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“غادة السمان”.. نجمة ساطعة في سماء األدب العربي 
لم تركب موجة غطرسة الكتابة لنفسها !

و�شاعرة  كاتبة  ال�شمان”،  اأحمد  “غادة  هي 
وهي  والدتها  ماتت  دم�شق،  يف  ولدت  �شورية.. 
ال�شمان”،  “اأحمد  الدكتور  والدها   ، �شغرية 
يف  “ال�شوربون”  من  الدكتوراه  على  حا�شل 
للجامعة  رئي�شًا  وكان  ال�شيا�شي،  االقت�شاد 
لبع�ض  �شوريا  يف  للتعليم  ووزيراً  ال�شورية، 
الوقت.. كان والدها يدعمها و�شاهم يف تعريفها 

على االأدب العاملي والرتاث العربي.
املادي،  اال�شتقالل  اإىل  ال�شمان”  “غادة  �شعت 
درا�شتها  اأثناء  مكتبة  اأمينة  تعمل  كانت  حيث 
بدم�شق،  الثانوية  املدر�شة  يف  االإنكليزية  اللغة 
يف  معلمة  عملت  اجلامعة  درا�شة  فرتة  وخالل 
العربي(،  )االأ�شبوع  جملة  يف  كاتبة  ثم  مدر�شة، 
ثم )احلدث(، وبع�ض املجالت. يف 1963 ح�شلت 
على اللي�شان�ض يف االأدب االإنكليزي من اجلامعة 
م�رسح  يف  املاج�شتري  ثم  دم�شق،  يف  ال�شورية 
بريوت،  يف  االأمريكية  اجلامعة  من  الالمعقول 

وعملت “غادة ال�شمان” يف ال�شحافة.
خالل عام 1966 �شجنت “غادة ال�شمان”، لثالث 
�شوريا  ثم غادرت  ال�ُشلطات،  بتهمة معادة  اأ�شهر 
بدون ت�رسيح من الدولة.. وقد عا�شت يف العديد 
كمرا�شلة  وعملت  واالأوروبية،  العربية  الدول  من 
ثم  “بريوت”،  وقت طويل يف  وعا�شت  �شحافية 
الثمانينيات.  اأوا�شط  منذ  “باري�ض”  يف  عا�شت 
كتبت “غادة ال�شمان” حوايل 31 كتاب.. ترجمت 
واحدة  وكانت  لغات،  لع�رسة  اأعمالها  معظم 
تلك  يف  ظهرن  اللواتي  الن�شويات  الكاتبات  من 
الفرتة، مثل: “كوليت خوري” و”ليلى بعلبكي”، 
اإطار  من  خرجت  اأنها  يف  عنهم  اختلفت  لكن 
م�شاكل املراأة واحلركات الن�شوية اإىل اآفاق اأرحب 
ن�رست   1960 بداية  يف  واإن�شانيًا..  اجتماعيًا 
عدد من املجموعات الق�ش�شية: )عيناك قدرى(، 
)زمن احلب االآخر(، )البحر ُيحاكم �شمكة(، واأثناء 
1965 اأ�شدرت )ال بحر يف بريوت(، ويف 1966 
روايتها   1975 عام  لها  �شدر  الغرباء(.  )ليل 
بجائزة  فازت  والتى   ،)75 )بريوت  ال�شهرية 
مدينة  بريوت  فيها  �شورت  حيث  “فولربايت”، 
للجنون واملوت. ثم رواية )كوابي�ض بريوت( عام 
1976، وقد كان احلكي فيها على درجة كبرية 
تلك  اأحدثت  وقد  اخليالية،  واالأحداث  الرعب  من 
الرواية جناحًا كبرياً. ويف 1986 �شدرت روايتها 
الثالثة )ليلة املليار(، حيث اأُظهرت ُثقل موهبتها؛ 
والعالقات  للبنان  االإ�رسائيلي  الغزو  وحتكي عن 
املرتابطة واملت�شابكة بني النا�ض حينها واأهوال 
عانته  ما  ر�شدت  الرواية  تلك  يف  احلرب،  تلك 
املراأة العربية يف ذلك الوقت على اأ�شعدة خمتلفة 
االنتماء والوطنية والتثقيف وعمليات  من حيث 

