
الشعب  التي مّر بها  السياسية والتاريخية 
الفلسطيني على الرواية.

 مــــحــــاوالت أخـــرى 
ّ
ـــة إلــــى أن

ّ
ويــلــفــت أبــــو مـــن

أراد أن  ـــه 
ّ
لـــكـــن الـــعـــربـــيـــة،  بــالــلــغــة  مــــوجــــودة 

يكتب عنه باإلنكليزية وحاول أن يعّبر عنه 
بطريقة التحليل املادي للتاريخ الفلسطيني 
خصوصًا التغييرات السياسية التي حدثت 
مثل نشوء الحركة الوطنية والحركة الثورية 
الروائيني معها ومع كيفية  وكيفية تجاوب 
ــي الــفــلــســطــيــنــي فــي  ــنـ ــــروع الـــوطـ ــــشـ فـــشـــل املـ
التغيير  املــطــاف. كما حــاول أن يظهر  نهاية 
مــن نــظــرة واقــعــيــة لــلــروايــة الــتــي أّســســت في 
مع  خــصــوصــًا  والــســتــيــنــيــات  الخمسينيات 
أكثر حداثة  إلــى شكل  انتقلت  جــبــرا، وكيف 
ــن أزمــــــة مـــعـــّيـــنـــة، أزمــــــة تــاريــخــيــة  لـــتـــعـــّبـــر عــ

وسياسية وثقافية.
 اعــتــبــار جــبــرا »كــاتــبــًا 

ّ
ــة أن

ّ
ويــعــتــقــد أبــــو مــن

ــًا« فـــي وقـــت مـــن األوقـــــات خــاطــئ  بـــورجـــوازيـ
ــو أكــــثــــر كــــاتــــب رومـــنـــطـــيـــقـــي  ــ ــل هـ ــ ــًا، بـ ــامــ ــمــ تــ
وواقـــعـــي فــي الـــروايـــة، مــّمــن حـــاولـــوا تــصــّور 
املــجــتــمــع الــعــربــي وتــحــّديــه والــتــضــحــيــة من 

أجل تغييره وحمايته من القمع، وإنهاء قمع 
ــــذات، وهـــذه ليست مــن مــواصــفــات  الــفــرد والـ
الكاتب البورجوازي، على الّرغم من اهتمامه 
بــاملــفــّكــريــن والــطــبــقــة الــبــورجــوازيــة واألمـــور 
الثقافية أكثر من اهتمامه باألمور الشعبية. 
لــكــن كــتــابــاتــه تــرّكــز عــلــى تــأثــيــر الــتــغــيــيــرات 

السياسية من وجهة نظره.
 جبرا كان كاتبًا ثوريًا 

ّ
أن ة 

ّ
أبو من ويضيف 

يحاول تغيير املجتمع العربي، وخير مثال 
على ذلك اختياره الرواية التي كتبها جبرا 
مع عبد الرحمن منيف »عالم بال خرائط« في 
تعّبر  كونها  الفلسطينية«،  »الــروايــة  كتابه 
تتحّدى  ديمقراطية  ثقافة  بناء  عن محاولة 
والهيمنة  القمعية  واألنظمة  العربي  العالم 
الـــســـعـــوديـــة وســـيـــطـــرة الـــنـــفـــط عـــلـــى الــعــالــم 
الفرد من جديد، فرد  العربي، وتحاول بناء 

متحّرر بمجتمع متحّرر.
وعـــن تفضيله جــبــرا عــلــى الــروائــيــني الــذيــن 
 جبرا 

ّ
إن ة 

ّ
أبــو من اختارهم في كتابه، يقول 

ــه سعى 
ّ
لــيــس أهــــّم مـــن غــســان كــنــفــانــي، لــكــن

أكــثــر مــن كنفاني،  الــروايــة فنيًا  إلــى تطوير 
ــي الــعــمــل  ــ ــر كــــــان مـــنـــهـــمـــكـــًا أكــــثــــر فـ ــيــ ــاألخــ فــ
ــاتـــه تــتــجــاوب على  الــســيــاســي، وكــانــت روايـ
الفور مع الواقع الفلسطيني، أّما جبرا فكان 
جزءًا من التيار الثوري الفلسطيني، وتكمن 
النظر  أهميته في قدرته على تحدي وجهة 
ليس فقط اإلسرائيلية عن »الشرق االوسط« 
بــــل وجـــهـــة الـــنـــظـــر الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ـــــه حـــــاول بـــنـــاء مــجــتــمــع عـــادل 

