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

اص�������������دارات

اآلباء والبنون
�إيف���ان  �لرو�س���ي  �لكات���ب  رو�ي���ة 
تورجيني���ف و�سعها ب���ن عامي 1860 
و 1861 ون�س���رها يف �إح���دى �ملجالت 
�لرو�سي���ة ع���ام 1862. وه���ي ت�س���ّور 
ب���ن  و�الجتماع���ي  �لفك���ري  �ل�س���ر�ع 
�ل�سب���اب و�ل�سي���وخ يف رو�سي���ا ع�سّية 
 ، ع���ام 1861   serfs �الأقن���ان  �إعت���اق 
م�س���ر� �إىل �أن ه���ذ� �ل�س���ر�ع �ساأُنُه يف 
ذلك ك�ساأن �ل�سر�ع بن �ملُُثل و�الأعر�ف، 
يج���ب �أن ي�ستم���ّر من غر م���ا �نقطاع. 
وُتعترب "�الآب���اء و�لبنون" �ليوَم �أقوى 

�آثار تورجينيف و�أروعها.

مشاهد وكوميديات
ال ميك���ن �حلدي���ث ع���ن م�س���رح �الأديب 
�سرجييفيت����ش  �إيف���ان  �لرو�س���ي 
�إىل  ����ش  �لتعرُّ دون  تورغيني���ف 
در��سته �الأكادميي���ة وكتاباته �ل�سعرية 
�أنه���ى  �إذ  و�لق�س�سي���ة.  و�لرو�ئي���ة 
�سن  در��ست���ه �لثانوية على �أي���دي مدرِّ
خ�سو�سين، و�لتحق بجامعة مو�سكو 
يف �لع���ام 1833 حيث در����ش فيها عامًا 
و�ح���دً� يف كلي���ة �الآد�ب، ث���م �نتقل �إىل 
جامع���ة بطر�سربغ حي���ث در�ش �للغات 
�الأجنبي���ة، و�أنه���ى در��ست���ه �جلامعية 

باكت�ساب حا�سة �لتذوق �الأدبي.

مذكرات صّياد 
ه���ذ� ه���و �أول عمل كب���ر حق���ق �ل�سهرة 
حي���ث   ، تورغني���ف  �لرو�س���ي  للكات���ب 
يعر�ش فيه �أح���و�ل �لريف �لرو�سي وما 
يتعر�ش له �لفالح من ظلم على يد �لنظام 

�ل�سيا�سي و�الجتماعي.

الريح القوية
تعك����ش رو�ي���ة "�لري���ح �لقوي���ة" للرو�ئي 
خمتل���ف  ��ستوريا����ش"،  �نخ���ل  "ميغ���ل 
�ل�سر�عات �الجتماعية �لتي تت�سبب بخلق 
ثغ���ر�ت �سو�سيولوجبة تت�س���ل ب�سيا�سات 
�لع���امل �القت�سادي���ة، فما من ث���روة ناجتة 
ع���ن �لطبيعة �لتي ترعى كل ما من �ساأنه �ن 
ي���وؤدي �ىل �زده���ار ثروة نفطي���ة �و ما �ىل 
ذل���ك، �إال وتن�س���اأ عنها �سر�ع���ات ر�أ�سمالية 

توؤدي �ىل �نتهاكات للحريات.

عبدالكريم يحيى الزيباري
غالب���ًا ما يق���ع �لقارئ يف �أفخ���اخ بع�ش دور �لن�س���ر، ت�سرتي كتابًا 
لكان���ط بعن���و�ن مل ت�سمع �أو تقر�أ عنه، تب���د�أ يف قر�ءته جتده كتابًا 
عن كان���ط! خدعة جتارية مترُّ بال ح�ساب م���ع �أ�سماء المعة �أخرى، 

حدث معي ذ�ت با�سالر وذو�ت �أخرى. 
�ليوم �كت�سفُت طريقة �أخرى، ت�س���رتي كتابًا لدريد�، تاأخذُه لتقر�أه 
ف���اإذ� به مقالة لدريد� بعنو�ن )�أبر�ج بابل( و�لبقية ملوؤلف �آخر: 53 
�سفح���ة لدريد� باحلجم �ل�سغر و�خل���ط �ملتو�سط �أو �لكبر، هذه 
�ل�سفح���ات عينها ترجمها جوزيف غر�هام �إىل �للغة �النكليزية يف 
ع�سر �سفحات فقط. وترجمها عز�لدين �خلطابي يف �أربعن �سفحة 
تقريبا يف كتاب )�سرت�تيجية تفكيك �مليتافيزيقا( و�ل�سادر عن"د�ر 
�أفريقيا �ل�سرق"يف �ملغرب �سنة 2013. �ست مقاالت لدريد� مع ن�شُّ 
خطابه مبنا�سبة نيله جائزة ثيودور �أدورنو ملدينة فر�نكفورت يف 
2001/9/22. يحقُّ ل����"د�ر �أفريقي���ا �ل�سرق"��ستخد�م ��سم دريد� 

جتاريًا!
لك���ن لدينا كت���اب �أ�سدرته د�ر �حل���و�ر 2015 يف مئت���ن و�أربعن 
�سفحة من �ملفرت�ش �أْن يكون موؤلفه جاك دريد�، بينما يف �حلقيقة 
مل يك���ن للم�سكن �ملُفرتى علي���ه �سوى ع�سر �سفح���ات. لكل �سفحة 
دريدي���ة �أربع ع�سرة �سفحة تزعم لنف�سه���ا ِو�ساية، الأنها جاءت يف 
م �لكتاب يبد�أ بعناوين حتاول �أْن  �لكت���اب قبل �لن�ش �لدريدي. ُمقدِّ
�قة لقارٍئ مبت���دئ: نتذكر ما لي�ش ُين�س���ى �ش9- 15. يف  تك���ون برَّ
ح�سرة بابلياذ� �ش15- 23. �أبعد من بابل بالذ�ت �ش23- �ش36. 
م؟ ����ش36- 44. ما يعدنا ب���ه �النفجار  م، �أه���و متاأزِّ �لو�س���ع �ملت���اأزِّ
�ل�س���ادم ����ش44- 57. �ساأتوق���ف هنا عن تع���د�د �لعناوين �لفرعية 

و�إح�ساء �سفحاتها. نقتب�ش �سطورً� )نتذكر ما لي�ش ُين�سى: نتذكر 
باب���ل ذ�ت �لتاري���خ، ونق���ر�أ باب���ل �لتاريخي���ة، وبن باب���ل �ملنتمية 
�إىل �لذ�ك���رة، وتل���ك �ملقيم���ة يف �لكتب، تلك �ملرئي���ة و�مللمو�سة يف 
�ملنحوت���ات و�لوثائق �أو �لرقم �لطينية وغرها، بن بابل �ل�سفاهة 
حي���ث يكون �ل�سوت، �لنرب�ت، و�إذ يكون �للجوء �إىل منح �خليال، 
و�آالء �لت�س���ور�ت، وبابل �لكتابة، وكيف ينعدم �ل�سوت كليًا، الأنَّها 
كتابة بد�هًة، وهذه تعني �ملقروء، و�ملقروء ال بدَّ �أْن يكون يف هيئة 
كلم���ات، رموز، عالمات/ �أب���ر�ج بابل- ����ش9(. كالم �إن�سائي يعدد 
�أو�س���اف ومر�دفات، وهذ� �لتع���د�د ولالأ�سف �لكبر، ي�سميه بع�ش 

�ملثقفن يف مدينتي وخارجها: فل�سفة! 
م، ويف �لعنو�ن دري���د�، ويف �ملنت  لناأخ���ذ �لعن���و�ن �الأخ���ر للمق���دِّ
م باملرتج���م، وهي عالق���ة ال ميك���ن �أْن تكون  تفا�سي���ل عالق���ة �ملُق���دِّ
له���ا عالقة بدري���د� �أو بن�سه )وقفة مع دري���د� ون�سه"�أبر�ج بابل": 
لنتوقف عند عمل دريد� وكيف تعاملنا معه. �لتحدث ب�سيغة �جلمع، 
ي�سمين���ا معًا: �لكاتب و�ل�سديق"�سبح���ي دقوري"�ملقيم يف فرن�سا 
من���ذ �أكرث م���ن ربع قرن، وتخ�س�س���ه �لهند�س���ة �ملعمارية، وحقوقه 
يف �لتح�سي���ل �لتعليمي �جلامعي، ومن"عامود�"�أ�ساًل"يف �أق�سى 
�ل�سمال �ل�سرقي من �سوريا"، ويهتم بثقافات �الآخرين، حيث �أعرفه 
ع���ن قرب، وهذ� �لعمل هو �الأول م���ن نوعه يف �لت�سارك فيما بيننا، 
وم���ن خالل متابعات م�سرتكة، وبالتحدي���د: عرب تفاهمات م�سرتكة 
ترجم���ة �ن�سغالنا مبا هو حيوي يف حياتنا، كما لو �أنَّ �حلدود غر 
موج���ودة، �أنَّ لي�ش من �عتب���ار للم�سافات، من خ���الل توفر و�سائل 
�الت�س���ال/ ����ش142( ثم يكمل )ل���وال ه���ذه �مل�ساعدة، مل���ا كان لهذ� 
ه���ت �آنف���ًا، �إىل جانب تبادل  �لتق���دمي وه���و �أكرث م���ن تقدمي، كما نوَّ
م منوذجي،  �الآر�ء حول دريد�... دون �أيِّ �دعاء من �أيِّ منا، �أنَّ �ملُقدِّ

ذلك قر�ر قارئه/ �ش143(.

زينب المشاط 
مل يكن �مل���وت ، حتى تلك �للحظة ي�س���كل �سيئا لكلكام�ش 
فه���و ق���د قب���ل مقايي����ش �ل�سجاع���ة �ملعه���ودة ومقايي����ش 
ثقافت���ه �ملعهودة ، �مل���وت ال بد منه ، ومن �لعبث �لتخوف 
من���ه ، ف���اذ� كان على �ملرء �ن مي���وت فليمت ميتة �البطال 
�ل�سجع���ان يف مقاتلة خ�سم قوي جدير ب���ه ، لكي تعي�ش 
�سهرت���ه من بع���ده ، �لكثر م���ن �لدر��س���ات و�لت�سور�ت 
و�لرو�ي���ات و�سعت على غر�ر ��سط���ورة �حلياة و�ملوت 
لكلكام�ش ، ويف حماولة لتقدمي در��سة جديدة من ز�وية 
خمتلفة قد يغفل عنها �لبع�ش بر�أي �لكاتب �أ�سدر �لكاتب 
و�لباح���ث ناج���ح �ملعم���وري "�مل�سكوت عن���ه يف ملحمة 
كلكام����ش " و�ل���ذي �س���در ع���ن موؤ�س�س���ة �مل���دى لالإعالم 

و�لثقافة و�لفنون . 
يذك���ر �ملوؤلف �ن���ه قر�أ ملحمة كلكام�ش وم���ا ن�سر حولها 
م���ن در��سات فوجد �أن �أكرثها و�قع حتت هيمنة �الآخر 
، حي���ث متحورت م���رددة تو�سالته �مل�س���درة لنا ، لذ� 
�ن�سغل �لكات���ب بها زمنا طويال حم���اوال تقدمي قر�ءة 
مغاي���رة وخ�سو�سا يف �ل�سر�ع �لذي د�ر بن �لثقافة 
�لقمري���ة و�ل�سم�سية  و�لذي مترك���زت حوله �مللحمة 
و�ل���ذي مل تنتب���ه ل���ه �لدر��س���ات با�ستثن���اء در��س���ة 
�ال�ستاذ فر��ش �ل�سو�ح ، الأن " ثنائية �ملوت / �حلياة 
" مل تُكن مو�سوعًا ��سا�سيا لها ، مثلما ��سارت لذلك 
�لدر��س���ات �ل�سابق���ة ، الأن ه���ذه �ملو�سوعة عرفتها 
�ال�ساط���ر �ي�س���ا يف �لع���ر�ق �لق���دمي ومنه���ا على 
�سبي���ل �ملثال ��سطورة �د�با ، ل���ذ� متركزت در��سة 
�ملعم���وري حول �ل�سر�ع بن �لديانتن �لقمرية / 
�ل�سم�سي���ة  ، م�س���رً� �أن كلكام�ش كان وظل مركز� 

حيويا يف �لن�ش ، وميثل �أنكيدو هام�سا فيه ، على �لرغم 

م���ن �أنه ق���ام مبهام عديدة وخطرة ، ول���واله ملا ��ستطاع 
�مللك م���ن حتقيق كل �حالمه �لت���ي كان يطمح لتحقيقها ، 
وحاولت رد �العتب���ار النكيدو ، باعتباره ميثل جمموعة 
�الفعال �لبطولية �ملعروفة ب�سبب وجوده 

ح�سل���ت 

�ملتغ���ر�ت �لفكري���ة �لكث���رة ، �لت���ي تعمق���ت بال�س���ر�ع 
�ل���ذي �تخ���ذ �أكرث من م�س���ار ، ولكن �لذي كت���ب �لن�ش مل 
ي�ستط���ع �لتخل�ش م���ن هيمنة مركزي���ة �ملوؤ�س�سة �لدينية 
و�ل�سيا�سية ، ويكون حمايد� يف تعامله ، لذ� �ختار نهاية 
ماأ�ساوية له وتقرر باجتماع �سكلي هيمن عليه �الله �نليل 

�غتيال �نكيدو . 
�الأ�سئل���ة  الإث���ارة  ت�سع���ى  جدي���دة  حماول���ة  �إنه���ا 
و�حلو�ر ، و�أنا و�ثق باأن �مللحمة ، �ستظل حيوية 
بقدرته���ا عل���ى تفعيل �لق���ر�ءة وتنوي���ع م�ستويات 
�لتاأويل و�متحان قدرة �لقارئ و�ختبار �سلطته يف 

�لك�سف و�لتحليل .
 خ���الل �لف�س���ل �الول م���ن �لكت���اب ق���دم �ملعم���وري 
كلكام�ش بن �سلطة �ملر�أة وقوة �حلكمة ، فبالرغم من 
��ستمر�ر �ال�سطه���اد و�ال�ستبد�د �لذي كانت تتعر�ش 
ل���ه �ململكة ب�سب���ب هيمنة كلكام����ش �إال �أن هذ� مل يوؤثر 
عل���ى ت�سكل ب���ذرة �الح�سا����ش و�لتطور بفع���ل عو�مل 
عديدة و�سارت وعيًا ر�ف�سًا متمثال بال�سر�خ �لر�ف�ش 

للمظامل �ليومية .
يذك���ر �لكات���ب �أن �له���دف �ال�سا����ش ور�ء طل���ب ع�ستار 
م���ن �آنو الن���ز�ل �ل�س���ور �ل�سماوي ، هو قت���ل كلكام�ش ، 
�لعائد مزه���وً� باالنت�سار�ت �لبطرياركي���ة ، �لتي حققها 
يف �سفرت���ه �ىل غابة �الرز ، و�لتي كان���ت مكللة بالنجاح 

و�لظفر .
ويت�ساءل �لكات���ب فيما �ذ� كان هنالك تد�خل يف �ملفاهيم 
حي���ث جند �لالهوت كامنًا يف �لنا�سوت ، و�الخر �ختار 
�لالهوت كحا�سنه له ، لذلك من �ل�سعب فك �ال�ستباك بن 
�الثنن د�خ���ل �لبنية �لذهني���ة �ال�سطوري���ة الأننا نو�جه 
�الل���ه  �ن�سان���ًا و�الن�س���ان �إله���ا ، ولكن ذل���ك ينطوي على 
�لوج���ه �الخ���ر يف �مل�ساأل���ة وه���و �أن �لنا����ش �لعادين �إن 
كانو� م�ساركن �سمن���ًا ونظريًا ب� " �الإلوهية " فاإن �عباء 

�لعمل �حلقيقي هم �لذين يتحملونها .
ما يجب تذك���ره �أن �أنكيدو كان م�ساركًا وب�سكل فاعل يف 
�سف���رة �الرز ومبارك من قبل �الله���ة " نن�سون " و�سيوخ 
�وروك ، لذ� قام بالذي يجب �أن يقوم به ، منفذً� �لتز�ماته 
�لفكري���ة و�الخالقي���ة وهذ� ال يعني �ن �نكي���دو هو �لذي 
قت���ل خمباب���ا ، حتى ال يتحم���ل خطيئته يف ذل���ك كما قال 
�سان���درز الأن �خلوف و�لقلق كامن���ان يف �عماقه ، خوف 
ممتزج باحل���ذر و�خل�سية م���ن هذه �ملغام���رة �لتي �درك 

جيد� ما �ستكون فيها  �لنتائج متعبة .
وبخم�سة ف�سول ينتهي �لكتاب ، �لذي من خالله وبنظرة 
جدي���دة لق�سة كلكام����ش و�نكيدو ن�ستطي���ع �أن نعرف �ن 
كاهنة �لرغبات هي �مل�سوؤولة ع���ن تربية �نكيدو �سلوكيا 
ومعرفيا وحققت بذلك جناحا ، ومبا �ن ممار�سة �جلن�ش 
باتت جزء� من تل���ك �ملعرفة و�لثقافة كان يفرت�ش بها �أن 
تعلن���ه �لطريق���ة �لتي كان���ت متبعة يف �الت�س���ال �لثنائي 

و�لتي كانت معروفة و�سائعة .
ق���د تكون ه���ذه �مللحمة مرك���ز� د�ال عل���ى �ملر�حل �الكدية 
�لت���ي ��ستطاع���ت �نت���اج �ال�ساط���ر �ل�سومري���ة �خلم�ش 
وجعل���ت منه���ا ن�سا ملحمي���ا ج�سد �ل�سر�ع���ات �ملحتدمة 
ب���ن �النظم���ة �لثقافي���ة وخ�سو�س���ا نظ���ام �الم �لك���ربى 
�الآلهة �ملوؤنث���ة و�لنظام �لذكري �لذي توفرت له �ل�سروط 
�ملو�سوعية و�لذ�تي���ة لل�سعود و�نهي���ار �لنظام �لثقايف 

و�لديني لالم �لكربى .
مل يكن ن�ش �مللحمة من�سغال بثنائية �حلياة و�ملوت مثلما 
ه���و �سائع ، الأن هذه �لو�سوع���ة عرفتها كل �حل�سار�ت ، 
ب���ل مترك���زت حول �س���ر�ع �لن���وع ومل ين�سح���ب �لنظام 
�لثق���ايف و�لديني ل���الأم �لكربى كليا بل ظ���ل حا�سرً� عرب 
عقائ���ده وطقو�س���ه ورموزه ، و�رحتلت كله���ا �ىل �لنظام 
�لثق���ايف �جلديد �لذي ��سفى عليه���ا خ�سائ�سها �لثقافية 

وتبدى هذ� �كرث و�سوحا من �لرموز �المومية . 

أمينة عادل
يت�سم���ن كتاب »�لق���ر�آن ب�سوت م�سر.. معجم �لق���ر�ء �مل�سرين«، 
ملوؤلف���ه �أب���ي طال���ب حممود، �س���ر �أع���الم م�ساي���خ �لق���ر�ء وتاأثر 
ن�ساأته���م على �أ�سل���وب تالوة �لقر�آن �لك���رمي، وكذلك دور �لكتاتيب 

يف �العتناء بهم وتقوميهم وتر�سيخ �لقو�عد �الأخالقية لديهم.
كم���ا يتن���اول �ملوؤلف يف در��س���ات مو�سع���ة، در��سات ه���وؤالء لعلم 
�لق���ر�ء�ت و�لعل���وم �الأخ���رى، وجانب���ًا م���ن رحالته���م �لدعوي���ة 
وتاأثرهم على �لعامل �الإ�سالمي وما منحه �لقر�آن �لكرمي للم�سايخ 
من برك���ة و�ساءة وتكرمي وت�سريف، �إذ يه���دف موؤلف �لكتاب عرب 
جمل���ة در��سات���ه، �إىل رد �جلميل لهم و�إع���الء ذكرهم، حتى يكونو� 

نرب��سًا ل�سابقيهم والحقيهم.
يطرق �لكتاب مو�سوع بحثه من خالل �أربعة ف�سول، �أولها: مملكة 
�لت���الوة �مل�سرية، وي�سرد فيه �ملوؤلف م�سو�ر قر�بة 110 �أعالم من 
مقرئ���ي �لقر�آن �لكرمي، وه���ي �سر مقدمة بالرتتي���ب �الأبجدي، ما 
يعف���ي �لكاتب من �حلرج يف هذ� �ل�س���اأن. ويبد�أ �لكتاب مع �ل�سيخ 

�إبر�هيم �ل�سع�ساعي..
وم���ن �أبرز �الأ�سماء �ملر�سودة يف هذ� �لف�س���ل �ل�سيخ �أبو �لعينن 
�سعي�س���ع �ل���ذي ت���وىل من�سب نقي���ب �لق���ر�ء يف جمهوري���ة م�سر 
�لعربي���ة، وكذلك �ملقرئ �ل�سيخ �سعب���ان �ل�سياد �حلا�سل على عدة 
جو�ئ���ز و�سه���اد�ت تقدير م���ن خمتلف �ل���دول، �إىل جان���ب �ل�سيخ 
عبد�لبا�س���ط عب���د �ل�سم���د �لذي ح�س���ل عل���ى �أرفع و�س���ام ب�سري 
وهو حب �لنا����ش، ولقبه �لكاتب حممود �ل�سعدين ب�»�سوت عموم 

�ل�سعب«، وو�فته �ملنية يف 1988.
كم���ا جاء �لكت���اب، ب�سكل مو�سع، على ذك���ر �ل�سيخ حممد جربيل.. 
�إىل جانب �ل�سيخ حممد رفعت �لذي �أطلق عليه تو�سيف »قيثارة.. 
و�لق���ارئ �ملذه���ب وك���رو�ن �لق���ر�ء و�سيخ مل���وك �لت���الوة«، �لذي 
�رتب���ط �سوت���ه ب�سي���ام �سهر رم�س���ان �لك���رمي و�إطاللت���ه �ملميزة 
�لت���ي ت�سبق مغرب رم�سان، ويو�سح �لكت���اب قيمة ومكانة حممد 
رفع���ت وترفعه عن �ملال يف �سبيل ن�سر كلم���ة �لله و�لقر�آن �لكرمي، 
وي�ستعر����ش وفاته بعد �سر�ع مع �أمر��ش عديدة منعته من قر�ءة 

�لقر�آن �لتي كانت �أمتع ما يفعله يف حياته.

كم���ا يذكر �لكت���اب �ل�سيخ حمم���د �سديق �ملن�ساوي، ث���م ينتقل �إىل 
�حلديث ع���ن �ل�سيخ حممد حمم���ود �لطبالوي �ل���ذي ي�سغل حاليًا 
من�س���ب نقي���ب �لق���ر�ء �مل�سري���ن، و�أي�س���ًا ي�ستفي����ش �ملوؤلف يف 
�حلديث ع���ن حياة �ل�سيخ حممود خليل �حل�س���ري �لذي مل يكتف 
بقر�ءة �لقر�آن �لكرمي فح�سب؛ بل قدم عددً� من �ملوؤلفات يف تف�سر 
كت���اب �لل���ه، وكذلك �ل�سي���خ حممود عل���ي �لبنا و�ل�سي���خ م�سطفى 

�إ�سماعيل.
ويق���دم �ملوؤل���ف �لف�س���ل �لثاين بعن���و�ن »نغ���م ودع���اء« �ملبتهلون 
ويفيدن���ا باأن �أ�سهره���م �ل�سيخ �سي���د �لنق�سبندي، �ل���ذي تغيب عن 
غالبي���ة م�ستمعي���ه حقيق���ة �أن ج���ده كان �ل�سيخ حممد به���اء �لدين 
�لنق�سبن���دي �ل���ذي نزح م���ن بخارى بوالي���ة �أذربيج���ان �إىل م�سر 

و�لتحق باالأزهر �ل�سريف..
كم���ا �أن و�ل���ده �ل�سي���خ حمم���د �لنق�سبندي �أح���د م�ساي���خ �لطريقة 
�لنق�سبندي���ة �ل�سوفي���ة. ثم يتح���ول �إىل �سرد �س���رة �ل�سيخ ن�سر 
�لدين طوبار �لذي قدم ب�سوته �لعذب �إن�سادً� متميزً�، حتى �إنه وقع 

�الختيار عليه من قبل جلنة �الإذ�عة يف جمال �الإن�ساد �لديني.
ومل يقف جهد �ملوؤلف عند حد ر�سد م�سو�ر �ملقرئن و�ملبتهلن؛ بل 
و�سل يف �أبحاثه �ملعمق���ة �إىل ما ذكر عنهم يف �ملرتجمات، ونتبن 
يف �لكت���اب �أن من �أبرز من جاء عل���ى ذكره �ملوؤلف، يتبدى حتديدً� 
يف �لف�س���ل �لثال���ث، �ل�سي���خ �إبر�هيم �لد�سوقي و�أحم���د �أبو طالب 

�ل�سوهاجي و�ل�سيخ يو�سف �ملنيالوي.
و�أم����ا �لف�سل �لر�بع فر�سد فيه �ملوؤلف جهد �ملقرئات، و�أبرزهن �أم 
حمم����د و�أم �ل�سعد �لت����ي �سافرت �إىل �لديار �ملقد�س����ة و�أقامت فيها 
عام����ًا كاماًل كانت تعلم فيه �لقر�ء م����ن خمتلف �لدول ما حملته من 
عل����م �لتالوة و�لتجويد، وكذلك منرة �سع����د �لتي تعترب من �أوىل 
�ملقرئ����ات �لت����ي �أطلت ب�سوتها عل����ى �مليكروف����ون يف عام 1920، 

و��ستمرت يف قر�ءة �لقر�آن �لكرمي حتى فرتة مهمة بعدها.
ويف �لعموم، ميت����از �لكتاب بتقدمي ملف م�ستقل، هو عن �ملر�جع 
�لت����ي ��ستع����ان به����ا �لكات����ب الإمت����ام بحث����ه، وياأت����ي ذل����ك ك�سبيل 
وم�ساع����دة من����ه ملحب����ي �لت����زود باملعلوم����ات. وه����ذ� �إ�ساف����ة �إىل 
�ملقاالت و�للقاء�ت �لتلفزيونية و�الإذ�عية �لتي ��ستقى �ملوؤلف من 

خاللها معلوماته.
عن البيان االماراتية

القرآن بص��وت مصر.. معجم 
القراء المصريين

أج��������راس ف����ي ذي������ل دري������دا

المسكوت عنه في ثنائية الحياة والموت 
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ترجمة: عباس المفرجي
�للغ���ة، �ملنطق���ة و�ل�سر�ع���ات تهيم���ن على عم���ل �حلائزة 
عل���ى جائزة نوب���ل هرتا ميللر. ولدت ميلل���ر يف رومانيا 
م���ن عائلة م���ن �الأقلية �الأملاني���ة �لتي ��ستق���ّرت يف منطقة 
�لبان���ات يف �لقرن �لثام���ن ع�سر، ويعك�ش تاري���خ �أ�سرتها 
�خلا�ش �الإ�سطر�ب���ات �لعظيمة و�حلرب و�لرتحيل. مثل 
�لكث���ر من �أملان بان���ات، تطّوع و�لده���ا يف وحد�ت �الأ�ش 
�أ�ش �أثناء �حلرب �لعاملية �لثانية. و�لدتها، مثل �الآالف من 
َلت بالقوة  �لن�ساء من �لعرق �الأملاين بن �سن 17 و45، ُرحِّ
�ىل مع�سك���ر عم���ل بال�سخرة يف �الحت���اد �ل�سوفييتي بعد 

