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مشهد
مرّت عشر سنوات على
تحقيق الثورة التونسية
هدفها في تغيير
النظام .بالعودة إلى
الطموحات الشعبية
وقتها ،كان من
نعدد اليوم
المفترض أن
ّ
مكاسب التونسيين ،غير
ّ
تحقق قليل نسبيًا،
أن ما
لتكون بذلك الذكرى
العاشرة مناس َبة لنعدد ما
لم يُنجز بعد
شوقي بن حسن

ً
ب ـ ــاهـ ـ ـت ـ ــة ،وأق ـ ـ ـ ـ ــرب إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـب ـ ــرود
الشعبي والسياسيّ ،
تمر الذكرى
العاشرة للثورة التونسية .كان
ّ
عقد
يمكن لــرمــزيــة الـعــدد عـشــرة ،واكـتـمــال ٍ
عـلــى ال ـح ــدث الـ ــذي غـ ّـيــر ال ــوا ّق ــع الـتــونـســي
ب ــا رج ـع ــة ،أن ُيـسـعـفــا م ــا تـبــقــى م ــن نــزعــة
ْ
احتفالية؛ لكن مــاذا نقول عن ثــور ٍة عرفت،
منذ األيام األولى ،خنقًا لروحها االحتفالية
وبهائها ،فلم يبق بعد عشر سنوات إال ٌ
أثر
ٌ
بعيد في الضمائر ملشاريع التغيير التي لم
ُ
تنجز.
ّ
ّ
ربما كــان الحد األدنــى من االحتفاء معبرًا
فــي حـ ّـد ذات ــه ،إذ لــن يكون ّ
ألي تظاهرة ِمن
ً
معنى غير التذكير باإلحباطات الشعبية،
َ
ول ـ ــن تـ ـك ــون ث ـم ــة ح ــاج ــة وق ــت ـه ــا لـ ـع ــزاءات
م ــن ق ـب ـي ــلّ :أول ثـ ـ ــورة ف ــي الـ ـق ــرن ال ـح ــادي
والعشرين ،االستثناء الديمقراطي ،شرارة
الربيع العربي ...أي داللةٍ لذكرى الثورة ما
لــم تجعل ال ـنــاس يـحـ ّـســون ،ال ـيــوم ،بالفرح
والفخر؟
هنالك إجماع بــأن شيئًا ضـ ٌّـاع على طريق
الـسـنــوات الـعـشــر ه ــذه .تــدفــق ع ـفـ ّ
ـوي جــرى
إهـ ـ ــداره ف ــي املـ ـع ــارك الـجــانـبـيــة وامل ـتــاهــات

