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ثقافة

إعالمي لمع ا�سمه في زمن الفن الجميل وجه ًا مح ّبب ًا وقديراً ترك ب�صمات ال ُتمحى
نجم �
ّ

قطان ثم التلفزيون ...والدرب كانت ّ
الإذاعة مدر�سة �أولى لمحمد ّ
�شاقة �إلى اال�ستوديو فوق جبل قا�سيون
دمشق -ميسم العاني
هو أحد عمالقة الكلمة والصورة الذين أسسوا لإلعالم السوري وعملوا جديا ً
سنوات طويلة لبلوغ المكانة التي هو عليها اليوم ،فكان اإلعالمي الكبير محمد
قطان نجم شاشة الستينات والسبعينات ،وأمسى وجها محببا في زمن األبيض
واألسود وضيفا ً خفيف الظ ّل على قلوب المشاهدين السوريين ،وعرفه الجيل
الشاب عبر مشهده المشهور مع الكبير دريد لحام مؤدين أغنية و»اشرح لها».
عشق قطان مهنة اإلعالم فأبدع وابتكر وأضاف فترك بصمة خاصة في اإلعالم
عصية على التكرار ،لم يبخل على جيل اإلعالميين الجدد بعلمه فدرس في قسم
اإلعالم في جامعة دمشق وزرع في الطالب حب اللغة العربية والتهافت على
الغوص في بحورها.
عن ذكريات الزمن الجميل وخصوصية العمل في مهنة اإلع�لام كان هذا
الحوار مع اإلعالمي قطان الذي تحدث عن بداياته قائالً« :بدأت مسيرتي في
اإلذاعة السورية عندما كنت طالبا ً في مدرسة التجهيز األولى التي تح ّولت إلى
ثانوية جودت الهاشمي عندما قدمت فكرة لبرامج األطفال إلى أستاذي في اللغة
العربية آنذاك عبد الكريم الكرمي الذي شجعني على تقديمه ضمن برنامج
إذاعي لألطفال أشرف عليه شخصيا ً األمير يحيى الشهابي مدير التلفزيون في
ذلك الحين» ،مضيفا ً أنه كان للقائه بالشهابي تأثير كبير في شخصيته وفي
مسيرته اإلعالمية ،بعد ذلك فقد كان لتشجيعه ومالحظاته بالغ األثر في نفسه،
وهنا أخذت هذه الهواية مداها في أعماقه.
رغم صغر سنه وحداثة تجربته انتقل قطان بعد ذلك إلى مرحلة أخرى
تنوعت بين المسرح والكتابة ،فعمل في مسرح المدرسة ونفذ مسرحيات
صغيرة ،كما أسس فرقة مسرحية عرفت آنذاك باسم فرقة الفنان التشكيلي
عبد الوهاب أبو السعود ،وقدم مجموعة من التمثيليات في اإلذاعة آنذاك تحت
عنوان «أعالم خالدون» .وعندما تأسس النادي الشرقي كان قطان أحد أعضائه
فعمل برفقة عادل خياطة وسامي جانو وخلدون المالح والفنان عبد الرحمن آل
رشي وكان يترأسه نزار حسامي ،ثم انتقل قطان للعمل في الصحافة فعمل في
جريدتي «الحضارة» و»البعث» .ولم يغب العمل المسرحي عن عمل الصحافي
قطان فكتب نص مسرحية وأخرجها بمساعدة نادي فلسطين عنوانها «تراب
الوطن» وقدمت على المسرح العسكري.
يعتبر قطان أن اإلذاعة هي مدرسته األولى التي تدرب فيها لسنوات طويلة
فساعدته في أن يكون مذيعا في التلفزيون ،متجاوزا مراحل ،خاصة في موضوع
األداء واللغة والحضور والتقديم ،مشيرا ً الى أن اإلذاعة تحمل خصوصية معينة
دقيق وواضحا ً
ً
إذ تنقل الصوت الذي يصل إلى أذن المستمع ويجب ان يكون
ومعبرا ً كي يستطيع أن يدرك ما يصل له المذيع.
كان اإلعالمي قطان من اإلعالميين المؤسسين للتلفزيون العربي السوري

