
طــــراز حــديــث. وقـــد تــبــدو الــلــوحــات الخمس 
 مـــن الـــدوحـــة الــقــديــمــة، 

ً
والـــثـــاثـــون تــفــصــيــا

حتمًا  لكنها  سابق،  معرض  في  املسترَجعة 
ــقــــام املــــعــــرض اآلن  ــ ــك. فــحــيــث ُي ــ ــعـــد مــــن ذلــ أبـ
فـــي »مــتــحــف مــحــمــد بـــن جـــاســـم«، ويــســتــمــر 
حــتــى نــهــايــة شـــبـــاط/ فــبــرايــر املــقــبــل، كــانــت 
هـــذه هــي مــشــيــرب، بــــذرة املــديــنــة خـــال عقد 
الــخــمــســيــنــيــات، ومـــن هــنــا تــشــّكــلــت حاضنة 
الكهرباء  أبــرزهــا شارعا  خليطة في شــوارع 

وعبد الله بن ثاني.
ــــدود حــاســمــة بني  تـــوّســـَعـــت املــديــنــة دون حـ
مشيرب وما جاورها، غير أن هذين الشارعني 
ة عقود، بدءًا من الخمسينيات، 

ّ
أصبحا لست

 األبــــــــرز لـــتـــنـــّوع الـــجـــنـــســـيـــات، كـــان 
َ
الــــعــــامــــة

الــحــضــور الــواضــح فيها عــربــيــًا لــلــشــوام من 
فلسطينّيني ولبنانّيني على وجه الخصوص.

الــذي دفــع يوسف أحمد ليستعيد صور  مــا 
ت القديمة؟

ّ
املحا

لــلــفــنــان ذاكــــــرة بــصــريــة وحــكــائــيــة مــمــتــازة. 
تــــه« مــــوازيــــًا لــلــصــور 

ّ
لــــم يــجــعــل مــــن »مــــحــــا

التسجيلية، بل مّما استقر في روحــه. حتى 
الـــلـــوحـــات رســمــهــا قــبــل أن تــطــرأ   بــعــض 

ّ
إن

عليها تعديات طبيعية.
ــــن الــتــي  ــاكـ ــ ذهـــــب بـــريـــشـــة عـــريـــضـــة إلـــــى األمـ
استقطبت من سكن داخل الدوحة وخارجها، 
ولــذا جــاءت رسوماته انطباعية، كما لو أنه 
يــرســم فــي الــنــهــار تــحــت شــمــس شــتــويــة، ما 

يحفظه عن ظهر قلب.
ــاء، وهي  زرقــ بسماء  تظهر  الــلــوحــات  جميع 
ــدءًا مــن شهر  الــزرقــة الــتــي اعــتــادتــهــا الــعــني بـ

ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول واحــتــجــابــهــا فـــي شــهــور 
الصيف.

 ،1949 عــام  نفطية  شحنة  أّول  تصدير  عقب 
بدأت الدوحة باستقبال جموع من جنسيات 
عديدة. وستفتتح في منتصف العقد التالي 
كهرباء  كــابــل  ــــب  وُركِّ كهربائية،  ة 

ّ
محط أّول 

 الذي يعمل 
ّ
طلق على الخط

ُ
تحت األرض، وأ

بواسطة الكابل اسم »شارع الكهرباء«.
ــارة الــتــقــلــيــديــة مـــع دخـــول  ــمـ ــعـ ســتــتــراجــع الـ
ــاّدة األســمــنــت، وســتــشــهــد املــديــنــة شـــوارع  ــ مـ
ــاء  ــ ــيـ ــ ــي األحـ ــ ــة فــ ــ ــــوفـ ــألـ ــ ــن مـ ــكــ ــم تــ ــ ــ ــة، ل ــ ــــضـ ــريـ ــ عـ
السابقة ودواعيسها، مّما ينتمي إلى ذاكرة 
الجديدة  الحياة  عليها  ــرضــت 

