
بعَد  ينقصهم  يكن  لم  الذين  اإليطالّيني  بني 
صراعات الشمال ـ الجنوب، واليمني ـ اليسار، 
املهاجرين،  ـ  واإليطالّيني  الــرجــال،  ـ  والنساء 
واملـــثـــلـــّيـــني ـ الـــغـــيـــرّيـــني، ســــوى الــــصــــراع بني 

حني.
ّ
حني وغير امللق

ّ
امللق

فون اإليطاليون، في مجملهم، 
ّ
وقد اختار املثق

وإلغاء  )اليسارية(،  الحكومة  مع  االصطفاف 
الــنــظــام. مع  هات  لتوجُّ نقدية  أي وجــهــة نظر 
فني املغردين 

ّ
بقاء أصــوات قليلة جّدًا من املثق

خارج السرب، على غرار الفيلسوف ماسيمو 
أبرز  ُيعد  الــذي   Massimo Cacciari كاتشاري 
املـــعـــارضـــني لــســيــاســة تــكــمــيــم األفــــــــواه الــتــي 
تــمــارســهــا حــكــومــة دراغــــي ضــد املــشــّكــكــني في 
ــخــذهــا الــحــكــومــة 

ّ
جــــدوى اإلجـــــــراءات الــتــي تــت

ــثــــر صــــرامــــة فــي  ــــي األكــ ــاء، وهـ ــ ــوبـ ــ ملـــواجـــهـــة الـ
ــهــا أشــبــه بــإجــراءات 

ّ
أوروبــــا، والــذيــن يـــرون أن

الــحــكــومــات الــتــوتــالــيــتــاريــة عــلــى غـــرار قــانــون 
الخضوع  بــإثــبــات  يقضي  الـــذي   Green pass
املــّجــانــي  غــيــر  الــفــحــص  ــــرورة  أو ضـ للتلقيح 
 48 ساعة من أجل الدخول 

ّ
لغير امللقحني كل

ــاّمـــة، ال ســيــمــا الــثــقــافــيــة  ــفـــضـــاءات الـــعـ إلــــى الـ
منها، بل وحتى لاللتحاق بالعمل. وهو األمر 
الــــذي ال يــــزال ُيــشــعــل الــكــثــيــر مـــن املــظــاهــرات 
واالحـــتـــجـــاجـــات مــنــذ الــصــائــفــة املــاضــيــة في 
أو  إيطاليا، مع محاوالت تعتيم  أنحاء  كامل 
الشعبية  كات  التحرُّ لهذه  متواصلة  شيطنة 
في وسائل اإلعالم من جهة، وخضوع شديد 
أطياف  مــن  الحكومة  تقّدمها  الــتــي  للسردية 

خرى.
ُ
واسعة من املجتمع من جهة أ

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، ُيـــالِحـــظ املـــخـــرج ماسيمو 
ســيــلــيــس، وهــــو صــــوت مـــعـــارض آخــــر، خــالل 
الدولي  الــدراســات  رًا مركز 

ّ
مه مؤخ

ّ
ملتقى نظ

ــمــــوري ديــــال ســابــيــيــنــســا« حــــول الــرقــابــة  »ديــ
الحكومية في عصر رأسمالية ما بعد كورونا، 
ــة الـــرب عــن الحياة  ـــه وبــعــد عــقــود مــن إزاحــ

ّ
أن

ــرب، يـــعـــود اإليـــطـــالـــي خـــالل  ــغــ الـــعـــاّمـــة فــــي الــ
قــد عــّوض  ني األخــيــرتــني ليبدو وكــأنــه 

