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المستبدون :أميركا الالتينيّة تروي
الصفر والسادة
في «الفراشات
ّ
ُّ
تاريخها» ،الصادر حديثًا باإلسبانية ،تسعى الباحثة األلمانية ميتشي
ّ
ٌ
يغطي
عمل
شتراوسفيلد إلى اإلحاطة بأدب القارة الالتينية وتاريخه.
أكثر من خمسة قرون من الكتابة

المتعددة
األدب الالتيني بفصوله
ّ

زهور ٌ كثيرة في باقة واحدة
جعفر العلوني

ق ـب ــل ع ــام ــن ،ن ـش ـ َـر ت ـش ــاف ــي آي ــن
َ
كتابه الشهير «سنوات االنفجار
تلك :مــاركـيــز ،يوسا واألصــدقــاء
َّ
ّ
ـروا كـ ــل شـ ـ ــيء» .حـيـنـهــا ُوص ــف
ال ــذي ــن غ ــي ـ َّ
الـ ـكـ ـت ــاب بـ ــأنـ ــه ت ـ ـنـ ــاول ظـ ــاهـ َّــرة االنـ ـفـ ـج ــار،
بشكل كــامــل ،مــع أن ــه ،فــي حقيقة
«ال ـب ــوم»،
ٍ
األمـ ـ ـ ــر ،اق ـت ـص ــر مـ ـحـ ـت ــواه ع ـل ــى م ـج ـمــوعــة
األصــدقــاء الــذيــن َّأس ـســوا إلح ــدى الحركات
َّ ً
َّ
ّ
األدبي.
وقوة في العالم
السردية األكثر لفتًا
َّ
وكان الكتاب ،كما يعرف قراؤه ،ثمرة العديد
م ــن امل ـق ــاب ــات م ــع م ـ ّ
ـؤس ـس ــي ت ـلــك ال ـحــركــة
األدبـ َّـيــة ،من دون إهمال الــدور الكبير الذي
لعبته الــوكـيـلــة األدب ـ َّـي ــة كــارمــن بالثييس.
اليوم ،مع صــدور كتاب «الفراشات ُّ
الصفر
ُّ
َّ
الالتينية تروي
املستبدون :أميركا
والسادة
تــاريـخـهــا» (م ـن ـشــورات «دي ـب ــات ــي»)2021 ،
ِّ
ملــؤلـفـتــه األمل ــان ـ َّـي ــة مـيـتـشــي شـتــراوسـفـيـلــد،
ِّ
املـ ـتـ ـخ ــصـ ـص ــة فـ ـ ــي دراس ـ ـ ـ ـ ــة أدب أمـ ـي ــرك ــا
ً
الــاتـيـنـ َّـيــة ،أص ـبــح ك ـتــاب تـشــافــي تفصيال
َّ
األملانية
صغيرًا من تفاصيل َّكتاب الباحثة
الشامل ،وال َّ
سيما أنهاَّ تتعامل مع مرحلة
َّ
ِّ
االنفجار األدبــي على أنها مجرد فصل من
فصول أدب ّ
القارة.
يـ ـب ــدأ الـ ـكـ ـت ــاب مـ ــع «االكـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاف» (الـ ـغ ــزو
اإلسـبــانــي) ،أي فــي تشرين ّ
األول /أكتوبر
م ــن عـ ــام  ،1492ع ـن ــدم ــا ك ـت ــب كــريـسـتــوفــر
َّ
كولومبوس إلى البابا ألكسندر السادس َّأن
َّ
لديه انطباعًا بأن «هذه األماكن هي الجن ُة
ُ
على األرض» .ثـ َّـم بعد ذلــك تــدرس الباحثة
املـ ـ ـ ِّ
ـؤرخـ ـ ــن ال ــرئـ ـيـ ـس ــن :بـ ــرنـ ــال دي ـ ـ ــاز دي ــل
كاستيلو في املكسيك ،وإنكا غارسيالسو
دي ال فـيـغــا م ــن ب ـي ــرو ،م ــن دون أن تنسى
تـ ــدويـ ــن ده ـ ـشـ ــة اإلسـ ـ ـب ـ ــان أمـ ـ ـ ــام ال ـق ـص ــور
والساحات والـطــرق في الوقت نفسه الذي
َّ
البدائية والحضارات
اكتشفوا فيه القبائل
َّ
الــراق ـيــة ذات الـهـنــدســة امل ـع ـمــاريــة الــرائـعــة،
ً
ع ــاوة على مــدن الـبـحـيــرات .يقفز الكتاب،
بـعــد ذلـ ــك ،ق ـفــزة ال ـس ـنــوات االس ـت ـع ـمـ َّ
ـاريــة ـ
ُّ
من دون التوقف عن االستشهاد ،بطبيعة
ال ـ ـحـ ــال ،ب ــال ــراه ـب ــة خ ــوان ــا إي ـن ـي ــس دي ال
ك ــروز ،مــريــدة الـشــاعــر اإلس ـبــانـ ِّـي غونغور
ـ وال ِّ
سيما تلك املرحلة التي ُحظرت فيها
الروايات في أميركا ،لسبب غامض ال يريد
َّ
ٌ
أحد أن يكشفه حتى اآلن .لم ينجح الحظر
َّ
في ما يتعلق باستيراد الكتب ،فالتهريب
َّ
كــان فــي أوج ــه (يـقــال إن النسخ األول ــى من
«دون كيخوته» لسيرفانتس وصـلــت إلى
ـاالو الـبـيــروفـ َّـيــة مـخـ َّـبــأة فــي دنــان
مــديـنــة ك ـ َّ
النبيذ) ،لكنه نجح في منع إصدار الكتاب.
