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حمدي بن دالي

داة االستقالل، 
َ
حت للجزائر، غ

َ
َسن

ــع األســــس  ــة حــقــيــقــّيــة لـــوضـ فـــرصـ
ــة؛  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــة لــــبــــنــــاء الــ ــبــ ــلــ الــــصــ
ــعــات، 

ُّ
ــة لـــم تــكــن بــحــجــم الــتــطــل لــكــن االنـــطـــالقـ

 »اإلخـــــــوة األعــــــــداء« فـــتـــأّجـــلـــْت أحـــالم 
َ

اخـــتـــلـــف
ــّبـــط إلـــى  ــة »الـــــولـــــيـــــدة«. اســـتـــمـــّر الـــتـــخـ ــ ــدولـ ــ الـ
فكرة  ــؤخــذ 

ُ
ت لــم  وقــتــهــا،  السبعينيات؛  نهاية 

على محمل  الحديثة  الدولة  تشييد  مواصلة 
ــتــِه؛  الــجــّد، وفـــي عـــام 1989، تــغــّيــر املــســار ِبــُرمَّ
اإلرهــاب األعمى،  الجزائر في فترة  وتوّجهت 
نــحــو املـــجـــهـــول. ضــــاَع حــلــم أجـــيـــال فـــي دولـــة 
تـــعـــددي  نــــظــــام ســـيـــاســـي  ــة، ذات  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ديـ
الثانية فكانت مطلع  الــفــرصــة  أمــا  وعــصــري. 
غير  املالية  »البحبوحة«  مــع  الثالثة،  األلفية 
ــادة بــنــاء  ــ املــســبــوقــة، وِعـــــوض الــتــفــكــيــر فـــي إعـ
ــلـــق نــهــضــة شــامــلــة؛  ــر الــــجــــديــــدة، وخـ ــزائـ الـــجـ
رات البلد،  استولْت الُعصبة الحاكمة على ُمقدَّ
الجزائر من عشرّية  فانتقلت  فــســاًدا؛  ــت 

َ
وعــاث

ــــدم إلــــى عــشــرّيــة الـــهـــدم، والـــعـــبـــارة لــلــكــاتــب  الـ
الجزائري أحمد عظيمي.

في كتابه »شاهد على خيانة وطــن« الصادر 
فــــي آب/ أغـــســـطـــس املــــاضــــي عــــن مـــنـــشـــورات 
»الــوطــن الــيــوم« فــي الــجــزائــر؛ يـــورد عظيمي؛ 
شهاداته وآراءه وانطباعاته ومواقفه وقصته 
كــرجــل خــــدم فـــي الــجــيــش لــثــمــانــيــة وعــشــريــن 
ــه إلـــى  ــودتــ عــــامــــا، وتـــقـــاعـــد بـــرتـــبـــة عـــقـــيـــد، وعــ
الحياة املدنية، ومن ثّم مشواره في التدريس 
ــيـــس  ــرئـ ــام الـ ــ ــــظـ ــيــــل، ومــــعــــارضــــتــــه نـ ــلــ ــتــــحــ والــ

ب.
ّ
بوتفليقة وتجربته الناقصة في التحز

ـــة في 
ّ
؛ يــصــف عــظــيــمــي، رحــلــتــه الـــشـــاق

ً
ــة ــدايــ بــ

العودة إلى الحياة املدنية، والصعوبات التي 
واجهها، كعسكرٍي؛ تقاعد وهو في الخمسني، 
ــلـــى االنـــضـــبـــاط  تــــعــــّود لـــعـــقـــود مــــن الــــزمــــن عـ
قــابــًعــا في  املــتــواصــل، ليجد نفسه  والــنــشــاط 
الــبــيــت، بغير عــمــل. وفــي هــذا الفصل يحاول 
تصحيح الــصــورة املــشــّوهــة جــًدا - كما يقول 
- عن ضّباط الجيش الوطني الشعبي؛ بأنهم 
ثروة  لتكوين  امتيازاتهم  وا 

ّ
استغل منتفعون 

مشبوهة. أما في الحقيقة، يؤكد عظيمي؛ فقد 
كان من بني أصدقائه الجنراالت الذين عرفهم 
، وال قطعة 

