدا  معلام  وتصبح  والحضاري 
الجديدة لتغيري الواقع او بعض بصامته، فان 
تاسييس  ارث  الزهاوي  صدقي  جميل  إرث 
هذه  يف  استخالصاته  نتهجأ  ما  وهذا  بامتياز، 
يف  تتمثل  ذلك  اهمية  تكون  وقد  الشهادات. 
ان هذه الريادة التأسيسية تحققت يف الشعر 
عن  التعبري  اجناس  من  آخر  جنس  يف  وليس 
الصنعة  هذه  يف  ما  عىل  والتأمالت،  الخوالج 
من تعقيدات ورشوط ومديات متاحة للتعبري. 
واملشاريع،  لالسئلة  حقيبة  عندة  فالقصيدة 
آخر،  موضعا  وتفتح  إال  موضع  يف  تنغلق  ال 
ذرى  اىل  نهايته  ذروة  من  املوضوع  فينتقل 
قصيدة  يف  الحال  هو  كام  جديدة،  بداية 
افتتاحيات متشابكة  التي تضم  )الشعر( مثال 
مبهنية  منظومة  لكنها  كفاية  منسقة  غري 
واملوت  الشعر  وصف  من  متنقلة  عجيبة، 
حتى  والغرب  الرشق  بني  واملناظرة  والجنة 
مؤرخ  شبهها  وقد  والكونية،  الفلسفية  الرؤى 
متناثرة  ورد  بـ”باقة  العبيدي  مهدي  االدب 

وغري منسقة األلوان”.

فضاء اإلطالق
بطي،  روفائيل  يقول  الزهاوي،  نكران  وال 
خرج  الذي  وهو  العراق،  يف  للشعر  مجدد 
متناسياً  االطالق  فضاء  إىل  التقاليد  ضيق  من 

املبالغات ومسايراً لروح العرص.

الشعر،  ابدع، يف  رائد  الزهاوي  جميل صدقي 
فكرا “انقالبيا” جديدا مل يكن متداوال، واملهم 
الجمهور  متناول  يف  االبداع  هذا  وضع  انه 
العراقي املتعلم، املتطلع بشغف اىل التجديد، 
دورا  الوطنية  الدولة  بناء  مجرى  يف  ليلعب، 
والثقافة  السياسة  اقدار  يف  ومؤثرا  خطريا 
واملنطق،  العقالنية  من  اطار  ويف  واملجتمع، 
فكل ما ال يقبله العقل تحيطه شبهة الضالل 
والخطل، وكل ما يتعارض مع املنطق مرفوض.
وال يقلل من مكانة الزهاوي املتمردة ان بعض 
اطروحاته “العقلية” مل تكن جميعها موفقة، 
والعلم،  العقل  قبل  ان بعضها دحض من  بل 
وهذا شأن الكثري من املعاينات التي جاء بها 

علامء عىل مدى تاريخ العلم واالجتهاد فيه.
عن  تعرب  للزهاوي  التأسيسية  الريادة  لكن 
قد  كان  الذي  والعقيل  الجديل  باملنهج  نفسها 
سبق جيله ورّوج له يف كتابات ومؤلفات ويف 
يف  العقل  وضع  انه  وبكلمة،  كثرية،  قصائد 
موضعه الصحيح، يف االبداع الشعري ويف النظر 

اىل شؤون الحياة معا.

بني بغداد وأسطنبول
املفتي  أبوه   .1863 العام  يف  الزهاوي  ولد 
الشهري محمد فييض الزهاوي الذي هجر أّمه 
جميل  خّص  لكنه  وبنتا،  ولدا  عرش  أحد  عن 
صدقي باالهتامم والرعاية بان اصطحبه معه 
اوىل  يزال صبيا، وبدأت  استانبول وهو ال  اىل 
كنف  يف  هناك  تتشكل  عبقريته  قسامت 

له  استطابت  البغدادية  البيئة  لكن  والده، 
فانخرط يف انوائها الفكرية والشعرية املبكرة، 
ببغداد  السليامنية  مدرسة  يف  مدرسا  فشغل 
املعارف  ثم عني عضوا يف مجلس  عام 1885 
ومحررا  الوالية  ملطبعة  مديرا  ثم   1887 عام 
عني  وبعدها   ،1890 عام  الزوراء  لجريدة 
عضوا يف محكمة استئناف بغداد عام 1892، 
بالثورة  متأثرا   1896 عام  إستانبول  إىل  وعاد 
بغداد  اىل  ليعود  عنها  انكفأ  لكنه  الكاملية 
استاذا يف مدرسة الحقوق، وعضوا يف )مجلس 

املبعوثان( مرتني. 
وعند تأسيس الحكومة العراقية عني عضوا يف 

مسافة محسوبة  لكنه صمم  األعيان،  مجلس 
بينه وبني املؤسسة امللكية، ورمبا تكون هذه 
املؤسسة نفسها قد نأت عنه بعد ان حاولت 
انها  تيقنت  ان  وبعد  حسابها،  يف  تشغيله 
مرشوعه  تتحمل  وال  مشاغباته  تحتمل  ال 

االعرتايض.
والزهاوي، اىل ذلك، يقول مجايله طه الراوي 
رسيع  الغضب،  رسيع  املزاج،  عصبي  “كان 

الرضا، بعيداً عن الحقد والضغينة. 
ويطالب  بعيد،  حد  إىل  بالحرية  شغوفاً 
التفكري،  حرية  األقىص:  الحد  إىل  بإطالقها 
وحرية االعتقاد، وحرية القول، وحرية النرش، 

بالحرية ناضل كثرياً عن حرية  ولشدة ولوعه 
املرأة الرشقية، وكان جريئاً يف إبداء آرائه، وإن 
نقمة  عليه  وجلبت  اآلخرين،  آراء  ناقضت 

املخالفني، وقلام انترص لرأي ورجع عنه”.

الريادة والدالالت
سجلت  التي  الشغل  مبساحات  نحيط  وحتى 
بعض  اىل  االشارة  من  البد  الزهاوي  ريادة 
هذا  دالالت  عند  والتوقف  مؤلفاته  عناوين 

التنوع يف املشغولية، وهي كااليت:
وسباقها(  و)الخيل   1896 الكائنات(  )كتاب 
1896 و)الجاذبية وتعليلها(     1910و)ترجمة 
لرباعيات الخيام( 1928 و)رواية ليىل وسمري( 
واألبحاث  املقاالت  1927 فضالً عن عدد من 
واملحارضات، ومن تلك املقاالت ما هو خاص 
الطبيعة،  وبعلوم  وقواعدها،  العربية  باللغة 
له  إن  كام  وبالفيزياء.  املرأة،  عن  وبالدفاع 
الكاتب(  )مجلة  يف  نرُشت  رسائل  مجموعة 
املرصية، وله مناظرة دارت بينه وبني الكاتب 
املرصي الكبري عباس محمود العقاد، ومن آثاره 
1911و)رباعيات  املنظوم(  )الكلِم  الشعرية: 
 1924 الزهاوي(  و)ديوان   1824 الزهاوي( 
طويلة  قصيدة  وهي   1931 الجحيم(  و)ثورة 

عدد أبياتها اربعامئة وثالثة وثالثون  بيتاً.
السلطة  من  الزهاوي  صدقي  جميل  موقف 
عىل  االعرتاضات  جملة  من  قاعدته  تأسست 
استبداد حكم السلطان عبدالحميد التي قربته 
العراقية  النخب  حال  الدستورية  الحركة  من 
ثم  والحرية،  االنعتاق  اىل  املتطلعة  والعربية 
النعرة  ظهور  بعد  الحركة  تأييد  عن  تراجعه 
العرقية ومواقف االستبداد يف سياساتها، وعرب 
يف  عضوا  كان  حني  الوضوح  بأشد  ذلك  عن 

مجلس املبعوثان.

مترده وصالبته 
رفض  العراق  يف  املليك  الحكم  تأسيس  وبعد 
يكون شاعر  ان  االول  فيصل  امللك  عرضا من 
البالط، وترتب عىل حملته عىل السلطة القامئة 
فصله من الوظيفة )يف العدلية( ثم دعواته اىل 

املثقفني ان ال يبيعوا انفسهم اىل الحكومات.
الزهاوي نصريا لحقوق املرأة، تبلور  ويُحسب 
العام 1910 يف جريدة  مقالة نرشها  ذلك يف 
)املؤيد( املرصية يقول يف بعض فقراتها: سيادة 
فإن  يربرها،  ما  لها  ليس  املرأة  عىل  الرجل 
الحيوان  من  هناك  فان  البدنية،  القوة  كانت 
من هو اشّد منه نابا واوجع رفسا، وإن كانت 
يختلفون  انفسهم  الرجال  فان  العقلية  القوة 
يف املستوى العقيل ومل يهضم احد منهم حق 
االخر. وبسبب الضجة التي اثريت ضده، حني 

نرش  قيودهن،  ضد  التمرد  عىل  النساء  حض 
الحيوان،  “ان  فيه  قال  مستعار  باسم  مقاال 
عليها  تطلع  القردة،  وحتى  الكالب،  حتى 
الفتيات  تظل  فإالم  بالحرية،  وتنعم  الشمس 

يف الغياهب”.
وفلسفاته،  علوم عرصه  مع  الزهاوي  وتعامل 
ال من زاوية التلقي فقط بل ومن باب النقد 
واملناقشة والتصويب، فرد عىل نظرية  نيوتن 
حول الجاذبية قائال ان املادة ال تجذب املادة 
)كام يقول نيوتن( بل تدفعها، وذهب مذهب 
االصالحيني حني اخرتع حروفا عربية عىل اساس 
ان الحروف العربية ال تصلح للكتابة، ودعا اىل 
وأخذ  والبحث،  التأليف  يف  العامية  استخدام 
وقد  والتلقني،  الخرافة،  محاربة  نفسه  عىل 
الريادي  للبعد  عناوين  االبيات  بعض  تكون 

التأسييس يف شعر الزهاوي:

سئمت كل قديم عرفته يف حيايت
          إْن كان عندك شيئ من الجديد فهايت

ايف الحق ان البعض يشبع بطنه
                  وان بطون االكرثين تجوُع

إذا قلت حقا خفُت لوم مخاطبي
                     وإن مل اقل حقا اخاف ضمريي

يقولون ان امللح يصلح فاسدا
                 فام حيلة االنسان إن فسد امللُح

قد مدحت الذي مل يستحق مدائحي
             احسبوها، عىل رضورتها، من قبائحي

1936وقد  العام  يف  ببغداد  الزهاوي  تويف 
إن  “والحق  قائالً:  املازين  إبراهيم  رثاه 
وحده”.  وطراز  أعجوبة،  كان  الزهاوي 
“إنني  بوفاته  علم  حينام  حسني  طه  وكتب 
الزهاوي؛  إلينا  النبأ الذي نعى  محزون لهذا 
هذا  معري  وكان  العقل،  شاعر  كان  إذ 

العرص”.
من  تبقى  بحقه  الجواهري  شهادة  ولعل 
النزيهة العالء شأن الحقيقة  ابرز الشهادات 
رائد  الزهاوي  صدقي  جميل  ان  يف  املتمثلة 

وتأسييس يف وقت واحد، يقول:
غريي  مع  بالتعاون  او  وحدي  عنيت  “لو 
الزهاوي  عن  كتاب  بوضع  االدباء  من 
هذا  موضوعات  من  اكرث  نعني  كنا  فبامذا 
كل  من  اكرث  نهتم،  كنا  اننا  ال شك  الكتاب؟ 
املنطلقة  غري  الكامنة  الفكر  باستنباط  شئ 
كان  التي  الفكر  اعني  الزهاوي،  قصائد  من 
املجتمع السائد يف العراق يخنق الكثري منها 

عليها حجابا”. يلقي  أو 
التأسيسية  بالريادة  بالضبط  اعنيه  ما  هذا 

الزهاوي. يف فكر جميل صدقي 

متام  يف  إسبانيا  الذاكرة.  أرجاء  كل  يف  إسبانيا 
عىل  ونحن  س.  يقدَّ ملوت  املحاذي  إيقاعها 
نتحرر  نخرج،  وال  ندخل  ال  الهامش.  هامش 
ولكن،  الطرب.  من  الخوف  عقدة  من  قليالً 
من هو هذا املغني الذي يتالىش، جسدياً، مع 

األغنية؟
إنه متخصص يف غناء قصائد لوركا... إنه يسبح 
عن  الغناء  يعزل  الذي  الجارف  التيار  ضد 
الشعر، كام فعل لوركا وهو يقاوم عزل الشعر 

عن الغناء.
الشعر  إن  يقول  لوركا  كان  ينشد.  لوركا  كان 
سواء  حي،  كائن  إىل  يحتاج  ناقل،  إىل  يحتاج 
لوركا  وكان  منشداً.  أو  مغنياً  الناقل  كان هذا 
ذاتها  القصيدة  وميتحن  الذوق،  حاسة  ميتحن 
بني  املبارشة  العالقة  عن  يبحث  كان  باإللقاء. 
الصوت والقلب. فالشعر ليس فناً برصياً. ال بد 

من إذن. ال بد من جرْس.
ساعة واحدة. ساعة واحدة فقط كانت كافية 
ومكاننا  زماننا  من  فيه،  نحن  مام  تنقلنا  ألن 
وفضة  الشعر،  بشفافية  ندري،  ال  ما  إىل... 
الصوت، وأمهات الربتقال اإلسباين. ملاذا نُصاب 
ننتفض؟  ملاذا  الشجن،  وبهذا  الفرح،  بهذا 
الغياب،  وهذا  الرهافة،  هذه  أن  نسينا  هل 
وهل  له؟  وطن  ال  الذي  الشعر،  وطن  هام 
الشعر  بني  السعيد  األبدي  الزواج  هذا  نسينا 
مشهد  الساعة  تلك  لنا  لتعيد  واملوسيقى، 
الروح وهي تحّول البرصي إىل صوت، وتطلع 

من الصوت رائحة الخريف؟
الرخام.  عىل  أسامءنا  تنقش  ملح  نسمة 
الرغبة.  دبابيس  الدم  يف  تنرث  زهر  إيقاعات 
من  نوافري  الكالم  تحضن  ويد  يبتعد.  بعيد 
لوركا،  إسبانيا،  بني غصون.  ينسكب من  ضوء 
هذه  نفهم  ال  ويفضح.  يرى  قمر  من  خوف 
اللغة، ولكننا نحس ونؤلف كالماً ملشهد يُطل 
علينا مّنا. لذلك، ندرك الشعر الذي تقوله، ألنه 
أشكال داخلنا، وألننا نعرف ما حدث يف تلك 
الليلة، التي نحاول طردها عّنا، كام نطرد ذبابة 
واصل  دايل  سلفادور  أن  رغم  عىل  مبروحة، 
تناول الرسدين بشهية حني قالوا له إنهم قتلوا 
الذي  بيكاسو،  بابلو  وهنا  دايل،  هناك  لوركا. 

احتاج عرشين سنة أخرى لريسم الحامم.
خمسون سنة عىل غياب لوركا. خمسون سنة 
بال  نفعل  ماذا  الجمهورية.  وعد  غياب  عىل 

لوركا، ماذا نفعل بال جمهورية؟
املغني يبوح بحساسية أخرى، باعرتاف مظلم 
هو جزء من حرية. ولكن كنائس الكالم كانت 
تنترش فينا كغابة صنوبر متباعدة األشجار. إذ 
هو  ما  بقدر  الشخيص،  رسّه  فينا،  لوركا  ليس 
فضيحة اإلبداع املعدية... وال أستطيع التحرر 
هنا،  اآلن.  لوركا  يقتلون  بأنهم  اإلحساس  من 
أمامي. لقد فتحت يل األغنية باب خويف األّول 
من القمر، الذي كان يكرّب األشباح، وأعادتني 
قابلية  يف  الغامض،  الحاد  األّول،  دريس  إىل 
برصية.  مشاهد  نرش  عىل  الحسية  األلفاظ 

إىل  الظالل،  هذه  إىل  أخذين  الذي  هو  هو... 
عىل  القلب  تسليط  وإىل  الناري،  املزيج  هذا 
الرسامون، وعىل  يقول  كام  امليتة«  »الطبيعة 
القصيدة.  إىل  العلني  التسلل  العقل يف  إغراء 
هو الذي علمني شد الوتر من الحجر، والسري 
يف غابات الزيتون. هو الذي دلني إىل طريق 
وهو  الجيتار.  منحدرات  فوق  واملطر  الخيل 

الذي علمني الرحيل إىل قرطبة...
خمسون سنة عىل غيابه. ماذا فعلنا يف غيابه؟ 
الساللة  ذو  اإلسباين،  الجسد  توقف  لقد 
العربية، عن التساؤل الخبيث: هل األسطورة 
هي التي خلقت الشاعر، أم الشاعر هو الذي 
يحجبهم  ال  ليك  يريدون،  األسطورة؟  خلق 
بساحة  الشاعرية  مجال  يستبدلوا  أن  ضوؤه، 
إعدام. الشفقة ال الحب. ويريدون أن يقايضوا 
نادر  شعر  ينبوع  من  القادمة  حبنا  جداول 
توقف  لقد  الشهري.  التعاطف  تثري  برصاصة 
هذا الجسد اإلسباين، منذ عجزت الحواس عن 
عجز  ومنذ  امللونة،  لوركا  أصوات  بال  العمل 
الضباط  وصغار  القرص،  يف  القابع  الديكتاتور 

املندسني يف الشعر، عن الحيلولة دون انبثاق 
كل  ومن  الجسد،  أعضاء  كل  من  لوركا  أغنية 
الراقصة  قدمي  إىل  متتد  التي  الروح  مجاالت 
جاذبية  عن  اإلقالع  إىل  الطامحة  اإلسبانية 
األرض، ومنذ عجزوا عن اقتالع أشجار الزيتون 
من أي حلق أندليس، ومنذ عجزوا عن تحويل 

الغجري إىل موظف.
هذا  إزاء  الرعشة  وقف  يستطيع  من  لوركا! 

