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

 يبداأ املوؤلف حك�يته مع  ح�صني مب�رك 
ويختمه� ب�صدام ح�صني.

يف  ق�ص�ه�  التي  ال�صبعة  الأ�صهر  فخال 
من  كثب  عن  مب�رك  ح�صني  عرف  م�صر 
اينم�  تاحقه  ك�نت  التي  �صوره  خ��ال 
ذه��ب.ت��ل��ك ال�����ص��ور ال��ت��ي ك���ن��ت جت�صد 
اأ�صتطيع  ان���  ق��ف  للزمن  ق���ئ��ًا  �صب�به 
وماحقة  �صعري  ب�صبغ  عليك  التح�يل 
خطوات الآخرين وتكذيب العقد الث�من 

الذي مل ي�صتطع اإخف�ءه يوم حم�كمته. 
 ف�لزمن ك�ن ه�ج�صه الأول وعلى م�صر 
ك�ن  الزمن.ف�ملوؤلف  به�  يقف  ان  اي�صً� 
تق�دم  يلم�س  م�صر  يف  وج���وده  خ��ال 
وكتب  والأفك�ر  ال�صحف  وتق�دم  م�صر 
التحليات مفقودة وك�أن اأبواب التجديد 

اأوقفت كم� اأوقف الزمن يف �صورته. 
ب�خليبة   �عميق ���ص��ع��ورًا  ول��د  م���  وه���ذا 
يحفظون  الذين  امل�صريني  املثقفني  بني 
م�صتعيدين  ق��ل��ب  ظ��ه��ر  ع���ن  ت���ري��خ��ه��م 
اأم������م امل���وؤل���ف خ���ال ح���وارات���ه معهم 
اإي����ه  م��ذك��ري��ن  ح��زي��ن��ة  بنولو�صت�جي� 
الكت�ب  ك����ن  ح��ني  ال�ص�بقة  ب���ل��ف��رتات 
يكتب يف م�صر ويطبع يف لبن�ن ويقراأ 
الأي����م,  بهذه  ذل��ك  مق�رنني  ال��ع��راق  يف 
�صتني  �صك�نه�  ع���دد  ب��ل��غ  ال��ت��ي  فم�صر 
 4000 مق�بل  كت�بً�   375 ت�صدر  مليونً� 
عنوان� جديدا يف ا�صرائيل التي يقل عدد 

�صك�نه� اليهود عن اخلم�صة مايني. 
الدكت�تور  ه�ج�س  ال��زم��ن  ك���ن  وك��م���   
هذا  ويف  الث�ين  ه�ج�صه  الغتي�ل  ك�ن 
الغتي�ل  حم���ولت  اإىل  ي�صر  ال�صي�ق 
ق�نون  واإىل  م��ب���رك,  له�  تعر�س  التي 
للمع�ر�صة. ن�ص�ط  اأي  لإخم�د  الطوارئ 

من  مب�رك  ت�صنيف  اإىل  اأي�صً�  وي�صر 

بولي�صي"ك�أ�صواأ  ف��وري��ن  جم��ل��ة  ق��ب��ل 
م�صتبدا  مطلق�  ح�كم�  ال�صيئني"ب�صفته 
يع�ين من جنون العظمة و�صغله ال�ص�غل 
كر�صيه  على  ج�ل�صً�  احلكم  يف  يبقى  اأن 

جمهزًا اأبنه جم�ل للجلو�س بعده.
 واأم� عن ملك امللوك"القذايف الذي راآه 
الث�نية  وامل��رة   1974 ع���م  لوجه  وجهً� 
راآه  الأوىل  امل��رة  ففي   1979 ع���م   يف 
العك�س  وعلى  �صب�به  بنظ�رة  حمتفظً� 
يف املرة الث�نية بدت عليه م�صحة احلزن 
وظهرت التج�عيد يف وجهه بفعل ف�صل 
املخفي  ال��وح��دوي��ة,و���ص���ر  م�ص�ريعه 
وتك�ثر  امل��ع��ل��ن,  م��ن  اأك���رث  �صلوكه  يف 
امل����ل �صندا  اخل�����ص��وم ح��ول��ه,واأ���ص��ب��ح 
و�صم�ًل,  ميينً�  يطلقه�  �صليقية  لفج�جة 
وهن� يرجعه� اجلزائري لأ�صله البدوي 
يف  �صنده  ك���ن  يوؤكد  كم�  ف�مل�ل  الفقر. 
يف  اجل�حمة  والرغبة  املتع�يل  الرتفع 
وي�صوق  يق�بلهم  الذين  الزعم�ء  اإذلل 
ع��ل��ى ذل���ك ال��ك��ث��ر م���ن  ال�����ص��واه��د مثل 
ت�صغر الروؤ�ص�ء ال�صب�ب حني يخ�طبهم 
الأردن  وم��ل��ك  وب�ص�ر  اوب���م���  اأم��ث���ل   -
اإبني"وكيف  بعب�رة"ي�   - املغرب  وملك 
اأن�����ن ع��ل��ى ق��ط��ع الطريق  اأج���ر ك���ويف 
ال�صحراوي ليق�بله يف خيمته وغره�.

على  للدللة  ي�صوقه�  التي  الأمثلة  م��ن 
به كرئي�س  يليق  الذي ل  امل�صني  �صلوكه 
لدولة نفطية له� مقعد يف الأ املتحدة. 
 وقبل ان يختم جتربته مع القذايف,يحلل 
واحلكم  ال�صي��صة  يف  القذايف  نظري�ت 
تلك النظري�ت التي تتبدل مبقدار م� غر 
حذف  يف  ث�بتة  ك�نت  اإنه�  رغم  ماب�صه 

كلمة املواطن.
�صورة  اإىل  ينقلن�  امل��ل��وك  م��ل��ك  ب��ع��د    

�ص�لح  عنوان"علي  فتحت  اآخر.  م�صتبد 
�صخ�صية  لن�  الأعداء"يحلل  والأخ���وة 
اإي�ه  وا�صفً�  ال�ص�بق  اليمني  الرئي�س 
اأق���وال  اإىل  ا���ص��ت��ن���دًا  ال�صغر  ب�����ص��دام 
اإىل  م�����ص��رًا  اليمنيني   املثقفني  بع�س 
بعد  احل��ك��م  دف���ة  اإىل  ك��ي��ف��ي��ة و���ص��ول��ه 
من  به�  ق���م  ال��ت��ي  الغ��ت��ي���لت  �صل�صلة 
الغ�صمي  واأح���م���د  احل���م���دي  اإب���راه���ي���م 
اإىل  لن� بعد ذلك رحلته  وغرهم لروي 
�صوري� وجتربته مع البعث ال�صوري يف 

زمن الأب والأبن, 
البلدان  فيتحدث عن �صوري� بكونه� من 
القليلة التي ا�صتقبلت العراقيني اله�ربني 
الذين  ابن�ئهم  وع��ن  ���ص��دام  بط�س  م��ن 
�ص�رت ال�صورية لهجتهم والأ�صد"اأبوهم 
ال�صي�ق يذكرين بيوم  الق�ئد")ويف هذا 
اأولدي  �ص�أل  �صوري�  اإىل  الرحيل  قررن� 
خ�لهم الذي ك�ن ي�ص�عدهم بكت�بة الإن�ص�ء 
م�ذا �صنكتب عن �صوري�؟ ق�ل لهم: خ�لوا 
اكتبوا م� كتبتموه هن� ولكن اأحذفوا 17 
اذار واجعلوا   8 مك�نه�  متوز واجعلوا 
درجة  وت�أخذوا  �صدام  بدل  الأ�صد  ا�صم 

ع�لية يف در�س الإن�ص�ء(
ولكن ميكنن� القول ب�أن الرجل بق�صوته 
ب�صدام. نق�رنه  ان  ميكن  ل  و�صجونه 

مثل  ط�غية  يعرف  مل  الب�صرية  فت�ريخ 
�صدام,وهذا م� يوؤكد عليه املوؤلف خال 
م�  وعلى  ال�����ص��وري  الأدي���ب  م��ع  حديثه 
الله  �صعد  امل�صرحي  الك�تب  ب�أنه  اأعتقد 
ون��و���س,ول��ل��ت���ري��خ اأع��ت��ق��د ب����أن جميل 
الأ�صد"الأب"فوق راأ�س جميع العراقيني 
اله�ربني من بط�س �صدام ومن احل�ص�ر 
اب���واب  وف��ت��ح  ال��رج��ل  ا�صتقبلهم  ف��ق��د 
اولدهم,ومن  اأم���م  وج�مع�ته  مدار�صه 

ث�����م ب�������ص���ه����دة 
من  �صجلته�  ال��ت��ي  ال��ت��ع��ذي��ب 

والعلويني  ���ص��وري���  م�����ص��ي��ح��ي  ل�����ص���ن 
حتت  وقعوا  ممن  العلم�نيني  وال�صوام 
ال��ف��رتة وعلى  تلك  الإخ����وان يف  اأي���دي 
راأي���ه���م  ب����أن���ه ط��ه��ر ح��م���ة وح��ل��ب من 

التكفريني يف هذه املدن.
 مي�صي ال�صحفي زهر اجلزائري ب�صرد 
روايته عن �صوري� وم� مر به من اأحداث 
بعد  ليقلن�  والأب��ن  الأب  الأ�صد  عهد  يف 
ذلك اإيل �صدام ح�صني".في�صجل �صه�دات 
ال�صجن�ء  لقيه�  ال��ت��ي  والأمل  التعذيب 
�صدام   ول���ع  اإىل  م�����ص��رًا  ال�صي��صيني 

ب�ل�صور رابطً� اإي�ه� بحبه لل�صلطة. 
للدولة  كرئي�س  الكثرة  مه�مه  ف��رغ��م   
والأ�صرطة  ال�صور  مت�بعة  على  حر�س 
التي �صتظهر يف و�ص�ئل الأعام.فهن�ك من 
ير�صم م�صبق� �صورة منطية لبطل �صعبي 
ال�صخ�صية  ه��ذه  جت�صيد  عند  وي��ح��دث 
ير�صم  من  بني  متب�دل  و�صغط  ت��واط��وؤ 
اجلمهور  وب��ني  ويج�صده�  ال�صخ�صية 
املتجمع  اخلي�ل  كل  �صي�ص�هده�.  ال��ذي 
والع�ئلية  القبلية  الر�صوخ  تق�ليد  من 
ل�صن�عة  ���ص��ت��ت��دخ��ل  حينه�  وال��دي��ن��ي��ة 
املع�دل  ي��ك��ون  اأن  ينبغي  ال���ذي  البطل 
والأف��راد  اجلم�عة  ل�صعف  املو�صوعي 
فيه�"ومي�صي اجلزائري بتحليل نف�صية 
م�  لن�  راوي���ً�  ل�صورته  املحب  امل�صتبد 

اأظ���ه���رت���ه 
و����ص����ئ���ل 

يوم  ���ص��دام   ل�صورة  العراقية  الأع���ام 
رف�قه  اأع���دم  ح��ني  ال�صلطة  البكر  �صلمه 
اإي�ه�  مق�رنً�  الثورة  قي�دة  جمل�س  يف 
يف  ت�صربت  التي  احلقيقية  ب�ل�صورة 
خاله�  �صدام  اأكد  والتي  فيديو  �صريط 
م�������ص����واة مطلقة  ه��ن���ك  ل��ي�����ص��ت  ب����أن���ه 
ل��ل��ب��ع��ث��ي��ني,لأن ه��ن���ك ج��ي��ل وح��ي��د هو 

�صدام ح�صني. 
عند  القوة  مع  ال�صورة  تتط�بق  ولكي   
�صدام تن�صر ال�صور وتتوزع طرديً� مع 
رمزيً�  لتعني   )103 )�س  الأم��ن  اأجهزة 
متدد �صلطته واأن اجلمهور املدقع الأعزل 
اأن ي�صقط طغي�نه. وت�صبح  ل ي�صتطيع 
�صورته يف جيل رغم اأنه مل يعرف �صوى 
لي�صت  اأق���رب��ه  ت�صريد  اأو  وقتل  اجل��وع 
والبطل  وال��زع��ي��م  الأب  ���ص��ورة  ���ص��وى 
يح�صل  م�  يخيفهم.واأن  ال��ذي  الوحيد 
لهم من جوع وفقر وت�صريد يف بلد ين�م 
الأب  بعلم  لي�س  النفط  من  �صج�دة  على 
�صي�أتي  ب�أنه  الك�تب  ي�أمل  وهن�   الق�ئد
الذي  ب�لثمن  فيه هذا اجليل  ي�صعر  يوم 
يخجلون  ورمب���  كري�ئهم  م��ن  دف��ع��وه 
ومن هذا اخلجل ن�أمل كم� ي�أمل املوؤلف 

يبداأ الإن�ص�ن احلقيقي. 

ــــــــدارات ــــن اص ــــــــداراتم ــــن اص م

املولف: زهري ازائري 

 – الطبعة الأوىل – النا�سر: دار املد

قراءة: فريدة الأن�ساري

نح��ن ل ن�سلح للدميقراطية، نريد قائداً موهوباً يخيف النا�ض، ويعلمهم بال�سب 

عل��ى النظ��ام. بعد ع�سر �سن��وات من �سقو �سن��م الطاغية وبفع��ل الأحدا التي 

ي�سهده��ا الع��راق من ف�س��اد وبطالة وتفجريات، هك��ذا ا�سبح فكر ال�س��اب العراقي 

فاحلرية بدت متعبة له، تعود اأن ينتظر الأوامر ليت�سرف. 

للت�س��دي له��ذ الظاهرة ال�سلبي��ة لد جي��ل امل�ستقبل وبيان حقيق��ة الدكتاتور، 

تولت دار املد طبع ون�سر كتاب )اأنا وهم( لل�سحفي والروائي زهري ازائري.

 وفيه يروي جتربته مع القادة العرب امل�ستبدين اأمثال �سدام ح�سني وح�سني مبار

والق��ذايف وعلي عب��دا �سال��ح وغريهم ن جت��اوزت �سنوات حكمه��م الثالثة  

عق��ود، كاد اأن ي�سب��ح كل واحد منهم قدرا ل فرار منه،و�س��ار حا�سيته ووزراو ل 

 ا يجب اأن يقولوا القائ��د ال�سرورة حفظه ا��يتفوه��ون بلقب الرئي�ض فقط واإ

ورعا والأب والقائد والرمز حفظ��ه ا. وكما يذكر لقب الرئي�ض بدون الألقاب 

الأخ��ر والأ�سماء احل�سنى ل يجدي نفعاً. و كي��ف تالعبوا بعقول جيل امل�ستقبل 

برت�سيخ فكرة احلزب الواحد.

أنـــا  و هــــم
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تعد رواية )اجلرمية والعق�ب(  للروائي الرو�صي 
الكبر في���دور دي�صتوف�صكي احد اهم رواي�ت هذا 
الك�تب ويعده� الكثر من النق�د من ةعيون الدب 
الع�مل���ي ن�ص���رت للم���رة الوىل يف املجل���ه الدبيه 

الرو�صية ع�م 1866.
اأم���� بحثه يف ه���ذه الرواية كم� تبني م���ن عنوانه� 
فهو مو�صوع اجلرمية وق�صية اخلر وال�صر التي 
ترتبط ب�جلرمية, فه���و ي�صور م� يعتمل يف نف�س 
املجرم وهو يقدم على جرميته, وي�صور م�ص�عره 
وردود اأفع�له, كم� ير�صد املحرك الأول والأ�ص��س 
عل���ى  للجرمي���ة حي���ث ي�ص���ور �صخ�ص���ً� متم���ردًا 
الأخاق. يح�ول اخل���روج عليه� بكل م� اأوتي من 
ق���وة, اإذ تدفعه قوة غريب���ة اإىل املغ�مرة حتى ابعد 
احلدود لق���د اكت�صف بطل الرواي���ة را�صكولينوف 
اأن الإن�ص����ن املتف���وق ل���ذا �صرع ب�رت���ك�ب جرميته 
ليرهن تفوقه, لكن العق�ب الذي تلق�ه هذا الرجل 
ك�ن ق��صي���ً� اإذ اته���م ب�جلن���ون وانف�ص���ل عن بقية 
الب�ص���ر وق����م بينه وب���ني من يع���رف ح�جز رهيب 

دفعه اإىل التفكر ب�لنتح�ر.
ولع���ل هذا العمل ه���و �صورة عن م�ص���ره الذاتي 
ولرمب� ع���ر فيه عن نف�صه اأك���رث مم� فعل يف كتب 
اأخ���رى. ف�لبطل هن� بلغ به احل����ل اأن ارت�صى مب� 
اأح�طه من �صظف وجوع بعد اأن ك�ن ي�صعر مبرارة 
واأمل. وهذا م� مييز دو�صتويف�صكي اإذ ع��س طفولة 

ب�ئ�صة حيث ك�ن اأبوه طبيبً� ع�صكريً�.
حيوي���ة  والعق�ب"مل�صكل���ة  تتطرق"اجلرمي���ة 
مع��ص���رة األ وه���ي اجلرمي���ة وعاقته���� ب�مل�ص�كل 
الجتم�عية والأخاقية للواقع, وهي امل�صكلة التي 
اجتذب���ت اهتم����م د�صتويف�صك���ي يف الف���رتة التي 
ق�ص�ه� ه���و نف�صه يف اأحد املعتق���ات حيث اعتقل 
بتهم���ة �صي��صية, وع��س ب���ني امل�صجونني وتعرف 
عل���ى حي�ته���م وظروفه���م. وترتكز حبك���ة الرواية 
ح���ول جرمي���ة قت���ل ال�ص����ب اجل�مع���ي املوه���وب 
و�صقيقته����  العج���وز  للمرابي���ة  ر�صكولينك���وف 

والدوافع النف�صية والأخاقية للجرمية.
ول تظهر"اجلرمي���ة والعق�ب"كرواية من رواي�ت 

املغ�م���رات اأو الرواي����ت البولي�صي���ة, ب���ل هي يف 
الواق���ع من���وذج ل���كل ت�أم���ات الك�ت���ب يف واق���ع 
ال�صتين����ت م���ن الق���رن امل��ص���ي برو�صي����, وه���ي 
الف���رتة التي متيزت ب�نك�ص�ر نظ�م القن�نة وتطور 
الراأ�صم�لية, وم� ترتب على ذلك من تغرات جديدة 
يف الواقع الذي ازداد ب���ه عدد اجلرائم, ولذا جند 
الك�ت���ب يهت���م اهتم�م���� كب���را يف روايت���ه ب�إبراز 
ظروف الواق���ع الذي ترز فيه اجلرمية كثمرة من 
ثم����ره. ومر����س م���ن الأمرا����س الجتم�عية التي 
تعي�صه���� املدين���ة الكب���رة بطر�ص���رج )ليننجراد 
ح�لي����( وه���ي املدينة الت���ي اأحبه� الك�ت���ب وبطله 
حب���� م�صوب� ب�حل���زن والأ�صى على م���� تعي�صه من 
تن�ق�ص����ت, وله���ذا ال�صب���ب ب�ل���ذات جن���د الك�تب 
كثرا م� يخرج ب�إحداثه لل�ص�رع ليج�صد من خاله 
حي����ة الن��س الب�صط����ء واملدينة املمتلئ���ة ب�ل�صكر 

والدع�رة والآلم.
اأول  والعق����ب  اجلرمي���ة  ان  الكث���رون  ويعت���ر 
الرواي����ت العظيم���ة لدو�صتويف�صك���ي, والتي من 
�ص�أنه���� ان تتوج مع العم�ل املنج���زه مثل روايته 

الرائعة الخوة ك�رام�زوف.
وارواي���ة من اكرث اعم����ل دي�صتوف�صك���ي نقا اىل 
ال�صينم���� بل م���ن اكرث الرواي�ت نق���ا اىل ال�صينم� 
مو�صوعه����  مع�جل���ة  مت���ت  فق���د  ع����م..  ب�ص���كل 
يف العدي���د م���ن الف���ام ال�صينم�ئي���ة ومبختل���ف 
اللغ����ت والبيئ����ت. ولع���ل النت����ج الرو�صي لهذه 
الرواي���ة هو الهم ل�صب�ب لي����س اقله� ان الرواية 
رو�صي���ة وب�لت�يل ف�ن العم���ل الرو�صي هو القرب 

ملع�جته�.
الن�صخ���ة الرو�صية حملت توقي���ع املخرج الرو�صي 
اإيف�ن بيريف الذي ك�ن اأمين� ملثل الك�تب الفكرية 
ولفل�صفته الأخاقي���ة.. وملوقفه من الفكر والنظ�م 
ال�صي��صي ال�ص�ئدين اآنذاك.. اإ�ص�فة اىل اأم�نته يف 
نقل الواقع الت�ريخي يف رو�صي� اأب�ن الفرتة التي 
ت���دور فيه� اأح���داث الرواية )الق���رن الث�من ع�صر( 
لق���د نق���ل بيريف م���ن الرواي���ة كل م� ميك���ن نقله 
اىل ال�ص��ص���ة من اأحداث وتف��صي���ل حي�تية كثرة 

و�صخ�صي����ت متتلك ق�بلي���ة للنق���ل اأو الت�صوير.. 
ومل ي�صتث���ن �ص���وى احلوارات الفل�صفي���ة الطويلة 
وتف��صيل احلي�ة ال�صغ���رة والعاق�ت املت�ص�بكة 
الأخرى غ���ر املهمة بتف��صيله� اململ���ة التي يتميز 
ب�صرده���� اأ�ص���ا ك�ت���ب )واقع���ي نق���دي( م���ن مثل 
د�صتويف�صك���ي فج����ء عل���ى �ص��ص���ة ال�صينم� بثاث 

�ص�ع�ت..
وتن�ولت ال�صينم� امل�صرية هذه الرواية ب�كرث من 
مع�جل���ة ك�ن اخره� الفيلم ال���ذي اخرجه امل�صري 
ح�ص����م الدي���ن م�صطف���ى  وحم���ل عن���وان )�صوني� 
واملجن���ون( والذي ح����ول في���ه اأن ي�صتن�صخ عمل 
املخ���رج الرو�صي بن�صخة م�صري���ة لكنه� اقت�صرت 
عل���ى اجل�ن���ب ال�صكلي وبع�س من امل���نت احلك�ئي 
للرواية الت���ي ت�صمنه� الفيل���م, وك�ن ذلك وا�صح� 
يف كل �صيء اعتب�را م���ن الأك�ص�صوارات وماب�س 
املمثل���ني م���رورا ب�جل���و الع����م ال���ذي حت���رك فيه 
الأبط����ل وال�صخ�صي�ت الث�نوي���ة الأخرى و�صول 
اىل و�ص�ئ���ل متثيل املمثل���ني واأدواتهم اأو ب�لأ�صح 

اأنفع�لتهم التي ك�نت غر مقنعة ا�صا..

كتب الى الشاشه

الجريمة والعقاب 
لديستوفسكي

اإع�������داد/ ع����الء امل��ف��رج��ي
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

  ولأ�ص�ل���ة وعراقة هذا الفن اجلمي���ل ف�أنه يعد من الفنون 
اجلميل���ة ولأهميته ف�جل�ن���ب الفني فيه ليق���ل عن ج�نب 
لر�ص���وم  الت�ريخ���ي  الت���درج  الأول  الف�ص���ل   / �صن�عت���ه 
الفخ�ري����ت يف الع���راق الق���دمي ع�ص���ور م�قب���ل الت�ري���خ 
ع�ص���ر فج���ر الت�ري���خ )الع�ص���ر ال�صبي���ه ب�لكت�ب���ي( ع�صر 
فجر ال�ص���الت  ع�صور م�قبل الت�ري���خ )الألف ال�ص�بع – 
منت�ص���ف الأل���ف الراب���ع ق.م( / عن���د البحث ع���ن بداي�ت 
الر�ص���م والتلوين على فخ�ري�ت الع���راق القدمي و�صل بن� 
الأم���ر اىل وجود  ت���درج ت�ريخي للر�صوم ع���ر الع�صور, 
والتط���ورات التي طراأت على الفخ�ري����ت ومنذ �صن�عته� 
الأوىل ظه���رت دللت وا�صح���ة ومتمي���زة للر�ص���وم التي 
نف���ذت عل���ى الأواين يف هذه الفرتة وك�ن���ت هذه الر�صوم 
املتنف����س لان�ص����ن ال���ذي ابتكر ه���ذه ال�ص���ك�ل التي زين 
بيه���� ه���ذه الواين./ ولذلك يبداأ  املوؤل���ف بدرا�صة للفخ�ر 
ور�صوم���ه م���ن اول ظهوره يف الع�ص���ر احلجري احلديث 
الأف ال�ص�بع ق.م واىل فرتة درا�صة ع�صر فجر ال�صالت. 
/ دور جرم���و )الألف ال�ص�بع ق.م( قري���ة جرمو تعد اأقدم 
قري���ة زراعي���ة , تق���ع ق���رب جمجم����ل يف مدين���ة كرك���وك 
ويع���د فخ�ره� من اأقدم الفخ�ر ال���ذي ظهر يف العراق حلد 
الن./  دور ح�صون���ة )الأل���ف ال�ص�د����س ق.م( �صم���ي ه���ذا 
ال���دور ح�صون���ة ن�صب���ة اىل الت���ل امل�صمى ح�صون���ة والذي 
يق���ع يف ن�حي���ة ال�ص���ورة قرب حم����م العلي���ل يف نينوى, 
ومتي���ز فخ�ر ح�صونة بث���اث مراح���ل: 1.ح�صونة املبكر. 
2.ح�صون���ة اخل�����س )النموذجي(. 3. ح�صون���ة املتطور. 
/ دور �ص�م���راء )الن�ص���ف الث�ين م���ن الأف ال�ص�د�س ق.م( 
/ اأكت�صف الفخ����ر يف الطبق�ت ال�صفلى من مدينة �ص�مراء 
ال�صامي���ة حي���ث ت���وازي م�اكت�ص���ف م���ن فخ����ر ح�صونة 
املتط���ور, وك�ن عل���ى نوعني هم���� الفخ�ر املل���ون وامللون 
املحزز / اأن م�مييز ر�صوم هذه الفرتة مو�صوع�ت طبيعية 
ك�لطيور والأ�صم�ك واأ�ص���ك�ل الك�ئن�ت احلية وك�نت هذه 
الر�ص���وم طبيعية م�أخوذة م���ن الطبيعة / دور حلف )الأف 
اخل�م����س ق.م( ين�صب هذا الفخ����ر اىل التل امل�صمى حلف 
وهو موق���ع اأثري �صوري يطل على نه���ر اخل�بور ب�لقرب 
م���ن قرية راأ����س العني على احل���دود الرتكي���ة ال�صورية./ 
وقد نفذت هذه الر�صوم على الأواين الفخ�رية ك�لط��ص�ت 
ذات الفوه����ت الوا�صع���ة واملفتوح���ة والأواين  / 2.فخ�ر 
حل���ف الأو�صط / نفذت الر�صوم على األأواين التي تنوعت 
والط��ص����ت  والكوؤو����س  ك�لط��ص����ت واجل���رار  اأ�صك�له���� 
ذات القواع���د الطويلة املرتفعة البوقي���ة ال�صكل وو�صعت 
امل�ص�ه���د الطبيعي���ة عليه���� وكذل���ك الزخ����رف الهند�صي���ة 
واحليواني���ة وك�نت عل���ى ال�صطح اخل�رج���ي لاأن�ء./3.

