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نجم الدين خلف اهلل

ــة َيـــشـــّد  ــمــ ــريــ ــَجــ ــُم الــ ــ ــ
َ
ــال ــ ــا فـــتـــئ عــ ــ مـ

تــســاؤالٍت  لَديهم  وُيثير  تابعني 
ُ
امل

حـــول تــشــّكــل االنـــحـــراف فــي باطن 
النفس البشرية، ثم ترجمته في أعمال عنٍف، 
ها يبعث على الدهشة بما فيه من ِحبكٍة 

ُ
بعض

ــارت »الــجــريــمــة املــثــالــّيــة«  ــ وإتــــقــــاٍن، حــتــى صـ
ا على الحذق في االعتداء دون ترك آثاٍر. 

ً
عنوان

ــد تـــعـــّودت الــّصــحــافــة أن تــخــّصــص قسًما  وقـ
 

َ
ض لــهــذا الــنــوع مــن األخــبــار، ومنها مــن تمحَّ

ــخــتــّصــة 
ُ
ــر الـــجـــرائـــد امل ــهـ ــن أشـ ــ ــا. ومـ ــهـ ـــا لـ ــّيً ــلـ كـ

ـــش( الــفــرنــســّيــة، الـــتـــي ال 
ّ
ـــفـــت

ُ
»ديـــدكـــتـــيـــف« )امل

تنشر ســوى أخــبــار الــَجــرائــم والــقــضــايــا. وقد 
جمعت الّصحافّية الفرنسّية ورئيسة تحرير 
ش الجديد« جولي ريغوليه أهّم 

ّ
فت

ُ
جريدة »امل

الــقــضــايــا الــخــطــيــرة فــي كـــتـــاٍب، صــــَدر مــؤخــرًا 
بباريس عن »دار تيليماك« بتصديٍر من  بيار 
أنــتــيــلــوج. يحمل هـــذا املــجــمــوع عــنــوان: »قــرن 
تفّرقة«، ضّمت فيه أهم الجرائم 

ُ
من األخبار امل

الــرأَي  لت 
َ
غ

َ
وش الفرنسي  املجتمع  ت 

ّ
هــز التي 

رن املاضي.
َ
العام طيلة الق

كما أدمجت ريغوليه أكثَر من ستمائة صورة 
ألبــــرز وجــــوه الــجــريــمــة بــفــرنــســا وَمــســارحــهــا 
وُمــــرتــــكــــبــــيــــهــــا، وأضــــــافــــــت إلــــيــــهــــا نـــصـــوًصـــا 
ــبـــار الـــكـــتـــاب واألدبــــــــاء  ــكـ ــة لـ ــ ــ ــّي ــ فـــلـــســـفـــّيـــة وأدبــ
املــعــاصــريــن، مــثــل جـــان بـــول ســارتــر وأنــدريــه 
جــيــد وفــرانــســوا مـــوريـــاك، الــذيــن تــحــّدثــوا عن 
ــْي 

َ
هـــذا الــجــنــس مــن الـــّســـرد، الـــواقـــع بــني حــافــت

روا ِلوظائفه 
ّ
التوثيق القضائّي والتخّيل، ونظ

النفسّية واالجتماعّية. كما أوردت العديَد من 
ــصــاصــات الــجــرائــد لــصــور ِكــبــار املنحرفني، 

ُ
ق

ــــوا َمـــضـــاجـــع الــجــمــهــور. 
ّ

الــــذيــــن لـــطـــاملـــا أقــــض
ًرا في أرجاء الجريَمة 

َ
ل الكتاب َسف

ّ
وهكذا، يمث

الــتــي تعكس ما  القضايا  واســتــرجــاًعــا ألبـــرز 
ــرات 

ّ
وتــوت تحركاٍت  من  الفرنسي  املجتمع  في 

 الــجــريــمــة، فــي منظور علم 
ّ
واضـــطـــرابـــاٍت، ألن

االجتماع، ترجمة ملا في النسيج املجتمعي من 
ا 

ً
تحّوالت وانحرافات، قد يقترفها الُجناة رفض

 مواّد 
ُ
للقيم الّسائدة.  وقد اقتبست الصحافّية

كتابها من أشهر التحقيقات التي َمألت أعمدة 
ـــش الـــجـــديـــد«. فــهــي صــحــيــفــة فــرنــســّيــة 

