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إضاءة
كما يحفل التاريخ بضياع
وإضاعة لغات وثقافات،
شاهد أيضًا على
فإنه
ٌ
استعادة هويات وروابط
مفقودة .هذا ما جرى
مع لغة مصر القديمة،
التي تعرضت جذورها
لمحو حتى بات
العربية
ٍ
أهلها يجهلون عروبتها.
ألحمد كمال باشا (-1851
ٌ
فضل في وصل
)1923
ما ُقطع
محمد األسعد

ش ـهــد ال ـت ــاري ــخ ال ـقــريــب والـبـعـيــد
أحداثًا ّ
بينة بذاتها ،مثل االعتداء
على حريات الشعوب وأراضيها
ّ
َ
اعتداءات
وثرواتها .ولكنه شهد أيضًا أحداث
ٍّ
ـاالت أخ ــرى؛ اع ـت ــداءات تظل
مماثلة فــي م ـجـ ٍ
خ ـفـ ّـيــة فــي أس ـبــاب ـهــا ون ـتــائ ـج ـهــا ،أو ال تلفت
َ ّ ّ
نظر إل قلة من ُالناس .من هــذه األحــداث ما
ّ
ّ
شعب من الشعوب من
تتعرض له هوية لغةِ
ٍ
ُ
ت ــزو ي ــر وتلفيق ي بعدانها ع ــن الشجرة التي
بجذع غريب عنها
تنتمي إليها ،ويلحقانها
ٍ
مكانًا وزمــانــا ،ومــا تتعرض لــه ثقافة شعب
مــن ال ـش ـعــوب حــن ي ـتـ ّـم إس ـقــاط ف ـتــرة زمنية
طويلة من تاريخها شهدت مساهمتها في
هذا الجانب الحضاري أو ذاك.
فــي كــا ال ـحــالــن ،ن ـحــن أمـ ــام مـ ْـحـ ٍـو للهوية،
َ
ملالمح
وطمس
سواء كانت لغوية أو ثقافية،
ٍ
س ـي ـكــون ل ــه أثـ ـ ٌـر ب ــال ــغ ع ـلــى ك ــل املـسـتــويــات
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة وال ـ ـث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
واالق ـت ـصــاديــة ،يتمثل فــي خ ـســائــر معنوية
ومـ ـ ــاديـ ـ ــة ال يـ ـمـ ـك ــن تـ ـع ــويـ ـضـ ـه ــا ف ـ ــي أغ ـل ــب
األح ـيــانُّ .
ـداث مــن هذا
وأي مـتــابـ ٍـع يـقـ ٍ
ـظ ألحـ ـ ٍ
النوع ّ
ملدة طويلة نسبيًا ،سيكتشف كم هي
ُ ِّ ٌ
ُ
دمرة أنماط املحو هذه ،والتي تكاد تتفوق
م

أحمد كمال باشا في قرابة العربية والمصرية القديمة

انتكاسة بعد عقود من اليوتوبيا الشبابية

انتصار مجتمع االستهالك

ع ـلــى امل ـحــو الـجـغــرافــي لــوطــن ،أو اسـتـبــدال
التاريخ
اسمه
ٍ
باسم آخر .في املقابل ،نجد أن ّ
يشهد ،أحيانًا ،أحــداثــا معاكسة تتمثل في
اس ـت ـعــادة الـهــويــات املـفـقــودة ولــو بعد حني،
السياق
وكثيرًا م ــا تشهد األح ــداث فــي ُهــذا ُ
الشعب الذي ُأبعد
كفاحًا وتضحيات يبذلها
عن هويته اللغوية ،أو ُسلبت منه ،أو أبعد
ع ــن م ـ ن ـ ج ــزات أ س ــاف ــه الـثـقــافـيــة ،أو يبذلها
ٌ
أفراد منه ،من أجل استعادة أزمنته املفقودة
ـات
م ــن ح ـس ــاب ت ــاري ـخ ــه ،أو اس ـ ْت ـع ــادة ص ٌـ ٍ
األم التي َ
لغوية له بلغته ّ
محتها أفانني من
املطامع السياسية أو االقتصادية .ويماثل
ه ــذا ال ـك ـفــاح ،وت ـعــادل ه ــذه الـتـضـحـيــات ،ما
يبذله أ ب ـ ن ــاء ه ــذا الشعب ف ــي سبيل تحرير
أرض ـه ــم ومـ ــواردهـ ــا م ــن ق ـب ـضــة م ــن يعتدي
عليها في سياق آخر.

