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بعد نحو ثمانية دو�وين �شعرية �أولها "مديح 
ملقهى �آخر" 1979 يرى �ل�شاعر �لأردين �أجمد 

نا�شر �لذي �أ�شدر رو�يته �لأوىل "حيث ل 
ت�شقط �لأمطار" �أن �لعامل ل ميكن تخيله 

من دون �شعر على عك�س �لرو�ية �لتي ميكن 
تخيل �لعامل من دونها و�أن �ل�شاعر حني يكتب 

�لرو�ية يخل�شها من "ركاكة" يتهم بها كثري 
من �لرو�يات �لعربية.

وي�شيف �أن �ل�شاعر حني يكتب �لرو�ية ل 
يهرب من �ل�شعر �لذي "بو�شعه �أن يتخلل 

�أنو�عا كتابية عدة من بينها �لكتابة �ل�شردية 
�لرو�ئية �أو �لق�ش�شية" و�إنه حني كتب 

�لرو�ية كان يرغب يف تو�شيع حدود �إطار 
�لتعبري �إذ " ميكن تخيل �لعامل من دون رو�ية 
ولكن من �ل�شعب تخيله من دون �شعر. �ل�شعر 

�أ�شل �لتلفظ �لأدبي على ما �أظن. يف �لبدء 
كان �ل�شعر. �لرو�ية ح�شلت لحقا" و�إن كان 

�شكل �ل�شعر تغري وتغريت �شورته و�إجر�ء�ته 
�للغوية و�لكتابية منذ وجدت ق�شيدة �لنرث.

ويرى �أن �لرو�ية و�شعت حدودها و�أ�شبحت 
�أكرب من كونها وعاء حكائيا فقط ومالت 

�إىل فعل �لكتابة �أكرث من ميلها �ل�شابق �إىل 
�حلكاية "ويف فعل �لكتابة ميكن توقع �ل�شعر 

و�ملعرفة و�لتو�ريخ �ل�شغرية و�لتاأمل يف 
م�شائر �لإن�شان يف زمن ��شتفحال �لقوة 

و�ملال و�لتكنولوجيا و�حلروب. ول �أعترب 

كتابتي للرو�ية هربا من �ل�شعر �أو �إعالن 
هزمية لل�شعر خ�شو�شا و�أنا من �لذين 

كتبو� باكر� �أدب �لأمكنة �أو ما ي�شمى �أدب 
�لرحلة" �لذي ي�شم خ�شائ�س نرثية و�شردية 

و�شخو�شا لي�شت بعيدة متاما عما هي عليه 
يف �لرو�ية.

ويرجح نا�شر �أن �ل�شاعر "ي�شحب معه لغته 
�إىل �لرو�ية �أو �أي �شكل كتابي يت�شدى له. 

لي�شت هناك لغتان للكاتب و�حدة لل�شعر 
و�أخرى للنرث وهذ� يعني �أن لغة �ل�شاعر يف 

�لرو�ية م�شدودة ومكثفة �أكرث. �لقت�شاب 
�شمة �ل�شعر عموما فهو يعمل على �شغط 
�لعامل يف حيز لغوي وتعبريي حمدود. 

هذ� يفيد �لرو�ية �لتي تعاين عند كثري من 
�لرو�ئيني �لعرب من �لرتهل و�لرثثرة �للغوية 

�إن مل يكن من �لركاكة."
وي�شدد على �أن "�ل�شاعر يقدم للرو�ية ت�شور� 

خمتلفا للعامل. �إنه ت�شور قادم من �لبعد 
�حللمي لل�شعر. ولكن هذ� ل يعني مماهاة 

�ل�شعر بالرو�ية" و�إن ظل عامل �لرو�ية �أو�شع 
و�أكرث مرونة من عامل �لق�شيدة.

ويقول �إن �لأمر ل يتعلق بتهريب �شطر 
من حياته �إىل �لرو�ية بل رغب يف كتابة 

عمل رو�ئي قائم بذ�ته لي�س فيه من حياته 
�ل�شخ�شية و�لو�قعية �إل �لنزر �لقليل نافيا �أن 

يكون �ل�شخ�س �لرئي�شي يف رو�يته "حيث 

ل ت�شقط �لأمطار" هو نف�شه و�إن كان "يحمل 
بع�س مو��شفاتي �خلارجية "�شخ�س يكتب 
�ل�شعر وتغرب يف �أكرث من مكان" و�إن �لذي 
�شغله هو كيف تكون �لرو�ية على �مل�شتوى 

�لفني.

وي�شيف �أن رو�يته "حيث ل ت�شقط �لأمطار" 
رمبا ل تكون "دفقة و�حدة و�نتهت" فلديه 

�أفكار وخمططات لأكرث من عمل �شردي قادم 
ل يعرف �لآن ما �ل�شكل �لذي �شتتخذه حني 

ي�شرع يف �لكتابة.

�أ�شدر م�شروع "كلمة" للرتجمة �لتابع 
لهيئة �أبوظبي للثقافة و�لرت�ث كتابًا 

جديدً� بعنو�ن: "�لفن و�لإبد�ع" �لذي 
ي�شم �شور� فوتوغر�فية يابانية من ع�شر 

ميجي و�ملعرو�شة يف متحف �لفنون 
�جلميلة يف بو�شطن، ف�شال عن مقالت 

باأقالم �شبا�شتيان دوب�شون و�آن ني�شيمور� 
وفريدريك �أ. �شارف، وهم نقاد فنانون 

متميزون.
يتناول �لكتاب �حلياة يف �ليابان قبل 

و�شول �لإمرب�طور ميجي لل�شلطة يف 
منت�شف �لقرن �لتا�شع ع�شر، و�إجر�ئه 
�إ�شالحات �أخرجت هذ� �لبلد من عزلته 

�لن�شبية �إىل �لنفتاح على �لآخر و�لتفاعل 
مع �لعامل �أجمع، كما ي�شم �لكتاب نبذة 

عن عمليات �لبناء و�لتحديث �لتي �شهدتها 
�ليابان عقب تعديل �لد�شتور يف عهد 

ميجي.
و�إذ يتوق معظم �لب�شر لقر�ءة تاريخ 

�لدول و�شعوبها وتقاليدها و�لتعرف على 
ما�شيها، قد ت�شكل �ل�شور �لفوتوغر�فية 
قيمة كبرية ل غنى عنها يف �لتعريف عن 
هذه �ل�شعوب و�أ�شاليب عي�شهم وفنونهم 

و�أزيائهم.. �إن �ل�شور تاريخ �شاهد ي�شيف 
�إىل �ملخطوطات و�لوثائق �ملحفوظة 

م�شد�قية وحيوية، �إنها تدلنا على �شور 
ل�شخ�شيات لعبت �أدورً� بناءة يف تاريخ 

بلد�نها ويف تقدمها، كما توفر لنا �شو�هد 
على �أماكن طبيعية و�أثرية نتوق لروؤيتها 

على �لطبيعة، وهذ� ما نر�ه يف كتاب" �لفن 
و�لإبد�ع ـ.. �شور من ع�شر ميجي".

كما يتحدث �لكتاب عن تطور �شناعة 
�لت�شوير يف �ليابان يف مدينة يوكوهاما، 

�لتي لعبت دورً� كبريً� يف �حت�شان 
�مل�شورين �لأجانب بو�شفها �أكرب ميناء 

ياباين حينها. 
وي�شتعر�س �لكتاب م�شرية �أ�شهر �مل�شورين 

�لأجانب يف �لقرن �لتا�شع ع�شر، و�لذين 
بني على �أكتافهم جمد هذه �ل�شناعة 

وتطورها، كما يعود �لف�شل �إليهم يف تعليم 
�ليابانيني �شر هذه �ل�شناعة �لفنية حتى 

�أتقنوها، و�نطبق عليهم �لقول �ملاأثور" رب 
تلميذ فاق �أ�شتاذه".

يحفل �لكتاب ب�شور فوتوغر�فية ر�ئعة 
لونها باأيديهم ر�شامون وفنانون يابانيون 
ممن عرفو� باإخال�شهم يف �لعمل و�إتقانهم 

مهنتهم. 
وقد �شدر �لكتاب بن�شخته �لإجنليزية 

عن متحف بو�شطن للفنون �جلميلة، 
وهو متحف �شهري �فتتح يف 4 يوليو" 

متوز" 1876، يف �لذكرى �ملئوية �لأوىل 
لتاأ�شي�س �لوليات �ملتحدة �لأمريكية. وقد 
بني �ملتحف يف �شاحة كوبلي، وكان ي�شم 
حينها 5600 عمل فني، ثم تو�شع �ملتحف 

و�أ�شيفت �إليه �أعمال فنية وحتف قيمة، 
وت�شاعف عدد زو�ره، ويف وقت لحق 
نقل �ملتحف �إىل مقره �حلايل يف �شارع 

هانتينجتون يف بو�شطن. 
يعد متحف بو�شطن �أحد �أ�شهر �ملتاحف 
�لفنية يف �لعامل، حيث ي�شم قر�بة 450 

�ألف عمل فني وي�شتقطب �أكرث من مليون 
ز�ئر �شنويًا ياأتون لتاأمل �أجمل �لقطع 

�لفنية �لتي يعود بع�شها لع�شور م�شرية 
قدمية، �إىل جانب لوحات وحتف معا�شرة، 

كما يقيم معار�س خا�شة، وبر�مج ثقافية 
و�إبد�عية متنوعة.

ترجمت �لكتاب �إىل �للغة �لعربية مي�شون 
جحا �ملولودة يف مدينة �إدلب يف �شوريا 

وتخرجت من ق�شم �للغة �لإجنليزية و�آد�بها 
يف جامعة حلب، عملت يف حقل �لرتجمة 

ملدة 25 عامًا يف جملة زهرة �خلليج ومن ثم 
يف جريدة �لحتاد �لإمار�تية، كما �شاركت 

يف ترجمة �أفالم وبر�مج علمية وثائقية 
ل�شالح موؤ�ش�شة �لعني لالإعالن يف �لإمار�ت، 

وقد ترجمت رو�ية" �خل�شم" للرو�ئي 
�جلنوب �أفريقي جي �إم كويتزي، ف�شاًل 

عن جمموعة من ق�ش�س خا�شة بالأطفال، 
ورو�ية" �لفتاة �لإيطالية" للرو�ئية 

�لربيطانية �ل�شهرية �آيري�س موردوخ، كما 
�شاركت يف ترجمة عدة كتب ل�شالح م�شروع 

"كلمة".

عصر ميجي الياباني في صور

األم�����ط�����ار ت���س���ق���ط  ال  ح����ي����ث 

ه�������������ا ه�������������ي م������ع������ج������زت������ي
�شدرت عن "د�ر �جلمل" يف بريوت 

جمموعة �شعرية جديدة حتمل عنو�ن "ها 
هّي معجزتي!" لل�شاعر جالل زنكابادي. 
وقد �شّمت هذه �ملجموعة حتديد� ن�شف 

ق�شائده �ملكتوبة باللغتني �لعربية و�لكردية 
عن ثيمة �حُلب �لأزلية �لتي لولها 

لأ�شبحت �حلياة �أ�شدُّ وطاأة مما هي عليه 
�لآن. 

لقد �شاء �ل�شاعر �ملرهف �حل�س جالل 
زنكابادي، �أو رمبا �شاءت ق�شائده �أن يكون 

هذ� �لديو�ن برمته مكّر�شا للُحب فقط من 
دون بقية �لأغر��س �لتي قد جند بع�س 

ت�شظياتها منثورة هنا �أو هناك يف متون 

ق�شائده �لعذبة �لتي تت�شف بتجلياتها 
�للغوية و�لروحية و�لفنية على حد �شو�ء. 

فجالل زنكابادي للذين يعرفونه من كثب 
هو �شاعر عفوي و�شادق بامتياز تاأتيه 

�ل�شور �ل�شعرية "مثلما تاأتي �لأور�ق �ىل 
�أغ�شان �لأ�شجار" بح�شب ووردزورث، 

و�إنه "�شانع �أمهر" لل�شعر بح�شب ت.�س. 
�إليوت، يعرف جيد� �أ�شر�ر هذه �ل�شنعة 

�لفنية، ويتاألق فيها د�ئما، م�شتقِطر� فيها 
ُع�شارة قلبه، فال غر�بة �إذ� جاءت ن�شو�شه 

ُم�شتِفّزة و�خزة تّهز �ملتلقي وت�شعه يف 
مثلث �لده�شة و�ل�شحر و�لفتتان. 

لقد ُهم�شت �لتجربة �ل�شعرية جلالل 

زنكبادي، عن ق�شد �أو غري ق�شد، على مدى 
�أربعة عقود بالتمام و�لكمال، رمبا ب�شبب 

�لظروف �لع�شيبة �لتي كان يحياها معظم 
�لعر�قيني يف �أثناء حقبة �لنظام �ل�شمويل 

�ل�شابق، �أو رمبا ب�شبب ك�شل �لنّقاد، �أو 
�شلل �حلركة �لنقدية يف �لعر�ق �لذي كان 

ح �لنهار، وما �إىل ذلك من  خمطوفا يف ُو�شُ
�أعذ�ر وم�شّوغات قد تكون �شعيفة و�هنة 

ول ت�شمد �أمام �لتهمي�س �أو �لق�شاء. 
وتعزيز� لثيمة �حُلب �لتي �نقطع �إليها 
�ل�شاعر �شنينا طو�ل فقد �نتقى �ل�شاعر 

ثالثة ع�شر بيتا �شعريا معروفا، جرت على 
�لأل�شن جمرى �لأمثال، لع�شرة �شعر�ء 

م�شتقرين يف �لذ�كرة �جلمعية للنا�س من 
بينهم �بن �لفار�س و�بن �لرومي و�لبهاء 
زهري و�لب�شطامي و�حلالج وغريهم من 

�ل�شعر�ء �لذين كتبو� عن �حُلب كثري�، 
وتر�شخت جتاربهم يف م�شمار �ل�شعر 

�ل�شويف وجتلياته �ملعروفة �لتي تبتغي 
�لذوبان و�لتماهي يف ذ�ت �ملحبوب �لذي 

ميثل من وجهة نظرهم �متد�د� للذ�ت 
�للهية. 

ز معظم �لق�شائد �لتي يكتبها �ل�شاعر  حتفِّ
جالل زنكابادي قارئه على تثوير خلفيته 

�لثقافية وتغذية ذهنه مبختلف �أ�شكال 
�لثقافة و�ملعرفة �لن�شانية �ملُتاحة.

هذه �لرو�ية �لجتماعية ت�شلط �ل�شوء 
على �مل�شاكل �لتي تقع على �لطالب من قبل 

زمالئه، يف غياب معرفة �ملدر�شني بهذه 
�ملمار�شات و�لع�شابات �لف�شلية �لتي 

يتخذها بع�س �لطالب كنوع من �لتغطية على 
ف�شلهم �لدر��شي و حماولة �ل�شيطرة على 

�لف�شل ومنع �لطالب �لإيجابيني من �لتفاعل 
مع مدر�شيهم يف �لف�شل و عقاب كل من ل 

يتما�شى معهم يف هذه �ملجموعات �لف�شلية 
بالنبذ و�ليذ�ء �لنف�شي. و يف توطئة يل 

�أقول �إن مر�حل �لطفولة مهمة جدً� يف عمر 
�لإن�شان وهي �لفرتة �لتي ترتك �لأثر �لغائر 

وتنق�س يف �لذ�كرة �أ�شياء كثرية من �شاأنها 
�لتاأثري على بناء �شخ�شية �لفرد يف مر�حل 
متقدمة من حياته �لعملية و�لعلمية وكيفية 

تعامله مع �لآخرين من خالل ت�شرفاته ما �أن 
كان و�ثق �ل�شخ�شية �أم ل.

�لذكريات كما �أ�شلفت ت�شكل حياته �ملقبلة وما 
يرتتب عليها من �أ�شياء كثرية وعر�س هنا 

لأحد�ث رو�ية " �أرجوكم ل ت�شخرو� مني" 
هذه من �لرو�يات �لتي �أن�شح كل و�لدة �أن 

تقر�أها ملا فيها من حقائق عما يحدث يف 
�ملد�ر�س ود�خل �لف�شول حتديدً�.

ومبا �أن هذه �لرو�ية قد تطرقت �إىل ق�شة 
معاناة لفتاة يف مر�حل در��شتها �لبتد�ئية 

وحتى �لثانوية، ويف تناولها و�شردها 
حلكايتها مع تالميذ �لف�شول و�لع�شابات 

�لف�شلية �لتي ت�شاهم يف عملية �ختالط 
�لطالب من عدمه عن �ن�شجامه وتطبيقه 

لقو�عد �ملجموعة و�نتمائه لها.
هذه �لرو�ية �لتي تعترب �أدب ل�شرية ذ�تية 

حتكي ق�شة مر�هقة وهي جودي بالنكو 
كتابتها و�شردها ملعاناتها �حلقيقية �لتي 

حتملتها و�أثرت على �شري حياتها بالكامل 
بالرغم من جناحها بعد ذلك يف حتقيق 

ثقتها بذ�تها �إل �أن فرتة �ملر�هقة �ل�شعبة 
�لتي تعر�شت لها بقيت موجودة بذ�كرتها 

ب�شكل ل ميحى.فنقلتنا "جودي بالنكو" منذ 
�للحظة �لأوىل �إىل حياتها بكافة �لتفا�شيل 

لنعي�س معها ون�شعر مبعاناتها، حتكي بعمق 
ما تعر�شت له من م�شايقات �شخرية يف 

�لف�شل �لدر��شي من قبل �أ�شدقائها لدرجة 
�لنبذ ودخولها بحالة نف�شية مزرية و�شعبة 

من خالل حماولتها �لد�ئمة لك�شب حب 
زمالئها �لذين معها بال�شف �إىل جانب عدم 

ثقة و�لديها فيها من خالل �عتقادهم �خلاطئ 
كونها هي من ل تتكيف �أو تتاأقلم مع زمالئها 

بال�شف كونها وحيدة.
ومن ناحية زمالئها ل توجد م�شكلة غري 

كونها حمبوبة لدى مدر�شيها وذكية وجتيد 
حفظ فرو�شها وو�جباتها �ملدر�شية . 

وذ�ت �شعبية حمبوبة لدى كل من يقابلها 
من �أع�شاء �لتدري�س باملدر�شة وكردة فعل 

من زمالئها على تفوقها �لدر��شي تعاين 
�لأمرين من �شوء معاملتهم لها لدرجة �لإيذ�ء 

�جل�شدي يف حال عدم متا�شيها مع قو�نني 
زمالئها وتر�جعها يف درو�شها مما ي�شطرها 

يف بع�س �لأحيان �إىل رف�س �لإجابات عن 
�لأ�شئلة �لتي يقدمها لها �لأ�شاتذة لها لك�شب 

ود زمالئها ولو ل�شاعة من �لوقت... ولكن 
ما �أن تهفو منها حركة و�حدة �إيجابية جتد 
نف�شها بعيدة عن جمموع �لزمالء ومنبوذة 

من خاللهم. تدخلها هذه �ملعاناة يف رحلة 
�نتقال من مدر�شة �إىل غريها من �أجل �أن 

تتاأقلم مع زمالئها يف �ل�شف �جلديد و�لبحث 
عن مناخ جيد د�خل �لف�شل �أو �ملدر�شة �لتي 

تنتقل لها ولكن �لكرة تعاود من جديد ويف 
كل مدر�شة كانت مبجرد �إبر�زها ملو�هبها 

�لدر��شية �أمام مدر�شيها ينقلها �لطالب �إىل 
قائمة �ملنبوذين فورً�.

