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

أوراق
يف  "ق����راءات  الكت����اب  ه����ذا  ي�ض����م 
الكات����ب  ترجم����ه  وال����ذي  امل�ض����طلح" 
ناطق خلو�ض����ي، تو�ض����يفات دالة على 
حقول معرفية متعددة املظاهر، هي يف 
احلقيقة ناجتة عن ن�ضاط اإن�ضاين دائب 
والتكنولوجي����ا  والعل����م  الفل�ض����فة  يف 
وعل����م النف�����س واالخ����اق وغ����ر ذلك. 
وبالرغ����م م����ن تعدد وجه����ات النظر يف اال�ض����تدالل على 
الظاه����رة ع����ر �ض����غط احلقائ����ق يف كلم����ة اأو جمموعة 
كلم����ات ندعوها  ب� "امل�ض����طلح " فاإن هذه امل�ض����طلحات 
ج����اءت متثل اإجماع����ًا تاريخيًا على �ض����امة مرجعياتها 
ودالالته����ا، وه����و ما جاء ب����ه هذا الكتاب الذي �ض����م بني 
دفتيه جمموعة من هذه امل�ضطلحات التي تولت و�ضف 

الظاهرة املعرفية باإيجاز دقيق.
كم����ا ميلي هذا الكتاب كل جديد يظهر يف حقول املعرفة 
االن�ضانية املختلفة، واحلاجة اإىل تعريفه وتو�ضيفه اأو 
الرم����ز اإلي����ه مبا يدل علي����ه من خال مف����ردة او مفردات 

حمدودة العدد تعرف ب� " امل�ضطلح ".
يذك����ر الكاتب انه يف ظل التو�ض����ع الكبر الذي �ض����هدته 
احلق����ول اأ�ض����بح يف جمرى التداول الوا�ض����ع عدد كبر 
من امل�ض����طلحات التي ترتبط باالأدب والفن والفل�ض����فة 
م����ن  وغره����ا  والتكنولوجي����ا،  والعل����وم  وال�ضيا�ض����ة 

املع����ارف االن�ض����انية وينتظمها علم تطلق عليه ت�ض����مية  
"علم امل�ض����طلح" وقال عنه الدكتور علي القا�ضمي يف 
كتابه املو�ض����وم "مقدم����ة يف علم امل�ض����طلح": اأنه "علم 
يبح����ث يف العاقة بني املفاهيم العلمية وامل�ض����طلحات 
اللغوي����ة الت����ي تع����ر عنه����ا. وه����و عل����م لي�����س كالعلوم 
االأخ����رى امل�ض����تقلة، الأن����ه يرتك����ز يف مبن����اه وحمت����واه 
عل����ى علوم ع����دة اأبرزها عل����م اللغة، واملنط����ق واالعام 
وعلم احلا�ض����بات االلكرتونية، وعل����م الوجود وحقول 

التخ�ض�س العلمي املختلفة."
لق����د تهي����اأت للكاتب �ض����واء من خال �ض����بكات االنرتنت 
املق����االت  ق����راءة ع�ض����رات  اأخ����رى فر�ض����ة  اأو م�ض����ادر 
والن�ض����و�س التعريفي����ة الت����ي تناول����ت جمموع����ة م����ن 
امل�ض����طلحات �ض����ائعة الت����داول، وق����د وج����د الكاتب اأن 
يف اجلدي����د ال����ذي فيه����ا ما ي�ض����تحق ترجمته ع����ن اللغة 
االنكليزية اإىل اللغة العربي����ة، واإعداد هذا الكتاب عنها 
لتايف اال�ض����كالية احلا�ضلة ب�ض����بب اخللط بني دالالت 
هذه امل�ض����طلحات وبهدف تن�ضيط ذاكرة القارئ املهني 

بها.
 ان ما ي�ض����مه ه����ذا الكتاب لي�س درا�ض����ات مو�ض����عة عن 
امل�ضطلحات التي يتناولها، واإمنا هي قراءات ال تعتمد 
على م�ض����در واحد، هدفها التعريف بهذه امل�ض����طلحات 
وتاري����خ ظهوره����ا وتطوره����ا وارتباطه����ا بغره����ا من 
امل�ضطلحات اإىل جانب االإحالة اإىل جماالت ا�ضتخدامها 
املق����االت  اأن  اإىل  اال�ض����ارة  م����ن  والب����د  تطبيقه����ا  اأو 
والن�ض����و�س التعريفية التي قرئت وترجمت عنها هذه 

القراءات ت�ضتند اإىل مرجعية متعددة امل�ضادر.
كما تناول الكاتب يف هذا الكتاب عددا من امل�ض����طلحات 
منه����ا كا�ض����يكية، والذي عدها الكات����ب مبثابة فن يقوم 
على درا�ض����ة النماذج القدمية من امل�ضطلحات من خال 
مب����ادئ اأو مواق����ف جمالية ترتك����ز على الثقاف����ة والفن 
واالأدب لدى االإغريق والرومان على وجه اخل�ضو�س.

م�ض����طلحات رومانتيكية، والتي عدها الكاتب م�ضوؤولة 
للتعبر عن احلركات االدبية والفنية يف القرنني الثامن 
ع�ض����ر والتا�ضع ع�ضر، وهي منح�ضرة يف جمال املواقف 

والتوجهات الفكرية التي متّيزها ب�ضكل تاأريخي.
كذل����ك م�ض����طلحات واقعية تع����د من اأكرث امل�ض����طلحات 
�ض����يوعًا،والتي تق�ض����م اإىل واقعي����ة اجتماعية وواقعية 
ا�ض����رتاكية وواقعية جديدة وواقعية جمالية، وواقعية 

فوتوغرافية وواقعية �ضحرية.
ث����م ينتق����ل الكاتب بن����ا اإىل امل�ض����طلحات ال�ض����وريالية، 
والتي ظهرت كحركة اأدبية يف القرن الع�ضرين حماولة 
التعبر عّما هو خارج نطاق الوعي بلغة جمازية خيالية 

ومبجاورة غر مرتابطة منطقيا ملادة املو�ضوع.
بذل����ك ا�ض����تطاع خلو�ض����ي تق����دمي ملخ�����س �ض����امل ع����ن 
امل�ض����طلحات م����ن خ����ال الكتاب ال����ذي ترجم����ه والذي 

يت�ضمن قراءات �ضاملة يف امل�ضطلح.

اص�������������دارات

عودة أوليس  
"ديري���ك والك���وت"، ول���د ع���ام 1930 
مبدينة "كا�ض���تاري�س" عا�ضمة جزيرة 
ودولة "�ض���انت لوي�ض���ا" �ض���رقي البحر 
الكاريب���ي عند نقط���ة التقائ���ه باملحيط 
االأطل�ض���ي.. كت���ب والك���وت م���ا يزي���د 
عل���ى 30 م�ض���رحية باللغ���ة االإجنليزية 
ذات اللهج���ة الكاريبي���ة.. ح���اول فيه���ا 
اإبراز هويتهم وقيمة ال�ضرف والكرامة 
عندهم والتقاليد التي حترتم االأ�ض���ول 
واجلذور وال تعترها عائقا للرتابط بل 

هي ال�ضبيل االأمثل للتوحد والقوة.. 

الريح القوية
تعك�س رواية "الريح القوية" للروائي 
"ميغ���ل انخ���ل ا�ض���توريا�س"، خمتلف 
ال�ض���راعات االجتماعية التي تت�ض���بب 
بخل���ق ثغرات �ضو�ض���يولوجبة تت�ض���ل 
ب�ضيا�ض���ات العامل االقت�ض���ادية، فما من 
ثروة ناجت���ة ع���ن الطبيعة،التي ترعى 
كل م���ا من �ض���اأنه ان ي���وؤدي اىل ازدهار 
ث���روة نفطية او ما اىل ذلك، اإال وتن�ض���اأ 
عنه���ا �ض���راعات راأ�ض���مالية ت���وؤدي اىل 

انتهاكات للحريات.

النشيد الشامل
يق���ول نرودا:"عندم���ا كن���ت اأعي�س يف 
العزل���ة، بعيدًا ع���ن النا�س، و�ض���عيًا اإىل 
اإبراز وحدة �ض���املة عظيم���ة للعامل الذي 
اأري���د التعبر عن���ه، كتبت كتاب���ي االأكرث 
جموحًا وات�ض���اعًا: )الن�ض���يد ال�ض���امل(. 
وق���د كان هذا الكتاب تتويج���ًا ملحاولتي 

الطموح.

فاوس�ت

يف  الرئي�ض���ية  ال�ضخ�ض���ية  ه���و  فاو�ض���ت 
احلكاي���ة االأملاني���ة ال�ض���عبية ع���ن ال�ض���احر 
االأمل���اين الدكت���ور يوهان جورج فاو�ض���ت 
الذي ُيرم عقدًا مع ال�ض���يطان. واأ�ض���بحت 
هذه الق�ض���ة اأ�ضا�ض���ًا الأعمال اأدبية خمتلفة 
لكتاب خمتلفني حول العامل، لعل اأ�ضهر هذه 
االأعمال هي م�ضرحية فاو�ضت لغوته وعمل 
كري�ض���توفر مارلو، كاو�س م���ان، توما�س 

مان، كايف باركر، اأو�ضكار وايلد.

زينب المشاط
اإبر  اأم���ام  "الأجل���ك اأحن���ي عنق���ي كاخلي���ط 
املنف���ى، ب���ك ارتفع وب���ك اأه���وي كرجل على 
حب���ال االأرجوح���ة، ولذل���ك م���ا قد ت���راه يف 
القم���ة، ق���د اأراه يف احل�ض���ي�س، وم���ا اأراه 
يف احل�ض���ي�س ق���د ت���راه يف القم���ة، هك���ذا 
اأري���دك اأم���رًا عاري���ًا ومذع���ورًا حت���ت ثلج 
اال�ض���تقال جمت���ازًا جب���ال  ون���ار  احلري���ة 
االأمل، مكبًا على وجه���ك كالطفل اأمام الطابة 
الهاربة، متامًا هكذا كنت اأ�ضعر واأنا اأغو�س 
يف جنب���ات االأرجوح���ة، كنت اأ�ض���عر باأنني 
حقًا اأعتل���ي اأرجوحة، حلظ���ة اأرتفع لاأعلى 
لاأ�ض���فل  اأه���وي  اأخ���رى  وحلظ���ة  لاأعل���ى 
لاأ�ض���فل، حلظ���ة اأعتقد ب���اأن خي���وط اللعبة 
�ضتحل بقوة احلب، وحلظة اأخرى اأظن باأن 
الطواغي���ت ال تفه���م اإال لغة ال�ض���ياط، حلظة 
كن���ت اأرى املحققني جن���اة جمرمني وحلظة 
اأخرى اأراهم م�ض���اكني اأكرث من اأولئك الذين 

يعذبوهم."
ي�ض���ادفك كت���اب يبكي���ك اأحيانًا وي�ض���حكك 
اأحيان���ًا اأُخ���رى ثم تع���ود لتبكي رغ���م اأنفك، 
وح���ني تظ���ن اأن م���ا ب���ني يدي���ك ه���و كت���اب 
رومان�ض���ي، ث���م تع���ود لتحجم راأي���ك باأن ما 
ب���ني يدي���ك كت���اب وطن���ي يف مو�ض���وعته، 
فتعلم وقتها ب�ض���عادة مريرة اأن ما بني يديك 
ما هو اإال واق���ع نقتات عليه كل يوم، لتتيقن 
بعدها ان هذا الكتاب يحكي واقعنا  بطريقة 
�ضاِخرة و�ضاِخطة واأي�ض���ًا �ضاعرية، فيجمع 

كمي���ة التناُق�ض���ات فيها ُمدِه�َض���ة كبرة، هنا 
ويف ه���ذا النوع م���ن الكتب �ض���نتاأكد اأن من 
يخ���ط ه���ذه الكلمات ه���و الكاتب امل�ض���رحي 
وال�ض���اعر حمم���د املاغوط، وال �ض���ك اأن هذا 
املوؤلف ه���و كتاب "االأرجوحة" الذي �ض���در 

عن دار املدى لاإعام والثقافة والفنون.
رمب���ا اختار املاغ���وط عن���وان "االأرجوحة" 
يف كتابه لكرثة ما تتاأرجح م�ض���اعرك واأنت 
اأمل���ًا وذاًل  ب���ك تعي����س  تقل���ب �ض���فحاته!فاإذ 
و حرمان���ا وقه���رًا فيب���دو احل���زن جلي���ًا يف 
وجهك ثّم ال تلبث اأن تقهقه ب�ض���فقة  وتبت�ضم 
ال�ض���فحات  ت���ل  و�ض���ط  عاب���رة  ابت�ض���امة 

املمزوجة باالأمل.
هنا نقراأ من �ضطور املاغوط كيف اأن باإمكان 
ه���ذا ال�ض���غف العبثي اأن ينتهي من فو�ض���ى 
حياتن���ا بتل���ك ال�ض���هولة؟ نظن با�ض���تعجالنا 
الطائ����س باأن كل طاقات الن���ور قد خبت اإىل 
م���ا ال نهاية، فنم�ض���ي ب���ا مب���االة اإىل حبل 
امل�ض���نقة، مادي���ن األ�ض���نتنا يف وج���ه كل من 
يق���ول "غ���دًا اأجمل" وهن���ا نع���ود لنوؤكد اأن  
املاغوط اأبدع  يف اختي���اره لعنوان روايته 
االأرجوح���ة، فطيل���ة ف���رتة قراءت���ي للرواية 
اأح�ض�ض���ت باأنن���ي اأركب اأرجوح���ة، تبداأ يف 
مرحل���ة ال�ض���كون يف الو�ض���ط ث���م م���ا تلبث 
اأن ترتف���ع اإىل االأعلى حاملة معها م�ض���اعرك 
واأحا�ضي�ضك و وجهك يكون م�ضرقًا ومتفائًا 
يطالُع ال�ض���ماء، ثم ما تلبث اأن تعود للو�ضط 

حيث نقطة البداية.
للرواي���ة اأهمية كبرة كونها حتاكي بع�ض���ًا 
من ق�ض���ة حمم���د املاغوط ال�ضخ�ض���ية كونه 

كان كاتبًا �ض���حفيًا اعتقل للمرة االأوىل بعمر 
32 عامًا اإ�ضافة اإىل تفا�ضيل اأخرى تخ�ضه، 
واأكرث ما ُيلف���ت بالرواية احلوار الدائر بني 
املخت���ل وال�ض���حفي حول ان�ض���انية البدوي 
ال�ضاذج، اأح�ض�ضت للحظة باأنه يتكلم عن من 
ا�ض���ميهم عادة بالقطيع اأولئ���ك الذين خلقوا 

ليقولوا " نعم " يف مقطع :
- ه���ذا الب���دوي قد تدم���ره الطاع���ة، وتنفيذ 

االأوامر التي ال يعرف حتى اعادة كلماتها.
- ه���ذا �ض���روري اذا كان اجلمي���ع قادة فمن 

ال�ضروري اأن نخلق مروؤو�ضني.
- عليه ان يطيع بعد ان يقتنع!

ه���و  الر�ض���وخ  كان  اذا  الفائ���دة  وم���ا   -
النتيجة؟

- ملاذا ال يخت�ض���ر العذاب؟ ملاذا يحول مبلء 
ارادت���ه تل���ك الطاعة الب�ض���يطة ال�ض���هلة اىل 

هزمية و اندحار؟..... الخ 
ليثب���ت ه���ذا الرج���ل اأن���ه يتنف����س احلرّية ال 
ه���واًء ك�ض���ائر الب�ض���ر يف حماول���ة بائ�ض���ة 
لكاتب مبدع اأن ينت���زع مفهوم العبودّية من 
عام���ة الّنا�س ، واملن���اداة بالكرامة واحلرية 
والذي يوؤدي به اىل ال�ّضجن، ومتّيز الكاتب 
الرواي���ة  يف  عاب���رة  �ضخ�ض���يات  بتحوي���ل 
اإىل اأبط���ال ُيحت���ذى بهم، م�ض���تخدمًا كلمات 
رقيقة من�ضابة كق�ضيد �ضعر تلّطف اأمل الظلم 

العميق.

 عبدالكريم يحيى الزيباري
للقا����س ن���وري بطر����س �ض���درت جمموع���ة )العن���كاوي الطائ���ر 
وهموم النور�س الف�ض���ي: ن�ض���و�س ق�ض�ض���ية(. اعتاد ال�ض���عراء 
ا�ض���ون ت�ض���مية املجموع���ة بعن���وان ق�ض���يدة اأو ق�ض���ة من  والق�ضّ
املجموعة. كتَب، اأ. د. حممد �ض���ابر عبي���د، تقدميًا للكتاب بعنوان 
)�ض���ردنُة ال�ضخ�ض���ّيِة والتاري���ِخ وامل���كاِن: روؤي���ٌة نقدّي���ٌة جمالّي���ٌة( 
ومم���ا جاء فيها)يعتمد ت�ض���كيل العنونة يف ه���ذا الن�ّس على ثاثة 
م�ض���تويات ت�ض���موية، امل�ض���توى االأول ه���و: العن���كاوّي الطائ���ُر 
وق���د ارتب���ط اجل���زء االأول من���ه باملكان عن���كاوا والثاين بال�ض���فة 
الطائر... و�ض���فة الطائ���ر متنحها قّوة احلركة والتمّثل الف�ض���ائّي 
والهيمن���ة واملعرف���ة، وت�ض���عها يف موق���ف الق���درة عل���ى االإجناز 
واالإي�ض���ال والبل���وغ وحتقي���ق االأه���داف بي�ض���ر و�ض���هولة خارج 
املحددات الطبيعية، التي قد تعيق اأحيانًا حركة االأ�ض���ياء على اأدمي 
االأر�س. امل�ض���توى الثاين من ف�ض���اء العنونة هو يو�ضف اإبراهيم 
العن���كاوّي، وفيه يرز اال�ض���م احلقيقّي لل�ضخ�ض���ية من�ض���وبًا مرة 
اأخ���رى اإىل امل���كان عن���كاوا، اإمعان���ًا يف توكي���د احل�ض���ور املكايّن 
بو�ض���فه البوؤرة ال�ضردية االأ�ض���يلة يف املحكي ال�ضرّي التاريخّي 
الق�ض�ض���ّي يف هذا الن�ّس، ولعّلنا ناحظ اأواًل املرجعية )الَنَبوّية( 
لاإ�ضمني الَعَلمني )يو�ض���ف/ اإبراهيم(، وما ينتجه ذلك على �ضعيد 
التلّقي من روؤية قرائية خا�ض���ة حتيل على املرجع �ضرورًة، وحني 
ين�ضبان معًا اإىل املرجع املكايّن )عنكاوا( تت�ضّكل الروؤية بو�ضوح، 
اأّما امل�ضتوى الثالث وهو م�ض���توى ت�ضنيفّي لنوع اجلن�س االأدبّي 
ن�ٌس �ضردٌي تاأريخٌي وثائقٌي، فهو م�ضتوى مكّون من اأربعة اأجزاء 
تت���اءم فيما بينه���ا كي توؤّل���ف الكيان الن�ض���ّي للمكت���وب/ �س9- 
10( ثم يتناول عبيد بع�س الق�ض�س)ق�ض���ة "م�ض���افر نحو النور" 
تتّجه نحو ا�ض���تثمار املمكنات ال�ضوتية ال�ض���ردية لت�ضكيل الروؤية 
الق�ض�ض���ية، فالعنونة الق�ض�ض���ية حتيل على ف�ضاء اإميايّن تتجّلى 
فيه احل�ضا�ضية ال�ضردية داخل كيان ذاتّي يتنّكبه الراوي للو�ضول 
بال�ضخ�ض���ية اإىل مرتبة التحّول من احلي���اد اإىل االإميان، اإذ ترتّكز 
املقول���ة ال�ض���ردية يف ف�ض���اء ي�ض���تغرق عميق���ًا يف ذاتيت���ه املفردة 
املوّح���دة من اأجل ا�ض���تظهار معاناتها يف هذا ال�ض���بيل، ولعّل ثرّيا 
العنون���ة تبق���ى ماثلة يف بنيات الت�ض���كيل املتنّي م���ن البداية حتى 
النهاية، وكاأّن الق�ض���ة حتكي م�ضافة �ض���فر ال�ضخ�ضية نحو النور/
الكني�ض���ة، ح���ني وجدت ال�ضخ�ض���ية نف�ض���ها يف نهاية الق�ض���ة بني 

جموع امل�ضلني وقد بلغ النور االإميايّن اأوَجُه/ �س27(.
تبداأ ق�ض���ة "م�ضافر نحو النور" وهي ق�ضرة جدا)كل �ضيء هادئ 
وجميل من حولنا، اأحببنا احلياة واالأر�س والنا�س، وكل �ضيء يف 
هذا الكون، حركة �ضاجة من دون توقف، نتحرك يف كل اجتاه وال 
نعرف اإىل اأين تقودنا يف النهاية املحتومة، اإنها وال بد حم�ض���ومة 
م�ض���بقًا. ماذا تق�ض���د؟ قاله���ا �ض���ديقي. اأال نغادرها يوم���ًا ما؟ قلت. 
فك���رت مليا يف ه���ذه الكلمات، هل هي جمرد كلمات اأم اأنَّها م�ض���ر 

