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إضاءة

معرض

تذكر فرانز فانون أو فهم
ما يحدث في حالة االستعمار

لطفي بلهوشات تونس قبل اثني عشر ألف عام

قصة الحضارة القبصية
ّ

بالغة
المنكوبين

أضاءت المحاضرة،
التي ألقاها الباحث
التونسي افتراضيًا
يوم الثالثاء الماضي،
على حضارات العصر
الهولوسيني التي
قامت في تونس
وجوارها

ع ُ
بل
ُ
نف «إسرائيل» مطلق ،وبالتالي التعبير عنه من ِق ِ
الناس في فلسطين هو مطلق ،بمعنى أن ّه بليغ
ويخرج عن سياق العادي في وصف مدى الدمار
والترهيب الذي يمارسه النظام االستعماري الصهيوني
على الشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة،
«سماجة َّ
الشر» بامتياز
نظام
ُ
ِ

تونس ـ ليلى بن صالح

عاطف الشاعر

صوت امرأة
من الشيخ جرّاح
بالغة المنكوبين هي صوت المرأة
س ِر َ
ق بيتها في
الفلسطينية التي ُ
حي الشيخ جـــرّاح ،وحين سئلتْ
عن «المحاكم» اإلسرائيلية ،قالت
ً
مستعينة بتراث األمثال الشعبية
الغني للغة العربية« :لمين تشكي
والقاضي غريمك» ،أي َّ
أن القضاة
والمحاكم وعناصر الحكم كلها
ٌ
قائمة
فــي الكيان الصهيوني
عــلــى الــنــهــب والــســلــب وظلم
الفلسطينيّين ،وبالتالي فـ َّ
من
ـإن ِ
ُّ
توقع العدالة من أمثال
العبث
المؤسسات االستعمارية.
هذه
َّ

«ك ــل األوسـ ـ ــاخ ال ـلــي ف ــي الــدن ـيــا ال
تتجاوز  ٪10من اللي بيعملو لنا
حتى يقلعونا مــن بـيــوتـنــا» ...منذ
سمعت هذه الجملة من الرجل الفلسطيني
َّ
ـي ح ـي ـفــا ،نبيل
امل ـهــجــر م ــن ب ـيــت عــائـلـتــه ُ ف ـ َ
سعيد الكرد ،وهــو الــذي سـ ِـرق نصف بيته
وامل ـس ـت ـه ــدف بــأك ـم ـلــه م ــن ق ـبــل الـصـهــايـنــة
املـسـتــوطـنــن ف ــي ح ـ ّـي الـشـيــخ ج ـ ـ ّـراح ،وأن ــا
ّ
أفــكــر فــي بــاغــة املنكوبني فــي التعبير عن
ّ
نوع
نكبتهمّ .هنا بالغة معبرة والذ ُعــة من ٍ
الحقيقة
روح ت ـع ــرف
خـ ــاص .إن ـه ــا بــاغــة
ُ
والـ ـح ــق ك ـم ــا ل ــو ّأنـ ـ ــه نـ ـ ـ ٍ ٌ
ـور س ــاط ـ ٌـع ي ـش ــرق
وي ـن ـف ـج ـ ُـر ل ــوص ــف ح ـ ـثـ ــاالت امل ـس ـتــوط ـنـ ُـن
ُ
الذين ّ
وعائلته ملهانات ال توصف
عرضوه
ُّ
مــن أج ــل طــرد َهــم مــن بيتهم .ك ــل ه ــذا حتى
َ
يسيطر ويعيش فيه رجل أميركي من عيار
الفجاجة ،معترفًا ألمل الكرد ،بنت
من
مفزع
ّ
نبيل الـكــرد ،بــأنــه «إذا لــم يسرق هــو نفسه
َّ
البيت ،فإن غيره سيسرقه».
َّ
ّ
ت ـك ــاد ق ـض ـيــة فـل ـس ـطــن ك ــل ـه ــا ت ـل ــخ ــص فــي
هـ ــذا ال ـج ـم ـلــة .الـ ـس ــارق واملـ ـج ــرم والـ ـك ــاذب
ـاف الوطيئة
وامل ـخــادع وغـيــرهــم مــن األص ـ ُنـ ّ
مــن البشر أمـثــال ه ــؤالء تـعــرف أنـهــا كذلك،
فال يستطيعون تجاوز العفن الذي تتغذى
عـلـيــه أرواحـ ـه ــم بـظـلــم ال ـن ــاس وتــروي ـع ـهــم
«وال ـس ـل ـب ـط ــة» ع ـل ـي ـهــم ب ــوس ــائ ــل وض ـي ـعــة
ودن ـي ـئ ــة .األخ ـ ــاق ع ـنــد هـ ــؤالء ال ـن ــاس هي
حـقــل ق ــوة ،ال م ـكــان لـلـفـضــائــل والـعـقــانـيــة
والـ ـجـ ـم ــال واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،ح ـس ــب الـ ُفـلـسـفــة
الـيــونــانـيــة واإلس ــام ـي ــة وفـلـسـفــات أخ ــرى.
ُ
أمثال هؤالء الناس ال يمكن التفاوض معهم
َّ
أو مـهــادنـتـهــم والـعـيــش معهم ب ـســام ،ألن
ّ
تتكون
السالم نقيض ملا ُج ِبلوا عليه وملــا
ّ
عنصرية وظلم.
منه شخصياتهم من
ما تريده المنظومة االستعمارية

