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اإلعــارة "أونالين"



23 العدد )3826( السنة الرابعة عشرة االحد )15( كانون الثاني 2017

ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون
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ثلج
"  لأورهان باموق ال�صادرة بطبعة جديدة عن دار املدى، تدور اأحداثها يف  رواية  " ثلج 
بلدة قار�ص الرتكّية، تاريخ البلدة امل�صطرب - والتي كانت يف كل فرتة حتت اإمرة دولة 
- جعلها حتوي العديد من الفئات والقومّيات مثل الأرمن والكرد وال�ص���رك�ص والأتراك، 
يعي�ص���ون جميع���ًا يف قرية نائية وادعة ن�ص���يها الزمن، اإىل اأن ب���داأ النتحار بني الفتيات 

املحّجبات ينت�صر يف البلدة.
ويناق�ص الكاتب العديد من الأفكار من خالل حوارات بطله »كا« مع �صخ�ص���يات الرواية، 
و تتناول الرواية العديد من الأفكار حيث  يتطّرق  ملفهوم الإ�صالم ال�صيا�صّي،  حماولت 
ال�صعب للبحث عن هوّية ما بني القوميني والإ�صالميني، احلجاب يف تركيا وما تتعّر�ص 
ل���ه الفت���اة الرتكية من جتاذب بني دول���ة متنعه ودين ياأمر به، احلياة الب�ص���يطة يف بلدة 

قار�ص حيث الفقر واجلهل.

آنا كارنينا
اأثر اأدبي عاملي واإن�صاين خالد، ترجم اإىل معظم لغات العامل، واأعيد طبعه مئات املرات. 
وتق���دم املدى طبعته اجلديدة برتجمة املرتجم القدير �ص���باح اجلهي���م. وقد تباينت اآراء 
النقاد يف هذه الرواية، فو�ص���عت فيها درا�ص���ات كثرية حيث راأى فيها النقاد ع�صارة فن 

تول�صتوي وخامتة اأعماله الكربى،  يفتتح تول�صتوي رواية اآنا 
كارينينا باجلملة امل�ص���هورة: "كل العائالت ال�صعيدة تت�صابه، 

لكن لكل عائلة تعي�صة طريقتها اخلا�صة يف التعا�صة."
ُتع���ّد اآنا كارنينا  من اأكرث الروايات اإث���ارة للجدل حتى اليوم، 
لأن تول�ص���توي يناق�ص فيه���ا احدى اأهم الق�ص���ايا الجتماعية 
الت���ي واجهت كافة املجتمعات الإن�ص���انية، خا�ص���ة الأوروبية 
ُبَعْيَد الثورة ال�ص���ناعية، وما نتج عنها من اهتمام باملادة، وما 
ظه���ر من اأمرا����ص تتعلق باملال ل���دى الطبقات الأر�ص���تقراطية 

اآنذاك.

أتغير
�ص���درت ع���ن دار امل���دى طبع���ة جديدة م���ن كت���اب )اأتغري(، مذك���رات النجم���ة "ليف 

اأوملان". 
وحده اأدب ال�ص���ري واملذكرات ي�ص���مح لنا بالتوغل بني الأ�ص���طر وتق�ص���ي )احلقيقة( 
حي���ث يفرت����ص اأن تتحول الورقة اإىل �ص���احة حرب يفرت�ص بها املزيف وال�ص���بابي 
مل�ص���لحة احلدث الذي حدث بحق يف زمن ومكان حمددين. من هنا تكت�ص���ب اأجندة 
الأيام ال�ص���الفة �صرعيتها كمرجع �ص���روري ملا حتتويه املذكرات. املمثلة الرنويجية 
"ليف اأوملان" لي�صت اأول ممثلة تكتب مذكراتها حيث �صبقتها اأ�صهر جنمات هوليوود 

واأكرثهّن اإثارة مثل جوان كولينز وجني فوندا.. 
لدى ت�صفحنا ما كتبته ليف يعرتينا الأ�صف ب�صاأن الإثارة حيث ي�صعب التقاطها اأو اأن 
"ليف" تعمدت عدم الإ�صاره لها وحافظت على طبعها ال�صكندنايف البارد واملتحفظ 
ال���ذي جنده ذاته يف مذكرات زوجها املخرج الدامناركي اأنغمار برغمان:)امل�ص���باح 

ال�صحري(.

قصص سيباستوبول.. القوزاق
�ص���در ع���ن دار املدى كتاب )ق�ص����ص  �صيبا�ص���توبول.. القوزاق( تاأليف ليف تول�ص���توي 
وترجم���ة غائ���ب طعم���ة فرم���ان. يخلق تول�ص���توي يف ق�ص���ة “�صيبا�ص���توبول يف �ص���هر 
كانون الأول” ال�صخ�ص���ية اجلماعية للبحارة واجلنود وقادة الوحدات، واأهايل املدينة 

املدافعني عنها بب�صالة يف وجه �صغط قوى العدّو املتفوقة. 
وما تزال هذه الق�صة تعترب حتى اليوم ريبورتاجًا حربيًا عن املدينة البطلة التي �صمدت 

حل�صار العدو اأحد ع�صر �صهرًا.
وتعترب ق�ص���ة ”الق���وزاق” يف تاريخ حياة تول�ص���توي واأعماله احلد الفا�ص���ل ومبثابة 
النتقال من عهد اإىل عهد. فقد انتهت فرتة كاملة من التق�صي والبحث املجهدين واملثمرين 
اإىل اأق�ص���ى حد، ودخل، بعد اأن جمع جتربة غاية يف الغنى، يف مرحلة الإبداع النا�ص���ج 

متامًا التي كانت ح�صيلتها العملني امللحميني “احلرب وال�صلم” و”اأنا كارينينا”.

عن موؤ�ص�صة �صم�ص للن�صر والإعالم بالقاهرة؛ �صدرت املجموعة الق�ص�صية » حانة املتنبي« 
للقا�ص والروائي املقيم يف الوليات املتحدة الأمريكية  د.عزيز التميمي. 

املجموعة تقع يف 96 �ص���فحة من القطع املتو�ص���ط، وت�ص���م ع�صر ق�ص����ص ق�صرية متنوعة  
�ص���ّكلت لوحة �صارخة باألوانها املتداخلة منها احل�ص���ي والآخر التعبريي، ج�ّصدها ال�صلوك 
الإن�ص���اين الراف�ص ل�ص���لطة العبث وعوامل النهيار والتمزق ملجتمع يف�ص���ح عن ح�ص���ارة 
موغل���ة يف العراق���ة، حّولته اأدوار العبث وطقو�ص���ية الالهوت الديني ال�ص���ادية اإىل مالمح 
باهت���ة ل تعرف من التاري���خ واجلغرافية واملع���ارف الأخرى بقدر ما ت�صتعر�ص���ه حكايات 
الت�ص���طيح الفكري وت�ص���خيم خرافة املقّد�ص يف ذاكرة اجلمهور املغّيب عن م�ص���رح احلياة 

احلقيقية.
تقتف���ي ق�ص����ص "حانة املتنبي" حالة التداعي التي ن�ص���بت يف اليقني املعريف ل�ص���كان بالد 
الرافدين، ابتداًء من م�صرحة احلياة املدنية وع�صكرتها ل�صالح ال�صتبداد والتجني وتغييب 
الإن�صاين ل�ص���الح الال اإن�صاين، وبذر حقول املعرفة ب�صرطانات اخلرافة والطقو�ص البالية 
لتاأ�ص���ي�ص حالة تّدعي املعرفة وت�ص���تلب الثقافة احلقيقية وت�صتبدلها بثقافة العنف والإلغاء 

والتجهيل.
يف ق�ص����ص "حانة املتنبي" نب�ٌص للح�ص���رة والنغمة الالئبة فوق م�صاحات اليقظة و�صرخة 
�صد الآتي، الآتي الغريب �صمن حالة التنوير املعريف الأ�صويل وال�صعبوي، التحول امللّفع 
مباكنة التغيري التي تتخلى عن اإن�ص���انيتها وحتيل كل منابع اجلمال واحلب والإح�ص���ا�ص 

ي�صتبدل البت�ص���امة بالتهكم والوردة اإىل مف���ردات ت�ص���تهلكها ثقافة املاكن���ة، الآتي الذي 
باجلم���رة، الآتي الذي اأحال اإن�ص���انيتنا اإىل حلم 
يقظ���ة نق���راأه يف وج���وه املرتفني، الآت���ي الذي 

ي�صفق للجاّلد ويزاأر يف وجه ال�صحية.
ق�ص����ص "حانة املتنبي" ت�ص���رد حال���ة الرف�ص 
الإن�ص���اين لنتهاك اإن�ص���انية الفرد والأ�ص���ياء، 
وحتاول اأن ت�صتجلي ما يختمره الذات الآخر 
ل�ص���ورة احلي���اة الت���ي وهبت للف���رد كحقيقة 
روح���ي  جت���لٍّ  وحال���ة  وعقالني���ة  معرفي���ة 
وان�ص���اين وح�ص���ي. وت�ص���تعر�ص حلظ���ات 
الرف����ص والتام���ل يف اآٍن �ص���من تداعي���ات 

امل�صرح احلياتي الكبري.

  ق�ص�ص املجموعة:
    �ص���هرزاد اجل�ص���د واحلل���م / كابو����ص 
الع���ودة / �صنا�ص���يل / حان���ة املتنب���ي / 

�صوارع عارية
جنم���ة   / عا�ص���ق  وج���ه  �ص���باحات      
ديرتوي���ت / قام���ة �ص���ومرية / عي���ون 

ونوافذ / الرباغي

أوراق 
يحمل كت���اب " فن الكتابة.. تعاليم ال�ص���عراء ال�ص���ينيني 
بينغ،  بارن�ص���تون وت�ص���او  األفه كل من توين  "  والذي 
وترجم���ه د. عابد ا�ص���ماعيل و�ص���در عن موؤ�ص�ص���ة املدى 
لالع���الم والثقافة والفنون،  خ�صو�ص���ية املكان الذي قدم 
من���ه، فعل���ى نقي�ص التعلي���م الغربي يف فن ال�ص���عر الذي 
يت�ص���ف عادة بال�صرامة واجلدية، فاإن الكتاب ال�صينيني 
الذين ل يقلون عن نظرائهم الغربيني حرفية واأكادميية،  
جعلوا اآراءهم حول الأدب ذكية ومكثفة، �صاحرة وعميقة. 
وه���م يرون  اأن الروؤية املغلفة بنربة روحية ميكن لها يف 
احلقيق���ة اأن تك�ص���ف النقاب عن امل�ص���ادر املعتمة لل�ص���عر 
اأكرث مما تفعله تلك التي تت�ص���ف بالدقة ال�صارمة. وهذه 
ال���روح جم�ص���دة يف �ص���فحات الكتاب الذي ج���اء مبثابة 

هدية رقيقة وهادئة، تهدف اإىل جعل القارئ �صاعرًا.
واإن اأخف���ق الكات���ب يف حتقيق هذا اله���دف، اإل اأنه جنح 
يف ا�ص���طحابه اإىل اأر�ص الق�ص���يدة البكر ليحذره من اأن 
"التابو الأول يف الكتابة هو اأن مت�صي خلف الآخرين."، 
منبه���ًا اإياه " اإذا ظننت اأن ق�ص���يدتك ه���ي الكلمة الأخرية 

يف املو�صوع فهذا يعني اأنك ل�صت �صاعرًا." 
ويتن���اول الكتاب الذي ميكن تق�ص���يمه اإىل اربعة اق�ص���ام 
النواح���ي اجلمالية والفنية ويخت���ار مناذج تطبيقية يف 
حرف���ة الكتابة وحتديدًا يف جمال ال�ص���عر الذي مثل عرب 
تاريخ ال�ص���ني امل�صلك الأو�صع لتحقيق النجاح ال�صيا�صي 

والجتماعي.
فال�ص���عراء ه���م "مهني���و حرف���ة اإلهي���ة" وم���ن هن���ا، ف���اإن 
ال�ص���ينيني يعزون اإىل ال�ص���عر قوى خارق���ة، فهو " يقّوم 
اخلط���اأ، ويحرك ال�ص���ماء والر����ص، والأرواح الإلهية." 
ولي�ص هذا فح�ص���ب، بل اأن هذا ال�ص���وت ال�ص���عري املقبل 
من خمب���اأ �ص���ري وعميق، "ي�ص���تطيع اأن ينق���ذ حكومات 
متهاوية وجيو�صا �ص���عيفة ومينح �صوتًا لريح الف�صيلة 

الن�صانية املتح�صرة."
 ars( ال�ص���عر  ف���ن  يف  الغرب���ي  التقلي���د  نقي����ص  عل���ى 
بال�ص���رامة واجلدية،  الذي يت�ص���ف عادًة   ،)poetica
فاإن الكتاب ال�ص���ينيني، الذين ل يقلون حرفية واأكادميية 
وعرب �ص���اللت حاكمة متعاقبة، جعلوا اآراءهم عن الأدب 

ذكي���ة ومكثف���ة، �ص���احرة وعميق���ة، روحي���ة وهجائية. " 
ال�صتهالل العظيم " لكتاب  )النا�صيد الكونفو�صيو�صية(، 
وهو اأقدم املو�ص���وعات عن ال�صعر ال�ص���يني والنبع الرث 
لل�ص���عرية ال�ص���ينية والفك���ر ال�ص���عري ال�ص���يني، يعطي 
لل�صعر قوة عظيمة، وتعزى اإليه املهمة الكونفو�صيو�صية 

يف تقومي ال�صلوك الجتماعي وال�صيا�صي.
اأي�ص���ًا جند اأن التاويني، يعزون لل�صعر قوى خارقة، غري 
اأن طريقتهم اأكرث جوانية وعرفانية، وتنطوي على ح�ّص 
املفارق���ة والتهك���م، الن�ص���و�ص ال�صا�ص���ية للتاوي���ة منها 
Tao Te Ching  و Chuang-tzu  التي ظهرت 
نح���و القرن الثاين قب���ل امليالد، وجتّمد الن���زوة العفوية 
والتناق�ص، وتطرح  نف�ص���ها كفل�صفة ميتافيزيقية تزدري 

ال�صيا�صة والواجب الكونفو�صيو�صيني.
ووفقًا له���ذا التقليد القدمي، يفتتح ال�ص���اعران التاويان " 
ل���و – جي و�ص���يكونغ ت���و " هذا الكتاب م���ن خالل تقدمي 
ق�ص���ائد �صتعلمنا  وت�ص���رح لنا ب�ص���كل جميل حرفة كتابة 

ال�صعر، بحيث بات ينظر اإليها كاأعمال عظيمة ملبدعيها. 
وبالرغ���م من الروؤية اجلمالية لل�ص���اعر ل���و – جي تاوية 
بعمي���ق، اإل اأنه���ا تختزن عنا�ص���ر كونفو�صيو�ص���ية قوية 
اي�ص���ًا،  يك���رر لو – ج���ي بع�ص امل�ص���اغل الت���ي يطرحها 
"، ويظهر من خ���الل هذا الكتاب  " ال�ص���تهالل العظي���م 
احرتاما كونفو�صيو�ص���يا عميقا للما�ص���ي " قلبي يحرتم 
القواع���د التقليدي���ة / وقوان���ني الن�ص���اء " – لكنه يدرك 

احلاجة كل يوم جلعل الق�صيدة جديدة. 
اأن ق�صائد لو – جي و�صيكونغ تاأخذنا يف رحالت خالبة 
اإىل متاه���ات النف����ص واخلي���ال، وت�ص���لنا ع���رب ذل���ك يف 
رح���الت خالب���ة اإىل متاه���ات النف�ص واخليال، وت�ص���لنا 

عرب ذلك بامل�صدر ال�صري القابع حتت العامل.
اأن الكت���اب ال�ص���ينيني اأعطون���ا اأك���رث م���ن ال���ف ع���ام من 
ال�ص���روح النرثي���ة الفطن���ة واملرح���ة والأق���وال البليغ���ة 
والعميق���ة املتعلق���ة بفن الكتابة، فالن�ص���و�ص الق�ص���رية 
ال���واردة يف هذا الكتاب والتي ل يتجاوز بع�ص���ها ب�ص���ع 
ال�ص���ينية  للق�ص���يدة  التكثي���ف املوح���ي  جم���ل ت�ص���تلهم 
القدمية. وهي تكاد تكون غري معروفة يف الغرب، غري اأن 
ا�صتب�ص���اراتها يف ق�صايا النرث وال�صعر دقيقة وجوهرية 
لدرجة انها، وبالرغم من امل�صافة القارية ومرور القرون، 

ت�صلح دليال علميًا وممتعًا للكتاب املبدعني اليوم.
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حانة المتنبي

ت�صدر قريبا عن دار غراب للن�صر والتوزيع بالقاهرة رواية اأنهار عطية الثانية "الأفاعي 
ل تقط���ن هنا" والتي �صت�ص���ارك به���ا  يف معر�ص القاهرة الدويل للكت���اب 2017. و تدور 
اأحداث الرواية يف ال�ص���عيد حيث ي�ص���طدم ال�ص���ابط اأمي���ن املنقول حديثا م���ن القاهرة 

بعادات وتقاليد ال�صعيد القدمية التي ل تتاأثر مبجريات الع�صر من حولها.
اأنهار عطية كاتبة م�صرية �صدرت لها من قبل رواية "يف البحث عن زرزورة" وعملت يف 

جمال العمال بعد تخرجها من كلية الزراعة وحتى تفرغها للكتابة يف العام 2012.
من اأجواء الرواية:

مّن���ة رحل���ت طواعية، فال اأظن اأنهم غّيبوها، هل ميكنهم اأن يغّيبوا ال�ص���م�ص؟! مّنة رحلت 
طواعية، فال مكروة اأ�ص���ابها، ول هي يف كرب... اأحببتها؟ كيف و اأنا مل اأقابلها؟! بلى قد 

راأيتها وهل كل الروؤى بالعني، األ يكفي ان تع�صق حلمها لتحبها.

غراب 
تصدر 

"األفاعي 
ال تقطن 

هنا"






















 

  

 

 
   




  
 

  
  







التاوّيون والقصائد الكونفوشيوسية

إدراك الحاجــة كل يــوم لجعــل 
القصيدة جديدة

ــــــــدارات ــــن اص م

�ص���در ع���ن دار ثقاف���ة الأطف���ال يف وزارة الثقاف���ة 
و�ص���من اإ�ص���دارات مكتبة الطفل �صل�صلة ن�صو�ص 
م�ص���رحية كت���اب )ك���رخ و ر�ص���افة( تاألي���ف جلي���ل 

خزعل، ر�صوم ايفان حكمت.
ويت�ص���من الكتاب اأربعة م�صاهد م�صرحية �صعرية، 
�صخ�ص���ياتها )طف���ل كرخ، طفلة ر�ص���افة، ال�ص���رير، 

املارد، املجموعة(.
وقال جلي���ل خزعل:اإن فكرة امل�ص���رحية وهي ن�ص 
غنائي ت���دور حول �ص���ديقني اأحدهم���ا الطفل كرخ 
ال���ذي ي�ص���كن يف جان���ب الكرخ م���ن مدين���ة بغداد 
والطفلة ر�ص���افة التي ت�ص���كن يف جانب الر�صافة، 
حيث اأعت���اد الطفالن عل���ى اللقاء واللع���ب كل يوم 
عرب ج�ص���ر يربط جانبي بغداد ا�صمه ج�صر املحبة، 
يعرث الطفالن على م�صباح عالء الدين يف مقتنيات 
ج���دة الطفل كرخ ويطلبان من مارده الطيب نقلهما 
اإىل اأج���واء بغ���داد القدمي���ة على ب�ص���اط الريح يف 
رحلة جميلة. لكن اأحد الأ�صخا�ص الأ�صرار يكت�صف 
�ص���ر امل�ص���باح وي�ص���رقه منهما، طالبًا من املارد اأن 

يقوم بن�ص���ف اجل�ص���ر لكي مينع الطفلني من اللقاء 
اليوم���ي، ولكن امل���ارد يرف�ص طلب ال�ص���رير الذي 
يحاول تفجري اجل�ص���ر بنف�صه، فيهلك بعد اأن يفجر 
ج���زءًا م���ن اجل�ص���ر، لكن الطفل���ني كرخ و ر�ص���افة 
ومب�ص���اعدة اأ�ص���دقائهما من اأطفال بغداد يعيدون 
مبنا�ص���بة  جميع���ا  ويحتفل���ون  اجل�ص���ر  اإ�ص���الح 
النت�ص���ار على عن�صر ال�ص���ر وعودة اللقاءات عرب 
ج�ص���ر املحبة الوا�صل بني طريف مدينتهم احلبيبة 

بغداد.
ومن بني الأنا�صيد للم�صرحية يردد الأطفال: َبغداُد، 
يا َبغداْد يا اأَجمَل الِبالْد **** َبغداُد اأَلُْف َليَلْة َبغداُد 
راُعها  ندباْد �صِ �ْصْهرزاْد �َص���فينٌة َيقوُدها يف الَبحِر �صِ
ِر�ص���اَلٌة َتق���وُل ي���ا اأَحف���اْد اأَجداُدكْم اأجَم���اْد ***** 
ِت اجُل�ص���وْر وا�ْص���َتْقَبَلْت  ���فاِف ِدجل���ة َقْد ُمَدّ على �صِ
ْحِرها ِمْن اأَْقَدِم  َلَقْت ِب�صِ ���اَقها بالَوْرِد والَبُخوْر َتاأَ ُع�َصّ

الُع�صوْر.

دار ثقافة األطف���ال تصدر كتاب  
)كرخ و رصافة(
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

المدى -خاص
�ص���در العدد الول من جملة "ال�ص���وت" الت���ي يراأ�ص حتريرها 

الكاتب موؤيد عبدالقادر. وت�صمن العدد مو�صوعات
�ص���يقة ومتنوع���ة منها مو�ص���وع الغالف: بعد ترام���ب.. العامل 

ومنطقتنا اىل اين؟ ومو�صوع مالذي ينتظر اجلرنال
عون، وال�صعب اليمني املهاجر، ووفن احلفر ما زال مزدهرا يف 

�صوريا، وانتبهوا الر�ص يف خطر. وحوارات فنية
اجراها مدير مكتب املجلة يف بغداد الزميل قحطان جا�صم جواد 

مع الفنانني احمد ماهر من م�صر و�صمية املغربية وحامت
العراقي.

كما ت�ص���من العدد ق�صائد جميلة لل�صعراء مظفر النواب وكاظم 
ا�صماعيل الكاطع وعريان ال�صيد خلف اىل جانب مو�صوع عن

44 رواي���ة وكتاب���ا انه���ت حي���اة ا�ص���حابها او كتابه���ا. وثالث 
ق�ص���ائد لل�ص���اعرة ن�ص���ال القا�ص���م وق�ص���يدة اخرى لل�ص���اعرة 
ب�ص���رى الب�ص���تاين بعنوان ذاكرة الع�ص���ب. وهناك ملف �صخم 
ع���ن اجلا�صو�ص���ة م�ص بيل الت���ي لعبت دورا موؤث���را يف احلياة 

ال�صيا�صية والجتماعية يف العراق..
 املجل���ة كما ذكر يف افتتاحيته���ا )نافذة تاريخية وثقافية وفنية 
تط���ل على الع���رب يف مهاجرهم، و�ص���يكون داأب هيئة التحرير 
ال�ص���هام مبد اجل�ص���ور بني الع���رب يف مهاجرهم م���ع اوطانهم 
الم( وم���ا احوجن���ا ملثل هذه الهم���ة بعد ان �ص���تتونا وجعلونا 
�ص���تاتا يف املن���ايف والقف���ار، ومهجري���ن يف اوطانن���ا قب���ل ان 
نهج���ر اىل بلدان اخرى، نع���م نحن بحاجة ليجاد ال�ص���لة بني 
م���ن انقطع���ت بهم الو�ص���ال، ومعرفة ما يحدث له���م وما يحدث 

لوطنهم.

