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

ـــــــــــــدارات اص

حارس البّوابة
تريينت����س �إيغل���ن ول���د يف 22 �ش���باط 
1943 يف مدين���ة �ش���الفورد وه���و �أحد 
�أه���م �لباحث���ن و�لكّت���اب يف �لنظري���ة 
�لأدبي���ة ويعد من �أكرث �لنق���اد �لأدبين 
تاأث���ري� ب���ن �ملعا�شري���ن يف بريطانيا 
وه���و �أُ�شت���اذ �لدب �لنكلي���زي حالي���ا 
يف جامع���ة لن�شي�ش���ر و��شت���اذ ز�ئ���ر 
يف جامع���ة �إيرلند� �لوطنية . وقد كتب 
�إيغلن مايزيد على 40 كتابا.. من بينها 
�إيديولوجيا علم �جلمال و�أوهام مابعد 
�حلد�ث���ة ومل���اذ� كان كارل مارك�س على 

حق .

مذّكرات أغاثا 
كريستي 
�أ�ش���درت د�ر �مل���دى للن�ش���ر، �لرجم���ة 
ق���ل  "تع���ال  بعن���و�ن  لكت���اب  �لعربي���ة 
يل كي���ف تعي����س" للكاتب���ة �لإجنليزية 
�ل�شه���رية �أغاث���ا كري�شت���ي، ويت�شم���ن 
�لكتاب مذكر�ته���ا يف �شوريا و�لعر�ق، 
وق���ام بنقل���ه �إىل �للغ���ة �لعربي���ة �أك���رم 
�حلم�ش���ي.  و��شته���رت �أغاثا كري�شتي 
�لرو�ي���ات  بكتاب���ة   )1976-1890(
�لبولي�شية ،وتعد �أعظم موؤلفة رو�يات 

بولي�شية يف �لتاريخ.

العمى 
"�لعم���ى" ي���روي جوزي���ه  يف رو�يت���ه  
�شامار�غ���و  حكاية وب���اء غام�س ي�شيب 
�إح���دى �مل���دن، حي���ث ي�ش���اب �أه���ل هذه 
�ملدين���ة بالعم���ى فجاأة ، م���ا يخلق موجة 
م���ن �لذع���ر و�لفو�ش���ى �لتي ت���وؤدي �إىل 
تدخ���ل �جلي�س م���ن �أج���ل �ل�شيطرة على 

�لو�شاع.

ذئبة الُحّب 
والُكتب 
�لطبع���ة �لثانية من رو�ي���ة حم�شن �لرملي 
)ذئب���ة �حُلب و�لُكتب(، وفيها يدعو �لكاتب 
للبح���ث ع���ن �حل���ب يف مو�جه���ة �خلر�ب 
ويوظ���ف ج���زءً� من �شريت���ه �لذ�تي���ة �أثناء 
�إقامت���ه يف �لأردن لعامن ومن ث���م �نتقاله 
�إىل �إ�شباني���ا، �إنها حكاي���ة �مر�أة تبحث عن 

�حُلب .

أوراق 
كي���ف يك���ون �شع���ور �ل�شغ���ري �أو �ل�شغ���رية 
عندما يتح���ول �ل�شخ�س �لذي ياأم���ن �إليه �إىل 
وح�س كا�شر يوؤذيه ويطالبه بال�شمت؟ بع�س 
�ل�شحاي���ا يتخط���ى تلك �لأزم���ة ويعي�س حياة 
طبيعي���ة �أما �لبع�س �لآخر فيعاين من م�شاكل 
حياتية مدمرة مثل �لكتئ���اب و�لنتحار فيما 
يبق���ى �ملجرمون طلق���اء ل يطارده���م �أحد ول 

حتى عذ�ب �ل�شمري �لذي فقدوه �إىل �لأبد.
 رو�ية "�ل�شي���دة د�لو�ي" لفرجينيا وولف ، 
ترجم���ة عطا عب���د �لوهاب ، �لت���ي �شدرت عن 
د�ر �مل���دى لالإعالم و�لثقاف���ة و�لفنون تتحدث 
يف �شل���ب مو�شوعة �لعت���د�ء �جلن�شي على 
�ل�شغ���ار وم���ا تخلف���ه م���ن �آث���ار يف �أنف�شه���م 
، وُتع���ّد ه���ذه �لرو�ي���ة �لر�بع���ة م���ن موؤلفات 
وولف ، حي���ث ن�شرت �شنة 1925 ، وتنح�شر 
مو�شوع���ة �لرو�ي���ة بالزمن �لذي يبل���غ يومًا 
و�ح���دً� فق���ط م���ن حي���اة كالري�ش���ا د�لو�ي ، 
�لزوج���ة �لع�شري���ة لأح���د �أع�ش���اء  �لربملان ، 
لكنه زمن يت�شعب �إىل �أيام ما�شية تتدفق فيها 
�لذكريات وبهذ� قطعت �لكاتبه �شلتها بال�شكل 
�لتقلي���دي لكتابة �لرو�ي���ة �لنكليزية ، �إذ �أخذ 
يج���ري عر����س �لأح���د�ث ور�ش���م �ل�شخو�س 
ل بطريق���ة �لت�شوي���ر �ملبا�شرة ب���ل عن طريق 
�لنطباع���ات �لتي حت���دث ، و�لذكري���ات �لتي 
مت���ر ، يف عقل �ل�شخ�شي���ة �لوىل يف �لرو�ية 
ويف عقول �ل�شخ�شي���ات �لأخرى ، �لرئي�شية 
منه���ا و�لثانوية ، يف ذل���ك �ليوم �لو�حد �لذي 
كانت �ل�شيدة د�لو�ي �شتقيم فيه حفلة كربى 

.
يتميز هذ� �ل�شلوب �جلديد بظهور ما ي�شمى 
بتي���ار �لوع���ي �أو تد�عي �لذ�ك���رة ويفوق يف 
�أهميت���ه تيار �ل�شرد �لنظامي للعامل �خلارجي 

وما فيه و�لذي كان يطبع �لأ�شلوب �لتقليدي.
وي���رى �لنق���اد �أن فرجيني���ا وول���ف بلغت يف 
هذه �لرو�ية بو�ك���ري ن�شجها �لذي �شيتطور 
فيم���ا بع���د يف رو�ياته���ا �لالحق���ة ، وقد متيز 
��شلوب �لكاتب���ة بت�شليط �لهتمام �أي�شا على 
�مل�شائ���ل �ل�شغرية وذلك خلل���ق ح�س بالرث�ء 
�لعظي���م لن�شيج �حلي���اة �لو�قعي���ة �ليومية . 
وقد عرفت "�لو�ق���ع" يف حما�شرة لها �ألقتها 
يف جامع���ة كيمربدج �شنة 1928 باأنه " �شيء 
غري���ب �لأطو�ر �شيء ل ميك���ن �لعتماد عليه 
مطلق���ًا ، فهو يوج���د �أحيان���ًا يف درب مرب ، 
و�أحيان���ًا يف ق�شا�شة من جريدة مروكة يف 
�ل�ش���ارع ، و�أحيانًا يف نرج�شة برية يف �شوء 
�ل�شم����س ، و�لرو�ئي يفوق غ���ريه من �لنا�س 
يف �قتنا����س فر�ش���ة �لعي�س بن ه���ذ� �لو�قع 
�ملتن���وع ، و�إن عليه �أن يجمع���ه ويو�شله �إىل 
�لآخري���ن ، وقد متكن���ت فرجيني���ا وولف من 
جمع ذر�ت هذ� �لو�قع و�إي�شاله حمبوكًا �إىل 
�لقر�ء �شو�ء يف ه���ذه �لرو�ية �أو يف �أعمالها 

�لأخرى .
يف �لرو�ي���ة �لأه���م م���ن ب���ن �أعم���ال وولف ، 
و�لت���ي �ش���درت يف �لن�ش���ف �لأول من �لقرن 
�لع�شرين وهي تت���و�رى مع رو�ية يول�شي�س 
�إل �أنه���ا مكتوب���ة باإ�شب���ع �م���ر�أة م�شحورة ، 
فه���ي لت�شرد �أحد�ث���ًا وهذ� جزء م���ن قوتها ، 
و�إمن���ا تر�شد يومًا يف حي���اة هذه �ملر�أة �لتي 
ت�شكن مدينة لندن ومن هنا فاإنها ع�شية على 

�لتلخي�س ومتفردة يف خ�شو�شيتها .
�لق�ش���ة ت���دور ح���ول �ل�شي���دة د�لو�ي �لت���ي 
تهم���ل نف�شها تفاني���ًا يف خدم���ة حبيبها �لذي 
يعاين م���ن �كتئاب وتنتهي �لق�شة بانتحاره. 
�لعت���د�ء �جلن�ش���ي عليها من قب���ل خالها ترك 
لديه���ا م�شكلة نف�شية تفاقمت بوفاة و�لدها ثم 
وفاة �أخته���ا وكانت عرو�ش���ًا يف �شهر �لع�شل 
م���ا �أدى �إىل �أن ت�ش���اب فرجيني���ا بحالت من 

�لكتئ���اب �أدت �إىل دخوله���ا �مل�شت�شفى مر�ت 
عدي���دة. يف �أحد �لأيام كتب���ت ر�شالة لزوجها 
قالت فيها: "ها هي �أعر��س �لكتئاب تنتابني 
م���رة �أخرى. مل �أعد �أ�شتطيع �لتحمل ول �أظن 
�أنن���ي �شاأ�شف���ى ه���ذه �ملرة فق���د ب���د�أت �أ�شمع 
�أ�شو�ت���ًا ول �أ�شتطي���ع �لق���ر�ءة �أو �لكتابة �أو 
�لركي���ز على �أي �شيء. لق���د منحتني �أنت كل 
�حلب و�لدع���م ول �أعتقد �أن هن���اك يف �لعامل 
رجاًل و�مر�أة �أ�شعد منا نحن �لثنن. ود�عًا" 
و�شع���ت فرجينا �لر�شال���ة فوق �آل���ة �لطباعة 
وخرج���ت م���ن �ملن���زل خل�ش���ة حت���ى تتجنب 
�خلادم���ات ف�شادفت �بن �أختها �ل�شغري وهو 
يبك���ي عل���ى ع�شف���وره �ل���ذي م���ات. �شاعدت 
فرجيني���ا �ل�شغ���ري على دف���ن �لع�شفور حتت 
�شج���رة على �شف���ة �لنهر حيث كان���ت ت�شكن. 
قال لها �ل�شغري بكل ب���ر�ءة �لأطفال "�أنظري 
ب���ه  يحي���ط  كي���ف  �مل�شك���ن  �لع�شف���ور  �إىل 
�له���دوء" �أجابت وهي تلم�س �شدر �لع�شفور 
وتغطي���ه ببع����س �لأغ�شان: "نع���م هو �ملوت 
�لذي يعطينا �لهدوء و�لر�حة. �ذهب ب�شرعة 
�إىل �ملنزل لتغ�شل يديك". �نتظرت حتى �بتعد 
�ل�شغ���ري ث���م وقف���ت ونظ���رت بعي���دً� وم�شت 
بخط���و�ت �شريع���ة عل���ى حاف���ة �لنه���ر وكان 
ف�شتانه���ا �لطوي���ل يالم����س �لع�ش���ب �لأخ�شر 
�لن���دي. لب�ش���ت معطفها �لكب���ري و�أقفلته فوق 
ف�شتانه���ا ثم م���الأت جيوب �ملعط���ف بقطع من 
�حلج���ارة �لثقيل���ة و�جته���ت نحو م���اء �لنهر 
وغا�ش���ت فيه روي���دً� روي���د� ور�أ�شها مرفوع 
وعيناه���ا مفتوحت���ان ووجهه���ا خ���ال ٍ من �أية 

م�شاعر.

بهاء عبد الستار
�شدر عن مكتبة عدنان كتاب در��شة �للهجات 
�لكردية �جلنوبية و�لفيلية / كتاب للدكتور 
�إ�شماعي���ل قمن���د�ر ويقول �ملوؤل���ف �لدكتور 

�إ�شماعيل قمند�ر:
 ت�ش���كل در��ش���ة �لنظ���ام �لقو�ع���دي لف���روع 
ولهج���ات ع�شر�ت �مل���دن و�ملناط���ق �لكردية 
�ملدرو�ش���ة  �أو  �ملطروق���ة  غ���ري  �جلنوبي���ة 
يف معظمه���ا، مث���ل خانقن، من���ديل، �إيالم، 
كله���ر،  مث���ل  ع�شائ���ر  وكالم  كرمن�ش���اه، 
وملك�شاه���ي، و�رك���و�ز، وب���ريي، وكرديل، 
�لخ، �جلزء �لأكرب من �لكتاب �لذي يبلغ عدد 
�شفحات���ه �لأل���ف و�أربعن �شفح���ة. و�أق�شد 
در��ش���ة  �لقو�ع���دي  �لنظ���ام  بدر��ش���ة  هن���ا 
�لأنظم���ة �ل�شوتي���ة و�ل�شرفي���ة و�لنحوي���ة 
لهذه �للهجات. باملقابل ميثل �لتمهيد �ملو�شع 
ب�شفحات���ه �ملئ���ة وع�شرين كتاب���ًا بحد ذ�ته، 
فه���و ي�شم مو��شيع مهم���ة وح�شا�شة تتعلق 

بهوية بع�س �ل�شر�ئح �لكردية �لتي تعر�شت 
�إىل تنظ���ري�ت و�أخط���اء ح���ول لهجاته���ا �أو 
حتى �أحيان���ًا حول �نتمائه���ا �لعرقي، ف�شاًل 
عن تو�شيحات تاريخي���ة ولهجية جوهرية 
حول �لك���رد �للك، وعن �للر، وعن �ملجموعة 
�للهجي���ة  �لكور�ني���ة�  �لز�ز�ئي���ة �إىل جانب 
�لك���رد  ح���ول  و�شروري���ة  مهم���ة  �ش���روح 
�لفيلين. كم���ا ويحتوي هذ� �لتمهيد �ملوجه 
ل���كل �شنوف �لقر�ء عل���ى مو�شوعن مهمن 
م���از�ل ي�شغالن قطاعات و��شع���ة من �لكرد، 
وهم���ا م�شاأل���ة �ختي���ار �لأبجدي���ة �ملنا�شب���ة 
لكتاب���ة �لكردي���ة، ومو�ش���وع توحي���د �للغة 

�لكتابية �لكردية.
وع���ن �ختي���ار ه���ذ� �ملو�شوع كبح���ث علمي 

يقول قمند�ر :
يف �لوق���ت �ل���ذي ج���رت �أبح���اث لغوية منذ 
�لق���رن �لتا�شع ع�شر و�لق���رن �لع�شرين على 
�للهج���ات �لكردية �لكب���رية مثل �لكرماجنية 
م���ن  �لز�ز�ئي���ة  جان���ب  �إىل  و�ل�شور�ني���ة، 

قب���ل م�شت�شرقن غربي���ن ورو�س وغريهم، 
ومنذ ب�شع���ة عقود من قبل ع���دد متز�يد من 
�لكرد، مل حتظ �للهج���ات �لكردية �جلنوبية 
كتاب���ات  ع���د�  و�لفر����س  �لهتم���ام  بنف����س 
جزئية قدمي���ة حول مناطق حم���دودة  لهذه 
�ملجموع���ة �للهجية. وكان ذل���ك يف �لن�شف 
�لأول م���ن �لق���رن �ملا�ش���ي وب�ش���كل ل ميكن 
�عتم���اده كمرج���ع علمي. و�نطالق���ًا من هذ� 
من���ذ  تدريجي���ًا  ب���ادرت  فق���د  �لت�شخي����س، 
مايق���ارب �لأربعن �شن���ة ، و�شمن در��شاتي 
�جلامعي���ة �أوًل، بتبن���ي ه���ذ� �ملو�شوع عرب 
قيام���ي باأبح���اث لغوي���ة ميد�نية م���ع �أق�شام 
م���ن متكلم���ي �للهج���ات �لكردي���ة �جلنوبية 
يف �لطرف���ن �لعر�ق���ي و�لإي���ر�ين  �للت���ن 
ت�شم���ان �أق�شام���ًا من هذه �ملنطق���ة �للهجية. 
ولق���د حر�ش���ت ط���و�ل ه���ذه �ل�شن���ن عل���ى 
تبيان �لأهمية �للهجية لهذه �ملنطقة �لكردية 
�ل�شا�شع���ة �لتي ظل���ت جمهول���ة �لقيمة  رغم 

�لتنوع �مللفت لتفرعاتها.

دراسة اللهجات الكردية الجنوبية والفيلية

اإلعتداء علــى براءة الطفولــة ، وما يخلفه 
من ألم في " السيدة داالوي" 

ــــــــدارات ــــن اص م

هدية حسين
ه����و مل يقل �إنه����ا ق�ش�س، لكنها ق�ش�����س، دّونها عبد �ل�شت����ار �لبي�شاين 
م�ش����الت حتكي لالأجيال �لقادمة ما ع�شناه من ويالت، �شبع م�شالت عن 
وجع �حلروب وعن �لآمال �ملفقودة، بد�أها مب�شلة قابيل، لأن قابيل هو 
�لقات����ل �لأول يف تاري����خ �لب�شري����ة، �أورث �شروره لأبنائ����ه حتى يومنا 

هذ�.
�مل�شه����د �لأول ل�شابط طبيب يقف بن جنوده �أم����ام م�شت�شفى ميد�ين، 
كان �ملط����ر ينزل، وفجاأة يختل �مل�شهد حن يحدث �نفجار.. �شخ�شيتان 
يرك����ز عليهما �ملوؤلف، �ل�شابط و�أح����د جنوده �لذي جنا من �ملوت بعدة 
�شظاي����ا �خرقت ج�شده، ومن خالل �حل����و�ر بينهما ين�شج عبد �ل�شتار 
�لبي�ش����اين ن�شيج م�شّلته، �حلو�ر �ملوجع �ل����ذي يتناول �ملوت �ملجاين 
يف ه����ذه �حلرب )�حل����رب �لعر�قية �لإير�نية( �جلن����دي �جلريح يقاوم 
�مل����وت بكثري م����ن �لتحدي، لك����ن �لق�ش����ة ل تنتهي عند ه����ذ� �مل�شهد، بل 
تتع����د�ه �ىل م�شاه����د �أخرى لع����ل �أق�شاها ذل����ك �جلندي �ل����ذي �رت�شمت 
�شورت����ه �ملت�شظي����ة على �أحد ج����در�ن �لبناية، بال ر�أ�����س، بال يدين، بال 
قدم����ن، ومن خالل ذلك وما تاله يدخلن����ا �لبي�شاين يف �حتد�د �ملعارك 
و�لأمل �لإن�ش����اين وعتم����ة �ملوت وتفا�شي����ل كثرية حتكي ع����ن �أيام تلك 
�حل����رب �ملجنونة �لت����ي كان �ملوؤلف �أحد جنودها وجن����ا منها باأكرث من 
�أعجوب����ة، لكن قابيل �ل����ذي يتنا�شل فينا مل ميت، �إن����ه يو��شل جرميته 
ويتف����ن به����ا يف كل ع�شر، ي�شتمر يف �لقتل لك����ي يعي�س، وهو رمز لكل 
طاغ ي�شنع �حلروب �خلا�شرة، بد�أ جرميته ب�شخرة �شّجت ر�أ�س �أخيه، 
و�نتهت يف زمننا هذ� بالقنابل �لعنقودية و�لذرية و�ل�شو�ريخ، وغري 

ذلك من و�شائل �لقتل.. وقابيل مل يتعب، نحن �لذين تعبنا.
ويف ق�ش����ة )م�شلة �لأ�شدقاء( �شنقر�أ يف �ل�شطر �لثالث عبارة)لقد فقدنا 
�ملمكن����ات و�أ�شبحنا كمن ي�شتيقظ من حل����م مزعج( وهذه �لعبارة تعرب 
ع����ن عمق �ملاأ�شاة حن تاأخذ �حل����رب �أ�شدقاء �لطفولة و�حدً� بعد �لآخر 
كم����ا لو �أنهم مل ياأتو� �ىل �لدنيا �ل ليموتو� يف �أتونها، هكذ� يتفرقون، 
بينم����ا كانو� يحب����ون �ل�شمر ولعبة ك����رة �لقدم)�أحدهم يف �لق�شة لعب 
ك����رة ق����دم( تنطفئ لياليه����م و�أحالمهم، يرك����ون �أمكنة �ل�شم����ر و�شاحة 
لعب����ة �لكرة ليذهبو� �ىل �شو�ت����ر ل ت�شر.. ب�شجن وحزن دفن يتحدث 
�ل����ر�وي، عن �شديق����ه �لالعب �لذي غيب����ت ج�شده �حل����رب، و�أ�شبحت 
�شاح����ة �لك����رة ب����ال لعب����ن ول متفرج����ن وح����ّل حمله����ا �أف����ر�د �جلي�س 
�ل�شعب����ي.. وم�شلة �لأ�شدقاء هذه حتمل �أ�شماء �لأ�شدقاء على كرة قدم 
يلقيه����ا �لالعب يف بد�ي����ة �لق�شة �ىل �لأعلى، لتنته����ي �لق�شة بت�شظيهم 
و�ح����دً� بعد �لآخر، كما لو �أن �لقدر ر�ش����م هذه �ل�شورة قبل �أن يولدو�، 
وبعد �أن ولدو� وحدث ما حدث، جاء فنان بارع يف �لق�س لينقل لنا تلك 

�ل�شورة مبزيد من �لت�شخي�س و�لدر�ية بتفا�شيل �حلروب �لقذرة. 
�حل����رب تب����دد قو�نن �حلي����اة، وتت�شّل����ط، فهي له����ا م�شالته����ا، �ل�شرية 
و�ملعلن����ة، وله����ا  قو�نينها غري �ملكرث����ة باأحالم �جلن����ود، هي ل تعرف 

�لأحالم، بل تعرف �جلثث و�لدخان و�آخر �شرخات �ملوت، حتمل روح 
قابي����ل �أّنى حط����ت.. وهكذ� ينقلنا عب����د �ل�شتار �لبي�ش����اين �ىل قو�نن 

�حلرب وم�شالتها عرب ق�شة  )م�شلة �ل�شجر(
� علين����ا �أن نبحث عن تل����ك �مل�شالت ونه�شمها عل����ى روؤو�س �آلهة �حلرب 

وقادتها �مليامن.
يقوله����ا جندي جري����ح جلندي �آخر يحاول �إنق����اذه، بينما �ل�شماء متطر 
دم����ًا.. �ل�شجر يكت����وي بنار �حل����رب هو �أي�ش����ًا وينطف����ئ، وحمور�بي 
)يتملم����ل يف ق����ربه غا�شبًا وهو ي����رى ب�شاطيل �جلن����ود ت�شطب �لفقرة 
59 م����ن �شريعته)تغرمي من يقطع نخل����ة و�حدة بن�شف َمن من �لف�شة( 
فكي����ف و�شل �لأمر بعد �آلف �ل�شن����ن �ىل هذ� �لظلم عندما ُقطعت �آلف 
�لأ�شجار لكي ل يحتمي بها �لعدو؟ هذه هي قو�نن �حلرب �لتي ل تعباأ 

باجلمال.
ُيحكم �لبي�شاين �شرد ق�شته وينقل لنا �آلم �لب�شر و�آلم غابات �لنخيل، 
حينما تنغرز �ل�شظية يف حلم جندي ويف جذع �شجرة، �جلندي يتاأوه، 
وي�ش����رخ من �ش����دة �لأمل، بينما �لنخل����ة تكظم �شر�خه����ا د�خل روحها، 

موت �شارخ وموت �شامت.
 �حل����رب مل تتوق����ف ول تت����و�رى قو�نينه����ا بع����د �أن ت�ش����ع �أوز�رها، ل 
�ل����روح تعود كما كان����ت، ول �جل�شد يتعافى كما كان قب����ل ن�شوبها، ول 
ن�ش����ق �حلياة ينتظم، ول �لذ�كرة تتجاه����ل خزينها، و�إل ما جاءت هذه 
�لق�ش�س بعد �أكرث من خم�س وثالثن عامًا على �نتهاء �حلرب �لعر�قية 
�لإير�نية.. يف )م�شلة �لوفاء( نبد�أ من حيث �نتهت �حلرب، لكن �لذ�كرة 
�مل�شحونة بالأمل تنهمر: )�أنا خائف منذ ودعنا �حلرب على باب وحدتنا 
�لع�شكري����ة، عدُت �ىل بيتي بوح�شة �ل�ش����الم( �إذن فاحلرب مل تنته بعد، 
�شيج����ر �جلنود ذكرياته����ا كما لو �أنهم ما يز�ل����ون يو�جهون �ملوت يف 
عمق �خلنادق، وما �شاع من �لعمر ل تعو�شه وح�شة �ل�شالم، فاجلندي 
�لذي جنا من �حلرب وخرج منها منهكًا مل يخرج �شديقه �حلميم منها، 
لذل����ك �شتخنقه ذكريات����ه، �لذكريات �ملمزوجة بالدم، �ل����دم �لذي ل يكف 

عن �لنزف.
�لأمه����ات يف ق�ش����ة )م�شل����ة �لأمه����ات( لهن ح�ش����ة �أك����رب يف �لأمل، ومن 
غريهن �أكرث �حتماًل و�شربً� على ق�شوة �لفقد�ن؟ بظني لو فتحنا قلوب 
�لأمهات بعد موت �أبنائهن لر�أينا و�شم �لأبناء �ملقتولن على �شغاف تلك 
�لقل����وب، ه����ذه �لق�شة هي �لأك����رث وجعًا و�لأكرث تكلف����ة من بن فو�تري 
�حل����روب، وهي ق�شتان متد�خلتان ومتو�زيتان معًا، �جلدة �لتي �شبق 
�أن فق����دت �بنها يف ح����روب فل�شطن يوم كانت �أمًا لول����د و�حد، وق�شة 
�حلفي����د �ل����ذي ماتت �أم����ه فاأ�شبح �بنها، ث����م طاردته ح����رب �لثمانينات، 

ق�شتان بق�شة و�حدة و�لفاجعة تكرر �لأمل يف قلوب �لأمهات.
�ل�شارد �لرئي�س يف )�مل�شالت( هو عبد �ل�شتار �لبي�شاين، �أو �أي جندي 
عر�قي �كت����وى باحلروب و�آثر �أن يدّون تفا�شيله����ا قبل �أن تت�شرب من 
غرب����ال �لزمن، وليك����ون �أحد �ل�شهود �لذين مل ت����رك لهم �حلرب �شوى 
�لن����دوب �لت����ي ل ينفع معه����ا �لن�شي����ان.. وه����ذه �لق�ش�����س ع�شية على 

�لن�شيان من مبدع يحفر يف �لذ�كرة.

عبــد الســتار البيضانــي يكتب 
ت األلم" "مسالاّ
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

عدنان حسين أحمد
Createspace بلن���دن كت���اب جدي���د  �ش���در ع���ن د�ر 
للباح���ث ن���دمي �لعبد�لل���ه يحم���ل عنو�ن"مائ���ة �شن���ة على 
�حلمل���ة �لربيطانية على ب���الد ما بن �لنهري���ن". يت�شمن 

�لكتاب ت�شعة ف�شول وثْبت بامل�شادر و�ملر�جع.
رّك���ز �لباح���ث يف �لف�ش���ل �لأول عل���ى �حلمل���ة �لع�شكرية 
�لربيطانية على بالد ما بن �لنهرين �لتي ُتعترب تد�عياتها 
�حلدث �لأكرث �أهمية يف تاريخ �لعر�ق يف �لقرن �لع�شرين 
و�ل���ذي �ش���ّكل بالنتيجة خارطة �لع���ر�ق �حلديث بحدوده 
�لدولي���ة �لر�هن���ة لأن �لع���ر�ق قبل هذه �حلمل���ة كان تابًعا 
لالإمرب�طورية �لعثمانية وجزًء� من خارطتها �جلغر�فية.