�ل�شدق يف �ملعاملة ـ �لإجابة عن �لأ�شئلة �لتي 
يوجهها �لأ�شاتذة ـ �ملثابرة يف در��شتها د�خل 
وخارج يف مقابل هذه �لأ�شياء كانت تتح�شل 

على �لب�شق ـ �لعقاب �لبدين ، �لتجاهل.
تقول "عند و�شويل �إىل �ملنزل بعد �ملدر�شة، 
�أت�شاجر مع �أمي ،�أ�شعر باإحباط وتعب �شديد 

من �شماع عبارة "تفوقي على كل �شيء" ما 
�أريد فعله حقًا هو �إحلاق �لأذى باأحدهم، 
ت�شر �أمي ! "�أريهم مدى قوتك من خالل 

جتاهلهم".
لقد كان ل�شكل جودي �لعادي �ملقارب �إىل 

�لقبيح ن�شيب يف زيادة عذ�بها كذلك �لأذى 
�جل�شدي �لذي ميار�س عليها من ب�شقة يف 

�لوجه �أو �إل�شاق �لأ�شياء �ملقرفة �أو �لعلكة 
يف �شعرها جميعًا �أ�شياء تغ�شبها ب�شدة 

تتمنى من خاللها �فتعال �لأذى يف زمالئها، 
تتمنى �أن تنتقم ولو مرة و�حدة من هذه 

�لأفعال. ت�شتمر معاناتها يف عدم �لتاأقلم من 
خالل �شردها ليومياتها يف �ملدر�شة وباإ�شر�ر 

و�لديها على �أنها متت�س وت�شيطر على 
غ�شبها وعدم در�ية مدر�شيها لهذه �مل�شايقات 

حتدث �شوءً� يف نف�شيتها �إىل �أن تنتقل 
�إىل �جلامعة وبهذه �ملرحلة تقل �مل�شايقات 
لأنها مرحلة �أكرث ن�شجًا لها وللطالب �لذين 

معها و�أقل �حتكاكًا من مقاعد �لف�شول يف 
�لإعد�دية و�لثانوية.

وت�شرد بالنكو كيف جنحت يف حياتها 
�لعملية بعد كل هذه �ملعاناة �إل �أن هذه 

�مل�شاكل ومنذ تعر�شت لها قابعة يف ذ�كرتها 
ل ميحوها �شيء، ذكرى ر��شخة يف عقلها 

وقلبها، فمن خالل حفل خا�س ملدر�شتها 
�لثانوية تلتقي بزمالئها يف �لثانوية �لذين 

�شببو� لها �لأذى وهم فرحون بها ي�شحكون 
معها بدل �ل�شخرية منها. حيث تقول لإحدى 

�شديقاتها �إنها مل تكرهها و�أخرى مل تن�شها 
غري �أن �ملعاملة �ل�شيئة بقيت ترتدد يف 

ذ�كرتها ومل ميحها �لتاأ�شف وتن�شم �إىل 
�أ�شدقائها �لذين ل ي�شتطيعون �إيذ�ءها بعد 

�لآن.. قالت يف �إحدى �لفقر�ت "ل �أمتنى 
حياتي �ل�شابقة لأحد ولكنها حياتي، �إن �لأمل 

�لذي عانيته خالل �ملر�هقة مدين بالقوة 
وعلمني حقيقة ذلك �لقول �ملاأثور �لر�ئع: 
عامل �لآخرين كما حتب �أن ُتعامل". هذه 

�لرو�ية بها �لكثري من �ملو�قف �ملوؤثرة 
و�ملحزنة و�لتي حتدث لأي كان باإمكانية 

ت�شعني باملئة يف �لف�شل �لو�حد وتفتح 
�أمامنا حقائق قا�شية وعو�قب طويلة �ملدى 

لإ�شاءة معاملة �لآخرين وميكن �أن ت�شاعدنا 
هذه �لأحد�ث على حماولة توخي �حلذر يف 

تعاملنا مع �ملر�هقني يف �ملد�ر�س وكيفية 
حمايتهم من �لإيذ�ء د�خل �لف�شل من خالل 
طرق تعليمية و�جتماعية خا�شة وتزيد من 

حماولة تفاعل �لتالميذ ب�شكل متو�زن د�خل 
�لف�شل �لو�حد و�ملدر�شة ككل.

م��ن��ي ت���س���خ���روا  ال  أرج�����وك�����م 
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لويل توما�س �ل�شحفي ومنتج �لفالم 
�لمريكية �لر�ئد ، كان ي�شرتي �لتمر 

يف �شو�رع �لقد�س مبا�شرة بعد حتول 
�ملدينة من �ل�شيطرة �لرتكية �ىل 

�لربيطانية عام 1917حينما �شاهد 
جمموعة من �لعرب تقودهم �شخ�شية 
ر�ئعة  " بدوي وحيد كان يقف بعيد� 

عن رفاقه ب�شكل و��شح وكان يربط 
يف حز�مه �ل�شيف �ملقو�س لأمري 

من مكة كما لو كان كل �جن فيه يدل 
على �نه ملك ...ذلك �ل�شاب كان ��شقر 

كال�شكندنافيني وتعابريه هادئة 
ومالئكية من �ليثار و�لهدوء . 

تلك �ل�شخ�شية كانت تي �أي لورن�س 
فقد كان بالن�شبة �ىل رفاقه �لعرب " 

ملك �لعرب غري �ملتوج" طبقا لو��شفيه 
و�ذ� كان و�شف توما�س يبدو مثري� 

فانه من �ل�شعب �ن يكون مفاجئا 
فالمريكان قد عملو� على حتويل 

�شخ�شية لورن�س �ىل �شخ�شية 
م�شهورة  ومتاألقة عامليا �كرث من 

�ي �شخ�س �آخر ليتحول �ىل قدي�س 
وخر�فة و��شطورة . 

لقد كان لورن�س �شخ�شية غام�شة 
خالل فرتة حياته وبقي كذلك منذ ذلك 
�لوقت جزئيا لأن �شباب �ل�شهرة جعل 

من �مل�شتحيل روؤيته ب�شكل و��شح 
فقد كان عاملا وحماربا و�مربياليا 

وم�شاند� للعرب من �جل �ل�شتقالل 
، �شيا�شيا وثائر� ، باحث عن �ل�شهرة 

ومنعزل قاتل �ىل جانب �لعرب ب�شكل 
غري منتظم يف �لثورة �شد �حلكم 

�لعثماين �لرتكي خالل �حلرب �لعاملية 
�لوىل فقد كان �شجاعا متع�شبا وعدمي 

�لرحمة ب�شكل خميف فقد كان �شعبا 
، نباتيا ب�شكل متناق�س ، حمروم 

جن�شيا وح�شا�س لأي متا�س ج�شدي 
فقد �دمن �خلطر فقد كان يعاقب ذ�ته 

يف �حلمامات �ل�شاخنة لقد كان غريبا 
ب�شكل لمثيل له. 

�كرث �ملعاجلات حلياة لورن�س ت�شفه 
�ما �نه يف هر�ء �مللوك �و رحالة 

جغر�يف �ما �لبطولة فهي تاتي يف 
�ملرتبة �لخرية . 

لذ� فان �عجاب �ملوؤلف ياتي على �شكل 
و�بل " �ل�شجاعة �لطبيعية ، �لق�شوة ، 
�لحكام �لهادئة يف �لوقات �لع�شيبة 

" ليتعب  " بال�شافة �ىل و�شف بارز  
ج�شديا ، جريء جد� وذ� طريقة لطيفة 
�لذ�تية  �ل�شرية  هذه  يف  فانه  ذلك  "مع 

�ملمتعة فان " كورد� " موؤلف عدة 
كتب تاريخية يذكر �جلانب �ملظلم من 
�شخ�شية لورن�س �لكئيبة و �خلجولة 

، و�لز�هدة �ملعذبة ، متثال غريب 
لن�شف وغد وعبقري ففي و�حدة من 

�ل�شاطري �لتي يذكرها �حد رفاقه خلف 

خطوط �لعثمانيني يقول " تكمن حمبة 
لورن�س يف بطولته �لتي متثل �شنفا 
فريد� من �لالمركزية �ل�شخ�شية فهو 
يرف�س �ن يو�شع يف حمل توقعات 

�لخرين ولديه ت�شميم ثابت على �ن 
يقوم بال�شياء بطريقته �خلا�شة  لكن 

هذ� �لمر يعطي عنه �لنطباع بالغر�بة 
و�لعناد ".    

ولد لورن�س عام 1888 وهو �لبن 
غري �ل�شرعي ملالك �ر��شي �يرلندي 

هرب بف�شيحة مع مربية �لعائلة 
�شارة لورن�س و��شتقر� يف مدينة 

�ك�شفورد م�شتخدما ��شمها �ذ� كان 
حقا هذ� �ل�شم مل يكن ��شم �شهرة  فقد 

غري لورن�س �لب ��شمه عدة مر�ت 
يف نهاية حياته  كان توما�س �دو�رد 
هو �لثاين من بني خم�شة �بناء وهو 
�لذكى و�لغرب يبلغ طوله 5،5 قدم 
ذ� وجه طويل وحزين وعيون زرقاء 
ثاقبة وبعد �ن كرب قليال كانت عيونه 

�لزرقاء هي �ول ما ي�شدم �ملالحظني له 
ويبدو �ن �بويه قد لحظا وقبال �ن ذلك 

�لبن خمتلف عن غريه حيث قاما ببناء 
كوخ له كي ي�شتطيع �لعي�س فيه حتت 

حديقتهم يف �ك�شفورد . 
وبينما كان يدر�س �لهند�شة �ملعمارية 

يف �ك�شفورد كان يذهب للتجول يف 
�لقالع �ل�شليبية يف �شوريا �لعثمانية 

قاطعا �لف ميل �شري� على �لقد�م وهي 
كانت من �ول �لرحالت �لنفر�دية 

�لقا�شية وحينما و�شل �ىل �لتخرج 
عاد �ىل �ل�شرق �لو�شط مرة �أخرى 

يف حقل �لثار ي�شحبة جريترود 
بيل �مل�شوؤولة �ل�شيا�شية و�لكاتبة  

�لتي لعب دور� حيويا يف و�شع 
وتكوين �خلارطة �ل�شيا�شية للعر�ق 

فقد عرثت عليه بيل وهو ينقب يف 
مدينة كار�شمي�س �لثرية على �حلدود 

�ل�شورية �لرتكية عام 1911 حيث 
�عطى مرة �خرى منظر� ر�ئعا وهو 

يرتدي �شرتة �ك�شفورد وبنطال ق�شري� 
�بي�س ونعال عربيا �حمر وكوفية 

حمر�ء ، كان لورن�س يحب �لتاأنق لكنه 
حتى حينما تبنى �لزي �لبدوي �لكامل 

�لذي ��شبح عالمته �لتجارية كان 
يقف خارج �شخ�شيته �ملتبنية قائال " 
�نا يف �حلقيقة ل ��شتطيع �ن �رتدي 

�ل�شخ�شية �لعربية ب�شدق لقد كان ذلك 
جمرد ت�شنع ". 

باندلع �حلرب �لعاملية �لوىل كانت 
معرفة لورن�س بالمرب�طورية 

�لعثمانية قد �شمنت له �لتعيني يف 
�لقاهرة ك�شابط خمابر�ت ومت �ر�شاله 

يف �شهر ت�شرين �لول من عام 1916 
لدعم �لثورة �لعربية �لنا�شئة �شد 

�حلكم �لعثماين �لتي �بتد�أها �ل�شريف 
ح�شني من مكة بهدف خلق دولة عربية 

موحدة متتد من �شوريا �ىل �ليمن 
حيث ��شبح لورن�س ب�شكل �شريع 

همزة �لو�شل بني �ل�شلطات �لربيطانية 
و�لثو�ر وكانت �لقو�ت �لعربية عام 

1916 �بعد ما تكون عن جي�س تقليدي 
كما يتخيل �لبع�س فقد كانت �لقو�ت 
عبارة عن جمموعة من رجال �لقبائل 

�لق�شاة على �جلمال مع ميل قوي 
للعد�ء و�ل�شلب يف �ل�شحر�ء ومن 
خالل �ل�شلحة �لربيطانية و�لنقود 

�لذهبية �مللكية ولورن�س كقائد تكتيكي 
حتولو� �ىل جي�س حمارب و فعال . 

لقد و�شف �ملوؤلف حمالته  بتقدير 
�شديد من خالل م�شايقة نقاط �لت�شال 
�لعثمانية و�لتخريب �ملبدع  و�لغزو�ت 

�ملده�شة باجلمال خلف خطوط �لعدو 
خالل �لت�شاري�س �لقا�شية وطرق 

�لقرون �لو�شطى �لعربية وكان 
لورن�س يقوم بقتل �لرجال �جلرحى 

من جي�شه بدل من تركهم يتعر�شون  
للتعذيب �لعثماين  وقد طور �لرجل 

�لنكليزي �لذي يرتدي �لزي �لعربي 
�مكانية تكتيكية ناجحة جد� من 

خالل و�شيلة �لكر و�لفر م�شتخدما 
قوة �شغرية متحركة فيما ت�شمى �لن 

باحلرب غري �ملتكافئة . 
غالبا ما كان مري�شا وجائعا ول يقدر 

على �لنوم فقد �عتنق �مل�شقة وهو يلف 
نف�شه بعباءة غري مريحة ويف عام 

1917 �ثناء حماولة طائ�شة على �حد 
مع�شكر�ت �لعثمانية مت �لقاء �لقب�س 

عليه لكن مل يتم �لتعرف على هويته لذ� 
تعر�س لل�شرب و�لتعذيب و�لعتد�ء 
�جلن�شي من قبل �جلنود �لتر�ك قبل 

�ن ي�شتطيع �لهروب . كانت جتربة 
قا�شية عانى منها ،فهذ� �لذلل �لذي 
تو�ءم مع �لخفاق يف �شمان �لدولة 
�لعربية �ملوعودة لأ�شدقائه وحلفائه 
طارد� لورن�س لبقية حياته حيث قتل 

عام 1946 حينما �نزلقت در�جته 
�لنارية �ل�شخمة يف طريق ريفي يف 

قرية دور�شت. 
عن: نيويورك تايمز

حياة واسطورة لورنس العرب 
في كتاب جديد 

ترجمة: اوراق

�سقاء النا�س
يوؤكد ر��شل �لذي يعد من �أعظم 

�لفال�شفة حيث ح�شل على جائزة 
نوبل عام 1950 �إن �لب�شر يف 

�لعامل �حلديث غالبا لي�شو� �شعد�ء، 
و�لتعا�شة �ملنت�شرة بينهم يعود 

بع�شها �إىل �لنظام �لجتماعي، �أو 
�لنظرة �خلاطئة عن �لعامل ، ومنها 
�لدر��شة �أو �لتقاليد �خلاطئة �لتي 

تقو�س �أ�شباب �ل�شعادة. فمثال 
�لرتبية �ملحفوفة بالطغيان و�خلوف 

�شيئة، ولكن ل �شبيل لنوع �آخر من 

�لرتبية �إذ� كان �لقائمون بها هم 
�أنف�شهم عبيدً� لتلك �لأفكار.

و�أي�شا يعد ع�شق �لذ�ت 
و�لرنج�شية، بالإ�شافة �إىل �رتكاب 

�خلطايا �لأخالقية وجنون �لعظمة ، 
من �أهم م�شببات �لتعا�شة.

و�لإن�شان �ملثايل للتعا�شة -  بر�أي 
ر��شل - هو من كان قد جرد يف 

�شبابه من �لكتفاء �لعادي �أو تاأمني 
�حتياجاته �لب�شيطة، و�أ�شبح ي�شعر 

�أنه مغلوب على �أمره، هنا ين�شد 
�لتدمري و�لن�شيان فقط، وعندئذ 

تر�ه �أ�شبح متعلقًا بامللذ�ت مدمنًا 
لها، وهناك �أ�شخا�س بف�شل خربتهم 

�ل�شابقة �أ�شبحو� على يقني �أنه مل 
يبق هناك �شيء ي�شتحق �لعي�س 
من �أجله، وهوؤلء هم تع�شاء يف 

حياتهم، ولكنهم فخورون ب�شقائهم 
ويعتربونه �ل�شفة �ملميزة لل�شخ�س 

�لعاقل!
ومن �شمن م�شببات �لتعا�شة 

�أي�شا ح�شول �لإن�شان على رغباته 
ب�شهولة، وحينها ي�شتنتج �أن حتقيق  

�لرغبة ل يجلب �ل�شعادة، ويف ر�أي 

�ملوؤلف فاإن جذور �ملتاعب ت�شدرمن 
�لهتمام �ملتز�يد للت�شابق على 

�لنجاح �لتناف�شي باعتباره م�شدر� 
رئي�شيا لل�شعادة، وما يريد �ملوؤلف 

قوله �أن �لنجاح لي�س �إل عن�شرً� 
و�حدً� من عنا�شر �ل�شعادة ولي�س 

كلها.
ومن م�شببات �لتعا�شة �أي�شا �ل�شاأم 

�لذي يقا�شي منه �شكان �ملدن 
�لع�شريون، وهو مرتبط �رتباطًا 

حميمًا بانف�شالهم عن حياة �لأر�س، 
مما يجعل حياتهم حارة تر�بية 

وعط�شى، �أما �لأغنياء فهم يعانون 
من خوف �ل�شاأم �أكرث مما يعانون 

من �ل�شاأم نف�شه، و�حلياة �ل�شعيدة 
يجب �أن تكون حياة هادئة، ف�شاًل 

عن �إرهاق �لأع�شاب يف ع�شرنا 
�حلا�شر، و�لقلق، و�حل�شد �لذي 

يبعد �ل�شعادة تدريجيا.

ود الب�سر واالأ�سياء
يوؤكد ر��شل �شاحب نوط �ل�شتحقاق 
�لذى قلده �إياه �مللك جورج �ل�شاد�س 
عام 1949 �أن �لعمل، وتو�شيع د�ئرة 

�هتمامات �لفرد، وحب �لأ�شخا�س 
و�لأ�شياء من �أكرث م�شببات �ل�شعادة 

ويف ذلك يقول: "�إن لذة �لعمل 
متاحة لكل فرد ي�شتطيع �إمناء مهارة 

متخ�ش�شة، بحيث ي�شتمد �لكتفاء 
من جتربة مهارته بدون �أن يطالب 

�لعامل كله بالنحناء له. 
�إين �عرف �شخ�شا فقد رجليه يف 
�شبابه �لباكر، بيد �أنه بقي �شعيدً� 

بهدوء طيلة حياته �ملديدة، وتو�شل 
�إىل هذه �ل�شعادة من خالل �نكبابه 
على تاأليف كتاب يف خم�شة �أجز�ء 

عن �آفات �لورد، حيث كان خبري� يف 
هذ� �ملو�شوع".

�إن �لولع بال�شيء و�لهو�يات مهما 
تكن قد ل تكون م�شدر �شعادة 

�أ�شا�شية، بل و�شيلة للهروب من 
�لو�قع، �إن �ل�شعادة �حلقيقية تعتمد 

�أكرث من �أي �شيء �آخر على ما 
يعرف بالتوجه �لودي لالأ�شخا�س 

و�لأ�شياء.
هذ� �لتوجه �لودي يتمثل يف 

�لهتمام �لذي يدعم �ل�شعادة ويق�شد 
به �لنوع من �لب�شر �لذين يحبون 

مر�قبة �لنا�س، ويجدون لذة يف 
�شماتهم �لفردية، بدون �لرغبة يف 
�حل�شول على تفوق عليهم �أو نيل 

�إعجابهم �حلما�شي، �إن �لإن�شان 
�لذي �شلوكه جتاه �لغري بهذ� �لو�قع 

�شيكون م�شدر �شعادة ومرجع 
�لرقة �ملتبادلة، ولن يتذوق مر�رة 

عدم �لتقدير لأنه قلما يلقى ذلك من 
�لنا�س.

ويعود �لفيل�شوف من جديد ليوؤكد 
�أن جميع ذلك يجب �أن يكون و�قعياُ 

غري مفتعل، وغري نابع من فكرة 
ت�شحية �لذ�ت �ملوحى بها من 

فكرة �ل�شعور بالو�جب، لأن هذ� 
�ل�شعور مفيد يف �لعمل ولكنه �شار 

يف �لعالقات �ل�شخ�شية. فالنا�س 
يرغبون �أن يكونو� حمبوبني، ل �أن 

يطاقو� ويحتملو� يف �إذعان �شبور. 
�إن يف حمبة �أنا�س كثريين، وبدون 
جهد رمبا كان ذلك من �أعظم م�شادر 

�ل�شعادة �ل�شخ�شية.
�إن �شر �ل�شعادة هو كالتايل: دع 

�هتمامك مت�شعًا بقدر �لإمكان ودع 
ردود فعلك لالأ�شياء �أو �لأ�شخا�س 
�لذين يهمونك ودية بقدر �لإمكان، 
و�بعد قدر ما ت�شتطيع عن �لعد�ء.

