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زوجة  مذك���رات 
دوستويفسكي

يحت���وي ه���ذا الكت���اب فك���رة وافية عن 
دو�ستويف�س���كي الإن�س���ان، م���ن خ���ال 
مذك���رات زوجت���ه التي �س���هدت مراحل 
مهم���ة م���ن حي���اة ه���ذا الكات���ب الكبري، 
وت�سف بدقة انفعالت الكاتب وطقو�س 
كتاب���ة روايات���ه، ومعانات���ه يف ن�سرها 
يف ال�سح���ف وتتح���دث ع���ن م�ساريعه 
الروائية واأ�سفاره خ���ارج رو�سيا، كما 
تعر����س لعاقته باأدب���اء ع�سره ونقاده 
وتول�ست���وي  تورغينيي���ف  ومنه���م 

وبيلين�سكي.

ف  لمس���تطر ا
الصيني 

�سيج���د القارئ اأن اأو�سع اأبواب الكتاب 
للحكم���ة  وذل���ك  الفل�سف���ة،  ب���اب  ه���و 
ال�سرقي���ة التي وجده���ا الباحث والتي 
عنه���ا يبحث الغرب وت�ستع�سي عليهم. 
بالإ�ساف���ة اإىل اأن الق���ارئ بحاج���ة اإىل 
الرحم���ة  خم���زون ح�س���اري �ساهم���ت 
دون  ب�سنع���ه  بالب�سري���ة  واحلن���ان 
اإغف���ال حق الدفاع ع���ن النف�س يف وجه 
ال���روة والق���وة بعدما عان���وا ما يزيد 
عل���ى الكفاية م���ن قهر احل���كام وت�سلط 

الأقوياء.

عالم لورنس
م���ع ن�س���ر كت���اب "ع���امل لورن����س" ميكن 
الق���ول اإن م�س���رية هرني ميلل���ر الأدبية 
ق���د اكتمل���ت.. اذ ل���و ان الأم���ور قد متت 
كما خطط لها لكان هذا الكتاب قد ا�سبح 
كتاب���ه الأول بدل ان يغدو اآخر عمل كبري 

ين�سر له.

درب اآلالم
عام 1918

اجل���زء الث���اين م���ن ثاثي���ة "درب الآلم" 
-1918-  الذي  يتوج فيه الكاتب الرو�سي  
األك�س���ي تول�ست���وي اأعمال���ه الروائية التي 
ر فيه���ا اأح���داث ع�سره. وق���د حازت  ي�س���وِّ
الثاثي���ة على جائ���زة الدولة ع���ام 1943، 
وه���ي ملحمة الوط���ن امل�سّي���ع وامل�ستعاد، 
ويتمث���ل خطه���ا الأ�سا�س���ي يف ر�سم طريق 
ِلهم  املعاناة الت���ي اجتازها املثقفون، وحتوُّ

اإىل منا�سلني فعالني و�سناع للتاريخ.

أوراق
اإن تاأريخ الإبداع الإن�ساين هو تاأريخ التخ�سيب املتبادل 
واملتوا�سل بني الفكار خ���ارج حدود اجلدران واحلدود 
امل�سطنعة بني الثقافات، كما اأن الأدب هو اخليمياء التي 
حت���ول احلقيقة اإىل كلم���ات لتخلق بذلك ظاه���رة جديدة 

تدعى احلقيقة الروائية.
افتتحت الروائية العراقية لُطفية الدليمي كتابها "فيزياء 
الرواي���ة ومو�سيق���ى الفل�سفة " بقولني ل���كل من " جي اإم 
كوت���زي " و " �سهري���ار مندنيب���ور "، هذا الكت���اب �سدر 
عن موؤ�س�سة امل���دى لاإعام والثقافة والفنون، ويت�سمن 
ترجم���ات الدليمي لعدد من احلوارات املرتجمة ملجموعة 

روائيني وروائيات.
متثل هذه احل���وارات مع نخبة معا�س���رة من الروائيات 
والروائي���ني اإ�سمامة عوملية جتتمع فيها الروؤى املختلفة 
والتاوي���ن الفكرية وم�س���ادر الإلهام الاحم���دودة التي 
جتع���ل من الرواي���ة مو�سوع���ة الع�سر الثق���ايف وال�سكل 
�س���ريورة  حال���ة  يف  يبق���ى  وال���ذي  املتغ���ري  الإبداع���ي 
دائم���ة وحركي���ة ومفعم���ة باحليوية والطم���وح والقدرة 
عل���ى بعث الإله���ام، الرواي���ة كجن�س اأدب���ي دائمة التغري 
تفرزه���ا  لحت�س���ى  احتم���الت  عل���ى  منفتح���ة  لكونه���ا 
احلي���اة الإن�ساني���ة وترتب���ط يف الوقت ذات���ه باللحظات 
الفل�سفية الفارقة والتغ���ريات الدراماتيكية يف الإقت�ساد 
وال�سيا�س���ة، وانعكا�ساتهما على الأو�ساع الدميوغرافية 

والنف�سية للكتلة الب�سرية يف عموم العامل.
تع���د الرواية احلديثة اإح���دى اأدوات املعرفة القائمة على 
حركية الفكر والنزوعات الب�سرية والتحولت املجتمعية 

يف جوانبه���ا الأخاقية واجلمالي���ة ويف احلوارات التي 
ي�سمه���ا ه���ذا الكت���اب جن���د التباي���ن والت�س���اد يف اآراء 
الروائيني من جوهر العمل الروائي ودوافعه وحمفزاته 
مثلم���ا تتباي���ن ا�ساليبه���م الت���ي تتج���اوز يف جتريبيتها 
خمتل���ف النظريات املعروفة ع���ن الرواية بو�سفها جن�سًا 
اأدبي���ًا ذا مام���ح حمددة – فهن���ا يتحدث روائي���ون كبار 
مكر�سون عن الرواية والإبداع الروائي وطرائق الكتابة 
وطقو�سه���ا فيم���ا يخ����س اآلي���ات العم���ل الأدب���ي ويلقون 
الأ�س���واء الكا�سفة على حياة ال�سع���وب واأ�ساليب عي�سها 
وتعامله���ا م���ع مع�س���ات الوج���ود الأ�سا�سي���ة كاحل���ب 
واجلم���ال واملوت واحلياة وال�سغ���ف والياأ�س وال�سراع 

من اأجل البقاء.
من خ���ال هذه احلوارات نتع���رف اإىل جوانب خفية من 
حي���اة الروائيات والروائيني وروؤيتهم للحياة ومواقفهم 
م���ن اأحداث زمنن���ا واملوؤث���رات الفكري���ة والفل�سفية التي 
�سكلت �سخ�سياتهم وتركت اآثارها على ن�سجهم الوجداين 
كم���ا نتع���رف اإىل املو�سوع���ات التي لطاملا كان���ت م�سدر 
اإلهام له���م يف عملهم الروائي وجن���د يف اختاف الروؤى 
واملواقف والأ�ساليب ما يري روؤيتنا اإىل فن الرواية يف 
الثقافات املختلفة مثلما تك�سف لنا هذه احلوارات فوارق 
ك���رى بني توجه���ات مبدع���ي ال�سرق والغ���رب وال�سمال 
واجلن���وب وتباين مواقفه���م مما هو ذات���ي واجتماعي، 
فنلتم����س طغي���ان الفرداني���ة والذاتيه املفرط���ة واملتاأتية 
من �سغوط املجتمع التناف�س���ي والتبدلت القيمية بينما 
يحتكم ال�سرقيون عموم���ًا يف م�سامني اأعمالهم الروائية 
اإىل تبن���ي الهم���وم اجلمعية واملع�س���ات العامة والتوق 
الإن�س���اين اإىل احلري���ة والكرام���ة وا�سرتاط���ات حي���اة 

ُف�سلى واإغفال ما هو �سخ�سي وذاتي غالبًا.

ت�س���ف الروائي���ة لطفي���ة الدليم���ي هن���ا اأن " احلوارات 
الأدبية ه���ي يف الأ�سا�س مناو�س���ات فكرية تنطوي على 
ف�س���ول مقب���ول موج���ه بكيا�سة عالي���ة لدف���ع الكاتب اأو 
الروائي اإىل الإع���رتاف بجوانب قوته و�سعفه واأ�سرار 
حرفت���ه حتى يتح���ول احل���وار اإىل اإط���الت ممتعة من 
نوافذ م�سروعة على جماعات ب�سرية وحميطات وحقول 
و�سم���اوات وم���دن واأري���اف وجت���ارب جن���اح ونكو�س 
وحتدي���ات م�ستم���رة حيث يق���وم الروائي���ون باملغامرة 
ويقطف���ون عناقي���د احلكايات م���ن الذاك���رة ويقتن�سون 
مو�سيق���ى اللغات ويهبون قّراءه���م املتع ثم يعودون اإىل 

وح�ستهم حني ينجزون عملهم ويغدون ملكًا للقراء".
وم���ن خال ه���ذه احل���وارات عر�س���ت الدليم���ي للقارئ 
م���دى ع�سق الروائي للكتاب���ة و�سغفه بالأحام من خال 
خلقه لأ�ساطري املعا�س���رة، فبع�س الروايات هي حم�س 
ا�ستجاب���ات اإبداعي���ة حلي���اة الكات���ب كما ي�س���رح كازو 
اإي�سيغ���ورو يف تو�سيف���ه لروايت���ه "م���ن ل ع���زاء له���م"  
وبع�سها خا�سة جوهرية مكثفة حتى لتكاد تكون �سعرًا 

خال�سًا كمت يف روايات الإيطايل اإيتالو كالفينو.
ت�سمن الكتاب حوارات مع ُكتاب عديدين اأمثال "�سينوا 
اأت�سيب���ي، خال���د ح�سيني، ه���ا جن، نغوغ���ي واثيونغو، 
توين موري�سون، خوزيه �ساراماغو، كولن ويل�سون... 

وغريهم كثريون." 
وتختت���م لطفي���ة الكتاب لفت���ه اإىل " رمب���ا �سيجد بع�س 
الُق���راء اأن ثمة انزياحا من ع���دد الكتاب بالن�سبة لنظريه 
م���ن الكاتبات مما يعد اإخ���اًل بالدميقراطية اجلندرية!! 
وهن���ا اأق���ول اأن الأمر غ���ري مق�سود وق���د ح�سل من غري 
اأي���ة اعتب���ارات  اأو  اأو ذائق���ة منح���ازة  ترتي���ب م�سب���ق 

اأخرى." 

ــــــــدارات ــــن اص م

ترجمة: عباس المفرجي 
م�سطلح الي�س���ار، اليوم، عادة ما ي�سري فقط 
ت�س���ّكل  الت���ي  الدميقراطي���ة،  الأح���زاب  اىل 
ن�سف���ا واحدا م���ن املوؤ�س�س���ة ال�سيا�سية. يف 
ماي���كل  يق���دم   ،" المريكي���ون  " احلامل���ون 
كازي���ن تعريف���ا اأك���ر ق���وة. كتاب���ه ه���ذا هو 
الولي���ات  يف  الرادي���كايل  الي�س���ار  تاري���خ 
املتح���دة من���ذ الإبطالي���ني ] املوؤيدي���ن ملب���داأ 
اىل  ال�سيوعي���ني  اىل   ] ال�سرتق���اق  اإبط���ال 
املتظاهري���ن ))املناه�س���ني للعومل���ة((. عادة 
ما يعمل املن�سقون خ���ارج البنية ال�سيا�سية. 
م���ع ذلك، ر�سالة كازي���ن وا�سحة: مهما وقف 
ه���وؤلء "احلامل���ون" عل���ى الهام����س، فاإنه���م  
))غرّيوا اأم���ة((. ذلك هو التناق�س الظاهري 
ال���ذي ا�ستك�سفه يف هذا الكتاب البانورامي، 

الناب�س باحلياة.
ن�س���اأ تعب���ريا الي�س���ار واليم���ني ع���ن الثورة 
الفرن�سيةع���ام 1789 )جل����س اجلمهوريون 
الراديكالي���ون عل���ى اجلان���ب الأي�س���ر من " 
اجلمعي���ة الوطني���ة "(. لك���ن يف الولي���ات 
املتح���دة احلديث���ة، مل ي���رز الي�س���ار اإّل يف 
الرب���ع الثاين من الق���رن التا�سع ع�سر. ميّيز 
كازين هذا الظه���ور يف عام 1829، مع ن�سر 
ث���اث هّب���ات راديكالي���ة: الكت���اب احلما�سي 
لاإبط���ايل الأ�س���ود ديفي���د والك���ر " منا�سدة 
دع���وة  " ؛  الع���امل  امللون���ني يف  املواطن���ني 
اأول قائ���د عم���ايل، توما����س �سكيدم���ور، اىل 
توزي���ع ال���روة يف كتابه " حق���وق الإن�سان 
يف امللكي���ة " ؛ وكت���اب املفك���رة احلرة فاين 
راي���ت " ال�سبي���ل اىل حما�س���رات �سعبية "، 
التي تتح���دى فيه خ�سوع الن�ساء، والعقيدة 
الدينية والآراء املحافظة يف اأيامها. من هذه 
البداي���ات، يتعقب كازين بخ���رة اآثار تطّور 
الي�س���ار عررْ الإبطالي���ة الراديكالية ؛  "ثورة 
منت�س���ف الطريق " لإعتاق العبيد و " اإعادة 
البن���اء " ؛ ال�س���راع الطويل ملعان���اة الن�ساء 
؛ ب���زوغ ح���ركات العم���ال املنا�سل���ة، مث���ل " 

فر�سان العم���ل " و "عمال ال�سناعة العامليني 
وال�سيوعي���ة،  ال�سرتاكي���ة  الأح���زاب  ؛   "
الت���ي بلغت ذروتها يف �سن���وات الع�سرينات 
 " اجلدي���د  الي�س���ار   " و  ؛  والثاثين���ات 
يف �سن���وات ال�ستين���ات، الت���ي يتذّك���ر فيه���ا 
المريكي���ون اآخ���ر م���رة الراديكالي���ني الذين 

بيننا.
عل���ى م���دى تاريخه الطوي���ل، جاب���ه الي�سار 
المريك���ي معار�سة كب���رية يف �سراعه �سد 
الذكوري���ة   وال�سوفيني���ة  البي����س   �سي���ادة 
اجلن�سي���ة  العاق���ات  لفر����س  والمتث���ال 
املتغايرة، لكن كازين يحاول اأن يرهن على 
اإن���ه ))مّت اإجناز الكث���ري يف الثقافة الوطنية 
للفا�سي���ة ومب���داأ  م���ع غر����س روح املع���اداة 
التّع���دد اللذي���ن اأ�سبح���ا لحق���ا �سائدي���ن.(( 
وبالتايل، �ساع���د الي�سار على متهيد الطريق 
للقب���ول الوا�س���ع بعدال���ة، م���ن حي���ث املبداأ، 
بامل�س���اواة للنا�س امللونني، للن�ساء واملثليني 
اجلن�سيني. لكن الثقافة ال�سيا�سية المريكية 

غالبا ما وقفت عقبة يف الطريق.
تعزي���ز  يف  بطيئ���ا  تقدم���ا  الي�س���ار  اأح���رز 
روؤاه ع���ن اجلماعة التعاوني���ة اأو اجلماعية 
الدميقراطية، الت���ي ُو�سفت بال�سرتاكية اأو 
ال�سيوعية يف بداية الق���رن الع�سرين. اأغلب 
المري���كان كان���وا معادي���ن له���ذه الأه���داف 
النج���اح  بالفرداني���ة،  منه���ا  ب���دل  و�سلم���وا 
ال�سخ�س���ي وحقوق امللكي���ة، يف حني كانوا 
دائما حذرين م���ن الثورة ال�سرتاكية. بينما 
ح���اول املوؤرخ���ون الآخ���رون ا�ستظه���ار ان 
الثقاف���ة المريكية ت�ستم���ل يف احلقيقة على 
بع����س املجال للُمثل واملمار�س���ات التعاونية 
واجلماعي���ة، ف���اإن كازي���ن، يف الواقع، مييل 
اىل روؤي���ة اأقدم: ب���اأن املجتمع المريكي كان 
))ُوِل���َد راأ�سمالي���ا((، وب���اأن امللكي���ة اخلا�سة 

والفردانية كانت دائما خطه الأ�سا�سي.
م���ن جوانب اأخرى، يزعم كازين  مع ذلك، اأن 
الي�س���ار كان قادرا على النج���اح على اجلبهة 
الثقافي���ة حني و�س���ع التوكيد عل���ى تو�سيع 
احلري���ة وامل�ساواة. يف الواق���ع، كما يكتب، 

كل حركة راديكالية، منذ بداية القرن التا�سع 
ع�سر، كانت لها ))ثقافتها امل�سادة(( اخلا�سة 
بها ����� ل فقط من�سقو نهاي���ة ال�ستينات الذين 

كانوا يدعون ب� " الهيبيني ".
���د ثقاف���ة م�س���ادة، كان ل���� " اجلبهة  وه���ي ُتعَّ
�سمي���م  يف  ُبني���ت  الت���ي   ،" ال�سعبي���ة 
اأن�سط���ة احل���زب ال�سيوع���ي يف الثاثين���ات 
والربعينات، التاأث���ري الثقايف الأعمق. انها 
قادت وودي غوثري اىل تاأليف ن�سيد وطني 
بدي���ل )’’ هذه الباد هي بادك ‘‘( ؛ �ساعدت 
على انت�سار �سه���رة مو�سيقى اجلاز ؛ األهمت 
رواية ج���ون �ستاينبك "عناقي���د الغ�سب " ؛ 
ومنحتنا دكتور �سو����س )ثيودور جي�سيل(، 
ر�سام الكارت���ون جلريدة اجلبه���ة ال�سعبية، 
الذي كان ينقل وجهة نظ���ر معادي الفا�سية، 
يب���دي  ال�س���ركات.  ومع���ادي  امل�ساواتي���ني 
كازي���ن اإعجابه بهذه الإجن���ازات، لكنه يدين 
ل لدكتاتورية �ستالني  العتن���اق العنيد، امل�سّ

ال�سوفييتية.
جم���الت  تو�سي���ع  يف  الثقاف���ة  انت�س���رت 
امل�س���اواة واحلرية ال�سخ�سية، لكنها مل تكن 
متكافئة م���ع النت�س���ارات ال�سيا�سية دائما. 
احل���ركات الراديكالية ل�سن���وات ال�ستينات، 
مبا فيها التعبئة الوا�سعة �سد احلرب، كانت 
لمركزي���ة ولمبالي���ة اىل حد كب���ري يف بناء 
موؤ�س�سات �سيا�سية �� وبالتايل، مل تخّلف قوة 
انتخابية جاهزة ملجابهة ال�سعبية ال�سيا�سية 

التي ك�سبها املحافظون منذ ال�سبعينات.
ينهي كازي���ن كتابه باملنا�س���دة باإعادة اإحياء 
ال�سرتاكي���ة كمث���ال يوتوبي ملقاوم���ة الظلم 
ال���ذي �سببت���ه الأزم���ة ال�سيا�سي���ة امل�ستب���دة 
باملجتم���ع الراأ�سم���ايل الي���وم. لك���ن الق���ّراء 
الراديكالي���ني ق���د يتوق���ون اىل �س���يء اأكر: 
روؤية اجتماعية لي�س فقط يوتوبية بل مهياأة 
للتنظيم �� رغم كل ال�سعاب �� من اأجل اإ�ساح 
وا�س���ع وعملي، ميكن���ه اأن ُيكت�س���ب باجلهد 
املتوا�س���ل لاإنتق���ال نحو جمتم���ع خمتلف، 
جمتم���ع منظم دميقراطيا حق���ا، يتعهد الفعل 

اجلماعي وال�سالح العام.

 أحمد فاضل

ا�ستغ���الت  لق���راءة  بالتوق���ف  همم���ت  كلم���ا 
�ساعرنا اخلياط وا�ستك�ساف منجزه ال�سعري  
تهيبت الو�سول اإليه لأنه ي�سعني اأمام �سنني 
طويل���ة م���ن دخوله ذل���ك املع���رتك، فلي�س من 
لتجربت���ه  متن���اول  اأي  عل���ّي وعل���ى  ال�سه���ل 
ال�سعري���ة اأن يخت�سرها بب�س���ع �سفحات مع 
اأنه���ا حتتاج كثريا جدا منها ك���ي نوفيه حقه، 
اأن  يفر����س علين���ا  ذاك  اإىل عامل���ه  فالدخ���ول 
نت�سل���ح مب���ا يتيح فهم���ه وك�سف م���ا �سُكل من 
معاني���ه، ولأنني اأتابع منذ وقت لي�س بالقليل 
ما ين�سره من ن�سو�س فقد اأوقفتني وم�ساته 
ال�سعري���ة الت���ي �ساأحر����س عل���ى تناولها هنا 
ل�سببني، الأول اأنها حمبوكة بتقنية عالية من 
املعرف���ة باأ�سول �سنعته���ا والو�سول بها اإىل 
املتلقي بجزالة وفخام���ة معانيها، اأما ال�سبب 
الثاين فهو �سورها ال�سعرية املثرية للده�سة 
وقريب���ة من الكلي�سيهات ب�سكل تراكمي حيث 
جن���د اخلي���اط ي�سعى جاه���دا بع���دم الفراط 
با�ستخ���دام الفوا�س���ل الت���ي ميك���ن اأن تكون 
ذات تاأث���ري على قيمة ت�سكلها كوم�سة �سعرية 

قائمة بذات اخللق الذي اأرادها ال�ساعر لها:
 اأحيانا

عند كتابتي
يتداعى يف روؤيتي

ما لعاقة له بف�ساءاتها
فاأ�سغي

لأ�سمع دوي ريح
وكيف يهمي على الغ�سون املطر!

اأمنوذج���ا  تك���ون  اأن  ميك���ن  الوم�س���ة  ه���ذه 
لفل�سفة اخلياط وهو ين�سج لنا بقية ن�سو�سه 
الق�سرية بتعاطيه احلدث وا�ستعارته للمكان 
وتاأثيث���ه للن�س مبا يت���واءم والفكرة القائمة 
املوؤ�س�س���ة له، فهناك م�ساهد ل تخلو من دراما 
�سعري���ة قامت على كل تل���ك الدعائم من حيث 
الأ�سل���وب وال�س���كل، لغ���ة وتعاب���ري، كم�سهد 
وح���دة ال�ساع���ر حينما يج���د نف�س���ه يف عامله 

املنعزل:
يف وحدتي

اأترمن ب�سجني
كناي وحيد!

اأو حينم���ا يقرتب م���ن املوج لي�سم���ع هديره، 
املوج هن���ا لي�س بال�س���روة موج البح���ر، اإنه 
م���وج احلي���اة حينما يعل���و بكل م���ا يعلق به: 
اأ�سى، لوعة، مل نعد نرى الأ�سياء هنا من فرط 

اأحزاننا:
 هديرك.. اأيها البحر

من دّلنا اإليك
ونحن تائهون

يف الظلمة احلالكة!
اأو:

هل حتجر الهواء
فلماذا

ل تلم�س الأن�سام
�ستائر نافذتي؟!