�حلرب، وق�ست هناك خم�ش �سنو�ت.
ن�س���اأت ميللر يف ظ���ل نظام �ساو�سي�سك���و، ورو�يتها"بالد 
�لربق���وق �الأخ�س���ر" ت�ستح�سر على نح���و متاألق �لطبيعة 
�لدنيئ���ة، و�لتافه���ة حت���ى لقب�س���ة �ملجتم���ع �لتوتاليتاري 
عل���ى مو�طني���ه. خميلتها جلية على نحو م���رّوع ومع هذ� 
كابو�سي���ة. خل���ف كل �س���يء ماأل���وف – �سج���رة برق���وق، 
مفت���اح، ث���وب، �سع���رة و�ح���دة – ثم���ة منطقة نائي���ة، كما 
يف �حلكاي���ة �خلر�في���ة، مفعم���ة بالظ���الل و�ل�سمت. ثقل 
م���ا ال ميكن �أن يق���ال يجري ببطء على �خل���ط �لق�س�سي. 
ت�سرتك"م���الك �جلوع"بهذه �لكثافة �ل�سعرية للغة مركزة، 

ومتغرة �ل�س���كل، وبناء من ف�سول �سريع���ة، تتحاور مع 
بع�سه���ا �لبع�ش ب�س���كل غر مبا�سر. ه���ذ� �حلفيف �خلفي 

من �حلو�ر بن �الأجز�ء يك�سف ببطء عن فد�حة �لكل.
عندم���ا ع���اد �المل���ان �ملرحل���ون �ىل بيوته���م، كان �جل���و 
�ل�سيا�س���ي يحّت���م �أن تك���ون ق�ستهم مروي���ة بهم�ش، �إن مل 
تكن غ���ر مروية على �الإطالق. �الآف عدي���دة كانو� ق�سو� 
نحبه���م، م���ن بينه���م �سديق���ة و�ل���دة ميلل���ر، �لت���ي �ُسميِّت 
هرتا فيم���ا بعد على ��سمها. كما تق���ول ميللر يف تقدميها 
لرو�ية"مالك �جلوع": ))كان �لرتحيل مو�سوعا حمظور 
ر مبا�سي روماني���ا �لفا�سي�ستي.((  �حلدي���ث عنه الأن���ه يذكِّ
�أك���رث من خم�س���ن عاما بعد ذل���ك، بد�أت ه���ي بتحدي هذ� 
�ل�سم���ت �ملفرو����ش، باحلدي���ث م���ع مرّحل���ن �سابقن من 
قر�ه���م، ومن خ���الل �أحادي���ث طويلة مع �ل�ساع���ر �و�سكار 
با�ستيور حول �سنو�ته يف مع�سكر�ت �لعمل �ل�سوفييتية. 
فكرت���ا �لكاتبن �جتمعتا يف كتاب مو�ّسع، وو�سعت ميللر 
مالحظات مكثفة من �سهادة با�ستيور. بعد موت با�ستيور، 
ر  ق���ررت ميللر �الإ�ستمر�ر وحدها وتاأليف كتابها، �لذي ُن�سِ
يف �ملانيا حتت عنو�ن"�آتام�سو�كل")"�إرجوحة �لَنَف�ش"( 

و�الآن يف بريطانيا، بعنو�ن"مالك �جلوع".
�لرو�ي���ة مروي���ة ب�سوت ليو �وب���رغ، فت���ى يف �ل�سابعة 
ع�س���رة م���ن �لعم���ر، �كت�س���ف لت���وه جن�سانيت���ه ك�س���يء 
))غري���ب، ق���ذر، خم���ز وجميل((. لق���اء�ت ليو م���ع رجال 

يف مق�س���ور�ت �حلديق���ة �لعام���ة ويف حمام���ات نبت���ون 
كان���ت �ستق���وده �ىل �ل�سج���ن �أو �ىل م���كان عق���اب �إن مت 
�لقب����ش عليه. ب���دال من ذلك، وب�سبب عرق���ه �الملاين، فاإن 
��سم���ه هو، باأي ح���ال، على قائم���ة �لرتحي���ل، ويجب �أن 
يرّح���ل �ىل مع�سك���ر�ت �لعمل. ي�سنع �لفت���ى حقيبة �سفر 
م���ن �سندوق غر�مفون، وميالأه���ا بكتاب فاو�ست، ديو�ن 
�سع���ر، كولونيا بعد �حلالقة، ج���و�رب، وو�ساح حريري 
لة على نحو مو�سو�ش.  بورغون���دي... كل مادة هي مف�سّ
ال فق���ط �أن كل و�حدة منها ت�سّكل فرقا يف �لبقاء على قيد 
�حلي���اة، لكن، كم���ا يف رو�ية ميللر، كل م���ادة تتملك قوة 
�ستك�س���ف فقط عن ذ�ته���ا.   ما تعطيه جدة ليو هي خم�ش 
كلم���ات: ))�إ�ش فاي���ز، دو كوم�ست فايدر(( – ’’ �أنا �أعرف 

�أنك �ستعود ‘‘.
�أن تبق����ى حيا هو، باأي حال، �سيء معق����د و�أحيانا فظيع. 
كان ليو تخلى عن عامل، �ولئك �لذين تركهم فيه ال ميكنهم 
�أن يح����زروه، وال ميكنه����م �ي�س����ا �إدر�ك كرب����ه، �نف�سال����ه 
وغ�سب����ه ح����ن يعود �ىل �لبي����ت بعد خم�����ش �سنو�ت. يف 
رو�ية"ب����الد �لربقوق �الأخ�سر"، يرم����ي جورج نف�سه من 
�لناف����ذة �لعلوي����ة لفندق تر�نزيت، بعد �ست����ة �أ�سابيع على 
هجرته من رومانيا �ىل فر�نكفورت. �أو رمبا دفعه �حدهم. 
مهم����ا يكن من �أمر، حلم �له����روب يتحّول وهما. يف"مالك 
�جلوع"، حادثة رجوع ليو من �ملع�سكر هي ))�سربة حظ 

�أع����رج(( و))ذروة �لبق����اء عل����ى قيد �حلياة �لت����ى ال تعمل 
�س����وى عل����ى �إطالة �للعن����ة((. هو لي�ش ح����ر�، وهو يعرف 
ذلك. �س����رد حكايته يف كل تفا�سيلها �ملعقدة و�لرهيبة هو 

رمبا �ل�سيء �لوحيد �لذي يبعث فيه �حلياة.
�لتفا�سي����ل يف �لرو�ية غر عادي����ة، وتدين ميللر بالف�سل 
�ىل با�ستي����ور مبعرفته����ا عن حياة �ملع�سك����ر �ليومية. مع 
ه����ذ�، فاإن جوهرية روؤية �لرو�ية هي �سيء تدين به ميللر 
ملخيلته����ا فقط. �سورتها عن كات����ي �سنرتي، ))�لبلهاء منذ 
�لوالدة(( وله����ا قامة طفل، هي غامرة يف قوتها �مل�سكونة 
ب����االأرو�ح. كاتي هي يف �ملع�سك����ر الأن �سخ�سا ما ��ستبدل 
��سمه����ا با�سم �آخ����ر يف �لقائمة، �أو رمب����ا بد�فع �ل�سادية ال 
غ����ر. �إنها ال تقوى على �لعم����ل، �أو ال تفهم ))معنى كوتا ] 
ن�سيب [، �أو �أو�مر، �أو عقاب((. بدال من ذلك، هي ترفرف 
بذر�عيه����ا وتهدل مثل حمامة، �أو جتل�����ش على كثيب منل 
لت�سن����ع قف����از� م����ن من����ال. ب�سكل حا�س����م، ال ميك����ن ملالك 
�جل����وع �أن يت�سلق د�خل عقل كاتي ويدم����ره، الأنها �أ�سال 

يف عامل �آخر.
رة معا. قد يكون ليو �سعر  هذه رو�ية ر�ئعة، كئيبة ومطهِّ
�أنه يف بيته ثاني���ة، لكن يف د�خله ))يتمدد �ملع�سكر بغر 

ْدغي �الأي�سر �ىل �الأمين((. �نقطاع، �أكرب فاأكرب، من �سُ

عن �صحيفة الغارديان

عرض: بشار عليوي
�أخَذ �الهتمام بدر��س���ة خُمتلف �لفنون و�الآد�ب �مل�سرحية 
، بالتز�ي���د يف عديد من �جلامع���ات و�ملعاهد و�ملوؤ�س�سات 
�الأكادميي���ة �لعربي���ة بو�سف���ِه ياأت���ي ُمتز�من���ًا م���ع �نفتاح 
�مل�س���رح �لعرب���ي على �أب���رز �لتيار�ت �مل�سرحي���ة �حلديثة 
ف�س���اًل ع���ن �لتحديث���ات �لت���ي طر�أت عل���ى ُبني���ة �خلطاب 
�مل�سرح���ي �لعامل���ي تنظ���رً� وتطبيق���ًا ، �ذ عك���َف �ملوؤلفون 
و�لدر��س���ون �لع���رب على �حلرث يف خُمتل���ف مناطق هذ� 
�خلطاب تعزيزً� حلركة �مل�سرح �لعربي �نطالقًا من"كونية 

�ملعرفة"و�إتاحتها للجميع.
م���ن ُهنا تاأت���ي �أهمية كت���اب )در��س���ة �مل�س���رح يف �لوطن 
�لعر�ق���ي د.عام���ر �سب���اح  �مل�سرح���ي  للباح���ث  �لعرب���ي( 
للثقاف���ة  �لف���ر�ت  د�ر  ع���ن  حديث���ًا  و�ل�س���ادر   ، �مل���رزوك 
و�الع���الم يف �حلل���ة ، �ل���ذي ياأت���ي �سل�سل���ة �الإ�س���د�ر�ت 
�ملُتو��سل���ة للدكتور �مل���رزوك �لتي عني���ت باأر�سفة �لنتاج 
�مل�سرح���ي �لعر�قي و�لعربي على حد �سو�ء عرَب در��ساتِه 
�لببلوغر�فية �مل�سرحي���ة ، �إذ تاأتي �أهمية هذِه �لدر��سات 
يف تفعيل �لبحث �لعلمي حيث ت�ساعد �ملوؤلفن يف �إعد�د 
�لدر��س���ات �الأكادميي���ة وكتاب���ة �لر�سائ���ل �جلامعية من 

خ���الل �إحاطته���م باأحدث �مل�س���ادر و�ملر�ج���ع يف جماالت 
�هتماماته���م �سو�ء �أكانت كتبًا �أو دوريات �أو مو�دَّ �سمعية 
وب�سري���ة �أو م�س���ادر �لكرتوني���ة، كما تفي���د �ملكتبات يف 
عملي���ات �لتزوي���د و�ختي���ار وتنمية �ملجموع���ات �ملكتبية 
و�لتعري���ف باملوؤلف���ات �ملن�س���ورة و�مل�ساهم���ة يف �لتق���دم 
�لعلمي للمجتمع و�الرتقاء بخدمات �ملعلومات وتنويعها 
وتوف���ر �لوق���ت و�جله���د من خ���الل �الإطالع عل���ى �أحدث 
�الإ�س���د�ر�ت يف خمتلف �ملج���االت �لعلمية.   يقول �ملوؤلف 
د.عامر �سباح �ملرزوك عن كتابِه:)جاءت �لفكرة يف �إعد�د 
ثب���ت ببليوغ���ر�يف لر�سائ���ل �ملاج�ست���ر و�لدكت���ور�ه يف 
�جلامع���ات �لعربية فيما يخ�ش حق���ل �مل�سرح من خمتلف 
�جتاه���ات در��ست���ه )�أدب ونقد، متثيل و�إخ���ر�ج، تقنيات، 
تربية"م�سرح طفل وعل���م نف�ش وطرق تدري�ش"( ليت�سنى 
للباحثن و�لطلب���ة و�ملهتمن معرفة �لدر��سات �الأكادميية 

�لت���ي مت���ت مناق�سته���ا يف 
�جلامع���ات �لعربي���ة �لتي �هتم���ت بدر��سة 

�مل�سرح، وقد وجدنا هن���اك تفاوتًا يف �الهتمام بهذ� �لفن، 
ويرج���ع �ل�سبب يف ذلك �إىل نظ���رة �جلامعات لفن �مل�سرح 
وم���دى فاعليت���ه يف تطوي���ر �ملجتم���ع �لذي ه���و جزء من 
حا�سنة وثقافة هذه �ل���دول �لعربية، كما الحظنا �لتفاوت 
يف طبيعة �لدر��سات ب�سكلها �لنظري �أي �الهتمام باالأدب 
�مل�سرح���ي، �أو ب�سكله���ا �لعملي �أي �لعر����ش �مل�سرحي، �أو 

ب�سكلها �لرتبوي �لتوجيه.(
 �عتمد �ملوؤلف �لدكتور �ملرزوك يف جمع مادته يف �لدرجة 
�الأوىل عل���ى �لبح���ث �ملي���د�ين يف �جلامع���ات �مل�سري���ة 
و�لعر�قية حيث مت �الط���الع على حمتويات مكتباتها ومت 
ت�سجي���ل ما �أجيز م���ن ر�سائل بع���د مناق�سته���ا، كما �عتمد 
عل���ى �ملو�ق���ع �اللكرتونية للجامعات �لعربي���ة ، ف�ساًل عن 

�الت�س���ال بع���دد م���ن �الأكادميين �ملهتم���ن يف جمال 
�لبح���ث �مل�سرحي ممن قدمو� يد �مل�ساعدة لُه، �إ�سافة 
�إىل �طالع���ِه على �لكتب �لتي �هتم���ت بذكر �لر�سائل 
و�لت���ي �أخ���ذ �مل�س���رح فيه���ا �حلي���ز �لقليل. وق���د �أخذ 
هذ� �لكت���اب من �ملوؤلف �لكثر م���ن �جلهد يف مالحقة 
�لر�سائ���ل �مل�سرحي���ة يف �ست���ى �لكلي���ات �ملتخ�س�س���ة 
وغ���ر �ملتخ�س�س���ة مم���ن تدر����ش �مل�سرح م���ن جو�نب 
�أخ���رى كالهند�س���ة �ملعمارية و�لرتبي���ة �لريا�سية وعلم 
�لنف�ش و�لرتبية، كما الحق �ملوؤلف �لدر��سات �مل�سرحية 
�ملكتوب���ة باللغ���ات �الأخ���رى غ���ر �لعربي���ة كاالنكليزي���ة 
و�لفرن�سي���ة و�الأملاني���ة وغرها �إميانًا من���ا ب�سرورة �أن 
يك���ون �لعم���ل �سام���اًل يح���وي �لدر��س���ات �مل�سرحية بكل 
تخ�س�ساته���ا �لعام���ة و�لدقيقة حتى نهاي���ة عام 2010م  ، 
ولع���َل من �أبرز مثاب���ات هذ� �لِكتاب �ملُتف���ردة هَو ت�سمينَه 
عدي���د �لدر��س���ات �مل�سرحي���ة �الأكادميي���ة �ملكتوب���ة بلغات 
�أُخ���رى كاالنكليزي���ة و�لفرن�سية و�الملاني���ة و�لتي حوتها 
�جلامعات �لعربية. لق���د عمَد �ملوؤلف �ىل تق�سيم كتابِه �إىل 
ق�سم���ن، �سم �لق�س���م �الأول )ر�سائل �ملاج�ست���ر( و�لق�سم 
�لث���اين )ر�سائ���ل �لدكتور�ه( وم���ن ثم مت ترقي���م �لر�سائل 
ح�س���ب �حلروف �الأبجدي���ة لعنو�ن �لر�سائل ث���م ذكر ��سم 
�ملوؤل���ف و�سن���ة �حل�س���ول عل���ى �ل�سه���ادة و��س���م �لكلي���ة 
و�جلامع���ة ومن ثم ذك���ر �للغة �لتي كتبت به���ا �لر�سالة �إذ� 
ّمن �ملوؤلف كتابُه  كان���ت مكتوبة بغر �للغة �لعربي���ة، ُثَم �سَ
فهار����ش باأ�سم���اء �ملوؤلف���ن و�أ�سم���اء �الأع���الم �لذي���ن متت 
در��سته���م، و�أ�سماء �مل�سرحي���ات، و�مل�سطلحات و�ملفاهيم 
و�ملو�سوع���ات، باال�ساف���ة �ىل جدول باأ�سم���اء �جلامعات 
�لعربية �لو�ردة ذكرها مرتبة  ترتيبًا �أبجديًا ، ُبغية تعميم 
�لفائدة �لعلمية. ومن خالل �طالعنا على جُممل ما ت�سمنُه 
�لكت���اب من مت���ون بحثية ودر��سي���ة ، خل�سنا �ىل عدد من 
�ملاُلحظ���ات �لت���ي خرجنا بها ع���رَب �حلو�سل���ة �لقر�ئية لُه 

وهي:
1. �أن �ملوؤل���ف د. �مل���رزوك ، وم���ن خ���الل كتابِه ه���ذ� ُيقدم 
مرجعًا هام���ًا جلميع �لباحثن و�ملُهتم���ن �لعرب بامل�سرح 

ُعمومًا.
2. ُيبن �لكتاب م���دى �هتمام �لباحثن و�لدر��سن �لعرب 

بدر��سة �لرت�ث �مل�سرحي �لعربي بُكليتِه.

3. ُبغي���ة �كتم���ال �لفائ���دة �لعلمية من ه���ذ� �جلهد �خلالق 
و�جلب���ار ، ناأم���ل م���ن �ملوؤل���ف ُم�ستقباًل �أن ي�س���رد وب�سكل 
خُمت�س���ر منت ُكل در��سة بحثي���ة عربية ورَد ِذكرها يف هذ� 

�لكتاب.
4.   ُيظه���ر �لكت���اب م���دى �الختالفات �لو��سح���ة يف ُبنية 
�لدر��س���ات �مل�سرحي���ة وطريقة تناولها بحثي���ًا و�ختالفها 
من جامع���ة عربية ُمقارنًة بجامعة �أُخرى حتى د�خل �لبلد 

�لعربي �لو�حد.
5. يك�س���ف �لكتاب عن م���دى ��ست�سهال ع���دد من �لباحثن 
�لعر�قي���ة  �لفن���ون  ُكلي���ات  يف  �لعر�قي���ن  �مل�سرحي���ن 
بالتحدي���د حينما با�س���رو� يف رحلة �لبحث ، عرَب وقوعهم 
يف تنا�سات و��سحة يف عناوين در��ساتهم يف �ملاج�ستر 
و�لدكتور�ه مع در��سات م�سرحية عر�قية وعربية على حد 
�س���و�ء ، ال بل و�سل �حل���ال �ىل ��ستن�ساخ عناوين جاهزة 
وكامل���ة �سابق���ة لدر��ساتهم ، وهذ� يك�س���ف عدم �جتهادهم 
وتق�سره���م يف �لتق�س���ي و�لبحث �لعلمي وه���و من �أهم 
��سرت�طات �لعملية �لبحثية ، ف�ساًل عن تقاع�سهم �لو��سح 

يف هذ� ، و�الأمثلة كثرة ت�سمنها �لكتاب.   
جدي���ُر بالذك���ر �أن �لباح���ث �لعر�قي �لدكت���ور عامر �سباح 
�مل���رزوك ، حا�سل على بكالوريو�ش فن���ون م�سرحية كلية 
�لفن���ون �جلميلة �� جامعة باب���ل 2006م  ، و�ملاج�ستر من 
ذ�ت �لُكلي���ة ع���ام 2011 ، ودكت���ور�ه �لفل�سف���ة يف �لفنون 
تخ�س����ش �لدر�م���ا و�لنق���د �مل�سرح���ي م���ن �ملعه���د �لعايل 
للفن���ون �مل�سرحي���ة باكادميي���ة �لفن���ون �لقاه���رة 2014م 
، وه���و رئي�ش حتري���ر جمل���ة )�جلامعة بابل ، ل���ه �هتمام 
�مل�سرح���ي  �لكت���ب و�لن�س���اط  �لفني���ة وعر����ش  بالكتاب���ة 
و�لت�سكيلي يف �ل�سح���ف و�ملجالت و�النرتنت، وم�سارك 
يف ع���دد من �ملهرجان���ات �لفنية �لعر�قي���ة و�لعربية.�سدر 
ل���ه عدد من �لكتب منها )�لذخ���رة �مل�سرحية يف �ل�سحافة 
�حللية _2007م( و )دليل �ملخرجن �مل�سرحين يف بابل 
_2008م، و)م�س���رح ناظ���م حكمت ، �ل�س���ادر عن �لهيئة 
�مل�سري���ة �لعام���ة للكتاب ع���ام 2013م ، و(حتوالت �لبنية 
�لدر�مي���ة يف م�س���رح يو�سف �لعاين يف �س���وء �ملتغر�ت 
�لثقافية( 2015 ، عن �لهيئة �لعربية للم�سرح يف �ل�سارقة 
، وهو ع�س���و �حتاد كتاب م�سر ، و�حتاد �الأُدباء و�لُكتاب 

�لعر�قين وغرها من �الحتاد�ت. 

 �س���درت حديثًا عن "د�ر �كتب للن�سر و�لتوزيع" بالقاهرة �لطبعة �لثالثة لرو�ية"مهرة 
بال فار�ش" للرو�ئية وفاء �سهاب �لدين.

حتك���ى �لرو�يه ق�سه ح���ب بن فتاه ريفي���ة م�سرية تتمتع مبوهب���ة �لكتابة وبن نا�سر 
عر�ق���ى كان يعي����ش ف���ى م�سر ، وتعر����ش �لرو�ية �ملتغ���ر�ت �الجتماعي���ة �لتى حدثت 
يف �ملجتم���ع يف ف���رته حرب �لع���ر�ق . وتتعر�ش �لرو�ي���ة للعاد�ت و�لتقالي���د �مل�سرية 

و�لعر�قية.
�لكاتب���ة وفاء �سهاب �لدين لها �أن�سطة كثرة؛ حيث كتبت �لكثر من �ملقاالت و�لقر�ء�ت 
وقدم���ت من خالل �جلر�ئد و�ملو�قع �الإلكرتونية و�ملجالت �لكثر من �لعرو�ش �ملميزة 
الإ�س���د�ر�ت كّت���اب ومبدعن من خالل عملها كم�ست�سارة �إعالمي���ة للعديد من دور �لن�سر 
وللكّت���اب �مل�ستقل���ن ومدي���رة ملركز "�سه���رة" �الإعالم���ي ولديها �ست رو�ي���ات مطبوعة 

وجمموعتان ق�س�سيتان .
 تق���ول وف���اء �سهاب �لدي���ن عن رو�يتها "مهرة ب���ال فار�ش" :�� رو�ية "مه���رة بال فار�ش" 
م���ن �لرو�يات �لتي ال ميكن �الإملام بها يف قر�ءة و�ح���دة لكرثة �لتفا�سيل لكي ي�ستطيع 
�لقارئ تقييمها البد �أن يقر�أها مرة �أخرى برتكيز و�ن ال يعتمد على �لقر�ءة �الأولية ..�أنا 
ال �أكت���ب �سيئا بدون مربر در�مي وال �أريد �خلو�ش يف تفا�سيل كثرة ، �إن كان �لزو�ج 
معلن���ا ملا ��سطرت مهرة لل�سفر �إىل �لعر�ق وحدثت �لنهاية بتلك �لطريقة، وقد و�سحت 
�أ�سبابا كثرة لهذ� �الأمر لكنها كانت ب�سورة غر مبا�سرة الأننا يف �لعمل �الأدبي ال ن�سرد 

�الأ�سباب �أبد� بطريقة مبا�سرة و�إال فقدنا �أهم �لعنا�سر �لرو�ئية وهو �لت�سويق.