كيفما التفتنا اليوم،
سجل
نالحظ العالم وقد ّ
عما حلمت به
تراجعًا ّ
الشبيبة قبل عقود.
تراجع يشهد عليه
الهوس االستهالكي بكل
َ
شيء ،حتى األسلحة

فواز حداد
ّ

لغة تعود إلى أصلها المفقود

ّ
املعني ة هنا ،هي ما ُيطلق عليه اللغة
اللغة
املـ ـص ــري ــة الـ ـق ــديـ ـم ــة ،امل ـك ـت ــوب ــة ب ــاألب ـج ــدي ــة
امل ـس ـ ّـم ــاة ـ ـ ـ ح ـســب ال ـل ـفــظ ال ـيــونــانــي ـ ـ ـ بــاســم
«الهيروغليفية» .فهذه اللغة ّ
تعرضت ملحو
ُ
هويتها العربية حتى ب ـ ـات أ ه ــل ـ ه ــا أنفسهم
يجهلون عروبتها ،وأطلق عليها الباحثون
ّ
األجــانــب اســم «اللغة الفرعونية» ،وشككوا
ّ
ّ
بهوي تها الحقيقية ،كما شك كوا ِت بعًا
زمنًا
ل ــذل ــك ب ـع ــاق ــات بـ ـل ـ ٍـد م ـث ــل م ـص ــر بـمـحـيـطــه
الـعــربــي ،وخــاصــة بـجــزيــرة ال ـعــرب ،وأمعنوا
فــي ه ــذا إل ــى درج ــة إشــاعــة ال ـقــول ب ــأن مصر
ً
تنتمي إلى أوروبا عقال ومصيرًا ومصلحة،
وال تنتمي إلى محيطها الطبيعي .وشاعت
أم ـثــال ه ــذه األق ـ ــوال إل ــى درجـ ــة أن أصبحت
َّ
فيها من املسلمات التي ال تقبل النقاش.
بالطبع ،كــان ملحو ال ـهــويــة هــذا آث ــار سلبية
ّ
ع ـلــى ك ــل ص ـع ـيــد ،ي ـم ـكــن ال ـت ـعـ ّـرف عليها في
املجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية،
ّ
إال أن نا سنقصر حديثنا هنا على الجهود
التي بذلها علماء مصريون كان لهم الفضل
في الكشف عن هــذا املحو الــذي ّ
تعرضت له

في مقالة له في مجلة «المقتطف» (العدد  ،23أيلول /سبتمبر ،)1921
ي و ا صل أحمد كمال باشا تطبيق منهجه ــ الذي أوصله إلى اكتشاف
ا ل ه وية العربية للغة المصرية
ا ل ق ديمة ــــ لتفنيد قــول باحثين
ومفسرين بوجود كلمات أعجمية
ّ
ف ي القرآن .ويُظهر في مقالته،
المسماة «في براءة القرآن الشريف
ّ
ع ن بعض األلفاظ األعجمية» ،أن
ل ك ل مات مثل «أبــاريــق» و «ســرى»
و«رس» «وقــط» و«يم»
و « ه يت»
ّ
ّ
أصلاً عربيًا يــؤكــده ورودهـــا في
اللغة المصرية القديمة.

رسومات ونقوش هيروغليفية على أحد جدران معابد الكرنك في األقصر ()Getty

هوية لغتهم ،وعلى رأسهم ٌ
ّ
رائد ال َيعرف عن
منجزاته وكفاحه إال القليل من املختصني،
هو أحمد كمال باشا (.)1923 -1851
صحيح أن ما ّ
قدمه هذا الرائد ـ الذي ّ
ٌ
تفوق في
الــدراســات اآلثــاريــة املصرية ،لغة وحـضــارة،
َ
وق ــرأ نـقــوشـهــا الـهـيــروغـلـيـفـيــة ق ـ ــراءة خبير
ّ َْ
قبل غيره بهذا الشأن ـ ّتمثل في
عالم ومعني
عـ ّـدة كتب وم ـحــاضــرات وتعاليم بثها خالل
ّ
عمله فــي التنقيب عــن اآلث ــار وتــول ـيــه أمانة
ّ ّ
القاهرة» ،إل أن أعظم منجزاته كان
«متحف
َ
اكتشافه عروبة لغة مصر القديمة عبر قراءة
نقوشها ،وإصـ ــداره ملعجم «ال ـفــرائــد البهية
ف ــي ق ــواع ــد ال ـل ـغــة ال ـه ـيــروغ ـل ـي ـف ـيــة» (،)1885
الذي وضع فيه ـ ّ
ألول مرة في تاريخ تأليف
معاجم هذه اللغة ـ الكلمات العربية املقابلة
للكلمات املصرية القديمة ،وعكوفه بعد ذلك
طوال عشرين عامًا على وضع قاموس لهذه
ّ
اللغة ّ
مكون من  22جزءًاّ .ولعل ما حدث لهذا
ُ
ال ـقــامــوس ي ـم ـكــن أن ي ـلــخــص ال ـك ـفــاح املــريــر
العالم خوضه انتصارًا
الــذي َّكــان على هــذا
ِ
ملا تكشف له ،ووجد معارضة شرسة من ِقبل
املوظفني األ ج ــا ن ــب (فرنسيني وبريطانيني)