ت�ستدعين���ا جترب���ة اخلي���اط ال�سعرية ونحن 
نقف على اأعتاب وم�ساته املوزعة بني امل�سهد 
الكا�سيك���ي والرومانتيكي وال�سريايل وهما 
الأق���رب يف بناء وحداته���ا  اإىل تقليب بع�س 
�سفحات تلك التجرب���ة الغنية، فهو قد تخرج 
من كلي���ة الآداب – جامعة بغداد 1957 وهذا 
يعني اأن فرتة اخلم�سين���ات وما قبلها اآواخر 
الأربعين���ات ق���د عرفته �ساع���را مطبوعا حتى 
واإن مل يك���ن معروف���ا يف ال�ساح���ة الثقافي���ة 
ال�سعرية اآن���ذاك، واأح�سب اأن �سعره كان على 
امل�ستوى اجلامعي بحكم درا�سته املنهجية له 
هناك، لكن���ه حتما قد تاأث���ر مبدار�سه القدمية 
الت���ي كان  �س���واء املحلي���ة منه���ا  واحلديث���ة 
م���ن اأب���رز ا�سمائها حمم���د �سعي���د احلبوبي، 
معروف الر�سايف، جمي���ل �سدقي الزهاوي، 
حمم���د مهدي اجلواهري، ا�ساف���ة اإىل ا�سماء 
�سعري���ة اأخرى كان وقعها كب���ريا يف العراق، 
اأما على امل�ستوى العرب���ي فاإن اأغلب من تاأثر 
به���م هم جماعة " اأبول���و " بزعامة احمد زكي 
اأبو �س���ادي يف م�سر واإبراهي���م ناجي وعلي 

حمم���ود ط���ه وجماعة �سع���راء املهج���ر اأمثال 
نعيم���ة  وميخائي���ل  ج���ران  خلي���ل  ج���ران 
واإيليا اأب���و ما�سي و�سول اإىل ما اأحدثته يف 
خم�سين���ات الق���رن املا�سي ن���ازك املائكة من 
دور كبري يف جتديد ال�سعر العربي  هي وبدر 
�ساكر ال�سي���اب بتفا�سيله املعروفة، وانطاقا 
م���ن هذا الواقع الذي فر����س نف�سه بقوة عليه 
يق���ول اخلي���اط : " اأن���ه ه���و امل�س���در الري 
ال���ذي بل���ور اأف���كاري وم�ساع���ري "، م���ن هنا 
يف  ال�سعري���ة  مرجعيات���ه  حتدي���د  ن�ستطي���ع 
اختياره���ا طريقا له، ومع اأن���ه وبعد اأن عرف 
ك�ساع���ر تن���اول كتابته قدمي���ه وحديثه بحكم 
وج���وده بني تل���ك الفرتت���ني وحم���اول اأي�سا 
الكتاب���ة للم�س���رح ولل�سغ���ار اأي�س���ا متن���اول 
حت���ى ال�سيا�س���ي منها الذي كث���ريا ما وجدته 
بني ثنايا وم�ساته ال�سعرية التي يقول فيها:

اأريد اأن اأذهب
لتمثال احلرية يف اأمريكا

لأرى
كيف تتحرك �سفتاه

وماذا يقول!
اأو:

حتت ن�سب احلرية
ا�ستعر�س اجلي�س العراقي قواه وب�سالته

فاأين تقف الآن.. يا جواد �سليم؟!
وقبل اأن اأودع م�ستودعه من الوم�سات اأخال 

اأين ق���د اأم�سكت ببع�س مما يدغدغ العواطف 
فيهيج لها القلب م�سرورا:

حينما تنفعل جميلتي معي
اأ�سمت منده�سا
لذلك اللون الذي

تظهره الورود فجاأة 
يف خدود اجلمال!

اأو:
لقد ماأ الفرح قلبي

واأنا اأكتب م�سهدا
حلبيب يحث اخلطى للقاء حبيبته

اأو:
تقولني:

لو تكتب ا�سمي
عنوانا لق�سيدتك

ل...!
فَماك ال�سعر

�سين�سغل با�سمك عني!
ناه����س فلي���ح اخلياط وه���و يعي����س عقوده 
الثماني���ة جت���ده �سابا وهو ي���رتمن بوم�ساته 
ال�سعري���ة حتى وهو ي�س���ارع القبح باجلمال 
و�سن�س���يء له املزيد م���ن ال�سموع حينما متر 
اأعياد مي���اده دليل ب�ستان يحتف���ل باأزاهريه 
الت���ي ه���ي نب����س حروف���ه ووه���ج لكلمات���ه 
الباقي���ات م���ا بقي���ت ال���روح متنحن���ا كل هذا 

اجلمال.

كتاب مايكل كازين

" الحالم��ون األميركيون: كيف 
غّير اليسار أمة "

الشاعر العراقي ناهض فليح الخياط

ومضاته الشعرية تأمالت في الراهن اليومي

حوارات مختارة مع عدد من الروائيين والروائيات 
في " فيزياء الرواية وموسيقى الفلسفة"
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�سهدت الك�سوف����ات ال�سردية يف منت�س����ف القرن املن�سرم 
اهتماما كب����ريا باملتعاليات الن�سي����ة. واملتعاليات الن�سية 
عب����ارة ع����ن جمموع����ة م����ن العاق����ات الن�سي����ة املتناظ����رة 
املبا�س����رة وغري املبا�سرة، ومبعنى اخ����ر هي كل ما يجعل 
الن�����سَ يتعالق مع ن�سو�����س اخرى ب�س����ورة �سريحة او 
�سمنية اي ما يجع����ل الن�س ي�ستبك يف  عاقة ظاهرية او 

�سمنية خفية مع ن�سو�س اخرى ت�سهم يف ت�سكاته. 
"الأطرا�����س" ان  كتاب����ه  )ج����ريار جيني����ت( يف  وي����رى    
املتعاليات الن�سية وح�سب �سياقاتها حتدد بخم�سة انواع 
هي " التنا�س واملتنا�س واملنا�س ومعمارية الن�س ف�سا 
ع����ن وجود التن�سي�س او املت�سع����ب "، حيث يعد )جينت( 
اول م����ن اطلق م�سطلح املتعالي����ات الن�سية ح�سب ما نقله 
)عب����د احلق بلعاب����د( يف كتابه "جريار جين����ت من الن�س 
اىل املنا�����س"، ويعتقد )جينت( ان املنا�س احد املتعاليات 
الن�سي����ة وه����و عب����ارة ع����ن  "كل الن�سو�����س التي حتيط 
بالن�س ال�سل����ي وتربط معه يف منظومة بنيوية قارة"، 

ومم����ا تقدم ن�ست�س����ف ان مفهوم املنا�����س ارتبط بالعتبات 
ال�سردي����ة للن�س وبكل تنوعاته����ا، ولكن هذا املفهوم عانى 
من ا�سكالية توحيد امل�سطلح ب�سبب الرتاجم املتنوعة، اذ 
جند ان )�سعيد يقطني( يف كتابه "انفتاح الن�س الروائي" 
ي�ستعم����ل املنا�س كما هو احلال عند )جينت( وفق ترجمة 
)بلعاب����د( ويجمعها عل����ى �سيغة املنا�س�س����ات، وبعد ذلك 
يوظ����ف الناق����د املغرب����ي املنا�����س يف كتب����ه الاحق����ة مثل 
"الرواية والرتاث ال�سردي" اما )حممد بني�س( يف  كتابه 
بالن�س  املنا�س  عل����ى  العربي احلديث" فيطلق  "ال�سع����ر 
امل����وازي ويرى انه مكون م����ن "العنا�س����ر املوجودة على 
ح����دود الن�س داخل����ه وخارج����ه يف اآن واح����د وتت�سل به 
ات�س����ال يجعلها تتداخ����ل معه اإىل حد تبل����غ فيه درجة من 
تعي����ني ا�ستقاليت����ه، ومن ثم تنف�سل عن����ه انف�سال ي�سمح 
للمتداخ����ل الن�س����ي بنيوي����ا اأن ي�ستغ����ل وينت����ج دللت����ه"، 
ومم����ا تق����دم ن�ستطيع القول ان املنا�س ه����و ذاته التوازي 
الن�س����ي او الن�سو�����س املوازي����ة وميث����ل يف ه����ذه احلالة 
العاق����ة الت����ي يقيمها الن�س م����ع حميطه الن�س����ي املبا�سر 
مثل العن����وان الرئي�س����ي والعناوين الفرعي����ة والعناوين 
الداخلي����ة والتنبي����ه  والتق����دمي واله����داءات  والأغلف����ة 
والهوام�س واملاحظات وغريها، اذ تعد ن�سو�سا موازية 
حميطة بالن�س ال�سلي، وقد اختلفت امل�سميات باختاف 
النق����اد ولكنها ت�سري اىل الن�����س املوازي الذي ي�سري جنب 
الن�����س ال�سل����ي، واعتقد ان م�سطلح الن�����س املوازي هو 
الق����رب ا�سطاحي����ا اىل املفهوم الع����ام للم�سطلح، ويرى 
)حمم����د بني�س( ان الن�س املوازي يرتبط بالن�س ب�سورة 
مبا�س����رة او غ����ري مبا�س����رة، فالرتب����اط املبا�س����ر "يرتبط 
بالعتبات الداخلية املتعلقة بالأغلفة والهداءات والتقدمي 
والهوام�س اما الرتباط غري املبا�سر فريتبط بالف�ساءات 
والف�س����اء  واملج����ات  ال�سح����ف  يف  للن�����س  ال�سهاري����ة 

الفرتا�سي".
ولو فككن����ا الن�س امل����وازي الداخلي لرواية   
)انتهازي����ون.. ولك����ن(، جند ان العتب����ة الوىل لها �سورة 
الغ����اف والتي اكت�س����ت با�ستغالت ا�سهاري����ة متنوعة، اذ 
نلح����ظ ان الكات����ب اختار الل����ون ال�سود كخلفي����ة مهيمنة 
للغ����اف وب�سكل مائز، والأ�سود ل����دى العرب عادة يرتبط 
باحل����زن واملوت والفجائعية، ومل يكت����ف املوؤلف بذلك بل 
وظف اللون الحمر اي�سا لعن����وان الرواية )انتهازيون.. 
ولكن( والأحمر هو الخر يرتبط بالدم واملوت واخلراب، 
ولكن القارئ يلحظ اىل ان هنالك ف�سحة بي�ساء يف التوزيع 
الت�سكيلي لاإ�سهار وق����د اخذت امل�سافة العلوية وهي على 
�سغره����ا تكون ثق����ا له مدلولته كتب فيه����ا ا�سم الروائي، 
وكاأن املوؤل����ف يق����ول و�س����ط العتم����ة والدم لب����د للفجر ان 
يبزغ، ام����ا توظيف الوثيقة الفوتوغرافي����ة فلم يخرج من 
البنية ال�سمولية لت�سكيل الغاف، فقد كانت عبارة عن بقايا 
انفجار، حي����ث ن�سهد جمموعة من ال�سباب والأطفال، وقد 
عم����د امل�سور يف �سورته اىل تقنية الع����زل يف الت�سوير، 
حي����ث عمل على عزل اخللفي����ة ذات النار والدخان وب�سكل 

يف �سبابي بينما جعل الطفال وال�سباب 
و�س����وح كبري ليقول م����ن خالها ان عل����ى الرغم من املوت 
والدم����ار املح����دق بن����ا يبق����ى الن�سان ه����و الغاي����ة النبيلة 
وال�سامي����ة، ام����ا ع����ن عنوان الرواي����ة والذي ج����اء باللون 
الحم����ر فقد ج����اء م����ن مفردت����ني، الوىل انتهازي����ون وقد 
جعله����ا املوؤلف نكرة كي يقول ان هوؤلء النكرات هم انا�س 
غ����ري ا�سوي����اء اخاقيا يت�سي����دون الفر�����س لل�سعود على 
الكت����اف ب�سكل غري �سرعي، اما املفردة الثانية التي كانت 
بع����د ح����رف الواو هي )لك����ن( والتي تعن����ي اداة ا�ستدراك 
تثب����ت ملا بعدها حكما خمالفا ملا قبله����ا، ومن هنا ن�ست�سف 
ان هن����اك انا�س����ا ا�سوي����اء او حي����اة �سوي����ة قبال����ة ه����وؤلء 
النتهازيني وهذه الحالة الدللية تتفق مع البنية الدللية 

للغاف اخلارجي برمته.
اما العتبة الثانية فقد كانت الهداء وقد ق�سم   
اىل ق�سم����ني، الول اىل القراء الك����رام وجاء فيه: لاأحام 
الت����ي تنتهك عند كل حمراب مقد�س. وهنا نلحظ ان احللم 
قبال����ة املقد�����س يف ت�س����اد ج����ديل �سلط����وي ادى اىل موت 
احللم ولكن املوؤلف يف الق�سم الثاين من الهداء اىل اخيه 
�ست����ار م�سذوب فتح ناف����ذة للحلم واخلا�س م����ن ال�سلطة 
النتهازية ولو جاء هذا اخلا�س لهوتيا او ميتافيزيقيا، 
اذ يقول: اخي �ستار تبقى يف البيا�س ابدا، والبيا�س هنا 
ه����و ع����امل املثل العلي����ا وهو ع����امل اخلا�����س امليتافيزيقي 

وهنا جت�سد البيا�س مرة اخرى كبوؤرة مركزية قارة.
ام����ا العتبة الثالث����ة فقد جاءت م����ع العناوين   
الفرعي����ة لف�سول الرواية وهي )رم�س����ان ا�سفر، رم�سان 
اخ�س����ر، رم�س����ان بل����ون �س����در احلم����ام، رم�س����ان ي�سب����ه 
الخري����ن، رم�س����ان بلون الع����راق اجلدي����د، رم�سان لي�س 
الخ����ري(، وق����د وظف����ت ه����ذه العناوي����ن الفرعي����ة للن�����س 
املوازي ب�سكل عائقي وا�سح مع العتبات ال�سابقة لها من 
جه����ة وبنية الن�س م����ن جهة اخ����رى، فالعنوانات جميعها 
حملت مفردة رم�سان. وهنا نلحظ اننا امام �سر وعط�س 
وج����وع ولكن ماذا جن����د بعد اي����ام ال�سر ه����ذه، بالتاكيد 
�سيك����ون العيد ه����و النتيجة احلتمية لذل����ك ال�سر. وهذه 
الحال����ة يف العتبة الثالثة تتعالق كليا مع العتبتني الوىل 
والثاني����ة، ول����و ت�اأملنا العن����وان الفرع����ي الول )رم�سان 
ا�سفر( جن����ده يحيل القارئ اىل ف����رتة زمنية مقتطعة من 
�سن����ة هجري����ة حتمل لوع����ة ال�س����ر املتعالقة م����ع رم�سان 
وال����ذي �سهد احلادث امل����روري لع����ادل، فالأ�سفر هنا دللة 
لوني����ة حتيل اىل اخلديع����ة اي�سا والتي جتل����ت من خال 
زواج جب����ار بعف����اف وهن����د وجرمي����ة م����وت ام غائب. اما 
العن����وان الثاين )رم�س����ان اخ�سر( وال����ذي �سهد حتولت 
الخوة نح����و العمل ال�سيا�سي وت�سدره����م للم�سهد بطرق 
احتيالية كان����ت خ�سرته مزيفة يف الوق����ت الذي يح�سبها 
الخ����وة النتهازيون خ�سرة مرتبط����ة باخل�سب والعطاء 
ولك����ن املوؤلف جعل باملقابل ن�سق����ا راف�سا لكل ال�سلوكيات 
امل�سوه����ة لهم وهو ن�سق عفاف زوج����ة جبار الراف�سة لكل 

ه����ذه التح����ولت امل�سين����ة، اما العن����وان الثال����ث )رم�سان 
بلون �س����در احلمام( فقد ت�سيدت العامي����ة الطارئة على 
امل�سه����د العامي "جنان" الح����داث ومل ير�سم املوؤلف اي 
اح����الت اخرى تطور من البوؤرة املركزية للعنوان كما يف 
العنوان����ني ال�سابقني، اما العن����وان الرابع )رم�سان ي�سبه 
الخرين( فل����م يختلف عن العنوانات ال�سابقة اذ ا�ستمرت 
حكايات الف�ساد الداري جلبار وح�سون ولكن املوؤلف بداأ 
بحكاية ال�ست����اذ اجلامعي الع�سام����ي واملثقف وال�سادق 
والذي يتعر�س للم����وت بطريقة ا�سبه بال�سريالية وا�سعا 
لل�س����دق ب�سي�س����ا و�س����ط حكاي����ات الف�ساد امل�سمن����ة، اما 
العن����وان اخلام�����س )رم�سان بل����ون الع����راق اجلديد( فقد 
ت�سمن احداثا جديدة منه����ا �سعود جبار و�سباح اىل قبة 
الرمل����ان يف خط����ى فا�س����دة ولكن املوؤلف جع����ل من اخيهم 
ناه�س ه����و الن�سق الراف�س لهذه التح����ولت الفا�سدة اما 
العن����وان الخري )رم�سان لي�����س الخري( فقد �سهد زيجات 
ل�سب����اح وجبار بطرق فا�س����دة مليئة بال�سه����وات واملنافع 
ف�سا عن موت لناه�س وتوفيق ب�سبب اليورانيوم جراء 
اللهاث وراء امل�ساريع الفا�سدة، فاملوؤلف هنا جعل النهايات 
الر�سطي����ة التي ت�سي بهاك مع�سكر الف�ساد والظلم فاحتا 
الب����اب اىل الم����ل املرتق����ب بالتغي����ري واخلا�����س وهو ما 
بانت ماحم����ه منذ العتبة الوىل وبالعن����وان حتديدا، ان 
التح����ولت الدللية لل�سخ�سيات وف����ق املحمولت الفكرية 
ارتبط����ت  ومائ����زة  مرتا�س����ة  كان����ت  الفرعي����ة  للعناوي����ن 
مبنظومة عائقية مع باقي عتبات الن�س املوازي من جهة 
ومتف�سات الحداث يف الن�س ال�سلي من جهة اخرى. 

وكانت العتبة الرابعة هي الغاف اخلارجي   
الخ����ري وج����اءت يف ل����ون امي����ل اىل الرم����ادي اقتطع فيه 
الروائ����ي ن�س����ا حت����دث فيه ع����ن انفج����ار املدين����ة القدمية 
بوا�سط����ة �سي����ارة مفخخ����ة وعملي����ات �سل����ب املوتى، ويف 
ه����ذا الن�����س غلبت الفجائعي����ة وال�سلوكي����ات امل�سينة على 
م�سهد اخلراب الدامي يف احالة بعيدة عن العتبات الثاث 
التي تو�سمت بف�سحة م����ن المل واخلا�س، ولكن الن�س 
الثاين يف ذات الغاف جند ان جبار قد ادخل ابن عمه اىل 
امل�ست�سفى والذي يعكف عل����ى دورات على اللياقة البدنية 
بع����د ح�سوله عل����ى طرف �سناعي، وهن����ا نلحظ املنظومة 
الدللي����ة املرتبط����ة عائقي����ا ب����ني العتب����ات الرب����ع للن�س 
امل����وازي الداخلي قد اكتملت يف بنية دللية �سمولية بانت 

ماحمها مع مفردة )لكن( الواردة يف عنوان الرواية.
ام����ا العتب����ات اخلارجية يف الن�����س املوازي   
للرواية واملرتبط����ة مع الف�ساءات ال�سهارية يف ال�سحف 
واملج����ات والف�ساء الفرتا�سي، فنج����د يف موقع الفي�س 
بوك مدونة حل�سن هادي عن الرواية قال فيها "ان الرواية 
تتح����دث عن حقبة مر بها الع����راق ابان الحتال المريكي 
حيث تب����داأ الحداث يف اليوم الخري من رم�سان ومن ثم 
تت�ساعد متخذة �س����كا يليق بهذه اليام ال�سوداوية." من 
خ����ال املدون����ة نلحظ ان هنال����ك ايجازا للثيم����ة الرئي�سية 
للرواية قد ي�سفي نوعا من الت�سويق لانغمار يف قراءتها 
ولك����ن الروائي علق على تلك املدونة قائا "ان الفقراء هم 
الرهان احلقيقي" يف ا�ستكم����ال للبنية الدللية ال�سمولية 
للرواي����ة، اما على الن�ستغرام فقد كتب بال جنل �ساحب 
دار �سط����ور والت����ي طبع����ت الرواي����ة مدون����ة ج����اء فيه����ا 
املتنبي  ال�سب����وع يف �سارع  "الرواي����ة الكر مبيعا هذا 
رواية )انتهازيون ولك����ن( للروائي عاء م�سذوب" وهذه 
التدوين����ة تعد بني����ة ا�سهارية اخرى تدف����ع القارئ لل�سراء 
ولكنه����ا خل����ت م����ن اي عر�����س لثيم����ة الن�����س وق����د �سهدت 
املدونة توظيف �سورة فوتوغرافية لإحدى الفتيات وهي 

حتمل الرواية.
تع����د الن�سو�س املوازية بني����ة ا�سهارية ذات   
ايجاز وتكثي����ف تدفع القارئ اىل النغمار يف بنية الن�س 
ال�س����ردي فهي تقدم له و�سفا دللي����ا �سموليا موجزا لبنية 
الرواي����ة، وه����ذا الو�سف ال����دليل لبد ان يتعال����ق بنيويا 
م����ع بنية الن�س الروائ����ي واأل يجعل القارئ يقع يف خيبة 
امل ن�سو�سية ب�سب����ب التفاوت ما بني الن�سني، ولكن هل 
ا�ستطاع����ت رواي����ة )انتهازي����ون ولك����ن( حتقي����ق الرتابط 
ال����دليل بني الن�����س ال�سل����ي والن�س امل����وازي، اجلواب 
بالتاأكي����د نعم وبامتي����از وهنا حققت الرواي����ة للقارئ لذة 

ن�سو�سية من خال ربط هذه الن�سو�س املفارقة. 

الديمومة 
ة.. والمادَّ

�س���در ع���ن دار "اأدب فن" للثقاف���ة والفنون 
ة..  والن�سر 2016 كت���اب )الدميومة واملادَّ
تاأم���ات، اأفكار( لل�ساع���ر ن�سيف النا�سري 
و�سم عددا م���ن ق�سائده اجلديدة ، ولوحة 

الغاف للفنان علي النجار.

أوراق
غالب����ًا م����ا يو�س����ف ال�سع����ر اجلاهل����ي بكون����ه 
انعكا�س����ًا لنمط الب����داوة، اأو �سدورًا عن وعي 
)الإيكولوجي����ة(  املاهي����ة  باعتب����اره  بدائ����ي، 

املبا�سرة للع�سر.
وهذا يعني ان ثمة خطًا بني ال�سعر والا�سعر، 
يف�س����ر اأحدهما بالآخر، الأم����ر الذي كان ذا اأثر 
�سلبي عمي����ق على القيمة الفني����ة واحل�سارية 
لل�سعر اجلاهلي، وهذا ما ي�سكل جوهر م�سكلة 
البح����ث والذي يقدمه د. ه����ال جهاد يف كتاب 
)فل�سفة ال�سع����ر اجلاهلي/ درا�سة حتليلية يف 
حركية الوع����ي ال�سعري العربي( والذي �سدر 
عن موؤ�س�سة املدى لاإعام والثقافة والفنون.

