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علي ناصر كنانة

تقف هذه الزاوية مع
مبدع عربي في أسئلة
حول انشغاالته وجديد
يود
إنتاجه وبعض ما
ّ
مشاطرته مع قرّائه.
كوني
بواقع
«أحلم
ّ
ٍ
يضمن لشعوب أميركا
الالتينية وأفريقيا وآسيا
شروط االستقرار والتنمية»
يقول الشاعر والباحث
العراقي لـ»العربي
الجديد»

بطاقة

شاعر وباحث ومترجم عراقي
مــن مواليد الــرفــاعــي (.)1958
غــادر في  1979ألسباب سياسية
إلى الكويت حيث عمل صحافيًا.
اعتُقل فــي الكويت والــعــراق
بين  1985و ،1989الــعــام الــذي
انتقل فيه إلى السويد ،قبل أن
يــعــود للعمل فــي «المجلس
ثم في
الوطني للثقافة» بقطرّ ،
«مؤسسة قطر» .آخر إصداراته:
ّ
«الوالء البديل :دراسة ثقافية في
التأثيرات العميقة لكرة القدم»
و«األبــويــة الثقافيّة :أسطورة
الشعراء الشباب أنموذجًا ً» (،2021
الغالف).
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الدوحة ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
ُ
ُ
إنـ ـس ــانـ ـي ـ َـا ،ي ـش ـغ ــل ـن ــي م ـ ــا ي ـش ـغــل
َّ
الـ ـبـ ـش ــري ــة ك ــلـ ـه ــا ب ـ ــآث ـ ــار ج ــائ ـح ــةِ
ك ــورون ــا عـلــى مـخـتـلــف مـسـتــويــات الـحـيــاة
ً
الشخصية واالجتماعية ،فضال عن القلق
ّ
ّ
األك ـمــةِ ما
الجمعي فــي الـعــالــم مــن ُأن وراء ّ
وراء ه ـ ــا ،وه ــو مــا ال أم ـيــل إل ــى تـبــنـيــه دون
دلـيـ ٍـل قــاطــعّ .أم ــا معرفيًا ،فمن جـهــةٍ أولــى،
ُ
َّ
هو ُ
فكريًا بالهموم
نفس ُه االنشغال الدائم
ِّ
َّ
الــوجــوديــة وقضايا الـكــون ،وفــي مقدمتها
اسـتـشــراء املـظــالــم وغـيــاب الـعــدا ُّلــة وأسئلة
ال ــزم ــن وامل ـ ـ ــوت ،نــاه ـيــك ع ــن ت ــوق ــف عجلة
التنمية في الوطن العربي وانحسار الفعل
الـحـضــاري .ومــن جـهــةٍ أخ ــرى ،االنـشـغــاالت
َّ
َّ
اليومية ،بني ق ــراء ٍة وكتابة ،وفي
املعرفية
ُّ
هذه الفترة أنكب على تأليف كتاب سيكون
ع ـن ــوان ــه امل ـح ـت ـمــل «اس ـت ـب ـط ــان ــات الـ ِّـس ـحــر
«س ـحــر األش ـيــاء»،
الـخـفـ ِّـي فــي األش ـي ــاء» أو ِ
بسبب
الجهد،
ناحية
وهو أصعب كتبي من
ِ
طبيعته ،وال أريــد االستفاضة في الحديث
عنه ألنه قيد التأليف.
■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
في الشهرين األخيرين من عام  ،2021صدر
ل ــي كـ ـت ــاب ــان :أح ــده ـم ــا ب ـب ـغ ــداد ع ــن وزارة
َّ
َّ
َّ
الثقافية
«األبوية
العراقي ُّة وعنوانه
الثقافة
– أسـ ـط ــورة ال ــش ـع ــراء ال ـش ـبــاب أن ـم ــوذج ــا»،
وثانيهما عــن «مـنـشــورات الـجـمــل»« :ال ــوالء
َّ
ثقافية في التأثيرات العميقة
البديل – دراسة
لكرة القدم» .وربما يكون عملي املقبل ،وقد
أج ُ
ّ
لت إصداره كثيرًا« ،التزام الوردة – دراسة
أدبية في االلتزام الجمالي ّفي األدب» ،وهو
ُ
علمت مؤخرًا.
قيد الطباعة كما
■ هل أنت
ٍ
راض عن إنتاجك وملاذا؟ ً
أخـشــى أن يعني الـ ِّـرضــى قناعة واقتناعًا،
وفي هذه الحالة ال أظن أن كاتبًا ّ
جادًا ،مهما
بلغ ش ــأوه ،سيرضى عــن إنتاجه ويجلس
َّ
ِّ
كرسي القناعة ،ألن الكتابة
مسترخيًا على
ِّ
ّ
تمثل هاجسًا متوهجًا دائمًا نحو ًالتجاوز،
ّ
ّ
وتفردًا.
نحو عطاء أكثر تميزًا وخصوصية
ول ـكــن إذا م ــا ش ـئـ ُـت مــراج ـعــة تـجــربـتــي في
ال ـك ـت ــاب ــة ،ال أريـ ـ ــد أن أخـ ـف ــي م ــا أشـ ـع ــر بــه
ّ
حــالـ َّـيــا :ف ــي أن عـطــائــي كـبــاحــث أع ـمــق من
َ
عطائي كشاعر ،وإنني لدرك جيدًا الظروف
َّ
َّ
والذاتية التي تركت أثرًا بالغًا
املوضوعية
ّ
على تجربتي الشعرية ،وفــي مقدمة ذلــك،
ِّ
تأثير انهماكي املبكر في العمل النضالي
ّ
أتحرر من هذا
السياسي على بداياتي ،ولم
ّ
التأثير إل مع صدور مجموعتي الشعرية
َّ
َّ
«ف ـج ــاءة ال ـن ـيــزك» ع ــن «امل ــؤس ـس ــة الـعــربــيــة
للدراسات والنشر» عام  .2002وسوى ذلك،
َّ
الثقافية
أعتقد أن مشروعي في الدراسات
َّ
خط ُ
َّ
طت له.
واإلعالمية يسير كما
ُ
■ لــو قـ ّـيــض لــك الـبــدء مــن جــديــد ،أي مـســار كنت
ستختار؟
َ َ
َّ
أعتقد أن هــذا الـســؤال الرومانسي شاغف
أف ـئ ــدة مـعـظــم ال ـن ــاس ف ــي لـحـظــةٍ م ــا ،ولـكــن
ُ
ٍّ
استعادة الزمن للشروع
لم يتح ألي منهمُ ِّ َ
بمسار آخر .ولو قيض لي البدء من جديد،
ٍ
م ــع االح ـت ـفــاظ ب ــذاك ــرة ال ـخ ـبــرات واألحـ ــام
واآلالم ،لــن أن ـخــرط بالعمل الـسـيــاسـ ِّـي في
ال ـخــام ـســة ع ـش ــرة (وهـ ـ ــذا ل ـيــس خـ ـي ــارًا في