ّ
معطلة نحو الجمهورية الثانية
الثورة التونسية بوصلة

ما لم يحدث في عشر سـنوات
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة والـ ـعـ ـن ــف املـ ـ ّـجـ ــانـ ــي وت ـف ـخ ـيــخ
الحلول املمكنة.
يذكروا بينهم وبني أنفسهم
للتونسييني أن
َ
زخـ َـم ّ
األيــام الثورية ،حني
 كما في صال ٍة -تناثرت األحــام على الطرقات والساحات،
ف ــي ن ـقــاشــات ل ــم ت ـكــن ت ـه ــدأ ،أو ال ـش ـعــارات
املرفوعة ،والتي ُكتبت ُ
بعجالة ،حول العدل
ّ
وال ـح ــري ــة والـ ـك ــرام ــة .ت ـح ــدث بـعـضـهــم عن
إع ـ ـ ٌـادة ب ـنــاء ال ــدول ــة م ــن أســاســات ـهــا ،وراح
ب ـعــض آخ ــر يـحـلــم بــال ـعــودة إل ــى ال ـتــاريــخ،
الطريق من جديد إلى األمة العربية.
وفتح
ّ
ما الذي توقف بعد ذلك؟
ّ
ج ــات،
حـ ـ ــدث كـ ـ ــل شـ ـ ــيء بـ ـس ــرع ــة :احـ ـتـ ـج ــا ٌ
مـطــالــب ،انـتـخــابــات ،اغ ـت ـي ــاالت ...حــالــة من
ّ
الركض املتواصل مع األحداث غلفت األيام.
ّ
تستمر متعة الشعب بالحدث الـثــوري،
لــم
ف ـ ــذوت نـكـهـتــه ت ــدري ـج ـي ــا ،ولـ ــم ت ـكــن هـنــاك
بوصلة تهدي في املنعرجات.
َم ـ ْـس ـ ُـك ه ــذه ال ـبــوص ـلــة ه ــو دور اجـتـمــاعــي
ّ
ُ
تتهيأ لــه فئة بعينها :جماعة
فترض أن
ي ّ
كثيرون للعب هذا الدور.
املثقفني .لم يذهب ّ
كــانــت الضبابية تـلــف األجـ ــواء ،وحـتــى َمن
ّ
تكلموا ضــاع صوتهم فــي الضجيج .مـ ّـرت
الثورة كظاهرة طبيعية ولم يكن هناك من
يملك مؤهالت علوم الطبيعة كي ّ
يروضها.
ِ
مرت كما ّ
ّ
تمر الزوبعة.
يقول أحد التفسيرت ،التي انتشرت سريعًا
ّ
ٌ
ناتج عن
مع أولــى الـهــزات ،أن فشل الـثــورة
كــون ـهــا ل ــم ت ـكــن م ـس ـبــوقــة بـ ـث ــورة ثـقــافـيــة.
ل ـكــن ه ــل ال ـث ــورة الـثـقــافـيــة مـمـكـنــة ف ــي بلد
كــان مختنقًا؟ بمثل هــذه اإلعــاقــة كــان على
ث ــورة  2011أن ت ـت ـقـ ّـدم .ل ــم يـكــن أح ــد يـحـ ّـب
أن يعترف بـهــذه اإلعــاقــة ،وك ــان هــذا سببًا
آخــر فــي اخـتـيــار مـســالــك ال تفضي إلــى ّ
أي
ّ
بعفويتها
مـكــان .ببساطةً ،كانت الـثــورة -
األولـ ـ ـ ــى  -فـ ــرصـ ــة ل ـت ـه ـي ـئــة الـ ـت ــرب ــة ل ـث ــورة
ثقافية .وال أحــد ،تقريبًا ،كــان يؤمن بذلك،
ف ـضــاعــت الـ ـث ــورة والـ ـث ــورة ال ـث ـقــاف ـيــة مـعــا.

ثالثة إجهاضات

ّ
تتوقف
شهدت تونس الحديثة مالمح نهضات ثقافية غير أنها كانت
في كل مرة قبل أن ُتقطف ثمارها .في نهاية الستينيات ،ظهر جيل
قــطــع مـــع شــــعــــارات مــرحــلــة
االســتــقــال فخطا خــطــوة نحو
ثــقــافــة بــديــلــة ،غــيــر أن النظام
الــبــورقــيــبــي تــعــامــل مــعــه بكثير
مــن القمع البوليسي .وعرفت
الثمانينيات زخمًا إبداعيًا الفتًا أنهاه
زيــن العابدين بن علي حين تبنّى
مــقــوالتــه شكليًا فأفرغها من
محتواها .ثورة  ،2011كانت فرصة
ثالثة أهدرت هي األخرى كما يبدو.
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شعرًا
ما بين جزيرتين البحرين ِ

مسافات ينبغي النظر إليها

لندن ـ العربي الجديد

ً
غير أن الحصيلة تبقى إيـجــابـ ّـيــة ،مقارنة
بالعقد األول من األلفية .فإذا كانت حصيلة
التنمية االقتصادية قد تراجعت ،فإن األمر
ليس كــذلــك على املستوى الثقافي .لننظر
إل ــى الـ ــروايـ ــة ،إل ــى الـسـيـنـمــا ،إل ــى امل ـس ــرح،
إل ــى الـفـنــون التشكيلية ،وإل ــى اإلصـ ــدارات
ٌ
ّ
البحثية والتاريخية؛ كلها حقول استفادت
من الهواء الجديد .الحديث عن ركود ثقافي
في تونس ال يعني أبـدًا الحديث عن ركود
امل ــواه ــب اإلب ــداعـ ـي ــةّ ،وت ـل ــك م ـف ــارق ــة الـبـلــد
ومتاهته :كيف ال تتدفق هــذه اإلسهامات
وتتالقى وتشتبك فتخلق ربيعًا؟
ّ
كـثـيــرة هــي األس ـمــاء الـتــي ظـهــرت واتـخــذت
فتح
لها ُ مواقع في
الخريطة اإلبداعية ،بل ٌ
بعضها طرقًا غير ّ
معبدة ،واشتغل بعض
آخر في صمت ،ال ّ
ّ
مرئي.
يهمه إن بقي غير
ٍ
ّ
ذلك أن الجمع فهم ،مع ضمور وهج الثورة
ّ
ّ
ّ
ّ
املحرك
ورمزياتها ،أن أجهزة الدولة ستظل
ٌ
الرئيسي للحياة الثقافية ،ليذهب بعض
َ
ل ــاس ـت ـف ــادة م ــن ال ــوض ــع الـ ـق ــائ ــم ،وي ــوغ ــل
آخرون في مغامراتهم.
ّ
الحرية
كانت الثورة كنقطةِ العودة في وعي