فشهد الوالدة والنشأة وعاصر البدايات ،الفتاًإلى أن البدايات كانت صعبة
بسبب اإلمكانات المتواضعة التي رافقت النشأة ،إذ كان االستوديو على جبل
قاسيون وكان العاملون يتكبدون عناء الطريق للوصول إليه.
بعد نجاح قطان في مسابقة المذيعين في التلفزيون برفقة مهران يوسف
وأحمد زين العابدين وفاطمة خازندار ،قدم مجموعة من البرامج والنشرات
اإلخبارية وبرامج المسابقات والبرامج المنوعة ،كما عين رئيسا ً لشعبة
المذيعين وكان يشرف على عمل المذيعين األوائ��ل ويشجعهم ويعلمهم فن
اإللقاء والتواصل مع الجمهور.
يحكي قطان عن مسيرة طويلة أمضاها في العمل في التلفزيون فكان صاحب
مبادرات يجول في المحافظات ويجري لقاءات مع الناس ويقدم برامج تتحدث
عن جمال الطبيعة في نهر الفرات ،وفي حلب كان يقدم برنامجا ً يغطي ظاهرتين
األولى سوق اإلنتاج الزراعي الصناعي والثانية مهرجان القطن.
يروي قطان حكاية أيام جميلة أمضاها في رحاب هذه المؤسسة العريقة
حيث كان يقضي األي��ام واألسابيع لإلعداد للبرامج هو وطاقم من الفنيين،
مشيرا ً إلى صعوبة العمل على النقل المباشر في ذلك الزمان فنسخ ونقل المادة
الفيلمية كان صعبا ً ويحتاج إلى مهارة ودقة عاليتين.
يعتبر قطان أن الهواية والتدريب المستمر والثقافة هي أساس النجاح في
العمل اإلعالمي وطريق الوصول إلى النجاح ،مستعرضا ً تجربته في العمل على
البرامج الحوارية من خالل برنامج الباب المفتوح الذي كان يقدم عبر ساعتين

على الهواء مباشرة حوارات مع أدباء وفنانين وشخصيات مهمة .كما احتل
العمل في اإلعالم السياسي مكانة لديه إذ شارك في تحرير األخبار السياسية
في تلك المرحلة ،وعمل على قراءتها ،إضافة إلى تقديمه حوارات سياسية مهمة
مع شخصيات كبرى مثل زكي األرسوزي.
عن أج��واء العمل في التلفزيون في الزمن الجميل يقول قطان« :كنا في
التلفزيون عائلة واحدة نقبل المالحظات برحابة صدر ،والمنغصات في العمل
كانت نادرة وقليلة جداً ،وكانت الحوافز موجودة ومبادرات تطوير العمل تلقى
آذانا صاغية».
في رحلته االعالمية الطويلة عاصر قطان حوادث سياسية كبرى شهدتها
سورية منذ أواخر الستينات مستذكرا ً قراءته للبيان األول للحركة التصحيحية
التي قادها القائد الخالد حافظ األسد وتغطية اإلعالم السوري لحرب تشرين
التحريرية والتي دفعت طيران العدو الصهيوني إلى استهداف مبنى التلفزيون
في محاولة إلسكات صوته ،ما يؤكد أن اإلع�لام رديف مهم للجيش العربي
السوري ومشاركته ملموسة في معاركه للدفاع عن الوطن .ويؤكد أن جميع
اإلعالميين العاملين عهدذاك كانوا جنودا مشاركين بفاعلية واستشهد وأصيب
منهم الكثيرون.
لم يكتف قطان بممارسة العمل اإلعالمي بجميع أشكاله بل سعى إلى نقل
تجربته للطالب الجدد كي يفيدوا منها ،وكان منبره قسم الصحافة في جامعة
دمشق حيث بدأ في التدريس عام  1983وحتى عام  1995وكان متخصصا ً
آن��ذاك في تدريس مادة اللغة العربية .ويلفت إلى ض��رورة االهتمام باللغة
العربية بالنسبة إلى دارسي اإلعالم والعاملين في المجال اإلعالمي ،معتبرا ً أن
مخزون الصحافي من القراءة واالهتمام يساعد في عمله .ويؤكد أن اسلوبه في
التدريس لم يكن تقليدياً ،ولم يكن يحاول تقديم معلومات تلقينية بل كان يترك
الطالب يقرأون أمامه ويصحح لهم.
لم يكن تدريس قطان في الجامعة تجربته التدريسية األول��ى بل درس
لسنوات طويلة في مدارس دمشق ،خاصة في مدرسة الالييك (الشهيد باسل
األسد حالياً) .وعن هذه التجربة يشير الى أنه كان يركز في عمله التدريسي
على زرع األخالق في الطالب قبل العلم .ويعتبر أن اإلعالم السوري في هذه
المرحلة قدم الكثير خالل األزمة التي تمر بها سورية ،وط ّور من أدواته وأساليبه
وواجه مؤسسات إعالمية كبرى ،واستطاع أن يحقق وجودا ً بينها ،متمنيا ً أن
يتجاوز اإلعالم مطباته للوصول إلى األفضل.
يؤكد قطان أنه ال يزال إلى اليوم يحاول تقديم عصارة خبرته في العمل
اإلعالمي عبر ندوات ومحاضرات في المراكز الثقافية في دمشق ،ومن خالل
دورات تطوير اإلعالميين التي يسعى دائما إلى المشاركة فيها لتعليم األجيال
الجديدة ،معتبرا أن الفكر ال يكبر وال يشيخ.

