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

اص�������������دارات

المتصّوفة في العشق 
والمعرفة

 تقول املوؤلفة  الدكتورة نظلة اجلبوري 
عن كتابها ه���ذا :" ومل ُيَح���ّدْد م�صطلٌح 
للحب الإله���ي يف الفكر ال�صويف لعجز 
ال�صويف ع���ن التعبري عن م�صمونه؛ ملا 
ذاق منه وم���ا ُك�صف له فيه بعدما تخّلى 
ع���ن ذات���ه وحتّلى بقرب���ه وو�ص���ل اإىل 
مق���ام التجّل���ي الإلهي، غائب���ًا عن ح�صه 
م�صتغرق���ًا بكله يف حمبوب���ه )الله(. بل 
يتّم التعبري عن���ه مب�صطلحات اأحاطت 
ب���ه واأ�صارت اإىل ح���ال ال�صويف فيه ك�: 
م�صطل���ح )الوجد( وم�صطل���ح )الوله( 

وم�صطلح )املناجاة(.

مشاهد وكوميديات
ل ميك���ن احلدي���ث ع���ن م�ص���رح الأديب 
�صرجييفيت����ش  اإيف���ان  الرو�ص���ي 
اإىل  ����ش  التعرُّ دون  تورغيني���ف 
درا�صته الأكادميي���ة وكتاباته ال�صعرية 
اأنه���ى  اإذ  والق�ص�صي���ة.  والروائي���ة 
�صني  درا�صت���ه الثانوية على اأي���دي مدرِّ
خ�صو�صيني، والتحق بجامعة مو�صكو 
يف الع���ام 1833 حيث در����ش فيها عامًا 
واح���دًا يف كلي���ة الآداب، ث���م انتقل اإىل 
جامع���ة بطر�صربغ حي���ث در�ش اللغات 
الأجنبي���ة، واأنه���ى درا�صت���ه اجلامعية 

باكت�صاب حا�صة التذوق الأدبي.

زم��ن  ف��ي  الُح��ّب 
الكوليرا

رواي���ة   الكول���ريا"  زم���ن  يف  "احل���ب   
غابريي���ل غار�صي���ا ماركي���ز تنتم���ي اإىل 
مدر�صة الواقعي���ة ال�صحرية التي ا�صتهر 
به���ا كّت���اب اأم���ريكا الالتينية، وق���د نالت 
�ص���دًى كب���ريًا ح���ني �صدوره���ا م���ا يزال 
م�صتم���رًا حتى الآن، وقد مّت حتويلها اإىل 

فيلم �صينمائي ذائع ال�صيت.

فّن كتابة السيناريو 
تفتق���ر املكتب���ة العربي���ة لكت���ب متخ�ص�صة 
يف جم���ال ال�صينم���ا ب�صكل ع���ام وفن كتابة 
ال�صيناريو ب�صكل  خا�ش. وياأتي الإ�صدار 
اجلدي���د عن امل���دى " فن كتاب���ة ال�صيناريو 
تنمية قدرات  لي�صاهم يف  " لفران���ك هارو 
الكّت���اب ال�صب���اب مبا يقّدم لهم ه���ذا الكتاب 
م���ن جت���ارب وخ���ربات يف جم���ال كتاب���ة 

ال�صيناريو.

يف تتاب���ع من املق���الت التي ب���دت وكاأنها منحوت���ة باإزميل، بع�ش 
منه���ا بورتريهات م�صّغرة واأخرى يف �صكل تخطيطات بيوغرافية، 
يقودن���ا فوم���ارويل ب�صكل مهذب خ���الل ال�صالون���ات الفرانكفونية 
رة، عرْب م�صهد ثقايف ميتد من نابويل وبوت�صدام  ومدن القارة املنوَّ

اىل وار�صو، �صتوكهومل و�صانت برت�صبورغ.
نح���ن نلتق���ي جمع���ا متاألقا ����� تقريبا كل ف���رد فيهم ه���و اأر�صتقراطي 
ملك���ي. الإثن���ان العظيم���ان فردري���ك وكاثرين، هما اأك���ر احل�صور 
جالًء، بجانب ملكي ال�صويد وبولندا غو�صتاف الثالث و�صان�صالف 
بونياتوف�صكي، مرغريفة بايروث، اأمري �صافوي يوجني، املركيز دي 
دوف���ان والكونت الغاروتي. لكل واحد من هوؤلء، مل تكن الفرن�صية 
جمرد ل�صانا فرن�صي���ا لطبقة عاملية مثقفة، بل و�صيلة للبقاء يف عامل 
كان ع���دمي الرحم���ة، رغم اإن�صغال���ه الكامل بالكيا�ص���ة، وغالبا عنيفا 
عل���ى نحو حازم اأزاء اولئك الذين يخرقون د�صاتريه املوؤيدة للحكم 
املطل���ق. ل غرو اأن اللورد ت�ص�صرتفيلد، وفق���ا لبونياتوف�صكي، دفع 
ملرا�ص���ل �صحفي باري�صي ك���ي ير�صل له اأحدث العب���ارات الفرن�صية 

املالئمة ليمكنه اإ�صتخدامها و�صط معارفه اللندنيني.
يق���دم متفرن�ص���و فوم���ارويل املمتازي���ن جمموعة فخم���ة ممتعة من 
�ص���رَي احلياة. البع����ش، مثل الأمرية ايكاترين���ا دا�صكوفا، ال�صفرية 
املتجّول���ة حلرك���ة التنوي���ر الرو�صي���ة، اأو اليعقوبي املنف���ي اللورد 
بولنغ���ربوك، كانا معار�صني ُرَحل مثبتني يف وطنهم، مع ذلك كانوا 
يف الغال���ب خائبي الأمل بريف���ه مقارنة مع املدينة الكوزموبوليتية 

التي تركوها وراءهم.
اآخرون، ممن انتقلوا اىل باري�ش، غدوا تقريبا غاليني بحما�صة اأكر 
من �صكانها الأ�صليني. الدبلوما�صي النابويّل فرناندو غالياين، بعد 
ع�ص���ر �صنوات �صاخبة يف العا�صم���ة، يغتاب الفال�صفة يف �صالوين 
مدام جوف���ران ومادموزيل ل ل�صبيان�ش، ُطرد م���ن البالد كرب�صونا 

ن���ون غراتا من قبل الوزير الأول للوي�ش اخلام�ش ع�صر. وهو عائد 
اىل ناب���ويل، اأعلن بح���زن اأن ))النبتات ُتتَلف بتغي���ري الرتبة، واأنا 
كنت نبتة باري�صية((. عدد منهم، مثل �صارلوت- �صويف دالتنبورغ 

اجلريئة، مل يذهبوا يف الواقع ابعد من �صفاف ال�صني.
نو�صتاجلي���ا وقحة لع�ص���ر يوؤ�صر عل���ى ذروة الإمربيالي���ة الثقافية 
الغالّي���ة، جتعل من " عندما كان العامل يتحدث الفرن�صية " ذي نربة 
�صة. لولئك الذين، مهما كانت نظرتهم اليها، ي�صلمون بعيوب  حمرِّ
احل�صارة الفرن�صية �� ملاذا، على �صبيل املثال، مل ميكنها اإنتاج �صعرا 
جدي���را بالإحرتام بني عام���ي 1650 و 1800؟ �� يظه���ر هذا الكتاب 
معجب���ا بذات���ه، يعر�ش بعمى مق�ص���ود واقعيات اأو�ص���ع من الفرتة 
الت���ي يزع���م اإ�صتك�صافها. بع�ش م���ن دعاوي فوم���ارويل غري دقيقة 
�����  مل يك�صب لوي����ش الرابع ع�صر ح���رب الوراثة ال�صباني���ة �� بينما 
الدع���اوي الأخرى، مثل قول���ه اأن الدميقراطية احلديثة ))ولدت يف 

ظل " النظام القدمي " يف فرن�صا((، هي ب�صراحة م�صحكة.
تظه���ر الرتجم���ة النكليزي���ة للكت���اب عل���ى م�صت���وى يالئ���م ن����ش 
فوم���ارويل، رغ���م اأنها لي�صت دائما مريحة. وم���ع اأن الن�ش مكتوب 
بكثاف���ة واإندفاع، ت�صحقهما بالكامل ثيمت���ه، فاأن " عندما كان العامل 
ر النف�صي  يتح���دث الفرن�صية " هو جوهريا اأداة نق���ل ر�صيقة للَح�صَ
ال�صخ�ص���ي للكات���ب، كما ه���و لالأفول العامل���ي للغة �صع���ى هو دائما 
وبغ���رية الإحتف���اظ ب�صعلته���ا متوهج���ة. مناف�صته���ا املاك���رة، وق���د 
تخم���ن من اأعني، تنتمي اىل اأمتنا ال�صغرية ال�صبابية من اأ�صحاب 
احلواني���ت يف مكان يكره���ه فومارويل، رمبا ب�صب���ب انه كان، كما 
اإع���رتف مونتي�صكيو وفولتري وديديرو بحكم���ة، املكان الذي بداأت 

فيه حقا حركة التنوير، ناهيك عن الدميقراطية احلديثة.

عن �صحيفة الغارديان 

أوراق
ا�صتعادة التاريخ، بعطره القدمي وح�صارته، 
واأحداث���ه، بني الأمل والتفاخر، وبكل ما فيه 
م���ن �صراع���ات، هك���ذا ا�صتعر�ص���ت لطفي���ة 
الدليم���ي اأح���داث الع���راق يف عه���د الدول���ة 
العثماني���ة ُم�صتعي���دة ذل���ك الزمن ب���كل األقه 
واأمله من خالل رواية  "ُع�صاق وفونوغراف 
واأزمنة" ، والتي �صدرت عن موؤ�ص�صة املدى 

لالإعالم والثقافة والفنون، لعام 2016.
�صرده���ا  يف  املا�ص���ي  اإىل  الرواي���ة  تع���ود 
لأح���داث وقع���ت، ولك���ن باأ�صل���وب يخ���رج 
ع���ن التك���رار والنمطي���ة ول يق���ع يف ف���خ 
التاأري���خ، فتاأت���ي الأعم���ال حامل���ة لروائ���ح 
امل���كان واحلن���ني اإلي���ه، كما ي�صح���ن الكاتب 
اأثره بطاقة من العاطفة املمزوجة بامل�صاعر 
الفيا�صة، وهذا راجع اإىل تاأثره بالأحداث، 
خ�صو�ص���ا اإذا ارتبط���ت بعائ���الت كانت لها 
�ص���ولت وج���ولت ومي���زات ظل���ت ُتروى 
على م���ر ال�صنني، بالإ�صافة اإىل مدى ت�صبث 
الكات���ب باملكان الذي رمب���ا ي�صري مع مرور 
الزم���ن ذك���رى، اأو رمب���ا ي�صري ه���و الوطن 
املن�ص���ود لأن املخيل���ة تر�صم���ه عل���ى �صاكلة 
احلل���م حت���ى ل ي�ص���ري ه���و املنف���ى فت�صري 

الوجوه والأحداث القا�صية مرتبطة بذلك 

تختل���ف ه���ذه الرواي���ة اختالف���ا نوعيا عن 
الأعم���ال ال�صابقة للكاتبة؛ بدءا من �صخامة 
حجمها، مع تعدد م�صتوياتها، ومتيز لغتها، 
بو�صوحه���ا الر�ص���ني ونغمته���ا املو�صيقي���ة 
الالفت���ة، وتف���رد اأ�صل���وب ال�ص���رد، وتعالق 

اأ�صوات الرواة على امتداد الأزمنة.
متداخلت���ني  روايت���ني  م���ن  تتك���ون  وه���ي 
حتكي���ان ع���ن ف���رتات زمني���ة متعاقب���ة من 
�صرية عائلة الُكُتبخاين؛ رواية اأوىل جتري 
وقائعه���ا يف عراق بداي���ات القرن الع�صرين 
يف حقبة اأف���ول الهيمنة العثمانية وانحالل 
المرباطورية، وفرتة الحتالل الربيطاين 
امل�صال���ح  وتداخ���ل  الأو�ص���اع  وت�صّو����ش 
وت�صاربه���ا، ورواي���ة ثانية تالح���ق �صليلي 
تل���ك العائل���ة يف حقب���ة م���ا بع���د الحت���الل 
الأمريكي يف العام 2003. وت�صّكل الوقائع 
العام���ة اإط���ارا خارجي���ا يحت�ص���ن حي���وات 