ً
ا، وال تجارة

ً
جّيًدا؛ من لم يملك بيت

أرٍض عــبــر الـــجـــزائـــر كــلــهــا. طــبــًعــا مـــع بعض 
بالسجن،  جزاءها  القت  والتي  االستثناءات؛ 
كــمــا يــقــول. مـــّرت األشــهــر، بــعــد تــقــاعــده؛ وهــو 

للعمل معه، في  بــدون وظيفة، فدعاه صديق 
الديوان الوطني للخدمات الجامعية، لم يعّمر 
؛ تـــرك الــعــمــل، بــعــد فــتــرة خمسة 

ً
هــنــاك طــويــال

أشهر فقط؛ اعتبرها عظيمي، من أسوأ األشهر 
لع عن قــرٍب على كل أنــواع 

ّ
في حياته؛ فقد اط

الفساد املتغلغل في اإلدارة الجزائرية، وعلى 
كل املستويات؛ من خالل سيطرة التنظيمات 

الطالبية وتقاسمها للمنافع.
ــتــــدريــــس فــي  ــلـــى وظـــيـــفـــة الــ بـــعـــد حـــصـــولـــه عـ
السياسية  العلوم  أستاذ   

ُ
يسترسل الجامعة، 

واإلعــــــالم، فـــي الــتــحــّدث عـــن وضـــع الــجــامــعــة، 
 كما 

ً
البداية سهلة لم تكن  وأسباب تقهقرها. 

وِجَئ بجامعٍة ليست كالجامعات؛ 
ُ
ف قال، فقد 

ا في إكمال دراساته 
ً
الــذي كان محظوظ وهو 

ــادة الـــدكـــتـــوراه  ــهـ الــعــلــيــا، وحـــصـــولـــه عــلــى شـ
مـــن جــامــعــة غـــرونـــوبـــل الــفــرنــســّيــة؛ لــــذا اطــلــع 
الذي  املستوى  اآلخــريــن، وعاين  على تجارب 
بدأ  يعتمدونها.  التي  واملناهج  إليه  وصــلــوا 
بالعمل  يــحــلــم  كـــان  الــــذي  املــجــال  أن  يكتشف 
َد من أسباب  فيه ملّوث ومشّوه وفاسد. وعــدَّ
تــدهــور الــجــامــعــة الــجــزائــريــة؛ فــتــرة اإلرهــــاب 
ــة،  ــغــ الـــعـــصـــيـــبـــة، مـــمـــا أدى إلـــــى هـــجـــرة األدمــ
ــاءة، وســيــطــرة  ــفـ ــكـ وتــفــضــيــل الـــــــرداءة عــلــى الـ
حزَبي السلطة )FLN( و)RND( على الجامعة، 
وكذلك التالعب بنتائج امتحانات املاجستير، 

اء داخل 
ّ
دون نسيان غياب النقاش والنقد البن

أســـوار الــجــامــعــة، مــع الــرقــابــة املــفــروضــة على 
البحث العلمي. هذه األسباب وغيرها؛ جعلت 
مــن مــســتــوى الــجــامــعــة يــتــدهــور فــي التكوين 

واإلنتاج العلمي.
ــا يـــخـــّص الــحــلــول املــقــتــرحــة مـــن أجــل  وفــــي مـ
إخــــراج الــجــامــعــة مــن انــغــالقــهــا وتــنــازلــهــا عن 
دورها القيادّي، وعودة نخبتها للمشاركة في 
 كل إصالح أو 

ّ
النقاشات، يعترف عظيمي بأن

اإلرادة  ر 
ّ
بتوف ا 

ً
وثيق ا 

ً
ارتباط مرتبط  تغيير، 

الــســيــاســيــة، وملـــا تــتــوفــر هـــذه األخـــيـــرة، يمكن 
السلطة  ِابــعــاد  قـــرارات شجاعة؛ منها  اتــخــاذ 
التدخل  الجامعة وعــدم  السياسية تماًما عن 
فــــي شـــؤونـــهـــا إال فــــي مــــا يــتــعــلــق بــالــتــمــويــل 
املالي، واألهم؛ التركيز على الجودة بدل الكم 