ّ
الــضــيــقــة، ألن

يتحّرر فيه الفرد.
ـــة مــــع كـــتـــابـــات الــجــيــل 

ّ
ــن ــــو مـ قــــد يــتــعــامــل أبـ

ه لم يقّرر بهذا الشأن 
ّ
الفلسطيني الجديد، لكن

ه حاول  في كتابه، 
ّ
ه يشير إلى أن

ّ
بعد، بيد أن

الرواية وفق عالقتها مع  التعبير عن تغير 
ه حاليًا ال يوجد 

ّ
مشروع سياسي، ويؤّكد أن

أو  تــحــّرري  أو  مــشــروع فلسطيني سياسي 
وطــنــي أو اســتــراتــيــجــيــة كــي يــنــهــي الشعب 
األدب  فنوعية  لذلك  االحــتــالل،  الفلسطيني 
املـــوجـــود الــيــوم تختلف عــن أدب فــتــرة املــّد 
ــتــــالف مـــهـــم، ويــلــفــت  الـــنـــضـــالـــي، وهـــــذا االخــ
اب 

ّ
ه ال يقصد توجيه املالمة إلى الكت

ّ
إلى أن

الجدد بل إلــى وجــود أزمــة سياسية كبيرة 
اب مع الواقع 

ّ
ر على كيفية تجاوب الكت

ّ
تؤث

الذي يعيشون فيه، مع غياب فسحة للتحّرر 
بسبب فشل املشروع السياسي. وحني كتب 

لندن ـ كاتيا يوسف

كــــان تــدمــيــر مـــنـــزل جـــبـــرا إبــراهــيــم 
جـــبـــرا، الـــروائـــي والــشــاعــر والــنــاقــد 
ــــي بـــغـــداد   الـــفـــســـطـــيـــنـــي الــــــراحــــــل، فـ
الــعــراق بمثابة  الــعــدوان األميركي على  بعد 
الفلسطينية  »الــروايــة  لكتاب  انــطــالق  نقطة 
- من 1948 إلى اآلن« )منشورات كامبريدج( 
أبو  بشير  الفلسطيني  واألكــاديــمــي  للناقد 
ــة، والــــذي راح يــتــســاءل عــن كيفية إعـــادة 

ّ
مــن

ــــاع، مـــن مــخــطــوطــات وكــتــب  بـــنـــاء كـــل مـــا ضـ
ووثــائــق، وكــانــت الوسيلة الــوحــيــدة بــرأيــه، 
هــي الــروايــة، للدخول إلــى عالم أفــكــار جبرا 

واسترجاع تجربته. 
ة 

ّ
في حديث مع »العربي الجديد« يقول أبو من

)1972(، املحاضر في أدب ما بعد االستعمار 
ومدير »مركز دراســات االستعمار وما بعد 
البريطانية،  كينت  جامعة  فــي  االستعمار« 
 كتابه هو محاولة بناء تصّور أو تحليل 

ّ
إن

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن عـــام  ــ ــــروايـ عــــن تــــطــــّور الـ
1948 لغاية اليوم، وكيفية تأثير التغييرات 

باريس ـ أحمد باشا

الــســوري، املستمر حتى يومنا  الــحــدث  تــرك 
انني 

ّ
هــذا، أثـــره، ســواء فــي زخــم نتاجات الفن

الــســوريــني الــتــي أصــبــح الـــراهـــن موضوعها 
ــرد فــي  ــ ـ

ّ
ــط ــ ــــي، أو فــــي حـــضـــورهـــا املـ ــاســ ــ األســ

صـــاالت الــعــرض الــعــربــيــة والــغــربــيــة، وكــذلــك 
الفني.  العمل  مــّس مفهوم  الــذي  التغيير  في 
أعــمــال محمد عمران  فــي هــذا السياق، تبدو 
الحاصل  التغيير  عــلــى  بــــارزًا  مــثــااًل   )1979(
في فلسفة اللوحة أو املنحوتة عنده، وبشكل 
خــــاص فـــي مــجــمــوعــتــه الـــتـــي يــعــرضــهــا في 
ــبـــاريـــســـي حـــتـــى 17  ــا« الـ ــ ــيــ ــ »غــــالــــيــــري أوروبــ