ّ
ــت ــفـ ـ

ُ
»امل

َوان روجيه وجوزيف كاسل سنة 
َ

أنشأها األخ
دار غاليمار  ــت 

ّ
»املــفــتــش«، وتــول بــاســم   ،1928

ــم انــتــقــلــت مــلــكــّيــتــهــا  ــَعــــهــــا، ثــ ــا وتــــوزيــ ـــشـــرهـ
َ
ن

ــــدة أشــــخــــاص ومـــؤســـســـات،  وإدارتـــــهـــــا بــــني عـ

ش الجديد«. 
ّ
فت

ُ
وصارت عام 1982 تحمل اسم امل

قل األحداث املتفّرقة 
َ
اك في ن

ّ
خّصصت ُمذ

َ
وقد ت

أو »املــتــفــّرقــات«، أي هــذا الصنف مــن األخــبــار 
الصحافة  أقسام  في  يمكن تصنيفها  التي ال 

عهودة، كالّسياسة والثقافة واالقتصاد... 
َ
امل

ويـــضـــّم هـــذا الــكــتــاب، تــبــًعــا لــتــرتــيــب زمــنــّي، 
التي كسرت قاعده  الــحــوادث والجرائم   

َ
أبــرز

السائدة  االجتماعية  القيم   
َ

داخـــل االنــتــظــام 
الكونّية  الحرب  منذ  الفرنسّية،  الذهنّية  في 
إلــى يــوم الناس هــذا. وتشمل فصوله أخباَر 
االعتداءات التي َمّست بشكل عنيٍف الحيوية 
ــســيــَج الــيــومــي 

ّ
االجــتــمــاعــّيــة الـــتـــي تــمــّيــز الــن

للُمدن واألريــاف، بفضل سرٍد مشّوٍق يسعى 
األحـــداث  لتعاقب  خــلــق خــطــّيــة معقولة  إلـــى 

واكتشاف حقيقة الجناة. 
ــــــَوان كــاســل عــلــى الّصحيفة 

َ
ــد أطــلــق األخ وقـ

الـــذيـــن  ــيـــني  ــافـ الـــصـــحـ  
ّ
ــــش« ألن ــتـ ــ ــفـ ــ ـ

ُ
»امل اســــــم 

ــقــني 
ّ
ــحــق

ُ
 مـــواّدهـــا بـــاتـــوا بــمــثــابــة امل

َ
ُيــــحــــّررون

الذين يشاركون في كشف املالبسات، بطرق 
ا 

ً
أحيان البحث  مساَر  كمل 

ُ
ت وملتوية،  سّرّية 

وتــســاعــد ُمــحــقــقــي الــشــرطــة الــرســمــيــني على 
الوصول إلى الحقيقة. وفي أحايني أخرى، قد 
ّم هؤالء 

َ
د نتائَجها حني َيشت

ّ
عارضها وتفن

ُ
ت

 القضّية تأخذ - 
َّ
شون« غير الرسميني أن

ّ
»املفت

لدوافَع سياسّية أو طبقّية - منًحى مشبوًها. 
هذا وقد أِخذ على هذه الصنف من األخبار، 
في السنوات األولى لصدور هذه الصحيفة، 

كــمــا فـــي أّيـــامـــنـــا هــــذه، تــضــخــيــمــهــا الــجــرائــم 
واقــتــرافــهــا،  إعــدادهــا  جميل طريقة 