فخ����ر حل���ف املت�أخر/ امت����زت الر�ص���وم يف ه���ذه الفرتة 
بر�ص���وم ق���رون الث���ور )البوكراني���وم( وكذل���ك الزخ�رف 
املركزية ك�لوردة اأو ال�صليب ا�صتخدمت"الألوان املتعددة 

ك�لل���ون الأحمروالأبي����س والبن���ي عل���ى ق�ص���رة ذات لون 
برتق�يل حممر./

  دور العبي���د )الأل���ف الراب���ع ق.م( اأن انت����ج ه���ذا الفخ�ر 
عراقي اأ�صيل وجد فوق طبق�ت ع�صر حلف وقد اأثبت ب�أن 
فخ����ر هذه املنطقة اأ�صتمد ج���ذورة من الثق�فة التي �صبقته 
يف �صم����ل وو�صط العراق / ال���ورك�ء )الألف الرابع ق.م( 
�صم���ي بهذا ال�صم ن�صبة اىل مدينة الورك�ء جنوب العراق 
املنطق���ة اجلنوبي���ة  ال���ورك�ء يف  انت�ص����ر فخ����ر  , وك�ن 
والو�صطى ويف منطق���ة دي�ىل وحمرين وتال �صهروزور 
عن���د نهر دي����ىل والتال املج�ورة ل�ص���د دوك�ن على الزاب 
ال�صفل وكذلك يف طبق�ت ق�لينخ اأغ� ونينوى يف املن�طق 
ال�صم�لية / ع�صر فجر الت�ري���خ )الع�صر ال�صبيه ب�لكت�بي 
بح���دود 3500 ق.م اأىل 2800 ق.م( املق�ص���ود بع�ص���ور 
م�قب���ل الت�ريخ: الع�ص���ور التي ك�نت قبل ابت���داع الكت�بة 
وه���ي و�صيلة التدوي���ن. وتتب�ين نه�ية ه���ذه الع�صور يف 
البل���دان املختلف���ة ن�ص���ب اىل ت�ري���خ الكت�بة فف���ي العراق 
ابتدعت الكت�بة يف ح���دود ى3500 ق.م وهي اأقدم كت�بة 
معروف���ة يف الع����مل حت���ى الن./ دور ال���ورك�ء الخ���ر  
ف�لأواين الفخ�ري���ة يف هذه الفرتة ن�عمة امللم�س معمولة 
عل���ى ال���دولب وتغل���ب عليه���� اأ�ص���ك�ل اجل���رار الكب���رة 
والط��ص����ت والقداح والأواين العميقة وقد حلت �صن�عة 
الفخ����ر اجلديدة حم���ل فخ�ري�ت الع����س ال�ص�بق اخل�لية 
من النقو�س والزخ�رف و�ص�رع ا�صتعم�له� يف ك�فة انح�ء 
العراق ويف القط�ر املتج�ورة / دور جمدة ن�صر  وفخ�ر 
الع�ص���ر ال�صبي���ه ب�لكت�ب���ي اغلب���ه م�صن���وع عل���ى العجلة 
ال���دوارة وه���و جي���د احل���رق وال�صق���ل ب�أحج����م خمتلفة 
واغلب انيته ذات �صكل كروي منتفخ وله� قواعد م�صطحة 

او مقو�ص���ة وزودت فوه�ته���� اأحي�ن� ب�ص���دادات من الطني 
لتغطيته���� وكذل���ك الأوعي���ة املخروط���ة وكوؤو����س يدوي���ة 
اجل���رار  اىل  ا�ص�ف���ة  م���دورة  بق�ع���دة  ك�لدل���و  وك�أ����س 
املخروطي���ة / فخ�ر نينوى v ك�نت ت�صميته بفخ�ر نينوى 
م���ن تل نينوى الأثرية  v لظه���وره يف الطبقة اخل�م�صة 
وق���د تزامن م���ع ع�صر جمدة ن�صر كم���� ان اكرث امل�ص�ح�ت 
ىانت�صر عليه� فخ����ر نينوى حول منطقة نينوى و�صلتن� 
امثل���ة بديع���ة م���ن العب��صي���ة وم���ن قري���ة ي�رجم���ة, وتبة 
�صين�ص���ي وتب���ة كورا وجب���ل �صنج����ر وم���ن �صمنه� كري 
ر����س, وتل بي���ا./ و�صمل فخ����ر نين���وى v  اأربعة انواع 
رئي�صي���ة امل�صب���وغ واملح���زز واملحف���ور والب�صي���ط حيث 
اأ�صتخد/م  لع���دة اأغرا�س قد تكون خدمية ك�لطبخ وحفظ 
الأطعم���ة اأو لأغرا����س ديني���ة اأو الزين���ة اأو هداي���� فنية , 
)ل���وح/)8/1و )ل���وح )8/2/./ ك�نت الر�ص���وم عب�رة عن 
حيوان����ت متك���ررة وجم�ميع م���ن الغ���زلن وامل�عز وهي 
م�أخ���وذة م���ن الطبيع���ة وق���د اأدخل���ت زخرف���ة الري����س اأو 
ال�ص���ك�ل البي�صوي���ة ذات اخلطوط الدقيق���ة املتق�طعة اأو 
زخرف���ة الفرا�ص�ت اأو ال�صلم كم� يف مو�صوع ال�صمك وك�ن 
هذا املو�صوع من النقو�س املهمة./  فجر ال�صالت )اللف 
الث�ل���ث ق.م( اأختلف الب�حثون يف حتديد احلقبة الزمنية 
الت���ي �صغله���� ع�ص���ر فج���ر ال�صالت وم���ن الوا�ص���ح انه� 
ت���رتواح م�ب���ني 2335_3000ق.م وك�ن تق�صي���م ع�صر 
فج���ر ال�صالت الذي ج�ء بعد ع�صر فجر الت�ريخ )ال�صبيه 
ب�لكت�ب���ي( اىل ثاثة ع�صور /ع�صر فجر ال�صالت. ع�صر 
فج���ر ال�ص���الت الث�ين. ع�ص���ر فجر ال�ص���الت الث�لث. / 
وم���ن ا�صهر املواق���ع الثرية املتمثلة حل�ص����رة ع�صر فجر 
ال�صالت  - املواقع الثرية يف منطقة دي�ىل وهي/ اأ- تل 

ا�صم���ر: ه���و مو�ص���ع املدين���ة القدمي���ة اأ�صنون����/ ب- ت���ل 
خف�ج���ي: يقع الت���ل امل�صمى خف�ج���ي او خف�جى على بعد 
نحو �صبعة امي�ل �ص���رق بغداد/ ج- تل اإ�صج�يل: يقع هذا 
املو�ص���ع الث�لث من التلول الثري���ة يف منطقة دي�ىل على 
بع���د نحو ثاثة امي�ل جنوب �صرقي خف�جي رجح مو�صع 
املدين���ة القدمي���ة امل�صم����ة نرببت���م/ د-: ت���ل اج���رب او 
)عق���رب( يقع هذا املو�صع الثري عل���ى بعد نحو 15 ميًا 

تصاميم الرسوم على األواني الفخارية بعصر 
فجر السالالت في العراق القديم

تاأليف د.اأحمد دخيل النقيب .....................................عر�ض:�ساكر جميد �سيفو

الفخار فن جميل وعلم قائم بذاته ويعد �سناعة عريقة ذات قيمة تقنية عالية ودقيقة ملا اأ�سافت عليها 
احل�س��ارات التي مرت ع��ر الع�سور التاريخية القدمي��ة واحلديثة / �سنع الفخار الق��دمي يف ع�سر ماقبل 
التاري��خ والع�س��ور التاريخية )ال�سبيه بالكتاب��ي( وع�سر فجر ال�ساللت بالأيادي م��ن الطني الأر�سي بعد 
ت�سفيت��ه م��ن ال�سوائب العالقة به فاأ�سبحت طين��ة نقية نظيفة خالية من ال�سوائ��ب �ساحلة لال�ستعمال / 
ث��م  تعلم الن�سان اأن يجع��ل اأوعيته اأكث�ر �سالبة وقدرة على البقاء من خالل تعري�سها للنار واإي�سالها اىل 
درجة حتمل عالية لت�سبح جاهزة لال�ستعمال / وبذلك ارتبط الطني بخلق الإن�سان وكيف ان هذا املخلوق 
العجي��ب قد خل��ق من مادة الطني / وللفخار فوائد كثرية يف ا�ستخداماته م��ن قبل الن�سان القدمي ول زال 
اىل يومن��ا هذا حيث اأ�ستخ��دم يف طبخ الطعام وتريد ونق��ل املاء وحفظ ال�سوائل واحلب��وب وا�ستعمله يف 
الحتف��الت والطقو���ض الدينية ك�سناعة الدمى والآله��ة والب�سر واحليوانات وكذل��ك ا�ستخدم الفخار يف 
الع�س��ور �سابق��ة وحتى يومنا هذا لأغرا�ض تزيني��ه يف الأبنية والق�سور واملعابد ف�س��ال عن ابتداع الفنان 
الفخ��اري الأل��وان على الفخار ونف��ذ الر�سوم الآدمي��ة واحليوانية والزخ��ارف الهند�سي��ة والنباتية والتي 

تنتمي اإىل بيئته وطبيعته /
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�صم����ل �ص���رق ت���ل ا�صم���ر ول ُيعل���م ا�صم���ه الق���دمي/ 2- 
كي�س"من املرك���ز احل�ص�رية املهمة التي ك�صفت التنقيب�ت 
فيه���� ع���ن بق�ي� ع�صر فج���ر ال�صالت والع�ص���ور الخرى 
املوق���ع الثري امل�صهور )كي����س( الذي يت�ألف من جمموعة 
الط���ال الثري���ة الوا�صعة ت�صمى تل���ول الحمر ت�صغر 
احمر"النغ���رة وتق���ع على بعد نح���و ع�صرة امي����ل �صرق 
مدين���ة ب�ب���ل/ مواقع ال�صالت يف الج���زاء ال�صم�لية من 
الع���راق /لق���د اظه���رت التنقيب�ت التي اجري���ت يف مدينة 
ا�صور وتعت���ر هذه املدينة من اق���دم العوا�صم ال�صورية 
وظل���ت مدينة مقد�صة يف جمي���ع ادوار الت�ريخ ال�صوري 
وك�ن���ت ق���د ت�أ�ص�صت يف ع�صر فجر ال�ص���الت على مرتفع 
طبيع���ي يطل عل���ى دجلة/ولع���ل ابرز م� ُي مي���ز الطبق�ت 
الثري���ة م���ن ع�صر فجر ال�ص���الت الول والث�ين يف باد 
ا�صور نوع من الفخ����ر امل�صنوع من دولب اخلزاف وهو 
م�صب���وغ ومزين ب�حل���زوز وتكلمن� عنه �ص�بق���ً� و�صنتكلم 
عن���ه يف ع�صر فجر ال�ص���الت الول والث����ين والث�لت./ 
اح���وال الع���راق ال�صي��صي���ة والقت�ص�دي���ة يف ع�صر فجر 
ال�ص���الت/ ويع���د ع�صر فجر ال�صالت م���ن حيث الرخ�ء 
والزده�ر القت�ص�دي من العهود املتميزة حل�ص�رة وادي 
الرافدين وان ال�ص�س الت���ي ق�م عليه� الرخ�ء القت�ص�دي 
ويف مقدمته���� الزراعة وخ�صب الر�س وجه�ز ري منظم, 
ب�لإف����دة م���ن مي���زة جغرافي���ة تف���ردت به���� بيئ���ة وادب���ي 
الرافدي���ن هي الرثوات امل�ئي���ة ال�صخمة/ ومن املح��صيل 
املهم���ة ال�صعر والقمح وهم� يف مقدم���ة الغات الزراعية 
يف ع�ص���ر فج���ر ال�صالت وم���ن ال���ذرة وال�صم�صم وت�صر 
الوث�ئ���ق املكت�صف���ة يف لك����س اىل ازده����ر الب�ص�ت���ني م���ن 
ال�صج����ر املثمرة ويف مقدمته� وكذلك زراعة اخل�صروات 
ول نن�ص���ى ق�ص���ب ال���ردي ال���ذي ك�ن له الث���ر الكبر يف 
احلي�ة القت�ص�دية ويف بن����ء الكواخ الق�صبية او يكون 
�صقوف���ً� ملن�زلهم وكذلك جذوع النخيل الت���ي ك�ن له� الثر 
يف البن�ء لدى الن�ص����ن العراقي القدمي وم�صتخدمً� معه� 
الآج���ر, ومب� ان الزراع���ة ك�نت يف جميع عه���ود ح�ص�رة 
وادي الرافدين املورد ال�ص��صي لازده�ر القت�ص�دي فقد 
ن�صي���ف اليه� موردًا اآخر ل يقل عنه� اأهمية و�ص�أن� ونعني 
احلي����ة  عم����د  ه���ي  والت���ي  اخل�رجي���ة  التج����رة  بذل���ك 
  القت�ص�دي���ة/ وم���ن املاح���ظ لبع����س التم�ثي���ل الت���ي
اكت�ص�فه���� يف منطق���ة دي�ىل والدلي���ل الوا�صح م� موجود 
يف الطبيع���ة والبيئة فقد ك�نوا جميعه���م يرتدون ماب�س 
عرف���ت ب��صم املهدب�ت وه���ي وزرات م�صنوعة من ا�صرطة 
م���ن القم�����س يف الغ�ل���ب وان يب���دو ه���ذا غريب���ً� ت�صبيهً� 
ال�ص���الت  فج���ر  ع�ص���ر  الغن����م/  ل�ص���وف  تقليدي���ً� 
الول)ح���دود  3000ق.م-2800ق.م(:  وم���� زالت انواع 
الفخ����ر املعروف���ة بفخ�ر دي����ىل او فخ�ر �ص���رق دجلة هي 
ال�ص�����س يف التعرف على �صن�ع����ت فجر ال�صالت الول 
والث�ين ب�لدرجة الوىل ول عجب من ذلك لأن ع�صر فجر 
ال�ص���الت يف منطقة دي����ىل هو ع�صر انطاق���ة ح�ص�رية 

وا�صعة على ال�صعيد املحلي/ ع�صر فجر ال�صالت الث�ين 
والث�لث )حدود 2700ق.م- 2114ق.م(: مل تظهر له�تني 
املرحلتني �صن�عة جدي���دة للفخ�ر بقدر م� هي ا�صتمرار مل� 
ك�ن معروف� يف املرحلة ال�ص�بقة مع تطور بع�س ال�صك�ل 
والزخ����رف/ وج���دت نقو����س عل���ى هيئة حب���ل ونقو�س 
حمززة لدوائ���ر �صغرة وعلى الق�ع���دة خطوط مت�ص�بكة 
وكذل���ك نقو����س عل هيئة خط���وط بطريقة احل���ز ونقو�س 
هند�صي���ة وهن�ك نقو�س عل���ى الكتف للجرة حمززة تتمثل 
بدوائر داخل انطقة او خطوط متموجة و�ص�هدن� نقو�صً� 
هند�صية/ وهن�ك الفخ����ر القرمزي وكذلك الطراز ال�ص�ئع 
الن ه���و الل���ون الحمر الف���� املخطط ب�ل�ص���ود وعلى 
�صري���ط ا�صفر او ا�صفر برتق�يل/ الف�صل الث�ين التق�ن�ت 
الفني���ة لت�ص�مي���م الر�ص���وم عل���ى الواين اخل���ط واللون 
والأدوات امل�صتخدمة الهيئة وال�صكل وامل�صمون املوازنة 
والف���راغ /اخل���ط والل���ون والدوات امل�صتخدمة اخلط /
ه���و اإحدى الو�ص�ئل الب�صيط���ة وهو يف الوقت نف�صه اأكرث 
اأهمي���ة ومنفعة من بني املواد الت���ي ي�صتخدمه� الفن�ن كم� 
ان���ه اأي�ص� من اأكرث الأ�صي����ء تعقيدًا/واخلط يعتر اب�صط 
طريقة واأح�صنه� واأ�صهله���� للتعبر عن �صخ�صية الإن�ص�ن  
فه���و يوازي ال���كام ويعد ه���و التعب���ر الول للفن�ن عند 
تنفيذه للعمل وهو املع���ر عن البداع, وهو عملية مثرة 
ول���ه المك�ني���ة يف التعبر وُيرتج���م اإنفع����ل واأح��صي�س 
الن�ص����ن وم�ص�ع���ره اىل الخري���ن ويظهر من���ط و�صلوك 
وانعك��ص����ت اأح��صي�س وم�ص�ع���ر الن�ص�ن واخلط طريقة 
من طرق التفكر والتعليم والنفع�ل ويعد اب�صط عن��صر 
الت�صمي���م واكرثه� جذرية واخت���زاًل يف العمل الفني وله 
الق���درة على نقل كثر م���ن املع�ين/ ُيعرف الل���ون تعريفً� 
فيزي�ئي���ً� ب�أنه ظ�ه���رة اهتزازية ك�ل�ص���وت ولكل لون من 
الل���وان ذبذبة خ��ص���ة/ الدوات امل�صتخدمة/ ا�صتخدمت 
اأدوات ومواد يف التنفيذ الفخ�ري�ت ور�صومه� وهي: 1- 
امل���واد امل�صتخدمة يف الت�صني���ع والتنفيذ للفخ�ري�ت. 2- 
)ب�لأل���وان  الر�ص���وم  تنفي���ذ  يف  امل�صتخدم���ة  امل���واد 
والتحزي���ز(/1- املواد امل�صتخدم���ة يف الت�صنيع والتنفيذ 
للفخ�ري����ت/ الطريق���ة الأوىل: طريقة احلب����ل/ الطريقة 
الث�نية:طريق���ة الأ�صرط���ة )الأج���زاء(/ الطريق���ة الث�لثة: 
طريقة العجل���ة/ اأ- الأ�صب�غ وتق�ص���م اإىل/ اأول الإ�صب�غ 
الع�صوي���ة/ ث�نيً� الأ�صب����غ املعدنية/ والأل���وان ال�ص�ئعة 
امل�ئ���ل  والأ�ص���ود  الأ�ص���ود  الل���ون   -1  / الفخ�ري����ت  يف 
الأحم���ر  الل���ون  الغ�م���ق/3-  البن���ي  الل���ون  للبن���ي/2- 
والرتق�يل والأ�صفر والأرجواين مبختلف درج�تهم�/4- 
الل���ون الأبي����س وي�صتح�ص���ل علي���ه م���ن الك�وؤل���ني وم���ن 
كربون�ت الك�ل�صي���وم/ ب- الأدوات امل�صتخدمة يف تنفيذ 
الر�صوم / 1- ك�ن���ت النقو�س قد ُنفذت على الأواين وهي 
عل���ى �صكل ح���زوز قبل احل���رق اإم���� اإن تكون وخ���زات اأو 
اأخ�دي���د عميقة نوعً� م� اأو خطوط���ً� وك�نت اغلب الأحي�ن 
/ 2- ا�صتعم���ل اخلزاف���ون الفر�ص����ة يف التلوي���ن وتكون 

م�صنوعة من �صعر امل�عز اأو ري�صة الطيور كم� ا�صتخدموا 
اأ�ص�بغ الي���د يف التلوين/3- كم� ا�صتخ���دم �ص�نع الفخ�ر 
اخل�رجي���ة  ال�صط���وح  عل���ى  لاإن����ء  والك�ص����ء(  )الط���اء 
لإعداده����  وتهيئته� وُي�صبح �صطح���ً� ك�صطح لوحة الر�صم 
لتكون ج�هزة لنق�صه� والر�صوم عليه�/اإن ظ�هرة الألوان 
يف ه���ذه الإ�ص���ك�ل متع���ددة يف تت�صل م���ن ن�حية اجل�نب 
الفن���ي اإذ ت���دل عل���ى اإح�ص�����س الفن����ن اأول والف���رق ب���ني 
الأل���وان امل�أخ���وذة م���ن الطبيع���ة واجل�ن���ب الث����ين ف�إنه� 
تت�ص���ل ب�جل�ن���ب العلم���ي وال���ذي يت���م في���ه ا�صتح�ص����ر 
الألوان/الهيئة وال�ص���كل وامل�صمون/ الهيئة/ هي املظهر 
اخل�رجي للم�دة اأو اجل�صم دون الدخول ب�لتف��صيل التي 
يحتويهم���� ولك���ن اإذا دققن� يف التف��صي���ل فتكون يف تلك 
احل�لة ازدواجية بني الهيئة وال�صكل, ف�لهيئة هي املفهوم 
الع����م لل�صكل/ ال�صكل/ يتكون ال�ص���كل من التق�ء اأكرث من 
خط���ني كم���� يف املثل���ث واملرب���ع وامل�صتطيل ويع���د �صكل 
املثلث من اب�ص���ط اأنواع امل�صطح�ت لأنه يتكون من التق�ء 
ثاث���ة خط���وط  كم���� اإن ال�ص���كل ي�ص���كل حي���زًا يف الفراغ 
ويتطور الفراغ الذي يحتويه وان  ال�صكل ي�أخذ جزءًا من 
الف���راغ اأو كل���ه/ امل�صم���ون /وامل�صم���ون ه���و املعن���ى اأو 
الف���ن  الفني���ة يف  لل�ص���ورة  الداخل���ي  امل���راد  اأو  املغ���زى 
وامل�صم���ون يف الف���ن يح���دد م�هي���ة ال�ص���كل ال���ذي يخدم 
الأف���ك�ر الك�من���ة فيه/املوازن���ة والف���راغ/ املوازنة/وهو 
التحك���م يف اجل�بي����ت املتع�ر�ص���ة عن طري���ق الإح�ص��س 
يتع����دل عن��صر اأج���زاء العمل الفني ال�صكلي���ة واملخفية/ 
الف���راغ/ مفهوم الفراغ علمي���� وفيزي�ئي�: هو احليز الذي 
تتح���رك فيه الأج�ص�م ال�صلب���ة دون تلف او تدمر وحت�فظ 
عل���ى �صكله���� من خال���ه واإم���� ال�صوائ���ل فهي ت�أخ���ذ �صكل 
وحج���م ذل���ك الفراغ/الف�ص���ل الث�ل���ث/ التحلي���ل الفن���ي 
لت�ص�ميم الر�صوم على فخ�ري����ت فجر ال�صالت ت�ص�ميم 
امل�ص�ه���د املنفذة عل���ى الأواين الأ�صل���وب الفني املوؤ�صرات 
الت���ي اأ�صفرت عنه� الدرا�صة/ت�ص�ميم امل�ص�هد املنفذة على 
الأواين / الت�صميم /هو عملية توزيع اخلطوط والألوان 
ب�ص���ورة معين���ة داخ���ل �ص���كل يت�صم���ن درج���ة معينة من 
النتظ����م والت���وازن الدقيق من اجل التعب���ر عن الأفك�ر 
جم�ليً� ووظيفيً�/والت�صمي���م كلمة له� مع�ن يف الفن فهي 
اجلم�لي�ت التقنية والتخطيط ومُيكن اإن نطلق عليه الفن 
التزيين���ي/ وه���و العم���ل اخلاق ال���ذي ُيخرج���ه املُ�صمم 
ب�بت���ك�ر اأ�صي����ء حديث���ة م�صتخدم���ً� كل م� لدي���ه من خي�ل 
ومعرفة ومه�رة/الأ�صلوب الفن���ي/ م�هية الأ�صلوب/ هو 
التعب���ر الع����م يف الف���ن عن ع�ص���ر وهو خ���ر تعبر عن 
واملف�هي���م  الإ�ص���ك�ل  م���ن  جمموع���ة  وه���و  املجتم���ع, 
الأ�صل���وب/  خ���ال  م���ن  والرم���ز  والجت�ه�ت/التعب���ر 
التعب���ر عن الفن����ن الفخ�ري انبع�ث ذات���ي للروؤي� الفنية 
كم���� يت�صوره���� متحررة م���ن القي���ود اإي التح���رر الذاتي 
امل�صتق���ل وك�ن���ت له� ق���وة دين�ميكي���ة ف�علة له���� مظهره� 
اخل�رج���ي واملُع���ر ع���ن الأ�صلوبية/املنظ���ور م���ن خ���ال 
الأ�صلوب/املنظور: هو جمموع���ة من القواعد اأو احللول 
الت���ي تو�ص���ل اإليه���� الفن����ن ب�ملم�ر�ص���ة الفعلي���ة للفن���ون 
الت�صكيلي���ة والت���ي بوا�صطته���� نتمك���ن من حتقي���ق البعد 
الث�ل���ث اأو العمق ال���ذي نح�صه ون�ص�هده عل���ى �صطح ذي 
بعدي���ن وال���ذي ن�صميه اللوح���ة/4- اخلي����ل/ اإن حيوية 
اخلي�ل تبدو يف البتك�ر واخل�صوبة يف الت�صور والدقة 
يف التعب���ر/ وق���د ع���ر عن���ه الفن����ن الفخ����ري يف ه���ذه 
الإعم�ل عندم� ر�صم الفك���رة يف خي�له وت�صوره الوا�صح 
للمو�ص���وع من خال التنويع ال���ذي ي�صتنبط الفكرة التي 
حققه���� يف الإن�ص����ء الت�صوي���ري وتزويق ه���ذه الإ�صك�ل 
واأعط���ى له���� مغ���زى من��صب عن طري���ق العقل ال���ذي ك�ن 
ميتلك���ه وبذلك يكون العقل الب�صري قد حقق قيمة اجلم�ل 
والإبداع بوج���ه ع�م يف اإعم�له/اخل���ط واللون من خال 
الأ�صل���وب /اخل���ط واللون عن�ص���ران مهم����ن يف حتقيق 
الأ�صل���وب وحتقيق العملية الإبداعي���ة يف الفن الت�صكيلي 
واخلط و�صيلة خمت�ص���رة جدًا وجمردة لأنه� مو�صوع م� 

ُيعتر نوعً� من الختزال الت�صويري/.