وجوه فرجينيا وولف ...فوتوغراف ّيات فرويند تقول �إنّ الكاتبة العميقة المكتئبة «كانت هناك»
كتب عبد اإلل���ه مجيد :ك�� ّل يوم
يمشي مئات على بورتريه فرجينيا
وول��ف .غالبيتهم يعرفون ما تطأه
أقدامهم ،فهي مرسومة على أرض
بهو الغاليري الوطنية بالموزاييك
ال��ذي أنجزه الفنان بوريس أرنيب
عام  .1933وتظهر وولف بوصفها
إح���دى رب���ات ال��وح��ي «ك��ل��ي��و رب��ة
التاريخ» يوقظها «أبولو» (أوسبرت
ستويل) و»باخوس» (كاليف بيل)
بين بورتريهات أخرى مثل بورتريه
الممثلة المشهورة غريتا غاربو .لكن
وولف المعروفة بنفورها من أضواء
اإلع��ل�ام وال��ش��ه��رة أزع��ج��ه��ا كشف
الفنان عن هوية األشخاص الذين
جلسوا أمامه لرسم آلهته وآلهاته.
وكان هذا النفور في صلب الموقف
ال��ذي اتخذته م��ن رسمها ونحتها
وتصويرها فوتوغرافيا على أيدي
محترفين.
الحظت عضو جماعة بلومزبري
ال��ك��ات��ب��ة ف��ران��س��ي��س ب��ارت��ري��ج أن
وول��ف ب��دت في العديد من الصور
الفوتوغرافية كأنها امرأة «مجنونة
على نحو خطيرا»  ،لها السحنة ذاتها
التي عرفتها ف��ي مرضى راقبتهم
ب��ارت��ري��ج ف��ي مستشفى لألمراض
ال��ن��ف��س��ي��ة .ول��ع��ل وول����ف نفسها
أدرك��ت ذلك وكانت تمقت أن «ترى
نفسها» .لكن الطلب على تصويرها
وإج���راء مقابالت معها تعاظم مع
تنامي شهرتها ابتداء من منتصف
العشرينات .ورفضت وولف إجراء
م��ق��اب�لات م��ع��ه��ا  ،وق��دم��ت بعض
الحقائق ال��ى وينيفريد هولتبي
التي كانت تكتب دراسة عن روايات
وولف لكنها رفضت لقاءها .كما أن
كتب وولف لم تحمل على غالفها أي
سطور عن سيرة حياتها ،في حين
أن غالبية ما ُكتب في نعيها عام
 1941تضمن أخطاء أو ثغرات .ومن
المعروف أن وولف لم تظهر إالّ مرة
واحدة في صورة نشرت في الحصف
ال ُتقطت لها خالل منحها جائزة أدبية
عن روايتها «إلى المنارة».
تبدَّى وعي وولف الذاتي بشكلها
في مظاهر متعددة .ومن أشد هذه
ال��م��ظ��اه��ر ح��دة أن ارت����داء مالبس
ج��دي��دة لحضور م��أدب��ة ع��ش��اء أو

حفلة كان مصدر رعب لها يضاهي
تقريبا ً رعبها لدى نشر كتاب جديد.
وفي حين أن العديد من أصدقائها
وصديقاتها كانوا يتذكرون جمالها
وتميّزها جسديا ً فإنهم لم يغفلوا
التعليق على ضيقها الذي يكاد يكون
طفليا ً حين تكون مع آخرين  ،ولم
تكن تشعر باالسترخاء في الواقع
إالّ مع عائلتها وأصدقائها الحميمين.
وم��ن حسن الحظ أن بعض أفضل
ص��وره��ا ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة ه��ي التي
التقطها زوجها ليونارد أو شقيقتها
فانيسا بيل.
أم���ا ص���ور المحترفين فقضية
أخرى .هناك سلسلة مشهورة لصور
فرجينيا ستيفن (اسمها قبل الزواج)
التقطها جورج تشارلس بيريسفورد
ف��ي ص��ي��ف  1920ي���وم ك��ان��ت في
العشرين من عمرها ،وكان الجمال
الذي ورثته من أمها جوليا واضحا ً
للعيان ،لكنه تأثر ربما بما نعرف
نعرفه اليوم عنها ،خاصة التغيير
الذي أحدثته في قسماتها تلك الفترة
الرهيبة من الجنون بين عامي 1913
و 1915إذ ك��ان��ت أرب���ع ممرضات
يسهرن عليها وبالكاد كانت تعرف
أن روايتها األول��ى ُن��ش��رت .وظلت
مالمح ذلك الجمال باقية لكن رؤيتها
كانت «مؤلمة» ،بحسب قول زوجها
ليونارد.
كانت ترتعب بالقدر نفسه من
الجلوس أم��ام الرسامين .ويكتب

