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ّ
ظل شجرة عثمان مصر العثمانية من زاوية بيئية
في

قراءة
في كتابه الصادرة
ترجمتُه العربية حديثًا،
يذهب المؤرّخ األميركي
إلى ّ
أن العالقة بين
العاصمة العثمانية
في إسطنبول والفلّاحين
في الريف المصري
قد بُنيت على نمط
تبادلي يضمن
نفعي
ُ
مجموعة من المصالح
على مستوى السياسة
واالقتصاد والبنية
التحتية
إسطنبول ـ أحمد زكريا

تفسير
على عكس مــا ُيـشــاع مــن
ٍ
ّ
لقلة الدراسات املعنية بالتاريخ
الـبـيـئــي لـلـشــرق األوس ــط بغياب
املـ ـص ــادر ال ــازم ــة ل ـل ـب ـحــث ،ي ــذه ــب امل ـ ـ ّ
ـؤرخ
ّ
األميركي آلن ميخائيل ،في ّكتابه «في ظل
شجرة عثمان» ،الصادر مؤخرًا عن «الــدار
الـعــربـيــة لـلـعـلــوم ن ــاش ــرون» بـتــرجـمــة عبد
ّ
الرحمن عادل ،إلى أن الكثير من الدراسات
ال ـح ــدي ـث ــة قـ ــد أث ـب ـت ــت ع ـك ــس ذلـ ـ ــك ت ـم ــام ــا.
ويستشهد أستاذ التاريخ في «جامعة ييل»
األمـيــركـيــة بــوجــود سـجــل وثــائ ـقــي ضخم،
ل ــم ُيـبـحــث ب ـعــد ،ح ــول ت ـفــاعــات املـصــريــن
مــع الـنـيــل مـنــذ ع ــام  3000قـبــل امل ـيــاد إلــى
وقتنا الحالي ،ووجود العديد من املصادر
األرك ـي ــول ــوج ـي ــة وال ـك ـت ــاب ـي ــة م ــن ال ـع ـصــور
القديمة حــول أساليب اإلدارة البيئية في
األناضول والهضبة الفارسية وبالد ما بني
النهرين العراقية.
ومستعينًا بالتاريخ البيئي كأداة منهجية،
يستكمل ميخائيل ،امل ـ ّ
ـؤرخ املهتم بتاريخ
اإلمـبــراطــوريــة العثمانية ،فــي هــذا الكتاب
مــا ب ــدأه فــي دراســاتــه حــول الـتـفــاعــات بني
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 Alan Mikhailمـــؤرّخ أميركي من
مواليد عــام  ،1979يعمل أستاذًا
للتاريخ في «جامعة ييل» األميركية.
ّ
ظل عثمان» باللغة
صدر كتابه «تحت
اإلنكليزية عــن منشورات «جامعة
شيكاغو» عام  ،2017وهو ثالث كتبه
بعد عم َليه« :الطبيعة واإلمبراطورية
فـــي مــصــر الــعــثــمــانــيــة» (،)2011
و«الــحــيــوان فــي مصر العثمانية»
( .)2014وقبل أشهر ،صدر له كتاب
ّ
«ظل اهلل :السلطان سليم
رابع بعنوان
وصناعة العالم الحديث».

سالي روني صورة الكاتبة الشجاعة في شبابها

ٌ
تلويحة أيرلندية إلى فلسطين
رف ُ
يمثّل ْ
ض الكاتبة
قيام ناشر
اإليرلندية
َ
إسرائيلي بترجمة
روايتها األخيرة استمرارًا
لوقوفها مع الشعب
الفلسطيني في هبّته
األخيرة