انهيار هيكل االستبداد
جا�سم ال�سري

يف  التف�علي���ة  ال�صم���ة  ذات  الإ�ص���دارات  متت����ز 
حق���ل الإع���ام بحيوي���ة املو�صوع���ة ودق���ة التحليل 
وال�صتنت����ج م���ن قب���ل الب�حث���ني  الذي���ن ي�صلط���ون 
ال�ص���وء عل���ى  جمموع���ة ظواهر  ت���دور يف فلك هذا 
احلقل الن�ص�ين من اجل الو�صول لف�ص�ءات وروؤى 
جديدة يف هذا الن�صق. ومن هن� ي�أتي اإ�صدار الكت�ب 
الذي يحمل عنوان )انهي�ر هيكل ال�صتبداد( للب�حث 
عل���ي ج��ص���م ال�ص���واد. والكت����ب من اإ�ص���دارات ع�م 
2014 يف طبعته الوىل وال�ص�در عن دار  الرافدين 
يف بروت – لبن�ن ب�لتع�ون مع دارميزوب�ت�مي� يف 
بغداد  ويقع يف 334 �صفحة, وهو ا�ص�فة نوعية من 
حيث الطروح����ت الفكرية والت�صخي����س واملع�جلة 
وف���ق املنهج النق���دي املع��ص���ر حيث يق���ول الب�حث 
م����زن لطي���ف يف مقدمة الكت�ب )ان ه���ذا الكت�ب هو 
ع�ص����رة فكرية ل�ص�ب ترب���ى يف اأح�ص�ن هذا الوطن 
وجت���رع حجم هزائم���ه وانك�ص�راته عل���ى يد النظ�م 
الدكت�ت���وري فوج���د نف�ص���ه ب�حث���� ع���ن �ص���رورة 
الدميقراطي���ة لتك���ون البدي���ل ع���ن حك���م ال�صتب���داد 
والظل���م فق���د ترج���م يف ه���ذا الكت����ب اأ�صي����ء كثرة 
ل�صئل���ة ت���دور يف ذه���ن املتلق���ي لر�صد ع���ر كت�به 
متغ���رات عديدة ك�ن���ت �صبب� يف تغي���ر �صكل هيكل 

الدولة العراقية عر ثاثة عقود من الزمن(.
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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 

بقلم �سحى عبدالرووف املل 

تطغ���ى اللغة احلوارية على رواية ن�صف حي����ة للروائي"ف.�س.ن�يبول" 
والت���ي ترجمه���� اىل العربية"دكت���ور ع�ب���د ا�صم�عيل"اذ ين�ق����س ن�يبول 
تف��صي���ل احلي����ة الع�رمة بفو�ص���ى يعي�س فيه� الن�ص����ن املتوارث ع�دات 
وتفك���ر املجتمع����ت  املحيطة ب���ه.  ال ان القدر ي�صكب علين���� م� ل نتوقعه 
برغ���م ان الق���رار امل�صب���ب تلك التح���ولت احلي�تي���ة نحن اتخذن����ه,  فهل 
ي�صتطيع الن�ص�ن تغير القدار او التاعب به�؟ ام انن� نحي� ن�صف حي�ة؟ 
ن�صف توارثن�ه من الأ�صاف,  والن�صف الخر  تكوينه تبع� ل�صلوكي�تن� 
فيه���� الت���ي ام� ان تك���ون ايج�بية او �صلبية,  ويف كلت���� احل�لتني قد ن�صعر 
ب�لعج���ز من حتقي���ق الذات"ب�صبب ف���راغ ع�ملن� وخن���وع حي�تن�"ف�لبوؤ�س 
الجتم�ع���ي واحل��ص���ر ال�صب�بي الذي مين���ع عن� روؤي���ة امل�صتقبل يجعلن� 
نتخب���ط لن���درك انه م���� من نه�ي���ة او بداي���ة حلي����ة ع�صن�ه�"األ�صن� جميع� 
ندف���ع كل يوم �صريبة ع���ن ذنوب امل��صي, ويف الوق���ت نف�صه نخزن عق�ب� 
للم�صتقب���ل؟ الي�س هذا فخ كل ان�ص����ن؟ ف�لبتك�ر الروائي يف �صرد حواري 
ممت���ع ي�صعن� ام�م ق�صة طويل���ة ذات موا�صف�ت روائي���ة ابتكر فيه�"ب�قة 
م���ن زه���ور اجتم�عية"خ��ص���ة ب�لبيئ���ة التي ع�����س فيه� ن�يب���ول,  ولكنه� 
حت�كي مبعن�ه� الق�ص�س الخرى التي رواه� على ل�ص�ن ابط�له مثل"امللك 
كوفيت���� واخل�دمة املت�صولة"و"حي�ة من الت�صحية"وك�أنه يرتجم كل فكرة 

ا�صتيقظت يف داخله بق�صة راحت تعيد كت�بة نف�صه�.  
يتج�صد ا�صلوب احلوار يف رواية"ن�صف حي�ة"بتطور فكرة التوارث من 
الب اىل الب���ن اىل اجلي���ل ال���ذي يتكون �صمن �صيف���رات روائية ت�صمنت 
الع���رب والغرب,  وك�أنه بني احلني والخ���ر يبث الفك�ر ال�صي��صية بحنكة 
روائي���ة ذات اب���داع خ��س رغ���م الرتب����ك احي�ن� او ب�لح���رى طروح�ت 
اجتم�عي���ة ع�بقة ب�صي��صة الع���رب وبخ��صة امل�صلمني "ولحق� اكت�صف  اأن 
ال�صمت منحه القوة ك�صي��صة"ال انه"عندم� فتح امل�صلمون الباد اأ�صبحن� 
جميعن���� فقراء"ف�جلم���ع بني الفو�ص���ى الع�رم���ة وفتح امل�صلم���ون الباد,  
والكولوني���ل جم����ل عبدالن��صر,  واهمية خط�ب���ه ال�صبيه بخط�ب املنبوذ 
اخلط�ب���ي عم اأم���ه,  وحين� اآخر ي�صب���ه الق�ئد جم����ل عبدالن��صر بكري�صن� 
مينون فقد"ك�ن يعرف ا�صم الكولونيل ن��صر, الق�ئد امل�صري, ولكن بذات 
املع�ي���ر ال���ذي يعرفه عن كري�صن� من���ون",  فهل م� نعرف���ه اللحظة املذهلة 
الت���ي تا�ص���ت يف الرواية هي مبث�بة اللعب ب�لكلم����ت حيث الزمن يف كل 

مك�ن يعيد نف�صه؟  اأم ان الت�ريخ جنهله ونحن نكتبه ب�فع�لن� وايدين�؟.
اأمكن���ة واأزمن���ة حملت لويل���ي ثق�ف����ت متع���ددة.  اإل ان البوؤ�س يف بع�س 
الم�كن تركه ي�صرتجع بوؤ����س وطنه الأ�صلي, وح��صره ال�صب�بي الغ�ئم,  
ف�لتخب���ط ب���ني احليوات املختلف���ة عن���د الب والبن م� ه���ي ال ر�صوم�ت 
م�صتقبلي���ة تن�ص����أ حتى يف ال�صي��ص����ت والجتم�عي�ت وم���� اىل ذلك.  لأنه 
بكل ب�ص�طة الق�ص���ة يجب ان حتتوي على بداية وو�صط ونه�ية.ولكن يف 
الواق���ع, اذا فكرت ب�لأمر, لي�صت احلي�ة هك���ذا. لي�س للحي�ة بداية �صرف 
ونه�ي���ة دقيقة. احلي����ة دائم� يف طور احلدوث.علي���ك ان تبداأ من الو�صط 
وتنته���ي يف الو�ص���ط"ال ان الو�صط هو الذروة لهذا ترك ذروة احلدث يف 
نه�ي���ة الرواية حيث بداية غ�م�صة ب�نتظ�ر اآن���� وويلي,  ولكن الإح�ص��س 
ب�لنتم����ء اي�ص� ك�ن له ذروته حني بدا التفكر ب�خته �ص�روجيني ليح�كي 
به الدوافع عن���د الن�ص�ء اللواتي عرفهن حيث ق�ل لخته:"فكرت فيك, انت 

اي�ص� �ص�روجيني. تخيلت ب�أن الفتي�ت ميكن اأن يكن اأنت وت�صدع قلبي.
 مل ي�صتط���ع ن�يب���ول التحرر م���ن �صلطته الروائية, اذ تخل���ل الرواية �صتى 
التع�بر التي تبدو بدللته� خ��صة ب�لبيئة املحيطة بن�يبول, ومبف�هيمه 

احلي�تي���ة اخل�����س,  وك�أن���ه فعا كم� ق����ل يف روايته"كل ان���واع املواقف 
القدمي���ة ا�صتيقظت يف داخله."كم���� ان"ف.�س.ن�يبول"اعتمد على ال�صرد 
املكثف امللغوم ب�فك�ر �صي��صية ونقدية ملجتمع�ت ت�صل"على طول ال�ص�حل, 
عرب م�صقط وعم�ن, وهم امل�صتوطنون ال�ص�بقون, ا�صبحوا مت�م� اف�رقة. 
مل يعودوا عربً�, ويعرفون حملي� فقط ب�ملحمدين"فهل يح�ول لفت انتب�ه 
الق����رئ نح���و الع���رب؟ ف�لتوظي���ف احل���واري يف ال�صل���وب الكا�صيك���ي 
تن�ص���ط م���ع م� ح�ول الق�ء ال�ص���وء عليه.  ان من ن�حي���ة املواقف الع��صفة 
بذهني���ة الق�رىء امل�صرت�ص���ل بق�صة ويلي املتمرد عل���ى الب او من ن�حية 
الم الت���ي تنتم���ي اىل فئة املنبوذي���ن,  والعم الق�در عل���ى توجيه اخلط�ب 
الثوري املوؤثر على فئة الع�مة, فهل ح�ول ن�يبول منح اهمية للق�ئد"جم�ل 
عبدالن��ص���ر"او ان الت�ري���خ واجلغرافي���� يف روايته حمل���ت �صفة رح�لة 
يدر����س املن�طق التي يرحل اليه���� ويق�رنه� مب�صقط را�صه ك�فريقي�؟  وهذا 
م���� ا�ص����ر اليه يف اكرث م���ن ف�ص���ل يف الرواية"لديه الآن فك���رة اف�صل عن 

الت�ريخ واجلغرافي� وميلك فكرة م� عن عراقة م�صر".
بني البداية والنه�ية ر�صم بو�صطية اخلط الف��صل بني نه�يتني نه�ية الأب 
والب���ن,  والق���درة على امت���داد املوروث�ت الع�ئلية التي نتم���رد عليه�. ال 
انه���� ترافقن� مدى احلي����ة.  لأن م� ينطبع فين� منذ ال�صغر ل ميكن التخلي 
عنه او التحرر منه ب�صكل نه�ئي ولو"انه� طريقة يف احلي�ة كنت احلم به� 
من���ذ ب�صع �صنوات الرغب���ة ب�لتحلي والتواري والف���رار من احلط�م الذي 

يف حي�ت���ي". وهذه ا�ص�رة حتليلية لنظرية نف�صية تكمن يف عقدة الأب او 
اخلوف من الطم�أنينة املزيفة التي نحي� فيه�,  ولكن نلم�س الفروق�ت لهذه 
الطم�أنين���ة عندم� نرى الع�مل من حولن� بنظرة خمتلفة عن تلك التي قراأن� 
عنه���� يف الكتب او حتى مم� �صمعن� عنه من ق�ص�س اأ�صطورية او حك�ي�ت 
كم� يف ق�صة"امللك كوفيت� واخل�دمة املت�صولة" والتي ا�ص�ر فيه� اىل تكرار 
الزم���ن لاحداث او حت���ى للحك�ي�,  وك�نه يتهم الت�ري���خ ب�لتوقف او عدم 

احلركة او بتكرار نف�صه.
اأ�صلوب روائي حترري التزم به ن�يبول,  ولكن من خال  الق�صة املحبوكة 
واملدجم���ة مبف�هي���م ت�صويري���ة او نقدي���ة اجتم�عي���ة م���ع املح�فظ���ة على 
ايديولوجي����ت فكرية ن�صتنتج من خاله� املف�رق����ت الت�ريخية يف الكثر 
م���ن النواحي او املوروث�ت حتى يف الرداء ال���ذي نراه يف امليثولوجي�ت 
او النقو�س الأثرية او تلك التي م� زالت متواجدة ول نعرف اأ�ص�س بدايته� 
ونه�يته�"ق���راأ ان���ه عل���ى الرغم م���ن وجود التم�ثي���ل املتدث���رة ب�لتوغ� من 
الع����مل القدمي, مل ي�صتطع احد حتى الآن ان يرهن مل�ذا ك�ن على الروم�ن 
القدم����ء يرتدون ثي�ب التوغ���� . رمب� ك�ن ال���رداء الك�دميي من�صوخ� من 
احللق����ت ال�صامية قبل الف م���ن ال�صنوات, ولعل ال���زي الإ�صامي نف�صه 
من�صوخ عن زي اقدم. اذ الرداء جزء من الزيف"فهل الزيف يف الرداء هو 
نف�ص���ه الزيف يف  الأدي�ن او الت�ري���خ؟ ام ان ن�صف حي�ة هي خط الو�صط 
ال���ذي توقفت عنده الرواي���ة حيث ان اختي�ر احلي�ة الت���ي اأرادته� اآن� بعد 
ان اأيقن���ت مبفهوم احلي�ة جديد املولود على يد ويلي او من خال عاقته� 
الع�طفي���ة بويلي جعله� ت�صتك�صف انه رمب� مل تك���ن حق� حي�ته� هي اي�ص� 
الت���ي ع��صته� يف فرتة م�. بل فر�صه� عليه� الق���در الذي ا�صتمل اي�ص� على 
اأح���داث ع�ئلية هي مبث�بة تكوين احلي�ة البوهيمية التي ا�صتنكره� البن 

والأب ب�لرغم من التم��صى معه� احي�ن�. 
�ص���ور باغي���ة و�صعري���ة مع و�ص���ف انطب�ع���ي مل يخل م���ن جم�لية متنح 
الق����رئ ا�صرتاح����ت ذات تع�بر مدرو�ص���ة روائي�, هي مبث�ب���ة ع�ص�رات 
ت�صتيق���ظ ب���ني تف��صي���ل ال�ص���رد املكثف حم����ول ن�يب���ول من���ح الأ�صلوب 
دين�مي���ة تبع���ده عن كا�صيكي���ة او رت�بة تخل���ق بع�س الرتب����ك الروائي 
املث���ر جلدلي���ة التب�ط���وؤ يف ال�ص���رد ذي املنظ���ور اليديولوج���ي او تقييم 
البيئ���ة املحيط���ة ب�ص���كل خ�����س.  وحت���ى البيئ����ت واملجتمع����ت الخرى 
و�صول مل�صر والعرب, وللق�ئد جم�ل عبدالن��صر وخط�ب�ته,  وت�أميم قن�ة 
ال�صوي����س بتلميح�ت ب�صيطة ا�صتخدمه� ليلع���ب دورا اأح�دي� منحه لويلي 
من���ذ البداية,  وقد ح�ول ويلي تغر الواق���ع او تقدمي ت�صورات ت�ريخية 
وم�صتقبلي���ة ل تقدم ول توؤخ���ر مبو�صوع البوؤ����س يف العديد من املن�طق 
يف الع����مل منه� افريقي�, والزيف يف امل���دن ال�صن�عية او ب�ل�صح اللندنية 
م���ع احلف�ظ على اأمن����ط العي�س لهن���دي موؤنكلز او لف���رد ان�ص�ين يح�ول 

ا�صتك�ص�ف الذات من خال الخر. 
ان رواية ن�صف حي�ة هي �صرد بداأ به والد ويلي ت�ص�ندران, واكمله� ويلي 
املتم���رد على خن���وع حي�ة مل يرت�صيه����,  امن� غ��س به���� وترجمه� ب�أفك�ر 
ا�صتك�ص�في���ة لينقذ الب�صر املغمورين من براث���ن الظام ومن غي�ب املعرفة 
ب�لت�ري���خ واجلغرافي� والت�ص�به يف الأزم�ت ال�صي��صية او حتى اخلط�بية 
او وج���وه الق����دة الذي���ن تت�ص�وى فيه���م ال�صف�ت املمزوج���ة ب�لقدرة على 
مواجه���ة ال�صع���ب وال�صيط���رة عل���ى قن�ع�ت���ه او موؤاخ�ت���ه م���ن ع�مة قبل 
اخل��ص���ة.  مثل كري�صن� مينون وجم�ل عبدالن��ص���ر وعم والدة ويلي فهل 
ح����ول"ف  �س ن�يبول"اإظه����ر �صعبية الق�ئد جم����ل عبدالن��صر من خال 
�صعبية العم ا؟ م ان الرواية هي فعا ن�صف حي�ة مل تكتمل بل ترك النه�ية 

يف و�صط يت�أجج اأ�صلوبي� ب�لغمو�س والو�صوح يف اآن. 

طمأنينة مزيفة
 قراءة في رواية (نصف حياة) للروائي" ف. س. نايبول" 

ترجمة"عابد اسماعيل"
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جملة املثقف
ويوم ن�صر م�صل�صا, اأعرت اجلريدة لأكرث من �صديق لغر�س 
ق���راءة ف�صول���ه, لن هن�ك م���� ت�صبه العاق���ة الروحية بيني 
وب���ني ال�ص�عر واملرتج���م والذاعي �صاح ني����زي, فلقد كن� 
نق���ف مبهورين ونحن نراه, هذا املذي���ع الذي ن�صمع �صوته 
م���ن دار الذاعة العراقية, كن���� يف الدرا�صة البتدائية, وهو 
يف ميعة ال�صب�ب وريفه ط�لب� يف كلية الآداب, ومذيع�, ويف 
نه�ي���ة اخلم�صين�ت وكنت ط�لب���� يف املتو�صطة, تعرفت اليه 
�ص�عرا من خال جملة )املثقف( وهي جملة فكرية ع�مة, كم� 
كت���ب على غافه���� الول, وك�نت ت�صدره���� جمعية خريجي 
مع�ه���د الولي�ت املتحدة المريكي���ة ومنت�صبيه� يف العراق 
وت���وىل رئ��ص���ة حتريره� الدكت���ور مهدي مرت�ص���ى و�صدر 
عدده���� الول يف �صه���ر ت�صري���ن الول �صن���ة 1958, لنق���راأ 
يف عدده���� الث����ين ق�صيدة ل�ص���اح ني����زي عنوانه� )اطال 
وعين���� رفيق(, ويف العدد ال�ص�د����س ق�صيدة ا�صم�ه� )احللم 
الغريزي ومتوز( اهداه� لزوجته وحل�صول اخط�ء طب�عية 
فيه� ُيع�د ن�صره� يف العدد االذي يليه مع اعتذار املجلة اليه, 
ويف الع���دد الع��صر, مت���وز 1959 ك�نت ل���ه ق�صيدة و�صمه� 
ب���� )الب�خرة تبحر( اردفه� يف الع���دد الث�لث ع�صر مبقطوعة 
�صعري���ة عنونه���� ب�)ب�ق���ة فرح( ويظ���ل يوا�ص���ل الن�صر, يف 
جمل���ة احت����د الأدب����ء العراقي���ني, ه���ذه الق�ص�ئ���د وغره� 
�صتجلب اليه الويل والثبور, ولول �صديق طفولته ال�ص�بط 
الكب���ر, ال���ذي ك�ن ل���ه مرك���ز مه���م يف الو�صع ال���ذي اعقب 
 اجلمهوري���ة الوىل, لك�ن ذاك القميء ق���د فعل به الف�عيل
ب�صب���ب انطاق �صرا�صة الن�ص�ن وانق�ص����م املجتمع اثر ذلك 

اليوم التموزي اخلم�صيني.
كم���� ق���راأت كرا�صه, او كت�ب���ه ال�صع���ري الول وك�ن عنوانه 
)ك�بو����س يف ف�ص���ة ال�صم�س( ا�صرتيته خري���ف �صنة 1962 
وقراأت���ه وان���� ذاه���ب لزي�رة قري���ب يل �صج���ني �صي��صي يف 
�صج���ن املوقف الع�م بب����ب املعظم, ق��صم ن�ج���ي الذي غ�در 
الع���راق ليموت وحيدا يف نيوزلندة �صنة 2001, كتبه بعيد 
ذل���ك احل�دث اجلل���ل الذي اأودى بحي����ة �صقيقه جليل وكنت 
اعرف���ه, لنن���� كن���� ن�صك���ن يف حمل���ة واح���دة ه���ي ال�صواكة 

ودارهم ل يبعد عن دارن� �صوى امت�ر قليلة.
راأيه بال�سواكة وبداد

مرْ  يف كت�ب���ه هذا ال���ذي اطلق عليه ا�صم� موحي���� )غ�صن ُمَطعَّ
يف �صج���رة غريب���ة( واردفه بعن���وان فرعي )�ص���رة ذاتية( 
�ص���رد حلي�ت���ه من���ذ الطفول���ة يف بيتهم الكب���ر يف املو�صل, 
اذ ك�ن اأب���وه �ص�بط���� يف اجلي����س العراقي, وبوف����ة ابيهم 
تنقلب احلي����ة اىل بوؤ�س, في�صطرون للع���ودة اىل مدينتهم 
الدرا�ص���ة  اىل  ويتوجه���ون  الولد  يك���ر  واذ  الن��صري���ة, 
اجل�معي���ة ت�صطر ال�صرة للتوجه اىل بغداد, وي�صكنون يف 
تل���ك املحلة الكرخي���ة ال�صعبية املطلة على دجل���ة ال�صواكة, 
واذ يذك���ر �ص�حب���ة ال���دار الأرمل���ة ب���كل ال���ود, ف����ن راأي���ه 
ب�ل�صواك���ة م���� ك�ن ودي����, ف�صا عل���ى بغداد, يق���ول: )بداأت 
ا�صع���ر ب�صيق. بغ���داد مدينة اآجري���ة. م�دي���ة. متع�ي�صة يف 
الظ�ه���ر, ال انه� متن�ف�صة. مدينة ع�صلي���ة. لهجته� متفخمة 
ذات ايق�ع ع�صلي. ابن�وؤه���� – ك�آب�ئهم – مهتمون ب�لتملك, 
من الدراجة اىل ال�صي�رة, اىل العق�رات, يتحدثون عن اآخر 
موديات ال�صي�رات, حتى لو كنت ل متلك ثمن تذكرة ب��س 

عموم���ي للذه�ب اىل الكلبة. لي�صت اجله�ت هي الوحيدة 
الت���ي اختلفت عل���ي ببغ���داد. الرائحة اختلف���ت كذلك..( 

�س30.�س31.
ال�سرطي العراقي وال�سرطي اللندين
ولقد كتب مثل هذا الراأي ال�صلبي جت�ه بغداد, ال�ص�عر 
ال�صي����ب والق�����س والروائ���ي عب���د الرحم���ن جمي���د 
ب�ل�صواك���ة  ني����زي  �ص���اح  راأي  ان  وارى  الربيع���ي 
وبغ���داد ن� عن احل�دث املفجع وم� واجهه من اذى 

