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التاريخ
بوصفه بوصلة
تصويب

حتى لو!
باسم النبريص

أخ ـي ـرًا ،بـعــد سـنــة ونـصــف ،خرجنا
من املخيم ،إلى «بيت سوسيال».
تأت بعد.
أكبر التغييرات لم ِ
إذا كـ ـ ــان ّأي ش ـخ ــص ي ـع ـت ـقــد ّأن
التأثيرات ستتالشى خــال عــام أو
عامني قادمني ،فهو مخطئ .ندبات
ّ
املخيم ستظل ترافقنا إلــى سنوات
قادمة ،حتى لو أعطونا اإلقامة ،حتى
ل ــو درس ـن ــا وعـمـلـنــا ،وعـشـنــا حـيــاة
أقرب إلى أن تكون طبيعية.
حتى لو!
حـيــاتـنــا ف ــي امل ـخ ـيــم ،كــانــت نقيض
ال ـح ـيــاة الـطـبـيّـعـيــة فــي ال ـب ـيــت .حـيــاة
ّ
بالضد من كل شيء .حياة سجناء
فــي سـجــن جـمــاعــي كـبـيــر .ومـيــراث
السجن ،ال يزول بمغادرتك له فورًا.
ّ
ستظل تأثيراته تعترينا ،إلى أجل ال
يعلمه أحد.
م ـيــراث مــن أزمـ ــات واك ـت ـئــاب وبــري
أعصاب.
م ـي ــراث م ــن الـتـفــاصـيــل الـصـغـيــرة،
ال ـتــي أوقـعـتـنــا فــي الـ ُّـس ـقــوط بشكل
ج ـ ــذري .وت ـظ ـهــر ق ـ ــراءة ت ــاري ــخ َمــن
عاشوا ،قبلنا ،بقرون أو عقود ،في
سجن أو ّ
مخيمّ ّ ،أن غير أزمــة مثل
األزمــة الحالية ،تظل ترافق ّ
املخيميَّ
ّ
أو السجني ،وال تــزول إل بعد وقت
قد يطول.
لقد حدثت بالفعل تغييرات هيكلية
فـ ــي ق ـي ـع ــان الـ ـنـ ـف ــس ،ح ـ ــول مـعـنــى
الـحـيــاة ودورنـ ــا فـيـهــا ،ح ــول مكانة
وقيمة أنفسنا أمام مرآتها.
لقد كانت الحياة خلف أسوار املخيم،
ضربة لها تداعياتها.
وب ـع ــد امل ـخ ـي ــم ،س ـي ـكــون ت ـصـ ّـورنــا
ّ
للعالم مختلفًا ،لدرجة أنــه سيخلق
لغة مختلفة تمامًا.
ّ
ّ
املتحدث نهرًا وجف؟
ماذا لو كان
إلهي! هبنا نعمة نسيان هذه املرحلة
من حياتنا.
ِّ
ويسر ّ
وأع ْن!
اللهم ِ
(شاعر فلسطيني
مقيم في بلجيكا)

معرض

في الكتاب الصادر
حديثًا باإليطالية،
يقدم ّ
كل من الكاتبة
ّ
والرسام
فرانتشيسكا بيلّينو
ّ
قصة
جانلوكا بوتولو
ّ
بروح عربية ،بعيدًا عن
ٍ
االستالب الثقافي
أمل بوشارب

في نابولي بجنوب إيطاليا ،صدر
لـلـكــاتـبــة اإلي ـطــال ـيــة فرانتشيسكا
ّ
ٌ
بـيــلـيـنــو ع ـمــل هــو األول م ــن نــوعــه
بالنسبة لها حمل عـنــوانــا عــربـيــا« :دلـيــل»
(منشورات باروميتز .)2021 ،تبدأ الحبكة
كـ ّ
ـأي عـمــل درامـ ــي ،بــالـتــوصـيــف األرس ـطـ ّـي،
م ــن ل ـح ـظــة األزم ـ ـ ــة دون أي شـ ــروحـ ــات أو
خلفيات فائضة :هنا «صــديــق» طفل تائه
وســط الـصـحــراء يبحث عــن أخـيــه .الجملة
االف ـت ـتــاح ـيــة ل ـل ـقـ ّـصــة أتـ ــت مــرف ـقــة ب ـصــورة
ُ
تـظـهــر عـلــى نـحــو مـســرحــي صــريــح لحظة
دخول البطل إلى الركح الصحراوي بثياب
عربية.
«ف ــي ال ـص ـحـ ّـراء ،مــا زل ــت أم ـشــي ،بــاحـثــا عن
أخــي» .لتتعقد األزمــة حني نعلم أننا أمام
ُ
شخصية ال تملك ّأيــة أدوات تعينها على

