
األميركي األبيض، ناهيك عن تأريخه لحياة 
الــســود فــي الــواليــات املــتــحــدة بــصــورة نقدية 
وبارعة من جهة، وبني حبه لهذا الفن ورؤيته 
ألعــمــالــه بــأنــهــا وإن لـــم تــنــتــم تــمــامــا لــســيــاق 
وســلــســلــة تــقــالــيــد الـــفـــن/ الـــرســـم الــغــربــيــة إال 
أنها كانت مجبرة على مواجهتها من الدخل 
ــود ال جــعــلــهــم مـــجـــّرد  ــســ ــن أجـــــل تــمــثــيــل الــ مــ

»موضوع«.
عايش مرشال، والذي ولد في والية آالباما عام 
1955، حــركــة الــحــقــوق املــدنــيــة الــتــي اجتاحت 
الواليات املتحدة وقادها األميركان من أصول 
أفــريــقــيــة مـــن أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى حــقــوقــهــم 
الــكــامــلــة فـــي ظـــل نـــظـــام الــتــفــرقــة الــعــنــصــريــة 
. ذاق مرشال تلك التفرقة 

ً
الذي كابدوه طويال

ــه الــكــثــيــر مـــن حـــوادث  ــرتـ كــطــفــل ورصـــــدت ذاكـ
القتل والهجوم على كنائس للسود وحرقها 
وقتل املدنيني على يد عنصريني بيض. هذه 
يستقي  التي  والجمعية هي  الفردية  الــذاكــرة 
منها لوحاته ويستعيد من خاللها بعضا من 

الحوادث املفصلية. 
فــي واحـــدة مــن لوحاته املــؤثــرة يــرســم الفنان 
بــورتــريــهــا لنفسه مــســتــوحــى، كــمــا يــقــول في 
اتــه، مــن روايـــة رالــف إليسون »رجــل  أحــد لــقــاء
والـــتـــي تجسد  مـــرئـــي« )صـــــدرت 1952(  غــيــر 
حياة رجل أسود في الواليات املتحدة وكيف 
يــبــقــى غــيــر مـــرئـــي لــأغــلــبــيــة الـــبـــيـــضـــاء. تعد 
التي  الرواية من كالسيكيات األدب األميركي 
تــظــهــر مــعــانــاة الـــســـود والــعــنــصــريــة ضــدهــم. 
عــام 1980، يرسم  أنجزها  التي  اللوحة،  وفــي 
مرشال بورتريها ذاتيا ألنا سابقة له. فيصّور 
مالمحه وبشرته بلون أسود غامق مع خلفية 
ســـــوداء كـــذلـــك، تــــؤدي إلـــى شــعــور بــاالرتــبــاك 
قــراءة مالمح الشخص  عند املتأمل لصعوبة 
ذاتــه  قبل  مــن  مــرئــي،  فتجعله ُمضطهدًا، غير 
نفسها. وبــذلــك يــصــور االغــتــراب الــذاتــي عند 
هدين ومراحل عديدة يمّر بها الشخص 

َّ
املضط

اتــه.  فـــي مـــا يــخــص الــهــويــة الــفــرديــة وانــتــمــاء
النمطية  الــصــورة  كــذلــك على  الــصــورة  تلعب 

األميركان  بها  ر  ُيــصــوَّ كــان  التي  والعنصرية 
مــــن أصــــــول أفـــريـــقـــيـــة كـــأشـــخـــاص مــبــتــســمــني 
دائــمــا، يلعبون دور »املــهــرج« فــي نظر اآلخــر 

»األبيض«، أي األميركي من أصول أوروبية. 
ال يؤرخ مرشال في لوحاته املركبة لنضاالت 
ومـــآســـي الـــســـود األمـــيـــركـــان فــقــط، بـــل يــأخــذ 
ــال واملـــــدارس  ــمـ الــيــومــي لــيــحــاكــي كــذلــك األعـ
الكالسيكية على طريقته. في إحدى لوحاته 
ــتـــحـــف،  ــمــــن املـ الــــشــــهــــيــــرة، واملـــــعـــــروضـــــة ضــ
ــن املــركــزيــة  ــاكــ يـــصـــور فــيــهــا واحــــــدًا مـــن األمــ
فــي ثــقــافــة األمــيــركــان مــن أصـــول أفــريــقــيــة أال 
ق«. وال يلعب الحالق في ثقافة 