أ ُهملت أعمال أحمد
كمال باشا ولم يُ َ
نشر
منها إال جزء
لو نُشرت أعماله في
وقتها لدحضت نظريّات
االستشراق
الذين كانوا يحتكرون العمل في مضمار ِعلم
ما ُيدعى املصريات ،أي كل ما يتعلق بمصر
ال ـقــدي ـمــة وآثـ ــارهـ ــا ،ت ــدري ـس ــا وإش ــراف ــا على
املتاحف والتنقيبات واملطبوعات.
قـبــل وف ــات ــه بــوقــت قـلـيــل ،ت ـق ـ ّـدم أح ـمــد كـمــال
باشا إل ــى وزارة املـعــارف لطباعة القاموس،
فأحالته إ لــى مــديــر املـطـبــوعــات البريطاني،
فــأحــالــه ه ــذا مــن جــانـبــه إل ــى بــريـطــانــي آخــر

ي ـش ـغــل م ـن ـصــب ك ـب ـيــر أم ـنــاء مصلحة اآلث ــار
ليبدي رأيه ،وأشرك هذا معه اثنني ،أحدهما
فــرنـســي واآلخـ ــر أم ـيــركــي .وج ــاء رأي هــؤالء
برفض نشر القاموس ،باستثناء األميركي
الذي لم يجد سببًا لعدم نشره.
ّ
تهتم ال ــوزارة بنشره ،وتـ ّـم إهمال عمل
ولــم
ُ
عـلــى جــانــب كـبـيــر م ــن األه ـم ـيــة ك ــان نـشــره
لـيــدحــض ن ـظـ ّ
ـريــات االس ـت ـشــراق والـتـغــريــب
الـتــي مـحــت هــويــة مـصــر الـعــربـيــة ،وأبـعــدت
أصل املصريني عن كل ما ّ
يمت إلى العروبة
ٌ
صلة .عمل كــان ليكشف عــن عــروبــة مصر
ِب ِ
عـ ـل ــى ام ـ ـ ـتـ ـ ــداد ت ــاريـ ـخـ ـه ــا ال ـ ـطـ ــويـ ــل .ط ــوى
وصاحبه ّ
َ
ملدة تقارب
النسيان هذا القاموس ُ
ثالثة أربــاع القرن ،إلى أن أتيح لجزء واحد
منه أن يــرى ال ـنــور عــام  ،2002بــل ولــم يعد
ّ
أحـ ٌـد ،حتى في مصر ،يتذكر أن هــذا العالم
اآلثاري أصدر ّأول معجم للمصرية القديمة
(الفرائد البهية.)...
تطبيقات لغوية

وبالعودة إلى صاحب هذا االكتشاف ،الذي
ً
يكاد يكون مجهوال فــي األوس ــاط الثقافية

ّ
ّ
التعرف
العربية ،نجد أنه عرض تجربته في
ع ـلــى الـ ِّـص ـلــة ب ــن ال ـل ـغ ـتــن ،وف ــي اس ـت ـعــادة
ُ
ال ـ ـه ــويــة الحقيقية للغة مصر الـقــديـمــة ،في
ع ـ ّـدة م ـنــاسـبــات ،ك ــان أك ـثــرهــا وضــوحــا في
م ـحــاضــرة لــه أل ـقــاهــا فــي «مــدرســة املعلمني
ال ـنــا ُصــريــة» ،ون ـش ــرت م ـقــاطـ َـع م ـهـ ّـمــة منها
ّ
مجلة «املقتطف» في العدد رقم  ،3بتاريخ 1
آذار /مارس .1914
جاء في هذه املحاضرة قوله« :اعلموا أيها
السادة أن كثرة مطالعتي في اللغة املصرية
القديمة ـ ـــ منذ ك ـنـ ُـت فــي الثامنة عـشــرة من
ُ
بلغت الستني ـ ّ
مهدت لي ُس ُبل
عمري إلى أن
الوصول إلى اكتشاف غريب مفيد ،أال وهو
أن اللغة العربية واللغة املصرية القديمة من
أصل واحد وهو لغة ‹األعناء› ،إن لم تكونا
لغة وا ح ـ ـدة افترقتا بما دخلهما من القلب
واإلبدال كما حصل في كل اللغات القديمة.
(شاعر وروائي وناقد من فلسطني)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ّ
للفن الجزائري
لوحتي تفكير في أسواق جديدة

