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ثقافة

انطلقت الفكرة قبل ع�شر �سنوات ّ
ونفذت في مدينة المونيكار التابعة لمقاطعة غرناطة

ثقافي ّ
�سوري في الغرب
�أكثم عبد الحميد :الحدائق النحتيّة ال�سور ّية في �إ�سبانيا �أهمّ م�شروع
ّ
�ح��ان من
كتب محمد سمير ط� ّ
دمشق ـ (سانا) :قبل عشر سنوات
مضت خرجت إل��ى ال��ن��ور الفكرة
ال��ت��ي أطلقها ال��ف��ن��ان وال��ن��ح��ات
السوري أكثم عبد الحميد بإقامة
ال��ح��دائ��ق النحتية ال��س��وري��ة في
مدينة المونيكار التابعة لمقاطعة
غرناطة اإلسبانية التي كانت أول
مدينة يدخلها األمير عبد الرحمن
ال��داخ��ل ف��ي األن��دل��س ،حيث أق��ام
أهالي المدينة تمثاال ً من البرونز
للداخل بارتفاع  4أمتار ،واختيرت
صورة وجهه مع الزورق الصغير
الذي أتى به ليكونا شعار الخاتم
الرسمي لمجلس المدينة.
يقول النحات عبد الحميد مدير
المركز الثقافي العربي السوري
في مدريد« :إن الحدائق النحتية
ال��س��وري��ة ف��ي إس��ب��ان��ي��ا م��ن أه��م
ال��م��ش��اري��ع ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��س��وري��ة
االستراتيجية في أوروبا والغرب،
بدأت بعد االتفاق مع مدير المركز
الثقافي السوري في مدريد آنذاك
وتجاوب عمدة مدينة المونيكار
عبر استضافة الفنانين النحاتين
ال��س��وري��ي��ن ع���دة م����رات لتنفيذ
ملتقيات نحتية ف��ي ال��م��دي��ن��ة،
كما ت��ج��اوب أه��ل المدينة خالل
سنوات العمل ،ليترك النحاتون
ال��س��وري��ون إب��داع��ه��م الفني فيها
ش��اه��دا ً على ح��ض��ارة وطنهم في
أندلس الماضي .ومن خالل هذه
الملتقيات النحتية التي انتهت
عام 2010ت��ش��ك��ل��ت ال��ح��دائ��ق
النحتية السورية من أربعين عمالً
نحتيا ً في أهم حديقة ضمن المدينة
لكونها تضم آثارا ً فينيقية وأشجارا ً
متنوعة استقدمت من عدة مدن من
العالم ،لتشكل هذه المك ّونات مع
المنحوتات السورية حديقة رائعة
الجمال م��ن خ�لال ن��ات��ج إب��داع��ي
ألربعة ملتقيات في أربع سنوات».
ي��وض��ح م��دي��ر المركز الثقافي
ال��س��وري ف��ي م��دري��د أن األع��م��ال
النحتية ال��ت��ي أن��ج��زت ف��ي بقية
ال��م��ل��ت��ق��ي��ات ال��ن��ح��ت��ي��ة وض��ع��ت
ف��ي ساحة ف��ي مدينة المونيكار
سميت ساحة دمشق وضعت فيها
مجموعة من التماثيل السورية،
باإلضافة إلى تزيين شاطئ البحر
بعدة اعمال نحتية ،حتى أصبحت
هذه المدينة ميدانا ً للجمال السوري
المتم ّثل في األعمال النحتية التي
نفذها خمسة وستون فنانا ً سورياً.
ويشير عبد الحميد إلى أنه في كل
عام كانت ترافق الملتقى مجموعة
من لوحات الرسم والخط العربي
من إب��داع التشكيليين السوريين
فتعرض للجمهور اإلسباني ضمن
معارض لنقل صورة حضارية عن

الفن التشكيلي السوري.
