
توجيهنا إلى غير ما توّد قوله في الظاهر 
من أشكالها ومضامينها.

الــصــورة ال يشكل  يقول بنَكراد: »مــا تقوله 
حقيقة في العني، بل هو رحى صامتة تنتج 
تفاصيل  أن تغطي على  استيهامات يجب 
الواقع، وهي التي ستعلن عن ميالد حقيقة 
املتعة  إلى  جديدة ستكون سبيلنا األوحــد 
والسعادة«. فالغاية من الصور في عصرنا 
بالناس  الــزّج  الكتاب »هي  الراهن، بحسب 
فـــي صــخــب بـــصـــري بـــال هـــويـــة وال مــؤلــف 
وال غــايــة ســـوى غــايــات الــتــســويــق ذاتــــه. إن 
الصورة في هذا العصر منذورة، في أغلب 
حاالت التواصل، إلى الترفيه الذي ال يحمل 

داخله سوى شيء واحد؛ هو التضليل«.
الراهن  ــؤلــف على أننا نعيش فــي 

ُ
امل يــشــّدد 

تبدو جديدة، ظاهريًا على  تجربة بصرية 
شكل قطيعة كلية مع عصور 

ُ
األقل، وكأنها ت

النظرة السابقة. 
هــنــا بــالــضــبــط، يستحضر بــنــَكــراد، املــفــّكــر 
ع 

ّ
»تــتــوز الـــذي  دوبــريــه،  ريجيس  الفرنسي 

تستوعب  ثالثة  عصور  على  عنده  النظرة 
ــــاالت الـــوعـــي الــــوجــــودي لـــإنـــســـان؛ إنــهــا  حـ
ــاريـــخ الــبــصــري،  ــتـ لــحــظــات حــاســمــة فـــي الـ
ــادة والــــصــــورة  ــبـ ــعـ ــــورة الـ تـــجـــّســـدت فــــي صــ
الــفــنــيــة والــــصــــور بــاعــتــبــارهــا إحـــالـــة على 
نــشــاط اقــتــصــادي بــمــردوديــة فــي الــســوق ال 

في العني«.
ــــى، هــو فكرة  لــقــد كـــان مــصــدر الــنــظــرة األولـ
البحث في املرئي ذاته عن شيء ما ال تدركه 
األبصار، ثم تجّسدت في مرحلة ثانية في 
األيقونات ذات الطابع الديني الصريح. ومن 
ثمة فهذه األيقونات في الحالتني معًا، ممر 
ضروري نحو الالمرئي أو هو خلفية له. أما 
فإن  البصري(،  )العصر  الثالث  العصر  في 
النظرة تتمّيز بكونها رؤيــة بال نظرة؛ ألن 
واألفــكــار  السلع  ببيع  تكتفي  فيه  الــصــورة 
ـــ »لـــــوك«، وتــحــيــل مــن خــالل  والــخــدمــات والــ
ذلك كله، على حاالت انفالت حسي تتناسل 

داخــلــه الــرغــبــات وتــعــيــد إنــتــاج نفسها في 
لقى في القمامة.

ُ
شكل مواد لالستهالك ت

ـــق أســــاســــًا بــطــبــيــعــيــة 
ّ
ــذا، وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــل لــــهــ

الـــــصـــــورة الـــحـــالـــيـــة، ومـــجـــمـــل الـــســـلـــوكـــات 
املرتبطة بها، أي مجمل األشكال التواصلية 
الــــجــــديــــدة، يــعــتــبــر الـــبـــاحـــث املـــغـــربـــي فــي 
على  تحيلنا  »الـــصـــورة  أن  الــســيــمــيــائــيــات، 
عالم االفــتــراض وحــده، أمــا الــواقــع فهو من 
ابتداع التقنيات، ذلك أن املعنى ال يودع في 
ل، بل يأتي من العني التقنية ومعجزات 

ّٓ
املمث

الـ فوتوشوب«.
في هذا الجانب تحديدًا، يتحّدث الكتاب عن 
ظــهــور أنــا رقــمــيــة، ال وجـــود ملــعــادل لها في 
الواقع، بل هي نتاج صورة السيلفي. »ففي 
زمن السيلفي، ال قيمة لألنا الحقيقية التي 
تعيش في الزمن الفعلي، فهذه ليست سوى 
نظير وهمي ُمَوجهة، من خالل االستنساخ 
البصري، لكي تعيش ضمن زمنية أخرى ال 

