
ه 
ّ
الشخصيات التي اقترحها أمل دنقل، فلعل

الُبعد وهو يشّكلها  لم يكن يبحث عن هذا 
ضــمــن قـــصـــائـــده، لــكــن هـــا هـــي تــبــدو الــيــوم 

كشخصيات مفهومية بامتياز.
 ما كتب عشية هزيمة 1967 في 

ً
لنقرأ مثال

قصيدة »البكاء بني يدي زرقاء اليمامة«: 
»أّيتها النبية املقّدسة...

ة...
َ
َسن

َ
 ف

ً
ة

َ
ال تسكتي... فقد َسَكتُّ َسن

)...(
رافة املقّدسة... أيتها العَّ

ماذا تفيد الكلمات البائسة؟
قلِت لهم ما قلِت عن قوافل الغباْر...
هموا عينيِك، يا زرقاُء، بالبواْر!

ّ
فات

قلِت لهم ما قلِت عن مسيرة األشجاْر...
فاستضحكوا من وهمِك الثرثاْر!

وجئوا بحدِّ السيف: قايضوا بنا...
ُ
وحني ف

 والفراْر!«.
َ
والتمسوا النجاة

اللغة  بعبارة حديثة - ال يمكن أن تسوقها 
زرقــاء  تلعب   - مفعولها  ل 

ُ
بط  

ّ
وإال الشعرية 

اليمامة دورهــا في هذه الوضعية الدرامية 
جرى  فًا 

ّ
مثق بوصفها  دنقل  يقترحها  التي 

ـــف مــفــّكــرًا 
ّ
تــكــمــيــمــه. وســــــواء كــــان هــــذا املـــثـــق

أو شـــاعـــرًا أو روائـــيـــًا، فــهــو يــبــدو وقـــد فقد 
صوته، وبالتالي مساهمته ضمن التقسيم 
تلك  إنتاج  أي دوره في  للعمل،  االجتماعي 
التي تتيح كشف  الفنية  أو  النظرية  الرؤية 

عيوب كثيرة.
ــّم يــبــنّي صــاحــب »أوراق الــغــرفــة 8«  ومــــن ثــ
ملّمحًا  فــاجــع،  بشكل  التكميم،  ذلـــك  مـــآالت 
إلى تكرار نفس اللعبة الخاسرة منذ قرون، 
ولنا أن نمّدد أبعاد لوحته لنجد أن تكميم 
ع 

َ
ُيمن حــني  مستمرًا،  زال  مــا  اليمامة  ــاء  زرقـ

فون من أداء أدوارهــم، عبر طيف واسع 
ّ
املثق

 
ّ

ل أال
ّ

 بعضهم يفض
ّ
من أشكال املنع، حتى إن

، معتِبرًا من مصير زرقاء 
ً
يلعب دوره أصال

أّمــا األخــطــر، فهو أن يفقد  اليمامة بــالــذات، 
املثقف قدرته على النظر والتنظير. بعبارة 
أخرى، تفقد زرقاء اليمامة القدرة على لعب 

دورها.
ف تقترحه قصيدة 

ّ
مصيٌر فاجع آخر للمثق

ــرة«. هــا نحن  ــيـ »كــلــمــات ســبــارتــاكــوس األخـ
أمــــــام مـــشـــهـــِد مـــــــآالِت الـــفـــعـــل الــــثــــوري عــلــى 
مستويني؛ مستوى الواقع ومستوى اإلرادة، 
وقــــد جــمــعــهــا الـــشـــاعـــر املـــصـــري فـــي مقطع 

واحد، يقول فيه:
 أنا على مشانق الصباح

ٌ
ق

ّ
»معل

وجبهتي - باملوت - محنّية
ني لم أحنها... حّية«.

ّ
ألن

 ســبــب الــحــيــاة هـــو عــدم 
ّ
ذلــــك االعـــتـــقـــاد بــــأن

االنــحــنــاء هــو مــا يــحــّول ســبــارتــاكــوس إلــى 
شــخــصــيــة مـــفـــهـــومـــيـــة، حـــيـــث يـــحـــمـــل عــلــى 
ــه بــمــنــطــلــقــاتــهــا ومــخــرجــاتــهــا 

َ
جــســده فــكــرت

وتداخلها، بما ينجّر عن احتكاكها بالواقع، 
فهي تغّيره رغم الخسائر املرئية.