ّ
ن ــظ ـ َـر فــران ـتــز ف ــان ــون ف ــي كـتــابــه «امل ـعــذبــون
ف ــي األرض» ل ـع ـنــف ض ـح ــاي ــا االس ـت ـع ـمــار
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ّ
وت ـ ـح ـ ـ ّـدث كـ ـي ــف أن الـ ـعـ ـن ــف ي ـت ـغ ـل ـغ ــل فــي
ُ
شـخـ ًصـيــة ال ـض ـحــايــا ب ـح ـيــث يـلـتـحــم فيها
رغ ـبــة فــي االن ـت ـقــام مــن املـحـتــل ال ــذي فــرض
عليهم العنف باألساس .العنف مطلق هنا.
كما تـحـ ّـدث عــن الثقافة الوطنية وكيف أن
املثقفني يلتحمون مع الشعب ومع املقاومني
في أشعارهم وأغانيهم وكتاباتهم من أجل
التعبئة وعكس حالة النضال ضـ ّـد املحتل
الـغــاشــم .فــي الحالة الفلسطينية هـنــاك ما
ِّ
ّ
ُ
ـديــة جـ ٌ
ـث إن ال ـنـ ّ
ـزء
يــدلــل عـلــى ك ــل ذل ــك ،ح ـيـ
ٌ
متأصل في ثقافة املقاومة.
ي ــري ـ ُـد االح ـ ـتـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،وامل ـن ـظــومــة
الـصـهـيــونـ ّـيــة الــوح ـشـ ّـيــة ،مــن الفلسطينيني
االستسالم والتسليم له والقبول بقوانينه
الـعـنـصـ ّ
ـريــة ،ويــريــد الفلسطينيون العيش
ّ
ب ـك ــرام ــة وع ـ ـ ــزة ع ـل ــى أرض ـ ـهـ ــم ،وهـ ـك ــذا بــن
الـطــرفــن ال يــوجــد منطقة تــوافــق أو التقاء،
ألن وحشية االستعمار هــي التي تمنع من
هكذا نقطة التقاء .االلتقاء ال يمكن أن يحدث
دون م ـســاواة فــي الـعـيــش وكــرامــة للجميع،
وه ـ ــذا ه ــو ال ـح ــال ف ــي ف ـل ـس ـطــن .ومـ ــن هـنــا،
فإن تعبير الناطق باسم كتائب ُالقسام أبو
عبيدة ،والناطقني باسم فصائل أخرى للرد
على القصف اإلسرائيلي« ،وإن عدتم عدنا»
أو «وإن زدتم زدنا» ،هو تعبير بليغ وموجز
ّ
والشراسة التي تمتاز بها
عن حالة الندية ُ ُ
امل ـق ــاوم ــة أي ـض ــا .ع ـن ــف «إس ــرائـ ـي ــل» مـطـلــق،