اثر �صقوط حكم ق��صم.
ك�ن م���ن الطبيعي, وقد ح�صل الذي ح�صل جت�ه هذا 
ال�ص����ب ال�ص�ع���ر مرهف احل����س ان يغ����در العراق, 
نحو ار����س الله الوا�صعة, هو ال���ذي ام�صى اق�صى 
م���� يطمح الي���ه ان ميوت يف م���ك�ن اخر, ان ميوت 
ب�رادته ل ب�رادة جاديه وك�رهيه, ان يخت�ر نوع 
موت���ه, ك�ن ي�أ�ص���ف, لنه عرف من خ���ال ا�صع�ره 

تل���ك التي ح�صبته عل���ى تي�ر معني, ليت���ه مل يكتبه�, 
ليت���ه م� ك�ن معروف����, ك�ن يرغب يف ان يق���راأ الن��س �صعره 
م���ن غ���ر ان يتعرفوا اليه, حتى اذا و�ص���ل اىل تركي�, حدث 
نف�صه, ه� ان���ذا اعي�س بداية حلم وان� �ص�ح, ل اعرف احدا, 
ول يعرفني احد, اأية نعمة هذه ترى اية ظال ق��صية تركته� 
على نف�صه, اي�م العتق�ل تلك, اية خ�ص�رة هذه, تو�صل املرء 
ال���ذي ل ميكن���ه ان يحي� من غ���ر الن��س, اىل ه���ذه النتيجة 
الق�ه���رة املدم���رة؟ فرح لنه ل يعرف اح���دا, ول يعرفه احد, 
 م���� الذي اوقعه به ه���ذا )الحد( م���ن اذى نف�صي وج�صدي؟
ويظ���ل �صعوره ه���ذا يط�رده, حت���ى وهو يف اأكن����ف لندن, 
الت���ي وجد فيه� نف�صه, فبعد ان ط�ل���ب ال�صرطي العراقي ان 
ين���زع بنطلونه مع �صيل م���ن ال�صت�ئم, يعت���ذر منه ال�صرطي 
اللندين لأنه ط�لبه – ب�أدب – ان ي�صمح له بتفتي�س احلقيبة 
التي ك�ن يحمله� مع���ه, ف�لق�نون الريط�ين يجيز لل�صرطي 
تفتي����س حق�ئ���ب ال�ص�بلة عند الث�نية ع�ص���رة ليا, واذ ك�نت 
خم����س دق�ئ���ق فق���ط تف�صله عن الوق���ت املح���دد, يعتذر منه 
ويرتك���ه ل�ص�أن���ه واذ ي�ص�دف���ه ه���ذا ال�صرط���ي ث�ني���ة, وك�ن 
م�ص���ى عل���ى انت�ص�ف اللي���ل ن�صف �ص�ع���ة, والق�نون يجيز 
ل���ه تفتي�ص���ه, فيفت�س ب���كل ادب حقيبته, لكن ب���رزت مع�صلة 
انقط����ع ال�صي����رات العمومي���ة, فكي���ف ي�صل ه���ذا العراقي 
الغري���ب اىل منزله؟ ال�صرط���ي املتح�صر, لديه احلل: ميكنن� 

�ان نو�صلك ب�حدى �صي�راتن� جم�ن
ا�ستخدامه لتيار الوعي الروائي

�ص���اح ني����زي ي�ص���رد علين���� ه���ذه الوق�ئ���ع لرج���ع الين���� 
م�صتخدم���� تي����ر الوعي الروائ���ي وانثي�ل الف���ك�ر, ليق�رن 
ت�ص���رف ال�صرط���ي اللن���دين بت�ص���رف احد طاب���ه, �ص�رخ� 
به – �صاح من غ���ر ا�صت�ذ, �صاح خ�لية من اية عب�رة من 
عب�رات توقر الط�ل���ب لأ�صت�ذه واحرتامه, �صلحت دفرتي 
المتح����ين؟ درجت���ي يج���ب ان ل تق���ل عن ت�صع���ني؟ فهمت؟ 
اح���ذرك, قب���ل ان يخرج, التفت اليه موؤ�ص���را ب��صبع واحدة 

ونظرة مفرت�صة �صلبة, احذرك.
�ص���اح ني�زي يف �صرته الذاتية املكثف���ة هذه, ك�ن حري�ص� 
عل���ى عدم ذك���ر ال�صم�ء ا�صم����ء ال�صخ�����س الذين يتحدث 
عنه���م, يق���دم و�صف� لهم, حت���ى ذلك املخ���رج الفل�صطيني يف 
ال�  B.B.C الذي ك�ن يتع�طف معه, ب�صبب الغربة و�صي�ع 

الوط���ن فل�صط���ني, والذي طلب 
من���ه كت�ب���ة اح�دي���ث اذاعي���ة ع���ن �صخ�صي�ت يف 

الرتاث العربي ال�صامي, عبد الله بن املقفع ومق�م�ت بديع 
الزم����ن الهم���داين مث���ا مل يذكر ا�صم���ه, وان كن���ت اأظن انه 
الذاع���ي ال�صه���ر �ص�حب برن�مج )قول على ق���ول( ال�صت�ذ 
ح�صن الكرمي الذي رحل عن الدني� بداية �صهر م�ي�س 2007, 
اذ تري���ن عل���ى وجه ه���ذا الفل�صطين���ي ك�آب�ت �صت���ى, تذكرك 
ماحم���ه املت�أزم���ة بحيف نزل به من ج���راء �صي�ع فل�صطني, 
كم���� انه �صريف مع الفتي����ت, ويتحدث اليه���ن بلي�قة كبرة 
ودم�ثة تخفي�ن قهرا دفين�. حني يلتفت اليه, تتح نظرته, 
ك�أنه يتذكر ت�صرده ب�لق�هرة, بعد نكبة فل�صطني, لكنه يك�صر 
ه���ذا املنهج وه���و يحدثن���� عن الروائ���ي ال�ص���وداين الكبر 
الراحل الطي���ب �ص�لح )1929 – الربع����ء 2009/2/18( 
ال���ذي تعرف الي���ه اثن�ء عمله ب�لق�صم العرب���ي بهيئة الذاعة 
الريط�ني���ة B.B.C وا�صف� علوم الطيب ب�لع�فية, كع�فية 
الغذاء تنت�صر يف اجل�صد, يف حني يراه� يف العراق معر�ص� 
او ني��ص���ني, تق���راأ لدح���ر الآخري���ن او ال�صتع���اء عليه���م, 
ف�جلل�صة م���ع الطيب مهدئة لاع�ص�ب, ل���ه ا�صلوب فريد يف 
ت�صجيع���ك على موا�صل���ة احلديث, ك�نت مق�بات���ه مع كب�ر 
الدب�ء  والفن�نني من اجمل والذ املق�بات, حميمية مطلقة, 
وان�صي����ب عفوي م� �صمعه مرة يتحدث عن نف�صه ليتميز عن 
غره, ويخ�لفك ب�ل���راأي ب�لف�ظ م�ص�ملة. راأى جملة خليجية 
عن���ده واظنه� جمل���ة )الدوح���ة( الرائعة الت���ي ك�نت ت�صدر 
يف دول���ة قط���ر, �صدرت اوائ���ل �صنوات الثم�ن���ني من القرن 
الع�صري���ن, و�صرع����ن م� انطف����أت وتوىل رئ��ص���ة حتريره� 
الن�قد امل�ص���ري الراحل رج�ء النق�����س )3/ايلول/1934 - 
الح���د 2008/2/10( يف املجل���ة اخلليجي���ة الت���ي مل يذكر 
ال�صت����ذ �صاح, ا�صمه���� – وهو كم� قلت ل يذك���ر ا�صم�ء – 
مق�ل طوي���ل كتبه رج�ء النق��س عنه, بعد اي�م �ص�أله ال�صت�ذ 
�ص���اح هل قراأ املق�ل, ف�ج�به: ل, لك���ن قراأت العنوان فقط. 
)دي اب���ن حال( ف�لطيب �ص�لح ل يقراأ م� يكتب عنه, رمب� 
لثقته بنف�صه, او يرى ان ن�صه قد خرج من بني يديه وا�صبح 

بني يدي الق�رئ او الن�قد, فقد �صبق ال�صيف العدل
واذ مل يرد يف ال�صرة – ال ن�درا – ذكر ل�صم�ء ال�صخو�س, 

ف�نه���� ج�ءت خلوا من الت�ري���خ �صاح ني�زي ل يوؤرخ 
لن���� احلوادث, اذ هو مل يكتبه� يف حينه�, كي يوؤرخه�, 
ب���ل كتبه���� بع���د ح���ني م���ن الده���ر, قريب���ة م���ن ال�ص���رد 
الروائي, وقد علل ع���دم الت�أرخة ب�أن ا�صتذك�راته هذه, 
امن� مثلت خليط�, بوتق���ة اختلطت احلوادث, فم� حدث 
يف الطفول���ة, مل ينقط���ع, من� وتداخل وتف�ع���ل, بداأ ومل� 

ينته بعد.
حديث اقرب اىل الفل�سفة

�ص���اح ني����زي م���� ق���دم لن���� يف كت�ب���ه ه���ذا �ص���رة ذاتية 
وح���وادث م���رت ب���ه, ب���ل ق���دم لن���� راأي���� يف احلي����ة ويف 
الت�أريخ العراقي القريب واملع��صر وت�صكل �صخ�صية الفرد 
العراقي, انه حدي���ث اقرب اىل الفل�صفة لي�صل اىل احلرة, 
ان���ه ح�ئر على بلده وهو يراه يتمزق ويت�صظى, اخب�ر بلده 
تعذبه, لي�صت احلرة فقط بل الغربة, هذه الغربة الغ�م�صة 
التي مل يعرف له���� �صبب�, ويظل �صاح ني�زي يطلق ا�صئلته 
بحث���� عن اليقني, وم� يقني لديه, وهو يرى كل �صيء تذروه 
 الري����ح, ترى هل نحن اغ�ص�ن مطعم���ة يف ا�صج�ر غريبة؟
ت���رى ه���ل نحن اغ�ص�ن مقطوع���ة من ال�صج���رة الم تيب�صت 
بفعل ق�ص�وة الظروف التي مرت على املجتمع العراقي, هل 

اقول اح�لته هب�ء منثورا؟
خت�م���� ب���ودي ان اق���ف عن���د م�ص�ألت���ني, الوىل. كم���� ي�صرد 
علين���� ال�صت�ذ �صاح - انه اتفق مع ط�لب دكتوراه يف كلية 
الدرا�ص����ت ال�صرقي���ة الت�بعة جل�مع���ة لندن, عل���ى مراجعة 
ن�صو����س عربي���ة �صعري���ة قدمي���ة وتب���داأ املراجع���ة مع هذا 
الط�ل���ب اللندين, بق���راءة ق�صيدة لدعبل ب���ن علي اخلزاعي 

ومطلعه�:
ك�ن���ت خزاع���ة ملء الأر�س م���� ات�صعت – فق�س م���رُّ اللي�يل 

من حوا�صيه�
ف�ص�أل���ه الط�لب اللن���دين الذكي, هل �صحي���ح ان معنى ق�س 

هو تتبع؟
تنف�صت ال�صع���داء, كم� يقول الدكتور �ص���اح – وان� اتعلم 
من���ه م� غم�س علي. انقذين من احراج حمقق قلت رمب� ثمة 
خط����أ يف الطب�ع���ة, ف�لتتبع هو مل���رور اللي����يل. الق�س هن� 
مبعن���ى يقط���ع. ويق����ل يف العربي���ة: ق�س امل���وت فان� اذا 
دن���� منه, مم� ين�صجم م���ع م� اآلت اليه خزاع���ة من انكم��س. 

�س93
اق���ول: اإن ماحظة هذا الط�لب اللن���دين ذكية جدا, ف�لق�س 
يف معن���ى من مع�نيه )التتبع( كم� تو�ص���ل اليه هذا الط�لب 
الن�به الذكي, اذ يرد يف القراآن الكرمي تعبر )ُق�صيه( موجه 
لأخت مو�ص���ى النبي, اي تتبعي اث���ره )وق�لت لأخته ُق�صيه 
َرت عن ُجُنب وهم ل ي�صعرون( 11/ الق�ص�س/ 28 اي  َفَب�صُ
اتبعي اثره وتعريف خره, اذ اب�صرته عن بعد او من مك�ن 

بعيد.
الث�ني���ة: ان ا�صم املجموعة الق�ص�صية الت���ي كتبه� الروائي 
ال�ص���وداين الرائع الراح���ل الطيب �ص�لح )دوم���ة ودح�مد( 

ولي�صت )الود ح�مد( �س162.
وقد قراأت كل منجز الطيب �ص�لح الروائي والق�ص�صي �صت�ء 
�صن���ة 1973 م�صتغا العطلة الربيعية لطلبة اجل�معة, وهي 
رائعت���ه )مو�صم الهجرة اىل ال�صم����ل( و)�صوالبيت – بندر 

�ص�ه( ورواية )عر�س الزين( ف�صا على )دومة ود ح�مد(.

ال�ساعر يف غربته الذاتية واملو�سوعية

ص��الح نيازي ف��ي س��يرته الحياتية 
(غصن مطعم في شجرة غريبة)

هذا كتاب قراأته ثال م��رات، الوىل يوم ن�سرته جريدة 
)العامل( العراقية م�سل�سال بداية �ستاء �سنة ، وثانية 
قراأت��ه ي��وم اأع��ادت دار ميزوبوتامي��ا للطباع��ة والن�س��ر 
والتوزي��ع ببداد، ن�س��ر بعد ان كان��ت طبعته الوىل قد 
�س��درت عن مو�س�سة النت�سار العرب��ي قراأت منه نحو مئة 
�سفحة، و�سلتني �سواغ��ل الدنيا عن اإامه، لأعود ثالثة 

اليه.

بداد – �سكيب كام



العدد )3082( السنة الحادية عشرة االحد )18( أيار 82014

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

ــــــــدارات ــــن اص ــــــــداراتم ــــن اص م

بداد/ اأوراق

ي�صع����ى ال�ص�عر �ص�كر لعيب����ي اىل تقدمي �ص����ورة و�صفية حل�لة 
ال�صع����ر العراق����ي خ����ال �صبعين�����ت الق����رن امل��ص����ي عل����ى وجه 
خ������س مبينً� اللتب������س الإيديولوجي الذي اختل����ط ب�صعر تلك 
الف����رتة, وذل����ك يف كت�به )ال�ص�ع����ر الغريب يف امل����ك�ن الغريب( 
وال�ص�����در عن دار )امل����دى( للثق�فة والن�ص����ر, مو�صحً� ان م� زاد 
م����ن وط�أة هذا اللب�س وتف�قم �صدت����ه الهجرة اجلم�عية التي ق�م 
به� ال�صعر العراقي اىل خ�����رج البلد.. كم� يذكر املوؤلف اأن عمله 
يح�����ول و�صف ال�صي�ق�ت املو�صوعية التي ولد فيه� �صعراء تلك 
الف����رتة احليوي����ة من ال�صع����ر العراقي احلديث, حم�����وًل تقدمي 
�صورة و�صفية للتجربة ال�صعرية من خال �صي�ق�ت مو�صوعية 
وفحو�ص�����ت ن�صي����ة ب�لنظ����ر مل� ت�صمنت����ه ف����رتة ال�صبعين�ت من 
تط����ور ثق�يف ومن����و �صعري مت�أثرًا بف����رتة ال�صتيني�ت مع ف�صل 
املرحل����ة الت����ي يع�جله����� املوؤل����ف, وله����ذه الف����رتة خ�صو�صيته� 
وتغراته����� البنيوي����ة عل����ى كل الأ�صعدة.. يق����دم الك�تب مقدمة 
لل�صع����ر العراق����ي احلدي����ث كمح�ول����ة لت�أ�صي�����س روؤي����ة جدي����دة 
م�صتذكرًا اأ�صم�ء متثل ن�صق املعرفة ال�صعرية ودورهم يف ر�صد 
التغ����رات احل��صل����ة, مع روؤي����ة نقدية لتطور ال�ص����كل ال�صعري 
وبروز ق�ص�ئد تدل عل����ى ان�صاخ جزئي من العرو�س ومن فكر 
امل��ص����ي وت����دل يف نف�س الوقت على بق�����ء ن�صبي يف منط اللغة 
ال�صعري����ة ال�ص�بقة.. ويجد ان مو�صوع امل�صكات التي يطرحه� 
يف ال�صي�����ق لي�س ب�ل�صرورة اأن يرت����دي ال�صعر معطف� �صي��صي� 
لكن����ه ل يره����ن ب�مللمو�س على ذل����ك, اإذ يدرك اأغلبن����� ان مل نقل 
الأع����م اأن ال�صعر ارتدى معطف����ً� �صي��صيً� يف ال�صتين�ت. ثم يذكر 
لعيب����ي اأن ال�صتينيني وجدوا مرجع����ً� لهم عند ال�صعر الأمركي, 
ويذك����ر اأن م����ن ب����ني الكثرين ي�ص����ر ال�ص�عر ه��ص����م �صفيق اإىل 
اأن ق�صي����دة العزاوي لنخ����رج اإىل الع�مل ونن�صف����ه ب�لقن�بل هي 
حم�����ك�ة لق�صيدة غين�صبرغ ع����واء. واذ ي����ورد جت�صيدًا للع�مل 
املتخي����ل املبتني ع����ر الرتجمة ق�صي����دة اأنور الغ�ص�����ين والذي 

يدل على ت�أث����ر كلم�ت الرتجمة على ال�صع����ر.. ويختلف لعيبي 
م����ع ال�ص�ع����ر ف��صل العزاوي ال����ذي يعتق����د اأن ال�صتيني�ت ك�نت 
مدر�ص����ة اأدبية اأو فنية موح����دة, بينم� يرى لعيبي هذا الأمر يف 
مدينة واحدة اأنتجت جم�عة كركوك الذين هم جزء من الف�علية 
الإبداعي����ة لثق�فة بلد حمكوم ت�ريخي����ً� ولغوي� ب�لتنوع الإثني, 
واأن حيوي����ة هذه اجلم�عة لتدلل على امتداه� الزمني بدليل اأن 
ال�ص�عر �صركون بول�س يتمتع بط�قة اإبداعية لعاقة له� ب�لبيئة 
الرتكم�ني����ة مع انه ولد و�صط كركوك. ويقول املوؤلف اإن اعتب�ر 
املنج����ز ال�صع����ري ال�صتين����ي ه����و الإ�ص�ف����ة اجلذري����ة يف ال�صعر 
العراقي الذي ق�د اإىل ظلم ال�صعر العراقي. اأم� جيل ال�صبعين�ت 
فق����د �صهد ت�صظيً� لمثيل له من خال تقل�س التعددية الت�ريخية 
يف الع����راق اىل حموري����ن متع�ر�ص����ني برغ����م ظ�ه����رة التح�لف 
يف حينه�����, مم����� اأث����ر عل����ى انح�ص�����ر العم����ل الثق�����يف وتخل����ف 
الإب����داع, وم� ج�ءت به اللغة الهجين����ة التي اأرادته� ال�صلطة يف 
الرت����زاق والتهمي�����س وعدم العرتاف ب�لآخ����ر.. ويعود لعيبي 
ب�لذاكرة اإىل بداي�����ت احلركة ال�صعري����ة واإره��ص�ته� الروحية 
ومت�رينه����� الإن�ص�ني����ة, والتي وجله� لعيبي م����ن اأحي�ء الفقراء 
وبي����وت امله�جري����ن اإىل مدين����ة تت�ص����ع ل����كل ال�صع����ر عل����ى مدى 
الزمن املفت����وح, ويعرج اأي�صً� اإىل اأ�صم�ء ملعت يف جم�ل الق�صة 
وامل�صرح, ويتحدث عن جتربة الأق�ص�م الداخلية ودوره� كبديل 
ع����ن املق�هي املفتوحة وحتويله����� اإىل منتدي�ت جلدل ثق�يف ثر. 
ويتح����دث اأي�صً� ب�ختزال من ل يريد اأن يتحدث عن املحنة التي 
ع��صه����� جي����ل ال�صبعيني�����ت يف املاحقة واملط�����ردة والت�صييق 
والإره�ب الذي م�ر�صته ال�صلطة لتحجيم دور املثقف العراقي.. 
ثم ي�صرت�ص����ل يف الف�صل الث�لث من كت�به للتحدث عن اله�م�صي 
واجلوه����ري يف ال�صعر العراق����ي املع��صر ليتط����رق اإىل حقيقة 
ازده�ر ال�صعر يف امله�جر, وانف�ص�ل تطور هذا النمط ال�صعري 
يف خلق جيل اأدبي متم�يز ناحظ نت�ج�ت ال�ص�عر ه��صم �صفيق 
م����ن بني اأح����د ع�صر اإ�ص����دارًا ك�ن بينه����� واحد فق����ط يف الوطن 
ق�ص�ئ����د األيف����ة بينم����� اأ�ص����در اأقم�ر منزلي����ة و�صمو�����س خمتلفة 

ونوافذن����� ونوافذه����م واأوراق لن�صيد �ص�ئ����ع وطيف من خزف 
و�صب�����ح اخلر بريط�ني����� واإع�دة نظر وم�ص�ه����د �ص�متة وورد 
احلن�����ء وغزل عربي جميعه� يف مه�ج����ره املتنوعة بني بروت 
ودم�ص����ق وبوداب�صت ولندن.. ويذكر الك�ت����ب اأمثلة �صعرية يف 
ف����رتة ال�صبعيني�����ت منه� ال�ص�عر ج����ال وردة, وكزار حنتو�س, 
وه�ت����ف اجلن�بي وع����واد ن��ص����ر و�ص�حب ال�ص�ه����ر وعلي عبد 
الأم����ر وبره�ن �ص�����وي واأ�صعد اجلبوري وعب����د الزهره زكي, 
ودور جمل����ة الثق�ف����ة اجلدي����دة يف دف����ع الأ�صم�����ء ال�صعرية اإىل 
الواجه����ة, ونفى الك�تب بروز �ص�ع����رات يف فرتة ال�صبعيني�ت. 
ث����م يتطرق اإىل الإرث ال����ذي خلفته تلك الف����رتة, والرتدي الع�م 
يف الثق�فة بت�أثر ال�صلطة التي عك�صت �صطوته� وهيمنته� على 
كل �ص����يء. ويف خ�ص����م كت�بته ع����ن التجرب����ة ال�صبعينية لل�صعر 
والرتجم����ة اإىل اللغ�����ت الأجنبي����ة يع�ل����ج املو�صوع م����ن زاوية 
�صيق����ة حني ي�صرد لن� مث�ًل يف اإلغ�ء كل م����ن ال�ص�عر عبد الق�در 
اجلن�ب����ي وال�ص�ع����ر خ�لد املع�����يل بع�صهم� م����ن دون اأن يتطرق 
اإىل املنج����ز وامل�ص�همة الفع�لة لدورهم� يف تو�صيع كوة املعرفة 
الثق�فية ومهمة ترجمة ال�صعر.. ويع�لج املنفي قبل ال�صبعيني�ت 
وبعده����� واأثر املك�ن والزم�ن عليه فيق����ول: ترى من اين يت�أتى 
لاأدي����ب املغرتب ان يجمع �ص����ورة اليوم����ي ويومي�ته ل ت�صهم 
يف �صي�غ����ة مفرداته�����, ومن اي����ن ي�أتي �ص�عر املنف����ى ب�ل�صورة 
ال�صعري����ة احلقة وهو مل يع�����س ا�صوات الن������س ونظراتهم الا 
م�صتق����رة, م����ن اين مي����اأ اأدي����ب املنفى قربت����ه الف�رغة م����ن امل�ء 

والطني و�صوت امل�رة وحواف الأ�صي�ء املنتهية. 

ال�ساعر الريب يف املكان الريب

اللغ��ة الهجينة في االرت��زاق والتهميش 
وعدم االعتراف باآلخر
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 )القاهرة )رويرتز

الزوج���ني يتحم���ان م�ص���وؤولية"جتويع  اأن  وي���رى 
احلب وموته"حني ل ي�ص���عي�ن اإىل التغذية الع�طفية 
الت���ي تفتق���د كف����ءة الإر�ص����ل  حلي�تهم���� امل�ص���رتكة 
وال�ص���تقب�ل الع�طفي حتى"جند الرج���ل يف النه�ية 
مي�ر����س حقوق���ه الزوجية وه���و اأق���رب اإىل �صخ�س 
مغت�ص���ب منه اإىل زوج حمب فا متلك الزوجة اإل اأن 
تردد يف �صره� دع�ء واحدا.. روح ربن� يهد حيلك."