نف�ض  ويف  اجلن�شية.  احلياة  وحتى  التهجري 
والتي  ال�شفر(،  حتت  )ُغربة  بن�رس  قامت  العام 
ال�شمان”  “غادة  كتبت  ُلبنان.   اإىل  اأهدتها  قد 
جمموعة  منها  ق�ش�شية،  جمموعات   10 حوايل 
تلك  امُلربع: ق�ش�ض غربية(، 1994 وفى  )القمر 
“ال�شمان” العديد من امل�شاعر  املجموعة خلطت 
امُلفاجئة  والنهايات  وال�شخ�شيات  واالأحداث 
اإىل  متيل  حبكة  اإىل  لت�شل  املعتادة  وغري 
يف  اأما  اليومية.  االأحداث  مع  متما�شية  الواقعية 
�شعرها فقد مالت “غادة ال�شمان” اإىل ا�شتخدامه 
وقد  ال�شيا�شي،  وانتماوؤها  اأهدافها  خلدمة  كاأداة 
واحلرب.  الع�شق،  ال�شعرية  دواوينها  يف  �شورت 
)ر�شالة حنني  االأخرية  ال�شعرية  وفى جمموعتها 
اإىل  حنينها  عن  عربت   ،1996 يا�شمني(،  اإىل 
مدينة  “دم�شق”  اإىل  للعودة  و�شغفها  الوطن 
امل�شتحيلة:  )الرواية  لها  �شدرت  اليا�شمني. 
ف�شيف�شاء دم�شقية(، عام 1997، و)�شهرة تنكرية 
للموتى(، عام 2003؛ والتي عادت فيها للتنبوء 
وال  لالنفجار.  معر�شة  لبنان  يف  االأو�شاع  باأن 
العربية  املجالت  اإحدى  اأ�شبوعيًا يف  تكتب  تزال 
ال�شادرة يف لندن. يقول الباحث “عفيف فراج”، 
اأدب  عن  املراأة(،  اأدب  يف  )احلرية  كتابه  يف 
التي تقف  الفنية  االأ�شالة  “اإن  ال�شمان”:  “غادة 
وراء ا�شتمرارية غادة ال�شمان هي اأهم ما مييزها 
على جيلها من الكاتبات. فحني جند اأن الكاتبات 
و”ليلى  خوري”،  “كوليت  بعلبكي”،  “ليلى 
ع�شريان” بداأن باأعمال ق�ش�شية وقفن معها على 
ذروة، ليتدحرجن مع ق�شتهن الثانية اإىل ال�شفح، 
مبجموعة  ال�شفح  من  تبداأ  ال�شمان  غادة  اأن  جند 
)ال بحر يف بريوت( لت�شل مبجموعتها الق�ش�شية 
اإىل  تتجاوزها  فنية  ذروة  اإىل  الغرباء(  )ليل 
االأخرية  الق�ش�شية  مبجموعتها  اأعلى  ذروة 
)رحيل املرافئ القدمية(”. ويف ر�شالة ماج�شتري 
بعنوان: )اإ�شكالية التجاوز يف اأدب غادة ال�شمان 
�شادق  “اإح�شان  الٌعماين  للباحث  الق�ش�شي(، 
�شعيد”، يقول فيها: “ويربز دور الزمان يف اأدب 
املكانة  تالحظ  حني  الق�ش�شي،  ال�شمان  غادة 
نف�شها  ال�رسد  عملية  من  يحتلها  التي  الكبرية 
ثانية.  جهة  من  ال�شخو�ض  وعي  ومن  جهة،  من 
الزمان �شائراً، يف  فمن اجلهة االأوىل قلما يكون 
وترية  على  ورواياتها،  ال�شمان  غادة  ق�ش�ض 
اإىل  واحدة يف ال�رسد ممتدة من املا�شي و�شواًل 
احلا�رس دومنا اأي تغيري يف خط ال�شري، اإذ الغالب 
اأن تقوم غادة بتفتيت الزمان با�شتعمال تقنيات 
عديدة اأهمها تقنية اال�شرتجاع التي تك�رس رتابة 
اإيقاع  مع  متناغمًا  اإيقاعه  وجتعل  �شريه  خط 
ال�شخو�ض الداخلي، االأمر الذي يكفل له اأن يكون 
ذا دور كبري يف بلورة �شمات هوؤالء ال�شخو�ض من 
خالل تتبع حركات الذاكرة لديهم. واملالحظ اأن 

