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ٌ
حقل خصب قلّما نجني ثماره

إضاءة
على عكس الس َير الذاتية،
ّ
تؤكد
فإن السيرة الفكرية
على األفكار والنظريات
والمبادئ التي قادت
صاح َبها خالل ّ
تنقله
في ميادين المعرفة،
كما تسلّط الضوء على
المراحل المعرفية التي
عرفها أثناء وقوفه
على َزيف نظريّة أو
تقادم نموذج معرفي
نجم الدين خلف اهلل

ٌ
الـ ّـسـيــرة الـفـكـ ّ
ـريــة تـمــريــن أسـلــوبـ ّـي
ّ
ُمزدهر في الثقافة الفرنسية وفي
بشكل خــاص،
الفضاء األكــاديـمـ ّـي
ٍ
حيث ُي ّ
عد بمثابة الشرط للحصول على درجة
ّ
ُ
جــامـعـ ّـيــة عـلـيــا ،وه ــي الـتــأهــل لــإشــراف على
أطــروحــات الــدك ـتــوراه .يقتضي هــذا ّالتمرين
ذاتية ّ
كتابة سيرة ّ
يتتبع خاللها املترشحون
ّ
َ
ّ
ت ـط ـ ّـوره ــم ال ــذه ـن ــي .وث ــم ــة ِم ــن امل ـفــكــريــن مــن
ُ
ّ
الضيق لالنتقال مــن درجــة
يـتـجــاوز النطاق
ّ
ّ
ويحول ذلك إلى هاجس تفكير.
مهنية ألخرى
ُ
ُ
الـنـتـيـجــة م ــؤل ـف ــات ي ـق ـبــل عـلـيـهــا ال ـبــاح ـثــون
ّ
ّ
العاديون ملا فيها من َجمع بني املعرفة
والقراء ّ
اتية ّ
والذ ّ
ّ
الحية.
املعمقة
ّ
فقد أقبلت أسماء ثقافية شهيرة على تجاوز
ّ
العقلية ضمن اإلطــار الجامعي ،ومن
السيرة
أب ــرزه ــم ب ــول ري ـك ــور ( 1913ـ ـ ـ  ،)2005ال ــذي
َ َ
غل على الذاكرة ّ
كهم فلسفي َ ،فوضع كتاب
اشت
ُ
َ
«وقــد أنجز التفكير» ( ،)1995ونـ َّـص العنوان
ال ـف ــرع ـ ّـي ل ـل ـك ـتــاب ،ب ـش ـكــل ص ــري ـ ٍـح ،ع ـلــى أنــه
ّ
عقلية» .وكذلك نجد أثــر هــذا التقليد
«سيرة
ف ــي ّك ـتــابـ ًـات امل ـف ـكــر إدغ ـ ــار م ـ ــوران الـ ــذي بلغ
مؤخ ًرا قرنا من العمر .بدأ انشغاله بالكتابة
الفكرية  -الذاتية ،منذ بداية السبعينيات حني