لسد الفراغ
محاولة
ّ

المنصة اإللكترونية
تبدو
ّ
التي تنطلق اليوم الثالثاء،
محاو ً
لة لتدارُك الغياب
َ
ّ
للفن التشكيلي
الالفت
الجزائري على الشبكة
العنكبوتية

محمد عالوة حاجي

عمل لـ امحمّ د إسياخم

إطاللة

وأصل واحد وهوية
لُغتان
ٌ

ٌ
تطبيقات أخرى للمنهج

متابعة
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ِم ــن ب ــن م ــا نالحظه ،عند النظر فــي املشهد
الـتـشـكـيـلــي ال ـج ــزائ ــري ،حـ ـض ـ ُ
ـوره املـحـتـ ِـشــم
ع ـلــى الـشـبـكــة الـعـنـكـبــوتـيــة؛ وه ــو اح ـت ـشـ ٌ
ـام
َّ
ُ ِّ
ذكرنا بمشكلةٍ ّ
أعم تتعلق بغياب الصورة
ي
ُ ِّ
ال ـتــي ت ــوث ــق ل ـل ـث ـقــافــة ال ـجــزائــريــة بأماكنها
ووج ــوه ـه ــا وف ـعــال ـيــات ـهــا ع ـلــى الـصـفـحــات
االفتراضية لإلنترنت ،حتى أن هذا النقص
يوحي بغياب بلد مثل الجزائر عن الحضور
الفنية للعالم .تنطبق
أو املساهمة
في الحياة ّ
َ َ
ّ
التشكيليني
ـاحــظــة ع ـلــى ال ـفــنــانــن
ه ــذه املـ
وأعـ ـم ــالـ ـه ــم عـ ـل ــى ح ـ ـ ٍّـد سـ ـ ـ ــواءِ ،م ـ ــن دون أن
تستثني ّ
ّ
امحمد إسياخم،
الرواد منهم؛ مثل
ّ
ومحمد راسم ،وعمر راسم ،ومحمد بن خدة،
وباية (فاطمة محيي الدين).
إذا َ
كنت محظوظًا ،ومواظبًا على متابعة
امل ـش ـهــد اإلبـ ــداعـ ــي ف ــي الـ ـج ــزائ ــر ،بــإمـكــانــك
االل ـ ـت ـ ـقـ ــاء بـ ـل ــوح ــات هـ ـ ـ ــؤالء وغـ ـي ــره ــم مــن