َ
السنت

الحكومة:  الـــرّب بسلطة  ِبــرضــا شــديــد سلطة 

رقابة  مــن  كنا نتضايق  ا صــغــارًا، 
ّ
كن »عندما 

 الله 
ّ
الله وال يعجبنا عندما يخبرنا الكبار أن

ال  اآلن  لكن  أقدمنا على عمل سيئ.  إذا  يرانا 
 اإليطالي يتضايق من رقابة حكومة 

ّ
يبدو أن

ها 
ّ
أن إخباره  عن  تتواني  ال  التي  التكنوقراط 

في كل مكان تراه، وتراقب كل خطواته«.
ويــذهــب الــشــاعــر اإليــطــالــي، فــالفــيــو فــيــرارو، 
يجري  مــا  لتشبيه  نفسه  امللتقى  فــي  بــعــيــدًا 
فــي إيــطــالــيــا مــن فـــرض رقــابــة حــكــومــيــة غير 
مسبوقة على األفــراد والجماعات، بتحضير 
لــــقــــدوم ُحــــكــــم »مـــــا بـــعـــد االنـــــســـــان« أو حــكــم 
ــال« بــمــصــطــلــحــات املــؤمــنــني عــلــى حد  ــدّجــ »الــ
تــعــبــيــره. إذ ال يـــتـــردد فـــيـــرارو فـــي اســتــخــدام 
املصطلح اإلسالمي )كما ورد باللغة العربية( 
 
ّ
واملسيحي لوصف هذه الظاهرة التي يرى أن
الــضــروس  الــحــرب  فــي  ياتها تظهر 

ّ
تجل أهـــم 

إيطاليا إحدى  املقّدس، والتي أصبحت  على 
أهــم ساحاتها فــي أوروبــــا، إن لــم تكن األهــم 

على اإلطالق. ولكن ملاذا إيطاليا بالتحديد؟
ط إعادة 

ّ
 ما يضع إيطاليا في مرمى مخط

ّ
»إن

هندسة اجتماعية عاملي هو محاولة تقويض 
دورهـــــا الــثــقــافــي والـــروحـــي والــتــاريــخــي في 

أمل بوشارب

لوا 
ُ

»في عيد امليالد القادم، ال تدخ
تْدعوهم  وال  حني 

ّ
امللق غير  منازل 

إلــــــى مــــنــــازلــــكــــم«. هــــكــــذا عــنــونــت 
 »كــوريــيــري ديــلــال ســيــرا« 

ُ
قــبــل أيـــام صحيفة

مقاالتها  إحــدى  االنتشار  واســعــة  اإليطالية 
ــي عامني مــن انـــدالع أزمــة كورونا 

َ
بعد حــوال

فــي إيطاليا ودخـــول الــبــالد حــالــة طـــوارئ ال 
رات بعُد تدل على قرب رفعها.

ّ
توجد أي مؤش

الــوبــاء تشغل حّيزًا واسعًا  تــزال تداعيات  ال 
من نقاشات اإليطاليني على ساحات وسائل 
التواصل االجتماعي واستوديوهات التلفزة، 
ر في  فني. ليس من خالل التدبُّ

ّ
وكذا بني املثق

ت 
ّ
دل الحدث، كما   

ّ
الفلسلفية ملا يلف األبعاد 

على ذلــك اإلرهــاصــات األولـــى إلبــداعــات »ما 
ــا«، بـــل مـــن خـــالل االنـــخـــراط في  بــعــد كــــورونــ
حمالت »توعية« بأهمية التلقيح، عن طريق 
غــرار  على  صريحة،  وتفرقة  كراهية  رســائــل 
مــا يظهر مــن عــنــوان صحيفة »كــوريــيــري«، 
ـــرًا اســم 

ّ
ــق عــلــيــهــم مـــؤخ

َ
ــّد مـــن أصــبــح ُيــطــل ضـ

 
ُ
No Vax )املعارضون للقاح(. تتجاوز نسبة
هــــــؤالء بــــاألســــاس 14 بـــاملـــائـــة مــــن مــجــمــوع 
أنها نسبة تستثمر   

ّ
إال البالغني،  اإليطالّيني 

فيها الحكومة من أجل خلق صراعات جديدة 

القاهرة ـ العربي الجديد

مــديــنــة  فــــي   )1953( لــعــيــبــي  عــفــيــفــة  ت 
َ
نــــشــــأ

البصرة، جنوب العراق، وْسط عائلٍة تنتمي 
 أفـــرادهـــا 

ّ
إلـــى الــيــســار الــســيــاســي وكــــان لــكــل

الــذي  بـــاألب  بـــدءًا  واآلداب؛  بالفنون  اهــتــمــاٌم 
كــانــت  ــتـــي  الـ ّم 