ّ
وهــو »الــحــال

ــيـــركـــان الــبــيــض تــلــك األهــمــيــة كــمــا لــدى  األمـ
األميركان من أصول أفريقية )والتي نعرفها 
فـــي الــعــديــد مـــن املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة( وفــي 
ســيــاقــه االجــتــمــاعــي والـــــدور املــمــيــز للحالق 
ــة. فــــي لـــوحـــتـــه الـــتـــي حــمــلــت  ومــــكــــان الـــحـــالقـ
مــع  ــال  مــــرشــ ــاور  ــتـــحـ يـ  »De Style« ــوان  ــنــ عــ
التي ظهرت بدايات  الهولندية  الرسم  حركة 
القرن العشرين )1917- 1931( في أمستردام 
ولــم  بــالــهــولــنــديــة   »De Stijl« اســــم  وحــمــلــت 
تقتصر على الرسم بل ذهبت إلى التصاميم 
املعمارية واليومي كاألثاث وحتى املوسيقى، 
 جدًا، وعكفت 

ً
وإن كان تأثيرها هناك ضئيال

الــيــومــي وجعله  فــكــريــا وفــنــيــا عــلــى تجميل 
مــتــنــاســقــا واســــتــــخــــدام األلــــــــوان األســـاســـيـــة. 
يحاكي مرشال في لوحته بعضا من مبادئ 
الـــحـــركـــة فــــي الـــخـــطـــوط واأللـــــــــوان وتــجــمــيــل 
الـــيـــومـــي واملــــوضــــوع ولــكــنــه يـــذهـــب مــجــددًا 
أبــعــد مــن ذلــك فــي الحركة والجماليات.  إلــى 
األلــوان  املثير في لوحات مرشال لعبة  ومــن 
ــادة، حـــيـــث األحــــمــــر واألســــــــود واألزرق  ــ ــحـ ــ الـ
وغيرها تتوزع في اللوحة بطرق كالسيكية 
فــي ما  النسب  مــن جهة على مسألة  تحافظ 
بينها ولكنها تعود لتكسرها من خالل إبراز 

كل لون بشكل مستقل. 
البارزة بعنوان »بورتريه  واحدة من لوحاته 
نـــاد تــيــرنــيــر مــع رأس ســيــده« وأنــجــزهــا عــام 
التي يظهر  النادرة  اللوحات  2011، وهي من 
ناد  فيها حياة  يتناول  أبيض.  فيها شخص 
تيرنير الذي عاش ما بني 1800 و1831، وقاد 
ثورة في والية فرجينيا ضد استعباد السود، 
تل خاللها بحسب أرقــام رسمية حوالي 65 

ُ
ق

عــــدم أكــثــر مــن 55 ثــائــرًا أســـود كما 
ُ
أبــيــض، وأ

ــتــل أكــثــر مــن 200 شــخــص أســـود فــي أعــمــال 
ُ
ق

انــتــقــامــيــة مـــن قــبــل بــيــض يــمــيــنــيــني دون أن 
يكون لهم أي يد في الثورة. بعد إخماد الثورة 
بض على ناد تيرنير وأعدم. 

ُ
بشكل وحشي ق

ليس فن مرشال فنا اعتذاريا بل إنه ينبع من 
موهبة خاصة تثريها املعرفة والوعي بتاريخ 
الفنان املتمكن من أدواتــه  شعبه وفنونه. إنه 
الـــــذي يـــــؤرخ بـــصـــورة مــبــدعــة ملــســيــرة شعب 

مضطهد.