َ
ف رومانسية، 

تغييرات جذرية.
ــة تــالــيــة شــّكــلــت مِلـــن هــم في 

ّ
 أن عــقــودًا ســت

ّ
إل

ـــرًا 
ّ
ــاًل مـــؤث يـــوســـف أحـــمـــد )1953( مـــجـ جــيــل 

ومفارقًا، وبؤرته الخصبة هي مشيرب.
ت غــيــر 

ّ
 اســــتــــحــــضــــار املـــــــحـــــــا

ّ
عــــلــــيــــه، فــــــــــإن

ما هو استحضار لشريط من 
ّ
التسجيلي، إن

الــحــركــة واألنـــفـــاس والـــوجـــود الــــذي تــواصــل 
على يد من أصبحوا سالت، بعضهم أجداد 
أنفسهم في  هــم  يــتــذّكــرون،  الحياة  قيد  على 

ذلك الزمن شباب يحلمون.
ــهـــورة لــكــثــرة  ثـــمـــة صـــــور فـــوتـــوغـــرافـــيـــة مـــشـ
تــداولــهــا، بيد أن الــفــنــان عــرف مــن أي زاويــة 

جديدة يمكنه أن يفعل شيئًا مغايرًا.
ربـــمـــا ل تــجــد فـــي املــــدونــــات الــتــاريــخــيــة أو 
مع  حـــاضـــر  ـــــه 

ّ
أن إل  »إدوارد«،  اســــم  الــفــنــيــة 

يكون  أن  قبل  أحمد  يوسف  اط 
ّ
الخط سمّيه 

اللبناني،  الــرجــل  هـــذا  املـــعـــروف.  التشكيلي 

الدوحة ـ محمد هديب

تجربتان للتشكيلي القطري يوسف 
أحمد، خال هذا العام، بدأ إحداهما 
املــاضــي، حملت  في فبراير/ شباط 
رى علّي لّول« )حينما يخطر 

ْ
عنوان »لني ِيط

املاضي  األسبوع  والثانية  األول(،  الزمن  لي 
ت«، وكلتاهما 

ّ
فــي مــعــرضــه الــجــديــد »مـــحـــا

القديمة، حيث طرأت  تسترجع روح الدوحة 
لت كبرى على رموزها املكانية. تحوُّ

يــن، بــل بــدت  ل تنفصل الثــنــتــان إلـــى فــضــاَء
التجربة األولى بما فيها من بيوت وِفرجان 
ــــــــة( وحـــتـــى بعض 

ّ
)أحــــيــــاء( ودواعــــيــــس )أزق

ت أغلبها 
ّ

زة لسترجاع محا
ّ
الدكاكني، محف

انــتــقــل مــن مــكــانــه، والــبــعــض القليل بــقــي مع 
تــطــويــر يــنــاســب وســـط املــديــنــة املــبــنــي على 

المثنى )العراق( ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
تأهيل  إعــادة  بــرأيــي، هي  الجديدة،  الكتابة 
خذ 

ّ
تت أن  للشاعرية بطريقٍة أجمل، شريطة 

أسلوبًا جديدًا من حيث اللغة والفكرة معًا، 
ر بها.  ما األفكار املبتكرة بطريقة مفكَّ ل سيَّ
نــاهــيــك عــن الــجــدّيــة الــتــي تــأخــذ منحنيات 
ــة  أخــــرى فــي عملية الــكــتــابــة الــتــي هــي َمــهــمَّ

ة ولذيذة في الوقت نفسه.
ّ
شاق

■ هل تشعر نفسك جزءًا من جيٍل أدبي له مالمحه 
وما هي هذه املالمح؟

برأيي، الشاعر الذي يهتّم بهذه التفاصيل، 
أو  قبله  بَمن  ر 

ّ
التأث لفخاخ   

ً
فريسة سيكون 

بمجايليه. ل أهتّم شخصيًا بهذه املفاهيم، 
ها تضع الشاعر في محدوديٍة واضحة، 

َّ
ألن

 تــكــرار تــجــارب َمن 
ِّ
ه مــن فــخ

َ
ن وهــذا ل ُيَحصِّ

عامة  الــجــاّد  الشاعر  مجايليه.  أو  سبقوه 

 عن 
ّ

مــنــفــلــتــة عــلــى األبــــــد، وحــقــيــقــة ل تـــكـــف
 ما هو 

ِّ
ر من كل فة للتحرُّ

ّ
كونها صورة مكث
ب.