ّ
َ
كتاب «يوميات كاليفورنيا» ليكشف
خصص
ّ
ّ
التحوالت املعرفية التي عاشها بانتقاله من
جــام ـعــات أوروبـ ـ ــا إل ــى امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات الـبـحـثـ ّـيــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة .واسـ ـتـ ـم ـ ّـر ل ــدي ــه ه ــاج ــس ك ـتــابــة
ال ـس ـيــرة الـعـقـلـيــة إل ـ َـى آخ ــر أع ـم ــال ــه« ،دروس
حياة» ،الصادر منذ ش َ
هر ْين.
ولـلـسـيــرة الـفـكــريــة ج ـ ٌ
ـذور بـعـيــدة فــي الثقافة
ال ـفــرن ـس ـيــة ،ح ـتــى إن ل ــم ت ـكــن ه ــذه الـتـسـمـيــة
ّ
دارجة ،فمفكرو القرن العشرين والقرن الحالي
لكتابة سيرهم بنماذج سابقة
قد
استأنسوا ّ
ُ
وضـمـنـهــا ت ـصــنــف «خ ــواط ــر» ( )1669بليز
بــاسـكــال ،و«ت ـ ّـأم ــات» ُرنـيــه دي ـكــارت (،)1641
و«اعترافات» ( )1770جان جاك ّ
روسو .وكذلك
ُ
ك ـ ُتــاب «هـ ــذا ه ــو اإلنـ ـس ــان» (ك ـت ــب ع ــام 1888
ون ـش ــر ع ــام  )1908ا ّلـ ــذي جـعـلــه الـفـيـلـســوف
األملاني نيتشه كملخص ملجمل أفكاره .ومن
ّ
املعلوم تأثير نيتشه فــي مفكري فرنسا في
القرن العشرين وما بعده.
َ ّ
ّ
وأمــا في الثقافة العربية ،ف َيظل هذا التمرين
ّ
ً
ّ
النظري ،فال هو حاضرٌ
عصيا على اإلمساك
كـتـقـلـيــد كـمــا ه ــو ال ـح ــال ف ــي فــرن ـســا ،وال هو
غــائــب تـمـ ًـامــا .وم ـثــال ذل ــك كـتــاب زك ــي نجيب
محمود «قصة َعـقــل» ( ،)1983وعبد الوهاب
امل ـس ـي ــري ف ــي ك ـتــابــه «رح ـل ـت ــي ال ـف ـك ــري ــة :في
البذور والجذور والثمار» ( .)2001كما يمكن
أن نـجــد أث ــر الـنــزعــة لـكـتــابــة الـسـيــرة الفكرية
فــي ن ـصــوص كـثـيــرة لـعـبــد ال ـلــه ال ـع ــروي ،من
«خــواطــر الـصـبــاح» (ع ـ ّـدة أج ــزاء ،صــدر ّأولها
ّ
ويعد
عام  )2001إلى «نقد املفاهيم» (.)2018
كتاب ّ
َ
«األيــام» (صدرت أجــزاؤه بني
الكثيرون
 1926و )1967لطه حسني أق ــرب إلــى السيرة
َّ
ّ
ّ
الذاتية ،ألن الكاتب
الفكرية منه إلــى السيرة
ّ
ً
املصري لم يقتحم منطقة الحميمي إل نادرا.
وك ــان م ـحــور كـتــابــه إظ ـهــار ق ــدرة ال ـفــرد على
تجاوز الصعوبات ضمن نموذج التنويرْ ،
أي:
ّ
الخروج في كل مرة من ظلمة الجهل إلى نور
املعرفة.
ّ
ول ـعــل مــن أس ـبــاب ع ــدم الـحـســم فــي تصنيف

ّ
تظل السيرة العقلية تمرينًا صعبًا يقتضي مسافة نقدية من الذات
ّ
ّ
التي تصبح هي الموضوع .ويحق لكل باحث أن يُنجز هذا التمرين
مرّة في حياته حتى يراجع مساره
قطائع
ومـــا خــبــره خــالــه مــن
َ
وتــراكــمــات .وتكمن الصعوبة
في اإلمساك بالخيط الناظم بين
المراحل واألطــوار التي يمرّ بها.
السير التي
وربــمــا كــان مجموع ِّ
الم ّ
فكرون زبدة العقل
يصوغها ُ
اإلنساني؛ ينظر إليها اآلحــاد من
ّ
المفكرين فيقفون منها موقف
والمراجعة.
السؤال
ُ

زجالي طوائف
حتى ال يكونوا مجرّد ّ

لبنان ...السلطة والمثقفون
مع األزمة ،تنفصل
السلطة عن الجسم
المثقف ،وال تعود
المحاصصة الطائفية
قادرة على استيعاب
الحراك االجتماعي
داخل الطوائف نفسها