ح��ول عمله اإلب��داع��ي مع بداية
األزم��ة يؤكد عبد الحميد« :بداية
األزم����ة ك��ان��ت ص��دم��ة ك��ب��ي��رة لي
ب��س��ب��ب ح��ج��م ال���ك���ذب وال��زي��ف
اإلع�لام��ي والتكالب على سورية
وت��ش��وي��ه ال��ح��ق��ائ��ق ع��ل��ى أرض
الواقع السوري ،معبّرا ً عن اعتقاده
ب���أن األزم����ة ك��ان��ت ستنتهي في
وقت سريع لثقته بوعي الشعب
السوري ،لكن خيوط اللعبة كانت
أك��ب��ر م��ن ذل���ك .ول��م تثنه األزم��ة
عن متابعة عمله كنحات فكانت
ل��ه مشاركات ع��دي��دة دول��ي��ة عام
 2011وم ّثل سورية في أكثر من
ع��ش��ر دول ف��ي ملتقيات نحتية
عالمية مهمة ورفع العلم السوري
في معظمها وحصل على جوائز
خاللها .أما على الصعيد اإلداري،
وبحكم عمله مديرا للفنون الجميلة
في وزارة الثقافة في بداية األزمة،
ي��وض��ح ع��ب��د ال��ح��م��ي��د أن���ه ك ّثف
العمل في إقامة الملتقيات الفنية
ال��دول��ي��ة والمحلية ال��ت��ي كانت

تهدف إل��ى إعطاء ص��ورة للعالم
بأن الفن السوري ما زال متألقاً،
وبأن سورية بلد اإلبداع والتاريخ
وال��ح��ض��ارات وي��ت��ذك��ر« :واجهنا
الصعوبات الكبيرة في موضوع
اس��ت��ض��اف��ة ال��ف��ن��ان��ي��ن األج��ان��ب
ودعوتهم إل��ى س��وري��ة ف��ي بداية
األزمة ،نتيجة اإلعالم الزائف الذي
تسبب بتردد عدد منهم في القدوم
إلى سورية ،لكن نتيجة العالقات
الطيبة مع العديد من الفنانين في
دول العالم فإنهم أتوا للوقوف إلى
جانب الفنانين السوريين وإنتاج
أعمال فنية أثبتت للعالم أن اإلبداع
في سورية ال يزال ينبض بالحياة.
واستمرت الملتقيات الفنية الدولية
في سورية حتى عام  2012وكانت
إق��ام��ت��ه��ا ف��ي ت��ل��ك ال��ف��ت��رة صدمة
إيجابية كبيرة لفنانين كثر في
دول وك��ت��ب ال��ع��دي��د م��ن��ه��م عبر
اإلنترنت :دعونا نعلم حقيقة ماذا
يحدث في سورية ،هل هناك حرب
بحسب ما نشاهد في األخبار؟ أم
أن هناك ملتقيات للفن واإلب��داع؟

كانت الحقيقة تظهر نتيجة صور
الفنانين أثناء عملهم وجوالتهم
اإلطالعية على اآلثار السورية».
يوضح عبد الحميد أن الملتقيات
الفنية العالمية توقفت عامذاك إلى
حد ما نتيجة الحصار الجائر على
سورية والعقوبات المفروضة على
حركة الطيران المدني إليها ،ما
ألحق ضررا ً بالتشكيليين السوريين
م��ن خ�لال إل��غ��اء مشاركاتهم في
المهرجانات والملتقيات الفنية
العالمية كي ال يرفع العلم السوري
فيها ،وه��ذا الموقف تكرر في عدة
دول أوروبية.
عن عمله اإلداري ومدى توافقه
م��ع عمله اإلب��داع��ي يضيف« :إن
ال��ع��م��ل اإلداري ب��ك��ام��ل مواقعه
وس��ن��وات��ه ك��ان س�لاح �ا ً ذا حدين
�ي ،فخالل تلك الفترة
بالنسبة إل� ّ
الطويلة حاولت إيجاد توازن بينه
وب��ي��ن العمل اإلب��داع��ي وع��اه��دت
نفسي بأنه حين يبدأ في التأثير
ف��ي فني س��وف أق���دم استقالتي
منه ف���وراً .ك��ان��ت لتلك المراحل

من حياتي مساهمة في تنشيط
إقامة الملتقيات النحتية الدولية
وال��م��ح��ل��ي��ة وإق���ام���ة ال��م��ع��ارض
التشكيلية المتنوعة في سورية
وخارجها ،باإلضافة إلى المشاركة
في المهرجانات الفنية الدولية،
م��ا جعل عملي اإلداري مساعدا ً
لمشروعي الفني».