مباهج احلياة
ي�شرح موؤلف �لكتاب �لعالقة بني لذة 

�لطعام مثال و�ل�شعادة قائال: هناك 
طرق خمتلفة ي�شلكها �لنا�س عندما 

يجل�شون �إىل مائدة طعام، فمنهم من 
تكون لهم وجبة �لطعام باعثا على 
�ل�شاأم و�ل�شجر، ثم هناك �ملر�شى 

�لذين ياأكلون كو�جب بناء على �أمر 
�لدكتور.

وهناك �لذو�قون �لذين ل يجدون 
�لطعام كما يتوقعون، كما �أنه يوجد 
�أي�شا �لنهمون �لذين ينق�شون على 

طعامهم ب�شهية وياأكلون �أكرث مما 
ينبغي، و�أخري� هناك من يبد�أون 

�لطعام ب�شهية �شليمة وياأكلون 
كفايتهم ثم يتوقفون.

ثم يقول : من يجل�شون �أمام وليمة 
�حلياة لهم �شلوك �شبيه بهذ� ، 

و�لرجل �ل�شعيد بر�أي ر��شل هو 
من ينطبق عليه �آخر �لنماذج من 

�شنوف �لآكلني!.
فهناك �أ�شخا�س متربمون من 

ملذ�ت �حلياة، وهناك من يزهدون 
فيها، ومن ي�شتهونها ب�شدة، ولكن 

�ل�شعادة لي�شت يف هذ� �أو ذ�ك، 
فالو�قع يوؤكد �أن �لإن�شان بطبيعته 

يبحث باعتد�ل عن �ل�شعادة، 
و�لأطفال �ل�شغار يهتمون بكل 

�شيء ي�شاهدونه وي�شمعونه، 
في�شبح عاملهم حافل باملفاجاآت، وهم 
م�شغولون ب�شورة م�شتمرة بال�شعي 

ور�ء �ملعرفة �لقائمة على �لألفة مع 
�لأ�شياء �لتي ت�شرتعي �هتمامهم، 

ولهذ� فهم �شعد�ء.

ال�سداقة منبع لل�سعادة
يو��شل �ملوؤلف �شرح م�شببات 
�ل�شعادة، م�شريً� �إىل �أن �حدى 

�لعو�مل �لرئي�شية يف �فتقار �للذة 
هو �ل�شعور باأن �ملرء غري حمبوب، 
وعلى �لنقي�س من ذلك عندما يكون 

حمبوبًا ترى �للذة ظاهرة عليه 
�أكرث من �أي �شيء �آخر. و�لنا�س 
�إذ� �شعرو� بانهم غري حمبوبني 

غرقو� يف ياأ�س مفزع، و�لغالب �أن 
حياة مثل هوؤلء ت�شبح منكم�شة 

على ذ�تها، ويعطيهم فقد�ن �لعاطفة 
�ل�شعور بعدم �لأمان �لذي يحاولون 
�لتهرب منه، وذلك ب�شماحهم للعادة 

�ن ت�شيطر عليهم كليًا.
�إن �لعاطفة �ملتبادلة هي �أف�شل طر�ز 

من �لعو�طف، فكل من �لطرفني 
يتقبل �لعاطفة مبرح ومينحها بدون 

جهد، وكل منهما يرى يف �لعامل 
�أهمية كبرية نظرً� لوجود هذه 

�ل�شعادة �ملتبادلة.
وبر�أي ر��شل فاإن �لعائلة من �أ�شباب 

�ل�شعادة �أي�شا، فو�لدينا يعطونا 
�حلب لأننا �أطفالهما، ولهذ� ن�شعر 

مبزيد من �لأمان معهما �أكرث من 
�أي �شخ�س �آخر، وقد يبدو هذ� يف 
�أوقات �لنجاح غري هام، ولكنه يف 

�أوقات �لف�شل ميدنا بالر�حة و�لأمان 
�للذين ل جندهما يف �أي �شيء �آخر.

�أي�شا �لعمل �لبناء يبهجك �أن تر�ه 
قائمًا، ول يخلو �لأمر من �إمكان 

�دخال �لتح�شينات عليه با�شتمر�ر، 
فالإن�شان �لذي ��شتطاع بنظام جديد 

�أن يجعل �لرب�ري �ملقفرة ورودً� 
ي�شتمتع بعمله، كذلك �حلال بالن�شبة 
لل�شا�شة و�لفنانني ورجال �لعلم، لأن 

عملهم هو بحد ذ�ته مبهج.
يقول ر��شل بختام كتابه : �لعاقل ل 
يكرتث كثري� للغبار �لذي مل تنظفه 

�خلادمة، ول �إىل �لقاذور�ت �لتي مل 
يكن�شها �لزبال، لأن �لهم و�ل�شيق 

جهود ت�شيع بهجة �حلياة �لتي 
تنتظرك دوما ..

عن حميط

سميرة سليمان

 خواطر الفيلسوف الشهير 
برتراند راسل

ولكنه  العلمية،  بامل�ساألة  يهتمون  الذين  الأولئك  وال  فقط،  للقراءة  الكتاب  هذا  يكتب  "مل 
توجيه للتع�ساء لي�سبحوا �سعداء"، هكذا ي�سرح الفيل�سوف االإجنليزي برتراند را�سل ) 1872 - 
اأ�سباب التعا�سة، و  "الفوز بال�سعادة". وقد ق�سم كتابه اإىل بابني؛ االأول حول  1970( هدف كتابه 
الثاين تناول فيه اأ�سباب ال�سعادة. كان را�سل يرى اأن ال�سعداء ال ي�سادفون اأحداثا �سارة جتعلهم 
كذلك ، واإمنا يتمتعون بحالة نف�سية تطبع االأحداث حولهم بهذا اللون اجلميل ! ..

من هم السعداء حقا؟..
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عرض - ملحق ورق
جرعة دو�ء �شرورية،... بهذ� �لتو�شيف 

�ملعريف ي�شلح �لتعامل مع �لتاريخ يف �أي زمن 
كان، ولكن با�شرت�طات �لو�شوح و�مل�شد�قية 
و�لوثوقية �لعالية، �لتي هي يف حقيقة �لأمر، 

معيار �جلودة �ملعرفية يف كل �لعتبار�ت 
�لثقافية، يف �لطالل على �ملا�شي. ويبدو من 

تطبيقات هذه �لبديهية، �ن �لدكتور حميد حمد 
�ل�شعدون، قد �لتزم يف كتابة)حكايات عن 

�ملنتفق(، �ل�شادر عن مكتبة �لذ�كرة، و�لذي ذيله 
بعنو�ن فرعي" وقائع من تاريخ �لعر�ق �حلديث 

و�ملعا�شر" هذ� �لجتاه.
ما ي�شري �إىل تلك �لوثوقية، �ن �ل�شعدون �عتمد 

منهجا متجردً� يف �لتعامل مع �لأحد�ث �لتي 
يتناولها باحلر�س على �لتجرد من م�شوؤولية 

�حلا�شر يف �لتعامل معها لكي ل ي�شتخدم 
�حلا�شر يف �لرتويج معها، ومبعنى �أدق قدم 
حكاياته يف عر�س �أمني، توخى فيه �ملكا�شفة 

�ملعرفية �لتي ناأى بها من �لتدخل، كما يفعل 
مز�رع و�ثق من ثمار حقله، وهي يف هذ� 

حكايات بدون طالء على وفق �لتقدمي �لذي 
ت�شمنه �لكتاب لالأ�شتاذ )عادل �شعد(، �أي 

مبفرد�ت م�شذبة من نزعة �لتدخل "رو�ية ت�شم 
فيها ر�ئحة �لبارود �لبد�ئي ونكهة �لقهوة �ملهيلة 

و�ل�شجون �ملحزنة و�لن�شج �ملجهول بني ذرى 
�ل�شحر�ء وحفيف �شعف �لنخيل، وبني �لعط�س 

و�لرتو�ء، وبني طر�وة و�دي �لر�فدين، 
و�شالفة ريح �ل�شموم".

خم�شًا  �ل�شعدون،  حميد  �لدكتور  كتاب  "ت�شمن 

و�شبعني حكاية، تر�وح م�شمونها بني �ملو�قف 
�لجتماعية و�لنف�شية و�ل�شيا�شية و�لإن�شانية، 

وحفلت بقيم �لت�شامن و�لنخوة و�لأثرة 
و�مل�شاحلة، مثلما حفلت بعناوين �خل�شومة 

و�ل�شد�م و�لتنافر،.. وهو يف �مل�شوؤولية �لتي 
��شطلع بها، مل يتدخل يف �لروؤية �لتحليلية 

للرو�ية، �إل يف �لعنو�ن �خلا�س بكل حكاية. 
لقد كان هذ� هو �لتدخل �لوحيد للر�وي 

)�ل�شعدون(، وما عد� ذلك جاءت �حلكايات 
باملزيد من �لف�شائية �لتاريخية كما هي، �شمن 

�لطبخة �ملعرفية �خلا�شة بها، وبذلك حافظت 
على �لطز�جة �لتاريخية، �إذ� �شح �لتعبري، مثلما 

حافظت على �شياقها �لعام �لذي كانت عليه.
وما ي�شفع للكتاب �أي�شًا، �ن �ملوؤلف قدمه 

بروح �لر�وي �ملتب�شر باحلياة �لعر�قية، من 
�لز�ويتني �لجتماعية و�ل�شيا�شية. وعلى �لرغم 

من كرثة �ل�شخو�س و�لأماكن �لتي زخرت بها 
�لأحد�ث، وبالرغم من �حلدة و�لغ�شب و�لتطلع 

و�حلماقات يف بع�س �لأحيان، وعلى �لرغم 
من �لتظلم و�لقهر و�لنكفاء و�ملنكد�ت، فاإن ما 
يعزز �أ�شالة �لأحد�ث �آنذ�ك، �أنها كانت حت�شل 

يف �إطار �لوعاء �لوطني �لعام، وبعيدً� عن 
�أجو�ء �ملز�يدة و�لت�شخ�شن �لفاقع. وهكذ� جاء 

�أبطال �حلكايات بدون �أية عرو�س تتجاوز 
�لقيمة �لإن�شانية �خلال�شة للمكان ولالأ�شخا�س 

�أي�شًا، وهذ� ما يجعلها يف �مل�شار �ملعريف، قدوة 
نحن بحاجة ما�شة لها �لن، يف �لتاأ�شي�س �إىل 
�ملزيد من �لعالقات �ملبنية على روح �لتو��شل 

و�لإ�شر�ر �ملبدئي، ونبذ �مل�شاومات �لتي علينا 

�لعرت�ف، 
�نها �أثقلت 

�لو�قع �لعر�قي 
�حلايل بالكثري 

من �لتنطح 
و�أ�شاليب 
�ملبارز�ت 

�لذليلة �لقائمة 
على �لك�شب 

�لرخي�س 
و�شجالت 

�لقوة �لفارغة.
�ن حكايات �لدكتور حميد �ل�شعدون عن �ملنتفق 

و�ن كانت باخت�شا�س مكاين هو تلك �ملنطقة 
�ملعروفة �لن مبحافظة ذي قار �إل �أنها جاءت يف 
�لبعدين �ملكاين و�لزماين ن�شخة موفقة للوحدة 

�لعر�قية بكل ما حتفل به من مقرتبات قوية 
وم�شالح �شيا�شية وجغر�فية و�جتماعية.

وما يلفت يف �حلكايات �لتي دونها �لدكتور 
حميد �ل�شعدون �أنها كانت خال�شة يف طموحاتها 

و�آمالها وم�شامينها، مما ميكن �ن ن�شطلح 
عليه �أطماع �جلاه و�لك�شب �ملايل و�لقت�شادي 
ونزعات �ل�شتحو�ذ و�لهيمنة و�ل�شتغالل، هذ� 

بحد ذ�ته ما يجعلها حكايات رومان�شية على 
وقع من �لقناعة و�لألفة و�لرف�س �ملحبب، �لذي 
يجعل �لود و�لخاء جمالت ل ح�شر لها و�ن مل 

حت�شل يف بع�شها، ولعل ما زخرت به �حلكايات 
من �أ�شعار ور�شائل ومنا�شد�ت ومقرتحات 

للمعاجلة جتعل منها �إطارً� رحبًا، لكي يت�شلح 

�جليل �لعر�قي �حلايل بها، بعيدً� عن �أي ن�شح 
�و وعظ تقليدي.

ولنا �ن نتوقف �أي�شًا يف حكايات �لدكتور 
حميد �ل�شعدون، عند مفهوم �حلكمة و�لأمثلة 
و�شروب �لتعاظ و�لعرت�ف و�حلو�ر وقيم 

�لإ�شغاء، و�لذهاب بعيدً� من �جل �حلقيقة 
و�لزهد وفر�ئ�س �ل�شخاء يف منا�شرة ما يجب 

منا�شرته من مو�قف، تعيد �لعتبار ل�شهية 
�ل�شالم �لجتماعي بني �لعر�قيني �لتي تتعر�س 

يف �لوقت �حلا�شر �إىل �لنتقا�س و�لت�شكيك.
و�زعم بثقة �ن )حكايات عن �ملنتفق( كتاب 

مطالعة تاريخي وتربوي، عن جد�رة، وهو 
ي�شلح للد�ر�شني يف �لتاريخ �شمن �لرو�ية 

ح�شنة �لد�ء، بقدر ما متثل غذ�ء"لبع�س 
�ل�شيا�شيني �لعر�قيني �حلاليني �جلاهلني 

مبا�شي بالدهم، و�رى �ن �لدكتور �ل�شعدون 
وفق يف هذ� �ملنهج �إىل حد بعيد  ولكن �شمن 

حدود �لق�س �ملتيم بالو�شم �لتاريخي �جلميل.

نقر�أ هذه �لأيام ق�شائد تعتمد 
�ل�شرد �ليومي وتخلو �ىل حد بعيد 

من �بتد�ع "�لتعبري �ل�شعري"، 
و�بتد�ع �لعبارة �ل�شعرية مقيا�شًا 
�ول ي�شري له �لد�ر�شون �لجنليز 

يف �شعر �ل�شاعر. وهو لي�س 
بال�شرورة �ن يكون ��شتعاريًا. يلي 

ذلك �ملقيا�س ك�شوفات �ل�شاعر من 
�ملعاين و�لأفكار، �و روؤيته �جلديدة 

لالأ�شياء. و�ملقيا�س �لثالث هو 
�لتقنيات و�بتد�ع �ل�شكال.

ما يهمنا �ليوم هو �ننا نقر�أ �شعرً� 
�شاء �أ�شحابه �ن يكون �شردً� يوميًا 

مبا�شرً�، يقل �و ينعدم فيه �بتد�ع 
�لتعبري. لكننا يف كل حال نقر�أ 

ق�شائد وق�شائد حتظى باإعجابنا �أو 
�رتياحنا �أحيانًا. ما �شّر �لإعجاب 

بها �إذن؟ 
موؤلفة "لغة �ل�شعر�ء" تعطينا جو�بًا 

حمددً�، فتقول �ننا نقر�أ �لبيات 
�لعتيادية حتى ن�شل يف �لأخري �ىل 
بيت �و بيتني مينحان �لق�شيدة قفزة 

ما  على  �ل�شعر  ي�شبغان  و   Jump
قر�أناه .

يف جمموعة �ل�شاعر علي �لمارة 
بني  �آدم" جمع  �أ�شالع  تعّد  "حو�ء 
�ل�شرد �ليومي �لعتيادي و�بتد�ع 

�لتعبري، فهو بني :
نلتقي �ل   . �أهاًل   ، " �ألو 

ولكن بحق �ل�شد�قة �أين نلتقي ...؟"
وبني 

على  معنا  �لقدمية  �لزّقة  "جتل�س 
�لكنبات

ودخان ��شود ير�شم خر�ئط �يام 
مهملة"

وُيالحظ لهذ� �ل�شاعر �نتباهاته ، له 
فطنة �شعرية �و ما ي�شميه �لجنليز 

wit
�لتمثال حتت م�شرف �لر�فدين 

بجيب مثقوب 
هذ� ل ينفي �ن �ل�شاعر �حيانًا ل 

يغادر �لب�شاطة �ملفرطة فيقول ما ل 
جديد فيه وما ي�شيء �ىل �لن�س.

�لليل ي�شاألنا عن �أحو�ل 
�أبنائه �لقمر و�لنجوم ..."

�أو :
حني ��شبح عربة للقلوب
�ملفتوحة �لفارغة ... �لخ"

و�ذ نتفح�س ق�شائد �لديو�ن جند 
فيه �لكثري مما يفرح ويحثنا على 

�إعادة �لقر�ءة. و�ن �ل�شاعر �شرعان 
ما يتوقد بعد و�شك �لنطفاء:

�ملاء  مع  ي�شري  �لأ�شئلة  من  "ح�شد 
�ملنتف�س
�جلامح

�إىل �جلنوب 
و

�لع�شار  ثانوية  "قا�شت 
بالوجوه �حلانقة 

فانهمرت يف �ل�شو�رع �أزمنة 
معطوبة 

)تعمدُت حذف "�لكلمات" بعد 
معطوبة – �لكاتب(

لي�س من�شفا من ل يح�س بو�شوح 
�ن �ل�شاعر يتحدث عن مظاهرة 

يف �لب�شرة ، و�ن �ملتحدث �شاعر! 
و�لقفزة �لتي تو�جهنا يف �آخر 

َبطًا : �لق�شيدة هي قوله حُمْ
حميمًا"! د�ئما  لي�س  �ملاء  " ولكن 

�ما ق�شيدته عن "نقرة �ل�شلمان"، 
فال يبدو يل �ن �ل�شاعر عرف هذه 

�ملرعب  �خَل�ْشف  هذ�  �و  "�لنقرة"، 
يف جمجمة �لعامل! لذلك ر�ح يكتب 

�ن�شاًء باردً� ل �شرورة له، بينها 
�نتباهات �ل�شاعر �لذي ل يغيب عنا 

طوياًل.
علي �لمارة �شاعر وقدر�ته �ل�شعرية 

و��شحة حمرتمة ولكنه �أحيانًا 
ين�شى مهّماته �لإبد�عية فينحاز 

للطر�فة �أو �لعابر �لذي يبعث 
�لبت�شامة نا�شيًا �ننا ننتظر عماًل 
�شعريًا. و�إل فهل من �ملعقول �نه 

يف �لطائرة و�شي�شرب �شايًا فوق 
�لغيوم لكن �لفرق "�ن م�شيفته 

عر�قية"!
مهما كانت �لأعذ�ر فهي لن تكون 
مقنعة، فاأنت تكتب �شعرً� ونحن 

نتحدث عن �ل�شعر! لكن ق�شيدة "ظل 
�لقلم" تبهجنا مرة �أُخرى:

كلمات  من  �شرحًا  "نوؤ�ش�س 
ن�شع حفاًلَ يف �أرجوحة �لكالم 

و
طفال ينمو 

يف �لأزقة �ملرة ...
ما ق�شدت �لتقليل من م�شتوى 

�لديو�ن، على �لعك�س، حظي 
باهتمامي ووجدت فيه مو�شوعا 

للكتابة عّما يعم �لكثري من �لكتابات 
�ل�شعرية. فهناك �لتفاوت بني 

م�شتويات �لق�شائد حّد �لُفْرقة 
و�لتفاوت يف قيمة �ملو�شوعات 

كما �ن هناك تفاوتًا كبريً� �أحيانًا 
يف �أق�شام �لق�شيدة �لو�حدة. هذه 
�لظاهرة �شائدة هذه �لأيام و�رى 

�ن ور�ءها ل �إحكام كتابة �ملو�شوع 
وعدم و�شوح حدوده.

يف ق�شيدة علي �لمارة: "حو�ء 
تعّد �أ�شالع �آدم" ذخرية �شعرية 

كبرية ت�شتحق �لإعجاب. لكن مزَج 
�لو�قعي بالتجريد ُيحِدث �إرباكًا 

موؤقتا ، �شاعريته عودتنا على �لتاألق 
�ملفاجئ:

ج�شدي  خر�ئط  يف  "تنَقلَت 
فازددَت غربة"

 �أين هذ� �ل�شعر من قوله:
�ن كان قمي�شك ُقدَّ من دبٍر 

فاإن قم�شانك �لأخرى 
ُقدُّت من قبل...

