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ـــعـــاصـــر، لــيــون 
ُ
ــان املــفــاهــيــمــيُّ امل

ّ
لـــم يــُكــن الــفــن

 
ّ

إل يًا 
ّ
فن  

ً
ُينجز عمال  ،)2013 - فيراري )1920 

وُيثير جــدًل واسعًا، كثيرًا ما كان يصل حدَّ 
ــّده واملــطــالــبــة بــوقــف عــرضــه.  الحــتــجــاج ضــ
ــرب فــيــتــنــام،  ــام 1965، وفــــي خـــضـــّم حــ فـــي عــ
ــمــهــا »مــعــهــد 

ّ
ــيــة نــظ

ّ
شــــــارَك فـــي مــســابــقــٍة فــن

تــــوركــــواتــــو دي تـــيـــال« فــــي مــقــاطــعــة إنـــتـــري 
ريـــوس بــاألرجــنــتــن، بمجموعة مــن األعــمــال 
دينية،   - سياسية  موضوعات  تتناول  التي 
 بعنوان »الحضارة الغربية 

ٌ
ِمن بينها تجهيز

ــــَد املــســيــح  ــّي ــد فـــيـــه الــــســ ــّســ ــيـــة«، َجــ ــيـــحـ واملـــسـ
ــقــًا على 

َّ
بــالــحــجــم الــطــبــيــعــي مــصــلــوبــًا ومــعــل

طائرٍة مقاتلة أميركية.
ــاط السياسية   غضبًا فــي األوســ

ُ
الــعــمــل أثـــار 

 ِمن بن الذين 
َ
والدينية في األرجنتن. وكان

 خــورخــي ماريو 
ُ

انــتــقــدوه بــشــّدة الــكــارديــنــال
البابا   2013 فــي  سُيصبح  )الـــذي  بيرغوليو 
الكاثوليكية  للكنيسة  بابا   

َ
أّول فرانسيس؛ 

خبر 
َ
أ الالتينية(.  أميريكا  ِمــن  الفاتيكان  في 

ــاَم والـــنـــّحـــات  ــ ــرّسـ ــ الـــقـــائـــمـــون عــلــى املـــعـــهـــِد الـ
 عليه 

َّ
األرجــنــتــيــنــي ِمــــن أصـــــٍل إيـــطـــالـــي بـــــأن

 كـــان يــرغــب فـــي املــشــاركــة 
ْ
ــة تــجــهــيــزه إن ــ إزالـ

في املسابقة، فاستجاب للطلب - على عكس 
مــا ســيــتــصــّرف فــي وقــــٍت لحـــق مــن تجربته 
 األعمال املعروضة 

ُ
ت بقّية

ّ
ية. مع ذلك، ظل

ّ
الفن

 ســيــردُّ 
ً
ــاداٍت شـــديـــدة ــقـ ــتـ ــثــيــُر انـ

ُ
فـــي املــعــهــد ت

 
ٌ
»لوحة آخــر يحمل عنوان  ي 

ّ
فن عليها بعمٍل 

مكتوبة«.
 يـــده، أذكــى 

ّ
بتلك الــرســالــة الــتــي كتبها بــخــط

دًا الـــســـجـــال حــــول الــحــضــارة  ــيــــراري ُمــــجــــدَّ فــ
بموقفه  كه  تمسُّ وأّكـــد  واملسيحية،  الغربية 
ــة  ــوريــ ــاتــ ــتــ ــكــ ــديــ الـــــنـــــقـــــدي ِمــــــــن الــــجــــمــــيــــع: الــ
ــيــــة الــــغــــربــــيــــة...  ــالــ ــبــــريــ ــة، واإلمــ ــيـ ــنـ ــيـ ــتـ ــنـ األرجـ
ــــذي ســُيــكــســبــه   الــ