والكت����ب ال���ذي ي�صفه موؤلف���ه ب�أنه"قد يك���ون عاج� 
ملر����س ل ع���اج له"يق���ع يف 263 �صفح���ة متو�صط���ة 
يف  اللبن�ني���ة  امل�صري���ة  ال���دار  واأ�صدرت���ه  القط���ع 

الق�هرة.
ورجب ال���ذي ولد ع�م 1928 يف مدين���ة الإ�صكندرية 
ال�ص�حلي���ة تخ���رج يف كلي���ة احلق���وق ث���م عم���ل يف 
ال�صح�ف���ة و�ص����ر م���ن اأب���رز الكت����ب ال�ص�خرين يف 
م�ص���ر ون�ل ع����م 2011 ج�ئ���زة النيل ل���اآداب وهي 

اأرفع ج�ئزة يف م�صر.
ويرف����س املوؤل���ف مقولة"احل���ب من غر اأم���ل اأ�صمى 
مع����ين الغرام"وهي جمل���ة �صه���رة يف اأغنية لفريد 
الأطر�س. ويقول رج���ب اإن املعنى الأكرث دقة هو"اأن 
احل���ب من غر اأم���ل اأ�صواأ مع����ين الغرام"م�صيف� اأن 
احل���ب م���ن طرف واح���د يكون م���ررا فق���ط يف فيلم 

�صينم�ئي ول يليق ب�إن�ص�ن يحرتم كري�ءه.
ويقول اإن احلب يحت�ج اإىل �صخ�صني واإن احلب من 
طرف واحد اأمر غر طبيع���ي"اإل اإذا اأراد الع��صق اأن 

يكون ف�عل خر."
ويرى اأن املراأة ت�صل اإىل قلب الرجل على نحو اأ�صهل 
واأ�صرع من قدرة الرجل على الو�صول اإىل قلب املراأة 

مف�ص���را ذلك ب�أن"الرجل مظلوم لأن���ه ولد با مق�ومة 
ول من�ع���ة اأم����م اإغ���راء الأنوث���ة واجلم����ل... ت�أثر 

املراأة على الرجل اأمر ل جدال فيه."
ويق���ول رج���ب اإن الن�ص�ئ���ح ل جت���دي م���ع الع�ص����ق 
متفق���� م���ع الق���ول العرب���ي امل�أثور"لي����س يف احل���ب 
م�صورة"ويف���رق ب���ني الرج���ل واملراأة"ولكن���ه يفرق 

ب���ني الرجل وامل���راأة اإذا وق���ع اأي منهم���� يف احلب.. 
ف�لرج���ل ي�صمع اأك�ذي���ب من يحب ويح����ول اأن يقنع 
نف�صه ب�صحته� لأن احلب لديه يتغلب على ال�صك. اأم� 
املراأة فت�صتم���ع اإىل اأك�ذيب من حتب ولكنه� تظل يف 
ذاكرته� وت�صتدعيه� يف"اليوم الذي تخت�ر فيه موعد 

املعركة."
وي�صج���ل اأن���ه"ل يوج���د ع��ص���ق ع�ق���ل. كل الع�ص����ق 
ك�ف���ة  م���ع  اأعرا�ص���ه  ي�ص���رتك يف  جم�ن���ني واحل���ب 
الأمرا����س العقلية والنف�صية ابتداء من الهاو�س اإىل 
اله�صتري���� اإىل الو�صوا�س القه���ري... ينتهي جنون 
احل���ب اأحي�ن���� ب�لزواج"م�صيف� اأن احل���ب والزواج 

اأمران ل يقربهم� ع�قل.
ويرى اأن"الزواج حل مل�صكلة موؤقتة ا�صمه� احلب"واأن 
ال�ص���واب يج�نب من يرى يف ال���زواج اإنق�ذا للمحب 
م���ن النتح����ر. اإذ ي���رى املوؤل���ف يف النتح�ر"مي���زة 

عظيمة"لأنه �صينقذ املحب من الزواج.
وير�ص���د ج�نب� من اأحوال الع�ص�ق عر الت�ريخ ق�ئا 
اإن الرج���ل مهم� تبلغ قوته يك���ون يف ح�جة اإىل حب 
ام���راأة واإن للجب�ب���رة اأح���وال خمتلف���ة يف ح�ص���رة 
الن�ص����ء وله���ذا مل يح���ب ن�بليون"ام���راأة مثلم� اأحب 
جوزف���ني التي ك�نت تخونه كم� تتنف�س وك�ن ي�صدق 
اأك�ذيبه���� لأن���ه يري���د اأن ي�صدقه�"اأم���� الزعيم الن�زي 

اأدولف هتلر فك�ن وديع� مع اإيف� برون.
ويعل���ق رجب ق�ئا"ومن �صرت ربن� اأن املراأة ل تتمتع 
ب���روح الفك�ه���ة اأو ال�صخري���ة واإل ك�ن���ت فط�صت من 

ال�صحك على هب�لة الرجل اأم�مه�."
ويق���ول اإن للحب دورة حي����ة ف�إذا اكتم���ل م�ت اإذ"ل 

يعمر احلب طويا اإل يف الكتب."

كتاب للمصري الساخر أحمد رجب عن أحوال 
الحب وانتكاساته

يخرب بيت الحب.. 

يف كتابه اديد يتق�س��ى الكاتب امل�س��ري ال�ساخر اأحمد 
رج��ب اأح��وال املحب��ني وتقلباته��م بع��د تروي���ض احلب 
وحتول��ه اإىل كائن األيف يف مو�س�سة ال��زوا فت�سبح قبلة 
ال��زو اأمني��ة للزوج��ة يف �سي��اق يفتق��د في��ه الطرف��ان 

التقا اإ�سارات التوا�سل العاطفي.
ول يدعي املولف يف كتابه )يخرب بيت احلب( اأنه م�سلح 
اجتماع��ي يق��دم ن�سائ��ح اأو حل��ول مل�س��كالت عاطفي��ة 
الق��ار يف مواق��ف �س��ارت بط��ول  ب��ل يكتف��ي بو�س��ع 
العتياد"طبيعية"ل حتتمل اإعادة النظر ولكن ال�سخرية 
منها تدفع القار اإىل ال�سحك من نف�سه وعلى نف�سه وهو 

.النتيجة يبداأ اأوىل خطوات العال بهذ
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

 قراءة:�ساكر جميد �سيفو

يك�ص���ف ال�ص�ع���ر ح�رث مع���د يف عنون���ة جمموعته ال�صعري���ة – طرائدي 
كلم�تي-ع���ن مهيمنة اجله�ز اللغوي الذي ي�صيد به بني�ت ن�صه ال�صعري, 
ف�لكلم���ة هي الت���ي تقوده اىل بن����ء هيكلية الن�س, ويقوده���� هو لرت�صح 
�صع���را, ال�صعر ال���ذي ايقظه من���ذ طفولته:"ال�صعر ح���ني اأيقظني هّزين /

فل���م اأدِر ك���م من ال�صن���ني /كنت اأغفو ت����رة /واأ�صحو ت����رة/ على �صهيل 
الق���وايف يومه���� �ص�ل الق�صيد م���ن فمي/الق�صيد ال���ذي اأجله,/م� ابتلعت 
ريقي / من اجله/ الت�صقت اأهدابي بح�جبي...�س605". تتج�ور بني�ت 
امللفوظة الدالة على �صعرية الكام من الت�صريح الويل للعنونة الرئي�صة 
للديوان"طرائ���دي كلم�تي"م���ع م� ير�ص���ح داخل منت الن����س ال�صعري, ل 
بل مع  م���� ير�صح يف العنونة الرئي�صة لن�ص���ه املو�صوم"واأدمى اأ�ص�بعي 
ط�ئ���ر الكام �س5"حيث تتبدى مظ�هر ه���ذا التج�ور والرتا�صل يف هذه 
ال�صطور التي متنح دللته� ملفوظ�ت الن�س الظ�هرة"عندم� �صهرت فوق 
�صفوح اخلي�ل / و�صّدين ط�ئر الكام /ف�أدمى اأ�ص�بعي مبخ�لب احلروف 
�س6"تتب���دى مظ�هر ال�صعرية يف ن�صو����س املجموعة عر بني�ت النداء 
التي تك�د ت�صغل حي���زا وا�صع� عري�ص� يف املجموعة وتع�لق�ت الت�صريح 
الذات���ي ال�صخ�صي لاأن� الع�رفة ب�أ�صراره���� والذات ال�ص�عرة التي ت�صرح 
ب�لن���داء ومظ�هره ال�صعري���ة الظ�هرة يف ملفوظ�ت ت����رة ت�صي وتوحي 
وت����رة اخرى ت�ص���ل اىل الق�رئ ب�ص���كل مب��صر وتقريري حي���ث ي�صتقبل 
مع�نيه� بي�صر"حلق���ي ايته� البجع�ت معي /خذيني من ا�صاء الطفولة /

امللق����ة بني الزقة/خ���ذي ذاك الطفل الي�نع الوقح وق���د اختنق/ ك�أنبوب 
عجز عن ت�صريف املي�ه/ ومل ينظفه اأحد....�س11"حتيل هذه الداءات 
التعبري���ة اىل تق���دمي الن����س يف �صورته اخل�م, املب��ص���رة التي ت�صعف 
�صحن����ت ال�صع���ري يف غي����ب الرتمي���ز والتخيي���ل, ورغم ه���ذا ف�ل�ص�عر 
يظ���ل يقظ���� يبحث عن اآف����ق مفتوحة ليعي���د للمتلقي متعة ق���راءة الن�س 
يف حم����ولت حثيثة لأبتك�ر �ص���ورًا ب�صرية مت�ص�ئًا عم� يدور من حوله 
يف رحلت���ه ال�صقية املرهقة و�صوًل اىل ا�صتب�ص����ر املع�ين العميقة الدالة 
بو�ص�طة اجله�ز اللغوي الع�يل الذي يوحي به �صعرًا ثرًا:"خذيني من تلك 
الي�م /التي ك�نت كدربكة القدام,/ فوق اجل�صر احلديدي/ ل ج�صد لهذا 
النهر,/ ولوك�ن المربيدي,/ملنحت النهر /ج�صد الكلم�ت. �س11"متثل 
معظم ا�صتغ����لت ال�ص�عر رحات �صريه �صخ�صي���ة ف�للغة ال�صعرية التي 
ي�صتثمره���� يف ت�أ�صي�س بني�ت ن�صو�ص���ه دالت تقوده� الأن� ال�ص�عرة يف 
تثمر الفعل امل�ص�رع ال���ذي يوحي ب�حت�ص�د ا�ص�راته امل�صتقبلية املوحية 
بعوامله���� احل�صية, وعب�رات الجن�ز الن�صي وحتقق�ت اجلملة ال�صعرية 
املكثفة الاهثة وم� حتمله منظومة امللفوظ�ت من توهج�ت �صعرية تر�صح 
ع���ن ا�صتكن�ه لروح ال�ص�عر واره��ص�ت���ه وم� حتمله من ان�صداد ونداءات 
متت�لي���ة ل ت�صتك���ني يف اجل�ص���د واللغ���ة,  بل مب���� تتجلى م���ن اره��ص�ت 

وا�صتبط�ن�ت  تره�س ب�لن�س وحلوله� يف روح الذات ال�ص�عرة.
ته���رب مني/  كلم����ت  الطرق����ت /ا�صط����د طرائ���د  راأيتم���وين يف  "ل���و 
و�ص���ورا تتط�ير م���ن حويل/لعلمتم انن���ي )روب���ن هود(ال�صعر /املن�صي 
يف املدينة.�س18"يحي���ل ال�ص�ع���ر �ص���وره ال�صعري���ة اىل روؤي���ة الخ���ر 
الذي ي�ص�طره احلركة والغ���رتاب وا�صتب�ص�ر اجل�صد املوغل يف حركته 
الغرائبي���ة, الغرتاب يف الن�صي���ج الغوي مبلفوظ�ت���ه الظ�هرة, اغرتاب 
اجل�ص���د يف ابت���ك�ر ت�صويري���ة متن���ح اللغ���ة �صعريته���� ع���ر ا�صتع�دته���� 
يف �صي�ق����ت احل�ص���ور الب����رز يف املعن���ى مبلفوظ�ته التهكمي���ة الب�رزة 
يف جت�وره���� م���ع بن���ى الدرام�:"اأرايتم اأحذي���ة/ متاأ افواهه���� عراقيب 
بي�ص����ء/ او زرق�ء / مزين���ة ب�حِلن�ء /احذية توقع عل���ى �صيك�ت /تنه�ل 
على احل�صود..�س24"وب�لع���ودة اىل فكرة احل�صور ي�صعى ال�ص�عر اىل 
ا�صتح�ص����ر املعنى عر ا�صتع�دته لبنية الن���داء يف الن�صق الإ�ص�ري لبنية 

التهك���م والعبث:"ع���ودي ايته� الكعوب الف�صفوري���ة / خلف الكوالي�س /
لقنه���� ايه���� املخ���رج /لهج���ة لي����س له� مثي���ل �س25 يظ���ل ال�ص�ع���ر يدور 
يف فل���ك �صي�ق����ت تقرتح���ه ملفوظ�ت���ه الت���ي تت���وازى وتتق�ط���ع وتلتقي 
يف نق����ط دائري���ة �صعرية تت�ص�ك���ن يف تق�طع�ته���� ال���دللت وال�ص�رات 
ال�صعري���ة املوحي���ة التي حتمله���� ملفوظ�ته� اىل الذات الأن���� يف ظ�هره� 
املعلن:"بحط����م تلك العب�رة / ام�صك ت����رة/ وارتطم ت�رة/ من غرق اىل 
غرق / ا�صهق وحدي / واللي�يل املرعبة ترتديني ك�ل�صل / ل قمر يل / ول 
ق�صيدة...�س61"ي�صتعيد ال�ص�عر �صوره ال�صخ�صية مع �صور املدينة يف 
�صي���غ التكرار الت���ي تر�صح �صعري� عر م� جتو�س ب���ه هواج�صه الداخلية 
املوجع���ة ب��صتح�ص����ر م� ه���و ا�صتع�دي للزم����ن وامل���ك�ن وا�صتب�ص�رات 
الروؤية ال�صعرية وحلول الروؤي� يف امل�صهد ال�صعري:"من غرق اىل غرق/ 
ا�صه���ق ب�لوج���ع امل�صب���ع ب�لهمجي���ة/ ومن رئت���ي/ ينبعث دخ����ن الثم/ 
م����ذا تعرفون عن مدينت���ي / مرت���ع ال�صعراء...�س62"يعود ال�ص�عر اىل 
ا�صتع����دة املمحو واكت�ص�ف الذات يف �صورته� اجلديدة من خال ا�صئلته 
التعوي�صي���ة اجلدي���دة يف انفت�حه� عل���ى �صل�صلة التك���رار اللفظي:"ب�أي 
ق�ص���ة اأتعلق / ب����أي عب�رة؟اخلعه� ت�رة,/ وارتديه���� ت�رة...�س63"يظل 
ال�ص�ع���ر متعلق���� غ�ئ�ص� يف همومه وعوامل���ه الداخلية راغب���� يف ا�صكن�ه 
ا�صف����ره واعانه���� وا�صه�ره����, م�صتك�صف� لذاته يف م���� توحيه من اوه�م 
ع���ر تراكي���ب �صعرية �صورية ذات اقنع���ة ا�صتع�رية ي�صتعي���د من خاله� 
�ص���ورًا اخرى او بورتريه�ت تق�ب���ل �صخ�ص�نيته الدائ���رة حول عوامله�, 
وذاته املتخمة ب�لمل والحام والوه�م عر ملفوظ�ت ايه�مية وايح�ئية 
تر�صح مع�نيه� عر لغته� اليح�ئية الب�ثة �صعريته� على ال�صطوح:"اخرج 
للجمهور ل�ص�نك/ وارفع ي���دك مثل امل�غوط/ قلت لهم/ ل تكتبوا/ اجلوا 
احامك���م / قل���ت لهم: /ون�صي���ت نف�ص���ي / ال�ص�عرية لي����س �صواه�/ هي 
خلوت���ي ال�صرمدية امتلئ ب�ل�صرر/ ف�أبني مداخن النرث /فوق �صقوفه�...
�س72".يراه���ن ال�ص�عر على القب�س على ال�صي�ء وفتح مغ�ليق ال�صرار 
يف اللغة التي حتت�صد ببعده� ال�صتع�ري وادامة فتح مدلولته�, مم� حدا 
ب���ه اىل تو�صيع اف�ق ن�صو�صه ال�صعري���ة يف �صيغة النداء التي عك�س من 
خاله���� بنية النزي�ح ت�أ�صي�ص���� لداءات تعبرية جم�لي���ة ثرة ك�صفت عن 
معطي����ت جدي���دة يف الرتكيب والت�صوير وابت���ك�ر املع�ين اجلديدة وقد 
حتق���ق كل هذا يف ن�صه اجلميل"هذا النهر ال�ص�عر الذي ل ين�م"[كل يوم 
يع���رى/ حتى تب���ني اح�ص�وؤه الدفينة يتلوى كق�م���ة جريح/ كراية ممزقة 
/ يف اع����يل املدين���ة. ثم ينتق���ل اىل م�ص�عفة املع�ين يف م���� تو�صو�س به 
روحه ال�ص�عرة:"ايه� املرتنح/ اليقظ الثمل/ اذا اطبق عليك �صقف القلق 
/ ونبذت الو�ص�دة/ فتدفق نهرًا ل ين�م/ طميه ميتد/ وهو يهدد ويفي�س 
ويغني/ ويظل ال�ص�عر ي�صرت�ص���ل يف فتح املدلولت على غي�ب�ت خ�رجً� 
منه����  يف ال�صي�ق اللفظ���ي"........... ف�طلق له� قطمر البوح/ وان�صب 
له���� فخ�خ الأل���ق/ قل: ي� مراك���ب ال�صبح/ ي� اأ�صرعة م���ن جنوم ,اقبلي/ 

وتفتح ي� بنف�صج النف�س/ فوق بي��س الورق...�س99".

الدكت���ور والك�دمي���ي  للن�ق���د  �ص���در  جدي���د   كت����ب 
 ر�صول حممد ر�ص���ول يحمل عن���وان )�صعرية املوؤدي
 ال�صردي..  ق���راءات �صيمي�ئية يف الرواية الم�راتية

)واخلليجية والعربية
:يقول عنه املوؤلف

قيم���ة" )ال�ّصعري���ة(  تب���دو  منظ���وري اخل�����س,   يف 
 جم�لي���ة, وطريق���ة اإبداعي���ة للتعب���ر ع���ن مكنون����ت
 ال���ذات الب�صري���ة بوا�صطة اللغة الت���ي توحي وُتبدي
 وتك�ص���ف م���رة, وُت�صم���ر وُتخف���ي وت�صتبط���ن م���رة
 اأخ���رى, وذلك بح�صب احل���دث اجلم�يل الذي ت�صحو
ي����ت �صردية يف ه م���ن خ���ال ملفوظ����ت اأو موؤدَّ  ع���ررْ

ة ق�صرة اأو رواية ."اأق�صو�صة اأو ق�صَّ
 تت�ب���ع ف�صول ه���ذا الكت�ب طبيعة ا�صتغ����لت املوؤّدى
 ال�ّصردي اأو امللفوظ ال�ّصردي يف بع�س من النُّ�صو�س
 الروائي���ة الإم�راتي���ة واخلليجي���ة والعربي���ة, منه�:
 رواي���ة لول���وة املن�ص���وري )اآخ���ر ن�ص����ء لنج���ة( من
 الإم����رات, ورواي���ة ب��صم���ة العن���زي )ح���ذاء اأ�ص���ود
 على الطري���ق( من الكوي���ت, ورواية ف�حت���ة مر�صيد
ف�ت���ن املغ���رب, ورواي���ة  م���ن  الرحي���ل(   )احل���ق يف 

 اجل�ب���ري )بيتهوف���ن يع���زف للفق���راء( م���ن العراق,
 ورواي���ة )غرامي�ت �ص�رع الأع�صى( لبدرية الب�صر من
 ال�صعودية, ورواية فتحي���ة النمر )للقمر ج�نب اآخر(
 م���ن الإم����رات, ورواية مرمي الغفل���ي )طوي بخيتة(
 من الإم�رات, ورواية اأحام م�صتغ�مني )الأ�صود يلُق
 بَك( من اجلزائر, ورواية مهرة بنت اأحمد )كراك�تو(
 م���ن الإم����رات, ورواي���ة بره����ن �ص����وي )اجلحي���م
���ة( للق��س عبد الله �س( م���ن العراق, ون�س )جثَّ  املقدَّ
 ال�صب���ب من الإم����رات, ورواية )الغرف���ة 357( لعلي
 اأب���و الري����س من الإم����رات, ورواية )�ص����ق الب�مبو(
 ل�صعود ال�صنعو�صي من الكويت, ورواية )اإّنه� ب�ري�س
 ي� عزيزت���ي( لنور الدين حمّقق م���ن املغرب, ورواية
 فينو�س خوري )�صبعة حج����رة للخ�طئة( من لبن�ن,
 ورواي���ة )ن���داء الأم�كن( ملرمي الغفلي م���ن الإم�رات,
 ورواي���ة )ام���راأة ا�صتثن�ئي���ة( لعل���ي اأب���و الري�س من

.الإم�رات
 �ص���در هذا الكت�ب, وهو الث�ل���ث والع�صرين للموؤلف,

.عن ندوة الثق�فة والعلوم يف دبي 2014

شعرية المؤدي السردي

 اس��ت��ب��ص��ار ال��م��ع��ان��ي ال��ق��ري��ب��ة م���ن ال����ذات
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ــــــــدارات ــــن اص ــــــــداراتم ــــن اص م
بداد/ اأواراق

تك�ص���ف الب�حثة الدكت���ورة اأمنية 
غ�صن عن ج�ك دريدا الذي و�صف 
والتلم���ودي  املخ���رب  ب�ليه���ودي 
الإحل����دي ب�أن���ه جمن���ون ي�صعده 
وال�ص����ذ  املنح���رف  يك���ون  ان 
واملدم���ن املزه���و بباغ���ة خط�به 
املوغ���ل يف التفكيك لدرجة مل يعد 
فيه� ق�ب���ًا للتفكيك بق���در ق�بيلته 
للنق�س واللع���ن والتكذيب, وذلك 
من خ���ال كت�به� )ج����ك دريدا... 
واخلت����ن(  والكت�ب���ة  العق���ل  يف 
)امل���دى(  دار  ع���ن  وال�ص����در 
مو�صح���ة  والن�ص���ر..  للثق�ف���ة 
ا�صتح�ل���ة تفكيك خط�ب�ت���ه يعود 
الت���ي  فر�صي�ته����  ا�صتح�ل���ة  اىل 
يوؤ�ص�صه���� عل���ى الغي�ب م���ن دون 
احل�صور وعلى ال�صوت من دون 
العقل وعل���ى التذكر م���ن الذاكرة 
وعل���ى الع���دم م���ن دون الوج���ود 
فه���و امل�أخوذ ب�لتفكي���ك والبعرثة 
ول يج���د لذت���ه ال بن�صف الوحدة 
والفل�صف���ة  الأدب  ب���ني  اجل�مع���ة 
وال�صي��صة, ه���ذه الأق�نيم الثاثة 
التي ل تنف�ص���ل عنده ال ب�لوهم, 
فيق���ول: اأن� ل اأكت���ب ال يف اأ�صعة 
ا�صطن�عية وك�أين جمنون يحكي 
فيجيب���ه الن�صي����ع, ويتمرد على 
الن�صب����ط  والتعقيد, ويهدم لغة 
اجلم�ع���ة ليوؤ�ص����س للغت���ه الت���ي 
ووحدت���ه  جنون���ه  ال  ت�صب���ه  ل 
وتف���رده.. ف�ملجن���ون عن���د ج����ك 
دريدا يقو�س ع�مل الآخر بعم�راته 
التي توؤ�ص�س على حد تعبر دريدا 

ج�معة من�ه�صة للعقل ل غ�ية له� 
�ص���وى �صي�دة نزعته���� المريقية 
وخط�به���� املتع����يل.. ل���ذا فدريدا 
املجن���ون ل ي�صده ال فرح العي�س 
النق�����س,  وب���ني  اجلحي���م  يف 
الك�ت���ب  ه���و  ذات���ه  الوق���ت  ويف 
امللعون بلعنة خت����ن يهوه.. فهو 
اىل   كت�ب�ت���ه  بتحوي���ل  الط�م���ح 
اآث����ر ت���رتك عهده���� يف اللح���م.. 
عه���دًا �صبيه����ًُ بعهد خت�ن���ه واأثره 
ال���ذي ل ينمحي, وهذا الأثر الذي 
ي�صتحيل على ج�ك دريدا التخلي 
عن���ه والتروؤ منه ال ب�لتخلي عن 
نف�صه والتروؤ من هويته وهو م� 
دفعه ليكتب من عمق جنونه هوية 
ل ت�صب���ه الثوابت وكت�بة ل ت�صبه 
العه���ود, يه���ذي بن�صو�س غريبة 
ت�صبهه� الب�حثة غ�صن بن�صو�س 
وه�يدغ���ر  ونيت�ص���ه  هراقلي���ط 
وفرويد.. وذلك لكون دريدا ل يقر 
ب�لفل�صفة ال �صرورة وب�للغة ال 
ا�صتع�رة وب�لن�ص����ن ال ع�ملً� من 
واجلنون.  والخت���اف  الاوعي 
ث���م ت�صي���ف الب�حث���ة: ان���ه دريدا 
الواقف مع اأ�صاف���ه العدميني يف 
عتب����ت احلقيقة خ�صي���ة الدخول 
اىل هي�كله���� لأن هي����كل احلقيقة 
رثت م���ن تق�دمه���� ومل يب���ق منه� 
ال م���� ابق���ى الله من ب���رج ب�بل, 
م���ن هن���� ت���ذرع دري���دا واأ�صاف���ه 
ب�ل�صت����ت الأول وب�لتيه والغربة 
منه����  فجعل���وا  الأوىل  واللعن���ة 
املب���داأ والق�ع���دة اإذ جعل���وا راأ�س 
الع�مل اىل حتت ورجليه اىل فوق 
لأن ع�ملهم هو ع�مل اأنق��س وبق�ي� 
�ص����ء له� يه���وه ان تقوم ب�لتفريق 