َ
ت وحــتــى 

وال ســـيـــمـــا عـــمـــلـــيـــات الـــّســـطـــو األســـطـــوريـــة 
إلى  األثــريــاء،  االحتيال على  أو  البنوك  على 
 
َ
ــّراء صــــاروا يــتــعــاطــفــون ــقـ  الـ

َ
 بــعــض

ّ
درجــــة أن

مــع املــجــرمــني. وقــد أجـــاب ُمــؤســســا الجريدة 
ثـــابـــٌت، واألحــــرى   واقــــٌع 

َ
الــجــريــَمــة  

َّ
أن حينها 

عوض  منها  املجتمع  لحماية  عنه  الحديث 
ــبــيــل 

َ
ــذا مـــن ق ــ إخــفــائــه وُمــــــــواراة تــبــعــاتــه، وهـ

النفاق. كما عيب على هذا الجنس استخدام 
ــجــيــيــش 

َ
أســــلــــوب اإلثـــــــــارة فــــي الـــتـــحـــريـــر وت

املشاعر وعدم التزام الُبرود الوصفي وُهدوء 
التحليل الالزَمنْي لكشف الحقيقة والُوصول 
ــة 

ّ
 كومة من األدل

َ
إلى الُجناة الفعليني، وســط

 
ّ
ــع، عــــالوة عــلــى أن ــذرائــ ــادة والــ ـــضـ

ُ
واألدلـــــة امل

هذه الجريدة غالًبا ما تنشر صــوًرا صادمة 
سارح الَجريمة. 

َ
لضحايا االعتداءات ومل

 مــن الــّســرديــات 
َ

تــبــّرر ريــغــولــيــه هـــذا الــصــنــف
فعندما  هدئة، 

َ
وت طمأنة   

َ
ة

َ
وظيف يــؤّدي  بأنه 

 ما 
ّ
ا هذه األخبار، َيشعر بأن

ّ
يقرأ الواحد من

اٍت ال ُيمكن أن يطاوله، وأنه  حصل من اعتداء
رين. 

َ
ِقَبل اآلخرين ضــدَّ اآلخ ال َيحدث إال من 

 لــتــروَي 
َ

كــمــا تــؤّكــد أنــهــا أنــجــزت هـــذا الــَعــَمــل
 األوائل، ومن وراءها، تروي 

َ
قّصة املؤسسني

ه 
َ
طّورت داخل

َ
قّصة املجتمع الفرنسّي الذي ت

 ِقصصهم 
ّ
جرمني وخططهم. ولكن

ُ
وسائل امل

ما تزال تسحر املتابعني على اختالف األعمار 
َد 

َ
ق

َ
واالنتماءات االجتماعّية. وفي املقابل، انت

هذا  بــورديــو  بيير  الفرنسي  االجتماع  عــاِلــم 
الجنس األدبّي بمقولة شهيرٍة، صاغها على 
 Le fait divers fait 

ً
شكل جناٍس، فذهبت مثال

الوعي(  املتفّرقة  الــحــوادث  لهي 
ُ
)ت  diversion

عن االهتمام بالقضايا الرئيسة في املجتمع، 
الـــذي يسرح   تــأثــيــرهــا يشبه األفــيــون 

َّ
بــل إن

 مــا َحـــَدث من 
َّ
بالخيال ويسقطه فــي َوهــم أن

الــذات  يــبــّرئ  مــا  الغير،  إاّل  يأتيه  فظاعات ال 
ضخيمها.  