كانت الثورة مثل
نقطة العودة في وعي
الحرية في تونس
السنوات العشر هي
حصيلة ما لم يُنجز
وما لم يُ ّ
فكر فيه

ـاف إلخ ـص ــاب
ف ــي ت ــون ــس .هـ ــذا امل ـع ـط ــى ك ـ ـ ٍ
الثقافة في انتظار عوامل أخــرى ،معظمها
لم يــأت .يبقى أن القليل أفضل من ال شيء.
ّ
ً
ّ
الحرية مثال في انفتاح اإلعالم،
تجلت ثمار
بما هــو ضمانة لجميع القيم االجتماعية
الـ ـت ــي آم ـ ــن ب ـه ــا ال ـ ـنـ ــاس ،ف ـظ ـه ــرت ع ـش ــرات
العناوين الصحافية فــي  ،2011وع ــدد من

ّ
انهمكت
اإلذاع ــات والتلفزيونات ،ولكنها
ً
ّ
ّ
ـات مـلـمــوســة
ف ــي ال ـي ــوم ــي ول ــم ت ـق ــدم خ ــدم ـ ٍ
لـطـمــوحــات الـشـعــب األولـ ــى .وبـعــد سنتني،
خصوصًا) مثل
ستبدو الصحافة (املكتوبة ّ ً
ميتة فــي بحر
مشهد األسـمــاك التي تطفو
ّ
ملوث بزيوت الباخرات واملصانع .لكن هل
ّ
ّ
ماتت األسماك بسبب تلوث البحر أم لقلة
مناعتها؟
تركت تلك اللحظة من الزخم الثوري أثرها
إلى حني .دخلت البالد في نشوة النقاشات؛
أفكار كثيرة كانت ّ
طي الكتب واألطروحات
وب ــات ــت خ ـب ـزًا يــومـيــا لـلـتــونـسـيــن؛ وأف ـكــار
أخـ ـ ـ ــرى تـ ـح ـ ّـدث ــك ع ـ ــن الـ ـت ــاع ــب اإلعـ ــامـ ــي
وامل ـ ــؤام ـ ــرات ال ـص ـغ ـيــرة ف ــي ال ـب ــرمل ــان ول ـ ّـي
ّ
عشية
األذرع بني املؤسسات الرسمية .بني
وضحاها ّ
تغيرت االهتمامات ودرجة الوعي
الـشـعـبــي وم ـي ــوالت ال ـن ــاس؛ لـقــد انـشــرحــت
ّ
صدورهم مع سقوط العصا البوليسية .لكن
التونسيني سيعرفون الحقًا أن هناك ما هو
أخـطــر على الـحــريــات مــن العصا الغليظة:
الخوف .حامت وقتها سيناريوهات كثيرة
فــي الـسـمــاء مثل الـغــربــان؛ ال ـثــورة املـضــادة