يا �شديقي للطر�ئف منا�شباتها. 
هذ� هبوط يف وقت �ل�شعود! لكن 

�ل�شاعر يعود �ىل تاألقه �لذي هو 
�أكرث �أ�شالة فيه: 

�أمل تقر�أ و�شايا روحي 
على م�شّلة ج�شدي ؟

علي �لأمارة �شاعر له �أجو�وؤه 
ولغته �لتي حتاول �ن تبتعد عن لغة 

جمايليه وله قدرة على �لكتابة يف 
مو�شوعات متعددة خمتلفة، وهذ� 

�متياز ُي�شاُر له. كما �نه يتمتع باأفق 
رحب ي�شت�شيف �لكثري مما ُيغني 

م�شاحة مو�شوعه وهو من �ل�شعر�ء 
�لذين ميتلكون روح �ل�شخرية 

وروح �لأ�شى يف �آن وف�شال عن 
متيز �لأ�شلوب، تر�شم لنا هذه 

�ل�شفات �شاعرً� حمرتمًا و��شح 
�لتمكن. �نا على ثقة باأنه �شيتكامل 
ب�شرعة �إن و��شل جهده و�جتهاده 

و�أن �لقادم منه �شيكون مفرحًا..

عن حواء وعن أضالع آدم

حكايات عن المنتفق

وشم الذاكرة العراقية الجميل

ثقافة عراقية
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��شتطاعت بح�شها �ملرهف، 
و�شاعريتها �لطاغية ، �أن حتتل 
مكانها يف قلوب ع�شاق �ل�شعر 

وحمبيه ، و�أن ت�شنع لنف�شها نهجًا 
�شعريًا مميزً� ، ومعجمًا �أدبيًا يزخر 

برومان�شية حاملة قلما جندها عند 
�شاعر�ت غريها ، وهو ما جعل 

�لبع�س يوؤكد �أنها �أعادت �إيل �ل�شعر 
رومان�شيته �ملفقودة ، وعامله �خليايل 
�لأثري ، ورغم كرثة �ملعارك و�مليادين 

�جلدلية يف حياة �ملر�أة �لعربية 
، �إل �أنها تخل�شت من تر�كمات 

�لعقد �لن�شوية ، و�ألقت بنف�شها بني 
�أح�شان �لأنثي �حلنون �لتي ت�شنع 

لن�شفها �لآخر عاملًا خا�شًا من �جلمال 
و�لأناقة و�لذوق .. �إنها �ل�شاعرة 

�لعربية �جلز�ئرية حبيبة حممدي 
و�لتي �لتقيناها بالقاهرة فكان 

معها هذ� �حلو�ر حول عامل �ل�شعر 
و�ل�شعر�ء

* كيف حترك وجد�ن �ل�شعر يف 
�لبد�يات �لأويل لديك؟  

ـ عالقتي بال�شعر ولدت منذ زمن 
بعيد ، منذ �أن بد�أت �أعي ما حويل 

من �أ�شياء ، وهي عالقة �أ�شبه بعالقة 
�لبحر بالزرقة �أو �لأر�س باملاء ، 

بد�أت كمعني من �ل�شغر ، م�شفوعة 
باإح�شا�س �لطفولة �ملرهف �لذي كان 

ير�فقني حينذ�ك ، و�أعرتف �أنني 
كنت �أو�شف باأنني " بنت ح�شا�شة 
جد� " لكل �لأ�شياء من حويل ، مبا 

يف ذلك �لكلمة و�ملوقف ، وكانت 
كتابة �خلو�طر هي �لبد�ية ثم 

�نتقلت �إيل مرحلة �لن�شج ففهمت �أن 
�ل�شعر �أكرث ��شكال �لكتابة �ختز�ل 

للعامل وتعبري� عنه ، فبد�أت يف ن�شر 
ماكتبت يف �ل�شحافة �جلز�ئرية 

�آنذ�ك و�شيئا ف�شيئا ن�شجت جتربتي 
فكان �أن ن�شرت �أول دو�ويني 

بالقاهرة عام 1995 ولأن �أيدي 
�لنقاد تلقفته بحفاوة وعرف ترحابا 

من �لأ�شدقاء �ل�شعر�ء و�ملبدعني 
، �شجعني ذلك �أكرث علي مو��شلة 

�لدرب �ل�شاق وتتابعت دو�ويني . 

ورغم ذلك ل زلت �أ�شعر �أنني مازلت 
طفلة تخرب�س بالكلمات ، وتقف علي 

عتبة �لكتابة �ل�شعرية .
* بعد �لن�شج �ل�شعري .. هل �آثرت 

�لنتماء ملدر�شة �أدبية بعينها ؟ 
ـ �ملدر�شة �لكربي لل�شاعر هي �حلياة 

ذلك �لينبوع �لذي يغرتف منه 
جتاربه ، �آلمه ، همومه ، �أحالمه 

... �حلياة هي مدر�شتي وما �أعي�شه 
بانفعالت �لإن�شان �حلقيقية هي 
خمزوين ك�شاعرة و�أحاول د�ئما 

يف كتاباتي �أن �أكون كما �أنا �شفافة 
�لروح ، �شافية �لنف�س لأن �حلياة 

�حلقيقية هي مانعي�شه ب�شدق فيها . 
و�أ�شتح�شر هنا مقطعا من ن�شو�شي 

�لتي كتبتها يف ديو�ين " وقت يف 
�لعر�ء " ..."�أن تكتب ماتعرف ، هو 

نعناع يزكي ما ي�شربه حربك من 
حمبة " مبعني �أنني ل �أحب �لت�شنع 

يف �لكتابة بل �أطلق �لعنان لنفعالت 
�لروح بتلقائية و�شفاء حتي تاأخذ 
�لق�شيدة �شكلها �لطبيعي كمات�شاء 
هي ل كما �أ�شاء �أنا ، وعلي �لعموم 

هناك من �لنقاد من ي�شنفني علي 
�أنني �شاعرة رومان�شية �أعدت �إيل 

�ل�شعر رومان�شيته �ملفقودة كما فعل 
قدميًا جرب�ن ومي زيادة .

* َمن ِمن �ل�شعر�ء �شاهم يف تكوينك 
�ل�شعري و�لأدبي ؟ 

ـ كثريون من �شاهمو� يف بناء ذ�ئقتي 
�ل�شعرية و�لأدبية عموما ، و�شاهمو� 

�أي�شًا يف بناء �شرحي �لوجد�ين 
؛ بالن�شبة للرت�ث �لعربي �ملتنبي 

، حمطة ثرية ��شتوقفتني ، جرب�ن 
خليل جرب�ن ، نز�ر قباين ، ومن 

�جلز�ئر �حلبيبة �أحب �شعرمفدي 
زكريا �شاعر �لثورة �جلز�ئرية 

�لعظيمة ، �أما �لأديبة مي زيادة فاأنا 
�أعتربها منوذجا ��شتثنائيا للمر�أة 

�لعربية �لتي فر�شت وجودها 
و�حرت�مها يف ع�شر كان �أ�شعب من 

ع�شرنا �لآن حيث كانت �ملر�أة تو�جه 
�شعوبات كثرية يف جمتمع لينت�شر 

لها كثري� .

* كيف تنظرين �إيل لغة �ل�شاعر ، 
وجتربته �ل�شعرية من حيث �ل�شدق 

و�لكذب يف ظل مقولة " �أعذب �ل�شعر 
�أكذبه " ؟ 

ـ �ل�شاعر كاذب جميل فمثال لو قال 
�ل�شاعر حلبيبته �أنت قمر فهل هو 

يق�شد �لقمر مبفهومه �ملادي �لو�قعي 
�أم كناية عن جمال حبيبته �حلقيقي 

�أم �أن حبيبة هذ� �ل�شاعر لي�شت 
جميلة بالقدر �لكايف لهذ� �ل�شعر 

�جلميل لكنه من فرط حبه وع�شقه 
لها ي�شفي عليها جمال ير�ه يف 

عينيه قمر� لير�ه �لآخرون !وهذ� 
مثال ب�شيط علي �أن �لإبد�ع عموما 

لي�س د�ئما نقال للو�قع بل هو �إعادة 
�شياغة لهذ� �لو�قع ب�شكل فني 

وممتع . و�أعتقد �أن �ملجال ليت�شع 
حتي نتحدث عن نظريات كثرية 

تناولت مو�شوعات �لفن ومفاهيمه 
�ملختلفة .فال�شعر كما يقول �أر�شطو " 
متثيل جميل ل�شئ من �لأ�شياء ولي�س 

متثيال ل�شئ جميل " وقد قال نف�س 
�لفكرة �أي�شا نز�ر قباين " �إن �ل�شعر 
هو كالم غري عادي عن �شئ عادي " .

* ما ر�أيك يف �شعر�ء �لغمو�س 
و�ل�شبابية ؟ 

ـ من خالل جتربتي �ملتو��شعة 
تو�شلت �إيل ��شتنتاج باأن �ل�شمت 

و�لوحدة ي�شاعد�ن علي �لتاأمل ، 
و�لتاأمل قرين �لفكر و�لفكر وعاوؤه 
�لكالم !! لذلك فاأنا �أوؤمن �أنني كائن 
تلقائي ليحب �لت�شنع ، ول �أعرف 

كيف ميكن ل�شاعر ماهيته �حلرية 
و�ل�شدق �أن يلب�س كر�فتة وبدلة 
ويجل�س �إيل مكتبه لينظم �شعر� 
�أغلبه طال�شم �أو تعقيد�ت لغوية 

ليقال عنه �إنه �شاعر، فاأنا �أحب �لكلمة 
�ل�شهلة و�لعميقة يف �آنِ  و�حد .
* من وجهة نظرك .. ما �أ�شباب 
هيمنة �لرجال علي عامل �لكتابة 

�ل�شعرية وقلة �ل�شاعر�ت ؟ 
ـ عندما ننظر بتمعن يف تاريخ �ل�شعر 

�لعربي ، جند �أن �لأ�شماء �لن�شائية 
كانت قليلة �أو تكاد تكون نادرة 

فاأ�شماء �لن�شاء �ل�شو�عر تكاد تكون 
علي ��شتحياء ؛ ففي �لرت�ث �لعربي 
�لقدمي كانت هناك �خلن�شاء ، بعدها 

بزمان نازك �ملالئكة . �أي �أن �ل�شو�عر 
�للو�تي ملعن يف �أدبنا �لعربي نادر�ت 

، وهذ� يرجع �إيل نظرة �ملجتمع 
للمر�أة �ل�شاعرة حيث يحتفي �ملجتمع 

�لعربي بال�شاعر �لذكر بينما توءد 
�ل�شاعرة لأنها �أنثي يف جمتمع 

حتكمه عقلية �لقبيلة �لتي تري يف 
�شوت �ملر�أة عورة ويف وجهها عورة 

ويف �شعرها عورة ، ي�شاف �إيل ذلك 
تقهقر �ملر�أة نف�شها عن �أد�ء وظيفتها 
كمثقفة و�شاحبة روؤية ، و�إح�شا�شها 

د�ئما �أن دورها غري مفعل يف �ملجتمع 
وبالتايل ي�شبب لها ذلك فتور� يف 

�أد�ئها ويف تفعيلها ملا متلكه من 
موهبة . �إننا لالأ�شف يف جمتمعات 

تنظر �إيل �ملر�أة بو�شفها مو�طنا من 
�لدرجة �لثانية ، �شحيح �أن �لفرد 

يف �لوطن �لعربي مقهور يف �أ�شياء 
كثرية لكن �ملر�أة مقهورة مرتني ، مرة 
من نظرة �ملجتمع �إليها ، ومرة �أخري 

من نظرة �لرجل �لناق�شة �إليها.
* معني ذلك �أن �ملر�أة تنق�شها م�شاحة 

�أكرب من �حلرية و�لنفتاح ؟ 
ـ هذ� بالتاأكيد ، لأن �ملر�أة تعي�س 

يف جمتمع ذكوري و�شيوف 
�لرقابة م�شلطة علي رقبتها . لذلك 

ظهرت ن�شاء كثري�ت يكتنب باأ�شماء 
م�شتعارة خا�شة يف منطقة �جلزيرة 

�لعربية . و�ملر�أة �أ�شبح لديها ذعر 
د�خلي من �ملجتمع فاأ�شبحت تخاف 
�أن تعرب بحرية عن م�شاعرها خ�شية 

�أن تو�شف باأنها غري م�شتقيمة ؛ 
ولذلك جتربة �ملر�أة عندنا مبت�شرة 

لأنها تفتقد �إيل �أهم �شرط يف �لكتابة 
وهو �حلرية . 

* �إذن �أنت توؤيدين حقوقًا �أكرث 
للمر�أة �ملبدعة ؟ 

ـ  للمر�أة عمومًا ، وللمر�أة �ملبدعة علي 
وجه �خل�شو�س ، وهناك حماولت 
كي تاأخذ �ملر�أة مكانتها حتت �شماء 

�لإبد�ع �لعربي ، وهناك �أ�شماء 
كثرية جنحت يف ذلك وماز�لت 

حتي �لآن تعطي وتنا�شل من �أجل 
�إي�شال كلمتها مثل �لكاتبة �ل�شورية 
غادة �ل�شمان و�أخريات . لكني �أري 
�أن �ملر�أة عموما حتي �لآن مل تاأخذ 

حقوقها �لجتماعية و�ل�شيا�شية 
كاملة ؛ كمو�طنة وكمبدعة ؛ فهي 

ماز�لت حتتاج �إيل جهود كثرية 
ي�شرتك فيها �ملجتمع من جهة 

و�لقياد�ت �ل�شيا�شية من جهة �أخري 
و�ملر�أة نف�شها من جهة ثالثة .

* من يف ر�أيك من �ل�شعر�ء و�لأدباء 
كان �أكرث تعبريً� عن �ملر�أة ؟ 

ـ �إذ� كان �إح�شان عبد �لقدو�س 
�أكرث من عرب �أدبيا عن هموم �ملر�أة 
وناق�س مو�شوعاتها ب�شكل جيد ، 

فاإن نز�ر قباين يف جمال �ل�شعر هو 
�أف�شل من عرب عن �ملر�أة و�أف�شل 

من ربط مو�شوع �ملر�أة مبو�شوع 
�لوطن . ومزج بني �ل�شعر �لعاطفي 

و�ل�شيا�شي .
* هل لك طقو�س خا�شة عند كل �إبد�ع 

�شعري ؟ 
ـ طق�شي �لوحيد �أن �أفتح قلبي 
ل�شتقبال �ل�شعر يف �أي وقت . 

فماز�لت �لطفلة يف د�خلي ت�شكنها 
�لده�شة يف روؤيتها لالأ�شياء و�أغلب 

�ل�شعر هو مايولد من �لده�شة 

ومايخلق �لده�شة فينا �أي�شا ، 
ومن بع�س �لطقو�س �مل�شاحبة يل 

�أي�شا �أثناء �لكتابة �ل�شكون �ل�شديد 
ور�ئحة �لقهوة �جلز�ئرية وبعد 

�إقامتي مب�شر �أحببت �لقهوة �لرتكية 
كثريً� مع �ملو�شيقي �خلافتة .

* كل مبدع له جمموعة من �لأعمال 
حتتل خ�شو�شية لديه .. ماذ� عن 

�أعمالك �لتي تعتزين بها ؟ 
ـ �أعتز بكل حمطة يف حياتي لأن 

�لكتابات �لأويل تكون ذ�ت روح بكر 
رغم ب�شاطة �لتجربة لكنني �أعتز بكل 

حرف كتبته لأنني كنت �شادقة فيه 
بدًء� بديو�ن �ململكة و�ملنفي 1995 
، مرور� بـ ) ك�شور �لوجه ( ، ) وقت 
يف �لعر�ء ( ثم �خللخال ون�شو�س 

�أخري حتت �لطبع . وقد كنت �شعيدة 
كثري� عندما �أعادت وز�رة �لثقافة 

يف �جلز�ئر طبع دو�ويني يف �إطار 
�حتفالت �جلز�ئر عا�شمة للثقافة 

�لعربية ، و�نا �أعكف حاليًا علي 
جتميع كل �أعمايل �لتي كتبتها لطبعها 

يف ديو�ن بالإ�شافة �إيل موؤلفات 
نرثية وفكرية �أخري ، و�أمتني �أل 

تنقطع �شلتي بالكتابة عموما ، 
وكتابة �ل�شعر خ�شو�شًا لأن �لكتابة 

هي حبلي �ل�شري �لذي يربطني 
باحلياة و�ل�شعر هو رئتي �لثالثة 

�لذي يعني بالن�شبة يل حياتي . 
* ما تقييمك حلركة �ل�شعر �لعربي يف 

�لآونة �لأخرية ؟ 
ـ �ل�شعر كان د�ئما هو ديو�ن �لعرب 

وكان �ل�شاعر د�ئما هو ل�شان حال 
قبيلته �أو جمتمعه �و �أمته ، لكن 

بظهور و�شائل �لإعالم وتفاقم هذه 
�لأجهزة �حلديثة وو�شائل �لت�شالت 

، تقهقر دور �لكلمة عموما ودور 
�ل�شعر لأن �ملتلقي �أ�شبح ماأخوذ� 

بو�شائل مبهرة �أخرى ... لكن هذ� 
لمينع �أن �ل�شعر هو روح �لن�شان 

،هو ذلك �لهم�س من �لن�شان لالإن�شان 
، هم�س منع�س للروح �إذ هي ت�شارع 

عامل �ملادة ، �ل�شعر كقطرة �لزيت 
�لتي ت�شئ قنديل حياتنا . بل هو 
قطرة �حلب �لتي ت�شئ قلوبنا .. 
نعم نحتاج �إيل �ل�شعر كلما طغت 

�ملادة يف �لعامل ، نتدثر بال�شعر كلما 
�حتجنا �إيل دفء وحب يف حياتنا ، 

وهذه حقيقة ل �شك فيها.

الشاعرة الجزائرية حبيبة محمدي
تؤمن بأنها كائن تلقائي ال يحب التصنع، وتطالب 

برفع القيود الذكورية عن عالم المرأة..

شاعرة جزائرية من جيل التسعينيات ـ حاصلة على العديد من الشهادات  العلمية منها دراسات عليا فى االدب العربى ودراسات عليا فى الفلسفة وعلم الجمال والترجمة ودبلوم 
لغة إنجليزية وغيرها ـ مثلت بالدها فى العديد من الملتقيات والمهرجانات الثقافية العربية والدولية. صدر لها: المملكة والمنفى – كسور فى العراء – وقد ترجمه إلى اإلنجليزية 
د. محمد عنانى – فيض الغربة – القصيدة السياسية فى شعر نزار قبانى – ديوان الخلخال ـ أول شاعرة وكاتبة جزائرية تحصل على عضوية انتساب التحاد كتاب مصر ـ تم 
تكريمها فى مدينتها )البيرين( بمناسبة االحتفاالت الوطنية بشهداء أحداث 8 مايو 45 بالجزائر ـ  كرمها صالون د.غازى عوض الله عام وهو الصالون الثقافى العربى الذى يكرم 
المتميزين فى مختلف مجاالت األدب والسياسة والفن.

حوار: صفاء عزب

وسائل اإلعالم الحديثة أثرت في الكلمة ، ولكن اليزال الشعر دثارًا 
للدفء والمشاعر 

مى زيادة نموذج استثنائي المرأة عربية فرضت 
وجودها واحترامها. 

الكتابة حبلي السري ، ورئتي الثالثة التي تمدني 
بالحياة.

تأليف:  جي بريني
ترجمة: ابتسام عبد الله

يقول جي بريني، �أن �لرو�ية �لتاريخية قد غدت �ليوم �ل�شكل �لأف�شل لالأدب 
�لتخيلي، و�ن �حلا�شر يبدو منا�شبًا لتقدمي رو�يات من هذ� �لنوع، عرب ��شتعادة 

�ملا�شي، مثل "لينكولن" لغور فيد�ل، و"متزيق �ل�شحاب" لر�شل بانك. �إن مثل هذه 
�لرو�يات تقدم و�شيلة جديدة ل�شرح �لتاريخ.