حقيقي، نعم هي م�ض���ر كل فرد من���ا... هواج�س واأفكار تدور يف 
راأ�ض���ي واأنا متكئ على جذع �ض���جرة عالي���ة اأكاد ال اأرى نهايتها... 
�ضنوات طوال انق�ض���ت من عمري كاأنَّها دقائق، لقد تقدم العمر بنا 
م���ن دون اأْن ن���دري... كلما قرعت اأجرا�س الكني�ض���ة يرنُّ يف اأذنيه 
�ضوت مو�ض���يقي جميل، جموع تتجه جنو الكني�ضة وهو قابع يف 
مكانه ال يتحرك... حترك قليًا نحو جدار الكني�ضة، اأفراد كثرون 
يدخلونها، وقف هنيهة واتكاأ على اجلدار، قبل دقائق كانت ُت�ضمع 
اأ�ض���وات: تن تن تن، اإنه جر�س الكني�ضة يدعونا اإىل وجبة جديدة 
م���ن االإميان... �ض���رعان ما وجد نف�ض���ه يف باحة الكني�ض���ة، تناهت 
اإىل �ض���معه اأ�ض���وات من الداخ���ل، ب���داأت االإميان ي�ض���ري يف قلبه 
و�ضعدت الدماء العرفانية اإىل �ضرايينه... وجَد نف�ضه اأخرًا واقفًا 
بني امل�ض���لني، تنف�س من جدي���د مثل زهرة تنتظ���ر الربيع واملطر، 
وقد اغت�ض���ل ج�ضده بالنور، اأطال النظر يف جموع امل�ضلني ووقف 
خا�ض���عًا بني يدي الل���ه/ �س166(. وفق هذه "املمكنات ال�ض���وتية 
ال�ضردية )تن تن تن( ت�ضكلت الروؤية الق�ض�ضية يف ف�ضاء اإمياين، 
لتحكي الق�ضة م�ض���افة �ضفر ال�ضخ�ضية نحو النور/الكني�ضة، حني 
وجدت ال�ضخ�ض���ية نف�ض���ها يف نهاية الق�ض���ة بني جموع امل�ض���لني 
وق���د بلغ النور االإميايّن اأوَجُه" كما حدث حلكماء مملكة املجو�س، 
�ض���افروا بحثًا ع���ن احلقيقة، وحدث ل�ض���لمان الفار�ض���ي، وغرهم 

الكثر.
الناق���د د. حمم���د �ض���ابر عبي���د مل يتناول ق�ض���ة )هم���وم النور�س 
الطائر( بالنقد، والق�ضة جاء ت�ضل�ضلها قبل االأخر. تبداأ الق�ضة )مل 
اأَر طائ���رًا كهذا، من قبل البتة، لي����س كطائر الفينيق... ويف اإحدى 
املرات راأينا طائرًا يحوم فوق مدينتنا، وال يقرُّ له قرار، وكاأنه يرى 
املدينة الأول مرة، عمارات واأ�ض���واق وحمات و�ض���كال هند�ضية مل 
ياألفه���ا من قبل/ نوري بطر�س، العنكاوي الطائر وهموم النور�س 
الف�ض���ي، من�ض���ورات �ض���فاف، بروت، 2015، �س173( �ض���قطت 
األ���ف االأ�ض���كال. )وق���ف العم عي�ض���ى يراقب املنظر م���ن عتبة داره، 
ما ه���ذا الطائر الغري���ب؟... كان العم عي�ض���ى يراق���ب النجوم ليًا 
وهو �ض���اهٌر ع�ض���ى اأْن يرى طائرًا يجلُب له اأخبارًا �ضارة ينتظرها 
ب�ض���غف/ ����س174(. وكان العم عي�ض���ى يراقب النج���وم ليًا وهو 
�ضاهٌر، وهي حالة تختلف عن حالة اأخرى: كان العم عي�ضى يراقب 
النج���وم لي���ًا وهو نائ���م!. )مل تعد لنا اأر�س، وال نرى يف �ض���مائنا 
غر طيور ال�ضوؤم، ها اأنا مثل طائر حزين منك�ضر اجلناح ال يقوى 

على �ضيء، بينما كانت زوجته ماريا تهدهد طفلها: 
- ك���م اأمتنى اأْن اأطر معها، لكن هيهات... كم اأمتنى اأْن اأرى طائرًا 
اأبي����س، حمام���ًة بي�ض���اء حتمل لنا نب���اأ اخلا�س وامل���اذ االأخر/ 

�س175( وتنتهي الق�ضة. 
وقد كتب عن جترب���ة القا�س نوري بطر�س الكثر من االأكادمييني 
منهم د. فليح م�ض���حي اأحمد ال�ضامرائي بعنوان )املكان الق�ض�ضي 
ب���ني احل�ض���ور والغي���اب مقاربة نقدية لق�ض���ة "ناف���ذة يف املنزل" 
لن���وري بطر�س(، وكتب مدر�س علم النف����س يف جامعة احلمدانية 

)اإ�ضكالية ال�ضياع يف ق�ض�س نوري بطر�س عطو: روؤية نف�ضية(.

ناطق خلوصي يبحث في المصطلحات وقراءتها ومصادرها ومعانيها 

تصوراتنا تشبه "األرجوحة" بين ظلمٍة ونور، 
وبكاٍء وابتسام

حقوق النقد ألدب األقليات
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لؤي عبد اإلله

بع����د م����رور خم�ض����ني عاما على دخ����ول نابلي����ون اإىل رو�ضي����ا القي�ضري����ة، التفت 
تول�ضت����وي اإىل ال����وراء م�ضتق�ضي����ا ذلك احلدث ال�ضخم ال����ذي اأدى اإىل قتل مئات 
االآالف م����ن النا�س، ومع����ه اأعاد روائيا �ضياغ����ة حياة ثاث عوائ����ل اأر�ضتقراطية 
تنتم����ي اإىل تل����ك احلقبة. ب����داأ تول�ضتوي بكتاب����ة رواية "احل����رب وال�ضام" عام 
1865، وانته����ى منها بعد اأربعة اأع����وام، وال بّد اأن جتربته الع�ضكرية قد �ضاعدته 
عل����ى نق����ل اأج����واء املعارك الت����ي دارت يف تل����ك احلقبة بني اجلي�ض����ني الرو�ض����ي 

والفرن�ضي.
ال�ض����يء املتميز يف هذه الرواية هو احتواوؤها على ن�ض����و�س ا�ضتطرادية يفتتح 
بها تول�ض����توي بع�س اأجزاء الكتاب، وهذه املقاطع هي تاأمات مكتوبة ب�ض����وت 
ال����راوي، وتلعب فنيا دورا رابطا لف�ض����ول الرواية، وه����ذا من خال كونها تدور 
حول اأحداث تلك احلرب، ودور االأفراد فيها، اإ�ض����افة اإىل ذلك، يكر�س تول�ضتوي 
خامتة �ضخمة يورد فيها اآراءه حول التاريخ، مفندا وجهات النظر ال�ضائدة حول 
ع�ض����ر نابليون وحروبه. بعد �ض����دور الطبعة االوىل اأقنع تورجنيف تول�ضتوي 
التخل����ي عن ه����ذه املقاطع التاأملية، التي ه����ي خرق لتقاليد رواية القرن التا�ض����ع 
ع�ضر، وبالفعل قام بحذفها يف الطبعة الثانية، لكنه عدل عن قراره ال�ضابق واأعاد 

ن�ضرها كاملة يف الطبعة الثالثة للرواية.
يف هذه التاأمات يحاّج تول�ض����توي بقوة �ض����د فكرة اأن االأح����داث التاريخية هي 
نتيجة الإرادة هذا امللك اأو ذاك، لعبقرية هذا القائد الع�ضكري اأو ذاك، واأن اخلطط 
الع�ض����كرية التي اأعّدها ال�ضباط الكبار يف اجلي�س الرو�ضي مل تقرر ال�ضكل الذي 
�ض����تتخذه معرك����ة "بورودينو"، بل اأن املعركة اأخذت �ض����كلها وف����ق االأدوار التي 
لعبته����ا املجموع����ات املختلفة، ومبادرات اآالف امل�ض����اركني الفعلي����ني يف املعركة. 
وعلى الرغم من اأن اجلي�س الرو�ض����ي فقد ن�ض����ف اأفراده ف����اإن هذه املعركة قررت 
م�ضار احلرب نهائيا، اإذ اأن انت�ضار اجلي�س الفرن�ضي فيها كلفه ثلث حجمه، ومع 
موا�ض����لة اجلي�س الرو�ض����ي االن�ضحاب، اأ�ض����بح اأمام الفرن�ضيني خيار واحد بعد 
احتاله����م ملدينة مو�ض����كو الفارغة: اإما االن�ض����حاب اأو موا�ض����لة مطاردة اجلي�س 
الرو�ض����ي داخل مناطق معادية لهم. يقول تول�ض����توي اإن الق����رارات التي اتخذها 
قائد اجلي�س الرو�ضي كوتزول مل تكن اإال ا�ضتجابة ل�ضرورات اللحظة، وهي بحد 
ذاته����ا تتقاطع بني ما هو مقرر وما اقرتحه �ض����باط اأركانه. مع ذلك فهذه اخلطط 
اإذا نِظ����ر اإليه����ا بعد مرور فرتة طويلة �ض����تظهر عيوبها، واأنه����ا كانت حتمل بذرة 
الكارث����ة لو اأن الطرف االآخر �ض����لك هذا الطريق ال ذاك، اأو اجته ميينا ال ي�ض����ارا، 
من ذلك جند اأن االأكرث حرية يف اتخاذ القرارات هم ال�ضباط ال�ضغار، الذين كان 
باإمكانهم حتديد كيفية تنفيذ االأوامر، بينما كان ال�ض����باط الكبار حمكومني اأكرث 
مبتطلبات ال�ض����رورة. هذه احلال تنطبق على اجلي�س الفرن�ض����ي وعلى نابليون 
اأي�ض����ا، فاإذا كان الكث����ر من املوؤرخني يعزون انت�ض����ارات نابليون ال�ض����ابقة اإىل 
عبقريته، فاإن تول�ض����توي على العك�س من ذلك يك�ض����ف كم كانت قرارات نابليون 
يف رو�ض����يا عادي����ة، بل هي عبارة عن �ضل�ض����لة اأخطاء، وهذا ما جعل تول�ض����توي 
ي�ضتنتج باأن خطط نابليون داخل رو�ضيا هي االأخرى حمكومة بالو�ضع نف�ضه.

ينتق����د تول�ض����توي وجهات نظ����ر املوؤرخني الذين ظل����وا يقدمون اأ�ض����بابا خمتلفة 
لقرار نابليون بغزو رو�ضيا، بل هو يجد اأن مهمة التاريخ تقع خارج البحث عن 
االأ�ض����باب، ويجب اأن تركز يف البحث عن حركة االأمم واالإن�ض����انية، اإذ مثلما هي 
احلال يف علم امليكانيك، مل يطرح نيوتن ت�ض����اوؤال عن �ض����بب اجلاذبية، بقدر ما 
هو و�ضع اجلاذبية كقوة قابلة للقيا�س: "ما ال�ضبب الذي يدفع بتفاحة نا�ضجة 
لل�ضقوط؟ هل الأنها اأ�ضبحت ثقيلة، اأو الأن ال�ضم�س جففتها، اأو الأن الريح هزتها 
بقوة، اأو الأن الطفل الواقف حتت ال�ضجرة اأراد اأن ياأكلها؟ ال �ضيء من كل هذه 
العنا�ض����ر هو ال�ض����بب احلقيقي، بل اأنها لي�ضت اإال  جتمعا حمكوما بامل�ضادفة 

جلملة ظروف تقع خاله االأحداث العادية واملهمة على ال�ضواء."  
هذا االهتم����ام بالتاريخ يف كونه بعدا جديدا للوجود االإن�ض����اين، واختباره 
اإىل اأق�ض����ى ح����دوده ه����و امتي����از خا�����س بتول�ض����توي، اإذ عل����ى الرغ����م م����ن 
االأهمي����ة الت����ي اأ�ض����بح التاري����خ يحتلها لدى بع�س فا�ض����فة القرن التا�ض����ع 
ع�ض����ر الكبار، فاإنه مل يو�ض����ع اإطارا لعمل روائي مثل "احلرب وال�ض����ام"، 
وهذا االهتمام بالتاريخ متاأت من طبيعة القرن التا�ض����ع ع�ضر املختلف عن 
القرون ال�ض����ابقة: اإذ مع بداية الق����رن انطلقت احلروب النابليونية، لتدفع 
مباي����ني الب�ض����ر للنزوح اأو االنتق����ال من بلد اإىل اآخر، اإ�ض����افة اإىل حترك 
ر مبئات االآالف من غرب اأوروبا اإىل �ض����رقيها، ثم من ال�ضرق  جيو�س تقدَّ
اإىل الغرب. فجاأة اأ�ضبح الفرد اأمام احلروب ال كظواهر �ضبيهة باالأوبئة 
التي تاأتي وتذهب دون اأن ترتك ب�ضماتها على اخلارطة اجلغرافية، بل 
ظه����رت االأفكار والنظم والتحالفات الوا�ض����عة معه����ا، لتهز اأركان احلياة 

ال�ض����اكنة يف اأوروب����ا، وتزعزع حي����اة الف����رد واجلماعات جذري����ا. يف رواية 

"احلرب وال�ض����ام" ي�ضعى تول�ضتوي اإىل ك�ضف عاقة االإن�ضان بالتاريخ، وقد 
تبنى هذه امل�ضاألة كثيمة اأ�ضا�ضية يف عمله.

يق����ول تول�ض����توي اإن "االأفراد لي�ض����وا �ض����وى اأدوات غ����ر طوعي����ة يف التاريخ، 
ينف����ذون االأه����داف املخفي����ة عنه����م، ث����م ي�ض����يف يف م����كان اآخ����ر: "تدف����ع العناية 
االإلهي����ة هوؤالء النا�س كا لوحده، كي ي�ض����لوا اإىل غاياتهم ال�ضخ�ض����ية، لكن هذه 
الغاي����ات املتفرقة جتتمع مع بع�ض����ها كي حتق����ق غاية جد عظيم����ة، وتختلف عن 
كل توقعاتهم، وهذا ينطبق كذلك نابليون واال�ض����كندر والقادة الع�ضكريني الذين 
خا�ض����وا املعارك."  ثم يعلق مرة اأخرى: "يعي�س االإن�ض����ان على م�ضتوى ال�ضعور 
لذات����ه، لكن����ه على م�ض����توى ال�ض����عور فه����و لي�����س اإال اأداة للو�ض����ول اإىل الغايات 
التاريخية العامة للجن�س الب�ضري."لي�ض����تنتج يف االأخر باأن "التاريخ هو حياة 

القطيع الا�ضعورية للجن�س الب�ضري." 

موقع الحرية والضرورة
يقدم لنا تول�ض����توي اأبطاله ك�ضخ�ضيات تتغر دائما، لكن هذا التغر يحدث على 
م�ض����تويني: التحوالت الداخلية الناجمة عن عاقاتها بالعامل اخلارجي، ثم تاأتي 
تلك امل�ض����ادفات ال�ض����غرة التي تغر الفرد ب�ض����كل مفاجئ  لاآخرين: بعد معركة 
اللحظة  تلك  اإ�ض����ابته بجرح، ويف  اأندريه وعيه بعد  "اأو�ض����رتليتز" ي�ض����رتجع 
تواجهه ال�ض����ماء الزرقاء الف�ض����يحة، لتقلب يف حلظات ع����امل اأندريه، فتحوله من 
�ض����خ�س انطوائي ال يثق بالنا�س اإىل اآخر متحم�س للقيام بدور فعال يف احلياة 
العامة، وهذا ال�ضيء نف�ضه يحدث لبير، الذي ينتقل من �ضخ�س ملحد اإىل موؤمن 
بعد م�ضادفة لقائه باأحد املا�ضونيني اأثناء �ضفره اإىل مو�ضكو. هذا اللقاء جاء بعد 
ب عن زوجته. ومل ينجم هذا التحول ال�ض����هل عن نزوة عابرة، بل  انف�ض����اله املعذِّ
اأنه باالأحرى يك�ض����ف عن كون التحول املرئي قد �ض����بقه اإعداد داخلي خفي، وفق 

عملية ال واعية، والذي �ضيرز ب�ضكل فجائي حتت �ضوء ال�ضم�س.
يطرح تول�ض����توي يف اخلامتة الطويلة، ت�ضاوؤال ي�ض����اعد على فهم االإطار الفكري 
ال����ذي مت وفقه بن����اء رواية "احلرب وال�ض����لم: كي����ف يلعب قانونا حري����ة االإرادة 
واحلتمي����ة يف �ض����ياغة روؤيتن����ا خلياراتن����ا ال�ضخ�ض����ية وخلي����ارات االآخري����ن؟ 

وبالتايل يف �ضياغة التاريخ على مدى اأو�ضع؟
ي�ض����ع تول�ض����توي ثاثة م�ض����تويات ميكننا من خالها التعرف عل����ى موقع حرية 
االإرادة واحلتمي����ة يف اأفعالن����ا: امل�ض����توى االأول: عاق����ة الفع����ل املتخ����ذ بالع����امل 
اخلارجي، امل�ض����توى الثاين: م����دى االبتعاد الزمني لذلك الفعل عنا كرا�ض����دين، 
وامل�ضتوى الثالث: هو عاقة الفعل ب�ضل�ضلة االأ�ضباب املتتابعة )والتي تكون فيها 

النتيجة االأخرة �ضببا لوقوع الفعل االأخر".
على امل�ض����توى االأول يقول تول�ض����توي اإن هناك 
عددا كبرا من 

املوؤثرات اخلارجية التي تدفع املرء  للقيام بهذا الفعل اأو ذاك، فعلى �ضبيل املثال، 
الكتاب الذي كان يقراأه، ال�ض����خ�س الذي التقاه اأخرا، العمل الذي كان م�ض����غوال 
به، بل وحتى الهواء الذي يتنف�ضه اأو ال�ضوء املت�ضاقط على االأ�ضياء املحيطة به. 
يقول تول�ضتوي: "نحن نرى كم لهذه الظروف املحيطة دور يف دفع الفرد للقيام 
بفع����ل مع����ني، وكلما متكنا من معرف����ة موؤثرات اأخرى ق����ّل دور االإرادة احلرة يف 

القيام بذلك الفعل، وتعمق اإدراكنا بتزايد قانون احلتمية عليه". 
امل�ض����توى الث����اين: حينما يقوم اأحدنا بفعل ما، فهو لن ي�ض����عر بعد م�ض����ي دقيقة 
على وقوعه، اإال باأنه ثمرة الإرادته احلرة، لكنه لو نظر اإىل فعل قام به قبل �ضهر، 
وبظ����روف خمتلفة عن ظروف احلا�ض����ر، �ضيكت�ض����ف اآنذاك باأنه ل����و مل يقم بذلك 

الفعل ملا ترتب عليه وقوع �ضل�ضلة اأحداث متعاقبة.
يقول تول�ض����توي: "اإذا نظرُت اإىل فعل قمُت به قبل ع�ضرة اأعوام اأو اأكرث، فنتائج 
ذلك الفعل �ض����تكون اأكرث و�ض����وحا، ولن يكون باإمكاين ت�ض����ور م����ا كان ميكن اأن 
يح����دث ل����و اأنن����ي مل اأنفذ ذل����ك الفعل. كلم����ا اأرج����ع يف ذاكرتي اإىل ال����وراء تزداد 

�ضكوكي يف كون اأفعايل ناجمة عن حرية االإرادة".
هنا يخرج الفعل حال تنفيذه من كونه امكانية معلقة بني احلا�ض����ر وامل�ض����تقبل، 
اإىل قدر متحكم ب�ضل�ضلة اأفعال الحقة، وكم يبدو لنا يف حلظة تنفيذنا لهذا الفعل 

اأو ذاك باأنه تعبر مطلق عن حرية اإرادتنا.
يف التاري����خ جن����د حتوال مت�ض����ابها مبا يخ�����س اأحكامنا حول ال����دور الذي لعبته 
"االإرادة احلرة" يف الق�ض����ايا العامة الب�ض����رية."احلادثة املعا�ضرة تبدو بدون 
�ض����ك نتاجا لكل امل�ض����اركني املعروفني، لكن بر�ض����دنا حلادثة وقعت يف زمن اأقدم 
�ض����نتمكن من روؤية النتائج التي حتتمت عن تلك احلادثة، والتي جتعلنا نق�ض����ي 
اأي اإمكاني����ة اأخرى. وكلما نبتعد اأكرث اإىل الوراء يف تق�ض����ي احلوادث تبدو تلك 
احلادثة حمكومة اأقل بفعل اإرادي".  ب�ض����يغة اأخرى: كلما كان مو�ضوع تق�ضينا 
بعيدا يف التاريخ، ازداد �ض����كنا يف كونه ناجما عن فعل طوعي الأولئك املرتبطني 

بذلك احلدث، وازداد معه ثقل احلتمية.
امل�ضتوى الثالث: هو عاقة الفرد املراقب باالأ�ضباب الدافعة لوقوع تلك احلادثة: 
عندم����ا ال نع����رف �ض����بب فعل م����ا، مثل جرمي����ة اأو عمل خ����ري اأو حت����ى فعل غر 
اأخاق����ي فنحن نعزو ق����درا اأكر لاإرادة احل����رة، لكن عند معرفتنا ل�ض����بب واحد 
يكم����ن وراء ذل����ك الفعل �ض����نعزو  لقدر من احلتمي����ة دورا يف ذل����ك احلدث. يقول 
تول�ض����توي موؤك����دا ه����ذه الروؤية: "اإذا كان لدين����ا قدر كبر من االأمثل����ة، اإذا كانت 
ماحظاتنا متجهة ب�ض����كل متوا�ضل اإىل اإيجاد العاقة بني االأ�ضباب والنتائج يف 
اأفعال النا�س فاإن اأفعالهم تبدو لنا ق�ض����رية اأكرث من اأن تكون حرة، وبالقدر نف�ضه 

�ضيزداد ربطنا لاأ�ضباب بالنتائج".
ي�ض����تنتج تول�ضتوي بان "ت�ض����ور وجود اإن�ضان حر ب�ضكل كامل يتطلب اأن يكون 
مقيما خارج املكان"، كذلك ال ميكن ت�ضور فعل اإن�ضاين خال من احلرية وخا�ضع 
كلي����ا لقان����ون احلتمي����ة، اإذ اأن ذلك يتطل����ب معرفتنا بكل الظ����روف املحيطة 
بالفرد، والتي ال يح�ض����ى عددها، واأن تكون الفا�ض����لة الزمنية بيننا وبني 

الفعل ال متناهية، واأن تكون �ضل�ضلة االأ�ضباب املرتابطة ال متناهية اأي�ضا.
ي�ض����ع تول�ض����توي العق����ل وال�ض����عور كعن�ض����رين ممثل����ني لهات����ني القوتني، 
ووف����ق ذل����ك يع����ّر العقل ع����ن قان����ون احلتمية، يف ح����ني يعرِّ ال�ض����عور عن 
جوهر احلرية، وهنا ي�ض����ل تول�ض����توي اإىل ا�ضتنتاجه الرائع: "احلرية غر 
املحدودة هي حمتوى �ضعور االإن�ضان... احلتمية بدون حمتوى هي النظرة 

العقلية لاإن�ضان يف م�ضتوياتها الثاثة".
ي�ض����تنتج تول�ض����توي يف اآخ����ر �ض����فحة م����ن الرواي����ة ب����اأن احلري����ة واحلتمية 
عن�ض����ران متازمان واأن اأي ف�ض����ل بينهما يجعل فهم التاريخ م�ض����تحيا، لكنه 
مل ي����رتك للق����ارئ اإال اإح�ضا�ض����ا عميقا با�ض����تحالة فهم احلا�ض����ر املحكوم بحرية 
االإرادة اأو فهم املا�ض����ي املحكوم بقانون احلتمية. قد ت�ضاعدنا هذه الروؤية على 
فهم التحوالت ال يف احلا�ضر بل حتى يف املا�ضي، فاحلوادث التاريخية تتغير 
قيمته����ا يف نظ����ر املوؤرخني من ف����رتة اإىل اأخ����رى، فما يبدو تقدمي����ا يف حلظة ما 
يتح����ول للجيل الاحق كي ي�ض����بح يف اأعينهم كارثة... تغرات احلا�ض����ر توؤدي 

اإىل تغير نظرتنا جتاه اأحداث املا�ضي.
من موقعه ينظر تول�ض����توي اإىل الوراء وا�ضفا حركة اأولئك املنتمني اإىل �ضنوات 
احلرب مع فرن�ض����ا قبل خم�ضني �ضنة. ها هم اأمامه غارقون يف عتمة ال ت�ضمح لهم 
اأن ي�ضاهدوا اأكرث من عدة اأمتار: "اإنهم مدفوعون للقيام بالفعل ب�ضبب اخلوف اأو 
االإعج����اب بالذات، فرحني اأو �ض����اخطني، يظنون باأنهم يعرفون ما كانوا يقومون 
ب����ه، واأنهم يقومون بكل �ض����يء وف����ق اإرادتهم احلرة، لكنهم جميعا وب�ض����كل غر 

طوعي اأدوات بيد التاريخ يقومون بعمل خمفّي عنهم، لكنه وا�ضح لنا.." 
يف مباراة كرة القدم ال ن�ضتطيع اأن نحكم اإن كانت نقلة هذا الاعب اأو ذاك �ضتقرر 
اخل�ضارة اأو الفوز اإال بعد انتهاء املباراة واإعادة م�ضاهدتها على الفيديو... اآنذاك 
فقط ي�ض����بح ذلك القرار العفوي الذي اتخ����ذه اأحد الاعبني مهما، اأو تلك املبادرة 
التي جاءت �ضمن �ضياق املباراة اخلارج عن اإرادة اأي فرد، ذات اأهمية حا�ضمة... 