إطاللة

عن الكائن االفتراضي الذي أصبحناه

ليس الواقع ...لكنّه الواقع

َ
ِع ـ ــراق ي ـت ــداول ال ـن ـ ُ
ـاس فـيــه ال ـس ـيــاســة مثل
ٍ
ضـ ـ ــرور ٍة ل ـس ــان ـ ّـي ــة) ،وال أغ ـ ــادر الـ ـع ــراق في
ّ
الـحــاديــة والعشرين مــن عمري وأت ــرك أمــي
ً
َّ
ـ«القضية» ،وقد
وحـيــدة بدعوى التزامي ب
ً
ج ُ
ئت على ذلك في مخطوطة سيرتي قائال
ِ
ُ
القضية التي تجعلني أتركُ
َّ
ندمًا« :ألعن أبا
ً
ْ
ّ
القضية؟ كيف
أليست ّأمي هي
ّأمي وحيدة،
َّ
واتتني الـجــرأة ألرد عليها بهذه القسوة؟
َ
ك ــان يـنـبـغــي أن أم ـك ــث ف ــي الـ ـع ــراق خــادمــا
لقدميها».
ومـ ـ ــا عـ ـ ــدا ذل ـ ـ ــك ،أنـ ـ ــا ف ـ ـخـ ـ ٌ
ـور ب ـع ـصــامـ ّـي ـتــي
ُ
وسيرتي وما بلغت ُه في الحياة قياسًا على
ظروفي.