دبلن ـ العربي الجديد

مشهد من القاهرة عام ( 1925كارل سيمون)Getty /

ّ
ت ـجــاه ـلــت أبـ ـ ــرز م ــا ف ــي ت ـل ــك ال ـ ــرؤي ـ ــا ،وأن
قصة نشأة اإلمـبــراطــوريــة العثمانية التي
ُد ِّونــت في نهاية القرن الخامس ،بعد غزو
رؤي ــا
الـقـسـطـنـطـيـنـيــة ،أي ب ـعــد ق ــرن ــن م ــن ّ
ع ـث ـمــان امل ــزع ــوم ــة ،ه ــي ب ـي ــان ج ـلــي يــدشــن
رمزيًا للسيادة السياسية التي وجــدت في
ّ
املــوارد الطبيعية سلطانًا يوطد دعائمها،
ألن محورها هو الجانب البيئي .فاألشجار
واملياه والجبال والزراعة هي أصل السلطة
السياسية لإلمبراطورية.
وانطالقًا من هذه الفكرة ،يتناول ميخائيل
الـ ــريـ ــف فـ ــي مـ ـص ــر ال ـع ـث ـم ــان ـي ــة ،وي ـع ـت ـبــر
أن ت ـش ـك ـيــل أي ف ـه ــم ل ـل ـت ــاري ــخ ال ـس ـيــاســي
واالج ـت ـمــاعــي واالق ـت ـص ــادي ملـصــر يرتبط
بـطــريـقــة إدارة امل ـي ــاه ف ــي ال ـب ــاد .وي ـجــادل
ميخائيل في كتابه بأن الفالحني املصريني
كــانــوا الـفــاعــل األه ــم فــي سياسة واقتصاد
ال ـ ــري ب ـم ـصــر ال ـع ـث ـمــان ـيــة ،ح ـيــث اع ـت ـمــدت
اإلمبراطورية على املعلومات التي جمعتها
م ــن املـ ــزارعـ ــن لـتـنـظـيــم إدارة املـ ـي ــاه .وفــي
ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ي ــذك ــر امل ـ ــؤرخ أم ـث ـلــة عــديــدة
استطاع فيها الفالحون املصريون توجيه

قدم طرحًا مغايرًا
يُ ّ
للنموذج الذي تعتمده
الدراسات الغربية
كان الفلّاحون الفاعل
األهم في سياسة الري
بمصر العثمانية

البيروقراطية العثمانية في إدارة بيئة الري
ّ
املعقدة ،وإخضاع ديــوان الوالي العثماني
من أجــل الحفاظ على مــواردهــم املائية ،بل
وإخ ـض ــاع ال ـس ـل ـطــان الـعـثـمــانــي نـفـســه في
بعض الحاالت.
ّ
يركز ميخائيل في كتابه على فكرة أساسية
ّ
مفادها أن الفالحني املصريني أدركوا كيف

يمكن استغالل ما قد يلحق باإلمبراطورية
العثمانية لصالحهم؛ فغياب الري املناسب
س ــوف يـضــر بــاإلنـتــاج ال ــزراع ــي ،وبالتالي
تـقــل عــوائــد ال ـضــرائــب .وخــافــا ملــا ورد في
كثير مــن ال ــدراس ــات حــول اسـتـبــداد الحكم
ال ـع ـث ـم ــان ــي فـ ــي الـ ــريـ ــف املـ ـ ـص ـ ــري ،ي ــذه ــب
ّ
مـيـخــائـيــل إل ــى أن ال ـعــاقــة ب ــن الـعــاصـمــة
العثمانية وال ـفــاحــن فــي الــريــف املـصــري
قــد ُبنيت على نمط نفعي تـبــادلــي يضمن
مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن امل ـ ـصـ ــالـ ــح عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
السياسة واالقتصاد والبنية التحتية.
كـمــا يـخـ ّـصــص مـيـخــائـيــل ،فــي ه ــذا الكتاب
أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،قـ ـسـ ـم ــا ل ـ ـل ـ ـح ـ ـيـ ــوانـ ــات فـ ـ ــي م ـصــر
ال ـع ـث ـمــان ـيــة ،ودوره ـ ـ ــا ف ــي ال ـت ـغ ـيــرات الـتــي
حدثت على مستوى االجتماع واالقتصاد
والطاقة فيها.
ّ
ويـ ــؤكـ ــد ع ـل ــى عـ ــدم إم ـك ــان ـي ــة ت ـج ــاه ــل دور
ال ـح ـي ــوان ف ــي ت ـلــك الـحـقـبــة ال ــزراع ـي ــة الـتــي
اعتمدت فيها اإلمبراطورية على عمل آالف
البشر والحيوانات في زراعة املواد الغذائية
ال ـتــي كــانــت ت ـخــرج مــن مـصــر إل ــى مختلف
أنحاء اإلمبراطورية ،مشيرًا إلى أن تراجع