شباط/فبراير املقبل.
ب عـــمـــران منذ 

ّ
شــغــلــت ثــيــمــة اإلنـــســـان املـــعـــذ

بـــدايـــاتـــه، ســــواء فـــي الــبــحــث الــنــظــري أو في 
الجانب العملي، بعد ذلك بدأ بإضافة عناصر 
املحيط على منحوتاته لتصبح  الوسط  من 
عالقة الساكن باملتحّرك مركزية عنده، ثم في 
 لكثير 

ً
فترة الحقة صــار بطله مسخًا حامال

من الصفات الحيوانية املتخّيلة. 
»الــعــربــي  عـــن هــــذا الـــتـــحـــّول، يــقــول عـــمـــران لـــ
الجديد«: »مع بداية االنتفاضة بدأت بإنتاج 
الــرســوم تحاكي ما يحدث من  مجموعة من 
عنف وموت يومي، حيث بقيت موضوعتي 
املــــوضــــوعــــة  حـــــامـــــل  أن  إال  ــا،  ــهــ ــفــــســ نــ هــــــي 
ــثــــر وضـــــوحـــــًا، فـــالـــوحـــش تـــحـــّول  ــبــــح أكــ أصــ
ب تــحــّول إلى 

ّ
إلــى ديــكــتــاتــور، والجسد املــعــذ

اإلنسان السوري«.
يشتمل املعرض على تسعة أعمال، من بينها 

منازل الرواية 
الفلسطينية

يبدو التأريخ للرواية الفلسطينية ونقدها مشروعًا طموحًا يتصّدى له الناقد بشير أبو 
منّة في كتابه الصادر قبل أشهر باللغة اإلنكليزية عن منشورات كامبريدج، معتمدًا 

التحليل المادي للتاريخ الفلسطيني وال سيما نشوء الحركة الوطنية وكيفية تجاوب 
الروائيين معها ومع مآالت المشروع الوطني الفلسطيني الحقًا

في معرضه الذي 
يتواصل حتى التاسع عشر 

من الشهر المقبل في 
باريس، تطّل ثيمات الترّقب 

واالنتظار عبر شخوص 
تعكس تشّوهاتها 

المتعاظمة يوميًا

محمد عمران من منّا يتفّرج على اآلخر

بشير أبو منّة  الكتابة والقضية والتحّوالت

جبرا ليس أهم من 
كنفاني لكنّه سعى أكثر 

لتطوير الرواية فنيًا

تراجع المشروع 
الوطني أّدى إلى تبّدل 

في أسلوب الكتابة

في  خليفة  َسحر  اختياره  منّة  أبو  يفّسر 
المجتمع  ينتقد  لــم  أحــدًا  بــأّن  كتابه، 
كما  وسياسيًا  اجتماعيًا  الفلسطيني 
الطريقة  أّن  ــى  إل ــّوه  ــن وي ــي،  ه تفعل 
أنّها  إدراك  هــي  لفهمها  الــوحــيــدة 
أّن  تعتبر  اشــتــراكــيــة،  نــســويــة  نــاشــطــة 
الهزيمة تعود إلى وجود مشاكل كثيرة 
أهمها  من  الفلسطيني،  المجتمع  في 
االجتماعية.  والطبقية  المرأة  اضطهاد 
أدب  أفق  تمثل   1987 انتفاضة  أن  ويرى 
صاحبة رواية »الصبّار«، وتعبّر سياسيًا عن 

نظرتها الروائية.

لماذا صاحبة الصبّار

2425
ثقافة

ممدوح عزام

يــوم كــانــت املنظومة االشــتــراكــيــة تنشر قيم الــتــحــرر مــن االســتــعــمــار، وأحــام 
الرأسمالية ترّد بنشر قيمها  للثروة. كانت املنظومة  العادل  املساواة، والتوزيع 
ــام الــقــانــون، والــحــريــات الــعــامــة، كــحــريــة التنظيم  عــن الــديــمــقــراطــيــة والــعــدالــة أمـ

والتظاهر واإلضراب عن العمل.
 