َ
ويزيد في ت

»املتفّرقات«  واقــع  فــي  ظر 
ّ
الن  

ُ
نجيل وعندما 

طـــّي الــّصــحــافــة الــعــربــيــة، نــالحــظ أنــهــا غير 
ــســاِئــر ُصحفنا 

َ
ف املــضــمــار.  متخلفة فــي هـــذا 

ــــوٍد، صــفــحــاٍت  ــقـ ــ بـــاتـــت تـــخـــّصـــص، ومـــنـــذ عـ
ذاته  الشيء  وتفعل  املجتمع،  لقضايا  كاملة 
االلكترونية، وغالًبا ما تحظى  في مواقعها 
بسبٍب  عالية  ٍة  قــــراء بنسِب  الصفحات  هــذه 
الــذي تحمله هذه األخبار  حر«  من هذا »السِّ
والـــغـــرابـــة الــتــي تــنــطــوي عــلــيــهــا. فــهــل يلجأ 
إليها القارئ العربي هروًبا من واقعه األليم؟ 
ــحــيــة وأهــلــهــا، ومــع 

ّ
ـــه يــتــمــاهــى مــع الــض

ّ
أم أن

ـــرف والــســطــو 
ّ

الــَجــانــي فـــي مــثــل قــضــايــا الـــش
على األغنياء، ملا في ذلــك من قيم »الفتّوة«؟ 
أم أنـــهـــا مـــجـــرد فــســحــة فـــي عـــالـــم االنـــحـــراف 
ميل إليه النفس البشرية 

َ
والشذوذ الذي قد ت

 
ّ
الفيلسوف توماس هوبز بأن إذا أقررنا مع 
رَّ هو َجوهر بني اإلنسان. في هذا اإلطار، 

َ
الش

 هذا األدُب الَجمعّي 
ُ

قال روالن بارت: »يهدف
 املــجــتــمــع املـــعـــاصـــر، 

َ
ــة، داخـــــــل ــافـــظـ ـــحـ

ُ
ــــى امل إلـ

عــلــى الــغــمــوض الــعــقــلــي والــالَعــقــلــي، الــقــابــل 
لـــإدراك ومــا ال ُيـــدرك، ويــقــّدم للفرد عالماٍت 
ــا، كــلــه غــيــر مـــؤّكـــد، وهـــو مــا َيــنــزع 

ً
ومــضــمــون

أن  مع  ملؤه 
َ
ت  

ً
ثقافة وُيهديه  املسؤولية  عنه 

ا«. 
ً
َمعناها يظل صامت

»المفتش« وقرن من الجريمة

تاريخ مدينة من خالل خزفها

يُقارب الخزف كشاهد 
على فترة من تاريخ 

مدينة الجزائر

مليكة ياسين

عـــرفـــت صــنــاعــة الـــخـــزف ازدهـــــــارًا كــبــيــرًا في 
األندلس خالل زمن الخالفة األموية، واستمّر 
ــروج املــســلــمــني  ــ ـــى بــعــد خـ

ّ
ــذا االزدهـــــــار حـــت هــ

ــيــة جــديــدة ضمن 
ّ
مــنــهــا، مــن خـــالل أنــمــاٍط فــن

 املــدِجــن«. وكــانــت الجزائُر 
ّ
»الــفــن مــا ُيــعــرف بـــ

 
ُ

ات التي وصل إليها خزف
ّ
 من املحط

ً
واحــدة

األنـــدلـــســـّيـــني مـــن بـــني مـــا حــمــلــوه مــعــهــم في 
هجراتهم من ِحرف وفنون. في كتابه »خزف 
الصادِر  بذاته«،  قائٌم   

ٌ
تاريخ الجزائر:  مدينة 

حديثًا عن »منشورات آناب«، يدخل الباحث 
فــي عــلــم االجــتــمــاع، رشــيــد ســيــدي بــومــديــن، 
ــّيــد 

ُ
الـــذي ش العتيق  بــيــوتــًا فــي حـــّي القصبة 

فـــي الـــقـــرن الــعــاشــر لــلــمــيــالد، لــيــخــُرج منها 
بُصَور تعكس شغف سّكان املدينة بالخزف 
الذي ال تكاد تخلو منه الديكورات الداخلية 
 الصغيرة التي تتوّسطها، 