ال�صخ�صيات.
وفونوغ���راف  “ع�ص���اق  و�ص���ف  ميكنن���ا 
واأزمن���ة” باأنه���ا رواي���ة “جيلي���ة” ت���روي 
اأح���وال اأربع���ة اأجي���ال م���ن عائل���ة متنف���ذة 
كانت عون���ا للمحتلني، الذي���ن تعاقبوا على 
العراق ط���وال اأكر من ق���رن، وحازت على 
ال���روة واجلاه، وت�صدرت مواقع �صيا�صية 

واجتماعية يف كل ع�صر.
تعتمد الرواية اجليلي���ة هنا اأمناطا روائية 
خمتلف���ة، فيمك���ن تو�صيفها م���ن جانب اآخر 
باأنه���ا رواي���ة ذات نزع���ة “معرفي���ة” عملت 
عل���ى تطويع كم كبري من املعلومات العلمية 
والفل�صفي���ة والفني���ة للمتطلب���ات الروائية 
املح�صوبة بدقة، دون اإخالل ب�صال�صة ال�صرد 
الروائ���ي ومتع���ة التخييل، م���ا اأثرى العمل 
بتفا�صيل تاريخي���ة وجمتمعية واقت�صادية 

وعلمي���ة ع���ززت ال�ص���رد املرّك���ب امل�صحون 
والعالق���ات  واحل���روب  الوقائ���ع  بدرام���ا 
الإن�صاني���ة املعق���دة، وك�صف���ت ع���ن اأو�صاع 
وتناق�صات���ه،  القلق���ة  العراق���ي  املجتم���ع 
والعوام���ل الأ�صا�صية الكامن���ة التي اأف�صت 
اإىل ه���ذا اخل���راب العراق���ي امل�صت���دمي يف 

حا�صر البالد.
اأ�صا�صي���ا  هي���كال  الع�ص���ق  ق�ص����ش  ت�ص���ّكل 
ال�صراع���ات  وتنم���و  تت�صاع���د  للرواي���ة، 
والتوافقات خاللها على امتداد اأجيال عائلة 
الكتبخ���اين منذ مطلع القرن الع�صرين حتى 
�صنة 2014، وتتوهج بينها على نحو متفرد 
ق�صة الع�صق املثرية بني �صبحي الكتبخاين 
واملغنية بنف�صة خاتون، التي تروي �صريتها 
بع����ش تاري���خ العبودية يف رحل���ة �صحرية 
م�صبعة بل���ذة التخييل الأ�صطوري املتماهي 
م���ع اأ�صاطري الع�ص���ق امل�صرقي���ة، مبفاجاآتها 
وغرائبه���ا، �صم���ن توظي���ف ب���ارع يتظاف���ر 
فيه امليتافيزيق���ي والواقعي، م�صرودا بلغة 
�صل�ص���ة تتناغ���م اإيقاعاته���ا املو�صيقي���ة م���ع 
ت�صاع���د احل���وادث، يف موازن���ة دقيقة بني 
ا�صرتاط���ات الواق���ع ومتطلبات���ه ال�صارم���ة 

ومتعة التخييل الروائي.
تاأت���ي ه���ذه الرواية لتمث���ل اإ�صاف���ة نوعية 
الت���ي  الدليم���ي،  لطفي���ة  للكاتب���ة  ممي���زة 
اأجنزت يف م�صريتها الطويلة ما ينيف على 
اخلم�صني كتابا، يف حقول الرواية والق�صة 
الق�ص���رية والرتجم���ة والدرام���ا امل�صرحية 

والإذاعية والدرا�صات الفكرية.

حمم���د  جا�ص���م  الأطف���ال  لكات���ب  حديث���ًا  �ص���در 
�صال���ح  كتاب بعن���وان "مرايا الثقاف���ة... �صهادات 
ومداخ���الت يف كتاب���ات جا�ص���م حمم���د �صالح يف 

اأدب الأطفال". 
وكتب الإعالم���ي ناظم ال�صعود مقدمة للكتاب، قال 
فيها اإنَّ الأدب الذي يب�صم عليه جا�صم حممد �صالح 
ل ميكن  حتديده لأجيال بعينها، وهو منفتح على 
اأجواء الكب���ار وال�صغار معًا بحك���م املتون الرية 
الت���ي �صحنه���ا به قب���ل ان يدفعها لو�صائ���ل الن�صر، 
وميك���ن الق���ول اأن ما دع���ا �صال���ح اإىل الإفالت من 
اأ�ص���ر التحديد الزمني ميك���ن  يف تو�صيح النماذج 
الت���ي يواىل ن�صرها يف )كت���ب اأو �صحافة �صيارة( 
ب�صمات فنية واأ�صلوبي���ة واجتماعية جتعله قريبًا 
من املو�صوع���ة املختارة ومرغوبًا ب���ني ال�صريحة 
القرائي���ة، كم���ا اأن لغت���ه ب�صيطة ت�صف ع���ن بنيتها 
احلكائي���ة وت���دل عليه���ا م���ن اإبه���ار اأو خزعب���الت 
لغوية ت�صعب التو�صيل اأك���ر مما تقربه، م�صيفًا 

اأنَّ  الكتاب احتفائية تكرميية لكتاباته املتميزة يف 
اأدب الأطفال.

و�ص���م الكت���اب اثن���ني وع�صرين مقالة. كم���ا اأعدت 
درا�ص���ة حتليلي���ة فني���ة لل�صخ�صي���ات الق�ص�صية. 
نه���ا الكث���ري م���ن الن�صائ���ح  واأغل���ب ق�ص�ص���ه �صمَّ
والإر�ص���ادات يف ال�صل���وك والتخاط���ب واللتزام 
وفع���ل اخل���ري، كون���ه متيقن���ًا متام���ًا اأن ال�صغ���ار 
ي�صاهمون يف كّل مع�صالت ع�صرنا بح�صب درجة 
تطورهم وعلى طريقته���م اخلا�صة، لذلك متكَن اأن 
ُيكّي���ف كتاباته لالأطف���ال لأنه ا�صتوع���ب مداركهم، 

فكتب بالب�صاطة املمكنة وابتعد عن التعقيد.
واأو�صح الكاتب �صالح اأن هذا الكتاب تتويج لكافة 
كتابات���ه يف اأدب الأطف���ال، واإّن ل���كل كات���ب روؤية 
وعليه اأن يحقق ذل���ك من خالل اللغة، واأن يتعامل 
مع اللغة بحذر والتزام با�صتعمال املفردة، ومعرفة 
بالطفل، وان يكون القامو�ش اللغوي متنا�صبًا مع 
م���دارك الطف���ل، ويك���ون التوا�صل مع���ه من خالل 

الدرا�ص���ة. موؤك���دًا ان الكتاب���ة لالأطف���ال لي�صت من 
الأمور ال�صهلة، فالبد لكاتب الأطفال اأن يكون ملمًا 
باملفاهيم الرتبوية طاحمًا اإىل بناء الطفل الواعي 
الق���ادر على امل�صاهمة يف بناء وطنه ومدافعا عنه. 
م�صريا اإىل اأّن الكتابة لالأطفال ر�صالة وهدف وهي 

ذات ر�صالة �صامية وهدف نبيل. 
ويذك���ر اأنَّ كاتب الأطفال جا�ص���م حممد �صالح من 
ب���ني اأهم املخت�صني ف������ي وزارة الرتبية يف جمال 
تاألي���ف املناه���ج وتنقيحه���ا لع���ّدة �صن���وات، �صغل 
من�صب رئي�ش حترير �صحيف���ة )يعرب( لالأطفال، 
ن�ص���ر العديد م���ن الدرا�صات والبح���وث يف جمال 
الرتبي���ة، ل���ه ع���دد كبري م���ن املوؤلفات، ن���ال الكثري 
من اجلوائ���ز، يعّده النقاد واملتابع���ون لكتابه عن 
اأدب الطف���ل اأف�صل ما �صدر يف العراق، له اأربعون 
كتاب���ًا يف اأدب الطفل. وترجم���ت موؤلفاته لالأطفال 
اإىل عّدة لغات منها: الكردية والرتكية، النكليزية 

واليابانية والفرن�صية والبلجيكية.

مرايا الثقافة.. شهادات ومداخالت في أدب األطفال

قصص العشق خالل فترة مابين احتاللين 
في "عشاق وفونوغراف وأزمنة"

ــــــــدارات ــــن اص م
الثقاف��ة  تع��د  مل  رمب��ا 
فرنس��ا  يف  االرثوذكس��ية 
قوية كام كانت س��ابقا، لكنها 
م��ا زالت فّعال��ة اىل حد ما، 
بلدهم  أن  مواطنيه��ا  ُتعّلم 
إخ��رع الكث��ر م��ام ُيقَي��م 
اآلن تح��ت اس��م الحضارة. 
وحرك��ة التنوي��ر ب��دأت يف 
باري��س يف ظ��ل " النظ��ام 
القديم "، بينام ثورة 1789، 
عّرفت  اآليديلوجي،  نتاجه��ا 
بقي��ة أوربا مبفه��وم التحرر 

السيايس.
الباح��ث  الكت��اب،  مؤل��ف 
م��ارك  املتمي��ز  الفرن��ي 
فومارويل هو من بني الكهنة 
الديان��ة  ه��ذه  يف  الكب��ار 
الت��ي تعترب فرنس��ا وع��اًء ل� 
))اإلشعاع، الشفافية، األناقة 

والتهذيب((. الكتاب الذي بني 
أيدينا اآلن هو  نس��خة انكليزية من " عندما كانت اوربا تتحدث الفرنسية "، ُنشرِ 
أول مّرة عام 2001، وفيه يؤكد عىل نحو مثر ان اإلميان بان الفرنس��ية حديث 
مث��ايل للفكر. مقدمته املنطقية يف أورب��ا القرن الثامن عش، حني ))كانت اللغة 
الفرنس��ية مألوفة أين��ام ذهبوا. باريس كانت الوطن الثاين لكل أجنبي، وفرنس��ا 

اصبحت موضوعا للفضول الجمعي االوريب((.

ترجمة: عباس المفرجي

العال��م  كان  عندم��ا 
يتحدث الفرنسية 



45 العدد )3726( السنة الرابعة عشرة االحد )28( آب 2016

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

 ومن هذه الهوام�ش ما نعتقد باأنه مل يكن �صروريا ً مثل 
التعري���ف بنريودا بالق���ول اأنه " �صاعر عامل���ي م�صهور " 
)�ش 11(، اأو ت�صحيح " حتذيرا ً " اإىل " تخديرا ً " )�ش 
21(، و " مت�ص���ي " اإىل " تق�ص���ي" )����ش 23(، ومل يكن 
من املنا�صب  التعري���ف باأحد املطربني العراقيني بالقول 
اأو  " )�ش37(،  بالل���واط  ال�صعب���ي املعروف  " املط���رب 
ت�صحي���ح " ا�صتمن���اء " اإىل " ا�صتفتاء " )�ش 41(، وهو 
ت�صحي���ح خاطئ متاما ً ل يتوافق مع �صياق اجلملة التي 
وردت ه���ذه املف���ردة فيها، اأو التعري���ف برواية " مزرعة 
احليوان���ات " باأنها  رواي���ة لكاتب ا�صمه جورج اأورويل 
وهي ممنوعة " )�ش 54(،اأو برواية " ال�صيخ والبحر "  
باأنها " رواية لكاتب اأمريكي " )�ش 86( . ويبدو اأن هذه 
الت�صحيحات وغريها رمبا كان���ت من اجتهاد دار الن�صر 

التي اأ�صدرت الطبعة اجلديدة للرواية.
  حت���ت عن���وان " اإ�ص���اءة " ي�صعى الروائ���ي اإىل اإي�صاح 
معن���ى العنوان الذي اختاره لروايته  في�صري اإىل مقاطع 
م���ن اب���ن خل���دون  وما ج���اء يف " ل�ص���ان الع���رب " لبن 
منظ���ور عن" الإعج���ام  " وكان من املمك���ن اأن ي�صتخدم، 
ب���دل ً من كل ذلك، التعبري املت���داول " و�صع النقاط على 
احل���روف " اأي الك�صف عن املخف���ي اأو امل�صتور  وهو ما 

تدور حوله اأحداث الرواية. 
  ت�صتهل الرواي���ة  مبخطوطة )وتوظيف املخطوطة  يف 
الأعم���ال ال�صردية  تقليد اعتمده العدي���د من الروائيني( 
ه���ي يف الواقع حم����ش كتاب ر�صمي �ص���ادر عن مديرية 
عل���ى  العث���ور  اإىل   ي�ص���ري  بغ���داد   العام���ة  يف  الأم���ن 
خمطوطة  مكتوبة بدون نقاط، ويطلب تكليف من يقوم 
بقراءته���ا وتنقيطها، وتنتهي بتقري���ر كتبه من قام بهذه 
املهمة  لنتبني اأن املخطوطة اإمنا هي الرواية نف�صها، يف 

