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نزار شقرون عن منزلة النقد الفني في الثقافة العربية

متابعة
في محاضرته التي ألقاها
ضمن فعاليات «معرض
الدوحة للكتاب» ،منذ
أيام ،تطرّق الباحث
التونسي إلى بعض ما
يعيق تأصيل النقد الفنّي
في الثقافة العربية،
وهو ما يشبّهه بعملية
وشطب
تعطيل للعين
ِ
لممكناتها الثقافيّة لدى
ّ
والنقاد على
الجمهور
حد سواء
ّ
الدوحة ـ العربي الجديد

ُ
كـ ـثـ ـيـ ـرًا م ـ ــا تـ ـسـ ـت ــدع ــى الـ ـع ــاق ــة
التاريخية بني العرب والصورة
الخوض في موضوع الثقافة
عند
البصرية عربيًا؛ ْإذ ُي َ
عمد  -في سياق تفسير
ضعفها في الثقافة العربية  -إلــى التذكير
بـهــذا ال ـتــاريــخ ال ــذي ُوض ـعــت فـيــه الـ ُّـصــورة
هامشية ،باملقارنة مــع فنون
ضمن مكانة
ُ
كـتــابـيــة وشـفــا ّهـيــة أخ ـ ــرى ،ألس ـبــاب ديـنـ ّـيــة
في الغالب تمثلت في تحريم «التصوير»،
ُ
ْ
ُ
األمر ِمن استثناءات قليلة ِمن
َوإن لم يخل
قبيل رسومات يحيى بن محمود الواسطي
ف ــي ب ــداي ــات ال ـق ــرن ال ـثــالــث عـشــر امل ـي ــادي،
ً
َّ
ُفضال عن أن تلك اإلكــراهــات ُ ّأدت ،من جهة
أخرى ،إلى البحث ّعن بدائل أخرى للرسوم
ّ
الـتـشـخـيـصـيــة ت ـمــثـلــت ف ــي ال ـخ ــط الـعــربــي
ُ ّ
َ
ُ
عماد ما يعرف
سيشكالن
والزخرفة اللذين
َّ
بالفنون اإلســامـيــة الـتــي ستبرز وتتطور
وتزدهر على مدار قرون.
ِم ـ ــن اإلص ـ ـ ـ ـ ــدارات ال ـح ــدي ـث ــة الـ ـت ــي ت ـت ـنــاول
إشـكــالـيــات الـثـقــافــة الـبـصــريــة عــربـ ّـيــا كـتـ ُ
ـاب
«بحثًا عــن هــويــة» للباحث التونسي نــزار
شـقــرون (مــوالـيــد صـفــاقــس ،)1970 ،والــذي
صدر حديثًا عن «دار لوسيل» في الدوحة،