نحن نتخبط يف احلا�ضر.

أوراق 
تعت���ر الفرتة الفاطمي���ة الع�ض���ر الذهبي للفك���ر واالأدب 
اال�ضماعيلي، عندما حكم االإ�ض���ماعيليون ال�ضيعة مناطق 
�ضا�ض���عة من العامل اال�ضامي ب�ض���فتهم خلفاء فاطميون. 
وحق���ق اال�ض���ماعيليون م�ض���اهمات مهمة يف احل�ض���ارة 
االإ�ض���امية، هذا ما يتح���دث عنه الكات���ب هاينز هامل يف 
كتاب���ه "الفاطميون وتقاليده���م يف التعليم" والذي عربه 
�ضيف الدين الق�ض���ر، و�ضدر عن موؤ�ض�ضة املدى لاإعام 

والثقافة والفنون. 
ال�ض���ّنة  م���ع  جن���ب  اإىل  جنب���ا  اال�ض���ماعيليون،  ي�ض���كل 
وال�ض���يعة االأثني ع�ض���رية، اإحدى اأكرث اجلماعات اأهمية 
داخل االإ�ض���ام، وزعيمهم الروحي احلايل، �ض���مو االأمر 
ك���رمي اآغا خ���ان الرابع، مع���رتف به من قب���ل اأتباعه على 
ان���ه اإمامه���م التا�ض���ع واالأربعون من �ض���الة النبي حممد 

وخليفته ال�ضرعي.
فبع���د ف���رتة اال�ض���تتار، ظهر اال�ض���ماعليون على م�ض���رح 
التاري���خ العامل���ي قرابة الع���ام 874م، عندما ب���داأ دعاتهم 
وموؤيدوهم العمل، واأ�ض�ض���وا يف اأقل من ربع قرن �ضبكة 
م���ن اجلماعات امتدت م���ن املغرب يف الغرب اإىل ال�ض���ند 
الديلم على  ال�ضرق، ومن جبال  "الباك�ض���تان حاليًا" يف 
ال�ضاطئ اجلنوبي لبحر قزوين يف ال�ضمال اإىل مرتفعات 

اليمن جنوبًا. 
اال�ض���ماعيليون  الدع���اة  االأوىل، ظه���ر  البداي���ات  ومن���ذ 
كمعلم���ني. والتعليم والتعلم هما اجلوهر الفعلي للدعوة 
اال�ض���ماعيلية، وكان هن���اك الداع���ي، وامل���روج، واملعلم، 
ال�ضخ�ض���ية املركزية – بعد االإمام – يف اجلماعة. وكان 
االإ�ض���ماعيليون، وهم الذين ن�ض���بوا با�ض���مهم اإىل اإمامهم 
ال�ض���اد�س ا�ض���ماعيل )االبن االأكر لاإمام ال�ضيعي جعفر 

ال�ض���ادق(، كانوا قد اأطلقوا على عقيدتهم يف االأ�ضل ا�ضم  
." " الدعوة  جمرد  احلق" اأو  "دعوة 

 )1171 – الفاطمي���ني  )909  ف���رتة اخللف���اء  و�ض���كلت 
ذروة يف تاري���خ اال�ض���ماعيليني. فف���ي ع���ام 909م متكن 
اال�ض���ماعيليون م���ن تاأ�ض���ي�س خافة يف ما يع���رف اليوم 
بتون�س، يف معار�ض���ة منهم خلافة العبا�ض���يني ال�ض���نية 
املتمرك���زة يف بغ���داد ومت اإع���ان االإم���ام احل���ادي ع�ض���ر 
لا�ض���ماعيليني، عبد الله املهدي، خليفة، واأ�ض����س اأحفاده 
واح���دة م���ن اأك���رث االمراطوري���ات اأهمي���ة يف التاريخ 
اال�ضامي، وجنحوا يف عام 969م يف غزو م�ضر �ضلميًا 
حي���ث اأ�ض�ض���وا القاه���رة عا�ض���مة جديدة له���م، ويف عام 
973 ا�ض���تقر االإمام الرابع ع�ض���ر املعز هناك واأطلق على 
االأئمة اال�ض���ماعيليني باعتبارهم �ضالة من اخللفاء، ا�ضم 
الفاطمي���ني الأنهم تتبعوا بن�ض���بهم اإىل فاطم���ة ابنة النبي 

حممد، وبالتايل اإىل النبي نف�ضه.
لق���د كان حك���م االأئم���ة – اخللف���اء الفاطميني واح���دًا من 
اأعظم الفرتات املتاألقة يف التاريخ االأ�ض���امي، �ضواء من 
الناحي���ة ال�ضيا�ض���ية اأو فيم���ا يتعلق باملنج���زات العلمية 

والفنية واالقت�ضادية واالأدبية.
وبالفعل ت�ضتحق املنجزات العلمية لتلك الفرتة اأن ت�ضكل 
مو�ض���وعًا ملجلد م�ض���تقل الأن ت���راث الفاطمي���ني املعريف 
ن�ضر تاأثرهم جغرافيًا بعيدًا خارج حدود االمراطورية 
الفاطمية ذاته���ا – اإىل الهند واأوروبا الغربية – وتعدى 

تاريخيًا نهاية ال�ضالة �ضيا�ضيًا.
ه���ذا الكتاب ال���ذي يتكون من �ض���بعة ف�ض���ول حتدث عن 
والدع���وة  الفاطمي���ة  واخلاف���ة  االإ�ض���ماعيلية  الدع���وة 
وجمال����س التعلي���م، وع���ن دور الفاطمي���ون يف م�ض���ر، 
وتنظي���م الدعوة وع���ن اخلليف���ة احلاكم باأم���ر الله ودار 

العلم واملعاهد العلمية يف زمن الفاطميني.
الفاطم���ي يف م�ض���ر  االأدب���ي  ال���رتاث  تعر����س  وبينم���ا 

للت�ض���تيت والتبعرث، بل واإىل ال�ض���ياع يف معظمه، جند 
اأن اجلماعات اال�ض���ماعيلية قد حافظت عليه يف مكتباتها 
اخلا�ض���ة يف جمي���ع اأنحاء الع���امل االإ�ض���امي، يف اليمن 
والهند وباك�ضتان و�ض���ورية واإيران وافغان�ضتان واآ�ضيا 

الو�ضطى.
وبعد االن�ض���قاق الذي تعر�ض���ت له اجلماعة اال�ضماعيلية 
�ض���نة 1094 مترك���زت الدع���وة النزارية يف قلع���ة اآملوت 
الواقعة يف جبال الديلم ال�ض���اهقة )بني طهران وال�ضاحل 
اجلنوبي لبحر قزوين( وهي التي �ضبق للداعي الفاطمي 
ح�ض���ن ال�ض���باح اأن ي�ض���تويل عليه���ا ع���ام 1090 ولدينا 
معلوم���ات تفي���د اأن اآمل���وت كان فيها مكتبة مهم���ة. اإذ كان 
ح�ض���ن ال�ض���باح نف�ض���ه موؤلفًا متميزًا، لكن مل ت�ض���لنا من 
كتابات���ه �ض���وى جمت���زءات قليلة ح�ض���ب، والب���د اأن هذه 

املكتبة قد حققت منوًا كبرًا يف ظل خلفائه.
وعندما ا�ضت�ض���لم ركن الدين خور�ضاه اآخر اأ�ضياد اآملوت، 
للخان املغويل، هوالكو، حفيد جنكيز خان، �ضنة 1256، 
وخ�ض���عت قلعة اآملوت له، كان ذل���ك اإيذانًا بنهاية مكتبتها 
اأي�ض���ًا، وق���د اأورد اجلويني، وزير اخل���ان يف تاريخه " 

تاريخ فاحت العامل".
اأن علمي���ة التدم���ر واالإتاف مل تكن كامل���ة مبثل ما كان 
يعني���ة اجلويني املتع�ض���ب، ف���االدب الديني و�ض���ل على 
اأي���دي اجلماع���ات اال�ض���ماعيلية وال���رتاث العلم���ي ومت 
حفظه اأي�ض���ًا. واأ�ضبح ن�ضر الدين الطو�ضي)1247 م(، 
ال���ذي كان حتى ذل���ك الوقت يف خدمة اال�ض���ماعيليني يف 
اآملوت، واحدًا من الريا�ض���يني الفلكييني االأكرث �ضهرة يف 

زمنه.
ه���ذا الكت���اب يلخ����س اأن املع���ارف الفلكية ل�ض���خ�س يف 
اآمل���وت يف اأح���د االأيام هي التي �ض���اعدت االأوروبيني يف 
العثور على طريق بحرية اإىل الهند، وهي ال�ض���يء الذي 

اآذن ببزوغ فجر فرتة جديدة من تاريخ العامل.

�عماد الدين موسى

����كارى"  ح�ض����ل ديوان "امل����وت ال ُيغوي ال�ضُّ
لل�ض����اعر ال�ض����وري املقي����م يف باري�����س عم����ر 
الكاتب����ة  جائ����زة  عل����ى  �ض����ليمان  يو�ض����ف 
"اإميل����ي مورا" لهذا الع����ام، وذلك يف مدينة 
اأعلنت  "كلرمون- فران" الفرن�ضية. حيُث 
جلن����ة التحكيم عن ف����وز الديوان بت�ض����ويت 

ثمانية من اأ�ضل ع�ضرة كتاب فرن�ضيني.

�ض����در دي����وان "امل����وت ال يغوي ال�ض����كارى" 
باللغتني العربية والفرن�ضية، عن دار "لوراي 
دو ل����و" يف باري�����س، )الرتجم����ة الفرن�ض����ّية 
اأجنزه����ا كل م����ن املرُتج����م الفرن�ض����ي ليونيل 
دوناديو وال�ض����اعرين املغربي طاهر البكري 
وال�ض����ورّية عائ�ض����ة اأرن����اوؤوط(. وج����اء يف 
106 �ض����فحات من القطع املتو�ضط، مت�ضمنًا 
اأربع����ًا وع�ض����رين ق�ض����يدة متفاوت����ة الطول، 

مكتوبًة بني عامي 2012- 2013م.

- سيرُة المكان األّول:
ثّمة رائح����ة تراٍب ممزوٍج بالدم ن�ض����تّمها من 
ق�ضائد ال�ضاعر ال�ضوري عمر يو�ضف �ضليمان، 
ق�ض����ائدُه القادمة م����ن مكاٍن لي�����س ببعيٍد ومل 

يعد �ضرّيًا يف زمن النار والبارود.
يف هذا الديوان، تبدو الق�ض����يدُة اأقّل �ضخبًا 

واأك����رث حميمّي����ة يف تدوينه����ا ل�ض����رة املكان 
عل����ى  والق�ض����وُة-  الطفول����ُة  حي����ُث  االأّول، 

اأ�ضّدهما- يف درفٍة واحدة.
من جهٍة اأخرى، جند الق�ض����ائد بتحّررها من 
براث����ن االأوزان، "اأقفا�س الفراهيدي ال�ض����تة 
����عر" على حد تعب����ر الراحل نزار  ع�ض����ر لل�ضِ
قّب����اين، مَتي����ُل اأك����رث اإىل احلكم����ِة والتاأّم����ِل، 
للن����زوح  ال�ض����اعر  م����ن  دوؤوب  حُماول����ٍة  يف 
نحو اجلدي����د واملُبتكر من االأف����كار والروؤى، 
����عري خمتلف وخا�ّس  والتاأ�ض����ي�س ملعجم �ضِ
به. يف ق�ض����يدة بعن����وان )جمالّي����ات( يقول: 
"اأجمل الباِد/ تلك التي ال ُتذكُر يف ن�ضراِت 
االأخب����اْر/ اأجم����ل املُ����ُدِن ال ُتلمُع فيها اأو�ض����مُة 
/ الأنه����ا مل حُتَتْل/  الن�ض����ِر/ الأنه����ا مل ت�ض����تقلَّ
ال�ض����ائحنَي  م����ن  اخلالي����ة  الق����رى:/  اأجم����ل 
َيكة/ اأجمُل �ض����م�ٍس ال ت�ض����رُق  والبرتوِل والدِّ

اأو تغرُب على اأَحْد".

- محاورة الواقع المؤلم:
ياأت����ي الدي����وان يف اأربع����ة اأق�ض����ام هي: "يف 
كل �ض����يٍء لكنه ال يج����يء، مل اأزْل هَو، القذيفُة 
الغواي����ة"؛  و�ض����رُّ  البح����ر،  خانه����ا  �ض����مكٌة 
ولع����ّل الثيمة الرئي�ض����ية للق�ض����ائد تكمن يف 
حماورته����ا للواقع ال�ض����ورّي امل����وؤمل وما اآلْت 
اإلي����ه م����ن ماأ�ض����اة ي�ض����عب و�ض����فها، ورغ����م 
حماولة ال�ض����اعر يف عدم االن����زالق اإىل اللغة 
ال�ض����طحّية املبا�ض����رة يف تن����اول اليومّي من 
م�ضاهد العنف والدمار، اإال اأّن الديوان ومنذ 

غ����دْت  مبف����ردات-  يذخ����ر  االأوىل  الق�ض����يدة 
االأكرث تداواًل وغايًة يف الق�ضاوة-، من مثل: 
"البنادق"،  "امل����وت"،  "القذيفة"،  "الذب����ح"، 
"املج����زرة"،  "الر�ض����ا�س"،  "اال�ض����تباك"، 
اإلخ". يف ق�ض����يدة  "امل�ض����نقة"..  "البارود"، 
بعنوان )مل اأعْد اأح����دًا( يقول: "هذه قريتي/ 
اإمن����ا اأي����َن احلج����ارُة املغ�ض����ولُة بالدخ����اِن؟/ 
واأيَن رائحُة الباروِد القريبة؟/ اأيَن اأخي وقد 
كن����ا واقَف����ني على ال�ض����رفِة بانتظ����اِر الذبْح؟/ 
اأيَن اأ�ض����ابُع االأطف����اِل املمزقِة؟/ ه����ل اأخطاأِت 

القذيفُة دربها اليوَم؟/ اأم اأن ر�ضا�ضَة قنا�ٍس 
اأ�ضابْت ذاكرتي؟".

- الجائزة المفاجأة:
مللح���ق  خا����س  حدي���ٍث  يف  �ض���ليمان  وق���ال 
كان���ت  اجلائ���زة  املنا�ض���بة:  "اأوراق" به���ذه 
مفاجئ���ة يل، فقد را�ض���لني مدي���ر مركز ثقايف 
يف مدين���ة "كلرم���ون- ف���ران" طالب���ًا ثاث 
ن�ض���خ م���ن دي���واين، ومل تك���ن هن���اك معرفة 
بينن���ا، وبعد �ض���هرين )اأي يف ماي���و/ اأيار(، 

اأخرين باأن جلنة حتكيم جائزة اأميلي مورا 
قررت منحي اجلائزة، وهي تتاألف من ع�ضرة 
كت���اب فرن�ض���يني، �ض���ّوت ثماني���ة منه���م على 

اختيار "املوت ال ُيغوي ال�ضكارى".
وتابع �ضليمان: اأ�ضعدين اخلر، و�ضط الدمار 
ال�ض���وري، وبعدنا عن بادن���ا املنكوبة، يبقى 
االإبداع ملجاأً من كل هذا االأمل، وللجائزة قيمة 
اأدبي���ة اأواًل، فهي مُتنح �ض���نويًا لديوان �ض���عر 
بالفرن�ض���ية، وهي املرة االأوىل التي يح�ض���ل 

عليها �ضاعر �ضوري، كما اأن لها قيمة مادية.

- أميلي مورا:
جدي���ٌر بالذك���ر اأنَّ "اإميل���ي م���ورا" )1940-

1988( �ضاعرة وروائية فرن�ضية، من اأعمالها 
الروائية: "اإلهي الوح�س" و"البيت ال�ضعيد" 
"العاطف���ة"  وال�ض���عرية:  بي�ض���اء"،  و"وردة 
و"ع�ضية التنهد"، اأما اجلائزة فقد مت اإطاقها 
منذ ع���ام 1953 م���ن قب���ل اأ�ض���دقاء الراحلة، 

عري �ضنويًا. ومُتنح لديوان �ضِ

وال�ض���اعر �ض���ليمان، من مواليد ريف دم�ض���ق 
)1987(، ن���ال جوائز �ض���عرية داخل �ض���وريا 
وخارجها، و�ض���ارك يف مهرجان )�ض���عراء يف 
باري�س( عام 2013. �ض���درت له عّدة دواوين 
�ض���عرية: »تراني���م الف�ض���ول«، »اأغم�ُس عينيَّ 
واأم�ض���ي«، »ال ينبغ���ي اأن ميوت���وا«، و»الطفل 
املن�ض���ّي«. اإ�ض���افًة اإىل كتاب �ض���ردّي بعنوان 

»ان�َس دم�ضق«.

