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حياتي في الفن 
يعترب  هذ� �لكتاب �لأ�شهر بني �أعمال  

�ملخرج �مل�شرحي �لرو�شي �ل�شهري 
�شتان�شالف�شكي ، �لذي ترجم �ىل 
�لكثري من �للغات وكان ذ� تاأثري 

د�ئم يف كبار �ملمثلني يف �شتى 
�أنحاء �لعامل. ويف هذ� �لكتاب �شاغ 

�شتان�شالف�شكي جممل �لنظريات �لتي 
حكمت عمله �لفني كمخرج وممثل 

وُمن�ّشط  للحركة �مل�شرحية �لرو�شية 
يف ذلك �حلني.  

 المفّتش العام
�أبرز رو�ئع �لأدب �لرو�شي وُت�شنف 
يف عد�د �مل�شرح �لعاملي ول تز�ل 
ُتعر�ض يف خمتلف �أنحاء �لعامل. 
يقول غوغول عن م�شرحيته: "�أردُت 
�أن �أجمع فيها، يف كومة و�حدة كل ما 
كنت �أعرفه يف رو�شيا من قبح وكل 
ما كان ميار�ض فيها من جور وظلم". 
منذ �لبد�ية جاءت �مل�شرحية فريدة يف 
نوعها؛ فاأحد�ثها تتمحور حول �لنظام 
�لجتماعي �لقائم �آنذ�ك .

  الريح القوّية

تعك�ض رو�ية "�لريح �لقوية" للرو�ئي 
�لتي  ��شتوريا�ض"،  �نخل  "ميغل 

ترجمها �ىل �لعربية"�شالح علماين" 
خمتلف �ل�شر�عات �لجتماعية �لتي 

تت�شبب بخلق ثغر�ت �شو�شيولوجية 
تت�شل ب�شيا�شات �لعامل �لقت�شادية.

النشيد الشامل

لأن ل �أحد ي�شتطيع �لتعبري عن �ل�شاعر 
�أكرث منه ؛ يو�شح مرتجم �لكتاب �شالح 
علماين يف �ملقدمة �لدو�فع �لتي �شجعت 

نريود� على و�شع �لن�شيد �ل�شامل 
)1928-1950(. يقول نريود� : "عندما 
كنت �أعي�ض يف �لعزلة، بعيدً� عن �لنا�ض، 

و�شعيًا �إىل �إبر�ز وحدة �شاملة عظيمة 
للعامل �لذي �أريد �لتعبري عنه، كتبت كتابي 
�لأكرث جموحًا و�ت�شاعًا : �لن�شيد �ل�شامل.

ضحى عبدالرؤوف المل
يح���اول �لدكت���ور يا�شر"عبد�حل�شني"يف كتابه"�حل���رب �لعاملية 
�لثالث���ة.. د�ع����ض و�لعر�ق و�د�رة �لتوح����ض" �ل�شادر عن �شركة 
�ملطبوع���ات للتوزي���ع و�لن�ش���ر  و�ش���ع ه���ذ� �لعن���و�ن كتعري���ف 
حت���ت �ملجه���ر،  لينطل���ق نح���و �ملفاهيم �لخ���رى ويتو�ش���ع بها، 
وكاأن���ه يوح���ي للق���ارئ �ن �حل���رب �لعاملي���ة �لثالثة قائم���ة �شمن 
�لكث���ري من �ملعطيات �لت���ي يقدمها يف بحث���ه �و كتابه �لذي يهتم 
ب���اد�رة �لتوح�ض و�بع���اده،  ك�شالح مل يتم �كت�شاف���ه بعد. �ل �نه 
موج���ود و�حلرب ب���ه فعليا قائمة و�ن ب�شكل غ���ري مبا�شر،  وهي 
�شالح بد�ئ���ي معا�شر يتم ��شتعماله منذ �لع�شور �لقدمية وحتى 
�لن،  و�ن م���ا يقدم���ه يف �لكت���اب م���ن فل�شفة منطقي���ة وعقالنية 
بعي���دة ع���ن �لوجد�نيات هي حقائ���ق لي�شت كامل���ة.  �منا تكملها 
�لحد�ث �لقائمة يف �لكثري م���ن �لدول عرب �لتحليل و�لتمحي�ض 
و�لرج���وع �ىل ما ور�ء �حل���دث. ��شبابه! �هميته!  و�لهم من كل 
هذ� �جتاهات���ه وردة �فعاله،  لتكون كالفع���ل وردة �لفعل �ملتوقع 
�لن���اجت ع���ن �د�رة �لتوح�ض يف �لع���امل �لذي جنه���ل ماهيته.  �ل 
�نن���ا نلم����ض نتائجه على �لر����ض يف �حلروب �لدموي���ة �لبعيدة 
ع���ن حقوق �لن�ش���ان �و �لن�شانية مبعناها �لكام���ل و�لتي دونها 

ل ميكن �ن نن�شد �ل�شالم. 
�ل���دول تتفق على جترمي �لرهاب وكلها تتبادل �لتهامات  "كل 
ب���ه  �لتعاط���ي  �و  حترمي���ه  �و  جترمي���ه  مين���ح  بالرهاب"مم���ا 
مع�شل���ة  يف تعريف���ه ب���ني م���ن يق���ع حت���ت �ل�شتعم���ار وبني من 
ه���و م�شتعم���ر يف حقه باملقاومة،  وهذ� بح���د ذ�ته يولد مفارقات 
عدي���دة لتعريف �لرهاب قبل �حل���رب، فاللعب���ة �لدولية تقت�شي 
معرفة �حلقيقة باحلدث دون جدلية ت�شع �ملو�زين �لرهابية بني 
�ملو�فق و�ملعار�ض لن �لرهاب يحتاج لهوية ل ت�شليل فيها قبل 
�لنط���الق يف لعبة �لمم و�حل���روب بكافة ��شكاله���ا �لقت�شادية 
و�لجتماعي���ة �لخ..ه���ي ح���روب ل ميك���ن �ن تخل���و م���ن �رهاب 
با�ش���كال خمتلفة وبهذ� تك���ون �خلطورة �كرب مما ن���ر�ه ظاهريا 
ع���رب �لع���الم �و غريه.فهل لالرهاب در�م���ا خا�شة به وهل ميكن 

��شتهالكها وفق �شرعية هدفها �ل�شيطرة على �لعامل؟.
ت�شاوؤلت يطرحها �لقارئ على �لكتاب،  ليدخل معه يف حو�ر ذهني 
مع �لتحليالت �لتي يقدمها دكتور"يا�شر عبد�حل�شني"مركز� على 
�همية �للعب �ل�شيا�شي وفل�شفته يف ��شفاء جملة من �لتف�شري�ت 
لي�شع���ر �لق���ارئ �نه لعب يف �لكت���اب بل كاأنه �شم���ن �ل�شيا�شات 
�لتي تفر�ض نف�شها يف لعب���ة ��شرت�تيجية �و �شيكو �شرت�تيجية 
و�له���دف �ل�شلطة حت���ى �لقارئ وهو يقر� �لكت���اب ميار�ض �شلطة 
�لتحليل ما ما كتبه دكتور يا�شر با�شلوب حاذق لي�شل �ىل نتيجة 
م���ع ذ�ت���ه فيقنعه���ا با�شتنتاجات م���ا تو�شل �ليه قب���ل �ن يت�شرب 

ذل���ك �ىل �لقارئ وهذه حبك���ة حتليلية كتابي���ة ذ�ت مهارة بحثية 
ممتع���ة ت���وؤدي يف ��شتنتاجاتها �ننا ما زلنا م�شغ���ة �شيا�شية يف 
لعبة �لمم �ل �ن ��شتطعنا تغيري �للعبة �و �د�رة �لتوح�ض لن�شل 
�ىل �ملبتغ���ى �لممي وهو �ملنطق يف �حلروب و�حرت�م قو�عدها 
لنبقي على قيمة �ل�شر�عات وهذ� طرح ل �علم �ن كان ��شتنتاجه 
وليد فكر ذ�تي بعد قر�ءتي للكتاب �لذي جعلني �وؤمن �ن �ل�شالم 
ل يعن���ي �نهاء �ل�شر�عات �منا �حرت�م قو�عد لعبة �حلروب متام 

كاللعاب �لكرتونية فهل من حرب دماغية �شتن�شاأ لحقا؟
�له���دف د�خل �حلياة يختل���ف عن خارجها،  وه���ذ� له �هميته يف 
تعري���ف �لنتحار �ي�ش���ا،  ليكون جزءً� مهما م���ن �د�رة �لتوح�ض 
ودر��شته در��شة كافية و�فية،  مبنطق حتليل �ل�شياء ل فر�شها.

لت�شتح���وذ فكرة برنار لوي�ض و�لن�شجام مع �لنهج �لد�ع�شي يف 
نظرية �ملوؤ�مرة �و توفري ن�شر �لفو�شى �خلالقة،  وتغذية �ملخيلة 
مب���ا ي�شاعد لتنفيذ �لجند�ت من عدة و�شائل،  و�لهم من كل هذ� 
�ن"�حلرب  ت�شاهم يف حتول �لكائنات �لطبيعية �ىل كائنات غري 
طبيعي���ة وذ�ت مناع���ة ق�شوى.فهل من �جن���د�ت خارجية ترتبط 
به���ا �لتنظيمات �لناجتة عن مفارق���ات يفر�شها �شلوك �جلماعات 

�يل ��شار لها دكتور يا�شر عبد�حل�شني؟ 
�ل�ش���ل �لخالقي و�لالخالقي للح���رب،  و�لفروقات بني �لميان 
بالو�قعي���ة �ملطلق���ة،  و�لو�قعي���ة �جلزئية و�لت�شتي���ت حتى عدم 
�ل�شم���اح بالتق���اط �لنفا�ض. وم�ش���ات لها �ل�ش���وء �لكرب لنارة 
�لفك���ر وحتفيزه يف جتمي���ع خيوط �لتحليالت،  وف���ق �لت�شل�شل 
�ل���ذي مينحه �لكتاب ك���ي يتم �در�ك �ملعن���ى لد�رة �لتوح�ض وما 
ور�ء �خللفي���ات �لتي ي�شتعر�شه���ا. �ي روؤية �لبعاد بكافة قوتها 
و�شعوب���ة تقبله���ا �ي�ش���ا. لن �لقر�ر مبنطق �لف���كار �ملطروحة 
هو �لق���ر�ر بتظافر ل���ذة �لنق�شا����ض �لتي يوؤك���د عليها"روجيه 
كايو"وه���ذ� رمب���ا يخي���ف �لق���ارئ،  �ن �مت���دت �د�رة �لتوح����ض 
نح���و �ملقد�شات وقد يحاول �لقارئ  �نتز�ع �لفكرة،  ولكن دكتور 
يا�ش���ر ل يتوقف هنا بل يعمل على تدعيم طروحاته بامثلة تغذي 
�جتاهات �لكت���اب �لفكرية ولعبة �لنقاط �ملتع���ددة ل�شاء �لنقطة 
�ملركزي���ة، وه���ي �د�رة �لتوح����ض وب���اب �حلرب �لعاملي���ة �لثالثة 

يحتاج ملن يو�شده.
�لق���ارئ  يلخ�شه���ا  ثقاف���ة  دون  �لقي���ام  ت�شتطي���ع  �م���ة  م���ن  م���ا 
بعد�لو�ش���ول �ىل فك���رة �للغ���اء �لثقايف،  فما يقدم���ه �لكتاب من 
حتلي���الت جريئ���ة ومنطقي���ة تتخذ بابعاده���ا كاف���ة �ملعطيات مع 
�حلف���اظ على �لخ���ذ من �فكار بع����ض �ملفكرين. م���ا يقوي دعائم 
�ل�ش����ض �لتي تتم يف �لكتاب �ل���ذي ل ميكن تلخي�شه باأ�شطر. �ل 
�ن���ه يقدم للباحثني وللقر�ء ولكل من يهت���م بلعبة �حلرب �لعاملية 
�لثالث���ة نقطة �نطالقة مبثابة فتح فكري جديد له �هميته �لبحثية 
يف حتقيق �لكثري م���ن �لنقاط لتو�شيح �د�رة �لتوح�ض و�حلرب 

�لعاملية �لثالثة. 

أوراق 
 

�أن تولد منقو�شا، يرف�شك �لبع�ض، وتكون عر�شة 
ل�شفق���ة �آخري���ن، لتح���اول بعده���ا �إثب���ات وجودك 
رغ���م �لكث���ري من �لتهمي����ض  و�لن�شي���ان �إل �أن كلمة 
غ���ري مفهوم���ة توؤخ���ذ م���ن �أج���ز�ء كلم���ات عدي���دة 
ميك���ن له���ا �أن تخلق ف���ردً� حقيقيًا، ه���ذ� ما جاء يف 
رو�ية"د�باد�"للرو�ئي ح�شن مطلك و�لتي �شدرت 
ع���ن موؤ�ش�ش���ة �مل���دى لالإع���الم و�لثقاف���ة و�لفن���ون 

بطبعتها �جلديدة لعام 2016.
وعل���ى ل�شان �لكات���ب حم�شن �لرمل���ي �لذي حتدث 
ع���ن رو�ية"د�باد�"يج���د �أنه���ا تنه����ض �أ�شا�شا على 
ت�شدي���ع �حلكاية �لتقليدي���ة يف �لرو�ية فاإنها بذلك 
ت�شتع�شي على �لتلخي�ض ول ميكن يف هذه �حلالة 
�إل قر�ءته���ا فالقر�ءة هي �لو�شيلة �لوحيدة �لأمينة 

ملعرفة �لن�ض كائما ما كان نوعه وجن�شه."
وحتى �ملوؤلف نف�شه �عرتف مبا ذكره �لرملي فنجده 
ل ي�شتطيع حتديد �حلدث �ملركزي يف رو�يته، ذلك 
�أن �ل�ش���كل فيها ياأخذ �ش���كل �حلدث، و�حلدث ياأخذ 
�ش���كل �ل�ش���كل �أي �نه���ا عالق���ة تبادلي���ة وبالعك�ض، 
فهنالك �ن�شجام كلي بني �ل�شكل و�مل�شمون، و�للغة 
ه���ي �لعامل �لذي يك�شف عن �حلدث و�ل�شخ�شيات 
يف �لوق���ت ذ�ته �أ�ش���ار �إىل �أن �حلدث و��شح فحني 
يحاول �لكات���ب تلخي�ض �لحد�ث فاأنه هنا يعرتف 
�لنق���د  لتاأث���ري  ل�شتجابت���ه 
�لكت���ب  �لتقلي���دي وعرو����ض 
�ل�شحفي���ة �لتي يعت���اد عليها 
��شتجاب���ة   ث���م  وم���ن  �أوًل  
ملطالب���ة �لعديد م���ن ��شدقائه 

وقر�ءة ح�شن مطلك ورغبتهم يف فهم �لهيكل �لعام 
�أو �لعمود �لفقري لهذ� �لعمل �لفني �ملتفرد.

كما ميكن للقارئ �لتمتع بهذه �لفنون �لبد�عية �لتي 
ت�شكل ميزة وهدفا خا�شا فيمكن �أن نلم�ض �شعوبة 
�لفه���م لرو�ية د�باد� من قبل �لقر�ء �لعاديني وكثري 
م���ن �ملثقفني، حي���ث ل غر�بة يف ذل���ك �إذ� ما تذكرنا 
باأن د. طه ح�شني قد قال عن رو�ية"�لغريب"لألبري 
كامة باأنه مل يفهمها. على �لرغم من و�شوحها بينما 
ُيعزى عدم �لفه���م ل�"د�ب���اد�"�إىل �لطريقة �جلديدة 
�لت���ي �تبعه���ا ح�ش���ن مطلك فه���ي م�شبع���ة بدرو�ض 
�حلد�ثة و�لفن �ل�شينمائي و�ل�شعر و�لرموز وتيار 
�لرو�ية �جلدي���دة، و�لنتقالت �ملفاجئة و�لتقطيع 
�ملونتاجي �لذي ي�شعب فرزه ب�شبب علو �ل�شتغال 

�للغوي وهيمنته.
تب���د�أ �لرو�ية بتحديد �لظرف �لزمني لالأحد�ث، ثم 
ت�شرع بت�شليط �ل�شوء عل���ى �شخ�شيتها �لرئي�شية 
�شاه���ني وهو �شاب ق���روي يف �ل�شابعه و�لع�شرين 
م���ن عمره ولدته �أمه هاجر ناق�ض �لوزن حيث جاء 

�إىل هذ� �لعامل جنينيًا مل يتجاوز �ل�شبعة �أ�شهر.
وهو ل يتحدث لأنه ل يعرف ماذ� يقول ومتى؟ ومع 
ذلك فاإن���ه بالغ �حل�شا�شية وميتاز ب���رب�ءة طفولية 
ووع���ي دقي���ق، وي�شند مرفقي���ه على قاع���دة �شباك 
حجرت���ه ويتاأم���ل وي�شمع وي�شتمت���ع بالكت�شافات 

�ل�شغرية.
�شخ�شي���ة هذ� �لفت���ى حماطة بالظ���الم و�ل�شخرية 
وق���د تنثال عل���ى ر�أ�شه كل �للغ���ة و�لذكريات فرييد 
�أن ي�ش���رخ بقوة لذ� يجمع من �أجز�ء كلمات عديدة 
كلمة و�حدة وي�شرخ بها دون �أن ي�شمعه �أحد وهي 

د�باد�.
�شاه���ني يرك����ض ور�ء �آلم �للي���ل حي���ث �لنطالقة 

�لوىل للع�شاف���ري وت�شتيق���ظ �لقري���ة �شاحكة يف 
ذ�ت �شباح غري���ب حيث ت�شحك �لبيوت و�لدروب 
�ل���كالب  حت���ى  ي�شح���ك  �ش���يء  كل  و�خلب���از�ت، 
ونباتات �ل�شوك و�لع�شاب �مليتة يف �لروق كلحية 
مر�ه���ق ب���ل حت���ى �ل�شيف ح���ني ��شتيق���ظ و�شاأل: 
م���ا بكم؟ مالذي ح�ش���ل؟ ما �ل���ذي ي�شحككم؟ لكنهم 
غارق���ون يف �ل�شح���ك فاأهمل ر�أ�شه ليكم���ل �لن�شيد 

�لناق�ض"�شحك.. �شحك..".
�لكاتب يذكر �أنه ل ي�شتطيع حتديد �حلدث �ملركزي 
يف �لرو�ي���ة لأن �ل�شكل ياأخ���ذ حدثا و�حلدث ياأخذ 
�ش���كال وه���ذ� يعط���ي �ن�شجام���ا كلي���ا ب���ني �حل���دث 
و�ل�ش���كل، لتع���رب �لرو�ي���ة عن عام���ل ح�شاري يف 
�لك�شف عن �ل�شخ�شيات �ي�ش���ا، وبالن�شبة للحدث 
يف"د�باد�"فه���و و��ش���ح حي���ث يبد�أ م���ن �شخ�شية 
�شاه���ني �ملعزول���ة  و�لت���ي ُتلخ����ض يف رو�ية ذ�ت 
زم���ن مق���د�ره ثالث���ة �ي���ام فق���ط، له���ذ� �شتنت���اب 
�لق���ارئ �لده�شة من خ���الل �كت�شافات �شاهني �لذي 
ي���رى �ل�شياء بح����ض طفويل، �أما فيم���ا يخ�ض لغة 
�لرو�ي���ة فهي ترك���ز على �حل���دث �أي �أن كل و�شف 
للرو�ئي هو يف دخ���ول �لرو�ية يف ��شلوب مت من 
خالل���ه �لرتكيز على �شخ�شية �ل�شاب، وهنا يتخلى 
�لرو�ئي عن نظرته و�شخ�شيته لينظر بعني �لبطل 
وهنا يذكر �لرو�ئي �نه �تبع ��شلوب �شاهني ولي�ض 

��شلوبه.
ه���ذه �لرو�ي���ة تعد من �أب���رز �عم���ال �لر�حل ح�شن 
مطل���ك و�لذي �ع���دم �شنقا ع���ام 1990، وقد �أثارت 
د�ب���اد� �لهتمام و�جلدل من���ذ �شدورها �لول عام 
1988 و�إىل �لي���وم مل���ا فيها من ف���ر�دة يف �حلد�ثة 
و�للغ���ة و�شع���ب عل���ى �لكثريي���ن فهمه���ا بحيث مت 

�عتبارها عمال للنخبة �أو لنخبة �لنخبة.

قراءة: داود سلمان الشويلي
م���ن �لم���ور �ملهم���ة و�لبالغة �خلط���ورة يف تقيي���د �لن�ض 
�ل�شعري د�خل كتاب )جمموعة �شعرية( هو ح�شن �نتظامه 
�خلارجي و�لد�خلي، لنه ن�ض يبقى مولد� للدللت، وهذه 
�ل���دللت ل تتاأتى ما مل يكن هذ� �لن����ض �ل�شعري منتظما، 
وعك����ض ه���ذ� هو �لفو�ش���ى، و�لتي ت���وؤدي �ىل فو�شى يف 

�لدللت تنفي �شعرية �لن�ض وحتيله �ىل نرث عادي.
�شاأتن���اول يف ه���ذه �ل�شطور در��شة �لعن���و�ن من حيث �نه 
عتب���ة للدخ���ول يف �لن����ض �و جمموع���ة �لن�شو����ض �لتي 
ت�شمه���ا �ملجموع���ة، وكذل���ك در��ش���ة �له���د�ء �ل���ذي كتب���ه 

�ل�شاعر يف �ل�شفحة �لوىل من جمموعته وقدمه يل.
عتبة �لعنو�ن:

وم���ن هذ� �ملنطل���ق نذكر �ن للعن���و�ن دور� ب���ارز� و كبري� 
وفع���ال يف توجي���ه �لق���ر�ءة و�ل�شم���اع  لنه يعت���رب بوؤرة 
تتجم���ع فيها دللت �لن�شو����ض �ل�شعرية يف �ملجموعة �ذ� 
كان ه���ذ� �لعن���و�ن عام���ا ل���كل �ملجموعة، لهذ� ن���ر�ه قد نال 
ن�شيب���ا كبري� من �لهتمام عن���د �لتاأليف، �و يف �لدر��شات 

�لنقدية �حلديثة، ومنها در��شات نظرية �لقر�ءة.
ولي�ش���ت خفي���ة ت�شميت���ه بعتبة �لن����ض، �إذ �ن���ه ميثل عتبة 
ومدخ���ل �لد�ر يف حياتن���ا �ليومية، فهو مدخ���ل �ملجموعة 
�و �لق�شي���دة لوحده���ا، وبه���ذ� يكون من �لم���ور �لو�جب 
�لعتن���اء به���ا، و�لهتم���ام باختي���ار كلمات���ه وعبار�ته من 

�لناحيتني �ملعنوية و�لدللية.
و�لق���ر�ءة �ل�شيميائي���ة له���ا ت�ش���كل فيم���ا ت�شكل���ه �ل�شورة 
�لب�شري���ة للعنو�ن كما �ل�شورة �خلطية له، �ملر�آة �لعاك�شة 
�ملجموع���ة  ليدخ���ل �ىل  �لق���ارئ  �شيلج���ه  �ل���ذي  للمدخ���ل 
�ل�شعرية،�و �لق�شيدة، ويحتاج من �لقارئ �ن يقوم بعملية 
تفكيك ل���ه لي�شل �ىل �مل�شاحات �ل�شا�شع���ة ملنت �لن�شو�ض، 
وملا تقدمه ق�شائد �ملجموعة  من �شور و�فكار وروؤى، وما 
يندرج حتت ما ميكن �ن ن�شميه �جلمالية �لفنية و�ل�شعرية 
لن�شو����ض �ملجموع���ة، �إذ �ن���ه ل يعط���ي نف�شه م���ن �لوهلة 
�لوىل، ب���ل ينتظر قر�ءة �لن�شو�ض �لتي يحتويها �لكتاب 

�مل�شمى بهذه �لت�شمية.
�ن تاأط���ري كام���ل ن�شو����ض �ملجموعتني بهذي���ن �لعنو�نني 
معناه �ن ه���ذه �لن�شو�ض �شوف لن تخرج عن نطاقهما �ن 
كان ذلك فكريا �و منهجيا، دللت ومعاٍن، وهذ� لي�ض معناه 
�نتف���اء �حلاجة �ىل �لتعدد �لن�شي كم���ا عند كري�شتيقا عند 
تعريفه���ا  مل�شطلح )�لتنا�ض( �ن كان ذل���ك يف �ملرجعية �و 
�لتعبريية �خلا�ش���ة بالن�شو�ض ولي�ض بالعنو�ن، �ذ يبقى 
�لن�ض منتج���ا لنف�شه، ولكن �شمن ح���دود عنو�ن �ملجوعة 
�لذي هو �لعتبة �لولية لكل ن�شو�شها، فيبقى �لن�ض قابال 

لالنفتاح، �ل �ن �ملجموعة وعتبتها غري ذلك.  
يف عن���و�ين �ملجموعتني جند �ن �ل�شاع���ر قد ��شتخدم يف 

جملة �لعنو�ن نقاطا فا�شلة بني كلماته.
فف���ي عنو�ن �ملجموعة �لوىل )ه���ذ� غبار.. دمي( ��شتخدم 
نقطتني فا�شلتني بني ن�شفي �لعبارة، حيث جاء يف �لن�شف 
�لول عبارة )هذ� غبار( ويف �لن�شف �لثاين لفظة )دمي(، 
وهذ� �جر�ء �تخذه �ل�شاع���ر لتاأكيد �ن �لغبار هذ� هو غبار 
دمه هو ولي�ض غبار دم �خر، لن �لنقطتني قد جاءتا لتاأكيد 
�لوقف���ة �ل�شعرية يف �لقر�ءة لعن���و�ن �ملجموعة لتعمل يف 
�ملتلقي بع�ض �لدها�ض، �ل �نه مل ي�شتخدم �لتنقيط عندما 
دون �لق�شي���دة يف �ملجموع���ة )وهي بالت�شل�ش���ل  15 على 

�ض52( وذلك لن �لدها�ض و�ل�شدمة �شتتوزع بني �بيات 
�لق�شي���دة نف�شه���ا من خ���الل �لنقاط �لتي وزعه���ا �ل�شاعر 

د�خل �بيات ق�شيدته، فهو يقول يف �لق�شيدة:
* لد�نة ما ت�شاقط
من قف�ض.. �لببغاء

�آويت.. فحولتي
�ىل جد�ر.. �عزل

�آويت �لعقم.. �ىل �وردة
حم�شوة

بالتبغ و�لنعا�ض
برهنت على  �نكفائي..