ق���ّدم �لباح���ث خمطًط���ا موج���ًز� للعملي���ات �لع�شكرية بن 
جي����س �لإمرب�طوري���ة �لعثماني���ة و�جلي����س �لربيط���اين 
�لهندي خالل تلك �حلملة و�لتاأثري�ت �لكبرية �لتي خّلفتها 
عل���ى حياة �ملو�طن���ن يف مي�شوبوتيمي���ا، �أي بالد ما بن 

�لنهرين"�لعر�ق"حاليا.
�لر�شم���ي  �لإح�ش���اء  عل���ى  �لث���اين  �لف�ش���ل  يتمح���ور 
ملي�شوبوتيمي���ا �لذي ح���دث �شنة 1920 حي���ث بلغ نفو�س 
�لع���ر�ق 2.849.282 ن�شمة على وف���ق �لأديان و�ملذ�هب 
 ،1.494  015 �ل�شيع���ة   ،1.146.658 �ل�ُشن���ة  �لآتي���ة: 
�ليه���ود 87.488، �مل�شيحي���ون 78.792، �أدي���ان �أخ���رى 
42.302. كم���ا ي���ورد �لباح���ث �شت���ة �إح�ش���اء�ت ر�شمي���ة 
تب���د�أ ب�شن���ة 1920 حي���ث كان �لتع���د�د �ل�ش���كاين للعر�ق 
2.849.282 �إىل �إح�ش���اء �شن���ة 1965 حي���ث بلغ نفو�س 
�لع���ر�ق 8.261.527 ن�شم���ة بح�ش���ب م�ش���ادر متع���ددة 

ب�شمنها وز�رة �لتخطيط �لعر�قية.
و�ش���ادر�ت  و�ملن���اخ  �لزر�ع���ة  �لثال���ث  �لف�ش���ل  يعال���ج 
ر مي�شوبوتيمي���ا  مي�شوبوتيمي���ا وو�رد�ته���ا حي���ث ت�ش���دِّ
�شبع م���و�د �أ�شا�شية وهي �لتم���ور، و�ل�شوف، و�حلنطة، 
و�جل���وز، و�ل�شمن، و�ل�شجاد و�جلي���اد ومببالع تنح�شر 
ب���ن 45.000 و 600.000 جني���ه �أ�شرلين���ي. وت�شتورد 
�شت مو�د �أ�شا�شية وه���ي �ملنتجات �حلديدية، و�ملنتجات 
�لقطني���ة، و�ل�شّك���ر، و�خل�شب، و�لرز، و�ل�ش���اي و�لقهوة 
ومببال���غ تنح�ش���ر ب���ن 50.000 و 1.200.000 جني���ه 
�أ�شرلين���ي بح�ش���ب وز�رة �خلارجي���ة �لربيطاني���ة ع���ام 

.1920
كم���ا �أ�شار �لباحث �إىل �أن �ملناخ قد تغرّي ب�شكل در�ماتيكي 
حيث كانت درجات �حلر�رة يف �أو�ئل �لقرن �لع�شرين �أقل 
مما هي عليه يف �لوقت �حلا�شر ب� 4 - 5  درجات مئوية. 
�أما �شقوط �ملطر فهو ينح�شر بن ت�شرين �لول وني�شان، 
كما تكون مي�شوبوتيمي���ا ُعر�شة للفيا�شات ب�شبب ذوبان 

�لثلوج يف �لأجز�ء �ل�شمالية من �لبالد.

يرك���ز �لباح���ث يف �لف�ش���ل �لر�بع عل���ى �إنت���اج �لنفط يف 
بل���ًد� يف  ب���ن 1913- 1920 يف 22  �ملح�ش���ورة  �مل���دة 
�لع���امل حيث كانت �أم���ريكا تت�شدر قائمة �لبل���د�ن �ملنتجة 
للنفط تليها رو�شيا و�ملك�شيك ورومانيا وتنتهي بفنزويال 
وفرن�ش���ا. وثمة �إ�شارة �إىل �أن م�شر كانت تنتج كمية قليلة 
ج���ًد� �أما بقية �لدول �لعربية فلم تكن منتجة للنفط �آنذ�ك. 
يوؤك���د �لباحث ب���اأن �لع���امل ينت���ج �لآن 85 ملي���ون برميل 
يومًي���ا، �أي �أكرث مبئة م���رة من �إنتاج ع���ام 1910 بح�شب 
�شتيف���ن لونَكريغ"�لنف���ط يف �ل�ش���رق �لأو�ش���ط: �كت�شافه 

وتطويره"1954.
�أما �لإنتاج �لثقايف يف �لعر�ق قبل وبعد �شنة 1914 فهو 
كارث���ّي حًق���ا لأن �ملجم���وع �لكلي للكت���ب �ملطبوعة لأكرث 
م���ن 100 �شنة قد و�شل بال���كاد �إىل 4.332 كتاًبا، �أي ما 
ن�شبته 58% دين و�أدب، و 38% علوم �جتماعية، تاريخ 
وجغر�في���ة، و 4% عل���وم، كم���ا �أورده���ا بي���ري رو�شي، 
وياله���ا م���ن ن�شب���ة �شئيلة تث���ري �لأ�شى و�حل���زن! كما 
يتوقف �لباحث عند خط برلن - بغد�د، وبرلن - مكة 
�ل���ذي �أُجن���ز ع���ام 1914، وحلم رب���ط �لإمرب�طورية 

�لأملانية بال�شرق.
ي�شلِّ���ط �لباح���ث يف �لف�ش���ل �خلام����س �ل�ش���وء على 

�لإمرب�طوري���ة �لعثمانية و�لبلد�ن �ملن�شوية حتت ر�يتها 
كالع���ر�ق وبالد �ل�شام و�أجز�ء م���ن �جلزيرة �لعربية �لتي 
تتكون من �إم���ار�ت وم�شايخ متعددة يحكمها �شيوخ عرب 
مث���ل �حلج���از، وجن���د و�لإح�شاء، وجب���ل �شّم���ر، وْعِنزة، 
وع�شري، و�ليم���ن، وُعمان، و�لكويت و�لإم���ار�ت �لعربية 
�لت���ي توح���دت لحق���ا. كم���ا �أ�ش���ار �لباح���ث �إىل �أن ��ش���م 
�لع���ر�ق كان م�شتعماًل منذ عدة قرون ومل يكن من �خر�ع 
�لربيطانين وذكر �شبع خر�ئط حتمل ��شم �لعر�ق �لعربي 

وخريطة و�حدة حتمل ��شم �لعر�ق �لعجمي! 
ق�ّش���م �لباحث �لف�ش���ل �ل�شاد�س �إىل مرحلت���ن �أ�شا�شيتن 
تب���د�أ �لأوىل باحت���الل �لفاو و�لب�شرة، ث���م �ل�شيطرة على 
�لعم���ارة و�لنا�شري���ة و�لك���وت وح�شاره���ا �ل�شهري �لذي 
��شتم���ر خم�ش���ة �أ�شه���ر ث���م ��شت�شالمه���ا �لكام���ل للق���و�ت 
�لعثماني���ة حيث �ألق���ت �حلكوم���ة �لربيطاني���ة �للوم على 
�لفري���ق جون نيك�شون لتخاذه قر�ر �لتقدم �إىل بغد�د من 
دون ق���وة كافية. �أم���ا �ملرحلة �لثانية فتتمث���ل بالتغيري�ت 
�جلذري���ة �لتي �أحدثتها �حلكوم���ة �لربيطانية يف �جلي�س 
�لربيط���اين �لهن���دي عديًد� وع���دة وتعين �جل���ر�ل مود 
�لذي �أعاد �حت���الل �لكوت و�ندفع منها �إىل بغد�د لتتو�ىل 
�نت�شار�ت �جلي����س �لربيطاين �لهندي �لذي دخل كركوك 
و�ملو�ش���ل م���ن دون قتال وو�فق عل���ى ��شت�شالم �لقطعات 
�لركي���ة و�إعالن �لهدنة يف 30 ت�شرين �لول 1918 حيث 
��شت�شل���م �لقائ���د �لرك���ي يف �لي���وم �لت���ايل. �أم���ا خ�شائر 
�جلي�س �لربيطاين �لهن���دي فقد بلغ جمموعها 101.549 

كت���اب  ح�ش���ب 
 ،1920 �ل�شن���وي  مي���ل  �لديل���ي 

ب���اأن جمم���وع �لقطع���ات �لربيطاني���ة �لهندي���ة يف  علًم���ا 
مي�شوبوتيميا قد بلغ 414.000 جندي.

يرك���ز �لباح���ث ن���دمي �لعبد�لل���ه يف �لف�شل �ل�شاب���ع  على 
�جلبه���ات �لأخرى �لث���الث و�أولها جبه���ة م�شر - فل�شطن 
�لت���ي كان يقودها �جل���ر�ل �أدموند �ألنب���ي، ففي 9 كانون 
�لول 1917 �حتل���ت قو�ته �أور�شلي���م �لقد�س، كما �حتلت 
دم�ش���ق يف 1 ت�شري���ن �لول1918 وتبعها �حتالل حم�س 
يف 16 ت�شرين �لول وحلب يف 25 ت�شرين �لول 1918. 
وجبه���ة �جلزيرة �لعربية �لتي قاده���ا �لأمري في�شل وكان 
ي�شاع���ده توما����س �إدو�رد لورن����س �ملع���روف ب�"لورن����س 

�لعرب".
غاليبويل"م�شائ���ق  جبه���ة  فه���ي  �لثالث���ة  �جلبه���ة  �أم���ا 
�لدردنيل"فقد قات���ل �لربيطانيون �شد �لق���و�ت �لعثمانية 
لكن هذه �حلملة مل تكن موفقة للربيطانين و�لأ�شر�لين 

معا.
ميك���ن �إيجاز �لف�ش���ل �لثام���ن بتاأثري �حلمل���ة �لربيطانية 
عل���ى مي�شوبوتيميا م���ن �لناحيتن �لثقافي���ة و�لفنية فقد 
�أورد �لباح���ث عدًد� م���ن �لُكّتاب و�لفنان���ن �لذين �أجنزو� 
كتًبا ع���ن مي�شوبوتيميا من بينهم كريمي���ت روزفلت، �بن 
�لرئي����س �ل�شاب���ق ثي���ودور روزفلت، �ل���ذي ر�فق �جلي�س 
�لربيط���اين يف حملت���ه �لع�شكري���ة عل���ى مي�شوبوتيمي���ا 
و�أّل���ف كتاًب���ا بعنو�ن"ح���رب يف جّن���ة عدن"ن�ش���ره ع���ام 

1920.  و�لكات���ب و�لرو�ئ���ي �إدو�رد ثومب�شون �لذي 
�أّلف"�أ�شعار يف مي�شوبوتيميا"، و�لليدي در�ور �لتي 
�أجنزت"�ل�شابئ���ة �ملند�ئيون يف �لعر�ق". و�لرو�ئية 
ا  �ل�شهرية �أغاثا كري�شت���ي �لتي عا�شت يف �لعر�ق �أي�شً
وكتبت رو�يتن ��شتلهم���ت فيها �لأحد�ث و�لوقائع من 
�لع���ر�ق وهما"جرمي���ة قتل يف ب���الد �لر�فدي���ن"1936 
ج���ي.  �ش���ي.  و�لكات���ب  بغ���د�د"1951.  �إىل  و"ج���اوؤو� 
كامب���ل �لذي عا�س يف �لعر�ق خالل �لثالثينات من �لقرن 
�ملا�شي و�أجنز كتاب"حكاي���ات �لقبائل �لعربية".  وفيما 
يتعل���ق بالكت���ب �لفني���ة فقد �أ�ش���ار �لباح���ث �إىل كتاب"يف 
ب���الد م���ا بن �لنهري���ن" ملارت���ن �شوين 1917 �ل���ذي عا�س 
يف �لعر�ق خ���الل �حلملة �لع�شكرية عل���ى مي�شوبوتيميا، 
وي�ش���م كتاب���ه عدًد� م���ن �للوح���ات �لحر�في���ة. و�لكاتب 
دونال���د ماك�شوي���ل �لذي ذهب مع �جلي����س �لربيطاين يف 
�أثناء �حلملة �لع�شكري���ة و�أّلف كتاب"ُمقيم يف بالد ما بن 
�لنهرين"1920 ويت�شمن كتابه ر�شوًما �حر�فية و�شوًر� 

عديدة للمناطق �لتي ر�آها ومتثلها جيد�.
تو�ش���ل �لباحث ن���دمي �لعبد�لله �إىل �شبع نتائ���ج �أ�شا�شية 
�أورده���ا كالآتي: �أن �حلملة  �لع�شكرية على مي�شوبوتيميا 
�أف�ش���ت �إىل خلق �لعر�ق ككيان �شيا�شي جديد يف 1920-
1921كم���ا �أدت �إىل تفكك �لدول���ة �لعثمانية وخلق خارطة 
جدي���دة للع���ر�ق و�ل�ش���رق �لأو�ش���ط عل���ى وف���ق معاه���دة 

�شايك�س بيكو 1916 وموؤمتر �شان رميو 1920.
�عت���رب �لباحث ع���ام 1914 موؤ�ش���ًر� حد�ثًيا عل���ى تو��شل 
�لع���ر�ق م���ع �لآخ���ر �لأوروب���ي و�نفتاحه عل���ى �ملنجز�ت 
�ل�شناعي���ة �لأوروبي���ة، وخروج���ه من �لعزل���ة �لتي د�مت 
�أربع���ة قرون حي���ث �شاه���د �لعر�قيون عدًد� م���ن �ملنقبن، 
و�مل�شتك�شف���ن، و�لدبلوما�شين و�لتج���ار �لغربين �لذين 

�أعادو� �لعر�ق �إىل حا�شنته �لأم.
تعام���ل �ملوؤرخون مع �حلمل���ة �لربيطانية عل���ى �عتبارها 
حدًث���ا ذ� �أهمي���ة قليل���ة بينم���ا �شّب���و� ج���ّل �هتمامهم على 
جبه���ات �حلرب �لأخ���رى رغ���م �أن �إ�شاب���ات �لربيطانين 
و�لهن���ود كان���ت �لثاني���ة م���ن حي���ث �لرتي���ب، و�أعتربو� 
معرك���ة �لكوت م���ن �أ�ش���و�أ هز�ئم �جلي����س �لربيطاين يف 
�لتاريخ لكنهم �شرع���ان ما تد�ركو� �لأمر وحولو� �لهزمية 
�إىل �شل�شلة من �لنت�شار�ت �لتي �أجربت �لدولة �لعثمانية 

على �ل�شت�شالم.
ويف �خلت���ام ق���ارن �لباح���ث ن���دمي �لعبد�لله ب���ن �حلملة 
�لربيطاني���ة عل���ى مي�شوبوتيمي���ا 1914-1918 و�حلملة 
�لع�شكرية �لأمريكية ع���ام 2003 و�كت�شف �أن �لطرفن قد 
��شط���ر� ل�شرف مبال���غ مادية هائلة مل تك���ن يف �حل�شبان 
ولك���ن كال �حلملت���ن غرّيت���ا وج���ه �لع���ر�ق و�أحدث���ت فيه 
تبدلت جذرية حملت بن طياتها جو�نب �إيجابية و�شلبية 

يف �آٍن معا.

ضحى عبدالرؤوف المل
"جنود �لدب هم �لقوياء د�ئما و�ن خ�شرو�"  لن من 
يربح �حل���رب هم �ل�شعر�ء . يح���اول �لرو�ئي �ل�شباين 
"جنود  "خافي���ري �شريكا�س" �ن  ي�شن حربه يف رو�ية 
�شالمين���ا " بو�قعي���ة متخيل���ة ت�ش���د فيه���ا �ل�شخو����س 
رحاله���ا،  لتخو����س معركة �لرج���اء يف �لبقاء على جمد 
�لدب يف �لتاري���خ �ل���ذي نط���وي �شفحات���ه غالب���ا دون 
�لك���ر�ث بالتفا�شيل �ل�شغرية �لت���ي تبقى طي �لكتمان 
يف �حلروب و�شر�عاتها ، �لقائمة على �لميان بال�شيء،  
و�لدف���اع عن���ه م���ن قبل فريق���ن يتقات���الن حت���ى �ملوت،  
فاليديولوجي���ات �ملت�ش���ارع عليه���ا هي كرم���وز تف�شل 
ب���ن �حلياة و�مل���وت عندم���ا ت�شبح �ليقن �ل���ذي ي�شبو 
�لي���ه ��شح���اب �حل���روب.  �و م���ن يت�شب���ب به���ا،  ورمبا 
م���ن يغذيها ويحاول ��شعال نري�نه���ا �لتي تاأكل �لخ�شر 
و�لياب����س،  فه���ل من وج���ه مقارنه بن تاري���خ �ل�شيا�شة 
وتاري���خ �لدب؟ وهل تفرق �لح���د�ث �لدبية ما يجمعه 

�حلدث �لتاريخي؟ 
ل ميكن لالدب �ن يكون عملية �حتيال ين�شجها �ل�شعفاء 
يف �حلروب ، لن لالدب خيار�ته �لفعلية �لتي تختلف عن 
�خليار�ت �ل�شر�تيجية �لتي قامت بها عائلة فيغري��س 
، كم���ا يقوم ه���و بخلق حبك���ة تطيع �ل�ش���رد و�حتمالته 
�لقائمة على �كت�شاف �حلقيقة كاملة،  وب�شوؤ�ل يوؤدي �ىل 
�خ���ر كي ينت���زع من �لذهان حتلي���الت ت�شاعد يف �يجاد 
��شتنتاجات له مفعولها يف �لرو�ية.  لال�شاءة على حدث 
و�كذوب���ة لال�شفاء على �ل�شرد نكهة �لثارة �لرو�ئية يف 
�لتق�ش���ي و�ملتابع���ة،  فهل �ر�د "خافي���ري �شريكا�س"  �ن 

تك���ون رو�يت���ه جزء� م���ن �ملحفوظ���ات �لتاريخي���ة �لتي 
ميك���ن �لعتماد عليها ملعرف���ة �لدب �لتاريخي يف �ر�شفة 

�حلقائق ب�شيغة رو�ئية ؟ 

يعتم���د "خافي���ري �شريكا����س"  يف رو�يت���ه عل���ى خل���ق 
��شتنتاج���ات خمتلف���ة ين�ش���خ بع�شها �لبع����س،  لتنجلى 
�حلقائ���ق بعد عدة ت�ش���اوؤلت ، فمن �ملوؤك���د �ن �لتحقيق 
�ل�شحف���ي قد تاأث���ر بانت���ز�ع �ملعلومة.  لتك���ون يف �شرد 
حمبوك ل���ه وقعه �لفكري يف ذهن �لق���ارئ،  ويوؤثر على 
منطق �لح���د�ث �ملتخيلة،  و�ملتعط�ش���ة �ىل بناء �لفكار 
�مل�شاعده يف ن�شج بع�س �ل�شاطري كتلك �لتي ذكرها يف 
�لرو�ي���ة ع���ن �لعائالت �لتي حتاول ن�ش���ج �ل�شاطري عن 

و�لدها كادو�ر �لبطولة وما �ىل ذلك. 
تق���دم رو�ي���ة " جن���ود �شالمين���ا " �ش���ورة و��شحة عن 
قيم���ة �لدب يف �لتاري���خ ودوره يف خلق مو�زين �لربح 
و�خل�شارة مع �حلفاظ على مفهوم �لن�شانية يف �حلروب 
و�لنتهاكات �لتي حتدث للب�شرية باأكملها،  ويحفل �لقلم 
يف تاأرخيها ب���ل!  و�لبحث عن حقائقها لري�شم " خافيري 
�شريكا����س " فانتازي���ا ممزوج���ة ب���الأدب �ملحاف���ظ على 
تركيبة رو�ئية ذهني���ة يف �ن�شيابها وحتليالتها وو�شع 
�لق���ارئ �م���ام �ل�شتنتاج���ات،  لي�شتك�ش���ف م���ع �لرو�ئي 
�لحد�ث عرب منطق �لدب �لرو�ئي �لتاريخي �لذي يعيد 
ت�شحي���ح �مل�شار من خالل �لعي����س يف �لحد�ث �لتي مت 
جمعها وتركيبها وحتليلها،  وكاأنها توؤكد على فهم هوية 
�لدب ودوره �ملهم،  و�لبارز يف �حلروب بل!  وتاأثري�ته 
�لتي متت���د �ىل ما بعد �حلرب ، وحت���ى �مل�شتقبل لنمجد 
�لدب �لرو�ئي وجنعله كنوع من �حلروب �لدبية �ملهمة 

للبقاء على �لفكر �لن�شاين. 
للح���روب ثقافتها، وهذ� ما يح���اول "خافيري �شريكا�س"  
�ي�شال���ه �ىل �لق���ارئ ، لريى من خالل �ملخيل���ة �لرو�ئية 
وقائ���ع �حل���روب ومغز�ه���ا يف طبيع���ة �ل�ش���رد �ملختزن 
حلرك���ة �ل�شخو����س و�نطباعاته���ا ع���ن �لح���د�ث �لت���ي 

جعلت من �لتاأث���ري�ت �لنف�شية حت���ولت در�ماتيكية لها 
مكانها يف �ل�شرد �مل�شح���ون  بال�شتنكار لت�شكل �لرو�ية 
�حلا�شنة حلياة "�شان�ش���ز ماز��س " فاإن خ�شرنا �حلرب 
ل ميك���ن �ن نخ�شر �لدب وهذ� ما ��ش���ار �ليه يف �لبد�ية 
من خالل ق���ول "�ندري����س تر�بيللو"" كان���و� قد ربحو� 
�حل���رب ، لكنهم خ�شرو� موقعه���م يف تاريخ �لدب" فهل 
�ل�ش���كل و�لتقنية �لرو�ئية هما �ب���ر�ز قيمة �ملو�شوع �و 

�لفكرة �لذهبية �لتي �نطلق منها "خافيري �شريكا�س"؟
طبيعة رو�ئية بارزة يف دورها �لدبي،  لتكوين مفاهيم 
�دبية �ثناء �حلروب،  و�لتي ل يقل �شاأنها عن �لفرو�شية 
�و �ل�ش���ر�ع �لفك���ري �لن�شاين �لذي ي���رك ب�شمته عرب 
�لتاري���خ،  وباأ�شل���وب ل���ه �نطولوجيات���ه وحيثيات���ه يف 
حتقي���ق �ل���دور �جلم���ايل �لك���رث ح�شا�شية م���ن ��شلوب 
�لقت���ل و�لظل���م وم���ا �ىل ذل���ك . �ذ حتم���ل �حل���روب يف 
جعبته���ا ع���دة متناق�ش���ات تبق���ى يف �شج���الت �لق���و�ل 
و�لفع���ال للقادة وع���رب �حاديث �لنا����س �ي�شا وما يبقى 
يف ذ�كرة �حلروب من مو�قف موؤيدة �و معار�شة فلماذ� 
يت���م �لهجوم يف �حل���روب على �لدب���اء و�ل�شعر�ء؟ وما 
ه���و تاأث���ري كل منهم عل���ى �لر�ء و�لف���كار للنا�س ؟ وهل 
ي�شتطيع �ل�شاع���ر �و �لديب تغيري �جتاهات �لهروب �و 
�لتاأث���ري على مو�زين �لربح و�خل�ش���ارة ؟ ��شئلة يركها 
"خافيري �شريكا�س " يف رو�يته �لتي ن�شجها عرب حبكة 
�هتمت بال�شكل �لرو�ئي �ول،  ومنحه قيمة حتليلية �كرث 
جدية من تلك �لتي يقوم بها �ملحقق �و �ملوؤرخ �لتاريخي 
�لبحت.�ذ حافظ على �لثيمة �لخالقية لالدب ب�شكل غري 
مبا�ش���ر مكثفا �لكثري من �لتفا�شيل لتكون كتحقيق �دبي 
يف عمل رو�ئي بغي���ة �لتاأكيد على �همية �لدب و�لدباء 

يف ثقافات �ل�شعوب.

�ش���در حديثًا للناقد �ل�شينمائي و�لأر�شيف���ي مهدي عبا�س كتاب جديد حمل عنو�ن:"�أفالم كوردية.. �لدليل 
�ل�شامل لأفالم كورد�شتان �لعر�ق �لطويلة".

و�لكت���اب ه���و جولة موثقة بال�ش���ور و�ملعلومات �لدقيقة ع���ن كّل �أفالم كرد�شتان �لع���ر�ق، و�جلو�ئز �لتي 
ح�شلت عليها و�ملهرجانات �لتي �شاركت فيها مع �لتعريف مبخرجيها وجد�ول مهمة ودقيقة بكّل �ملخرجن، 
و�لدول �لتي ��شركت بالإنتاج مع �إقليم كرد�شتان. كما �شم �لكتاب �لأفالم �لتي �أخرجها خمرجو كرد�شتان 

خارج �لأقليم، فالكتاب ميثل وثيقة كاملة لإنتاج كرد�شتان �لعر�ق من �أفالم طويلة.
وق���ال مهدي عبا�س يف ت�شري���ح لق�شم �لإعالم �إنَّ �لكتاب ي�شهم يف توثي���ق �حلركة �ل�شينمائية يف �لعر�ق 
و�إقلي���م كرد�شت���ان بالتحدي���د. فهو يتناول كّل �أف���الم كرد�شتان �لع���ر�ق �لطويلة و�لبالغ���ة 78 فيلمًا و�لتي 
�أنتج���ت ب���ن عام���ي 1991 و2015 متناوًل تفا�شيله���ا مع بو�شر�ته���ا و�شور ومعلوم���ات عن خمرجيها 

وقو�ئم باملخرجن.
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مقارنه بين تاريخ السياسة وتاريخ األدب

قراءة في رواية "جنود ساالمينا"  للروائي "خافيير سيركاس"

نعوم تشومسكي يبحث لما بعد العام 
الـ500 للغزو 

إصدار جديد عن أفالم كردستان 
الطويلة

مائة ســنة على الحملــة البريطانية على 
بالد ما بين النهرين

أوراق
�شُن�شيء ق����ر�ءة �ملو�شوعة �لأ�شا�شية لغزو �ل� 500 
عام �إن و�شعنا �أوروبا باملعنى �لو��شع يف مو�جهة 
مناط����ق �لهيمن����ة �ملخ�شع����ة ، فم�شال����ح مهند�ش����ي 
�ل�شيا�شة لي�شت هي م�شالح عموم �ل�شكان و�حلرب 
�لطبقي����ة �لد�خلية هي عن�ش����ر ل يتجز�أ من عنا�شر 
غ����زو �لع����امل . ومن �ملع����روف خالل �ل�����500 عام �أن 
ونهبت"  ��شتعم����رت  ق����د  �لوروبي����ة  "�ملجتمع����ات 
رغ����م �أن �ملجتمع����ات �لأف�ش����ل تنظيم����ًا و�لتي متلك 
موؤ�ش�ش����ات �شبط �قت�ش����ادي وحكم ذ�ت����ي �شيا�شي 
وتقالي����د يف �ملقاوم����ة كانت ق����ادرة عل����ى �لحتفاظ 
باحلقوق �ل�شيا�شية �لعامة بل وعلى تو�شيعها عرب 

�لن�شال �مل�شتمر .
"�شن����ة501 �لغ����زو م�شتم����ر"  لنع����وم  ويف كت����اب 
ت�شوم�شك����ي �ل����ذي �ش����در ع����ن د�ر �مل����دى لالإع����الم 
و�لثقاف����ة و�لفن����ون ، و�ل����ذي قدم����ت ترجمت����ه م����ي 
�لنبه����ان ، جند �أن ت�شوم�شك����ي �آثر �أن يجعل عنو�ن 
كتابه �لرئي�شي ه����و "�شنة 501" و�لعنو�ن �لفرعي 
ه����و "�لغ����زو م�شتم����ر" وكاأنن����ا �أمام فاحت����ة جديدة 
لغزو جديد ومهج تاأريخي جديد ، فهذ� �لكتاب لي�س 

تاريخًا هو �عادة قر�ءة للتاريخ �ل�شيا�شي .
�إن ما يرويه ت�شوم�شك����ي يف هذ� �لكتاب هو تاريخ 
دم����وي ، �أ�ش����ود ، عان����ى من����ه �أغل����ب �ش����كان �لعامل ، 
وت�شوم�شك����ي ي�شتغ����ل �لحتف����ال مب����رور 500 عام 
م  �مري����كا 1492  �إىل  عل����ى و�ش����ول كولومبو�����س 
ل����ريوي باأ�شلوبه �ل�شاخر �ملري����ر حكاية هذ� �لرعب 
�ل����ذي ن�شره �لأوربيون على م����د�ر �خلم�شمئة �شنة 
�ملا�شي����ة عل����ى �أمم �لأر�����س منذ �إبادة �ش����كان �لعامل 