سيرتبك الكائن
االفتراضي ،الذي
نصيره ،في حال واجه
الواقع .كانت الشاشة
تفصل بينه وبين اآلخر،
لكن في الشارع ال
شاشة ،فكيف يُلغيه
بكبسة زر؟

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
َّ
العالم هو ُ
يتغير كما أردنا له أن
نفس ُه ،لم
يـكــون ،ومــا عصف بــه مــن تـغـ ّـيــرات أطــاحــتْ
ّ
بـكــل أسـبــاب الـتـفــاؤل وأحــالــت األح ــام إلى
ّ
أوهام .العالم نفسه لم يتغير ،ورؤيتي له لم
ّ
ُ
ّ
َ
ألكثر من ستني
عايشت
تتغير ،فقد
ويالتهِ
ِ
عامًا ،الفقراء يغرقون في فقرهم واألثرياء
ّ
يـحــلـقــون بـثــرائـهــم ،والـظـلــم ال ي ــزال ســائـدًا
بـطـغـيــانــه وال ـع ــدال ــة ب ــات ــت خ ـطــابــا بــاهـتــا،
والـ ـق ــوى ال ـك ـبــرى ت ـتــاعــب ب ــأق ــدار ال ـعــالــم،
ّ
واملستبدون يتوارثون االستبداد وينعمون
ب ــه ،وال ـش ـعــوب خ ـســرت أب ـســط مـنـجــزاتـهــا.
َّ
ومـ ــع ن ـج ــاح الـ ــواليـ ــات امل ــت ـح ــدة ف ــي عــوملــة
َ
ّ
(أعني أمـ َـركــة) العالم لم يعد ثمة ٌضوء في
نهاية النفق ،وأمــام البشرية طريق طويلة
ُ
ّ
ض ــوء لــت ـهــرول
ج ـ ــدًا ،ق ـبــل أن تـلـمــح ُّ ه ــذا ال ـ َ
نحوه .وإذا كان يحق لنا أن نحلم ،سأحلم
ٍّ
كوني يضمن لشعوب أميركا
بواقع
حتمًا
ٍ
الالتينية وأفريقيا وآسيا شروط االستقرار
ّ
ّ
والتطور الطبيعي .ولكن تاريخ
والتنمية
ِّ
العالم ال يشي بأي تغيير منظور ،فاألقوياء
تقوم َّ
قوتهم َّ على ضعفنا ،يختلفون فيما
َّ
بـيـنـهــم ،ولـكــنـهــم يــتـفـقــون عـلــى إخـضــاعـنــا
ّ
منتجني ونبقى
واسـتـغــالـنــا ،لكي يـظــلــوا ِ
مستهلكني.
ِ
■ شخصية مــن املــاضــي تــود لـقــاءهــا ،ومل ــاذا هي
بالذات؟
ٍّ
لعلي بن
ســأخـتــار أرب ــع شـخـصـ ّـيــات .أق ــول
َّ
ّ
ـت األمـ ُـم املتحدة على
أبــي طالب« :لقد وز َع ـ َ ِ
أعـضــائـهــا مـنـهـجـ ّـيــتــك فــي الـحـكــم نـمــوذجــا
راض عـ ّـمــا يفعله
للحكم ال ـع ــادل .هــل أن ــت
ٍ
اإلس ـ ـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي ال ـش ـي ـعــي ب ــاس ـم ــك؟».
ّ
ولـعـمــر بــن الـخــطــاب أق ــول« :أل ـسـ َـت الـقــائــل:
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم ّأمهاتهم
راض عـ ّـمــا يفعله اإلســام
أح ــرارًا؟ هــل أنـ ّـت
ٍ
السياسي السني باسمك؟» .ولتشي غيفارا
أق ـ ــول« :س ــام ــا .لـقــد ك ـنـ َـت أشـ ــرف الـ ـث ـ ّـوار».
وأقول ألبي« :أبتاه ،ملاذا تركتني وحيدًا؟».
■ صــديــق/ة يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه
دائمًا؟
صديق حاضر أبـدًا في الـبــال ،هو صديقي
ِّ
واملصور العراقي سفيان
وأستاذي الشاعر
َّ
َّ
ّالخزرجي ،الذي ُي َعد أكثر شخصية ثقافية
أثرت تأثيرًا مباشرًا في حياتي ومساراتها.
ّأمـ ــا ال ـك ـتــاب فـهــو «ن ـ َّقــد الـعـقــل الـسـيــاســي»
لريجيس دوبريه ،ألنه َّ
أثر بي كثيرًا عندما
قــرأتــه عــام  .1989والكتب التي أعــود إليها
ك ـث ـي ـرًا ه ــي امل ــراج ــع ال ـب ـح ـثـ َّـيــة ،وت ـح ــدي ـدًا:
بيار بورديو ،تيري إيغلتون ،روالن بارت،
مـيـشـيــل ف ــوك ــو ،ري ـج ـيــس دوب ــري ــه ،روم ــان