العربي ال��وط��ن  ف��ي  المسرح  دراس���ة 

طبعة ثالثة 
من رواية  
"مهرة بال 
فارس"

رواية"مالك الجوع"لهيرتا ميللر
عن المعاناة  وصراع البقاء على قيد الحياة

عادل العامل        
ج���اء كتاب )�أطف���ال �الأي���ام( الإدو�ردو غاليانو، �لذي رحل 
عن عاملنا يف ني�سان �ملا�سي، على �سكل روزنامة �أو تقومي 
لالأحد�ث. فكل يوم ياأتي معه بق�سة: رحلة، عيد، �أو ماأ�ساة 
حدثت فع���اًل يف ذلك �لتاريخ، من �أية �سن���ة كانت ومن �أية 
ز�وية من �لعامل، كما ورد يف بيان د�ر amazon، �لتي 
�سدر عنه���ا �لكتاب. فمن عبد �لقا�س���م ��سماعيل، �لفار�سي 
م���ن �لقرن �لعا�سر �ل���ذي مل يكن يذه���ب �إىل �أي مكان �أبدً� 
لًة على  نة من 17 �ألف كت���اب، حممَّ م���ن دون مكتبت���ه، �ملكوَّ

400 بع���ر؛ �إىل مدين���ة �سوروكابا �لرب�زيلي���ة �لتي ردَّت 
يوم 8 �سب���اط 1980 على قانون جت���رمي �لتقبيل �لعلني، 
�ل�س���ادر ع���ن �لطغم���ة �لع�سكري���ة �لدكتاتوري���ة �حلاكم���ة 
�آن���ذ�ك، ب���اأن حتول���ت �إىل حلب���ة هائل���ة و�ح���دة للتقبيل؛ 
�إىل 1 مت���وز 2008، �لي���وم �ل���ذي ق���ررت في���ه �حلكوم���ة 
�الأمركي���ة رفع ��سم نل�سون مانديال م���ن قائمتها �خلا�سة 
باالإرهابي���ن �خلطري���ن. فكتاب )�أطفال �الأي���ام( ي�ستهدف 
�دعاء�ت �لتاأري���خ �لر�سمي وي�سلط �ل�سوء على �للحظات 
و�الأبط���ال �لذي���ن غابو� عن ذ�كرتنا لي����ش غر. وَعرب هذ� 
�ملوز�ئيك �لتاريخ���ي �ملتالألئ ي�سري خيط م�سرتك، يربط 
�أحلك �ساعات �لب�سرية باأحلى �نت�سار�تها. فكتاب )�أطفال 

�الأيام( هو ق�سة حيو�تنا، بتعبر �آخر.
وق���د جاء يف عر����شٍ لالأديب �لربيطاين فيلي���ب بوملان �أن 
�أدو�ردو غالين���و ه���و �ال�ست���اذ �لعظيم ل�سظاي���ا �لكتابة و 
�أجز�ئه���ا �ل�سغرة، و�أمر �لكتابة �ل�سادقة متامًا. وكتابه 
)�أطف���ال �الأي���ام( ه���ذ�، وهو تقومي���ه للتاري���خ �الإن�ساين، 
ع �إىل حد كبر لوقائ���ع وغر�ئب  ن من جتمي���ع من���وَّ �ملك���وَّ
وحقائ���ق وق�س����شٍ م���ن كل نوع. وي�س���كل �لتاأكي���د عليها 
جميع���ًا على هذ� �لنحو �هتمامًا �إن�سانيًا وعاطفيًا بالن�سبة 
للنا����ش �مل�سطهدين، و�لفقر�ء، و�ملن�سين. �أما كيف ميكن 
لعمل كهذ� �أن يكون م�سليًا وموؤثرً� هكذ� يف �لوقت نف�سه، 

فهو �سر عظيم.
خولي���ا  �الأمركي���ة  �لدومنيكاني���ة  �لكاتب���ة  عن���ه  وقال���ت 
�ألفاري����ش،"يف �أي فئة ن�سع �ساعرنا ����� �ملوؤرخ، وموؤرخنا 
�� �ل�ساعر؟ �إن غاليانو هو �سهرز�د بحق. فهو ُيبقيني يقظًة 

�أخالقيًا، بينما يرفع معنوياتي �أي�سًا بقدرته على �أن ُيظهر 
يف �س���كٍل ق�س�سي �الإن�ساني���ة �لعذبة �لعميق���ة �لتي تعود 

حتى بعد �أق�سى حلظات �لتاريخ. وغالبًا ما تذّكرين قر�ءة 
غاليانو مبا ينبغي �أن تكون عليه �لكتابة كما يرى جوزيف 
كونر�د:"�أن �لفن نف�سه ميكن تعريفه باأنه حماولة موطدة 
�لع���زم لنقل �أعلى ن���وع من �لعد�لة �إىل �لع���امل �ملرئي، عن 
طريق �الإتي���ان �إىل �لنور باحلقيقة، �ملتع���ددة و�لو�حدة، 
موؤكدً� على كل �سمة منها"وذلك �أمر معقول مبا فيه �لكفاية 

  " لبقاء �لو�حد يف حالة يقظة �أخالقيًا!
و�أدو�ردو غاليان���و )1940 �� 2015(، كما تقول ويكيبديا، 
�أحد �أبرز كّتاب �أمركا �لالتينية. وهو من �أورغو�ي، وقد 
ول���د يف �لعا�سمة مونتيفيديو، وعا�ش �سنو�ٍت عديدة يف 
�ملنفى ب�سبب �أف���كاره �ل�سيا�سية �ملناه�سة للظلم و�لعوملة 
و�لدكتاتوري���ة. كان �سحافي���ًا، وكاتب���ًا، ورو�ئيًا، و�سدر 
ل���ه �لعديد م���ن �لكت���ب �ل�سيا�سي���ة و�لتاريخي���ة و�الأدبية، 
�لت���ي ُترج���م معظمه���ا �إىل نح���و ثالث���ن لغة عاملي���ة، منها 
كتابه �ل�سه���ر �سر�ين �أمركا �لالتينية �ملفتوحة، و�أفو�ه 
�لزم���ن، وكرة �لقدم بن �ل�سم����ش و�لظل، وذ�كرة �لنار...  
ول���ه �لكث���ر م���ن �الأق���و�ل �ملاأث���ورة يف خمتل���ف جماالت 
�حلي���اة �الإن�سانية و�ملوق���ف من �أو�ساع �لع���امل �ملعا�سر. 
وه���و �لقائ���ل يف �لنف���اق و�لتل���ّون �ل�سائ���د يف �لعالق���ات 
�لب�سري���ة �لي���وم: �إنه ع�سر �حلرباء، ال �أح���د عّلم �لب�سرية 

بقدر ما عّلمتها تلك �ملخلوقات �ملتو��سعة!

"أطفال األيام".. التأريخ بطريقة أخرى! 
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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 

لندن: عدنان حسين أحمد
�ش ربعي �ملدهون رو�يته �لثانية "م�سائر. . كون�سرتو  ُيكرِّ
�لهولوكو�س����ت و�لنكب����ة" لفل�سطيني����ي �لد�خ����ل و�خلارج، 
فالذي����ن بق����و� يف �لد�خ����ل يعانون م����ن "�نتماء" ُم����زَدوج، 
و�لذي����ن هاجرو� �إىل �ملنايف يحاول����ون �لعودة �إليها بطرٍق 

فردية ال تخلو من �ملخاطر.
�عتم����د ربعي، كما يقول، يف بناء �لهيكل �خلارجي لرو�يته 
عل����ى �لكون�سرت����و �ل����ذي يتاأل����ف عادة م����ن ثالث ح����ركات، 
�سريع����ة، بطيئة، و�سريعة مرح����ة و�أحياًنا من �أربع حركات 
كم����ا هو �حلال يف كون�سرتو "�لف�سول �الأربعة" لفيفالدي، 
و�تخ����ذ من هذ� �ل�سكل وعاًء الأحد�ث رو�يته �لتي تدور يف 

ت�سع مدن عربية وعاملية.
ت�س����م �حلرك����ة �الأوىل �أحد�ًثا كثرة ميت����د بع�سها �إىل زمن 
�النت����د�ب �لربيط����اين لفل�سط����ن لك����ن �ملرتك����ز �الأ�سا�س����ي 
لالأح����د�ث �لرو�ئي����ة يب����د�أ من����ذ �لنكب����ة ع����ام 1948 حي����ث 
ته����رب �إيفان����ا �أردكي����ان، �لفل�سطينية، �الأرمني����ة �ملقيمة يف 
ع����ّكا �لقدمي����ة وتت����زوج من ج����ون ليت����ل هاو�����ش، �لطبيب 
�لربيط����اين �لذي يخ����دم يف �سفوف ق����و�ت �ململكة �ملتحدة 
يف زم����ن �النتد�ب على فل�سطن. ُتنجب �إيفانا ع�سية �لنكبة 
�بنتها جويل وُتو�سيها الحًق����ا بحرق جثتها، ونقل رمادها 
�أو �إعادة ق�سم منه �إىل منزل و�لديها يف عّكا �لقدمية �أو �إىل 
من����زل �أي عائل����ة مقد�سية تو�ف����ق على �الحتف����اظ بقارورة 

رمادها.
ل �إيفان����ا يف و�سيتها وتطلب من جويل �أن تنرث ن�سف  ُتعدِّ
رمادها عل����ى نهر �لتيمز و�أن تاأخذ �لن�سف �الآخر �إىل منزل 
و�لديها يف عّكا �لقدمي����ة. نفّذ وليد وجويل ن�سف �لو�سية 
ون����رث� بع�ش رمادها  ف����وق �لتيمز وجعال م����ن ف�ساء لندن 
ن�سف مثو�ها �الأخر. ويف عّكا مل تقل جويل �حلقيقة كلها 
حيث �أخ����ذت ن�سف �لرماد �ملتبق����ي يف متثال خزيف جميل 
و�لتم�س����ت م����ن �س����ّكان �لبي����ت �أن ي�سعو� ه����ذ� �لتمثال يف 

بيتهم لكنهم رف�سو� وطرودها �سّر  طردة.
�قرتحت جويل على وليد �أن يبيعا بيتهما يف لندن وينتقال 
للعي�����ش يف عّكا ول����ن تعرت�ش �إن هو ��س����رتى قطعة �أر�ش 
يف �ملج����دل ع�سق����الن، م�سقط ر�أ�سه. ُترى، م����ا �لذي حفّزها 
عل����ى هذ� �القرت�ح؟ هل هو زيارتها لبيت جدها �لذي هربت 
من����ه و�لدتها قب����ل �سبعة عقود، �أم زي����ارة �لع�سرة �أيام �لتي 
مل ت�سب����ع نهمها من عكا وحيفا ويافا وكل �ملدن �لفل�سطينية 

�الأخرى؟
بالغرب����ة  تفا�سيل����ه وي�سع����ر  ب����كل  بيته����م  ي�ستذك����ر ولي����د 
و�الغرت�ب يف �آٍن معا فيح�سم �الأمر يف نف�سه حينما يقول: 

غريبا")�ش65(. فيها  �أعي�ش  لكي  �لبالد  �إىل  �أعود  "لن 
ت�ستم����ل �حلرك����ة �لثانية عل����ى كل �الأح����د�ث �لت����ي �أحاطت 
ب�سخ�سيتي جنن وبا�سم، فلقد عادت جنن لبالدها بجو�ز 
�سفره����ا �الإ�سر�ئيلي عرب مطار بن غوري����ون يف �للّد، وعاد 
با�س����م بج����و�ز �سف����ره �الأمركي ع����ن طريق عّم����ان، �ل�سفة 
�لغربي����ة، بي����ت حل����م ومنه����ا �إىل �لرملة حي����ث خطب جنن 

وتزوجه����ا وبعد ع����ام من �لزو�ج بد�أ ي�سع����ر بامللل و�لغربة 
و�ل�سي����اع فه����و ال ميتل����ك �سماًن����ا �سحًي����ا �أو �جتماعًيا وال 
يح����ق ل����ه �لعم����ل يف �إ�سر�ئيل، وم����ع ذلك ف����اإن جنيًنا تطلب 
من����ه �أن يقتدي باأميل حبيب����ي �لذي زّين قربه بو�سية "باٍق 
يف حيف����ا". تتفاقم �الأمور لدى با�سم فيطلب منها �أن تذهب 
مع����ه �إىل بيت حلم وتعي�ش هناك لكنه����ا �إن ذهبت �إىل هناك 
فاإنه����ا �ستخ�س����ر كل �س����يء،  �لوظيف����ة، و�لتاأم����ن �ل�سحي، 
و�الجتماع����ي وم����ا �إىل ذل����ك. و�إذ� بقيت هن����اك فاإنه �سوف 
يظ����ل يعاين م����ن �لبطال����ة �الإجبارية وال ي�ستطي����ع �أن يبيع 
ف �ل�سو�رع، و�الأمّر  حت����ى �لفالفل، �أو يقود �سيارة، �أو ينظِّ

من ذلك كله �أنه ال يقبل بالعي�ش ُمتطفاًل على تعبها!
�أر�سلت جنن �لق�سم �الأكرب من رو�يتها "فل�سطيني تي�ش" 
�إىل ولي����د دهمان فاأعج����ب بها جًد� و�أثارت����ه �أ�سئلة عديدة 
يف �لرو�ي����ة من بينها: "هل �أّن "باق����ي هناك" هو و�لدها 
حممد �إبر�هي����م دهمان نف�س����ه؟ الأن �لكثرين منده�سون 
م����ن ق����درة حممود عل����ى �لعي�����ش ب����ن �ليه����ود. وحينما 
�حتل����ت �إ�سر�ئي����ل يف ع����ام 1967 م����ا مل حتتل����ه يف عام 
1948 ت�سلل حممود �إىل �ل�سفة �الإ�سر�ئيلية وتزوج من 

�مر�أة رمالوية.
مل تتوف����ق جن����ن يف عالقاتها �خلم�ش �ملتتالي����ة فهي كاتبة 
مثقفة، و�إن�سانة متحررة ال تقبل �أن تتحجب �أو تتنازل عن 
جن�سيته����ا �الإ�سر�ئيلي����ة �أو تنتق����ل للعي�����ش يف بيت حلم �أو 

نابل�ش �أو �أم �لفحم �أو حتى �أمركا نف�سها!
ال حتف����ل �حلركة �لثالثة باأحد�ث كث����رة حيث يجل�ش وليد 
يف �لطائ����رة �إىل جان����ب �أدو�رد �الأمرك����ي �ملتخ�س�����ش يف 
�سيان����ة جّر�ف����ات كاترِبل����ر �ل�سه����رة �لت����ي غ����ّرت خريطة 
�ل�سف����ة �لغربي����ة وقط����اع غّزة، وميط����ره باأ�سئل����ة متالحقة 
ال تنط����وي على �أي ن����وع من �لرب�ءة، كما �أن����ه �سّيع ن�سف 
�ساعة من وقته كان ق����د خ�س�سها لقر�ءة رو�ية "فل�سطيني 
تي�����ش" جلنن دهمان، بينما كان����ت زوجته جويل منغم�سة 

يف قر�ءة رو�ية "يف عن �ل�سم�ش" الأهد�ف �سويف. 
تك�سف هذه �حلركة ع����ن ت�سامح "باقي هناك" فلقد عفا عن 
�أفيفا حينما حرقت بيته. وهو �سيوعي معروف تعرتف �للّد 
و�لرملة بزعامت����ه. وهو يعتقد باأن �لفل�سفة �ملادية قا�سرة، 
ويح����ب �أميل حبيبي �لذي فاز بجائ����زة �لدولة �الإ�سر�ئيلية 
ل����الآد�ب ع����ام 1992. منذ �نتق����ل "باقي هن����اك" �إىل �للّد بد�أ 
ي�سج����ع ح�سنية على �إقامة عالقات م����ع �ليهود فال غر�بة �أن 
تنفتح ح�سنية على ن�ساء �حلي وتك�سب �سديقات يهوديات 
و�أوله����ن �أفيف����ا، �أب����رز �لناجي����ات م����ن مذ�بح �ليه����ود �لتي 
ح�سلت يف كييف عام 1941. تنتهي هذه �حلركة بح�سول 
وليد وجويل على تاأ�سرتي دخول على ورقتن منف�سلتن 
ليبدء� رحلتهم����ا يف عدد من �ملدن �لفل�سطينية �لتي �أحباها 

ب�سكل منقطع �لنظر.
تت�سابك �الأحد�ث يف �حلركة �لر�بعة و�الأخرة من �لرو�ية 
حي����ث ي�ستقبلهم����ا �سلم����ان يف مط����ار �لقد�����ش ويعت����ذر الأن 
زوجت����ه عاي����دة مل حت�س����ر �إىل �ملط����ار، ويخربهم����ا باأنهما 
�سي�سه����ر�ن �لليلة مع �لدكتور فهمي وزوجته ندى وكالهما 
معجب بكتابات وليد دهمان. يوؤكد �لر�وي وهم يف طريقهم 

�لقد�����ش  �إىل 
ب����اأن "مذبح����ة دي����ر يا�سن هي 

�لت����ي غّرت وج����ه �لتاريخ ور�سمت �ملالم����ح �لقا�سية لنكبة 
1948" )�ش182(. 

ن�ستعي����د م����ن خالل زيارة �ل����ر�وي وزوجت����ه �إىل يافا ق�سة 
حبه����م �لثالثي����ة �لتي جمعت ب����ن جميل حم����د�ن ولودميال 
ووليد دهم����ان لكنها �نتهت بزو�ج جمي����ل من لودميال فيما 
ظل وليد �سديق����ًا لهما. �أحب �لر�وي حيفا �إىل درجة كبرة 
فاالإن�سان �لذي يزوره����ا يخرج منها بال عقل! ولعل �جلملة 
�الأكرث �أهمية يف �حلركة �لر�بعة هي ما تفّوه به وليد حينما 

قال: "علّي �لطالق عمر �ليهود يف هالبلد ق�سرة")217(.
تتك�س����ف عو�مل رو�ي����ة جنن من خ����الل �للق����اء بامللياردير 
�ليهودي م����ارك روزنبلوم �لذي قّدم نف�س����ه كفنان ورو�ئي 
ح����ّول �لقلع����ة �إىل منطق����ة �سكني����ة وجتمًع����ا للفنان����ن وقد 
��ستع����ارت جن����ن بيته لبع�ش �لوق����ت فت�سل����ل �إىل �لرو�ية 
حت����ى �أن وليًد� ق����ال باأنه يعرف ه����ذ� �لبيت وكاأن����ه ر�آه من 

قبل!
الب����د من فّك �لت�سابك بن �سخ�سيتي با�سم يف �لرو�ية ويف 
�حلياة، فاالأول �سوف يرتك جنن ويرحل �إىل �أمركا بحجة 
�أن هذ� �ملجتمع مل ين�سج بعد كي يتعاي�ش. �أما با�سم �لزوج 
فيعم����ل مدر�ًسا يف برزيت لكن����ه يرف�ش �ال�ستقر�ر يف يافا 
وكان يق����ول جلن����ن د�ئًما: "�أنا حبي يف ياف����ا ب�ش �أحالمي 
يف ب����ر زيت" )�����ش255( وهي تق����ول �لعك�����ش متاًما. فال 
غر�ب����ة �أن ي�سب����ح ز�وجهم����ا تر�نزيت، ون�س����وة �حلب فيه 

خاطفة مثل برق ُخّلب.
لع����ل �للحظة �لدر�مية �الأقوى يف �حلركة �لر�بعة هي مقتل 
"باقي هناك" �لذي كان يحمل يافطتن عليهما �سورة من 
مذ�ب����ح دي����ر يا�سن و�أخ����رى من مذ�ب����ح ج����رت لليهود يف 
كييف. ينه�ش "باقي هن����اك" من موته �الفرت��سي ويحمل 
يافطتي����ه ويغ����ادر �ل�ساحة وهو يردد �لن�سي����د �الأممي �لذي 

يق����ول: "هّبو� بجم����وع قوية الح �لظف����ر / غًد� �الأممية 
�ستوحد �لب�سر". 

يع����ود �أحمد دهمان وجويل �إىل لن����دن يف �ليوم �لعا�سر 
وهو يفكر بالع����ودة ولكنه �إن عاد �سوف يعاين بالتاأكيد 
م����ا تعانيه جنن. �ل�سوؤ�ل �الآخ����ر �الأكرث �إحلاًحا هو: �أين 
يقي����م؟ يف عّكا �أم يف م�سقط ر�أ�سه �ملجدل ع�سقالن؟ وماذ� 
ع����ن حيفا �لتي جعلته ي�سرخ: "ولْك �آ�آ�آ�آخ َع هالبالد، ولك 
م����ا َبعرف كيف �سيعناها" ف����رد عليه كثرون يف �ملطعم: 
�لعقل وقد جننت  تاأخذ  فحيفا  �آخ")263(.  �آخ وميت  "لك 

كل �لف�سلطينين كما يزعمون.
ع����وًد� على جويل �لت����ي �أخفت حقيقة ما ج����رى لها يف بيت 
جده����ا مانوي����ل �أردكي����ان �إذ رف�����ش �مل�ستوط����ن �أن ي�س����ع 
�لتمث����ال �خل����زيف �ملعباأ بالرماد يف بيت �أبويه����ا �إذ قال لها: 
"ال نقب����ل غرب����اء يف بيتنا. . هيا هيا. . �ن�سريف" وقذف 
�لتمث����ال فوق ر�أ�سها ثم �نك�س����ر فتناثر �لرماد ور�ح يختفي 
يف �سم����اء �ملدينة. ومع ذلك فقد عادت �إيفانا �إىل عّكا وغادر 
ولي����د وجويل �إىل لندن لكنه �تخذ قر�ًر� منا�سًبا يف دخليته 

و�أخرب زوجته باأنهما �سيناق�سانه حينما ي�سال �إىل هناك.
�لرو�ي����ة ال عالق����ة له����ا باملو�سيقى م����ن قري����ب �أو بعيد وقد 
��ستعار ربعي �ملدهون �ل�سكل �خلارجي �ل�ساذ للكون�سرتو 
وهو �أربع حركات ب����داًل من ثالث حركات "�سريعة، بطيئة، 
�سريعة مرح����ة" بينما ي�سّر يا�سر �سليم����ان، رئي�ش جمل�ش 
�أمن����اء �جلائزة ب����اأن رو�ية ربع����ي �ملدهون متت����از "بتقنية 
ت�ستق����ي متوجاتها م����ن عامل �ملو�سيق����ى، لكنه����ا ال تلبث �أن 
تتخط����ى ه����ذ� �لع����امل يف حرك����ة جتم����ع �ل�س����يء ونقي�سه، 
حيث يتقاطع �لد�خل م����ع �خلارج يف �لتجربة �لفل�سطينية 
م����ن خالل �إيقاع �ل�ستات و�لع����ودة." ومي�سي �أبعد من ذلك 
حينم����ا يق����ول: " ينح����ت ربع����ي �ملده����ون عو�مل����ه �لرو�ئية 
بحرفية تخاطب �لقارئ ب�س����وت �آ�سر لي�سيف �ألقا متجدد� 
�إىل جائ����زة تتب����و�أ مرك����ز �ل�س����د�رة يف �مل�سه����د �لرو�ئ����ي 

�لعربي".
فيم����ا �أوجزت �لناق����دة �الإمار�تية �أمينة ذيب����ان ر�أي �أع�ساء 
جلن����ة �لتحكي����م يف تقييمهم للن�����ش �لرو�ئ����ي �لفائز حيث 
قالت: " تبتدع رو�ي����ة "م�سائر" ن�سيجا رو�ئًيا فنًيا جديًد� 
ي�سور حتوالت �مل�ساأل����ة �لفل�سطينية، وتثر �أ�سئلة �لُهوية 
وت�ستن����د �إىل روؤية �إن�سانية لل�سر�ع." كم����ا �أ�سافت قائلة: 
"م�سائر" �لرو�ية �لفل�سطينية �ل�ساملة، فهي ترجع  " تعدُّ 
�إىل زم����ن ما قب����ل �لنكبة لتلقي �سوء� عل����ى �ملاأ�ساة �لر�هنة 
�ملتمثل����ة يف �ل�ست����ات و�ال�ست����الب �لد�خل����ي. �إنه����ا رو�ي����ة 
ذ�ت طاب����ع بوليفوين ماأ�ساوي، ت�ستع����ر رمز �لكون�سرتو 

لتج�ّسد تعّدد �مل�سائر."
يف �خلتام البد من �الإ�سارة �إىل �أن هذه �الآر�ء �لنقدية �لعامة 
قد تنطبق على رو�ية ربعي �ملدهون لكن فوزها غمط كثًر� 
حق ط����ارق بكاري يف �حل�س����ول على جائ����زة �لبوكر �لتي 
ت�ستحقها رو�ية "نوميديا" عن جد�رة لتوفرها على جممل 
��سرت�طات �لنجاح بدًء� من �للغة �ل�سل�سة �ملن�سابة، مروًر� 
بال�س����كل و�مل�سم����ون �لفنين، و�نته����اًء� بالبن����اء �ملعماري 

�لر�سن �لذي يخلو من �الإرباك و�لرتهل و�الإطناب.
زينب المشاط 

“ها هو مي�سي على طول �جلانب �لغربي 
من �لو�دي حيث �الأر����ش كثرة �ل�سجر، 
�أ�سج���ار  و�س���ط  مورق���ة  �أ�سج���ار  وثم���ة 
�ل�سنوب���ر  و�أ�سج���ار  �لف�سي���ة  �لتن���وب 
ومن حتته���ا �لع�س���ب. ومت�س���ي �ساعات 
يف ذلك �ل�سر ويخي���م �لغ�سق ولكن �أذنه 
تلتقط �سوت خري���ر �سعيف ملجرى ماء؛ 
في�سد ذلك �ل�سوت م���ن عزمه كاأنه �سوت 
كائن ح���ي ويت�سلق �ملرتفع ث���م ينظر �إىل 
�لو�دي وقد لفت���ه غاللة ن�سف مظلمة من 
حتته ومن ور�ئ���ه �سماء �جلنوب. ويرقد 
لي�سرتيح. ويريه �ل�سباح �سفًا من �أر�ش 
�ملر�عي و�الأر��سي �مل�سجرة فيهبط بعيدً� 
عنه يلوح جدول و�أرنب بري يقفز عربه، 
فيهز �لرج���ل ر�أ�سه هزة �ال�ستح�سان، الأن 

�جل���دول لي����ش عري�سًا، بحي���ث ��ستطاع 
�الأرنب �ل���ربي �أن يع���ربه بوثبة و�حدة، 
وه���ذه قط���ة بي�س���اء جاثم���ة ف���وق ع�سها 
جتفل م���ع وق���ع قدميه، وه���ي تهم�ش يف 
غ�س���ب فيهز ر�أ�سه مرة �أخرى. فهذه بقعة 
طيبة فيها �سيد من ذو�ت �لري�ش وذو�ت 
�لفر�ء، وفيه���ا �خللنج و�سجر من ف�سيلة 
�لت���وت يغط���ي وج���ه �الأر����ش ونبات���ات 
�سغرة م���ن ف�سيل���ة �ل�سرخ����ش و�أزهار 
ح�سي�سة �لبتول �لتي ت�سبه جنومًا ذو�ت 
�أط���ر�ف �سبع���ة... �إن �أ�سّق م���ا يف مهمته 
ه���و �لعثور على �ملكان؛ ه���ذ� �ملكان �لذي 
ال ميلك���ه �أحد، ولكن���ه �الآن له، ولديه عمل 

ي�سغل �أيامه".
�سمن مناخ���ات رومان�سية مي�سي كنوت 
و�خ�س���رت   " �سرديات���ه  يف  هام�س���ون 
�الأر����ش " �لت���ي �س���درت ع���ن موؤ�س�س���ة 
�مل���دى للثقاف���ة و�العالم و�لفن���ون و�لتي 

ترجمه���ا �سويف عب���د �لل���ه ،  م�سورً� من 
خالل حياة عائل���ة �أمركية حياة �ملجتمع 
�الأمرك���ي �لريفي و�ملدين وذلك باأ�سلوب 
ع���ذب �سي���ق وبلغ���ة متي���ل �إىل �لب�ساط���ة 
ليتاآل���ف �لق���ارئ معها �إىل ح���ّد كبر ومع 
�سخ�سياتها �لتي ��ستطاع �لكاتب ر�سمها 
متغلغاًل يف �أعماقه���ا، عاك�سًا ما ت�سطرب 
م���ن خلج���ات، وم�ستعم���اًل  ب���ه نفو�سه���ا 
خياله �لو��سع للربط بن �أجز�ئها ليك�سو 
هيكلها بفنه �لق�س�س���ي �لبارع وي�سوقها 
�إىل �لق���ارئ يف �سورة جت���ذب �هتمامه، 
وتزيد من رحابة �آفاقه �لنف�سية و�لعقلية 

و�حل�سية.
حن تفكر يف ق���ر�ءة رو�ية حتمل عنو�ن 
عل���ى  " وحتم���ل  �الأر����ش  " و�خ�س���رت 
غالفه���ا �س���ورة رجل عجوز �س���ارم ،  يف 
�أو�خر �ل�ستيني���ات �و بد�ية �ل�سعبينيات 
�ستت�س���اءل ع���ن �لر�بط ب���ن �ل�سورتن ، 
كيف لهما �أن يلتقيا ، �ل�سخ�سيات ي�سفها 
هام�سون باأنها ب�سعة، �لق�سة تدور حول 
�أر�ش تزرع! ال فتيات جميالت، ال ق�س�ش 
لل���ذة  وج���ود  ال  مغام���ر�ت،  ال  غر�مي���ة، 
غريزية متع���ارف عليها يلعب عليها كاتب 
هذه �لرو�ية، هنا ياأتي دور هام�سون يف 
كتاب���ة �أح���د �أجم���ل �الأعم���ال �الأدبية �لتي 
يك���ون فيها �ل�سرد �ملمت���ع و�للذيذ مو�زيا 
ل�ساعرية خمفي���ة خلف �لن�ش ال ميكن �أن 

تذ�ق �إال بعد �كتمال �لن�ش كاماًل .
طو�ل �لرو�ية �سيعمل �لقارئ على �حلفر 
د�خ���ل �لن����ش م���ع كل تق���دم يف �لق���ر�ءة 
للبح���ث ع���ن هذ� �ل�س���يء �ملتوه���ج، فهذه 
�ل�ساعري���ة، هذه �لتاأوي���الت �لتي نحاول 
�أن ن�ستخرجها الأن �لن�ش يدفعك للتاأويل. 
ال منا����ش من �أن خلف ه���ذه �لق�سة، �لتي 
ل���و مت ذكرها الأي �سخ�ش مل يقر�أ �لرو�ية 
لتعج���ب م���ن كي���ف ميك���ن �أن يعج���ب بها 
�إن�س���ان، �إال �أن �جلم���ال يكم���ن يف طريقة 

هام�سون �لرو�ئية.
هام�س���ون كتب عماًل يعت���رب �نعكا�سا للذة 
�ل�سعور �ملجهولة �لتي ن�ساهد من خاللها 
لوح���ة �نطباعي���ة ، �أ�س���كال غريب���ة غ���ر 
جميل���ة، خطوط متعرج���ة ومنظر الأر�ش 
طبيعي���ة. ال �أث���د�ء، ال قب���الت، ال م�سي���ح 
هن���اك، ب���ل �أر�ش وحي���دة ج���رد�ء فوقها 
مز�رع���ون �أو فالح���ون. �إال �أنه���ا تعطينا 

جماال ولذة �سديدين.
مل �ق���ر�أ رو�ي���ة �سبيه���ه ب���� “و�خ�س���رت 
�الأر����ش”. فقد �سب���ق وعرف���ت هام�سون 

يف “�جل���وع”   و�أ�ستطيع �لقول باأن هذ� 
�لعم���ل �سبيه باأعم���ال �أخ���رى. �إال �أنه هنا 
كان ق���د ��ستح���دث �أ�سلوبا جدي���د� متامًا، 
مل �ق���ر�أ مثله من قب���ل. فاأذكر �أن �أحد �أكرث 
�ملو�قف �ملوؤث���رة يف �لرو�ية هي �سر�مة 
�إ�سحق نف�سه. ه���ذ� �لرجل �لذي ال يعرف 
�سوى �حلرث و�ل���زرع، و�لبناء وجتميع 
�لبطاط����ش، و�لذي كان يف بد�ية �لرو�ية 
�إذ� م���ر ب���ه �أح���د، ق���ال ل���ه: ��س���األ يل عن 
�م���ر�أة ت�ساع���دين. وتاأتي���ه �أجن���ر، �إال �أن 
�أحد�ث���ًا ت�س���ر، ويف منت�س���ف �لرو�ي���ة 
تكون �سخ�سية �لزوجة ق���د تغّر طبعها،  
وهن���ا ت���ربز ق���درة هام�س���ون يف ر�سم���ه 
لطب���اع �الإن�س���ان يف هذه �لرو�ي���ة، فاأنت 
طو�ل �لن�سف �الأول م���ن �لرو�ية ت�ساهد 
�لتغر �لذي حدث الأجنر ب�سبب حدث ما. 