�جلديد �لأ�شلين ، ونه����ب �فريقيا وتخريبها ونقل 
�أهله����ا يف �شفن �لعبيد ليكونو� �لق����وة �لعاملة �لتي 
تبن����ي �لع����امل �جلدي����د لل�ش����ادة �لبي�����س �إىل �شرب 
 ، فيتن����ام  وح����رق   ، �لذري����ة  بالقناب����ل  �لياباني����ن 
و�شيا�ش����ة �ل�شيط����رة و�لإفق����ار �لت����ي مور�شت على 

�لمريكين �جلنوبين .
يت�شم����ن �لكت����اب �أحد ع�ش����ر ف�شاًل ، يط����رح �لف�شل 
�لول �لعمل �لعظيم يف �لإخ�شاع و�لغزو ، كما يبن 
�لف�شل �لثاين مهم����ة �مل�شتوطنن من م�شتوطناتهم 
�لأ�شلي����ة " �أي تو�شي����ع حدودهم �لطبيعي����ة " �لتي 
و�شلت �إىل �ملحيط �له����ادي يف نهاية �لقرن �لتا�شع 
ع�ش����ر ولك����ن �حل����دود �لطبيعي����ة للجن����ون كان لبد 
م����ن حمايته����ا �ي�ش����ًا وم����ن هن����ا ُبذلت �جله����ود من 
�جل �شم����ان �أن ل ي�شلك �ي قطاع يف �جلنوب دربًا 
م�شتق����اًل ، ومن هن����ا ياأتي �ي�شًا �لرع����ب �لذي ي�شل 
حد �له�شترييا ومن �أي �نحر�ف تتم مالحظته يجب 
�ن يتجمع �لكل �شمن �لقت�شاد �لعاملي �لذي تهيمن 

عليه جمتمعات ر�أ�شمالية �لدول �ل�شناعية .
فعلى مّر �ل�شن����و�ت مل تتغري �لنظرية  �لدميقر�طية 
عن����د �لنخبة �إل قلياًل ، كما �أن �شيا�شة �لعزل وتدمري 
�لهي����اكل �لتنظيمي����ة بات����ت ت����رد ب�شكل �ش����اذ وميال 
للتدم����ري �لذ�ت����ي ، و�ش����ار �ملي����ل ل����ذوي �مللي����ار�ت 
و�لق����ادة  �ل����ربيء  �ملا�ش����ي  وباأ�شاط����ري  �ل�شخف����اء 
�لنب����الء ، و�لتع�ش����ب �لدين����ي و�لقوم����ي ، ومذ�هب 
�لتاآم����ر وح����الت �لت�ش����كك  و�نق�ش����اع �لأوه����ام غري 
�ملركزة بع����د . كل هذ� �شكل مزيجا من نوع مل تكن 

له عو�قب طيبة يف �ملا�شي .
�لف�ش����ل �لثال����ث م����ن �لكت����اب ناق�����س منط����ق �حلكم 
و�حل����روب ، وذك����ر �لكاتب وفق مفه����وم �ملنطق  �أن 
من ح����ق �لأغنياء �أن يحكمو� �لع����امل �لذي ميلكونه 

�أعم����ال  �أي����ة  �إز�ء  �لت�شاه����ل  مبقدوره����م  ولي�����س   ،
�جر�مية حمتملة م����ن �شاأنها تعكري �ل�شتقر�ر ، كما 
يج����ب �لق�شاء على �خلطر ف����ورً� عندما يتخذ �شكاًل 
و��شح����ًا ومن حقنا �أن نقوم مبا يلزم لإعادة �لمور 

�إىل ن�شابها .
كم����ا ناق�����س �لف�شل �لر�ب����ع من �لكت����اب �لعالقة بن 
�لدميقر�طي����ة و�ل�ش����وق ع����ادً� �إياها من �أه����م �نو�ع 
�حلري����ات ، ذ�ك����رً� �أن �ملخطط����ن �لعاملي����ن ه����م قلة 
م����ن �لذين �لتقط����و� جوهر �ل�شيا�ش����ة بو�شوح فاق 
و�ش����وح جورج كين����ان عندما ��شار باأنن����ا �إذ� �ردنا 
�حلف����اظ عل����ى �لتفاوت ب����ن ثر�ئنا وفق����ر �لآخرين 
فعلين����ا �أن ن�شع �ل�شعار�ت �ملثالية جانبًا و�أن نلتزم 

مفاهيم �لقوة �ملبا�شرة .
كم����ا تط����رق �لف�شل �خلام�����س �إىل حق����وق �لن�شان 
و�ملعيار �لنفعي ، ففي مكانة بارزة بن �ملبادئ �لعليا 
�لت����ي كر�شنا �أنف�شن����ا لها و�إىل جان����ب �لدميقر�طية 
و�ل�ش����وق تقف حق����وق �لن�شان �لت����ي �شارت روح 
�شيا�شتن����ا �خلارجية وبال�شدفة ح����دث ذلك يف عن 
�للحظة �لت����ي �شار فيها �حت����و�ء �ل�شتياء �ل�شعبي 

جتاه �جلر�ئم �لوح�شية �شعبًا.
فبكل تاأكي����د يجب �لع����ر�ف �أن �لق�شية �لن�شانية 
خدمتن����ا رغ����م �نه����ا مل تكن خالي����ة من �لعي����وب كليًا 
بكب����ار  م�شت�شهدي����ن  �ل�شحاف����ة  مفك����رو�  ويح����ذر 
�مل�شوؤول����ن م����ن �ننا ق����د بالغن����ا يف �عط����اء �ملثالية 

مكانة م�شيطرة يف �شيا�شتنا �خلارجية .
كم����ا تت�شل�ش����ل �لف�ش����ول بدر�ي����ة يف مو�شوع����ات 
خمتلفة �قت�شادية و�شيا�شية و�جتماعية و�ن�شانية 
لطبيعة �لأنظم����ة يف �مريكا �لالتيني����ة حتى يختتم 
�لكت����اب ف�شله �لخري حول م�ش����كالت �لعامل �لثالث 

ومعاجلاتها .

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

س����ل����س����ل����ة ن����وب����ل 

ترجمة: عباس المفرجي
يقتب����س روبرت���و كال�ش���و تلميح���ه من �شان���ت- بيف: 
))كان م�شي���و بودلري وجد طريق���ة لبناء �شر�دق غريب، 
يف �لطرف �لأق�شى من قطعة �أر�س غري ماأهولة وخلف 
تخ���وم �لرومانتيكي���ة �ملعروفة، وه���ذ� �ملبنى هو فويل 
] تعن���ي حماق���ة، وتعن���ي �أي�ش���ا مبن���ى باه���ظ �لنفقات 
يتع���ذر �إمتامه [، مزّين عل���ى نحو مبالغ فيه، معِذب على 
نحو مبال���غ فيه، لكنه جميل وغام�س، يق���ر�أ فيه �لنا�س 
كت���ب �أدغ���ار �لن ب���و، ويتل���ون �شوناتات فاتن���ة، ثملن 
باحل�شي����س ليتاأمل���و� فيه بعدئ���ذ، ويتعاط���ون �لأفيون 
ر �ل���ردئ يف �أقد�ح م���ن فاخر  و�آلف���ا �أخ���رى م���ن �ملخ���دِّ
م، من  �لربو�شل���ن. هذ� �ملبنى �لفريد، م���ع زخرفه �ملطعَّ
�أ�شالة مدبَّرة ومرّكبة، يجذب �لعن �أحيانا نحو �أق�شى 
نقط���ة م���ن �لكام�شاتكا ] �شب���ه جزي���رة يف �أق�شى �شرق 
رو�شي���ا [ �لرومانتيكي���ة، �أدعوه �أن���ا ’’ فويل بودلري ‘‘. 
�ملبتدع قان���ع باأنه �أجنز �شيئا م�شتحي���ال، يف مكان كان 

ُيَظن �أن ل �أحد ميكنه �لذهاب �ليه.((
تلك �لفك���رة �خليالية هي �شانت- بي���ف �ملمّيز – متاألقة 
ووقح���ة، خاّلق���ة ودقيق���ة، ناهي���ك ع���ن كونه���ا قا�شية. 
�إنه���ا �أي�ش���ا كال�شو �ملميز، �ل���ذي �أنت���ج �إعجابه �ملفرط 
وحد�ش���ه �ل�شاّم كتاب تاألق مماثل من �شل�شة من تاأمالت 
�شّظِوّي���ة – كان �شيدعوه���ا و�ل���ر بنجام���ن ’ ملح���ات 
‘ – تب���د�أ وتنته���ي م���ع �شارل بودل���ري )1821- 67(، 
منّظمة على �شكل ماور�ئي���ات �أ�شا�شية للحد�ثة: مبدعة 
جزئي���ا، موحية جزئي���ا، ممثلة جزئي���ا حلالتنا �ملميزة. 
ينتب���ه كال�ش���و �ىل �ل���وزن يف ق�شي���دة بودل���ري؛ ي���زن 
�لق�شي���دة و�لن���رث معا."�أزه���ار �ل�شر"و"ر�ّش���ام �حلياة 

ان �لأ�شا�س. �لع�شرية"هما �لن�شّ
يطي���ب لكال�ش���و �أن يتب���ادل �لكلم���ات م���ع مو��شيع���ه. 
ميك���ن لعمل���ه �أن ُيق���َر�أ ك�شل�شل���ة م���ن �حل���و�ر�ت م���ع 
�أ�شالف���ه �ل�شهريي���ن – م���ع �شانت- بيف، م���ع برو�شت، 
م���ع �شتاند�ل، مع بودل���ري نف�شه – حماوري���ه �ملثقفن، 
للح���روف.  �مل�شرك���ة  �لق���اّرة  يف  �لقريبي���ن  جري�ن���ه 
ي�شت�شه���د بج���ول رينار ح���ول ))�إ�شل���وب �لتعبري �لكث 
لبودلري، كما لو �نه حمّم���ل ب�شو�ئل كهربائية((، ر�بطا 
�إياه مبعلقن �آخرين كما لو �نه ي�شوغ در��شة متهيدية. 
))ُعِر�شت م�شاألة �لوزن يف ق�شيدة بودلري بعد نحو مئة 
عام من قب���ل جوليان غر�ك: ’ لي�س ثمة �شعر بثقل �شعر 
بودلري، �لثقيل بذل���ك �لوزن �لذي يرمز �ليه �لثقل �لذي 
تنوء ب���ه ثمرة نا�شج���ة على و�شك �ل�شق���وط من غ�شن 
مت���دٍل... ق�شائد تنحني باإ�شتمر�ر حتت ثقل �لذكريات، 
���رة. ‘(( على نحو  �لإغا�ش���ات، �ملعاناة، و�لأفر�ح �ملتَذكَّ
منوذج���ي، يق�شي كال�شو ب���ن هذه �للق���اء�ت، نا�شجا 
�أقو�له �ملاأثورة �لطّنانة �خلا�شة به من دّو�مة �لكلمات. 
))يتح���دث رينار وغ���ر�ك عن وزنن خمتلف���ن. كالهما 
موجود عند بودلري. كلمات���ه حمّملة، مهما يقولن. ثمة 
�إحتقان م���ن ن�شغ، تر�كم من طاق���ة، �شغط من �ملجهول 

�لذي يدعمه – ويف �لنهاية ي�شقطه.((
ي�شّدد كال�شو على �شف���اء و�أ�شالة بودلري )’ ريادته ‘(، 
�أ�شا�شيت���ه وج�شارت���ه. ))كن���ت قانعا مب�شاع���ري،(( كما 
يبدي بودل���ري – ))كلمات تو��شع ز�ئف تقول كل �شيء 
عن �إت�ش���اع مغامرته،(( ي�شيف كال�ش���و. �ليوم، ماز�ل 
))نف���وذه �لطوطمي(( ِبْكر�. وهذ� قبل كل �شيء له �شلة 
بق�شي���ة �حل�شا�شية، �جلانب �لذي يدين ب�شيء منه �ىل 
بودلري نف�شه. ))ل تكبح ح�شاية �ملرء بالإزدر�ء،(( كتب 

هو. ))ح�شا�شية كل �إن�شان هي موهبته.((
�حل�شا�شية هي و�حدة من �إ�شر�قات كال�شو �لرئي�شية. 
بودل���ريه ه���و �شخ����س، ناهي���ك ع���ن �شخ�شي���ة. ج���زء 
م���ن فتن���ة كتاب���ه يع���ود �ىل �شبغت���ه �لبيوغر�في���ة �أو 
�لربو�شوبوغر�في���ة ] و�شف ملظهر �شخ�س، �شخ�شيته، 
م�شريت���ه �ملهنية، �ل���خ. [. ))كان بودلري د�ندي ] غندور 
[، وعل���ى �لأخ����س يف زم���ن �لإفال����س،(( كم���ا يالح���ظ 
كال�شو ب�ش���كل مميز، م�شتح�شر� �إي���اه يف عمر �لثانية 

و�لثالث���ن، �شائ���ر� عل���ى نح���و ح���ِذر، خ�شي���ة تو�شي���ع 
�ل�شق���وق يف مالب�ش���ه. ))هو �أول با�ش���ر كيتون ] جنم 
�لفيل���م �ل�شامت [ يف �شرة فر�ك، �لذي يتنقل ببطء يف 

�شو�رع باري�س.((
م���ن �عمال بودل���ري و�أيام���ه ين�شج كال�ش���و �شال�شل من 
�إ�شتط���ر�د�ت ذي عالقات متبادلة ع���ن �لكّتاب و�لفنانن 
�لذي���ن ه���م مو��شيعه، معارف���ه، معا�ش���روه ومريدوه. 
�جلزء ذو �لأهمي���ة �خلا�شة يف هذ� �مل�شروع هو قر�ءة 
�أو �إع���ادة ق���ر�ءة ر�ّشام���ن ولوحات معين���ة، من وجهة 
�لنظر �لبودلريية. رمبا �حلرك���ة �لأكرث بر�عة لكال�شو 
يف �شعيه لتعين �أهمية"لفويل بودلري"هي �إيفاوؤه حق 
وزن ’’ ماور�ئيات���ه �ملتنّكرة ‘‘ – نق���ده �لفني. ))�ولئك 
�لذي���ن مل ي�شارك���و� ولع بودل���ري �لإ�شتثنائ���ي بال�شور 
�شوف لن يفهم���و� �إل �لقليل منه،(( يكتب كال�شو. ))�إن 
كانت �ي من �إعر�فاته مفهومة حرفيا، فهي �لإعر�فات 
�لت���ي ي���ديل بها يف"قلب���ي مك�شوف���ا": ’ لتمجي���د عبادة 

�ل�شور )هيامي �لعظيم، �لوحيد، �لأقدم(. ‘((
يتف���ّوق كال�شو يف هذه �لتمارين، موهجا طريق �لبون 

م���و ]  �ملزحات [، �لتعليقات �ملاأث���ورة – ))ل �شيء �أكرث 
قرب���ا �ىل �ل�شمت م���ن حكمة �لر�ّش���ام(( – و�ملالحظات 
�لر�ئع���ة عن �لر�ّشامن و�لر�شوم على حد �شو�ء، مدَعمة 
�ش���ة ببع�س �لر�شوم �لتو�شيحي���ة �ملختارة على  وحمرَّ
نحو تفا�شلي، و�مل�شتن�شخ���ة على نحو جميل. معاجلة 
))�إنغ���ر �لأحادي �مل����ّس ] �مل�شتحَوذ علي���ه بفكرة و�حدة 
�ىل ح���د �لهو����س [((، ديغ���ا وماني���ه ه���ي �ش���رح مع���زز 
بالأمثل���ة لكتاب مدر�شي عن مز�ج���ه �لنقدي. عن مانيه، 
))�إنه مييل �ىل �أن يظهر �إن�شاين على نحو م�شكوين((. 
ح((. كال�شو  عن ديغا، ))كلماته تبلغ نوعا من رثاء متقرِّ
ه���و و�ح���د من �لقل���ة �لذي���ن �أن�شف���و� مع���اد�ة �ل�شامية 
�ل�شاري���ة عند ديغا. وه���و �أي�شا مالِحظ كب���ري لالأ�شياء 
يف �للوح���ات. يف مانيه، يالحظ �حلذ�ئ���ن �لق�شريين 
�لأحمري���ن �ملتدلي���ان م���ن �ل�شرف���ة، يف لوحة"�حلفل���ة 
�لتنكرية �لر�ق�شة يف �لوبري�"، و�حلذ�ئن �لخ�شرين 
�ملتاأرجحن عل���ى �إرجوحة �لبهل���و�ن يف"�حلاجز على 
�لف���ويل- بريجري"– حركة �لتاأرج���ح منقولة  ))�شبيهة 
بفري�ش���ون ] �إرتعا����س [(( �ىل كامل �للوح���ة. يف ديغا، 

يالحظ ))غيابا ملركز((.
من �ملغري �لتفكري باأن كال�شو يرك لنف�شه �لعنان قليال 
يف ذلك �لتوهان يف �لر�شم ))حن بلغ �لأمر تعين هوية 
�إختار بودلري  يكت���ب،   ))،‘ �لع�شرية  ’ ر�ّش���ام �حلي���اة 
))جمهول خلو� من �أي حماية �أكادميية، �شحايف �شور 
ل ميكن���ه حتى حتّمل روؤية �إ�شمه مطبوعا: كون�شتانتن 
غايز. يف �شربة و�حدة، جتنبت هذه �حلركة دولكرو�، 
�إنغر، و�لإنطباعية �لتي مل تربز بعد، وقادت �ىل م�شتهل 
ي���وم جدي���د يف �ش���كل من رغبة غ���ري حمَقق���ة �ىل �لأبد: 
رغبة بالعب���ث، باإيرو�س، بالإ�ش���ر�ق، وبحياة قد تكون 
مغاِمرة وحتى غام�ش���ة قليال.(( هل قائمة �لتمنِّي هذه، 
م���ع �أ�شد�ءها م���ن كافكا وكوندي���ر�، تف�ش���ح �أي�شا عن 
روبرت���و كال�شو �خلل���و من �لأخط���اء، �ملوؤلف- �لنا�شر 

ل�"�آديلفي يف ميالنو"؟
نحن ُنَرك مت�شائلن عن طبيعة وغر�س م�شروع �ملوؤلف 
�خل�شي���ب ه���ذ�. يقدم"لف���ويل بودلري"نف�ش���ه كاللوح 
�ل�شاد����س ] ل���وح �لأثر �ملقّد����س ل�شانت فن�شن���ت [ لعمل 
جار متط���ور، عمل هو يف �لوقت ذ�ت���ه مغمور وَرِحب. 
�إن كان���ت هناك دلئل �شتكت�شف قريب���ا يف �لكتاب، فهي 
رمب���ا تكمن يف �حلو�ر مع بول فالريي، حماوره �لأكرث 
�إقناع���ا. ))عرّب فالريي عن �لأمل ب���اأن يوجد ذ�ت يوم ’’ 
تاريخا موحد� ‘‘ عن �أ�شياء �لروح، ي�شتبدله �لعامل بكل 
تاري���خ �لفل�شف���ة، �لف���ن، �لأدب و�لعل���وم،(( كما يك�شف 
كال�ش���و. ))على نحو لعوب، �أخفى فالريي هذه �لأمنية 
يف ’ �إ�شتطر�د ‘ كان بدوره جزء من �إ�شتطر�د غري مقيَّد 
�لذي ه���و كتاب"ديغا، �لرق�س، �لر�ش���م"... تبقى �أمنية 
ملّحة �كرث من �ي وقت م�شى يف عهد موهن فكريا مثل 

�حلا�شر.((
تخم���ن. �لعمل �جلاري هو حماول���ة �إمتام تلك �لأمنية، 
ه���و  بودل���ري"،   �ملقيد،"لف���ويل  غ���ري  و�لإ�شتط���ر�د 
حماول���ة م�شاه���اة فال���ريي – �أو �لتف���وق عل���ى فالريي 
�لر�شم؟((  �لفالريي �شاحب ))كيف نتحدث عن  – م���ع 
و))�لغب���اء لي�س ح�شن���ه.(( كال�شو نف�ش���ه مفكر هائل، 
م���ع �شعف يف �إظهار �لأمنية، يف مفرد�ته، يف تقل�شاته 
�ل�إر�دي���ة �للفظية، ويف جت���اوزه �لعَر�شي. )يف لوحة 
مانيه"�وملبي���ا"، ))تركز �ل�شخري���ة فقط يف �شنام ظهر 
�لقط���ة.((( م���ن �مل�شتغ���رب �لرب���ط ذهنيا هن���ا، فالغباء 
لي����س ح�شن���ه. يف �شعي���ه ور�ء بحثه، يزّودن���ا كال�شو 
ب���ِرّف ] جمل���ة ق�ش���رية مك���ررة يف �ملو�شيق���ى �ل�شعبية 
غه ه���و بودلري: ))كل  و�جلاز [ مه���م عن �حلماقة. م�شوِّ
�لرج���ال �لعظ���ام ه���م حمق���ى؛ كل �لرج���ال �لنموذجين 
�لذين ميثلون، �أو �لرج���ال �لذين ميثلون �لدهماء. �إنها 
عقوبة منزلة من �لرب.(( يتابع روبرتو كال�شو طريقه، 

طاهر�."لفويل بودلري"هو كتاب �شاحر.

عن �صحيفة الغارديان

أوراق 

�ل�شوء ، �لتفكك �لأُ�ش���ري و�لجتماعي ، و�أن يكون 
م�ش���در �لعط���ف قريب���ًا منك لكن���ُه ن�ش���ب ، كل هذ� 
�شيولد �لوج���ع فيك ويقودك �أحيان���ًا �إىل �ل�شياع ، 
�أن ت�شعر بالُيتم يف حن �أن �أبويك ينعمان باحلياة 
. هذ� وحدة يكف���ي �أن ُي�شعرك باملر�رة ، وقد يكون 
�أ�شا�شًا خللق ُحطام �أو بقايا �إن�شان ، وهذ� بال�شبط 

ما كان كافيًا خللق جمرٍم من �شخ�س با�شكو�ل .
رو�ي���ة " عائلة با�شكو�ل دو�رت " �لتي �شدرت عن 
د�ر �ملدى لالإعالم و�لثقافة و�لفنون و�لتي ترجمها 
رفع���ت عطفة ُع���ّدت �حلدث �لأهم يف ع���امل �لرو�ية 
�لإ�شباني���ة �لتالية للحرب �لأهلي���ة وذلك نظرً� لأنها 
�أ�ش�ش���ت ملا بع���د �لو�قعي���ة �لتي كان���ت منت�شرة يف 

��شبانيا .
عاجل���ت �لرو�ية مو�شوع���ًا ب�شيطًا ببني���ة مركبة ، 
فال�شخ�شي���ة �ل�شا�شي���ة يف �لرو�ية ه���ي با�شكو�ل 
ريفي م���ن ��شرمادور� ، حمك���وم بالإعد�م ويكتب 
يف مذكر�ت���ه وتتك�شف �لرو�ي���ة منذ �لبد�ية وحتى 

�لنهاية عن قدرية مريعة .
وق���د متيزت �لرو�ي���ة بتنوع �لبني���ة �لرو�ئية حتى 

�أن بع����س �لنق���اد ت�شاءل عّم���ا �إذ� كان با�شتطاعتهم 
�أن ي�شم���و� م���ا يكتبه ثي���ال برو�ية ، لك���ن ثيال �لذي 
يعت���رب �أن من غري �ملمكن تعري���ف �لرو�ية يرد على 
ذل���ك يف مقدمت���ه " �لرو�ي���ة ه���ي كل م���ا يطبع على 
�ش���كل كتاب وي�شمح حت���ت �لعنو�ن وب���ن قو�شن 

بكلمة رو�ي��ة". 
رو�يت���ه ه���ذه ��ش�شت ملا بع���د �لو�قعي���ة �لتي كانت 
منت�ش���رة يف ��شباني���ا ، وتعالج مو�شوع���ا ب�شيطًا 
ببني���ة مركب���ة ، فال�شخ�شي���ة �لأ�شا�شي���ة با�شكو�ل 
�لريفي م���ن ��شرمادور� ، حمك���وم بالإعد�م يكتب 
مذكر�ته يف �ل�شجن  و�لتي لميكن �أن ُتّعد مذكر�ت 
باملعن���ى �حلقيق���ي للكلم���ة ، تكت�ش���ف �لرو�ي���ة منذ 
�لبد�ي���ة وحت���ى �لنهاية عن قدرية مريع���ة ، فالبيئة 
�لبيتي���ة �لتي عا����س فيها �لبطل فظيع���ة ، �أب فظيع  
مه���رب و�شكري و�أم مريعة ، لمتلك �شيئًا من عاطفة 
�لأموم���ة ، و�أخ���ت طيبة تهرب م���ن �لبيت وتقع يف 
�شر�ك رجل يحملها عل���ى ممار�شة بيع �ملتعة ، و�أخ 

متخلف معتوه ميوت غرقًا يف ط�شت زيت ...
�أم���ا �لبط���ل ذ�ته فه���و وبح�شب ما يقول ع���ن نف�شه 
رج���ل م�ش���اب باللعنة  ، يتزوج مرت���ن وينتقل من 
جرمي���ة �إىل �أخ���رى لينته���ي بعدها بقت���ل �أمه �لتي 
يعتربه���ا �مل�شوؤولة عن كل ما ج���رى له ولأخته من 

م�شائب .
فالرو�ي���ة م���ن حي���ث بنيته���ا جن���د �أن �لالف���ت فيها 
ه���و �أن هنال���ك �أكرث م���ن ر�ٍو ، �لنا�ش���خ وبا�شكو�ل 
دو�رت بطل �لرو�ية و�شنتياغو لورونيا وث�شارئو 

، يف �لوق���ت �ل���ذي جند فيه �إنها مروي���ة على ل�شان 
�ل�شخ����س �لأول �لذي ي���روي �ملريع من حياته على 
طريقة �لرو�ية �مل�شماة �لبيكاري�شكا �أو ما ميكن �أن 

يو�زيها يف �لعربية من ق�ش�س �لعيار و�ل�شطار .
يذك���ر �ملرجم رفع���ت عطفة �أن ما لف���ت �نتباهه يف 
ه���ذه �لرو�ي���ة �إنها ج���اءت لتلخ�س ثالث���ة ��شاليب 
مهم���ة يف �لأدب �ل�شباين ، �لأول هو رو�ية �لعيار 
و�ل�شط���ار وبالتحدي���د رو�ية لقاري���و ِد تورم�س ، 
و�لثاين ه���و ��شلوب وجو بالييه ، �إنكالن وخا�شة 
وكلم���ات  �لرببري���ة  �لكوميدي���ات  م�شرحيات���ه  يف 
قد�شية من حيث �جلو و�ل�شخ�شيات ، و�لثالث هو 
��شل���وب ف . غارثيا ل���وركا وبالتحديد يف �حلو�ر 
، ق�ش���رً� و�شورة فنية و�إيح���اء ، وهذ� لي�س بالأمر 
�مل�شتبع���د نظ���رً� لأن باليي���ه – �إن���كالن ل���وركا كانا 

قريبن منه زمنًا و�إنتاجًا .
كتو�شي���ح للقارئ �أن �شلوك �ل�شخ�شية يف �لرو�ية 
هو �لذي دف���ع �ملرجم �إىل تقدميها بل �أنه قد يكون 
�ل�شب���ب �لوحي���د �ل���ذي جعل���ه يخرجه���ا �إىل �لنور 
بح�ش���ب ما ذكر ، ومل يحاول �ملرجم �للعب بالن�س 
�و تغي���ريه بل ت���رك با�شكو�ل يتكل���م فهو من ميلك 

�لكثري من �لأ�شياء �ملهمة ليخربنا بها .
�أم���ا فيما يذكره كاميلو خو�شي���ه ثيال خالل مقدمته 
ه���و بع����س �لتو�شيح���ات قائ���اًل  "�إن يف ذك���ر�ي 
م���ن �للعن���ة �أكرث م���ن �أي �شيء ، و�أري���د �أن �ريح ما 
��شتطلع���ت م���ن �شمريي به���ذ� �لإع���ر�ف �لعلني ، 
�ل���ذي لي����س توبة قليل���ة وجدتني �أن���زع �إىل رو�ية 

�شيء مما �أذكر من حياتي ، مل تكن ذ�كرتي قط نقطة 
قوت���ي و�أع���رف �أنني رمب���ا ن�شيت �أ�شي���اء كرثة بل 
ومهم���ة ، لكن مع ذلك �أنكببت على رو�ية ذلك �لق�شم 
�ل���ذي مل �أبِغ حموه من ر�أ�شي ومل تقاوم يدي خطه 
عل���ى �ل���ورق لأن هنالك ق�شمًا ح���ن حاولت رو�يته 
�شعرت بالغثيان يف روحي ، فف�شلت �ل�شكوت عنه 
ون�شيان���ه ." وكان ه���ذ� �أ�شب���ه باإع���ر�ف من ثيال ، 
�لذي بد�أ كتابة هذ� �لنوع من �ملذكر�ت متنبها جيدً� 
�إىل �أن���ه لبد حلياته �أو موته �أن ينطوي على �شيء 

من رو�يته ، هذ� �ملو�شوع �شغل �لكاتب كثريً� .
هذه �لرو�ية �شببت بع�س �ل�شيق يف �لبدء للكاتب 
، فو�شول���ه �إىل نهاية �لرو�ية ، ودر��شته ملقايي�شها 
م���ع تقطيعاته���ا كان ي�شب���ب ل���ه �لكث���ري م���ن �لقلق 
خ�شو�شًا من �حتمالية وقوع �لكاتب يف خطاأِ ما .