لعبة �صردية مار�صها الروائي. 
  ت���دور اأح���داث الرواي���ة يف ثمانين���ات الق���رن املا�صي، 
ويف اأيام احلرب العراقية �� الإيرانية وما بعدها،يرويها 
بطلها وهو راٍو جمهول ال�صم )هل هو الروائي نف�صه؟(، 
وي���زاوج فيها بني الف�صحى والعامية )وهو ما داأب عليه 
�صن���ان اأنطون يف اأعماله الروائي���ة الثالثة التي �صدرت  

حتى الآن(.
  ي�صته���ل ال���راوي روايت���ه باإلق���اء ال�ص���وء عل���ى امل���كان  
فيح���دد بذلك هوي���ة �صخ�صيتي الرواي���ة الرئي�صيتني: " 
كنت اأراقب غيمتني كانتا تت�صاحقان )تت�صابقان( ب�صمت  
يف �صماء بغداد. ثم هربتا غربا ً، رمبا خجال ً، وتركتاين 
جال�صا ًعلى م�صطبة  حتت النخلة الفرن�صية )كنا ن�صميها  

الفرن�صية  لأنها  كانت الوحيدة  اأمام ق�صم اللغة الفرن�صية  
يف كلي���ة الآداب( حيث كن���ت اأنتظر اأري���ج ككل �صباح " 
)����ش11(، ويدلن���ا ه���ذا املقط���ع اأن ال�صخ�صيت���ني طالب 
وطالب���ة يف كلي���ة الآداب  ببغ���داد  ويف  الق�صم الدرا�صي 
نف�صه وهو ق�صم اللغة النكليزية، اأما اللغة الفرن�صية فقد 
كان طلب���ة ه���ذا الق�صم ياأخذونها  كدر����ش ثانوي كما هو 

معروف لدار�صي اللغة النكليزية يف اجلامعة. 
  لق���د ن�صاأت العالقة بني بط���ل الرواية  واأريج وتطورت 
حتى بلغ���ت مرحل���ة التوا�صل اجل�صدي عل���ى الرغم من 
الف���ارق الطبق���ي ال���ذي يف�ص���ل بينهم���ا. كان ه���و يتيما ً 
فقد اأبوي���ه يف حادث �صيارة وهو �صغ���ري فتكفلت جدته 
برتبيت���ه باإمكاناتها املادي���ة املتوا�صعة، اأم���ا اأريج  فهي 
م���ن عائلة تقف عل���ى النقي�ش اجتماعيا ً م���ن عائلته: لها 
�صيارته���ا اخلا�صة بها ولأ�صرتها �صكن يف  منطقة راقية، 
ولها حريته���ا يف الت�صرف اإىل احلد الذي  جعلها تاأخذه 
اإىل بيتهم يف غياب اأهله���ا دون اأن تتح�صب لأي احتمال 
فبل���غ بهما الأمر حد التوا�صل اجل�ص���دي دون تردد منها 
ب���ل اأنه���ا ه���ي التي اأغوت���ه للقي���ام بذل���ك  وكاأن الروائي 
اأراد بذل���ك  اأن يتح���دى، م���ن خالل ذلك، الف���ارق الطبقي 
ال���ذي يف�ص���ل بينهم���ا  اأو اأن يع���رب عن رغبت���ه يف حمو 
ذل���ك الفارق. ورمب���ا اأراد، من جانب اآخ���ر، اأن يحط من 
ق���در الطبقة التي تنتمي اإليها اأريج من خالل الك�صف عن 
م�صت���ور اأخالقياته���ا . ويبدو اأن �صن���ان اأنطون م�صكون  
بالرغب���ة يف جتاوز الفوارق الطبقية ب���ني النا�ش  وهي 
رغب���ة م�صحوب���ة  بحقد خف���ي على الذي���ن يختلف عنهم 

طبقيا ً ورمبا ي�صعى لالنتقام منهم. 
  ح���ني تقرر اأري���ج اأخذ البط���ل اإىل بي���ت اأهلها ويبدي 
ت���ردده ب���ادئ الأمر، تقنعه ب���اأن اأباها يح�ص���ر موؤمترا 
ً يف ايطالي���ا  واأن اأمه���ا يف الدائرة، وت�ص���ري اإىل اأنهما  
لن يعرت�صا على م�صاحبتها له حتى لو كانا موجودين  
فهم���ا منفتح���ان. ي�ص���ف �صن���ان اأنط���ون رحل���ة بطل���ه 
ال�صعي���دة اإىل ع���امل الرفاهي���ة مبنظ���ور طبق���ي: " كان 
هن���اك ممر يرب���ط املطبخ بغرف���ة املعي�ص���ة  التي كانت 
تنفت���ح على غرف���ة ال�صيوف. غطت اجل���دران  لوحات 
لفنان���ني م�صهوري���ن مث���ل عل���ي طال���ب وليل���ى العطار  
وفائ���ق ح�ص���ن. وكان واح���د منه���ا عب���ارة ع���ن رفوف 
كت���ب تغطي اجلدار باأكمله. " ����ش 93(  و " راأيت بابا 
ً زجاجي���ا ً يطل على احلديقة فتحت���ه وخرجت واأقفلته 
ورائ���ي....... م�صي���ت باجت���اه النه���ر، ونزل���ت ال�صّلم 
احلل���زوين احلديدي الذي كان ينزل من احلديقة نحو 

النه���ر. كان دجلة يجري هادئا ً غري اآبه بالعبث واملوت 
عل���ى �صاطئيه اأو بالق�صور التي اأخذت تطعن �صفتيه " 
)����ش 94( ولعل���ه تذكر تلك اللحظة البي���ت الذي ياأويه 
ه���و وجدته العجوز الت���ي ظلت على هام����ش الأحداث 
تقريب���ا ًعلى  امت���داد زم���ن الرواية.ويب���دو اأن �صطوة 
احل����ش الطبق���ي علي���ه �صخ�صي���ا ًكانت قا�صي���ة  ورمبا 
اأف�ص���ت اإىل الرغبة يف النتقام من الو�صع الجتماعي 
لأ�ص���رة اأريج من خالله���ا  ل�صيما حني تبني مدى حدود 
حريته���ا  عندم���ا  تربعت له بج�صده���ا ب�صهولة يف اأول 
زي���ارة له اإىل بيته���م. ويبدو اأي�ص���ا ً اأن الروائي نف�صه 
م�صك���ون بهذا احل����ش  الذي ترك ب�صمت���ه على روايته 
الثاني���ة " وحدها �صجرة الرم���ان " )و �صنتوقف عندها 
يف ق���راءة قادم���ة( حي���ث يتماث���ل فيه���ا م�صه���د اللق���اء 
اجل�صدي بني بطل الرواية واأريج بكل تفا�صيله تقريبا 
ًم���ع امل�صهد الذي جمع بني جواد بط���ل  الرواية الثانية 

وزميلته اجلامعية  رمي.
 يتاأ�ص����ش البن���اء ال�صردي يف " اإعج���ام " على توظيف 
ال�صرتج���اع املتداخل  ونعني به  ما ت�صرتجعه الذاكرة 
من اأح���داث متداخل���ة ومتوات���رة وتتنق���ل ال�صخ�صية 
ال�ص���اردة يف اأك���ر م���ن م���كان خالل ذل���ك. تب���داأ رحلة 
ال�صرتجاع م���ن حلظة اعتقال بط���ل الرواية  وهو يف 
مبن���ى كليت���ه، اللحظة التي يق���ول عنه���ا: " كانت هذه 
ه���ي اللحظة التي فكرت كث���ريا ً باحتمال وقوعها، لكن 
م���ن دون قدر كاف  من احل���ذر لتفاديها، اأخ���ذ اأبو عمر 
كتبي التي كانت جتثم على امل�صطبة بجانبي وناولني 
اإياه���ا " )����ش 12( ، واأب���و عمر هذا �صاب���ط الأمن يف 
ق�ص���م اللغة النكليزية الذي كان بط���ل الرواية ينت�صب 
اإلي���ه.، ويق���ول عنه اأن���ه ل يح�صر املحا�ص���رات اإل يف 
املنا�صبات، واأنه " انتق���ل بقدرة قادر من ال�صنة الثالثة 
يف ق�صم اللغة العربية العام املا�صي  اإىل طالب يف ق�صم 

اللغة النكليزية هذا العام " ))�ش 12(.
  وي���ورد ال���راوي تفا�صي���ل رحلت���ه عرب طري���ق حممد 
القا�صم، اإىل املجهول الذي �صيواجهه  يف الأمن العامة، 
ومل يك���ن الروائي  دقيقا يًف قول���ه: " كان طريق حممد 
القا�صم  مير فوق مقربة قدمية قيل اأن فيها قرب  ال�صيدة  
زبيدة  زوجة هارون الر�صيد، اأو رمبا زبيدة اأخرى من 
ع�صر متاأخر " )�ش 15(. فمن الوا�صح اأن طريق حممد 
القا�ص���م مير  فوق مقربة ال�صيخ عمر يف  ر�صافة  بغداد 
ولي����ش ف���وق  مق���ربة ال�صيخ مع���روف يف ك���رخ بغداد 

والتي يوجد فيها ما يقال اأنه قرب ال�صيدة  زبيدة..    

  ي�ص���ف ال���راوي حف���الت  التعذي���ب يف الأم���ن العام���ة 
وقد بلغت ذروته���ا باغت�صابه وم�صخ اآدميته ، يف اإدانة 
ملمار�ص���ات النظ���ام ال�صم���ويل: " اأ�صعر ب���اأمل �صديد يف 
موؤخرة الراأ�ش بفع���ل ال�صربة احلادة التي تلقيتها بعد 
مقاومتي. يفاقم���ه هو حني ي�صد �صعري اأو يدفع راأ�صي 
اأحيان���ا ً نح���و الأ�صفل  بي���ده الي�صرى ليم���رغ اأنفي يف 
القما����ش الر�صا�صي، الذي ت�صتعمره رائحة نتنة متزج 
ب���ني الع���رق وبقع ال���دم والو�ص���خ املرتاكم )����ش 36(. 
ولأن الروائ���ي يري���د اأن ي�ص���ع النق���اط عل���ى احلروف 
وي�صمي الأ�صي���اء باأ�صمائها، فاإنه ل ي���رتدد يف اأن ينقل 
املفردات النابية التي تتواتر من اأفواه الذين ميار�صون 

التعذيب.  
  لقد تعر�ش الراوي لأب�صع اأنواع التعذيب  لكونه  كان 
يكت���ب وين�صر اأدبا ًو�صعرًا ً ت�ص���م منه  رائحة املعار�صة 
اأو ل يتواف���ق مع متطلبات تلك املرحلة : مرحلة احلرب 
العراقية �� الإيرانية وما بعدها، ول يخفي حبه  للرموز 
ال�صعري���ة كاجلواهري ومظفر النواب  وينتقد الأغاين 
وال�صعارات  التي كانت تبث وتن�صر يف اأجهزة  الإعالم 
با�صتم���رار ويرف�ش ح�صور درو����ش الثقافة املفرو�صة 
عل���ى طلبة اجلامع���ات دون ا�صتثن���اء ويحّر�ش زميلته 
اأري���ج على ع���دم ح�صورها، وف�ص���ال ً على ذل���ك فاإنه مل 
يكن ي�صغي لن�صائح عدد من زمالئه و لتحذيرات جدته 
املتوا�صلة، فكان اأن ناله ذلك التعذيب الهمجي امل�صني. 
الف�صح���ى  ب���ني  جتم���ع  الروائ���ي  لغ���ة  كان���ت  واإذا   
والعامية،فاإن���ه يق���رتب م���ن روح ال�صع���ر، وه���و �صاعر 
اأي�ص���ا ً، يف ف�صحاه ومبفردات  منتقاة بعناية ت�صوهها 
مقاط���ع احلوار املوغلة يف عاميته���ا والتي تتوزع على 
اأكر من لهجة، تبع���ا ً للهجة املتحدث. فاإذا كان الراوي 
وجدت���ه يتحدث���ان باللهج���ة املو�صلية  بفع���ل اأ�صولهما 
الكلدانية، فاإن اجلنود ورجال الأمن يتحدثون بلهجات 
امل���دن التي ينحدرون منها، ويحت�صب للروائي اأن اأتقن 

هذه اللهجات املختلفة. 
  تق���ع الرواي���ة يف 127 �صفحة  و�صمم غالفها الروائي 
نف�ص���ه ، وكان ميكن لعدد �صفحاته���ا اأن يكون اأقل لو ل 
اأن الروائ���ي اأ�صرف يف ال�صت�صهادات التي وظفها. فقد 
اأورد، مث���ال ً، خم�صة ع�صر بيت���ا ً من ق�صيدة للجواهري 
واأورد ن����ش اأغني���ة " عر�ش ال���كاع " ملجموعة مطربي 
الري���ف كام���ال ً تقريب���ا ً،وه���و ما يق���ع �صم���ن اإ�صكالت 
التجربة الأوىل التي �صرنى �صنان اأنطون يتالفاها يف 

كتاباته ال�صردية الالحقة!