ال��م��ؤرخ الفني ريتشارد ش��ون في
صحيفة «ال��غ��اردي��ان» أن الفنان
دنكان غرانت الذي رسمها حين كانت
لم تزل فرجينيا ستيفن عام .1911
قال له إنه كان يعرف أن عليه العمل
بسرعة فائقة «وإال فإنها قد تنهض
وت��غ��ادر» .ويبدو أن ذل��ك ما فعلته
حقا ألن عمله ك��ان ناقصا ً بجالء
ومن شبه المؤكد أنه أُنجز في جلسة
واح��دة .لكنه مع ذلك اقتنص شيئا ً
من حضورها اللماح إن لم يلتقط
الجوانب الظاهرة من جمالها .وبعد
نحو عام رسمتها شقيقتها في أربع
مناسبات ،وكانت كلّها بورتريهات
صغيرة ظهرت فيها بوضعية بعيدة
ع��ن التكلّف .وثمة ص��ورة واح��دة
تصور قسمات وجهها في المعنى
التقليدي .ورغم أن بيل أنجزت عدة
بورتريهات لها كانت الوجوه فيها
خالية من التعبير فإن مما له مغزاه
أن ثالثا ً من لوحات شقيقتها تشترك
بهذه السمة ت��ح��دي��داً .لكن ص��ورة
واحدة لفرجينيا على كرسي شاطئ
ب��دت فيها فرجينيا على حقيقتها،
بحسب زوجها الذي ربما كان يعني
أن وضعية االسترخاء والتأمل كانا
خير تعبير عن حياتها.
م�� ّم��ا ال ش��ك فيه أن وع��ي وول��ف
بنفسها كاد ي��ؤدي الى كارثة حين
وافقت على مضض على الجلوس
للنحات ال��ش��اب ستيفن توملين
ف��ي صيف  .1931وك���ان توملين

م��ن معارفها وم��ع��ارف العديد من
أصدقائها  ،ومتزوجا ً من الكاتبة
جوليا ستراتشي .كانت فرجينيا
في صحبة أليفة .وكانت مقررة ست
جلسات ،لكنها انتفضت بعد الجلسة
الرابعة .إذ بات الجلوس عذابا ً وهي
ال��ت��ي ك��ان��ت ف��ي ح��ال��ة م��ن التوتر
بعد إع���ادة روايتها األش��� ّد تعقيدا ً
«األم���واج» للمرة الرابعة .وكرهت
فرجينيا دراسة النحات لرأسها من
الزوايا كلها ،وبعد إقناعها بالجلوس
مرتين أُخريين صرفت النظر عن
المشروع.
مع تعاظم شهرة وولف كان يُطلب
منها في أحيان كثيرة الجلوس أمام
مصورين محترفين ،وخاصة بطلب
من الناشرين االميركيين .ورفضت
م��رات كثيرة تلك الطلبات وكانت
تعتمد على ليونارد اللتقاط صورها
أو إرس��ال صور قديمة نسبيا .لكن
هناك سلسلة مختلفة من الصور لم
ُتنشر إالّ بعد سنوات على انتحارها
 ،ربما تعيدها الى الحياة أكثر من
أي شيء آخر .وكانت تلك السلسلة
هي الصور التي التقطتها أوتوالين
موريل يوم كانت وولف ضيفة عليها
في قريتها عام  .1926فهي تصور
وول��ف واقفة أو تضحك أو تقرأ او
جالسة تتحدث مع ضيوف آخرين
 ،بعضها ت��ص�� ّوره��ا وه���ي تدخن
واضعة نظارات ،لكنها ال ُتقطت كلها
في فترة قصيرة  ،ساهمة  ،ضاحكة

 ،تبحث ع��ن تعبير .وه��ي ص��ور،
بحسب المؤرخ شون  ،أقرب ما تكون
الى «فيلم» عن وولف التي لم ُتص ّور
سينمائيا ً قط وثمة تسجيل واحد غير
موثوق لصوتها طوله بضع دقائق.
هناك في مرحلة الحقة صور من
عقد الثالثينات التقطها مصورون
معروفون بينهم مان راي وجيزيل
فرويند ألمانية المولد .وغير معلوم
إن كانت وول��ف مطلعة على أعمال
راي قبل أن توافق على الجلوس أمام
عدد ستة في لندن عام  .1934لكن
صور فرويند التي التقطتها عشية
اندالع الحرب عام  1939ذات قيمة
عالية ،ليس ألنها فريدة بتصويرها
وول��ف في منزلها في لندن فحسب
بل ،ألنها صور مل ّونة أيضاً .وكانت
فرويند رائدة التصوير الفوتوغرافي
الملون والتقطت بورتريهات لكتاب
م��ث��ل ج��ي��م��س ج��وي��س وص��ام��وي��ل
بيكيت وال���دوس هكسلي والعديد
سواهم.
رف��ض��ت وول���ف مرتين السماح
لفرويند بتصويرها قبل أن تذعن.
وأبدت موافقتها على تغيير مالبسها
الختيار األنسب مع تناغم األل��وان،
لكنها أص���رت على تصويرها مع
زوجها ليونارد وكلبهما بنكا .وتظهر
وول��ف في بعض الصور شاحبة ،
تجاعيد وجهها ب���ارزة وتظهر في
اخ��رى مبتسمة قليالً وأكثر شبابا.
وتضفي خلفية القماش واللوحات