ح���ول واق����ع ال��ف��ن التشكيلي
السوري راهنا ً يرى مدير المركز
ال��ث��ق��اف��ي ال���س���وري ف���ي م��دري��د
أن ل�لأزم��ة دورا ً م��ؤ ّث��را ً ف��ي الفن
التشكيلي في سورية بسبب غياب
دور ال��ص��االت ال��خ��اص��ة ،م��ا أ ّث��ر
إل��ى حد بعيد في نشاط الحركة
التشكيلية واقتصر النشاط على
ع��م��ل وزارة ال��ث��ق��اف��ة ف��ي تحمل
أعبائه.
يؤكد النحات الحائز الجائزة
األولى في بيينالي مهرجان المحبة
عن فن النحت عام  1999أن الفن
يحتاج عامة إلى األمن واالستقرار
ل��ي��أخ��ذ مساحته ع��ل��ى الساحة
ال��س��وري��ة ،كما يجب أن يترافق

تنشيط ال��ف��ع��ال��ي��ات الفنية مع
تحسن الوضع االقتصادي ،عندئذ
يستطيع الفن بأنواعه استعادة
مكانته في سورية ،م��ش�دّدا ً على
الحضور القوي للفن التشكيلي
السوري في دول العالم عن طريق
مشاركة التشكيليين السوريين في
الملتقيات الدولية أو المهرجانات
الفنية ،أو حتى عن طريق إقامة
الفنانين السوريين في الخارج
وع��رض أعمالهم ،م��ا يساهم في
نشر الفن السوري عالمياً.
ح��ول دور الفن التشكيلي في
إع��ادة إعمار سورية يرى أن للفن
التشكيلي دورا ً كبيرا ً في هذا المجال
من خالل مشاركة جميع أصناف
ال��ف��ن��ون التشكيلية ف��ي نسيج
ال��ع��م��ارة ال��س��وري��ة م��ن ساحات
وحدائق وأبنية سكنية وحكومية،
لتتجانس ال��رؤي��ة البصرية في
المشهد الجمالي وتعطي هوية
ثقافية نابعة م��ن روح ال��ت��راث
المعماري السوري الجميل.
في ما يتعلق بواقع واقع التعليم
في األكاديميات الفنية السورية
يقول مدير معهد الفنون التطبيقية
سابقاً« :إن ما ينقصنا في مسار
التعليم الفني في الكليات والمعاهد
والمراكز الفنية عدم التواصل مع
التطور التقني الفني العالمي أو
اإلف���ادة م��ن ت��ج��ارب اآلخ��ري��ن في
التعليم الفني ،فالجهاز التدريسي
لدينا ال ي���زال ف��ي أغلبيته على
النمط التقليدي في تدريس الفنون
الجميلة والتطبيقية ،ل��ذا عندما
يسافر الطالب إلكمال دراسته في
الخارج يصطدم باألسلوب المغاير
حصله خالل سنواته األول��ى.
لما
ّ
يجب ربط المؤسسات التعليمية
بالمشاركات المستمرة لألساتذة
والطالب في المهرجانات الفنية
العالمية ،م��ع إق��ام��ة ورش عمل
مشتركة م��ع الفنانين األج��ان��ب
بإشراف خبراء أجانب وسوريين،
ما يتيح التواصل العلمي والفني
المشترك لخلق جيل تقني يطور
العملية التدريسية والتطبيقية في
مجال التعليم الفني.
لناحية عمل ال��م��رك��ز الثقافي
السوري في مدريد منذ بدء األزمة
حتى اآلن ،يقول عبد الحميد« :إن
األزم����ة ف��ي س��وري��ة والتجييش
اإلعالمي الكبير ضدها ساهم في
تشويه حقائق عديدة ،لذا ركزت
برامجنا في المركز خالل تلك الفترة
على توضيح ال��ص��ورة الحقيقية
ل�لأوض��اع ف��ي س��وري��ة وكشف ما
لحق باآلثار السورية ودور العبادة
من ج��راء الفكر التكفيري المدمر
والهدام لآلثار وللتاريخ».