أوراق
مل جن���د بط���اًل رئي�ص���ًا يف �صي���اق الرواي���ة اإذ 
تتبادل ال�صقيقتان �ص���رد الأحداث بينما يبقى 
الآخرون جمرد �صخ�صيات ثانوية تكمل �صرد 
ال�صقيقتني لوقائع احلياة، فلم يظهر راجا ول 
باكول اأو ال�صقيق املعاق اأو العمة مرياما�صي 
ال ك�صخو����ش تله���م بيم وتارا خ���الل انهمار 
الذكريات وتوؤ�صر لهم���ا الأحداث ومنعطفات 

حياة كل منهم. 

 تعك����ش  الرواي���ة ذلك ال�صع���ور بالذنب الذي 
ميي���ز الأخت الك���ربى بي���م اإزاء عائلتها التي 
متث���ل انهي���ار الطبق���ة الو�صطى الهندي���ة اإثر 
تق�صيم البالد. وتك�صف تفا�صيل حياة النا�ش 
يف �ص���رق الهن���د وه���م يواجه���ون التحديات 
النف�صية والجتماعي���ة اجل�صيمة، كما تبحث 
يف الأخ���وة وعل���ى وجه���ة اخل�صو�ش عالقة 
الأخ���وات ببع�صهن فرنى ت���ارا تقوم بزيارة 
اخته���ا بي���م يف منزلهم���ا القدمي ال���ذي ن�صاأتا 
فيه فتحاولن مع���ًا اإعادة تلك الذكريات وبني 
اأحالم الطفولة وحياتهما الراهنة حتاولن ان 
تنجوا من �صعورهما بالذنب اإزاء ال�صراعات 
وال�صراع���ات  العائل���ة  اف���راد  ب���ني  القدمي���ة 
الثني���ة والدينية بني مكون���ات الأمة الهندية 
التي انعك�صت على عالقات الأ�صرة فيت�صادى 
ن�صال اجلميع من اجل ال�صتقالل ال�صخ�صي 
واحلك���م الذات���ي على خلفية الهن���د اجلريحة 
حديثة التق�صيم اىل بلدي���ن الهند وباك�صتان. 
وتق���دم الكاتب���ة خ���الل ذل���ك عر�ص���ًا للتقاليد 
العائلية والطقو�ش الديني���ة وتقاليد الزفاف 
وولع الأخ راج���ا بال�صعر الأوردي وال�صعراء 

الجنلي���ز وامل�صلم���ني. م���ن جانب اآخ���ر ترك 
تق�صيم �صب���ه القارة الهندية اأث���رًا على خميلة 
الف���رد الهن���دي عل���ى امت���داد اك���ر م���ن ثالثة 
عقود وبخا�ص���ة يف الرواية الهندية والأفالم 
نقط���ة حت���ول  ال�صينمائي���ة و�ص���كل احل���دث 
يف حي���اة ال�صخ�صي���ات مب���ا تبع���ه م���ن عنف 
وا�صطراب���ات متالحق���ة اأف�ص���ت اىل اغتي���ال 
املهامت���ا غان���دي الذي ي�ص���كل مقتل���ه منعطفًا 

مهمًا يف الرواية.
وه���ذا م���ا دف���ع الكاتب���ة لطفي���ة الدليم���ي اإىل 
ترجمة هذه الرواية ذاكرًة اأنها ترى من خالل 
هذه الرواية وجه���ا قامتا من وجوه م�صتقبل 
الع���راق الراه���ن: العن���ف الدين���ي والطائفي 
والتهجري الق�ص���ري وتق�صيم الب���الد وانهيار 
الثقاف���ة وت�صظ���ي املجتم���ع وانك�ص���اره اإزاء 

املتغريات التي اأعقبت فو�صى الحتالل.
كم���ا ت�صري الدليم���ي اأن بع�ش النق���اد يعدون 
ه���ذه الرواية من روايات درا�ص���ة ال�صخ�صية 
م���ن  اآخ���رون  اعتربه���ا  بينم���ا  الإن�صاني���ة 
الرواي���ات الت���ي تتق�ص���ى تاري���خ املوؤ�ص�ص���ة 
العائلي���ة �صمن ظروف املتغ���ريات ال�صيا�صية 
والجتماعية والثقافية ما بعد الكولونيالية. 
وتدور ثيمات “�صوء نهار م�صرق” الأ�صا�صية 
ح���ول الطفول���ة وحي���اة العائل���ة واكت�ص���اف 
ال���ذات وهيمن���ة الذاك���رة واأح���داث �صن���وات 
الأربعين���ات مبو�صيقاها وثقافته���ا املختلطة 
وهيمن���ة الثقافة الغربية على الهند من جانب 
والثقاف���ة الإ�صالمي���ة الأوردي���ة م���ن جان���ب 
اآخ���ر مع اإهم���ال وا�صح للثقاف���ة الهندو�صية.

حي���ث األق���ت عملي���ة التق�صيم بظالله���ا الثقيل 
عل���ى م�صائر ال�صخ�صي���ات وم�صارات حياتها 
يف ه���ذه الرواي���ة الت���ي كتبتها اأنيت���ا دي�صاي 
وعم���دت اىل �ص���رد حكاية �صاحرة ع���ن عائلة 

التجزئ���ة  ق���وى  تنا�ص���ل �ص���د  بورجوازي���ة 
والت�صظ���ي فقد اف�صى لق���اء ال�صقيقتني اللتني 
ح���دث بينهم���ا انف�صال م���كاين واختالف يف 
ط���راز حياة كل واحدة منهما اىل اإعادة تقييم 
نظ���ر يف اخلالف���ات املرتاكم���ة �صم���ن اط���ار 
العائل���ة وعالقة اأفرادها باملكان والزمان بدءًا 
م���ن املدين���ة واملتغ���ريات اىل تب���دل امل�صائر 
واأمزج���ة النا�ش. فح���ني تعود ت���ارا اجلميلة 
واخلب���رية ب�ص���وؤون دنيوية كث���رية كالأزياء 
واملو�صيقى الغربية واحلي���اة املرتفة لزوجة 
دبلوما�ص���ي بع���د �صن���وات من العي����ش خارج 
بالده���ا تلتقي اأختها بي���م التي ظلت حمتفظة 
بعادات فتاة هندي���ة تقليدية برعت يف عملها 
واحتفظ���ت بنمط حياته���ا يف بيته���ا وعملها 
كمدر�ص���ة للتاري���خ وه���ي الت���ي كان���ت تبوح 
مرموق���ة  اك���ون  ان  "اأري���د  طفولته���ا  بحل���م 
عندما اك���رب" لكنها مل تتخل ع���ن مدينة دلهي 
القدمية ول ركود حياتها لأنها التزمت روحيًا 
واأخالقي���ًا برعاي���ة اأخيه���ا ال�صغ���ري امل�ص���اب 
بالتوح���د بع���د وف���اة اأبويه���ا. اأم���ا �صقيقهم���ا 
راج���ا الذي طامل���ا اأعلن يف �صب���اه باأنه الآخر 
�صيغ���دو بط���ال يف م�صتقب���ل حيات���ه فق���د كان 
�صابًا رومان�صيًا مولع���ًا بال�صعر ومقلدًا لكبار 
ال�صع���راء الأورديني والجنليز، ثم تزوج من 
فت���اة م�صلمة يع���د اأبوها الري مث���اًل للثقافة 
الأوردية ال�صالمية ومنوذجًا لالأر�صتقراطية 
من طبق���ة مالك العق���ارات الرتف���ني، وبعدها 
يلتحق بعائل���ة زوجته وي�صب���ح رجل اأعمال 
ناج���ح يدي���ر عق���ارات اأبيها يف مدين���ة حيدر 
اآب���اد.. ويب���دو عن���وان الرواي���ة ميث���ل احلد 
الفا�ص���ل ب���ني الوه���م واحلقيق���ة، ب���ني النور 
النه���اري والإ�ص���راق املعي�ص���ي للب�ص���ر وبني 

التوهم والوقائع احلا�صلة على الأر�ش.  

أوراق
جاء  كتاب "عبد املجيد عالوي ودوره يف جمل�ش 
الإعم���ار يف العه���د امللك���ي يف الع���راق " وال���ذي 
اأ�ص���دره الدكت���ور حكم���ت عب���د املجي���د عالوي، 
لت�صليط ال�صوء على الإجنازات املعجزية ملجل�ش 
العم���ار وتوثيقها حيث كان عب���د املجيد عالوي 
ي�صغ���ل اآنذاك من�صب ع�ص���و اجرائي يف املجل�ش 
وكان باحث���ا ميتل���ك م���ن املعلومات الت���ي تخفى 
ع���ن كثري من الباحثني الآخري���ن، حيث ل ميكننا 
الق���ول اأن املوؤل���ف ق���د اأح���اط بجمي���ع ن�صاط���ات 
املجل����ش وجه���وده، وهنالك الكثري م���ن الوثائق 
تنتظ���ر  الربيط���اين  الر�صي���ف  واملعلوم���ات يف 
املزي���د من البح���ث الكادميي التي م���ن �صاأنها اأن 
تربز �صورة مف�صلة باأبعاد تلك احلقبة من تاريخ 

العراق احلديث.
حكم���ت عبد املجيد عالوي يذكر اأنه مل يكن ينوي 
اإ�ص���دار هذا الكتاب اخلا�ش ع���ن جمل�ش العمار 
ل���ول اإطالع���ه عل���ى حج���م الإجن���ازات الكب���رية 
واملتمثل���ة بامل�صاري���ع العمراني���ة وبن���اء ال�صدود 
العمالقة التي لولها لأ�صتمرت الفي�صانات تغمر 
اأرج���اء العراق، وب�ص���كل خا����ش العا�صمة بغداد 
رغ���م اأن الفرتة الوجيزة من عمر هذا املجل�ش هو 
من يوم تاأ�صي�صه عام 1950 ولغاية منت�صف عام   
1958، وحتدي���دًا يف الراب���ع ع�ص���ر من متوز من 

ال�صنة املذكورة.
ت�صم���ن الكت���اب و�ص���ع ترجم���ات عن حي���اة عبد 
املجي���د ع���الوي الع�ص���و الإجرائ���ي يف جمل����ش 
الإعم���ار، وق���د و�صف���ه الكات���ب ب���روح الكات���ب 
املن�ص���ف املجرد م���ن الدواف���ع العاطفي���ة، ان�صم 
ع���الوي اإىل �صفوف حزب املناه�ص���ة عام 1927 
والذي كان والده اأحد موؤ�ص�صيه، ويف عام 1928 
تق���دم عبد املجيد ع���الوي اإىل تر�صي���ح نف�صه اإىل 
ع�صوي���ة جمل����ش النواب يف ال���دورة النتخابية 
الثاني���ة يف وزارة عب���د املح�صن ال�صع���دون وفاز 
ع���ن لواء الديوانية، كما اأ�صب���ح ع�صوًا بارزًا يف 
حزب التقدم الذي يراأ�صه ال�صيد ال�صعدون رئي�ش 

وزراء العراق اآنذاك يف عهد امللك في�صل.
ت�صم���ن الكت���اب ن�صخ���ا ووثائ���ق و�ص���ورا ع���ن 
م�صاري���ع واأحداث وقوان���ني اقرت يف ذلك الوقت 
ولها عالقة مبجل�ش العمار اآنذاك، ويذكر الكاتب 
�صن���وات  يف  مت  لالإعم���ار  منه���ج  اأول  تنفي���ذ  اأن 
ع���دة بع���د تاأ�صي�ش املجل����ش، ذل���ك اأن املجل�ش عّد 
م�صاريعه كمناهج وخ�ص����ش لها توقيتات معينة 
لتاأ�صي�صها واإجنازها وبالفعل رغم املدة الق�صرية 