َ
مكتوب وسُيكت

■ كيف هي عالقتك مع األجيال السابقة؟
بع ثقافة الشاعر، ورأَيــه بما 

َّ
الَعاقة هنا تت

أو معه. شخصّيًا،  قبله  أيِّ جيل  من  ُيطرح 
عاقتي مع الشعر ل مع الشعراء، وألسباٍب 
ــق بــمــا أفــّكــر فــيــه، مــن خـــال اإلخـــاص 

َّ
ــَعــل

َ
ــت

َ
ت

ملفهوم الشعر الذي أعتبره خاصًا إنسانيًا، 
 الدخاء عليه. »األجيال« مفهوم 

ّ
بعيدًا عن كل

أكاديمي وأنا بعيد جّدًا عن األكاديمية التي 
تضع الشعر بني قوسني في أغلب األوقات، 
ر  للتحرُّ فة 

َّ
املكث الصورة  الشعر هو  أن  رغــم 

والنفات معًا.

■ كــيــف تــصــف عــالقــتــك مــع الــبــيــئــة الــثــقــافــيــة في 
بلدك؟

ــي بعيد جـــّدًا وشــبــه منعزل عن 
ّ
أعــتــرف بــأن

ــــــي أعـــتـــبـــر أن بــعــض 
ّ
الــــوســــط الـــثـــقـــافـــي، ألن

ــة، الــتــي تــقــود املــؤّســســات  ــاط الــثــقــافــيَّ األوســ
الــثــقــافــيــة وتـــتـــصـــّدر املـــشـــهـــد، مـــؤدلـــجـــة، أو 

مقام آخر 
للزمن األّول

تقف هذه الزاوية من 
خالل أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبيّن 

مالمح وانشغاالت الجيل 
العربي الجديد من الكتّاب

في معرضه الُمقام 
حاليًا بالدوحة، يستعيد 
التشكيلي القطري، من 

خالل خمس وثالثين 
لوحة زيتية، معالَم 

منطقة مشيرب في 
العاصمة القطرية خالل 

الخمسينيات والستّينيات

تشهد الكتابة الروائية 
العربية ما يشبه 

االنقسام بين اتّجاهين 
حول شأن اللغة، 

ليس بوصفها نحوًا 
وصرفًا، بل من حيث 

استخدامها في النص 
الروائي

الشعر بوصفه َخالصًا إنسانيًا

انقساٌم روائّي حول دور اللغة

محلّات ما يحفظه يوسف أحمد عن ظهر قلب

كما لو أنه يرسم تحت 
شمس شتوية ما يحفظه 

عن ظهر قلب

األجيال مفهوم أكاديمي 
والشعر صورة مكثَّفة 

للتحرُّر واالنفالت 

يمكن لالستعارة األدبية 
أن تدفع الثقافة نحو 

فهم جديد للحياة

ليست اللوحات موازيًا 
َور، بل هي مّما استقر  للصُّ

في روحه

الدوحة  في  الجسرة  حّي  )مواليد  أحمد  يوسف  يمزج  لوحاته،  في 
خالل  طّورها  التي  بالحروفيات  الواقعي  األسلوب  الصورة(   /1955 عام 
عقود،  لخمسة  الممتّدة  تجربته 
والتي وّظف فيها الفن الحروفي 
والمنسوجات واألشكال الهندسية، 
من  واســـع  طيف  على  منفتحًا 
يتناول بعُض تلك  األلوان والمواد. 
حيث  التقليدية؛  البيئة  اللوحات 
والجموع  والبيوت  األحياء  تظهر 
ــرقــص  والـــمـــرأة ومــالبــســهــا، وال
في  الرجال  يؤّديه  الــذي  الشعبي 

المناسبات واألعياد.

خمسة عقود

2425
ثقافة

معرض

صوت جديد

إطاللة

فعاليات

الــخــمــســيــنــيــات  مـــنـــذ  كـــتـــب  مــــن  هــــو  إدوارد، 
بـــدأت تحتشد في  الــتــي  ــات  الكثير مــن اآلرمــ
»لوحات« شهية  فتحت تجربة  البلد.  وسط 
الخطاط في تحية إلدوارد الذي غادر عاملنا 

أواخر عقد السبعينيات.
 حــيــنــمــا تـــقـــاَرن 

ّ
ت لــيــســت بــســيــطــة إل

ّ
مـــحـــا

ذلك  في  بعد.  فيما  ساعاتها 
ّ
وات بتحّولتها 

ــل مستلزمات 
ّ
الـــوقـــت كــانــت هـــي كـــل مـــا ُيــمــث

الحياة. وهذا ل يتوافر في »املول« املعاصر، 
ائتمانية وبطاقات  له من بطاقات 

ّ
وما يفض

الصّراف اآللي.
ــــول  ــفـ ــ ــلـــحـــمـــص والـ ــم بـــــيـــــروت لـ ــعــ ــا »مــــطــ ــنــ هــ
ــيــــدا«. هنا  والــــفــــافــــل«، ومــقــابــلــه »بـــقـــالـــة صــ
 