البع��د الميتافيزيقي للتاريخ في 
رواية "الحرب والسلم"

فاز مؤخرًا بجائزة أميلي مورا الفرنسّية

"الموُت ال يغوي السكارى"  لعمر سليمان:األلم المبدع

الفترة الذهبية للفك���ر واألدب خالل 
حكم الفاطميين 
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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 

أوراق

يف  العمى  ا�ضت�ضراء  عن  حتكي 
م��دي��ن��ة م��ا جم��ه��ول��ة اال���ض��م مثل 
املدينة  اأ���ض��اب  عا�ضف  ط��اع��ون 
ب��اأك��م��ل��ه��ا، ت���ب���داأ رح��ل��ة ال��وب��اء 
برجل ي�ضاب بعمى اأبي�س اأثناء 
كل  يرى  ب��داأ  اإذ  ل�ضيارته  قيادته 
ينقلونه  م�ضعًا،  اأب��ي�����س  ���ض��يء 
ل��ع��ي��ادة اأح���د االأط���ب���اء ال���ذي مل 
العمى،  لهذا  علميا  تف�ضرا  يجد 
اأن  نف�ضه  الطبيب  يلبث  م��ا  ث��م 
االإ�ضابات  وتتواىل  ب�ضره  يفقد 
ب��ح��ي��ث ي��ه��ج��م ع���م���ى اأب��ي�����س 
من  فيمنعه  املجتمع  يعم  وم�ضع 
ال���روؤي���ة، ع��م��ى غ��ري��ب وره��ي��ب 
على  وتكالب  هيجان  عنه  ينتج 
ال�����ض��ل��ط��ة واحل���ي���اة ب��اأ���ض��ال��ي��ب 
ولن  ووح�ضية.  وخ�ضنة  ج�ضعة 
ِق��َب��ِل  م��ن  امل�ضلك  ه��ذا  ن�ضتغرب 
اأقل ما ميكننا و�ضفها بها  قلوب 
ال�ضيطرة  الق�ضوة يف فر�س  هو 
ال  عميان  على  اجلائر  والتحكم 
الكاتب  النهار،  �ضياء  يف  يرون 
هنا ي�ضرح باأن االأنانية املتحكمة 
يف الت�ضرف وال�ضلوك هي التي 
تفر�س قواعد ظاملة، ومن يخالف 

منعه  يتم  اجلائرة  القاعدة  هذه 
احلياة،  و�ضروريات  االأك��ل  من 

فما اأق�ضى هذه الفل�ضفة!
وما معنى اأن تظل امراأة واحدة 
�ضورها  كما  املب�ضرة  هي  فقط 
ال���روائ���ي ج��وزي��ه ���ض��ارام��اغ��و، 
ال����روائ����ي ال���رت���غ���ايل امل���داف���ع 
بكرامة؟  احل��ي��اة  يف  احل��ق  ع��ن 
اال�ضتمرارية  رم��ز  �ضك  با  اإنها 
الغنية،  الرتبة  وهي  واملداومة، 
املبدع  الكاتب  على  لزاما  وك��ان 
اأن ميتعها وحدها بنعمة الب�ضر 
االأم واالأخت والبنت، ترى  فهي 
م�ضوخًا من الطغيان واجلروت 
ال ي�ضفع وال ينفع وال يغني وال 
العمى  هو  فها  جوع،  من  ي�ضمن 
املجتمع  فينتقل  �ضربته  ي�ضرب 
اإىل  املعطاء  االإن�ضاين  �ضكله  من 
اإىل  ب�ضلة  مي��ت  ال  اآخ���ر  ���ض��يء 
التعاون  يف  املتفانية  الب�ضرية 
وال��ت��ك��اف��ل. ف����امل����راأة امل��ب�����ض��رة 
التي  امل�ضاهد  م��ن  الكثر  ت��رى 
العميان،  يراها  اأن  ي�ضتطيع  ال 
ف��ه��ا ه��ي ت���رى ال�����ض��رق��ة وال��زن��ا 
واال�ضتبداد واال�ضتغال فيق�ضعر 
وت�ضدم  ج�ضدها  املناظر  ل��ه��ذه 
متعفنة  جثث  ترى  اإنها  روحها، 

يف الطريق ومر�ضى يتاأملون.
وينقلنا �ضراماغو اإىل منحى اآخر 
باإظهار  العجيبة  امل��ف��ارق��ات  م��ن 
�ضابة  ي�ضيب  ال���ذي  القلق  ذل��ك 

عمياء 
زان���ي���ة 

ع��������ل��������ى 
وال����دي����ه����ا، 

وك���ي���ف ت��ب��دل 
اأج��ل  م��ن  جهدها 

عليهم  االط��م��ئ��ن��ان 
وت���ط���م���ئ���ن���ه���م ع��ل��ي��ه��ا، 

ف���ال���ب���ذرة ه��ن��ا ط��ي��ب��ة لكن 
ال���رتب���ة ال��ت��ي وج����دت ال��ف��ت��اة 

الفا�ضدة.  ه��ي  بداخلها  نف�ضها 
عند  الروائي  ال�ضرد  يف  واحلب 
ت�ضرتد  فعندما  اأعمى  �ضراماغو 
العجوز  وت��رى  ب�ضرها  الفتاة 

الذي 
حبته  اأ
ق����ب����ي����ح 
ال�����������ض�����ك�����ل 
وامل��ن��ظ��ر ت��رتك��ه، 
امل��ب��ن��ي على  ف��احل��ب 
ب��االأخ��اق وامل��ب��ادئ  جهل 
التخلي  م��ن  الب���د  واجل��م��ال 

عليه دون اأ�ضف وبا رجعة.
والرقابة  النظام  يختفي  عندما 
وح��و���س  اإىل  ال��ب�����ض��ر  ي��ت��ح��ول 
ب�ضرية عمياء ال تتوقف عند مبداأ 

اأو م�ضلك اأخاقي رفيع، فتنقطع 
املياه  �ضخ  ويتوقف  الكهرباء 
فتعم الفو�ضى يف املدينة العمياء 
واالأم��را���س  االأو���ض��اخ  وتنت�ضر 
اأت��ون هذه  واجل��ث��ث. فكيف يف 
الفو�ضى ميكنك روؤية ال�ضواب؟ 
فحا�ضة ال�ضم يف هذا الظرف لن 
يف  �ضت�ضاعد  بل  �ضيء  يف  تفيد 
الوجود  معامل  عن  التيه  زي��ادة 

واال�ضتقرار متامًا.
يف  تتجلى  االإن�ضان  فهوية 
�ضميم روؤيته للواقع وتفاعله 
م��ع��ه وخ��ل��ق��ه ل��ب��ي��ئ��ة م��ائ��م��ة 
للعي�س بب�ضرة وعلم، فعندما 
���ض��ارام��اغ��و  ال���روائ���ي  يختتم 
رواي����ت����ه ب������اأن ي��ع��ي��د ل��ل��ن��ا���س 
مبتهجني  في�ضرون  اأب�ضارهم 
يف ال�ضوارع وحمتفلني بعودتهم 
اإىل حظرة املب�ضرين. هنا تعلق 
املراأة التي ظلت مب�ضرة على هذا 

احلدث بقولها:
بل  بالعمى،  اأ�ضبنا  اأننا  "اأعتقد 
نحن عميان من البداية حتى لو 
نرى!"  حقا  نكن  مل  ن���رى..  كنا 
املثايل  الوقت  يرز  احلني  ويف 
الذي  املكاين  احليز  يف  للتفكر 
ال��ذي  ال��زم��ن��ي  وامل���دى  يجمعنا 
نبذل  اأن  ي�ضتحق  اأال  نعي�ضه، 
وبكثر  بع�ضق  لنعي�ضه  جهدنا 
يدمر  اال���ض��رتخ��اء ح��ت��ى ال  م��ن 
بع�ضنا البع�س بفعل عمل اأهوج 

جاهل واأعمى؟.
اأحتفنا  الذي  الروائي  العمل  اإن 
به جوزيه �ضاراماغو مل ياأِت من 
للواقع  امتداد  هو  واإمن��ا  ف��راغ، 
بطبيعة  واملتاأثر  عاي�ضه،  ال��ذي 
الق�ضايا ال�ضيا�ضية واالجتماعية 
املكونة لعنا�ضر احلياة املحيطة 
متثل  ال��ت��ي  العنا�ضر  ه��ذه  ب��ه، 
ه��م��وم��ًا ع��ام��ة مت�����س ق��ط��اع��ات 
عري�ضة من الب�ضر، والتي تفاعل 
معها الروائي فاأنتج عما فذا لن 
كائن  فانحطاط  اأب���دا.  ينقر�س 
االإن�ضان اإىل ما حتت احليوانية 
مقومات  ل��ك��ل  امل��دن��ي��ة  وف���ق���دان 
وجودها اجلمالية هي ما حاول 
مده�ضة  روائ��ي��ة  بحبكة  الكاتب 
عما  باالإطالة  عنها  الك�ضف  هنا 
النف�س  غ��اب��ات  داخ����ل  يختبئ 

الب�ضرية.
املظلم  اجلانب  تك�ضف  ال��رواي��ة 
من طبيعة االإن�ضان عندما ي�ضاب 
ب��ال��ع��م��ى ال�����ذي ي��ن��ت�����ض��ر داخ���ل 
ال�ضطح زيف  اإىل  فيطفو  املدينة 
العمق  تدمر  وم��دى  احل�ضارة 
يف  واحلقيقي  الفعال  االإن�ضاين 
اجت��اه  يف  ال�����ض��رع��ة  م��ن  خ�ضم 
واالأنانية.  ال�ضخ�ضية  امل�ضلحة 
ومن هنا ن�ضع اأيدينا على رواية 
ل��ل��زم��ان وامل��ك��ان فاحتة  ع��اب��رة 
ال���ب���اب ع��ل��ى م��ع��ان واإ�����ض����ارات 

للخلود واحلكمة. 

"العمى".. 
حين يصيب روحية المدن 

"م��ا أصعب أن يكون امل��رء مبرصًا يف مجتمع 
أعمى"، هذه الجملة الرائعة من رواية "العمى" 
للكات��ب الربتغايل جوزيه س��اراماغو، الحاصل 
عىل جائزة نوبل لآلداب عام 1998، التي صدرت 
عن مؤسسة "املدى" لإلعالم والثقافة والفنون 

برتجمة محمد حبيب.

1-توكو غاوا اإيا�ضو/للكاتب الياباين �ضوها�ضي ياماوكا
جمعت الرواية يف 40 جملدا يبلغ عدد كلماتها باليابانية 10 مايني حرف.

2-اآرتامني اأو كور�س الكبر/ملادلني وجورج د�ضكوديري
ن�ضرت الرواية ال�ضخمة يف 10 جملدات �ضمت اأكرث من مليوين كلمة

3-رجال النوايا احل�ضنة/الروائي الفرن�ضي هرني لوي�س فاريغول
تتاألف من 27 جزءًا وكانت حتتوي على 779 ف�ضا وبلغ جمموع كلماتها مليوين كلمة

4-البحث عن الزمن املفقود/لاأديب الفرن�ضي مار�ضيل برو�ضت
و�ضمت مليونا ون�ضف املليون كلمة وهي 

الرواية التي دخلت مو�ضوعة غيني�س لاأرقام 
القيا�ضية وفقا لعدد حروفها التي و�ضلت اإىل ما 

يقرب من 10 مايني حرف يف اللغة الفرن�ضية
5-اأطل�س م�ضتهجن/للكاتبة االأمركية الرو�ضية 

االأ�ضل اآين راند
واحدة من اأكرث الكتب مبيعا على مر الع�ضور 

بلغ عدد كلماتها 645،000 كلمة.
6-البوؤ�ضاء/الكاتب الفرن�ضي فيكتور هوغو
بلغ عدد كلماتها اأكرث من ن�ضف مليون كلمة 

باللغة الفرن�ضية
7-احلرب وال�ضلم/الكاتب الرو�ضي ليو 

تول�ضتوي
�ضدرت يف اأربعة جملدات وبلغ جمموع 

كلماتها 460 األف كلمة لكنها عندما ترجمت اإىل 
االإنكليزية تعدت كلماتها الن�ضف مليون

أط�������ول ال�����رواي�����ات 
ف���������ي ال������ت������اري������خ 

أوراق

فالر�ض����م العراقي احلديث اأ�ض����ًا كان يعج 
باالأ�ض����اليب والتجارب االبداعي����ة املوؤثرة 
يف امل�ض����هد الت�ضكيلي عمومًا والتي اأخذت 
على عاتقها بلورة ن�ض����ج ا�ض����لوبي يهيمن 
في����ه الطاب����ع ال�ض����ردي ت����ارة والتجريدي 

تارة اأخرى بن�ضبية متنوعة. 
اأما بالن�ض����بة لل�ضرد الت�ضكيلي يف "اململكة 
ال�ض����وداء" التي ا�ضتغلها الفنان الت�ضكيلي 
حمم����د خ�ض����ر، ت����اركًا عنوانًا ا�ض����طوريًا 
على غاف الكتاب وبنية �ضيميائية مركبة 
م����ن عوامل التخييل الليلي ومن وحي األف 
ليل����ة وليل����ة، ودهالي����ز احلكاي����ة العربية، 
من ق�ض�����س االأمرات وال�ضاطني واجلن 
والرحات االأخرة الأقران ال�ضندباد الذين 

غيبتهم احلروب املعا�ضرة.
هن����ا نلتق����ي مبنظوم����ة �ض����ردية مركبة من 
اجتاه����ات واقعي����ة ورمزي����ة وت�ض����ويرية 
وت�ض����كيلية وخيال جامح يف التغلغل اإىل 
جزيئات ال�ض����ورة الفنية وبنيتها اللغوية 

ال�ضاعرية.
يف �ضرد امل�ضاهد الطبيعية يعمل الت�ضوير 
املتع����ددة  ال�ض����ينما وكامراته����ا  بحرفي����ة 
املبا�ض����ر  والتقري����ب  الر�ض����د  وزواي����ا 
للتفا�ض����يل كاأوراق اال�ض����جار والطحال����ب 

واألوان ال�ضخور واالأع�ضاب.
وهن����ا ي�ض����عرنا ال�ض����ارد بروائح ال�ض����طاآن 
ولزوج����ة االأطي����ان والزيوت الت����ي تنفثها 
املراك����ب وال�ض����فن العاب����رة يف مياه �ض����ط 

العرب.
وعلى ذلك فالذي يكتب عن حممد خ�ض����ر 
كال����ذي ق����راأ ل����ه، ويج����ب اأن يتع����رف على 
بيئته تاريخي����ًا وجغرافيًا متاما، كذلك من 
يري����د اأن يفه����م ال�ض����ياب يج����ب اأن يتعرف 
اأرى  عل����ى جيك����ور وم����ا حول����ه، وهك����ذا 
اأن الدخ����ول  اإىل عامل����ه ال�ض����ردي يب����داأ من 

مملكته ال�ضوداء واأبوابها ال�ضرية.
ال�ض����ري  الع����امل  ه����ي  ال�ض����وداء  فاململك����ة 
الباطن����ي ففيها ن�ضت�ض����عر عم����ل احلوا�س 
اليقظ����ة، م����ن اجلن�����س اإىل احل����رب، ومن 
الطفول����ة اإىل املوت، وعل����ى قارئه اأن يفهم 
لغة الت�ض����وير والر�ض����م، وعل����ى ناقده اأن 
يتخل����ى عن احلج����ج واملقوالت الفل�ض����فية 

اجلاه����زة يف تاأوي����ل مرئياته الت�ض����كيلية، 
والكث����ر م����ن نق����اده يبحث����ون يف جانب����ه 
)املو�ض����وعي( االإن�ض����اين، وعلى اأهميته، 
غ����ر اأن����ه ي�ض����كل بع����دًا واح����دًا ومرتك����زًا 
اأ�ضا�ض����يًا لبناء الق�ض����ة املتعددة املرتكزات 
واأهمها )ال�ضكل الفني( واأدواته املعا�ضرة 
ومنها وفيها الت�ض����كيل بكافة �ضنوفه، كما 

يف الفنون االأخرى.
وهن����ا جُت�ض����د حم����اوالت ق����راءة اجلان����ب 
"اململك����ة  جمموع����ة  لق�ض�����س  الفن����ي 
ال�ضوداء" اأو "ال�ض����رد الت�ضكيلي" بتعبر 
الكات����ب، كم����ا اأ�ض����رنا، اأن البح����ث يف هذا 
يف  واخلو�����س  )ال�ض����كاين(  اجلان����ب 
م�ضاحاته ال�ض����وئية واللونية وال�ضوتية 
ينبغي اأن يحافظ على االأفكار املو�ضوعية 
االأ�ضا�ض����ية التي ت�ضكل العمود الفقري لكل 
ق�ض����ة �ض����نقراأها االأم����ر ال����ذي يتطلب عدم 
االإخ����ال بوحدة الن�س ال�ض����امل بو�ض����فه 

عمًا فنيًا موحدًا. 

Tocco Gao Ieyasu

Suhachi Aamoca

السرد التشكيلي في " المملكة السوداء " 
يعت��رب املنهج الرسدي من املناهج النقدية الحديث��ة والتي قدر لها أن تلعب 
دورًا مهاًم يف اإلفصاح عن جامليات الفن واألدب عىل حد س��واء، فرسديات 
القصة والرواية والقصيدة والفيلم السيناميئ واملرسح كان لها وقع مؤثر يف 
خلخل��ة معايري التلقي وإعادة فرض هيمنة االش��تغال الجاميل من وجهة نظر 
جديدة ومعارصة، وهذا ما دفع باملشتغلني يف هذا امليدان اىل اإلرساع يف 
نرش قواعد وآليات وأس��اليب الرسد حتى أصبح الفن عمومًا والتش��كييل منه 

عىل وجه التخصيص، مادة تطبيقية مهمة. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

يغو����س "يا�ض���ني رفاعي���ة"  يف اعم���ق 
اعم���اق ما قيل عن احلب ممن عاي�ض���وه 
وان�ض���دوه �ض���عرًا. اال ان لذكريات احلب 
وط���اأة اأ�ض���د م���ن احل���ب نف�ض���ه فه���و 
"يظ���ل عالقا يف النف�س 
العالق���ة  كال�ض���خور 
ال  النه���ر  بجان���ب 
تهزه���ا عا�ض���فة وال 
يجتاحها �ضيل."ان 
احل���ب  اه���داف 
ه���ي  الغام�ض���ة 
ي�ضتع�ض���ي  م���ا  كل 
عل���ى النف����س ن�ض���يانه 
حمفزا على اال�ض���تمتاع 
ب���ه قب���ل ان يت���وارى.  اذ 
للح���ب دون غن���ى  ال معن���ى 
ذكريات���ه معت���را انه���ا الغ���ذاء االقوى 
للروح املتعلق���ة مبن مينحها الدع���ة واالطمئنان مانحا 
املراأة الوجود الرئي�ض���ي له.بل والع�ضب االول.اذ قال 
ادوني����س: فاحلي���اة بدون ن�ض���اء فارغة م���ن املعنى، 
وكان ل���دور الن�ض���اء يف حيات���ي جوان���ب ايجابي���ة 
و�ض���لبية." فه���ل يرتبط احل���ب بال�ض���داقة ارتباطا 

يوؤهله ليكون متينا مرتا�ضا؟
عناوي���ن �ض���اعرية جمعها يف "ا�ض���ل الغرام نظرة"  
لتك���ون الب�ض���رة متحررة من اوه���ام احلب العالق 
يف النفو����س ال�ض���عيفة التي ت�ض���طدم  فجاأة باحلب 
الو�ض���ل  يتب���دى  اذ  املعان���اة.   احلقيق���ي،  وتب���داأ 
الروح���ي مبفاتيح���ه الت���ي ميتلكها العا�ض���ق املحب 
مزين���ا ه���ذه املرحل���ة م���ن الكت���اب بعن���وان "احلب 
جلالينو����س  بال���روح" وباق���وال  ال���روح  امت���زاج 
واال�ضمعي، وابن داوود متنقا بني طبقات املحبني 
لي�ض���ل اىل ال�ض���دور العفيف���ة  واالخاق ال�ض���ريفة 
الت���ي مل تدن�س بال�ض���هوات،  فهل من اب���واب للحب 
الذي قد ي�ض���ل حلدود ال�ض���فقة ورمبا هو جزء منها؟  
ام ان البح���ث يف ماهي���ة احل���ب ما ه���ي اال هوية ما 
زلنا نبح���ث عنها بني طيات الكتب واقوال ال�ض���عراء 
لن�ض���تدرك احلب الذي تغمره احلياة من خال احلفاظ 
عل���ى �ض���ره فيه���ا؟..  اال ان الكتاب هو ب�ض���تان نطل منه 
على عدة معاين تتنا�ض���ب مع كل قارئ،  وقد ن�ض���عر ان 
الكت���اب نطق باجوبة عن ت�ض���اوؤالتنا التي تع�ض���ف بنا 
كلم���ا قران���ا كت���ب احل���ب او تذوقناه مبختل���ف مراحله 

وعامات التعجب امللت�ضقة به حلد االن�ضهار. 