وغيرها.
لم يّدخر عظيمي جهًدا، في انتقاد فترة حكم 
الــرئــيــس عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة؛ واعــتــبــرهــا 
 سوداء في تاريخ الجزائر. فبوتفليقة؛ 

ً
مرحلة

ص ممن 
ّ
جاَء به العسكر لكنه سرعان ما تخل

جاؤوا به ليصبح منذ 2004، الحاكم الوحيد 
السياسية  الطبقة  تــدجــني  عــلــى  عــمــل  بــأمــره، 
ومعها النخب الوطنية وإضعافها، كما عمل 
اتها.  على تفريغ كل مؤسسات الدولة من كفاء
حدث كل ذلك أمــام أنظار األحــزاب السياسية 
بــل العكس،  املــدنــي دون مــعــارضــة،  واملجتمع 
فقد صمت كثيرون مقابل حصص في البرملان 
أو الحكومة واملجالس املحلية، يقول عظيمي.

ــّمـــل عــظــيــمــي، الـــرئـــيـــس بــوتــفــلــيــقــة؛ كــل  ويـــحـ
الــســلــبــّيــات الــتــي حــدثــت وتـــحـــدث، كــونــه هو 
الذي شّجع على الفساد السياسي؛ الذي يعّد 
أخطر أنواع الفساد ألنه املشّجع على ممارسة 
كل األنواع األخرى للفساد. وقد أصبح نظاًما 
الــنــظــام. فــبــوتــفــلــيــقــة ضــّيــع بسياسته  داخــــل 
الحمقاء كما يصف عظيمي، فرصة ال تعّوض 
ــداًل من  ــ ــة عــصــريــة قــــوّيــــة، وبــ ــ ــًدا لــبــنــاء دولـ ــ أبــ
الــراشــد،  والحكم  الديمقراطية  نحو  االنتقال 
انــتــقــلــت الــجــزائــر فــي عــهــده إلـــى نــظــام فاسد 

ومتعفن.
أما حيلة بوتفليقة في التعامل مع املعارضني، 
ح عظيمي من خالل تجربته الشخصية؛ 

ّ
يوض

أبــطــال وطنيني؛ عن  إلــى  فهي عــدم تحويلهم 
عن  خنقهم  بــل  تعذيبهم،  أو  سجنهم  طــريــق 
طريق التهميش وإغالق كل مجاالت االتصال 
لوسائل  اإلشـــارة  ثم  في وجوههم،  والنشاط 
التابعة له بنهش أعراضهم وتشويه  اإلعــالم 

سمعتهم. 
في ما يخّص الحراك؛ يرى عظيمي أن شعار 
»مدنية وليست عسكرية«؛ الذي رفعه شباب 
الحراك، يبقى مجرد شعار غير قابل للتطبيق 
ــروز طبقة  ــ ــ ــدون ُب ــ عــلــى الــــواقــــع الـــجـــزائـــري؛ بـ
ســيــاســيــة وطــنــيــة واعـــيـــة وقـــوّيـــة، ومــســتــعــدة 
للنضال مــن أجـــل بــنــاء دولـــة عــصــريــة تشمل 

الجميع بدون أي إقصاء.
وكخالصة للكتاب، يذّكر عظيمي؛ باملضايقات 
التي تعّرض لها من السلطة ومن املحيط، من 
أجــل الــســكــوت، مــع ذلــك لــم يفعل؛ ألنــه مقتنٌع 
على  قطعه  الـــذي  للعهد  خيانة  الصمت  بــأن 
نفسه، وخيانة للوطن. ويــرى عظيمي؛ أنه ال 
فإما  الديمقراطي،   

ّ
الحل إال  الجزائر  أمــام   

ّ
حل

أن نــقــبــل بـــه ونــعــمــل جــمــيــعــا عــلــى تــجــســيــده؛ 
فــتــتــحــّرك الـــجـــزائـــر نــحــو األمــــــام، أو نــعــرقــلــه؛ 
فتتأخر ويــســوء الــوضــع أكــثــر، ويــصــبــح هــذا 
البلد متخّصًصا في الفرص الضائعة على يد 

سياسييه وعسكرييه.