     عرض: أوراق
   تبق���ى الثقاف���ة بو�ص���فها نتاج���ًا اإبداعي���ًا ، 
احلا�ص���نة احلقيقية ملُجمل اإرها�ص���ات البيئة املُنتجة 
لها. وعلى وفق هذِه العامل املعياري ياأتي كتاب )جذر 
ال�صو�ص���ن _ مقاربات يف الثقاف���ة الكردية الراهنة( 
تاأليف الناقد  ب�ص���ار عليوي عن دار ال�صوؤون الثقافية 
العامة _وزارة الثقافة _بغداد 2016 ، لي�صتك�صف 
مناطق هامة يف امل�ص���هد الثق���ايف الكردي يف العراق. 
يذك���ر املوؤل���ف يف مبقدم���ة كتاب���ِه اأن عنون���ة الكت���اب 
ب�)جذر ال�صو�ص���ن( هي ا�ص���تعارة من قبلِه عن ق�صيدة 
لل�ص���اعر العرب���ي الكب���ري " اأدوني�ص " الت���ي مل يكتب 
مثلها اأي �ص���اعر اآخر يف تاأريخ ال�صعر ال�صعر العربي 
والت���ي كتبه���ا اأدوني����ص تخلي���دًا لزيارت���ِه التاأريخية 
لأر�ص كرد�ص���تان الع���راق عام 2009. لقد مت تق�ص���يم 
حماور الكتاب اىل �ص���تم حماور هي )الأدب الُكردي /
امل�صرح الكردي/ال�صينما الكردية/الت�صكيل الكردي/

املو�صيقى الكردية /ا�صدارات( ، ومن باب الوفاء فقد 
اأهدى املوؤلف ب�ص���ار علي���وي كتابُه اىل "كفري املدينة 
الكردية التي احت�ص���نتُه واىل اأهلها واىل اأُ�صرة معهد 
الفن���ون اجلميلة فيها" مكان عملُه الأول.  الكتاب جاء 
لي�صتك�ص���ف مناطق هامة يف امل�ص���هد الثقايف الكردي 
داخل العراق فهذِه املقاربات هي ِنتاج روِح ُقدَر لها اأن 
تعي�ص قريبة زمكانيًا داخل هذا امل�صهد الرَثْ لأن املوؤلف 
عاي�َص احلركة الثقافة الكردي���ة مكانيًا وزمانيًا لفرتة 
ناهزت ال� 6 �ص���نوات ، كما تاأت���ي اأهمية تلك املُقاربات 

بو�ص���فها تتمتع ب�ص���مولية الق���راءة النقدي���ة املُتاأنية 
اأوًل ، وثانيًا لكونها ت�ص���ف هذا امل�ص���هد عل���ى ُكليتِه ، 
اأدبًا وفنونًا بجميع م�ص���اربها يف امل�ص���رح والت�صكيل 
وال�ص���ينما. مقاربات اأراد ُمنتجها اأن تكوَن عينًا ثالثة 
را�صدة حلراك امل�صهد الثقايف الُكردي على مدى اأكرث 
من خم�ص �ص���نوات هي ُعمر التجرب���ة احلياتية ملُنتج 
املقاربات والتي ق�ص���اها ُمتنقاًل بني ُمدن كرد�ص���تان ، 
ناق���اًل ل�ص���ورة الثقافة الكردية الراهن���ة. حيُث وفرْت 
لُه اهتماماتِه الكتابية بو�ص���فِه اإعالميًا ، اأن يقف على 
حيوية هذِه الثقافة بو�صفها قوة �صاغطة ، ا�صتخدمها 
املُجتم���ع برمتِه ، لُيعرب عن وعي ال�ص���عب الكردي هذا 
ال�صعب النبيل والكرمي الذي اأحب احلياة وليتمرت�ص 
ثقافي���ًا ك���ي ُيدافع عن وج���ودِه احلي ب���ني الأُمم. لقد 
متخ�ص متاهينا مع الثقافة الكردية يف اأن يكون  هذا 
التماهي ب�ص���دور كتابِه الأول )قراءة ا�ص���تدللية يف 
امل�ص���رح الكردي( عن اجلمعية الثقافية والإجتماعية 
يف كرك���وك عام 2009 ، ُثَم كتابه الثاين )اإنطولوجيا 
امل�ص���رح الك���ردي( ال�ص���ادر ع���ن فرق���ة زاخ���و الفنية 
ع���ام 2010 ولُه اأي�ص���ًا حتَت الطبع كتاب )ال�ص���حافة 
الثقافي���ة يف كرد�ص���تان( ، وماه���ذا الِنت���اج )مقاربات 
يف الثقاف���ة الكردي���ة الراهن���ة( اإل حُماول���ة لإ�ص���اءة 
املُعت���م من ه���ذِه الثقاف���ة احلي���ة. اأن هذا الِكت���اب هَو 
اإثب���ات على الفاعلي���ة التي يتمتع بها امل�ص���هد الثقايف 
الكردي يف العراق وهو بذلك ُيقدم �صورة حُتاول اأن 
ُتغطي جُممل ُمرتكزات امل�ص���هد الكردي ثقافيًا. جدير 
بالذك���ر اأن املوؤل���ف م���ن مواليد احللة 1975 حا�ص���ل 
على البكالوريو�ص م�ص���رح من كلي���ة الفنون اجلميلة 

بجامع���ة باب���ل 2001 ، وعلى �ص���هادة املاج�ص���تري يف 
امل�صرح من ذات الكلية وبتقدير امتياز ورتبة"�صرف" 
عام 2013 ،وهَو حاليًا طالب دكتوراه ، خمرج وناقد 
م�ص���رحي ن�ص����ر كتاباته ومقالته النقدية يف املجالت 
وال�ص����حف املحلي����ة العراقي����ة والعربي����ة ، وم����ا زال 
ُمتوا�ص����اًل يف الن�ص����ر ، اأخرج للم�صرح اأكرث من اثني 
ع�ص����ر عماًل م�صرحيًا ،�ص����ارَك يف عدد من املهرجانات 
امل�ص����رحية العراقية والعربية ناقدًا وباحثًا م�صرحيًا 
وع�ص����وًا يف جلان التحكيم واملُ�صاهدة والنقد ح�صل 
على عدد من اجلوائز يف املهرجانات امل�صرحية التي 
ا�ص����رتك فيها ، منها جائزة اأف�صل خمرج يف مهرجان 
منت����دى امل�ص����رح العراقي_بغداد 2001 ، �ص����در لُه 
)قراءة ا�ص����تدللية يف امل�ص����رح الُك����ردي( عن جمعية 
كركوك الثقافية والجتماعي����ة 2009 و)انطولوجيا 
امل�ص����رح الُك����ردي( ع����ن فرق����ة زاخ����و الفني����ة  2010 
و)م�ص����رح ال�ص����ارع _ حفري����ات املفه����وم والوظيفة 
والنتاج( عن دار الر�صوان يف عمان 2014 و)امل�صرح 
العراقي بعد التغيري _ م�صرح ما بعد 2003/4/9( 
ع����ن دار ومكتبة عدن����ان _ بغداد 2015 و)امل�ص����رح 
والإرهاب(ع����ن موؤ�ص�ص����ة ال�ص����ادق _ باب����ل 2016 
و)جذر ال�صو�ص����ن _ مقارب����ات يف الثقاف����ة الُكردية 
املُعا�ص����رة( وه����َو ع�ص����و  يف الحت����اد الع����ام لالأُدباء 
والُكت����اب يف الع����راق ونقاب����ة الفنان����ني العراقي����ني، 
ونقاب����ة ال�ص����حفيني العراقيني وع�ص����و نقابة فناين 
كرد�ص����تان ، عمَل للفرتة من 2004 _ 2010 اأُ�صتاذًا 
للم�ص����رح يف معهد الفن����ون اجلميلة_كفري / اأقليم 

كرد�صتان العراق.

عزت عمر
بغ���داد الت���ي يف الذاك���رة العربية، موط���ن العلم 
وال�صعر وال�صرديات والأحالم الزاهية باعتبارها 
املرك���ز ال���ذي ا�ص���تقطب ثقاف���ات الع���امل حينه���ا، 
واأ�ص����ص لنطالق���ة معرفية و�ص���فها حمم���د عابد 
اجلابري باحل�صارة الإن�ص���انية الثانية، �صتكون 
مرك���زًا لأح���داث رواي���ة »يح���دث يف بغ���داد«، للناق���د العراقي 
واملفّكر املعروف ر�ص���ول حمم���د ر�صول.و�ص���نتعّرف اإليها يف 
الألفية اجلديدة منهكة ومتعبة ت�ص���تدعي الرثاء ب�ص���بب كّل ما 

حاق بها من اأحداث طالتها منذ الغزو املغويل وحّتى اليوم.

تنطل���ق اأح���داث الرواي���ة باإخب���ار اأّويل ع���ن م���وت »مره���ون 
ال�ص���اكر« الكاتب والقا�ص والروائي، »اإثر مر�ص نه�ص رئتيه، 
وعذَّب روح���ه، حتى اأودعه الغياب الأبدي«. وهذا الإخبار من 
قبل ال�ص���ارد اأ�ص���به بتهيئة للقارئ لتتبع �صرية »مرهون« الذي 
مات مبّكرًا وهو ملّا يتجاوز الثالثة والأربعني من عمر اأم�ص���اه 

مكافحًا ومهمومًا ب�صوؤون احلياة ومتاعبها.

تاأتي البنية يف الرواية مرّكبة يرويها �ص���اردان؛ الأّول �صديق 
ي حياة  مرهون، �ص���عيد، الذي �ص���يتجّلى دوره يف تتّبع وتق�صّ
»مره���ون« لطالع قارئه مبعلومات �ص���رورية متهيدًا لأحداث 
لحق���ة ارتبطت مبقا�ص���د الروائ���ّي املخّباأة وفق �ص���رتاتيجية 
الك�صف بالتنقيط و�صعيًا لإقامة احلبكة الرئي�صة وو�صوًل اإىل 

املغزى الروائي.
الك�ص���ف وف���ق ه���ذه التقنية ل���ه م�ص���تويان: اأّولهم���ا اجتماعي 
يرتب���ط بحي���اة »مره���ون« الأ�ص���رية وعالقات���ه م���ع حميط���ه، 
والثاين �صيا�صي يرتبط بالواقع الذي ع�صف بالعراق وباأهله، 
كاحل���رب العراقي���ة الإيرانية واحلرب الأمريكي���ة على العراق 

واملاآ�صي التي جنمت عنهما.
وم���ن ذل���ك مثاًل وف���اة زوج���ة »مره���ون« الت���ي يح���ّب، فاطمة 
الب�ص���ري، مع اأهلها، اإثر �صقوط �صاروخ اأمريكي على منزلهم 
عام 1991، ومن ثّم معاناته من زواج ثاٍن مل يهناأ يومًا فيه، بل 
جلب له امل�ص���ائب، وكاأن »نهى« �الزوجة اجلديدة� روح �صريرة 

ع�صفت به وبالبيت بل ببغداد ذاتها.
وبذلك ميكننا القول اإن »مرهون« و»نهى« رمزان متناق�ص���ان، 
توّخ���ى الكاتب اعتمادهما يف التاأ�ص���ي�ص لبنية روائية تنه�ص 
على الت�صاد بني اخلري وال�صّر كمفهومني مطلقني ومت�صارعني 
اأبدًا، وما بينهما بالطبع حكايات متفّرعة كثرية يعمل ال�ص���ارد 

على اإيرادها يف اإطار امل�صتويني ال�صابقني.
وم���ن ذل���ك مثاًل حكاي���ة اأم مرهون، التي �ص���يتم �ص���ردها خالل 
جمل����ص ع���زاء مره���ون ال���ذي ح�ص���ره الكّت���اب واملثقف���ون، 
وفوجئ���وا اأن لي����ص ثّم���ة من ي�ص���تقبلهم �ص���وى اأّم���ه العجوز 
املفجوع���ة مب���وت اآخ���ر اأبنائه���ا، وكانت ق���د فقدت ثالث���ة قبله 
ب�صبب احلروب والإرهاب؛ فالعراق يخو�ص حروبه منذ زمن 

بعيد.
ولي����ص ثم���ة من وق���ود له���ا �ص���وى اأجي���ال ال�ص���باب املتعاقبة 
التي ت�ص���اق اإليها مكرهة مبا ي�ص���ري اإىل بوؤ�ص و�ص���قاء احلياة 
الإن�صانية التي ي�صو�صها الطغاة، واإىل تلك النهايات الفجائعية 
التي اأ�ص���فرت عنها �صيا�ص���اتهم و�ص���عاراتهم، ومن ذلك اإ�ص���ارة 
الكات���ب اإىل اأح���وال بغ���داد وه���و ب�ص���دد التعري���ف بزوجته: 
»م���رمي«، التي تنحدر من مدينة بابل: »..م���رمي لي�ص لها زوج 

وحبيب واأب واأخ �صواي اأنا يف هذه العا�صمة املخيفة«.
وال�ص���ارد الث���اين ه���و مره���ون نف�ص���ه، حي���ث يلج���اأ الروائي 
اإىل تقنية ي�ص���طلح لها ت�ص���مية »ال�ص���رد املفتون بذاته«، وهي 

بتعبريه رواية داخل رواية.
بعد العثور على الرواية، يكت�ص���ف �صعيد اأنه ينق�صها ف�صالن، 
وهن���ا �ص���تاأخذ الرواية من���ط احلبكة البولي�ص���ية، حي���ث تبداأ 
حتقيقات ال�ص���ارد لأجل العثور عليهما، اإىل اأن ي�صفر التحقيق 
عن اجلانية، وهي الزوجة »نهى« التي مّتت مو�صعتها ك�صريرة 
منذ تعريف القارئ بها وحّتى تفجري نف�ص���ها يف بغداد كخائنة 

واإرهابية.
وامل�صكلة التقنية الثانية، اأن ال�صارد �صيمار�ص دور الناقد حالل 
الك�ص���ف عن م�صمرات اخلطاب الروائّي ل�صديقه مرهون رمبا 
لتب�ص���رة قارئه، وذل���ك بدءًا من العنوان ال���ذي اختاره لرواية 
مرهون وهو »ينحني ال�ص���ابر للوجع«، فتعاوده لوثة البحث 
���ي ملعرفة �ص���ّر اختيار هذا العنوان، اإىل اأن تك�ص���ف له  والتق�صّ
زوجته مرمي اأنه بيت �صعري لل�صاعر النم�صاوي جورج تراكل 

)1887 – 1914(، من ق�صيدته »يف األبوم ال�صيوف«.

وال�صرد مبقدار ما هو واقعي يرتبط بحدث معا�ص، هو تخييل 
يف الوقت نف�ص���ه من حيث بنائية العمل وتركيب ال�صخ�صيات 
وارتباطه���ا ببع�ص���ها اأو يف تنافره���ا وبخا�ص���ة �صخ�ص���يتي: 
»مره���ون« و»نه���ى« يف الن�ص امل�ص���رود الأول، وا�ص���تعادتهما 
يف ن�ّص »ينحني ال�ص���ابر للوجع« با�صمني خمتلفني وكرمزين 
مت�ص���ادين ي�ص���ريان اإىل مدى تناق�ص احلي���اة ذاتها يف بغداد 

وف�صائها املزحوم باملوت.
اإنها �ص���رية امل���كان واأهله اخلا�ص���عني جلملة من ال�ص���رورات 
الطارئ���ة الت���ي مل تك���ن يف احل�ص���بان، لكّن هذا الط���ارئ عبث 

بهم���ا وكان على املثقف اأن يدفع �ص���ريبة الدم قبل غريه؛ موت 
واقعي مّت يف امل�صت�ص���فى، ورمزي جتّلى يف �ص���رقة الف�ص���لني 
من الرواي���ة، والفاعل واحد. لكن الأمل يف جمابهة هذا املوت 
جتّلى يف ن�ص���ال ال�ص���ارد �ص���عيد وزمالئه الكّتاب لأج���ل اإنقاذ 

املخطوط.
وق���د ع���رّب ه���ذا ال�ص���عّي ع���ن ت�ص���امن اأو وح���دة موؤ�ص�ص���اتية 
وجمتمعية تنت�ص���ر للحياة والثقافة، ولتموت »نهى« منتحرة، 
وبه���ذا امل���وت الرم���زي ت�ص���ل الرواي���ة اإىل نهايته���ا، ولك���ن 
ن�ص���ر اأعم���ال مره���ون �ص���رتمز لنت�ص���ار املعرفة عل���ى اجلهل 
وال�ص���ر ك�ص���رورة ل�ص���تمرارية احلياة يف �ص���رطها الإبداعي 

والإن�صاين.

ح���ني تالم����ص اجل���رح، وتظه���ر العي���ب وانت 
تر�صم البت�ص���امة على وجه القارئ با�صتخدام 
الف���اظ جتعل���ه ي�ص���حك فاأنت ت�ص���خر... وحني 
ي�ص���حك املوج���وع م���ن اأمل���ه ويعي����ص واقع���ه 
ب�ص���حكة تخفف عن���ه اآلمه وي�ص���ع حلوًل ولو 
بالحالم فهو ي�ص���خر... وحني نع���رب عن حالة 
رف�ص للواقع دون ال�ص���طدام اأو خلق مواجهة 

مبا�صرة مع ال�صلطة فنحن ن�صخر..!
املوؤلف���ني  م���ن  ملجموع���ة  ق�ص����ص  جمموع���ة 
اجتمع���وا يف كتاب واحد " الق�ص���ة الق�ص���رية 
الرو�ص���ية ال�صاخرة" �ص���در عن موؤ�ص�صة املدى 
لالع���الم والثقاف���ة والفن���ون، ترجم���ة د. نوار 

عيون ال�صود.
وقد عّرف احد علماء النف�ص ال�ص���خرية باأنها " 
�صالح ذاتي ي�ص���تخدمه الفرد للدفاع عن جبهته 
الداخلي���ة �ص���د اخل���واء واجلنون املطب���ق، اإذ 
اأن ال�ص���خرية رغم هذا المت���الء الظاهر باملرح 
وال�ص���حك والب�صا�ص���ة  اإل انه���ا  تخف���ي خلفها 

اأنهارًا من الدموع."
وقواع���ده  اأ�ص���وله  ل���ه  ف���ن  ال�ص���اخر  والأدب 
الكتابي���ة. فم���ن حيث امل�ص���مون يت�ص���ع الأدب 
ال�صاخر لنقد اأي مو�صوع من موا�صيع احلياة  
ال�صيا�ص���ية  كاملوا�ص���يع  واخلا�ص���ة،  العام���ة 
والقت�ص���ادية والجتماعية وغريه���ا. فمجاله 
وا�ص���ع بال حدود. وال�صخرية فن �صعبي، قريب 
من اجلماهري وموا�ص���يعها من �ص���ميم حياتهم 
وهمومهم واهتماماتهم، وانها �صالح ال�صعيف 
يف مواجه���ة الطغ���اة والنف���اق والف�ص���اد ومن 
حيث عنا�ص���ره الفنية وال�ص���كلية يتميز الأدب 

ال�صاخر بالعنا�صر التالية:

ك�ص���ر ظاه���رة اللف���ظ  وتكثيفه با�ص���تخدام لغة 
غري تقليدي���ة، جمازية، مزدوج���ة املعنى تبعث 
على الطرافة، بحي���ث تتحول الكلمة اإىل حركة 
مع مراعاة ال�صال�ص���ة والو�ص���وح، اإ�ص���افة اىل 
القدرة على التخيل وطرح املغزى بني �ص���طور 
املو�ص���وع بعي���دًا ع���ن املبا�ص���رة يف الط���رح، 
الق���ارئ  تفك���ري  اإث���ارة  اإىل  امل���وؤدي  واللغ���از 
وحد�صه ودفعه لإدراك الفكرة بعيدًا عن طرحها 

املبا�صر.
وت�ص���خيم العي���وب وجوان���ب ال�ص���عف الت���ي 
ي�ص���خر منه���ا  الكات���ب بتهك���م لذع يتحا�ص���ى 
اأو  بال�ص���ب  لال�ص���خا�ص  والتعر����ص  التهج���م 
ال�ص���تم اأو القذف والقدح، فه���ذا يدخل يف باب 

ال�صتهزاء ولي�ص الدب ال�صاخر.
وا�ص���تخدام النقائ�ص واملفارقات واملت�صادات، 
فقد ن�ص���حك م���ن الأمل حني ي�ص���ل اجل���رح اإىل 
اق�ص���ى م���داه، واخريًا بث عنا�ص���ر الت�ص���ويق 
باقتبا�ص ق�ص���ة خفيفة معروفة اأو مثل �ص���عبي 

اأو بيت من ال�صعر.
ثمة عالم���ة فارقة متي���ز الآداب العامة، والأدب 
الرو�ص���ي خا�ص���ة. وهي ازدهار الأدب ال�صاخر 
اأو م���ا ميكن اأن ندعوه جمازًا ب� " اأدب العد�ص���ة 
املك���ربة " يف املراحل النتقالية ال�ص���عبة التي 
مير به���ا ه���ذا املجتم���ع اأو ذاك. وه���ذه ظاهرة 
الآداب  فم���ن املالح���ظ يف  طبيعي���ة ايجابي���ة. 
عامة، اأن ازدهار ال�ص���خرية والفكاهة وانت�صار 
والتلميحي���ة  القار�ص���ة  والعب���ارات  التوري���ة 
واملبالغ���ة يتزام���ن اأكرث ما يتزام���ن مع مراحل 
التح���ولت الثوري���ة والتغ���ريات الجتماعي���ة 
 – اجتماع���ي  نظ���ام  م���ن  والنتق���ال  الكب���رية 

الأدب  ي�ص���ذ  ومل  اآخ���ر.  نظ���ام  اإىل  �صيا�ص���ي 
الرو�ص���ي عن ه���ذه القاعدة. فق���د ازدهر الدب 
الرو�صي ال�صاخر والق�ص���ة الرو�صية الق�صرية  
ال�ص���اخرة حتديدًا، وانت�ص���ر انت�ص���ارًا وا�ص���عًا 
يف ال�ص���نوات الع�صر الأوىل التي اعقبت  ثورة 
اكتوبر 1917، ويف اعقاب " البريي�ص���رتويكا 
الثمانينات  يف  ال�صوفييتي  الحتاد  " وانهيار 
والت�ص���عينات من القرن الع�ص���رين  ويف العقد 

الأول من القرن احلادي والع�صرين.
وتع���د ه���ذه الف���رتات الزمني���ة املذك���ورة بحق 
)الع�ص���رينات والثمانين���ات والت�ص���عينات م���ن 
القرن الع�صرين والعقد الأول من القرد احلادي 
والع�ص���رين( م���ن الف���رتات الن���ادرة والفريدة  
يف جم���ال الدب ال�ص���اخر والق�ص���ة الرو�ص���ية 

الق�صرية ال�صاخرة والنتقادية الفكاهية.
ولع���ل  ا�ص���دق دلي���ل على ازده���ار ه���ذا الأدب 
ال�ص���اخر يف املراحل املذكورة، �ص���دور العداد 
الكبرية يف املجالت ال�ص���اخرة والفكاهية فيها. 
ورغ���م انت�ص���ار الأدب ال�ص���اخر يف الأجنا����ص 
الأدبية املختلفة )الرواية، امل�ص���رحية، الق�صة، 
الق�صة الق�صرية... اإلخ( لكنه كان اأكرث انت�صارًا 

وتركيزًا من اأدب الق�صة الق�صرية.
لق���د اختريت ه���ذه املجموعة من الق�ص����ص من 
اأف�ص���ل من���اذج الق�ص����ص الرو�ص���ية الق�ص���رية 
ال�ص���اخرة والفكاهية، الأق���رب اإىل فهم القارئ 
ال�ص���اخرين  الرو����ص  الكت���اب  لأب���رز  العرب���ي 
يف الع�ص���رينات والثالثين���ات وه���م: ميخائيل 
زو�صينكو، بوري�ص �صم�ص���ونوف، ليبيديف – 
كومات�ص، ليف نيكولني،  �ص���ريغي زايات�صكي، 

وغريهم كثريون.