حلكم املجل�ش اإل اأنه اجنز اأعماله.
واأه���م م���ا ُعني ب���ه املجل�ش ه���و اإن�ص���اء اجل�صور 
احلدي���دة والع�صري���ة وذل���ك كج���زء م���ن اخلطة 
مبختل���ف  الع���راق  رب���ط  يف  للمجل����ش  العام���ة 
اجتاهات���ه ومناطق���ه بع�صه���ا ببع�ش، م���ع �صبكة 

م���ن ط���رق املوا�ص���الت احلديث���ة، وكذل���ك تاأمني 
لتن�صي���ط احلرك���ة الإقت�صادية وتي�ص���ري التجارة 
ونقل احلا�صالت من مدين���ة اإىل اخرى، ومتكني 

املواطنني من الإنتقال بي�صر و�صهولة.
اهتم املجل�ش اأي�صًا مب�صروع الإ�صكان والذي ُيعّد 
من امل�صاريع املهمة والتي اأولها جمل�ش الأعمار 
اهتمام���ا كبريا لغر�ش الق�صاء عل���ى اأزمة ال�صكن 
يف جمي���ع اأنح���اء الب���الد، وتلك الأزم���ة ا�صتفحل 
اأمره���ا حتى بات اأمر ال�صاء عليها ال�صغل ال�صاغل 
له���ذا املجل����ش، وحي���ث اأخ���ذ املجل����ش املذك���ور 
عل���ى عاتقه امل�ص���روع واملذكور وتبن���اه و�صار به 
بخط���وات حثيث���ة اإىل جانب م�صاريع���ه الأخرى 
م���ن ط���رق وج�ص���ور و�ص���دود وم�صان���ع ومبازل 

وخزانات.
اأي�صًا اهتم جمل�ش الإعمار باإجراء م�صح �صناعي 
ع���ام من ِقب���ل اخل���رباء يف اأنحاء الع���راق فحقق 
قفزة نوعي���ة بهذا املجال وخالل فرتة وجيزة من 

عمر املجل�ش.
اأي�ص���ًا اأ�ص���ار الكت���اب اإىل جملة التط���ورات التي 
و�صله���ا الع���راق يف املجال القت�ص���ادي منذ عقد 
اخلم�صين���ات من القرن الع�صري���ن، ويف مقدمتها 
اإدراك احلكومة المريكية اإىل اأهمية نفط العراق 
مل�صاحله���ا ال�صرتاتيجي���ة، وبذل���ك كان���ت مرحلة 
اخلم�صين���ات ه���ي احلقب���ة الذهبي���ة يف تاري���خ 

العراق املعا�صر.

إعجازات مجلس اإلعمار العراقي خالل الفترة مابين 1950 – 1958 

الهند تعكس جانبًا آخر من واقع العراق في 
ــــــــدارات"ضوء نهار مشرق" ــــن اص م

وضع النقاط عل��ى الحروف في 
رواية " إعجام "

  نق��رأ يف الصفح��ة التعريفية بالرواي��ة والروايئ يف مدخل رواي��ة " إعجام " 
للروايئ " س��نان أنطون " أنها ُترجمت إىل خم��س لغات: االنكليزية والرنويجية 
والربتغالي��ة واألملاني��ة وااليطالية، وهذا مكس��ب يحتس��ب للرواية والروايئ 
وال��رد العراقي، من النادر أن يتحقق لرواية عراقية قصرة هي األوىل لكاتبها 
! وتق��رأ أيضًا، ولك��ن يف مكان آخر، أن الرواية ص��درت ألول مرة أواخر  عام 
2002 عن دار اآلداب البروتية. أما النسخة  التي بني يدينا فقد صدرت عام  2013 
ع��ن دار الجم��ل ، وهي مزودة بالهوامش  التي يبدو أنها كانت قد س��قطت يف 
الطبعة األوىل، وهي الهوامش  التي قصدت توضيح بعض املفردات التي عمد 
الروايئ إىل التالعب بصياغتها بهدف اإلس��اءة إىل/ أو السخرية من الشخصية 
التي س��عى إلدانتها، وقد زاد عدد هذه الهوامش عن الخمس��ني  أضيفت إىل 

هذه الطبعة الجديدة بطلب من الروايئ كام جاء يف اإليضاح .

ناطق خلوصي 
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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 

   وهن���اك من �صعى لي�ص���ع عنونة تقابل املنت 
الروائ���ي وحتيل اليه، وقد تبل���غ حد التعالق 
الن�صي معه كلي���ا، ومن هذه الروايات رواية 
�صع���د حمم���د رحي���م )مقت���ل بائ���ع الكت���ب(، 
ال�ص���ادرة ع���ن دار �صطور للطباع���ة والن�صر/ 
2006، والت���ي ه���ي م���ن الرواي���ات الت���ي قد 
حافظ���ت عل���ى ت�صمي���ة لي�صت منطي���ة، وذلك 
اول كونه���ا نحوا ت�صكل جمل���ة ا�صمية، وهذا 
م���ا يتي���ح لوحدة الزم���ن ال�صع���ة يف التعبري، 
وثاني���ا مبني���ة للمجهولي���ة بن�صب���ة اك���رب من 
املعلومي���ة، وثالثا هناك ح����ش بولي�صي، وبه 
تتط���ور وح���دة الزم���ن اىل مفرت�ص���ات عدة، 
وتلك من املقومات التي جتعل العنونة لي�صت 
جم���رد عتب���ة، بل تك���ون وح���دة ن�صية حتيل 
من جه���ة اىل امل���نت الن�صي، وتو�ص���ع مدارك 
وتاأويالت التلق���ي بجهتيه العامة واخلا�صة، 
حيث التلق���ي العام هنا ينج���ذب اىل العنونة 
لي����ش اآليا، بل لتاأثريات حمتواها البولي�صي، 
وي�صع���ى لك�ص���ف الغمو����ش ال���ذي يواجه���ه 
بالق���راءة، وام���ا التلقي الع�ص���وي فهو اعمق 

بكثري واكر تف�صريا وجدل اي�صا.
   �صكلت رواية )مقتل بائع الكتب( منعطفا يف 
اطار التعالق املبا�صر مع الن�ش، كون العنونة 
هي حمور الرواية التي تدور عليه الحداث، 
وه���ذا التعالق املبا�صر هو من���ط طبيعي، ول 
يوؤث���ر �صلبا، بل ه���و من جهة حتق���ق التعالق 
الت���ام، ليوؤك���د واح���دة م���ن اهم �صي���غ الن�ش 
املوازي يف بعد الدللة املبا�صرة، حيث يحال 
الق���ارئ ب�صفتي���ه اىل املنت الن�ص���ي، ويكون 
قبالة ايقون���ة امل�صمون، والطبيعة الر�صطية 
للعنونة جعلت بع���د التعالق مع املنت الن�صي 
���ه الإحال���ة اىل امل���نت  ام���نت واق���وى. وموجِّ

الن�صي ل يحيد عن توجهه ال�صا�ش.

االرتداد المعكوس للسرد
  �صكل���ت �صيغة فر�ش تاليف كتاب عن اغتيال 
الرت���داد،  اوجب���ت  مع�صل���ة  الكت���ب،  بائ���ع 
لكن���ه كان يتج���ه عك�صي���ا، حي���ث ال�ص���ارد ل 
يتداعي نح���و املا�صي، بل ينطلق من اللحظة 
احلا�ص���رة جت���اه م���ا ي�صع���ى الي���ه، وه���و ل 
يبق���ى يف زم���ن تل���ك اللحظة، ب���ل يتجه نحو 
كل ارت���داد معكو����ش ينتج���ه �صخ����ش ميل���ك 
معلومات، وطبعا ن�صبيا هنا يكون ال�صرد يف 
ه���ذا الرتداد دائريا، لكن لي����ش ب�صكل ثابت. 
وطبعا هناك وحدات اجنذاب ارتدادية، كون 
ها مهيمن���ا عليها، والقوة  ال�ص���ارد ي�صكل موجِّ
اجلاذبة لها. وهو بال�صا�ش من يدير �صردها، 

بالرغم من اأن بع�ش تلك الرتدادات تفر�صها 
الثيمة.

 هناك ما كان من الرتدادات ال�صردية متناوبا، 
وهذا طبع���ا لجل مركزية فك���رة تاأليف كتاب 
ع���ن ال�صحية )بائع الكت���ب(، وهنا اإن مل يكن 
ال�ص���رد دائريا �صيكون ال�صرد مواجها لنف�صه، 
وهذا لي�ش ت�صادما، اأو هو ما ا�صماه البع�ش 
التواج���ه ال�صردي، والذي ه���و غري مبني  بل 
ميثل تقابال بنيوي���ا تفر�صه الفكرة ال�صا�ش. 
ولي�ش امله���م هنا البعد التقن���ي، بل ما ت�صعى 
الي���ه الفكرة من ارت���داد، وه���ي الق�صية التي 
ت�صكل رمز الثيمة يف الرواية. ورواية )مقتل 
بائ���ع الكتب( ه���ي يف هذا البع���د ت�صكل قيمة 
متقدم���ة يف البناء املتف���وق يف �صياق التداد 

ال�صردي املعكو�ش.

الوحدة الداللية واالرتداد   
لالرت���داد  الدللي���ة  الوح���دة  �صي���اق  يف     
املعكو�ش يف منط �صرد هذه الرواية، ل تكون 
الدلل���ة املبا�صرة غري متوافقة، حيث هي على 
العك�ش اكر امناط الدللة يف التوافق مع اي 
منط �صردي، وعلى وج���ه اخل�صو�ش ال�صرد 
التتابعي، حيث هناك توافق زمني بني الدللة 
وال�ص���رد. لكن الوح���دة الدللي���ة الميز هنا، 
والأكر فاعلية، هي وحدة الدللة اللتزامية، 
وتل���ك الدللة ميزته���ا ل تدل عل���ى نف�صها، بل 
تدل عل���ى معنى اخ���ر، و)مقتل بائ���ع الكتب( 
والتكليف لتاأليف كت���اب عنه، لبد من دللت 
جم���اورة ت�ص���رتك يف تف�صري البع���د الدليل، 
وك���ون الدللة اللتزامية ت�ص���ري اىل اكر من 
معنى، وتلزم ما هو منا�صب، يت�صكل الرتداد 
هن���ا كمثل���ث مت�ص���اوي ال�صلع���ني، وهم���ا – 
متثل ال�صارد - فع���ل ال�صارد، وتكون القاعدة 
ه���ي ال�صل���ع الثالث املتك���ون م���ن – الخبار 
الرت���دادي املعكو����ش – الوح���دة الدللية – 
النتيجة امل�ص���رودة، وطبعا تلك ال�صيغة التي 
ميثله���ا املثلث هي نظري���ا متحققة ب�صكل تام، 
لكن حتققها يف امل���ادة الروائية يكون بن�صب 
متفاوتة، ويك���ون ا�صا�ش ارتباطه بالوحدات 
الدللية، لك���ن يف رواية )مقت���ل بائع الكتب( 
هناك توجه مبا�صر للوحدات الدللية لتحقيق 
معن���ى مالئم لالرت���داد ال�ص���ردي. وتقنيا كان 
اي�صا يبلغ احلدود املطلوبة، ويجعل الرواية 

امنت واميز.
  �صكل���ت وح���دة الدلل���ة اللتزامي���ة يف البعد 
اللغوي عالق���ة مبا�صرة مع اللغ���ة اليقونية، 
ولي�ص���ت اللغة الت���ي هي �ص���كل اجتماعي تام 

دلليًا.  وم�صهود 
وه���ذا يعن���ي ان امل���نت احلكائ���ي 

خارج بعد التداول بالن�صبة للدللة اللتزامية. 
ال�صردي���ة، اي  وه���ذه مرتبط���ة بالتط���ورات 
انه���ا متوافق���ة مع الرت���داد ال�ص���ردي. وعلى 
الخ�ش كون���ه مركبًا من منطقت���ني، اولهما 
تتمثل بتقاب���ل ال�صارد مع ن�ص���اط ال�صخو�ش 
يف م���ا يرتد من انت���اج ذاكرات���ي للحظة حية 
يتمرك���ز بها ال�صارد، وثانيهما اأن منط الدللة 
اللتزامي���ة لي����ش توافقيا ب�ص���كل عام، بل هو 
يرتب���ط مب���ا يتوافق مع���ه. وامن���وذج املعنى 
في���ه لي����ش م�صه���ودا دائما، ب���ل عل���ى الغالب 
هناك معنى متج���دد، ومثلما هناك ما ي�صتجد 
م���ن افكار ومعن���ى ودللت يف ق�صية اغتيال 
امل���رزوق بائ���ع الكت���ب، والت���ي ه���ي بطبيعة 
اختياره���ا كنم���وذج ثيم���ي ت�ص���كل منعطفات 
عدة، هناك الفعل ورد الفعل اأي�صًا، وهما �صكل 
من الوحدات املهم���ة التي جعلت الفكار تثار 
ومن ث���م ترتج���م كخطابات يف ح���دود موقع 

الرواي���ة،  يف  ال�صخو����ش 
فم���ن كلف ال�صحف���ي هو وح���دة دللية قائمة 
بذاتها، وتنت���ج تالزما دلليا ن�صطا، وهي من 
اوجدت ال�صخو�ش الخري���ن حقيقة، بعد اأن 
كان وجوده���م مفرت�صا، وطبيع���ي مثل هكذا 
�صخ�صي���ة فيه���ا ن�صب���ة وا�صح���ة م���ن الزم���ن 
الفرتا�صي، وهي حتيل اىل تاأويالت وجدل 
م�صتمرين، وذلك ما تبنته الدللة اللتزامية.  