بلٌد تخّصص في الفرص الضائعة

الجريمة تتحّول أدبًا

تبلورت الرواية البوليسية 
ضمن تحّسس طويل 

لرغبات الجمهور

شوقي بن حسن

كــثــيــرًا مـــا تــبــدو أجـــنـــاس الــكــتــابــة، مـــن روايـــة 
ــة وغــــيــــرهــــا، وحــتــى  ــالـ ــقـ ــرح ومـ ــســ وشـــعـــر ومــ
وكأنها  عنها،  املــتــفــّرعــة  الصغيرة  األجــنــاس 
عناصر طبيعية تشّكل العالم منذ بدايته، في 
حني أنها ال تعدو أن تكون مخترعات بشرية 
ــا. لـــذلـــك فــإنــنــا حني  ظـــهـــرت تــلــبــيــة لــحــاجــة مــ
أنها  األدب سنجد  الكتابات حــول  إلــى  ننظر 
وبناء  األســلــوب  مثل  كــثــيــرة،  بعناصر  تهتّم 
لكن  تلقيها،  وكيفية  والحبكة  الشخصيات 
كيف  فهم  محاولة  إلــى  االلتفات  يجري  ما 

ّ
قل

تنشأ األجناس األدبية، أي كيف تتحّول فجأة 
إلى جزء من العالم بعدما كانت مجّرد فكرة 
العقول. في كتابها »والدة  تتقاسمها بعض 
الـــروايـــة الــبــولــيــســيــة« )مـــنـــشـــورات »كــالســيــك 
الفرنسية  الباحثة  غارنييه«، 2020(، تشتغل 
ــزا دو الفـــارنـــي ضــمــن مــغــامــرة الــحــفــر في  ــ إلـ
ــة،  ــروايــ تــــاريــــخ جـــنـــس فـــرعـــي مــــن أجــــنــــاس الــ
يــبــدو لــنــا الــيــوم - نــحــن أبــنــاء الــقــرن الــحــادي 
والعشرين - وكأنه معطى عاديا من معطيات 
الشعور ببساطة  األدبية، وينبع هذا  الحياة 
من كون هذا الجنس األدبي قد أصبح ظاهرة 
تجارية كبرى في القرن السابق، وأن ماليني 
الروايات تنتمي إليه. لكن ماذا لو ذهبنا في 
التاريخ أبعد، كما فعلت الباحثة الفرنسية، أي 
إلى القرن التاسع عشر، كيف سنجد الرواية 
البوليسية؟ تجيبنا دو الفارني بأنها رواية 
في حالة جنينية، وأن احتماالت تحّولها إلى 
احتماالت  تضاهي  كانت  اجتماعية  ظــاهــرة 
موتها في املهد، إذن فــإن وجــود مساحة من 
األدب نــســمــيــهــا بـــالـــروايـــة الــبــولــيــســيــة عــائــد 
ر شــروط  كثيرة، مثل الــشــروط التي 

ّ
إلــى توف

تــحــتــاجــهــا نــبــتــة كــي تــكــبــر، لــوالهــا لــكــان من 
ــة بوليسية  ــ تــكــون هــنــاك روايـ أن  املــســتــحــيــل 
بــل مــن الصعب  الــيــوم،  الـــذي نفهمه  باملعنى 
اســم جــامــع مثل »األدب  فــي  أن تتبلور  حتى 

الــبــولــيــســي« نــعــرف الــيــوم مــا هــو ضمنه من 
األعمال وما ال يمكن أن يندرج فيه.

تمتّد الــفــتــرة الــتــي تــدرســهــا دو الفــارنــي بني 
الحرب  التاسع عشر وعشية  القرن  منتصف 
العاملية األولى. في نقطة االنطالق، نحن لسنا 
في زمن لم تتبلور فيه الرواية البوليسية بل 
إن الرواية بشكل عام كانت تبحث عن هوّيتها 
فــمــا بــالــنــا بــأجــنــاســهــا الـــفـــرعـــيـــة. أمــــا نقطة 
 تحّولت فيها الرواية 