هـ ـك ــذا ك ــان ــت روايـ ـ ـ ــة «م ـ ـغـ ــامـ ــرات بــري ـك ـيــو
س ــاري ـن ـت ــو» ،ل ـل ـكــاتــب امل ـك ـس ـي ـكـ ِّـي خــوسـيــه
خواكني فيرنانديث دي لـيــزاردّ ،أول روايــة
ُ
تطبع في أميركا عام .1816
ً
ُّ
يشتد الكتاب ويصبح أكثر إثارة مع مرور
الصفحات والسنني ،وتحديدًا في القرنني
ال ـت ــاس ــع ع ـش ــر والـ ـعـ ـش ــري ــن ،م ــع اس ـت ـقــال
املـسـتـعـمــرات وبـ ــدء ف ـتــرة الــدي ـك ـتــاتـ َّ
ـوريــات
الـ ـعـ ـسـ ـك ـ َّ
ـري ــة ،حـ ـي ــث تـ ــدخـ ــل دول أم ـي ــرك ــا
َّ ّ
الالتينية كلها تقريبًا ـ االستثناءات يمكن
ُّ
عدها على أصابع اليد الواحدة ـ في َّ
دوامة
َّ
القتل والعنف والنهب وتدمير الجمهوريات
ِّ
املحرر بوليفار.
َّالجديدة ،لتخون بذلك إرث
إنـ ـه ــا ال ـل ـح ـظــة امل ـن ــاس ـب ــة ك ــي ي ـظ ـهــر فـيـهــا
ال ـش ـعــر والـ ــروايـ ــات ب ـك ـثــافــة ،ك ـث ـمــرة أدبـ َّـيــة

فراشات ماركيز

ّ
تتوقف عندهم ميتشي شتراوسفيلد قد
إذا كان أغلب الكتّاب الذين
ّ
«اتّفقوا» على الكتابةّ ،
المستبدين الذين
الحكام
كل من مكانه ،عن
ّ
عاصروهم وأخضعوا مختلف بالد أميركا الالتينية (بعضهم َمن
ّ
فإن واحدًا من هؤالء فقط
وفى بهذا وبعضهم من لم يفعل)،
الصفر التي أطلقتها
قد أسهم في تزويد المؤلّفة باستعارة الفراشات ُّ
عنوانًا على كتابها :غابرييل غارثيا ماركيز ،في «مئة عام من العزلة».

ِّ
َّ
املتعددة.
االجتماعية
للحرب وللمشكالت
ت ـص ـ ُّـر مـيـتـشــي ش ـتــراوس ـف ـي ـلــد ،ع ـلــى نـحـ ٍـو
َّ
مقنع ،على أن هــذا األدب سيمأل الفجوات
ً
َّ
التي خلفها التاريخ ،عــاوة على تمجيده
ٍّ
وت ـنــوي ـعــه إل ــى ح ــد ال تـسـتـطـيــع الـحـقــائــق
َّ
التاريخية العظيمة سرد تفاصيله :املعاناة
ُ
الجائرة للضحايا ،القسوة التي ستترجم
َّ
االجتماعية الهائلة
من خاللها االنقسامات
للفقراء ،الطريقة التي تحمي بها الواليات
َّ
َّ
الشمالية عن
املتحدة الشركات في أميركا
ط ــري ــق رش ـ ــوة أو ض ــرب ال ـح ـكــومــات الـتــي
ش ــرع ــت ف ــي ع ـم ـل ـ َّـي ــات اإلص ـ ـ ــاح الـ ــزراعـ ـ ِّـي
ّ
العام وتكافؤ الفرص.