تحتكم إلى قيم اليومي«.
ص الذات من عناصر الواقع الذي 

ّ
خل

ُ
هنا ن

مــا علق   
ّ

كـــل مــن  َصفيها 
ُ
ن »أي  بــهــا،  يحيط 

عبد المومن محو

مــــــــن جــــــديــــــد يــــــــواصــــــــل الــــنــــاقــــد 
املــــغــــربــــي ســـعـــيـــد بــــنــــَكــــراد ســبــر 
باعتبارها  السيميائيات  أغـــوار 
أثر  هــو  مــن حيث  املعنى  فــي قضايا  بحثًا 
اإلنـــســـانـــيـــة فــــي الـــــوجـــــود، ومـــــن حـــيـــث هــو 

خاصية اإلنسان دون غيره من الكائنات.
تعّددية  والـــصـــورة..  اللفظ  »بــني  كتابه  فــي 
الــحــقــائــق وفــرجــة املــمــكــن«، الــصــادر حديثًا 
العربي«، يشير بنَكراد  الثقافي  عن »املركز 
إلى أن اإلنسان جزء من الطبيعة في الظاهر 
فــقــط، »أّمـــــا فـــي حــقــيــقــتــنــا فــنــحــن منتجات 
اللغة  فــي  بــكــل واجــهــاتــه؛  الــرمــزي  التمثيل 
ــل الـــوقـــائـــع  ــ والـــــصـــــور والـــــــرســـــــوم، وِفــــــــي كـ
االجــتــمــاعــيــة الــتــي نــعــّدهــا لــكــي تــكــون دالــة 
عــلــى احــتــفــائــنــا بــمــا أضــافــتــه الــثــقــافــة إلــى 

ذاكرتنا«.
من هنا، عمل املؤلف في كتابه، الذي قّسمه 
باللفظ وتعددية  ق 

ّ
يتعل األول  إلى قسمني: 

ــائــــق، والــــثــــانــــي يـــرتـــبـــط بـــالـــصـــورة  ــقــ الــــحــ
ـــم بــعــض الــّســبــل  ــة املـــمـــكـــن؛ عــلــى رسـ وفـــرجـ
التي تشتغل  الطريقة  الكفيلة بالكشف عن 
بــهــا الـــوقـــائـــع الــنــصــيــة بــُبــعــديــهــا الــلــفــظــي 
ــري، ومـــــن خـــاللـــهـــا أيـــضـــًا تـــحـــاول  ــبــــصــ والــ

تونس ـ شوقي بن حسن

رغــــم صــالتــه بــالــفــن وتــقــاطــعــاتــه مــعــه، يظل 
التصميم design في النهاية مجااًل انبثق من 
الثورة الصناعية في مرحلة أولى ثم بلوره 

اإلعالم ووسائله في وقت ثان. 
في معرضها »ختم على بياض« الذي انطلق 
في 15 من الشهر الجاري، ويتواصل حتى 13 
من الشهر املقبل في غاليري »ميل فوي« في 
العاصمة،  املرسى بالقرب من تونس  مدينة 
ــاء  ــمـ تــســتــعــيــد الــتــشــكــيــلــيــة الـــتـــونـــســـيـــة أسـ
الغيلوفي هذه العالقة بني التصميم وأبويه؛ 

الفن والتقنية.
تــعــتــمــد فـــي ذلــــك عــلــى تــقــنــيــة الـــخـــتـــم، حيث 
ــتـــام تــتــضــّمــن كل  جـــّهـــزت مــجــمــوعــة مـــن األخـ
الــغــالــب مما  فــي  ــدة تصميمًا ألداة هــي  واحــ
نشرته الصناعات بشكل كبير على الناس/ 
ارات، عكاز 

ّ
املستهلكني؛ سّكني، قفل الباب، نظ

وغيرها، وهذه األدوات هي عنوان اللوحات، 
غير أن الصورة النهائية تكون مختلفة؛ فمن 
خالل مجموعة األختام تقوم بتشكيل صورة 
جـــديـــدة بــحــجــم كــبــيــر؛ تــفــاحــة مـــن مجموعة 
ارات، 