مــركــزيــة الـحـيــوانــات فــي االقـتـصــاد الريفي
هو أحد أهم عوامل ُّ
تحول مصر من اقتصاد
الكفاف إلى الزراعي أوائل العصر الحديث
إلى اقتصاد يعتمد على الحيازات الكبيرة
لألراضي والعمالة البشرية الكثيفة.
ل ـع ــل أب ـ ــرز م ــا ي ـم ـ ّـيــز ك ـت ــاب آلـ ــن مـيـخــائـيــل
أن ــه ح ــن ع ــاد إل ــى األرش ـي ــف الـعـثـمــانــي لم
يقتصر بحثه على ذكر وجهة نظر السلطان
ّ
العثماني من عرشه في إسطنبول ،بل ركز
ّ
ّ
أي ـضــا ع ـلــى ال ــوث ــائ ــق املـتـعــلـقــة بــالـفــاحــن
املـ ـص ـ ّ
ـري ــن الـ ـغ ــائ ــرة أق ــدامـ ـه ــم ف ــي ال ـط ــن،
ُ
ع ـلــى ح ــد ت ـع ـب ـيــره ،فـيـمــا ي ـع ــرف بــ«كـتــابــة
الـتــاريــخ مــن أس ـفــل» ،بــاإلضــافــة إلــى طرحه
املـغــايــر لـنـمــوذج «املــركــز  -ال ـهــامــش» الــذي
ت ـع ـت ـم ــده ك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـغ ــرب ـي ــة،
والـ ـع ــربـ ـي ــة أي ـ ـضـ ــا ،وال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ـ ّـدم تـ ـص ـ ّـورًا
إلم ـب ــراط ــوري ــة تـحـتـكــر الـسـلـطــة ف ــي املــركــز
ّ
وتـتـنــاقــص كــلـمــا اب ـت ـعــدت ع ــن إسـطـنـبــول،
وهــو مــا يفتح ب ــدوره آفــاقــا جــديــدة إلعــادة
ً
النظر إلى تلك املرحلة ،بدال من الوقوع في
ّ
ثنائية التسامح الزائد مع العثمانيني في
بالدنا أو العكس.

ّ
تشكل الهوية
ليناريخوس مورينو أنقاض وشظايا

جسد وذاكرة
تلك األشياء التي لها
ٌ
يكتشف زائر المعرض،
الذي أُقيم في مدريد
ّ
مؤخرًا ،مستويات عديدة
للمعرفة .غير أنه سيدرك
تحول إلى
فاجعة أنه
ّ
كائن هجين ،وصار إنسانًا
آلة

مدريد ـ جعفر العلوني

(من المعرض)

إضاءة

آلن ميخائيل كتابة التاريخ من أسفل
ال ـش ـعــوب وال ـب ـي ـئــات ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ــط،
ّ
متخذًا من اإلمبراطورية العثمانية محورًا
لــدراســاتــه ،باعتبارها السلطة السياسية
األقـ ــوى واألهـ ــم واألط ـ ــول ع ـم ـرًا فــي الـشــرق
ّ
األوســط منذ العصور القديمة .ويــركــز في
ه ــذه ال ــدراس ــات عـلــى مـصــر تـحــديـدًا خــال
الخمسمائة سنة األخـيــرة ،كأهم الــواليــات
الـعـثـمــانـيــة ،واألول ـ ــى م ــن حـيــث ال ـعــائــدات،
وأكبر َم ْص َدر للمواد الغذائية ،حيث كانت
تاريخيًا مركز اإلمبراطورية االقتصادي.
منذ كتابه األول في هــذا الحقل« :الطبيعة
واإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة ف ــي م ـص ــر ال ـع ـث ـمــان ـيــة»،
الــذي تناول فيه سياسات الــري في الريف
امل ـص ــري ال ـع ـث ـمــانــي ،ي ــداف ــع مـيـخــائـيــل عن
أهمية دراسة ُ التاريخ البيئي ،ودوره  -إلى
ّ
جانب حقول أخرى  -في تقديم منظور كلي
جديد لدراسة تاريخ الشرق األوســط .وقد
أكمل هذا املشروع في كتاب الحق بعنوان
«الحيوان في مصر العثمانية» تناول فيه
العالقات بني البشر والحيوان باعتبارها
م ـ ـن ـ ـظـ ــورًا ل ـت ـح ـل ـي ــل ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ال ـس ـي ــاس ــي
واالجتماعي واالقـتـصــادي والبيئي ملصر
العثمانية.
في كتابه «في ظل شجرة عثمان» ،يستعمل
ميخائيل أدوات التاريخ البيئي في دراسة
اإلمـبــراطــوريــة العثمانية لتسليط الضوء
على العالقة بني الطبيعة والسلطة .وينتقد
تـفـسـيــرات امل ـ ّ
ـؤرخ ــن لــأس ـطــورة الشهيرة
ح ـ ــول نـ ـش ــأة اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة ال ـع ـث ـمــان ـيــة،
الـتــي خــرجــت مــن رحــم شـجــرة؛ حيث تقول
ّ
األسطورة إن عثمان املنسوب إليه تأسيس
اإلمـبــراطــوريــة قــد رأى بــدرًا نــزل فــي صــدره
ّ
ثم خرجت من صلبه شجرة غطت األكــوان
ِّ
ّ
ب ـظــل ـهــا ،وت ـحــت ظــل ـهــا خــرجــت م ــن ج ــذوع
ال ـج ـب ــال أنـ ـه ــار ج ـل ـبــت م ـع ـهــا رزق ال ـنــاس
ومعاشهم ،وأخذ الناس يشربون ويزرعون
ويصنعون الفساقي.
ي ـ ــرى م ـي ـخــائ ـيــل ّأن ت ـف ـس ـي ــرات امل ـ ّ
ـؤرخ ــن