بطاقة

صوت جديد
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إعادة تركيب أبجديّات الـعين
ٌ
وهو عمل يندرج ضمن انشغاالته بالفنون
الـبـصــريــة م ــن مـنـظــور ثـقــافــي ش ــام ـ ُـل .وقــد
ج ــرى تـقـ ُـديــم ه ــذا الـعـمــل فــي نـ ــدو ٍة أقـيـمــت
نـهــايــة األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،ضـمــن فعاليات
الـ ـ ــدورة ال ــواح ــدة وال ـث ــاث ــن م ــن «م ـعــرض
ّ
الدوحة الدولي للكتاب»ّ ،
وقدم فيها املؤلف
ً
م ــداخ ـل ــة ب ـع ـن ــوان «ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي الـتـجــربــة
الجمالية».
مداخلته« :ال ُيمكن النظر
في
شقرون
يقول
ّ
ّ
القضية
فــي إشـكــالـيــة الـنـقــد الـفــنــي خ ــارج
ال ـع ـم ــدة ،وهـ ــي م ـنــزلــة ال ـن ـقــد ف ــي ثـقــافـتـنــا
ال ـع ــرب ـ ّـي ــة ع ـم ــوم ــاّ .ل ــو ع ــدن ــا إلـ ــى م ـســاء لــة
ّ
مصطلح «النقد الفني» ،فسنرى أن تاريخنا
الـثـقــافــي ال يحتمل ه ــذا املـصـطـلــح ،فأغلب
النقد تـصـ ّـدى للشعر ،مــن لحظة قــدامــة بن
جعفر النقدية.
ّ
وح ــت ــى ف ــي الـ ـغ ــرب ،فــاملـصـطـلــح ن ـف ـســه لم
ّ
يـظـهــر إل فــي ح ــدود ال ـقــرن الـتــاســع عشر،
م ــع دي ـ ـ ــدرو وب ــودلـ ـي ــر ،ف ــي ت ـف ــاع ـ ٍـل م ــع مــا
ّ
نظر لــه جيامباتيستا فيكو الــذي احتوى
ك ـت ــاب ــه ال ـق ـ ّـي ــم «م ـن ـه ــج دراسـ ـ ـ ــات ع ـصــرنــا»
على التمرين على النقد وربــط فعل النقد
ّ
الفلسفية
بــاملـجـتَّـمــع ،وال نـنـســى الــدعــامــة
التي وفرها إيمانويل كانط للنقد أيضًا في
تناوله مللكة الحكم».
ّ
ٌ
َّ
مجال ٌ
بكر
«وبما أن «النقد الفني»
يضيف:
ُ
قياسًا بفروع أخــرى في الخطاب واملعرفة،
ّ
ُ
َّ
التباس علمي باألساس،
فإنه ما يزال محل
ٍ
ّ
فهو متصل بتاريخ الفن وفلسفة الجمال
ّ
ون ـظ ـ ّ
ـري ــات ال ـف ــن وبـعـلــم املـصـطـلـحــات ،فال
يكون خطابه خاليًا منها.
ّ
يتصدى
النقدي العربي
وإذا كان خطابنا ّ
ّ
تصديه
لــأنــواع األدبـ ّـيــة ،فــإنــه شحيح فــي
ّ
ـري ــة ع ـ ّ
ل ـل ـف ـنــون ال ـب ـص ـ ّ
ـام ــة ،ذلـ ــك أن دخ ــول
ّ
هــذه الفنون ،من فنون تشكيلية ،ومسرح،
وسينما وغـيــرهــا ،إلــى العالم العربي كان
ّ
متأخرًا قياسًا بظهورها في الغرب ،وارتهن
ال ـخ ـط ــاب ال ـج ـم ــال ــي ف ــي ث ـقــاف ـت ـنــا بـبـعــض

يـــنـــدرج كــتــاب «بــحــثــً عـــن هــويــة»
ضمن انشغاالت نــزار شقرون بالفنون
البصرية مــن منظور ثقافي ،وقد
سبقته مؤلّفات من بينها« :معاداة
الصورة بين الشرق والغرب» (،)2008
و«مكاشفات الــصــورة فــي اللوحة
والكاريكاتير» (« ،)2009وشاكر حسن آل
ّ
الفن العربي» (،)2010
سعيد ونظريّة
و«رهــانــات الــفـ ّ
ـن الغربي المعاصر»
( ،)2013و«الــحــداثــة المعمارية من
الطراز إلى التعبير الحر» ( ،)2013و«نشأة
اللوحة في الوطن العربي» (.)2017