ّ
النظ مجموعة  من  كتاب  أو  السكاكني، 

ــن مــجــمــوعــة أحـــمـــر شــفــاه،  أو ربـــطـــة عــنــق مـ
فـــي مــحــاولــة إلعـــــادة الــتــفــكــيــر فـــي الــعــالقــات 
بــني هـــذه األغـــــراض واملــنــتــوجــات، وشــبــكــات 
املــعــانــي الــجــديــدة الــتــي تــطــرحــهــا ســــواء من 
خــالل حــوارات داخلية ضمن اللوحة أو بني 

اللوحات املعروضة في نفس الفضاء.
عـــن مــعــرضــهــا، تــقــول الــغــيــلــوفــي فـــي حــديــث 
التجربة  هــذه  »تأتي  الجديد«:  »العربي  إلــى 
سنتني،  منذ  مستمرة  فنية  مــمــارســة  ضمن 
إذ إن أقــدم لوحات املعرض تعود إلــى 2015 
نــتــجــت هــــذا الـــعـــام، فـــي مــحــاولــة 

ُ
وأحـــدثـــهـــا أ

ــٍب لـــلـــرســـم؛ أي أنــنــي  ــ ــرّك مــنــي الســـتـــعـــمـــاٍل مــ
أحاول الرسم بالرسم، والخروج من األدوات 
الفرشاة  التشكيلي؛  الفن  ملمارسة  التقليدية 

أو القلم«.
التونسية  التشكيلية  من جانب آخــر، تشير 
إلى أن معرضها الحالي يأتي ضمن انشغال 

تمظهرات األنا الرقمية

ضمن انشغالها الفنّي 
واألكاديمي بـ»مسح 

فنّي لتاريخ التصميم«، 
تقّدم التشكيلية التونسية 

معرضها »ختم على 
بياض« الذي يتواصل 

حتى الشهر المقبل

يرى الناقد المغربي في 
كتابه الصادر حديثًا أن ما 

تقوله الصورة ال يشكل 
حقيقة في العين، بل 
هو رحى صامتة تنتج 

استيهامات تغطي على 
تفاصيل الواقع، وتعلن 

عن ميالد »حقيقة 
جديدة« تقّدم نفسها 

على أنها السبيل األوحد 
إلى المتعة والسعادة

ستظل تلك الذكريات 
من سنّي الطفولة 

حاضرة.. حين كانت تمرّ 
الدقائق المعدودة 
في ساعات طويلة، 

وتمرّ األيام في 
لمح البصر

أسماء الغيلوفي فن التصميم وعالقته بأبويه

أغصان مجففة من أشجار تولستوي

سعيد بنَكراد عودة إلى استيهامات الصورة

غاية الصورة اليوم 
الزج بالناس في صخب 

بصري بال هوية

يذهب الفنان/ الباحث 
إلى إدخال أبعاد إشكالية 

في عمله اإلبداعي

تخيّلت وجود فراشات 
ترفرف كمصلّين تحت 

القباب المصغرة

يتحّدث عن ظهور أنا 
رقمية ال وجود لمعادل 

لها في الواقع

إلى  لبنكراد  الجديد  الكتاب  هذا  يضاف 
وانهماكاته  الــمــتــعــددة،  إصـــداراتـــه 
مجلة  على  يــشــرف  فهو  الثقافية، 
الثقافية  الظواهر  تقرأ  التي  »عالمات« 
في األدب وفي المجتمع وفق مناهج 
متشعبة  مقاالت  وينشر  حديثة،  نقدية 
االهتمامات، فيتناول التعّصب الهوياتي 
وثقافة  الــمــرأة  وقــضــايــا  الــديــنــي  أو 
االختالف. إضافة إلى جهده في ترجمة 
لـ  الجنون«،  »تاريخ  أبرزها  مهمة،  أعمال 
و»دروس  و»العالمة«  فوكو،  ميشيل 

في األخالق« لـ أمبرتو إيكو.