في هذه القصيدة، أتى أمل دنقل بشخصية 
ــا  ــهــ ــَرنــ ــة أخــــــــــرى، الــــشــــيــــطــــان، وقــ ــيـ ــهـــومـ ــفـ مـ
 األخــيــر 

ّ
بـــســـبـــارتـــاكـــوس، ولــنــنــتــبــه إلــــى أن

شــخــصــيــة أنــصــفــتــهــا الــكــتــابــة الــتــاريــخــيــة 
إلــى حــّد كبير وباتت تغدق عليها بمالمح 
البطولة والتمجيد، أّما قرينها داخل النص 

شوقي بن حسن

ــو شــعــر  ــ عـــلـــى مــــســــرح واحـــــــــد، هـ
أمـــل دنـــقـــل، َيــظــهــر املــتــنــّبــي وأبـــو 
نـــــواس والــــزيــــر ســـالـــم والــحــســني 
ــــن وزرقـــــــاء  ــديـ ــ وســــبــــارتــــاكــــوس وصـــــــالح الـ
اليمامة وغيرهم. َيظهر هؤالء ليس بسَيرهم 
ُهـــم ينزعونها  بــشــكــل دقــيــق، وال  املــعــروفــة 
عنهم تمامًا، بل ليلعبوا أدوارًا معّينة بدقة 
شديدة في مشهد واحد ثم يتركوا الخشبة 

لشخصية أخرى في »قصيدة« أخرى.
ــا لــســنــا حـــيـــال نـــصـــوص فــكــريــة،  ــنـ ـ

ّ
ورغـــــم أن

لتكون  مبنية  تــبــدو  الشخصيات  هــذه  فــإن 
تمرير  في  تساعد  مفهومية«،  »شخصيات 
 صنعٍة يعتمدها 

ُ
األفكار واملواقف، وهي أداة

 كما رأى بذلك املفّكر الفرنسي 
ً
الفالسفة عادة

ـــــر لـــلـــشـــخـــصـــيـــات 
ّ
جــــيــــل دولــــــــــــوز حــــــني نـــــظ

مــا كان  أفــالطــون   فكر 
ّ
أن املفهومية، ووجـــد 

ــداه لــــوال الــبــنــاء الــدقــيــق  ــ مــمــكــنــًا أن يــبــلــغ مـ
لشخصية ســقــراط، وكــذلــك فعل نيتشه مع 
زرادشـــــت، كــمــا يــكــمــن لــبــعــض الشخصيات 
لقت في سياقات غير فكرية، ضمن 

ُ
التي اخت

الرواية أو املسرح، أن تأخذ هالة مفهومية، 
لـ  وهــو ما نقف عليه مع شخصية فاوست 
غوته، وهاملت لـ شكسبير. وربما ذلك حال 

أحمد األمين

يٌد غيُر كافية
في املدرسة

عايرني الّصغاُر بأصابعي القصيرة
 يدّي صغيرتان

ّ
قالوا إن

ال تكفيان لحمِل ُكرٍة أو شّد حبل،
عب

ّ
صغيرتان على الل

الحقًا
عندما كبرُت

 يديَّ ال تكفيان،
ّ
عرفُت أن

ألصطحَب يديِك في نزهة أو
عب.

ّ
ِك الت

ُ
 يأخذ

َ
ألسّرَح شعَرِك حني

...
يداَي صغيرتان جدًا

جاة
ّ
على الن

اإلمساِك بحباِل الهواء
لويِح بسالٍم أخيْر.

ّ
والت

■ ■ ■

حارُس البراويز
ً)إلى أبي(

 إضافّية
ً
أريُد ساعة

هّرُب فيها األشياَء من البراويز
ُ
أ

 أّمي في الّصورة
َ
ضحكة

ها األحمر
َ
فستان

شروَد أبي الّدائم
ُه الظاهَر رغَم االبتسامة

َ
خوف

محى.
ُ
 ال ت

ٌ
 اآلباِء ندبة

ُ
خوف

...