مجلة "الصوت"
مطبوع عراقي يصدر في اسطنبول ويوزع في أوروبا

»يحــدث فــي بغداد«..رواية تنتصــر للحياة 

المشهد الثقافي الُكردي في كتاب)جذر السوسن(  

الســخرية مــن األلــم والخــراب فــي 
"القصة القصيرة الروسية الساخرة"

ــــــــدارات ــــن اص م
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

س����ل����س����ل����ة ن����وب����ل 

عرض/ أوراق
 "التجري���ب يف الرواية الن�ص���وية" كت���اب جديد عن الرواية 
العراقية الن�ص���وية ما بعد عام 2003، للدكتور �ص���عيد حميد 
كاظ���م. يف كتاب���ه اجلديد هذا ال�ص���ادر حديثا ع���ن دار متوز 
بدم�ص���ق يح���اول املوؤل���ف ان يجد ان�ص���اقا مهم���ة يف الرواية 
العراقي���ة الن�ص���وية معلال ذل���ك بالنفتاح الثق���ايف واملعريف 
الهائل بكل اأ�ص���كاله واأمناطه بعد ع���ام 2003م مثلما يحاول 
ان يف���ك الت�ص���ابك املع���ريف لالأح���داث مثلم���ا يف���كك النقط���ة 
الفا�ص���لة ما بني الواقع والالواقع باعتبار ان التجريب احد 
اهم عالم���ات املرحلة اجلدي���دة التي منها الرواية الن�ص���وية 
���ي الظواهر الفنية  العراقي���ة. وهو بهذا يحاول اي�ص���ا تق�صّ
داخل املنظومة الروائية من خالل اإزاحة بع�ص اخل�صائ�ص 
التقليدية، واإ�ص���افة خ�ص���ائ�ص فنية جديدة كت�ص���ظي اللغة، 
واللعب بال�ص���كل الروائي وت�صدع البنية الروائية، وتقطيع 
اأوا�ص���ر الن�ص���يج الروائي، وك�ص���ر ال�صياق ال�ص���ردي، الذي 
كان���ت حتر����ص علي���ه الكتاب���ة التقليدي���ة، وغ���ري ذل���ك م���ن 
التجري���ب املتع���دد واملتن���وع لبت���داع �ص���كل روائ���ي جديد 
تتداخل في���ه الأجنا�ص، وي�ص���هم يف زعزع���ة طقو�ص التلقي 
التقليدي���ة، لإنت���اج روؤية جديدة ت�ص���ّكل اإ�ص���افًة نوعيًة على 
امل�ص���تويات الإبداعي���ة واجلمالية. وهو يوؤك���د يف كتابه ان 
الروائية العراقية اإمنا وّظفت اأ�ص���اليبها الفنية عرب و�صائل 
تغيريي���ة تبتعد عن اخلط���ى التقليدي���ة يف توجهها لكونها 
اأّرخت مل�ص���امني قهري���ة ت�ص���تبطن العذاب وكان���ت تتلم�ص 
يف �ص���عيها اجل���دة والبت���كار، واأتقنت ذلك مبه���ارة عالية. 

ويوؤكد انها متكنت من جت�ص���يد �صخ�ص���ياتها مبا امتلكته من 
اأدوات كتابية ا�صتكنهت اأثر التحولت وجعلتها تتوازى يف 
الن�ص الروائي، وي�ص���ري يف املقدمة اإن متابعة جميع النتاج 
الروائي الن�صوي بعد التغيري على امل�صتوى الفني لي�ص اأمرًا 
مي�ص���ورًا اإذ ل يقت�ص���ر الأمر على الإحاطة به ومتابعة منوه 
الثقايف بل ي�ص���تدعي الدر�ص النقدي اإىل مالحظة التحولت 
الت���ي اأحدثت تاأثريًا وانفتاحًا جدي���دًا من الروؤى يف املدونة 
الروائية..وي�صري اىل ان ما قدمته الروائية من تقنيات فاإنها 
كانت موؤهالت لتقدمي مو�ص���وعات جديدة اأو مغّيبة وما تلك 
التقينات اإل ممهدات جديدة لنقل مو�صوعات مهمة وعر�صها 
بالطرق التي تقّرب ال�ص���ورة للمتلقي.. لكنه يطرح ت�ص���اوؤل 
مفاده: هل ي�ص���عى التجريب الن�ص���وي لمتالك نا�ص���ية املنت 
الثقايف واملعريف ل�صرتداد ال�صلطة املق�صية عنه اأو جتفيف 
مناب���ع الت�ص���لط الذكوري ال���ذي فر�ص هيمنته عل���ى الآخر؟ 
وهل تنا�ص���ى الآخر اأّن القهر والعبودية وال�صطهاد و�صائل 
خانقة للم�صاعر الإن�صانية؟ بل يبقى ال�صوؤال الأهم:هل اأرادت 
الروائية العراقية اأْن تثبت اأّن التغييب الذي مور�ص �ص���دها 
ل يج���دي نفعًا جتاه ح�ص���ارة قائم���ة وفكر اأفرَز كتابًة �ص���هد 
له���ا بالتميز والفرادة وه���ل الكتابة الن�ص���وية كتبْت بالوعي 
الإن�ص���اين اأو كتب���ْت بلغة اأنثوية خا�ص���ة بها؟ وه���و قبل ان 
يجي���ب يقول ان الكت���اب ياأتي لك�ص���ف �ص���رورات التجريب 
يف املدون���ة الروائية العراقية الن�ص���وية بعد ع���ام والتعرف 
على الأ�ص���كال التجريبية املتنوعة واملتعددة التي من خاللها 
ا�ص���تطاعت بع�ص الروايات اأن ت�ص���غل مكانًا يف ال�ص���احتني 
العربي���ة والعراقي���ة. ويعرب الدكت���ور كاظم ع���ن اهدافه من 
اأنه���ا تاأتي لوج���ود الرغب���ة يف الإحاطة التامة بالن�ص���و�ص 
الن�ص���وية بعد التغي���ري والطالع على اأه���م اجلوانب الفنية 
يف الروايات العراقية الن�صوية والإمكانيات الإبداعية التي 
توختها يف بنية ن�صو�ص���ها الروائية مثلما تاأتي الأهمية من 
متابعتها الإجراءات الفنية ف�صاًل عن اأنها ت�صتجلي امل�صروع 
النقدي الذي ر�ص���م مالم���ح التقنيات الإبداعية التي كّر�ص���ت 
ح�ص���ورها وه���ي ت�ص���تجيب لتطلع���ات الع�ص���ر وديناميات 
التط���ور والنم���و لتاأ�ص���ي�ص مالم���ح جتريبية �ص���ّكلت ظاهرًة 
مغاي���رًة ومتميزًة،ل�ص���يما اأن التجري���ب م���ن امل�ص���طلحات 
الت���ي لق���ت رواجًا لت�ص���عب جمالته فهو يت�ص���ع وجوده يف 
العلم والأدب والفن ف�ص���اًل عن الفل�ص���فة؛ لمت���داده الطويل 
ال�ص���ارب يف العم���ق التاريخ���ي، وق���د كان رديف���ًا فاع���اًل مع 
التجربة الإن�ص���انية، وبه تت�ص���ح مالمح التجديد وحمطاته 

الفني���ة واجلمالي���ة، ولعل هذا ناجت من الهتم���ام التجريبي 
الذي متاه���ى مع احلدود الفنية والأدبية. وي�ص���رح الدكتور 
الباحث من اأن الدرا�صة التي احتواها الكتاب واجهت العديد 
من ال�صعوبات قلة الدرا�صات النقدية عن الروايات العراقية 
الن�ص���وية اإذا ما قورنت بالدرا�صات النقدية الأخرى، واإذا ما 
توفرت يف بع�ص ال�ص���حف واملجالت فاإنها درا�صات متفرقة 
ل متث���ل نتاجًا ات�ص���ع وج���وده، وبداأ ح�ص���وره اإبداعيًا على 
امل�صتوى املحلي والعربي كما اأن الكتابة عن النتاج العراقي 
ال�ص���ديد  الن�ص���وي يحتاطه���ا الإيج���از ويلفه���ا ال�ص���تحياء 
لأ�ص���باب ل نراها جديرة باملو�ص���وعية ول متتلك امل�صوغات 
املقنع���ة.. ومي�ص���ي الكت���اب بتو�ص���يح ال�ص���عوبات م���ن اأن 
اخلو�ص يف هذا املو�صوع اأمر حمفوف بال�صعوبات ذلك اأن 
التجريب يف الدرا�ص���ات ال�صردية اأمر خمتلف عن الدرا�صات 
ال�ص���عرية.. ويذك���ر ان���ه يف املج���ال ال�ص���ردي يتطل���ب الأمر 
اأك���رث من قراءة وقراءة حتى يتابع املد ال�ص���ردي يف الرواية 
ويتعرف م�صامينها وروؤاها فكيف النظر يف التجريب الفني 
والإبداع���ي للرواي���ة، ول���ذا ل بد م���ن تكرار للق���راءات حتى 
تتج���اوز القراءات الفنية و�ص���ول للتجريب وم���ن ثم قراءة 
الرواي���ات الن�ص���وية مبجموعه���ا والتعم���ق يف م�ص���امينها. 
ورافق���ت احل���رية ذات الباحث وه���و يجد لذة الق���راءة لتلك 
الن�ص���وية  اأخ���ذ الن�ص���و�ص الروائي���ة  الرواي���ات، وح���رية 
بالدر����ص والتحلي���ل.. وي�ص���ري اىل وج���ود �ص���عوبة اأخرى 
وهي كرثة النتاجات الروائية الن�ص���وية بع���د التغيري وثمة 
اأ�صماء جديدة مار�صت الكتابة الروائية لكنها ظلت يف حدود 
املغامرة ولذا فاإن �ص���عة املد ال�ص���ردي الروائ���ي الذي يتطلب 
ك���ّدًا فكري���ًا والنظر يف اإبداعاتها وه���و المر الذي مل مينحه 
الوق���ت لالإحاطة ببقيته���ا الباقية.. ويطرح الكتاب ا�ص���كالية 
و�ص���عوبات تق�ص���ي مالمح التجريب يف مثل هذه الروايات 
وال���روؤى  والتقني���ات  اخل�ص���ائ�ص  ناحي���ة  م���ن  الن�ص���وية 
الإبداعي���ة التي بثتها الروائيات يف م�ص���غلهن الروائي وهو 
ما دعا اىل مالم�ص���ة جوهر الت�صكيل التجريبي، وهي تطمح 
للو�ص���ول اإىل قراءة جديدة تنطق بروؤية تت�صمن م�صتويات 

جتديدية متعددة. 
الكتاب توزع على اأربعة ف�ص���ول ف�صال عن التمهيد واملقدمة 
واخلامت���ة. الف�ص���ل الأول الذي حم���ل عن���وان )التجريب..
ال�ص���ريورة والوع���ي والإجناز(  في���ه حماور عدي���دة الول 
يخت����ص بالتجري���ب وتبيان حدوده ومعامل ات�ص���اعه وكذلك 
التجري���ب لغ���ًة وا�ص���طالحًا واملحور الث���اين اهت���م باأنواع 

والعلم���ي  والفن���ي  الفل�ص���في  التجري���ب والتجري���ب 
والفك���ري، فيم���ا كان املح���ور الثال���ث ي�ص���تند عل���ى 
التجريب يف الرواية العراقية الن�صوية وتطرقنا اإىل 
�صريورتها والبدايات التي اأ�ص�صت منهاج فكرها وهي 
تتخط���ى الراهن املعريف وت�ص���ري بخطوات التجريب 
و�صوًل اىل اجلدة لتحريك امل�صار الروائي. اأما املحور 
الراب���ع فق���د تعزز بانبث���اق الوع���ي يف الكتابة وتوفر 
املوؤه���الت الفنية الت���ي ميكن عدها روؤي���ة اأخرى تاأخذ 
بالن�ص الروائي نحو م�صارف جتديدية فكان مو�صومًا 
ب�)الوعي(، وتط���رق املحور اخلام�ص عن التجريب يف 
الرواية العراقية الن�صوية وك�صف عن اأبرز الجنازات 
الفنية التي تو�ص���مت بها التجربة الن�صوية بعد التغيري 
وكيف عززت ن�صو�ص���ها الروائي���ة بالتقنيات والآليات 
التجريبي���ة الت���ي اأخرج���ت ن�ص���ها ع���ن دائ���رة املعه���ود 
الفن���ي الروائي التقلي���دي بينما اخت�ص الف�ص���ل الثاين 
ال���ذي حم���ل عن���وان )التجريب عل���ى م�ص���توى الروؤية( 
بالتجري���ب عل���ى م�ص���توى الروؤي���ة للروائي���ة العراقي���ة 
التي عك�ص���ت اطالعها وقدرتها ال�صردية للنتاج الروائي 
الن�ص���وي الذي تخط���ى حدود الكتابة اإىل الن�ص���ج الفني 
وتوقفنا عند الإجراءات النظرية والتطبيقية وكانت فيه 
ع���دة حماور الول من���ه تطرق اىل هالمي���ة الزمن وكيف 
تنق���ل الزم���ن النف�ص���ي يف ذات ال�صخ�ص���ية املحورية، اأّما 
املح���ور الثاين فق���د كان حول انف���راط احلبك���ة الروائية 
بينما كان املحور الثالث عن تعومي املكان وكيف تق�ص���دت 
الروائي���ة باأن جتعله عائمًا فيم���ا تطرق املحور الرابع اىل 
��فهر�ص���ة احلدث الروائي والتجديل احلكائي وقد �ص���غلت 
الرمزية والت�ص���ذير ال�ص���ردي الفل�ص���في املحور اخلام�ص اإذ 
ع���ربت الروائية ع���ن روؤية عميقة جتل���ت يف بعدين ظاهري 
ورمزي، واحتّل الهام�ص مركزيته اما املحور ال�ص���اد�ص فكان 
عن الأ�ص���طورة يف م���نت الروايات فيما كان املحور ال�ص���ابع 
تق�ص���ى ت�ص���ظي الذات ال�ص���اردة.. وت�ص���من الكتاب الف�صل 
الثالث وكان بعنوان )التجريب على م�ص���توى املو�صوعات( 
وق���د بح���ث ع���ن التجريب عل���ى م�ص���توى املو�ص���وعات وقد 
كّر�ص���ت الروائي���ة جتربته���ا يف املو�ص���وعات انطالقا من اأن 
التجري���ب خطاب وممار�ص���ة، ول���ذا فقد ت���وزع جتريبها بني 
الروؤية والتقنية واملو�ص���وعات انطالقا من �صوؤال يف ذاتها: 
م���ا فائدة التقنية اإذا مل تنُح نحو مو�ص���وٍع ه���ادف، اأو روؤية 
ل تك�ص���ف ع���ن مو�ص���وٍع داٍل، وك���ذا احلال يف مو�ص���وعات 
ل تت�ص���من جتريب���ًا ي�ص���تمل عل���ى التقني���ات والروؤي���ة ولذا 
تن���اوب جتريبها بني الروؤية وتارة عن التقنيات واأخرى عن 
املو�ص���وعات التي نتجت عن روؤية عار�صا اأهم املو�صوعات 
الت���ي رك���ز الفك���ر الروائ���ي الن�ص���وي عليها وق���د دخلت يف 
م�صمار التجريب لأنها عك�صت روؤية الروائية العراقية وهي 
تتناول تلك املو�ص���وعات يف طرح جتريب فكري اأو فل�ص���في 
وت�صمن اي�صا عدة حماور الول كان عن الفانتازيا فيما كان 
املحور الثاين عن ال�ص���مت بو�صفه ق�صية ما ورائية وحوار 
املو�ص���يقى الدال اأّما املح���ور الثالث فقد تطرق اىل اإح�ص���ار 
املغّي���ب فيم���ا ك�ص���ف املح���ور الراب���ع الإيهامي���ة والغرائبية 
وتط���رق املحور اخلام����ص اىل اجلن����ص واملحور ال�ص���اد�ص 
اأك���د عل���ى الهوي���ة التي اأثب���نت وجوده���ا يف قبال���ة التغييب 
والت�ص���ييع فيم���ا كان املح���ور ال�ص���ابع ق���د اهتم بال�ص���خرية 
اخلالق���ة الت���ي كانت فيه���ا دللت متع���ددة بل كانت كا�ص���فة 
وموجهة عن حالت اجتماعية وحياتية و�صيا�صية ت�صتدعي 
التاأكي���د عليه���ا.. اما الف�ص���ل الرابع وحمل عنوان )الف�ص���ل 
الراب���ع: التجري���ب على م�ص���توى التقنيات( فق���د توقف عند 
م�ص���توى التقني���ات الإبداعية فكان حم���وره الأول قد حتدث 
ع���ن م�ص���رحة الرواي���ة واملح���ور الث���اين ع���ن الريبورت���اج 
ال�ص���ُحفي وحتدَث املحور الثالث ع���ن مرجعية املخطوطات 
بينما تخ�ص����ص املحور الرابع عن توثيقية ال�صرد وت�صكيله 
بال�ص���ورة ال�ص���ينمائية والفني���ة وك�ص���ف املح���ور اخلام�ص 
ع���ن تقني���ة امليتا �ص���رد يف الرواية و�ص���دارة �ص���لطة املروي 
ل���ه وتبيان مركزيته، واملحور ال�ص���اد�ص الت�ص���يوؤ اأما املحور 
ال�ص���ابع فقد اخت����صّ باملعادل املو�ص���وعي وحت���دث املحور 

الثامن عن ان�صطار ال�صخ�صية الروائية.

زينب المشاط
جمع اأوكتافيو باث مقالته  يف كتاب واحد 
بعن���وان " ال�ص���عر ونهاية القرن )ال�ص���وت 
الآخ���ر( " وح�ص���ل هذا الكت���اب على جائزة 
نوب���ل ع���ام 1990، وكان���ت ه���ذه املق���الت 
تدور حول مو�ص���وعة واحدة وهي ال�ص���عر 

ومكانته يف ع�صرنا.
لقد بداأت كتابة الق�صائد يف فرتة مبكرة من 
حياة باث، وبداأ اي�صًا بتاأمل م�صاألة كتابتها، 
فال�ص���عر حرفة يف غاية الغمو�ص، وهو لغز 
ومهم���ة �ص���عبة بالن�ص���بة لب���اث، باجلان���ب 
الخر واملناق�ص متامًا يرى باث اأن ال�ص���عر 
ت�صلية " مت�صية وقت " رغم اأنه �صّر مقد�ص، 

�صنعة وع�صق.
كت���ب اأوكتافي���و ب���اث مقالت���ه الوىل ع���ام 
1941، وكان���ت تاأماًل )ورمبا كان من املالئم 
اأكرث، وب�ص���بب عر�صيتها واعتباطيتها، قرر 

اأن ي�صميها ا�صتطرادات م�صطربة(.
وب���ني التحرب���ة والعزلة والتوا�ص���ل، يرى 
ب���اث جتارب���ه يف كتاب���ة املقالت ال�ص���عرية 
والق�صائد اأي�صًا متج�صدة يف �صاعرين اعتاد 
قراءتهم���ا بحما����ص وهم���ا " كويفيدو " و " 
�صينت جون اأوف ذ كرو�ص " يف كتابيهما " 

دموع النادم " و " ان�صودة روحية ".
وكت���ب ب���اث، فيم���ا بع���د كتاب���ًا كام���اًل هو " 
القو����ص والقيث���ارة " تبعت���ه ع���دة مقالت، 
وبع���د فرتة طويلة كت���ب كتابًا اآخ���ر وهو " 
اأطفال الوحل: ال�ص���عر من الرومان�صية اإىل 
الطليعة " وق���د عالج يف هذا الكتاب الأخري 
مو�ص���وعة ال�ص���عر احلدي���ث ع���رب ح���ركات 

الرومان�صية والرمزية والطليعية.
اأن املق���الت الت���ي يحويها ه���ذا الكتاب هي 
ا�ص���تمرار للجزء الخري من " اأطفال الوحل 

". وهي تعالج بزوغ الفجر ومكانة ال�صعر 
يف الع�ص���ر احل���ايل. ذل���ك لأن ال�ص���عراء ل 
يواجه���ون نهاي���ة ال�ص���عر بل ينظ���رون اإىل 
نهاية الرتاث ال�ص���عري  ال���ذي يبداأ مع كبار 
الرومان�ص���يني  وبل���غ ذروت���ه م���ع الرمزيني  
ثم حقق ا�ص���راقًا مده�ص���ا مع طليعيي قرننا 

احلايل. 
لقد �ص���ميت تلك املرحلة التي كتب عنها باث 
مبرحل���ة " ما بع���د احلداثة " وهي ت�ص���مية 
ملتب�ص���ة، فاإذا كانت تلك احلقب���ة هي مابعد 
احلداث���ة، فم���اذا �صي�ص���مي اجلي���ل الت���ايل 

حقبتهم؟؟ 
والناق���د  وال�ص���اعر  الق���ارئ  يعتق���د  حي���ث 
اأن جمموع���ة الأف���كار واملعتق���دات والقي���م 
واملمار�ص���ات التي متيز ما �ص���مي باحلداثة 
تتعر����ص الن  لتغيريات جذرية. فاإن �ص���ح 
ذل���ك ف���اإن ه���ذه املرحل���ة ل ميك���ن الكتف���اء 
بت�ص���ميتها  " مابع���د احلداث���ة "، ب���ل ه���ي 
بب�ص���اطة ما جاءن���ا بعد احلداثة فهو �ص���يء 

خمتلف، ذي موا�صفات خا�صة.
انن���ا ن�ص���هد الن حتط���م الفكرت���ني اللت���ني 
�ص���كلتا احلداث���ة من���ذ ولدتها: وه���ي روؤية 
الزم���ن عل���ى ان���ه تتاب���ع خطي متق���دم نحو 
الغد الف�ص���ل، وفكرة اأن التغيري هو اف�صل 
ا�ص���كال التتاب���ع الزمني، وهات���ان الفكرتان 
كانت���ا ق���د توحدت���ا لت�ص���كال فهمن���ا للتاريخ 
على انه م�ص���رية نح���و التق���دم: املجتمعات 
تتغري  با�ص���تمرار، ويكون التغي���ري احيانًا 
عنيف���ًا. ولك���ن كل تغي���ري هو تق���دم ومل يعد 
الزمن البدئي هو املا�ص���ي،  الع�صر الذهبي 
اخليايل والوهمي، والزمن الذي هو خارج 
الزم���ن – اب���دا م���ن املالئك���ة وال�ص���ياطني،  
العادل���ني وامللعونني – فك���رة انزاحت امام 
فكرة التقدم. و )الر�ص املوعودة( �ص���ارت 
يف امل�ص���تقبل. ففي جمال الفعل ال�صيا�ص���ي 

كان���ت مظاه���ر التغري يف فكرة الث���ورة، اأما 
يف مي���دان الفن والدب فكان���ت فكرة )الفن 
اجلدي���د( تقوم على قطع ال�ص���لة باملا�ص���ي 
املبا�ص���ر. واليوم يعد امل�ص���تقبل مغناطي�صًا 

جاذب���ًا. وروؤية لزم���ن، على ان���ه يدعم هذا 
امل�صتقبل ويربره، وهي روؤية اآيلة لالأنتهاء، 
ومعه���ا تختف���ي ال�ص���طورة الك���ربى الت���ي 
األهم���ت الكثريي���ن يف القرن الع�ص���رين، اأي 

ا�ص���طورة الثورة، اإن فج���ر الثورة يتواكب 
وفجر الطليعة ال�ص���عرية والفنية، ولي�ص���ت 
تل���ك بامل�ص���ادفة. فالف���ن احلدي���ث ق���د تولد 
ب�ص���فته ردًا – هو �ص���دى وج���واب – على 
الث���ورة الفرن�ص���ية التي ب�ص���رت باحلداثة. 
وله���ذا فقد توحد م�ص���ري الف���ن احلديث مع 

فكرة الثورة.
الق�ص���م الول من هذا الكتاب يت�ص���من ثالثة 
مقالت، ناق�ص���ت الوىل ا�ص���ول "الق�صيدة 
ال�صاملة" وهذا �صكل �صعري كانت له فر�صة 
كبرية يف القرن الع�صرين. ول يعني هذا ان 
اف�ص���ل الق�ص���ائد هي الطويلة ب���ل قد يكون 
العك����ص هو الق���رب اىل احلقيقة. فاتلركيز 
الذي قد يوجد يف ق�ص���يدة الثالثة ابيات او 
الأربعة كث���ريًا ما ينج���ح يف اخرتاق جدار 
الزمن. ولكن الق�ص���ائد الطويلة – ق�ص���ائد 
ت. �ص اإليوت و�ص���ان ج���ون بري�ص وجوان 
)خ���وان( رامون جيميني���ز، يتتوقف عندها 
الكاتب كثالث امثل���ة معروقة جيدًا – كانت 
التعب���ري عن ع�ص���رنا وق���د تركت ب�ص���متها 
علي���ه. ام���ا املق���ال الثاين فق���د عالج م�ص���األة 
ال�ص���عر احلدي���ث ونهاي���ة ت���راث النقط���اع 
املفاج���ئ. ام���ا الثالث���ة فه���ي  تاأم���ل موج���ز 
للعالق���ة الغام�ص���ة والتعي�ص���ة اأي�ص���ًا ب���ني 

ال�صعر والثورة.
ام���ا الق�ص���م الث���اين م���ن الكت���اب فيتفح�ص 
املعا�ص���ر.  املجتم���ع  يف  ال�ص���عر  وظيف���ة 
وينتهي الكاتب اإىل �ص���وؤال، مالذي �صتكون 
عليه مكانة ال�ص���عر يف اليام القادمة؟ تاركًا 
لن���ا اجل���واب " الذي هو اأكرث من تو�ص���يف 
واأقل من نبوءة " هو نوع من الميان وهذه 
ال�صفحات التي ي�صمها الكتاب هي بب�صاطة 
تنوي���ع – لكن���ه خمتلف – عل���ى الدفاع عن 
ال�صعر الذي كان ال�ص���عراء يقومون به دون 

كلل منذ اكرث من قرنني.