الجدارية التي وضعها المص ّوران
بيل وغرانت قيمة إضافية على قيمة
الصور .فتلك كانت صومعة ملكة
جماعة بلومزبري تقام فيها حفالت
ويحضرها أصدقاء لتناول الشاي.
وبعد ما يربو قليالً على ع��ام دُمر
المنزل في الغارات األلمانية ،ولكنّ
ال��ص��ور ال��ج��داري��ة ُت��رك��ت لبعض
ال��وق��ت معلقة  ،مكشوفة للزمن ،
مثلما كتب الحقا ً صديقاها ستيفن
سبندر ووليام بلومر  ،بوصفها بقايا
عالم آيل الى الزوال.
ال يمكن للصور أن تنقل إلينا إالّ
قدرا ً محدودا ً من الموضوع نظرا ً إلى
تأثرها بمتطلبات المصور ونزواته
وأس��ل��وب��ه .وال��ت��ق��ط بيريسفورد
ص��وره بموافقة وول��ف ،لكن ألجل
أن تكون هذه سجالً عائلياً .وكانت
سلسلة اوتوالين موريل أقرب المتاح
الى وولف بوصفها كائنا ً اجتماعياً.
وكانت صور مان راي صفقة محض
تجارية .وسلسلة فوتوغرافيات
فرويند خليط مج ٍز من الموضوع
كشخصية معروفة والمعلومات
البيتية عنها .وسيبقى «ص��وان
شخصية وول���ف وق���وس قزحها»
يفلتان دائ��م��ا ً منا .ولنا أن نقرأ ما
نشاء في هذه الصور كلها ،لكننا قد
ال نستطيع البتة القول «فإ ّنها كانت
هناك»  ،مثلما تكتب وولف في السطر
األخير من روايتها «مسز دالواي».

