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ملح���ق اوراق يعنى بآخر اص���دارات الكتب الحديثة ف�ي العالم يصدر عن مؤسس���ة المدى لاع���ام والثقافةوالفنون

�شدرت حديثًا  عن دار )اكتب( للن�شر، بالقاهرة املجموعة 
"  للروائي���ة وف���اء �شهاب  الق�ش�شي���ة "�شندريل���ا حافي���ة 
الدي���ن، املقبل���ة. وتعد " �شندريلا حافي���ة " الكتاب الثامن 
لوف���اء �شهاب الدين، حيث �ش���در لها من قبل "رجال للحب 
فق���ط" جمموع���ة ق�ش�شي���ة و"مه���رة ب���ا فار����س" رواية 
ط1،ط2 و"�شي���دة القم���ر" رواية، "ن�ش���ف خائنة" رواية 
ط1،ط2 ورواي���ة "تذك���ر دوما اأننى اأحب���ك" ال�شادرة عن 
موؤ�ش�ش���ة غ���راب، "طوف���ان اللوت�س" عن جمموع���ة النيل 

العربية و"تاج اجلنيات" رواية.
وجدي���ر بالذك���ر اأن الكاتب���ة وف���اء �شه���اب الدي���ن تعم���ل 

م�شت�ش���ارًا اإعامي���ًا للعديد من دور الن�ش���ر والكتاب ،و لها 
اأن�شط���ة كثرية فقد كتب���ت الكثري من املق���االت والقراءات، 
وقدمت من خال اجلرائد واملواقع االإلكرتونية واملجات 

الكثري من العرو�س املميزة الإ�شدارات كتاب ومبدعني.
ج���زء من املجموعة " بدت حتت �ش���وء ال�شم�س ترجتف ، 
رمبا تفكر ، رمبا تهفو لروؤية من اأحبته حتى الهاك وغدر 
به���ا ، مع�شوبة العينني ال ت���رى �شوى ظلمة اخلوف لكنها 
حتم���ا تراه فرتف���ع يدها اإىل �شدره���ا يف رقة وهي تنتظر 

منهم اإ�شارة البدء..
ل���و اأدركت اأن احلب يقتل ملا ا�شت�شلمت حلبيب، لو تفهمت 

اأن عاملن���ا ال يرحم من تهب ج�شدها ملن حتب ملا اأهدته ، لو 
علم���ت اأن ملجتمعن���ا قوانني ت�شامح الرج���ال وتقتل لنف�س 

االأ�شباب �شحاياهم من الن�شاء ملا ت�شاهلت..
اأمل ي���درك هوؤالء اأن مليزان احلب طرف���ني وهاهم يعاقبون 

الطرف االأرق با عدل وكاأن الكون مالت موازينه..
ق���راأوا عليها جرمها ليقت�ش���وا منها ولتعت���ر لنهايتها كل 
الن�شاء....م���ا اأن انتهوا حتى ان���رت االأيدي تقب�س على 

احل�شى لرتجمها..
بحجر" فلريمها  خطيئة  با  منكم  كان  "من 

ورماها اجلميع كاأنهم بطهر املائكة"

ضحى عبدالرؤوف المل

ح���ني ت�شبح ال�شعارات اق���وى من الوطن 
ت�ش���يء عتم���ة اللي���ايل بفواني����س خالية 
م���ن الهموم،  لكن ليل���ة ل�شبونة للروائي" 
الت���ي  اري����س رمي���اك" غ�ش���ت باملع���اين 
تع�شف بالفكرة وت�شعها يف ذهن القارئ 
بت�شوي���رات روائية حبكه���ا بفن ا�شد قوة 
من فيل���م �شينمائي مت ت�شوي���رة بدقة من 
ع���دة زواي���ا،  فهو ا�شتط���اع فعلي���ا اظهار 
الفعل وردة الفع���ل يف انعكا�شات تخيلية 
تث���ري با�شداده���ا حالة تذب���ذب يبحث من 
خاله���ا الق���ارئ ع���ن الفكرة الت���ي يرتكها 
متغلغلة يف الكثري من املعاين،  لتت�شل�شل 
االح���داث بان�شيابي���ة ال وق���وف فيه���ا مع 
�ش���ورة اقوى من اخرى. اذ ت�شتد املعاين 
اىل بع�شه���ا دون خ���وف م���ن املبالغ���ة او 
م���ن ا�شافة متع���ة باغي���ة وا�شحة املعامل 
�شبكه���ا  ومف���ردات  والنج���اة  كالغ���رق 
با�شلوب ما����س خاطب في���ه احلا�شر "ما 
زال���ت توؤم���ن ان الواق���ف ام���ام امل�شلوب 
وعمالق���ة الفنانني ال ميك���ن ان يكون فردا 
باوراق ثبوتية م�شبوهة".بتنوع يتاأرجح 
ب���ني الب�شاطة والتعقي���د يف م�شهد روائي 
ال مفر م���ن روؤيته زمنيا ع���ر تاريخ فرتة 
معاق���دة ميونيخ  اثر زم���ن االنتحار الذي 
كان �شائ���دا ، فاخلوف واالمل عند ال�شعب 
يتاأث���ر باالح���داث ال�شيا�شية، فه���ل حاول 
املحرقة  تاري���خ  "اري����س رمي���اك"  حفظ 

الب�شرية التي �شهد عليها بطل الرواية؟.
 النه���ر يعن���ي احلري���ة، واحلري���ة تعن���ي 
احلي���اة والرواية بناء مم���زوج من افكار 
ذي خ�شو�شي���ة متتلك جتربة ان�شانية او 
باالحرى تاريخي���ة لها وجوديتها ، كحالة 
ناجتة عن �شيا�ش���ات دفعت بالكثريين يف 
زمن االنتح���ار اىل التطلع نح���و م�شتقبل 
ت�شاءلت فيه ن�شبة االنتحار،  وازداد االمل 
والتنع���م باحلياة فواقعي���ة ا�شلوبه زادت 
م���ن قيم���ة التخيات ق���ي امل�شاه���د املبنية 
عل���ى الت�شل�ش���ل املنطق���ي وبخ�شو�شي���ة 
ع���ن  النظ���ر  بغ����س  الت���درج  يف  معين���ة 
غمو�س الرج���ل الذي رافقه،  والذي يدفع 
بالق���ارئ بالتغلغل ب�شكل اعمق يف الن�س 
�شخو�ش���ه  يف  احلي���اة  لت���دب  الروائ���ي 
بحيوية تثري الهواج�س ال�شعورية ملعرفة 

املزي���د عن ليل���ة ل�شبونة هذه الت���ي بداأها 
باوراق �شفر م���زورة عاك�شا وبازدواجية 
مفهومي احلرب واجلمال واحلب واالمل،  
فالطبيع���ه ال�شامت���ة ه���ي جزء م���ن فن ال 
يخل���و م���ن ان�ش���ان �شب���غ الوان���ه الزيتية 
ليرتكها كعامات ا�شتفهام لكل من يتاأملها 
وب�شواهد يت���وق اليها كل ر�شام انطباعي 
وبح�ش���ور معن���وي كثي���ف ذي م�شاح���ة 
واهميته���ا  تواجده���ا  له���ا  اف���رد  روائي���ة 
لتك���ون �شمن ملكي���ة ترز �شلط���ة الدولة 
حت���ى على الفن " انه �شعيد مبلكية الدولة 
له���ذه اللوحات، وهو بذلك ح���ر طليق من 

اي قيد" .
ف���ن روائ���ي مب�شم���ون  متي���ز بتاريخي���ة 
الريدي���ة واهميته���ا وقيمته���ا  الطواب���ع 
التي تزاجم به���ا االملا�س من حيث �شهولة 
تهريبها واالهتمام بها،  فالفكرة الوجودية 
يف الرواية مل تخلخلها االقدار امل�شوؤومة 
الت���ي تنفي االيهام واالعتم���اد على ال�شرد 
املتوائم مع الواق���ع الروائي الذي يتغذى 
من وقائ���ع القي���م االن�شاني���ة ذات املبادئ 
املوؤدي���ة مبداأ االن�شان والطبيعة،  واهمية 
ال�شيا�شي���ة  حت���ى  احلي���اة  يف  الفن���ون 

وحف���ظ تواريخ 
تنطوي عل���ى مفارق���ات ت�شتم���د عاقاتها 
م���ن ت�شابكات يف املواق���ف احلياتية التي 
ي�شتغربه���ا االن�شان نف�شه عن���د القيام بها 
ب���دون اي دواف���ع م�شبق���ة.  النه���ا تفر�س 
وجوده���ا احليات���ي دون ادن���ى جتاوزات 
جوهري���ة مر�شومة م�شبق���ا، وكاأن القارئ 
داخ���ل التاريخ ي�شنع احل���دث ويتخطاه.  
لي�شتنت���ج قيم���ة احلي���اة االن�شاني���ة التي 
بركائ���ز  امل�شتقب���ل  يف  تك���ون  ان  يج���ب 
منطقي���ة " كان���ت تنق�شنا االح���ام، هكذا 

على االقل بدت  يل االمور."
م���ن ال يوؤم���ن بامل���وت ال يوؤم���ن باحلي���اة 
وم���ن ال يوؤم���ن بالق���در ال ي�شتطيع امتاك 
تفا�شي���ل  ال�شتخ���راج  احلي���اة  ث���واين 
جماله���ا عندم���ا تتمي���ز الوح���دة باحلاجة 
اىل االخ���ر للخروج من ال�شجن االنعزايل 
الداخل���ي ، الن النف����س تواقة لوجود اآخر 
يجعلنا اك���ر قربا ومام�ش���ة النف�شنا من 
خال���ه، فاخ�ش���اع االن�ش���ان اىل م�ش���ارب 
الفك���ر الوج���ودي بفل�شف���ة واقعي���ة.اذ ال 
متباع���دة دون  تبق���ى  ان  للعبثي���ة  ميك���ن 
وجودها،  لترز املقومات ال�شردية ب�شكل 
ت�شتم���د ال�شخو����س وجودها م���ن خاله،  
كلوح���ات  انطباعي���ا  لي����س  فالت�شخي����س 
مونيه وال هو طوابع قدمية . امنا �شراعات 
داخلية هي حقيقة واحدة و�شعها "اري�س 
رمي���اك" يف حي���اة �شخو����س تاق���ت م���ع 
بع�شها بعبثي���ة مل تتناق�س مع الوجودية 
االدب  يف  املتك���ررة  التاريخي���ات  او 
الروائ���ي.  اال ان جتددها يف ليلة ل�شبونة 

ت�شبه ال�شع���ور القلق او هواج�س االميان 
واالحل���اد وارتباط كل منهما بالوطن وما 
ب���ني الت�شدي���ق والتكذي���ب مقارن���ات بني 
�شح���ف اجنبية حمظورة وحملية مراقبة 
وانغما����س يف ال�ش���ك ذي االبعاد الكثرية،  
والت���ي حتي���ط بروؤي���ة الو�ش���ع املحي���ط 
بال�شخ�شي���ة الروائي���ة،  وان بو�شع  نفي 
وايج���اب يف موا�شيع النف����س الب�شرية،  
وم���ا متي���ل الي���ه م���ن تكذي���ب او ت�شديق 
ال�شاط���ري ترافقنا يف احلي���اة دون البحث 
يف حقيقته���ا او خرافيته���ا،  ومبع���زل عن 
ح�شا�شي���ة  او  ومتانته���ا  الرواي���ة  ق���وام 
بع�س التفا�شيل التي ا�شتبطنها بتقلي�س 
معانيه���ا وم���ا ترتك���ز علي���ه م���ن مق���والت 
م�شقول���ة بتناق����س ذي م�شت���وى �شلب���ي 
تعن���ى  ا�شلوبي���ة  وبخوا����س  وايجاب���ي 
بال�ش���رد الديناميك���ي وال�شل����س. " رميت 
باأعواد الثقاب الفرن�شي���ة والبقية الباقية 
من ال�شجائر وابتع���ت �شجائر املانية بدال 

منها..."
قوان���ني روائي���ة ح�شا�ش���ة فني���ا يفر�شها 
الرواية عاملا  " لت�شب���ح  " اري����س رمياك 
قائما بذاته مناق�شا فيها معادالت ان�شانية 
حقه���ا  لتاأخ���ذ  التاري���خ،   م���ن  ي�شرتده���ا 
يف حي���اة عا�شته���ا �شم���ن ما����س فر����س 
تف�ش���ه " كان من املع���روف ان القائد الذي 
ا�شع���ل احل���رب العاملي���ة الثاني���ة ال يخل���د 
للن���وم قب���ل ان يق���راأ بع����س املقاط���ع من 
املجل���دات الثاث���ني او االربع���ني لروائي 
الف���راء".  �شي���ادي  الهن���ود  ع���ن  كت���ب 

كعاق���ة مرتابطة ب���ني املا�شي واحلا�شر،  
لت�شحي���ح خطواتن���ا امل�شتقبلي���ة لتك���ون 
ثابتة بدوافعها وفوارقه���ا وتبعا ل�شياغة 
احلدث والتنا�س الداخلي ، بطابع درامي 
مو�ش���ول مبعطي���ات حقيقي���ة تتمث���ل يف 
العنا�ش���ر اال�شا�شي���ة الت���ي انطل���ق منه���ا 
�شيا�شي���ة  رمياك"وبخلفي���ات  اري����س   "
واجتماعي���ة ونف�شي���ة وحت���ى وجودي���ة ، 
فالواق���ع الا ان�شاين ه���و الرف�س البحت 
ل���كل ت�ش���اوؤم او مترد او حتى ل���كل ما هو 
حا�ش���ر يف لوح���ات او روايات او طوابع 
بريدية له���ا االثر االكر يف العمق الباطن 
غ���ري املرئ���ي عن���د حتلي���ل احل���دث االه���م 
وه���و احل���رب وابعاده���ا ونتائجه���ا غري 

االن�شانية.
ال���ذات والوط���ن  واملو�ش���وع  واال�شلوب 
االن�ش���ان  معن���ى  عل���ى  يق���وم  وجم���ع 
واخل���دع  احل���روب  يف  والاان�شاني���ة 
التف�شي���ة  التي ت�شي باحلث على موا�شلة 
الت�ش���ور الروائ���ي والعاق���ة ب���ني الب�شر 
يف ظ���روف انعكا�شية احت�شن���ت املعامل،  
لندرك كنه حقيقة مر�شومة يف عاقة حب 
يخت���زل فيها احداث الك���ون برمته.  هكذا 
يجع���ل من ليل���ة ل�شبون���ة زمن���ا بخا�شية 
ليل ذي عتم���ة ا�شاء فيه���ا ق�شة حب رمبا 
ال يقبلها العقل،  ولكنها حقيقة واقعة بكل 
تغرياتها م���ن االمتاء اىل رائح���ة ال�شعر 
والوط���ن كذل���ك يختلف ح���ني عودتنا اليه 

وان حافظنا على حمبته طيلة زمن.  

ص��������راع ال���م���ه���اج���ر

"س��ن��دري��ل��ال ح��اف��ي��ة"  ل��وف��اء ش��ه��اب ال��دي��ن

قراءة في رواية "ليلة لشبونة" للروائي " إريش ماريا ريماك" 
ترجمة" دكتور ليلى نعيم"

بغداد/ أوراق

الع���راق  يف  مل�شاحل���ه  خدم���ة  اال�شتعم���ار  وظ���ف 
حكوم���ات ت�شدت له���ا ارادة ال�شع���ب متمثلة بحركة 
وطني���ة نا�شلت كث���ريًا مقدمة الت�شحي���ات اجل�شام 
طيل���ة ن�شف قرن حتى متكنت م���ن ا�شقاط احلكومة 
امللكي���ة وقي���ام نظام اجلمه���وري. تفا�شي���ل يطلعنا 
عليه���ا الباح���ث �شامل عبي���د النعمان م���ن خال ثاثة 
اأب���واب ت�شمنه���ا كتاب���ه )ن�ش���ف ق���رن م���ن تاري���خ 
� عر����س موج���ز لتاري���خ احلرك���ة الوطني���ة  وط���ن 
العراقي���ة م���ا ب���ني1900 � 1958( وال�ش���ادر عن دار 
)امل���دى( للثقافة والن�شر. م�ش���ريًا اىل ظهور احلزب 
ال�شيوع���ي العراق���ي بداي���ة  االربعين���ات ودوره يف 
قي���ادة مرحل���ة االنعط���اف والتح���ول الدميقراط���ي 
يف م�ش���رية احلرك���ة م�شتفيدًا من جمري���ات احلرب 
العاملية الثانية وتطوراتها وبراعة قيادة فهد للحزب 
ال�شيوع���ي واحلرك���ة الوطني���ة طيل���ة احل���رب، فقد 
بن���ى فهد حزبه على اأ�ش����س علمية واقعية م�شرت�شدًا 
بالنظري���ة املارك�شي���ة اللينينية كدلي���ل للعمل، وكان 
الواق���ع العراق���ي وبيئت���ه اأ�شا����س نهج���ه الوطن���ي. 
وظ���ل وح���ده كحزب يق���ود احلرك���ة الوطني���ة طيلة 

اي���ام احل���رب العاملي���ة الثاني���ة حتى اع���ان ت�شكيل 
االأح���زاب ال�شيا�شية ع���ام 1946. الفت���ًا اىل مراحل 
ن�شالي���ة خا�شها ال�شعب العراق���ي وحركته الوطنية 
�ش���د اال�شتعم���ار وحكوماته التي وظفه���ا مل�شاحله. 
وذلك من خال درا�شة عن تاريخ العراق تناولت يف 
الب���اب االأول االنقاب الرتكي وبداية حركة النه�شة 
العربية �شن���ة 1908 يف تنظيمات ونواد ومنتديات 
�شرعان م���ا تط���ورت اىل احزاب ومناه���ج واأهداف 
متيزت بطابع حت���رري يقوم على ا�شا����س امل�شاواة 
بني ال�شعوب والقوميات وحقها يف تقرير م�شريها، 
متخ���ذة م���ن التي���ار العروب���ي قاع���دة الأيدلوجيته���ا 
النابذة للرابط���ة الدينية ك�شريك لن�شاطها ال�شيا�شي 
يف احلكم.. وقد تو�شحت افكار احلركة يف املوؤمتر 
العرب���ي االأول املنعقد يف باري�س �شنة 1913، وقال 
خطباء املوؤمتر "ان النزع���ة الدينية التي تت�شرت بها 
الدولة العثمانية لل�شعوب الرازحة حتت حكمها، قد 
ف�شل���ت يف حل خ���اف بينها وبني الدول���ة الفار�شية 
عل���ى احل���دود، وهم���ا دولت���ان ا�شاميت���ان حتكمان 
با�ش���م الدين". ويذك���ر الباحث منوه���ًا اىل ان ف�شل 
االأيدلوجي���ة اال�شامي���ة  عمق اخلاف���ات يف كل بلد 
ا�شام���ي، وجر اىل ماآ�س وح���روب �شملت ال�شعوب 
اال�شامي���ة وب�ش���كل خا����س الع���راق.. كم���ا ت�شم���ن 
الباب الغ���زو اال�شتعماري الريطاين للعراق ابتداًء 
م���ن ت�شرين الثاين �شن���ة 1914 حيث ن�شبت املعارك 
ب���ني االجنليز واالأتراك، وقد حتمل ال�شعب العراقي 
نتائ���ج هذه احل���رب ووياتها وما رافقه���ا من قحط 
وغ���اء اال�شع���ار. وكان الغزاة االجنلي���ز يطمحون 
بال�شيط���رة عل���ى البل���د الغن���ي بروات���ه وباالي���دي 
العامل���ة الرخي�ش���ة في���ه، فكان���ت مرا�شي���م االأر����س 
الدموية التي �شدرت �شنة 1918 واملرا�شيم الاحقة 
التي غريت منط احلياة العراقية يف ظل االجراءات 
التع�شفية حتى قامت ث���ورة الع�شرين معلنة رف�شها 
للم�شتعم���ر وا�شاليبه يف ا�شتاب ال�شعوب ونهبها.. 