عبّاس بيضون

جزء من «فيلسوف ينظر إلى مرآة» لـ برنارد فايان ،القرن السابع عشر

أعـمــال كثيرة ضمن إط ــار «الـسـيــرة العقلية»
أو «الـفـكــريــة» ،ه ــذا الـتــذبــذب فــي التسميات،
ّ
نقدي مضبوط
فال يوجد في ثقافتنا جهاز
للمصطلحات يتيح دراس ــة هــذا الجنس من
الـكـتــابــة ،مــع تسجيل اسـتـثـنــاءات مثل كتاب
الـبــاحــث الـتــونـســي شـكــري املـبـخــوت «أحـفــاد
س ــارق ال ـن ــار :فــي الـسـيــرة الــذاتـ ّـيــة الـفـكـ ّ
ـريــة»،
وكتاب الباحث املغربي محمد الداهي َ «شعرية
السيرة الذهنية» .ومنذ عتبة العنوان ْي ،نقف
ُعلى التذبذب االصطالحي الــذي ذكرناه .وال
نغفل ما هو أكثر خطورة :عزوف الجزء األكبر
م ــن الـبــاحـثــن ع ــن املــواض ـيــع غـيــر امل ـطــروقــة؛
ً
ً
فإذا لم َيجدوا ً
واضحا لدراسة
منهجيا
إطارا
ّ
هــذه القضية أو تلك ،قلما يغامرون بابتكار
مناهج لها ُ
قاربات.
وم
ٍ
ً
ّ
ً
وقـبــل ه ــذا ،نجد أث ــرا بعيدا للسيرة الفكرية
فــي ال ـتــراث ال ـعــربـ ّـي ،فــابــن خ ـلــدون قــد انـبــرى
ل ـك ـ ّتــابــه س ـيــرتــه (واع ـت ـب ــره ــا «رحـ ـل ــة» لـكـثــرة
ّ
املكاني) منذ أن فرغ من تاريخه« :كتاب
تنقله
ّ
الـ ِـع ـبــر» .ل ـكــن أب ــرز األمـثـلــة ال ـتــي تـحـضــر إلــى
حامد الغزالي الذي كان من
الذهن كتابات أبي
ٍ
ّ
قلة العلماء الــذيــن رسـمــوا مسارهم الروحي

التذبذب االصطالحي
سبب لقلة تصنيف أعمال
ٌ
عربية سيرًا فكرية
يمكن العثور على
بدايات للسيرة الفكرية
عربيًا عند الغزالي

وت ـحـ ّـول ـهــم م ــن ع ـلــم ال ـك ــام وال ـف ـقــه واملـنـطــق
والفلسفة ،ومنها إلــى الـتـصـ ّـوف الـنـظـ ّ
ـري ثم
َ
خالل ثالثة عشر ً
ّ
ّ
ّ
عاما .وثمة
العملي
التنسك
ّ
ُ
مقاطع كثيرة من نصوصه ال يتردد الباحث
الحديث في تصنيفها ضمن السيرة العقلية،
َ
كأن نقرأ ّ
صومعة بالقدس ،ومن
تأمالته في
َّ َ
ثم تتبع ما اعتراه من األزمات الفكرية بسبب

ّ
شــكــه فــي املـحـســوســات وامل ـع ـقــوالت والـعـلــوم
الـنـظــريــة ،ثــم إع ــادة الـيـقــن إلـيـهــا عـبــر البناء
ّ
الفلسفي لها .وقلما ننظر إلى كتابه الشهير،
«املنقذ من الضالل» ( 1107تقريبًا) ،باعتباره
سيرة ،وهــو كذلك ،فقد جــرى تصنيفه ضمن
ّ
الدينية وبتنا ننظر إليه كذلك.
أعمال الهداية
ّ
وه ـك ــذا ،فــالـسـيــرة الـعـقـلـيــة ل ــأدب ــاء والـكــتــاب
وال ـف ــاس ـف ــة ل ـي ـســت ب ـ ً
ـدع ــا ف ــي ت ــاري ــخ الـفـكــر
َ
ّ
أجناس القول ،تمرس
العربي ،وإنما جنس من
ً
ظـ ـه ــروا ب ــراع ــة ف ــي الـتـصــرف
ب ــه أص ـحــابــه وأ ّ
ّ
ً
بآلياته التي تتمثل ّأول في وضع الذات محل
املوضوع والدأب على ّ
تتبع األطوار التي ّ
مرت
بـهــا ،واألش ــواط الـتــي قطعتها ضمن بحثها
عــن الحقيقة وع ــن الـنـمــط الـتـعـبـيــري املــائــم،
م ــن أج ــل ا ّل ــوق ــوف ع ـلــى ال ـخ ـيــط ال ـنــاظــم لـهــا.
وق ــد تـتـعــقــد ه ــذه ال ـس ـيــرة إذا ك ــان صاحبها
ًّ
ّ
نمطي ال يتبع فــي حياته الفكرية خطا
غير
ّ
واض ـ ًـح ــا ،مــمــا يجعل الـبـحّــث فــي املنعطفات
ً
والقطائع أمـ ًـرا شائكا ،ولكنه ممتع بما فيها
خرق للمنتظر وتكسير لالنتظار.
من
ّ
وعلى ٍعكس ّ
تاريخية
السير الــذاتـ ّـيــة ،أكــانــت
ّ
ّ
ـإن الـسـيــرة الـفـكـ ّ
ـريــة تــؤكــد على
أم متخيلة ،ف ـ