مشهد بحاجة إلى
خالص شامل ،ال إلى
مهادنة وتواطؤ
ُ
تعرف
روح
بالغة
ٍ
الحقيقة والحق كما لو
ساطع
ٌ
أنّه نور ٌ

وبــالـتــالــي التعبير عنه مــن ِ ّقـبـ ِـل الـنــاس في
فلسطني هو مطلق ،بمعنى أنه بليغ ويخرج
عــن سـيــاق ال ـع ــادي فــي وص ــف م ــدى الــدمــار
والترهيب الذي يمارسه النظام االستعماري
الـصـهـيــونــي عـلــى الـشـعــب الفلسطيني في
أرضــه املحتلة .الفلسطينيون يعيشون في
أقــاصــي الـبــاغــة ألن مــا تـفــرضــه عليهم هو
غاية في القسوة والظلم.
يـ ـق ــول ف ــرانـ ـت ــز فـ ــانـ ــون فـ ـ َّـي ك ـت ــاب ــه (وه ـن ــا
أت ــرج ــم)« :ول ـك ــن ي ـح ــدث أنـ ّــه مل ــن ه ــم تحت
ُ
َّ
االحتالل أن هذا العنف ،وألنه ُيمثل شغلهم
الشاغل ،يضفي على شخصياتهم صفات

إيجابية وإبــداعـ ّـيــة .ممارسة العنف يربط
َّ
ككل ألن كــل فرد
الـنـ
ـاس ببعضهم البعض ِ
ُ
يـشـكــل راب ـطــا عنيفًا فــي سلسلة ال ـع ـنــف...
الكفاح املسلح ُيعبئ الناس ،أي ُيلقي بهم
واحد فقط».
في اتجاه واحد ،واتجاه
ٍ
لـ ـي ــس هـ ـن ــا اح ـ ـت ـ ـفـ ـ ً
ـاء ب ــالـ ـعـ ـن ــف ،ولـ ـك ــن مــن
ُ
الضرورة فهم ما يحدث في حالة االستعمار،
ُ
ُ
ويصبح الخالص
بحيث تنعدم الخيارات
من براثن املحتل الشغل الشاغل للجميع،
َ
ُ
صوت البنادق أحيانًا.
خفت
وإن
الحالة القصوى من التعبير

ُ
ومن هنا تجسد فكرة ما قد نسميه «بالغة
املنكوبني» الحالة القصوى من التعبير عن
املـشـهــد الفلسطيني كـمـشـهـ ٍـد بـحــاجــة إلــى
خــاص شــامــل ،ال إلــى مهادنة وتــواطــؤ مع
املحتل.
بـ ـ ـ ــاغـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـن ـ ـ ـكـ ـ ــوبـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ـ َـي صـ ـ ـ ـ ـ ــوت املـ ـ ـ ـ ـ ــرأة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة الـ ـت ــي ُس ـ ـ ـ ـ ِـرق ب ـي ـت ـهــا فـ ــي حــي
ال ـش ـي ــخ جـ ـ ـ ــراح ،وح ـ ــن سـ ــألـ ـ ْـت عـ ــن امل ـح ــاك ــم
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ،ق ـ ــال ـ ــت م ـس ـت ـع ـي ـن ــة ب ـ ـتـ ــراث
األم ـثــال الشعبية الغني للغة العربية« :ملني
تـشـكــي وال ـق ــاض ــي غ ــري ـم ــك» ،أي أن الـقـضــاة
واملحاكم وعناصر الحكم كلها في «إسرائيل»
والسلب وظلم الفلسطينيني،
قائمة على النهب
ُّ
وبالتالي مــن العبث تــوقــع العدالة مــن أمثال
هذه املؤسسات االستعمارية وموظفيها.