وا�شتم���ل الب���اب الث���اين عل���ى ال�شراع ب���ني ال�شعب 
العراقي واحلركة الوطنية من جهة وبني اال�شتعمار 
م���ن جهة اأخرى، وذل���ك يف الع�شرينات والثاثينات 
م���ن الق���رن املا�شي، فق���د فر����س امل�شتعم���ر معاهدة 
االنت���داب بالقوة �شنة 1922. لك���ن ال�شعب العراقي 
ظ���ل عنيدًا يف كفاح���ه حيث تواف���ق العراقيون على 
تبن���ي اأ�شلوب الكف���اح ال�شلم���ي الذي اأم���اه اخفاق 
ث���ورة الع�شرين لعدم توازن الق���وى بني اال�شتعمار 
الريطاين امل�شل���ح بقيادة ع�شكري���ة وا�شلحة فتاكة 
حديثة جتاة �شعب مكافح يرف�س اال�شت�شام ولي�س 
لدي���ه قيادة موح���دة.. وقد خل�س موؤمت���ر الكاظمية 
برئا�ش���ة ال�شيخ مه���دي اخلال�شي رف�ش���ه لانتداب، 
وما يعنيه هذا الكف���اح ال�شلمي يف ف�شح اال�شتعمار 
وا�شاليب���ه من خ���ال العرائ����س االحتجاجي���ة التي 
تف�ش���ح جرائ���م االعت���داء الريط���اين، ا�شاف���ة اىل 
ا�شل���وب التظاه���ر يف االماك���ن املتاح���ة كاجلوامع. 
وم���ن جانب���ه من���ع اال�شتعم���ار ال�شح���ف الوطني���ة 
واإلغ���اء اجازاته���ا، فلج���اأت احلرك���ة الوطني���ة اىل 
املنتديات والنوادي لب���ث الوعي بني النا�س، فكانت 
ن���وادي بغداد واملو�شل والب�شرة اآليات موؤثرة لهذا 
الغر����س. وي�ش���ري الباحث اىل ان مبوج���ب معاهدة 
امل�شتعم���رات  وزارة  و�شع���ت   22 �شن���ة  االحت���ال 
ال���ذي  العراق���ي  الد�شت���ور  ن�شو����س  الريطاني���ة 
ن�ش���ر �شن���ة 25 برغ���م ال���زام ع�شب���ة االأمم املتح���دة 
ال���دول املنتدب���ة لو�شع الد�شت���ور بامل�شارك���ة.. وقد 
ه���دف ن�ش���ر الد�شت���ور اىل تقوية �شلط���ة امللك الذي 
يخ�شع للم�شورة الريطاني���ة مبوجب املعاهدة. ثم 
ي���ن الباح���ث ان بداي���ة الثاثينات �شه���دت معاهدة 
ا�شتعماري���ة جائ���رة ابرمه���ا املل���ك في�ش���ل ون���وري 
ال�شعي���د املرتبط���ان باحلكوم���ة الريطاني���ة، وعلى 
اثرها عمت التظاه���رات واال�شطرابات مدن العراق 
ولك���ن  ال�شليماني���ة،  يف  قتل���ى  �شق���وط  اىل  ادت 
اال�شتعم���ار فر�س هذه املعاه���دة بالقوة. كما �شهدت 

تل���ك الف���رتة ظه���ور الف���وارق الطبقية ب���ني ال�شعب 
العراق���ي اث���ر �ش���دور قوان���ني ت�ش���ب يف م�شلح���ة 
ال�شي���وخ االقطاعي���ني واالأغوات، وذل���ك اأواخر عهد 
املل���ك في�شل. ومتيزت الثاثينات ب���روز الراأ�شمال 
ال�شناعي والتجاري والزراعي وتعاظم دور القوى 
االنتاجي���ة الت���ي تب�ش���ر بنه�ش���ة �شناعي���ة وزراعية 
متط���ورة، اإال ان ه���ذه الق���وى املنتج���ة مل تتط���ور 
ال�شطدامها بعقبة قوية هي عاقات االنتاج القدمية 
واملوؤ�ش�شات االجتماعي���ة البالية امل�شتفيدة.. وتكلم 
الب���اب الثالث عن مرحلة االربعين���ات واخلم�شينات 
الت���ي عا�ش���رت احل���رب العاملي���ة الثاني���ة وحت���ول 
املع�شك���ر الدميقراطي بع���د معرك���ة �شتالينغراد اىل 
مرحلة الهج���وم �شد النازية، مم���ا ادى اىل انتعا�س 
احلرك���ة الدميقراطي���ة تدريجيًا يف انح���اء العامل.. 
و�شه���دت مرحل���ة اخلم�شين���ات �شراع���ًا ح���ادًا ب���ني 
احلكومة العراقية ومن ورائه���ا االمريالية العاملية 
كحل���ف االأطل�شي وتوابعه حلف بغداد وبني احلركة 
الوطني���ة الت���ي كانت مدركة حلركة تط���ور ال�شعوب 
الناج���م من انق�شام العامل اىل مع�شكرين اال�شرتاكي 
ال���ذي يق���وده االحت���اد ال�شوفييت���ي والغرب���ي الذي 
تق���وده ام���ريكا الت���ي األق���ت قنبلتني نوويت���ني على 
هريو�شيما وناكازاكي اليابانيتني فح�شدت االألوف 
الع���امل اجم���ع..  الرع���ب يف  االآمني���ني وبث���ت  م���ن 
ويف جم���رى ال�ش���راع اأدركت احلرك���ة الوطنية بان 
احلكومة العراقي���ة املدفوعة من اال�شتعمال م�شممة 
على حتطيم احلركة الوطنية واأحزابها. لكن الرياح 
مل تك���ن يف �شال���ح الق���وى اال�شتعماري���ة ون���وري 
ال�شعي���د، فقد انعقد موؤمت���ر باندونغ الذي كان نقطة 
حتول ل�شالح احلركة الوطنية، وا�شتطاعت ت�شكيل 
جبهة وطنية توحد االأحزاب يف جبهة واحدة اثمرت 
فيم���ا بعد عن ا�شقاط حكومة نوري ال�شعيد وحترير 
العراق من حلف بغداد وغريه ومن خال انتفتا�شة 

�شارك فيها احلزب ال�شيوعي.

 نص��ف ق��رن م��ن تاري��خ وط��ن
كفاح شعب طويل ضد حكومات استعمارية
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ت�ش����ّكل اللح����وم ب����كّل اأنواعها اإح����دى املواد 
الغذائي����ة االأ�شا�شي����ة يف خمتل����ف ح�شارات 
تن����اول  وكان  طويل����ة.  ق����رون  من����ذ  الع����امل 
الطرائ����د ق����د تزام����ن م����ع التغذي����ة باخل�شار 
والفواك����ه منذ احلقب����ة التي يطلق����ون عليها 
ت�شمي����ة »حقبة القط����ف وال�شي����د« يف م�شار 

تطّور املجتمعات االإن�شانية.
لك���ن ه���ذا البع���د »التاريخي« مل مين���ع بروز 
ظاهرة قدمية ه���ي االأخرى تتمّثل يف عزوف 
�شريح���ة م���ن الب�ش���ر ع���ن تن���اول اللحوم يف 
تغذيته���م. ه���ذه الفئ���ة يطلق���ون عليه���ا عاّمة 
تو�شي���ف »النباتيني« الذي���ن ت�شكل املنتجات 

النباتية م�شدر تغذيتهم الرئي�شي.
م���ن  واأعداوؤه���ا  النباتي���ة  التغذي���ة  ظاه���رة 
م�شتهلكي اللحوم ب�شتى اأنواعها هي مو�شوع 
كت���اب »رون���ان الرو «، الباح���ث يف جامع���ة 
مونرتي���ال بكن���دا واأ�شت���اذ االأدب الفرن�ش���ي 
فيه���ا، ال���ذي يدر����س تاريخي���ة الظاه���رة منذ 
الع�شور القدمية حت���ى اليوم واالأ�ش�س التي 
يتبّناها النباتي���ون يف خيارهم الغذائي، كما 
يدر�س خمتلف احلجج التي يقّدمها املناوئون 
لتلك الظاهرة. يحمل الكتاب عنوان »التغذية 
النباتي���ة واأعداوؤها« مع عن���وان فرعي مفاده 

»2500 �شنة من النقا�شات«.
يح���دد املوؤل���ف يف البداي���ة تعبري»النباتيني« 
باأن���ه ي���دّل عل���ى اأولئ���ك الذين ق���د حذفوا من 

وجباته���م الغذائي���ة كل م���ا له �شل���ة باللحوم 
اأو باالأ�شم���اك وم���ا ينتمي اإىل ع���امل البحار. 
بل وت�شم���ل قائمة املمنوع عليهم من االأطعمة 
كل م���ا ه���و م���ن م�ش���در حي���واين كاحللي���ب 
وم�شتقات���ه اأو البي����س.. اإلخ. وه���م يكتفون 
بتن���اول االأغذي���ة ذات امل�ش���در النبات���ي م���ن 

حبوب وخ�شار.
بع����س  اأن  االإط���ار  ه���ذا  يف  واالإ�ش���ارة 
»املت�شددين« من النباتيني يرف�شون ا�شتخدام 
كل م���ا له اأ�شل حيواين مث���ل الثياب اجللدية 
اأو م�شتح�ش���رات التجمي���ل الت���ي يدخ���ل يف 
تركيبه���ا بع����س املكّون���ات احليوانّية. يكتب 
املوؤل���ف بتو�شيف هوؤالء ما مف���اده »اإن الذي 
يجم���ع بينه���م ه���و طريقته���م امل�شرتك���ة يف 
الطع���ام واختيار املاب����س . فهم ال ينحدرون 
م���ن اأّي���ة جمموع���ة عقائدي���ة اأو �شيا�شي���ة اأو 

ة«. اإتنّية خا�شّ
م����ا يوؤّك����ده املوؤل����ف باأ�شكال خمتلف����ة يف هذا 
الكت����اب ه����و اأن النقا�شات، بل اجل����دل احلاّد 
اأحيان����ًا، ب����ني م����ن يطلق����ون عليه����م تو�شيف 
»النباتي����ني« وبني »م�شتهلك����ي اللحوم « على 
موائ����د طعامه����م ه����ي نقا�ش����ات قدمي����ة جدًا. 
وي�ش����ري اإىل اأن الطرف����ني ي�شتخدم����ان بع�س 
احلج����ج التي ت����رتدد من����ذ االأزمن����ة القدمية، 
بينما اأن بع�س حجج تلك االأزمنة قد اأ�شبحت 
ط����ي الن�شي����ان التام. وي����رى »رون����ان الرو« 

اأن النقا�����س ب����ني »النباتي����ني « و»م�شتهلك����ي 
اللح����وم« يتميز بكث����ري من ال����راء من حيث 
املوا�شي����ع املتفّرقة الت����ي يتعّر�����س لها. هذا 
و�ش����واًل اإىل التاأكيد اأن تلك النقا�شات اأبرزت 
اأحد موا�شيع اجلدل االأ�شا�شية يف الع�شور 

القدمية.
وي�ش����ري املوؤل����ف بهذا ال�ش����دد اإىل اأن فا�شفة 
يونانيني كبارًا اأظهروا مواقف عدائية متامًا 
حي����ال ا�شته����اك اللح����وم يف التغذي����ة. ومن 
هوؤالء الفيل�شوف ال�شهري »فيثاغورث« الذي 
»كان نباتي����ًا« قبل ظهور ه����ذا التعبري. وكان 
فيل�ش����وف اآخر هو »بلوت����ارك« قد قّدم الكثري 
م����ن ال�شرح والتحليل ملا اعتره اأ�شكال »عدم 
ي����ردده  ال����ذي كان  االن�شج����ام يف اخلط����اب 

م�شتهلكو اللحوم«.
ل����ة النهائي����ة ملجم����ل التحلي����ات  ويف املح�شّ
الت����ي يقّدمه����ا املوؤل����ف ي�ش����ل اإىل الق����ول اإن 
امل�شاأل����ة ال تتعّل����ق »ح�شري����ًا« يف واقع االأمر 
بتناول اأغذية نباتية اأو ذات من�شاأ حيواين. 
بل اإن الره����ان هو اأخاقي وذو عاقة بروؤية 
الع����امل اأكر مما هو رهان ل����ه عاقة مبا�شرة 

بالتغذية.
وم����ن النتائ����ج االأ�شا�شية الت����ي يختم عرها 
املوؤلف حتلياته »توّقع����ه« اأن القرن احلادي 
والع�شرين قد يكون الفرتة االأكر ماءمة يف 

التاريخ ل� »التغذية النباتية«.

بيروت / رويترز 

 يف جمموعة ال�شاعر الفل�شطيني املقيم يف ا�شبانيا حممود 
�شب����ح )دي����وان قبل.. اأثن����اء.. وبعد( ق����د ال يكتفي القارئ 
باالنتب����اه اإىل القيم����ة الفنية للق�شائد مهم����ا كان م�شتواها 
ب����ل يج����د نف�شه اأم����ام اأمر اآخر ي�ش����كل قيم����ة تاأريخية فنية 
وهو اعتب����ار املجموعة �شجا يعك�����س التطورات التي مر 
به����ا ال�شعر العربي يف هذا الع�ش����ر من حيث تعدد اأمناطه 

التعبريية.
فف����ي املجموع����ة ق�شائد تنتهج من����ط الق�شي����دة العمودية 
التقليدي����ة وم����ع م����رور الوقت نع����ود فنقراأ ق�شائ����د انتقل 
ال�شاع����ر فيها اإىل النمط امل�شمى ق�شي����دة التفعيلة اأو تعدد 

االأوزان والقوايف يف الق�شيدة الواحدة.
والأن املجموع����ة تب����دو �شج����ا لتط����ور اأمن����اط الق�شي����دة 
العربي����ة يف الع�ش����ر احلا�ش����ر جند اأن ال�شاع����ر يف بع�س 

نتاجه انتقل اإىل ما ي�شمى االآن ق�شيدة النر احلديثة.
القط����ع  متو�شط����ة  �شفح����ة   234 يف  املجموع����ة  ج����اءت 
و�شدرت ع����ن )املوؤ�ش�شة العربية للدرا�ش����ات والن�شر( يف 

بريوت وعمان.
حمم����ود �شب����ح ول����د يف �شف����د يف فل�شط����ني �شن����ة 1936 
وعا�����س مدة ودر�����س يف �شوري����ا وعم����ل بالتدري�س هناك 

ويف اجلزائر. وقد فاز بعدة جوائز على ق�شائد معينة.
انتقل اإىل ا�شبانيا حيث در�س مبنحة. وبعد اأن ح�شل على 
درج����ة الدكتوراه عني اأ�شتاذا بق�شم اللغة العربية بجامعة 
مدري����د ث����م رئي�شا لق�ش����م اللغ����ة العربي����ة واالأدب والفنون 

اجلميلة يف املعهد العربي اال�شباين للثقافة.
الدف����ة االأخرية للكت����اب تعطي فك����رة عن مفه����وم الدكتور 
�شب����ح لل�شعر والفن. ق����ال اإن م�شم����ون "املذهب احليوي 
يف ال�شع����ر يقت�شي اأن يتمثل ال�شاع����ر التيارات االإيجابية 
البن����اءة يف م�ش����رية الزم����ان يف امل����كان واأن يدف����ع ه����ذه 
احلرك����ة يف ال�ش����ريورة ويره�����س مل����ا ه����و اآت ويعر عن 
طاق����ات الطبيعة واالإن�شانية امل�ش����رية لها يف تفاعل جديل 

متوا�شل."
يف البداي����ات اعتم����د ال�شاعر يف ق�شي����دة )الدوامة( نظام 
الرباعي����ات والق�شي����دة التقليدية العربي����ة فتتغري القافية 
كل اأربعة اأبيات ويبقى الوزن ثابتا. يقول "دوامة عربيدة 
هوجاء عا�شفة بنف�شي / حتام اأنت تظل تبحث يف الدجى 
عن نور �شم�س / واإالم اأنت تظل جترت اجلراح قتيل ياأ�س 

/ هيا اأفق يا اأيها الغايف على اآالم اأم�س."
ويف الرباعي����ة الثاني����ة يق����ول بق����در ب����ارز م����ن اخلطابية 
والتقريرية "هيا اأفق ومر اخليال ي�شري يف الليل الرهيب 
/ ليج����وز اآفاق ال�شماء اإىل ذرى الوطن احلبيب / ويروح 
ينظر اأر�شه وقد ارمت����ت بيد الغريب / ولهى تنادي اأهلها 

واالأهل يف خر الغيبوب.
اأر�ش����ي البديعة /  اأجتل����ي  "ق����د رح����ت بال�ش����وق املجنح 
فراأيته����ا �شعث����اء تن����دب يف جابي����ب و�شيع����ة / واللي����ل 

ي�شكب يف كوؤو�س الزهر من اأمل دموعه."
يف انتق����ال اإىل ق�شي����دة اأخ����رى ه����ي )ن�شي����د العروب����ة( 
نق����راأ �شعرا عمودي����ا تقليدي����ا بوحدة وزن ووح����دة قافية 
وبتقريري����ة اأي�ش����ا. يق����ول "رت����ل ن�شي����د عروبت����ي ترتيا 
ت�شمع به الق����راآن واالإجنيا / رتله ت�شمع نهر دجلة هادرا 
/وخليجن����ا وحميطنا والني����ا / وجتبك اأنغ����ام من االأرز 

الذي / و�شع النجوم لراأ�شه اإكليا."
ويف ق�شي����دة نظمه����ا بع����د ت�ش����ع �شن����وات اأي ع����ام 1968 
ناح����ظ انتقاال اإىل ما كان ميك����ن ت�شميته منط الع�شر يف 
تلك املرحلة فنجد ال�شاعر يهجر النمط العمودي اإىل تعدد 