ُ
ملنازلهم، واألفنية

»وْســط   
ُ
تسمية يًا 

ّ
محل عليها  ــق 

َ
ــطــل

ُ
ت والــتــي 

الدار«. وِمن خالل ذلك، ُيضيء على عالقتهم 
بــالــعــمــارة وفـــنـــون الـــزخـــرفـــة، خــصــوصــًا بني 

ني السابع عشر والتاسع عشر.
َ
القرن

ر الخزف في املنازل القديمة بالعاصمة 
ُ

يحض
ـــع 

َ
ـــصـــن

ُ
ــال مــخــتــلــفــة؛ فـــمـــنـــه ت ــ ــكـ ــ ــَور وأشـ ــ ــُصـ ــ بـ

الغالب ألغــراض  فــي  خدم 
َ
ست

ُ
ت التي  األوانـــي 

تــزيــيــنــيــة، كــمــا يــدخــل كــعــنــُصــر أســـاســـي في 
تزيني القصور والبيوت ِمن خالل ما ُيسّمى 
ــيــج« )مــرّبــعــاٌت خــزفــيــة صــغــيــرة( الــذي 

ّ
»الــزل

ــص لــه ســيــدي بــومــديــن جــانــبــًا كبيرًا  ُيــخــصِّ
أنــواعــه وخصائصه  عند  فًا 

ّ
متوق كتابه،  من 

ية وبلدان صناعته.
ّ
وتقنياته الفن

 
ّ
ـــف إلــــى أن

ّ
ــيــة، يــلــفــت املـــؤل

ّ
مـــن الــنــاحــيــة الــفــن

 
ُ
ــر؛ حيث

ُ
الــتــنــاظ ــيــج« يعتمد على فــكــرة 

ّ
»الــزل

ــات املــســتــمــّدة  ــومــ ــرســ تـــتـــقـــاَبـــل األشــــكــــال والــ
مـــن الــطــبــيــعــة مــثــل األزهـــــــار والـــنـــبـــاتـــات، أو 
 من الفنون 

ُ
الحروفيات والزخارف املستلهمة

 كشاهٍد 
ّ
ــف هــذا الــفــن

ّ
اإلســالمــيــة. ُيــقــارب املــؤل

على فــتــرٍة مــن تــاريــخ مدينة الــجــزائــر؛ فهذه 
من  ح 

َ
يفت نــافــذة  بمثابة  ستكون  التفاصيل 

العالقات  خاللها على مواضيع أشمل؛ مثل 
الــســيــاســيــة والــتــجــاريــة ملــديــنــة الــجــزائــر مع 
خرى شمال وشرق املتوّسط من جهة، 

ُ
بلدان أ

والوضع االقتصادي فيها خالل الفترة التي 
خرى.

ُ
سبقت االحتالل الفرنسي ِمن جهة أ

الــجــزائــرّيــني كانوا   
َّ
أن يــذُكــر ســيــدي بومدين 

وإسبانيا  إيطاليا  من  يج« 
ّ
»الزل يستوردون 

يًا، 
ّ
رًا عدم صناعته محل وتركيا وتونس، مفسِّ

على الرغم من ازدهار الصناعات الِحرفية في 
 
ً
الــبــالد، بــكــون هــذه الصناعة كــانــت منتشرة
فــي الــشــرق، وخصوصًا فــي الــصــني وتركيا، 
 حضور 

َّ
أن الغرب، ُمعتبرًا  إلى  قبل أن تصل 

الخزف بشكٍل كبير في بيوت مدينة الجزائر 
ُيــعــّبــر عـــن املــســتــوى االقـــتـــصـــادي الــــذي كــان 
وكبار  أعيانها  خصوصًا  ــهــا، 

ُ
ســّكــان يعيشه 

ــوا يـــســـتـــوردون  ــانـ ــن كـ ــذيـ ــارة مـــنـــُهـــم، الـ ــّحـ ــبـ الـ
األجوَد واألغلى منه.