والتعليم
ِّ
ت ــزداد إث ــارة الكتاب عندما تـشــرح مؤلفته
ـ ـ ـ ب ـل ـغ ــة دق ـي ـق ــة وس ـه ـل ــة ـ ـ ـ ال ـط ــري ـق ــة ال ـتــي
أصيب فيها األدب بالعدوى من املشكالت

ال اختالف جوهريًا،
عند المؤلّفة ،بين آداب
بلدان القارة
تشرح الكاتبة إصابة
أدب القارة بعدوى
المشكالت االجتماعية

إلصاق فراشات على جدار مكتبة بمدينة المكسيك في الذكرى األولى لرحيل ماركيز ()Getty

ً
ً
االج ـت ـمــاعـ َّـيــة ،وراح يـ ّنـقـلـهــا ،تـ ــارة مـكـثـفــة،
الواقع
نحو أخف ،انطالقًا من
وأخرى على
ٍ
َّ
َّ
الـ ـح ـ ِّـي؛ ن ـع ــم ،ال ــواق ــع الـ ـح ـ ّـي ،ح ــتــى ل ــو كــنــا
فــي مدينة املــوتــى ،مثل مــا هــو الـحــال عند
خ ــوان رول ـفــو فــي «ب ـيــدرو ب ــارام ــو» ،أو َّفي
مشهد بلد َّ
دمــره دكتاتور مجنون ومثقف
ِّ
ومتعطش لـلــدمــاء ،مثل الــدكـتــور فرانسيا
أوغوستو روا باستوس .ضمن
في روايات
ِّ
ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ت ــوث ــق شـتــراوسـفـيـلــد حــالــة
امل ــرأة واألدب كمكان ملـمــارســة الـنـضــال من
أجــل حقوقها وتحريرها« .لــم تكن النساء
حاضرات ،ال في أميركا وال في أجزاء أخرى
َّ
َّ
ُ
من العالم .لقد كتب عليهن أن يكن شاعرات
َّ
َّ
أو َّ
قاصات .وقد شكل غيابهن خسارة كبيرة
ل ـف ـتــرة االن ـف ـج ــار .ل ـقــد ك ــان زم ـن ــا مـخـتـلـفــا.
َّ
وظــل األمــر على ما هو عليه إلى أن ظهرت
إيزابيل ألليندي بروايتها ‹بيت األرواح›،
فكان التغيير في املوقف والسلوك ،تمامًا
كما يحدث اليوم مع كاتبات مثل أنجليس
ماستريتا أو كلوديا بينيرو» ،تقول الكاتبة
األملانية.
م ــا ي ـل ـفــت االن ـت ـب ــاه واالهـ ـتـ ـم ــام ،ف ــي كـتــاب
ُ
الـبــاحـثــة األمل ــان ـ َّـي ــة ،تـعــامــل َّـهــا م ــع أدب تلك
ٌّ
الـ ـ ـق ـ ـ َّ
ـارة ال ـش َّــاس ـع ــة ع ـل ــى أنـ ـ ــه ك ـ ــل مـتـكــامــل
ّ
ومتنو ٌع ،لكنه ،في الوقت نفسهٌّ ،كل عضويٌّ،
فال اختالفات ،من حيث الجوهر ،لديها بني
آداب اإلكـ ـ ــوادور وب ـيــرو وبــولـيـفـيــا ،أو بني
األرجنتني َّواألوروغ ــوايَّ .أمــا الشيء اآلخر
ً
ال ــذي تـِّتــوقــف ع ـنــده م ـط ـ َّـوال ،فـهــو نظرتها
َّ
إل ــى الــش ـعــر والـ ــروايـ ــة وال ـق ــص ــة الـقـصـيــرة
واملقالة في تلك َّ
القارة كشيء مرتبط أساسًا
بــالـتــاريــخ؛ وه ــذا مــا كــانــت الـحــال عليه في
أوروب ــا ،وال َّ
سيما في القرن التاسع عشر.