إيـجــاد ضالتها« .م ـ ُ
ـددت بـصــري بحثًا عن
ّ
ّ
الشمال .لكن األفــق كــان واح ـدًا حيث وليت
وجهي».
مــع هــذه اللحظة األشـبــه بــإشــراقــة صوفية
ّ
ت ـب ــدأ م ـعــالــم ق ـ ّـصــة فــرانـت ّـشـيـسـكــا بـيــلـيـنــو
املـ ّ
ـوجـهــة لــأطـفــال بالتكشف ،وحـيــث يبدأ
ّ
الفعل الدرامي بتلبس روح السرد العربية
ال من خالل عناصر الفنتازيا التي ستبدأ
بتأثيث العمل فحسب ،بل من خــال عمق
داللـ ـ ــة اإلشـ ـ ـ ـ ــارات االسـ ـتـ ـع ــاري ــة امل ـع ـت ـم ــدة:
ُ
ّ
تخيلت ذلك
«ارتشفت شربة مــاء ،أو أنني
ّ
ألس ـمــع صــوتــا ي ـصــدح م ــن الـ ـع ــدم» .لـتـبــث
الـكــاتـبــة بــذلــك ال ـح ـيــاة فــي الـفـعــل الــدرامــي
م ــن خ ــال ق ـطــرة املـ ــاء ال ـتــي ظ ـهــرت كـهــديــة
مــن الـسـمــاء ومـعـهــا فــي تـلــك الـلـحـظــة بطل
القصة دلـيــل ،وهــو الطائر املـعــروف باسم
أب ــو منجل الـنــاســك .خـيــار غـيــر اعتباطي،
ّ
ف ــاألم ــر يـتـعــلــق ب ـطــائــر م ـه ـ ّـدد بــاالن ـقــراض
يـ ـعـ ـي ــش حـ ــال ـ ـيـ ــا فـ ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـقـ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة
(بـ ــال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــد فـ ـ ــي ال ـ ـ ـجـ ـ ــزائـ ـ ــر وجـ ـ ــوارهـ ـ ــا
الصحراوي) باإلضافة إلى ّتركيا ،كما كان
يـعـيــش فــي ج ـبــال األل ــب لـكــنــه ان ـقــرض في
أوروبا منذ زمن.
َتـ َـحـ ُّـكــم الكاتبة بعناصر ّ
قصتها مــن حيث
ال ـب ـنــاء الــدق ـيــق ملــامــح الـشـخـصـيــات ـ ـ وإن
بدا األمر أنه يتعلق ّ
بقصة بسيطة موجهة
لــأطـفــال ـ ـ يظهر مــن خ ــال طــريـقــة تعريف
ال ـط ــائ ــر ن ـف ـســه ل ـل ـط ـفــل ال ـت ــائ ــه «ص ــدي ــق»:
ً
«أهــا بك في املدينة القديمة ،اسمي دليل،
مــن ســالــة طـيــور أب ــو منجل الـنــاســك .آخــر

بطاقة

فرانتشيسكا بيلّينو كاتبة وصحافية إيطالية .صدر لها العديد من األعمال
في السرد والتقرير الصحافي ،من آخرها كتاب «أغنية حرّة لنجوم
ّ
تتوقف
المتوسط» ( ،)2019الذي
ّ
فيه عند أسماء موسيقية عربية
بــــارزة مــثــل فــيــروز وأم كلثوم.
ظهرت بالعربية ترجمة لروايتها
«عـــلـــى قــــرن الـــكـــركـــدن» لــدى
«المتوسط» (.)2020
منشورات
ّ
أهم الفاعلين الثقافيين
د من
ّ
ُت َع ّ
المتوسط،
بين إيطاليا وجنوب
ّ
و«دلــيــل» (الــغــاف) هــو عملها
الموجه لألطفال.
األول
ّ
ّ