يف االأوزان والقوايف.
يف ق�شيدة )�شياأت����ي اخلريف( يقول حممود �شبح وبقدر 
م����ن ال�شعرية واالإيحاء الفني اأكر مما �شهدناه يف االأمثلة 
ال�شابق����ة "�شياأتي اخلريف / فينه����د �شور ويهوي جدار / 
وتفتح للريح دار فدار / �شياأتي اخلريف فاإين اأح�س دماه 
/ باأعراق �شحرائن����ا الطاهرة / ت�شري واإين اأراه / باأعني 
اأطفالن����ا ال�شاهرة / م����ع احلقد ينمو ي�شب لهب / ويزرعها 

ثورة وغ�شب."
وبعد ب�شع �شنوات جنده يف مزيج من النمطني احلديثني 
اأي التفعيلة وق�شيدة النر يف ق�شيدة )ال �شدى لل�شوت(. 
يقول ب�شمة رمزية وا�شحة اأحيانا "ههنا االأ�شياء ال معنى 
لها / ههنا االأبعاد راحت تت�شاوى / ههنا االأنهار ال جتري 
فا ماء وال نبع لها / ال منتهى / كل �شيء جف حتى نف�شي 

/حتى جذوري / وكياين يتهاوى."
يف ق�شي����دة )قو�����س قزح( يتذك����ر الغريب ب����اده وهو يف 
ا�شباني����ا فيقول بحزن ومو�شيقى وبتع����دد اأوزان وقواف 
اأحببت كل العيون / ملرج ابن  "كونكا / حلبي لفل�شطني 
عام����ر / اأكرم����ت م����رج عي����ون / فما م����ن اأح����د / وال �شيء 
يهج����ر / اإن الرتاب يهاجر / فكل تراب حزين / وكل مكان 

�شفد."
يف ق�شي����دة )�ش����ورة ال����وادي الكب����ري( يكت����ب ق�شيدة نر 
فيق����ول "ارو يل اأيه����ا ال����وادي الكب����ري / نتف����ا ورذاذا عن 
تاري����خ حياتك التليدة /املنبعث����ة اليوم حية يف �شيمائك / 
به����ذه ال�شطور ذات املداد الف�شي / على �شفحاتك الزرقاء 
/ نبني اأيها النهر العظيم / اأين هي تلك الرايات املجيدة / 

التي كانت تخفق يف �شمائك."
ويف ق�شيدة )مثل �شب����ح يف موندراغون( يخت�شر اأمورا 
عدي����دة �ش����كا وحمت����وى ويكت����ب �شع����را حديث����ا من منط 
ق�شي����دة النر. يقول "كان مي�شي وح����ده يف الليل / كان 
يحم����ل يف جوفه اأمواج نبيذ اأحمر ق����ان / واأجنحة الريح 
ترفرف يف عينيه / كانت خطاه �شريعة اإذ كانت تاأخذه من 
ركن اإىل اأركن/م����ن حانة اإىل خمارة من ليلة اإىل اأخرى / 
ح����ني يبقى وحيدا يف ال�شح����ر .. اإىل عمله كان دوما ي�شل 
متاأخ����را / حمم����وال ب����اأذرع اأ�شدقائ����ه الكثريي����ن / حمما 
بالعط�����س والتع����ب / وه����و االآن / �شبح اللي����ل / يف ثرى 

وطنه فل�شطني."

م���ن  عربي���ة  طبع���ة  العربي���ة  الني���ل  جمموع���ة  اأ�ش���درت 
كتاب"ال�شحافة: ق�شايا نقدية" للموؤلف  : �شتيوارت اآالن

ما هي الق�شايا الرئي�شية التي تواجه ال�شحافة اليوم؟
ما ه���ي املناق�ش���ات الهامة املتعلق���ة باأ�ش���كال وممار�شات عمل 

التقرير ال�شحفي؟
كيف ميكن حت�شني جودة العمل االإخباري؟

"ال�شحاف���ة: ق�شاي���ا نقدي���ة" كتاب يك�شف ع���ن املو�شوعات 
باالأخب���ار  املتعلق���ة  الدرا�ش���ات  تت�شمنه���ا  الت���ي  الرئي�شي���ة 
وال�شحاف���ة. اإن���ه يجم���ع خمتارات �شيق���ة من مق���االت اأ�شلية 
ترتبط باأك���ر املو�شوعات واملناق�شات واأ�شكال اجلدل اأهمية 

يف هذا املجال املتنامي ب�شكل �شريع.
با�شتخدام نطاق وا�شع م���ن درا�شات احلاالت، واملو�شوعات 

ت�شمل على:
الدميقراطية. جتاه  ال�شحافة  • دور 

االأخبار. اإنتاج  جمال  يف  للمعلومات  الن�شطة  • امل�شادر 
ال�شحافة. • اأخاقيات 

االأخبار. يف  العرقي  والتمييز  اجلن�شي  • التحيز 
اإىل ال�شح���ف امل�ش���ورة ال�شغ���رية، والف�شائح،  • التح���ول 

وال�شخ�شيات امل�شهورة.
• عمل التقرير ال�شحفي الذي يدور حول ال�شراع واالإرهاب 

واحلرب.
التحقيقات. �شحافة  • م�شتقبل 

مت اإع���داد الكت���اب باأ�شل���وب م�شم���م يجعل املناق�ش���ات تطرح 
ت�ش���اوؤالت رئي�شي���ة ح���ول اإح���دى الق�شايا النقدي���ة. ويف كل 
ف�ش���ل يتم تقدير موقع ال�شحافة الي���وم، وما هي نقاط قوتها 
وحتدياته���ا واالأ�شاليب البارزة الت���ي تهدف اإىل حت�شينها من 

اأجل م�شتقبل اأف�شل لل�شحافة.
"ال�شحاف���ة: ق�شاي���ا نقدي���ة" ق���راءة يف غاي���ة االأهمية تفيد 
الط���اب والباحثني يف جماالت العم���ل االإخباري وال�شحفي، 
والدرا�شات االإعامية، والدرا�شات الثقافية، وعلم االجتماع، 

ودرا�شات االت�شال.
اأوجل���ا  اأندر�ش���ون،  األي�ش���ون  اآالن،  امل�شارك���ون: �شتي���وارت 
جويدي����س بايل���ي، �شتيفني بارني���ت، اأوليف���ر بوييد-باريت، 
مايكل بروملي، �شينثيا كارتر، �شيمون كوتل، ت�شا�س كريت�شر، 
ماثيو ديفيد، مريي مي�شنجر دافي�س، بوب فرانكلني، روبرت 
اأ.هاكيت، راما�شوامي هاريندراناث، اإيان هات�شبي، ريت�شارد 
كيب���ل، جو�شتني لوي����س، مينيل ماتاين، ب���ي. ديفيد مار�شال، 
براي���ن ماكنري، مارتني مونتجوم���ري، اآالن بيرت�شن، �شوزانا 
هورجن بري�شت، جني رودز، كارين رو�س، ديفيد رو، برا�شن 
�شنووك���ر، لين���دا �شتايرن، ه���اوارد تومر، اإجنري���د فولكمر، 

كارين وال يورجن�شن، باربي زيايزر.
جامع���ة  يف  اأ�شت���اذ   Stuart Allan اآالن:  �شتي���وارت 
"غ���رب اجنل���رتا" the West of England، مبدين���ة 
"بري�شتول" Bristol. تت�شمن كتبه ال�شابقة "االإعام، علم 
وخماطر")مطبع���ة اجلامعة املفتوح���ة، 2002(، و"ال�شحافة 

بعد 11 �شبتمر")2002(، و"نقل اأخبار احلرب: ال�شحافة
يف وقت احلرب" )2004(، و"ثقافة االأخبار")مطبعة اجلامعة 

املفتوحة، الطبعة الثانية، (.

القرن 21 أكثر فتراتها ازدهارًا

الصحافة: قضايا نقدية

التغذية النباتية وأعداؤها من 
مستهلكي اللحوم

مجموعة محمود صبح .. سجل لتطور 
أنماط الشعر العربي
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ملح���ق اوراق يعنى بآخر اص���دارات الكتب الحديثة ف�ي العالم يصدر عن مؤسس���ة المدى لاع���ام والثقافةوالفنون

بغداد/ أوراق

من����اذج خمت����ارة م����ن ال�شع����ر املعا�ش����ر 
ملجموع����ة �شع����راء مت اختياره����م بعناية 
م����ع نبذة ع����ن كل واحد منه����م. مبينًا ان 
الثقاف����ة الكولومبية مث����ل جممل ثقافات 
�شع����وب قارة اأم����ريكا الاتينية هي ارث 
�شكانه����ا االأ�شلي����ني االنديخينا�س الذين 
مل يتبق م����ن اآدابهم �شوى بع�س املاحم 
واالأ�شاط����ري القليلة والتي م����ن ا�شهرها 
ملحمة يوروباري املكتوبة باالآمازونية 
وتعن����ي ا�شم بطل معروف يف كولومبيا 
والرازي����ل. ث����م جاءت بعد ذل����ك الثقافة 
اال�شتعماري����ة اال�شباني����ة الت����ي راح����ت 
توؤ�ش�����س اوا�ش����ط الق����رن ال�شاد�س ع�شر 
طابعه����ا الدين����ي الكاثوليك����ي الذي عمد 
اىل تغي����ري العادات واملعتق����دات واللغة 
حت����ى ج����اءت مرحل����ة الكف����اح م����ن اجل 
اال�شتق����ال والت����ي ا�شتم����رت على مدى 
القرن التا�شع ع�شر باكمله تقريبًا، حيث 
ب����داأ التاأ�شي�����س لهوي����ة كولومبي����ا كبل����د 

م�شتق����ل وان كانت ق����د حتولت مبجملها 
اىل تبني ثقافة امل�شتعمر واتخاذها كلغة 
رئي�ش����ة ور�شمية للبل����د، اإذ ان كولومبيا 
هي اأول بلد امريك����ي التيني يوؤ�ش�س ما 
يع����رف باكادميي����ة اللغة يف ع����ام 1871 
و�شارت عر ه����ذه اللغة تتلقى موؤثرات 
وحتوالت وتيارات الثقافات اخلارجية 
االخ����رى وت�شتفيد منه����ا، فرزت ا�شماء 
ادبي����ة مهم����ة تعد ه����ي املوؤ�ش�ش����ة لاأدب 
كان����ت  والت����ي  املعا�ش����ر،  الكولومب����ي 
رومان�شي����ة بطبيعته����ا يف اواخر القرن 
التا�ش����ع ع�شر ومنه����ا على �شبي����ل املثال 
ال�شاع����ر خو�شي����ه خواك����ني اورتي����ث.. 
�شمي����ت  ذل����ك مرحل����ة  بع����د  ث����م ظه����رت 
العاداتي����ة اهتم����ت مب����ا ه����و واقعي من 
عادات و�شخ�شي����ات ومظاهر اجتماعية 
حر�ش����ت عل����ى اال�ش����ارة ملا ه����و م�شرتك 
و�ش����ط ه����ذا املزي����ج من خ����ال ن�شو�س 
ناق����دة لبع�����س ال�شلوكي����ات االجتماعية 
لل�شلطات احلاكم����ة املتعاقبة، ومن ابرز 
ا�شماء ه����ذه املرحلة خورخ����ه ا�شاكي�س 
وخولي����و اآربولي����دا ورافائي����ل بومب����و 
و�شولي����داد اآكو�شت����ا وكاندي����ا اوبي�شو 
وغريه����م. ومتخ�����س ع����ن ه����ذا التحول 
م����ن الرومان�شية اىل الواقعي����ة ما �شار 
يعرف باحلداثة من خال ن�شو�س �شبق 
بع�شه����ا ق�شائد روبني داري����و الذي يعد 
م����ن اه����م رواد احلداثة بالن�شب����ة لل�شعر 
وهك����ذا  عموم����ًا.  باال�شباني����ة  املكت����وب 
تر�شخ����ت ا�شم����اء ل�شع����راء كولومبي����ني 
مم����ن يع����دون حداثي����ني بينه����م خو�شيه 
اآ�شونثي����ون �شيلب����ا وخولي����و فلوري����ث 
بارب����ا  وغي����ري موبالنثي����ا وبورفريي����و 
خاكوب. وم����ن و�شط مرحل����ة املجددين 
ب����رزت جماع����ة )حج����ر و�شم����اء(  ه����ذه 
�شن����ة 1939 يتزعمه����ا ادواردو كارانثا، 
عن����وان  م����ن  الت�شمي����ة  ه����ذه  وج����اءت 
لدي����وان ال�شاعر اال�شباين خوان رامون 
خيميني����ث احلا�ش����ل على جائ����زة نوبل 
ع����ام 1965 حي����ث اثر ه����ذا ال�شاعر عر 
ا�شلوب����ه وروؤاه باجي����ال �شعري����ة كاملة 
يف خمتلف البلدان الناطقة باال�شبانية. 
ويف عقد الثاثينات بداأت تظهر �شل�شلة 
م����ن �شعراء ع����رت ق�شائده����م عن امور 

ا�شا�شي����ة وجوهرية يف م�ش����رية ال�شعر 
الكولومب����ي املعا�ش����ر، وكان����ت م����ن بني 
دعواتهم م�شاأل����ة االهتمام باملو�شوعات 
الكونية لل�شعر وامل�شاعر والقيم الوطنية 
اىل جانب العناية الفائقة با�شاليب الفن 
مت�ش����كًا  االأدب����ي  واالح����رتاف  واللغ����ة 
مبفه����وم انطوني����و مات�شادو مل����ا ا�شماه 
باالم����ان ال�شع����ري كتعب����ري ا�ش����دق عن 
هم����وم النا�س بعد ال�شع����ور باخليبة من 
كل ال�شيا�شي����ني وايديولوجياته����م. ث����م 
ظه����رت جمموع����ة اخرى حاول����ت ه�شم 
جتارب احل����ركات ال�شابق����ة لتكون اكر 
طليعية منه����ا، وعرفت با�شم املجلة التي 
ا�ش�شوه����ا والتف����وا حوله����ا )ميت����و( اأي 
اال�شطورة، واب����رز موؤ�ش�شيها ال�شعراء 
وفرنان����دو  دوران  غايت����ان  خورخ����ة 
ت�ش����اري واأولغ����ا �شم�����س الدي����ن احلاج 
وه����ي من ابوين لبناني����ني وقد ا�شتهرت 
الحق����ًا با�ش����م م����ريا ديلم����ار. ويف عق����د 
اخلم�شينات ن�شطت حركة )الا �شيئية( 
والت����ي  اال�شتعرا�شي����ة  ال����روح  ذات 
ا�ش�شه����ا غونثال����وا اآرانغ����و اي����ام حك����م 
الدكتات����ور غو�شتاب����و روخا�����س بينا ، 
وه����ي حرك����ة تنتم����ي اىل تي����ار العدمية 
او الوجودي����ة الت����ي ظه����رت عاملي����ا يف 
تلك الف����رتة، ومن ابرز �شعرائها اأميلكار 
او�شوريو وخامي����ه خاراميليو وماريو 
ريب����ريو وغريهم. ويف ال�شبعينات ظهر 
جي����ل جديد م����ن ال�شع����راء اأطلق����ت عليه 
ال�شتيائ����ه  ال�شاخ����ط(  )اجلي����ل  ت�شمي����ة 
م����ن االو�شاع العام����ة يف الباد �شيا�شيا 
واقت�شادي����ًا وثقافي����ًا يف ظ����ل ا�شت�شراء 
العن����ف وجت����ارة املخدرات الت����ي لوثت 
كولومبيا. ثم تا هوؤالء جيل اطلق على 
نف�ش����ه )با ا�شم( تعبريًا عن االفتقار اىل 
روؤي����ة جوهري����ة ثابت����ة جتمعه����م و�شط 
ت�شاعد �شيادة الهوية الفردية، ولتمييز 
انف�شه����م ع����ن ع�ش����رات امل�شمي����ات عل����ى 
امت����داد مراحل ه����ذه امل�ش����رية الطويلة. 
اما االآن في�شري الباحث اىل بروز ظاهرة 
الور�س واملهرجانات ال�شعرية يف انحاء 

كولومبيا.      

م���ئ���ة ق���ص���ي���دة ك��ول��وم��ب��ي��ة
معاصرة ث��ق��اف��ي��ة  ل��ت��ج��رب��ة  ش��ع��ري��ة  م��خ��ت��ارات 

باللغ����ة  متخ�ش�����س  اكادمي����ي  ومرتج����م  كات����ب 
واالآداب اال�شباني����ة، من موالي����د قرية �شديرة 67 
حا�ش����ل عل����ى �شه����ادة الدكت����وراه بتقدي����ر ممتاز 
م����ع درجة ال�ش����رف من جامعة مدري����د عن ر�شالته 
تاأث����ريات الثقافة اال�شامي����ة يف الكيخوتة 2003 
ل����ه العديد م����ن اال�ش����دارات التي عرفته����ا املكتبة 

العربية منها: )هدية القرن القادم( ق�ش�س االردن 
95 )البح����ث ع����ن قلب ح����ي( م�شرحي����ات �شدرت 
يف ا�شباني����ا ورواي����ة  )الفتيت املبع����ر(  القاهرة 
2000 )لي����ايل الق�ش����ف ال�شعي����دة( ق�ش�����س ق����ي 
القاه����رة 2003)نائم����ة ب����ني اجلن����ود( جمموع����ة 
�شعرية �ش����درت بالعربي����ة واال�شباني����ة بالقاهرة 

2011 ول����ه ترجم����ات عدي����دة م����ن اال�شبانية اىل 
العربية )جمموعة امل�شرحي����ات الق�شرية( مليكيل 
ب����ي �ش����درت يف االردن 2001 وخمت����ارات م����ن 
 2002 الذهب����ي  الع�ش����ر  يف  اال�شب����اين  ال�شع����ر 
واعم����ال اخرى و�ش����واًل اىل كتاب����ه )مائة ق�شيدة 

كولومبية(.

م����ن اص��������دارات

قطعت تجربة الثقافة الكولومبية مسرية ادبية طويلة تعاقبت عليها اجيال كثرية 

منذ مرحلة التأسيس وحتى الزمن الحايل. وفيام يخص الشعر باعتباره الجنس 

االبرز يف هذه الثقافة، يضع بني ايدينا الباحث واملرتجم االكادميي املتخصص 

باللغة واآلداب االسبانية الدكتور محسن الرميل كتابه املتضمن )مائة قصيدة 

كولومبية( والصادر عن دار )املدى( للثقافة والنرش. 