ت�شتخدم يف جمموعتي  اال�شرتجاع كانت  تقنية 
غادة الق�ش�شيتني االأوىل والثانية )عينان قدري، 
لكن  مبا�رسة،  غري  ب�شورة  بريوت(  يف  بحر  وال 
مبا�رساً  اال�شرتجاع  ف�شار  ذلك،  بعد  تغري  االأمر 
فقد  هذا  ومع  له،  متهد  عبارات  اإىل  حمتاج  غري 
بتقنيات  ال�رسد  ف�شول  �شائر  عن  مميزاً  بقي 
عالمتي  بني  ح�رسه  يف  تتمثل  خا�شة  طباعية 
له،  اخلط  من  خا�ض  نوع  وا�شتعمال  تف�شي�ض 
اأغمق من غريه”. ويوا�شل الباحث: “واإىل جانب 
تعتمد ق�ش�ض غادة  ما  اال�شرتجاع كثرياً  تقنية 
على  الزمن  �شري  خط  رتابة  ك�رس  يف  ورواياتها 
اأو املونولوج، وهي تقنية  الداخلي  تقنية احلوار 
تتكفل بتجميد حركة الزمن الأجل ال�شماح باإلقاء 
مزيد من ال�شوء على باطن ال�شخ�شية املتحدثة. 
مميزاً  اال�شرتجاع  ك�شاأن  املونولوج،  ويكون 

وبعالمتي  غامقة  طباعية  بحروف  الن�ض  يف 
كثرية  كانت  واإن  املونولوج  وتقنية  تف�شي�ض. 
اأنها  اإال  الق�ش�شي،  غادة  اأدب  يف  اال�شتخدام 
وال  الق�شرية  بق�ش�شه  – ال  االأدب  هذا  مل جتعل 
برواياته – يغدو �شائراً يف االجتاه االأدبي الذي 
زعم  ملن  خالفًا  الوعي(،  )تيار  با�شم  يعرف 
ذلك، ذلك اأن هذا التيار يقوم اأ�شا�شًا على ارتياد 
بهدف  الوعي،  من  الكالم  قبل  ما  م�شتويات 
ومن  لل�شخ�شيات،  النف�شي  الكيان  عن  الك�شف 
اأهم �شمات م�شتويات ما قبل الكالم هذه اأنها اأدال 
نحو  على  والتنظيم  وال�شيطرة  للمراقبة  تخ�شع 
منطقي، وهذا غري متحقق اأ�شاًل يف مونولوجات 
خا�شعة  جميعًا  فهي  ورواياتها،  غادة  ق�ش�ض 
لالأفكار  ي�شمح  الذي ال  الواعي  للتنظيم املنطقي 
الذهن بطريقة ع�شوائية مفتقرة  باأن تنثال على 

)وليم  لدى  يالحظ  كما  والتن�شيق،  الرتتيب  اإىل 
غوي�ض(  و)جيم�ض  و)ولف(  و)فرغينيا(  فوكرن( 
اأن  الوعي  تيار  اإىل  غادة  جلوء  عدم  ولعل  مثاًل. 
يكون راجعًا اإىل حر�شها ال�شديد على املحافظة 
هذا  ي�شل  كيما  اأدبها،  يف  الو�شوح  �شمة  على 
االأدب اإىل اجلمهور العري�ض الذي تكتب له، ويف 
الذين يحرتمون  الكتاب  اأنا من  تقول غادة:  هذا 
من  ول�شت  وحدها،  النخبة  ال  العادي  اجلمهور 