االسم املكهرب؟
أغنية  يرسم  الظل.  حبل  عىل  يتسلل  املغني 
عىل  يعود  يزين،  يصيّل،  يتلوى،  الهّشة.  لوركا 
الهواء. ونحن نصفق  الذي يجرح  الوتر  حافة 
 ... أويلِّ االفتتان:  عىل  قدرة  من  فينا  تبقى  ملا 
الشعر هذا، هذا  الله. هل نسينا طابع   ... أيُلِّ
الطابع؟ وهل يف وسع الشعر أن يجدد إنتاج 
حياته بغري هذا الحلق... وبغري هذه األذن... 
وبغري هذا االتصال؟ ليس مقياس الشاعرية أن 
بل   - املقياس؟  هذا  وضع  مْن   - الشعر  يُقرأ 
عىل  إنتاجه  يُعاد  وأن  يُغنى،  أن  يُسمع،  أن 

مستوى عالقة - مْن رفض هذا املقياس؟

عيباً؟  الطرب  هذا  ى  سمَّ من  فرح.  خواطر. 
التي  الذايت  التدمري  عملية  إىل  يُحال  سؤال 
مُيارسها الشعراء بتطهري شعرهم من العاطفة، 
عىل  املعلقة  األحاسيس  غموض  وباستبدال 
ال  الذي  الرياضيات،  بوضوح  الليل  أشجار 
أو  ذرعاً،  ضاقوا  الذين  يريده  ما  أهذا  يُفهم. 
من  استحضارها  فحاولوا  باملوسيقى  جهالً 

الكيمياء؟
ناقل  يا  أكرث  الحّي، غنِّ  الكائن  أيها  أكرث،  غنِّ 
تعلن  املوسيقى  الجمهور.  نحن  إلينا،  األغنية 
انتسابها العضوي، وال ترشح. املوسيقى تنبثق 
الشعر،  أرواح  أحد  املوسيقى  تصاحب.  وال 
ال  ولكن  أكرث،  غنِّ  بُطِّن.  وما  منها،  أُعلن  ما 
تذكر كلمة »لونا«. ال تذكر القمر. الليلة قتلوا 

لوركا...
وهكذا قّدم القاتل شهادته يف رواية فياللونغا: 
ليلة  منتصف  يف  لوركا،  طلب  يف  »ذهبُت 
انهض...  )أغسطس(.  آب  من  عرش  التاسع 
جاهز.  أنا  شئت  متى  قال:  املوعد.  هو  هذا 
نظرت إىل ساعتي: عىل مهلك. معنا وقت. قال 
لوركا: أحب أال يحدث ذلك يف املقربة، فاملقابر 
ليست ليموت الناس فيها. إنها، فقط، للصمت 
واألزهار والغيوم. وال أحب املوت عىل مرأى 

من القمر.
فهمت  غامر  فرح  ساده  وصلنا  وحني   ...«
نزل  السيارة.  توقفت  قمر.  يوجد  ال  معناه: 
قس  ترّجل  كام  السبعة.  الفصيل  رجال  منها 
طّرز عىل ثوبه الكهنويت قلب يسوع املقدس. 
له:  وقلت  الشاعر،  كتف  عىل  إصبعاً  وضعت 
تقّدم... وأنا أدله عىل الطريق. سار راكضاً يف 
وبعد  جاف.  ساقية  ملجرى  املحاذي  الطريق 
دقائق عدة من امليش توقف. ظهرت أمامه يف 
األفق السيريا، وقد غطاها ضباب الليل األزرق، 
وقربها وراء غابة الحور السوداء، قرية الشاعر 
يا  ملاذا  مرتني:  يتمتم  رأسه. سمعته  ومسقط 
مييش  الفصيل  رجال  أحد  كان  ملاذا؟  ريب... 
فوهته  أدخل  يده.  يف  ومسدسه  جانبي،  إىل 
إمِش،  بجالفة:  وانتهره  الشاعر،  ُصلب  يف 
لوركا سريه متعرثاً  استأنف  بطنك.  بقرت  وإال 

بالـحجـارة، وسـقط ثالث مّرات عىل ركبتيه.
وفجأة توقف وسألني: قل يل الحقيقة... هل 

هذا مؤمل كثرياً؟
أنها  يبدو  ال  نّدت رصخة... رصخة  فجأة   ...«
عند  لوركا  توقف  إنسان.  حنجرة  من  خرجت 
بطن  يف  حفر  عريض  أخدود  الجرف...  حافة 
العميقة...  األشجار  عن جذور  كاشفاً  األرض، 

املواراة  األجسام  أخذت شكل  القبور  عرشات 
عىل  وهناك  الناعم...  الرمادي  الرتاب  تحت 
ساق  فظيع:  فاحش  منظر  أبصارنا،  من  مرأى 
الرتاب  فوق  القرب،  خارج  ظلت  عارية  امرأة 
لوركا  أجهش  قريب.  وقت  منذ  املحرّك 

بالبكاء...
قال  صليب.  يده  ويف  الكاهن،  تقّدم   ...«

للشاعر:
اعرتف؟

تساءل: مباذا أعرتف؟
قال الكاهن: مبا تريد...

مد لوركا يده وأبعد الكاهن. عّبأ رجال الفصيل 
ال  وهو  إيّل،  نظر  اركض!  له:  قلت  سالحهم. 
اركض.  لك  أقول  أؤكد:  وأنا  قصدي،  يفهم 
مستقيم...  خط  عىل  قلت:  اتجاه؟  بأي  قال: 

إىل أمام!
ركض عرشين مرتاً تقريباً يف شكل يثري الشفقة، 
الركض، ويداه  استأنف  أيضاً.  اركض،  وتوقف. 
تهتزان، ورأسه يتداعى كأنه متثال ال حياة فيه. 

وأصدرت أمري: نار.
بالدم  معفراً  وجهه  رأيت  منه  اقرتبت  وملا 
قال  جاحظتني.  عيناه  كانت  األحمر.  والرتاب 
حشوت  حّياً.  زلُت  ما  أنا  خافت:  بصوت 
انطلقت  الصدغ.  إىل  وصّوبته  مسديس، 
رصاصة، ونفذت من البطن. ودفناه عند جذع 

شجرة زيتون«.
عىل  أن  لنصدق  الحي،  الكائن  أيها  أكرث،  غنِّ 
ما  شيئاً  بالجرمية،  املجبولة  األرض  هذه  مثل 
يستحق الحياة. إنهم يذبحون الشاعر كاألرنب. 
وحني يعجزون عن ذبح األغنية، يحيلون هذه 
املهمة إىل شعراء آخرين، يحيلونها بدورهم إىل 
نقاد آخرين. وحني ينتابنا الخوف من قمر أو 

خنجر، نتحسس قلوبنا.
وبقدر ما نجد لوركا نواصل البحث عن الروح 

يف الغناء، والبحث عن الغناء يف الروح.
خمسون عاماً بال فيدريكو غارسيا لوركا...

شعراء أكرث، وشعر أقل.

دأب محمود درويش عىل كتابة مقال اسبوعي 
باريس،  يف  الصادرة  السابع«  »اليوم  مجلة  يف 
ويعمل  توقفها.  حتى   1986 العام  من  بدءاً 
حالياً الناقد الفلسطيني حسن خرض عىل جمع 
اصدارها يف كتاب خاص.  بغية  املقاالت  هذه 
الخمسني  الذكرى  يستعيد  الذي  املقال  هذا 
لرحيل الشاعر االسباين لوركا نرش يف املجلة يف 

.23/6/1986

نأت عنه المؤسسة الملكية بعد ان حاولت تشغيله 
في حسابها، وبعد ان تيقنت انها ال تحتمل مشاغباته 

ومشروعه االعتراضي

جميل صدقي الزهاوي
 قلَب الطاولة عليهم قبل قرن

ْ
 قلَب الطاولة عليهم قبل قرنإذ
ْ
إذ

 عبد املنعم األعسم
اذا كانت الريادة هي استباق اللحظة الحضارية والوعي العام يف الوصول اىل ابداع جديد يف الفكر 
واالدب وقضايا املجتمع، واىل اجابات مسبقة التأمل عىل اسئلة املستقبل، وإىل شكل من أشكال 
التفكري مل تجرب سابقا، وان يرتسب ذلك يف قاع الثقافة بوصفه أحد مكوناتها، فان ما قدمه جميل 
صدقي الزهاوي يدخل يف باب الريادة، وليس يف ذلك اكتشاف استثنايئ، فأن رصيده من الشهادات، 

يزيد عام حصل عليه رواد كثريون.

نص لم ُينشر في كتاب

خمسون عاًما من دون لوركاخمسون عاًما من دون لوركا

محمود درويش
برادا  أمانيثيو  بلور لوركا املكسور. مل يكن  ينبثق من  املغني يغني، كان  مل يكن 
يغني لنا، كان يلم شتات الروح. وكان علينا أن نرصخ لنشفى من حريق الورد: 
.. الله، يف مساء مدينة الربتقال اإلسباين فالينسيا، مل يكف خوان غويتسولو عن  أيُلِّ
تأكيد البهجة: إن سوناتات الحب املعتم هذه، هي أحب قصائد لوركا عىل قلبي.
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الجديد  كرزناريك  كتاب  ويتناول 
تغيري  وبالتايل  بوعي،  العيش  كيفية 
للمساعدة  كتاب  وهو  املجتمع، 
إذ  الحياة،  بدروس  ميلء  الذاتية 
كمصدر  التاريخ  من  اإللهام  يستمد 
أكرث  بشكل  اليومية  املشاكل  لحلول 

موامئة مع السياسات املعارصة.

• ملاذا التفكري طويل املدى غري متطور 
إىل هذا الحد؟

ننظر  أننا  هو  البسيط  “الجواب 
وشاشاتنا  هواتفنا  إىل  باستمرار 
أعتقد  لكني  الرقمي.  اإللهاء  األخرى: 
ترجع  املدى  قصري  التفكري  جذور  أن 
اخرتاع  أهم  الساعة  كانت  قرون.  إىل 
للثورة الصناعية. نتيجة لذلك، دار كل 
يشء حول املواعيد النهائية. اليوم، يتم 

تداول األسهم يف نانو ثانية.
باإلضافة إىل ذلك، بالنسبة للرأساملية 
الحرة، كل يشء  والسوق  االستهالكية 
ميكنك  الحارض.  حول  يدور  تقريًبا 
رؤيته يف طريقة عمل الخصومات: زر 

“أشرت اآلن”.
نادًرا ما يتم تشجيعنا عىل التفكري فيام 
ونظامنا  اقتصادنا  يعتمد  حياتنا.  وراء 
املدى  عىل  أسايس  بشكل  السيايس 
القصري. بينام نحن أحد األنواع القليلة 
التخطيط  عىل  القدرة  لديها  التي 
والتفكري عىل املدى الطويل. الكثري من 
الناس يعتقدون أن املستقبل غري مؤكد 
وال ميكنك التنبؤ به. لكن هذا ال ينطبق 

عىل أزمة املناخ عىل سبيل املثال.

• هل فقدنا هذا التفكري طويل املدى؟
العصور  يف  كذلك.  األمر  يكن  مل 
يفكرون  الجميع  كان  الوسطى 
كان  عندما  املستقبل،  يف  باستمرار 
عىل الناس التعامل مع الحرب والفقر 
املستقبل  عىل  تأثرينا  لكن  واملرض. 
العصور  يف  عليه  كان  مام  تدمرياً  أكرث 
الوسطى. مل يكن لديهم أسلحة نووية 
أو  الوسطى.  العصور  يف  أوروبا  يف 
نفايات نووية. خالل الثورة الصناعية، 
بتأثري  دراية  عىل  الناس  يكن  مل 
تلوث  األرض.  عىل  األحفوري  الوقود 
التنوع  وتدهور  واملحيطات  الهواء 
البيولوجي. نحن نعلم ذلك اآلن. ليس 
لدينا أي عذر ألننا نستطيع أن نفهم 
متاًما التأثري طويل املدى ألفعالنا. لدينا 

مسؤولية بسبب تلك املعرفة.

• تقول بأن الدمار البيئي وشيك!
أن  يقولون  الناس  من  الكثري  نعم. 
املستقبل غري مؤكد وال ميكن التنبؤ به. 
املناخ.  أزمة  عىل  ينطبق  ال  هذا  لكن 
األوراق  من  اآلالف  عرشات  هناك 
التي تخربنا بوضوح شيًئا عن  البحثية 
املستقبل. نحن نعلم أننا قد نتجه نحو 
بحلول  االحرتار  من  درجات   4 أو   3
تأثري  لذلك  وسيكون   2100 العام 
الرمال  يف  رؤوسنا  ندفن  نحن  مدمر. 

يف الواقع.

• لكن كيف حدث هذا؟
واقتصاديات  بتاريخ  عالقة  له  هذا 
الرأساملية. قد دفعتنا الثورة الصناعية 
املستمر،  االقتصادي  بالنمو  والهوس 
نحن  البيئية.  الحدود  وراء  ما  إىل 
محارصون يف أنظمة اقتصادية مدمنة 
الطبيعة يشء ال  وترى يف  النمو.  عىل 
غطرسة  أي  األبد.  إىل  يتأثر  وال  ينمو 
هذه التي تعتقد أن اقتصادنا ميكن أن 

يستمر يف النمو إىل األبد؟
أكسفورد  يف  لالقتصاد  دراستي  أثناء 
أواخر التسعينيات، تعلمت أساسيات 
الجزيئ،  واالقتصاد  الكيل  االقتصاد 
والعرض  الطلب  سلسلة  كانت  حيث 
أو  كوكب  بدون  فارغة  صفحة  عىل 
إيالء  يتم  مل  حولها.  حيوي  محيط 
نظرية  أنّها  البيئي.  لالقتصاد  اهتامم 
حمقاء، ألن االقتصاد هو نظام فرعي 
الحيوي ال  والغالف  الحيوي.  للمحيط 
إنشاء  ميكنك  ال  ما،  مرحلة  يف  يكرب. 
املزيد  واستخدام  النفايات  من  املزيد 
االستمرار  دامئا  ميكنك  ال  املوارد.  من 
يف النمو. حتى أطفايل يفهمون أنه ال 
األبد، فسوف  إىل  البالون  نفخ  ميكنك 

ينفجر يف مرحلة ما.

• هناك أيًضا من يقول: إن أزمة املناخ 
ليست سيئة للغاية وإال فسيتم وضع 

حل ذيك.
يشء.  لكل  افرتاضية  حلول  هناك 
نحن نبقي أصابعنا متقاطعة عىل أنه 
سيعمل  رمبا  تقنيات.  هناك  ستكون 
من  أنه  أعتقد  لكنني  ال.  ورمبا  هذا، 
دعونا  نقول  أن  الكبرية  الخطورة 
بالفعل.  به  نقوم  ما  فعل  يف  نستمر 
بحياة  للمخاطرة  استعداد  عىل  لست 
هؤالء  وكل  أحفادي  وأحفاد  أحفادي 
يولدوا  مل  الذين  الناس  من  املليارات 
املخاطر  تلك  نننقل  حق  بأي  بعد. 
املستقبل  مع  نتعامل  املستقبل؟  إىل 
البيئي  للرضر  نفايات  مكب  أنه  عىل 
واملخاطر التكنولوجية. أنا أسمي ذلك 

استعامر املستقبل.

• أال تعتقد بأّن كتابك هذا يثري القلق؟
مقلًقا  األمر  يكون  أن  يجب   ، نعم 
بشكل عام، كتبي إيجابية للغاية. هذا 
الكتاب مختلف بالفعل. نحن عىل شفا 
واألمل.  التفاؤل  بني  أميز  أنا  االنهيار. 
التفكري  يعني  التفاؤل  يل،  بالنسبة 
بإيجابية عىل الرغم من األدلة. حسًنا، 
ال أعتقد أن هذه طريقة رائعة للتفكري 
يف العامل. لكنني أؤمن باألمل، وأعتقد 
تستجيب ألزمة  أن  البرشية ميكن  أن 
املناخ. ميكن أن نفشل ، وسوف متوت 
الحضارات  كل  ستهلك  كام  حضارتنا 
بهذه  رمبا سنذهب  املطاف.  نهاية  يف 
عىل  قادرين  سنكون  رمبا  الطريقة. 
القفز عىل ما أسميه “مسار التحول”، 
األمد  طويل  التفكري  يكون  حيث 
النمو  عىل  املعتمد  واالقتصاد  مركزيًا 
املجال  ويفسح  املهيمن  موقعه  يفقد 

القتصاد دائري، أو اقتصاد دونات كام 
راورث  كيت  )زوجته  كيت  أسمته 
ما  للجدل(.  املثرية  االقتصادية  العاملة 
أعطاين األمل هو عندما قرأت أنه يف 
القرن الثامن عرش مل يكن آدم سميث 
كانت  الصناعية  الثورة  أن  يعلم 
أدركت  منتصفها.  يف  وكان  مستمرة، 
 ، اآلن  نفسه  الوضع  نكون يف  قد  أننا 
وأن عرصًا جديًدا واقتصاًدا يرشق، من 

دون أن ندرك ذلك.

تنتج  أن  ميكن  التغيريات  أن  تقول   •
أزمة  تكون  أن  ميكن  هل  أزمة.  عن 

كورونا نقطة تحول؟
نعم، أعتقد أن األزمات تغري التاريخ. 
بعد الحرب العاملية الثانية، تم إنشاء 
األجل،  أهداف طويلة  منظامت ذات 
الصحة  ومنظمة  األورويب   كاالتحاد 
والنظام  مارشال  وخطة  العاملية 
لقد  بريطانيا.  يف  الوطني  الصحي 
من  العديد  كورونا  أزمة  جعلت 
طويلة  الرؤية  أن  تدرك  الحكومات 
قد  وباًء،  أصبحت  اآلن  مهمة.  املدى 
أو حريًقا  فيضانًا  التالية  األزمة  تكون 
تدرك  وكاليفورنيا.  أسرتاليا  مثل 
الدول  أن  الحكومات  من  العديد 
مثل  األجل  طويلة  خطط  لديها  التي 
بشكل  الفريوس  مع  تعاملت  تايوان، 
التي ليس لديها  أكرث فعالية من تلك 

خطط، مثل الواليات املتحدة.

الدميقراطية  بأن  تجادل  أنت   •
حقوق  اآلن  حتى  تجاهلت  التمثيلية 
يرون  السياسيون ال  القادمة.  األجيال 

املستقبل عىل أنه مسؤوليتهم.
نعم، أعتقد أن هناك مشكلة أساسية 
قبولها.  الصعب  من  دميقراطيتنا  يف 
هناك مجموعة من الناس تجاهلناها، 
تجاهل  بها  تم  التي  نفسها  بالطريقة 
فرتة  منذ  األصلية  والشعوب  النساء 
يزال  ال  األماكن  بعض  ويف  طويلة، 
ليس  القادمة  األجيال  تجاهلها.  يتم 
أفعالنا  أننا نعلم أن  لها حقوق، رغم 
تؤثر عليهم. ماذا ميكن أن تفعل هذه 

الذهاب  ميكنهم  ال  القادمة؟  األجيال 
لالحتجاج والتحدث ألنهم ليسوا هنا. 
األجيال  منح  املستحيل  من  أليس   •

القادمة حق التصويت؟
هياكل  إن  الحقيقة.  يف  ممكن  هذا 
الدميقراطية نفسها بحاجة إىل التغيري. 
جيل  “مفوض  يسمى  ما  لديها  ويلز 
املستقبل”. يوجد حالًيا مرشوع قانون 
مفوض  هكذا  مثل  لتعيني  الربملان  يف 
ساهمت  وقد  املتحدة،  اململكة  يف 
لديهم  اليابان  يف  بذلك.  شخصًيا 

تصميم مستقبيل رائع بدأ يعمل.

• كيف يعمل؟
جاهدة  تسعى  سياسية  حركة  إنّها 
يف  القادمة  األجيال  مصالح  ملوازنة 
مستوحى  إنه  السيايس.  القرار  صنع 
لشعب  السبعة  األجيال  مبدأ  من 
إيروكوا، وهو شعب هندي يف أمريكا 
أجيال  سبعة  يف  يفكر  الشاملية، 
عند  عام،  مائتي  حوايل  أي  قادمة، 

اتخاذ القرارات.
لقد تضمن هذا النظام وتحت إرشاف 
أنشاء مجالس مدنية  اقتصادي،  خبري 
البالد  أنحاء  جميع  يف  للمجتمعات 
مجموعة  تدرس   .Future Design
الحاليني  السكان  من  املشاركني  من 
املستقبل  يف  مقيمة  نفسها  تتخيل 
كيمونو  ويرتدون   2060 العام  يف 
املقيمني  هؤالء  أن  اتضح  بهم.  خاًصا 
التخاذ  الدافع  لديهم  املستقبل،  يف 
بشأن  وتقدمية  جذرية  أكرث  قرارات 
تغري املناخ، ولكن أيًضا بشأن الصحة. 
التفكري هذه بشأن املستقبل،  طريقة 
ال تنترش فقط يف املدن الصغرية، ولكن 
أيًضا يف املدن الكبرية مثل كيوتو. ميول 
اليابانية.  املالية  وزارة  من  اآلن  ذلك 
دعونا  بهذا؟  أيًضا  نحن  نقوم  ال  ملاذا 
املستقب  من  متخيلة  مالبًسا  نرتدي 

ونضع أنفسنا مكان األجيال القادمة.

• ملاذا ال تدخل السياسة بنفسك؟
كثريًا.  هذا  عن  نتحدث  وزوجتي  أنا 
أن  هو  نستنتجها  التي  األشياء  أحد 

السياسة  عىل  أكرب  تأثري  لدي 
طاملا بقيت خارجها، بدالً من 
حالًيا  أنّني  فيها.  الخوض 
للربملانيني  إيجازات  أقدم 
الخلفيات  جميع  من 
وأتحدث  واألحزاب، 
واملدراء  الوزارء  إىل 
أيًضا  وأريد  التنفيذيني. 
األطراف  جميع  تدعم  أن 
فكرة أن أكون سلًفا صالًحا وأن 
هو  يشء  أهم  املستقبل.  يف  أفكر 
خلق نقاش عام بشأن هذا املوضوع. 
السيايس  للتغيري  مهم  العام  الخطاب 
والهيكيل. يف العائالت، يف الحكومات، 
دامئًا  التاريخ  يتغري  املدارس.  يف 

بواسطة املحادثات.