محسن الرملي في سطور 

ترجمة : عباس المفرجي

مل ي���ّدع كام���و يوما اإنه كان بط���ل اأفعال. بعيدا 
عن كام ال�شحافة املعادي���ة للنازية، كان دائما 
يق���ول اإنه فع���ل القليل يف احل���رب. مل يكن هذا 
توا�شع���ا منه بل �شرف يعود على رجل راأى ما 
يكفي من خدمات فّعالة ليعرف ان هناك اآخرين 
راأوا اأكر منه بكثري. البع�س منهم راأوا الكثري 
ج���دا بحي���ث مل يع���ودوا اأب���دا ي���رون اأي �شيء 
ثاني���ة، مب���ن فيهم عوين���ات �شارت���ر – الذي مل 
يفعل �شيئ���ا، اأثناء االإحتال، �شوى التزلف كي 

حتظى واحدة من م�شرحياته بالعر�س.
م���ن نواح اأخرى، كان يجمع بني �شارتر وكامو 
الكث���ري. كا الرجل���ني، كم���ا ي�ش���ري مارت���ن يف 
و�شفه للمخ���اوف وال�شكوك الت���ي اأُتخمت بها 
الفل�شف���ة الفرن�شية بعد احل���رب، ن�شاأ من دون 
كاهم���ا  الن�ش���وان.  يط���ارد  كان  كاهم���ا  اأب. 
كان يوؤم���ن ب���اأن الكتابة تدور ح���ول تثبيت ما 
يبدو كونه حيا. كاهم���ا راأى الو�شع الب�شري 
متناق�ش���ا، وحت���ى متكرر املعنى ب���ا �شرورة. 
)) اأن���ا ل�شت ما اأن���ا، (( قال �شارتر. )) اأنا غريب 
عن نف�شي، (( قال كامو. كاهما جادل باإمكانية 
م���ا دع���اه مارتن ب���� )) ت�شام���ي الدني���وي (( – 
االإمي���ان، الذي حتى يف غي���اب الله، رمبا يظل 
�شروري���ا يف حياة الب�شر، رمبا يظل ذا معنى. 

كاهما، باإخت�شار، كان وجوديا.
م���ا كان���ا خمتلف���ني حوله ه���و مارك����س. اإعتقد 

�شارتر باأن املارك�شية من�شجمة مع الوجودية. 
مب���ا اأن املارك�شي���ة ه���ي حتمية – ق���د تعتقد اأن 
ل���ك �شلطة على حيات���ك، لكن���ك يف الواقع دمية 
بيد ق���وى اأكر مث���ل املادي���ات واالآيدلوجية – 
اأن���ت ل�ش���ت بحاج���ة اأن تك���ون برتران���د ر�ش���ل 
ك���ي ت���رى اأن �شارت���ر كان على موق���ف م�شلل. 
الب�ش���ر ه���م اأم���ا اأح���رار اأو لي�ش���وا كذل���ك، لكن 
خ���ارج ب���اد العجائ���ب الميكنه���م اأن يكون���وا 
االأمري���ن معا. برغم كل اإّدعاءت���ه باأنه وفق بني 
الفل�شفة االإن�شانية والنظرية التاريخية ) وبني 
هيغ���ل وهيدغر (، ف���اإن �شارت���ر مل يحاول عمل 
امل�شتحي���ل. اإن���ه فقط تف���ّوق على نف�ش���ه تفّوقا 
باه���را. وكام���و ق���ال له ذل���ك. )) املب���ارزة حتى 

املوت ((، وفقا ملارتن، كانت دائرة.
لو مل يك���ن كامو تويف يف حادث حتطم �شيارة 
يف 1960، ع���ن عمر ال�شاد�ش���ة والربعني، لكن 
�شراعهم���ا، حق���ا �شيتوا�ش���ل. �شارت���ر يوج���ه 
لكمات ) ويرب���ر ( حول الثورة الدموية، التي 
ل���ن تكون �شروري���ة فح�شب، ب���ل اأي�ش���ا اإلغاًء 
لل���ذات ) )) العن���ف ي�شب���ه رم���ح اآخي���ل، ميكن 
ان ي�شف���ي اجل���روح الت���ي �شببه���ا (( (، وكامو 
���د لكمة م�شادة مو�شح���ا ما يجب اأن يكون  ي�شّ
فط���رة �شليم���ة ) )) م���ا م���ن ق�شي���ة ت���رر موت 

االأبرياء(((.
ي���روي اندي مارتن هذه الق�شة امليكرو�شومية 
ع���ن الفك���ر الفرن�ش���ي بعد احل���رب م���ع اإ�شاءة 
طفيف���ة عن االأف���كار التمهيدي���ة للفل�شفة. حاول 
اأن يكون من�شف���ا، فالو�شوح املبهج لنره كان 
يعني انه ال ميكن ان ياأخذ جانب �شراحة كامو 
�ش���د موق���ف �شارتر ال���ذي ال �شبي���ل اىل فهمه. 
كي���ف ، يت�ش���اءل امل���رء بينم���ا هو يح���اول مرة 
ثاني���ة فه���م " الكينون���ة والا�شيئي���ة "، ميك���ن 

الإن�ش���ان، روايات���ه ت�شتمد نف�شها م���ن الواقعي 
والتجريب���ي، اأن يزف���ر مث���ل ه���ذه التجريدات 
الطنانة ؟ لي�س كل �شيء ميكن اأن ُيخلق ب�شيطا، 
بالطب���ع، لكن تفل�ش���ف �شارتراملتمعج، العاك�س 
لذات���ه، واملتقل���ب المي���ت ب�شل���ة اىل الب�شاطة 
املقحم���ة لروايات���ه. يت�شاع���د ال�ش���ك باأنه كان 
يكتب بتلك الطريقة الأنه اأراد اأن ُيظهر اأنه اأذكى 
مما كان عليه. لو اأن االأمر هكذا، فذلك يعنى اإنه 
كان متم���ردا عل���ى القاع���دة االأوىل للوجودية : 
ك���ن �شادقا مع نف�شك. ال عج���ب اأن كامو، الذي 

كان دائما يعرتف باأكاذيبه، ي�شتهجنه.
" املاكم وحامي الهدف " هو االأخري يف �شف 
من كت���ب حديث���ة تناولت رجلني اإتخ���ذا و�شع 
املقات���ل اأحدهم���ا ازاء االخ���ر. ويتغين�شتاي���ن 
وبوب���ر، ليون���اردو وميكي���ل اآجنل���و، كيني�س 
وهاي���ك – كٌل كان ل���ه م�شاحنات���ه التي حتولت 
اىل م�شاري���ع بالغة االأهمي���ة بوا�شطة نا�شرين 
�شدي���دي احلاج���ة اىل خط���وط جدي���دة عل���ى 
معارك قدمية. واحدة من املزايا العديدة لكتاب 
مارتن هي اأن �شكل معركته يائم، يف احلقيقة، 
التاك���م الفل�شف���ي خل�شمي���ه. ال�شج���ار ح���ول 
�ش���واب واأخطاء الث���ورة العنيف���ة كان العامل 
احلا�ش���م الرئي�ش���ي للن�شف الثاين م���ن القرن 

الع�شرين.
ال كل �ش���يء متكامل متام���ا هنا. يف مو�شع من 
ق�شت���ه، يق���ول لن���ا مارت���ن اأن )) كل ناقد كتاب 
جّدي يكره الكتب التي ينقدها ((، اإيحاء ُيظهر 
القيا����س املنطق���ي يّف. ما من ناق���د جّديًا يحب 
الكتب الت���ي ينقدها. اأنا اأحب " املاكم وحامي 
اله���دف ". اأنا ل�شت ناقد كتب ج���ّدي. ما يعني، 
رمب���ا علي���ك ان ال تاأخذين بع���ني االإهتمام حني 

اأقول اأن هذا الكتاب هو كتاب جيد.

  كتاب اندي مارت��ن )المالكم وحامي الهدف(

هل نبدو كام نحن عليه، أم نحن ما نبدو عليه؟ هنا يجيبنا الغالف الورقي لكتاب اندي مارتن " املالكم وحامي الهدف ". 

يف زاوية هناك جان بول سارتر، القزم الذاوي ناظرا عىل نحو مختلس نحو الكامريا. يف األخرى هناك البري كامو، عينان 

رائقتان تلمعان، شعر يومض، ما ميكن أن يكون بورتريه هوليوودي. بعد الحرب كان الناس غالبا ما يقولون له إنه شبيه 

همفري بوغارت. كان تشبيها جيدا، لكنه سيكون حتى أفضل لو قالوا له أن تذلل بيرت لور وتباكيه كانا سيجعالنه سارتر من 

الطراز األول، يف فلم عىل شاكلة " كازابالنكا " يدور حول مساهامت شخصية يف النهضة الفرنسية الثنني من املفكرين.
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ملح���ق اوراق يعنى بآخر اص���دارات الكتب الحديثة ف�ي العالم يصدر عن مؤسس���ة المدى لاع���ام والثقافةوالفنون

�شيعني هذا ان املكتبة الكبرية، الهائلة، العماقة، الوا�شعة، 
ال�شخمة للوجود الب�شري ينبغي ان تق�ّشم اأوال اىل جزءين، 
ومن ثم، مب�شي الزمن، اىل ثاثة، ثم اأربعة، اأو حتى ت�شعة 
اأج���زاء، باإفرتا����س اأن الكواك���ب الثماني���ة االأخ���رى للنظام 
ال�شم�ش���ي كان���ت له���ا اأجواء لطيف���ة اىل حد يكف���ي الإحرتام 
احلي���وات  رواي���ات  اأن  اتخّي���ل  اأن  اأود  ال���ورق.  ه�شا�ش���ة 
الكثرية، التي تائم، الأنها ب�شيطة ومتوا�شعة، ن�شف دزينة 
من ال�شفحات ال غري، اأو حتى اأقل، وهي تر�شل اىل بلوتو، 
االأكر بعدا بني اطفال ال�شم�س، حيث ال يرغب الباحثون اأن 

ي�شافروا اال نادرا.
اأن���ا متاأك���د ان عددا م���ن امل�ش���اكل وال�شكوك �شت���رز عندما 
يحني وقت تاأ�شي�س وحتدي���د معايري لت�شكيل هذه املكتبات 
املزعومة. ال جمال لل�شك ان اأعماال مثل يوميات اأميل، كافكا، 
وفرجيني���ا وول���ف، وحي���اة بوزويل ل�شاموي���ل جون�شون، 
ال�ش���رية الذاتي���ة ل�شيلليني، مذك���رات كازانوف���ا، اإعرتافات 
رو�ش���و، واأعم���ال اأخ���رى كث���رية بنف����س القيم���ة االن�شانية 
واالأدبية، وج���ب ن تبقى على الكوكب الذي ُكِتبت عليه، كي 
تك���ون �شه���ودا على مرور رج���ال ون�شاء يف ه���ذا العامل، مل 
يكونوا، الأ�شباب جي���دة اأو �شيئة، عا�شوا فح�شب بل تركوا 
عام���ة، ح�شورا، تاأث���ريا، ما دامت بقيت حي���ة حتى اليوم، 
فاإنه���ا �شتوا�شل اأثرها على االأجي���ال القادمة. ترز امل�شكلة 
عندم���ا يب���داأ اختيار ما يج���ب اأن يبقى وما يج���ب ان ُير�شل 
اىل الف�ش���اء بالتاأثريعل���ى القيم���ة املو�شوعي���ة لاأح���كام، 
التحام���ات، املخاوف، ك���ره القدمي واجلديد مع���ا، االأعذار 
امل�شتحيل���ة، الت�شويغ���ات املتاأخرة عن وقته���ا، كل �شيء يف 
احلياة الذي ي�ش���ّكل الرعب، الياأ�س والكرب – مبعنى اآخر، 
الطبيع���ة الب�شري���ة. اأعتق���د ان���ه يف اآخر االأمر ق���د يكون من 
االأف�ش���ل ترك االأ�شياء كما ه���ي. مثل اأكر الفكرات الف�شلى، 

فكرتي غري قابلة للتطبيق. ليكن.
23 اأيلول 2008

الطالق واملكتبات
يف منا�شبت���ني يف ال�شنوات احلديثة – اأو قد تكون ثاثًا – 
اإقرتب الق���ّراء مني يف معر�س ل�شبونة للكتاب، يف دورتني 
اأو ثاث���ة، مثقل���ني بع�ش���رات الكت���ب اجلدي���دة، امل�ش���رتاة 

طازج���ة، وغالبا ما زالت باأغلفته���ا البا�شتيكية. �شاألت اأول 
�شخ�س من هوؤالء الذين جاءوا ايّل ما يبدو �شوؤاال منطقيا، 
ما اذا كان اإلتقى حديثا باأعمايل و، كما هو متوقع، تاأثر بها. 
اأجاب ب���ا، باأنه كان يقراأ اأعمايل لزم���ن طويل، لكنه تطلق، 
واأخ���ذت زوجت���ه ال�شابقة – ق���ارئ متحم�س اآخ���ر – مكتبة 
العائل���ة املفككة معها يف حياته���ا اجلديدة. خطر يل حينئذ، 
وكنت كتت ب�شعة اأ�شطر حول هذا يف الكتاب القدمي "دفاتر 
النزاروت���ي"، اإن���ه �شيك���ون من امل�ش���ّوق درا�ش���ة املو�شوع 
م���ن وجهة نظر م���ا و�شفت���ه يف ذلك احل���ني باأهمية الطاق 
يف تكاث���ر املكتب���ات. اأعرتف ب���اأن هذا كان اىل ح���د ما فكرة 
ا�شتفزازية، لهذا تخليت عنها، كي اأجتنب االتهام باأين اأ�شع 
م�شاحلي املادية فوق اإن�شجام احلياة الزوجية. ال اأعرف، ال 
ميكنني اأن اأتخّي���ل كم عدد االنف�شاالت الزوجية التي قادت 
اىل ت�شكيل مكتبات جديدة من دون اأي اأذى اأ�شاب املكتبات 

القدمي���ة. اإثنتان اأو ثاث حاالت – بقدر ما اأعرف – مل تكن 
كافي���ة ل�شنع �شيف، اأو، للتو�شي���ح، مل تكن كافية لتح�شني 

اأرباح النا�شر وال املبالغ التي يقتطفها املوؤلفون.
م���ا مل اأتوقع���ه ب�شراحة ه���و اأن االأزم���ة االقت�شادي���ة، التي 
اأبقتن���ا يف حال���ة من اإن���ذار دائم، جعلت الط���اق حتى اأكر 
�شعوبة، وبالتايل اأبطاأت على نحو َعَر�شي التقدم املتوايل 
املق�ش���ود للمكتب���ات – واأنا متاأكد اأننا �شنتف���ق على اأن هذا 
ميّث���ل جرمية يف حق الثقافة. ماذا يق���ال، مثا، عن امل�شكلة 
املعق���دة وغ���ري القابلة للح���ل تقريبا الإيج���اد م�شرتي بيوت 
ه���ذا االأي���ام؟ لو ان دع���اوي الط���اق توقفت، ل���و اأن ق�شايا 
املحكمة تعرقلت، فهذا وح���ده هو ال�شبب احلقيقي. مع هذا 
يظ���ل االأ�شواأ، كيف ميكن للم���رء اأن يقيم دع���وى �شد اأمثلة 
معينة من �شلوك ف�شائحي، مث���ل الق�شية )ال�شائعة لاأ�شف 
والااخاقي���ة مطلق���ا( التي تخ�س زوج���ني مطلقني ما زاال 

يعي�ش���ان يف البيت نف�شه، رمب���ا ال يتقا�شمان الفرا�س نف�شه 
لكنهم���ا ي�شتخدمان املكتبة نف�شها؟ مل يعد هناك اأي اإحرتام، 
وال اأي اإح�شا����س باللياق���ة – ه���ذه هي اأ�شّد ح���االت البوؤ�س 
الت���ي نبلغها. ال اأح���د يقول اأب���دا اأن وال �شرتيت هو املام: 
يف امل�شل�ش���ات التلفزيونية الكوميدية التي ميولها ال ترى 

اأي كتاب على وجه االطاق.
24 اأيلول 2008

ال �سيء �س�ى مظاهر
من���ذ ب���دء البدء، قب���ل اأن ُتخ���رَتع الكلم���ة، التي ه���ي، كما 
نعرف، امل�ش���در االأ�شمى لل�شكوكي���ات، مل نكن م�شطربني 
ب���اأي �شك���وك جدي���ة ح���ول َم���ْن نك���ون اأو ح���ول عاقتن���ا 
ال�شخ�شي���ة واجلمعية بامل���كان الذي وجدن���ا اأنف�شنا فيه. 
بالطب���ع، ميكن للعامل اأن يكون فق���ط ح�شب ماتراه اأعيننا 
م���ن حلظة اىل حلظة تالية و- الت���ي كانت معلومات مهمة 

على حد �ش���واء – مايتبقى من حوا�س – ال�شمع، اللم�س، 
ال�شم، الذوق – كانت قادرة على اإدراكه اأي�شا. يف مرحلته 
االأق���دم، كان العامل ال �ش���يء �شوى مظاهر وال �شيء �شوى 
�شط���وح. م���ادة كان���ت خ�شن���ة اأو ناعم���ة، ُم���ّرة اأو حلوة، 
حم�شي���ة اأو معتدلة امل���ذاق، �شاّجة اأو �شامت���ة، َعِطرة اأو 
عدمي���ة الرائح���ة. كل االأ�شياء هي كما تب���دو فح�شب، الأنه 
بب�شاط���ة مل يك���ن ثم���ة �شبب يدعوه���ا اأن تب���دو �شيئا اآخر 
متام���ا. يف تل���ك االأيام املوغلة يف الق���دم مل يخطر لنا اأبدا 
اأن امل���ادة كانت ’م�شاّمّي���ة‘. اليوم، مع اأنن���ا نعرف اأنه من 
اأ�شغ���ر الفايرو�ش���ات اىل الكون ككل ه���ي لي�شت اأكر من 
ذرات، فاإن يف داخلها اىل جانب الكتلة اخلا�شة بها والتي 
حتدده���ا مازال ثم���ة ف�ش���اء كاٍف للفراغ )الكثاف���ة املطلقة 
ال وج���ود له���ا؛ كل �ش���يء هو قاب���ل لاإخ���رتاق(، مازلنا – 
متام���ا مث���ل اأ�شافن���ا يف كهوفه���م – نوا�ش���ل التعّلم عن، 
نح���دد هوية، ندرك، الع���امل وفقا للطريقة الت���ي بها تظهر 
نف�شه���ا لنا عل���ى نحو متك���رر. �شاأتخّي���ل اأن روح الفل�شفة 
والعل���م ظهرت ذات ي���وم حني اإ�شتبه اأحده���م اأنه برغم اأن 
ه���ذا املظهر كان �شورة خارجية ميك���ن اأن مُت�َشك بالوعي 
وُت�شتخَدم كخارطة للمعرفة، ميكنها اأن تكون اأي�شا وهما 
للحوا�س. جميعن���ا يعرف التعبري الرائج امل�شتمد من هذا 
االدراك، رغم اإ�شتخدامه لا�شارة اىل العامل املعنوي اأكر 
م���ن العامل املادي: ’’ميكن للمظاهر اأن ت�شلل.‘‘ اأو تخدع، 
وهو االأمر نف�ش���ه. لن تعوزنا االأمثلة، لكننا ال منلك جماال 

لها هنا. 
 ه���ذا املخرب�س كان يقلق دائم���ا على ما ُخِفَي خلف حم�س 
مظهر، واأنا ال اأحتدث االآن عن ذرات اأو جزيئات اأ�شغر. ما 
احت���دث عنه هي م�شاألة يومية، �شائعة، جارية حول، على 
�شبي���ل املثال، النظام ال�شيا�شي ال���ذي ندعوه دميقراطية، 
النظ���ام الذي و�شفه ت�شرت�ش���ل ب�’’اأ�شواأ اأ�شكال احلكم، ما 
ع���دا لاآخري���ن الذين جّرب���وه.‘‘ هو مل يقل اإن���ه جيد، قال 
فق���ط اأقل م���ن �شيئ. رمب���ا ُيقال اإنن���ا نعتر احلك���م الذي 
ميكنن���ا روؤيت���ه اأكر م���ن كاٍف وهذا، كما اأعتق���د، خطاأ يف 
االدراك ال���ذي ندف���ع عن���ه الثم���ن – دون اأن ناحظ – كل 

يوم. هذا مو�شوع �شاأعود اليه.
25 اأيلول 2008

من كتاب "مفكرة" لس��اراماغو

سرية حياة
أؤمن بأن كل تلك الكلامت التي ننطق، كل الحركات واالمياءات التي نؤدي، سواء املنجزة منها أو املخطط لها ميكن أن ُتفَهم بوصفها 

دة، التي، مهام تكن عفوية، أو بالضبط ألنها عفوية، هي ليست اقل اعتبارا أو صدقا من اكرث  قطعًا متناثرة من سرية ذاتية غري متعمَّ

األوصاف تفصيال لحياة صيَغت يف الكتابة وعىل الورق. برغم أن كل مانقوله أو نفعله عبرْ الزمن، مهام كان خلوا من املعنى أو األهمية، 

هو – الميكن ان يكون غري ذلك – تعبري سريي، وهو ما قادين ذات مرة اىل اقرتاح، بجدية قد ال تبدو عليه ألول وهلة، أن عىل كل كائن 

برشي أن يرتك أو ترتك رواية مكتوبة لحياته أو حياتها، وان آالف املاليني من هذه الكتب، حني ال يعود هناك مجال لها عىل األرض، 

يجب ان تؤخذ اىل القمر. 