طريق���ة ��ستقب���ال �إ�سحق له���ذ� �لتغّر، ثم 
��ستخد�م �سر�مت���ه يف موقف ال يتجاوز 
و�سف���ه �سطري���ن فق���ط ،  فه���و يب���ن �أن  
�حلياة تاأخذ جمر�ها، فال ت�سليط على �أي 
موقف ب�سكل مكثف، حتى لو كان �ملوقف 
ح�سا�سا ويحتاج �إىل كثافة  وتركيز. لكن 

، هام�سون ي�سر ب�سكل �سارم.
�لبطل���ة �أجن���ر و�لبطل ��سحق �ل���ذي �أر�د 
�إن�س���اء مزرع���ة بري���ة حت���ي يعي�س���ا فيها 
مع���ًا .. �لرو�ي���ة تناق�ش ق�ساي���ا �ملجتمع 
�لرنويجي من حيث �حلي���اة �الإجتماعية 
وم�ساأل���ة �الكتف���اء �لذ�ت���ي .. و�ملجتم���ع 
�لطبق���ي ، و�ملجتمع���ات �ل�سناعي���ة �لتي 
تنمو على ح�س���اب �لزر�عة  ، فهي مبثابة 
ملحمة تاأريخية الإ�ست�سالح �الر��سي يف 

�لرنويج .

زينب جبار
�سدر حديثا عن د�ئرة �ل�سوؤون �لثقافية 
يف وز�رة �لثقاف���ة و�ل�سياح���ة و�الآث���ار 
عن���د  وعالج���ه  )�الأمل  بعن���و�ن  كت���اب 
�الأطب���اء �لع���رب و�مل�سلم���ن( للدكت���ور 

حممود �حلاج قا�سم حممد. 
تن���اول �لكاتب مو�س���وع �الأمل ملا له من 
�أهمي���ة م���ن قب���ل �لباحث���ن �لنف�سي���ن 
و�الأطب���اء يف �ل�سن���و�ت �الأخرة حيث 
�سدر �لعديد من �لكتب. و�لكتاب مق�سم 

�إىل ثمانية ف�س���ول منها: �الأمل وعالجه 
يف �لط���ب �حلدي���ث حيث ج���اء يف هذ� 
�سع���ور  �أو  �إح�سا����ش  �الأمل  �أنَّ  �لف�س���ل 

�سلبي بعدم �ل�سعادة.
�لث���اين فتن���اول �ملفه���وم  �لف�س���ل  ���ا  �أمَّ
�الإ�سالمي لالأمل وعالجه، �إذ ذكر �لباحث 
�أنَّ �الأمل ب�س���ارة عظيمة ل���كل موؤمن باأن 
م���ا ي�سيب���ه م���ن �الأمر�����ش و�الأوج���اع 

ر عن �لذنوب.  بدنية �أو قلبية تكفِّ
وذكر �لكاتب يف طي���ات �سفحات كتابه 
ع���ّدة نظريات ع���ن �الأمل، منه���ا �لنظرية 

�لنمطي���ة، فه���ي توؤك���د �أنَّ �الأمل يح���دث 
نتيجة حتفي���ز �سديد �لق���وة لاللتهابات 
�لع�سبي���ة ونظري���ة �سيط���رة �لبو�ب���ة، 
�لت���ي مفاده���ا ��ست�سع���ار �الأمل نتيج���ة 
ملد�خ���الت ع�سبية، م�سر� �إىل �أنَّ كّل ما 
يقوم به �لطب �سابق���ا �أو حديثا ين�سب 
�أال وه���و تخفي���ف  يف م�سم���ار و�ح���د 
معان���اة �ملري�ش، و�لط���ب �حلديث جاء 
ليكم���ل دوره يف جه���ود علمية من دون 
تغاف���ل جهود �لع���رب �الأ�سا�سية يف هذ� 

�ملجال من �أجل �إ�سعاف �ملري�ش.

األلم وعالجه عند األطباء العرب والمسلمين.. 
إصدار جديد

التقنية الُمراِوغة في "مصائر"
 ربعي المدهون

توظيف السرد لخلق الجمال واللذة من 
الالمشاعر في رواية  " واخضرت األرض"
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

يتمّي���ز �لتاري���خ �لربيط���اين بالكث���ر م���ن �لتوت���ر�ت 
ب���ن مكّون���ات »�ململك���ة �ملتح���دة«، ح�س���ب  �لد�خلي���ة 
�لت�سمي���ة �لر�سمية للب���الد �لتي ت�س���م كاًل من �جنلرت� 
و��سكتلن���د� وب���الد �لغ���ال و�أيرلند� �ل�سمالي���ة. وكانت 
�لن���و�ة �الأ�سا�سي���ة، �الأوىل، لقيام �ململك���ة �ملتحدة هي 
عملي���ة �لتوحيد بن مملكة �جنل���رت� ومملكة ��سكتلند� 

عام 1707.
لكن رغ���م �لر�بطة �لتاريخية بن �جنل���رت� و��سكتلند� 
و�سل���ت �الأم���ور يف �ل�سن���و�ت �الأخ���رة �إىل حّد طرح 
م�ساأل���ة �خليار بن »�ال�ستق���الل و�لتوحيد«، كما ي�سر 
�لعن���و�ن �لرئي�س���ي لكت���اب »ت. م. دوف���ن«، �مل���وؤّرخ 
�الأ�سكتلندي �الأكرث �سهرة يف �حلقبة �ملعا�سرة وع�سو 

�الأكادميية �لربيطانية.
و�ملوؤلف �� �ملوؤّرخ خمت�ش حتديدً� بالتاريخ �الأ�سكتلندي 
و�ساحب كتاب »�الأّمة �الأ�سكتلندية« �ل�سادر عام 1999 
و�ل���ذي بيع منه، كما يقال، يف فرتة ما من �لن�سخ �أكرث 
م���ن ع���دد �لن�س���خ �ملباعة م���ن �لكت���اب �ل�سه���ر »هاري 
بوت���ر«.. ويدر����ش يف هذ� �لكت���اب »ما�س���ي ��سكتلند� 

وحا�سرها«، كما جاء يف �لعنو�ن �لفرعي.
�إن �ملوؤل���ف يق���ّدم يف �ل�سفح���ات �الأوىل للكت���اب ملح���ة 
موجزة عن تاريخ ��سكتلن���د� ليوؤّكد من خالل ذلك على 
�لرو�ب���ط �لتاريخية ب���ن �جنل���رت� و��سكتلند� وحيث 
كان �لبن���د �الأّول م���ن وثيق���ة �لتوحي���د �الإجنلي���زي ����� 
�الأ�سكتلن���دي لع���ام 1707 ين����ش عل���ى �أن �لبلدي���ن قد 

»توّحد� يف �إمرب�طورية و�حدة... �إىل �الأبد«.
ولك���ن باملقابل ي�س���ل بالوقت نف�س���ه �إىل �لت�سريح �أنه 

�ق���رتع يف ��ستفتاء �سعبي عام 2004 ل�سالح ��ستقالل 
��سكتلن���د� ع���ن �ململكة �ملتح���دة. وي�سر �أن���ه بذلك غّر 
من توجهات���ه »�لتاريخية"�لتي ت���دل عليها �المتياز�ت 
�لعلمية و�ملنا�سب �لتي تواّلها يف �ملوؤ�س�سات �لعلمية 

و�لثقافية �لربيطانية.
وعل���ى قاعدة �مل�سار �ل�سخ�سي للموؤلف يقوم مبناق�سة 
�حلج���ج و�لدو�فع يف �جت���اه �لتاأكيد عل���ى �ال�ستقالل 
�أو باملقاب���ل يف �جت���اه دع���م ��ستمر�ر عملي���ة �لتوحيد 
يف �إط���ار �ململكة �ملتح���دة. لكن �ملوؤلف ي�س���رح �أن مثل 
هذ� »�لتوّجه �لث���اين« ال ي�سمد �أمام �لو�قع �ليوم، كما 
يب���دو يف توّجه �لر�أي �لع���ام �لربيطاين نف�سه. ذلك �أن 
رئي����ش �لوزر�ء �لربيطاين »ديفي���د كامرون"عرّب عن 
متنياته بنق���ل »قدر �أكرب م���ن �ل�سلطات"لالأ�سكتلندين 

يف بالدهم �لتاريخية.
وم���ن �مل�سائ���ل �الأ�سا�سي���ة �لت���ي يوؤك���د عليه���ا �ملوؤلف 
باأ�س���كال خمتلفة �أنه خالل �لفرتة �لطويلة من �لتقارب 
يف »�الإط���ار �لتوحي���دي �مل�سرتك« مّت���ت �ملحافظة على 
�خل�سو�سي���ات �لثقافية »�لوطنية« بحيث �نه يظل من 

�ل�سهل �لتفكر باإمكانية �للجوء �إىل حّل �ال�ستقالل.
و�إ�سارة �ملوؤلف �أن مثل هذ� �حلل قد يكون �أكرث �سهولة 
وقابلي���ة للتطبي���ق من �الأم���ل بالو�س���ول �إىل نوع من 
»�لتمّثل �لكام���ل« للثقافتن �الإجنليزي���ة و�الأ�سكتلندية 
يف »ثقاف���ة وطني���ة و�حدة"ه���ذ� م���ع تق���دمي �حلج���ج 
و�لرب�هن �أن ف���رتة »�لتوحيد« �لت���ي ��ستمّرت لقرون 
�أثبت���ت »��ستحالة« ذل���ك. من هنا ي�س���ف �ملوؤلف عملية 
�لتوحي���د �الإجنليزي ����� �الأ�سكتلندي �أنه���ا كانت »زو�ج 

م�سلحة ولي�ش زو�ج حب«.
و�إذ� كان �ملوؤل���ف �الأ�سكتلن���دي يوؤّك���د عل���ى �لعديد من 
�جلو�ن���ب »�الإيجابية"�لت���ي مّت حتقيقها خ���الل �مل�سار 
�لتوحي���دي �لزمني �لطوي���ل، فاإنه يوؤّك���د باملقابل على 
�أن �لغالبي���ة �لعظم���ى م���ن ه���ذه �جلو�ن���ب »فقدت من 
فاعليته���ا«. �أو رمبا �أنه���ا فقدت �ل���دور �الإيجابي �لذي 
كانت تلعبه يف فرتة معّينة لتغدو هي نف�سها ذ�ت »وقع 

�سلبي« يف �سياق �آخر.
و�الإ�س���ارة �أن �أ�سكال �لتباي���ن، و»�الختالف"يف بع�ش 
�الأحي���ان، �ملوج���ودة �أ�ساًل ب���ن »�لكيانن"برزت �أكرث 
فاأك���رث مع م���رور �لزم���ن. وكان���ت �لنتيج���ة �الأ�سا�سية 
�لت���ي يوؤّكد عليها �ملوؤلف يف حتليالته هو �أن �مل�سار�ت 
�لتاريخي���ة »�مل�سرتكة"قادت �إىل نوع من »�لتباعد« بن 
�أجنل���رت� و�أ�سكتلن���د�. ذل���ك عل���ى خلفّي���ة جمموعة من 

�لعو�مل �لتي دفعت يف ذلك �الجتاه.
ولي����ش �أق���ّل تل���ك �لعو�م���ل فاعلية، ح�س���ب �لتحليالت 
���ة من���ذ نهاية �حلرب  �ملقّدم���ة، �ل�سي���اق �لعامل���ي، خا�سّ
�لعاملية �لثاني���ة وبروز قوتن عظمي���ن هما �لواليات 
�ملتحدة �الأمركية و�الحتاد �ل�سوفييتي �ل�سابق مقابل 
�نح�س���ار �لدوري���ن �لربيط���اين و�لفرن�سي، ث���ّم نهاية 

�حلرب �لباردة و�نهيار �الحتاد �ل�سوفييتي �ل�سابق.
ترجمته���ا  مّت���ت  كّله���ا  �ملنعطف���ات   ����� �الأح���د�ث  تل���ك 
بالن�سب���ة للمحي���ط �لربيطاين ب�»نهاي���ة �الإمرب�طورية 
�لربيطانية"�لت���ي �سادت لعقود طويل���ة على م�ساحات 
مرت�مي���ة، وب���زو�ل »م�س���در �لتهدي���د �خلارجي"�لذي 
�ل�ساب���ق.  �ل�سوفييت���ي  �الحت���اد  حتدي���د�  ميّثل���ه  كان 

ونتيج���ة ذلك كّله »فقدت �لثقافة �لتوحيدية �الإجنليزية 
�� �الأ�سكتلندية من متا�سكها« هي �الأخرى.

ذلك �إىل جانب �لعديد من �أ�سكال »�لتناف�ش« �ل�سمني �أو 
�ملعلن بن �إجنلرت� و�أ�سكتلند� فيما يتعّلق بال�سيا�سات 
�القت�سادي���ة و�ال�ستثماري���ة. هك���ذ� تتم �الإ�س���ارة مثال 
�أن �الأ�سكتلندي���ن نظ���رو� بكثر من �لت�س���كك و�لريبة 
حي���ال توظيف مد�خيل �لرثو�ت �ملتعّلقة مبو�د �لطاقة 
يف بح���ر �ل�سمال، م���ن غاز وبرتول، خلدم���ة �سيا�سات 
�مل�ساع���د�ت �الجتماعية �لتي تبّنتها �ل�سلطات �ملركزية 

يف لندن.
ويف �لتو�سيف �جلامع للفروق بن �إجنلرت� و��سكتلند� 
ي�سل �ملوؤلف �إىل �لقول �ن �الأ�سكتلندين بقو� با�ستمر�ر 
من مع�سكر �الجتماعين ����� �لدميقر�طين وقريبن من 
مو�ق���ع »ي�سار �لو�سط« �سيا�سي���ا. ذلك يف �لوقت �لذي 
بقيت فيه �جنلرت� حمكومة »�سيا�سيًا« �أي�سا بالتناف�ش 
�لكبر ب���ن حزبي �لعمال و�ملحافظ���ن �لذين �بتعدو� 
كث���ر� ع���ن »�لتوّج���ه �الأ�سكتلندي �لغال���ب«، مثلما كان 

�الأمر يف ظل حكومة مرغريت تات�سر.
و�لكت���اب ����� م�ساهم���ة كب���رة يف �لنقا����ش �لد�ئ���ر يف 
يف  �ملن�سرم���ة  �لقليل���ة  �ل�سن���و�ت  خ���الل  ��سكتلن���د� 
حماول���ة �لو�س���ول �إىل �إجاب���ة قاطع���ة ملعرفة عّم���ا �إذ� 
كان���ت »�لبالد"�س���وف تخت���ار »�ال�ستقالل"ع���ن �ململكة 
�ملتح���دة �أم �أنه���ا �ستختار »�لتوحيد«، جم���ددة بذلك ما 
ن����شّ عليه �لبند �الأول من وثيق���ة توحيد �ململكتن يف 

عام 1707 و�خلا�ش ب� »توحيدهما �الأبدي«.
عن/ ...................

استقالل أم توحيد؟.. 
ماضي اسكتلندا وحاضرها

�لوالي���ات  يف  �س���در 
يتناول  كت���اب  �ملتحدة 
�س���رة جن���م هولي���وود 
دون  م���ن  ك���روز  ت���وم 
ونف���ي  كب���رة  �عرت��س���ات  رغ���م  مو�فقت���ه، 
مث���رة  �لعلموية"الدع���اء�ت  من"�لكني�س���ة 

للقلق.
وق���ال �مل�س���وؤول �الإعالم���ي لتوم ك���روز وهو 
م���ن ��سه���ر �ع�ساء"�لكني�س���ة �لعلموي���ة"  �ن 
�ملمث���ل �المرك���ي لي����ش لدي���ه تعلي���ق عل���ى 
�لكتاب �لذي �سدر يف �ليوم ذ�ته. يف �ملقابل 
�لكت���اب  �لعلموي���ة"�ن  �عتربت"�لكني�س���ة 

ي�سكل"حملة قذف ومليء باالأكاذيب".
و�أّل���ف �لكت���اب �ل�سحايف �لربيط���اين �ندرو 
مورت���ون �ل���ذي حقق �سه���رة و��سع���ة بعدما 
�أ�سدر كتابًا عن �الم���رة ديانا بعنو�ن"ديانا 
.. �لق�س���ة �حلقيقي���ة"، وه���و يعط���ي �سورة 
�سلبي���ة ج���دً� ع���ن ت���وم ك���روز وي�سف���ه باأنه 

�سخ�ش مهوو�ش تهمه م�سلحته �خلا�سة.
يف  �لعلموية"وه���ي  و�أ�سدرت"�لكني�س���ة 
�حلقيق���ة �ملو�س���وع �لرئي����ش للكت���اب، بيانًا 
طوي���اًل دح�ست فيه �الدع���اء�ت �لو�ردة فيه. 
و�و�سح �لبيان �ن"�لكني�سة �لعلموية طلبت 
ح���ق �لرد. لكن مورتون رف����ش ذلك على رغم 
��سر�رنا". و��ساف"�لدقة و�حلقيقة مل تكونا 
م���ن �هتمامات مورت���ون"، و��سف���ًا حمتوى 
�لكت���اب باأنه"م���ن ب���اب �الث���ارة �ملعيب���ة ذ�ت 
�مل�ستوى �ملتدين جدً�" ، ومليء "باالتهامات 

�خلاطئة و�ملثرة لال�ستهجان".
ويف�سل �لكتاب �ملالحقات �لق�سائية 
�س���د  ك���روز  ت���وم  �طلقه���ا  �لت���ي 
قدمت���ه  و�سح���ف  جم���الت 
�جلن����ش  مثل���ي  �ن���ه  عل���ى 
�ل���دور  ويحل���ل  وعاق���ر، 
لعبته"�لكني�س���ة  �ل���ذي 
�لعلموية"يف زو�جه من 

�ملمثلة نيكول كيدمان.
وتابع �لبيان �ن"كل هذه 

�لتلميح���ات خاطئ���ة ولي�ست �س���وى �سائعات 
موؤذية تتناولها �ل�سح���ف �ل�سعبية". ويوؤكد 
�لكت���اب �ن نيك���ول كيدم���ان كان���ت ت���رى يف 
زو�جه���ا".  يف  �لثالث���ة  "�لعجل���ة  �لكني�س���ة 
و�أك���د بيان �لكني�سة �ن "�لق���ول �ن كروز هو 
�مل�س���وؤول �لث���اين يف �لكني�س���ة خط���اأ ال ب���ل 

�سخيف".
وردً� على �حد �كرث �دع���اء�ت �لكتاب غر�بة، 
ت�س���اءل �لبيان"�أيعقل �أن تك���ون طفلة كايتي 
هومل���ز زوجة توم كروز وت���وم �متد�دً� لروح 
رون هوبارد موؤ�س����ش �لكني�سة �لعلموية؟". 
و��س���اف �ن"�لكني�س���ة ال توؤم���ن ومل توؤم���ن 
يك���ون  �ن  ميك���ن  �سغ���رً�  طف���اًل  �ن  يوم���ًا 
متقم�سًا موؤ�س�سه���ا هوبارد". وي�سر �لكتاب 
�ىل �لكني�س���ة �لعلموية على �نها "عبادة" يتم 
"دي���ن تطبيقي".  �نها  عل���ى  "�لرتوي���ج" لها 
وي�سف �لكات���ب توم كروز على �نه "خمل�ش 
�ل�سينم���ا �ل���ذي يعك�ش خم���اوف زمنن���ا هذ� 
�ل�سه���رة  �سلط���ة  عل���ى  مر�هن���ًا  و�سكوك���ه 

�لع�سرية �ملطلقة".
وتفكر"�لكني�سة �لعلموية" برفع �سكوى �سد 
د�ر �لن�س���ر �المركية "�سان���ت مارتنز بر�ش" 

لكنها رف�ست �لتعليق على هذه �مل�ساألة.
ويوؤك���د و��س���ع �لكت���اب �ن ت���وم ك���روز قال 
ملجلة "هارب���رز ب���از�ر" : "ال �أحب �ن �الحق 
�لنا����ش ق�سائيًا، ال ل���ذة يل بذلك . لكن �حيانًا 
تتج���اوز �لهجمات حد �ل�سخافة وتتحول �ىل 
�مر مدم���ر. عندها �تق���دم ب�سك���وى. �ساأتقدم 
ب�س���كاوى يف كل م���رة حت���ى يتوق���ف ذل���ك. 

وعندها �ساأتوقف بدوري".
و�حت���ل كت���اب "ت���وم ك���روز �ن �آنوتور�يزد 
بايوغ���ر�يف" �ملرتب���ة �لتا�سع���ة يف ت�سنيف 
�ف�سل مبيع���ات �لكتب على موق���ع "�مازون.

كوم".
ومورت���ون �ل���ذي يع���رف عن���ه �لكت���اب على 
�ن  �مل�ساهر"�سب���ق  جم���ال  يف  �نه"مرج���ع 
و�سع �س���رة �ملغنية مادونا وجنم كرة �لقدم 

�النكليزي ديفيد بيكهام.

كتاب عن ت��وم كروز يثير 
سخط الممثل وأنصاره
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ــــــــدارات ــــن اص م

�ن �لرو�ي���ة �لت���ي تتخذ م���ن �لو�قع منطلق���ا لتاأثيث كيانها 
�ستك���ون  هن���ا  �ملخيل���ة  باملخاط���ر الن  �ستك���ون حمفوف���ة 
�سيقة ومن�سابة لفعلها �لو�قع���ي ومتاأثرة بعاطفة �لوقائع 
ومنغ���رزة بتالبي���ب �له���دف �ملعلن �ل���ذي جعل م���ن �لثيمة 
�لو�قعي���ة ه���ي �ال�سا����ش يف قي���ادة �ل�س���رد ب���كل فعالياته 
�للغوية و�خليالي���ة و�حلو�ر و�ملفردة و�ملكان و�لزمن الن 
�أي���ة حالة مغادرة عن هذه �ملعطي���ات �و �ملرتكز�ت �سيكون 
هن���اك خل���ل و��س���ح يف تقب���ل و�قعي���ة �ل���روي �إاّل �إذ� كان 
�لرو�ئ���ي �ملنتج ق���ادر� على حتريك ر�وي���ه �و رو�ته د�خل 
بني���ة �لكتابة وبالتايل قادر على تاأليب �لو�قع على �ملخيلة 
وق���ادر� على تغليب �ملخيلة على �لو�قع الإنتاج ن�ش رو�ئي 
ق���ادر� على �التيان مبا هو مقبول من �ملتلقي �لذي �سيكون 
�م���ا ت�ساوؤل هل ما ق���ر�أه حقا حقيقة �و ه���و خيال و�قعي؟ 
الن �لفك���رة  �لو�قعية �ستكون حت���ت مطرقة �ملتلقي خا�سة 
�ذ� كان �حل���دث �لذي ي�سكل قلب �لفك���رة قريبا منه وقد مر 
عليها �و مرت عليه �و حتى �سمعها من و�سائل �العالم ومن 
هن���ا تكمن �خلطورة من جهة و�مكاني���ة �لرو�ئي يف م�سك 

�لو�قع و�خليال يف �ملنت �ل�سردي.