ّ
ــهــــاب لـــأقـــمـــشـــة«، وهــــنــــاك مــحــل  شــ

ّ
»مــــحــــل

ــا«، وهـــنـــا »مـــعـــصـــرة الـــربـــيـــع«،  ــافــ ــة يــ ــذيــ »أحــ
و»مــتــجــر الـــطـــائـــف«، و»اســـتـــوديـــو الـــســـام«، 

يعّول  ل  وهــي  لتوّجهاتها،  الثقافة  ــطــّوع 
ُ
ت

ــبــه 
ّ
ــا يــتــطــل ــق مـ ــ ـ

ْ
ــم تـــخـــرج وف عــلــيــهــا، ألنـــهـــا لـ

 َمن أراد سوءًا بهذه 
ّ

املوقف الوطني تجاه كل
الباد: العراق.

■ كيف صدر كتابك األّول وكم كان عمرك؟
ثًا  اكتمل كتابي في سنة 2016، وبقيت متريِّ
فــي مــا يــخــّص طباعته، لــظــروف شخصية، 
فـــي 2019 عـــن »دار عــدنــان  حــتــى أصـــدرتـــه 
للطباعة والــنــشــر«. وكـــان عــمــري وقتها 29 

عامًا.

■ ماذا تكتب اآلن وما هو إصدارك القادم؟
الطني«، وهو عبارة  لي كتاب عنوانه »قلق 
العراقية  ثـــورة تشرين  عــن تــســاؤلت حــول 
وأحداثها عام 2019، ولديَّ مجموعة شعرية 

ثانية ستكتمل قريبًا.

ــــت الــــحــــديــــث«،  ــيـ ــ ــبـ ــ و»دّكـــــــــــــان عــــــبــــــاس«، و»الـ
ار الفريج« )مبّيض النحاس(، و»دّكان 

ّ
و»صف

الـــســـاعـــي«، و»مـــخـــبـــز الـــجـــســـرة«، و»مــصــنــع 
و»دّكــان حاجي  الباكر«،  الثلج«، و»صيدلية 

غلوم«، و»نوفوتيه فونتانا«.
أغراضها،  عــن  يــوم، بحثًا  كــل  الجموع  تأتي 
والــجــمــعــة،  الــخــمــيــس  يــَومــي  تحتشد  لكنها 
في ساحة مستطيلة بحذاء الشارع املفضي 
ــــوق واِقــــــــف. أمـــامـــك  ــــى الـــبـــنـــك الـــعـــربـــي وســ إلـ
شــارعــان، على اليمني »عــبــد الــلــه بــن ثــانــي«، 
وعــلــى الــيــســار »شــــارع الــكــهــربــاء«، وكاهما 
ت تستقبل شــاريــًا، 

ّ
مــحــا الجنبني  كــان على 

أو جــائــعــًا، أو أيـــًا كـــان يــتــقــاســم مــع صاحب 
ــدة: كــانــا صــاحــب حــاجــة،  ــ املــحــل صــفــة واحــ
أقرب إلى الوضوح، وأبعد كثيرًا عن النزوع 

الستهاكي.
ات أو أوهام أو حسابات  قيل في بعض تخيُّ
 األصوات ل تزول، 

ّ
ق بعد، إن

ّ
حق

ُ
تجريدية لم ت

بل تبقى عالقة في طبقة من طبقات الجو.
حدة«. من 

ّ
هذه آرمة »الجمهورية العربية املت

التي  الجمهورية  بتلك  مفتونًا  أن  الــواضــح 
تأّسست عــام 1958 بني مصر وســوريــة، قّرر 

أن يجعلها اسمًا لبقالته.
 اآلرمة. ربما إدوارد، وربما 

ّ
ل نعرف من خط

البقالة؟ هــذا ليس مجال  غــيــره. مــن صاحب 
تحقيق استقصائي.