ان ثقاف���ة احلب او احلب كما ه���و يحتاج لوعي يتماثل 
مع كا املحبني مع البحث الدائم عن البيئة احلا�ضنة له 
او مبعنى تلك التي هي من ا�ضا�ضيات  ا�ضتمرارية احلب 
ومن���وه.اذ يقارن���ه املوؤلف" يا�ض���ني رفاعي���ة"  بالواقع 
الذي عا�ض���ه وتذوق من خاله احل���ب مع حبيبات يربو 
عدده���ن  عل���ى اخلم�س ع�ض���رة ذلك ان���ه مل يتوفر بع�س 
العنا�ض���ر املهمة التي حتافظ علي���ه، وان كنت اعتر ان 
ه���ذه نظرية عاي�ض���ها لكنه���ا ا�ض���تثنائية يف بع�س منها 
الن���ه يكمل البحث عر جنمة ال�ض���باح،  وحب املراهقة 
م�ض���نفا ح���ب الكهول���ة يف خان���ة احل���ب اله���ادئ الذي 
يخي���م عليه "االح���رتام املتبادل بني الطرف���ني، ال القبلة 
مغرية، وال غرفة النوم اي�ض���ا مغرية..كل �ض���يء بينهما 
ياأت���ي على مهل." ومن هذا املنطل���ق ال ميكن للقارئ اال 
الغو�س ب�ضكل اكر يف بقايا الكتاب وطبقات احلب فيه 
غر القابلة حلتمية ما يناق�ضه، امنا هي نظريات يرتكها 

لكل باحث عن احلب.
تت�ض���ح اآليات احلب يف الكتاب كلما ابحرنا يف االقوال 
واال�ض���تنتاجات واملع���ادالت التي يفتحه���ا،  لتنر ذهن 
الق���ارئ بحيوي���ة تتباين م���ن خالها املعرف���ة احلقيقية 
للح���ب موؤك���دًا عل���ى اهمية املعرف���ة،  النها تطي���ل حياة 
م���ن  انطاق���ا  طموحات���ه   م���دارك  وتكث���ف  االن�ض���ان 
االحا�ض���ي�س ال�ض���افية ببن���اء كام���ي يقوم عل���ى تدرج 
يف م�ض���تويات البداية والنهاي���ة،  واحلر�س على ابقاء 
العناوي���ن امل���ادة الرئي�ض���ية لبحث ايق���وين يتطرق من 
خاله اىل كل ما من �ض���اأنه ان يقن���ع القارئ. ان باقوال 
ال�ض���عراء او اق���وال بع����س الباحث���ني  او من �ض���رتهم 
باجنذاب تخ�ض���ع اىل عدة حقائق جزاأها اىل �ض���رديات 
وظفه���ا لتكوي���ن قاع���دة زمني���ة حتتف���ظ بامكن���ة ما يف 
تاريخ احلب،  وهذا ما يف�ضر طبيعة كل عنوان واهدافه 
منه،  وكاأن الكتاب هو مملكة احلب حيث يتبواأ العا�ضق 
فيها �ض���دة غايته اي غاية احلب لتن�ضهرنف�س املحب يف 
بوتق���ة اجلمال،  وين�ض���هر القارئ مع تفا�ض���يل الكتاب 
بتعط����س يدفعه اىل اع���ادة القراءة من جديد، فهل جنح 

يف باغة الن�ضاء العربيات؟
كت���اب ذو طاب���ع دقي���ق يحم���ل ماحظ���ات تكم���ن ق���وة 
جاذبياتها يف �ضردها ومزاياها البحثية بكل التفا�ضيل 
الهادف���ة اىل اث���ارة املفهوم من خال نظ���رة احلب دون 
انفع���االت ت�ض���احب الكات���ب،  لتك���ون مو�ض���وعية يف 
طبيعته���ا الت���ي حقق من خاله���ا روؤيت���ه الذاتية من كل 
ما قيل وما متت درا�ض���ته وجمع���ه يف ابحاث حتى بني 
الغرب وال�ض���رق،  وفروقاته النف�ض���ية والتاأثرية،  فهل 

الكتاب برمته هو نظرة يف احلب؟

كتاب الحب 
" أصل الغرام نظرة "

 تتض��ح  فلس��فة الحب يف كتاب "اص��ل الغرام نظرة" للمؤلف "ياس��ني 
رفاعية " الصادر عن "الدرار العربية للعلوم نارشون "  يف  املقدمة التي 
دمغها برؤية كاتب يستفز الصورة الجميلة  للحب، ليتأملها مع القارئ يف 
الوردة..وهل تحب، مؤكدا بذلك عىل  طبيعة الكتابة املتش��ابهة مع فعل 
الح��ب وتأثريه عىل النفس باعتباره  العص��ب االول،  راصدًا  ما قيل عن 
الحب  يف الزمن القدي��م.  وللحديث عن الكتاب املفعم بجاملية الحياة 
بقية. اذ يأخذنا "ياسني رفاعية " اىل ربوع "عمر بن ايب ربيعة  "و"يحيى بن 

معاذ الرازي " وغريهم،  فهل اصل الغرام نظرة فعال؟ 

ضحى عبدالرؤوف المل

ترجمة: عباس المفرجي
اإ�ض���مْع، علي���ك ق���راءة ه���ذا الكت���اب. الأن ما 
ح���دث يف بغداد واملدن االأخ���رى املحتلة اأو 
املتن���ازع عليه���ا �� لي����س فقط االإ�ض���راف، بل 
العمليات احلربية اأي�ضا �� هو يف �ضبيله اىل 
اأن يح���دث هنا. يف بع����س احلاالت، حتّول 
االأمر عل���ى هذا النحو م�ض���بقا، اأو ان هناك 
خططا الإمكان حدوث هذا ال�ض���يء، يف حال 

قيام م�ضاكل جّدية.
غراهام يعرف عّم يتحدث. مل اأكن اأدرك باأن 
هناك مثل من�ضب بروفي�ضر مدن وجمتمع، 
لك���ن ه���ذا ماي�ض���غله يف جامعة نيوكا�ض���ل، 
و�ض���هادة ه���ذا الكت���اب جتعلن���ي م�ض���رورا 
بوجود ه���ذا املن�ض���ب. وهو ي�ض���تغله على 
اأح�ض���ن وج���ه. فهو مل���ّم مبو�ض���وعه اإملاما 
تاما، وقادر على اإيجاد �ض���ات م�ضايقة، قد 

يكون كلها او ال يكون من املرعب �ضماعها.
ل���و كن���ت واحدا م���ن اولئك ����� ونح���ن، كما 
اأ�ض���تنتج، من االأقلية �� الذي���ن ينتابهم القلق 
م���ن ت�ض���اعد م���ّد جمتم���ع املراقب���ة )واحدا 
م���ن مناط���ق قليل���ة جدا حي���ث باإم���كان هذا 
البل���د اأن يّدعي زعامة الع���امل( فعليك قراءة 
ه���ذا الكت���اب، برغ���م القل���ق الذي �ض���ينبث 
يف اخل���وف املََر�ض���ي الت���ام. اأولئ���ك الذين 
يعتقدون باأن الذنب فقط له عاقة باخلوف، 
ومل ي���روا اب���دا غراب���ة يف مل�ض���قات النقل 
الع���ام ملدينة لندن التي تن����سّ على ))االأمن 

يف ظل العيون املراقبة((، عليهم �ضراء هذا 
الكتاب كي يفكروا من جديد. )ذلك االإعان، 
املن�ض���وخ يف الكت���اب، ُيظِه���ر عيونا كثرة 
م���ع نافذة مدّورة يف قزحي���ة عني، تطمئننا 
ب���اأن كامرات املراقبة )�ض���ي �ض���ي تي يف( 
جتعلن���ا اآمنني. اأال يذكرنا ت�ض���ميم االعان 
هذا، ل�ضفرة االأربعينات املختارة ع�ضوائيا، 

بجورج اورويل؟(
امل�ض���األة هي، كما يروي لنا غراهام �ض���ابقا، 
خا����س  وبوج���ه  ال�ض���لطة،  اأ�ض���حاب  اأن 
اولئ���ك يف احلزب اجلمه���وري يف امريكا، 
متنّوع���ة  اأمكن���ة  الأنه���ا  امل���دن.  يحب���ون  ال 

عرقيا وماأى بليراليني ال ي�ض���ّوتون لهم. 
اأنظ���ْر اىل كل تل���ك اخلرائ���ط الت���ي تب���نّي، 
بعد الن�ض���ر الرئا�ض���ي لبو�س االإب���ن، املدن 
امللّون���ة ب���االأزرق )الدميقراطيني(، حماطة 
ببح���ر م���ن املناط���ق الريفي���ة وال�ض���واحي 
احلم���راء )اجلمهوري���ون(. ))رمبا يحتفظ 
واملحافظ���ون  امل�ض���يحيون  االأ�ض���وليون 
اجل���دد مب�ض���هد للم���دن املركزي���ة للواليات 
املتحدة �ض���بيه على نحو الفت بذلك امل�ض���هد 

الذي حتتفظ به القاعدة.((
بع���د قلي���ل م���ن الفح����س الدقيق، وب�ض���عة 
اأمثل���ة، ال يبدو هذا مفاجئا البتة. �ض���ْم هذا 

املوق���ف اىل الف�ض���اءات املدينية و�ض���كانها 
)روؤي���ة ارتيابي���ة، امتداده���ا املنطق���ي فل���م 
ج���ون كاربن���رت " اله���روب م���ن نيوي���ورك 
"، ال���ذي حت���ّول فيه كل ح���ي مانهاتن اىل 
م�ض���تعمرة للخارج���ني عل���ى القان���ون(، مع 
ذلك النوع من امل�ض���اكل التي افرزها اإحتال 
بغداد، وذلك النوع من احللول التي طبقتها 
احلكومة اال�ض���رائيلية ملواجه���ة التهديدات 
الت���ي تتعر�س له���ا، لنق���ل من �ض���كان غزة، 
ف�ض���يكون لديك مزيج ينتج م�ضبقا نوعا من 
جمتمع هدف���ه املراقبة وال�ض���يطرة على كل 

فرد من ال�ضكان.

ه���و مل يقل اأن ذلك لي�س اال خطوة ق�ض���رة 
ملعامل���ة كل املدن بالطريق���ة التي تعامل بها 
ا�ض���رائيل غزة �� ))احليلة املنطقية املعروفة 
االآن بت�ض���نيف كام���ل املديني���ة ملجتمع غزة 
بكونه���ا جم���رد ’ قاع���دة اإرهابي���ة ‘ يج���ب 
���ر بالكام���ل.(( لكن���ه ي�ض���ر اىل اأن  اأن تدمَّ
اجلي�س االمريكي �ض���اهد كيف كان اجلي�س 
 9 ال���دي  بل���دوزرات  ين�ض���ر  اال�ض���رائيلي 
الإجتثاث كامل امللكيات امل�ضرتكة، وي�ضرتي 
اإ�ض���تخدامها  بع�ض���ا منه���ا ويتعل���م كيفي���ة 
اأي�ض���ا. )هن���اك نحو مئة من���وذج كامل ملدن 
الوالي���ات  االأغل���ب يف  عل���ى   ،‘‘ ’’ عربي���ة 
املتح���دة واململك���ة املتح���دة، حي���ث يتدرب 
اجلنود. بع�ضهم عّلق حبال غ�ضيل واطلقوا 
حم���را تتجّول يف املكان م���ن اجل حماكاة 
م�ض���افة للواقع.( اأ�ض���ْف اىل هذا جتمعات 
خمابراتي���ة وا�ض���عة، و�ض���تكون مبواجه���ة 
�ض���يء قريب اىل الكوابي����س. بعد فرتة من 
الزم���ن، تت�ض���اءل ما اإذا كان كت���اب مثل هذا 

م�ضموحا بن�ضره لوقت اأطول.
عند هذه امل�ض���األة ����� برغم اأن���ك، كقارئ، من 
املحتم���ل اأن تواف���ق عل���ى م���ا ورد يف ه���ذا 
الكت���اب اأك���رث م���ن الكت���ب االأخرى ����� ميكن 
اأن تت�ض���اءل اإن كان ه���ذا ه���و كل���ه نوعا من 
ترويج اإ�ض���اعات مقلقة م���ن جانب غراهام. 
وبرغ���م اأن ه���ذا الكتاب هو بح���ث اكادميي 
اأك���رث م���ن عم���ل ي�ض���غل رف���وف حم���ل بيع 
الكت���ب، فاإن هناك �ض���يء ما حوله �� الن�ض���خ 
الوافرة من املخططات البيانية واالإعانات 
املخيف���ة جتع���ل م���ن املحت���وى م�ض���وؤوما �� 
يجعل���ك ت�ض���عر كم���ا ل���و اأن���ك ت�ض���اهد فلما 
وثائقي���ا الآدم كورت����س. لك���ن ه���ذا ه���و اىل 
ح���د م���ا اأك���رث اإزعاج���ا م���ن ذاك: م�ض���ادره 
ومراجعه موجودة يف اأ�ض���فل كل �ض���فحة. 
وعندما ترى �ض���ور عربات الَهَمر امل�ض���ّنعة 
جلذب املجندين الهي�ضبانك ] ذوي االأ�ضول 
الاتيني���ة [ اىل جي����س الوالي���ات املتحدة، 

فاإنك �ضت�ضعر باأنك راأيت كل �ضيء.

عن �صحيفة الغارديان

كتاب "مدن محاصرة" 
جزء من ستراتيجية البنتاغون المضادة للتمّرد

يف هذا الكتاب، مثة نس��خة من بوس��رت يدعو اىل التجنيد للقوات االمريكية الخاصة )يو أس سبش��ل فورس��س(، 
يعرض ثالثة جنود مظليني يؤدون يف تشكيل قفزة مفتوحة من ارتفاعات عالية، وهم كام يظهر يدفعون بأنفسهم 
ص��وب املش��اهد. إنهم يبدون مخيفني اىل ح��د ما. لكن النص يف األعىل وبحروف كب��رية يجري عىل هذا النحو: 

))قفزة ’ الهالة ‘ مل تكن هي الجزء األصعب، إمنا معرفة أي لهجة عربية عيّل استخدامها حني اهبط.((
كان هذا، كام يكتب الربوفيرس غراهام، جزءا من س��رتاتيجية البنتاغون املضادة للتمّرد واملعروفة ب� " اإلنقالب 
الثق��ايف "، واملرتك��زة عىل ما يدعونه ب� ’’ نظام الحقل البرشي ‘‘. وهي أيض��ا، يف رأي غراهام الدقيق، ))احتيال 

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

ــــــــدارات ــــن اص م

أوراق

ير�ض���د املفكر هادي العلوي ظاهرة مرعبة 
ب���داأت مع ظهور االإ�ض���ام من خ���ال كتابة 
ال�ضيا�ض���ي يف اال�ضام" والذي  "االغتيال 
�ضدر عن موؤ�ض�ض���ة املدى لاعام والثقافة 
والفنون، وهي ظاهرة االغتيال ال�ضيا�ضي، 
ال���ذي يلج���اأ اإليه اجلبن���اء و�ض���يقو االأفق 
واملتع�ض���بون املتخلفون. وقد اخذت هذه 
الظاه���رة االآن اأ�ض���كااًل خميف���ة م���ن القت���ل 
اجلماعي على اأيدي االنتحاريني مغ�ضويل 
االأدمغ���ة، ف���اإىل اأي���ن ومت���ى ت�ض���تمر ه���ذه 
املجازر بتحري�س وترتيب من اأكرث النا�س 

تخلفًا على وجه االأر�س، اأوؤلئك الذين يدمرون احلياة يف 
خدمة املوت؟!

يتط���رق هذا الكتاب اإىل االغتياالت التي حدثت الأ�ض���باب 
�ضيا�ض���ية خ���ال الفرتة االإ�ض���امية منذ الع�ض���ر النبوي 

وحتى اخلافة العبا�ضية.
يذك���ر الكات���ب اأن باإمكانن���ا االفرتا����س اأن النه���ي ع���ن 
االغتي���ال كم���ا يتحدد يف املوقف ال�ض���رعي اال�ض���امي 
موج���ه ملحي���ط العاق���ات الفردي���ة، وه���و نافذ �ض���من 
الو�ض���ع االعتي���ادي ملجتم���ع مل يتاأزم في���ه التناحر – 
حيث تاأخ���ذ القوان���ني اأو االأعراف مكانها يف �ض���بط 
�ض���لوك االأفراد، وتخ�ض���ع ح���االت ال�ض���راع اليومي 
الخت�ض���ا�س ال�ض���لطة الق�ض���ائية وهو اخت�ضا�س ال 
ي�ض���مل اأطراف ال�ض���راع ال�ضيا�ضي واالجتماعي يف 

ظروف التحوالت التاريخية القائمة على العمل امل�ضلح.
وق���د تن���اول الكات���ب وقائ���ع االغتي���االت التي ج���رت عر 
الع�ض���ول االإ�ضامية، ح�ضب ت�ضل�ضلها الزمني، واأ�ضار اإىل 
اأن���ه زاول نوعا م���ن الريا�ض���ة الروحية قب���ل االإقدام على 
مزاولة هذه الدرا�ض���ة، "حم���اواًل تطهر ذاته من 
ال�ض���لفي  الرعب 

املقد�س ومن مقابله اال�ضت�ض���راقي الل���دود، اللذين تطوعا 
يف  تاريخن���ا  لتغيي���ب  ب���ه،  اخلا����س  م�ض���ماره  يف  ُكل 

م�ضتبقاتهما املنمطة." 
ويجد الكاتب نف�ض���ه ورغم ح�ضا�ض���ية املو�ض���وع م�ضطرا 
ملراعاة االأذواق ال�ض���ائدة وامل�ض���تجدة، ال�ضيما وقد اختار 

التعامل مع م�ضادر دون و�ضائط.
وناق����س الكت���اب اغتياالت زعم���اء اليهود يف الع�ض���ر 
االإ�ض���امي، اأمثال كعب بن االأ�ض���رف، و�ضام بن اأبي 
احلقي���ق، وابن �ض���نينة، واأبو عف���ك، وغرهم. فيذكر 
العل���وي اأن يف ي���رثب كانت جتمع���ات اليهود معلومة 

وتعي�س غالبًا يف ح�ضون بعيدة عن مركز املدينة.
البل���د  و�ض���كان  مهاجري���ن  م���ن  خليط���ًا  وكان���وا 
االأ�ض���ليني)العرب( وقبائله���م الرئي�ض���ية، وق���د حتالف 
معه���م النب���ي حمم���د "�س" �ض���د م�ض���ركي 
مكة على ا�ضا�س العقائد الدينية امل�ضرتكة، 
لكنه ف�ضل يف ذلك الأنهم توقعوا اأن انت�ضار 
اال�ض���ام �ضي�ض���عف موقعه���م يف جزي���رة 
العرب، وهنا لعب���وا يف املدينة دور الرتل 
اخلام����س املوؤي���د لقري�س، وهن���ا كان على 
النب���ي ال�ض���عي الإ�ض���عاف تاأثره���م علي���ه 
وكان���ت و�ض���يلته املبكرة هي اغتي���ال قادة 
ووجهاء اليهود والعنا�ضر املوؤثرين فيهم.

اأما وقائع االغتياالت يف الع�ضر الرا�ضدي، 
فيذكر العلوي اأن هنالك اأربع وقائع اغتيال 
حدثت يف الع�ضر الرا�ضدي طالت خليفتني 
و�ض���حابيا كب���را اأو قائ���دا �ض���يعيا، وق���د 
جاءت ه���ذه الوقائ���ع يف جمرى ال�ض���راع 
ال�ضيا�ضي الذي انفجر بني امل�ضلمني حلظة 

وف���اة النبي وا�ض���تمر متفاقمًا حتى ت���وج باحلرب االأهلية 
التي بداأت باالنتفا�س امل�ض���لح �ضد عثمان ثم توا�ضلت يف 
خافة علي لتنتهي بانهيار دولة املدينة – حكومة اخللفاء 

الرا�ضدين وتاأ�ضي�س االمراطورية االأموية.
وكانت االغتياالت اجلارية يف العهد الرا�ض���دي كما يراها 
ه���ادي العلوي، تنف���ذ باأيٍد اأجنبية بع�ض���ها علنية واأخرى 
�ض���رية، وم���ن بينه���ا اغتي���ال �ض���عد ب���ن عب���ادة، وعمر بن 

اخلطاب، وعلي ابن ابي طالب، ومالك االأ�ضرت.
اإال اأن االغتياالت التي �ضهدها الع�ضر االأموي كانت متقابلة 
بني ال�ض���لطة واملعار�ضة، وقد مار�ض���ها اخللفاء االأمويون 
ب���دءًا من معاوية الذي ا�ض���تهلها باغتيال مالك االأ�ض���رت يف 
خاف���ة علي ب���ن ابي طال���ب، ثم وا�ض���لها بعد اال�ض���تمرار 
باخلافة، اأما املعار�ضة فقد انفرد منها اخلوارج بالتو�ضع 

يف االغتيال بادئني مبا حدث منها على يد ال�ضلطة.
اأم���ا االغتي���االت التي حدثت يف الع�ض���ر العبا�ض���ي فكانت 
وا�ض���عة النطاق اأكرث من �ض���ابقاتها، وقد مار�ضتها ال�ضلطة 
املتمثلة باخلليفة العبا�ض���ي اأما �ض���د املنقلبني عليه اأو يف 
ح���كام االأ�ض���ر االأخرى، كم���ا مار�ض���تها املعار�ض���ة املتمثلة 
باخلوارج ثم يف اال�ض���ماعيلية التي ت�ضلمت هذه التقاليد 

من اخلوارج وم�ضت فيه اإىل املدى االأبعد.
 وا�ض���تعملت ال�ض���لطة يف اغتياالتها ال�ض���م احيانا ولكنها 
مل تقت�ض���ر علي���ه واإمن���ا جلاأت اأي�ض���ًا اإىل الفتك بال�ض���اح 
با�ض���تخدام ماأجوري���ن، وكان االغتيال بالن�ض���بة لل�ض���لطة 
و�ضيلة للتخل�س من اأ�ضخا�س ال ميكن املجاهرة باإعدامهم 
ب�ض���بب مكانتهم ال�ضيا�ض���ية اأو االجتماعي���ة او الدينية اأو 
ب�ض���بب وجودهم خارج نفوذ ال�ضلطة وبال�ضبة للمعار�ضة 
كان االغتيال و�ضيلة لتوجيه �ضربات مدرو�ضة �ضد احلاكم 

اأو اأعوانه الكبار.

اأ�ضدرت دار كنوز للن�ضر والتوزيع بالقاهرة رواية "ال�ضرخة" للكاتب العراقي 
ريا�س القا�ض���ي وه���ي رواية واقعية تتطرق اىل ق�ض����س واقعية من �ض���حايا 
داع����س والفنت الت���ي يواجهها ال�ض���باب من خ���ال حاالت االإرب���اك التي حتدث 
نتيجة اجلهل الذي تف�ض���ى وا�ض���تغال الو�ض���ع من قبل بع�س املت�ضددين دينيا 

لتوتر االأو�ضاع يف املنطقه.

 Iraqi bbc ريا�س القا�ض���ي كاتب روائي و�ض���حفي  ومدير حترير �ضحيفة
يعي����س يف لن���دن..    اأ�ض���در 24 رواي���ة حت���ى االآن  اأبرزها رواية "ال�ض���رخة" 
ودي���وان "ن�ض���رين اأبجدي���ة الع�ض���ق"، له حت���ت الطب���ع رواية "موالن���ا" التي 

�ضت�ضدر عن دار ال�ضاقي بلبنان.