ٌ
وحكايات أُخرى
اإلسكندرية  1920ريّا وسكينة

استحضار يوميات قديمة

اإلسكندرية ـ العربي الجديد

الـ ـفـ ـن ــون وم ـن ـه ــا فـ ـن ــون الـ ـخ ــط وال ــزخ ــرف ــة
ّ
الذهنية الفقهية
والـعـمــارة ،بسبب سطوة
ّ
الـعــربـيــة الـتــي منعت «الـتـصــويــر» فعطلت
حضارتنا
قـ ــدرات امل ـبــدع الـعــربــي وأف ـق ــدت
َّ
منتجات بـصـ ّ
ـريــة كـثـيــرة قـيــاســا بـمــا تــوفــر
ُ
لدى حضارات أخرى».
ّ
حدث في ثقافتنا
يشبه الباحث التونسي ما ّ
بعملية «تعطيل للعني» ،موضحًا ذلك بأن
خطاب التحريم ّأدى إلــى «شـطـ ِـب ممكنات
ّ
الـعــن الـثـقــافـ ّـيــة .لــذلــك لــم ينشأ إل خطاب
ٌ
نقدي قليل عن الفنون التي وفدت في القرن
ُ
َ
ابتلي الالوعي النقدي بهذا
العشرين ،حيث
امل ـنــع ،ومـثـلـمــا حــوصــرت الـفـنــون وخـ ّ
ـاصــة
الـتـشـكـيـلـ ّـيــة م ـن ـهــا بــال ـن ـظــرة االج ـت ـمــاعـ ّـيــة
ُ
ّ
جزء
الدونية ،حوصر النقد باعتباره  -في ٍ
مــن أدواره  -خـطــابــا واص ـفــا ل ـهــذه الـفـنــون
َ ْ
ومـعـ ّـرفــا بها ،قبل أن يكون حكمًا عليها»،
بحسب تعبيره.
ي ـت ــاب ــع شـ ـق ــرون ب ــالـ ـق ــول« :ق ـب ــل ق ـ ــرن ،ذك ــر
ّ
ال ـش ـيــخ م ـحـ ّـمــد ع ـب ـ ّـده أن الـ ـع ــرب ي ـعــرفــون
‹ديوان األحوال› ولكنهم ال يعرفون ‹ديوان
ّ
ّ
العربية
الهيئات› ،ويقصد بذلك بأن الثقافة

ّ
النقاد العرب اليوم
مدعوون إلى تبسيط
ّ
المعرفة البصرية
فيلم أميركي
يؤثّر
ٌ
ٌ
أطنان
فينا كما ال تفعل
من الكتب
ُ ّ ِّ
ّ ّ
ّ
َ
املرويات ،إال أنها لم
وغيره من
تجل الشعر
ّ
ُ
تستقبل ُ
بعد ما يتعلق بالصورة ،وتعتبر
ّ
فـ ـت ــوى ال ـش ـي ــخ عـ ـب ــده ع ــن إب ــاح ــة ال ــص ــور
ّ
التاريخية التي
والتماثيل في تلك اللحظة
ُوس ـمــت بــدعــوة إل ــى اإلصـ ــاح الــدي ـنــي ،من
ّ
ّ
ّ
خالفية
لقضية
تصدت
أهـ ّـم الوثائق التي
ُ
ّ
يستمر هذا الجدل
إلى اآلن ،ومن الغرابة أن

ّ ّ
إلى يومنا حولها ،وهو ما يؤكد أن الثقافة
ّ
مغلق بحاجة إلى
العربية ليست غير نسق ّ ٍ
تثوير وتنوير .لهذا ال يتسنى لهذا الجيل
أن يـصـطـنــع خ ـطــابــا ن ـق ـ ّ
ـدي ــا حـ ــول ال ـف ـنــون
ال ـب ـص ـ ّ
ـري ــة ،بــال ـش ـكــل ال ـع ـم ـي ــق ،ف ــي س ـيــاق
ُ
تحريمي /تجريمي للفنون»ّ .
يقول ،هنا ،الباحث التونسي« :إننا نعيش
ّ
ّ
حقيقية ،وهو ما أتاح للدوائر
بصرية
ّأمية
ّ
ّ
ّ
الغربية أن تتسلل إلــى أعماقنا وتغير من
تفكيرنا وأنماط عيشنا من خالل ّ
الصورة،
ّ
يتحدثون فــي الـغــرب قبل عقود
ففي حــن
عن «مجتمع الفرجة» و«مجتمع الصورة»،
ّ
ُ
بتفاوت من بلد عربي إلى آخر،
فإننا نعيش
ّ
في مجتمع «الحديث» واملشافهة .إن فيلمًا
ّ
أميركيًا يقدر على تغيير سلوك شبابنا في
ّ
مدة وجيزة ،بينما تعجز أطنان من الكتب
على إحداث تغيير في عشرات السنوات».
عدم
وعلى مستوى آخر ،يشير شقرون إلى ّ
ّ
تــوفــق ال ـعــرب فــي إبـ ــداع «أي ـق ــون ــات» تمثل
ّ
عذاباتهم ونكباتهم وتطلعاتهم ،حتى أنه
َّ
ْ
َ
«حني نريد أن نستدل على أنظمة االستبداد
ومساوئها نستحضر «غيرنيكا» بيكاسو،