ُ
واأل املـــوســـيـــقـــى،  ــهـــوى  يـ ــان  ــ كـ

تــمــارس النحت، وصـــواًل إلــى إخــوتــهــا: ليلى 
ــي، 

ّ
ــغــن

ُ
الشعبي وت الــشــعــر  كــانــت تكتب  الــتــي 

اطًا، وعلّي الــذي جمع 
ّ
وغــازي الــذي كان خط

بــني الــرســم والــنــحــت والــغــنــاء والـــعـــزف على 
اللذين  اإللــه  وعبد  وفيصل  والــعــود،  الكمان 

 التشكيلي.
ّ
ها بالفن

َ
قاسماها شغف

ينيات، 
ّ
هذا الشغف سيقودها، في نهاية الست

ــي »مـــعـــهـــد الــفــنــون  ــلــــدراســــة فــ ــداد لــ ــغــ إلـــــى بــ
ــتـــرٍة عــمــلــت خــاللــهــا  ــّم - بــعــد فـ الــجــمــيــلــة«، ثــ
 في عــدٍد من الصحف العراقية - إلى 

ً
رّسامة

 
ّ
فن لدراسة   ،1974 عــام  السوفييتي،  االتحاد 
الجداريات في »أكاديمية سوريكوف للفنون 

ات 
ّ
ولى محط

ُ
الجميلة« بموسكو. وكانت تلك أ

 
َ
قرابة االغــتــراب ستستمرُّ  تجُربٍة طويلة من 

خمسني عامًا قضتها التشكيلية العراقية في 
دّرســت  واليمن حيث  إيطاليا،  بلد:  من  أكثر 
وأخيرًا  بــعــَدن،  الجميلة«  الفنون  »معهد  في 

قيم حاليًا.
ُ
هولندا حيث ت

فـــي مــعــرضــهــا الـــــذي يــســتــمــرُّ فـــي »غــالــيــري 
بيكاسو« بالقاهرة حتى الثالثني من تشرين 
لعيبي  الجاري، تستحضر  الثاني/ نوفمبر 
ــاٍت تــلــتــقــي، بــشــكــٍل  ـــات عــبــر لـــوحـ

ّ
تــلــك املـــحـــط

ـــاُت 
ّ
ــر، فــــي ثــيــمــة االغـــــتـــــراب. »مـــحـــط أو بــــآخــ

تح في 
ُ
 املعرض الذي افت

ُ
الغربة«، وهو عنوان

الــســابــع مــن الشهر الــجــاري، ُيحيل إلــى ذلك 
 سبعٍة 

َ
االنتقال املستمّر في الجغرافيا طيلة

ات التجربة 
ّ
وأربعني عامًا، وأيضًا إلى محط

قرابة  املعرض  َيجمع  إذ  نفِسها؛  التشكيلية 
 تــنــتــمــي إلــى 

ً
 جـــديـــدة وقــديــمــة

ً
ثــالثــني لـــوحـــة

مراحل زمنية مختلفة من ُعمر تلك التجربة، 
رات على مستوى األفكار  بما شهدته ِمن تغيُّ