ور�وية جي بريني،"رحالت هـ. م" تقدم حياة هريمان ميلفيل ب�شكل ��شدق من 
�حلقيقة وهي ت�شم جمموعة من �لأحد�ث �ملتالحقة �ملرت�بطة، �أغلبها خيالية 

جتمعت مما تر�شح �أو �أ�شبح معروفًا عن رحالت ميلفيل �لبحرية. كما �ن �لرو�ية 
تقدم كيفية تفكري ميلفيل وعمله يف تلك �لرحالت ككاتب. على ظهر �شفينته ل�شيد 
�حليتان �أكو�شنت، كان ميلفيل يف �لـ12 من عمره" بد�أ يفكر حول طبيعة �لأعمال 

�لأدبية �خليالية، وكيف ميكن تقدمي �حلقيقة ولكن ب�شورة �قوى و�عنف". وفيما 
بعد ويف نف�س �لرحلة، كتابة مذكر�ته معتمدً� على �ليوميات �لتي يكتبها باهتمام كل 

ليلة!فاأجاب،"�لرو�يات فقط حتكي �حلقيقة بال زخرفة".
ويعرف �جلميع �إن �حلقيقة �لكاملة ل ميكن ذكرها، لي�س يف عمل تاريخي، ويف 

رحلته �لتالية، كان بحارً� �نكليزيًا،"قارئ جيد"، قد �شاحب ميلفيل على ظهر 
�شفينته"لو�شي �آن"، و�ألح عليه يف كتابة �لرو�ية، خا�شة و�نه كان ي�شرد على 

�لبحارة ق�ش�شًا كثرية يف �لليايل وبحما�س كبري. ويف خالل �لق�ّس، كان هريمان 
ميلفيل، ي�شّر على �لتفا�شيل، م�شتطردً� يف �لو�شف. ومل يكن �لبحارة، يعّلقون 

على �لت�شارب و�لتناق�س �لذين حتويهما �لق�ش�س، لأنهم �أدركو� �أن �حلقيقة تتطلب 
�شيئًا من �جلر�أة يف �لخرت�ع، ورغبة يف �إعادة ت�شكيل �لو�قع. وهكذ� حتّولت 

�شفينة �حليتان �إىل م�شغل للكتابة.
وهذه �لرو�ية �لتي كتبها جي بريني، تطرح �شوؤًل وهو هل �إنها تقدم حقيقة هريمان 

ميلفيل؟ �إن �لرو�ية �لتاريخية تبحث عادة عن فر�غ ما يف �شجل �لأحد�ث �و يف 
حياة �شخ�شياتها، فر�غ موثق باحلقيقة، مع وجود ف�شحة كبرية من �ملكان ملناور�ت 
�خليال لل�شرد. و�ملثال على ذلك ما فعله ماثيو لبريل يف كتاباته عن حياة �إدغار �لن 
بو، عندما �ختفى �ل�شاعر �ملنغم�س يف �مللذ�ت، عن �لأنظار لكتابة كتابه �ملثري،"ظل 
�ل�شاعر". ويف "�ل�شيد" �ختار كومل توبني، بع�س �لأعو�م من حياة هرني جيم�س 

حماوًل �لو�شول �ىل نف�شية جيم�س.
�إن �مل�شكلة يف عمل كبري يخ�ّس هريمان ميلفيل هي �إن حياته كلها كانت تقريبًا هدرً� 

وثرثرة وكما ي�شرح �أندرو ديلبانكو يف مقدمة �شريته �ملمتازة عن ميلفيل �لتي حتمل 
عنو�ن "ميلفيل: عامله وعمله" �إن �لبّحار �ل�شهري ترك ور�ءه 12000 ر�شالة لكاتب 
�ل�شرية �و �لرو�ئيني من �جل �لنب�س فيها. ومل  ي�شتفد �لباحثون �إّل من 300 منها 
تقريبًا كما �أن ميلفيل �أتلف �لر�شائل �لتي تلّقاها ولذلك �ل�شبب تعذر �لو�شول �إىل 

�حلياة �لد�خلية �خلا�شة به وما حوت. وهكذ� مل يبق �أمام بريني غري مناق�شة نا�شر 
�أعمال ميلفيل �لنرثية و��شتح�شاره ن�شخة جديرة بالت�شديق لـ "�شخ�س خر�يف"، 

كما ��شماه هارت كرين. ويف حياة ميلفيل �أحد�ث ماأ�شاوية منها وفاة و�لده وهو يف 
�شن �لـ 12 و�لذي �أدى �إىل تغيري حظ �لعائلة وحادثة �أ�شره من قبل �أكلة حلوم �لب�شر 

يف جنوب �ملحيط �لهادي، وزو�جه �لفا�شل بليزي �بنة قا�ٍس معروف يف بو�شطن، 
و�أخريً� �نتحار �بنه.

 ويتحدث بريني عن تلك �حلو�دث، ولكن كيف كان رّد فعل ميلفيل �إز�ءها؟ وقد 
�ن�شغل بريني بالإجابة لأن على �لرو�ئي �أن يقدم �أجوبة �أو تعلياًل ملا يحدث وما 

كتبه بريني عن ذلك غري كاف �أو مثري، ول يو�شع معرفتنا عن �شخ�شية ميلفيل، بل 
على �لعك�س كما �ن �للغة �لتي ي�شتخدمها يف �حلو�ر تبدو حديثة وع�شرية جدً� 

خمتلفة عما كان �شائدً� يف تلك �حلقبة من �لزمن.
ويقدم لنا بريني ، حقيقتني حول ميلفيل، كل و�حدة منها خمتزلة: �لأوىل تقول �أن 

"هريمان �أم�شى حياته باأكملها حماوًل تهدئة ذلك �لطفل" ويعني �ل�شغري يف د�خله 
�لذي عانى من فقد�ن و�لده يف طفولته، �أما �حلقيقة �لثانية �ن ميلفيل با�شتمر�ر كان 

يجذب �ل�شبان مبظهره �لقوي. ويف نهاية �لرو�ية يتز�يد عدد هوؤلء �ل�شبان �لذين 
ميكن �ل�شتعا�شة عن و�حد منهم بالآخر وقد مت �ختالق �لكثري منهم وب�شكل يدعو 

�إىل �مللل، ويخلق �ملوؤلف عدة �أحد�ث �أو م�شاهد ومنها ذلك �مل�شهد �لذي يلتقي فيه 
بال�شاعر و�لت ويتمان ويوحي بوجود عالقة من نوع خا�س بينهما، يف حني �أن 

�حلقائق توؤكد عدم �لتقاء �لثنني �لو�حد بالآخر يف �حلياة �لو�قعية.
�إن �أولئك �ل�شخا�س �لذين مل يقر�أو رو�ية "موبي ديك" ر�ئعة هريمان ميلفيل، 

ي�شاورهم �لف�شول حول هذ� �لكاتب �لرو�ئي �لأمريكي، و�أي�شًا حول موؤلف "رحالت 
هـ .م"، وما مدى �حلقيقة يف هذه �لرو�ية �لتي تتناول حياة ميلفيل.

�إن �أية �شرية حياة لهذ� �لرجل �لذي عا�س ما بني )1819- 1841(، وكل كاتب �شرية 
ي�شع يف ح�شبانه �أن ميلفيل هو �لأقرب �إىل �شخ�شية �إ�شماعيل ومعرفته �لو��شعة 

باحليتان و�لأمر �ل�شيئ �أن هذه �لأعمال �لتي تقدم ك�شجالت حياة �أ�شخا�س 
معروفني، دون �عتمادها �و ��شتنادها على حقائق ثابتة، �شتعلق يف �أذهان �لقر�ء 
كحقائق �أكيدة ل يرقى �إليها �ل�شك – ولي�شت كحقيقة �إن�شانية ولكن بريني مل تكن 

لديه غري حقائق معقولة ومنمقة.
وبريني �شاعر وناقد �أدبي وكاتب �شرية، كما �أنه رو�ئي معروف، يكتب ق�شائد 

مكثفة جيدة وله �أ�شلوب �أدبي متميز يف و�شفه للبحار و�جلزر و�لقمر و�جلبال 
و�ل�شماء و�لطيور و�ملياه وتعاقب �لليل و�لنهار ولكننا يف قر�ءة تلك �ملقاطع 

�جلميلة، نرغب يف قر�ءة كلمات ميلفيل نف�شه، �أفكاره و�ل�شور �لتي د�عبت خياله 
�إز�ء تلك �مل�شاهد.

عن النيويورك تايمز

رحالت ه� . م
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فيما يزيد على مائة و�شبع و�شبعني 
�شفحة من �لقطع �ل�شغري ، �أ�شدرت 

د�ر " بل�شم للن�شر و�لتوزيع " 
بالقاهرة ، �لرتجمة �لعربية لرو�ية " 
مملكة كن�شوكي " للكاتب �لإجنليزي 
و�حلا�شلة   ، " موربورجو  " مايكل 

على جائزة " ريد هاو�س " لكتب 
�لأطفال ، وجاءت �لرتجمة �لعربية 

ممتعة وتكاد تكون مطابقة لن�شختها 
�لإجنليزية ، وما ذلك �إل لأنها من 
جهود �لدكتور " حممد عناين " 

�مل�شهود له بالباع �لطويل يف 
�لرتجمة �لأدبية وغريها ، و�حلقيقة 

�أن �لرو�ية مت �إخر�جها ب�شكل م�شوق 
وجذ�ب ، �أ�شيفت �إىل ذلك خر�ئط 

و�شروحات ولوحات مر�شومة �أكرث 
جاذبية بري�شة " مايكل فورمان " 

، وهو ما �أعطى �لرو�ية عن�شر 
�لو�قعية �ملكانية يف كل �نتقالت 

�أبطالها ، جدير بالذكر �أن �لكاتب " 
مايكل موربورجو " �أهدى �لرو�ية 
�إىل " جر�هام و�إيز�بيال " ، وخ�س 

" �إيز�بيال هت�شرن " و " ترين�س بكلر 

و�أ�شرته  " �شيجوتونيموتو  " و 
به  تعطفو�  ملا  �لعميق  " بال�شكر 

من عون يف �إعد�د ن�شخة �لرو�ية 
�ملطبوعة ، كما جتدر �لإ�شارة �إىل 

�أن هذه �لرو�ية لي�شت لل�شغار فقط 
، و�إمنا با�شتطاعة �لكبار �أي�شًا �أن 

ي�شتمتعو� بقر�ءتها كثريً� .  

خطاب مفاجئ
يبد�أ " مايكل " رو�يته بتقدمي نف�شه 

لأقر�نه ومن هم مثله يف �شن �حلادية 
ع�شر ؛ حيث كان يرتدد على مدر�شة 

يطلق  كان  " �لتي  جوزيف  " �شانت 
عليها و�لده " مدر�شة �لقرود " لأن 

�لأطفال فيها ي�شيحون وي�شرخون 
ويتعلقون يف �أو�شاع مقلوبة بجهاز 

�لت�شلق مثل �لقرود يف فنائها ، 
وكيف �أنه بعد �نتهاء در��شته يف 

هذه �ملدر�شة ، كان ينطلق ليلعب كرة 
�لقدم على �أر�شية طينية يف فريق " 

َمْد لرك�س " �أو " �لالعبون يف �لطني 
 " دودز  " �إدي  �ملحبب  �شديقه  " مع 

وباقي �أع�شاء �لفريق ، ويف عطلة 
نهاية �لأ�شبوع كان " مايكل " يقوم 

بتوزيع �ل�شحف على �ملنازل حل�شاب 
�مل�شرت " باتل " �شاحب �لدكان 

على نا�شية �ل�شارع �لذي ي�شكن 
فيه ، وهكذ� كانت ت�شري �لأمور مع 

مايكل ، �أما �أ�شرته �ملكونة من و�لده 
وو�لدته وكلبة �لرعي " �شتال �أرتو� 
 ، و�لأ�شود  �لأبي�س  �للونني  " ذ�ت 

و�لتي كانت لها قدر�ت خا�شة يف 
توقع �أحد�ث م�شتقبلية باأذن متدلية 

و�أخرى منت�شبة ، فقد كانت ت�شتمتع 
معه مبنا�شباتها �خلا�شة يف كل 

يوم �أحد ؛ حيث �لرحالت �لبحرية 
�لق�شرية يف زورق �لأ�شرة �ل�شر�عي  

، ترفيها بعد عناء �لعمل مب�شنع 
�لطوب �لقريب ، ولكن فجاأة تتغري 

�حلال وتت�شلم �لأ�شرة خطابًا باإغالق 
م�شنع �لطوب ، فيفقد �لأب و�لأم 

وظيفتيهما بامل�شنع ، وهو ما يولد 

فكرة جمنونة لدى و�لد مايكل . 

الفكرة المجنونة 
كانت �لفكرة �ملجنونة هي قر�ر و�لد 

مايكل ترك منزل �لأ�شرة ، و�شر�ء 
" مببلغ  بر�ق  د�كن  �أزرق  " يخت 
�لتعوي�س عن �لف�شل من �لعمل ، 

يكون مبثابة �ملنزل �لبديل لالأ�شرة 
، و�لذي من خالله �شيقوم �جلميع 
برحلة بحرية حول �لعامل ، وبعد 

�عرت��شات ومناق�شات ، تنفذ �لفكرة 
، وبعد �لدر�ما �ملحزنة �لتي �شببها 
�خلطاب �لأخري بالف�شل من �لعمل 
مب�شنع �لطوب ، تتفتح �آفاق رحبة 

و��شعة �أمام �أعني وقلوب �أفر�د �أ�شرة 
مايكل ، في�شرتي �لو�لد �ل�شفينة 

�جلديدة ، و�لتي �أطلقو� عليها ��شم 
" بيجي �شو " ، وبعد فرتة قليلة كان 

مايكل وو�لده وو�لدته قد تعلمو� 
�أ�شول وقو�عد �ملالحة �لبحرية على 
يد �لبحار �لعجوز ذي �ل�شارب �لكث  

من  �لعا�شر  ويف   ، " باركر  " بيل 
�شبتمرب عام 1987 وبعد �أن ح�شدت 

�لأ�شرة يف كل ركن وز�وية بال�شفينة 
ما حتتاج �إليه من موؤونة ومن ز�د ، 

بد�أت �ملغامرة �لكربى حول �لعامل 
و�لتي �أطلق عليها مايكل ��شم " 
ملحمة �لأودي�شة �لعظمى لنا " 

وكانت جدة مايكل يف ود�عهم جميعًا 
، وقد �غرورقت عيناها بالدموع ، 

�أما " �إدي دودز " فقد جاء لود�ع 
�شديقه مايكل ؛ فاألقى �إليه بكرة قدم 
�أثناء رفع �ملر�شاة ، و�شاح به عاليًا 

" �إنها متيمة �ل�شعد " ، وبعد حلظات 
، كانت �لكلبة " �شتال �أرتو� " تودع 

بنباحها جميع �لقو�رب �لر��شية 
�أثناء مرور " بيجي �شو " مب�شيق 

 " جزيرة  يف�شل  " �لذي  " �شولينت 
و�يت " عن �أر�س �جنلرت� . 

جغرافيا بحرية 
وخالل �لرحلة �ل�شتك�شافية �لتي 

بد�أتها �لأ�شرة بحما�س �شديد ، يبد�أ 
مايكل يف ر�شد �مل�شاعر �لإن�شانية 
�ملتناق�شة و�ملتقلبة بتقلب �أحو�ل 
�لبحر و�ملاء �ملحيط بال�شفينة " 

بيجي �شو " من كل مكان ، كما 
ير�شد �ل�شعور �لغامر بالإثارة 

ومتعة �ملغامرة و�ملخاطرة يف عر�س 
�لبحر ، وتف�شي �شطور �لرو�ية 
يف كل تلك �لتفا�شيل مبزيد من 

�ملعلومات �لتلقائية و�لعفوية حول 
�أماكن �لإبحار و�لر�شو ومالمح 

�ملفرد�ت �لبحرية من �أ�شماك 
�لقر�س و�لأ�شماك �لطيارة و�لطيور 

�ملهاجرة ، �إىل جانب نخبة ل باأ�س 
بها من م�شميات مالحية وبحرية 

تلتقطها �لعني وتلتفت لها �لأذن من 
هنا وهناك ، يف �إطار من �لت�شويق 

و�ملتعة و�لطرح �لتلقائي غري 
�ملتع�شف ، ومل ين�س " موربورجو 
�مل�شحونة  �لأجو�ء  هذه  كل  " يف 

بالتقلبات �جلوية و�لبحرية �أن 
يعلن �إ�شر�ر و�لديه على �إكمال 

در��شته �ملدر�شية حتى ولو كان يف 
عر�س �لبحر ، وهو ما ترتب عليه 

�لتز�مه بت�شجيل ما ير�ه من تفا�شيل 
تخ�س �لعلوم و�جلغر�فيا و�لتاريخ 

وخ�شائ�س �لكائنات و�شلوكياتها 
�لظاهرة مثل حية " ذ�ت �لر�أ�س 

�لنحا�شي " و دببة " �لومبات " و 
حيو�نات " �لبو�شوم " و�لكناغر 

و�لببغاو�ت �لبي�شاء وغريها، هذ� 
بالإ�شافة لقيامه بو�جب �ملالح 

�لبحري كمر�قب لغرفة �ل�شفينة ، �إىل 
جو�ر �أمه " ربان �ل�شفينة " و �أبيه 

�لقنال  ومن   ، " �لأعطال  " مهند�س 
�لإجنليزي �إىل خليج ب�شكاي ما بني 

فرن�شا و�إ�شبانيا ثم �إىل �إفريقيا وعرب 
�شاحلها �إىل �ملحيط �لأطل�شي ومنه 

�إىل �أمريكا �جلنوبية ... �إىل �أن 
حتدث مفاجاأة �أخرى .. 

مملكة كنسوكي 
تتطور �أحد�ث �لرو�ية ، وتتعر�س 

�ل�شفينة " بيجي �شو " لعو��شف 
بحرية يف ليلة حالكة �ل�شو�د ، كان 
مايكل فيها هو قائد �لدفة ، يف حني 

كان و�لده نائمًا وو�لدته ت�شرتيح 
من �آلم مفاجئة وتقل�شات يف �ملعدة 

، وب�شبب �شقوط �لكلبة " �شتال �أرتو� 
 " كرة  وبعدها  �ملحيط  مياه  " يف 
�إدي دودز " حاول مايكل �إنقاذهما 

لكنه �شقط هو �لآخر يف مياه �ملحيط 
، و�بتعدت �ل�شفينة وهم يف و�شط 

�لعا�شفة ، ليجد مايكل نف�شه بعد 

ذلك يف جزيرة منعزلة و�شط �لقرود 
و�لأ�شباح و�لأ�شجار �لكثيفة �لعالية 

، ويقابل مايكل �لرجل �لعجوز " 
كن�شوكي " �لذي يتكلم بلغة خمتلفة 

ل يعرفها ، لتبد�أ �أحد�ث مثرية من 
�ل�شر�ع ثم �لتعاون بني مايكل وبني 

هذ� �لرجل ؛ يتعلم خاللها مايكل 
�لكثري من مهار�ت و�شعوبات �حلياة 

فوق جزيرة منعزلة ، ثم يكت�شف 
�لكثري من مو�هب �لرجل �لعجوز " 
كن�شوكي " وي�شاعد كل منهما �لآخر 

يف تعلم لغة �شاحبه ؛ حيث يعرف 
مايكل �أن كن�شوكي طبيب وجندي 

ياباين فقد �بنه " مي�شيا " وزوجته 
بعد �إلقاء �لقنبلة �لذرية على مدينة 

قرر  و�أنه   ، " �ليابانية  " ناجا�شاكي 
�لعي�س فوق �أر�س هذه �جلزيرة 

بعيدً� عن �لب�شر و�شرورهم �لآثمة .  