الشعر ونهاية القرن 
مجموعة مقاالت تفوز بجائزة نوبل عام 1990

" بانتظام معني ترتفع األصوات لتحذرنا أن النهاية قريبة. إذ يبدو وكأن الحداثة 
قد تغدت عىل النفي املتتايل الذي وّلدته من شاتوبريان إىل نيتشه، ومن نيتشه 
إىل فالريي. "، " لقد متاهت الحداثة مع التغيري، واعتربت النقد رسوال للتغيري، 

وساوت بينها وبني التقدم."
نص من مقالة " ش��عر التقارب " والتي تع��ّد واحدة من عرشات املقاالت التي 

قدمها الكاتب املكسييك " أوكتافيو باث ".

التجريب في الرواية النسوية.. 
)بتاريخ الغد( أول الرواية النسوية ما بعد عام 2003

مجموعة للشاعر طارق 
الكناني

�صدرت موؤخرا عن "دار اأمل اجلديدة" يف 
�صوريا املجموعة ال�صعرية الأوىل لل�صاعر 
والإعالمي طارق الكناين وحملت عنوان 

)بتاريخ الغد( وت�صم 31 ن�صا نرثيا.
يقول الكناين عن جمموعته انها تقع بنحو 
200 �صفحة من القطع املتو�صط وا�صدرها 

دار امل اجلديدة بالعا�صمة ال�صورية 
دم�صق �صمن ثالثة جماميع �صعرية ت�صدر 

تباعا.. وا�صاف:"على الرغم من انتظار 
و�صول املجموعة اىل العراق ب�صبب الظرف 

الأمني ال ان هذه املجموعة متثل املرحلة 
الوىل للكتابة النرثية بالن�صبة يل ك�صاعر 

والتي ظلت خمزونة ل�صنوات طوال 
خمبوءة يف دهاليز الرتدد من 

ن�صرها والكتفاء بن�صر الن�صو�ص 
يف ال�صحف واملواقع اللكرتونية".

وبني  "ان معظم الن�صو�ص 
تتمحور حول الو�صع الراهن الذي 

مير بالعراق وهذا الهم الوطني 
والجتماعي للمواطن العراقي 

والتي حاولت فيها اأن ار�صم ملمحا 
للجمال وازاحة احلزن من خالل 

ال�صعر ملقابلة الركود ال�صيا�صي مثلما 
حاولت من خالل هذه الن�صو�ص  
توثيق هذه املعاناة التي ع�صفت 

بالبالد حيث تطرقت اإىل نتائج 
ا�صاليب ال�صحن الطائفي والبحث عن 

حقيقة هذا ال�صراع وبني ان الواقع 
املرير �صيكون هو الطاغي على 

ن�صو�ص املجموعة لكنها ن�صو�ص 
اأي�صا لالأمل".

جدير بالذكر ان ال�صاعر هو كاتب  يف 
ال�صاأن ال�صيا�صي  و�صي�صدر له قريبا 

كتابان بال�صاأن ال�صيا�صي وي�صغل 
حاليا من�صب مدير حترير �صحيفة 

احلقيقة يف العراق اللكرتونية.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

إعداد - أحمد قوجة

150 ألفًا
ملكتبة كولونيا العامة باع طويلة يف هذا 
املج����ال، فه����ي تنف����ق اأكرث م����ن 150 األف 
يورو �ص����نويًا على الكت����ب الإلكرتونية، 
وبرغ����م ذل����ك ل ميكنها تلبي����ة احتياجات 
عمالئه����ا بن�ص����بة مئة يف املئ����ة، وحتاول 
من خالل املتابعة امل�ص����تمرة لال�ص����تخدام 
ول����ردود اأفع����ال العمالء تق����دمي عرو�ص 

جذابة وموجهة نحو الطلب.

وق����د واجه����ت خدم����ة ا�ص����تعارة الكت����ب 
اإلكرتوني����ًا بع�ص امل�ص����اعب يف البداية، 
لكنها انتع�ص����ت بفعل عوامل عدة، اأهمها 
اقتناع الق����ارئ باأهميته����ا، وكذلك بع�ص 
العوامل اخلارجية، مثاًل عندما �صن موقع 
اأمازون للكتب الإلكرتونية حملة دعائية 
كبرية لبي����ع اأجهزة القراءة الإلكرتونية، 
الكايندل، وبالتايل اأ�ص����بحت ال�صتعارة 
اأكرث ا�ص����تعماًل، وكانت ال����ذروة يف عام 
2012 حيث ارتفع معدل ال�صتخدام يف 

املكتبة اإىل 95 يف املئة.

وي�ص����ل ع����دد الكت����ب الإلكرتوني����ة التي 
جت����ري ا�ص����تعارتها يف الوق����ت احل����ايل 
اإىل قراب����ة 20 األ����ف كت����اب. ومن املتوقع 
اأن يرتف����ع ه����ذا الع����دد لي�ص����ل اإىل 200 
األف خالل عام 2017. ومع ذلك تعد هذه 
الن�صبة �صئيلة اإذا ما قورنت بال�صتعارة 
التقليدية، وهذا ينطبق اأي�صًا على حجم 
املعرو�����ص م����ن الكت����ب الإلكرتوني����ة، اإذ 
ي�صل حجم جمموعة الكتب الإلكرتونية 
اإىل 20 األف كتاب مقارنًة ب�800 األف من 

الكتب املطبوعة.
قراء جدد

ال�ص����تعارة  خدم����ة  ازده����ار  برغ����م 
الإلكرتوني����ة والكت����ب الرقمي����ة، فاإنها مل 
جت����ذب ق����راًء ج����ددًا، اأو من فئ����ة جديدة 
م����ن  ال�ص����ابق، وج����ل  تق����راأ يف  تك����ن  مل 
ي�ص����تخدمون ه����ذه اخلدم����ة اجلديدة هم 
من القراء التقليديني، اأو من م�صتخدمي 
اخلدمت����ني بالتوازي، وهم احلا�ص����رون 
والفرتا�ص����ي.  الواقع����ي  العامل����ني  يف 

وبالت����ايل، ف����اإن الكتاب الورق����ي مل يفقد 
حمبي����ه. وتراوحت اأعمار امل�ص����تخدمني 
ب����ني  الإلكرتوني����ة  للكت����ب  الأ�صا�ص����يني 
40 و49 عام����ًا، و60 يف املئ����ة منه����م من 
الن�ص����اء، وه����م يف الغال����ب م����ن الق����راء 
عل����ى  �ص����ديد  اإقب����ال  وهن����اك  النهم����ني. 
الإ�ص����دارات الروائي����ة، ويتزاي����د الطلب 
عل����ى ق�ص����م ال�صت�ص����ارات وعل����ى الكتب 
خدم����ة  م����ع  تتنا�ص����ب  الت����ي  امل�ص����موعة 

التحميل ب�صكل كامل.
إمكانات خاصة

تعم����ل مكتبة كولونيا عل����ى احلفاظ على 
ال����دور التقلي����دي للمكتب����ة بالتزام����ن مع 
اإ�ص����افة التقني����ة الرقمي����ة للخدمات التي 
توفره����ا، وه����ي ت�ص����م 800 األ����ف كت����اب 
ويزورها 2.2 مليون �ص����خ�ص �ص����نويًا. 
كما تعمل على توفري اإمكانيات اإ�ص����افية 

كتوفريها �صا�ص����ات عر�ص متك����ن الزائر 
من ا�صتعرا�ص جميع الكتب الإلكرتونية 
املوج����ودة يف املكتب����ة وحتميله����ا عل����ى 

اأجهزة احلا�صوب ال�صخ�صية.
الواقع االفرتايض

كما تقدم تقنية الواقع الفرتا�ص����ي الذي 
ي�ص����هم يف تعزي����ز التعلي����م الإلكرتوين، 
عالوة عل����ى خدمات اإلكرتوني����ة موجهة 
story-( الق�ص�����ص  لإلق����اء  لالأطف����ال 

ت�ص����به  الت����ي   )tellin digital
احلكوات����ي، وبالإم����كان حتميله����ا عل����ى 

اأجهزة الهاتف املتحرك.
نغم ثقايف

وخ�ص�صت املكتبة م�صاحة خا�صة لبع�ص 
ولرقمن����ة  كالبيان����و،  املو�ص����يقية  الآلت 
املو�ص����يقا وروبوتات تعليمية وطابعات 
تنظي����م  عل����ى  ع����الوًة  الأبع����اد،  ثالثي����ة 

وتوفري بع�ص الدورات التعليمية.
خدمات إضافية

هناك اأي�صًا خدمة اإ�صافية تقدمها املكتبة، 
وه����ي خدمة ا�صت�ص����ارية لأجهزة القراءة 
الإلكرتوني����ة، وت�ص����مل ال�ص����تعالم ع����ن 
اأجهزة القراءة وجتربتها حتت اإ�ص����راف 
اخلرباء، م����ع اإمكانية اإعارته����ا واختبار 
الإلكرتوني����ة  الق����راءة  اأجه����زة  جمي����ع 

ال�صخ�صية املتداولة.
الكتاب الرقمي

وزي����ر  القا�ص����ي  يا�ص����ر  املهند�����ص  اأك����د 
املعلوم����ات  وتكنولوجي����ا  الت�ص����الت 
ب����كل  ت�ص����عى  احلكوم����ة  اأن  امل�ص����ري، 
ق����وة اإىل متك����ني النتقال نح����و املجتمع 
اأه����م عنا�ص����ر  اأن  اإىل  الرقم����ي. واأ�ص����ار 
خط����ة احلكوم����ة نح����و حتقي����ق التحول 
الرقمي، هو اإن�صاء قواعد بيانات قومية 

تدع����م متخ����ذي الق����رار، وق����ال اإن ل����دى 
احلكوم����ة روؤية وا�ص����حة خللق جمتمع 
رقمي حقيقي واأن تتعاون مع ال�ص����ركات 
العاملي����ة لتنفيذه����ا م����ن خ����الل �ص����راكات 
فاعلة ل تعتمد على الوجود يف الأ�صواق 
فقط، بل متتد اإىل خلق جمتمعات رقمية 

يف املنطقة كلها.
الورقي  الكتاب  تراجع مبيع��ات 

يف املنطقة
اأك����د عدد من مديري دور الن�ص����ر العربية 
امل�ص����اركة يف معر�����ص الدوح����ة ال����دويل 
للكت����اب، اأن مبيعات الكت����ب الورقية يف 
منطق����ة اخللي����ج العرب����ي تعت����رب جي����دة 
اإىل ح����د م����ا، ولكنه����ا تراجع����ت مقارن����ة 
ب�ص����بب  الأخ����رية  ال�ص����نوات  مببيع����ات 
التحول الرقمي، واعتماد طالب املدار�ص 
واجلامع����ات عل����ى الكت����ب الإلكرتوني����ة 
�ص����بكة  عل����ى  الرقمي����ة  الكت����ب  وحل����ول 
الإنرتنت مكان الكتاب الورقي. واأ�صاروا 
اإىل اأن الكتاب الرقمي ي�ص����كل �ص����الحًا ذا 
حدين، اإذ اإنه يرتك اأثرًا �ص����لبيًا بالن�ص����بة 
لنت�ص����اره الوا�صع بالن�ص����خ الإلكرتونية 
واإمكاني����ة الو�ص����ول اإليه ب�صال�ص����ة اأكرث 
وتكلف����ة اأقل، وم����ن الناحي����ة الإيجابية، 
فاإن ال�صبكة العنكبوتية ت�صهم بالرتويج 

للن�صخة الورقية ب�صكل كبري و�صريع.

كت��اب نق��دي يش��ّخص »األدب 

الرقمي«
جرج����ور،  مه����ى  الدكت����ورة  اأ�ص����درت 
اللبناني����ة،  اجلامع����ة  يف  الأ�ص����تاذة 
كتاب����ًا نقدي����ًا بعن����وان »الأدب يف مه����ب 
التكنولوجي����ا«، تلق����ي في����ه ال�ص����وء على 
العربّي����ة  الرقمّي����ة  الّنم����اذج  م����ن  ع����دد 
والغربّية، كا�ص����فة خ�صو�ص����ية كّل منها، 
ومعرفة بخ�صائ�صها البنائية واإحالتها 
احل�صارية. وت�صاءلت الكاتبة عن: حدود 
هذا الأدب العاب����ر للحدود؟ اأيحافظ على 
خ�صو�صية ما اأم يعرّب عن روؤى اإن�صانية 
توحي����د  باجّت����اه  ي�ص����ري  ه����ل  موّح����دة؟ 
الأنواع الأدبّية التقليدّية يف �ص����كل اأدبي 
واحد تخت�ص����ره الرقمي����ة يف جلبابها اأو 
يفت����ح الباب اأمام اأ�ص����كال جديدة ل تزال 

قيد الّت�صكل؟
عن البيان

" فيردي و/ أو فاغنر: رجالن، عالمان، قرنان  لبيتر كونراد

ط ر؛ موسيقى فيردي منشِّ موسيقى فاغنر مخدِّ
ترجمة: عباس المفرجي

ته���ني  اأن  واأردت  ايطالي���ا  جن���وب  م���ن  كن���َت  ل���و 
مواطنيك من ال�ص���مال، فاإن���ك تدعوهم ب� ’’ الأملان ‘‘. 
)وبالعك�ص، �ص���يقولون ه���م ’’ افارق���ة ‘‘.( لكن ماذا 
ع���ن الفرق احلقيق���ي ب���ني اليطاليني والأمل���ان؟ كما 
ي�ص���ري بي���رت كون���راد يف ه���ذا الكتاب، ت�ص���ّكل جبال 
الأل���ب اأكرث من حاجز جغ���رايف، والإعتقاد ال�ص���ائد 
ع���ن اليطالي���ني املرح���ني الذي���ن يعي�ص���ون يومهم، 
وع���ن الأمل���ان ال�ص���غولني املطيع���ني،  م���ا زال باقيا. 
الأم���ر، بالطب���ع، اأعمق واأكرث تعقي���دا من هذا. ))يف 
مناق�ص���ة حول �ص���مفونيات م���وزارت النهائية، قال 
كالودي���و اب���ادو حديثا، بالن�ص���بة لالأمل���ان املوت 
يتخل���ل احلياة ورمب���ا هو احلياة نف�ص���ها، يف 
حني ي���رى اليطاليون املوت ك�ص���يء غريب 
ومتطف���ل،(( كم���ا يكتب كون���راد، وهناك 
الكثري جدا من تعميمات معقولة ظاهرا 
مث���ل ه���ذه يف كتابه. وحني ي���ِرد هذا 
التنويه بعد قليل من الإ�صارة اىل 
كي���ف اأن ري�ص���ارد وكو�ص���يما ]  
اإبنة لي�ص���ت والزوج���ة الثانية 
لفاغ���رن [ فاغرن كان���ا مفتونني 
بامل���وت و�ص���به عا�ص���قني له – 
كان���ا اأمّتا بن���اء قربيهم���ا قبل 
بيتهما، وانفري���د – فهو لي�ص 
تنويه���ا عدمي النف���ع اأو خارج 

نطاق املو�صوع.
وفاغ���رن  ف���ريدي  يحتف���ل 
مبولدهما املئتني هذا العام، 
وهم���ا م���ا زال ل يتكلم���ان. 
يبداأ " فريدي و/ اأو فاغرن 
" يف احلديقة الفيني�صية 
متثاليهم���ا  حي���ث 
))اأحدهما،  الن�صفيني: 
ال���ذي يت���وارى خل���ف 
ه���و  ال�ص���جريات 
ف���ريدي.  جوزيب���ي 

���ع فك���ه بزاوية مواجهة مثل َحيد  الآخر – الذي ُو�صِ
جبلي، ما�ص���حا الأفق بحثا عن منتق�ص���ني من قدره، 
اأو رمب���ا بحث���ا عن مريدين يف رحل���ة حج اىل مقامه 

فاغرن.(( ري�صارد  – هو 
يتلقى القارئ ر�ص���الة الكتاب ب�ص���رعة كافية: كونراد 
غري معجب بفاغرن الرجل كثريا. و�صيظهر اي�صا اأنه 
ر؛  يف�صل مو�صيقى فريدي. مو�صيقى فاغرن هي خمدِّ
���ط. اإن���ه اأي�ص���ا، كم���ا يقول،  مو�ص���يقى ف���ريدي من�صِّ
م���ن امل�ص���تحيل تقريب���ا ان تعجب بالإثنني. ح�ص���ن، 
اأنا، م���ن ناحيتي، دلي���ل حي على اإمكاني���ة الإعجاب 
باأعمال املوؤلَفني املو�ص���يقينَي – لك���ن علي الإعرتاف 
 Die )اأ�ص���تثني  فاغ���رن.  مو�ص���يقى  ���ل  اأف�صّ ب���اأين 
Meistersinger ]  اأوبرا من ثالثة ف�ص���ول [، 
التي ظه���ر اأن خامتتها القومية، بعد التحولت التي 
حدث���ت يف التاريخ منذ اأن ُكِتب���ت، مرّوعة على نحو 

تام.(
فاغ���رن الرجل ه���و، مع هذا، ق�ص���ة اأخ���رى. رمبا اأن 
كون���راد يكي���ل مبكيال���ني عندما يزن �صخ�ص���يتي كل 

من املوؤلفني، لكن حتى بال�صماح للتوكيدات املحّرفة، 
فاإن فاغرن بغي�ص. احلق، اأن واحدة من متع الكتاب 
تكم���ن يف الهج���وم املدّمر على �صخ�ص���ية فاغرن. اأنا 
ل اأعن���ي فق���ط املتعة التي ينالها الق���ارئ من القراءة 
ع���ن غرور فاغرن، بل اأعني اي�ص���ا ا�ص���تمتاع كونراد 
يف و�ص���ف هذا الغ���رور، ومن ثم مقارنته بتوا�ص���ع 
فريدي الذي يكاد ي�صاهي توا�صع القدي�صني. و�صف 
مالب�ص فاغرن يجعله يبدو اأ�ص���به بقّواد م�صحك، يف 
حني كان ف���ريدي يرتدي بدلت داكن���ة، غري مميَّزة. 
قال فريدي، ردًا على اإ�صاعات تقول اأنه يكتب �صريته 
الذاتية، ))اأنا ل اأ�صتح�ص���ن ه���ذه الكتابات عن حياة 
امل���رء!(( فاغ���رن كت���ب Mein Leben ] حياتي [ 
التي جعلتها  اأمالها على كو�صيما،  بالأحرى،  – اأو 

ا�صواأ متاما.
جانب من �صخ�صية فاغرن، رغم اأنه – اإن �صح القول 
– اأق���ل توكي���دا: ذلك ه���و معاداته لل�ص���امية، الذي 
كان جدي���را ب���الزدراء وفّعال على نحو ا�ص���تثنائي. 
 Va، Pensiero " فريدي، من ناحية اأخرى، اأّلف
"، غناء كورايل يوؤديه عبيد عربانيون. رمبا نحن 
نع���رف ما يكف���ي عن مواق���ف فاغرن، ولي�ص���ت هناك 
حاج���ة لالإ�ص���هاب فيه���ا بتف�ص���يل ت���ام بينم���ا توجد 
م�ص���بقا العدي���د من الكتب حول هذا املو�ص���وع. لكن 
ه���ذا التوكي���د الأقل يعني انه ل ميكنك اإل ان ت�ص���عر 
اأن كونراد، اأحيانا، �ص���ّيع م�ص���ارا:هو ان هناك حقا 
م�ص���كلة كب���رية، عميق���ة مع فاغ���رن، وم���ع الإعجاب 
ب���ه. قد يك���ون اإجحافا مني، لكني ل اأ�ص���تطيع ال اأن 
اأتفّكر بالولءات ال�صيا�ص���ية الأكرث �ص���رية ل�ص���رائح 
م���ن اجلمهور الفاغ���رني؛ عندما اأجل����ص بينهم، كما 
كن���ت اأفعل احيانا، ميكن اأن اأ�ص���اب على نحو جدي 
بال���روع. يف اأي نقط���ة ميكننا اأن نت�ص���اءل: هل هذا 

يف الواقع جزء من هزة الطرب؟
مع ذلك، هذا هو عمل قّيم، لي�ص فقط ب�صبب الب�صرية 
املو�ص���يقية النافذة لكونراد، بل اأي�ص���ا ب�ص���بب فهمه 
للبيئ���ة التاريخي���ة، الت���ي هي دع���واه الأك���رث قوة. 
اأو�ص���افه لالإخراج امل�صرحي املعا�صر – والتاريخي 
– لأعمال املوؤلَفني هي منوذجية، ونافعة؛ والكتاب 

نف�صه غري ممل اأبدا.
عن �صحيفة الغارديان

تنفق أكثر من 150 ألف يورو سنويًا على الكتب اإللكترونية

مكتبة كولونيا في ألمانيا..)800( ألف 
كتاب »أون الين«

ش��هد ع��ام 2007 انطالق خدم��ة االس��تعارة اإللكرتوني��ة »اإلعارة 
أونالي��ن« يف ع��دد م��ن املكتب��ات بأملاني��ا، وهي خدم��ة عرصية 
ومتطورة، وبرغم بدايته��ا البطيئة فإنها أصبحت جزءًا ال يتجزأ من 
ش��بكة خدمات املكتب��ات املدن الكربى، ونجح��ت يف رفع معدل 
اس��تخدام خدمة االس��تعارة اإللكرتونية بنس��بة 62 يف املئة حتى 
عام 2012، وأدت املكتبات العامة بفورتس��بورغ وكولونيا وهامبورغ 
وميوني��خ دور الريادة يف هذا الصدد، وتتجه اآلن معظم املكتبات 

األملانية الكربى إىل تقديم هذه الخدمة.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

عمار ابراهيم الياسري
م���ن بديهيات الق���ول ان الطروح���ات الفل�ص���فية والفكرية 
�ص���هدت حتولت كبرية مطلع القرن املن�صرم،وقد تعالقت 
تل���ك التحولت جمالي���ا مع الن���واع الدبي���ة لتتمظهرمن 
خالله���ا باأ�ص���كال مغاي���رة، فالذات املبدعة ت�ص���اأم ال�ص���ائد 
دوما باحثة يف التجري���ب عن املغايرة والتفرد، وقد مرت 
ال�ص���كال الدبية والفنية ل�صيما الرواية بتحولت كبرية 
عل���ى م�ص���توى ال�ص���كل وال�ص���رد واللغة، لن�ص���هد حتولت 
ال�ص���رد الكال�صيكي اىل ال�صرد احلداثي الذي ه�صم الأبنية 
ال�صابقة ب�صكل كبري، وحينما بزغت فل�صفة ما بعد احلداثة 

معلنة افول احلداثة يف �صبعينات القرن املن�صرم.
 تعمت���د رواي���ات م���ا بع���د احلداث���ة اي�ص���ا اىل ا�ص���تخدام  
الكولج اأي ال�صذرات املتناثرة )تهجني الن�ص(،اي تزامن 
�ص���رد حدث���ني اأو اأك���رث يف اأماكن خمتلفة من غ���ري انتقال، 
وكاأننا نحي���ا يف عامل الرتاكب والك���ولج، اأي ان املتقطع 
ا�ص���بح و�صيلة كونية �ص���مولية، وقد جت�صدت هذه التقانة 
يف رواية )اأوراق متال�صقة( للروائي جورج بريو�ص،فقد 
�ص���نع �ص���ذرات متال�ص���قة تعم���ل عل���ى ه���دم ال�ص���رديات 
الكربى، وهي ذاتها التي ا�صتخدمها عبد الكبري اخلطيبي 
يف روايت���ه )مالحظ���ات الت���ودد(، حيث كان���ت عبارة عن 
�ص���ذرات جممعة م���ن كل متخي���ل ولكنها ن�ص���اأت من خالل 