ّ
 محل

ّ
وقد عملت املنظومتان على تقديم عدد من الرموز التي تستطيع أن تحل

أو  البيرية،  يرتدي  وهــو  لينني  وتلخصه: صــوُر  توجزه  أو  السياسي،  الخطاب 
يلقي خطاباته أمام حشود العّمال )في االشتراكية(، أو قّبعة غيفارا، وهي ال 
تزال حتى اليوم واحدة من العامات الرمزية التي تقّدم دالالت فكرية على هوية 
الفرد الذي يرتديها، أو هوية البيت الذي يضع صورة غيفارا، برفقة تلك القبعة 
الشهيرة، على الجدار. وهناك من كان يسّوق صور ستالني بشاربيه املتحّديني، 
ويّدعي أن تاريخه حافل بالصراع مع النازية. ولم يكن لكل من ماركس وأنجلز 
نوع  وكأنه  أحيانًا  يبدو  هامشي  النظرية، ســوى حّيز صغير  وهما مؤسسا 
يني في 

ّ
من رفع العتب. فيما كان هناك من حاول أن يسّوق صور الزعماء املحل

سلسلة الرموز. 
أما الرأسمالية فقد راحت تسّوق رموزًا من طبيعة مختلفة: القّبعة األميركية، 
املــوضــة. وفي  اإليــطــالــيــة، وأصــنــاف  والجينز األزرق، والــهــمــبــورغــر، واألحــذيــة 
في  األميركية  السينما  نجوم  ّدمت صــور 

ُ
ق االشتراكيني،  القادة  مقابل صــور 

الثقافة  األوروبــيــني. وقــد كانت  النجوم  املمثلني  ثــم صــور بعض  املقدمة، ومــن 
الفكرية والــرمــزيــة. فقد كــان أنصار  الــحــروب  هي الحقل األكثر تأثرًا في هــذه 
ممثان  أنهما  بذريعة   

ً
مثا وكافكا  أندريه جيد،  قــراءة  يرفضون  االشتراكية 

لألدب البرجوازي، في حني كان أعداء االشتراكية يرفضون قراءة شولوخوف 
وبعد  الحزبية.  التقارير  يكتبون  أنهم  بحجة  أيضًا  ويسينن  وماياكوفسكي 
انهيار املنظومة االشتراكية، بدا أن بالوسع إجراء خلطات توفيقية بني الرموز. 
فقد ظلت قّبعة غيفارا، وصــوره، تستخدمان إلعــان نوع االنتماء السياسي. 
غير أن القبعة التي تشير إلى بقاء الرجل في الوجدان العام، لم تكن أكثر من 
موضة أيضًا. إذ صار بوسعك أن ترى شابًا يرتدي تلك القبعة ويرخي لحية 
على الطراز الغيفاري، يقبل على التهام سندويشة همبورغر أمام أحد املطاعم 

التي تقّدم الطعام السريع على طريقة ماكدونالد، ويرتدي بنطلون الجينز. 
ا عاملًا ثالثًا من حيث التوصيف 

ّ
وفي هذا السياق من الصراع على الرموز، كن

طريق  في  يسير  عاملًا  أو  ناميًا،  وعاملًا  الرأسمالية،  لنا  أرادتـــه  كما  السياسي، 
التطّور الارأسمالي، كما أرادته لنا االشتراكية. وهذا يعني أن نحرم من رموزنا، 

ة من الرموز، أو تلك. 
ّ
وأن نكون مجبرين على االختيار بني هذه السل

وفيما يبدو الغرب اليوم، وجهة بديلة للمايني من الشبان العرب، وهم يقارنون 
السلطة،  وتبادل  والتعددية  الحرية،  من حيث  املحلية،  الحكم  أنظمة  وبــني  بينه 
وسيادة القانون. يسعى آخرون، من بينهم بعض اليساريني، والقوميني، لوضع 
روسيا في املواجهة. غير أن روسيا التي ورثت االتحاد السوفييتي تبدو عاجزة 
تمامًا عن صناعة الرموز. وهي ال تقّدم، ولم تقّدم، أي بديل فكري مختلف ال عن 
االتحاد السوفييتي، وال عن الغرب. ولم يعد لدى أنصارها ما يستعينون به من 

الرموز سوى القوة العسكرية العارية، والتشهير بالغرب، وأميركا اإلمبريالية.