نهاية سعيدة
وبعد حماولت م�شنية وخماوف 

وخماطر كثرية فوق �أر�س �جلزيرة 
تعود " بيجي �شو " �ل�شفينة �حلبيبة 

�إىل قلب مايكل ، وعليها و�لده 
وو�لدته ؛ حيث ت�شتقبله و�لدته 

بالأح�شان ، بينما ي�شتقبله و�لده 

بعبارته �مل�شهورة " مرحبًا �أيها �لقرد 
عن  مايكل  ويخفي  �لأيام  ومتر   ، "
و�لديه ما حدث فوق �أر�س �جلزيرة 

ملدة ع�شر �شنو�ت كاملة ، وفاًء لتفاقه 
مع �لرجل �حلنون " كن�شوكي " 
، وبعد هذه �ملدة ي�شرح بق�شته 

وبحقيقة " مملكة كن�شوكي " وما 
حدث له عليها ، فيكتب هذه �لرو�ية ، 
وتكون �ملفاجاأة بعد �أربع �شنو�ت �أنه 

يتلقى ر�شالة تقول " ��شمي مي�شيا 
�أوجاو� ، و�أنا �بن �لدكتور كن�شوكي 

�أوجاو� ، كنت �أت�شور حتى قر�أت 
كتابك �أن و�لدي مات يف �حلرب .... 

لي�شت لدي ذكريات عن و�لدي ، بل 
بع�س �ل�شور �لفوتوغر�فية فقط ، 

�إىل جانب كتابك ، ليتنا نتقابل يومًا 
ما .. �أرجو ذلك " وبعد �شهر من ت�شلم 
هذه �لر�شالة يذهب مايكل �إىل �ليابان 
، ويقابل مي�شيا ؛ حيث يجده ي�شحك 

متامًا مثلما كان و�لده ي�شحك . 

آفاق رحبة 
وبعد ، �إن رو�ية " مملكة كن�شوكي 

" مايكل  �لإجنليزي  " للكاتب 
موربورجو " و�حدة من �لرو�يات 

�مل�شوقة ، �لتي تفتح �آفاقًا رحبة 

لقارئها بغ�س �لنظرعن �شنه وعمره 
؛ فهي تنتقل به عرب عو�مل خمتلفة 

من �حلياة �لنمطية �ملتح�شرة ، �إىل 
حياة �ملغامر�ت و�لأخطار �لبحرية 

�ملجهولة ، ثم �إىل مالمح �حلياة 
�لبد�ئية لالإن�شان �لأول فوق جزيرة 

معزولة ، وهي يف خالل ذلك ت�شع 
�لنقاط فوق �حلروف بالن�شبة للكثري 

من معطيات �لأخالق و�ل�شلوكيات 
�لرتبوية و�لتعليمية �لر�قية ، 

كما تناو�س من بعيد �أزمات �لعامل 
و�شر�عاته �لع�شكرية و�لنووية ، 

تلك �لتي حترم �لأب من �بنه وزوجه 
، وحتيل �حلياة �لآمنة �إىل دمار 

�شامل ومفزع ؛ لكل ذلك ��شتحقت 
هذه �لرو�ية �أن يعرب عنها �مللحق 

�لتعليمي ل�شحيفة " �لتاميز" بعبارة 
يقول فيها " ملحمة معا�شرة ر�ئعة " 
، و�أن تعرب �شحيفة " �لأوبزيرفر " 

بقولها " رو�ية مثرية وتدعو للتفكري 
�لعميق " ، بينما عربت �لناقدة " 

وندي كولينج " عن �لرو�ية بقولها 
رو�ية  كاأنها   ، ر�ئعة  رو�ية  " هذه 

روبن�شون كروز وجتري يف �لع�شر 
�حلا�شر ، ولبد من قر�ءتها لفرط 

جمالها " . 

ملحمة طفولية معاصرة تروي بأسلوب بديع رحلة استكشاف مثيرة يقوم بها صبي:

" مملكة ِكْنُسوكي " ل� " مايكل موربورجو " تحلق بأحالم 
الطفولة فوق بساط المغامرة واإلثارة والتشويق

عرض : محسن حسن

تحمل إشارات عميقة لمعطيات الصراع العالمي 
وتأثيره على مصير األسر والشعوب واألطفال 

تؤصل لمعاني المروءة والرجولة ، وترفع من قدر 
اإلبداع الذاتي وتلبية الطبيعة الملهمة 

المؤلف: جيم الخليلي 
العرض ترجمة: هاجر العاني

كيف حافظ �لعامل �لعربي على �لعلم ون�شره 
فيما كان �لغرب يغط ب�شباته يف �لع�شور 

�ملظلمة؟
�شتوكهومل يف كانون �لول / 1979 . ع�شر 

رجال ينتظرون ��شتالم جائزة نوبل �خلا�شة 
بهم من ملك �ل�شويد . ت�شعة منهم يرتدون 

ربطات رقبة كالفر��شة و�ل�شرت�ت �خلطافية 
ذ�ت �لذيل ، �ما )عبدو�س �شالم( – وهو م�شلم 
ورع –  فيربز مرتديًا عمامة ومالب�س بنجابية 
تقليدية ، فقد كان �لفيزيائي �لباك�شتاين يــُـكــَرم 

لدوره يف �شياغة نظرية �لقوة �ل�شعيفة 
للكهرومغنطي�شية �لتي توحد �لكهربائية 

�ملغنطي�شية و�لقوة �لنووية �ل�شعيفة ، ويقول 
جيم �خلليلي �لكاتب �لعر�قي �ملولد �مل�شارك 

للفيزيائي " لي�س ثمة �شك ير�ود ذهني باأن 
عمله ي�شنفه كاأعظم عامل طبيعيات يف �لعامل 

�ل�شالمي لآلف �ل�شنني".
وبالن�شبة للكثري من غري �مل�شلمني فـاإن م�شطلح 

"�ل�شالم" ي�شتح�شر يف �لذهن " �شورة منطية 
�شلبية تتناق�س مع جمتمعنا �لغربي �لدنيوي 

�لعقالين �ملت�شامح �ملتنور " كما يقول �خلليلي 
، وهذ� �لكتاب �لآ�شــر هو ر�شالته �لتذكريية 
ين  �لتي �طلقها يف �لوقت �ملنا�شب ب�شاأن �لدَّ

�لذي يدين به �لغرب جتاه �لجناز�ت �لفكرية 
للعرب و�لفر�س و�مل�شلمني قبل �لف �شنة من 

نيل )�شالم( جلائزة نوبل عندما كانت �لدو�ر 
معكو�شة .

�أر�د �خلليلي منذ وقت طويل �ن يق�س حكايات 
بد�أ يف  " �لذي  �لعربية  للعلوم  �لذهبي  "�لع�شر 

�و�خر �لقرن �لثامن و��شتمر لكرث من )500( 
عام ، وطاملا �نه ل يوجد ما ي�شمى بـ "�لعلوم 

�ليهودية" �و "�لعلوم �مل�شيحية" فـاإن �خلليلي 
يف�شر ذلك باأنه يق�شد بـ "�لعلوم �لعربية" �لكتلة 

�لالفتة للنظر من �لعمل �لذي مت �نتاجه باللغة 
�لعربية ، �للغة �مل�شرتكة يف حو�س �ملتو�شط 
للعلوم وللكثري غريها فيما كانت �وربا تغط 

يف �شباتها �بان ع�شورها �ملظلمة .وكان �لقر�آن 
�أول كتاب مكتوب بالعربية ومت بذل جهد كبري 

يف در��شته وتاأويله ، �ما غنى �لمرب�طورية 
�ل�شالمية �ملتنامية ونفوذها فقد جعال من 

�ملمكن بالن�شبة للخلفاء �لعبا�شيني �ن يعززو� 

جماًل متناميًا ب�شكل د�ئم يف �ل�شتق�شاء 
�لأكادميي �لذي كان قد �أُ�شيع منذ �يام جمد 

�ل�شكندرية �لغريقية ، و�لتقدم يف �لريا�شيات 
وعلم �لفلك و�لفيزياء و�لكيمياء و�لطب 

و�زدهار �لفل�شفة �لذي ظهر �وًل يف بغد�د ومن 
ثم يف �رجاء �لعامل �ل�شالمي .. كلها لها �أ�شولها 

فيما ي�شطلح عليه �ملوؤرخون بحركة �لرتجمة .
وبف�شل �لفو�ئد �لعملية �لتي جاءت بها 

حركة �لرتجمة يف �ملالية و�لزر�عة و�لهند�شة 
و�ل�شحة كانت تلك �حلركة عبارة عن عملية 

�أمدها )200( عام متت خاللها ترجمة �لكثري من 
معرفة �لغريق و�لفر�س و�لهنود �ىل �لعربية 

، وقد �شاعدت هذه �لرتجمات على تقدمي ثقافة 
معرفة ��شبحت مكتفية ذ�تيًا و�شكلت جزءً� 

من تنقيب �أو�شع من �جل �ملعرفة �لتي تطورت 
�ىل تقليد لال�شتك�شاف �لفكري �لذي �أ�شعل 

�شر�رة بد�ية ع�شر من �لتقدم �لعلمي ، �ذ �أن�شاأ 
�أحد �خللفاء يف بغد�د يف �لقرن �لتا�شع )بيت 

�حلكمة( وهو مركز للتعلم قال �لبع�س عنه �نه 
كان مقر )000 400( كتاب – يف وقت كانت 

�أف�شل �ملكتبات �لوربية حتتفظ مبا ل يزيد على 
دزينات قليلة من �لكتب .

ويف عام 1711 كان �مل�شلمون قد عربو� �ىل 
��شبانيا وهكذ� بد�أت حو�يل ثمانية قرون من 

�لنفوذ �ل�شالمي يف �لندل�س ، ومتامًا كما 
كانت بغد�د من قبل بوؤرة حركة �لرتجمة من 

�لغريقية �ىل �لعربية كذلك ��شبحت مدن مثل 
قرطبة وطليطلة مر�كز �لرتجمة من �لن�شو�س 

�لعربية �لعظيمة �ىل �لالتينية ،  و�أحد �و�ئل 
�لعلماء �لذين در�شو� تلك �لن�شو�س كان 

)جريبرت د�أورلياك( وهو ر�هب فرن�شي عا�س 
يف �لقرن �لعا�شر ، وقد �أ�شبح فيما بعد �أول 
عامل م�شيحي ينقل علم �لعربية عرب �شل�شلة 

جبال �لبريينيه ]جنوب غربي �أوروبا بني 
فرن�شا و��شبانيا[ ، ويبدو �أنه من �ملنا�شب �ن 

�لرجل �لذي ��شبح فيما بعد �لبابا �شلف�شرت 
ف �وربا �مل�شيحية على علوم  �لثاين عرَّ

�لمرب�طورية �ل�شالمية.
ويحاجج �خلليلي باأن �لثورة �لعلمية ما 

كانت لتقع بدون �لتقدم �لذي �جنزه �لعامل 
�ل�شالمي يف �لقرون �لو�شطى ، �ذ هيمن �بن 

�لهيثم على حقل �لب�شريات قبل وقت طويل 
من نيوتن و��شتخدم �ملنهج �لعلمي قبل )600( 

عام حتى من �ن يفكر )فر�ن�شي�س بيكون( فيه 
، و)عبدو�س �شالم( �لذي تويف عام 1996 

ذكر ��شماء بع�س عمالقة �لعلوم �لعربية يف 
حما�شرته ل�شتالم جائزة نوبل وهم �لبريوين 

و�لر�زي و�بن �شينا وجابر ]بن حيان[ 
و�خلو�رزمي ، و�ذ� رغبت مبعرفة ما �جنزه 

هوؤلء فـاقر�أ هذ� �لكتاب �لآ�شـِـر و دع �خلليلي 
يق�س عليك ق�ش�شهم.

كتب يعقوب بن ��شحاق �لكندي – وهو �حد 
متعددي �لثقافة �لعظماء من "�لع�شر �لذهبي" 

�لقر�ر  من  نخجل  �ن  ينبغي  "ل  – يقول 
باحلقيقة و��شتيعابها ، من �ي مكان ت�شلنا 
، حتى ولو �أتت من �جيال ت�شبقنا و�شعوب 

�أجنبية " ، وي�شيف " فبالن�شبة لل�شاعي �ىل 
�حلقيقة لي�س ثمة �شيء �أكرث قيمة من �حلقيقة 

نف�شها فـاإنها ل تبخ�س ذلك �ل�شاعي �و حتط من 
فه وترفعه". قدره و �إمنا ت�شرِّ
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لغة شائعة
من خالل �أ�شلوب وعبار�ت 

ومفرد�ت هذه �ملجموعة ، ي�شتطيع 
�لقارئ لأول وهلة ، �أن يكت�شف 

معجم �لكاتبة �للفظي �لذي 
�ختارت �أن تخاطبه به ؛ فهو يجنح 

للغة �شعبية معتدلة جتمع بني 
�لف�شحى �لب�شيطة و�لعامية �ملقننة  

يف غري �بتذ�ل، وهي لغة  يف 
جمملها ف�شحى ت�شتغرق تفا�شيل 
مو�شوعها بال�شتناد �إىل �أ�شلوب 

تفاعلي بني �لكاتبة و�لقارئ ل 
يخلو من خلفية مبهجة �لإيحاء ، 

ب�شيطة �لتعبري و�لرتكيب �للفظي 
تقول رحاب يف ق�شتها " �أرز باللنب 

ل�شخ�شني "ـ  عنو�ن �ملجموعة 
�لق�ش�شية ـ : " لعمل طبق من 

�لأرز ل�شخ�شني �شتحتاجني �إىل 
ربع كوب من �لأرز �أول ..  �أخرجي 

�للنب من �لثالجة  ..  �شعي كل 
�شيء جانبا مر�رتك ..  وحزنك ..  
وغ�شبك ..  �حباطك ..  و�أي فكرة 
�شيئة .  تتطلب هذه �لو�شفة بال 

طويال و�لكثري من �لبت�شامات 
�ملفاجئة ..  قومي بكل �خلطو�ت 

برتو ..  لي�شت هناك طريقة �شريعة 
ل�شنع �لأرز باللنب ،  ول ت�شدقي �أي 

و�شفة حتاول �أن جتعلك تهرولني 
يف �شنعه ..  من �لأف�شل �أن تكوين 

وحدك يف �ملطبخ ،  بل يف �ملنزل 
كله و�أن تغلقي جميع �لهو�تف 

وترتدي �شيئا مريحا ،  �غ�شلي �لأرز 
�أكرث من مرة حتى ي�شبح ماوؤه 

نقيا ..  �نقعيه يف كوبني من �ملاء 
�لد�فئ  )  ولي�س �ملغلي (  لثالثني 

دقيقة .  يف هذه �لأثناء �شبي مقد�ر 
خم�شة �أكو�ب من �للنب يف �بريق 

زجاجي �شفاف ..  �جل�شي با�شرتخاء 
حمت�شنة �لأبريق بني كفيك ،  

�شيعمل هذ� �حل�شن �ليدوي على 
تدفئة �للنب بحنان بالغ ..�ربتي على 

�لأبريق ..  فكري باأفكار �شعيدة ..  
دندين باأغنية حاملة . �أنا حلبيبي 
وحبيبي �إيل يا ع�شفورة بي�شة 
ل بقى تزعلي ..  ل يعتب حد� ول 

يزعل حد� ..  �أنا حلبيبي وحبيبي 

�إيل ..  فكري �أن كل ما �شتقومني 
به �شي�شبح جزء� من �لأرز باللنب 

ي�شعر به كل من �شياأكله " بهذ� 
�لأ�شلوب �للغوي �لب�شيط مت�شي 
رحاب يف جمموعتها �لق�ش�شية . 

تفاصيل ومشاعر 
وقد ��شتطاعت رحاب ب�شام 

بحرفية �لكاتبة ، وم�شاعر �لإن�شان 

، �أن تغو�س يف �أعماق �لتفا�شيل 
�حلياتية �ليومية لقارئها ولنف�شها 

�أي�شًا ، �شو�ء يف �لأحد�ث �أو 
�لأماكن ، و��شتخدمت يف ذلك 

تقنيات عدة منها �حلو�ر �ملبا�شر 
و�لإ�شقاط غري �ملبا�شر ، و�لت�شريح 

و�لتلميح و�لرمز �أحيانًا ، وهذ� 
�أعطاها م�شاحة �أثريية جذ�بة لطرح 

متوجات �شعورية ووجد�نية عديدة 
ذ�ت وجهة �جتماعية وو�قعية 

معا�شرة ؛ ففي ق�شتها " �أيام �لقط 
�لأ�شود " حتدثنا عن رمزية �للون 

�لأ�شود ، ودللة �حلا�شر �لغائب 
، و�لرتباط �ل�شرطي ، و�ل�شعور 

�لغام�س �ملفاجئ ، من خالل " 
جعفر " ذلك �لقط �لأ�شود �لذي ل 
يلبث يختفي بعد �أن يظهر ، ويف 
ق�شتها " �أ�شباب ب�شيطة " تلم�س 

رحاب ب�شام جزءً� من �لتما�س 
�لجتماعي بني �لذ�ت و�ملجتمع 

، وتناق�س بنيتيهما كثريً� عندما 
تن�شغل �لذ�ت بنظرة �ملجتمع ، يف 

حني يهمل �ملجتمع قيمة �لذ�ت ، 
ويف " �ملرجيحة " �أملحت رحاب 

ب�شام �إىل " �فتقاد �لأمان " ولكن 
لي�س للب�شر ، �إمنا للدنيا �لتي نعي�س 

فيها ، وذلك من خالل �فتقاد �لثقة 
�لتامة بال�شعادة �أو �لتعا�شة �ملطلقة 

؛ تقول رحاب عن بطلتها " لأنها 
تخاف �ملرتفعات، مل تثق �أبدً� يف 

قمة �ل�شعادة…ول قمة �لتعا�شة. 
جتل�س د�ئمًا على �ملرجيحة �ملعلقة 

بني �لقمتني. فكل �شعادة حتمل 
ُنُذر تعا�شتها، وكل تعا�شة حتمل 

ب�شائر �شعادتها. يف �ل�شعادة، 
تتذكر �لغائبني، وتت�شاءل عن دو�م 

تلك �ل�شعادة. يف �لتعا�شة، يخرج 
لها �لقط مبت�شمًا فجاأة من ور�ء 

�ل�شتائر، �أو تاأتي قهوتها م�شبوطة. 
من على �ملرجيحة و�شلت �إىل 

�حلكمة: كل �شيء ن�شبي، و�حلياة 
مر�حل " ، وهكذ� مت�شي رحاب يف 

جمموعتها �لق�ش�شية �مل�شتاأن�شة 
مبعطيات �لتدفق �لوجد�ين 
، ورقائق �مل�شاعر ، وب�شاطة 

�لتفا�شيل . 
خلفيات الحالة 

ومن �لو��شح يف هذه �ملجموعة 
�لق�ش�شية �أن كاتبتها رحاب 

ب�شام متاأثرة مبعطيات �مليديا 
�ل�شينمائية و�لتلفزيونية ، خا�شة 

بالن�شبة للمو�شيقى �لت�شويرية 
و�ملوؤثر�ت �ملحيطة بامل�شهد ؛ فقد 

حر�شت على تر�شيح مدلولت 
م�شاهدها �لق�ش�شية بكلمات غنائية 

ي�شتح�شر من خاللها �لقارئ 
تد�عيات مو�شيقية و�شوتية 

رومان�شية وحاملة " �شبي مقد�ر 
خم�شة �أكو�ب من �للنب يف �إبريق 

زجاجي �شفاف . �جل�شي با�شرتخاء 
حمت�شنة �لإبريق بني كفيك . 