قريبا في

ترجمة عباس المفرجي

فري���دوم اإم���راأة  قوية ال تخاف �شيئ���ا،  لديها 
الكثري م���ن االأ�شرار.  تعي����س وراء الق�شبان 
يف بلدة بينرت ال�شاحلية يف والية اأوريغون، 
حيث تخ�شع لرنامج حماية ال�شهود خمتفية 
عن عائل���ة زوجها املقتول، بانتظار املحاكمة. 
تق�ش���ي معظ���م لياليها يف اإحت�ش���اء الكحول. 
ت���درك ال�شرط���ة املحلي���ة، و خا�ش���ة ال�شابط 
جيم����س ماتلي، ان م���ن االأف�ش���ل اإ�شطحابها 
اىل منزله���ا ب���دال م���ن حجزه���ا يف الزنزانة. 
اإعت���اد ماتل���ي عل���ى �شم���اع الق�ش����س الت���ي 
ترويه���ا و ه���ي ثملة – و تنفيه���ا عندما تفيق 
م���ن ال�شكر- خا�شة تلك الت���ي تتعلق بطفليها 
اإيثان و ليلى، و خوفها من االإغت�شاب.  يتبني 
ان الق�ش�س التي كانت ترويها و هي يف حالة 
ال�شكر حقيقية. اإ�شمها احلقيقي ني�شا دياين 
م���ن منطقة لونك اآياند، متهم���ة بقتل زوجها 
املتع�ش���ف  م���ارك ال�شرط���ي يف ق�ش���م مدين���ة 
نيويورك و ال���ذي كان كثريا ما يعتدي عليها 
بال�ش���رب. تتخلى عن طفليها للتبني و تدخل 
يف برنام���ج حماي���ة ال�شه���ود. عائل���ة زوجها 
فا�ش���دة حتى النخاع ، �شقيق زوجها – ماثيو 

�شقيقه. ملقتل  االإنتقام  – يريد 

 القلي���ل م���ن اأ�شدقاءه���ا و جريانه���ا يعرفون 
اأنه���ا تعم���ل يف حانة البلدة و اأنه���ا تعتقل كل 
ليلة الإحت�شائها الكح���ول يف االأماكن العامة، 
و يعرف���ون اأي�ش���ا انه���ا مته���ورة و ال تخ�شى 
�شيئا. م���ا ال يعرفونه ان فري���دوم اأوليفر هو 
اإ�شمها امل�شتع���ار و اأنها اإعتقلت لقتلها زوجها 
ال�شرط���ي قب���ل ع�شرين عام���ا، و اأنها عر�شت 
طفليها للتبني و اأنه���ا اليوم تخ�شع لرنامج 
حماي���ة ال�شه���ود، و انها نادمة عل���ى عدم عقد 
�شفق���ة م���ع احلكوم���ة، و ان فقده���ا لطفليه���ا 

ي�شبب لها وجعا يف القلب. 
�شورة معقدة الإمراأة فقدت كل �شيء، ميلوؤها 
احلما����س ب���ا ه���وادة للعث���ور عل���ى اإبنتها. 
بعك�س ما يعنيه اإ�شمه���ا، ت�شعر فريدوم باأنها 
حما�ش���رة  رغ���م كونه���ا تعي�س عل���ى اجلانب 
االآخر م���ن الباد و قد م�شى عق���د من حياتها 
على ه���ذه احل���ال. اأحيان���ا تفك���ر باالإنتحار. 
ت�شم���ع بخروج �شقي���ق زوجها  ، مي�شيل ، من 
ال�شج���ن، و تنقط���ع اأخبار اإبنته���ا عن �شفحة 
الفي�شبوك، فتدرك ان �شيئا ما يحدث. حتاول 
العثور على اإبنتها قبل ان يعر عليها مي�شيل. 

رمبا تكون اإبنتها 

و  طفليه���ا  عل���ى  العث���ور  تق���رر  خمطوف���ة. 
حمايتهم���ا – اأ�شماوؤهم���ا احلالي���ة ما�شون و 
ربي���كا-  فتهرب م���ن رجال ال�شرط���ة و تركب 
دراجة نارية متوجهة اىل والية كنتاكي حيث 
ترعرعت اإبنتها. خ���ال رحلتها اىل اخلا�س 
و ت�شفية الدي���ون القدمية التي تكتمت عليها 
مل���دة ع�شري���ن عاما، تلتق���ي باأ�شدق���اء جدد و 
قدام���ى ي�شاعدوها على اإكت�ش���اف �شخ�شيتها 

التي كانت عليها.
مع حتررها من حماي���ة احلكومة، يعود اليها 
ما�شيه���ا امل�شط���رب؛ عائلة زوجه���ا احلانقة 
التي تري���د االإنتقام منها، الفرتة املرعبة التي 
ق�شته���ا يف ال�شج���ن، و االأ�ش���رة الت���ي تبّنت 

طفليها . 
رواي���ة مث���رية مليئ���ة بالتاآمر تر�ش���م  �شورة 
عاطفية الإمراأة جتازف بكل �شيء للتكفري عن 
املا�ش���ي الذي الزال يطارده���ا. تخلق الكاتبة 
م���ن فري���دوم بطل���ة مليئ���ة بالعي���وب. ق�ش���ة 
م�شوق���ة تك�ش���ف بواط���ن احلياة الق���ذرة  يف 
البارات، و االأ�شاط���ري االأمريكية و الطوائف 
الديني���ة. تهنئ���ة للكاتب���ة ميل���ر عل���ى باكورة 

اأعمالها التي ال نظري لها . 

إسم الكتاب : طفل فريدوم

المؤلف : جاكس ميلر

ترجمة : عبدالخالق علي
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ملح���ق اوراق يعنى بآخر اص���دارات الكتب الحديثة ف�ي العالم يصدر عن مؤسس���ة المدى لاع���ام والثقافةوالفنون

من املعروف اأنه يتم التاأكيد يف خمتلف املجتمعات 
الت���ي يطلق���ون عليه���ا تو�شي���ف »احلديث���ة« على 
الذات���ي«  �ش���رورة اح���رتام هام����س »اال�شتق���ال 
للب�شر. بل ويتم غالبًا اعتبار اأن هذه امل�شاألة ت�شكل 
ال�شبي���ل االأهم الذي يوؤّدي اإىل االعرتاف الكامل ب� 

»القيمة التي يتمّتع بها ال�شخ�س االإن�شاين«.
لكن تلك القيمة التي يتم النظر اإليها يف املجتمعات 
الكونّي���ة  االأ�شا�شي���ة  ال�شم���ات  كاإح���دى  الغربي���ة 
ل���دى  »يونيفر�ش���ال« ال جت���د �شداه���ا االإيجاب���ي 
الباحث���ة االأمريكي���ة املعروف���ة يف جم���ال الفل�شفة 
»�ش���اره كونل���ي«. وه���ي تكّر����س كتابه���ا االأخ���ري 
ال�ش���ادر يف الوالي���ات املتحدة قب���ل ثاث �شنوات 
ومّت���ت ترجمته ه���ذا الع���ام للغ���ة الفرن�شية حتت 

عنوان »�شد اال�شتقال الذاتي«.
اإن �ش���اره كونلي تعتمد يف حتلياتها بهذا الكتاب 
عل���ى جمموعة م���ن امل�شادر املتنّوع���ة التي ت�شمل 

ميادي���ن الفل�شف���ة وال�شل���وك االقت�ش���ادي وعل���م 
النف����س االجتماعي كي تب���نّي اأن الكثري من اأمناط 
ال�شل���وك واآلي���ات اتخ���اذ الق���رارات يف خمتل���ف 
امليادي���ن وامل�ش���ارب لي�ش���ت »ح���ّرة يف الكثري من 

االأحيان« .
والو�شول عر ذلك اإىل القول اإن بع�س اخليارات 
الت���ي يركن لها الب�شر لي�ش���ت »م�شتقّلة ذاتيًا« على 
عك�س ما يقال ويرتدد كثريًا. بل والتاأكيد باملقابل 
اأنه���ا قد تك���ون »موؤذية« وتذه���ب يف عك�س اجتاه 
الهدف الذي يرجوه كل اإن�شان يف حياته من بلوغ 
»ال�شّح���ة ال�شليم���ة والتمت���ع باحلرّي���ة واأن يكون 
�شعي���دًا«. نقراأ :» علينا اأن نذّك���ر بع�شنا بع�شًا اأن 
���ر حياتنا  االإف���راط يف تن���اول م���ا هو �ش���يء يق�شّ

ويزيد من اآالمنا«.
وتع���ود املوؤلفة يف بداي���ة الكتاب اإىل ذل���ك القرار 
ال���ذي اتخذه رئي����س بلدية نيوي���ورك عام 2012 

»مايكل بلومبريغ« ال���ذي منع فيه بيع امل�شروبات 
الت���ي حتت���وي عل���ى كمّي���ة كب���رية م���ن ال�شّكر يف 
قواري���ر تبلغ �شعتها اأكر من ن�شف ليرت. كان ذلك 
بق�شد مكافحة »ال�شمن���ة« املنت�شرة كثريًا، كما هو 
مع���روف، يف الواليات املتح���دة االأمريكية ب�شكل 
ع���ام. وهن���ا ت���رز املوؤلف���ة منحى تفكريه���ا حول 
ذل���ك بكتابة اأنها م���ع » تقلي�س كّمي���ات الطعام يف 

االأطباق ال�شعبية الغنّية بالد�شم«.
���ل لها املوؤلفة  ومن النتائ���ج االأ�شا�شية التي تتو�شّ
تاأكيده���ا اأن الب�ش���ر لي�ش���وا »عقاني���ني« بالدرجة 

الكافية »كي ي�شنعوا �شعادتهم باأنف�شهم«.
لك���ن جت���در االإ�ش���ارة اأن موؤلفة هذا الكت���اب توؤّكد 
اأي�ش���ًا ع���دم املبالغ���ة يف »التدخ���ل اخلارجي« يف 
حياة الب�شر الذين يعرفون بالتاأكيد االأهداف التي 
ي�شعون لتحقيقه���ا، لكنهم قد يخطئون يف اختيار 

ال�شبل لتحقيق ذلك.

ضد االستقالل الذاتي.. سبل تحقيق البشر أهدافهم

بغداد/ أوراق

املنج���ز ال�ش���ردي وال�شع���ري يف اأدب االأنثى منذ 
البدايات االأوىل وم���ا ورد عن �شهرزات يف ن�س 
)األف ليلة وليلة( حتى تاأويات التجني�س مابني 
الذك���ر واالنث���ى. ف�ش���ول ت�شمنه���ا كت���اب )ن�س 
امل���راأة � من احلكاية اىل كتاب���ة التاأويل( للباحث 
دار  ع���ن  وال�ش���ادر  القر�ش���ي،  ع���ايل  الدكت���ور 
)امل���دى( للثقافة والن�شر. مبين���ًا ان املراأة دخلت 
ع���امل احلي���اة يف ن�س األ���ف ليلة وليل���ة ب�شفتها 
بطل���ة حل���ت املع�شل���ة بال���كام والفع���ل باحلكي 
ل�شهري���ار مظهرة له الطاعة واالخا�س، والتفنن 
يف ذل���ك وحتوي���ل م���ا حذقت���ه وبرع���ت فيه اىل 
وظيفة ومك���ون ل�شخ�شيتها يف بي���ت الزوجية. 
م�ش���ريًا اىل ان روؤية الدكت���ور الغذامي يف كتابه 
)املراأة واللغة( توؤكد انوثته كتاب األف ليلة وليلة 
لي����س من خال بطولة وفعل ال�شاردة، وامنا هو 
ن����س موؤن���ث يف طبيع���ة ان�شائ���ه وتركيبه، مما 
يفر����س علينا النظر على ان���ه تاأليف ن�شوي وان 
كان التدوي���ن ذكوري���ًا اال ان���ه جاءن���ا ب�شه���رزاد 
امل���راأة ذات الثقاف���ة العالي���ة التي جمع���ت اخبار 
ال�شالفني، وق���راأت الكتب ع���ن املا�شني وحفظت 
اال�شعار الأجل متعة �شهريار وت�شليته اىل جانب 
متع���ة اجل�شد حتت جنح الظ���ام من خال ثقافة 
تقدمه���ا جاري���ة ل�شيدها من دون حتق���ق كينونة 
امل���راأة يف لغة الن�س وتعل���ي �شاأنها وجتعلها يف 
املقام الذي انتدب���ت نف�شها من اجله يف مواجهة 

ت�شلط �شهري���ار، وقتله املراأة بعد ا�شتمتاعه بها. 
وق���د تنب���ه الغذامي له���ذا االأمر وع���ده تنازاًل من 
قب���ل املراأة الت���ي كونت الن�س لبل���وغ هدف درء 
املوت ع���ن جن�شه���ا. ثم يب���ني الباح���ث ان املراأة 
بداأت بتاأويل ن�شها من خال تقدمي �شهادات عن 
جتربته���ا ال�شعري���ة بو�شفها ب���داأت بر�شم الذات 
يف هذا التكوين ال�شعري الذي ياأبى ان ي�شت�شلم 
الحتماالت القلق واخلوف على جن�شها كالزجاج 
ال���ذي يهتك اللم����س �شره، لكن ه���ذا القلق يوؤول 
اىل اعتداد بال���ذات حني توؤول اله�شا�شة اىل �شر 
مطوي حتت �شيطرة اليد من خال ذلك الت�شكيل 
ال�شع���ري. ويف �شعر املراأة احلديث جتد العاقة 
ظاهرة ب���ني االنوثة واخرتاقه���ا لتقاليد خرجت 
عليه���ا يف االأدبي���ات االجتماعية، فنج���د االنوثة 
هاج�ش���ًا م�شاحب���ًا لعنف���وان الكتاب���ة و�شراحة 
ال���كام، ف���كاأن الكتاب���ة تاكي���د لفع���ل االنوثة يف 
وكان  والقبيل���ة،  املجتم���ع  لقوان���ني  اقتحامه���ا 
ال�شع���ر احلديث عل���ى وجه اخ����س ف�شاء حل�شد 
�شور االخرتاق وارادة الوعي ومناو�شة هيمنة 
التقالي���د الت���ي ال تق���ر حرية امل���راأة يف االف�شاح 
والب���وح، ومعانق���ة اله���م اليوم���ي والتاريخي. 
ث���م ي�شري الباح���ث اىل ان اال�ش���ام وجه باعطاء 
امل���راأة حقوقها واعاء �شاأنه���ا من خال اظهارها 
فاعلة وموؤث���رة يف الق�ش����س القراآنية باال�شارة 
اىل �شم���اع قوله���ا وحجته���ا، او باال�ش���ارة اىل 
بع����س الع���ادات اخلاطئ���ة �شده���ا مث���ل م�شاأل���ة 
ال���واأد، كم���ا ان احداث ال�شرية تذك���ر �شخ�شيات 
ن�شائية تلعب ادوارًا ج���ادة وموؤثرة �شاأنها �شاأن 
الرج���ل، وت���وؤرخ الأقول ن�شائي���ة فا�شلة. ويظهر 
يف الق�ش����س واحلكاي���ات التاريخية التي تعود 
للجاهلية والقرن االأول الهجري ان �شورة املراأة 

فيه���ا لي�ش���ت مق�ش���ورة عل���ى كونها جم���ااًل للهو 
واملتع���ة وامنا ترتبط بال�شيئية التي تبدو املراأة 
فيه���ا ذات �شخ�شي���ة تعر م���ن خالها ع���ن ذاتها 
جتاه احلياة بوجودها املرتبط بانوثتها، وترى 
ان هن���اك فج���وة كبرية بني النظ���ر اىل املراأة يف 
الكتاب���ات العربية ال�شرفة التي ينقلها ال�شعر او 
االقاويل املاأث���ورة او الق�س الذي يدور يف بيئة 
عربي���ة خا�شة، وب���ني النظر للم���راأة التي تنقلها 
الثقافات ممزوج���ة باال�شام. فالنظرة االأوىل مل 
تتجاوز القرن االول الهج���ري. والنظرة الثانية 
ت�ش���ع ن�شه���ا يف دائ���رة النظ���رة الذكورية التي 
حتيز ع���امل امل���راأة يف حيز االنوث���ة، بينما ترى 
ه���ي انها حني تقتح���م عامل الكتاب���ة تقتحمه بكل 
تكوينها وما يحي���ط بابعاد وجودها االجتماعي 
واحل�ش���اري، الأن الكتابة ال�ش���ادرة عنها ال يراد 
له���ا ان تكون امت���دادًا لوجوده���ا االنثوي فقط، 
ب���ل لقدرته���ا االن�شانية تعاليًا عل���ى االنوثة التي 
ت�شتقط���ب الهم الذك���وري، اي انها تريد بالكتابة 
ان تكون طاقة متحررة من هذا النظر التجني�شي 
ال���ذي ي���وؤول كتاب���ة امل���راأة ا�شتكم���ااًل الأنوثته���ا 
وو�شائل اغرائها، لك���ن اول موقف �شلبي تقابله 
الكاتب���ة املبدع���ة ه���و االفرتا����س النقي����س عند 
البع�س ممن يرونهاغري قادرة على االبداع بغري 
اختاجات وتثنيات اجل�شد. ثم يذكر الباحث ان 
للن�س رحلته يف جتاوز قيد الزمن والتفكري وان 
ينتهك احلجب ويقراأ الك�شف، فكان م�شار الن�س 
يف الزم���ن فاحتًا لل�شفر با�شماء عر تاريخ البلد 
احلرام، وفاحتًا لقراءات تبني كيفية التحويات 
وتف�ش���ح عن التغ���ريات التي حت���ل بالوظيفة ما 
بني النف���ع وال�شر كا�شفًا لع���وام اخلفاء مو�شًا 

بني احلكاية القدمية واجلديدة. 