 الفكرة
للرو�ي���ة فك���رة �أو ثيمة �و حدث وفكرة ع���ذر�ء يف �سنجار 
رمب���ا تعدت فك���رة �لرو�ية �لو�حدية �أو فك���رة حكاية جزء 
من �حلي���اة بل �ن �لفك���رة طاغية على �مل���نت الأنها �ال�سا�ش 
يف حتلي���ق فك���رة �لروي.. �لفك���رة �مر�أة قدي�س���ة �و هكذ� 
�ري���د له���ا �ن تكون تنك�سف لها �حلج���ب يف ظاهر �حلكاية 
لكنه���ا �سرورة �لرو�ئ���ي يف �لك�سف ع���ن �ملخبوء�ت. لذ� 
فهي �مر�أة قادرة على �لهروب و�ملكوث معا بعد �ال�ستباحة 
�لد�ع�سية للمدينة لك�سف كل ��سر�ر �ملدينة �جلديدة �ملخفي 

عن �الإظهار �مام �لعامل �ال من جهة و�حدة.
�لفك���رة كيفي���ة غ�سل �الأدمغ���ة ، كيفية �ال�ست�س���الم من �جل 
�حلياة وحت���ت �سربة �خلوف وفكرة �لن���زوع نحو �ملوت 
حت���ى بقت���ل �الطفال وثقاف���ة �ملا�س���ي و�لتاري���خ.. �لفكرة 
و�لتخا�س���م  و�لتفاع���ل  و�لعب���اد�ت  �لت�س���اد�ت  و�س���وح 
و�لك�س���ف عن �نحط���اط �لنفو����ش و�سعفه���ا و��ست�سالمها 
و��ستالبه���ا وكي���ف يتحول �الن�س���ان �ىل �آل���ة ول�سانه �ىل 
كف���ر و��سئل���ة بال توق���ف و�أجوب���ة هاربة.. �لفك���رة تدمر 
�حلي���اة و��ساع���ة �خلر�ب من �أج���ل �يديولوجي���ة ال توؤمن 
باالآخ���ر و�ملك���وث يف كه���ف �لتاري���خ و�لتمرك���ز يف �لقوة 
و�لول���وغ يف �لدم..�لفكرة هذ� �لتغي���ر و�لتغر يف �لفكر 
�لب�سري و�الن�سياع �ل�سري���ع نحو �ملتغر�ت و�عالء �ساأن 
�لتناق����ش يف �لت�سرف و�النتماء ، ب���ل �ن �لرو�ية تك�سف 
همجي���ة �لعق���ل �لب�س���ري رغ���م �نه حت���ى وقت قري���ب كان 
مث���اال لالإن�سانية ولكن �لتطرف له ق���درة على تغير �الخر 
العتم���اده عل���ى �لغي���ب وحاجة �الن�س���ان �ىل �الآخ���ر كونه 
موؤمن���ا باأنه م�س���ر ال خمر..�لفكرة �ن جمنونا يف �ملدينة 
رمبا يكون �أعقل من �ال�سوياء الأنه مل يندمج مع �ملتغر�ت 
و�سيك���ون ر�ويا قادر� على �النطالق ) عندما يبقى جمنون 

و�حد يف �ملدينة �ست�سبح لها ذ�كرة ال تن�سى( �ش54
�لفك���رة ه���ي تاأط���ر ق���ذ�رة �الحت���الل و�لتع�س���ب �لديني 
و�الفكار �ملتطرفة وكيفية �العتناق �الإكر�هي ليكون �سبيال 
لتحقي���ق �لرعب و�ملاآرب وتكفر �الآخرين وهي و�حدة من 

طرق �لهالك �ليومي يف ت�سفية �ملخالفن و�ملرتدين .
�لفك���رة �ن يف �حل���رب ي�سب���ح �لالمعق���ول معق���وال فكيف 
بال�سبي و�خلط���ف و�ملتعة.. �ملر�أة �حلام���ل �سجل �سارخ 
بديل ع���ن تعطل �لعقل �م���ام �ملاأ�ساة.. �لفك���رة هي �المل. 
�حلم���ل �لذي يول���د يف �لرحم ليكون �نتظ���ار� قادما و�ن 

نقي�ش �لياأ�ش و�ل�سجر و�حلزن و�ال�ست�سالم.

  مستويات السرد
تعتمد بني���ة �لكتاب���ة يف جممل �ملنت �ل�س���ردي للرو�ية 
عل���ى �مل�ست���وى �الإخب���اري �لت�سوي���ري �أو �مل�ست���وى 
�لت�سويري �الخب���اري.. و�مل�ستوى �لت�سويري ياأخذ 
حيز �لو�س���ف �لذي ميكن �لر�وي م���ن �ال�ستمر�ر يف 
مالحقة د�خل �ل�سخو�ش وعالمات �ملكان و�رتباطهما 
بالثيم���ة و�لوقاع وهي طريقة حتف���ل باالأ�سئلة �لتي 
تعترب نقطة حتول يف �ل�سر�ع و�النتقال �ىل �سر�ع 
�آخ���ر.. و�لرو�ي���ة تب���د�أ مب�ست���وى مفت���وح لتنته���ي 

مب�ستوى مفتوح م���ن �لت�سوير غر �لنهائي للو�قعة �لتي 
�عتمدته���ا ثيم���ة �لرو�ية �لتي ب���د�أت كا�سته���الل يف ف�ساء 
مفت���وح مت �غالقه �سردي���ًا بن �ل�سطح �ل���ذي ميثل �ل�سماء 
وب���ن �مل���ر�أة �لتي متثل �حلي���اة لتنتهي ب���ن �حلالتن يف 
تنوي���ع �لثيمة ب���ن �النغالق �الول �لذي ب���د�أت به �لرو�ية 
وب���ن �النفت���اح �الأخر لنهاي���ة �لرو�ية حي���ث �حلو�ر بن 
�ملر�أة وروحها �ملعلقة ب�سقر.. وهو ما يجعل �لثيمة متتلك 
رمزي���ة �لتاأوي���ل �مل���ر�أة و�لكل���ب و�ل�سقر و�لغ���ر�ب وهي 
دالالت عميقة له���ا تاأويالت �جتماعية مرتبطة بالفهم �لعام 
وبن �لداللة �خلا�سة مبا هو موجود من عقيدة دينية لدى 
�لطائفة  �لتي حتدثت عنها �لرو�ية وهي �لديانة �اليزيدية 
من خالل ��ستغالل و��ستلهام وتثوير ما ح�سل الأفر�د هذه 

�لديانة على يد تنظيم د�ع�ش حينما �حتل �ملو�سل..
�ن بني���ة �لكتاب مل تكن تعتمد عل���ى �لت�ساعد �حلدثي فقط 
كثيمة و�قعية ب���ل �ن �لرو�ئي �دخل يف حيثياتها ما ميكن 
�ن يك���ون فع���ال در�مي���ا من جه���ة وفعال ت�سويقي���ا من جهة 
�أخرى �أ�سافة �ىل ما �جربته �الحد�ث على �نتهاج مثل هكذ� 
��سل���وب الن �لو�قعة مل تنت���ه فجعل �ل�سخ�سيات �ملحورية 
وخا�سة �ملر�أة �حلامل هي حمور �حلركة �لزمنية وهي �لتي 
�عتم���دت ثيمتها عل���ى �حلديث �لفنط���ازي �و �مليتافيزيقي 
ليمن���ح �لداللة �لرمزية لها فكل �لعنا�س���ر �لتي تتو�جد مع 
�مل���ر�أة تنق�سم �ىل ق�سمن : �ج�ساد حية مثل �ملر�أة �لعجوز 
�لت���ي متث���ل �لتاري���خ �لعاج���ز ع���ن �حلركة و�لرج���ل �لذي 

�لله  �هد�ه 
ورق���ة �سقط���ت م���ن حمامة 

ليك���ون م�سلما ويعود �ىل �ملدينة و�لتي تتمحور حوله كل 
�الح���د�ث ويكون هو �لر�وي �لعليم بالتناوب مع �لرو�ئي 
و�ل���ذي ميثل ب���وؤرة �لبحث عن �لتفا�سي���ل �الخرى وكذلك 
�لفت���ى.. فيما يكون �لق�سم �لثاين ه���ي �ل�سجرة �لتي نبتت 
يف م���كان �لقت���ل لل���زوج وكذل���ك �ل�سقر �ل���ذي يت�سح فيما 
بع���د �نه �سخ�سية �أخرى وكذل���ك �حليو�نات �الأخرى �لتي 
تليه���ا دالالت وجودية ت���ارة ودالالت تاأويلي���ة تارة �خرى 
�س���و�ء دالالت رو�ئي���ة كبنية منت �سردي خمي���ايل من قبل 
�لرو�ئ���ي �و دالالت لفظي���ة ت�سويقي���ة لالأخ���ذ بي���د �ملتلقي 
�ىل حي���ث يري���د �لرو�ئ���ي �ن ي�سحب���ه معه ليتح���ول �ملنت 
�ملخي���ايل �خلا�ش بدالل���ة �ملر�أة �حلام���ل و�ن يحيطها �ىل 
مبن���ى قاد�سي �أو بوؤرة مقد�سة حتمل من �لتنبوؤ�ت ما يعن 
�ل�س���ارد على ربط �الحد�ث من جه���ة ف�سال عن ما ميكن له 
�ن ياأت���ي باأحد�ث جديدة ويدخلها يف �مل���نت �ل�سردي الأنها 
قابلة للتمدد وحتى قابل���ة للتكر�ر لتو�سيح معاملها رغم ما 
ي�ساوره���ا من قل���ق و�لرتقب وهي بنية �أر�ده���ا �ملوؤلف �ن 
تكون منطلقا ��سا�سيا لو�دية �لرمز و�لداللة حتى من خالل 
�لعناوين �لفرعية الأق�سام �لرو�ية الأنها طريق ممهد ملعرفة 

�حلدث �و ربط �لعنو�ن �لفرعي بذ�ئقة �لرو�ئي .
�ن �مل�ست���وى �لتحليل���ي يف �لرو�ية ياأخ���ذ حيز� كبر� يف 
معاجلة فهم �لديانة �اليزيدية وهو يعد �أحد �الأعمدة �لتي 
ترتك���ز �لبنائية و�الد�رة من جهة وفه���م �ل�سر�ع من جهة 
�أخرى حت���ى �ن هذ� �مل�ست���وى هو بو�بة تدخ���ل �لرو�ئي 
لتحري���ك �ل���ر�وي ليك���ون يف مو�جه���ة مع�سل���ة �ل�سر�ع 
�ملت�سع���ب ليق���ول م���ا يري���د قول���ه عل���ى ل�س���ان �سخ�سيات 

�لرو�ي���ة . وله���ذ� ف���ان �للج���وء �ىل �ملمازج���ة ب���ن 
�الإخب���ار يف �مل���نت و�لتحليل يف تن���وع �الإخبار كان 
هناك حتلي���ل خربي �ي�سا للمعلوم���ات عرب ما ميكن 
�ن يوثق���ه د�خ���ل حركة �ل�سخ�سي���ات الإثبات �حلقيقة 

�لتي هي وحدها �ملقبولة لتثبيت عن�سر �ملكان.

 التقشير واالرتكاز
تعتمد بني���ة �لكتابة �ي�سا على تق�سر �حلدث وتوزيعه 
على ف�س���ول �لرو�ي���ة و�الرتكاز عل���ى حمورية و�حدة 
تع���ددت منابعه���ا من خ���الل �الخذ ب�سخ�سي���ة حمورية ) 
�سرب�س���ت ، �آز�د ( و�لبح���ث عن ن�ستم���ان �لبنت �الأ�سرة 
�ملع���ادل �ملو�سوعي �لذي تدور حوله �مل�ستويات �الخرى 
�لتحليل���ي و�لفل�سف���ي و�لق�س���دي فيم���ا يق�س���ر �ل���ر�وي 
�ل�سخ�سي���ات �الأخ���رى بطريق���ة تق�س���ر �لربتقال���ة �ل���ذي 
يختل���ف عن تق�سر �لب�س���ل الن �لنو�ة و�الأ�سياف �ن �سح 
�لق���ول لها حدود معروفة وهو يحاول منح �ملتلقي حالوة 
�ل�س���رد وطر�وة �ملف���ردة/ ومع كل ف�سل يت���م �لك�سف عن 
ب���وؤرة �سر�ع جديدة ترتكز ب���ن �لو�قع �ملق�سر �ىل ثيمات 
و�ل���ذي يك�سفه �لرو�ئي وبن �الرتكاز على �مليتافيزقيا �و 
�لفنطازيا �لذي تكت�سفه �الأحد�ث وهي من خميلة �لرو�ئي 
خ���ارج �لو�قع ومن خ���الل جمع �لب���وؤر تنتج لن���ا �لرو�ية 
حمموال ق�سديا الأ�سطرة �لو�قع باعتباره و�قعا �قرب �ىل 

�لغر�بة رغم �نه ماثل كائن حا�سل و�قع وم�ستمر.
�ن بني���ة �لكتاب���ة حتف���ل باإمكاني���ة �خلروج م���ن �مل�ستوى 
�لو�ح���د �ملهم���ن وه���و �مل�ست���وى �ملرتكز ب���ن �مل�ستوين 
�لت�سويري و�الإخباري ليكون بلون �الأخبار فتتحول �للغة 
م���ن بطئها �ل�سردي �ىل �سرع���ة �ملتابعة حلركة �ل�سخو�ش 
بهدف �إعطاء �ملعلومة وب���ث �لثنائيات �ملتعلقة بن �لغاية 
و�له���دف بن �حلو�ر و�ملنت وبن �لثيم���ة و�لتحليل وبن 
�حلا�سر و�ملا�سي وهو �م���ر جعل هناك تكر�ر� يف بع�ش 
�ملفا�س���ل نتيج���ة �ملالحقة �لد�ئمة لكل �س���يء وخا�سة تلك 
�ملتعلق���ة بتاريخية �ملكان و�لدي���ن ف�سال عن �ملر�أة �حلامل  
وهو تكر�ر يحمل غائيته يف بع�ش �الحيان للتذكر بهول 
�ملاأ�س���اة وت���ارة يكون مو�زي���ا ال�ستطالة �حل���دث ومترير 
�مل�ستوى �لتحليلي حت���ت عباءته. فتبدو �لفنطازيا و�قعة 
ب���ن ��سن���ان �لو�قع ليك���ون بع�ش ما ج���اء فيه���ا كال�سقر 

مثال.
م���ن جان���ب �آخر تعتمد �سيغ���ة �لروي يف عملي���ة �لتق�سر 
�لتي���ب ت�س���ر عليه���ا مهمة �حلف���ر يف �ملنت �ل�س���ردي على 
مهم���ة �لف�سل يف ربط �لثيم���ة و�إد�رتها بالعم���ود �لفقري 
للرو�ية.. وه���و ما مينح �لرو�ئي م���ن �لتحول من �سيغة 
�ىل �أخ���رى م���ن خ���الل �العتم���اد عل���ى م���ا يري���د بث���ه من 
م�ستويات خارج �ملنت �ملعروف فينهمر �مل�ستوى �لق�سدي 
و�لفل�سفي بن ثناي���ا �لف�سل وخا�سة تلك �ملتعلقة ب�سيغة 
�لغائ���ب �لتي يبد� فيها �لف�سل وهو حتول در�ماتيكي بن 
�سي���غ �ل���روي هو م���ا يعني �أي�س���ا كمح�سل���ة �لتحول من 

�لر�وي �ىل �لرو�ئي.

أوراق 
الم����ش تخ���وم �لعبقري���ة وتخطاه���ا ، فكان خمرج���ًا المعًا 
جمددً� حدد من خالل عرو�سه جماليات �الإخر�ج يف �لقرن 
�لع�سري���ن ، ردد كث���رً�  "�س���رورة جت�سي���د حي���اة �لروح 
�الن�ساني���ة "، ومل تخ���ُل �أعمال���ه �الإخر�جي���ة م���ن �جلمال 
�حلقيق���ي للعالق���ات �الن�ساني���ة ، كان ي�س���ر عل���ى �ب���ر�ز 
�لوعي �لعميق للو�سع �لتاريخي و�ملعا�سر �لذي حتركت 
يف �إطاره وعا�س���ت وعانت وكافح���ت و�أحبت �سخ�سيات 
�لبطول���ة �س���و�ء �أكان���ت تر�جيدي���ة �أو كوميدي���ة ، كل هذ� 
يتج�سد يف �سخ�ش �ملمث���ل كون�ستانتن �ستاني�سالف�سكي 
، �ل���ذي ر�أى كث���ر م���ن �لنق���اد و�لفنان���ن �أن���ه  �س���ار م���ن 
�لكال�سيكين يف �سرورة م�سرح مو�سكو �لفني و�مل�سارح 
 ، �ملمث���ل  ب�سيكولوجي���ة  �لعميق���ة  ومعرفت���ه   ، �الأخ���رى 
وخربت���ه �مل�سرحي���ة �لعملية �أعطت���ه �إمكاني���ة �لك�سف عن 
مكن���ون �لن�ش �ل���ذي ي�سمح لكل موؤد ب���اأن ُيعلن عن نف�سه 

وعن فر�دته وبالتايل عن ذ�ته كمبدع .
ل���ف " حيات���ي يف �لف���ن " م�سادف���ة ، ولذلك مل  مل ي���اأِت موؤَ
يُكن عاب���رً� �أو رهن مز�ج ، ت�ساف���رت عو�مل عديدة على 
�إنتاج���ه وبالتايل دفعه �إىل �الأم���ام ، فيحكي كو�سيتا ق�سة 
ولعه بامل�سرح منذ طفولته ، بل رمبا بعبارة �أدق منذ تعلقه 
�ملبكر بهذ� �لفن �لذي منحه حياته كلها و�أحبه بال رهانات 
�أو ح�ساب���ات بر�غماتي���ة  ، نق���ل �مل�س���رح م���ن بيته وجمع 
�أخوت���ه حول���ه و�أ�س�ش حلق���ة �آلك�سييف ن�سب���ة �إىل �ال�سم 
�حلقيق���ي للعائلة ، ومل مت�ِش �إال �سنو�ت قليلة حتى �إنتقل 
�إىل ر�بط���ة �أو جمعي���ة �لفن و�الأدب ، م���ا يتوجب �أن نلفت 
�إلي���ه �أنه ما كان باأكان���ه �أن يفعل هذ� ل���وال �لبيئة �الأ�سرية 
�حلا�سنة له ، و�لف���ورة �ملادية �لتي كانت تنعم بها ��سرته 

، و�سع���ة �الأفق و�إفتتاح �لنو�فذ و�الأبو�ب – يف ما بعد – 
عل���ى كل م���ا هو جميل وم�س���يء ، قادم من خ���ارج رو�سيا 

بدءً� من �للغة و�نتهاًء بنمط �حلياة .
ع�س���ق �ستاني�سالف�سك���ي �لتمثيل و�أوغ���ل يف در��سته ومل 
يك���ف حتى �آخ���ر �أيامه ع���ن �لبحث يف �لعم���ق ، عن كل ما 
ه���و جوه���ري ود�خل���ي وروح���ي في���ه ، بح���ث ع���ن بذرة 
�ل�سخ�سية وعن �لفعل �ملتغلغل ، �للذين يحدد�ن ويعرفان 
�سل���وك �الإن�سان ومل يفكر يف يوم م���ن �الأيام بالفن خارج 
�حلياة �أو بالفن �لذي يدير ظهره للو�قع ، ولكن مل يتوقف 
عند �سطح���ه بل ذهب �إىل ما هو �أبعد ، عندما ر�أى �أن على 
�ملمث���ل �أن يتو�سل �خلارج من �لد�خل �أي بعبارة �أو�سح " 
"  تنطلق من �لد�خل  مالم���ح �ل�سخ�سية ، حركتها ، �أفعالها
و�ستان�سالف�سك���ي �ملمث���ل �ملوه���وب و�ملب���دع ه���و نف�س���ه 

�الن�سان �حلامل و�حل�سا�ش و�لذكي ، �سريع �لبديهة .
م���ن �جلانب �لفن���ي ، ن�ستطيع �لق���ول �أن مهارته هي �لتي 
جتعل عمله خمتلفًا وعندما كان يعمل على حتقيق �لو�سع 
�خلارج���ي ، �لظ���رف �خلارجي للفعل ، وم���ا يتعلق باجلو 
�مل�سرحي للعر����ش ، كان مييل �إىل �لفعل �لد�خلي جم�سدً� 
عل���ى خ�سب���ة �مل�س���رح ، �أي �أن���ه كان ي�سع���د �إذ ي���رى حياة 
�أبطال���ه وهي ت�ستمر يف �ال�سرت�حة ب���ن �لف�سول ، و�إنها 
مل تكن لتتوقف �أو تنقطع مبجرد �ن�سحاب �ملمثلن �إىل ما 

ور�ء �لكو�لي�ش .
مل يتخ���ّل �ستاني�سالف�سك���ي ع���ن �لتمثيل و�الإخ���ر�ج ، �إال 
بع���د �أن �أنهك���ه �ملر����ش ، ورغ���م �ملر�ش ظ���ل ي�سرف على 
�لعرو����ش �لدر�مي���ة و�الأوبر�لي���ة ، مانح���ا �إياها خربته 
�لفنية �ملرت�كمة عرب �لعقود �لطويلة ، وم�سجعًا �لفنانن 
�ل�سبان عل���ى �ال�ستمر�ر و�النتق���ال �إىل مر�حل متقدمة 
يف درب �لفن ، و�إميانه باأن يتعلم �ل�سباب ، و�أن يقتدو� 
مبن هم �أكرب �سنًا ، هو �لذي دفعه �إىل تاأ�سي�ش �أكرث من 

��ستديو ومل يبخل مباله �خلا�ش عند �ل�سرورة .
�أن �حلر�ش على �جلانب �لرتبوي – �لتعليمي ، كان نابعًا 
م���ن قناعته �أن �ملخ���رج لي�ش جمرد فنان ، فه���و ُمرب ينقل 
�لفن و�الأن�س���اق �ملعرفية و�لثقافية و�لقي���م �الأخالقية �إىل 
�ملتلق���ي و�إىل �لفرق���ة �لت���ي ينتم���ي �إليها وعل���ى �ملمقل �أن 
يدر�ش فنه ، طبيعت���ه �الإبد�عية ، 

حي���ث يعتق���د �أن �لفن���ان كلم���ا كان كب���رً� �إزد�د �هتمام���ه 
بتقني���ة فن���ه ، ولعل نزعت���ه �لتعليمية – �لت���ي مل تنعك�ش 
عل���ى فن���ه ، وظلت خارج���ة – كان���ت تنه�ش عل���ى �لرغبة 
يف م�ساط���رة �الآخر �خل���ربة من جهة وتوظي���ف �الأبحاث 
و�لتج���ارب �لت���ي قام به���ا يف �لعملية �لتعليمي���ة ومنذ �أن 
كان يف �لر�بع���ة ع�س���رة كان ي�سج���ل يومياته ومالحظاته 
ويجعله���ا مادة للنق���د �لقا�سي ، كان قا�سي���ًا مع نف�سه حتى 
يف تل���ك �لفرتة �لو�ق���ع �أن �لنقد �لذ�ت���ي الزمه طو�ل 
م�سرته �البد�عية ب���دءً� من �خلطو�ت �الأوىل وحتى 

�أخر �يامه . 
" حيات���ي يف �لف���ن " ال يفقد �أهميته مع مرور �لزمن 
ويظ���ل حمافظ���ًا عل���ى حكمت���ه �لتاريخية وباعث���ًا على 
�الهتم���ام ل���كل م���ن ي�سغله �لف���ن خمرج���ًا كان �أم ممثال 
�أم باحث���ًا ، وهكذ� ن���رى �أن كل �سيء من هذ� �لكتاب كان 
�ملقدمة و�لبد�ية و�ال�ستهالل لو�قعية م�ست يف تطورها 
�ساع���دة ، موؤ�س�س���ة لف���ت جدي���د يغرف م���ن �لد�خل ، من 

�لروح �الن�سانية ليلتقي �خلارج " �جل�سد ".
ولعل �أبل���غ و�سف للتاأث���ر �ملزلزل يف �مل�س���رح �المريكي 
�ل���ذي �أحدث���ه �ستاني�سالف�سك���ي م���ا قال���ه ج. ل. �ستي���ان 
ل�ساح���ب �لدر�م���ا بن �لنظري���ة و�لتطبيق "م���ا من كاتب 
م�سرح���ي ب���ارز يف �مل�س���رح �المريكي �حلدي���ث �إال وتاأثر 
يف وق���ت ما بت�سيخ���وف �و ب�ستاني�سالف�سكي �أو مبنهجه 

و�أحيانا بالثالثة معًا ." 
 ، �ل�س���ادق  �جل���م  �لتو��س���ع  �لف���ن"  يف  "حيات���ي  يف 
و�سع���ة �الأف���ق ، و�نفت���اح �لعقل و�حلكم���ة و�لب�ساطة غر 
�ملخل���ة و�جل�س���ارة يف �الع���رت�ف باخلط���اأ و�لبع���د ع���ن 
�لتهوي���ل و�ملبالغة يف تقدي���ر �ل���ذ�ت �أو متجيدها ت�سجل 
ل�ستاني�سالف�سكي مقومات �لقدرة على �النتقال �ىل �المام 

د�ئما وفق �سرورة �بد�عية و�خالقية . 

































 

























 








 






































































 















 








بنية الكتابة في رواية "عذراء سنجار"
رواية الواقع والتغريب في لعبة الزمن والصراع التاريخي

1-2علي لفته سعيد

عن تمّيز مس��رحه .. ستانيسالفسكي 
يتحدث في "حياتي في الفن " 

    ع���ن د�ر �لفر�هي���دي يف بغ���د�د، �س���در 
�إىل  �لع���ر�ق  يف  �لع���ايل  كتاب"�لتعلي���م 
�أي���ن؟.. �أ�سو�ء عل���ى �لو�ق���ع، وت�ساوؤالت 
جن���م  �لدكت���ور  �مل�ستقبل"لالأ�ست���اذ  ع���ن 
ع�سري���ن  ي�س���م  وه���و  كاظ���م.  عبد�لل���ه 
مق���ااًل كان ق���د ن�سره���ا يف جري���دة )�ملدى( 
�لبغد�دية على �متد�د �أكرث من عام، ومقالة 
�إ�سافي���ة بقلم �لدكت���ور حمزة عليوي حتت 

عنو�ن"�ال�ستماع �إىل �لدكتور جنم عبد�لله 
كاظم".