ر على مستوى األسلوب. واملواضيع وتطوُّ
ـــانـــي بـــلـــدهـــا، تــنــزُع 

ّ
عــلــى خــــالف كــثــيــٍر مـــن فـــن

لعيبي إلى التشخيص في لوحاتها )ُيشارُكها 

انحدارٌ فنّي بمباركة رسمية

في معرضها المستمرّ 
حتى نهاية الشهر الجاري، 

تستحضر التشكيلية 
العراقية تجربة الغربة من 
خالل ثالثين لوحًة تنتمي 

إلى مراحل زمنية مختلفة

أكثُر ما يثير استغراب 
اإليطاليّين في االنحدار 

الفنّي الذي تعيشه 
بالدهم اليوم هو 

حصوله على مباركة 
ل مغّن  رسمية؛ إذ تحوَّ

رديء إلى شبه ناطق 
رسمي لحكومات ما 

بعد كورونا التي أصبحت 
تدفع به للواجهة من 
أجل الترويج ألي قانون 

جديد ترغب في تمريره

الحّجة في التشجيع 
على قوائم القراءة 

هي االقتناُع بأن الكتاب 
سلعة قابلة للكساد، 
ستكون طعمًا للغبار 

إن لم تجد طريقها إلى 
المستهلك

عفيفة لعيبي عصافير وأطفال ونساء ال يشخن

»وقت الربيع«، عفيفة لعيبي، زيت على قماش، 100 × 180 سم )1982(

عن لعبة توجيه القرّاء

إيطاليا بعد كورونا الشعر في مواجهة »عصر ما بعد اإلنسان«

رسائل كراهية 
في حمالت التوعية 
بالتلقيح ضّد كورونا

نساؤها متخّففاٍت من 
الزمن، كأنّهن منحوتات ال 

تتقّدم في العمر

إن كان هناك من خطر، 
فعلى الذائقة التي 

يصنعها اإلعالم

أصبحت إيطاليا 
ُتصّدر انحطاط الفّن 

بعد كورونا

اإليطاليّين  الــشــعــراء  مــواقــف  ضمن 
من  بالدهم  في  يحصل  مّما  الصريحة 
الشاعر  اســم  يبرز  الجمال،  لقيم  ضــرٍب 
فالفيو فيرارو )مواليد روما 1984(، الذي 
إيطاليا،  في  السائد  التيار  فكر  عن  يخرج 
وراء  ما  ــراءة  ق ــرورة  ض على  ويشّدد 
والجيوسياسية  الثقافية  التمظهرات 
العالم،  أحــداث  يلف  لما  واالقتصادية 
معتبرًا أّن »محاولة ضرب روما اآلن هي 
امتداد لضرب القدس قبلها وضرب أثينا 
هذه  يكتنف  ما  كل  مع  سنوات،  قبل 

العواصم من رمزية«.

اعتداء على الرمزية

2425
ثقافة

مشهد

معرض

إطاللة

فعاليات

صــنــاعــة الــجــمــال فــي الــعــالــم«، يــقــول فــيــرارو. 
فروما لطاملا كانت عاصمة الجمال، والجمال 
بحسب أفالطون هو انعكاس للحقيقة. »لذلك 
نجد مفردة الحقيقة باللغة اليونانية القديمة 
ــــدم نــســيــان  مــرتــبــطــة بـــعـــدم الـــنـــســـيـــان، أي عـ
يختزنه،  الـــذي  والــجــمــال  لحقيقته،  اإلنــســان 
ز 

ّ
لــلــرب. لــذلــك يحف ذلــك أن الجمال هــو جسر 

 
ً
رة

ّ
متأث تبدو  ذاتـــه(،  ــه  الــتــوجُّ فيصل  ها 

ُ
شقيق

ورّسامي  الروسية  الواقعية  اني 
ّ
بفن ذلــك  في 

عــصــر الــنــهــضــة فـــي أوروبـــــــا؛ مــثــل لــيــونــاردو 
دا فينشي، وبـــاولـــو أوتــشــيــلــو، وبــيــيــرو ديــال 
فــرانــشــيــســكــا، وأيـــضـــًا بــفــنــون الـــشـــرق الــقــديــم 
ه تشخيٌص يضُع 

ّ
)السومري والفرعوني(. لكن

 فـــي الـــلـــوحـــِة، مـــن بــشــٍر 
َ
ــَصــة

ّ
الــعــنــاصــَر املــشــخ

وحـــيـــوانـــات وأشـــيـــاء، ضــمــن أجـــــواَء تمنُحها 
، مـــع ميٍل   لـــونـــيٌّ

ٌ
 خــصــوصــيــة: احــتــفــال

ً
عـــالمـــة

جاتهما،  إلى توظيف لألخضر واألصفر بتدرُّ
للطبيعة   

ٌ
وتوظيف الوحشية،  بالنزعة  ُيــذّكــر 

بمستَوييها الرمزي والجمالي، وحضوٌر دائٌم 
 كانت 

ْ
الــتــي، وإن األنــثــوي(  الجسد  )أو  للمرأة 

قاربها من 
ُ
 فــي كثير مــن الــلــوحــات، ال ت

ً
عــاريــة

زاويــة إيروتيكية، بل بوصفها »عنصرًا غنّيًا 
جــّدًا وقـــادرًا، عبر مــا تمتلكه مــن جمال وُرقــي 
لتوصيل  طــّيــعــة  أداة  تـــكـــون  أن  عــلــى  ونـــقـــاء، 
األفكار التي ليست أدبية أو سردية بالضرورة، 
فــي تشكيل  أفــكــار مرتبطة بحاجتي  هــي  بــل 