نيويورك ـ ابتسام عازم

يــحــتــضــن مــتــحــف املـــتـــروبـــولـــتـــان 
فــي نــيــويــورك مــعــرضــا اســتــعــاديــا 
للفنان األميركي من أصول أفريقية 
الذي  املعرض،  كيري جيمس مرشال. ويضم 
يستمر حتى الـ 29 من كانون الثاني/ يناير، 
، 72 منها لوحات فنية. 

ً
أكثر من ثمانني عمال

ليس مرشال من الفنانني املعروفني في العالم 
الــعــربــي لــكــنــه يــســتــحــق، دون شـــك، االحــتــفــاء 
تــؤرخ أعماله وبطرق مبتكرة، على  به، حيث 
فنيا  الكبير،  األســتــاذ  أو  »مــاســتــر«  الـــ طريقة 
لحياة السود األميركان وتاريخهم السياسي 

واالجتماعي.
تــحــاكــي أعـــمـــال مـــرشـــال الــكــثــيــر مـــن األعـــمـــال 
التقنية  واملــعــرفــة  أســلــوبــهــا  فــي  الكالسيكية 
واملـــقـــدرة الــبــارعــة عــلــى تــجــســيــد مــواضــيــعــه. 
وال يــتــوقــف عــنــد مــحــاكــاة كــالســيــكــيــات الــفــن 
ــدارس أكثر  ومـــدارســـه الــغــربــيــة بــل يــحــاكــي مــ
حداثة في بعض أعماله. مع االنتباه بالطبع 
إلـــى غــرفــه مــن فــن الــقــارة الــســمــراء الـــذي ألهم 
ــدارس الــفــنــيــة الــغــربــيــة من  ــ  حــركــات ومـ

ً
أصــــال

خالل مجموعة من أبرز روادها.
ــيـــر فــــي تــــاريــــخ مــــرشــــال هــــو الـــتـــنـــاقـــض،  ــثـ املـ
ــل، بــــني إدراكــــــــه الــعــمــيــق  ــ ــ ــاهـــري عـــلـــى األقـ ــظـ الـ
ــا يـــخـــص غـــيـــاب الــــســــود مــن  ــواعـــــي فــــي مــ والـــ
الــفــن األوروبـــي/  فــي  الكبار  الفنانني  لــوحــات 

سليمان الحقيوي

 الدورات السابقة من عمر 
ّ

يمكن القول إن كل
»مـــهـــرجـــان مـــراكـــش الـــدولـــي لــلــفــيــلــم« )أكــبــر 
ــد  وأهـــــم مـــهـــرجـــان ســيــنــمــائــي بـــاملـــغـــرب وأحـ
أبرز املهرجانات العاملية( قد نالت نصيبها 
الــنــقــد وشــّكــلــت بــعــض تفاصيلها مــواد  مــن 
لــلــّســخــريــة والــــجــــدل. الـــســـجـــال كــــان أحــيــانــا 
يــــخــــّص كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــــع الــصــحــافــيــني 
املـــغـــاربـــة، واخـــتـــيـــارات لــجــنــة انــتــقــاء األفـــالم 
بلدها،  فــي  املغربية  للسينما  الظهر  وإدارة 
دون أن ننسى مــن كــان يقحم قضايا أخــرى 
كالسخاء الكبير في دعم املهرجان الذي ينال 
نصيب األسد من ميزانية دعم السينما على 

حساب مهرجانات أخرى. 
ــدورات كــانــت تــثــار نــقــاشــات  ــ ــ  هــــذه الـ

ّ
فـــي كــــل

كثيرة، وكان املهرجان رغم كل ذلك، يجد من 
يدافع عنه، في جوانب عديدة منها الحرفية 

والــقــدرة على الــتــواصــل مــع نــجــوم السينما 
في العالم وجلبها إلى مراكش، بفضل دائرة 
الــعــالقــات الــتــي تشتغل مــن داخــلــهــا مــديــرة 
املـــهـــرجـــان مــيــلــيــتــا تـــوســـكـــان دي بــالنــتــيــي. 
وكذلك اختياراته لأفالم التي كانت تحتكم 
إلــى الــجــودة. وكــان هناك قسم آخــر، يــرى أن 
األمــــر يــتــعــدى ذلـــك ويـــقـــول بـــضـــرورة النظر 
ما  وأهلها  املغربية  السينما  إلــى  بأفضلية 