فواز حداد
ّ
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ال أريد أن أخفي ّ
أن
عطائي كباحث أعمق
من عطائي كشاعر
يتّفق األقوياء على
إخضاعنا ليظلّوا منتجين
ونبقى مسته ِلكين

يــاكــوب ـســون ،ث ـي ــودور أدورنـ ـ ــو ،وغ ـيــرهــم...
ّ
ولـكــن دي ــوان املتنبي هــو مــا تسكن النفس
إلى ُمجالسته.
■ ماذا تقرأ اآلن؟
كتاب دانييل لورانزيني «قـ ّـوة الحق – من
ّ
فــوكــو إلــى أوس ـتــن» ،وهــو كـتــاب ُم ـمــل ،وال
أدري إذا كان مصدر امللل في أصل الكتاب،
أم في الترجمة.
■ مـ ــاذا تـسـمــع اآلن وه ــل ت ـق ـتــرح عـلـيـنــا تـجــربــة
غنائية أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟
ث ـ ّـم ــة ص ـ ــوت غ ـن ــائ ــي ي ـ ـتـ ــاوع فـ ــي روح ـ ــي،
ّ
ّ
الشجية التي تستجيب
يتقمص األصــوات

ل ـنــداءاتــي الـحــزيـنــة .لــم تـعــد ه ـنــاك تجربة
غ ـنــائـ ّـيــة ،كـتـجــربــة عـبــد الـحـلـيــم ح ــاف ــظ ،أو
ً
فـ ـي ــروز ،أو نــاظــم ال ـغ ــزال ــي م ـث ــا ،لنستمع
ـان
إلــى جميع أغانيها ،ومــا نشهده اآلن أغـ ٍ
متناثرة يــروق لنا سماع بعضها .وناظم
ال ـغ ــزال ــي ال ي ـ ــزال م ـطــربــي األثـ ـي ــر عــراق ـيــا،
وامل ـل ـ ّـح ــن ط ــال ــب ال ـقـ ًـرغــولــي األك ـث ــر إب ــداع ــا
م ــوس ـي ـق ـ َّـي ــا ،خـ ـ ّ
ـاصـ ــة فـ ــيّ ت ـل ـح ــن ق ـص ـيــدة
ّ
«الـبـنـفـســج» للشاعر مـظــفــر ال ـن ــواب .ولـعــل
من املناسب في هذا السياق أن أذكر كتابي
َ
«فلك ّ
النص في الغناء العراقي ،دراســة في
م ـضــامــن ال ـن ـصــوص الـغـنــائـيــة ال ـعــراق ـيــة،
 ،»1980-1920ال ــذي ص ــدر عــن «مـنـشــورات
الجمل» عام .2016

معرض الدوحة الدولي للكتاب

وزارة الثقافة الجزائرية تسجيل غياب
يُ ّ
ذكر بقاء جناح وزارة
الثقافة الجزائرية فارغًا
في «معرض الدوحة»
بحضورها الباهت في
التظاهرات الثقافية التي
ُ
ُتقام خارج البالد
الجزائر ـ محمد عالوة حاجي

جناح وزارة الثقافة الجزائرية في «معرض الدوحة» (عماد الدين بوجناح)

25

ُيجمع الـجــزائـ ّ
ـريـ َـون ،الــذيــن سبق أن حضروا
معرضًا أو َمعارض كتاب خارج بالدهم ،على
َّ
أن الحضور الرسمي الجزائري فيها ال يعكس
ً
ِّ
ُّ
ُ
غنى وتنوع الثقافة الوطنية ،وال يقدم صورة
ْ
صادقة عن حركة النشر في ّالبالد ،التي ،وإن
ٌ
ُ
لم تكن في أفضل حاالتها ،فإنها موجودة على
ّ
األقل ،على عكس االنطباع الذي يتركه جناحُ
ّ
وزارة الثقافة الخاوي في الغالب إل ِمن بعض
ومن بعض
اإلصدارات القديمة أو قليلة القيمةِ ،
ّ
ُ
ـرار إداري،
املوظفني الذين يصبحون ،بفعل قـ ٍ
ّ
ممثلني لثقافة بالدهم في الخارج.
فــي «مـعــرض الــدوحــة الــدولــي للكتاب» الــذي
ُ
ُ
افتتحت دورتــه الواحدة والثالثون الخميس
َ
ُ
َ
املاضي ،لم يختلف األمر كثيرًا؛ إذ أظهرت صور
ٌ
وفيديوهات جرى ُ
ُ
التواصل
تداولها على مواقع
َ
االجـتـمــاعــي جـنــاح وزارة الثقافة الجزائرية
فارغًا تمامًا ،وهــو ما أثــار بعض االنتقادات