ه في زمٍن ما
ّ
أذكُر أن

ا عائلة
ّ
ُكن

 ثّمة فرٌح رفيع
َ
وكان

نا،
َ
يجمُع عيون

ني قفزُت في زمٍن آخَر
ّ
وأذكُر أن

هكذا
 من برٍج عاٍل

ُ
كمن يقفز

ه لن يرتطم.
ّ
ا أن

ً
واثق

...
 الوحدِة والكالِم القليل

َ
 من

ٌ
حفرة

هذا أنا يا أبي
وجٌه شاحٌب ينظُر إلى صورة

أنا
حارُس البراويِز الذي ال يتعب

أنتظُر رجوَع لحظاٍت زائلة.
■ ■ ■

فتاة القارّة البعيدة
)إلى »ميم«(

غدًا
ينتهي بِك األمُر
في قارٍة بعيدة

محيطان
 الحيواِت بيننا

ُ
وماليني

َ
غدًا عندما تستلقني

تحَت الّسماء في الجهِة املقابلة
 قلبي

ُ
سينقبض

ر، وأفرُك رأسي محاواًل التذكُّ
لُه املاء

ّ
شكل شعِرِك إذ يبل

وشكل عينيِك بعد قبلٍة طويلة،

مسرٌح من الشخصيات المفهـومية تستعيد هذه الزاوية 
شخصية ثقافية عربية 

أو عالمية بمناسبة ذكرى 
ميالدها، في محاولة 

إلضاءة جوانب أخرى 
من شخصيتها أو من 

عوالمها اإلبداعية. 
يصادف اليوم، الثالث 
والعشرين من يونيو/ 
حزيران، ذكرى ميالد 

الشاعر المصري أمل دنقل 
)1983 - 1940(

يُدِك الضئيلُة حديٌث طويل

أمل دنقل  ما زال يقول »ال« في وجه من قالوا »نعم«

يبدو ديوان أمل 
دنقل مثل تاريخ مواٍز 

للتراث العربي

يعمل بعض شعره 
كمضاد حيوي للمشاريع 

االنهزامية

دنقل  أمل  يتخيّل  ُتصالح«  »ال  قصيدة  في 
فيعيد  المهلهل  أخيه  إلى  ُكليب  وصيّة 
معنوية  وشحنة  سياقًا  ويخترع  بناءها 
من  أعمق  النفوس  في  أثر  لها  وكلمات 
المقاومة  أدب  ضمن  ُكتب  ما  معظم 
ما  التي  القصائد  هي  جــدًا  قليلة  عربيًا. 
ــدور  ال تلعب  عــقــود،  ــدى  م على  ــت،  زالـ
حين  نحن  وهــا  تصالح«،  »ال  تلعبه  ــذي  ال
أيامنا. تلك  اليوم كأنها تتحّدث عن  نتلوها 
ينبغي  ال  والتي  للشاعر  المضافة  القيمة 
مأساة  وتعيد  تهدرها  أن  للمجتمعات 

زرقاء اليمامة كّل جيل.

تكرار مأساة زرقاء اليمامة

2425
ثقافة

ذكرى ميالد

فعالياتقصائد

ــرور الــعــالــم  ــ  شــ
ّ

ــل ــ ــه يـــخـــتـــزل كـ ــإنـ الـــشـــعـــري فـ
وقبحه، فكيف جمعتهما نفس القصيدة؟

ــانــــون  »قــ ـــ ــــرف بــ ــعـ ــ ــل ذلــــــك بـــمـــا ُيـ ــقــ ــّرر دنــ ــ ــمـ ــ يـ
أي  الجديد،  أن ظهور  شوبنهاور«، ومفاده 
 ما يصبو إلى تغيير الواقع، يمّر بثالث 

ّ
كل

أو  التتفيه  عبر  التشويه،  أوالهـــا  ــات: 
ّ
مــحــط

التهويل، أو لنقل الشيطنة إذا أردنــا البقاء 
فــي معجم قــريــب مــن نــّص دنــقــل، وثانيتها 
مرحلة الــصــراع، حــني يــجــري وصــم الــرؤيــة 
األكبر  الخطر  باعتبارها  للعالم  الــجــديــدة 

 يومي
َ
سأقضي بقّية

قابضًا على رائحتِك
 ما أملُك من ُحّب.

