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األدب والحريات

آني إرنو.. امرأة من الطبقة 
  العاملة ضد الصهيونية

                  قصيدتا مابوتشي ـ هويليش من تشيلي

    مقتل ماتياس كاتريليو
ة والغناءوالغناء في الغابات الخفيَّ

كان الشعر يف سنوات األربعينيات والخمسينيات قد طفق 
يرتاد آفاقاً جديدة منسجامً مع حركة املجتمع العراقي يف 
اآليت.  غده  يف  يرتّسمه  كان  ما  إىل  القديم  إساره  مغادرته 
وكان الشعر يرمي إىل أن يكون يف الطليعة، شكالً ومحتوى، 
أن  ـ  أن يكون  له  أريد  أو مام  ـ  وكان من رشطه يف ذلك 

سار  فإذا  خلفه،  يسري  وأن  )لواء(  تحت  الشاعر  ينضوي 
وحده، لقي من اإلهامل واالزدراء شيًئا كثريًا، ورمّّبا انضوى 
الفواصل ما بني  ابتغاَء منفعٍة ما، ورمّّبا وهنت  أو  صادًقا، 

هذا وذاك، وتقاربت الغايتان!
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الشروع في صيانة “معبد الشروع في صيانة “معبد 
ننماخ” في موقع بابلننماخ” في موقع بابل

الطريق الثقايف ـ خاص 
انطالق  عن  بابل  وتراث  آثار  مفتشية  أعلنت 
بابل  مدينة  يف  ننامخ”  “معبد  صيانة  أعامل 

األثرية، عىل أيدي خرباء أجانب ومحليني. 
أن  العامري،  حسني  املفتشية  مدير  وقال 
مكلف  آثاري  فريق  ينفذها  الصيانة  أعامل 
يف  الجارية  األعامل  أن  مبينا  اليونسكو،  من 
املعبد تعد من بني األفضل عىل مستوى العامل، 
ألنها متزج بني خربات اختصاصيني أجانب من 
وآخرين  العاملي”  الُنُصب  صندوق  “منظمة 
العاملني  الخرباء  كبري  قال  جانبه،  من  محليني. 
يف  اآلن  “نحن  آلن:  جف  املعبد،  صيانة  عىل 
تم  حديث  بناء  إلزالة  الفعيل  العمل  مرحلة 
أسس  عىل  املايض  القرن  ستينيات  يف  إنشاؤه 
أثرية”، موضحاً يف حديث صحفي أنهم يسعون 
إىل جعل هذا املعبد مثاال يحتذى به يف إحياء 

طريقة ترميم وصيانة املعابد الطينية. 
أعامل  تنتهي  أن  يف  أمله  عن  آلن  وأعرب 

الصيانة نهاية العام املقبل 2023.

ومكتشفات جديدة مهمة ومكتشفات جديدة مهمة 
في تل النبي يونس في تل النبي يونس 

الطريق الثقايف – وكاالت 
االملانية  اآلثارية  التنقيب  بعثة  رئيس  كشف 
الربوفيسور استيفان ماول عن اكتشافات البعثة 
يف مواسمها املاضية والحالية والتي  يرتأسها منذ 
العام 2004، ضمن مرشوع أكادميي باسم “مركز 
العلوم  اكادميية  من  وبتمويل  اشور”  ابحاث 
ملدينة هايدبريك، وهو مرشوع قائم عىل تحرير 
وإعادة قراءة النصوص املسامرية ذات املحتوى 

األديب املكتشفة يف مدينة اشور.  
وقال ماول أّن أعامل البعثة الحقلية لهذا املوسم 
مستمرة منذ شهر تقريبا، حيث متكنت البعثة 
املخطط  مالمح  من  املزيد  عىل  التعرف  من 
ركام  تحت  يقع  الذي  اآلشوري  للقرص  البنايئ 
جامع النبي يونس فوق تل التوبة، مّبا يف ذلك 
ابعادها )54 مرت طوال  تبلغ  التي  العرش  قاعة 
و18 مرت عرضا( وهي بذلك تعد واحدة من اكرب 
قاعات العرش يف اإلمرباطورية االشورية. إضافة 
العديد من قطع اآلجر املزجج  العثور عىل  اىل 
املزين بعنرص الزهرة االشورية التي كانت تزين 
أفاريز الجدران الخاصة بالقرص التي جاءت عىل 
ذلك  جانب  اىل  الجدران.  تعلو  مسننات  شكل 
كتابات ملكية  اآلجر يحمل  عرث عىل قطع من 
الذين  امللوك  عن  تتحدث  املسامري  بالخط 

قاموا ببناء هذا القرص. 
اهم  من  واحد  عن  ماول  البعثة  رئيس  وأعلن 
االكتشافات خالل عمل البعثة وهو عبارة عن 
قطع ذهبية من أصل مرصي فرعوين عىل شكل 
راس صولجان أو ختم عىل شكل خاتم، يعتقد 
جيء بيها اىل العاصمة نينوى كجزية او كغنيمة.

يف سورينام وحدها، كان هناك ما ال يقل عن 
اآلالف  ُصنف  حيث  عبيد،  مزرعة  أربعامئة 
منهم عىل مدى أجيال. لذلك يجب أن يكون 
هناك اآلالف من مكاوي العالمات الّتجارية. 
ومع ذلك، ال يوجد اآلن سوى عدد قليل ميكن 
العثور عليه. بعد ما رُمي بالكثري منها يف البحر 
بأخرى  أو  بطريقة  منها  التخلص  جرى  أو 
أية  لها  يعد  كأدوات مل  العبودية.  إلغاء  بعد 
وظيفة! فأخفيت يف مكان بعيد للتغطية عىل 
وقائع العار! ومل تكن تلك العالمات الّتجارية، 
عىل ما يبدو، دلياًل عىل امللكية فحسب، بل 

كانت أيًضا “عالمة جودة”.

مكان الصدمة
رمّبا تكون العالمة الّتجارية هي الرمز النهايئ 
العبودية: جسد مميز، مل يعد ملكًا  ملا متثله 

أن  يحدد  طابع  فيه.  يعيش  الذي  للشخص 
الجسد وتلك  شخًصا آخر يستحوذ عىل ذلك 
يف  رغبة  لديه  شخص  ألي  بالنسبة  الحياة. 
الحرية، يجب أن تكون تلك العالمة الّتجارية 
الجسدية  اآلالم  من  جسدية.  لصدمة  مكانًا 
للحديد امللتهب عىل الجلد، وقبل كل ذلك من 
الذل. عالمة تّجارية، عالوة عىل ذلك، أعاقت 
الحر،  للوجود  الوحيدة  الفرصة  بشكل خطري 

أو التطلع للهروب والخالص.
رضورية  الّتجارية  العالمات  تلك  كانت  لقد 
أيًضا  كانت  نفسها  وهي  الرق.  نظام  لعمل 
القهوة، وجلود  السكر، وشواالت  أوعية  عىل 
املاشية. إنّه نظام عميل. “بعضهم يوسم عبيده 
عىل الذراعني، وآخرون عىل الصدور. من دون 
هذه االحتياطات، لن يتمكن أحد من التمييز 
بني عبيده وعبيد اآلخرين، بالضبط كام كتب 

فيليب فريمني  املزارع ومؤرخ سورينام  مالك 
العام 1770: “بعد رشاء عبد ما، تأخر يف  يف 
وضع العالمة الّتجارية عليه لفرتة من الوقت. 
ألنك مّبجرد وضعها، مل يعد بإمكانك املقايضة 

به أو تبادله”.

عىل الساحل اإلفريقي، ُوسم آالف املستعبدين 
باألحرف األوىل لرشكة الهند الغربية أو سفينة 
ويف  األمريكيتني.  إىل  ستنقلهم  التي  الرقيق 
العام 1770، كانت رشكة الهند الغربية، تضع 
العالمة التجارية عىل هؤالء العبيد لتمييزهم 
العيوب، لذلك مل  الخلو من  ومنحهم شهادة 
تكن تلك العالمة دلياًل عىل امللكية وحسب، 
بل كانت أيًضا عالمة جودة. وعند بيع هؤالء 
العبيد يف سورينام، توضع عليهم عالمة أخرى 
املرّة  هذه  لكن  املستعبدين،  عالمة  هي 

طبعات أختام الُملكية على أجساد العبيد 
بالحديد الملتهب تعني أن الجسد لم يعد 

ا لمن يعيش فيه
ً
ملك

 Guayaquil Ileana Espinel Cedeño الدويل  الشعر   مهرجان 
إنه أقدم وأشهر مهرجان شعري يف أمريكا الجنوبية ينظم سنوًيا يف اإلكوادور. 
ويشارك فيه كبار الشعراء من جميع أنحاء العامل، وباألخص من دول العامل 
املتحدة  والواليات  واألرجنتني  وكولومبيا  والربازيل  اليونان  مثل  الثالث، 

مهرجان الشعر الدولي مهرجان الشعر الدولي 
في مدينة غواياكيلفي مدينة غواياكيل

الثمن الحقيقي للفن 
ي للجريمة

ّ
والوجه الخف
الطريق الثقايف ـ خاص

دولية  اتصال  حملة  اليونسكو  أطلقت 
بالدمار  الفن  ومحبي  الناس  عاّمة  لتوعية 
الشعوب. وهوية  بتاريخ  لحق   الذي 
الحقيقي  “الثمن  حملة  من  يتضح  وكام 
نهب  فإن  الحاالت،   بعض  يف  للفنون”، 
الحركة،  هذه  يغذي  الذي  األثرية،  املواقع 
رئيسًيا  مصدًرا  ويشكل  للغاية  منظم 
واإلرهابية. اإلجرامية  املنظامت   لتمويل 

كام أنّه رسقة صارخة لذاكرة الشعوب. 
إن زيادة الوعي والدعوة إىل أقىص درجات 
الواقع  اليقظة أمران رضوريان ملحاربة هذا 

غري املعرتف به إىل حد كبري.
وتتضمن الحملة التي أطلقت يف 20 ترشين 
الفعاليات،  من  كبريًا  عدًدا  أكتوبر،  األّول/ 
غري  االتّجار  ملكافحة  الدويل  اليوم  بينها  من 
دويل  ومؤمتر  الثقافية،  باملمتلكات  املرشوع 
ُعقد يف الفرتة بني 16 و18 من الشهر الحايل 
األملانية  الخارجية  وزارة  مع  بالرشاكة  نُظم 
واملفوضية األوروبية ومجلس أوروبا، ويهدف 
األولويات والتحديات يف مكافحة  إىل قياس 
االتّجار غري املرشوع حسب املنطقة ومشاركة 
الحلول. كام ُخصص عدد خاص من “رسالة 
اليونسكو” لهذا املوضوع متاح عىل اإلنرتنت.

جائزة أفضل رواية مترجمة إلى الفرنسية لكاتب كولومبي وكاتبة روسية
الطريق الثقايف ـ وكاالت

ستيبانوفا، وسيتوج  ماريا  الروسية  والكاتبة  فاسكيز  جابرييل  الكولومبي خوان  للكاتب  الفرنسية  إىل  أجنبي مرتجم  كتاب  أفضل  جائزة  ُمنحت 

الفائزان بجائزتيهام يف األّول من كانون األّول/ ديسمرب املقبل يف باريس. وتسعى أعامل خوان غابرييل فاسكيز ، الكاتب والصحفي املولود يف بوغوتا 

يف العام 1973، الستكشاف املناطق املظلمة يف تاريخ بالده. ويروي قصة صانع أفالم كولومبي اصطحب عائلته للعيش يف بكني أثناء الثورة الثقافية.

أما ماريا ستيبانوفا، فهي شاعرة وصحافية وكاتبة مقاالت ولدت يف موسكو يف العام 1972، وتعمل يف كتاباتها عىل تدوين املايض وتخليد ذكريات 
العامل املتاليش من خالل البحث يف صناديق الصور والخطابات واليوميات التي ورثتها من عمتها التي ماتت حديثا.

وصول فرق تنقيب أجنبية متخصصة إلى مواقع تلول الهباء ومدينة لكشوصول فرق تنقيب أجنبية متخصصة إلى مواقع تلول الهباء ومدينة لكش
الطريق الثقايف ـ خاص من حاكم الشمري

اعلن رئيس هيئة االثار والرتاث د.ليث مجيد حسني عن وصول البعثة االمريكية برئاسة الدكتورة هويل بتمن إىل محافظة ذي قار للعمل يف مواقع 
تلول الهباءـ  مدينة لكش، مؤكدا عىل أن الفرق التنقيبية االجنبية بدأت بالوص,ل اىل الوركاء واريدو ونينوى، وdشكل موقع تلول الهباء )لكش قدميا( 
مساحه تزيد عىل 600 هكتار، وهو أحد اكرب مواقع جنوب بالد الرافدين التي تم االستقرار فيها منذ االلف الخامس قبل امليالد وحتى منتصف األلف 
الثاين قبل امليالد. وبدأت أعامل التنقيب يف هذه املدينة منذ العام 1968 واستمرت يف فرتات متقطعة حتى العام 1990. وأثناء هذه الفرتة كشفت 
اعامل التنقيب عن أبنية ضخمة كاملعابد والدور السكنية وأعداد كبرية من اللقى الفنية ذات القيمة الحضارية والفنية العالية. بالإلضافة إىل مجموع 
كبرية من االختام ذات الحرفية العالية، باإلضافة إىل منطقة صناعية مهمة جًدا من حيث النتائج العلمية التي من شانها ان تضيف إىل معلوماتنا عن 
املناطق الحرفية يف مدن العراق القديم، وخصوصا خالل األلف الثالث قبل امليالد. وهناك ايضا استقراء للمشهد األريض العام والتحليالت الجغرافية 

املكانية باالضافة إىل الفحص الجيولوجي الذي من شانه ان يكشف عن نتائج مهمة فيام يتعلق مّبسالة امتداد راس الخليج القديم. 

وإسبانيا وفلسطني وتشييل واملكسيك، وغريها من البلدان، وينعقد عادة نهاية شهر ترشين الثاين/ نوفمرب من كل عام، وترشف عىل تنظيمه 
املجموعة الثقافية Buseta de papel والجهة الراعية El Quirófano Ediciones. باإلضافة إىل جامعة ساليسيان بوليتكنيك )UPS( يف 
مقاطعة غواياكيل التي تقام الفعاليات يف حرمها، ويحظى املهرجان بدعم  بيت الثقافة األكوادوري وبلدية غواياكيل، ومركز أمريكا الشاملية 

اإلكوادوري، والتحالف الفرنيس اإلسباين يف غواياكيل.

باألحرف األوىل من اسم املالك، وأي طفل يولد 
القانون!  مّبوجب  يشرتط،  كان  العبودية،  يف 

وسمه مّبجرد بلوغه سن 12.

إعالنات يف الصحف
أرسه،  وتم  املستعبدين  أحد  هروب  حال  ويف 
“الرشعي”  املالك  إىل  إعادته  بسهولة  فيمكن 
بفضل العالمة التجارية. وعىل سبيل املثال، نرش 
 ،Richard O’Ferrall املالك ريتشارد أوفريال
مالك مزرعة توليدو، إعالنًا يف جريدة “أوقات 
سورينام” يف 13 أبريل 1825 عن هرب عبيده 
و“برنسيس”،  و“برميو”  “تشانص”  من  كل 
كل  عن  جلدر  مائة  قيمتها  جائزة  وتخصيص 
إىل  وإعادتهم  عليهم  القبض  يلقي  ملن  رأس 
املزرعة، منوًها إىل أن وسم املزرعة املكون من 

الحروف ROF، موجود عىل أذرعهم اليسار.
املتوقع أن أال يعرث “املالك” عىل عبيده  ومن 
العبيد  وقتل  تعذيب  كان  إذ  أبًدا،  الهاربني 
العصاة الذين يُعرث عليهم يف كثري من األحيان 
ما  وغالًبا  اآلخرين،  العبيد  لردع  شائًعا،  أمًرا 
يكون القتل بطرق بشعة، مثل دفنهم أحياء أو 
تعليقهم بالكالليب والخطافات الحديدية من 

ضلوعهم، ويُرتكوا لينزفوا حتى املوت علناً.

شهادة
يف  صوت  أي  للمستعبدين  يكن  مل  لألسف، 
الطريقة  عن  شهادات  أي  يرتكوا  ومل  املايض، 
التي عاشوا بها حياتهم. ومن التقاليد الشفوية 

صداها  يرتدد  التي  واملوسيقى  والطقوس 
الكاتبة  اقتبست  منظورهم.  من  أحيانًا 
األطفال  أغنية  مرّة  ذات  ماكليود  سينثيا 
“ليس  والقاسية  املعروفة  السورينامية 
 Faya ومجهول  معرف  غري  أو  وطن”  يل 
تحمل  مكواة  تعرض  كانت  حيث   ،si ton
يوجد يل  تون، ال  “فايا يس  تجارية.  عالمة 

مصدر. تقول كلامتها:
الكوي(،  العبد املرشف عىل  )أسم  فلينت.. 
بتلك  تحرقني  أرجوك ال  تحرقني هكذا،  ال 

املكواة. لقد قتل السيد جانتجي )املالك( طفالً 
آخر. عندما مل يحصد املزارعون ما يكفي من 
املقرصين  العبيد  عىل  كان  لقد  النب”.  حبوب 
بالحصاد أن ميسكوا بحجر ملتهب كعقوبة. أو 
يأمر املالك بقتل أحد أطفالهم. وعىل الرغم من 
أن األمر يتعلق بحجر الصوان هنا، وبالتايل ال 
يتعلق بالعالمة الّتجارية )املكواة امللتهبة(، إاّل 
والخوف  والعبودية  الحرق  أمل  عن  يخربنا  أنّه 
العبيد  األطفال  القتل، حتى حفظ جميع  من 

كلامت هذه األغنية املريعة.

اللحم املحرتق
الوحيد  الشخص  فإن  معروف،  هو  ما  وبقدر 
املبارشة  بشهادته  احتفظ  الذي  املستعبد 
بشأن العالمة الّتجارية هو األمرييك من أصل 
إفريقي فريدريك دوغالس. الذي وصف، بعد 
هروبه من العبودية، كيف ُقيد إىل جذع شجرة 
ختمه  املراد  الجزء  عن  كشفوا  وكيف  ضخمة 

الختم  تسخني  “جرى  يقول:  إذ  جسده،  من 
غرسوه  ثم  االحمرار،  حتى  الصدئ  الحديدي 
لكن  مرعًبا،  وشيًشا  ليطلق  العاري  لحمي  يف 
اللحم  أتذكره ما حييت، هو رائحة  ما سأظل 
شهادته   رواية  دوغالس  واصل  لقد  املحرتق”. 
أحد  وأصبح الحًقا  والوسائل،  الطرق  مّبختلف 
أبرز النشطاء املناضلني من أجل إلغاء العبودية، 
تلك  وقائع  دونوا  الذين  املؤرخني  أبرز  ومن 

املرحلة املشينة من التاريخ األمرييك.

 52( دورفورت  هارييت 
أعامل  ورائدة  كاتبة  عام( 
إنسانية.  وناشطة  اجتامعية 
مجلة  تأسيس  يف  شاركت 
وعملت  الثقافات  متعددة 
والثقافة.  الفنون  قطاع  يف 
فهي  ومستشار،  كمتحدث 

تاريخ  ودراسة  والشمول  التنوع  يف  متخصصة 
العبودية التي عاشها أسالفها.
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إعالن عن عبيد مفقودين منشوًرا يف 
جريدة سورينام كورانت يف العام 1825 
الصورة: األرشيف الوطني السورينامي

اليوم العالمي لمكافحة اليوم العالمي لمكافحة 
جار بالممتلكات الثقافية

ّ
جار بالممتلكات الثقافيةاالت
ّ

االت
نوفمرب  الثاين/  ترشين   14 ىف  سنويا  ويتزامن 
الرسقة  بأن  العامل  لتذكري  ويهدف  عام،  كل  من 
باملمتلكات  املرشوع  غري  واالتّجار  والنهب 
الثقافية تحدث يف جميع البلدان، وتسلب أهلها 
يتعني  هنا،  ومن  وتاريخهم.  وهويتهم  ثقافتهم 

عىل الجميع التكاتف ومكافحة هذه الجرمية.
األعامل  وأسواق  والحكومات  للناس  وميكن 
للتصدي  بدورهم  االضطالع  واملؤسسات  الفنية 
لهذه املامرسة من خالل إذكاء الوعي، والحرص 
عىل إحاطتهم بكافة املعلومات الالزمة والتحيل 
الفنية  القطع  وبيع  عند رشاء  املهنة  بأخالقيات 
وإنفاذها،  القوانني  سن  عن  فضالً  والثقافية، 

والذود عن الرتاث الثقايف واملمتلكات الثقافية.
ملكافحة  الدويل  اليوم  اليونسكو  واعتمدت 
ألول  الثقافية  باملمتلكات  املرشوع  غري  االتجار 
التي  األربعني  دورته  يف  العام  مؤمترها  يف  مرّة 
ُعقدت يف 2019، وكان الهدف من هذه الخطوة 
لفت االنتباه إىل هذه الجرمية وسبل مكافحتها، 
هذا  يف  الدويل  التعاون  أهمية  إبراز  وكذلك 
الصدد، واتخاذ تدابري استباقية من خالل اتفاقية 
بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استرياد 
وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق 
االتفاقية،   هذه  توفر  إذ   .)1970( غري مرشوعة 
إطاراً دولياً للحيلولة دون رسقة ونهب املمتلكات 

الثقافية وإعادة ورد ما رُسق منها.

هارييت دورفورت
ترجمة الطريق الثقايف

عندما تلتقطها من املقبض الخشبي، تشعر بأنّها 
ثقيلة مثل املطرقة. من الصعب تحديد األحرف 
األوىل التي شكّلها حّداد ما يف النهاية. يشء يشبه 
SI M V أو ST M V. ال بد أنّها اسُتخدمت يف 
العام 1800 أو قبله بقليل، لكن األصل الدقيق 
لهذه العالمة الّتجارية من الحديد ما يزال غري 
مالك  أو  مزرعة  أية  إىل  واضًحا  وليس  معلوم. 
ُحمي  قد  اليشء  هذا  أن  فكرة  لكن  تنتمي. 
الّنار وُضغط بشدة عىل جلود العديد من  عىل 

املستعبدين، تبدو أقل رعًبا وإثارة لالهتامم.

ة ةاإلنسان كملكيَّ اإلنسان كملكيَّ
في جوهرفي جوهر العبودية وإدواتها
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أقف  جعلتني  درجة  اىل  فضويل،  مجيُئه  أثار 
وبني  بينه  يدور  ما  عىل  ألتنصت  الباب  وراء 
الفكري  الرصاع  عىل  مطّلعة  كنت  لقد  زوجي. 
ومجلَتْي  “املعارص”  نكراسوف  مجلة  بني 
و“العرص”  “الوقت”  دوستويڤسيك  األخوين 
نكراسوف  مجلة  أن  ثم  الستينيات.  فرتة  يف 
عن  لتكف  تكن  مل  الوطن”  “رسالة  األخرى 
مهاجمة دوستويڤسيك. وكم كان فرحي عظياًم 
عندما سمعت نكراسوف يدعو زوجي للتعاون 
ويعرض عليه نرش روايته “املراهق” يف مجلته 
بأجر ُمغٍر، هو 250 روبالً للملزمة وليس 150 

كام هو الحال ىف مجلة “البشري”. 
أوضاعنا  رأى  عندما  تصّور،  نيكراسوف  لعل 

املُزرية، أن دوستويڤسيك سيطري فرًحا ويوافق 
عىل اقرتاحه يف الحال. إاّل أن زوجي شكره وقال 
له: ال يليق يب أن أقبل هذا العرض من دون علم 
إدارة مجلة “البشري”، فيل معهم عالقات طيِّبة، 
وقد تحتاج إىل نتاجي. ثم ارتحل دوستويڤسيك 
مع  املوضوع شخصًيا  هذا  ليناقش  موسكو  إىل 
رئيس تحرير “البشري”. فوافق هذا األخري عىل 
رصف  عدم  عن  اعتذر  لكّنه  الجديد،  السعر 
سلفة مقدمة، ألن املجلة اشرتت مؤخراً حقوق 
مدار  عىل  كارينينا”  “آنا  تولستوي  رواية  نرش 
املال.  من  فائض  لديها  يبق  ومل   1879 العام 
وبهذه الصورة ُحلّت املسألة لصالح نكراسوف. 
صديق  مع  العالقات  لعودة  كثريًا  زوجي  رس 

للمسألة  أن  إال  عهدها،  سابق  إىل  طفولته 
أعداء  دوستويڤسيك  فلدى  أيًضا،  سلبًيا  جانًبا 
كثريون بني األدباء العاملني يف مجلة نكراسوف  
وقد  آلرائه،  املخالف  الفكري  اإلتجاه  ذات 
يتوافق  مّبا  الرواية  فكرة  تغيري  إىل  يضطرونه 
يتنازل عن  أن  مع توجهاتهم، وما كان بوسعه 
املستبعد أن تنرش  أمنلة. وكان من  مبادئه قيد 
آرائها.  مع  تتعارض  آراء  تتضمن  روايًة  املجلة 
والحال  ـ  فدوستويڤسيك  قلقنا.  أثار  ما  وهذا 
هذه ـ قد يسحب روايته “املراهق” من املجلة، 
املُستلم  الكبري  املبلغ  فيه  كان  الذي  الوقت  يف 

مقابلها قد تبخر. 
علينا،  املستحقة  الديون  من  قساًم  سددنا 
وسافر زوجي بالتايل إىل آملانيا للعالج من النزلة 
الصدرية يف حزيران 1874. ويف طريق العودة 
ـ بعد شهرين ـ عرج عىل جنيڤ خصيًصا ليزور 
الرسوة  من  غصًنا  يل  وجلب  صوفيا،  ابنتنا  قرب 

التي غرسناها عند القرب منذ ست سنوات. 
نقيض  أن  قررنا  املزمنة،  املالية  الضائقة  بسبب 
واإليجار  فاألطعمة  الريف،  يف  أيًضا  الشتاء 
أرخص مام هي عليه يف العاصمة مّبّرات. عشنا ـ 
ألّول مرّة ـ حياًة موزونة هادئة، مكنت زوجي 

أننا  حتى  الجديدة،  روايته  كتابة  مواصلة  من 
شتاء  كل  نفعل  كنا  كام  له  الطبيب  نستدع  مل 
يداعب  دوستويڤسيك  كان  پرتسبورگ.  يف 
طفليه ويرقص معهام، ومعي أحيانا، عىل أنغام 
الپولونية وهو يف  الكادريل والڤالس واملازوركا 
البعض  ادعاءات  تدهشني  ولذا  مزاج،  أطيب 
وقبيل  دوًما.  النفس  منقبض  سوداوي  أنه  من 
أبانا  )يا  معهام  ويرتل  الصغريين  يبارك  املنام 
الدينية  اإلبتهاالت  وسائر  الساموات(  يف  الذي 
كل ليلة، و مل أَر يف حيايت رجالً أكرث منه مهارة 
بحكاياته  وتشويقهم  األطفال  عامل  ولوج  يف 
املثرية، حتى ليغدو واحًدا منهم. وكان يعمل ـ 
كالعادة ـ حتى الثالثة أو الرابعة بعد منتصف 

الليل ومُييل عيّل ساعًة أو ساعتني يف النهار. 
من  موضع  يف  مرة،  ذات  الكتابة،  عن  عجزت 
انتحار  مشهد  ـ  “املراهق”  من  التاسع  الفصل 

الفتاة ـ فسألني متحريًا: 
هل  جًدا،  شاحبة  أنت  عزيزيت؟  يا  بك  ماذا 

تشعرين بوعكة ما؟
ـ كال. بل أن وصفك أرعبني! 

ـ يا إلهي، هل يعقل أن له تأثريًا بهذه الشدة؟ 
أعذريني، آسف جًدا. 
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لقد كنُت بالنسبة اليه محراًرا أو مكشافاً يعكس مدى 
نجاحه يف التأليف. فأنا قارئُته األوىل، وهو يعتز برأيي 
ويؤكد أنه تيقن مراًرا من صحة انطباعايت، بعد اطالعه 
الذكر  آنُف  الفصُل  ترك  لقد  والنقاد.  القّراء  آراء  عىل 
انطباًعا عميًقا يف نفس نيكوالي نكراسوف، فهو يعترب 
ويتلمس  الفني(  اإلعجاز  )آيات  من  اإلنتحار  مشهد 
يف الرواية التي أعجبته للغاية )طراوة افتقدناها منذ 
زمن حتى لدى تولستوي يف كتاباته األخرية( عىل حد 
تلك  يف  آخر  رأيًا  دوستويڤسيك  لدى  أّن  إاّل  تعبريه. 
أنّها  كارينينا”  “آنا  رواية  عن  قال  فقد  )الكتابات(. 
لنا  تزكية  أفضل  وهي  العظيمة،  األدب  عيون  )من 
أمام أوروبا، بل متكننا من أن نبز أوروبا بواسطتها(. 
اإلبداع وأن  بلغ ذروة  )فنان  أنّه  تولستوي  وقال عن 
مجرد  ونحن  معلمونا،  املجتمع،  معلمو  هم  أمثاله 

تالميذ عندهم(. 
عيّل  تال  عندما  صويت  بأعىل  قهقهت  أنني  أتذكر 
“األبله”.  رواية  يف  الجرنال  حديث  دوستويڤسيك 
العام يف  املّدعي  وحينام أمىل قرار اإلتهام عىل لسان 

رواية “األخوة كارامازوف” قلت له مازحة:
ا، فأنت، بخطابك هذا، تنفي  ـ ليتك كنت مّدعًيا عامًّ

حتى األبرياء إىل سيبرييا! 
ـ هل هذا يعني أن خطاب اإلتهام جاء موفًقا؟ 

ا يا عزيزي  ـ جدًّ
عن  سألني  الدفاع،  محامي  كلمة  عيّل  أمىل  وعندما 

رأيي فيها فأجبته هذه املرة أيًضا:
ـ ليتك كنَت محامًيا، فبوسعك أن تبّيض صفحة أبشع 

املجرمني!
ويف بعض األحيان، كنُت أكتُب بيد وأكفكف دموعي 
ويقرتب  اإلمالء،  دوستويڤسكيعن  فيتوقف  باألخرى، 

منى صامًتا ويقّبل رأيس بحنان. 
يف  عالجه  يكون  بأن  دوستويڤسيك  األطباُء  نصح 
العام  يف  محمودة  نتيجة  له  كانت  أن  بعد  الخارج، 
شهر  جواز سفر يف  ـ  من جديد  ـ  له  فطلبنا  الفائت، 
األمر،  يكن  ومل    1879 العام  من  أبراليل  نيسان/ 
ذاتها  بالسهولة  ڤگورود،  نو  أرياف  يف  نقيم  ونحن 
التي كنا نحصل بها عىل الجواز يف پرتسبورگ. قابلُت 
اإلجراءات  عن  ألستفرس  الضاحية،  يف  الرشطة  مأمور 
الجرار  لكّنه أخرج من  املطلوبة، فاستقبلني برتحاب. 
دفرتًا سميكًا وقدمه إيّل. فتحته، فانعقد لساين دهشًة: 
دوستويڤسيك  فيودور  املتقاعد  الثاين  املالزم  )ملف 
كذا،  بلدة  يف  حالًيا  واملقيم  الرسية  للرقابة  الخاضع 

وعنوانه كذا...(. قرأت عدة صفحات وقهقهت: 
ـ يبدو أنّك تعرف كل شئ عنا!