�شيعمل هذ� �حل�شن �ليدوي على 
تدفئة �للنب . بحنان بالغ  �ربتي 

على �لإبريق . فكري �أفكار �شعيدة 
. دندين باأغنية حاملة : �أنا حلبيبي 
وحبيبي �إيل...يا ع�شفورة بي�شا 

ل بقى تزعلي...ل يعتب حد�...ول 
يزعل حد�...�أنا حلبيبي وحبيبي 

�إيل .. و�أنا على بابي �لندي 
و�ل�شباح...وبعيونك ربيعي نور 

وِحلي وندهني حبيبي جيت بال 
�شوؤ�ل...من نومي �شرقني...من 

ر�حة �لبال..." وكثريً� ما نلمح 

يف ثنايا �لرت�كيب �للغوية لرحاب 
ب�شام يف هذه �ملجموعة ، �إ�شر�رً� 

ما على ر�شم �مل�شهد ، وترتيب 
�لتفا�شيل و�لإجر�ء�ت ، مبا يعني 
�أنها حري�شة على و�شع خلفياتها 

�ل�شعورية �خلا�شة بر�شد " �حلالة 
باحلدث  �ملحيطة  " و�لأجو�ء 

�لق�ش�شي . 
مآخذ وأبعاد 
ورغم �لأجو�ء �ملبهجة ، 

و�لنطباعات �ل�شارة �لتي ترتكها 
" لرحاب  ل�شخ�شني  باللنب  " �أرز 

ب�شام يف نف�س قارئها ، �إل �أن بع�س 
�ملاآخذ و�شعت تطرق �لكاتبة يف 

ق�شتي " كيف يبايعون �لرئي�س " و 
" عناوين �ل�شحف " لأبعاد �شيا�شية 

، �شمن �خلروج عن �خلط �لأدبي 
�لعام لباقي ق�ش�س �ملجموعة ، على 

�عتبار �أنها تتحدث عن ذكريات 
وعالقات وم�شاعر �شخ�شية ، بعيدة 

عن �أجو�ء �ل�شيا�شة و�شد�ماتها 
وتناق�شاتها �أي�شًا ، كذلك �حلال 
بالن�شبة لالإطالة �ململة ـ يف ر�أي 

هوؤلء ـ يف ��شتغر�ق تفا�شيل ق�شة 
 " �لأ�شياء  وحقيقة  �لدنيا  " جمال 
حيث ��شتغرقت �لكاتبة فيها خم�س 

ع�شرة �شفحة ، �أما ق�شة " �أيام 
�لقط �لأ�شود " فقد �أخذ �لبع�س 

عليها �أنها تقدم تفا�شيل �شطحية ل 
تهم قارئ قارئ ق�شة بقدر ما تهم 

قارئ مدونة . 
ثناء نقدي 

ولكن رغم كل �لنتقاد�ت �ل�شابقة 
، حلت جمموعة رحاب ب�شام 

�لق�ش�شية حمل تقدير و�حرت�م 
�لكثري من �لنقاد ، �لذين ر�أو� �أن 

رحاب ب�شام ل تعلمنا فقط يف 
ق�ش�شها �شناعة �لأرز باللنب ، 

ولكنها ت�شعنا �أمام " خلطة �شحرية 
" تربط فيها بني �لتفا�شيل �ليومية 

�ملعلنة ، وبني �لذ�ت �لباطنة 
�ملجهولة و�ملن�شية يف خ�شم �ملادية 

�لطبقية و�لإن�شانية �ملرت�جعة 
�ملتاآكلة ، ومن ناحية �أخرى �أثنى 
�لقر�ء و�لنقاد �شو�ء ب�شو�ء على 

حترر �لكاتبة من قيود �لقارئ 
�ملحتمل و�لناقد �ملحدد ، ذلك �أنها 

كتبت ق�ش�شها من خالل مدونة 
�شخ�شية ر�شمت خاللها بورتريه 
لأنثى مفعمة باحليوية و�لن�شاط 
و�لإقبال على �جلمال و�لهتمام 

بالتفا�شيل �ل�شغرية �ملوؤثرة بعيدً� 
عن ق�شدية �لتنظري و�لإغر�ق 

�لفل�شفي �ملجرد ، كما �أكد �لنقاد 
على �أن هذه �ملجموعة �لق�ش�شية 

يح�شب لها �أنها حلقت بقارئها 
يف  تفا�شيل مبهجة ، وحركت 

فيه �إح�شا�شًا بالدفء و�جلمال ، 
ودفعته دفعًا من خالل ما ي�شبه �لـ 

تذوق  �إىل  " �حلياتية  " ق�شا�شات 
�لأ�شياء من حوله . 

حلقت بقارئها في تفاصيل مبهجة، وحركت فيه إحساسًا بالدفء والجمال

"أرز باللبن لشخصين" ل� "رحاب بسام".. قصاصات 
حياتية لمشاعر ذوقية

عرض: محسن حسن

في سلسلة جديدة أصدرتها دار الشروق 
المصرية أسمتها " مدون الشروق " 
، صدرت أولى المجموعات القصصية 
للكاتبة الشابة " رحاب بسام " تحت 

عنوان " أرز باللبن لشخصين " في مئة 
وخمسة وعشرين صفحة من القطع 

المتوسط ، ضمت قصصًا طريفة 
ممتعة زادت عن الثالثين كانت الكاتبة 

سطرتها في مدونة إلكترونية لها حملت 
عنوان " حواديت " ، وتأتي مسميات 

القصص داخل هذه المجموعة القصصية 
ثرية في تنوعها وتفاصيلها المفعمة 
بتدفق المشاعر وروعة األحاسيس ، 
إضافة إلى طرافة العرض ، وتموجات 

األفكار ، وهو ما يظهر من بعض تلك 
العناوين مثل " أرز باللبن لشخصين ، 

المرأة الخارقة ، طق حنك ، على بياض 
، المرجيحة ، لما الشتا يدق البيبان ، 

باألمس حلمت بالبطيخ ، أسباب بسيطة 
، كيف يبايعون الرئيس في شارع ، أيام 

القط األسود ،  الشباب الدائم لأللوان 
، جمال الدنيا وحقيقة األشياء ، رحيل 
، عالم صغير ، نظريتي اللغوية ، أن 
تنسي .... " ، ومن الجدير بالذكر أن 

هذه المجموعة القصصية القت رواجًا 
كبيرًا بين القراء الشبان ، حتى الطبعات 
المتتالية لها نافست بقوة طبعات كبار 

الكتاب المصريين والعرب في دور النشر 
المصرية.

روبرت ماكروم
ترجمة: عبد الخالق علي

 يعود تيد هيوز ، �لذي تويف عام 1998 ، �إىل �ل�شد�رة  
مرة �أخرى، هناك �شيء ما يحدث لل�شاعر تيد هيوز ، لي�س 

فقط كونه على و�شك �ن يو�شع يف ز�وية �ل�شعر�ء، و 
�إمنا �لأمر يتعلق " باأ�شطورته " ك�شاعر باملعنى �لأو�شع 
، عندما ميوت �لأدباء – كبار� كانو� �م �شغار� – فاأنهم 
عادة ما يقبعون يف قبورهم مع  �أعمالهم على مدى جيل 

كامل ، ثم جتري �عادة تقييمهم بعد موتهم ، ثم تتوىل 
ذريتهم �شوؤونهم ، �و �ن �لكثري منهم يدخل عامل �لن�شيان 

، هناك م�شاألة مماثلة مع غر�هام غرين ، فاأنك ل جتد 
موؤلفاته يف �ملكتبات على مدى �خلم�شة ع�شر عاما �لتي 

�عقبت وفاته يف عام 1991 ، مع ذلك فقد جرت �إعادة 
�كت�شاف �أعماله موؤخرً� ، و يبدو غرين �لآن �شوتا مهما 

من �لقرن �لع�شرين ، رمبا يكون قد عانى من �لهمال 
كرجل ، لكنه حي كرو�ئي �نكليزي كبري ، �ما تيد هيوز 

فانه يختلف عن غرين ، �ذ كانت حياته لفرتة طويلة مادة 
لل�شينما و لال�شطورة ، منذ وفاة )�شيلفيا بالث( عام 

1963 ، و قيامه لحقًا باتالف جريدتها �لأخرية ،تفّرغ  
هيوز – مثل بروميثيو�س -  مرتقبا �لنقد �لكادميي 

و �لن�شوي ليق�شم قلبه و كبده  يف عام 1984 �تخذت 
م�شريته �ملهنية م�شلكا وديعا عند تتويجه باأكليل �ل�شعر 
بعد )بجيمان( ، يقال �ن جاللة �مللكة كانت منجذبة �ليه 

بقوة و كانت حتب �ن تناق�س مع �شاعر بالطها مو��شيع 
مثل �شيد �ل�شمك و �خليول و �لكالب ، و يبدو �ن م�شريته 

�لأدبية قد �شارت ور�ء ظهره و �نغلقت مبجلد�ت مثل 
)�ل�شقر حتت �ملطر( و )�لغر�ب و مدينة �لرب�ري(. 

بعد فرتة طويلة من �ل�شكون و يف �أحد �ليام يدخل هيوز 
على �لنا�شر و هو يحمل �لق�شائد �ملعروفة بـ )ر�شائل عيد 
�مليالد( ، من �لنادر �ن نرى جمموعة �شعرية و�حدة تبّدل 
�شمعة كاتب بهذ� �ل�شكل ، �أخري� ك�شف هيوز عن جر�حه 

و بد�أ يخاطب �لتعقيد�ت �ملاأ�شاوية يف م�شاألة �شيلفيا، كان 
�جلميع مبتهجني ، يف �لذوق �لأدبي لعام 1998 �أ�شبحت 
)ر�شائل عيد �مليالد( من �أخبار �ل�شفحات �لأوىل و حققت 

�أعلى �ملبيعات ، و �أخري� تعالت �ل�شيحات �ملطالبة بفوزها 
باجلائزة ، 

يف نف�س �لعام ، و قبل �ن يتذوق طعم رد �لعتبار ، 

تويف هيوز ب�شكل مفاجئ نتيجة �لتعقيد�ت �لتي �أحاطت 
بعالجه من �شرطان �لقولون ، خالل مر��شيم تاأبينه ، عرّب 
�شديقه )�شيمو�س هيني( عن �حلب �لذي يكنه �لكثريون 

لهذ� �ملتوج باأكليل �ل�شعر : " كان دعامة من �لرقة و �لقوة 
، و قو�شا مير من حتته �ل�شعر�ء  و هم ي�شعرون بالأمان 

تكرب  لتز�ل  �ملبدعة  قو�ه  " كانت  �شك�شبري  قال  كما  " و 
كالهالل " ، ثم تبعت  ذلك مر��شيم فخمة ، و ماز�ل �شدى 

قر�ءة هيوز �مل�شجلة "لتخ�شى بعد �ليوم حر�رة �ل�شم�س 
،�إىل  منا�شبة  كمقدمة   ، وي�شتمن�شرت  كنائ�س  من  " يرتدد 

برزخ �ملوت. 
لقد حتررت ظلمات هيوز ، و ��شتمرت �شهرته بال�شعود، 

ولي�س هذ� فقط ، �ذ �نه يبدو �لآن، �أكرث من �أي وقت 
م�شى ، و�حد� من عمالقة �لأدب �لنكليزي يف �لقرن 

�لع�شرين ، كان ن�شر مر��شالته يف حياته نقطة حتّول 
تك�شف بعد� جديد� من �حلكمة و �لنك�شاف ممزوجة 
بقدرة حتّمل للمعاناة و ب�شرب يورك�شاير ، كان هيوز 

د�ئما كاتبا مبدعا  للر�شائل و ميتلك �أ�شابع ل ميكن 
ن�شيانها ، و قد �شاعدت طبعة �لر�شائل �لتي ن�شرها 

كري�شتوفر ريد يف تعجيل عملية �عادة �لتقييم، حتت 
�لكا�شف ، كانت هناك �إ�شافات �خرى ل�شورة �لفنان يف 
�شبابه ، ت�شاهم يف �لح�شا�س �جلديد باأهميته ، يف عام 

2،،9 ن�شر )جيم دونر( – �أحد �أ�شدقاء �لفنان – كتاب 
)تيمي �لقوي( و هو كتاب لالطفال كان هيوز قد كتبه 

يف �خلم�شينات عندما كان ي�شارك غرفًة على حافة 
بلومزبريي مع �ل�شاب بيرت �أوتول و �آخرين ، هذه �لطبعة 

كانت ت�شم ذكريات عن  تيد و �شيلفيا و ت�شري �ىل �شورة 
خمتلفة عن �ل�شطورة ، يف �ل�شهر �ملا�شي جرى �إرفاق 
هذ� �لن�س �لذي ل يقدر بثمن مع ذكرى ��شتثنائية – 

ذكريــــــــات تيد هيوز 1952 – 1963 من قبل �شديقه يف 
جامعـــــة كامربدج )د�نييل هوز(و هي طبعة بغالف ورقي 

ر�ئع قام بت�شميمها �مل�شمم �ملعا�شر ريت�شارد هوليز ، 
يعتقد هوز باأن " �شخ�شية هيوز قد ثلبت ب�شبب " 

�شورته �ملعوّجة " �ملاأخوذة من ر�شائل و �شحف �شيلفيا، 
بالن�شبة له ، يعترب هيوز �شخ�شًا متحم�شًا رومان�شيًا ، 

طالب جامعي "يرتدي �لبنطلون �ل�شويف �لرمادي و 
�ل�شرتة �لقطنية �ل�شود�ء "، هذ� �ملقطع �ملغاي�س �شيجعل 
�أي معجب بهيوز يفقد �شربه ب�شبب �ل�شرية �لن�شاز �لتي 

كتبها)جوناثان بيت( ، ر�شائل ، ذكريات ، �ح�شا�س متجدد 
باأهمية �ل�شاعر : �لوقت قد حان حلياة هيوز.

لبد �ن يكون ذلك جناحا لـ )لركن( يف �وك�شفورد، 
يف �لعامل �مل�شاك�س لل�شعر �لنكليزي ل يوجد هناك 

�شيء م�شّلم ب�شحته ، �لتناف�س �ملبا�شر على لقب �أ�شتاذ 
�وكــــــ�شفورد يف �ل�شعر بيـــن )جيوفري هيل( و طبيب 

�لع�شاب )�شني هالدين( �شار معقد� ب�شبب ظهور �شاعر 
�أد�ء – على �لفي�شبوك – هو �شتيف لركن ، �لذي �أتعب 
حو�يل 3،، من �ملوؤيدين عرب �ل�شبكة �لجتماعية ، بهذ� 

�لعدد لبد �ن رمية لركن �لثاين كانت موفقة و هي 
عادًة ما تتقرر بعدد �قل من 7،، م�شوت ، لركن يجعل 

�ملناف�شني �لآخرين يبدون مثل تني�شون و ملتون. 
�نه وقت �حلفلة بالن�شبة للنا�شرين يف كل مكان، �ن 

ميول هذ� �لعام تتجه �شوب كتب حتمل يف طياتها مادة 
زون�شلي(  )�ندرو  زميلي  كتاب  �أوًل  فهناك   ، " " �حلفلة 

�لر�ئع " نهاية �حلفلة " �لذي حقق �أعلى �ملبيعات ، تليه 
مذكر�ت )روبرت تومب�شون(�لالمعة "هذه �حلفلة يجب 

�ن تتوقف "، و �لآن �ملناف�س �لأخري كتاب " �حلفلة " 
للكاتب )ريت�شارد ماغريغور( عن " �لعامل �خلفي حلّكام 

�ل�شني �ل�شيوعيني " و �لذي يبدو �نه حنني للما�شي مثل 
كتاب تومب�شون و ي�شبه �ىل حد غريب كتاب رون�شلي ، 

�ذ �نه ي�شف منظمة "�شرية معادية للقانون، غري م�شوؤولة 
�أمام �أحد عد� حماكمها �خلا�شة بها و هي مهياأة للتفكري 

باأ�شو�أ ما يف �أعد�ئها.

تيد هيوز القادم من برودة الموت



العدد )2007( السنة الثامنة - االحد )9(  كانون الثاني 142011

ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون
15

آف���������������������اق

 �شرعت بقر�ءة �لرو�يات قبل �أن �أتعّرف على �لعامل �ل�شاحر 
للق�شة �لق�شرية. كان ذلك يف مطلع �شبعينيات �لقرن �ملا�شي. 
وكنت قد قر�أت عددً� ل باأ�س به من ق�ش�س �ملغامر�ت ) �شرلوك 

هوملز و�أر�شني لوبني ( �أوًل، ومن ثم بع�س رو�يات جنيب 
حمفوظ وتوفيق �حلكيم و�إح�شان عبد �لقدو�س حتى وقعت، بناًء 
على ن�شيحة �شديق، على جمموعة ) بيت �شيئ �ل�شمعة ( لنجيب 

حمفوظ.. هنا �كت�شفت منبعًا للمتعة و�جلمال ل ُي�شاهى. ومنذ 
ها و�حدة من  ذلك �لوقت �شرت �أنظر �إىل �لق�شة �لق�شرية بعدِّ

�أرقى �لفنون على �لإطالق. وكان ذلك مبتد�أ حلمي يف �أن �أ�شبح، 
يومًا ما، قا�شًا. 

�أن تخو�س يف حقل �ل�شرد هو �أن تقتن�س.. �أن جتيد فن 
�لقتنا�س.. يتفكك �لعامل �إىل عدد هائل من �ل�شذر�ت، وكل �شذرة 

هي طريدة تتحدى مهارة ذلك �لقّنا�س �ل�شارد.. هذه �ل�شذر�ت 
هي �أ�شياء �لعامل؛ �أمكنته و�أزمنته وموجود�ته وكائناته �حلّية 

وغري �حلّية، وحركته �لد�ئبة �لتي ل ت�شتكني. و�أن تكتب �لق�شة 
�لق�شرية هو �أن تتقن فن �قتنا�س �شذرة من تكوين �لعامل.. �شذرة 
لها من حالتها  عليك �أن ت�شقلها، تعيد �شياغتها و�إنتاجها.. �أن حتوِّ

�خلام �إىل حتفة فنية.
�لعامل لي�س متما�شكًا كفاية، �إنه جمموعة ل نهائية من �لأجز�ء 

و�لوقائع �لتي ترت�بط وتتنافر، تتو�زى وتتناظر، تتاآزر 
ل، يف �لنهاية، حكاية �لوجود �لإن�شاين، و�لتي  وتت�شارع لت�شكِّ
هي، يف حقيقة �لأمر، حكايات. فلي�شت �حلياة �لإن�شانية رو�ية 

و�حدة ذ�ت حبكة كثيفة و�شلبة، بل جمموعة ل عدَّ لها من 
�لق�ش�س. وكل ق�شة ميكن �أن حُتكى، و�أكرث ما يتو�رثه �لب�شر هو 
�لق�ش�س كما لو �أنها �ل�شر يف بقائهم و��شتمر�رهم. و�لأفر�د كلهم 

بدرجات متفاوتة قادرون على �شرد �لق�ش�س؛ �أن يحكي بع�شهم 
لبع�س ق�ش�شًا. لكن ما يعنينا هو كيف نخلق من حكاية ما ق�شة، 

ع �للغة من �أجل �أن  لها �إىل فن ق�ش�شي. كيف نطوِّ �أي �أن نحوِّ
جنعل من ق�شة ما قطعة جمالية.

�لق�شة ت�شكيل، فهي �إذن فن. و�لق�شة روؤية فهي �إذن موقف من 
�حلياة و�لوجود. وكل ق�شة حماولة لإعادة �شياغة �شيء عابر 

وبلورته يف �شورة حّية، تدوم �أبدً�. و�لق�شة �شنيعة خيال، لكنه 
�خليال �خلاّلق �ملتعا�شق مع �لو�قع، و�ملتجاوز له. ففي �لق�ش�س 
مننح معنى لوجودنا يف �لعامل، ونعيد �لعتبار لالإن�شان جاعلني 

منه قيمة عليا. كان �ل�شرد �لق�ش�شي هو �لبتكار �لأذكى و�لأجنع  
ملو�جهة �أ�شئلة �لإن�شان �لكربى ورعب �لوجود. وبد� �أن �حلياة ل 

ُتطاق ما مل منتلك �لقدرة على �أن ن�شرد �لق�ش�س لبع�شنا بع�شًا. 
و�أظن �أنه ما كان بالإمكان �أن تقوم للح�شارة قائمة لول هذه 

�لقدرة على �شرد �لق�ش�س.  
   قد �أكون �أحتدث عن �لق�ش�س عمومًا، غري �أن ما ي�شغط على 

ذهني يف هذه �للحظة هو �لغرية على ) �لق�شة �لق�شرية (. فهناك 
من يّدعي باأن فن �لق�شة �لق�شرية قد مات �أو يكاد، و�أن �لع�شر 

هو ع�شر �لرو�ية، وطبعًا مع وجود من ينعي هذ� �لع�شر �لأخري 
�أي�شًا. كيف ميكننا �لإقر�ر مبثل هذه �لنهاية �لرت�جيدية للق�شة 

غات ملثل هذ� �لإدعاء  �لق�شرية؟ ومن ي�شتطيع �أن ياأتي بامل�شوِّ
�لفج. فما د�م هناك من يكتبون �لق�ش�س �جليدة، وما د�م هناك 

متلقني، يف �أنحاء �لعامل كله، يقر�أونها ب�شغف و�نبهار فاإن �لق�شة 
�لق�شرية �شتبقى من فنون هذ� �لع�شر و�لع�شور �لتالية.