ُ
ــف ــوقــ ــــو املــ والـــكـــنـــيـــســـة، وهـ

 الحتجاج السياسي 
ّ
مكانته املركزية في فن

باهظًا.  ثمنًا  أيضًا،  فه، 
ّ
وسُيكل باألرجنتن، 

من بين المشاركين 
في المعرض، الذي 
يُختتم بعد غد في 

بوينس آيرس، ثالثة من أبرز 
فناني البلد: ليون فيراري، 

ولويس فيليبي نوي، 
وريكاردو لونغيني

فنّانو األرجنتين الديكتاتورية شريكة االستعمار

تركلين هدايانا كما يركل الغازي ثمار الُمستعمرات

أعماٌل تصّور الشعب 
الذي يقاوم وتذّكر 

بجرائم الصهاينة

2425
ثقافة

معرض

قصائد

فعاليات

ســرتــه، إلــى ساو 
ُ
ففي عــام 1976، غـــادر، مــع أ

باولو في البرازيل هربًا من تهديدات النظام 
ل 

ّ
الذي فض آرييل،  ه، 

َ
ابن تاركًا  الديكتاتوري، 

ــه خــبــُر 
ُ
الـــبـــقـــاء فـــي مـــوطـــنـــه، والــــــذي ســيــصــل

قضاُهما  ن 
َ
سنت بعد  مــْيــتــًا«  عليه  »الــعــثــور 

 عام 1991.
ّ

في املنفى الذي لن يعود منه إل
في منفاه البرازيلي، ابتكر فيراري، الذي أقام 
اإليطالية  ميالنو  في  الفردية  معارضه   

َ
أّول

 - جـــــديـــــدة  تـــعـــبـــيـــريـــة  أشــــــكــــــاًل   ،1955 ــام  ــ ــ عـ
التخطيطات والطباعة الحجرية والتصوير 
الفوتوغرافي وتأليف الُكتب أيضًا - سترفُد 
ية التي بدأها باألعمال الخزفية، 

ّ
ه الفن

َ
تجربت

ــلــة ِمــن   َيــنــتــقــل إلـــى املــنــحــوتــات املــشــكَّ
ْ
قــبــل أن

الخشب أو الجّص أو اإلسمنت، والتجهيزاِت 
ــــــــف فــــيــــهــــا األســـــــــــــالك واملـــــــــــواد 

ّ
الــــــتــــــي ُيــــــــوظ

الكولج  وأعــمــاِل  والسيراميك،  البالستيكية 
التي تمزج بن الرسم والصورة وقصاصات 
الــصــحــف، إلــى جــانــب الكتابة الــيــدويــة التي 
ــه فــي الــتــواُصــل مع 

َ
ــهــا كــانــت طــريــقــت

ّ
يــبــدو أن

 
ّ
فقَدت سمَعها في سن التي  ابنته  )وتعليم( 

السحايا.  بالتهاب  إصابتها  بسبب  مبكرة 
 في أعماله إلى 

ً
 حاضرة

ُ
ية

ّ
 الخط

ُ
ت الكتابة

ّ
ظل

ٍة في كثيٍر من  غاية رحيله، وكانت غيَر مقروء
األحــيــان؛ كما في عمله »رســالــة إلــى جنرال« 
بــاســتــحــالــة  قــنــاعــتــه  ـــص 

ّ
ــخ لـ الــــــذي   )1963(

التواُصل مع عسكرّي ديكتاتور.

فلسطين موجودٌة وتقاِوم

صار الحقُل بعيدًا عن أهله

بالرباط معرض  المقبل، يتواصل في »رواق عبلة عبابو«  يناير  الثاني/  حتى 12 كانون 
الوسائط لعشرة فنّانين مغاربة  الذي يضم أعماًال متعّددة  الماّدة بصيغة الجمع، 
أمير،  الدين  ونور  العلوي،  كريم  المشاركين:  من  الماّدة.  هي  واحدة؛  ثيمة  حول 

ومحمد الرحيوي، وعطاف بنجلون، ومحمد المريد )اللوحة(.

الخميس  من  ابتداًء  القاهرة،  في  الشرقية«  لآلثار  الفرنسي  العلمي  »المعهد  يُنّظم 
والعلوم  واآلثار  التاريخ  في  للباحثين  تدريبية  دورة  المقبل،  ديسمبر  األّول/  كانون   2
اإلنسانية، موضوعها علم المخطوطات والنشر النقدي للنصوص. يُقّدم الدورة 

الباحُث والمحّقق أيمن فؤاد سيّد، وتستمرّ خمسة أسابيع.