ـ نعم. أعرف كل ما يجري من أمور لعائلتكم، ويرسين 
متاعب  أية  يل  يسبب  ومل  السلوك  حسن  زوجك  أن 

حتى اآلن. 

ـ هل أبلغه هذا اإلطراء؟ 
سألته ساخرًة، فأجاب بسذاجة: 

ـ نعم أخربيه، وآمل أالّ يخلق يل مشاكَل يف املستقبل. 
عندما أبلغت دوستويڤسيك بقصة الرقابة ضحك كثريًا، 
يراقبونه  به  يثقون  ال  أنّهم  آمله  فقد  كثريًا،  واكتأب 
للقيرص  الالمتناهي  والئه  من  الرغم  عىل  اآلن،  حتى 
والوطن. و أدركنا ـ حينها ـ سبب تأخر مراسالتنا. ومل 
يكن دوستويڤسيك قد طلب رسمًيا رفع الرقابة عنه، 
خصوًصا بعد أن أكد له أشخاص مطلعون أنّه مل يعد 
السلطات  له  سمحت  طاملا  الرسيَّة،  للرقابة  خاضًعا 
بإصدار مجلته “يوميات كاتب”. والحقيقة أن الرقابة 
مل تُرفع عنه إال يف العام 1880 بأمر من موظف كبري 
فقد  أمر،  من  يكن  ومهام  دوستويڤسيك)*(.  التمسه 
إقامة  بهوية   ،1859 العام  منذ  دوستويڤسيك،  عاش 
مرشد  ألف  عرشين  شأن  شأنه  پرتسبورگ،  يف  وقتية 
يكن  ومل  دامئة.  هوية  يحملون  ال  ممن  سكانها،  من 
ا به، وليس لديه من األموال  الرجل ميتلك منزالً خاصًّ
مدينة  يف  مستنقعة  أرض  قطعة  سوى  املنقولة  غري 
ريازان، خلفتها خالته لعدد كبري من الورثة، ومل يستلم 
وفاته  قبل  إال  الرتكة  تلك  من  حصته  دوستويڤسيك 
من  ربه متكنت  جوار  إىل  عنا  رحل  أن  وبعد  بعامني. 
رشاء املنزل الريفي الذي كنا أمضينا فيه سنوات عّدة 

عىل سبيل اإليجار. 

“يتبع”

الكاتب  الحقت  التي  الرقابة،  أن  أخرى  مصادر  تفيد   )*(
أكرث من ربع قرن، ُرفعت عنه يف صيف العام 1875  لكّنه 
قّدم  عندما  سنوات،  خمس  مرور  بعد  إال  ذلك  يعرف  مل 

الطلب الذي تشري إليه زوجته يف مذكراتها.

ألقي القبض عىل دوستويڤسيك ووجهت إليه تهمة “توزيع أعامل مطبوعة موجهة ضد الحكومة” يف العام 1849. 
يف الصورة: يظهر دوستويڤسيك )األّول من اليمني( يف السجن مع مجموعة أخرى من سجناء الرأي.

والسلوكيات  والرتبية  املجتمعات  نفس  لعلم  بالنسبة 
األجيال  مستقبل  يف  حاساًم  امًرا  الثقافة  تَُعد  الجمعية، 
الحيوية  وكذلك  النفسية،  الصحة  صعيد  عىل  الجديدة، 
مرتبط  األمر  ولعل  املجتمعي،  النسيج  ومتاسك  االقتصادية 
طرديًا مع طبيعة الحياة االقتصادية وما تعكسه من ظالل 
عىل سلوكيات األفراد ومامرساتهم وفهمهم لعمليتي الرتبية 

والتعليم من جهة والرتفيه الهادف من جهة أخرى.
وانطالًقا من هذه الحقائق، البد لنا من تأّمل موقع الثقافة 
يف أدبيات وبرامج وميزانيات السلطة، الذي هو بالرضورة 
املكونة  السياسية  واألحزاب  القوى  لفهم  حقيقي  انعكاس 

للحكومة والسلطة التنفيذية.
إن نظرة فاحصة ورسيعة عىل ما جاء يف الخطاب ـ الربنامج 
لنا مدى  الربملان، تكشف  الذي تيُل يف  الجديد  ـ  الحكومي 
السلطة،  سياسيي  وفهم  وعي  يف  الثقافة  مكانة  تدهور 
وطغيان الفهم النمطي للثقافة ودورها التنويري والحيوي 

عىل الصعيد املجتمعي واالقتصادي.
االهتامم،  متثل  باب  من  ولو  حتى  إشارات،  أيّة  غياب  إّن 
عن الخطاب الحكومي، يدل داللة واضحة عىل اهامل دور 
التخطيط  غياب  عن  ناهيك  بأنواعها،  الثقافية  القطاعات 
إرصار  يربر  ما  وهو  وتطوره.  عملها  ومتطلبات  ملستقبلها 
حتى  السابق  النظام  سقوط  منذ  املتعاقبة  الحكومات 
عمل  وتنظم  تدعم  ترشيعات  أية  تبني  عدم  عىل  اليوم، 
املايل  الدعم  توفري  صعيد  عىل  السّيام  الثقافية،  القطاعات 
الرغم من كرثة  والفعاليات، عىل  النشطات  لدميومة  الالزم 
لدى  دفينة  رغبة  بوجود  يوحي  الذي  األمر  املناشدات. 
القطاعات  لتطويع  عليها،  يهيمن  ومن  السلطة  أحزاب 
إغداق  ـ  بالرتغيب  سواء  األحزاب،  بتلك  وربطها  الثقافية 
املال عىل بعضها ـ أو بالرتهيب ـ إهاملها والتضييق عليه، 
وأطامعهم  السياسية  مآربهم  عن  وابتعادها  قربها  بحسب 
السلطوية، واإليعاز، يف الكثري من األحيان، لبعض الجهات 
تلك  أو  املنظمة  هذه  مّبكافأة  الحكومية،  وشبه  الحكومية 

دون املنظامت األخرى.
غياب  بالتأكيد  سببها  املنحرفة  السلوكيات  هذه  مثل  إن 
وثابتة  واضحة  ميزانية  تخصيص  وعدم  الثقايف،  الترشيع 
بقانون  ينظم رصفها  العمومية،  امليزانية  يف  الثقافة  لقطاع 
املنظامت  العاّمة  بنوده  صياغة  عىل  ترشف  وعادل  واضح 
الدولة  هيمنة  من  لتحريرها  نفسها،  الثقافية  والنقابات 
السياسيني  ومطامع  األحزاب  نفوذ  وإبعادها عن  وأدواتها، 
الفاسدين الذي ما فتئوا يخربون كل ما هو مرشق ووطني 

ونزيه يف بالدنا املبتالة بهم.
الثقافة  عجلة  تحريك  شأنها  من  التي  األموال  تلك  إّن 
العراقية وضخ الدماء يف عروقها، قد ال تساوي عرش أعشار 
املليارات التي ترُسق من الدولة وميزانيتها عىل مدار العقود 
هنا  الثقافية  الفعاليات  ودعم  متويل  ترك  أن  كام  املاضية، 
من  بهم  يرتبط  ومن  املتنفذين  السياسيني  ألمزجة  وهناك 
مؤسسات ـ فاسدة يف الغالب ـ واإلرصار عىل عدم ترشيع 
القوانني الخاصة بتنظيم عمل النقابات واالتحادات الثقافية 
والفنية وضامن متويلها بطريقة عادلة ومستقلة من ميزانية 
الدولة بشكل مبارش، هو أحد أهداف األحزاب التي تسعى 
إلدامته، من أجل التحكم بالثقافة ومفاصلها وجعل املثقف 

العراقي تابًعا ذلياًل ملا تتصدق به عليه من دعم مرشوط.

تحرير الثقافة
من هيمنة الدولة..

اإلإفتتاحيةاإلإفتتاحية

ــ 7 مذكرات آنا گريگوريڤنا دوستويڤسكايا.. زوجة دوستويڤسكي 5ـ 

 أكتب ما يتلو وأكفكف دموعي من شّدة التأثر
ُ

كنت
ترجمة: خيري الضامن
تحرير: هادي ياسين

 
ىف نيسان من العام 1874 ترك دوستويڤسيك مجلة “املواطن” بعد أن عاىن منها 
يومني، عقابًا عىل  السجن  املحكمة، وأودع  بحكم  مالًيا،  ُغرّم  أنه  األمّرين، حتى 
إذ رشع  كبري،  بتشوق  الرصف  األديب  النتاج  إىل  فيها. وعاد  نرشه إحدى مقاالته 
الكبري  الشاعر  ـ  غريعادته  عىل  ـ  زارنا  الشهر،  ذلك  ىف  “املراهق”.  رواية  بكتابة 

نيكوالي نيكراسوف )صديق الطفولة وعدو الكهولة( بالنسبة لدوستويڤسيك. 

نيكوالي نيكراسوف

دوستويڤسيك يف مكتبه يف العام 1849 ويف اإلطار مع زوجته آنا گريگوريڤنا دوستويڤسكايا. 
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النقد  وضع  عىل  ثامر  فاضل  الناقد  دأب  لقد 
إليه  النظر  سياٍق  ويف  توصيفي،  إطار  يف 
ومّبناهجه،  بتقاناته،  يتغّذى  علمي،  كمجال 
النقدي  الخطاب  مايجعل  كّل  عن  وبالبحث 
من  مايؤديه  مّبستوى  الفكرية،  وظائفه  يؤدي 
آلياته  إنضاج  وعرب  ومعرفية،  جاملية  وظائف 
الخطاب  هذا  تأصيل  ويف  املنجز،  فحص  يف 
ويف  والتواصل،  والحوار،  التداول،  سياق  يف 
الراهنة،  قضايانا  تُثريها  التي  االسئلة  مواجهة 
واألطروحات التي أفقدت النص النقدي براءته 
النقد  جعل  وبإتجاٍه  والتاريخية،  االنطباعية، 
مقاربته  يف  حر،  ملجاٍل  يؤسس  ماكراً،  خطاباً 
الفّعال  وللتعاطي  العامل،  رؤيته  ويف  للنصوص، 
مع اإلشكاليات القلقة يف ثقافتنا العربية، مثل 
اشكالية املصطلح، واشكالية املنهج، واشكاليات 
النظر  يف  جديد  وماهو  الرسد،  ومابعد  الرسد 
واملكان  الزمن  مثل  قاّرة  تعد  مل  مفاهيم  اىل 

والتاريخ.  

“التعلّم” بوصفه  اىل  تُحيل  ثامر  كتابات فاضل 
آليات  عىل  التعرّف  وعىل  التجدد،  عىل  رهاناً 
فاعلية  وتعظيم  النقدية،  الكتابة  يف  التجديد 
تناصات   أو  مّبقاربات  وتجديدها  مامرستها، 
تنعطف بالنقد اىل مجاالت معرفية كربى، واىل 
من  وتجعل  النقدي،  السؤال  تُغني  اتجاهات 
فكرية  مجاالت  مفتوحة عىل  النقدية  املعالجة 
وفلسفية وانرثبولوجية وسسيولوجية، استثمرها 
السسيوثقايف”   “ يف  اشتغاله  من  ليجعل  الناقد 
خياراً نقدياً، عىل مستوى تطوير شعرية الكتابة، 
وعىل مستوى صياغة عدد من املصطلحات التي 
والعامل  الفن  مابني  التالقي  حدود  من  وسعت 

كام تقول براندا مارشال.
كتاب الناقد فاضل ثامر )الصوت اآلخر/ الجوهر 
إثارة  كتبه  أكرث  من  األديب(  للخطاب  الحواري 
التعلّم  إذ يضعنا عند عتبات  النقدية،  لألسئلة 
النقدي، وفاعلية الحضور النقدي، بوصفه متثيال 
للقراءة الفاعلة، وللرؤى التي تجعل من الناقد 

مهجوساً باآلخر، ورائياً مجاوراً غري آِمن للمؤلف، 
له  وباحث  للتاريخ،  متعاٍل  فاحص  هو  مثلام 
أدواته املعرفية، واللسانية، والتي يُدخلها املجال 
الخطايب، لتجعل من خطاب النقد قوة ناجزة يف 

الكشف والتعرية والتأسيس واملغايرة.
احتوى الكتاب عىل ُمقدمة هي األقرب اىل سرية 
التي تخّص  املعرفية  الثقافية، ولتمثالتها  الناقد 
اىل  ورؤيته  الناقد،  تحوالت  عىل  التعرّف  إبانة 
ماهو مغاير ومثري يف أسئلة الحداثة، ويف النظر 
اىل اشتغال مفاهيمها ومقارباتها السسيوثقافية، 
فضال عن احتوائه عىل بابني رئيسني، توّزعا عىل 
محاور  الكاتب  فيها  تناول  مبحثاً،  عرش  تسعة 
الروايئ  القصيص/  الخطابني  يف  اآلخر(  )الصوت 
)تقانة(  هو  الصوت  هذا  بوصف  والشعري، 
اجرائية وظّفها النقد العراقي املعارص يف السياق 

التداويل ملجرى االشكاليات النقدية.
الرواية  تطور  استقصاء  مبحث  الناقد   وضع 
للحديث  مدخالً  الحوارية  ونزعتها  البوليفونية 

الرسدية  واجهتها  التي  التحوالت  أهم  عن 
املعارصة، من خالل مقاربة اشكاالتها التاريخية 
بها  والُنّقاد  الدارسني  واهتامم  والثقافية، 
و)ليون  )أوسبنسيك(  أطروحات  مقاربة  عرب 
سومرليان( و)ميخائيل باختني( و)لوناجارسيك( 
خالل  من  وكذلك  وغريهم،  كراجها(  و)برابها 
الروائية  الرسدية/  الكتابة  بظواهر  التعريف 
اىل  الواحد  الصوت  )رواية  من  وتحوالتها 
انحنى  مجال  وهو  األصوات(  متعددة  الروية 
استنطقها  التي  املتغايرات،  من  كثريٍ  عىل 
جهازها  وعن  رؤيتها،  مجال  عن  كاشفاً  الناقد، 
املفاهيمي واالصطالحي، وحتى عن مرجعياتها 
عىل  و)الزمكانية(  والنفسية  األيديولوجية 
والرواية  والعربية  العاملية  الروايات  مستوى 

العراقية.
 

التجريب ومنطق الكتابة
العراقية  الرسدية  متثالت  عىل  الكاتب  أسبغ 
متعددة  وللرواية  الحوارية،  النزعة  لتقانات 
مقاربته  خالل  من  واضحة  تلوينات  األصوات، 
لروايات غائب طعمة فرمان- النخلة والجريان، 
الرجع  التكريل،  فؤاد  ورواية  أصوات-  خمسة 
البعيد، ولنزعة التجريب وتقاناته يف الستينيات 
املوجة  )صعود  مع  إذ  املايض،  القرن  من 
وتتكامل  تتضح  راحت  األدب،  يف  الستينية 
العنارص البوليفونية يف الرواية العراقية، وظهرت 
نتيجة ذلك بعض األعامل الفنية التي تنتمي اىل 

الرواية متعددة األصوات( ص89
حاول الكاتب أْن يقرتح لهذه املرحلة توصيفات 
الحداثة  التحوالت  بطبيعة  تربطها  قرائية، 
التيار  )انبثاق  مع  السيام  العراقي،  القصِّ  يف 
التغايرات  ومع  الستينية(  القصة  يف  التجريبي 
واالجتامعي،  السيايس  الواقع  افرزها  التي 
والتي جعلت القاص والروايئ أمام قلٍق وجودي 
وضوحها،  غاب  مجازية،  عتبات  وعند  محتدم، 
لتقود الروايئ اىل مايشبه لعبة التلفيق والتهويم 
املعقدة، تلك التي تدفعه اىل اإلنغامر يف عوامل 
واألسطرة  الفنطازيا  وعوامل  الذاتية،  الهواجس 
محمد  كتابات  يف  كام  والتخييل  واملثيولوجيا 
خضري، وجليل القييس وجمعة الالمي ومحمود 
وآخرين،  وأحمد خلف  مجيد،  وجهاد  جنداري 
بتوسيع  تتعلق  بنائية  اجرتاح مستويات  مقابل 
مديات )املنحى التجريبي يف القصة( ويف الرواية 
تقانات)البحث  بدت  حيث  الحقة،  مرحلة  يف 
املورفولوجي(و)تحفيز  و)التحليل  الغائب(  عن 
لبنية  الدائري  و)الشكل  الوظيفية(  الوحدات 
املتاهة( و)املروي له يف البنية الرسدية( و ثنائية 
عن  تعبرياً  أكرث  الحكايئ(  املنت  الحكايئ/  )املبنى 
رؤية الكاتب وحساسيته إزاء )االنفجار النقدي 
بشكل  واالنهامك  الواسع،  واملعريف  والنظري 
جدي يف عملية اعادة تشكيل رؤياه النقدية يف 

ضوء كشوفات العرص الكربى( ص6
التجريب  تقانات  يتمّثل  الكاتب وهو  مل يغفل 
بعض  مقاربة  من  العراقي  والقصيص  الروايئ 
تصورات  أمام  يضعنا  فهو  العربية،  التجارب 
حاكمة، تشرتط لتقاناتها الرسدية نزوعاً وظائفياً 
تجريبي،  ماهو  مع  واقعي،  ماهو  فيه  يشتبك 
متثيالً  أكرث  الكاتب  يجعلها  منطلقات  ومن 
)البنيوي  املنهج  حول  وألطروحات  ألفكاره، 
طاقات)الوعي  تفجري  يف  وتوظيفه  التكويني( 
وهو  غولدمان،  لوسيان  يراه  كام  املمكن( 
ماوظّفه يف قراءاته ألعامل الروائية سحر خليفة، 
واالعامل القصصية لالمارايت عبد الحميد أحمد 
وجربا  كنفاين  غسان  والعامل  خاص،  بشكل 
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مفاهيم الحداثة وحيوية التجريب

فاضل ثامر وأسئلة التجديد النقدي 

علي حسن الفواز
 

إبراز  وتُسهم يف  النقدية،  تجربته  تعزز مسار  متعددة،  وثقافية  معرفية،  ثامر عىل مجاالت  فاضل  الناقد  تجربة  تنفتح 
فاعلية مرشوعه النقدي، إذ بات هذا املرشوع محورا مهامً وفاعالً يف التجريب النقدي، ويف تغذية تحوالته وأطروحاته 
متثيالً  أكرث  والشعر  الرسد  يف  الثقايف  املنجز  فحص  يف  النقدية  آليته  من  جعل  ومّبا  والفلسفة،  باملعرفة،  تتغّذى  بأفكار 
ألطروحات الحداثة، ومابعد الحداثة، والتي تحّولت اىل مجال يّتسع للسجال واملغايرة واالختالف، بوصفه مجاالً قرائياً 
يتلّمس اشتغاالت النقد، عرب تعالقها بوظائفية املعرفة، واملناهج والنظريات، والتي جعلت من الخطاب النقدي للناقد أكرث 
اغتناًء بأطروحات مابعد الحداثة، عىل مستوى االنفتاح عىل مقارباتها، أو عىل مستوى توظيف مفاهيمها ومصطلحاتها، 
وهي قضايا ذات طابع إشكايل، السيام فيام يتعلّق بالسياق الذي تتحرك به تلك املفاهيم، ومدى متثيلها للجّدة، ولحيوية 

التجريب.

نـقــدنـقــد

كبير كبناية مستشفى

يف ذاك املساء حيث كنت عىل وشك أن أموت
إنزلقت السيارة خارج الطريق الثلجي 

وإستقرت عىل اإلتجاه املعاكس
إقرتبت مصابيح السيارات القادمة نحوي

إسمي، صغريايت، عميل
إنفصلوا عني 

وظلوا صامتني 
بعيداً متاماً 

هناك يف الخلف
رصت كصبي مجهول اإلسم

يحيط به األعداء يف باحة املدرسة 
كانت املصابيح القادمة قوية

وهي تنري ما حويل
تنساب  فيام  أقود،  أن  أحاول  كيف  وتكشف 

رصخة شفافة كبياض البيض
منّت الثواين

حصل الرجل عىل حيز هناك 
كبري كبناية مستشفى

كان ممكناً التوقف لربهة
والتنفس قبل أن يتهشم الرجل باإلصطدام

عندها ظهر حاجز، 
حبة رمل حنونة أو صفعة ريح

تحررت السيارة وزحفت رسيعاً عىل الطريق
تهشم عمود ما، وطارت بعيداً يف الظلمة 

ثم سكن كل يشء
بقيت مّسمراً يف مقعدي

وأنا أنظر للقادم من العاصفة الثلجية
لريى ما حل يب.

مشيت طويالً يف حقول رشقي غوتالند الجليدية
مل أر برشاً 

يف أماكن أخرى من العامل
يجب أن يكون لوجهك تعبري خاص

إذا ما كنت مرئياً دوماً
أو إن عشت يف رسب من العيون

الوجه مغطى بالطني
والهمهمة تعلو وتهبط
فيام يتقاسمون بينهم

السامء والغابات وحبات الرمل
يجب أن أبقى وحيداً 

لعرش دقائق يف الصباح 
وعرش دقائق يف املساء 

ال تشعر بتأنيب الضمير

تلك املرأة التي تنحني أمام طفل
ذلك الرجل الذي ينحني أمام أمرأة

ذلك الطفل
الذي ال يحتاج لينحني ألحد

هم أقوياء
لكن

ذاك الذي ينحني أكرث
سيأخذ وقتاً لّيعدل قامته

تتسلل أشعة الشمس عرب الستارة
القابعة يف تجويف النافذة
ترسم عىل الطالء األبيض 
إنعكاسات شاطيء البحر

عاد هو االن
لينطق الكلامت بوضوح أكرب

أربعة أعوام أخرى
ومثة طأمنينة يف صوته

عاد ليقول:
ال تشعر أحداً بتأنيب الضمري 

أنظر اىل ساحل البحر 
مياه اليوم

التعرف شيئاً عن ساحل األمس
وساحل اليوم

اليتذكر مياه األمس

حبيبتي
ال تقلقي 

الوميض الذي ترينه خلسة خلفنا
ليس الطريق الذي مير خاللنا

بل ورود زرقاء
ال تقلقي

مل يرنا أحد منهم

مرأة
أنت تعطيني عتمة ألرى

صمتاً ألسمع
كم هو قاس غيابك

حني يهزين

قصائد سويدية ابو  يخلف ورشارد  فياض ويحيى  وتوفيق  ابراهيم جربا 
شاور بشكل عام.

يف دائرة الخطاب الشعري
مثارا  التجريبية  بنزعاته  الستيني  القصيدة  فضاء  يظل 
للجدل، فهو األفق الذي حاول يرسم من خالله الكاتب 
الحوار مع اآلخر، عرب توصيفه  النقدية ملفهوم  مقارباته 
اشتغاالتها  يف  النظر  وعرب  املغايرة،  القصيدة  ملفهوم 
ويف  التجاوز،  يف  الثورية  نزعتها  واسترشاف  التصويرية، 
استلهام رؤيتها املتعالية للغة، والفكر، والحلم واالنزياح، 
فهذه القصيدة تحّولت إىل إمنوذج لتجاوز عقدة الحداثة 
الشعرية،  يف  الجّدة  مفهومات  عىل  ولالنفتاح  األوىل، 
من  بدءاً  اجناستها،  تنوع  ويف  القصيدة،  خطابية  ويف 
انتهاء بقصيدة  الرواد بأسامئهم املعروفة، وليس  تجربة 
الستينات التي اثارات حولها جدالً مفتوحاً حول مفهوم 
التجريب، وطبائع التأثر بتجارب غربية، ونزوعها للتمرد 
النمط،  وظيفة  بتغريب  ووالتلذذ  الشعري،  املبنى  عىل 
وكذلك حول الحامسة املفرطة يف التعاطي مع تشكّالت 
كتابية جديدة، تدخل يف سياق التجاوز، والتغاير  كام يف 

قصيدة التمرسح وقصيدة النرث وقصيدة الصورة..
يطرح الكاتب اراءه حول نظرته ملفهوم التحديث الشعري 
)شعر(  جامعة  لتجارب  )القصدية(  قراءته  خالل  من 
األيديولوجية  بتمثالتهام  البريوتية(  )األداب  وجامعة 
شعر  ابتكره جامعة  الذي  التصعيد  يف  يجد  إذ  والفنية، 
وبني  الجديدة  الشعرية  املغامرة  مابني  للتعالق  مثاالً 
بشكل  الفرنسية  السيام  األخرى،  اآلداب  يف  مرجعياتها 
النرث  )قصيدة  برنارد  سوزان  كتاب  ترجمة  وعرب  خاص، 
الشعراء  من  العديد  تأثّر  مقابل  عرصنا(  اىل  بودلري  من 
بالتجربة  صايغ  وتوفيق  املالئكة  ونازك  السياب  ومنهم 
أديث  وعند  اليوت،  عند ت. س  واالمريكية  االنكليزية 

ستويل ووالت ويتامن.
عن  تعبريا  واألكرث  حضورا،  األكرث  هو  برنار  سوزان  أثر 
التقليدي،  االيقاعي  النمط  عىل  بالتمرد  الشعراء  هوس 
وحتى التفعييل للقصيدة، فهي تتحدث عن )الخصائص 
الجاملية والصوتية لقصيدة النرث يف الشعر الفرنيس، كام 
اإليقاعية  الظاهرة  سكسونية  إنكلو-  دراسات  تناولت 
ومنها  واالمرييك،  االنكليزي  االدبني  يف  النرث  قصيدة  يف 

خصائص تجربة وولت ويتامن يف هذا امليدان( ص334
    

تجارب ومغامرات
انحياز الكاتب اىل شعراء مرحلة مابعد السياب تكشف 
عن رغبته  يف فحص التاريخ الشعري، ويف التعرّف عىل 
والتي  الجديدة،  القصيدة  استغرقت  التي  املتغريات 
القادمة،  للمرحلة  الكاتب-  يرى  كام  الطريق-  مهّدت 
وهي األكرث صخباً يف التجربة الشعرية العراقية، فقصائد 
الشعراء رشدي العامل ويوسف الصائغ، وما تحمله من 
التفعييل/  البناء  أفق  ولتوسيع  للتجديد،  مبكرة  هاجس 
العرويض، متهد االساس الصطناع مناخات شعرية)متفردة 
وغريبة( تُحّفز وتُثري، وتكشف عن رغبة الشاعر بالتمرد، 
واالنحياز اىل ماهو حيس وغنايئ، واىل حساسية التعاطي 

مع الشكل الجديد للكتابة الشعرية..
أكرث  لقراءات  الطريق  مّهدت  التجارب  هذه  قراءة 
حمولتها  والستكناه  الكتابة،  تلك  فضاءات  يف  استغراقا 
الداللية، والجاملية، فضال عن تحققها البنايئ، إذ ال نسق 
واحد لقصائد رشدي العامل ويوسف الصائغ، فهام أكرث 
ولرؤيته  الداخيل،  الشاعر  ولصوت  ل)املونولوج(  متّثال 
الحلمية التي يبحث من خاللها عن  وجود أكرث اشباعا، 
وعن مكاشفة ملا هو يومي ورمزي، السيام تلك القصائد 
رموزا  مستهلام  الصائغ  يوسف  كتبها  التي  الطويلة 
تاريخية، أو شخصيات ثقافية او سياسية، وكأنه عرب هذه 
القصيدة(  )مرسحة  بـ  تسميته  ميكن  ملا  يؤسس  اللعبة 
والقلق  التصويري،  وااليقاع  بالحركات،  متور  التي  تلك 
النفيس، وبهواجس الباحث عن الغائب، واملسكون بفكرة 

االعرتاف.
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جمعة الالمي

محمود جنداري

سوزان برنارد

ت. أس. أليوت

محمد خضري

توماس ترانسرتومر
 

 1931 يف  ستوكهومل  يف  ولد  هام،  سويدي  شاعر 
ونرش  عرشة،  الثالثة  يف  وهو  الشعر  كتابة  بدأ 
وله 12  العام 1954،  أول مجموعة شعرية« يف 
واملوسيقى  والرتجمة  النفس  بعلم  إهتم  ديواناً. 