ف ــي س ـت ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،سيطر
شـ ـع ــار «م ـ ــن أج ـ ــل ع ــال ــم جـ ــديـ ــد» عـلــى
حـ ــركـ ــات ال ـش ـب ـي ـبــة فـ ــي ب ـ ـلـ ــدان ال ـع ــال ــم
الرأسمالي ،وبشكل محدود في العالم
االش ـتــراكــي .نشطت هــذه ال ـحــركــات في
أمـيــركــا (ن ـيــويــورك) وفــرنـســا (بــاريــس)
ّ
وتـشـيـكــوسـلــوفــاكـيــا (بـ ـ ـ ــراغ) ،وتـحــلــت
باملثالية ،فالشباب الذين كانوا عنصرًا
ً
ف ــاع ــا ف ـي ـهــا ،وه ـي ـم ـنــوا عـلـيـهــا ،كــانــوا
ّ
م ـثــال ـيــن .ف ــي ه ــذه ال ـســن امل ـب ــك ــرة ،قبل
ّ
التخرج من الجامعة ،وااللتحاق بسوق
العمل ،إن لم يكونوا مثاليني ،وتأخذهم
أفـ ـ ـك ـ ــاره ـ ــم إلـ ـ ـ ــى امل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاواة وال ـ ـعـ ــدالـ ــة
ّ
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وت ـح ــل ــق أح ــام ـه ــم إل ــى
حدود تغيير العالم ،فلن يكونوا ّ
شبانًا.
ّ
املخيم على العالم
كان املــزاج السياسي
مــوات ـيــا لــان ـت ـفــاض ض ـ ـ ّـده ،وأوض ـ ــح ما
ً
يكون في الخلل الذي ضرب دوال كبرى،
وكـ ـ ــان تـ ـ ـ ــوازن الـ ـع ــال ــم م ـع ـت ـم ـدًا عـلـيـهــا.
ف ـفــي أم ـيــركــا خــرجــت م ـظ ــاه ــرات عــارمــة
مــن ال ـشـ ّـبــان ،فــي اح ـت ـجــاج عـلــى الـحــرب
ف ــي ف ـي ـت ـنــام ،ال ـب ـلــد ال ـف ـق ـيــر ،الـ ــذي كــانــت
ّ
يوميًا
ال ـقــاذفــات األم ـيــرك ـيــة تلقي فــوقــه
مئات األطنان من القنابل وتوقع مئات
القتلى .بينما كــان الشعب األم ـيــركــي ال
ّ
ً
يومي ا عن استقبال توابيت قتاله
يكف
ّ
الشبان ،في حرب بدت بال نهاية ،تنشر
الـ ـخ ــراب واملـ ـ ــوت ب ــا ج ـ ــدوى سـ ــوى في
املزيد من املآسي.
ل ـ ـ ــم تـ ـسـ ـتـ ـج ــب ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة
ّ
فاستمر ت وبلغ انتشارها
للمظاهرات،
وتأججها ّ
حدًا ّ
ّ
ّ
شجع الشبان على القول
لكل شيء« :ال» ،ما أنتج ظاهرة الرفض،
ّ
الهيبيني ال ـتــي ت ـمـ ّـددت
وم ـع ـهــا حــركــات
بسرعة كبيرة في مدينة نيويورك .تميز
ّ
الهيبيون بشعورهم الطويلة ومالبسهم
املهلهلة ،وأغانيهم وموسيقاهم ،وأصبح
ّ
لهم مشاهير من الكتاب والشعراء.
بينما اندلعت في باريس ثــورة الطلبة،
تـ ـح ــت رايـ ـ ـ ــة «الـ ـ ـح ـ ــق ف ـ ــي ال ـت ـع ـب ـي ــر عــن
ً
ال ـ ـ ــرأي» ،واتـ ـخ ــذت االح ـت ـجــاجــات دل ـيــا
ل ـهــا ف ــي رف ــض ال ـعــالــم ال ـق ــائ ــم ،ول ـ ّـوح ــت
ا مل ـ ظ ــا هــرات بالعنف ،فأقيمت املتاريس،
رافـ ـقـ ـه ــا رمـ ـ ـ ُـي الـ ـحـ ـج ــارة ف ــي ت ـصـ ّـدي ـهــا
للشرطة،واال س ـ ت ـ ه ـ ت ــاربالتقاليد،فكان
من مظاهرها ت ـنـ ُ
ـاول امل ـخـ ّـدرات والنزوع
ـدر أك ـب ــر م ــن ال ـحــريــة الـجـنـسـيــة.
ن ـحــو قـ ـ ٍ
ّ
وتحولت
تمركزت الحواجز في الشوارع،

قــاعــات الجامعة واملـســارح إلــى فسحات
لعقد الندوات وإلقاء الخطابات الثورية.
انـ ـض ـ ّـم الـ ـعـ ـم ــال إل ـ ــى الـ ـ ـث ـ ــورة ،وأع ـل ـن ــوا
ّ
وانضم إليها
اإلضــراب العام في البالد.
ّ
مفكرون معروفون مثل جان بول سارتر
ّ
ّ
وميشيل فوكو .بــدا وكــأن البالد مقدمة
ع ـلــى ثـ ــورة اش ـتــراك ـيــة ف ــي ق ـلــب أوروبـ ــا
الديمقراطية ،تحت لواء «العلم األحمر».
ُّ
ما وضع السلطة في حالة تأهب.
فـ ـ ــي حـ ـ ــن شـ ـ ـه ـ ــدت بـ ـ ـ ـ ـ ــراغ ،الـ ـع ــاصـ ـم ــة
ال ـت ـش ـي ـكــوس ـلــوفــاك ـيــة،رب ـي ـعــاالنظير
لـ ــه فـ ــي ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان االش ـ ـتـ ــراك ـ ـيـ ــة ،أط ـل ـقــه
ال ـقــائــد الـشـيــوعــي الـتـشـيـكــي ألـكـسـنــدر
َ
طالب فيه بـ «اشتراكية ذات
دوبتشيك،
وج ــه إن ـســانــي» ،مــا يـعـنــي ،فــي الــواقــع،
االبـتـعــاد عــن «األخ األك ـبــر» ،أي السعي
ُّ
للتحرر من االرت ـبــاط بروسيا من دون
ق ـطــع ال ـج ـســور م ـع ـهــا .أجــابــت موسكو
بـ ــإرسـ ــال أرت ـ ـ ــال ك ـب ـي ــرة م ــن ال ـ ّ
ـدب ــاب ــات
وعـ ـش ــرات اآلالف م ــن ال ـج ـنــود م ــن أجــل
هيمنتها.
إعادة
ِ
ق ـ ــام ربـ ـي ــع بـ ـ ــراغ وازده ـ ـ ـ ــر ع ـل ــى عــاتــق
الشباب التشيكيني ،وكانوا األساس في
حركة احتجاج ضد «اشتراكية الدولة»
و«دي ـك ـت ــات ــوري ــة ال ـط ـب ـقــة ال ـع ــام ـل ــة» .لم
تكن ظروف التاريخ وسلطة االستبداد
تسمحان بأن ّ
تؤدي الحركة إلى نتيجة
ملموسة على أرض الواقع.
أجمعت هذه الحركات الشبابية الثالث