• زوجتك كيت راورث نجمة صاعدة 
بني االقتصاديني، معروفة بفكرتها عن 
بهذا  تتحادثان  هل  الدونات.  اقتصاد 

الشأن؟
لدينا الكثري من املحادثات بشأن دور 
نتحدث  لكننا  األطباق،  غسل  يف  من 
علمتني  )يضحك(.  األفكار  عن  أيًضا 
مجالها.  هو  هذا  البيئي.  االقتصاد 
منوذج  هو  الدونات  اقتصاد  منوذج 
كيت  إياه  علمتني  ما  املدى.  طويل 
هو أن التفكري طويل املدى ال يتعلق 
فقط بالوقت يف املستقبل، بل يتعلق 
الجبل  أو  حديقتك  حب  يف  بالوقوع 
الذي  النهر  أو  مدينتك  عىل  املطل 
يشقها نصفني، ألننا إذا تعلمنا العيش 
ضمن الحدود أنظمتنا البيئية، فسوف 
هكذا  الطويل.  املدى  عىل  نعيش 
الدببة  عاشت  لقد  الطبيعة:  تعمل 
والقنادس والفراشات والطيور عرشات 

اآلالف من األجيال.

يجادل عالم السياسة رومان كرزناريك في كتابه المثير للقلق “السلف الصالح” بأنه يجب 
أن يكون لألجيال القادمة رأي في القرارات السياسية الحالية. فكيف يتصور ذلك؟

البيئة والمخاطر الرأسمالية

التعامل مع المستقبل التعامل مع المستقبل 
ه مكب نفايات

ّ
ه مكب نفاياتعلى أن
ّ
على أن

 قصيدة مترجمة

تقرير حركة المرورتقرير حركة المرور

جيف إنفريياريتي

أنت تقود السيارة إىل مدينة مل تزرها من قبل
عرب الراديو تستمع إىل تقرير املرور

بشأن الطرق واألماكن التي مل ترها من قبل.
كل يشء غريب، غامض، محتمل

مبيعات أكرب، خدمة أفضل.
كل يشء أفضل، وأكرث أناقة وإثارة،

أكرث حداثة من مكب النفايات اإلقليمي للمدينة
حيث تعيش.

استمع إىل الراديو
إنّه صباح جميل آخر هنا يف التالل!

هذا يجعله اليوم الجميل الرابع عرش عىل التوايل! 
لكن من الذي يعد؟

واآلن، إليك حركة املرور مع جني لوناريا.
“كيف األحوال عىل الطريق هذا الصباح يا جني؟”

تبدو جيدة. مثة زحام وتكدس  ال  األحوال  آندي.  “شكرا 
مروري. كونوا حذرين أيها الركاب! وقادة املركبات.

حتى  ماركت  بونش  من  شديد،  ببطء  يتحرك  يشء  كل 
بايباس  نصب  تقاطع  تجنب  ترغبون يف  رمبا  نافيغانتس، 
التذكاري اليوم، عىل األقل ابقوا عيونكم مفتوحة وتابعوا 
طيور النورس من بعيد إذا شعرتم بامللل من بطء السري”.

السيارات تستمر يف القدوم.
استمع إىل الراديو

حركة املرور متوقفة بشكل الفت، بدًءا من مول سيلربانت 
حتى كنسية سوجورن إىل ما وراء مقربة الشباب الفقراء،

بعد بوابات مستشفى الحميات القدمية.
استمع إىل الراديو

مثة التفافات كثرية حول مخترب أبحاث الفجر الجديد،
عىل الرغم من انتشار أنواع الحيوانات املعدلة وراثًيا.
تقوم أطقم العمل بالفرز بني األنقاض بحًثا عن أدلة،

حصلت  كيف  نعرف،  ال  زلنا  ما  أننا  من  الرغم  عىل 
والذخرية  البنادق  عىل  وراثًيا(  )املعدلة  الحيوانات  تلك 

واملخدرات.
حسًنا. السيارات تستمر يف القدوم.

استمع إىل الراديو
ملشاهدة  مارميت  مركز  إىل  يتجهون  الجميع  أن  “أعتقد 

املباراة الكبرية يا جني”.
“نعم، شكرا آندي. هذا يف الحقيقة ليس كل يشء.

أنا ال أعرف، يا رجل، ملاذا تستمر السيارات يف القدوم! 
ال أحد يعرف من أين أتوا.

حسًنا بجدية، يجب أن تفكروا مسبًقا يف هذا املساء أيها 
الناس. ليس هناك من طريقة للعودة إىل املنزل

مع هذا الزحام يف حركة املرور.
أنا حًقا ال أعرف!”

من فضلك، اترك العمل اآلن؛
تذكر أن حظر التجول ال يزال ساري املفعول،

والجيش لديه أوامر بإطالق النار يف األفق.

دفعتنا الثورة الصناعية والهوس 
بالنمو االقتصادي المستمر، إلى ما وراء 

الحدود البيئية. نحن محاصرون في أنظمة 
اقتصادية مدمنة على النمو

يف   )1970( كرزناريك  رومان  نشأ 
والده  كان  سيدين.  ضواحي  إحدى 
أسرتاليا  إىل  قدم  بولنديًا  مهاجًرا 
املايض  القرن  من  الخمسينيات  يف 
 18 سن  ويف  اقتصادي.  كالجئ 
جامعة  يف  للدراسة  كرزناريك  ذهب 
أكسفورد، لينتهى به األمر يف اململكة 
املفكرين  من  حالًيا  يعد  املتحدة. 
إىل  أسس  وقد  املعروفني،  اليساريني 
جانب آالن دي بوتون، ما بات يُعرف 

مبدرسة الحياة يف لندن.
الخبرية  راورث،  كيت  متزوج 
يف  ضجة  أثارت  التي  االقتصادية 
قبل  والصحفية  األكادميية  األوساط 
“اقتصاد  أسمته  ما  نتيجة  سنوات 
اقتصادي  منوذج  وهو  الدونات” 
اإلنتاج  من  أدىن  حًدا  يقرتح  بديل 
يضمن تزويد جميع البرش عىل وجه 
كام  األساسية،  باحتياجاتهم  األرض 
البيئي  للنظام  قصوى  عناية  يضمن 
الذي ميثل تداخل املناخ باالقتصاد يف 

املستقبل القريب.

جيف إنفريياريتي

أدب  أفالم قصرية ومدرس  كاتب ومخرج 
ومنتج وشاعر كندي حائز عىل العديد من 
حالًيا  يشغل  وشعره.  أفالمه  عن  الجوائز 

منصب رئيس مهرجان غاليانو األديب. 
صدرت مجموعته الشعرية “جميع األشياء 

املحطمة” التي اخرتنا هذه القصيدة منها، العام املايض.

07
altareek althakafi

20 February 2022   20 شباط/ فبراير

إعداد الطريق الثقايف 
كيف ميكننا أن نكون أسالًفا صالحني؟ وفًقا لرومان كرزناريك )1970(، الفيلسوف 
والعامل السيايس والكاتب األسرتايل الربيطاين، هذا هو أهم سؤال يف عرصنا. مل 
يحدث من قبل يف تاريخ البرشية، أن كان ألفعالنا مثل هذا التأثري املدمر عىل 
البيولوجية  واألسلحة  االصطناعي  الذكاء  وتأثري  املناخ  تغري  يف  نفكر  املستقبل. 
والكيميائية. لكن نادراً ما يتم التفكري يف األجيال القادمة عند اتخاذ القرارات، 
كام يقول يف كتابه األخري “السلف الصالح” The Good Ancestor، ويضيف، 
التغريدة  أو  االقرتاع  أو  االنتخابات  بعد  ما  إىل  ينظرون  بالكاد  “السياسيون 

التالية”.
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قصيدة

قلُب الشجرة قلُب الشجرة 

كالبنا سينغ شيتنيس

مل تبيك
مل تطلب الرحمة

وال تشكو.
سقطت بصمت

الشجرة.

***
يداه زهريتان كلحم الخنزير

يقطر الدم األبيض منهام،
ترتجفان بتناغم مع حركة املنشار

صوت يصم اآلذان
انها الشجرة

وهذا رجل واحد يقتلها.

***
ألغاز الحياة واملوت.

اليوم الذي جاءوا فيه
لوضع عالمة باللون األحمر عىل جبهتها،

كانت تعلم أنهم سيعودون
قريبا، لقطع رأسها.

***
عندما يتم قطع رأس الشجرة

أمام أعني األشجار األخرى
كيف تشعر؟

طرحت هذا السؤال عىل األشجار،
لكّنها مل ترد. ظلت واقفة بصمت

ورؤوسها إىل األسفل.

***
أتوا،

وقطعوا الشجرة،
انتقلت الشمس إىل الغرب

وغادر الجميع.
بقيت األرض فقط

وأنا بال حراك
حيث كانت تقف الشجرة دامئًا،

مليئة بالفرح واالمتنان.

***
هل كانت مجرد صدفة

أن الشجرة ماتت أمام عيني؟
أم أنها كانت تنتظرين

كام ينتظر املرء أحباءه
يف األيام األخرية؟

قبل أن يتنفس الفجر،
أعطتني مرياثًا من ملحمة.

***
هل سبق وشاهدت

إعدام شجرة؟
يقال أنها تبيك طوال الليل

قبل يوم موتها.
إنّها تعرف معنى تلك النقطة الحمراء التي وضعوها 

عىل صدرها.

***

)لينني( عىل  فالدميري  قدرة  دامئًا  أدهشتني  لقد 
عدم  مع  واملهمة،  العظيمة  األمور  يف  التفكري 
لقد  اليومية.  للحياة  الصغرية  التفاصيل  أهامل 
إنشاء  يف  منشغالً  كان  بينام  أنه  من  اندهشت 
أبًدا  يفوت  مل  الدولة،  من  متاًما  جديد  نوع 
بالتفاصيل  يتعلق  فيام  حتى  لتذكرينا،  الفرصة 
الدولة  سيام  وال  الدولة،  أن  بحقيقة  الصغرية، 
حسًنا.  والنظام.  املحاسبة  تتطلب  االشرتاكية، 

تحملوين قلياًل، ألنّني سأذكر مثاال واحدا هنا.
كان ذلك يف شهر كانون األّول/ ديسمرب من العام 
1917. كان عيد امليالد يقرتب، ولكن يف سمولني 
من  نعمل  كنا  العطالت.  يف  يفكر  أحد  يكن  مل 
بالفعل،  بدأ  قد  الشتاء  يكن  مل  توقف.  دون 
لكن الثلج كان قد بدأ بالتساقط، وكانت رياح 

شاملية باردة تهب عىل طول نهر نيفا.
إقناع  تحاول  كونستانتينوفنا  ناديجدا  كانت 
عيد  أثناء  أيام  لبضعة  املدينة  مبغادرة  فالدميري 
من  راحة  فرتة  إىل  بحاجة  أنه  جادلت،  امليالد. 
العمل، وكان ينام بشكل سيئ وكان يعاين بشكل 

واضح من التعب.
يف  هيليال  مصحة  يدير  كان  الذي  الطبيب  أىت 
يف  لزياريت  كاريليان،  برزخ  عىل  املقامة  فنلندا، 
وأخربين  االجتامعية،  للرعاية  الشعب  مفوضية 

دافئ  جديد،  خاص  مسكن  فيها  مصحته  أن 
رسوره  دواعي  من  وسيكون  جيًدا،  ومضاء 
وضعه تحت ترصف الرفيق لينني. لكن فالدميري 
تجاهل حججنا كلّها، عىل الرغم من أننا أخربناه 
ميكن  حيث  الجوار  يف  رائعة  غابة  هناك  أن 
أن  إال  يشاء،  ما  بقدر  للصيد  يذهب  أن  للمرء 
أمٌر جيد،  “الصيد  بالقول:  يكتفي  كان  فالدميري 
لكن ليس لدينا عمل ال ينتهي يجب القيام به. 
صحيح، لقد بدأنا بالفعل، لكن حتى البالشفة ال 
يستطيعون بناء دولة جديدة يف غضون شهرين. 

سيستغرق ذلك عرش سنوات عىل األقل.”
هل  “ماذا؟  كونستانتينوفنا:  ناديجدا  قاطعته 
هذا يعني أنك ستقيض كل تلك السنوات جالًسا 
فالدميري:  رد  كان  اسرتاحة؟”  دون  مكتبك  عىل 

“حسًنا، سرنى كيف تسري األمور الحًقا”.
ومع ذلك، بعد بضعة أيام، خطر ببال فالدميري 
أنّه إذا ذهب بعيًدا لبضعة أيّام، فسيتمكن من 
تأليف عمل جديد مل يجد وقًتا له يف سمولني. 
استحوذت عليه هذه الفكرة إىل درجة أنّه قال 
كونستانتينوفنا:  لناديجدا  التايل  اليوم  يف صباح 
“إذا كان لدى كولونتاي يف مفوضية الشعب حًقا 
أحد،  يزعجني  لن  غابة حيث  مسكن خاص يف 

فأنا عىل استعداد للذهاب.
يف صباح يوم 24 كانون األول/ ديسمرب، ذهبُت 
إىل محطة فينالندسيك لرؤية فالدميري. كان هو 
قد  إيلينيشنا  وماريا  كونستانتينوفنا  وناديجدا 
بجانب  فالدميري  جلس  مقصورتهم.  للتو  دخلوا 
النافذة، يف زاوية العربة، ليك يكون متدرايًا وال 
بجانبه،  إيلينيشنا  ماريا  جلست  أحد.  يعرفه 
بينام جلست ناديجدا كونستانتينوفنا يف الجهة 
إذا سافر  أمانًا  أكرث  أنه سيكون  أعتقد  املقابلة. 
يف مقصورة ركاب عادية مع جنديني من الجيش 

األحمر ورفيق فنلندي موثوق به.
القديم  الخريفي  معطفه  يرتدي  فالدميري  كان 
الذي كان يرتديه عندما عاد من الخارج، وعىل 
قبعة  يرتدي  كان  الشديد،  الصقيع  من  الرغم 
ثالثة  يحمل  رفيق  تبعني  اللباد.  من  صغرية 
غطاء  مع  مبطنة  وقبعة  الفرو  من  معاطف 
بطبيعة  قلت:  املقصورة.  إىل  وذهبنا  لألذن 
والطريق  ا،  جدًّ باردا  الجو  سيكون  الحال، 
لكن  املصحة.  إىل  املحطة  من  طوياًل  سيكون 
فالدميري ظل مرتدًدا. فأضفت قائلة: أن معاطف 
الشعب.  مفوضية  مخازن  من  والقبعة  الفرو 
الفرو  معاطف  أحد  يفتح  وهو  فالدميري  فقال 
املنتج  العنرص  ورمز  املخزن  رقم  حمل  الذي 
فعلِت  أنِك  أفرتض  واضح.  “هذا  الداخل:  من 
هذا حتى ال نرتك املعاطف وراءنا؟ سلع الدولة 
مثل مسك الدفاتر، ينبغي التعامل معها بأمانة 

وحرص وهذا ما ينبغي أن يكون.
أراد مني فالدميري أن أرافقهم، لكنني احتجزت 

مفوضية  يف  عاجلني  أعامل  رجال  قبل  من 
األمهات  مساعدة  منظمة  وخاصة  الشعب، 
واألطفال الصغار. لقد وعدت باالنضامم إليهم 

الحًقا.
فنلنديًا.  مااَل  ميلك  ال  أنه  فجأة  فالدميري  تذكر 
“سيكون من املفيد أن نحصل عىل ما ال يقل عن 
100 مارك فنلندي لدفع أجرة رجل الخدمة يف 
املحطة وتغطية بقية النفقات البسيطة األخرى.

ركضُت إىل مكتب رصف العمالت، لكن مل يكن 
معي سوى مبلغ صغري من املال  ال يكفي حتى 

للحصول عىل 100 مارك فنلندي.
سلمته  أن  يعد  حرجي  ليداري  فالدميري  قال 
قائم  املنزل  أن  قولني  ‘إذن،  الناقصة:  النقود 
يذهب  أن  للمرء  وميكن  جيًدا،  ومدفأ  بذاته 
أرانب؟  هناك  سيكون  فهل  الغابة.  يف  للصيد 
أعدك  أن  أستطيع  “ال  زال حرجي:  وقد  أجبته 
باألرانب، ولكن بالتأكيد ستكون هناك سناجب. 
لكن  حسًنا.  “سناجب؟  ادلهشة:  متصنًعا  قال 
إطالق الّنار عىل السناجب هو هواية لألطفال.” 
مبتسمة: “هذا  كونستانتينوفنا  ناديجدا  قالت  
إذا كان فالدميري سيذهب للتنزه يف الغابة، ولن 
مكتبه”.  عىل  جالًسا  كلّها  الثالثة  األيّام  يقيض 
قاطعها فالدميري: “وما عيب الجلوس يف املكتب؟ 

حتى الهواء بالداخل سيكون أنظف”.
بدأ القطار مبغادرة املحطة ببطء. ومل يدرك أي 
شخص آخر عىل متنه أن رئيس مجلس مفويض 
الشعب كان يسافر يجلس يف إحدى عرباته كأي 

مسافر عادي من الدرجة الثانية.
يف  عمله  إىل  فالدميري  عاد  قليلة،  أيام  بعد 

سمولني.
تلقيت مالحظة بخط اليد منه تقول:

مخزون  من  الفرو  معاطف  عىل  أشكركم 
ساملة.  لكم  أعيدها  أنا  وها  الشعب،  مفوضية 
واجهنا  وأنّنا  خاّصة  للغاية،  مفيدة  كانت  لقد 
فنلندية  نقوًدا  معي  ليس  ثلجية.  عاصفة 
الرويس  بالروبل  معادلتها  عىل  لكنني  لألسف. 

فاتضح أنّها 83 روباًل. أرفقها لِك بهذه املذكرة. 
أعلم أنه ليس لديِك الكثري من املال لتترصيف به. 

املخلص لك. فالدميري إيليتش لينني.
كان من املعتاد بالنسبة لفالدميري، حتى وهو يف 
خضم مشاكل تأسيس الدولة الهائلة، تذكر هذه 
ليكون  دامئًا  الوقت  الصغرية، وإيجاد  التفاصيل 

رفيًقا يقظًا ولطيًفا.
يناير 1946

قصة روسية قصيرة
 

الرفيق فالديميرالرفيق فالديمير
في عطلة عيد الميالد    في عطلة عيد الميالد    

    ألكسندرا كولونتاي)*(

الكسندرا كولونتاي )1872 - 1952(

كاتبة وديبلوماسية روسية من تسعينيات القرن 
التاسع عرش. ناشطة يف الحركة النسائية االشرتاكية 
العام  املركزية  اللجنة  انُتخبت عضًوا يف  الدولية. 
الحكومة  االجتامعية يف  للرعاية  1917 ومفوضة 
بريست  سالم  عىل  التوقيع  عارضت  السوفيتية. 
)كان  أملانيا  يف  ثورة  تفجر  أمل  عىل  ليتوفسك، 
لينني يدعو للتوقيع الفوري عليه(، دعت منظمة 
زعيمة  أملانيا(؛  ضد  ثورية  حرب  إىل  العامل 
دبلوماسية  مناصب  تسنمت  العاملية.  املعارضة 
عليا يف املكسيك والدول االسكندنافية. تعاطف 
مع املعارضة اليسارية ، لكّنا ظلت طوال حياتها 

ممتثلة للحركة اإلشرتاكية.