عزلتها وتفرقها.
ويق�ص���د بامليتا �ص���رد ذلك اخلط���اب املتعايل الذي ي�ص���ف 
كذل���ك  داخله���ا،و  يف  ونق���دا  نظري���ة  ال�ص���ردية  العملي���ة 
ا�ص���تعرا�ص طرائق هذه الكتابة وت�صكيالتها ومتخيالتها 
من خالل تعليق���ات الكاتب او املخرج )اأي ان يعلم الكاتب 
متلقيه ب�ص���نعته ال�صردية(، و هذا يعني اأن اخلطاب امليتا 
�ص���ردي كتابة نرج�ص���ية كما يطلق عليها احيانا قائمة على 
املركزي���ة الذاتي���ة و�ص���رب اأغوارها،حي���ث نلح���ظ فيها ان 
الكاتب يعمد لف�صح لعبته ال�صردية من خالل التعليق عليها 
واللعب باأحداثها وحتريك �صخو�ص���ها، ومن ال�ص���تغالت 
امليت���ا �ص���ردية الخرى اي�ص���ا ك�ص���ر الإيهام ال�ص���ردي من 
خ���الل حواري���ات املوؤل���ف او اح���د ابطال���ه م���ع املتلقي او 
ال�ص���ارة له،وكذلك التداخل الن�صو�صي اي ان نقرا رواية 
داخل رواية او ن�صاهد فيلما داخل فيلم او م�صرحية داخل 
م�ص���رحية وما اىل ذلك مع ا�صت�ص���عار عمليات النتقال من 
الن�ص ال�ص���ردي اإىل الن�ص امليتا �صردي والعك�ص �صحيح 
اأي�صا، ان هذه ال�صتغالت جلها اطلق عليها بامليتا �صرد او 

ال�صرد الرنج�صي او ما وراء ال�صرد..الخ.
   تابعنا رواية )ال�صورة الثالثة( للروائي علي لفتة �صعيد 
ال�ص���ادرة موؤخرا  وفككنا ا�صتغالتها امليتا �صردية لنلحظ 

التايل:

معمارية الميتا سرد:

 أ- التضمين الميتا الســــردي:
ينتقل علي لفته �صعيد من احلكاية املتعلقة بعوامل الكتابة 
احلقيق���ة اإىل احلكاي���ة الثانية،حكاي���ة �ص���لوى، وم���ن ث���م 

يخ�ص���ع �ص���رده لن�ص���ق التناوب مع الخذ بنظ���ر العتبار 
اأن الق�ص���ة امليتا �ص���ردية هي البوؤرة الأ�صا�صية وميكن ان 
نعدها ق�ص���ة م���ن الدرج���ة الأوىل من ناحي���ة تبئريها يف 
ح���ني تعد الق�ص���ة التخيلي���ة من الدرج���ة الثاني���ة، ولكننا 
ن�صت�ص���عر اي�ص���ا ان هنال���ك عالق���ة بنيوية بني الق�ص���تني 
تف�ص���ي اىل معمارية �ص���ردية واحدة، فاملعمارية ال�صردية 
متكون���ة من حمورين يجري الربط بينها من خالل تناظر 
جمموعة م���ن الأحداث املت�ص���ابهة ويتم يف ه���ذه املحاور 
تن���اول �ص���اعات معينة يف حياة كل �صخ�ص���ية،ففي العديد 
من �ص���فحات الرواية جن���د احلكاي���ة الوىل ولكنه يغادر 
حكايته يف �ص���فحات اخرى اذ يقول يف ال�ص���فحة )145( 
الفن���دق احف���ظ حواراتهم  لتدونه���ا بني اوراق  "ا�ص���فل 
�صلوى وحكاية الرجل ليفهم القارئ زمن الحداث". وهنا 
نلحظ ك�ص���ر يق���ني ال�ص���رد يف احلكاي���ة الوىل والنتقال 
اىل احلكاي���ة الثانية بطريقة واعي���ة يعلمها املتلقي بعيدة 
ع���ن اليهام ال���ذي كتب عنه �ص���ّراح ار�ص���طو يف كتابه فن 
ال�ص���عر،واحلال ذاته يتكرر يف �صفحات عديدة منها )46(

يف ح���واره مع الذات و)146( احل���وارات بني الرجلني و 
)172( يف خماطبة القارئ،وهنا نلحظ ان الروائي ف�صح 
اللعبة ال�ص���ردية وك�ص���ف اآلياته���ا الفنية واجلمالي���ة اأمام 
املتلقي جاعال منه جزءا ل يتجزاأ من بنية الن�ص من خالل 

مللمة الحداث املت�صظية.

ب - ميتا سرد الشخصيات:
رك���ز عل���ي لفته �ص���عيد على ت�ص���وير �ص���راع ال�صخ�ص���ية 
ال�ص���ردية مع ال�صخ�صية امليتا �صردية التي تتعالق يف منت 
الن�ص ال�ص���ردي للموؤلف ال�صارد تعاليا و�صيطرة،فتفر�ص 
وجودها امليتا ورائي على خميال الكاتب ال�ص���مني،بل قد 
تتمرد تلك ال�صخ�صية على خطة الروائي وتعلن ان�صقاقها 
ورف�ص���ها لروؤيت���ه وهيمنته من خالل املناكفات الفل�ص���فية 
بني حم�ص���ن وذاته امل�ص���يطرة، فالبناء امليتا �صردي يخرق 
امليثاق ال�صردي للرواية ليوهم مببداأ التطابق بني املوؤلف 
وال�صخ�ص���يات الروائية،اذ ان امليثاق الروائي عهد ذهني 
واق���رار مبدئي ب���ني املوؤلف والقارئ لأج���ل نفي التطابق، 
ول���و تابعن���ا الراوي كي���ف ير�ص���م لنا حتولت �صخ�ص���ية 
البط���ل ب���ني الروايتني جند حم�ص���ن يف احلكاي���ة الوىل 
يعي�ص الت�ص���ظي النطولوجي بين���ه وبني الذات، اذ يقول 
يف �ص���فحة )20( "دعن���ا الن ن���اكل غداءن���ا لف���ة فالف���ل 
و�ص���يكارتني دائم���ا انت معي تراقبني وت�ص���اركني يف كل 
�صيء" اما عن احلكاية امل�صمنة فنلحظ يف �صفحة )106( 
حديثا بني حم�ص���ن والذات اذ يق���ول له انت تقاطعني ماذا 
ا�ص���مع هذان الرجالن ك�صفا عن اوجاع روحيهما.. ولكني 
كتب���ت ذلك اتذكر نف����ص احلوار وهو موجود يف الف�ص���ل 
العا�ص���ر.. لينتقل اىل احلكاية املم�صمنة، لينتج لنا املوؤلف 
ن����ص �ص���ردي بوليف���وين، متعدد الأ�ص���وات والأ�ص���اليب 

ال�صردية. 

ج - المبنى الميتا ســــردي:    
  ينه�ص املبنى امليتا �صردي على كل ما يتعلق مبيكانزمات 
الت�ص���ريد، اي ان�ص���اء معماري���ة ال�ص���رد وم���ن خ���الل لغ���ة 

الروائ���ي عرب ف�ص���ح مكوناتها الفني���ة واجلمالية وتبيان 
تفا�صيلها البنائية وجزئياتها التكوينية للرواية.

 ولو لحظنا ال�ص���فحة )88( من الرواية  نلحظ ان �ص���عيد 
قد ك�ص���ف لنا مبناه امليتا �صردي حينما يقول " نعم �صاأكمل 
حكاية الرجل او لأقرا لك ما كتبته فال ت�صتعجل الأمور فهو 
يك�ص���ف لعبته ال�ص���ردية باأن الرواية تت�صمن حكاية لزوج 
وزوج���ة انهكتهم���ا احلرب تواردت له من خالل املعا�ص���رة 
م���ع ليل���ى لتمتزج الزمن���ة بطريقة ي�ص���عب عل���ى حاذقي 
ال�ص���رد خيوطها، اذ جتد الراوي ينق���ل لك ليلة واحدة من 
الرواي���ة ال�ص���لية )خلوت���ه مع �ص���لوى( ليغادره���ا عائدا 
اىل تداعيات���ه عن املعارك ليغادره���ا اىل تداعياته عن ابيه 
ليعود يف الزمن احلا�ص���ر اىل مهند وناه�ص لي�صت�ص���رف 

لنا النهايات لرواية �صلوى امل�صمنة.

د - العتبــــات الميتا سرديــــة:
وه���ي عتبات الن�ص املوازي للن�ص ال�ص���ردي املتكونة من 
"العناوين والإهداءات واملقدمات والهوام�ص واحلوا�صي 
والتمهيدات وال�ص���ور وكلمات الغالف واملقتب�صات وهذه 
العتب���ات ه���ي املقدمة التي يكتبه���ا الروائي اإىل امل�ص���رود 
ل���ه وي�ص���رح فيها ت�ص���وراته النظري���ة والنقدية، وي�ص���رد 
ل���ه احيانا خمتلف احليثيات التي دفعته اإىل ن�ص���ر ن�ص���ه، 
ولو تفح�ص���نا الرواية  جند احالة ميتا �ص���ردية  يف عتبة 
العنوان للرواية ال�ص���ورة الثالث���ة والتي حتيل اىل زوج 
�ص���لوى والتي احالتنا اىل النه���زام النطولوجي للزوج 
بع���د ال�ص���ابة باحل���رب اذ ي�ص���فه الباح���ث يف ال�ص���فحة 
)130( حينما يقول" ن�ص���ف لوجه �صامر والن�صف الآخر 
منتفخ..اأ�ص���كال غريب���ة يف الن�ص���ف الأول، وج���ه بع���ني 
واح���دة مفتوحة، وع���ني مغلقة بل اأثار ع���ني األتحم اجللد 

حوله���ا من ثالث جه���ات "، ومل يتطرق الكاتب يف التمهيد 
و�ص���ورة الغ���الف الوىل واملقاطع امل�ص���رودة يف الغالف 

الخري اىل اي اإحالت ميتا �صردية.

هـ - كســر اإليهـــام الواقعـــي:
ت�ص���تند معماري���ة البن���اء امليت���ا �ص���ردي اإىل ك�ص���ر اجلدار 
الفا�ص���ل ب���ني احلقيق���ة  والوهم، كما ك�ص���ره بري�ص���ت يف 
م�ص���رحه امللحم���ي واجل���ديل، حي���ث ي�ص���رع الكات���ب منذ 
البداي���ة اإىل اإخب���ار املتلق���ي ب���اأن ع���امل الرواي���ة املقدم���ة 
اإلي���ه فيها ت�ص���مني روائ���ي، وبالتايل فهو ع���امل من اأوهام 
خمتلقة وع���امل من الفرتا�ص���ات املمكن���ة واملحتملة التي 
جت���رد الواقع املتخيل،  فهي تعمل على نحو مق�ص���ود على 
هدم اخليال ال�ص���ردي لتعلق ب�ص���كل مبا�ص���ر على طبيعتها 
الروائية،ول���و تابعن���ا �ص���فحات كثرية م���ن الرواية جند 
ان البطل حم�ص���ن او الذات املحاورة عمدا اىل ك�ص���ر يقني 
ال�ص���رد. ففي ال�صفحة )145( يقول"ا�ص���فل الفندق احفظ 
حواراتهم  لتدونها بني اوراق �صلوى وحكاية الرجل ليفهم 
الق���ارئ زم���ن الحداث"واحل���ال ذاته تكرر يف ال�ص���فحة 
)172( حينما يقول" بل عليك ان ت�ص���تذكر الواقع لتخرج 
اىل الق���ارئ بفكرة تده�ص���ه " وهنا نلح���ظ ان املوؤلف يعلم 
القارئ ب�ص���رورة النتباه اىل زمن الحداث وبال�ص���تغال 
اجلمايل لتوظيف الواقع، ف�ص���ال عن ممار�صة النقد داخل 
الن�ص ال�ص���ردي، وكذلك معرفة املراحل التكوينية لت�صكل 

معمارية الن�ص ال�صردي.

تاريخانية الميتا سرد:
تع���د التاريخاني���ة م���ن الجتاه���ات النقدي���ة الب���ارزة يف 
الولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة وق���د اأخ���ذ يف التنامي مع 
نهاية ال�صبعينيات ومطلع الثمانينيات يف القرن املن�صرم 
عل���ى ي���د عدد م���ن الدار�ص���ني يف طليعته���م اأ�ص���تاذ جامعة 
كاليفورنيا �ص���تيفن غرينبالت،وهو الذي اأطلق م�ص���طلح 
)�ص���عرية اأو بيوطيقا الثقافة( غري اأن م�ص���طلح )التحليل 
الثق���ايف( فر����ص نف�ص���ه كت�ص���مية اإجرائي���ة مالئم���ة له���ذا 

الجتاه لرتباط البويطيقيا الثقافية بالنقد الثقايف.
ت�ص���عى التاريخاني���ة اإىل ق���راءة الن�ص الأدب���ي يف اإطاره 
التاريخ���ي والثقايف حي���ث توؤثر الأيديولوجيا و�ص���راع 
الق���وى الجتماعي���ة يف ت�ص���كل الن����ص، وحي���ث تتغ���ري 
الدللت وتت�صارب ح�صب املتغريات التاريخية والثقافية، 
وه���ذا الت�ص���ارب يف الدللت ه���و ما اأخذت���ه التاريخانية 
م���ن التقوي�ص، حيث يق���ول غرينبالت حم���ددًا معامل هذا 
الجت���اه )يف النهاي���ة ل ب���د للتاريخاني���ة اأن تذهب اإىل ما 
هو اأبع���د من الن�ص لتحدد الروابط بني الن�ص والقيم من 
جه���ة واملوؤ�ص�ص���ات واملمار�ص���ات الأخ���رى يف الثقافة من 
جه���ة اأخرى(، ولو تابعنا رواية ال�ص���ورة الثالثة جند ان 
املوؤلف قد در�ص ثيمة احلرب بت�صكيل يبتعد عن التوظيف 
الوثائقي للتاريخ بل ا�ص���تغل على ادبية التاريخ يف تبيان 
ويالته���ا معلن���ا ذل���ك بق���وة من خ���الل العنوان )ال�ص���ورة 
الثالث���ة(، اذن نحن امام �ص���ور ثالث لتلك الب���وؤرة، وهذه 
م���ع زوج �ص���لوى يف  ال�ص���ور نكت�ص���ف لحق���ا عالقته���ا 

الرواية.

اجلادرج���ي:  رفع���ة  ت�ص���عينية  م���ع  تزامن���ا 
املعم���ار العراق���ي املع���روف، والتي �ص���ادفت 
يف ال�صاد�ص من �صهر كانون الأول )دي�صمرب( 
2016، اأ�صدر د. خالد ال�صلطاين كتابًا جديدا 
مكر�ص���ًا ملنت���ج هذا املعم���اري املج���د والرائد، 
بعن���وان "رفع���ة اجلادرج���ي: معمار". والكتاب �ص���در يف 
عم���ان/ الأردن، ومت طبع���ه يف مطبع���ة "الديب"، وجاء ب� 
552 �ص���فحة م���ن القطع الكبري، وقد مت عم���ل "غالف على 
�صكل �صندوق" خا�ص به جاء مميزا وجديدا، يتنا�صب مع 
اأهمية املنا�صبة التي يحتفي بها الكتاب. ويعد املوؤلف ن�صر 
الكت���اب، مبثابة امياءة احرتام وتقدي���ر لهذا املعمار املجد 
وملنا�صبة ت�صعينيته. كما يرى ن�صره منا�صبة مواتية للنظر 
جم���ددًا يف منجز رفع���ة اجلادرجي املعم���اري الهام، مثلما 
حتث املنا�صبة ال�صارة ذاتها اىل قراءة، )واعادة قراءة(، ما 
األفه من كتب تناولت ال�صاأن املعماري واحل�صاري. ويعرب 
املوؤل���ف عن غبطت���ه باأن يك���ون" �ص���من اأولئ���ك العراقيني 
املحتف���ني به���ذا املعم���ار الرائ���د واحلداث���ي، ومب���ا يلي���ق 
ومنجزه الطليعي، الذي كر�ص حياته املهنية لإجناز خرية 
�ص���فحات املنتج املعماري العراقي والقليمي. مقدما، هنا 
روؤيته ال�صخ�ص���ية، عن �ص���رية رفع���ة اجلادرج���ي املهنية، 
وقيمتها يف تر�ص���يخ احلداثة املعماري���ة يف وطننا العراق 
ويف بل���دان الإقلي���م الذي ننتمي الي���ه، واهمية ذلك املنجز 

عامليا.
تنط���وي حمتوي���ات الكت���اب عل���ى جمموعة اأب���واب، طمح 
املوؤل���ف به���ا ا�ص���اءة منج���ز املعم���ار العراقي، وا�ص���تهلها 
باحلدي���ث ع���ن عم���ارة اجلادرجي ع���رب درا�ص���ة بعنوان " 
احلداثة اوًل-احلداثة دائمًا" بتلخي�ص مكثف خل�ص���ائ�ص 
واهمي���ة املنج���ز املعم���اري للمعم���ار العراق���ي املع���روف. 
يل���ي ذل���ك ب���اب خا�ص ع���ن روؤي���ة نقدي���ة لبع�ص م�ص���اريع 

اجلادرجي، م�صطفاة من "ريربتواره" املنفذ وغري املنفذ، 
�ص���عى فيه���ا اىل تبيان اأهميته���ا املعمارية �ص���واء اأكان ذلك 
على ال�ص���عيد املحل���ي ام الإقليم���ي. انها روؤى �صخ�ص���ية، 
ميكن ان ت�ص���يء للمتلقي عما ميكن ان متثله تلك امل�صاريع 
املعمارية وقيمتها الت�صميمية. ولكونها "�صخ�صية"، فهي، 
اذًا، ل تبتغي ان تكون "الكلمة" الأخرية وال�ص���حيحة عن 
ما اجنزه املعم���ار العراقي، وهي لهذ، طبعا، قابلة للنقا�ص 

واجلدل حولها وحول اطروحاتها.
يت�صمن الباب الثالث، اإ�صافة اىل التذكري مبحطات ال�صرية 
الذاتي���ة للمعمار رفع���ة اجلادرجي، �ص���ردًا "كرونولوجيًا" 
لأعمال املعمار، ويحتوي على عناوين امل�ص���اريع املعمارية 

وامكنتها وتواريخها، مع �ص���ور عامة وتف�ص���يلية )ملونة 
تف�ص���يلية  ر�ص���وم  عل���ى  ف�ص���ال  والأبي����ص(،  وبالأ�ص���ود 
ملخططات امل�ص���اريع وا�ص���كيجات املعمار. يل���ي ذلك "كلمة 
ما بعد اخلامتة"، وهو ن�ص مكثف و�ص���ديد الخت�صار يف 

تبيان م�صوغات الكتاب واهمية املعمار.
يف الق�ص���م الث���اين من الكت���اب، واخلا����ص باملالحق، جند 
وغري  املعماريني  اجلادرج���ي  رفعة  "�ص���هادات" اأ�ص���دقاء 
املعماري���ني، وه���م يتحدث���ون ع���ن اجلادرج���ي وعمارت���ه 
وع���ن منج���زه الثقايف واملعريف، كل ح�ص���ب ما ي���راه فيه، 
وم���ا ميثل���ه رفعة ل���ه �صخ�ص���يًا. ويعتقد موؤل���ف الكتاب ان 
ح�ص���ور هذه ال�صهادات يف الكتاب، �صتكون "فقرة" مكملة 

ملحتويات الكتاب جلهة تقدمي �ص���ورة مثقف عراقي مبدع، 
كما "يراها" الخرون. 

تظه���ر املباين التي �ص���ممها رفع���ة اجلادرج���ي يف العديد 
م���ن م���دن الع���راق وكذل���ك يف خارج���ه، ب���دءًا م���ن اوائ���ل 
اخلم�ص���ينات –وهي بداية فرتة ن�ص���اطه املعماري، وحتى 
انقطاعه الق�ص���ري عن ممار�ص���ة عمله الت�صميمي يف نهاية 
ال�ص���بعينات )عندم���ا مت ايداع���ه بال�ص���جن من قب���ل احلكم 
ال�ص���دامي الديكتاتوري بدواٍع كيدية(، تظهر تلك املباين، 
م���ن ان املعمار ا�ص���تطاع به���ا جتاوز �ص���ابقيه ومتيزه على 
معا�ص���ريه ومقدرت���ه يف التاأث���ري احلا�ص���م عل���ى لحقي���ه 
وتالمذت���ه الكثريي���ن. ان ه���ذه "الثالثية" الت���ي تكمن يف 
"التجاوز"، و"التّميز" و"التاأثري" التي حققها املعمار عرب 
اجناز ت�ص���ميمي لفت �ص���عى الكتاب اىل اظه���اره وتبيان 

اأهميته. 
واإذ يحتف���ي الكت���اب، مبنت���ج رفع���ة اجلادرج���ي املعماري 
والثق���ايف، فانه يحتفي بواحد من الرموز املعمارية املهمة 
يف الف�صاء الثقايف العربي والعاملي. كما ان هذا الحتفاء، 
ال���ذي عرب عنه املوؤلف ب�ص���دور ه���ذا الكتاب، ين�ص���جم مع 
اهداف م�صروعه ال�صخ�صي ال�صاعي لن�صر الثقافة املعمارية 

وتكرمي مبدعيها املعماريني وخا�صة العراقيني منهم. 
 بالطب���ع يحف���ل الكت���اب ب�ص���ور عدي���دة، �ص���واء اأكان���ت 
ل���ه، وغالبي���ة  مل�ص���اريع اجلادرج���ي او �ص���ور �صخ�ص���ية 
ال�صور امللونة من ت�ص���وير املوؤلف، حاول يف الكثري منها 
ت�ص���جيل "بورتريه" �صخ�صي له على مدى ازمان خمتلفة. 
كم���ا ن�ص���د املوؤل���ف ان يكون ه���ذا الكتاب ممي���زًا ولفتًا يف 
اإخراج���ه، وله���ذا بذل جه���دًا �صخ�ص���يا كب���ريا يف اإخراجه 
وترتي���ب �ص���فحاته الداخلي���ة، و�ص���عى لن يك���ون اخراج 
الكتاب ب�ص���يغة غري عادية، اآمال ان يجد قراء الكتاب قبوًل 

وم�صاندة منهم لذلك امل�صعى.

أوراق
م���ن خ���الل رواي���ة )النم���ل( م���ن تاألي���ف الكاتب 
الفرن�ص���ي برن���ار فريب���ري، والت���ي ن�ص���رت لأول 
م���رة يف ع���ام 1991، وه���ي م���ن �صل�ص���لة ثالثية 
النم���ل للموؤل���ف وحتول���ت اإىل فيل���م �ص���ينمائي 
ولعب���ة فيديو، ومتت ترجمته���ا لأكرث من ثالثني 
لغ���ة، فحظيت باإعجاب القراء والنقاد وح�ص���لت 
على ن�ص���بة مبيعات عالية حيث و�صلت مبيعاتها 
لأك���رث م���ن ملي���وين ن�ص���خة، جن���د اأن الروائ���ي 
ي�ص���ري يف الرواي���ة  اىل اأننا "نحن الب�ص���ر لدينا 
نزع���ة للتدم���ري او �ص���بب يف تدم���ري كل الأحياء 
او اجلوام���د وحت���ى تدمري بع�ص���نا وان مل جند 
ماندم���ر ندمر اأنف�ص���نا اإل ان حول���ت هذه النزعه 

لأمر خري نافع لنا اأجمع ".
وقد تق�ص���ى الكات���ب يف هذه الرواي���ة  وبرباعة 
اأحوال النمل من وجوه كثرية من خالل عر�ص���ه 
احلكاي���ة ب�ص���كل خي���ال علم���ي، ودر����ص الكاتب 
التاريخي���ة  ومواقعه���ا  واأحجامه���ا،  اأنواعه���ا، 

القدمي���ة واحلديث���ة اإىل درج���ة فهمت فيه���ا اأنها 
اأقوى من الإن�ص���ان، واأنها ميكن اأن ت�ص���تعمر كل 
الأر����ص وتطرد الب�ص���ر منها بالرغ���م من حجمها 

ال�صئيل.
تاركًا ت�صاوؤلت كيف ميكن اأن جتتاز منلة �صارعًا 
عري�ص���ًا مزدحم���ًا بال�ص���يارات؟.. واأي���ن هي من 
الإن�صان؟ وماذا لو كان الإن�صان بحجم منلة اأمام 

عظمة الطبيعة وفي�صانات الأقدار؟
 هذه الرواي���ة، رائعة ورائع���ة للغاية مبا حتمله 
م���ن اأف���كار غريب���ة وجدي���دة وجتعل���ك تفكر يف 
هذا الع���امل الغريب "عامل النمل"، و�ص���دقا كلما 
قراأت ع���ن النمل وت�ص���رفاته كلما ازددت �ص���غفا 
بهذا العامل وكلم���ا ازدت يقينا بحكمة البارئ عز 

وجل.
يذك���ر الروائ���ي الفرن�ص���ي )برن���ار فريب���ري( يف 
الرواي���ة )النم���ل( اأن "الطبيع���ة ت�ص���تمد قوته���ا 
م���ن التن���وع، وحتت���اج اإىل الطيب���ني واخلبثاء، 
واملجانني واليائ�ص���ني، والريا�صيني واملر�صى، 
واملحدودبني وامل�ص���ّوهني املبتهجني واحلزانى، 
والك���رام،  والأناني���ني  والأغبي���اء،  والأذكي���اء 

وال�صغار والكبار، وال�صود وال�صفر، واحلمر."
اإنه���ا رواية ع���ن التنوع و�ص���رورته ل�ص���تمرار 
احلياة، وكيفية تقبل الختالف، وتقدير الب�صيط 

واحرتام الكائنات احلية.
بع���د رواية "النمل"، اأ�ص���در برن���ار فريبري عدة 
كت���ب يف املج���ال نف�ص���ه، اأي م���ا يتعل���ق بالنم���ل 
وطباع���ه، منها، "يوم النمل" و"الكتاب ال�ص���ري 
للنم���ل"، ثم "ثورة النمل". بداأ جناحه مع النمل 
اإثر حتقيقات مطولة يف اإفريقيا حول عامل النمل 
ومع�ص���كراته املده�ص���ة. ومع اأن���ه در�ص احلقوق 
يف جامعة تولوز وتخرج يف املدر�ص���ة الوطنية 
لل�ص���حافة، فقد بداأ اهتمامه بع���امل النمل منذ اأن 
عمل يف ق�صم ال�صحافة العلمية مبجلة )لونوفيل 

اأوب�صرفاتور(.  
ميزج ا�ص���لوبه يف الكتابة بني ع���دة اأنواع اأدبية 
خمتلف���ة، كالأ�ص���لوب امللحمي، اأ�ص���لوب اخليال 
العلمي  والأ�صلوب الفل�صفي. يف معظم رواياته، 
قام برنارد با�ص���تخدام منوذخ البناء الق�ص�ص���ي 
نف�ص���ه، حيث ي�ص���تعمل الن�ص النرثي بالتناوب 

مع الأ�صلوب العلمي. 
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منذ عمر ال�ساد�سة ع�رشة، ولج برنار فريبري )املولود �سنة 
1961 يف مدينة تولوز( عامل الأدب. فكتب ق�س�ساً ق�سرية، 
يف  درا�سته  اأنهى  اأن  وبعد  وم�رشحيّات.  و�سيناريوهات، 

علم اجلرمية وال�سحافة، عمل حمّرراً يف ال�سحافة العلميّة.