ـات وامل ـ ـبـ ــادئ ال ـت ــي ق ــادت
األف ـ ـكـ ــار وال ـن ـظ ــري ـ ّ
صــاحـ َـبـهــا خ ــال تـنــقـلــه فــي مـيــاديــن املـعــرفــة،
ّ
َ
ّ
املعرفية التي
الضوء على املراحل
كما تسلط
َ
عرفها صاحب السيرة أثناء وقوفه على زيف
ً
نـظـ ّ
ـريــة أو تـقــادم نـمــوذج مـعــرفــي ،هــذا فضل
ّ
ّ
عــن أه ــم األف ـكــار الـتــي صاغها وأنـتـجـهــا ،إمــا
بــاالعـتـمــاد عـلــى مـ ــوارده الـخـ ّ
ّ
بتبني
ـاصــة أو
طروحات ُمستخدمة.
ٍ
ّ
ّ
يتميز هذا الجنس بالعودة النقدية إلى
كما
َ
مسارات االشتباك باملعرفة وبالعالم للوقوف
عـلــى مـكــامــن الـضـعــف والـتـهــافــت وإظ ـهــار ما
ينتاب الــذات مــن الخيبة والـقـصــور ،فالهدف
ُّ
منها كـمــا ق ــال تـ ــودوروف فــي «روايـ ــة تعلم»
( )1986هو «نقد النقد» واالضـطــاع بغربلة
م ــا ح ـصــل أث ـن ــاء م ـســار ال ـت ـط ـ ّـور ال ـف ـكــري من
تأكيدا ّأن باإلمكان َ
ً
أبد َع ّ
مما كان ،كما
قطائع،
ُ
ّ
ّ
أن للفكر سقطاته وزالته.
(كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

الجنة كما تخيّلها الفنانون المسلمون األوائل

جماليات الفردوس

يضم المعرض الذي
ّ
يتواصل في «مركز آغا
خان» حتى نهاية أيلول/
سبتمبر المقبل ،مقاربات
لتسعة عشر فنانًا حول
صورة الجنّة ومفهومها
في اإلسالم
لندن ـ ساندرا كرم

من المعرض (موقع مركز آغا خان)

إطاللة

الحق بالسيرة الفكريّة
ّ

ولو مرّة في العمر

معرض
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سـعــى املـسـلـمــون مـنــذ ال ـقــرن ال ـح ــادي عشر،
خ ــاص ــة خـ ــال ال ـح ـك ــم امل ـغ ــول ــي ف ــي ال ـش ــرق
وال ــدول ــة الـعــامــريــة فــي األن ــدل ــس ،إل ــى إدراج
ن ـظــرت ـهــم الـفـلـسـفـيــة ومـخـيـلـتـهــم الـجـمــالـيــة
ملفهوم الـفــردوس على اإلبــداعــات البصرية،
وانـعـكــس لــديـهــم ذل ــك فــي هـنــدســة الـحــدائــق
واملنمنمات والنقوش والعديد من الرسوم
القصور واملباني الرسمية.
داخل
ّ
ُ ْ
ُ
ُ
«صــنــع الـجــنــة» عـنــوان املـعــرض الــذي افتتح
في «مركز آغا خان» في لندن منتصف أيار/
مايو املــاضــي ،ويتواصل حتى الثالثني من
أيـ ـل ــول /سـبـتـمـبــر امل ـق ـبــل ،وي ـض ـ ّـم م ـقــاربــات
فنانًا من مختلف أنحاء العالم
لتسعة عشر
ّ
حــول صــورة الجنة ومفهومها في اإلســام،
باالعتماد على مئة وثالثني آية قرآنية.
تقع عني الزائر حني دخوله على نافورة في