إىل جانب األدب. 
مل تثنه إصابته بسكتة دماغية، خرج منها مشلوالً 
عطائه  واصل  حيث  األمين،  جسده  نصف  يف 
ترانسرتومر عىل  الرث حتى وفاته يف 2015. حاز 
الدول  يف  متنح  التي  األساسية  الجوائز  جميع 
واإلكليل  برتارك   جائزة  وعىل  اإلسكندنافية، 

الذهبي وأخريًا جائزة نوبل يف األدب. 

أرنه زارينغ

يف  ولد  تشكييل،  وفنان  وصحفي  وكاتب  شاعر 
عام  ماملو  يف  وتويف   1935 عام  إسكونه  أقليم 
2016. له مجموعة من الدواوين، وترجم شعره 
والعربية،  والفرنسية  والفارسية  األنكليزية  اىل 
كام حاز عىل عدد من الجوائز. عرف بالعبثية ثم 
تبنى الفكر اليساري الجذري، ودافع يف قصائده 
ونشاطاته اإلبداعية املختلفة عن السالم وحقوق 
اإلنسان. متيزت بعض قصائده األوىل بالشعاراتية 
قبل أن تنصقل ويصبح من شعراء الصف األول 
عنه  حجبت  قد  يساريته  إن  رغم  السويد،  يف 

األضواء لفرتات طويلة. 
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كان  )لواء(  من  اتخذ  ما  يف  رشدي  أّن  غري 
ومرتجى  أمل،  موطَن  له  بدا  )غداً(  به  يتوّخى 
وكان  دربه،  وسلك  له،  نفَسه  فأخلص  أفئدة 
به  يوحي  ما  عىل  املسلك  ذلك  صدى  شعره 
بعيداً عن تسمية األشياء بأسامئها. ويلتقي عىل 
دربه شأناه: العام، والخاص، وميتزجان حّتى ال 
ينفصل أحدهام عن اآلخر، وهام لديه يصدران 
عن نبع بعينه ليصّبا يف مصّب بعينه، وال يُغني 

أحدهام عن اآلخر.
العام هو ما ينبغي  أّن الشأن  وإذا اّدعى مّدع 
أن ينرصف إليه الشاعر، وأن يقرص عليه شعره 
أعرض رشدي عنه وصّد عن دعواه ومىض لطّيته 
ميزج هذا بذاك وكأنّهام أمر واحد، وهام كذلك، 

لديه، يف صدق مأخذهام، وإخالصه فيهام.
 ،1951 العام  يف  عشرتوت”  “همسات  أصدر 
وهو دون العرشين؛ وللعنوان داللة عىل نوازع 
؛  عواطفه  وترضم  مشاعره  اختالجات  يف  فتى 
الذي  دموع”  بال  “أغان  إىل  متجه  دربه  ولكن 
أصدره يف العام 1958؛ ونفي الدموع يف العنوان 
ملا  أغانيه  إىل  نفاذها  ولوال  إثباتها،  بقدر  هو 
سارع إىل نفيها! وهو يتطلع إىل “عيون بغداد 
واملطر” الذي أصدره يف العام 1962؛ إذ تتسع 
)املطر(  اتخذ  منذ  واسعة  وهي  )املطر(  داللة 
فدّل  القديم،  العريّب  الشاعر  إىل قصيدة  سبيله 
عىل الخري ونقيضه وقد التقيا يف معرتك الحياة! 
جناحاً،  منه  ويهيض  آخرين  آد  ما  ويؤوده 

للكلامت   “ فيجد  فيه  هو  ما  عليه  ويضيق 
أبواب وأرشعة” طريقه ممّهدًة، ويصدر يف العام 
ذايت،  هو  ما  يطغى  أن  إذا خيش  حّتى    1971
وأن يستبّد به كان )أنتم أوالً(، وقد صدر يف سنة 
1975 ؛ وكان مناداة للذين يوشكون أن يرتّحلوا 
لهم،  ومرثاة  اآلخرين،  بلدان  عليهم  وتستحوذ 
ثم تأيت “هجرة األلوان” وغيابها الذي يصدر يف 
سنة 1983 مستوعباً أطراف تجربة ُمرّة مل تُبق 
له إالّ “حديقة عيل” الذي صدر يف العام 1986  
عىل  به  فإذا  العمر  أخريات  يف  وهو  ويتلّفت 
مرّة  أّول  الرحلة  ابتدأ  كام  الحجري”  “الطريق 

وقد صدر يف العام 1991 بعد وفاته.
تحيك عنواناُت دواوينه ما البس حياته واكتنف 
طريقه،  عىل  صوى  العنوانات  وكأّن  تجربته، 
يفيض بعضها إىل بعض، ويُلقي عليه من اإلضاءة 
مّبالمحها  الصورة  تكتمل  حّتى  بياناً  يزيده  ما 
كلّها. ومن نهجه يف معالجة التجربة: أن يتلّقاها. 
ويتيح لها أن تأخذ كّل ما لها من مدى وميتزج 
فأخفى  استصفاها  الشعر  أوان  جاء  فإذا  بها، 
هيكلَها ، وأبقى روحها متمثلًّة يف رموز وكنايات 
الذي  باإليحاء  متمسكاً  الترصيح،  عن  مبتعداً 
يُشيع يف القصيدة أجواء التجربة وما تبّقى منها 

مام يصلح أن يكون شعراً.
وتجربته واحدة، بوجهيها، يف ما نشأت عنه، ويف 
يُلقي  أدائها متامثلة،  اليه، وطرائقه يف  آلْت  ما 
بعضها ضياءه عىل اآلخر، ورمّّبا ملس قارئ فيها 

تكراراً، وإعادًة، لكّنها تجربته ال ميلك غريها، وال 
يفارق  أن  ما سواها، وال يرسّه  يّدعي  أن  يريد 
ظاللها، ورمّّبا ازدهى أن يلتقي طرفا التجربة، يف 
املبتدأ واملنتهى، وعّد ذلك عنوان أصالة وصدق.

يقول يف العام 1966:
وجوهنا مرت عليها سننْي

ما عرفت بعضها
عيوننا، ما تركت ومضها

يف غابة الزنبق والياسمني
مل ترتك األذرع يف األذرع شيئاً، عندما تذكرين.

للكلامت أبواب وأرشعة: 7

وتستطيع أن تتقدم باألبيات عرشين سنة وأن 
تقرأها يف سياق ما ابتعث “هجرة األلوان” فال 

تنكر من ائتالفها شيئاً!
وليس بعيداً عنه أن يصطفي طريقاً ضيقاً صعباً 
من  سواه  عام  ينأى  وأن  له  نفسه  يرصد  وأن 

طرق سلكها آخرون من صحبه.
دروباً  اشرتعت  قد  السبعينيات  أخريات  كانت 
يسلكوا  أن  وعليهم  بإزائها،  الشعراء  وجعلت 
الصمت،  أو  املغادرة،  أو  املامألة،  فإّما  أحدها 
وقد ماأل كثريون محتقبني األوزار، وغادر آخرون 
ناجني بأنفسهم، والذت فئة بالصمت وانقطعت 
عن الشعر، أّما رشدي فقد آثر درباً آخر حرجاً  
أن يبقى وال يغادر، وأن يقول وال يصمت، وأن 
يخلص  وأن  املامألة،  عن  وشعره  بنفسه  ينأى 

لتجربته وهو يراها تجنح نحو الغروب.
وال بأس أن يقول يف سنة 1985:

موّدعاً نهاره
يوارب الشباك

يرخي فوقه الستاره
يسمع همس املطر الناعم لألشجاْر

يخفي عن األنظار
جبينه، همومه، عامله املنهاْر

ويبدأ الحوار
يعّب من قارورة األرساْر

يداعب النسيان يف األقداح
والصحوة يف األشعاْر

وبعد نصف الليل
بني غيمة الدخان والسجاره

يفضح يف أوراقه أرساره

اختار أن يبقى “فمن للبستان إذا غادره أهله”! 
وأن يكتب الشعر، وأن ينرشه، وأن يكون شاهد 

صدق عىل ما رأى، وإمّنا الشعر شهادة!
واعجب لشاعر ظل يكتب الشعر وينرشه حتى 
وفاته ومل ميالئ يف حرف منه عىل كرثة دواعي 

املامألة من رغب ورهب!
ينزلق  مل  أنّه  لها  وإخالصه  تجربته  ومن صدق 
نحو اإلغراب يف اللغة، ومل يقع يف االفتعال، ومل 
يؤخذ بـ )حداثة( طارئة ال منبع لها يف أعامقه، 
ماّم  و)االفتعال(  )اإلغراب(  أن  يدري  وهو 

يذهب بعنارص تجربته، ويحجزها عن اآلخرين.
ومن أداته يف ملّ أطراف التجربة واستبار عمقها 
املتسع. يقول  املغزى  الشفيف ذي  الرمز  اتخاذ 
الفنان  إىل  املهداة  األخرية”  “اللوحة  قصيدة  يف 

خالد الجادر غداة رحيله، وقد رأى فيه نفسه:
يا شجَر النخل،

حزين أنت،
وما تصنع أحزان األرض،

إذا ملتها لحظُة عشق،
ينىس فيها العاشق عمراً أثقله الهجران،

ووحيٌد يا شجر النخل،
تناوحك الريُح،

ولكن جذورك متتد عميقاً يف األرض،
ومتتح ماء النسغ الطالع لألغصان

يا شجَر النخل، ميلٌء قلبك باألرسار
كيف تخبُئ بني الكرب األسمر والسعف الجاّمْر.

وتلّم له الدفء
وتوقد تحت عروق الثلج النار

يا سيَد كّل األشجاْر
الطريق الحجري: 244

يفارق  وهو  الجادر،  خالد  يف  نفسه  رأى  أقول 
مخرتماً دون ما سعى ألجله، ورأى خالد الجادر 
يف شجر النخل، وكالهام “ تناوحه الريح، ويخبئ 
“وكالهام  الجامر  والسعف  األسمر  الكرب  بني 

يوقد تحت عروق الثلج النار”!
إّن ثقة رشدي مّبا سيجيء ال تزعزعها ريَب!

يقول:

ال تركع يا ولدي
حّتى للموت،

يقولون بأن العامل يحكمه اثنان
الذهب األصفر،

والسوط األسود،
يف قبضة سّجان
كذب يا ولدي

فالعامل ليس السجَن
وأهداُب الدنيا بستان

وزهور الدنيا،
قمح العامل،

حلُم الشاعر،
كركرة الطفل يغني

صدر األم يناغي شفتيه،
هي البستان

العامل يا ولدي:
اإلنسان

حديقة عيل: 30، 31

واعجب له لقي ما لقي من خذالن، وناله ما ناله 
من أذى، وبقي وثيَق النفس متضح الرؤية: أن 
الخري أصيل يف اإلنسان، فإذا انحرف عنه وترّدى 

يف مهاوي الرش فألمر طارئ، وإنّه سريجع إليه!
يف  أصوالً  هذه  لثقته  فاّن  تعجب  وال  اعجب، 
وما  يقول  ما  يف  عنه  يصدر  الذي  فكره  نسيج 

يفعل!.
أن  شأنها  من  ليس  رسوخها،  عىل   ، ثقة  وهي 
بغري  الخيبة  تُسّمي  أو  اإلحباط،  عوامل  تُخفي 
اسمها، بل إنّه لينظر يف ما اكتنفه من خري ورش، 
وينظر يف نفسه، ويرنو إىل أفق ال يريد أن يغادر 

التعلق به. يقول يف قصيدة “قلبي عىل شفتي” 
وقد أهداها إىل ولده محمد:

تجفو مغاضبًة وأهفـو وتلجُّ يف عنٍت فـأعفو
أقتات صربي طعُمـه مرٌّ وظلمُته تحفُّ

وأشّد جرحي للجـراح فال ينّم وال يشفُّ
عجباً يرود البحر طرُف ويعود للصحراء طـرُف

تتناهب األنواُء أشـ رعتي ممزقًة وأرفو
هذا أنا، آناً تكّدرين الحياُة، وآن تصفو

قلبي عىل شفتي نقيُّ البوح طفل يستشفُّ
ال تظلميني، يف إِهايب يلتقي خزف وسيُف

أنا هكذا أميض ومـلُء جوانحي أمٌن وخوُف
إن سّدت العرثات دريب ال أميل وال أسُف

ما شئِت يب، نرٌَس عال أو جنُح عصفور يرفُّ
يف كأس عنقود أغيب وفوق موج البحر أطفو

وأذر ملحاً يف جراحي إن دنا خطب مسفُّ
أنا أكره النبَع الشهيَّ إذا مترغ فيه قحُف

وأبارك الدَم يف العروق إذا مترد فيه ضعُف
الطريق الحجري: 33 .

وشعره:  رشدي  عن  يحّدث  وهو  صاحبي،  قال 
جواد  عيل  دّرسنا  أن  التوفيق  حسن  من  كان 
درسه  يف  نهجه  من  وكان  األديّب،  النقد  الطاهر 
أن يكلّف الطلبة أن يختاروا ما يستجيدون من 
يقول  مختارات؛  دفرت  طالب  لكّل  وكان  الشعر، 
من  استجدت  ما  فيه  دفرت  يل  وكان  صاحبي: 
قديم الشعر وحديثه، ورأيته اكتمل، ثم قرأُت يف 
جريدة كانت تصدر: “قلبي عىل شفتي” فقلت 
هذا عنوان ينبئ عن قصيدة جديرة أن تزاد يف 
الدفرت،  أبياتها  من  بجملة  فختمُت  املختارات 
إعجابا  اهتز  الطاهر  أستاذنا  عليه  اطلع  فلاّم 
هو  هذا  يقول  وهو  قراءتها  وطلب  بالقصيدة 

الشعر! هذا هو الشعر!
أنّها  شفتي”  عىل  “قلبي  بـ  ارتقى  مام  ولعّل 
ملتقى التجربتني وقد ذابتا يف نسيج واحد حتى 
إزاءهام  وهو  األخرى،  لوَن  واحدٍة  كلُّ  أخذت 
عىل ما عهد نفسه يصطيل حرّهام، ولكن ال مييل 

وال يسّف!
زمن  زمنني:  ملتقى  أنها  أيضاً  بها  ارتقى  ومام 
ماٍض ال يفتأ يبعث أطيافه، وزمن حارض شحيح 
الترصيح  يُّتم  أن  يريد  الكلامت ال  متخٍف وراء 

به.
يف  األمثوالت  تكفيه  كلّه  ذلك  اصطراع  يف  وهو 
التجربتني  من  يستبقي  أن  وله  اإلبانة!  ساحة 

رجعهام!
بل إّن شعره يف سنواته األخرية إمّنا هو أصداء ما 
كان؛ تأتيه متتابعة يشبه بعضها بعضاً فال ميلك 

االّ أن يدونها.
- كأنك أُنسيت أنّه كاتب يزاول النرث!

الجو  املنبع ويف  يلتقي مع شعره يف  - ال، ونرثه 
املهيمن، فقد كتب عن بعض أصدقائه الراحلني، 
كتب عن حسني مردان، وكتب عن يحيى جواد 
من  مالمح  ويُعيد  يستذكرهم،  وهو  وغريهام، 
فإنّه  كتاب  يف  نرثه  يُجمع  أن  وحرّي  حياتهم، 

صفحة مرشقة يف البيان العراقي الحديث!
يرى  وهو  فمىض  األوان  قبل  الرحيل  أدركه 
والظالم  كلّه،  املسعى  استحوذ عىل  قد  اإلخفاق 

قد رضب بأطنابه!
أقول لعل قراءة جديدة تتناول شعره فتجهر مّبا 

أخفى، ومّبا كان عروق )التجربة(!

N
o

. 1
1

2

09
altareek althakafi

                        د. سعيد عدنان

جديدة  آفاقاً  يرتاد  طفق  قد  والخمسينيات  األربعينيات  سنوات  يف  الشعر  كان 
منسجامً مع حركة املجتمع العراقي يف مغادرته إساره القديم إىل ما كان يرتّسمه 
يف غده اآليت. وكان الشعر يرمي إىل أن يكون يف الطليعة، شكالً ومحتوى، وكان من 
رشطه يف ذلك ـ أو مام أريد له أن يكون ـ أن ينضوي الشاعر تحت )لواء( وأن يسري 
خلفه، فإذا سار وحده، لقي من اإلهامل واالزدراء شيًئا كثريًا، ورمّّبا انضوى صادًقا، أو 

ابتغاَء منفعٍة ما، ورمّّبا وهت الفواصل ما بني هذا وذاك، وتقاربت الغايتان!

عوامل �شعريةعوامل �شعرية 08

“فلّما اطلع على شعرِه أستاذنا الطاهر اهتز إعجابا بالقصيدة 
وطلب قراءتها وهو يقول: هذا هو الشعر! هذا هو الشعر!”

رشدي العامل في دربه الحجري

نوازع الفتى في اختالجات 
      مشاعره وتضرم عواطفه 

نازك المالئكة

موسقت القصيدة 
 وتمردت على فحولتها

اإ�شتذكاراإ�شتذكار

سامر املشعل 

الشاعرة العراقية نازك املالئكة التي كانت 
العريب  الشعر  شكل  تغيري  يف  الريادة  لها 
وفتح بوابة التجديد يف كتابة الشعر، فهي 
خالل  من  الحداثة،  بعامل  ابحرت  من  اول 
جانب  اىل  الحر  الشعر  لقصيدة  كتابتها 
الشاعر بدر شاكر السياب. والتي تعد اول 
من كتب يف هذا اللون الشعري الجديد يف 

العام 1947 عرب قصيدة “كولريا”.
عود،  عازفة  باالساس  كانت  املالئكة  نازك 
عىل  انعكس  وهذا  املوسيقى،  وتعشق 
قصائدها  فجاءت  الشعرية،  تجربتها 
وجداين  حوار  وفيها  بالرومانسية  مفعمة 
وجرس  يتسق  بايقاع  االحساس،  عايل 
االذاعات  من  العديد  فكانت  املفردة. 
العربية تقدم اشعار نازك املالئكة ممزوجة 
باملوسيقى اواخر الليل من فرتات بثها. ويف 
عالقة  عىل  الضؤ  نسلط  سوف  املقال  هذا 
عىل  والعزف  باملوسيقى  الوثيقة  املالئكة 
للموسيقى  عشقها  وانعكاس  العود  آلة 
للقوالب  وكرسها  الشعرية  تجربتها  عىل 
منذ  عليها  املتعارف  الكالسيكية  الشعرية 

عدة قرون.
متتلك نازك املالئكة اذنا موسيقية قوية جدا 
وذا حساسية عالية، بحيث تعلمت العزف 
عىل آلة العود، وكانت تعزف كل ما تسمعه 
من روائع الغناء العريب، ومل تكتفي بثقافتها 
معهد  اىل  دخلت  امنا  وحسب،  السمعية 
لتتعلم  املوسيقى،  قسم  الجميلة،  الفنون 
عقد  يف  اكادميي،  بشكل  املوسيقى  أصول 

االربعينيات من القرن املايض.
يف  املالئكة  نازك  الشاعرة  سئلت  عندما 
تذكرين  ملاذا  الصحفية:  اللقاءات  احدى 

العود كثريا يف اشعارك؟
العود  اعزف  “السبب بسيط، النني  قالت: 
موسيقى  من  اعزفه  وما  بعيد،  زمن  منذ 
وفريد  كلثوم،  وأم  الوهاب  عبد  ملحمد 
االطرش، وعبد الحليم حافظ، وفريوز، وفائزة 
اعزفه  وسواهم.  الصغرية..  ونجاة  احمد، 
معتمدة عىل قوة سمعي، النني قادرة عىل 
عزف أية اغنية اسمعها عىل قوة سمعي من 
دون الرجوع اىل النوتة املوسيقية”. وتواصل 
ذلك  “ومع  املوسيقى  عن  حديثها  املالئكة 
يف  الرشقية  املوسيقى  أصول  لدراستي  فأن 
معهد الفنون الجميلة ببغداد 1942 ـ 1949 
اثراً كبرياً يف قدريت عىل تحريك أصابعي عىل 
تنتمي  التي  املقامات  ومتييز  االوتار  طول 

اليها االغاين املختلفة”.
املالئكة،  نازك  الرائدة  الشاعرة  وتعتز 
يد  عىل  بالتتلمذ  الفرصة  لها  توفرت  أنها 
حيدر،  الدين  محيي  الرشيف  املوسيقار 
قرب  عن  االفادة  يف  الله  “اسعدين  قائلة 
الدين  محيي  الكبري  املوسيقار  استاذنا  من 

حيدر، فهو عبقرية موسيقية فذة”. 

مّبنطقة  بغداد  يف  املالئكة  نازك  ولدت 
تتنفس  ارسة  من   1923 العام  العاقولية 
والدتها سلمى  كانت  فقد  واالدب،  الشعر 
املالئكة  صادق  ووالدها  شاعرة،  نزار  أم 
واللغة  باالدب  مؤلفات  له  واديبا  شاعرا 
العربية، هذه البيئة الثقافية رمت بظاللها 
عىل شخصية نازك املالئكة يف لوج فضاءات 
وتكوين  مألوفة،  غري  جديدة  ابداعية 
بالشعر  ومجددة  مؤثرة  ادبية  شخصية 

والنقد.
تربت  التي  الثقافية  الحاضنة  اىل  باالضافة 
امران  فهناك  املالئكة،  نازك  كنفها  يف 
ساهام يف بلورة شخصيتها االدبية وتفردها 
تعلمها  مغايرا، هام:  ابداعيا  افقا  ومنحتها 
والفرنسية  االتينية  منها  لغات  لعدة 
واالنكليزية، فضال عن تعلمها بحور الشعر 
أم  الشاعرة سلمى  والدتها  يد  العريب عىل 
ثقافات  اطالع عىل  منحها سعة  نزار، هذا 
شعوب العامل وتجاربهام الشعرية واالدبية.
التي  العود  آلة  عىل  عزفها  االخر  االمر 
ولها  تكون قصائدها مموسقة  افضت الن 
نفسها  املستمع. هي  اذن  نغمي يف  جرس 
كتابة  يف  املوسيقى  من  “افدت  تقول 

الشعر”.

أنوثة ناعمة
هذه العوامل مجتمعة خلقت لنا شخصية 
الحداثة  نوافذ  لنا  فتحت  مغايرة،  ادبية 
القصيدة  ملنح  الحجب  واخرتقت  الشعرية 
الشعر  كان  بعدما  ناعمة  أنوثة  العربية 
العريب يرزح تحت فحولة الذكورة لسنوات 

طويلة. 
 فُعدَّ متردها عىل الشعر العمودي مواقفها 
فحولة  ضد  أنثوية  ثورة  مّبثابة  النقدية 
النقاد،  بعض  احتفى  وقد  العريب.  الشعر 
املنجز  بهذا  الناقدات،  خاص  وبشكل 
النزعة  صعود  مظاهر  من  مظهراً  وعّدوه 
تحت  تأطرت  التي  والنسوية  األنثوية 
الناقد  لفت  وقد  النسوي.  النقد  مرشوع 
الدكتور عبد الله الغذامي يف دراسة مهمة 
العام  املرصية  “فصول”  مجلة  نرشتها  له 
الحرة  القصيدة  تأنيث  ظاهرة  إىل   1997
الذي حققته تجربة الشاعرة العراقية نازك 

املالئكة آنذاك.
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بعد أن قىض املخرج املرسحي العراقي محسن 
سعدون ياسني معظم حياته يف املنفى القرسي. 
قامت ابنته، املخرجة عشتار ياسني جوترييز، 
ببناء صورة فيلم محببة لوالدها، ومرثية لوطن 
ال ميكنهم العودة إليه كونه قد تغري كثريًا من 
مفهوًما  دامئًا  كان  رمّبا  ألنه  وجزئًيا  ناحية، 
أخرى. ناحية  واقع من  كونه مجرد   أكرث من 

رسائل عائلية
العاملية  والدها  رحالت  املخرجة  تتعقب 
باستخدام الصور العائلية وامللصقات املرسحية 
التسجيالت  إىل  باإلضافة  الصحف،  ومقاطع 
التي  الرسائل  من  واملقتطفات  الصوتية 
البعض، مع أغلفة رسائل  أرسلوها لبعضهم 
موشاة بطوابع بريد من كوستاريكا وتشييل 
وهناك،  هنا  والدها  تصور  وهي  والدمنارك. 
ومالبسه  وكتبه  ويديه  لوجهه  وتلتقط صوًرا 
اليومية يف عواصم مختلفة.  وتفاصيل حياته 

املعنى  العام  خطّه  يف  الفيلم  يعتمد  وال 
عن  عبارة  هو  إمّنا  عليه،  املتعارف  الزمني 
الصورية  واألنسجة  التخيالت  من  خليط 
والطقوس  املرسح  إىل  واإلشارات  واملراجع 
يف  يُسجل  كام  السومرية.  الكونيات  وعلم 
الفيلم حضور مستمر للعراق، الجوهر الذي ال 
ميكن الوصول إليه والذي كان يحمله محسن 
الشعبية  األغاين  جانب  إىل  ياسني،  سعدون 

التي ما زالت ترتدد يف ذهنه.
عراقي  موسكو ألب  يف  ياسني  عشتار  ولدت 

هو الفنان محسن ياسني وأم تشيلية.
انتقلت  صغرية،  فتاة  تزال  ال  كانت  وعندما 
يف  لكن  فيها،  واستقرت  تشييل  إىل  عائلتها 
العام 1973، بعد االنقالب العسكري الدامي  
ضد الرئيس املنتخب هناك سلفادور أليندي، 
يف  املنفى  إىل  عائلتها  مع  للذهاب  اضطرت 
كوستاريكا. وبني عامي 1985 و1991 عاشت 
معهد  يف  درست  حيث  موسكو،  يف  عشتار 
حياة  تقترص  ومل  لألفالم.  الحكومي   VGIK
هي  بل  فقط،  واألدب  السينام  عىل  عشتار 
أيًضا ممثلة مرسحية ذات مكانة مرموقة يف 

منطقة أمريكا الوسطى. 
هذه  واملمثلة  املرسحية  الكاتبة  غامرت  لقد 
العام 1999،  الصوتيات واملرئيات يف  يف عامل 
األّول   القصري  فيلمها  وأخرجت  كتبت  عندما 
الكبرية”  والنمور  العميقة  األنهار  “فلورنسا، 
وثائقيني  فيلمني  بصناعة  تلته  ثم   .2000
كام  “أتذكرك  التوايل:  عىل  هام  آخرين 

..2005 السعيدة”  و“الطاولة   2004  كنت” 
األفالم  بصانعي  كبري  شغف  عشتار  لدى 
أنطونيوين؛  فيليني،  باسوليني،  اإليطاليني: 
ميزوغوتيش  كينجي  الياباين  إىل  باإلضافة 
وأكريا  الغامض”،  القمر  “حكايات  فيلمه  يف 
كوروساوا يف فيلمه “العيش”، والرويس أندري 
أحد  يف  به  تأثرها  تجسد  )الذي  تاركوفسيك 
مشاهد فيلمها الروايئ املهم واملؤثر “الطريق” 
El Camino، عندما يظهر حصان عظمي، من 
العدم ليعرب الحدود(، وكذلك تأثرت باملخرج 
إنغامر بريغامن، يف فيلميه “الفقمة السابعة” 
فريا  التشيكية  واملخرجة  الربية”،  و“الفراولة 
واملخرجة  “اإلقحوانات”  فيلمها  يف  خيتيلوفا 
“ثالثية  فيلمها  يف  راي  ساتياجيت  الهندية 
أليا  غوترييز  توماس  الكويب  واملخرج  أبو”، 
من  التخلف”،  عن  “الذكريات  فيلمه  يف 
بحثها عن  ألهمتها يف  أشياء أخرى كثرية  بني 
بها. خاّصة  ووجودية  شعرية  سينامئية   لغة 

موهبة متميزة
من  مخرجة  كأّول  عشتار،  متكنت  لقد 
كوستاريكا )بلدها البديل( وأمريكا الوسطى 
من لفت االنتباه ملوهبتها املتميزة يف صناعة 
عن  الدويل  االعرتاف  انتزعت  عندما  األفالم، 
ُعرض  الذي  “الطريق”  الكبري  فيلمها  طريق 
ألّول مرّة ضمن أفالم امللتقى يف مهرجان كان 
الرسمية  املسابقة  يف  ثم  الدويل،  السيناميئ 
 ،2008 الدويل  السيناميئ  برلني  ملهرجان 
املهرجانات  يف  الجوائز  نيل  عن  تتوقف  ومل 

السينامئية العاملية منذ ذلك الحني.
يف  بأفالمها  وتنويه  تقدير  عىل  حصلت  فقد 
غواداالخارا،  )سويرسا(،  فرايبورغ  مهرجانات 
بالتا،  ديل  مار  تشييل،  دي  سانتياغو  تولوز، 
غواتيامال، بونتا ديل إستي، جيبارا. كام عرض  
 40 من  أكرث  يف  “الطريق”  الكبري  فيلمها 
مهرجانًا، مّبا يف ذلك كوبنهاغن، بلجيكا، كان، 
أنجلوس،  لوس  نيويورك،  مونرتيال،  لوكارنو، 
واشنطن، فانكوفر، أوسلو، ساو باولو، بانكوك، 

جنيف، كلكتا، هافانا وموسكو.
حصل   ،2009 أكتوبر  األّول/  ترشين  ويف 
الفيلم عىل جائزة أفضل فيلم التيني أمرييك 
من مهرجان كاسا دي أمريكا يف كاتالونيا يف 
مهرجان  من  إخراج  أفضل  جائزة  إسبانيا، 
 Humberto Solas بور   سوالس  هومربتو 
صالة   يف  وُعرض  الدويل،  السيناميئ   Poor

Córcega الكربى يف مدينة برشلونة. 