الذين يعلنون بعجرفة اأنهم يكتبون الأنف�شهم”.
الباحث:  ي�شيف  اأدبها،  يف  واملكان  الزمن  عن 
“وت�شرتك مع املونولوج يف جتميد حركة الزمن 
تقنيات اأخرى، كاحلوار بني ال�شخو�ض، واللجوء 
بت�شمينه  ال�رسد  وقطع  والكوابي�ض،  االأحالم  اإىل 
ال�شعبية،  واحلكايات  االأ�شاطري  من  جمموعة 
خالل  من  واالأمثال،  واحلكم  التاريخية  والرموز 
بع�ض  اإىل  باالإ�شافة  بـ)التنا�ض(،  يعرف  ما 
األ�شنة بع�ض  االأ�شعار التي قد ت�شعها غادة على 
اأدب  يف  لي�ض،  االآخر  فهو  املكان  �شخو�شها.اأما 
�شاحة  اأو  للحدث  خلفية  جمرد  الق�ش�شي،  غادة 
البد منها حل�شوله. اإنه يتلون بلون احلدث ويعمل 
على ا�شتك�شاف اأبعاده واآفاقه املختلفة، وبتعبري 
االأحداث  تاله  اأن  قبل  ال�رس  يلد  )املكان  اآخر: 
االأ�شطوري  املخزن  كان  هنا  الروائية(.ومن 
املوزع لهدايا املوت يف ق�شة )القيد والتابوت(، 
وكانت  الزعقة(،  )�شارع  يدعى  �شارع  يف  واقعًا 
�شوء  )بقعة  ق�شة  يف  الن�شال،  عبثية  م�شاعر 
على م�رسح(، مقرتنة بالبار الذي يدعى )فر�شان 
البطلة قد اختار  اأخو  دون كي�شوت(، والذي كان 
)الكوميدي  اختيار  يكن  مل  كما  عمداً.  جماورته 
فران�شيز( مكانًا للقاء امل�شحك املبكي بني بطلة 
)حازم(  ال�شابق  وحبيبها  الرمادي(  )الدانوب 

خاليًا من الداللة”.
ويوؤكد “اإح�شان �شادق �شعيد”، يف درا�شته، على 
اأن “للمكان دوره الوا�شح يف التاأثري على �شلوك 
وبلورة  ت�رسفاتهم  توجيه  ويف  غادة  �شخو�ض 
نف�شياتهم وقراراتهم.. فبطلة ق�شة )جنية البجع( 
مثاًل اأرادت اأن تخرب زوجها برف�شها ترك باري�ض 
يكون  اأن  اأبت  لكنها  بريوت،  اإىل  معه  والرجوع 
هذا االإخبار يف جزيرة البجع، املكان الذي �شهد 
داللة  بني  التنايف  مدى  الإدراكها  حبهما،  ذروة 
املكان وداللة اخلرب الذي كانت حتمله لزوجها. 
وقد كانت لالأماكن التي �شاهدتها بطلة )الدانوب 
بيت  ا�شتيفان،  �شان  كني�شة  فيينا:  الرمادي( يف 
بيتهوفن، املقابر، ق�رس �شونربون، نهر الدانوب، 
اآثارها الوا�شحة يف ا�شتثارة ذكرياتها وحتريك 
حتى  فعلها،  ردود  حتديد  يف  ثم  ومن  همومها، 
ليمكن القول: اإن املكان الروائي ي�شبح نوعا من 
يدع   وال  واأحداثه،  ب�شخ�شياته  مي�شك  اإنه  القدر. 

لها اإال هام�شًا حمدوداً حلرية احلركة”.

بغداد_ متابعة

يشكل الواقعمن الفنونمع الثقافات" غاندي شخصيات في السلطة"
�شدر حديثًا عن دار قوافل للطباعة والن�رس والتوزيع الرتجمة العربية لكتاب بعنوان 
»غاندي �شخ�شيات يف ال�شلطة«، وهو من تاأليف ديفيد اأرنولد وترجمة ال�شاعرة �شالفة 