ّ
منذ بدأت مشروعها الفني حتى اآلن ،ما زالت
ليناريخوس مورينو (مواليد مدريد)1974 ،
تعمل على بناء عالم فني ٍّ
غني وخاص .وها
ٍ
هــي ال ـيـ ُـوم فــي معرضها «ط ـقــوس وآل ـيــات»،
والـ ـ ـ ــذي أق ـ ـيـ ــم بـ ــن الـ ـس ــاب ــع وال ـع ـش ــري ــن مــن
أيلول /سبتمبر املاضي والخامس عشر من
تشرين األول /أكتوبر الـجــاري في «غاليري
بــي أتــش آي» بـمــدريــد ،تعرض مجموعة من
الـ ـص ــور ال ـفــوتــوغــراف ـيــة ع ـلــى ق ـم ــاش خيش
َ
م ـتـ ّ
ـوســط الـحـجـ ًـم م ـعــالــج بـطـبـقــة م ـ ّـن الـطــاء
ُ
األبيض ،محاولة من خاللها أن توثق عالقة
االنصهار بني العضوي واآللي ،كل هذا على
أرض تـخـتـلــط ع ـلــى ش ـكــل وم ـض ــات حــركـ ّـيــة
م ــن أجـ ــل ت ـصــويــر ف ـك ــرة ان ـع ـك ــاس ــات الـنـظــم
االج ـت ـم ــاع ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـت ــي تـسـيـطــر
على مجتمع ال ـيــوم ،والـتــي تـقــوم على فكرة
ُّ
تصر الفنانة
واحــدة فحسب :ثقافة اإلنـتــاج.

املــدريــديــة فــي أعمالها الفنية على الـبــدء من
ً
األنـ ـق ــاض وال ـش ـظــايــا وال ــدم ــار وص ـ ــوال إلــى
ّ
خضم هذا كله،
تشكيل الهوية ،وتحاول في
ـان ج ــدي ــدة ،واب ـت ـكــار عــاقــات
اس ـت ـشــراف م ـعـ ٍ
ّ
ورواب ــط تــاريـخـ ّـيــة بــن العلم وال ـفــن ،لتشكل
ً
ّ
الفنية ،ضمن هذا السياق ،استعارة
أعمالها
يتالقى فيها اإلن ـســان واآلل ــة؛ الـشـعــور والــا
شعور ،الفكر واملعدن.
ِّ
من أجل حل لغز اإلنسان /اآللة ،أو كما ُيعرف
ّ
علميًا باسم «السايبورغ» ،ال تكتفي مورينو
ب ــاس ـت ّـخ ــدام األدوات واألن ـ ـ ـ ــواع واألجـ ـن ــاس
الـفـنـيــة الـتـقـلـيــديــة ،بــل نــراهــا ت ـج ـ ّـرب ،تعبث
ّ
وتخرب .إنه خراب قائم على شهوة االختالط
والتهجني ،فهي تنسف الحدود املعروفة بني
ال ــرس ــم وال ـت ـصــويــر ال ـفــوتــوغــرافــي .تـتـجــاوز
مــوريـنــو فــي أعمالها قـيــود الــرؤيــة البشرية
من خالل التصوير الفوتوغرافي القوي الذي
ي ـس ـت ـخــدم سـلـسـلــة م ــن ال ــوم ـض ــات الل ـت ـقــاط
ال ـحــركــة امل ـت ـســارعــة .ه ـكــذا سـتـبــدو الـخـيــوط
املوجودة في أي صورة كأنها دخان متبعثر،
لـكـنــه ف ــي حـقـيـقــة األمـ ــر س ـي ـكــون شـيـئــا آخــر
ّ
ت ـمــامــا ،ول ــن يـكـتـشــف ال ــزائ ــر ذل ــك إل عندما
يقترب من العمل الفني .هنا تمامًا ،سيسأل:

أعما ٌ
ل تنسف الحدود
المعروفة بين الرسم
والتصوير الفوتوغرافي
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هــل يمكن ل ـس ــؤال يـطــرحــه ك ـتـ ٌ
ـاب مــا أن
ٍ
ّ
ي ـجــد إج ــاب ـت ــه ف ــي س ـل ــوك م ــؤل ـف ــه وفــي
ّ
ال ـقــرارات واملــواقــف الـتــي يتخذها؟ هذا
ّ
على األقل ما قامت به الكاتبة اإليرلندية
ســالــي رون ــي مــع كتابها األخ ـيــر «أيـهــا
العالم الجميل ،أين أنت؟» ،الذي رفضت
قـبــل أي ــام بـيــع حـقــوق ترجمته إل ــى دار
نشر إسرائيلية كانت ترغب بنقله إلى
ُ
ّ
اللغة الـ ِـعـبــريــة ،وك ــأن رون ــي تجيب عن
ع ـنــوان ـهــا :ال ،ال يـمـكــن لـلـعــالــم الجميل
أن ي ـج ــد م ـك ــان ــا لـ ــه فـ ــي ب ـق ـع ــةٍ اس ـم ـهــا
«إسرائيل».
ً
قد يبدو األمر صدفة محضة؛ فالرواية
التي صدرت باإلنكليزية في السابع من
أيلول /سبتمبر املاضي ال تتمحور من
قريب أو بعيد حــول البلد الصهيوني،
وال ت ـط ــرح س ــؤال ـه ــا ع ـل ــى حـ ــال عــاملـنــا
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي وص ـ ـم ـ ـتـ ــه ح ـ ـي ـ ــال الـ ـظـ ـل ــم
واغ ـت ـص ــاب األرض ال ـلــذيــن يعيشهما
ً
الـشـعــب الفلسطيني ،بــل تـحـكــي حـيــاة
مـ ـشـ ـت ــرك ــة ت ـج ـم ــع ب ـ ــن أربـ ـ ـع ـ ــة ش ـب ــاب
ّ
وصبيني ،يعيشون
إيرلنديني ،فتاتني
َ ُ
تـفــاصـيــل تـ ــراوح بــن الـحــب والـصــداقــة
وال ـ ــرغ ـ ـب ـ ــة وامل ـ ـ ـقـ ـ ــاسـ ـ ــاة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة .وقـ ـ ــد ت ـ ـكـ ــون ال ـك ــات ـب ــة
انتبهت إلــى هــذا األم ــر ،أو قــد ال تكون.
ّ
لكن من الصدفة  -هذا إن كان األمر كذلك
 مــا ينطوي على الكثير مــن الـضــرورةواملنطق.
ٌ
ّ
م ـن ـطــق تــأتــي ال ـكــات ـبــة نـفـسـهــا ل ـتــؤكــده
ّ
حــن تعلل قــرارهــا بمساندتها لحركة
مقاطعة دولة االحتالل ،وبعدم رغبتها
ُ
في نشر كتابها لدى ّ
مؤسسةٍ «ال تعلن
ً ْ
صراحة نأ َيها بنفسها عن نظام الفصل
ال ـع ـن ـص ــري (األبـ ــارت ـ ـهـ ــايـ ــد) وال تــدعــم
حقوق الشعب الفلسطيني التي ّ
تنص
ّ
عـلـيـهــا (ق ـ ـ ــرارات) األمـ ــم امل ــت ـح ــدة» ،كما
تايمز».
نقلت عنها صحيفة «ذي آيرش
ً
وتضيف الكاتبة بال مــواربــة ،موضحة
موقفها من قضية الشعب الفلسطيني:
ّ
«أود مـ ّـرة أخــرى أن أعـ ّـبــر عــن تضامني
مع الشعب الفلسطيني في نضاله من
أجل ّ
الحرية والعدالة واملساواة».
فــي ه ــذا املــوقــف وف ــي ه ــذه الـكـلـمــات ما
ي ـج ـع ــل مـ ــن رف ـ ــض س ــال ــي رون ـ ـ ــي نـشــر
كتابها األخير في «إسرائيل» أكثر من
مـ ـج ـ ّـرد ص ــدف ــة ،ب ــل إن األم ـ ــر اس ـت ـم ـ ٌ
ـرار
منطقي في موقف كاتبة ّ
ّ
شابة ()1991