ٌ
نهاية البحث فهي فترة

الــبــولــيــســيــة إلـــى صــنــاعــة مــكــّرســة فــي معظم 
العواصم الغربية. فماذا حدث بني النقطتني؟ 
تــرّكــز الــبــاحــثــة عــلــى بــلــدهــا فــرنــســا، وضمنه 
أتــى من  البوليسية  الــروايــة  تبلور  أن  تعتبر 
الــجــمــهــور، فقد كانت  خــالل تحّسس رغــبــات 
الكتابة  مــن  أطــبــاقــا متنوعة  تــقــّدم  الــصــحــف 
أدب  متسلسلة،  اجتماعية  روايــــات  األدبــيــة؛ 
)...( وكانت  أدب رعب، مونولوغات  املغامرة، 
البوليسي  التحقيق  عــلــى  الــقــائــمــة  الــحــكــايــة 
من بني هذه األطباق، وهو شكل من الكتابة 
خرى في الجريدة، أي من 

ُ
استفاد من مناطق أ

اليومية بما تزخر به من  صفحات األحـــداث 
أخبار الجرائم واملحاكمات واملالحقات. 

ــم تــكــن  ــ ــــي الــــجــــرائــــد لـ ــة فـ لـــكـــن هــــــذه املــــســــاحــ
تعني أكثر من كــون جنس أدبــي هو الرواية 
البوليسية )أو القصة البوليسية في مرحلة 
أولــــى( بـــات ممكنا. ولــفــهــم كــيــف خـــرج األدب 
النشر،  إلــى منظومة  الجريدة  من  البوليسي 
مختلفة،  منهجية  عــلــى  الفــارنــي  دو  تعتمد 
حيث تذهب إلى عوالم كاتب بعينه ُيعتبر أَب 
الرواية البوليسية الفرنسية؛ إيميل غابوريو 
أن  املــؤلــفــة  تــفــتــرض  وهـــنـــا   ،)1873  -  1836(
النهاية مشاريع شخصية  األجناس هي في 
ــبــــدايــــة قـــبـــل أن تـــتـــحـــّول إلـــــى تــــيــــارات  فــــي الــ
ومــدارس. وبالتالي يكفي تتبع أثر غابوريو 
التي  الــشــواهــد  مــن  كثير  إلــى  حتى يوصلنا 

تضيء اإلشكالية املطروحة.
هــنــا تـــدخـــل دو الفـــارنـــي فـــي مــتــاهــة الــنــص، 
منها  لتستخرج  غابوريو  أعــمــال  تقرأ  حيث 
مجموعة من الثوابت يمكن من خاللها البدء 
فــي تشكيل هــويــة لجنس أدبـــي جــديــد. تقف 
 عــلــى وجـــود مــشــاهــد مــتــكــّررة مثل 

ً
هــنــا مــثــال

اكــتــشــاف الــجــثــة، أو فــشــل الــتــحــقــيــق األّولــــي، 
أو وجــود تسابق بني عــدة شخصيات سواء 
مختلفتني  تني 

ّ
بخط قان 

ّ
)محق بعينه  لهدف 

لــكــشــف الـــحـــقـــيـــقـــة( أو لـــهـــدفـــني مــتــنــاقــضــني 
 .)

ً
ق يباري قاتال

ّ
)محق

العيادي،  العزيز  عبد  أنجزها  الفرنسية  عن  بترجمة 
صــــدرت مـــؤخـــرًا عـــن مـــنـــشـــورات »الـــجـــمـــل« النسخة 
الــعــربــيــة مـــن كــتــاب »أوديــــــب مــــضــــادًا«، وهــــو عمل 
 مــن الفيلسوف جيل دولــوز 

ٌّ
اشــتــرك فــي إنــجــازه كــل

واملحلل النفسي فيليكس غواتاري. الكتاب جزء من 
مــشــروع أكــبــر حمل عــنــوان »الــرأســمــالــيــة والــفــصــام«. 
ل منعطفًا مهمًا 

ّ
صدر العمل أّول مرة في 1972، ومث

فــي الــعــلــوم اإلنــســانــّيــة لــيــس فــقــط بسبب طــروحــاتــه، 
بــل أيــضــًا لــتــقــديــمــه نــمــوذجــًا عــن الـــدراســـات الــعــابــرة 
دولــوز وغــواتــاري في مؤلفات  اجتمع  للتخّصصات. 
أخرى أبرزها: »ما هي الفلسفة«، و»كافكا: نحو أدب 

ثانوي«، و»ألف هضبة«.