املاغوط. ويقع يف 342 �شفحة من القطع الكبري.
هذه  يف  ما  وكل  غاندي،  املهامتا  الكبري  الهندي  الزعيم  حياة  �شرية  الكتاب  يتناول 
ال�شرية من حمطات ن�شالية، م�شلطًا ال�شوء على اأهم مراحل حياته، ابتداء من درا�شته 
للحقوق يف لندن، اإذ مكنته هذه الدرا�شة يف اخلارج من تعلم القانون الذي �شي�شاعده 
التعرف على  �شاعدته على  و�شعبه، كما  نف�شه  الق�شاء عن  اأمام  الدفاع  بعد يف  فيما 
خالل  من  الربيطاين  املجتمع  على  والتعرف  الداخل،  من  الربيطانية  االإمرباطورية 

ح�شوره املكثف للقاءات وندوات الفكر التي كانت تعقد يف العا�شمة.

الذي ُيطلق  اإنها اال�شم  اإن�شانّية متتلك ثقافة؛  : كل جماعة  عند تودوروف 
التفكري  و  العي�ض  طرق  على  االجتماعية،  احلياة  خ�شائ�ض  جمموع  على 
الذي  ال�شيء  الف�شاء،  و  الوقت  تنظيم  اأ�شاليب  و  اأ�شكال  على  اجلماعَيّني، 
طرق  االأدوات،  املنازل،  بناء  طرق  االأ�رسّية،  البنى  الدين،  اللغة،  ن  يت�شَمّ
تناول الطعام اأو ارتداء املالب�ض. باالإ�شافة اإىل ذلك، اإن اأع�شاء اجلماعة، 
متثيالت.  �شكل  يف  ال�ّشمات  هذه  ي�شتبطنون  فاإنهم  اأبعادهم،  كانت  مهما 
م�شتوى  وثيق:  ب�شكل  مرتابطني  م�شتويني  على   – اإذاَ   – الثقافة  توجد 
هذه  ترتكها  التي  ال�شورة  وم�شتوى  ّمــا،  بجماعة  ة  اخلا�شّ املمار�شة 

املمار�شات يف اأذهان اأع�شاء اجلماعة.

اأو جميل. اإن م�شمونه  عن �شمري احلاج �شاهني : الفن لي�ض جمرد لعب نافع 
ي�شمل كل م�شمون الروح، التي يحررها من حمتوى و�شكل النهائية، ويك�شف 
اإنه يقدم لنا  لها ما تنطوي عليه من جوهري وعظيم، من حمرتم و�شحيح. 
اأن  خربة احلياة احلقيقية، ويحطنا يف مواقف ال تتيح لنا جتربتنا اخلا�شة 
بف�شل  مهيئني  ن�شبح  والذين  ي�شّورهم،  الذين  االأ�شخا�ض  حاالت  منتحنها: 
م�شاركتنا يف م�شريهم الأن نفهم بعمق اأكرب ما يجري يف قرارة ذواتنا. اإنه 
اأغوارها. وهو  اأ�رسار النف�ض الب�رسية، ما يحرك كوامنها، ويهز  يبيح حلد�شنا 
يفعل ذلك من خالل املظهر الذي يعلو مقاًما مبا اأنه ي�شحذ الوعي واالإح�شا�ض 

باالأ�شياء ال�شامية. 

عن ليوناردو دافين�شي: قدر اأهمية اخليال الإحداث التاأثري، هي كقدر اأهمية الظل 
للج�شم املعتم الذي كون هذا الظل، والن�شبة متماثلة بني ال�شعر والر�شم. الأن ال�شعر 
اأمام  اللوحة تكون نتائجها كحقيقة جم�شدة  القارئ، و  يكون نتائجه يف خميلة 
العني، بحيث اأن العني ت�شتقبل �شورها كما لو اأنها من �شنع الطبيعة. اما ال�شعر 
– على عك�ض اللوحة – فتتكون نتائجه بدون االإ�شتعانة ب�شور، وال متر نتائجه 

للعقل من خالل امل�شار الب�رسي. 
الطبيعة بدرجة  االأعمال  للعقل خ�شائ�ض  الفنية  اللوحة  ثم يقول بعد ذلك:جت�شد 
– على عك�ض  الر�شائل  الكتابة. لكن  اأو  ال�شفهي  اكرث م�شدقية ودقة من اخلطاب 

اللوحة –  تعرب عن الكلمات بدرجة اكرث م�شدقية. 