ُتعَرض في »مؤّسسة  المقبل،  الشهر  األّول من  ضمن سلسلة عروض تستمرّ حتى 
عبد المحسن القّطان« برام اهلل، عند السابعة من مساء االثنين المقبل 29 تشرين الثاني/ 
نوفمبر الجاري، مسرحية هوية غريب من تأليف وإخراج خليل البطران، وإنتاج مسرح 
عشتار وفرقة أثر. يروي العمل قّصة شخٍص يبحث عن بطاقة هوية ليتمّكن من 

إيجاد بيت وإكمال دراسته الجامعية والزواج.

بالجزائر العاصمة، يتواصل حتى يوم الجمعة  في بهو »المسرح الوطني الجزائري« 
الماضي،  األربعاء  افتُتح  الذي  المعرض،  اللقاء.  بعنوان  جماعي  معرٌض  المقبل 
يجمع لوحات لتشكيليّين جزائريّين منتمين إلى أجيال مختلفة؛ من بينهم: زين الدين 

لحمري، وهاني بن ساسي، وشاربوني آني كوالت، وخالد دهكوني.

مصعب النميري

تدفعينهم بيمينك
ِك أّيتها البالد 

ُ
ّبانِك وفتيات

ُ
هؤلء ش

منظرك البهّي على الضفاف واملنحدرات
ــــاض فــــي الـــــشـــــارع حــن  ــّي ــفــ وحــــمــــاســــك الــ

تشيخن
لة 

ّ
املعط َعَرَبتك  التي تدفع  السواعُد  هم 

ّ
إن

على ناصية التاريخ
واألظافر التي تخمشن بها 

ــوُدك فـــي املــــعــــارك، ســريــع الشــتــعــال  ــ ــ ووقـ
والنطفاء. 

ــبـــالد  ــــتــــهــــا الـ هـــــــؤلء أبـــــنـــــاؤك وبــــنــــاتــــك أّي
القاسية

الذين يغادرونك دامعن
ياط على ظهورهم  رغم عالمات السِّ

طاردهم في املنامات 
ُ
والكوابيس التي ت

م
َ
الذين يسيرون في وحول هذا العال

وتنهال عليهم الهراوات
ويتحّولون إلى كائنات هالمّية

ت من األسى
ّ
شف

وشابت من الهّم 
وكُبرت في العمر قبل أوانها

ــم الـــذي ل 
َ
ألنــهــا حــاولــت تغيير هــذا الــعــال

يتغّير. 
عِتمة

ُ
هم ضوء عينيك في املفازة امل

ّ
إن

أّيتها العجوز الخِرفة 
الـــتـــي تـــخـــاف مـــن تــغــيــيــر مـــكـــان األكـــــواب 

واملالعق 
م عن الغد

ّ
 َمن يتكل

ّ
وتنظر بشكٍّ إلى كل

وقلع  والــســواطــيــر  بــالــرصــاص  مه 
ّ
وتحط

األظافر 
اع الطرق 

ّ
ارين وقط

ّ
فيما تستسلم للجز

دون أية مقاومة.
هؤلء ضحاياك الذين يسامحونك 

ويــبــحــثــون عــن أّي شـــيء ُيــذّكــرهــم بــك في 
املنافي

أو يحمل رائحتك
وقمامة  رائحة محروقات  كانت  لو  حتى 

وطعام َعَربات.
ِك

ُ
طاؤك وناشطات

َ
ش

ُ
هؤلء ن

املختلفون واملتنّوعون
الذين تريدينهم نسخة واحدة

إنهم يحاولون انتشالك من تحت بسطار 
الجنرال وعصا الشيخ

وأنت تدفعينهم بيمينك
ــارات  ــفــ ــ ــــجــــون والــــسَّ ــى الـــخـــنـــادق والــــسُّ ــ إلـ
وخطوط الكوكائن واملعالجن النفسّين

يتحّدثون بعيون مطفأة
ويشعرون بالذنب إذا مّروا بلحظة فرح.

إنهم يضعونِك وشمًا على الكِتف 
 في الجيب 

ً
أو قالدة

 على سطح املكتب
ً
أو صورة

وأنِت
تشعرين بالعار

كرْت أسماؤهم. 
ُ
إذا ذ

يموتون ارتجافًا 
 بالعطاشى 

ٌ
ِقفاُرِك مليئة

عثًا من القرى والحقول
ُ

بالخارجن ش
بيات والبراقع

ّ
بالجال

ات على الرؤوس 
ّ
بالحط

تهوي كالعَبرات التي ليس ثمة َمن يهتّم 
ألمرها منذ حن.