ّ
ّ
البصرية
أي نستدل على أنفسنا بالذاكرة
ّ
ّ
ّ
البصرية من األعمال
لخلو ذاكرتنا
الغربية
ُ
العميقة ،وإن وجــدت بعض األعمال
الفنية
ّ
ّ
العربية ،فإنها مهملة بسبب غياب رافعة
النقد».
يـعـتـبــر صــاحــب ك ـتــاب «ن ـش ــأة ال ـلــوحــة في
َ
النقد
الــو ّطــن ال ـعــربـ ًـي» أن ــه «ق ـبـ ّـل أن يـكـ ّـون ّ
ال ـف ــن ــي مـ ـج ــاال يـمـتـلـكــه ن ــق ــاد الـ ـف ــن ،فــإن ـنــا
م ــدع ـ ّـوون إل ــى تــربـيــة الـنــاشـئــة عـلــى النقد،
َ
ّ
وقبله «تربية العني» لديهم حتى ّال تبقى
وظـيـفـتـهــا بـيــولــوجـ ّـيــة ف ـقــط ،وت ـتــرقــى إلــى
الــوظـيـفــة الـثـقــافـيــة ،وه ــذا يـحـتــاج إل ــى رفــع
الوعي بأهمية الفنون في الوطن العربي،
ل ــرف ــع ذائ ـق ــة امل ـج ـت ـمــع ،ف ـمــن ال ـص ـعــب بـ ّنــاء
ْ
خ ـطــاب ن ـقــدي وال ـح ــدي ــث ع ــن ‹ن ــاق ــد› فــنــي
ّ
في سياق ثقافي َ
ليس فيه أبجديات ثقافة
ّ
العني ،على أن النقاد القالئل في هذه الفترة
ّ
مدعوون لألسف إلى لعب أدوار ليست من
ضـمــن أســاس ـيــات دوره ـ ــم ومـنـهــا تبسيط
ّ
ـاء امل ـج ـت ـمــع ،وهــو
امل ـع ــرف ــة ال ـب ـص ــري ــة ألبـ ـن ـ ّ
ّ
دور مــن املـفـتــرض أن تتكفل بــه مؤسسات
ّ
ّ
ّ
ومجتمعية».
حكومية
ثقافية
وهيئات