ــه، ويــــتــــرك نــفــســه  ــتـ ــريـــشـ ــّر بـ ــمــ ــان أن يــ ـ
ّ
ــن ــفـ ــلـ لـ

التي  يــســعــوا وراء أصــواتــهــم،  أن  واآلخـــريـــن 
ليست حتى اآلن في أي طبقة جوّية، بل في 

دواخلهم حني يصيخون السمع صامِتني.

وسام الموسوي

ابتكار أم توصيل؟

للكاتبة والفنانة  رسالة إلى األب  يتواصل معرض  الجاري،  الشهر  العاشر من  حتى 
اللبنانية شذا شرف الدين في »مركز مينا للصورة« ببيروت. يستند المعرض المقام 
للكاتب  ذاته  بالعنوان  كتاب  إلى  الماضي  نوفمبر  الثاني/  تشرين  من  العاشر  منذ 

التشيكي فرانز كافكا، حيث تعيد تركيب نّصه في مجموعة من اللوحات.

قول للزمان هو عنوان عرٍض مسرحّي يقام بدايًة من السابعة من مساء اليوم 
في  اإلسكندرية«  »مكتبة  مبنى  ضمن  الصغير«  »المسرح  خشبة  على  الجمعة، 
المدينة المصرية. العمل من إخراج طارق نادر، وهو يقوم على تركيب لوحات 

من األداء الجسدي. من أعمال نادر األخرى: »أسود« و»محّطة الدنيا الجديدة«.

ضمن سلسلة ندوات بعنوان مدخل إلى التحليل النفسي، تلقي الباحثة التونسية 
بعنوان  محاضرة  اليوم،  ظهر  بعد  والنصف  الثانية  من  بداية  سالمة،  بن  رجاء 
تونس  قرب  بمنوبة  اآلداب  بكلية  إبراهيم«  أحمد  »قاعة  في  البارانويا؟  هي  ما 
العاصمة. من مؤلّفات بن سالمة: »بنيان الفحولة«، و»العشق والكتابة«، و»في 

نقد إنسان الجموع«، و»نقد الثوابت: آراء في العنف والتمييز«. 

السويدية  غوتبورغ  مدينة  في  ُتقام  أيام،  ثالثة  مدى  وعلى  اليوم،  من  بداية 
شعار  الدورة  هذه  في  يحمل  الذي  العربي،  الكتاب  معرض  من  الثانية  الدورة 
»الكتاب صديق الغربة«. ينّظم المعرض موقُع ودار »صفحات«، ويضّم كتبًا من 
دور نشر عربية مثل: »دار ممدوح عدوان«، و»التنوير«، و»المتوسط«، و»التكوين«.

ممدوح عزام

ثــمــة، مــن بــني الــروائــيــني، َمـــن يرفضون 
أن يــرفــدوا الــلــغــة الــروائــيــة بـــأّي صــورة 
أو اســتــعــارة أو مــجــاز، ويــطــلــقــون على 
الهتمام بلغة الكتابة: الباغة الفارغة. 
 مهّمة اللغة، هنا، هي إيصال الفكرة 

ّ
إذ إن

 
ٌ
والحدث فقط، باعتبار أن الرواية حدث

م فحسب. وبسبب  ــدَّ
َ
ــق ُي ُيــقــال، وخــطــاٌب 

هذا الستبعاد، صارت اللغة في الرواية 
نحوًا خالصًا ينصّب الهتمام فيه على 
صـــّحـــة الـــقـــواعـــد وصــــــواب الســـتـــخـــدام 
املعجمي. أي أن اللغة، هنا، تتحّول إلى 
إيصال  غير  لها  ــغــل 

ُ
ش ل  تنفيذية  أداة 

الفكرة واملعنى.
وفي هذا الباب تشهد الكتابة الروائية 
ــام بــني  ــ ــســ ــ ــقــ ــ ــبــــه النــ الــــعــــربــــيــــة مــــــا يــــشــ
جاهني حــول شــأن اللغة ودورهـــا في 

ّ
ات

ق 
ّ
الكتابة. والنقسام أو الخاف ل يتعل

بالنحو والصرف وبناء الجملة وعاقة 
والخبر،  املبتدأ  أو  به  واملفعول  الفاعل 
بــل بــالــلــغــة مــن حــيــث الــــدور والــوظــيــفــة 
وأشكال استخدام هذا الدور في النّص 

الروائي.
 