ــراق »الـــقـــامـــوس الـــعـــصـــري« وهــو  ــعــ ــ صــــدر فـــي ال
ردي 

ُ
الك العراقي  اللغوي  أعــّده  كــردي،  عربي  قاموس 

عزيز عقراوي )1924-1998(، يتألف من أربعة أجزاء 
في 2982 صفحة، استفاد فيه العقراوي من أساليب 
، ولم يقتصر على أسلوٍب واحد، كما 

ً
اللغة الكردّية كافة

ردية في القاموس، 
ُ
اعتمد األحرف الالتينية للكتابة الك

العربّية،  األبــجــديــة  األحـــرف  على  تبويبِه  فــي  واعتمد 
ردّية. 

ُ
ويتصف القاموس بغنًى كبير في املترادفات الك

عن  العصري«  »القاموس  بطباعة  املؤلف  قام شقيق 
 

َ
مطابع »خسته نو« في أربيل. وكان املؤلف قد ُعرف
بإعدادِه معجم »الدليل اللغوي الثالثي« )عربي-كردي-

إنكليزي(.

عن منشورات »ال بواتا بوندور«، صدر مؤخرًا كتاب 
هــوغــو شــورول  الفرنسي  الــجــغــرافــي  للباحث  جــديــد 
ــار... سيزيف  ــتـــحـ »أن نــعــيــش بــعــد االنـ بــعــنــوان 
 البعد 

َّ
ســعــيــدًا«. إذا كـــان مــوضــوع الــعــمــل بــعــيــدًا كـــل

ذلك  الجغرافيا،  فــي  الباحثني  مــن  الــقــّراء  اعــتــاده  عّما 
ألن شــورول اختار في هــذا العمل أن يضيء منطقة 
من حياته الشخصية، حيث يعود إلى معايشته ثالث 
حاالت انتحار؛ والدته وهو في سن السابعة، ثّم أخوه 
األكبر، وأخيرًا أحد طلبته. انطالقًا من هذه الذكريات 
املــؤلــف أن يــضــيء حــيــاتــه؛ باعتبارها  املــؤملــة اخــتــار 
نموذجًا لحياة كثيرين يعيشون بالقرب من حوادث 

االنتحار، وينجحون في تجاوزها.

عــن مــنــشــورات »ســوتــيــمــيــديــا«، صـــدر مــؤخــرًا كتاب 
الصافي  التونسي  للكاتب  األمـــم«  »جيوبوليتيك 
سعيد في قرابة 900 صفحة. يعالج الكتاب مجموعة 
مـــن الــقــضــايــا الـــراهـــنـــة مـــن مــنــظــور مــفــاهــيــم الــعــلــوم 
السياسية، وعلوم التواصل واالجتماع واملستقبليات. 
املؤلفات  العمل مجموعة من  هــذا  قبل  املؤلف  أصــدر 
ــل: »عـــــــــودة الـــزمـــن  ــثــ ــال الـــجـــيـــوبـــولـــيـــتـــيـــك مــ ــجــ ــــي مــ فـ
اإلمبراطوري« )2006(، و»املعادلة التونسية« )2014(، 
ــتــاريــخ األســـيـــر والــجــغــرافــيــا  ــدم: ال ــ و»جــيــوبــولــيــتــيــك الـ
املتصدعة« )2015(. ومن مؤلفاته األخــرى: »سنوات 
البروستاتا«، و»اإلغواء امللكي«، و»خريف العرب: البئر 

والصومعة والجنرال«.