قاب���ال  �لق�شي���دة  م���ن  �لخ���ري  �لبي���ت  ت���رك  فيم���ا 
للتاأويل،وكرثة �لكلمات �ملختارة،�ذ يقول:

* �لعائلة
كانت:

ما زلت حمتاجا �ىل...
وكذلك، ف���ان �لعنو�ن هذ� ي�شم حت���ت جناحيه �لن�شو�ض 
�ل�شعري���ة للمجموعة كاف���ة، ول يكون خمت�ش���ا بالق�شيدة 

�حلاملة له فقط.
يف عن���و�ن �ملجموع���ة �لثانية، ��شتخ���دم �ل�شاع���ر �لتقنية 
نف�شه���ا لزي���ادة �لده�ش���ة عن���د �ملتلق���ي، و ف�ش���ل كذلك بني 
ق�شمي �لعنو�ن بثالث نقاط، وهي وقفة �طول من �شابقتها 

يف عنو�ن �ملجموعة �لوىل.
ق�شم �ل�شاعر عبارة عنو�ن جمموعته �ىل ق�شمني، �لول فيه 
ن�ش���ف �لعبارة �لذي يوؤكد �ن هن���اك ج�شد� قد تعرث )ج�شد 
تع���رث(، وعندم���ا ي�ش���األ �ملتلقي مب���اذ� تعرث ه���ذ� �جل�شد؟ 
ياأتيه �جلو�ب: �نه تعرث )بالندى( فتكون �ل�شدمة ومن ثم 

�لدها�ض مرت�شما على وجوه �ملتلقني.
فل���و ج���اءت عناوين �ملجموعت���ني بدون ف�شل مل���ا كان هنا 
�ي �دها����ض �و �شدم���ة عن���د قر�ءتهم���ا، لن )ه���ذ� غب���ار 
دم���ي( يختلف عن )هذ� غبار.. دم���ي( يف حدوث �لدها�ض 
و�ل�شدم���ة، وكذل���ك يف �لعن���و�ن �لث���اين )ج�ش���د تعرث... 

بالندى(.
�لعن���و�ن               �ن 

يعت���رب بوؤرة �ث���ارة، ومن ثم �دها�ض ملا في���ه من طاقة تولد 
�ل�شدم���ة، �ذ يكث���ف طاق���ات �لن�شو�ض كله���ا ويطلقها مرة 

و�حدة فتحدث �ل�شدمة.
***

�لهد�ء �ل�شخ�شي:
ج���اء يف كلمة �له���د�ء �لتي كتبه���ا �ل�شاعر عل���ى �ل�شفحة 
�لوىل م���ن جمموعت���ه �لوىل وه���و يقدمه���ا يل م���ا يل���ي: 
))ه���ذ� �لغبار �لذي بني يديك.. دم���ي �رتله عليك �شتتلم�ض 
في���ه خر�ب روحي و�رجتاف �ناملي على ج�شد هذ� �لوطن 
�ملكب���ل بالوجع و�خل�ش���ار�ت... عل �ناملك وه���ي تتنف�ض 
هذ� �لغبار تروي �زهار فلب���ي �ملتيب�شة وروحي �ملطعونة 
بامل���ر�رة و�خليبة و�خلذلن((.وعل���ى �ل�شفحة �لوىل من 
�ملجموع���ة �لثانية نقر�أ �هد�ء �ل�شاع���ر يل، فيقول: ))عذر� 
فه���ذه �ج�شادنا �ملكبلة باخليبة و�مل���ر�ر�ت.. وهي ما ز�لت 

ت�شر�شر على  حافات �لهلع و�لمل و�جلنون((.
�ملجموعت���ان تن�ش���ح ن�شو�شهما مبا ج���اء يف �لهد�ء، �ن 
كان للوطن �و لروح �ل�شاعر،فهم �شو��شية، ل فرق بينهما، 
ه���و يعي����ض يف كن���ف �لوطن، و�لوط���ن يحوي���ة وي�شمه، 

�حدهم متلب�ض بالخر.
وتيب�شه���ا،  �ل���روح  خ���ر�ب  �ل�شاع���ر  ن�شو����ض  يف  نق���ر�أ 
و�رجت���اف �لنامل، ونقر�أ فيه���ا ما ميكن قر�ءته على ج�شد 

�ل�شاعر و�لعر�قيني �خليبة و�ملر�رة و�خلذلن.
***

�ل�شخ�ش���ي،  و�له���د�ء  �لعن���و�ن،  ق���ر�ءة  تاأت���ي  هك���ذ� 
مبج�ش���ات تتح�ش�ض م���ا يف �لن�شو�ض �ل�شعري���ة من �آلم 

و�حز�ن، وكذلك جنون.
�شنرتك �حلدي���ث عن لون، ونوع خط �لعن���و�ن، و�ل�شور 
�و �للوح���ات �ملر�فق���ة له على غ���الف �ملجموعتني، لن ذلك 
لي����ض من و�شع �ل�شاعر، بل هو من و�شع �مل�شمم �خلا�ض 

بد�ر �لن�شر.
***

املجم�عتان ال�شعريتان لل�شاعر �شدرتا عن دار ال�ش�ؤون 
الثقافية العامة  يف �شن�ات – 2010 – و 2016.

عتبة العنوان واإلهداء الشخصي... المجاميع الشعرية لحيدر عبد الخضر أنموذجًا

"دابــادا".. كلمــة تولــد مــن التحــام أجزاء 
كلمات عدة 

ــــــــدارات ــــن اص م

تحت مجهر التحليل 
قراءة في كتاب "الحرب 

العالمية الثالثة" للدكتور "ياسر 
عبدالحسين"
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

عرض: بشار عليوي
عرف���ت بد�ي���ات ن�ش���وء م�ش���رح �لطفل ،ظه���ورً� م���ع ن�شاأة 
�مل�شرح َكُكل ، �ذ نلحظ �هتمام �مل�شرحيني و�ملُنظرين بهذ� 
�لن���وع من �مل�ش���رح ، ملا له من �أهمية ُق�ش���وى يف �لتن�شئة 

�لجتماعية و�لرتبوية .
و"م�ش���رح �لطفل"كمفه���وم يختل���ف �ختالف���ًا معرفي���ًا عن 
مفهوم"�لدر�م���ا �لتعليمية"�لت���ي ه���ي كما ير�ه���ا د.كمال 
�لدين ح�شني يف كتابه �ملُهم"�مل�شرح �لتعليمي _�مل�شطلح 
و�لتطبيق"�ل�شادر حديثًا يف �لقاهرة عن )�لد�ر �مل�شرية 
�للبناني���ة( ، مفه���وم ه���و ي�شم���ل كامل �لتوظي���ف �ملتنوع 
ل�ش���كال �مل�ش���رح د�خل �ملوؤ�ش�ش���ات �لتعليمي���ة وبالتايل 
هن���اك ت�شحيح للُعرف �جلاري برب���ط �مل�شرح �لتعليمي 
بعرو����ض �مل�شرحيات �ملُرتبطة بامل���و�د �لدر��شية فقط ، 
لذ� ف���اإن �لدر�ما �لتعليمية من �لناحي���ة �ملفاهيمية وفقًا 
للدكت���ور كم���ال �لدي���ن ح�ش���ني  ، مُيك���ن حتديده���ا يف 

�ملجالت �لتالية:
1. �لرتبي���ة �مل�شرحي���ة: ويق�ش���د به���ا جم���ال �ن�شطة 
 ، �لتعليمي���ة  �ملوؤ�ش�ش���ات  د�خ���ل  �لتعليم���ي  �مل�ش���رح 
و�ل���ذي يه���دف �ىل تعلي���م وتدري���ب �لتالمي���ذ عل���ى 
تقنيات وحرفية ف���ن �مل�شرحة ، و�ك�شابهم ما يرتبط 
بالعرو����ض �ملخت���ارة من قي���م تربوي���ة و�جتماعية 

ومعرفية.
2. م�شرح���ة �ملناه���ج: ويق�ش���د به���ا جم���ال �ن�شط���ة 

�مل�شرح �لتعليم���ي د�خل �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية و�لتي تهتم 
بالع���د�د �لدر�مي جلزء �و كل م���ن مقرر ما بق�شد تقدميه 
يف �طار من �ملتعة �لفنية لت�شهيل �لفهم و�ل�شرح وتو�شيح 

�جلانب �ملعريف به.
3. تعدي���ل �ل�شل���وك: ويق�ش���د ب���ه جم���ال �ن�شط���ة �مل�شرح 
�لتعليم���ي بق�ش���د تعدي���ل �شل���وك �لتالميذ وع���الج بع�ض 
�ل�شطر�ب���ات �ل�شلوكي���ة و�لنفعالية لديه���م مب�شاعدتهم 
على �لتكيف مع �لو�قع من خالل �خلرب�ت و�لنماذج �لتي 
يتعر�ش���ون لها يف �لعمال �مل�شرحي���ة �لتي ي�شاركون بها 

يف �د�ئها.
و�شم���ن �جله���ود �لر�مي���ة لت�شلي���ط �لأ�ش���و�ء �أك���رث على 
م�شرح �لطف���ل ودر��شتِه و�أهميتِه د�خ���ل منظومة �مل�شرح 
�لعرب���ي َكُكل ، ياأتي كتاب )م�ش���رح �لطفل( تاأليف �لباحثة 
�مل�شرية"هب���ة مازن"و�ل�ش���ادر عام 2015 ع���ن د�ر �أجمد 
للن�ش���ر و�لتوزي���ع يف ُعم���ان يف 223 �شفح���ة من �حلجم 
�لكب���ري ، ليك���وَن َحلق���ة ُم�شاف���ة �ىل �شل�شلة تل���ك �جلهود 
�لقّيم���ة يف هذ� �مل�شمار ، �ذ  مت تق�شي���م �لكتاب �ىل �شبعة 

ف�شول عن���ون �لف�شل �لول 
ب�)تاري���خ �مل�ش���رح يف �لع���امل( و�لثاين حمل 

عنو�ن)م�ش���رح �لطفل/�لهمية-�لدور �لوظيفي �لبنائي-
�ليات �لعمل و�لهد�ف( و�لثالث)�مل�شرح �ملدر�شي ودوره 
يف تنمية ثقافة �لطفل( و�لر�بع)�لدر�ما �مل�شرحية وكيفية 
توظيفه���ا يف �لعملية �لرتبوي���ة( وعنون �لف�شل �خلام�ض 
ب�)در�ما وم�شرح �لطفل( فيما �ل�شاد�ض فكان بعنو�ن)تاأثري 
م�ش���رح �لدم���ى وم�ش���رح �ملمثلني عل���ى خيال �لطف���ل( �ما 
�ل�شابع و�لخري فجاء حتت عنو�ن)دور �لعالم يف تربية 
�لطف���ال(. وع���رَب �شفحات كتابها ، ت�شرد لن���ا �ملوؤلفة)هبة 
مازن( بد�يات م�شرح �لطفل ، �ذ ن�شاأ �لفن �مل�شرحي عمومًا 
، ن�ش���اأًة ذ�ت طاب���ع توجيه���ي تثقيفي �ر�ش���ادي خ�شو�شًا 
م���ع �مل�شرحيات �لت���ي قدمت قدميًا ، حي���ث ��شبح �مل�شرح 
ذ� دور ترب���وي مت���الزم م���ع جمم���ل �لنتاج���ات �مل�شرحية 
�لغريقي���ة ، فق���د �أك���د �لباحث���ني و�ملهتم���ني ب���اأن بد�ي���ات 
م�ش���رح �لطف���ل تتمث���ل يف �لت���ي تاريخي���ًا يف �أن �مل�شرح 
�لهن���دي �لق���دمي وف���ق ما يذك���ره كت���اب )بهارتا( ق���د �شهد 

�لبد�ي���ات �لوىل مل�شرح �لطفل من خ���الل قيام �مل�شوؤولني 
و�لقائم���ني على �شوؤون �مل�شرح يتلقون تكوينهم 
من���ذ نعومة �ظافرهم يف ه���ذ� �مليد�ن على �يدي 
�بائه���م و�جد�ده���م حيث لق���ن )بهار�ت���ا( ��شر�ر 
هذ� �لف���ن �ىل �بنائه �لع�شرين بامر من )ر�هاما( 
نف�ش���ه ، �أما يف �لع�شر �لغريقي فقد كان �لأطفال 
�لأغارقة يف مدينة �ثينا يتعلمون �لتمثيل �لدر�مي 
�لتعبريي �شمن �ملنهاج �لدر��شي ، وقد �هتم كبار 
�عالم �مل�شرح �لكال�شيكي �لفرن�شي مب�شرح �لطفل 
، كم���ا كت���ب �لناق���د �لفرت�شي"بو�ش���وي"يف كتابه 
)خو�ط���ر و�ف���كار ع���ن �لتمثي���ل( لي�ض م���ن �جلائز 
منع �مل�شرحيات �ملوجه���ة �ىل �لطفال وهي ��شلوب 
لتح�شني ن�شاأتهم وتنظيم عملهم عام 1620 ، وقد كتب 
)ر��ش���ني( تر�جيديتني حول مو��شيع دينية �جنيلية 
وهم���ا )��شرت( و)�تايل( خ�ش�شتا لطفال معهد �شانت 
�ش���ري ، وخ���الل �لقرن �لثام���ن ع�شر وحتدي���دً� يف عام 
1874 قدم���ت )م���د�م ��شتيفاين دي جينلي����ض( عر�شًا 
م�شرحيًا خا�شًا بالطفال يف حديقة �شيعة دون �شارتر 
ب�شو�حي باري�ض ، كما قدمت )دي جينلي�ض( م�شرحية 
)�مل�شافر( �لتي ق���ام بادو�رها �بناء �لدوق يف باري�ض  ، 
وكذل���ك م�شرحية )عاقبة �لف�شول( �لتي ت�شور ما يجلبه 
�لف�ش���ول على �شاحب���ه ، ويف �لفرتة ذ�ته���ا ، قدم �ملُربي 
)�رن���ود بركني( �لعرو�ض �مل�شرحية �ملخ�ش�شة لالطفال ، 
وكال �ملُربيني كانا ي�شرفان على م�شرح �لطفل وي�شتخدمان 
�للع���ب و�لتمثي���ل يف جم���ال رعاية �لطف���ال و�لعناية بهم 
وتربيته���م وتعليمهم  فيم���ا ن�شرت �ملربي���ة )دي جينل�ض( 
كتاب���ًا خا�شًا مب�ش���رح �لطفال ��شمه )م�ش���رح لال�شخا�ض 
�لنا�شئني( ع���ام 1779 وهو �ول كتاب عن م�شرح �لطفال 
يف �لعامل ، ويف ��شبانيا قدم �ول عر�ض م�شرحي لالطفال 
حم���ل عن���و�ن )خلي���ج �لعر�����ض( ع���ام 1657 وق���دم يف 
حديق���ة �لم���ري فرنان���دو �بن فيلي���ب �لر�بع مل���ك ��شبانيا 
و�لعر����ض من تاليف �لكت���ب �مل�شرحي)بدرو كالدرون دي 
لبركا( �ل���ذي كان مهتمًا جدً� بتق���دمي م�شرحيات �لطفال 
، ويذه���ب �لكات���ب �لمريكي )مارك توي���ن( �ىل �ن م�شرح 
�لطفال  هو م�شرح حديث مل يظهر �ل يف �لقرن �لع�شرين 
، ويف ع���ام 1903 �ن�ش���اأت )مين���ي هين���ز( يف �لولي���ات 
�ملتح���دة �لمريكية ، م�شرح �لطف���ال �لتعليمي و�لذي قدم 
ع���دة عرو�ض منها )�لمري و�لفق���ري / �لمرية �ل�شغرية / 
�لعا�شم���ة( ، ويف رو�شيا ظهر م�ش���رح �لطفل عام 1918 ، 
وقدمت عرو����ض عدة منها )مالب����ض �لمرب�طور( وكانت 

�هد�ف م�شرح �لطفل يف رو�شيا �يديولوجية بحتة.
�أم���ا يف �جلان���ب �لفل�شف���ي ، فتجد)م���ازن( �أن ع���دد� م���ن 

�لفال�شفة ق���د تناول �لدر�م���ا �لتعليمية فل�شفي���ًا و�هميتها 
م���ن �لناحي���ة �لفل�شفي���ة ، �ذ جن���د يف غالبي���ة كتاباته���م 
وطروحاته���م ، م���ا مُيك���ن �لق���ول �ن �لدر�م���ا �لتعليمي���ة 
و�لقائم���ني عليه���ا قد ��شتف���ادو� من �لطروح���ات �لفل�شفية 
يف جم���ال توظي���ف �لدر�ما تعليمي���ًا وتربوي���ًا ، ومن �بر 
�لفال�شف���ة �لذين �خذت طروحاته���م طريقها نحو �لتطبيق 
�لعمل���ي يف �لدر�م���ا �لتعليمي���ة ، هو )جان ج���اك رو�شو( 
، �ذ��شتف���اد ، �لقائم���ون عل���ى �لدر�م���ا �لتعليمي���ة من �ر�ء 
�لرتبية �حلديثة �لتي تن�ض على رية �لطفل و�ملتعلم وفقًا 
للفيل�ش���وف )رو�شو( وحتدي���دً� ما جاء يف كتاب���ه )�إميل( 
بال�شاف���ة �ىل �همية �للعب و�لتمثي���ل ومعرفة حلياة عن 
طريق �حلي���اة باعتبارها مرتك���ز�ت جوهرية يف �لرتبية 
�لهادفة كما جند متثالت يف �لدر�ما �لتعليمية من �لناحية 
�لفل�شفي���ة عرب �لتاأكي���د على �لدور �له���ام للخطاب �لفكري 
لهذه �لدرما م���ن خالل طروحات �لفال�شف���ة )منت�شوري /

جون ديوي / ب�شتالوتزي/ �شوز�ن ��شحق( كما �ن )جان 
جاك رو�شو( يرف�ض تعليم �ملتعلم بو��شطة �لكتب ويف�شل 
�ن تعلم���ه �لطبيع���ة بو��شطة �للعب و�حلرك���ة و�حلو��ض 

و�مل�شاركة. 
وتتتب���ع �ملوؤلفة بد�ي���ات م�شرح �لطفل يف �لع���امل �لعربي 
ف���رتى �أن �ملغ���رب ق���د ع���رَف م�ش���رح �لطفل ع���ام 1860 ، 
بع���د �ن �حتل �ل�شبان مدينة تط���و�ن فتم تقدمي م�شرحية 
لالطفال بعنو�ن )�لطفل �ملغربي( وذلك على خ�شبة م�شرح 
�يز�بي���ل �لثانية يف تط���و�ن وهي �ول خ�شب���ة م�شرح يف 
�لع���امل �لعرب���ي ، �أم���ا يف م�شر فق���د �ن�شات فرق���ة �لقهرة 
للعر�ئ�ض عام 1959 وقدمت �ول عرو�شها للعر�ئ�ض، فيما 

تا�ش�ض �ول م�شرح لالطفال عام 1964 يف 
�ل�شكندرية ، ويف �شوريا ، تا�ش�ض م�شرح 
�لعر�ئ����ض ع���ام 1960 وكان يقدم عرو�شه 
�شمن نط���اق �مل�شرح �ملدر�شي ، ويف لبنان 
، مت تق���دمي �ب���رز عرو����ض م�ش���رح �لطفل 
�لعربي���ة وهو )يعي�ض �مله���رج( عام 1981 
، �أم���ا يف �لردن فقد ب���د�أ م�شرح �لطفل من 
خالل جتربة �لفنان���ة )مارجو مالجتليان( 
�لتي تعد ر�ئدة م�شرح �لطفل �لذي بد�ت به 
ع���ام 1970 مب�شرحية )عنربة و�ل�شاحرة( 
، ويف لبن���ان بد� م�ش���رح �لطفل عام 1968 
من خالل تقدمي م�شرحي���ة )حمد�ن( ، فيما 
ظهر يف �لكوي���ت �ول ن�شاط مل�شرح �لطفل 
من خ���الل ف���رق �ملد�ر�ض �لت���ي ��شتخدمت 
�مل�شرح كاد�ة تعليمية وتثقيفية وتوجيهية 

لالطفال.

 

م����ا كان����ت �ش����وز�ن �شونت����اغ لتن�ش����ر هذه 
م����ا  �شتن�شره����ا  كان����ت  ول����و  �ليومي����ات، 
كان����ت لتن�شرها ب����دون مر�جعة وتنظي����م وحذف وتعديل 
و�إ�شاف����ات، �ليومي����ات من�ش����ورة كم����ا كتب����ت كم�شود�ت، 
للن�شر بل للتذكر فقط. ولأنها ماتت ومل ترتك و�شية، قرر 

�بنها ديفيد ريف ن�شر �ليوميات كما هي. 
يف �لر�بعة ع�شَرة من عمرها، كانت توؤمن بالدولة �مِلثالية 
وحكوم����ة مركزي����ة قوي����ة ت�شيطر على �ل����رثو�ت وحتقق 
�لعد�لة و�مل�شاو�ة و�لرفاهية، تدعم �لعاجزين و�مل�شنني.

كان م����ن حقِّ �شوز�ن ت�شمي����ة �جلزء �لأول م����ن يومياتها 
ه����ا كان����ت تول����د م����ن جدي����د بع����د ق����ر�ءة  ولدة ثاني����ة، لأنَّ
كل كت����اب، يف �خلام�ش����ة ع�ش����َرة )بينم����ا رو�ي����ة توما�ض 
حي����اة  كل  يو�ك����ب  كت����اب  �ل�شحري"ه����ي  مان"�جلب����ل 
�ملرء،"�لرج����ل �ل�شحري"من �أجمل �لرو�يات �لتي قر�أت/ 

�ض16(. وهي تق�شد"�جلبل �ل�شحري".
كلما توغل����ت يف قر�ءة يوميات �ش����وز�ن، �زد�دت �آلمي، 
ق����ر�أت �شوز�ن كتب����ًا مل �أقر�أها ومل �أ�شمع بها حتى، و�آملني 
�أك����رث �أنَّ عددً� كب����ريً� من هذه �لكتب متوف����ر ورغم ذلك مل 
�أقر�أه����ا مثل"نقط����ة مقاب����ل نقطة"لألدو�����ض هك�شل����ي وقد 
ترجم����ه نظم����ي لوقا وعلي �أده����م، ون�شرت����ه د�ر �ل�شوؤون 
�لثقافية �لعامة عام 1990. ويف �ل�شاد�شة ع�شرة ��شتمعت 
�ىل �أنايي�ض نن حتا�شر ع����ن وظيفة �لفن و�لفنان، وحني 

قر�أت �لإخوة كار�مازوف �شعرت بال�شمئز�ز لأنَّها جن�شة. 
قر�أت رو�ية هريمان هي�ش����ه )دميان( وجدت �لفوطبيعية 
عة. قر�أت فاو�شت: غوته، ومارلو  يف �لف�شل �لأخري مروِّ
ومان، و�أعجبها مارلو فاأعادت قر�ءة فاو�شته عدة مر�ت. 
نهاية �أيار 1949 مل ت�شتطع مقاومة ن�شخ بع�ض رباعيات 
عم����ر �خليَّام، لأنَّها ع����ربت عن �بتهاجه����ا �لد�خلي. بد�أت 
تق����ر�أ �أو�شو�ل����د �شبنغلر"�نحط����اط �لغرب"تق����ر�أ رو�ية 
�أندريه جيد"قوت �لأر�ض"تعيدها �إىل �آلم �لأمري �لأبله 
مي�شك����ني، وب����ر�ءة �أليو�ش����ا كار�مازوف. تق����ر�أ رو�يته 
�ملزيف����ون، وتعج����ب ببطله����ا �إدو�ر �ل����ذي يزم����ع كتابة 
كت����اب ��شمه �ملزيف����ون، لكنه ين�شغل بكتاب����ة يومياته، 
ويف �لنهاي����ة ين�شر يومياته وي����رتك �ملزيفون، وترى 
�ش����وز�ن �أنَّ �إدو�ر ه����و �أندريه جيد �ل����ذي بد�أ و�نتهى 
يف ق�شي����ة �إعالمي����ة. لكن ما هي ه����ذه �لق�شية؟ هكذ� 
ظل����ت يف �لكت����اب رم����وز نحم����د �لل����ه �أنَّ �ملرتج����م مل 
يتدخ����ل وي�شرحها يف هو�م�ض، لتظل �آفاقًا مفتوحة 
�أم����ام كلِّ ق����ارئ وم����دى ثقافته، رمبا كان����ت �لق�شية 
ع����ن مثلية جيد، ورمبا كنت ق�شية �أخرى، ما يهمنا 
�أنَّ �ش����وز�ن �أي�شًا حتقق له����ا ن�شر يومياتها ككتاب 
كبط����ل �أندريه جيد �إدو�ر. وقر�أت رو�ية"ظالم يف 
�لظهرية"ومل تذكر بطلها روباخوف �لذي �شيظل 
عل����ى طول �شفح����ات �لرو�ي����ة يعاين �أمل����ًا �شديدً� 
يف �أ�شنان����ه، ورو�يت����ه �أ�شب����ه مبق����الت �ل�شاع����ر 
ب����در �شاك����ر �ل�شي����اب �ل����ذي �نقلب عل����ى �حلزب 

�ل�شيوعي.
له����ري جيم�����ض رو�ي����ات: �ل�شف����ر�ء و�أجنحة 
�ليمامة و�لأمرية كا�شاما�شيما، و�لبو�شطنيون 
ق�ش�����ض. ثم تعي����د ق����ر�ءة رو�ية"�لوح�ض يف 

�لغابة".