من جيل عاش أكثر من زمن

روشا داخاز

َ
قبل قرابة شهر ،احتضن «غاليري آرت
كورنر» في القاهرة معرضًا للتشكيلية
املصرية غادة ّ
النجار ،بعنوان «حكايات
ّ
َّ
ريـ ـ ـ ــا ًوسـ ـكـ ـيـ ـن ــة» ،ض ـ ـ ــم ق ـ ــراب ـ ــة ث ــاث ــن
لــوحــة أنجزتها فــي الـسـنــوات األخـيــرة،
َ
واس ـت ـل ـه ـم ـت ـهــا م ــن ح ـك ــاي ــة ال ـس ـ ّـي ــدت ــن
َّ
ُ
ال ـل ـت ــن تـ ــذكـ ــر مـ ــراجـ ــع ت ــاري ـخ ـي ــة بـ ــأن
ُ
ـات
ص ـي ـتــه ـمــا ذاع ف ــي ب ــداي ــة عـشــريـنـيـ ً
القرن املاضي ،بسبب تكوينهما عصابة
في مدينة اإلسكندرية الستدراج النساء
ّ
وقتلهن بهدف السرقة.
ّ
من خالل حكايات ريا وسكينة ،اقتربت
ُ
لوحات املعرض من أجــواء اإلسكندرية
ـي الـفـتــرة التي
خـ
ـال الـعـشــريـنـيـ ّـات ،وهـ َ
ُت ّ
النجار معرضها الجديد،
خصص لها
ُ
«اإلسكندرية  ،»1920الذي افتتح األحد
املــاضــي فــي «املــركــز الثقافي الفرنسي»
باإلسكندرية ،ويتواصل حتى السادس
وال ـع ـشــريــن م ــن ك ــان ــون ال ـثــانــي /يناير
الجاري.
ه ــذا ه ــو امل ـع ــرض ال ـعــاشــر ًللتشكيلية
املصرية ،وفيه أربـعــون لــوحــة رسمتها
بتقنية األكريليك على القماش بأحجام
ـوب ي ـق ـت ــرب مــن
م ـخ ـت ـل ـفــة ،ض ـم ــن أس ـ ـلـ ـ ٍ
التكعيبية الواقعية .وكما في معرضها
ال ـســابــق ،تـحـضــر ف ــي امل ـع ـ ٌـرض الـحــالــي
وج ـ ـ ـ ٌ
ـوه وأمـ ــاكـ ــن م ــرت ـب ـط ــة ب ـق ـ ّـص ــة ّ
ري ــا
ّ
ّ
«حي اللبان» الذي عاشتا
وسكينة؛ مثل
ّ
أحد األمكنة التي
ات»؛
الست
فيه ،و«زنقة
ِ
ُ
ـادان ف ـي ـهــا ض ـحــايــاه ـمــا،
ـ
ط
ـ
كــان ـتــا ت ـص
وه ــو ش ــارع ضـ ّـيـ ٌـق كــانــت الـسـكـنـ ّ
ـدريــات
 وال زل ــن إل ــى ال ـيــوم  -تقصدنه لـشــراءّ
أغراضهن.
ً
إض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،تـحـضــر ف ــي لــوحــات
امل ـع ــرض م ـظــاهــر م ــن ال ـح ـيــاة الـيــومـيــة
ف ــي اإلس ـك ـن ــدري ــة خـ ــال الـعـشــريـنـيــات:
وشمسيات وفـتـيـ ٌ
ّ
ـات بمالبس
شــواطــئ
الـبـحــر ،ح ـفـ ٌ
ـات وأعـ ــراس وط ـقــوس زار،
ّ
ن ـسـ ٌ
ـاء فــي ال ـش ــارع أو الـبـيـ ّـت بــأزيــائـهــن
ّ
الشعبية؛ مثل «املليات اللف» واملنديل
ٌ
ّ
ّ
نساء
السكندري،
السكندري والفستان ُ
ـاه قــديـمــة،
أرس ـت ـقــراط ـيــات ،ف ـن ــادق وم ـ ٌق ـ ٍ
سوق سمكّ .
لوحات عن َ
الفرق
ثمة أيضًا
الفولكلورية التي كانت تأتي إلى املدينة
م ــن ج ـنــوب م ـصــر ،واآلالت املــوسـيـقـيــة
املنتشرة فــي تلك الـفـتــرة ،مثل الربابة،
إلى جانب العود والكمنجة.
ـث إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـعـ ــربـ ــي «الـ ـع ــرب ــي
فـ ـ ــي حـ ـ ــديـ ـ ـ ٍ

َّ
الجديد» ،تقول غادة ّ
النجار إن املعرض
ٌ
ّ
ه ــو تـكـمـلــة لـلـســابــق ،لـكــنــه أش ـمــل مـنــه؛
ّ َ
حيث «ك ــان اشتغالي على شخصيتي
ّ
ّ
وبقية الشخصيات التي
ريــا وسكينة،
تنتمي إلى عصابتهما ،مثل حسب الله
ً
وع ـبــد ال ـع ــال ،مــدخــا إل ــى ّرس ــم املــديـ َنــة
خــال الـعـشــريـنـيــات» .وتــوضــح« :ب ــدأت
حكاية املعرض ِمن ُصـ َـور فوتوغرافية،
ُ
وجدتها على اإلنترنت ،ألفراد العصابة
َ
التي أثارت الذعر في اإلسكندرية عامي
ُ
اعتمدت على هذه ُّ
الص َور
 1919و.1920
كمصدر ُي ّ
قربني من أجــواء تلك الحقبة
ٍ
ـات حملت أسلوبي وانطباعي
في لــوحـ ٍ
الذاتي عن تلك الشخصيات».