دام املغرب هو املنظم لهذه الحدث.
ــيـــة، وقــــوف  ــالـ ــي الــــــــدورة الـــحـ لـــكـــن الــــالفــــت فــ
الجميع في صف واحد، هو صف املنتقدين، 
ألن حجم اإلهانة وّحد الجميع، وجعل الكل 
ــوأ مـــن حيث  ــ يـــرى فـــي الـــــدورة الــحــالــيــة األسـ
اخــتــيــارات األفــــالم، الــتــي رّكــــزت عــلــى األفـــالم 

األولى والثانية ملخرجني شباب. 
أي  تشمل  لم  السنة  لهذه  الرسمية  املسابقة 
فيلم مغربي! وهو أمر ال يمكن إرجاعه لعامل 
الجودة كما كان يحلو للمنظمني أن يرددوا، 
بــدلــيــل بــرمــجــة أفـــالم بمستوى مــتــواضــع، ال 
ــن بــعــض األفــــالم  يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا أفـــضـــل مـ

أفريقيو أميركا يتسيّدون اللـوحة

كان من الالفت وقوف 
الجميع في صف 

منتقدي إدارة المهرجان 
الفرنسية، واعتبار دورته 

الثالثة عشرة، التي 
اختتمت أمس، األسوأ من 

حيث اختيارات األفالم

ليس فن مرشال فنًا 
اعتذاريًا بل إنه ينبع من 
موهبة خاصة تثريها 

المعرفة والوعي بتاريخ 
فنون األميركيين من 
أصول أفريقية. في 

معرضه االستعادي، في 
متحف المتروبولتان، 

يؤرخ الفنان بصورة 
مبدعة لمسيرة شعب 

مضطهد

تاريخ  إلى  السعادة«،  »لعبة  الجديدة  روايته  بشير مفتي، من خالل  الجزائري  الكاتب  يعود 
بعد  األسئلة والهواجس حول سياسات وبرامج ما  ليقدم مجموعة من  المعاصر،  بلده 

االستقالل وحجم مسؤوليتها عن األزمات والمحن الالحقة

اعتبره بعض المخرجين استعمارًا فرنسيًا فنيًا

بشير مفتي مقتل السعادة بيد الدكتاتورية كيري جيمس مرشال الفنان ال يعتذر

تستحضر أعماله الصور 
النمطية والعنصرية 

وتسخر منها

لم يُنظر إلى 
أي فيلم مغربي 

وهيمنت كالعادة 
األفالم الفرنسية

رواية تطرح أسئلة 
على فترة الرئيس الراحل 

هواري بومدين

يقول مارشال )الصورة( في مقابلة معه: »ال يمكن أن تولد في آالباما، 
حركة  سكن  مناطق  من  بالقرب  أنجليس  لوس  في  وتكبر   1955 عام 
أن  دون  ــود«  ــس ال »الــفــهــود 
مسؤولية  لــديــك  أنــه  تشعر 
المسؤولية  تلك  اجتماعية«. 
ــة  ــول ــمــجــب االجـــتـــمـــاعـــيـــة ال
والسياسية  التاريخية  بالمعرفة 
من  األميركان  لحياة  والفنية 
لتضيف  تأتي  أفريقية،  أصول 
إلى لوحاته عمقًا يخدم الفن، 
تتعارض  ال  القضية  يجعل  بما 

مع جوهره.