ً
طاقة بوصفه  الــنــّص  تأّملنا  إذا   

ْ
ولــكــن

 عاطفية أو روحية أو فكرية، 
ً
، طاقة

ً
مثا

ــْدرًا كبيرًا مــن هــذه الــطــاقــة سوف   قـ
ّ
فـــإن

أو  التوصيل،  أداة  رداءة  بسبب  يفسد 
بسبب عادّيتها. ومن املعروف في حقٍل 
الطاقة  أن  الكهرباء،  مختلٍف تمامًا هو 
للخلل  تــتــعــّرض  أن  يمكن  الــكــهــربــائــيــة 
والنقص في حال اختلفت كابات نقل 
 مثل 

ْ
ل

ُ
الطاقة من حيث جودة الصنع. وق

ذلك عن أنابيب املياه وغيرها من أدوات 
النقل، وهي أدوات توصيل أيضًا.

ـــ إذا مــا  ــ ـ  وصــــــول املـــعـــنـــى 
ّ
ولــــهــــذا، فــــــإن

توصيل   
ُ
أداة اللغة  أن  بمبدأ  ارتضينا 

فقط ــ قد يتعّرض للفساد أو قد تضيع 
أجــزاٌء  الكهرباء،  منه، كما تضيع طاقة 
هــامــة فــي حـــال كــانــت الــلــغــة ركــيــكــة، أو 
فقيرة  كــانــت  أو  مقّعرة وصعبة،  كــانــت 
 في 

ً
وضــحــلــة. والــقــضــيــة لــيــســت بـــراعـــة

الــزخــرفــة، أو فــي الــبــاغــة، بــل بــراعــة في 
التوصيل. 

الــيــومــيــة نفسها  أن حــيــاتــنــا  والـــافـــت 
، بــل إن 

ً
ل تتحّرك دون اســتــعــاراٍت مــثــا

الناس يستخدمون الستعارة بوصفها 
حاجة أو ضرورة عملّية يحتاجها املرء 

 
ّ

لكل  
ّ
أن بالتفكير نفسه. وهــو ما يعني 

 على ابتكار استعارة خاصة 
ً
كاتب قدرة

ها،   تخصُّ
ً
 لكل ثقافة استعارة

ّ
به، كما أن

بــســبــب اخـــتـــاف الــبــيــئــات الــفــيــزيــائــي، 
وهــذا بــدوره يساعد في رسم الخطوط 
البيانية لطبيعة التعبير لدى الشعوب 

ــنــــة مـــخـــتـــلـــفـــة.  ــكــ  الـــــتـــــي تـــعـــيـــش فــــــي أمــ
الروائية  الكتابات  هذا ما يضع بعض 
جه 

ّ
الــتــي يت فــي مـــأزق، وخصوصًا تلك 

ـــابـــهـــا نــحــو الــلــغــة املــغــلــقــة الــخــالــيــة 
ّ
ُكـــت

أّي مــجــاز أو صــــورة أو اســتــعــارة.  مـــن 
ــارة ل يــعــنــي إغـــنـــاء  ــعــ ــتــ فـــابـــتـــكـــار الســ
ع 

ْ
دف بل  األدبــيــة وحدها وحسب،  اللغة 

الثقافة نفسها نحو فهٍم جديد ومبتكر 
للحياة واملشاعر والعاقات اإلنسانية، 
بـــل والـــعـــاقـــة مـــع الــطــبــيــعــة واألشـــيـــاء، 
بإضافات  الثقافات  وتجديد  جهة،  من 
استعارية تحاول فهم العالم املتغير من 

حولها، من جهة ثانية. 
)روائي من سورية(

التواصل مع  إنــشــاء وتمتني عاقة  فــي 
اآلخرين في معظم املواقف الجتماعية 

ب تباُدل الكام.
ّ
التي تتطل

ولدى جورج ليكوف ومارك جونسون، 
ــــي كـــتـــابـــهـــمـــا املــــشــــتــــرك الـــــــذي يــحــمــل  فـ
عــنــوانــًا لفـــتـــًا هـــو »الســــتــــعــــارات الــتــي 
نحيا بها« )ترجمة عبد املجيد جحفة، 
شديدة   

ُ
جــــداول  ،)1996 تــوبــقــال«،  »دار 

اإلثارة من ناحية التنبيه إلى استخدام 
اليومي  الحكي  فــي  نفسها  الســتــعــارة 
يــكــونــوا  أن  الــــنــــاس دون  بــــني  ــادي  ــعــ الــ