الدعايئ  العرض  رابط 
لفيلم “بالدي الضائعة” 
مهرجان  منصة  عىل 
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كريفيديك،  رومان  جثة  األوكراين  العلم  يغطي 
التدريب.  غرفة  أرضية  عىل  هامداً  يرقد  الذي 
رومان ممثل، لكنه كان طبيباً يف الجيش األوكراين 
جزيرة  حرب  أثناء   ،2014 العام  يف  دونباس  يف 
القرم رشق أوكرانيا. تأخذ زميلته املمثلة أوكسانا 
تشاركاشينا العلم من فوقه وتبدأ الرقص والتلويح 
به ساخرًة. بالنسبة لها، فإن عرض العلم الوطني 
هو لعنة. لكن كريفيديك ينتقدها بشّدة: “ماذا 

سنستفيد من هذا النقد األيديولوجي املجرد؟ 
يف مشاهد سابقة من الفيلم الوثائقي “متالزمة 
هاملت”2022 ، تحدث رومان عن الجثث التي 
رآها، تلك التي غالًبا ما تكون مغطاة بالقذارة. 
لكن أوكسانا تقاوم تلك الرموز واألفكار املسيئة. 
أيًضا  وهي  كوتلياروفا،  كاتيا  الرأي  وتوافقها 
جندية سابقة. وجدت، عىل العكس من رومان، 
جثة  به  غطت  الذي  العلم  من  معنويًا  دعاًم 

رفيقتها عندما ُقتلت يف الحرب.
واإلنسانية،  للفن  تجريدية  أكرث  مفاهيم  إنّها 
محتمل،  غري  مزيج  تبدو  انّها  من  الرغم  عىل 
عليه  الرتكيز  عىل  إدفا  مهرجان  برنامج  حرص 
مرسحًيا،  الواقع  محاكاة  أفالم  تصنيف  ضمن 
ذات  الوثائقية  األفالم  من  سلسلة  ويتضمن 
هذا  تبحث،  “األدائية”،  أو  املرسحية  األبعاد 

للمحاربني  املرسح  يعنيه  أن  ما ميكن  العام، يف 
القدامى املصابني بصدمات نفسية. كام هو األمر 
يف “متالزمة هاملت”، حيث يعالجون تجاربهم 

املروعة يف السياق اآلمن لغرفة األداء.
يف عمله القيايس “أثار الصدمة”، يكتب الطبيب 
النفيس بيسيل فان دير كولك عن التأثري املفيد 
تعلّم  ورضورة  الصدمات،  تخفيف  يف  للمرسح 
كونها  معها،  والتسامح  العميقة  املشاعر  تجربة 

أمر رضوري للتعايف. يف فيلم “متالزمة هاملت”، 
يروي الجندي السابق سالفيك جافيانيتس كيف 
املايض.  إىل  وتجره  أحيانًا  ذكرياته  عليه  تهيمن 
يف  يثقون  القدامى  املحاربون  يعد  مل  حيث 
املايض  ذكريات  يف  غارقون  ألنهم  أجسادهم، 
والعواطف التي ال ميكن التنبؤ بها. التمثيل، كام 
مثل  يف  يساعد  أن  ميكن  كولك،  دير  فان  كتب 
هذه الحالة عىل استعادة الشعور بتقرير املصري 

والسيطرة عىل الذات.
الشعور  يُغلف هذا  يف فيلم “متالزمة هاملت” 
بطبقة رمزية، من خالل الرتكيز عىل سؤال هاملت 
غافيانيتس،  فرنى  أكون”،  ال  أو  “أكون  الشهري: 
لروسيا،  املوالون  االنفصاليون  عليه  قبض  الذي 
ميسك  وهو  لحياته  حد  وضع  أجل  من  يكافح 

بندقيته بالفعل ويثّبتها أسفل ذقنه. وباستخدام 
سؤال هاملت، يتجرأ عىل االختيار الرهيب الذي 

كان عليه أن يفعله - أن يعيش أو ال يعيش؟
بهذه الطريقة، يسرتجع غافيانيتس ورفاقه الذين 
ال  التي  ذكرياتهم  املرسح،  خشبة  عىل  يعانون 
تطاق، ويشكلونها بطريقة جديدة ميكن تحملها، 
فتتحول التجارب املروعة إىل مشاهد ترتفع فوق 

ثقلها الشخيص املؤمل لتصبح فنا.
مل  “الذي  واملخيف  الجميل  الوثائقي  الفيلم  يف 
نفسه،  الربنامج  ضمن  املعروض   ، ميُت”2007 
يجئ  حيث  مناسب،  بشكل  مامثلة  بنية  تُطبق 
املخرج بريان هيل باخرتاع بارع لجعل الذكريات 
املؤملة أكرث احتاماًل. ثالثة من قدامى املحاربني، 
كل منهم من جيل مختلف - يخدمون يف العراق 
السابقة  الربيطانية  مااليا  ومستعمرة  والبوسنة 
يزال  ال  مهتزة.  لقطات  يف  قصصهم  يروون   -
الرجل املسن الذي قاتل يف مااليا يف العام 1952 
بالنسبة   - البكاء  دون  بذلك  القيام  يستطيع  ال 
ملحارب قديم مصاب بصدمة نفسية، فإن الحرب 

أبدية اآلن.
املطلق.  عجزهم  ترى  بالكامريا  يخربونك  عندما 
متوتر  واآلخر  الوقت،  طوال  يبيك  أن  املرء  عىل 
البوسني  املحارب  يخرب  ممل.  والثالث  ومرهق، 
الرصاص  دخلت  وأين  أصيب،  كيف  املخرضم 
ومن أين خرجت من جسده، ويكاد يكون من 

املستحيل االستمرار يف االستامع.
الشاعر  إىل  هيل  املخرج  تحول  املادة،  بهذه 
سيمون أرميتاج، الذي حّول الشذرات العاطفية 
يتذكر  جميل.  شعر  إىل  الواضحة  والحقائق 

مهرجان إدفا الدولي في  أمستردام.. أكبر تجمع لالفالم الوثائقية في العالم

““متالزمة هاملتمتالزمة هاملت””.. تراجيديا الجنود القدامى .. تراجيديا الجنود القدامى 

سارة محمدي

بالنسبة لقدامى املحاربني، قد يكون من املفيد معالجة الصدمات التي تعرضوا لها 
يف عمل مرسحي. خصوًصا إذا كانت هذه املعالجة بواسطة فيلم وثائقي، مثل فيلم 

“متالزمة هاملت”، املتاح للمشاهدة عىل موقع إدفا.

�شينما وثـائـقـيـة�شينما وثـائـقـيـة
املحارب القديم من مااليا هذا: “صبي ينتحب 
باسم أمه/ تومي نائم مع ثقب يف دماغه”. ال 
كل  يف  الجثث  يرى  البوسنة  من  الطفل  يزال 
مكان: “يف تاميز سكوير/ مليون ثقب رصاصة 
يحدق ويحدق.” إن التأليف واللحن واإليقاع 
بل  للكلامت،  إضافية  قوة  مينحان  النص  يف 

وحتى جاماًل من نوع ما. 
مسافة  لهم  االصطناعي  البناء  يخلق  رمّبا 
محتملة، يف حني أن الشكل العام للشعر يجعل 
قصصهم الدرامية أقرب إىل املشاهد. كام هو 
الحال مع “متالزمة هاملت”، فبفضل التكثيف 
مع  أفضل  بشكل  يتعامل  أن  للمشاهد  ميكن 

الرعب. 
يف فيلم “أثار الصدمة” يقول بيسيل فان در 
كلوك يف كتابه األكرث مبيًعا عن أثر الصدمة : 
عىل  كانت،  الكالسيكية  اليونانية  الدراما  “أن 
األرجح، طقوًسا إلعادة دمج املحاربني لقدامى 
بالعرض املرسحي. حيث كان الجمهور يجلس 
عىل مدرجات نصف دائرية عىل شكل حدوة 
الطريقة  وبهذه  العرض.  منصة  حول  حصان 
وردود  البعض  بعضهم  أيًضا  املتفرجون  يرى 
ويصبح  البعض،  بعضهم  وعواطف  أفعال 
العرض طقًسا جامعًيا ملشاركة ومعالجة أصعب 

املشاعر والتجارب.
يف نهاية “متالزمة هاملت” نرى ذلك يحدث 
األمر  ويزداد  ومؤثر،  مريح  بشكل  املرسح  يف 
رومان  أن  التايتل  يذكر  عندما  مأساوية 
زالوا  ما  ـ  الفيلم  أبطال  ـ  وكاتيا  وسالفيك 
رشق  دونباس  جبهة  عىل  أخرى  مرة  يقاتلون 

أوكرانيا.
مهرجان  ضمن  الواقع”  “متثيل  برنامج  يركز 
أمسرتدام،  يف  الوثائقية  لألفالم  الدويل  إدفا 
املرسح،  تتناول  التي  الوثائقية  األفالم  عىل 
لالقرتاب  املرسح  من  أشكااًل  تستخدم  أو 
الفيلم  أيًضا  الربنامج  تضمن  وقد  الواقع.  من 
يطري”   أن  يريد  الصغري  “ديرت  الرائع  الوثائقي 
يسلط  الذي  ويرنر هريزوغ،  للمخرج    1997
الضوء عىل أسري الحرب السابق ديرت دينجلر يف 
الوس، وإعادة رسد قصة أرسه بالتفصيل، مّبا يف 

ذلك هروبه حايف القدمني عرب الغابة. 
تعريف بفيلم “ديرت الصغري يريد أن يطري”    

يحلم  دينجلر  ديرت  كان  صغري،  أملاين  كصبي 
نشأ  أمريكًيا.  اختبار  طيار  يصبح  بأن  بالفعل 
يف أملانيا ما بعد الحرب، ومل يكن يعرف والده 
الذي ُقتل يف الحرب العاملية الثانية. يف سن 18، 
يغادر دينجلر أملانيا وومل يكن بجيبه أكرث من 
50 سنًتا فقط. وبعد فرتة من اللهو والنحرافات 
فرانسيسكو،  سان  يف  الوقت  لبعض  الصغرية 
فيتنام  يف  للقتال  األمرييك  بالجيش  يلتحق 
 ،1966 العام  يف  األوىل  مهمته  وأثناء  كطيار. 

يسقطه ثوار الفيتكونغ.
يف هذا الفيلم يروي املخرج فرينر هريزوغ قصة 
عناوين  تحمل  أربع حلقات  دينجلر يف  حياة 
و”الفداء”.  و”العقوبة”  والحلم”  “الرجل” 
الخاصة  دينجلر  حكايات  جميعها  تستعرض 
عن طفولته، والتعذيب القايس الذي تعرض له 
يف األرس، وهروبه الذي يشبه املعجزة، بطريقة 
هرتسوغ  ويظهر  للغاية.  ومؤثرة  مدهشة 
نفسه كراوي ومحاور، عىل الرغم من بقائه يف 
الخلفية. وكام هو الحال يف العديد من أفالمه 
منقطعة  مهارة  هريزوغ  يجسد  الوثائقية، 
الحقيقة والخيال، ويبقى  النظري يف املزج بني 
مخلًصا للمفهوم الذي يقول بأن الفن يحتوي 

عىل حقيقة أكرث من الحقيقة نفسها.

في عرضه األّول ضمن مهرجان IDFA لألفالم الوثائقية

فيلم فيلم ““بالدي الضائعةبالدي الضائعة”” لعشتار ياسين  لعشتار ياسين 
يوثق حياة أبيها المسرحي الراحل يوثق حياة أبيها المسرحي الراحل 

الطريق الثقايف ـ أمسرتدام ـ خاص

لألفالم  الدويل  أمسرتدام  مّبهرجان  الخاص  العامل”  عىل  “نظرة  برنامج  ضمن 
الوثائقية، وهو أكرب مهرجان يف العامل لهذا النوع من األفالم، ُعرض األسبوع 
املايض فيلم “بالدي الضائعة” للمخرجة التشيلية من أصل عراقي عشتار ياسني 
جوترييز، وهي ابنة الفنان املرسحي العراقي الراحل محسن ياسني الذي ُقتل 
يف انفجار سّيارة مفخخة أثناء زيارته لبغداد. وقد تناولت املخرجة بالوثائق 

والصور حياة أبيها وعالقته العائلية ومنجزه الفني.

املخرجة عشتار ياسني مع لقطة من فيلمها “بالدي الضائعة”

November 2121 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022
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جدرانه  أّن  دهشتي،  اثار  وما  اسود،  وبابه  سوداء،  بوابته  كانت  املعرض،  دخلت  “حني 
التامثيل  وكانت  حالكة،  كانت  جدرانه  عىل  املعلقة  واالعامل  سوداء،  كانت  الداخلية 
املعروضة منحوتة من الفحم. سألت من كان يبدو مديراً لقاعة العرض، وكان زنجياً يرتدي 
يا  عميان  كلهم  روادنا  أّن  هامساً:  قال  املعروضات؟  الناس  سيميز  كيف  سوداء،  بدلة 

سيدي” )نص عىل نص(

إسماعيل خّياط واآلخرونإسماعيل خّياط واآلخرون

الوجوه الجانبية للحياة الوجوه الجانبية للحياة 
الوضع األمامي للموتالوضع األمامي للموت

ت�شكيلت�شكيل
13
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)وجوه( بأوضاع جانبية
و)أقنعة( بأوضاع أمامية

نصف  كنا  طالب  عيل  الرسام  عن  نتحدث  كنا  حينام 
كنا  بينام  جانبيا؛  وضعا  تّتخذ  )وجوه(  بأنها  شخوصه 
تتخذ  )أقنعة(  بأنها  خياط  إسامعيل  شخوص  نصف 
وضعا أماميا، ونقصد بهذا التفرقة بني هذين الرساَمني 
تعرف  والتي  ذاتها،  اآللية  يتخذان  كانا  وإن  اللذين 
مفرتق  إىل  توصلهام  كانت  أنها  إال  األمثل(  بـ)ـالوضع 
تنتهي  األمثل  الوضع  فآلية  مختلفتني،  بنتيجتني  طرق 
الفراعنة  إليه  توّصل  ما  وهو  جانبيا،  ليكون  بالوجه 
وضعه  يف  القناع  يكون  ال  بينام  القدامى،  والعراقيون 

األمثل إال أماميا، وهو ما أدركه االفريقيون يف فنهم.
الجانبية من منجزه  الوجوه  إّن عيل طالب يف مرحلة   
يف  خياط  وإسامعيل  الرتك  فتاح  وإسامعيل  الرسم،  يف 
تجارب عىل  اختزلوا جهدهم يف  الرسم،  )أقنعتهام( يف 
والقناع  الجانبي،  الوجه  متظهريه:  يف  البرشي  الوجه 
برصية  مشكالت  يواجهون  ذلك  جعلهم  وقد  األمامي؛ 
أقّل تعقيدا من تلك التي واجهها فيصل لعيبي، حينام 
استنادا  ينظم  آلية  األمثل  الوضع  آلية  يرتكز عىل  كان 
املشكالت  فكانت  البرشي،  الجسد  أجزاء  أوضاع  إليها 
التي واجهها فيصل لعيبي أكرث تعقيدا مّبا ال يقارن مع 
األمثل  يّتخذ وضعه  الجسد  كّل جزء من  فكان  هؤالء، 
الرضوري الذي يظهر أكرث خصائصه الشكلية جوهرية، 
موقع  يف  نرشته  يل  سابق  مقال  يف  ذلك  وصفت  وقد 
)األوان( إّن فيصل لعيبي قد “استعار، من خالل الوضع 
التشويه )االيجايب( يف تحويره أشكال  األمثل، منطا من 
املشخصات التي تتخذ فيه أوضاعها األكرث مثالية التي 
تُظهر أهم خصائصها الشكلية، وهو إجراء طبقته فنون 
حضارات عديدة منها: الفّن الفرعويّن، والفّن الرافديني 
الوضع  واألكتاف  فللعني  اإلسالمّي؛  والفّن  القديم، 
الجانبّي  الوضع  واألقدام  الوجه  يتخذ  فيام  األمامّي، 

دامئا”
نرى، من ذلك، ان اشرتاطنا التفريق بني االقنعة والوجوه 
كان صحيحا حينام قررنا اوال رشط الوضع االمثل الذي 
القناع  فيه  يتخذ  بينام  جانبيا  وضعا  الوجه  فيه  يتخذ 
وضعا اماميا، ولكننا االن، وبعد توقف تجربة اسامعيل 
خياط بوفاته، بدانا نرى اشرتاط وجود الحياة يف الوجوه 
التي  لالقنعة  حالة  املوت  واشرتط  الجانبي،  بوضعها 
بني  بّيناً  فارقا  املوت  يكون  وبذلك  امامية،  يرسمها 

الوجوه واالقنعة.

“غوته”  معهد  املؤسسات  هذه  بني  ومن 
األملاين، غري أنه معروف عاملياً بتعليم اللغة 
لتثقيف  مختلفة  برامج  له  فإن  األملانية، 
برنامج  مثل  الطموحة  املواهب  وتدريب 
عىل  فكنت  معه،  “بدأت”  الذي  )ابتدي( 
إحدى  الصيف  فرتة  خالل  شهرين  مدى 
شامل  تعليمي  منهاج  عن  الباحثني  هؤالء 
عىل  والرسم  بالتصميم  مرشوعي  لتطوير 
خالل  من  وذلك  شذرة(  )أزياء  املالبس 
من  نخبة  بقيادة  يومية  شبه  مكثفة  دورة 
من  العامل  حول  من  املختصني  األساتذة 
وأملانيا(  وبريطانيا  ولبنان  واألردن  )مرص 
الزووم  تطبيق  عرب  جميعاً  بتواصل  كنا 
بالتواصل  مختصة  محارضات  لحضور 
وإقامة  البحث  مناهج  وتعلم  والتسويق 
املشاريع اإلبداعية يف املنطقة. وكانت مثرة 
من  كواحدة  اختياري  تم  أن  الدورة  هذه 
5 مشاريع أخرى فائزة من بني 24 مرشوع 
األردن،  )العراق،  دول  ثالثة  من  مشارك 
لبنان( لحضور اجتامع املشاركني بالدورة يف 
معرض التصميم ملشاريع الطاقة املستدامة 
)صلصال( واملساهمة بفعالياته املتنوعة من 
عرض مشاريع الشباب وإقامة ورشات عمل 
فنية مختصة بالبحث عن سبل ملزاولة الفن 
بطرق صديقة للبيئة وحلقات نقاشية حول 
االستدامة والتصميم، والذي أقيم يف بريوت 

للفرتة من 30-27 أكتوبر2022. 

مشاريع ثقافية يف املنطقة
مجموعة  الثقايف  األملاين  غوته  معهد  أقام 
والطاقات  للتصميم  الداعمة  املشاريع  من 
الخالقة يف مجموعة من الدول، فقد خصص 
التصميم وصمم يف  برنامجي )خان  للعراق 
العراق( ويف مرص )ابتدي(، أما يف لبنان فكان 
جداً،  مميزاً  تصميم(  )فن  برنامج  نشاط 
حيث  األردن،  يف  )تكوين(  برنامج  وكذلك 
دورات  تدريب  عىل  الربامج  هذه  عملت 

وأصحاب  واملصممني  الفنانني  من  كثرية 
الهوايات واألعامل الصغرية بهيئة مجموعات 
كام قدمت لهم دورات منفردة مع أساتذة 
مختصني بعلوم التصميم والتسويق وإدارة 

األعامل والتخاطب والتشبيك املجتمعي. 
وكان العراقيون األكرث متيزاً مّبشاريعهم، وهم: 
للفنانة  الطفولة  لذكريات  نانا  منسوجات 
السليامنية  من  القادمة  العراقية  واملصورة 
نيجا سالم، مرشوع عربت به عن حنني طاغ 
وذكريات الطفولة التي استقتها من جدتها 
الخياطة،  مهنة  كانت متارس  التي  ووالدتها 
بقايا  بجمع  طفلة  وهي  تتسىل  وكانت 
لتحيك  والدتها  مهنة  تخلفه  الذي  القامش 
منه أجمل البسط والسجادات اليدوية كام 
لهذه  الحياة  تعيد  حيث  جدتها،  علمتها 
منها  لتشكل  القامش  من  امللونة  القطع 
والذكريات.  بالحب  منسوجة  جميلة  قطع 
فتخربنا نيجا أن هذا الولع بدأ معها عندما 
كانت طفلة، وكانت والدتها تنشغل بعملها 
كانت تشغل نيجا بهذه الهواية املفيدة التي 
تطورت فيام بعد لتكون فكرة اعادة تدوير 
بعضها  تشبه  ال  فريدة  فنية  قطعاً  تنتج 

ُصقلت بدراسة الفنون أكادميياً. 

إعادة الروح لسعف النخيل
الرصاف  البتول  املشاركة  الفنانة  استقت 
النخلة  الباسقة  األرض  شجرة  من  فكرتها 
عىل  املعتمد  الفني  مرشوعها  ثيمة  لتكون 
إعادة التدوير بطريقة فنية تجمع الطبيعة 
ترتجم  شعارات  فطبعت  والثقافة،  بالرتاث 
فكرتها مثل )النخلة كنزنا والنخلة هويتنا(. 
البتول مهندسة الكمبيوتر استغلت تفكريها 
العلمي مع ذائقتها الفنية لتشكيل منتجات 
مفيدة صديقة للبيئة مثل الحقائب والسالل 
ضارة  مّبواد  املصنعة  للمنتجات  كبدائل 

بالبيئة مثل البالستيك والجلود الصناعية. 
الحكم  املوصيل  العراقي  املهندس  وأختار 

حسن خربته الهندسية لتصنيع طابوق عازل 
حراري وصويت جيد من مادة قابلة للتحلل 
ريش  من  للبيئة  وصديقة  الوزن  خفيفة 
من  الريش  يعد  حيث  والجص.  الدجاج 
عضوية  مادة   وهي  القوية  العازلة  املواد 
ومن  مفيدة.  نفايات  تشكل  ما  عادة  التي 
هنا بدأت الفكرة وطورت مّبساعدة الزمالة 
التدريبية مع معهد غوته عىل مدى شهرين 
وتسويق  وتصنيع  لجمع  اإلمكانية  لدراسة 

هذا املنتج الصديق للبيئة.

ألوان رسم من خريات األرض
ذات  شابان  شيالن  عمراً  األصغر  املشرتكة 
عرضت  السليامنية  من  ربيعاً  العرشين 
تجاربها الواسعة واملدهشة الستخالص ألوان 
للرسم من الرتاب واألحجار وأوراق النباتات 
والفواكه والتوابل بدالً من األلوان الكيامئية 
السامة، والتي كانت فيها تجارب ناجحة من 
بعد إخفاقات كثرية أدت إىل استخالص مواد 
ومتوفرة  للبيئة  وصديقة  مكلفة  غري  رسم 
املحيطة  الطبيعة  أو  البيوت  من  كثري  يف 
بنا. هذه األلوان بعد االستخالص واملعالجة 
وزيتية  مائية  ألوان  باليته  تكون  أن  ميكن 
متنوعة وذات نتائج جميلة وناجحة ليعمل 

بها أي فنان تشكييل. 
مع  تلك  مّبعلوماتها  شيالن  ساهمت  كام 
الفنية املقدمة يف  العمل  مقدمات ورشات 
الفكرة  ذات  حملت  التي  صلصال  معرض 
داليا  والفنانة  سالمة  مريال  اللبنانية  للفنانة 
تلك  تجربة  عن  مضافة  مّبعلومات  بركات 
املواد الطبيعية وطريق استخراجها وحفظها 

واستخدامها. 
القادم  برهان  رسبست  املشارك  واستعمل 
القامش  وبقايا  الدجاج  ريش  أربيل  من 
مخدات  لصنع  الصوف  وخيوط  والقطن 
مريحة وعملية ومن املواد املتوفرة الفائضة 
التي  الصناعية  الحاجة كبديل لأللياف  عن 
حيث  املحلية،  السوق  مخدات  بها  متأل 
املخدات  عن  رسبست  مخدات  تتفوق 
الصناعية  البالستيكية  باأللياف  املعبأة 
وكذلك  التجربة،  بعد  من  الراحة  بجودة 
األلياف  ترافق  التي  املضار  من  التخلص 
الجلدية  الحساسية  أثارة  منها  الصناعية 

وتوليد الشحنات الكهربائية الضارة.  • ولد يف خانقني يف العام 1944
•  تخرج من دار املعلمني

مهنة  الفني  نشاطه  مع  مارس   •
التدريس ملدة 21 عاما. 

• تفرغ للفن بعد تركه مهنة التدريس 
يف مدينة السليامنية

بأسلوبه  العراق  مستوى  عىل  ُعرف   •
الخاص ورؤيتة الفنية املختلفة. 

الفنية  واملهرجانات  املعارض  من  الكثري  يف  شارك   •
والتشيكلية العاملية 

املدن  يف  العرض  صاالت  كربى  يف  أعامله  ُعرضت   •
األوروبية واألمريكية.

الشعرية  )املرصد(  لحركة  البرصية  الضفة  مّبثابة  كان 
بيكه س يف  الراحل شريكو  الكردي  الشاعر  أطلقها  التي 

سبعينيات القرن املايض.
تويف يف 20 ترشين األّول/ أكتوبر 2022 عن عمر ناهز الـ 
75 عاما يف مدينة السليامنية بعد رصاع طويل مع املرض.

 الفنان إسماعيل خّياط

العراق - ميام سامي
الكثري منا،  بال  التي تخطر عىل  النابضة  للمشاريع اإلبداعية واألفكار  دعامً 
تساهم املؤسسات الثقافية والجامعات العاملية املرموقة واملنصات التعليمية 
وربط  وتوعوية  إبداع  بيئة  املهارات وخلق  لتطوير  مجانية  دورات  بتقديم 

شبكة تواصل بني أصحاب األحالم الكبرية التي تبدأ بفكرة.

معرض صلصال لإلستدامة في بيروتمعرض صلصال لإلستدامة في بيروت
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معرض للموت، معرض يف مقربة 
يف  متقاربني  معرضني  خياط  اسامعيل  أقام  مرّة 
الزمن: معرضاً لألقنعة، ومعرضا اقامه يف مقربة، 
فاعتربت ذلك دالة عىل شعور مّبرارة املوت التي 
يستشعرها يف قرارة نفسه، وهي الصلة التي نبـّه 
)الغرفة املضيئة...  بارت( يف كتابه  عنها )روالن 
تأمالت يف الفوتوغرافيا( وهي الصلة التي تبدو 
بعيدة بني الفوتوغراف )كنمط من الرسم( وبني 
وسيط  وعرب   )33 ص  املضيئة،  )الغرفة  املرسح 
انني  الجائز  بأنه فريد؛ فقال “من  وصفه بارت 
بالصلة  مذكرا  املوت”،  هو  يراه،  الذي  الوحيد 
كذلك  ومذكّراً  املوىت،  وعبادة  املرسح  بني  ما 
الذي  املمثل  بان  احساساً  تعطي  التي  باألقنعة 
يتحرك امامهم قد تم استدعاؤه من عامل املوىت، 
عىل  أدواراً  يؤدوا  ان  ميكنكم  املوىت  هؤالء  وان 
املرسح، وهو ما كان يستشعره اسامعيل خياط 
هو  املوت  وكأن  يبدو  معرضني  أقام  حينام 
التي  لألقنعة  معرضا  كانا:  بينهام  الرابط  الخط 
تسمح بأداء أدوار املوىت، ومعرضاً اخر اركولوجياً 
فاستدعاها  باملوًت  طاعنة  صارت  لحفريات 
ذات  هي  معرضه،  فيها  اقام  مقربة  يف  الرسام 
كان  بذلك  و  والده،  فيها  دفن  التي  املقربة 
اسامعيل خياط يكرس الرسم باعتباره استدعاًء 
ملفردات متحف برصي يضع قدماً يف هذه الدنيا، 
وقدماً يف املقابر، مقابر الناس، ومقابر الكائنات، 

ومقابر األشياء األخرى.
اذا كان بعض كتاب ونقاد الفن يعتربون أقنعة 
للخري  “أقنعة  خياط  إسامعيل  العراقي  الرسام 
واألحبة  واألصدقاء  والسالم  والحرب  والرّش 
)معد  ووجوه”  ألحداث  وتقويم  واألعداء... 
نفسه(  خياط  )إسامعيل  حسب  وانها  فياض(، 
“ليست شكال مجرّدا، بل موضوع قائم بذاته نراه 
يف وجوه أناس، هي يف الغالب ليست وجوههم، 
بل أقنعة يستبدلونها بحسب الحالة التي ميرون 
بها”؛ فإنها، بالنسبة لنا، مناسبة لوضع املادة عىل 
سطح اللوحة اوال، وباملعنى الواسع الذي يندرج 
ال  ذلك  لكن  اللوحة،  سطح  عىل  ضمنه،  اللون 
مينع من تتبع متظهرات الوجه البرشّي، وتحوالته 
يف  رصدناه  ما  وهو  األقنعة،  من  )حاالت(  اىل 
إسامعيل  العراقيني:  الرّسامني  من  عدد  تجارب 
طالب،  وعيل  الرتك،  فتاح  وإسامعيل  خياط، 
غريها،  ويف  الفنية،  التجارب  هذه  كل  يف  وهو، 
إلثبات  مناسبة  اآلخر،  هو  يكون،  أن  يعدو  ال 
القدرة عىل وضع اللون عىل سطح اللوحة التي 

عند  وطوبوغرافيته،  القناع  جغرافية  اتخذت 
إسامعيل فتاح الرتك، النّحات الذي رسم وجوها 
مّبساحات لون أحادية اللون واسعة )= لطخات(، 
يتخللها )شطب(  و)تصحيحات( تهدف إىل كرس 
أحادية تلك املساحات التي كان يبني بها الرتك 
الوجه البرشي مانيكانا ميارس به وعليه مهاراته 
يضع  خياط  إسامعيل  كان  الرسم،  يف  التعبريية 
األلوان املائية، واالقالم الخشبية امللونة، واالحبار 
قواعدية   حدود  ال  عارمة  بفوضوية  الصينّية، 
جغرافية   =( األقنعة  جغرافية  حدود  إال  لها 
اللوحات( التي يرسمها دون مخططات مسبقة، 
دومنا  شتى  اتجاهات  يف  تسيح  وجوها  فكانت 
اتخذ  مثلام  ومتاما  الرسام،  إحساس  إال  ضوابط 
الجانبي(  )الوجه  جغرافية  طالب  عيل  الرسام 
خياط  إسامعيل  اتخذ  للوحة،  شكال  )الربوفيل( 
اللوحة،  لشكل  هندسة  األمامّي(  )القناع  شكل 
الحياة  لواقع  احتداما  األلوان  فورانات  فصارت 
ذاتها، وملآسيها وأحزانها، وبقايا رؤيا  تلّح عليه، 
املعرّضني  الناس  من  ملجاميع  مأساوية  رؤيا 
تلك  ذاكرته من مجازر  اختزنتها  لعذابات شّتى 
تاريخهم  عرب  الكُرد  عاشها  التي  العصيبة  األيام 

الطويل.