ل ـقــد سـمـحــت ه ــذه ال ـن ـظــرة لـشـتــراوسـفـيـلــد
ـس إل ــى الـكـتــب األدب ـ َّـي ــة األكـثــر
ب ــاإلش ــارة لـيـ ً
إبــداعــا وأصــالــة فحسب ،بــل إلــى الخرافات
ال ـص ـ ًغ ـيــرة وال ـف ـكــاهــات الـشـخـصـ َّـيــة كــذلــك،
ِّ
َّ
خاصة على العنف
مقدمة َّإياها كشهادات
َّ
الذي يجتاح تلك القارة.
العمل مكتوب بلغة سلسةٍ للغاية ،وعلى
ال ـ َّـرغ ــم م ــن َّحـجـمــه الـكـبـيــر (م ــا ي ـق ــارب 600
صفحة) َّ ،فــإنــه ُيـقــرأ بتسلية وان ـجــذاب ،وال
سـ َّـي ـمــا أن ـ ــه زاخ ـ ــر ب ــال ــدع ــاب ــات والـ ــروايـ ــات
الـشـخـصـ َّـيــة ال ـتــي شـهــدتـهــا شـتــراوسـفـيـلــد
َّ
كتاب تلك الـقـ َّ
ـارة :ستروي
نفسها مع كبار
ً
لنا ،مثال ،كيف بحث خوان رولفو معها عن
َّ
فقدها شخص ما ولم يكن َّفي
ولعة فاخرة َّ
حــاجــة إليها ،لكنه بحث عنها كما لــو أنــه
يبحث عــن صفة مناسبة لصفات الصمت
َّ
شخصية روايته «بيدرو بارمو»؛ كذلك
في
سـتــروي لنا كيف أخبرها خ ــوان كــارلــوس
َّ
أون ـي ـتــي ،أح ــد ف ـحــول «ال ـب ــوم األدب ـ ـ ـ ّـي» ،أن
ٌّ
َّ
مستمد من
الجو الخانق في رواية «البئر»
ُ
حبسه في سجن األوروغواي ،حيث منع من
التدخني .كذلك ستسرد لنا كيف استمعت
بدهشة وإعجاب إلى ماريو بارغس يوسا،
َّ
البيروفية ،وهــو يقرأ «النشيد
في األدغــال
الـشــامــل» لـنـيــرودا؛ وكـيــف أقنعت أكتافيو
بــاث بحذف بضع فـقــرات مــن خطابه الــذي
هــاجــم فيه ان ـجــراف ال ـثــورة الـنـيـكــاراغـ َّ
ـويــة.
كما َّأنها لن َّ
تتردد في سرد حادثة تهدئتها
لخوليو كــورتــاثــر مــن الـهــذيــان ال ــذي عانى
َّ
م ـنــه ع ـنــدمــا اع ـت ـقــد أن ث ـ َّـم ــة ت ـع ــوي ــذة ضـ َّـد
ُّ
روايته «الحجلة» في أملانيا .كل هذا تورده
شـتــراوسـفـيـلــد فــي كـتــابـهــا بـطــريـقــة دقيقة
وبـتـفــاصـيــل تـجـعــل ق ـ ــراءة ال ـك ـتــاب سلسة
َّومرحة في آن معًا.
ٍّ
استثنائي يـقــرأ أعـمــال ما
ـاب
إنـنــا أم ــام كـتـ ٍ
يقارب املئتني والخمسني كاتبًا ،جميعهم
ُي ـظ ـهــرون ال ـث ــروة واإلرث ال ـث ـقــافـ ّـي الـفــريــد
َّ
الالتينية ،التي يتداخل مصيرها
ألميركا
ِّ
ُّ
السياسي.
األدبي مع مصيرها
َّ
ِّ
خضم أدب الـقـ َّ
الغنية ،تآمر أبطاله
ـارة
في
ٌّ
األدباء ليكتب كل منهم ،انطالقًا من مكانه،
َّ
عــن الـحــكــام املـسـتـبـ ِّـديــن الــذيــن عــاصــروهــم،
والـ ــذيـ ــن ح ـك ـم ــوا ب ـل ــدان ـه ــم .ب ـع ـض ـهــم وف ــى
َّ
بالعهد ،لكن واحدًا منهم أسهم في تفجير
هذه االستعارة الرائعة ،استعارة الفراشات
ال ـ ُّـص ـف ــر ،ال ـت ــي أخ ــذت ـه ــا ال ـن ــاق ــدة األمل ــان ـ َّـي ــة
مــن رواي ــة «مئة عــام مــن الـعــزلــة» لغابرييل
غارثيا ماركيز واخـتــارتـهــا لتكون عنوانًا
ل ـه ــذا ال ـك ـت ــاب ،ل ـت ــروي م ــن خ ــال ــه املـسـيــرة
َّ
َّ
الالتينية
األدبية عبر التاريخ ألدب أميركا
َّ
َّ
بعيدًا عن النظرة األوروبية املركزية.