الوالدة قرب الفهود السود

2425
ثقافة

معرض

إطاللة

رواية

فعاليات

الثانية  املسألة  السنة.  املنتجة هذه  املغربية 
الــتــي عـــادت إلــى الــظــهــور هــي جـــدوى وجــود 
مهرجان  لتنظيم  الدعم  تلقى  فرنسية  إدارة 
ــــى ســيــنــمــائــيــني مــغــاربــة  ــر دعـ ــ مـــغـــربـــي، األمــ
كـــاملـــخـــرج الـــشـــريـــف الــطــريــبــق إلــــى اعــتــبــاره 
مقالة  فــي  وتــســاءل  فنيا،  فرنسيا  استعمارًا 
كتبها عــن املــوضــوع »ألـــم يحن الــوقــت بعد، 
إلــى التخلص مــن هــذا االســتــعــمــار الـــذي دام 

لسنوات«. 
ومــن بني من تحدث عن هفوات هــذه الــدورة 
نجد أيــضــا املــخــرج عــز الــعــرب العلوي الــذي 
قال في تدوينة من بني أخريات على صفحته 
بالفيسبوك: »أظن أنه حان الوقت اآلن لنقول 
 ال يشرفها 

ً
بدورنا أن السينما املغربية فعال

بــاهــتــة«.  كما أن  أن تأخذ مكانا فــي برمجة 
هناك رأيا غالبا يرى أنه من الواجب أن ينظر 
املحلية بنوع من األفضلية ما  السينما  إلى 

دام املهرجان ينظم في املغرب.
الفني للمهرجان كان  بــار املدير  إســم برينو 
هـــذه املــــّرة أكــثــر تـــــداواًل، الــرجــل لــديــه تــاريــخ 
الــتــي وصفتها بعض الصحف  املــواقــف  مــن 
الــدورة لم ينظر إلى  املغربية باملعاداة. هذه 
أي فيلم مغربي واستمر كما العادة حضور 

السينما الفرانكفونية، الفرنسية تحديدًا. 
الــكــالم أن مهرجان مراكش،  األكــيــد بعد هــذا 
ليس في أفضل حاالته اليوم، وهو وإن كان 
واألفــالم  األسماء  من  تاريخا محترما  يراكم 
املـــعـــروضـــة، فــهــو يـــراكـــم مــعــهــا تـــاريـــخـــا من 
السقطات صارت مع الوقت تنال من حجمه 

وصورته.

مراكش الدولي للفيلم اإلهانة تكبر

مساءالت للجزائر المستقلة

الراحل  العربي  المفكر  لتكريم  حفل  اإلثنين،  غد  مساء  من  السادسة  عند  يُقام، 
األميركية«  »الجامعة  في  هــول«  »اسمبلي  قاعة  في  مقصود  كلوفيس 
بالكتابة  بعد حياة حافلة  الماضي،  أيار/ مايو  بيروت. رحل  مقصود في 15  في 
خوري  فضلو  التكريم:  في  المشاركين  بين  من  الدبلوماسي.  والعمل  والتدريس 

ومحسن العيني وريما خلف وبيان نويهض وجميل مطر. 

تستضيف »دار األوبرا« في مسقط عند السابعة من مساء الخميس المقبل فرقة 
الليلتين  في  يُعاد  الذي  كارنينا  آنا  عرض  لتقديم  الروسية  للباليه  إيفمان  مسرح 
التاليتين. العمل الذي ُتقّدمه المسارح العالمية منذ أكثر من مئة عام مستوحى 
من رواية تولستوي التي تحمل العنوان ذاته، وألّف موسيقاها تشايكوفسكي.

خالد المز  يُفتتح عند السادسة من مساء الغد معرض الفنان التشكيلي السوري 
)1938( في »غاليري األورفلي« في عّمان تحت عنوان أطياف أنثوية 2، ويتواصل 
الفنان إلى األساطير القديمة، حيث  العاشر من الشهر المقبل. تستند أعمال  حتى 
جانب  إلى  ميثولوجية.  رموز  إلى  ُتحيل  تشكيالت  في  اللونية  المساحات  ُتصاغ 

مسيرته الفنية، عمل المز أستاذًا جامعيًا في النحت والتصوير.