املــنــازل  الليلة على  هــذه  نــجــوم  ستسطع 
املطفأة 

وتهمي املياه بعيدًا عن سواعد النساء
وتهتز أشجار الصفصاف بنسائم الربيع 
وتــتــدحــرج الــثــمــار نــحــو أحـــذيـــة الــجــنــود 

الدامية.

 بعيدًا عن أهله الراحلن ــ
ُ

لقد صار الحقل
 حن يجوع.

ً
احة

ّ
لن يطلب الفتى تف

سيرة النهر الدامي
ونا إلى النهر في غمرة البحث عن املاء 

َ
ل

َ
خ

الدافق 
قبل مئات السنن 

تيه
ّ
بنينا بيوتًا من الطن على ضف

الــبــاحــات ووردًا على   فـــي 
ً
وزرعـــنـــا نــخــال
بيبان البيوت...

كان النهر َوباًل في الحالتن: حن يفيض 
وينحسر

الكلمات واملعاني  فــي  بــجــســارة  ثــم دخــل 
واألهازيج واألحالم 

رّوينا في بداية األمر، ثم رفعنا له الرايات 
البيضاء 

سيوفنا مثلومة في لقاء املاء 
وأهازيجنا انشطرت

ل على ضفافه
َ
بن بهجة الغز

حن تذهب الفتيات بالجرار،
والحزن على الغارقن فيه 

رى الجدائل طافية في الصبيحة.
ُ
حن ت

 الفرُح رصاٌص في الهواء 
والحزن عصائب على الرؤوس.

 على األفئدة
ٌ
صار للنهر سلطان

أوسع من سلطانه على املحاصيل.
..

أّياُمنا صاخبة بالضرب على الدفوف 
ــام الــجــالــســن على  ــ ـــُهـــب تــتــوالــى أمـ

ّ
والـــش

الصخور النائية 
واألقمار ُبدوٌر على صفحة املاء 

ــام مـــراكـــب  ــطــ ــارون يـــجـــمـــعـــون حــ ــ ــ ــّب ــ ــعــ ــ والــ
الهاربن.

السماء تهدر بالطائرات 
ة

ّ
والدماء التي تبدأ رحلتها في الرق

 تخرج خثرانة من فم الزاب.

)شاعر وصحافي سوري مقيم في كندا. 
أصدر ديوانًا بعنوان »النجم أوضح في القرى«، 
وهذه النصوص جزٌء من كتابه القادم(

بالقشب على اليدين 
 شقراء 

ٌ
بأطفال لهم خصل

 حن يموتون ارتجافًا.
ّ

ل يمّيزون البرد إل

ِقفاُرِك مليئة باألشقياء
الــذيــن يــعــرفــون أســمــاء املـــهـــاري وطــوالــع 

النجوم
ــيــُم وفـــَرَمـــهـــم حــديــُد 

َّ
الـــذيـــن أســكــتــهــم الــض

السنابك
ــم حـــســـابـــاُت  ــهــ ـــأرواحــ ـــى بـ

ّ
ـــصـــف

ُ
ــن ت ــ ــذيـ ــ والـ

العاملن. 

هارى   السَّ
ُ
َكأ

ّ
الصخور ُمت

ــار تــلــتــهــم ثــــيــــاب الـــقـــتـــلـــى وأشــــعــــار  ــ ــنـ ــ والـ
الغائبن 

وِقفاُرِك تمتلئ باملغلوب على أمرهم 
ــهــِب خلف الــجــبــال من 

ُ
يـــرون مساقط الــش

مقعٍد خفيض
ويرجمون صفحة املاء باألحجار الدامية. 

َمضايا
ها أنت أّيتها الوديان الخفيضة الخضراء 

اح 
ّ
 البنفسج والتف

ُ
وديان

واملياه الدافقة إلى الحواضر
تشحبن في أوائل الصيف.

وثماُرك التي تتدحرج على املنحدرات
يدوسها الجنود الراكضون إلى الغنائم.