    و�إذ� كان �لعن���و�ن �لرئي����ش يك�س���ف عن 
مو�سوع �لكت���اب وق�ساياه، ف���اإن �لعنو�ن 
�لثانوي"�أ�سو�ء عل���ى �لو�قع، وت�ساوؤالت 
ع���ن �مل�ستقبل"ي�سع���ى �إىل منح���ه هويت���ه، 
كما يك�سف عن بع����ش تفا�سيل مو�سوعه. 
ي���ر�ه  عم���ا  �لك�س���ف  �إىل  يه���دف  فالكت���اب 
�ملوؤل���ف ماأ�س���اة �لتعليم �لع���ايل، وحتديدً� 
يف عه���د �ل�سيد علي �الأديب و�ل�سنة �الأوىل 
من عهد �لدكتور ح�سن �ل�سهر�ستاين �لذي 
يق���ول �ملوؤل���ف �إنه قت���ل حلمنا ب���اأن ُي�سلح 
ما تخ���ّرب يف عهد �سلف���ه، �الأمر �لذي جعل 
�ملوؤل���ف يخت���ار �ل�سر�ح���ة و�ملو�جه���ة مع 
�مل�س���وؤول ب���داًل من �ملجامل���ة و�ملخاتلة كما 
�ختارها جل منت�سبي �لتعليم �لعايل، وكل 
ذلك من منطلقات يع���رّب عنها بقوله:"�أواًل: 
�أكادمييتي �لتي مُتثلها در��ستي و�سهاد�تي 
وعمل���ي، �لتي �أزع���م �أنها توؤهلن���ي لتناول 
�ملو�سوعات و�لظو�هر �ملعنية، و�ملناق�سة، 
و�جلدل. ثانيًا: �سرتي �لعلمية و�لتاأليفية 
ب���ن  م���ا  �ملتوّزع���ة  �لعملي���ة  و�لتجرب���ة 
جامعات �لع���ر�ق قبل ع���ام 2003، وعملي 
يف جامع���ات عربية وعاملي���ة، ثم عملي يف 

جامعات �لعر�ق من جديد بعد عام 2003. 
ثالث���ًا: �ملقارن���ة �لنظري���ة و�لعملي���ة ما بن 
�سياق���ات �لعم���ل �الأكادمي���ي يف �جلامعات 
�لعر�قي���ة، وما يقابله���ا يف جامعات عربية 
وعاملي���ة تو�جْدُت فيه���ا، وتوزع���ْت ما بن 
بل���د�ن متقدم���ة، مث���ل بريطاني���ا، وبل���د�ن 
نامي���ة قرينة للعر�ق، مث���ل �الأردن وُعمان؛ 
وبلد�ن نامية نفرت�ش �أنه متقدم عليها مثل 

ليبيا."
كتاب���ه  مق���االت  يف  �ملوؤل���ف  تن���اول       
ج���ل ق�ساي���ا �لتعلي���م �لع���ايل يف �لع���ر�ق، 
وجامعات���ه وموؤ�س�سات���ه وم���ا �خرتقها من 
�سلوكي���ات وظو�هر ي���رى غالبيتها �سلبية، 
وكما تتمثل يف خرق �ل�سياقات �الأكادميية، 
وعبثية �لكث���ر من �الإج���ر�ء�ت �ملفرو�سة 
ب�س���كل فوقي ومركزي، و�سياع �الأكادميية 
عل���ى كر��س���ي �ملنا�سب، و�سق���وط �ملعاير 
�لعلمي���ة يف �لتعامل مع كل �سيء، وجتاوز 
�لعلمي���ة و�لكف���اءة و�لتجرب���ة يف تعي���ن 
�مل�سوؤولن و�عتم���اد �لعالقات و�حلزبيات 
وتخري���ب  ذل���ك،  م���ن  ب���داًل  و�لطائفي���ات 
�لعملي���ة �لتعليمي���ة، و�س���وء �لتعام���ل م���ع 
�ملوؤمتر�ت �إقامًة لها وم�ساركة فيها، وعبء 
�جلهاز �الإد�ري على �س���ر �لعملية �لعلمية 

و�ل�سياق���ات �الكادميي���ة، وتخل���ف �لنظرة 
�إىل �لتخ�س�س���ات �الإن�ساني���ة، وغ���ر ذل���ك 
كث���ر، �الأمر �ل���ذي جعل �ملوؤل���ف ينظر مبا 
يقرتب م���ن �لياأ�ش ورمب���ا �ل�سود�وية �إىل 
ه���ذ� �لقط���اع، خ�سو�س���ًا ح���ن وج���د كل 
ذلك ق���د عّزز �سم���ة �سارت معروف���ة لكل ما 
يتعلق بالعر�ق نعن���ي �حتالله ذيل �لقائمة 
يف �لتقييم���ات �لدولي���ة كم���ا ه���و ح���ال كل 
�سيء في���ه، وزيف �دعاء بع�ش �مل�سوؤولن، 
وال�سيما يف جامعة بغد�د غر ذلك. وهو ما 

دفع �ملوؤلف �إىل �لقول يف نهاية مقدمته: 
   "يف �خلت���ام، و�إذ� م���ا بق���ي هناك من �أمل 
يف �أن يعود �أل���ق �جلامعات �لعر�قية �لذي 
ُعرفت به يف عقود �خلم�سينات و�ل�ستينات 
و�ل�سبعينات، فاإنه �أمل �سعيف ويقرتب من 
�أن يك���ون حلمًا، وعلي���ه �أ�ستعر هنا مقولة 
 I have"مارتن لوثر كنج:"�أنا عندي حلم

كنج." من  �العتذ�ر  مع   a dream
�لقط���ع  م���ن  �لكت���اب يف 164 �سفح���ة      
عل���ي  �لفن���ان  وبغ���الف �سمم���ه  �لو�س���ط، 
حم�سن علي، يظهر فيه قو�ش جامعة بغد�د 
�ملائ���ل، وكاأنه يع���رّب عما ي���ر�ه �ملوؤلف بناًء 
�آي���اًل لل�سق���وط للتعليم �لع���ايل ب�سكل عام، 

وجلامعة بغد�د ب�سكل خا�ش.

التعليم العالي 
في العراق إلى 
أين؟
أضواء على 
الواقع، وتساؤالت 
عن المستقبل

للدكتور نجم 
عبدهللا كاظم

التحفة الفنية
  �س���درت ع���ن موؤ�س�س���ة "كلم���ة" �الإمار�تية �لتابع���ة لهيئة �أبوظب���ي لل�سياح���ة و�لثقافة رو�ية  
جديدة بعن���و�ن "�لتحفة �لفنية" للكاتبة �لهولندية �آنا �إنكوي�ست ، ونقلها �إىل �لعربية �ملرتجم 

فرج �لرتهوين من ليبيا وجمموعة �لنيل �لعربية موزع رئي�سي معتمد.
ت���دور �الأح���د�ث حول �لر�سام يوهان �ستينكامر �لذي يتق���د بالعو�طف �حل�سية، ولديه عالقات 

عاطفية مت�سعبة، وعائلية م�سطربة: �أٌب هجر �لبيت، و�أم مت�سلطة، و�أخ م�سطرب عاطفيًا.
 تغط���ي �لرو�ي���ة بح�ش در�مي �الأي���ام �لثالثة �لتي ت�سب���ق �الحتفال �لكب���ر مبعر�ش لوحاته،  
وعلى �لرغم من �أن عالقته بزوجته ليز� متر مبطبات �ستى، �إال �أنها تتجاوب مع جتربته �لفنية 
وتتحدث عنها باحليوية نف�سها �لتي تتحدث بها عن �سغفها ب�سناعة �ملربى، حيث حتوم ظالل 

�ملا�سي حول �حلدث �لر�هن.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ناجح المعموري 
�نتظ���ار  كون���ري"يف  م  ج.  رو�ي���ة  �س���درت 
�لقا�س���ة  ترجم���ة  �مل���دى،  د�ر  �لرب�برة"ع���ن 
و�لرو�ئي���ة �بت�س���ام عب���د �لل���ه وه���ي و�حدة 
م���ن �لرو�ي���ات �لعاملية �لتي تبق���ى يف ذ�كرة 
�لقارئ، لي�ش ب�سبب �ملو�سوعة �لتي تهيكلت 
عليه���ا فق���ط و�إمنا الأ�سب���اب �أخ���رى. �أهم تلك 
�الأ�سب���اب �سعرية �ل�س���رد وتدفقه، وحمافظته 
عل���ى �لتوتر �له���ادئ و�لر�س���ن، و�زدحامها 
بكث���ر من �لرم���وز �ل�سفاف���ة �ملبتك���رة، هكذ� 
تعاملن���ا معه���ا، وظل���ت حا�سرة بق���وة، تنمو 
غر بعيدة عن بع�سها وكاأنها من خالل هدوء 
حركته���ا و�سعتن���ا �أم���ام �سبكة رمزي���ة، رمبا 
مل تك���ن ق�سدي���ة، ب���ل �أنتجها �ل�س���رد ومهارة 
�ملب���دع، بحي���ث و�سعنا �أمام ف�س���اء حمدود، 
لكن���ه �بتكر رم���وزه �لغنية و�لت���ي �كتفت مبا 
�أر�ده �ملب���دع لها كي تغام���ر باإنتاج مو�سوعة 
�ل�س���ر�ع �الإن�ساين، من �ج���ل �حلياة و�لبقاء 
و�ملقاوم���ة �لطويل���ة لالندث���ار و�مل���وت، م���ن 
خ���الل طاق���ة �لكائ���ن م���ع �كت�س���اف حيويات 
م���ا يف �حلياة وحميطه���ا �ل�سي���ق و�ملحدود 
وه���ذ� �ح���دى ممي���ز�ت ه���ذه �لرو�ي���ة �لت���ي 
جعلت م���ن حمدودية مكانها ف�س���اء �إن�سانيا، 
و�حت���وى هذ� �لف�س���اء �ل�س���ردي جغر�فيات 
كثرة. مبعنى �ت�سع �حلدث �لذي يكاد يكون 
تقليدي���ًا، لكن حاف���ظ على توت���ره و��ستمر�ر 
�إث���ارة �لده�س���ة يف �أعماق �ملتلق���ي. �نه توتر 
هادئ، يدنو قلي���اًل ويبتعد ويعاود ح�سوره، 
ع���رب لغة طليقة، فيها مرون���ة عالية ومتدفقة، 
لتفا�سي���ل  �ملث���ر  �لو�س���ف  عل���ى  ومقت���درة 
�مل���كان، �ل���ذي ظ���ل حم���دودً�، كما قل���ت، بن 
م���كان �لعمي���ل، و�لف�ساء �الخ���ر �لبعيد، غر 
�ملع���روف لنا م���ن �ل�سابق، لكنن���ا تعرفنا على 
تفا�سيله و�لعالقات �لقدمية فيه، و�جلديدة، 
�ملت�سكل���ة �آني���ًا، لكنها تدخ���ل يف �سبكة قادرة 
عل���ى ��ستيالد م���ا يجع���ل �ملتلقي منبه���رً� من 
طو�عي���ة �ل�سرد، �ملتح���رك ال�ستظهار وتقدمي 
عدد قليل م���ن �ل�سخو�ش، و�أكرثهن ح�سورً� 
�لن�س���اء، وه���ن منتجات للحرك���ة يف �لرو�ية 

وهذ� ما متظهر يل �أثناء �لقر�ءة. 
ظلت �ملر�أة حمورً� مركزيًا، طاغيًا، ومل تغادر 
�لرو�ي���ة حلظ���ة. الأنه���ا متتل���ك وجوده���ا من 
خالل �حلك���ي ومالحقة �لرو�ئ���ي لها، وكاأنها 
�لتقطت �أ�س���ر�ر �لرجل للتج���اور معه تعطيه 
ويدن���و منه���ا كث���رً�، يعتن���ي بها ويق���دم لها 
خدمات �إن�سانية، جعلت منه كائنًا ممجدً� يف 

�لرو�ية منذ �لبد�ية وحتى �نتهاء �لعمل.
قلن���ا �أن �مل���ر�أة متمركزة يف �ل�س���رد، لكن هذ� 
ال يعن���ي غياب���ًا للرج���ل ب���ل متت���ع بح�س���ور 
الئ���ق متنا�سب م���ع وظيفت���ه يف �إمرب�طورية 
كولونيالي���ة، ميار����ش �سلطته���ا، ويالحق ما 
يه���دد �الإمرب�طورية... �إنه���م �لرب�برة �لذين 
مل ياأتو�، �كتف���و� بوجودهم �ملفرت�ش، �ملثر 
خل���وف �ل�سلط���ة ورموزه���ا. �لعمي���د ج���ول 
بجر�ئم كث���رة وجعلن���ا �لرو�ئي ن���درك باأن 
ه���ذ� �لع�سك���ري �رتكب جرمية مث���رة، وهو 
ميار����ش �سلطت���ه �س���د �سبي ال ي�س���كل خطرً� 
وال ميك���ن �أن يقرتن بفعل يه���دد �لنظام. لكن 
�لعمي���د جول ال يعرف �أكرث من وجود بر�برة 
خ���ارج �ملدين���ة وحتم���ًا �ستح���ن �لفر�سة لهم 

الجتياحها.  
وق���د ظل���ت خائف���ة حت���ى �لنهاي���ة ومل ي���اأت 
�لرب�ب���رة، �لذي���ن �ن�سغل بهم �ل�سي���د �لعميد، 
�لذين ال يعرف �سيئًا غر زيارة كل �حل�سون 

وير�ق���ب م���ا يح�سل"يتعرف عل���ى �حلقيقة. 
�إن مل تتح���دث معي، ف�سيك���ون عليك �لتحدث 
مع���ه. ه���ل تفهم!"�ساح���ب �ل�سع���ادة نح���ن ال 
نع���رف �سيئ���ًا ع���ن �ل�سرق���ة.... لدي���ه ج���رح 
�سر�ق���ا،  ل�سن���ا  نح���ن  يتح�س���ن،  ال  متق���رح 
�ظه���ر قرحت���ك..... ل�ساح���ب �ل�سع���ادة، �ش 
212. �لعمي���د ج���ول ونظام���ه �الإمرب�طوري 
وثقافته �خلا�س���ة باالإخ�س���اع و�لق�سوة هما 
�لقرحة �لتي توؤمله. وه���ي �أول �سذرة رمزية، 
�س���يء  ال  ت���رى،  �ل�سبي"كم���ا  م���ع  �قرتن���ت 
ي�سفيها"و��ستم���رت �لقرح���ة مهيمنة بالداللة 
�لرمزية، و�الإحالة لي�س���ت بعيدة، بل �ساغت 
كل �لوح���د�ت �ل�سردي���ة �ملتج���اورة مع ثقافة 
كر�ست نوعًا من �لكر�هية و�حلقد �سد �الآخر، 
وهذ� �ساغ هوية هذه �لرو�ية. و�لقرحة هي 

�حلقيقة، وكل ما �سو�ها يخ�سع لل�سك.
�خت�س���ر �لرو�ئي �لعالقة م���ع �الإمرب�طورية 
�جل���رن�ل  �أولهم���ا  �سخ�سيت���ن  خ���الل  م���ن 
ج���ول وثانيهم���ا �لقا�سي �لذي تب���ّدى مغايرً� 
للج���رن�ل وخمتلفًا م���ع ثقافته �لت���ي و�سعت 
�حد �ل�سجناء ب�س���كل مبا�سر خارج �ل�سيطرة 

وهاجم �ملوظف �لز�ئر.
تكرر �حللم مر�رً� يف �لرو�ية والفت لالنتباه 
بذل���ك  دور  �ل�سيا�س���ي  للو�س���ع  كان  وحتم���ًا 
و�أي�سا �حلالة �لنمطية �مل�ستمرة طوياًل حلياة 
�لقا�سي وعمله �لروتيني، �لغنية باحلكايات 
�لق�س���رة، و�لتي �ختزل���ت �لنظام كله، ومع 
ذل���ك ظل���ت �الأ�س���كال �ل�س���ود�ء و��سحة عند 
عزلته���ا بعي���دً� ع���ن ل���ون �لبيا����ش، حي���ث 
�الأطفال"يبن���ون ق�سرً� من �لثلج، ين�سبون 
علمًا ذ� لون �حم���ر على قمته وهم يرتدون 
�لقف���از�ت و�أحذية طويل���ة �ل�ساق �ش21، 
كان �حللم ك�سافًا ذكيًا للتعبر عن �لفجائع 

�لتي عا�سها �لفقر�ء.
�لتقط �لرو�ئي من ح�سد �الأطفال و�حدة 
�ك���رب من �الآخري���ن. رمبا ال ميك���ن عّدها 

ر�أ�سه���ا  �لثل���ج،  يف  جتل����ش  �نه���ا  طفل���ة. 
مغط���ى بقلن�س���وة، مديرة ظهره���ا يل، منهكة 
يف بن���اء �لق�س���ر، �ساقاها ممدوت���ان، حتفر، 
ترب���ت، تقولب، �أق���ف خلفها و�رقبه���ا. �أنها ال 
ت�ستدي���ر نح���وي. �أح���اول �أن �أتخي���ل �لوجه 
�ل���ذي ت�سمه تويجات غط���اء ر�أ�سها �مل�ستدق 
�الطر�ف، ولكنن���ي ال �قدر �ش 21// �بتد�أت 
عالق���ة �لقا�سي مع ه���ذه �ل�سبي���ة و��ستمرت 
طوياًل، ومتيزت ب�سفافية عالية، لدرجة عا�ش 
حلظ���ة حب وقدم لها ما ي�ستطيع عليه وتبّدت 
�لعالق���ة من خ���الل تنظيفها وتلمي���ع ج�سدها 
بالزيت وينام معها فوق �سرير و�حد، لكنه مل 
ي�ستط���ع �الت�سال به���ا. الن �سلطته �لوظيفية 
جتع���ل م���ن �الت�س���ال نوع���ًا م���ن �الغت�ساب، 
وظل���ت �لعالقة هكذ� مل���دة خم�سة �أ�سهر"تعرث 
يد�ها على ما تبحث عن���ه، ماذ� ب�ساأنه؟ �أفكر، 
ماذ� �ن فتينا يف منت�سف �لالمكان؟ دعنا على 
�الأق���ل ال منوت حمروم���ن تع�س���اء.... كانت 
عاري���ة حتت قمي�سها، بدفعة كنت فوقها، �أنها 
د�فئة، مفعمة بعاطفة قوية، م�ستعدة يل، ويف 
دقيقة، يزول تردد فارغ ��ستمر �أ�سهر� خم�سة 
و�أن���ا، �أطفو عائ���دً� �ىل حالة �لب���دو �لذين مت 
�لتعامل معه���م بو�سفهم بر�برة، حياة �سعبة 
ومعق���دة وخطرة، لكنه و�س���ط تلك �الأجو�ء 
عاودت���ه �أح���الم �ليقظة"��ستق���ر و�أعي����ش ما 
تبق���ى من حيات���ي مع عرو�ش �ساب���ة، �أنام يف 
�سكون �ىل جو�رها، �أكون �أبا الأوالدها، �رقب 

تعاقب �لف�سول �ش 102//
بع���د حت���رر �لفتاة م���ن ف�ساء �جل���رن�ل جول 
وغ���ادرت باجت���اه �سح���ر�ء �لرب�ب���رة دن���ت 

�إلي���ه �أكرث، و�سعر ه���و باحلاجة �إليها 
�آن���ذ�ك  ب���روح �سفافة، ل���ذ� �ت�سل به���ا و�سط 
�أجو�ء مثرة للمخاوف م���ن تقلبات �لطبيعة 
�لر�م���زة و�لت���ي �نفتحت عل���ى �لقا�سي �لذي 
قرر حترير �لفت���اة. كان �الت�سال ممكننا الأنه 
��ستع���اد �سرطه �الإن�س���اين، لذ�"كان���ت �ملتعة 
�لتي وجدته���ا فيها، )... �ملتع���ة �لتي ما يز�ل 
غ�س���ن غاري ي�ست�سع���ر �نعكا�ساته���ا �لبعيدة 
ت�سري عميقًا. قلبي ال يثب �إليها �أكرث من قبل 
وال يخف���ق دمي عن���د ملم�سها. �أن���ا معها لي�ش 
م���ن �جل �أي نوع من ن�سوة ق���د تعديل بها �أو 
متنحها. ولك���ن الأ�سباب �أخرى و�لتي �ستبقى 
غام�س���ة بالن�سب���ة يل كم���ا �أبد� ما ع���د� �نه مل 
يغ���ب ذ�كرت���ي �ن���ه يف �لفر�����ش، يف �لظ���الم 
تن�س���ى ب�سهول���ة �لعالمات �لت���ي تركها عليها 

من قامو� بتعذيبها �ش 101(.
ه���ذه �لفتاة مانحة ملن يري���د �لنوم معها، لكن 
�لقا�س���ي مل يظهر مياًل �سهو�ني���ًا �إليها عندما 
كان���ت معه ملدة خم�سة �أ�سهر. وتفوق ج�سدها 
بو�سف���ه مانح���ًا وحام���اًل الآث���ار �لتعذي���ب... 
ه���ذ� يعن���ي بالن�سب���ة للع�سك���ري / �لقا�سي، 
�ث���ارً�  ترك���و�  �الإمرب�طوري���ة  بر�ب���رة  ب���اأن 
عل���ى ج�سدها وتذك���ر ذلك �ع���ادة �ىل �لف�ساء 
�لر�سم���ي، وم���ا ز�ل خا�سع���ًا لثقاف���ة �ل�سلطة 
وممث���اًل له���ا. ه���ذ� �أمر مه���م عك�ست���ه �لرو�ية 
من���ذ �ال�سته���الل وحت���ى �لنهاي���ة. باعتب���اره 
خزين���ًا يف �لذ�ك���رة �لو�عية وغ���ر �لر�عية، 
�لعميق���ة. مبعنى كان متوت���رً�، وم�سدودً� من 
�لتاري���خ �لطوي���ل و�ل�سدي جت���اه �لرب�برة، 

الأنه دخ���ل طرفًا يف 
لعب���ة �ملطاردة له���م. من �جل 

�حلقيق���ة �لت���ي يحل���م به���ا �لعميد ج���ول.... 
حقيق���ة �لرب�برة وم���اذ� يري���دون؟ ).... لكن 
�لقائم���ن على تعذيبي مل تكن تعنيهم درجات 
�الأمل، كل م���ا كان يهمه���م ه���و �أن يربهنو� يل 
م���اذ� يعن���ي �لعي����ش يف ج�س���دي مث���ل جثة، 
ج�س���د ال ميكنه �أن يغمر �أفكارً� عن �لعد�لة �إال 

يف دو�م كونه �ساملًا ومعافى �ش 176(.
 �الأمل ه���و �حلقيقة �لوحيدة. ه���ذ� ما �أ�سارت 
ل���ه �لرو�ي���ة، الأنه���ا تهيكلت ح���ول �لعن�سرية 
وممار�سات �لعنف �س���د �الآخر. �إمرب�طورية 
وهمية، ال متنح �لكائن �سيئًا يقنعه باالآدمية. 
و�لبق���اء حي���ًا كاف الإقن���اع �لفرد باأن���ه بتمتع 
بالعد�ل���ة. و�لرو�ية مزدحم���ة باأنو�ع تعذيب 
)ر�أ����ش �خليزر�ن���ة جت���د طريقه���ا �ىل ما بن 
رد يف وتنخ����ش..... عندما �رتخي ب�سربتي 
بخيزر�نت���ه عل���ى عجزي فاأ�س���رع ر�ك�سًا �ش 
178// باالإمكان �أن �دفع �ىل �لتحرك، �لقفز، 
�لطفر، �أو �حلب���و �أو �لرك�ش ب�سورة �أ�سرع، 
هل هناك مرحل���ة ما �ساأ�ستلق���ي عندها �أر�سا 
و�أق���ول � �أنا �أف�سل �مل���وت على �ال�ستمر�ر يف 
�حلي���اة، �عتق���د �أحيان���ا �أنني �ق���رتب من تلك 
�ملرحل���ة، ولكنني �أكون على خط���اأ با�ستمر�ر 

�ش 179//
ظل �لكائن �ملته���م بعالقة وهمية مع �لرب�برة 
�لتعذي���ب  م���ن  الأن���و�ع  وخا�سع���ًا  متهم���ًا 

وم�ستجوبًا: 

� ماذ� تريد �أن تقول يل �الآن؟
�أريد �أن �أقول �ن���ه ال �سيء، قد جرى بيني 
وبن �لرب�برة له عالقة مب�سائل ع�سكرية: 
كانت م�ساأل���ة خا�سة، ذهب الإع���ادة �لبنت 
�ىل �أهله���ا. ال ل�سب���ب �آخ���ر. �أري���د �أن �أقول 
باأنه ما م���ن فرد ي�ستحق �مل���وت...... �أريد 
�أن �أعي�ش، مثل �أي فرد �آخر يريد �أن يعي�ش، 
�أن �أعي����ش و�أعي����ش و�أعي����ش، ال يه���م كيف؟ 
�ش 182 هذ� هو حلم �لرجل �لقا�سي �ملتهم 
بعالق���ة مع �لرب�ب���رة كل ما يحل���م به هو �أن 
يعي�ش مث���ل �لنا����ش. يبدو ب���اأن �لتوتر بن 
�لعمي���د ج���ول و�لقا�س���ي مت���اأت م���ن تباين 
�ل�سلط���ات وت�ساده���ا، وهذ� م���ا ك�سفت عنه 
�لرو�ي���ة، و�الأم���ر �الأخ���ر �مله���م للغاي���ة ه���و 
�ملغامرة �لتي �رت�ساها �لقا�سي مع عدد من 
�جلنود الإع���ادة �لفتاة �ىل حميطه���ا. وكاأنه 
يري���د �لتكفر عن خطاأ ح�س���ل، وهذ� �أمر ال 
تعرفه �لعالقة �لوظيفية مع �جلرن�ل جول.

�ن�سغ���ال �لقا�س���ي بال�سر�ئ���ح �لت���ي تو�سل 
�إليه���ا كان للتعب���ر ع���ن �س���يء مل يعلن عنه 
�سر�حة، �نه �لتبادل �الإن�ساين �ل�سفاف بن 
�جلماعات، الأن���ه �كت�سف من خالل �ل�سر�ئح 
لغة �سورية عرفته���ا جماعات �أخرى. رموز 
غر معروف���ة له، كتبها �سخ����ش غريب مات 
من���ذ زم���ن بعي���د، ال �ع���رف �أن كان���ت تق���ر�أ 
م���ن �ليم���ن �أو �لي�س���ار، �أو م���ن �لي�سار �ىل 
�ليمن..... كنت قد �أفرزت �أكرث من �أربعمئة 
رم���ز خمتل���ف يف �لن����ش... كل و�ح���د منها 
ي�س���ر �ىل �س���يء مف���رد، د�ئ���رة لل�سم����ش، 
مثلث للمر�أة، موجه للبحرة، �أم �أن للد�ئرة 
ت�س���يء �لد�ئرة فح�سب و�ملثل���ث هو �ملثلث 

و�ملوجة هي �ملوجة �ش 170// 
هذ� كاف للك�سف عن �لروح �حلية للجماعات 
�مل�س���رتك  و�إ�س���اءة  بالرببري���ة  �ملتهم���ة 
�الإن�س���اين يف مقاوم���ة �لظل���م و�لقه���ر، لكن 
�حلقيق���ة �لكربى �أن �الأمل � ال يطاق لذ� متنى 

�لكثر من �ملعتقلن حلظة �سريعة.
�ل�سر�ئح جزء جوهري من �سبكة �لرموز يف 
�لرو�ي���ة، وه���ي ما�سية نحو عم���ق �لتاريخ 
للجماع���ات  خ�س���ار  وج���ود  عل���ى  لتوؤ�س���ر 
�ل�سحر�وية، ولالقرت�ن �ملوجود بن �لفتاة 
�لتي �أعاده���ا جلماعته���ا و�ل�سر�ئح، ��سطر 
�لقا�س���ي �ىل طالئه���ا بالزيت و�إع���ادة دفنها 
يف �الأر�ش، �ىل �أن حتن حلظة �الكت�ساف.

قلن���ا يف �لبد�ي���ة �زدحام �لرو�ي���ة باالأحالم 
وظل���ت هكذ� حتى �خلامت���ة حيث ت�سكيالت 
�الأطفال لرجل من �لثل���ج، لكنه مل يكن رجاًل 
�سيئ���ًا، رمبا هو حلم جدي���د للجماعات، عرب 

روؤية �الأطفال.
كل  م���ن  ناف���ذة، جعل���ت  �لرو�ي���ة  وفتح���ت 
عل���ى  مفتوح���ًا  باب���ًا  �ل�سردي���ة  �لوح���د�ت 
�حلا�س���ر �ل���ذي ��ستدعى قا�س���ي �ال�سطهاد 
و�لقه���ر و�الإز�ح���ة، وكذل���ك نح���و م�ستقبل، 
�سيظ���ل مرتقب���ًا �للحظ���ة �لتي يت���م �لك�سف 
فيه���ا ع���ن �ل�سر�ئ���ح �ل�سوري���ة، �مل�سحون���ة 
�ل�سوري���ات  ع���ن  تختل���ف  مل  برمزي���ات، 
�لرمزي���ة �لتي عرفته���ا �حل�سار�ت �الأخرى، 
�نه �مل�سرتك �الإن�ساين يف �لتفكر / وتفعيل 
�لعق���ل، ل�سياغ���ة خط���اب، ي�س���ع �الإن�س���ان 
مقيا�س���ًا حلي���اة �آدمي���ة، غائب���ة يف �لرو�ية، 
و�ستظ���ل حلم���ًا م���ن بن كث���ر م���ن �الأحالم 
�لت���ي �حت�سدت بها رو�ية ج. م. كوثري"يف 
�نتظار �لرب�برة"�لتي �أعادتني بعد �النتهاء 
منه���ا لق���ر�ءة �ال�ستهالل مرة �أخ���رى. حتية 
لل�سديقة �لعزيزة �لرو�ئية �بت�سام عبد �لله 

على ترجمتها لهذ� �لعمل �ل�سردي �ملهم.