العراقي
غياب المترجم والكاتب
ّ
جليل كمال الدين

غاب الكاتب العراقي والمترجم الدكتور جليل كمال الدين ،أستاذ االدب
الروسي في كلية اللغات في جامعة بغداد ،عن عمر  84عاماً.
من أبرز مترجمي األدب الروسي وله فيه الكثير من المؤلفات والمقاالت
والكثير من المقاالت في مواضيع أدبية مختلفة ،وأمضى ردح��ا ً طويالً من
عمره في البحث والتأليف والترجمة ،خاصة في التعريف باألدباء الروس
المشهورين ،فكان اسما ً مميزا ً بين زمالئه وقدوة لطالبه الذين ألفوا أنفسهم
مشغوفين بالترجمة بفضل تشجيعه.
المعلومات القليلة المتوافرة عنه تشير الى أن الراحل ولد في مدينة الحلة
عام ١٩٣٠وتخرج من ثانوية الحلة عام  ،1947وعام  1948حكم عليه بالسجن
ثالث سنوات لقيادته الجماهير المعارضة لمعاهدة بورتيسموت مع بريطانيا.
اكمل دراسته الجامعية عام  ،١٩٥٨ - ١٩٥٧ثم عيّن مدرسا ً للغة االنكليزية
في الحلة ،وساهم في تأسيس اتحاد األدباء العراقيين بعد ثورة تموز .١٩٥٨
حكم عليه بالسجن عام ١٩٦٠بعد كتابته مقاال ً في جريدة «الرأي العام» التي
كان يترأس تحريرها الشاعر الكبير الجواهري ،متهما ً فيه المسؤولين األمنيين
المحيطين بالزعيم عبد الكريم قاسم بتسهيل محاولة اغتياله في شارع الرشيد.
غادر الى موسكو لمتابعة دراسته العليا وحصل على الدكتوراه في نظرية
األدب ،وعاد الى العراق عام  ١٩٧٢وعيّن أستاذا في قسم اللغات األوربية (كلية
اللغات) .حكم عليه بالسجن المؤبد عام  ١٩٨٦بتهمة االنتماء إلى تيار يساري
معارض لسلطة البعث.
يقول عنه محمد السعدي في كتابه «سجين الشعبة الخامسة» :الدكتور
جليل كمال الدين ،أستاذ األدب المقارن في كلية اآلداب – جامعة بغداد ،قدم
حياته وقلمه لخدمة العراق وأبنائه .كانت عالقتي وثيقة به اذ بلغت حد
التشاور معه حول آلية العمل السياسي وآفاق النهوض به في ظل الدكتاتورية
وسياستها التدميرية تجاه أبناء شعبنا .كنت أزوره دائما ً في بيته الواقع في
شارع  14رمضان في المنصور في بغداد .أتذكر كيف كان بيته مراقبا من أجهزة
االستخبارات .كان تحت بيته صباغ أحذية يعمل ضمن هذه األجهزة .في آخر
زي��ارة لي صيف  1982نبهني األستاذ جليل منه ،غير مرتاح من وج��وده.
بعدما انتهت زيارتي لألستاذ جليل سلمته مجموعة من األدبيات الحزبية بما
فيها طريق الشعب ،وكنت أقوم سابقا ً بهذه النشاطات داخل الحرم الجامعي
وتحديدا ً أيام ال��دوام الرسمي داخل قاعة مكتبة المطالعة في الجامعة .في
العطلة الصيفية كثيرا ً ما كنت أذهب الى بيته ،ومرات مع صديقنا المشترك
محمد عبد الكريم الزبيدي ,نحتسي البيرة العراقية اللذيذة (فريدة) في صيف
بغداد الساخن ،في المرة االخيرة وأثناء خروجي من البيت ،دفعني فضولي
الى أن أصبغ حذائي لدى ذلك الشاب العشريني من العمر فسألني :هل كنت
في بيت األستاذ جليل؟ أجبته :نعم أنه عمي جئت لزيارته من النجف .بعد هذا
اللقاء لم ألتق األستاذ جليل (أبو فرقد) نتيجة ما تعرضت له من محاولة اعتقال
نجوت منها بأعجوبة.
مارس الدكتور جليل الكتابة والترجمة منذ النصف الثاني من مرحلة
الخمسينات وأصدر أكثر من ثمانين كتابا ً مترجما ً وموضوعاً ،عرفه الوسط
الثقافي العالمي والعربي من خالل مؤلفاته المتعددة باألدب الروسي والعربي،
ومع نشاطاته هذه يذكر له انه كان يدير برنامجا ً عنوانه «العرب في التراث
األدبي» وهو واحد من برامج متعددة قدمها في االذاعات العراقية.
من مؤلفاته« :الشعر العربي الحديث وروح العصر» (« ،)1964األدب العربي
في القفقاس الشمالي» بقلم اي .يو .كراجكوفسكي؛ ترجمة وتقديم وتعليق عام
»،1980الحالة االقتصادية في عهد الخالفة العباسية» بقلم ي .أ .بيليايف؛
ترجمة عام « ،1974حول طابع الكلمات المترادفة في اللغة العربية الفصحى»
بقلم ف .م .بيلكين عام « ،1979داغستان واليمن» بقلم أي .يو .كراجكوفسكي؛
ترجمة وتقديم وتعليق عام « ،1980دراسة في عالم الغزالي وفكره» (-1058
 )1111بقلم ن .ف .رمضانوف ؛ ترجمة وتقديم وتعليق عام « ،1980الفارابي
بين مناطقة عصره» بقلم آ .أو .ماكوفيلسكي ؛ ترجمة وشرح وتعليق عام
« ،1975في تاريخ تطور اللغة العربية الفصحى» بقلم ف .م .بيلكين ؛ ترجمه
عن الروسية ،كتاب «األغاني» بقلم أنس خالدوف؛ ترجمة وتقديم« ،النظرات
الفلسفية واالجتماعية السياسية للفارابي» بقلم س .ن .غريغوريان؛ ترجمة
وشرح.

ق�صائد غير من�شورة
لبابلو نيرودا
عُ ثر على أكثر من  20قصيدة غير
منشورة لبابلو ن��ي��رودا بين أوراق
الشاعر الفائز بجائزة نوبل في وطنه
شيلي .وأعلنت دار سايكس ب��ارال
التي تملك حقوق نشر أعمال نيرودا أن
العثور على القصائد «حدث أدبي ذو
أهمية عالمية وهو أكبر لقية في األدب
االسباني خ�لال السنوات األخيرة»،
موضح ًة أن األع��م��ال الشعرية التي
تتضمن قصائد ف��ي ال��ح��ب وأخ��رى
مواضيع يومية ُكتبت بعد نضوج
ن���ي���رودا ش��ع��ري��اً .وي��ل��ف��ت ال��ش��اع��ر
واألكاديمي بيار غيمفرير الذي ساهم
ف��ي نشر القصائد إل��ى انها «مترعة
ب��ق��وة ال��خ��ي��ال واالم��ت�لاء التعبيري
الدافق ،والموهبة والعاطفة اإلروتيكية
ومشاعر الحب نفسها» التي تتسم بها
خيرة أعمال نيرودا .وأكد غيمفرير بوصفه خبيرا ً متخصصا ً في أعمال نيرودا
أنها قصائده .ويرى آدم فينستين كاتب سيرة بابلو نيرودا التي القت ثناء
واسعا ً بين النقاد وجمهور القراء أن القصائد التي عُ ثر عليها «زاخرة باستخدام
نيرودا اللغة والصورة استخداما ً تخيليا ً بثراء» ،مشيرا ً الى أن بعضها قصائد
حب والبعض اآلخر قصائد تتغنى بأمور حياتية بسيطة مثل «أناشيد نيرودا»،
معتبرا ً أنه اكتشاف مثير للغاية وأن نيرودا في زمن حياته كان يمزح قائالً:
«إن يوما ً سيأتي ينشرون فيه حتى جواربه» ،واآلن اكتشفوا باقة جديدة من
قصائده التي كانت محفوظة في درج لم ينتبه إليها أحد.
ويقول فينستين إنه بصفته كاتب سيرة نيرودا يتطلع الى قراءة القصائد
متوقعا ً أن يجد فيها دررا ً جديدة تؤكد موهبته الغنائية.
يفيد ناشر نيرودا بأن القصائد عُ ثر عليها في صناديق تحوي مخطوطات
نيرودا محفوظة في مؤسسة بابلو نيرودا في شيلي ،واعدا ً بنشرها أواخر هذا
العام في أميركا الالتينية ومطلع عام  2015في إسبانيا.
نال نيرودا الذي وصفه غابريل غارسيا ماركيز بأنه «أعظم شعراء القرن
العشرين في أي لغة» جائزة نوبل عام « 1971على شعر يبعث الحياة بفعل
قوة أساسية في مصير قارة وأحالمها» ،وتوفي في  23أيلول  1973بعد 12
يوما على االنقالب العكسري الذي قادمه الجنرال بينوشيه.