حرب الرموز

لقاء

فعاليات

 
ّ
أن يظهر  أن  أراد  الفلسطينية،  الــروايــة  عــن 
الــروائــيــني األربــعــة الــذيــن اخــتــارهــم )جــبــرا، 
لون 

ّ
كــنــفــانــي، حــبــيــبــي، ســحــر خــلــيــفــة(، يمث

يقصد  ولـــم  الفلسطينية  الـــروايـــة  مــكــونــات 
كتابة شاملة عن كل األدب الفلسطيني، بل 
الفلسطينية وعالقتها  الرواية  إظهار تغّير 
بالقضية الفلسطينية بمشروعها مع هؤالء 

الكتاب األربعة.
ــدى إمــكــانــيــة فــصــل الــســيــاســة عن  ــا عـــن مــ ــ أّمـ
»العربي  ة لـ

ّ
الرواية الفلسطينية، فيقول أبو من

 
ّ
أن املشكلة  لكن  كــل شــيء ممكن،   

ّ
إن الجديد« 

ــراد يــواجــهــون مــشــاكــل الــقــمــع والتهجير  ــ األفـ
املجتمع  تدمير  يــحــاول  استعماريًا  ونــظــامــًا 
الفلسطيني، مقابل عجز اإلنسان الفلسطيني 
عن الهروب من هذا الواقع وتأثيره على نمط 
الــكــتــابــة ولـــو بــأشــكــال مــخــتــلــفــة، إضـــافـــة إلــى 
الــذي  الفلسطيني،  الوطني  املــشــروع  اختفاء 
أّدى إلى تبّدل أسلوب الكتابة. وإن أردنا إعادة 
الــعــالقــة بــني الــفــرد واملــجــتــمــع، إلنــتــاج جديد 
ه »ينبغي التفكير بمشروع 

ّ
للرواية، يعتقد أن

تــحــّرري غــائــب الــيــوم، حيث حــمــاس مــن جهة 
ـــل مـــشـــروعـــا قــمــعــيــا داخـــلـــيـــا، ومـــشـــروع 

ّ
تـــمـــث

منحوتة   18 مــن  املؤلفة  »االنــتــظــار«  سلسلة 
ـــظـــهـــر أشـــخـــاصـــًا فــــي وضـــعـــيـــات جـــلـــوس، 

ُ
ت

إضافة إلــى ســّت لوحات نحت جــداري. تطل 
واالنتظار،  ب 

ّ
الترق ثيمات  عمران  أعمال  في 

وتـــبـــدو شــخــوصــه مــاضــيــة نــحــو دواخــلــهــا 
أمــامــهــا تشّوهاتها  مـــرآة  وهــي تشاهد على 

املتعاظمة يوميًا.
على الرغم من حالة القسوة في املشهد الذي 
الفنان، إال أن هذا ال يلغي  ثه منحوتات 

ّ
تؤث

فـــرادة كــل منها فــي عالقتها مــع الـــذات ومع 
الكارثة العامة، فيظهر جليًا اشتغال عمران 
على الوضعيات الخاصة وتشريح جسد كل 
شخصية )منحوتة(، ما يحيل املأساة العامة 
إلى خطوط قاسية على األجساد، والخاصة 
إلى حالة من السكون تستمر بخنق الفضاء 
الــعــام. مع كل ما سبق تحتفظ الشخصيات 
بــــروح الــســخــريــة الــتــي هـــي بــحــســب الــفــنــان: 
»سخرية مّرة، هي طريقة ملواجهة الواقع أو 
االحــتــيــال عــلــيــه، وعــلــى املــســتــوى التشكيلي 

فهي أداة لتخفيف القسوة«.
فــي املــعــرض، سيكون األبــطــال هــم الجمهور 
لــتــبــدو الــشــخــصــيــات وكــأنــهــا تــراقــب الــعــالــم 
قى ضرباته، فيفعل الواقع فعله 

ّ
املحيط وتتل

بأجسادها كما تفعل عوامل الحّت والتعرية 
بالصخور، وكأن الفنان قد قام بجْمع أبطاله 
بــعــد أن أطــلــق ســراحــهــا مــنــذ بــضــع ســنــوات 
أعادها  ثم  ب، 

ّ
السوري وتترق الحدث  لتتابع 

ــد الــعــالقــة مع 
ّ
اآلن بــغــرض عــرضــهــا، لــتــتــعــق

جمهور املعرض ويتساءل كل منهم في سره: 
ا يتفّرج على اآلخر؟«.