مـمـكـنــة ك ـمــا ف ــي ال ـي ـمــن ،والـ ـح ــرب األهـلـيــة
ف ــي لـيـبـيــا لـيـســت ب ـع ـيــدة ،وت ـشــريــد شعب
بأكمله أم ـ ٌـر قــابــل للوقوع كما فــي ســوريــة،
واالنـقــاب العسكري خطر ّ
يهدد كل البناء
الديمقراطي ،وقــد حــدث بالفعل فــي مصر.
فــي الــداخــل ،ألـغــم الـتـشـ ّـدد الــديـنــي الفضاء
الـعــام ،فاختلق معركة انهمك فيها معظم
أي وقـ ــتّ ،
أي ج ـهــدّ ،
املـثـقـفــنّ .
أي م ـق ـ ّـدرات
يمكن بعد ذلك توظيفها في ترتيب األحالم
الثورية ناهيك عن محاولة تجسيدها؟
ثـ ـ ّـم ل ـن ـت ـســاءل ّ
أي م ـســاحــة تــرك ـت ـهــا ا ّلـقـيــم
االس ـت ـهــاك ـيــة ل ـي ـكــون لـلـفـنــانــن واملـثــقـفــن
ف ــاعـ ـلـ ـي ــة؟ ومـ ـ ـ ـ ــاذا تـ ــركـ ــت ه ـج ـم ــة ال ـف ـن ــون
الجاهزة من الشرق والغرب لتفسح املجال
ّ
تونسي أن يخاطب الناس؟ وقبل ذلك،
ملبدع
م ــاذا تــرك نسق الـحـيــاة الجنوني وارتـفــاع
األس ـع ــار لـلـمــواطــن الـتــونـسـ ّـي حـتــى ينفقه
على متعته الفنية والفكرية؟
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

محمود عبد الغني حبكة التحليل النفسي بين الكان وفرويد

يطرح المؤلّف في كتابه
الصادر حديثًا مسألة
تصنيف التحليل النفسي:
هل هو ضرب من األدب،
أم ضرب من تحليل
الخطاب واإلنسان من
خالل كلماته؟

عمان ـ العربي الجديد
ّ

ّ
تتطور الصناعة املعجمية حــول العالم في
ّ
ّ
اتجاهني؛ كمي يغطي موضوعات جديدة مع
ّ
ّ
وتوسع العلوم الطبيعية
تقدم التكنولوجيا
واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة فـ ــي ن ـظ ــري ــات ـه ــا وت ـج ــري ـب ـه ــا،
ّ
ونــوعـ ّـي يتعلق بــأسـلــوب التأليف وطبيعة
التناول التي تأخذ طابعًا سرديًا يبتعد عن
ّ
التقليدي.
الشكل
ٌ
ّ
ّ
ثـ ّـمــة ،فــي الثقافة العربية ،جـهــود مؤسسية
وف ـ ّ
ـردي ــة ل ـت ـجــاوز ال ـف ـجــوة الـكـبـيــرة ف ــي هــذا
امل ـ ـجـ ــال ،وم ـن ـه ــا صـ ـ ــدور «م ـع ـج ــم تـمـهـيــدي
لنظرية التحليل النفسي لألدب» حديثًا (دار
خـطــوط وظ ــال) ،بتوقيع الشاعر والباحث
املغربي محمود عبد الغني ،الذي ّ
يقدم مادة
تشتبك مــع ح ـقــول مـعــرفـيــة م ـت ـعـ ّـددة .يلفت
ّ
ّ
إلى نقاط أساسية ،أولها
املؤلف في تقديمه ّ
أن كتابه «معجم ،لكنه حكاية أيضًا» ،حيث

يسرد املواجهة الساخنة ،غير املباشرة ،بني
وسيغموند فرويد ،بحيث يبدو
جاك الكــان
ّ
«تاريخ النظرية يتدفق في اللسان واألدب».
ويـتـســاءل :هــل التحليل النفسي ض ـ ٌ
ـرب من
األدب؟ ســاع ـيــا ف ــي إجــاب ـتــه إل ــى إث ـب ــات أنــه
ضــرب من تحليل الخطاب مثلما هو ضرب
م ــن تـحـلـيــل اإلن ـس ــان م ــن خ ــال كـلـمــاتــه .في
ّ
موضع آخــرّ ،
ينبه الكاتب إلــى أن األدب ظل
ّ
ّ
«يشكل ِدرع ــا واقـيــا للتحليل النفسي ،وظــل
ّ
هذا َ األخير يتمسك به ،ويطارده حتى يظهر
لــه ملـعــان الـنـفــس .تـلــك مفاهيم ت ـطـ ّـورت منذ
هوميروس إلــى الـيــوم» .ويــرى أنــه عند ْ
جرد
األع ـم ــال األدب ـي ــة والـفـلـسـفـيــة والـفـنـيــة الـتــي
راف ـقــت التحليل النفسي ورافـقـهــا التحليل
النفسي فإننا سنعتبر أن «كل الفلسفة وكل
األدب وكل الفن هو سعي لقول الحقيقة كما
هدف إلى ذلك التحليل النفسي».
فــي ترتيبه الهجائيُ ،يفتتح املعجم بكلمة
«اختالق» التي اختارها لنقل مفردة Fiction
فــي الـلـغــات الالتينية ،ويــوضــح عبد الغني
ّ
أن «ج ــاك الك ــان اسـتـعـمــل مصطلح اخـتــاق
لـكــن ضـمــن دالل ــة جــديــدة ،فـهــو ال يشير إلــى