إسطنبول ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
ان ـش ـغــاالت ك ـث ـيــرة ،أهـ ّـم ـهــا املـســاهـمــات
ـات أغـ ـل ـ ُـبـ ـه ــا
الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــدة فـ ـ ــي اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ـ ٍ
ّ
افـ ـت ــراضـ ـي ــة ح ـ ـ ــول مـ ــواضـ ـيـ ــع ت ـت ـعــلــق
باملياه واألمــن الغذائي والدبلوماسية
ً
والثقافة ،فضال عن الكتابة والقراءة.
■ ما آخر عمل صدر لك ،وما عملك القادم؟
آخـ ـ ــر عـ ـم ــل ك ـ ـتـ ــاب «الـ ـ ــدولـ ـ ــة ال ـع ـق ـي ـم ــة»
عن تجربتي كوزير في الحكومة العراقية
الـ ـت ــي ت ــرأسـ ـه ــا حـ ـي ــدر ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ،وق ــد
صــدر عن دار «امل ــدى» .أمــا عملي القادم،
فسيكون عــن وزارة الخارجية العراقية
لدي ّ
بعد  ،2003وأيضًا ّ
مسودة كتاب عن
األمن املائي والغذائي في العراق.

فرانتشيسكا بيلّينو (أحمد الحفيان)

الناجني من جنس ّ
مقدس وأسطوري قضى
عليه البشر» .والواقع أن عناصر الفنتازيا
ه ـنــا ال ـت ـقــت ع ـلــى ن ـحــو م ـع ــرف ـ ّـي دق ـي ــق مع
حقيقة إيـجــاد مستعمرة مــن طـيــور منجل
ال ـن ــاس ــك ت ـع ـيــش ف ــي الـ ـصـ ـح ــراء ال ـس ــوري ــة
ُ
ف ــي مـطـلــع األل ـف ـيــة بـعــد أن اعــت ـقــد أن ـهــا قد
انقرضت من هناك .وهنا البــد من اإلشــارة
إلــى أن الكاتبة قــد ّ
ذيـلــت الـقـ ّـصــة بالتنويه
إلى أن أحداث عملها تدور في مدينة تدمر.
ويظهر مــع هــذه اإلش ــارة ذك ــاء الكاتبة في
تقديم حقيقة أن ما ّ
ضيعه اإلنسان الغربي
ال يزال يعيش على نحو قد ال نعرف عنه أي
شيء في حضارات أخرى.
كما يجدر هنا التنويه إلى أن فرانتشيسكا
ّ
بيلينو ـ التي أهدت عملها إلى مدينة تدمر
ُ
ّ
ـ ـ لــم تظهر فــي صفحاتها أيــة نـبــرة تفجع،
أو شفقة حيال «صديق» (السوري) في ما
بــدا وكأنه تجسيد لرؤية واضحة للكاتبة
التزمت فيها بإظهار شخصياتها العربية
عـلــى نـحــو ال يـحـفــظ كــرامـتـهــا فـحـســب ،بل
ّ
بخلفيتها
ُيبدي لها عميق االحترام ،ويشيد
ـروف ال ـح ــرب الـتــي
الـعــريـقــة بــالــرغــم م ــن ظـ ـ ّ
مـ ّـرت بها أمــاكــن عيشهم املقدسة فــي عرف
الحضارة البشرية.
وألن ـنــا أم ــام عـمــل يـقــع فــي ال ـص ـحــراء ،نجد
الفعل الــدرامــي ينصهر فــي م ــداه مــع وسع
املـ ـ ـك ـ ــان ،وحـ ـي ــث ت ـن ـس ــج الـ ـك ــاتـ ـب ــة أح ــداث ــا
مفكوكة عن الحبكة كأنها مشاهد لكثبان