القناع مانيكانا
من  القديم  الرافديني  النحت  تشكّل  مثلام 
حشود غفرية من الدمى الناسكة يف حرضة اإلله 
وهي تنظر يف فراغ التاريخ املمتّد أمامها بعيون 
إسامعيل  تجربة  تشكّلت  مفتوحة عىل وسعها، 
الواجمة  الصارخة  األقنعة  مئات  من  خياط 
اإلبصار،  عىل  القدرة  فقدت  التي  الرمداء 
أشكالها  جغرافية  ضبط  عىل  قدرتها  وفقدت 
شكلية  فورة  فغدت  اللوين؛  تكنيكها  وضبط 
أسس  مثلام  ومتاما  لها،  قرار  ال  دموية  ولونية 
النحات هيثم حسن تجربة معرضه األخري عىل 
مختلف  عليها  أجرى  واحدة  مانيكانية  نسخة 
رضوب التحويرات، واإلزاحات الشكلية كل مرة؛ 
املانيكانات  تلك  من  غريبا  حشدا  معرضه  فبدا 
اتخذ  كذلك  معا،  واملتشابهة  املختلفة  امللونة 
إسامعيل خياط شكل القناع مانيكانا يستنسخه 
اإلزاحات  من  رضوبا  عليه  ويجري  مرة،  كل 
الشكلية واللونية التي متنحه كل مرة خصوصية 
بدت  وإن  التي  األخرى  األقنعة  أشكال   عن 
األصابع  كطبعات  مختلفة  أنها  إال  متشابهة 

املتشابهة واملختلفة يف الوقت عينه.
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مطرش  مهدي  الفنان  يشغل  ظل  السؤال  هذا 
أبواب  عىل  وقف  كلام   1943 بابل   يف  املولود 
من  اآلتية  األصوات  إىل  ينصت  العامل،  مدن 
)الهاون(،  اسرتجاع صوت  يف  يفلح  فلم  املايض 
بل يداهمه ضجيج اآلالت، ودوّي املركبات، ثم 
يبدأ من جديد يعيد صياغة األسئلة ويبحث عن 

أجوبة مقنعة لها.
يف  واستقر   ،1967 عام  العراق  مهدي  غادر 
أكادميية  يف  دراسته  أكمل  أن  بعد  باريس، 
سعيد  آل  حسن  شاكر  بأستاذه  وتأثر  الفنون، 
يف تأمالته الصوفية، وكشوفاته يف البعد الواحد، 
الفنية  األشكال  كثب عىل  تعرف عن  فرنسا  يف 
التبسيطية، مّبا يف ذلك التجريد الهنديس، وكان 
)األوب  فن  يف  االوىل  محاوالته  بدأ  قد  مطرش 
بلوغ  بغية  بغداد،  يف  أعامله  وعرض  اآلرت(، 
لغة برصية شخصية أثارت جدالً واسعاً وقتذاك 
بني نقاد الفن التشكييل والجمهور املتلقي حول 
جدوى ومعنى هذا الفن، اذ تجرأ الفنان هاشم 
الفنية،  تجربته  يف  اآلخرين  يسبق  أن  سمرجي 
يف  أنجزها  التي  البرصية  الصدمة  مثل  فكانت 

هذا الفن. 
بدايات طفولة مطرش األوىل حني كانت األيادي 
تحفر يف الطني والرتاب طرق سيارات وهمية لنقل 
الراكبني بني محطات خيالية، الخطوط املحفورة 
تزداد عمقاً كلام انحرست أشعة الشمس رويداً 
لو  الخطوط كام  فتبدو  القرية،  عن عامل  رويداً 
كانت نحتاً بارزاً، يجسد انشغاالت مهدي مطرش 
الطفولية غري الواقعية، تلك هي الصورة األوىل 
للرؤية، واملحاولة يف البحث عن عامل بديل للعامل 

الطبيعي ولظاهراته املختلفة. 
كلام  كثرياً  سيتسع  الصغري  القرية  أفق  أن  غري 
بها،  ويلتحم  املدينة  يصل  حتى  الزمن  تقّدم 
ولكن صورة األبواب والحرص والبسط، وترتيالت 
الوعي  أعامق  يف  كامنة  ستظل  القرآن،  قّراء 
يف  تستيقظ  حتى  طويالً،  أمداً  مطرش  الفنان 
زحمة الحياة الباريسية فتدفعه من جديد لتأمل 

الوطن من بعيد. 
سابقيه،  أثر  يقتفي  أن  نصيب  ملطرش  كان 
والتفرد  والشجاعة  الجرأة  من  واسع  بقدر 
وحديث  مغاير  بأسلوب  تجاربه  أوىل  ليخوض 
 )op art آرت  )االوب  بفن  مايعرف  يف  متأثراً 
وهي   ،)optical art( البرصي  للفن  اختصاراً 
العرشين  القرن  ستينات  يف  برزت  فنية  حركة 
اعتمدت األوهام الفيزيائية البرصية لتخدع عني 
أن  ميكن  التي  الوسائل  وتستكشف  املشاهد، 
تحّفز االشكال التجريدية برص املتلقي، يعد هذا 

اللون شكالً  للفن الحريك، اذ يعرّب عن التصاميم  
الهندسية التي تخلق مشاعر الحركة واالهتزاز. 

عىل  يركّز  انه  اال  الهنديس،  للتجريد  امتداداً  أو 
يرجح  الحيّس،  واالدراك  الوهم  حالة  خلق 
 trompe i’oeil مثل  قدماً  أكرث  لفنون  انتسابه 
بالتحليل  عالقة  له  غالباً  وهو  العني،  خداع  اي 
النفيس يف تأثري الصورة التي ال يبدو موضوعها 

واضحاً اال عندما ترى من زاوية مائلة. 
القرن املنرصم،  منذ نهايات العقد السادس من 
وجد مهدي مطرش يف عمله الفني قضية فكرية 
طرحت نفسها ضمن التقنية والبحث يف الشكل، 
اذ تبلورت لديه مفاهيم جديدة ازاء اللوحة يف 
الفضاء  يكون  بنائية  وحدات   أساسها  تجربة 
واملالمح الهندسية هي العنارص املكونة النضاج 
تخضع  الفنية  معالجته  ان  لديه،  العام  الشكل 

لعني الزاوية الرياضية يف بنائها الهنديس. 
معلقة  البداية  ستظل  العامل  هذا  سحر  ومع 
برؤية أول  كتاب مصور عن الفنان )بول كليه(، 
وستحيا عىل خطوط رسومه الشاعرية، خطوط 
وستستيقظ  السمراء،  قريته  أرض  يف  املحاريث 
املائية  وليونتها  انعكاساته  بكل  الفجر  ألوان 
العذبة، وهكذا رحل من هناك عىل رشاع سندباد 

يفتش عن كنز يعرف أوصافه ثم ضاع. 

عىل  حافظت  ارت(  )االوب  بدايات  ان  الثابت 
ثنائية االسود واالبيض، ومل يلق قبوالً واسعاً لدى 
النقاد، فال جديد فيه سوى تحويل القيمة الفنية 
واسعاً  أفقاً  يجد  مل  االدراكية، كام  التجربة  نحو 
نحو االنتشار إال بعد انتباه عامل اإلشهار واإلعالن 

اىل جاملياته. 

ما يعرب عنها مطرش يف  التي غالباً  اليقظة  هذه 
تجاربه  من  الحقة  مرحلة  يف  مناسبة  من  أكرث 
الفنية حني اخذ بأسلوبه نحو فن آخر ال عالقة له 
باألوب آرت، هو فن )األرابيسك(، الذي يعرف 
العربية  الزخرفة  أو  والنقوش  التزويق  بفن 
االسالمية، ليشكل أمناطاً خطّية إيقاعية ومناذج 
من  أكرث  إىل  أصولها   تعود  معّقدة،  هندسية 
مع  العربية  الحضارة  امتزاج  فرتة  يف  عام  ألف 
حضارات الشعوب االخرى، وكانت الريادة تعود 
لالندلسيني يف هذا الفن، لذا يقول مهدي مطرش 
الفن  بني  متوسطاً  صوفياً  برزخاً  ميثل  فنه  أن 
االسالمي والتيارات الغربية الهندسية املعارصة، 
الثقافة  خصوصية  متثل  ألنها  بالعامرة  واهتم 
االسالمية، وأعاد صياغتها بلغة معارصة بوصفها 
رضورة ورشط لبناء وعي جديد بالنمو الحرضي.

تسويقية  ملتطلبات  استجابة  يأيت  التحول  هذا 
يف  الواسع  جمهورها  لها  تجد  وجاملية  وذوقية 
معارض الغرب والخليج، مم أّهل مطرش للفوز 
املخصصة  ديب،  يف   2019 عام  رفيعة  بجائزة 
يستلهمون  الذين  واملصممني  الفنانني  لتكريم 
البرصية،  وثقافته  االسالمي  التصميم  فنون 
التي  االسالمي(  للفن  جميل  )جائزة  بـ  تعرف 
مختلف  من  للفنانني  واسعة  مشاركات  شهدت 

أنحاء العامل.
األرقام  عامل  البديل:  عامله  مهدي  يكتشف 
الهندسية،  والنظريات  الرياضية  واملعادالت 
الحلمية،  السيارات  طرق  تختفي  أن  مقابل  يف 
القرية.  وصور  املحاريث،  وخطوط  والسواقي، 
واألطر  والفجوات،  والطّيات  الزوايا  اىل  يذهب 
والستائر، فهو كام يرى أحد النقاد معني بالفراغ 
باإلمتالء، أعامله تفصح عن مزايا غري    أكرث منه 
متوقعة للفضاء املحيط،  تدل عىل جهد  فكري 
الواحد(  البعد   ( ذات  النظرة  يف  سبباً  له  يجد 

للوحة الفنية. 
يف مرحلة مبكرة من الدراسة فكّر مهدي بعبارة 
البحث  يف  التفكري  ودفعه  املستقيم(،  )الرساط 

األلفة  من  نوعاً  أن  ووجد  العبارة،  واقعية  عن 
والتعاطف غري املفرّس  مع ذلك الخط املستقيم، 
مرحلة  حباً، ويف  أصبح  نفسه حتى  متّتا  يف  قد 
السحرية  النشوة  تلك  يتذكر  يزال  تالية كان ما 
التي امتلكت حواّسه كلام رسم شكالً هندسياً، 

أو مارس اثبات نظرية أو حل معادلة.
مطرش يف سعي دائم لتطوير أساليبه، فوجد ان 
ألفكاره،  األقرب   )minimalism )املينياملزم 
وهو فن االستمتاع بالفراغ والتبسيط يف عنارص 
واجهة  تصدر  املعارض  احدى  يف  الفني،  العمل 
املدخل لوحة من حرفني  ميثالن الضمري )هو(، 
الذي  ذاك  )هو(  الهوية،  ومنها  اآلخر،  وتعني 
واذا  انسانيتي،  عىل  ويشهد  صوريت  يعكس 
تعني  فانها  للكلمة،  اللغوية  املعاين  تجاوزنا 

الذات االلهية عند الصوفيني. 
وحدة  حول  ريادته  مطرش  أعامل  يف  تتكشف 
بتصميمه  وذلك  التشكييل،  الفن  مع  العامرة 
الفراغية  الرشوط  عىل  بناء  البرصية  العنارص 
صالة  يف  واالمتالء  الفراغ  ونسب  والجدارية، 
وطورها  السومرية  املسافات  اعتمد  العرض. 
كل  تعرض  أو  ماتنفذ  وغالباً  الخاص،  بتكنيكه 
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شغف بالرسم والفن والحياةشغف بالرسم والفن والحياة  

حامد سعيد 
يرتك الفنان عند رحيله األخري أمرين مهمني: ارثا فنيا، وفراغا ثقافيا، وهي مّبفهوم الرتكة 
تعني الوجود بكل امتالئه، حتى وان كان الفقد مؤملا.. فاالمل بحد ذاته اثرا أنسانيا ومعنويا 
وفاعلية ماديا، يشعر فيها االنسان بكائنيته الحية، اعد الفنان جاسم الفضل واحدا من اهم 
فناين البرصة، وواحدا من فناين العراق املهمني يف عطائه الرث الذي مل ينضب يوما، فقد كان 
يسجل )يومياته( الفنية بشكل دائم، كان يسجلها برسعة بأية مادة متوفرة لديه لحظتها، 
الجل ان يصطاد بها، ما هو معني به، )شكل( الزمن، وتحققه امللموس، سواء اخذ بنظر 
االعتبار ام مل يأخذ، رغبة املتلقي من الرسام بانجاز يومياته وتحويلها اىل )اعامل( فنية 

باختالف مادتها )النهائية(.
أعامله بأسلوب )األنستليشن(. أو ما 
عىل  يقوم  الذي  الرتكيب  بفن  يعرف 
أبعاد  ذات  مجسمة  اشكال  صناعة 
ثالثية، يقتبس من فن النحت طابعه 
قواعده  البناء  فن  ومن  التصويري، 

الهندسية. 
الهندسية  أالعيبه  من  واحدة 
أعامل  نفسه،  الجدار  من  مستخرجة 
أعامل  مربعات،  يف  مبنية  طابوق 
املربع  من  تتخذ  ورقية  أو  خشبية 
وحدتها لبنائية، تراكيب وأشكال ذات 
قياسات واسعة، تشكالت  وتنويعات 
صالة  يف  املشاهد  جديدة،  وتجارب 
العرض يصطدم برصياً وذهنياً بوهم 
وقوفه  موقع  وفق  يتغري  ملتبس 

وحركته. 
قابلة  تشكيالت  مطرش   يبني  لطاملا 
للمكان نفسه،  للتغيري والتشكل تبعاً 
التأمل  منطق  صوب  باملتلقي  يأخذ 
والمكاناته، مّبواد بسيطة ومعدودة . 
أن  يف  غضاضة  أو  حرجاً  يجد  ال  انه 
شواغل  عىل  ويحيلها  أعامله  ينسب 
تلتقي  أخرى،  نظرية وجاملية غربية 
املشهد  يف  تجديداً  التجارب  أكرث   يف 
أشكال  الحدايث.  بعد  ما  الغريب 
وصور ورموز، ترتك لدى عني املتلقي 

لقيمة  وموسيقية  ضوئية  ايحاءات 
الفضاء واملكان كعنرصين أساسني يف 

فلسفة مهدي مطرش: 
مّبعنى كلام كانت اللوحة عىل تواصل 
تعّمق  كلام  املوسيقية  النواظم  مع 
البعد الروحي فيها، كام هم املتصوفة 
التي تجمع  الحدسية  الذوق  ونظرية 
الجنة،  ألحان  سامعي  القلب  يف 
التي  كاندنيسيك  بنبؤة  فازريليل أخذ 
فيها يَقول : أنه سيأيت يوم قريب أم 
بعيد، تتحول فيه اللوحة إىل  موسيقى 
مكتوبة بنوطة  قابلة للقراءة واالنجاز 

من قبل أي فنان. 
   وما يجدر ذكره ان الفنان )فازيريل 
الجنسية،  الفرنيس   )1906-1997
يف  الريادة  فضل  له  االصل،  املجري 
هذا املجال وتنوع التجارب، من أشهر 
أعامله لوحة )الزيربا-الحامر الوحيش( 
األسود  بخطوط  متيزت  التي  تلك 
واألبيض مّبنحنيات متوازية ومتقاربة، 
وأعاد هذه التقنية يف لوحات اخرى. 

الفنية يف هذا امليدان   لعل التجارب 
الواقعية  ان  دامئاً: هل  للسؤال  تدعو 
ما  أم  املتلقي،  يراه  ما  هي  البرصية 
وحي  هي  أم  يشاهدها،  انه  يتوهم 

من خياله؟  

جمال العتابي

الكتب القليلة التي بني يديه يف سني الصبا مل متنحه أكرث من مفتاح صغري للدخول إىل 
العرص، كان أول فنان التقاه هو )موندريان(، ولكن بضع عبارات من كتاب )كاندنسيك( 

)الروحي يف الفن( منحته القدرة عىل التفكري  وطرح األسئلة : ما التجريد؟

التشكيلي مهدي مطشرالتشكيلي مهدي مطشر

إعادة صياغة األسئلةإعادة صياغة األسئلة

ان السرية الطويلة لجاسم الفضل، ومشاركاته الواسعة 
باملعارض الجامعية، واملعارض الشخصية، تدلل عىل 
حتى  ومتابعيه  محبيه  ذاكرة  يف  البقاء  عىل  حرصه 
التواصل  مواقع  من  اتخذ  فقد  األخرية،  ساعاته 
االجتامعي جدارا يوميا لعرض اعامله عىل متابعيه، 
مل  مائية  )لوحة  بعنوان  اعامله  اخر  نرش  قد  وكان 
تكتمل(، فتبدو وكأنها لن تكتمل بسبب رحيله الذي 

ال عودة منه.
أولهام،  امرين:  حياته  طوال  الفضل،  جاسم  مارس 
انتاج الفن بغزارة ال يتوقعها االخرون، فام تركه من 
الذي مل تنرش، ومل نره بعد، وثانيهام،  اعامل، ومنها 
انه حافظ كثريا عىل شعوره االجمل الذي كان ميارسه 
يف حياته،  كونه استاذا اكادمييا للفن يف معهد الفنون 
الجميلة يف البرصة، حيث مل تنتِه استاذيته مع أحالته 
لطلبته  عطائه  يف  استمر  بل  الرسمي،  التقاعد  عىل 
وتالميذه الذين كان منهم الكثري من الفنانني الذين 
ميألون الساحة التشكيلية، واالمر نادر جدا ان يتقاعد 
الفنان االكادميي ويبقى محافظا عىل شغفه األول يف 
رسم  يف  ادواته  من  املتمكن  الشاب  شغف  الرسم، 
البورتريه، تسجيل انطباعاته اليومية باأللوان املائية، 
التوقف  خالل  من  الحياة  مّبغادرته  الجميع  فشعر 
املفاجئ لصفحته عن النرش يف اخر يوم له، وقد اثر 
هذا الفراغ تأثريا كبريا رقميا افرتاضيا، ومعنويا حيث 
تعود الكثري من متابعيه يبحثون عن منشوراته يوميا.

الجميلة  الفنون  معهد  لدخول  الفرصة  يل  تسنح  مل 
يف البرصة ألحظى بدراسة اكادميية وحقيقية.. كانت 

وقتها  كنت  انني  اال  الثانوية،  يف  طالب  وانا  حرسيت 
اصطاد بعض رسوماته اليومية من خالل طالبه آنذاك 
احساسه،  ومعاينة  فهم  يف  طويال  وقتا  الستغرق 

ومهارته باأللوان املائية.. 
رسوماته  يف  ذاته  من  كثريا  الفضل  جاسم  يقرتب 
التعبريية وحاالته الجسدية التي كثريا ما كان يصورها 
يف  االنشايئ  والرصاع  األمل  طابع  تحمل  ما  وكثريا  لنا، 
التكوين، والتلوين، وحركة الشخوص الديناميكية يف 
التي  القيود  من  والخالص  االستالب  حاالت  مشهد 
يعاين كثريا يف متثيل مشاهدها جسديا وروحيا وكانه 

يقتلع جسده او شيئا من ذلك تجاه اللوحة.
كثريا ما يشعر املتلقي بجسد الرسام ممثال عىل سطح 
العمل الفني، وهو، باعتقادي، ما جعل الفنان الفضل 
زمن  واملحكوم يف  املحتوم  امره  اختصار  مساهام يف 
روحا  كامال  عمرا  رصيده  من  جارفا  الفني،  العمل 
وجسدا متناثرا عىل سطوح اعامله حتى لحظة وصوله 
اىل اخر ساعاته املتبقية التي مل تعطه فرصة إلكامل 

لوحته األخرية. 
ان حقيقة ما ميتلكه الفنان من عمر برشي ال يكفيه 
كثريا يف انجاز ما يريده من الفن، انه يحتاج اضعاف 
الفن  ماهية  يفهم  ليك  البرشية  واالعامر  األزمنة 
الحقيقية، فنجد الفنان يف رصاع دائم مع الزمن، وهذا 
ما كان يعانيه فناننا الفقيد، وهو يحاول ملء حقيبته 
عالمات  من  العديد  لنا  وترك  معه  اصطحبها  التي 
اللون  معنى  يديه  عىل  تعلمت  ألجيال  االستفهام 

والخط. 

November 2121 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022



N
o

. 1
1

2

17
altareek althakafi

                                                 حوار الطريق الثقايف

عىل  حاصلة  البرصة،  مدينة  من  عراقية  ومرتجمة  شابة  شاعرة  حامد  زهراء 
بكالوريوس ترجمة، لها العديد من القصائد املنشورة باإلضافة إىل رواية مرتجمة.

• يف البدِء ما الذي حملِك إىل الكتابِة هل مثة هاجس أو لجوء طارئ؟
يف الواقع هو هاجس طفويّل تغذيت عليه وتغذى من عمري وما يزال، كُنت يف 
الثامنة، كانوا  الذين عرفتهم وأنا يف سن  هوس وغرية من الشعراء، كل الشعراء 

يثبتون يل عرب قصائدهم أن املكان يتسع يل وأن الشعر سامء قريبة من حيايت.

• أين تضعني تجربتِك و سط تجارِب الشباِب وما الذي مييزِك عام تقرأينه ملجايليك؟
األماكن  من  نقلها  من  أنا  أنتهي  مل  حيث  متمرحلة،  تسميتها  بوسعي  تجربتي 
ما  ما.  طابوٍر  تقف يف  ألراها  تنته  مل  رأيس  فهي يف  والسهلة،  الصعبة  والقصائد 
مييزين عن مجاييل هو الكثافة والنفس الطويل كام يشاع تسميته، أكتب كام لو 

أنني أركض نحو ما ال أود الوصول.

• ما الذي تعنيه لك الكتابة و ما الذي استفدتِه من العوامِل األخرى؟
الكتابة تعني يل الشفاء، مل أتشاىف حًقا من أي يوم يف تقوميي الصعب، دون أن 
أماكنها  الشعر فوًرا، تشافيت عىل يده، مسد روحي من  أكتب وأحيل ذلك إىل 
أتعلم  وأن  منه،  قريب  مّبكاٍن  أو  فيه  بالعيش  عامل  كل  من  أستفدت  العجيبة. 

املرونة من خالله بني الحياة وما قبلها.

• ما هو طموحِك ككاتبة فضالً عن طموحِك كامرأة؟
طموحي كأمراة  أعرفني من خاللها، ال يتجاوز عن أن أميش يف الشارع عند الفجر 
وأفكر ماذا سأكتب يف حال أنتهت أغنيتي املفضلة، دون أن ينهيها عابٍر ما. أما 
ككاتبة، هو أن أعرف ماذا سأجيب ذلك العابر يف حال أنتهك خصوصيتي، حيث مل 
يشكل يل كتابة ديوان جيد وجوائز وما يرتتب عليها من عالقات متأصلة يف املجال 

الثقايف، أي طموحٍ ميكنني األقرار به وكتابته.

• رسالة توجهينها لرفاقِك الكّتاب الشباب
أن  أو  لهم  أكتب  أن  جًدا-  طويلة  -وهي  وأخريًا  وسعي  يف  أن  سعيدة  أنا  أواًل 
يسمعوين، حياة الظل ليست قامتة، عشُت هناك سنني وأعلم أن كتابة النصوص 
لسنني واالحتفاظ بها، صعب ولكنه آمن، حياة الظل آمنة وهادئة للشباب ويل، 
أعتقد أن هناك وقٍت ما، يعلمه كل واحٍد فينا، متى عليه أن يظهر للنور وترشق 

سامه،  فقط تخطيط ذيك وكتابة ال تعرف انفاس الراحة.

الشاعرة والمترجمة العراقية زهراء حامد:

أكتب راكضة وال أريد الوصول   
املخترب ال�شعرياملخترب ال�شعري

ي
ّ

يلقاء مع ظل
ّ

لقاء مع ظل
رضوان العجرودي

شاعر تونيس 

يقفز الحزن فوق جدار الرحلة
كنت أرعى ببالهة أعشابا نبتت بني أضلع 

الجدران
ظّل يقرتب مني 

أنا أقرتب منه أيضا بينام ظيل يبتعد
أسمع حرشجة يف ثغاء الظل املبتعد

لكن الصدى يقرتب
ال أعلم أيّنا وصل لآلخر

من تكلم أوالً
فقط إن ظّل الحزن أشد َسوادا من ظيّل

ال يتكئ عىل الجدران
وال يشيب يف الظلمة

حني عرب بهدوئه رفعت له القبعة
وجدت عشا فوق رأيس متد عصافريه رقبتها 

لدود يف الذاكرة
هو الحزن إذن تعفّن يف حراريت

شخص  آخر  كان  بهدوئه  مّر  الذي  وذلك 
يزوره يف قربه.
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نصنص  
رودي سليامين

شاعرة سورية

ستنتظر كثرياً
ستعّد الوحوش التي ابتلعها البحر كل 

غروب
سرتسم خطوطاً متوازية كثرية عىل التقويم

ستكرس صديقك الصمت بضجيج األواين 
بني يديك

ستستقبل القطارات كل مرة من محطة 
املدينة

ستذبل الورود بني يديك
ستتفاجئ بتلة أعقاب  السجائر بعد كل 

رشود
ستنىس التحية لحارس املحطة الذي اعتاد 

رؤيتك
سرتّدد األحاديث الكثرية داخلك 

لئال تنساها عندما تلتقي بها
ستظن أنك يف أيلول ليذكّرك بريد ما بأنه 

كانوناً آخر
ستذوب الشموع كل ليلة

ستبقى املناديل نظيفة عىل الطاولة
ستصّفر النبتة دون ملستها
ستبيك الجدران رساً لغيابها

سينئ املطبخ
سينتحر التلفاز

ستتكوم الجرائد واملجالت وراء الباب
سينام الليل عىل كتف املدينة ليتناىس 

وجعه
ستسقط آخر نجمة 

سرتتب الرسير ظناً أنك ستستقبلها الليلة
وغداً وهكذا تواليك

حتى يأيت يوم ويدق جارك املسن الباب
ويسألك 

هل تستطيع السهر معي رأس السنة؟
هيا لنقتل وحدتنا

عندها
 سترضب رأسك بأقرب حائط

وتدرك أنها رحلت.

تطلعاتتطلعات

ببساطٍة كاأللمببساطٍة كاأللم
محمد نذير جرب

شاعر سوري 

ها نحن عىل مقربة من املقابر
من قبورنا

نعلك ما تبقى لنا من الهواء
منيش كعكازات العجائز

يستند علينا ثِقٌل
ثِقٌل بحجم وطن

أنني الرياح يخنق أنفاسنا النيئة
يبعرثنا عىل الطرقات كالقش ..

نكوي ما بقي فينا من أفئدة
يجري األمل فينا كنهر من نار

من أقىص الرأس إىل أقىص اإلسفلت
خارجون من الحرب كاملوىت املنبعثون من 

الصخر..
موىت نحن

تَشهد  والقطط  والحدائق  الشبابيك  حتى 
عىل هذا..

منذ مسقط رؤوسنا
ونحن نغرق 

والحزن يشد عىل أطرافنا الوثاق..
ليس ماء ما أغرقنا

بل خناجر وسكاكني أحّد من املقصلة..
نركب سيارات الخراف

إذا أردنا الذهاب إىل “صديق” ما
إىل عمٍل ما

إىل حلٍم..
متعبون متعبون متعبون متعبون

اليأس يحصن نفسه عىل مشارف صدورنا
يرفع مشانق راياته ويصهل بجنوٍن:

ال حياة ملن يُنادي..

موتى طاعنوَن موتى طاعنوَن 
ْن ْنفي السِّ في السِّ

عالء ناظم
شاعر عراقي 

يبدأ الكوُن بتأليِف نفسِه
الوحيَد  فر  السَّ تشبُه  أغنيًة  يكون  حتَّى 

من دوِن رجوعٍ
مِت. يف معنى إدراك الصَّ

حيم يؤرخ الّذكريات الخابية يف الجَّ
املوىت الذين مرَّ عليهم العمُر..