ترجمة / عادل العامل

انتقادن���ا  يف  الوحيدي���ن  ل�شن���ا  اأنن���ا  يب���دو 
ال�شيا�شيني و التح���دث عن اأفعالهم مبرارة ال 
تعادله���ا �شوى تلك التي يّت�شم بها حديثنا عن 
العملية ال�شيا�شية و الدميقراطية بوجٍه عام. 
فها هو الكاتب الريطاين ت�شارل�س ميتفورد 
يعرب يف كتابه ال�ش���ادر حديثًا ) يوننَي جاك 
Union Jack *�� مذكرات جاك نيل�شون، 
دكتاتور بريطاين غري عادي جدًا (، عن خيبة 
ظن���ه يف �شيا�شي���ي بلده و ي���ورد اأ�شباب عدم 
ثقته فيه���م بالتحدي���د. و اإذا كان اأحٌد ال يحب 
ال�شيا�شي���ني، كما يق���ول اآدم حممد يف عر�شه 
للكت���اب يف Express، ف���اإن املوؤل���ف يري���د 

اإبعادهم متامًا عن بريطانيا اإىل حني.
و ينظ���ر كتاب���ه هذا اإىل احلي���اة يف بريطانيا 
حديث���ة حت���ت حك���م دكتاتوري���ة غ���ري عادية، 
حيث ُينف���ى اأع�ش���اء الرملان بعي���دًا ليعملوا 
يف ال�ش���كك احلدي���د الكندي���ة. و هك���ذا فم���ن 
الوا�ش���ح اأن ل���دى املوؤل���ف هنا بع����س االآراء 
املمتع���ة باالأح���رى فيم���ا يتعل���ق بال�شيا�شة و 
ال�شيا�شيني، و لي�س هناك اأية ثقة بال�شياطني 
املكيَّفني هوؤالء، وفقًا الأ�شبابه ال�شبعة الواردة 

اأدناه :  
1.ال�شيا�شيون اأنانيون

اإن دافعه���م االأول ه���و التمك���ن ال�شخ�شي من 
ال�شلط���ة عل���ى النا����س. و ما حقيق���ة تقدميهم 
الأنف�شهم اإىل املقام االأول لانتخابات، بالذات، 

اإال اأحد االأ�شباب الكافية لل�شك فيهم.
كم���ا اأن حقيقة كونهم قد انُتخبوا مرًة، و اإنهم 
اب���ني يف  اأك���ر الن�شّ ي�شتم���رون لي�شبح���وا 
املجتمع، و ه���م يتاعبون بح�شابات النفقات 
و يرت�شون، �شبب كاٍف لعدم الثقة بال�شيا�شي 

من حيث املبداأ. 
و ه���ذا ه���و ال�شب���ب يف اأن �شيا�شي���ني اأنيقني 
مثل كامريون لي�شوا باالأمر ال�شّيئ، الأنهم يف 

االأقل ال يحتاجون اإىل املال.
2.ال�شيا�شيون مولودون هكذا

يبقى ال�شيا�ش���ي كما هو حتى اإذا كان احلزب 
ال���ذي ميثله ه���ذا ال�شيا�ش���ي اأو ال�شيا�شية قد 

توقف فجاأًة عن الوجود.
باملهن���ة  لي����س  �شيا�شي���ًا  امل���رء  يك���ون  اأن  و 
االأخاقي���ة اأو املبدئي���ة فه���ي اختي���ار اأ�شلوب 
حي���اة و و�شيلة للك�شب امل���ادي ال�شهل. و هذا 
ه���و ال�شبب يف اأنن���ا بحاج���ة اإىل دكتاتورية 
ق�ش���رية حا�شمة يف هذا البل���د لو�شع االأمور 

يف ن�شابها ال�شحيح. 
 ،) Union Jack  ( ،و البط���ل يف كتاب���ي
دكتات���ور حمي���د يدعى ج���اك نيل�ش���ون يقوم 
بنف���ي اأع�ش���اء الرمل���ان ليعمل���وا يف ال�شكك 

احلديد احلقيقي���ة يف كندا كعمال بينما يقوم 
ه���و باإخ���راج كل و�شائ���ل ك�شبه���م ال�شهل عن 

�شكتها يف بريطانيا.
3.ال�شيا�شيون يعي�شون يف فقاعة

اإن معظم ال�شيا�شيني مل ميار�شوا عمًا مائمًا 
على االإطاق يف حياتهم ال�شخ�شية. 

و لديهم خرة حياة حقيقية اأقل من االأطفال. 
و ه���م يف الواقع اأ�شبه مب���ا كان عليه اأطفالك، 
اأو ما هم علي���ه االآن، اأو ما �شيكونوا عليه يف 
ف���رتة املراهق���ة، و هم ال يعرف���ون اأي �شيء و 

اإمنا يعتقدون باأنهم يعرفون كل �شيء.
و يظل���ون يوؤكدون على مقدار ما هم عليه من 
ات�ش���ال بجمه���ور الناخبني العادي���ني، الذين 

يرون اأنهم با �شك ميزحون يف ذلك.
4.اجلن�س و ال�شلطة و ال�شيا�شيون

ال�شلط���ة مث���رية لل�شه���وة و ال�شلط���ة املطلقة 
ُتف�شد، و لي�شت باخلليط ال�شليم.

و هن���اك ن�شبة عالي���ة منهم ب�ش���كل ا�شتثنائي 
منحرفون جن�شيًا، فما الذي يقوله لك ذلك؟

و اأنا اأُبرز بع�شًا م���ن ن�شاطاتهم اجلن�شية 
الواقعي���ة ال�شاذة يف كتابي ه���ذا. و اأحّذركم، 
اأنكم �شتكونون بحاج���ة مل�شروب قوي و اإىل 

ح�س الدعابة لديكم ) عند قراءته (.
5.ال�شيا�شيون يدفعوننا اإىل اجلنون

اإن اأغلبيتهم ال ميتلكون اإال يف النادر مركبات 
الئق���ة. فه���م ال يريدون اأن يظه���روا مَبهرجني 
جدًا على النحو ال���ذي يدعم راأينا فيهم باأنهم 
حمتالون فا�شدون ُيدَفع لهم من املال اأكر مما 

ي�شتحقون. و هناك بع�س اال�شتثناءات. 
ف���اأالن كارك ) 1928 ����� 1999 ( كان ي�ش���وق 
�شي���ارة بنتلي نّفاخة و اأخرى من نوع بوركر 
بري�شك���وت  ج���ون  كان  و  كا�شيكي���ة   911
ي�ش���وق �شيارت���ني م���ن ن���وع Jag يف الوقت 
نف�ش���ه لكن ذلك ي�شع هذين النائبني يف معزل 
ع���ن معا�شريهما الباهتني و ذل���ك هو ال�شبب 
يف �شعورن���ا ب�ش���يء م���ن الود املكت���وم جتاه 

االثنني.
و ل���و كان قلة من ال�شيا�شيني اأكر ملعانًا قليًا 
مثلهم���ا فاإنهم �شيوفرون لن���ا يف االأقل عندئٍذ 
�شيئ���ًا من قيم���ة الت�شليًة و ُيحدث���ون �شعورًا 
لدين���ا باأن تقّب���ل اأيديهم يف جيوبن���ا �شيكون 
اأ�شه���ل علينا قليًا. و اأنا �شخ�شيًا اأود اأن اأرى 
ع�ش���و برمل���ان مقبو�شًا عليه ل�ش���يٍء ما يّت�شم 
بالت�شلية مرًة و لي����س لل�شلوك املهلهل املعتاد 

اأو الف�شاد.

6.ال�شيا�شيون يكذبون
اأن تك���ون كّذاب���ًا حمرتف���ًا ه���و م���ن متطلبات 

العمل االأ�شا�شية يف الن�شاط ال�شيا�شي.
ف���اإذا ذهب���َت اإىل من���زل خا�س ل�ش���راء �شيارة 
م�شتعمل���ة، مثًا، و فوجئت باأح���د �شيا�شييِّك 
ي�شتقبلك عند الباب فاإنك �شتقدم اعتذاراتك و 
جتري فورًا الأنك تعرف متامًا اأنك لن حت�شل 
على ج���واب �شريح اأبدًا ب�ش���اأن تاريخ خدمة 

ال�شيارة املفقود و االأميال التي �شارتها.
7.ال�شيا�شي���ون ال يلب�ش���ون ب�ش���كل يوؤّثر يف 

غريهم
يرتدي معظم ال�شيا�شيني بطريقة �شيئة حقًا. 
اأعني، مع راتبه���م و نفقاتهم العبثية كم يبدو 
�شعب���ًا عليه���م اأن تك���ون لديهم بدل���ة تف�شيل 
حمرتم���ة، بدل���ة تلي���ق فعلي���ًا و اأن  يخت���اروا 

رباطًا مائمًا ال يت�شادم مع القمي�س؟
ال�شيا�شي���ة  حال���ة  يف  االأم���ر،  يب���دو  اأال  اأو 
االأنثى، بهذه الطريق���ة يف اللب�س، و كاأنها قد 
ا�شتيقظ���ت عاريًة ذات �شباح يف اأحد حمات 
اأوك�شف���ام Oxfam م���ن بع���د ليل���ة �شكر، و 
عليه���ا بالتايل اأن تختطف له���ا اأي ثوٍب معلَّق 

هناك؟
ف���اإذا مل يكن بو�شع ال�شيا�شي اأن يلب�س ب�شكٍل 
الئ���ق على االإطاق، كيف ميكن بحق اجلحيم 

الثقة به الإدارة بلد؟ 

 Union Jack اإن كت���اب ) يوني���ان ج���اك
( ه���ذا، وفق���ًا لتعري���ف دار اأم���ازون للن�ش���ر 
بالكت���اب، مناظ���رة �شيا�شي���ة هجائي���ة حول 
دكتاتور حمي���د يرتب انقاب���ًا و ينفي موؤقتًا 
جميع اأع�شاء الرملان ليعملوا كعمال يدويني 
يف ال�ش���كك احلدي���د الكندي���ة يف الوقت الذي 
يق���وم فيه ب���كل االأمور الت���ي �شُنح���ب القيام 
به���ا اأي�شًا لو كنا قادرين فقط على اإدارة البلد 
جزئيًا. و هو ق���راءة �شاحكة �شريعة اخلطى 
لكنها حتمل لونًا خفيفًا من التعليق ال�شيا�شي 
و االجتماع���ي. و الرواية، الت���ي ت�شتند على 
وقتنا احلا�شر، هي من وحي اأحداث واقعية 
يف ع���ام 1974 ح���ني اأو�شك���ت بريطانيا على 
الوق���وع حتت حكم انقاب ع�شكري و ت�شبح 
دكتاتوري���ة حمي���دة. و هك���ذا ي�شب���ح البطل 
ج���اك نيل�ش���ون ) يف الرواي���ة (، و ه���و رائ���د 
متقاعد يف القوات اخلا�شة يف �شن 47 عامًا، 
اأول دكتاتور حدي���ث يف بريطانيا حني يقوم 
بانقابه الإنقاذها من جماعات ال�شغط القوية 
الفا�شدة ل�موؤ�ش�شة " ل���واء ال�شحيح �شيا�شيًا 
باأنه���ا ا�شتخدم���ت  " الت���ي يعتق���د   )PCB(
الكثري م���ن التاأثري عل���ى ال�شيا�شيني اجلبناء 
يف العق���ود االأخرية. ففي نظ���ر نيل�شون هذا 
ف���اإن بريطاني���ا قد اأ�شبح���ت ب���ادًا ُجعل فيها 
التامي���ذ ي�ش���ريون بدين���ني ب�ش���كل �شي���ئ و 
غ���ري مبدئي���ني كلي���ًا الأن اأح���دًا مل يك���ن يجروؤ 
على الوقوف بوجه هذه املوؤ�ش�شة، و بالتايل 
ف���اإن هن���اك اأمرا�ش���ًا باالنتظ���ار لتنفجر على 
اخلدمات ال�شحي���ة الوطني���ة م�شتقبًا بينما 
يق���وم يف غ�شون ذلك جيل م���ن قّطاع الطرق 
ال�شفاح���ني بزي���ادة �شف���وف ال�ش���كان االأكر 
راأي  يف  و  اجلزي���رة.  تاري���خ  يف  اإجرام���ًا 
ج���اك، ف���اإن االأم���ور بب�شاطة قد ذهب���ت بعيدًا 
ج���دًا. و كان ترتي���ب االأولوي���ات الع�شوائ���ي 
لثقاف���ة ال�شحي���ح �شيا�شي���ًا مت�ش���ي بالب���اد 
اإىل حاف���ة الكارث���ة. و قد اأ�شبح���ت بريطانيا 
جمتمع���ًا ُتنف���ق في���ه ماي���ني اجلنيه���ات على 
الدفاع عن حقوق وّع���اظ الكراهية املتطرفني 
املوؤيدي���ن الأعمال االإره���اب، و لي�س لتح�شني 
البنية التحتي���ة احليوية كاخلدمات ال�شحية 
الوطني���ة. و كان���ت الق�شة الت���ي ق�شمت ظهر 
البع���ري بالن�شبة جلاك و جعلته يتخذ اإجراءه 
العنيف هي اخلر القائل باأنه رغم اأن القوات 
امل�شلح���ة يجري ب�شطها اإىل نقطة حا�شمة يف 
مكافح���ة االإرهاب عل���ى ثاث جبه���ات، هناك 
توّجه خلف�س ميزانية الدفاع من اأجل االإنفاق 
عل���ى املزيد م���ن ال�شك���ن و الرعاي���ة ال�شحية 
للتدف���ق الهائل م���ن املهاجري���ن الباحثني عن 
املناف���ع القادم���ني اإىل بريطاني���ا م���ن االحتاد 
االأوروبي. فيقوم جاك، و قد اأم�شك بال�شلطة 
مب�شاعدة م���ن رفاقه الع�شكريني الواعني لهذا 
اخلط���ر، بنفي كل اأع�ش���اء الرملان موؤقتًا اإىل 
كن���دا و يعط���ي نف�ش���ه م���دة خم����س �شن���وات 
الب���اد ب�شيا�ش���ات  لت�شحي���ح االأو�ش���اع يف 
تخّيلي���ة و موؤثرة جدًا ت���وؤدي يف الغالب اإىل 

نتائج مبهجة.

* هو يف الأ�سل ا�سم للعلم الربيطاين احلايل.
 
Amazon و  Express / عن

ن�������ص ال������م������رأة
اقتح���ام للتقالي���د االجتماعي���ة وتأكي���د ألنوثته���ا

لماذا ال يمكننا الثقة بالسياسيين؟!

الدكتاتورية الحميدة التي أنقذت بريطانيا من الفساد!

م����ن اص��������دارات

املوؤلف
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ملح���ق اوراق يعنى بآخر اص���دارات الكتب الحديثة ف�ي العالم يصدر عن مؤسس���ة المدى لاع���ام والثقافةوالفنون

س����ل����س����ل����ة ن����وب����ل 

بغداد/ أوراق

مب���دع ين�ش���ت له�شي�س ال���ذات والع���امل، ي�شالح 
املوت ويقاومه يف الوق���ت نف�شه: )اأ�شربي نخبك 
اأيته���ا االأ�شي���اء الرائع���ة يف الع���امل، اأن���ا االأك���ر 
ال���ذي  حزن���ًا..  واالأك���ر  اإميان���ًا  واالأك���ر  زوااًل 
يعاين خ�شي���ة املوت اأكر منكن جميع���ًا(.  هذا ما 
يقوله كلنك�شر الر�ش���ام امل�شكون باملوت واملياد، 
بالزوال والتف�شخ وغوايه االنبعاث، لكن �شورة 
البط���ل الفنان والعا�شق يف م�ش���اء عمره اجلميل 
�شتنفت���ح على اأمكن���ة واأزمنة، بل عل���ى ت�شاوؤالت 
جوهرية، ملاذا كان الزم���ان موجودًا.؟ ملاذا يكون 
حم���اورات  اأو  لاأ�شي���اء؟  االأبل���ه  التعاق���ب  ه���ذا 
ح���ول تغي���ري امل�ش���ري، واإرادة احلري���ة وتاأويلها 
م���ع اأ�شدقائ���ه االأربعة. يذك���ر كلنك�شر اأن���ه اأثناء 
طفولت���ه يف �ش���ن الثانية ع�ش���رة لعب م���ع اأقرانه 
لعب���ة الل�شو����س، كان ه���و ذو االأرواح الع�ش���رة 
وكل ل����س بع�شرة اأرواح، فاإذا م���ا اأم�شك اخل�شم 
به اأو اأ�شابه برمية من رحمه، يفقد روحًا واحدة، 
وت�شتمر اللعبة م���ا دام ميلك �شت اأرواح اأو ثاث 
اأو واح���دة ويخرج من اللعب���ة عندما يفقد الروح 
العا�ش���رة، االأمر املح���زن اإذا انته���ت اللعبة ولديه 
ت�ش���ع اأرواح اأو �شب���ع.  هي لعبة اأطف���ال فح�شب، 
لك���ن هي�شه يجع���ل اللعبة م���ع الق���در ومبعنى ما 
اإنه���ا قدريته فكم اأبق���ى من حيوات���ه الع�شر ثاث 
اأو اثنتان؟. . اإن دافعه الوح�شي العذب هو روؤيته 
وجت�شي���د معرفت���ه العميقة ب�شبياني���ة كل مافعل 
ليج���ري الن�ش���غ يف مئة األ���ف �شج���رة، ويت�شخم 
احلل���م اأثناء غفوت���ه اإىل مئة األ���ف وت�شري روحه 
بخطى وا�شعة يف قاعة مراي���ا حياته، لتت�شاعف 