ّ
»من من

مشروع  وهناك  الفلسطيني،  املجتمع  أسلمة 
واإلسرائيليني،  األميركيني  مع  املتخاذل  فتح 
ــــذي يـــقـــّوي االحـــتـــالل فـــي الـــضـــفـــة«. ويــكــمــل  الـ
ــنــا حني نتساءل مــاذا يريد الفرد 

ّ
ة »أن

ّ
أبــو من

املشروعني،  بــني هذين  هــو  وأيــن  الفلسطيني 
ه ال وجود ملشروع يعّبر عنه وهذا جزء 

ّ
نرى أن

من األزمة الفلسطينية«. 
ة كتابه، برواية »باب الشمس« 

ّ
ينهي أبو من

الــذي  اللبناني  إلــيــاس خـــوري  الــتــي كتبها 
الفلسطينية،  الوطنية  الــحــركــة  إلــى  انــضــّم 
املجتمع والفرد  وعّبر في روايته عن واقــع 
ــه 

ّ
أن الفلسطيني فــي مرحلة أوســلــو. ويـــرى 

ـــاب الــعــرب 
ّ
ــن الــطــبــيــعــي أن يــنــشــغــل الـــكـــت مـ

بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وأن يــســعــوا إلــى 
ــة 

ّ
ــــو مــن ــــع، كـــمـــا يــــؤّكــــد أبـ ــــواقـ ــــك الـ تــغــيــيــر ذلـ

من  وغــيــرهــا  الـــروايـــات  ترجمة  أهمية  على 
ــهــا تــعــّبــر عــن نـــوع مــن التضامن 

ّ
الــكــتــب ألن

القضية  مع  واألميركي  األوروبـــي  الشعبي 
املــهــم جــــدًا أن يستمّر  الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــــن 
هـــذا األمــــر ويـــــزداد مــع الـــوقـــت. ويــلــفــت إلــى 
ــــات الـــتـــي يــتــنــاولــهــا  ــــروايـ  الــكــثــيــر مـــن الـ

ّ
أن

على  لإلنكليزية،  مترجمة  غير  كتابه،  فــي 

ــهــا تــســاعــد عــلــى تغيير وجهة 
ّ
الــرغــم مــن أن

نظر العالم الغربي عن الشعب الفلسطيني 
ومطالبه وثقافته.

في  كــانــت  الفلسطينية  ــة  الـــروايـ  
ّ
أن ويــعــتــقــد 

الــفــتــرة الــتــي تــنــاولــهــا فــي كــتــابــه تلعب دورًا 
 الجميع كان يقرأ كنفاني 

ّ
عربيًا أساسيًا، ألن

ـــابـــًا 
ّ
ــلـــى اعـــتـــبـــارهـــم كـــت وحـــبـــيـــبـــي وجـــــبـــــرا، عـ

فلسطينيني بتأثير عربي، ساهموا في تغيير 
 هـــذه املــركــزيــة 

ّ
شــكــل اإلنــتــاج الــعــربــي، بــيــد أن

للرواية الفلسطينية تغيب اليوم عن الساحة 
العربية تتطّور  الــروايــة  أن  العربية، في حني 

بشكل ملحوظ.
ــة الــــذي قــــّدم كــتــابــه مـــؤخـــرًا فـــي قــاعــة 

ّ
أبــــو مــن

»مــوزايــيــك« بــلــنــدن، فــي نـــدوة حـــاورتـــه فيها 
رازية إقبال، الصحافية في الـ بي بي سي، يعّد 
حــالــيــًا كــتــابــًا عــن املــفــكــر الفلسطيني الــراحــل 
الغربية  الثقافة  فــي  ألهميته  سعيد،  إدوارد 
والعربية على حّد ســواء وتأثيره على الفكر 
في  الفلسطينية  القضية  ومفهوم  السياسي 
الغرب، ويحاول في كتابه إظهار وجــوه هذا 
املفّكر املختلفة وفهمها وخصوصًا  تنظيره 

لعالقة اإلمبريالية بالثقافة. 

إطاللة
تصويب

ة لعالم 
ّ
تبدو قراءة بشير أبو من

جبرا إبراهيم جبرا  )بيت لحم 
ــراءة  قــ   )1994 ــغـــداد  بـ  -1919
ــّبـــة ومـــنـــصـــفـــة لــشــخــصــيــة  مـــحـ
مــؤســســة فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة 
ــعـــاصـــرة، شــخــصــيــة شــهــدت  املـ
أنــظــمــة قديمة  انــهــيــار  أو  نــهــايــة 
ــة آنـــــــذاك عــن  ــبـــرت مـــســـؤولـ ــتـ اعـ