وتكوين لوحتي«، كما تقول في حواٍر سابق.
ــفــاٍت مــن آثــار 

ّ
تــرســُم لعيبي نــســاءهــا مــتــخــف

 
َ
ــهـــن مـــنـــحـــوتـــات ال تـــشـــيـــخ، ثـــّمـــة ـ

ّ
ــأن ــزمــــن كـ الــ

 يصّر أحيانًا على الظهور إلى 
ٌ

طائٌر أو طفل
ــحــيــل 

ُ
ــق بـــصـــدورهـــن. ال ت

ُّ
 أو الــتــعــل

ّ
جــانــبــهــن

 
َ
اللوحة ث 

ّ
تؤث التي  العناصر  وبقّية  األزيـــاء 

خطئ 
ُ
ن لــن  نا 

ّ
لكن دائــمــًا،  ية 

ّ
املحل البيئة  إلــى 

 في لوحٍة مثل »األّمهات« )1984( 
َ
تلَك البيئة

خبرنا 
ُ
ت وطفل.  نساء  ســتُّ  فيها  ظهُر 

َ
ت التي 

 ،
ّ
 الـــذي فــي وجــوهــهــن

ُ
ــاُء، وكــذلــك الــحــزن ــ األزيـ

هن لسن سوى عراقيات.
ّ
بأن

كر«، ِذكر الجمال )أسماء الله 
ِّ
اإليمان على »الذ

ز 
ّ
الحسنى في التقليد اإلسالمي(، بينما يحف

القبح على الغفلة«، يواصل فيرارو.
ــي الـــذوق الجمالي 

ّ
 وتــدن

ّ
وعــن انحطاط الــفــن

الــــــــذي بــــــــدأت إيـــطـــالـــيـــا بـــتـــصـــديـــره لــلــعــالــم 
 بــعــد أزمــــة كــــورونــــا، ال يــمــكــن عــدم 

ً
مـــبـــاشـــرة

مــالحــظــة فــريــق »مــانــســكــني« الــغــنــائــي الـــذي 
فاز بـ »جائزة يوروفيجني« بعد نيله جائزة 
اد 

ّ
»مــهــرجــان ســان ريــمــو« وســط ذهـــول النق

ّيني ومحّبي موسيقى الروك في إيطاليا، 
ّ
الفن

والذين لم يجدوا في هذا الفريق أي تجديد 
إبداعي يؤّهله للحصول على  أو تفّرد  فني، 
الــذي يحيط  هــذه الجوائز والزخم اإلعالمي 
ــادة الــتــي يحصل عليها  بـــه. وحــيــث إن اإلشــ
ــــرض تـــصـــّب دومــــًا  ــكـــني« بـــعـــد كــــل عـ ــانـــسـ »املـ
رجال  يختارها  التي  والثياب  املاكياج  على 
ــتـــوحـــاة مــــن ثــيــاب  الـــفـــريـــق الـــغـــنـــائـــي، واملـــسـ
»الــالنــجــيــري« الــنــســائــيــة مــن حــّمــاالت صــدر 
سراويلهم  على  دونــتــال  وتخريمات  منّوعة 
إيطاليا من إعطاء  الداخلية. وهكذا تحّولت 
دروس في الجمال الذكوري من خالل تمثال 
يــزال  ال  والــــذي  ميكيالنجيلو،  لـــ  ــيـــدي«  »دافـ

ــال الــفــنــيــة  ــمــ ـــاد الـــفـــن أعـــظـــم األعــ
ّ
يــعــتــبــره نـــق

إلى إهدائنا في زمن  التي صنعها اإلنسان، 
كورونا »املانسكني«.