متي���زت   " دو�رت  با�شك���و�ل  عائل���ة   " رو�ي���ة 
م���ت �إىل ما بع���د �لو�قعية ، ُعّدت  بتقنيته���ا �لتي �شُ
م���ن �أعظم و�ه���م �لرو�ي���ات وح�شلت عل���ى جائزة 
نوب���ل ع���ام 1989 ، لكاتبه���ا كاميل���و خو�شي���ه ثيال 
، وه���و �دي���ب و�شاعر ��شباين ول���د يف بادرون يف 
مقاطع���ة لكورني���ا بغالي�شيا يف �حل���ادي ع�شر من 
ماي���و 1916 ، وح�ش���ل على جائ���زة نوبل عن هذه 
�لرو�ي���ة ، وحارب �إىل جان���ب فر�ن�شي�شكو فر�نكو 
يف �حل���رب �لأهلي���ة �لإ�شباني���ة ولكن���ه �أ�شبح �أحد 
منتقديه فيما بعد وتاأتي هذه �لرو�ية من بن ��شهر 
�عمال���ه فهي �لتي �أهلته للح�شول على جائزة نوبل 

يف �لأدب .

إدارة األزمات
هذ� �ملوؤلف يوؤ�شل علًما جديًد� ي�شمى 

�إد�رة �لأزمات من خالل ما جاء بالقر�آن 
�لكرمي و�لأحاديث �لقد�شية و�لنبوية 

�ل�شريفة.وهو �متد�د لتاأ�شيل علوم 
�لإعالم �لنوعي.

ومت لأول مرة و�شع مفهوم جديد وفل�شفة  
جديدة و�أهد�ف و�أغر��س ومبادئ �لتي 

ميكنها �تعامل مع �لتطور�ت �لعلمية 
و�ملتغري�ت �لعاملية �حلديثة، حيث 
ي�شارك يف عالج م�شكالت �ملجتمع 

وينه�س به ويت�شدى للفل�شفات �ملدمرة 
ويعالج �لأزمات �لطاحنة و�ملتكررة �لتي 

يعي�شها �ملجتمع ويهدف �إىل حت�شن 
�لقر�ء وتنقية �لر�شالة �لإعالمية من 

�ل�شو�ئب وتر�شيخ �لر�شالت �ل�شماوية 
وحماربة �لرذيلة و�لدعوة �إىل �لف�شيلة 

و�إعد�د جريجن يف تخ�ش�شات بينية 
جديدة للوفاء بحاجة �ملجتمعات �لعربية 
و�لإ�شالمية من تلك �لتخ�ش�شات ليقدمو� 

للمجتمع منوذجًا موؤهاًل ومدرًبا على 
�إد�رة �لأزمات �خلايل من �ل�شو�ئب 
و�لذي يعمل على �كت�شاف �ملو�هب 

و�ملهار�ت وتنميتها لنتحقيق �لأهد�ف 
�ل�شامية و�لعمل على رفاهية �ملجتمع 
وحتقيق �لأمن و�لطمئنان و�ملحبة  

و�لتعاون و�ل�شالم و�ل�شعادة و�لرفاهية 
لبني �لإن�شان.

المجرم من  كيف يولد 
روح إنسان في " عائلة 

باسكوال دوارت "

ــــي بــودلــيــر  ــــول ــــاب  الف ــــت ك
ينسج كاالسو عن الكّتاب والفنانين الذين هم مواضيعه
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

من �ل�شم���ات �لأ�شا�شي���ة �لغالبة يف �لعامل 
�لذي نعي�س في���ه و�قع �لتفاوت �لكبري يف 
�لدخ���ل ب���ن خمتل���ف �لبلد�ن حي���ث جرت 
�لع���ادة قبل ف���رة غري بعيدة عل���ى تق�شيم 
ه���ذ� �لع���امل �إىل عدة ع���و�مل يت���م ترتيبها 
تبع���ا لدرجة �لتق���ّدم �لذي حققت���ه ومعّدل 
معي�ش���ة  وم�شت���وى  �لقت�ش���ادي  منّوه���ا 
مو�طنيه���ا. وبناء على مث���ل تلك �لر�تبية 
مّت ت�شني���ف �لكث���ري م���ن بل���د�ن �لعامل يف 
خان���ة »�لعامل �لثال���ث« بالقيا�س �إىل �لعامل 

�لأول »�ملتقّدم«.
لك���ن برز منذ عقود قليل���ة ويف ظل �لعوملة 
جدي���د  ت�شني���ف  �ل�شائ���دة  �لليرب�لي���ة 
��شتج���ّد في���ه ��شتخ���د�م تعب���ري »�لبل���د�ن 
يف  جنح���ت  �لت���ي  مبعن���ى  �ل�شاع���دة«، 
»�لإقالع"�قت�شادي���ا ويف مقدمته���ا �ل�شن 
لك���ن ه���ذ�  و�لهن���د و�لرب�زي���ل وغريه���ا. 
تو�كب، كم���ا تدل موؤ�ش���ر�ت و�إح�شائيات 
عدي���دة، مع زيادة حّدة �لتفاوت يف �لدخل 
بن جمم���ل �لب����ل���د�ن فيما بينه���ا، كما يف 

د�خل كل منها.
هذ� م���ا ي�شرح���ه »بر�نك���و ميالنوفيت�س«، 
�أح���د �أه���م �لأخ�شائين �لعاملي���ن مب�شائل 
»�قت�ش���اد �لتنمية« و�لتف���اوت �لقت�شادي 
يف �لدخ���ل وم�شت���وى �ملعي�ش���ة و�آثار ذلك 
كّله على �مل�شت���وى �لعاملي، يف كتابه �لذي 
يحم���ل عن���و�ن: »�لتفاوت �لعامل���ي«. وهو 
يدر�س عرب ذلك ما ي�شفه ب�»مقاربة جديدة 
لع�ش���ر �لعومل���ة«، كم���ا ج���اء يف �لعن���و�ن 

�لفرعي للكتاب.
ويكّر����س �ملوؤل���ف �ل�شفح���ات �لأوىل م���ن 
ه���ذ� �لعم���ل لتق���دمي �لعديد م���ن �ملعطيات 
�لإح�شائية وم���ن �ملوؤ�ش���ر�ت �لقت�شادية 
�لت���ي تخ����س �لعق���ود �ملمتدة م���ن �أو�خر 
�شن���و�ت �لثمانين���ات �ملن�شرم���ة ����� يق���ّدم 
تاريخ 1988 �� وحتى عام 2008، �أي حتى 
�ندلع �لأزمة �ملالية و�لقت�شادية �لعاملية 
�لت���ي �نطلق���ت يف خري���ف تل���ك �ل�شنة من 
�لولي���ات �ملتح���دة �لأمريكي���ة. ه���ذ� م���ع 
مالحظ���ة �أن »ه���ّوة �لتفاوت« ب���ن �لبلد�ن 
كانت تت�شاءل ما ب���ن �شنو�ت �لثالثينات 
و�شن���و�ت �ل�شبعين���ات من �لق���رن �ملا�شي 

�لع�شرين.

وي�شرح �أنه �نطالقا من ذلك �لتاريخ 1988 
وحتى عام 2011، �أي �لعقود �لتي تتناظر 
�لعومل���ة  ملنظوم���ة  �لق���وي  �ل�شع���ود  م���ع 
�لر�هنة، عرف �لعامل ب���روز طبقة و�شطى 
عل���ى �ل�شعيد �لعامل���ي. ويح���دد �لقول �أن 
دخ���ل تلك �لطبق���ة �لو�شط���ى �ملعنّية �زد�د 

بن�شبة 80 باملائة بالن�شبة للفرد.
كم���ا يحدد �ملوؤلف �لق���ول �أن �لفرد من هذه 
�لطبق���ة �لو�شط���ى �جلدي���دة مع���ّدل دخله 
�لو�شط���ي نح���و 4 دولر�ت يوميا. ويبلغ 
ملي���ار �شخ����س، وه���وؤلء  زه���اء  عدده���م 
�أغلبيته���م يف �ل�ش���ن حي���ث �أ�شبح دخلهم 
�لي���وم.  ب���ن 3 و16 دولر� يف  ي���ر�وح 
وهذ� م���ا ي���رى فيه وجه���ا حمي���د� ل�شياق 

�شعود �لنمو يف �لعامل.
وي�شري �ملوؤلف �أن هناك �شريحة قليلة جد� 
متّثل ن�شبة و�ح���د باملائة من �لذين عرفو� 
�لرث�ء يف نف�س �لفرة. وحتديد �لقول �أن 
بينهم 12 باملائة من �لأمريكين و5 باملائة 
م���ن �لربيطانين ون�شف ه���وؤلء �لأثرياء 
�جلدد هم من �أبناء �لبلد�ن �ل�شاعدة �لذين 

ز�د دخلهم بن�شبة تفوق 40 باملائة.
ومقاب���ل ه���ذ� �لو�ق���ع �جلديد كّل���ه ي�شرح 
يف  يتمّث���ل  �لأك���رب  �خلا�ش���ر  �أن  �ملوؤل���ف 
�لطبقات �لو�شطى يف �لبلد�ن �لغنية حيث 
�ن دخلهم بقي ثابت���ا. ويحدد �أنه يف �أدنى 
درجات �لدخل هن���اك �أولئك �لفقر�ء �لذين 
ل يزي���د مع���ّدل دخله���م �ليومي ع���ن دولر 
و�ح���د و�أغلبيته���م م���ن مو�طن���ي �لبل���د�ن 
�لأك���رث فق���ر� �لت���ي تركته���ا �لعومل���ة عل���ى 
هام����س �لطري���ق وهذ� هو �لوج���ه �ل�شيئ 

لزيادة حّدة �لتفاوت �لعاملي.
ويف جممل �ش���ورة �لو�ش���ع �لقائم �ليوم 
ي�ش���رح �ملوؤلف �أن هن���اك حركة كبرية على 
م�شتوى �لعامل �لي���وم تعمل باجتاه زيادة 
�لنم���و �لقت�شادي يف �لبلد�ن �ل�شاعدة ما 
يقّل����س من فجوة �لتف���اوت يف �لدخل بن 
�لبل���د�ن فيم���ا بينه���ا. ذلك �أن تل���ك �حلركة 

�أّدت �إىل رف���ع م�شت���وى معي�ش���ة مليار من 
�لب�ش���ر �إىل ق���وق عتب���ة �لفق���ر �لت���ي كانت 

مبثابة �ل�شقف بالن�شبة لهم.
باملقاب���ل ي�شرح �ملوؤل���ف �أن �لعوملة متّيزت 
ب�شع���ود متز�م���ن للطبق���ات �لو�شطى يف 
�لبل���د�ن �ل�شاع���دة بالت���و�زي م���ع تعاظم 
�ل���دور �ل�شيا�شي لأ�شحاب �لرثو�ت عامليا 
�إىل جان���ب تقهق���ر �لطبق���ات �لو�شطى يف 
�لبل���د�ن �لغربية، �لغنّي���ة. هذ� مع �لإهمال 

�شبه �لكامل لالأكرث فقر�.
وي�شرح �ملوؤلف �أن مو�طني بع�س �لبلد�ن 
ي�شتفي���دون كث���ري� عل���ى م�شت���وى دخلهم 
من �نتمائهم �لوطن���ي لبلد�نهم. هكذ� مثال 
من �لأف�شل، على �ش���وء �لدخل و�ملكا�شب 
�لجتماعية، �أن يكون �ملرء �أمريكيا ولي�س 
كيني���ا. بكل �حل���الت ي�ش���رح �أن �أ�شحاب 
روؤو����س �لأم���و�ل يبحث���ون با�شتمر�ر عن 

�لأمكنة �لتي توؤّمن لهم مردود� �أكرب.
�لأمريكي���ون  �مل�شتثم���رون  ميي���ل  هك���ذ� 

���ة يف �ل�شن، ثّم  لتوظي���ف �أمو�له���م خا�شّ
يف غريها من �لبلد�ن �لآ�شيوية �ل�شاعدة. 
و�لإ�ش���ارة �أن ه���ذ� يزيد م���ن �ل�شغط على 
�ش���وق �لعم���ل يف بالده���م وعل���ى �أج���ور 
�لعاملن وبالتايل على �ل�شتهالك �لوطني. 
وم���ا يكون له بالنتيجة �آث���ار �جتماعية قد 

توؤّدي �إىل ن�شوب ��شطر�بات.
ويربط �ملوؤل���ف يف حتليالته بن �ملكا�شب 
�لجتماعي���ة وبن ظاهرة تعاظم �لهجر�ت 
�حلالي���ة و�مل�شتقبلي���ة من بل���د�ن �جلنوب 
نح���و بلد�ن �ل�شمال. وي���رى �أن �ملهاجرين 
لأ�شباب �قت�شادية يري���دون �أن ي�شتفيدو� 
م���ن منظوم���ات �لرعاي���ة �لجتماعي���ة يف 
�لبل���د�ن �لغنية. من هنا ي���رى �أي�شا �أنه ل 
ميكن معاجلة م�شاألة �لهجرة �ليوم مبعزل 
ع���ن �لتف���اوت �لعامل���ي ب���ن �لبل���د�ن وبن 

�لأ�شخا�س.
�أك���رث  هج���رة  �شيا�ش���ة  تبّن���ي  �أن  وي���رى 
�نفتاح���ا رمب���ا ت�شم���ح بتقلي����س �أ�ش���كال 
�لتفاوت �لعاملي. ومن �لنتائج �لتي يخرج 
به���ا �ملوؤلف م���ن حتليالته مل�شاأل���ة �لتفاوت 
�لعاملي �أن حّدة هذ� �لتفاوت �شوف تتعاظم 
يف �لبلد�ن �لغنّية. هذ� مع �لإ�شارة �أنها قد 
ل ت�شل �إىل �مل�شت���وى �لذي و�شلت له يف 

نهايات �لقرن �لتا�شع ع�شر.
لك���ن هذ� ل مينع، بر�أي���ه، �أن يوؤّدي �مل�شار 
�لقائم باجت���اه تعميق �لتفاوت يف �لبلد�ن 
�لر�أ�شمالية �لكربى ويف مقدمتها �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكي���ة �إىل بروز حركات ذ�ت 
طابع قومي مت�شدد �أو �شعبوي، على غر�ر 
�ملر�ّشح �لأمريكي للرئا�شة دونالد ترومب، 
�لذي يعطي �لأولوي���ة لزيادة نفوذ �لدولة 
�لأمنية، وعلى غر�ر �ليمن �ملتطّرف �لذي 

تتعاظم قّوته بالن�شبة للقاّرة �لأوروبية.
م���ن  �أن���ه  �حل���الت  جمي���ع  يف  و�لتاأكي���د 
�ملطلوب و�ملل���ّح تغيري �ل�شيا�شات �حلالية 
يف �إط���ار �لعومل���ة �ل�شائدة. ذل���ك �أنه �إذ� مل 
تت���م �إع���ادة �لنظر فيه���ا جذري���ا، وقبل �أن 
يتاأّخ���ر �لوقت كثري�، فه���ذ� يعني �أن زيادة 
ه���ّوة �لتف���اوت �لعامل���ي �ش���وف ت���زد�د يف 
م�شتقب���ل �لأي���ام، وم���ا ميك���ن �أن تكون له 
نتائج���ه �ل�شلبي���ة على �ل�شتق���ر�ر و�لأمن 

يف �لعامل.

التفاوت العالمي.. 
مقاربة جديدة لعصر العولمة

إيان فيلمنغ خالفًا لبطله جيمس بوند

كاتب متواضع ودقيق وملتزم بضوابط الحرفة  

ترجمة / عادل العامل
ميك���ن لكتاب )�لرج���ل ذو �لطابعة �لذهبية 
�� ر�شائل �إي���ان فليمنغ ع���ن جيم�س بوند(، 
وه���و م���ن حتري���ر فريغو����س فليمن���غ، �أن 
يتخ���ذ عنو�ن���ًا بوندي���ًا على نح���ٍو متخيَّل، 
لكن �إيان فليمنغ Ian Flemming يف 
�لو�ق���ع قد طلب لنف�شه يوم���ًا طابعة �أو �آلة 
ه���ة بالذهب كمكافاأة على �إنهائه  كتابة مموَّ
�لأول"كازين���و  كتاب���ه �جليم����س بون���دي 
روي���ال"، ع���ام 1952، وفق���ًا للناق���د �لفني 

نيكول�س باربر يف عر�شه هذ�.
����� 1964( �ل���ذي  ذل���ك �أن فليمن���غ )1908 
لي����س  �إىل معرفت���ه يف ر�شائل���ه  نتو�ش���ل 
ذلك �ل�ش���اب �ملغامر خ���ارج رو�ياته ما بن 
حفالت �لكوكتي���ل و�لغو�س بجهاز تنف�س 
حت���ت �مل���اء يف جاماي���كا، و�إمن���ا �حِلَريف 
�ل���دوؤوب �ل���ذي يدق���ق يف كل جان���ب م���ن 
ن�ش���ر �أعمال���ه و�لرتقاء بها. ب���ل �أنه يكتب 
�إىل نا�شري���ه ليبلغه���م باأخط���اء �لطباع���ة، 
باأ�شلوب���ه �مله���ذب �لر�شي���ق، و�ل�شل���ب مع 
���ل، يف �شي���اق طبعات  هذ�:"�أرج���و �لتف�شّ
ل ُتع���د ول حُت�ش���ى م���ن ‘كازين���و ري���ال‘، 
�لت���ي �شتتدفق كما �أفر�س م���ن مطابعكم، 
بت�شحي���ح خط���اأ لفت نوعًا م���ا يف �شفحة 

96، �ل�شطر 13، وجعله..".
لقد كانت �لإ�شارة �ل�شاخرة �إىل"طبعات ل 
تعد ول حت�شى"ن�شف ممازحة فقط. ذلك 
�أن فليمن���غ مل ي�شف كتبه �أب���دً� بكونها �أي 
�ش���يء غري ت�شلي���ة عادية، �إل �أن���ه ل يدري 
ملاذ� ل ينبغ���ي �أن تكون من �لكتب �لأف�شل 
مبيع���ًا. فكما كان ي�شر على حمرره،"هناك 
ف���ر�غ ينبغ���ي مل���وؤه و�أن���ا ل �أدري مل���اذ� ل 
ينبغ���ي �أن من���الأه... وهك���ذ� �ش���رى �أنني 
ح�شان م�شتعد لذلك جدً� و�آمل فقط يف �أن 

تكون ل�شطبلي �حلما�شة نف�شها!"
و�ل�شكوى �ملتك���ررة ملوؤلفي �لقرن �حلادي 

و�لع�شرين هي �أن هناك من يتوقعون 
منه���م �أن يق�شو� وقتًا يف �لرويج 
لكتبهم بقدر ذلك �لذي يق�شونه يف 

تاأليفها، لكنهم ل ميكنهم �إل بالكاد �أن 

يفعلو� �أكرث مما كان يفعله فليمنغ قبل 60 
عام���ًا. فنجده يقوم، يف ر�شالة بعد �أخرى، 
مبد�هن���ة �ل�شحافين �لأمريكين على �أمل 
�أن يكتبو� عر�شًا نقدي���ًا، ويطارد د�ر ن�شر 
جوناث���ان كيب للتاأك���د من م���ن �أن كتبه قد 
�أ�شبح���ت يف �ملكتب���ات، ويوج���ز حمالت���ه 

�لإعالنية �لتي كانت جزئيًا ممولة ذ�تيًا.
وم���ا تغرَي من���ذ �أيام فليمنغ ه���و �أن �ملوؤلف 
تف�شي���ل  �أي���ة  يفح����س  �أن  �لآن  ميكن���ه 
عار����س عل���ى �لأونالين، يف ح���ن �أنه كان 
يكت���ب بانتظ���ام للخ���رب�ء ب�ش���اأن �لنق���ود 

طالبًا  منهم باأدب و�ل�شي���ار�ت، 
مو��شف���ات 

تقني���ة و �أ�شماء ذ�ت �ش���وت رومان�شي يف 
هذ� �ل�ش���اأن. وكان مر��شلو فليمنغ يحبون 
�أن يحددو� �لأمور غري �لدقيقة و�ملت�شاربة 
يف كتب���ه، ويك���ون ه���و يف �أق�ش���ى حالت 
عل���ى  �مل���ز�ج  �لطيب���ة  ردوده  يف  حتبب���ه 
�ملعجب���ن:  �أح���د  وي�ش���األ  �نتقاد�ته���م. 
"مل���اذ� ُنق���ل مكت���ب م M‘s office م���ن 
�إىل �لثامن؟"فيك���ون رد  �لتا�ش���ع  �لطاب���ق 

ذ�ت���ه  ح���د  يف  �للطي���ف  ق�ش���ة فليمن���غ 
ق�شرية:"لقد �أعيد  ترقيم 

�لطو�بق حن ُجعل طابقان و�حدً� للتكيف 
م���ع مع���د�ت كب���رية ج���دً� ملرك���ز �ت�شالت 
جديد. و�لطابق �لعلوي �لآن هو �لثامن".

و�إذ� مل يكِف ذلك، يلج���اأ �إىل �لإقر�ر �ملازح 
باخلطاأ:"�ش���وف ت���درك، بالطبع، �أين، يف 
كتاب���ة �شرية حي���اة جيم����س بون���د، �أكون 
معتم���دً� بالكامل على ما يخ���ربين به، فاإذ� 
كان ملتب�ش���ًا بكالم���ه يف بع����س �لأحي���ان، 
خا�شًة يف م�شاألة �لتو�ريخ، فاإين �أفر�س 

�شوتي���ة  �أمني���ة  �أ�شباب���ًا  لدي���ه  �أن 
لت�شوي�شي". 

وم���ا ه���و �أكرث �إث���ارة للده�شة فيم���ا يتعلق 
به���ذه �ملب���ادلت �أن فليمن���غ ل يرحب فقط 
بتثمين���ات �ملعجب���ن به، ب���ل ويطلب منهم 
�أن يتو�شع���و� يف ذل���ك، قائ���اًل:"�إن �ملوؤلف 
مهت���م على �لدو�م مبعرفة ه���ذه �لأمور من 
قر�ئ���ه، و�إذ� كان ي�شّليك���م �أن ت�شّجل���و� يف 
مئت���ي �أو ثالثمائة كلمة م���ا حتبونه وما ل 
حتبون���ه عن كتبي، ف�ش���وف �أر�شل لكم يف 
�ملقاب���ل ن�شخ���ة موّقعة من �آخ���ر كتاب يل، 
)م���ن رو�شي���ا م���ع �حل���ب(، �ل���ذي �شيظهر 
خ���الل ثالث���ة �أ�شابيع تقريب���ًا". وكما يبدو 
ف���اإن �لرجل �لذي ح�ش���ل على �آل���ة �لكتابة 
�لذهبي���ة كان له قل���ب ذهبي �أي�ش���ًا. وهذه 
�ملجموعة �مللهم���ة، �لتي حررها �بن �أخيه، 
فريغو����س فليمن���غ، ميك���ن �أن تك���ون فقط 
�شريح���ة م���ن مر��شالت )"ر�شائ���ل جيم�س 
بون���د"( لكنه���ا �إىل حد كب���ري �نعطافة كاأي 
و�ح���دة م���ن رو�يات���ه، وله���ا طاب���ع �أك���رث 

مركزيًة وقبوًل و�شخاًء.   
وق���د م���ات فليمن���غ يف ع���ام 1964 وعمره 
56 عام���ًا، وهك���ذ� مل يع�س ل���ريى �لهَو�س 
�لع���ام بجيم�س بوند ي�شل �إىل �لرتفاعات 
�لت���ي ك���رب معظمن���ا معه���ا. لك���ن �ثنن من 
�أف���الم 007 �أطلقا للعر�س يف فرة حياته، 
وكان �لثال���ث قي���د �لإجن���از. وبالرغ���م من 
�لإ�شاع���ة �لقدمية �لقائلة باأنه �أر�د �أن يقوم 
بال���دور �لرئي����س هنا �ملمث���ل كاري غر�ند، 
فاإن���ه ��شتح�ش���ن �لختي���ار �لنهائ���ي �� �شن 
كونري. وهو ممثل جيد، ولو �أنه كان غري 
معروف كثريً�، و�شاحر حقيقي، مثلما هو 

فليمنغ"�لرجل ذو �لطابعة �لذهبية".
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

 ناطق خلوصي
  ينف���رد �ش���وت �ل���ر�وي �لعليم ب�ش���رد �أحد�ث 
رو�ية"�لرم���ل �لأ�شود"وه���و ي�شتق���رئ �شرية 
بط���ل �لرو�ية"نعي���م �شايع"�لذي ه���و �لر�وي 
نف�ش���ه ويتو��شل ذلك على �متد�د زمن �لرو�ية 
ول يعل���و �ش���وت �آخر عل���ى �شوت���ه، موِظفا ً، 
وهو يفعل ذلك، عن�شري: �ل�شرجاع وتوثيق 
�ل�ش���رية )ب���د�أت �لرو�ي���ة من خامت���ة �لأحد�ث  
�ش���ردي    بن���اء  يف  بد�ياته���ا(،  �إىل  �شع���ود� ً 
يف  جر�أت���ه  �لالمي"في���ه  ل�"�أ�شع���د  حتت�ش���ب 
�لتعر����س ملو�شوعات تنطوي عل���ى ح�شا�شية 
خا�ش���ة: ديني���ا ً و�جتماعي���ا ً و�شيا�شي���ا ً،  �إىل 
جان���ب �إ�شارت���ه �إىل تنا�س رو�يته م���ع  �أعمال 
�شردية لثالثة كّت���اب، ولكن دون تاأ�شري مو�قع 

هذ� �لتنا�س. 
 و�أن���ت  ت�ش���رع بق���ر�ءة �لرو�ي���ة، تتوق���ف يف 
�لبدء عن���د عتبة �لعنو�ن �ل���ذي ي�شفه حممود 
عب���د �لوه���اب ب�"ثري���ا �لن�س"ويق���ول عنه يف 
كتابه:"ثري���ا �لن����س � مدخل لدر��ش���ة �لعنو�ن 
�لق�ش�شي": "�إن �ختيار عنو�ن رو�ية �أو ق�شة 
م���ا، لي�س عمال ً �شكليا ً �أو �إجر�ئيا ً معزول ً عن 
ن�شه، �إمنا ه���و دللة منتزعة من �شميمه")�س 
����س 73 � 74( ،  لكنك ل جتد ح�شور� ً ل�"�لرمل 
�إح���دى  يف  و�ح���دة  م���رة  �ش���وى  �لأ�ش���ود" 
�ل�شفح���ات �لأخ���رية م���ن �لرو�ي���ة متمثال ً يف 
قول"ت�شي")وه���ي �ل�شخ�شية �لظل ل�شخ�شية 
�لرو�ي���ة":ل  �شخ�شي���ات  لإح���دى  �لبط���ل( 
ت���دع �لرم���ل �لأ�ش���ود ي�ش���وه �لوج���ه �لأخ�شر 
للحياة"وه���ي عب���ارة مفعم���ة ب���روح �لتف���اوؤل 
�ملبال���غ في���ه، تقوله���ا م���ع �أن �ل�شرط���ان ينه�س 
ج�شدها �لغ�س، ومن �لو��شح �إن هذ� �لعنو�ن 
ل يتوف���ر على دللة ت�شي بارتباطه بامل�شمون. 
وح���ن جتت���از عتبة �لعن���و�ن جن���د نف�شك  يف 
مو�جهة مقولة �ألربت���و مور�فيا"�أنا �أكذب هذ� 
لأنن���ي رو�ئ���ي"وكاأن �أ�شعد �لالم���ي �أر�د  بذلك 
�أن يتن�ش���ل �شلف���ا ً مم���ا ميك���ن �أن يرتب  على 
ديني���ة   جماع���ات  �إىل  �ملبا�ش���ر  نق���ده  توجي���ه 