طفل سوري وطائر هما
بطال القصة التي تهديها
الكاتبة إلى المدينة األثرية
عمل يحفظ لشخصياته
العربية كرامتها ويبدي
لها عميق االحترام

صحراوية ّ
تغير شكلها باستمرار .ونجد
أنـفـسـنــا ف ــي إحـ ــدى ل ـح ـظــات ال ـس ــرد داخ ــل
خيمة تعيش فيها زهــرة ،في إشــارة رمزية
لحياة ال تنقطع حتى في ما يبدو وكأنها
أماكن هجرتها الحياة.
ّ
نت من املقاومة هنا؟» .لم يحصل
«كيف تمك ِ
«صديق» على إجابة من الزهرة لكنه أهدى
إلـيـهــا نـصــف م ــا ع ـنــده م ــن م ــاء وخ ـلــد إلــى
النوم .لتكون فكرة الكرم والعطاء واملشاركة
رســالــة أخ ــرى مــن رســائــل الـقـ ّـصــة املكتوبة
بروح عربية مرهفة.
وت ـتــرك بـعــدهــا الـكــاتـبــة نهايتها مفتوحة
ْ
على أم ــل ...وعلى حقيقة أن «صــديــق» عثر

ّ
بطريقة ما« .لم يكن هناك سوى
على ضالته ّ
ُ
الـصـحــراء ولكنني عـثــرت على بوصلتي».
ّ
تعلم الصغير من دليله أن ّ
سر
وذلك بعد أن
هــذا الطائر الناسك على مواصلة العيش
يكمن فــي قــدرتــه على الحفاظ على ذاكرته
القديمة« :ما هذا الذي تحمله في منقارك؟»؛
«أجـمــع أشـيــاء نفيسة ّ هجرها اإلن ـســان ّأو
ّ
دمرها وأحملها إلى عشي» .وفي ذلك العش
يجد «صديق» وشاحًا أبيض يشبه وشاحًا
يعود إلى أخيه.
ّ
القصة التي تقع في  24صفحة ملونة من
ال ـق ـطــع ال ـك ـب ـيــر ،حـ ــرص الـ ـ ّ
ـرسـ ــام جــانـلــوكــا
بوتولو على مرافقتها بــرســومــات عكست
عـمــق رســالــة الـكــاتـبــة ،حـيــث اخ ـتــار للبطل
الـصـغـيــر ثـيــابــا تــراثـيــة (ط ــرب ــوش أندلسي
وصدرية عثمانية) لتأتي الرسالة البصرية
للعمل أيـضــا جـلـ ّـيــة واض ـحــة ،وذل ــك بعيدًا
عن الرسائل االستالبية التي تسعى لخلع
الشعوب عــن وعائها الحضاري الطبيعي
ـاب ـ ًـة إي ــاه ــا ف ــي ق ــال ــب م ـ ّ
صـ ّ
ـوح ــد ه ــو قــالــب
ّ
ال ـعــوملــة .وي ـبــن «دل ـي ــل» ل ـل ـقــارئ اإليـطــالــي
الكبير قبل الصغير أن لحظة الخالص من
التيه هي لحظة استعادة نفسك من الداخل،
م ــن خـ ــال اسـ ـت ــرج ــاع كـ ـن ــوزك ال ـتــاري ـخ ـيــة
ّ
والتمسك بمكتسباتك الحضارية ،وليس
ً
التقليب س ــدى عــن وج ــهٍ لــك بــا ج ــذور في
شمال ّ
ضيع هو نفسه البوصلة.
ٍ
(كاتبة جزائرية مقيمة في إيطاليا)

بيرو حضارات أربعة آالف عام سبقت االستعمار

يضيء المعرض الذي
يفتتح في لندن بداية
الشهر المقبل ،ازدهار
االقتصاد والزراعة
وتطور السلطة
والعمارة
ّ
والمعتقدات لدى
حضارات األنديز
لندن ـ العربي الجديد