ّ
بكل

 ذلَك غدًا
ُّ

كل
 في القاّرة البعيدة.

َ
عندما تختفني

■ ■ ■

مرآة متكّسرة
أحبُّ املرايا القديَمة.

في بيِت جّدي
 املغَسلة

َ
 أماَم املرآِة فوق

ُ
أقف

 فوق الخدوش
َ

 صوَرتي تبدو أجمل
ّ
فّكُر أن

ُ
أ

ني
ّ
ال أدري السبَب لكن

 سنني:
َ

أتذّكُر كالَم صديقٍة قبل
ها حسب املرايا التي  نا نكرُه ذواِتنا ونحبُّ

ّ
إن

نكُبُر معها.
...

أتذّكُر كالَمها جّيدًا:
مة.

ّ
 مراياَك كانْت ُمحط

ُّ
كل

 والعائلة
َ
األوالُد في املدرسة، املعلمون

جميُعهم قذفوها بحجارتهم وهربوا.
مة.

ّ
 مهش

ٌ
طفولة

أعيُد جمَع أجزائها املتناثرة
ني أحبُّ انعكاسَي اآلن

ّ
أفكُر أن

أحبُّ هذه املرآة املتكّسرة
فولة.

ّ
ها الط

َ
ُيسّمون

)شاعر من لبنان(   

 
ّ
)أيـــضـــًا صــفــة مـــن صـــفـــات الـــشـــيـــطـــان(، لــكــن
الثالثة  املحطة  في  تنتهي  الجديدة  الفكرة 
إلى  مــا يفضي  التعايش، وهــو  إلــى مرحلة 
أ مـــن الـــواقـــع. 

ّ
تــحــّولــهــا إلــــى جــــزء ال يـــتـــجـــز

ــات صــفــحــة  ــ ــهــــذا ســــبــــارتــــاكــــوس، الـــــــذي بــ فــ
تــاريــخ رومــا والبشرية قاطبة،  مــن  مضيئة 
 دنــقــل يؤّكد 

ّ
قــد كــان »شــيــطــان« زمــنــه، فــكــأن

ُيشيطن،  بَمن  يــغــتــّروا   
ّ

بــأال معاصريه  على 
التحّرر  إشـــارات نحو  مــا يطرحه  فــي   

ّ
فلعل

والتنوير. يقول أمل دنقل:
»املجد للشيطان... معبود الرياح

َمن قال »ال« في وجه من قالوا »نعْم«
م اإلنسان تمزيق العدْم

ّ
من عل

وقال »ال«... فلم يمْت
 روحًا أبدّية األلْم!«.

ّ
وظل

ى وٌجه أساسي 
ّ
كان أمل دنقل - وهنا يتجل

ــفــق عليه 
ّ
مـــن جـــــرأة نـــّصـــه - ال يــهــتــّم بــاملــت

اجتماعيًا ودينيًا. يقلب هنا صورة الشيطان 
فيمّجده، من دون أن نعثر على تجديف ما 
إن نحتكم إلـــى الــنــص، ولــيــس إلـــى الــقــراءة 
دنقل  يشير  هنا  ومــن  املسقطة.  الــخــارجــيــة 
إلــى واحـــدة مــن أدوات الــفــن الــشــعــري، وهي 

الواحدة. وسنجد  للقطعة  املنطقي  الترابط 
فق عليها 

ّ
نفس لعبة القلب بني الصورة املت

والصورة التي يؤّسسها الشعر في قصيدة 
»مقابلة خاصة مع ابن نوح«:

 نوح
ُ
»جاَء طوفان

فينة  نحَو السَّ
َ
هاهُم »الحكماُء« يفّرون

 ،
َ
ــر، املــــرابــــون ــيــ ، ســـائـــس خــيــل األمــ

َ
املـــغـــنـــون

قاضي القضاِة ومملوُكُه
 املعبِد

ُ
، راقصة

ُ
 السيف

ُ
حامل

ْستعاْر(
ُ
)ابتهَجت عندما انتشلْت شعَرها امل

حناِت الّسالِح،
َ

 الضرائِب، مستوردو ش
ُ
جباة

بوْح!  األميرِة في سْمِته األنثوي الصَّ
ُ

عشيق
جاَء طوفان نوْح.