معر�ضان ا�ستعاد ّيان في لندن وباري�س لفياال وويبر
رائد ّ
فن تكرار «الموتيف» كلود فياال
يب ّلل ا�سفنجته بالألوان

كان فياال في بدايته متأثرا ً باالنطباعية عامة وبأوغست شابو خاصة،
ثم ولع بالتجريدية األميركية مثل جاكسن بولوك وسام فرنسيس وجول
أوليتسكي وموريس لويس وكينيث نوالند ،وبأعمال المجري سيمون هنتاي،
قبل أن يعثر على أسلوبه الخاص .وكان يزاوج بين تجربته الجديدة وبين
أعمال أخرى استعمل فيها األسالك وشباك الصيد وخشب الفلين والحصى
لبناء أشكال متنوعة يبدو فيها أثر الفنون البدائية واضحاً .لم ينكرها الحقاً،
ولكنه كان يحرص على تركها خارج دائرة الضوء .وهي معروضة في متحف
فابر لتقديم رؤية متكاملة للزائر عن مسيرته .أما أعماله األخرى المعروضة
أيضا ً بكثافة فتنتمي إلى جمالية تعود إلى ستينات القرن الفائت ،قوامها أن
مسألة تجديد األشكال كافة ليست ذات معنى .واألصل في تص ّوره أن ينطلق
الفنان من شكل أولي فيط ّوره ويميّزه ويجعله يتنامى داخل الزمن والفضاء من
دون التخلي عن هيئته األولى .ففي كتاب له عنوانه «أجزاء» ( )1976يقول:
«مبدأ اإلعادة والتسلسل والتكرار يصبح ضرورة فعلية ،فاللوحة وحدها ال
تعني شيئاً ،إنما السياق هو المهم» .ويضيف« :المهم في نظري هو الكيفية
التي تتفاعل بها األلوان مع تلك التي تحتها ،والكيفية التي أتوصل فيها بطريقة
حدسية لم أسع إليها ولم أتوقعها إلى ترتيب مساحة ما لناحيتي الكثافة
والقوة» .لذا نراه ال يتوانى في أعماله الغنية بالبصمات الملونة في شكل
إسفنجة وأحيانا ً في شكل حبة فاصوليا عن تنويع المحامل واتخاذها قماشة
لتلويناته ،وتستوي في ذلك الخيام والمظالت.
إذا كان اآلخرون قد هجروا تلك التجربة إلى سواها ،فإن فياال حافظ على
هذا األسلوب الفريد نحو أربعين عاماً ،وال يزال وفيا ً له وال يحيد عن بحثه
التجريدي المعقد شبرا ً واح��داً .فالسياق بالنسبة إليه أهم من الشكل الذي
يتو ّلد عنه .في أعماله األخيرة ،عاد إلى المساحات المسطحة ،إن مستطيلة
أو مربعة ،وتتابع العناصر الجوهرية ،مع التركيز على التكثيف والتألق في
المساحات الملونة.

الطليعي كلود
يقيم متحف فابر في مونبولييه معرضا ً استعاد ّيا ً للفنان
ّ
فياال ،ويستم ّر المعرض إلى مطلع تشرين األول المقبل.
اشتهر كلود فياال (مواليد نيم عام  ،)1936بتص ّور فريد للفن التشكيلي
يقوم على طبع شكل بسيط ذي كروم وحيد ،أشبه بقطعة إسفنج اصطناعية
وتكراره بأعداد ال متناهية ،مع تواتر مسافات منتظمة على صفحة قماشة
طليقة بال قاعدة .ويندرج هذا األسلوب ضمن النقد الراديكالي للتجريدية
الوجدانية والهندسية ،فهذا الشكل المحايد والمتك ّرر بال تحديد اشتغاال ً فريدا ً
على اللون الواحد ويغدو اللون فيه موضوعا ً وغاية ،ومهّد ذلك عام 1969
لظهور «محامل/مساحات» كان فياال أحد مؤسسيها ،وهي ثاني مجموعة
طليعية في فرنسا خالل تلك الفترة إلى جانب جماعة ( BMPTاألحرف
األولى لكل من دانييل بورين ،زعيمها ،وميشال برمانتييه وجان بيار بانسمان
ونييلي توروني) ،وكلتا المجموعتين كانت تتطلع إلى إعادة الفن التشكيلي
إلى مفهومه المادي األول والتعامل معه بوصفه تقنية إنتاج كأي تقنية أخرى،
بعيدا ً عن البهرج واألبهة ،فجعلتا من التكرار وسيلة إلبراز عملية الصنع في
وجهها الحرفي ،خالية من المعنى ومن أي أثر نفسي ،كما في شرائط بورين
وفنسان بيوليس العمودية ،أو شرائط برمانتييه األفقية أو شرائط توروني
الممهورة بفرشة ،ومثلما هي الحال مع إسفنجة فياال.