ــاص بــيــنــهــا وبــن 
ّ
ــال الــقــن الــثــمــار الــتــي حـ

أهلك الجائعن
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القنيطرة )المغرب( ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
ــا يـــشـــغـــلـــنـــي هـــــــــذه األيـــــــــــــام هـــو  ــ ــ مـ
 
ّ
قـــراءة أعــمــال الناقد الــروســي الفذ
نظرياته  تــتــمــّيــز  الـــذي  بــاخــتــن،  ميخائيل 
سة على منظور لألدب يشّكل  بكونها مؤسَّ
 للجمالية الرومانسية التي رّكزت 

ً
مجاوزة

على استقالل العمل الفني، كما أنها تمارس 
تــأثــيــرًا قــوًيــًا عــلــى الــنــقــد الــعــاملــي املــعــاصــر. 
م 

ّ
املعل هذا  بأعمال  الهتمام  اليوم  يتعاظم 

بذل من أجل 
ُ
الروسي، وثمة جهود كبيرة ت

القــتــراب من سيرته الفكرية على ضــوء ما 
ظهر من وثائق وشهادات، وأيضًا من أجل 
ــراءة مــنــجــزه مــن مــنــظــورات نقدية  ــادة قــ إعــ
جديدة، وهو ما يكشف راهنية هذا املنظر، 
والــفــائــدة الــكــبــيــرة الــتــي يــقــّدمــهــا مشروعه 

للثقافة العربية املعاصرة. 

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
آخــر عمل صــدر لــي حمل عــنــوان: »الكتابة 
الـــنـــقـــديـــة عـــنـــد مـــحـــمـــد بــــــــــرادة: املـــرجـــعـــيـــة 
إلــى  فــيــه  وقـــد سعيت   ،)2020( والــخــطــاب« 
الولوج إلى عالم محمد برادة النقدي، وهو 
عالم رحب، غنّي وواسع، منذ بدايات تكّونه 
في أواخر الخمسينيات من القرن املاضي، 
الكتاب عّرفت  الراهنة. في هذا  إلى املرحلة 
بــإنــجــازه فــي حــقــل الــنــقــد األدبــــي املــعــاصــر، 
ــنــــظــــري والـــتـــطـــبـــيـــقـــي،  ــويـــن الــ ــتـ ــسـ ــلـــى املـ عـ
وبــّيــنــت دوره الــفــاعــل فـــي تــأســيــس الــنــقــد 
وتنويع  ــه  أدواتـ وتجديد  الحديث  املغربي 
مــرجــعــيــاتــه، وخــلــصــت فــيــه إلـــى اســتــنــتــاٍج 
ــرادة نــاقــٌد تــأويــلــي، فهو  مــفــاده أن محمد بـ
يــــدرس الـــنـــّص األدبـــــي الــعــربــي عــلــى أكــمــل 
وجه ممكن، بالكشف عن مقّوماته الجمالية 
ــا بــالــحــقــبــة  ــهـ ــتـ وأســـالـــيـــبـــه الـــفـــنـــيـــة وعـــالقـ

نتج فيها.
ُ
التاريخية التي أ

ــي الـــــقـــــادمـــــة، لـــــدّي  ــالــ ــمــ فـــــي مـــــا يــــخــــّص أعــ
مجموعة من املشاريع حول الرواية املغربية 
املــعــاصــرة، والــنــظــريــة األدبـــيـــة، وأيــضــًا في 
إنجازها شوطًا  في  ولقد قطعت  الترجمة، 

ى أن تجد الطريق إلى النشر.
ّ
مهّمًا، وأتمن

■ هل أنت راض عن إنتاجك وملاذا؟
أن يشعر اإلنسان بالرضا عن إنتاجه، هذا 
مــعــنــاه التسليم بــأنــه انــتــهــى ولـــم يــعــد في 
إمكانه أن يضيف أو يقّدم أّي جديد. لذلك ل 
أرى إلى إنتاجي على أنه مكتمل أو ناجز. 
اإلنسان ينبغي أن يطمح دائمًا إلى التطّور 
ب هذا بذل 

ّ
والرتقاء لتقديم األفضل. يتطل

ي 
ّ
والتأن الصبر  ب 

ّ
يتطل كما  الجهد،  مزيد 

ــــالع الــواســع على مــا ُيكتب 
ّ
والــبــحــث والط

فــي حــقــل الهــتــمــام، وفـــي الــحــقــول األخـــرى 
ــاورة. وهـــــذا مـــا أحـــــرص عــلــى الــقــيــام  ــ ــجـ ــ املـ
ة  ـــه لــلــقــراء