فينة. ها هُم الُجبناُء يفّرون نحو السَّ
بينما ُكنُت...

 شباُب املدينة
َ
كان

 جواَد املياه الَجُموح
َ
يلجمون

 امِلياَه على الَكتفني.
َ
ينقلون

ضمن فعالياته على مواقع التواصل االجتماعي، ينّظم المركز العربي لألبحاث أحبُّ هذه المرآة المتكّسرة
الحيّة  التجارب  تشّكل  كيف  والتديّن:  المرأة  سيمنار  اليوم  السياسات«  ودراسة 
بتوقيت  ظهرًا  والنصف  عشرة  الثانية  من  بدءًا  للتّدين  وفهمهّن  ممارساتهّن 

الدوحة. تتحّدث خالل الفعالية الباحثة في العلوم السياسية، أمل حمادة.

بعد غد الجمعة، تقّدم المولوية المصرية بقيادة مؤّسسها عامر التوني حفًال 
موسيقيًا على خشبة مسرح اقية عبد المنعم الصاوي في القاهرة، بدايًة من 
السابعة مساًء. تؤّدي الفرقة فنونًا متنّوعة من اإلنشاد الصوفي الذي ظهر في 

مراحل متعّددة من تاريخ مصر، إذ تقّدمه ضمن تصّورات موسيقية معاصرة.

يوم الشعر عنوان تظاهرة ُتقام اليوم ضمن فعاليات المعرض الوطني للكتاب 
التونسي المستمرّ حتى 27 من الشهر الجاري في مدينة الثقافة بتونس العاصمة. 
ومن  والهوية«،  »الشعر  حول  نقاش  وحلقة  شعرية  قراءات  التظاهرة  تتضّمن 
وسلوى  قرواشي،  والشاذلي  الزاير،  وأمامة  مدوري،  سنية  فيها:  المشاركين 

الرابحي. كما يجري تكريم كّل من محمد الهادي الجزيري، وسامية ساسي.

تنّظم جمعية المواعيد الفلسفية )فرنسا( مساء غد الخميس محاضرة بعنوان 
من هيغل إلى نابليون وبالعكس يقّدمها الباحث تيبو غريس. وتمثّل المحاضرة 
ينطلق  األمسية،  تقديم  بحسب  والفالسفة«.  »نابليون  سلسلة  من  الثانية  الحلقَة 

الباحث من تحليل نص لهيغل يمثّل شهادة عن مرور اإلمبراطور الفرنسي ببالده.
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»ال تصالح« في غرافيتي بالقاهرة، تصوير حسام الحمالوي، نوفمبر/ تشرين الثاني 2011

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 
أسئلة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يوّد 
مشاطرته مع قرّائه. 
هنا وقفٌة مع الفنان 

التونسي

أصبح التأليف 
أّول اهتماماتي، 

وأرسم متى أشعر 
بالحاجة لذلك

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
األّول  مؤخرًا.  هاّمان شغالني  مشروعان 
البصرية«،  الــفــنــون  مصطلحات  »معجم 
ــن الـــحـــجـــم الـــكـــبـــيـــر )760  ــــف مــ

ّ
ــؤل وهـــــو مــ

صــفــحــة( شـــرعـــت فـــي إنـــجـــازه مــنــذ فــتــرة 
ــه يــخــتــزل  ــ ـ

ّ
ــأن ــ ــول بـ ــ ــقـ ــ ــة، ويـــمـــكـــن الـ ــلــ ــويــ طــ

وقد  ثــالثــة.  عــقــود  منذ  البحثية  تجاربي 
صدر منذ أيام قليلة. أّما املشروع الثاني، 
ـــف الــجــمــاعــي الــفــنــي: »الــفــنــون 