نتعرف على تغيّرات
التحليل النفسي من خالل
مفردات المعجم

هل يمكن للشعر أن يقول شيئًا ،أو أن
يساعد في قــول شــيء ،عن تجربة املرء
ّ
يشك في ذلك
وأسئلته في مغتربه؟ ال
ّ
منظمو ورش الكتابة الشعرية «ما بني
جــزيــرتــن» .ج ــاءت ف ـكــرة ه ــذه ال ــورش،
املـخـ ّـصـصــة لـلـبـحــريـنـيــن املـقـيـمــن في
بــري ـطــان ـيــا ،ل ــإج ــاب ــة ع ـلــى أس ـئ ـلــة من
قبيل :م ــاذا يعني أن نـكــون بحرينيني
ّ
ف ــي املـمـلـكــة امل ــت ـح ــدة؟ ك ـيــف يــؤثــر ذلــك
على عالقتنا بوطننا؟ وما هي األشياء
الـ ـت ــي نـ ـت ــوق إل ـي ـه ــا ،وال ـح ـق ــائ ــق ال ـتــي
اكتشفناها ،واملسافة التي كان علينا أن
نصنعها ألنفسنا؟
يـ ـخـ ـت ــار املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ،ال ـ ـ ـ ــذي ب ـ ـ ـ ــادر إل ـي ــه
ويشرف على ورشه الشاعر البحريني
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ال ـ ـشـ ــاب عـ ـل ــي الـ ـجـ ـم ــري،
بالتعاون مع الشاعرة واملؤدية اليمنية
ّ
الشابة املقيمة في اململكة املتحدة أمينة
َ
الشعر كوسيلة لـ«نطلق
عتيق؛ يختار
الـعـنــان ألصــواتـنــا اإلبــداع ـيــة» .كما أنه
يــأتــي ف ــي ه ــذه ال ـف ـتــرة الـعـصـيـبــة الـتــي
يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا،
ل ـخ ـلــق روابـ ـ ــط ب ــن الـ ـن ــاس ،ولـلـتـقـلـيــل
مــن تـلــك الـعــزلــة الـتــي تفرضها عــواقــب
الجائحة ،بحسب تعبير الجمري.
وي ـ ـع ـ ـل ـ ــن امل ـ ـن ـ ـظ ـ ـم ـ ــون رغـ ـ ـبـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــم ف ــي
تـحــويــل الـ ــورش إل ــى «م ـســاحــة» يمكن
ل ـل ـب ـح ــري ـن ـي ــن املـ ـقـ ـيـ ـم ــن ف ـ ــي امل ـم ـل ـكــة
ّ
املـ ــت ـ ـحـ ــدة ،ال ـت ـع ـب ـي ــر عـ ــن أن ـف ـس ـه ــم مــن
ّ
خ ــال ـه ــا .ول ـ ــم ي ـش ـت ــرط امل ـن ــظ ـم ــون ّ
أي
«خبرة مسبقة في الكتابة» لالنضمام
إلى الــورش .كل ما يحتاجه الراغب في
املشاركة هــو أن يكون بحرينيًا مقيمًا
ّ
فــي اململكة املــتـحــدة ومهتمًا بالكتابة،
وأن يـكــون عـمــره بــن الـ ــ 18وال ـ ــ .81كما
ال ّ
بد له ،بالتأكيد ،من اإلملــام بالعربية
واإلنـكـلـيــزيــة لــاسـتـفــادة مــن الجلسات
ال ـتــي انـطـلـقــت فــي الـعــاشــر مــن يـنــايــر/
ك ــان ــون ال ـثــانــي الـ ـج ــاري ،ع ـبــر تطبيق
«زووم» ،ف ــي ان ـت ـظــار م ــا س ـي ــؤول إلـيــه
ّ
الوضع الصحي في اململكة املتحدةّ .
تـسـتـمــر ورش املـ ـش ــروع ،الـ ــذي يـتـلــقــى
مـنـحــة مــالـ ّـيــة مــن «مـجـلــس ال ـف ـنــون في
ليفربول
إنكلترا» ،ويدعمه «مـهــرجــان
َ
ل ـل ـف ـن ــون والـ ـثـ ـق ــاف ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة» ،س ـت ــة
ّ
بمعدل ساعتني في نهاية كل
أسابيع،