08
altareek althakafi

20 February 2022   20 شباط/ فبراير ن�ضو�ص مرتجمةن�ضو�ص مرتجمة

أذهب أحيانا إىل لشبونة، يف رحالت عمل. إن مل يكن ذلك 
كل شهر، فعىل األقل كل ستة أسابيع، أستقل الطائرة إىل 
مرتجم،  إىل  أحتاج  ال  يك  يكفي  مبا  اللغة  أفهم  لشبونة. 
يف  ومراهقتي  طفولتي  من  هاما  جزءا  قضيت  ألنني 
الربازيل، حيث عاش أبواي بضع سنوات، وألسباب مهنية 

أيضا.
إليها  نسافر  التي  األماكن  مقبول.  بشكل  املدينة  أعرف 
تصبح يف لحظة ما مألوفة لدينا، سطحيا عىل األقل، حتى 

وإن ظل كل يشء فيها يف العمق، يشعرنا بأننا غرباء.
تثري  ال  لشبونة  يف  غريبة  أشياء  أن  الطبيعي  من  لذلك، 
دهشتي، كام لو أنها، بشكل من األشكال، تجدين مستعدا. 
لذا فإن انزعاجي، أو ما بدا يل منه، مل يكن مفرطًا، عندما 
فئة  من  وهو  فيه،  نزلت  الذي  الفندق  أن  إىل  انتبهت 
الخمس نجوم، كان يعاين من إفراط يف الحجز وأن الغرفة 
التي خصصت يل، وأديُت مثنها عن طريق وكالة األسفار، 

قد شغلها شخص آخر، وصل قبيل.
باإلضافة إىل هذا، فقد أطال املدير يف تقديم األعذار عن 
األمر الذي اعتربه خارجا عن حدود مسؤوليته، وكان بارعا 
يف إيجاد حل للمشكلة، حني وضع رهن ترصيف، ودون أي 
زيادة يف الثمن، جناحا خاصا، أظن أنه قد سامه “رئاسيا”، 

يشغل الطابق األخري من الفندق.
هذا  أوصلني  أين  الحظت  عندما  نفيس  مع  ابتسمت 
الخطأ يف التنظيم، الذي اعتربه املدير من فعل القدر أو 
الصدفة. إنا اآلن الساكن الوحيد يف فضاء فاخر يتسع لوفد 
عدة  رؤساء  ينزل  أن  بالتأكيد  يستطيع  وحيث  بكامله، 
املهمة  الشخصيات  من  يُعدون  آخرون  وأشخاص  دول 
نظرا لقيمة حساباتهم البنكية. بالنسبة لهؤالء املنحدرين 
من عوامل مختلفة )كرة القدم، السينام، البنوك، السياسة، 
املقاوالت(، كام هو الشأن بالنسبة يل يف تلك اللحظة، كان 
كل يشء بالداخل يفوح بذخا وذوقا رفيعا وراحة، وكانت 

الرشفات تطل عىل منظر خالب للمدينة.
التفكري  وأبدأ  املوضوع  هذا  أطوي  وأنا  فكرُت،  بأس،  ال 
الربق،  إقامة يومني برسعة  كالعادة، مرت  يف يشء آخر. 
جعلتني  عشاء  وحفالت  متتالية،  عمل  اجتامعات  بني 
تقريبا  وقتا  أجد  مل  أرغب.  كنُت  مام  أكرث  متأخرا  أعود 
إال  املطاف  نهاية  يف  أقض  مل  حيث  الجناح،  إىل  لالنتباه 

وقتا محدودا.
بعض  ألستمتع  الفرصة  يل  سنحت  صباح  آخر  يف  فقط 
عىل  حامما  أخذت  أقيم.  حيث  الباذخ  باملكان  اليشء 
سلمت  حيث  مسبحا،  نسميه  أن  ميكن  حوض  يف  مهل، 
نفيس ليدلكني نظام “جاكوزي” متطور، وحلقت ذقني 
أمام حيطان من املرايا، ثم أمرت بتقديم وجبة الفطور 
يف الرشفة. ارتديت مالبيس بعد ذلك بتؤدة، ألن الساعة 
ما تزال تشري إىل التاسعة وخمس دقائق، وموعد تسجيل 

األمتعة كان محددا يف العارشة وعرشين دقيقة، وأعرف 
أن سيارة األجرة ال تحتاج عادة إال لخمس عرشة دقيقة 

من الفندق إىل املطار.
الوحيد  الشخص  أكن  مل  أنني  إىل  ما  لحظة  يف  انتبهت 
خادمتان  امرأتان،  هنالك  كانت  املكان.  يف  املتواجد 
سوداوان، كام تأكدت من ذلك وأنا أنظر من خالل الباب 
النوم.  لغرفة  املجاورة  الكبرية  الصالة  تنظفان  املوارب، 
رمبا دخلتا إىل الشقة من الجهة األخرى، حيث يوجد باب 
آخر، ورمبا نظفتا من قبل غرفا أخرى وحاممات وغرف 
الذي  املكان  إىل  تصال  أن  قبل  ثالثا،  أو  وصالتني  مالبس 
منشغلتان  وهام  حضوري،  إىل  تنتبها  مل  فيه.  تتواجدان 
تدفعان  للتنظيف،  ثوب  وقطع  كهربائيتني  مبكنستني 
عربات مليئة مبواد التنظيف، وفوطات مكوية، وبدوري 

مل أرهام، ومل أسمعهام تدخالن. 
فكرت لثانية أن أطلب منهام أن تخرجا، وأن تعودا بعد 
األمر.  عن  عدلُت  املوالية،  الثانية  يف  لكني،  أغادر.  أن 
أود  كنُت  فكرُت.  دقيقتني،  أو  دقيقة  بعد  أخرج  سوف 
أشجار  تحت  الشارع،  يف  اليشء  بعض  أمتىش  أن  كذلك 
الجكرندا، قبل أن أعود إىل الفندق آلخذ الحقيبة وأستقل 
سيارة األجرة. أدرت لهام ظهري، باتجاه الدوالب، الذي 

أخذت أخرج منه املالبس التي جلبتها معي.
عىل  منهام،  واحدة  تتحدثان.  أنهام  إىل  انتبهت  حينئذ، 
الخصوص، هي التي كانت تتحدث، بينام تكتفي األخرى 
كانا  آلخر.  حني  من  أصوات،  إطالق  أو  أسئلة،  بطرح 

صوتني مختلفني، يتجليان بشكل متباين.
بسبب  ذلك  كان  لقد  تقول.  إحداهام  سمعت  املطر، 

املطر. 
وضعُت يف الحقيبة سرتة، وبزة ومالبس داخلية ثم بدأت 

أطوي القميص. كان صوت املرأة يصل إيل بوضوح. 
لقد كان ذلك بسبب املطر، قالت مرة أخرى. 

األشجار  حتى  ميوت.  كل يشء  فأخذ  مدة  منذ  متطر  مل 
والطيور. بدأ الناس يتعرثون بالطيور امليتة.

طويت القميص الثاين ووضعتهام معا يف الحقيبة. أغلقتها، 
وألغيت رقم الرس، ثم ركّْبُت رقام جديدا.

جف كل يشء، وانشقت األرض، سمعُت املرأة تقول مرة 
باألرض جروحا فوق  املاء. كأن  أخرى. تشققت من قلة 
األطفال.  ميوت  الناس.  ميوت  الحيوانات.  متوت  الجلد. 
تتلوى  األوراق  كانت  السامء.  جفت  املاء.  جدول  جف 

فوق األشجار، ثم تجف األشجار بعد ذلك.
نظرُت من بني مرصاعي الباب. املرأة التي كانت تتحدث 

بدورها،  الثانية  املرأة  توقفت  التنظيف.  عن  توقفت 
للثوب، ومواد  يكن  األوىل. مل  إىل  بإمعان  تنظر  وأخذت 
ألي  بالنسبة  وجود  اللحظة  تلك  يف  والعربة  التنظيف، 

واحدة منهام. 
حينئذ بدأ الناس يتحدثون يف القرية، تابعت من كانت 
ألنني  أعىل،  نربة  أنها  بدا يل  ما  أو  أعىل.  بنربة  تتحدث، 

استدرت نحوها.
لقد حل الجفاف بسبب أحد ما. ثم بدأ الناس يتحدثون، 

ويقولون إن السبب هو تلك املرأة. 
الجفاف  الحقيقة. لكن  آخرون يقولون ال. ال أحد يعلم 
الساحر.  استدعوا  أن  إىل  ينته، وظل كل يشء ميوت.  مل 
أوقدوا النار وظل يهمهم طوال الليل بكلامت ال يفهمها 
السبب  بأن  فأخربهم  القرية  كبار  جاء  الصباح  يف  أحد. 
هو تلك املرأة. هذا ما قاله فسمعوه جميعا: تلك املرأة 

حبست املطر.
عندئذ فهم كبار القرية ما سيقع فنظروا إىل األرض، ألنهم 
أشفقوا عىل تلك املرأة التي كانت تعيش لوحدها، بعيدا 
الزوج ومات  القرية. وقتا طويال قبل ذلك، هجرها  عن 
عيناها،  وجفت  جسمها،  جف  حتى  كثريا  فبكت  ابنها 
فصارت  األرض.  نحو  منحنيا  يابسا،  جذعا  وأصبحت 
تنئ،  فقط  أحد،  كالمها  يسمع  ال  حيوان،  مثل  متوحشة 

وتصيح أحيانا بالليل.
إنها تلك املرأة، قال الساحر ثانية وهو ينظر إىل األرض. 
أشعل غليونه ونفث الدخان عىل مهل: هي التي حبست 
الساحر  وقال  يقتلها.  أن  يريد  كان  أحد  ال  لكن  املطر. 

بدوره إن تلك مل تكن إرادته. 
كلهم  القرية  أهل  كان  ينتظرون.  كأنهم  متوقفني،  ظلوا 
جالسني تحت شجرة. توقف الزمن أيضا، ومل يعد ينقيض 
تنتظر  كأنها  للحظة،  تحيك  كانت  التي  املرأة  توقفت 
األخرى، وظلت صامتة، ترتقب  املرأة  تسألها  بدورها. مل 
نهاية كل يشء. حينئذ تقدم أحد الشبان. سأقوم بذلك، 

قال. كأن األمر سيان: أن يقتل املرأة أو ميوت. 
كانتا  لقد  تتكلم.  كانت  التي  املرأة  توقفت  جديد،  من 
معا، يف مكان ما، حيث أخذتهام الحكاية. فتحُت الباب 
أكرث بعض اليشء ونظرت إليهام بفضول. كنُت واثقا أنهام 

لن تنتبها اآلن لحضوري. 
كانت التي تحيك امرأة بدينة، ذات وجه عريض، وتضع 
خاصة،  نربة  دون  قوي،  صوت  لها  عينيها.  عىل  نظارتني 
تعابري  تغري  أحيانا  وجسمها.  يديها  من  بحركات  وتقوم 
أما  الشخصيات.  تتقمص  كأنها  صوتها،  نربة  أو  وجهها 

رأسها،  إىل  مشدودا  منديال  تضع  فكانت  األخرى،  املرأة 
من  بالنفس  ثقة  أقل  وتبدو  وشبابا،  نحافة  أكرث  وكانت 

األوىل. 
جانبها  إىل  نام  معها.  الليل  وقىض  الكوخ  يف  بها  التقى 
وضاجعها. وضع يده عىل فرجها، وعىل نهديها، وشعرها، 
وملسها بحنان ثم ضمها بني ذراعيه، كام لو أنه يريد أن 
عنقها  عىل  فأكرث  أكرث  ضغط  ثم  جديد،  من  يضاجعها 
إىل أن خنقها. خرج، بعد ذلك، من الكوخ، واملرأة جثة 
هامدة بني ذراعيه، ووضعها عىل األرض ثم مىش الجميع 

يطوف من حولها.
سكتت لحظة ومسحت جبهتها بذراعها. 

حينئذ بدأت متطر، قالت املرأة. حينئذ بدأت متطر. 
نظرت كل واحدة منهام إىل األخرى يف صمت. بعد ذلك، 
هزتا رأسيهام، وتنهدتا كام لو كانتا جد متعبتني، واستأنفتا 

التنظيف. 
نظرُت إىل الساعة، ألنني فجأة مل أعد أعرف كم مر من 
ذلك.  من  تأكدت  كام  دقائق،  بضع  إال  تكن  مل  الوقت. 
سبع دقائق بالضبط. لن أكون بحاجة إليها. مازال أمامي 

كثري من الوقت. لكني، شعرت، فجأة، باالنزعاج. 
أخذت الحقيبة، فتحت الباب عىل مرصاعيه، وأنا أُْحدُث 
بكل ما بوسعي من ضجيج، ومررت، فجأة، أمام املرأتني، 
اللتني نظرتا إيل بدهشة وأطلقتا صيحة “آه” من الذعر، 

كام لو أنهام ملحتا شبحا.
الخري” وتابعت سريي بخطى  برسعة، قلت لهام “صباح 

حثيثة نحو املصعد. 
دقيقة،  وعرشين  العارشة  الساعة  عىل  األمتعة  تسجيل 
عدة  عرب  النزول  وأبدأ  الزر  عىل  أضغط  وأنا  فكرُت، 
قليال، يف  أغضبني  الحكاية،  تلك  ما يف كل  طوابق. يشء 
كل ذلك الحوار العجيب بني امرأتني. بقيُت، لسبب غري 
أبدا  أستمع  ال  الذي  أنا  كاألبله،  إليهام  أستمع  منطقي، 
ألي حوار، فباألحرى لحوار بني امرأتني. نظرت من جديد 
إىل الساعة وقّدرُت الوقت الذي يفصلني عن املدينة التي 

أسكن فيها، يف مكان آخر من أوروبا.
فقط، بعد أن أقلعت الطائرة، بدت يل األحداث بشكل 
آخر. قضيُت يومني يف لشبونة، ومقابل مثن غرفة عادية 
شغلت جناحا يستحيل تخيله، قلُت لنفيس: من املمكن 
أن يشمل خمسة عرش جزءا، باإلضافة إىل رشفات واسعة 
وحوض- مسبح. وفجأة، عندما فتحت قليال أحد األبواب، 
كانت توجد قطعة من إفريقيا يف الصالة املجاورة، كاملة، 
سبع  ملدة  دقائق،  سبع  ملدة  بكر.  غابة  من  قطعة  مثل 

دقائق بالضبط، بقيُت تائها وسط الغابة. 
ضحكت يف أعامقي، وأنا أتصور أنني أحيك ذلك لشخص 
التي  املضيفة  إىل  أو  مثال،  بجانبي  الذي  للمسافر  آخر، 
أنني  الناس  كل  سيظن  ويسيك.  كأَس  للتو  يل  قدمت 
مجنونا،  وال  سكران  أكن  مل  لكني  مجنون.  أو  سكران، 
يكن  الكريس. مل  وأنا أسرتخي جيًدا عىل  فكرُت مبتسام 
. رمبا لشبونة هي التي مل تكن مكانا  يب أي يشء غريُ سويِّ

عاديًا.

جوميز  جريساو  كاستيلو  دي  سانشيز  ماريا  تيوليندا 
مورينو 30 يناير 1940 )82 عاًما(. كاتبة القصة القصرية 
ُقدمت  والربازيل،  الربتغال  يف  الصيت  ذائعة  والروائية 
العديد من الدراسات األكادميية عن أعاملها يف الجامعات 
أن  بعد  لشبونة  مدينة  يف  تقيم  والربتغالية.   الربازيلية 
وكانت  واملوزمبيق،  وكاليفورنيا  ساوباولو  بني  تنقلت 
تعمل كأستاذة لألدب األملاين واألدب املقارن يف العديد 
التقاعد  قررت  عندما   1995 العام  حتى  الجامعات  من 

املبكر والتفرغ للكتابة. 

المرأة التي حبست المطر    المرأة التي حبست المطر    

تِيوليْندا ِجْرساْو)*(
ترجمة: سعيد بنعبد الواحد



ُمشاهـَد،  أو  مبا هو مريئ  تنظر  الحال  بطبيعة  العني  إّن 
حد  املوجودة،  األشياء  مع  جدلية  عالقة  تـُقيم  لكنها 
األساسية  بناها  خاللها  من  تبنّي  لها،   ً رموزا  اتخاذها 
له  تؤرش  الذي  املنظور،  غري  أو  الالمريئ،  يف  املتمركزة 
الصورة  سيميائيات  ــ  والعالمات  الرموز  عنه  وتكشف 
ً مع  ــ  هذه العالمات التي يتعامل معها الفنان توافقا 
جّوانياته، أو بناه التحتانية غري املرئية، وغري املحسوسة. 
وهي من قبيل قطعة الثلج املغمورة. كل هذه الحراكات 
تعنى  التي  الظواهر  لفحص  الفلسفية  الرؤية  تستكمل 
وغري  املرئية  مكوناتها  مع  تتداخل  أنها  أي  الصورة.  بها 
املرئية. فإذا كانت األوىل مكشوفة للعني، فإنها تؤرش إىل 
الثانية عرب عالماتها، والثانية تستلم مكوناتها من الذهن 
تنتهجها  التي  للداللة  التكامل  قدرة صياغة  ميتلك  الذي 
الصور كاملة. إن ما تـُقيمه الصورة، لهو الدأب عىل إقامة 
هذه العالقة الجدلية، بني املنظور وغري املنظور، وبالتايل 
تقيم عالقة بوسيلة الحوار الذي يقود هو اآلخر إىل بنية 
يف  للمشهد  الفاحصة  النظرات  طبيعة  قوامها  فلسفية، 
بنيته  الصورة، والبحث عن مكّوناته، وخفاياه، وما تدل 
الظاهرة،عن بنيته العميقة غري املنظورة. من هذا نرى أن 
هذه العالقة، غري محددة مبا هو ملزِم بحيثيات التوثيق، 
إمنا يخضع الفنان إىل التوفر عىل ما يجده أكرث قدرة عىل 
الفوتو  إىل  الناظر  الفنان  لدى  فالصورة  والتأثري.  التعبري 
العمل عىل مستويات  قدرة  لفنه  يعطي   ،ً نصا  باعتباره 
نظرة  أو  للمشهد،  كرايئ  الفنان  نظرة  يف  سواء  متعددة، 
وفق  عىل  قراءته  يتوجب  إبداعي  كناتج  للصورة  الرايئ 
تضمره  ملا  التحلييل  املعريف  البعد  إىل  تخضع  مستويات 
جدلية الصورة برؤية املستقِبل. إن نظرة )مريلو ـ بونتي( 
لفن الصورة أعطى وظيفة جديدة لها، وذلك من اعتبارها 
وظيفة )إبالغ، متثيل، مفاجأة، تدليل، إثارة الرغبة(. هذه 
عىل  العمل  وليس  مرنة،  برشوط  الفنان  تـُلزِم  مجتمعة 
وفق أيقونات ذات اعتبارات مقدسة. فـ )مريلوبو ـ نتّي(  
وما  بوظيفته،  االهتامم  إىل  النظر  عىل  الفنان  يحفز  إمنا 
لعمله  أخرى  التفكري يف  وظائف  مجال  عليه يف  ينبغي 
إىل  تقود  التي  املعرفية  والكشوفات  املتغريات  تستدعيه 
اتساع الرؤى، الناتجة عن التجربة والعمل يف هذا الحقل 

بسعة أكرب. 