ح ـت ــى الـ ـق ــرن الـ ـت ــاس ــع عـ ـش ــر ،س ـ ــادت م ـقــولــة
ّ
أســاسـيــة عــن تـشــكــل تــاريــخ أمـيــركــا الوسطى
ً
والجنوبية باعتباره تمثيال لصفة «الالتينية»
َ
التي تعني هياكل سياسية وقانونية ولغات
ُ
وأديانًا وثقافة الرجل األبيض ،لينفى املاليني
ع ــن تــاري ـخ ـهــم امل ـش ـت ــرك ال ـ ــذي س ـبــق وص ــول
كريستوفر كولومبس إلــى جــزر الباهاماس
عام  .1492يفتتح الخميس ،الحادي عشر من
تشرين الثاني /نوفمبر املقبل ،معرض «بيرو:
رح ـلــة فــي ال ــزم ــن» فــي «املـتـحــف الـبــريـطــانــي»
ب ـل ـن ــدن ،ال ـ ــذي ي ـت ــواص ــل ح ـتــى ال ـع ـشــريــن من
شباط /فبراير  ،2022وتعود محتوياته إلى
ال ـف ـتــرة امل ـم ـت ـ ّـدة ب ــن مـنـتـصــف األلـ ــف الـثــالــث
املستعمر اإلسباني.
قبل امليالد وحتى قــدوم
ِ
ّ
ي ـه ــدف امل ـن ــظ ـم ــون إلـ ــى تـ ـح ـ ّـدي االف ـت ــراض ــات
الغربية الشائعة عن تاريخ بناء املجتمعات

في أميركا الالتينية الذي يكشف عنه ازدهار
االقـتـصــاد والــزراعــة وأنـظـمــة ال ــري والـعـمــارة،
وت ـط ـ ّـور الـسـلـطــة وامل ـع ـتـقــدات ل ــدى حـضــارات
ً
نازكا وموتشي وشيمو وكوبيزنيك ،وصوال
إلى وواري واإلنكا على سلسلة جبال األنديز.
ل ـك ــن رؤي ـ ــة املـ ـع ــرض ت ـت ـنــاقــض م ــع حـقــائــق
الواقع ،حيث يحتفظ املتحف بحوالى ثمانني
َ
ألف قطعة من آثار األميركيت ْي ،كان الحصول
أو االسـ ـتـ ـي ــاء ع ـل ـي ـهــا م ــن ت ـن ـق ـيــب ال ـب ـع ـثــات
شرائها من قبل «مقتنني» ،أو كـ
األجنبية ،أو
ّ
ّ
«تبرعات» ،كما توضح بياناتها ،مع إضافة
ُ
ب ـس ـي ـطــة ت ـف ـيــد ب ـ ــأن جـ ـ ــزءًا م ـن ـهــا جـ ـل ــب زم ــن
«الصراع والنشاط االستعماري».
ُ
تعرض مجموعة من املقتنيات «املنهوبة» إلى
ُ
جــانــب أربـعــن قطعة اســتـعـيــرت مــن متاحف
بـيــرو ،منها غطاء رأس ذهـبـ ّـي الـلــون وأقــراط
ّ
مزينة بــزخــارف منقوشة لــوجــوه بشرية مع
ُ
ثعابني وقطط ،عثر عليها في مدافن النخبة
السياسية لحضارة كوبيزنيك التي صعدت
ب ــن  500و 1500ق ـب ــل املـ ـي ــاد ع ـل ــى ســاحــل
املـحـيــط ال ـه ــادئ .يـضـ ّـم امل ـعــرض أيـضــا نقشًا
إسـطــوانـيــا ينتمي إل ــى ح ـضــارة نــازكــا التي