أس ـب ــوع ،وذل ــك حـتــى ي ــوم  21فـبــرايــر/
ّ
من
ش ـبــاط امل ـق ـبــل .وتـحـمــل ك ــل واحـ ــدة ً
الـجـلـســات األس ـبــوع ـيــة ع ـنــوانــا وثـيـمــة
مختلفة؛ حيث ج ــاءت الجلسة األولــى
ت ـحــت ع ـن ــوان «الـ ـت ــراث وامل ـ ـيـ ــراث» ،في
حني ستأخذ الورشة الختامية عنوان
«امل ـس ـت ـق ـبــل» ،ال ــذي سـيـكــون مــوضــوعــا
لها.
َ
درس الـجـمــري الصحافة فــي «جامعة
ويـنـشـسـتــر» وح ـصــل عـلــى ش ـهــادة في
دراس ـ ــات ال ـشــرق األدنـ ــى واألوس ـ ــط من
الدراسات الشرقية واألفريقية»
«مدرسة
ُ
بجامعة لندن .نشرت نصوصه في عدد
ّ
من املجلت واألنطولوجيات الشعرية،
وقامت مجلة «الشعر الحديث مترجمًا»
( )Modern Poetry in Translationبنشر
ترجمته لقصيدة «إرادة الحياة» ألبي

الـقــاســم ال ـشـ ّ
ـابــي ،فــي عــددهــا الفصلي
الثالث للعام املنصرم.
ّأمــا أمينة عتيق ،الحاصلة على إقامة
ف ـن ـيــة ف ــي م ــؤس ـس ــة «مـ ـيـ ـت ــال كـلـتـشــر»
ف ــي م ــوس ــم  ،2021-2020ف ـق ــد ق ـ ّـدم ــت
نصوصها الشعرية وعروضها األدائية
ّ
واملنصات
فــي العديد مــن املهرجانات
ّ
اإلع ــام ـي ــة ف ــي امل ـم ـل ـكــة امل ــتـ ـح ــدة ،مثل
مـهــرجــان «أوان» و«مـهــرجــان ليفربول

محاولة لإلجابة على
سؤال :ماذا يعني أن
نكون عربًا في بريطانيا؟

للفنون والثقافة العربية» وإذاعــة «بي
بي سي» وصحيفة «ذا إندبندت» .وهي
ناشطة في الدفاع عن حقوق اليمنيني
وفي مجال دعم األطفال.
وقد شارك كل من الجمري والعتيق في
ً
برنامج املواهب «الكلمات أوال» (ووردز
فـيــرســت) ال ــذي تنتجه «ب ــي بــي ســي».
ووصلت العتيق إلــى املرحلة النهائية
م ــن نـسـخــة ال ـبــرنــامــج ل ـعــام  ،2019في
حني وصل الجمري إلى املرحلة نصف
الـنـهــائـيــة م ــن نـسـخـتــه ل ـل ـعــام املــاضــي.
ً
وي ـه ــدف بــرنــامــج «ال ـك ـل ـمــات أوال» إلــى
«ت ـطــويــر امل ــواه ــب» ل ــدى مـشــاركـيــه من
ّ
كــتــاب الشعر وال ــراب ومـمــارســي األداء
ّ
املحكي ،متيحًا لهم فرصة العمل «مع
ّ
ومقدمًا لهم مساحة
فنانني معروفني»
لتقديم أعمالهم في عروض رقمية.

علي الجمري

فعاليات

معجم لكنّه حكاية أيضًا

سيغموند فرويد على جدارية في مدينة المكسيك ()Getty

متابعة

بدأت قبل أيام سلسلة
ورش للكتابة الشعرية،
مخصصة للبحرينيين
ّ
المقيمين في
المملكة المتحدة،
ويشرف عليها ٌّ
كل من
علي الجمري وأمينة
عتيق