مثل الرَّصاصِة الخائفة يف زجاج املعنى.
أتذكرهم، وهم يرمموَن جثَّثهم باملعاوِل 

غرية الصَّ
يحفروَن نصَف القرِب

والنُّصف اآلخر باملقلوب...
حتَّى يقفوَن فيِه مثل املوعِد املؤجِل هناك.

ذاكرُة األشياِء: ليس لها أشياْء
تأيت، لكنَّها مل تأِت.

ظالُم الليلِة األوىل يف قربهم الغريْب
يجارة يف فِم الّسجنِي رائحة السِّ
آخر سطٍر من حائِط األمنياْت

وحدهم يقضموَن أصابع األمِس
لكنَّهم يدركوَن واقع املسافِة

ّيْق. من هنا حتَّى ثوُب القيامة الضَّ

األرقاُم ال تشبه نفسها
عندما يحصون طابور املوىت 

ال يتذكرون أيَّ رقٍم
هم حتَّى وإن تذكروا، ال يعرفون من هم

كم كان حزيناً هذا املوُت الرّتيب
من دون خمٍر

أو موعٍد
ير. أو أنثى قابلة للرسَّ

أيُّ موٍت هذا الذي ال يعذُب املنتظرين 
رشاع الرَّحيل؟!

تُسدُل ستائر املرسحِ املظلم
عيون  يف  أنفسهم  يشاهدون  ممثلون 

املقاعِد وصمُت األشياْء.
الفرُق الوحيد يف وقِت اإلشتهاْء

هو إنَّك ال تكون يف ذاِت اللَّحظة عندما 
متوْت.

هكذا يقوُل مخرج املرسحِ الحزيْن
ْن موىت طاعنون يف السِّ

لكنَّهم غرباٌء أكرث.
وحدهم، وهذا الكوُن وحدُه أيضاً.

فِة  الضِّ إىل  الوصول  يستطيع  منهم  من 
األُخرى من حزنِه الطَّويْل؟

ٌ
نة ملوَّ  

ٌ
سماوات

رباب إسامعيل
شاعرة سعودية

 
واسًعا  آخَر  تحيُك  وَراحْت  قميَصَها  “خلعْت 

واسًعا
أبعَد من الُحلِم
أحنَّ من الوطِن

حيُث ال عقارَب تلدُغ الوقَت، ال معنى للزمِن”
 

املرأُة التي أَخربتَك أن السامَء صحُن ألواٍن وفريٍ
تلَك التي تسَعُد بالكحِل والغيِم كام التأويِل

هذِه الرائحُة مثاًل، حنَي تأخُذَك منَك كُلَّام َعرَبْت 
ِببالَِك أو ُقرِبَك أو نجْت من شهقِة الغياِب؛

مل تكن سوى مسِك دِمَها
ذاك الذي نبَت فيِه الريحاُن والعيزقاُن

الناِر  بطقطقِة  تَسعُد  تُشِبُهَها،  كثريٌة  وأعشاٌب 
وباملجاِز.

مرًة دخلْت عميًقا بني راٍء وباٍء
قرأْت أبجدياٌت كثريٌة

تُدرَُك بالصوِت وبالَّلوِن
وبدهشٍة شاهقٍة

بني راٍء وحاٍء
حيًنا وجَدتها روٌح

وأحيانًا راَح
بعد أن تعلََّق وجُهَها يف الغياِب

وهبْت مالِمَحَها للريحِ.
رسًّا تُقطُّع لصغارِها فاكهَة الوقِت

وتُخرِبُُهم أنَّ صوَت االنكساِر موسيقى
ِسِكيُنُه  الوجُع  وهذا  اللِه،  منحوتاُت  وأنَّنا 

املاسّية.
تَدُخُل َمَعُهم تحَت لحاِف اللَّيِل
وتُِريَُهم أنَّ أجساَدُهم الَعِظيَمَة

لِحاُء أرواحٍ أثريٍة
وحنَي يناموَن

عَر تسكُب الكُحَل والِعطَر والشِّ
يف إناِء اللَّيِل

آناَء اللَّيِل
حتى إذا ما أيَقظَُهم األننُي

وشعَّ ملُح الدمَع
قالْت أن قد َزاَرُهم القمُر.

 
“ما كَذَب الفؤاُد ما رأى”

ومل يخْن التأويُل
ما زالت السامُء صحَن ألواٍن وفريٍ

لكذبِة الوقِت
وَمرسًحا للحاملنِي

هناَك حنَي تُغاِدُر، سُتبرُص دوائَر لونيًة أخرى.

مقتل ماتياس مقتل ماتياس 
كاتريليوكاتريليو

مسافة  من  كويزادا  كاتريليو  ماتياس  ُقتل 
قريبة يف 3 كانون الثاين/ يناير 2008، يف قرية 
يوبيكو، بلدية فيلكون، منطقة الراوكانيا. كان 
يف  يشارك  عاًما   22 العمر  من  البالغ  الناشط 
استيالء سلمي عىل األرض عندما أطلق عليه 
الذي كان يحمل  النار،  الرشطي والرت رامرييز 

رشاًشا من عيار 9 ملم من طراز عوزي.

لن نكشف الجسد، 
ال: هذا هو املوت الذي تركوه لنا،

الرصاص الذي اخرتق الفجر
عىل نهر ماتياس كاتريليو

يف فيلكون.
لكن بركان ليام يحرتق من أجلك

ورماد عيونك الخفية
يكتبون يف الثلج كلامت 

عن الغضب والغموض
لشعب مل يعد لديه غابات أو أسلحة،

محارص بالدبابات وقنابل الغاز املسيل 
للدموع،

دعونا ننادي عامالت العّبارات الليلة
ليحلقن فوق املاء

والعذارى الزرق اللوايت يشفني جروح 
املحارب

بأصواتهن الندية.

كانت كلامت أغنيتهن تقول:
نحن قرب ماتياس كاتريليو،

وعشب يديه امللطختني بالدماء،
نحن نهر العدالة الجاري باتّجاه والديه

والجذور العميقة لنوره
يف أرايض الذرة الصفراء.

الغناء في الغابات الغناء في الغابات 
ة ةالخفيَّ الخفيَّ

خاميي ميندوزا كوليو يفقد طريقه ويغني يف 
الغابات الخفية يف ريكيم بيالن.

الرشطة  يد  عىل  كوليو  ميندوزا  خاميي  ُقتل 
التشيلية يف 12 آب/ أغسطس 2009، عندما 
كان يبلغ من العمر أربعة وعرشين عاًما. يقع 
ريكيم بيالن، املجتمع الذي أىت منه، عىل بعد 
أربعة ومثانني كيلومرتًا إىل الشامل الرشقي من 

مدينة تيموكو.

من أين يأيت خيط الخوف يف النظرة املتأملة؟
ولون املوت يف املحيط مثل زهور ورديَّة؟

نعم، لقد ولدُت مظلمة مثل الجعران
لكّنها ظلمة املوت تحت نور الشمس.

بالكاد أومأت اآلالت األرضية إيّل
وأنا أبحث يف أرض والدي املوحلة.

عظام ترن، أقامر تدور
عىل األطفال الفارين من ذباب الخيل 

األزرق.

قريباً سأقتلع الجزر الناضج من طني األرض،
قريباً سأذهب إىل األرض أعاله.

وسأطلب من النهر الربي 
أن يحلم يف مجرى الدم،

وسأطلب من أشجار الصنوبر الحمر 
أن تيضء الهواء.

اآلن أنا أتسلق طريًقا يؤدي إىل القمة،
إىل الغابات املخفية حيث أحيى وأغني.

املوت عىل أعتاب الفجر يحرتق يف الجبال،
الضوء يحطم النافذة مثل الجرح.

الشعر  من  نوع  هويليش  ـ  املابوتيش   )*(
هندية  لقبيلة  منسوب  باملوسيقى  املصحوب 
معروفة بطقوسها الروحية املصحوبة باملوسيقى. 

تعيش يف جبال تشييل.

خاميي هوين فيال 
ص)1967، فالديفيا( 

هويليش  ـ  مابوتيش  شاعر 
حائز عىل جوائز، مّبا يف ذلك 
 ،2003 نريودا  بابلو  جائزة 
 ،2005 غوغنهايم  وزمالة 
الوطني  املجلس  وجائزة 
والفنون  الثقافة  يف  أديب  عمل  ألفضل  التشييل 
مختارات  من  العديد  بتحرير  قام  كام   .2013
يف  األصليني  السكان  تراث  من  وغريها  مابوتيش 
أمريكا الالتينية الشعري. يعمل يف وزارة الثقافة 
أيّام  قبل  تشييل. صدرت  يف  والرتاث  والفنون 
“سجالت  بعنوان  الشعرية  مجاميعه  أحدث 

الرجاء الجديد”. 

قصيدتان مابوتشي - هويليش من تشيلي

خاميي هوين فيال
ترجمة: سارة محمدي

شذرات شذرات 
شذا أبو حنيش
شاعرة فلسطينية 

األمطار تنهمر
حزن املالئكة

الشتاء 
عني الله الدامعة 

السامء جرح نازف
األرض قطعة قطن هائلة

املزاريب يف األزقة
عروق دم 

تنادي 
السحابة ناعسة

من أيقظ الحب؟
من سيقطف مواسم القبالت؟

الندى فوق البتالت
بكاء الوردة 

قطرات املاء عىل النافذة 
الزجاج يتذكر 

الغريق
 ترك ثيابه وأحالمه 

عىل الشاطئ
من يرتدي عريه؟

من يعتيل موجة الوهم؟

إىل أين تجرفني 
أيها الطوفان

 من سيدلني عىل جثتي؟
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بالطبع، كام يحصل دامئًا يف السياسة الكالسيكية 
جرائم  يفضح  شخص  أي  محاكمة  يف  املتمثلة 
املرتبطة  اإلعالم،  وسائل  انتقدت  الصهيونية، 
ارتباطًا وثيًقا بالطائفة املدنية والعسكرية التي 
األكادميية  أن  حقيقة  اإلرسائييل،  الكيان  تحكم 
األدب  يف  نوبل  جائزة  منحت  قد  السويدية 

للعام 2022 للكاتبة الفرنسية آين إرنو.
 6 املصادق  الخميس  يوم  يف  حدث  وبالفعل، 
اسم  ُعرف  أن  ومّبجرد  أكتوبر،  األّول/  ترشين 
نرشت  األدب،  يف  نوبل  بجائزة  الجديد  الفائز 
عادة  تعكس  التي  بوست،  جريوزاليم  صحيفة 
يشري  مقاالً  اإلرسائيلية،  الحكومة  نظر  وجهة 
إلرنو،  املهمة  الجائزة  هذه  منح  رفضهم  إىل  
التي دعمت، من وجهة نظر الجريدة، حركات 
املقاطعة واإلدانات املتكررة لسياسات الحركات 
الصهيونية، يف محاولة من الجريدة للتقليل من 
األهمية األدبية للجائزة وتشويه سمعة الكاتبة 
للسامية  املعادين  صف  يف  ووضعها  الفرنسية 

تستخدمها  التي  اآللية  هي  وهذه  واليهود. 
حملة  شن  يف  تقليديًا  الصهيونية  األيديولوجية 
العنرصي  الفصل  ينتقد  مثقف  أي  ضد  تشويه 
ضد  اإلجرامية  إرسائيل  وسياسة  العنرصي 

الشعب الفلسطيني.

تذمر إرسائييل
وتستعد الصحيفة ـ جريوزاليم بوست ـ إلطالق 
التأثري  إىل  تهدف  إعالمية سياسية كربى  عملية 
سحب  أجل  من  السويدية  األكادميية  عىل 
الفرنسية،  الكاتبة  عليها  حصلت  التي  الجائزة 
األقل  فعىل  املساعي،  تلك  مثل  تنجح  مل  وإن 
والحد  أعاملها  انتشار  مساحة  لتقليص  السعي 
من ترجمتها إىل اللغات األخرى بسبب معاداة 
الصهيوين  التذمر  هذا  املزعومة. سبب  السامية 
الفرنيس  للكاتب  السيايس  املوقف  هو  الجديد 
اإلرسائييل  االحتالل  بوضوح  يعارض  الذي 
ورضورة  جرامئهم  إدانة  فلسطني.  واستعامر 

بالكيان  ترض  التي   )*(BDS لحملة  الرتويج 
االقتصادية  الخسائر  بسبب  كثرياً  الصهيوين 

التي تسببها له.
ناقًدا  طويلة،  ولسنوات  إرنو،  آين  كانت  لقد 
فرنسا  بني  ثقايف  أو  فني  تعاون  ألي  نشطًا 
وجهة  من  السلوك،  هذا  مثل  ألن  وإرسائيل، 
الذي  النظام  صورة  تبييض  شأنه  من  نظرها، 
يرتكب أشنع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
الدوائر  من  القريبني  للسياسيني  وبالنسبة 
وحلفائهم  العاّمة  العالقات  وعمالء  الصهيونية 
السابقة  الربيطانية  الوزراء  رئيسة  امثال  من 
“صهيونية  بأنها  نفسها  تصف  التي  تروس،  ليز 
سيكون  إرسائيل”،  عن  كبرية  ومدافعة  عظيمة 
من  الجميع.  عن  معني  انطباع  خلق  املهم  من 
األنظمة إجرامية يف  أكرث  يجرؤ عىل جلب أحد 
الخمسني عاًما املاضية، مثل إرسائيل، إىل قفص 
االتهام باعتباره خطًرا عىل “خلق عامل متسامح 
ومحرتم وبعيد عن خطاب الكراهية”. حتى لو 
وحلفاؤها  الصهيونية  هي  الواقع  يف  ذلك  كان 
األعمى  للتعصب  يروجون  الذين  الخنوعون 
واألنشطة التي تهدف إىل إدانة األفراد وكتابات 
بإرسائيل ككيان  ينددون  الذين  أولئك  وأنشطة 
عنرصي، ويتبعون سياسة فصل عنرصي مامثلة 
لسياسة النظام العنرصي يف جنوب إفريقيا، بل 

أسوأ منه.

إن املدافعني عن الصهيونية يريدون فقط العمل 
وإبراز ومكافأة مسارات املؤيدين غري املتحفظني 
ورمّبا  وأيديولوجيتها.  الصهيونية  سياسات  عىل 
العديد  مؤلفي  تذكري  بوست  جريوساليم  تود 
من الكتب األكرث مبيًعا، والتي توضح لنا تنوع 
األدوار واملهن التي طورها النزالء يف معسكرات 
االعتقال النازية، لتستمر إدامة الكتالوغ الخاص 
العقيدة  بها حول وحش معاناة األوروبيني مع 
اليهودية. وإدامة ببليوغرافيا أدبية وسينامئية ال 
مدروس،  استثامر  خالل  من  تهدف،  لها،  حرص 

إىل تحديث موضوع جرائم النازية.

كاتلوغ دعايئ
بالطبع، لن ينطبق ما سبق إال عىل األوروبيني 
هذا  ـ  متناسًيا  اليهودية،  العقيدة  ذوي  من 
و300  سوفييتي،  مليون   26 مقتل  ـ  الكاتالوغ 
اإلعاقات  ذوي  من  وطفل  وامرأة  رجل  ألف 
الروما  أفراد  من  اآلالف  وعرشات  الذهنية، 
الذين  والسياسيني،  الحرب،  وأرسى  األوروبيني، 
النازية،  االعتقال  معسكرات  يف  أيًضا  كانوا 
ذكرى  أي  من  جزًءا  ليسوا  هؤالء  وجميع 
ا  لعمليات اإلبادة. إنه تذكري حرصي وحرصي جَدً

يف الواقع بأن الصهيونية جيدة وإنسانية.
لقد نجحت تلك املخططات يف أن ترشدنا لعقود 
معاناة  خالل  من  فقط  العاطفة،  طريق  عن 

األوروبيني من ذوي العقيدة اليهودية، الذين 
قتلوا عىل يد النازية. وهو املخطط الذي وصفه 
املفكر نورمان فينكلشتاين ـ الذي كان والداه 
يف معسكرات االعتقال يف أوشفيتز ومايدانيك 

ـ بصناعة “تراجيديا الهولوكوست”. 
إرنو  آين  للكاتبة  الصهيونية  تغفر  لن  بالطبع 
بلد مثل فرنسا حيث حاز  ألنّها مل تصمت يف 

اللويب الصهيوين مستويات فائقة من القوة.
من  أكرث  مع  خطاب  توقيع  لها  تُغفر  ال  كام 
يدعو   2019 مايو  آيار/  يف  فرنيس  فنان  مائة 
التي  األوروبية  األغنية  مسابقة  مقاطعة  إىل 
فلسطني  أرض  عىل  ـ  أبيب  تل  يف  أقيمت 
 ، ـ  البيان  نظر  وجهة  من  املحتلة  التاريخية 
العام  الفرنيس  التلفزيون  فقد سجل  وبالفعل 
هذا الحدث لكن مل يتم بثه، بعد نجاح الحملة 
تبييض  ضد  أصدقاؤها  إرنو  أطلقتها  التي 
عىل  الفلسطينيني  األطفال  يقتل  نظام  صفحة 
بعد أميال قليلة من املرسح الذي نُظمت عليه 
يحيط  الذي  الفاصل  الجدار  وخلف  الفعالية، 

بالضفة الغربية وقطاع غزة املحارصين.
يف أيار/ مايو من العام 2021، بعد أيّام قليلة 
من انتهاء عملية القصف العشوايئ اإلرسائيلية 
األذهان  إىل  إرنو  آين  أعادت  غزة،  قطاع  عىل 
تُرتكب  كانت  التي  املدنيني  الجرائم ضد  تلك 
بعنوان  بيان  عىل  التوقيع  بواسطة  بارد،  بدم 
تناول  الذي  العنرصي”  الفصل  ضد  “خطاب 
االعتداءات والجرائم ضد السكان الفلسطينيني 
بحق  ارتكبت  التي  والجرائم  إرسائيل  يف 
الشعب الفلسطيني يف كل من الضفة الغربية 
وقطاع غزة. مام جاء فيه “إن تأطري هذا العمل 
أمر  هو  متساويني  طرفني  بني  حرب  أنه  عىل 
خاطئ ومضلل. إرسائيل هي القوة املُستعِمرة. 
وفلسطني أرض ُمستعَمرة. هذا ليس نزاًعا: أنّه 

فصل عنرصي”.

امرأة مرشقة
أكتوبر  األّول/  ترشين  من  السادس  يف 
الكاتبة  السويدية  األكادميية  منحت  املايض، 
األدب،  يف  نوبل  جائزة  إرنو  آين  الفرنسية 
“للشجاعة والرباعة الخالقة التي اكتشفت بها 
للذاكرة  الجامعية  والقيود  والتناغم  الجذور 
تستحق  أنها  أضيف،  أن  وأود  الشخصية.” 
الشعب  بأن  العامل  لتذكريها  أيًضا  التقدير 
التعريف  وأّن  موجوًدا:  زال  ما  الفلسطيني 
الفلسطيني  الشعب  عىل  يتعني  التي  باملأساة 
تحملها يضع إرنو بالفعل يف قمة اإلنسانية، يف 
عىل  الحصول  فيه  بإمكانها  كان  الذي  الوقت 
والفرنسية  األمريكية  اإلعالم  وسائل  تصفيق 
هي:  كام  تكن  مل  إذا  واألملانية،  والربيطانية 

امرأة مخلصة ومرشقة وشجاعة.
وانتهاك  الصهيونية  ضد  إرنو  آين  نضال  إن 
الحريات املدنية يف أماكن مختلفة من العامل، 
ينبغي  الذي  للموقف  وناصع  رائع  مثال  لهو 
تغول   وسط  تبنيه،  الحقيقي  املثقف  عىل 
ويف  املتطرف،  واليمني  والشوفينية  العنرصية 
واالستهتار  للبيئة  املتعمد  التخريب  ظل 
بحقيقة التغري املناخي املهول الذي نشهده  يف 

السنوات األخرية.

عمل  أهم  هي  إلرنو،  بالنسبة  الكتابة،  إّن 
للدفاع عن حقوق  أدبها  سيايس، وقد كرسُت 

الفئات األكرث حرمانًا وإسامع صوتهم.
الصحفي  املؤمتر  إرنو يف  قالت آين  وسبق وأن 
الجائزة:  منح  قرار  إىل  االستامع  بعد  الخاص 
إىل  بالنظر  ضخاًم،  شيًئا  الجائزة  هذه  “متثل 
اليوم أفكر يف السود، يف  ترايث. إنها مسؤولية. 
عائلتي. لقد كتبت ألولئك الذين قاتلوا بشدة. 
التزمت  وقد  سيايس،  عمل  أهم  هي  الكتابة 
أدبًيا بحقوق الفئات األكرث حرمانًا من األطفال 
الرغم  عىل  بامتياز،  سيايس  عميل  والنساء. 
من أنّني ال أشارك يف أي حركات اجتامعية أو 
سياسية، إمنا املسؤولية التي أهدف إليها هي 
مواصلة الكفاح ضد جميع أشكال الظلم، مهام 

كانت”. 
يا لها من أخبار سارة يا آين إرنو، ألن هذا يعني 
أن تستمري يف وضع إصبعك عىل الجرح، وهو 

أمر فائق األهمية بالنسبة للعامل.
ومام جاء يف أحد اللقاءات التي أجريت معها 

نقرأ:
“لقد شهد العقد املايض انفجاًرا يف املسلسالت 
واألفالم الوثائقية وإعادة إنتاج إبداعات تتعلق 
عناوين  بالهولوكوست.  إرسائيل  تسميه  مّبا 
األعامل تتبع بعضها البعض يف سالسل درامية 
عىل  تُطلف  زالت  ما  متواصلة،  وتراجيدية 
 Amazon Prime و   Netflix مثل  منصات 
عىل  منها  أذكر  األمريكية.  السينام  وصناعة 
قطار  “آخر  “فوىض”،  مسلسالت  املثال  سبيل 
إىل أوشفيتز”، “الهروب من سوبيبور”، “عازف 
البيانو”، “قامئة شندلر”، “ابن شاول ، “الكتاب 
“املقاومة”،  الرمادية”،  “املنطقة  األسود”، 
وأنا  الكثري.  وغريها  فرانك”،  آن  “يوميات 
يف  صنعت  التي  األفالم  هي  ما  هنا:  أسأل 
الصهيونية  جرائم  وعن  النكبة،  عن  هوليوود 
العبودية  وجرائم  الفلسطيني  الشعب  بحق 
واغتصاب األرايض والحقوق للشعوب املقهورة 

يف كل مكان من العامل؟”
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الجماعية وأدبياتها لم تذكر مقتل 26 مليون  اإلبادة  مذكرات 
اإلعاقات  وامرأة وطفل من ذوي  رجل  ألف  سوفييتي، و300 
الذهنية، وعشرات اآلالف من أسرى الحرب، والسياسيين، الذين 

ا في معسكرات االعتقال النازية
ً

كانوا أيض

أمني بولحية ـ باريس ـ خاص
تهانينا! أخريًا، ها هي امرأة من الطبقة العاملة، كاتبة لها قصص مؤثرة، وال ترتك أحداً من 
دون أن تحفزه أو تجره لفّنها. عالوة عىل ذلك، فهي تتمتع بشغف كبري وموقف سيايس 
بالفعل وبشكل رسمي وباستحقاق كامل عىل جائزة  للصهيونية، وقد حصلت  مناهض 

نوبل يف األدب للعام 2022.

آني إرنو الفائزة بجائزة نوبل

امرأة من الطبقة العاملة معادية الصهيونية

االستثامرات  وسحب  املقاطعة  حركة   BDS  )*(
وفرض العقوبات )باإلنكليزية:

 Boycott, Divestment and Sanctions  
األوىل  بأحرفها  اختصاًرا  )املعروفة    )Movement
التي  االقتصادية  الدولية  الحملة  إىل  تشري   ،BDS
 171 من  بنداء   ،2005 يوليو  متوز/   9 يف  بدأت 
منظمة فلسطينية غري حكومية، للمقاطعة وسحب 
االستثامرات وتطبيق العقوبات ضد إرسائيل حتى 

تنصاع للقانون الدويل ومبادئ حقوق اإلنسان. 
أما األهداف الثالثة املعلنة للحملة فهي:

• إنهاء االحتالل اإلرسائييل لجميع األرايض العربية، 
فضال عن تفكيك الجدار العازل.

األساسية  بالحقوق  اإلرسائييل  االعرتاف   •
للفلسطينيني املواطنني العرب يف إرسائيل باملساواة 

الكاملة.
• احرتام وحامية وتعزيز إرسائيل لحقوق الالجئني 
وممتلكاتهم  ديارهم  إىل  العودة  يف  الفلسطينيني 
العامة  الجمعية  قرار  يف  عليه  منصوص  هو  كام 

لألمم املتحدة رقم 194.

رابط مقالة الجريزوليم بوست املحرض ضد إرنو:
https://www.jpost.com/bds-threat/arti-

cle-719059

نصوصها تستند إلى استدعاء الذاكرة

آني إرنو النشأة والبدايات

الطريق الثقايف ـ خاص

إرنو، وهي  العامل، إىل آين  ُمنحت لجنة جائزة نوبل لألدب األكرث شهرة يف 
كاتبة فرنسية أخرى ذات نصوص قصرية ومتامسكة تستند بالدرجة األساس 
بعد  وذلك  العائلة،   وتاريخ  الذاتية  السرية  وتفاصيل  الذاكرة  استدعاء  إىل 
مرور مثاين سنوات عىل منح الفرنيس اآلخر باتريك موديانو هذا التكريم. 

لكن ألغراض مختلفة متاًما.

واملليئة  الغامضة  موديانو،  كتب  تتعامل 
بالغياب، مع املايض عىل أنه قصة بوليسية 
إرنو  تلقي  املقابل،  ويف  أبًدا.  تنتهي  ال 
وخلفيتها،  حياتها  عىل  برودة  أكرث  نظرة 
مستخدمة االنتباه إىل التفاصيل، واستخدام 
املايض الوصفي، وتحليل األحداث، وتتناول 
املبكرة،  وتجاربها  والديها،  وفاة  كتبها 
حبها  وعالقة  عاًما،   23 سن  يف  وإجهاضها 
سًنا،  أصغر  رجل  مع  العمر  منتصف  يف 
الفائقة  املشاعر  موضوعات  كانت  وقد 
وصعبة. مدروسة  مّبوضوعية  تظهرها   التي 

البدايات
ُولدت إيرنو يف العام 1940 يف بلدة صناعية 
وكان  نورماندي،  ملقطاعة  تابعة  فقرية 
نشأوا  الذين  املصانع  عامل  من  والداها 
صغري  محيل  بقالة  ملحل  مالكني  ليصبحوا 
حياتهم  إرنو  وصفت  به.  ملحق  ومقهى 
كتبها،  وأعمق  أبرز  من  اثنني  يف  بالتفصيل 
املرأة”  الرجل” 1983، و“قصة  “مكان  هام 
يف  وعارهم  سعادتهم  تجسد  حيث   ،1987
أقل  تُعد  إقليمية  عاملة  طبقة  إىل  االنتامء 
شأنًا، وتحدد طفولتها من خالل فخر والديها 

الشديد بظروفهم. 
املقام  يف  للهروب،  املتزامن  شوقها  كان 
بشكل  والزواج  التعلم  خالل  من  األول 
لصحيفة  وفًقا  والدتها،  عن  تكتب  جيد، 
متأكدة  “كنت  جورنال:  سرتيت  وول 
الظلم  أدرك  وكنُت  يل،  حبها  من  متاًما 
أميض  وكنت  منه.  عانيت  الذي  الصارخ 
والبطاطس،  الحليب  بيع  يف  اليوم  طوال 
الدرس  قاعة  يف  الجلوس  من  أمتكن  حتى 
وغريهم”. وكانط  أفالطون  عىل   والتعرف 

األسلوب املسطح
حققت آين إرنو رغبات والديها إىل حد كبري 
عمرها،  من  العرشينات  يف  تزوجت  ألنها 
وأنجبت ولدين، وعملت كمعلمة وأصبحت 
الوسطى،  الطبقة  إلنجازات  منوذًجا  ظاهريًا 
لكنها انفصلت بعد ذلك عن زوجها وكرست 
املستقلة  النرش  دار  مع  للكتابة.  نفسها 
دعم  وبواسطة   Seven Stories Press
الثابت  أسلوبها  تعزز  املرتجمني،  من  عدد 
اإليقاع  بواسطة  املسطحة”  “الكتابة  يف 
يف  تقول  كام  التفاصيل،  لرتاكم  الثابت 
لدي  ليس  “أنا  الرجل”:  “مكان  روايتها 
اتباع نهج فني معني، وال ذكريات  الحق يف 

املفارقات،  غنائية، وال عروض منمقة. ومن 
الكتابة  يف  املحايدة  الطريقة  هذه  أن 
الطريقة  وكانت  طبيعي،  بشكل  إيل  تأيت 
أكتب  كنت  عندما  استخدمتها  التي  نفسها 
 الرسائل إىل والدي وأوجز له أخبار العامل”.
مذكراتها  من  أجزاًء  أيًضا  إرنو  آين  نرشت 
كان  وآخرها  األزمات،  أوقات  يف  املكتوبة 
باللغة اإلنكليزية تحت عنوان “التوهان” أو 
تعيدنا  صفحات  عن  عبارة  وهو  “الضياع”، 
إىل افتتان الكاتبة املعِذب بدبلومايس رويس، 
عندما كانت تعيش “بني التوقعات و الحزن 

والالمباالة والرغبة”. 