12 �أيل����ول 1949 �شاه����دت م�شرحي����ة ميل����ر )م����وت بائع 
متجول( �شح����ر�ء �حلياة �لعائلية و�لبت����ز�ز �لأخالقي. 
ح����ني ق����ر�أت رو�ي����ة جيم�����ض جوي�ض"�ش����ورة �لفنان يف 
�شبابه"كتب����ت )م����ن �ل�شعب عل����ى �مرٍئ مل يل����د يف ثقافة 
ر �جلمال...  �ملتحدث����ني باللغ����ة �لنكليزي����ة �أْن ُيق����دِّ
جوي�ض وبرو�شت كالهما ُي�ش���دد�ن على �لزمن... 
�لزمن هو م�شاألة معا�شرة/ �ض71( و�شيظلُّ كذلك 

لأنَّ �لزمن هو �لله، �إحدى جتلياته �ملتجددة.
"كربي���اء وه���وى" ج���ني �أو�ش���نت. ه���ري جيم�ض 
"�ش���ورة �شيدة" و�لرو�ي���ة �أخرجتها �لنيوزيلندية 
ج���ني كابي���ون بطول���ة ج���ان مالكوفيت����ض ونيك���ول 
كيدم���ان 1996."عامل ر�ئ���ع جديد"�ألدو�ض هك�شلي. 
وه���ي د�شتوبي���ا يتخي���ل فيه���ا �أنَّ �لقي���م �لإن�شاني���ة 
�لأنابي���ب  يف  �لأطف���ال  �شناع���ة  و�شيت���م  �شتختف���ي 

و�لزجاجات!
تنقط���ع �ليومي���ات حي���ث مل يع���رث �لبن عل���ى يوميات 
و�لدته 1950- 1952. ليبد�أ يف 1953/1/19 يف حمل 
"مر��ش���الت ديكارت"قد  بي���ع �لكتب ت�شع���ر بالغثيان لأنَّ
نف���د. و�ملرتجم كتب )مر��شالت دي���كارت نفذ من �ملحل/ 
�ض84(. وبعد كل عدد م���ن �ل�شفحات تك�شف م�شاعرها 
بج���ر�أة كب���رية، تطل���ق قائم���ة م���ن �لكت���ب، كريكج���ارد 
ح���ول مفه���وم �ل�شخرية)كان���ت هذه �أطروحت���ه 1841/ 
����ض285( �لكثري من �لكتب مل ترتجم �إىل �لعربية. تعيد 
قر�ءة"حت���ت عي���ون غربية"جلوزي���ف كون���ر�د. وتنهي 

كتابها"�لرغبة �لفكرية هي كما �لرغبة �جلن�شية".

سعد ناجي علوان
تعت���رب عملية تكوي���ن �لوع���ي �لف���ردي م�شاألة 
�ل�ش���رت�ك  قب���ل  ول  �لأ �ملق���ام  يف  �شخ�شي���ة 
م���ع م���ا حوله���ا يف �لتاأث���ر و�لتاأثري..ومن هنا 
ت���ربز �أهميته���ا وخطورته���ا يف �لوق���ت ذ�ت���ه 
نه���ا �ش���ورة �لفرد �لت���ي يعي�شه���ا يف د�ئرته  لأ
�حلياتية مبختل���ف �لتفا�شيل..ومن هنا يوؤكد 
�ملخرج �ل�شينمائي �لفذ تاركوف�شكي يف كتابه 
�ل�شتثنائ���ي /�لنحت يف �لزم���ن/ على �لعالقة 
بني جتاربه �لبد�عية و�حلياتية ومابينهما من 
م�ش���رتكات جت�شدت خاللها �أحالم���ه و�آماله...

همية �لبالغة لف�ش���ول �لكتاب ملا متثله  وم���ع �لأ
م���ن جو�نب فنية بين���ة تربز مقدمت���ه كمف�شل 
يتك���ئ علي���ه تاركوف�شك���ي لبي���ان مايعتمل يف 

نف�ش���ه كف���رد وكمخ���رج م���ن �آف���اق �لعالق���ة مع 
�جلمهور..ومابينهم���ا من متي���ز حينما يحاور 
ع���دد� من ر�شائ���ل جمهوره �ل���و�ردة �إليه حول 
فيلمه/�ملر�آة/كنم���وذج على عمله �لفني  ليبدو 
ه���م يف هذه �لعالق���ة لي�شت �ملكانة �لفنية  �أن �لأ
لتاركوف�شكي �أو مدى جناح �أفالمه بقدر ماهو 
�إ�شت����ضلم تاركوف�شكي وفرح���ه لرث�ء �لوعي 
�لذي ي�شر على خلقه هذ� �جلمهور لفهم وتذوق 
مايفعل���ه خمرجه���م �ملف�ش���ل..... ومتثل���ه م���ن 
طبقات جمتمعية خمتلفة /ربات بيوت..عامل 
م�شنع..��شتاذ فنان..طال���ب م�شائي..مهند�ض 
�إذ�عي/ب���ل �أن هن���اك �شيدة ��شتعان���ت بابنتها 
كي تكتب ر�شالتها لتاركوف�شكي..وتاأكيد� على 
علو هذه �لعالقة ي���ورد تاركوف�شكي وبامتنان 

بع�شًا من خطاباتهم
-�شبب كتابتي �إليك �أنني �أعي�ض �لفيلم

عي�ض حياة حقيقية -ذهبت لل�شينما لأ
م���ن  �لتخل����ض  عل���ى  �لف���رد  ي�شاع���د  -�لفيل���م 

�لقلق...
وبذل���ك �ش���رى به���ذه �ل�شط���ور �لب�شيطة فهم 
وكمجتمع..مل�شوؤولي���ة  �جلمهور..كاأف���ر�د 
�مل�شاهم���ة يف تطوي���ر �أي �إب���د�ع جمتمعي بعد 
فر�د لد�ئرة �ملتلق���ي �ل�شاكن �إيجابا  مغ���ادرة �لأ
و�شلبا..و�لنتق���ال �ملمار����ض ل���دوره �مل�شاع���د 
ليع���ود  �لثق���ايف.   �مل�شه���د  تاأثي���ث عم���وم  يف 
تاركوف�شك���ي ثاني���ة م�ش���ريً� �ىل �أهمي���ة ه���ذ� 
�ل���دور و�ملر�هنة عليه �ىل �لدرج���ة �لتي يهمل 
كادميية...فاملهم  فيها �آر�ء �لنقاد ونظرياتهم �لأ
هو كيف نعي�ض �حلي���اة كما يجب..وقد خلقت 
�ل�شينما وجمي���ع �لفنون من �أجل جعل �حلياة 
�أجم���ل و�أبه���ى مم���ا هي علي���ه..ول يك���ون ول 

يح�شل ذلك �إل بني هوؤلء �لنا�ض ومعهم.

زهير الجبوري
لب���د م���ن وقف���ة متاأني���ة لق���ر�ءة جترب���ة �ل�شاع���ر �ش���الح 
�ل�شي���الوي قر�ءة معمقة ، ذلك �نها م�شبعة بدللت �لذ�تي 
/ �لهاج�شي / �لغرت�بي ، فالن�ض عنده م�شحون ب� )�ناه( 
�لت���ي �ن�شرح���ت عل���ى ف�شاء�ت���ه �ل�شعري���ة ، يف ت�شوري 
���ة مايقل���ق �ل�شاع���ر يف ��شت�شاغت���ه لن�ش���ه ، و من عمق  ثمَّ
�ح�شا�شه بال�شياء ، فقد ت�شبعت لغته بالعديد من �لتعابري 
�ملتوهج���ة بالن�ش���ج ، ل �عرف �ن كان���ت طريقته هذة هي 
�نعكا�ض )ذ�تي / غنائي( �م ت�شبيهات ��شتلها من �ح�شا�شه 

بالو�قع.. 
ل���ذ� فان ج���ّل ق�شائده ��شت�شاغت فع���ل �لرغبة �لعفوية يف 
�شياغ���ة كل ن�ض ، ولع���ل �لح�شا�ض )�لعف���وي ( هو �لذي 
)ينتم���ي �ىل �لوجد�ن و �لعاطفة( – بح�شب فا�شل ثامر - 
، فكانت �شعريت���ه معربة عن موقف متد�خل حلالة �لتاأثري 

و �لتاأثر.. 
يج���ب �ن من�ش���ك بحقيق���ة �لتجرب���ة �لت���ي ينتم���ي �ليه���ا 
�ل�شي���الوي و ندرك �نها جتربة عا�ش���ت فعل �لتاأزم �لعام ، 
فكان���ت جّل �لتجربة ل تتمتع برتف �لبن���اء و رهافة �للغة 
بق���در ما �نط���وت عليه �ح���الت بنائية م�شه���ودة ، منها ما 
جاءت به من ن�شقي���ات جتريبية ، و منها ما عا�شت حالت 
تغريبي���ة ، ومنها م���ا ��شتغلت على )�مل�شم���ون( ووحد�ته 

�لدللية �ملاألوفة. 
�شاأق���ف نقدي���ا عن���د حمط���ة مهم���ة يف جتربت���ه ، �ل و هي 
جمموعت���ه )هك���ذ� �علق جنائن���ي( ، و حتدي���د� يف بع�ض 
ن�شو�شه���ا �لتي تنم���ي �لعنا�شر �لذ�لتي���ة و تعفي مالمح 
�ل�شاع���ر �لباح���ث عن �ملعن���ى �أو عن تلويح���ات هائمة يف 
�ل�شئل���ة �حل�شورية �ملتك���ررة يف ق�شائده ، ل���ذ� نقر�أ يف 

�لن�ض �لأول من �ملجموعة: 
دخلت حدودِك

فا�شتعلت تعرجاتها على قامتي..

يل عط�شي 
ووجهك ذكرى �شر�ع يف ذ�كرتي )�ض 5(. 

يف �ملقط���ع هذ� ، من�ش���ك باملفارقة �ل�شعري���ة �لتي �فا�شت 
فع���ل �خل�ش���وع �لبائن حلال���ة �لدخ���ول و �ل�شتع���ال ، ثم 
حلال���ة �لعط����ض و للوج���ه و ذك���رة �شر�ع���ه ، لن�ش���ل �ىل 
فحوى ما ق�شده �ل�شاعر و �لخذ بطريقه كتابته للق�شيدة 
ذ�ت �لح�شا����ض �لعميق ل�شعرية �لذ�ت���ي و دللت �حل�ض 
�لغنائ���ي ، و ق���د �مت���ازت ق�شائ���د �ملجموع���ة به���ذ� �للون 
�ل�شع���ري ، رمب���ا لأن �ل�شيالوي ل يريد مغ���ادرة �لق�شيدة 

�لتي تنحى هذ� �ل�شكل �ل�شعري �ملتعارف عليه.. 
يف �لق�شائ���د )ذ�كرة ، و ف���و�رزه عمره ، و يرعى ما ير�ه( 
تنه�ض �شعرية �ل�شاعر على قدر كبري من �لذ�تية �مل�شهدية 
�مل�ش���رودة ، تل���ك �لذ�تية �مل�شبعة بالغنائي���ة ، فال�شاعر يف 
كل ما �فا�ض من ق�شدية �شعرية ، فانني ��شعر باأنه )موؤلف 
�شمن���ي( ، فبكل تاأمالته و �ح�شا�شه �لعميق لالأ�شياء يظهر 

كر�ٍو حلالته �ملو�شوفة: 
��ش���اأيل   / دموع���ي  ج���ذور  )ع���ن  )ذ�ك���رة(:   -

�ل�شجرة / �ل�شامدة بوجه �لعا�شفة( �ض 79.
)فو�رزه عم���ره(: )هذه مو��ش���م �لدمع / فال   -
تق�شع���ر �يها �لعمر / هذة �لغ�شان �ملك�شورة �يامك / �نها 

فو�رز عمرك( �ض 83.
� )يرع���ى ما ي���ر�ه(: )ل�شت وح���دي / �رى �نطف���اء ��شماء 
�لربي���ع / على مالمح ه���ذه �جلورية / ل�شت وحدي ��شعر 

بذبول ن�شوتها وبرقها(�ض87.
يف مث���ل ه���ذه �ملقاطع، يجب �ن نعرتف ب���اأن �ل�شاعر مهما 
كان���ت حتولته �ل�شعرية، فهو خا�شع ل حمال �ىل �لذ�تية 
�مل�شحون���ة بغنائية معمقة يف �شل���ب جتربته، ولو توقفنا 
موؤقت���ًا عن���د من���اخ �ش���الح �ل�شيالوي،ف���اإن �لنح�ش���ار�ت 
�لذ�تي���ة، ه���ي ذ�تها �لت���ي ��شتعارها م���ن �لأمكن���ة بكل ما 
حتتويه من �شحنات ذ�ت طابع )مقد�ض(، ومن �لف�شاء�ت 
�ملنفتح���ة �لت���ي �شكلت ت�ش���ادً� م���ع �لأمكن���ة، فكيف ميكن 
�لتخل����ض منها..؟ و�ل�شي���الوي يف )ذ�كرته( يحيل للجرة 
�لإجابة عن جذور دموعه.. ويف )فو�رزه عمره( � خمتلف 
�ىل ح���د ما � بحدود �عرت�فاته �ملن�شرح���ة مع ��شرت�شالته 
�لن�شي���ة يف كل مقط���ع، �إذ يب���د�أ بالزم���ة )ل�ش���ت �دري(، 
ي���ربز خالله���ا �شوت �ل�شاع���ر كجزء من حال���ة �لبناء �لتي 
تكتمل م���ع �ملخيلة ومهارة �لّلغ���ة، فالق�شيدة برمتها تعرب 
ع���ن )منول���وج د�خل���ي(، لأنه���ا مكتوب���ة وحت���اور )ذ�ت 
�ل�شاع���ر(، وم���ع �نطفاء ��شم���اء �لربيع و�ل�شع���ور بذبول 
ن�ش���وة �جلورية و�نك�شار �شهقة �نوثته���ا، تبقى �لق�شيدة 
حمافظ���ة على �طاره���ا �لّلغوي �لع���ام بو�شفها و�حدة من 
�ه���م �لق�شائ���د �لت���ي كتبها �ل�شاع���ر يف ظ���ل جتربته �لتي 

قدمها لنا يف هذه �ملجموعة.
)هك���ذ� �أعل���ق جنائن���ي(، جمموع���ة حتكم���ت ب�شل�شلة من 
�ملتو�لي���ات �لذ�تي���ة �ملعربة عن ح���الت �شعوري���ة كر�شها 
�ل�شاع���ر يف ن�شو�ش���ه، منها م���ا �خذت عل���ى عاتقها حالة 
�لغ���رت�ب، ومنه���ا ما �أبانته حال���ة �لتف���رد بالعزلة، ومنها 
م���ا تناغمت مع حالة �لح�شا����ض بال�شياء �ملحيطة، ومنها 
�لت���ي يفرزه���ا �ملحيط –كم���ا ذكرنا�، ومنه���ا �لتي تنطوي 

عل���ى فع���ل �ل�شدمة كق�شي���دة )متثال حمب���ة( �ملكتوبة عن 
�ل�شاعر �ل�شهيد )�حمد �دم(، كّلها عربت عن موقف جم�شد، 

وظف بطريقة �د�ئية خال�شة.. 
ثّم���ة �ت�شاع���ا يف خميل���ة �ل�شاع���ر  �إيلَّ �ن  �ي�ش���ا يخي���ل 
باجت���اه و�شف �حل���الت �ل�شعورية �لت���ي تعك�شها )�ناه( 
، م���ع �خت���ز�ل �ل�شورة �ملعربة و �ل�شاه���دة و �ملكر�شة يف 
مناط���ق عديدة من ن�شو�شه ، رمبا هو ��شقاط له �نعكا�ض 
�شايكلوج���ي ، و�ن �للغ���ة �ل�شعري���ة ذ�تها ه���ي �ملعربة عن 

�د�ء �ل�شيالوي ، لذ� نقر�أ يف )ذ�كرة موغلة(: 
�أنا.. �شمت �لأنبياء 

و �خلطوة �مل�شكونة 
بغروب �لدروب �أنا..

متثال نهر 
يكبت يف �مو�جه �نفا�ض �لعا�شفة 

مل �بعرث وجه يو�شف يف روحي. )�ض 65(.
�ل �ن هن���اك �ط���اللت �خ���رى �أخ���ذت �ش���كال م���ن ��ش���كال 
�لبن���اء �ل�شع���ري �ملتناظ���ر مع خميل���ة �ل�شاع���ر ، تلك �لتي 
ت�شف �ل�شي���اء مب�شهدية / �شاعري���ة / در�مية ، تتحكمها 
حالة �لو�شف لل�شكل ، ل���ذ� حني نقر� يف ق�شيدة )عالمات 
غروب( ، يف مطلعها �ل�شتهاليل حتديد� ، ن�شعر بان �للغة 

�ل�شعرية لغة ولدة لبلغ �لت�شبيهات و �مل�شاهد: 
ملاذ� �لج�شاد عالمات غروب؟ 

و�لطرقات �جر��شها..؟ 
ه���ذ� �لت�شاوؤل ، �منا يعرب عن ق�شدية ل�شيميائية / �شعرية 
، �و لف�ش���اء �شعري له فل�شفت���ه �ملتنوعة يف ثقافة �ل�شوؤ�ل 
، ه���ي و�ح���دة من �هم تنويع���ات �ل�شاعر ، �ش���و�ء كان يف 
جمموعت���ه ه���ذه �م يف باقي ن�شو�شه �لأخ���رى ، لذ� ظلت 
هذه �ملجموعه بكل ما حتتويه من �د�ء�ت و مهار�ت بنائية 
، و�حدة من �ه���م ��شتغالت �ل�شيالوي ، مع �عرت�فنا باأنه 
يجيد كتابة كافة �لأ�شكال �ل�شعرية ، �ل �نه ي�شري على نهج 

�لق�شيدة �حلديثة. 

شعرية الذاتي والغنائي في )هكذا أعّلق جنائني( 

الجنسية ــرغــبــة  كــال الـــقـــراءة 
عبدالكريم يحيى الزيباري

ت����ك����وي����ن ال�����وع�����ي ال����ف����ردي

كتاب"مســرح الطفــل".. مفاهيميــًا
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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 
ناظم ناصر القريشي 

يق���ول �لرو�ئ���ي �لفرن�ش���ي كل���ود �شيم���ون �حلا�ش���ل على 
جائزة نوبل يف �لآد�ب عام 1985"�لرو�ية ت�شنع نف�شها، 

و�أ�شنعها، وت�شنعني".
وه���ذ� ما �شع���ى �لي���ه �لرو�ئي �ش���ادق �جلم���ل و�أكده يف 
تاأثي���ث رو�يته )ولد ت���وً�( مبنحها �لفك���رة و�ل�شخ�شيات 
وروؤ�ه���ا  �خلا�ش���ة  �أفكاره���ا  �ل�شخ�شي���ات  ه���ذه  ومن���ح 
�لد�خلي���ة و�خلارجية وطريقة �لتعبري ع���ن نف�شها وكذلك 
منحها �لبعد �لزم���اين و�ملكاين ، وهذ� يعتمد على �ملعرفة 
�لو��شع���ة �لت���ي ينبث���ق منه���ا خي���ال �ملوؤلف �ل���ذي يبتكر 
ويطوع �لكلمات فيجعلها ت�شبه �أفكاره وقدرته على �إقناع 

�لقارئ باأن ما يقر�أه هو �لو�قع.

�ن �ختي���ار �لرو�ئ���ي �ش���ادق �جلم���ل عن���و�ن )ول���د تو� ً( 
لرو�يته يدلل على �إن �لكاتب لديه ق�شديه يف جعل �ملتلقي 
يتتب���ع �أح���د�ث �لرو�ي���ة حيث �لعن���و�ن ير�فق���ه يف �لأفق 
�لزمن���ي لالأح���د�ث وهو يتوقع �ل���ولدة يف �أي مف�شل من 
مفا�شله���ا ، و�ل���ولدة تعن���ي �حل�ش���ور من �لغي���اب ومن 
�لالوع���ي �ىل �لوع���ي ولها ما قبلها م���ن خما�شات وتع�شر 

ومكابد�ت و �آلم.
فحبك���ة �لرو�ي���ة ت���روي ق�ش���ة حي���اة زين���ب وكم���ال وما 
تعر�ش���ت ل���ه ه���ذه �لعائلة م���ن ��شطه���اد على ي���د �لنظام 
�لديكات���وري يف تل���ك �لف���رتة �لت���ي �أدت �ىل �عتقال كمال 
وتعذيب���ه لأن���ه مو�طن �شري���ف ومثال للنز�ه���ة ول يتقبل 
�لر�شوة ولن �أخ���اه مو�شى من �ملعار�شني للنظام �لقمعي 
و كان مط���ارد� �شيا�شي���ا م���ن قب���ل ذل���ك �لنظ���ام ، ونتيجة 
للتعذيب �ش���رب كمال على ر�أ�شه مما �أفقده ذ�كرته وجعله 
يف حال���ة �شلل ون�شال زوجته زينب م���ن �جل �إعادته �ىل 

�حلياة مرة �أخرى كي تكون ولدته من جديد.
وكم���ال يف �لرو�ية يرمز �ىل �ل�شع���ب وزينب �ىل �لأر�ض 
و �لوطن �لذي يحيا فيه هذ� �ل�شعب ، فالرو�ية متثل عمقا 
دللي���ا كبري� ذ� �أبعاد �شيا�شي���ة و�جتماعية وفكرية. ولأنه 
ل ميك���ن �لنظ���ر �ىل م�شم���ون �لرو�ية مبعزل ع���ن �شكلها 
�ملبتك���ر فقد ��شتفاد �لرو�ئي م���ن تقنيات �لرو�ية �حلديثة 
با�شتخد�م���ه تي���ار �لوعي عرب �حل���و�ر �لد�خل���ي �ملبا�شر 
وغ���ري �ملبا�ش���ر و�شول �ىل مناج���اة �لنف����ض ونظم حركة 
هذ� �لتيار با�شتخد�م تقنية �لتكنيك �ل�شينمائي كاملونتاج 
�لزمن���ي و�ملكاين. وق���د ��شتط���اع �جلم���ل �أن يخلق وعيا 

�نتقاليا ع���رب �شل�شلة �لأحد�ث و�مل�شاه���د و�ل�شرتجاعات 
وتد�خ���ل �لأف���كار وتد�عيه���ا وتهيئ���ة �ملتلق���ي ل�شتقب���ال 

�لولدة �جلديدة.
فالرو�ي���ة ت�ش���كل تط���ورً� فني���ًا حقيقي���ًا وخالق���ًا للكات���ب 
تتنا�شب مع �لو�شع �ملاأ�شاوي �لذي يعي�شه �أبطال �لرو�ية 
و �شياغة مالئمة للحظة �لولدة �جلديدة. وباعتقادي �نه 
قد ر�شم �شورة مطابق���ة للو�قع �لذي عا�شه �أبطال رو�يته 
يف �لف���رتة �لزمنية ذ�تها باأزماته���ا �لنف�شية و�لجتماعية 

و �لقت�شادية.
�إن �أجو�ء �لرو�ية بدت �أكرث و�شوحا و�ل�شخ�شيات كذلك 
فه���ي حقيقي���ة وعربت عم���ا يف د�خلها �أف�ش���ل تعبري دون 
�أقنع���ة وخماتلة وهذ� ما مييز �شخو�ض �شادق �جلمل يف 
جميع رو�يتها فهو يتفاعل معها وهي تتفاعل معه وحتمل 
�نعكا�شات���ه ع���رب �لأح���د�ث �لت���ي م���رت بها، لذل���ك جاءت 
�أح���د�ث �لرو�ي���ة متنا�شق���ة متاما م���ع �لت�شعي���د �لدر�مي 

�ملتنامي لالأحد�ث.
�أن �ش���ر جن���اح �لرو�ئ���ي �ش���ادق �جلمل  يف خلق���ه �أجو�ء 
رو�يته )ولد ت���و�( �نه عا�ض وتعاي�ض م���ع �لفرتة �لزمنية 
�لت���ي ج���رت فيه���ا �أح���د�ث �لرو�ي���ة ورمب���ا قاب���ل بع����ض 
�أ�شخا�شه���ا وعرفه���م ع���ن ق���رب، وكذل���ك �عتم���اده عل���ى 
ثنائي���ات متناق�شة مثل �حلب و�لكر�هي���ة و�خلري و�ل�شر 
و�شر�ع هذه �ملتناق�شات د�خل �شخ�شيات �لرو�ية ، وهو 
�شر�ع �أزيل د�خ���ل �لنف�ض �لب�شرية ينتهي بتغلب �حدهما 
عل���ى �لآخر وهذ� يعن���ي ل وجود ملنطق���ة و�شطى يف هذ� 
�ل�شر�ع و�ل�شت�ش���الم. فالرو�ئي يوؤ�ش�ض للقاء ديناميكي 
ب���ني �لرو�ية  و�ملتلقي بني �ملو�ش���وع و�مل�شاهدة و�ملغزى 

و�لذي مينح �لعمل متا�شكا وحيوية.
و�لرو�ي���ة ��شتطاع���ت �أن تق���دم لن���ا و�شفا دقيق���ا وجريئا 
و�شدي���د �مل���ر�رة للظ���روف �لت���ي عا�شها �ملجتم���ع �لعرقي 
وه���و يتاأرجح بني �لرجاء و�خلوف و�لياأ�ض و�لأمل ، تلك 
�لظروف �لتي  فقد �لنا�ض فيها �إميانهم بكل �شيء ، نتيجة 
�لطغي���ان و�لدكتاتورية �ملقيتة و�حلكم �لبولي�شي �لقمعي 
و�حل���روب �ملتو��شلة �لت���ي �أقحم بها �ل�شع���ب مرغما مما 
�أدى �ىل فر�ض ح�شار �قت�ش���ادي جائر على �لعر�ق عانى 
منه �ل�شعب كث���ري� وقد �شبب �رتد�د�ت و�نك�شار�ت د�خل 
�لنف�ض �لب�شرية جعل���ت �لكثري من �لنا�ض يعي�شون خارج 
�أف���ق �حلي���اة �لعتيادية وحتت خ���ط �لفقر نتيج���ة �لفاقة 
و�لع���وز، فتكاتف���ت كل ه���ذه �لظ���روف و�أدت �ىل خ���و�ء 
روح���ي خمي���ف ظن �لبع�ض �ن���ه قد �شقطت مع���ه كل �لقيم 
و�أ�شبح���ت �مل�شاأل���ة بالن�شب���ة لهم جمرد �لن�ش���ال من �أجل 

�لبق���اء ؛ وهك���ذ� ن�شتنتج من ه���ذه �لظروف عم���ق �لأزمة 
�لأن�شانية و�لنف�شية �لتي عانى منها �ملجتمع �لعر�قي.