ّ
وقعت في أيار /مايو املاضي ،إلى جانب
ّ
آالف ال ـك ــت ــاب وال ـف ـن ــان ــن ،ب ـيــانــا يــديــن
االح ـت ــال الـصـهـيــونــي عـلــى سـيــاســاتــه
االس ـتـي ـطــانـيــة وي ـطــالــب ب ـعــزلــه دول ـي ــا.
ُ
صـحــوتـهــا ه ــذه تـثـبــت ،فــي م ـكــان آخــر،
أن ّ
هبة الشعب الفلسطيني في الربيع
ً
املنصرم لم تذهب سدى ،وأنها نجحت
فـ ــي ج ـل ــب م ـن ــاص ــري ــن جـ ـ ــدد ل ـل ـق ـضـ ّـيــة
الفلسطينية ،وهو تمامًا ما نشهده لدى
سالي روني التي سبق الثنني من كتبها
أن ظهرا بالعبرية قبل هذه ّ
الهبة.
ّ
تنضم صاحبة «أحاديث
بموقفها هذا،
م ــع األصـ ــدقـ ــاء»  -واسـ ـع ــة ال ـش ـه ــرة في
العالم األنكلوساكسوني ،حيث حازت

جوائز عـ ّـدة وجــرى نقل روايتها «نـ ٌ
ـاس
عـ ّ
ـادي ــون» إل ــى شــاشــة الـتـلـفــزيــون  -إلــى
ّ
والفنانني ًاملعروفني
قائمة مــن الكتاب ً
الذين أعلنوا صراحة وعالنية إدانتهم
لسياسات الدولة االستيطانية ودعمهم

أود ،م ّر ًة أ ُخرى ،أن
ُّ
أ ُعبّر عن تضامني مع
الشعب الفلسطيني
في نضاله

ل ـل ـش ـعــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي وحـ ـق ــوق ــه .كـمــا
لكتابها
أن ـه ــا ،بــرفـضـهــا ن ـشــر تــرج ـمــة ُ
فــي «إســرائـيــل» ،تلتحق بأسماء أخــرى
س ـب ـق ـت ـهــا إل ـ ــى الـ ـخـ ـط ــوة ن ـف ـس ـه ــا ،مـثــل
ال ـكــات ـبــة األم ـيــرك ـيــة ال ـ ـبـ ــارزة ،ال ـحــائــزة
جــائــزة «بــولـيـتــزر» ،ألـيــس ووك ــر .الفرق
ال ــذي يــدعــو للتفاؤل هنا هــو أن سالي
رونـ ــي ت ـقــوم بـخـطــوتـهــا وه ــي م ــا ت ــزال
فــي مقتبل العمر ،فــي إشــارة تدعو إلى
التفاؤل بأن نضال الشعب الفلسطيني
يجد آذان ــا صاغية لــدى الجيل الجديد
ّ
الـ ـ ـ ــذي ت ـف ـع ــل «إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل» كـ ـ ــل مـ ــا فــي
وسعها لبيعه تاريخًا عنها يختلف عن
تاريخها الحقيقي.