يعلن عنها بال�شم. 
 بط���ل �لرو�ي���ة م�شك���ون باأزمة نف�شي���ة خانقة 
بفع���ل جمهولي���ة ن�شبه �لت���ي �أورثت���ه �شعور� ً 
بالدوني���ة لزمه ط���و�ل حيات���ه و�أحاله مري�شا 
ً ل ي�شتغن���ي ع���ن �أقر�����س �لع���الج )�لتي يقول 
عنه���ا �نه���ا �أقر�����س �إك�ش���ري �ل�شع���ادة( �أينم���ا 
ذه���ب حتى عندما �أتيحت ل���ه فر�شة �ل�شفر �إىل 
�خل���ارج مبعوث���ا ً للتدري���ب. تب���د�أ ماأ�شاته من 
حلظة و�شوله �لبيت لأول مرة"فجر� ً حمموًل 

بن ي���دي �شايع، ملفوفا ًبالقم���اط و�حل�شاين 
�لبي�س �ملت�شخة بالر�ب �مللوث بالرب�ز")�س 
56(، لقيطا ً، �ألقت به �أمه يف �ل�شارع لتتخل�س 
م���ن ف�شيحة حملها غري �مل�شروع به ، فوقع يف 
يد �شايع  �لذي مل تنجب زوجته تقية، ون�شاأ يف 
�لبيت �ملن���زوي يف"عكد �لعبي���د"يف �لب�شرة، 
برعاي���ة تقي���ة �ملحروم���ة م���ن نعم���ة �لأمومة، 
وقد ظل���ت ترعاه حت���ى بعد ��شت�شه���اد زوجها 
�لع�شك���ري  يف �حل���رب  �لعر�قية ����� �لير�نية، 
مثلم���ا ترع���ى �أم �بنه���ا �حلقيق���ي ، و�أر�دت له 
�أن ينم���و وفق ما تريد يف ظ���ل رعايتها وكانت 
�شم���ام �لأم���ان بالن�شب���ة له"ت�شتف���ز تقي���ة  يف 
د�خلي روح �لإر�دة ")�س 44( لكن �لقلق �لذي 
يالزم���ه يجعله يطاوعها"ليوم و�حد �أو يومن  
لكنن���ي �شرعان م���ا �أ�شعر بالف���ر�غ  يلف ر�أ�شي  
و�خلوف يكبلني ب���اأذرع من حديد")�س 44(.  
�أملت عليه تقية و�شاياها �أو لء�تها فتمرد على 
تلك �لالء�ت،مار�س �جلن�س لأول مرة بت�شجيع 
من �شديق���ه �ل�شابئي ريا�س �لنا�شئ يف حمل 
�ل�شياغة �لعائد �إىل �أهله، وتناول  �لنبيذ لأول 

مرة �أي�شا ً يف �لطائرة �لتي �أقلته �ىل تايلند.
لقد �كت�ش���ف حقيقة كونه جمه���ول �لن�شب منذ 
طفولته حن وجد لون ب�شرته �لبي�شاء يختلف 
ع���ن ل���ون ب�ش���رة �أبي���ه و�أم���ه بالتبن���ي وظلت 
جمهولي���ة �لن�شب هذه تالحقه مث���ل لعنة وهو 
يف �ملدر�ش���ة  ويف �ملحلة �لتي يعي�س فيها. يف 
ظل رعاية تقي���ة . �أكمل تعليمه و�أ�شبح موظفا 
ً يف �إح���دى دو�ئ���ر �لب�شرة، لكن���ه ن�شاأ �شعيف 
�لإر�دة  ل يق���وى على �تخاذ ق���ر�ر حا�شم فيما 
فر�ش���ة  ف�شي���ع  �ل�شخ�شي���ة  بحيات���ه  يرتب���ط 
�لزو�ج �لتي تهياأت له ب�شبب ذلك. حن طالبته 
تقي���ة  باأن ي���وؤدي �ل�شالة كان يهم���ه �أن يعرف 
ديان���ة �أبي���ه وديانة �أم���ه �حلقيقية لك���ي يوؤدي 
�ل�شالة وف���ق تعاليم تلك �لديانة. وحن �شارك 
�لتايلندين طقو�شه���م �ل�شعبية ، وهي طقو�س 
م�شابهة لطقو�س �أهل بغد�د، كان عليه �أن يكتب 
�أمنيت���ه عل���ى ورقة  ي�شعها يف �شل���ة مع �شمعه 
وع���ود بخ���ور وير�شلها غ���ي �لنهر)مث���ل نذور 
خ�ش���ر �ليا�س عندنا(، مل يجد م���ا يكتبه �شوى 
عبارة"�أري���د �أن �أع���رف �أمي من تك���ون" وكاأن 

قوة د�خلية �أملت عليه �أن يفعل ذلك.
  تتوزع �أح���د�ث �لرو�ية على مكانن: �لب�شرة 
وتايلن���د، يتم �لتنقل بينهم���ا على نحو متو�تر 
باعتماد �ل�شرجاع لتج�شيد هذ� �لتنقل.  ففي 
�شرب���ة حظ ح�شل نعي���م على تر�شي���ح د�ئرته  
للم�شارك���ة يف دورة تدريب مهن���ي على �أنظمة 
�ملعلوم���ات �جلغر�فية  يف تايلند، لكن �شعور� ً 
بالإحباط ظل يالحقه حتى وهو يف غربته على 

�لرغ���م من توفر ج���و مغاير ملا هو يف �لب�شرة، 
وكان ق���د بد� مبهور� ً وهو يركب �لطائرة لأول 
م���رة ويرى عاملا ً جديد� ً مل يره من قبل �إل عرب 
�شا�ش���ات �لتلفزي���ون "هذه �أول م���رة �أرى فيها 
�لدني���ا"وكاأن �لع���ر�ق خ���ارج ح���دود �لدني���ا.. 
تعّرف هناك على  تايلندية م�شاركة يف �لدورة 
تدعى"ت�شي"�أو"م����س �شرييالك"، �أر�د �أن ميد 
ج�ش���ر عالق���ة معها وكان���ت ت���زوره  يف �حللم 
ويجمح به �خلي���ال وهو يعي�س حل���م �ليقظة، 
لك���ن �شع���وره باخليب���ة ظ���ل يالحق���ه حتى يف 
عالقته �لق�شرية معه���ا. فحن �شاألته عن معنى 
��شمه، قال �نه يعني"فردو�س"، ولأن ��شم �أبيه 
بالتبني"�شاي���ع"�أي مفقود، فقد �شارت تناديه 

با�شم"فردو�س مفقود".
 ويج���د بط���ل �لرو�ي���ة يف زيارت���ه �ىل تايلن���د 
فر�ش���ة  ك�شف �لقناع عن وج���ه �لو�قع �ملردي 
يف �لب�ش���رة مقارنة بالو�ق���ع �ملغاير هناك، من 
خالل يوم ممطر فري�شم هذه �ل�شورة : "تنظر 
�أمام���ك جتد �ملياه تغمر وج���ه �لأر�س، �ل�شيول 
جتري كاأنه ي���وم من �أيام �لطوفان، فجاأة  ومن 
دون �أية مقدمات تبتلع �ل�شماء غيومها، تطويها 
كم���ا تطوي �ملر�كب �أ�شرعته���ا لتجد �ل�شم�س قد 
�أ�شرق���ت وهاجة متاألقة. ل جت���د �أي �أثر للمياه. 
مط���ر خماتل، جميل، ل يبع���ث  على �لتذمر ول 

على �لنقبا�س")�س 168( .  
 �أم���ا �ش���ورة �لب�ش���رة يف ي���وم ممط���ر مماثل، 
م�شوه���ة،  فتب���دو  معتم���ة  باأل���و�ن  فري�شمه���ا  
مث���رية للغثي���ان :"�أتخيل �ل�شباح���ات �ملطرية 
يف"عكد �لعبي���د"، �ل�شرجي يحب����س �لأنفا�س، 
�شع���ور� ً  �لنف����س  يف  تث���ري  �لعفون���ة  ر�ئح���ة 
بامل���ر�رة و�لغثي���ان.....  ل���و �أن �ل�شماء ت�شكب 
يف �لب�ش���رة ع�ش���ر ما ت�شكب م���ن مطر يف هذه 
�لب���الد م���اذ� �شيح���دث؟ �ل�شب���اخ �شتغ���دو طينا 
ً لئ�ش���ا ً، �لبي���وت �شتغمره���ا �ملي���اه، مالب����س 
�لنا�س �شتتلطخ بالوح���ل، �شيطفح نهر �لع�شار 

�أب���ي  �لقدمي���ة  و�أنه���ر  و�خل���ورة  و�لب�ش���رة 
�خل�شيب، �شتكون �أحياء �جلمهورية و�لتنومة  
و�لأ�شمعي  وخم�شة ميل و�ملعقل و�لرب��شعية 
بحرية مت�شلة ب�شط �لعرب، تطفو على �شطحها 
�لنفايات و�لأزبال  وغائط �لب�شر و�حليو�نات، 
�شتنفج���ر حم���ولت �لكهرباء وت�شب���ح م�شائد 

للموت")�س �س 168 �� 169(. 
 ول يتوقف �لرو�ئي عند حد ر�شم هذه �ل�شورة 
�مل�شوه���ة جغر�في���ا ً ملدينت���ه فيزي���د عل���ى ذلك 
ر�ش���م �شورتها �مل�شوهة �جتماعي���ا ً و�شيا�شيا ً 
وي�شعه���ا باملقارنة مع �ل�ش���ورة �لتي ر�آها يف 
تايلن���د، فحي���ث كان �لتايلندي���ون ي�شتعمل���ون 
�أن���و�ع �لأ�شلح���ة �لبال�شتيكي���ة �لت���ي عتاده���ا 
�ملاء  للر��شق به �حتفال ً باأحد �أعيادهم، تقدم  
�لرو�ي���ة �ش���ورة بائ�ش���ة لالحتف���ال بالعيد يف 
�لب�ش���رة،  وحيث ير��ش���ق �لتايلنديون باملاء 

ير��شق �لب�شريون بالر�شا�س �حلي.
  �إن �لرو�ئي هن���ا يتوفر على ح�س عالٍ  بالنقد 
في�ش���ري بو�شوح ل يقبل �للب�س �إىل �جلماعات  
�لديني���ة �ملتناحرة  �لتي ظهرت و��شتفحلت يف 
مدينته بعد �لحتالل ، وهو هنا يقدم منوذجن 
مل���ا يح���دث يف مدينت���ه يف ظ���ل �شي���وع �جلهل 
وت���ردي �لو�شع �لأمني  وغياب �شلطة �لقانون   
من خالل حدث���ن كان �شاهد� ً عليهما ورو�هما 
لتقي���ة، يتمث���ل �لأول يف روؤيت���ه ملجموع���ة من 
�لرج���ال طرح���و� �شخ�ش���ا ً م�شنا ًعل���ى �لأر�س 
وت�شابق���و� يف �شرب���ه وركل���ه يف حماولة  لأن 
ينتزع���و� منه مندي���ال ً ورثه ع���ن �أبيه ينطوي 
عل���ى ب�شقة لأح���د �ل�شي���وخ �ملبارك���ن، بهدف 
�ل�شتحو�ذ على �ملنديل للتربك به. ويف مقابل 
ه���ذ� �لنم���وذج ثم���ة من���وذج ل�شبي���ة مر�هقن 
م�شلح���ن يالحقون �شبيا ً و�شيما ً ويطرحونه 
�أر�ش���ا ً  لأن���ه و�ش���م عل���ى ذر�عه �ش���ورة �مر�أة 
عاري���ة، وليتوقفون ع���ن �إيذ�ئ���ه �إىل �أن تفلح 
�شك���ن �أحدهم بانت���ز�ع قطعة �جلل���د �ملو�شوم 

ورميها على �لأر�س معفرة بالر�ب.         
 وت�ش���ع �لرو�ي���ة م�شوؤولي���ة و�ق���ع �لب�ش���رة 
و�لحت���الل،  �حل���رب  عات���ق  عل���ى  �مل���ردي 
ع�شكري���ة  خ���وذة  �لأي���ام  تل���ك  فالب�ش���رة"يف 
مموهة ب�شبكة خي����س..  خوذة خ�شر�ء كامدة 
 .)51 ر�شا�شة")����س  �أحدثت���ه  بثق���ب  �لل���ون 
و�شم���ن ه���ذ� �ل�شياق يتم �لتوق���ف عند ظاهرة 
تهج���ري �لأقليات من خ���الل �لإ�شارة �ىل هجرة 
�شديق���ي نعي���م  �حلميم���ن:  �مل�شيح���ي رع���د 
جوزي���ف و�ل�شابئ���ي ريا����س �لنا�ش���ئ �للذين 
��شطر� للهج���رة مع �أ�شرتيهما حت���ت �لتهديد، 
فدف���ع ذلك نعي���م لأن يفكر باأن يفع���ل هو �لآخر 
م���ا فعال ويهاج���ر �حتجاجا ً. لكن���ه حن �قرح 

عل���ى تقي���ة �أن يذهب���ا �إىل دم�ش���ق لتقدمي طلب 
�للجوء �لن�ش���اين �إىل هولند�، رف�شت ب�شدة: 
كي���ف ت���رك �لبيت �لذي بن���اه �شاي���ع طابوقة  
طابوقة بعرق �جلبن  وكيف ترك عكد �لعبيد 
�لذي ن�شاأت فيه ؟ )يف �إ�شارة �إىل قيمة و�أهمية 

�لت�شبث باملكان(. 
 ومل تن�س �لرو�ية �لتوقف عند ظاهرة  �لف�شاد 
�لإد�ري م���ن خالل �شخ�شية نا�شر وهو رئي�س 
�ملجل����س �لبل���دي وقد ج���اء بقريب���ه فنجان من 
�لنا�شري���ة لك���ي ي�شّغل �ملولدة �لت���ي تربع بها 
�لنكلي���ز ) �شم���ن ف���و�ت �لحت���الل( �إىل عك���د 
�لعبيد و�إذ� به يتو�طاأ مع فنجان هذ� ل�شتغالل 
�ملول���دة مل�شلحتهم���ا �ل�شخ�شية:"لك���ن روؤي���ة 
فنج���ان ومل مت����س على  عمل���ه يف �ملولدة غري 
�شنة  و�حدة وهو �لذي جاء حافيا ً�إّل من  خرق 
�شود مهرئة وحلية غري م�شذبة، بوجه معافى 
وب���دن ممتل���ئ باللح���م بع���د �أن كان نحيفا ًمثل 
حمر�ث تن���ور، يركب �شيارة �شوفرليت حديثة 
ويرتدي د�شد��شة زبدة بي�شاء وعقال بي�شماغ 
�أبي����س حري���ر، جعله���م يعي���دون ح�شاباته���م 
م���ن جديد")����س 138( فتح���ول ��ش���م نا�ش���ر 
فنج���ان  �إىل"نوي�شر"و��ش���م  �أل�شنته���م  عل���ى 
�إىل"فنيجن"، وطريقة ت�شغ���ري �لأ�شماء هذه 
�بتكره���ا �حل�س �ل�شعب���ي به���دف �ل�شت�شغار 
و�إ�شق���اط  �لهيب���ة �لز�ئفة عن �لذي���ن ل ينالون 

ر�شا �لنا�س.
 لق���د �أح�ش���ن �لرو�ئ���ي خت���ام رو�يت���ه مب�شهد 
جم���وح فر�س جاره بائ���ع �لنفط تومان، )وهو 
م�شه���د متخيل(:"كان���ت �لفر�س حت���رك ر�أ�شها 
بع�شبية بالغة تنظر للور�ء باجتاه مطارديها، 
توقف���ت يف منت�ش���ف �لزقاق، رفع���ت قائمتيها 
�لأماميت���ن عالي���ًا ورف�شتهم���ا يف وج���ه �لليل، 
بره���ة و�نطلق���ت ب�شرع���ة هائل���ة حت���ى �إذ� م���ا 
و�شل���ت نهاية �لزقاق  �أفردت �أجنحتها وحلقت 
عاليا ً يف �لف�شاء")�س  220( ، وكاأنها وجدت  
خال�شه���ا م���ن عامل عك���د �لعبيد، يف نب���وءة ملا 
ينتظ���ر �أن يح���دث يف �مل�شتقب���ل، وكاأن نعي���م 
نف�شه �شيجد خال�شه �أو رمبا هذ� ما كان  يحلم 

به.
ولع���ل م���ن ب���ن م���ا ميك���ن مالحظت���ه  يف هذه 
�لرو�ي���ة، ق���درة �لرو�ئ���ي عل���ى تطوي���ع �للغة 
و�خل���روج ب�شياغ���ات جميل���ة كن���ا نتمن���ى �أن 
ي�شتغ���ل ه���ذه �لق���درة لتوفري بد�ئ���ل للعبار�ت 
�ن  �لق���ول  ميك���ن  عاميته���ا.  يف  �ملغرق���ة 
رو�ية"�لرم���ل �لأ�شود"�ل�شادرة  عن د�ر ليند� 
للطباع���ة و�لن�شر و�لتوزي���ع يف �ل�شويد�ء يف 
�شوري���ا و�حدة من �لرو�يات �ملهمة  و�جلديرة 

بالقر�ءة!

 علي سعيد
 

كتاب���ه  يف  �ليا�ش���ري  عم���ار  �لدكت���ور  ح���اول 
�جلديد)ف�ش���اء�ت �ل�ش���ورة يف �خلط���اب �ملرئي( 
و�ل���ذي حمل عنو�ن���ا �آخر )بح���وث ودر��شات يف 
نق���دي  تاأ�شي����س خط���اب  �لتلفزي���ون و�ل�شينم���ا( 
ر�شن يف قر�ءة �ل�شورة �ل�شينماتوغر�فية بعيد� 
ع���ن �ل���روؤى �لنطباعي���ة يف �لنق���د، �ذ �ن���ه �عتمد 
عل���ى منهجية �لنق���د بو��شطة �لقو�ع���د �لكادميية 
عل���ى �لرغم م���ن �أن �لقاعدة �لذهبي���ة يف �لفن هي 
�ل���ال قاعدة..وهي حماولة جدي���ة يف تاأ�شي�س هذ� 
�خلطاب من خالل �لعتم���اد على در��شات لعينات 
تلفزيونية و�شينمائية و�شعت حتت م�شرط �لنقد 
يف حماولة لتاأ�شيل خطاب نقدي ب�شري يف بلدنا 

�لعر�ق.
�لكت���اب �ل���ذي ت�شم���ن مقدمة �شاأن���ه �ش���اأن �لكتب 
�لأخ���رى و�لت���ي ح���اول فيه���ا �إعط���اء �ملتلقي على 
�لق���ل نبذة تاريخية عن �خلط���اب �ملرئي بدء� من 
مطل���ع �لق���رن �ملا�ش���ي وف���رة �لربعين���ات حيث 
�إيطالي���ا  يف  �لو�قعي���ة  �ل�شينم���ا  ظه���ور  �شه���دت 
ليطرح �ش���وؤ�ل يف �ملقدم���ة لعل �ملتلق���ي يبحث �أو 
يج���د �إجابته.. ت���رى ما ه���ي �لأن�ش���اق �ملجتمعية 
�لتي عاجله���ا �خلطاب �ل�شينمائي؟ وهو �شوؤ�ل قد 
يكون متعلق���ا بال�شينما �ليطالي���ة كونها �ل�شباقة 
يف �ل�شينمات �لأخرى وقد �شم �لكتاب �لعديد من 

�لق�شام منها.
�لو�قعي���ة  عن���و�ن  حم���ل  �ل���ذي  �لأول:  �لف�ش���ل 
ومتثالته���ا يف �أف���الم �ملخ���رج �لإي���ر�ين حم�ش���ن 
خمملب���اف.. فيل���م �لرحل���ة �إىل قنده���ار �أمنوذجا  
من���ذ �لنطالق���ة �لأوىل لف���ن �لفيلم،ب���د�أ �حل���ر�ك 
للمب���دع  �ملفاهيم���ي  للجه���از  �لفك���ري و�جلم���ايل 
�ل�شينمائي،وق���د �تخذ �حل���ر�ك �لفكري �جتاهات 
متنوع���ة يف منج���زه �لفيلم���ي مرده���ا �ملرجعيات 
�لفل�شفية و�لفنية و�لأدبية للذ�ت �لإبد�عية و�لتي 
تعك����س بطبيع���ة �حلال عل���ى �ل�شناع���ة �لإبد�عية 
للفيل���م �ل�شينمائي.ويوؤك���د يف كتاب���ه �ن �ملخ���رج 
�لإير�ين)حم�ش���ن خمملب���اف( مل يكت���ف بتق���دمي 
�لو�قعي���ة بتمثالته���ا �ملختلف���ة يف �أفالم���ه �ملمتدة 
عل���ى ط���ول ثالث���ن عام���ا �أو �أك���رث ب���ل عم���د �ىل 

توظي���ف عدة �أن���و�ع منها يف عم���ل و�حد باحثا 
ع���ن �إيج���اد خ�شو�شية وف���ر�دة لروؤيت���ه �لفنية 
�لإخر�جي���ة.. ويق���دم �ملوؤل���ف ع���دة مباحث يف 
كتاب���ه منها �ملبح���ث �لأول )�ملدر�ش���ة �لو�قعية 
في���ه  وب���ن  �ل�شينمائ���ي(  �خلط���اب  بني���ة  يف 
�مل�شاع���ب �لتي و�جهت ف���ن �ل�شينماتوغر�ف 
لك���ون �آل���ة �لت�شوي���ر كب���رية �حلج���م وثقيلة 
�ل���وزن وذ�ت �شوت م�شموع عن���د �ل�شتغال 
رك���ز  �أي�ش���ا..  خا�ش���ة  �إ�ش���اءة  وتتطل���ب 
�ملبحث �لث���اين )�ملخرج حم�ش���ن خمملباف 
و�لتمثالت �لو�قعية( على عدة نقاط تركز 
عل���ى  �ل�شينم���ا �لإير�ني���ة م���ن �مله���اد �ىل 
�لعاملية وكذل���ك )�ملخرج حم�شن خمملباف 
�لن�ش���اأة و�ل�ش���رية �لفني���ة( حي���ث رك���زت 
ه���ذه �لنقطة على حي���اة �ملخرج �لير�ين 
يف حن ج���اءت �لنقطة �لثالث���ة )�ملخرج 
حم�ش���ن خمملباف و�لتمثالت �لو�قعية( 
كا�شفا عن طروحات �ملخرج �لذي كر�س 
�لو�قعي���ة �جلدي���دة و�ل���ذي متاهى مع 
تي���ار �شينم���ا �ملوؤلف من خ���الل كتابته 
لأغل���ب �شيناريوهات �أفالم���ه وي�شرح 
يف �لكت���اب �لعدي���د م���ن �لف���الم �لتي 
�لفه���ا و�خرجه���ا �ملخ���رج �لير�ين.. 
وقد تو�ش���ل �ملوؤلف �ىل نتائج �عمال 
�ملخ���رج من���ه �أهمه���ا تركي���زه عل���ى 

مو�شوعة �لإن�شان �مل�شتلب و�ملهم�س 

مثلم���ا حفلت �لعينة بفريق كام���ل من �ملمثلن غري 
�ملحرف���ن و�له���و�ة و�لذي���ن ميثل���ون لأول مرة، 
�إ�شاف���ة �ىل �ن عنا�ش���ر �لتعب���ري �لفيلمي يف عينة 
�لدر��ش���ة تنوع���ت ه���ذه �مل���رة عل���ى �لرغم م���ن �أن 
�غلبها ي�شتغ���ل �شمن ف�شاء�ت �لو�قعية �ليطالية 
مثل ��شتخ���د�م �لكامري�ت �ملحمول���ة بكرثة ف�شال 
عن �ن بنية �ل�شرد يف عينة �لدر��شة ��شتغلت على 
�لن�شق �لتتابعي على طول �أحد�ث �لفيلم وقد تبن 
للموؤلف �ن مو��شي���ع �ملخرج )حم�شن خمملباف( 
ترتب���ط بالإن�شان �ملهم�س و�مل�شتلب كما هو �حلال 
يف �أفالم �لو�قعي���ة �ليطالي���ة �أو �ملكابد و�ملاأزوم 
يف �أف���الم �لو�قعي���ة �ل�شعري���ة، وي�ش���كل �لنا����س 
�لعاديون �أو �لأبطال �له���و�ة �شمة غالبة يف �غلب 
�أفالم���ه وكذل���ك متث���ل �للقط���ات �لطويل���ة وزو�يا 
وجه���ة �لنظر ف�شال ع���ن �ل�شتخد�م���ات �لو�قعية 
لالإ�ش���اءة و�مل���كان و�لزم���ان و�ملوؤث���ر�ت �ل�شم���ة 
�لغالب���ة يف جمي���ع �أفالم���ه و�ن بني���ة �ل�ش���رد يف 
�أفالمه ه���ي ذ�تها �لتي قدمته���ا �لو�قعية �ليطالية 
ف���ال ن���رى �ن�شاق���ا �شردي���ة د�ئري���ة �أو متد�خلة �أو 

��شتباقية �أو ��شرجاعية. 
�م���ا �لف�ش���ل �لث���اين م���ن �لكت���اب و�ل���ذي حم���ل 
عن���و�ن )�شم���ات �ل�شخ�شية يف �لأعم���ال �لدر�مية  
�لتلفزيوني���ة �ملوجه���ة للطفل - �ملقدم���ة( وقد ركز 
في���ه عل���ى م���ا تبح���ث عن���ه �لعديد م���ن �ل���دول عن 
و�شائ���ل ت�شتطي���ع من خالله���ا �إح���د�ث �ملتغري�ت 
�لربوية �ليجابية يف �أبنائها  لرتقي باملنظومة 
�لأخالقي���ة �لت���ي تنعك����س �إيجاب���ا عل���ى �لتط���ور 
�ملدين و�حل�ش���اري لتلك �لبلد�ن وه���ذه �لو�شائل 
�لت�شالية �لتي وظفتها �ل���دول لإحد�ث �لتغري�ت 
�ليجابي���ة يف �لفن���ون �لتلفزيوني���ة ل تنف���ك ع���ن 
حي���اة �لإن�شان �ملعا�شر م�ش���اركا وموؤثر� ومتاأثر� 
لإر�شاء قيم جمتمعية �شامية ونبيلة.�شارحا �همية 
ما يقدم للطفل من بر�مج توؤثر على �شخ�شيته وقد 
عال���ج �مل�ش�شكلة من خالل طرح �ل�شوؤ�ل: ما �شمات 
�لتلفزيوني���ة  �لدر�مي���ة  �لأعم���ال  يف  �ل�شخ�شي���ة 
�ملوجه���ة للطف���ل؟ ويجي���ب عليه���ا من خ���الل عدة 
مباح���ث �لول )�لأعمال �لدر�مية �ملوجهة لالأطفال 
ب���ن �لن�شاأة و�لتطور( م���ن خالل ما ميكن فهمه �إن 
�لأعم���ال �ملوجهة للطفل لها و�شيط تعبريي يعتمد 
�ل�ش���ورة يف �إي�ش���ال �لأف���كار و�مل�شاع���ر و�لقدرة 
عل���ى جت�شيد �لو�ق���ع و�إي�شال �ملفاهي���م �لربوية 
�لفني���ة  قدرته���ا  خ���الل  م���ن 