انهماكات متعددة
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ثقافة

كتاب

معرض

مقطع

فعاليات

بها من قيم وأخــالق، لكي ال تحتفظ سوى 
بـــاملـــرئـــي فــيــهــا. إن الــحــقــيــقــة ال تـــوجـــد في 
الواقعي، إن مصدرها هو النظرة والعني«، 

يوضح الباحث.
ـــه  ويـــضـــيـــف، أن صـــاحـــب الــســيــلــفــي »مـــوجَّ
ــدًا، إنـــه يــســيــر نحو  ــ ــام ال يــتــوقــف أبـ إلـــى أمــ
حتفه من خالل استنساخ الظاهر فيه، إنه 

ـــي لـــتـــاريـــخ الــتــصــمــيــم«، 
ّ
عـــــام بـــــ »مـــســـح فـــن

بــاعــتــبــارهــا بــاحــثــة أكــاديــمــيــة فـــي نــظــريــات 
الــتــصــمــيــم.  هــل ثــمــة فـــرق الــيــوم بــني الفنان 
ــه فــــي إبـــــداعـــــه فــحــســب،  ــتـ ــاقـ الـــــــذي يـــضـــع طـ
والفنان الذي يحمل إضافة إلى إبداعه صفة 
ــأن الــفــنــان –  الـــبـــاحـــث؟ تــجــيــب الــغــيــلــوفــي بــ
الباحث يذهب إلى إدخال إشكالية في عمله 
اإلبداعي، والتي قد تكون في إطار أطروحة 
كما هو الحال معها حيث تشتغل أكاديميًا 
التصميم  فــي مجال  النظرية  »األســـس  على 
ــادي«، وتـــجـــعـــل مــــن أعـــمـــالـــهـــا الــفــنــيــة  ــ ــالمــ ــ الــ
اختبارات ملقوالت نظرية تستقيها من أكثر 
ي وفكري مواز للفن والتصميم، 

ّ
من فضاء فن

مــثــل مــارســيــل بــروســت فــي الـــروايـــة أو جــان 
بودريار في علم االجتماع.

قــد يشعر زائـــر مــعــرض »خــتــم عــلــى بــيــاض« 
بقطيعة بــني فــضــاء املــعــرض والــعــالــم الــذي 
اليومية  الحياة  تجاذبات  وراءه حيث  تركه 
وســيــاقــاتــهــا الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة في 
ها تشير إلى 

ّ
تونس. تقّر الغيلوفي بذلك، لكن

الــذي  للمناخ  إنــكــار  ذلـــك ال يعني حــالــة  »أن 
تعيش فيه، بل يأتي ضمن سياقات اشتغالها 
 كونّي 

ّ
على التصميم الذي هو بالتعريف فن

اإلنــســان مهما كانت  يــريــد مخاطبة  إنــه  أي 
إلى  دائــمــًا  يطمح  وأنــه  الثقافية،  مرجعّياته 
وللتبادل،  للحوار  قابلية  فيه  فضاء  إنــشــاء 
ما يؤسس في النهاية إلى إيكولوجيا فنية 
وفكرية«. تضيف: »في مجال التصميم، يكاد 
ــي عـــن الــكــونــيــة أن نــســقــط في 

ّ
يــعــنــي الــتــخــل

الصناعات التقليدية«.

يــتــشــبــث يــائــســًا بــمــا ال يــمــكــن أن يــســتــمــر«. 
لــذلــك قــد تــحــيــل مــوضــة الــســيــلــفــي بطريقة 
جــدران  على  املنعكسة  الــظــالل  على  مذهلة 
ــنــــاس فــــي هـــذا  كـــهـــف أفـــــالطـــــون، ال يـــــرى الــ
ــــوى أخـــيـــلـــة ال تــتــبــنّي  الـــكـــهـــف الـــحـــيـــاتـــي سـ
الشبكة. نفس  العني حقيقتها إال في ظــالم 
األمر قد يقال، بشكل أو بآخر، عن الصورة 
اإلشهارية، خصوصًا أن الكاتب يعتبر أنه 
اإلشهارية  الــصــور  فــي  أن نمسك  ُيمكن  »ال 
تمامًا  منه،  بصورة  بل  حقيقي،  بموضوع 
كما ال نمسك من اللحظة بسعادة فعلية، بل 

بما يوحي أو يوهم بها«.
هذا يعني، أن »اإلشهار ال ُيخبر، بل ُيسرب، 
من خالل املنتج وفضائله املحتملة، عوالم 
ــــده في  مــخــيــالــيــة تــحــتــفــي بـــاالفـــتـــراض وحـ
النفس والوجدان. )...( فالنائم في الوجدان 
ــات بــســيــطــة تـــحـــّولـــت مع  ــبـ لــيــس ســــوى رغـ
الــزمــن إلـــى شــغــف جــــارف، أو هـــوى يبحث 
 ضمن ما 