ــذي يــتــضــّمــن عــــددًا  ــ فــــي تــقــديــمــه لــلــكــتــاب الــ
َور، ُيشير الباحث في التاريخ  كبيرًا من الصُّ
 العمل 

َّ
والــتــراث، عبد الرحمن خليفة، إلى أن

لـــم يــكــتــف بــتــقــديــم املـــعـــلـــومـــات الــتــقــنــيــة عن 
ــار مــكــانــتــه  ــهــ ــــج«، بــــل ســـعـــى إلـــــى إظــ ــيـ ــ ـ

ّ
ــزل ــ »الـ

ــيــة مــنــذ الــقــرن 
ّ
األســاســيــة فــي الــعــمــارة املــحــل

الــســابــع عشر وحــتــى الــتــاســع عــشــر، وعالقة 
استخداُم  يُكن  لــم   

ْ
وإن ى 

ّ
حت بــه.  الجزائرّيني 

ه ُيشبه 
ّ
يج« خاّصًا بمدينة الجزائر، فإن

ّ
»الزل

مّيزها عّما سواها من 
ُ
»عالمة خصوصية« ت

ُمــدن البالد. والــيــوم، ومــع تراُجع استخدامه 
خــرى مثل اإلسمنت والطالء، 

ُ
أ لصالح مــواد 

فـــقـــد بــــــاَت بــالــنــســبــة إلـــــى كـــثـــيـــريـــن عــنــصــرًا 
إلــى مــاٍض كان  الحنني،  ُيعيدهم، بشيء مــن 

أكثر جمااًل وبساطة.
 رشيد سيدي بومدين واحــٌد ِمن هؤالء؛ 

َّ
لعل

إذ يــبــدو مــدفــوعــًا فــي تــألــيــف عــمــلــه هـــذا من 
ُولـــد وقضى  لكونه  ذاتـــي  أّولــُهــمــا  ني؛ 

َ
منطلق

طفولته في حّي »املدينة« )الجزائر العاصمة( 
ــه الـــقـــديـــمـــة  ــيــــوتــ ــه تـــصـــامـــيـــم بــ ــبــ ــــشــ

ُ
الـــــــــذي ت

في  نجدها  التي  تلك  الداخلية  وديكوراتها 
حّي »القصبة«. وثانيهما أكاديمي؛ بوصفه 
خبيرًا فــي الــعــمــران قضى شــطــرًا مــن حياته 
املــهــنــيــة فــي عـــدٍد مــن املــؤّســســات الــجــزائــريــة 
 يــتــفــّرغ لــلــتــألــيــف حــول 

ْ
واألجــنــبــيــة، قــبــل أن

التراث املعماري في الجزائر.

العربية  النسخة  عــنــوان  فكرية  خــلــدون: ســيــرة  ابــن 
من كتاب املؤرخ الفرنسي روبرت إرون، التي صدرت 
حديثًا عن »مركز دراسات الوحدة العربية« بترجمة عبد 
ف من خالل دراسته املقدمة 

ّ
ل املؤل

ّ
الله ُمجير العمري. يحل

الــذي عــاش فيه، إذ  ابــن خلدون زمنه  آراء  كيف سبقت 
أ عددًا من املناصب في البالط اإلسالمي املضطرب  تبوَّ
في شمال أفريقيا وإسبانيا املسلمة )األندلس(، فأصبح 
ا ومؤلفًا، ساهم في ذلك 

ً
العًبا سياسيًا رئيسيًا، وأستاذ

تبّحره في علم الكالم اإلسالمي في العصور الوسطى، 
والــقــانــون،  واالقــتــصــاد،  واألدب،  والسياسة،  والفلسفة، 

والحياة القبلية.