نظرة أولى
ع ــن «امل ــرك ــز ال ـعــربــي لــأب ـحــاث ودراس ـ ــة ال ـس ـيــاســات»،
صدر حديثًا ،ضمن سلسلة «ترجمان» ،كتاب الباحث
األسـتــرالــي جــون كــن حـيــاة الديمقراطية وموتها،
بترجمة محمد العزيز .انطالقًا من القول بأن الديمقراطية
تعرف اليوم هشاشة لم تشهدها في تاريخها ،يقتفي
كني أثر نظام الحكم هذاّ ،
مقسمًا إياه إلى ثالث مراحل
تمظهرت فيها الديمقراطية بأشكال مختلفة :ديمقراطية
ّ
ّ
وامتدت حتى
التجمع ،التي ظهرت قبل امليالد بـ 500عام
ْ
الـقــرون الوسطى ،وديمقراطية التمثيل ،التي تلتها في
أوروبا وأميركا طيلة خمسة قرون ،وديمقراطية الرقابة
التي نعرفها اليوم.
بعد إصدارها عددًا من عناوينه ،مثل «سيالند» و«األدب
ال ـص ـغ ـي ــر» و«مـ ـس ــاح ـ ٌ
ـات ل ـق ـلــم ال ـ ــرص ـ ــاص» ً ،أصـ ــدرت
منشورات «زويه» السويسرية ،حديثًا ،ترجمة فرنسية
مــن عـمــل الـكــاتــب الـســويـســري روبـ ــرت فــالـســر ،حياة
شــاعــر .يـعـ ّـد فالسر ( 1878ـ ـ  )1956واح ـدًا مــن أبــرز
ّ
الكتاب السويسريني باللغة األملانية ،وقد وضع سلسلة
ّ
من األعمال التي كتبها لنفسه ،بقلم الرصاص وبخط
ً
صغير ال ُي ـكــاد ُي ــرى ،مـتـنــاوال فيها مــواضـيــع يومية،
وطارحًا فيها ّ
تأمالته وأسئلته على ما يشاهدها وما
يعيشه .يجمع «حياة شاعر» ،كعادة فالسر ،نصوصًا
قصيرة ،تراوح بني السرد والتفكير.
تـبـعـيــث الـ ـع ــراق :شـمــولـيــة ن ـظــام صـ ــدام حـســن،
عنوان النسخة العربية من كتاب إرون إم .فاوست ،التي
ّ
وقعتها عبير مرعي وتصدر هذه ّ
األيام لدى «منشورات
الجمل» .في هذا العمل ،الصادر باإلنكليزية عام 2015
لــدى «مـنـشــورات جامعة تكساس» ،يعود فــاوســت إلى
األرشيف املركزي لـ«حزب البعث» العراقي ،ليستخلص
ّ
ّ
م ــن س ـجــاتــه وث ــائ ــق ع ــن «ال ـن ـهــج» ال ــذي ات ـب ـعــه الـحــزب
لـفــرض سيطرته و«رؤي ـت ــه» عـلــى ال ـبــاد ،وع ــن أسـلــوب
ّ
حكمه لـلـعــراق ،وال ــذي يصفه املــؤلــف بعبارة «الترغيب
والترهيب» .فاوست يضع طريقة حكم البعث للعراق بني
األنظمة الشمولية التي شهدها القرن العشرين.
عن «منشورات جامعة كامبريدج» صدر حديثًا كتاب
نـظــريــة كــانــط فــي ال ــوع ــي ،لـلـبــاحــث صــامــويــل كــان.
يـقـســم ك ــان كـتــابــه إل ــى ج ــزأي ــن ،ي ـت ـنــاول ّ
األول منهما
ّ
األخالقيات ّالكانطية من وجهة نظر التأويل ،أما القسم
ّ
الثاني ،فيتوقف عند املشكالت السياسية التي تترتب
ً
عليها هــذه ال ـقــراءة .يحاجج كــان بـ ّ
ـأن مــا يوصف عــادة
ّ
كـ«تناقضات» في أطروحات كانط حول الضمير إنما
ّ
ينم عن تناسق داخلي .كما يستهدف الكاتب عددًا من
ُ
املقوالت الشائعة التي تربط باألخالقية الكانطية ـ مثل
ّ
نفي فكرة الحظ األخالقي ـ ُليظهر تناقضها مع جوهر
الفكر الكانطي األخالقي.