ٌ
تناقض بين نيّة المعرض
واحتفاظ المتحف
البريطاني بآثار منهوبة

■ لو ّقيض لك البدء من جديد ،أي مسار كنت
ستختار؟
ال أدري بــالـضـبــط .فــأنــا شـخــص عفوي
ّ
ال أخ ــط ــط ملـسـتـقـبـلــي ك ـث ـي ـرًا ،ب ــل أت ــرك
ّ
ّ
للصدفة حيزًا واسعًا في حياتي ،وأتخذ
قراراتي حسب املعطيات املتاحة حينها،
لنداء داخلي عميق
وأخضع فيها أساسًا
ٍ
ّ
القلب مع العقل في لحظات قد
يتحد فيه
ّ
تكون نادرة لكنها ملهمة.
ّ■ ما التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ً
أف ...س ــؤال ص ـعــب .أريـ ــده عــاملــا ع ــادال
خاليًا من السالح والقسوة واألمــراض
والـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ـ ّـوث ،تـ ـتـ ـس ــاوى فـ ـي ــه األجـ ـن ــاس
واألعـ ــراق وال ــرج ــال وال ـن ـســاء ،وتحترم
فـيــه األرض وت ـنـ ّـوع ـهــا ،إذ إن ـهــا أجـمــل
وأروع كوكب في هذا الكون.
■ شخصية مــن املــاضــي تـ ّ
ـود لقاءها ،وملــاذا
هي بالذات؟
ال تـحـضــرنــي شـخـصـيــة مـ ـح ـ ّـددة ،فقد

ّ
م ـ ّـرت فــي حـيــاتــي شخصيات أتــذكــرهــا
ب ــاحـ ـت ــرام وود ،ك ــان ــت ل ـه ــا ت ــأث ـي ــرات
إيجابية في حياتي.
■ صــديــق/ة يخطر على بالك أو كتاب تعود
إليه دائمًا؟
لــــ ّ
ـدي ن ــوسـ ـت ــالـ ـجـ ـي ــا ألي ـ ـ ـ ــام الـ ـ ــدراسـ ـ ــة
االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة ،ل ـف ـه ــم الـ ـ ــدافـ ـ ــع وامل ـ ـغـ ــزى
ّ
ال ـلــذيــن ج ـعــا امل ـعــلــم ال ـجــديــد ًاملـنـقــول
يصفعني صفعة ما زال
إلــى مدرستنا
ّ
رنينها في أذني ،ألني من دون التالميذ
اآلخرين ُ
قلت له في أثناء االستراحة في
باحة املدرسة« :صباح الخير أستاذ»!

قراراتي تخضع لنداء
داخلي عميق يتّحد
فيه القلب مع العقل

■ ماذا تقرأ اآلن؟
انـتـهـيــت ل ـل ـتـ ّـو م ــن ق ـ ــراء ة ك ـت ــاب مــؤلــم
بعنوان «األخ ـيــذ» ،وهــي حكاية أسير
عــراقــي فــي إي ــران إثــر الـحــرب الطاحنة
بني البلدين.
وأس ـ ـت ـ ـع ـ ـ ّـد لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراء ة مـ ـجـ ـم ــوع ــة ك ـت ــب
اقـتـنـيـتـهــا أخ ـي ـرًا م ــن «م ـع ــرض عـ ّـمــان
ال ــدول ــي ل ـل ـك ـتــاب» وقـ ــد ب ـ ــدأت ب ـق ــراء ة
كتاب «نـظــام التفاهة» مــن تأليف أالن
دونو ،وأمامي مجموعة روايات أشعر
باإلحباط أني لم أقرأها بعد.
■ ماذا تسمع اآلن وهل تقترح علينا تجربة
غـنــائـيــة أو مــوسـيـقـيــة يمكننا أن نـشــاركــك
سماعها؟
اس ـت ـم ـع ــت ق ـب ــل دقـ ــائـ ــق إل ـ ــى ق ـص ـيــدة
«الع ـ ــب ال ـ ـنـ ــرد» مل ـح ـم ــود درويـ ـ ـ ــش ،ثــم
أغنية «قلبك صخر جـلـمــود» لسليمة
مـ ـ ــراد ،وت ـش ـك ـي ـلــة أخ ـ ــرى م ــن أغــان ـي ـهــا
والغناء العراقي األصيل ،وأقترح على
ّ
القراء سماع حسني األعظمي.