ويــبــقــى أكــثــر مـــا يــثــيــر اســتــغــراب اإليــطــالــّيــني 
ي الــذي تعيشه بــالدهــم هو 

ّ
فــي االنــحــدار الفن

 فيديز 
ّ
حــصــولــه عــلــى مــبــاركــة رســمــيــة، إذ إن

اد الفن على رداءة 
ّ
ي راب ـ يجمع نق

ّ
وهو مغن

إلــى شبه  تــحــّول  قــد  ـ  التي يقّدمها  املوسيقى 
ناطق رسمي لحكومات مــا بعد كــورونــا، من 
حيث إنــهــا أصبحت تــدفــع بــه دومـــًا للواجهة 
من أجل الترويج ألي قانون جديد ترغب في 
ــي والثقافي 

ّ
تــمــريــره. وأمــــام هـــذا الــوضــع الــفــن

البارز  الشاعر اإليطالي  رًا 
ّ

املتدهور، قام مؤخ
جــوزيــبــي كــونــتــي بــمــشــاركــة قــصــيــدة شعرية 
عير حسابه على فيسبوك تهجو »فيديز« قبل 
أن يقوم بحذفها. واألكيد أن دّوامة القبح التي 
في  الــجــمــيــع  إيــطــالــيــا ويستشعرها  دخــلــتــهــا 

الساحة الثقافية اإليطالية ال تنّبئ بأي خير.

محّطات الغربة استعادة خمسة عقود

الكتاب سلعة قابلة للكساد

بالتعاُون مع »معهد غوته  اإلسكندرية«،  الكبير« في »مكتبة  »المسرح  يحتضن 
السابعة مساًء، عرضًا ألوبرا  ابتداًء من  المقبَلين،  السبت واألحد  الثقافي«، يوَمي 
برنهارد  تصميم  من  العرض  بيزيه.  جورج  الفرنسي  الموسيقي  للمؤلّف  كارمن 

زيغل وإخراج مانويل شميت )الصورة(، وقيادة المايسترو ناير ناجي.

من  العاشرة  الدورة  فعاليات  المغربية،  وجدة  مدينة  في  الثالثاء،  اليوم  ُتختتم 
المهرجان المغاربي للفيلم، والتي ُتقام بالصيغَتين الحضورية وعن بُعد تحت 
شعار السينما قاطرة أحالم. تشهد التظاُهرة مشاركة 18 فيلمًا سينمائيًا، وإقامة 

ورشات تدريبية وندوًة بعنوان »السينما وسيلة للتعايش والتقارب بين الشعوب«.

في »غاليري متاحف قطر ـ الرواق« بالدوحة، يتواصل حتى 31 آذار/ مارس المقبل 
معرض تائه في أميركا للفنّان األميركي جيف كونز )1955(. يضّم المعرض، الذي 
ل الذاتي؛ حيث  انطلق األحد الماضي، أعماًال ُتحيل إلى مفهوم الصيرورة والتحوُّ
يعتمد كونز على األشياء اليومية والمواد الصناعية في إنجاز لوحاته ومنحوتاته 

التي تعكس ذكرياته وتأّمالته في الثقافة البصرية األميركية.

عند السابعة من مساء بعد غٍد الخميس، ُتعرض في فضاء »إسقيفة للفنون« 
طارة،  بن  الغني  عبد  وإخــراج  تأليف  من  الريح  هّب  مسرحية  العاصمة  بتونس 
وأداء صالح مصدق ووليد الغربي، وإنتاج »طارة لإلنتاج الفنّي«. يتناول العمل 
المستمّدة  والفكرية  والنفسية  االجتماعية  وتناقضاتهما  شخصيَّته  بين  الصراع 

من الواقع التونسي.

فّواز حداد

للكتاب  الـــدعـــايـــة  اعــتــمــاد  ــاوالت  ــحـ مـ  
ّ
إن

ــراءة فــــي بــلــدانــنــا،  ــ ــقـ ــ لــلــتــشــجــيــع عـــلـــى الـ
ــا حـــالـــيـــًا،  ــهــ ــيــ ال يـــمـــكـــن االطــــمــــئــــنــــان إلــ
ــغ 

َ
بــالــنــظــر إلــــى أســـلـــوب الـــتـــرويـــج املــبــال

بــه واالعــتــبــاطــي، والــقــوائــم كــثــيــرة، مثل 
»عشرة كتب ال بّد من قراءتها« و»أفضل 
خمسة كتب«... عناوين كثيرة ومتبّدلة، 
التي  الــجــهــات   

ّ
أن مــع  ــا سخيفة، 

ً
وأحــيــان

ــا ثــقــافــيــة  ــهـ ــم أنـ ــقـــوم بـــهـــا مــــواقــــع، تـــزعـ تـ
ــا 