لق���د حاول �لنظ���ام باأجهزته �لقمعي���ة �أن يغيب كمال �لذي 
يرم���ز �ىل �ل�شع���ب ب�شت���ى �لأ�شالي���ب و منه���ا �شربه على 
ر�أ�شه وجعله فاقد� للوعي م�شلول �حلركة وبال �ر�دة ، بال 
مورد رزق يعتا�ض منه و�شيق عليه �خلناق مبر�قبته ليال 
ونه���ار� فجع���ل زينب �لتي ترم���ز �ىل �لوطن يف حرية من 
�أمره���ا وبني همني هم���ا كمال ومعانات���ه وبحثها عن �شبل 
�لعي����ض �لت���ي تبقيها ه���ي وعائلتها على قي���د �حلياة ويف 
هذ� �ملقط���ع �لذي يرمز �ىل �نتفا�ش���ة �ل�شعب �لعر�قي يف 
عام 1991 و�لذي حاول فيه كمال ��شتعادة وعيه لكن هذه 
�ل�شتعادة مل تكتمل وت�شحق �لنتفا�شة باأق�شى �لأ�شاليب 
و�أب�شعه���ا ، فجع���ل �لرو�ئي من �ش���رب �حل�شان بال�شوط 
ع���ودة للقهر و�لتعذيب و �لت�شلط مرة �أخرى مما �أدى �ىل 

�نتكا�شة كمال و عودته �ىل حالة �لالوعي   
)وقب���ل �إطالل���ة �لفج���ر �شم���ع �لأذ�ن، كان �ل�ش���وت رقيقا ً 
ين�ش���اب مع �شك���ون �لفجر يحمل �لن�شيم ي���كاد �أن يخرتق 
�مل�شام���ات ))�لل���ه �ك���رب... �لله �ك���رب(( متتم كم���ال و�لكل 

ني���ام: �لله �أكرب، رغم ثقل حرف �لر�ء لكنه �أ�شر �أن يلفظه، 
مرن ل�شانه  وف�ش���ل ، حاول ومل ي�شتطع: �لله �كبل... �لله 
�أكب���ل، كلم���ات تخ�شخ�ض م���ن ثق���ل ل�شانه،��شتن�شق وعب 
رئتيه من ن�شائم �لفجر، ونربة �شوته بعد �ن �شنف �لأذ�ن 
�أذنيه، فاأح�ض باأن م���ذ�ق �شفتيه حلو رطب، ف�شرت رع�شة 
باأو�شال���ه وهو ين�شت �ىل حفيف ن�شي���م �لفجر، وتال يف 
تل���ك �للحظ���ة �لربانية، حلظة توحيد �ل���ذ�ت �ل�شغرى مع 
�ل���ذ�ت �لإلهي���ة �لعظيمة ما تي�شر م���ن �لآي �لكرمي ومتكن 
وب�ش���رب عجيب �نه يت���الوى مع �حلروف فنط���ق و لأول 
م���رة ))�ذ� ج���اء ن�ش���ر �لله و �لفت���ح ور�أيت �لنا����ض....(( 
ن�ش���ي �لآي���ة �لر�بط���ة وختم �ل�ش���ورة: ف�شب���ح بحمد ربك 
�شبح���ان �لل���ه.. �شبحان �لله.. هكذ� ظ���ل ي�شبح لله.. حتى 
�نبلج �لفج���ر، وحني لفحته ن�شائم �ل�شب���اح، تاه حلظاتٍ  
ي�ش���م عطر �أزهار �لربيع وهي تتفت���ح و�حدة تلو �لأخرى 
حتت �شنا �ل�شوء �ملنع�ض، �أح�ض بدفقة �لدم تتحرك ببطء 
حت���ى �نت�ش���رت يف ج�شمه �لب���ارد فاأح�ض بال���دفء. تلفت 
حول���ه يف �أرجاء �لغرفة ومن خالل �ل�شوء متكن �ن يحدد 

مكانه(�ض 78/77
جند هنا بطل �لرو�ية كمال قد عا�ض �لفجر و �لفجر ولدة 
كاأمن���ا عا�ض عمره يف تل���ك �للحظة ي�شتقبل �ش���ذ� �لأزهار 
عرب ن�شائ���م �لربيع و�لربي���ع ولدة �أي�شا فه���و يف �شر�ع 
وحال���ة حتد يحاول �أن يخربنا �لر�وي من خالل �نفعالت 
كم���ال ما ي�شعر به  وكيف يحاول �أن يعود �ىل �حلياة مرة 
�أخ���رى متحدي���ا كل �لظروف �لت���ي مر بها و�عل���ن ثورته 
عليه���ا ومن ثمة �لنت�شار لنف�ش���ه ولكل �لذين مرو� بنف�ض 
�لظ���رف ورمبا �ملتلق���ي مل مير بهكذ� ظ���روف لكنه �شيجد 
نف�ش���ه �شمن جتربة كمال وهو يح���اول �أن يزيح كل قتامة 
�للي���ل من �جل �أن يولد من جديد ل���ذ� هو )ولد تو� ً( ، هذ� 
�ملقطع م���ن �لرو�ية يحتوي على �إ�شار�ت �أو دللت تغذي 
�لن�ض وتقومه، وتقيم معه عالقات بنائية وخيوط تر�بط  

وتو�د ل تنقطع �لفتها.
تكم���ن �أهمية ه���ذه �لرو�ي���ة يف كونها ت���دون تاريخ فرتة 
مهم���ة وحرج���ة م���ن تاري���خ �لع���ر�ق ع���رب عنه���ا �لرو�ئي 
�ش���ادق �جلمل باأ�شلوب �شل�ض يعتم���د على لغة تقرتب من 
لغة �حلياة �ليومي���ة بب�شاطتها تتحول يف بع�ض �لأحيان 
�ىل لغ���ة �شاعري���ة وو�ش���وح ودقة يف �لتعب���ري و�لو�شف 
مت���ت بوع���ي و�در�ك �لرو�ئي من خ���الل جتربته �لطويلة 
بجمالي���ات وفنون �لرو�ية �حلديثة �لت���ي يقودنا فيها من 
�ملا�ش���ي وي�شتمر �ىل �حلا�شر ر��شما مالمح �مل�شتقبل من 

خالل بناء رو�ئي متما�شك.

أوراق 
�شيئ���ان ق���د ل يجتمع���ان �أن حتاف���ظ على 
بع����ض مبادئك، و�أن تكون غنيًا، �أن حتمل 
قلم���ًا و�أن تن���ام ممتلئ �لبط���ن، �أن حتقق 
هدفك �لفكري و�أن حت�شل على �لكثري من 
�ملال، فمن  يوؤدي مهنة فكرية �و ثقافية �أو 
فنية �أو �دبية عليه �أن يتهياأ م�شبقًا للموت 
فق���رً�، و�أن ل ي�شتغ���رب �إذ م���ا م���ّر بلي���ال 
جائعة، ومهما �متلك من قدر�ت عظيمة �إل 
�ن �لفقر و�جلوع �شيكونان متالزمني له.

فك���رة �جل���وع ج���اءت ��شتثناء تط���رق له 
رو�يت���ه  هام�ش���ون يف  كن���وت  �لرو�ئ���ي 
�لت���ي ح�شل���ت عل���ى جائ���زة نوب���ل للعام 
1920 و�لتي حتم���ل ��شم"�جلوع"و�لتي 
ترجمها حممود ح�شني �لعر�بي و�شدرت 
ع���ن موؤ�ش�ش���ة �مل���دى لالإع���الم و�لثقاف���ة 

و�لفنون.
ت�شبه �لرو�ية كاتبها هام�شون �لرويجي 
 1859 ع���ام  ول���د  و�ل���ذي  �جلن�شي���ة 
وع���رف م���ن �أعظم �لكت���اب �لذي���ن عرفهم 
�لع���امل خ���الل �لق���رن �لع�شري���ن، ولتز�ل 
�لأدب  رو�ئ���ع  م���ن  رو�يته"�جلوع"ُتع���ّد 
يف ذلك �لق���رن، فالكاتب م���ن عائلة فقرية 
ريفي���ة، عا����ض طفول���ة قا�شي���ة يف رعاي���ة 
عم���ه، ويف ه���ذه �لرو�ية يدي���ن هام�شون 
�حل�ش���ارة �ملادية بجمي���ع مظاهرها �لتي 
لوث���ت �حلي���اة �لإن�شاني���ة وجعلته���ا غري 
حمتمل���ة، وهذ� م���ا فعله يف ج���ّل رو�ياته 
�لت���ي �أ�شدره���ا خالل م�شريت���ه �لبد�عية 
�لطويل���ة فهو كان موؤمن���ًا باأنه ينتمي �إىل 
ما ي�شميه"�أر�شتقر�طية �حل�ض و�لذكاء".

نا�ش���ر �لرو�ئي �لفكر �لن���ازي و� عتقد �أن 

هل���رت كان ق���ادرً� عل���ى �أن يقي���م يف �أملانيا 
جمتمعًا جديدً�، متحررً� من كل �لمر��ض 

�لتي جلبتها �حل�شارة �ملادية.
وق���د �أ�شي���ب هام�ش���ون �أك���رث م���ن م���رة 
بنوبة ع�شبي���ة ح���ادة ويف �أو�خر حياته 
��شت���دت عليه ه���ذه �لنوبات حت���ى مل يعد 
يع���ي ما يق���ول �أو م���ا يفعل، وبع���د نهاية 
�حل���رب �لكوني���ة �لثاني���ة حوك���م و�أودع 
م�شحة �لمر��ض �لعقلية، ويف �ل�شنو�ت 
�لأخرية من حياته عا�ض هام�شون �لعزلة 
وكان �أه���ل ب���الده يتعامل���ون مع���ه كما لو 
كان خائنًا لوطنه  حتى تويف عام 1952، 
�أما �لرو�يات �لت���ي �أ�شدرها فال تز�ل حد 
�ل�شاعة تفنت �ملاليني من �لُقر�ء يف جميع 

�نحاء �لعامل.
كتب���ت ه���ذه �لرو�ية بعد ع���ودة هام�شون  
م���ن جول���ة م�شوؤوم���ة يف �مري���كا، وق���د 
ت�شتن���د ه���ذه �لرو�ي���ة �إىل حي���اة �لكاتب 
�ل�شخ�شية �لفقرية، تق���ع �أحد�ث �لرو�ية 
يف �أو�خر �لقرن �لتا�شع ع�شر يف �أو�شلو، 
تتج���ه  جائ���ع  �ش���اب  مغام���ر�ت  وت���روي 
�أحا�شي�شه نح���و �جلانب �ملظلم من مدينة 
حديث���ة، وخ���الل حماولت���ه يف �حلف���اظ 
على �ملظه���ر �خلارجي من �حرت�مه �إل �أن 
و�شعه �لذهني و�جل�شدي وما يعانيه من 

تدهور يفر�ض عليه عك�ض ذلك.
�أح���د�ث �لرو�ي���ة ت���دور بب�شاط���ة ح���ول 
�شحف���ي نرويجي يق�شي �أيامه باحثًا عن 
طريق���ة لتاأمني ثم���ن طعام���ه، وبا�شتثناء 
�مل���ال  �لت���ي ميل���ك فيه���ا  �لقليل���ة  �مل���ر�ت 
�ل���كايف، فاإنه يف معظم �لرو�ي���ة ل ياأكل، 
وي�شف بق�شوة ما ي�شيب �جل�شد و�لعقل 
من ��شطر�ب���ات نتيجة �لبق���اء لأياٍم دون 

طعام، ل �ش���يَء مثريً� للمتعة يف �لأحد�ث 
نف�شها، حيث ل تعتمد �لرو�ية على �حلبكة 
وت�شاع���د �حل���دث، �إمن���ا جمرد م���ا ي�شبه 

�ملذكر�ت لأياٍم تبدو بالغة �ل�شعوبة.
بط���ل �لرو�ية و�ث���ق من قدر�ت���ه وهذ� ما 
يجعل���ه غ���ري مقتن���ع مبمار�ش���ة �أي���ة مهنة 
�حرت�فية فهو ير�ها غري �شاحلة ل�شخ�ض 
بقدر�ت���ه، وجن���د �أن �شخ�شية بطل رو�ية 

"�جلوع"قريب���ة يف �أح���د�ث كث���رية م���ن 
�شخ�شي���ة ر��شك���و لنيك���وف  �ل�شخ�شي���ة 
و�لت���ي  دو�شتوفي�شك���ي  �بتدعه���ا  �لت���ي 

�ألهمت هام�شون كثريً�.
ق���د يك���ون هامل�ش���ون ق���ال كل �ش���يٍء يف 
رو�يت���ه دون �أن يقول �شيئ���ًا، ولكنه جعل 
نف�ض �لأف���كار �لتي كان ين���وي كتابتها – 
رمب���ا – تدور يف ر�أ�ض �لقارئ  رغمًا عنه، 

ليق�ش���ي �لرو�ي���ة قائ���اًل لبطلها"��شرق ل 
�أحد �شو�ك يحق له ذلك”.

�ملث���ري يف �لرو�ي���ة لي�ش���ت فك���رة �جلوع 
بح���د ذ�تها، �أو فكرة �حلرم���ان �ملادي، بل 
هو �لأثر �لذي تركته �حل�شارة �لإن�شانية 
�مل�شطنعة على �لإن�شان �لفرد، حيث يبدي 
�لبط���ل ع���دة م���ر�ٍت حفاظ���ه عل���ى �أ�شول 
�للياق���ة و�حلفاظ على �شورت���ه ك�شخ�ٍض 
حمرتم على �إمكانية �إنهاء �جلوع و�لعوز 

�ملادي �لذي ير�وده.
 ت�شل���ط �لرو�ية �ل�شوء عل���ى نقطة هامة 
�لي���وم تب���دو �أك���رث و�شوح���ًا بكث���ري م���ن 
ذل���ك �لزمان رمب���ا، هذه �لنقط���ة هي كون 
تقدمه���ا  �أوج  يف  �لإن�شاني���ة  �حل�ش���ارة 
ويف ظ���ل ما تظه���ره من تقدي����ض لالأفكار 
وللمفكرين )على �لأقل �ملوتى منهم(، فاإن 
�ملهن ذ�ت �لطاب���ع �لفكري هي تكاد تكون 
�لأق���ل م���ردودً� مادي���ًا ب���ني مه���ن �لياقات 
�لبي�ش���اء، ويزيد �لأمر �ش���وءً� كل ما كان 

�لفرد �أقل �رتباطًا باملوؤ�ش�شات.
يف �أح���د م�شاه���د �لرو�ية �لأخ���رية ت�شل 
للبط���ل ر�شالة فيها مبلغ من �لنقود ل يعلم 
م���ن �أر�شلها، ولكنه ب���دًل من �أن ينفقها يف 
تدب���ري �أم���وره يذه���ب لريميه���ا يف وج���ه 
�شاحب���ة �لفندق �لتي طردت���ه للتو ب�شبب 
تاأخ���ره عن دف���ع �ملرتتب علي���ه، ودون �أن 
ي�شتغ���ل �متالكه للنقود للمكوث من جديد 
يف �لفن���دق، ه���ذ� �مل�شه���د، مب���ا ميثله من 
��شتهتار �لإن�شان بنف�شه لإر�شاء �حلاجة 
�إىل �لتقدي���ر �لف���ارغ �ل���ذي تزرع���ه فين���ا 
معطي���ات �حلي���اة �ملعا�ش���رة م���ن حولنا، 
يتك���رر �أمامنا كل يوم، �إن مل نكن نحن من 

يقوم به.

أرستقراطية الحـس 
والذكــاء في روايــــــة 

"الجـــوع" لهامسون

والدات متعددة في والدة واحدة
قراءة في رواية )ولد تواً ( للروائي صادق الجمل

�ش���در ع���ن �لد�ر �للبناني���ة �مل�شرية كت���اب "�لكتاب �لعرب���ي �ملطبوع من 
�جلذور �إىل مطبعة بولق" من تاأليف دكتور خالد عزب و�أحمد من�شور. 
يتاأل���ف �لكت���اب من خم�ش���ة ف�ش���ول، يتاألف �لكت���اب من خم�ش���ة ف�شول، 
يتن���اول �لف�شل �لأول �لإرها�شات �ملبكرة لن�ش���اأة فن �لطباعة يف �لعامل، 
�أما �لف�شل �لثاين، فيناق�ض �لظروف �ملحيطة بن�شاأة �لطباعة يف �أوروبا 
بد�ي���ة م���ن �لكت���ب �ملطبوع���ة بالقو�ل���ب �خل�شبي���ة و�ش���ول �إىل �خرت�ع 
جوتن���ربج للطباعة بالأحرف �ملنف�شلة،�أم���ا �لف�شل �لثالث فهو عن ن�شاأة 
وتط���ور �لكتاب �ملطبوع يف �لعامل �لعربي، يف �لف�شل �لر�بع من �لكتاب 
يناق�ض �ملوؤلفان ن�شاأة وتطور �لكتاب �لعربي �ملطبوع يف م�شر بد�ية من 
ظهوره���ا، ينتهي �لكتاب بالف�شل �خلام����ض و�لأخري بتناول تاأثر �لكتاب 

�لعربي �ملطبوع على �ملجتمع �مل�شري،

الكتاب العربي المطبوع من 
الجذور إلى مطبعة بوالق 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ــــــــدارات ــــن اص م

فيصل خرتش

�لعظم����اء  �لفنان����ون  »ه����وؤلء  كت����اب  يتح����دث 
ولوحاتهم �لر�ئع����ة«، ملوؤلفه �شبحي �ل�شاروين 
عن �لفنانني �لعامليني �ملتميزين وعن لوحاتهم، 
ر��شدً� مع ذل����ك رو�ئع �لفن بالت�شوير �لزيتي، 

خالل �لقرن �لتا�شع ع�شر.
ويب����ني �ملوؤلف �أن����ه يعد �لفن����ان �لفرن�شي »جاك 
لوي���������ض د�فيد"موؤ�ش�����ض مذه����ب »�لكال�شيكي����ة 
�جلدي����دة« عام 1748 يف ف����ن �لت�شوير �لزيت، 
و�لت�ي تعت����مد على فكرة �إحياء �لرت�ث �لق����دمي 

�أيام �لإغريق و�لرومان.
ث����م ينتقل �إىل �حلديث ع����ن فرديناند ديالكرو�، 
مو�شح����ًا �أنه ولد يف �إح����دى �شو�حي »باري�ض 
ع����ام 1798.. ومتيز بالثقافة �لعام����ة �لو��شعة 
و�حرت�مه للرت�ث وتذوقه لالآد�ب و�لفنون. �أما 

لوحته »مذبحة �شاك�ض« فر�شمها عام 1824.
حي����ث عر�ش����ت يف �شال����ون باري�����ض حينذ�ك، 
وت�ش����ور م�شه����دً� من �ملجازر �لت����ي �رتكبت يف 
ديالك����رو�  كان  �ليوناني����ة،  »�شاك�����ض«  جزي����رة 
ميث����ل عبقري����ة ف����ذة، فر�ش����م مئ���������ات �للوحات 

�ل�شخمة..
وكانت له قدرة عظيمة على �لعمل �ل�شريع، كما 
�أن����ه كان قادرً� عل����ى �لتعب����ري باأ�شاليب خمتلفة 
يث����ري �حل����رية، و�ش����ور �لأ�شخا�����ض  �إىل ح����د 
�ملع����ارك  ومن��اظ����ر  و�لزه����ور  و�حليو�ن����ات 
�لهائلة، وله����ذ� يع����ترب �لكث����ريون �أن ديالكرو� 
ه����و �لذي فت����ح �ل�����ب����اب للمدر�ش����ة �حلديثة يف 

�لر�شم، ومات يف عام 1863.
�أما �لفن����ان فر�ن�شي�شكو غويا فولد عام 1746، 
يف �إح����دى ق����رى �إ�شباني����ا، وظه����رت مو�هب����ه 
�لفني����ة يف وق����ت مبك����ر، وُيو�ش����ف باأن����ه فنان 
»و�قع����ي«، و�لو�ق����ع �أن����ه كان ر�ئ����دً� مبك����رً� من 
رو�د �لرومانتيكي����ة، تربع عل����ى عر�ض �لفن يف 

�إ�شبانيا كونه ر�شامًا للبالط �مللكي..
ولكن����ه مل يلب����ث �أن حت����رر م����ن �لقي����ود �لفني����ة 
�ملتو�رث����ة و�بت����دع باأ�شلوب����ه �خلا�����ض ور�ش����م 
بغ����ز�رة، فا�شتط����اع �أن يحق����ق �أ�ش����كاًل متعددة 
متنوعة يف فنه، �أدت �إىل �حرت�م رو�د �ملذ�هب 

�لفنية لأعماله، وتويف عام 1929.
ويحك����ي �ملوؤلف ع����ن ج����ون كون�شتابل، 
 �ً م�ش����ري

�إىل �أن����ه ولد يف �شن����ة 1776 يف قري����ة تعد من 
�أخ�ش����ب مناط����ق �إجنل����رت� و�أغناه����ا باملز�رع، 
وكان جماله����ا منبع����ًا لإله����ام �لفن����ان و�لتح����ق 
بالأكادميي����ة �مللكي����ة للفن����ون �جلميل����ة، فتعل����م 
�أ�ش����ر�ر �لر�ش����م و�أ�شالي����ب �لفنان����ني �ل�شابقني، 
�لفنان����ني  م����ن  �عتبار»كون�شتاب����ل«  وميك����ن 
�لطبيعيني ب�شبب لوحاته �لأمينة يف ت�شويرها 
للو�ق����ع، كما يو�شع ب����ني رو�د �لف����ن �لتاأث����ري 
ب�ش���ب����ب �أعمال����ه �لأ�شلي����ة �لت����ي تهت����م بتاأث����ري 

�ل�شوء �لطبيعي.
ويف �ش����اأن �لفن����ان �لياب����اين هوكو�ش����اي �لذي 
ُول����د على م�ش����ارف مدينة طوكي، ع����ام 1760، 
فاإن����ه ر�شم على �خل�شب لوحات للطباعة �مللونة 
ت�ش����ور �ملمثلني على م�شرح �ل�شعب، ثم ر�شومًا 
للرو�يات �لرخي�ش����ة، ومعظم كتب هوكو�شاي 
ت�شم لوحات نقاًل ع����ن ر�ش���ومه �لأ�شلية، وهو 
يذكرنا مبا �أجنزه جويًا من جمموعات م�شابهة 

باأ�شل���وب فن �حلفر على �لزنك للطباعة.
وي�شرح �مل���وؤلف �أنه يقرتن �ملذهب �لتاأثريي يف 
�لفن �لت�شكيلي با�شم كلود مانيه، 1840، �إذ كان 
م�شدوه����ا ب�شحر �لأ�ش����و�ء، ف�شافر �إىل باري�ض 
�ل�شوي�شري����ة،  بالأكادميي����ة  ليلتح����ق   ،1859
ث����م �أر�ش����ل �إىل �جلز�ئر ملتحق����ًا باجلي�ض، لكن 
�حلم����ى �لت����ي �أ�شابت����ه عجل����ت بت�شريح����ه من 
�جلي�����ض. فع����اد �إىل باري�����ض، وتوطدت 
عالقت����ه م����ع �لفنان����ني �ل�شب����اب، �أمثال: 

بافري، رينو�ر، �شي�شلي.
و�أقام يف منطقة �أرجنتيل مر�شمًا عائمًا 
د�خل باخرة �شغرية، ليتيح له �أن يتاأمل 
�لتغيري�ت �ل�شاحرة و�ل�شريعة لل�ش���وء 
�مل����اء.  عل����ى  بر�شاق����ة  يرت�ق�����ض  عندم����ا 
و��شتغ����ل ثروت����ه يف �إن�شاء حديق����ة �أ�شبه 
باجلن����ان �لأ�شطورية، و�أقام فيها مر�شمه، 
وت����ويف مونيه ع����ام 1926، ع����ن عم���ر بلغ 

�ل�شابعة و�لثمانني.
ويو�ش����ح �لكتاب �أن بي����ري �أوغ�شت رينو�ر 
ول����د يف ليم����وج بفرن�ش����ا ع����ام 1921، ث����م 
ب����د�أ حياته �لفني����ة بزخرفة �لأطب����اق بالثمار 
و�لزه����ور عل����ى من����و�ل �لفنان����ني �ل�شابق����ني 
عل����ى ع�شره وعندما بل����غ �حلادية و�لع�شرين 
ق����رر تكري�ض حياته للف����ن، وقد بلغ من �حلذق 
و�مله����ارة يف �شناعت����ه مبلغ����ًا ل يد�ني����ه �أح����د. 
�لتح����ق مبدر�شة �لفنون �جلميلة ليتعلم �أ�شول 

فن �لت�شوير �لزيتي..
»�شال����ون  يف  لوحات����ه  ب����اأوىل  �ش����ارك  وق����د 
متاأث����رً�  كان  حي����ث   ،1869 باري�ض"ع����ام 

باأ�شل����وب �لفن �لو�قعي وباأعم����ال فناين �لقرن 
�لثام����ن ع�شر. متيز رينو�ر مبيل����ه �إىل ت�شوير 
�لأ�شخا�����ض، كم����ا كان �أ�ش����د �هتمام����ًا باإ�شاع����ة 
�لبهج����ة يف لوحات����ه، وتوطدت مكانت����ه بعد �أن 
�أق����ام معر�ش����ًا �شام����اًل، �شم نح����و 70 لوحة من 
�أب����دع نتاج���ات����ه، و�أ�شي����ب بال�شل����ل يف نهاي����ة 

حياته، ث��م تويف عام 1919.
ع����ام 1834،  ديغ����ا  �دغ����ار  ُول����د  باري�����ض  ويف 
و�لتح����ق مبدر�ش����ة �لفن����ون �جلميل����ة، لكن����ه مل 
ي�شتم����ر يف �لدر��ش����ة �شوى عام و�ح����د، ف�شافر 
بعده����ا �إىل �إيطالي����ا ليدر�����ض �أعم����ال �لفنان����ني 
�لإيطالي����ني �لبد�ئي����ني» �لترو�ش����ك«، ويف هذه 
�ملرحل����ة �جت����ه �إىل ر�شم مو�شوع����ات تاريخية 
باأ�شل����وب �لكال�شيكي����ني، لكن����ه �أقل����ع ع����ن ه����ذه 
�لبد�ي����ة، و�جته �إىل ت�شوير �ل�شخ�شية بكفاءة 

عالية.
ويتط����رق �لكت����اب بعدها، �إىل حي����اة و�إبد�عات 
جمم����وعة مب���دع����ني، بينهم: لوتريك وج���ورج 
�شري�ه وبول �شي����ز�ن فن�ش���نت فان غوخ وبول 

غوغان.
عن البيان االماراتية

زينب المشاط
ح���ني ي�ش���ور �أحده���م نف�ش���ه بو�شوح 
يف �لر�ش���م �لزيت���ي ويف �لنق����ض عل���ى 
�ملع���ادن و�لتخطيطات، م���ا يقارب �ملئة 
مرة، ويف كل مرة من هذه �ملر�ت جنده 
يعلمنا �أكرث، فهو يعر�ض �شخ�شيته من 
خ���الل ر�شوم كظاهرة متط���ورة، تقنيًا، 
حيث �أن �شمته متت���از بالتقدم و�حلذق 
يف م�شم���ون لوحاته، وتخرتق �لنف�ض 
يف ر�شومه �لقناع �ملر�شوم وجتعل منه 
ت�شجياًل مهتز� حلي���اة �لفنان �لد�خلية، 
ه���ذه �ل�شفات وكثرية �أخ���رى تتلخ�ض 
يف �أعم���ال ر�مرب�نت  �ل���ذي كان ي�شعر 
بو�ش���وح �أن ه���ذه �لدرجة م���ن �لك�شف 
لي�ش���ت كافي���ة و�أن �ل�شخ�شي���ة تتحطم 
تدرجي���ا حتت �شغ���ط �لو�ق���ع و�لوجه 

يفقد نعومته وتنا�شقه ومتا�شكه.
يف  �شنج���ده  من���ه  و�ملزي���د  ه���ذ�  كل 
كتاب"يوميات ر�مرب�نت"�لذي ترجمه 
و�ش���در  حاف���ظ  ط���ه  يا�ش���ني  �لكات���ب 
ع���ن موؤ�ش�ش���ة �مل���دى لالإع���الم و�لثقافة 
و�لفن���ون بطبعت���ه �لأوىل ع���ام 2016، 
فر�مرب�نت مل يُكن يوؤمن باخللود، رمبا 
ح�ش���ر له كاأمر ديني لكنه مل ي�شل عنده 
حد يقيني���ات �لكائن �لب�ش���ري ومل يكن 
عنده فاع���اًل وموجهًا، وه���ذ� كان �شبب 
�كتئاب���ه، لكنه �أي�ش���ًا مل ي�شتطع �إبعاده 

عن حياة �لن�شان �ملتفوق فيه.
لهذ� ��شتمر متجاوزً� ما هو �أدنى وبقي 
�شج���ني �أحالمه �لكب���رية و�شجني فنائه 
وظمئه، ف���كان ج�شدً� متناف���ر� لذ� �شار 
�ملكان و�لزم���ان عن���ده ذ� بعدين خللية 
ج�شدي���ة مل يُك���ف عن قيا����ض �لفرح �ملر 
بال�شطه���اد وكما لو �أن 
�حلرمان م���ن �لأبدي مل 

يكن �إل وعيًا موؤ�شفًا.
م���ا يخ����ض  ح���ول  �أم���ا 
فف���ي  و�لر�ش���م  �لف���ن 
�لق���رن �ل�شاد����ض ع�ش���ر 

كل ��شكالت �لفن وجدت حلها، كمالت 
�لر�ش���م وجاذبيت���ه و�لتكوين���ات، عن���د 
روفائيل و��شكالت �ل�شوء و�لظل عند 
كوريجي���و وتيتيان وباولو فرون�ض ثم 
ج���اء روبنز �ل���ذي ن�شي تقالي���د �للطف 
و�لب�شاطة بعبقريته �أعاد �شناعة �ملثال 
وج���اء هذ� من خ���الل طبيعته هو نف�شه 
وفر�ش���ه بق���وة �لتاأث���ري و�شدق���ه حيث 
و�شل �لتعب���ري �ىل ح���دوده �لق�شوى، 

فه���ل يات���رى وج���د ر�مرب�ن���ت هذ� يف 
غمو�ض �حللم وعالقته باحلياة؟.