ــتـــاب رســـائـــل  ــــرًا كـ
ّ
ــدر مــــؤخ ــ عــــن »الـــكـــتـــب خـــــــان«، صـ

كما  العمل  بــركــات.  هــدى  اللبنانية  للكاتبة  الغريبة 
تعبيرية  لــوحــات  هــو سلسلة  الــنــاشــر  تقديم  فــي  ورد 
صغيرة، تتحّدث فيها بركات مّرة عن يوم في خريف 
باريس، ومّرة حول ألبومات الصور، ثم تنتقل للحديث 
ــة« فـــي لــبــنــان، أو بــهــجــة الــثــرثــرة  ــــروضــ عـــن مــقــهــى »ال
العمل.  فــي  املنهمكة  الصامتة  للمدن  الــعــام  الــفــراغ  فــي 
تعدادها  أحــب  »منذ سنني ال  الكتاب:  نقرأ من مقّدمة 
غادرُت لبنان، وحتى اآلن لم أصل إلى حيث حطت بي 
الطائرة. لم أستفد من تراكم الوقت. ال رحلت نهائّيًا وال 

استقررت بالفعل في البالد الثانية«.

في كتابه السالح االقتصادي الذي صدر حديثًا عن 
ل أستاذ التاريخ األوروبي 

ّ
»منشورات جامعة ييل«، يحل

نــيــكــوالس مــولــدر ظــهــور الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة بني 
الحربني العامليتني ألول مرة، وتطويرها كوسيلة للهيمنة 
ها بديل 

ّ
والدفاع عن األممية الليبرالية، ورغم االدعاء بأن

املــفــارقــة تكمن في  ــإّن  فـ الــحــرب أو وســيــلــة ملنعها،  عــن 
قدرتها على التدمير بما بفوق تأثير الحروب ذاتها، من 
خالل العودة إلى أرشيف يتقاطع فيه التاريخ السياسي 
واالقــتــصــادي والــقــانــونــي والــعــســكــري، ويكشف كيفية 
السالم« منذ  »حفظ  لـ  

ً
أداة القسرية  األداة  استخدام هذه 

تأسيس »عصبة األمم« وحتى اليوم.

عن »الدار العربية للعلوم ناشرون«، صدر حديثًا كتاب 
أرض الرّحل؛ ما بقي من أميركا في القرن الحادي 
والـــعـــشـــريـــن لــلــكــاتــبــة األمـــيـــركـــيـــة جــيــســيــكــا بــــرودر 
بترجمة وتحقيق ماجد حامد. يستعرض الكتاب ظاهرة 
جديدة في الواليات املتحدة منذ األزمة املالية العاملية عام 
لــدى مواطنني  للعيش  أنماط جديدة  بــرزت  2008، حني 
التنقل بني  السن اختاروا  أميركيني، معظمهم من كبار 
الــواليــات مــن دون االســتــقــرار فــي مكان مــحــّدد يلزمهم 
شـــراء او استئجار عــقــار مــا، مــن خــالل نقل تجاربهم 
املعاصر والــتــي تعّد  الــزمــن  ــداوة«  »بــ الــجــديــدة بوصفها 

حالة رفض واستنكار للمنظومة الرأسمالية الجديدة.

لطفي  ترجمة محمد  من  صــدرت مؤخرًا طبعة جديدة 
نيقوال ميكيافيلي في حجم  لـ  األمير  لكتاب  جمعة 
التراثية الصغيرة«  كتب الجيب، ضمن سلسلة »املكتبة 
)دار الكرمة(. الكتاب من كالسيكيات األدب السياسي، 
إذ  الكتب الأخــالقــيــة،  أكثر  اعتبر واحـــدًا مــن  مــا  وكثيرًا 
م أساليب القهر واالستغالل والتحكم في البشر. لكّن 

ّ
يعل

الــذي وضع  قـــراءة مــن زاويـــة مغايرة تجعل منه الكتاب 
ام وما يفعلونه للمحافظة 

ّ
تحت الضوء ممارسات الحك

أول كتاب في علم  »األمــيــر«  يعتبر كتاب  السلطة.  على 
ه يتضّمن تأمالت معّمقة ملفاهيم 

ّ
السياسة الحديث، إذ إن

مثل الدولة والشعب والسلطة.