داوم فياال على جمع أنسجة أبالها الزمن واالستعمال وتغيّر األمكنة ،قبل أن
يح ّول اهتمامه إلى مواد غنية مثل الحرير والمخمل واألنسجة ذات البرقات،
يعمد أحيانا ً إلى إعادة تفصيلها وتجميع قطعها للحصول على مساحات ذات
اتساع يلبّي حاجته .وعادة ما يكون المحمل لديه مفروشا ً على األرض ،فيقبل
عليه حانيا ً جذعه ،جاثيا ً على ركبة ونصف ليصبغها بطالء من األكريليك
الفاقع ،متأثرا ً في وضعه ذاك وفي طريقة عمله بالفنون البدائية غير الغربية.
يلح في معارضه على قابلية لوحاته للتنقل في بيئات يفترض
وكان إلى ذلك ّ
أنها ال تناسب أعماال ً طليعية ،مثل معرضه في إحدى القرى الفرنسية الجنوبية
حيث وزع لوحاته في مواقع مختلفة من القرية ،أو معرضه الذي علق خالله
أعماله على أغصان األشجار في الهواء الطلق ،خارج العمران ،ما دعّ م نظرته
إلى الفن التشكيلي كعنصر من عناصر أخرى كثيرة داخل سياق ومنظومة.

ماك�س ويبر رائد التكعيب ّية
في الفن الحديث

منذ مئة عام تقريبا ً إلى اليوم ،لم ينظم أي معرض شخصي للفنان التكعيبي
الروسي -األميركي ماكس ويبر في بريطانيا ،رغم موقعه الريادي في الفن
الحديث ،إذ يضعه النقاد دوما ً بعد جون مارين رائد الحداثة األميركية الذي
يقترن اسمه غالبا ً بالمناظر التجريدية واأللوان المائية التي طوعها في مجمل
أعماله الفنية .ورغ��م هذا النسيان غير المقصود ربما من المعنيين بالفن
التشكيلي ،إال أن القائمين على غاليري « ِبن أوري» في سانت جونز وود في
لندن ،انتبهوا إلى أهمية هذا الفنان الرائد الذي بدأ بالمنحى التكعيبي ثم تن ّقل
بين التجريدية والتعبيرية ليستقر في أواخر حياته على المدرسة التشخيصية
التي استجابت لمواضيعه الفنية ذات الطابع الديني ،من دون أن يحرم نفسه
في السنوات األخيرة من حياته التنقل بين أبرز التيارات الفنية الحديثة التي
ّ
وحضهم على
كانت قادرة على استيعاب نفسه التجريبي الذي أغضب النقاد
كتابة مقاالت نارية ضده تنطوي على الكثير من اآلراء النقدية الالذعة التي
حصرته في زاوية ضيقة ال يحسد عليها.
أقيم هذا المعرض تحت عنوان «ماكس ويبر :فنان تكعيبي أميركي في
باريس ولندن  ،»1915 – 1905وارتأى القائمون عليه التركيز على السنوات
العشر المهمة من حياة ويبر لعدة أسباب أ ّولها رحلته إلى باريس عام 1905
حيث تعرف إلى ثالثة فنانين كبار وهم هنري روسو وبابلو بيكاسو وهنري
ماتيس ،كما أطل عن كثب على أعمال الفنان االنطباعي بول سيزان وتأثر
بأسلوبه الجديد تماماً ،مثلما تأثر قبالً بأسلوب معلمه الفنان األميركي المتنور
آرث��ر ويزلي داو ،وتتلمذ على يديه في بداية حياته الفنية ،ووص��ف ويبر
هذه الحقبة بأنها «األغنى واألكثر امتالء» في حياته إذ أدرك أن المدينة هي
البوتقة التي ينصهر فيها تاريخ الفن برمته ،رغم أهمية القرى واألرياف التي
تط ّوق مدن العالم أجمع وتمنح الفنان إمكان االلتصاق بالطبيعة وااللتصاق
بتفاصيلها الصغيرة.

عام  1908انض ّم ويبَر إلى الصف المدرسي الذي يشرف عليه ماتيس ،وبدأ
يتعرف إلى األسلوبين الوحشي والتكعيبي ،وفي هذا العام تحديدا ً أنجز ثالث
لوحات مهمة عرضت للمرة األولى في المعرض األخير ،وتحمل األولى عنوان
«أبولو في أستوديو ماتيس» ،وهي عبارة عن نموذج عار منحن قليالً إلى األمام
يدير ظهره إلى المتلقي .واللوحة من ّفذة بالزيت على الكانفاس بطريقة الفتة
ال تختلف كثيرا ً عن اللوحة الصغيرة الثانية التي أسماها بـ»العُ ري الواقف»،
وكال العملين يكشف عن تأثره بأستاذه ماتيس في تنفيذ النماذج واأللوان.