الحبكة القصصية   
   تعترب الرواية من النمط احلديث يف �صياق 
بن���اء الكيان، والذي يعتمد على وعاء العتبة، 
لك���ن رواية )مقتل بائع الكتب(، تقدمت كثريا 
يف جمريات احداثه���ا املركبة وغري النمطية. 
فالب���د للحبكة م���ن تطور، لتبل���غ افق احلبكة 
الفني���ة او الق�ص�صي���ة، والت���ي  تتك���ون فيه���ا 
احلكاية من اجزاء خمتلفة ول يربطها تتابع، 

لك���ن متلك ق���وة حقيقته���ا، وثب���ات مكونها 
ايقاع���ا  هن���اك  ولأن  التفا�صي���ل.  مبجم���ل 
�صريع���ا، ق���د ارتكز على احل����ش البولي�صي، 
وال���ذي ب���دا وكاأن���ه مفت���اح ا�صا����ش لبل���وغ 
النتيج���ة الت���ي ترتك���ز عليه���ا الرواية، وهي 
اكمال الكتاب الذي كلف بكتابته كيان ال�صارد 
م���ن �صخ����ش غ���ري وا�ص���ح املالم���ح ون�صب���ة 
جمهولي���ة كبرية. واي�ص���ا �صّكل ع���دم تراتب 
الحداث تطورا للثيمة، حيث هي تقدمت هنا 
نح���و بعد او�صع ار�صطيا، وتو�صعت اي�صا ما 

يالئم بعد التفاوت احلدثي.

المفارقة بين مستويين 
  �صّكل���ت الرواي���ة واح���دة من ال�صم���ات التي 
قّلم���ا جندها يف الرواي���ة العراقية بتاريخها، 
وبالرغ���م من ا�صتح���داث اف���كار ل�صياغة تلك 
ال�صمة، والتي نحيلها اىل م�صطلح – املفارقة 
-، حي���ث اأن الثيمة ال�صردي���ة احالتنا اىل بعد 
املفارق���ة من خالل احل�ش البولي�صي للرواية، 
وحي���ث اأن هناك اجتاهني للمفارقة الروائية، 
يتمث���ل الول مبقت���ل بائع الكت���ب، والذي مل 
يكن على ب���ال، بالرغم من ال�صارات املتباينة 
لظ���روف ما بع���د 2003 وم���ا تت�ص���ف به من 
قت���ل باجلمل���ة، وحت���ى دون اي �صب���ب. لك���ن 
مقت���ل بائ���ع كت���ب اغتيال لب���د م���ن اأن يحيل 
اىل م���ا يحت���اج تف�صريا واقعي���ا، لتجاوز بعد 
املفارق���ة واحالته���ا التف�صريي���ة، والتي تبلغ 
حد التن���در باق�ص���ى درجاته، لك���ن يف �صياق 
حم���دد، فاأما ان ترتبط باحل�ش ال�صاخر، واما 
باحل����ش القلق احلائ���ر، وهذا م���ا ات�صفت به 
�صخ�صي���ة ال�ص���ارد بن�ص���ب معين���ة، والث���اين 
تكلي���ف �صخ����ش جمه���ول لل�صحف���ي بكتاب���ة 
كتاب عن حياة ال�صحية بائع الكتب، وتقدمي 
كل المكاني���ات له، وتلك مفارقة بذاتها، وامر 
يتج���اوز املاأل���وف العام، لكنه طبع���ا قد اغنى 
الرواية، وحتديدا بعن�صر الزمن. حيث هناك 
ُبع���د للمفارقة وهو املفارق���ة الزمنية، فعندما 
متي���ل عن خ���ط الواقع الع���ام، لب���د من زمن 
يتي���ح لك ذلك، وقد متثلت املفارقة الزمنية يف 
زم���ن ح�صا�ش، حيث هناك ما ن�صميه – الزمن 
الفرتا�ص���ي – *وال���ذي هو خ���ارج احلقيقة 
الزمني���ة العام���ة. وه���و ح�صا�ش وغ���ري ثابت 
ومتغري، وهذا م���ا يو�صع م�صم���ون املفارقة، 

ويغني ما يرتبط بها من تطورات جانبية. 

*احد طروحات كتابنا –التحديث 
اال�صطالحي –

أوراق
الأماك���ن ه���ي التي ترتك الذاك���رة الأعمق 
يف اأرواحنا، حيث جتد العطور �صوعها، 
ال�ص���ور  وجت���د  لغت���ه،  ال�صم���ت  ويج���د 
انعكا�صها، وبعد غي���اِب طويل لنا عن تلك 
الأماك���ن جند اأنن���ا تركنا ج���زءًا من ذاتنا 
فيها لنحت�صنه ب�صغف، ولهفة، واإ�صتياق، 
لكن���ه  لن يع���ود لالمتزاج فين���ا من جديد، 
ذل���ك اأن ما نرتكه مّن���ا يف الأماكن �صرعان 
م���ا يذوب فيها ويتحول اإىل جزء منها ول 

يبقى لنا منه �صوى اأطالل.
فباري����ش مدين���ة اجلمال واحلل���م، تركت 
يف الكاتب الأمريك���ي اإرن�صت هيمنغواي 
ذاكرت���ه، وترك هو عنده���ا روحه، لتكون 
وليمته العظيمة التي ظلت تنتقل معه يف 

حقيبة �صفره اأينما حّل اأو رحل.
تتاألق الكلمات ح���ني نكتبها بع�صق ووله، 
ب���ل ح���ني نخطه���ا بروحن���ا ودمائن���ا وقد 
يع���زى ح�ص���ول همنغ���واي عل���ى جائزة 
نوب���ل لع���ام 1054 عن روايت���ه " الوليمة 
املتنقلة " لأنه و�صع فيها روحيته، وكتبها 
مبحبة وا�صتياق، فحني تخرج الن�صو�ش 
من القل���ب �صتخ���رتق القل���وب وت�صتعمر 

امل�صاعر وتتو�صد عرو�صها.
يتناول همنغواي يف هذه الرواية �صريته 
الذاتي���ة يف باري�ش حي���ث اأقام بني �صنتي 
1922 و1926، وه���و �ص���اّب، ذه���ب اأّول 
الأم���ر اإىل باري����ش كمرا�ص���ل �صحف���ي ثم 
غ للكتاب���ة الإبداعّي���ة وتعلُّ���م  ق���ّرر التف���رُّ
تقنياتها. وتقع تل���ك ال�صنوات يف الفرتة 
التي ُيطَلق عليها ا�صم  "�صنوات اجلنون" 
اأو "احلقب���ة اجلميل���ة"، اإذ كان���ت باري�ش 
تعي����ش اأجمل اأيامها بعد احل���رب العاملية 
الأوىل، وكان���ت تع���ّج باحل���ركات الفنية، 
واملدار����ش الأدبي���ة، واملذاه���ب الفل�صفية 
اجلدي���دة. وله���ذا ق�صده���ا لالإقام���ة فيه���ا 
كث���ري م���ن اأدب���اء اإنكل���رتا واأمري���كا مث���ل 
ال�صاع���ر الأمريك���ي الكب���ري ع���زرا باوند، 
وال�صاع���ر الأمريك���ي الربيط���اين تي اأ�ش 
اإليوت �صاح���ب ق�صيدة "الأر�ش اليباب" 
الت���ي تع���ّد نقل���ة نوعية ك���ربى يف ال�صعر 
الإنكليزي يف القرن الع�صرين، والروائي 
�صاح���ب  جوي����ش  جيم����ش  الإيرلن���دي 
ف باأّنها  رواي���ة "يولي�صي�ش" الت���ي تو�صَ
اأعظ���م رواي���ة يف الأدب العاملي يف القرن 
الع�صري���ن، والروائي الأمريك���ي ال�صهري 
رواي���ة  �صاح���ب  فتزجريال���د،  �صك���وت 

"غات�صبي العظيم" اأف�صل رواية اأمريكية 
يف الق���رن الع�صري���ن، والناق���دة الروائية 
الأمريكي���ة غريتيتيود �صتاي���ن، والر�صام 
الأمريك���ي با�ص���ني، والكات���ب الربيطاين 

فورد مادوك�ش فورد، وغريهم كثري. 
يف "الوليمة املتنقلة" ي�صرد لنا همنغواي 
عالقاته مع جميع اأولئك الأدباء واأخبارهم 
وطرائفه���م واأ�صراره���م. فال�صاعر العظيم 
ع���زرا باوند ل يع���رف الفرن�صية ومل يقراأ 
والكاتب���ة غريتيتي���ود  الفرن�ص���ي؛  الأدب 
�صتاي���ن �صحاقي���ة متار����ش اجلن����ش م���ع 
اإرن�ص���ت  الأمريك���ي  وال�صاع���ر  كاتبته���ا؛ 
وال����ش يعي�ش عل���ى ما يك�صبه م���ن موائد 
القمار ولي�ش على ما تدّره عليه ق�صائده؛ 
وجملة " دايل " الأدبية الأمريكية تعلن عن 
جائزة اأدبية وهمية ويوحي حمّررها اإىل 
كّل اأدي���ب على حدة باأّن���ه �صينالها؛ وعزرا 
باون���د يجم���ع املال م���ن الأدب���اء مل�صاعدة 
تي اأ����ش اإليوت على التخل���ي عن وظيفته 

يف الب�صيط���ة 
ف  م�ص���ر
ين  لن���د
والإقامة 

يف باري����ش ليتف���ّرغ لكتاب���ة ال�صع���ر، ث���م 
يت���وىل ع���زرا باون���د اإع���ادة كتاب���ة ثل���ث 
والر�ص���ام  اليب���اب"؛  "الأر����ش  ق�صي���دة 
الربيط���اين ال�صهري ونده���ام لوي�ش ياأتي 
ب���ني الفين���ة والأخرى اإىل باري����ش لياأخذ 
مقايي����ش اللوح���ات اجلي���دة ويع���ود اإىل 
لن���دن لري�صمه���ا ويقّلدها، وزيل���دة زوجة 
الروائ���ي �صك���وت فيتزجريال���د جمنون���ة 
وزوج���ة  زوجه���ا،  بتعذي���ب  وتت�صّل���ى 
همنغ���واي نف�ص���ه ي�صتغله���ا الأغنياء بعد 
اأن انغم����ش همنغواي يف عالق���ة جانبية 
م���ع فت���اة اأمريكي���ة ت�صّيدت���ه. وق���د �صرد 
همنغواي كّل تلك الذكريات بلغة ب�صيطة، 
واأ�صلوب �صاح���ر �صاخر تهّكمي، ي�صتخدم 
الإ�ص���ارة والإيح���اء والتلمي���ح، ب���دًل من 

العبارة املبا�صرة والت�صريح.
يك�ص���ف لن���ا همنغ���واي يف ه���ذه الرواية 
عن تقنيات���ه ال�صردية والأ�صلوبية، ويبث 
املعلوم���ات عنها متفّرق���ة يف ثنايا الكتاب 
بطريقة ذكية ل يح�ّش بها القارئ العادي. 
يخربنا همنغواي، مث���اًل، اأين كان يزاول 
فع���ل الكتابة، ويف اأّي �صاع���ة من �صاعات 
اليوم، وكي���ف، وماذا تعّلم���ه من مدار�ش 
الر�ص���م الفرن�صي���ة وطّبق���ه عل���ى الكتابة، 

والطريق���ة الت���ي يبداأ به���ا عبارات���ه، وما 
يحذف م���ن احلكاي���ة الأ�صلية وم���ا ُيبقي 

منها يف الق�صة، وغري ذلك.
اأم���ا ع���ن ترجم���ة الرواي���ة فق���د حظي���ت 
الرواية برتحيب املثقفني والنّقاد العرب، 
فم���ن يق���راأ الرواي���ة املرتجم���ة م���ن ِقب���ل 
املرتج���م عل���ي القا�صم���ي ي�صع���رُت وكاأنه 
يقراأ الكت���اب بلغته الأ�صلي���ة، ومل تعد به 
حاجة لإع���ادة قراءته باللغ���ة الإنكليزية.   
فرتجم���ة الكت���اب اأنيقة دقيق���ة وهي غاية 
يف املتع���ة، لعّل���ه اأمت���ع ما كت���ب الروائي 

العظيم اأرن�صت همنغواي.
وقد  امتلك املرتجم معرفة كبرية مبختلف 
ع���وامل ه���ذا الن����شّ الت���ي تفرت����ش توّفر 
معرفة دقيقة باجلغرافي���ة الباري�صية وما 
يرتب���ط بها م���ن اأ�صماء املواق���ع والأحياء 
وال�ص���وارع واملتاح���ف، ومعرف���ة دقيق���ة 
بع���وامل الأدب والر�ص���م واأ�صم���اء الأدباء 
وال�ص���رب  الأكل  واأن���واع  واأعماله���م، 
واللعب، وغريها من الأمور الدقيقة التي 
ًا  يغتن���ي به���ا الن�ّش مم���ا يجعل من���ه ن�صّ
�صعب���ًا عل���ى م�صت���وى الرتجم���ة، لقد كان 
املرتج���م اأمين���ًا يف ترجمته نظ���رًا لإتقانه 

اللغتني العربية والإجنليزية .   