الهدفصدر حديثا الفنالتعايش

قراءة في كتاب

انطون  �شنان  العراقي  الكاتب  رواية  تنفتح   
حكائية  ب�رسدية  الرمان«  �شجرة  »وحدها 
اإىل  بانعطافاتها  احيانًا  تفاجئك  ب�شيطة 
بح�شب  متقّطعة  فنتازية،  حلمية  �شور 
على  ال�شينمائي،  ال�شيناريو  خطوات 
بغداد  قلب  يلتهم  الذي  املوت  م�شهديات 
املحتلة، والذي يظل ماثاًل امام ناظري جواد 
الذي ميتهن غ�شل االأموات وتكفينهم، بعد ان 
واأ�رسارها  ومبادئها  املهنة  اأ�شول  تعّلم 
العائلة  ابيه. وهي مهنة توارثتها  على يدي 
كان  هذا  املوتى  غ�شل  بعيد.  زمن  منذ 
على  للعراق  االأمريكي  االحتالل  قبل  يجري 
احلرب  وبوطاأة  املعتادة.  وطبيعته  ر�شله 
الواحد  البلد  ابناء  بني  واالقتتال  ال�رسو�ض، 
القتل  وترية  ازدادت  واأفراداً،  جماعات 
ازدياداً ملحوظًا، واتخذ �شكل املوت �رسوبًا 
بها،  والتنكيل  باجلثث  التمثيل  من  مروعة 
و�شل  وقد  وتقطيعًا.  وحرقًا  وخنقًا  طعنًا 
غ�شل  بكيفية  واحتار  تبلبل  انه  بجواد  االأمر 
مبن�شار  ُقّطع  وج�شد  جثة،  بال  مقطوع  راأ�ض 
ال�رسع  يفرت�شه  طقو�شيًا  غ�شاًل  كهربائي 

االإ�شالمي قبل الدفن.
يحيا  اأْن  فر�شة  احلياة  متنحه  مل  جواد   
واحدة  اخل�شارات  فالحقته  يقظته،  اأحالم 
�شقيقه  مقتل  مع  كانت  اأولها  االخرى،  بعد 
كلية  من  تخرج  قد  كان  الذي  ــ  امري  االكرب 
عام  الفاو  مدينة  حترير  معركة  يف  ــ  الطب 
ثم  االيرانية،  العراقية  احلرب  نهاية  يف   88
العراق  خارج  رمي  حلبيبته  املفاجئ  ال�شفر 
اَنّ  بعد،  فيما  وليعلم  تخربه،  اأن  دون  من 
�شبب مغادرتها كان الجراء عملية ا�شتئ�شال 
لثديها بعد اأن ا�شتفحل فيه مر�ض ال�رسطان. 
والعمل  احلياة  عن  عاطال  احلال  به  لينتهى 
مّلا ا�شتدت اأحداث العنف الطائفي بعد العام 

.2003
 وبعد ف�شل �شفره اىل االردن وعودته مرغما 
العاجزة  نف�شُه  وجد  بغداد  اىل  احلدود  من 
والده،  عمل  حمل  اىل  احباطاته  بكل  تقوده 
للعمل مرة اأخرى يف مهنة غ�شل املوتى كما 
مّني  املوت  يكتفي  "ال  والده  له  يريد  كان 
حتى  يالحقني  اأن  على   ُّ وُي�رسرِ اليقظة،  يف 
النهار  طول  اأكد  اأنني  يكفيه  اأال  منامي،  يف 
معتنيا ب�شيوفه االبديني وبتح�شريهم للنوم 
ظننُت  الأنني  يعاقبني  هل  اح�شانه؟  يف 

باأنني كنُت قادراً على الهرب من براثنه؟".

اقتباس
 

احلياة لي�شت عادلة، فلتعود نف�شك على ذلك.
بيل غيت�ض

الداء يثلج راحتي، ويطفئ 
الغد ... يف خيايل

وي�شل اأنفا�شي ويطلقها 
كاأنفا�ض الذبال

تهتز يف رئتني يرق�ض 
فيهما �شبح الزوال

م�شدودتني اإىل ظالم القرب 
بالّدم وال�شعال ..