حظيت  التي  )النمل(  الأوىل  روايته   1991 �سنة  اأ�سدر 
من  الثالثني  بعد  يتجاوز  مل  وهو  النظري،  منقطع  بنجاح 
من  جديداً  نوعاً  اأعماله  يف  فريبري  برنار  يقرتح  عمره. 
هي  والتي  الفل�سفّي”،  “اخليال  يدعوها  الأدبيّة  الكتابة 

مزيج من اخليال العلمّي والفل�سفة واملعتقدات الروحيّة.

ي�سبو فريبري اإىل فهم مكانة الإن�سان داخل هذا الكون عرب وجهات نظر، متعّددة وغريبة، 
خارجة عنه: حيوانات، اأ�سجار، اآلهة قدمية، وحتّى �سّكان حمتملون من خارج الكوكب.

ت�ستقبل اأعمال برنار فريبري بحفاوة لي�س يف فرن�سا فح�سب، واإّنا يف العامل. غري اأّن ثالثيّة 
النمل -والتي ت�سّكل هذه الرواية كتابها الأّول، اإذ حلقها يوم النمل 1992، وثورة النمل 
1996 -تبقى هي اجلوهرة يف تاجه الإبداعي، وال�سمة التي منحت جتربته النكهة الفريدة 

التي اخت�ّس بها، واألهمت كتّاباً اآخرين.

التمثــالت البنائيــة للميتــا ســرد فــي روايــة 
"الصورة الثالثة" للروائي علي لفته سعيد..

الأدب  مرك���ز  ع���ن  حديث���ا  �ص���درت 
العرب���ي للن�ص���ر والتوزي���ع بالدمام 
رواية )زنزانة الن�صيان( وهي رواية 

بولي�صية للكاتبة منرية �صعد.
تدور اأحداث الرواية يف م�ص���ر عام 
1999م حي���ث اأدين���ت فت���اة فاق���دة 
لذاكراتها بجرمية ب�ص���عه دارت على 
اأثرها اأحداث غام�ص���ة فهل �صتخرج 
عليه���ا  �ص���ينفذ  ام  زنزانته���ا  م���ن 

الإعدام؟
رواية من اأروقة احلياة

واح���دة،  كق�ص���ة  مزجت���ا  ق�ص���تان 

ممزوجة بخيال تناثرت منها جرمية 
ب�ص���عة احتار فيها املحققون ؛ لكرثة 

األغازها وخفاياها.
الرواية �ص���يقة ويتخللها العديد من 
املغام���رات والألغ���از املخفي���ة الت���ي 
عج���ز املحق���ق واملحام���ي يف ايجاد 
حل لها وال�صبب الرئي�صي ان البطلة 
التهام���ات  وكل  لذاكراته���ا  فاق���دة 
فكتب���ت  له���ا  ت�ص���ري  والرباه���ني 
البطل���ة على ج���دار زنزان���ة "زنزانة 

الن�صيان":
 راأيت اأحالمي حتت�صرين

وراأيت احلزن جالدي
وراأيت الوجع يوا�صيني

اختفى نور قمري
وطم�صت فرحتي

وتال�صت همتي
وان�صابت دمعتي ت�صمد جرحي

اأمل هو عنواين
فاإىل متى واأنا هنا؟

منرية �صعد بن �ص���عيد كاتبة روائية 
لها اأربعة اإ�ص���دارات ومنه���ا زنزانة 
الن�صيان ومن يكون حبيبك و�صراع 

املحبني وغريها.

)زنزانة 
النسيان(.. 
جديد دار 
األدب 
العربي

تساؤالت كونية حول الخراب الذي تركه االنسان 
مقارنة باألحياء األخرى في رواية  "النمل"

ُكنت قد تعلمت يف طفولتي أن البرش من أجمل الكائنات التي وجدت عىل الخليقة، 
أما اليوم فأنا لست ُمتيقنة من ذلك، فالحروب والقتل والدمار والتخريب هذا هو ما 
تركه البرش عىل هذه الخليقة، التي وجدت يف بدايتها بأجمل صورة، فهل يا ُترى لو 
كان حكم هذه االرض بيد مستعمرات الكائنات النظامية، كالنمل او النحل وغريها 
م��ن الكائنات الت��ي تكون ماملك ومس��تعمرات ذات ُأطر نظامي��ة،  لكانت الخليقة 

أفضل مام عليه اآلن؟

رف�����ع�����ة ال�������ج�������ادرج�������ي: م���ع���م���ار
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

 د. وليد عباس الشمري
يذك���ر املوؤل���ف  الدكت���ور �ص���اكر ك���رمي يف كتاب���ه )العوملة 
واثره���ا على التنمية القت�ص���ادية يف ال���دول النامية(  ان 
الع���امل اليوم يلم�ص بع����ص النتائج اخلط���رية التي بداأت 
تظهر يف م�ص���احات �صا�ص���عة من العامل بفعل العوملة: فقد 
اأجم���ع الباحث���ون على ظهور نتائج خط���رية بفعل العوملة 

التي تتمدد اليوم من العامل املعا�صر، ومن هذه النتائج:
1-  ح���وار ال�ص���مال واجلنوب )ق�ص���ى نحب���ه( وقد انتهى 
كما ق�ص���ى نحبه �صراع ال�صرق والغرب. فقد اأ�صلمت فكرة 
التطور القت�ص���ادي الروح، فلم تعد هنالك لغة م�ص���رتكة، 
ب���ل مل يع���د هن���اك قامو�ص م�ص���رتك لت�ص���مية امل�ص���كالت، 
فامل�صطلحات من قبيل اجلنوب وال�صمال، والعامل الثالث، 

والتحرر مل يبق لها معنى.
ري العومل���ة: اأن املجتمعات العاجزة   2- -م���ن وجهة منِظّ
عن اإنتاج غذائها اأو �ص���رائها، بعائد �ص���ادراتها ال�صناعية 
مثاًل، ل ت�ص���تحق البقاء، وهي عبء على الب�ص���رية اأو على 
القت�ص���اد العاملي، وميكن اأن يعرق���ل منوها الذي يحكمه 
قانون البقاء لالأ�صلح، ولذلك يجب اإ�صقاطها من احل�صاب، 
ول �صرورة بالتايل لإيقاف حروبها الأهلية اأو م�صاعدتها 

اأو جندتها.
3- -ع���اد ال�ص���تعمار القت�ص���ادي وال�صيا�ص���ي والثقايف 
والجتماعي من جديد يف �صورة العوملة القت�صادية ويف 
ممار�صات وم�ص���طلحات منها:اتفاقية اجلات، واملناف�صة، 
والرب���ح والع���امل قري���ة واح���دة، والتبعي���ة ال�صيا�ص���ية، 
وجت���اوز الدول���ة القومية ون�ص���ر القيم ال�ص���تهالكية، مع 

اجلن�ص والعنف واجلرمية املنظمة الخ.
4- -لق���د غ���دا الع���امل ال���ذي خ�ص���ع للعوملة، ب���دون دولة، 
ب���دون اأم���ة، ب���دون وطن، لأنه ح���ول هذا الع���امل اإىل عامل 
املوؤ�ص�صات وال�ص���بكات وعامل الفاعلني وامل�صريين، وعامل 
اآخر، هم امل�ص���تهلكون للماأكولت وامل�ص���روبات، وال�صور 
واملعلومات، واحلركات وال�صكنات التي تفر�ص عليهم. اأما 
وطنهم فهو ال�صيرب�ص���بي�ص: اأي )الواقع الفرتا�صي الذي 
ن�ص���اأ يف رحاب �ص���بكة املعلومات الدولية و�ص���ائر و�صائل 

الت�صال، ويحتوي القت�صاد وال�صيا�صة والثقافة.

كيف فرض مشروع العولمة نفسه

 وي�ص���ري املوؤلف  اىل ان م�ص���روع العوملة قد فر�ص نف�ص���ه 
ووج���وده وب�ص���ط نفوذه بفع���ل عوامل عدة �ص���اعدته يف 
ذل���ك، خا�ص���ة م���ا يتعل���ق بالتقنية احلديث���ة مث���ل الأقمار 
الف�ص���ائية  والقن���وات  النرتن���ت  و�ص���بكة  ال�ص���طناعية 
واحلوا�صيب وغري ذلك من و�صائل الت�صال املتعددة التي 
ل يخفي علينا مدى اأهميتها الق�صوى يف الع�صر احلا�صر 
يف التقريب بني ال�ص���عوب والدول والأمم واحل�ص���ارات، 
ومل تنج البالد العربية والإ�ص���المية كباقي دول العامل من 
زح���ف العوملة واآثارها، وقد عم���د الغرب اإىل التغلغل فيها 

من اأجل حتقيق اأهدافه واأغرا�صه ال�صيا�صية والقت�صادية 
والثقافية.. لن العوملة �صكاًل جديدًا من اأ�صكال ال�صتعمار 
الغربي احلديث، الذي ي�ص���تهدف من ورائها ب�ص���ط نفوذه 
وهيمنت���ه عل���ى ال���دول العربي���ة والإ�ص���المية و�ص���عوبها 

وخرياتها واإمكاناتها الطبيعية والقت�صادية واملادية.
وي�ص���يف انَّ العومل���ة وف���ق املنظ���ور ال���ذي تطرقن���ا اإليه، 
ج���اءت خلدمة وتكري����ص جمموعة من الأهداف، ول�ص���ك 
اأن ه���ذه الأخ���رية تختل���ف بح�ص���ب الوجه���ة اأو الزاوية 
التي ننظر على اأ�صا�ص���ها اإىل العومل���ة، الأمر الذي يجعل 
اأهداف العوملة مزدوجة املعايري بني معياري املنادي بها 

والداعي اإليها، وبني املعار�ص والراف�ص لها.

األمريكــي  الصهيونــي  الترويــج 
للعولمة في الوطن العربي

ويو�ص���ح املوؤل���ف  م���ا تخطط ل���ه العومل���ة الأمريكية 
ال�ص���هيونية للتدخل الع�ص���كري واإع���الن احلرب يف 
اأية بقعة من العامل، وتفكر باخلروج على �ص���يطرتها 
وحتكمه���ا، لأن الع���امل يراد له  اأن يق���ع حتت براثن 
ال�ص���تبداد الأمريكي والعادات والتقاليد الأمريكية 

والق���وة الع�ص���كرية الأمريكية، وهو اأمر يك�ص���فه تقريران 
���را بعد ذل���ك، وهما  خط���ريان كانا �ص���ريني للغاي���ة، ثم ُن�صِ
تقري���را "جرميي���ا وولفوفتي���ز".، ول�ص���ك يف اأن ن�ص���يب 
الع���امل الإ�ص���المي يف اأفغان�ص���تان، وفل�ص���طني والع���راق، 
ق���د كان كبريًا يف �ص���وء تلك ال�صيا�ص���ة الأمريكية الظاملة، 
ويف ذلك يقول �ص���موئيل هنتفتون  يف درا�ص���ته امل�ص���ماة 
"امل�صالح الأمريكية ومتغريات الأمن"، التي ن�صرتها جملة 
ال�ص���وؤون اخلارجية يف حزيران 1993م: "اإِن الغرب بعد 
�ص���قوط الحتاد ال�ص���وفيتي بحاجة ما�ص���ة اإىل عدو جديد 
يوحد دول���ه و�ص���عوبه، واإن احلرب لن تتوق���ف، حتى لو 
�صكت ال�ص���الح واأبرمت املعاهدات، ذلك اأن حربًا ح�صارية 
قادمة �صت�ص���تمر بني املع�صكر الغربي الذي تتزعمه اأمريكا 
وط���رف اآخ���ر، قد يكون عامل الإ�ص���الم اأو ال�ص���ني وهذا ما 

يح�صل اليوم.

عداء الصهيونية للعرب واإلسالم:
 وي�ص���يف املوؤل���ف  انه يتبني من خالل درا�ص���ة مو�ص���وع 
هم���ا  والإ�ص���الم  العروب���ة  اأن  م���ن  وتاأثرياته���ا  العومل���ة 
الهدف���ان الرئي�ص���ان يف خمط���ط ال�ص���رتاتيجية الأمريكية 
ال�ص���هيونية، الرامي���ة اإىل الق�ص���اء عليهم���ا، اأو احل���د من 
نفوذهما وتاأثريهما على م�صتوى منطقة ال�صرق الأو�صط 
والعامل، اإنهما ي�صكالن هاج�ص خوف ورعب وجدار منيع 
يحولن دون حتقيق املخططات ال�صهيونية والإمربيالية 
العاملي���ة، ل���ذا ف���ال ن�ص���تغرب اأن يلتق���ي �ص���معون بريي���ز 
وتوما�ص فريدمان يف روؤية واحدة حول الإ�صالم، والذي 
اأ�صا�ص���ه العروبة وموقفهما منه، ف���اإذا كان برييز قد جعل 
�صغله ال�ص���اغل معاداة الإ�صالم، وحماولة النيل منه بنعته 
بالإرهاب والتخلف، وو�ص���ف العرب بالأو�ص���اف نف�صها. 
ف���اإن فريدم���ان وهو بوق من اأب���واق ال�ص���هيونية العاملية 

ية  لعن�ص���ر ا
ال�ص���عوب  لكرام���ة  الكارهي���ة 

العربي���ة والإ�ص���المية، وهو �صخ�ص���ية �ص���حفية معروفة 
وموؤث���رة، وتاأثريات فريدمان ل ترج���ع فقط اإىل تاأثريات 
مقالت���ه ال�صيا�ص���ية والثقافي���ة داخ���ل اأمري���كا وخارجه���ا 
بحكم ات�ص���اله الوثيق بدوائر �صناعة القرار الإ�صرائيلي، 
خ�صو�صًا جناح ما ي�صميه بع�ص القادة العرب)باحلمائم(، 
وكذلك بخربته ال�ص���رق اأو�ص���طية، وعالقته بدوائر �ص���نع 

القرار العربي.

مناهضة العولمة في الدول العربية:
كم���ا يطرح املوؤلف الدكتور �ص���اكر بع����ص الآراء من خالل 
النظر اإىل احلركات التي بداأت تدعو اإىل مواجهة العوملة، 
نالحظ اأننا اأمام ولدة حركة واجتاه داخل الدول العربية 
يقلل من اأهمية جناح العوملة وم�ص���داقيتها يف ظل وجود 
تناق�ص���ات و�ص���راعات اقت�ص���ادية وثقافي���ة داخ���ل البالد 
العربية والتي نتجت يف اأعقاب انهيار الحتاد ال�صوفيتي 
مما �ص���كل دللة وا�صحة على ف�ص���ل هذه ال�صيا�صة انطالقًا 
من ك���ون احلديث عن الفك���ر العرب���ي يف مواجهة العوملة 
الثقافي���ة بوج���ه خا�ص حديث م���ن قبيل العم���ل الإيجابي 
باجتاه م�صروع نه�صوي عربي يجب اأن ي�صع ن�صب عينيه 
اأولوي���ات العقل العربي يف مواجهة حتديات العوملة التي 
جتتاح الأمة العربية انطالقًا من كون العوملة �صرًا خال�صًا 
ل خ���ري فيها. فالثقاف���ة العربية اليوم ل ت�ص���ارع الثقافات 
القومي���ة فقط، لكنه���ا من خالل ع�ص���ر املعلومات والثورة 

الت�صالية والتفجري التقني ت�صارع قوة الثقافة.
ل���ذا فاإن���ه على �ص���وء نتائ���ج املواجه���ة بني ق���وى العوملة 
والقوى املناه�ص���ة للعوملة ول�ص���يما يف املنطقة العربية، 
يتوق���ف على م�ص���تقبل الب�ص���رية لعق���ود، كما اإِن الن�ص���ال 

�ص���د العومل���ة الليربالية اجلدي���دة بغية تاأمني اأف�ص���ل 
ال�ص���روط التي مت انتزاعها عرب قرون من الن�ص���الت 
ال�صعبية وتو�صيعها، يجب اأن يرتافق مع الن�صال �صد 
العوملة الع�ص���كرية، والتي ي�صكل مواجهة الهجوم على 
املنطق���ة العربية وجوارها "ال�ص���رق الأو�ص���ط الكبري" 
مركزها و�ص���احة احل�صم فيها، متمثاًل يف ما يحدث على 
ال�ص���احة الفل�ص���طينية. اآو ال�ص���احة  العراقي���ة والليبية 

اوال�صورية.
ولقد وجدت ال�صهيونية يف العوملة فر�صتها، فهي حتاول 
اأن ت�ص���تثني نف�ص���ها من هذه امليزة، فهي تبدي ال�صيا�صات 
العك�ص���ية متام���ًا. فالدولة ال�ص���هيونية طرحت ت�ص���ورها 
اخلا�ص للعوملة، وحتاول فر�ص���ه على الدول املحيطة بها، 
وهو ت�صور "ال�صرق اأو�صطية"، فهذا امل�صروع الذي روج 

له الكيان ال�صهيوين هو عوملة م�صغرة.

العولمة االمريكية  وتناقضاتها:
 واخ���ريا يوؤك���د املوؤلف الدكتور �ص���اكر ك���رمي اإِن احلديث 
عن خروج العوملة عن �ص���كتها اأو خلق تناق�ص بني العوملة 
الأوربي���ة والعومل���ة الأمريكي���ة ما ه���و اإل حماولة لإعطاء 
هذه املرحلة اأو الطور من الراأ�صمالية �صهادة ح�صن �صلوك 
واإلق���اء وح�ص���يتها عل���ى هذه ال�صيا�ص���ة اأو تلك ل�ص���ندوق 
النق���د ال���دويل والبن���ك ال���دويل، علم���ًا اأن قط���ار العومل���ة 
املندفع والذي ي�ص���حق يف طريقه �ص���عوبًا ودوًل مل يخرج 
من امل�ص���ار الذي حدد له يف اتفاق وا�ص���نطن اأو يف معاهد 
الدرا�ص���ات والأبحاث التابعة للبنتاغون، كما اأن احلديث 
عن اأن هناك يف العوملة الراأ�ص���مالية جوانب اإيجابية لذلك 
من اخلطاأ الوقوف �ص���دها باملطلق، ما هو اإل ت�صليل وذر 
الرماد يف العيون، فلي�ص هناك �صر مطلق وخري مطلق اإل 

يف ذهن �صقور الإدارة الأمريكية.
فاحلقبة ال�ص���تعمارية مل تكن �ص���رًا مطلق���ًا، والإمربيالية 
التي �ص���ببت للب�ص���رية حربني عامليتني وع�صرات احلروب 
املحلية راح �ص���حيتها اأكرث من املاليني من الب�ص���ر مل تكن 

�صرًا مطلقًا.
وخال�ص���ة الق���ول، اإِن العومل���ة ت�ص���تند ا�ص���تنادًا مبا�ص���رًا 
اإىل احل�ص���ارة الغربي���ة املعا�ص���رة التي توجهه���ا املبادئ 
الالدينية الو�صعية التي ل توؤمن بالله تعاىل، ول الإميان 
بالنب���وات، ومنها نب���وة النبي الكرمي حمم���د  ول باليوم 
الآخ���ر، ول بالغيبيات الدينية الثابتة وال�ص���نة. ومن هنا 
ت�ص���يع احلياة املادية والإحلادية عرب �ص���بكاتها واأجهزتها 
العاملية باأ�ص���اليب وو�ص���ائل، تقوم عل���ى الإغراء واخلداع 
يف غاي���ة التاأثري يف النف�ص الإن�ص���انية وحماولة فر�ص���ها 

عرب التقنية وال�صبكة الدولية  )النت(.
امتنى املوفقية  للدكتور �ص���اكر ك���رمي  على موؤلفه اجلديد 
ال���ذي �ص���م معلوم���ات قيمة وا�ص���افات  مهم���ة مل تذكر يف 
كت���ب العوملة من قبل وهذا يح�ص���ب له اب���داع  وتاألق بهذا 
اخل�ص���و�ص. وان موؤلفه  كان من �ص���من ح�صيلة متنوعة 
للكت���ب البحثي���ة ال�ص���ورية ع���ام 2016 من �ص���من الكتب 
البحثي���ة الع�ص���رة املمي���زة بهذا الع���ام التي ا�ص���ارت اليها 

وكالة �صانا ال�صورية.

ترجمة / عادل العامل
 

 Oliver ت���ريل  اأوليف���ر  الدكت���ور  يعم���ل 
Tearle  حما�ص���رًا بالنكليزية يف جامعة 
لوبورو، اإل اأن ما هو اأكرث اإثارًة لالهتمام اأنه 
كاتب هزيل ورائع وباحث ل يكل ول ميل يف 
ما هو غريب اأو �ص���اذ ب�صاأن احلقائق املتعلقة 
بالكتب. وهو ي�ص���عى هنا لالإجابة على اأ�صئلة 
ع���ن الكت���ب مل ي�ص���بق لكم حت���ى بالتفكري يف 

طرحها اأبدًا. على �صبيل املثال: 
هل تنباأت ق�ص���ة اخليال العلمي على الإطالق 
ه���و  وم���ن  دقي���ق؟  نح���ٍو  عل���ى  بامل�ص���تقبل 
يوقليدي����ص  Euclid وماذا فعل من �ص���يء 
يع���د اإجن���ازًا تطويري���ًا؟ ومن ه���و اأول كاتب 
م�ص���رحي كت���ب م�ص���رحية تدع���ى "هاملت"؟ 
مل يكن �صك�ص���بري، بالتاأكي���د. كان رجاًل يدعى 
توما����ص كي���د، الذي كت���ب م�ص���رحية بعنوان 
"ماكب���ث" قب���ل اأن يوؤّل���ف ولي���ام �صك�ص���بري 
م�ص���رحيته ب���� 12 �ص���نة. وكان���ت ترك���ز على 
مو�ص���وعة النتق���ام، ب���ل و ت�ص���منت ظه���ور 
�ص���بح اأي�صًا. ولالأ�ص���ف �� ورمبا حل�صن احلظ 

�� اأنها مل ت�صتمر يف الوجود. 

كم���ا نعرف من الكت���اب اأن هناك عل���ى النقود 
 e pluribus unum الأمريكي���ة عب���ارة
الالتيني���ة وه���ي ماأخ���وذة م���ن و�ص���فة لأكلة 
بي�ص���تو، كتبها على وج���ه الحتمال فريجيل، 
ال�ص���اعر الروماين قبل امليالد. )وهي تتكون 
واجل���ن،  والث���وم،  الريح���ان،  م���ن  اأحيان���ًا 

والزيت.. اإلخ(.