ن���رى �أن ر�مرب�ن���ت عال���ج مو�شوعاته 
باأ�شلوب م�شرحي �نفعايل، وبعد ر�شمه 
�لكث���ري  �لليل"و�ج���ه  للوحة"دوري���ة 
م���ن �مل�ش���كالت فكان���ت �للوح���ة جت�شد 
جمموع���ة من �جلن���ود و�ل�شب���اط وقد 
�أخف���ت �لظالل ��ش���كال عظامه���م، وكان 
�أبرز ما يف لوحات���ه �جلمال �لروحاين 

حيث �ختار �أبطال لوحاته �ل�شخ�شيات 
�لب�شيطة بدل �لنبالء، وجنده قد �شور 
نف�ش���ه يف مر�ح���ل متع���ددة م���ن حياته 
م���ن خالل لوحات���ه طارقًا ذ�ك���رة حياته 
�لطويل���ة بتطور�تها، �أم���ا �لهولنديون 
فرف�شو� �قتناء لوحاته �لدينية وكانو� 
م���ن  �مل�شتم���دة  �للوح���ات  يف�شل���ون 

و�قعهم.
وجن���د �أن ر�مرب�ن���ت يت���وق حنينًا �إىل 
�ملا�ش���ي في�شفه باأنه يتدفاأ بوهجه مثل 
كوكب عج���وز ي�شرتيح قريبا من �لنار، 
حي���ث تنتابه غمر�ت من �أن���ات ون�شيج 
ليهزه م���ن بعد حلم غام�ض بديع ينبثق 
م���ن �شعل���ة �للهي���ب حول���ه و�لت���و�ء�ت 
�لدخان �لقامت، وجت���ري ذ�كرة �لر�شام 
يف ممر�ت ��شتذكار �لبهجة بينما حتك 
��شابعه �ملمتلئة ��شطح �ل�شياء بفر�شاة 
�ل�شب���اغ من خالل مزج���ه �للو�ن �آماًل 
بالو�ش���ول �إىل روح �لن�ش���ان وبعدها 

�إىل قب�ض من نور �لله.
يف �أعو�م���ه �لأخ���رية ب���ات ر�مرب�ن���ت 
يتحدث عن نهاي���ات �ل�شنني �لتي ت�شبه 
ج�ش���ده �ملرت�خي �ملته���دل حيث مل تعد 
له ق���درة عل���ى �لنحن���اء م���ع مزيج من 
�جلفاف و�لكدر وهو ي�شبه ذلك �ل�شبغ 
�ل�شاق���ط عل���ى �ر�شية غرف���ة عمله، فقد 

�أتعبه د�ئما و�أرهقه �ل�شباب.
�أما ما يخ�ض �إر�دته يف �لعمل فهو ينقل 
�مل�شه���د ومينح���ه �ش���كال �آخر فق���د ظلت 
�حلاجة �إىل �لعمل كما �حلاجة �إىل دمه 
يج���ري وقلبه يخف���ق، وظلت رغبته يف 
�لعمل �شدي���دة وقوية فهي حالة ت�شيب 

كل �مل�شنني.
�يام���ه  �آو�خ���ر  يف  ر�مرب�ن���ت  وظ���ل 
ت���زوره �ف���كار مك���درة ومل ي���در ظه���ره 
ع���ن هذه �لف���كار �و �مل�شكالت �جلديدة 
�لطارئ���ة، حي���ث كان ي�شر عل���ى تقدمي 
نف�شه �إىل تلك �ل�شتغالت فهي �لطريقة 
�ملثل���ى لتق���دم �حلي���اة كله���ا، ول حكمة 
يف جتاهله���ا و�خلوف منه���ا مهما طال 

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

ترجمة: عباس المفرجي
يف ت�شري���ن �لث���اين 1936 كان���ت جمموع���ة م���ن �لكّت���اب 
�لنكلي���ز و�لمريكيني تقاتل يف �حلرب �لأهلية �ل�شبانية 
م���ن موقعها يف مكتب���ة جامعية. �ل�شاعر �لبال���غ �لع�شرين 
م���ن �لعمر جون كونف���ورد كان و�أ�شدقاوؤه حما�شرين يف 
كلي���ة مدريد للفل�شف���ة و�لأدب؛ حيث كان���و� يطلقون �لنار 
م���ن �لنو�فذ �ملعرت�ش���ة بالكر��شي �ملرتب���ة وب�شفوف من 
جملد�ت �لفل�شفة �لملانية. بني �ملعارك، كانو� يغريون على 
رف �لأدب �لنكليزي لياأخذو� كتب كولريدج ووردزورث. 
كونفورد، �لذي يدر�ض �لتاريخ يف كامربدج، كان مبتهجا 
بالتب���ادل �لدر��شي ب���ني جامعة و�أخ���رى. كان يطلق �لنار 
بحما�شة مع���اد للفا�شية، ويرى �حلرب ))مرعبة على نحو 

مبهج((.
كان كونفورد و�حد� من �آلف �لنكليز و�لمريكيني �لذين 
حمل���و� �ل�شالح دفاعا عن حكوم���ة �جلمهورية �ل�شبانية، 
بع���د �لإنق���الب �ل���ذي قام���ت ب���ه جمموع���ة م���ن �لع�شك���ر 
�لفا�شي�ش���ت يف مت���وز 1936. عدد كبري من ه���وؤلء كانو� 
كّتابا وفنان���ني، و�شّكلو� �شخ�شيات كتاب"�أن���ا ��شبانيا". 
�إنه م���ن �ملع���روف �أن كّتابا من �شمنه���م كونفورد، جورج 
�وروي���ل، �شتيفن �شبندر، دبليو �أت����ض �ودن، جون دو�ض 
با�شو����ض و�رن�شت همنغو�ي ذهبو� �ىل �حلرب، لكن هذ� 
ه���و �أول كتاب ُيظِهر بو�شوح مْن كان هناك ومتى، متنقال 
عرْب �حلرب �شهر� بعد �شه���ر. و�لنتائج �آ�شرة. ديفيد بويد 
هيك���وك موؤرخ بارع، يق���ّدم حتليال عن �ملكائ���د �ل�شيا�شية 
و�لع�شكري���ة يف نف����ض �لوق���ت �ل���ذي ي�شّور في���ه �ملعارك 
ب�شكل ح���ي. وهو يتناول �أكرث �ملو��شي���ع نب�شا باحلياة، 
ناث���ر� �لق�شة بحكايات ر�ئعة بعي���دة �لإحتمال عن بطولة 
ممّي���زة. ق���رب نهاي���ة �لكتاب ي�شع���ر �لقارئ كما ل���و �أن كل 
مثق���ف بريط���اين �أ�شي���ل تقريبا وج���د طريق���ه �أو وجدت 

طريقها �ىل ��شبانيا.
بالن�شب���ة جليل من �لكّتاب، تكم���ن جاذبية �حلرب �لأهلية 
�ل�شباني���ة يف خطوطه���ا �ملر�شوم���ة بو�ش���وح بني �خلطاأ 
و�ل�ش���و�ب. ))عندما �ندل���ع �لقتال يف 18 مت���وز،(( كتب 
�وروي���ل يف"حتية �إكب���ار �ىل كاتالوني���ا"، ))من �ملحتمل 
�أن كل مع���اد للفا�شي���ة يف �ورب���ا �أح����ّض برع�ش���ة �أم���ل.(( 
كان هذ� جي���ال فاته �ملذ�ق �لعظيم للح���رب �لعاملية �لأوىل 
وكان يت���وق �ىل فر�شة لإثب���ات �شجاعته. وهم مل يكونو� 
يقاتلون �لفا�شية فح�شب، بل يد�فعون عن ��شبانيا نف�شها، 
بل���د جمّدوه يف �لع�شرينات لأر�ش���ه ودمه، جماله وروحه 
�لرومانتيكي���ة. ))��شبانيا هي �ل�شيء �حلقيقيي �لقدمي،(( 
كتب همنغ���و�ي يف 1932، مثنيا على �لرت�جيديا �لفخمة 
مل�شارع���ة �لث���ري�ن. ))�إنه متاما مثل �حل�ش���ول على مقعد 

جانب �حللبة يف �حلرب من دون �أن يحدث لك �شيئا.((
�لآن، �نتقل���ت مع���ارك ��شباني���ا م���ن حلب���ات �لث���ري�ن �ىل 
م���ن  و�لعدي���د  همنغ���و�ي  كان  �مل���ّرة  وه���ذه  �ل�ش���و�رع، 
معا�شري���ه يف مو�جهة �خلطر. �نته���ى ُمقام كونفورد يف 
�جلامع���ة عل���ى نحو مفاج���ئ. �أحدث �نفج���ار ثقبا بعر�ض 
ثالثة �أقد�م يف �جلد�ر، م�شيبا �إياه بجروح يف ر�أ�شه. يف 
�مل�شت�شفى، بقي كونفورد رو�قيا، كاتبا �أن ))�حلروب كلها 
غري مقبولة، وحتى �حلرب �لثورية هي قبيحة متاما. لكن 
ما ز�ل باقيا يل �لكثري من �لقوة.(( بعد �شهر من ذلك، كان 

ميتا، ُقِتل يف معركة رهيبة �أ�شيئت �إد�رتها يف لوبري�.
بعد موت كونفورد حافظ �لكّتاب يف ��شبانيا على �إح�شا�ض 
�لع���زم و�لن�ش���اط، لك���ن مل يع���ودو� �أب���د� مفعم���ني بالأمل 
�ل�شاذج ثاني���ة. ببناء كتابه ب�ش���كل كرونولوجي، يو�شح 
بوي���د هيكوك �لتحّول �ل�شريع ملز�ج �حلرب، مبينا كم كان 

خمتلف���ا �لو�ش���ول �ىل ��شباني���ا بني �شهر و�آخ���ر. يف عام 
1937، كان �أ�شبح و��شحا �أن ق�شية �جلمهوريني �شعفت 
بالف�شاد وقلة �لكفاءة. �ورويل، �لو��شل يف كانون �لثاين 
1937، كان متاأث���ر� ب�ش���كل �أ�شا�ش���ي بدميقر�طي���ة �لعمال 
�لأ�شيل���ة. مع ذلك، �شرع���ان ما �أم�شى و�عيا ب���اأن �ل�شر�ع 
�لد�خلي ب���ني �ل�شيوعي���ني، �لرتوت�شكي���ني و�لفو�شويني 
كان يخ���ّرب �ملث���ل �لعلي���ا �جلمهوري���ة. همنغ���و�ي، �لذي 
�أم�ش���ى معظم ع���ام 1937 يف ��شبانيا، بق���ي و�هبا نف�شه 
���َب  �أك���رث �شخب���ا لق�شي���ة �جلمهوري���ة. َغ�شِ عل���ى نح���و 
ح���ني تخلى دو����ض با�شو�ض ع���ن �لقتال بعد علم���ه باإعد�م 
�شديقه �ملقّرب �لذي ُ�تِه���م خطاأً باجلا�شو�شية: ))ما معنى 
حي���اة �إن�ش���ان و�حد يف زمن مثل ه���ذ�؟(( لكن يف"�لعمود 
�خلام����ض"، �مل�شرحي���ة �لت���ي كتبها همنغ���و�ي يف مدريد 
حت���ت هزمي �لقذ�ئف، �ش���ّور ��شبانيا كابو�ش���ا كان �لب�شر 

�لأبرياء يقتلون فيه باخلطاأ.
هن���اك �ملزي���د من �لق���ول، كما �أعتق���د عن غر�ب���ة م�شرحية 
همنغ���و�ي، �لت���ي ُكِتب���ت و�ش���ط �ملعرك���ة. م���ا ه���و مفقود 

يف رو�ي���ة بوي���د هيك���وك ه���و غرب���ة �لكّت���اب و�لفنان���ني 
�لذ�هب���ني �ىل �حل���رب. �لعديد م���ن �أبطال �لكت���اب جّربو� 
�حل���رب جزئيا كح���دث متخَي���ل، �ش���و�ء همنغ���و�ي كاتبا 
م�شرحيته �أو روبرت كاب���ا ملتقطا �شورته �لفوتوغر�فية 
�ل�شهرية"مقات���ل خمل�ض يف حلظة موته")�شورة مل ُي�شر 
له���ا وملبدعها هنا(. دور و�شائل �لإعالم يف �حلرب �لأهلية 
د منه �أن �جلنود �لفنانني �أكرث من �أي وقت  �ل�شباني���ة ُق�شِ
م�شى كان���و� معلقني بني �لفن و�حلي���اة. لأن �لربوباغند� 
كان���ت حا�شم���ة يف �شم���ان �لتموي���ل بال�شالح م���ن خارج 
��شباني���ا، فه���ذه كانت حرب كلم���ات و�ش���ور. كان �لكّتاب 

و�لفنان���ون ملمني بال�ش���ور �لتي �شاهدوه���ا  و�لأو�شاف 
�لتي قر�أوها، وباحلاجة �ىل �لإ�شافة من دورهم.

 رغ���م �أن �لكت���اب ياأخ���ذ عنو�ن���ه م���ن �شط���ر يف ق�شي���دة 
�ودن"��شبانيا 1937"، فاإن �ودن و�شبندر غائبان �ىل حد 
كب���ري عن �لكتاب. باإعرت�ف �جلميع، كالهما مل يفعل �شيئا 
تقريبا ي�شيف���ه على �لأر�ض من �جل �لق�شية �جلمهورية. 
لك���ن ق�شائدهم���ا وتقاريرهم���ا كان���ت يف �جلوه���ر لي�شت 
جمرد بروباغند� بل �إظهار ملا جعل هذه �حلرب فريدة. يف 
مقال���ة عن لوح���ة بيكا�شو"�جلرينيكا"مكتوبة يف 1938، 
كت���ب �ودن �أن �ش���ورة بيكا�ش���و مل تك���ن �إ�شتجاب���ة لرعب 
�شخ�ش���ي ب���ل ))لرع���ب ُكِتب عن���ه يف �ل�شحف، فق���ر�أ عنه 
�أو�شافا ورمب���ا �شاهد له �ش���ور� فوتوغر�فية. هذ� �لنوع 
م���ن �لتجربة غ���ري �ملبا�ش���رة، �مللتقط من و�شائ���ل �لإعالم 
هو و�حد م���ن �لوقعيات �ل�شائدة يف ع�شرنا.(( �لق�شائد، 
�ل�ش���ور �لفوتوغر�في���ة و�لأفالم �لتي ظه���رت عن �حلرب 
ة؛  �لأهلي���ة �ل�شبانية قهرية لأنها يف �أحي���ان كثرية حمريَّ
لأنها تعك����ض �لتجربة �لغريبة للفن���ان يف �حلرب، مر�قبا 

ويف �لوقت ذ�ته مقاتال، مت�شبثا بلغز ’’ �أنا ��شبانيا ‘‘.
يف و�ح���دة م���ن �ل�ش���ور �ل�شلوبي���ة �ملوج���زة �لعدي���دة 
للكت���اب، ي�شف بويد هيك���وك �شنع فيل���م يوري�ض �يفانز 
وهمنغو�ي"�لر����ض �ل�شباني���ة")1937(. ه���و فيلم و�ع 
باإ�شتم���ر�ر باألفة ل مثيل لها مع لقطات���ه �حلربية �خلا�شة 
ب���ه. ))ل ميكن لإن�شان �أن ميثل �أم���ام �لكامري� يف ح�شور 
�مل���وت،(( كتب همنغو�ي يف جمل���ة �لكومنتاري. مع ذلك، 
منحو� مقاعد جانب �حللبة و�شارو� يقاتلون هم �أنف�شهم، 
ه���ذ� بال�شب���ط م���ا كان���ت تفعل���ه �شخ�شي���ات كت���اب بويد 

هيكوك.
عن �شحيفة الغارديان 

عبد الباقي يوســف
�ش���درت �لطبع���ة �لأوىل 2016من �ملجل���د �لأول من �أحدث 
تف�ش���ري للق���ر�آن �لك���رمي وفق منه���ج جديد ُمبَتك���ر للرو�ئي 
و�لأديب و�لقا�ض �ل�ش���وري عبد �لباقي يو�شف، وقد حمل 
هذ� �لتف�ش���ري عن���و�ن: )�لتحليل �لرو�ئي للق���ر�آن �لكرمي( 
حي���ث تناول في���ه �ملوؤلف حتلي���ل �ل�شور �خلم����ض �لأوىل، 
ه���ي: )�لفاحت���ة، �لبقرة، �آل عمر�ن، �لن�ش���اء، �ملائدة( وذلك 
عل���ى مد�ر 640 �شفح���ة من �حلجم �لكب���ري، وقد �شدر يف 

�أربيل، عا�شمة �إقليم كرد�شتان �لعر�ق.  

�جلدي���د يف هذ� �لعم���ل �لتف�ش���ريي، �أنه يبتك���ر، ويوؤ�ش�ض 
ملنه���ج جديد يف علوم تف�ش���ري �لتنزيل �حلكي���م، و�لتحليل 
�لرو�ئ���ي يف هذ� �لعمل، يعن���ي �لرو�ي���ة ب�شكلها �حلد�ثي 
�جلدي���د، فنك���ون بذلك �أم���ام عمل كم���ا لو �أنه �ش���رد رو�ئي 
ل�ش���رية �لق���ر�آن �لكرمي، ف���رى �لأ�شخا����ض، يتحركون يف 
هذ� �لعمل، ونرى �حلو�ر�ت بني �لله و�لر�شل، ثم �ملالئكة، 
ث���م �ل�شيطان، نرى كل ما يك���ون حا�شرً� يف �لقر�آن يتحّرك 

وفق �شياق رو�ئي متكامل بتقنية وفنية عالية. 

يق���ول �ملوؤلف يف تعريف منهجه كم���ا �أوردت �شبكة �لإعالم 
�لعربية )حميط(: ُيعن���ى  �لتحليل �لرو�ئي بتحليل �لكلمة 
�لقر�آني���ة حتلي���اًل رو�ئي���ًا، مبعنى مدى تر�بطه���ا بالكلمات 
�ل���و�ردة قبله���ا، و�لكلم���ات �لت���ي �ش���رتد بعده���ا، و�لكلمة 
�لقر�آني���ة هن���ا هي خمتلفة ع���ن �لكلمة غ���ري �لقر�آني���ة، لأن 
توظيفها يف �لق���ر�آن ُيك�شبها وُيغنيها مبع���ان و��شتدللت 
لتك���ون له���ا يف توظيفها يف غري �لقر�آن، وه���ذ� ما يجعلنا 
نكت�شف �أن �للغة �لعربية كم كانت فقرية باكت�شاف معانيها 
وغناها ومدلولتها قبل �أن ُي�شّرفها �لله تعاىل بحمل ر�شالة 
�لقر�آن، ولعل هذ� ما ح�ض �أهل �لنبوغ  كي يفتحو� يف هذ� 
�حلقل فتوحات جديدة ما كانت للغة �لعربية من قبل نزول 
�لق���ر�آن �لك���رمي، وهي �لفتوح���ات �للغوية �لت���ي كمنت يف 
�ملعاج���م و�لقو�مي����ض �للغوية، وُي�شّج���ل يف ذلك للبخاري 
�أن���ه �أول َمن ��شتخدم كلمة)معجم(، ثم ب���د�أ ��شتخد�م كلمة 
�ملعجم  يف �لكتاب �ملعجمي �لأول �ملخ�ش�ض يف علوم �للغة 
�لعربية )معجم مقايي�ض �للغة( ومن �لقر�آن كانت �لنطالقة 

�لتي تكللت بكل تلك �ملعاجم و�لقو�مي�ض �للغوية. 
ويقول كما تناقلت وكالة �لأنباء)ميدل �أي�شت �أونني(: 

�لتحلي���ل �لرو�ئ���ي هن���ا ي�شتغ���ل عل���ى خ�شائ����ض �لبني���ة 
�لرو�ئي���ة �ملتما�شك���ة و�ملرت�بط���ة م���ع بع�شه���ا �لبع����ض، 
�ش���و�ء يف جوهر �لعالقة ب���ني �لكلمة و�شنّوته���ا، �أو بني 
�لآي���ة و�شنّوته���ا، �أو بني �ل�ش���ورة و�شّنوتها، وعلى هذ� 
�لنح���و يجلو لن���ا كيف �أن �ل�ش���ور �لقر�آني���ة تتحّول �إىل 
ف�شول متناغم���ة ومتد�خلة مع ن�شي���ج بع�شها �لبع�ض، 
وم�شتكمل���ة �لأركان لبع�شه���ا �لبع����ض، لتت�شّكل من هذ� 

كله عمارة �لبناء �لقر�آين �ملجيد.
ُيظهر ه���ذ� �ملنهج �لعن�شر �لرو�ئ���ي يف خطاب �لقر�آن 
�ل���ذي يتح���ّول �إىل جمموعة هائلة م���ن  �لق�ش�ض �لتي 
ه���ا �لله �شبحان���ه وتعاىل على ر�شول���ه، وي�شفها  يق�شّ
�أن  ذل���ك  �ِض[يو�ش���ف 3، وليعن���ي  �لَْق�شَ ب�:]�أَْح�َش���َن 
�ِض[ه���ي ق�ش����ض �إيجابي���ة فح�شب،  :]�أَْح�َش���َن �لَْق�شَ
ب���ل ه���ي  يف جممله���ا  مزيج م���ن ق�ش����ض �إيجابية، 
�ِض[ وق�ش����ض �شلبية معًا، لكنه���ا يف وجَهيها ]�لَْق�شَ
�ل���� ]�أَْح�َش���َن[يف �تخاذ �لِعرب منها، فهي �ل���� ]�أَْح�َشَن[ 
�شالح���ًا ل�شتنب���اط  و��شتخر�ج ه���ذه �لعرب منها، 
كون م�شامينها هي م�شامني مفتوحة ميكن لها �أن 
تق���ع يف كل زمان ومكان، �أي �أنها قابلة لأن تتكرر 
يف م�شامينها وفق �أ�ش���كال و�ألو�ن خمتلفة لأنها 
مت����ض عمارة �حلي���اة يف كل زمان وم���كان، فهي 
�إذن �أح�شن �لِعرب �لكامنة يف ثنايا هذه �لق�ش�ض 
ها  �لت���ي ميّن �لله تعاىل عل���ى �لإن�شان باأنه يق�شّ

عليه.
�أم���ام هذ� �لرت�ب���ط  �لت�شاعدي بني ه���ذه �لكلمات، ثم هذه 

�لآي���ات، ثم ه���ذه �ل�شور، يتن���اول منهج �لتحلي���ل �لرو�ئي 
م�شاأل���ة �لعالق���ة بني ه���ذه �لكلم���ات و�لآي���ات �ملتناثرة يف 
عموم �ش���ور �لقر�آن، ذلك �أن �ل�شورة ه���ي غري منف�شلة عن 
�لأخ���رى، كما �لأمر بالن�شبة للكلم���ة، و�لآية، فال�شورة هنا 

هي ف�شل قر�آين تابع، ومتبوع له. �ض269

يتناول �ملوؤلف �آيات �ل�شورة �لقر�آنية، �آية �آية ب�شكل فرعي 
م�شتق���ل، يتب���ع �لباب �ل���ذي يكون في���ه بحيث يق���وم بفرز 
�لآي���ات �لكرمية �إىل �أبو�ب، وكل ب���اب يحمل عنو�نًا ي�شري 
�إىل �ملو�ش���وع �ل���ذي ي�شتغ���ل عليه �لباب، بغي���ة ��شتخر�ج 

�ملعنى.