وسام قصي
�ض���درت حديث���ًا،  و�ض���من من�ض���ورات دار 
اإيطالي���ا،  يف  والتوزي���ع  للن�ض���ر  اأريان���ا 
الرتجمة االإيطالية لديوان االأديبة العراقية 
الدكت���ورة وف���اء عبد الرزاق، واملو�ض���وم ب� 

)من مذّكرات طفل احلرب(.
و�ض���م املطبوع املرتجم اجلديد 15 ق�ضيدة 
ترجمْتها االأديبة املغربية الدكتورة اأ�ض���ماء 
غري���ب، وبواقع 152 �ض���فحة م���ن القيا�س 

الوزيري.
االأديب���ة املغربي���ة الدكت���ورة اأ�ض���ماء غريب 
كتب���ت مقدم���ة نقدي���ة وافي���ة بكلت���ا اللغتني 
العربية واالإيطالية عن هذه الرتجمة اأكدت 

فيها اأّن 
"الرتجمة رهان �ض���عب، وحمنة ما بعدها 
دي���وان  �ض���فحات  ب���ني  وال�ض���فر  حمن���ة، 
وف���اء مل يك���ن بال�ّض���هل اأبدا، لقد كان اأ�ض���به 
بال�ض���عود اإىل قّمة جبل بعيد جدًا م�ض���يًا ثم 
الع���ودة من هذه القّمة رك�ض���ًا. واأعني بهذا 
االأم���ر؛ ال�ض���عود بخطى وئي���دة اإىل الّن�س 
ثم النزول منه جري���ًا حيث اجلملة والكلمة 
ثم احل���رف وعام���ات الرتقي���م والفراغات 
البي�ض���اء املوجودة بني اأبيات���ه دون اإهمال 

وقفات الكام و�ضمت االأ�ضطر اأحيانا".
 وت�ض���يف غريب: "عملي هذا كان ي�ضتدعي 
مّن���ي اأي�ض���ا احلر�س عل���ى تعوي�س بع�س 
اخل�ض���ارات الت���ي تكون ق���د حدثت �ض���واء 
اأثن���اء عملي داخل م�ض���بك احلرف اأو يف ما 

�ض���بق من الرتجمات االأخرى التي �ض���درت 
للديوان نف�ض���ه"،  مو�ضحة: هذا ما جعلني 
اأ�ضعر اأحيانا باالإقامة بني نارين: نار الوفاء 
واحلر�س على الدقة يف املعنى، ونار ال�ضّك 
يف م���دى دقة ما ترجْمُته، وما مّتت ترجَمته 
اآنفًا اإىل لغات اأخرى. وهذه م�ضكلة عوي�ضة 
غالبا ما اأ�ض���ادفها يف الن�ضو�س ال�ضعرية؛ 
الأّن الهّم االأ�ض���ا�س هو حماولة احلفاظ على 
ن���وع م���ن االحت���اد ب���ني املعنى وال�ض���وت، 
ث���م بني ال���دال واملدلول وهم���ا ينتقان بني 
يدّي من ن�س االنطاق اإىل ن�ّس الو�ض���ول 
م���رورًا بن�ّس ثال���ث مل يكن موج���ودا اآنفًا، 
ولكّن���ه ُولد اأثن���اء حماولت���ي اأن اأقول نف�س 
ما قالته وفاء عبد الرزاق يف بع�س االأجزاء 
م���ن ن�ضو�ض���ها ولكن بطريق���ة خمتلفة: اأْي 
بعام���ات وكلمات واأ�ض���كال نحوية خمتلفة 
لدرج���ة اأ�ض���بحْت مع���ه الكتاب���ة م���ن اللغ���ة 
العربي���ة اإىل اللغة االإيطالي���ة كتابة وطنية 

وعاملية يف الوقت ذاته.
وختم���ت قائل���ًة: ولعّله���ا االإ�ض���كالية عينه���ا 
الت���ي �ض���بق اأن اأثارها الفيل�ض���وف والعامل 
اللغ���وي االأملاين )فيلهلم ف���ون هومبولدت( 
 )Wilhelm Von Humboldt(
حينم���ا حت���دث ع���ن ه���ذا الطاب���ع الوطن���ي 

والعاملي للغات.

ظه����رت الواقعية ال�ض����حرية بفعل جمموعة 
م����ن العوامل، م����ن اأهمها التط����ور االإبداعي 
العامل����ي يف الرواي����ة والق�ض����ة الق�ض����رة. 
وتق����وم الواقعي����ة ال�ض����حرية عل����ى قواع����د 

ثاث:
اجلانب العجائبي املتمثل يف ق�ض�س »األف 
ليل����ة وليلة« وحوادي����ت االأمهات واجلدات، 
واجلانب االأ�ضطوري واجلانب ال�ضريايل 

الذي اأحدث ثورة يف االأدب املعا�ضر.
وهذا الكتاب يقدم مناذج الواقعية ال�ضحرية 
يف الرواية العربية املعا�ضرة، يتبعه ملحق 
عن الق�ضة الق�ضرة، ويهتم الكتاب بجذور 
ه����ذا التي����ار يف الرتاث العرب����ي وما لها من 
تاأث����ر عل����ى االإب����داع العاملي وعل����ى خميلة 

االأديب العربي املعا�ضر.
»الواقعية ال�ض����حرية يف الرواي����ة العربية« 
ه����و كتاب �ض����در حديثًا ملوؤلف����ه د. حامد اأبو 
اأحمد، احلا�ض����ل على الدكت����وراه يف االأدب 
االإ�ض����باين من جامعة مدريد، فعر 17 مقااًل 
يقدم املوؤلف كتابه الذي يتناول اأبعاد منهج 

الواقعي����ة ال�ض����حرية يف الرواي����ة العربي����ة 
من خال من����اذج ممثل����ة يف االأدب العربي، 
كاأعمال ُكّتاب مث����ل جنيب حمفوظ وخري 
الع����ال  ري����ة وعب����د  اأب����و  �ض����لبي ويو�ض����ف 

احلمام�ضي و�ضعيد الكفراوي وغرهم.
وي�ض����تهل الكات����ب موؤلف����ه بالق����ول: »يظ����ن 
بع�����س الُكّت����اب يف م�ض����ر والع����امل العربي 
اأن الواقعي����ة ال�ض����حرية لي�ض����ت اأك����رث م����ن 
الدخ����ول يف ع����امل اجل����ن والعفاري����ت، وما 
اإىل ذلك مما ن�ض����ميه اجلان����ب العجائبي يف 
حي����اة االإن�ض����ان، وال����ذي متثل����ه عندنا خر 
متثيل ق�ض�����س »األف ليل����ة ليلة« و»حواديت 

اجلدات«.
ولك����ن احلقيق����ة اأن امل�ض����األة اأعم����ق من ذلك 
بكثر، �ضواء فيما يتعلق برتاثنا الق�ض�ضي 
واالإبداع����ات القائم����ة عل����ى رواي����ة االأخبار 
واحلكايات وغر ذلك، وبع�ض����ها يدخل يف 
الكتاب����ة التاريخي����ة نف�ض����ها بو�ض����ولها اإىل 
ذل����ك، اأو فيم����ا يتعل����ق به����ذا التي����ار اجلديد 
»الواقعي����ة ال�ض����حرية« ال����ذي حظ����ي خال 

الن�ضف الثاين من القرن الع�ضرين بانت�ضار 
عاملي ال مثيل له.

والواقعي����ة ال�ض����حرية، كم����ا يذك����ر موؤل����ف 
الكت����اب، مل تكن جم����رد تيار ظهر فج����اأة اأو 
ن�ض����اأ بامل�ض����ادفة اأو انبث����ق ملج����رد اأن كاتًبا 
م����ا خط����ر ل����ه اأن يدخ����ل يف رواي����ة م����ا اأو 
جمموعات روايات واأعمال ق�ض�ضية بع�س 
ه����ذه العوام����ل الغريب����ة التي نطل����ق عليها 
�ض����فة العجائبية، ولكن الواقعية ال�ضحرية 
-عل����ى العك�����س م����ن ذل����ك- ظه����رت نتيج����ة 
ملجموعة من العوامل الفاعلة واملوؤثرة، من 

بينها »التطور االإبداعي«.
ومن االأ�ضياء املهمة يف الواقعية ال�ضحرية، 
بالن�ض����بة لن����ا، اأن كت����اب اأم����ركا الاتيني����ة 
الذي����ن كتب����وا يف ه����ذا التيار اعرتف����وا باأن 
األ����ف ليلة وليل����ة كانت جزءًا م����ن تكوينهم، 
ويف ذل����ك يقول جارثيا ماركيز اإنه ا�ض����تلهم 
من »األف ليل����ة وليلة«، وكان يعتره الكتاب 
االأول ال����ذي عرف����ه يف حيات����ه وهو يف عمر 

ال�ضابعة.

ويف �ض����لب مق����االت الكتاب، ير�ض����د موؤلفه 
الدكت����ور حام����د اأب����و اأحم����د مام����ح وجود 
الواقعية ال�ضحرية يف اأدب جنيب حمفوظ 
املعروف بواقعيت����ه، يف روايته »ليايل األف 
ليل����ة« التي ا�ض����تندت على ع����دة ركائز، منها 
الواقع ال�ض����حري امل�ض����تلهم من ه����ذا العمل 
العرب����ي العامل����ي وه����و األ����ف ليل����ة وليل����ة، 
والركي����زة الثاني����ة هي االأح����وال واملقامات 
ال�ضوفية، ثم الركيزة الثالثة وهي ال�ضراع 
بني ال�ض����ر واخلر، وهذا ال�ضراع ممتد وال 

ينتهي اأبًدا.
����ا اإبداع  ويتناول اأح����د مقاالت الكتاب اأي�ضً
الروائي خري �ض����لبي وروايته »ال�ض����طار« 
كنموذج عن ح�ضور الواقعية ال�ضحرية يف 
الرواية العربية، يقول موؤلف الكتاب: كتب 
�ض����لبي الرواية يف اأواخر عقد ال�ض����بعينات 
ويق����دم لنا من خ����ال �ضخ�ض����ياته املذكورة 
�ض����ورة عم����ا كان يج����ري يف املجتم����ع يف 
عق����دي ال�ض����تينات وال�ض����بعينات؛ حيث بداأ 
االنهي����ار االأخاقي واجل����ري وراء االأموال 

والو�ضاطة واملح�ضوبية والت�ضيب والف�ضاد 
وغرها من �ضور الرتدي واالنك�ضار.

�ض����لبي  ق����دم  �ض����فحة،   470 ح����دود  ويف 
مام����ح  بع�����س  يف  ال�ض����حرية  الواقعي����ة 
روايته؛ حي����ث يقوم الكلب ب����دور الراوي، 
كم����ا يق����دم الكلب تاأم����ات مهمة م����ن ذاكرته 
الكلبي����ة الت����ي ُرب����يَّ عليها مبنه����ج الفرتات 
ف����رتة  كل  اأن  مبعن����ى  املت�ض����لطة،  الزمني����ة 
ت�ضتهدف اأول ما ت�ضتهدف هذه الفرتة التي 

�ضبقتها.
وين����ال القا�س �ض����عيد الكفراوي ق�ض����ًما من 
االهتم����ام يف كت����اب »الواقعي����ة ال�ض����حرية 
يف الرواي����ة العربي����ة«، م����ن خ����ال التعمق 
يف خمتاراته الق�ض�ض����ية »ك�ضك املو�ضيقى« 
ال�ض����ادرة ع����ام 2003، ويعت����ر املوؤلف اأن 
�ض����عيد الكف����راوي مث����ل راه����ب متبت����ل يف 
حم����راب الق�ض����ة الق�ض����رة؛ الأن����ه من����ذ بداأ 
الكتابة واإىل االآن مل يخ�ض�س نف�ضه اإال لهذا 

اللون من االأدب.
عن البيان االماراتية

الس��حرية..  الرواي��ة  واقعي��ة 
أساطير من عيون التراث

اإلسالم السياسي واغتياالته..

"الصرخة"..
"م���ن مذّك���رات طف���ل الح���رب"  باللغ���ة  جديد رياض القاضي

االيطالية
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يف مقدمة درا�ض���تي )اال�ضتغال الف�ضائي 
يف  "خط���اأ  ال�ض���عرية   املجموع���ة  يف 
را�ضي"  لل�ضاعر زين العزيز – املن�ضورة 
يف جري���دة احلقيق���ة ي���وم 11 / 5( قلت 
كم���ا حطم���ت  الن���رث،  )حطم���ت ق�ض���يدة 
ق�ضيدة التفعيلة، بنية البيت ال�ضعري يف 
الق�ضيدة العمودية، وياأتي هذا التحطيم 
يف ان ق�ض���يدة الن���رث ترف����س اي نظ���ام 
هند�ض���ي ينتظمها، ودائما هي تهرع نحو 
احلرية، وهذا هو عاملها الذي تعي�س فيه، 
واال فه���ي متوت كما ماتت الع�ض���رات من 
ق�ض���ائد النرث، ان كان ذل���ك اثناء كتابتها، 
او كان ذل���ك اثن���اء طباعته���ا يف و�ض���ائل 
االع���ام الورقية، او االفرتا�ض���ية، اذ ان 
نزعته���ا املتجهة نحو احلرية تتطلب مثل 
هذا اال�ضتغال الف�ضائي الوا�ضع واملنفلت 
من كل حتديد يح���د بحريتها، على الرغم 
م���ن حماوالت بع�س الدار�ض���ني، خا�ض���ة 
عن���د بحثهم لها لنيل �ض���هادة املاج�ض���تر 
او الدكت���وراه،  لتحديده���ا با�ض���رتاطات  

واآليات عديدة.
ان مثل هذه احلرية التي تتبعها ق�ض���يدة 
الن���رث يف بن���اء �ض���كلها خا�ض���ة، اي يف 
اي  ع���ن  املنفل���ت  الف�ض���ائي  ا�ض���تغالها 
حتديد، �ضيوؤثر حتما يف توليد الدالالت، 
واملعاين، اي انها توظف جيدا ا�ض���تغالها 
الف�ضائي وا�ضتثماره يف توليد ما ين�ضح 
منه���ا من دالالت ومع���اٍن، وهذا ينتج عند 
الق���راءة الذكية له���ا على املناب���ر، او عند 
مطالعتها من قب���ل قارئ فطن على الورق 
احلقيقي او االفرتا�ض���ي، اذ يعرف االول 
حمط���ات ق���راءة الن����س،او التوق���ف عن 
الق���راءة ال�ض���باب ال جم���ال لذكره���ا، من 
خ���ال اث���راء الن����س م���ن ق���ارئ متمكن، 
ويعرف الثاين قراءة البيا�س وال�ضواد، 
او هند�ض���ة احلروف والكلمات واجلمل، 
او ترقيم املقاطع، وما �ض���اكل كل هذا، يف 

الن�س املكتوب على الورقة.(
وتاأ�ضي�ض���ا على هذا الفهم اخلا�س ل�ض���كل 
ق�ضيدة النرث، وهي جن�س ادبي معروف، 
نت�ضاءل عن �ضكل جن�س ادبي اخر، ا�ضبق 
منه، وهو الرواية، فهل كان �ضكل الرواية 
الفنية النا�ضجة ميتثل ال�ضرتاطات معينة 

حتدده �ض���من ح���دود ال ميكنه جتاوزها، 
مع العلم ان ال�ض������رد يف رواي���ات مابع���د 
احلداث���ة قد متي���ز مبميزات منها ك�ض�������ر 
التما�ض�������ك احلا�ض���ل ب���ني االح�������داث و 

ت�ض����تيتها وتفكي����كها، مثا.
�ض���حيح ان الرواي���ة ه���ي كام وا�ض���كال 
ت�ض���م هذا ال���كام، اال انه���ا  ال قواعد لها، 
وال ا�ض���رتاطات حتكمها عند الكتابة،انها 
ال �ض���كل معني لها، وان م���ا يحكمها هو ما 
�ضتهتدي اليه عند الكتابة، اأي ان الرواية 
قواع���د وا�ض���رتاطات  ت�ض���ع  الت���ي  ه���ي 
بنيتها )كذلك جميع موا�ضفات عنا�ضرها 
االخرى(عن���د الكتاب���ة، حيث ل���كل رواية 
بني���ة خا�ض���ة،وياتي الت�ض���ابه ب���ني بنى 
وا�ضكال بع�س الروايات من باب التنا�س 
العام، مث���ل ما جن���ده يف الروايات التي 
كتبت على غ���رار الف ليلة وليلة، وبع�س 

ال�ضر ال�ضعبية، مثا.
فل���و ان الذين نظ���روا لبني���ة الرواية من 
املنظرين والدار�ض���ني االجانب )باختني، 
تودوروف، ياكوب�ضن، وبارت،وغرهم( 
ق���د اكت���ووا بن���ار كتابتها، مثلم���ا اكتوى 
كات���ب الرواي���ة، ملزق���وا كل م���ا كتبوا من 
تنظراتهم، ذلك الن الرواية ع�ض���ية على 
القواع���د، اإذ انه���ا حال���ة هامية تت�ض���كل 
حلظة كتابته���ا، واجنازها، وهي بالتايل 

التي ت�ضع قواعدها وا�ضرتاطاتها.
وبناء الرواية منذ التاأ�ض���ي�س قد اعتوره 
تغر وتب���دل، اإذ تغ���ر ال�ض���كل التقليدي 
لبنية الرواية اىل �ض���كل ما بعد احلداثة، 
فقد تركت الرواية – مثا - االعتماد على 
ق���ول ال�ض���ارد )املوؤل���ف، او ال���راوي(،او 
قول م�ضطلح ال�ضرد يف الليايل )بلغني(، 
او يف املقام���ة )حدثني(، او يف  ال�ض���رة 
ال�ض���عبية )قال الراوي(، او )زعموا(، او 
)كان ي���ا م���ا كان( كما يف اغ���ب احلكايات 

القدمية، و�ضواليف اجلدات.
الت���ي  امل�ض���تخدمة  البن���ى  ا�ض���كال  م���ن   
ن�ض���ادفها يف الرواي���ة )النا�ض���جة( بع���د 

االجناز، هي: 
عل���ى  �ض���كلها  بن���اء  يعتم���د  رواي���ة   *

ا�ضتمرارية الزمن – الرواية التقليدية:
يعتم���د بناء الرواية هذه على بنية زمنية 

م�ضتمرة، انطاقا من نقطة زمنية حمددة  
ومنها تنطلق اىل امل�ضتقبل دون تعرجات 
زمنية، او توقفات لاحالة اىل املا�ضي،اي 
ذات زم���ن م�ض���تمر، كرونولوج���ي، حيث 
ي�ض���ر الزم���ن عل���ى خ���ط م�ض���تقيم، مثل 
رواي���ة: ثاثي���ة جني���ب حمف���وظ )ب���ني 
الق�ضرين، ق�ضر ال�ض���وق، ال�ضكرية(،و " 
االي���ام " لط���ه ح�ض���ني،  و روايات "عودة 
الروح "، و "يوميات نائب يف االأرياف " 
لتوفيق احلكيم، وروايات جرجي زيدان 
التاريخية، و رواي���ة  " الدكتور ابراهيم 
" �ض���عود  رواية  او يف  ايوب،  " لذنون 
الن�ض���غ " له�ض���ام توفي���ق الركاب���ي  مثا،  

واغلب الروايات العربية والعراقية.
* رواي���ة تبن���ى عل���ى تذب���ذب الزمن بني 

املا�ضي واحلا�ضر وامل�ضتقبل: 
جلم���ال   " التجلي���ات  كت���اب   " رواي���ة 
الغيط���اين مث���اال عل���ى ا�ض���تخدام �ض���كل 
البنية التي تعتمد على تذبذب الزمن بني 
احلا�ض���ر واملا�ضي وامل�ض���تقبل، مع تغر 
يف االأ�ضبقية، ورواية عبد الرحمن جميد 
الربيع���ي " خط���وط الط���ول... خط���وط 
العر����س "، وبع����س الرواي���ات العراقية 

والعربية.
* الرواي���ة املبنية على غرار حكايات الف 

ليلة وليلة:
 ان ا�ضتلهام الرتاث احلكائي العربي كان 
هاج�س الكثر م���ن كتاب الرواية، ابتداء 
م���ن املويلح���ي، وانتهاء باخ���ر روائي له 
منج���ز روائ���ي من�ض���ور، مرورا با�ض���ماء 

روائية قديرة.
 فهناك روايات ا�ض���تلهمت الف ليلة وليلة 
و ت�ض���كلت م���ن جمموع���ة م���ن احلكايات 
املتداخل���ة، حكاية و�ض���ط حكاية ت�ض���مها 
حكاي���ة جامع���ة ت�ض���مى حكاي���ة االط���ار، 
مثل رواي���ة الف ليلة وليل���ة، التي يعدها 
البع����س م���ن الدار�ض���ني رواي���ة، فيم���ا ال 

يعدها البع�س مثل هذا. 
لق���د كتب���ت على غ���رار ال���ف ليل���ة وليلة، 
رواي���ات كث���رة، كرواي���ة " ثرث���رة فوق 
 " األ���ف ليل���ة  " لي���ايل  الني���ل" و رواي���ة 
 " رواي���ة  وكذل���ك  حمف���وظ،  لنجي���ب 
الزيني ب���ركات" جلم���ال الغيط���اين"، و 

رواي���ة " مو�ض���م الهج���رة اإىل ال�ض���مال" 
للطي���ب �ض���الح، و رواية "االأنه���ار" لعبد 
الرحمن جميد الربيع���ي، و رواية " عامل 
ب���ا خرائط" جل���را اإبراهيم جرا وعبد 
الرحم���ن مني���ف،  ورواي���ة " �ض���ابع ايام 
اخللق " لعبد اخلالق الركابي، و رواية " 
تيمور احلزين " و رواية " احللم العظيم 
" لي����س ثم���ة  " الحم���د خل���ف، ورواي���ة 
ام���ل جللجام�س " خل�ض���ر عب���د االمر، 
وغره���ا من الروايات، حي���ث بنيت على 
�ض���كل حكايات الف ليلة وليل���ة، او قريبا 
منها، ي�ض���اف له���ا البع�س م���ن الروايات 

العراقية والعربية.
تنطلق رواية " االنهار " للربيعي، كمثال 
على ذلك،  من حكاية اطارية هي حكاية / 
ا�ضطورة " جلجام�س "، و ي�ضم كل ف�ضل 
من ف�ض���ول الرواية ق�ضما منها، كما نرى 
ذل���ك يف الف ليل���ة وليلة حي���ث تتولد من 
الرواي���ة االطارية " احلكاي���ة االطارية " 

روايات / حكايات  اخرى.
* الرواي���ة املبني���ة عل���ى غ���رار  ال�ض���رة 

ال�ضعبية:
 تقارب���ت بع����س الرواي���ات العربي���ة مع 
ال�ض���كل الفن���ي الع���ام لل�ض���رة ال�ض���عبية 
العربية، مثل رواية "ملحمة احلرافي�س" 
جمي���د  رواي���ة  و  حمف���وظ،  لنجي���ب 
طوبي���ا "تغريب���ة بني حتح���وت اإىل باد 
اجلن���وب"، حيث بنيت على تقنية ت�ض���به 
اىل ح���د ما ال�ض���رة ال�ض���عبية التي كتبت 
عر تاريخنا االدبي العربي، مثل " �ضرة 

ذات الهمة ".
وكما يف �ض���رة " ذات الهمة " مثا، جند 
ان "ملحمة احلرافي�س" حتكي ال�ض���راع 
ع�ض���ر  وال�ض���ر،يف  اخل���ر  ب���ني  االأزيّل 
حكايات الأجيال عائلة بالتعاقب، �ض���كنت 
حارة غر حمددة الزمان وال املكان بدقة، 
حيث متثل �ض���راع االأجيال الب�ض���رية فى 

كل زمان ومكان.