عــن مـنـشــورات «ض ـمــة» ،يـصــدر قــريـبــا كـتــاب أشــرطــة
كــاسـيــت أزن ــاف ــور لـلـشــاعــر اإلي ـطــالــي نـيـكــوال غــراتــو
بترجمة الــروائـيــة الـجــزائــريــة أمــل بــوشــارب الـتــي كتبت
فــي تقديم العمل« :مــن خــال محاولته األصيلة لحفظ
ذاكرته الحميمة في البلدات اإليطالية الصغيرة ،يبدو أن
ّ
استحث من حيث ال يدري ذاكرته العربية
نيكوال غراتو
القصية ،مستدعيًا مــن شعرية مختزنة فــي الــاوعــي
ّ
الجاهلي والتي تلتقي
بعضًا من أهم خصائص الشعر
في الكثير من جوانبها مع رسالة البقاء الجوهرية في
ّ
الصقلي نسج
املخيال الجنوبي اإليطالي .وكأن الشاعر
من بقايا ذاكرته الصغرى مشروع الذاكرة الكبرى».
يعود مايكل سبيتزر في كتابه اإلنسان املوسيقي:
تــاريــخ الحياة على األرض ال ــذي صــدر حديثًا عن
«منشورات بلومزبري» إلى أقدم آلة موسيقية معروفة
استخدمها البشر قبل أربعني ألف عام ،وهي آلة نفخية
صنعت من عظم نسر ،كما تشير أحــدث االكتشافات
األث ــري ــة ،لـتـكــون املــوسـيـقــى ســابـقــة بــذلــك عـلــى الــزراعــة
وبــدايــات االسـتـقــرار وظـهــور األدي ــان ،مستعرضًا دور
األغنية واملوسيقى في مجتمعات الصيد وجمع الثمار
وقــدرت ـه ـمــا ع ـلــى الـتـعـبـيــر ع ــن األفـ ـك ــار واألس ـئ ـل ــة لــدى
اإلن ـس ــان ،وكــذلــك الـتـطـ ّـور فــي نـمــط إنـتــاجــه ومعيشته،
ّ
وبأنهما شكال منذ القدم جزءًا أساسيًا من حياته.
عــن «الـ ــدار الـلـيـبــرالـيــة» ص ــدرت طـبـعــة ثــانـيــة مــن كتاب
حــروب ال ـ ّ
ـردة ..دراســة نقدية في املصادر للباحث
الفلسطيني إلـيــاس شــوفــانــي ،الــذي يتناول التفاهمات
السياسية التي بنت دولة اإلســام في الجزيرة العربية،
ّ
وتـمــثــل أســاسـهــا فــي ضـمــان مـصــالــح أه ــل مـكــة ّمقابل
دعمهم سلطة النبي محمد ،واتفاقيات أخــرى وقعتها
القبائل العربية مع املدينة املـنــورةّ ،
ونصت على حماية
املسلمني لها مقابل لقاء مادي دون أن تعتنق غالبيتها
اإلســام ،وكيف نكثت هذه القبائل عهودها بعد رحيل
الرسول ،لتندلع بسببها املعارك التي ّ
سميت في مرحلة
ّ
متأخرة من التاريخ اإلسالمي بـ«حروب الردة».
الـفــن التشكيلي فــي دول ــة ق ـطــر ..سـتــون عــامــا من
اإلبــداع 1960  2020-عنوان الكتاب الذي صدر حديثًا
عن «املؤسسة العامة للحي الثقافي – كتارا» و«املنظمة
ال ـعــرب ـيــة لـلـتــربـيــة وال ـث ـقــافــة وال ـع ـل ــوم» (أل ـك ـســو) للفنان
ُ
التشكيلي القطري حسن املال ،ويتناول العوامل املؤثرة في
شخصية الحركة الفنية في قطر وسماتها ،وظهور الجيل
األول من ال ـ ّ
ـرواد ومنهم جاسم زيني ويوسف الشريف
ووفـيـقــة سـلـطــان وسـلـمــان املــالــك وع ـلــي حـســن الـجــابــر،
مــع تقديم دراس ــة تفصيلية ألبــرز الفنانني مــن األجيال
املتعاقبة ،واتجاهات الفن ضمن سياقها التاريخي وما
عكسته من متغيرات اجتماعية واقتصادية.