َّ
ومـ ـ ـ َـن هـ ـن ــا فـ ـ ـ ــإن املـ ـنـ ـظ ــوم ــة ال ـص ـه ـي ــون ـ ّـي ــة
َو ُم ــف ـ ِّـع ـل ـي ـه ــا ي ـن ـط ـبــق ع ـل ـي ـهــم وص ـ ــف حـنــا
إرن ـ ـ ـ ــدت فـ ــي ت ـع ـب ـي ــره ــا ال ـب ـل ـي ــغ «س ـم ــاج ــة
ال ـ ـشـ ــر» ،ح ــن ك ــان ــت ت ـت ـح ــدث ع ــن ال ـن ــازي ــة
َّ
ف ــي أملــان ـيــا ،حـيــث إن الـقــائـمــن عـلـيـهــا من
ق ــادة وجـنــود ومــؤسـســات ي ــؤدون وظــائــف
ُ
عادية بيروقراطية تـكـ ّـون ما تسميه حالة
ّ
«سماجة الشر» ،أي اعتياديه الظلم والشر
في أعمالهم وحياتهم.
صـحـيــح أن ه ـنــاك أفـ ــرادًا ومـنـظـمــات داخــل
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع االس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــاري ص ـ ـ ــادق ـ ـ ــون ،فــي
نيتهم الـعـيــش والـتـعــايــش ،وبينهم أنــاس
شجعان ،ولكنهم ّ
أقلية في داخل املنظومة
الـصـهـيــونـيــة املـتـغـطــرســة ،وم ــع ه ــذا ال بـ َّـد
مــن أخــذهــم بــاالعـتـبــار عـلــى طــريــق تحرير
فـلـسـطــن الـ ـش ــاق ،وت ـح ــري ــر ج ـم ـيــع الـبـشــر
املوجودين على األرض هناك من االستعمار
والعدوانية بالدرجة األولى.
ب ــاغ ــة امل ـن ـكــوبــن ف ـك ــرة ع ــن أصـ ـح ــاب حق
ّ
ويعبرون
وحقائق يعيشونها ويعرفونها
عنها بصور وتعابير تعكس حجم الظلم
والـجـبــروت الــواقــع عليهم .هــؤالء ال يقلون
ُ
أهـ ـم ـ َّـي ــة عـ ــن أول ـ ـئـ ــك الـ ــك ـ ـتـ ــاب والـ ـك ــاتـ ـب ــات
َ
الـفـلـسـطـيـنـيــن وغـ ـي ــره ــم ،ال ــذي ــن وص ـف ــوا
بـ ـب ــاغ ــة ف ـص ـي ـح ــة مـ ــأسـ ــاة ف ـل ـس ـط ــن مـنــذ
وقوعها حتى اآلن.
(كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن)

نصوص ال تحلُّ معضلة سوق الكتاب

الجزائر ـ مليكة ياسين

ُ
ال ي ــزال قـطــاع الـكـتــاب فــي ال ـجــزائــر يعيش
ُ
ـاالت ك ـث ـيــرة؛ أب ــرزه ــا مـشــاكــل تــوزيــع
اخـ ـت ـ
ٍ
ُ
ال ــكـ ـت ــب الـ ـت ــي تـ ـح ــول دون وص ــولـ ـه ــا إل ــى
ال ـ ـقـ ـ ّـراء ف ــي م ـخ ـتـلــف م ـن ــاط ــق الـ ـب ــاد ال ـتــي
ّ
ُي ُّ
بالقارة ،بالنظر إلى
حب كثيرون وصفها
مساحتها الـتــي تجعل منها الـبـلــد األكـبــر
أفريقيًا والحادي عشر عامليًا.
َ َّ
غير أن مشكلة التوزيع ال ترتبط باملساحة
ُ
الكبيرة فحسب؛ فالكتب الـتــي تـصــدر عن
ّ
ُ َّ
ً
نشر محلية قليال مــا ت ــوزع حتى في
دور
ٍ
ـاورهــا ِمــن ُمــدن،
ـ
ج
ـا
ـ
م
و
العاصمة
ـر
ـ
ئ
ـزا
ـ
الـج
ُ
ّ
وهـ ــذا ُيـحـيـلـنــا إل ــى مـشـكـلــةٍ أخـ ــرى تتعلق
ب ـن ـق ــص امل ـك ـت ـب ــات فـ ــي امل ـ ـ ــدن الـ ـج ــزائ ــري ــة،
ـدد مـنـهــا ،وُت ـحـ ُّـول
خـصــوصــا م ــع إغـ ــاق عـ ـ ٍ
البعض ُاآلخر إلى نشاطات تجارية أخرى.
تبدو أزمة
بسلسلةٍ
ِ
الكتاب ُّفي الجزائر أشبه ُ
مترابطة تقودنا كل حلقةٍ منها إلى أخرى.