�إن ق�ش�شًا من طر�ز عنرب رقم 6 لت�شيخوف 
و�لكلب لفوكرن وثلوج كليمنجارو 

لهمنغو�ي و�أحالم �لناي لهرمان هي�شه 
و�لند�هة ليو�شف �إدري�س ومنزل 

�لن�شاء ملحمد خ�شري وحرية �شيدة 
عجوز ملهدي عي�شى �ل�شقر و�شدوم 

لفرج يا�شني ودنيا �لله لنجيب حمفوظ، 
وغريها �آلف، �شتبقى مقروءة ملدة طويلة 

ها من رو�ئع �لرت�ث �لأدبي  قادمة بعدِّ
�لإن�شاين.

في مديح 
القصة القصيرة

سعد محمد رحيم
رغم �إن موجة �ل�شعر و�ل�شعر�ء قد �أنح�شرت يف �ل�شنو�ت 

�لأخرية وباتت عملية طبع جمموعة �شعرية �أ�شبه ما 
تكون باملجازفة �لتي ل حتمد عقباها ، وجدت �إن �ل�شعر 

لز�ل يعي�س ويتنف�س ويبدع عند �لكثري من �شعر�ئنا ، 
ورغم �أنني �أعرف جيد� باأن �ل�شعر يف �لعر�ق يتو�رث من 

جيل لآخر ويتو��شل  ، لهذ� وجدت نف�شي �أمنح نف�شي 
فر�شة �أن �أطالع ق�شائد يف �لغزل و�لوجد�نيات يف 

زمن غابت فيه �لق�شائد و�ملجاميع �ل�شعرية وباتت من 
�شمات �ملا�شي ، لهذ� حني �شدرت عن د�ر �ل�شجاد للن�شر 
و�لتوزيع �ملجموعة �ل�شعرية ) ج�شد يف مر�آة �ل�شيطان 

( لل�شاعر �منار �جلر�ح و�لتي ت�شم �أكرث من �أربعني 
ق�شيدة يف �لغزل و�لأدب �ملك�شوف يف 136 �شفحة من 

�حلجم �ملتو�شط  و�شبق هذه �ملجموعة �شدور جمموعة 
�شعرية حتت عنو�ن ) رد�ء يف ذ�كرة �لرتق ( وقدمها له 

عبد �لعزيز �لر��شد ، وقد ت�شمنت عدد ً� كبريً� من �لق�شائد 
، تنوعت بني �لجتماعي و�لغزل و�ل�شيا�شي .  وهي 

باإ�شد�ر خا�س وتقع يف 331 �شفحة من �لقطع �لو�شط.  
، م�شتخدما �أكرث من �أ�شلوب يف �إي�شال ما يريده للمتلقي 
موظفا �لعديد من �لرحالت �لتي طاف بها �لبلد�ن حماول 

ربط �لو�قع باخليال عرب عدد من �لق�شائد �لتي تت�شم 
بالرقة و�ل�شفافية مما يوحي لنا باأن �ل�شاعر يجد ثمة 

جتديدً� يف روح �لق�شيدة ل يف �شكلها وقد جتلى ذلك يف 
ق�شيدة ليايل دم�شق حيث يقول يف مقطع منها :

 عانقُت يف �ل�شاِم �َشهر�نًا م�شاء�تي
و�شاَر يومي كاأم�شي كاحتمالتي

�أناُم لو لَح خيُط �لَفجِر من �َشَهٍر
ْت نهار�تي؟ فهْل ليايل �لهوى �أق�شَ

فقدُت زقزقَة �لُع�شفور ُيطربني 
�شحًى ويحكي َهز�ُر �حَلقِل �أَّناتي

ميرُّ �شبحي ول غّريُد يوقظني
فيا دم�شُق �أعيدي يل �شباحاتي

و�لذي يطالع ق�شائده يف هذه �ملجموعة يجد  �جلمع بني 
�لرومان�شية و�لو�قعية وحماولة خلق �أجو�ء جديدة من 
�شانها �أن تبقي �ملتلقي يف �ل�شورة �لتي يريدها �ل�شاعر 

ويخلق يف د�خله �شعة كبرية من �خليال ويتج�شد ذلك يف 
ق�شيدة حورية �لفر�س حني يقول :

�شف �لقمي�س ي�شي ولي�س بقادر
�أبد� يخبئ �لوؤلوؤ�ت حمار

جدر�نها هامت تقول ق�شائد� 
ينهي جد�ر ما �بتد�ه جد�ر

�إن من يطالع �ملجموعة �ل�شعرية يجد نف�شه يف حلظة 
��شرتخاء جميلة  تبعده عن هموم ومتاعب �حلياة ، 

خا�شة و�إن �ل�شعر �لنابع من �لوجد�ن يحاكي �لنف�س 
�لب�شرية يف كل �للحظات وهذ� ما تتميز به �ملجموعة 

�ل�شعرية ج�شد يف مر�آة �ل�شيطان لل�شاعر �منار �جلر�ح 
�ملولود يف خريف عام 1952 يف مدينة �خلال�س .

قراءة في "جسد في مرآة الشيطان" تبسيط التداولية .. والفجوة النقدية المعاصرة
علي نافع حمودي

تتبادل �لرو�ئية �لبلجيكية �ل�شهرية 
�إمييلي نوتومب يف رو�يتها 

�جلديدة �ملعنونة بـ "�شكل من 
�حلياة" �لر�شائل مع �أحد �جلنود 

�لأمريكان بالعر�ق، حيث تتخيل عرب 
رو�يتها تو��شلها مع هذ� �جلندي 

عرب �لر�شائل.
وبح�شب �شحيفة "�لحتاد" تقول 

�ملوؤلفة �أن فكرة كتابها قد تولدت 
لديها �إثر مطالعتها ملقال يف فرب�ير/ 

�شباط 2009 باإحدى �ل�شحف 
�لأمريكية عن تف�شي ظاهرة �ل�شمنة 

لدى �جلنود �لأمريكيني يف �لعر�ق 
وتخيلت وهي يف مكتبها مر��شالت 

بينها وبني �أحد هوؤلء �جلنود.
ويف ر�شائله لها ي�شكو �جلندي 

�لأمريكي كما تخيلته �ملوؤلفة و�لذي 
�أر�شل للم�شاركة يف �حلرب على 

�لعر�ق ويدعى ملفان مابل من 
�ل�شمنة ب�شبب كرثة �أكله، وترّد 

�ملوؤلفة يف �لرو�ية على هذه �لر�شالة، 
وتتو��شل �ملر��شالت بينهما ومن 
خاللها يروي �جلندي �شذر�ت من 

حياته ومن يومياته.
ويف �إحدى ر�شائله يعرفها �جلندي 

�أنه يعاين من �نف�شام يف �ل�شخ�شية 
معرتفًا باأنه يكاد ي�شاب باجلنون، 

ويقول "�إين هنا يف بغد�د يف 
حاجة �ىل قليل من �لدفء و�ىل من 

يفهمني، و�أنت ـ �أعلم ذلك ـ قادرة على 
فهمي".

نوتومب تتبادل رسائل مع جندي 
أمريكي بالعراق

فجاء كتاب )تب�شيط �لتد�ولية .. من �أفعال 
�للغة �إىل بالغة �خلطاب �ل�شيا�شي( تاأليف 
�لدكتور بهاء �لدين حممد مزيد ، و�ل�شادر 

عن موؤ�ش�شة �شم�س للن�شر و�لتوزيع 
، �لقاهرة يف طبعته �لأوىل 2010 ، 

كمحاولة نقدية مهمة للت�شييق على هذه 
�لفجوة �لنقدية ، وما كلمة )تب�شيط( 

�لبارزة يف �لعنو�ن �إل لتاأكيد على هذ� 
�ل�شعي ، وحيث �ن )�لتد�ولية( بو�شفها 

م�شطلحا علميا بنيويا ل�شانيا مهتما 
بدر��شة �ل�شتعمالت �للغوية يعاين 

�شاأنه �شاأن �مل�شطلحات �لنقدية �حلديثة 
�لأخرى من �إ�شكاليات مفاهيمية �شنعتها 
بع�س �خلطابات �لنقدية �ملتطرفة و�لتي 
يحاول د.مزيد هنا حلحلة هذه �لإ�شكالية 

وتب�شيط ما ��شت�شعب منها على �لقارئ 
بعموميته �لتخ�ش�شية وغري �لتخ�ش�شية 

وح�شبنا �نه جنح يف ذلك كثري� . 
 ما هي �لتد�ولية ؟ :" �لتد�ولية لغة من 
�لتد�ول ، و�لتد�ول تفاعل ، وكل تفاعل 
يلزمه طرفان على �قل تقدير : ُمر�شل و 
ُم�شتقبل ، متكلم و�شامع ، �و م�شتمع ، 

كاتب وقارئ ، على معنى �ن مد�ر ��شتغال 
�لتد�ولية هو مقا�شد وغايات متكلم ، 
وكيف تبلغ م�شتمعا �و متلقيا ، وكل 

تد�ول حتكمه ظروف و�آليات وعو�مل 
حتيط به ، لذ� فالرتجمة لها ما يربرها 

، ويبدو �نها قد ��شتقرت بالفعل على 
ح�شاب )�لرب�جماتية( و )�لرب�جماتيكية( 

وهما بالإ�شافة �ىل �عجميتهما رمبا 
يوؤديان �ىل خلط بني �ملق�شود يف هذ� 
�لتب�شيط و�ملدر�شة �لفل�شفية �ملعروفة 

 Pragmatism بالنفعية �و �لذر�ئعية
)�لرب�جماتية �و �لرب�غماتية( . " 

   �ما ��شطالحا : �لتد�ولية 
" هي  مزيد  فيعرفها    Pragmatics

در��شة �للغة قيد �ل�شتعمال �و �ل�شتخد�م 
در��شة  مبعنى    Language in use

�للغة يف �شياقاتها �لو�قعية ، ل يف 
حدودها �ملعجمية ، �و تر�كيبها �لنحوية 

. هي در��شة �لكلمات و �لعبار�ت و 
�جلمل كما ن�شتعملها ونفهمها ونق�شد 

بها ، يف ظروف ومو�قف معينة ، ل كما 
جندها يف �لقو�مي�س و�ملعاجم ، ول 

كما تقرتحها كتب �لنحو �لتقليدية ... " 
بهذه �لتقدمة �لتعريفية يبد�أ �لكتاب يف 

�لتعريف بامل�شطلح لينتقل بعدها مبا�شرة 
�إىل �لإجابة عن �ل�شوؤ�ل �لثاين : كيف 

تطورت �لتد�ولية ؟ متوقفا عند جذورها 
ومرجعياتها �شمن جمموعة من �ملقاربات 

�للغوية من بينها : )حتليل �حلو�ر ، و 
حتليل �لن�س ، وحتليل �لكالم / �خلطاب 

بو�شفها �متد�د� طبيعيا لطروحات 
�لنحو �لوظيفي �لتي طورها هاليد�ي 

 . )1985(
لقد جاءت مباحث �لكتاب بعنو�نات 

مت�شلة بهذ� �جلذر �لتاأ�شي�شي للتد�ولية 
مثل )�ل�شياق( بجانب جل �لت�شور�ت 

�لتي ثبتها )دل هاميز( ثم �أطروحات 
)هاليد�ي( يف �لنحو �لوظيفي ف�شال عن 
ت�شنيفاته لوظائف �للغة و�أفعالها ومنها 

" �ن �ملعنى لي�س فيما يقول �لُنحاة ول ما 
تقول �ملعاجم – على ما لكليهما من �أهمية 
من  �ملجردة  �ملعرفية  �لعمليات  يف  – ول 

�شياقاتها ، لكن فيما يق�شد من ي�شتخدم 
�للغة وما يريد ، وفيما يفهم من يتلقاها 

��شتماعا �و قر�ءة ، وفيما ينتج من دللت 
من خالل ظروف �ل�شياق " . �ن مما 

يلفت �لنتباه لقارئ �لكتاب �و مت�شفحه 
وجود )��شتطرد�ت( �حتلت حيزً� كبريً� 
من �شفحات �لكتاب بل جعل لها �ملوؤلف 

ثبتا خا�شا بعنو�نات �أخرى جماورة 
للعنو�ن �لأ�شل لكل مبحث من �لكتاب مثل 
: )وهذ� كتاب ، و �إيها �لقارئ، وما �لبالغة 

؟ ، و�لعلم و�لأدب ، و�ن ل�شاحب �حلق 
مقال ، و�شدق �خلرب وكذبه ، و فو�ئد 
قل ما يجمعها كتاب ، وبالغة �ل�شمت 

.( وغريها من ��شتطر�د�ت �أخر �أ�شبغت 
معنى تنويريا على مباحث �لكتاب �لأ�شل 

وو�شعت معانيها . 
 وبعد �ن يفرز �ملوؤلف ما بني )�لتد�ولية 

�لعامة( و )�لتد�ولية �ملقارنة( ينتقل �ىل 
حتليل �خلطاب ولغويات �لن�س ، بو�شف 
�ن م�شطلح حتليل �خلطاب م�شطلح بالغ 

�لغمو�س و�شوف ي�شتخدمه �ملوؤلف هنا 
مبعنى �لتحليل �للغوي للخطاب �لطبيعي 

�ملكتوب �و �ل�شفهي �ملنطوق ، �ما �لن�س 
فريى �ملوؤلف : �ن �ي ��شتخد�م للغة 

هو ن�س وهو تعريف يظل على �شعته 
حمدود� ،لن ن�شو�شا كالرب�مج �لتلفازية 

تت�شكل �إ�شافة �إىل �للغة �لتقليدية من 
موؤثر�ت �شوتية وب�شرية ... �ما م�شطلح 

�خلطاب في�شري �ىل �للغة قيد �ل�شتعمال 
يف �لو�قع بو�شفها جزء� من �حلياة 

�لجتماعية يرتبط بغريه من عنا�شرها 
ومكوناتها . وي�شعى �ملوؤلف بعد ذلك حلل 

�للتبا�س يف )�لتحليل �لنقدي للخطاب( 
كونه لي�س مرتبطا بتحليل خطاب �لنقد 

�لأدبي ، بل " �ملق�شود هنا حتليل �خلطاب 
من وجهة نظر ناقدة فيها متحي�س وتفنيد 

وم�شاءلة ، على معنى �ن �لتحليل �لنقدي 
للخطاب ل ينكفئ على �ل�شياقات �للغوية 

و�لن�شية �ملحدودة بل يتجاوزها �إىل 
�ل�شياقات �لجتماعية �ملهيمنة ول ينخدع 

باملقولت �جلاهزة ول مبا متار�شه 
�لإيديولوجيات من تعمية و تعميم 

وخد�ع ، ول يتوقف عند ما هو كائن 
بل يتجاوزه �ىل ما ميكن وما ينبغي �ن 
يكون وي�شعى �إىل �أحد�ث تغيري�ت تبد�أ 

من �لوعي ول تنتهي به . " لينتقل بنا 
�ملوؤلف �ىل مفاهيم ومباحث �آخر و�شول 

�إىل �إطار �لكتاب �لإجر�ئي �لذي جاء حتت 
عنو�ن )ن�شو�س وتطبيقات( بتنويه �ن 

ما ي�شدق تطبيقه على �لن�شو�س �للغوية 
�ملختارة هنا ي�شدق كذلك على �لن�شو�س 

�لب�شرية �ملرفقة يف نهاية �لكتاب كمالحق 
ثبت تبني لنا مقا�شد �ملوؤلف حيث جند يف 

�ل�شورة و�لن�س �للغوي )�ل�شتعار�ت و 
�لت�شبيهات و�لتكر�ر و�حلذف و�جلنا�س 

و�لطباق وغريها( .
 ��شتملت عينات �لكتاب خمتلف 

�لن�شو�س �للغوية كالدعية �لدينية  
و�خلطب �ل�شيا�شية و�ملقالت �لأدبية 

و�ل�شحفية  �إىل جانب �لن�شو�س 
�لب�شرية كيافطات دعائية �و كاريكاتريية 

�و �ية ر�شومات حيو�نية وغريها. و 
يذكر �ن موؤلف �لكتاب هو ��شتاذ �للغويات 

و�لرتجمة بكلية �لعلوم �لإن�شانية 
و�لجتماعية جامعة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة ،و�أ�شتاذ �للغويات و�لرتجمة 
�أي�شًا يف ق�شم �للغة �لجنليزية كلية 

�لآد�ب جامعة �شوهاج يف م�شر، 
حا�شل على درجة دكتور�ه فل�شفة يف 

�للغويات، ق�شم �للغة �لإجنليزية، كلية 
�لآد�ب، جامعة عني �شم�س 1999. عمل 

�إ�شافة �إىل وظيفته باجلامعة باحًثا 
ميد�نًيا و��شت�شارًيا لتدري�س �لإجنليزية 

لالأغر��س �خلا�شة مع هيئة فولرب�يت، 
ومدرًبا ملعلمي �للغة �لإجنليزية 

لالأغر��س �خلا�شة. �شارك يف تنظيم 
عدد من �ملوؤمتر�ت يف جامعة جنوب 

�لو�دي وهيئة فولرب�يت بالقاهرة.  قدم 
عدة در��شات وبحوث باللغتني �لعربية 

و�لإجنليزية يف �للغويات و�لنقد �لأدبي 
وتدري�س �للغة �لإجنليزية و�لرتجمة يف 

موؤمتر�ت يف م�شر و�لأردن و�لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية و�لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة وتايالند. من موؤلفاته �لأخرى 
�لعديدة نذكر : ت�شيي�س �لرتجمة 

)ميونيخ( و زمن �لرو�ية �لعربية: 
مقدمات و�إ�شكاليات و تطبيقات )�ل�شارقة( 

و خالتي �شفية و�لدير بني و�قعية 
�لتجريد و�أ�شطورية �لتج�شيد )�لكويت( 
و �لنزعة �لإن�شانية يف �لرو�ية �لعربية 

وبنات جن�شها و �لتعابري �ليومية يف 
لغة �ململكة �لعربية �ل�شعودية و نظرية 

�لكيا�شة من بول جر�ي�س �إىل �أخالقيات 
�لإنرتنت )�لكويت( و �لكالم �جلميل 

و�لقبيح يف خطاب �حلرب على �لعر�ق و 
كتاب ممار�شة �ل�شيميوطيقا . �لكتاب من 

�حلجم �لكبري ، عدد �شفحاته 180 �شفحة 
،�شمم غالفه ��شالم �ل�شماع ، �نه كتاب 

جدير بالقر�ءة.

د. محمد حسين حبيب

لكي ال تتسع الفجوة بين الخطاب النقدي 
المعاصر والقارئ، أصبح لزاما على هذا 

الخطاب تبسيط مفاهيمه االصطالحية 
واالبتعاد عن بعض االستعراضات 

التبجحية بالمصطلح النقدي مما يؤدي 
ة واستهجان  حتما إلى نفرة القراء

الصياغات اللفظية المفتعلة بجانب 
مصطلحات زائدة ال عالقة لها بالموضوع 
الرئيس غالبا ، وبالتالي تكبر هوة العالقة 
التواصلية الذي يسعى إليها النقد بعامته 

بينه وبين القارئ بعامته هو اآلخر، 
ويكفينا تذرعا بأننا نكتب للنخبة، ذلك ان 
الصحيفة اليومية بتنوع صفحاتها وكذلك 

الكتاب في متناول الجميع.
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التصحيح اللغوي  محمود شاكراالخراج الفني   مصطفى جعفرتحرير  نزار عبد الستار

إصدارات دار        للثقافة والنشر

طبعت بمطابع مؤسسة المدى  
لإلعالم والثقافة والفنون