صالح الرزوق
مع �أن رو�ية )�أفر��ش �الأعو�م( لزيد �ل�سهيد هي ق�سة حب 
موؤج���ل ومعاناة فردية مع نظام قمعي وجمتمع جائر فهي 
�أي�س���ا �سورة �سيا�سية عن مرحلة من �لغليان و�ال�سطهاد 

�لذي ع�سف مبنطقة �ل�سماوة يف �لعر�ق.
وم���ا ج���رى يف تلك �ملنطق���ة بر�أيي هو ج���زء ال يتجز�أ من 
طبيعة �ل�سر�ع على �ل�س���رق �الأو�سط. فامل�سهد �الفتتاحي 
للرو�ية يب���د�أ من دخ���ول �الإنكليز و�ن�سح���اب �لعثمانين 

وتبعات هذ� �ل�سر�ع.
�إن���ه ال ميث���ل ح�س���ب مفه���وم �لرو�ي���ة �إز�ح���ة �أو ت�سل�سال 
تاريخي���ا �سم���ن جمموع���ة حلق���ات متبادل���ة يف �س���ر�ع 
�حل�س���ار�ت ولكنه يحم���ل كل �إ�سكاالت م�سائ���ل �لتنوير. 
فال�س���د�م بن �لقوت���ن �لع�سكريتن �ملرت�جع���ة و�ملنكفئة 
على نف�سها و�ل�ساعدة و�لتي تكت�سف �لعامل )�الفرت��سي 
وف���ق معايرها �لتو�سعية(  يعترب �إز�حة �أو �إعادة ت�سكيل 

للعقل �لظالمي و�لفا�سد.
ولو ��ستعملنا لغة �لنقد �لفني فاإن هذه �لرو�ية هي حتليل 

تاريخي ملغامرة جمتمع ي�ستيقظ من �سباته �لعميق.
لق���د غلبت على ح���ب جعفر )بطل �لرو�ي���ة( عاطفة �لع�سق 
�لع���ذري. ف���كل �س���يء يف �لرو�ي���ة يب���دو موؤج���ال ويحمل 
خ�س���ال �الختالف �ملرج���اأ، بن �لدو�ع���ي و�لنتائج. وكما 
�أك���د جاك دريد� يف عدة منا�سب���ات، �إن �لال�سعور هو نوع 
من �أنو�ع �لوعي �ملتبدل، �ل���ذي يخ�سع لرقابة من �أدو�ت 
�لتو��سل )�نظ���ر كتابه: acts of literature(. وهذ� 
ه���و معنى �حل���ب �لعفي���ف، �إنه يقل���ب نظري���ة فرويد، فال 
يح���ول �لغري���زة �ملوؤجلة �إىل �سر�ع ب���ن �الأب و�الأم و�إىل 
ح���رب ب���ن �الأخ���وة �الأعد�ء بحي���ث ي�سقط عليه���م �سفات 
�ل�س���ر و�لد�سي�س���ة و�لتاآمر ولكن���ه يحول مب���د�أ �لت�سعيد 
�إىل حبك���ة �جتماعي���ة يوجهه���ا �لعقد �الجتماع���ي )ميثاق 
رو�س���و بتعبر دري���د� �أي�سا(. مبعن���ى �أن �حلياة �لنف�سية 
و�جلن�سي���ة جلعف���ر �أ�سبحت جماال خ�سب���ا الإعادة تكوين 
�سورت���ه �سمن �ملجتمع ح�سب قان���ون �لتاأثر و�لتاأثر، �أو 

قانون �لتوجيه �لنفعي �ملثمر �لذي ال يخلو منه جمتمع.
ولالأ�س���ف كان �الأب يف �لرو�ية موجود� وهو طيب وغر 
�سري���ر. ولك���ن �الأم ه���ي �لت���ي �حتل���ت دور �ملمانع���ة.  لقد 
�خت���ارت طرف �الأب بال تردد. ورف�ست فكرة زو�ج �البن، 
ورع���ت ب���كل ما �أوتيت من ق���وة نظام �ملعرف���ة �الجتماعي 
�ل�سائ���د �أو قان���ون �الأب ورم���زت له هنا بع���اد�ت �ملجتمع 

�لبطريركي يف �لزو�ج و�لتكاثر. لقد �عرت�ست على فكرة 
زو�ج جعفر من بهية ب�سب���ب خنوعها ملبد�أ �ملعرفة �ل�سائد 
حيث بنات �لع�سملي )كما ورد يف �لرو�ية( حمرمات على 
�أبن���اء �ملجتم���ع �ملحلي �ملدف���ون حتت طبقات م���ن �أوحال 
�لتخلف و�لفقر. ناهيك عن �خلر�فات �لتي تغذيها �أ�ساطر 
�لتباين يف �ملذ�هب )�لف�س���ل 4-1(. لقد فتحت �الأم عيني 
جعف���ر على حاج���ز �لطبقات �أو م���ا �أحب د�ئم���ا �أن �أ�سميه 

�لعزل". "خطوط 
وكانت توجد يف هذه �لرو�ية حو�جز غر دينية. لي�ست 
من �لن���وع �لذي جتده  يف �لرو�ي���ات �الإ�سر�ئيلية حيث 
�لعا�سق يه���ودي و�ملحبوبة عربية م�سلمة )و�ملثال على 
ذلك رو�ي���ة: حبيبي ميخائيل لعامو����ش عوز(. وال هي 
ح�ساري���ة من �لن���وع �ملتوفر يف رو�ي���ات �ل�سر�ع بن 
�ل�سرق و�لغ���رب )و�ملثال عليها �حلي �لالتيني ل�سهيل 
�إدري�ش( حي���ث �أن �لعا�سق من بلد متخلف و�ملحبوبة 
م���ن بلد م�ستن���ر ومتح�سر،  ولكنه���ا تدين لتاأثر�ت 
�لعرق ، �الإثنولوجيا، فهي متثل �ل�سر�ع بن �لطبقة 
�مل�سطف���اة / �أتب���اع �حل���كام �لعثماني���ن و�لطبق���ة 

�ل�سعبية / �أبناء �ملجتمع �ملحلي.
ومن ه���ذه �حلقيقة يتح���ول "جهاد �ملحب���ن" بلغة 
�سي���خ �لرو�ية �لتاريخية جرجي زيد�ن �إىل �سر�ع 
وطن���ي م���ن �ج���ل قيم���ة وجودي���ة وه���ي م�سكل���ة 

�حلرية.
و�أعتق���د �أن �لبع���د �لوج���ودي يب���دو و��سحا منذ 

م�ستهل �لعمل.
وك���ي ال نحّمل �لرو�ي���ة �أ�سياء ال حتتمله���ا يكفي مقارنتها 
بو�حدة م���ن �أهم و�أف�سل رو�يات علي ب���در وهي )�ملائدة 
�لعاري���ة(. فامل�سهد �الفتتاح���ي يف )�أفر�����ش �الأعو�م( هو 
يف �حلقيق���ة كل رو�ية بدر. �إنه نوع من �لت�سوير مل�ساهد 
�لعن���ف و�لعن���ف �مل�س���اد ب���ن �جليو����ش �ال�ستعماري���ة. 
فال�سخ�سي���ات تب���دو م�سلوب���ة �الإر�دة وال تت�س���ارع فيما 
بينه���ا و�إمن���ا تعك����ش و�ق���ع �ل�س���ر�ع �خلارج���ي. وحتى 
�الأطر�ف �ملنتمية ال يخولها �لوع���ي �الإيديولوجي لتكون 
طرفا يف �ملعرك���ة. وهي عبارة عن ذيول ملجتمع له طبيعة 
كولونيالية، وبلغة �لنقد �لفني �أرى �أنها �سخ�سيات ذهنية 

مترر مقوالت فكرة �لرو�ية.
و�ذ� كان هن���اك ف���رق بن �لعمل���ن فاإن علي ب���در ��ستعمل 
�لو�س���ف و�نتق���ال بط���ل �لرو�ي���ة �ل�ساب���ط حمم���ود بن 
م�ساه���د ع���م فيه���ا �خل���ر�ب ودب���ت �لفو�س���ى بينما وظف 
زي���د �ل�سهيد �حلو�ر بن �لفرقاء. وه���ذ� �ملعيار له �أهميته 

�لفارق���ة يف كل كتابات �لناقد 
حم���زة عليوي �لذي ي�سنف �لرو�ية �ملعا�سرة 

عل���ى �أ�سا�ش من ه���ذه �ل�سم���ة �لبنيوية لوح���د�ت �ل�سرد، 
فه���ي �إم���ا �ن تكون و�سفية �أو حكائي���ة، �سامتة �أو ناطقة، 
مرت�كمة �أو مت�سل�سلة تعرب ع���ن �نتقال لتو��سل تدريجي 

)�نظر كتابه �ملنفى يف �لرو�ية �لعر�قية(. 
�إن ن�ساط �لروؤية ال يت�ساوى عندي مع �لن�ساط �الأل�سني.

فامل�ساهدة �نتقائية وتت�سرت عل���ى وجد�ن �لكاتب وترتكه 
يف بحر من �لظالم بحيث ال تعلم مباذ� يفكر ولكنك تر�فقه 

فيما يرى.
يف ح���ن �أن �ل���كالم �سم���ويل، فهو ين���م عن طبيع���ة ميول 

�لكاتب.
لق���د كانت �ملدين���ة كلها مذنبة يف رو�ية ب���در حينما دخلها 
�جلي����ش �الإنكليزي،بينما �نق�سمت يف رو�ية �ل�سهيد على 
نف�سها ب���ن �أتباع للعثمانين ومب�سرين ب�سيا�سة �حللفاء. 

وكان���ت �نت�س���ار�ت �الإنكليز تقابله���ا �إ�ساعات ملفقة 
عن جي�ش من �جلن يحارب يف �سف تركيا )�لف�سل 
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يف )�ملائدة �لعاري���ة( �أنت ال جتد طرفا مغلوبا، كان 
�ملجتم���ع و�لعق���ل كل���ه يف حال���ة تقهق���ر و�حت�سار. 
و�ملوت مل يكن يوفر �ح���د�.و لكن )�أفر��ش �الأعو�م( 
كانت ت�س���ور �ملغلوب وهو يف حال���ة كمون بانتظار 
حلظ���ة �النتقام. ومثل ه���ذ� �لتوتر �لعاطفي هو �لذي  
ي�س���د �أل���و�ح �لرو�ي���ة وي�سم���ن لالأح���د�ق ق�سط���ا من 

�لتطور.
وبه���ذ� �خل�سو����ش �أرى �أن �لرته���ل يف ه���ذه �لرو�ية 
ن�سب���ي وحت���ت �ل�سيط���رة، وكان �لكات���ب �سرع���ان م���ا 
يع���ود لالإم�س���اك ب���كل �خلي���وط، م���ن و�س���ف و�أحد�ث 
ومونولوجات، بطريقة �لتذكر �أو تبديل �سوت �ملتكلم.  
وبوجي���ز �لعبارة �إن رو�ية بدر �سهادة عن عقل لي�ست له 

هوية. يف حن �أن رو�ية �ل�سهيد هي كالم يف �النتماء.
و ملزي���د من �لتو�سيح كان بط���ل )�ملائدة �لعارية( ينف�سل 
عن نف�سه وعن مدينته وهو يرى تفا�سيل حياته وما�سيه 

تت�ساقط �أمامه، وتنحول �إىل فكرة عن مرحلة ميتة.
كان���ت كل م�ساهد�ت���ه تر�سح���ه مل���وت بط���يء، فالرو�ي���ة 
مرثي���ة لل���ذ�ت. وال جتد ول���و عبارة و�ح���دة يف �ملديح �أو 
�لتفاخ���ر. لقد كان بط���ل �لرو�ية جمرد �ساه���د على خر�به 
�لنف�س���ي و�ملعنوي وعلى �ندحاره �أي�س���ا. �أما جعفر بطل 
)�أفر�����ش �الأع���و�م( فقد كان يلغي مرحل���ة ليبحث عن نوع 
م���ن �الرتباط مبرحل���ة تالي���ة. وكان وعيه ير�سح���ه د�ئما 
لالإلغ���اء. فه���و يف حركة د�ئمة ويتطور بتط���ور �الأحد�ث، 

وينمو بد�فع �لتاأقلم.
و�أعتق���د �أن فل�سفته د�روينية بامتياز فهو يعرف �أن �لبقاء 
لالأ�سل���ح ، وكان �لد�فع �الأ�سا�سي لدي���ه يقوده للم�ساحلة 
م���ع �ل�سرط �لوج���ودي. ويف �لنهاي���ة مل ي�ست�سلم مب�سهد 
�نفعايل مثل �سابط )�ملائدة �لعارية( ويتخل�ش من �لبذلة 
ويلق���ي بنف�سه يف �ال�سطر�بات، ولكن غلبه �ملوت. ومات 
ب�سمت.و هو يحتفظ باأ�سر�ر عاطفته �لقدمية �لتي حالت 
ظ���روف طبقت���ه وحال���ة �لتباع���د و�لتنائي ب���ن �الأعر�ق/
ميك���ن قر�ءتها ب���ن �حل�سار�ت، م���ن �أن تبلوره���ا. وكاأنه 
�سعي���د مهر�ن �آخ���ر �نتبه �أن كلم���ة �ل�سر لالندم���اج لي�ست 
بيده و�أنه كائن �سعي���ف و�غرت�بي. فا�ست�سلم بال مباالة، 
بال بال مب���االة كما يقول جنيب حمفوظ يف �آخر �سطر من 

رو�يته.

ع���ن موؤ�س�سة"�سم�ش"للن�س���ر و�الإعالم بالقاه���رة؛ �سدرت 
�ملجموع���ة �مل�سرحي���ة » خ�ارج �ملبن����ى « للقا�ش و�مل�سرحي 

�ملغربي"ح�سن �سوتام".
''خ���ارج  بعن���و�ن  �الأوىل  م�سرحيت���ن:  ت�س���م  �ملجموع���ة 
�ملبن���ى''؛ تت���وّزع على ث���الث ح���ركات، �عتمد فيه���ا �لكاتب 
�أ�سلوًب���ا در�مًي���ا رمزًي���ا، وعر����ش م���ن خالله���ا �سخ�سيات 
خمتلف���ة متفّردة وفاعل���ة، تخلق �سل�سلة م���ن �الأحد�ث �لتي 
تتطور لتنتهي عند كل م�سهد بلوحة تعبرية مفتوحة. لغة 
�مل�سرحي���ة �سعرية موحي���ة غنّية باال�ستع���ار�ت و�لكنايات 
وق���د يحتاج �لقارئ �إىل ذ�ك���رة ن�سية تنتمي للحقل �لديني 
و�الأ�سطوري ُت�سعفه لف���ّك �سفر�ت �لن�ش �مل�سرحي وك�سف 
�أبع���اده �ملتعّددة. ورغم بني���ة �لن�ش �ملفّككة وعدم �حتو�ئه 
ظاهريا عل���ى ق�سة و��سحة �ملعامل ح���ّد �قرت�به من م�سرح 

�لعب���ث؛ فهي جُت�ّسد ب�سكل جلّي رغب���ة �الإن�سان يف �لتحّرر 
م���ن �أ�س���كال �لقم���ع و�ال�ستبد�د �لت���ي تري���د �أن تبقيه د�ئما 
''د�خل �ملبن���ى''؛ مبنى �لقيم و�لع���اد�ت و�ملفاهيم و�حلدود 
�لت���ي ُت�سّي���ج به���ا حي���اة �الأف���ر�د فتمنعه���م م���ن �النط���الق 

و��ست�سر�ف �آفاق �ملعنى حيث يتحّلل �لتيه. 
ن����ش  ع���ن  عب���ارة  وردي���ة''  ''�أور�ق  �لثاني���ة  �مل�سرحي���ة 
مونودر�م���ي، يناق�ش في���ه �لكاتب باأ�سل���وب �ساخر م�سكلة 
�لبطال���ة م���ن خالل ق�س���ة �ساب يرغ���ب يف �لتق���ّدم لوظيفة 
�لن����ش  ق���ر�ءة  يف  نتوغ���ل  و�إذ  �ملوؤ�س�س���ات.  �إح���دى  يف 
ترت�سم �أمامنا �الأبعاد �الجتماعي���ة و�لنف�سية و�ملادية لهذه 
�ل�سخ�سي���ة �ملاأزومة و�لقلقة. ه���ي كوميديا �سود�ء الأفو�ج 
م���ن �لعاطل���ن يتاأبطون كل ي���وم �سهاد�ته���م و�أحالمهم يف 

�نتظار فر�سة عمل.

ف���ي ان���ت���ظ���ار ال���ب���راب���رة 
سرديات اإلخضاع واإلخصاء

ــــــــدارات ــــن اص م

خ�������������������ارج ال����م����ب����ن���������ى

رواي��ة  ف��ي  الوجودي��ة  المأس��اة 
)أفراس األعوام( لزيد الشهيد
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

كتابة / أحمد فاضل

عندم���ا �خت���ار �لرو�ئ���ي �جلم���ل )نرفان���ا( عنو�ن���ا لرو�يت���ه 
�ل�س���ادرة طبعتها �لثانية عن د�ر ن�سر �سفاف للطباعة و�لن�سر 
و�لتوزي���ع بغ���د�د / �الإم���ار�ت �لعربي���ة �ملتح���دة / �ل�سارق���ة 
وبو�ق���ع 329 �سفح���ة م���ن �لقطع �لكب���ر، كان يعل���م متاما ما 
يق�س���ده، لك���ن �لق���ارئ بحاج���ة �إىل معرفة ما يحمل���ه عنو�نها 
م���ن معنى �ل���ذي يع���ود �أ�سل���ه �إىل �لبوذية وه���ي حالة �خللو 
م���ن �ملعان���اة و�النطفاء �لكام���ل �لتي ي�سل �إليه���ا �الإن�سان بعد 
فرتة طويلة من �لتاأمل �لعميق فال ي�سعر باملوؤثر�ت �خلارجية 
�ملحيط���ة به على �الإطالق، �أي �أنه ي�سبح منف�سال متاما بذهنه 
وج�سده عن �لعامل �خلارجي و�لهدف من ذلك هو �سحن طاقات 
�لروح من �أجل حتقي���ق �لن�سوة و�ل�سعادة �لق�سوى و�لقناعة 
وقتل �ل�سه���و�ت وليبتعد �الإن�سان بهذه �حلالة عن كل �مل�ساعر 
�ل�سلبي���ة من �الكتئاب و�حلزن و�لقلق وغرها )2(، لكن يبدو 
�أن كل �س���يء هن���ا ي�سر �سر� مغاير� ملا �س���ارت عليه �لنرفانا 
مبفهومه���ا �لعام م���ن حزن وقلق و�كتئاب ومعان���اة وحتى �إذ� 
م���ا وقفنا لتاأم���ل تاأريخنا �حلديث فاإننا �سن�سط���دم باملوؤثر�ت 
�خلارجي���ة �لتي ما ز�لت رياحها �ل�س���ود�ء تهيمن على �سمائنا 
حتى بعد عام 2003 �لتي توقف عندها �لرو�ئي �جلمل م�سدال 
�ل�ست���ارة عليه���ا لتك���ون له معه���ا وقفة �أخ���رى ق���د تف�سي �إىل 
ج���زء ر�بع من هذه �لرو�ي���ة �لكبرة، ومع �أين لن �أخو�ش يف 
تفا�سيلها الأنها حتتاج منا �سفحات كثرة نحاول هنا �لوقوف 

على �أبرز ف�سولها �لتي جعلها موؤلفها يف ثالثة �أجز�ء هي:
�جل���زء �الأول"نقط���ة �أول �ل�سط���ر"، حي���ث ياأخذن���ا م���ع بط���ل 
�لرو�ي���ة حمزة )�أبا ذر( وه���و �ملحور �لرئي�سي لها و�لذي يبد�أ 
يف �سرد �سرت���ه منذ ثالثينات �لقرن �ملا�سي وهو �ل�ساكن يف 
ل���و�ء  �لكوت  �آنذ�ك �ل���ذي يفتح نافذته عل���ى �حلياة م�ستقبال 
عام���ه �لدر��سي �الأول  ثم �نتقال���ه �إىل �ملرحلة �ملتو�سطة حيث 
يجل���ب �نتباه مدر�ش �لتاريخ �الأ�ستاذ عزيز �لذي كان م�سوؤوال 
للح���زب �ل�سيوع���ي يف �لك���وت لي�سم���ه �إليه لتب���د�أ �سفحة من 
حياته مليئة بالن�سال، هن���ا وعرب 58 �سفحة يكون �ملوؤلف قد 
و�سعن���ا يف فرتة ع�سيبة م���ن تاريخ �لع���ر�ق �ل�سيا�سي وهي 
�لنقطة �لرئي�سة الأول �سطر خطها �أبطال �لرو�ية من �سيا�سين 
ومثقفن ورجال �سلطة من �لعهد �مللكي �ملباد ون�ساء مبا فيهن 
م���ن يعمل���ن يف �ملاله���ي �لليلية كجمان���ة وجماعة م���ن �أفا�سل 
�لنا�ش وحقر�ئهم، و�أماكن خمتلفة من حمالت �لكوت و�لنجف 
وبغ���د�د و�سوال �إىل رجال ث���ورة متوز وعل���ى ر�أ�سهم �لزعيم 
عب���د �لك���رمي قا�سم �لذين �أنه���و� �حلكم �مللك���ي يف �لعر�ق عام 
1958 لتنته���ي تل���ك �لنقطة �لتي بد�أها موؤل���ف �لرو�ية مبقتل 
�لعائلة �ملالكة ورئي�ش �ل���وزر�ء نوري �ل�سعيد �لذي كان �آخر 

من ينهي ذلك �ل�سطر من �أحد�ث جزئها �الأول.
والأج���ل �أن يكون �ملتلقي قد �أطل���ع على ما كان يجهله عن تلك 
�لفرتة �لتي ��ستغرقت �لبالد قر�بة �أكرث من ثالثة عقود حتى 
�لث���ورة على �مللكية نكون على �أعت���اب مرحلة ثانية وف�سل 
�آخ���ر �أ�سد تعقيد� �أطلق علي���ه �لرو�ئي �جلمل �جلزء �لثاين 
من �لرو�ي���ة حتت عن���و�ن "�لق�سية"و�ل���ذي ��ستغرق 68 

�سفحة منها حيث يقول يف �أول �سطوره:
�لر�سا����ش،  �أزي���ز  م���ع  �ملو�سيق���ى  تت�ساع���د  "كي���ف 

وكي���ف يت���و�ءم  �لرع���د م���ع �لفج���ر و�سح���ره ودفء �للحظ���ة 

�مل�سكون���ة باالأح�س���ان، كي���ف يتالقح �ل���دم مع �لر�س���اب، هل 
��ستط���اع �لث���و�ر �أن مي�سح���و� دم���وع قه���ر �لنا����ش ويغ�سلو� 
وجوههم �ملغربة ويزيحو� �ل���دم �ملعجون بالبارود و�لرت�ب، 
�سينبئن���ا �لقدر بعد غفوته تل���ك، �أن زغاريدهم يف متوز غرت 
نوتته���ا")3(، �لب���الد عا�س���ت بحبوحته���ا �سنن قليل���ة �إال �أنها 
�سرع���ان ما �سه���دت ��سطر�با ت�سل���ل �إىل �لفرق���اء �لذين قادو�  
�لث���ورة مل ي�سغ وقتها �لزعيم قا�س���م حن �أ�سار عليه �ملهد�وي 

وهو �أحد قادة �لثورة وهو يختلي به قائال:
-"�سيدي �لعزيز ال بد للجماهر من تنظيم وقائد.

- �أنا يا فا�سل فوق �مليول و�الجتاهات.
- ولك���ن ي���ا �سي���دي ال بد م���ن خيم���ة �أن���ت عمودها و�أن���ا �أول 

�ملن�سوين حتتها.
�سكت و�أكمل �ملهد�وي وقال يتو�سله: 

- �سكل حزب �سيدي.
- كل �ل�سعب �إخو�ين و�أبنائي، مهد�وي �أنا �بن �لعر�ق.