بُنى معرفية
يعني  نظري  مرشوع  صاحب  الفنان  أن  نجد  هذا  من 
كامريته عىل إنتاج له مكانة ومميزات يف التعبري والكشف، 
وإن مل يبح بذلك مبارشة. فقط ترشح لوحاته مثل هذه 
الشذرات النظرية التي تنطوي عىل بني معرفية ــ ثقافية 
للتصويرــ مجموعة الرؤى ـ أو لنقل الرؤى التي أكدها 
املستعينة  باليد  ومبتدئا  الجسد،  من  منطلقاً  )بونتّي( 
بالعني املجردة للمصّور وانسحاب هذا إىل مجمل مكّونات 
الجسد البرشي. إن الفنان بهذه الرؤية؛ إمنا يصّور جسده، 
لكنه ال يقع يف وهم املشابهة أو املفارقة. وهي عودة إىل 
أسطورة )نرسيس( حني وجد وجهه عىل سطح املاء ألول 
هذا  ذاته.  وليس  اآلخر،  أنه  عىل  الرؤية  فأوهمته  مرة، 
الفنان  للفنان، ويتحقق حني يكون  الفزع، يكون مالزماً 
رؤيتني،  ذو  فهو  للصورة.  منتجاً  كان  أن  بعد  من   ً رائيا 
قراءة  له  تكون  لحظتها  بعد.  ما  وأخرى  قبل  ما  رؤية 
تصطف مع قراءة الرائيني اآلخرين، وتفرتق عن نظرتهم 
يف الخصائص الذاتية للقراءة. من هذا يكون فن التصوير 
الخاص،  الفنان  العامل بأسلوب  تتناول  التي  الفلسفة  هو 
العامل  ندرك  ويجعلنا  العامل  يدرك  الذي  وحده  واملصّور 

)العني والعقل ص7(. 
صورته  يف  ينطلق  األمني  كفاح  الفنان  أن  نرى  هذا  من 
النظرة  الوجود. وهذه  من فهم فلسفي، خاضع لجدلية 
املصّور  الطرفني،  كال  يف  الحركة  امتالك  بحرية  محددة 
والرايئ. فالفنان وهو ينتج الصورة، يعتمد أوالً  عىل رؤى 
مسبقة. وهي يف مجملها رؤى فلسفية، ترشحها ثقافته. 
أي أنه يأيت املشهد من باب نظرته للحياة. لذا يكون ثانيا 
الحياة،  ً عىل أسس  تؤثر سلبا  التي  العوامل  إىل  ً رصده 
وصفاء دميومتها. ولعل التخريب الذي تُسقطه الحروب 
الفنان )كفاح(  فهو ينظر من  واحد من مركزيات صور 
خالل استخدام جسده متمثالً يف ـ العني واليد والذاكرة 
املعرفية ـ ومن التجربة التي خاضها مع جمع األقران يف 
الذي  البوركَرام  إىل  هذا  أجل  من  ينظر  ـ  ظروف صعبة 
كردستان  يف  األنصار  فصائل  يف  عمله  عن  الفنان  حرره 
أجلها  من  يعمل  ركيزة  أهم  عىل  يقف  ليك  ـ  العراق 
ـ يف  الكامريا  ـ  اآللة  تشكله  ما  الفنان. كذلك يقف عىل 
حقل رؤاه الفنية وما هي  سوى وسيط، ينظّم مثل هذه 
مبارشة  يرتبط  ذيك،  وسيط  لكنه  الرؤيوية،  التوافقات 
للصورة،  املُستقِبل  الرايئ  يحدثه  ما  هذا  يقابل  بالعقل. 
فهو اآلخر ينطلق من وعي ذايت، محفوف مبعرفة خاصة، 

املُشاَهد، معتمداً عىل  تعينه عىل كشف عام هو خارج 
فرضية معرفية؛ كون املنتج ينطوي عىل مضمر البد من 
البحث عنه. مثله مثل املنقب أآلثاري الذي يُخِضع أداته 
يف التنقيب إىل الفرضية املعرفية. فالذاتني ــ ذات املصّور 
وذات الرايئـ  غري منفصلتني متاماً، بل كالهام يحاور اآلخر، 
ألن كالهام يخضع لجدل املعرفة والفهم لوظيفة الصورة، 
الرؤية  تتسع  وبهذا  الكامريا.  وعني  املصّور  عني  وطبيعة 
الناظرة إىل املستِقل. أي أن الناظر ـ الرايئ ـ  يفحص نتاج 
املصّور برؤى جديدة ومكتملة اآللية املعرفية. فنحن أمام 
حركتني نشطتني، حركة جسد الفنان، وحركة جسد الرايئ. 
وكالهام يتفاعل مع اآلخر عرب الصورة املرئية. فـ )كفاح( 
يحاول وهو يراقب املشهد، تسليط الضوء عىل مكوناته، 
فقد اختاره من منطلق حساسيته إزاء األشياء ومكّونات 
الوجود، وفهمه لجدليته. فهو ال ينظر إىل الظاهرة التي 
من  بل  فحسب،  اجتامعي  منطلق  من  الصورة  تتبناها 
غياب  السّيام  ودالالته،  محموالته  له  كونياً  فعالً  كونها 
حالة  يعكس  فهو  وجد  وإن  صوره.  أغلب  يف  اإلنسان 
رؤية  حسب  ـ  مجاله  من  املطرود  ـ  لإلنسان  التغييب 
الباحث )ناجح املعموري( ـ مع احتساب ما يعرّب عنه، يف 
ما يخص األثر والتأثري، كونه ـ أي محتوى الصورة ـ هو 
ذلك  نـُخضع  وإنها  إيجاباً،  أو  سلباً  املجتمع  حركة  نتاج 
إىل وعي املركز يف عني الكامريا بعد أن يتمخض يف حقل 
يف  ولديه  املشهد.  إىل  النظر  يف  املجردة  الفاحصة  عينه 
عني كامريته بعداً آخر مضاف إىل ما تراه عينه، ألنه عىل 
تقنية  متتلك   ثانية  بعني  االستعانة  بإزاء  كونه  من  يقني 
وحساسية ذاتية، تتمثل يف التقنية من جهة، وما خلقته 
عينه التي لها عالقة بالعقل من جهة أخرى. فنحن أمام 
حساسيتني، األوىل حساسية عني املصّور، والثاين حساسية 

عني الكامريا ـ عدسة الكامريا. 

محفز للتخييل
إن عني الكامريا بطبيعة الحال تخضع لرؤية عني )كفاح( 
لكنها ال تتعامل مع ذلك من باب األمر وتنفيذه، بقدر ما 
هو نوع من الحوار املعريف بني قطبني حيويني. هذا ما هو 
ظاهر من الوظيفة، وواضح يف املعطى من الفن. يف الفعل 
الكامريا  عني  تكون  الرؤى،  حقيقة  يف  لكن  الفعل،  ورد 
الكشف  أو  مضمر،  هو  ما  وتـتسقط  للتخييل،  محفـّز 
هو  مبا  باالستعانة  وذلك  املشهد،  يف  عنه  املسكوت  عن 
عن  ومعرباً  ظاهراً  ليكون  املضمر،  كشف  أي  ُمشاّهْد. 
فعاليات كبرية مضمرة يف املغمور من الحركة يف الصورة. 
من  الفنان  نتاج  يف  الفلسفية  الجدلية  نعنيه  ما  وهذا 
الحركة  تنتهج  بل  لعاملها،  السكون  تقبل  الصور، فهي ال 
تكون  عالمات،  من  العني  تنتجه  ما  خالل  من  والنامء 
شفيع الرايئ يف القراءة واملشاهدة مبا ترتكه من أثر يصوغ 
رؤى الرايئ وتفّعل نظرته الفاحصة للصورة، بحيث ال متر 
املشاِهدة  رموزها واستعامالتها عن مجال جدلية رؤيته 
ً، بقدر ما تـُشكـّل عالمة لوقفة فحص يف مجال  اعتباطا 
دراسة الصورة. إذ نرى أن عملية التفاعل بني عني املصّور 
إيقاظ ملا هو كامن يف  الكامريا، ما هي إال عملية  وعني 
السيمياء  تلك  عرب  املفارقات  وكشف  اإلنسانية،  الذات 
النابعة من  الصورة،  تتوزع وتواكب حيوية عنارص  التي 
ذات ناقدة، تنظر لتنتج، ال تنظر من أجل املتعة والتطلع 

بيئة  نتاج  إال  هو  ما  لوحاته   يف  اإلنسان   إن  فحسب. 
عىل  واألمكنة  األزمنة  عرب  عملت  وسياسية،  اجتامعية 
أن تضع ذات اآلخر ضمن حقل التهميش، اإلنسان الذي 
البؤس املوروث.  الفراغ واإلحباط، وتراكم  يدور يف فلك 
لحقه  الذي  املكان  إىل  ينظر  وهو  اإلرادة،  مقتول  إنه 
الخراب مثالً جّراء الحروب، أو جّراء العمليات أإلرهابية 
عىل  نتوقف  لذا  للبلد.  التحتية  للبنية  العام  واإلهامل 
وجود النموذج اإلنساين من هذا الخراب، وهذا البؤس، 
الفنان  فلوحات  باإلنسان.  املتحكمة   املسلوبة  واإلرادة 
أرسية  أسس  من  افتقده  ملا  لإلنسان  الذاكرة  تستعيد 
من  واالجتامعي.  السيايس  الفعل  جّراء  من  واجتامعية 
هذا نرى إن صوره ما هي إال نصوص تـُعطي ما هو مريئ 
ومعايَن، وتـُحيل إىل ما هو خارج وضمن الكادر من ثراء 
يكون  مبعنى  ـ  املشهد  ـ  اللقطة  عليها  املبنية  الرؤى  يف 
منطلق من مثابة التعبري املبارش للوصول إىل ما هو أعمق 
منه. أما ضمن سياق العمل من أجزاء، فهي ما تستكمل 
بها الصورة وجودها. كل ذلك يحدث بفعل الجدلية التي 

ضمن  ومتحركة  فيها،  كامنة  ألسباب  الصورة،  تـُقيمها 
ذهنية الرايئ، الذي يأخذ املحتوى مأخذ الفعل املخلـّق يف 
التعبري. الصورة كام نراها؛ عبارة عن كون مستمر الحركة، 
الصورة  توجده  الذي  أو  األوىل  للوهلة  ساكناً  بدا  وإن 
باملفهوم العام لها، وليس مبفهوم القراءة الفاحصة، ألن 
عني  ترتكها  التي  العالمات  إن  املحتوى.  تـُحرك  القراءة 
الفنان وعني الكامريا يف املـُنتـَج ، هو الذي ييش مبحموالت 
عالماتية ينبغي فحصها ليس مبعزل عن املكّونات األخرى 
مع  ودمجه  املفرتض،  الساكن  تحريك  وإمنا  الكادر،  يف 

املتحرك الذهني جّراء الفحص. 
إن دائرة الفحص، تتشكل من عنارص متآزرة، ال تنفصل 
عن املصدر املنتج ـ العني ـ   وذلك ال يعني أننا نتعامل 
معه بصورة مبارشة، بقدر ما نعطي لكل فعل شارك يف 
املوجودات  مع  التامثل  فعل  ولعل  دوره.  الصورة  إنتاج 
املتوفرة لعني املصّور، وتلك التي تتحفز مبعزل عن عينه، 
الصورة  إن كل مقرتبات  االعتبار.  بنظر  البد من أخذها 
وعني  املصّور،  عني  يف  تتضافر  إنتاجها  وسبل  ومقوماتها 

الرايئ مع اختالف األزمنة واألمكنة. يبقى اإلنسان الذي 
واملوضوعية يف  الفنية  والبني  األفعال  هو رمز كل هذه 
يف  دوره  والعدم  الوجود  يلعب  الذي  )كفاح(  لوحات 
ذكرنا.  كام  غائب  حارض  إنه  الصّور.  يف  وغيابه  حضوره 
املكان  خراب  عىل  شهادته  خالل  من  يكون  وحضوره 
وإهامله، ثم غيابه الحارض أيضاً ناتج عن األثر الذي يرتكه 
تبعرث مكّونات املكان، ونعني بها أثر األشياء التي هي من 
آثار اإلنسان املطرود من مكانه. والطرد كام نراه يخضع 
إىل منبع فلسفي، وإن تكلل بفعل التدمري العام، إال أن 
لوحده،  الفرد  تعني  ال  )سارتر(  عند  مثالً  الحرية  سلب 
وإمنا تعني الفرد من املجموعة اإلنسانية املستلبة اإلرادة 
املطرودين  جمع  بني  من  مطرود  هنا  فالفرد  والحرية. 
ولعل  والثقايف.  واالجتامعي  السيايس  الفعل  صعيد  عىل 
الطرد األهم، هو تخريب املكان الذي مياثل عش الطائر 
املطرود  أن  نجد  هذا  من  )باشالر(.  تحليالت  حد  عىل 
أيضاً.  معارفه  ومن حقل  مكانه  من  يكون  )كفاح(  عند 
من  املخرِّب  يتمكن  ليك  املعرفية،  بنيته  تخريب  أي 
االجتامعي  فالتهميش  الزمان،  يف  وجوده  عىل  الهيمنة 
بفعل  املكان  وتخريب  طرد،  السيايس  والعزل  طرد، 
ً. فاإلنسان العراقي مثالً واصل الطرد  ٌ أيضا  الحرب طرد 
واإلبعاد والتهجري والقمع عرب األزمنة الطويلة املنرصمة، 
هذا  كل  مختلفة.  بأساليب  ولكن  منها  يعاين  زال  وما 
وجد الفنان  يف ما يراه  معابر يف معرب مركزي واحد هو 
الطرد، وهو مفهوم فلسفي يف نظرنا، ألنه يتعامل بأكرث 
من ذراع، ولعل الطرد املعريف ـ الثقايف ـ واحد من أهم 
مسببات الطرد وأخطرها، ألنه يتعامل مع العقل، وألنه 
يتعلق بالحرية، الحرية التي تنتج كل جامليات الوجود، 
له  وتوفر  األمان،  بر  من  اإلنسان  تقرّب  لغة  توفر  ألنها 
حوله.  من  العامل  بناء  يف  واملشاركة  نفسه  لبناء  مساحة 
إن إنسان الفنان هنا؛ هو ليس فرداً منعزالً عن وجوده، 
ينطوي  )املعموري(  تعبري  أن  وأجد  منه.  مطروداً  بل 
للظاهرة. مبعنى  الواصفة  التسمية  اجرتاح  بالغة يف  عىل 
العزل  هذا  مثل  إىل  املؤدية  العوامل  بفعل  مبتعد قرساً 
وأسباب  مختلفة  وسائل  املَتعِمْد  اختار  الذي  املتَعمـَـْد، 
إال  هذا،  التدمريي  مبرشوعه  للمبارشة  اختلقها  متعددة 
الفردية،  اإلرادة  سلب  هو  واحد،  مركز  يف  تصب  أنها 
وبالتايل من مجموع األفراد مبا تنتج حالة مصادرة لإلرادة 
الجمعية. وهذا ما نراه يف الواقع العراقي منذ عام 2003. 
تتعدد  مرتاكمة،  سلبية  وأفعال  متالحقة،  مصادرة  إنه 
املركزي يف  أنها ذات مصدر واحد يشكـّل  إال  مصادرها، 
يف  ترتكز  متقاربة،  نتائج  تـُعطي  متعددة  بنيات  خلق 
وهو   ً مثال  فاالحتالل  والواعي.  املثقف  اإلنسان  تغييب 
بألوان متعددة،  البنيات مصاغ ومزوق  تلك  إنتاج  مركز 
وأساسها،  أبرزها  املعطاة  والدميقراطية  الحرية  لعل 
الحرية التي متنحك مفهوماً عامئاً، وتقيـّدك بأفعال أخرى، 
يشتغل  الذي  املركز  الذاكرة  ومحو  املكان  تخريب  لعل 
عليه املحرك هذا. فبعد أن كانت الحرية تؤخذ، أصبحت 
تـُعطى وتـُمنح من بني مجموع املِنـَح املعطاة للشعوب. 
وعىل  العطاء،  هذا  من  املرتشحات  شكل  يكون  فكيف 
تالحقه  ًما  كثريا  املركز  هذا  )الدميقراطية(.  املثال  سبيل 
صورة الفنان )كفاح األمني(  فهي تحايك الخراب املرسوم 
عىل مقاسات املفاهيم الوهمية واملُظلِلَة والخالقة لكون 
ووجود وهمي، ينكفئ باستمرار، وال مينح سوى الخراب 
الناتج من الحراك اليومي الذي ترصده عني كامريا الفنان. 
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فوتوغرافيا الفنان كفاح األمين 

الُبعد الفلسفي للصورةالُبعد الفلسفي للصورة

جاسم عايص
بالزمان  صلة  ذات  والذاكرة  بالذاكرة.  عالقتها  بسبب  بالتاريخ،  متينة  عالقة  للصورة  أن  يبدو 
واملكان، وهام من مقومات التاريخ  وسداه ولحمته. من هذا ميكننا التعامل مع هذا الفن من 
باب األرخنة والتوثيق. وهذا التوثيق بطبيعة الحال يتخذ له مجاالت   فنية، تدخل فيها أحياناً 
الصورة  أجلها  من  تنوجد  التي  الدالالت  استكامل  يف  الجاميل،  نسقه  لتصوغ  املبارشة،  التقنية 

أساسا ً، مبعنى أن تكون لها رسالة شأنها شأن األجناس الثقافية واملعرفية األخرى. 

استطاع الفنان التركيز على 
أهم العالمات  لكشف 

التركيبة النفسية للنموذج

الجسد األنثوي والتأمل الغامض
 

يعتني الفنان يف هذه الصورة بالجسد األنثوي، لكنه ال يبقيه كنموذج للعرض أو البورتريه، بقدر ما مينحه قدرة 
الحوار مع املا حول. فالجسد بارتخائه الظاهر من خالل تداخل الضوء والِظل عىل كل أجزائه، إال أنه ظهر عىل قدر 
من فحص وتأمل الواقع الذي هو من حوله وأمامه. أي أنه بالتخاطر أقام حواراً مضمراً، ال تظهر سوى عالماته. 
هذه اللقطة أتاحت للجسد أن يتحرك من موضع التفكري عرب عينني فاحصتني، وجسد يضمر أسئلة وسيطرة عىل 
أنها من  تبدو متامسكة، وذات رؤية متمكنة من كل ما يحيطها. غري  تلك  املرأة وعرب نظرتها  إن  موقف قوي. 
الطبيعي أن تخضع للكل االجتامعي، الذي يعتمد تهميش األنثى، والنظر إىل الجسد عىل أنه ملحق بالرجل، بينام 
االرتخاء وامللل ونفاد  ما هو مستقبل بعني يغلب عليها  إىل  تنظر  الفنان يظهرها متطامنة بجسدها ومكّوناته. 
الصرب. إن هذه الحالة التي تعكس ظاهرة، تتحكم فيها موجودات خفية، غري أنها واضحة التأثري. إن رس الصورة 
عند الفنان، يف ما يرتكه من فراغات، البد للقراءة البرصية أن تطأها بآلية قراءة تفرتض الفعل ورد الفعل، واألثر 
واملؤثر. وهذا ما يحيل سكون الصورة  إىل بنية متحركة، مبا متتلكه من شفرات وعالمات. وكام هو واضح عىل جسد 
األنثى املغمور بالضوء والِظل، اللذان ميثالن حروفية صياغة محتوى الصورة، واألسس الفنية التي تُسهم يف توازن 

األشكال وفك اللغز الذي تنطوي عليه الصورة. 
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عىل  واألفعى  أرنوب  من  كل  أفاق 
صوت بلبل يغرد.

تأوه أرنوب وقال بلهفة: ٱه ما أطيبه!
مصدر  نحو  األفعى  وإنسلت 

التغريدة، وقالت: ٱه ما أطيبه!
أعامقه  ويف  أرنوب،  غفا  املساء،  ويف 
ويف      األفعى  غفت  بينام  يغرد،  بلبل 

جوفها بلبل صامت.
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أحبتي..
مع كل ارشاقة يوم جديد. لنا حلم جديد  ميكننا تحقيق الكثري منه. ال يشء 

يوقف عجلة الحياة سوى الكسل. ان رحلة األلف ميل نحو بلوغ الهدف 
تبدأ بخطوة واثقة، وقد قيل قدميا: )من جد وجد، ومن زرع حصد(.

                                                                                      املحرر

اعداد : طارق حسين

من أغاني األطفال

العصفور السجني

ناهاض الخّياط

يف قفيص عصفور .. أطلقت رساحه
حني رأيت أساه .. وسمعت نواحه

مع السالمة ياعصفور .. بلغ حبي للطيور
من الحاممة و الشحرور

مع السالمة .. مع السالمة
طار العصفور وطار .. حتى كالنجمة صار

مشتاقا لألب واالم .. وجميع االخوة واألطيار
ومروج  وضفاف   .. أزرق  لفضاء  مشتاقا 

تعبق ولكل األشجار
مع السالمة .. مع السالمة يا عصفور

اأدب الطفلاأدب الطفل

ماأطيبه!  
         