كل �ش���وره يف لعبة مزدوجة عل���ى الفن والكتابة 
امللبية لن���داءات الق���در امل�شم���رة واملك�شوفة باآن 
واح���د، اإذ يقت�ش���م الر�ش���م كم���ا ال���كام والب���وح 
النق���ي واجل���ارح م���ع امل���وت والن�شي���ان والنوم 
حينم���ا  واالأل���وان،  الطبيع���ة  م���ع  وال�ش���ريورة 
ت�شوغ روح���ه قبل ري�شته الباحث���ة يف االأقا�شي 
واالأعماق اأ�شكال ع���امل الظواهر واحللم ال�شيفي 
الوام�س اجلنون، هل الأمور الر�شم قيمة حقيقية، 
يت�شاءل لوي�س �شديق كنك�شر القدمي.. واالإجابة 
ل���ون، ونح���ن  اآالف  احلا�شم���ة للطبيع���ة ع�ش���رة 
و�شعناه���ا يف اأذهانن���ا فقّللنا طي���ف االألوان اإىل 
ع�شرين فقط ذلك هو الر�ش���م، اإننا لن نبلغ الر�شا 
اأب���دًا وعلين���ا اأن ن�شاعد النقاد عل���ى ك�شب رزقهم 
اأواًل وقب���ل كل �ش���يء حمن���ة الفن���ان النيت�شوي���ة 
االإيق���اع، تتكث���ف يف التق���اط ح���زن الع���امل، هذه 
املدين���ة االآفلة عندما يجهر بقوله فننا جمرد بديل 
موؤمل ي�شرتى ع�ش���رات املرات ب�شعر باهظ مقابل 
حياة م�شيعة وحب �شائع.  ال�شيف االأخري لي�شت 
رغب���ة فن���ان باأن يعي����س ويع�شق ويحل���م وير�شم 
فح�ش���ب، هي ف�ش���اء ت�شكيلي يزخ���ر برومان�شية 
انك�شاف���ات �شعرية للكات���ب وعاماته الثقافية يف 
االأماك���ن الواقعية اأو املتخيلة االإيطالية والعربية 
دم�ش���ق والقد����س و�شجاله مع ر�شام���ني وموؤلفني 
مو�شيقيني وروائيني.. يف تل���ك العزلة ي�شتنزف 
ال�ش���اب الر�شام كل طاقات���ه وحوا�شه وينهي اآخر 
ر�شومه، ي�شغي اىل نف�ش���ه والكائنات من حوله، 
وثمة حوار و�شراع ومقارنة وحتليل، اأو البحث 
ع���ن ماهية احلي���اة واملوت. وبح���ث عميق وجاد 
ع���ن اأدوات عّلها تعين���ه يف االأنت�شار على النهاية 
املحتومة لاأن�ش���ان، ومثل اأي مبدع، تارة تتجمع 
االأنك�ش���ارات والهموم التي تعمق احلزن والكاآبة 
بع���د اأن تغل���ق كل اجله���ات في�ش���رخ بتناق�شات���ه 
املحمل���ة ب�شيء م���ن االأمل:" اأ�شرب���ي نخبك ايتها 

االأ�شي���اء الرائع���ة يف الع���امل اأن���ا االأك���ر زواال، 
واالأكر اأميانا، واالأكر حزنا، الذي يعاين خ�شية 
امل���وت اأكر منك���ن حزنا جميعا". ولك���ن، بعد اأن 
تخم���د الكاآبة وي�شتعيد عافيت���ه ويطل على العامل 
م���ن جه���ة اأخ���رى، واأي�شا مث���ل اأي فن���ان حقيقي 
ي���رى نف�شه خموال بو�ش���ع خارطة جديدة حلركة 
احلي���اة والك���ون يطل���ق �شرخت���ه: "لق���د اأطلقت 
الن���ار عل���ى امل���وت باالأل���وان". وا�شتط���رادًا على 
هك���ذا �شل���وك اأو طريقة عي����س، ي�ش���رف كلنك�شر 
يف �ش���رب اخلمر عندما ميتلك���ه احلزن وال�شعور 
بالوه���ن. مي�شي يف �شبات عميق حماواًل متزيق 
الظ���ام:" كل االأطف���ال امل�شاكني واأن�ش���اف االآلهة 
االأوغ���اد ي�شبه���ون كلنك�شر الثم���ل . اأيتها احلياة 
اأحييك واأحيي���ك اأيها املوت احلبيب".. وبعد مدة 
من املعاناة يخرج باعمال تتوج ذلك ال�شراع على 
اأح�ش���ن وجه. ويف الرواية ّثمة �شخ�شيات ال تقل 
غراب���ة عن كلنك�شر، �شديق���ه الر�شام لوي�س مثا، 
الذي ت�شكنه روح املغامرة والتجوال، روح قلقة، 
ي���راه كلنك�شر اأمامه بع���د ان يودعه �شانًا لن يراه 
اأب���دًا، فيدخا مع���ًا يف حوارات ج���ادة عن ماهية 
الر�ش���م ومدى جدواه، ولوي����س هذا الذي ي�شكنه 
القل���ق ل���ه قابلي���ة غري عادي���ة عل���ى التاأم���ل الأيام 
ع���دة يجل����س يف احلق���ل عل���ى كر�ش���ي الر�شم يف 
ظل ا�شج���ار الكمرى واخل���وخ، ومل يكن ير�شم، 
ب���ل يفكر وق���د اأحتفظ بال���ورق مثبت���ًا على حامل 
اللوح���ة.. يدي���ر الكات���ب احل���وار ب���ني �شخو�شه 
بحذق فيق���دم حوارًا �شاخرًا رائع���ًا فيه تلميحات 
ذكي���ة تنطوي عل���ى ايح���اءات عميقة م���ع و�شف 
ب���اذخ و�ش���رد جمي���ل يعط���ي م���ن خ���ال كلنك�شر 
�ش���ورة لان�ش���ان املعا�شر ب���كل تناق�شات���ه، فهو 
يحب احلياة والعم���ل واملزيد من االجناز معتقدًا 
بحرية االرادة وقيادة امل�شري اأي اختيار االن�شان 

مل�شار حياته، مع اميانه بحتمية القدر والزوال. 

صيف كلنكسر األخير

البطل الفنان والعاشق المسكون بالموت

اأدي���ب �شوي�ش���ري من ا�شل املاين، ولد عام 1877 ا�شتقل عن ا�شرته املحافظة بداي���ة �شبابه معتمدًا على نف�شه يف االنخراط 
بع���دة اعم���ال قبل ان يتجه لكتابة ال�شع���ر والق�شة والرواية. ت�شمن���ت ق�ش�شه مو�شوعات ا�شتقاها م���ن طفولته، وحتدثت 
ق�شائ���ده ع���ن الطبيع���ة يف الغالب. كما انه كت���ب العديد من املقاالت ال�شاخ���رة حول ابتعاده عن الكتاب���ة لفرتات من حياته. 
ويف 1946ح�ش���ل عل���ى جائزة نوبل لاآداب. ومن روايته: لعبة الكرات الزجاجية � �شدهارتا � حتت العجلة � املغامرة االأوىل 

� �شيف كلنك�شر االأخري. وكانت وفاته عام 1962. 

هيرمان هيسه في سطور

كثريًا ما كانت رسائله تتضمن متنيًا للموت، األمر 

الذي جعل اصدقاءه يعتقدون بصحة اشاعة 

انتحاره دون غريها من األقاويل التي اخذت تنترش 

بعد موته. انها حكاية )صيف كلنكرس االخري( 

للكاتب هريمان هيسه والصادرة عن دار )املدى( 

للثقافة والنرش برتجمة ستار سعيد زويني. امىض 

الرسام كلنكرس صيفه األخري من حياته وهو 

يف الثانية واالربعني من عمره يف تلك االقاليم 

الجنوبية بني ضواحي بامبامبيو وكارينو والغونو 

التي احبها كثريًا وكان يزورها عىل نحو مستمر 

حتى انهى فيها آخر رسوماته، لوحة اقترصت 

عىل ألوان قليلة مرشقة بني االخرض واالحمر 

والبتقايل وغريها.

بغداد/ أوراق 

ويقب���ل ا�شتيب���ان تبنيه���ا وال يهم���ه اأ�ش���ًا اإن كان���ت 
حفيدته اأم ال فهو باأم�س احلاجة الأني�س ي�شلي وحدته 
البعي���دة يف تلك الق���ارة النائي���ة. ويذك���ره مبا�شيه 
اجلميل يف تلك ال�شواح���ل التي هجرها ق�شرًا. ومع 
ه���ذه البن���ت اجلميل���ة يب���داأ حي���اة جدي���دة. . وما اإن 
تكر قلي���ًا حتى يك���ون حلمها الرئي�س ه���و مغادرة 
ت�شيلي وحتديدًا اىل نيويورك الأ�شباب كثرية اأهمها 
اخت���اف عرقها ول���ون ب�شرتها عن اأقرانه���ا:" الأنني 
كنت خمتلفة عن البنات االأخريات فقد كان اأق�شى ما 
اأتطل���ع اإليه هو اأن اأك���ون مثلهن فكنت اأريد يف املقام 
االأول اأن تتح���ول ب�شرتي اإىل ال�شمرة وكنت اأعر�س 
نف�ش���ي لل�شم�س باال�شتلق���اء على من�شف���ة اىل جوار 
ق���ن الدج���اج لك���ن ب�شرتي مل تك���ن تكت�ش���ب ال�شمرة 
بع���د �شاعة من ذلك واإمنا ت�ش���ري اأ�شبه ببي�شة مقلية 
في�ش���ع يل اجلد مرهم���ًا واأهدئ اأن���ا احلريق با�شناد 
خ���دي اىل اأكيا����س من الثلج ال���ذي يحيط بزجاجات 
الب���رية يف املتجر".. ويف حفات اأعياد املياد كانت 
االأمه���ات يوزع���ن عل���ى االأطف���ال اأدواره���م لاألع���اب 
الطفولي���ة فيعطونها دوم���ًا دور بيا�س الثلج اأو ذات 
القبعة احلمراء الأنه���ا كانت تبدو كواحدة من فتيات 
اأف���ام ال�شينم���ا، كما انها ب�شبب رغبته���ا بامتاك اأب 
واأم �ش���ارت تريد اأن ت�شبح ممثلة �شينمائية. . خال 
ذلك تعي�س ت�شيل���ي �شراعات وت�شادمات واالحداث 
تندف���ع مت�شارع���ة واالأ�شخا����س ي�شط���دم بع�شه���م 
ببع����س ب�شب���ب مر�شح���ي اللين���دي مر�ش���ح الي�شار 
األي�شان���دري.. وهن���اك  اليم���ني خورخ���ي  ومر�ش���ح 
م���ن يريد تاأ�شي����س جي�س مواز �شعب���ي وبا جمهور 
عقائدي وتبدو االأخب���ار ال�شيا�شية مبقام املعلومات 
احلميمية التي يحظر تداولها اال هم�شًا اأو �شرًا، فيما 
تعي�س هي اأزمتها، ت�شعر باأنها منبوذة با اأبوين وال 
اأر����س، جت���د نف�شها غا�شب���ة عا�شقة حانق���ة ت�شتهلك 
نف�شه���ا بناره���ا.. وت���روي عن جدها فتق���ول: ح�شب 
م���ا رواه يل ج���دي يف مدين���ة اأنتوفاغا�شت���ا ت�شيلي 
فان���ه ينحدر من جزيرة �شديدة الفقر حتى اأن الرجل 
الغني يف تلك املنطقة كان يعتر حمظوظا مب�شتوى 
الق�ش�س التوراتية، اأو حكايات اجلنيات اأو حروب 
العمالقة التي يرويها حمركو الدمى العابرون.. اأحد 

اأولئ���ك احلكواتية كان له �شعر هذياين م�شعث واأنف 
�شاح���رة �شريرة ويدعى الرعدي���د ياك�شيت�س هو من 
ن�شر يف جزيرة جيما اخلر املذهل عن اأنه فيما وراء 
ايطالي���ا، واأبع���د من فرن�ش���ا االأبدية وم���ن االأطل�شي 
اجلام���ح وجباله اجلليدية الهائلة توجد مدينة تنمو 
فيه���ا بدل االأ�شج���ار عمارات �شاهقة ج���دًا اىل حد اأن 
�شع���ود اأدراجه���ا يتطلب ثاث���ة اأيام بلياليه���ا.. وقد 
متكن���ت �شيدة من ال�شع���ود اىل قمة اأعل���ى ناطحات 
ال�شح���اب تلك وع���ادت بعد ثاث���ة اأ�شهر لتق���ول انها 
جل�ش���ت اىل مي���ني ال���رب، وان االل���ه ي�شب���ه اأ�ش���كال 
اخلال���ق املر�شوم���ة يف كنائ����س �شيعتن���ا.. مل يك���ن 
جدي يقيم وزن���ا لكل تلك الرتهات واملبالغات، وكان 
يقدم قطع���ة نقد ف�شية مغرية طالبا من املت�شدقني اأال 
ياأت���وا يف الرحلة القادم���ة مبزيد من االأخبار عن تلك 
املدين���ة العظيمة حيث يب���دو اجلميع منتفخني زهوا 
مثل ق���رود متباهية على روؤو����س قروييهم املتخمني 
بق�ش�س الغرائ���ب واملتلهفني بنهم اىل الطعام.. خباأ 
خفيف متعج���ًا م�شكوكة الف�ش���ة يف جيبه واأ�شاف 
م���ن دون رج���اء ب�شفاهه ب���اأن الن�ش���اء يف نيويورك 
يتجول���ن بتنان���ري ق�ش���رية ج���دا حت���ى اأن االأع�شاب 
ال�شهي���ة يف عاناته���ن تنك�ش���ف م�شعث���ة يف اأحي���ان 
كثرية ل���دى جلو�شهن يف البارات واأن االأقم�شة التي 
تغط���ي �شدوره���ن رقيق���ة و�شفافة حت���ى اأن حلمات 
اأثدائهن تظهر مثل اأو�شمة جرنال برو�شي.. وقال ان 
�شعوره���ن ال�شقراء حتتوي نقيعا يبعث اجلنون يف 
الرج���ال وان هوؤالء يعانون لدى مرورهم بجوارهن 
م���ن انت�شابات معت���رة فيجنون خج���ا ويبتعدون 
عنه���ن هارب���ني ب�شرعة وكاأن لهم ثاث���ة اأرجل، وهي 
باخت�ش���ار هذيانات كثريًا ما كانت ت�شكل زادًا يغذي 
االأدب يف ديارن���ا.. والأن اغن���ى رج���ل يف القرية كان 
مهوو�ش���ا بنيوي���ورك فق���د تخلى عن �شكوك���ه عندما 
اأنهى باين ال�شفن بي���زارو �شفينة قادرة على اجتياز 
البحر املتو�شط واالبحار نحو اأمريكا.. ويبالغ جدي 
حني يتحدث عن �شفين���ة و�شلت اىل �شان بيدرو يف 
اأحد االأي���ام قبل �شنة من هجرت���ه بحمولة كبرية من 
اخل�شب واحلديد بحيث ميك���ن ان�شاء مدينة جديدة 
م���ن تل���ك امل���واد، وتوفري عمل ملئ���ات م���ن ال�شحايا، 
وبوعي اجتماعي طليعي بالن�شبة لذلك الع�شر ذهب 
ملقابلة ال���ري دون جريونيمو وقال له يف وجهه ان 
الوطني���ة لي�ش���ت يف ال�شف���ر اىل نيوي���ورك للتواقح 
وراء العاه���رات وناطحات ال�شحاب وامنا يف البقاء 
هن���ا وحتمل م�شوؤولي���ة حمنة مواطني���ه.. مل يتاأخر 
اأك���ر الرجال ثراء يف الرد عل���ى حجج جدي النادبة 

بن����س متدفق م���ازال باالم���كان قراءت���ه يف اأر�شيف 
اجل���زر االأدرياتيكي���ة.. ويتوف���ى ج���د اآلي���ا فيرتكها 
بعه���دة زوجت���ه جوفان���ا الت���ي حتر�س عل���ى �شامة 
الفتاة ال�شقراء املتهورة وتبداأ �شل�شلة من ال�شدمات 
الودية يف كثري من االأحيان م�شدرها اإ�شرار جوفانا 
على اآليا بالتقيد بتعليماتها. . وخال مراهقتها تاأتيها 
هدي���ة من ال�شماء على �شكل �شي���ارة �شفروليه تن�شم 
اىل دراجة جدها النارية لت�شبح مالكة ل�شيئني فيهما 
فائ���دة وي�شب���ح لديه���ا دخل م���ادي معق���ول. . احلب 
وح���ده ي�شتطي���ع تغيري دف���ة اأحام اآليا فه���ي تعي�س 
م���ع حبي���ب الطفول���ة بيدروباتيو�س وال���ذي ميثل 
كل اأحامه���ا وطموحاتها.. ولك���ن باتيو�س يح�شل 
عل���ى منحة درا�شية يف نيويورك فت�شدم به يغادرها 
اىل طموحات���ه. وعندها تقول: �شيذهب اإىل اجلحيم 
�شع���اري باأن احل���ب يف املق���ام االأول، لكني منخورة 
بالغ���رية غرية حا�شرة وم�شتقبلي���ة وما�شية، يغمى 
علّي مبجرد ت�شوري يومًا اأق�شيه من دون ح�شوره 
كم���ا اأنني اأ�ش���رب احللي���ب واأ�شرتي م���ن ال�شيدلية 
اأقرا����س حدي���د، �شيج���ارة واح���دة يف الي���وم فقط، 
واأ�شخ����س يف امل���راآة اإ�شابتي بقليل م���ن فقر الدم. . 
جريونيمو فران���ك، يتخلى عن كل �شيء وي�شتقر يف 
جزي���رة �شغرية من ج���زر االأدرياتيك���ي، حيث يعيد 
فت���ح املخ���زن االأورب���ي الكب���ري. و�شرعان م���ا يحدد 
زواجه من ال�شابة اجلميلة اآليا اإميار التي تعي�س مع 

�شكان �شاحل مالي�شيا على البحر االأدرياتيكي الذين 
هاجروا اىل ت�شيلي يف بدايات القرن الع�شرين هربًا 
من احلروب التي اجتاحت القارة االأوروبية باأكملها 
على االأر�س الت�شيلية من خال ق�شة حب اأ�شطورية 
قوامها املكي���دة وال�شخرية، نظرة ذكية وتهكمية اإىل 
اأورب���ا ما قب���ل احلرب العاملي���ة االأوىل، يت���م االعداد 
حلفلة زف���اف ا�شتعرا�شية للعرو�ش���ني ولكن ال تبدو 
عليهم���ا البهجة فجريونيم���و تثقل علي���ه االأ�شطورة 
وزوجت���ه  ال�شاب���ق  املتج���ر  ل�شاح���ب  الرتاجيدي���ة 
ال�شابة. اأما بالن�شبة اإىل اآليا اإميار فاإن حب ا�شتيبان 
كوبيت���ا املتحدر م���ن رجل اجلزي���رة االأ�شطوري هو 
م���ا ي�شبب له���ا القل���ق واالرتياب: فيما ج���دي طريح 
الفرا����س وق���د داهمه فريو����س احلزن مفك���رًا يف انه 
ب���داًل م���ن ا�شتخا����س احلجج �ش���د م�شاع���ر الرجل 
االأكر ث���راء، يكتب ر�شالة ندم وتوب���ة مكثفة ينهيها 
بن���داء اىل الرحم���ة والتاآخي بني اأه���ايل اجلزيرة.. 
وق���د �شاغ عندئذ ر�شالة موؤثرة اأدت اىل نتيجة فعالة 
يف اجلو اخلامد للفاحني وال�شيادين والفو�شويني 
واملنجمني، ولي�س هناك عجوزًا اإال وي�شادق على ان 
ري�شة ج���دي كانت �شاحبة الف�ش���ل يف فتح الطريق 
اأم���ام جريونيمو للو�ش���ول اىل اجلميلة اآليا اإميار.. 
واأك���ر ما يبدو يف جريونيمو ابت�شامته عندما يدير 
ذراع �شن���دوق احل�شاب لكي يتلق���ى الورقة النقدية 

ممن يدفع ثمن الب�شاعة.