ُت ـض ـي ــف« :الح ـ ـقـ ــا ،ت ـ ّ
ـوسـ ـع ـ ُـت أكـ ـث ــر فــي
البحث في تلك الفترة ،باالعتماد على
ُصـ ـ ــور ف ــوت ــوغ ــراف ُـي ــة وأف ـ ـ ــام وثــائ ـق ـيــة
عــن اإلسكندرية وأخ ــرى روائـيــة قديمة
ُصـ ـ ّـورت فـيـهــا ،وأي ـضــا مــن خ ــال زي ــارة
األس ـ ـ ــواق وامل ـق ــاه ــي وامل ـع ــال ــم الـقــديـمــة

تحضر في اللوحات
وجوه وأماكن مرتبطة
بقصة ريّا وسكينة
ّ

«زنقة الستّات»

مثل «قلعة قايتباي» ،واقتناء املالبس
ال ـ ـ ــدارج ـ ـ ــة ف ـ ــي الـ ـعـ ـش ــريـ ـنـ ـي ــات ،والـ ـت ــي
ُ
استعنت بـ›موديالت› لرسمها».
إل ــى جــانــب ال ـح ـيــاة الـشـعـبـيــة واألزي ـ ــاء
التقليدية ذات األلوان ّ
البراقة التي كانت
ُ
ً
لوحات
ُســائــدة فــي املدينة ،يحضر فــي
ٍ
ُ
أخـ ــرى ال ـطــابــع األرس ـت ـقــرا ّطــي للمدينة
ُ
ال ـت ــي ت ـش ـيــر ال ـن ـ ّـج ــار إل ــى أن ـه ــا عــاشــت
«فـ ـت ــرة ذه ـب ـي ــة» خ ـ ــال ال ـع ـشــري ـن ـيــات،
ب ـف ـض ــل ال ـ ـت ـ ـنـ ـ ُّـوع الـ ـثـ ـق ــاف ــي الـ ـ ـ ــذي ك ــان
مــوجــودًا فيها ،قبل أن تختتم حديثها
إلــى «الـعــربــي الـجــديــد» بــالـقــولُ :
«أرس ــم
ّ
اإلس ـك ـن ــدري ــة ف ــي ال ـع ـشــري ـن ـيــات ألن ّـنــي
ُ
ُّ
وددت لو أنني
أحب هذا الفترة ،ولطاملا
ُ
عشت فيها».

«الزار»

«مقهى على شاطئ اإلسكندرية» ،أكريليك على قماش 120 × 240 ،سم

فعاليات

تقف هذه الزاوية من
خالل أسئلة سريعة مع
صوت جديد في الكتابة
العربية ،في محاولة لتبيّن
مالمح وانشغاالت الجيل
العربي الجديد من الكتّاب
دهوك ـ العربي الجديد

روشا داخاز

معرض

في معرض التشكيلية
المصرية ،المقام حاليًا
في اإلسكندرية ،أربعون
ً
لوحة تتستحضر فيها
من مظاهر الحياة
اليومية في المدينة
مطلع القرن الماضي