سالي روني خالل مهرجان بلدة هاي لألدب والفنون في ويلز)Getty( 2017 ،

فعاليات

هل هــذه صــورة فوتوغرافية أم لــوحــة؟ «في
ٌ
عمليّ ،
دفاع عن الشيء اآلخر ضد
ثمة دائمًا
الصناعي .عندما أطبع على الورق ،غالبًا ما
ّ
تـكــون النتيجة مسطحة وصـنــاعـ ّـيــة للغاية.
مــن هـنــا كــانــت فـكــرة الـطـبــاعــة عـلــى الخيش،
ف ـهــي ت ـح ـتــوي ب ـص ـمــة اإلن ـ ـسـ ــان ،وهـ ــي على
ً
املـسـتــوى املـفــاهـيـمــي ،ت ـقـ ّـدم ع ـمــا متماسكًا
ّ
ـدب
يكاد أن ينبض .ومــا
إن يبدأ النبض وتـ ً
ً
الروح ،حتى أعطي شكال لهذا الجسد مضيفة
هـ ـش ــاش ــة اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان :األق ـ ـم ـ ـشـ ــة ،والـ ـخـ ـي ــوط،
وال ـ ـج ـ ــوارب الـ ـت ــي ت ـت ـن ــاق ــض م ــع ال ـع ـنــاصــر
الصناعية الـقــاسـيــة الـتــي تمليها تعليمات
اآللة» ،تجيب الفنانة املدريدية.
ّ
ُ
مــن الـنــاحـيــة اإلب ــداع ـي ــة ،ي ـبــدو عـمــلـهــا الـفــنــي
ّ
ً ّ
ـاء ي ــت ـس ــع ل ــأش ـي ــاء ك ــل ـه ــا :امل ـط ـبــوعــات
فـ ـض ـ
ّ
ال ـفــوتــوغــراف ـيــة ،األلـ ـ ــوان ،األدوات الـعـلـمــيــة،
البقايا الـصـنــاعـ ّـيــة ،والـشـظــايــا؛ تلك األشـيــاء
ٌ
ّ
العلمية،
جسد وذاكــرة .من الناحية
التي لها
سـيـكــون عملها مـسـتــوى ثــانـيــا ،بـعـدًا ثنائيًا
ّ
من أبعاد الزمن يحلل ،بعقل آلــي ،معنى تلك
الشظايا ،بوصفها نتاج مجتمع كامل يعاني،
بالدرجة األولــى ،من أزمــة اقتصادية ،إضافة
إل ــى خـلــل ع ــام فــي مختلف الـجـهــات الفاعلة
فــي الـسـلـطــة .ه ـكــذا ،تخلق مــوريـنــو زاويـتـهــا
ً
اإلبـ ــداع ـ ـيـ ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،مـ ـ ـب ـ ــرزة م ــوض ــوع ــات
موجودة على هامش ثقافة اإلنتاج ،ومعيدة
ابتكار األشكال من خالل الدمار.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

حتى السادس من الشهر المقبل ،يتواصل معرض الفنّان المصري خالد حافظ
( )1963في «غاليري بيكاسو إيست» بالقاهرة تحت عنوان شفرة الحمض النووي،
والذي افتُتح أمس األحد .يتناول الفنان عناصر كالدائرة وزهرة اللوتس وأقنعة
آلهة مصرية قديمة لطرح تساؤالت حول النُ ُ
ظم البصرية في التواصل البشري.

صناعة السياسة لدى الفلسطينيّين في الداخل :قراءة في الحاضر بمنظور
ّ
تنظمها جمعيتا «مدى الكرمل»
الفكر السياسي لعزمي بشارة عنوان ندوة
و«الثقافة العربيّة» عند السابعة من مساء األربعاء المقبل .يشارك في الندوة ّ
كل
ّ
تحلل
من الباحثِين أمطانس شحادة ،وعرين هواري ،وأنطوان شلحت ،بمداخالت
ّ
المفكر العربي ( )1956حول الواقع الفلسطيني ،ويديرها أحمد دراوشة.
خطاب
تنطلق ،عند الرابعة والنصف من مساء اإلثنين المقبل ،في «مكتبة قطر الوطنية»
بالدوحة ،فعاليات األسبوع العالمي لإلتاحة الح ّرة وتتواصل طيلة عشرة
أيام .تشتمل التظاهرة على محاضرات وندوة وورشة حول مفهوم الوصول
العامة أمام الباحثين عبر الشبكة العنكبوتية.
المفتوح إلى محتوى المكتبات
ّ

يُ ّ
نظم «معهد اآلغا خان لدراسة الحضارات اإلسالمية» في لندن ،عند الواحدة
والنصف من بعد ظهر الجمعة المقبل ،ورشة حول التراث الثقافي الديني في
العالم العربي .يناقش الباحثان ديك دويز ومحمد مقداد ،في الندوة ،مفاهيم
وتطور أنظمة السلطة ،واالستقرار السياسي في التاريخ
الهوية ،والقومية،
ّ
اإلسالمي.