**
واح�رستاه ! كذا اأموت ؟ كما 

يجف ندى ال�شباح ؟
ما كاد يلمع بني اأفواف 

الزنابق واالأقاحي
فت�شوع اأنفا�ض الربيع تهّز 

اأفياء الدوايل
حتى تال�شى يف الهواء كاأنه 

خفق اجلناح !
**

كم ليلة ناديت با�شمك اأيها 

املوت الرهيب
وودت لو طلع ال�رسوق علي 

اإن مال الغروب
باالأم�ض كنت اأرى دجاك 

اأحب من خفقات اآل
راق�شن اآمال الظماء ... 

فبلها الدم واللهيب !
**

باالأم�ض كنت اأ�شيح : خذين 
يف الظالم اإىل ذراعك

واأعرب بي االأحقاب يطويهن 
ظل من �رساعك

خذين اإىل كهف تهوم حوله 
ريح ال�شمال ..

نام الزمان على الزمان به 
وذابا يف �شعاعك..

بدر شاكر السياب 

ثقافة 

رئة تتمزقأزمة النقد السينمائي العربي… بين غياب األرشفة وفشل الواقعية
والنقد  الناقد  مهمة  هي  وما  التقنية؟  تخدعنا  هل 
ال�شينمائي العربي حيال هذه االإ�شكاالت التي باتت 
جزءا من واقع الفن ال�شابع؟  تغرق ال�شينما العربية 
تتماهى  اأن  همهما  كل  واقعية  قاتلة،  واقعية  يف 
تنغر�ض  بيئة  يف  املحبط،  العربي  الواقع  مع  كليا 
فيها كل االأوجاع واالأمرا�ض واملتاهات ويف اأمكنة 
ال�شينما على  تتغلب هذه  اأن  بدون  االإحباط،  تعك�ض 
اأوجاع الواقع، وتنقل هذه الواقع بجماليات كبرية، 
امل�شاهد  عن  ويناأى  يفر  العربي  امل�شاهد  جعل  ما 
املخرجني على جتاوز  قدرة  وبدون  احلزن،  الدائمة 
العربي  ال�شينمائي  النقد  كر�شها  التي  الواقعية  هذه 
ولكن  العربي،  املواطن  هموم  من  تقرتب  كمدر�شة 
ترخي بظاللها يف تكري�ض مزيد من الال اأمل واخليبة 
توتر  من  تزيد  منفرة،  ب�شوداوية  االأمكنة  وت�شور 

االإن�شان العربي وقلقه. 
ي�شاهم  وما  يقدمه  ما  العربي  املخرج  يدرك  فهل 
فيه باإ�شفائه مزيدا من الكاآبات على واقع متعفن، 
من  جرعات  ي�شيف  ما  بقدر  اجلمال  قيم  ير�شخ  ال 
عن  واالبتعاد  البوؤ�ض  ل�شور  وت�شلط  اجتماعي  قهر 
يبحث  اأ�شحى  الذي  العربي،  امل�شاهد  عني  اإمتاع 
يوميا،  يعي�شه  مبا  تذكره  ال  مغايرة  �شينما  عن 
العنف  لغة  على  واحلب  االإبداع  لغة  يغلب  اأن  بدون 
والواقع املهني، واالأمكنة التي حتجر على مواطنيها 
اجلديدة،  والواقعية  الواقعية  برهاب  وتاأ�رسهم 
ويف  ال�شينما  يف  هو.  كما  للواقع  االرتهان  وخدع 
ال�شينمائية،  اجلماليات  للغة  الغلبة  االإبداع  لغة 
ومبزج االأجنا�ض ال�شينمائية لتقدمي حتف �شينمائية 
رائعة، ولي�ض الت�شابق على املنح ال�شينمائية وتقدمي 

�شيناريوهات، فيها الكثري من ال�شطحية وال�شذاجة.
ُيختزل كثريا النقد ال�شينمائي العربي يف نقد و�شفي 