الوح���دة  دون  م���ن  والت�صظ���ي 
والئت���اف, لأنه���م حمل���وا العهد 
خت�ن���ً� يف حلمه���م ف�أتع���ب الأث���ر 
ي�صتح�صرونه  وراح���وا  ح�ملي���ه 
يف كت�ب�ته���م مب�ص�ري���ع امل�ص�ءلة 
للكت�ب����ت  ب�عث���ني  والنق����س 
القدمي���ة  والهرمينوطيقي����ت 
كه����ن  حمله����  الت���ي  مف�تيحه���� 
دري���دا  فج����ك  وغ�ب���وا,  الأم����س 
الويف لإله الهدم والتخريب الذي 
اأم���ر برج ب�ب���ل ودونية الن�ص�ن 
ال���ذي خ���رج م���ن الع����مل وحي���دًا 
املخ���دع  ويف  خمدع���ه..  ودخ���ل 
فت���ح دريدا اب���واب حم�كمة يهوه 
عل���ى كثر م���ن حميمي���ة اخلط�ب 
واجل���دل حم�وًل نق����س الثوابت 
التوراتية والت�ريخية والفل�صفية 
فه���و ل يعرف له �ص���وى ن�صو�س 
طفيلية تتغذى من غره� وتنبني 
خم�لف���ً�..  عدائي���ً�  بن����ًء  عليه���� 
موك���دة ان دري���دا لي����س فيل�صوفً� 
ول ال�صني���� ول موؤرخً� ول فقيهً�, 
وامن���� هو ن�ق���د �صري����يل م�أخوذ 
مب���� اأخذ به �صتيف����ن مارمية يف 
نظرية اخللق من عدم, وهو خلق 
فن���ي اخط�أ دريدا الإف����دة منه لأن 
مارمي���ه ك�ن ين���زع يف م�صروعه 
ذاكرته����  م���ن  الكلم����ت  لتجري���د 
و�صحنه� مبدلولت عذاراء بكر ل 
حتيل على مع�ن �صبقته� كي ل يقع 
يف ا�صتحواذ اللغة وا�صتماكه�.. 
اأعلن ج����ك دريدا الكت�ب���ة �صه�دة 
زور واللغ���ة توافقي���ة وبداأ يجر 
اخل�����س  حل�ص�ب���ه  الن�صو����س 
ويبعرثه���� كيفم���� اتف���ق فينفت���ح 
عل���ى ت�أوي���ات وينق����س اأخرى, 

وتت�صظ���ى نواته وي�صب���ح قلقً� ل 
يع���رف ال�صك���ون ول الطم�أنينة.. 
واأخ���رًا تق���ول غ�ص���ن: املوروث 
الديني يتح���ول يف كت�ب�ت دريدا 
والثق����يف  ثق����يف,  م���وروث  اىل 
ب���دوره اىل اأموم���ي وت�ص���ر فيه 
الأم الاواعي���ة رم���زًا م���ن رم���وز 
ب�لت����يل  وه���ي  ا�صرائي���ل  دول���ة 
دولة ديني���ة ل قومية حكمت على 
ج����ك دري���دا ان يعي����س انف�ص�مه 
ويع�ني���ه بعي���دًا عن ف���رح الهوية 
والنتم����ء.. فدري���دا ال���ذي اك���رث 
الكت�ب���ة والق���ول ه���ل ق����ل م���� مل 
يقل���ه ال�صف�صط�ئي���ون, انه مل ي�أت 
بجدي���د �ص���وى املاحظ����ت الت���ي 
علق عليه���� ا�صافه, ويف الفل�صفة 
له ت�صمي���ة مذهب مل يك���ن م�صمى 
وهو م� بعد احلداثة او التفكيكية 
الت���ي انتج دريدا ا�صمه����.. وعلى 
ال�ص���م بنى خط�به الفل�صفي الذي 
يع�دي املجهول, ومن ال�صروري 
ان يتخ���ذ ل���ه ا�صم���ً� يع���زز ا�ص�لة 
ق�ئله. وبذل���ك منح دري���دا لنف�صه 
م�صروعية الفيل�صوف وهو يقول: 
خط����ب  الفل�صف���ي  اخلط����ب  ان 
ث���م  وا�صتع����رة..  ونق���ل  تن�����س 
يت�ص����ءل ان ك�ن له���ذه ال�صتع�رة 
وال�ص���ول,  الت�ري���خ  تدخ���ل  ان 
وهل ان ال�ص���ل يعني الن�صوء ام 
ال�صال���ة ام الن�ص���ب ام الولدة ام 
البدء, وه���ل هذه اللف�ظ يجمعه� 
ويوحد بينه���� معنى يت�صم ب�لدقة 
ول يع���رف الت�صت���ت والنق����س؟. 
وتعلق الب�حثة ب�لقول: فر�صي�ت 
منتزعة من بني فر�صي�ت ل تعرف 

ال الختاف والتن�ق�س.           

بداد/ اأوراق 

بدت ق�ص�س الك�تب عبد احل�صني الغراوي 
يف جمموعت���ه )حل���م لرج���ل ن�ص���ف ن�ئم( 
وال�ص�درة عن دار )اأمل اجلديدة( للطب�عة 
والن�ص���ر مفعم���ة ب�لذكري����ت واخلواط���ر 
وامل�ص�عر النبيلة ل�صخ�س ب�صري يتعر�س 
حل����دث اإره�ب���ي ويق�صد �صوري���ة للعاج 
فيت�أثر ب�أجواء مدينة جرم�ن� التي ي�صكنه� 
وت�صتهوي���ه ابنيته� وطبيعته� في�أخذ بنقل 
ت�أثراته على �ص���كل احداث يومية ي�صرده� 
عل���ى الورق مت�صمنة من����ذج من ف�ص�ءات 
الإن�ص�ن الوا�صعة وهو يبحث يف مت�ه�ت 
احلي����ة ب�يج�بي�ته���� و�صلبي�ته� من خال 
اهتم�م���ه بواق���ع ح����ل الن�����س وظروفهم 
ق�صت���ه  فف���ي  والإن�ص�ني���ة,  الجتم�عي���ة 
الأوىل )حل���م لرج���ل ن�صف ن�ئ���م( يغو�س 
الغ���راوي يف تف��صي���ل حي����ة رجل حزين 
اأفقدته احل���رب الدائ���رة يف �صورية كل م� 
بن����ه يف حي�ت���ه فب���دا ت�ئه� ب���ني احل�صرة 
عل���ى م���� م�ص���ى وحم�ول���ة اإيج����د طريقة 
ل�صتمرار احلي�ة والأمل ب�مل�صتقبل خ��صة 
بع���د ان وجد من يقول ل���ه: انك رجل طيب 
والرج����ل الأقوي����ء ه���م ق�ه���رو امل�صكات 

الت���ي تواجههم يف خ�ص���م هذه احلي�ة ول 
ب���د لن� من و�ص���ع نقطة �ص���وء واأمل, وان 
ل ن���دع احلي�ة تنج���ح يف هزميتن�.. ويف 
ق�صة )ع�زف عند الطلب( ي�صهب الغراوي 
يف احلدي���ث ع���ن الغرب���ة وت�أثراته� على 
احل�ل���ة النف�صي���ة لاإن�ص����ن وكي���ف ميك���ن 
للظ���روف ال�صعب���ة اأن تغ���ر م�صرة حي�ة 
�صخ����س ك�ن م���ن املمك���ن اأن ي�صب���ح فن�نً� 
مهمً� فتحول اإىل ع�زف يف مطعم وم�صرب 
�صغر لأ�صب�ب تبقى جمهولة مل يو�صحه� 
الك�تب �صوى انه ينوه مب� ل يعطي مررًا 
ك�فيً� جلعله مت�صكعً� غر ق�در على مع�جلة 
اأو�ص�ع���ه والنهو�س بواقع���ه, فهو يقول: 
اأذكر ان �صديقي ع�م���ر قد �صجن لأكرث من 
مرة لن�ص�طه ال�صي��صي, واآخر مرة التقيته 
ك�ن م�ص�ركً� يف مهرج�ن فني ب�إحدى دول 
اأورب� ال�صرقية ع����م 1964. ثم يلتقيه بعد 
تل���ك ال�صن���وات الطويل���ة يف مطعم غ�صن 
الزيت���ون ب�صوري���� فلم يتع���رف عليه وهو 
يرت���دي ماب�س ممزقة, في�ص����أل الن�دل عن 
حك�يت���ه ليق���ول له: ان���ه عراق���ي مقيم يف 
�صوري���� منذ �صن���وات لوح���ده ولي�س لديه 
م�ص���در عي�س غ���ر انه يع���زف ويغني ملن 
يطلب من���ه مق�بل ل���رات قليل���ة او بع�س 
الطع�م وامل�صروب.. وبعد ان يتم التعرف 

بينهم� يروي له ع�مر انه فن�ن ب�صري ك�ن 
يعم���ل يف فرقة فني���ة �صعبية حكومية لكنه 
ف�ص���ل م���ن وظيفت���ه, ومل يذك���ر الأ�صب�ب, 
ومل يب���دو البط���ل مهتم�ُ له���ذا اللق�ء �صوى 
ان���ه من ب����ب الن�ص�ني���ة يطلب ل���ه الطع�م 
قب���ل ان يت���م التع����رف بينه���م.. وتنته���ي 
احلك�ي���ة عل���ى النحو الت�يل: م���رت �ص�عة 
عل���ى معرفتن���� لبع�صن���� حي���ث حم���ل اآلته 
املو�صيقية ثم �ص�فحني مودعً� وهو يغ�در 
يف طري���ق وان���� يف طريق اآخ���ر.. وهكذا 
ت�أت���ي ق�ص�س الغ���راوي مغرق���ة بتف��صيل 
احلي�ة اليومية حتى لك�أنه� تبدو ر�صدًا اأو 
توثيقً� اأدبيً� للواقع الذي يعي�صه فقد جعل 
�صخو�ص���ه يتحركون �صم���ن املدينة املقيم 
فيه���� جرم�ن���� ويتنقلون �صم���ن �صوارعه� 
وحماته� مب�صمي�ته���� احلقيقية, ويقرتب 
الغ���راوي يف ق�ص�صه من مع�ن����ة الأطف�ل 
الذي���ن هجرتهم و�صردته���م الأو�ص�ع التي 
ت�صهده� �صوري� ح�لي���ً� وهم يف ح�لة عوز 
�صدي���د م���رزًا تع�طفه معهم كم���� يف ق�صة 
)وج���وه م���ن �صفيح( فه���و يق���ول: هوؤلء 
الطف�ل �صدتني له���م حمبة غ�مرة وعرفت 
منه���م انه���م مهجري���ن م���ن مدين���ة حل���ب 
ا�صطرته���م ظروفه���م لل�صك���ن يف املحات 
املغط����ة  ال�صفيحي���ة  الواجه����ت  ذات 

ب�لقم�����س, ينح�ص���رون بداخله���� مع اث�ث 
منزيل ب�صي���ط.. وبرغم الط�ب���ع الواقعي 
الت�صجيل���ي ال���ذي ات�صم���ت ب���ه جمموع���ة 
الغ���راوي الق�ص�صية اإل انه مل ين�س احلب 
وامل�ص�ع���ر الإن�ص�نية فكتب ق�صته مع ك�تي� 
الفت����ة اجلميلة الت���ي جمعته معه���� اأجمل 
امل�ص�عر والأح��صي�س وم�صحت عنه هموم 
الغربة والآلم فج����ء حبه� له منع�صً� لقلبه 
املتع���ب وه���ي ت�صمع���ه الكلم����ت الن�عم���ة 
اللذيذة وتعلمه ب�أنه� �ص�عرة حتب النجوم 
يف اآخ���ر الليل وتراق���ب دورانه� وت�صتلهم 
منه� ق�ص�ئده����, فت�صمعه بع�صً� منه�: انت 
حبيب���ي جنمتي امل�صع���ة الت���ي احبه� اآخر 
اللي���ل, ان���ت ي���� األق روح���ي قم���ري الذي 

ي�صكن فوؤادي وي�ص���ري يف عروقي.. انت 
ي���� حبيبي اأذكرك كل حلظ���ة من كل �صب�ح 
وان� ارت�صف فنج����ن قهوتي.. انت رحيق 
روح���ي وزهرت���ي املتوهج���ة يف �صندي�نة 
حي�ت���ي.. وي�صتم���ر الغ���راوي يف ر�ص���ده 
تف��صي���ل حي�ة املجتمع م���ن حوله فروي 
يف ق�ص���ة )بي���ت واطئ ال�صق���ف( تف��صيل 
حي�ة اأم ع�ن���ت الفقر والرتمل وهي تق�وم 
ظروف احلي�ة ال�صعب���ة لتتمكن من تربية 
اأولده� بعزة وكرامة وقد �ص�عفت احلرب 
من فقر هذه الع�ئلة وق�ص�وة حي�ة افراده� 
وه���م ي�صكن���ون بيت���ً� حق���رًا �صقف���ه م���ن 
ال�صفيح وجذوع ال�صج�ر ب�لك�د ي�صرتهم 
ع���ن انظ����ر الن�����س, يق���ع عل���ى مقربة من 
موق���ع لتجمع النف�ي�ت مم���� يجعل الكاب 
ال�ص�ئب���ة تكرث حوله���م, وي�صرتزقون على 
جمع العلب والقن�ين الف�رغة من الطرق�ت 
وام�كن جتم���ع النف�ي�ت بعد بيعه� ب�أثم�ن 
زهيدة.. كم� مل يغفل الغراوي الغو�س يف 
حي�ة الرج���ل ال�صرقي وخم�وف���ه ونظرته 
للم���راأة واحلب كم� ظهر يف ق�صتي �صوني� 
والوج���ه الآخر للحب وخ� لرجل يخ�ف 
ال���زواج حيث ركز على �صي����ع الرجل بني 
واملخ����وف  الروم�ن�صي���ة  احل���ب  اأح���ام 

الجتم�عية املحيطة ب�لزواج.

ج��اك دري��دا... ف��ي العق��ل والكتاب��ة والخت��ان
ماأخ��وذ بالتفكي��ك والبعث���رة وبن�س��ف الوحدة اامع��ة ب��ني الأدب والفل�سف��ة وال�سيا�سة

يف جمموعة )حلم لرجل ن�سف نائم(

مأساوية حياة  خضم  في  مؤثرة  إنسانية  فضاءات 
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واملام���ح,  الوج���وه  تختل���ط  بوحه����  ويف 
تختل���ط امل�ص�ع���ر م���ع بع�صه���� فا ن���ك�د منيز 
ب���ني بوح هذه الأنث���ى اأو تلك.. فكل الق�ص�س 
مف�صي���ة اإىل فجيعة الأنثى يف جمتمع ميتهن 
ه���ذه الأنثى يف العل���ن ويقد�صه���� يف ال�صر.. 
وي�صفح على اأقدامه� رجولته وكرامته.. لكنه 
اأم����م امل���اأ ل يعدو عل���ى ت�صميته���� ب�أكرث من 

)عورة(.. 
قد ل يرت�صي الكثرون مي� حوته �صطور هذه 
الختاج�ت التي اتخ���ذت ت�صمية )البوح(.. 
لأنه���� ت�ص���رب على وت���ر ال�صدق املج���رد كم� 
ه���و من دون تزييف اأو التف����ف على واقعه.. 

وعمق جراح�ته..  
يف اأوت�ر حك�ي�ته� تتعدد الوجوه والق�ص�س 
م� ب���ني وتر ه�رب ووتر ممنوع ووتر ع��صق 
واآخر حزي���ن ومن�صي وحم���رتف ومغت�صب 
وغري���ق وقتيل ومتمرد وحت���ى الوتر احل�ئر 
والوتر ال�صهيد و�صوًل اإىل وتره� الطليق... 
ويف كل وت���ر منه���� ع����مل م���ن الوج���ع والأمل 
واخليبة والذكري�ت امل���رة لمراأة تع�ين ثقل 

املجتمع وهو�صه.
وبعد اأن ت�صرد علين� ق�صته�  يف وتره� اله�رب 
ك�م���راأة من زمن الت�صدي ل�صتبداد ال�صلط�ت 
وحت����ول بكل عن����د اأن تتمرد عل���ى م� دجنت 
علي���ه, لكنه� تف�صل يف اجتي�ز احلدود اإذ يقف 
ا�صمه� املمنوع من ال�صفر ح�جزًا دونه� ودون 
انطاقته���� اإىل ع����مل احلري���ة فتقف���ل راجع���ة 
تل���وذ بخيبته� بع���د اأن ا�صت�صلم���ت لأمر املنع 
وت�صتعي���د يف وتره� ال�ص���ري ذكري�ت طفولة 
ل زال���ت رائحة غرفه� تزكم اأنفه���� على الرغم 
م���ن اأنه���� �ص�رفت عل���ى الأربع���ني اإذ اأن تعمد 
ك�ص���ر امل�صب�ح من اأحد �ص�كني املنزل اأع�د له� 
ذكري����ت تل���ك الأ�صرة الت���ي ك�ن الأب مي�ر�س 
فيه���� اجلن�س م���ع اأولده ول يق���رب زوجتيه 
بعد اأن اأجنبت كل منهم� ثاثة اأولد... اأولئك 
الذين اأ�صبحوا مثليني حينم� كروا ردًا على 

اأبيهم..
وتط�لعن���� يف الوت���ر ال�صوم���ري..... ق�ص���ة 
�صديقته���� �صوم���ر التي ت�أتيه���� ب�كية وتطلب 
وه���ي  ك�مل���ة....  ق�صته����  ت�صج���ل  اأن  منه���� 
ب�ملو�صيق���ى  املعجون���ة  املوهوب���ة  الع�زف���ة 
ال�صرقية لكنه� عجزت عن اإي�ص�ل �صوته� عر 
اأوت�ره� فظلت تعزف على اأوت�ر قلبه� ل على 
الع���ود..  حيث الع����مل يفتح اأبواب���ه لل�صب�ب 
برح�بة اأم���� يف عمر يق���رب الأربعني وامراأة 
م���ع اأحل�نه� امله�جرة وطفلة �صغرة ل تعرف 

اأحدًا �صواه� ف�لفر�س تت�ص�ءل اأم�مه�. 
وت�أخ���ذ ق�صة �صوم���ر اأغلب ف�ص���ول اأو اأوت�ر 
ق�ص�س بلقي�س رمب� لأنه� متثل حقيقة الأنثى 
الت���ي ارت�ص���ت اأن تتقم����س دور ال�صحية يف 
ع�مل ي�صفح كينونته� حتت جروت رجل غر 
اآبه اإل بع�مله اخل��س وحتقيق ملذاته, ورمب� 
لنه�يته���� املفجع���ة  فن�صيح معه���� يف حمط�ت 
ق�صة ع�صقه� الغريب���ة على جمتمع اعت�د على 
اأن يدج���ن الأنث���ى وفق �ص���روط ل حتيد عنه� 

واإل كتب على جبينه� خ�رجة عن الطوق... 
ويف الوتر الع��صق تعرتف �صومر اأن روحه� 
العط�ص���ى �صتظل كم� هي وتظ���ل ت�صيح عمن 
ال�ص���وت  ويظ���ل  مبو�صيق�ه����..  يح�وره���� 
ال�صرق���ي يط�رده� ح�ملة ب�ص�ع���ة ال�صفر التي 
كلم���� اقرتبت يطراأ م���� يوؤجله�.. حمت�لة على 
مرور ال�صنوات حم�ول���ة الحتف�ظ ب�صب�به�. 
ولتب���داأ م���ن جدي���د وحت����ول يف غربته���� اأن 
تتج���رد من احلب ال���ذي اجت�حه���� ك�لع��صفة 
لت�صتعي���د حريته� مع رجل اخت����ر اأن يجعله� 
مع�صوق���ة �صرية وتخت����ر اأن تكون اأ�صرته ل 
اأن يك���ون اأ�صر فتنته� امللفت���ة لأنظ�ر الرج�ل 
ال���ذي يحتف���ظ لنف�صه بعق���د قرانهم���� ال�صري 
متحججً� بظروفه وزواجه امل�صتقر واأ�صرته. 
ل���ذا تق���ول عن���ه يف الوت���ر امله�جر, لق���د ك�ن 
ه���و �صبيه���ي, راأيت فيه ل���وين ول�ص�ين الذي 
ابتع���د من���ذ الهج���رات الأوىل حت���ى ول���د يف 

ق����رة اأخ���رى مليئ���ة ب�حلي����ة... ف���ك�ن بينن� 
حبل روحي ق���وي يربطن� لي�صع���ر اأحدن� مب� 
ي�صي���ب الآخ���ر ولو عن بعد بعدم���� كنت اأراه 
بيني وبني روحي, بيني وبني اأنف��صي وك�ن 
ال�صعرة التي تربط ج�صدي بروحي اإن قطعت 
�ص�أموت, فنحن فيم� قب���ل الأعوام التقين�, م� 
قب���ل الأوج�ع ب�آلف ال�صنني, م���� قبل الأدي�ن 

والعقود والقيود. 
ويف الوت���ر احلزين تق���ول, اأن احلب هو من 
ك�ن مينحه���� ال�صحر واجلم�ل وت�صتعل بحبه 
عن كل م� �صممت عليه. ليعو�صه� عن حرم�ن 
ع��صت���ه يف طفولة ت�صتعي���د ذكري�ته� يف وتر 
الطفولة فتتذك���ر التق�ليد التي ك�نت حتتم األ 
ي�ص����ر اإىل جم����ل الفت����ة كي ل تعت���ز بنف�صه� 
ويتي���ح له���� غروره� فع���ل م���� ل ي�صتحب, بل 
ك�ن���ت اأمه���� ت�صمعه���� ال���كام الق��ص���ي فك�نت 
بدوره���� ته���رب اإىل ال�صط���ح حي���ث النج���وم 
وال�صم�ء الوا�صعة فتجد هن�ك ع�مله� اخل��س 
ول تهب���ط اإل م���ع امل�ص����ء جم���رة اإىل ع����مل 

الواقع بوط�أته الثقيلة وغر املفهومة له�. 
وتتذك���ر برع���ب ق�صة )ذك���رى( املعلم���ة التي 
طلق���ت يف اأول يوم زف�فه� من دون اأن ت�صمح 
لزوجه���� اأن مي�صه���� وال�ص�ئع����ت الت���ي قيلت 
والل���وم ال���ذي وجه للمراأة كم� ه���و معت�د من 
دون اأن يع���رف اأحد ال�صب���ب احلقيقي للق�صة 
وق�ص���ة الفت����ة نورية التي ك�ن���ت ط�لبة معه� 
اإىل  املط����ف  به����  انته���ى  الت���ي  ال�ص���ف  يف 
الذب���ح بع���د اأن اأغواه� اأح���د املوظفني ف�نتهك 

عر�صه���� فدفع���ت ه���ي الثم���ن, حي�ته���� بينم� 
ا�صتم���ر هو طليقً�.. كل ه���ذه الذكري�ت اأرقته� 
ليله���� طوي���ًا. فتتذكر ح���وادث الطفولة التي 
ا�صطرته���� للتن�زل كثرًا فت�صرده� يف وتره� 
املرجتف...وكي���ف اختب����أت مع اأب���ن خ�لته� 
حتت ال�صعف ف�ص�هده� اأخوه� و�ص�ر يبتزه� 
للح�صول على اأ�صي�ئه����.. وتعر�صه� لل�صرب 
امل���رح من اأمه� التي هوت عليه� بعد اأن ق�لت 
له� اجل�رة كيف ت�صمحون لفت�ة مثله� ب�للعب 

مع الأولد. 
وهكذا �ص�ر من الا�صيء �صر تخ�فه وظل هذا 
احل�ص����ر يرافقه���� على مدى �صن���وات حي�ته� 
تبث���ه ع���ر رفيقته���� املو�صيقى الت���ي علموه� 
له���� �صغ���رة وحرموه� منه� كب���رة فغر�صت 
ت�صتطي���ع  اإدم�ن���ً� ل  يف روحه���� واأ�صبح���ت 

اخلا�س منه.
ويف الوت���ر املك�صور نراه���� ت�صكت عن الظلم 
يف ع����مل اأوربي للمراأة حق مثل حق الطفولة 
وحق���وق الرج���ل لكنه���� تظل ك�ص���رة مت�صح 
دموعه� ببوحه���� وك�أن حبيبه� يجل�س اأم�مه� 

وحتدثه وهو الغ�ئب.
وتت�ص����ءل: هل علمتن���� تربيتن���� ال�صرقية اأن 
نح���ب دور البط���ل امل�صح���ي لرنت����ح؟ ومل�ذا 
يك���ون ن�صي���ب الفق���راء الطيب���ني دائم���ً� ه���و 
�ص���وى  ميلك���ون  ل  اأنه���م  رمب����  الت�صحي���ة؟ 

اأرواحهم وقلوبهم في�صحون به�. 
�صتبق���ى فق���رة لجئ���ة... تطل���ب ال���دفء ل 
تبح���ث عن اأ�صر بل تبحث عمن ي�أ�صر روحه� 

ال�ص�بحة بف�ص�ءاٍت ل حتد, مرددة بغ�صة...
"اأن حمب���ة الع�ص���ق ال�صحي���ح ل فن�ء له� اإل 

ب�ملوت"
                                                          ابن حزم 

وت�صتذك���ر يف الوت���ر الرن����ن اأرج����ء البي���ت 
القدمي وال�ص���وت ال�ص�دح لأبيه� وهو يدندن 
مبو�صيق����ه, وكي���ف ك�ن ي�صجعه���� فرنى هن� 
ال�صراع بني احل�ص����رة والتخلف يتجلى يف 
املو�صيقى مظهرًا من مظ�هر تلك احل�ص�رة... 
ولكنه� تعود مرة اأخرى لتندب حبيبه� فتقول 
تتبعني الن��س بعيونهم ف�أبكيك بقلبي وعقلي 
متذك���رة كلم�ت والده���� يف البحث عن احلب 