ّ
ق إال

ّ
عن إشباع ال يمكن أن يتحق

ِعد به«.
َ
توحي به الوصلة اإلشهارية أو ت

الــصــورة،  بــه واقعية  فعلى عكس مــا توهم 

بــحــســب ســعــيــد بـــنـــَكـــراد، »فــــإن مـــا يلتقطه 
املــنــتــج ال وظيفته  إيـــحـــاءات  هــو  املستهلك 
ــرة، ال يــتــعــلــق األمـــــر بــنــظــرة نــقــديــة  ــاشـ ــبـ املـ
تكشف عــن املــعــانــي الــثــانــيــة املــخــبــأة فيها، 
ذ عبر مسام 

ُ
بل باستبصار ال شعوري ينف

الرؤية إلى دهاليز الروح املظلمة. )...( يقذف 
اإلشهاري باملستهلك داخل عالم مزّيف«.

ــــني الــلــفــظ  ــَكــــراد، فــــي كـــتـــابـــه »بـ يـــتـــحـــدث بــــنــ
ــورة«، عــــن الـــســـيـــمـــيـــائـــي الــفــرنــســي  ــ ــ ــــصـ ــ والـ
ـــاول مــــن خـــــالل مــا  ــ ــذي حــ ــ ــ الـ روالن بــــــــارت، 
سماه »املعنى الثالث« أو »املعنى املنفلت«، 
البصري  يتجاوز  مأسسة إحساس خــاص 
ــص من 

ّ
 مـــعـــادالتـــه الــلــفــظــيــة الـــتـــي تــقــل

ّ
بـــكـــل

امــــــتــــــداده، بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن مــــع هـــــذا املــعــنــى 
االنـــــفـــــالت مــــن الـــتـــشـــخـــيـــص الـــعـــيـــنـــي لــكــي 

نستوطن استيهامات الصورة.
لــذلــك فــــإن هــــذا املــعــنــى حــكــر عــلــى األعــمــال 
الــفــنــيــة الــبــصــريــة، الــتــشــخــيــصــيــة وحــدهــا، 
الــفــوتــوغــرافــيــا فــي املــقــام األول، ومـــا يمثل 
الــخــصــوص، ويستثني منها  عــلــى  لــلــوجــه 

خصوصا الصورة اإلشهارية.

تفاحة من مجموعة سكاكين

كان اسمها هيلين

الفنانة  معرض  يتواصل  الحساسيّة  ونــزع  الوطني  االستهالك  عنوان  تحت 
الفلسطينية لورا السروجي الذي انطلق أمس في »دارة الفنون« في عّمان حتى 
13 أيار/ مايو المقبل. في هذا المعرض التفاعلي تطرح الفنانة تساؤالتها إن كانت 
نزعه  طورت  قد  والكنافة  النابلسي  كالصابون  فلسطينية  بأيقونات  باحتفائها 

استهالكية ولم تنخرط جديًا في العمل الثقافي الفلسطيني.

للسينما  عثمان  سيدي  مهرجان  من  الخامسة  الــدورة  عــروض  اليوم  تختتم 
بجائزة  الفائزة  األفالم  وتعلن  أيام،  ألربعة  استمر  الذي  البيضاء  الدار  في  المغربية 
محمد بسطاوي، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة الجمهور. يخصص المهرجان 
»وشمة«  فيلم  ويعرض  المغربية،  السينما  بدايات  بأفالم  لالحتفاء  الدورة  هذه 

للمخرج حميد بنّاني.

عادل السيوي في غاليري  في حضرة الحيوان للفنان المصري  ينطلق معرض 
الجاري  أبريل  نيسان/   27 الخميس  مساء  من  السابعة  عند  القاهرة  في  »مشربية« 
ويستمر حتى 31 أيار/ مايو المقبل. يضم المعرض 270 عمًلا ما بين لوحات مفردة 
وأخرى تجميعية ورسومات. األعمال تكشف أبعاد ومالمح المسيرة التي قطعها 

الفنان مع ثيمة الحيوان في األعوام الستة الماضية.