و�لتقني���ة. �أما �ملبح���ث �لثاين  ف���كان )�ل�شخ�شية 
�ح���دى منظوم���ات �لبن���اء �لدر�م���ي( وق���د وزعها 
�ملاهي���ة  ب���ن  )�ل�شخ�شي���ة  نقطت���ن،�لوىل  �ىل 
و�لنوع(و�لثاني���ة )�شم���ات �ل�شخ�شية يف �لدر�ما 
�لتلفزيونية(وي�ش���ل �ملوؤل���ف �ىل موؤ�ش���ر�ت ه���ذ� 
�لف�ش���ل منه���ا، يعت���رب �إ�شف���اء �ل�شف���ات �جلاذبة 
�ملمي���زة مث���ل �لق���وة و�جل�ش���د �ل�ش���وي وح�ش���ن 
�ملظه���ر و�لنظافة من �ملعايري �لبايلوجية �لتي يتم 
بن���اء �ل�شخ�شية �ملوجهة للطف���ل فيها. وكذلك تعد 
�ل�شم���ات �لتي  تتحل���ى بها �ل�شخ�شي���ات �لرئي�شة 
و�ل�ش���دق  و�جلاذبي���ة  و�لإر�دة  �لإ�ش���ر�ر  مث���ل 
وغريها، من �ملعايري �ل�شيكولوجية �لتي يتم بناء 
�ل�شخ�شي���ة �ملوجه���ة للطفل فيه���ا �إ�شافة �ىل تعدد 
�ل�شمات �لغر�ئبية لل�شخ�شية يف �لأعمال �ملوجهة 
للطف���ل وب���كل ت�شكالته���ا م���ن �أه���م �ل�شم���ات �لتي 
ت�شتطي���ع فر����س �لإبه���ار و�لإدها����س و�لت�شويق 
عل���ى �ملتلقي �لطفل. وحم���ل �لف�شل �لثالث عنو�ن 
)�ملعاجل���ة �لإخر�جي���ة لل�شخ�شي���ة �لنهز�مية يف 
�لدر�م���ا �لتلفزيونية �لعر�قي���ة( و�لذي توجه �ىل 
�حلدي���ث عن �لن����س �ملكتوب للدر�م���ا �لعر�قية ما 
بع���د عام 2003 كون���ه مل يعد معباأ ب���اآر�ء لل�شلطة 
�حلاكم���ة �أو ي�شري عل���ى هو�ها يف �ق���ل تقدير بل 
ر�ح يغور يف م�شمار �مل�شكوت عنه يف بنية �لن�س 
�لدر�مي �لعر�ق���ي وجت�شد من خالل ك�شف ويالت 
�حلروب �لت���ي خا�شها �ل�شع���ب �لعر�قي مبينا �ن 
هن���اك م�شكل���ة لحظه���ا �ملوؤل���ف تتلخ����س بعملية 
�لتعام���ل مع هك���ذ� �شخ�شيات جدي���دة على �لن�س 
�لدر�م���ي �لعر�قي �إخر�جيا وق���د رحز هذ� �لف�شل 
عل���ى ع���دة مباح���ث �لأول)�ل�شخ�شية ب���ن �ملاهية 
و�لن���وع(   وكذلك )�شمات �ل�شخ�شي���ة يف �لدر�ما 
�لتلفزيوني���ة(. �أم���ا �ملبحث �لث���اين يف هذ� �لق�شم 
فحمل عنو�ن )جت�شي���د �ل�شخ�شية �لنهز�مية يف 
عنا�شر �للغ���ة ��لتلفزيونية(. ومي�شي �ملوؤلف يف 
ف�شول كتابه �ىل  �لف�شل �لر�بع �لذي حمل عنو�ن 
)�أن�شن���ة �ملقد�س يف �خلط���اب �لتلفزيوين �لعربي 
�ملعا�ش���ر( و�ل���ذي ت���وزع عل���ى عدة نق���اط �لوىل 
)�ملقد�س بن �لفكر �لديني و�ليدولوجيا( عاد� فيه 
�ن �خلطاب في���ه ��شكاليات كب���رية فكريا وحياتيا 
ي�شتدع���ي �حلدي���ث عن���ه �لكث���ري م���ن �حل���ذر و�إن 
عملي���ة �لتعبري عنه �أو �إطالقه عل���ى �جلميع يتخذ 
�أبع���اد� دينية و �يديولوجية عديدة بد�خله وحتى 
عملية قر�ءته يف  �لأدب �أو �لفن �أو د�خل �خلطاب 
�لتلفزي���وين كجزء من �لفن ت���زد�د �شعوبة لأنه ل 
ي���ز�ل يعي�س �ش���وؤ�ل جوهري���ا يف جمتمعنا 
يرتب���ط مب�شروعيته �لتي ل���ن تتحدد نهائيا 
�إل مبعرف���ة حدود �ملقد�س و ح���دود �ملدن�س 
يف �لو�قع و�لثقافة و�لإبد�ع..وركز �لف�شل 
�خلام����س و�ل���ذي حم���ل عن���و�ن )ينالوجي���ا 
�لتاأوي���ل عن���د �لفيل�ش���وف �ليط���ايل �مربتو 
�إذ  �ملرئ���ي(  �خلط���اب  يف  تطبيق���ات  �يك���و.. 
يب���ن �نه من �ملفزع بالتاأكي���د �ملحاولة بدر��شة 
نقدي���ة حول جينالوجي���ا �لتاأويل عند منظومة 
فكري���ة بحج���م �أُمربت���و �إيك���و، و�ل���ذي �أده�س 
�لعامل بتنظري�ته �لنقدية ودر��شاته �ل�شيميائية 
وبحوثه �لفل�شفية و�جلمالية و�شردياته �لباذخة 
بالتقان���ات �ملتنوع���ة مث���ل ��شم �ل���وردة وجزيرة 
�لي���وم �ل�شاب���ق و�لله���ب �لغام����س و�أطروحات���ه 
�جلامعية �خلارجة عن �ملاألوف ب�شبع �أو ثمان من 
�ل�شفحات.. كما يبن �ن  فل�شفة �لتاأويل مل تكن يف 
فكر �يكو وليدة يومها بل تعود يف �أ�شولها �لأوىل 
و�لأ�شا�شي���ة �إىل �ل�شيميائ���ي �لأمريك���ي ت�شارل���ز 
�شندرز بري�س خا�شة فيما يتعلق ب�شريورة �إنتاج 
�لدللة و��شتغالها �لعالمي فالتاأويل لدى �يكو �ما 
يتطل���ب �مل�شيَّ �إىل حدوده �لق�شوى، �أو قد يحاط 
مبجموعة من �لقيود لأننا نرى فيها دلياًل على فهم 
ما تريد �لعالمة �أن تقوله، ويف كلتا �حلالتن �لذي 

يبقى ثابًتا هو �أهمية �لتاأويل و�شرورته.

�ش���در حديث���ا  عن هيئ���ة �أبو ظب���ي لل�شياح���ة و�لثقافة  
موؤ�ش�شة "كلمة"كتاب"�لطفل �ل�شعيد"للكاتب �لأمريكي 
�شتيف���ن هاري�شون نق���ل �لكتاب �إىل �لعربي���ة د.�شحذة 
�إ�شماعيل فالح وجمموعة �لنيل �لعربية موزع رئي�شي 

معتمد
وهو م���ن �أح���دث �لكتب �لت���ي تناق�س ب�ش���ورة معّمقة 
ومو�ّشعة فل�شفة �لربي���ة و�لتعليم يف �لعامل �ملعا�شر. 
ي���رى �ملوؤلف �أننا "يف مناق�شاتن���ا حول �لطريقة �ملثلى 
لتعلي���م �لأطفال ل ن�شمع كثريً� عن هدف �لربية �شوى 
�أنها و�جب �أو �لتز�م �جتماعي و�إعد�د للطفل ليخو�س 
غم���ار �لعم���ل يف عامل �لكب���ار )�لر��شدين(، كم���ا �أننا ل 
ن�شم���ع كث���ريً� ع���ن �لطفل نف�ش���ه ول ن�شمع �شيئ���ًا منه. 

وكل م���ا تطمح �لربية و �لتعليم �إىل حتقيقه هو �إعد�د 
�لطف���ل لي���وؤدي دوره يف جمتمعه �لكب���ري. وهذ� هدف 
نبي���ل بالن�شب���ة للمجتمع. و لكن عندم���ا ندر�س جدوى 
تخريج عم���ال للمجتمع ه���ل �شنجد �أنن���ا �أغفلنا �ملعنى 
�لأعم���ق و �له���دف �لأ�شمى للتعلم؟ وه���ل جتاهلنا روح 
�لطف���ل �لتي متثل �لتعبري �لفري���د �له�س حلياة عاطفية 

متكاملة؟".
يطرح كت���اب "�لطفل �ل�شعيد" مو�ش���وع �إعادة توجيه 
�لتعلي���م وتغيري هدف���ه تغي���ريً� جذريًا. فه���ل ت�شتطيع 
�لربي���ة و�لتعلي���م �لتحول من منوذجه���ا �حلايل �لذي 
ي�شع���ى �إىل حتوي���ل �لأطف���ال �إىل عنا�ش���ر يف �لإنتاج 
�لقت�ش���ادي، �أو �إىل جترب���ة فاعل���ة يف حتقيق �لإبد�ع 

�لأمثل عن���د �لطفل مبفهوم���ه �ل�شامل؟ �إذ ي���رى �ملوؤلف 
�أنن���ا "�ن�شغلن���ا بربي���ة �أبنائنا �إىل �حلد �ل���ذي �أن�شانا 
جوه���ر �لعملي���ة �لربوية وه���و �إيجاد حي���اة �شعيدة. 
و�حلي���اة �ل�شعيدة لي�شت �ملطل���ب �لوحيد �لذي ن�شعى 

لتوفريه لأطفالنا فح�شب بل لأنف�شنا �أي�شًا".
ي���دور �لكت���اب ح���ول تربي���ة �لطف���ل �ل�شعي���د وتعليمه 
ويرتك���ز عل���ى �فر�����س �أن �لطفل ميتلك ق���درة فطرية 
لتحقي���ق �ل�شعادة و�لتعلم �ل���ذي �أعاقته كرثة �ملنظرين 
و�لنظري���ات. كما �أنه حماولة لبح���ث �حتمالت توفري 
فر�س لنمو �لطفل يف �إطار عالقاته مع و�لديه و�أقر�نه 
و�أ�شرته وجمتمعه دون �لتدخ���ل �ملعيق وغري �ملنطقي 

ملا ي�شمى �ليوم بالتعليم

ثالثة أيام قبل الحريق
�شدرت يف لندن عن من�شور�ت مومنت رو�ية جديدة 

للكاتب عبد �لكرمي يحيى �لزيباري بعنو�ن )ثالثة �أيام قبل 
�حلريق(. بطبعتن ورقية و�لكرونية. 

�أربعة �أيام يف حياة �مل�شرحي �شالم جيج، تبد�أ �ل�شاعة 
�لعا�شرة �شباح �خلمي�س �لأخري من �شهر �شباط، وتنتهي 

�ل�شاعة �حلادية ع�شرة و�لن�شف من �لثنن �لتا�شع 
و�لع�شرين من �شباط. 

�لأربعة �أيام: حبكة مركزية ذ�ئبة يف حبكات فرعية 
�مة �نتظار �ملحا�شب، �شابط حتقيق مديرية  وهام�شية، دوَّ

�أمن �لبلدة، حريق �مل�شرح �لقومي، مهرجانات م�شرحية، 
ف �أمام تد�خل �لأعمال �لدر�مية يف  معاناة �لفنَّان �ملوظَّ

�حلياة �ليومية، باعتبارها جزءً� من �لعامل �لذي نعي�شه. 
ن �لنَّ�س �شد �لخت�شار، وتقحم  حبكة �لالحبكة هذه حُت�شِّ

�لقارئ يف عالقة معقَّدة ومت�شابكة تعتمد �لتاريخ ك�شياق 
زمني و�إطار لتنويعات �شردية وتعدد رو�ة لإ�شعاف �لثقة 

بهم، وتعطيل حا�شة �رتياب �لقارئ بن�س يحاول �إعادة 
قر�ءة للحركة �مل�شرحية، يف تنا�س د�ئري م�شتمر مع 

�لن�شو�س �مل�شرحية �لعاملية. 
مثاقفة جريئة تت�شلل �إىل كتابة �لوعي بالو�قع �لجتماعي، 

ِعرب توظيف �لتاريخ �لأ�شطوري لرموز �مل�شرح �لعاملي 
كمنظومة معرفية مل تخل من �ملخيلة �لنقدية �ل�شاخرة، 

رغم جديتها �لقائمة على �أ�شا�س �لك�شف وجت�شيد عو�مل 
خفية يفتقد مالحظتها �لإن�شان �لعادي يف حياته �ليومية 

وهمومه �ملر�كمة.
�لعنو�ن �لرئي�س مفتاح، يحدد زمن �لرو�ية بثالثة �أيام 

ت�شبق حادثة �حلريق. �لثالثة �أيام منثورة يف ف�شول 
ه لئال تنك�شف حقيقته للقارئ  وَّ �لرو�ية، و�حلريق مُمَ

ب�شهولة: هل وقَع �حلريق فعاًل �أم هو حادثة د�خل 
م�شرحية؟ وع�شرة عناوين فرعية لع�شرة ف�شول، تعترب 

كذلك مبثابة ع�شرة مفاتيح ملا �شيجده �لقارئ من غمو�س.

تجليــات أزمــة البطــل  فــي رواية 
"الرمل األسود"

مش���روع "كلم���ة" يص���در "الطفل الس���عيد"

فضاءات الصورة في الخطاب المرئي
كتاب جديد للدكتور عمار الياسري
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

زينب المشاط 
�لهج����اء ف����ن �أدبي ��شي����ل يختلف ع����ن معظم فنون 
�ل�شع����ر �لأخرى يف كونه ي�شدر عن �لذ�ت �ل�شاعرة 
غ����ري متاأث����ر باعتب����ار�ت �مل�شانع����ة �أو �مل�شلح����ة ، 
وغالب����ا ما يكون ثمرة  ملعان����اة �شخ�شية تتحدد يف 
معزل عن عو�مل �ل�شغط يف �ملجتمع �أو �ملع�شر �أو 
�لدول����ة ، ما قد يعني يف ح����د ذ�ته قدرً� من �ملجابهة 
ي�شاع����ف من ذ�تيته ، وبالتايل من حيويته بو�شفه 
فنًا ، و�شنجد �لكثري من ن�شو�س �لهجاء يف ديو�ن 
" �لهجاء " لهادي �لعلوي �لذي �شدر عن د�ر �ملدى 

لالإعالم و�لثقافة و�لفنون  .
وميك����ن �أن يكت�شب �لهجاء من هذه �جلهة م�شمونًا 
�جتماعيًا �أو �شيا�شيًا ي�شعه على مالك �لأدب �مللتزم 
وهو هنا ل يعود �شتمًا �شخ�شيًا حم�شًا ، بل �نتقادً� 
و�عي����ًا حلالٍة م����ا : �شيا�شية �أو �جتماعي����ة �أو دينية 

وما �أ�شبه .
�أ�شا�شي����ات  م����ن  ويبق����ى �لهج����اء يف ه����ذ� �ملعن����ى 
�ملوقف �لجتماعي �ملتق����دم مكت�شبًا م�شروعيته من 
�ل�ش����رورة �لتاريخي����ة للفع����ل �لث����وري �لإن�شاين ، 
�ش����و�ء �أكان هذ� �لفعل ف�شحًا موجهًا �شد �ملوؤ�ش�شة 
�لقائم����ة �لتي فق����دت م�شروعيتها ، �أم نق����دً� موجهًا 
للموؤ�ش�شة �جلديدة �لتي جاء بها �حلدث �لتاأريخي 

لأد�ء دور ما . 
ومع �أن �ملوؤ�ش�شة �جلديدة ت�شتمد م�شروعية متفقًا 
عليه����ا م����ن قيامها بهذ� �ل����دور و�رتباطه����ا باحلدث 
�لتاأريخ����ي فاإن ذلك ل يك�شبه����ا �ملناعة �شد �لهجاء ، 
وقد برهنت جمريات �لتاريخ ما�شيًا وحا�شرً� على 
�أن �لهج����اء �أق����رب �إىل �لفعل �لث����وري من �ملدح بكل 
�أ�شكال����ه وم�شامينه مبا يف ذلك م����ا يكر�س لالإ�شادة 
باملوؤ�ش�ش����ة �جلديدة و�لدفاع ع����ن م�شروعيتها ، �إن 

�أدب �لدف����اع ه����و يف �جلوه����ر �أدب �لتربي����ر حت����ى 
يف مو�ش����وع �لفع����ل �لثوري ، �أما �لهج����اء فهو هنا 
�أدب �لنق����د �للقاح����ي �ملن����وط به تعمي����ق م�شروعية 
�ملوؤ�ش�شة �جلديدة وم�شاعدته����ا على �إجناز مهامها 
. وعندما يتحول �لهجاء من حاجة �شخ�شية عابرة 
�إىل موق����ف نق����دي ملت����زم فاإن����ه ي�شب����ح يف �شميم 
�للقاحي����ة �لثوري����ة �لتي ل ي�شعه����ا �أن تتغا�شى عن 
ح����ق �لنا�س يف �لنقد حتت ذريعة م����ا تقدمه �لدولة 

�جلديدة من �إجناز�ت . 
�أن �لث����وري �لهّج����اء  لي�����س فق����ط �أف�ش����ل و�أنبل من 
�لث����وري �ملد�ح بل �أقرب منه �إىل �ملهام �ملوؤ�ش�شاتية 
�لثوري����ة ، فالناق����د موؤمت����ن و�مل����د�ح غ�شا�س ، ومع 
�لتميي����ز �ل����الزم ب����ن �لنتق����اد �لث����وري و�لت�شهري 
�ملغر�����س ف����اإن �ملّد�حن غالب����ًا ما ياأتون م����ن زو�يا 
�ملوؤ�ش�ش����ة �لت����ي كان����و يتعهدونه����ا بامل����دح وكان����ت 
تتعهده����م بالرعاية ، وهم بحكم حرفته����م �ملتاأ�شلة 
يف تل����ك �ملوؤ�ش�شة ي�شتطيعون �أن يتب����و�أو� مكانهم 
يف ح�شن �ملوؤ�ش�ش����ة �جلديدو م�شتفيدين من نزعة 
متقادم����ة لدى �لن�شان �ىل �شماع �ملدح و�لنفور من 
�ل����ذم ، وهي نزع����ة تالزم جمي����ع �لنا�����س �إل �أفر�دً� 
يتمتع����ون بالوعي �لكايف �ش����د �ل�شفات �ملوروثة ، 
وه����م قل����ة و�إن كانو� ي�شكلون على �مت����د�د �لتاريخ 
ق����دوة �شائ����رة ، ه����ي عل����ى قلته����ا �أبل����غ م����ن �رت����ال 

�ملمدوحن يف كل زمان ومكان .
مار�����س قدماوؤن����ا حقه����م يف �لهج����اء عل����ى �ل�شع����د 
�ملختلف����ة ، وجت����اوزو� يف �أح����و�ل كث����رية منح����اه 
�ل�شخ�ش����ي �إىل �ل�شيا�ش����ي و�لجتماعي فخلفو� لنا 
م����ن �لهجاء �مللتزم قدرً� مرموق����ًا ي�شتحق �لقر�ءة ، 
ول����و �أن �حلج����م �ملتو��شع لهذ� �لدي����و�ن دليل على 
�أن توجه����ًا كهذ� مل يُك����ن هو �ل�شائ����د يف ممار�شات 
�ل����ذي كان  �لثم����ن  �إىل  ، ويرج����ع كذل����ك  �ل�شع����ر�ء 
يقت�شي����ه ��شتعم����ال ح����ق �لهجاء وهو ثم����ن مل يكن 

�ل�شع����ر�ء م�شتعدين لدفعه فه����و من �شوؤون �ملثقفن 
ل من �شوؤون �ل�شعر�ء ..

وقد �عترب �لهجاء حت����ت تاأثري �لطهر�نية �لدينية ، 
منافيًا لل�ش����رع و�لخالق فخ�شع لتحرمي �جتماعي 
يقوم على مب����ادئ �لأخالق ، ولتحرمي ديني ي�شتند 
�إىل �لكت����اب و�ل�شّن����ة ، ومع ذلك فقد نب����ه �أبو حيان 
�لتوحي����دي �إىل �أن �لتح����رمي �لدين����ي ينطوي على 
�ملر�وغ����ة ، بالنظر �إىل �أن �لق����ر�آن �أباح للمظلوم �أن 
يتكلم حن قال "يحب �لله �جلهر بال�شوء من �لقول 
�إل م����ن ظل����م" و�لتقط �أب����و حيان بذكائ����ه �ملعروف 
من "�جله����ر بال�شوء" معنى �لهج����اء �لذي يتجاوز 
لغ����ة �لنقد �لعتيادي �إىل �لف�ش����ح و�لت�شهري . ومن 
هو ما ��شتند �إليه يف تاأليف كتابه �لفا�شح " مثالب 

�لوزيرين " .
�أن غي����اب �لنق����د ُيعد م����ن ��شباب �نهي����ار �لدول يف 
�لت�شخي�س �لعميق ل�ش����رورة �ملعار�شة يف �لدولة 

كونها �شببًا من ��شباب �لقوة ل �ل�شعف . 
وقد ر�ش����د �لكاتب هجاء �ملوق����ف وعطاء�ته �لأكرث 
غنى بامل�شمون �لجتماع����ي و�ل�شيا�شي ، و�لهجاء 
غن����ى  �لأك����رث  عطاء�ت����ه  يف  و�لقبل����ي  �ل�شخ�ش����ي 
بال�ش����ورة �لفني����ة �أو �لتعب����ري �ل�شع����ري �ملتق����ن ، 
وم����ن هنا �شيجد �لقارئ خط����ن عري�شن يتوزعان 
ن�شو�س هذ� �لديو�ن روعي يف �أحدهما �مل�شمون 

�خلال�س ويف ثانيهما �لفن �خلال�س .
وهم����ا خط����ان �شيكون����ان متمايزين ولك����ن دون �أن 
ينف�شال متام����ًا ب�شبب �ن كثري� م����ن �لن�شو�س يف 
هجاء �ملوقف ت�شم����ل يف �لو�قع على مقومات فنية 
متقدم����ة ميك����ن �أن يتذوقه����ا �أوؤلئ����ك �لذي����ن يجدون 

م�شمونها متعار�شا مع م�شلماتهم �أو م�شاحلهم .
 هذ� �لكت����اب قدم ن�شو�شا لأ�شه����ر �شعر�ء �لهجاء ، 
كما �ختار �لكاتب من �لن�شو�س ما يحمل قيما فنية 
غزيرة وذّيلها ببع�س �ل�شروح �ملوجزة للمفرد�ت . 

فيصل خرتش
    

يوؤك���د كت���اب »عد�ش���ات �خلي���ال«، ملوؤلفه 
عدن���ان مد�ن���ات، �أن���ه م�شى ق���رن و�حد 
وع���ّدة �أعو�م، عل���ى �أّول عر����س لالأفالم 
�ل�شينمائي���ة، ومن���ذ ذلك �حل���ن ل تز�ل 
�ل�شينما توؤك���د �أنها فن �لوه���م بالو�قع، 
وهذ� يتطلب منه���ا �ل�شعي نحو �ل�شدق 
�لفن���ي �أّوًل و�آخ���رً�. ويب���ن �لكت���اب �أنه 
يف �أو�خر �لقرن �لتا�شع ع�شر جرت ثمة 
جتارب تهدف �إىل �خر�ع تقنيات جديدة 
جتع���ل �ل�ش���ورة �لثانية تتح���رك، هكذ� 
ج���رى �لتو�ش���ل �إىل �خ���ر�ع »�ل�شينما 

توغر�فيا« �أي �ل�شورة �ملتحركة.
بقي���ت �ل�شينما لفرة ثالثة عقود �شامتة 
ت�شم���ع  ول  ينطق���ون  ل  و�لأ�شخا����س 
�أ�ش���و�ت �لطبيعة. ولكن بع���د �أْن ظهرت 
�لنا����س،  ��شتف���اق  �لناطق���ة  �ل�شينم���ا 
و�ش���ارو� ي�شمعون �أ�ش���و�ت �ملمثلن..

و�أ�شو�ت �لطبيعة �حلية، فازد�د تاأثرهم 
بال�شين����م���ا، وتعّمق �إميانه���م بها، وبعد 
ذل���ك �نفت�ح���ت �شفحة جدي���دة ز�دت فيه 
�ل�شينما م���ن قدرتها على �لإلهام بالو�قع 
و�حلقيقة، ثم تكللت �جلهود باكت�����شاف 
�ل����شينم���ا �مللونة، و�أدى هذ� �إىل جتديد 
ثق������ة �لنا�س بال�شينما، فهم ح�شلو� على 
�ش���ورة �لو�ق���ع كاملة، �ش���ورً� متحركة 

و�أ�شو�تًا و�ألو�نًا طبيعية.
�أنه���ا  يف  تكم���ن  �ل�شينم���ا  �أهمي���ة  لك���ن 
توه���م �لنا����س بالزم���ن �حلا�ش���ر مثلما 
ه���ي توهمه���م بالو�ق���ع، ث���م ج���اء �لبث 
�لوقائ���ع  ي�شج���ل  �ل���ذي  �لتلفزي���وين 
�حلقيقية �لتي حت�شل »�لآن«، ويف بقاع 
�لأر�س �لبعي���دة، ويعر�شها مبا�شرة يف 
�لوقت ذ�ت���ه �لتي ح�شلت به، مّما يجعل 
�لنا�س د�خ���ل بيوته���م يعي�شون �حلدث 

حلظة بلحظة.
وي�ش���ري �ملوؤلف �إىل �أن���ه متيزت �ل�شينما 
بقدر كب���ري من �لعناد و�لتح���دي لالإبقاء 
عل���ى مكانتها، و��شتفادت من �لإجناز�ت 
�لتقني���ة لك���ي تب���دو �ل�ش���ورة �لنهائي���ة 
للفيلم �أقرب �إىل �لو�قع و�حلقيقة، حتى 
�ّن �لتمثي���ل ب���ات �أق���رب �إىل �لطبيع���ي، 
و�ملمث���ل ه���و �ل���ذي ي���وؤدي دوره ب�شكل 

طبيعي، وكاأنه ل ميثل.
من���ذ �أْن �ش���اغ �ملخ���رج �مل�شرح���ي بي���ر 
فاي�س نظريته ح���ول �مل�شرح �لت�شجيلي 
وج�ّشده���ا يف م�شرحيت���ه، �ش���ارت هذه 
�مل�شاأل���ة تط���رح باإحل���اح بالت���و�زي م���ع 
تطور �لتقني���ات �ل�شينمائية، بحيث من 
�ل�شعب كتاب���ة �أية در��ش���ة نظرية حول 
�ل�شينم���ا م���ن دون �لغو����س يف �لأ�شئلة 
و�أظه���رت  �ملو�ش���وع.  به���ذ�  �ملرتبط���ة 
�لدر��ش���ات �أن ��شتقب���ال �أي���ة ر�شال���ة ل 
يح���دث �إل بالعالق���ة مع درج���ة مطابقته 

للو�قع.
�إّن �حلكم عل���ى �لفيلم ينتقل من �لتعامل 
�ل�ش���اذج م���ع مقول���ة �لو�قعي���ة باجت���اه 
مقول���ة �ل�شتقب���ال �جلم���ايل �ملوؤ�ش����س 
�لت�شجيلي���ة  ف���اإّن  وهك���ذ�  و�ملوؤه���ل. 
كمنه���ج جمايل ت�شم���ل كّل �شريورة �لفن 
�ل�شينمائ���ي �ملعا�شر، �إّنه���ا نظام و��شح 
ونظ���ام  �لرو�ئ���ي  �لفيل���م  يف  للتفك���ري 
للتق���دمي �ملو�شوعي للو�قع �لذي يجري 
عك�ش���ه يف �لفيل���م و�ملقرون م���ع �خليال 

�لفني.
د�ئم���ًا  متث���ل  �ل�شينمائي���ة  �لوثيق���ة  �إّن 
�ملرك���ز �لأول، يف ح���ن �أّن �ل�شورة هي 
�إنت���اج ث���اٍن ه���و نتيج���ة ن�ش���اط �لوعي 
�لإن�ش���اين، وتتح���ول بو��شط���ة �ملخرج 
�إىل ف�شيف�شاء م���ن �لوثائق �مللتحمة عن 
طري���ق �ل�شرد �ملنطقي و�لفك���رة �لأولية 

و�ملعنى �لنهائي.