      قصةا: طالل حسن
      رسم: عمر طالل حسن

القمر..
جميل مدور
يدور الليايل

صاحب ال يتخىل عن صاحبه
وزائر يظهر كل شهر

هالل جميل
وبدر أصيل

وخري رفيق يف السفر
يكتم رس الشايك

ويعرف هموم كل البرش
يرافق الغيوم
أعايل السامء

وفوق الجميع يحدق البرص
نور يتألال بني النجوم

وضياء يسحر وقت املطر
كم جميل أنت يامطر

قصيدة بقلم الصديق
محمد عبدالله

الصف الخامس االبتدايئ 
مدرسة الرافدين األهلية - بغداد

الدجاجة والديك املتعجل هيا نرسم وطنا أحلى..
يف سعيها نحو اشاعة الثقافة والفنون بني صفوف االطفال أطلقت مؤخرا دار ثقافة االطفال فرع بابل مرشوعها  
) هيا نرسم وطناأحىل ( الذي حط رحاله أخريا يف ) مدرسة نور االجيال (  بناحية املدحتية 30 كم جنوب بابل 
، وقد شارك يف املرسم الحر الذي استغرق  من الوقت ساعة ونصف الساعة ثالثون طفال و طفلة واسفر عن 

ظهور مواهب جديرة بالرعاية واالهتامم مام حدى بالفنانة ٱمال كاظم التيتولت االرشاف عليهم 
اىل جمع رسوماتهم بهدف ايصالها اىل الجهات املعنية يف الرتبية لتوثيقها ودراستها.

ترجمة عادل العامل 

الحب يف  يلتقطان  والدجاجة  الديك  كان 
الديك  وكان  األيام،  من  يوم  يف  الحقل، 
نهمة  متعجلة  بطريقة  التهاما  يلتهمه 
التصقت  الحب  من  كرسة  ان  بحيث 
بحنجرته فأخذ يختنق، فأرسعت الدجاجة 
اىل البرئ من اجل يشء من املاء، وقالت له:

- أعطيني شيئا من املاء، فأنا أحتاج اليه 
من أجل الديك الذي يختنق اٱلن.

تأتيني  عندما  فقط  لكن  ماء،  سأعطيك 
بغطاء من الخياطة.

فراحت الدجاجة تركض اىل الخياطة، التي 

قالت لها: سأعطيك غطاء للبرئ، لكن فقط 
بعد ان تأتيني بحذاء من اإلسكايف، فقال 
لها هذا: - ستحصلني عىل الحذاء يف خالل 
دقيقة، لكن يجب ان تجلبي يل جلدا من 
يسرتيح  الدباغ  الدجاجة  وجدت  الدباغ. 

عند باب الدكان ، فقال لها:
- سأعطيك الجلد، لكن هايت يل أوال رغيفا 

من الخباز .
ذهبت اىل الخباز، فهز كتفه قائال:

بودي ان أساعدك، لكن ليس لدي حليب 
اىل  الدجاجة  فهرعت  العجني،  لصنع 

البقرة، التي قالت: 
- سأعطيك الحليب، لكن عليك أن تأتيني 

أوال ببعض العشب.
فأرسعت تركض اىل املرج وقالت له:

- هل تسمح يل بالتقاط بعض العشب؟

يل  أطلبي  لكن   ، ماتشائني  التقطي   -
أوال من الشمس شيئا من املطر.

فحققت الشمس للدجاجة ما أرادت، 
وبفضل ذلك انتهت األمور جميعها اىل 
املاء، والبقرة  خري، فحصل املرج عىل 
الحليب،  عىل  والخباز  العشب،  عىل 
الرغيف، واألسكايف عىل  والدباغ عىل 
والبرئ  الحذاء،  عىل  والخياطة  الجلد، 
ما  وهذا  جميلة،  بألوان  غطاء  عىل 
من  شيًئا  تأخذ  بأن  للدجاجة  سمح 
املاء مبنقارها اىل الديك، وما ان رشبه 
حتى زالت كرسة الحب من حنحرته 

ونجا من االختناق.
الطّيبة  دجاجته  مع  مىض  وهكذا 
من  لكن  الحب،  التقاط  واستأنف 

دون تعجل هذه املرة!

إحديه.. بيده
إحديه .. إبديه

نارص ديه
حط الكور

اعله الزنبور
بنات شليش
يلمن عيش
إباب الحله
وباب الشام
وين إنام؟!
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ما أن تقَع األزمات الوجودية حتى تزداَد حركة الرسِد زخامً 
وميكُن  قامئاً،  خياراً  املوازية  العوامل  نحو  الهروب  ويكوَن 
الكتساب  امللحاحة  الرغبة  عىل  بناًء  األمر  ذلك  تفسريُ 

التوازن النفيس وإسباغ املعنى عىل الواقع املوبوء. 
تتناوُل  التي  الروائية  األعامل  عىل  الطلب  تصاعد  لذلك 
األوبئة والكوارث الطبيعية مع  انتشار فريوس “كورونا” 
عدٍو  مع  الرصاع  حلقات  لتدوين  املساعي  بدأت  كام 
المريئ يف أشكال رسدية متعددة من اليوميات إىل الرواية 
والقصة، وبدورها آثرت الكاتبة املغربية “لطيفة لبصري” 
متابعة التحوالت التي رافقت األزمة الوبائية عىل األصعدة 
مجموعتها  وحدات  يف  والسياسية  واإلجتامعية  النفسية 
القصصية املعنونة بـ“كوفيد الصغري”.وتعد القصة القصرية 
من أكرث األجناس األدبية مرونة ملالحقة الظواهر الناشئة 
مساحة  تضييق  أنَّ  املعلوم  ومن  الوبائية.  املداهمة  من 
عمقت  التي  العوامل  أبرز  من  والتواصل،  الحركة  حرية 
الشعور بالغربة واألرق لدى املرء، إذ مل يعد اإلنسان كائناً 
االختيارية،  بالعزلة  محتمياً  كان  بل  الواقع،  يف  اجتامعياً 

ضارباً الطوَق عىل نفسه، خوفاً من العدو الالمريئ.
لقد ألقى هذا الوضع بظالله الثقيلة عىل شكل العالقات 
إىل  العدوى  بنقل  مشبوهاً  كان  اآلخر  ألنَّ  االجتامعية، 
غريه.متكنت لبصري من رصد املواقف التي تُعربُ عن الرصاع 

املحتدم بني الواجب األخالقي والتقُيد مبا يبعُد احتامالت 
الوقوع يف رشك الوباء، وتقصت يف رشيطها القصيص أثار 
بلغة  البيئات واملكونات اإلجتامعية،  الوباء عىل مختلف 
الذي  الشعبي  املوروث  اإلطار  هذا  يف  مستعيدًة  شفيفة 

يطبُع بنية املادة املرسودة بالعجائبية.
اللغوية  والكثافة  العفوية  من  فرادته  القصة  فن  يستمُد 
ولعبة اإلبانة عن املفارقات الحياتية بصياغة خفيفة تخدُم 
الطريَق عىل  وتقطع  الرسد،  االنسيايب يف حركة  التسلسل 
الرسدية،  املكونات  وصف  يف  والتفصيل  اإلسهاب  غواية 
إذ يقوم معامر القصة عىل اقتناص الومضات املحالة إىل 

األبعاد الجديدة يف املشاهد املألوفة. 
لقد أرادت لطيفة تعدين مادتها القصصية بناًء عىل  التقاط 
دموقليسية  بروحية  العامل  عاشها  قد  التي  األيام  هباء 
الثيمة املشرتكُة يف القصص  بالكاممة، وقد تكوُن  مدججاً 
تتطلُب االبتعاد عن املناورات البالغية واملجاز، لذا تضعك 
من  يتبعُه  وما  الوبايئ  املعرتك  قلب  يف  مبارشة  الكاتبُة 
الخوف وامللل. ففي القصة األوىل املعنونة “إمياءة” تراهُن 
الكاتبُة عىل عنرص املفارقة والالمتوقع الستقطاب املتلقي 
الراوية  تتكفُل  املتتالية.  الحلقات  ملتابعة  به  والدفع 
املتكلمة بضمري املتكلم برسد حياة مي واصفًة إياها بكائن 
مختلف، ويكوُن هذا املوقف أشدَّ وطأة عىل نفسية األب 

العطب  أسباب  تشخيص  يف  األطباء  فشل  بعد  خصوصاً 
يف جسد األخت الصغرية التي كان ميالدها مصدَر املرسِة 
بالنسبة للعائلة، إذ شاركت األم الفرحة مع إبنتها الكبرية 
ملمحة إىل أنها مل تعد وحيدًة واليفوت القاريء إلتقاط 
اإلشارة الكاشفة إىل املدة الزمنية التي تفصل بني والدة 
منحى  يف  االنتباه  يشُد  وما  سنوات.  وهي عرش  األختني 
ايقاعها املتحول الذي ينزلها يف الصنف  هذه القصة هو 
مي  فيه  تكتسُب   الذي  املفصل  يف  خصوصاً  الغرائبي. 
تنادي  أختها  بأنَّ  الراوية  تتفاجأُ  إذ  النطق  عىل  القدرة 
منه  األغرب  الوجه  أما  الحدث  من  وجه  وهذا  بإسمها 
األم  بني  الكالمي  التواصل  عىل  القدرة  غياب  يف  فيكمُن 
واألخت الكبرية وتفهُم مام تنقله  الراوية أن األمَّ ترى بأنَّ 
السبب وراء التعرث يف الكالم هو ارتداء الكاممة كأنَّ الوباء 
إىل  النص  هذا  يحيُل  األدوار،  يف  َل  وبدَّ املشهد  قلَب  قد 
شخصية أدبية قد عانت من قساوة املجتمع واألهل وهي 
مي زيادة ومن النافل القوُل بأنَّ مثَة مقصدية يف إطالق 
هذه التسمية عىل تلك الشخصية القصصية.وذلك يتضُح 
من الحوار املتبادل بني األم والساردة إذ ترى األخرية بأنَّ 
إمنا  فحسب  األسم  ليس  زيادة  ومي  أختها  بني  مايجمع 
ألنَّ  املقارنة  هذه  ترفُض  األم  فيام  أيضاً  واحُد  قدرهام 
الوحدة  والتكابُد  البيت  ودفء  بالحب  تحظى  إبنتها 
حيُث  املرارة  من  األديبة  ماعاشته  بخالف  املستشفى  يف 
خذلها األهل واألصدقاء.والتختتُم هذه القصة إال وتعوُد 

شخصياتها إىل مواقعها السابقة وتنوب لغة اإلشارة لدى 
الالحقة  القصة  تغادُر  ال  أهلها.  مع  للتواصل  الكالم  مي 
التي تقيُم عتبتها عالقة تناصية مع القول القرآين موحية 
الراوية  تعلُن  إذ  غرائبية  أنطقة  ينيتها  يف  درامية  بأجواء 
صور  بإخفاء  قيامها  عن  الرسدية  الجملة  مستهل  يف 
هذا  ويضمُر  معاتبة،  بنظرات  ترسُل  بأنَّها  متوهمة  األِم 
الترصُف مايكوُن مدار القصة إضافة إىل أنَّ اسناد وظيفة 
يف  الرسدية  األدوات  تنوع  عن  يكشُف  الصور  إىل  فاعلة 
تتخيله عن تبدل  الراوية يف نقل ما  الكاتبة.تستمُر  علبة 
املقيمة يف  كأن  لدرجة  قسوًة  أكرث  لها  وتبدو  األم  سحنة 
الصورة تبصق عىل ابنتها،تغلُب أنفاس كابوسية يف أجواء 
هذه القصة وينشُب رصاع بني الراوية وأخيها بشأن  وفاة 
األم إثر اصابتها بالوباء محرومة من النظرة الحانية. عليه 
ما انفكت املناكفة بني اإلثنني تشتُد وترافق أصوات أخرى 
عىل  يؤكُد  وهذا  شخصيتني  لدى  املحتدم  النقاش  أصداء 
أن الجائحة تخلُف رشخاً عىل املستوى اإلجتامعي وتفككاً 
يف أوارص أرُسية. تستفيُد لبصري من تقنية الحلم إلضاءة 
فرؤية  الرمزية  القراءة  بوجه  املجال  النفيس وفتح  البعد 
األم يف املنام وهي عارية من الكفن تشريُ إىل موت بارٍد. 
ومتتزُج  يف فضاء  قصة اللة ميمونة  إيحاءات املوسيقى 
لكَن  بالخوارق  املسكونة  الصوفية  النفحات  مع  الشعبية 
املرأة  حياة  متابعة  هو  الرسدية  الحزمة  هذه  يف  األهم 

العاملة وتحديات زمن الجائحة.
تعجُن الكاتبُة مادة القصة املوسومة “العجزة ال يحلمون” 
من األخبار التي راجت عن استهداف الوباء لفئة عمرية 
“حني  بالتوتر  مشحونة  بعبارة  الرسد  حركة  تبدأُ  معينة. 
صيغة  مبارشة  وتليها  باالرتباك”  أشعر  الشمُس  تسقط 
خربية كاشفة عن وضعية الراوية حيُث تستمُع إىل أغنية 
جاك بريل رافضًة أن تكوَن شبيهة بالعجزة الذين يغني 
ما  إىل  الرسدي  اسرتسالها  يف  مشريًة  الفرنيس  الفنان  لهم 
تعني لها شجرة امليموزا السامقة وسط الزحف العمراين 
امللتهم للبيئة.تزيُد املحتويات املتداولة يف وسائل التواصل 
تقاطع  لذا  املسنني  ضد  العدوانية  النربة  من  اإلجتامعي 
الراوية ما يصلها من واتساب كام التخطيُء يف قراءة  مام 
يرتشُح من نظرات جارتها ياسمني “كان صمتها يقول يل 
أنَّ المكان لنا يف هذا العامل” غري أنَّ املرأة املسنة التستلُم 

لهذه املوجة متأملًة عروق يديها الورديتني مع أنَّ ماينرُش 
مانحاً  التنفس  جهاز  عن  عجوز  تخيل  عن  الفضائيات  يف 
إياه للشاب الصغري يرهق نعيمة ويتولد لديها اإلحساس 
بأنها مجرمة بحق البرشية.كلام اشتُد الخناُق عىل الحارض 
يكرب الحننُي وترتد الذاكرُة أكرث إىل املايض كام أنَّ العزلَة 
تثقُل من وطأة الزمن وتعمق الشعور بالوحشة. تستعيد 
نعيمة كالم أمها وتفرتُض ما يقوله والدها لو وقع عليها 
الوباء  وصول  يف  تتمثُل  األبرز  وحدتها.املفارقة  يف  النظُر 
الشاحبة  بنظراتها  إذ تستعطُف  الغض  ياسمني  إىل جسد 
مالمح  تتقاسم  الكلب.  لديها  تاركة  العجوز  جارتها 
يف  املرسودة  القصصية  املجموعة  هذه  أثري  غرائبية 
أوصالها  يف  الوباء  شبُح  ويطوُف  املتكلم  بضمري  أغلبها 
السيام  التشكييل  الفن  مؤثرات  مع  النُص   يتفاعُل  كام 
للراوية  الفنان  طيف  بدا  إذ  دويتش”  لودفيغ  “عزلة  يف 
مربرًة  القاهرة  شوارع  يف  تتجوُل  وهي  الكاممة  مرتدياً 
أن  يذكر  عنها.  تبحُث  التي  الشخصيات  بالهوس يف  ذلك 
وبذلك  األملاين  الرسام  هذا  عن  معلومات  مترُر  الكاتبَة 
يف  مايتوفُر  جانب  إىل  معرفية  وظيفة  القصة  تكتسُب 
بنيتها من امللمح االستكشايف. وتتقاطُع وقائع قصة سبع 
موجات مع رشقات األلوان مضمرة أسئلة عن الكينونة. 
الطبيب  الخفاش” من  وينقلُب الخوف يف قصة “أجنحة 
يحيل  القصة  عنوان  أن  إىل  يشاُر  الحب  إىل  البيطري 
تلتفُت  لورنز”  “إدوارد  طرحها  التي  الفراشة  نظرية  إىل 
من  أخرى  حلقة  يف  األرسي  العنف  ظاهرة  إىل  القاصة 
مرويتها والتتجاهُل ماضَج به الشاشات من املشاهد التي 
األلكرتونية  املنصات  عىل  واالنهامم  املرئيات  تغوَل  تؤكد 
الكتب  القدمية واالنكباب عىل قراءة  الصور  واعادة نرش 
والغرض من كل ذلك ليس إال توسالً مبا يخفُف من التوتر.

تنتهي سلسلة القصص التي تحايك فيها الكاتبة متواليات 
“لقاح”  بقصة  املشرتكة  وموتيفاتها  تناغمها  يف  موسيقية 
القاريء مضامني  عن  واليعزُب  الحب  إىل  العودة  قوامها 
ما  األخري.  املشهد  يف  لطيفة  متررها  التي  الرسالة  هذه 
يجدُر بالذكر أنَّ هذا النص من النوع الذي يتقبله املتلقي 
الرغم  عىل  مريحة،  كانت  حياكته  بأن  متوهامً  بالرسعة 
إيجاد إطار يكيس  من أنَّ صاحبته رمبا قد صارعت قبل 

موادها حيوية وانسيابية يف التعبري.

إستناًدا إلى نظرية الفراشة التي طرحها إدوارد لورنز

أسئلة الكينونة في النص القصصيأسئلة الكينونة في النص القصصي

كه يالن محمد
البحُث عن اإلطار الرسدي لتسجيل تجارب الحياة واألزمات التي تلقي بكلكلها عىل الزمن هو محاولة 
لتسمية ماتتخيُل واقعاً خارج مكر األسامء.ويصعُب التفكري يف املعطيات دون أن تنتظَم يف سلسلة من 
املسميات التي قد تعربُ عن األشكال التي تتخذها يف  أطوار مختلفة إذن يستمُد اإلنسان القدرة عىل 

التفكري يف األشياء من خالل إطالق عملية التسمية وبذلك يخرتُق حصار الالشكل عليه.
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أوكتافيو باز وكارلوس فوينتس تاريخ صداقة
الطريق الثقايف ـ خاص

من الكتب املهمة التي تعرفنا عىل الحياة السياسية والثقافية يف أمريكا الالتينية عموما واملكسيك خصوصا، كتاب الشاعرة املكسيكية 
مالفا فلوريس “النجم ذو القطبني: أوكتافيو باز وكارلوس فوينتيس: تاريخ صداقة”، الذي ترسد فيه تاريخ صداقة أعظم كاتبني 

مكسيكيني، هام: كارلوس فوينتوس وأوكتافيو باز، وقد حاز العام املايض عىل جائزة خافيري بيالوروتيا لألدب، وهي أكرب جائزة يف 
قارة أمريكا الالتينية، ويعد الكتاب كعمل استقصايئ دقيق نجحت املؤلفة بواسطته بحيادية وبراعة، يف إعادة بناء تاريخ الصداقة بني 

شخصيتني عظيمتني يف األدب املكسييك يف القرن العرشين، بعد أن قامت مبراجعة شاملة للمراسالت غري املنشورة بني الكاتبني، لتكشف لنا من خالل 
ثقب املفتاح، ما كان يجري خلف كواليس الحياة األدبية والدبلوماسية والسياسة يف املكسيك يف املايض القريب، بواسطة رسد أخاذ متامسك النسيج.

  بحوث جدلية في كتب

شارع االستشهاد 
فريوزه كاشاين ثابت

“شارع االستشهاد” هو نسيج جميل مصنوع 
من فسيفساء الحياة والحب واملخاوف واملحن، 

ترويها نساء إيرانيات بصوت متزن ومهذب 
يف آٍن واحد، ومع ذلك تتفجر برباعم شهوانية 

بالكاد يخفيها محتواه. 
رواية عن إيران القرن الحادي والعرشين، حيث 

تتحدث املرأة والعامل يستمع لها.
تجمع كاشاين ثابت الروايات املتناثرة عن حياة 

النساء يف كل من إيران والواليات املتحدة ، 
وتنسجها مًعا يف قصة تقول الكثري عن الطرق 

التي تعيد بها النساء اخرتاع أنفسهن باستمرار 
ويعيدن تشكيل أنفسهن ويعطني صوتًا 

ألراوحهن املرنة. 
فريوزة كاشاين ثابت أستاذة مشاركة يف 

التاريخ ومديرة مركز الرشق األوسط يف 
جامعة بنسلفانيا. وهي مؤلفة كتاب التخيالت 

الحدودية: تشكيل األمة اإليرانية  1804 - 1946 
وكتاب النساء والجنس والدين يف إيران الحديثة.