األماكن وما تتركه فينا من ذاكرة 
في " الوليمة المتنقلة "

االرتداد السردي المعكوس

رواي�����ة )م��ق��ت��ل ب��ائ��ع ال��ك��ت��ب(
لسعد محمد رحيم مثااًل

التعالق النصي   
   نقديًا مل يكن للعنوان دور إال يف حدود وظيفته عىل الغالف، ويف اثناء املظهر الحدايث لالداب والفنون، كان قد تطور ُبعد 
العنونة نسبيا عىل يد امربتو ايكو، ومع األطر املستحدثة لسياقات متّثل العنونة، يف مرحلة ما بعد الحداثة صار العنوان عتبة 
نبل��غ من خاللها النص، او كام س��مي – ايقونة النص – وبعد ذلك ص��ار لزاما تتبع البعد االحدث له.. وبعد التطور االصطالحي 
ال��ذي حصل عىل يد ج��ان جانيت، صار للعتبة موقع مه��م، وتكاملت الثيمة االصطالحية، وصارت العتب��ة نصا موازيا للمنت 
النيص. ويف سياق مقصدنا وهدفه، نرى أن الرواية العراقية الجديدة بالسياق الكمي او البعد النوعي، قد اسهمت بفاعلية يف 
تطور وتحديث النص املوازي، حيث هناك اتجاهات متعددة لرسم صورة عنونة، سيان ان كانت تلك الصورة بيانية، او كانت 
رمزية، فهي تقدم النص املوازي فيها ليكون نصا بكيان تام، وبشكل خارج التجنيس، أي ميكن ان ترفع مفردة الجنس فتكون 

هة تحيلك اىل جنس. محمد يونسهناك عتبة ادبية امامك، ال  تجد موجِّ
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اأم���ا الكت���اب فق���د احت���وى عل���ى مقدم���ة وجمموع���ة من 
املح���اور فف���ي املقدمة الت���ي كتبه���ا امل�شت�ش���ار املعماري 
)نعمان متي( ي�شري اىل ظهور تاريخ احلداثة العمرانية 
منذ نهاية القرن التا�شع ع�شر وبداية القرن الع�شرين يف 
كل م���ن اوربا وامريكا اال ان تاري���خ هذه احلركة بزغت 
يف امري���كا ع���ام 1900 وذلك م���ن خالل اأعم���ال )رايت( 
واملعجينب ب���ه وهكذا ارتب���ط ا�شمه باحلرك���ة املعمارية 
احلديث���ة على النط���اق العاملي وكان م���ن روادها كل من 
)والرتكربيو����س – وم����س ف���ان دي رو- ولوكربوزيه( 
وغريه���م. ث���م يتن���اول ب�شكل ج���د خمت�شر ق�ش���ة ع�شق 
)راي���ت( للع���راق وذل���ك م���ن خ���الل حكاي���ات ال���ف ليل���ة 
وليل���ة، ويذكر الت�شاميم التى اجنزه���ا ومن الذي اأمتها 
ونفذه���ا وبعد ذل���ك ي�شيد بجه���د املوؤلف ويط���ري الثناء 
وامل���دح واالطراء لهذاء العمل الذي يفت���ح ابوابا عديدة 
ملوا�شي���ع خ�شب���ة للتعمق والبح���ث والتدقي���ق من قبل 
الكت���اب واملعماريني. وب�شدد حماور الكتاب، فقد تناول 
املوؤل���ف، يف املح���ور االول )فران���ك لوي���د رايت.جن���ي 
بغ���داد( حيث ي�ش���ري اىل ان هذا املعم���اري، يعد موؤ�ش�س 
العم���ارة احلديثة والعمارة الع�شوي���ة وا�شتدعي للعمل 
يف الع���راق يف يوم عيد مي���الده بتاريخ )6/8 /1957( 
وم���ن قبل املل���ك ف�شل الث���اين وذلك لتخطي���ط وت�شميم 
مرك���ز ثق���ايف عل���ى �شف���اف دجل���ة يف بغ���داد / وح���ني 
تلقى)راي���ت( ه���ذه الدع���وة ذك���ر معقبا يف ي���وم ميالده 
)اأنه���ا اأجم���ل هدية عي���د مي���الد( وي�شتط���رد املوؤلف اىل 
ان راي���ت انتقد ب�شكل الذع ت�شرف���ات بلدية )نيويورك( 
وذلك لع���دم اهتمامها بال���ذوق املعم���اري الر�شني وعدم 
مراعاتها اجلوان���ب االن�شانية يف تخطيطها وت�شميمها 
اىل جمل���ة من ال�شوارع واملب���اين يف مركز املدينة. لذلك 
ي�ش���ري املوؤل���ف اىل ان )رايت( رف����س يف حينها ت�شميم 
)اأوب���را( مدينة نيويورك )وال���ذي كان حلم اي معماري 
يف الع���امل( وب���دال من ذلك �ش���د الرحال لت�شمي���م )اوبرا 

بغداد( لذلك اطلقت ال�شحافة االمريكية عليه كنية )جني 
بغ���داد( اال ان اهم تعليق ما اوردته���ا جريدة )الوا�شطن 
بو�ش���ت( وحت���ت عن���وان )جن���ي يف م�شب���اح معماري( 
)وامل�شباح هنا يق�ش���د  به م�شباح عالء الدين ال�شحري 
– كات���ب املق���ال- ويف املحور الثاين املعنون ب� )رايت 
يف بغ���داد( ي�شرد لن���ا املوؤلف عملي���ة و�شوله يف اواخر 
حزيران عام 1957، وكان برفقته زوجته و�شهره )وليم 
زيل( وكان يف انتظ���اره اأحد اه���م طالبه والعاملني معه 
اال وه���و املعمار االيراين )نظام اأم���ريي( وكذلك املعمار 
الرائد )نزار ج���ودت االيوبي( ثم يذكر لنا املوؤلف عملية 
جت���وال )رايت( يف انحاء بغداد مع معية من امل�شوؤولني 
اآنذاك، ثم كلف بت�شميم البناية املركزية للربق والربيد، 
اال ان ت�شمي���م ه���ذه التحفة املعمارية ق���دمت من قبل احد 
الع���راق اال وهو)رفع���ت  رواد الهند�ش���ة املعماري���ة يف 
اجلادرج���ي( وبذك���ر اي�ش���ا، ان اهم ح���دث ل�)رايت( هو 
الن���ادي  العراقي���ني يف  باملعماري���ني والفنان���ني  لق���اوؤه 
االوملب���ي وكان على راأ�شهم املعماري الرائد )حممد مكية 
ورفع���ت اجلارجي وقحط���ان عوين( وم���ن الت�شكيليني 
واالثاري���ني كان بينه���م )ج���واد �شليم وط���ارق مظلوم و 
حمم���ود �شربي والفنانة لورا �شليم( ومن املاآثر الرائعة 
واجلميل���ة، ان جن���د معم���ارا ومهند�ش���ا امريكي���ا ي�شيد 
باجن���ازات الفنان الرائد )جواد �شليم( حيث ذكر)رايت( 
يف حينه���ا، ان عل���ى املعماري���ني العراقي���ني ان يقتف���وا 
طريقة ومنهجية )ج���واد �شليم( يف فنون العمارة. ويف 
ه���ذا املحور جن���د حما�ش���رة باللغ���ة االنكليزي���ة القاها 
)راي���ت( بتاري���خ 21/ 5  / 1957 وه���ي مرتجم���ة م���ع 
ن�شو�س اأخرى. ففي هذه املحا�شرة كان يتطلع ان يرى 
العراق كمركز للم�شرق واعرب عن ا�شتعداده للم�شاهمة 
يف )حتدي���ث( العا�شمة ال�شه���رية )بغداد( ومن ثم انتقد 
ال�شعة املادي���ة واال�شتغاللي���ة التجارية لفن���ون العمارة 
يف بل���ده وبلدان اخرى، حي���ث ا�شطلح على هذه ال�شمة 

ب�)النزع���ة املادي���ة التجاري���ة( وا�ش���ار اي�ش���ا اىل حاجة 
بغداد اىل قانون للبناء على ان يتم تعديله تبعا للظروف 
االآني���ة – اآنذاك – واحلالية. ويف هذه املحا�شرة تناول 
)رايت( وح���دة الروح العظيمة لل�ش���روح الرتاثية، تلك 
ال�ش���روح التي ان�شجم���ت مع الفل�شف���ات ال�شرقية، التى 
انبثق���ت من االف���كار الروحانية اال�شيل���ة، وفيما يتعلق 
ب� )العم���ارة الع�شوية( فقد اكد )راي���ت( على الف�شاءات  
spaces الت���ي تعد الناب�س الرئي�شي حلركة العمارة 
يف املدين���ة، وان املب���اين تع���د كاأح���د ا�ش���كال )العم���ارة 
الع�شوي���ة( وهي التعب���ري املادي للحي���اة، لذلك اكد على 
وحدة املفهومني )ال�شعب والعم���ارة( النهما الينف�شالن 

بل هما متالزمان مع منو وتطور العامل معا. 
ويف معر����س حما�شرته، اأ�ش���اد )رايت( بدور احل�شارة 
معامله���ا  �ش���روح  بت�شيي���د  انطلق���ت  الت���ي  ال�شومري���ة 
العمرانية، انطالقا من مبداأ )الدرا�شة الطبيعية( لالر�س 
والب�شرية للم�شتقرين فيها، وثمة يف املحا�شرة، موقفان 
اليخل���وان م���ن تناق����س يف الروؤي���ة احلياتي���ة، ماب���ني 
)ال�شيا�شي���ة – رج���ل الدول���ة( )واملفك���ر واملثقف احلر( 
فاملوق���ف االول متث���ل بربوتك���والت التع���رف، بني امللك 
)في�شل الثاين( واملهند�س املعماري )فرانك لويد رايت( 
فم���ن املعت���اد عن���د ح�شور املل���ك ين���ادي املن���ادي عاليا: 
)�شاح���ب اجلاللة في�شل املعظم( ويب���دو ان هذا املوقف 