 )اأيقونة احلرف وتاأويل العبارة ال�ضوفّية يف �ضعر اأديب كمال الدين( عنوان الكتاب 
اجلديد الذي �ض���در عن من�ض���ورات �ض���فاف يف بروت للناقد واالأكادميي اجلزائري 
د. عب���د القادر فيدوح. احت���وى على ثاثة مباحث نقدية مع مقدمتني، االأوىل للموؤلف 
والثاني���ة للناقد واالأكادميي د. فا�ض���ل عبود التميمي. واملباحث هي: )متاهة احلرف 

و�ضوؤال املعنى(، )الهوية و�ضوؤال املعنى(، )روؤيا االإ�ضارة بدالئل العبارة(.
يقول د. فيدوح يف مقدمته: لقد كانت هوية الذات يف روؤيا اأديب كمال الدين مرقاتنا 
الكتناه عامله ال�ضعري، بو�ضفه منتوجا يعك�س �ضورتني متناظرين من حيث ال�ضكل، 
ومتباينتني من حيث امل�ض���مون، تكمن االأوىل يف �ضورة زيف الواقع، يف حني ُتعنى 
الثاني���ة مب���ا فوق الواقع يف اأكوانه املمكنة، وال�ض���ورتان � مًعا � تدفعان ال�ض���اعر اإىل 
التما�س و�ض���يلة تعبر خمتلفة يف نتاجه الك�ض���في، حني اتخذ من اأ�ضالته االإبداعية، 
وهويت���ه الروحية م���ا ينّم عن فطرته ال�ض���افية اإن�ض���انيًة، ومزيَّته اخلال�ض���ة توّرًعا، 
وروؤيته االإبداعية ك�ض���ًفا، �ض���واء بدافع رفع ال�ضيء عّما يواريه يف اأن�ضاق الواقع، اأم 

بدافع معرفة ما وراء االإدراك من خال �ضفات ذات احلق وجودًا و�ضهودًا.
زّين���ت غ���اف الكت���اب لوح���ة الفنان ن���ور الدين اأم���ني. وقد �ض���در ب�184 م���ن القطع 

املتو�ضط.

فليحة حسن

يف اعتق���ادي اّن���ه الب���د اأن يك���ون ل���كّل  �ض���اعر ما مييز 
ن�ضو�ضه  عن ن�ضو�س االآخرين اىل احلّد الذي ميكننا 
به رفع ا�ض���م ال�ضاعر من ن�ض���ه ولكنه يبقى دااَل وبقوة 

على ا�ضم منتجه، 
ولذل���ك فاإين اأجد �ض���مة �ض���عرية بارزة يتميز بها �ض���عر 
املو�ض���وم   ديوان���ه  و�ض���عره يف  بعام���ة  نا�ض���ر  اأم���ر 
ب�)حروف ا�ض���مك( بخا�ض���ة وهي الربط بني ال�ض���ورة 
الب�ضرية وال�ضورة ال�ضعرية، والتي ُتظهر لنا  �ضورة 

ال�ضاعر )�ضاكنة اأو متا�ضية( 
ففي احلالة االأوىل تكون �ض���ورته  �ضاكنة بينما يعطي 
احلرك���ة ملن حول���ه من املوج���ودات ويتع���دى ذلك اىل 

اإ�ضفاء احلركة على طيف احلبيبة اأي�ضّا فيقول مثًا: 
بالدبابي�س" توخزينها  خيمتك  اأنا  قلُت  "كلما 

ف�)اخليمة �ض���اكنة(  وحت���ى اإذا اأرادت اأن تتحرك فابد 
م���ن فعل م�ض���لط عليها كي ميكنها االنتق���ال اأو التحرك 

ووحدها املع�ضوقة هي التي تقوم باحلركة )الوخز(، 
ويق���ول: " كلم���ا اأ�ض���مت مث���ل �ض���جرة ميت���ة تن�ض���لني 

جواري مثل نهر يافع " 
فال�ضاعر هنا يوؤكد لنا خلوه من احلركة و�ضكونه التام 

باأن ي�ضف نف�ضه بال�ضجرة / ثابتة �ضاكنة، 
ويدعم هذا ال�ضكون باأن ي�ضلب احلياة من هذه ال�ضجرة 
ويقل�س عليها فر�ض���ة زحف جذورها يف االر�س او مّد 

اغ�ضانها يف الهواء كونها بب�ضاطة مّيته،
 باملقابل ا�ض���فى احليوية والن�ضاط على طيف احلبيبة 
فه���ي هنا تّن�ض���ل )فع���ل(، كنه���ر )حركة ام���واج( ويافع 

)�ضفة للن�ضاط واحليوية(، 
ويق���ول اأي�ض���ًا: " كلم���ا قلُت اأن���ا ج�ض���رِك يلطمني وقع 

اأقدام "
اجل�ض���ر )ثاب���ت( واللطم حركة مك���ررة لاأق���دام املارة 
���ب  نف�ض���ه ج�ض���رًا ل�ضخ�س  عليه، فبالرغم  من اأّنه ُين�ضّ
واح���د هو املحبوبة، اإال اّن���ه يبدو مباحًا الأقدام املارين 
علي���ه والتي التفت���اأ تقوم بلطم���ه يف كّل م���رة تريد اأن 

تعر اىل ال�ضفة اأخرى، 
ث���م يت���وج وحدت���ه بال�ض���كون التام ح���ني يق���ول: " ما 
اأوح���دين معك وبدون���ك متامًا مثل حقيبة �ض���فر كبرة 

مركونة اأ�ضفل اأريكة ل�ضفر مل يحن بعد " 

فهو كما يبدو لنا  اأ�ض���به بحقيبة �ض���فر كبرة، وحقيبة 
ال�ض���فرالكبرة تك���ون م���ن �ض���فاتها الثق���ل و�ض���عوبة 
احلمل وهو اأي�ض���ًا هنا غر مباٍل بها الأن فعل  ال�ضفر مل 

يحن بعد فهي مركونة اأ�ضفل االريكة،
وحتى لو اأ�ض���اف ال�ض���اعر لنف�ض���ه حرك���ة، فتكون هذه 

احلركة اأما  مقيدة اأو بطيئة جدًا
فهو مثًا يقول يف  ق�ضيدة "ن�ضيُت": 

 " ن�ضيت اأن اأقول اأن اأنفِك جميل واأنِت مت�ضكني حقيبة 
�ض���غرة، بينما اأقف اأن���ا  مثل طفل يحمل �ض���مكة زينة  

يف اناء" 
ف�ض���ورة املحبوب���ة وان كان���ت واقف���ة اإال انه���ا حتم���ل 
حقيبة ي���د فمعنى ذلك ان احلركة متوقع���ة منها فاملراأة 
اإذا كان���ت مت�ض���ك بحقيبته���ا فهي ع���ادة تك���ون متهيئة 

للحركة )املغادرة او الدخول(  اىل مكان ما. 
بينما يقف ال�ض���اعر مت�ض���لبًا اأمامها الأنه ي�ض���ّور نف�ضه  
وكاأّنه طفل مي�ض���ك اإناء �ض���مك زينة فهو الي�ض���تطيع اأن 
يتحرك حركة طبيعية الأنه يخ�ضى ان ي�ضقط ذلك االإناء  

ويتحطم فيخ�ضر �ضمكته. 
اأو " مثل زهرة عباد اأدور حولك واأدور " 

فه���و هن���ا وان كان ي���دور ح���ول حبيبت���ه اإال اأن حركته 
تل���ك بطيئة ج���دًا تكاد الت���رى الأنها حرك���ة لزهرة عباد 

ال�ضم�س. 
وحني يقول: " هذه �ض���حكتك اأحكم عليها قب�ض���تي كما 

لو �ضحاذ �ضمن ع�ضاء ليلة باردة" 
فيب���دو ال�ض���حاذ هن���ا قلي���ل احلرك���ة الأنه يقب����س على 
�ض���حن ع�ض���اء بكلت���ا يديه وال���ذي جاء كعامل م�ض���اعد 
لتقلي���ل حركته هو الرد الذي و�ض���ف ال�ض���اعر به ليلة 

هذا ال�ضحاذ،
وال�ضاعر اأي�ض���ًا  اليكتب اأناه اإال فارغة من اأميا حيوية 
�ضيتوهمني  " اأنا منكفئ"،"اأنا ممدد كج�ضر"،" قريبًا 

  " املارة غرابًا على اأغ�ضان �ضائكة 
و" اأ�ضند خدي على �ضاهدة قرك"  

وهو الي�ض���في احلركة على حبيبته فقط بل على اأغلب 
�ضخ�ضيات ن�ضو�ضه ال�ضعرية، 

اأخت���ه �ض���اجة باحليوي���ة يف ق�ض���يدة  فبينم���ا تب���دو 
)الاأحد يهت���م الأمري( جتل�س  " عل���ى اأرجوحتها، تاأكل 
كعكه���ا اململح " وهنا تن�ض���ب لها اأكرث م���ن حركة حركة 
االأرجوحة املعت���ادة ذهابًا واأيابًا وه���ي حركة كلية لها 

وللج�ضد املتاأرجح اجلال�س عليها، 
 وحرك���ة االأكل احلركة اجلزئية للطفلة التي ت�ض���تعمل 

بها يدها وفمها، 

بينما ال�ضاعر يكون هنا "منغم�ضًا يف حرته " 
واالأمر نف�ض���ه يتكرر عندما ي�ضف ال�ضاعر نف�ضه بغياب 
حبيبت���ه فهو اأما خاٍل من احلركة  اأو فاقد لفعل احلركة 

متامًا يقول: 
 " اأما غابة موح�ضة 

اأو عود ثقاب ممد يف علبة،
تلك هي وظائفي يف غيابك " 

واالأمر نف�ض���ه نراه حني  نبحث عن معنى الرجولة عند 
اأمر نا�ضر يف هذه املجموعة فرناها التخلو من كونها 

ذوبانا وتا�ضيا اأو ا�ضتابا ملعنى احلركة، 
يقول يف ق�ضيدة )و�ضايا االأب(:

 " اأنت ل�ض���َت رجًا مامل تتل���ّظ مثل قطعة زبد يف مقاة 
وتا�ضي(  " )ذوبان 

اأو،
 " م���امل تقف متخ�ض���بًا مث���ل نور مات م���ن عط�س وظل 

طريقه للمياه" )ا�ضتاب حركة( 
لكن ال�ض���اعر اأحيانًا يخدعنا بت�ضوير نف�ضه عك�س ذلك 
فيبدو ذا حركة معينة لكننا اإذا ما دقّقنا حول نهاية تلك 
احلرك���ة وجدناها مقطوع���ة واالأمثلة عل���ى ذلك عديدة 

ففي ق�ضيدة مهاتفة يقول: 
هنا  يدك  �ضع  انام،  اأن  اأريد  " قالت 

اأين هنا؟ 
اأمل تقل اأنك زورقي واأنا ماوؤك؟

اأجل قلتها 
�ضعها على همزتي، �ضاأفعل..........

........األو................." 
فاالنقط���اع هن���ا الم���رر ل���ه، احلبيب���ة تهاتف ال�ض���اعر 
وتطل���ب منه �ض���يئًا م���ن احلنان مذك���رًة اأي���اه بوعوده 
وكام���ه ال�ض���ابق، ولك���ن مل ي���اأِت فع���ل تلبيت���ه لن���داء 
احلبيب���ة كامًا الأن املحادثة تنقط���ع وتبقى كلمة )األو( 

عالقة يف االأثر، 
   ويف ق�ض���يدة )فروغ( فال�ضاعر واإن حمل حبيبته بني 
ذراعي���ه  وطاف بها االأمكنة اإال ان���ه  مايلبث اأن يتوقف 

يقول: 
 " مثل �ضمكة غا�ضبة اأعيدك لع�ضِك، لقرِك" 

وته���داأ رغبته بها  وتفرت: " تركد رغبتي، اأغم�س عيني 
  " عن اأ�ضراقة عينيِك

م���ن هن���ا يبدو لن���ا ان غي���اب احلبيب���ة يجعل ال�ض���اعر 
وحي���دًا منكفئا على ذاته غر مبال مب���ا يدورمن حوله 
م���ن اأح���داث، والتتع���دى ح���دود حركته �ض���وى احللم 

باحلبيبة وتدوين االآهات على �ضكل ق�ضائد!  

أنثى البنفسج..
 مجموعة شعرية جديدة

�ض���درت موؤخرًا ع���ن دار اجلواهري للطباعة 
يف بغ���داد جمموعة �ض���عرية بعن���وان "اأنثى 

البنف�ضج" لل�ضاعر علي الزاغيني.
تقع املجموعة ب� 111 �ض���فحة وت�ض���منت 91 
ن�ضًا من القطع املتو�ض���ط، تدور اأغلبها حول 

االأنثى كما جاء يف العنوان.
وق���دم للمجموع���ة الدكتور عبد الر�ض���ا علي، 
الذي قال اإنَّ ال�ضاعر عمد اإىل اأ�ضلوب  ق�ضائد 
واالأ�ض���لوب  الق�ض���رة  ال�ض���عرية  اللمح���ة 
التكثيفي وفق تركيز �ض���ديد لتلك الوم�ض���ات 
على اخت���اف م�ض���امينها، اإذ مل يع���د املتلقي 
قادرًا على حتمل الق�ضائد الطوال واالن�ضغال 

بتفا�ضيلها.
اإذ اأنَّ ه���ذه الوم�ض���ات دّلت عل���ى كونه جزئيًا 
يف تعامله مع بع�س اأ�ض���ئلة الذات ال�ض���اعرة 
للو�ض���ول اإىل خا�ضات ميكن اأن جتيب على 
بع����س ما كان يعرتي االأعماق من ا�ض���طراب 
يف املوقف من احلياة واملجتمع واحلّب الذي 

حتول اإىل ما ي�ضبه الوجع اليومي.
خمتتم���ًا كام���ه ب���اأنَّ الق���ارئ يقراأ وم�ض���ات 
م���ن �ض���طرين؛ الأنَّ الهذيان لغ���ة ال نحتاج اإىل 

ترجمتها.
يذك���ر اأنَّ عل���ي الزاغين���ي م���ن موالي���د دياىل 
1967، و�ض���ارك يف العديد م���ن املهرجانات، 
وح�ض���ل عل���ى ع���دد م���ن االأو�ض���مة والدروع 
وال�ضهادات التقديرية، وله كتابات كثرة يف 

املواقع االلكرتونية.

أيقونة الحرف 
وتأويل العبارة 
الصوفّية في 
شعر أديب 
كمال الدين

بنية الرواية وأشكالها المتعددة

داود سلمان الشويلي
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ق���راءة ف���ي )حروف اس���مك( 
ألمير ناصر
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ــــــــدارات ــــن اص م

بنية العنوان
ان العن����وان اذا م����ا ع����د العتب����ة االوىل او بقع����ة ال�ض����وء 
الكب����رة التي ت�ض����لط عل����ى االأجزاء االأخرى من م�ض����احة 
الن�س التي �ض����تزرع باأفكار وطرائق الثيمة فانه يعني ان 
"ت�ضارع اخلطى" حتتاج اىل تاأٍن يف التاأويل واىل مفتاح 
قادر على فتح مغاليق الن�س واىل م�ضك ال�ضوء والك�ضف 
ع����ن بوؤر الت�ض����ارع واخلطى داخل الن�����س من خال ربط 
ال�ضخ�ض����يات وحركتها بالتزامن مع الزم����ان واملكان وما 
ميك����ن ان يف�ض����ي اىل الواقع الثق����ايف للموؤل����ف والواقع 
الق�ض����دي للفكرة والتي يبدو من خال الوهلة االوىل انه 
ت�ض����ارع من اجل الهرب او ت�ض����ارع من اجل التخل�س من 
�ض����يء ولكن ميك����ن ان ننطلق باجتاه التاأوي����ل والتحليل 
وتبي����ان مع����امل الق�ض����دية من ان الت�ض����ارع نح����و احلرية 
واالنعت����اق م����ن ربقة اخل����وف والتخل�س من فعل اال�ض����ر 
وله����ذا يحت����اج هذا الت�ض����ارع اىل تفكيك ا�ض����باب اخلطف 
التي �ضتت�ض����ح مبحمولها الداليل وبعدها الفل�ضفي انه مل 
يكن خمت�ضرا ومقت�ض����را على �ضخ�ضية البدل الذي حمل 

ا�ضم عبد الله بل ان عبد الله هو املواطن العراقي.

 قيادة االستهالل
تب����دا الرواي����ة فعله����ا احلرك����ي املرتب����ط بالعن����وان من����ذ 
اال�ض����تهال.. املفتتح الذي يقود �ض����ر احلركة اىل االأمام 
ومن ثم ر�ض����ك ط����رق االنتقال الكتابي للحركة امل�ض����احبة 
�ض����واء منها لل�ضخ�ضيات او الذكريات املرتبطة بكل تاأكيد 
بال�ضخ�ض����ية املحورية الرئي�ض����ية.. والن اال�ضتهال يبدا 
بح����وار بني اثن����ني راٍو يروي ه����ذا احلوار ليب����دا تداخل 
فعل التدوين وت�ض����طر وطرح املعلومات عن ال�ضخ�ض����ية 
الرئي�ض����ة / البط����ل املحوري وان ت�ض����عب اىل عدة ابطال 
يف ت�ض����ابه مق�ض����ود واخت����اف متعدد بالني����ات واالفعال 
وال�ضراع والثيمات.. احلوار الذي �ضكب يف اأول ال�ضطر 
رمب����ا ال يوح����ي بحوار عادي ب����ل هو مق�ض����ود يف البناء 
وه����و فع����ل �ض����وؤايل اي حوار ال�ض����وؤال ال����ذي يتعكز على 

عملية البحث عن اإجابة.
-         هل يل معرفة اين انا االآن؟

ه����ذا اال�ض����تهال هو ال�ض����وؤال الزم����ن االآين املف�ض����ي اىل 
حيثيات تقود عمليات البحث عن االإجابة وغور م�ض����اكله 
اي ال�ض����وؤال وتفكي����ك اأدوات����ه اأي الزم����ن وحتدي����د اآفاق����ه 
اي ال�ض����راع والرتكي����ز على معنويات����ه اي االأفق املعريف 
املخي����ايل الذي يبدا بقوة امل�ضاك�ض����ة م����ن جهة او اخلوف 
او نقط����ة عليا الإ�ض����اءة ال�ض����راع والت�ض����ادم ب����ني حالتي 

االإيجاب وال�ضلب يف العاقات الروائية وتنظيمها.
-         لتبَق �ضاكتًا و�ضاكنًا اي�ضا عليك اأن تكّف عن ال�ضوؤال 

فلن ي�ضغي اإليك اأحد.
ل����ن يكون جواب االآخر على �ض����وؤال اال�ض����تهال هو بداية 
او مفت����اح البني����ة الكتابي����ة بل ه����و الق����وة االوىل ملعرفة 
بني����ة ال�ض����راع الن هذا مل يك����ن ال�ض����وؤال االول )عليك ان 
تك����ف عن ال�ض����وؤال( وهو م����ا يعن����ي ان البيني����ة الكتابية 

يف اإدارة احلدث �ض����تكون غايتها فك طا�ض����م العنوان يف 
لهاث����ه فت�ض����ارع واخلطى يعن����ي الرك�س والله����اث والهم 
يف الو�ض����ول وفك ال�ض����فرات وتفكيك العائق.. والبحث 
ع����ن الف�ض����حة يف االختن����اق واهمية ما حبلت ب����ه مفاتيح 
اال�ضتهال من اأجنة تريد اكتمال معاملها وتق�ضر اخلوف 
ال����ذي زرع منذ الب����دء )قد تاأتي بال�ض����وء اىل قلبك املكلوم 

فانت خائف ورمبا ينتابك ع�ضرات ال�ضور املفزعة.(
ان اال�ض����تهال وهو ي�ض����ع العتبة االوىل.. ال�ضخ�ض����ية/، 
ال�ضوت االول.. ال�ضخ�ضيات/ الرد على ال�ضوت االأول.. 
ليرز وجود املراأة ولهذا نرى ان احلوار يطرح اأ�ضلوبني 
املخاطب على ل�ضان املراأة ما بعد اال�ضتهال حيث تتك�ضف 
اخلي����وط التي ن�ض����جها ال�ض����وؤال واالجاب����ة لتتبني معامل 
املكان وال�ضخ�ضيات املرافقة.. وكذلك اال�ضلوب الثاين هو 
الغائب الراوي بدال من البطل / الفنان.. وهذا اال�ض����لوب 
يتحول اىل ا�ض����لوب املخاطب حني تت�ضاعد ذروة احلوار 
م����ع النف�����س/ حوار داخل����ي للبط����ل الذي يتب����ني من فعل 
اال�ض����تهال انه رجل خمطوف من قبل جماعة م�ض����لحة او 
ت�ضتد ثيمة ال�ضراع بني ما يتم و�ضعه بني االقوا�س لعاقة 
بني الراوي / البطل والراوي / الروائي الذي يتدخل يف 
الكث����ر من االحيان لبث ما يعني عل����ى اكتمال الفكرة وما 
لها عاقة بالوطن وال�ض����راع داخله واالحرتاق ال�ضيا�ضي 
وبالتايل تدخل الروائي هو معني ل�ض����رد املعلومات داخل 

احلكاية.
لذا فاإن بنية الكتابة بداأت مب�ضتوى اإخباري يف ا�ضتهال 
ي�ض����احبه امل�ض����توى الت�ض����ويري املختبئ خلف امل�ضتوى 
التحليل����ي مبعن����ى ان الت�ض����وير للم�ض����اهد مل يك����ن بارزا 
مبفردات����ه الوا�ض����حة بقدر م����ا كان يرافق هذا الت�ض����وير 
طريق����ة ال����روي الت����ي ميك����ن و�ض����فها بانه����ا تنتم����ي اىل 
امل�ض����توى التحليل����ي.. ولذل����ك فان ه����ذه البني����ة اعتمدت 
يف بع�س مفا�ض����لها على منح املعلومة ال�ض����حفية لتبيان 
طبيعة ال�ض����راع اأو �ض����ببه او زمنه من خال و�ضع الكام 
تارة بني قو�ض����ني او داخل كام الراوي الغائب او املتكلم 
ال����راوي او بني �ض����ارحتني وهو ما يعن����ي ان هناك راويًا 

اعلى هو الروائي ذاته.