ّ
التحرر من الحكومات،
على التعبير عن
ّ
والــدولــة املتكل سة ،وتحريض املجتمع
عـلــى إجـ ــراء تـغـيـيــرات ج ــذري ــة .أظـهــرت
الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــارات امل ـ ـطـ ــروحـ ــة الـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ َ
ـزوع إل ــى
يوتوبيا ال تخفي الحلم بإعادة صناعة
ال ـعــالــم م ــن ج ــدي ــد ،وك ـ ــان ال بـ ـ ّـد م ــن أن
يخالطها ص ـ ٌ
ـراع مــع األج ـيــال السابقة،
وا ن ـ ت ـ ق ــاد م ــا توافقت مجتمعاتهم على
مــا اعتبره ال ـشـ ّـبــان إن ـجــازًا عقيمًا ،كان
مـ ّ
ـدم ــرًا للحريات ،ويحيل املجتمع إلى
االغ ـتــراب .فـكــان االحـتـجــاج على «نمط
ُّ
وتحول كل شيء
الحياة االستهالكي»
إل ــى سـلـعــة ،رغ ــم أن الـحـكــومــات نشدت
تحقيق مجتمع الوفرة والرفاهية.
َ
ُ
ك ـ ــان اإلنـ ـ ـس ـ ــان ال ـ ـ ـشـ ـ ــرط الـ ـ ـ ــذي أص ـ ـ ّـرت
ت ـجـ ّـم ـعــاتال ـش ـب ـي ـبــةع ـلــىعـ ــدمتغييبه
ً
لصالح السلعة؛ اإلنسان ّأوال وأخيرًا ،عبر
تحرير الطبيعة اإلنسانية م ــن متاجرة
ّ
بتوج هاتها ورغباتها َ
وقيمها.
السلطة
وعـلــى الــرغــم مــن الـتــاقــي والـتــوافــق بني
الحركات الثالث ،اختلف ربيع براغ ّ
عما