وح����ًا له����ذه امل�سكل����ة، وحماولًة لفه����م حقيقة 
ه����ذا ال�سع����ر، فق����د اق����رتح البحث عل����ى نف�سه 
روؤية يجده����ا كفيلة بذلك، وتقوم على عدد من 
املرتكزات الرئي�سية، اأولها الف�سل بني ال�سعر 
– مبا هو �سعر – والواقع – مبعناه اجلامد 
– وبني ال�ساعر والإن�سان اجلاهلني بو�سفهما 

وعيني خمتلفني حّد التناق�س.
اإن ال�سع����ر – كما يقول هيجل – اأكمل الفنون، 
والوع����ي ال����ذي يبدع����ه وعي ممتف����وق ميتلك 
الق����درة عل����ى اأن يبن����ي روؤية �سمولي����ة للعامل، 
وال�سع����ر اجلاهل����ي به����ذا الفه����م – ل ميكن اأن 
يك����ون كيانًا معرفي����ًا جامدًا، وميك����ن اأن يقدم 
معلوم����ات وثائقية ع����ن احلي����اة الواقعية كما 
توح����ي بذلك تل����ك الت�سمي����ة ال�سائع����ة )ديوان 
الع����رب(، اأو الفه����م القا�س����ر لها بل ه����و روؤية 
للعامل اجلاهلي ابتعثتها ال�سرورة التاريخية 

لوجوده.
وك����ون ال�سعر روؤي����ة ل �س����ورة للواقع، يعني 

تبني كونه فل�سفة يف اأنبل واأعمق ما ميكن اأن 
تدل عليه هذه الكلمة، وقد يبدو ذلك غريبًا على 
ال�سعر اجلاهلي – ح�سرًا – لكنه ممكن القبول 
اإذا ا�ستبع����دت فكرة الب����داوة والتخلف، وتلك 
النظ����رة املعهودة من الفل�سف����ة )ال�سكولئية(، 
والنظ����ام العقل����ي املنطق����ي اجلامد ال����ذي بداأ 
بالنهي����ار من����ذ منت�س����ف القرن التا�س����ع ع�سر 
تقريبًا، لتح����ل حمله تلك الفل�سفة التي اأعنيها، 
فل�سف����ة الذات الإن�سانية مع ذاتيتها، ف�سًا عن 
ا�ستبعاد ذلك الفه����م القا�سر لل�سعر – اأي �سعر 
– اإذ يعده حمور اإنفعالت وعواطف، نتيجة 
للف�سل الق�سري الذي اعتاد عليه – اأو لقن اإياه 
– الدرا�سون بني ا�ستجابات الذات الن�سانية، 
فهي تفك����ر وت�سعر وحت�س وتنفعل... الخ، اأو 

بني ما ي�سمى العقل والعاطفة.
اإن ه����ذه ال�ستجابات واح����دة ومتداخلة، وما 
ه����و عقلي هو عاطف����ي يف اآن، والعاطفة ميكن 
اأن تك����ون موقف����ًا م����ن الوج����ود ذل����ك اأن ه����ذه 
ال�ستجابات ت�سكل جوهر الوعي، واإن ال�سعر 
يت�ساوى مع الفل�سف����ة – مهما كانت �سفتها – 
م����ن حي����ث اأن كًا منهم����ا يوجد له����دف واحد، 
وهو تق����دمي روؤي����ة للع����امل تنظمه م����ن جديد، 
وت�ستخل�س منه القيم الكفيلة بتطويره، وكما 
ذك����ر هيجل " اإن مو�سوع ال�سعر هو مو�سوع 
الفل�سف����ة بعين����ه" لأن كليهما ي�س����در عن وعي 
�سمويل عميق، فالوعي ال�سعري وعي فل�سفي، 
اإذن، ال�ساعر ل ميكن اأن يكون كذلك اإل اإذا كان 

ذا فل�سفة عميقة.
وملا كانت روؤية الوعي ال�سعري )لذاته وعامله( 
تت�س����كل تاأ�سي�سًا عل����ى وقائعية وجودهما فاإن 
فكرتي احلركة وال�سك����ون هما املرتكز الثاين 
الذي تقوم عليه روؤية البحث، لأنهما املقولتان 
اللت����ان ت�ستغرق����ان كل وجود، ل�����س بو�سفهما 

ظاهرت����ني، بل ماهيت����ني ل����ه، تنعك�سان يف 
الوع����ي )فكرة(، ث����م تتمو�سعان يف العامل، 
من حيث اأن الوج����ود الن�ساين وجود واٍع 
وفاع����ل يف الع����امل، ومعنى ه����ذا اأن البحث 
يف  ظاه����رًة  ال�سك����ون  اأو  احلرك����ة  يتن����اول 
ال�سع����ر اجلاهلي، وميك����ن اأن تدر�س جمتزاأة 
من����ه – كم����ا اعتدن����ا على مث����ل ذل����ك يف كثري 
م����ن الدرا�سات – لأن �سموليتهم����ا تعني اأنهما 
مقولت����ا وعي – اأ�سا�سًا – وكل منهما اإذ توجد 
يف ال�سعر فاإنها توجد يف الوعي ال�سعري وبه 

وتدل عليه يف الوقت نف�سه.
هذا البحث اتب����ع التحليل بو�سفه اأنه )درا�سة 
حتليلة(، لك����ن هذه الطريقة اعتم����دت  على ما 
ميكن اأن مينحها طابعًا علميًا هو مبداأ حمايثة 
ال�سع����ر، ودرا�سته بذاته دون ا�سقاط اأية اأفكار 

خارجة عنه عليه.
فال�سع����ر لي�����س مبعزل ع����ن ذات ُمتلقي����ه وهذا 
يعني اأن الباحث هنا متلق لل�سعر وكا الفعلني، 
البداع ال�سعري وتلقيه قائم على احلوار بني 
الوعي����ني، الوعي الذي يرده ال�س����كل ال�سعري 
اأو ي�س����در عن����ه، والوع����ي ال����ذي ي�ستقبل����ه به 
املتلقي، بهذا فاإن حتليل ال�سعر ميكن اأن يكون 
اإع����ادة خلق ل����ه واإ�ستعادة لفعاليت����ه، من حيث 
اأن احل����وار ب����ني الوعيني بناء لوع����ي املتلقي، 
وفاعلي����ة له يف اآن واحد، حني يحاول اأن يعي 

ذاته ووجوده يف العامل .
فيتطل����ب ه����ذا احل����وار روؤي����ة ت�ساه����ي روؤية 
ال�سعر، وت�سع����ى اإىل ا�ستيعابها يف �سموليتها 
مبعنى اأن عملية التلقي – لكي حتقق جدواها 
ت����وؤدي دورًا فاع����ًا يف الرتقاء  اأن  – يج����ب 
بذات املتلقي وعيًا ووجودًا لأن القيام بتحليل 
يف الأدب – كم����ا يق����ول مريلوبونت����ي – تع����د 

شيرديل الثانيتدوينًا للوجود مبا ميثل عملية خلق.
�س���درت عن دار الفاراب���ي الرواية اجلديدة 
'�سريدي���ل الث���اين' مل���روان عبد الع���ال، وهو 
العمل الّروائي ال�ّساد�س بعد "�سفر اأّيوب"، 
"جفرا،  هارب���ة"،  "حا�ّسة  الط���ني"،  "زهرة 

لغاية يف نف�سها" ، و"اإيفان الفل�سطيني".

الش��عر الجاهلي.. وصف��ه وتحليله ضمن حركية 
الوعي الشعري العربي

النصوص الموازية في رواية "انتهازيون 
ولكن".. للروائي عالء مشذوب

وسام قصي

حقيق����ة ال�س����راع علمي����ًا واجتماعي����ًا ه����و 
تن����ازع ب����ني قوت����ني اأ�سا�سيت����ني م����ن اأجل 
الأخ����رى،  م����ن  اأق����وى  اأحداهم����ا  البق����اء، 
فالبق����اء عادة �سيكون ل�سال����ح الأقوى، اأو 
يكون ال�سراع بني الأ�سلح وغري الأ�سلح 
فف����ي ثب����ات احدهما على �ساح����ة ال�سراع، 
ينح����در الث����اين مرغم����ًا، ومادام����ت كفتي 
املي����زان يف ه����ذا ال�س����راع غ����ري م�ستقرة، 
فع����دم  تهب����ط،  وت����ارة  تعل����و  ت����ارة  فه����ي 
ال�ستق����رار املت����وازن هذا يعن����ي جملة ما 
يعني����ه، اأن هناك �سراعًا م����رة يكون خفيًا 
وم����رة اأخرى يك����ون ظاه����رًا – وال�سراع 
اخلفي ماب����ني الإن�سان وال�سيطان الرجيم 
عادة يكون اأكر م����ن الظاهر، ولكن اآثاره 
ودللت����ه تكون وا�سح����ة للعيان من خال 
املمار�س����ة وال�سلوك الت����ي تبناها الإن�سان 
يف حيات����ه كمنطلق����ات اأولية، ث����م ترت�سخ 
�سيئًا ف�سيئ����ًا حتى تغطي كل جوانبه، هذا 
ما ت�سمنت����ه مقدمة كت����اب ال�سراع الأزيل 
�سم����ري  والناق����د  وال�سينار�س����ت  للكات����ب 
الن�سمي، وال�سادر عن موؤ�س�سة الع�سامي 

عام 2016.
ويق����ول الن�سم����ي يف كتاب����ه ع����ن ال�سراع 
ماب����ني الإن�س����ان وغرميه ال�سيط����ان:" كّل 
هواج�����س الإن�سان قد ل تك����ون له يد فيها، 
اإل اأنه ق����ادر على احلّد منه����ا، واإيقافها بل 
والنت�سار عليها، اإذا رجع اإىل الله تعاىل 

وا�ستعان به على التخل�س منها".
وي�سيف: اإن الله �سبحانه وتعاىل جعل يف 
طبيعة تركيب الإن�سان قوتني متنازعتني، 
املح�����س،  اخل����ري  اإىل  جت����ره  اأحدهم����ا 
والثانية جت����ره اإىل ال�سّر املقيت، اإذ يقول 
رب الع����زة يف الآي����ة ال�سابع����ة م����ن �سورة 
ال�سم�س  حول النف�����س الإن�سانية)فاألهمها 
فجوره����ا وتقواه����ا( فالفج����ور والتق����وى 
�س����دان متنازع����ان مت�سارع����ان، وال�سبب 
يف هذا يعود اإىل عدم مع�سومية الإن�سان 
ع����ن اأحدهما، وبذلك فان����ه �سيبقى يف هذا 
ال�س����راع املرير م����ادام يعي�����س على �سطح 

هذه الأر�س..
ويعالج الكاتب الكثري من املوا�سيع �سمن 
هذا البحث، ومنها اأبلي�س اللعني يعرت�س 
قائ����ًا: "خلقتن����ي م����ن ن����ار وخلقت����ه م����ن 
طني"و�سب����ب ه����ذا ال�سراع ه����و ال�سيطان 
ذل����ك املخلوق الذي حت����دى م�سريه عندما 

وق����ف معرت�س����ا اإم����ام خالقه تع����اىل وهو 
يق����ول ب����كل وقاحة و�سافة م����ن هو حتى 

اأ�سجد له –يعني اآدم – ع -.
وم����ن الأم����ور الأخ����رى التي يت�س����دى لها 
الباح����ث يف الكت����اب )و�ساو�س����ه لعنه الله 
يف الت�سكي����ك بوج����ود الله تع����اىل( ويقدم 
املتزهدي����ن على العلماء �سم����ن حوار بني 
�سخ�سيتني هما اإميان واحمد �سمن حوار 
درامي ممتع و�سيق فهي ت�ساأل وهو يقدم 

لها الإجابات الوافية.
�سم����ري  املوؤل����ف  اإن  اإىل  الإ�س����ارة   جت����در 
النم�س����ي م����ن موالي����د بغداد ع����ام 1948، 
حا�سل على �سه����ادة بكالوريو�س بالآداب 
ق�سم اللغ����ة العربية وعل����وم القران، وهو 
كاتب دراما وبرام����ج اإذاعية و�سينار �ست 
يف الدرام����ا التلفزيوني����ة وبراجمه����ا،  ل����ه 
اإ�سدارات منها: رواية ال�سمراء ال�سبوح، 
هم�سات الروح وخلجات النف�س، الإ�سام 
منبع ال�سام، وهو على جزئني، هل نهينا 
ع����ن املنكر، خ����وارق النظ����م والعادات يف 
الق����ران الك����رمي، زلزلة ال�ساع����ة، املعتزلة، 
الإع����ام  �سبك����ة  يف  م�سرق����ة  �سمو�����س 
العراقي، وكتب حت����ت الطبع: م�سرحيات 

مل تر النور.

ال����ص����راع األزل��������������ي
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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 

طبعة عربية 
لكتاب "الليبرالية 

في القرن 
العشرين"

�س���درت حديثًا ع���ن جمموعة الني���ل العربية  
للن�س���ر والتوزي���ع بالقاهرة الطبع���ة العربية 
  " الع�سري���ن الق���رن  يف  "الليرالي���ة  لكت���اب 
للكات���ب ماكوت���و ميزوت���اين وترجم���ة ع���ا 

�ساح.
الكتاب درا�سة جادة وعميقة لاإ�سهام الثقايف 
���ه �سخ�سيتان �سهريتان،  مترْ والفكري الذي قدَّ
هم���ا اأحم���د اأمني وابنه ح�س���ني. ورمبا يكون 
ال�سب���ب الأك���ر وراء �سه���رة اأحم���د اأمني هو 
�سل�سل���ة كتب���ه ع���ن تاري���خ الفك���ر الإ�سام���ي 
الت���ي بداأها بكتابه "فجر الإ�سام" )1928م( 
الذي ُترج���م اإىل الفار�سية والأوردية ومعظم 
اللغات الأوروبية الرئي�سة، وكتابه "حياتي" 
الذي يعر����س �سريته الذاتية. كم���ا قام اأحمد 
ا بكتابة مئات من املقالت الطويلة  اأم���ني اأي�سً
والق�س���رية حت���ى يتمك���ن م���ن التوا�س���ل مع 
قط���اع اأو�سع من جماه���ري الق���راء. وقد �سار 
ابنه ح�سني � الذي ُولد عام 1932 � على خطى 
اأبي���ه؛ فا�ستخ���دم املق���الت يف ط���رح وجهات 
املو�سوع���ات  م���ن  جمموع���ة  ح���ول  نظ���ره 
املت�سلة بالدين والتاريخ وال�سيا�سة والثقافة 
يف منطق���ة ال�س���رق الأو�س���ط، والتي تغريت 
ب�س���ورة جذري���ة من���ذ زم���ن وال���ده. وميكن 
"ليرالي���ان"  باأنهم���ا  الرجل���ني  كا  و�س���ف 
باملعن���ى الذي ع���رَّ عنه األرت ح���وراين يف 
كتابه "الفك���ر العربي يف الع�سر الليرايل". 
ونظ���ًرا لأن م�ساألة ال���دور "الائق" بالإ�سام 
يف الدول���ة احلديث���ة ه���ي املح���ور الرئي����س 
لكتاب���ات كلٍّ م���ن اأحم���د وح�س���ني اأم���ني، فاإن 
درا�س���ة الدكت���ور ميزوت���اين تكت�س���ب اأهميًة 
خا�س���ة يف حلظ���ة تاريخية فارق���ة متت فيها 
الإطاحة بنظم ديكتاتورية "علمانية" را�سخة 
وو�سلت اأحزاب اإ�سامية اإىل �ُسّدة احلكم عن 

طريق �سناديق النتخاب.

زينب المشاط 

كر�ست���ني   " رواي���ة  بطل���ة  كري�ست���ني 
 " الأول  جزئه���ا  يف  لفران�سدات���ر" 
اإكلي���ل العرو����س" للروائي���ة �سيغري���د 
اأوند�س���ت" احلائزة عل���ى جائزة نوبل 
عام 1928، والتي �سدرت عن موؤ�س�سة 
والفن���ون  والثقاف���ة  لاإع���ام  امل���دى 
برتجم���ة توفي���ق الأ�س���دي، ومراجع���ة 
جمي���د را�س���ي، ه���ذه امل���راأة املتناق�سة 
يف م�ساعره���ا واأفكارها، عدوة ع�سقها، 
تنج���رف �س���د تي���ارات م�ساعره���ا، فما 

تخلق بذلك حلياتها �سوى التعا�سة.
رواية " كر�ست���ني لفران�سداتر" جاءت 
بثاث���ة اج���راء، اإكلي���ل العرو����س: هو 

اجل���زء الأول م���ن حياته���ا، طفولتها، و 
من ثم ق�سة حبها مع اإرلند حتى زفافها، 
الكاتب���ة  باأ�سل���وب  ه���ذا اجل���زء  متي���ز 
احلامل والذي ت�سمن ق�سة لفتاة جميلة 
يف تلك ال�سهوب البعيدة، ي�سعر القارئ 
اأنه ي�ستلقي على ظه���ر غمامة و ي�ساهد 

العامل الذي مير حتته بوداعة.
�سي���دة هو�ساب���ي: و هو اجل���زء الثاين 
م���ن حياته���ا، م���ن انتقاله���ا اإىل �سيع���ة 
زوجها )هو�ساب���ي( و حتى حمنته، يف 
ه���ذا اجل���زء �سقط���ت الرواية م���ن عامل 
الأح���ام عل���ى اأم راأ�سه���ا اإىل الواق���ع " 
خافاتهما، حملها و ولداتها امل�ستنزفة 
لل�سحة، ادارتها �سوؤون �سيعة زوجها، 
قلبها املليء بامل���رار الامنطقي، املحنة 
الت���ي نزل���ت به���م" يعن���ي ه���ي الرواية 
الت���ي تخرنا ما يحدث بع���د اأن يتزوج 
البط���ل من البطلة، واأظن اأن هذا اجلزء 

للرواي���ات  مييل���ون  الذي���ن  �سيعج���ب 
الجتماعية، كم���ا اأن ال�سخ�سيات باتت 

اأكر تطورا.
ال�سلي���ب: و ه���و اجل���زء الثال���ث م���ن 

حياته���ا، م���ن عودته���ا اإىل �سيعتها بعد 
فقدانه���م لروة زوجه���ا، و كر اأولدها 
و هج���ر زوجه���ا له���ا و موت���ه، و ن���ذر 
نف�سه���ا للكني�س���ة، ق���د ُي�س���اب الق���ارئ 

خافاتهم���ا  ب�سب���ب  بالإ�سه���اب  هن���ا 
الامنتهية و بع����س الإ�سهاب الوعظي 
نظ���را لزدياد تدينها، و لك���ن الأ�سلوب 
اأي�س���ا كان نا�سج���ا و متقن���ا يف حتليل 

ال�سخ�سيات و تناق�ساتها.
الرواي���ة ت�ستحق القراءة، على اأي حال 
كان���ت و اأي ذائق���ة امتلك���ت حتى ملن ل 
مييل للروايات الإجتماعية والواقعية، 
كما ل ميكن الق���ول اإن هذه الرواية من 
الروائع الأدبية، لأنها قد ترفع ال�سغط 
يف بع����س الأحي���ان ب�سب���ب كري�ست���ني 
وزوجها، وخافاتهما املتكررة، وب�سبب 
الإ�سه���اب يف بع�س ف�سول الرواية، اإل 

اأنها متقنة ب�سكل فني متميز.
و يع���ود جن���اح اأوند�ست او كم���ا اأطلق 
الع�س���ور  " زول  لق���ب   النق���اد  عليه���ا 
الرواي���ة  م���ع  لتعامله���ا    " الو�سط���ى 
والق�س���ة الق�سرية بروؤي���ة واقعية مثل 
الأدي���ب الفرن�س���ي املب���دع اإمي���ل زول، 
اىل قدرتها على تق���دمي �سورة حقيقية 
للتاري���خ ف�س���ا ع���ن عن�س���ر الت�سويق 

الذي اأجادته على نحو لفت. 
ولدت �سيغري���د يف مدينة كالوندبورغ 
اأب  م���ن   1882 ع���ام  الدامن���ارك  يف 
نرويج���ي واأم هولندي���ة، وق���د انتقلت 
عائلته���ا بعد م�سي عام���ني على ولدتها 
اإىل اأو�سلو، حيث عمل والدها بتدري�س 
الآث���ار يف اجلامع���ة، كان لهتمام اأبيها 
بالتاري���خ تاأث���ري كبري عليه���ا، متثل يف 
حل�س���ارة  الدرام���ي  بالتاري���خ  ولعه���ا 
الرنويج القدمي���ة واخلا�س���ة بالبلدان 
ال�سكندنافي���ة التي قراأت عنها ب�سورة 

�ساملة يف طفولتها
تق���ع الرواي���ة يف ثاث���ة اأج���زاء تتاب���ع 
فيه���ا الروائي���ة م�س���رية حي���اة البطل���ة 
"كر�ست���ني" وم���ا م���ر به���ا م���ن اأحداث 
�سم���ن اأ�سلوب و�سفي م�س���وق ي�سوده 
مناخ اإمي���اين لرتجح الكاتب���ة بالنهاية 
انت�س���ار الإن�سان املوؤمن على ال�سيطان 

والف�سيلة على الرذيلة.

كرستين الفرانسداتر بين الفتاة
 الحالمة، والزوجة المتناقضة السقيمة

متناقضون نحن، نقع بني أضدادنا، لنكون الخارس األكرب بس��بب غرورونا، فنحن 
نحاول تسجيل النقاط األكرب ضد من نحب، يف حني بإمكاننا أن منتزج معه لنحيا 
بعوامل أكرث إرشاقًا، ُترى ماذا لو ُأتيحت لواحدنا فرصة رؤية حياته بهذا الوضوح 
من مبتدئها ملنتهاها قبل أن يفوت األوان؟ هل سنتصالح مع أضدادنا، ونخلع زّي 
الضحايا ذلك الذي نسرت به ذنوبنا، ونستمتع من خالله مباسوشيتنا، هل سيعرتف 

أحدنا بأنه ضحية نفسه؟ 

هدية حسين

عل����ى مر الع�س����ور، ثّمة �سراٌع ب����ني الأجيال يف خمتلف 
جوان����ب احلي����اة، ويزداد ه����ذا ال�سراع ح����ّدة كلما تعلق 
الآداب  ويف  والأدب����ي..  الجتماع����ي  باملرك����ز  الأم����ر 
والفن����ون تبدو امل�ساألة اأكر و�سوح����ًا، اإذ ان هناك دائمًا 
من يريد الحتفاظ مبا و�سل اإليه حتى لو كان الأمر على 
ح�س����اب املواهب اجلديدة الت����ي ترغب يف �سعود ال�سّلم 

بقفزات �سريعة.
ه����رني تروي����ا، "الكات����ب الفرن�سي م����ن اأ�س����ل رو�سي" 
كت����ب اأكر م����ن عمل به����ذا اخل�سو�س، اإن����ه منغم�س يف 
ع����امل الكتب ويف حي����اة الأدباء والفنان����ني وال�سراعات 
اخلفي����ة واملعلن����ة التي حتدث بينهم، كم����ا هو احلال يف 
اأعمال����ه "امليت احلي" و "األو�س����ا"، واأي�سًا هذه الرواية 
التي نح����ن ب�سددها "ابنة الكاتب" التي رمبا كان بطلها 
ه����رني تروي����ا نف�سه. فبط����ل الرواية "اإرم����ان بوازييه" 
عم����ره 85 عامًا، وهو نف�سه العم����ر الذي كتب فيه هرني 
تروي����ا هذه الرواية، كم����ا اأن البطل حائ����ز على ع�سوية 
املجمع العلمي الفرن�س����ي، وكاتبنا ع�سو يف الأكادميية 
الفرن�سية، وهن����اك الكثري يف �سي����اق الرواية ي�سري اىل 

اآراء واأفكار وفل�سفة هرني ترويا يف الأدب واحلياة.
يف رواي����ة "ابنة الكاتب" يواجه اإرمان بوازييه خ�سمه 
ال�ساب "جان فيكتور" الذي ي�سبب له قلقًا كبريًا لأ�سباب 
�سنتع����رف عليها كلم����ا م�سينا يف الرواي����ة ال�سادرة عن 
دار من�سورات عاء الدين بدم�سق �سنة 2005 وترجمها 

علي با�سا.
يف البداي����ة يخرنا ه����رني ترويا ب����اأن اإرم����ان بوازييه 
كاتب له العديد من املوؤلفات يف جمال الرواية، وهو يف 
مقدمة الكّت����اب الذين يحظون ب�سه����رة وا�سعة، وح�سل 
عل����ى العدي����د من اجلوائ����ز، واأن ما ي�سغله دائم����ًا هو اأن 
يبقى عن����د ح�سن ظ����ن الق����راء دون اأن تتناق�س موهبته 

على الرغم من جتاوزه الثمانني عامًا.
لك����ن هذا الروائي يعي�س حال����ة �سبابية حني يلقي نظرة 
عل����ى موؤلفات����ه، ويت�ساءل: ه����ل ي�سعر بالفخ����ر بعد هذه 
الرحلة الطويلة، اأم اأن����ه عمل طوال حياته دون جدوى؟ 
ويف جان����ب من حياته كانت ابنته "�سندي" التي تعي�س 
يف بي����ت م�ستق����ل خ����ري مع����ني ل����ه، فبف�سله����ا كان ين�سى 
اأن����ه اأرم����ل، وقد قامت بالكث����ري من اأجل����ه، لي�س فقط يف 
حيات����ه اخلا�سة والعامة ب����ل ويف جمال الأدب، فهي كما 
ي�سفه����ا القارئ����ة الأوىل وامل�سححة لأخطائ����ه، حتى اأنه 
ل ي�ستطي����ع موا�سلة الكتابة ل����و مل تكن اىل جانبه، وقد 
كر�ست حياتها لأبيها بعد طاقها.. وها هي منذ ال�سفحة 
الأوىل يف الرواي����ة يف اإح����دى مهامه����ا تق����ود ال�سي����ارة 
وبجانبه����ا الأب الامع، و�سيح�سران معًا موؤمترًا تقيمه 
دار الن�سر التي اأ�سدرت روايته الأخرية "املرحوم ال�سيد 
بروموتيه" التي حتم����ل الرقم 59 يف �سل�سلة موؤلفاته.. 
وبعد هذه ال�سنوات وه����ذا العطاء ي�ساوره ال�سك بقيمة 

روايته، اإل اأن �ساندي توؤازره وتتحم�س لروايته.
يف ذلك املوؤمتر تعّرف اإرمان وابنته على الكاتب ال�ساب 
جان فكتور الذي اع����رتف للكاتب الكبري باأنه عندما كان 
يف الرابعة ع�سرة قراأ اإحدى رواياته واعجب بها، ولهذا 
ال�سب����ب قرر اأن يك����ون كاتب����ًا، وفيما بعد اأ�سب����ح اإرمان 
مر�س����ده وقدوته يف الكتابة، وقب����ل اأن ينتهي هذا اللقاء 
طل����ب جان فكتور من اإرم����ان وابنته راأيهم����ا يف روايته 
اجلدي����دة "الإهانات" التي �سري�سله����ا لهما لحقًا، وفعًا 
و�سل����ت ن�سخة م����ن الرواي����ة، وكان راأي اإرم����ان وابنته 
متقاربًا، ومع اأنهما اأقّرا مبوهبة الكاتب ال�ساب اإل اأنهما 
اتفق����ا عل����ى اأن يف الرواي����ة الكثري م����ن احلذلقة واحليل 