ي ـف ـت ــرض الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ع ـل ـم ــاء ال ـت ــاري ــخ
واألن ـث ــروب ــول ــوج ـي ــا أن ك ـشــوفــات عصر
ما قبل التاريخ تستدعي تغيير النظرة
الـ ـت ــي ك ـ ّـرسـ ـه ــا ال ـ ـغـ ــرب حـ ـ ــول الـ ـح ــداث ــة
بوصفها منتجًا أوروبيًا ،إذ إن «الحداثة
ال ـس ـلــوك ـيــة» ه ــي وصـ ــف دق ـي ــق ل ـت ـطـ ّـور
الـفـنــون لــدى اإلن ـســان األول ،خــاصــة في
مــا تركه مــن نقوش وطريقته فــي تزيني
جسده.
م ـس ــأل ــة ألـ ـق ــى ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ـي ـهــا ال ـبــاحــث
ال ـ ـت ـ ــون ـ ـس ـ ــي ل ـ ـط ـ ـفـ ــي ب ـ ـل ـ ـه ـ ــوش ـ ــات ف ــي
مـ ـح ــاض ــرت ــه االفـ ـت ــراضـ ـي ــة «الـ ـحـ ـض ــارة
الـقـبـصـيــة :عـصــر ال ـفــن واإلب ـ ـ ــداع» ،الـتــي
ّ
نظمتها «وكالة إحياء التراث والتنمية
الثقافية» فــي تونس العاصمة الثالثاء
ّ
وتحدث خاللها عن األوابد التي
املاضي،
تعود إلى أكثر من عشرة آالف سنة ،وال
تــزال شواهد منها موجودة بالقرب من
مدينة قفصة التونسية.
ّ
توقف املحاضر عند عام  1875مع العثور
ع ـلــى أول ـ ــى ال ـل ـقــى ع ـلــى ي ــد ع ــال ــم اآلث ــار
ج ــوزي ـب ــي ب ـي ـلــوت ـشــي ال ـ ــذي قـ ــام ببعثة
تنقيب فــي الـجـنــوب الـتــونـســي ،وكــانــت
ً
ق ـط ـعــا م ــن ال ـ ـصـ ـ ّـوان ،وصـ ـ ــوال إلـ ــى سنة
ّ
 1909حيث تخلق وعي حيال تلك الحقبة
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ،إذ س ـ ّـم ــى األركـ ـي ــول ــوج ــي
جــاك دي مــورغــان مــا وج ــده مــن شواهد
َ
بـ«الحضارة القبصية» ،وأب ــرز ميزاتها
فــي سلسلة م ـقــاالت نـشــرهــا آنـ ــذاك ،إلــى
جانب دراسة أصدرها إرنست غوستاف
غوبيرت حول موقع املطقع شمال مدينة
قفصة.
ّ
وفــي مرحلة الحـقــة ،وضــع ع ــدة باحثني
فــرض ـيــات ح ــول ظ ـه ــور ه ــذه ال ـح ـضــارة
ونشأتها والتغيرات التي طــرأت عليها
حـ ـت ــى الـ ـعـ ـص ــر ال ـ ـح ـ ـجـ ــري ال ـ ـقـ ــديـ ــم ،مــا
أدى إل ـ ــى ت ـص ـن ـي ـف ـهــا ض ـم ــن م ـج ـمــوعــة
تـ ـف ـ ّـرع ــات ب ـح ـس ــب ت ـس ـل ـس ـل ـهــا ال ــزم ـن ــي
ت ـعـ ّـم ـقــت حــول ـهــا األبـ ـح ــاث وال ـن ـظــريــات
ُ
فــي مــرحـلــة ثــالـثــة ،لــتـمـ ّـهــد إل ــى دراس ــات
ّ
التخصصات ّ
ّ
بينت الخصائص
متعددة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة والـتـقـنـيــة
والفنية للقبصيني ،والتي تتواصل حتى
اليوم.
وأوضح بلهوشات أن الحضارة القبصية
قــامــت فــي شــرق الـجــزائــر وتــونــس خالل