ً
فـــي وســـائـــل الـــتـــواصـــل، وال بــــاب ثــابــت

في  أنــه  مع  وأهميته.  بالكتاب  للتعريف 
م، ثم أخذ يظهر  هذا املضمار حصل تقدُّ
ويغيب، واألسباب كثيرة، ال تواُصل مع 
لحركة  جـــّديـــة  مــتــابــعــة  الــنــشــر، وال  دور 
ة املفتَرضة 

ّ
الطباعة، األرقام جزافية، الدق

تكاد تكون معدومة، واألصــح ال يوجد، 
كــأنــمــا أصـــدقـــاء يـــرّوجـــون ألصـــدقـــاء، أو 
ــتـــب ال  ــديــــدة، وكـ ــدور نـــشـــر جــ ــ تـــســـويـــق لــ
التعيني، وبــاملــقــارنــة مــع مــا يشوب  على 
أو تحّيز، ال  الثقافية مــن ضعف  املــواقــع 
يمكن الحصول على عرض للكتاب شبه 

معقول، لعدم االطالع عليه.
وال تــشــذ عــنــهــا قـــوائـــم »األكـــثـــر مــبــيــًعــا« 
اعتمد  بعدما  اختفى،  أنــه  كما  الحديثة، 
ــيـــة غــيــر  ــافـ ــقـ ــثـ ــة املـــــواقـــــع الـ ــيــ ــزاجــ عـــلـــى مــ
، فــال يــعــنــي أنـــه لــيــس له 

ً
املــســتــقــّرة أصــــال

إلــيــه لن  الــحــاجــة   
ّ
أن يــبــدو  مستقبل، كما 

ر كثيًرا، بعدما أصبحت دور النشر 
ّ

تتأخ
تــنــبــت كــالــفــطــر، وفــــي ازديــــــاد مــتــواصــل، 
للكتاب من  الدعاية  ره 

ّ
أن توف ومــا يمكن 

انــتــشــار، مـــع أنـــه بــصــورتــه الــشــائــعــة، لم 
يتعّد أكثر من اإلعــالم عن صــدوره تحت 
ــا«. هــل تـــؤّدي القوائم 

ً
بــاب »صـــدر حــديــث

الثقافية املتنّوعة خدمة للقارئ؟ ال يمكن 
الــقــطــع بـــهـــذا، فــهــي ال أكــثــر مـــن توجيهه 
نــــحــــو بــــعــــض الــــكــــتــــب بـــــدعـــــوى اإلقــــبــــال 
عليها، وكأنه إذا لم يحصل كتاب مديح 
وتــقــريــظ، فــال أهــمــيــة لـــه. بــيــد أن أكــثــر ما 
الغربية على  الــقــوائــم  تأثير  يــالَحــظ هــو 
فأصبحت  العربية،  الــى  الترجمة  حــركــة 
ــا، أنــه  ـ

ً
األكـــثـــر تــرجــمــة. ومـــا يــالحــظ أيـــض

عـــنـــدمـــا تــنــحــســر ســمــعــتــهــا فــــي بــلــدهــا، 
كانت  لذلك  بــالدنــا،  فــي  تنطلق شهرتها 
الــتــرجــمــات ســريــعــة ومــتــســّرعــة لــتــواكــب 

أصداء الكتاب في بلده.
ــرة  ــاهــ ــظــ ــدة هـــــــذه الــ ــ ــائــ ــ ــا مـــــــدى فــ ــ تـــــــرى مــ
بــالــنــســبــة لــلــكــتــب غـــيـــر املـــتـــرجـــمـــة؟ عـــدا 
ــر فـــي ســوق 

ّ
بــدائــيــتــهــا وتــحــّركــهــا املــتــعــث

رواية دان براون »دافنشي كود« ما يزيد 
ق دعًما 

ّ
عن ثالثني مليون نسخة، ما حق

على  أصبحت  التي  الالحقة  لكتبه  جيًدا 
طت 

ّ
رأس هذه القوائم بشكل مستمّر، وسل

عــلــيــهــا األضـــــــواء، الـــنـــاس يــحــّبــون قــــراءة 
كنوع  خــــرى. 