و اأن اأحدا ل يعرف �صيئًا عن هومر: َمن كان، 
واأي���ن عا�ص، وم���ا اإذا كان قد كتب اأم مل يكتب 
الإلياذة والأودي�صة. وكان الروائي الفكتوري 

�صمويل َبتلر يعتقد باأنه رمبا كان امراأة.
و اأن ق�ص���يدة Beowulf امللحمية العظيمة 
ظل���ت  بيت���ًا(   3182 م���ن  )املوؤلف���ة  القدمي���ة 
جمهولة فعليًا ومن�صية لنحو األف �صنة، حتى 
القرن التا�صع ع�صر حني ُوجدت يف خمطوطة 
وحيدة جنت من احرتاق بيوت، ومن احلرب 
الأهلية والهمال العام قبل اأن يعمل �ص���خ�ص 

ما ن�صخة اأخرى يف عام 1815. 
الأ�ص���رتني  كابولي���ت،  واآل  مونت���اغ  اآل  واأن 
املتنازعتني يف م�صرحية "روميو وجوليت"، 
كانت���ا موجودت���ني فعاًل وق���د ورد ذكرهما يف 
العمل  الإلهية" لدانتي، واأن هذا  "الكوميديا 
املتعلق���ة  للم���ادة  اإ�ص���افًة  ينط���وي،  العظي���م 
باملعتق���دات الديني���ة واحلديث ع���ن اخلطيئة 
والتخل�ص منها، على ق���در مده�ص من الكالم 
على الريح التي تخرج من البطن. وجند هنا 
مالك���ودا، اأح���د العفاري���ت الذين ي�ص���اعدون 
الروم���اين  ال�ص���اعر  الأم���ني  ودليل���ه  دانت���ي 
فريجي���ل، يق���وم من اأجل مفاو�ص���ة اأو�ص���اط 
اجلحيم املتنوعة، ب�ص���نع ب���وق من موؤخرته 

ويطلق منه ريحًا على زمالئه العفاريت!
ويق���ال اإن دانت���ي كان قد عّلم قطته الإم�ص���اك 

ب�صمعة له بينما يتناول هو الطعام اأو يقراأ.
وق���د ولدت اأول كاتبة م�ص���رحية انكليزية يف 
عام 1537 ����� وقامت برتجم���ة "اإيفيجينا يف 
اأولي�ص" ليوربيدي�ص وتدعى جوانا لوملي.  
وكان كت���اب Acetaria جل���ون اأيفلني عام 
1699 اأول كت���اب يوؤل���ف عل���ى الإطالق حول 

ال�صَلَطة )الزلطة(.
اأم���ا ت�ص���ارل�ص دارون، فق���د كان���ت الدي���دان 
ع���ن  كتاب���ه  وكان  ذهن���ه.  عل���ى  م�ص���تحوذًة 
املو�ص���وع، وعنوان���ه "تك���ّون عف���ن النب���ات 
م���ن خالل عم���ل الدي���دان، م���ع مالحظات عن 

عاداته���ا"، ق���د فاق يف ع���دد املباع من���ه كتابه 
ال�ص���هري "ع���ن اأ�ص���ل الأنواع" خ���الل حياته. 
ونعل���م اأي�ص���ًا اأن بع�ص دي���دان الأر�ص لديها 

ع�صرة قلوب.
وكان اأول كت���اب لالأديب���ة النكليزي���ة جورج 
األي���وت، وا�ص���مها احلقيقي م���اري اآن اإيفانز، 
ترجم���ة لعمل اأملاين ي���رى اأن الإجنيل ينبغي 
اأن ُيقراأ كاأ�صطورة ولي�ص كبيان واقعي اأمني. 
وكان اأيرل �صافت�ص���بريي يدعوه "اأزعج كتاب 
تقّي���اأه فّكا اجلحي���م". وكان الكتاب الأف�ص���ل 
مبيعًا لأدغار األن بو يف حياته كّرا�صا جتاري 
الرخوّي���ة  احليوان���ات  ح���ول  اأّلف���ه  الطاب���ع 

.mollusks
كم���ا نعلم م���ن كتاب )املكتبة ال�ص���رية( هذا اأن 
مع���ّدل ما بي���ع م���ن رواي���ة ميلفيل ال�ص���هرية 
"موبي �� ديك"، بني عامي 1863 و1887 كان 

23 ن�صخة فقط يف كل عام.
وكان هان����ص كري�ص���تيان اأندر�ص���ون، الأديب 
الدامناركي ال�ص���هري، على درجة من الت�صاوؤم 
بحي���ث اأنه كان عند نزوله يف الفنادق، يحمل 
معه على الدوام لف���ة حبل قد يحتاج اإليها يف 

هروبه اإذا ما اندلع حريق يف فندق!

Mail online  / عن

�ص����در ع����ن  دار )اأدب ف����ن للثقاف����ة 
والن�ص����ر( كتاب "الغابات املطرية" 
تاألي����ف  وال�ص����عراء  ال�ص����عر  يف 
وحتقيق ن�ص����يف النا�صري. يقول 

املوؤلف يف مقدمة كتابه هذا:
)َكَتْب����ُت ه����ذه املق����الت يف ف����رتات 
خمتلفة ون�صْرتها يف مواقع َكثرية، 
ال�ص����عر  يف  اآراء  فيه����ا  واأْبَدي����ت 
ني َوْحدي. َطْبعًا،  وال�صعراء تخ�صّ
لي�ص كّل راأي ل َيتّم دح�صه اأو ن�ْصفه 
َت وظائف ال�صعر  ِمن اأ�صا�صه. َتَغريَّ
ت اأي�ص����ًا  من����ذ َزَمن طوي����ل، وتغريَّ

ط����رق الكتاب����ة والَتعب����ري وم����ا عاد 
����ل اأ�صاليب  ال�ص����اعر املعا�صر َيتو�صَّ
ولغة واأ�ص����كال الذين �َص����َبقوه. اأوّد 
�ص����اعر جتارب����ه  ل����كّل  اأن  اأْعل����ن  اأن 
البداعي����ة ومو�ص����وعاته وحَيواته 
يف التجري����ب واملغام����رة والبح����ث 
ك����ن لأَّي اأَح����د اأن  والتج����ّدد، ول مُيْ

يْبخ�صه ابداعه.
����ا اأن َيْنتف�����ص الَبع�����ص ويْزع����ل  اأمَّ
ِم����ن راأَي ل يطاب����ق م����ا يريده حني 
ي لَبع�����ص م����ا يف جتارب����ه  الت�ص����دَّ
ينبغ����ي  م�ص����األة  فتل����ك  الكتابي����ة، 

النظ����ر اليها بتفّهم. اأْغَلب ال�ص����عراء 
الَع����رب اعتادوا املَدي����ح الدائم، ول 
َيهّمه����م َك�ص����ف ال����ردَّات وال�ص����قوط 
يف الهاوية اذا ما حاول املَرء اأْبداء 
راأْي����ه يف نتاجاتهم. حاَولُْت يف هذا 
الكتاب اأَن اأَقّدم �َص����هادة على ال�صعر 
يف َزَمن����ي، ِم����ن وجه����ة نظ����ر تاأَخذ 
يف العتب����ار الظ����روف ال�صيا�ص����ية 
والثقافي����ة الت����ي َم����ّر فيه����ا ال�ص����عر 

وال�صاعر.(.
�صمم الغالف لوحة الغالف: للفنان 

رحمن اجلابري

"العولمــة  وآثارها علــى التنمية االقتصادية 
في الدول النامية"

الغابات المطيرة في الشعر والشعراء

المكتبة السرية
أس����ئ����ل����ة وخ�����ف�����اي�����ا ل������م ت���خ���ط���ر ع����ل����ى ب�������ال أح������د!
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

أغاٍن للصفصاف
عن "موؤ�ص�ص���ة �ص���م�ص للن�صر والإعالم" بالقاهرة؛ �صدر ديوان �ص���عر » اأغاين لل�صف�صاف« لل�صاعر العراقي املقيم 

يف اأ�صرتاليا "�صعدي جبار مكلف". 
الديوان يقع يف 216 �ص���فحة من القطع املتو�ص���ط، وي�ص���م اأربعا وثالثني ق�ص���يدة متنوعة، ق�ص���ائد ُكتبت ب�صيل 
الدموع واأحلان احلزن، يغردها طائٌر من اجلنوب يحمل بني �ص���طور ق�ص���ائده الوط���ن واحلرية واحلب، اأرادها 
اأن تبقى اأماًل م�ص���رًقا يف قلوب واأذهان قرائه، اأدواته التعبريية ا�ص���تقاها من مفردات النمط ال�صعبي واملوروث، 
لتاأخذ طريقها اإىل اإثارة معاناة وطنه و�ص���عبه، واأهله ونا�صه، ينتظر ال�صف�صاف لين�صد معه حلن الأمل واحلياة، 
لكن ال�صف�ص���اف اأخر�ص وكاأن الزمن ل ي�ص���ل اإىل اأعتاب احللم املن�ص���ود، والدرب بعيد واأنهار اخليبة وال�ص���ياع 

�صواطئ الأحالم، والأمل مثل زورق بال �صراع يهرب نحو املجهول.
الغربة تفر�ص نف�صها بقوة يف ق�صائد ال�صاعر، الذي تاأثر بفراقه عن "الب�صرة" حبيبته الوفية الدائمة ومع�صوقته 
الأبدية، فر�صم لها ب�صمات وا�صحة يف معظم الق�صائد التي كتبت بلغة الريف العامي الب�صري الذي هو قامو�ص 

لغوي متكامل ا�صتخدمه ال�صاعر باقتدار للتعبري عما يجول يف خاطره.

علي لفته سعيد

 ول���ذا ف���ان بالإم���كان اإط���الق ت�ص���مية واقعية ال���روي يف 
�ص���ياق احلكاية الواقعية التي متتعت به���ا الرواية والتي 
انغم�ص���ت فيها تفا�صيل �صردية جميلة متخيلة من عنديات 
الروائ���ي جلعله���ا خ���ارج �ص���ياق الرتاتب الطبيع���ي لهذه 
الواقعية احلكائية يف رويها اىل املتلقي.. مبعنى اإن ثيمة 
الرواي���ة كانت واقعية اىل درجة �ص���عور املتلقي وخا�ص���ة 
العراق���ي بتفا�ص���يل يعرفها فيذهب لريويه���ا معه ويبحث 
عن تكملتها اأو ال�صارة اىل نواق�صها وحتديد املغالة فيها 
ور�ص���م م�ص���اهد اخرى مقاربة مل���ا هو طافٌح م���ن الروي.. 
ولكن الروائي ترك راويه يخلق م�صاحاٍت �صردية متخيلة 
لتخ���رج م���ن عب���اءة احلكي حت���ى ل يك���ون هناك مل���ٌل اأو 
تراكيب معلنة ومف�ص���وحة �ص���ابقة تعرفه���ا اأجيال عراقية 

يف اأغلب التفا�صيل.
ان اأول م���ا يث���ري املتلقي ه���و العنوان الذي ق���د يكون غري 
مالئم لهكذا نوٍع من الروايات التي ت�ص���تل جزءًا من حياٍة 
كاملة حلكٍم و�ص���لطٍة وعائلٍة ال�ص���لطة يف العراق مل�ص���احة 
زمنية متت���د اىل اأكرث من 35 عاما رغم حماولت الروائي 
تبيي�ص �صواد التفكري عن ماهية العنوان الذي يبدو وكاأنه 
ينتمي اىل قارة اأخرى اأو اأنه اأقرب اىل امل�ص���طلح العلمي 
اأو الأكادمي���ي ولهذا فاإن ال�ص���رح الذي و�ص���ع يف موقعني 
من املقدمة } يف �ص���ويداء الن�ص )�ص���دق اأو ل ت�صدق({ 
ق���د اأعانت املتلقي لكنه���ا ل تفي بالغر�ص حت���ى يتم اإكمال 
، فتجد اإن الرتب���اط بني الثيمة واحلكاية و�ص���رح  الن����صّ
الروائ���ي رمب���ا يكون اأق���رب اىل ماهية التعك���ز على هكذا 
عن���وان وهو اإن كل �ص���يء يحتاج اىل ح���ّظ يف حياة، مثل 
احلي���اة التي يحياه���ا بطل الرواية وه���و يربط لنا احلظ 
لي�ص من خالل مفتتح الرواية )من جّد وجد( جملًة خرقاء 
لقّننيها معلمي منذ نعومة اأظافري. واإذا ما اأخذنا العنوان 
مبقدمة �ص���ويداء الن�ص يت�ص���ح لن���ا اإن ثمة مقول���ٌة غائبة 
ح فيما  يراد البحث عنها.. مقولة لي�صت لها عالقة كما يت�صّ
بع���د باجل���زء املقتطع من احلي���اة، بل باحل���ّظ الذي رافق 
ال�صخ�ص���ية لكي يك���ون وهو اأمٌر جيٌد اتبع���ه الروائي لأن 

يجعل راويه يروي لقّرائه و�صول ال�صخ�صية الباحثة عن 
احل���ظ اىل �ص���دة احلكم ع���رب مراحل عديدة تب���داأ مبرحلة 
النائ���ب وتنتهي به م���ع اختالف النائب ذات���ه يف املراحل 
الثالث���ة وكاأنه���ا اأط���وار الولدات له���ذه ال�صخ�ص���ية التي 
تك�ص���ف عرب حركاته���ا ما يق���ع يف الواقع املعا����ص والذي 
غّل���ف باملخيل���ة كوجود قارئ���ة الفنجان والرج���ل العجوز 
والقط���ار ون�ص���ف الدينار وبي���ت الدعارة وكله���ا عناوين 
حتاول اخل���روج من ث���وب احلكاية اىل قمي�ص ال�ص���رد.. 
لكن العنوان رغم كل ما تي�ّص���ر له من تو�ص���يح يف املقدمة 
وم���ا اأعل���ن عن���ه يف اآخ���ر الرواية يب���دو وكاأنه و�ص���ع يف 
حالتني: الأوىل اأما اأن تكون عجزًا من اإيجاد عنواٍن مالئٍم 
من قبل الراوي وهو اأمر لي�ص �ص���هال ولي�ص عيبًا، فالكثري 
م���ن الأدب���اء يعانون م���ن �ص���عوبة اإيجاد عن���وان ملنتجهم 
الإبداع���ي.. والث���اين هو اأن يرتكه عائم���ًا لكي يبحث عنه 
الق���ارئ.. رغ���م اأن قراءته تبدو �ص���عبة يف جمع احلروف 
ونطقها ولهذا فاإن العالقة بني العنوان اإذا ما اأخذ التاأويل 
الثاين لولدته يف ذهنية الروائي واملقدمة تت�ص���ح لنا اإن 
الثيمة �ص���اخرة معرت�صة �صوداوية تتحّول من املتكلم اىل 
الغائ���ب اأو ال���راوي املختفي وراء ال�صخ�ص���يات وخمتٍف 
وراء الق�ص���د والتاأوي���ل والباح���ث ع���ن خ���ّط لالإميان مبا 
اكت�ص���فه من ان احلّظ لي�ص للجدية والدميومة وال�ص���دق، 
فه���و اإذن يواج���ه اأمل احلياة بال�ص���خرية اأم���ام كّل مقولت 

احلياة املعتقة.
ان بني���ة الكتاب���ة الروائية الت���ي مت تق�ص���يمها عرب فقرات 
مرّقم���ة مت�ص���اعدة تب���ني لنا ت�ص���اعدية احلدث و�ص���ريها 
على خّط �ص���روٍع واحٍد بامل�ص���توى الإخب���اري الذي مينح 
دفق املعلومة يف تاأويالتها الأوىل وبالتايل الو�صول اىل 
نتائج ما يريده الروائي من طرح فكرته داخل العمل، على 
وفق ت�ص���اعد ال�ص���راع بطريقة اخلطوة خط���وة واإن كان 
هناك تاآكل للزمن وق�صمه..امل�ص���توى الإخباري هو الذي 
يحت���وي كّل م�ص���تويات الروي الأخرى والت���ي يف اأغلبها 
واأهمها ما ي�صاحب هذا امل�صتوى هو امل�صتوى الت�صويري 
الذي يختفي يف هذه الرواية ويربز بح�صب جهد الروائي 
يف جعل راويه قادرا على م�ص���ك لغة الت�صوير للم�صاهد..

امل�ص���توى الإخباري يقود ال�صخ�ص���ية التي  تعكزت عليها 
الرواي���ة يف مفتتحه���ا يف اأن احل���ّظ يلع���ب لعبت���ه �ص���واء 

بدون العّرافة اأو بدون  ن�صف ممّزق من دينار اأم هما اأحد 
الأ�ص���باب مع اإ�ص���افة الرجل العجوز لأن احلّظ �صوجلان 
مي�ص���ك بروح املراد اأن يكون بقدرة ق���ادٍر حمظوظًا، ولذا 
فهو يقود ال�صخ�صية من خالل قّوة ح�صور الراوي املنيب 
عن الروائي ليك�صف كل تفا�صيل العراق..لذا جند اإن بنية 
الكتابة كانت رغم تراتبيتها الت�صاعدية اإل اإنها �صهدت يف 
بع�ص مفارقها ك�ص���را له���ذا النمط الت�ص���اعدي التي كانت 
مراقب���ة ومدقق���ة لل�صخ�ص���يات املحورية وح���دث ذلك بعد 
12 فقرة اأو ق�صم ليتحول الراوي اىل الإخبار عن ت�صوير 
فيلم �صارع الر�صيد والذي يعرف العراقيون ق�صته والفيلم 
هن���ا جاء كحالٍة تتوّقف عندها معرفة الزمن ال�صيا�ص���ي ثم 
النتقال ملعرفة زمن انتقال النائب اىل من�ص���ب اآخر  وهي 

حماولة لالبتعاد عن املبا�صرة.
اأن اللغ���ة يف الرواية تنق�ص���م اىل ق�ص���مني اأو مرحلتني اأو 
تتعا�ص���د مع احلكاية كثيمة واقعية.. ففي املرحلة الأوىل 
هي اللغة الو�ص���فية الداخلية للبطل حوا�ص حيث هو ابن 
الري���ف وابن الرجل الع�ص���كري الذي قت���ل 10 من الأكراد 
والذي جعله خائفا من م�ص���ري الثاأر ال���ذي يالحقه وكذلك 
احل���الت النف�ص���ية املرتبطة بالكب���ت والع���وز والرتباط 
الدين���ي اله�ص وال�ص���عور بالدونية اأمام ارتف���اع مقام ابن 
ال�ص���يخ مثال اأو ع���دم الفهم اأمام ما يحيط���ه من عامٍل مرتع 
ب���كل �ص���يء اإّل احل���ظ ال���ذي يعان���ده ويبح���ث ع���ن رحلٍة 
لكتماله���ا رغ���م انه غري معن���ي باحل���ظ يف البداية الأوىل 
حي���ث كان �ص���فره اىل بغ���داد ه���و حتقيق حل���م ))اأربعون 
دينارا �صتحقق له حلمه يف )بغداد(، وماذا بعد احللم؟ اأنه 

ل يري���د اأن يدرك ذلك! هو يحلم، وي�ص���ب كل حوا�ص���ه يف 
�ص���بيل حتقيق حلمه ول يهمه بعدها اأين �ص���يجد نف�ص���ه(( 
�ص11وكذل���ك العالق���ة مع الرج���ل العجوز ال���ذي مينحه 
ن�ص���ف الدينار املم���ّزق والعرافة التي تطالبه باقت�ص���ام ما 
يح�ص���ل عليه ح���ني تقراأ له طالعه لأنه �ص���يقابل �صخ�ص���ية 
مهمة ترتفع مبقامه ولأنه غري م�ص���ّدق يوافق لكنه ل يفي 
بالوع���د ول اأحد يعرف ماذا حّل مب�ص���ري الوعد وهي هنا 
واحدة من انتكا�ص���ات الرتابط احلكائي اخلارج عن روح 
ال�ص���رد. اأما الرحلة الثانية فه���ي مرحلة النقالب احلياتي 
ال���ذي يراف���ق حوا����ص وتغيري ا�ص���مه من جه���ات عليا يف 
الدولة وهي لغة ت�ص���اعدية مت�ص���ارعة تلهث خلف ت�صطري 
تفا�ص���يل احلكاي���ة م���ن اأجل ت�ص���اعد لغ���ة ال�ص���راع الذي 
يبحث عنه القارئ كونه  يجد املعلومة ويناق�ص ت�ص���ديقها 
يف بع�ص التفا�ص���يل لأنه الأقرب لها وخا�صة تلك امل�صاهد 
املتعلق���ة بهروب ابن عم الرئي����ص وزوج ابنته اىل الأردن 
وتل���ك احلكاية املعرف التي مل تخرج هنا من روح املخيلة 
اأو ال�صرد، بل ظلت على ما هي عليه حمافظة على تواجدها 
كحكاي���ٍة تع���اد تفا�ص���يلها اأم���ام املتلق���ي العراق���ي.. وهنا 
اللغ���ة تاأخذ يف الكثري من تفا�ص���يل احلكي اىل امل�ص���توى 
الإخباري املقرتب من روح ال�ص���رد يف بع�ص الأحيان رغم 

انه �صرعان ما يعود اىل روي احلكاية
من جهة اأخ���رى نرى ان بنية ال�ص���راع يف الرواية متعّدد 
اجلوانب ولها العديد من امل�ص���هديات الأقرب اىل التقطيع 
ال�صينمائي ولهذا ميكن اأن نعطي عنونة اأخرى وهو تعدد 
ال�ص���راع يف الفع���ل الدرامي لأن���ه كافح ليكون ت�ص���اعديًا 
وف���ق نق���اٍط حمّددة جتع���ل من ب���وؤرة ال�ص���راع قابلة على 
حتفيز بوؤر اأخرى لتحت���وي الفعل الدرامي بكل حيثياته، 
لكن هذه املكافحة غيبت عنها املعاجلة الإدارية �صواء منها 
املعاجلة احلكائية اأو ال�ص���ردية وحتى الدرامية كم�صتوى 
انفعايل ومنها ال�ص���راع م���ع العّرافة التي اأخربته ان عليه 
اأن يتقا�ص���م معها ما يح�صل عليه ولكنها تختفي يف البنية 
ال�صت�ص���هادية الت���ي تتطلبه���ا احلكاي���ة ويتطلبها ال�ص���رد 
ال���ذي يجنح نح���و مفع���ول التاأوي���ل والتخي���ل والتحليل 
وا�صتح�ص���ال الق�ص���د، لأن ال���روي كان ياأخ���ذ عل���ى عاتقه 
الإعالم عن كل �ص���يء، ولهذا كان �ص���راع العّرافة قد انبثق 

من حلظة افرتاق مع نف�صه يف حوار جازم.

المدى ـ خاص:
ي�ص���تمد الكات���ب الأردين جه���اد الرنتي�ص���ي من ح�ص���ور 
الع���راق يف الرواي���ة العربي���ة ق���درا كب���ريا م���ن حمتوى 
كتاب���ه "روائي���ون يف متاهة ال�ص���رق" الذي ياأتي �ص���من 
ا�ص���دارات دار ابن ر�ص���د امل�صرية امل�ص���اركة يف معر�ص 

القاهرة الدويل للكتاب 2017. 
حت���ت عن���وان "�ص���اللة اجل���ن" يتن���اول الكت���اب جتربة 
الروائي العراقي جنان جا�صم حالوي من زاوية قراءتها 
للتح���ولت الت���ي م���ر به���ا الع���راق من���ذ العه���د العثماين 

و�صول لفرازات الحتالل المريكي.
ي�ص���ري  الروائي���ة   ح���الوي  لع���وامل   ا�صتعرا�ص���ه  يف 
الرنتي�ص���ي اىل ان  الرواي���ات  التي ياأخ���ذ فيها الحتالل 
المريك���ي منحى نهاية زم���ن وبداية اآخ���ر تنطوي  على 
حماولت دوؤوبة ل�صياغة معادلة دقيقة بني ذلك املنعطف 
ال�ص���ابقة  املنعطف���ات  معاي�ص���ي  حي���اة  اأمن���اط  ودللت 

متباينة احلدة.
ويحر����ص الكتاب الذي يتناول مقدمات �ص���دمة "الربيع 
العرب���ي" على اي�ص���ال دللت الزمان وامل���كان العراقيني 

وكيفية توظيفهما يف اعمال حالوي الروائية.