العصر الهولوسيني الــذي ّ
تميز بمناخ
أكثر رطوبة ،وساعد في انتشار الغابات
بعد أن ساد مناخ جليدي قاس جدًا في
الفترات السابقة ،وساهمت هذه الظروف
املناخية في استقرار مجموعات بشرية
ّ
وتوزعها في مناطق مختلفة من شمال
املغرب الكبير.
ووف ـ ــق ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـحــدي ـثــة حـ ــول آخــر
االكـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاف ـ ــات ،والـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــراءات الـ ـج ــدي ــدة
ل ــاك ـت ـش ــاف ــات ال ـق ــدي ـم ــة ،ف ـق ــد تـ ّ
ـأس ـســت
الحضارة القبصية السفلى أو النمطية
فــي ج ـنــوب ووس ــط تــونــس خ ــال األلــف
العاشر قبل امليالد ،قبل قيام الحضارة
العليا عـلــى الـســاحــل خــاصــة فــي مدينة
ه ــرق ـل ــة وب ـع ــض مـ ــدن الـ ــداخـ ــل ب ـ ــدءًا مــن
منتصف األلف الثامن قبل امليالد وحتى
م ـن ـت ـصــف األلـ ـ ــف ال ـس ــاب ــع ق ـب ــل املـ ـي ــاد؛
حيث تـمـ ّـدد القبصيون فــي استقرارهم
وبــدأوا في تدجني الحيوانات ،وتطورت
صناعتهم لألدوات العظمية التي تشبه

مــا أنتجته ح ـضــارات الـعـصــر الحجري
الحديث.
اع ـت ـمــد اإلنـ ـس ــان الـقـبـصــي ع ـلــى الـصـيــد
ب ـش ـك ــل أس ـ ــاس ـ ــي لـ ـحـ ـي ــوان ــات الـ ـثـ ـي ــران
وال ـ ـ ـغـ ـ ــزالن إلـ ـ ــى األران ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـب ــري ــة ال ـت ــي
عاشت في غاباتهم ،بحسب بلهوشات،
مــوض ـحــا أن ــه اس ـت ـخــدم ال ـح ـج ــارة ّ الـتــي
صقلها لصناعة السهام ،والتي وثقتها
الـنـقــوش املكتشفة ،حيث تظهر القوس
فــي يــديــه وإل ــى جـ ــواره ح ـيــوانــات تـبــدو
مـ ّ
ـدجـنــة ولـيـســت بـ ّـريــة ،ومـنـهــا الـخــرفــان
َ
وامل ــاع ــز ،كـمــا جــمــع الـثـمــار وخــاصــة من

اك ُتشفت آثار القبصيين
في الجنوب التونسي
عام 1875

ّ
شجرة الصنوبر الحلبي وكــان يخزنها
ُ
ف ــي أم ــاك ــن م ـ ـحـ ـ ّـددة ال تـ ـ ــزال ت ـس ـت ـخــدم
لليوم في طبخ عصيدة منها في بعض
املناطق التونسية ،وكذلك للحلزونيات
التي اقتات عليها.
ولـفــت إلــى امـتــاك الـحـضــارة القبصية
ال ـعــديــد م ــن األدوات وف ــق نـشــاطــاتـهــم
امل ـت ّـعـ ّـددة ،مــا يــدل على وج ــود مجتمع
معقد في بنائه ،مثل األوانــي الفخارية
م ــن قـ ــدور وق ــواري ــر ك ــان ي ــوض ــع فيها
ُ
ال ـل ـح ــم ،ك ـم ــا م ـن ـحــت م ـع ـت ـق ــدات ــه قـيـمــة
خ ــاص ــة ل ـل ـمــدافــن م ــن م ـظــاهــرهــا ب ــروز
ط ـ ـقـ ــوس جـ ـن ــائ ــزي ــة تـ ــوحـ ــي ب ــإي ـم ــان ــه
ب ـ ــوج ـ ــود ح ـ ـيـ ــاة بـ ـع ــد املـ ـ ـ ـ ــوت ،وأيـ ـض ــا
احترامه لكائنات معينة كالنعام الذي
حاز مرتبة القداسة ،إذ لم يكن يتناوله
ُ
فــي طـعــامــه ،واســتـعـمـلــت ق ـشــور بيض
النعامة في صناعة األوانــي في قوارير
ب ـي ـض ــوي ــة الـ ـشـ ـك ــل وك ـ ـ ـ ــؤوس وأك ـ ـ ــواب
وصحون.