ُ
أ بعد  نفسهم سنة  ــفــني 

ّ
املــؤل

مــن االعــتــيــاد الــســيــئ أو الــجــيــد، وهـــو ما 
يشّجع عليه الــنــاشــرون، اقــتــداًء بــروايــات 
آرثـــــــر كــــونــــان دويـــــــل وآغـــــاثـــــا كــريــســتــي، 
كــالهــمــا شــّكــال حــالــة إدمــــان عــلــى الــقــّصــة 
ــــادت بــالــنــفــع عــلــى الــنــشــر  الــبــولــيــســيــة، عـ

والسينما والتلفزيون.
كما يالَحظ في الغرب، يستفيد الكاتب من 

دار النشر، باعتباره استثماًرا رابًحا، فإذا 
نجح الكتاب األول، تقوم عادة باحتكاره، 
ه 

ّ
جّدد الدعاية له مع كل كتاب، على أن

ُ
وت

األفضل، وتضطر إلى رعاية الكتاب الجّيد 
واملــتــوســط واألقــــل مــن املــتــوســط الــرعــايــة 
ــجـــب أن يـــكـــون  ــار يـ ــمـ ــثـ ــتـ ــاالسـ نـــفـــســـهـــا، فـ
القليل  تصدر  لذلك  مـــردود،  وذا  ا  مستمّرً
مـــن الــكــتــب الـــجـــيـــدة والــكــثــيــر مـــن الــكــتــب 
كــان هناك من  النشر. وإذا  ملــجــاراة حركة 
خطر، فعلى ذائقة الجمهور التي يصنعها 
 على األنـــواع 

ّ
اإلعــــالم، فــال ُيقبل الــقــّراء إال

يستسيغون  وال  عــلــيــهــا،  ــادوا  ــتــ اعــ الـــتـــي 
غيرها، وال ُيستبعد أن تكون جيدة. لكن 
هل تعطي فكرة صحيحة عن قيمة العمل؟ 
طبعًا ال، القائمة غير مسؤولة عن جودته، 
 الحّجة 

ّ
وال عن ضمان إعجاب القّراء به. إن

في التشجيع عليها، االقتناع بأن الكتاب 
للكساد،  قابلة  سلعة  غيرها،  مثل  سلعة 
ستكون طعًما للغبار، إن لم تجد طريقها 

إلى املستهلك.
)روائي من سورية(

الكتاب، تتعّرض للتدليس من دور النشر 
اب، مما ُيكتب على الغالف عن عدد 

ّ
والُكت

ــا تــزيــد عــن الــعــشــر، من 
ً
الــطــبــعــات، أحــيــان

كرت فاألرقام 
ُ
دون ذكر عدد النسخ. وإذا ذ

جزافية. مع أن املعروف في مجال النشر، 
 طبعة من ألف نسخة تأخذ نحو خمس 

ّ
أن

ــة مــن الناشرين من 
ّ
ســنــوات كــي تــبــاع. قــل

ــم. مـــا زالـــت  ــرقـ يــطــبــع مـــا يــزيــد عـــن هـــذا الـ
إلــى استعانة  الــقــراءة متواضعة، إضــافــة 
الكثير من القّراء بمواقع الكتب املقرَصنة 
على  مــا شّجع  مقابل،  بــال  الكتب  لتنزيل 
ف الكثير، 

ّ
القراءة، بذلك لم تُعد الكتب تكل

وهــــي مـــيـــزة يــســتــفــيــد مــنــهــا الــشــغــوفــون 
عون بدخل جيد.

ّ
باملطالعة، وال يتمت

ــق الـــروايـــة االنــتــشــار، ففي 
ّ
ــحــق

ُ
أّمـــا كــيــف ت

ــة كـــافـــيـــة إلســـبـــاغ  ــايـ ــدعـ ــع لــيــســت الـ ــواقــ الــ
ل عوامل كثيرة، 

ّ
القيمة على الرواية، تتدخ

ــّد أن  أبـــرزهـــا مـــوضـــوع الــكــتــاب الــــذي ال بـ
 

ً
ــّراء، فمثال ــقـ يــجــذب اهــتــمــام طــائــفــة مــن الـ

ــا رافــقــه من  املـــوضـــوع الــديــنــي املــثــيــر، ومـ
السبب في مبيعات  كــان  ألغاز وتشويق، 
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