والغمزات.
وم����ا اأده�س اإرم����ان اأن رواية "الإهان����ات" بعد اأن اأخذت 
طريقه����ا اىل القراء وت�سدرت قائمة الكتب الأكر مبيعًا، 
ث����م بع����د اأن ُن�سرت عنها ع����دة مقالت تو�س����ي ب�سرورة 
قراءته����ا �سع����دت اىل املوق����ع الأول، م����ا اأح����دث �سدم����ة 
ل����دى اإرمان ال����ذي مل يجد يف جان فكت����ور �سوى متطفل 
ودخي����ل عل����ى الأدب.. م����ا حدث بع����د ذل����ك اأن النجومية 
األق����ت باأ�سوائه����ا عل����ى ج����ان فكت����ور يف ح����ني مل تدخل 
رواي����ة الكاتب الكبري اإرم����ان القائمة اأبدًا، ومن هنا يبداأ 

ال�س����راع، �س����راع خف����ي �سينم����و ويت�ساعد عل����ى طول 
�سفح����ات الرواية، و�سي�سل اىل نتائ����ج ماأ�ساوية تطيح 
بالكات����ب الكب����ري ال����ذي و�سعن����ا في����ه ه����رني ترويا مع 

اأبطاله.
اإن م����ا حدث م����ع اإرم����ان بوازيه و�سعه وجه����ًا لوجه مع 
نف�س����ه، فهو من����ذ خم�س �سن����وات مل ت�ست�سف����ه حمطات 
التلفاز ول ال�سحف، بل اكت�سف اأنه مل يعد يثري ال�سباب 
كما يف املا�سي، بينم����ا الكاتب اجلديد جان فكتور وجد 
طريق����ه اىل قل����وب القراء ع����ن طريق اأ�سل����وب ال�سخرية 
والنكات والقف�سات وه����و اأ�سلوب الع�سر، اإنها الو�سفة 
املو�سل����ة اىل النج����اح.. وم����ا اكت�سف����ه اإرمان اأي�س����ًا اأن 
ج����ان فكت����ور اأكر حب����ًا للحي����اة ولي�����س ل����اأدب وحده، 
بينم����ا اإرم����ان عا�����س ل����اأدب ون�س����ي وج����وده وحيات����ه، 
و�سنعرف على ال�سفحة 93 مدى جتاهل الكاتب حلياته 
الجتماعي����ة مب����وازاة اهتمام����ه ب����الأدب ح����ني توّجه له 
�سن����دي هذه العب����ارات )منذ زمن طوي����ل اأراقبك يا اأبي، 
واألح����ظ اأنك ل تعي�س اإل من اأجل قلمك، ول �سيء يهمك 
يف الدني����ا �سوى عملك ومهنتك واملخطوطة التي تكتبها 
وراأي ال�سحاف����ة يف الكتاب الأخ����ري الذي �سدر لك، ومل 
تهت����م اأو تعتني اأب����دًا مب�ساعرنا وبعواطفن����ا نحوك، اأنا 
واأم����ي مل نكن موجودتني يف املن����زل ال لكي نقوم بدور 
ثان����وي يف امل�سارك����ة باحل����وار مع����ك واإجن����از الأعمال 
املنزلي����ة وا�ستقب����ال زوارك والعناية ب�سحت����ك وال�سهر 
عل����ى راحتك، لقد كنت تكتب كث����ريًا لدرجة اأن ذلك جعلك 

تن�سى اأن تعي�س واأن تتمتع مبباهج احلياة(
وق����د اكت�س����ف اأي�سًا اأن����ه عج����وز اأكر مما ينبغ����ي، وقد 
ك����ف ع����ن الذه����اب اىل امل�س����رح واكتف����ى باملطالع����ة اأو 

باجللو�����س مل�ساه����دة التلف����از، واأح�س باأنه رق����م فائ�س 
وعلي����ه اأن يخ�س����ع لنهايت����ه، وكان يق����ول يف �س����ره "اإن 
حكم الكومبيوت����ر املطلق يعلن انهي����ار حكمه هو" وهو 
ما يزال مت�سبث����ًا بقلمه واأوراقه وي�سع����ر بالر�سا لكونه 
ير�سم جملت����ه وهو يت�سورها، وفرح����ة كهذه ل تعو�س 
ولي�����س عليه اأن يغري اأ�سلوبه وطريقة كتابته بعد اأن بلغ 

اخلام�سة والثمانني.
لق����د �سحن هرني تروي����ا هذا العم����ل بالعواطف، و�سّدنا 
بق�س����ة ح����ب تخلله����ا الكث����ري م����ن التوت����ر، واأخذن����ا اىل 
ع����امل الهواج�����س وال�سدامات وال�سراع����ات التي ت�سغل 
الكثريي����ن مم����ن يتعاط����ون الأدب، مرتافقة م����ع عذابات 
احلب غري املتكافئ الذي يغري اأ�سلوب احلياة، ويجعلنا 
ننظ����ر اىل الع����امل م����ن خ����رم اإب����رة حينم����ا ت�سي����ق بن����ا 

القلوب.
م����ا اإن بداأت ق�سة حب �سندي وج����ان فكتور حتى طلبت 
�سندي من اأبيها اأن يتحدث عنه يف املجمع العلمي ملنحه 
جائ����زة الرواية الكرى، وقد اعرتفت الإبنة لأبيها باأنها 
حت����ب الكاتب ال�ساب وباأنه يعي�س معها يف البيت، وبعد 
اأن ث����ارت ثائ����رة اإرمان واعتر اأن ما قام����ت به ابنته هو 
خيان����ة ع����اد وهداأ، فهو ل يري����د اأن يفقد ابنت����ه الوحيدة 
واملهمة يف حياته، ولذلك وجد نف�سه يتحدث يف املجمع 
العلم����ي عن فكتور وميتدحه ثم ير�سح����ه لنيل اجلائزة، 
وبرغ����م املعار�س����ة م����ن بع�����س الكت����اب ال اأن اجلائ����زة 
وجدت طريقها اىل فكت����ور، ولكن اإرمان مل يكن �سعيدًا، 
كان ي�سع����ر باأن����ه يخون نف�س����ه، وحني اأذي����ع خر الفوز 
بالتلفزي����ون ع����ن رواية "الإهان����ات" اأح�س ب����اأن عنوان 
الرواية يعر عن الإهان����ة التي تلقاها هو نف�سه، ثم تبع 
اعان الفوز حفل ا�ستقب����ال ح�سره كبار الأدباء والنقاد 
م����ا زاد يف توتر اإرمان وان ح�س����وره هذا احلفل ي�سكل 
اأ�س����واأ الإهانات واأ�سدها ع����ارًا، خ�سو�سًا واأن الأ�سواء 

�ُسلطت على فكتور بينما مل يهتم به اأحد.
اأم����ا �سن����دي فق����د ب����داأت حما�سته����ا تف����رت اإزاء اأبيه����ا اإثر 
انطاقته����ا يف مغام����رة غ����ري حم�سوب����ة، و�س����ارت ه����ي 
واحل����وارات  والدع����وات  احلف����ات  جنم����ي  وفكت����ور 
ال�سحفية التي تبحث يف العاقات الغرامية، وما اأحزنه 
اأن ابنته ل ت�سري اإليه اأثناء تلك احلوارات، وكذلك فكتور 
الذي اأبهجته ال�سهرة.. حتى الكتاب الذي كان من املقرر 
اأن تع����ده �سندي مب�ساركة فكتور عن اأبيها قد توقف، لقد 
اأخمدت ابنته كل �سيء فيه فتوقف هو عن العمل واإكمال 

م�ساريعه.
لك����ن اأي����ام الع�س����ل الت����ي عا�ستها �سن����دي انته����ت عندما 
ارتبط فكتور ب�سابة تعمل يف امل�سرح، وتناولت �سحف 
الف�سائ����ح تل����ك العاق����ة يف الوقت الذي �سع����د فيه جنم 
فكت����ور يف الأدب، لق����د كان دائمًا يندف����ع يف اأهوائه ول 
يقيم وزن����ًا مل�ساعر الآخرين، اإنه كما ي�سفه هرني ترويا 
عل����ى ال�سفح����ة 115 "عب����د للدعاي����ة وو�سائ����ل الإعام، 
ي�ستج����دي اأية اإ�س����ارة اإليه تعر عن املدي����ح يف التقرير 
ال����ذي ين�س����ر ع����ن اإح����دى الأم�سي����ات، وهو يندف����ع على 
ال����دوام اىل ال�س����ف الأول اأم����ام ال�سحفي����ني، وهو على 
ا�ستع����داد لأن يقت����ل اأب����اه واأم����ه لكي يح�سل عل����ى مقالة 

ت�سيد به"
لق����د خرج فكت����ور من حياة �سندي اىل الأب����د، لكن اإرمان 
املفج����وع تق����دح يف ذهنه فك����رة، هي اأن يح����ّول م�سيبة 
ابنت����ه اىل رواي����ة يعّري فيه����ا ما ح����دث يف اأروقة الأدب 
و�سعود البع�س اىل النجومية دون وجه حق، اإنه انتقام 
لي�س من هذه النم����اذج فقط بل تعرية من ي�ساهمون يف 
ه����ذا ال�سعود ومنهم اإرمان نف�س����ه، وقد حتم�ست �سندي 
لهذا النتقام بع����د اأن مرت باأوقات ع�سيبة اأفقدتها الثقة 
بنف�سها كام����راأة واأنثى..ويح����دث اأن ت�سدر الرواية يف 
الوق����ت الذي ت�س����در فيه رواي����ة جديدة لفكت����ور، فتقفز 
رواية اإرمان اىل اأعلى امل�ستويات وتهبط رواية فكتور، 
لك����ن الكات����ب الكبري ال����ذي ظل يف �سنوات����ه الأخرية يف 
الظ����ل مل يحتم����ل الفرح����ة، وهك����ذا يغ����ري ه����رني ترويا 
جم����رى الرواية مب����وت اإرم����ان.. وتنتهي رواي����ة "ابنة 
الكاتب" باختيار فكت����ور لي�سغل مقعد اإرمان يف املجمع 
العلم����ي الفرن�س����ي، ومل ت�ستط����ع كل حم����اولت �سن����دي 
احليلولة دون ذلك، لقد �س����ار فكتور املولود الأخري بني 
اخلالدين �س����اء القراء اأم اأبوا، وبذلك ك�سر هرني ترويا 
توقعاتنا مبزيد من الإدها�س والتميز وعمق امل�سمون.

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

مشاركة
ويف مثل ه���ذا ال�سياق �سدر موؤخرًا كتاب 
حت���ت عنوان »يوم م���ع..« ي�سارك فيه 20 
موؤّرخ���ًا و�سحافيًا وكاتب���ًا. وي�سرف على 
اإجن���ازه »فران���ز ����� اأوليفيي���ه جي�سب���ري«، 
ال�سحايف ال�سهري واملدي���ر ال�سابق ملجّلة 
»لوب���وان« الفرن�سي���ة وموؤل���ف العديد من 
الكت���ب، وكلود كيتيل، امل���وؤّرخ الفرن�سي، 

املخت�س بتاريخ احلرب العاملية الثانية.
الكت���اب  ه���ذا  يف  امل�ساهم���ون  ويح���اول 
الإجاب���ة ع���ن ع���دد م���ن الأ�سئل���ة بالن�سبة 
الت���ي  ال�سخ�سي���ات  م���ن  �سخ�سّي���ة  ل���كل 
يتعّر�سون لنم���ط حياتها اليومية. ا�سئلة 
مثل »ما هي العادات التي كانت تغلب على 
�سلوكه���م، وماذا كان���ت هواياتهم؟ وكيف 

كانوا مي�سون اأيامهم؟
م���ن  ينه�س���ون  كان���وا  �ساع���ة  اأّي���ة  ويف 
نومهم ويف اأي���ة �ساعة كانوا يذهبون اإىل 
فرا�سه���م للن���وم؟. وهل كان اأولئ���ك القادة 
الكب���ار الذين غرّيوا وجه العامل من اأمثال 
جوزي���ف �ستالني ونابلي���ون بونابرت من 
العاملني املجّدين كث���ريا يف يومهم؟ وهل 
كان���وا يق�سون بع�س اأوقاتهم يف الرتفيه 
عن اأنف�سه���م؟ وهل كانوا مييل���ون للعزلة 
والبتعاد عن الآخري���ن؟ و�سل�سلة طويلة 
من الأ�سئلة التي تخ�س حياتهم اليومية.

اإن الإجاب���ة على مثل ه���ذه الأ�سئلة ت�سّكل 
يف واق���ع الأمر اخل�سو�سي���ة الأ�سا�سية، 
الت���ي يت�س���م فيه���ا ه���ذا العم���ل م���ن حيث 
ان���ه ي�س���ّكل م�ساهم���ة يف كتاب���ة تاري���خ 
العامل ال���ذي نعي�س فيه م���ن خال احلياة 
اليومية لأولئك الذين �ساهموا يف �سناعة 

م�ساره.
اإنه���م ع�سرون من امل�ساه���ري الذين عرفهم 
خا����س،  ب�س���كل  من���ه  والغرب���ي  الع���امل، 
من���ذ الع�س���ور الو�سط���ى حت���ى احلقب���ة 
التاريخي���ة  وال�سخ�سي���ات  احلا�س���رة. 

الك���رى الت���ي يت���م التعّر����س له���ا يف كل 
م�ساهم���ة م���ن م�ساهم���ات الكت���اب ت�س���م 
اأ�سماء رج���ال و�سيدات ي�ستحقون بالفعل 

تو�سيف الرموز التاريخية.
هك���ذا يت���م التعّر����س ل�م���اري انطواني���ت 
و�سارمل���ان وجورج كلمن�س���و وون�ستون 
ت�سر�س���ل وجوزي���ف �ستال���ني ونابلي���ون 
بوناب���رت واجلرنال �سارل ديغول وجون 
تتي���ح  ل���ة  املح�سّ كيني���دي وغريه���م. يف 
ق���راءة ه���ذا الكت���اب التعّرف عل���ى الكثري 
ال�سف���ات واأمن���اط عي����س واأ�س���كال  م���ن 
اهتمام ورغبات ون���زوات واأ�سياء كثرية 
اأخ���رى عن كل �سخ�سّية م���ن ال�سخ�سيات 

املدرو�سة.
هك���ذا يب���دو اأن مملك���ة اجل���رنال ديغ���ول 

الكتاب���ة.  يف  تتمّث���ل  كان���ت  احلقيقي���ة 
والتاأكيد على جمموع���ة من القواعد التي 
األفها وطّبقها عندما كان يف ق�سر الإليزيه. 
هك���ذا كان يت���م اإيقاظه كل �سب���اح من قبل 
اأحد املكّلفني باخلدم ال���ذي يبادره بجملة 
»اأ�سع���دت �سباح���ًا �سي���دي اجل���رنال«. ثم 
يخ���ره عن »حالة الطق�س يف ذلك اليوم«. 
ثّم يق���وم مكّلف اآخر بو�س���ع ال�سحف يف 
املكت���ب القريب ك���ي »يت�سّفحه���ا اجلرنال 
وه���و يتناول طع���ام الإفطار م���ع زوجته، 

العّمة اإيفون«.

عالقات
والإ�س���ارة اأن ال�سي���دة ايف���ون كان���ت ق���د 
تع���ّودت عل���ى اإلق���اء �سحيفتي »ل���و كانار 

ان�سين���ي ����� البّط���ة املقّي���دة ����� ال�ساخ���رة« 
و»مين���وي، اليميني���ة املتطّرف���ة« يف �سّلة 
املهمات معتق���دة اأن اجلرنال »مل يلحظها 
وهي تفعل ذلك«. والتاأكيد بهذا ال�سدد اأن 
»عاقات اجلرنال مع ال�سحافة الفرن�سية 
كان���ت �سعب���ة«. وكذل���ك كان »يّك���ّن بغ�سًا 
�سدي���دًا جله���از الهات���ف بحي���ث اإن رئي�س 
احلكوم���ة وحده كان ميل���ك حق خرق تلك 

القاعدة«.
و�سخ�سّي���ة فرن�سية �سه���رية اأخرى كانت 
مولع���ة بالق���راءة والثقاف���ة ه���و الرئي�س 
مي���رتان.  فران�س���وا  الراح���ل  الفرن�س���ي 
والإ�س���ارة اأن كل العامل���ني حول���ه كان���وا 
ينتظ���رون منه با�ستم���رار ويف كل حلظة 
ال�س���وؤال الت���ايل: ماذا تقراأ الي���وم؟. هكذا 
كان اأولئ���ك الذي���ن يري���دون التق���ّرب منه 
وح�سور لقاءاته يبحثون عن �سبل تقدمي 
معلوم���ة ثقافي���ة جدي���دة ل���ه. وكاأنه���م يف 

امتحان �سفهي يف مادة الثقافة.
وكان ميرتان يقول لأولئك الذين يقّدمون 
حّج���ة �سيق الوقت مما ل ي�سمح بالقراءة 
ما مفاده »افعل���وا مثلي ومار�سوا القراءة 
ب���ني ال�ساعة احلادي���ة ع�سرة لي���ًا وحتى 
نهاية ال�ساعة الأوىل بعد منت�سف الليل«.
ومل يك���ن ذل���ك الرئي�س املثّق���ف يرتدد يف 
»اإح���راج حمدثي���ه« و�سوؤاله���م مث���ًا عّم���ا 
ج���رى يف احللق���ة الأخ���رية م���ن م�سل�سل 
»دال�س« الأمريكي ال�سهري. وكذلك معرفة 
اأن الرئي����س الأمريك���ي الأ�سب���ق الراح���ل 
ج���ون كينيدي كان ق���د ارتب���ط ب�»عاقات 
خطرية«، رمب���ا كانت اأح���د الأ�سباب التي 

اأّدت اإىل اغتياله.
واأن املل���ك فران�سوا الأول »كان حماطًا يف 
اأ�سف���اره ب�400 م���ن رماة ال�سه���ام و100 
م���ن ال�سوي�سري���ني للقيام بحمايت���ه. ذلك 
بالإ�ساف���ة اإىل 500 �سخ����س م���ن الذي���ن 
كانوا يقوم���ون باأعمال الطب���خ والأعمال 
املنزلية وخدمة اخليول«. ومما يتم ذكره 

بالن�سبة ملاري انطوانيت اأنها يف اللحظات 
الأخ���رية م���ن حياته���ا قب���ل تنفي���ذ حك���م 
الإعدام بها دخل عليه���ا يف مكان اعتقالها 
اأربعة من الق�ساة، كي يقراأوا عليها للمّرة 
الثانية ن�س احلك���م ال�سادر بحّقها.وظهر 
على الب���اب رجل عماق هو اجلّاد هرني 
�سان�س���ون، الذي كان وال���ده هو الذي نّفذ 
حك���م الإعدام بح���ق لوي�س الراب���ع ع�سر. 
وبع���د اجت���زاز �سعرها واإحراق���ه مّت ربط 
يديها خلف ظهرها وجّرها اجلّاد باحلبل 
الطويل الذي كتفوها فيه كما كانت ت�ساق 

اخلرفان اإىل امل�سلخ.

تاريخ جديد
اإن امل�ساهم���ني يف ه���ذا الكتاب ل يركزون 
يف واق���ع الأم���ر عل���ى درا�س���ة الأح���داث 
التاريخي���ة الكرى لل�سخ�سي���ات املعنية. 
لكنهم يول���ون اهتمامهم بالأح���رى للدور 
ال���ذي لعبت���ه ذهنياتهم يف توجي���ه م�سار 
التاري���خ. وم���ا ي�س���ّكل بح���د ذات���ه طريقة 
جتديدي���ة يف كتابت���ه. ويطل���ق امل�سرفان 
يف مقدم���ة الكت���اب على عمله���م تو�سيف 

التاريخ اجلديد.

المشرفان في سطور
فرانز����� اوليفيي���ه جي�سب���ري ه���و �سحايف 
اإدارة  ل�سن���وات  ت���وىّل  �سه���ري.  فرن�س���ي 
جمل���ة »لوب���وان« الفرن�سي���ة الأ�سبوعية. 
ق���ّدم العديد م���ن الأعم���ال الروائية وكتب 
ال�س���رية كان اآخره���ا »�س���رية حي���اة جاك 

�سرياك«.
وكل���ود كيتيل، موؤّرخ فرن�سي، قدم العديد 
م���ن الأعمال حول احل���رب العاملية الثانية 
العامي���ة  »امل���راأة يف احل���رب  م���ن بينه���ا 
الثانية« و»الهزمية التي ل تغتفر«...الخ.

عن البيان االماراتية

»يوم م��ع«.. ش��خصيات وقادة في 
حياتهم اليومية عن قرب

تعتّز األمم بتاريخها، وُتبدي ذلك بأش��كال مختلفة. وليس أقّلها ش��يوعًا كتابة ما عرفته هذه 
الحقبة التاريخية أو تلك من مس��ار األمّة املعنّية...أو من خالل كتابة س��ر حياة الشخصيات 
���� الرموز التاريخي��ة، والعودة إىل أقواله��م أو املعارك التي خاضوه��ا أو اإلنجازات التي 

قّدموها...الخ.
ولك��ن إذا كان أبناء األجيال الحالية أو الذين س��بقوهم والذين س��يعقبونهم يعرفون عمليًا 
أغل��ب املحطات واملنعطفات األساس��ية التي عرفه��ا عظامء تاريخهم، م��ن خالل ما كتبه 
املختّص��ون مبادة التاريخ ومبختلف الحقب، فإن القليل تعّرضوا ملا كان أولئك العظام قد 
عرفوه يف حياتهم اليومية من مامرسات وأحداث كانت يف املحّصلة هي التي »ُنسجت منها 

حياتهم«.