ف ــي ل ـب ـن ــان الـ ـ ــذي ي ـع ــان ــي م ــن ال ـت ــده ــور
املــالــي ،والـنـقــص فــي الـكـهــربــاء واألدوي ــة
والـ ــوقـ ــود ،وي ــواص ــل االن ـه ـي ــار املـتـفــاقــم
ع ـل ــى ش ـت ــى ال ـص ـع ــد ،وال ـ ـ ــذي ي ـت ـضــاءل
حراكه الشعبي ،ويكاد ينقلب إلى ّ
هبات
سريعة ،بينما يعمد أركــان السلطة إلى
إذكـ ــاء ال ـص ــراع الـطــائـفــي والـلـعــب عليه،
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ت ـ ـتـ ــوارى أح ـ ـ ــزاب الـسـلـطــة
ذات ال ـقــواعــد الـطــائـفـيــة ،عــن انـتـخــابــات
ال ـجــام ـعــات أو ت ـخ ـســرهــا ،فـيـمــا يصعد
ش ـت ــات م ــن ال ـض ــال ـع ــن ف ــي االن ـت ـفــاضــة
التي كادت تنحسر منذ عام ،على األقل.
لعل انتخابات املهندسني التي فاز فيها
ممثلو االنتفاضة بأكثرية ساحقة مثال
آخر على هذا التغيير.
م ـ ــاذا ي ـح ــدث ف ــي ل ـب ـن ّــان اآلن ،وهـ ــل هو
لـ ـبـ ـن ــان ــي ب ـ ـحـ ــت ،أم أن ـ ـ ـ ــه ص ـ ـ ــدى أخ ـي ــر
لـ«الربيع العربي» الــذي انطفأ أو يكاد؟
مــا ي ـجــري فــي لـبـنــان ي ـطــرح مــا ك ــان في
أس ـ ـ ــاس الـ ـ ـح ـ ــراك ال ـ ـ ــذي ش ـم ــل «ال ــرب ـي ــع
ال ـع ــرب ــي» وه ــو ب ــال ــدرج ــة األول ـ ــى عــاقــة
املـثـقـفــن أو الـجـســم الـثـقــافــي بالسلطة.
كــانــت الـسـلـطــات الـعــربـيــة الـ َقــائـمــة بعد
ُ
سقوط فلسطني عبارة عن طغم عسكرية
ّ
أو ق ـب ـل ـيــة أو ع ــائ ـل ـي ــة .إن ه ــي ت ـمــيــزت
ب ـشــيء ،فـهــو أنـهــا ت ـكــاد ت ـكــون منفصلة
ع ــن الـ ـق ــواع ــد ا َل ـش ـع ـب ـي ــة ،الـ ـت ــي تـسـتـمــر
فــي مبانيها الــقـ َـبـلـيــة والـطــائـفـيــة ،فيما
ال ـس ـل ـطــات ال ـج ــدي ــدة تـبـنــي ع ـلــى ال ـقــوى
ّ
وتتحول إلى
األمنية واالستخباراتية،
طـبـقــات قــائـمــة بــذات ـهــا .لــم يـكــن «الــربـيــع
العربي» في واحد من مقوماته سوى ذلك
النهوض لطبقة آخذة في التزايد ،وبناء
قوتها الخاصة ،وتأثيرها املتتابع ،هي
طبقة املثقفني التي خرجت إلــى الشارع
ل ـتــواجــه طـغـمــا اس ـتــولــت عـلــى الـسـلـطــة،
بـمــا يشبه االغ ـت ـصــاب ،وال ت ــزال تحكم،
من فوق ،مستتبعة لها أبنية اقتصادية
وسياسية وبوليسية.
لبنان ،بتعدده الطائفي ،لــم يكن تمامًا
ّ
على هذه الشاكلة ،إذ تنتج كل طائفة ،من
داخلها ،إطاراتها شبه العائلية ،والتي
تــرفــع ،فــي تنافسها ،إلــى الـسـ ّـدة مثقفني
ش ـب ــه ع ــائ ـل ـي ــن ،ب ـي ـن ـم ــا ي ـك ـف ــل ال ـن ـظ ــام
الـطــائـفــي ملـثـقـفــي الـطــائـفــة حـصـصــا في
السلطة وفــي اإلدارة .هكذا ،كــان اندماج
املـثـقـفــن ف ــي الـطــائـفــة وج ـهــا م ــن وج ــوه
ّ
ت ــوزع املثقفني على السلطة واملعارضة