ّ
َّ
املوجهة إلــى ال ــوزارة التي فضلت ،هــذه املـ ّـرة،
ْ
ّ
الغياب التام ،بعد أن كانت تكتفي ،في املرات
السابقة ،بالحضور الشكلي في معارض الكتاب
ُ
والتظاهرات الثقافية األجنبية بشكل عام.
ُ
ٌ
ّربما لم يكن أحد لينتقد غياب وزارة الثقافة عن
أي معرض كتاب في ّ
«معرض الدوحة» ،أو ّ
أي
َ
ُ
َ
ُّ
ظهر الصور جناحها الفارغ،
بلد
ٍ
آخرَ ،لو لم ت ِ
ّ
ُ
فاق بينها
والــذي ي ّفهم ِمن وجــوده حــدوث ات ٍ
وبني املنظمني على املشاركة في الدورة الواحدة
ّ
ُ
املنظمون ُلي ّ
جناحًا
خصصوا
والثالثني (لم يكن
ّ
ْ
لعارض غير مشارك) ،قبل أن تغيب أو تتأخر
ٍ
َّ
عن الحضور لسبب مــا ،مع العلم أن الــوزارة
لم ُت ّ
قدم ،إلى اآلن ،تفسيرًا ،ليس لغيابها ،بل
ُ
الغياب
لبقاء جناحها خاويًا .بالتأكيد ،كان
َ
باملطلق عن معرض للكتابّ ،أيا كان ُ
البلد الذي
ٍ
بجناح
يستضيفه ،ليكون أفضل ِمن الحضور
ٍ
ُّ
َ
وكراسي ال يجلس عليها أحد.
يضم رفوفًا فارغة
ُ
ٌ
ّ
الرسمي
وهي صورة تناقض تمامًا الخطاب
ُّ ّ
ينفك يؤكد اهتمام الدولة بالثقافة من
الذي ال
وحرصها على «صورة البالد في الخارج»
جهة،
ُ
ـوم واح ــد مــن انـطــاق
ـ
ي
ـل
ـ
ب
ـ
ق
ـرى.
ـ
ـ
خ
أ
ـة
ـ
ه
ـ
ج
ِم ــن
ٍ
«معرض الدوحة» ،كانت وزيرة الثقافة ،وفاء

م يبقى جناح الجزائر
لِ َ
من أفقر األجنحة في
معارض الكتب؟

بن شعالل ،تقول من والية تمنراست ،جنوب
البالدّ ،إن «رئيس الجمهورية ّ
وسم الثقافة بكل
رعايته ورسم لها معالم للنهوض بها».
مــا ُيـقــال عــن «الـحـضــور» الــرسـمــي الـجــزائــري
ـره
ف ــي «م ـع ــرض ال ــدوح ــة» ُيـنـسـحــب عـلــى غـيـ ْ
مـ ــن امل ـ ـعـ ــارض وال ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــرات ال ـث ـق ــاف ـي ــة؛ إذ
ُ
ُ
ّ
ومؤسساتها في املهرجانات
تكتفي الــوزارة
ً
السينمائية الدولية ،مثال ،بأجنحةٍ شبه فارغةٍ
ّ
ّ
إداريــن ٌّربما ال ينظرون إلى األمر
وموظفني ّ
ُ ُّ
فسحة سياحية .يحدث كل ذلك
سوى على أنه ّ ٌ
مؤسسة؛ هي «الوكالة الجزائرية
بينما توجد
لإلشعاع الثقافي» التي ّ
تأسست عــام ،2005
ّ
وتحولت إلى ّ
مؤسسة عام  ،2008هدفها نشر
الثقافة الجزائرية حول العالم.
ّ
ـث إلـ ــى «ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»ُ ،ي ـعــلــق
ف ــي ح ــدي ـ ٍ
ً
الشاعر خالد بن صالح على الحادثة قائال:
ُ
«بحكم عملي في مجال النشر وتجربتي في
َّ
معارض الكتاب الدولية في العالم العربي ،أول
ما يخطر في بالي عند مشاهدة صورة جناح
الجزائر بأرففه الفارغة في ‹معرض الدوحة›،
هــو س ــؤال بــديـهـ ّـي :ألــم تـحــدث مــراســات بني
إدارة املعرض ووزارة الثقافة لترتيب األمور
ّ
معرض للكتاب
مسبقًا؟ ألن جناحًا فارغًا في
جناح مدفوعُ
ٌٍ
ليس أمرًا بسيطًا ،هو بالضرور ِة
ّ
التكاليف ولم يحضر أصحابه ،أو َّربما تأخروا
تجهيزه وترتيبه في موعد انطالق املعرض.
في
ِ
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