عام حقوق النرش: 2022
ISBN: 9780815609759  الرقم الدويل

الغالف: ورق مقوى
السعر: 17.95 دوالر

شركة الهند الشرقية 
التجارة والتبادل الثقايف 

يف القرن الثامن عرش

بيرت جود

يف العام 1747 احرتقت مدينة كرمان يف بالد 
فارس وسط الفوىض والدمار واملوت الذي 
أشاعه أمري املدينة نادر شاه. بعد اإلطاحة 
العنيفة بالساللة الصفوية يف العام 1722 

والغزوات األجنبية الالحقة من جميع الجهات. 
كانت بالد فارس يف حالة اضطراب مستمر. نجى 
منزل واحد جيد التجهيز، كان تابًعا لرشكة الهند 
الرشقية، من الدمار برباعة خادم الرشكة، دانفرز 

جريفز، ومعرفته بامتيازات الرشكة يف البالد. 
يستكشف هذا الكتاب التجربة الحّية للرشكة 

وتجارتها يف بالد فارس وكيف تفاعلت مع هياكل 
السلطة والبيئة املحلية يف زمن االضطرابات 

الكبرية. باستخدام سجالت رشكة الهند الرشقية 
ومصادر أخرى، يحدد املؤلف دور األسطول 

البحري التجاري يف الخليج، واالتفاقيات 
التجارية، وتجربة موظفي الرشكة، الربيطانيني 
وغري الربيطانيني الذين يعيشون ويتنقلون بني 

الخليج والعراق وبالد فارس يف القرن الثامن 
عرش. وبواسطة دراسة العالقات االجتامعية 
والتجارية والتاريخية لهذه املناطق، يخلق 

هذا الكتاب منوذًجا جديًدا لدراسة التفاعالت 
الحديثة املبكرة يف املحيط الهندي.

يتضمن الكتاب الكثري من املحاور املهمة، 
مثل: االنحياز التجاري لقوة الرشكة يف الخليج، 

والعمليات البحرية لرشكة الهند الرشقية يف 
الخليج العريب بني 1727 - 1743، والحوكمة 
وإدارة املعلومات واإلبالغ واالتصال والرقابة
واملناخ والبيئة والكوارث الطبيعية والصحة 
والرفاهية وتبني العادات املحلية وتكييفها.

نرُش يف 27 يناير 2022
اإلصدار األول

عدد الصفحات: 224
الرقم الدويل: 9781350152281

النارش: توريس

جائزة ألفاجوارا �ضوء�ضوء
الالتينية لألدب

ضمن سلسلة »إبداعات عالمية« صدر ديوان »دفتر نيويورك« لخوسيه هييرو 
الطريق الثقايف ـ خاص 

إبداعات عاملية رقم )440( لشهر شباط/  الجديد من سلسلة  العدد  الكويت، صدر  للثقافة والفنون واالداب يف  الوطني  عن املجلس 

الريس. José Hierro برتجمة أحمد أصبان و مراجعة شوقي  الكبري خوسيه هيريو  فرباير 2022 بعنوان )دفرت نيويورك(، للشاعر اإلسباين 

وكان خوسيه هيريو ديل ريال )1922 ـ 2002( شاعرًا إسبانيًا ينتمي إىل ما يسمى بجيل ما بعد الحرب، الذي متيز بطغيان ومترد التيارات الشعرية 
 .Garcilaso و Espadaña الوجودية يف إسبانيا، وهو عالوة عىل الشعر، كان يكتب املقالة والنقد األديب والفني يف مجلتي

حصل يف العام 1981 عىل جائزة أمري أستورياس يف األدب، ويف العام 1998 عىل جائزة رسفانتس، كام حصل عىل العديد من الجوائز واألوسمة.

رواية »وطن« عن إرهاب 
منظمة »إيتا« اإلنفصالية

اإلسباين  الكاتب  رائعة  روايات  دار  عن  صدرت 
هي  “وطن”،  أرامبورو  فرناندو 

رواية قل نظريها يف املشهد األديب 
الطاولة  عىل  طرحت  اإلسباين، 
اإلسبان،  يعرفها جميع  كان  قضايا 
منظمة  بإرهاب  تتعلق  قضايا 
إقليم  يف  االنفصالية  »إيتا«، 
عىل  أحد  يجرؤ  مل  لكن  الباسك، 
مع  القارئ  يعيش  عنها.  التعبري 
عائلتني  مع  الفريدة  الرواية  هذه 
عن  انفصلتا  الباسك  إقليم  من 
رصاًعا  وعاشتا  البعض،  بعضهام 

مريرا من أجل التعايش مع تاريخهام.
عاملية،  لغة   35 من  ألكرث  وطن  رواية  ترجمت 

وتحولت إىل مسلسل درامي.
الرتجمة العربية لرفعت عطفة.

»وحده الحاِلم يصحو«
نول المعرف والعلوم

عن دار روايات صدر كتاب “وحده الحامل يصحو” 
پوپوڤا، وهي كاتبة وناقدة  البلغارية ماريا  للكاتبة 

كتاباتها  تتميز  وفنية،  أدبية 
شيق،  وأسلوب  كبرية  بجاذبية 
لها  وهي كاتبة موسوعية ال يشق 
ومسكونة  بالزمن  مهووسة  غبار، 
بأرواح مبدعة غريت وجه التاريخ. 
تسافر بالقارئ عرب األزمان بواسطة 
برسعة  متعاقبة  وفصول  مقاطع 
التوقف  معها  يستطيع  ال  هائلة 

والتقاط األنفاس. 
والرياضيات  العلوم  من  تجعل 

أخاذة  والفنون واآلداب قطعة موسيقية  والفلسفة 
تذّوق  وآلية  املعقد  للواقع  فهمنا  تشكيل  معيدًة 
وتربط  برشاقة  املعارف  هذه  قصة  تروي  جامله. 
عن  العلوم  فصل  ميكن  فال  آرس،  بأسلوب  بينها 

اآلداب وال اآلداب عن العلوم.
 

رواية »فيوليتا«
جديد إيزابيل الليندي

صدرت يف كل من إسبانيا والواليات املتحدة الرواية 
الجديدة للكاتبة التشيلية إيزابيل الليندي “فيوليتا”
وهي الرواية الحادية والعرشون يف تسلسل أعاملها.

الجديد  عملها  يف  الليندي  وتروي 
الحياة امللحمية لفيوليتا ديل فايل، 
امرأة امتدت حياتها ألكرث من مائة 
أعظم  عىل  شاهدة  وكانت  عام، 
العرشين.  القرن  يف  االضطرابات 
قصتها  فيوليتا  تروي  الرواية  يف 
تحبه  رجل  إىل  رسالة  شكل  عىل 
حبًّا يفوق الوصف، وترسد بحرسة 
عاطفية  عالقات  تفاصيل  حارقة 
والغنى،  الفقر  أوقات  يف  ملتهبة، 

والخسارات الفادحة والنجاحات الهائلة.
الرتجمة العربية للرواية ستصدر عن دار االداب يف 

بريوت الشهر املقبل.

رواية »بلد النساء«
من أدب نيكاراغوا

صدرت عن الهيئة املرصية العامة للكتاب وضمن 
سلسلة الجوائز، الرتجمة العربية لرواية “بلد 

النيكاراغوانية جيوكوندا بيليل؛  للكاتبة  النساء” 
برتجمة سابقة من املرتجم الراحل 

صالح علامين.
 1948 العام  يف  الكاتبة  ولدت 
األدبية  حياتها  وبدأت  بنيكاراغوا 
لها  صدرت  حيث  كشاعرة، 
الشعرية،  الدواوين  من  العديد 
الرواية  كتابة  إىل  تتحول  أن  قبل 
التي  املايض  القرن  مثانينيات  منذ 

استهلتها بروايتها هذه. 
املعروفة  اعاملها  أشهر  من  وهي 

والشاملية،  الالتينية  أمريكا  وغموم  نيكاراغوا  يف 
بعد حصولها عبى جائزة “كاسا دى الس امريكاس” 
أو ما يعرف بـ “بيت األمريكتني”، وهي جائزة متنح 
باإلسبانية  يكتبون  الذين  الالتينية  أمريكا  لكّتاب 

والربتغالية؛  بعد ترجمة أعاملهم إىل اإلنكليزية.

حصل الكاتب األرجنتيني التشييل كريستيان أالركون عىل جائزة ألفاجوارا البالغة قيمتها 175 ألف دوالر، عن روايته “الجنة الثالثة”. وقال الكاتب اإلسباين 
فرناندو أرامبورو، رئيس لجنة التحكيم، “إنها رواية جميلة ذات هيكل مزدوج، تدور أحداثها يف أماكن مختلفة يف تشييل واألرجنتني، حيث يعيد بطل الرواية 
بناء تاريخ أسالفه. وقال كريستيان أالركون “بالنسبة للعديد من معارصي، ال يزال التجريب مع اللغة هو أرض الحرية، ضمن بانوراما قارية أدبية حيث تتغري 

الرشائع باستمرار”. ورُشحت للجائزة 900 رواية، منها 120 رواية من املكسيك.

 - العربية  للرواية  العاملية  الجائزة  أعلنت 
للقامئة  املرّشحة  الروايات   - العربية  البوكر 
تبلغ  والتي   ،2022 للعام  بدورتها  الطويلة 

قيمة جائزتها 50 ألف دوالر أمرييك.
بلدان   9 من  رواية   16 القامئة  وتضمنت 
رواية   122 بني  من  اختيارها  جرى  عربية 
رواية  أية  من  خلت  وقد  للجائزة.  تقدمت 

عراقية هذا العام.
الروايات الفائزة:

من منشورات التكوين:
“دلشاد” للكاتبة العامنية برشى خلفان

“رامبو الحبيش” للكاتب اإلرتريي حجي جرب
من دار اآلداب: 

“يوميات روز” للكاتبة اإلماراتية ريم الكاميل
“أين إسمي” للكاتبة السورية دمية شكري

من منشورات املتوسط:
“املئذنة البيضاء” للسوري يعرب العيىس

“ماكيت القاهرة” للمرصي طارق إمام

من دار العني:
“الهنغاري” للجزائري رشدي رضوان

“همس العقرب” للمرصي محمد نوفيق
من دار الرشوق:

“حكاية فرح” للمرصي عز الدين فشري
من دار املدى:

“أم ميمي” للمرصي بالل فضل
من الكتب خان:

“البحث عن عازار” للسوري نزار آغري
من منشورات االختالف:

“زنقة الطاليان” للجزائري بومدين بلكبري
من دار الساقي:

“خادمات املقام” للكويتية منى الشمري
خالد  للكويتي  الليل”  من  األبيض  “الخط 

النرصالله
من دار الرشم:

“خبز عىل طاولة الخال ميالد” لليبي محمد 
النّعاس

من دار ميم:
“أسري الربتغاليني” للمغريب محسن الوكييل

جوائز أدبية عربية

القائمة الطويلة للروايات المرشحة للبوكر العربية

 إصدارات روائية مهمة
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يف أحدث رواياته “أوه أيُّتها الرشيرة”، يكرّم 
بابلو   )1931 )سانتياغو  إدواردز  خورخي 
نريودا، أحد أهم الرموز األدبية والنضالية يف 
تشييل، ويصور حلقة مهمة من حياة الشاعر 

عندما كان شابًا.
نرشه  من  قصري  وقت  بعد   ،1927 العام  يف 
ديوانه الشهري “عرشون قصيدة ُحّب وأغنية 
يائسة” يف العام 1924، مل يكن بابلو نريودا 
قادًرا عىل البقاء عىل قيد الحياة يف سانتياغو، 
وزير  إىل  الجامعة  يف  زميله  قبل  من  فقدم 
بشعره،  معجًبا  كان  الذي  تشييل  خارجية 
الكتاب.  بها  حظي  التي  للشهرة  نتيجة 
ُعرض عىل نريودا منصًبا دبلوماسًيا يف مدينة 

رانغون عاصمة بورما، فقبل به عىل الفور.
أثناء وجوده يف رانغون، وكان يف سن الثالثة 
والعرشين، شعر بالوحدة واالغرتاب يف أرض 
بعيدة استعمرها الربيطانيون، فاتخذ عشيقة 
تبنت  بورمية  امرأة  بليس،  جوزي  هي  له 
اأساًم إنكليزيًا والتي سترتك أثًرا عميًقا  عىل 

حياته وشعره. 
تعمل  كانت  جوزي  أن  من  الرغم  وعىل 
وترتدي  النهار  خالل  الربيطانية  اإلدارة  يف 
تظهر  كانت  أنّها  إاّل  اإلنكليزية،  املالبس 
بورمية  كامرأة  الحقيقية،  هويتها  الليل  يف 
فخورة ومستائة من الحكم الربيطاين لبلدها. 
بعالقة  الربيطانية  السلطات  علمت  وعندما 
الحب التي تجمع نريودا وجوزي، منعوه من 
دخول نواديهم، وحاولوا التضييق عليه أكرث 

وأكرث. 
من  وجيزة  فرتة  وبعد  األثناء،  هذه  يف 
اكتشف  جوزي،  مع  للعيش  االنتقال 

التملكية  وشخصيتها  القهرية  غريتها  نريودا 
وتسلطها بطريقة شيزوفرينية، إىل درجة أنّه 

بدأ يخىش عىل حياته منها.
ويف الوقت الذي كان فيه سلوك جوزي يزداد 
إىل  نريودا  بنقل  أمر  صدر  وخطورة،  تطرًفا 
كولومبو عاصمة سيالن )رسيالنكا الحالية(، 
رانغون هربًا من  فخرج متسلاًل خلسة من 
أنّها  أشهر  بعد  ليكتشف  الغاضبة،  عشيقته 
قد انتقلت إىل منزل يف كولومبو عىل الجانب 

اآلخر من الشارع الذي يعيش فيه. 
عالقته  عن  قصيدة  الحًقا  نريودا  كتب 
“تانغو  بعنوان  جوزي  مع  املؤملة  الغرامية 
قصائده  أكرث  من  واحدة  وهي  األرامل”، 
شهرة يف ديوانه “اإلقامة عىل األرض” الذي 

صدر يف العام 1936.
يصور إدواردز باقتدار جميع معاناة ومحن 
مليئة  حبكة  يف  بليس،  جوزي  مع  نريودا 
انتباه  تجذب  التي  واملنعطفات  بالتقلبات 

القارئ.
بابلو  عشيقة  بليس،  جوزي  أصبحت  لقد 
منه  مفر  ال  موضوًعا  رانغون،  يف  نريودا 
نقد  يف  الذاتية  والسرية  األديب  للتحليل 
الشخصية  املراجع  بني  من  نريودا.  أعامل 
الشاعر  عن  عليها  حصلنا  التي  القليلة 
املرأة  هذه  فإن  الرشق،  يف  إقامته  أثناء 
الخيال  تغذية  تواصل  التي  هي  الغامضة 
يتعلق  فيام  العامل  ملتخصيص  التفسريي 
تربطها  التي  للعالقة  الحقيقي  بالجوهر 
عن شعره. للرشق  املحتمل  والتأثري   بنريودا 
وجدت  حتى  الشاعر  خطى  اتبعْت  لقد 
املكان الذي عاش فيه لفرتة قصرية جًدا، قبل 

بليس  جوزي  مع  للعيش  يذهب  أن 
املدينة. ضواحي  يف  أشهر  مثانية   ملدة 
لتستمر، النمر البورمي والرشيرة وأجمل 
جوزي  )أسامء  املحببة  وفتايت  مانداالي 
العيش  يف  نريودا(  عليها  يطلقها  كان  التي 
القصائد  يف  املوت  عن  بعيًدا  الزمن،  عرب 
أجيال  فتنت  التي  للفاتورة  العادية  غري 
سيل  فإن  ذلك،  ومع  القراء.  من  كاملة 
مقاالت نريودا، استند بشكل حرصي تقريًبا 
إىل االعرتافات املوجزة التي يديل بها نريودا 
ملا  تحليلًيا  جانباً  تاركًا  الحلقة،  هذه  بشأن 
ميكن أن يدفع هذه املرأة إىل اليأس، عندما 
تخىل عنها رساً من دون إعطائها أي تفسري. 
لقد كانت رواية الشاعر بشأنها قوية ومؤثرة 
ا إىل درجة أن جوزي بليس ظلت حتى  جدًّ
الصورة:  تلك  قضبان  وراء  سجينة  اآلن 
العاشقة املهووسة، واملجرمة والتعيسة التي 
لو  املوت،  حتى  حبيبها  طعن  يف  ترتدد  مل 
ميناء  إىل  املناسب  الوقت  منها يف  يهرب  مل 

كولومبو يف سيالن )رسيالنكا حالًيا(.
هي  بليس  جوزي  أن  نتذكر  أن  يجب 
التي ال صوت لها، والتي  العظيمة  العاشقة 
تأيت وتذهب يف عامل نريودا الشعري وتغذي 
التخيالت الرشقية لقّراء نريودا يف كل مكان. 
نحن نعلم فقط أنها كانت ذات برشة داكنة  
الكثيف  شعرها  تزين  وأنها  وأقدام صغرية، 
الخواتم  ترتدي  كانت  وأنها  الصفر،  بالورود 
املرصعة باألحجار الكرمية وتدخن السيجار. 