مقطع من رواية “السنوات”:
“صورة باألبيض واألسود لفتاة صغرية ترتدي 
مغطى  شاطئ  عىل  داكًنا،  سباحة  ثوب 
مسطحة،  صخرة  عىل  تجلس  بالحىص. 
وساقاها القويتان ممدودتان أمامها مبارشة، 
عيونها  الصخرة،  عىل  متكئتان   وذراعاها 
مغلقة، ورأسها مائل قليالً، ووجهها مبتسم. 
األمام عىل  إىل  تنسدل  بنية سميكة  جديلة 
خلف  تتدارى  واألخرى  الفتي،  صدرها 

ظهرها.
الظهور  يف  الرغبة  عن  يكشف  يشء  كل 
للهروب  واإلعالنات،  السينام  نجوم  مثل 
من جسدها املهني وغري املهم لفتاة صغرية. 
الذراعان  وكذلك  وزنا  األخف  الفخذان 
الطابع  الفستان ويشريان إىل  يرسامن شكل 
عىل  تتنزه  التي  الطفلة  لهذه  االستثنايئ 

شاطئ البحر املهجور”. 

آب/ أغسطس 1949
سوت فيل سور مري.
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• أين تضع ياسني طه حافظ من هذا كله، وهل 
هو نتاج أجيال متعددة أم نأي بتجربة متفردة، 
أم حرص عىل جذوة شعرية ظلت تبتكر اتقادها 

حتى يف أزمنة املحنة؟

مل تكن القصائد األوىل قصائد اهتامم روحي أو 
 ، فكري كانت حامسات زمن سيايس نفَع وأرصَّ
والنضال  التقدم  جبهة  يف  وضعني  أنه  نفع 
عن  بالنأي  شعوراً  كثرياً،  فمنحني  اإلنساين 
كتاب وشعراء  من  فيالق  هناك  وأن  االعتيادي 
وفنانني ورجال قانون وصحفيني وقادة عامليني.. 
يطلبون حياة جديدة وعاملاً أفضل، هذا الشعور 
بعد  من  صدمتني  لكن  االبتذال  من  ابعدين 
كام  سهلة  ليست  الفاصلة  املسافة  أن  حقيقة 
يّسء؟  هذا  هل  الشعار..  ويقول  الكتب  تقول 
الفكر  رجحت  عاقلة،  واقعية  أعطى  هذا  كال! 

ديواين  األنفعال.  عىل  والتأمل  الحامسة  عىل 
قصائده  تكن  مل  والذاكرة”  “الوحش  األول 
اندفاعات، رومانس أو ميتافيزيق، كانت قصائد 
الذين  التقدميني  أسس  تحمل  بكراً  إنسانية 
الفني  والتعبري  لوجه،  وجهاً  بالرش  اصطدموا 
كان ملذ البداية بلغة تحافظ عىل أصول البالغة 
بكتابات  الجيدة  التغذية  هو  السبب  العربية، 
املنشئني العرب الكبار، الرافعي، مصطفى صادق 
وطه حسني واملازين واالعامل املتفردة العظيمة 
للقرن الرابع الهجري، من بعد جاء االثر العظيم 
عميقاً  درساً  أعطوا  الذين  الروس،  للروائيني 
ومؤثراً يف وصف الطبيعة والبيئة البرشية واحزان 
واالنجليز  الفرنسيون  الكتاب  وليضعني  الناس، 
واإلنسان جنساً،  الحياة  تفاصيل  أكرث من  قريباً 
الحزن  ال  وجود  ومحنة  عمل  إشكاالت  أزياء، 
وحده ولكن الرشف الجميل ملا كان يف حياتهم 

.. كانوا كتاباً عظاماً كل واحد منا يريد أن يكون 
واحداً منهم.. صار للحياة معنى آخر، اتسعت 
كثرياً، ولذه أخرى غري تلك الصغرية التي كانت 

.. يكرب اإلنسان مّبا يقرأ.
املرتجم  للكتاب  املتشوقني  مع  اهرع  أكن  مل 
الذي نزل السوق. أذهب ببطء وال يهمني إن 
مل أقرأه. كانت يل كتبي واختيارايت وعزلتي. هذا 
وموضوعايت.  لغتي  واختالف  تشابههم،  سبب 
العبارة  يف  متشابهني  جعلتهم  الواحدة  القراءة 
متشابهة  واجواؤهم  الكتابة  موضوعة  ويف 
إذاً  اللغة  وهي متقاربة إن مل تتشابه. أختالف 
حتمي  الكتابة  موضوعات  أختالف  وارد،  امٌر 
إىل  االنتباه  يوسع  عادة  الشخيص  والذكاء  إذاً 

االحتياجات الشخصية الكامنة.
يف  تجربة  االعراف:  “قصائد  تجريبيات  بعد 
اللون، تجربة يف املوسيقى، يف الرسم االنطباعي 
)الطري( من االخراج السيناميئ – قصيدة الحرب 
“الديوان  الربج  يجيء  أن  غرابة  ال  والسلم”، 
التأمل، تغيري  الثالث، بثالثة فصول: املشاهدة، 
أن عقالً  تفكرياً،  أن هناك  يعني  االتجاه”. هذا 
يف  ذلك  وضوح  وسرنى  ملحمياً...،  أو  روائياً 

املطوالت الشعرية .

• للطبيعة حضور طاغ يف قصائدك. أحيانا تبتكر 
أشكال تلك القصائد من ابتكار الطبيعة لفصولها 
وجاملها، يشء يذكرنا بوجدانيات بواكري الشعر 

من  الرغم  نعيمة، عىل  ميخائيل  عند  وعذريته 
محبطات األرواح ومسخامت الطبيعة يف زماننا! 
كيف متكنت من االحتفاظ بتلك الروح الشعرية 
بها عن  العرص، ونأيت  بعيدا عن سخام  النقية 

تأثرياته الساحقة؟

أشكال  ابتكار  األوىل  مسألتان،  السؤال  هذا  يف 
والثانية الحضور الطاغي للطبيعة.

مفرح  وهذا  دقيقة،  متابعة  ودليل  ذيك،  انتباه 
مريح، نعم، مثة ابتكار أشكال ويكاد يكون مع 
يف  جديدة  غالباً،  هي،  جديدة.  مجموعة  كل 
الشكل أيضاً وكثرياً ما تختلف تقنيات القصائد. 
من  قريبة  مقطوعات  والذاكرة،  الوحش  كان 
تقنية  )وهي  فصول  بثالثة  والربج  السونيت، 
روائية( وليلة من زجاج تتضمن أربعة شخوص 
والدرويش  الله  عبد  املرسح(،  من  )استفادة 
ولكنها  مستقلة  تبدو  مرقمة  قصار  قصائد 
تتكامل لرتسم ملحمة عبد الله والدرويش. ثم 
النشيد،   : بكتاب  واحدة  كل  املطوالت،  جاءت 
العصور  يف  النار  وردة  املطر  سمفونية  الحرب، 
السرية(  يف  )قصيدة  وتختفى  مرة  وتظهر 
ليست  “الحديقة  األخرى،  السريية  واملطولة 
عىل  اعتامداً  أشكال،  وتنوع  تطور  هو  ألحد”. 
يقدم   – املالئم  –أو  املتطور  الشكل  أن  حقيقة 
الشكل  أيضاً  جديدين.  وعمق  بسعة  املضمون 
حيوية  واالعتيادي  الشائع  يكسب  الجديد 
بذلك  مرهون  عادة  الفنون  وتقدم  جديدة 
التقدم لألشكال. ال عالقة يل مّبيخائيل نعيمة ال 
شعراً وال نرثاً. أولئك ناس تحدثوا مّبا سمحت به 
ثقافة زمنهم نحن أجيال أخرى، حني نذكر شعر 
ومقدمته  االنجليزي  وردزورث  نذكر  الطبيعة، 
أحدثا  هذان  االمرييك،  فروست  روبرت  ونذكر 
استغوار  ويف  الداللة،  يف  وعظيمة  جميلة  قفزة 
من  الرواية  قدمته  ما  ننىس  إال  يجب  املشهد، 
فصول آخاذة وحيه عن الطبيعة وهي تستكمل 
االحداث، السينام اضافت ما مل نره بهذا الجامل 
الجميلة  الزوايا  أو  الشاسعة  املشاهد  والسعة 

النادرة مام يرصده ذكاء املخرج.
كتاب هي “طريق  قصيدة يل مطبوعة يف  أول 
بهرز” وتوالت بعدها “ثينة نهر الشيخ” و “نهر 
عبد الحميد” وقصيديت املعروفة “البستان” عن 
فيضان دياىل 1954 وديوان “جنة الزاغ” وقصيديت 
التسعينيات.  يف  كبت  ما  آخر  وهي  “الضفادع 
وبيوت  والسواقي  بالبساتني  شاسعاً  انبهاراً  كان 
االنهار  الحراثة والتسميد وكري  القرى ومواسم 
السيام  القطاف،  مواسم  احتفاالت  واهمها 
قطاف أو “كصاص” التمر حيث التالل الذهبية 
يف البساتني واعداد العامل والعامالت اآلتني من 
قرى أخرى يسهمون يف التكريب وحمل السعف 
يتمكن أهلها  الكبرية ال  البساتني  التمر،  وتعبأة 

وحدهم منها.
يف كل تلك القصائد ما كنت وصفياً قدر ما كنت 
تزال مال ذات  الطبيعة وما  وكانت عوامل  منّقباً 

ورموزاً ملا يشغل افكارنا بهجة أو أىس .
قصائد  يف  أىن  إىل  انتبهوا  واآلخرين  انك  امتنى 
الطبيعة اتوقف يف األخري واترك النهاية، الخامتة، 
املا  ميتلك  الذي  هو  الجامل  اريد  ملاذا؟  اتعلم 

بعد!
العرص عظيم مّبا  يا صديق، ليس سيئاً،  العرص، 
الكتابة  يف   .. فيه  العظيمة  اإلنسانية  حققته 
العرص  وعظمة  مكاسب  األثنني  إىل  نحتاج 
هو  االبدي  الثالث  الطبيعة.  وعظمة  وجامل 
نضال اإلنسان لكرس الحرمان وإنقاذ الجامل من 
الذي منحناه  الحقيقي  والعطاء  والرش.  الرداءة 

حوار الطريق الثقايف 
بدأ تجربته الشعرية يف خضم االكتشافات اإلبداعية لجيل الستينيات، وعىل الرغم 
من حّدة االستقطاب آنذاك بني شعر التفعيلة والشعر الحر، متكن من املحافظة 
كام  الستينيني،  مع  كليا  االندماج  دون  من  تجربته،  وتطوير  الخاص  خطه  عىل 
معها،  متسًقا  الالحقة،  الشعرية  األجيال  يُعارص  وهو  التجربة  تلك  عىل  حافظ 
ومنفرًدا باكتشافاته دونهم. أنّه الشاعر البارز ياسني طه حافظ الذي كان لنا معه 

هذا الحوار.

ونريده هو العمل واالنتصار عىل قوى الرش. 
من  ومعنى!  هائل  جامل  اإلنساين  للنضال 
مييش  وهو  اإلنسان  عظمة  نكران  يستطيع 
َفلََق الذرة  عىل القمر، وهو اإلنسان ال غريه 
واخرج النار من البحار! هذا يعطي اإلنسان 

عظمة وجالالً.. وندفع الرش باحتقارنا!

مثل  شعرك  يف  الفلسفية  األبعاد  تتبدى   •
مهيمنة  لكنها  ثرى،  تكاد  ال  شفافة  استار 
عدم  أو  تخطيها  ميكن  ال  ومهفهة  وباذخة 
األمر  الشفيف، كام هو  بوجودها  االحساس 
ما  هل  املثال،  سبيل  عىل  النار”  “وردة  يف 
الحلم من  لفاقد  بأن مثة “عقار  تؤمن  زلت 
ذلك  تعدی  األمر  أن  أم  الشعر”؟  سموم 

وأصبح الشعر ترياقا للحياة كلها؟

يكن  مل  ما  االحرتام  تستحق  ال  كلها  الكتابة 
والعامل.  اإلنسان  من  وموقف  فكر  وراءها 
الحياة  عن  هي  اختلفت  مهام  الكتابة 
وسيلة  هي  األرض.  يف  واإلنسان  العظيمة 

خالص أو وصول، واملتعة األخرى يف جاملها!
أن تصف األفكار أو الفلسفة يف شعري بأنها 
شفافة ال تكاد ثرى، لكنها مهيمنة وباذخة ال 
ميكن تخطيها، فهذا لطف وكرم جميل منك. 
فهكذا الفكر يف األدب ال يُرى وهو يف جسد 
فقد  جداً،  يفرحني  قلته  ما  حسناً،  الكالم. 
من  افكاري  تتضح  أن  امتنى  أزال  وما  كنت 

غري تسمية أو وصف.
يف الشق الثاين من السؤال..، أسفاً يا صديقي، 
الحياة  تسمم  هي  واخطر،  أكرث  السموم 
يكون.  حيث  بالجامل  وتفتك  األرض  عىل 
مل  الرداءات  وزحام  السوء  من  الناس  حياة 
الفنون.  كل  وال  الشعر  ال  معها  ينفع  يعد 
الشعر والرواية، فن العرص االعظم، والفنون 
ومتنح  أبعاد  وفهم  مقاومة  طاقات  متنح 
كلها  والفنون،  والشعر  مباهج.  االسرتاحات 
نوافذ غري مرئية ال طالق الرصخات احتجاجاً 
للتاريخ  يكتبون  عموماً  املبدعون  وكشفاً. 
حقائق  مينح  األدب  شهادتهم.  وللبرشية، 
التاريخ معنى. قد نريد الفن فناً، حسناً الفن 
نفسه شئت أم مل تشأ يتصل بالحياة ويعقد 

معها صداقات!

الرغم  الشهرة، عىل  • يعرف عنك زهدك يف 
أحيانا  تفوق  التي  العالية  تجريبيتك  من 
جيلك،  ابناء  من  معارصيك  أغلب  تجريبية 
واكتفيت بنرش دوواينك يف العراق وحسب، 
وظل حضورك املنربي - من املنرب- قليل. حتى 
أن أحد النقاد قال عن شعرك انه “ال يصلح 
بصوت  يقرأ  شعر  وهو  العلني.  للتواصل 

خفيض”! 
الصحافة  يف  عملت  اإلجرايئ،  الصعيد  وعىل 
كثرية،  واعدة  تجاربا  ورعيت  طويال،  االدبيه 
صدى  فرتكت  الرتجمة،  تجربة  خضت  ثم 
عميقا فيها، وكل هذا مّبوازاة الشعر وتفرده. 
يف  تجربته  حافظ  طه  ياسني  يقيم  كيف 
جرف  من  أكلت  وهل  والرتجمة.  الصحافة 
األجزاء  فتكاملت  وشحذته  أغنته  أم  الشعر 

كلها يف الواحد؟

هذا يبدو سؤاال ولكنه مجموعة اسئلة، عىل 
مهامً،  أو  مفيداً  تثري  أسئلة  كلها  حال  أية 
أوال، ال زاهد يف الشهرة وال أحد ال يريدها، 
الجميع يريدونها، ولكن بال إسفاف يف طلبها، 

أن تحرتم كتابتك يعني أيضاً أن تحرتم نفسك 
والناس..

ذائقة  واهل  مثقفني  أخاطب  أين  أنىس  ال 
خطاب  غري  وهذا  وعي  واصحاب  متقدمة، 
أرفض  نعم  جواالً،  بائعاً  لست  العوام. 
لصالِة  إال  والقراءات  التلفزيونية،  املقابالت 
يف  لسنا  أِلُقَرأ،  أكتب  أساساً  فأنا  معنيني، 
ومجلة  كتاب  قراء  نحن  الشفاهي،  العرص 

واصغاء يف ندوات متخصصة ولها أهلها.
وسالمة  النارش  يتوافر  حيثام  ينرش  الكاتب 
نظيفاً،  تبقى  أن  أول  رشط  النارشة.  الجهة 
العراق  خارج  طبعت  الكتب  من  عدد  يل 
منها ستة شعرية طبعت يف القاهرة، عامن، 
دمشق.. أما آخر فرع لسؤالك الجامع، فليس 
خاصاً  أريده  عاما،  النص  يكون  أن  مكسباً 
الخاصة  وحرارته  الخاص  مذاقه  العامل  يهب 
املثقف،  مهمة  معناه.  أو  وافكاره  وعواطفه 
يضيف  أن  فكر،  أو  فن  رجل  كاتبا  شاعراً، 
أو  للمشهد  وفهمه  وروحه  ثقافته  من  شيئا 
معنى   .. معه  وتعاطفه  له  رؤيته  الحدث، 
اقول  ولهذا  للناس.  هو  فنه  يقدم  ان  هذا 
بايجاز: الحفاظ عىل الفن اهم من الجمهور! 
أو  بخطبة  الجمهور  أفيد  استطيع  اين  ذلك 
مقال ملاذا أدّمر الفن إن كان يل وسيلة أخرى 
أوسع وأوضح؟ فكلام ارتقى الفن اضاف اكرث 
واعمق وابعد! عىل العكس متاما من سقوط 
السطح والتهريج، حني ذاك ال  الفن واتساع 

فن وال جدوى..
صحافة،  مثقفني،  حياة  نعيش  نحن  وأخرياً 
للتنوير،  أو  للعيش  صحفية،  كتابة  تأليف، 
تفاهامت  كلها  فنية..  ومامرسات  بحوثاً 
الصحافة  املستقبل،  مع  وحوار  الواقع  مع 
والرتجمة والكتابة االبداعية ثالثيُة عامٍل واحد 

هو عامل األدب.
وليك اجيب عن تتمة السؤال، أقول الجامهري 
وبال  مطمئنة  غري  ممتحنة،  مستاءه،  عموماً 
آمال كبرية.. أكرب آمالها أن تسلم وااّل تجوع. 
عىل  يغضب  من  تريد  هذه  مثل  احوال  يف 
معها  يشتمه  ومن  واسبابه،  الواقع  هذا 

ويدين ويفضح. 
ولذلك  جامهريية،  حاجة  االحتجاج  عموماً 
يختارون  شعراً  الكبار  الشعراء  حتى 
خري  هي  ليست  قصائد  للمناسبات 
اكرث مبارشة وأعىل حامسة.  لكنها  اشعارهم، 
املستمعني  اهتامم  يكون  إذ  هنا،  السلبية 
بالفن  ال  القصيدة  يف  االجتامعي  الشأن  يف 
الخاصة  الصالة  له  الشعري  الفن  الشعري، 
يقول  أن  الشاعر  استطاع  فاذا  الكتاب،  أو 
فلذلك مكسب  عال،  بفن  االجتامعي  الشأن 
عظيم نتامه ونحيي صاحبه واال فشكراً عىل 
الوطني  وباملوقف  باالستياء  الحّية  املشاركة 
واالنساين مع الناس. يف كل حال هم يؤدون 
واجبا محرتماً ومطلوباً شعراً كان ذلك أو غري 

شعر. يف النضال نحتاج إىل جميع االسلحة.
كل  أن  حقيقة  من  يغري  وال  ينفي  ال  هذا 
وإىل  تأمل،  إىل  الستيعابها  نحتاج  الفنون 
م، كام تفضلت، بصوت  اصغاء خاص وان تَُقدَّ

خفيض يكشف الرش وهو يبوح بحذر.
هذا طبعاً خالف الخطبة أو املقال أو امللصق، 
تلك لعموم الناس بصوت عال والشعر، فناً، 
األداء  مستويات  نحرتم  أن  أرى  لخاصتهم. 
مستويات  أساساً  فهي  كلها،  وانواعها  كلها 
وانواع حاجات الناس. لكن ما دمنا يف ساحة 

فنية، فالفن واملعنى األبعد قبل كل يشء.
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ار” للكاتب جابر خليفة جابر
ّ
قصص “زيد الن

االنحياز للمكان والتاريخ 
كمعادلة متكاملة 

قراءةقراءة

الشاعر والمترجم العراقي ياسين طه حافظ

الكتابة ال تستحق االحترام ما لم يكن 
وراءها فكر وموقف من اإلنسان

جابر،  خليفة  جابر  والروايئ  القاص  أن  اال 
األدباء  بني  مكانه  يأخذ  أن  وبقوة  استطاع 
العراقيني عموما والبرصة خصوصا، عرب عدد 
من اصداراته يف دائرة الرسد العراقي، منها 
القصيص  والكتاب  املواركة(،  )مخيم  رواية 
مجال  يف  ايضا  جديد(  و)جيم  )طريدون(، 
القصة، فكان منحازا للمكان وللتاريخ، لكن 
يتعامل  بل  االشخاص،  حساب  عىل  ليس 
معهم كمعادلة متكاملة تخدم الفكرة التي 
جابر  خليفة  جابر  طرحها.  الكاتب  يحاول 
يحاول يف مجموعته القصصية )زيد النار(، 
كروايئ  ويتميز  املقهور،  لإلنسان  ينترص  أن 
وقاص بإلتقاطات قد ال ينتبه لها غريه، لكنه 
يوثقها مّبحبة وهو مؤمن ان االنسان البد له 

أن ينترص ولو بعد حني.
يف مجموعته هذه الصادرة عن دار املكتبة 
بني  ضمت  والتي  البرصة،  يف  االهلية 
صفحاتها سبع قصص قصرية، حاول الكاتب 
مّبزاوجته  واملميز  الخاص  اسلوبه  يضع  أن 
عرب  حداثته،  مع  القديم  الرسد  ألدب 
ادراكه وثقافته ووعيه ملا يحيط به، أحيانا 
تفتح  التي  الفلسفية  الرؤى  بعض  يضمنها 
االجتامعية  للحوارات  ابوابا  القارئ  امام 

والسياسية.
مؤسيس  من  وهو  جابر  الكاتب  لدى 
العرشين(،  القرن  أواخر  )البرصة  جامعة 
انه  مّبعنى  أفكاره،  طرح  يف  واضحة  أناقة 
التي  التفاصيل،  رسد  يف  كثريا  يسهب  ال 
ميكن أن تشتت القارئ وتبعده عن جوهر 
الكاتب  يريد  التي  املهمة  واللقطة  الفكرة، 
الوقوف عندها، نجح جابر أن يكون ساردا 
محظوظا  كان  انه  حتى  ورقام صعبا،  مهام 
النقاد،  من  كبري  لعدد  مستفزا  رمّبا  او 
عنه  يقول  مطبوعاته،  وعن  عنه  للكتابة 
الدكتور حسني رسمك رحمه الله:” ان مهمة 
التميز ألي قاص يف البرصة تحديدا تواجهه 
قليلة  وقلة  محمد خضري،  اسمها  )معضلة( 

من  افلتت  الجدد  البرصة  حكايئ  من  جدا 
تأثريات محمد خضري الرسدية ومنهم بل يف 

مقدمتهم جابر خليفة جابر”.
يف كتاباته يحاول أن يتفوق عىل نفسه وال 
يقف عند حدود معينة، او يكرر ما طرحه 
أن  واميانه  حرصه  مع  السابقة،  كتبه  يف 
لألدب قوة يف التأثري واشاعة األمل والحياة 
الال  ونظرة  اليأس  عليه  يغلب  ظرف  يف 

جدوى! 
محل  يف  هادئا  وجدته  له  قراءايت  وعرب 
يكتب  هو  أخرى،  محالت  يف  ومشاكسا 
بهدوء وتأين ال يجيده االخرين من الكّتاب، 
به  يؤمن  وما  افكاره  بث  عىل  ويعمل 
بطريقة واثقة، من دون أن يكون ذلك عىل 
حساب لهفته يف ايصال ما يريد لكل القراء 

واملتابعني ملنجزه األديب الرسدي والنقدي.
أخريا البد من االشارة للكاتب جابر محمد 
فهو  األدب،  دائرة  خارج  كإنسان  جابر 
املخلص ألصدقائه واملتابع لهم وملشوارهم 
قريبا  يكون  أن  يف  جهدا  يدخر  وال  األديب 

منهم ناصحا لهم وداعام.
ولعل أبرز ما قيل يف هذه القصص مداخلة 

الناقد خيدر عبد الرضا التي جاء فيها:
“ليس من شك إذن إن مجموعة أقاصيص 
هي  جابر  خليفة  لجابر   ) النار  )زيد 
تخييلية  مؤطرات  ذات  نصوص  مجموعة 
وتصورية حاولت لذاتها تشكيل جملة من 
يافطة  ضمن  الداللية  واملحاور  العالقات 
السارد  موقع  آليات  عرب  املتصورة  الرؤية 
الرؤيوي األشد التصاقا باألوضاع املستعادة 
تلفظا  املتصورة  النص  فواعل  صعيد  عىل 
إيحاءا  األكرث  النصية  الوحدات  يف  ومتثيال 
وقائع مفتوحة  أوجه  استرشاف  وتجددا يف 
التأويل  من  هي  وحسابات  دالالت  عىل 
نحو  النص  بفحوى  واالنطالق  واإلضامر 
وجودها  مّبفرتضات  واعية  واقعية  مامرسة 

املتخيل”.

حذام يوسف طاهر
أن تأخذ لك مكانا مميزا بني األسامء الكبرية من األدباء العراقيني، فأنت عىل 
الطريق الصحيح، إذ يصعب عىل الكاتب أن يشق طريقه الخاص من دون 

أن يتأثر مّبن حوله، بطريقة مبارشة أو غري مبارشة. 
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الحظ الكاتب الرتيك أورهان باموق يف بحثه التاريخي أّنه عندما يحدث وباء، يفضل 
تصبح  القتىل،  ارتفاع عدد  “مع  الرمال.  دفن رؤوسهم يف  والسياسيون  املواطنون 
الحكومات أكرث سلطوية أو تنهار”، وهناك وجد الرابط مع تركيا اليوم: “الحكومة 
إىل  وأحولها  تاريخية  رواية  أكتب  ال  ملاذا  أكرث سلطوية.  أصبحا  وأردوغان  الرتكية 

ليالي الطاعون وانهيار ليالي الطاعون وانهيار 
البروقراطية العثمانيةالبروقراطية العثمانية

23
altareek althakafi

احتفالية في سويسرا لالحتفاء بمنجر األديب والمفكر الليبي إبراهيم الكوني 
ِ يف عواملَ جديدٍة ال عهَد للناِس بها، وأكربَْت صاحبَها الذي أبدَع، إبراهيم الكوين األديُب العريبُّ العامليُّ املرتِحُل يف الرمِل ويف اآلفاق، حمَل صحراءه بني َحناياه، بعواملِها الروحيِة والسحريِة وحرضته نخبة من املثقفني والدبلوماسيني واإلعالميني ويف كلمة ألقاها مدير الحفل الكاتب جامل العرضاوي جاء فيها: إن تحت شعار “يوم الوفاء” الذي يُكرم فيه رمزاً من رموز اإلبداع العريب األحياء. وامتدت فعاليات الحفل عىل مدى يومني، احتضنت مدينة برن يف سويرسا حفالً خاصاً لتكريم األديب واملفكر الليبي إبراهيم الكوين، ضمن احتفالية دورية تقام الطريق الثقايف ـ خاص واألسطوريِة، فأدهَش، وأبَهَر، حتى الْتَوِت األعناُق للتبرصُّ

َن، فصاَر رسوَل الصحراِء إىل العامِل، وحاَن الوقُت لنقوَل له شكرًا”. ولوَّ

جائزة األدب األوروبي للكاتب اإلسباني أوغستين فرنانديز مالو ومترجمهجائزة األدب األوروبي للكاتب اإلسباني أوغستين فرنانديز مالو ومترجمه
الطريق الثقايف ـ وكاالت

ُمنح الكاتب اإلسباين أوغستني فرنانديز مالو ومرتجمته أدري بون جائزة األدب األورويب للعام 2022 عن روايته الثالثية 
الجريئة “نوكيال”  Nocilla، التي نرُشت قبل عام، ومُتنح جائزة األدب األورويب سنويًا ألفضل عمل روايئ أورويب معارص 
نرُش العام املايض وتُكرم كل من مؤلف النص األصيل واملرتجم. وحسب ترصيح فرنانديز مالو بشأن هذه الجائزة، قال 
أنه ال يؤمن باآلداب املحددة إقليمًيا،  “اليوم ال يوجد يشء أسمه األدب األسباين أو األملاين أو الهولندي، ألننا نتأثر 
باملدخالت من العديد من األماكن املختلفة. عىل سبيل املثال، أنا وريث األدب اإلسباين، ولكن أيًضا وريث أدب أوروبا 
الوسطى واألدب األرجنتيني. لكنني ال أريد بالرضورة أن أنكر الطابع األورويب لعميل، إذا كان مصطلح “أورويب” يعني 

“عاملي” و“شامل” و“إنساين”. 

“جّر محراثك فوق عظام 
الموتى” عن غموض الشكوك 

التنوير  دار  عن  صدرت 
الحميد،  عبد  إيهاب  برتجمة 
فوق  محراثك  “جر  رواية 
للكاتبة  املوىت”  عظام 
توكارتشوك،  أولغا  البولندية 
لألدب  نوبل  بجائزة  الفائزة 

للعام 2018. 
يف  الرواية  أحداث  تدور 
حيث  نائية  بولندية  قرية 

الفلك  علم  دراسة  يف  الشتاء  قضاء  بطلتها  تقرر 
وترجمة شعر ويليام بليك، بينام تعتني بالبيوت 
مقتل  خرب  يأيت  أن  قبل  وارسو.  ألثرياء  الصيفية 
جارها الغامض، ثم رُسعان ما تُكتشف جرائم قتل 
تراكم  ومع  غامضة.  متسارعة ويف ظروف  أخرى 
وتتعرف  التحقيقيات  يف  البطلة  تنخرط  الشكوك 

عىل الفاعل، لكن ال أحد يهتم مّبا توصلت إليه.
التفكري  عىل  ومحفزة  عميقة  خيالية  قصة  إنّها 
العقل  صحة  بني  الفاصلة  الحدود  الستكشاف 
وبني  والتقليد،  والعرف  العدالة  وبني  والجنون، 

التحكم باملصري والقدر.