اأ�س���ارت اإح�سائي���ات الأمم املتح���دة اإىل اأن 
عدد املهاجرين يف العامل بلغوا رقمًا قيا�سيًا 
يف الع���ام املا�س���ي 2015. وم���ن املع���روف 
العج���وز  الق���اّرة  الأوروبي���ة،  الق���اّرة  اأن 
كم���ا يطلق���ون عليه���ا، هي اإح���دى الوجهات 
بن�سب���ة  القادم���ني  للمهاجري���ن  الأ�سا�سي���ة 
عالية منهم من بلدان جنوب البحر الأبي�س 
املتو�سط وافريقيا وبلدان اأوروبا ال�سرقية 

والو�سطى »ال�سيوعية �سابقًا«.
الآراء يف اأوروب���ا حي���ال موج���ات الهجرة 
اجلدي���دة ت���رددت ب���ني اأولئك الذي���ن يرون 
للبل���دان  بالن�سب���ة  »حّظ���ا«  املهاجري���ن  يف 
الأوروبية املتقدمة التي تعاين من اأعرا�س 
»�سيخوخ���ة �سكانه���ا وتناق����س اأعداده���م«. 
واأولئك الذين يرون يف املهاجرين الوافدين 
اجل���دد خطرًا على جمتمعاته���م التي تعاين 
اأ�س���ًا م���ن اأزم���ات اقت�سادي���ة واجتماعية، 

وحتى من اأزمات هوّية.
للهج���رة  املناه�س���ني  ببع����س  وو�س���ل 
امل�ستقب���ل  حي���ال  الت�س���اوؤم  واملهاجري���ن 
ال���ذي يرتت���ب عل���ى ا�ستقب���ال اأع���دد كبرية 
م���ن »الأجان���ب« اإىل احلدي���ث ع���ن »الهجرة 
الكارث���ة«. وهذا بالتحدي���د هو عنوان كتاب 
»ج���ان اإيف لو غال���و«، الأخ�سائي الفرن�سي 
مب�سائ���ل الهجرة والذي �سبق له وقّدم عددا 

من املوؤلفات حول مو�سوعها.
بع���د اأن يرف���ق »جان اإيف ل���و غالو« الهجرة 
الإثب���ات  ب�سيغ���ة   - »الكارث���ة«  بتو�سي���ف 
ودون اأي ا�ستفه���ام �� يطرح ال�سوؤال التايل: 
م���ا العم���ل؟. وه���و ال�س���وؤال ال���ذي اختاره 
كعن���وان فرعي للكتاب. وجه���ة النظر الذي 

يقّدمه���ا يف ه���ذا الكت���اب ت���دور يف واق���ع 
الأمر حول التاأكيد اأن اأفواج املهاجرين اإىل 
فرن�س���ا واأوروب���ا عمومًا ي�سّكل���ون »تهديدًا 

حقيقيًا« لوجودهما، اأي لفرن�سا واأوروبا.
والتاأكي���د يف ه���ذا ال�سي���اق اأن »الهج���رات 
التاري���خ  م���دى  عل���ى  معروف���ة  ظاه���رة 
الإن�ساين. لكنها اأّدت يف اأغلب الأحيان اإىل 
فن���اء املجتمعات الت���ي ت�ستقبلها«. والعودة 
يف ه���ذا ال�سياق اإىل تاريخ الإمراطوريات 
الأدل���ة  بع����س  تق���دمي  اأج���ل  م���ن  الك���رى 

التاريخية على مثل هذه املقولة.
ويوؤّك���د ج���ان اإي���ف ل���و غال���و اأن اأ�سبابه���ا 
الرئي�سي���ة تكم���ن ب�س���كل اأ�سا�س���ي يف عدة 

عوامل تتعّلق بالزيادة الهائلة بعدد ال�سكان 
منه���ا  تنطل���ق  الت���ي  بل���دان اجلن���وب،  يف 
الهج���رات، واحلروب وعدم وعي اأو جتّنب 
اأي نقا����س ج���دي للمخاط���ر الت���ي تطرحها 
الهج���رة م���ن قب���ل امل�سوؤول���ني الأوروبيني 
والتهديد الذي ميّثل���ه م�سروع اإيديولوجي 
جت�ّس���ده »نزعة الهج���رة العاملي���ة التجارية 
الت���ي قام���ت النخ���ب الأوروبي���ة بت�سهي���ل 

انت�سارها لدى اأ�سحاب القرار«.
وي�س���ري املوؤلف منذ البداي���ة اإىل اأنه ل يريد 
الكتف���اء مبام�س���ة املو�س���وع، كم���ا جرت 
الع���ادة للذي���ن تعّر�سوا ملو�س���وع الهجرة، 
لكن���ه �سي�س���رح الأ�سباب وير�س���م امل�سارات 

املرتتبة على الهجرة بالن�سبة لأوروبا.
ويف ما يقارب ال�� 500 �سفحة التي حتتوي 
عل���ى ع���دد كب���ري م���ن املراج���ع واخلرائ���ط 
املتنّوع���ة  والوثائ���ق  والإح�سائي���ات 
يتعّر�س اإىل الهج���رة من خمتلف مظاهرها 
والتاريخي���ة  وال�سيا�سي���ة  القت�سادي���ة 
واجليوبوليتيكي���ة.. والثقافي���ة  والأمني���ة 

اإلخ.
ول ي���رتدد املوؤلف يف توجي���ه النقد العنيف 
ل�»ال�سلط���ات العاّم���ة« يف خمتل���ف البل���دان 
الأوروبي���ة الت���ي يرى اأنه���ا »مل تكتف بعدم 
قدرته���ا على ر�سم �سيا�س���ات وا�سحة حيال 
الهجرة«، بل اأنها اأظهرت الكثري من الليونة 
حيالها با�سم »اإيديولوجية حقوق الإن�سان« 
و »الن�س���ال �س���د خمتل���ف اأ�س���كال التمييز 

العن�سري«.
وم���ا ي���رى في���ه املوؤل���ف »نق�س���ًا كب���ريًا يف 
ال�سجاع���ة«، بينم���ا اأن »ال�سجاع���ة اأّوًل« هي 

التي يوؤّكد عليها ويع�����ترها مبثابة »مفتاح 
احلل«. ذل���ك مبعنى »املحافظة على ال�سيادة 
الوطني���ة« و»الهوّية الوطني���ة« و»التف�سيل 
الوطن���ي« و»ال�ستقال الأوروبي« اإىل غري 

ذلك من التو�سيفات من نف�س الطبيعة.
نق���د �سديد اأي�سا يوجه���ه موؤلف هذا الكتاب 
ل���� »النخ���ب« التي ت���ردد ب���� »منا�سب���ة وغري 
منا�سبة« مت�ّسكها مبفاهيم »العي�س امل�سرتك« 
و»التميي���ز الإيجابي«. ه���ذا التمييز مبعنى 
اإعط���اء املهاجري���ن بع����س املي���زات بق�س���د 
»دجمه���م يف جمتمعهم اجلدي���د«. والإ�سارة 
باأ�سكال خمتلفة اأن���ه »وراء اقت�ساد الهجرة 

هناك اإيديولوجية الهجرة«.
ه���ذا يف الوقت ال���ذي يوؤّكد في���ه املوؤلف اأنه 
»دون ت�سمي���ة ال�س���رور با�سمه���ا ال�سري���ح 
ودون ط���رح احللول احلقيقي���ة فاإنه لن تتم 
ت�سوي���ة اأي �سيء«. »احلل���ول«، كما ي�سرح، 
اأن  ي�سي���ف  اأن  قب���ل  موج���ودة ووا�سح���ة 
»الدوائ���ر ال�سيا�سي���ة العليا جتعل اخلو�س 
فيه���ا من املحظ���ورات«. لكن لي����س من اأجل 
كم���ا  العام���ة«،  امل�سلح���ة  عل���ى  »املحافظ���ة 
تردد، ولكن بالأحرى م���ن اأجل »م�سروعها« 

ة. و»م�ساحلها« اخلا�سّ
وبع���د ط���رح »الإ�سكالي���ات« الت���ي تطرحها 
����� الكارث���ة«، ح�س���ب التحلي���ات  »الهج���رة 
املقّدمة، يق���وم املوؤلف مبحاولة الإجابة عن 
�سوؤال »ما العمل؟«. وي�سري اإىل اأن املطلوب 
قب���ل كل �سيء ه���و »التخّل�س م���ن الأوهام« 
التي يردده���ا ال�سيا�سيون بجميع م�ساربهم 
فيم���ا يتعّل���ق بوع���ود »الإحاط���ة بالهج���رة 
النظامي���ة اأو ال�سرّية« والت���ي تتم ترجمتها 

با�ستم���رار يف ار�س الواق���ع ب�»تعاظم عدد 
املهاجرين«.

ب���كل احل���الت يوؤّك���د املوؤل���ف اأن معاجل���ة 
م�ساأل���ة الهجرة واملهاجري���ن ب�سورة جدية 
وفّعال���ة �ستك���ون �سعب���ة و�ستتطل���ب وقت���ا 
طوي���ا. ه���ذا اإىل جانب التغي���ري يف اآليات 
معاجل���ة امل�سكلة ����� الكارثة. ويج���د املوؤلف 
مرجعّية اآلية احلل يف كلمة ينقلها عن وزير 
اخلارجي���ة الفرن�س���ي الأ�سب���ق ال�سرتاكي 
هوب���ري فيدرين. ومفاده���ا:»اإن اللجوء اإىل 
القّوة �سيكون يف حلظ���ة اأو باأخرى حتمية 

ل ميكن جتّنبها«.

من موقع العداء
اأن  التاأكي���د  يف  موؤلف���ه  ي���رتدد  ل  كت���اب 
املهاجري���ن لي�سوا »حّظا« بالن�سبة لأوروبا، 
بل هم كارثة كبرية لها. اإنها وجهة نظر فيها 
بو�سوح الكثري من العداء حيال املهاجرين 
اإىل اأوروبا. ولكن لها م���ن يدافع عنها..ول 
�سّك اأنه ينبغي التعّرف عليها فهي موجودة 

يف الواقع و»بقّوة«.

المؤلف في سطور
واأح���د  فرن�س���ي،  كات���ب  غال���و،  ل���و  ج���ان 
امل�سائ���ل  يف  الفرن�سي���ني  الأخ�سائي���ني 
املتعّلق���ة بالهجرة، �سبق و�سدر له عّدة كتب 
منها »التف�سيل الوطني: اإجابة عن الهجرة« 

و»الهجرة: وهم الندماج«..اإلخ.
عن البيان االماراتية

وجهة نظر أوروبية تعتبر المهاجرين خطرًا

الهجرة الكارثة.. من ظاهرة عادية إلى تهديد عالمي
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ــــــــدارات ــــن اص م

سعد محمد رحيم
   هناك دومًا ما ميكن اأن ُيقال عن فن الرواية 
وتطّوره���ا. فتاري���خ الرواي���ة من�سب���ك، مث���ل 
تواري���خ الفنون كلها، بتاري���خ ارتقاء املدنية 
بالع�س���ور  تت�س���ل  وولدته���ا  واحل�س���ارة. 
احلديث���ة التي ب���داأت مع م���ا �ُسّم���ي بالأنوار 
الأوروبي���ة يف الق���رن ال�ساب���ع ع�س���ر. ولعل 
الرواية هي التي اأره�ست للتنوير واحلداثة، 
بدًل م���ن اأن تكون نتاجًا عر�سيًا حم�سًا لهما، 
حت���ى اأن كاتب���ًا مث���ل كول���ن ول�سن اأعل���ن اأن 
الرواية لي�ست ابنة الث���ورة ال�سناعية واإمنا 

العك�س هو ال�سحيح!.
نحو رواية حديثة:

   تر�ّسخ���ت قوان���ني الأنواع الفني���ة والأدبية 
وتقاليده���ا عر اأزم���ان طويل���ة. والتحّولت 
الت���ي طراأت عليها كانت بطيئة غالبًا. وبع�ٌس 
م���ن تل���ك القوان���ني والتقالي���د بق���ي ق���ارًا ل 
ي�ستجي���ب لعوامل التغرّي كما ه���و احلال مع 
البنية الفنية لل�سعر الكا�سيكي. لكن الرواية 
تكاد اأن تتمل�س من �سغط هذه احلقيقة اأكر 
م���ن اأي نوع اأدبي اآخر. ومنذ )دون كيخوتة( 
ل�سرفانت����س املن�سورة بجزءيه���ا بني الأعوام 
)1605 � 1615( �سه���دت الرواي���ة يف بنيته���ا 
واأ�سل���وب كتابته���ا وروؤى الروائي���ني الذي���ن 
ت�س���دوا لإبداعه���ا انقابات عميق���ة ومذهلة. 
فم���ن �سرفانت�س اإىل �ستيفن�سن اإىل بلزاك اإىل 
تول�ست���وي ودي�ستويف�سكي، اإىل اأندريه جيد 
وبرو�س���ت، اإىل جيم����س جوي����س وفرجينيا 
وول���ف وفوك���رن، اإىل األن روب غريي���ه، اإىل 
جني���ب حمف���وظ وماركيز ويو�س���ا والفريدة 
يلينك، ومئات الأ�سم���اء الأخرى، تطّور الفن 
الروائي بال�سرعة التي تطّورت بها التقنيات 

املادّية والعلوم.
   من���ذ ال�سفح���ة الأوىل م���ن كت���اب جي�س���ي 
مات���ز )تط���ّور الرواية احلديث���ة( ال�سادر عن 
دار امل���دى للثقافة والن�س���ر والتوزيع 2016 
برتجم���ة بارع���ة للروائي���ة لطفي���ة الدليم���ي، 
يوؤك���د املوؤلف اأن الرواي���ة ظّلت "حديثة على 
ال���دوام: فق���د كان ال�سغ���ل ال�ساغ���ل للرواية 
دوم���ًا وعل���ى نح���ِو رئي�س���ي ه���و احلي���اة 
املعا�س���رة والأ�سي���اء اجلدي���دة امل�ستحدثة 
يف ه���ذه احلي���اة كم���ا توحي بذل���ك مفردة 
)احلديثة("�س31. و�سروط هذا التطّور، 
وعلله، واجتاهاته و�سمات���ه وانعكا�ساته 
وماآلت���ه ه���ي م���ا يبح���ث فيه���ا مات���ز يف 
كتابه ذاك، حمتفيًا بالرواية فنًا ذا مكانة 
عظيمة يف اإط���ار الثقافة الإن�سانية، وقد 
غ���دا ه���ذا الف���ن كت���اب احلي���اة امل�سرق. 

الكتاب الناطق �سد املوت.
   يف مقدمته���ا الافتة ُتعِلمنا املرتجمة 
���ل.. نوعًا من الذاكرة  اأن الرواية "متثِّ
جغرافي���ة  ل���كل  املمي���زة  اجلمعي���ة 
الي���وم  ع���امل  الرواي���ة يف  ب�سري���ة.. 
ت���وؤدي الوظيف���ة الت���ي نه�س���ت به���ا 
الأ�سط���ورة من قب���ل.. الرواية عمل 
ويتط���ّور  باملخّيل���ة  يب���داأ  تخييل���ي 
داخل ف�سائها.. الرواية لعبة ذهنية 

يف املق���ام الأول.. الرواي���ة ميكن اأن 
تكون عاجًا يف حالت خا�سة.. الرواية معلم 
ح�س���اري وثقايف تنه�س ب���ه العقول الراقية 
يف خمتل���ف ال�ستغ���الت املعرفي���ة.. الرواية 

جهد خ���اق يرمي اإىل فتح اآف���اق جديدة اأمام 
الوعي الب�سري واخليال الإن�ساين.. الرواية 
اأداة ناعمة م���ن اأدوات العوملة الثقافية"�س8 

.13 �
  اأم���ا مات���ز فيف�س���ح يف مقدم���ة كتاب���ه ع���ن 
ال�سوؤال املركزي ال���ذي ينطلق منه.. ال�سوؤال 
ال���ذي تتف���رع اإجابات���ه وتت�سع���ب يف ثمانية 

ف�سول وملحق ا�ستنتاجات: 
   "اإن مو�س���وع ه���ذا الكت���اب يتاأ�س����س عل���ى 
مناق�س���ة مو�سوعت���ي )ملاذا( و)كي���ف( لب�ست 
الرواي���ة لبو����س احلداث���ة، وميك���ن ع���ّد هذا 
م���ة اإىل اأ�س���كال الرواية  الكت���اب مبثاب���ة مقدِّ
به���ا  تنه����س  الت���ي  والوظائ���ف  احلديث���ة 
والتقني���ات،  الواق���ع،  م�ساءل���ة  جان���ب  اإىل 
بالرواي���ة  املرتب���ط  والتط���ّور  واملع�س���ات، 

احلديثة"�س32.
ب���زوغ منت���ٍج للعق���ل يف مرم���اه  اأول     كان 
لتخّطي اجلزء الغريزي احليواين يف الكائن 
الب�س���ري ه���و ا�س���رتداد جتربة ذل���ك الكائن، 
وتكييفها حلاجاته العلي���ا، غري البيولوجية، 
م���ن جه���ة  تل���ك،  ال�س���رد. وكان���ت  بو�ساط���ة 
اأخرى، و�سيلة دفاعي���ة حاذقة، ما تزال فّعالة 
حت���ى الآن، و�ستبق���ى، �س���د حتمي���ة امل���وت. 
وكم���ا يق���ول اإدواردو غاليان���و: "م���ن خ�سية 
املوت تنب���ع رغب���ة الق�س/ ال�س���رد". وكانت 
ملك���ة ال�س���رد، الت���ي ت���كاد اأن تك���ون فطرية، 
ت�ستع���ني باملخّيلة املطلق �سراحها، وُتعني يف 
اإن�س���اء اللغ���ة وتطّوره���ا، ويف ازدهار العقل 
وتنميت���ه.. حي���ث بتعبري ريت�س���ارد رورتي: 
"ل ميك���ن للعق���ل اإل اأن يتبع امل�سارات التي 
�سقتها املخّيل���ة اأوًل". وكان على ال�سرد وهو 
اأنواع���ه واأ�سكال���ه واأ�ساليب���ه اأن  يتقّل���ب يف 
يلم����س الواقع دوم���ًا لأن فيه مادت���ه الأولية، 
ويلعب معه، وبه، بطاقة املخّيلة. وكان يجب 
اأن متر اآلف ال�سن���وات بعد حلول فجر 

احل�س���ارة يف وادي���ي الرافدي���ن والنيل قبل 
اأن يبتك���ر الإن�س���ان ف���ن الرواي���ة ال���ذي ه���و 
النوع ال�س���ردي الأرق���ى، يف راهننا، ورمبا 
اإىل الأبد.. م���ن هنا ميكن معاينة تطّور هذا 
الف���ن من زاوي���ة عاقته بالواق���ع الإن�ساين 

املعا�س.
الرواية والواقع:

   يت�ساءل ماتز ع���ن الواقع، وهو يتحرى 
ع���ن حداث���ة الرواية. ما ه���و؟، ومن الذي 
ومبث���ال  با�سم���ه؟  النط���ق  ح���ق  ميتل���ك 
فرجيني���ا وولف، ف���اإن الواق���ع ذاته بات 
مو�س���ع ت�س���اوؤل، ذل���ك اأن "الت�سخي�س 
الروائي ا�ستحال م�ساألة حد�س فح�سب 
بدًل من كونه م�ساألة حم�سومة ب�سورة 
م�سبقة، كما بات الت�سخي�س مو�سوعًا 
للتجريب الديناميكي عو�سًا عن كونه 
حمددة"����س40.  معياري���ة  طريق���ة 
فلي�س للرواي���ة الدعاء باأنها حتتوي 
احلقيقة التاريخية ال�سلبة والثابتة 
وتعك�سه���ا بدقة مراآوية. وهكذا كان 
عل���ى الرواية مغادرة ف���خ الواقعية 
الفج���ة. فاأحام الروائي���ني الأوائل 

بت�سجي���ل كام���ل التجرب���ة الإن�ساني���ة ب�سكل 
مبا�س���ر ا�سطدمت بتعقي���د الواق���ع وتقّلباته 
وا�ستحال���ة الإم�س���اك ب���ه يف �س���ورة جامدة 
�سافي���ة. ف���كان عل���ى الروائ���ي احلدي���ث اأن 
"يتعامل مع الواقع ل باعتباره حقيقة مفروغًا 
منها ب���ل باعتباره اإ�سكالي���ة دائمة"�س107. 
�سيق���ود ه���ذا اإىل خلق نزع���ات اأ�سا�سية ثاث 
 ،Skepticim ه���ي: "النزع���ة الت�سكيكي���ة
النزعة الن�سبية Relativism، نزعة التهكم 
Irony"����س107.  واملفارق���ة  وال�سخري���ة 
ويف النهاية �سن�س���ل اإىل ال�ستنتاج ال�سادم 
الذي م���وؤداه باأن "احلياة لي�س���ت ذلك ال�سيء 
الذي تبدو عليه"����س108. ويف هذا اخل�سم 
معه���ا  له���ّزات  تتعر����س  القناع���ات  كان���ت 
اإىل  الروؤي���ة  �ستتح���ّول 

الذات والعامل. 
و�ستعلن احلداثة عن نف�سها يف 

الرواية م�سروعًا ل ميكن النتهاء منه.
   "مل يع���د الواق���ع الآن �سيئ���ًا بل ب���ات عملية 
الواق���ع  يع���د  مل   Process �س���ريورة 
عّن���ا وينبغ���ي  يقب���ع خارج���ًا  �سيئ���ًا موؤك���دًا 
للروائي و�سف���ه بل بات عملي���ة ا�ستباك )مع 
�سخ�سي���ة،،،  اأفع���ال  جمموع���ة  الوع���ي(،،، 
اأداء �سايكولوج���ي،،، �س���يء يف حالة جريان 

م�ستمر )من ال�سريورة املتغرية("�س112.
   ولأن الواق���ع لي�س مّت�سق���ًا. ولأن عاملنا فقد 
كثريًا من توازناته. ولأن احلياة ل ت�سري على 
وفق اإيقاع منتظم. ولأن امل�سادفات، واأغلبها 
ع�سوائي���ة، بات���ت تتحك���م مب�سارات���ه نكاي���ة 
باأحام النا�س، وبال�س���د مما اعتقدناه لوقت 
طوي���ل قوانني التاري���خ و�سروراته. ولأن 
�س���ى  لفو ا

�سمة فارقة طبع���ت عامل القرنني 
الع�سرين واحل���ادي والع�سرين، 
فق���د كان عل���ى الرواي���ة احلديثة 
اأن تت�سظى وتنك���ر النمو اخلّطي 
لاأح���داث ع���ر الزم���ن. وتعلن اأن 
تائمه���ا.  ل  التقليدي���ة  احلب���كات 
وتخ���ذل اأفق توقع���ات قرائها. واأن 
تبح���ث عن اإيقاع بدي���ل اأ�سد تعقيدًا 

وكثافة.
   وحت���ى تك���ون اأق���رب اإىل الواق���ع 
كان عل���ى الرواي���ة اأن تعك�س �سورة 
غري متما�سكة وغ���ري متجان�سة وغري 
متنه���ا  يف  للواق���ع  متام���ًا  وا�سح���ة 
"ه�ّس���م  وب���ذا  احلكائي���ني.  و�سكله���ا 
الاجتان����س الرواي���ة احلديثة وحّولها 
اإىل �سظاي���ا: ففي الوقت ال���ذي كان فيه 
الروائيون ال�سابق���ون للحقبة احلداثية 
يحاول���ون اإدغ���ام عنا�س���ر الرواي���ة يف 
منط التجان����س ال�سكلي، راح الروائيون 
احلداثي���ون يعمل���ون � وبطريقة متعمدة � 

على ت�سظية الرواية" �س119.
   هن���ا يتب���دل من���ط العاق���ة ب���ني الرواية 
ل���ه تتغ���ري روؤيتن���ا اإىل  والواق���ع، وتبع���ًا 
كليهم���ا..  وعلينا األ ن�سدر حكم���ًا مت�سرعًا 
عل���ى الروايات الت���ي تبدو، للوهل���ة الأوىل، 
مفّككة، ت�ساك����س افرتا�ساتنا التقليدية عنها، 
وظنونن���ا حول ما �ست�سلك م���ن طرقات، وبا 
حبك���ة تر�سينا.. "الرواي���ة العدمية احلبكة، 
واملت�سظية، والرجراجة قد تبدو خرقاء وغري 
كا�سفة للحقائق ومفتقدة لل�سنعة الفنية لكّنها 
يف واق���ع احلال ميكن اأن حتت���وي على �سكل 
اأكر ت�سذيبًا م���ن الوقائع العارية، واملُ�ساءلة 
ال�سب���ورة، وال�ستك�ساف احلر )غري املقّيد(، 
وميكنه���ا مام�س���ة �سط���ح احلي���اة الت���ي م���ا 
ع���ادت تت�سّكل تبعًا للتوقع���ات التقليدية، كما 
جتع���ل احلياة ذاتها هي م���ا ت�ستثري اأي �سكل 
روائي قد يك���ون �سروريًا للتعامل مع حقيقة 

احلياة"�س124.
الرتكي���ز  �سيج���ري  ف�ساع���دًا  الآن  وم���ن     
الفردي���ة  النظ���ر  وجه���ة  عل���ى 
امل�ستك�سف���ة للحقائ���ق اجلزئي���ة، 
بدًل م���ن وجهة النظ���ر اخلا�سعة 
الجتماعي���ة  للموا�سع���ات 
البانورامية  والروؤي���ة  املتوارث���ة، 
ال�سمولي���ة.. "باخت�س���ار وو�سوح 
بوؤري���ًا  املتمو�سع���ة  النظ���رة  اأن 
حم���ل  حّل���ت   Focalization
الكامل���ة  املو�سوعي���ة  النظ���رة 

ال�سابقة"�س146.
الرواية وق�سايا العامل:

واإ�سكالياته���ا  احلداث���ة  حتدي���ات     
يف  الرواي���ة  اخرتق���ت  واأ�سئلته���ا 
ل  الرواي���ة  عل���ى  اأن  وب���دا  ال�سمي���م. 
اأن جت���اري فق���ط ما يح���دث، واإمن���ا اأن 
تفهم���ه وت�ست�سرفه وتوؤثر في���ه. ولكن؛ 
ه���ل اأدى اهتم���ام الرواي���ة ب�سكله���ا اإىل 
اإهم���ال اهتمامه���ا بالق�ساي���ا الجتماعية 
اللعب���ة  يف  الإف���راط  اأكان  وال�سيا�سي���ة؟ 
اجلمالي���ة �سبب���ًا يف التفري���ط بامل�سام���ني 
الفكري���ة والفل�سفي���ة الت���ي كان ينبغ���ي اأن 
تت�سدى لها الرواية بجّدية اأعلى؟ اأمل ُيتهم 
الف���ن عموما، وه���و ينكف���ئ ويكتفي برتف 

جمالياته بالتخاذل، والنهزامية؟

أوراق
الو�سيل���ة الوحي���دة والأكي���دة للخا����س من 
ال�س���ر الفظي���ع الذي يعاين من���ه النا�س تكمن 
يف وج���وب اع���رتاف النا�س اأمام الل���ه باأنهم 
الإن�ساني���ة  الو�ساي���ا  وتت���واىل  مذنب���ون، 
الت���ي يتف���ق عليه���ا كل الب�سر، من هن���ا ي�سع 
تول�ستوي حًد لانقط���اع الديني، يف روايته  
املدى  موؤ�س�سة  عن  �س���درت  "البعث" والتي 
لاإع���ام والثقاف���ة والفن���ون ترجم���ة �سي���اح 
اجلهيم، فنجد اأن ل نهاية فنية كما يف روائعه 
الأدبي���ة الك���رى والق�س���رية. يف مقابل هذا 
الع���امل الذي ي�سج بال�س���ر، ل اإمكانية لإيقافه 
اإل بالع���رتاف اأمام الل���ه. با �سك، مل يزل يف 
تول�ست���وي الدين���ي نف�س الفن���ان املبدع، فهو 
بع���د ه���ذه النهاي���ة وعد ق���راءه بكتاب���ة ق�سة 
النبعاث قائًا: ب���اأي �سيء تنتهي تلك الفرتة 
م���ن حيات���ه، ه���ذا م���ا �س���رناه يف امل�ستقب���ل. 
يومي���ات  يف  خمطوط���ات  هن���اك  وبالفع���ل، 
تول�ست���وي ت�سهد عل���ى نية الكات���ب اأن يتابع 
رواي���ة البعث، لك���ن تول�ست���وي مل يتمم هذه 

الفكرة الرائعة مثل الكثري من اأفكاره.