ف ــي آن م ـع ــا .هـ ـك ــذا ،ن ـج ــد أن ـف ـس ـنــا إزاء
طـبـقــات عـلـيــا م ــن املـثـقـفــن ،ه ــي تقريبًا
زعامات الطوائف ،بينما نجد في املقلب
اآلخر طبقات دنيا تتجمع في معارضة
طائفية أحـيــانــا ،بينما ه ــي ،فــي أحـيــان
معارضة للنظام ،وإن يكن ،غالبًا،
أخرى،
ِ
من داخله.
ّ
ّ
ّ
لعل ما يدل على أن أزمة لبنان الحالية،
ً
ّ
ذات الوجه االقتصادي إجماال ،تتحول،
أكثر فأكثر ،إلــى أزمــة نظام ،هو في هذا
الـ ـت ــراج ــع امل ـت ـص ــل لـ ــأحـ ــزاب الـطــائـفـيــة
ّ
وســط املثقفني .يمكننا القول إن النظام
الطائفي لــم يعد يــرضــي الجسم املثقف
ً
الــذي كــان يجد فيه سبيال الــى السلطة،
عــن طريق األح ــزاب الطائفية ،التي كان
م ـن ـطــوق ـهــا األي ــدي ــول ــوج ــي ف ــي ال ـغــالــب،
يتجنب التصريح الطائفي ،متخذًا من
الــوطــن أو األم ــة آفــاقــا لــه ،فــي حــن تبقى
ال ـطــائ ـفــة بــال ـن ـس ـبــة ل ـه ــذه األح ـ ـ ــزاب هي
حشدها الفعلي وآفاقها.
ال ـي ــوم ،مــع األزمـ ــة ،تنفصل الـسـلـطــة عن
ال ـج ـس ــم املـ ـثـ ـق ــف ،بـ ـمـ ـق ــدار مـ ــا ال ت ـعــود
املـ ـح ــاصـ ـص ــة الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة ق ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـلــى
اس ـت ـي ـع ــاب ال ـ ـحـ ــراك االج ـت ـم ــاع ــي داخ ــل

الطوائف نفسها .لم تعد السلطة في هذا
الحال ،ولم تعد محاصصاتها ومنافعها
السرية والظاهرة ،قادرة على امتصاص
حــاجــات املـثـقـفــن املـتـفــاقـمــة أو ال ـجــواب
عـلـيـهــا .لــم تـعــد الـسـلـطــة ،خـصــوصــا في
وض ـع ـهــا ال ـ ّح ــال ــي ،ه ــي املـنـتـهــى واألم ــل
وال ـ ـغـ ــايـ ــة .إن ـ ـهـ ــا فـ ــي وض ـع ـه ــا ال ـح ــال ــي
مـفـضــوحــة ت ـمــامــا .لـيــس عـجــزهــا وحــده
ه ــو امل ـف ـض ــوح ،ل ـكــن أيـ ـض ــا ،وب ــال ــدرج ــة
نـفـسـهــا ت ــواط ــؤه ــا واس ـت ـت ـبــاع ـهــا امل ــذل
وامل ـه ــن لـلـقــوى الـطـبـقـيــة واالق ـت ـصــاديــة
الـنــافــذة ،التي صــار احتكارها للسلطة،
يشبه االغتصاب واالعتداء والخطف.
ما ّ
أي أنها اليوم العائالت التي تتناهبها
وتتقاسمها وتستولي عليها.
لقد غدت ملفات هذه السلطة ورشاويها