إن لم نصبح بعد كائنات افتراضية ،ففي
سبيلنا إلى أن نكون ،ولن نحتاج بعدها
ّ
إل إل ــى قـ ـ ْـدر ضـئـيــل م ــن ال ــواق ــع ،يكفينا
لـتـنــاول الـطـعــام واحـتـســاء ال ـشــراب ،عــداه
ّ
قــد ال يلزمنا شــيء آخ ــر ،إل إذا خاطرنا
بــاملــوت جــوعــا وعـطـشــا .فـطــائــع الـحـيــاة
االفـتــراضـيــة جـلـ ّـيــة ،ونـحــن ُمـقـبـلــون على
ال ـع ـمــل م ــن املـ ـن ــزل ،س ـ ــواء ف ــي ش ــرك ــة ،أو
ّ
مؤسسة قد ال نراها ،أو ال تكون موجودة،
ّ
ف ـ ـ َـرب ال ـع ـمــل ورؤسـ ـ ــاء األقـ ـس ــام يعملون
ّ
مثلنا من بعيد ،وســوف نتصل مع رفاق
ال ـع ـم ــل واألص ـ ــدق ـ ــاء وامل ـ ـعـ ــارف بــال ـبــريــد
اإللكتروني أو «املاسنجر» و«الــواتــس»،
ّ
ّ
ونــطـلــع عـلــى أخ ـبــار الـعــالــم مــن مـحــطــات
األخـ ـ ـب ـ ــار الـ ـع ــاملـ ـي ــة .قـ ــد تـ ـك ــون األخـ ـب ــار
زائـ ـف ــة ،ف ــاألخ ـب ــار ي ـم ـكــن ص ـنــاع ـت ـهــا مــن
ـدث ،مــا يــدريـنــا؟ مثل ال ــزالزل
دون أن تـحـ ُ
واألعــاصـيــر نـشــاهــدهــا ،لكن هــل حدثت؟
ّ
متحركة ،باتت إمكانية تحريك
إنها صور
ّ
متيسرة ،مثل رفــع عـ ّـداد ريختر:
األمــواج
مجرد خبر ،والباقي َ
ّ
صور.
ْ
ول ـ ـن ـ ـعـ ــد إلـ ـيـ ـن ــا ن ـ ـحـ ــن ،أي إل ـ ـ ــى ال ـك ــائ ــن
االف ـ ـتـ ــراضـ ــي ال ـ ـ ــذي أصـ ـبـ ـحـ ـن ــاه ،والـ ـ ــذي
ك ـنــا ن ـت ـحـ ّـدث ّع ـن ــه ،ك ــي ال نـغـمــط الـعــالــم
االفـتــراضــي حــقــه مــن التعريف؛ إنــه عالم
ّ
التجول فيه،
خصب ،يستطيع هذا الكائن
ف ـيــزور املـتــاحــف ،ويـقـضــي أوق ــات الـفــراغ
في السينما واملالهيّ ،أمــا العطالت ففي
ّ
املـنـتـجـعــات امل ـش ـه ــورة ،م ــع ال ـتــزلــج على
ّ
الجليد مــن دون مـغــادرة منزله ،أو حتى
كــرسـيــه .وإذا لــم يكن مـتـ ّ
ـزوجــا ،فبوسعه
ّ
قـضــاء وقــت ممتع مــع فـتــاة أو ســيــدة في
ً
عــاقــة ت ــدوم أو ال ت ــدوم طــويــا ،مــن دون
ّ
ُ
ـزواج وأوالد ،أو حــتــى
أن يـثـقــل نـفـ ّســه ب ـ ـ ٍ
بصداقة تتطلب الوفاء.
ه ــذا الـكــائــن ،املحتمل ج ـ ّـدًا ،سيرتبك في
حــال واجــه الــواقــع في املقهى أو الحديقة
ً
مـ ـث ــا؛ ل ــن ي ـع ــرف ك ـيــف ي ـت ـص ـ ّـرف ،كــانــت
الشاشة تفصل بينه وبني اآلخر ،لكن في
الشارع ال شاشة ،فكيف ُيبعده عن نفسه،
أو يلغيه بكبسة زر؟
ّ
يستمر الـعـيــش عـلــى ه ــذا امل ـن ــوال ،ال
كــي
بـ ـ ّـد م ــن انـ ـق ــاب األشـ ـخ ــاص الـحـقـيـقـ ّـيــن
إل ــى أش ـخ ــاص اف ـتــراض ـيــن؛ فــالـحـقـيـقـ ّـي،
ّ
حقيقيًا في عالم هــذا الكائن،
كي يصبح
ي ـجــب أن يـشـمـلــه االف ـ ـتـ ــراض ه ــو اآلخـ ــر.