صدر حديثًا عن دار فواصل رواية »اسمي لوسي 
ــارتــــون« لــلــكــاتــبــة األمــيــركــيــة إلــيــزابــيــت ســـتـــراوت  بــ
الــروايــة حكاية سيدة  تقُص  أحمد.  م.  أحمد  بترجمة 
، تعيُد زيـــارة والــدتــهــا املفاجأة 

ً
تــواجــه املــرض وحــيــدة

لها في املستشفى الذكريات إلى مخيلتها، فتستعيُد 
شــريــط حــيــاتــهــا وأوقـــاتـــهـــا املــشــتــركــة مـــع أمــهــا ومــع 
عائلتها. تعيد لوسي ترتيب حكايتها من جديد، بدءًا 
من لحظاتها العصيبة. تالمس الكاتبة الضعف والّرقة 
داخــل اإلنــســان، في ســرٍد شفيٍف وآســٍر. تخرج معُه 
 من املرض والوحدة ومن رهاب املوت. 

ً
لوسي، معافاة

املؤلفة حائزة على جائزة بوليتزر عن روايتها »أوليف 
كيتريدج«.

»مــســارح الــقــول والــقــول املــضــاد« عــنــوان دراســة 
نقدية للباحثة اليونانية الفرنسية ديميترا بانابولوس، 
وصــــدرت مــؤخــرًا عــن مــنــشــورات »الرمــــتــــان«. تعود 
يقوم  ملــســرح معاصر  البريشتي  الــطــرح  إلــى  املــؤلــفــة 
على كشف اللعبة املسرحية للمتفرج، وبالتالي كشف 
املحّركات الخفية للحياة بشكل عام. ترى بانابولوس 
 في مفهوم املسرح، 

ً
ل انتقاال

ّ
أّن لحظة بريشت هذه تمث

ُه لم يعد هدف الفنانني تمرير فكرة أو موقف، 
ّ
حيث أن

بل إعادة تركيب أفكار ومواقف الحياة، ليصبح دور 
املؤلفني املسرحيني هو االستماع إلى نبض العالم كما 

هو، بما يعني ذلك من تقّبل للتناقضات ضمنه.

كتاب  عنوان  الحديثة«  النقد  مناهج  آفــاق  »فــي 
جــمــاعــي صــــدر مـــؤخـــرًا ملــجــمــوعــة مـــن األكــاديــمــيــني 
التونسيني، تكريمًا للناقد األدبي الراحل توفيق بكار. 
ومن  الطرابلسي،  الــهــادي  محمد  العمل  على  أشــرف 
مقاالته: »مسألة املؤلف في الرواية العربية املعاصرة« 
ـــ نــور  ــــي الــتــنــاقــض ودالالتـــــــه« لـ لــــ مــحــمــد الــخــبــو، و»فـ
واملبحث  اللغوي  املبحث  بني  و»الكالم  باديس،  الهدى 
الكالمي« لـ سعدية بن سالم، و»متعة الناقد: نظرة في 
رؤية توفيق بكار لنصوص السرد القديمة« لـ محمد 
بكار  كتبه  ملقال  ترجمة  الكتاب  تضّمن  كما  زروق. 
في  باملاضي  الحاضر  »عــالقــات  بعنوان  بالفرنسية 

الفكر واإلبداع«.

ــتــــاب »الـــســـيـــكـــوبـــولـــيـــطـــيـــقـــا: الــنــيــولــيــبــرالــيــة  كــ
من  األملاني  للمفكر  الجديدة«  السلطة  وتقنيات 
أصول كورية بيونغ تشول هان )1959( صدر حديثًا 
بترجمة الباحث املصري كريم الصياد، عن »مؤمنون 
بال حــدود«. يــدرس العمل واقــع املجتمعات املعاصرة 
الــشــبــكــات. يـــرى هـــان أّن تكنولوجيا  ــأدوات نــظــريــة  بــ
ــال تــنــتــج بــشــكــل تــدريــجــي مــجــتــمــعــًا رقــابــيــًا،  االتـــصـ
يساهم الجميع في تأسيسه دون دراية، حني ُيقدمون 
الــحــديــثــة؛ جاعلني  عــلــى اســتــعــمــال تقنيات االتــصــال 
بذلك جميع معطياتهم متاحة، وأخطر هذه املعطيات 
هي رغباتهم، وأفكارهم التي يتحّدثون بها عفويًا مع 

أصدقائهم وأقاربهم.

نظرة أولى

)Getty( 2020 من أحداث »الحراك«، فبراير

أحمد عظيمي ثمن العودة إلى الحياة المدنية

بحث في الرواية البوليسية وبأداوتها
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