ليس المثقفون
اليوم في وارد االنتقال
إلى سيّد جديد

واس ـت ـت ـب ــاع ــات ـه ــا م ـف ـضــوحــة م ـك ـشــوفــة،
لدرجة غصت بالفضائح ،في حني تنشأ
فــي مواجهتها ،وفــي مــوازاتـهــا ،سلطات
ّ
أخ ـ ــرى ،تـمـلــك ك ــل م ــا تـمـلـكــه م ــن س ـيــادة
واس ـت ـيــاء ،بــل تسبقها فــي ذل ــك وتــزايــد
عليها .املثقفون الـيــوم ليسوا تمامًا في
وارد االن ـت ـق ــال إلـ ــى س ـيــد ج ــدي ــد ،وإل ــى
سـلـطــات أخ ـ ــرى .ل ـي ـســوا ،إال ف ــي شــرائــح
محسوبة ،فــي وارد االقتصار على لعب
أدوات تعبوية لسلطات ال يملكونها ،وال
تملكها عــائــاتـهــم ،وال مـكــان لـهــم فيها،
ّ
إل فــي إط ــاره ــا ال ــدع ــوي ،أي أن يـكــونــوا
ّ
ف ـق ــط زجـ ــالـ ــي الـ ـط ــوائ ــف .إذا ع ـل ـم ـنــا أن
ّ
الطبقة املثقفة إل السفر
ليس أمــام ُ هــذه
ّ
ّ
إلــى بــاد أخ ــرى ،فــإنـنــا نفهم أن ّالوضع
الحالي لم يعد فيه ما يغريها ،وأنه ليس
صالحًا إلشباعها ،وأن ّ األزم ــة تطاولها
هــي بــالــدرجــة األول ــى .إنـهــا أزمتها وهي
وحدها القمينة بمواجهتها والرد عليها،
وحــدهــا ال ـقــادرة على أن تـطــرح مشاريع
م ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة ،وأن تـ ـض ــع عـ ـل ــى املـ ـح ــك،
ّ
ه ــذه امل ـ ــرة ،ك ــل ال ــدع ــوى االسـتــراتـيـجـيــة
واأليديولوجية للنظام اللبناني.
(شاعر وروائي من لبنان)

شوقي شمعون ،أكريليك على قماش

فعاليات

قلب الحديقة الرباعية التي تم إنشاؤها في
امل ـكــان ،لكنها ال تـخــرج امل ـيــاه ،إنـمــا تنبعث
منها شرائط مجدولة من الــورق على شكل
أزهار من تصميم الفنانة األميركية ،املقيمة
ف ــي ب ــرل ــن ،ك ـل ـيــر سـيـلـيـســت ب ـ ــورش ،حـيــث
تتمركز النافورة في وسط املعرض كمحاكاة
لتصميم الـجـنــان فــي الـحـضــارة اإلســامـيــة،
وتـحـيــط بـهــا أربـعــة ج ــدران تمثل التصميم
ال ـف ــارس ــي ال ـكــاس ـي ـكــي ل ـل ـحــدي ـقــة امل ـع ــروف
بـ«شار باغ» والذي ينتشر في عدد من املدن
اإليرانية والهندية.
تـقـ ّـدم بــورش رؤيــة معاصرة ضمن أعمالها
ّ
التركيبية التي تــركــز على التهديدات التي
ّ
يتعرض إليها التنوع البيولوجي في العالم
من خالل عملها على آالف الصور للنباتات
ّ
متخيل
وال ـح ـيــوانــات ب ـهــدف إن ـش ــاء ف ـضــاء
ّ
يتصورها اإلنسان على األرض.
للجنة التي
يـسـتـنــد امل ـع ــرض إل ــى تـصـمـيــم مـتـكــامــل من
خ ـ ـ ــال تـ ـسـ ـجـ ـ ّي ــات ل ـ ـصـ ــوت املـ ـ ـي ـ ــاه وغـ ـن ــاء
ّ
مخصص الستحضار
العصافير ،ورش عطر
ُ
رائحة الحديقة ،كما تظهر األعمال املعروضة
تفسيرات مختلفة للجنة من خــال وسائط