 شخصنة
الرواية ماحقة حلدث.. �ضخ�ض����ية فنان وهي �ضخ�ض����ية 
تتو�ض����ط ال�ضخ�ض����يات االخ����رى وق����د اخترت عل����ى انها 
املثقفة الب�ض����يطة التي ال تنتمي اىل ال�ض����لطة من جهة وال 
تقرتب م����ن قاتلي اجلمال وهي �ض����من التعه����د االخاقي 
للمجتمع وبالتايل فان �ضخ�ض����ية الفنان واال�ضح الكاتب 
امل�ض����رحي باالإمكان و�ضع �ض����روط الروي مبا يتاءم مع 
ال�ضخ�ض����ية ومكنونها.. والنه فنان ي�ضت�ضعر الواقع فهو 
متذبذب اي�ض����ا وخائف وال�ضخ�ضيات التي حوله متمردة 
وخائف����ة وقوية وقاه����رة وملعونة وجمرمة وم�ض����تغلة.. 
هو يريد اكت�ض����اف اال�ض����ياء مثل �ضخ�ضيات الرواية التي 
تري����د االنغما�����س يف احلي����اة ل����ذا كانت املح����اور االخرى 
منغم�ض����ة يف اخل����ارج ع����ن املاأل����وف هن����د الت����ي ارتكب����ت 

حماق����ة و�ض����ديقها ريا�����س وعب����د الله اخلال ال����ذي جعله 
الفن والكتابة الفنية اكرث معرفة بالواقع وغر متع�ض����ب 
ويفهم الوقوع باخلطاأ الذي �ض����ببه احلب وكذلك ال�ضورة 
االدها�ض����ية الأم عبا�����س وابنها وال�ض����رة واالنفجار وكلها 
�ضخ�ض����يات ارتباطي����ة باحلدث وان الت�ض����قت ب����ه كدليل 
معاناة يف ترتي����ب البيت الذاكراتي للبط����ل.. اخلاطفون 
وط����رق اللغة االبدية التي ابتلي بها ال�ض����عب. اخلاطفون 
يف الرواية با وجوه حتى ال يكون لهم دليل وداللة جلهة 
ما.  و�ض����ف خمرتق باخلوف وخوف يرتعد من الواقع.. 
ال�ضخ�ض����يات التي تلعب بامل�ضائر وال�ضخ�ضيات امللعوب 
مب�ض����رها حوله����ا الروائ����ي اىل �ضخ�ض����نة حم����ورة يف 
جميع االجتاهات وخا�ض����ة �ضخ�ضية عبد الله التي جعلها 
حمورة ميكن لها ان تكون اي �ضخ�س او فرد وهي تنتقل 
م����ن كونه����ا �ضخ�ض����ية فنان وكات����ب م�ض����رحية يتطلع اىل 
كتابة ن�س جديد وا�ضماه )ال�ضرة( مبا حتمله هذه املفردة 
من دالالت �ضعبية وايحائية دالة على املكنون االجتماعي 
من جهة واالختن����اق الفردي يف الهواج�س من جهة ثانية 
والباحثة عن حلظة انعتاق من اختناقها لكي ينك�ض����ف ما 
بداخلها وهو يكون �ض����ريا دائما يف ال����دال واملدلول لهذه 
الكلمة ال�ض����عبية.. وه����ي لها عاقة اي�ض����ا كعنوان موؤجل 
لن�س م�ضرحي حياتي مل يكتب ب�ضبب االحداث الن تكون 
هي ذاتها �ضخ�ض����نة ايحائية مرّم����زة يف خميالها لرتتبط 
بالهواج�س االخرى حني نكت�ض����ف ان عبد الله هنا املحرك 
واملحور هو �ض����حية م����رة وجمرمة مرة اخرى وفا�ض����دة 
ثالث����ة فهو املتهم ال����ذي ال يعرف ملاذا مت اأ�ض����ره وهو فعل 
مق�ض����ود اإن العراق����ي يتعّر�س اىل الط����ف ملجرد اخلطف 
حت����ى ل����و كان م����ن اجل امل����ال رغ����م ان����ه ك�ضخ�ض����ية فنية 
لي�����س لعائلته الق����درة على دفع الفدية وهو اي�ض����ا التاجر 
والو�ض����يط التجاري وهو حمرك اآخر من التغرات التي 
ح�ض����لت يف العراق ما بعد التغير وه����و هنا ميثل نقطة 
االج����رام املنت�ض����ر وعبد الله ال�ضخ�ض����ية ال�ضيا�ض����ية التي 
تريد من عبد الله الفنان ان يكتب له �ض����رة كاذبة لتزييف 
التاريخ ال�ضخ�ض����ي وهو هنا نقطة الف�ض����اد وهو عبد الله 
ال����ذي يري����د ان يح�ض����ل على مناق�ض����ات م����ن التجارة مع 
الدول����ة وهو هنا نقطة ال�ض����رقة وبالتايل ف����ان تعدد )عبد 
الله( ل�ضخ�ضيات عديدة ا�ضبحت �ضخ�ضنة لكل الت�ضارب 
الذي ميكن ان يف�ض����ي اىل الفو�ض����ى القاتلة ولي�ض����ت اىل 
فو�ضى اإرباكية الأنها توؤدي اىل املوت والقتل واالختطاف 
وغرها م����ن عناوين اجلرائ����م اجلديدة مب����ا فيها عنوان 
اجلن�س والقوادة والفعل املنغم�س بني الف�ض����يلة والعهر 
وم����ا متثله الق����وادة ومن ي�ض����اعدها يف التاأثيث لعن�ض����ر 
اخلراب. مبعنى ان �ض����راع عبد الله مع املحيط الذي يبدا 
باخلط����ف وينته����ي بالفنانني الو�ض����وليني وال�ضيا�ض����يني 
وهلع����ه وحب����ه وانعتاقه من الع����ادات والتقاليد ومعاناته 
مع النكاح و�ض����وءاته مع التجارة وخيباته مع ال�ضيا�ض����ة 
وف�ض����لها وا�ض����اليبها م����ع الفقر وامنح����اء اآدمي����ة عبد الله 
ليكون القا�ض����م امل�ض����رتك االعظم حلي����اة العراقيني الذين 
يواجه����ون �ض����ناعة االأزمات الت����ي جتعله مكب����ًا ال ينفك 

من اخل����روج من عنق واحدة حتى يدخ����ل زجاجة اأخرى 
ونفق����ا اكرث ظاما ليتحول القا�ض����م امل�ض����رتك االأعظم اىل 

الامعقولية.
 ما نود قوله ان �ضخ�ض����ية عبد الل����ه الفنية متّكن الروائي 
من طرح االأفكار على ل�ض����ان الراوي واال�ض����تفادة منه يف 
حتليل ال�ضخ�ض����يات والواق����ع معا وان باإمكان����ه ان ياأتي 
بن�ضو�س اخرى تبني ثقافة الراوي وال�ضخ�ضية وخا�ضة 
امل�ض����رحية منها مبا يتعلق مثا ب�ضك�ضبر ودي�ضتوف�ضكي 
وغرهما الإعطاء اأبعادا �ض����ايكولوجية لهذه ال�ضخ�ضيات 
وكيفية ت�ضرفها وما هي جذورها.. وهو بالتايل / البطل 
/ عبد الله / الفنان �ضخ�ضية غر حمظوظة يف بلد مرتبك 
وهو ا�ض����ا مل ياأخذ فر�ض����ته وهو هنا معادل مو�ض����وعي 
الأزمة املثقف من جهة واالإن�ضان العراقي من جهة اأخرى.

 مستويات السرد
يعتم����د البن����اء الدرام����ي يف الرواي����ة عل����ى حتري����ك فع����ل 
ال����روي واالنتق����ال م����ن �ض����يغة اىل اخ����رى ع����ر ث����اث 
م�ض����تويات االوىل م����ن الغائ����ب اىل املتكل����م والثانية من 
املتكل����م اىل املخاط����ب والثالث����ة من املخاط����ب اىل الغائب 
وهي تندمج جميعها يف لوحة ال�ضرد خا�ضة وان الرواية 
بنائي����ة  اىل  احتاج����ت  املت�ض����ارعة  وخطاه����ا  لهاثه����ا  يف 
م����ن نوع اآخر وه����ي اال تكون هن����اك ف�ض����ول او ارقام او 
هوام�����س او مقاط����ع بل جعلها وح����دة واحدة مت�ض����ارعة 
يف االنتق����االت وهو ما ات����اح له حرية االنتقال يف �ض����يغ 
ال����روي الث����اث الأنها احلج����ة والعذر يف ا�ض����تخدام هكذا 
ن����وع م����ن منت �ض����ردي ان تك����ون االنتق����االت وف����ق حرية 
الروائ����ي وا�ض����تغالية ال����راوي وتوج����ه املبع����ث الداليل 
داخل ال�ض����راع للو�ض����ول اىل امل�ض����توى الق�ض����دي الذي 
يري����د بثه للق����ارئ لعبله يتمك����ن من قطف ثمار امل�ض����توى 
التحليلي وبالتايل جمع امل�ضتوى الفل�ضفي من هكذا ثيمة 
وهك����ذا بنائية.. وعلى الرغم م����ن ان دار الطبع مل تتمكن 
من من����ح اخلارطة الفنية او االخراج النهائي للرواية من 
خ����ال عدم تركيزها )وهذا م����ا اراه( على اأهمية االقوا�س 
واحل����وارات والفراغات القليلة التي و�ض����عها الروائي / 
املنتج بني ق�ض����من واآخر كاإنتقالة زماني����ة او حوارية كما 
يف �ض����فحة 73 و�ض����فحة94 واعتق����د ان هن����اك فراغ����ات 
اخ����رى كمحط����ات انتقال بنائية مق�ض����ودة يف �ض����فحات 

اخرى مل تفعل او تتو�ضح من قبل دار الن�ضر.
ان ه����ذه االنتقال����ة بني �ض����يغ او م�ض����تويات الروي متنح 
املنل����وج الداخل����ي قدرة عل����ى االتيان باحلاالت النف�ض����ية 
وال�ض����راع املتذبذب واالختناق ال����داليل واملفردة املاأزمة 
وخا�ض����ة تلك املتعلق����ة بحالة االطمئن����ان الاواعية وغر 
املرتب����ة الت����ي فر�ض����تها الظ����روف عل����ى ابط����ال الرواي����ة 
وه����ي اي�ض����ا تاأتي من اأجل �ض����د وح����دة احلالة النف�ض����ية 
له����ذه ال�ضخ�ض����ية او تلك االقرب اىل الفنان �ض����واء ما هو 
متعل����ق بعائلته او اأ�ض����دقائه الفنان����ني االآخرين الذين هم 
اي�ض����ا يعي�ضون الة تذبذب من قبله الأنه يفتقدهم ويعدهم 

م�ضرا جديدا حني اعتقد انهم تخلوا عنه.

بنية الكتابة
تجمي���ع الص���راع وس���عي التحلي���ل 
وتفكيك المعنى في رواية "تسارع 

الخطى"
تبدو العالقة واضحة بني العنوان يف رواية )تسارع الخطى( ألحمد خلف 
وبني بنية الكتابة التي انتهجها كتدوير بنايئ للثيمة والفكرة وهو ما يجعل 
الرتاب��ط واحدا من اهم الطرق التي يبحث عنها املتلقي كلام س��ارع هو 
اىل مس��ك خيوط الفكرة التي تتعامد مع اله��دف والقصدية وتكون يف 

حالة افقية يف طريقة البناء واستخدام اللغة وتوزيع الشخصيات.

علي لفته سعيد

ت����ردد احلدي����ث كث����رًا عن »احلل����م االأمرك����ي«، وعن 
اأم����ركا وكونه����ا بل����د ال����رثوة وال����رثاء ال����ذي ميكن 
للجمي����ع اأن يحقق����وه بجّدهم وعمله����م. ولكن اأمركا 
لي�ض����ت فقط كذلك، ولي�ض����ت فقط مانهاتن وهوليوود 
وال�س فيغا�س وغرها م����ن االأحياء واالأماكن الرثية 
ال�ضهرة على �ضعيد العامل. بل هي اأي�ضًا بلد االأحياء 
الفق����رة والفق����راء الذين يفتق����رون يف اأحيان كثرة 

ملاأوى ثابت يقيمون فيه.
ه����ذه ال�ض����ريحة الت����ي تتعاظ����م اأعدادها بع����د انفجار 
االأزم����ة املالية واالقت�ض����ادية العاملي����ة يف خريف عام 
2008 ه����ي الت����ي يطل����ق عليه����ا ماتي����و دي�ض����موند، 
االأ�ض����تاذ يف جامع����ة هارفارد والباح����ث االجتماعي، 
تو�ض����يف »املطردوي����ن«. و»املط����رودون« هو عنوان 
كتاب����ه الذي يناق�س فيه م�ض����ائل »الفقر والك�ض����ب يف 

املدن االأمركية«، كما يقول عنوانه الفرعي.
»الفقر« يف ه����ذا الكتاب ميّثله اأولئ����ك الذين يبحثون 
عن �ض����قف �� م�ض����كن يوؤويهم باأي ثمن، حيث يجدون 
اأنف�ض����هم »مطرودي����ن« م����ّرة تل����و اأخرى. و»الك�ض����ب« 
متثله تلك املبالغ الكبرة التي يجنيها عدد من مالكي 
ال�ض����قق وغرها م����ن امل�ض����اكن التي تفتق����ر اإىل احلد 
االأدنى من املوا�ضفات ال�ضحية ويقومون بتاأجرها 
مببال����غ »باهظة« جلموع »املطرودي����ن« الباحثني عن 

ماأوى.
اإن موؤل����ف ه����ذا الكت����اب يدعو قارئه ال�ض����طحابه اإىل 
االأحي����اء االأك����رث فق����رًا - االأحي����اء الق�ض����ديرية - يف 
مدين����ة »ميلواك����ي«، اأكر م����دن والية »و�ضكن�ض����ون« 
االأمركي����ة، حي����ث كان قد اأم�ض����ى وقت����ًا طويًا وهو 
ي�ض����ّجل م�ض����اهداته املبا�ض����رة، بعد اأن كان هو نف�ضه 
قد اأق����ام يف موقع مكّر�����س لتاأجر العربات املكّر�ض����ة 

لل�ضكن.
ومدين����ة »ميلواكي« ي�ض����كنها مع �ض����واحيها ما يزيد 
عل����ى ملي����وين ن�ض����مة، وتق����ع عل����ى بع����د نح����و 150 
كيلومرتًا من مدينة �ض����يكاغو. وهناك نحو ن�ضبة 40 
% من �ض����كانها تعود اأ�ض����ولهم الأمركيني من اأ�ض����ول 
اإفريقية. وفيها ن�ضبة مهّمة من ذوي االأ�ضول االأملانية 

والبولندية واالأيرلندية والفرن�ضية وغرهم.
وهناك ن�ض����بة تقارب 18 % من ال�ض����كان يعي�ضون يف 
م�ض����توى »دون عتب����ة الفقر«، ويقطن����ون يف االأحياء 
الق�ض����ديرية املحيطة باملدينة. ه����وؤالء بالتحديد هم 
الذي����ن يجعله����م املوؤلف مو�ض����وع اهتمام����ه يف هذا 
الكت����اب بو�ض����فهم »التعب����ر البلي����غ« ع����ن الفقر يف 

الواليات املتحدة االأمركية.

وي�ض����ر املوؤل����ف يف هذا ال�ض����ياق اإىل الراأي ال�ض����ائع 
ل����دى ال�ض����رائح االأمركي����ة املي�ض����ورة ب����اأن »الفقراء 
الذين يعي�ض����ون يف اأح�ض����ان البوؤ�س هم الذين قاموا 
اأ�ض����ًا بخيارات �ضيئة«، وبالتايل هم امل�ضوؤولون عن 

فقرهم.
���ة  ويقّدم املوؤلف على مدى ق�ض���م مهم من الكتاب »ق�ضّ
ثماين عائ���ات« تعي�س على حافة الفق���ر املدقع. ومن 
بينه���ا اأ�ض���رة »اآرلني« الت���ي تعي�س وحده���ا مع طفلني 
وعليها اأن توؤّمن معي�ض���تهم. ووجدت نف�ضها ذات يوم 
�ضتائي مع طفليها يف العراء، حيث كان الرد قار�ضًا.

ذلك بعد م���ا كانت قد وجدت نف�ض���ها اأمام خيار »قرره 
الق�ض���اء ونّفذت���ه ال�ض���رطة« بدف���ع 350 دوالرًا قيم���ة 
االإيجار اأو »ال�ض���ارع«. ومبا اأنه���ا »مل تكن متلك 350 
دوالرًا اخت���ارت ال�ض���ارع«. ث���م ا�ض���طحبت ولديه���ا �� 
جوري 13 �ض���نة، وجافاري�س 5 �ض���نوات �� اإىل ماأوى 

جماعي ل�»من ال ماأوى لهم«.
و»�ض���كوت« املمّر�ض���ة التي دفعتها ظروف حياتها اإىل 

اإدمان املخدرات.
و»لوري���ن«، اب���ن الرابع���ة واخلم�ض���ني الذي مي�ض���ي 
�ض���هرًا كام���ًا وه���و يتناول وجب���ة واح���دة ال تتغّر. 
و»الم���ار« ال���ذي فق���د اإحدى �ض���اقيه. وي�ض���فه املوؤلف 
باأن���ه كان ذات يوم مي�ض���ي الوقت يف 

الت�ض���لية مع اأبنائه وبع�س �ض���باب احلي عندما �ضمع 
�ضربات على الباب فقفز اإىل ذهنه مبا�ضرة اأن »الطارق 

هو اأحد اثنني: مالك البيت اأو ماأمور ال�ضرطة«.
و»الم���ار« مث���ًا يك�ض���ب �ض���هريًا 628 دوالرًا، وقيم���ة 
االإيج���ار الذي يدفعه هي 550 دوالرًا، اأي ان ما يرتك 
له كل يوم91، 2 دوالر من اأجل نفقات االأ�ض���رة كّلها«. 
ومما ينقله عن »المار« اأنه عندما �ض���اهد للمّرة االأوىل 
احلجرت���ني اللت���ني ي�ض���كنهما و�ض���فهما اأنهم���ا »كانتا 

مبثابة ماأوى لل�ضرا�ضر. والقذارة يف كل مكان«.
مقاب���ل ه���وؤالء »امل�ض���تاأجرين«، هن���اك مال���كان اثنان 
هم���ا »�ض���رينا تاي���ر«، معّل���م املدر�ض���ة ال�ض���ابق الذي 
حت���ول اإىل العمل يف قطاع تاأج���ر االأبنية؛ و»توبني 
�ض���ارين« الذي يدي���ر موقعًا يف »ميلواكي« ي�ض���ع فيه 
بع�س العربات �� امل�ضاكن املنقولة �� الكرافانات. هذان 
املال���كان يتحكم���ان اإىل ح���د كب���ر مب�ض���ر النم���اذج 

الب�ضرية التي ت�ضتاأجر لديهم.
واإذا كان موؤل���ف ه���ذا الكت���اب يرّك���ز اهتمام���ه عل���ى 
مناذج حمددة من امل�ض���تاأجرين واملالكني، فاإنه يعتر 
هوؤالء مبثابة موؤ�ض���رات على ظاهرة اأعّم واأ�ض���مل يف 
الواليات املتحدة االأمركية. وي�ضر اإىل اأنه حتى يف 
امل���دن االأمركي���ة النائية مل يكن يتم اللجوء ب�ض���هولة 

اإىل عمليات »طرد امل�ضتاأجرين اإاّل نادرًا«.
لكن هذا ال مينع واقع اأن اأغلبية االأ�ض���ر وامل�ضتاأجرين 
الفق���راء غ���دوا »ينفق���ون اأك���رث من ن�ض���ف دخلهم 
لل�ض���كن«. كما اأن عمليات »الطرد« غدت تتم بكرثة 
يف  املوؤل���ف  ي���رتدد  وال  اعتيادي���ة«.  وب�»�ض���ورة 
التاأكيد اأن هذه امل�ض���كلة غدت يف مقدّمة التحديات 

التي تواجهها اأمركا اليوم.
وتبدو هذه امل�ض���كلة اأكرث تعقيدًا يف كون اأن الكثر 
من املحتاجني من اأفراد واأ�ضر يقبلون ال�ضكن باأ�ضواأ 
ال�ضروط ال�ضحّية وال يرتددون كثرًا اأي�ضًا يف قبول 
ال�ضكن يف »اأكرث االأحياء خطورة«. ومثل هذا الواقع 
يزي���د من فج���وة التباين االجتماعي ب���ني االأمركيني 
فيما بينهم. والو�ض���ول اإىل نتيج���ة مفادها اأن هذا ال 
بّد اأن يكون له »ثمن ب�ض���ري غال ج���دًا« اليوم، واأكرث 

م�ضتقبًا.
ويجم����ع موؤلف هذا الكتاب بني خمتلف النماذج التي 
يقّدمها ل� »املهددين با�ض����تمرار باأن يجدوا اأنف�ضهم يف 
ال�ضارع«، واأنهم »ينفقون جميعهم جميع ما لديهم من 
اإمكان����ات تقريبًا، وم����ا يعادل ما بني 70 اإىل 80 % من 
دخلهم، من اأجل دفع اأجرة املكان الذي يوؤويهم، وهم 

يدفعون ذلك غالبًا مع بع�س التاأخر.

أزمات السكن والفقر والكسب 
في المدن األميركية
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