ّ
بمعنى ،هــذا ليس الــواقــع ...لكنه الــواقــع.
ّأول ما يشير إليه العالم االفتراضي هو
االن ـف ـص ــال ع ــن ال ــواق ــع ،وه ــو م ــا تـحـ ّـبــذه
الـحـ َكــومــات الــرقـمـيــة ،إذ يـعـنــي أن ــه عالم
ً
م ــراق ــب جـ ّـي ـدًا وبـشـكــل دق ـيــق .فـمـثــا ،في
ب ـعــض م ـقــاط ـعــات الـ ـص ــن ،ه ـن ــاك جـهــاز
مركزي ُيدعى «الــدمــاغ» ،يراقب ّ
تحركات
ْ
امل ــواط ـن ــن ،م ــن دف ــع ال ـفــوات ـيــر إل ــى ش ــراء
الـسـلــع ،فــرمــي الــزبــالــة فــي أوق ــات معينة.
تطبيق «ال ــدم ــاغ» ي ـتــاءم مــع مــا تنشده
ّ
ح ـك ــوم ــات ال ـع ــال ــم كــل ـهـ ُـا دون اس ـت ـث ـنــاء،
ّ
ّ
فاملعلن ،واملعروف ـ وإن شكك فيه ـ أن جمع
الـبـيــانــات عــن املــواط ـنــن هــو لــاسـتـفــادة
منها فــي مكافحة الجرائم وعلى رأسها
اإلره ـ ــاب؛ ه ــذا مــا تـتــاجــر بــه َّ الـحـكــومــات:
ال ـت ـهــديــد اإلرهـ ــابـ ــي .وامل ـت ــوق ــع اس ـت ـيــراد
«الــدمــاغ» مــن ِقـ َـبــل حكومات العالم التي
ال تـمـلــك ه ــذه الـتـقـنـيــات لـلـسـيـطــرة على
شعوبها ،ومنطقتنا األكثر طلبًا له قبل
الغذاء والــدواء .سيواجه «الدماغ» بعض
ِ
الـعــوائــق فــي ُب ـلــدان الــديـمـقــراطـيــات؛ فــإذا
كــانــت الـصــن تـبـ ّـرر اسـتـخــدامــه بالفائدة

التي ستعود على املواطن املطيع بشهادة
حسن سـلــوك ،وتسجيل نـقــاط لصالحه،
ت ـش ـج ـي ـعــا لـ ــه ع ـ ُل ــى املـ ــزيـ ــد مـ ــن ال ـط ــاع ــة،
يـكــافــئ عليها بــأعـطـيــة م ـ ّـادي ــة أو بقالب
تورتة في عيد ميالده .بينما ال تستطيع
الــدي ـم ـقــراط ـيــات اس ـت ـخــدام ه ــذه الـحـ ّـجــة،
وإن ـمــا ال ـتــرويــج لـهــا عـلــى سـبـيــل حماية
م ــواط ـن ـي ـه ــا م ــن «اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب اإلسـ ــامـ ــي».
ّ
الحجة بعدما
الصني ال تحتاج إلى هذه
ّ
طوقت «اإلرهاب» اإليغوري ،وأنهت ـ على
ّ
حــد زعمها ـ ـ اإلس ــام مــن خــارطــة الصني.
ّ
ّأم ـ ــا ال ـ ـغـ ــرب ،ف ـل ــن ي ـت ـخ ــل ــى ع ــن اإلس ـ ــام
َّ
ّ
كمت َهم ،إل إذا أفلح الـ ّـروس في استعادة