اعتمد الفنانون على
مئة وثالثين آية قرآنية
تصور جنّات عدن
ّ
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الهندسة اإلســامـيــة ،واملـنـســوجــات املحاكة
يــدويــا ،واألعـمــال الخزفية ،واألل ــواح املطرزة
باستخدام الــزهــور املجففة والخط العربي،
والرسوم املصغرة.
ُ
تعرض أيضًا حروفيات للفنانة البريطانية
الـبــاكـسـتــانـيــة ثــريــا سـيــد ال ـتــي درس ــت على
ّ
يــد خــطــاطــن ع ــرب وأت ـ ــراك ،وق ـ ّـدم ــت العديد
ّ
م ــن ال ـ ـعـ ــروض ال ـك ــال ـي ـغ ــراف ـي ــة ال ـح ــي ــة ال ـتــي
تعتمد تركيبات رقمية ثالثي األبعاد ،التي
تسعى من خاللها إلى إنشاء أرشيف رقمي
للخط العربي يرتبط بسياقاته االجتماعية
وال ـث ـقــاف ـيــة وال ــدي ـن ـي ــة ،ك ـمــا ت ـصـ ّـمــم ن ـمــاذج
ترتبط بشعائر الحج إلى مكة.
ّ
وتقدم الفنانة البريطانية جني لي مكراكني
ّ
ب ــأع ـم ــال تـ ـص ــور ال ـه ــده ــد م ـس ـت ــوح ــاة مــن
ك ـتــاب «مـنـطــق ال ـط ـيــر» لـلـشــاعــر املـتـ ّـصــوف
ّ
يتحدث الهدهد
فريد الدين العطار ،حيث
إلى ثالثة عشر طيرًا بوصفه حكيمهم عن
أفـعــالـهــم وسلوكياتهم فــي الـحـيــاة ،لكنها
ّ
تصرفات البشر ،بينما
تبدو وكأنها تشابه
تبرز الفنانة الباكستانية زارة حسني في
مـنـحــوتـتـهــا ن ـم ـطــا ه ـنــدس ـيــا م ــن املـثـلـثــات
الـفـيــروزيــة واألزرق الــداكــن واألب ـيــض على
شـ ـك ــل زهـ ـ ـ ــرة ضـ ـم ــن ح ـ ــرك ـ ــات م ـ ـت ـ ـكـ ـ ّـررة ال
ّ
مصممة من التطبيقات التفاعلية
متناهية
والرسم والنحت.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

من تراث الكاريكاتير ،عنوان المعرض الذي افتتح مساء الثالثاء الماضي في
«بيت السحيمي» بالقاهرة ،ويتواصل حتى اإلثنين المقبل ،بالتعاون مع «الجمعية
ويضم حوالي أربعين رسمًا
المصرية للكاريكاتير» و«متحف الكاريكاتير» في الفيّوم،
ّ
للشاعر والفنان المصري الراحل صالح جاهين لم ُتعرض من قبل.
تقام في «مركز محمد شيخو للثقافة والفن» بمدينة القامشلي بمحافظة
الحسكة ،أقصى شمال سورية ،فعاليات الدورة الخامسة من معرض هركول
للكتاب ،بمشاركة قرابة أربعين دار نشر تحضر بنحو  130ألف عنوان .تتواصل الدورة
الجديدة من المعرض ،الذي ُت ّ
نظمه «هيئة الثقافة» في اإلدارة الذاتية لشمال
وشرق سورية حتى الخامس من الشهر المقبل ،تحت شعار «الكتاب نبض الحياة».
أنا العارف بالليل عنوان معرض تشكيلي يقام حتى الخامس والعشرين من أيلول/
سبتمبر المقبل ،في «غاليري ال تشيتا» بمدينة فيرونا اإليطالية بمشاركة خمسة عشر
فنانًا ،من بينهم :عادل عابدين ،وشيرين أبو شقرا ،وصادق كويش الفراجي،
وعبد القادري ،وجان بوغوسيان ،وسيمون فتّال (اللوحة).

حتى الخامس من آب/أغسطس الجاري ،تتواصل فعاليات الدورة السادسة عشرة
من مهرجان ليالي المسرح الح ّر الشبابي على خشبة المسرح الرئيسي في «المركز
عمان .من األعمال المشاركة« :تراتيل :ثورة النساء» لـ ميس
الثقافي الملكي» في ّ
الزعبي« ،العقاب» لـ عمر سالم ،و«أديري» لـ هاني الخالدي.