ينطلق اليوم، عند السابعة مساء في »سينما الهناجر« بساحة »دار األوبرا المصرية« 
في القاهرة، أسبوع ألفالم نجيب محفوظ بمناسبة مرور 105 سنوات على والدته، 
والسكرية،   ،0 والقاهرة  والنبوت،  التوت  أفالم  ُتعرض  الخميس.  حتى  ويستمر 

والجوع، وثرثرة فوق النيل.

محمد رفيق طيبي

من خالل تجربة يتجاوز عمرها العقدين 
مفتي  بشير  الــجــزائــري  الكاتب  يخوض 
)الجزائر العاصمة، 1969( في عالم روائي 
ترّسخت فيه آثار مرحلة كاملة مّرت بها 
ــلــت فــي الــعــشــريــة الــســوداء 

ّ
الــجــزائــر تــمــث

نــــدوب  مــــن  تـــركـــتـــه  بـــمـــا   )2000-1990(
عــلــى الــصــعــيــد اإلنـــســـانـــي واالجــتــمــاعــي 
للجزائريني عموما وللمثقفني خاصة. ثم 
الجزائر  ما جــاء بعدها حيث تصالحت 
مع خراب مفتوح وإنسان لم يتعاف بعد 
عرف بعد أسبابها 

ُ
من ويــالت حرب لم ت

الحقيقية.
ــه  ــتـ ــــالل روايـ ــُعــــود بــشــيــر مــفــتــي مــــن خـ يــ
»لــعــبــة الــســعــادة - أو الــحــيــاة الــقــصــيــرة 
ملــــراد زاهـــــر« )»االخــــتــــالف« و»ضـــفـــاف«، 
تـــاريـــخ  مــــن  ــتــــرات ســـابـــقـــة  فــ ــى  ــ إلـ  )2016
الجزائر وبالتحديد فترة الرئيس الراحل 
هــــــــواري بـــومـــديـــن لـــيـــطـــرح الـــعـــديـــد مــن 
األسئلة والهواجس التي شغلته كمبدع، 
ومـــا يــحــمــل نــقــدًا لــلــســيــاســات والــبــرامــج 
فــي الــجــزائــر املستقلة، راصـــدًا مــن خالل 
شخصية مــراد زاهــر، األوضـــاع السائدة 
في تلك الفترة ونوعية العنصر البشري 
الذي كان يتحّكم في مركز صناعة القرار. 
بأبوة  املحكومة  مــراد  إذ نجد شخصية 
مريضة وسلطة ال حــدود لها مــن طرف 
الخال بن يونس، ال تجّسد وضعا عائليا 
إثــر تنقله للعيش مع  مــحــددًا جــاء على 
عائلة صغيرة لظروف ترتبط بالحرمان؛ 
 من 

ً
بــل تجسد وضــع شعب واجـــه شــكــال

الـــدكـــتـــاتـــوريـــة الـــتـــي ال تــعــتــرف بـــاآلخـــر، 
ومن  املجتمع.  إلــى  السياسة  مــن  وتمتد 
خــــالل هــــذا الـــنـــص يــحــاكــم الـــكـــاتـــب تلك 
ــخ الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة  ــاريــ ــن تــ الـــفـــتـــرة مــ
 
ّ
»إن الدمشقي:  ناصر  لسان  على  بقوله 
ــأن كل  الـــجـــزائـــريـــني يـــعـــانـــون شــأنــهــم شــ
الحكم  مــن مسألة  العربية  الـــدول  ســّكــان 
ألن الــحــكــم الـــــذي يـــقـــوم عــلــى شــرعــيــات 
أو عسكرية  ديــنــيــة  أو  ثـــوريـــة  املـــاضـــي؛ 
مــنــا  ــــالِم تــقــدُّ ســيــحــكــم ال مــحــالــة عــلــى أحـ

بالفشل«. 
أشكالها  بأبشع  املحسوبية  ظهرت  لقد 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي بــســبــب فــكــرة الـــوالء 
األشــخــاص  مــهــام  فتسهيل  اتها 