ّ
ــــذي أكـــن ــه، مــســنــودًا بــالــحــّب الـ  بــ

 والــكــتــابــة والــبــحــث. بــالــطــبــع، عــنــدمــا أنظر 
إلــى العمل الـــذي أقـــوم بــه، والــشــروط التي 
أشــتــغــل فــي إطـــارهـــا، كــونــي لــســت متفّرغًا 
الــتــزامــات تضغط  للكتابة والــبــحــث، وثــّمــة 
بـــقـــّوة، مــع مــا يقتضيه ذلـــك كــلــه مــن جهد 

وصــبــر ونــشــاط مــتــواصــل، أشــعــر بالرضا، 
ـــق ويـــثـــيـــر 

ّ
ــق ــتـــحـ ــًا مـــــا يـ ــئـ ــيـ نـــســـبـــّيـــًا، ألن شـ

الهتمام.  

ــّيــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ُ
■ لــو ق

ستختار؟
أعــتــقــد أنـــنـــي ســـأخـــتـــار نــفــس الـــطـــريـــق، أي 
الكتابة والتدريس. ورّبما كنت سأهتّم أكثر 
ل  منها  اإلنسان  مه 

ّ
يتعل ما  بالفلسفة، ألن 

يمكن أن ينساه أبدًا. 

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
العالَم  أن يسود  أنتظره هو  الــذي  التغيير 
ــتـــمـــاد  الــــســــالُم واملـــحـــّبـــة والـــتـــعـــايـــش والعـ
نا ندرك 

ّ
املتبادل، وهذا ما يبدو لي بعيدًا، ألن

ــنــا نعيش فــي عالم يـــزداد ضيقًا 
ّ
 يــوم أن

ّ
كــل

بــالــصــَور املـــتـــعـــّددة، ونـــفـــورًا مــن الخــتــالف 
والتنّوع. كما أنتظر أن يرتقي عاملنا العربي 
تقّدر  التي  الديمقراطية  الــدول  إلى مصاف 
شعوبها وتحرص على كرامتها وحّريتها. 
ــ وهي تواصل  العربية  املجتمعات  تحتاج 
الــذي يؤهلها لإلسهام  املوقع  إلى  عها 

ّ
تطل

ــح 
ُّ
ــى الــتــســل ــ ـــ إلـ ــ فــــي الـــحـــضـــارة املـــعـــاصـــرة ـ

بالديمقراطية، والفكر التنويري، والحترام 
الـــتـــاّم لــحــقــوق اإلنـــســـان، وضـــمـــان التعليم 

والثقافة للجميع. 

■ شخصية مــن املــاضــي تــود لــقــاءهــا، وملـــاذا هي 
بالذات؟ 

أبـــو حــيــان الــتــوحــيــدي، األديــــب املــوســوعــي 
فريدًا  موقعًا  الــذي يشغل  األنسنّي  واملفّكر 
ــفــاتــه 

ّ
ــّكـــل مــؤل فــــي الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة، وتـــشـ

مصدرًا إلهاميًا للفكر املعاصر.

■ صديق يخطر في بالك أو كتاب تعود إليه دائمًا؟
والـــدتـــي، رحــمــهــا الــلــه. كلما تــأّمــلــت املــســار 
الــــذي قــطــعــتــه مــتــلــّمــســًا، وبــاحــثــًا، ومـــحـــّددًا 
ذاتي، واألشياء التي من حولي، تذّكرت هذه 
 ما 

ّ
املـــرأة الكريمة الــتــي هــي أّمـــي، ورغـــم كــل

ت، بصبر ل يفرغ، 
ّ
جرى لها في الحياة، ظل

تحرص على أن تصل السفينة بّر األمان.
أّمـــــا الـــكـــتـــاب الـــــذي أعـــــود إلـــيـــه بــاســتــمــرار، 
ل هذا 

ّ
يــنــز فهو »األيــــام« لطه حسن؛ كتاب 

 كــبــيــرة فـــي الـــســـرد الــعــربــي 
ً
ــــب مــنــزلــة األديــ

منا طــه حــســن أن الــحــيــاة ل 
ّ
الــحــديــث. يعل

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أسئلة سريعة حول 
انشغاالته اإلبداعية 