كيلي �أوليفر باحثة �أميركية ن�سو ّية ما بعد حداث ّية خرجت من عباءة فرانز فانون
تعتبر الباحثة وال��دارس��ة األميركية
كيلي أولفر التي تشغل راه��ن��ا ً منصب
أس��ت��اذة ك��رس��ي الفلسفة ف��ي جامعة
فاندربيلت األميركية من أبرز الناقدات
وال���دارس���ات ف��ي ال��ف��ض��اء األك��ادي��م��ي
األم��ي��رك��ي .تتركز اهتمامات ال��دارس��ة
والمفكرة أولفر على تحليل ونقد الخطب
الثقافية والفكرية والسياسية ذات
الصلة بالمرأة ،واالضطهاد ،والذاتية،
عبر استخدام التحليل النفسي والفلسفة
التفكيكية .من مؤلفاتها «تكنولوجيات
الحياة وال��م��وت» و»ال��ن��س��اء كأسلحة
حرب :العراق والجنس ووسائل اإلعالم»
و»الذاتية بدون ذوات» و»نسونة نيتشه:
عالقة الفلسفة باألنوثة».
تظهر مالمح عناصر النظرية التي
تعمل كيلي أولفر على بنائها في كتابها
البارز «استعمار الفضاء النفسي :نظرية
اجتماعية تحليلية نفسية لالضطهاد»
ال���ذي نبعت تفاصيله األس��اس��ي��ة من
نظريات المفكر المشهور فرانز فانون
وتستعملها كمنطلقات لبناء نظريتها
الفريدة والمختلفة عن النظريات األخرى

التي درست ظاهرة االغتراب واالضطهاد
في مشهد الفكر المعاصر.

نظرية االضطهاد

النظرية التي ت��ح��اول أول��ف��ر بلورة
م��ع��م��اره��ا ف��ي ك��ت��اب��ه��ا ال��م��ذك��ور آن��ف��ا ً
تدعى»النظرية االجتماعية التحليلية
ال��ن��ف��س��ي��ة ل�لاض��ط��ه��اد» .ول��ك��ي تبرر
مرافعتها المتعلقة بجدَة نظريتها توضح
منذ البداية أنها تلجأ إلى التحليل النفسي
لتشيَد بنيانها المعماري .ويُشار هنا إلى
أن أولفر ال توظف أفكار فانون بطريقتها
المتميزة ،إنما ت��درس بالنقد والتحليل
أفكار عدد كبير من الفالسفة والمحللين
النفسانيين.
ال تكتفي الباحثة أول��ف��ر بالتحليل
النفسي إلن��ج��از م��ش��روع نظريتها بل
توظف الجهاز الفلسفي ما بعد الحداثي
في طبعته النقدية ،والمنظار النسوي
ال��ن��ق��دي ،وم��ك��اس��ب ن��ظ��ري��ات م��ا بعد
البنيوية ،وتفكيكية جاك دريدا ،إلخ.
تريد أولفر أن تنأى بنفسها عن مزاعم
مدرسة جماعة التحليل النفسي التي