كهوف اس ُتعملت في الحضارة القبصية بالقرب من بلدة السند جنوب غرب تونس

فعاليات

الجزائر بوصفها جزيرة
تتضمن مشاريع
لم
ّ
المراسيم التنفيذية ،التي
قدمتها وزارة الثقافة
ّ
َّ
مؤخرًا ،أية إشارة
الجزائرية
إلى مشكلة عدم وصول
الكتاب األجنبي إلى البالد
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إحــدى تلك الحلقات هي الدعم املــالـ ُّـي الذي
ّ
ُ
ظــلــت الــدولــة تـقـ ّـدمــه ل ــدور النشر على مــدار
ّ
ُ
السنوات املاضية .وبــدل أن ي ــؤدي ذلــك إلى
إنعاش ســوق الكتاب وتوفير أعـمــال ّ
جي ُدة
ٍ
لـلـقـ ّـراء ،حــدث العكس تمامًا :انتكس ســوق
ُ
الكتاب ،ولم ُ
تعد مسألة املضامني أو إيصال
الكتاب إلــى ال ـقـ ّـراء تشغل الناشرين كثيرًا،
ً
َّ
ُ
تدفع مقابال ُمجزيًا عن كتبهم
بما أن الدولة
التي تذهب ِمن املطابع إلى املخازن رأسًا.
خ ــال اج ـت ـمــاع الـحـكــومــة ال ـجــزائــريــة ،يــوم
ال ـث ــاث ــاء امل ــاض ــي ،ق ـ ّـدم ــت وزيـ ـ ــرة الـثـقــافــة
ّ
بيان
تضمن ،بحسب
مليكة بن دودة عرضًا
ٍ
لـ ـل ــوزارة األولـ ـ ــى ُ ،أرب ـع ــة م ـشــاريــع مــراسـيــم
ّ
ُ
ت ـن ـف ـيــذيــة ت ـت ـع ــلــق ب ـس ــوق الـ ـكـ ـت ــابّ :أولـ ـه ــا
«كيفيات توزيع الطلب العمومي للكتاب»،
والـ ـ ــذي ي ـه ــدف إلـ ــى وضـ ــع إط ـ ــار تنظيمي
ّ
ومؤسسات
القتناء الكتب ِمــن قبل هيئات
رسمية.
ّ
ّأما ُّ
النص القانوني الثاني ،فيتعلق بـ«دعم
ّ
الدولة إيصال الكتب بنفس السعر املوحد
ُ
حيث ُي ِّ
حدد كيفيات
إلى املناطق البعيدة»؛
دعـ ــم ال ــدول ــة إيـ ـص ــال ال ـك ـتــب إلـ ــى امل ـنــاطــق