وي�ص���ل اىل ان جترب���ة جن���ان جا�ص���م ح���الوي الروائية 
حت���دد حدث احتالل القوات المريكي���ة للعراق باعتباره 
نقط���ة ارت���كاز بني زمن���ني مثقل���ني بالغمو����ص، احدهما 
م�صتقبل مفتوح على منزلق،  والآخر ما�ص القت عرباته 
حمولته���ا ومل تغادر حمطاتها، مم���ا يبقي على احتمالت 

ا�صتمرار الدوران يف حلقات مفرغة.
ل���دى ا�صتعرا�ص���ه لروايات الكات���ب الكويتي ا�ص���ماعيل 
فه���د ا�ص���ماعيل يتوقف الكتاب عند روايتي "يف ح�ص���رة 
العنقاء واخلل الويف" و"طيور التاجي" اللتني يح�ص���ر 
م���ن زاويت���ي احت���الل الكوي���ت  الع���راق يف احداثهم���ا 

وال�صرى  الكويتيني.
ميتد احل�ص���ور العراقي اىل اللجوء الفل�صطيني بتناول 
الكات���ب اعم���ال الروائ���ي الفل�ص���طيني حمم���د ال�ص���عد 
التي تتعر�ص لج���واء عراق الربعينات واخلم�ص���ينات 
وال�ص���تينات وال�ص���بعينات م���ن وح���ي جترب���ة الالجئني 
الفل�ص���طينيني الذين حملتهم �ص���احنات اجلي�ص العراقي 
من �صمال فل�صطني اىل العراق والبعد  الن�صاين حل�صور 
اليهود العراقيني يف املجتمع ال�ص���رائيلي بعد ت�ص���ييق 
الفل�ص���طينية  اخلن���اق عليه���م وفراره���م اىل الرا�ص���ي 

املحتلة.
يتعم���ق الكاتب يف مناق�ص���ة تفا�ص���يل الخت���اللت التي 

ك�ص���فتها اح���داث ال�ص���نوات اخلم�ص املا�ص���ية بتجلياتها 
الت���ي اخ���ذت �ص���كل من���و الهوي���ات الفرعي���ة والطائفية 
لتتحول اىل ادوات ف���رز تزيد من احتقان راكمته العقود 
املا�ص���ية لكن���ه كان غري مرئي ومل يو�ص���ع يف ح�ص���ابات 

امل�صتقبل. 
وينتهي  الكتاب الذي حر�ص �صاحبه على اهدائه للمفكر 
ادوارد �ص���عيد اىل ع���دد من اخلال�ص���ات بينه���ا ان جذور 
الأزم���ة التي متر بها املنطقة تع���ود يف معظمها اىل زمن 
احلك���م العثماين ال���ذي كر�ص العديد م���ن الختاللت يف 
منظوم���ة القيم وعادات التفكري ول يعفي ال�ص���تعمارات 
م���ن  الوطني���ة  النظ���م  واخفاق���ات  للمنطق���ة  الالحق���ة 

م�صوؤوليتها عن تكري�ص الذهنية العثمانية.
وي�ص���ري اىل �صعوبة فهم تاريخ املنطقة وروايتها مبعزل 
عن قراءة روايات اجلوار غري العربي ل�صيما وان هناك 

العديد من الحداث املتداخلة.
وتعود النماذج الروائية التي يناق�ص���ها الكتاب اىل نخب 
من روائيي املنطقة العرب وغري العرب ابرزهم ال�صورية 
روزا يا�ص���ني ح�ص���ن والك���ردي جان دو�ص���ت وامل�ص���ري 
ابراهي���م عبداملجي���د واليمني عبدالرب حبيب �ص���روري  
واملغربي حممد برادة واللبنانية اميان حميدان ا�ص���افة 

اىل جتارب روائيني اتراك وافغان وايرانيني.

بنية الكتابة في رواية "سفاستيكا"
الصراع بين الواقع والسرد وتراتبية االفتراق الزمني

تبدو لنا رواية )سفاس��تيكا( لعيل غدير الصادرة عن دار س��طور يف بغداد 
عام 2016 والفائزة بجائزة بغداد للرواية العراقية التي أقامتها الدار نفسها، 
واحدًة من الروايات التي مل تكتِف بذكر فاصلٍة حياتية ضمن فواصل النظام 
الس��ابق بل اقرتبت منه كثريا وصار وج��وده جزءًا من الثيمة وإنه واحٌد من 
أبط��ال الرواية وش��خوصها، بل هو املحرك الذي يق��ود فكرة الحكاية يف 
الرواية، وكونه املحرك الذي قاد خفايا الحياة وما ضمرته املش��اهد، وهو 

املغري الذي تتغري منه وعنده وإليه الحياة بحزنها وتفاؤلها..

"روائيون ف���ي متاهة الش���رق" يرصد تحوالت  
العراق في روايات جنان جاسم حالوي

ضحى عبدالرؤوف المل
تت�صادم الذات يف ديوان "اأ�صجان" لل�صاعر" 
�ص���ليم جنيب حيدر"  لت�ص���ري الق�صائد بعدها 
تباعا عرب طواف فكري ل يخلو من ت�ص���وف 
تاأملي تتج���اوز ابعاده احلقيقة واخليال عرب 
واق���ع الكلمة العميقة او بالحرى الغارقة يف 
الفل�ص���فة  املدرك���ة لل���ذات،  واملفارق���ة لها يف 
تناق�ص تت�ص���رنق في���ه الب�ص���اطة،  وبحيوية 
فك���ري،  بوع���ي  تت�ص���ف  ابع���اد  ذي  ن�ص���يج  
وهرمنيوطيق���ا الوج���ود املوؤث���رة يف النف�ص 
بالتزامن مع ت�ص���اوؤلت اخللق املثرية جدليا،  
لتكوين مت�ص���ل زمكانيا بالن�ص���ان وات�صاله 
بالله.   لتكت�صب ق�ص���يدة "الله" نظرة دائرية 
مت�صعة ت�ص���يق وت�صغر لت�ص���ل اىل اجلوهر 
املغلق،  واليقني المياين ب�ص���دة حبكة الكون 
التي ين�ص���دها ومينحها كنه احلياة النا�ص���ط 
ع���رب ح���ركات ال�ص���كون وال�ص���عور بالوجود 
ال�ص���مد.  لقتنا����ص الح�ص���ا�ص املتناه���ي او 
للعق���ل  الوج���داين  التال�ص���ى  اىل  الو�ص���ول 
املفك���ر باخلالق والك���ون والعج���از املطلق.  
لبراز قيمة ال�ص���ك واليقني املوؤ�ص�ص للقوا�صم 
زئبقيته���ا  ف�ص���اءات  تخت���زن  امل�ص���رتكة يف 
توازن���ات النف�ص املتذبذبة،  والقاب�ص���ة على 
جم���ر احلقيق���ة عرب ف���رتات احلي���اة الطويلة 
الت���ي يعي�ص���ها املوؤم���ن انطالقا م���ن منظوره  
النا�ص���ىء  ع���ن تفاع���الت التاأم���ل التجاوزي 
وت�ص���كالت ال���ذات ع���رب ذوبانه���ا يف الذوات 
ككل،  لندخ���ل من املطل���ق اىل اجلوهر املغلق 
كم���ا يق���ول يف ق�ص���يدة "الل���ه " اىل املطلق/ 
اىل اجلوهر املغل���ق/ اىل الالوجود الوجود 
ال�ص���مد/ اىل ذبذب���ات الع���دد.." او التك���رار 
ال���ذي يحدث لالن�ص���ان داخلي���ا وخارجيا من 
خ���الل اع���ادة الفعل وتك���رار ان يف الن�ص���ان 

وطاقته الكت�صافية للكون والله.

الَقبل والَبعد يف الق�ص���يدة الثانية من كتاب" 
اأ�ص���جان"  ال�ص���ادر ع���ن" �ص���ركة املطبوعات 
للتوزيع والن�صر " ل تفارق الق�صيدة الوىل، 
ب���ل! ت�ص���تكمل طواف���ه الالزمن���ي  واحلركي 
املتم���م لليقني بالواحد الحد والفرد ال�ص���مد،  
وكاأن���ه يف بع���ث " عمي امل���دى" مرجتال نفي 
الزمان وامل���كان للقبل والبعد،  وفكر الوجود 
  " لالوج���ود.  ليع���رب بالفكر اىل "مول���د النور
انطالق���ة  جت�ص���د  الت���ي  الثالث���ة  والق�ص���يدة 
الن�صان نحو رحلة الوعي املرتبطة بر�صالت 
النبياء التي ت�ص���ىء العقل والفكر،  لالجتاه 
نحو اليقني بثبات امياين ل �ص���ك بعده،  امنا 
تكرار ملفاهيم اخلطيئة والتوبة، وان بتبطني 
رم���زي ميي���ل اىل الفل�ص���فة المياني���ة الت���ي 
يتم�ص���ك بها يف كتابه "ا�ص���جان "الح�ص���ا�ص 

اجل���ارح عاطفيا ووجداني���ا،  وعند التذكراو 
املعاي�ص���ة من خالل العودة الفكرية او التفكر 
واميان���ه  والن�ص���ان  ومعجزات���ه،   بالك���ون 
وكف���ره مث���ريا ال�ص���جان يف ق�ص���ائد جمعت 
عناوينه���ا  مفاهيم الديان يف ان�ص���هار ذاتي 

مع الله. 
�صعر فكري فل�ص���في تنويري يهدف اىل اثارة 
الع�ص���ف الذهني بقوة لال�ص���اءة الن�ص���انية 
عل���ى اجلوه���ر يف اخلل���ق.  او كم���ا يقول يف 
ق�ص���يدته الثالث���ة مولد الن���ور " ب���زوغ امام 
بزوغ ال�صوؤال" وهي عبارة عن الت�صاوؤل  يف 
عالمات مولد الر�صل،  وحمو الظلمة والنور،  
ورمبا يوحي بالظهور املقد�ص  و"تلب�ص افئدة 
اجلهل"  والتذبذب بني العمى والب�ص���رية او 
التغ�ص���ي الذي يغطي الب�ص���رية قب���ل ادراكها 
للنور م�ص���تخدما  مفردة ال�ص���طراع للغرائز 
وكاأن  العم���ر،    ف���رتات  يف  تتخب���ط  الت���ي 
الن�ص���ان حتتدم غرائزه احلياتية مع بع�صها 
البع����ص،   وتزداد او تنق�ص اىل ان يتم مولد 
النور بعد ان �ص���الت ال�ص���موع على قدم الالت 
او الن���ذور الت���ي كان���ت ت�ص���هدها اجلاهلي���ة 
فب���ل ظه���ور النبي���اء والئمة،  للق�ص���اء على 
" ظالم امللذة/ت�ص���يء دجاه �ص���موع  اللذة/ 
ظ���الم الزناة/ واأي���ن احلالل واأي���ن احلرام/
واين طهور ال���كالم." لتغطي هذه الق�ص���يدة 
مبفرداته���ا وعم���ق معانيها،  ومو�ص���وعيتها 
الت���ي جت�ص���د مرحلة م���ا قبل ولدة الر�ص���ول 
حم���ددا النب���ي حممد �ص���ل الل���ه عليه و�ص���لم 
يف مولد بهي �ص���من ق�ص���يدة فا�ص فيها نور 
الولدة" وفر�ص���ة خي�ص/ومن حولها ن�ص���وة 
م���ن قري�ص/عليها خما�ص/ قف���ي يا دياجري، 
  " ملي الذيول/ هو النور فا�ص/وجاء الر�صول
فهل ات�ص���عت ا�صجان" �ص���ليم حيدر"ال�صعرية 
من املهد اىل اللحد كم�صرية موؤمن ادرك قيمة 

الوجود يف الالوجود؟ 

قه���ر ال�ص���ر فقام���ت وتعاف���ت هريو�ص���يما!.. 
وق�صيدة ليلة امليالد بايقاع اجرا�ص الكنائ�ص 
  " وامل���اآذن "�ص���بحوا لل���ه، املجد له، الل���ه اكرب
والت�ص���ليم م���ع التاآخ���ي يف تراتي���ل �ص���عرية 
تفي����ص ب���روح امليالد مع "م�ص���لم يق���راأ وجه 
اللي���ل يف اأوج���اع م���رمي! وفه���م للمعاين يف 
حالتي ال���ولدة واملوت وال�ص���راع ما بينهما 
يف  ن���زاع متب���ادل،  ملح���و املي���الد وال�ص���الم 
�ص���اكيا اوج���اع الر�ص���الت ال�ص���ماوية لب���ن 
البت���ول " هك���ذا يا اب���ن البت���ول، النا�ص، منذ 
ب���دء، ل �ص���يء يفي���د" وكاأن���ه يطل���ب املغفرة 
يف ق�ص���يدته امللحمي���ة الت���ي تق���ارب ق�ص���ة 
اخلل���ق عرب الأزمن���ة التي تتعاق���ب مع الظلم 
والنته���اكات " انه���م، ي���ا اأب���ت، ل يعلم���ون" 
واللج���وء اىل الله للم�ص���احمة العامة،  فبنية 
الق�ص���يدة تعتمد على ال�صكون احلركي الغري 
متناق����ص م���ع  ن�ص���يج احلكم���ة  والزه���د يف 
التطل���ع نح���و الدنيا الت���ي دخلناه���ا معه بعد 
ق�ص���يدة الله الكونية.   لت�ص���م الق�صائد القبل 
والبعد  يف منهج �ص���عري  ي�ص���يء العديد من 
اجلوانب احلياتية التي عاي�صها الن�صان منذ 
الزل،  وبروح �ص���وفية �ص���فافة عميقة زاهدة 
يف تاأمالته���ا الفكري���ة الوا�ص���عة التي تنطلق 
م���ن النقط���ة بدائرية تت�ص���ع ثم ت�ص���يق تباعا 
م���ن النهاي���ة اىل البداي���ة،  وبالعك�ص عرب فن 
الق�ص���يدة ون�ص���ها التاأملي  التحليلي املنتظم 
م���ع املنطق وال�ص���تنارة المياني���ة وعقالنية 
ال�ص���بك وجماليت���ه الوجدانية التي ي�ص���تنري 

اي�صا  منها القارئ.
حكم���ة اميانية تختلط مع فه���م مراحل الزمن 
يف احلياة،  وت�صل�ص���ل عناوين الق�صائد،  فما 
بني" وداع املغرب"  و"ق���م يا امري املوؤمنني" 
ق�ص���يدة "ي���ا هج���رة الر�ص���ول" الت���ي ب���داأت 
باملناداة،   وكاأن الهجرة �ص���تحدث مرة اخرى 
ع���رب التاري���خ واملخاوف ب���رزت يف كثري من 

املعاين " يف كل درب حار�ص �ص���اك باأ�ص���باب 
العط���ب " ليدم���ج اي���ات قرانية يف م�ص���مون 
ت�صيل منه الميانيات عموما دون تخ�صي�ص 
يف الروؤي���ة الديني���ة،  رغم انه جمع بق�ص���ائد 
"  بعبقرية  املوحد  مولد النور" و"ليلة امليالد
لاللوهي���ة منذ البداية يف ق�ص���يدة الله،  كانه 
يوحي للقارىء ان الل���ه خالق الكون،  فلماذا 
الخت���الف ب���ني املولد وامليالد وال�ص���رار يف 

كل مكان يعبثون؟ 
ديوان رغ���م وحدانيته مل يغفل عن ذكر جمال 
عبدالنا�ص���ر يف ق�ص���يدة مبني���ة عل���ى الفع���ل 
الوطن���ي املوؤ�ص���ل يف العنوان ال���ذي انطلق 
من���ه "ث���ورة يف اجل���ذور" " ع���رب املف���ردات 
ال�ص���اخبة والهادئة يف علو وت�ص���اعد وبهاء 
ايقظت  " معن���ى ومنطق���ا واتزانا"  ث���ورة  
النائم���ني وارت���وت منه���ا املفاهي���م الوطنية.  
لينبثق ال�صلوب ال�صعري املتما�صك كالبنيان 
املر�صو�ص املقاوم لالفرتاءات  تاركا للمناداة 
اي�ص���ا ق���وة يف ا�صتح�ص���ار احل���دث،  بحرقة 
ال�ص���اعر ال���ذي فج���ر احا�صي�ص���ه يف ق�ص���يدة 
ر�صم فيها م�صرية "جمال عبدالنا�صر " القائد 
ال���ذي  جم���ع الجنيل والقران���ا." يا "جمال" 
المي���ان بالوح���دة الكربى، جمع���ت الجنيل 
"  مبق���ام الن���داء جتّملت الق�ص���يدة  والقران���ا
وازدانت معانيها الوحدوية، وكاأنه ي�صتدعيه 
ليك���ون حا�ص���را يف الق�ص���يدة م���ن بدايته���ا 
اىل نهايته���ا الت���ي يعل���ن فيها متابع���ة طريق 
الن�ص���ال ومبو�ص���يقية اليقاع الوطني الذي 
حتت�ص���د فيها املع���اين القوي���ة او الثورية مع  
جمال الق�ص���ية الت���ي يتوجه به���ا اىل" جمال 
عبدالنا�ص���ر". كاأن���ه م���ا زال يحي���ا يف جذور 
الث���ورة التي ر�ص���م خريطتها لي�ص���تكملها كل 
من �ص���ياأتي بع���ده.  فالدي���وان مبجمله فكري 
فل�صفي ي�ص���وع منه احللم املجنون بالوحدة 

وال�صالم. 

فن القصيدة ونصها التأملي  التحليلي المنتظم مع المنطق واالستنارة

 في ديوان "أشــجان" للشاعر "ســليم نجيب حيدر"  
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ترجمة: د. نبيل الحفار

تقديم: لطفية الدليمي

إن مــا يقولــه القديــس آوغســتينوس عــن الزمــن يســري بالدرجــة 

ى لنــا أكثــر  نفســها علــى الحــب. كلمــا قللنــا مــن تفكيرنــا بــه، تبــدّ

ــخ  ــي مطب ــوص ف ــه، نغ ــر في ــن التفكي ــا نمع بداهــة؛ ولكــن حالم

ــة أن اإلنســان  ــب حقيق ــا يؤكــد هــذا الوضــع الغري الشــيطان. وم

كفنــان منــذ فجــر التاريــخ الحضــاري واإلنســان كشــاعر منــذ عهود 

ــغاله  ــل انش ــدودة مث ــغله ســوى موضوعــات مع ــم تش ــوس ل أورفي

بموضــوع الحــب وبهــذا اإلصــرار. فالشــعراء كمــا هــو معــروف ال يكتبــون عمــا يعرفونــه 

حــق المعرفــة، بــل عمــا ال يعرفونــه حــق المعرفــة، وهــذا ألســباب هــم أيضــاً ال يعرفونهــا 

كيــد أن يعرفوهــا حــق المعرفــة. إن حالــة عــدم  حــق المعرفــة، لكنهــم يريــدون بــكل تأ

ــز األساســي،  ــه – هــذا) هــي الحاف ــا – يعني ــا – ال – أعــرف – م ــة (أن ــة أو حال المعرف

الــذي دفعهــم لإلمســاك بالقلــم أو الريشــة أو القيثــارة. (الغضــب، الحــزن، فيــض 

العاطفــة، المــال وإلــخ تأتــي كلهــا بالدرجــة الثانية).لــو كان الوضــع مغايــراً، لمــا وجــدت 

قصائــد وروايــات ومســرحيات، بــل تصريحــات وحســب.

يبــدو أن ثمــة غموضــاً يــالزم الحــب، شــيئاً اليتمكــن اإلنســان مــن معرفتــه بدقــة، مثلمــا 

ال يســتطيع شــرحه إال بصــورة قاصــرة. غيــرأن هــذا يســري بطبيعــة الحــال علــى االنفجــار 

العظيــم األول أو علــى الســؤال: كيــف ســيكون الطقــس بعــد أســبوعين؟ ورغــم ذلــك 

فــإن نظريــة االنفجــار العظيــم والتنبــؤ باألحــوال الجويــة اليحــركان لــدى الشــعراء 

وجمهورهــم مثلمــا يفعــل أبســط مــا يتصــل بالحــب. وبنــاء علــى ذلــك هنــاك مــا يــالزم 

كثــر مــن مجــرد الغمــوض. مــن الجلــي أن كل إنســان ينظرإلــى الحــب باعتبــاره  الحــب أ

مســالة شــخصية خاصــة وأهــم مســائل وجــوده، إلــى حــد أن خبيــر فيزيــاء الفضــاء نفســه 

عنــد بحثــه عــن شــريكة حياتــه ال يولــي كبيــر اهتمــام بنظريــة نشــوء الكــون، ناهيــك عــن 

حالــة الطقــس.

Oskar Kokoschka:لوحة الغالف 
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فــي لحظــة الســكون الغامــر تلــك تذكــر مــا كانــت تقولــه أمــه مكيــة الحســن 

للنســاء الالئــي يجلبــن لهــا أطفالهــن المرضــى لمعالجتهم باألعشــاب ويســألنها 

عــن عالمــة الشــفاء. روت لهــن قائلــة إن علــي عندمــا كان صغيــرا مــرض ذات 

ــه مــن أعشــاب  ــه بشــراب أعدت ــه فأخــذت تغذي ــرة. ارتفعــت درجــة حرارت م

د جبينــه بكمــادات مبللــة، وتضعــه فــي المهــد عاريــا. فــي اليــوم  ِهنديــة، وتبــر

ــر أي تحســن وقــررت أن تأخــذه  الثالــث أضناهــا الخــوف ألن الطفــل لــم يظهِ

إلــى الطبيــب فــي الغــد، وطلبــت مــن ســلمان اليونــس أن يســتعد لمرافقتهــا. 

أمضــت النهــار كلــه جالســة قــرب المهــد. وعنــد الغــروب قفــزت مــن الفــرح 

ــل أن  ــا. وقب ــرع نحوه ــه. ه ــا أن يســرع ويــرى بنفس ــى زوجه وصاحــت عل

يصلهــا هتفــت: «علــي سيشــفى». ســألها عمــا يجعلهــا تعتقــد بذلــك فأشــارت 

إلــى عضــو الطفــل. كان منتصبــا. قالــت إن هــذه عالمــة علــى شــفاء قريــب. 

وبالفعــل مــع شــروق شــمس اليــوم التالــي اســتيقظ الطفــل ســليما معافــى.

العمل الفني للغالف للنحات احمد البحراني

ترجمة: غالب هلسا
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 د.
ج. ــالنجر  ــد س ــروم ديفي ــي جي ــب األمريك ــة للكات ــي رواي  ه

َصــدرت عــام 1951. كانــت الروايــة فــي االصــل موجهــة 

للقــراء البالغيــن، لكنهــا أصبحــت ذات شــعبية كبيــرة بيــن 

القــراء الُمراهقيــن بســبب محاورهــا الرئيســية مثــل اليــأس 

والعزلــة خــال مرحلــة المراهقة.ُترجمــت الروايــة إلــى 

أغلــب لغــات العالم،وبلغــت مبيعاتهــا أكثــر مــن 65 مليــون 

نســخة حــول العالــم، ويبــاع حوالــي 250,000 نســخة ســنويا.أصبح بطــل الروايــة 

هولــدن كولفيلــد رمــزا لتمــرد المراهقــة. ُتعالــج الروايــة قضايــا ُمعقــدة مثــل الهويــة 

واإلنتمــاء والخســارة والعاقــات والُعزلــة.

تــدور الروايــة بشــكل أساســي حــول المراهــق هولــدن كولفيلــد، ذو الســبعة عشــر 

عامــًا، يــزدري مجتمعــه ويــرى أن األفــراد جميعــًا غارقــون فــي نــوع مــن الزيــف 

والغبــاء. َيتعــرض هولــدن كولفيلــد للطــرد مــن مدرســة بنســي الداخليــة، بســبب 

رســوبه فــي كل المــواد عــدا اإلنجليزيــة. هكــذا تبــدأ الروايــة، حيــث يمــر هولــدن 

عبــر مجموعــة مــن المواقــف التــي تعطــي فكــرة عامــة عــن أفــكاره. فيلتقــي بعدد 

ــل عمــره.  ــان فــي مث ــات وفتي ــخ المســن، فتي ــراد، منهــم مــدرس التاري مــن األف

ــد تركــه مدرســة  ــذي دّرســه ســابقًا، كل هــذا بع ــة الشــاب ال ــدرس اإلنجليزي وُم

بنســي قبــل الموعــد المســموح لــه بعــدة أيــام، حيــث يقيــم بفنــدق متحاشــيًا لقــاء 

والديــه قبــل معرفتهمــا بنبــأ طــرده مــن المدرســة.

Artist Alexandra Dunham :لوحة الغاف