رواية “فتاة، امرأة، إلخ” الفائزة 
بجاءزة البوكر للعام  2019

عن دار مسعى صدرت حديًثا 
إلخ”،  امرأة،  “فتاة،  رواية 
املعارصة  الربيطانية  للكاتبة 
وهي  إيفاريستو،  برناردين 
البوكر  بجائزة  الفائزة  الرواية 
الكاتب  ترجمة   .2019 للعام 
أرشف  التونيس   والشاعر 

القرقني.
إيفاريستو  برناردين  تأخذنا 

نهر من  الخ” هذه عرب  إمرأة،  “فتاة،  روايتها  يف 
األحداث ميتد عىل ما يجاوز القرن بعرشين سنة. 
إلحدى  متشابكة  حكايات  فيه  تتدفق  نهر  إنه 
والتعرض  الفقد  أمل  بينهن  يجمع  امرأة،  عرشة 
يف  يشرتكن  كام  واالضطهاد.  والهجران  للتعصب 
)أو  سوداوات  بريطانيات  نساء  ولدن  كونهن 
دون  قبولهّن  عليه  يتعرّسُ  مجتمع  يف  ملّونات( 
عنرصيّة ورفٍض يّتخذان مختلِف األشكال املمكنة. 

رواية “آكلة األم” للكاتب 
األرجنتيني روكي الراكي

صدرت  مسعى  دار  عن 
األم”،  “آكلة  رواية  حديًثا 
املعارص  األرجنتيني  للكاتب 
محمد  برتجمة  الرايك،  رويك 
من  واحدة  وهي  الفويل، 
تعصف  التي  الروايات  تلك 
األدب  بني  ومتزج  بالذهن، 
قصة  عرب  والعلم  والفلسفة 
يفصل  مجنونتني  تجربتني 

بينهام مائة عام، لكن رغم هذا الفارق الزمني فإن 
جذور القصتني وهواجسها تتالقى. برسده الرسيع 
محورها  كامل،  قرن  رواية  الريك  يقدم  واملميز، 

فكرة التعايل وأوهام اإلنسان ووحشيته أيضا. 

  بحوث جدلية في كتب

أدب المنفى في أوروباأدب المنفى في أوروبا
جوانا سيلامن

كتاب يحلل جامليات وسياسات األدب العريب 
املعارص عن الهجرة القرسية يف القرن الحادي 

والعرشين، ويوفر تحلياًل مقارنًا ومستداًما 
لكيفية إعادة التفكري يف الفئات األدبية 

والسياسية والجاملية يف األدب العريب استجابة 
للسياقات املعارصة للهجرة القرسية، ويحلل 

الروايات األدبية يف أماكن الشتات العريب 
األقل دراسة، مثل فنلندا والدمنارك وأملانيا، 
ويركز عىل األدب باللغة العربية، إضافة إىل 

أعامل الكّتاب الناطقني بالفرنسية من بلدان 
شامل إفريقيا الذين ينرشون باللغتني العربية 

والفرنسية.
منذ تسعينيات القرن املايض، أصبح األدب 
العريب يف املنفى، ويف أوروبا تحديًدا، أدبًا 
مكتوبًا بشكل متزايد من منظور الالجئني 

النارش: أوندراغون للنرش
السعر: 99 . 14 دوالر

الغالف: ورق مقوى
الرقم الدويل: 978-88-7461-417-2

مفهوم “إسكندرية” مفهوم “إسكندرية” 
اإلسكندر المقدونياإلسكندر المقدوني

نعمت يلدريم

كان الشاعر األذربيجاين العظيم نظامي 
جانجايف، إىل جانب حمله الشعر امللحمي إىل 

القمة، معروًفا بأنه أعظم كاتب لقصص الحب 
الشعرية ومؤسسها يف األدب الفاريس القديم. 

تداول القّراء والباحثون أعامله عىل مدى قرون 
ضمن جغرافية واسعة جًدا، متتد من أذربيجان 

وأرمينيا واألناضول وإيران حتى الهند.
هذا الكاتب ترجمة ألحدث أعامله املتأخرة 

صدر بعنوان “اإلسكندرية” )نسبة إىل 
اإلسكندر( ويتكون من جزأين مّبا مجموعه 

10516 مقطًعا. تتناول قصة حياة اإلسكندر 
بالتفصيل؛ ومعالجة العديد من العنارص 

التاريخية والثقافية واألدبية والإلسطورية. 
مستنًدا إىل صفات اإلسكندر الرئيسية الثالث: 

“الحكم” و“الحكمة” و“النبوة”.

غالف مقوى
عدد الصفحات: 493

الرقم الدويل: 978-625-8437-49-2

السعر: 18,00 دوالر

قصة رمزية ذات نفس سلطوي؟”. وينسج باموق الحقائق التاريخية بشخصيات خيالية، كام يعطي كتابه صورة عن أّيام تراجع اإلمرباطورية 
العثامنية، التي كانت تسمى آنذاك “رجل أوروبا املريض” الذي مات رسيرًيا بعد انتهاءالحرب العاملية األوىل. يوضح أورهان باموق: “إنه وصف 
محب النهيار البريوقراطية العثامنية وصعود العديد من الدول القومية من رماد اإلمرباطوريات القدمية، مّبا يف ذلك تركيا الحديثة التي لفضت 

الرتاتب الهرمي الديني، واختطت لها طريًقا مدنًيا عرصًيا، لوال تغول اإلسالم السيايس الذي يحكمها حالًيا”.

كتبكتب
كتاب “الثالوث المحّير” للكاتب جواد بشارة 

ه والدين والعلم
ّ

ثالثية الل

22

توصيات المؤتمر العام السادس التحاد الناشرين العرب

خطوات واعدة وأمل بتعافي قطاع النشر وازدهاره ثانيةخطوات واعدة وأمل بتعافي قطاع النشر وازدهاره ثانية
الطريق الثقايف ـ الشارقة ـ خاص

العرب  للنارشين  السادس  املؤمتر  اختتم 
أعامله يف إمارة الشارقة تحت عنوان “صناعة 
الجائحة”  بعد  ما  وتحديات  العريب  املحتوى 
بتنظيم مشرتك ما بني اتحاد النارشين العرب 
من  وبدعم  اإلماراتيني،  النارشين  وجمعية 
اسرتاتيجي،  كرشيك  للكتاب  الشارقة  هيئة 
وبحضور جامعة الدول العربية كضيف رشف.
الثاين/ نوفمرب  وعىل مدى يومي 3-2 ترشين 
اتحادات  ممثيل  من  كبري  عدد  شارك   ،2022
الكتب  معارض  ومديري  املحلية،  النارشين 

العربية. 
وكانت محاور املؤمتر عىل هذا النحو: املحور 
الرقمنة،  زمن  يف  الكتاب  معرض  األول: 
واملحور الثاين: أثر الرقمنة عىل حقوق النرش 
يف ظل جائحة كورونا بني التحديات والفرص، 
والنارش  النرش  تنمية صناعة  الثالث:  واملحور 
الرابع:  واملحور  املهارات،  الفجوة  ومعالجة 
فرص تسويق الكتاب العريب ما بعد الجائحة، 
الخامس: تداعيات أزمة كورونا عىل  واملحور 
السادس:  واملحور  والتعليم،  النرش  صناعة 
والنارش  الكاتب  وتأثري  العربية  اللغة  واقع 
السابع:  واملحور  عليها،  املعارص  العريب 

مستقبل املكتبات العربية وحرية التعبري،
العاملية وأثرها  التوريد  الثامن: أزمة  واملحور 

عىل قطاع النرش.
أهمها:   من  توصيات  إىل  املؤمتر  انتهى  وقد 
رضورة االهتامم باملحتوى العريب املتاح رقمًيا 
من حيث النوعية والجودة والقيمة الثقافية، 
جامليات  بإبراز  خاص  اهتامم  منح  مع 
يخدم  مّبا  املحتوى  وإتاحة  العربية  اللغة 
يف  القارئ  وجدان  يف  مكانتها  ويرسخ  تراثها، 
الحارض ويف املستقبل أيًضا، والتفاعل املأمول 
االجتامعي  التواصل  شبكات  عرب  للمؤلفني 
بإبراز  االلتزام  مع  ملؤلفاتهم،  أفضل  لتسويق 
بتقديم  التسويق  إلنجاح  التكاملية  العالقة 
لدار  القارئ  ووالء  للمؤلف،  متميز  محتوى 
العرب  النارشين  اتحاد  وتكليف  النرش،  
معارض  مّبستقبل  استرشافية  دراسة  بإعداد 

تزايد  ضوء  يف  الرقمي  العامل  يف  الكتاب 
بهدف  وذلك  واملسموعة،  الرقمية  املنصات 
التوصل إىل املعادلة املثىل للتوازن بني صناعة 
وتكليف  الرقمي،  واملحتوى  الورقي  الكتاب 
اتحاد النارشين العرب بإعداد دراسة متكاملة 
لتقييم فرص  مستعيًنا يف ذلك بخرباء أجانب 
االستفادة من بيع ورشاء حقوق نرش املحتوى 
للتمويل  إيجاد مصادر  والعمل عىل  الرقمي، 
صناعة  يف  العاملني  مهارات  تنمية  بهدف 
النرش وذلك كله بالتعاون مع االتحاد الدويل 
الفكرية  للملكية  العاملية  واملنظمة  للنارشين 
املتخصصة  والكيانات  املثيلة  واملنظامت 
النارشين  اتحاد  وتكليف  الشأن،  هذا  يف 
األجانب  النارشين  تجارب  بدراسة  العرب 
الهند  يف  وخاصة  املختلفة  العامل  بلدان  يف 
وقارة إفريقيا بغية التعرف عىل ما يحصلون 
يف  الكتب  قطاع  يف  سوقية  حصص  من  عليه 
التعاون  وتفعيل  والتدريب،  التعليم  مجال 
من خالل  العرب  الداخلية  وزراء  بني  األمني 
املواقع،  العربية بهدف حجب  الدول  جامعة 
مصنفات  تتيح  التي  اإللكرتونية  واملنصات 
مقرصنة، وتشديد العقوبات الجنائية وزيادة 
عىل  الكتب  قرصنة  حال  املدنية  التعويضات 
عىل  واحد  كتاب  إتاحة  أن  باعتبار  االنرتنت 
والنارشين  املؤلفني  مّبصالح  يرض  االنرتنت 
شبكة  مع  للمتعاملني  الكبري  للعدد  نظًرا 
أو  بالتصفح  منه  يستفيدون  الذين  اإلنرتنت 
التنزيل، ودعوة الدول العربية للتصديق عىل 
الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة  اتفاقيتي 
“ويبو” مّبسمى اتفاقيتي االنرتنت لعام 1966 

األداء  فناين  وحامية   )WCT( املؤلف  لحق 
ودعوة   ،)WPPT( الصوتية  والتسجيالت 
املنظمة  لدى  التصديق  إىل  العربية  البالد 
’ألكسو”  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية 
العربية  لالتفاقية  الجديدة  الصيغة  عىل 
وتبني  املجاورة،  والحقوق  املؤلف  لحق 
والحقوق  املؤلف  لحق  النموذجي  القانون 
اإللكرتوين  املحتوى  إتاحة  بهدف  املجاورة، 
تكلفته  تتصاعد  الذي  الورقي  للكتاب  كبديل 
التضخم  معدالت  يف  العاملي  االرتفاع  بفعل 
مصانع  عدد  وتراجع  االقتصادي  واالنكامش 
مسبوق،  غري  بشكل  تكلفتها  رفع  مّبا  الورق 
البرشي  للعنرص  املستمر  بالتأهيل  واالهتامم 
الرشطة،  رجال  من  التحتية  البنية  يف 
لرفع  والقضاء،  العامة،  والنيابة  والجامرك، 
مع  التعامل  يف  خرباتهم  وتنمية  مهاراتهم 
للنارشين  أكرب  ودعم  الفكرية،  امللكية  قضايا 
العربية،  الحكومات  مع  بالتعاون  العرب، 
الورقي  النرش  سوق  من  خروجهم  يجنب  مّبا 
كيانات عاملية  بفعل تدخل  الرقمية  واإلتاحة 
السلبية  اآلثار  استيعاب  اقتصاديًا عىل  قادرة 
الرأي  لحرية  والتمكني  املتنامية،  للقرصنة 
الثقافية  بالخصوصية  االلتزام  مع  والتعبري 
النارشين  اتحاد  العربية.ودعوة  للبلدان 
العرب إىل ادراج كل من يتعدى عىل املحتوى 
كل  عىل  تعمم  سوداء  قوائم  عىل  العريب 
العربية  البلدان  يف  الكتاب  معارض  إدارات 
التعامل  تفادي  بهدف  العربية  والحكومات 
ملهارات  مستدامة  تنمية  القراصنة،   مع 
باللغة  الثقايف  املحتوى  ومتيحي  النارشين 
العربية يف مجال ورقمنته باالستعانة بتجارب 
يف  املتمرسني  واألجانب  العرب  النارشين 
رصد  عىل  والعمل  الرقمية،  اإلتاحة  مجال 
الخدمات اللوجستية املتاحة عاملًيا مّبا يضمن 
االستفادة منها يف تدفق االمداد باملواد التي 
وإتاحة  الكتب  وشحن  النرش  صناعة  تطلبها 
الدول  حكومات  لدى  والسعي  املحتوى، 
النرش  لصناعة  املستدامة  للتنمية  العربية 

وإتاحة املحتوى الرقمي باللغة العربية.

ةمعار�ضمعار�ض
ّ
بإشراف مصطفى عبد الل

املستفيضة  البحثية  الدراسة  هذه  ناقشت 
التاريخ  يف  نشأ  وكيف  اإلله  أو  الله  مفهوم 
التي  الصورة  وخاصة  والحديث  القديم 
ونصوصها  الساموية  األديان  بها  قدمته 
الدين وكيفية  ناقشت موضوع  املقدسة كام 
وتحلييل  تفكييك  مّبنطق  األديان  نشوء 
الكتاب  وتطرق  القدسية  عن  بعيداً  نقدي 
األصل  عن  الكربى  الوجودية  التساؤالت  إىل 
الخفي  الجانب  أغوار  سرب  ومحاولة  واملصري 
من الحقيقة الكونية وأصل الحياة ومصريها 
ويف  الساموية  الله  مملكة  خارج  وذلك 
أعامق التعدد الكوين األزيل واألبدي فالكون 
واإلنسان  ومطلق  متسامي  حقيقته  يف 
اليهتم  فالكون  اليشء  من  وأقل  ضئيل  فيه 
باالنسان وليس موجوداً من أجله وقد عرض 
الصوفية  الوجود  وحدة  ملسألة  الكتاب 
وحقيقة الكون املتسامي كام تناول موضوع 
غري  كائنات  الكون وهي  متأل  التي  الكائنات 
الكون  لقصة  مغايرة  رؤية  وقدم  برشية 
العلم  بني  الرصاع  موضوع  وناقش  املريئ 
والدين وكرس مسلمة تقديس الساموات من 
خالل عرض مفهوم الله بني العلم والفلسفة 
الفلسفية  املطارحات  بعض  وعرض  والدين 
مسألة  وتناول  والله  الكون  عن  والعلمية 
التعاطي مع العقل عند األديان ومن وجهة 
عىل  وحده  قادر  العقل  وهل  العلم  نظر 
عدم  أو  وجود  وإثبات  الحقيقة  اكتشاف 
األوهام  دحض  خالل  من  الخالق؟  وجود 
والخرافات التي لعبت دوراً يف تعطيل العقل 
الغيبية  الرؤية  ودحض  بالخرافات  وترهيبه 

الخلق  إشكالية  مناقشة  عرب  واملاورائية 
واألزلية ومل يرتدد يف نقد اآليديولجية الدينية 
عند  والخيال  الواقع  بني  الوجود  وحقيقة 
العلم  بني  الوجود  معضلة  وكشف  اإلنسان 

والخرافة يف الكون املريئ.
تناول املؤلف يف الجزء األول موضوع يف غاية 
وماهية  األلوهية  بلغز  ويتعلق  الحساسية 
والثيولوجية  الفلسفية  الناحية  من  الله 
صفحاته  عرب  والعلمية  الالهوتية  أو  الدينية 
عىل  الجزء  هذا  وأحتوى  صفحة   460 الــ 
يف  الخوض  قبل  ومتهيد  ومقدمة  مدخل 
صلب املوضوع منذ الفصل األول الذي جاء 
املجهول هل هو فرضية  الله ذلك  بعنوان:” 
زائدة يف العلم؟ والفصل الثاين حمل عنوان” 
العلم والفلسفة يستجوبان اإلله. ثم يستمر 
الكاتب يف التعمق يف مسألة األلوهية عندما 
يخصص للفصل الثالث عنوان استفزازي هو 
إىل  ثم مييض  البرش؟”  اخرتاع  من  الله  “هل 
تتوج  الذي  الرابع  الفصل  يف  ذلك  من  ابعد 
أو عدم  إثبات وجود  بعنوان “هل نستطيع 
ثيمة  الخامس  الفصل  عالج  الله؟”  وجود 
والشيطان  “الله  بعنوان  ودينية  فلسفية 
ونخبهم  البرش  أرقت  التي  الرش”  ومعضلة 
واستمر  الناس.  بسطاء  عن  ناهيك  املثقفة 
املتعلقة  املوضوعات  تناول  يف  الباحث 
الذي  السادس  الفصل  يف  األلوهية  بلغز 
وامللحدين”  اإللحاد  نشوء   “ بعنوان  جاء 
“الطبيعي  عنوان  تحت  السابع  والفصل 
فكان  الثامن  الفصل  أما  للطبيعة،  والخارق 
مّبثابة عرض موجز لـ “علم الكونيات امللحد” 

لتطوير  الكاتب  يعود  التاسع  الفصل  ويف 
“إشكالية اآللهة واأللوهية والله الواحد” يف 
لــ”  العارش  الفصل  ويكرس  التاسع  الفصل 

بحث يف اإللحاد”.
الله، من حيث املبدأ، كان وما يزال وسيظل 
البرش،  قبل  من  أغواره  سرب  يصعب  لغزاً 
تبارى  ولقد  األقل.  عىل  الحارض  الوقت  يف 
الطبيعة  وعلامء  الدين  وعلامء  الفالسفة 
هذا  مع  التعاطي  اختصاصه  زاوية  من  كل 
اآلن  لحد  لدينا  ما  كل  الشائك  املوضوع 
مجرد إنشاء ومسلامت مفروضة وغري مثبتة 
رسم  وتحاول  حاولت  لها  حد  ال  وفرضيات 
صورة بورتريه لهذا “ الله” الغامض املجهول 
ذوي  يحري  والذي  واحد  آن  يف  واملعلوم 
واملفكرة  الذكية  والعاقلة  الواعية  العقول 
التي تتأمل يف رسه وماهيته وحقيقة وجوده 

أو عدم وجوده.
املحري:  “الثالوث  كتاب  من  الثاين  الجزء 
ثانوي  بعنوان  متيز  والعلم”  والدين  الله 
والعقل  الثيولوجي  العقل  بني  الرصاع   “ هو 
العلمي. وعادة ما يذهب بنا التفكري إىل أن 
الذي  الديني  العقل  هو  الثيولوجي  العقل 
وبالتايل  واألساطري  الخرافة  عليه  تهيمن 
بالخرافات  يؤمن  عموماً  خرايف  عقل  فهو 
القوانني  خرق  أو  وانتهاك  واملعجزات 
الطبيعية وعىل امتداد 454 صفحة يتعاطى 
الحتمية  الثاين مع  الجزء  الباحث يف مقدمة 
بعد  ثم  والدين.  العلم  بني  الحرة  واإلرادة 
بعنوان”  عرش  الحادي  الفصل  يأيت  ذلك 
التورايت  اإلله  مقابل  والداروينية  التطور 

الخالق وتخريجة التصميم الذيك. 

كتاب  بشارة  جواد  د.  باريس  يف  املقيم  املغرتب  والباحث  للكاتب  صدر 
“الثالوث املحري: الله، والدين، والعلّم بثالثة أجزاء، عن دار نرش داريبوكس 
العلمي  والعقل  الثيولوجي  العقل  بني  والرصاع  اإللوهية  لغز  عن  كندا،  يف 
واملواجهة بني العلم والدين، ومحاولة الغوص يف هذه املفاهيم الجوهرية 

الوجودية الثالثة التي حكمت حياة البرش عرب آالف السنني.
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تابعُت باهتامم بالغ البيان الصادر عن حديقة 
حيوانات كينيا الوطنية الخاص برثاء األسد 
العجوز “سرييكوي” تحت عنوان “أسرتاح 

امللك” جاء فيه: 
“لقد ُولدت سرييكوي، وهذا هو اسمه، 

أحد أكرث األسود شهرة يف “نايرويب بارك” يف 
شباط/ يناير 2014 يف وادي سوسيان. متحدًرا 

من عائلة عريقة معروفة بالفخر املهيمن 
والكاريزما. لقد كان أسًدا مهيًبا يتمتع مّبهارات 

تكتيكية وقدرة صيد مذهلة، مكنته من 
القضاء عىل الفرائس الكبرية مثل الزرافات 

والجواميس املقرّنة مّبفرده”.
أنتهى البيان، وما لفت انتباهي هنا، طبيعة 

الرتكيب يف الصياغة والنظرة العاملية التي 
تحمل مالمح رشق إفريقيا، ورمّبا العامل الثالث، 

الذي يؤمن عرب تاريخه كله، بأّن العظامء ال 
ميوتون، مثل بقية البرش، بل يسرتاحوا. إن 

تقديم هذه الشهادة والتأبني ألسد مبدع، ذي 
تاريخ، غري برشي، ال ينتقص من هذه الدعوة 

املوجهة إىل العامل، لتدوين هذا املقطع.
وإلضافة البعد الرتاجيدي عىل القصة، فأّن 

سرييكوي الراحل هذا، كان يتوق ذات مرّة إىل 
تناول وجبة طعام شهية من لحم الغزال، وراح 

يبحث عنه بشغف يف جميع أنحاء األرض. 
أصبح الغزال مدركًا لشهوة امللك وشوقه 

لجسده الطري، فرشع يف التنقل بحذر،  وظل 
مييش بالقرب من الظالل أثناء عبوره للطرق 
التي كانت بعيدة عن نطاق التجوال املعتاد 

للملك سرييكوي. ولكن كان القدر سيًئا، وذات 
فجر، مّر امللك، الذي كان يف حالة مزاجية 

سيئة، عرب طريق منعزل غري متوقع. فشاهد 
الغزال يتجول بغفلة.

“أنت! أخريا!” هتف سرييكوي. “لقد أمسكت 
بك! استسلم ملصريك. استعد للموت.”

تنهد الغزال، وقال خاضًعا ملا ال مفر منه: 
“حسًنا. لكن اسمح يل بطلب أخري؟”

وافق امللك املنتيش الذي يشعر بالشفقة يف 
لحظة االنتصار هذه.

بدأ الغزال ينبش الرتبة بقّوة. وكشط خطوطًا 
عريضة يف العشب، ممزًقا الغطاء النبايت ونرثه 

عىل مساحة كبرية جًدا.
أنزعج األسد ورصخ قائاًل: “ماذا تفعل؟ ملاذا 

متزق الرتبة؟”.
رّد الغزال: “عندما أموت، سيشاهد كل من 

مير بهذا املكان تلك اآلثار عىل الرتبة املضطربة 
ويخلصون إىل أّن مثة معركة طويلة حدثت، 

وكانت هناك روح شجاعة دافعت عن نفسها 
ببسالة قّل نظريها”.

ويف ثقافات بعض الشعوب، يكون متزيق الرتبة 
يف هذه الحالة، عىل شكل بيانات احتجاج 
تشجب القصف الذي يطال أطراف البالد 

ويقتل األبرياء العزل من مواطني بالد الواق 
واق. عىل الرغم من أن البعض ميزق تربته 
سلًفا، يك اليزعج األسد ويؤخره عن أعامله 

العظيمة!

في رثاء األسد العجوز 
“سيريكوي” العظيم

محمد حّياوي

يف املعنىيف املعنى

أهدافه  ليك  در  فان  لبارت  كان  لقد 
وُمُثله املختلفة التي يستنبط منها أفكار 
الذي  الجميع.  فن  مفهوم  وفق  أعامله، 
مظاهر  أو  معينة،  طبقة  عىل  يقترص  ال 
من  عفوية  التقاطات  بل  متصنعة، 
الحياة اليومية بالكاد تُرى. وكان من بني 
املفلسة  املصنع  فتاة  “الجميع”  هؤالء 

هذه.

املمكنة التفسريات 
املرأة  هذه  ليك  در  فان  لوحة  تُصور 
باألحكام  تشعرنا  موضعية  بطريقة 
الذي  الهش  بالكائن  املتعلقة  النمطية 
كون  الحياة.  يف  صغرية  مساحة  يشغل 
املرأة ليست آمنة يف الكثري من األماكن.
ميكننا أيًضا رؤية تكوينها املقرتح كميزة؛ 

العديد من  دامئًا  الجيد، هناك  الفن  مع 
اللوحة  تقرتح  إذ  املمكنة.  التفسريات 
قبضتها “من  تشد  الفتاة  أن  مفاده  نًصا 

اإلرهاق أو اإلحباط أو الربد”.
وقرأت  املعرض  من  املنزل  إىل  عدت 
تقول:  هيمسرتا،  فان  ملاريولني  قصيدة 
الربد/  من  الخوف  يأيت  الحرارة  “بعد 
تعد وال  التي ال  الخزائن  العداد يف  اآلن 

تحىص، يُتكتك مثل قنبلة موقوتة”.
حقيقة  هي  والحرارة   ،2022 العام  إنه 
جليدية. يجب أن يكون هذا قد ساهم 
يف حقيقة أنه عندما رأيت هذه اللوحة 
الفتاة  تزم  الربد.  يف  فكرت  مرّة،  ألّول 
كتفيها وتكّور قبضتيها، وتضغط بإبهامها 
الجلد  لحامية  رمّبا  أصابعها،  بقية  عىل 
قدر اإلمكان من الهواء البارد يف الخارج. 

لوحة “فتاة املصنع”، بارت فان در اليك 1910، زيت عىل قامش. 65.5 × 50.8 سم. متحف كرولر مولر.

الطريق الثقايف ـ ناديا كوبرينا ـ خاص 

الفن للجميع وعن الجميع. أنّه بيئة كاملة مصممة لجعل العامل يبدو 
كعمل فني متامسك، هذه كانت رؤية فان در اليك حني انجز عمله 
القرن  العامل مطلع  هذا “فتاة املصنع” كنموذج مثايل ملحاوالت فهم 
العرشين. الرّسام الذي وصفته كاتبة سريته بـ “األشرتايك الباحث عن 

الفن املجتمعي يف تالفيف الحياة”.

العالم عمل فني متماسك

لوحة »فتاة المصنع«
الزمن كقنبلة موقوتة

وحواف  أبيض  ووجه  أحمر  أنف  لديها 
أذنها. قبضتاها يف حالة تشنج  حمراء حول 
تام ـ الشعور بالربد يظهر جنًبا إىل جنب مع 
قطعة  سوى  لديها  ليس  والتعب.  اإلحباط 
ما  بطريقة  تبد  كتفيها،  قامش خفيفة حول 
الشارع  املرأة عرب  تبدو  بينام  قليالً.  محمية 
كتفيها،  نفسه وتزم  الشعور  أيًضا من  تعاين 
جسمنا  نجعل  أن  نحاول  مثلام  بالضبط 

أصغر وأكرث دفًئا.

حياة يف دقائق
تجاهلهن  يتم  اللوايت  الفتيات  هن  أولئك 
ليك،  دير  فان  بارت  رآها  لقد  عادة. 
أن  يعتقد  كان  التي  بالطريقة  وصّورها 
يبدين  ـ  الوقت  ذلك  يف  ـ  املصانع  فتيات 
اليشء  بعض  ملظهرهن  مباليات  ال  فيها، 
وغري أنيقات ويعانني من الفقر ـ ال ميتلكن 
مالبس دافئة. ولكن وفق مفهوم الرحمة. مل 
من  العكس  عىل  بل  أحراجها.  الرسام  يشأ 
بادية  الصغرية  الكفوف  تلك  جعل  ذلك، 
للجميع؛ كام لو أنها قادت دراجتها يف الربد 

القارص من دون قفازاتها. 
يعطينا فان دير ليك ملحة عن حياة تستمر 
لفتاة  األبد،  إىل  الخمس  الدقائق  تلك  فيها 
من الفتيات املوجودات يف كل مكان وزمان، 

يف حال انتبهنا لوجودهن.

كرولر  متحف  يف  الجديدة  املرأة  معرض 
مولر يف أوتريلو. يف الفرتة من مطلع ترشين 
يناير  الثاين/  كانون  حتى  أكتوبر  الثاين/ 

.2023

ليك  دير  فان  بارت  ُولد 
أوتريخت  مدينة  يف 
الهولندية ألب رّسام من 
يف  عمل  العاملة.  الطبقة 
العديد من استوديوهات 
يف  الزجاج  عىل  الرسم 
التاسع  القرن  تسعينيات 

الطبقة  من  كشاب  املهنية  حياته  بدأ  عرش. 
التقليدية. التطبيقية  الفنون  يف   العاملة، 
درس الرسم يف أمسرتدام وتأثر يف بداياته بالفن 
ومصمم  كرسام  عمل  واالنطباعية.  الحديث 

أغلفة كتب يف بدايات الطباعة الحجرية. 

اإلنتباه للتفا�شيلاإلنتباه للتفا�شيل
لقد شغل الكثير مما نفعله 

ونشعر به ونخافه الفنانين لقرون 
عّدة. فرسموا ومحوا وخبأوا.
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