قاصدين. 
وأفضل ما يشيران إليه هو أن الستعارة 
ــفـــاظ، بل  ــاأللـ ــقــة بـ

ّ
لــيــســت مــســألــة مــتــعــل

Friday 3 December 2021 Friday 3 December 2021
الجمعة 3 ديسمبر/ كانون األول 2021 م  28  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2650  السنة الثامنة الجمعة 3 ديسمبر/ كانون األول 2021 م  28  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2650  السنة الثامنة

من لوحات المعرض

تصويب

محمد عالوة حاجي

نــهــايــتــه،  ِمــــن  ــتــــراب 2021  اقــ مـــع 
التظاهُرات  أّيــا ِمن  أنَّ  دًا 

َّ
بــاَت مؤك

الــجــزائــر لن  ــبــارزة فــي  ال الثقافية 
قام هذا العام؛ بدءًا ِمن »معرض 

ُ
ت

ــلــكــتــاب« الـــذي  الـــجـــزائـــر الـــدولـــي ل
عن  ُيعلنون  عليه  القائمون  كــان 
الخامسة  دورتــــه  لتنظيم  مــوعــٍد 
والــعــشــريــن ثـــّم يــتــراجــعــون عنها 
 إلــى 

ً
ــّرة، ووصـــــوال ــ  مـ

َّ
ــل ــ

ُ
ســريــعــا ك

امللتِزم«  للفيلم  الدولي  »املهرجان 
ــمــوه، قبل أّيـــام، 

ّ
الـــذي أصـــدر مــنــظ

ــه  بــيــانــا أعــلــنــوا فــيــه تــأجــيــل دورتـ
الحادية عشرة التي كان مفتَرضا 
األّول/  ــون  ــ ــانـ ــ كـ ــي  ــ فـ تـــنـــظـــيـــُمـــهـــا 
ديسمبر الــجــاري. كما هــو األمــُر 
ــــى جــمــيــع الــفــعــالــيــات  بــالــنــســبــة إل
ــرى، كــانــت جــائــحــة كــورونــا  ــ خــ

ُ
األ

»مهرجان  لتأجيل  ن 
َ
املعل السبَب 

الفيلم امللتزم«. لكْن علينا االنتباه 
إلـــى ُمــالحــظــة بــســيــطــة: لـــم ُيــعــِلــن 
ــي وقـــت  ــ ــان، فـ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ــو املـ ــمـ ـ

ِّ
ــظ ــنـ مـ

 دورتـــه 
َ
ســابــق، عــن نــّيــتــهــم إقـــامـــة

املقِبلة هــذا الــشــهــر، ولــم ُيــحــّددوا 
تــاريــخــا لــذلــك، ولـــم َيــكــشــفــوا عن 
ــّي أو بــرنــامــج  ــمـ الـــرسـ مــلــصــقــهــا 
أســمــاء ضيوفها،  أو  عــروِضــهــا، 
تأجيلها.  عن   

ً
مباشرة أعلنوا  ــّم 

ُ
ث

ُهم لم يكونوا في وارد 
ّ
يعني ذلك أن

قـــّرروا تأجيل  ــُهــم 
ّ
أن تنظيمها، أي 

لة ِمن األساس. فعاليٍة مؤجَّ
 
ُ
ــة والـــفـــرضـــّيـــة ــظـ ــالَحـ ـــخـــبـــرنـــا املـ

ُ
ت

على  الــقــائــمــن  أنَّ  عنها   
ُ
ــبــة

ّ
املــتــرت

 في 
ً
املشهد الثقافي، الخاِمل أصال

 
ً
الجزائر، وجدوا في كورونا عطلة
ل على 

ّ
ون أن تطول. ُيدل

ّ
رّبما يتمن

 
ّ

 فـــي إلـــغـــاِء كــل
ُ

ذلـــك االســتــســهــال
الــعــام  خـــالل  األســاســيــة  فعالياته 
أنَّ  ر 

َّ
لنتذك سبقه.  والـــذي  الحالي 

نــفــَســهــا شـــهـــدت تنظيم   
َ
الـــفـــتـــرة

قــيــمــت خاللها 
ُ
ثــالثــة انــتــخــابــات أ

ِمن  أيٌّ  فيها  حترم 
ُ
ت لم  عاٌت  تجمُّ

إجراءات الوقاية.

عطلة لو تطول
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