ّ
ــؤل فــهــو املـ

الجميلة بتونس، مسيرة أجيال ورهانات 
ى إدارته 

ّ
إسطيتيقية وثقافية«، الذي أتول

وهو  وفهرسًا  مجلدات  أربــعــة  ويتضّمن 
متها »جامعة 

ّ
في عالقة بالندوة التي نظ

 2019 أكتوبر  األول/  تشرين  في  تونس« 
ل مــشــروع هذا 

ّ
الــعــنــوان. تعط تحت نفس 

ــف الــســنــة املــاضــيــة بسبب املــعــّوقــات 
ّ
املــؤل

 أننا 
ّ

التي فرضتها جائحة كوفيد 19، إال
 حماسة 

ّ
نــعــود إلــيــه مــن جــديــد اآلن بــكــل

مــــع »دار نـــيـــرفـــانـــا« املـــخـــتـــّصـــة فــــي مــثــل 
الباحثني   

ّ
كــل ــْمــِئــن 

َ
ط

ُ
أ الفنية.  الكتب  هــذه 

ــــف الــجــمــاعــي  ـ
ّ
ــؤل ــ ــاركــــني فــــي هـــــذا املـ املــــشــ

ــم  ــّدم رغــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــه تـ ــ ــالـ ــ ــغـ ــ ــم بــــــــأن أشـ ــهــ ــمــ ــلــ وأعــ
الصعوبات التي تعّرض إليها.

ــا هــو عملك  ــدر لــك ومـ ــر عــمــل صـ ■ مــا هــو آخـ
املقبل؟

الفني هو  آخــر إنجاز مهّم لي في املجال 
املــعــرض االفــتــراضــي الـــذي أنــجــزتــه خالل 
ــار 2020  ــ الــحــجــر الــصــحــي فـــي مـــايـــو/ أيـ
فيه  قّدمت  والــذي  مميتة«  »ملسة  بعنوان 
ــال الــفــنــيــة الــرقــمــيــة  ــمــ مــجــمــوعــة مـــن األعــ
التي تتناول موضوع كوفيد 19. ويمكن 
خصية في 

ّ
ــالع عليه على قناتي الش

ّ
االط

وآخـــر   .)Sami Ben Ameur( »يـــوتـــيـــوب« 
 

ٌ
الفني مقال النقد  ما صــدر لي في مجال 

ــذه الـــتـــجـــربـــة فــــي املــجــلــة  ــ ــــول هـ مــــطــــّول حـ
عددها  فــي   ،Ligeia املختصة  الباريسية 
أيلول/ سبتمبر 2020.  الصادر في شهر 
ــم مـــتـــى أشـــعـــر  ــ ــرسـ ــ ــــــــي أواصـــــــــل الـ

ّ
كـــمـــا أن

 
ّ
 الــجــديــد هــو أن

ّ
بــالــحــاجــة إلـــى ذلــــك. لــكــن

التأليف أصبح في صــدارة أولوياتي في 
هـــذه الــفــتــرة، وســيــكــون كــذلــك فــي الــفــتــرة 
ــان الــــوقــــت إلتــــمــــام مـــشـــاريـــع  ــ ــلـــة. حــ ــبـ ــقـ املـ
شــرعــُت فــي إنــجــازهــا ســابــقــًا ولـــم أتمّكن 
بعد من إنهائها. لي أيضًا بعض املشاريع 

في الخارج سأشرع فيها في وقت الحق.