مّما جاء يف هذ� �ملجلد: 

ل يوج���د لدينا من حجة ما هو �أ�ش���دق من �لقر�آن و�ل�شّنة، 
ولك���ن هذ� ليعن���ي ب���اأن �لإ�شابة تكم���ن يف �أنك تق���دم �آية 
كم�شتن���د وحج���ة لُتثبت به���ا معنى �آي���ة �أخ���رى، �أو ت�شتند 
يف تف�شريك وتاأويلك وحتليل���ك �إىل �لأحاديث �لنبوية، �أو 
�أحاديث بع����ض �ل�شحابة ر�شو�ن �لل���ه عليهم. وهو توقع 
خا�شع لالإ�شابة بدرجات متقدمة، وخا�شع للخطاأ بدرجات 
فادح���ة، وهذ� مكمن �شّر بقاء �شم�ض �لقر�آن م�شرقة دون �أن 
تخ�ش���ع للغياب يف �أي زمن.تكمن �مل�شاأل���ة هنا باأننا نتعلم 
�للغ���ة �لعربي���ة، ونتحّدث به���ا حديث �لنا����ض للنا�ض، حتى 
�أخ���ذت �لكلم���ات ت�ش���ري �إىل معانيه���ا يف ذ�كر�تن���ا من كرث 
��شتخد�مه���ا، لكن عندم���ا ُينزل  �لله قر�آن���ًا  باللغة �لعربية، 
ولعلها �ملرة �لأوىل �لتي ينزل فيها كالم �لله باللغة �لعربية، 
و�ملرة �لأوىل �لتي يكون فيها �لر�شول و�لنبي عربيًا خالل 
�لتاري���خ �لب�شري برمته، وذل���ك ت�شريف للغة �لعربية �أوًل، 
ثم ت�شريف لأمة �لعرب ثانيًا، فاإن كالم �لله �شبحانه وتعاىل 
يختل���ف ع���ن كالم �لنا����ض، كون���ه �أك���رث رقي���ًا، و�أكرث غنى 
وتوظيفًا ملعاين هذه �لكلمات، ثم �أن �لذي يتحّدث هنا، هو 
�لله تبارك وتعاىل، فاإذن علينا �أن نرتقي �إىل فهم كالم �لله، 
ولذل���ك فاإن �لقر�آن يدع���و �إىل �لتفكر، و�لتعقل، و�لتدبر يف 
�لقر�آن �أكرث مما يدعو �إىل قر�ءته، لأن �لنا�ض جميعًا يقر�أون 
�لقر�آن، لكن لعله���م ليبلغون تلك �ملر�تب �لتي يتلقون فيها 
كالم �لله ويتفاعلون معه، من هنا فاإن �لذين يقر�أون �لقر�آن 
قر�ء�ت تدبرية تعقلي���ة، تفكرية، جعلهم �لله تعاىل مر�جع 
لعام���ة �لنا�ض �لذي ليبلغ���ون تلك �ملر�تب، 
�شماهم  و�أ

ْك���ِر[ �أي �أهل �لقر�آن، فالق���ر�آن مل ينزل لُيقر�أ  �لل���ه:] �أَْهَل �لذِّ
فح�ش���ب ملجرد �لق���ر�ءة، بل لُيقر�أ وُيفه���م، لأن �ملطلوب هو 
�لعم���ل مبا قد قر�أ �لقارئ، ولي����ض �ملطلوب هو �لقر�ءة تلو 
�لق���ر�ءة ملج���رد �لق���ر�ءة، وذلك م���ن �أولويات م���ا ُيعنى به 
عل���م �لتف�شري �لقر�آين، �لذي تكم���ن مهمته يف دعوة �لنا�ض 
�إىل فه���م �لق���ر�آن، لأن �لر��ش���خ يف عل���م �لق���ر�آن ميكن���ه �أن 
يبل���غ درجات متقدمة من فهم �لق���ر�آن، وبالتايل يكون �أهاًل 
للمرجعي���ة �لقر�آني���ة بح�شب ما �شّرفه �لل���ه بهذه �ملرجعية: 
ْك���ِر �إِن ُكنُت���ْم َل َتْعَلُموَن[�لنحل43 وَمن  لُ���وْ� �أَْه���َل �لذِّ ]َفا�ْشاأَ
�أكرث من �ملف�شر ��شتيعاب���ًا وفهمًا للقر�آن، ولذلك يرجع �إليه 
�أئم���ة �لفقه، و�لفكر، و�شو�د �لنا�ض، فاإن ما قّدمه �ملف�شرون 
ع���رب �لتاريخ �لق���ر�آين، هي عالمات فقهي���ة وعلمية بارزة، 
ليج���وز �ل�شتغناء عنه���ا، �أو جتاهل بع�شه���ا، فهي جميعًا 
تتكام���ل ببع�شه���ا �لبع�ض من خمتل���ف �لأحق���اب �لزمنية، 
وف���ق �لت�شل�شل �حل�شاري لالإن�شان. ولذلك فاإن �ملجتهد يف 
�شاأن علم �لقر�آن، عليه �أن يطلع عليها جميعًا، �أو ما ��شتطاع 
�إلي���ه �شبي���اًل، حت���ى يكون عل���ى �طالع مب���ا قال���ه �لأولون، 
و�لأ�شبق���ون، وهذ� �لرت�ث �لفقهي و�لعلمي ُي�شّكل بنية له، 
ومن هنا يدرك �إن كان بو�شعه �أن يقول ما مل يقله غريه، �أن 
يكت�شف ما مل يكت�شفه غريه، �أي �أن ي�شيف عالمات م�شيئة 
�إىل ذ�ك �لإرث �لفقهي و�لعلمي يف علوم �لقر�آن، وقد يكون 
ذلك لأنه �أكرث �إبحارً� ور�شوخًا وذكاًء ونبوغًا من كل �أولئك، 
وقد يكون �أنه مثلهم، لكن �ملنجز �لإن�شاين، وما ظهر بحكم 
�لزم���ن �أعانه على �كت�شاف هذ� �جلديد، �لذي مل يكت�شفوه، 
لأنه���م مل يدرك���وه، وقد يكون �أقل منه���م ذكاًء وعلمًا وفقهًا، 
بيد �أن �ملنجز �لإن�شاين، وعامل �لزمن �أعاناه على �كت�شاف 

ما مل يكت�شفو�، وتف�شري ما مل يف�شرو�. 
ن�شتنت���ج باأن �لآفاق ب���دت مفتوحة �أمام �لإن�ش���ان ليقّدم ما 
ميكن���ه �أن يقّدمه يف �شت���ى �ملجالت ��شتن���اد� على ما قّدمه 
�لأنبي���اء و�لر�شل خالل �لتاريخ �لب�ش���ري، وعلى ذلك نرى 
�أن �ملنج���ز�ت �لب�شرية ب���د�أت تتو�ىل  بعد ذل���ك مبا لعله مل 
يك���ن يخط���ر على ب���ال �أح���د، و�إذ� نظرنا �إىل �شائ���ر �ملنجز 
�لب�ش���ري قرن���ًا قرنًا بع���د �أن �أكمل �لله للنا����ض دينهم، و�أمت 
عليه���م نعمته، ور�شي له���م ] �لإِ�ْشاَلَم ِدين���ًا[ �شرى باأن كل 
ق���رن ب���د�أ يغتني ب���كل �أ�ش���كال و�أل���و�ن �ملكت�شف���ات �لهائلة 
ب�ش���كل متقّدم �أكرث مما كانت عليه ه���ذه �لقرون يف �لعهود 
�ل�شابق���ة حي���ث كانت �حل�ش���ارة �لإن�شاني���ة مت�شي بطيئة 
متما�شية م���ع مر�حل تقّدم �لدين وتدّرجه يف كماله، ولذلك 
ف���اإن ما حققه �لإن�شان يف �ألف �شنة ما �شية، يفوق ما حققه 
يف �آلف �ل�شن���ني �ملا�شية، وعلى هذ� �لنحو ما حققه 
يف �ملئ���ة �شن���ة �ملا�شي���ة، كان �أك���رث تقّدم���ًا مما حققه 
يف �لأل���ف و�أربعمائة �شنة �ملا�شي���ة، و�لإن�شان يعمل 
يف تقّدم���ه �لعلم���ي و�حل�شاري رغم بق���اء �أهل �ل�شر، 
�أل���و�ن و�أ�ش���كال  و��شتمر�ريته���م يف ممار�ش���ة كاف���ة 
�ل�ش���ر و�لدم���ار، لك���ن �أه���ل �خلري م���ن �أبن���اء �لإن�شان 
يتو�كب���ون يف �ملو�جهة، ومل يرتكوه���م لنزوعات �أهل 
�ل�ش���ر �لعدو�ني���ة، ف���اإن �بتك���ر �أه���ل �ل�شر و�شيل���ة دمار 
جدي���دة، �بتك���ر �أه���ل �خلري و�شيل���ة عمار جدي���دة، و�إن 
�بتك���ر �أهل �ل�ش���ر و�شيلة ن�شر �أوبئة جدي���دة، �بتكر �أهل 
�خلري و�شيلة عالج جدي���دة، و�إن ظهر طاغية يطغى على 
�لنا����ض، ظهر عامِل خفف عن �لنا����ض، و�لآن وبعد كل هذه 
�مل�ش���رية �لب�شري���ة يف هذ� �ل�ش���ر�ع ب���ني �ملعّمرين، وبني 
�ملدّمرين، �إذ� نظرنا �إىل و�قع �لأمر، �شرى باأن ما ينعم به 
�لإن�ش���ان من �أمن ورفاه يف بقاع �أر�ض �لله، يفوق ما يلقى 
في���ه �لإن�شان من �لكو�رث �لب�شري���ة، وموجات �ل�شطر�ب 
يف بق���اع �لأر����ض، وبذلك ف���اإن �لذي���ن يتمتع���ون بالنعيم، 
و�لرفاه، و�لآمن، هم �أكرث عددً� من �لذين يفتقدون �إىل ذلك 
من �لب�شر، وهذ� يعني باأن عجلة �لبناء تتقدم عجلة �لهدم، 
وعجل���ة �حل�شارة �لإن�شانية تتقدم عجلة �لتخلف و�لعودة 

�إىل �لور�ء.

قراءة أطروحات 
ناجح المعموري 

في حقل 
الميثولوجيا 

�شدر عن د�ر �ل�شوؤون �لثقافية �لعامة 
�لتابعة لوز�رة �لثقافة و�ل�شياحة 

و�لآثار �ملطبوع �جلديد )�أ�شئلة 
�لثقافة و�ملعرفة.. قر�ءة �أطروحات 

ناجح �ملعموري يف حقل �مليثولوجيا( 
للموؤلف جا�شم عا�شي.

كتب �ملوؤلف عن �مل�شرية �لإبد�عية 
يف جمال �ل�شرديات �بتد�أها )ناجح 

�ملعموري(، ففي �ملجموعة �لق�ش�شية 
)�أغنية يف قاع �شيق( و�شوًل �إىل 

رو�ية )مدينة �لبحر(، كانت �إ�شهاماته 
و��شحة يف كونه يقرتب من �شرب 

�لأ�شطورة كثيمة موظفة يف �لن�ّض، 
بل مبثابة قناع �إبد�عي ومعريف. 

ومن خالل هذه �مل�شرية وما بينها من 
خمطوطات يف هذ� �ل�شاأن، ��شتطاع 

�ملعموري �أن يوؤ�ش�ض توجهه يف هذ� 
�ل�شرب من �لكتابة وهذ� �ملنحى من 

�لتوظيف. 
ويعّد هذ� �لكتاب حو�ريا يتعلق 

مب�شغل �ملعموري وحتولته من �لأدب 
�لذي و�شع فيه لبنة �لأ�شطورة ملادة 

تبحث باملنهج و�لعلم. وياأخذ هذ� 
�لكتاب مديات ثقافية و��شعة، بفعل 

�لتد�خل �لقريب بني �لباحث وقرينه 
�لأ�شتاذ جا�شم عا�شي مبا عرف عنهما 

من و�شائج �شالتية يف �ل�شد�قة 
و�لهوية �ملعرفية وتبادل �لر�أي كذلك.

كتاب"أنا إســبانيا".. اآلخرون الذين 
قاتلوا في إسبانيا
عن همنغواي وأورويل والكّتاب

التحليل الروائــي للقرآن الكريم 
 منهج جديد في تفسير القرآن
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

حيدر جمعة العابدي
 

من عمق رح���م �ملوت )مثلث �ملوت( ي�شرد لنا ر�و عليم كل 
�لعلم عا����ض �ملوت بكل تفا�شيله و�أحد�ث���ه �ملفزعة و�طلع 
عل���ى  �أ�شر�ر �شناعته و�ملمولني، و�مل�شتفيدين، و�لقائمني 
عل���ى �د�رته و�لقو�ن���ني �لتي حتكمه وتزيد م���ن �شر��شته 
وهي،�لطمع،و�حلقد،و�لتاآم���ر عل���ى �شع���ب ذ�ق �لأمري���ن 
على ي���د حكام���ه و�شا�شت���ه �لذين ي���ربرون تخلفه���م بقتل 
�حلياة فين���ا، وتاأمرهم ب�شرقة ثرو�تن���ا، وف�شلهم بحماية 

�لدين، وحقدهم مب�شادرة حريتنا وكر�متنا �لوطنية.
 هك���ذ� ي�ش���ري بن���ا �لرو�ئ���ي عل���ى لفت���ه �شعي���د �إىل عم���ق 
�ملاأ�شاة �لت���ي ر�ح �شحيتها �لكثري من �لب�شطاء و�ل�شرفاء 
و�لوطنيني،لي�شعن���ا وجه���ا لوج���ه �أم���ام م���ن ت�شبب بكل 
ه���ذ� �لنزي���ف لل���دم �لعر�ق���ي وجمانية �مل���وت �لت���ي ذقنا 
منه���ا �لأمرين،ي�شتعر�شه���ا �ل�ش���ارد �ملوؤلف وف���ق ت�شاوؤل 
فك���ري حتليل���ي نق���دي )مل���اذ�( وه���و ت�ش���اوؤل يب���د�أ بفعل 
�لبحث و�ل�شتق�شاء وينتهي بحتمية �ملوت كونه ت�شاوؤل 
ينفت���ح على �لعديد من �لإجاب���ات �لتي تتنا�شل عرب وقائع 
وحقائ���ق عل���ى متا�ض مع �مل���وت د�خل مثل���ث �ملوت �لذي 
يت�ش���ع ويتنا�ش���ل �ىل مثلث���ات تك���رب وتتكاث���ر  يوم���ا بعد 
ي���وم مثل وباء يخن���ق وجودنا  �لإن�شاين)م���ن يتمكن من 
معرف���ة مل���اذ� يح�شل �ل���ذي يح�ش���ل يف �لعر�ق؟ مل���اذ� كل 
هذ� �لقتل و�أغلب �ل�شع���ب �لعر�قي يريد �لتغيري؟ملاذ� هذ� 
�ل�شر�ع؟هل ميكن لنا �أن نتق�شى �حلقائق ونبثها ونكتبها 
للنا�ض لكي نعرف من هو �لطرف �لأقوى يف معادلة �لقتل 

�لعر�قية(�ض12.
يفتت���ح �ل�شارد �لعليم �أحد�ث �لرو�ي���ة بوثيقة ُيعرث عليها 
يف د�ئرة �ل�شتخبار�ت �شكل���ت ما ي�شبه �ل�شاعقة يطلعنا 
عليها �شارد عليم بدقه متناهية )�لوثيقة �ملكونة من خم�ض 
�شفح���ات ه���ي ج���زء م���ن مل���ف مبع���رث كان قد حمل���ه لأنه 
وج���د فيه �أ�شماء وعناوين وتقاري���ر موجعة(�ض7، �أمنية 
و�أ�ش���ر�ر تعود لزم���ن  �لنظام �ل�شابق حتم���ل �أ�شماء كانت 
تختب���ئ خلف عناوي���ن معار�ش���ة �ل�شلطة لكنه���ا جزء من 
�ملنظومة �لقمعي���ة و�ل�شتخبارية للنظ���ام �ل�شد�مي ولها 
ح�شور موؤثر وفاعل على �ل�شاحة �ل�شيا�شية و�لجتماعية 
و�لثق���ايف  �لدين���ي  �لغط���اء  م���ن  تتخ���ذ  �ليوم،�أ�شم���اء 
و�ل�شيا�ش���ي مظل���ة لتمري���ر �أجندته���ا و�أطماعه���ا �حلزبية 
و�ل�شيا�شي���ة وهو ما دفع  وحف���ز جمموعة من �لإعالميني 
للو�ش���ول لهذه �ل�شخ�شيات بغية �لتحقق من حقيقة ودقة 
ه���ذه �لوثائق ل���ذ� يقررون �إج���ر�ء مقابلة م���ع �إحدى هذه 
�ل�شخ�شي���ات �لدينية �لبارزة  �لت���ي تقيم موؤمتر� يف �حد 
�لأحي���اء �ل�شعبية لرجل دين ب���ارز �أو )�لكبري( كما ي�شميه 
�ل�ش���ارد �لعليم بعد �أن يبني لنا ع���رب وثائق م�شربة عن �أن 
رج���ل �لدين �لكب���ري كان �ح���د �لأ�شماء �لكب���رية و�لبارزة 
يف �أجه���زة �لقم���ع �ل�شيا�شي يحمل رتب���ة �شابط كبري يف 
�ملخابر�ت وهو ما يك�ش���ف وبجر�أة كبرية من قبل �لكاتب 

عن �حد �أهم  �أ�شالع �ملثلث �لأ�شا�شية و �لفاعلة يف �إف�شال 
�لعملية �ل�شيا�شية بعد �لتغيري وعما جرى ويجري �ليوم 
م���ن تدهور �من���ي و�شيا�ش���ي و�قت�شادي خط���ري يع�شف 

بالبالد من �ل�شمال �ىل �جلنوب.
 �ن تب���د�أ �لرو�ي���ة بوثائ���ق تدي���ن �لكث���ري م���ن �لوج���وه 
�ل�شيا�شي���ة �لبارزة يعني �ن �ل�ش���ارد يعلن منذ �لبد�ية عن 
و�قعية وجدية ما ي���ود حكايته لنا لذ� ي�شعنا وجها لوجه 
�أم���ام �حلقيق���ة دون ل���ف �و دور�ن رغ���م خط���ورة �مل�شهد 
�ل�شيا�ش���ي �لي���وم، فالوثيقة ه���ي �شهادة تدي���ن �لكثري من 
�لوج���وه �لت���ي تبنت �لعملي���ة �ل�شيا�شي���ة ون�شبت نف�شها 
�حلار����ض و�ملد�فع �لوحيد عنها، وهي �أي�شا ر�شالة ت�شلط 
�ل�شوء على �أهمية  �لعمل �لإعالمي �حلقيقي ودور �لإعالم 
يف مرحل���ة ما بعد �لتغي���ري وهو دور ��شتثنائي كون مهنة 
�لع���الم مهن���ه مل يعت���د �لعر�قي���ون عل���ى �شر�حتها وقوة 
وتاأثريه���ا �إل بع���د �لتغي���ري وخ�شو�شا بع���د �لت�شحيات 
�لكبرية �لتي قدمها �لكثري من �لإعالمني من �جل �لوقوف 
على حقيقة ما يجري وهو ما يعيد �ىل �لو�جهة خفايا غري 
معلن���ة دفع ثمنها �لكثري من �لعالميني �لبارزين وبالتايل 
نح���ن �أم���ام رو�ية تف�ش���ح �لكثري من �أ�ش���ر�ر �ملوت �ملعلن 
وغري �ملعلن �أبطاله���ا جلهم من �لعالميني �لبارزين �لذين 
خا�شو� غمار �ملغامرة و�ملجازفة بحياتهم من �جل معرفة 
�أ�شب���اب ه���ذه �لتد�عيات �خلطرية وه���م )منتظر، و�شالم، 
و�حم���د، وخ�شري(وه���و ما يك�شف عن���ه �لكاتب يف م�شهد 
�ملقابلة م���ع رجل �لدي���ن �لكبري و�لرف����ض و�ملمانعة �لتي 
يو�جهونه���ا من  قب���ل �أتباع رجل �لدي���ن و�شيل �لتهامات 
�لت���ي ت���كال لالإعالم منه���ا �نه �إع���الم ماأج���ور ل�شالح دول 
ت�شع���ى لتدمري �لوطن وت�شوي���ه �شمع���ة قادته،لياأتي �لرد 
على ل�شان �ح���د �أبطال �لرو�ية �لأربعة )�شالم( للدفاع عن 
دور �لإع���الم يف ك�ش���ف �حلقيقة للر�أي �لع���ام )نرجوك �أن 
تق���در عملنا �ل�شحف���ي و�لإعالمي فمن و�جبن���ا �أن ن�شلط 

�ل�شوء على ما يريد �لنا�ض بكل حرفية ومهنية(�ض23.

 معمارية األحداث
تتخ���ذ �أح���د�ث �لرو�ي���ة خط���ا بياني���ا يرتف���ع وينخف����ض 
عل���ى �ش���كل منحنيات هرمي���ة ترتفع معها �شرب���ات �لقلب 
وتنخف����ض ح�ش���ب �لزم���ان و�مل���كان وخطورت���ه وه���و ما 
ير�شم منطق �شري �لإحد�ث و�أ�شلوب بنائها عرب �لو�شول 
بالأح���د�ث �ملمتدة من مدينة كربالء  �إىل بغد�د وما بينهما 
ذهابا و�إيابا،�للطيفية،�ملحمودية، �ليو�شفية وهو حتقيق 
ع���ن �ملنطق���ة �شب���ق ل�ش���الم �أن ق���ام بن�ش���ره يف �لو�شائ���ل 
�لإعالمي���ة �ىل حدث يت�شاع���د لي�شل �ىل �لذروة لكن دون 
ح�ش���م  وذلك ملد زم���ن �حلكاية �ملتخي���ل.. فرغم ق�شر زمن 
�لرو�ي���ة �لو�قعي �ل �ن زم���ن �ملتخيل قادر على جعل زمن 
�لرو�ي���ة ميت���د عرب تقني���ة �لفال�ض ب���اك �لت���ي ي�شتخدمها 
�ل�ش���ارد �لعليم بكرثة م���ن خالل �شخ�شيات���ه لك�شر حاجز 
�حلقيق���ي و�ملتوق���ع.. فاأم���ام كل م�شهد م���ن م�شاهد �ملوت 
تع���ود بن���ا ه���ذه �ل�شخ�شي���ات �ىل ح���روب متاأخ���رة مثل 

�حل���رب �لعر�قية �لير�نية وحرب �خلليج وحلظة �شقوط 
بغد�د وغريها من �للحظات �حلرجة لدى �غلب �لعر�قيني 
)يتذكر خ�ش���ري �أن هذه �جلملة �شمعها من قبل يف �حلرب 
�لت���ي �ش���ارك فيها(�ض100وه���ي جمل���ة )ثيم���ة( كونه���ا 
�رجائية تخلق م���ا ي�شمى �أفق �لنتظار �و �لتوقع وهو ما 
يتيح للمتلقي دور يف ر�شم لالأحد�ث،فاغلب هذه �لأحد�ث 
ه���ي �نفجار�ت وم�شاهد خر�ب وقتل وتهديد تر�شم حلظة 
م���وت معلن وفق خ���ط بياين على �شكل مثل���ث كبري ��شمه 
مثل���ث �مل���وت ي�شفها �ل�ش���ارد على ل�ش���ان �إبطال���ه �لثالثة 
�ش���الم، و�حم���د، وخ�شري،�ثن���اء ذهابه���م �ىل بغد�دحيث 
يتف���ق �لثالث���ة عل���ى �لذه���اب لغر����ض ��شت���الم �أجوره���م 
موؤ�ش�ش���ات  ل�شال���ح  �ل�شحفي���ة  �لتغطي���ة  ع���ن  �ل�شهري���ة 
�لإعالمية  يعملون معها بعد �ن تخلف عنهم منتظر بحجة 
�لعمل )من هذ� �ملكان �لذي يقع جنوب �لعا�شمة ويحاذي 
خطني متعار�ش���ني يف �لدين.. لقد كانت �لخبار تنقل لهم 
�أن هجمات عديدة تقوم بها جماعات متع�شبة يف مو�جهة 
ملي�شي���ات م�شلحة وكاأنها هجمة مر�ش���وم لها �أن ت�شتمر..
مل يك���ن �أمامه �شوى �لتقدم لريى ما ميك���ن روؤيته ويفيد(

�ض116.

الرؤية السردية:
تق���وم �لرو�ي���ة على مت���ازج روؤيتني �شرديت���ني متجاورتني 
هم���ا: �لروؤي���ة �خلارجي���ة �ل�ش���ارد �لعلي���م و�ملهيم���ن �ل���ذي 
يتدخل يف ك�شف �شري �لأحد�ث تدخل مو�شوعي خارجي،و 
�لروؤي���ة �لد�خلية �أبطال �لرو�ية وهو ما ي�شميه �غلب �لنقاد 
بالروؤي���ة �لثنائي���ة يف بني���ة �لن����ض �لو�حد، وه���و ما يتيح 
للكات���ب ق���در� كبري� م���ن �حلري���ة يف عك�ض وجه���ات �لنظر 
�ملختلف���ة �لتي مت���د �ملتلقي ب�شيل م���ن �ملعلومات و�حلقائق 
و�لنطباع���ات �ملختلف���ة حول م���ا يجري من �أح���د�ث جاعلة 
يف �لوق���ت نف�شه م���ن دور �لتلقي عن�شر� م�ش���اركا يف بناء 
ر�أي ع���ام حول �لأحد�ث فالروؤية �خلارجية ترتبط يف �شيل 

�لوثائ���ق و�لعرت�ف���ات و�لقت���ل عل���ى �لهوية.. �م���ا �لروؤية 
�لد�خلي���ة فرتتب���ط يف بح���ث �لأبطال عن حقيق���ة ما يحدث 
ومل���اذ� يح���دث وهل م���ا يحدث هو فع���ل مدرو����ض وبالتايل 
م���ربر بفع���ل حماي���ة �لدين و�لوط���ن لذ� هو فع���ل ل يخ�شع 
لعد�لة �لقانون ويج���رم، فاأتباع �شري �حلكي ب�شمري )�لأنا(

م���ع �أبطل �لرو�ية �لرئي�شني وهم يرون م�شاهد�تهم  وما مر 
به���م يف �شياق �أحد�ث وم�شاهد �ملوت �ملعلن و ما يوهمنا به 
�لكاتب فنيا يف بع����ض مفا�شل �لرو�ية على �نه مذكر�ت �و 
�عرت�ف���ات -لكن يف حقيقته هو �شرد ب�شمري �ملتكلم هو من 
يك�ش���ف عن هذه �لروؤية �ل�شردي���ة �لتي رغم �شموليتها لكنها 
تتي���ح للمتلقي و�ل�شخ�شي���ات �لتدخل و�لتحلي���ل للو�شول 
بالإح���د�ث �إىل درج���ة �لإقن���اع كحاف���ز من حمف���ز�ت �ل�شرد 
�لو�قع���ي وهو م���ا يوؤكد عل���ى ثنائي���ة �لروؤية د�خ���ل �لبناء 
�لفن���ي للرو�ية وق�شدية �لكاتب و�لت���ي تت�شح ب�شكل فعلي 
يف جمل���ة حمورية يف توجه �ل�ش���رد لالإف�شاح عنه )�حلياة 
يف �لعر�ق هي �ل�شيء �ل�شتثنائي ولي�ض �ملوت(�ض100 .