ال ُتحيط مشاريع النصوص
القانونية بمشكلة الكتاب
ِمن جميع جوانبها

البعيدة عن املركز /العاصمة ،ضمن مبدأ
«ال ـس ـعــر امل ـ َّ
ـوح ــد ل ـل ـك ـتــاب» ف ــي ك ــل مـنــاطــق
البالد.
ُ
ويـحـ ِّـدد مرسوم املشروع التنفيذي الثالث
َ
كـيـفـيــات مـنــح الـتــرخـيــص املـســبــق لتنظيم
ّ
ُ
املتعلقة بــالـكـتــاب املـ ّ
ـوجــه إلــى
الـتـظــاهــرات
ِّ
ُ
ال ـج ـم ـهــور ،ف ــي ح ــن يـ ـح ــدد ال ـن ـ ُّـص الــرابــع
شــروط وكيفيات منح عالمة الجودة لدور
نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب وكيفية
سحبها.
ُ
هل ِمن شأن مشاريع هذه القوانني إحداث
اختراق حقيقي في مجال الكتاب بالجزائر؟
َّ
ع ـلــى األرجـ ـ ــح ال؛ ذلـ ــك أن هـ ــذه الـنـصــوص
ُ
ال ت ـح ـيــط بــاملـشـكـلــة ِم ــن جـمـيــع جــوانـبـهــا.
ً َّ
ٌ
ص ـح ـي ــح ،مـ ـث ــا ،أن تــوف ـيــر ال ـك ـتــب بـسـ ِّعـ ٍـر
م ـ َّ
ـوح ــد ف ــي ج ـم ـيــع م ـن ــاط ــق الـ ـب ــاد ُي ـمــثــل
ً
َّ
شكال من أشكال العدالة االجتماعية ،لكن
ُ
َ َّ
امل ـشـ َ
ـروع يتجاهل أن الـكـتــاب ال يـصــل إلى
ّ
ألسباب كثيرة .أما
املناطق «القريبة» أيضًا
ٍ
ُ
«عالمة الجودة» ،فتبدو بمثابة رفاهية في
ّ
ظل الوضع الراهن.
ُ
ِّ
إحدى املشكالت الحقيقة التي لم تقدم وزارة
الثقافة مشروع ّ
ُ
لتداركها هي
نص قانوني
عدم وصــول الكتاب األجنبي (الــذي يصدر
خ ــارج الـجــزائــر ومـنــه الكتاب الـعــربــي) إلى
ّ
البالد ،إل في مناسبة يتيمة هي «املعرض
َّ
ّ
الدولي للكتاب» .ما نخشاه أن ثمة رغبة في
ً
إبقاء الجزائر جزيرة منعزلة ال يصل إليها
ُ
مــا ي ـصـ ُـدر ِم ــن ك ـتـ ٍـب فــي محيطها الـعــربــي،
َ
وفي العالم.

ُ
صنع رودان في غاليري «تيت مودرن» بلندن،
ينطلق ،الخميس المقبل،
معرض ُ
يضم
والذي يتواصل حتى الحادي والعشرين من تشرين الثاني /نوفمبر المقبل.
ّ
المعرض مئتي عمل للنحات الفرنسي أوغست رودان ( )1917 - 1840المصنوعة
من البرونز والرخام و ُتبرز أسلوبه في كسر القواعد المثالية الكالسيكية في النحت.

ّ
ينظم «المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات» ،يوم األربعاء المقبل ،حلقة
التحول الديمقراطي بعنوان «احتجاجات ثورة تشرين األول/
جديدة من سيمنار
ّ
أكتوبر  2019في العراق» .يشارك في الحلقة ،التي ُتقام عن بعد ،كل من :إيهاب
شغيدل ،وثابت عامر ،وحسين الغرابي ،وروان سالم ،وحسين محمود ،وعباس
التميمي ،وفارس ح ّرام ،ونور جمال ،وياسر مكي ،فيما يدير الحوار حيدر سعيد.
أعلن «معهد تونس للترجمة» ،مؤخرًا ،عن إعــادة إطــاق مجلّته العلمية
ّ
المحكمة ميزان الترجمة ،ودعا الباحثين إلى تقديم أعمالهم للنشر .تهتم
المجلّة بمراجعة األعمال مترجمة من العربية وإليها ضمن الحقول المعرفية
التي يشتغل ضمنها المعهد؛ مثل الفلسفة والعلوم االجتماعية وترجمة األدب
العربي إلى اللغات األوروبية.
عبر منصة «كونفيرنسيا» ،تلقي الباحثة الفرنسية صوفي غايو  -ميكزا محاضرة
بعنوان الحكاية العجيبة لموتسارت الصغير بداية من الرابعة والنصف من بعد
ظهر يوم غد اإلثنين .تدرس المحاضرة السنوات الخمس األولى من حياة الموسيقار
ّ
المبكرة.
النمساوي ،وكيف لمع في المجتمع األرستقراطي بسبب موهبته