الق���ارئ ال���ذي ق���راأ تول�ست���وي يف روايتي���ه 
العظيمت���ني "اآنا كارنينا" و"احلرب وال�سلم" 
�سوف يع���رف بالتاأكيد كيف يكتب تول�ستوي 
ويق���وم  الب�سري���ة  بالنف����س  يحي���ط  وكي���ف 
بت�سريحه���ا، ولك���ن م���اذا �سيق���ول ح���ني يقراأ 
"البعث"؟ كاتب رواية البعث لي�س تول�ستوي 
الفن���ان ب���كل تاأكيد. كات���ب رواي���ة البعث هو 
تول�ست���وي امل�سلح الدين���ي، الرجل العجوز 
ال���ذي وج���د يف اإمي���ان ال�سع���ب غاي���ة حياته 
وم�ستقره���ا، فق���رر القذف ب���كل العامل القدمي 
خلف ظه���ره و�سّرع الأب���واب مفتوحة للعامل 

اجلديد: العامل ال�سعبي.
كان يحل���و لتول�ست���وي يف اأعماله الكرى اأن 
يت���وارى خل���ف �سخ�سيات���ه، فيبث���ون بع�س 
اأف���كاره وي�ساط���ر الآخري���ن نظريات���ه، لك���ن 

هن���ا، اأي يف رواي���ة البع���ث، يظه���ر ب�سورة 
وا�سح���ة للعيان، حي���ث اأن البط���ل الرئي�سي 
يع���ر عن جزء �سخم واأ�سي���ل من تول�ستوي 
الأخاق���ي والديني بعد مرحل���ة العرتافات، 
والقا�س الداخلي يف الرواية يندفع بجموح 
ليهاجم املعتقدات التي يرى اأنها كذبة كبرية، 
فيهاجمه���ا ويحيله���ا اإىل رماد. وه���ذا القا�س 
اإل  اأو ال�س���وت الروائ���ي مل يك���ن  الداخل���ي 
تول�ست���وي الديني. اختفى الفن���ان الذي كان 
يح���ب الوقوف يف منت�س���ف الأزمات مبتعدًا 
عن التدخات، وها ه���و الآن يتدخل ب�سورة 
لي�ست وا�سحة للغاية فح�سب، بل هي النف�س 

الأ�سيل لعرتافات املوؤلف.
وعلى م�سار العرتاف كتب تول�ستوي رواية 
البع���ث. يحك���ي تول�ستوي يف ه���ذه الرواية 
ق�س���ة الأم���ري دمي���رتي اإيف���ان نيكلين���دوف، 
�س���اب رو�س���ي يف متو�س���ط العم���ر، ثري من 
طبق���ة النب���اء، مل ي�ستيق���ظ اأو ي�سط���ع ال�سر 
يف داخل���ه مبك���رًا، كان ينفق جل وقته اإما يف 
م�ساعدة الآخري���ن اأو يف حت�سيل العلم. كان 
م�ستع���دا للت�سحي���ة بنف�سه يف �سبي���ل القيام 
بعم���ل جمي���ل، ولكن ما ان ان�س���م اإىل احلياة 
الع�سكري���ة التي يعتره���ا تول�ستوي يف ذلك 
العهد القي�سري مدعاة لل�سر، حتى ا�ستيقظت 
بداخل���ه اأن���ا خمتلف���ة. كان فيم���ا م�س���ى يرى 
ذاته كائنًا معنوي���ًا، اأما الآن فاأ�سبح ذلك الأنا 
حيوان جمي���ل �سحيح اجل�سم ق���وي البنية. 
كان م���ن نتائج ذل���ك التغيري اجل���ذري اإقاعه 
عن اإميانه بذاته ليوؤمن بالآخرين، لأن اإميانه 
بنف�س���ه مل يك���ن ع�س���ريًا عليه، فعندم���ا يوؤمن 
بنف�س���ه ل بد له من البحث عن حلول مل�سكات 
كثرية لغ���ري �سالح الأن���ا احليوانية، وعندما 
يوؤم���ن بالغ���ري فا م�س���اكل ول حل���ول، اإذ كل 
�س���يء مل�سلحة الأنا املادي �سد الأنا املعنوي، 
وكان���ت ال�سحي���ة له���ذه الأن���ا ه���ي كاتري���ن 
ما�سلوف���ا. كانت كاترين تقي���م مع خالتيه يف 
اإح���دى ال�سواح���ي، كان يلع���ب معه���ا وينفق 
جل وقته معها كاأخوين متحابني من ال�سغر. 

ولكنه حني عاد اإليها 
بع���د ا�ستيقاظ ذل���ك الكائن احلي���وان، اأطل 

الإن�سان املادي من مكمن���ه طالبًا بحقه، وهنا 
ب���داأت اجلرمي���ة الت���ي يباركها ذل���ك املجتمع 
النبيل، حني اأخذ منه���ا ما اأرادته اأناه املادية، 
وت���رك لها ظ���رف به مبلغ �سغ���ري من املال. مل 
يفهم هذا الأمري ال�ساب اأنه كان لكاترين املثال 

�سم���ى  لأ ا
لل�ساب الورع ال���ذي ي�سعى مل�ساعدة الآخرين 
حت���ى ل���و كان ذل���ك على ح�س���اب نف�س���ه. ماذا 
توؤم���ن  مب���اذا  اأو  الآن  تفع���ل  اأن  مبقدوره���ا 
ح���ني جتد ذلك ال�ساب الن���ادر الوجود يف هذا 
الع���امل ل ي�سع���ى اإل ملا يطلبه م���ن اأنفقوا جل 

اأوقاتهم يف تلبية �سهواتهم احل�سية؟ كان من 
نتيجة ذل���ك الغرق يف ع���امل ل يرحم، وقادها 
ذلك الع���امل اإىل ال�سجن متهم���ة بجرمية قتل. 
بعدها ب�سنوات طويلة، حني تخلى الأمري عن 
احلياة الع�سكرية وان�سم للمحلفني يف اإحدى 
املحاك���م، يتم اإدخ���ال فتاتني ورج���ا متهمني 
بجرمية قتل. كان الأمري ينظر اإىل هذه املراأة 
با�ستغراب، لي�س جلمالها الذي اأثار انتباه كل 
من تطلع اإليها، رغم ثيابها الرثة، بل لأنها هي 
كاترين التي تقا�سم واإياها ذكريات الطفولة، 
واختتمها بفعلته الأناني���ة، والتي قادتها اإىل 

بحر من الظلمات انتهت يف قاعة املحكمة!
تول�ست����وي يف ه����ذه الرواية ير�س����م �سورة 
لإن�س����ان ُيبع����ث م����ن جدي����د، لإن�س����ان تغلبت 
الزم����ن  م����ن  ف����رتة  الأن����ا احليواني����ة  عليه����ا 
فاأ�سح����ى اأ�س����ريًا مللذات����ه ث����م بع����د ف����رتة من 
الزمن – وهو يعي�س يف هذا البحر الذي كله 
بعرة لاأموال وال�سهر والبحث عن امللذات، 
ت����دور يف نف�سه معركة �سم����ري عظيمة. حني 
ي�ساه����د ب����اأم عينيه اإح����دى جرائمه تعبث يف 
اإن�س����ان اآخ����ر، فيحاكم ه����ذا الإن�س����ان ويرتك 
�ساح����ب اجلرمية الأ�سلي����ة وامل�سبب لها. قد 
يق����ول قائل م����ن اأن�س����ار التي����ار الواقعي: ما 
يق�س����ه تول�ستوي هنا جم����رد تخاريف دينية 
كم����ا �س����رح بذل����ك اأح����د النق����اد ال�سوفيي����ت، 
اأو كم����ا ق����ال اأح����د الروائي����ني الكب����ار، وم����ن 
معا�س����ري تول�ست����وي واأح����د رفاق����ه كذل����ك، 
حني ق����راأ الرواية قال ه����ذه الرواية ل توجد 
لها نهاية، اإنها جم����رد تهاليل اإجنيلية. ولكن 
الأمر احلقيقي اأنه����م تنا�سوا قول تول�ستوي 
بداي����ة الف�س����ل التا�سع واخلم�س����ني حني قال 
اأن النا�����س ي�سبهون الأنه����ر: يجري املاء فيها 
جميع����ًا، غري اأن اأحده����م قد يك����ون م�ستقيمًا 
يف م����كان ما، ومتعرجًا يف م����كان ما، وا�سعًا 
و�سيق����ًا، �س����ايف وعك����ر، فاتر وب����ار، وهكذا 
�س����اأن الب�سر، فهم يف داخله����م يحملون بذور 
الف�سائ����ل والرذائ����ل، فط����ورًا تتغل����ب ه����ذه، 

وطورًا تتفوق تلك.

�س���در حديثًا ع���ن املكتب امل�س���ري للمطبوع���ات للن�سر 
ال�سين���ي..  "القت�س���اد  كت���اب  بالقاه���رة  والتوزي���ع 

العقبات واحللول"
اخت���ار موؤل���ف هذا الكتاب ب���ني طياته اأك���ر 18 م�سكلة 
تواج���ه ال�س���ني وكيفية حله���ا، وذلك من خ���ال اإجراء 
الأبح���اث والدرا�سات عن تلك امل�سائل والقيام بتحاليل 

وتو�سيات لها.
ولق���د اختريت هذه الق�سايا الثم���اين ع�سرة من واجب 
م���ع  الجت���اه  مل�ساي���رة  الع���ام  الو�س���ع  اإىل  اللتف���ات 
الأخ���ذ يف العتب���ار اأهمية وط���ول م���دى الق�سية، مثل 
م���ا هو خم���رج القت�س���اد ال�سين���ي بعد الأزم���ة  املالية 
العاملي���ة، كي���ف تتجن���ب ال�س���ني ال�سق���وط يف "ف���خ" 
الدخل املتو�سط، كيف تتعام���ل ال�سني مع اأزمة املوارد 
املتزاي���دة اخلطورة، هل م�ستقبل ال�سادرات ال�سينينة 
ما زال م�سرًقا، كيف ت�سيق ال�سني فجوة توزيع الدخل 

الآخ���ذة يف التزاي���د، مل���اذا ل يع���رتف الغ���رب بو�س���ع 
اقت�ساد ال�سوق ال�سيني...الخ.

وفيم���ا يتعل���ق بالإجابةعل���ى ه���ذه الأ�سئل���ة، ي�ستخدم 
موؤلف الكت���اب �سيا�س���ة "املراح���ل الثاث"وهي عبارة 
عن ط���رح امل�سكلة وحتلي���ل الأ�سباب وو�س���ع التدابري 
امل�س���ادة. كم���ا يحتوي كل ج���واب على اأك���ر من ثاثة 

اأجزاء.
فط���رح امل�سكلة عب���ارة عن عر�س تو�سيح���ي للظروف 
املحيط���ة والأداء الرئي�س���ي للم�سكل���ة اإىل الق���ارئ. اأما 
حتلي���ل الأ�سباب فيكون من خ���ال ا�ستخدام النظريات 
القت�سادي���ة واملع���ارف املتعلق���ة به���ا لتحلي���ل اأ�سب���اب 
ونتائج ح���دوث امل�سكلة. واأما و�س���ع التدابري امل�سادة 
فيكون ع���ن طريق دمج النظرية بالتطبيق، وال�ستفادة 
من اخلرات الدولية، ومراعاة اأو�ساع الدولة، وتقدمي 

تو�سيات و�سيا�سات قابلة للتطبيق.

 









  














 









 



  
 






















 

 





 







  





 


 




























االحتفاء بالرواية وازدهارها في كتاب 
1-2)تطّور الرواية الحديثة(

االقتصاد الصيني.. العقبات والحلول

"البع��ث" حين ينس��لخ الروائي عن 
فنه ليكون مصلحًا دينيًا  ــــــــدارات ــــن اص م
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

أوراق
   تقع الرواية يف تركيبها على م�ستويات عديدة. فهي 
واإن كان���ت يف اأ�سا�سه���ا ع���ن ر�سام �س���وري كردي يف 
ال�سويد، يفكر ط���وال الوقت بو�سع لوحة ي�ستوحيها 
م���ن عملية ال�سبي املتوح�س���ة، اإلَّ اأنها مت�سي مبا�سرة 
اإىل ح���وار مت�سعب مع �سخ�سيات رمب���ا يفكر الر�سام 
اأن يجع���ل منه���ا من���اذج للر�س���م، وهي خم����س فتيات 
اأيزيدي���ات تتف���اوت اأعمارهن بني اإح���دى ع�سرة �سنة 
و�سب���ع ع�س���رة �سن���ة، يلتقيه���ن يف ال���درب ب���ني غابة 
قريبة من بيته، وعلى �سفة بحرية يف منطقته جنوب 

العا�سمة ال�سويدية.
���ات اأو �سخ�سي���ات موثق���ة م���ن اأخب���ار     اإنه���ن متخيَّ
الوقائ���ع منذ غزو تنظي���م الدولة الإ�سامي���ة ل�سنجار 
�سنة 2014. وهن يعرفن اأن الر�سام يفكر بهن لت�سميم 
لوحته، فيما الر�سام ينكر اأنه اتخذ قرارًا بالر�سم بعُد، 
واأن الأم���ر جم���رد خاط���ر خطر ل���ه، لأن���ه مل يعر على 
ر ل�س���كل جبل حزي���ن، وكيف يكون  مدخ���ل اإىل ت�س���وُّ
جبل ما حزينًا من هيئة �سخوره. تلك هي حريته: "ل 
اأظن اأن واقعية جبل �سنجار هي امللحة على خيايل يف 
تف�سيل جبل ا�سمه �سنجار، مبق�سات اللون، بعد نكبة 
الأيزيدي���ني. حزُن اأر�ٍس �سخ���ٍر � مرتفعة عن املُنرَْب�سط 
م���ن حولها بدف���ٍع من يدي اجلوف امل�سه���ور لكوكبنا � 
ه���و الذي يهمن���ي توثيقه، با اهت���داء اإىل اآلٍة لتوثيق 
احلزن ظاهرًا على �سخ���ور اجلبل". لقد طلى الر�سام 
قما�سًا بالل���ون الأبي�س لكنه ل يعرف كيف يبداأ. وهو 
يحاور ذلك البيا�َس ويح���اوره البيا�س للو�سول اإىل 
خمرج حلريته، فيهتدي اإىل حلٍّ ب�سيط: "�سنجار جبل 

حزين".
   يف كل ف�س���ل تظه���ر عل���ى الر�سام �سخ�سي���ة واحدة 
م���ن الفتيات ال�سبايا، هكذا يعرف من كل واحدة منهن 
�سريتها: اإنهن م���ن قرية واحدة، وقد ُقِتلن بعد ال�سبي 
يف عر�س �سرديٍّ بليغ البن���اء و�سديد التف�سيل، ومن 
خال ح���وارات وو�سف وا�سع. ويف خلفية كل �سرية 
من حكايات هوؤلء الفتيات ال�سبايا عر�س ملفا�سل من 
املعتقدات الأيزيدية، ب�سكل روحاين. فهم مثل غريهم 
م���ن اأمم ال�سرق مزيج من خا�س���ات الأديان القدمية، 
واملنابع الأ�سطورية لفهم اخللق والأعمال، مع ات�سال 
بالدين الإ�سامي ب�سبب وجودهم يف حميط اإ�سامي 
اأكريت���ه من �ُسن���ة و�سيعة معًا. وه���ذا العر�س املق�سم 
على ف�س���ول خم�سة مرتاف���ق مع ظه���ور الفتيات على 
الر�س���ام، كثري الرتكي���ز، يعطي امت���دادًا لل�سخ�سيات 

ال�سحايا يف الع�سور الأقرب والأبعد.
   الر�س���ام "�سارات"، الذي تاأت���ي احلكاية مروية على 
ل�سان���ه، هو اأي�سًا �سخ�سية موغلة يف ع�سور املرارة. 
���د قلي���ل الخت���اط بالنا�س، مقي���م يف بيت  اإن���ه متوحِّ
منعزل على مقربة من بحرية. �سوري مثخن باجلراح 
مم���ا يجري يف بل���ده: "منذ اأجن���ز املهند�سون، باأيدي 
نَّاعه���م اللهبي���ني، ت�سيي���د اجلحي���م كاتدرائياٍت من  �سُ
َن�َس���ب العمارة املذهل���ة يف �سوريا � بل���دي، اأدركُت اأنَّ 
يل قلوب���ًا ُك���رًا عل���ى ع���دد املوت ح���ني ي�ستق���رُّ املوت 
ري���ه، ومبعاب���ده، ومبراك���ز اإعانات���ه الطافح���ة  مبب�سِّ
باملوؤن، على اأر�س كاأر�ِس بلدي". وتتفرع من مرارته 
على �سوري���ا كميات هائلة من الغ�س���ب على الأنظمة، 

م���ن اإي���ران اإىل تركي���ا، اإىل النظ���ام يف بل���ده طبع���ًا، 
وكذلك عل���ى الأمريكي، والرو�س���ي، واأ�سدقاء �سوريا 
"املخذول���ني اخلاذلني"، وعل���ى التقاع�س الااأخاقي 
يف كل م���كان. له���ذا ال�سبب ولغ���ريه ق���دُره العزلة مع 
ر�سوم���ه: "اأن���ا حم���اط بخلرٍْق كث���ري، لكل واح���د منهم 
عزلت���ه، عل���ى الأرجح، يف ر�سوم���ي. اجلبل يف عزلة. 
ال�سح���اب يف عزلة. النهر يف عزل���ة. كرٌة مده�سة من 

العزلت يف عزلتي".
   يف مقاب���ل عزل���ة الر�س���ام ومرارت���ه واإحباطه، ويف 
مقابل الف�سول اخلم�س���ة املخ�س�سة للفتيات ال�سبايا، 
هن���اك خم�سة ف�س���ول اأخرى اأي�س���ًا ل�سخ�سيات تظهر 
عل���ى الر�سام م���ن تنظيم الدول���ة الإ�سامية كي تقرتح 
علي���ه كي���ف ير�سمها ح���ني يب���داأ لوحته. وه���ي مناذج 
موزع���ة ب���ني مقات���ل، وانتح���اري وداعية.. ال���خ. كل 
ف�س���ل من ف�س���ول الفتي���ات يعقب���ه ف�سل م���ن ف�سول 
جن���ود الدول���ة الإ�سامي���ة. ون���رى يف اخلطوط كيف 
تت�سل امل�سائر. فهوؤلء الرجال هم من ا�سرتوا هوؤلء 
الفتيات. ولكل واحد حكايته التي ُتعر�س بالتفا�سيل 
الأك���ر اإيح���اء يف مفا�سله���ا، ع���ر ح���وارات ب�سيطة 
لكنه���ا �سديدة العم���ق تعك�س الكثري جدًا م���ن فهم هذا 
التنظي���م ل���دوره وعاقات���ه و�سلوك���ه، واإميانه بطرق 
جه���اده العنيفة ونظرت���ه اإىل املجتمع���ات، مع م�ساهد 
م�ستوحاة من اأخبار املج���ازر والإعدامات الوح�سية، 
وتربي���ة الأطفال عل���ى منهج القتل برتكي���ز واخت�سار 
���ِن على ر�سم �س���ورة كبرية ملا جرى للمنطقة من  قادريرْ

نكبة هي الأكر يف التاريخ احلديث.
   كل ال�سخ�سي���ات الت���ي من تنظيم الدول���ة الإ�سامية 
قتل���ى )عراق���ي. �س���وري. �سي�ساين. ليب���ي. اأفريقي ل 
ي�س���رح مبوطن���ه( لأ�سباب يت�سل بع�سه���ا بالطرافات 
الدموي���ة داخ���ل جمتم���ع دول���ة التنظي���م: الأخط���اء، 
والهف���وات والفكاهات قد تقود اإىل الإعدام. ويف هذه 
الف�س���ول اخلم�سة املخ�س�سة ل�سخ�سيات من التنظيم 
���ع كب���ري ل�سرح الأف���كار واختيار املَ�ساه���د، كاأنها  تو�سُّ

توثيق بعني خا�سة من لغة بركات الرية الغزيرة.

   لكن يف جانب اآخر تبدو "�سبايا �سنجار" ا�ستعرا�سًا 
بارعًا وبليغًا ملعرفة الكاتب بفن الر�سم. )بركات ر�سام 
���ل الإن���كار(. فف���ي كل ف�سل م���ن الف�سول  اأي�س���ًا يف�سِّ
الع�س���رة تظه���ر على جل���د الر�س���ام لوحة م���ن لوحات 
الر�س���م العاملي���ة مث���ل و�س���م. لدي���ه جملد �سخ���م قرب 
�سري���ره. يت�سفحه قبل الن���وم، واللوح���ة التي تكون 
اأكر ق�ساوة وكابو�سية وعنفًا يف تاريخ الر�سم، تظهر 
على جلد �س���دره يف ال�سباح الت���ايل. وتظل ملت�سقة 
باجللد منطبعة عليه حتى امل�ساء فتتا�سى. وقد اختار 
ا.  ب���ركات ع�سر لوح���ات ي�سفها و�سف���ًا تف�سيلي���ًا قويًّ
كاأمنا يحاول الإيحاء بوجود عاقة بينها وبني الواقع 

الدموي املجنون املتوح�س يف بلدان املجازر.
   كل تف�سي���ل يف "�سباي���ا �سنج���ار" مدرو����س بعناية 
و�س���ع  ويف  بعينه���ا  وقائ���ع  اختي���ار  املهند����س،يف 
احل���وارات الدال���ة. اأم���ا نهايتها فهي اخت�س���ار رمزي 

مثري جدًا وكثيف الإيحاء:
   عل���ى م���رِّ الف�س���ول اخلا�س���ة برجال تنظي���م الدولة 
الإ�سامي���ة هناك واحد منهم يتج���ول ومعه كاب. اإنه 
موقف رمب���ا ي�ستوحيه املوؤلف من قيام بع�س الفتيان 
والفتيات بالتجول م���ع كاب ل يجد اأ�سحابها الوقت 
ال���كايف لذل���ك فيدفع���ون لهم نق���ودًا، هن���ا يف ال�سويد 

ورمبا يف اأمكنة اأخرى.
   هنال���ك تعليقات تتم ع���ر الف�سول على طريقة ك�سب 
هذا ال�س���اب الذي من التنظيم ملعا�سه، من خال العمل 
متجوًل بالكاب. يف الف�سل اخلتام يلتقي هو ورفاقه 
بالر�س���ام ومعه���م كاب غريبة جدًا كاأنه���ا من اأ�ساطري 
اجلحي���م اليونانية والروماني���ة. يظهر �سخ�س جديد 
ن�س���ف ملثم وا�سح اأنه عل���ى موعد معهم لعمل عاجل. 

يطلب منهم اإفات الكاب واملغادرة معه.
   كل���ب م���ن تلك الكاب يتبع الر�س���ام اإىل بيته بطريقة 
خميفة )ينبغي قراءة الن�س والو�سف(. يهاجم نافذة 
امل�سغ���ل ال���ذي ي�ستخدم���ه الر�س���ام للعم���ل فيقتحمه���ا 
ويحطمه���ا. يه�سم كل �س���يء فيه، ثم يقفز م���ن النافذة 
مغ���ادرًا كم���ا دخلها، ويرك����س اإىل البح���رية فيغو�س 

يف املاء.
ق ج���دران بيته     يعم���د الر�س���ام بعد احلادث���ة اإىل ر�سرْ
ق���ة واملك�س���ورة بفعل  كله���ا بالده���ان من العل���ب املخزَّ
ل بيته اإىل ما ي�سبه لوحة  ع�س الكلب ل�سفيحها. يحوِّ
جتريدية، ثم يغادر البيت ليًا للقاء الفتيات على �سفة 

البحرية.
   م�سه���د ي�ستحوذ بق���وة على الق���راءة يف دعوتهن له 
اإىل امل�س���ي على املاء. نهاي���ة على �سكل رمزي يخت�سر 
الكث���ري م���ن املاأ�س���اة: خي���ام ُت�س���اء فجاأة عل���ى �سطح 
البح���رية ال�سا�سع���ة كبح���ر �سغري: "خي���ام م�ساءة ل 
حُت�س���ر اأو حت�س���ى، على امت���داد تعج���ز العيون عن 
ٌر  بل���وغ نهايته. مدٌّ م���ن اخليام. �سيٌل م���ن اخليام. غمرْ

من اخليام".
   اإنه���ا خيام الاجئ���ني التي مل تعد تت�س���ع لها الأر�س 
فغط���ت �سطح البحرية اأي�س���ًا، واأمام كل خيمة يجل�س 

ر�سام منهمك يف ر�سم قاطني تلك اخليام.
   "�سباي���ا �سنج���ار" �ستك���ون عام���ة فارق���ة يف كل ما 
�سُيكت���ب عن هذه الفرتة املنكوبة من تاريخنا املنكوب 
دائم���ًا. )م���ن اإ�س���دار املوؤ�س�س���ة العربي���ة للدرا�س���ات 

والن�سر، 445 �سفحة(.