وجديد إنتاجه وبعض 
ما يوّد مشاطرته مع 

قرّائه. »ندرك كّل يوم أننا 
نعيش في عالم يزداد 

ضيقًا بالصور المتعّددة، 
ونفورًا من االختالف«، 
يقول الناقد المغربي 

لـ»العربي الجديد«

تشغلني قراءة 
أعمال المعلّم الروسي 

ميخائيل باختين

في قلب الظلمة 
وهّوة اليأس هناك دائمًا 

انزياح نحو انفراجة

 اإلنسان ل ينبغي أن 
ّ
تعرف املستحيل، وأن

واإلكــراهــات  الصعوبات  فرغم  األمـــل،  يفقد 
بأننا  الشعور  د معها 

ّ
يتول التي  والعوائق 

 
ّ
ــدفــع إلـــى قــلــب الظلمة وهــــّوة الــيــأس، فــإن

ُ
ن

هناك دائمًا انزياحًا نحو انفراجة، بحسب 
 ألن َيخبر اإلنسان 

ً
مارتن هايدغر، وإمكانية

نفَسه، ويمضي حّرًا.

■ ماذا تقرأ اآلن؟
التاريخ« لبول فاين، بترجمة  »كيف نكتب 

ــولــــى ويــــوســــف عـــاصـــي )املـــركـــز  ســـعـــود املــ
الـــعـــربـــي لـــألبـــحـــاث ودراســــــــة الـــســـيـــاســـات، 
قــّيــم،  كـــتـــاب  2021(؛  »تــــرجــــمــــان«،  ســلــســلــة 
يــنــدرج فــي سلسلة مــن األعـــمـــال والــجــهــود 
الــتــي تــرمــي إلـــى تــحــديــد مــفــهــوم الــتــاريــخ، 
والفاعل التاريخي بوصفه حاكيًا للحقيقة. 
ـــاد 

ّ
يــــقــــّدم هـــــذا الـــكـــتـــاب خــــدمــــة كـــبـــيـــرة لـــنـــق

الــروايــة  فــي  ُيــعــنــون بالتفكير  الــذيــن  األدب 
العالقة بن  التاريخية بشكل خــاص، وفــي 

األدب والتاريخ بشكل عام.

■ مــــاذا تــســمــع اآلن وهــــل تــقــتــرح عــلــيــنــا تــجــربــة 
غنائية أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

أحّب أّم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، وأيضًا 
 مـــارســـيـــل خــلــيــفــة ونــصــيــر شـــّمـــة. وأقـــتـــرح 
إلــى مــارســيــل خليفة في  أن نستمع ســويــًا 
ّمي«. تذّكرني هذه األغنية 

ُ
 إلى خبز أ

ّ
»أحن

ــم فـــي الــجــامــعــة، وبــأمــكــنــة 
ُّ
بــســنــوات الــتــعــل

ــاٍت أهــــــرع إلــيــهــا  ــ ــــالمـ  عـ
ُ
ـــحـــتـــضـــن

َ
خــــاّصــــة ت

ها تمّدني بالقوة 
ّ
باستمرار عبر التذّكر، ألن

والصمود.

وقفة
إدريس مع

الخضراوي

إدريس الخضراوي

ــد مــغــربــي. أســتــاذ  ــاق كــاتــب ون
اللغة  بكلية  الــعــالــي  التعليم 
»القاضي  جامعة  فــي  العربية 
عياض« بمراكش. يحمل دكتوراه 
من   )2006( الحديث  األدب  فــي 
ــخــامــس«  ــة مــحــمــد ال ــع ــام »ج
ــاط. عضو مــشــارك في  ــرب ال فــي 
»البالغة  مجلّة  وتحرير  تأسيس 
بالسرديات  يهتّم  األدبي«.  والنقد 
الثقافي.  والنقد  األدب  ونظرية 
العربية  ــروايــة  »ال مؤلّفاته:  من 
ــة مـــا بــعــد االســتــعــمــار«  ــل ــئ وأس
تخييل  ــة،  األم »ســرديــات   ،)2012(
التاريخ وثقافة الذاكرة في الرواية 

المغربية المعاصرة« )2017(.

بطاقة
النص الكامل 

على الموقع األلكتروني

أنس البريحي )سورية(، 150 × 180، زيت على قماش

»فلسطين حّرة« لـ لويس فيليبي نوي

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