ثاين  مانداالي،  من  كانت  أنّها  ويبدو 
سابًقا.  اململكة  وعاصمة  بورما  مدن  أكرب 
النادرة،  البيانات  هذه  إىل  وبالنظر 
نريودا،  به  يخربنا  ما  بخالف  نستنتج، 
وأحزانها  ومشاعرها  شخصيتها  طبيعة 
الخاص  العامل  من  األرجح  عىل  وأحالمها 
االستعامرية. الحقبة  يف  بها  أحاط   الذي 

لكن من كانت جوزي بليس حًقا؟ 
أم  الحقيقي  العامل  يف  موجودة  كانت  هل 
كانت مجرد خيال؟ ما الوظيفة التي عملت 
بها؟ هل كانت حًقا امرأة خطرية أو انتحارية 
أو غيورة؟ هل كانت عالقتهام حًبا مستحًقا؟ 
كان  الذي  نريودا  بابلو  الشاب  كان  من 
مرتبطا بها وملاذا النقد األديب منشغل بقصة 

نريودا وجوزي بليس حتى يومنا هذا؟

عرض كتاب

ها الشريرة
ُ

أوه، أّيت
رواية خورخي إدواردز األنيق

التي تكرم ذكرى حّب بابلو نيرودا
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واملتامهي  الطبيعة  بحب  املسكون  فالطايئ 
تقصد  حني  األوىل  أعامله  مجمل  يف  معها 
االشتغال  وطرائق  األساليب  بتنوع  رسمها 
الرسم  وتحديات  التخطيطات  من  بدءا 
الحداثة  وتقنيات  الزيت  اىل  وصوال  املايئ 
محموالت  أن  بيد  املتعددة،  ومعالجاتها 
وتوصالت  اساليب  من  وضواغطه  الخارج 
جاملية تصب روافدها يف موروثات الرسم 
والدرس  املبدعة  الذات  واجرتاح  العاملي 
النقدي وفلسفة الفنون كلها تؤسس لرشعنة 
األشكال  وتغريب  التجريد  نحو  التحوالت 
الواقعية واالحتفاء باملشفر يف مجمل خطابه 
األخري، لتغدو تلك املوجودات واألمكنة التي 
بحب  الهامئة  روحه  داخل  مقعدها  تحجز 
املكان هياكل وكتل ميكن أن تفضح طبيعة 
التحول ومتغريات التجربة التي دامت عقود 
والخربة  التشخيص  مهارة  تتقدمها  طويلة 
املكتسبة عرب هذا الزمن السيال ليجرف ما 

يفيد الصيغة الجديدة يف الرسم.
الذاتية  سريته  الطايئ  ينقش  كله  هذا  وعرب 
مدونته  عرب  مدينة  سرية  أو  املجموعية  أو 
أو  الرسم  قامش  عىل  القامئة  البرصية 
املطبوعات الفنية، وسعيه الستبدال اللساين 
متخذا  السرية،  تلك  تشييد  عياين يف  مبا هو 
اىل  للوصول  منهجا  االسلويب  التمرحل  من 
من  لديه،  العياين  تحيط  فكرية  خالصات 
وألعاب  والحيوانات  الطيور  صور  واقعية 
الطفولة والبيوت املفتوحة عىل الرباءة مرورا 
صورة  بها  تيش  التي  التجريديه  بالتعبريية 
والبيوت  واملآذن  الجوامع  لقباب  شبحية 
البعيدة،  النخيل  ارساب  افياء  عىل  الغافية 
ولجوئه اىل التجريد يف بعض االحيان عندما 
انطالقا من  أزرق،  اىل فضاء  املدينة  تتحول 
برائحة  الحاملة  القصية  واملدن  القرى  فجر 
وصورها  السالفة،  أيامه  غبش  يف  الندى 
تفارق  ال  التي  الحية  ذاكرته  يف  القابعة 
من  بقوة  بها  وتلتصق  الجميلة  األشياء 
أجل تشييد تلك املدن الحلمية عرب الصورة 
اىل منط حياة مىض. صورته  بالحنني  املليئة 
التي تظهر بيوت غري نظامية لقرى وأمكنة 
تتعانق  وهي  البعض  بعضها  عىل  مرصوفة 
مبحبة من أعىل التل، مبا يعيد األلق لذاكرتنا 
امللونة وهي ترقص أمام  الجمعية وأحالمنا 
بألوان  موشحة  بأردية  الهانئة  البوابات 
واملوجودات  األشياء  تلك  أن  بيد  الطيف، 
التصويري  التي حاول تكريسها عرب سطحه 
تقوم عىل مبدأ املصاحبة وذات الفنان التي 
السطوح  عىل  وتنعكس  هذا  بكل  تحتفي 
الشمس  أشعة  حاملة  واألزقة  واألبواب 
عندما  وشدوها  البالبل  بأناشيد  املفعمة 
بوصفة  تحتمي  وهي  التني  بخمرة  تنتيش 

هادئة خالية من الضجيج املعهود.

صورته  يف  أخرى  أحيانا  الطايئ  تقّصد  فيام 
والتحليل  اللونية  السيادة  مبدأ  املرسومة 
كرس  مع  جزئية  مكونات  اىل  األحادي 
بفعل  أخرى  احيان  يف  ثان  بلون  النمطية 
به  متسك  التي  األوىل  باألشياء  االقرتان 
يف  اسهم  الذي  األبتدايئ  ضمريه  بوصفها 
اىل  والنزوع  األساسية  تكويناته  صياغة 
أو  الواحد  اللون  يف  والضوء  الظل  معالجة 
تحليل  من  انطالقا  لونية  تباينات  احداث 
اللونية  التجربة  ثراء  يعكس  مبا  اللون  هذا 
البدايات  ومن  نفسه.  الوقت  يف  وصعوبتها 
وأشعتها  الشمس  لون  صفرة  تتقىص  التي 
الربتقالية وصوال اىل رسمدية األزرق املضاع 
فضاء  اىل  أحالها  وقد  املدينة  يلف  الذي 
والعطاء  لالستمرار  يرمز  الطيف  مزيج  من 
الرغم  عىل  املستقبل  اىل  والنظراملتفائل 
املشرتكة يف  السامت  أن  الحارض.  عتمة  من 
وهي  الحزينة  باالمتدادات  تيش  لوحاته 
تحتضن املايض القريب وترتل أناشيد األىس 
وترمم جراحاته وما ينطق به الواقع، وترسم 
تهاجر صوب  الخيال  كامنة يف  مالمح مدن 

املجهول يف لحظة غيابها الفعيل.
وبعد ايغاله يف الرسم التعبريي املستند اىل 
شيئية الواقعة املوضوعية مبواصفاتها املرئية 
تلك  يقوض  أن  الطايئ  استطاع  املألوفة، 
لألمكنة  بالحنني  املرتبطة  املعامرية  األبنية 
الجميلة الكامنة يف الضمري وتصريها خطاب 
مريئ يعانق ذلك الهوس حني انشغل طويال 
بتصويرها بقدرة احرتافية وتودد كبري. ولكنه 
االسلوب  مواصلة  عن  انزياحه  اعالن  آثر 
بعد  انتاجه  واعادة  ومعالجته  األثر  وتتبع 
البحث  محاوال  القدمية،  منظومته  تفكيك 
مفارقا  تتخذ شكال  حداثة  أكرث  مثابات  عن 
الذات وامكانية  يحدده مكوث األثر داخل 
التفاعل معه ضمن اليات ترتبط مبنهج مغاير 
عىل مستوى البناء البرصي وتعالقه الداخيل 
وحدسية  عقلية  اشرتاطات  بفعل  املختلف 
يريد  فالطايئ  متحولة.  قراءات  اىل  تستند 
أن يحتفظ برصيده من املشيدات األساسية 
 ( التصويري  سطحه  يف  األولية  وعنارصها 
والعالقات  البرصي  واملرجع  والكتلة  اللون 
من  للتخلص  جاهدا  ويعمل   ) البنائية 
وتغريب  حذف  ضوء  يف  الخارجية  املامثلة 
تفرضها  التي  والشوائب  العوالق  بعض 
البانية،  أشكاله  أو  وسلطته  املكان  مالمح 
والقباب  األهلة  صور  يف  تتجىل  التي  تلك 

وحركة الشخوص يف األزقة واألسواق.
ويتخذ من تجريد األشكال والعنارص أساسا 
يف  منعطفا  يسجل  مبا  الجديدة  بنائيته  يف 
اتخذه سابقا،  الذي  التجاوز املنهجي  معنى 
متاما  التخيل  يعني  ال  النزوع  هذا  أن  أال 
العيانية  والواقعة  املوضوعي  العامل  عن 

يعني  بل  النوعي،  التجنيس  اليات  ضمن 
التامهي مع الواقع وانتاج واقع آخر مرتحل 
املشاهدات  يعيد تشييد  الخيال  من سلطة 
القدمية القابعة يف أعامق الذات االنسانية، 
الواقعة  يف  يرتبط  مرئيا  خطابا  لتضحو 
الوقت  يف  متثيلها  عن  ويبتعد  التشخيصية 
أو  وداللته  اللون  تجليات  من خالل  نفسه 
اىل  الواقعية  واملوجودات  الشخوص  تحول 
اىل  تشري  عالماتية  منظومة  أو  لونية  قيم 
موضوعها الكامن خارج الشكل املريئ ميكن 
مبا  العقلية،  املعرفة  بفعل  انتاجه  اعادة 
وتوظيفها  االستعارة  مبدأ  لفاعلية  يؤسس 
استحضارها يف  قيمة جاملية ميكن  بوصفها 
املامرسة الفنية. فتتمظهر يف لوحته املفازات 
تركت  التي  الالمتناهية  وامتدادتها  البعيدة 
الذاتية  والتجربة  الفنية  الحياة  عىل  أثرها 
واشغاله  الرتايب  لونها  وانعكاسات  للفنان 
او  التصويري  من سطحه  واسعة  مساحات 
لونها، مبا  الساموات وصفاء  بزرقة  االحتفاء 
يشري اىل أن الطايئ هجر أساليبه التصويرية 
أخرى  وطرائق جاملية  أساليب  اىل  القدمية 
الداعية  الرؤى  عىل  تنفتح  البرصي  للتعبري 
التأمل والتأويل والتأكيد عىل  لالقرتاب من 
والتامهي  الالمريئ  تفسري  يف  العقل  قدرة 

للموجودات  التخيل يف تقصدها  مع سلطة 
والعنارص الشيئية يف فضائها العالمي الرمزي 
وتفكيك  البرصي  النص  ثغرات  اىل  للولوج 
املسترت  املعنى  اىل  الوصول  أجل  من  بناه 
الفنان  احتفظ  الخطاب، حتى وأن  يف ذلك 
ببعض أقانيمه التي تيش بحضور موجودات 

العامل الخارجي. 
التي  الخارجية  النقدية  أثر املعطيات  وأزاء 
حفرت حضورها بأشكال مختلفة عىل تعامل 
تفكيكية  تجلت سامت  الشكل،  مع  الفنان 
رضب  مقدمتها  يف  يقع  الطايئ  لوحة  يف 
انشائية  يف  السابقة  البنى  وتقويض  املراكز 
اللوحة املرسومة وتفكيك الشكل الخارجي 
واملحتوى املضموين، اذ تتحول لوحته اىل كتل 
هندسية  واشكال  مرتاصة  صفائح  أو  لونية 
يعيد من خاللها  مربعة ومستطيلة مجردة 
التشفري  بآلية  املجرد  الفني  الشكل  بناء 
الداليل الذي يحمله مرجع الشكل الهنديس 
وموشحاته اللونية مبحموالت املعنى، وصوال 
اىل بنية مجردة تفرتق بشكل كبري عن األبنية 
تغيري  يف  عليها  يعمل  كان  التي  البرصية 
زاوية النظر للعمل الفني ووظيفته الجاملية 
من  كجزء  املستقبل  صوب  تتحرك  التي 
النبوءة املاورائية او اجرتاح ذايت لواقع آخر 

د. جواد الزيدي

اسلوبية  اتجاهات  ثالثة  اىل  الطايئ  عيل  الفنان  تجربة  تصنيف  ميكن 
تخنزل تحوالت التجربة التي تبدأ اكادمييا يف الرسم الواقعي، ومن ثم 
النزوع نحو الصيغ التعبريية يف رصد مكنونات الداخل وعالقتها باملعطى 
الخارجي وصوال اىل األسئلة الوجودية الكربى التي تحيط الذات الفنية 
الخالقة وتتمظهر يف التجريد الخالص يف ضوء تغريب األشكال والظواهر 
الواقعية التي تفرس جزءا من جوهر الوجود االنساين والظواهر الكونية 

والبحث عن أجوبة عىل صعيد األشكال املرسومة.  
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altareek althakafi

علي الطائي
• ولد يف بعقوبة عام 1949.

الفنون  قسم   – الجميلة  الفنون  معهد  دخل   •
التشكيلية يف العام 1966.

الربيعي  نجم  الفنان  مع  مشرتكًا  معرًضا  أقام   •
عىل قاعة معهد الفنون الجميلة.

• أقام معرضا شخصيا يف مدينة بعقوبة عىل قاعة 
نقابة املعلمني

• شارك يف معرض جامعة )ب( عىل قاعة معهد 
الفنون الجميلة بغداد.

أول  واقامة  الشباب  جامعة  بتأسيس  شارك   •
معرض لها يف بعقوبة.

• شارك يف معرض السبعة يف بعقوبة.
بتنفيذ  النارص  مؤيد  الراحل  النحات  مع  أشرتك 
نصب “الفالحة” يف مدخل مدينة بعقوبة ضمن 

مهرجان الحمضيات للعام 1977.
مدخل  يف  جواد  مصطفى  العالمة  نصب  نفذ 
مدينة الخالص مع الفنانني مؤيد النارص وصبيح 

عبد الله.
السيايس  البوسرت  األوىل يف معرض  بالجائزة  فاز 

للتعداد العام عىل قاعة نقابة املعلمني بعقوبة.
دياىل  تريبة  مديرية  يف  فني  كمرشف  عمل 

النشاط املدريس.
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                              محمد حّياوي

ذات  إليها  تعرفت  مرحة،  سورية  فتاة  ياسمني 
كانت   ،2015 العام  يف  للكتاب  بريوت  معرض 
لها.جاءت  نهمة  وقارئة  املرتجمة  للروايات  محبة 
مع خطيبها سامر لزيارة جناح دار اآلداب وطلبت 
الدار بشأن  استشارة الصديقة رنا إدريس، مديرة 
األخرية  عليها  فاقرتحت  املرتجمة،  الروايات  أخر 
أن  تعتقد  ياسمني  كانت  الّشابندر”.  “خان  اقتناء 
الفضول قلبت  باب  لكّنها من  رنا مل تفهم طلبها، 
الرواية وراحت تقرأ التعريف عىل الغالف األخري. 
كنت جالًسا مع أصدقاء يف كافترييا املعرض عندما 
هلّت عيّل شابّة  حيية بقوام ممشوق ووجه أبيض 
أية  كالحليب بدا مرشبًا بحمرة طبيعية من دون 
اآلخر. هو  وحيي  وسيم  شاب  يتبعها  مساحيق، 
الرواية،  من  نسختهم  عىل  التوقيع  مني  وطلبوا 
فدعوتهم لتناول فنجان قهوة وتعرفت إليهم عن 
الفتاة تدعى ياسمني وهي طالبة يف  كثب. كانت 
الشاب خطيبها  الصيدلة بدمشق، بينام كان  كلية 
الهندسة  كلية  خريج  سامر  يدعى  حبيبها  أو 

املعامرية ولديه مكتب تصميم داخيل يف املنزة. 
بهام  عالقتي  توطدت  البعيد،  اليوم  ذلك  ومنذ 
ورصنا نتواصل بني الحني واألخر عرب مواقع التواصل 
جديدي  ويتابعان  أخبارهام  أتسقط  االجتامعي، 
مرارة  من  يل  شكوا  مرّة،  وذات  الروايات،  من 
القتناء  يتحرقون  وكيف  سوريا  الصعب يف  الواقع 
الكتب الجديدة، فقررت مفاجأتهام وارسلت لهام 
بعض الكتب والروايات عن طريق أحد األصدقاء 

النارشين يف دمشق.
االتّصاالت  وتباعدت  والسنوات،  األشهر  مرّت 
تنرش  وصارت  مرحها،  ياسمني  وفقدت  بيننا، 
والسوداوية، وحني سألتها  الحزينة  املقاطع  بعض 
يفك  “ربنا  بكلمتني  أجابت  سامر،  عن  مرّة  ذات 
ضيقتو”، ففهمت منها أن سامر مير يف ضائقة ما، 
ومبا أنّها مل تستطع البوح بنوع هذه الضائقة، فرمبا 
وما  كثرية  أخرى  أشهر  مضت  مقلًقا.  األمر  يكون 
زالت ياسمني عىل طبيعتها الحزينة، وحني سالتها 
قالت بحزن  اآلن،  عن حبيبها سامر قبل عام من 

وحرسة أن “سامر طار مع العصافري”.
القهوة،  ألعد  كعاديت  مبكًرا  نهضت  أيّام  قبل 
صببُت  فيديويًا.  مقطًعا  أرسل  من  مثة  فوجدُت 
وألّول  الرسالة،  الفيديو  أشاهد  ورحت  القهوة 
ترتدي  كانت  ياسمني.  رأيت  أشهر،  منذ  مرّة 
وتتكئ  الجينز  من  وبنطااًل  ابيض  رياضًيا  قميًصا 
يف  األوىل  سيكارتها  وتدخن  صيدلية  مدخل  عىل 
صباح رائق. كانت تضع الهاتف عىل سياج واطئ 
تحت شجرة كبرية، عرفت حجمها من صوت زقزقة 
العصافري يف قلبها عىل ما يبدو. كانت ياسمني تنظر 
إىل األعىل حيث العصافري يف الشجرة، وبدت كام 
عهدتها، برشاقتها ونحولها املهزول ووجها األبيض 
من دون مساحيق وشعرها األسود القصري وغرتها 
قد  الفيديو  أن  واضًحا  كان  عينيها.  املنسدلة عىل 
صور قبل لحظات حيث ساعات الصفاء الصباحي 
العباسيني،  ساحة  من  املتفرعة  الشوارع  أحد  يف 
ومثة يف الخلفية صوت فريوز ينساب بخفوت “أنا 

رصت أكرب وشادي بعدو صغري”.
منه سوى  يظهر  مل  املشهد  أسود يف  قط  مثة  كان 
ذيله، وكان يرتصد العصافري عىل الشجرة. ثم ظهر 
فجأة صبي يحمل صينية فيها فناجني قهوة، اقرتب 
فنجان  يف  الصباحية  قهوتها  وناولها  ياسمني  من 
ورقي صغري. راحت ترمق الكامريا وتبتسم يل بني 
التجعيدة  تلك  بامكاين رؤية  رشفة وأخرى، وكان 
املحببة عىل طريف فمها حني تبتسم، قبل أن يقفز 

القط باتّجاه العصافري ويسقط الهاتف.  

في التوصيف 

صباحات الياسمين
والحزن الدمشقي

تم انشاؤه عىل الهياكل املقوضة يف الذاكرة وانتاج 
صورة أخرى تحتفظ بها سلطة الخيال وحدها. 

يلجأ  التي  املتأخرة  االسلوبية  توصالته  خالل  ومن 
الصوري  واالختزال  التكثيف   صيغتي  اىل  فيها 
اىل  يسعى  بحيث  وفنية،  فكرية  تقنية  بوصفهام 
جمع املتعارضات االسلوبية يف لوحته الواحدة مثل 
الظل والضوء يف ضوء تحليل منظومة اللون الواحد، 
خالل  من  وتكثيفه  الصوري  املشهد  اختزال  أو 
اعتامد مشيدات مفهومي الحذف واالضافة، فحني 
البنية  األشكال واملالمح والخصائص يف  يتم حذف 
اىل  مشفر  مجرد  شكل  اضافة  عنه  ينتج  الشكلية 
جوهر الخطاب. فصورة األزقة واألسواق مل تتضح 
يف مالمحها األوىل ولكن تتبني من خالل تجريداتها 
أحب  التي  القرى  أو  املدينة  وتصبح  الخالصة، 
صباحاتها الندية عبارة عن مدينة ألوان تزدحم يف 
السطح  من  متباينة  يشغل مساحات  فضاء محدد 
التصويري. ويف هذه اللحظة تتبدى مالمح الدرس 
باللون  الذي يحتفي  االنطباعي وخصائص اشتغاله 
الرمادي واأللوان املتسخة الناتجة عن مزيج األلوان 
الواقعي  اللون الرصيح والشكل  املتعددة وهجران 
واألشكال  واملآذن  القباب  تتحول  وعندها  املعرب. 
اآلدمية اىل مثابات لونية واطالل ميكن الرتميز من 
ذات  يف  تذوب  وجعلها  املحبب  املكان  اىل  خاللها 
الفنان بفعل املتغريات االجتامعية التي قلبت ميزان 
او  التلقي،  متغريات  عرب  وأثره  املكان  اىل  النظر 
تتحول اىل طيور محلقة يف الفضاء املحيط هاجرت 
اغصان أشجارها ومالذاتها اآلمنة.                                                        

الجواهري صحفيا
عىل  كاشفة  أضواًء  بغداد  يف  أخريًا  صدر  مؤلَّف  يلقي 
السيايس   - الثقايف  النشاط  جوانب  من  اسايس  جانب 
مهدي  محمد  الراحل  الكبري  العراقي  للشاعر  املميز 

الجواهري.
الجواهري  مهدي  محمد  كفاح  د.  املؤلف  ويذكر 
الرتاث  مرّة،  ألّول  الكتاب  يف  يقدم  إنّه  املقدمة،  يف 
الصحفي للجواهري الكبري، ويلقي الضوء عىل تجربته 
الكثري من قطعه  امليدان، مبا يف ذلك  املتميزة يف هذا 
عليها،  الرنّانة   قصائدة  غطت  التي  املجهولة  النرثية 
وهي أرشيف من املقاالت والتعليقات والسوانح التي 

خطرت له أثناء عمله يف الصحف العراقية.  
“الجواهري  أجزاء تحت عنوان  ثالثة  الكتاب يف  صدر 
صحفًيا” عن دار ومكتبة عدنان يف بغداد مبا مجموعه 

1560 صفحة من القطع الكبري.

جريدة ثقافية نصف شهرية                               