غرافي نفذه ويبر بخطوط بسيطة جريئة لكنها أسرت المالمح
ثمة عمل
ّ
الخارجية لوجه أستاذه ماتيس ،وأسمى هذا العمل «بورتريه لماتيس» ،ونجح
في خلق درجة عالية من التطابق التي تحيل على الشخصية المرسومة وتذكر
اآلخرين بها للت ّو .يعود ماكس ويبر إلى نيويورك عام  1909ألسباب مادية،
لكنه يلتقي في السنة التالية بالمصور الفوتوغرافي المبدع ألفن النغدون
كوبيرن ويرتبط معه بعالقة صداقة طويلة وحميمة جدا ً ع ّمقها الهاجس الفني،
إذ وجدا نفسيهما مفتونين بأفق مدينة نيويورك الحديثة ،وكان يتسلقان بين
حين وآخر ساللم ناطحات السحاب ،ليلتقطا بعين الطائر صورا ً وتخطيطات
مشهدية تجسد حيوية المدينة المعاصرة ودينا ّميتها.
وقد تكون لوحة «نيويورك» التي أنجزها عام  1912خير أنموذج للثيمة
المدينية التي كانت نتيجة للتالقح الفني بينه وبين صديقه كوبيرن .ويمكن
إضافة لوحة «على جسر بروكلين» إلى باقة المواضيع المدينية التي سحرت
ويبر وألهمت خياله البصري.
في الطبقة السفلى من الغاليري صالة أخرى أكبر من سابقتها في الطبقة
األولى ،وقد تض ّم العديد من لوحات ويبر التي أثرت في الفنانين البريطانيين
الطليعيين وفي رأسهم فانيسا بيل ودنكان غرانت وبيرسي ديندم لويس
وفردريك إيتشيلز وروجر فراي.
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كتب جورج جحا (رويترز):
أنجز الباحث اللبناني نادر
سراج في كتابه الجديد دراسة
ل��س��ان��ي��ة م��وس��ع��ة ومعمقة
ل��ش��ع��ارات ث���ورة  25يناير
ال��م��ص��ري��ة ،وي��ح��م��ل الكتاب
عنوان «مصر الثورة وشعارات
ش��ب��اب��ه��ا ...دراس���ة لسانية
ف��ي عفوية التعبير» .وعلى
الغالف صورة لشاب مصري
يحمل الفتة كتب عليها شعار
ظريف مشهور من الشعارات
التي رفعها المصريون خالل
ال��ت��ظ��اه��رات واالع��ت��ص��ام��ات،
مخاطبا ً فيه الرئيس األسبق
حسني مبارك بالقول «ارحل...
الولية عاوزة تولد والولد مش
عايز يشوفك».
الكتاب في  408صفحات
قطعا ً كبيرا ً وصدر لدى «المركز
العربي لألبحاث ودراسة السياسات» بالتعاون مع «المعهد األلماني لألبحاث
الشرقية» في بيروت .وجاء في التعريف بالكتاب «يتكون الكتاب من ثالثة
أقسام :يدرس األول تركيب الشعار ووظيفته وضمائره ،في حين يتناول الثاني
مصادر قوة اإلقناع الكامنة في الشعارات السياسية ،أما القسم االخير فيعالج
سيميائية الرمز في الحياة اليومية والسياسية المصرية.
يطور المؤلف مقاربة بيتية لمعالجة شعارات الثورة مستخدما ً أدوات
منهجية من اللسانيات والبالغة والنقد ليدرس أبعادا ً متنوعة من الشعارات
السياسية تمتد من اللساني إلى االجتماعي».