بعنوان  أمسية  بيروت  في  الشباب  الموسيقيين  من  وخمسة  شعراء  ستة  يقيم 
»رواق«.  غاليري  في  الجاري  الشهر  من   27 مساء  من  الثامنة  عند  أوتسبوكن 
المشاركون يخصصون ريع األمسية إلصدار نشرة إخبارية متخصصة بالفن التشكيلي 
الموسيقيين  ومن  السيد  ولين  الدرويش  المشاركين:  الشعراء  بين  ومن  العربي، 

كلود جردي وأنطونيو حاج. 

نديم أسلم

كــانــت حــجــرة واســـعـــة بــهــا أرفــــف كتب 
كثيرة، وخوذة معدنية لفارس من أيام 
من  لحوت  وهيكل  الصليبية،  الحروب 
ــد خــلــجــان الــقــطــب الــجــنــوبــي. وفــي  أحــ
ــدران تـــظـــهـــر أقــــدم  ــ ــجــ ــ ــد الــ ــ تـــجـــويـــف أحــ

صورة معروفة لرقاقة ثلجية.
قـــطـــع ســــكــــون املــــكــــان الـــشـــاســـع دخــــول 
طفلة في السابعة من عمرها من الباب 
الــصــيــد  بـــجـــانـــب زورق  ــّرت  ــ مــ الـــبـــعـــيـــد. 
ــلـــة  ــلــــى املــــنــــضــــدة الـــطـــويـ املــــــوضــــــوع عــ

املنخفضة تحت النافذة. 
كان اسمها هيلني.

كــان هــنــاك بــنــاءان متقاربان فــي وسط 
الغرفة، كل منهما أطول من الفتاة، ربما 
أربعة أضعاف طولها. وفي تلك الساعة 
ــذي لـــم تــشــرق  ــ الـــبـــاكـــرة مـــن الـــصـــبـــاح الـ
تنظر  الفتاة  وقفت  بعد،  تماًما  شمسه 

إليهما. 
الــبــنــاءان على هيئة مسجدين في  كــان 
الــقــبــاب واملــــآذن.  شــكــل بــهــّي وتزينهما 
ظــنــت الــفــتــاة أنــهــمــا قــبــعــتــان كــبــيــرتــان 
الــتــي تغطي  أو أغــطــيــة رأس مــثــل تــلــك 
الـــعـــفـــاريـــت والـــعـــمـــالـــقـــة فــــي الــقــصــص 
ــوان والــتــفــاصــيــل  الــخــيــالــيــة. كــانــت األلــــ
غاية في اإلتقان ومتجانسة مع الضوء 
الهادئ املنعكس على الجدران وتقّوس 
الــقــبــاب. فــّكــرت هيلني فــي التقدم بضع 
ــرى لــلــنــظــر خـــــالل إحــــدى  ــ ــ ــوات أخـ خــــطــ
نــوافــذهــمــا ومــــدت يــدهــا لــتــلــمــس ورقـــة 

شجر ملونة. 
مــن الــطــبــيــعــي أن يــحــوي املــبــنــى غــرفــة، 
ولكن هذه الغرفة هي التي كانت تحوي 

أكثر من بناء!
ــلـــني دائــــــــــرة حــــولــــهــــمــــا، ثــم  ــيـ رســــمــــت هـ
اتـــجـــهـــت نـــحـــو خــــزانــــة صـــغـــيـــرة حــيــث 
ــدت زهــــريــــة بـــهـــا أغــــصــــان مــجــفــفــة  ــ ــ وجـ
التفاح  مجلوبة مــن روســيــا، مــن شجر 
بيديه،  تولستوي  الــكــونــت  زرعـــه  الـــذي 
وما زالت أربع من تلك األشجار تنبض 

بالحياة في بستانه.
تــوقــفــت هــيــلــني حــيــنــمــا ســمــعــت صــوت 
يواجه  وكــأنــه  البناء  مــن  صرير يصدر 
ــدأ يـــتـــحـــرك ويــتــحــرر  ــ ـــا. بـ

ً
 خـــفـــيـــف

ً
زلــــــــزاال

بضع  ا 
ً
محلق األعلى  إلــى  الجاذبية  من 

يرتفع  أخــذ   .
ً

قليال ومتأرجًحا  بوصات 
أكــثــر لــيــبــدأ رحــلــتــه الــهــادئــة إلـــى سقف 
ــان ُيـــســـحـــب بـــرقـــة بــســالســل  ــ ــغـــرفـــة. كـ الـ