ه���ل نحي���ا لنحب، اأم نح���ب لنحيا؟ 
اإذا كن���ا نح���ب لنحي���ا، فنحن ن�سع 
العربة اأمام احل�س���ان، لأنَّ احلياة 
فع���ل �سابق عل���ى احل���ب. واإذا كنا 
نحب لنحيا، فاحلي���اة وال�سرديات 

متخمة برتاجيديات �سكوبي.
�س���درت  غري���ن  غراه���ام  رواي���ة 
1948، حتول���ت اإىل فيل���م 1953، 
وظلت على قائمة اأف�سل مئة رواية 

بريطانية حتى 2005. 
رواية بطل: هرني �سكوبي �سرطي 
ملتزم ونزيه، وركيزة اأمنية رئي�سة 

يف املدينة.
امل���كان: مدين���ة فريت���اون، اإح���دى 
مل  اأفريقي���ا،  جن���وب  م�ستعم���رات 
يذك���ر ا�سمها للتغطي���ة عن جتربته 
ا�ستخبارات  ال�سخ�سي���ة ك�ساب���ط 
قب���ل  هن���اك،  ا�ستغ���ل  بريط���اين 
نهاي���ة احلرب العاملي���ة الثانية. يف 

مذكراته ذكر ذلك. 
احلبكة: �سراع �سكوبي مع نف�سه، 
ومع رغب���ات زوجت���ه، والتزاماته 
كعن�سر اأم���ن، والتزاماته كاإن�سان. 
�س���راع ومكائد تاجري���ن �سوريني 
زوج���ة  لوي���ز  ويو�س���ف.  طلع���ت 
ه���ل  ليل���ة:  كل  ت�ساأل���ه  �سكوب���ي 
ُه ل  حتبن���ي؟ فيجي���ب نعم، رغ���م اأنَّ
يحبه���ا لكن���ه ملت���زم معه���ا بح�سب 
القانون الأخاقي لزوج كاثوليكي 
م���ع زوجت���ه. يتغل���ب واجبه جتاه 
زوجته على واجبه جتاه املجتمع، 
فيلبي رغبته���ا بال�سفر بالقرتا�س 
من يو�سف تاجر اخلمور ال�سوري، 
ويتغلب عليه واجبه جتاه القبطان 
درو�س كاإن�سان، على واجبه جتاه 
املجتمع فيم���زق الر�سالة التي كان 
ه���ذا  املرحا����س.  يف  اأخفاه���ا  ق���د 
ال�سراع الأخاقي اأجاد فيه غرين. 
 )يح���ب ويل�سون ال�سع���ر، ميت�سه 
ر، كان الكنز الذهبي  �سرا مثل خمدِّ
ذهب/����س16(.  اأينم���ا  يرافق���ه 
لوي���ز  زوجت���ه  ف  ُيع���رِّ �سكوب���ي 
لوي���ز:  لوي�س)فقال���ت  ب�سديق���ه 
�سخ�سي���ًا اأن���ا اأحب ال�سع���ر... قال 

ويل�سون: اأنا نف�سي اأحب ال�سعر/ 
�س45(. �سكوبي يتهم يو�سف ببيع 
املا�سات املزيفة، ثم اأزمة الرز، لريد 
يو�س���ف)ل ي�ستطيع���ون احل�سول 
على ح�سته���م من التوزيع املجاين 
للرز، م���ا مل ينفحوا رجال ال�سرطة 
عن���د البواب���ة/ ����س52(. �سكوبي 
يفت����س حج���رة القبط���ان درو����س، 
يف املرحا����س يع���ر عل���ى ر�سال���ة 
كتبه���ا درو����س لبنت���ه، وبح�س���ب 
قوان���ني احل���رب �سيو�س���ع ا�سم���ه 
عل���ى القائم���ة ال�س���وداء. �سكوب���ي 
�سكوب���ي  �سع���ر  الر�سال���ة،  مي���زق 
باأن���ه )ان�س���م اإىل �سف���وف �سباط 
����س83(  الفا�سدي���ن/  ال�سرط���ة 
رغ���م اأنه رف�س مئة ب���اون الر�سوة 
الت���ي عر�سه���ا القبط���ان. العري���ف 
����س126.  ينتح���ر/  مبرت���ون 
�سكوب���ي  الرحي���ل،  تري���د  لوي���ز 
الباخ���رة.  تذك���رة  ثم���ن  ميل���ك  ل 
يقرت�س من يو�س���ف، الذي يزوده 
تهري���ب  عملي���ة  ع���ن  مبعلوم���ات 
ث���م  ببغ���اء،  حو�سل���ة  يف  ما����س 
ي�ساأل �سكوبي)ه���ل �ستتحرك على 
ه���ذه املعلوم���ة ي���ا �سكوب���ي؟ اأن���ت 
تعطين���ي معلومات ي���ا يو�سف، اأنا 
ل اأعطي���ك معلوم���ات/ ����س157(. 
قال القبط���ان درو����س)مل يت�سرف 
اآل �سف���دع ب�سكل بال���غ ال�سوء هذه 
املرة/ ����س162(. هام����س على اآل 
�سفدع، وكت���ب املرتجم )املق�سود: 
الفرن�سيون حلبهم اأكل ال�سفادع(. 
تنت�س���ر الإ�ساع���ات بوج���ود عاقة 
ويو�س���ف،  �سكوب���ي  ب���ني  ف�س���اد 
�سكوبي)كي���ف  ي�س���األ  ويل�س���ون 
ح�سلت عل���ى املال لرتحيله���ا؟ اإنك 
ل تك�سب كل ذلك املبلغ/ �س193(. 
هذا ال�س���وؤال �سيعيده العقيد رايت 
ال�ستخب���ارات  ق�س���م   5.M.I
بالتج�س�س  املخت����س  الريطاني���ة 
الداخل���ي، ب�سك���وى طلع���ت يته���م 
�سكوب���ي باأنَّه تلقى ماًل من يو�سف 
لري�سل زوجته اإىل جنوب اأفريقيا، 
قال �سكرتري امل�ستعمرة)طبيعي اإنَّ 

اإر�سال زوجتك اإىل جنوب اأفريقيا 
اخلا�س���ة/  اإمكانات���ك  �سم���ن  كان 
����س210(. خ���رج �سكوب���ي قائ���ًا 
���ه �سيذه���ب اإىل يو�س���ف. ال���ذي  اإنَّ
بة تعود  يعرتف باأنَّ املا�س���ات املهرَّ
���ه اأراد الإيقاع  ل���ه، ل لطلع���ت، واأنَّ
بطلع���ت. يقول �سكوبي )اأيُّ اأحمق 
�سريتني ي���ا يو�سف/ ����س219(. 
خ���ادم  �سقي���ق  ���د  يجنِّ ويل�س���ون 
يو�سف جا�سو�سًا/ �س252. عاقة 
�سكوبي م���ع هيلني)مل���اذا تخرين 
احلقيقة دائمًا؟ اأنا ل اأريد احلقيقة 
على الدوام. نحن ل ميكن اأن نقلق 
طوال الوق���ت باأن نكذب كال�سبان/ 
���ك لن تتزوجني قط.  �س264(.)اإنَّ
ل  كاثوليك���ي،  اإنن���ي  ا�ستطي���ع  ل 
ِخ���ذ زوجت���ني. عذٌر  ميكنن���ي اأن اأتَّ
بديع، ل مينعك النوم معي، يوقفك 
فقط دون ال���زواج بي/ �س266(. 
)ل واقعي���ة بل���د، يغ���ادره الإن�سان 
)حال���ة  ����س283(.  الأب���د/  اإىل 
مبرت���ون... عندم���ا ي�س���ري �سيٌء 
م���ا حالة، ل يع���ود يبدو يه���مُّ كائنًا 
ب�سريًا/ ����س286(. ع���ادت لويز/ 
�س304. ويل�س���ون يعرتف للويز 
بحب���ه، يخره���ا بعاق���ة �سكوب���ي 
م���ع هيل���ني، ت�سفع���ه فين���زف، ث���م 
تعتذر)اآ�سف���ة... اإن كان احل���ب هو 
ما يحيا به الإن�سان، فلي�س لاإن�سان 
اأنرْ ُي�سف���ى من���ه ق���ط/ ����س320(. 
�سكوبي حائرًا)اأت���رك لويز، اأن�سى 
الق�سم اخلا�س، اأ�ستقيل من عملي، 
اأتن���ازل ع���ن هيل���ني لباك�س���رت، اأو 
عن لوي���ز/ ����س326( للويل�سون. 
�سكوبي يف قف����س العرتاف اأمام 
الق�س رانك، يج���ادل باأّنُه غري قادر 
ُه لن يرى هيلني  على قطع وع���ٍد باأنَّ
ترتك���ب  اأن  اأخرى)الأف�س���ل  م���رة 
اخلطيئ���ة �سبعني م���رة وتتوب يف 
كل مرة، ِمنرْ اأنرْ تخطئ مرة واحدة 
ول تتوب/ �س328(. )لو اأنَّ لويز 
بقي���ت ملا وقعت يف ح���ب هيلني، مَلا 
تعر�س���ت اإىل ابت���زاز يو�س���ف، مل 
اأك���ن لأرتكب عمل الياأ�س ذاك، كنُت 

�ساأبقى اأن���ا نف�سي/ �س338(. وملَا 
ُقِت���ل �سائقه علي، َومَلا كان �سينتحر 

هو ب�سبب عقدة الذنب.
تك���ذب  اأن  مبق���دورك  كان  )ل���و 
وتغ�س، فكذلك ي�ستطيع الآخرون/ 
املفو����س  �سيتقاع���د  ����س340(. 
وي�سري �سكوبي املفو�س بدًل عنه. 
خ���ادم �سكوبي و�سائقه علي ُيقتل/ 
����س366. يق���رر النتح���ار بتناول 
كمية حب���وب منومة، على اأنرْ يبدو 
انتح���اره موت���ًا ب�سب���ب جلط���ة اأو 
مر����س، ين���ر يف مذكرات���ه بع�س 
املعلوم���ات لاإيه���ام بذل���ك، ي���زور 

الطبيب، يخر زوجته ومديره. 
بح���دة  ت�س���ريان  �ساط���ر  )عين���ي   
نحو �سارع بوند/�س17( وو�سع 
عام���ة هام����س اأعلى كلم���ة �ساطر، 
ل���و   .Satter الهام����س:  ويف 
فر�سن���ا اأنَّ املرتج���م فع���ل العك����س 
)عين���ي Satter ت�س���ريان بح���دة 
نح���و �سارع بوند/����س17( وكتب 
�ساط���ر.  �سرح���ًا:  الهام����س  يف 
اط���ر ا�س���م فاع���ل م���ن الفع���ل  وال�سَّ
���اب.  �َسَط���ر، وياأت���ي مبعن���ى الق�سَّ
العاري���ة،  من�سدت���ِه  اإىل  )جل����س 
فق���رَع رقيب���ه ال���� " من���دي" للت���و 
كعبي���ه عن���د عتب���ة الباب/�س22( 
وعل���ى املندي و�سَع هام�سًا، وكتَب 
يف  مده�س  رجل  )اإنَّ   .Mende
تكوي���ن العداوات مثل اأري�ستدي�س 
Aristides الع���ادل/ ����س24(. 
ه���ذا ال�س���م بحاج���ة اإىل هام����س، 
ق.م(   468 –  530( ي����س  ِتدرْ اأِري�سرْ
�سيا�س���ي وقائ���د ع�سك���ري اأثين���ي، 
حي���ث  لنزاهت���ه  بالع���ادل،  �ُسّم���ي 
خ���دم طيل���ة حيات���ه ب���دون رات���ب، 
ًا بفقره، وعندما تويف،  وظلَّ معتزَّ
دفع���ت الدولة ثم���ن جنازته واإعالة 
اأ�سرت���ه. )يف الرف���وف العليا كانت 
ورواي���ات  مهلهل���ة...  �سف���وف 
فرجينيا وولف/ ����س32( وو�سع 
عامة هام�س على ا�س���م الروائية، 
ويف الهام����س كت���َب ا�سمه���ا باللغة 

الإنكليزية.

�سدر حديثا عن املكتب امل�س���ري للمطبوعات كتاب "علم 
التاريخ" للموؤلف �سوقي اجلمل

ح���اول الكات���ب يف ه���ذا الكت���اب ال���ذي يقدم���ه للباحثني 
يف جم���ال التاري���خ اأن يعال���ج مو�سوع���ني  مرتابط���ني 

ومتكاملني ي�سعب ف�سل اأحدهما عن الآخر:
املو�س���وع الأول: ن�س���اأة علم التاريخ منذ ب���داأ على �سكل 
ق�س�س وروايات، ثم تطور مع تطور املعرفة الإن�سانية.

وقد تعر�س الكاتب لدور العرب يف هذا املجال وال�سوط 
الذي قطعوه فيه فخ�س�س ف�سًا لذلك.

كذل���ك تعر����س لو�سع عل���م التاريخ بني العل���وم الأخرى 
والآراء املختلفة التي اأثريت حول هذا املو�سوع.

كما اأ�س���ار للعلوم الأخرى الوثيق���ة ال�سلة بعلم التاريخ، 
ومب���ا يجب اأن تتوف���ر يف الباحث التاريخ���ي من �سفات 

ال�سحي���ح  مبفهوم���ه  العم���ل  ه���ذا  ليمار����س  وممي���زات 
ال�سليم.

املو�س���وع الثاين يتعلق باملنهج ال���ذي يجب اأن يلتزم به 
الباحث يف ه���ذا امليدان حيث بداأ الكتاب مع الباحث منذ 
اختي���اره ملو�سوع بحثه وحت���ى تن�سيق املادة التاريخية 
متهي���دًا لعر�سها على هيئ���ة مو�سوع متكام���ل متجان�س 

ومرتابط.
وق���د اعتم���د الكات���ب يف كل ذلك عل���ى القواع���د املتعارف 
عليها والتي اأ�سبحت الأ�س�س الرئي�سية التي يقوم عليها 

البحث التاريخي.
كما عر�س الكاتب اآراء واأفكار العديد من املوؤرخني الذين 
ب���رزوا يف ه���ذا امليدان واهتم���وا بهذه الدرا�س���ة� درا�سة 

منهج البحث التاريخي.

ــــــــدارات ــــن اص م

صداق��ة"  "طل��ب 
تفوز بجائزة األديب 

يوسف أبو رية
 

ف���ازت رواي���ة "طلب �سداق���ة" للكات���ب حممد عبد 
احلك���م و ال�س���ادرة ع���ن جمموع���ة الني���ل العربية 
بجائزة الأدي���ب يو�سف اأبو رية  يف جوائز احتاد 
كتاب م�سر منا�سفة م���ع رواية  "حدائق الذاكرة" 

للروائي حممد جمال الدين.
"طلب �سداقة" .. رواية تنت�سر للمهم�سني الذين 
متار����س عليهم كل اأمور الظلم م���ن قهر واغت�ساب 
ال�سيناري���و  كات���ب  بطله���ا   .. لأمواله���م  و�سل���ب 
ال���ذى يفي���ق بع���د غياب طوي���ل عن هم���وم الوطن 
.. يقول: "وافق���وا على طلب ال�سداقة ، امنحوين 
حلظة �س���دق ، اماأوين بفي����س اأفكاركم تلك التي 
هرب���ت مني ب���ا رجعة ، ارجعوين طف���ًا �سحوكًا 
اأدور ب���ني الرتع وال�سواقي واأق���دام اجلمال وظل 
النخي���ل وحكايات اخلالة اأمين���ة وَكفٍر هجرته منذ 
�سن���ني ، ياأتين���ي نا�سه لي���ًا يطالبونني ب���كل َمثٍل 
وحكم���ة و�سحكة وملّ���ة و�ساعة �سم���ر ، ونهر ميتد 
حد ال�سوف يحم���ل قهقهاتي املتعب���ة واأنا اأت�سابق 
م���ع �سي���د يف عب���وره" . انه �س���راع ي�ستم���ر على 
امت���داد الرواي���ة التى حتمل ب���ني جنباتها ع�سرات 
ال�سخ�سي���ات  والأماك���ن والأزمن���ة ، �سارب���ة بني 
ج���ذور التاري���خ ) الأت���راك ، الإقطاعي���ون ، ث���ورة 
عرابى ،ن�سر اكتوب���ر ، فرتة النفتاح ، ثم الرتدى 
ال���ذى ا�سعل ثورة 25يناير ( .. تل���ك اللحظة التى 
ازاح���ت ع���ن بط���ل الرواية هم���وم املا�س���ى ليقول 
 ، ي�سدقونن���ي  ب���داأوا  الرف���اق  ان  اأ�سع���ر  "الآن   :
وان اللحظ���ة حان���ت ليلهبونن���ي بفي����س اأفكارهم 
والكلمات التي كان هاربة ، ُجَمٌل مل اأعهدها من قبل 
ٌب يكتب الكلم���ات بفي�س الهتاف وال�سراخ  ، و�سعرْ
والأمل والدم وتدفق �سحر اللحظة واأرواح تتطاير 
يف �سماء الله ، وميدان يتماوج يف اإ�سرار : اإرحل 

.. اإرحل".
ح�س���ل الكات���ب عل���ى جوائز عدي���دة منه���ا جائزة 
اأخب���ار الأدب، وجائ���زة اإح�سان عب���د القدو�س فى 
الرواي���ة ) املرك���ز الأول ( وجائ���زة جناء حمرم، 
وجائ���زة الثقاف���ة ل�سن���وات عدي���دة، وغريه���ا من 
اجلوائز ، كم���ا ترجم ل���ه اإىل الإجنليزية، وتناول 

اأعماله كثري من النقاد واملبدعني.

سليم بركات في "سبايا سنجار":

ب���واب���ات ال��ج��ح��ي��م ال��ذه��ب��ي��ة
   رواية بركات الجديدة "س��بايا س��نجار" هي عىل قياس عنوانها الواسع 
ا أنها من تقاليد الحروب يف  الذي يش��مل نكبة ش��ديدة الوحش��ية، ظننَّ
التاري��خ القديم. فإذا كان العنوان يبدو محص��ورًا بالضحايا من الفتيات 
األيزيديات يف جبل س��نجار بالع��راق، إالَّ أن الوقائع تنترش عىل امتداد 
الجغرافيا بني العراق وس��وريا، حيث ظهور تنظيم الدولة اإلسالمية )ال 
تش��ر الرواية إىل التنظيم باس��م داعش، بل باسمه الكامل(، وتواُجِده، 
وأفعاله وعوامل نش��وئه. يرتافق ذلك بنقد الذع لألنظمة، وباستعراض 

لفهم الجهاديني ملرشوعهم الديني.

المصري للمطبوعات يصدر "علم التاريخ"

نش��أته وتط��وره ووصف��ه بي��ن العل��وم 
األخرى ومناهج البحث فيه

م���ا ه���و ج���وه���ر ال��م��س��أل��ة؟

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

متت����از ال�س����رية ال�سعبي����ة ب�سخام����ة متنها 
احلكائي، حيث ينق�س����م اإىل اأجزاء معنونة 
تتحدث عن مرحلة من مراحل حياة البطل، 
وحتوي موتيفة الرحيل عن املكان والذهاب 
اإىل م����كان اخ����ر، والدخول م����ع العداء يف 
�سراع، ليعود يف النهاية ظافرًا اإىل مكانه. 
وتتمي����ز ال�سرية كذل����ك بتع����دد ال�سخو�س، 
وات�ساع الزمان واملكان فيها، حيث يقت�سي 
انتق����ال البط����ل م����ن م����كان اإىل اآخ����ر، �سعيًا 
وراء اإجن����از املهمة املكلف بها، ات�ساع رقعة 
الأحداث، كم����ا ان ال�سرية تقدم حياة البطل 

من الولدة اإىل الوفاة. 
حمف����وظ  جني����ب  رواي����ة  يف  ذل����ك  وجن����د 
"ملحمة احلرافي�س"، حيث تت�سابه وال�سكل 

حي����ث  م����ن  لل�س����رية،  الع����ام 
�سخامة متنه����ا، وتعدد وتنوع 
زمانه����ا،  وامت����داد  اأمكنته����ا، 
وكرة �سخو�سه����ا،  وتق�سيمها 
اإىل ع����دد م����ن اق�س����ام معنونة، 
وكذلك يف رواي����ة جميد طوبيا  
"تغريبة بني حتحوت اإىل باد 
اجلن����وب"، ول تخلو مثل هذه 
الرواي����ات كما ال�سري ال�سعبي����ة العربية من 

ال�سعار كذلك.
* الرواية املبنية على غرار  املقامة:

املقامة فن حكائي عربي قدمي، ومن اأو�سح 
المثل����ة للتاأث����ر بف����ن املقام����ة ه����و   )رواية( 
»حديث عي�سي بن ه�سام« للمويلحي ، وكذلك 
اليازج����ي،  البحري����ن" لنا�سي����ف  "جمم����ع 
ورواية »علم الدي����ن« لعلي مبارك،اإذ يت�سل 
بطلها ب�سخ�سي����ات متعددة،وقد كتبت هذه 
الرواي����ات متاأثرة بالرواي����ات الجنبية من 
حي����ث تنوع مناظره����ا، وت�سل�س����ل احلكاية 
فيه����ا، وبع�����س مام����ح التحلي����ل النف�س����ي 

لل�سخ�سية.
* الرواي����ة املبنية على غ����رار الرحلة )رحلة 

ابن بطوطه مثا(:
فق����د ا�ستلهم الروائ����ي العربي احلديث هذه 
البني����ة، م����ن كت����اب "رحل����ة اب����ن بطوطة " 
وكت����ب اىل حد ما على منواله����ا رواية فنية 
نا�سج����ة، كالروائ����ي جني����ب حمف����وظ يف 

روايته  "رحلة ابن فطوطة" مثا.
تعتمد رواية حمفوظ على الرحلة،وي�ستلهم 
�س����كل كت����اب اب����ن بطوط����ة ال����ذي كتب����ه عن 
رحلت����ه، مبتع����دة عن ان تك����ون رواية رحلة 
فق����ط )اخبار عن تفا�سي����ل رحلة(، اذ جعلها 
حمف����وظ رحل����ة غ����ري تقليدي����ة، وق����د اهت����م 
باحل����وار ال����ذي ين�ساأ مع احل�س����ارات التي 
يدخ����ل يف كنفه����ا البط����ل، ولي�����س نق����ل م����ا 
ي�ساه����ده م����ن ام����ور غريب����ة ومده�س����ة، انه 

مهتم بنقد الواقع الذي يعي�سه.
* الرواية التي تبنى على نوع مو�سيقي:

 تبنى بع�����س الروايات على قالب مو�سيقي 
مع����روف مث����ل قال����ب ال�سيمفوني����ة، او على 
"امل�سائ����ر"  كرواي����ة  الكون�سرت����و،  قال����ب 
للروائ����ي الفل�سطيني ربع����ي املدهون التي 
ف����ازت بالبوكر لعام 2016، التي بنيت على 
قال����ب الكون�سرت����و، حيث تتك����ون من اربع 
ح����ركات، كل حرك����ة متث����ل حكاي����ة تت�سمن 
بطل����ني، ث����م يتح����ولن يف احلرك����ة الثانية 
اىل �سخ�سيت����ني ثانويت����ني ليدخ����ا بطل����ني 

رئي�سني جديدين وهكذا.
 وراج����ع كذل����ك كت����اب "اأ�سعد حمم����د علي" 
)بني الأدب واملو�سيق����ى - دار افاق عربية- 

لل�سحافة والن�سر، بغداد، 1985 ).
تع����دد  عل����ى  اعتم����ادا  املبني����ة  الرواي����ة   *

ال�سوات:
هن����اك رواي����ات تبن����ى عل����ى حكاي����ة واحدة 
وجه����ة  م����ن  كل  ا�سخا�����س  ع����دة  يحكيه����ا 
نظ����ره، ت�سم����ى رواي����ة بوليفوني����ة، تتعدد 
فيها ال�س����وات، وهذا يعط����ي املجال لكر 
م����ن كاتب �سمن����ي لرواية حدث م����ا، ومثال 
عل����ى ذلك رواي����ة "خم�سة ا�س����وات" لغائب 
طعمة فرم����ان، و رواي����ة "مريامار" لنجيب 
حمف����وظ، ورواية "متاه����ُة اأخريهم" ملحمد 
الحمد، حي����ث املوؤلفون عدي����دون يقومون 
�سخ�����س  كل  اإذ  ذاته����ا،  الرواي����ة  بتاألي����ف 