ّ
ومشتق

ــــون« فــــي كـــلـــمـــة »ال«  ــــورطـ ــتـ ــ الــــذيــــن ال »يـ
ج من أعلى  )والتي تعني املعارضة( تــدرَّ
املــســتــويــات لــيــصــل إلـــى أبــســط األشــيــاء 
والــتــفــاصــيــل فــي الــحــيــاة الــعــامــة، بحيث 
تتعطل مشاريع وأحالم املواطن العربي 

الذي ال وساطة له.
الشمولية  الــســعــادة«  تبتلع  »لــعــبــة  فــي 
كـــل صــــوت مــخــتــلــف وقــــد تــقــتــل صــاحــب 
املحاولة،  بتهمة  تتجسد  أن  قبل  الفكرة 
وهذا ما تطرحه الرواية من خالل اغتيال 
حداد  نصيرة  واعتقال  الدمشقي  ناصر 

املعاصر. فمن خالل رواياته، التي بدأها 
»املراسيم والجنائز« )1998( نجد سبرًا  بـ
الــجــزائــري،  لــإنــســان  العميقة  لــلــمــواجــع 
حيث أصــوات االحتضار والخوف ولغة 
»األمــن« كما في روايته »خرائط لشهوة 
الــلــيــل« )2008( الــتــي تــســلــلــت إلـــى عــالــم 
ــراره خــالل  ــ ــ ــّي وفــضــحــت أسـ ــفـ مــظــلــم وخـ
سنوات عجاف كان فيها الصوت واحدًا 
واملــوت يبتلع كل فــرح ممكن. ثم روايته 
للبوكر  القصيرة  )القائمة  النار«  »دمية 
في  بوليسي  س 

َ
بنف جـــاءت  الــتــي   )2012

ة، فقد جعل من 
ّ
سياق اختاره الكاتب بدق

ف 
ّ
انتقاد الواقع والسلطة وعوامل التخل

مشروعه املستمر. 
ــتـــراحـــات«  هــــذا إلــــى جــانــب بــعــض »االسـ
التي جّسدها كتابه »سيرة طائر الليل« 
)2013( والشذرات التي جمعت في كتاب 
 )2015( بـــالـــنـــجـــوم«  تــحــتــرق  »واألرض 
ــأّمــــل يـــنـــشـــد الـــحـــب  ــتــ ــرة مــ ــيــ وتـــحـــمـــل ســ
ــــي يــخــفــي جــــزءًا  والــــســــالم فــــي شـــكـــل أدبــ
يبوح  أن  الكاتب  اخــتــار  مــن حياة  كبيرًا 

بها بعيدًا عن صرامة الشكل الروائي.

ــاريـــخ طــويــل  وفــطــيــمــة مــنــاصــر ضــمــن تـ
لــلــدكــتــاتــوريــات الــعــربــيــة. يــتــطــّرق بشير 
مفتي إلى إخفاقات كان من املمكن التنّبه 
إلــيــهــا قــبــل حــدوثــهــا فــي جــزائــر مــا بعد 
 فرنسا 

ّ
أن اعــتــبــار  مــقــتــرحــا  االســـتـــقـــالل، 

لــيــســت عــــدوًا ثــقــافــيــا بـــل عــــدوًا عسكريا 
وسياسيا.

 »لعبة السعادة« هي الرواية 
ّ
ُيشار الى أن

ـــ بــشــيــر مــفــتــي، بــعــد مــســيــرة  الــتــاســعــة لـ
قصصيتني  بمجموعتني  بــدأهــا  كتابية 
»أمطار الليل« )1992( و»الظل والغياب« 
عالم  خــالل  مــن  بعدها  ليرصد   ،)1995(
الــروايــة وصــواًل إلــى عمله األخير جانبا 
ــتـــاريـــخ الـــجـــزائـــري  مـــن الـــتـــغـــيـــرات فـــي الـ

»بورتريه ناد تيرنير مع رأس سيده«، 2011

من دورة هذا العام

كيري جيمس مرشال، جزء من لوحة
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