وتكاد  بعيدا.  الغو�ض  بدون  القلة  قلة  اإال  وتعبريي، 
االإخبارية،  املتابعات  يف  حت�رسه  بعينها  �شحف 
بدون وجود نخبة متخ�ش�شة من النقاد ال�شينمائيني 
..ال�شني/فيتنام/  اآ�شيا  �رسق  �شينما  يف  العرب 
اإىل  ي�شل  يكاد  وما  اجلنوبية/اليابان،  كوريا 
جدا،  قليل  االأفالم  هذه  عينة  من  العربية  ال�شا�شات 
بالن�شبة  ال�شاأن  هو  كما  امل�شادفة،  مبح�ض  وي�شل 
مع  ال�رسقية،  اأوروبا  و�شينما  الرو�شية  لل�شينما 
واالإنكليزية  االأمريكية  ال�شينما  يف  اجلميع  انخراط 
وغياب  املتابعات  هذه  غياب  والهندية.  والفرن�شية 
يف  اأو  بعينها،  �شينما  يف  متخ�ش�شون  عرب  نقاد 
املثال عدم  �شبيل  ــ على  �شينمائية خا�شة  اأجنا�ض 

يف  متخ�ش�ض  واحد  عربي  �شينمائي  ناقد  وجود 
هذا  ــ  االأنرثوبولوجي  �شينما  اأو  الزومبي  �شينما 
االإعالم  يقدمه  الذي  الكبري  اخللط  اإىل  ين�شاف 
واالإ�شهارية  االإخبارية  متابعاته  يف  العربي 
من  اأكرث  �شيئاتها  االأفالم  من  لعينات  املجانية، 
يكاد  العربي  ال�شينمائي  النقد  يجعل  هذا  ح�شناتها. 
ال  �شحف  مع�شلة  اإليه  وتن�شاف  منح�رسا،  يكون 
االقرتاب  بدون  ال�شينمائية،  املتابعات  �شوى  تقدم 
هموم  يف  انغالقه  اأو  ال�شينمائي  النقد  عوامل  من 
امل�شاهري  عورات  وتتبع  العربية،  الوطنية  ال�شينما 
العربي  النقد  بنية  على  ينعك�ض  هذا  كل  والنجوم، 
ال�شينمائي الذي يبدو �شعيفا وغري متزن وغري قادر 
على املتابعة وامل�شايرة النقدية لل�شينما الدولية، بل 
اإىل عمق  القدرة للنفاذ  ي�شعب على نقاد عرب عدم 
املنتوج ال�شينمائي والرتويج الأفالم تقدمها جمالت 
بعينها، ين�شاف لها عدم اإملام اأغلب النقاد ببع�ض 
واالنح�شار  املتطورة،  واملونتاج  الت�شوير  تقنيات 
حمكية  ق�ش�ض  اإنتاج  واإعادة  الو�شفي  النقد  يف 
البلدان  يف  امل�شت�رسية  ال�شفهية  الثقافة  مع  تن�شجم 

العربية.
اأر�شيف  غياب  يف  العربي  النقد  معاناة  تزداد  كما 
للنقد، وموؤ�ش�شة متخ�ش�شة يف جمع املقاالت النقدية 
وتبويبها، فقط هناك مواقع على قلتها ومبجهودات 
�شخ�شية ونتف هنا وهناك يف غياب موؤ�ش�شة عربية 
تقوم بهذا الدور من خاللها ت�شاعد على االطالع على 
جتارب االآخرين النقدية والتجارب العربية اجلميلة، 
اأر�شفتها. كل  اأفالم عربية ت�شعب  االأدهى هناك  بل 
هذه املع�شالت تزيد من عدم تكوين مدر�شة عربية 
يف  كتخ�ش�ض  علمية  مبوا�شفات  �شينمائية  نقدية 
عربي  �شينمائي  ناقد  كل  ويبقى  ال�شينمائي،  النقد 
لل�شينما  حبه  ومدى  الذاتية  اإمكانياته  على  يعتمد 

و�شغفه بالعمل النقدي.

بغداد_ متابعة

ً