يف كل اإن�ص�ن. 
ويف الوت���ر املن�ص���ي حتك���ي ق�ص���ة مع�ن�ته���� 
والرع���ب النف�ص���ي ال���ذي تعي�ص���ه يف لي����يل 
النتظ����ر والقل���ق عل���ى طفلته���� م���ن املر�س 

وخم�فة املوت.
لتع���ود فتحك���ي لن���� ع���ن اأحزانه���� املكبوت���ة 
وارتك�نه���� لل�صم���ت لتغي���ب بعي���دًا م���� يدور 
حوله� يف وتر حمرتق بظهور الفن�نة اللعوب 
التي ح�ولت لفت نظر حبيبه� لا�صتياء عليه 
وهي ل ت�صتطيع رده� لأن���ه اخت�ر له� العتمة 

والبق�ء يف ظل ال�صر. 
وتف���رد يف الوتر املهجور �صفح����ت ر�ص�لته� 
الت���ي كتبته� حلبيبه� ب�صكٍل مف�صل لت�صرح م� 
يعج���ز ل�ص�نه� عن البوح ب���ه اأم�مه... فتحكي 
له ع���ن م�ص�عره���� وهي وحي���دة وتع�تبه عن 
ت�صرف�ت���ه جت�هه���� وم���� ي�صبب���ه له���� الغي�ب 
املتك���رر والطويل وعن عذابه���� النف�صي الذي 
يدمره���� ولكن ردة فعل���ه ت�أتي خميبة لآم�له�, 
اإذ تنتظ���ر مطوًل اأن يجيبه� ب���ا اأمل فتت�صل 
ب���ه لتف�ج�أ بقوله... كم اآذيتك اأن� اآ�صف مل اأكن 

اأعرف, فيقتله� بروده. 
وتقف �ص����ردة يف الوتر اله�ئم و�صط جمتمع 
ل تعرف فيه �ص���وى حبيب ك�ن يخره� ب�أنه� 

امراأة ل ث�نية له�. 
ويف الوت���ر املغت�ص���ب تته����وى يف ذاكرته���� 
اأن  للع����ر بع���د  قتل���ت غ�ص���ًا  �ص���ورة طفل���ة 
ا�صتغفله� اأحد الرج�ل وارتكب الفعلة امل�صينة 
بحقه���� فدفع���ت ه���ي ثمنه���� وتتداع���ى اأم����م 
خميلته���� ال�صور حت���ى ت�صل به���� اإىل اإمي�ن 
الط�لب���ة التي ك�نت تزوره���� يف بيته� لتذاكر 
معه���� الدرو�س فك�ن اأخوه���� ي�صتغل الفر�صة 
ويحمله���� وه���ي ال�صبية بني يدي���ه ويجل�صه� 
يف اأح�ص�ن���ه ومتت���د ي���ده اإىل م� ه���و حمرم 
فك�ن���ت تك�ب���د للتخل�س منه م���ن دون جدوى 
حت���ى �ص����رت تته���رب م���ن الذه����ب اإىل ذلك 

البيت. 
ثم تعود لتحكي كيف ارت�صت اأن تكون امراأة 
ه�م�صية �صعيدة بلق�ءات احلبيب الأ�صبوعية 
ال�صرية م���ع اأنه ل يوجد �صب���ب واحد يدعوه 
اإىل ذلك وم���ع كل هذا تعود لت�صت�قه ولتعي�س 
مع���ه لي����ٍل ب�أعمق مم���� ك�نت وب�صم���وٍع اأكرث 
حرق���ة واتق�دًا ولهيبً� يف �ص���ور حمله� الوتر 

الغريق... 
لتع���ود �صوم���ر املوجوع���ة ب�حل���ب يف الوتر 
القتي���ل للتفك���ر ب�إنه����ء هذه العاق���ة املتعبة 
ه���ذه  حبيبه����....  بوج���ه  ب�به����  تغل���ق  واأن 
العب����رة ذكرته� بب�ب )عدال���ة العمي�ء( الفت�ة 
الت���ي غرر به� اأبن عمه���� لأنه� عمي�ء ثم تخلى 
عنه���� بعدم���� اأ�صبح���ت ح�مل فرتكه���� تواجه 
م�صره���� ال���ذي حكمت ب���ه الع�ص���رة بقتله� 
غ�ص���ًا للع����ر لكنه���� قب���ل اأن تتلق���ى م�صره� 

نه�سة طه الكرطاين 

رواية الموناليزا  
بوح قيثارة.... امرأة الحب وظالل الوطن المحرم   

يف رواية )هروب املونوليزا( ياأخذ احلوار �سواًء، اأكان 
متكاماًل وحقيقيًا اأم مل يكن �سمته وت�سميته بالبوح 
فن�سنف له كل اآذاننا واأ�سماعنا ونتيه معه يف اأجواء من 
الإن�سات.. 
البوح هنا ياأتي مكتوبًا فتتقافز اأب�سارنا للتهام الأوراق 
لك�سف امل�ستور الذي اأرادته الكاتبة بلقي�ض حممد وهي 
ت�سرد بال وجل لواعج اأنثى منفلتة من قيود اخلوف 
والرتدد فقد يكون ما اأوردته يف كتابها بوح قيثارة 
ق�س�ض حقيقية وبوح �سادق لها ولن�ساء من جن�سها اأم 
ل يكون... املهم اأنها جتعل كل واحدة منا نحن )اأبناء 
حواء( ونحن نقراأ ما ت�سطر ن�ست�سعر املرارة يف كل 
�سطر... لأنه يحمل بال �سك �سيئًا من مرارة اأيامنا 
ومعاناتنا يف عامل العمل اأو الأ�سرة اأو احلب بكل خيباته 
ولذاته منذ الأزل. 
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مثنى كام �سادق 

ترف���ل جمموع���ة )رم����د الأ�صئل���ة()1( لل�ص�ع���ر املب���دع )حبيب 
ال�ص�م���ر( بوتري����ت وجدانية مربوطة ب�� )كمنج���ة( ال�صعر  اإذ 
يعم���ق يف اأح�فر الذات امل�أزومة �صم�ت ق����رة, �صمن تع�لق�ته 
الذاتي���ة على وف���ق منظومة جم�لي���ة يتع�لق فيه���� املعنوي مع 
امل����دي, بدءًا من العنوان ال�صتع����ري يف بنية عاقة امل�ص�يفة 
)رم����د الأ�صئلة( ف�لرم�د م� تبق���ى من الن�ر اأو طفله� امليت الذي 
مل يتغ���ذى, ف�لأ�صئل���ة ك�نت ن����رًا مل يكتب له���� دميومة التوهج 
 م���� جعل الن����ر حقيقة م�صتلبة من توهجه���� ف��صتح�لت رم�دًا 
لاأ�صئلة غ���ر املج�بة اأو التي تلونت ب�لقت�م���ة.. قت�مة الرم�د. 
ولعلن���� نلم�س حر�س ال�ص�عر على ا�صتبق����ء م� تبقى من وطنه 
يف ق�صي���دة )مط���ر يبل���ل ق�م�تن����( اإذ يقول: )الوع���ول حترث 
مدين, �ص�أدخر بع�س تراب( �س 7 ف�ل�ص�عر ميد عروق انتم�ئه 
اإىل اأك���رث م���ن مدينة  ل���ذا ف�أي ت���راب منه� يفي به���ذا الدخ�ر 
بدلل���ة تنك���ر كلمة )ت���راب( ث���م اأن الن����س يف�صح ع���ن �صرعة 
الدخ����ر بتوظيف )�صني( ال�صتقب����ل ذات الزمن الق�صر, قبل 
تغي���ر الوعول لوجه الأر�س, فا يبقى منه� قطعة اأ�صل �صوى 
عن���د ال�ص�ع���ر, وي�صتغل ال�ص�ع���ر �صمن روؤي���ة �صري�لية خ��صة 
ك�ن���ت لوحته���� راحة يده )فوق راحت���ي ان�صطرت غيمة( �س 8 
فثم���ة عاق���ة جدلية بني راح���ة ال�ص�عر )ال�صم����ء( وبني الغيمة 
املن�صط���رة )التج�عي���د( ولعل ال�ص�ع���ر يري���د اأن يعك�س املعنى 
 لي�ص���ر اإىل اأن راحت���ه )اأمن���ه و�صكون���ه( مل يعد كم���� ك�ن, بل 
اأ�صب���ح م�صطربً� ملبدًا ب�لغي���وم املن�صطرة, كم���� يلج�أ ال�ص�عر 
اإىل الن�صط����ر الذات���ي يف ن����س �ص���ويف, يف�ص���ح ع���ن ثن�ئية 
النف����س الواح���دة التي تدور يف حي���ز النتظ�ر )اأن���� اأم اأن� من 
ينتظر الآخر( ج�ء ال�صم���ر الذاتي )اأن�( مف�صحً� عن ذات غر 
مت�صخمة ذات �صوفية مفعمة ب�لنتظ�ر لاآخر وقد يكون الآخر 
)هو( لتتوا�صج ال���ذوات وتن�صهر يف ذات واحدة �صمن بوتقة 
الوج���ود اأو الظه���ور اإذ غ�لب���� م� يعي�س ال�ص�ع���ر ويف كينونته 
ذل���ك القلق امل�صت���دمي املتوا�صل الذي يخ���رج ب�لبوح ال�صويف 
ع���ن نف�ص���ه اله�ئمة, التي هي بوؤرة عينيه الت���ي ترى م� ل يراه 
�ص���واه, وي�صتجلى ذلك من خ���ال اأدلته الره�ني���ة ف�� )ال�صكني 
بره�ن���ه اجل���رح( ����س 11 فا بره����ن يف احلي�ة م���ن دون اأمل, 
اأم���� ق�صيدت���ه )ح�ر�س اآخ���ر الليل(  ف�إن التم�����س اليقظة للذات 
املتعب���ة ال�ص�ه���دة يج�صده� ال�ص�عر يف لقط����ت نف�صية مده�صة 
)واحل�ر����س ل ي���زال يقر����س نع��ص���ه ب�لدخ����ن وال�صع�ل( �س 
15 ف�لقر����س فع���ل اإجن�زي للبق����ء متنبهً�  لك���ي ل يغفل عمن 
ت�ص���ول له نف�ص���ه ب�ل�صرق���ة اإل اأن ه���ذا القر�س للنع�����س ل يتم 
مب���� هو مع���روف )الأ�ص�بع( بل ب�لدخ����ن وال�صع����ل, اإذ اإنهم� 
يبقي�ن���ه متيقظ���ً� فم�ص�ح���ة القر����س ت�أخذ هن���� امت���دادًا اأعمق 
مم���� ي�أخ���ذه القر�س احلقيقي عل���ى م�ص�حة �صيق���ة من اجللد, 
فتت�ص���ع بذلك ال�صورة املعنوية لذل���ك احل�ر�س املفعم ب�لنع��س 
يف اآخ���ر الليل  لكي يح���ول بينه وبني النوم من خال انهم�كه 
ب�لتدخ���ني وال�صع�ل الذي هو منبه �صوتي للعيون, وعلى وفق 
ذلك ف����إن ال�ص�عر خل���ق دورًا مهم���ً� ب�ملم�حكة ب���ني النوم وبني 
ع���دوه ال�صع�ل, بع���دم ا�صتقب�ل اأحدهم� لاآخ���ر بتدفق ال�صع�ل 

علي���ه. اإن ا�صتعم����ل الفع���ل الجن����زي )اأخل���دوا( يف ق�صي���دة 
)املجنونة ث�نية( قد اأوحى بنفي النه�ر )اأخلدوا للنوم امل�صجر 
/ اأيه���� املج�ن���ني / النه����ر لن يطلع غدًا( ����س 21 ف�لن�س ي�صي 
ب�لحتج�ج على طرف���ني ل يقبان احلي�د  هم� )الليل / النه�ر( 
ولت�صعي���د النه����ر على الليل جع���ل النه�ر منتظ���رًا منفيً� ب�أداة 
النف���ي الت�أبيدية )لن( لكن مف���ردة )غدًا( جتعلن� نت�أمل اأن يطلع 
النه����ر بعد غ���د حتى لو ك�ن اللي���ل طويًا.. وج����ء الحتف�ء 
َلُب  آََخ���ُر َفُي�صرْ � الرْ ب�لراأ����س  ليمت����ح من التن��س الق���راآين )َواأَمَّ
���ِه( كم� يف ق�صي���دة )اأيه���� الراأ�س حتمً�  ُ ِمنرْ َراأرْ�صِ ���ررْ َفَت����أرُْكُل الطَّ
�صيهنئ���ك الغراب( اإذ يخ�طب ال�ص�عر الراأ�س ق�ئًا )اأيه� الراأ�س 
ب���ك انبهرت الدني� / واأنت الق�بع, الق�نع فوق ج�صدي( �س 31 
ف�لراأ����س مركز احلوا����س والتفكر وبه يتوا�ص���ل الإن�ص�ن مع 
الآخ���ر, ف�لراأ�س بنية لمة ملقوم�ت اجل�صد وحوا�صه ومدرك�ته 
احل�صي���ة واملعنوية, وت�أت���ي ق�صيدة )بل���ورات العمر( ليح�صد 
فيه���� ال�ص�عر ط�ق���ة ا�صتع�رية لفتة )ي���دك حت��صرين / تغ�صل 
عين���ي ب�لظم����أ / وبق�ي���� خ���رثة القمر( ����س 42 وه���ذه الط�قة 
تت�أت���ى م���ن غرابته���� يق���ول اجل�حظ )ال�ص���يء من غ���ر معدنه 
اأغ���رب, وكلم���� ك�ن اأغرب ك�ن اأبعد يف الوه���م, وكلم� ك�ن اأبعد 
يف الوهم ك�ن اأطرف, وكلم� ك�ن اأطرف ك�ن اأعجب, وكلم� ك�ن 
اأعجب ك�ن اأبدع( اإن ال�صتع�رة قد جمعت بني ال�صيء ونقي�صه 
)غ�صل العني ب�لظم�أ( �صمن �صي����ق لغوي اأخ�ذ يت�صمن مف�رقة 
مده�صة ف�ص���ًا عن ا�صتعم�له )بق�ي� خرثة القمر( ليوحي � رمب� 
� ببي�����س اأ�ص�بعه����, فهي اإيح�ءات قد اأ�ص����ءت دواخل ال�ص�عر 
الت���ي خلقه� ب�لتداخ���ل والمتزاج.. اإ�صتط����ع ال�ص�عر اأن يبني 
جمموعته بتقدمي ظ���ال الكلم�ت على الكلم�ت فتولدت �صعرية 

كهربت الن�صو�س واأ�ص�ءته�. 


  

املرعب اأ�صرت عل���ى ك�صفه اأم�م عرو�صه التي 
عملت على رف�صه� للزواج به برغم حم�ولته 
العدي���دة وظلت ع�ن�ص���ً� مل تفتح فمه� لتو�صح 

�صبب ت�صرفه� ذاك. 
ل���ذا تئن حتت عبء احل���ب, يف الوتر املتمرد 
فتق���ول اإين اأعج���ز ع���ن وج���ع احل���ب اإذا م���� 
ح����م كمائكة حويل واأعجز ع���ن دفع ال�صوق 
امل�صن���ى عندم� ين�ديني احل���ب. حني ي�صعك 
ج�ص���دك اأم�م خي�ر واحد ل ث�ٍن له هو احلرب 
بين���ك وبين���ه تقتح���م م�ص�م�ت���ك وكل ذرة من 
دم���ك وخ���زات غريب���ة عذب���ة ق��صي���ة طفولية 
ع�بثة لذيذة ل تدري كيف تكون اأحي�نً� تراه� 
ك�ل�صيل اجل�رف ل يوقفه اأي �صد. احلرب من 
اأج���ل اللذة ه���ذه اأعذب مم� يت�ص���ور املحروم 
حني انت�ص����ره على اجل�صد بعقدة النق�س اأو 
امل���وت البطيء الذي ت�صي���ع منه رائحة العفن 

والهرم. 
حينم���� يث���ور اجل�ص���د معلن���ً� رغبت���ه اجل�دة 
اأن  اأف���ك�رك  وجه����ت  كل  تن����دي  لارت���واء 
�ص�ع���دين ل الف�صيل���ة ت�صكت���ه ول الإهم�ل اأو 
الن���زواء ول الفوارق الثق�فية والطبقية وم� 
اإىل ذل���ك مم� كبل ب���ه الإن�ص�ن ج�ص���ده. ثورة 
اجل�صد كثورة الطبيعة ل تنطلق من فراغ له� 

اأ�صب�به� وله� منطقه�. 
وتكت�ص���ف بعد مرور الأعوام اأنه� يف عاقته� 
الع��صف���ة مل تك���ن اأكرث من دمي���ة للمتعة فقط 
اإيق����د  ب���ا م�صتقب���ل تعم���د فيه���� دائم���ً� اإىل 
جن���ون اجل�صد, ج���ذوة ل تنطفئ بقدر جذوة 
احل���ب الذي حتت�ج���ه حمتفظة بجن���ون بكل 
م���� يت�ص�ق���ط منه بع���د كل لق�ء حت���ى الأ�صي�ء 
املحرم���ة. يف انثي����لت ته���ذي به���� يف الوتر 
ه���ذه  كل  به����  تع�ص���ف  وعندم����  املحب���ط, 
الذكري����ت تعج���ب كي���ف ظلت حتب���ه بعد كل 
م� فعله به����, ومع�ملته له� عل���ى اإنه� امراأة ل 
�صبي���ل اأم�مه� �صواه, ه���ل لأنه واثق من حبه� 
له, اأم لأن���ه واثق من نف�صه؟ فتت�ص�ءل مبرارة 
رمب���� تغ���رت النظ���رة للح���ب ك�أعظ���م قيم���ة 

عرفته� الب�صرية. 
فتع���رتف يف الوت���ر امل�صح���ور اأنه���� رمب���� ل 
حتب���ه ه���و لذات���ه, ب���ل حت���ب ذاته� ه���ي, لذا 
حت�ول اإ�صع�ده���� متحملة ال�صيم ب�ل�صتمرار 
بعاقة طمع���ً� ب�صويع�ٍت من اللذة وال�صع�دة. 
ل���ذا تق���رر اأن تعي����س م���ن دون اأن تفك���ر فيه, 
ممزقة ثوب اجلواري, لكنه� �صرع�ن م� تعود 
م�صت�صلم���ة مل�ص�عره���� ول���و بعد م�ص���ي زمن, 
وعندم���� تو�ص���ك عاقته���� ب���ه اأن تنتهي جتن 
وت���راه اأعظم الرج�ل ول يوج���د رجل ي�صبهه 
فتفعل امل�صتحيل كي تبقى معه وحتتفظ به. 

فتتح���دث عن خوفه� علي���ه من كل الن�ص�ء, يف 
الوت���ر الب�ك���ي لأنه� تراه رج���ل ي�صطب غره 
م���ن الرج�ل فا تعود ق�درة على الت�صرف مع 
قلبه� وج�صده���� الراف�س ل�ص���واه, رمب� لأنه� 
امراأة حتت�ج اإىل احلن�ن يف بلد غريب تبكي 

على وطن مقتول. 
فتنه����ر ب�كية يف الوت���ر ال�ص�ئ���ع وتنقل اإىل 
امل�صت�صفى بعد اأن يخره� بق�صة حب جديدة 
مع اأنه� اأقنعت نف�صه� ملراٍت عدة ب�أنه ل يحبه� 
واإنه يريده� ج�رية وهبت نف�صه� بدون مق�بل 
ل�صن���واٍت ع�ص���ر ت�آكلته� فيه� احل���رة والقلق 
والغ���رة والإح�ص�����س ب�لإهم����ل والنك�ص�ر 

والهزمية.
كل  تتوق���ف  ه���ذه  الع�ص���ر  ال�صن���وات  بع���د 
التواريخ عندم� يحمل ق���راره ب�إنه�ء العاقة 

مدعي���ً� العاق���ة ب�م���راأة اأخرى, م���ن دون اأن 
يفك���ر ب�ملقتل ال���ذي ي�صببه لإن�ص�ن���ة اأحبته.. 
فتعرتف اأنه� ع�جزة ع���ن فهمه حتى ولو بعد 

مئة ع�م اأخرى. 
بعد عذاب�ته� وحم�ولته���� العديدة لانتح�ر 
ورف�صه���� للرج����ل الذي���ن ح�ول���وا القرتاب 
منه���� تغ�در يف الوتر ال�صهي���د اإىل بلٍد اأوربي 
اآخ���ر وتهتم بفنه���� وحت�صد اجلوائ���ز وتهتم 
ب���كل ح���ب بطفلته���� الت���ي ن�صيته���� يف خ�صم 
مع�ن�ته���� ورك�صه���� امل�صتم���ر خل���ف حبيب ل 
ي�أب���ه لأمره� ويف ع�م 2005 ت�صل مع طفلته� 
اإىل الأردن حمطته���� الأخرة قبل التوجه اإىل 
اأر����س مل تط�أه���� قدمه� منذ ربع ق���رن ت�صمى 
اأر����س الوط���ن... لكن م� ه���ي اإل ليلة واحدة 
يف ذل���ك البلد حتى مت���زق النفج�رات اأرج�ء 
الفندق الذي تقطنه مع ابنته� والنران تلتهم 
كل �ص���يء, فتط�يرت اأ�صاء الن��س ومن بينه� 
اأ�ص���اء الأم معجونة بدم�ء ابنته�... من دون 
اأن تلق���ي نظ���رة اأخ���رة عل���ى الوط���ن ال���ذي 
انتظ���رت الع���ودة اإلي���ه وم���ن دون اأن تكتمل 
فرحته���� وذاب���ت رن����ت اأوت�ره���� وح�صراته� 

املوجعة يف امل�ص�ف�ت والأر�س وال�صم�ء.. 
وبعد ت�صديه� لتجربة �صديقته� بكل م�أ�ص�ته� 
تعود الك�تب���ة لتحكي عن جتربته� التي �صبق 
اأن ر�صم���ت بع����س لي�ليه���� ابتداًء م���ن وتره� 
املمن���وع ال���ذي بين���ت في���ه كي���ف اإنه���� ك�نت 
ممنوع���ة م���ن ال�صفر بع���د اأن اعتقل���وا جميع 
رفيق�ته���� وتعر�ص���ن للتعذي���ب وتتذك���ر كيف 
تعر�ص���ت لل�ص���رب املرح م���ن اأخيه���� بعد اأن 
عل���م ب�أنه� ح�ص���رت ن�ص�طً� �صي��صي���ً� ممنوعً� 
فف���ي ال�صرق ل يفرق���ون بني انته����ك ال�صرف 
وبني املع�ر�صة ال�صي��صية حينم� يتعلق الأمر 

ب�مراأة..
اخل���روج  اأن  املرتع���ب  الوت���ر  يف  فت�صج���ل 
م���ن الوط���ن ي�صبه ح�ل���ة اخل���روج من حلظة 
احلب, ولقد ج����ء قرار خروجه���� عنه ب�صبب 
اخل���وف واخلط���ر املحدق به���� وتت�ص�ءل هن� 
ه���ل اأن الوطن الآخر ال���ذي �صتعر اإليه ي�صبه 
الع�صي���ق؟؟ ويف رحل���ة �صفره���� املغ�مرة تلك 
تت�أك���د اإنه���� ممنوع���ة م���ن ال�صفر عل���ى الرغم 
م���ن معرفته���� امل�صبق���ة ول جت���دي نفع���ً� كل 
تو�صاته���� فت�صطر اإىل الرتج���ل عن احل�فلة 
وانتظ�ر الع���ودة اإىل الع��صمة..... في�أخذه� 
اأح���د الع�ملني يف املخفر احلدودي معه لتحل 
�صيف���ة عل���ى اأ�صرت���ه وهن�ك تعي����س �صراعه� 
امل���وؤمل م� ب���ني اخلوف من الق����دم والقلق من 

م�صره� والتوج�س من هذه الأ�صرة..
وتكم���ل ق�صة رعبه� يف ليل الوح�صة ذاك على 
حدود من�صية وتروي عن ا�صطراب م�ص�عره� 
بع���د اأن تعل���ق به� اأطف����ل الأ�ص���رة يف الوقت 
الذي يجت�حه� الرعب من الق�دم وا�صطراره� 
اإىل اخ���رتاع اأنواع الكذب ك���ي تنجو بنف�صه� 

من بط�س �صلط�ت النظ�م.   
واأخرًا تعر يف وتره� الطليق حدود الوطن 
منطلق���ة اإىل بلد اآخر بعد وقوفه� اأم�م �ص�بط 
اجل���وازات بعدم� غرت ا�صمه� لتكون دم�صق 
اأوىل حمط����ت الرحل���ة الطويل���ة بعي���دًا ع���ن 
اأر����س الوطن ت�رك���ة نه�ية م� ح�ص���ل له� يف 
رحلته���� الق�صية تلك مفتوح���ة لرواية اأخرى 
وع���دت به���� جمه���ور قراءه���� الذي���ن تلقف���وا 
بوحه���� يف ه���ذه احلك�ي���� ب���كل �صغ���ف مه���د 
الطريق للرواية لت�أخذ مدى اأو�صع من القراء 

والقراء يف طبعة ث�نية. 

رماد األس��ئلة... بقايا 
األجوبة 
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�صدر للروفي�صور ح�صقيل م��ص� الله 
حداد كت�به املرتجم"ابن بغداد"والذي 

هو من اإ�صدار الدار الأبجدية - 
الأردن وهو رواية �صردية حتول 

الق�صية الدينية اىل ن�صيج درامي من 
طراز خ��س ت�صتلهم الوق�ئع الدقيقة 

واليومية يف حي�ة الدكتور حداد.
ح�فل  �صردي  كت�ب  بغداد"هو  "ابن 

ب�لأحداث يف مرحلة دقيقة متيزت 
ب�لتغرات الجتم�عية الع��صفة بني 

القدمي واجلديد ومن اجل القيم 
الن�ص�نية التي يجب ان ت�صود يف 

الع�مل.