ضياع فلسطني. 
ـــة إلـــــى مــفــارقــة 

ّ
يــشــيــر أبـــــو مـــن

أّن صــاحــب »الــبــحــث عـــن ولــيــد 
ــد  ــو أحــ ــ مـــــســـــعـــــود«، والــــــــــذي هــ
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
ــيــــة والـــعـــربـــيـــة  ــــعــــراقــ الـــثـــقـــافـــة ال
)روائـــيـــًا وشــاعــرًا ونــاقــدًا أدبــيــًا 
بر 

ُ
اعت ومــتــرجــمــًا(،  وتشكيليًا 

ــن قــبــل بعض  بــشــكــل جـــائـــر مـ
ضّيقي األفق  كاتبًا بورجوازيًا 
ــه ابـــن طبقة  ــ

ّ
عــلــى الـــّرغـــم مـــن أن

اجــتــمــاعــيــة كـــادحـــة أو عــامــلــة؛ 
وإن كان لم يكتب عن تلك الفئة 
ــه 

ّ
مــن املــجــتــمــع فــي روايـــاتـــه، ألن

رومانسيًا  كاتبًا  ذاتــه  فــي  رأى 
متمّردًا من جهة وكاتبًا ثوريًا، 
ــة فـــي كتابه 

ّ
كــمــا يــؤكــد أبـــو مــن
وفي حديثنا معه.

ة 
ّ
من جهة أخــرى، يشير أبو من

إلــى أن صــاحــب »الــبــئــر األولـــى« 
ــــذي جـــاء من  ــن بــيــت لــحــم ال وابــ
ليصبح شخصية  فقيرة  طبقة 
مــرمــوقــة فــي الــعــالــم، طــاملــا رأى 
ــل لحياة 

ُّ
نــفــســه فــي عــاقــة تــمــث

السيد املسيح ولفكرة الفداء، وأن 
رواياته تعكس تلك التضحيات 
املجتمع  الفكرية لصالح تطوير 
العربي، وانطاق جذور كتاباته 
مــــن مـــبـــدأ كــيــفــيــة الــــعــــودة إلـــى 
ــــزهــــا بــنــظــرة  ــّي فـــلـــســـطـــني، وتــــمــ
فقط،  فلسطينية  وليس  عربية 
العربي  العالم  تغيير  وضــرورة 

من أجل بلوغ ذلك الهدف. 
كاتيا...

البحر الجسد المعّذب صار سوريًا منطقة  في  الفوتوغرافي  للتصوير  فوتوميد  مهرجان  فعاليات  ضمن 
المتوسط التي ُتختتم فعالياته نهاية الشهر الجاري في بيروت، افتتح أمس معرض 
دي  وسيم غزالني في قاعة  بطاقات بريدية من تونس للفوتوغرافي التونسي 

بيروت الذي يقّدم أعماًال تنتقد الصورة النمطية حول عدد من األمكنة.

المعرض  عنوان  هو  والتعبير  والتجريد  التجريب  فضاء  في  الحر  االنــطــاق 
التاسع  حتى  يتواصل  الذي   )1947( السام  عبد  رضا  المصري  للتشكيلي  االستعادي 
من الشهر المقبل في مركز الجزيرة للفنون في القاهرة. تغّطي األعمال المختارة 
مصر  في  اليومية  الحياة  وتعكس  اإلبداعي،  الفنان  مشوار  من  مختلفة  مراحل 

وبيئاتها الشعبية.

يتواصل معرض الحاسب اآللي 2، الذي افتتح في الحي الثقافي كتارا في الدوحة 
حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، ويشّكل الجزء الثاني من معرض صّمم 
تشكيالت  المعرض  يضّم  الماضي.  العام  السنيدي  الرحمن  عبد  وأعــّده  رؤيته 
بالتكنولوجيا  تختّص  ومجالت  وكتبًا  وبرمجياتها،  الحوسبة  تقنيات  من  متنّوعة 

تعود إلى الفترة الممتّدة من عشرينيات القرن الماضي إلى ثمانينياته. 

يُعرض غدًا السبت فيلم غدوة حي للمخرج التونسي لطفي عاشور، في المركز 
الفيلم  عمل  فريق  بحضور  وذلك  التونسية،  قابس  بمدينة  الجامعي  الثقافي 
 ،2011 عام  يناير  الثاني/  كانون   14 ليلة  الساعات  تلك  الفيلم  يسترجع  والممثلين. 

والوقائع التي دارت فيها؛ أحداث عاشها التونسيون بأنفاس محبوسة.
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