راض عن إنتاجك وملاذا؟
■ هل أنت
ٍ
نعم ،فالكتب التي نشرتها واإلسهامات
التي ّ
قدمتها على شكل محاضرات في
ّ
دول ال ـع ــال ــم امل ـخ ـت ـل ـفــة ك ــان ــت مـتـمــيــزة
بــاع ـت ـقــادي .وك ـتـ ّـاب «ال ــدول ــة العقيمة»
ّ
والقراء العراقيني،
أشاد به كبار املثقفني
ً
باعتباره مــدخــا لفهم مصائر الــدولــة
الـع ّــراقـيــة بـعــد  ،2003وق ــد اعـتـبــره أحــد
النقاد (عقيل ّ
عباس) من أفضل الكتب
التي صدرت عن العراق بعد عام ،2003
ألن ــه يـكـشــف مـصــائــر ال ــدول ــة الـعــراقـيــة
ويـ ـفـ ـض ــح املـ ـح ــاصـ ـص ــة وال ــزب ــائـ ـنـ ـي ــة
وتقاسم املغانم بني األحزاب والطوائف.
ّأمــا كـتــاب «ال ـعــودة الــى األه ــوار» ،الــذي
ترجمته في أواســط التسعينيات ،فقد
أعيد طبعه ونـشــره أربــع مــرات ،بسبب
ّ
اإلقبال الكبير على اقتنائه ،إذ نفدت كل
ّ
«تحديات
الطبعات .وبخصوص كتاب
حقوق اإلنسان في الـعــراق» ،أعتقد أنه
ّ
سد جــزءًا من فــراغ في املكتبة العراقية
ّ
الحساس.
في هذا امليدان
بطاقة

كــاتــب ومـتــرجــم ع ــراق ــي ،ووزيـ ــر وسفير
وس ــاب ــق ،يـكـتــب ويـنـشــر ف ــي ال ـعــديــد من
ّ
الصحف وامل ـجــات الـعــراقـيــة واألجنبية،
وال س ـ ّـي ـم ــا فـ ــي ش ـ ـ ــؤون امل ـ ـيـ ــاه وال ـب ـي ـئــة
ومكافحة الفقر واألمــن الغذائي وحقوق
اإلنـ ـس ــان .اخ ـت ـصــاصــي ب ــامل ــوارد املــائـيــة
والبيئة والهيدرولوجيا وأنظمة املعلومات
الجغرافية وقوانني املياه الدولية .صدر له
ّ
هــذا الـعــام كتاب مــذكــرات بعنوان «الــدولــة
ال ـع ـق ـي ـمــة :ت ـجــرب ـتــي ف ــي ح ـكــومــة حـيــدر
العبادي» ،كذلك ترجم إلــى العربية كتاب
ّ
«الـعــودة إلــى األه ــوار» للمؤلف البريطاني
غافن يانغ.

حسن الجنابي

فعاليات

محاولة لتفكيك النظرة األوروبية

قطعة أثرية تعود إلى حضارة موتشي في القرن األوّ ل الميالدي ،من المعرض (المتحف البريطاني)

حسن الجنابي

تقف هذه الزاوية مع
مبدع عربي في أسئلة
سريعة عن انشغاالته
اإلبداعية ،وجديد
يود
إنتاجه ،وبعض ما
ّ
مشاطرته مع قرّائه