تجمعات الشبيبة
أص ّرت
ّ
على عدم تغييب
اإلنسان لصالح السلعة

شهدته أميركا وفرنسا في االفتقاد إلى
ن ـمــط املجتمع االس ـت ـهــاكــي .ك ــان ال ـجــزء
الــذي ال ُيستهان بــه هــو االحتجاج ضد
«الرفوف الخاوية في املخازن».
ال ـيــوم ،بـعــد مـضـ ّـي عـقــود عـلــى حــركــات
الشبيبة التي ربحت جوالتها األولــى،
وشـ ّـك ـلــت رص ـي ـدًا قـ ّ
ـويــا مــن ال ـحــريــة في
ف ــرن ـس ــا ـ ـ ـ أص ـ ــاب ج ـي ــران ـه ــا م ــن الـ ــدول
االش ـت ــراك ـي ــة س ــاب ـق ــا ،ذه ـب ــت ب ـه ــا إل ــى
الــدي ـم ـقــراط ـيــة أيـ ـض ــا ـ ـ ـ ي ـجــب تسجيل
فداحة خسارتها ،في االنتصار الكاسح
لنمط الحياة االستهالكي في العالم.
الـ ـي ــوم ،كيفما ال ـت ـف ـت ـنــا ،نــاحــظ الـعــالــم
وق ـ ــد س ـ ّـج ــل ت ــراجـ ـع ــا ع ـ ّـم ــا ح ـل ـم ــت بــه
ال ـش ـب ـي ـبــة ق ـب ــل ع ـ ـقـ ــود .تـ ــراجـ ــع يـشـهــد
عليه انتشار َ
الهوس باالستهالك لدى
الكبار والشباب وال ـص ـغــار ،مــا يتعدى
الـ ـكـ ـف ــاي ــةإلـ ـ ــىال ـ ـل ـ ـهـ ــاثوراءال ـت ـخ ـمــة
واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراض وص ـ ـ ــرع ـ ـ ــات األزيـ ـ ـ ـ ــاء
وامل ــوسـ ـيـ ـق ــى ومـ ـسـ ـلـ ـس ــات ال ـج ــري ـم ــة
واألل ـعــاب اإللكترونية وأفــام البورنو،
ف ــي ع ــال ــم أص ـب ــح ف ـيــه ق ـمــع امل ـظــاهــرات
ّ
ويتحرك
واالح ـت ـجــاجــات مفروغًا منه،
ب ـ ــالـ ـ ـح ـ ــروب واملـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازر واالغـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاالت
وان ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــات الـ ـ ـعـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــري ـ ــات ،وتـ ـ ـ ُّ
ـرسـ ـ ــخ
الديكتاتوريات ،ويستهلك جميع أنواع
األس ـل ـح ــة م ــن ال ــرص ــاص إلـ ــى الـقـنــابــل
والكيماوي ...ضد اإلنسان.
(روائي من سورية)

عمل لـ هيلين دو بوفوار ،من سلسلة «شهر أي ّار الجميل» التي تستلهم حراك الشباب الفرنسي عام 1968

فعاليات

ً
ال ـت ـش ـك ـي ـل ـ ّـي ــن ال ـ ـجـ ــزائـ ـ ّ
ـريـ ــن مـ ـتـ ـف ـ ِّـرق ــة فــي
الغاليريهات َّ أو املتاحف الجزائرية وغير
ّ
الجزائرية .لكنك لن تلتقي إل بالقليل منها
ً
ُ
على شبكة اإلنترنت .وهذا القليل عــادة ما
ُ
ُ
يأخذ شكل َ
صو ٍر التقطت بعيدًا عن معايير
صــو يــر (أو ر ق ـم ـ ّنــة) األعـ ـم ــال التشكيلية.
ت ـ ِّ
ُي ـمــثــل ب ـعــض ال ـفــنــانــن ال ــذي ــن ع ــاش ــوا في
(الفرنسي غالبًا) االستثناء في هذا
املهجر
َّ
ُ
األمـ ـ ٌـر؛ إذ ت ـتــوفــر أع ـمــال ـهــم عـلــى اإلن ـتــرنــت،
وبعض منهمِ ،من الذين ال يزالون على قيد ً
ال ـح ـيــاة ،بــاتــوا يملكون مــواقــع إلكترونية
تعرض أعمالهم.
ت ـ ـبـ ــدو مـ ـن ـ ّـص ــة «لـ ــوح ـ ـتـ ــي» ،ال ـ ـتـ ــي أع ـل ـنــت
«ال ــوك ــال ــة ال ـجــزاٌئــريــة لـ ٌـإش ـعــاع الـثـقــافــي»،
ّ
ـوزارة ال ـث ـق ــاف ــة،
وه ـ ــي م ــؤسـ ـس ــة ت ــابـ ـع ــة ل ـ ـ ـ ـ َ ً
لة ٍّ
لسد الفراغ
إطالقها اليوم الثالثاء ،محاو
الـحــاصــل فــي ه ــذا امل ـجــال .مـحــاولــة ينبغي
أن ت ـن ـت ـبــه إل ـ ــى املـ ـس ــؤولـ ـي ــة املـ ـن ــوط ــة ع ـلــى
َ
عاتقها ّ
ّ
البصري ة ب ــن املنت ج
بسد الفجوة
التشكيلي الجزائري وحضوره عبر الشبكة
الـعــاملـيــة ،وهــي مـحــاولــة تقف لــأســف دون
تــراكــم تــاري ـخــي ،وع ـلــى امل ـشــاركــن فيها أن