وم���ا ي�شاعد ويدع���م �شناعة �ل�شينما يف 
�إث���ارة ف�ش���ول جماه���ري �مل�شاهدين، هو 
كون �لتكنولوجيا �لرقمية �شارت هو�شًا 
عامًا م�شركًا بن منتجيها وم�شتهلكيها، 
�لأم���ر �ل���ذي جعل و�ش���ف زمننا �حلايل 
�لتكنولوجي���ا  »�شنمي���ة«  ع�ش���ر  باأّن���ه 

�لرقمية.
وي���رى �ملوؤلف �أن���ه من منطل���ق �لتعامل 
م���ع جائ���زة �لأو�ش���كار كمقيا����س، ميكن 
�أن ن�شتنت���ج �شبب منح �جلزء �لثالث من 
فيل���م �ملغامر�ت »ملك �خل���و�مت«، جائزة 
�أف�ش���ل موؤ�ش���ر�ت ب�شري���ة، م���ع منح���ه 
جو�ئز عديدة، منه���ا جائزة �أف�شل فيلم. 
ومثل ه���ذه �جلو�ئ���ز تعت���رب �شابقة من 
نوعها، لأنه مل يح���دث من قبل �أن ح�شل 
�أي فيلم مغام���ر�ت خيالية ي�شتمد قيمته 
م���ن �ملوؤث���ر�ت �لب�شرية على ه���ذ� �لقدر 

�لكبري من �جلو�ئز.
�لتقني���ة  مرحل���ة  �ل�شينم���ا  دخل���ت  �إذً�، 
�لدق���ة  يف  تط���ورً�  و�لأك���رث  �لر�بع���ة، 

و�ل�شرع���ة يف �لتنفي���ذ، مرحلة �لتقنيات 
وه���ي  خا�ش���ة،  �لرقمي���ة  �لإلكروني���ة، 
�ملرحل���ة �لت���ي و�شل���ت فيه���ا �ملوؤث���ر�ت 
�لب�شري���ة حد �لإعج���از، فانقلب �شحرها 
على �شحر �ملخرج و�شار ع�شر �ل�شينما 

ي�شّمى با�شمها.
ه���ذه �خلا�شية �ل�شحري���ة لل�شينما، هي 
�لت���ي تث���ري �شهي���ة �ملبدع���ن يف �شت���ى 
�لأن���و�ع �لأدبية كت���اب �لرو�ية و�لق�شة 
�شر�ح���ة  يعرف���ون  �لذي���ن  و�ل�شع���ر 
ر�شائ���ل  تقني���ات  لنق���ل  مبحاولته���م 
�لتعب���ري �ل�شينمائي���ة �إىل حق���ل �لكتابة 
�ل�شردية، وه���ي �لتقنيات �لتي يجربون 
�قتبا�شه���ا من �لفيل���م �ل�شينمائ���ي نف�شه 
كعر�س مرئي م�شم���وع. �لإ�شكالية �لتي 
تثريها �لتقني���ات �لإلكرونية �جلديدة، 
ر�فقت �ل�شينما منذ ن�شوئها، فهي �أقنعت 
�لنا�س بو�قعية ما تعر�س، يف حن �أنها 
ل تفع���ل �أكرث من �أْن تقدم وهمًا بالو�قع، 
وم���ع �أنه���ا ت�شّم���ى بال�ش���ور �ملتحرك���ة 
فه���ي ل تعر����س �إل وه���م �حلرك���ة، غري 
�أن �لتقني���ات �لإلكروني���ة �أ�شاف���ت �إىل 
خا�شي���ة �لوه���م �حلرك���ة، ولي����س فقط 
�إمكاني���ة نف���ي �حلقيقة، بل نف���ي �لو�قع 
بالو�ق���ع  عالقته���ا  تدم���ري  �إّن  نف�ش���ه. 
و�حلقيق���ة، �أم���ر يقت�ش���ر عل���ى منط من 
�ل�شينم���ا، وه���و ي�ش���ّكل �أ�شا����س �لنم���ط 
�خل���ارج م���ن �ل�شتوديوه���ات �لك���ربى 
يف �أم���ريكا، وم���ن ي�ش���ري يف خطاها من 
خمرج���ن ي�شع���ون �أفالم���ًا ذ�ت طبيع���ة 
جتاري���ة ترفيهية تنت���ج يف دول �أخرى. 
ه���ذ� يف حن ل تز�ل ق�شي���ة �لتعبري عن 
�لو�ق���ع، ب���كّل �أبع���اده، وحماول���ة فهمه، 
ت�ش���ّكل �لهاج����س �لأك���رب لع���دد كبري من 
�شينمائيي �لعامل �لذين ي�شنعون �أفالمًا 

مرتبطة بالو�قع و�لإن�شان.
عن البيان االماراتية

حكايات صغيرة
عن موؤ�ش�شة "�شم�س" للن�شر و�لإعالم 

بالقاهرة؛ �شدر كتاب » حكايات �شغرية « 
للعامل و�ملفكر �لدكتور " ب�شري عبد �لو�حد 

يو�شف". �لكتاب يقع يف 448 �شفحة من 
�لقطع �لكبري، وي�شم نحو مئتي حكاية 

�شعبية و�قعية، روعيت فيها دقة �لختيار 
لتكون غذ�ًء �أدبًيا خفيًفا مفيًد� تتقبله 

�لأذو�ق على �ختالف ثقافاتهم... حكايات 
جتمع بن �ملتعه و�لفائدة، ل تخلو من 

موعظة ح�شنة، وحكمة بليغة موؤثرة... 
حكايات طريفة �شغرية يف حجمها، لكنها 

كبرية يف معناها.
حكايات �لكتاب م�شتوحاة من و�قع �حلياة، 
جمعها �ملوؤلف من جمال�س وم�شائف �أهو�ر 

�جلنوب يف �لعر�ق، ومن �لر�ث �لعر�قي 
�ل�شعبي، ومن خالل رحالته �ملتعددة �إىل 

كثري من دول �لعامل...
وهذه �حلكايات �إن مل يجمع بينها وحدة 

�ملو�شوع، فقد جمعت بينها وحدة �لغر�س، 
و�شرف �لغاية، وجمال �لهدف، وعموم 

�لنفع، وب�شاطة �لأ�شلوب.

بين النقد والمدح ، ُيفضل الهجاء الثوري 
ــــــــدارات ــــن اص م

السينما فسيفساء 
تناغم الصورة والحركة 

والصوت

أحمد ضياء 
دثر �شع���ادة يف جمموعت���ه �لكامل���ة �ل�شادرة 
موؤخ���رً� ع���ن د�ر �بابيل �شر�خ���ه �لكثيف يف 
�له���و�ء عله يج���د يف هذ� �مل���كان م�شكنًا هادئًا 
يحفظ به ذكرياته و�نفا�شه �ل�شاخبة وندوبه 
�ملزمنة. نح���ن �أمام فعل حي / حقيقي، ل متر 
�لأي���ام �ل ونعل���م �أن هذ� �ل�شاع���ر �ملتمرد على 
كاف���ة �لأماكن وحت���ى على ذ�ت���ه يرغب يف �أن 
يع���رف م���اذ� �شيق���ول �لآخرون عن���ه يف حال 
موت���ه، �أنه يتنف�س �للحظ���ة ما بعد موته حتى 
ل يقال عنه ماذ� لو كان هذ� �ل�شاعر عائ�شًا �إىل 
�لآن. )�شعادة( ل يرغب �أن ي�شاهد �لمل يف تلك 
�لبقع���ة من ذلك �لزمن وقبل �أن يهيلو� �لر�ب 
عل���ى بدن���ه، وهن���ا ل ب���د �أن نكر����س خطاب���ًا 
��شا�شي���ًا �أر�د ب���ه �ل�شاع���ر زحزح���ة �لنظ���ام 
�لن�شق���ي �أو �ل�شائ���د ح���ول كيفي���ة �لتقويل 
ل���دى �لنا����س حلظ���ة ��شاع���ة خ���رب وفات���ه، 
�أن���ك ل ميكن �أن تعرف م���اذ� �شيح�شل بعد 
موت���ك، وو�ش���ط ه���ذ� �لر�كم ب���ن ما هو 
رومان�ش���ي وم���ا ه���و مب���ٍك �أخ���ذت �شهوة 
�لأيام تت�شدع بدء� من موت �ل�شاعر، فاإن 
ح�شل فهو موت �فر��شي يغيب �جل�شد 
�شم���ن موتيفات���ه �ليقوني���ة و�ل�شارية 
�لت���ي متار����س ح�شوره���ا يف ف�شائه���ا 

�ل�شيميائي وتكر�س هذ� �لفعل.
�ملن���اورة �ل�شتطالعي���ة �لت���ي وظفه���ا 
�ل�شاع���ر �أو �لت���ي ح���اول م���ن خالله���ا 
�أن مي���د ج�شورً� بن موت���ه �لفيزيقي 
تو��شليت���ه  وب���ن  روح���ه  وتو�ج���د 

�ملر�دة �إذ �أن روحيت���ه ماز�لت ترغب بالعي�س 
و�ملو��شل وترف�س �ملوت مهما كانت �شاكلته،  

وعلى هذ� نلحظ يف ن�س لل�شاعر يقول فيه: 
نت�شلق �شحكاتنا

لأّن �شر�خن���ا �شاهٌق ج���دً�. )�لعمال �ل�شعرية 
وديع �شعادة(، �س50.

ويبا�شر �لت�شلق على مهٍل لن وعورة �لأماكن 
�لت���ي يذه���ب �إليه���ا جتع���ل من���ه جمازف���ًا يف 
خطابة �لإ�شهاري. فما �إن يخطو �شوب نافذة 
�لأمل ليتمل����س منه���ا حتى جتره بن���ى �ل�ّشرد 
�ل�شع���ري ليفتح �فقًا خمتلف���ًا عّما هو 

موج���ود ور�ك���ز يف )�لعقل �ل�شع���ري(، وهي 
�ملفارق���ة �لع���م و�لغل���ب يف �شبك���ة �ل�شاع���ر 
�حل�ّشي���ة، فاأد�ئية �للعب عل���ى �لنغام �ملفردة 
ج���اءت مع بدئه بالنزوح �ش���وب �لطالل فهو 
يرغ���ب بالت�شل���ق ل لغاية مادي���ة �أو روحية / 
ميتافيزيقية، بل لأنه يرى �شر�خ �لأمل �شاهق 
ج���دً� وه���ي مرحل���ة �لك�ش���ف وتف�ش���ي ما هو 
�شائد عن ما ه���و خمتلف وليخلق �نزياحًا يف 
�لت�ش���اد �للعبي لل�شعر، ويقول �أي�شًا يف ن�س 

)لي�س للم�شاء �إخوة(:
بعيدً� عن �ل�شقوف �حلميمة

جميُع �لمطار ل تغ�شل مظاّلتنا 
و�لنهار�ت �لنا�شية مظلَّتها يف يد �لليل 

تقذف بنف�شها من مطلق نافذة 
لت�شتخرج خامت نومها. �س19.

وقف���ل �مل�شه���د �ل�شعري ه���ذ� �أو مفارقته 
تكم���ن يف �لأمط���ار �لت���ي مل تع���د تغ�شل، 
ماذ� �شتغ�ش���ل �لأمط���ار �إذ� مل ت�شتطع �أن 
تغ�ش���ل �ملظالت؟ �لت���ي وج���دت حلمايتنا 
غ�شله���ا  يرف����س  �لأخ���ري  د�م  وم���ا  من���ه 
متحجج���ًا ببع����س �لأمور �ملج���اورة �لتي 
ه���ي �لنه���ار�ت / �لن�شيان / �لن���وم، خللق 
جان���ب عك�ش���ي ميتاوج���ودي لأن���ه ل ميكن 
�أن نربم هذه �ملو�ثي���ق خارج بطاقات �لعلن 
ه���ذه، وب���ن مط���ر �شع���ادة �ل���ذي نلم����س به 
جانب جفاف �ملاء ومطر �ل�شياب �لذي"تن�شج 
�ملز�ريب"من���ه فع���ل تالزم���ي ف���الأول مد�عاة 
�إىل �لتوق���ف ك���ون �لغي���وم عاق���رً� مل تنج���ب 
حما�شي���ل �ملي���اه وب���ن �ل�شي���اب �ل���ذي لديه 
وف���رة ه���ذه �ملحا�شي���ل �ملطرية و�لت���ي تبكي 
فيه���ا �ملز�ري���ب لك���رثة ت�شاقطه���ا، فالتاأرج���ح 

على �لبد�ع �ل�شع���ري �أخذ يبن �إطارً� مغايرً� 
خارج �خلارج �إذ ي�شتاأن�س �ل�شاعر مبا �شيقال 

عنه بعد حن.
�ل�شالحيات �لتثويرية �لتي د�شنتها ن�شو�س 
�شع���ادة تنهمك وتذهب نح���و �لفطنة �ل�شعرية 
فنالح���ظ �لتطابق���ات �ل�شلوكية �لت���ي ميلكها 
ه���ذ� �ل�شاع���ر وكذلك �للحظ���ة �لد�ئي���ة �إذ �أنه 
ي�شري على ت�شجيل ن�شو�شه ب�شوته �خلا�س 
وكامرت���ه �ملتالزمة مع���ه بالتايل فيح���اول �أن 
ي�شن فعاًل �شوريًا ��شافة �إىل �لن�شو�س �لتي 
يكتبه���ا ففي كل فرة نالحظ���ه يخرج بانقالب 
نفع���ي ُي���رد علي���ه مد�لي���ل مت�شظية ب���ن �لهنا 

و�لهناك. 
�لأدب ق�ش���اء �شع���ري، ل���ذ� �أود �لف�ش���اح عن 
ه���ذه �لعي���ون �لغافي���ة عل���ى نه���ر �لق�شي���دة، 
فنج���د )هارول���د بل���وم( يف كتابه )ف���ن قر�ءة 
�ل�شع���ر( يجد �ن"�للغ���ة �إىل حد كبري جماز�ٌت 
خمفية"����س12، فطين���ة ه���ذ� �لدي���و�ن تاأتي 
�لوجب���ات  ت�ش���رح  كونه���ا  بالكام���ل  خمتلف���ة 
�لثقافي���ة موؤ�ش�شة بعدً� مغاي���رً� ملا هو ماألوف 
و�شائد فنج���ده يه�شم هذه �لركيزة عرب مقاعد 
�شفلي���ة يت���د�ول معه���ا �ملعا����س في�ش���رح يف 
ق�شيدته �ملعنون���ة ب�)�لنظرة( فعال مكا�شفاتيًا 
ينق���ل به �ل�شاعر هم���وم  �لغربة وو�قع �حلال 
�لف���رد�ين فبع���د �أن ��شت���د �لربد وه���و يعاين 
�ملن���ايف جتم���د يف مكان���ه وظ���ل يبحل���ق يف 
�لفق عل���ى تلك �ل�شبية �لت���ي تلعب، فلروحه 
�ملتعلق���ة مبا ه���و ��شا�شي وطف���ويل �أجدها مل 
ت�شب���ع �للع���ب حتى م���ع �لطف���ال في�شرح يف 

ن�شه �ملذكور: 
كان يقع���د عل���ى �لدرجات �ل�شفل���ى، ينظر �إىل 

�لثلج ينزل �أمام رو�قه 
ينظر �إىل �لطريق 

متبينًا �شيار�ت �شريعة 
�آماًل �أن يلوح له ر�كب ما 

�أن تتوق���ف �شي���ارة، ينزل و�ح���د منها وينظر 
�إليه...

تذكر هو�ًء قار�شًا، وهمَّ �أن يح�شر بطانيته 
لكن قلبه كان يقول له 

�إنَّ ر�كبًا �شينزل �لآن، ويتَّجه �إليه.
يف �ل�شباح لع���ب �لولد طوياًل بكر�ت �لثلج 

�أمامه، وكان نا�شعًا 
وبعينن مفتوحتن، متثاله. �س160.

فه���و ياأخ���ذ فل�شفت���ه �لذ�كر�تي���ة وي�شعها يف 
�أحلك �لظ���روف و��شدها عتمة ليخرج من هذ� 
�لإ�شه���ار �لن�ش���ي بو�ب���ل كثيف م���ن �ملفرد�ت 
�لتي ت�شع���رن حالة �حلن���ن / �لن�شتولوجيا، 
ومل يتوق���ف عن���د ه���ذ� �حلد ب���ل �أن���ه ول�شدة 
له���اث �لنتظ���ار لديه ظ���ل خارج �ملن���زل حتى 
جتم���د ومل ي�شتطع �حلر�ك فجاء متثله نا�شع 
�لبيا����س ل�ش���دة �لثل���ج �ملتجمهر علي���ه وعلى 
حالته �ل�شعرية تل���ك، فحتى يف موته ي�شعرن 
�لأ�شياء ويحيلها �إىل ف�شاء�ت مغايرة �شريطة 
�أن تبقي بج�شده �لفيزيقي فوق �لر�ب ولي�س 
حتته، وهذه م�شكلة �ل�شاعر �لذي خرب �حلياة 
و�ت���اح لها ف�ش���اًء مغايرً� لالأح���د�ث �ل�شاخبة 
و�ملج���اورة خلرب موت �ل�شاع���ر فهل مات هذ� 
�ل�شاع���ر جر�ء �لوحدة �أم ظ���لَّ يعي�س �لوحدة 
و�لنك�شار م���ن بلده، ما هي �ل طعوم ينرثها 
�شع���ادة فوق �لياب�شة وحت���ت �ملاء تارة جللب 
�لغنيمة وتارة للتح���اور مع �لفكرة �ل�شا�شية 

و�عني بها �لق�شيدة. 

وديع سعادة وثبات الغياب أمام الحضور
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

وليد هرمز / غوتنبورغ

   خلود �شرف �شاعرة �شورية من �ل�شويد�ء، )قرية �ملجيمر( 
�لتي ت�شفها كمغزٍل �مر�أٍة غارقة بالتاأمل و�لهدوِء.  

  "�ملجيم���ر �شيعت���ي، �أرت���اُح عل���ى �شهلها �لن���ازل من �لتل 
بهدوء �شيخ جعل �حلجر �لأ�شمر عكازه. ي�شحرين �لكحل 
�لغ���ارق يف ه���ذ� �حلج���ر كهدوء �أنث���ى تعرف كي���ف تلّون 
عينيه���ا �جلبليتن �أم���ام مر�آة �لف�شة، قدمي���ة قدم �لبيوت 
�ملبني���ة م���ن ع�شر �لروم���ان. �ل�شم���اء �لزرق���اء، و�ل�شخر 
�ل���ربكاين، و�لر�ب �لأحمر �ملعدين، وزهرة بي�شاء �شقت 
ر�أ�شه���ا يف �أعلى �لتل حتت �ل�ش���روة �لوحيدة �لتي تقي�س 

م�شافة �حللم بن �لأر�س وبيني".
   خلل���ود �ش���رف مقام���ات �شعري���ة ت�شب���ه �شَرب���اُت �ملغزِل 
ودور�ن���ه �ل�شامت. هي متتمة �لنُّول يف مد�ئحه �ملقد�شة. 
هي �حلرير �لذي ُيظلُِّل باإتقاٍن، بال �رجتاٍل، �أ�شجار قريتها 
و�شخوره���ا ودروبها �ملليئة بده�شة �لع�شاق و�لعا�شقات، 
�ل�شاع���رة �لعا�شقة للطبيعة، ولوؤه���ا لرب�ِعِم �لزهور �لتي 
تنتظر �نف���الَق رّب �شفاهها تز�منًا مع �شهقة كل فجر، فجر 

�خليال يف �شهيِق �لتويجات.
   تاآخت خلود مع �مل�شتحيل يف عزِّ جموِن ُق�شاة �شد جماِل 
روحه���ا. روحه���ا �لتي تتهياأ كل �شباح ك���ي تقوَل للغريِب، 
ب���كل خ�ش���وٍع، يف عزِّ �آهات���ِه: �شباح �لورد �أيه���ا �لغريب. 
�شب���اح �لالفن���دِر بال �إ�ش���ر�ٍف يف �لبوِح. �شب���اح �لعافية، 

و�أنَت ت�شتقبلني بب�شتاِن من �أفاويَح �خُلز�مى.
�ءة بُخفن من بنف�شٍج يقفز�ِن كال�شنجاب على     �أيُتها �لعدَّ
هم����سِ �ل�شجر. ُتبارُكِك �لع�شالت �ملُ�شرف���َة قفزً� على �أنِن 
�حلج���ر. وتقول���ن لالأنن: ب���ارك قامتي �ملم�شوق���َة. باِرك 
جر�أت���ي وغمو�شي وهبوبي. ما ِمْثل���ي لديَك يُحكَّ �شربك 

�أيها �لأنُن �حلجر. 
   ت�شك���ُن خل���ود قب���وً� حنونًا، ه���و قبو �لطفول���ة، و�للعب 
�لربيء. م���از�َل زهُر �للوِز منقو�شًا عل���ى �لُب�ُشِط �خلفيفة 
�ملليئ���ة بنقو����سِ �لفالح���ات �حلافي���ات. ماز�َل م���اء �لزهر 
ُيبلِّ���ُل �شفاهها �حلزينة كي تتجر�أ يف ر�شِم ُقبلٍة على خدود 

�لريح. 
   يف �لقب���و �حلنوِن ذ�ك، ثمة ز�وي���ة �شغرية، حمجوزٍة، 
�ش���ة بعط���ر �لرب�ءة"لعا�ش���ِق �لقم���ر". وله���ذ� �لعا�شق  مغمَّ
ح�ش���ن �م���ر�أة يوؤِن�ُش���ُه ويهده���دُه حت���ى يذه���ب �إىل هد�أة 
�لغف���وة: ت�شبح على لفندر يا طفلي �جلميل. تقوُل لُه �أمه 

�ل�شاعرة. 
هات.    نادر�ٌت ُهنَّ �ل�شاعر�ُت �لأمَّ

   هكذ�، �لقبو على حاله.
   هكذ�، �لقبو ميتِدُح �لِذكرى بعد �أمل �لف�شول.

   هكذ�، �لقبو ميتدُح رجفة �لعنكبوت.
   هكذ�، متتدُح طفولة �لقْبَو بال �شروط. يف هْم�ٍس بريء. 
يبق���ى �لقبو �شغريً� وتكرُب �لأنفا����ُس ويقبُل �لقبو �لق�شمة 
ب���ال �عتد�ٍل لأجمل �لأنفا�س �ش���رط �أن يبقى على �حت�شامه 
كنبي يف عزلته. و�شي�شبُح �شيد �لقبو"عا�شق �لقمر"�ملالك 

�حلقيقي يف ح�شرة �لفر��شة ومقتنياتها �لطفولية. 

   حكاية"ورقة �لأجا�ِس"
   ن���اَم �لربي���ُق �ليتي���ُم مت�شظي���ًا، تل���َك �لليل���ة، عل���ى ورقِة 
. مثله���ا كان خي���اُل �ل�شي���دة �شانع���ة �ملربي���ات  �لأجا����سِ
يرقُد"مولي���ًا وجه���ه �إىل �حلائ���ط". يف �خلريف �لأعجف 
�شقطت تل���ك �لورقُة �لأخرية �ليتيمة من �شجرة �لأجا�ِس. 
مل ت�ش���اأ �أن ترك �ل�شاعرة �ملرهف���ة وحدها. كان �لأجا�ُس، 
ب���ًا، ب�شر�ِئَح رقيقٍة قد ��شتقر يف �ملْرطباِن، بعد دور�ٍن  ُمذوَّ
خفي���ٍف  باملْغرف���ِة �خل�ش���ِب يف �لطنج���رة خليطًا م���ن ُربِّ 
���ِر، وبقليل من �ملاء، وقطر�ت ليموٍن على  �لأجا�س و�ل�شكَّ
���ُد �أ�شابعه على �شعر  ن���اٍر تنو�ُس بهدئتها كمن عا�شٍق مُي�شِّ

ِة وحجِر �لالَزَوْرد. َجِعٍد لعا�شقِة �لف�شَّ
   لك���نَّ �لعا�شق���ة مل ت�ش���اأ �أن ت���رَك ورقة �لأجا����سِ �لنبيلِة 
بانتظ���ار �أن ُتذريها �لري���ح بعبثِها �للئي���ِم. نق�شتها حكايًة 
��شتقرت على �ل�شباك �لأخري من ديو�نها"رفات فر��شة". 

   ق���ر�أُت ديو�ن"رف���ات فر��شة"بخا�شية �ل�ش���وء �ملُخَرع 
يف ع���امل �حلد�ث���ة �لغري���ب عل���ى جه���ازي �لكومبيوت���ر. 
�أن���ا، يف �لع���ادة، ل �أ�شتمت���ُع بقر�ءة �لُكت���ب م�شفوفًة على 
�شفحات"�ل�شا�شة �لكومبيوتري���ة". �أحُب �لكتاَب مفتوحًا 
بن ي���دي. �أحُب �أن ��شمَّ �حلروف ب�شو�دها م�شفوفًة على 

ورٍق معجوٍن بروِح"�لكاكاو". 
   ل �أع���رُف كي���ف و�شلني �لدي���و�ن. لكني ُده�ش���ُت عندما 
�لق�شائ���د  بع����س  ب���روِح  �أح�ش�ش���ُت  ب�شرع���ة.  ت�شفحت���ُه 
تتملََّكن���ي، وُتنادين���ي �أن �أ�شح���َب نف�شًا و�أتاأم���ل. قْف �أيها 
�لغري���ب يف غوتنبورغ. ثّم���َت �شاعرة م���ن �أ�شالِفَك. ثمَت 
�شاعرة مل تقر�أ دو�وينك. �أو، رمبا، حتى مل ت�شمع با�شمَك، 
و�أن���ت �أي�شًا مل ت�شمع با�شمها �شابق���ًا. لكنكما �لتقيُتمًا يف 
ْعري، على �لأرجح قبل �أعو�م طويلة. �فرقتما،  �ملَْطَهر �ل�شِ
عل���ى مفرِق �ل�شعر �أي�شا، وعدمت���ا �لآن �أكرث �شفاًء حتت 

�شجرة �لرب�ءة �ل�شقية كي ُتْكِمال �لق�شيدة.  
   �شحيٌح �أن حجَم �لق�شائد عادًة ما يكون مبقا�شاٍت خمتلفة، 
كحب���ال �لغ�شي���ِل، مث���اًل.، لك���ْن يف"ُرف���ات فر��شة"ق�شائد 
تتنوع م�شامينها، وي�شع منها �شقاء ُمتخٌم بال�شْدق. حزٌن 
م���ن �شه���و�ِت قرية �أر�س �شوري���ة �لتي ما ز�ل���ت �ل�شاعرة 

تقيم فيها. 
بع�ٌس م���ن �أمٍل، وكثري من 

�أمٍل وح�شرة. 
   ُدِه�ْش���ُت كث���ريً� كي���ف يت�شابه خيال مق�ش���وم �لأرو�ح يف 
بع����س �لق�شائِد ب���ن مكانِن، بن �ل�ش���رق �لغارق بالأ�شى 
و�حل���روُب �لعبثي���ة، و�آخر جهة  �ل�شم���ال �لأوربي، حيُث 

يق�شو �لربُّ على �ل�شم�س �أميا ق�شوة. 
   م���ا مُيك���ن مالحظته يف ف�ش���اِء ق�شائد �ل�شاع���رة، �أنَّ لها 
عين���ان ت�شوغ���ان �مل�شهد �ل�شع���ري مبا فيه م���ن �لتو��شج 
�لهارم���وين  عل���ى �أوتاٍر م���ن �شربات �لأق���د�ر �لطليقة يف 
خياله���ا. خل���َف �لب�شي���ط �لظاه���ر يف ق�شائد خل���ود باطن 

يتجلى يف �ملُْلَغز �لالحمدود. 
   ل���ن �أذه���ب �إىل �ملقاربة هنا. �شاأ�ش���وُق بع�س �ملقاطع من 
ق�شائد خل���ود �لتي لها �حلد�س �لأقرب �إىل نف�شي �جلامح 
�إىل ق�شي���دة ي�شوبه���ا �لقلق. ه���ي ب�شيطة ج���دً�، ل تذهب 
�إىل تاأوي���ٍل ملتِب�س يف ثوِب �لق�شيدة. ثوب �لق�شيدة عند 
خل���ود من ِدمق�ٍس �شفاف حتى يف �أ�ش���د حالتها كثافة. �أما 
عن���د �لبوِح �ل�شادق، فامل�شهدي���ة عندها يف كمال �ن�شيابها 

كاأنها ُترجِرُج �ملاء زلًل:

 غ�شلتني �أمي بحليِب �أمومتها
 و�ألَب�شْتني طوقًا ميتد �إىل عذرة نهدي

  تاركًة للظهريِة مرتعًا على �ُشمرتي
****   

  �أيتها �ل�شغرية �لنائمة على �ملاِء
   ينابيُع قر�بيُنك ت�شكُب ِعمادتِك على �لزهر

   كي ُي�شاب بقد��شتِك
ة.    فدثِّري بقايا �حُلب كنبوَّ

   عل���ى �لرغ���م م���ن �أن خلود م���ن مدين���ة �ل�شوي���د�ء )�بنُة 
�شْيع���ة( لك���ن لدم�ش���ق يف روحها ر�ئح���ة �ليا�شمن ولوُن 
�لليل���ِك �لالفن���دري. يف روحه���ا رنن نو�قي����سٍ �شالٍة يف 
�ش���وِت �لدي���ك �ل�شامي. هذ� م���ا نق���ر�أه يف ق�شيدة"ع�شق 

دم�شقي":
  ر�ئحُة �ل�شام منِك

�أل فُهبيِّ على وجهي رياحًا �شمالية
  منفطٌر قلبي.