ٌ
طريق لألطفال اإليطاليين نحو تدمر
دليل

ّ
ّ
ويصور
استمرت حتى القرن السابع امليالدي،
مشهد اإلمساك باألعداء املهزومني في أرض
ّ
تتضمن
امل ـعــركــة ،إل ــى جــانــب ن ـقــوش أخـ ــرى
طقوسًا جنائزية لتلك الـحـضــارة الـتــي بنت
حواضرها في الصحراء البيروفية ،واشتهرت
ب ـم ـن ـســوجــات ع ـك ـســت رم ـ ـ ــوزًا وعـ ـن ــاص ـ َـر مــن
م ـع ـت ـقــدات ـهــم ال ـت ــي تـ ـق ـ ّـدس ب ـعــض ال ـن ـبــاتــات
وال ـ ـح ـ ـيـ ــوانـ ــات .ت ـع ـك ــس الـ ـقـ ـط ــع املـ ـع ــروض ــة
املعتقدات املشتركة لجميع حـضــارات بيرو،
حيث ترتبط معظمها بخوارق الطبيعة التي
ساعدتهم ،بحسب أساطيرهم ،على العيش
واحد من أكثر األماكن جفافًا
واالستمرار في ّ
في الكون ،كما توضح كيفية استخدامهم تلك
امل ــوارد الفقيرة فــي تشييد الجسور والـقــاع
ّ
تضمنته من رسوم ومنحوتات
واملعابد وما
وخ ــزفـ ـي ــات وغـ ـي ــره ــا مـ ــن ال ـ ـف ـ ـنـ ــون .يـنـتـهــي
امل ـع ــرض ب ـح ـضــارتــي واري واإلنـ ـك ــا ،الـلـتــن
ّ
استمرتا تباعًا حتى بدايات القرن السادس
عشر ،وامتزجت فيهما ثقافات وأديان وتراث
م ـم ـتـ ّـد ألك ـثــر م ــن أرب ـع ــة آالف عـ ــام ،وشـهــدتــا
ت ـط ـ ّـورًا فــي ال ـن ـظــام الـسـيــاسّــي والـتـشــريـعــات
والقوانني وإدارة املدن مع شق طرق مواصالت
صحي ،ومعرفة ّ
ّ
معمقة
واسعة وشبكة صرف
بالحساب وعلوم الفلك والطب ،إذ استخدموا
نظامًا عشريًا في ّ
العد واإلحـصــاء ،وتقسيمًا
ألش ـ ُـه ــر ال ـس ـنــة وأي ــام ـه ــا ي ـمــاثــل م ــا اع ـت ـمــده
البابليون فــي الـشــرق ،كما يظهر فــي الصور
الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو ملواقع أثرية
مثل مدينة ماتشو بيتشو وكهوف توكويباال
وغيتاريرو وقلعة ساكسايهوامان.
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يقيم «المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون» (بيت الحكمة) ،بالقرب من
تونس العاصمة ،عند الرابعة من عصر الغد ،محاضرة افتراضية بعنوان األوجه
المختلفة للرقص في تونس ،من النشأة إلى العصر الحديث ،تلقيها أستاذة
اآلثار ليلى العجيمي السبعي ،المختصة بتاريخ فنون شمال أفريقيا خالل العصر
الروماني.
تقدم باليه أوبرا القاهرة ،عند الثامنة من مساء الثالثاء المقبل ،على خشبة
ّ
المسرح الكبير في «دار األوبرا» بالقاهرة ،ثالثة عروض ،هي :أوزوريس (الصورة)،
الذي يتناول أسطورة فرعونية ،حيث يقتل ست شقيقه أوزوريس من أجل الحكم،
وحد القبائل السالفية في القرن
واألمير إيغور ،الذي يستعرض سيرة أمير روسي
ّ
 ،10و«بوليرو» للمؤلّف الموسيقي الفرنسي موريس رافيل.
يوميات عراقية ـ ستّة عقود من الفن التشكيلي ،عنوان المعرض الذي افتُتح
في «مطافئ :مقرّ الفنانين» بالدوحة ،الثالثاء الماضي ،للفنان العراقي فيصل
لعيبي صاحي ( ،)1945ويتواصل حتى منتصف كانون األول /ديسمبر المقبل،
ويضم أعماًال واقعية توثّق لتاريخ العراق المعاصر.
بتنظيم من «غاليري المرخية»،
ّ

ّ
تنظم «مؤسسة عبد المحسن القطان» في رام اهلل ،عند السادسة من مساء اليوم
تؤدي الفرقة
الخميس ،حفًال موسيقيًا لـفرقة الكمنجاتي يحمل عنوان تراثنا.
ّ
مقطوعات تنتمي إلى تراث بالد الشام ،وهي تتألّف من إياد ستيتي (عود)،
وأنطونيو شقور (كمان) ،وأدهم خمايسة (قانون) ،وينال ستيتي (إيقاع).