في المجتمع
االفتراضي ال نظفر
إلّا بديمقراطية
افتراضية

اإلمبراطورية القيصرية ،وربما البلشفية،
جي بي» ما زالــت تمارس عملها
فـ«الكي ُ
بتسميم املعارضني.
الخالصة؛ نحن في عالم يمكن التالعب
به ،لن نظفر ـ بعد االنتساب إلى املجتمع
ّ
االفتراضي ـ إل بديمقراطية افتراضية،
م ــا دامـ ـ ــت ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــات سـيـشـمـلـهــا
ّ
االفتراض .كذلك األعداء واألصدقاء؛ كل
شيء يمكن تحويله إلى افتراض ،بينما
ّ
افتراضيًا.
القمع لن يكون
ّ
َ
العلم متفائل؛ لديه
لكن
منا،
تشاء
ربما
ِ
وج ـه ــة ن ـظــر ت ـق ــول :ل ـيــس ال ــدخ ــول إلــى
ً
العالم االفتراضي انفصاال عن الواقع،
كما ال ّ
بصلة إلى الزائف والوهمي
يمت
ِ َ
والخيالي؛ إنه عالم مشبع باالختيارات،
بما ُيغني اإلبداع ويفتح آفاق املستقبل.
ُّ ٌ
تحول في نمط الوجود ،إلى وجود
إنه
أكثر ً
ثراء.
ْ
فــد ي ـكــون ه ــذا صـحـيـحــا ،ل ـكــن م ــاذا عن
ال ـح ـك ــوم ــات :ه ــل ت ــدع ه ــذا ال ـعــالــم كما
يتخيله ُ
ّ
العلماء؟
(روائي من سورية)


عمل بال عنوان لـ فرنسيس نيوتون سوزا (بريطانيا) 25 × 20 ،سم1967 ،

فعاليات
تقدم الباحثة كوكب توفيق ،عند السابعة من مساء بعد غد ،محاضرة بعنوان
ّ
زار :مدرسة أبو الغيط في المعهد الفرنسي لآلثار الشرقية بالقاهرة .تتناول
أسسها حسن أبو الغيط في دلتا مصر منذ القرن
المحاضرة الطريقة الصوفية التي ّ
ِ
 ،19وتعبيراتها الموسيقية التي مزجت بين الزار السوداني واإلنشاد.

أفكار :رؤية جديدة للفن والفلسفة بين الشرق األوسط والغرب عنوان ندوة
ّ
تنظمها مكتبة قطر الوطنية بالتعاون مع المعهد الفرنسي بالدوحة .تطرح
ّ
أهمية الفكر العربي وتأثيره
تؤكد
الندوة رؤية تحليلية لمفهوم «نقل العلوم»
ّ
ويتحدث خاللها غالب بن الشيخ وإليزابيث
على الحداثة الفكرية في أوروبــا،
ّ
كساب وناتالي بونديل وبثينة المفتاح ،وزافييغ ديكتوت.
ّ
مؤسسة عبد الحميد
يُعرض عند السادسة والنصف من مساء الثالثاء المقبل في
ّ
بعمان فيلم العزيمة ( )1939للمخرج كمال سليم .يتناول العمل تحوالت
شومان
ّ
االقتصاد في مصر عشية الحرب العالمية الثانية وانعكاساتها على قيم المجتمع
والحياة اليومية في لحظة هيمنة األفالم الغنائية على السينما المصرية.

يُفتتح مساء األحد المقبل في مؤسسة بيلير ببازل السويسرية معرض استعادي
لـ جورجيا أوكيف يتواصل حتى الثاني والعشرين من أيار /مايو المقبل .يضيء
المعرض تجربة الفنانة التشكيلية األميركية ( )1986-1887التي تميّزت بالجرأة في
ّ
ّ
ستة عقود.
ويركز على تفاصيل الواقع خالل
تقديم مشاهد الطبيعة الصامتة