من تونس العاصمة ()Getty

الشيء الكاذب ،بل يستعمله بمفهوم اإلنشاء
ّ
العلمي» ،أي أن «له من املشترك مع الحقيقة
ّ
أكـثــر مـ ّـمــا لــه مــع ال ـك ــذب» .وف ــي ه ــذا الـصــدد
يقول إن «الحقيقة مبنية بوصفها اختالقًا».
ِّ
عـلــى ه ــذا الـنـحــو ،يـمـضــي امل ــؤل ــف فــي شــرح
املفردات ذات الصلة بنظرية التحليل النفسي
مــع وضــع املــراجــع الـتــي استند إليها أسفل
ّ
كــل مفردة ،وكيف ّتعامل معها واختلف في
ال ـن ـظــر إل ـي ـهــا ال ـن ــق ــاد وال ـل ـغ ــوي ــون وع ـل ـمــاء
الـنـفــس وغـيــرهــم مــن األع ــام الــذيــن أورده ــم
مبسط ّ
الكتاب بشكل ّ
موجه لعموم ّ
القراء.
ّ
ي ـت ـعـ ّـرف ال ـق ــارئ عـلــى ال ـت ـغــيــرات ف ــي مشهد
التحليل النفسي مــن خ ــال بـعــض مـفــردات
املعجم ،مثل «تأويل» ( ،)Interprétationحيث
يـكـتــب عـبــد الـغـنــي أن «آل ـيــة ال ـتــأويــل عرفت
ان ـك ـفــاءة ك ـب ـيــرة ،إذ إن ــه بــالــرغــم م ــن تحليل
َ
األعـ ـ ــراض وتــأوي ـل ـهــا ب ـغــرض وع ــي امل ـعــالــج
بـهــا ،فـهــذه األع ــراض اسـتـمــرت فــي الــوجــود،
ّ
مما دعا الكــان إلى تفسير انخفاض نجاعة
ال ـتــأويــل ب ـعــد ع ــام  1920ب ــوج ــود م ــا سـمــاه
باالنسداد» .وكذلك األمر مع مفردة «ذاكــرة»
ّ
( ،)Mémoireح ـيــث ي ــذك ــر ع ـبــد ال ـغ ـن ــي ،مع
الـفـيـلـســوفــة الـبــريـطــانـيــة م ـيــري ورن ـ ــوك ،أن
«الـ ــذاكـ ــرة وال ـه ــوي ــة الـشـخـصـيــة مــرتـبـطـتــان
ُ
بعرى ال تنفصم ،إذ ال ُي ّ
عد ّ
أي من املفهومني
ً
سابقًا على اآلخر أو قابال لالنفصال عنه».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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بين اإلمبراطوريات ،ما وراء الحدود عنوان المعرض الذي افتتح في منتصف
أيلول/سبتمبر الماضي في «غاليري سالت بيوغلو» بإسطنبول ،ويتواصل حتى الرابع
عشر من آذار/مارس المقبل .يحتوي المعرض سجالت أرشيفية وصورًا ووثائق
تضيء الحقبة الدستورية الثانية في تركيا وصوًال إلى الحرب العالمية األولى.

المتوسط والشرق األوسط» (فرنسا) لقاء حول
يعقد «معهد أبحاث ودراسات
ّ
سورية يوم اإلثنين المقبل ،تحت عنوان :هل العالم غير مبال بالمأساة السورية؟.
اللقاء الذي سيجري بثه على «يوتيوب» يجمع كلًّا من الطبيب روني برومان
مؤسسي منظمة «أطباء بال حدود» ،وإريك إيمرو ،المدير السابق
(الصورة) ،أحد
ّ
لـ«المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد اإلنسانية» في فرنسا.
يحتضن «قصر النجمة الزهراء» في مدينة سيدي بوسعيد بالقرب من تونس
العاصمة ،عند السابعة من مساء السبت ،فعاليات الدورة السابعة من تظاهرة
موسيقيون من تونس التي تتواصل حتى نهاية الشهر الجاري .من العروض
المشاركة الوالدة لـ مراد التومي ،ومن النوى (الصورة) لـ محمد علي شبيل
وجهاد الخميري.
تنطلق ،عند التاسعة من صباح اليوم الخميس ،فعاليات الدورة الثالثة من معرض
كتاب الدقي لألطفال ،بتنظيم من مكتبة «الميكرفون» في القاهرة ،والتي
يضم المعرض حوالي مائة ألف عنوان
تتواصل حتى العشرين من الشهر الجاري.
ّ
تتنوع بين القصص والكتب التعليمية والتفاعلية باللغتين العربية واإلنكليزية.
ّ