ترّجاه مرة �أخرى ع�سى �أن يثنيه عن ر�أيه: �سيدي 
- مهد�وي �سوف �سغلك وخلي �ل�سيا�سة الأهل �ل�سيا�سة، �حنه 
ك���م �سهر ون�سل���م �الأمانة الأهلها، بهذه �ملح���اورة خل�ش �جلمل 
�لعقلي���ة �لتي كان يت�سف بها قائد �لثورة قا�سم بخالف ما كان 
يت�س���ف بها �سركاوؤه �لذين �سرعان م���ا �نقلبو� عليه و�أطاحو� 
به يف عام 1963 حتت ذريعة تفرده يف �حلكم، وهكذ� �ساعت 
ن�سيحة �ملهد�وي و�جلو�هري وبد�أ عهد جديد �أر�د له �لرو�ئي 
�جلمل �أن يكون جزءه �لثال���ث و�الأخر و�لذي عنونه"مدونة 
�لعج���وز مر�د"وبو�ق���ع 195 �سفح���ة وهو من �أط���ول �أجز�ء 
�لرو�ي���ة، ينتق���ل بنا من خالله �إىل �سفح���ات مليئة بالعو�طف 
�جليا�س���ة و�أخ���رى كاذب���ة و�أحز�ن ت�س���اف �إىل ما 
ع�سناه م���ن �أجو�ء 

متوترة م���ن تاريخ �لعر�ق �حلديث كتب���ت بالدم يف �جلزءين 
�ل�سابقن، فمن مدونة �لعجوز مر�د نقر�أ حكاية"مي"وزوجها 
�لدكتور"علي"و�سدي���ق �لعائلة"ر�ئد"�ل���ذي يبطن �لكثر من 
�حلق���د لهما ب�سب���ب كونه �أح���د �لذين ول���دو� ومل تكن يف فمه 
ملعق���ة من ذهب يري���د �ال�ستحو�ذ على كل �س���يء يقع يف يده، 
كر�سي �لعم���ادة �ل���ذي كان يجل����ش عليه"علي"وحتى زوجته 
�جلميلة"مي"�لت���ي يح���اول �إغر�ءه���ا ب�ست���ى �ل�سب���ل، و�لتي 
�س���وف تتعر�ش كذلك �إىل �إغو�ء �ساح���ب �ل�سركة ح�سام �لذي 
�ستعم���ل لدي���ه وطم���ع جم���دي �مل�س���ري و�ل�سيخ �ملت���زوج من 
ثالث، هذه �الأحد�ث تذك���رين مبقولة �لناقد �مل�سري م�سطفى 
ن�س���ر �ل���ذي كت���ب يقول:"يعانى كت���اب �لق�س���ة و�لرو�ية من 
�ل�سخ�سي���ات �حلقيقي���ة لق�س�سه���م ورو�ياته���م – فمن �ملمكن 
�أن تطارده���م ه���ذه �ل�سخ�سيات حتى وه���م ي�سعونها باأ�سماء 
رو�ية"�لل����ش  بط���ل  مه���ر�ن  �سعي���د  ك�سخ�سي���ة  م�ستع���ارة 
و�لكالب"لنجي���ب حمف���وظ ، هو حممود �أم���ن �سليمان �سفاح 
�الإ�سكندري���ة �مل�سهور �لذي ظهر يف �أو�خر �خلم�سينات، وقدم 
جني���ب حمف���وظ �أي�سا �سخ�سي���ة ب�سيمة عم���ر�ن يف رو�يته" 
�الإ�سكندري���ة  ق���و�دة  ع�سف���ور  زين���ب  به���ا  �لطريق"قا�س���د� 
�مل�سه���ورة و�ساحبة �أكرث من عمارة كبرة و�ساهقة يف حمطة 
�لرم���ل م���ا ز�لت ت�سمى با�سمه���ا"، �لرو�ئي �جلم���ل وهو ينقل 
لن���ا �أحد�ث و�سخ�سيات �جل���زء �لثالث من رو�يته قد يكون قد 
��ستلها من �لو�قع �ملاأزوم �لذي عا�سه �لعر�ق، فالعوز قد يدفع 
بامل���ر�أة وهي ت���رى ن�سفها �الآخر وقد رحل ع���ن �لدنيا ليرتكها 
وحي���دة ت�سارع غول �جلوع و�لفاقة و�حلرمان  وحماولة جر 
قدميه���ا نح���و �لرذيلة وهو ف�س���ل ال يبتعد كثر� ع���ن ما �سبقه 
م���ن ف�سول �لفو�سى �ل�سيا�سي���ة �لتي تاأثر بها �ملجتمع و�أثرت 
بقيم���ه وتقاليده وحتى م�ستقبله، ومب���ا �أن م�سد�قية �أي عمل 
تتوقف على �لتفا�سيل فق���د �أفا�ش �لرو�ئي �جلمل يف 
هذ� �جلزء مرك���ز� على"هدى"وقتالها �الأعزل �إال من 
ذكائها وقدرتها على جتاوز �ملحن بعد رحيل زوجها 
وخروج �سم���ر من �ل�سجن �لذي �سب���ق و�أن �عتقلت 
معه بتهم���ة �نت�سابهما �إىل �حلزب �ل�سيوعي يف فرتة 
�نق���الب �لبع���ث عليه ومالحقت���ه �إياها بع���د �أن علم �أن 
�أك���رث من رج���ل يري���د �الرتباط به���ا، جم���دي �مل�سري 
�لطام���ع مبا متلك���ه �أ�سرتها و�ل�سي���خ �ملتزوج من ثالث 
ن�س���اء �إ�سافة �إىل �ساحب �ل�سركة �لذي فوجئ بها وهي 
ترم���ي هديت���ه قبال���ة ناظري���ه وه���و �ل���ذي �أر�د �سر�ءها 
باأمو�ل���ه ور�تب �سركته �لذي حتتاجه فعال، لكن كر�متها 
فوق كل �سيء تتغلب يف �لنهاية حيث حتظى بعقد زو�ج 
وب�ساهدي���ن وهو م���ا كانت تبح���ث عن���ه، �إال �أن �الأمور ال 
ت�ستمر على حالها ف�سنو�ت �لت�سعينات تزحف بح�سارها 
عل���ى �لبلد وت�سغط على عظام �لفق���ر�ء و�حليتان �لكبرة 
تبحث عن ماأوى �آمن الأمو�لها، لكن �جلميع يقع يف �لنهاية 
باق���رت�ب ب�ساطي���ل �لتحال���ف �ل���دويل ليطي���ح مب���ن يطيح 
ولي�سعد بدلهم من ي�سع���د ونبقى نت�ساءل:" ماذ� حتقق من 
�لنرفان���ا �لعر�قي���ة؟ وهل خلت معاناتنا متام���ا من خالل ما 

يهدفه عنو�نها؟"

حا�صية /
)1( �صفحة 9 / نقطة اأول ال�صطر 

)2( ويكيبيديا
)3( �صفحة 67 / الق�صية

"نيرف�ان���ا"
هل يحق لنا أن نسأل:"ماذا تحقق من النيرفانا العراقية؟ وهل 

خلت معاناتنا تماما من خالل ما يهدفه عنوانها؟"
"كان حمزة يف التاس��عة من عمره حني اقتاده والده إىل املدرس��ة الرشقية االبتدائية الوحيدة يف لواء الكوت 
آنذاك، وكان أكرب الطالب سنا، وبحكم هذا اختري مراقبا للصف، وبعد ست سنوات تخرج وانتقل إىل متوسطة 
الكوت املركزية، ولدماثة أخالقه، وإلخالصه يف الواجبات والدراس��ة ومتابعته املس��تمرة جلب انتباه مدرس 

التاريخ األستاذ عزيز مسؤول الحزب الشيوعي يف الكوت )فكسبه(")1(.
هكذا يبدأ الجزء األول من رواية )نريفانا( التي ميكن أن تخترص لنا عقودا طويلة من تاريخ العراق الحديث الذي 
ال نج��د له متحفا يضم كل ما مر به من أحداث سياس��ية واقتصادية وثقافية وفنية واجتاعية، وأس��اء لرجال 
ونس��اء صنعوا ذل��ك التاريخ دونها برباعة ال��روايئ العراقي صادق الجمل الذي أصدر م��ن قبل روايته األوىل 
)أرض الح��رام( 1987 ث��م أعقبها )مرافئ هالمية( 2007 و )س��فينة نوح الفضائية( 2011 وبع��د أن قدم )نريفانا( 

بطبعتيها 2013 - 2014 أتحفنا بروايته األخرية )ال... الناهية( 2015 التي مررنا بقراءتها من قبل.

يف مقدمت����ه �ملعنونة"ب�ساطة �ل�سعر و�سنعته 
�ملاهرة"ي�ق�����ر )كا�س����د( فيه����ا �ن����ه حت����ى ه����ذه 
�للحظ����ة، ال ميك����ن �أن يتخي����ل مه����دي غائب����ًا، 
وق����د يحتاج �إىل زم����ٍن ليقتن����ع �إن رحلة مهدي 
هذه هي �لرحل����ة �الأخرة:"قب����ل �أ�سبوع فقط 
من رحيل����ه، �ت�سلُت به،فكّلمن����ي دون �أن يبدو 
علي����ه �أب����دً� �أنه �سي�س����رع برحلة عل����ى �الأر�ش، 
�ألفاظ����ه،  �أو يف �ل�سم����اء، ف����ال �سوت����ه مّن وال 
�ن����ه �سيغ����ادرين �إىل �الأب����د. ب�سع����ة �أي����ام هي 
ويدخ����ل )مه����دي( �الأبدية..تل����ك �الأبدي����ة �لتي 
كان مي����ّر به����ا يف �سع����ره، فيم�سها م�ّس����ًا رفيقًا 
وهو يبت�س����م �أو ي�سحك. مه����دي �لذي يخ�سى 
�ملغام����رة ويدخلها مغام����رً�،ال يفارق����ه �لهدوء 
�أب����دً�". ويتح����دث �ل�ساعر)كا�سد(عن رحلتهما 
يف �ل�سحر�ء،عل����ى جم����ل، وحينه����ا مل ينقطع 
)مهدي( ع����ن طر�ئفه!!."طر�ئفه ه����ذه �لتي مل 
تغادره حت����ى وهو يف �أ�سعب �ملو�قف،ولعلها 
ِه �أي�سًا".  هي م����ا يجعلني �سديد �النتباه جِل����دِّ
كا�س����د(،�إن  �لك����رمي  �ل�ساعر)عب����د  ويك�س����ف 
مه����دي، يف دم�سق،ب�سب����ب �لع����وز و�حلاج����ة، 
كان يبي����ع م����ا يكتب بالقطعة ليعي�����ش و�أ�سرته 
�ل�سغرة عي�سة �لكفاف،وبالرت�فق مع مر�ش 
زوجت����ه �ل�سدي����د و�ملزمن،"فما �أك����رث �ملقاالت 
�لت����ي ن�سرها ب����دون ��سم����ه، و�ملقاولون �لذين 
باع����و� مقاالته لل�سحف ك����رث وهم بارعون يف 
ت�سوي����ق ب�سائعه����م �أو ف�سائله����م، وي�ساريون 
�أي�س����ًا"؟!. ويعلن �نه لن يك�س����ف �أو:"يتحدث 
ع����ن �لكتب �لت����ي كتبها )مه����دي( و�لتي ظهرْت 
باأ�سماء �أخ����رى"؟!. يبدو �سع����ر )مهدي( الأول 
وهلة ب�سيطًا، ولكن ثم����ة �سنعة خفية، �سنعة 
ماهرة، و�إمكانية ملمو�سة، خلف تلك �لب�ساطة 
و�لتي مل تفارقه نهائيًا،بل �أنها ميزت ق�سائده 
يف  �إحكام����ا  و��س����د  و�سوح����ًا  �أك����رث  وبات����ت 
ق�سائده �لق�سرة، وحت����ى ال يبدو هذ� �الأمر، 
وكاأن����ُه ر�أٌي �أم����اله �لغي����اب �لنهائ����ي �ملتج�سد 
مبوت مه����دي، يعمد"كا�سد"�إىل ت�سمن نهاية 
�ملخت����ار�ت، مقال����ة بعنو�ن"طوف����ان �مل�ساع����ر 
وبو�س����ة �لورق- ق����ر�ءة يف ديو�ن رحيل عام 
1978"،وق����د كتبه����ا قب����ل ما يق����رب من ثالثن 
عامًا وه����ي ف�س����ل م����ن كتابه)منٌت..هام�ش؟(، 
ليكت�س����ف �لق����ر�ء �أنه����م �إز�ء �ساع����ر م����ن ب����ن 
�أجمل و�أهم �ل�سع����ر�ء �لعر�قين،ويذهب"عبد 

�لك����رمي"�إىل �ن����ه:"مل ي�ستط����ع نقُدن����ا �لقا�سر 
�كت�ساَف عامل����ه �لغنّي،الن�سغاله مبا هو خارج 
�ل�ساعر"عب����د  �لزمي����ل  نحاج����ج  ال  �ل�سع����ر"، 
�لكرمي كا�سد"هنا وال ند�فع عن ق�سور �لنقد، 
ر، باأنه ويف ذلك �لزمن �ل�م�ر وبعد عام  ب����ل ُنَذّكْ
1979، حتدي����دً�، تغرت �خلارط����ة �لثقافية- 
�الإك����ر�ه  و  بالرتغي����ب  كث����رً�،  �الجتماعي����ة 
جدً�،حت����ى  �ل�سع����ب  م����ن  وب����ات  و�لبط�����ش، 
�لهم�ش، باأ�سماء �لكّتاب، و�ل�سعر�ء، و�لفنانن، 
و�ملثقفن..�لخ �لذين ع����رف عنهم �النتماء،�أو 
جم����رد )�ملوالة و�ل�سد�قة( م����ع جهة �سيا�سية، 
كانت )حليف����ة( للنظام خالل �سن����و�ت، وكذلك 
عدم توف����ر جمموع����ات �ل�ساعر"مه����دي حممد 
علي"يف �مل�سهد �ل�سع����ري- �لعر�قي،لالأ�سباب 
�ل�سابق����ة، وم����ا ز�لت حت����ى �الآن غ����ر متوفرة 
يف �الأ�سو�ق، ولكن لن����ا حق �ل�سوؤ�ل يف: ملاذ� 
�سم����ت �لنق����اد �لعر�قين،وم����ا �أكرثهم، خارج 
�لع����ر�ق عن �ملجامي����ع �ل�سعرية �لت����ي �سدرت 
مله����دي يف �خلارج، وبطبعات متعددة، وكانت 
متوفرة �أمامهم، مبنتهى �حلرية؟!.حتى كتابه 
�لنرثي"�لب�سرة جنة �لب�ست����ان"- د�ر �ملدى- 
دم�س����ق-1998، مل يحظ مبا هو منا�سب، على 
�أهميت����ه؟!. و�الأكرث ده�سًة، وغر�ب����ة، و�أملًا، �أن 
مه����دي مل يدع �إىل مهرجانات"�ملربد"�ل�سعرية 
م����رة  �إال  �لنظ����ام،  �سق����وط  بع����د  �ملتع����ددة، 
و�ح����دة ويف �ملهرج����ان �الأول فق����ط، و�سم����ن 
�ل�سع����ر�ء و�ل�سي����وف �لذي����ن يح�س����رون على 
نفقتهم"�خلا�سة"؟!.ولالأمانة حتدثت مرة يف 
مهرج����ان �ملربد �خلام�����ش، مع �ل�سهي����د )كامل 
�سياع( ع����ن هذ� �الأمر، فاأقر، ب�سد�قته �لعميقة 
وز�رة  وبتق�س����ر  مه����دي،  م����ع  �لوطي����دة   -
�لثقافة،و�للجن����ة �لعلي����ا ملهرجانات �ملربد، يف 
عدم دعوت����ه، وذكر �نه �سيعمل على تاليف هذ� 
�الأمر م�ستقباًل، لك����ن �غتياله �ملفجع حال دون 
ذل����ك، وللعلم �إن جتاهل دع����وة مهدي ملهرجان 

)�ملربد( وغره بقيت متو��سلة حتى وفاته؟!
ب����د�أت م�سرة )مه����دي( �ل�سعري����ة منذ خريف 
ع����ام 1961 �إذ ع����رف به �أ�ست����اذه، يف �لدر��سة 
�ملتو�سط����ة، �ل�ساع����ر �سع����دي يو�س����ف، ون�سر 
ل����ه م����ع مقدم����ة خ�����ش به����ا ق�سيدت����ه، �الأوىل، 
�ملن�س����ورة يف �إح����دى �ل�سح����ف �ليومية �لتي 
كان����ت ت�س����در يف بغ����د�د. ور�سخ����ت جتربت����ه 

�ل�سعري����ة بد�ي����ة �ل�سبعين����ات بتو��سل����ه م����ع 
�لن�سر، و�عتماده ما �سمي حينها، ب�)�لق�سيدة 

�ليومية(.
**

كبرً� �سندوقًا  "�أتذكر 
كنت �أكنز فيه مئات �ل�سحف

وق�سا�سات �الأور�ق 
و�أ�سياء �أخرى 

�أتدىل فيه كما �أتدىل يف بئر 
 بحثًا عن �سحيفة قدمية

�أو ق�سا�سة ورق 
�أو تلبية لرغبة طفل 

بحثا عن �أجز�ء لعبة حمطمة
لقد �بتعد �ل�سندوق

�بتعدت غرفتي
و�بتعد �لوطن 

و�أنا �الآن �أتدىل نحو وطني
وموح�����ش!.  �ألي����ف  بئ����ر  نح����و  �أت����دىل  كم����ا 

�ملختار�ت)�ش5(
  ي�ستثم����ر مهدي حمم����د علي يف بع�ش ق�سائد 
ومنها:"وطن،باالأزميل،قيلول����ة،  �ملخت����ار�ت، 
�لب�سرة،عابرة،حلظ����ة  مطر،�س����ارع  �ملدين����ة، 
ثنائي����ة:  رم�سان،قيلولة،حّمى،�أمي"..�ل����خ، 
 - �لذ�ك����رة  ح�س����ور  �لغي����اب،   - �حل�س����ور 
�ملا�س����ي، وغيابه����ا �الآين، ��ست����دالل �الأمكن����ة 
و�الأحد�ث و�الأ�سخا�ش بو�سوح، حماورتهم، 
طغي����ان مالحمهم، �الحتفاظ باأدق �خل�سائ�ش 
�لو�قعي����ة للم�سهد - �ملا�سي �لقابع يف �لذ�كرة 
- غي����اب �لوط����ن يف �ملنف����ى و�خ����رت�ق �ملنفى 
ذ�ت����ه يف ح�سور �لوط����ن، �لنا�����ش، �الأحد�ث، 
�ل�سالت �ليومية، �مل����دن، �ل�سو�رع، �ل�ساحات 
�لعام����ة وغباره����ا، حد�ئ����ق �لبي����وت، �الأزق����ة، 
�لب�سات����ن، �الأنهر، �أل����و�ن �ل�ستائ����ر، �ملنزلية، 
ت����ر�ب �لغ����رف �ملقفل����ة، وحت����ى ف�سح����ة �سوء 
ناف����ذة �ملطبخ. هذه �ال�ستح�س����ار�ت، حماولة 
�إىل  ��ستن����ادً�  �له����ارب،  باملا�س����ي  للت�سب����ث 
ق����وة �لذ�كرة وح�سوره����ا �لعين����ي- �ملتفوق، 
�ملتوق����د من خالل �إق�س����اء �ملنفى، و�لعمل على 
نفي����ه كوج����ود متحق����ق، ال �أم����ل بالف����كاك منه، 
وُمعط����ى دون �ختيار �سخ�سي، ثم �لعمل على 
جتاوز ح�س����وره �ليوم����ي - �لطاغي �ملتج�سد 
باحلا�س����ر ذ�ت����ه، �مللمو�����ش �ملبا�س����ر. تعتم����د 

بطريق����ة  �مل�ساه����د  �ل�سعري����ة  ذ�كرة)مه����دي( 
لي�ست حلمية، بل متجاوزة ومنظمة من خالل 
��ستغ����ال �آليات �لذ�كرة �لت����ي ت�ستدعي �لوطن 
)�حلا�س����ر - �لغائب(، وكذل����ك �ل�سديق، �الأم، 

�سبية �جلر�ن و�ل�سياج �لذي يت�سلقونه:
�جلر�ن �أطفال  "�عتاد 

�أن ميتطو� �ل�سياج  بيننا كاحل�سان
�أمرتهم �أن يكّفو�

فلم ي�ستجيبو�، وظلو� حمدقن
فاكت�سفت عيونهم �جلميلة �مللونة

وحن كّفو�
�سار �ل�سياج بيننا فا�ساًل

و�ختفى ذلك �لنبات �لب�سري �ملت�سلق
و�أزهاره �جلميلة �مللونة!. 

�ملختار�ت)�ش26(
ثم����ة ح�س����ور يوم����ي للم�ساه����د، م�ستق����ى من 
ب�ساطة �حلياة، وم�سادفاتها �لغريبة، �ملده�سة 
�ملكتظ����ة، فاالأطف����ال، يف ق�سي����دة – �سي����اج - 
ب�سخبه����م و�سقاو�ته����م و�لذي����ن ميتنعون عن 
ت�سل����ق �سي����اج �لبيت، بع����د َنهِره����م، يحولون 
�ل�سي����اج �إىل ع����ازل ع����ن �حلياة ذ�ته����ا، بعد �أن 
وتب����ادل  �ملت�سل����ق"،  �لب�س����ري  كانو�"�لنب����ات 
�الأدو�ر ب����ن �ملان����ح و�ملت�سك����ع يف ق�سي����دة- 
بّية  مو�قع- و�خلا�سع للم�سادفة �لبحتة، و�سَ
�حلار�����ش يف ق�سي����دة- �ستائر- �لت����ي تر�قب 
�ستائر �ملنزل،وجتهل ملاذ� وكيف و�أين تو�سع 
تلك �ل�ستائ����ر؟!. وتتحول �ل�سور �ليومية �إىل 
فع����ل  مملوء بالغ�سب و�مل����ر�رة، ويبقى �الأمل 
�ل����ذي يفّعل ه����ذه �لكائنات �لب�سري����ة، �ملقتنعة 
بحياتها �لهام�سية �لتي حتولها �للغة �لب�سيطة 
�ملاهرة، و�ل�س����ور �لغنية �ملتقدة باحلياة، �إىل 
�ملتوت����ر  و�لوج����ود  باحلرك����ة  ي�س����ج  ن�سي����ج 
و�الإن�س����اين. يف بع�����ش ق�سائ����د �ملخت����ار�ت، 
تقب�ش ذ�ك����رة �ملنفي على �ملا�س����ي، لت�سرتيح 
من �أعباء �حلا�سر، ولتخرتق  �لر�هن وت�سعى 
الن مت�س����ك باالأ�سي����اء - �لغائب����ة - ولتوؤن�س����ن 
به����ا  تتم�س����ك  �لت����ي  �ل�سخ�سي����ة،  �لعالق����ات 
�لذ�ك����رة بق�سدي����ة ملغالبة �حلا�س����ر �مل�سخ�ش 
ع����رب �ملنف����ى. تفع����ل �لذ�كرة حت����ى �جلماد�ت، 
وت�ستدع����ي �ل����كالب �ل�سائب����ة �لنابحة ليال يف 
وقائ����ع  لتج����اوز  بق�سدي����ة،  فنت����ازي،  م�سه����د 
فح�س����ور  ق�س����رً�،  للمنف����ي  �ليومي����ة  �حلي����اة 

�لطف����ل �ملت����ديل مرتبط بف�س����اء �لذ�كرة خللق 
معادل����ة م����ع �حلا�س����ر )�ملوج����ع - �ملوح�����ش(، 
تت�سبث �لذ�كرة باالأ�سياء �لهاربة من �حلا�سر 
و�ل�ساكن����ة هناك، يف �ملا�س����ي �لبعيد، لكنها ال 
تتوقف عند �ل�سخ�سي فقط:                                              

وحيدة  غرفتي  ز�لت  "�أما 
تتمرغ يف �سكون �لوطن 

�لوطن �لذي تلوى على رماد �حلرب 
�حلرب �لتي تلتهم �لذكريات؟!" 

�ملختار�ت)37(
**

�ل�ساعر"مهدي حممد علي"يف �ملختار�ت، ويف 
كل ما كتب من �سعر، متكن من �البتعاد و�لناأي 
عن عادية �الأحد�ث �ليومية يف �حلياة �لعامة- 
�خلا�سة،وه����و �إذ يفّعل �لقب�����ش على �مل�ساهد 
�ليومي����ة، �لت����ي ال تث����ر �نتب����اه غره،،فان����ه 
يجعلها يف �أ�سع����اره، �لق�سرة، ذ�ت مدلوالت 
�إن�ساني����ة، ويحوله����ا �إىل ج����زء يبدو لن����ا �أليفًا 
من خالل �كت�سافنا،تل����ك �لتف�سيالت، �ليومية 
�لعابرة، لتتح����ول �إىل �أجز�ء متما�سكة، والبد 
من م�سكها وحت�س�سها �جلمايل، وّفَعَل )مهدي( 
�ملتميزة،و�إمكانيته،وقدر�ت����ه  بقدر�ت����ه  ذل����ك، 
�خلا�سة، عل����ى �لتو�سيل يف ق�سائده،وهذ� ال 
يتاأتى �إال ل�ساعٍر ذي مقدرة فنية و��سعة تختفي 
خلف مو�سوع �لق�سيدة، ولي�ش فيه..�إذ غالبًا 
م����ا يفاجئنا �لكثر م����ن �لق�سائ����د باللعب على 
�ملهار�ت �ل�سعرية يف ثيمات ال تدل عليها،وكاأن 
�ل�ساع����ر معني هنا باإظه����ار قدر�ته على �لنظم 
ولي�ش معني����ًا بالق�سيدة..تل����ك �لق�سيدة �لتي 
تن�سغل با�ستيع����اب مو�سوعها جماليًا وفنيًا.. 
بق����ي مه����دي يف كل حياته خمل�س����ًا لل�سعر يف 
جتليات����ه �لفني����ة - �حلياتية،وتلك �حليو�ت - 
�الإن�ساني����ة، �لهام�سية بال����ذ�ت، وقد حوله ذلك 
�الإخال�����ش �لنادر، �إىل �ساعر يحدق يف �لو�قع 
�لعين����ي ب�سع����ة ورهاف����ٍة وينح����و �إىل �لتعامل 
م����ع ذلك �لو�قع ذ�ته، وب����كل تعقيد�ته �لفعلية، 
بعي����دً� عن �ملهيمن����ات �لتجريدية،و�لتي تكون 

متناق�سة ومفارقة لذلك �لو�قع ذ�ته.   

)*(احتاد اأدباء وكتاب الب�صرة- على نفقة 
�صركة اآ�صيا �صيل لالت�صاالت- دار الرو�صم- 
بغداد- ط1 - 2016، الغالف م. جمال االأبطح.

م������ه������دي م����ح����م����د ع�����ل�����ي.. 
مختارات شعرية

اختار الشاعر عبد الكريم كاصد، مختارات شعرية)*( للشاعر مهدي 
محمد عيل،وهي  األشعار األوىل التي تصدر له يف العراق منذ 
أن غادره، بصحبة"عبد الكريم كاصد"،  هربًا من تعسف النظام 
املنهار، بداللة بعض املهربني،عرب بادية الساوة، يف رحلة 
جحيمية، نحو)الكويت(، ومنها إىل جمهورية اليمن الدميقراطية 
الشعبية، وبقي يتنقل يف املنايف، حتى وفاته يف حلب.  
أعد"كاصد"هذه املختارات الشعرية، من مجموعات مهدي الشعرية 
التي صدرت يف املنايف:"رحيل عام 1978- وزارة الثقافة السورية- 
1983 دمشق، و"رس التفاحة"دار بابل - دمشق 1987،و"شمعة يف 
قاع النهر"وزارة الثقافة السورية - دمشق 1995،و"خطى العني"اتحاد 
الكتاب العرب- دمشق 1996،و"ساع منفرد"دار املدى للثقافة 
والنرش/ دمشق - 1996،و"ضوء الجذور"وزارة الثقافة السورية - 
دمشق 2001، و"قطر الشذى"وزارة الثقافة السورية - 2008 - دمشق.

جاسم العايف
أينشتاين.. 

اإلنسان 
األخالقي 

وداعية السالم
 يتفق �جلميع على �لقول 

�إن �لبر �ين�ستاين هو �أحد 
�أهم �لعبقريات �لعلمية يف 

�لع�سر �حلديث. ولكن»�ستيفن 
جيمبل«، �لباحث يف �لفل�سفة، 

يقّدم �ساحب »�لنظرية 
�لن�سبية« �لتي �أعادت فهمنا 

للزمن ب�سورته كاإن�سان �نتمى 
�إىل �لزمن �لذي عا�ش فيه، و�أنه 

�أوىل �هتمامًا كبرً� للق�سايا 
�لدولية �لتي كانت مطروحة 

يف ع�سره.

 وما يوؤّكده �ملوؤلف �أن 
�ين�ستاين حر�ش د�ئمًا على �أن 
يبقى وفّيًا ملجموعة من �ملبادئ 

�الأخالقية، �لتي لي�ش �أقّلها 
�أنه كان من دعاة �ل�سالم ومن 

منا�سري �الإن�سان يف مو�جهة 
جميع �ل�سغوط و�لقوى مهما 

كان موقعها.
وعلى �ل�سعيد �لعلمي، حر�ش 

�ين�ستاين با�ستمر�ر على �لقول 
�ن �لعلم مل يقّدم للب�سر و�سائل 

لفهم �أف�سل للعامل �لذي يعي�سون 
فيه وللم�ساهمة يف جعله �أكرث �أمنًا 

و�أمانًا فح�سب، لكنه ي�سّكل �أي�سًا 
قاعدة لفهم �أعمق للحياة.



اصدارات
جديد

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

لالعالم والثقافة والفنون

ء

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