بداد/ اأوراق

ي���رى كورنيليو����س ك��صتوري�دي����س اأن ثم���ة 
�صيئ���ني م���ن الإرث الفك���ري مل�رك����س يبقي����ن 
�ص�حل���ني: اجتم�عية الك�ئ���ن الب�صري, وعدم 
اعتب�ر فرديته اأ�ص��ص���ً� لوجوده.. وذلك الأفق 
الذي يف�صح عنه الن�ص����ط ال�صي��صي من حيث 
اعتب����ر ال�صي��ص���ة حمركً� ومقرب���ً� ل�صرورات 
التحول والتبدل من نظ����م �صي��صي اإىل اآخر, 
وذل���ك يف كت�ب���ه )ت�أ�صي����س املجتم���ع تخيليً�( 
ال�ص����در ع���ن دار )امل���دى( للثق�ف���ة والن�ص���ر 
برتجم���ة وتق���دمي الب�ح���ث م�ه���ر ال�صري���ف, 
وال���ذي يذك���ر ان الأفك�ر الت���ي ي�صمه� الكت�ب 
معقدة ي�صع���ب الو�ص���ول اىل لغته�, لكنه يف 
الوق���ت ذاته يظه���ر قن�عت���ه ب�ن ه���ذه الأفك�ر 
ق���د ت���رثي احل���وارات الدائ���رة يف او�ص����ط 
اآف�ق����  ام�مه���م  وتفت���ح  الع���رب  امل�رك�صي���ني 
جدي���دة لعب����رة )اأم���� ا�صرتاكي���ة اأو بربرية( 
كورنيليو����س  اطلق���ه  ال���ذي  ال�صع����ر  وه���ي 
ك��صتوري�دي����س ورف�قه ع����م 1949 وجلعوه 
عنوان���ً� مع���رًا ملجلته���م وجمموعته���م. كم���� 
اأو�ص���ح ان الكت����ب اعتم���د من�ه���ج �صت���ى يف 
�صي�غت���ه جعلت الت�ري���خ يتداخل مع الفل�صفة 
عل���م  م���ع  والري��صي����ت, والنرتوبولوجي���� 
التحليل���ي والأل�صني����ت. موؤك���دًا ان  النف����س 
وجوده يف املكتبة العربية قد ي�صهم يف اغن�ء 
معرفتن���� بفك���ر احلداث���ة الغربي���ة وا�صك�له���� 
ومف�هيمه�.. يتن�ول اجل���زء الأول امل�رك�صية 
والنظري���ة الثوري���ة م���� ب���ني ني�ص����ن 1964 
وحزيران   1965مو�صحً� ان م� دع�ه ب�ملتخيل 
الجتم�ع���ي ه���و تعبر �ص����ع يف ذل���ك الوقت 
و�ص����ر ي�صتعمل اىل حد م� كيفم���� اتفق وهو 
لي�س له عاق���ة ب�لتمث���ات ال�ص�ئعة واملتخيل 
ال���ذي تعر�صه بع�س تي�رات التحليل النف�صي 
اأي امل���راأوي ال���ذي هو انعك�����س او نت�ج غر 

مب��ص���ر لاأنطولوجي���� الأفاطونية يف �صي�ق 
التفك���ر الفل�صف���ي العربي, وكذل���ك يف تعداد 
الإره��ص����ت الفكري���ة التي ح�ول���ت النعت�ق 
م���ن اأ�ص���ر الكت�ب���ة امل�رك�صي���ة الدوغم�ئي���ة.. 
وجم���رد بي�ن الفكرة التي يت���م وفقه� ت�أ�صي�س 
املجتم���ع تخيلي���ً�  تعط���ي اأهمي���ة جتع���ل م���ن 
الكت����ب وموؤلفه ح��ص���رًا يف اأوروب� والع�مل, 
فك��صتوري�دي�س الذي رح���ل عن ع�ملن� منذ م� 
يق���رب اخلم����س �صن���وات اأراد م���ن كت�به هذا 
األ يك���ون ع�ب���رًا يف ف�ص�ءات ق���راء الأدبي�ت 
امل�رك�صي���ة احلديث���ة بل اأنه قد ق���رر �صكل هذا 
احل�ص���ور يف البح���ث وال�صع���ي احلثيث عن 
ق���راءة اأخرى له���ذه الفل�صفة تختل���ف عم� ك�ن 
الغ���رف احلزبي���ة والجتم�ع����ت  �ص�ئ���دًا يف 
الثوري���ة الت���ي يحت���دم فيه���� ال�ص���راخ ح���ول 
النظرية من دون الت�أمل والنظر يف م�ص�راته� 
وموؤدي�ته�.. ومن ه���ذه الزاوية ميكن لقراءة 
اأخ���رى وخمتلفة ك�لتي يقدمه� املوؤلف يف هذا 
الكت����ب اأن ت�ص���كل حمط���ة اأوىل يف حم�ول���ة 
رت���ق العاق���ة ب���ني الق����رئ الاحزب���ي وبني 
النظرية امل�رك�صية من جهة اأوىل من حيث اأن 
ه���ذه العاق���ة �صتعزز ح�ص���ور النظرية كجهد 
اأن�ص����ين وكمح�ول���ة لتف�صر الع����مل من اأجل 
تغي���ره, ومن جهة ث�نية ميك���ن لهذه القراءة 
اأن تعي���د العتب�ر للتفك���ر يف امل�رك�صية لدى 
الق�رئ احلزبي الذي اأم�ص���ت الفكرة النظرية 
لدي���ه م�صتق���رة وغ���ر ق�بلة للم�ص�ءل���ة.. ومن 
هن���� يتن�ق�س بح���ث ك��صتوري�دي����س مع تلك 
جوه���ر  اإىل  ب�لع���ودة  ال�ص�ذج���ة  الدع���وات 
امل�رك�صي���ة ب�ملعنى الإمي����ين خ��صًة واأن هذه 
الع���ودة لن تك���ون �صيئ���ً� عمليً� �ص���وى كونه� 
للفك���ر.. ويف كا اجلهت���ني  متثي���ل ظ�ه���ري 
ال�ص�بقت���ني ي�صج���ل للكت����ب اأن���ه يعي���د اإحي�ء 
التفك���ر ب�مل�رك�صي���ة اأممي���ً� يف الوق���ت الذي 
يح���دد جوه���ر ه���ذه النظري���ة ع���ر املرحل���ة 

وفق���ً�  متظهره����  ويف  الراهن���ة  الت�ريخي���ة 
ملنج���زات الزم���ن احل����يل ولي�س وفق���ً� مل� هو 
ج�مد وث�بت يف الأفك�ر النظرية.. ولعل هذه 
النظ���رة املتطلبة جت����ه الفكرة اإمن���� تنبع من 
اقرتاحه� الدائم لربط الأفك�ر ب�ملجتمع ورمب� 
يكمن هن� ال�صر الذي ك�ن يدفع بهذا الفيل�صوف 
لأن يعر عن مغزى حي�ته وخا�صته� ب�لقول 
اأن���ه مهم� ح�ص���ل �صيبقى اأوًل وقب���ل كل �صيء 
ان�ص�ن���ً� ثوري���ً�.. ه���ذا الإمي����ن ب�مل�رك�صية ل 
يرتك���ز على تخمي���د الأف���ك�ر و�صجنه� بل عر 
اإطاقه����, خ��ص���ة واأن ج���ل عم���ل م�رك����س قد 
ذرته ريح التحولت الجتم�عية والقت�ص�دية 
طيل���ة مئة ع����م. ولهذا ف�إن البح���ث يف م� بقي 
م���ن عم���ل م�رك����س ه���و اأ�ص�����س العم���ل الذي 
يكفل لهذه الفل�صف���ة دميومته�, بينم� تنطوي 
مم�ر�صة الفل�صف���ة ذاته� عل���ى مق�ربة �ص��صعة 
الأبع�د للحراك الجتم�ع���ي, فقد ك�ن م�رك�س 
وكم���� يقول املوؤل���ف: اأول من اأظه���ر ب�أن دللة 
نظرية م� ل ميكن فهمه���� مبعزل عن املم�ر�صة 
الت�ريخي���ة والجتم�عية الت���ي تتوافق معه�, 
والت���ي تتغلغل داخله���� اأو ت�صكل �صت����رًا له�, 
ولع���ل البحث يف مع�ين امل�رك�صي���ة وم� كتبه 
اإىل   النه�ي���ة  �صيف�ص���ي يف  م�رك����س ح�ص���رًا 
ال�صتع��صة عن الث���ورة ب�لروؤي�, وعن الت�أمل 
ب�لوق�ئع بت�أويل الن�صو�س وهو م� يتن�ق�س 
تن�ق�صً� مب��صرًا مع الأف���ك�ر الرئي�صة للمذهب 
امل�رك�صي.. ولعل النق���د الذي ينبغي توجيهه 
للنظرية اإمن� يكمن يف ذات الزاوية التي جعل 
فيه� الن�س �صرمديً� وغ���ر ق�بل للمن�ق�صة يف 
طور حت���ول درام�تيكي ي�صم���ل جميع طبق�ت 
املجتمع الذي بنيت على اأ�ص��صه وعلى حراكه 
دين�ميكي���ة الأفك�ر امل�رك�صي���ة ويف هذا مييز 
املوؤلف بني اأن يبق���ى امل�رك�صيون م�رك�صيون 
وب���ني اأن يبق���وا ثوريون, بني الوف����ء ملذهب 
مل يعد يح���رك اأي فكر واأي فع���ل وبني الوف�ء 

مل�صروع حتوي���ل جذري يتطل���ب فهم املجتمع 
ال���ذي ينبغي حتويل���ه, واأن نح���دد داخل هذا 
املجتم���ع طبيعة الن��س الذي���ن يرف�صون فعًا 
�صكل���ه احل����يل وين��صل���ون �ص���ده, ولننظ���ر 
يف م�ص�أل���ة قيم املجتمع فق���د ك�ن هن�ك يف كل 
جمتم���ع منظومة م���ن القيم, ظ�ه���رة او خفية 
او ك�ن هن����ك منظومت����ن اثنت����ن تت�ص�رع�ن 
ولكنهم���� ك�نت� ح��صرتني.. ان وجود املجتمع 
ق���د افرت�س دومً� وجود قواع���د لل�صلوك, ومل 
تكن عقوب�ت هذه القواعد غر واعية وح�صب 
ول م�دي���ة ق�نوني���ة وح�صب, بل ك�ن���ت اي�صً� 
ال���دوام عقوب����ت اجتم�عي���ة �صكلي���ة  وعل���ى 
متخيل���ة م���ن دون ان يقل���ل هذا م���ن اهميته�, 
ويف اي�من���� ه���ذه ف����ن القواع���د وعقوب�ته���� 
ه���ي ق�نوني���ة ب�ص���ورة ح�صرية تقريب���ً�, ومل 
تع���د التكون����ت الاواعية تتواف���ق مع قواعد 
ب�ملعن���ى ال�صو�صيولوج���ي, ام���� لأن الأن� هي 
الأعلى كم���� يقول بع����س املحلل���ني النف�صيني 
يع����ين م���ن �صع���ف �صدي���د, وام���� لأن املركب 
الجتم�ع���ي ال�ص���رف لاأن���� الواع���ي يتفت���ت 
بفعل عملي���ة ان�صح�ق واخت���اط الو�صعي�ت 
وامن�ط ال�صخ�صي���ة التي تتق�طع يف املجتمع 
النزع���ة  ا�صل���وب  بح�ص���ب  وام����  احلدي���ث.. 
الذاتي���ة لبع����س امل�رك�صيني الذي���ن يعتقدون 
ان املجتم���ع ال�صرتاك���ي مت�ص���كل فع���ًا �صمن 
التجم���ع العم����يل يف امل�صنع و�صم���ن النمط 
اجلدي���د م���ن العاق����ت الن�ص�ني���ة التي ترز 
يف داخل���ه, وان تط���ور الق���وى املنتجة مثلم� 
ان ترق���ي الت�صرف�ت الن�ص�نية داخل املجتمع 
ب�صيط���ة  لي�ص���ت  دللت  حتم���ل  الراأ�صم����يل 
وميك���ن ت�صميته� ب�مللتب�ص���ة.. وبنحو متازم 
م� م���ن �صيء ميك���ن ان يك���ون للمجتمع ان مل 
يكن حم����ًل اىل ع����مل ال���دللت وكل م� يظهر 
ف�ن���ه ين���درج داخ���ل ه���ذا الع����مل, وم���� يبقي 

جمتمعن� متم��صكً� هو مت��صك ع�مل دللته.

تأسيس المجتمع تخيليًا
تداخل تاريخي بني الفل�سفة والريا�سيات وعلم النف�ض التحليلي
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الترجمة العربية 
لكتاب"سبعة أيام في 

عالم الفن"
تاأليف: �سارة ثورنتون

الكت�ب �ص�در عن موؤ�ص�صة"كلمة"الإم�راتيه 
الت�بعة لهيئة اأبوظبي لل�صي�حة والثق�فة

جمموعة النيل العربية"موزع رئي�صي معتمد"
اإن ال�صوق اإىل ع�مل الفنون يكمن يف التعقيدات 
والت�ص�بك�ت التي ينطوي عليه� هذا الع�مل الذي 
ُي�صقط كل احلواجز والفوا�صل املفرت�صة, ففي 
ع�مل الفن ل توجد حواجز بني العمل واللعب اأو 
بني املحلية والع�ملية اأو بني الثق�فة والقت�ص�د 
اأو بني م�هو فني و �صي��صي, ولكن من املوؤكد 
اأن املرء �صوف يرتكب خط�أً ف�دحً� لو اعتقد اأن 
الق�ئمني على ع�مل الفن يوؤمنون ب�مل�ص�واة اأو 
الدميقراطية, اإن ع�مل الفن لي�س جمرد مدينة 

ف��صلة خلو�س التج�رب الفنية اجلديدة 
وتب�دل الأفك�ر ولكنه ع�مل يقوم على التمييز 

ال�صخ�صي وا�صتبع�د الآخرين من امليدان, كم� 
اأنه جمتمع ي�صعى املرء فيه لتحقيق �صيء من 

التفوق اجلزئي حتى لو ك�ن حمدودًا, اإنه ع�مل 
يقت�صي اجلمع بني اأ�صي�ء متن�فرة و متفرقة, 
وقد يفلح املرء يف ذلك وقد يخرج من التجربة 

�صفر اليدين.

عزالدين عناية
 

يع����ّد موؤلَّف"�ص����راي ال�صلط�ن"م����ن بني 
الت����ي  القّيم����ة  الأوروبي����ة  الن�صو�����س 
العثم�ني����ة  الدول����ة  تف��صي����ل  تن�ول����ت 
اأوائ����ل الق����رن ال�ص�ب����ع ع�ص����ر. وينتمي 
عر�ص����ه  ب�ص����دد  نح����ن  ال����ذي  الن�����س 
الأوروبي����ة  الآداب  يع����رف يف  م�����  اإىل 
 Relazioni" ال�صف�رّي����ة  ب�لتق�ري����ر 
ك�ن  الت����ي   "Diplomatiche
يقدمه� ال�صف����ر يف اأعق�ب انته�ء مه�مه 
الدبلوم��صّي����ة ك����ي يطلع رج�����ل الدولة 
واأعي�نه����� عل����ى م����� ق�����م ب����ه خ����ال تلك 
الفرتة وم� اأجنزُه من مه�م موكلة اإليه. 
وم����ن الطبيع����ّي األ تقف ه����ذه التق�رير 
عند ح����ّد احلدي����ث ال�صي��ص����ي املح�س, 
ب����ل غ�لب����� م����� تتع����داه اإىل موا�صي����ع ل 
متّت ب�صلٍة مب��ص����رٍة اإىل ال�صي��صة, فقد 
ت�ص����ف حي�����ة الّن��س وطرائ����ق عي�صهم, 
وب�لّت�يل ف�����إن الّتق�رير ال�صف�رّية ت�صكل 
م�����دة ت�ريخّي����ة واجتم�عي����ة ه�ّمة قد ل 
نعرث عليه� يف كت����ب الّت�ريخ املب��صرة. 
وقد األف هذا الن�����س الت�ريخي اأُّتفي�نو 
بون وهو دبلوم��صي بندقي من مواليد 
البندقي����ة �صنة 1552م. ك�نت قد اأوكلت 
اإلي����ه يف �صنة 1604 مهم����ة ال�صف�رة يف 
الق�صطنطينية على اإثر اعتاء ال�صلط�ن 
اأحمد الأول العر�س. توىل الرتجمة من 
الإيط�لي����ة زي����د عي����د الروا�صي����ة, وق�م 

ب�ملراجعة د. عزالدين عن�ية.
يت�صّمن"�صراي ال�صلط�ن"و�صف� �ص�في� 
ال�صلط�ين واأجنحته, وتف�صيا  للق�صر 
للوظ�ئ����ف العثم�نّي����ة, كم����� ي�صه����ب يف 
وعوائده����م.  الأت����راك  اأح����وال  بي�����ن 
وي�أن�س الق�رئ يف ثن�ي� الن�ّس اإ�ص�رات 
الجتم�عي����ة,  الظ����روف  ح����ول  غني����ة, 
والقت�ص�دية, والثق�فية, للدولة اآنذاك. 
وله����ذا الكت�����ب اأهمّية, تتمث����ل يف كونه 

يوّث����ق انطب�ع�ت الغ����رب امل�صيحي عن 
ال�صرق الإ�صامي, اأوائل القرن ال�ص�بع 
ع�صر, اإ�ص�فة اإىل دّقة املعلوم�ت الواردة 

فيه, والتزام �ص�حبه املو�صوعية.
فق����د ك�ص����ف الرح�ل����ة والدبلوم��صي����ون 
ع����ن  الأوىل  العه����ود  من����ذ  الغربّي����ون 
اآرائه����م يف نظ����رة العثم�ني����ني للم�ص�ئل 
اخل�رجّي����ة واأ�ص�ليبه����م يف التَّف�و�����س, 
العثم�ني����ني  اأن  حي����ث لح����ظ بع�صه����م 
ب����ون الدُّخول يف املف�و�ص�ت التي  يتجنَّ
تعر�صه����م للمواقف احلرج����ة, واأنه من 
ال�صعب التفكر يف توقيع مع�هدة معهم 
لإجب�ره����م على ترك اأر�س, واأن احلرب 
عنده����م اأه����ون كث����رًا من عق����د ال�صلح, 
واأنه����م ُي�صِع����رون من يتف�و�ص����ون معه 

ب�أنهم م�صتعدُّون للحرب يف اأي وقت.
واأم����� الدبلوم��صي����ة م����ن ال�ص����ق الآخر, 
اأي من ج�ن����ب الدولة العثم�ني����ة, ف�إّنه� 
ولف����رتٍة طويلة مل تكن ترى فيه� ح�جة, 
الب����اد  اإىل  �صف����راء  تر�ص����ل  تك����ن  ومل 
الت����ي تربطه� به����� عاق�����ت �صي��صّية اأو 
جت�رّية فحني ك�ن����ت الّدول الأوروبية 
ق����د اأن�ص�����أت من����ذ عه����د بعي����د �صف�����رات 
وقن�صلي�����ت مقيم����ة ب�صف����ة دائم����ة يف 
الأرا�ص����ي الإ�صامي����ة وغره�����, مل تكن 
احلكوم�ت الإ�صامّية جت�ريه� يف ذلك, 
فك�ن����ت الع�دة اأن ير�ص����ل احل�كم امل�صلم 
�صفرا اإىل ح�كم اأجنبي اإذا اأراد اإي�ص�ل 
ر�ص�ل����ة �صفوّية اإلي����ه واأن ي�صتدعيه اإىل 

باده بعد ذلك.
الكت�ب وثيقة ت�ريخي����ة مهمة عن حقبة 
مف�صلي����ة يف ت�ري����خ الع�����مل الإ�صامي, 
وهو جدير ب�لقراءة اأك�ن من قبل املوؤرخ 

اأو الدبلوم��صي اأو الق�رئ الع�دي.
مرتج����م الكت�����ب زي����د عي����د الروا�صي����ة 
هو ب�ح����ث اأردين مقي����م يف اإ�صطنبول. 
�صدرت ل����ه م�صرحي����ة بعنوان"�ص�حبة 
النزل"ع����ن وزارة الثق�ف����ة الأردنية. له 
قيد الإ�صدار"رحلة حممد �ص�دق رفعت 

ب��ص� اإىل اإيط�لي�"و"رحلة حممد اأفندي 
جلبي يكرمي �صكيز اإىل فرن�ص�".

ت����وىل مراجع����ة الرتجم����ة د. عزالدي����ن 
عن�ي����ة, وه����و اأ�صت�����ذ تون�ص����ي يدر�����س 
ترج����م  اإيط�لي�����.  يف  روم�����  بج�مع����ة 
ع����دة اأعم�����ل اإىل العربية م����ن الفرن�صية 
والإيط�لي����ة, منه�:"علم الأدي�ن"ملي�ص�ل 

يف  و"الإ�ص����ام   ,2009 م�ص����ان 
 2010 ب�ت�ص����ي  اأوروب�"لإن����زو 
و"الإ�ص����ام الإيط�يل"ل�صتيف�نو اأِلي�يف 
2010. اآخ����ر اأعم�ل����ه املن�صورة"الفك����ر 
 ,2014 املع��صر"دم�ص����ق  امل�صيح����ي 
ق�ص�ي�����  الإبراهيمي����ة:  و"الأدي�����ن 

الراهن"الرب�ط 2014.

"سراي السلطان"
ندقي واحلرب التي هي اأهون لديهم من عقد ال�سلح العثمانيون بعيون دبلوما�سي ب

ي�صتم���ل كت����ب ليبي���� الت���ي ل نعرفه����, ملوؤلفه الدكت���ور عل���ي عبداللطيف 
اأحمي���دة, عل���ى م�ص�ق�ت تعريفية �ص�ملة, حول ليبي���� املع��صرة, ففيه الكثر 
م���ن الروؤى ال�صي��صية والجتم�عية والثق�فية ع���ن: ليبي� يف الن�صف الآخر 

من القرن امل��صي.
تت�صم ف�صول الكت�ب ب�لتن���وع. اإذ يحر�س موؤلفه على اإجراء ر�صد ت�ريخي 
دقي���ق, م�صرًا اإىل تكوين الدولة واملجتم���ع يف القرن ال�19, ومن ثم ن�صوء 
الدول���ة يف ليبي����, لحقً�, و�ص���وًل اإىل الدول���ة بعد ال�صتعم����ر والتحولت 
الجتم�عي���ة. وذل���ك من دون اأن يغف���ل التطرق اإىل ال�صع���ر ال�صعبي الليبي, 

وقدرته على التعبر عن هموم املجتمع, �ص�رحً�, اأي�صً�:
 مل����ذا ك�ن �صقوط الق���ذايف حتميً�؟ لعل اأهم م� انته���ى اإليه اأحميدة, حم�ولة 
ا�صتنط����ق الواق���ع الجتم�عي الليبي, والبح���ث فيه, بعيدًا ع���ن النظري�ت 
الغربية اجل�هزة التي رمب� ل تتن��صب مع املجتمع الليبي. وهو ي�صعى اإىل 
البحث عن اكت�ص�ف قوانني تطوره اخل��س, يف �صوء القوانني الع�مة التي 

حتكم حركة التطور الإن�ص�ين.

ليبيا التي ال نعرفها رصد 
تاريخي دقيق
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من اصدارات

 الرواية لي�ست يف واقع الأمر ق�سة حب ب�سيطة تتحد
عن رجل وام��راأة يتحابان، جريوم واإليزا ، لكنها حتملنا 
اىل امللك��وت الأعلى، ففي بداي��ة الق�سة ي�ستمع جريوم 
يف الكني�سة اىل الأب يقراأ: الباب وال�سبيل اللذين يوديان 
اىل احلياة �سيقان وقليلون هم الذين يعث�رون عليهما.. 
كان��ت هذ الكلمات ثابة احلاف��ز ريوم كي ينهج يف 
قدر  حد ول ي حياته �سلوكًا معين��ًا.. اأما اإليزا فاإميانها ل ي
وه��و املها الذي تعي�ض عليه حت��ى نهاية حياتها وهي يف 
ابتهالتها اقرب اىل ال�سوفية، تبتهل للخالق ان ينقذها 
م��ن حب جريوم لتتفر حلبه وحد ويف النهاية للقائه 

اإذ كل واح��د �سوف يالقيه على انف��راد.. جت�سد الرواية 
ماأ�س��اة الإن�س��ان عل��ى الأر�ض قب��ل لقائه بخالق��ه ، هذا 
اللقاء الذي ميثل خال�سًا لي�ض بعد خال�ض. اإنها رواية 
اه��رة ت�ستحق الهتمام بعيداً ع��ن جميع العتبارات 
اخلا�س��ة للناقد والدار���ض وللعمل الفن��ي والأدبي لأنها 
تعك���ض ق�سي��ة م�سريي��ة.. ومن ناحي��ة اأخ��ر اأثارت 
اهتم��ام الكت��اب انف�سهم بو�سفه��م املعرين ع��ن ق�سايا 

املاليني متدينني كانوا اأو غري متدينني.  
فازت رواية )الب��اب ال�سيق( بجائزة نوبل يف الأدب عام 

. 