تعتقد بضرورة تقوية األنا.
تقدم سريعا ً حجَ تها التي تب َرر بها
مسعاها ال��ن��ظ��ري ق��ائ��ل��ة« :إن الكثير
من المنظرين الذين يقاربون النظرية
االجتماعية ويستخدمون اإلطار التحليلي
النفسي ،فهم يفعلون ه��ذا ع��ن طريق
تطبيق المفاهيم التحليلية النفسية على
الظواهر االجتماعية .إنهم ينقلون مفاهيم
مثل السوداوية ،أو الرغبة ،أو الدنيء،
من الوضع الفردي لتشخيص أوضاع
اجتماعية معينة ،واإلنتاج الثقافي ،أو
التشكالت النفسية لجماعة معينة من
الناس».
تضيف« :رغ��م أن مثل هذه المفاهيم
ط��ورت نقدياً ،إنما ن��ادرا ً ما ٌح ّولت إلى
مفاهيم اجتماعية ،وب��دال ً من ذل��ك ،أ ّما
يطبّق المنظرون المفاهيم التحليلية
النفسية على االجتماعي ،أو يجمعون
النظرية التحليلية النفسية مع بعض
النظرية االجتماعية المحددة ،مثل نظرية
ماركس أو نظرية فوكو ،وبهذه الطريقة
يكون التحليل النفسي مهمالً من ج ّراء
عدم قدرته على التحرك من المستوى

الفردي إلى االجتماعي ،أو تبقى مفاهيمه
مثلما هي (ولذلك هي محدودة) حتى بعد
تطبيقاتها االجتماعية».

االغتراب والسوداوية

بعد تعيين كيلي أولفر النقائص ،بل
بعض اإلخفاقات التي س��ادت وال تزال
تسود المشهد النظري المتعلق بدراسة
االضطهاد كظاهرة فردية ،تندفع بقوة
لتقدم إلينا البدائل التي يمكن بموجبها
بحسب رأي��ه��ا ،بناء نظرية اجتماعية
متطورة لتحليل ظاهرة االضطهاد من
ناحية وإي��ج��اد السبل لقهر وتجفيف
ال��م��ص��ادر ال��ت��ي ت��أت��ي منها م��ن ناحية
أخ��رى .في هذا الصدد تقول أولفر« :إن
مشروعي ليس تطبيق التحليل النفسي
على االض��ط��ه��اد ،ب��ل ب��األح��رى تحويل
المفاهيم التحليلية النفسية -االغتراب،
السوداوية ،العار ،التصعيد ،المثلية،
ال��ع��ف��و وال��ع��اط��ف��ة كتمثيالت للدافع
الجنسي -إلى مفاهيم اجتماعية ،بواسطة
تطوير النظرية التحليلية النفسية
المرتكزة على فكرة ال��ف��رد أو النفس،

وهما اجتماعيان بالكامل .إذا كانت
النفس غير موجودة بمعزل عن العالقات
االجتماعية والتأثيرات الثقافية ،فإن
النظرية التحليلية النفسية االجتماعية
هي ضرورية ليس لتشخيص الظواهر
االجتمــــاعية فحسب ،إنما لشرح تكون
الذات الفردية .ال نستطيع أن نشرح تطور
الفردية أو الذاتية بمعزل عن سياقهما
االجتماعي .على ض��وء م��ا تقدم تبرز
أمامنا الحاجة إلى » نظرية تعمل بداخل
يجسر النفس واالجتماعي.
الفضاء الذي
َ
على ضوء ما تقدم تبرز أمامنا الحاجة
إل��ى نظرية تعمل داخ��ل الفضاء ال��ذي
يجسر النفس واالجتماعي».
َ

التغلب على اإلكراهات

تريد كيلي أولفر أن تنأى بنفسها عن
مزاعم مدرسة جماعة التحليل النفسي
التي تعتقد بضرورة تقوية األنا للتغلب
على اإلكراهات التي تواجهها ،أو تلك التي
تؤمن بالوظيفة المستقلة ل��ـ»األن��ا» ،أو
بوجود منطقة خالية من الصراع في األنا.
خالفا ً لذلك ترى أولفر أن النفس هي منتج
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اجتماعي ،وأن الصراعات االجتماعية
ت��ؤث��ر فيها وتلعب دورا ً م��ح��وري��ا ً في
تشكيلها .لذا تستنتج أن المعنى الذي
تعطيه الذات لنفسها ال ينبع من داخلها
ب��ل ه��و م��ش��روط بالموقع االجتماعي
ال��ذي يشغله الفرد أو ي��زجّ فيه الكائن
اإلنساني.
في ه��ذا السياق تذكرنا كيلي أولفر
باالختالف ال��ذي ينبغي أن نعترف به
والموجود« :بين ال��ذات وموقع ال��ذات
وال��ذي يماثل االختالف بين اإلحساس
بالذات كذات لها فاعلية وبين إحساس
ال��ذات بنفسها ضمن موقــــع تاريخي
واجتماعي في داخل ثقافتها».
في هذا السياق نجد أولفر ترفض رفضا ً
قاطعا ً وجود موقع ثابت على الدوام ،بل
تعتبر الموقع التاريخي واالجتماعي
متحركا ً باستمرار .وبناء على ذلك فإن
الذات باعتبارها أثرا ً أو منتجا ً لالجتماعي
وللتاريخي ليس ذا هوية ثابتة .هويتها
متحركة ومتغيرة ،مثل التغير ال��ذي
يلحق المواقع االجتماعية والتاريخية
التي تتحرك فيها وتحركها أيضاً.