أقسام الكتاب الثالثة توزعت على ثالثة عشر فصالً أولها «الشعار ماهيته
وأداة قراءته» ،والثاني «شباب الثورة وناشطوها» ،والثالث «الشعارات
السياسية في صيغها ووظائفها» ،والرابع «تعديل الشعارات وقولبتها
وفق السياقات» ،والخامس «دينامية استخدام الضمائر في البنى اللغوية
للشعارات» ،وال��س��ادس «الجملة الخبرية والجملة االنشائية في خدمة
الشعارات ...البالغة الوظيفية مفتاح لتحليل الشعارات» ،والسابع «التناص
بين الشعار والفنون المرئية» والثامن «ارحل :انموذجا ً لخطاب االعتراض»،
والتاسع «رموز التالقي بين االديان والجماعات ...مقاربة سيميائية» والعاشر
«ابطال كليلة ودمنة ...مرجعية إسنادية وترميزية للشعارات السياسية»،
والحادي عشر «سيميائية المأكل وكلماته في الشعار السياسي» ،والثاني عشر
«النقل واألمان ورموزهما السياسية في تصوير حوادث الثورة» والثالث عشر
«ثقافة الملبس».
في فصل «موجز الكتاب» يقول نادر سراج« :تتوخى هذه الدراسة مقاربة
شعارات ثورة  25يناير كانون الثاني  2011في مصر من وجهة نظر لسانية.
فمنظومة الشعارات والهتافات التي ابتدعها شباب مصر الثورة ورددوها في
ميادين القاهرة وشوارعها وما استتبعها من كتابات جدارية ورسوم غرافيتية
وتعليقات ونكات تبودلت على األثير العنكبوتي وعلى وسائل التواصل
االجتماعية تشكل مدونة قابلة للفرز والتصنيف والدرس والتحليل في ضوء
المبادىء اللسانية» .اعتمدت الدراسة التي نفذناها مع فريق عمل لبناني –
مصري مؤلف من خمسة باحثين مساعدين في  12شهرا ً (من آذار  2012إلى
آذار  )2013على مدونة من  1700شعار شكلت «قاعدة المعلومات» واشتملت
على ثالثة أقسام ،يتناول األول التراكيب واستخدام الضمائر ،ويعالج الثاني
قضايا البالغة من خبر وإنشاء وخروج اللفظ عن مقتضى الظاهر ،ويتطرق
الثالث إلى الدراسة السيميائية لرموز المظهر والملبس والمأكل وغيرها .وبغية
توثيق منطلقات الثورة المصرية ومراحلها واإلحاطة بمنظومة الشعارات
والهتافات والتعليقات التي واكبت مختلف تحركات القائمين بها أو مناوئيها
في القاهرة والمحافظات اعتمدنا مجموعة من المصادر والمراجع (مطبوعة
ومرئية ومسموعة وإلكترونية)».
في خاتمة الكتاب ما ال يقل عن  33صورة لشعارات رفعت ولحاملي شعارت
مع شعاراتهم التي تطالب برحيل مبارك وأخ��رى تتناول جماعة «اإلخ��وان
المسلمين» وحكمها لمصر وغير ذلك.
في مجال الحديث عن محتويات الكتاب في فصوله المختلفة يوضح نادر
سراج أن القسم األول تناول أمورا ً منها أن اللغة الشعاراتية «ال تحتلف وظائفها
عن وظائف اللغة عامة لجهة أنها استجابية ومعرفية وتواصلية وتمثيلية
واجتماعية  ،»...ويضيف أنه أفرد فصال «لمنتجي هذه الشعارات والهتافات
ومروجيها وهم في أغلبهم ناشطون في المجتمع المدني ومناضلون وطالب
وعمال ومواطنون رفعوا الصوت عاليا وسبكوا معاناتهم من النظام المستبد في
شعارات عكست رغبتهم في التغيير السياسي وتوقهم إلى تحقيق الديمقراطية
والعدالة وإرادتهم في تأمين ادنى المتطلبات اإلنسانية من عيش (خبز) وحرية
وكرامة إنسانية ...بما أن وظيفة الشعار تجميعية تحث على رص صفوف
المتظاهرين في الميدان مهما كانت انتمائاتهم تطرقنا إليها  ...ومن ضمنها
حث المواطنين والمنضمين إلى (حزب الكنبة) أي (الكنبويين) الملتصقين
بالكنبة الملتزمين بيوتهم على المشاركة مع المتظاهرين في التحرك السياسي
والمطلبي .المالحظ أن الشعار المصري لم ينهل من مرجعية ايديولوجية
واحدة فقط بل كان نتاج اإليديولوجيات المختلفة الوطنية التحررية المتنسمة
رياح التغيير والتحديث وإعالء حقوق اإلنسان أو اإلسالمية المنادية بتطبيق
الشريعة ،كما كان للمجتمع المدني والليبراليين واليساريين مراجعهم
اإليديولوجية المعروفة».