يروي احلادث����ة من منظوره ه����و، و وجهة 
نظ����ره،وكل موؤل����ف م����ن ه����وؤلء ميكنن����ا ان 
جن����د فك����ره واعتق����ادة جم�سدا فيم����ا يوؤلف 
ويكت����ب، اي ايدولوجيت����ه ماثل����ة وراء م����ا 

يقول وي�سوغ من افكار.
له����ذه  ال�سل����ي  الكات����ب  ايديولوجي����ة  ان 
الرواية اوتلك تنمحي كليا عن الواجهة، اإذ 
هي تتوزع بني ا�سوات وافعال وممار�سات 
او  �سخو�سه����ا،  اي  الرواي����ة،  موؤلف����ي 

ا�سواتهم، وه����ذا المر ت�سرتك فيه روايات 
ذات �سوت واحد، ال انها تختلف من حيث 
انه����ا متتل����ك �سوت����ا واح����دا، اي انه����ا ذات 
ايديولوجي����ا واح����دة، اف����كارا وعقيدة،انها 
اف����كار وعقائ����د املوؤل����ف ال�سل����ي ذاته، على 
الرغ����م من ابتع����اده عن ال�سخ�سي����ة هذه او 

تلك.
م����ن ع����دة  ان خا�سي����ة ان تكت����ب الرواي����ة 
�سخو�س، ا�س����وات �سخو�سه����ا املتعددين، 
جتع����ل الكات����ب ال�سل����ي، موؤل����ف الرواي����ة 
وكاتبه����ا على الورق، حذرا ج����دا كي ل يقع 
يف املح����ذور الذي هو ال�سفاف يف اعتماده 
عل����ى �سوت واحد ي�سبح ه����و الطاغي على 
ا�س����وات الرواي����ة م����ن الول اىل الخ����ري، 
انه الوع����ي التام مبا يفع����ل الكاتب، ووعي 
ال�سخو�س مبا تقدم، اي يكون وعيا مغايرا 
لوع����ي الكات����ب، وبه����ذا متحى م����ن الذاكرة 
ال�س����ورة التقليدية للبط����ل يف الرواية كما 
عهدن����اه يف الرواية التقليدي����ة، اي الرواية 
غري البوليفونية، ذات ال�سخ�سية املحورية 
الواح����دة، او ال�سوت الواح����د، مثل البطل 
لنجي����ب  وال����كاب"  "الل�����س  رواي����ة  يف 
حمف����وظ، او يف رواية عب����د الرحمن جميد 
الربيع����ي   "الو�س����م" او يف رواية "�سعود 

الن�سغ" له�سام توفيق الركابي .
يف مث����ل ه����ذه الرواي����ات ي�ستق����ل ال�سوت، 
املوؤل����ف الخر للرواية، م����ن كل �سيء خارج 
ارادته بكل ابعادها، الفكرية، او الخاقية، 
ارادة  م����ن  �س����يء،  اي  او  الوجودي����ة،  او 
الكات����ب ال�سلي، في�سبح عند ذاك ارادتني، 
�سوتني، موؤلفني، ا�سافة للموؤلفني الخرين، 

اي ال�سوات الخرى.
اننا نبحث عن املوؤلف ال�سلي يف مثل هذه 
الرواي����ات ون�س����األ انف�سنا اي����ن الكاتب، او 
�سوت����ه، او تاأث����ريه حتى، ال انن����ا ل جنده 
يف الرواية و�سخو�سها ال مبا له عاقة مبا 
يجم����ع  تلك ال�سوات فيما بينها، وهذا غري 

مرئي، وغري معروف.
* الرواية املبنية اعتمادًا على الر�سائل:

 مث����ل رواي����ة "الر�سائ����ل املن�سي����ة" لذن����ون 
اأيوب حيث بنى ق�سة حب يف الرواية على 

الر�سائل اىل حد ما.
اإذ بعد ان هجر "عارف" اهله وبلده اىل جهة 
جمهولة وترك ل�سديقه الراوي ظرفا يحوي 
على جمموعة م����ن الر�سائل معنونا با�سمه، 
يق����ول الراوي: )هاك كل ما ترك واحمد الله 
عل����ى اأنه مل ينج����ب اأطف����اًل، ولعلك جتد يف 
ه����ذه الر�سائل م����ا يف�سر �سلوك����ه الغام�س، 
ول�س����ت األح يف تق�س����ي اأخباره فغيابه خري 

من وجوده ول اأظنك تخالفني)..
وكم����ا فع����ل يف روايت����ه الخ����رى "الدكتور 
ابراهي����م" يف ان����ه بناه����ا عل����ى جمموع����ة 

ر�سائل الدكتور.
البني����ة  عل����ى  اعتم����ادًا  املبني����ة  الرواي����ة   *

البولي�سية:
عل����ى  البولي�سي����ة  الرواي����ة  بني����ة  تعتم����د 
املط����اردة، والتوت����ر، وتقطي����ع احل����دث اىل 
اجزاء، وتطويره باطراد، وال�سرد املت�سارع 

خا�سة الذي ين�سح منه توتر وت�سويق.
وق����د بني����ت الكثري م����ن الرواي����ات العراقية 
والعربية اعتمادا على هذه البنية، او قريبا 
منه����ا، كرواي����ة " الل�س وال����كاب " لنجيب 

حمفوظ.

***
ان اغلب كتاب الرواي����ة يكتبون ن�سو�سهم 
دون ان يح����ددوا �س����كل البنية قبل البدء يف 
الكتاب����ة ، امنا هي تتحدد اثناء الكتابة، ول 
�سيطرة للروائي على ذلك، لذا جند ان اغلب 
الن�سو�����س الروائية ه����ي جتميع لكر من 
�سكل للبنية، مثلما يجمع الذئب )او ال�سد(  
م����ن ه�سم حلوم خ����راف عدي����دة، كما يقول 
بول فالريي، وهذه مي����زة حت�سب للروائي 
ل عليه، اذ انه ل يتدخل فيما يطرحه الن�س 
م����ن افكار واق����وال واح����داث ويف اي قالب 
م����ا ت�سب.)راج����ع كتابنا الذئ����ب واخلراف 
امله�سومة – درا�سات يف التنا�س البداعي 

)2001  - العامة  الثقافية  ال�سوؤون  – دار 
ويف ختام ه����ذه ال�سطور علينا التاأكيد على 
م�ساأل����ة مهم����ة هي ان����ه ل ميك����ن ا�ستعرا�س 
لك����رة  الروائي����ة  البن����ى  ا�س����كال  جمي����ع 
الرواي����ات املن�س����ورة، من البني����ة التقليدية 
حتى رواي����ة ما بع����د احلداث����ة وا�ستعمالها 
لبن����ى متنوع����ة وعديدة، ال انن����ا ذكرنا اهم 
ما ا�ستخدم م����ن بنى الروايات التي اطلعت 

عليها منذ قراءتي للرواية.
و اي�س����ا التاأكي����د عل����ى ان����ه ل توج����د بني����ة 

واحدة و �سافية ل�سكل واحد للرواية.

2-2

ــــــــدارات ــــن اص م

وله���ذا ف���ان الك���ولج هن���ا كان اأح���د اأه���م عوام���ل البنية 
الكتابي���ة يف النتق���الت املتع���ددة فيم���ا ي�سطل���ح علي���ه 
الفا�س ب���اك كمع���اون اإداري يف تكوين امل���ن ال�سردي. 
ون���رى ذل���ك وا�سح���ا وجلي���ا يف حل���م عب���د الل���ه الفن���ي 
وحماولة ربط الواقع بامل�سرح وا�ستلهام امل�سرح كنقطة 
انط���اق نح���و التغي���ري وهي م�ست���وى فل�سف���ي حتى لو 
جاءت م���ن خال ال�سخرية او ال�سوداوي���ة من الواقع..، 
وكذل���ك ال�سئلة املع���ادة لعملية خطفه وخوف���ه من القتل 
))ولك���ن الن م���ن ا�س���األ اإذا م���ا اخلاطفون اأنه���وا حياته 
بر�سا�س���ة واحدة، ولكن مل���اذا يق�سون عليه؟ وما اجلرم 
ال���ذي ارتكبه؟( �س82 ومثل هذه اجلمل يعيدها الراوي 
كمحطة ا�ست���دلل ملعاناة البطل من جه���ة وكذلك التذكري 

بت�ساعد ال�سراع داخل احلكاية.
ان البني���ة الكتابي���ة وفق ادارتها ملن الثيم���ة كانت اي�سا 
تري���د مناق�سة ق�سية املثقف بكل حيثياته وهو بهذا يلجاأ 
اي الراوي اىل بث ال�سئلة املتعلقة بالكينونة �سواء منها 
اخلائف���ة او املرتددة  يف ك�سف حال���ة التذبذب التي وجد 
الإن�سان العراق���ي حاله فيها ب�سبب الأح���داث التاريخية 
وهو ما ا�سطلح عليه���ا بالزدواجية لتكون هذه الأ�سئلة 
مفاتي���ح جر املتلق���ي اىل فل�سفة الن����س وايحائية الثيمة 
ودلل���ة الق�س���د ومعن���ى التحلي���ل وكله���ا مندجم���ة يف 
امل�ستوى الإخباري الذي حافظ املن ال�سردي عليه كقوة 

دافعة اىل الأمام يف فهم عملية الروي.
)وت�ساءل عم���ا اإذا با�ستطاعة الإن�س���ان اأن يحيا يف الفن 
وح���ده؟ الآن وهو يف ه���ذا الكابو�س- ال���ذي ل يكف عن 
الدفاع عن���ه- هل ينقذه الفن من ورطت���ه التي جعلته يف 

حالة من اخلوف بل الهلع( �س28
 

ان بنية الكتابة تعتمد كذلك على ته�سيم احلكاية وتفرعها 
�سواء بحركة ال�سخ�سيات واختافهم وتعددهم والتيان 
ب�سخ�سي���ات قريب���ة اي�سا م���ن البط���ل كمن���ال وزميلتها 
وال�سب���اب الثاث���ة وغريه���م والذي���ن ظل���وا عب���ارة ع���ن 
حيوات حمركة للثيمة.. ان هذا الته�سيم يتيح ا�ستمرارية 
التوا�س���ل مع احل���دث وال�سراع الذي ي���دور يف مركزية 
واحدة مثل حركة املاء الدائرية التي تنتهي مبركز حمدد 
وت���دور حوله���ا الدوائر الأخرى او حرك���ة الزوبعة التي 
ي�سل را�سه���ا الدائري يف مركز اهرام���ي مقلوب.. وهذا 
الته�سي���م ل يك���ون فق���ط يف احلكاية بل حت���ى يف الزمن 
وامل���كان يف ذات الوح���دة ال�سردي���ة ف���كل �س���يء يبدا من 
الرا����س او املركز وي�سل اىل املحي���ط او القاعدة ويعود 
وه���ذه الطريق���ة تتي���ح للروائ���ي ام���داد امل���ن ال�س���ردي 
بالعن�سر الدرامي وتثوير ال�سرد وذكر املعلومات �سواء 
منها احلياتي���ة ال�ساجة او املتخيل���ة الفكرية او املرتبكة 

الواقعية او التاريخية ال�ستلهامية اأو الثقافية املعيارية 
يف الدلل���ة ولك���ن ه���ذه تنت���ج وح���دة اندم���اج يف اإدارة 
احل���دث وت�ساعد الفعل ال���ذي اعتمدت علي���ه املفردة يف 
اإدارة التدوي���ن خا�سة واإن الروائي يلجاأ اىل ادخال فعل 
الق�سة يف ثنايا بع����س اإدارته للحدث وخا�سة ما يتعلق 
باحلوار وال�ستعانة باآلية النقاط كم�سكوٍت عنه  فتكون 
البنية الكتابية هنا قد اتخذت تفعيا عموديًا للق�سة فيما 

كان احلدث امتدادا اأفقيا حلركة ال�سخ�سيات.

 البناء والشخصية
مثلم���ا او�سحن���ا تعتمد بنية الكتاب���ة يف بع�س مدارجها 
عل���ى ما ي�سب���ه حركة امل���اء او الزوبعة الهرمي���ة املقلوبة 
وهنا ما نعني���ه ان كل �سيء يتحرك حول حمور البطل / 
عب���د الله / كنقطة مركز ارتكازية فاعلة حتى ان ل حديث 
ب���ني اثنني بل بني �سخ�سي���ة عبد الله الت���ي تتمظهر فيها 
الن�س���اق الدللي���ة �سواء م���ا كان منها م�سم���را او معلنا 
وه���ي بالت���ايل حرك���ة بن���اء لتق�سري احلي���اة ذاته���ا التي 
يعي����س فيها البط���ل.. وان ه���ذا التق�سري يعتم���د اعتمادا 
كليا عل���ى امل�ستوى الخباري اي ان هن���اك اخبارا دائما 
من الراوي اىل املتلقي ويتخلل ذلك امل�ستوى الت�سويري 
يف القلي���ل من حيثيات���ه لتو�سيح املكان بل ان الراوي مل 
ي�ساأ ان يلب���ي طموح امل�ستوى الت�سوي���ري كثريا اإل يف 
بع����س املفا�سل كتو�سيح الطري���ق او احلانة بل ترك كل 
�س���يء ملخيلة املتلق���ي الذي باإمكانه ان يق���رب اية �سورة 
ي�ساوؤه���ا من احلياة ليقرب امل�سهدي���ة اىل ذهنية.. وهذه 
الطريق���ة منح���ت الروائ���ي ان مير على الح���داث معطيا 
كل ال�ساحي���ات للراوي لكي ي�سطر الأحداث وي�ستخرج 
منه���ا املعلوم���ات �سواء م���ا كان منه���ا حتلي���ا كم�ستوى 
�سيا�سي او م�ستوى فل�سفيا كمح�سلة ال�سراع ال�سيا�سي 
الجتماع���ي او اقت�سادي���ا كم�ست���وى ق�س���دي للح�س���ار 
واجل���وع وله���ذا ف���ان ال���راوي العلي���م كان حا�س���را لكي 
يق�س���ر مايراه من منا�سب���ات تدويني���ة ي�سطرها بطريقة 
الك���ولج وي�سعه���ا عل���ى �سك���ة اللوح���ة لك���ي ت�س���ري مبا 
يري���ده الروائ���ي من طريق���ة �سريع���ة ملاحق���ة اخلطى/ 
العن���وان.. او ماحق���ة املعن���ى / املن ولهذا ف���ان الروي 
مل يك���ن يحم���ل اطنابا لغوية ومل ي�س���ع اىل جعل مفردته 
�ساعري���ة اي مفردة الق�س داخل املن ومل يقطع النفا�س 
لكي متيز بني التكرار املق�سود وبني الجابة املفقودة من 
ا�سئلة ال���روي او اللهاث ملاحقة تعدد ال�سخ�سيات بذات 

الأ�سماء ملحمول دليل.

 الحوار كمضمر ومعلن
يع���د احلوار احد اهم مكمات البن���اء يف البنية الكتابية 

ال�سخ�سي����ة  روح  ي�سخ�����س  لأن����ه  روائ����ي  عم����ل  لأي 
مرجعياتها من جهة ويخت�سر الكثري من الدللت ف�سا 
ع����ن انه قادر عل����ى منح الده�سة واجلم����ال وما ميكن ان 
يقال ما مل يكن بالإمكان قوله داخل املن ال�سردي ولهذا 
نرى احلوار يف الرواية ياأخذ اي�سا منحى الت�سارع من 
جهة ومنح����ى الو�سول اىل مللمة ال�ست����ات املوزع داخل 
اأروق����ة احلكاية ولهذا جنده يف ت�س����ارع اخلطى بع�سه 
مدغ����م وبع�س����ه �س����ادم واخ����ر مف�سوح وراب����ع يو�سح 
حال����ة الرتباك والرب����اك يف نزاع ال�سخ�سي����ات �سواء 
منه الن����زاع بني �سخ�سيتني كما م����ع الفنان واخلاطفني 
ومعه وم����ع ا�سدقائ����ه الفنانني وكذلك م����ع رواد احلانة 
م����ن ال�سباب او مع اهله وابنة اخته والفتاة التي هربته 
وهذه كلها حوارات تو�سح ال�سورة اخلارجية له مثلما 
تو�سح الفكرة العام����ة يف اختيار هكذا فكرة م�ستّلة من 
الواق����ع او ان����ه حوار داخلي م����ع الذات لك�س����ف الأفكار 
وال�سطراب����ات وه����و م����ا يعني اب����راز الروؤي����ة الفكرية 
للروائ����ي من جه����ة ولل�سخ�سيات من جه����ة اأخرى و هو 
م����ا يعني ان احلوار يعط����ي جرعة من�سطة من امل�ستوى 
الخب����اري وهو م����ا يعني منح جرع����ة للعن�سر الدرامي 
وت�ساع����د ال�س����راع وما ب����ني الدغ����ام وال�سدمة تت�سح 
لغ����ة احلوار ب�سكل غري متوقع يف بع�س الأحيان وكانه 
خ����ارج م����ن رداء الامعقولية وم����رة ي�سر غ����ور الفعل 
اخلا�����س مباحق����ة احل����دث للو�س����ول اىل ح����ل �سف����رة 
الثيم����ة وهو م����ا يعن����ي ان الروائي ير�سم �س����كل خطاه 
داخل احل����وار مل�ساعدة امل����ن ال�سردي.. ول����ذا نرى يف 
بع�����س عنا�سر الامقولية انه يدخ����ل الوهم يف احلوار 
او يف امل����ن لزي����ادة متاهة املتلقي والبح����ث عن مفرتق 
الط����رق الذي يو�سل اىل تع����دد )عبد الله( وارتباطه مبا 
حول����ه وهي هن����ا متاهة مت�سل����ة بال�سخ�سي����ة العراقية 
حت����ى الفن����ان ذاته يبقى ا�س����ري وهمه وا�سئلت����ه التي مل 
يجد اجل����واب عليها و�سط �سراع����ات عديدة وحوارات 
مت�سابه����ة وان اختلف����ت ال�سخ�سيات املح����اورة معه او 

املكان والزمان.
يف بني����ة احلوار ن����رى ان الروائي يلج����ا اىل ا�ستخدام 
�سيغة ال����راوي املت�سابه للق�سة الق�سرية كما ا�سلفنا او 
امل�سرح يف حماولة لتو�سيف ال�سورة من خال �سراع 
احل����وار ذات����ه لتكتم����ل املع����اين املرافقة للم����ن الدرامي 
املت�ساع����د الاه����ث يف متابع����ة احلدث ال����ذي اعتمد هو 
الآخ����ر على عملي����ة الو�سف والك����ولج يف ترتيب املن 
ال�س����ردي اأو التحول يف �سيغة الزمت بني الروي الآين 
وال����روي القادم.. مبعنى ان هناك زمنا اأدبيا داخل املن 
وزمنا ثقافيا خارج الفكرة واخلا�سع للروائي / الراوي 

معا باعتبارهما يندجمان كمح�سلة نهائية.

 هوية البنية الكتابية
يف رواي���ة "ت�سارع اخلطى" تبدو لن���ا الهوية الكتابية 
ق���د ات�سحت م���ع انتهاء الق���راءة منها.. وه���و ما نعنيه 
باملح�سل���ة وق���د ن���رى ان الن�س���ف الأول م���ن الرواي���ة 
اعتم���دت بنيت���ه الكتابي���ة عل���ى تو�سيع و�س���رح ور�سم 
مام���ح ال�سخ�سية املحورية وال�سخ�سي���ات املرافقة له 
او املط���اردة وعاقتها بامل���كان والزمان وب���دء احلركة 
الوىل ملرحل���ة الختطاف والعاقة م���ع الهل والن�س 
املوؤج���ل وحب امل�س���رح  والهروب م���ن امل�سلحني الذين 
ل عن���وان له���م ليكونوا خا�سعني لر�س���م املتلقي.. ومبا 
ه���و حا�س���ل يف املجتم���ع لأمن���وذج املثق���ف ال���ذي يقع 
ب���ني ال�سلبي���ة الأحادية وب���ني الإيجابي���ة اخلاملة التي 
تبح���ث ع���ن ا�ستق���رار بطريقة م���ن يفك���ر دون ان يفعل 
او يفك���ر دون ان ي�س���ل اىل مرحلة كيفية ال�ستفادة من 
التفك���ري او انه �سيع اخلط���وة الوىل و�سط اخلوف.. 
ه���ذا الن�س���ف كان ي�س���ارع خط���اه للك�سف ع���ن املحيط 
اخلارج���ي لعبد الل���ه.. ام الن�سف الث���اين كانت البنية 
الكتابية هي الدخول اىل عمق ال�سخ�سيات من الداخل 
وتنا�سل ال�سئل���ة وبدء جولة جديدة من ال�سراع الذي 
ميت���د ويتح���ول اىل نقط���ة ارت���كاز عام���ة ميك���ن لها ان 
متتد وتت�سظ���ى لتاأخذ ابع���ادا �سيا�سي���ة ودينية وفنية 
وثقافية وانتقادية وتك�سف حجم ال�سراع الذي يحيط 
ال�سخ�سي���ة العراقية الذي ا�سم���ه عبد الله اي ان البطل 
يتحول من كونه �سخ�سية اعتبارية يف الن�سف الأوىل 
اىل �سخ�سي���ة جمعية جامعة يف الن�س���ف الثاين حتى 
وان ح���اول الخر ان يغري ا�سم���ه اىل ايوب وهي دللة 
اي�س���ا على ال�س���ر واملحن التي مرت عل���ى ال�سخ�سية 

وال�سخ�سيات:
)يف احلقيق���ة اأحب ا�س���م اأيوب وهو ا�س���م ينطبق على 

املذنبني يف العامل كافة( �س145
ويف ذات ال�سفح���ة )م���ادام يوج���د عل���ى الر����س قوي 
و�سعيف والق���وي يتحكم مبقدرات ال�سعيف اإذن نحن 
جميع���ا �سعف���اء اإذ ل بد م���ن وجود قوي اأك���ر من قوة 

وهيمنة من القوي ال�سابق له..(
وله���ذا فان ال�س���راع �سيبقى وهو املهيم���ن والدال على 
تزيي���ف احلقائق)اأن م���ا ن�سعى اإليه ه���و تزييف تاريخ 

وانتحال �سفات ولي�س �سفة واحدة( �س148
)اأن اأمثال���ك ما هم اإل ح�س���رة ن�ستطيع �سحقها كالنملة( 

�س149
ليبق���ى ال�س���وؤال مفتوحا على احتمالت تع���دد ال�سراع 
وت�سظي���ه وا�ستم���راره لن كل م���ا ح���ول الإن�سان الذي 

يريد ان يعي�س هو اخلوف.

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

الخطى"
إن مستويات الرسد الثالثة يف الروي التي باإلمكان تسميتها الذهاب واالياب والعودة اىل الحارض ثم 
اىل املايض سواء يف منت عملية االختطاف او فيام حصل للبطل بعد هروبه او ابراز الخلفية الواقعية 
التاريخانية واملرجعيات الفنية واالجتامعية التي تحدد مالمح التوجه الس��يايس س��واء للش��خصيات 
او املجتمع عامة وفق ظروف التغير الذي حصل يف املجتمع.. ونرى ان هذه املس��تويات الرسدية 
منح��ت ايضا حجة التك��رار يف الروي وإعادة حت��ى  بعض الجمل بذاتها والرتكي��ز عليها يف مهامت 
الحث عىل اس��تلهام القصدية وهي اعادة ليست يف مكان واحد بل يف عدة أماكن حتى لكأن اإلعادة 
يف تفاصي��ل الحدث وتداخله مع حدث آخر يف زمن ومكان آخري��ن أو حتى العودة اىل ذات الزمان 
وامل��كان تأيت من خالل خلخلة البنى الرسدية الت��ي منحته صيغ الروي فهو حني ينتقل من املخاطب 
اىل الغائب فان تكرار الحدث أو الجمل يأخذ عىل عاتقه مهمة التذكر للمتلقي الذي قد يجد البعض 
ان��ه تكرار مقصود يف بعض مفاصله ألن الروايئ اس��تخدم مهمة الك��والج يف ترتيب خطاه البنائية 
س��واء ما كان منها يف محطات الروي املاضوي للش��خصيات او الرصاع اآلنوي لألحداث او فلس��فة 

االسئلة الغائبة بني ثنايا املهمة التدوينية.
س��عيد لفت��ه  عل��ي 

بنية الرواية واشكالها المتعددة
2-2داود سلمان الشويلي



اصدارات
جديد

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

لالعالم والثقافة والفنون

ء

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