نزار شقرون خالل الندوة

■ كيف تفهمني الكتابة الجديدة؟
َ
َ
بنفسها
تصنع نفسها
الكتابة أن
وجب على
ِ
ِ
َّ
بتلقائي ٍة بحتة؛ فالتصميم والتأطير السابق
لها يفسدهاّ .
أتذكر ،هنا ،نزار قباني حني يقول
ِّ
جديدة هو
كتابة
ّإن «الشرط األساسي في كل
ٍ
ٍ
ال ـش ــرط االن ـق ــاب ــي» ،وأن ــا كـكــاتـبــة ،أط ـمــح أن
ِّ َ
أحقق هذا الشرط في كتاباتي ،واألهم أن اقرأ
ُ ِّ
ملن يحققه لي في كتاباته ،فذائقة القارئ هي
َّ
السائدة في ّكل زمان
نوعية الكتابة
ما يخلق
ِ
ّ
وم ـك ــان .وال ـي ــوم نــاحــظ أن ال ـجــيــد املــوجــود
مستنسخ عن ّ
الجيد الذي كانّ ،أما السيئ فقد
ّ
ّ
بات أسوأ بكثير .واألنكى ،نجد أن السيئ هو
ُ َّ ُ
ُ ّ
وضع في الواجهةَّ ،
ألن الذائقة
سوق له وي
ما ي
ّ
بــاتــت ف ــي أدنـ ــى مـسـتــويــاتـهــا ،حــتــى امـتــأت
ال ــرف ــوف بـنـتــاجــات ف ــارغ ـ ٍـة م ــن ّ
أي مـضـمــون.
ورغــم كـ ِّـل هــذا ،يبقى الفريد ُيهيمن بفرادته،
واملتميز يفرض ّ
ّ
تميزه.

■ ه ــل تـشـعــريــن ن ـف ـسـ ِـك جـ ــزءًا م ــن ج ـيـ ٍـل أدب ـ ـ ٍّـي له
مالمحه وما هي هذه املالمح؟
ّ
أرى أنـ ـن ــي م ــن ج ـي ـ ٍـل ع ــاي ــش أك ـث ــر م ــن زمـ ـ ٍـن،
كارثة وظرف ،وكان
حرب وأكثر من
وأكثر من
ٍ
ٍ
بــاإلم ـكــان أن ي ـكــون جـيـلــي أك ـثــر اسـتـثـنــائـيـ ٍـة
ُ
يحاول
ـود مــن
فــي
منتوجه الفكري ،لــوال وجـ ِ
تـجـمـيـ َ
ـراب َطـ ــوال ال ــوق ــت ب ــدل إنـهــائــه،
ـ
خ
ـ
ـ
ل
ا
ـل
ِّ ِ
ّ
الثقافة
التشوه في
يسبب مزيدًا من
وذلك ما
ِ
والـ ـعـ ـق ــل .ل ـك ــن ي ـب ـق ــى املـ ـج ــد ملـ ــن ي ــدع ــو إل ــى
ّ
ويتمرد على
التغيير ،وملن يخرج عن السائد
ِّ
ويؤلف من املألوف الالمألوف .أعتقد
املعتاد،
ـوالدة مثل هــذا الجيل
ـ
ل
خير
ـوادر
ـ
ب
ـاك
أن هـنـ
ِ
من ّ
الكتاب ،وال شـ َّـك أن الكاتب ّ
املميز هو من
يضفي مــامـحــه عـلــى جـيـلــه ،ال ال ــذي يضفي
ُ
َ
مالمحه عليه ،وهذه سمة العادي.
جيله
عالقتك مع األجيال السابقة؟
■ كيف هي
ِ
َّ
حميمية وخـ ّ
ـاصــة ج ـ ّـدًا ،ويغلب عليها طابع
ال ـنــوس ـتــال ـج ـيــا ،وأع ـت ـق ــد أن مل ـج ــال ال ـتــاريــخ
الـ ــذي ت ـخـ ّـص ـصـ ُـت ف ـيــه دورا ك ـب ـيــرا ف ــي ذل ــك،
َ
ّ
الجدة واألب واألم
ناهيك عن تأثير حكايات
واألخــت الكبرى في إيقاد شعلة السرد لــديّ،
ً
ُ
إضافة إلــى الـحــوارات الطويلة ،التي أجريها

رجم
أطمح أن ُت َت َ
أعمالي يومًا ما إلى
الكردية واإلنكليزية

ّ
تنظم «جمعية التعاون الفرنسي
عند الثامنة والربع من مساء بعد غد اإلثنين،
ً
أمسية في سينما «كاميو» بمدينة نانسي (شرق) حول فيلم فلسطين
السوري»
الصغرى للمخرج الفلسطيني السوري عبد اهلل الخطيب .يُع َرض الشريط ،الذي
ُّ
يتناول حصار مخيّم اليرموك ،في العديد من السينمات الفرنسية هذه األيام.