النسخة  للترجمة«، صدرت مؤخرًا  القومي  »املركز  عن 
تــاريــخ روســيــا: مــن القبيلة إلى  العربية مــن كــتــاب 
 مـــن: عاطف 

ّ
األمـــة لـــ لــيــف غــومــيــلــيــوف، بترجمة كـــل

مـــعـــتـــمـــد، وســـعـــيـــد ســـيـــد خـــلـــف، ووائــــــــل فـــهـــيـــم. يــعــود 
االســم  وهــو  »روس«،  أّول ظهور الســم  إلــى  غوميليوف 
الذي حملته قبيلة وثنية صغيرة في شرق أوروبا، علمًا 
إلى  الكتاب هي »من روس  لعنوان  الحرفية  الترجمة  أّن 
روسيا«. في جميع محطات التاريخ الذي يكتبه، يعتمد 
غوميليوف على تخصصه في الحفريات، التي يعتبرها 
ضمانة لعدم نزوع الكتابة التاريخية نحو األسطرة، وهو 

أهم ما يلمس في الروايات الرسمية لتاريخ روسيا.

للباحث  جــديــد  كــتــاب  عــنــوان  بالتفلسف  االتـــصـــاف 
الــجــزائــري عــبــد الــــرزاق بــلــعــقــروز، صـــدر حــديــثــًا عن 
»مــركــز نـــهـــوض«. يــتــنــاول الــعــمــل مــبــاحــث فــي »الــتــربــيــة 
الغربية  الحضارة  أّن  إلــى  ف 

ّ
املؤل يذهب  وفيه  الفكرية«، 

 عــمــيــقــًا فـــي فــلــســفــة الــقــيــم 
ً
املـــعـــاصـــرة تــعــيــش اخــــتــــالال

األداتية  املنظوراُت  واألخـــالق، حيث ســادت مجتمعاِتها 
وأحكام  األخــالق  بني  فصلت  التي  والوضعية  والنفعية 
املختلفة  بنماذجها  األخــالقــيــة  الفلسفات  وأّن  القيمة، 
أخــفــقــت فـــي مــعــالــجــة األمـــــراض االجــتــمــاعــيــة لــإنــســان 
ة لتطوير   على الحاجة امللحَّ

ّ
الحديث، معتبرًا أّن ذلك يدل

نموذج أخالقي بديل ال يفصل بني اإليمان والعمل.

ــروايـــة الــعــربــيــة الــرائــجــة عـــنـــوان كــتــاب للباحث  الـ
واألكاديمي املصري شريف حتيتة الصافي، صدر 
 لظاِهرة 

ً
قــــراءة ُيــقــّدم  حديثًا عــن »دار إشــراقــة«، وفــيــه 

الروايات األكثر مبيعًا عربّيًا، في محاولٍة للوقوف عند 
 من عمل روائّي رائجًا، سواٌء تلك 

ُ
األسباب التي تجعل

ف 
ّ
قة بالقارئ أو بعناصر النّص نفسه. َيعتبر املؤل

ّ
املتعل

بــدأت، عربّيًا، قبل قرابة ثالثني سنة،  الظاهرة  أنَّ هذه 
سمت بالحذر. ِمن 

ّ
َرت، وكثيرًا ما ات

ّ
لكنَّ متابعتها تأخ

األسماء التي ُيقاربها العمل: أحالم مستغانمي، وأحمد 
وأثير  خليفة،  ومصطفى  مـــراد،  وأحــمــد  توفيق،  خالد 

النشمي، ومحمد صادق.

نظرة أولى

رسمة مصاحبة ألخبار المحاكم في صحيفة »لو بيان بوبليك«، سبتمبر 2021

حين تجتمع األخبار المتفرقة في كتاب

رشيد سيدي بومدين شيء من عمارة الجزائر
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