آيا صوفيا، تابعت هيلني  األول. وبعد 
مــشــاهــدة مــســجــد قــرطــبــة الــكــبــيــر وهــو 

ُيرفع إلى األعلى بالروافع والسالسل. 
لــــم تـــكـــن هــــنــــاك أرضــــيــــة مــســتــقــلــة ألٍي 
منهما. كان البناءان يستعيران أرضية 
الــغــرفــة حـــني يــتــم إنــزالــهــمــا. لــذلــك كــان 
بوسع هيلني اآلن أن تراهما من الداخل 
ــلـــت وجـــــود  ــّيـ ــنـــظـــر ألعـــــلـــــى. تـــخـ حـــــني تـ
محاصرين  ني 

ّ
كمصل تــرفــرف  فــراشــات 

ــاء،  ــــي املــــســ ــبــــاب املــــصــــغــــرة فـ ــقــ ــحـــت الــ تـ
لتصطدم بالجدران امللونة. 

ستظل تلك الذكريات من سني الطفولة 

ــائـــق  ــمـــر الـــدقـ ــانــــت تـ ــرة.. حــــني كــ ــ ــاضــ ــ حــ
ــــدودة فــــي ســــاعــــات طـــويـــلـــة، وتــمــر  ــعـ ــ املـ

األيام في ملح البصر!    
كان والد هيلني هو من صممهما، وهو 
من كان يرفعهما في الهواء إلزاحتهما 
عن الطريق. التفتت هيلني لتجد والدها 
ــا على الجانب اآلخــر من الحجرة، 

ً
واقــف

ــة  ــع فـــي زاويــ ــل كـــرنـــك وبــــكــــرات رفــ
ّ
يــشــغ

ا أخيًرا 
ً
 بسيط

ً
الغرفة. وقد أجرى تعديال

في السالسل أعجَب هيلني، حيث عمل 
ان بــالــتــســاوي  عــلــى أن ُيــســحــب الـــبـــنـــاء
ليكونا على نفس االرتفاع من األرض. 
 طويل القامة مشرق 

ً
كــان والــدهــا رجــال

الوجه اسمه لي لي.
)روائي باكستاني من مواليد 1966 يكتب 
باإلنكليزية واملقطع من روايته األخيرة 
»األسطورة الذهبية« )2017(. ترجمة املقطع: 
بسنت علي أمني، ومراجعة: ندى حجازي. 
يحل الكاتب ضيفًا على »احتفالية فلسطني 
لألدب« في أيار/مايو املقبل(

ــبـــل أن  ــلــــى املــــــــآذن قـ قــــويــــة مـــعـــقـــودة أعــ
يتوقف أخيًرا هناك.. في األعلى.  كانت 
الفتاة  دخلتها  الــتــي  الضخمة  الــغــرفــة 
خصبة  تربة  للدراسة..  وحجرة  مكتبة 
لـــلـــخـــلـــوة بـــالـــنـــفـــس. وبـــســـبـــب حــجــمــهــا 
الشتاء. منذ وقت  في  تدفئتها  يصعب 
رحت فكرة بناء قمرتني 

ُ
ليس ببعيد، ط

صغيرتني، تتسع كل منهما فقط ملكتب 
ومقعد والكتب واألوراق الالزمة ومدفأة 
صغيرة. كان القصد أن يدخل املرء قمرة 
جيب  فــي  ليعمل  الــبــاب  ويغلق  منهما 
الدفء هذا. تطّورت فكرة القمرة العادية 
إلـــى نـــمـــاذج مــفــصــلــة ألبــنــيــة تــاريــخــيــة: 
املسجد الكبير في قرطبة وآيا صوفيا 

في اسطنبول. 
اســـتـــرقـــت هــيــلــني الــنــظــر أثـــنـــاء عملية 
التشييد خالل األسابيع السابقة. واآلن 
أصــبــحــا جــاهــزيــن. ونـــظـــًرا إلـــى أن هــذا 
الــتــوقــيــت مــن الــعــام كـــان شــهــر حــزيــران 
ُرفــعــا ليظال معلقني حــتــى كــانــون  فــقــد 
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من معرض »من السيلفي إلى التعبير عن الذات« المقام في غاليري »ساتشي« بلندن

من المعرض )سهير األمين(

الكاتب نديم أسلم في جيبور الهندية عام 2013 )م. زهازو(