بطاقة

كاتبة ٌعــراقـيــة مــن مــوالـيــد املــوصــل عــام ،1989
حاصلة على بكالوريوس في اآلداب من قسم
ال ـت ــاري ــخ ،تـقـيــم ف ــي دهـ ــوك وتـعـمــل مـنــذ 2016
فــي إح ــدى املنظمات اإلنـســانـ ّـيــة شـمــال الـعــراق.
َ
أصـ ـ ــدرت رواي ـت ـه ــا األولـ ـ ــى «ب ـق ــاي ــا» ع ــن داري
«سطور» و«سنا» في العراق عام .2021
طــوال الــوقــت فــي ذهـنــي ،مــع أص ــداء وأصــوات
ّ
وشخصيات الزمن املاضي ،من شعراء
األمس
ّ
ومفكرين.
وفالسفة
ّ
الثقافية في بلدك؟
عالقتك مع البيئة
■ كيف تصفني
ِ
ّ
ّ
وحيويًا،
العراقية وسطًا منتجًا
َاعتبر البيئة
َّ
ثقافية ال بأس
والتماعات
ويستند إلــى إرث
ٍ
َّ
بـهــا .لـكــنـنــي أحـتـفــظ بـمـســافـ ٍـة شـخـصـ َّـيـ ٍـة هي
َّ
ُ
بعزلة اللؤلؤ ،ألن عواملي خاصة وهموم
أشبه ُ ِ
ّ
ّ
إنـتــاجــي تـعــد أولــويــة .لكن على صعيد آخــر،
َّ
فــأنــا أتـلــقــى الــدعــم والـتـشـجـيــع مــن ُكـ ّـتــاب في
ّ
العراق وخارجه ،وأتلقى طوال الوقت رسائل
ِ
َّ
وإشادة بالعمل الذي حققته،
تهنئة
وإيميالت
ٍ
ٍ
وهــذا شـ ٌ
ّ
ويشجعني كثيرًا على
ـيء أفتخر به
ّ
َّ
االسـتـمــرار ،وال شـ َّـك أنـنــي ممتنة للكثير من
ّ
ّ
والقراء على دعمهم لي وإيمانهم بي.
الكتاب
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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ابتداء من اليوم وحتى الخميس المقبل ،يُقام في «قاعة سينماتيك» بالجزائر
ً
العاصمة أسبوع الفيلم الوثائقي الذي يشهد عرض  13وثائقيًا جزائريًا؛ من
بينها :بحرنا لـ فتيحة عفيان ،والجسم  +الفن لـ فاطمة الزهراء زعموم ،و،143
شارع الصحراء (الصورة) لـ حسن فرحاني ،واأللقاب الجزائرية والحقد الفرنسي
لـ فتيحة بوروين ،واألمير عبد القادر لـ سالم براهيمي.
في «مركز الجزيرة للفنون» بالقاهرة ،يستمرّ حتى التاسع والعشرين من الشهر
عمل
الجاري معرض بعنوان الشركة المقابلة .يجمع المعرض قرابة مئة
ٍ
هــم :سامح إسماعيل ،ومحمد خضر (اللوحة)،
ألربعة تشكيليّين مصريّين؛ ُ
ومعتز اإلمام ،وياسر جعيصة ،تتوزّع بين التصوير الفوتوغرافي والرسم بخامات
مختلفة.
ّ
بعمان ،عند السادسة والربع من
«فن وشاي» في جبل اللوبيدة
يحتضن فضاء
ّ
ً
جلسة يقرأ فيها الكاتب عمر زكريا مقاطع من روايته
مساء الثالثاء المقبل،
القرطبي يستيقظ في اإلسكندرية .العمل ،الذي صدر نهاية العام الماضي عن
َ
نهاية القرن التاسع عشر.
دا َري «االختالف» و«ضفاف» ،يتناول فترة النهضة العربية