«�أنطولوجيا الق�صة الق�صيرة في المغرب»
من جيل الت�أ�سي�س �إلى جيل الإنترنت
«أنطولوجيا القصة القصيرة
بالمغرب ،من جيل التأسيس إلى
ج��ي��ل اإلن��ت��رن��ت» ع��ن��وان الكتاب
الرقمي الذي أصدرته مجلة اتحاد
كتاب اإلنترنت المغاربية ،محتفية
بالذكرى السادسة إلطالقها ،وتكريما ً
ل��روح فقيد القصة القصيرة وأحد
أص��وات��ه��ا المتميزة إب��داع �ا ً ونقدا ً
ودراسة أكاديمية الباحث عبدالرحيم
المؤدن.
تض ّم هذه األنطولوجيا الرقمية
المغربية األول����ى ع��ل��ى الصعيد
ال��ع��رب��ي أك��ث��ر م��ن أرب��ع��ي��ن قاصا ً
وقاصة من مختلف األجيال ،بدءا ً
بجيل السبعينات مثل مبارك ربيع
ومصطفى يعلى وعلي القاسمي
والعربي ب��ن جلون ومحمد أنقار
ومحمد صوف ،إلى جيل التسعينات من القرن الماضي مثل عبدالعالي بركات ومحمد
العتروس وهشام حراك وعبده حقي ومحمد شويكة وعبدالمجيد الهوس ،وأخيرا جيل
الشبكة العنكبوتية مثل إدريس عبدالنور وعبدالعزيز الراشدي ومصطفى لغتيري و
محمد سعيد الريحاني والمهدي لعرج ووئام المددي وأمينة الشرادي.
نقرأ في الكلمة التقديمية لهذا اإلصدار الرقمي التي أعدها الكاتب عبده حقي مدير
ومنسق المجلة الرقمية ومصمم غالف الكتاب« :إن قراءة هذه النصوص هنا واآلن
يجعل منها نصوصا ً تتفاعل فيما بينها ،أي بين السابق منها والالحق وتتجاور
تجاربها جنبا ً إلى جنب ،اآلباء مع األبناء ،بل حتى األجداد مع األحفاد وتخلق كيمياءها
سبعوني مثل
االنصهاري وتصغي نصوصها بعضها لبعض .فكيف ينظر إذن كاتب
ّ
األديب مبارك ربيع إلى تجارب القصاصين الشباب اليوم الذين ولدت تجاربهم في
قماط اإلنترنت وسهولة النشر ويسر البحث ومرونة التمرس ،ومن جانب آخر كيف
ينظر من جهتهم هؤالء الشباب إلى تجارب جيل الرواد «المؤسسين» السبعينيين
الذين كدوا وتعبوا وعانوا الكثير وسهروا الليالي وقطعوا المئات من األميال السردية
في رحالتهم اإلبداعية القصصية ألجل انتزاع االعتراف بهم في ستينات القرن الماضي
وسبعيناته ككتاب قصة قصيرة بهوية مغربية وبروح إبداعية ونضالية في الوقت
نفسه».
لعل انتشار األدب الرقمي ،بهذه الكيفية الكبيرة ،حصل نتيجة هذه الثورة
المعلوماتية التي نعيشها اليوم ،إذ أصبحت القصص القصيرة ،مثال ،تنشر على
مختلف المواقع بطريقة سهلة ،ما شجع العديد من الكتاب على نشر أعمالهم بجيّدها
ورديئها من دون تعب .إال أن ذلك لم يمنع ظهور العديد من األسماء التي ما زالت
تحافظ على نشر اإلبداعات ورقياً ،وهي طريقة ذهب الكثير من النقاد إلى القول بأ ّنها
مهددة بالفعل أمام هذا الم ّد الكبير لوسائل االتصال الحديثة .فالفيسبوك يلعب اليوم
دورا ً كبيرا ً في التقريب بين الحضارات وهذا يشمل بطبيعة الحال معظم االنتاجات
األدبية والثقافية عامة ،إذ بتنا ّ
نطلع على أعمال الكثير من المبدعين من محتلف أقطار
العالم .إ ّنها إذن بعض األسئلة الشائكة والمرامي األدبية والجمالية التي تحاول أن
تجيب عنها هذه األنطولوجيا القصصية الرقمية األولى في المغرب والعالم العربي.