■ هل أنت راٍض عن إنتاجك؟
ه دائم 

ّ
الفنان ال يرضى عّما ينتجه، ذلك أن

فإن  لذلك،  واملغاير.  املجهول  إلــى  ع 
ّ
التطل

التي  املغامرة  بمثابة  الفنان هي  تجارب 
فضي. والــشــيء نفسه 

ُ
ال نعرف إلــى أيــن ت

الــثــالثــة، وخصوصًا فــي مــجــال املسرح 
فــي شــبــابــي. وقـــد اســتــقــّر اخــتــيــاري في 
األخـــيـــر كــمــا هـــو مــعــلــوم عــلــى الــفــنــون 
ـــّيـــض لـــي الـــبـــدء من 

ُ
الــتــشــكــيــلــيــة. ولــــو ق

أنا  نفسه.  املسار  اختيار  جديد ألعــدت 
وسعيد  تشكيليًا  فنانًا  بكوني  سعيد 

بكوني خضت تجربة في مجال البحث 
والـــتـــدريـــس فـــي الــجــامــعــة الــتــونــســيــة. 
وبــاملــنــاســبــة، أحــّيــي جميع طــالبــي من 

دون أّي استثناء.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده للعالم؟
يــعــيــش الـــعـــالـــم أزمـــــة حــــــاّدة مــنــذ عــقــود. 
 ُبـــنـــيـــت عـــلـــى مــصــالــح 

ٌ
ــة ــ ــــوملـ أســـبـــابـــهـــا عـ

شــركــات أصــبــحــت تــتــحــّكــم فــي االقــتــصــاد 
ـــــر فـــي اإلعــــــالم وفــي 

ّ
ــاملـــي. وهــــو مـــا أث الـــعـ

 هذه التفرقة الكبيرة 
َ

تدهور القيم، وخلق
اليوم. ما  بني شرائح املجتمع كما نراها 
العالم  لهذا  الــســالم  يعود  أن  هــو  اه 

ّ
نتمن

الشعوب  بــني  الــعــدل  ينتصر صـــوت  وأن 
يــنــتــصــر  وأن  واألفـــــــــــــــراد.  والــــجــــمــــاعــــات 
الــحــّب بـــداًل عــن الــبــغــضــاء. الــعــالقــات بني 
األفــراد تدحرجت نحو األسفل. واألنانية 
والبغضاء أصبحتا سّيدتي املوقف. ولقد 
كــانــت الــعــشــريــة املنقضية مــثــااًل فــي هــذا 

ي السلوكي.
ّ
التدن

ينطبق على الباحث. أستمّد الرضا اليوم 
ــــول الــفــنــون  مــــن إنــــجــــاز مــعــجــم عـــربـــي حـ
ـــي في 

ّ
الــبــصــريــة، وأعـــتـــبـــره مــســاهــمــة مـــن

إثراء البحوث األكاديمية بالساحة الفنية 
ــه 

ّ
الــبــصــريــة فــي الــعــالــم الــعــربــي، وأكــيــد أن

ســيــســاعــد الــطــلــبــة الــبــاحــثــني فـــي مــجــال 
الفنون في إعداد رسائلهم. 

■ لو قّيض لك البدء من جديد، أي مسار تختار 
لك؟

عندما تحّصلت على شهادة البكالوريا 
كــانــت اخــتــيــاراتــي الــثــالثــة الــتــي تخّص 
: مسرح وفنون 

ً
الجامعي فنية توّجهي 

تــشــكــيــلــيــة وســـيـــنـــمـــا. ولـــقـــد كـــانـــت لــي 
تجارب متفّرقة في هذه االختصاصات 

سامي بن عامر )أيمن عرفة(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

من  تونسي  وباحث  تشكيلي  فنان 
له:  صــدر  بصفاقس.   1954 مواليد 
»الفنون الجميلة: االصطالح وموقعه 
من الفكر الحديث« )2001(، و»معجم 
ــنــــون الـــبـــصـــريـــة«  ــفــ ــ مـــصـــطـــلـــحـــات ال
)2021(، ويشرف حاليًا على الكتاب 
الجماعي: »الفنون الجميلة بتونس«. 
مــن معارضه الــفــرديــة: »شــرائــح من 
الضوء، نشوة من األلــوان« )1991(، 
و»جالل األرض« )2009(، و»األرض 
حميمة«  و»طبيعة   ،)2015( البكر« 
)معرض  مميتة«  و»ملــســة   ،)2016(

افتراضي، 2020(.
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وقفة
سامي بن عامرمع

عمل لـ إبراهيم جوابرة

النص الكامل 
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