****  
ابِك خلف تو�أمي ِعنَّ

   يقبُع �لفردو�َس بردى
اٌن ُفجَّ جوُفُه  وكوُز �خلدِّ ُرمَّ

اٌق �شهيٌّ    وجُهِك �ُشمَّ
  وظبياِك تو�أماِن يرعياِن �حَللَمة

  تقود�ِن قطيَع �أيائَل جاحمة.

   ه���ل تقفز �ل�شاعرة خل���ود يف ديو�نها على ق�شية �حلرب 
�لد�ئرة يف �شوريا منذ خم�شة �أعو�م؟ بالتاأكيد ل.

   نق���ر� هو�ج�شه���ا ع���ن ح���رٍب ل يع���رُف �لكون م���اذ� منها 
ُيرجتى، �أو �إىل �أين �شتنتهي؟

   ما معنى �أن ُتوقظ غابة �لتاريخ
  باأخطاء �لقيامة

  �أن تر�شم على حافة �ل�شماء طفاًل 
  يرعى �لغيم وهو ي�شمع �شوت �لر�شا�س

   �أن تدو�س �لنمل
  وقد عفا عنه �لنبي �شليمان.

  ما معنى �أن ي�شقط �ملعنى معك
   يف تابوت حكمته
ويو�شد على جثتك

   ب�شرعة �لطقو�س �خلائفة
  كي ل تتلعثم جثة �أخرى

  مبعناك.

   �أو هذ� �ملقطع �لذي يخت�شر هذ� �لَقَدر �ل�شيطاين. 
   �للعنة عليها، هذه �حلرب، �لتي لي�س لها �أكفاٌن ُمرفة

ت �حلرب من خيمة   "بالأم�س مرَّ
لت كل من كان حيًّا جو�ز �شفر    وحمَّ

   �أدركُت حينها �أن �لتاريخ
ر"    مرَّ بجو�ز مزوَّ

خليل مزهر الغالبي 

رو�ي���ة  �ل�شومري-بغ���د�د،  �لكت���اب  بي���ت  ع���ن  �ش���درت 
"�ملحاكم���ة" للرو�ئ���ي �لعامل���ي – فر�نز كاف���كا – ترجمة 
�لدكتور �لطبيب - ريا�س �حمد طه- عن �لن�شخة �ل�شلية 
�ملكتوبة باللغ���ة �لملانية عام 1925عن طريق خمطوطات 
�شديق���ة ماك����س برود و�ع���ادة طبعتها ع���ام 2004عن د�ر

Anaconda  يف مدين���ة كولوني���ا �لملانية،وق���د دعا 
�ملرجم يف ��شارة مقدمته �ىل �همية �إعادة قر�ءة رو�يات 
هذ� �لرو�ئي لتفيدنا يف �شرب �غو�ر �حلا�شر و�لعمل على 
�ر�ش���اء �لعد�لة يف �حلياة،ولكننا ن���رى وفق عامل �لتغري 
�لفعال �لذي تر�ه �لفكار �لثورية غري �ملكتفية بالك�شوفات 
�لنقدي���ة �ملهم���ة يف �عم���ال ه���ذ� �ملوؤلف،ونح���ن نعرف ما 
�ث���ارت �عمال هذ� �لرو�ئي من �ختالف يف �لروؤى �لنقدية 
و�ملتمثل���ة يف �لف �لكتابات و�ملوؤلفات عنه،مما يدلل على 
�لقر�ءة و�لتلقي �لو��شع له، ومن هذ� �لو�شع  �نفتح �لن�س 
�لكافكوي عل���ى �لتاأويل �ملتعدد و�ملختل���ف لطبيعة �ل�شرد 
كما يف رو�ية �ملحاكمة، وميول بع�س خطاباتها لل�شخرية 
�لر�جيدية لبع�س �شعاب �حلالت و�لوقائع و�حلو�ر�ت 
�ملطبع���ة بالكاآب���ة وعدم �ل�شتق���ر�ر و�لتيه���ان ب�شكل يثري 
�ل�شخري���ة لبط���ل �لرو�ية �ملته���م  يف حديثه م���ع �لخرين 
وهو ينظر خارج �مل�شهد جلهة بعيدة عن �ل�شخ�س �ملتكلم 
معه،وق���د مال كافكا كث���ري� يف ت�شمينها كمعنى يف �شياع 
وت�شت���ت عق���ل �ملتهم"كاف"�ل���ذي رم���ز وج���وده �ملنقط���ع  

باحلرف"ك"لميانه بغياب هوية �لن�شان.
 و�ق���رب �ملرج���م – ريا����س �حم���د طه – وه���و �لطبيب 
�لفاح�س بدقة لتعدد علل ج�شم �لن�شان ومنه دقة �لفح�س 
يف قر�ءت���ه لهذه �لرو�ية �ل�شبابي���ة �ملت�شمنه بروقر�طية 
عم���ل �ملحاكم يف �نظمة دول روؤو����س �لمو�ل،و�لتي لقت 
�ش���دى كبري� عن���د طبيعة �لطبي���ب �ملرجم �ل���ذي عرفناه 
عن ق���رب مبيول���ه للعمل �لن�ش���اين د�خل وخ���ارج مهنته 
�ي�ش���ًا ومن دعمه �ملتو��شل للفق���ر�ء و�ملحتاجن و�شجبه 
للمو�ق���ف و�حل���الت �لطائل���ة حلق���وق �لن�ش���ان و�لت���ي 
زخ���رت بها �حلي���اة وخا�شة �لعر�قي���ة،وكان لدر��شته يف 
�لعا�شم���ة �لنم�شاوي���ة فين���ا وتخرجه منها وبق���اءة لثني 
ع�ش���ر عاما هن���اك وه���و خمتلط كث���ريً� بعام���ة �ملو�طنن 
�لنم�شاوين،وه���م �ل�شع���ب �لناطق باللغ���ة �لملانية، �للغة 
�لتي كت���ب فيها �لرو�ئ���ي �جليكي �ل�ش���ل �عماله ما خلق 
ج���م م���ن �قر�ب���ه �لجتماعي فهما �كرث ل���روح �للغة  للمَرْ
�لجتماعية �لتي حتمل معاناة �لن�شان عند غياب �لعد�لة 
�حلياتي���ة وخا�ش���ة �ملنط���ق �لعقل���ي يف ��شل���وب  �عم���ال 
�ملحاكم���ة �ملثيمة يف هذه �لرو�ية �لتي تعد من �كرث �عمال 

كافكا �ثارة للت�شاوؤلت.
و لب���د من �ل�ش���ارة هن���ا �ىل �ن طبيعة �لكتاب���ة �ل�شردية 

للرو�ي���ة هذه وكما كانت يف ترجمات �خرى ميولها كثريً� 
يف كتاب���ة �جلملة و�لن�شق بو�شع �لفاعل خلف �ملفعول به 
و�ملبت���د�أ بعد �خلرب �ل���ذي قد ير�ه بع�س �لق���ر�ء خطاأً يف 
�لرجم���ة ه���ذِه ومن نق���ل �آيل للمف���ردة يف ن�ش���ق �جلملة 

�ملعربة �ملكتوبة.
 وم���ن مالحظاتنا �ي�ش���ًا �ملثول �ملطل���ق بالتنوين �ملفتوح 
للح���ال يف �لتو�شي���ف للتعامل �ل�شديد للح���دث �و �لنطق 
�لو��ش���ف و�لناقل للحال���ة �ملذكورة  ومب���ا يعك�س �لعامل 
 – �لنف�ش���ي �ملت�ش���دد لل�شردي���ة �لرو�ئي���ة كم���ا يف كلم���ة 
مفرو�ش���ًا – �لقابلة للمث���ول بحالة – مفرو����س- �لهادئة 
– يف �لن�شق �ملعرب هذ� )لكن �لرجل تخطى �ل�شوؤ�ل كاأن 
وج���وده �أ�شب���ح مفرو�ش���ًا...( و�مل�شتعم���ل �لخر نالحظ 
�ن �لت�شدي���د �لظاه���ر عل���ى �لتو�شي���ف –خط���رً� طفيفًا – 
م���ع طبيعة طفي���ف  مبعناها �لقل���ة و�ل�ش���يء �لنزير لكنها 
�متثل���ت للتاأكيد هن���ا  يف و�شع تنوين �لفت���ح �مل�شددة يف 
و�شفه���ا عن���د �جلمل���ة )ر�أى"كاف"خطرً� طفيف���ًا( كما يف 
كلم���ات �لن�ش���ف �ملتمث���ل بكلمات متو�لي���ة  للفت���ح �مل�شدد 
– طوياًل،رفيعًا،ح���ادً� - )فت���ح �أح���د �لرجال رد�ء �ل�شري 
و�أخ���رج من غم���د تعلق بحز�م �ُشّد ح���ول �ل�شدرية �شكينًا 

لتقطيع �للحوم طوياًل ورفيعًا وحادً�(.
وخلا�شي���ة �ملرج���م كطبيب و�ملتعلق���ة بقر�ءت���ه �لرو�ية 
�مل�شببة حو�ريًا كانت دقة �لفح�س له عامل مهم يف علمية  
�لبح���ث ع���ن �لعل���ة ومعاجلتها،ه���ذه �لعلة �لت���ي �شمنتها 
�لرو�ية يف مهزل���ة �لعد�لة يف �ملحاكم وهي �حلالة �لكرث 
خط���رً� يف حينية غياب �لعد�ل���ة كمفهوم �جتماعي لزومي 

يف جتميل حياة �لب�شر،ل���ذ� ر�ح منده�شا لغر�بة �ملحاكمة 
ه���ذه �ملغيب���ة ل�شا�شه���ا �لقان���وي �لع���ديل يف �لق���اء �لتهم  
كم���ا يف حالة"يو�ش���ف كاف"�لذي ب���د�أت �لرو�ية بو�شف 
�لق���اء �لتهم���ة و�لقب�س علي���ه )لبد من �أَن �أح���دً� قد �فرى 
على"يو�ش���ف كاف"،لأنه وبدون �أْن يعم���ل �أي �شيء قبيح 
مت �إلق���اء �لقب�س عليه �شباح �أح���د �لأيام(،ومنه �لقر�ب 
�لك���رث للمرجم لهذ� �لعم���ل من بقي���ة �عمال"كافكا"�لتي 

قر�أها تباعًا.
وكم���ا نعرف �ن ت�شم���ن �لرو�ئي"فر�ن���ز كافكا"ملو�شوع 
�ملحاكم���ة هنا خ�ش���ع ملعرفيت���ه يف �خت�شا�ش���ه �لدر��شي 
حيث نال عام 1906�شهادة �لدكتور�ه يف �لقانون، وعمل 
ب���دون �أجر ل�ش���رط �خلدم���ة �إلز�مي���ة يف �ملحاك���م �ملدنية 
و�جلنائية،وه���ذه �خل�شي�شة لميك���ن �بعادها يف �ل�شرد 

�لرو�ئي لعمل �ملحاكمة.
موؤ�ش�ش���ات  لربوقر�طي���ة  بالنق���د  �لعم���ل  ه���ذ�  و�ت�ش���م 
�لدولة،حيث يقف �ملتهم"كاف"مبو�جهة �لنظام �لق�شائي 
و�ل���ذي جند �ن كافكا نف�شه ق���د عاي�س �ملعاناة يف وظيفته 
وحيات���ه �ل�شخ�شية،له���ذ� ل توجد غر�ب���ة عندما جتد كما 
كبري� م���ن �لكلم���ات �لقانوني���ة يف �لرو�ي���ة،ويف م�شاهد 
كث���رية خ�شو�شا ما يتعلق باملكاتب �لتابعة للمحكمة جند 
�ن كافكا يركز على �لفو�شوية و�لتعقيد وكرثة �لجر�ء�ت 
�لر�شمي���ة �لروتيني���ة يف �لتاأجي���ل كل م���رة للق�شي���ة �لتي 

�نهكته.
ومنه مالحظت���ه �لنقدية �لكا�شفة لب�شط �حلالت �ل�شلبية 
لح���د جو�نب جمري���ات �ملحاكم���ة و�ن كان���ت يف �ملو�قع 
�لب�شيط���ة منه���ا وهو ي�ش���رح �شلوك �حلر����س )يف �ملخزن 
حتدث جت���اوز�ت كث���رية بالإ�شاف���ة لقيامه���م ببيع جميع 
�لأ�شي���اء هناك بع���د مدة دون �لنظ���ر �إىل �لق�شية �ن كانت 

حم�شومة �أم ل حت�شم بعد(. 
وت�شمن����ت �لرو�ي����ة �ي�ش����اح �خلط����اب �لفك����ري �خلا�س 
مبو�ش����وع رد�ءة مفا�ش����ل �ملحاكمة وعن����د �لكرث �شطوع 
يف خط����اب دف����اع )كاف( وهو �م����ام رجل �لق�ش����اء بقوله 
�لر�ف�����س ملحكمته����م )لي�ش����ت هن����اك فائدة م����ن �أي �شيء( 
وي�شي����ف �شاخرً�)حتى كتيبك �يها �ل�شيد قا�شي �لتحقيق 
يوؤك����د م����ا �أقول����ه( حت����ى جتر�أ"كاف"و�خ����ذ �لكتيب وهو 
كت����اب �لذن����وب �ملقد�س ل����دى �لق�شاء  وغ����ري �ملقد�س عند 
�ملتهم"كاف"كم����ا ي�شفه"كاف����كا"– �خ����ذه م����ن ي����د حاك����م 
�لتحقي����ق لف����رة وجي����زة ورفع����ه باأط����ر�ف ��شابع����ه من 
منت�ش����ف �ور�ق����ه كاأنه يح����ذر منه – ويكم����ل يف �خبارنا 
بتو��شع ووهن هذ� �لكتاب وهو ي�شف تهرئه وو�شاخته 
- بحي����ث تدل����ت م����ن �جلانب����ن �ور�ق حم�ش����وة بالكتابة 
�ملتز�حمة و�مللطخة ذ�ت �حلو��ش����ي �ل�شفر�ء، ويو��شل 
�لقول �ل�شاخر و�ل�شاخن بح����ر�رة �ل�شجب لهم و�ملت�شكل 
بالهم �ملت�شاعد من  �شوته وهو يخاطب �لقا�شي )و��شل 
�لق����ر�ءة باطمئنان في����ه �أيها �ل�شيد قا�ش����ي �لتحقيق،�إذ ل 
�خ�شى من كتاب �لذنوب هذ� �ي �شيء،بالرغم من �نه غري 

مت����اح يل،�ل �ين �م�شك����ه بطرف ��شبع����ن فقط ول �آخذه 
بيدي(.

وهن���ا لب���د هنا م���ن �ل�شتقر�ء حلال���ة �لت�شت���ت و�لنهيار 
و�لياأ����س �لت���ي �خ���ذت باملته���م �ىل حالة من ع���دم �حر�م 
�مل�شهد حتى �لنحطاط لينتهي به �ملطاف م�شاجعا ع�شيقة 
حماميه �ملري�س �ملقعد وهو قريب من عمه"كي"�لذي جاء 

مل�شاعدته و�لذي ياأخذه �لهول من تهافته غري �ملبايل له.
وميكن مالحظ���ة �ل�شجب �ل�شجاع للمتهم"كاف"للمحاكمة 
يف كالمه �م���ام �لقا�شي، وهو �حاط���ه ب�شمولية مل�شمون 
�لرو�ي���ة وخطابها �لدب���ي يف ذل���ك �لقول...)لي�س هنالك 
�شك �ن ور�ء �دعاء�ت هذه �ملحكمة يف ق�شيتي وبعد �لقاء 
�لقب����س عل���ي و�لتحقيق �لي���وم منظمة كب���رية، منظمة ل 
توظف فق���ط حر��شا مرت�شن ومر�قب���ن �شاذجن وحكام 
حتقي���ق يف �ح�ش���ن �لح���و�ل م�شغول���ن م���ن م�شتوي���ات 
متع���ددة وعليا مع خدم تابعن لغن���ى عنهم كثريين ومن 
دون ع���دد وكتب���ه وجنود وق���وى م�شاعدة �خ���رى وحتى 
جالدي���ن. �نا ل �تر�جع عن ه���ذه �لكلمة  فزعًا...( ويذهب 
يف ت�شاوؤلت���ه يف �لك�شف عن �جله���ات �ملخفية �مل�شتهرة 
يف �ح���و�ل �لب�شر وهي جهات تريد �رباك طبيعة �لن�شان 
وتع���رثه و��شغال���ه ع���ن مايري���دون يف ��شتغالل���ه �مل���ادي 
�ملهيمن وه���م يف �ملر�تب �لعلي���ا يف �لدولة و�ملاثل طرحه 
يف تو��ش���ل كالم���ه �لت���ي )ما �لغر����س من ه���ذه �ملنظمة 
�لكب���رية �شادت���ي؟ �نه ميث���ل يف �للقاء �لق���اء �لقب�س على 
��شخا����س بريئ���ن ويف �ك���رث �لحي���ان �ج���ر�ء حمكم���ة 
حمق���اء ب���دون نتيجة كم���ا يف حالتي، كي���ف �مكن يف هذ� 
�ل�شخف لكل �لق�شية �لتغطية على ��شو�أ ف�شاد يف �خلدمة 

�ملدنية؟...(
 ث���م يذهب �ملتهم بالت�شريح عما يق���وم به �ب�شط منت�شبي 
�ملحكم���ة وه���م �حلر�����س �ملاأم���ورون م���ن روؤ�شائه���م يف 
�لدرجات �لعليا ومب���ا يعني �مل�شتوى �ملتدين ومن فقرهم 
لقلة �جورهم �ليومية ليقومو� ب�شلب �ملوقوفن حاجاتهم 
ب���ل حتى وجبة غذ�ئهم كم���ا يف �لك�شف �ملرير هذ�)...لهذ� 
يح���اول �حلر��س �شلب �ملوقوفن مالي�شه���م من ج�شدهم، 
ولهذ� يقتحم �ملر�قب���ون �شققا غريبة ومنه يف�شل �ن يهان 
�بري���اء �م���ام �جتماع���ات عامة بدًل م���ن �لتحقي���ق معهم. 
�حلر�����س حتدثو� فقط عن خم���زن جتمع فيه م�شتم�شكات 
�ملوقوف���ن، �ري���د �ن �رى �ماكن �خلزن ه���ذه ملرة و�حدة 
�لت���ي تتعفن فيها �غر��س �ملوقوف���ن �لذين ح�شلو� عليها 
ب�شقائه���م �ن مل تت���م �شرقته���ا م���ن قب���ل موظف���ي �ملخ���زن 

�ل�شر�ق(.
 �ن ت�شمينات ك�شوفات �لرو�ية هذه حماولة للتعرف على 
�لكث���ري �ملخف���ي يف موؤ�ش�ش���ات �لطمع �ملايل وم���ن �نارت 
�لبوؤر �ملظلمة فيها و�مل�شببة لالنحد�ر �لخالقي  و�لنزوع 
�إىل ه���در كر�م���ة �لإن�شان من تفق���ريه ومتزيقه وعزله عن 
�لق���ر�ر كما يف �ل�شلوك �ملعمول به يف �ملحاكمة و�لعاملن 

بها.

أوراق

ع���ن موؤ�ش�ش���ة �شم�س للن�ش���ر و�لإع���الم بالقاهرة؛ 
يف  �ملقي���م  �لعر�ق���ي  و�لإعالم���ي  لل�شاع���ر  �ش���در 
�ل�شويد"ماج���د عزي���ز �حلبيب"ديو�ن���ه �ل�شعري 
�لأول » نب�شات قلب «. �لديو�ن يقع يف 92 �شفحة 
م���ن �لقط���ع �ملتو�ش���ط، وي�ش���م �ثنت���ن وع�شرين 
ق�شيدة متنوعة. لوح���ة �لغالف للفنانة رنا حلمي 

�خلمي�شي.
يف تقدمي���ه للديو�ن، يقول �لأدي���ب و�لناقد"هيثم 

نافل و�يل":
مرع���ة  جميل���ة  رقيق���ة،  ر�ئع���ة  )بكلم���اِت 
باحُل���بِّ و�ل�ش���وق و�لهي���ام، يخ���طُّ لن���ا �ل�شاع���ُر 
و�لإعالمي"ماج���د عزي���ز �حلبيب"ديو�نه �لأول، 

ويخ���رج لن���ا بق�شائ���د قوي���ة، �شادق���ة، يف �أغلبها 
تب���وح بانت�شابه���ا لوط���ن �ل�شاعر"�لعر�ق"موؤكدة 
�لرتب���اط �لروحي �ل���ذي جعل���ه يلت�شق بحروف 
ق�شائ���ده، عا�شها، تاأمل منها وعليه���ا، باتت وكاأنها 
ج���زٌء من ذ�كرته، يف حملته �لت���ي فيها ُوِلد ون�شاأ، 
ب���ن �شف���وف مدر�شت���ه �لت���ي ف���كَّ �حل���رف فيه���ا، 
ب���ن �لطرق���ات و�لأ�شو�ق �لبغد�دي���ة �لقدمية، من 
طفولت���ه �لت���ي �أ�شاعه���ا هن���اك، تلك �لت���ي و�شفها 
ب�شع���ره باحث���ًا عنه���ا ب���ن �أركان ج���در�ن �لبي���ت 

�لعتيق، قابعة تنتظر منه �لرجوع.
نب�شات بل،جمازفًا،  "نب�شات قلب"هي دون �شك 
�أطل���ق عليها �شرخ���ات، وقد تكون مث���ل كو�بي�س 
�ل�شاع���ر �آهات، م�شموعة، ت�ش���دح يف �شجٍن �أظلم 
حمبو�ش���ة، ت���ردد، تل���وب، تري���د �خلال����س، ولن 

جتد من ياأخ���ذ بيدها غري �ل�شري ُقدًما يف طريق ل 
حدود ل���ه، ��شمه �لت�شرد، حيث �أُف���ق �لغربة؛ �أبعُد 
من �أُفق �لبحر، و�أكرب من �أي �أفق، حدوده ُهدمت، 
تناث���رت، حتول���ت �إىل �شح���اب، �إىل �شب���اب، �إىل 
روح مه�شومة، خمنوقة يف ظلمة �شرد�ب... وهل 
يكون كل هذ� �شعر ماجد دون �إ�شهاب �أم هي روحه 

�لتي تطري و�لتي ترغب حمامة ت�شري؟!....(
من ق�شائد �لديو�ن: 

  �شب����اح �لع�ا�شقي�ن / غ����زل �لرم�و�س / لن �أن�شاِك 
/ �أحلى �لن�شاء 

  ز�رن����ا �ل�شي���ُد �لرئي�س / وط�ن����ي / لأنها ع�شق�ت 
/ ب�الد �ل�عرب 

   ه�ن����ا ب�غ����د�د / حم���ٌر �شفاه�ِك / خل����ود �لع�شق / 
�أنا لن �أحي�د

أوراق
يب���دو �أن �لع�ش���ق �أخذ من���ه ماأخ���ذً�، فجاءت كلمات���ه ملتهبًة 
بال�ش���وق و�للهف���ة، كفر��ش���ة مبت���ورة �لأجنحة تتك���ُئ على 
ُعكاز �لهوى، حماوًل �أن ت�شرئب ق�شائده �إىل �لنور، فطرق 
�أبو�ب م���دن �لن�شاء لي�ش���ل �إىل قلوبهن بكلمات���ه �ملتعالية، 
�لت���ي ت�شج كربياء، هكذ� جاءت ق�شائد �ل�شاعر معتز حيدر 
�لتميم���ي يف جمموعته �ل�شعرية"فنجان من �لوجع"و�لذي 
�شدر ع���ن د�ر �شط���ور للطباعة و�لن�ش���ر، وت�شمن �أكرث من 

ع�شرين ق�شيدة من �لقطع �ملتو�شط.
يف ق�شي���دة �ل�شاعر �لأوىل �لتي �فتتح به���ا ديو�نه"فنجان 
م���ن �لوجع"ج���اءت ق�شيدته �لتي حتم���ل عنو�ن"عذر� منك 
ي���ا حو�ء"ج�ش���د �ل�شاع���ر �شخ�شية �لرجل �ملتم���رد، �لذي ل 
يحكمه قانون ود�شت���ور، و�لذي يرى �ملر�أة د�شتورً� لطاقة 
ل���ه بتطبيق���ه، فيقرر �لهرب منه���ا وك�شر قي���ده، وهنا يجمع 
�ل�شاع���ر �شّديه بن تقدي�ش���ه للمر�أة وت�شبيهه���ا بالد�شتور، 

وبن نفاد طاقته وعدم قدرته على حتملها.
�ب���و�ب  ويف ق�شيدة"فنج���ان م���ن �لوجع"ط���رق �ل�شاع���ر 
�لوج���ع  وب���ن  للما�ش���ي،  و�ل�ش���وق  �لأمل  ب���ن  ذ�كرت���ه، 

و�لنك�ش���ار، يجل����س �ل�شاعر عند فنجان قهوت���ه بطعم �أمله، 
حمت�شرً�.

و ب���ن ق�شيدتي"بعد"و"�شفينة"ي�شيع �ل�شاعر، ُمعلنًا �أمله، 
بن خطى يطلقها مبدها وجزرها، فخطو�ت �لعا�شق تبحث 
ع���ن �لهرب �إىل جبال كربيائه �إىل �أن تيار�ت �لع�شق جترفنا 

�إىل قاع �لهوى.
وب���ن وعود وخان���ات �لذكري���ات، وبن ن�شي���ان و��شتياق، 
وح���روف وكلمات، تولد ع�شور �حلب وع�شور �لن�شاء تلك 
�لتي �أجربت ل�شان �ل�شعر�ء على �لُنطق و�أ�شقطت عرو�شهم 

بطرفة عن.

خلود شرف شاعرة من "المجيمر"
 المجيمر تٌل 
كمغزل امرأة غارقة 
بالتأمل والهدوء.

فرا�صة"  "ُرفاُت 
الباكورة ال�صعرية 

االأوىل لل�صاعرة 
ال�صورية خلود 

�صرف.

ال��ع��ش��قُ  وخ���ذالن���ه  ف��ي "ف��ن��ج��ان م��ن وج��ع"

ن������������ب������������ض������������ات ق������ل������ب

من النص وخارجه 

ترجمة محاكمة كافكا للدكتور رياض احمد طه



اصدارات
جديد

مدير التحرير  عالء المفرجي طبعت بمطابع مؤسسة  التصحيح اللغوي   كاظم ابراهيماالخراج الفني  خـالـد خضيررئيس التحرير التنفيذي  علي حسين

لالعالم والثقافة والفنون

ء

ملحق يعني باآخر اال�شدارات احلديثة فـي العامل ي�شدر عن م�ؤ�ش�شة 
WWW. almadasupplements.com
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