�إن تتب���ع �ملظهر �لفني للرو�ية �لذي يتجلى لنا على �متد�د 
�ملنط���وق �ل�شردي يبني لنا ع���ن �ملنهجية �لفنية �ملتبعة يف 
ن�ش���ج �لأحد�ث فقد ��شتثمر �لكات���ب �شور �شردية خمتلفة 
بحيث تك���ون �لعالقة ب���ني �لو�شف و�إيق���اع �ل�شرد حركة 
متو��شجة فال جند و�شف يقفز على �أحد�ث �و يعطل �شري 
�ل�شرد ف���كل و�شف ي�شاحبه فعل �ش���رد )كان �أحمد يبحث 
ع���ن �ش���يء بعيد فينظ���ر �ىل �ل�شجار �لت���ي تبتعد عنه يف 
�لعم���ق �ل�شحر�وي للطريق فيما يبقى �لطريق �لأ�شمنتي 
حت���ت �شي���ارة �ملاليب���و �شريع���ا �إىل ح���د �لدوخ���ة �لتي ل 
ي�شتك���ني له���ا ر�أ����ض( �ض102وه���ذ� ل مينعنا م���ن �لقول 
�ن بع����ض  �ل�شتط���ر�د�ت كانت  تبطئ م���ن �شري �لأحد�ث 
لك���ن وب�شكل ع���ام �لرو�ية ظل���ت حمافظة على ق���وة �ل�شد 

و�لرتقب ملا هو قادم .

 الشفرة الداللية 
هن���اك دللت فكرية جهد �لكاتب يف توظيفها بعناية فائقة 
تب���د�أ من عتب���ة �لرو�ي���ة �لوىل �لعن���و�ن )مثل���ث �ملوت( 
وتنتهي يف �خر عتبة للرو�ية وهي )�ملوت �شناعة وطنية( 
ولو حولنا فك �شفرة هذه �لدللت �شنجد �ن هذه �لدللت  
تاأخ���ذ �ش���كل مثل���ث  �أ�شالع���ه �لثالثة ت�ش���كل هرم���ا ر�أ�شه 
�ملدبب يرمز للموت و�ل�شلعان �لقائمان �ملت�شالن بالر�أ�ض 
و�لقاع���دة ميث���الن �لدين و�لأح���ز�ب �ل�شيا�شي���ة وقاعدته 
�جلماهري �مل�شحوقة �لفاقدة مل�شريها وم�شتقبلها، وهو ما 
ير�شم �شكل �لعالقة �خلفي د�خل �لو�قع �لفعلي يف �لعر�ق 
و�لت���ي تقوم على �أ�شا����ض �لتناف�ض و�ل�شر�ع مابني هذين 
�ملحورين  ديني /�ل�شيا�شي،و�لتو�طوؤ و�لتاآمر و�لإق�شاء 
�ش���د �ملحور �لثالث و�ل���ذي ميثل موطن���ة /جماهري بغية 
�لو�شول �ىل ر�أ�ض �لهرم �حلكم على ح�شاب �لقاعدة �لتي 
ه���ي �جلماهري �لتي ترمز دلليا بالكب����ض �و �ل�شحية)�إنه 
�شر�ع �ملوت..�لحتالل بحاجة ملقاومة،و�ملقاومة بحاجة 

�ىل موت و�لعنو�ن هو �لقتل(�ض121.

ع����ن د�ر �لف����ر�ت للثقافة و�لإع����الم يف �حللة 
�ش����درت حديث����ًا لالأديب ج����و�د عب����د �لكاظم 
حم�شن جمموعته �لق�ش�شية �لأوىل )�لعر�فة 

وق�ش�ض �أخرى(.
مل  جمموعت����ه:  مقدم����ة  يف  �لقا�����ض  وق����ال   
يجتذبن����ي ع����امُل �لق�شة كثريً� كم����ا �جتذبني 
ع����امُل �ل�شع����ر �لذي دخلُت����ه مبك����رً� منذ مطلع 
�ل�شبعين����ات نظم����ًا ون�ش����رً�، �أم����ا �لق�شة فلم 
�أبد�أ بكتابتها ون�شرها �إل يف عقد �لثمانينات 
ودخلته����ا �أول ما دخلتها عل����ى ��شتحياء قبل 
�أن �أج����َد مقبولي����ًة و��شح����ًة ملا كتب����ُت.. وقد 
و�شح����ْت يل هذه �ملقبولية عند ��شرت�كي يف 

م�شابق����ة جمل����ة )�لت�شامن( �للندني����ة للق�شة 
وحتقيق����ي  1986م،  �شن����ة  ج����دً�  �لق�ش����رية 

نتيجًة متقدمًة فيها. 
ت�شمنت �ملجموعة �شبع ع�شرة ق�شة ق�شرية 
وق�شرية جد� ه����ي: �لعر�فة، �لفتاة �لغريبة، 
�لرحيل �إىل �ل�شماء، �أحالم خطرية، عالوي، 
بائ����ع �لنفط، �شدق، كفى بالأجل حار�شا، من 
مقال����ب �ل�ش����ر�ج، مفارقة، و�ح����دة بو�حدة، 
�جل����ار �لغريب، لن ي�شي����ع �خلري، �ل�شورة، 
�لف����الح  �ملب�ش����ر،  �لرج����ل  �لأ�ش����ر�ر،  كامت 

و�لغيمة.
يف  منه����ا  ع����دد�  ن�ش����ر  ق����د  �لكات����ب  وكان 

�ل�شح����ف و�ملج����الت �ملحلي����ة خ����الل �لعقود 
�ملا�شي����ة، وه����ي ذ�ت م�شام����ني �إن�شانية يف 
ثيمتها، و�رتك����زت �أفكارها على ن�شرة �لقيم 
�ل�شامي����ة للح����ق و�خلري و�لع����دل و�جلمال، 
و�أغلبه����ا منقول من �لو�قع �ملحلي، و�أبطالها 
حقيقيون عا�شو� معنا يف �ملا�شي، وما يز�ل 
بع�شه����م يقيم بينن����ا، و�إن تغ����ريت �لأ�شماء، 

وتبدلت �لأ�شكال.
وتقع �ملجموع����ة يف �ثنتني و�شبعني �شفحة 
يف  �إيد�عه����ا  ورق����م  �ل�شغ����ري،  �لقط����ع  م����ن 
د�ر �لكت����ب و�لوثائ����ق ببغ����د�د 1198 ل�شن����ة 

.2016

عزالدين عناية
ح���ني  تالي���ة،  مرحل���ة  يف  �ش���وى  �أنتب���ه  مل 
�أن  طالب���ا،  �لزيتوني���ة  باجلامع���ة  �لتحق���ت 
��شتعمال"يَبْلِب���ْل ْتَبلْبي���ْل"، �أي يتكلم ب�شرعة 
وعل���ى  م�شط���رب  و"ْمَبلْب���ْل"�أي  فائق���ة، 
قل���ق، يف �لد�رج���ة �لتون�شي���ة، ماأتاهم���ا من 
�لتور�تي���ة  �لدلل���ة  تل���ك  مفردة"بابل"وم���ن 
�لعميق���ة �لثاوي���ة يف �لالوع���ي، ح���ني بلب���ل 
�لل���ه �أل�شن���ة �خلل���ق. فاللغة مثلم���ا يقول ذلك 
�لن����ض �جلمي���ل للودفي���غ فتغن�شتاين"ميكن 
�عتباره���ا مبثابة �ملدينة �لعتيق���ة، متاهة من 
�لأزق���ة و�ل�شاح���ات، من���ازل قدمي���ة و�أخرى 
حديث���ة. �أين حتيط بالكل �شبك���ة من �لبلد�ت 
�جلديدة طرقاتها م�شتقيمة ومنتظمة وِبُدور 
متماثلة". فقد كانت �لفرن�شية �لتي ُنلقَّن �إياها 
يف عمر غ����ضّ يف �ملدر�شة، مع �شن �ل�شابعة، 
تز�حم وتطرد �للغة �لأّم بقوة وعنف، فتحفر 

�شروخا غائرة يف ذهن �ل�شبي.
لك���ن �شظايا باب���ل �للغوية �لت���ي وردت �إلينا 
مع �لد�رجة قبل �أن تاأتي من �لف�شحى، كانت 
ج���زء� من �إناء كبري مه�ّشم. لن يتي�شر ترميمه 
جم���دد� �شوى بو��شط���ة �خلي���ال �أو �لتخيل، 
كم���ا يذهب �مل���وؤرخ �لإيطايل ماري���و ليفر�ين 
يف كتابه"تخّي���ل بابل"�ملن�ش���ور يف ترجم���ة 
عربي���ة م���ن �إع���د�د عز�لدي���ن عناي���ة. حي���ث 
ي�ش���ري �لكات���ب يف موؤلف���ه وف���ق �إط���ار زمني 
متط���ور، ي�شتوعب ويغط���ي مو�شوع بحثه. 
حم���اول بن���اء �إط���ار جام���ع لنتائ���ج �لأبحاث 
بعد قرنني م���ن �لدر��ش���ات و�حلفريات حول 
ع���ت قبالة  �ملدين���ة �لدنيوي���ة، �لت���ي طاملا ُو�شِ
�ملدين���ة �ل�شماوي���ة �أور�شلي���م، يف �لأدبي���ات 
�لتور�تي���ة. فالكتاب تاريخي �أثري لعامل �آثار 
خبري بحقل���ه، ي�شلط فيه �ل�ش���وء على مدينة 
قدمية تقع يف حي���ز زمني متقدم، قيل �لكثري 
فيه���ا حت���ى �ختل���ط �لأ�شط���وري بالو�قع���ي 

و�لتاريخي بالالتاريخي.

دً� عب���ارة ع���ن تخيل  ياأت���ي بن���اُء باب���ل جم���دَّ
ملدين���ة متو�رية، غري موجودة، ومن هنا كان 
عنو�ن �لكتاب"تخيل باب���ل". وخطورة عمل 
ليفر�ين �أن مادة بحث���ه �لتوثيقية تكاد تكون 
ل�ش���يء عن ذلك �ل�ش���رق �لقدمي، مع �أن���ه ُيَعّد 
مهد ح�شارتنا. حي���ث مل تبق من ذلك �ملا�شي 
�لبعي���د -بعب���ارة جوه���ان غوتفري���د هردر- 
�شوى"مروي���ات ملروي���ات، �شظاي���ا رو�يات، 
حل���م عن م���ا بع���د �لع���امل". ينطل���ق ليِفر�ين 
من معاجل���ة م�شاألة ت�شييد �ملدين���ة، �كت�شاف 
�آج���ر �لبناء و�لتقني���ات �ملر�فقة، و�لتطور�ت 
�حل�شارية �لتي ح�شل���ت حتى دفعت باجتاه 
بن���اء باب���ل، و�أي دور ح�ش���اري ��شتوج���ب 
ت�شيي���د �ملدين���ة، كل ذل���ك يدخ���ل يف عملي���ة 
�لبح���ث عن �ملدينة �ملتو�ري���ة. وكاأن ليفر�ين 
ُيعي���د ب�شكل �آخر �أ�شئل���ة جاكوب بورخاردت 
يف بازيلي���ا -�شنة 1870- ح���ني ت�شاءل كيف 
ل�شع���ب �أن ي�ش���ري �شعبا؟ وكي���ف يتحول �إىل 
دول���ة؟ وما هي �أزمات �لن�ش���اأة و�ملولد؟ و�أين 
ميكث ذلك �حلد م���ن �لتطور �ل�شيا�شي، �لذي 
بالنط���الق منه ميك���ن �حلديث ع���ن �ملدينة-

�لدولة؟
وحدي���ث �لن�شاأة ي�شتدع���ي بال�شرورة حديثا 

ع���ن �أنظم���ة �حلك���م �لت���ي �شهدته���ا �ملدين���ة. 
فلي�ض"�لطغي���ان �ل�شرقي"وليد بابل فح�شب، 
كم���ا ي���روج ع���ادة، ب���ل �شنوه"�لدميقر�طية 
�لبد�ئية"�أي�شا كما يبني ثوركيلد جاكوب�شون 
)1943( �ملخت����ض بال�شومريات. ملاذ� تتعرث 
�لدميقر�طي���ة �لي���وم تلك ق�شة �أخ���رى؟ ُيعيد 
ليفر�ين �لنظر يف تلك �لأطروحة متحدثا عن 
دميقر�طية ن�شبية، لي�شت دميقر�طية �شلبة، 
قائمة عل���ى موؤ�ش�شات،"لأن وظائف �حلكم مل 
تتفّرع بعُد، وبنية �ل�شلطة لي�شت جلية، و�آلية 
�لتن�شيق �لجتماعي ل تز�ل يف حال ت�شكل". 
يقول جاكوب�ش���ون"�إن وثائقنا تثبت �أن بالد 
م���ا بني �لنهرين، فرتة ما قب���ل �لتاريخ، كانت 
وفق"نظام"دميقر�ط���ي  �شيا�شي���ا  منتظم���ة 
ولي����ض �أوتوقر�ط���ي، كما �شي�ش���ود لحقا يف 

بالد ما بني �لنهرين �لتاريخية". 
و�شم���ن ذلك �ل�شي���اق يتابع �مل���وؤرخ ليفر�ين 
�لأبح���اث �لأثري���ة �ملبا�ش���رة، �لت���ي تناول���ت 
�لظ���ن  غل���ب  �لت���ي  �حل�شاري���ة  �لف�ش���اء�ت 
�أنه���ا مو�ش���ع بابل، حتى ثب���ت �لأمر باحلجة 
و�لط���ّل و�ليقني، �أكان ذل���ك يف �لأركيولوجيا 
�لتاريخي���ة �أو �ملاقبل تاريخي���ة، لي�شتخل�ض 
منها ما باحت به �لأطالل عن هذه �ملدينة وعما 
بلغن���ا عن هذه �ملدينة. ومن جانب �آخر يتابع 
ليفر�ين �لنظريات و�لروؤى �لتي قيلت �شو�ء 
يف فل�شف���ة �حل�ش���ارة، �أو يف تاريخ �لعمر�ن 
و�لفن و�لر�ش���م، �إىل �لإنا�شة �لجتماعية، �أو 
ما �ت�ش���ل بفقه �للغات م�شتفتي���ا �إياها طريق 
باب���ل �لوعر. فبناء �ش���ورة متكاملة عن بابل 
ه���و ت�شيي���د تتظاف���ر في���ه جه���ود �لعدي���د من 

�لباحثني يف حقول �شتى.
تق���دم  ي�ش���ف  �آ�شرح���دون  �لآ�ش���وري  �ملل���ك 
جي�شه، �لز�حف و�ملدمر:"�أمامه مدينة وخلفه 
خر�ب". لك���ن ليفر�ين يف بحثه عن بابل كان 
�أمام���ه خر�ب وخلفه مدين���ة، تلك �ملدينة �لتي 
�ندر�ش���ت منذ �أن قال �لنا�ض"هلّم ننب لأنف�شنا 
مدينة وبرجا ر�أ�شه بال�شماء. ون�شنع لأنف�شنا 
��شم���ا لئاَلّ نتبدد على وج���ه كل �لأر�ض. فنزل 
�لرب لينظ���ر �ملدينة و�ل���ربج �للذين كان بنو 
�آدم يبنونهما. وق���ال �لرب: هلم ننزل ونبلبل 

هن���اك ل�شانهم حت���ى ل ي�شمع بع�شه���م ل�شان 
بع����ض. فبددهم �لرب م���ن هناك على وجه كل 
�لأر����ض، فكفو� عن بنيان �ملدين���ة، لذلك ُدِعي 
��شمه���ا باب���ل لأن �ل���رب هناك بلب���ل ل�شان كل 

�لأر�ض")�شفر �لتكوين11: 9-1(.
وم���ن �ل�شو�ب -كم���ا يورد ليف���ر�ين- �أن من 
ه���ذ� �ملو�ش���وع،  كت���اب يف  لتاألي���ف  يتطل���ع 
مب���ا ي�شتوجبه م���ن معرفة ومق���درة، يتوجب 
علي���ه �أّل يكتف���ي بعل���م �لآثار، �لعائ���د للحقبة 
�لتاريخية �أو لفج���ر �لتاريخ، �أو بفقه �للغات 
�ل�شرقي���ة )�لآ�شوري���ة و�ل�شومري���ة و�حلثية 
و�مل�شري���ة و�ل�شامي���ة و�لإير�ني���ة وغريها(، 
بل يتوجب عليه �أي�ش���ا توظيف علم تخطيط 
�ملدن، وتاريخ �لهند�ش���ة �ملعمارية، و�لإنا�شة 
�لقت�شادي���ة،  و�لنظري���ات  �لجتماعي���ة، 
و�لتطورية و�لتطوري���ة �جلديدة، و�لإحاطة 
�لفالح���ي،  وبامل�شه���د  �لقروي���ة  بالتجمع���ات 
�لثيوقر�طي���ة،  و�لأنظم���ة  وبالطغي���ان 
وبالأح���د�ث �ل�شيا�شية ب���ني �أوروبا و�لدولة 
�لعثماني���ة، وبال�شتعم���ار وبالتخل����ض م���ن 
�ل�شتعمار، وبالكونية وباملحلية، وباملقاربات 
�جلغر�فية �جلديدة، وبالت�شميم �حلا�شوبي 
و�ل�شت�شعار عن بعد، وبغريها من �ملجالت. 
كاأن �لرج���ل على يق���ني �أن �لتاري���خ وحده �أو 
علم �لآثار وح���ده، يعجز كل منهما عن �إيقاظ 

هذه �ملدينة �لنائمة.
ت�شيي����د  �أو  باب����ل،  تخي����ل  عملي����ُة  ي�ّش����رت 
�لط����و�ل  �ل�شن����و�ت  �لرج����ل  ق�ش����اَء  باب����ل، 
منكّب����ا على �لف�ش����اء �حل�ش����اري، �شو�ء على 
يق����ول- –كم����ا  �ملكت����ب  يف  �أو  �مل����كان  ع����ني 
،مم����ا ي�ّش����ر ل����ه �لتج����و�ل �ملع����ريف في����ه. فقد 
كت����ب ليف����ر�ين �لكث����ري ح����ول ب����الد �ل�ش����رق 
و�لإجنليزية:"�أ�ش����ل  �لإيطالي����ة  باللغت����ني 
�ملدينة")1986(،"�أكد: �أوىل �لإمرب�طوريات 
�لعاملية")1993(،"�ل�ش����رق �لق����دمي. �لتاريخ 
و�لقت�شادي")1988(،"�أ�ش����ل  �لجتماع����ي 
�ملدين����ة. �لتجمع����ات �حل�شاري����ة �لأوىل يف 
و�لدبلوما�شي����ة  �مل�شرق")1986(."�حل����رب 
�لقدمي")1994(،"�لعالق����ات  �ل�ش����رق  يف 
�لقدمي")2001(،"م����ا  �ل�ش����رق  يف  �لدولي����ة 

�لق����دمي  �إ�شر�ئي����ل  تاري����خ  �لت����ور�ة:  ور�ء 
")2003(،" �لأ�شط����ورة و�ل�شيا�شة يف بالد 
�مل����دن  �أوىل  �أوروك:  �مل�ش����رق")2004(،" 
على وج����ه �لب�شيطة")ترجم����ة م�شروع كلمة 
2012(. فالرجل من كبار �ملخت�شني �لعامليني 
يف �لتاري����خ �ل�شرق����ي �لق����دمي وه����و ع�ش����و 
يف �لعدي����د من �ملجام����ع �لعلمية. ي����درك فرز 
�لغ����ث من �ل�شمني ب�ش����اأن ما ُكتب وما قيل يف 
باب����ل، �شاأنه ك�شاأن غريق بو �لذي قال:"طيلة 
حيات����ي �ن�شغلُت بدر��شة �لع����امل �لقدمي، �إىل 
ح����ّد �أ�شعر �أين م�شكون بظ����الل �لأعمدة �لتي 
تهاوت م����ن بعلبك وبلمري� وتخ����ت جم�شيد، 
و�إىل ح����ّد �أن روحي ذ�تها غ����دت طاّل من تلك 

�لعاديات".
يف هذ� �لكتاب �ملنقول �إىل �لعربية، يحو�شل 
ليف����ر�ين م����ا تو�شل����ت �إلي����ه نتائ����ج �لأبحاث 
حول بابل على م����دى قرنني، يفرز �لتاريخي 
عن �لالتاريخ����ي، و�لعلمي عن �لالعلمي، يف 
حقل تع����ددت فيه �ملقارب����ات وت�شاربت. ذلك 
�أن بابل م����ن �أكرث مدن �لعامل �إغر�ًء للباحثني 
يف �لتاري����خ و�لآثار، وكان ل بد من حو�شلة 
وغربل����ة ملا قيل يف ه����ذه �ملدينة من����ذ �لقدمي 
حت����ى تاريخنا �لر�هن. وم����ع �أن جل ما ُكتب 

ع����ن باب����ل كان كتاب����ة تاريخي����ة، �أو تقاري����ر 
�أثري����ة، فاإن����ه مل ين�ش����ر بهذ� �حلج����م و�لعمق 
و�ل�شم����ول، �ل����ذي تن����اول به ليف����ر�ين، عمٌل 

حول �ملدينة )�لكتاب: 619 �ض(.
فاأن يتناول �لكتاب بالتحليل و�لنقد و�ملتابعة 
جممل �لأعمال و�لنظريات و�لنتائج �ملتعلقة 
مبدينة بابل، هو عمٌل قّل نظريه يف �لأبحاث 
فل����م  �لعرب����ي  �جلان����ب  يف  و�أم����ا  �لغربي����ة، 
ي�شب����ق �أن �ش����در كتاب به����ذ� �لعمق �ملعريف، 
و�ملنهجية �لعلمية، تناول تاريخ �ملدينة بهذ� 
�ل�شم����ول. لقد ج����رى تتّبع ح�ش����ارة بابل من 
جو�ن����ب عدة يف كثري من �للغات، لكن جممل 
ن خالط����ه �لأ�شط����وري و�خلي����ايل �إىل  م����ا ُدوِّ
درج����ة �أن بات����ت �ملدينة خيالي����ة يف �لأذهان. 
مع ليف����ر�ين تغادر بابل ذل����ك �ملو�شع لتغدو 
حقيقة، تتاأ�ش�ض على حو�دث وبقايا ووقائع، 
لذلك جت����د �لرجل حري�شا عل����ى نقد �شابقيه، 
ومل يثب����ت من �أقو�لهم وك�شوفاتهم يف موؤلفه 

�شوى ما متت �لربهنة على �شحته.

ياأت����ي �ملوؤلَّف �حل����ايل �شمن م�ش����روع �شامل 
��شتغل علي����ه ماريو ليفر�ين، يتن����اول �إعادة 
ق����ر�ءة �لتاريخ �لقدمي للم�ش����رق �لعربي. يف 
موؤلفه"م����ا ور�ء �لتور�ة"�مل�ش����ار �إلي����ه، نح����ا 
بالالئم����ة عل����ى �ملوؤرخ����ني �ملهتم����ني بتاري����خ 
بالد �مل�ش����رق، كيف �أن �ملنطق����ة �لتي �شنعت 
�لت����ور�ة بات����ت �شحي����ة روؤى �لت����ور�ة؟ ولن 
يتي�شر ذلك �لت�شحي����ح لتاريخ �ملنطقة، وفق 
ليفر�ين، �ش����وى باكت�شاف �لتاري����خ �ل�شابق 
للت����ور�ة، وباب����ل عل����ى ح����د تعب����ريه �إح����دى 
�أعمدت����ه �لقوي����ة. من هذ� �لب����اب توجب عليه 
تخ�شي�ض موؤلف له����ذه �ملدينة �لتي تتو�رى 

ور�ءها ح�شارة حمورية يف بالد �مل�شرق.
لكن �جللي، م����ع �أن �لكتاب يتناول مو�شوعا 
تاريخي����ا �أثري����ا، ف����اإن لغت����ه �لإيطالي����ة تبدو 
�أنيق����ة و�شل�ش����ة، ل تن�ش����د حمادث����ة �ملخت�ض 
يق����ر�أه  تقدي����ري  وف����ق  فالكت����اب  فح�ش����ب. 
�ملخت�����ض يف �لتاري����خ وغ����ري �ملخت�����ض، كما 
ثم����ة م�شح����ة �أدبي����ة يف لغة �ملوؤل����ف مع متيز 
بالدق����ة يف �لعب����ارة. حي����ث يعال����ج �لكات����ب 
مفاهي����م تاريخية دون �لتجني يف �لقول، بل 
يدع����م مقوله مب�شتن����د�ت ثابت����ة وقوية. كما 
�نه ينتق����د �ل����روؤى �ملركزي����ة و�ملجحفة �لتي 
تعر�ش����ت �إىل بع�ض �جلو�ن����ب من مو�شوع 
بحث����ه. لكن عموما، ثم����ة نقد خفي وجلي يف 
�شائر موؤلف����ات ليفر�ين للمدر�شة �لغربية يف 
قر�ءته����ا للرت�ث �ل�شرقي. بد� هذ� �لنقد لذعا 
خ�شو�شا يف موؤلفه"ما ور�ء �لتور�ة"، و�أما 
يف كتاب����ه �ملعرو�ض"تخي����ل بابل"ف����اإن نقده 
يتوجه، بالأ�شا�ض، �إىل �لبناء �ملعريف للعديد 

من �لأبحاث.
ل����ربج باب����ل ق����وة تخيلي����ة متمي����زة،  كان����ت 
مرتبطة �شو�ء مب�شاألة"تبلب����ل �لأل�شن"�لتي 
�أث����رت عميق����ا عل����ى �لتق�شيم����ات �للغوية، �أو 
بالثق����ل �لأخالق����ي و�لالهوت����ي لالأ�شط����ورة. 
كما �أن هناك �إد�ن����ة �أخالقية للمدن �لآ�شورية 
�لبابلي����ة تخ����رتق تاري����خ �لثقاف����ة �لغربي����ة، 
فنينوى وبابل مدينتا �ل�شر، ملعونتان، على 
نقي�����ض �أور�شلي����م �ملدين����ة �ملقد�ش����ة. يحاول 
ليف����ر�ين �لغو�ض عميقا يف �أركيولوجيا تلك 
�لأ�شاط����ري بق�شد ترميم م����ا ته�ّشم من حقائق 

�لتاريخ.