ع��������رس ال����ش����اع����ر
تشيلي... صراعات متسارعة بسبب مرشحي الليندي

آليا إميار فتاة شقراء تكشف انها مختلفة عن الجميع فهي الوحيدة التي متتلك 

برشة بيضاء، األمر الذي يجعلها متكث طوياًل تحت الشمس لعلها تكتسب شيئًا 

من السمرة. احداث نتابعها يف رواية )عرس الشاعر( للروايئ انطونيو سكارميتا 

برتجمة صالح علامين وهو يصور لنا الوضع السيايس لتشييل من خالل مسرية 

حياة آليا إميار قبيل وصول الليندي اىل سدة الحكم ويرشح لنا أسباب وطرق 

تشكل التيارات السياسية. . وتعي الفتاة ايضًا انها بعينني زرقاوين كبنات السينام 

الاليت يتكلمن االنجليزية, أما الناس يف انتوفاغاستا فلهم برشة قامتة وأعني بلون 

القهوة وهم قصار القامة جدًا, وقد وصلت اىل أحضان الجد املفرتض ذات نهار 

قدمها عازف الرتومبومبا الستيبان كوبيتا عىل أنها حفيدته من دون ان يتأكد من 

ذلك.
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س����ل����س����ل����ة ن����وب����ل 

سعد محمد رحيم

ال�شعري���ة  الكتاب���ة  جوه���ر  يف  مقاربات���ه   
واأ�شراره���ا ال تق���ل عمقًا وجمااًل ع���ن منجزه 
���ٌر  ال�شع���ري.. فه���و م���ن ه���ذه الناحي���ة منظِّ
م���ن ط���راز مده����س.. ال ت�شتغرق���ه النظريات 
واالأح���كام اجلاه���زة، ب���ل ينف���ذ بقراءاته اإىل 
اأغ���وار االإبداع ال�شع���ري لي�شتك�ش���ف األغازه 
وم�ش���ادر طاقت���ه.. فه���و �شان���ع روؤى ملهمة 
���ُر فيه���ا ع�شارة خرت���ه يف التاأليف ويف  يقطِّ
التلقي.. اإنه اأوكتافيو باث، ال�شاعر املك�شيكي 
املول���ود يف ع���ام 1914، واحلائز على جائزة 
نوب���ل لاآداب عام 1990، واخلائ�س يف بحر 

ال�شيا�شة، عمًا وكتابة.. 
�شبق اأن قراأنا له، بهذا ال�شدد ) متاهة العزلة، 
واأطف���ال الط���ني (، وه���ا نحن نقراأ ل���ه اليوم؛ 
) ال�شع���ر ونهاي���ة الق���رن � ال�ش���وت االآخ���ر؛ 
برتجمة ممدوح عدوان، واإ�شدار دار املدى/ 
ال�شفح���ة  (.. ومن���ذ  ب���ريوت.. ط2/ 2015 

االأوىل يفاجئنا باأ�شلوبه املتدفق:
"لق���د ب���داأت كتابة الق�شائ���د يف فرتة مبكرة 
م���ن حيات���ي، وب���داأت مبك���رًا اأي�ش���ًا يف تاأمل 
غاي���ة  يف  حرف���ة  فال�شع���ر  كتابت���ه.  م�شاأل���ة 
الغمو�س، اإن���ه مهمة ولغ���ز، ت�شلية ) مت�شية 

وقت ( و�شر مقّد�س، �شنعة وع�شق". 
  تق���وده مغامرت���ه اإىل عدم االكتف���اء ب�شياغة 
الق�شائ���د، واإمن���ا حماول���ة اأن يع���رف كي���ف 
اأي���ة  وحت���ت  �شي���اق،  اأي  يف  ه���ذا،  يح�ش���ل 
�ش���روط، موؤمنًا باأن ال�شعر مل ي�شتنفد، ورمبا 
غات بقائه.. فما يح�شل  لن ي�شتنفد اأبدًا، م�شوِّ
ه���و اأننا ن���رى "نهاية ال���رتاث ال�شعري الذي 
ب���داأ م���ع كب���ار الرومان�شيني وبل���غ ذروته مع 
الرمزيني ثم حقق اإ�شراقًا مده�شًا مع طليعيي 
قرنن���ا احل���ايل ) الع�شري���ن (. اإن هن���اك فن���ًا 

جديدًا يبزغ فجره". 

   يرف����س ب���اث ا�شط���اح ) ما بع���د احلداثة ( 
كخيمة ف�شفا�شة ميكن اأن ن�شع حتتها ال�شعر 
اجلدي���د، فقد تغرّي ما قام���ت عليه احلداثة من 
اأف���كار ومعتق���دات وقيم وممار�ش���ات لن�شبح 
يف مرحلة ) م���ا جاءنا بعد احلداثة ( على حد 
تعب���ريه.. وما ميّيز ه���ذه املرحلة هو "حتّطم 
الفكرتني اللتني �شّكلت���ا احلداثة منذ والدتها، 
روؤي���ة الزم���ن عل���ى اأن���ه تتاب���ع خط���ي متقّدم 
نح���و الغ���د االأف�ش���ل، وفك���رة اأن التغيري هو 
اأف�شل اأ�شكال التتاب���ع الزمني". حيث تنتهي 
اأ�شطورة الثورة، وبهذا فهو ي�شعى لتقوي�س 
ما يع���ّده جزءًا من اأوهام الثورات على الرغم 

من هواه الي�شاري. 
   يتح���دث ب���اث ع���ن التن���وع يف الق�شي���دة 
االإدها����س  عن�ش���ري  ع���ن  وحدته���ا..  وع���ن 
والتك���رار، والتكام���ل بينهم���ا ال���ذي ي�شم���ن 
النم���و يف بنية الن����س، بالت�شافر مع العودة 
واالبتكار، وم���ع اال�شتم���رار واالنقطاع. كما 
يوؤ�ش���ر ذل���ك التح���ّول يف الق�شي���دة ال�شامل���ة 
م���ن املو�شوعية اإىل �شيادة ال���ذات، وحتديدًا 
مع دانت���ي يف الكوميديا االإلهي���ة. "لقد كانت 
الق�شيدة القدمية غري �شخ�شية. وعند دانتي 
ظه���رت االأن���ا". وف�شًا عن االأن���ا حتقق �شيء 
اآخ���ر/ جتدي���د ث���اٍن يف ) الكوميدي���ا االإلهية ( 
الت���ي اأ�شح���ت ق�شي���دة � ق�شة رمزي���ة، وهي 
الت���ي بح�ش���ب باث "تخف���ي عنا ال�ش���يء ذاته 
مه لن���ا. اإنه���ا لي�شت ح�ش���ورًا على  ال���ذي تقدِّ
���دًا. اإنها  الرغ���م م���ن اأنها تاأخ���ذ �ش���كًا متج�شِّ
�شيء ُيدرك، ولك���ن لي�س بالعني وال فورًا، بل 
ببطء وبالعقل. واأن ت���رى ق�شة رمزية يعني 
ره���ا. اإنن���ا نتاأمل االأ�ش���كال يف الدنيا،  اأن تف�شِّ

ك �شفرة الق�ش�س الرمزية". ولكننا نفكِّ
   م���ا الذي يدف���ع �شاعرًا كبريًا مث���ل اأوكتافيو 
ال�شيا�ش���ي،  الن�ش���اط  ممار�ش���ة  اإىل  ب���اث 
واالهتمام بال�شاأن العام؟. ملاذا مل يكتِف بحقل 
اجلمال االأدب���ي، فراح يت���ورط بدخول وحل 
ال�شيا�ش���ة؟. يق���ول اأن���ه من���ذ يفاعت���ه اكت�شف 
"اأن الدف���اع عن ال�شعر، املحتقر يف بلدنا، ال 
ينف�شل ع���ن الدفاع ع���ن احلري���ة". واحلرية 
الت���ي يفهمه���ا ال ت���رر العن���ف ال���ذي ُيرتكب 

با�شمها، وي�شت�شهد بقول �شاتوبريان:
الث���ورة...  ت�ش���ّدين  اأن  املمك���ن  م���ن  "كان     
ولكنن���ي راأي���ت اأول راأ�س ُيعر����س على راأ�س 
رم���ح فانكم�ش���ت. لن اأنظ���ر اإىل اجلرمية على 
اأنه���ا حج���ة ل�شال���ح احلري���ة. فاأن���ا ال اأع���رف 
�شيئًا اأك���ر اإذالاًل واأكر جبنًا واأكر تبلدًا من 

االإرهابي".

   يتح���رى باث عن العاق���ة بني ال�شعر وفكرة 
الث���ورة، واالأ�شط���ورة، والدي���ن، والتاري���خ، 
واحلداثة.. والأنه ينطلق من الواقع امل�شطرب 
والدام���ي لتاريخ ب���اده املك�شيك فاإنه بقدر ما 
يرف����س التوتاليتارية والظلم، بق���در ما ينبذ 
امليل اإىل العن���ف والفو�شى.. ويرى �شرورة 
اإع���ادة قراءة الرتاث، واإيج���اد م�شاحلة "بني 
تراثي احلداث���ة ال�شيا�شيني العظيمني؛ وهما 
الليرالية واال�شرتاكية". وكجزء من الرتبية 
االأخاقي���ة للنخب ال�شيا�شي���ة اجلديدة يدعو 
اإىل "اأن تك���ون درا�شة اأ�شخيلو�س و�شك�شبري 
اإلزامي���ة يف املدار����س واجلامع���ات التي يتم 

فيها تعليم ما ُي�شمى بالعلوم ال�شيا�شية".
   يف ف�ش���ل ) ال�شعر ونهاي���ة القرن ( يت�شاءل 
ب���اث ع���ن جمهرة متلق���ي ال�شعر.. ع���ن اأولئك 
الذين ما زالوا يقراأون الق�شائد، اأو ي�شتمعون 
اإليها ب�شغ���ف.. عمن �شّماهم �شتان���دال بالقلة 
ال�شعي���دة، و�شّماه���م خوان رام���ون جيمينيز 
باالأقلية الهائل���ة. مدركًا اأن قراء ال�شعر دائمًا، 
لوا االأغلبية، رمبا  يف املجتمع���ات كلها مل ي�شكِّ
با�شتثناء املجتمعات البدائية القدمية. وعلى 
الرغ���م م���ن اأن االإح�شائي���ات تذك���ر اأن النا�س 
يق���راأون االآن اأكر من اأي وق���ت م�شى، يبقى 
ال�شوؤال الذي يطرح نف�شه؛ هل يقراأون ب�شكل 

اأف�شل؟. وهنا يجيب؛ اأ�شك يف ذلك.
   ه���ل انح�ش���ر عدد ع�ش���اق ال�شع���ر ب�شبب اأن 
ال�شعراء بات���وا ي�شخرون من ذائقة اجلمهور 
ويكتب���ون م���ا ي�شدمه���ا؟ وحتى ه���ذه احلجة 
يرف�شه���ا باث الأن ه���ذه كانت مزي���ة فرن�شية، 
واأن ال�شع���راء االإنكليز واالأمل���ان واال�شبانيني 
ال�شع���راء  بطريق���ة  الغال���ب  يف  يكتب���وا  مل 
املتمردي���ن الفرن�شيني. واإذن فال�شبب البد من 
ان���ه يكمن يف م���كان اآخر يطلق علي���ه عبارة ) 

اخلمول الثقايف (.
االأ�ش���د  وال�ش���وؤال  ال�شع���ر؟  �شيبق���ى  ه���ل     
خط���ورة؛ هل �شيبق���ى الب�شر؟. وه���ذه اإحالة 
منطقية اإىل ال�شيا�شة، ففي هذا القرن الواحد 
والع�شرين "يف اأمكنة كثرية من العامل دالالت 
من���ذرة بال�ش���وؤم عن عودة العواط���ف الدينية 
وعب���ادة  القومي���ة  والتع�شب���ات  القدمي���ة، 
القبيل���ة" فيم���ا قوان���ني ال�ش���وق الراأ�شمالي���ة 
واجتاهه���ا الدائري نح���و املزيد م���ن االإنتاج 
واملزيد من اال�شته���اك تبدو با هدف.. ومن 
الوا�شح، كما يق���ول اأوكتافيو باث "اأن الهدر 
الهائل والغبي واالنتحاري للموارد الطبيعية 
البد له م���ن التوقف اإذا كان الب�شر راغبني يف 

اال�شتمرار يف العي�س على هذه االأر�س".

ال��ش��ع��ر ون��ه��اي��ة ال��ق��رن

ب���ني اأهمي���ة الدرا�شات احلديث���ة يف الرتاث ال�شعبي وقلة ع���دد املعنيني بهذا احلقل من الدرا�ش���ات، ي�شبح كل جهد يف 
االر�شفة او يف االجتهاد او اال�شتبطان والتف�شري جهدًا حممودًا نحن بحاجة اليه. 

هنا ن�شري باعتزاز اىل جهد علي ابو عراق، ال�شاعر الب�شري واملعني بالرتاث ال�شعبي لع�شائر اجلنوب بخا�شة ع�شائر 
مي�شان وتفرعاتها. لقد ا�شدر اأخريًا كتابه اجلديد "�شفاهيات" وبعنوان ثانوي "مرويات عراقية جرت على ال�شفاه".

ان �شخ�شية الكاتب وات�شاله احلميم مبفردات مو�شوعه �شاعدا على ك�شف امل�شمر وحافظا على حرارة الروح باالمثلة 
الت���ي تعر����س لتفا�شيلها. االمتياز الثاين لهذا الكت���اب، انه ا�شتق�شى احداثًا ثورية مهم���ة يف تاريخ العراق ومتردات 

الع�شائر و�شداماتها مع الدولة واالقطاع ...

القاهرة /رويترز

 يف جمموعتها الق�ش�شية )جمرور باحل�شرة( 
تلخ����س كاتب���ة ميني���ة ع���دة م�شاع���ر يف ب�شع 
كلم���ات تخل����س احلالة االإن�شانية م���ن الزوائد 
وتبق���ي على معان تتمتع باحليوية وال�شخرية 

يف كثري من االأحيان.
فق�ش���ة عنوانها )جراح( ال ت�شم اإال �شت كلمات 
هي "قلبها املمتل���ئ بالثقوب ال يحتفظ بحبيب 
يذك���ر" وهذه الق�ش���ة منوذج مل���ا اأ�شبح يطلق 
علي���ه يف االآون���ة االأخ���رية "الق�ش���ة الوم�شة" 
الت���ي يعك���ف عليه���ا ع���دد م���ن الكت���اب الع���رب 
متحدين �شطوة الرواية بعد اأن ت�شدرت امل�شهد 
االإب���داع العربي.. ن�شرا وجوائز واهتماما من 

النقاد واالإعام.
واجتذب���ت "الق�ش���ة الوم�ش���ة" كثريي���ن واإن 
مل حت���ظ اإىل االآن بدرا�شات نقدي���ة تف�شل بني 
الوم�ش���ة العاب���رة االأق���رب اإىل احلكم���ة وبني 

ال�شورة الق�ش�شية الفنية التي متنح ال�شطور 
القليلة حياة ال تنتهي بالقراءة االأوىل.

واملوؤلفة هي اأ�شماء امل�شري التي در�شت االأدب 
الفرن�ش���ي وتتوىل من�شب نائ���ب رئي�س احتاد 
االأدب���اء والكت���اب اليمني���ني )فرع ذم���ار( ولها 
ث���اث جمموعات ق�ش�شية ونال���ت عدة جوائز 
اليم���ن  يف  الق�ش���رية  للق�ش���ة  م�شابق���ات  يف 

وخارجه.
وجمموعة )جم���رور باحل�شرة( الت���ي ت�شميها 
املوؤلف���ة "ن�شو����س ق�شرية ج���دا" �شدرت يف 

�شنعاء وتقع يف 58 �شفحة �شغري القطع.
وال تغي���ب جوان���ب م���ن م�شه���د االحتجاج���ات 
االأخ���رية يف اليمن عن اهتم���ام الكاتبة ولكنها 
والتقريري���ة  املبا�ش���رة  يف  الوق���وع  تتف���ادى 

فتكتفي يف ق�شة )ت�شكيل( بهذه املفارقة..
وتق���ول �شط���ور الق�شة "ح���ني ُرفع���ت الثورة 
وقف م�شدودا اأمام ال�شا�شة ي�شاهده الذي على 
ال�شا�ش���ة يبادله ذات النظ���رات ال�شاكنة. االأول 
مرفوع بال�شمة.. الثاين جم���رور باحل�شرة!" 
رمب���ا يف اإ�ش���ارة اإىل م�ش���ري االحتجاجات يف 
اليم���ن وغريه م���ن دول العامل العرب���ي بعد اأن 

خيبت اآم���ال كثريين ممن دعوا اإليها و�شاركوا 
فيها.

وت�شف���ر العاق���ات االإن�شاني���ة ع���ن نف�شها عر 
اال�شتع���ارة الفني���ة كما يف ق�ش���ة )وردة( التي 
ُتقط���ف  اإحداه���ن  راأت  "كلم���ا  كلماته���ا  تق���ول 
ب�شهولة.. تلقى جانب���ا.. ت�شحق بعد ا�شتفراغ 
عبريه���ا.. اأنبتت اأ�شواكا اأطول وا�شتعدت لكي 

تبقى."
ومتي���ل اأغلب ق�ش�س املجموع���ة اإىل ال�شخرية 
الت���ي تث���ري اأحيان���ا "�شح���كا كالب���كا" على حد 

و�شف اأبي الطيب املتنبي.
فف���ي ق�ش���ة )مغرتب( تق���ول "غادره���ا عرو�شا 
قب���ل اأرب���ع �شن���وات. ظل يبع���ث اإليه���ا باأحدث 
اجل���واالت ليطمئنه���ا بق���رب عودت���ه وتخف���ف 
عنها اأمل فراقه. كل ليلة تنام حمت�شنة جواالته 

الثمينة.. واثني ع�شر األف �شديق!"
اإال اأن بع����س الق�ش����س ال تنج���و م���ن الكتاب���ة 
املبا�ش���رة رمبا بحك���م وطاأة الواق���ع ومن هذه 
الق�ش����س )ت�ش���اوؤل( الت���ي تق���ول كلماتها "مذ 
علمن���ا ترتيبن���ا ب���ني االأمم �شرن���ا من�ش���ي يف 
حذر.. كي ال يدو�شنا النمل وهم ال ي�شعرون".

ش���ف���اه���ي���ات

مجرور بالحسرة.. قصص قصيرة جدا ليمنية 
تلخص عدة مشاعر في بضع كلمات
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