المنصة للفنّانين
تتيح
ّ
الجزائريين عرض وبيع
أعمالهم عبر اإلنترنت
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ي ـبــذلــوا ج ـهــودًا مضاعفة فــي الـتــواصــل مع
إيجاد أرشيفات شخصية من
الفنانني أو
ّ
ّ
املــؤكــد أنها تتوفر لــدى الكثير من األفــراد،
ّ
وربما املــؤس ـســات ،في الجزائر وخارجها.
ُ
َّ
ّ
ستكون
ن ـ ق ــرأ ف ــي ب ـ ي ـ ٍ
ـان للوكالةِ أن املنص ة ّ
«إح ـ ـ ــدى ال ــوس ــائ ــل الـ ـت ــي ت ـت ـيــح ل ـل ـفــنــانــن
ُ
معرض افتراضي،
التواجد ،بشكل دائم ،في
ٍ
ُ
ُ
الخبراء
يتيح ل ــه ــم ال ــو ص ــول بسهولةٍ إ ل ــى ّ
واملستخدمني املختلفني لهذا املجال الفني».
ِ
ِّ
ُيركز القائمون على «لوحتي» ،في تعريفهم،
على ا ّلـجــانــب الـتـجــاريِ ّ ،مــن خــال اإلش ــارة
ُ ّ
إل ــى أن ـه ــا ســتـمــكــن «ال ـفــنــانــن الـجــزائــريــن
ِم ــن ع ــرض وب ـيــع إبــداعــات ـهــم األصـلـيــة عبر
اإلن ـتــرنــت» و«ت ـقــديــم أعـمــالـهــم إل ــى الـســوق
ّ
فاملنصة
دون الحاجة إلى عرضها فعليًا»؛
ف ــي األس ـ ـ ــاس ه ــي أحـ ـ ـ ُـد اقـ ـت ــراح ــات ه ـ َّي ـئ ـةٍـ
أنشأتها وزارة الثقافة الجزائرية ،مؤخرًا،
ب ــاس ــم «سـ ـ ــوق الـ ـف ــن» ب ـه ــدف ال ـت ـف ـك ـيــر فــي
َّ
ـواق جديدة للفنون .مع ذلك ،فإن
إيجاد أسـ
املنصة سـ ُـتـ ٍ ّ
َّ
ـؤدي أدوارًا توثيقية وثقافية -
ُ
بيان الوكالة ِ -من
حتى وإن لم ي ِشر إليها ّ
خــال إتــاحــة األع ـمــال الفنية للعرض على
ُّ
َّ
اإلنترنت .لكن ذلــك يظل مرهونًا بااللتزام
بــامل ـعــاي ـيــر امل ـع ـم ــول ب ـهــا ف ــي هـ ــذا امل ـج ــال؛
مثل توفير األع ـمــال ب ـجــود ٍة عالية وتقديم
املعلومات التقنية الكافية حولها.
ِ
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ضمن األنشطة العلمية لفرع «المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات» في باريس،
يلقي الباحث الفرنسي بيير جان لويزار ،محاضرة بعنوان خمس دول عربية على
حافة اإلفالس :هل أن التاريخ يعيد نفسه عبر تطبيق «زووم» .تبدأ المحاضرة
في السادسة والنصف من مساء اليوم ،ويليها نقاش يديره سالم الكواكبي.

ين ّ
ظم ك ّ
ل م ن «مخبر آسيليا بوال» و«جامعة محمود الماطري» (تونس) ندوة
الع ّزافين تنطلق عند الثالثة من بعد
بعنوان عزيزة عثمانة وتأسيس بيمرستان َ
ظهر الغد .عاشت عزيزة عثمانة في القرن السابع عشر وكانت وراء إطالق منشآت
تقدم خدمات اجتماعية ،ومنها المستشفيات .تأتي الندوة ضمن سلسلة أنشطة
ّ
بعنوان «عودة إلى الطب التقليدي في تونس :المعارف والممارسات».
ل ج و ء ف ي س و ر ي ة (1915ـ :)1946الكولونيالية ،السياسات المحلية واألرض
عنوان محاضرة تلقيها الباحثة في التاريخ ،سيدا آلتوغ ،عند الخامسة من مساء
األربعاء  28نيسان/إبريل عبر «زووم» ،وبتنظيم من «معهد الدراسات األناضولية»
في إسطنبول .تتناول آلتوغ مصير أقليات لجأت للبلد إبّان االحتالل الفرنسي.
انطالقًا من «مكتبة ديلفيكا» في جنيف ،ي ُ َب ّ
ث اللقاء الحواري الرواقية :فن للحياة
ا ل ذ ي ي ج م ع ا ل باحثين بليز ألكسندر لوكنت ومايل غوارزين ،بداية من السادسة
و ا ل ن ص ف م ن م س اء اليوم عبر «زووم» .تأتي الجلسة ضمن برنامج «اللقاءات
الرواقية» الذي يحاول تبسيط أفكار هذه المدرسة الفلسفية القديمة.