المــؤّرخ ماريــو ليِفراني يعيد تشــييد 
بابل في كتابه "تخّيل بابل"

الرؤية السردية  في رواية )مثلث الموت( 
للروائي علي لفته سعيد

العّرافة وقصص أخرى.. إصدار جديد لدار الفرات
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

هناك مثل �شائع يرتدد ل���دى جميع �شعوب �لأر�ض عمومًا 
مف���اده �أن »ور�ء كل رج���ل عظيم �مر�أة«. وه���ذ� �ملّثل يجد 
»ن�شخت���ه« ل���دى �لربيطانيني �أن���ه »ور�ء كل م�شرية كربى 
لرج���ل... زوجة منهكة«. م���ن هنا بالتحدي���د ياأتي �هتمام 
�لكّت���اب و�لباحث���ني ب�شرَي حياة ن�ش���اء �لرجال �لعظام يف 
�لتاريخ بغي���ة حتديد دورهن يف ظل �لرجال �لذين برزو� 
ك�شخ�شي���ات تاريخي���ة يف بلد�نهم... و�أبع���د من ذلك على 

�شعيد �لعامل.
ل �ش���ك �أن م���ن �ل�شخ�شيات �لإجنليزي���ة و�لعاملية �لكربى 
يف �لق���رن �لع�شرين رئي����ض وزر�ء بريطانيا �أثناء �حلرب 
�لعاملية �لثانية »ون�شتون ت�شر�شل"وكان قد خا�ض معارك 
�حلرب �لعاملية �لأوىل. يرى يف ُكرث �ل�شخ�شية �لرئي�شية 

يف �إنقاذ �لعامل من »جنون هتلر«.
و�إذ� كان���ت هن���اك �شل�شلة طويل���ة من �لكتب �لت���ي كّر�شها 
�أ�شحابه���ا له���ذه �ل�شخ�شي���ة �ل�شتثنائي���ة �ل�شه���رية ف���اإن 
»�شوني���ا بورني���ل«، �شحفي���ة �لتحقيق���ات وكاتب���ة �ل�شرَي 
�لربيطاني���ة، تكّر����ض عمله���ا �لأخ���ري لكتاب���ة �ش���رية حياة 
زوجت���ه »كليمانتني« يف كتاب حتت عن���و�ن »�شّيدة �أوىل: 

�شرية حياة كليمانتني ت�شر�شل وحروبها«.
وحتت���وي ه���ذه �ل�ش���رية عل���ى �لكث���ري م���ن �لتفا�شيل عن 
�لبد�ي���ات �ل�شعب���ة �لت���ي عرفه���ا �لزوج���ان »ت�شر�شل« يف 
تل���ك  ���ة  �مل�شرتك���ة. خا�شّ م���ن حياتهم���ا  �لأوىل  �ملر�ح���ل 
�أرغم���ت  �لقت�شادية"�لت���ي  »�لطبيع���ة  ذ�ت  �ل�شعوب���ات 
�لأ�شرة على تغيري 

م�شكنه���ا مّر�ت عديدة ب�شب���ب �لعجز »�مل���ادي« عن �لوفاء 
مب�شتلزمات �لبقاء فيها و�شيانتها.

ومن خالل �ش���رية حياة »كليمانت���ني ت�شر�شل"تعود كاتبة 
ه���ذه �ل�شرية لنوع من �لتاأري���خ لفرتة حا�شمة من �لتاريخ 
�لربيط���اين وللدور �لذي لعبه »ون�شتون ت�شر�شل"فيه من 
ز�وي���ة دور زوجته �لتي »مل تكن جمّرد زوجة خمل�شة بل 
عمل���ت بن�ش���اط يف �لكو�لي�ض لدع���م ق�شّية زوجه���ا«، كما 

ت�شرح.
وم���ن �ل�شم���ات �لأ�شا�شي���ة �لت���ي توؤّك���د عليه���ا �لكاتبة يف 
�شخ�شّية »كليمانت���ني ت�شر�شل"�أنها و�شعت زوجها »فوق 
�جلمي���ع«، مبا يف ذلك �أطفاله���ا و�شّحته���ا و�أهملت �إظهار 
�شخ�شيته���ا »�ملهّمة"ل�شال���ح تركي���ز جهودها عل���ى »تلبية 

مطالبه«.
وتاأكي���د �ملوؤلفة �أنه���ا عرفت ب�شبب ذلك حال���ة »متقدّمة من 
�لإنه���اك �جل�ش���دي و�لنف�ش���ي �أي�ش���ا«، و�أنه���ا »عان���ت من 
�شل�شلة من حالت �لنهيار �لع�شبي«. ذلك ب�شبب ما قّدمته 
م���ن جه���ود لال�شتجابة ملا يري���ده »زوج متطّل���ب"ومل يكن 
يبح���ث �شوى عن دفع ذ�ته �إىل د�ئرة �لهتمام و�لأ�شو�ء. 
هذ� رغم تاأكي���د �ملوؤلفة �أي�شا على �أنها كانت مبثابة »عامل 
�ل�شب���ط« يف »تعديل مز�جه« وبالتايل �مل�شاهمة �حلقيقية 

يف م�شار »�شعوده«.
ه���ذ� ما تخرج في���ه من خالل در��شة �لكث���ري من �لتفا�شيل 
�لتي تخ�ض �شلوكيات �لنخب �ل�شيا�شية �لربيطانية 
يف ف���رتة م���ا ب���ني 

�حلرب���ني �لعامليت���ني، �لأوىل و�لثانية. هنا ت���رتدد �أ�شماء 
�شيا�شي���ني ورجال دول���ة لي����ض �أقّلهم �شه���رة �دولف هتلر 

وجوزيف �شتالني و�شارل ديغول.
ه���ذ� م���ع قيام �ملوؤلف���ة يف هذ� �لإط���ار بعدد م���ن �ملقارنات 
يف  �شه���رية  �أخ���رى  ت�شر�شل"و�شي���دة  »كليمانت���ني  ب���ني 
ع�شره���ا هي »�ليانور روزفلت«، زوجة �لرئي�ض �لأمريكي 
كان���ت  �لت���ي  �آن���ذ�ك 

»�شخ�شّي���ة عاّم���ة"ذ�ت �شهرة عاملية. و�ش���رح �أنه �إذ� كانت 
�ل�شيدة �لأمريكية �أكرث �شه���رة فاإنها باملقابل مل تكن »�أكرث 

فاعلية«..
لل�شي���دة  �ملوؤلف���ة  تقّدم���ه  �ل���ذي  �لأ�شا�ش���ي  و�لتو�شي���ف 
»ت�شر�شل« �أنه���ا، رغم �بتعادها عن د�ئ���رة �ل�ش�����وء وع���ن 
�شه���رة �ليان���ور روزفل���ت، فاإنه���ا عرف���ت كي���ف تك������ش���ب 
»�ح���رت�م �لكثريين"�لذين ر�أو� بها »�لقب�ش���ة �حل�����ديدية 
يف قفاز من حرير« و�لتي ع����رفت كيف جتعل من »حروب 

زوجها حروبها هي �أي�شًا«.
ومم���ا توؤّك���ده �ملوؤلف���ة �أن »كليمانت���ني« عرف���ت كيف تلعب 
دور »�ل�شريك �ل�شيا�ش���ي« برب�عة. هكذ� غدت »�مل�شت�شارة 
�حلكيمة لزوجها وقّدمت له �شّر� �لن�شائح �جليدة و�أعادت 
كتاب���ة خطاباته وخففت كثري� من ث���ور�ت غ�شبه ومنعته 
م���ن �رتكاب بع�ض �لأخطاء �ل�شيا�شي���ة �لرهيبة و�شاعدته 

يف �خلروج من تلك �لتي �رتكبها«.
وت�ش���ري �ملوؤلف���ة �إىل �شل�شلة من �ملو�ق���ف »�حلا�شمة"�لتي 
كان���ت »كليمانت���ني« ور�ءه���ا يف �شلوكي���ة زوجه���ا خ���الل 
�حل���رب �لعاملي���ة �لأوىل عندما كان م�ش���وؤوًل عن �لبحرية 
�لربيطاني���ة، ومنه���ا �أنها ه���ي �لتي ن�شحته بع���د »�لكارثة 
�لكربى"ملعرك���ة �لدردنيل عام 1915 بني �أ�شاطيل �حللفاء 
����� �لربيطاني���ني و�لفرن�شي���ني حتديد������ و�لإمرب�طوري���ة 
�لعثماني���ة ب�اللتحاق باخلنادق على جبهة �لقتال من �أجل 

حت�شني �شورته و»حت�شري م�شتقبله �ل�شيا�شي«.
ول ت���رتدد موؤلف���ة هذه �ل�ش���رية يف �لو�ش���ول �إىل نتيجة 
مفاده���ا �أن »كليمانتني ت�شر�شل"كانت مهمة »على طريقتها 
ودون �لبحث عن �إبر�ز دورها« بالن�شبة لربيطانيا بقدر 
م���ا كان���ت �أهمّية »�ليان���ور روزفلت« بالن�شب���ة للوليات 

�ملىحتدة �لأمريكية.
ول �ش���ك �أنه كت���اب يلقي �لكثري من �لأ�ش���و�ء على �شرية 
حي���اة �مر�أة بقيت لعق���ود طويلة يف �لظ���ل، وعلى �لدور 
�ملركزي �لذي لعبته �إىل جانب زوجها »ون�شتون ت�شر�شل«. 
لكن���ه �أي�شا، و�أ�شا�ش���ا، كتاب عن �شنو�ت �حل���رب �لعاملية 
�لثاني���ة وع���ن تاريخ حقب���ة دقيقة من تاري���خ بريطانيا... 

و�لعامل.
�إن �لفر�شي���ة �لأ�شا�شية �لت���ي تقّدمها �شوني���ا برونيل يف 
ه���ذه �ل�ش���رية تب���دو وكاأنه���ا تري���د �لتاأكيد �أنه ل���و مل تكن 
كليمانتني موجودة �إىل جانب ون�شتون ت�شر�شل فانه »من 
�مل�شكوك �أن يكون قد حق���ق �لنجاح �لذي قّدمه«. و�لتاأكيد 
يف هذ� �ل�شياق �أنه���ا »�شاعدته كثري� على �تخاذ �لقر�ر�ت 
�لذكّية"و�أن���ه م���ا كان ل���ه �أن يغ���دو بدونه���ا ذل���ك »�لزعي���م 

�لكبري"�لذي بلغت �شهرته �آفاق �لعامل.

نبيل عبد األمير الربيعي
 

      ع����ن بي����ت �حلكم����ة يف بغ����د�د �ش����در �لكت����اب �ملو�شوم 
)خمت�ش����ر تاريخ �للغ����ة �لعربية( للموؤل����ف حاييم ر�بني، 
ترجمة �أ.د. طالب �لقري�ش����ي، و�ملر�جعة �لعلمية للدكتور 
ر�ش����ا �ملو�ش����وي، بالقطع �ملتو�ش����ط وقد ت�شم����ن �لكتاب 
)108( �شفح����ات، ذ�ت طباع����ة جيدة خالية م����ن �لأخطاء 

�لطباعية.
      تذك����ر �أغل����ب م�ش����ادر �للغ����ة �أن علم �للغ����ة يق�شم لغات 
�لب�ش����ر �إىل ع����دد م����ن �لعائ����الت �للغوي����ة، ويف �لوق����ت 
�حلا�ش����ر توجد نح����و 4000 لغ����ة، ويزيد ع����دد �لعائالت 
�للغوي����ة على 100 عائلة، لك����ن كلما كانت �للغة عريقة يف 
�لقدم كان من �ل�شعب �إيجاد �لعالقات بني �أحفادها، ومن 
�لعائالت �للغوية كل من: �للغات �ل�شامية يف �آ�شيا، وتبلغ 
نحو 100 لغة يف �ل�شومال و�ثيوبيا و�ل�شود�ن وتدعى 
�إجم����اًل بالكو�شية، و�للغة �مل�شرية �لقدمية ولغتها �لبنت 
�لقبطي����ة، وع����دد من �للغ����ات �لغربية �لت����ي تنت�شر ما بني 
غرب م�شر و�ملغرب و�ل�شحر�ء �لغربية وتدعى �لرببرية 
با�شتثناء �شح����ارى �لطو�رق، وعدد من �للغات �لت�شادية 
يف غ����رب �أفريقي����ا ومن �أهمه����ا �لهو�شا، و�ه����م �شمة عامة 
لهذه �للغات هي ت�شري����ف �لفعل، ومتتلك جميعها عمومًا 

�أبنية مثل �لعربية.
      لك����ن �لكات����ب حايي����م ر�ب����ني يف كتابه"خمت�شر تاريخ 
�للغ����ة �لعربية"�شفح����ة 23 �أ�ش����ار �إىل �أن متحدث����ي �للغة 
�ل�شامية �لأوىل عا�شو� يف �جلزيرة �لعربية قبل �أكرث من 
3000 �شن����ة ق.م ، و�عتقد �لباحث �أي�شًا �أن �للغة �لعربية 
�لكال�شيكية كما نالحظه����ا يف �لن�شو�ض تعود �إىل �لقرن 
�ل�شاد�ض / �ل�شابع بع����د �مليالد، فكانت عمليًا متطابقة مع 
�ل�شامية �لأوىل.. و�إن متحدثي �لعربية �لكال�شيكية كانو� 
�أ�شالل قبائل ما زلن����ا جندها يف �لقرن �لتا�شع قبل �مليالد 
يف �ل�شحر�ء �ل�شورية و�لفل�شطينية، و�إن �لأدب �لعربي 
�لكال�شيك����ي ق����د تبل����ور يف �حلقب����ة �مل�شيحي����ة م����ن خالل 
مزج لهجات قدمية عّدة، وق����دم �للغة �ل�شامية �لتي تق�شم 
�إىل خم�ش����ة ف����روع، و�أقدم فرع موثق )�لأل����ف �لثالث قبل 
�مليالد( بالفرع �لأكدي، وي�شمل على �لبابلية و�لآ�شورية، 
وكان حمف����وظ يف مئ����ات �لآلف م����ن �لوثائ����ق و�لأعمال 
�لأدبي����ة، على رق����م طينية مكتوبة باخل����ط �مل�شماري، �أما 
�لف����رع �لكنعاين فقد وثق قب����ل منت�شف �لألف �لثاين قبل 

�ملي����الد بوق����ت ق�ش����ري، ويت�شمن من ب����ني �لأم����ور �ملهمة 
�للغوية �لعربية، �أما �لفرع �لثالث فهو �لآر�مي �لذي ظهر 
يف �لبد�ي����ة يف نقو�ض يف �شوريا تعود �إىل �لقرن �لتا�شع 

قبل �مليالد وحل تدريجيًا حمل �لأكدية كلغة حديثة.
      منُذ خر�ب �لهيكل �لثاين عام 70م )يقع �لهيكل �لديني 
�لرئي�ش����ي يف �إ�شر�ئيل عل����ى جبل موريه يف �لقد�ض، وقد 
بناه نبي �لله �شليمان وهدمُه نبوخذ ن�شر عام 586ق.م، 
ث����م بناه �شمعون �لعادل وهدمُه �لرومان عام 70م(، يوؤكد 
�لكات����ب يف �شفح����ة 13"�ش����اع �لعتقاد ب�ش����كل و��شع �إن 
�لعربي����ة لغة من�شية ومل ت�شتخدم من����ُذ ذلك �لوقت �إل لغة 
لل�ش����الة"، وبقي����ت �شاكنة، وه����ذ� يعترب م����ن �لآر�ء �لتي 
ل يع����ّول عليها عند �أغل����ب �لباحثني يف جم����ال �لتاريخ، 
و�ل�شب����ب لأن �للغ����ة �لعربي����ة ��شتخدم����ت يف �لن�ش����اط 
�لإد�ري فرتة �ل�شتات و�ل�شبي �لآ�شوري �لأول و�لثاين 
و�لثالث، و�ل�شبي �لبابلي �لأول و�لثاين، وقد �شدرت 

�لع�شر�ت من �لكتب �أُلفت باللغة �لعربية.
     كما �أكد يف �شفحة 14 قال:"�أنُه  �شدرت عدة معاجم 
للغة �لعربية مبادة لغوية ومفرد�ت جديدة، ومن هذه 
�ملعاج����م )�ملعج����م �لكبري لبن يه����ود�، ومعجمات ي. 

كور، وي كنعاين، و�لطبعة �لثاين لأبن �شو�شان".
      ولتن����وع مو�شوع����ات �لكت����ب �لعربي����ة �ملقد�ش����ة 

مما تنوع����ت و�ختلفت �لكلمات يف �لأج����ز�ء �لعربية 
م����ن )�مل�شن����ا، �لقو�نني �ل�شرعي����ة �ل�شفوي����ة(، و�لتو�شفتا 
وهي �شروح م�شاف����ة للم�شنا، و�لتلمودي����ن �لأور�شليمي 
و�لبابل����ي تن����اول جو�نب �لديان����ة �ليهودي����ة، و�ملدر��ض 
وه����ي ��شتنباط �لأح����كام �ل�شرعية يف �لكت����اب �ملقد�ض(، 
و�أ�ش����ار �لباحث حاييم ر�بني يف كتابه �شفحة 17"�إىل �أن  
بني �لتحليل �للغوي لأي ن�ض �شحفي �أن 60 �إىل 70% من 
�لكلمات �مل�شتخدمة يف تقارير �لأخبار �لعادية هي كلمات 
موجودة يف كتاب �لعهد �لقدمي، بينما 20% موجودة يف 
�لأدب �مل�شنائ����ي، �أم����ا �لن�شبة �ل�شغ����رية �ملتبقية فهي من 

�لع�شر �لو�شيط و�لبتكار�ت �للغوية �حلديثة".
      كم����ا �أن معجم �بن �شو�شان وهو �لطبعة �لثانية ملعجم 
ك����ور ح�شب تخم����ني موؤلفه، �إن نح����و 6500 كلمة هي من 
�مل�شادر �لو�شيط����ة م�شتمدة معظمها م����ن �ل�شعر �لديني، 
ف�ش����اًل ع����ن �أن هن����اك �لكث����ري م����ن �لكلم����ات يف �لعربي����ة 
ُمقرت�ش����ة من �للغة �لآر�مية وق����د دخلت هذه �لكلمات �إىل 
�للغ����ة �لعربي����ة من خالل �لتلمود �لبابل����ي �لذي مت كتابته 
يف �ل�شب����ي �لبابل����ي لأبن����اء مملكة يهوذ� م����ن قبل نبوخذ 

ن�شر.
      ويف �شفح����ة 19 يذكر �لكاتب حاييم"�أن �بن 

�شو�ش����ان و�شع قائمة تت�شمن نحو 15000 كلمة �بتكرت 
من����ُذ �إحياء �للغ����ة �لعربية، ف�ش����اًل عن ��شتيع����اب �لنتائج 
�ل�ش����ريف �لآر�مي )�لزوهر( �أي �لتاأليف �أو �لقبال... و�إن 
عدد �لكلم����ات �لتي �أ�شيفت خ����الل �لت�شعني �شنة �لأخرية 
من �ملحتمل �أن يفوق ذلك بكثري"، ويعتقد بع�ض �للغويني 

�أن �لهتمام باأ�شل �لكلمة يعود �إىل �لهتمام بالأ�شلوب.
      يوؤك����د �لكات����ب حاييم ر�ب����ني يف كتابه �شفحة 25 قال: 
لق����د ��شتخ����دم �ليهود لهج����ات �آر�مية متنوع����ة يف �أوقات 
خمتلف����ة، �لآر�مي����ة �لر�شمي����ة يف جنوب م�ش����ر يف �لقرن 
�خلام�����ض قب����ل �ملي����الد، و�لآر�مي����ة �لتور�تي����ة، و�آر�مية 
�لرتكوم����ات )�آر�مية �لكت����اب �ملقد�����ض(، و�آر�مية �لتلمود 
�لبابل����ي، و�لآر�مية �جلليلية للتلم����ود �لفل�شطيني، ولغة 
�لزوه����ر يف ��شباني����ا يف �لق����رن �لثالث ع�ش����ر، وخمتلف 
�أن����و�ع �لآر�مي����ة �لت����ي يتكلمها �ليهود يف ه����ذه �لأيام يف 

كرد�شتان �لعر�ق ويف �ذربيجان �شمال غرب �إير�ن".

      علم����ًا تع����د �للغ����ة �ل�شريانية �للغ����ة �لرئي�شية للفرع 
�لآر�مي )�لقرن �لثاين �إىل �لثالث ع�شر للميالد(، ذ�ت 
�لأدب �مل�شيحي �لو��شع، وتاأتي بعدها �للغة �ملند�ئية 
يف جن����وب �لعر�ق �لتي كانت و��شط����ة �أدبية روحية، 
وبقي����ت �لعربية �لأدبي����ة وحدة و�حدة م����ن ُعمان �إىل 
موريتاني����ا، ولكن �للهجات �ملحلية كانت خمتلفة كثريً� 
و�أ�شبح����ت لغ����ة �حلدي����ث �لعربية لغ����ة كتاب����ة نا�شجة 
يف مالط����ا، حي����ث كتب����ت بح����روف ل تيني����ة، و��شتخدم 
�ليه����ود �لعربي����ة ب�ش����كل و��ش����ع، و�أخريً� تع����دد �لفروع 
�ملختلفة م����ن �للغات بطبيعة �حل����ال �إىل �ل�شامية �لأوىل 
وه����ي من �شجرة عائلت����ه. من خالل هذه �لأ�ش����كال �أدركنا 
�أن لغ����ة �حلديث يف فل�شطني يف ذل����ك �لوقت كانت �شبيهه 

بالعربية.
      يف ع����ام 1864م ن�ش����ر �إبر�هام ماپ����و رو�يته �لو�قعية 
)�ملناف����ق The hypocrite(، عر�����ض فيهًا قدرً� ما من 
�لو�قعي����ة �للغوية �لتي ت�شور فيها �ل�شخ�شيات على دعم 
�أن�ش����ار �له�شكاله، وحت����دث فيها بعنا�ش����ر لغوية مزيجة 

من لغة �مل�شنا و�لتلمود.
      كان غر�ض ماپو نقل �ل�شورة �لأدبية للكالم �لبيد�شي، 
�أم����ا �لآن فاإن �إح����دى �شم����ات �له�شكاله كان����ت معار�شتها 
للبيد�����ض لأنها متثل لهم عالقة حزينة لليهودية. كما �أ�شار 
�لكاتب ح����امي ر�بني يف كتابه �شفح����ة 94 �أن: و�حدً� من 
�أه����م �لتط����ور�ت �لد�خلي����ة يف تاري����خ �للغ����ة �لعربية يف 
ذل����ك �لوقت مرتبطًا باملد�ر�ض �أي�ش����ًا، �أل وهو �إقامة هيئة 
مركزية عالية لتحديد �شكل �لتوجه �لذي يوؤدي �إىل تطور 
�للغ����ة، ويف خ����الل �لعام����ني )1889م- 1890م( تاأ�ش�شت 
جلن����ة لغة يف �لقد�����ض، وكان �أع�شاوؤها �ليعزر �بن يهود� 
)1864م-1941م(  يال����ني  ود�في����د  )1808م-1922م(، 
و�إبر�ه����ام  )1857م-1935م(،  هري�شن�ش����ون  وحايي����م 
مو�شي�����ض ل����وجن )1854م-1918م(، كان هدف �جلمعية 
تو�شيع ��شتخد�م �لعربية و�لعربية �ملحكية بني قطاعات 
�ل�شع����ب، و�أوقفت �للجنة يف �حلال ن�شاطاتها وعلى وجه 
�لدق����ة خالل �ل�شنو�ت �لتي ��شتطاعت فيها �للغة �أن تثبت 
كيانه����ا يف حياة �ل�شتيطان، ومل تكن هناك هيئة مركزية 

ر�شمية تقوم بتوجيهها.
      ويف �خلت����ام �لكت����اب يب����ني �لتط����ور �لتاأريخ����ي للغ����ة 
�لعربية و�هتمام �ملوؤ�ش�شات �لثقافية �ليهودية بالهتمام 
بتدري�����ض وتعلي����م �للغ����ة لأبن����اء �لديان����ة �ليهودي����ة يف 

�إ�شر�ئيل.

مختصــر تاريــخ اللغــة العبريــة كليمانتيــن  حيــاة  أولــى..  ســيدة 
تشرشل وحروبها

عبور األبنية 
التي غمرها 

الطوفان 
�شدرت لل�شاعر �لعر�قي �ملقيم يف 

�ل�شويد  ن�شيف �لنا�شري جمموعة 
�شعرية عن "د�ر �أدب فن للثقافة 

و�لفنون و�لن�شر" يف هولند�. وهي 
عبارة عن  جمموعات يف كتاب، 

بعنو�ن )عبور �لبنية �لتي غمرها 
�لطوفان(.. و�أ�شرف على �لكتاب 

مه و�شمَّ
�لفنان كرمي .

علوم القرآن في 
المنظور الحداثي
�شدرت حديثًا عن د�ر �لكتاب �ملغربي ود�ر �لكلمة 

للن�شر و�لتوزيع �لطبعة �لأوىل 1437ه� -2015م، 
من كتاب: علوم �لقر�آن يف �ملنظور �حلد�ثي 

)در��شة حتليلية نقدية لآر�ء �حلد�ثيني يف �لقر�آن 
�لكرمي(، من تاأليف �لدكتور �أحمد بوعود.

ويقع �لكتاب �لذي هو عبارة عن جملد و�حد، يف 
231 �شفحة.
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