ق���د ا�شتث���ار )راي���ت( وحني تق���دم اىل امللك وق���دم نف�شه 
– فرانك  – �شاحب اجلاللة )املواطن االمريكي  – قال 
لوي���د رايت( ففي هذا املوقف اثب���ت )رايت( ان املواطنة 
هي حج���ر اال�شا�س لبناء احل�شارة املدني���ة. اأما املوقف 
الث���اين، فق���د برز عندم���ا مت اختيار املوق���ع املقرتح لدار 
)االوب���را يف بغداد( فيبدو ان هن���اك مواقع قد اختريت 
له���ذا ال�ش���رح الثق���ايف، اال ان )راي���ت( اق���رتح موق���ع 
))جزي���رة ام اخلنازي���ر – االعرا����س( وهذا م���ا ين�شجم 
وتفك���ريه وعمارت���ه الع�شوي���ة، واثناء ه���ذه املناق�شات 
وتثبي���ت املوق���ع املقرتح جن���د ان امللك )في�ش���ل الثاين( 
فاج���اأ )راي���ت( قائ���ال ل���ه )اجلزيرة ل���ك يا�شي���د رايت(؟! 
وهن���ا جن���د ان )رايت( علق عل���ى هذه العب���ارة بطريقة 
�شاخرة وفيما بعد حيث قال: )العراق الغري دميقراطي، 
جي���د بع�س ال�شيء فال توجد في���ه جمال�س ادارة وجلان 
روتينية الأجل احل�شول عل���ى املوافقات... جمرد حركة 
م���ن الي���د واجلزيرة لك( لذل���ك يذكر املوؤل���ف، ان )رايت( 
ق���ال ذلك م���ع اميان���ه العمي���ق بالدميقراطي���ة. ويف هذا 
املوقف ال اع���رف ملاذا تذكرت العالمة اخلالد الذكر )علي 
الوردي( فبداأنا  نقهقه معا على )مهزلة العقل الب�شري(؟! 
و )درا�ش���ة يف طبيعة املجتمع العراقي(؟! كما تطرق يف 

املحا�شرة اىل م�شادره املعرفية 
ح���ول الع���راق، فا�ش���ار اىل ق�ش����س ال���ف ليل���ة وليل���ة، 

حي���ث ج�شد اأحد الفنان���ني االمريكان ق�شة 
)اجلني���ة وال�شي���اد( كجداري���ة يف ح���داق 
)اأوك ب���ارك(، كم���ا ا�ش���ار اىل اعتماده على 
التاري���خ العراق���ي البابل���ي عندم���ا �شم���م 
املوق���ع الذي تق���ع علي���ه )االوب���را( ب�شكل 

زقورة، ف�شال عن ذلك، فقد تاأثر )رايت( بابحاث واعمال 
املهند����س الربيطاين )وليم ولكوك����س( الذي حدد )جنة 
ع���دن( بني الفلوج���ة وبغداد. اأم���ا املح���ور الثالث، فكان 
بعن���وان )ال�ش���روع بالت�شامي���م( حي���ث يذك���ر املوؤل���ف، 
اف���كار )راي���ت( الت�شميمي���ة وامليزاني���ة املخ�ش�ش���ة لها 
)ملي���ون ون�شف املليون دين���ار- اآن���ذاك(. وفيما يتعلق 
دار  فه���ي:  الت�شمي���م  عليه���ا  ي�شتم���ل  الت���ى  باملف���ردات 
اوبرا- حدائ���ق – مواقف �شي���ارات، متاحف، جممعات 
ت�شويقي���ة، وعلى اجلانب االآخر م���ن دجلة جامعة بغداد 
باال�شافة اىل دائرة الربيد بال�شنك. وعند ت�شميمه لهذه 
املراف���ق العمراني���ة، اعتمد رايت على خارط���ة الت�شميم 
اال�شا�ش���ي ملدينة بغداد – اآنذاك – وفيما يتعلق با�شكال 
الزق���ورات، فق���د اتخ���ذت اال�ش���كال )الرمزي���ة والدينية 
والوظيفية( وا�شتخدم يف ت�شاميمه للمتحف التاريخي 
الرم���وز االآ�شوري���ة ويف هذا املحور تط���رق )رايت( اىل 
امل���واد امل�شتخدمة اثناء التنفيذ مراعيا الظروف البيئية 
واالجتماعي���ة. ويف املح���ور الراب���ع املعن���ون ب���� )مهمة 
جدي���دة( كلف )راي���ت( بت�شميم بناي���ة )الربيد املركزي 
يف منطق���ة ال�شن���ك حي���ث اخ���ذ بنظ���ر االعتب���ار الكثافة 
ال�شكاني���ة والتجاري���ة واملرورية وا�شتعم���االت االر�س 
من ه���ذه الرقعة اجلغرافي���ة لذلك ي�ش���ري املوؤلف ان هذه 
املبن���ى تعد اأول بناي���ة �شديقة للبيئة ومن���وذج للعمارة 
امل�شتدام���ة: وكان هدف )رايت( م���ن هذا البناء ان يكون 
اقت�شادي���ا وغري مكلف. اأما يف املحور اخلام�س املعنون 
ب���� )م�شري ت�شاميم رايت( فق���د ا�شار املوؤلف اىل ان هذه 
الت�شاميم ق���د مت اجنازها خالل ثماني���ة اأ�شهر وار�شلت 
اىل جمل����س االعمار يف بغداد، اال انها مل تنفذ بعد ثورة 
14متوز 1958 وذل���ك لكلفها املرتفع���ة، با�شتثناء تنفيذ 
اج���زاء من م�ش���روع جامعة بغداد وال���ذي مت تنفيذه من 
قبل املعماري )والرتكروبي����س( وبعد االنقالب الدموي 
يف الثام���ن م���ن �شب���اط ع���ام 1963 رمي���ت املخطط���ات 
والر�شوم فوق �شط���ح وزارة االعمار، اىل ان وجد ق�شم 
منه���ا املعماريان )معاذ االلو�ش���ي( و )�شعد الزبيدي( ثم 
ي�شي���ف املوؤلف، اىل ان )رايت( مل يكن يتنازل عن حلمه 

وحب���ه لبغ���داد، حي���ث نف���ذ ه���ذا احلل���م الفردو�شي، يف 
اريزون���ا يف امريكا، مع تغريات طفيفة لبع�س رموزها، 
ث���م ي�ش���رد لن���ا املوؤلف مراح���ل تنفي���ذ م�ش���روع )رايت( 
ويف  )مارين���ا(  مقاطع���ة  يف   1962  /5  /23 بتاري���خ 
مدين���ة )روفائيل( يف كالفورنيا وغريه���ا من الواليات. 
اأم���ا يف املحور ال�شاد�س املعنون ب���� )اآراء وافكار رايت( 
فيعر����س لن���ا املوؤل���ف ه���ذه االراء واالف���كار م���ن خ���الل 
تاأكيدات ويقينيات )راي���ت(  ب�شدد فنون العمارة، التي 
تتمثل ب�شرورة ان يكون املظهر اخلارجي للمبنى يتفق 
وتكوين���ه الداخلي، واالعتماد على امل���واد الطبيعية يف 
ت�شاميم���ه، كالطاب���وق واخل�شي���ب، كما اك���د )رايت( ان 
مفه���وم )احلداث���ة( يعن���ي ان يك���ون املبني اب���ن ع�شره 
ويتبع الوظيفة، لذلك كان يعتمد ويوؤمن ان ال�شكل يتبع 
الوظيف���ة، ف�شال عن ذل���ك فقد اأكد عل���ى الوحدة اجلدلية 
)مبفهومه���ا االيجابي( مابني البيئ���ة الطبيعية )ال�شهول 
واجلب���ال والبح���ريات وال�شح���راء واالنه���ار( والبيئة 
احل�شري���ة الت���ي ميار����س فيها االن�ش���ان كاف���ة ن�شاطاته 
اليومية. كل ه���ذه االراء واالفكار الت���ي طرحها )رايت( 
متخ����س عنها و�ش���ع مفه���وم )الدميقراطي���ة املعمارية( 
وان ه���ذا املفهوم قد �شاغه – كات���ب املقال- وطوره اىل 
مفه���وم )الدميوقراطي���ة احل�شري���ة( وذل���ك عن���د كتابته 
ملق���ال ح���ول رحي���ل رائ���د العم���ارة احلديث���ة يف العراق 
الدكت���ور حمم���د مكية، واملن�ش���ورة يف جري���دة االحتاد 
الغراء ع 3902 وبتاريخ 17/ 11/ 2015. ويف املحور 
ال�شاب���ع املعنون ب� )نقاط دالة يف حي���اة رايت( بقدم لنا 
املوؤلف وعرب لوحات بارانومية عن حياة هذا الرائد يف 
العم���ارة احلديثة والع�شوية من���ذ والدته ون�شاأته واهم 
اعمال���ه ومنجزاته املعمارية عل���ى �شعيد امريكا وبلدان 
اخرى، ف�شال ع���ن ذلك فقد قدم لنا لوحة تراجدية ب�شدد 
ماتعر����س ل���ه )راي���ت( م���ن م�شايق���ات جم���ة يف حياته 
اليج���در ذكره���ا. ويف املح���ور الثام���ن واالخ���ري ينه���ي 
املوؤل���ف  ه���ذا ال�شفراجلميل واملمتع بعن���وان ذي مغزي 
عمي���ق وجذاب وخ���الب وحتت عن���وان )راي���ت وبغداد 
االآن(. ويف الكت���اب جمموع���ة من الت�شامي���م واال�شكال 
وال�ش���ور �ش���واء ال�شخ�شية منه���ا اأو لت�شامي���م ل�)لويد 

فرانك رايت(.
       ____________   

*موفق جواد الطائي، فرانك لويد رايت – جني بغداد، دار 
املدى، ط1، 2016 عدد ال�صفحات 83.                     

الدكتور: فؤاد قادر أحمد / جامعة صالح الدين / اربيل 

  قراءة في كتاب المهندس المعماري األمريكي- فرانك لويد رايت

إلى فينوس العراق , عازفة سمفونية العمارة السومرية في 
متاحف العم��ارة العالمية المهندس��ة المعمارية العراقية 

الراحلة )زها محمد حديد(. 

))إن عمارة  البلدان )األوطان( تبدأ بعمارة االنسان((
 كاتب المقال.

جّن��ي بغ����داد

حني حدقت يف الصورة املنشورة قي الصفحة الخامسة من الكتاب اعاله للمعامري االمرييك 
)فران��ك لويد رايت( الأعرف ملاذا تذكرت الكاتب االرجنتين��ي )بورخس(؟! هل يعود ذلك اىل 
جلسته وهندامه ووش��احه القرمزي وربطة عنقه وتقاطيع ومالمح وجهيهام أم يعود اىل منط 
الحداثة سواء يف العامرة )عند رايدت( أو القصص القصرية واالشعار )عند بورخس( أو لكيهام 
)العامرة والش��عر( وحس��ب رؤية )هيغل( رغم ان العامرة بذاتها عبارة عن مجموعة من كتل 
الصورالش��عرية والقصيصة وان هذه الكتل ترتجم فوق أدي��م الحياة االجتامعية اىل معامل 
ورصوح جاملي��ة أخاذة تعكس ثقافات الش��عوب واالم��م وعرب عصور االزده��ار الحضاري. 
لذل��ك نجد تح��ت الصورة عبارة منحوتة مب��اء من ذهب التاريخ ل� )فران��ك لويد رايت( الذي 
يق��ول )تحية ملن آمن أن بغداد جنة عدن( وتكاد هذه العبارة تتامثل وتتش��ابه مع مقولة رائد 
العامرة الحديثة يف العراق الدكتور الراحل )محمد مكية( حني أشار اىل تالمذته ومريديه قائال 

)أوصيكم ببغداد(؟! 

ــــــــدارات ــــن اص م



1011 العدد )3726( السنة الرابعة عشرة االحد )28( آب 2016

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

سعد محمد رحيم
   الواق���ع اأ�ص���د تعقيدًا م���ن اأن تكتفي الرواية 
بعك�ص���ه ع���رب حم���اكاة مبا�صرة، وي���رى ماتز  
اندفاعتها  الرواية احلديثة، ويف خ�صم  "اأن 
الرتقائي���ة، ينبغ���ي له���ا اأن جتم���ع املح���اكاة 
الأف�ص���ل ب� )الإ�صكالي���ات اخلا�صة باللغة( اأي 
الط���رق الت���ي تقف بها اللغ���ة يف وجه اعتماد 
الرواي���ة عل���ى املح���اكاة املبا�ص���رة، ومثلم���ا 
)م�صاءل���ة  يف  احلديث���ة  الرواي���ة  انغم�ص���ت 
الواق���ع( فينبغ���ي له���ا اأي�ص���ًا م�صاءل���ة اللغ���ة 

ذاتها"�ش230.
   نعرف اأن الرواية احلديثة تع�صقت بتفا�صيل 
احلي���اة يف املدين���ة احلديثة. وكان���ت مفعمة 
دوم���ًا بالنكه���ة املديني���ة.. املدين���ة الت���ي هي 
عر�صة لتغريات اجتماعية عميقة وجوهرية، 
ل�صيم���ا بعد الث���ورة ال�صناعي���ة. وملع�صالت 
ناجمة ع���ن التناق�صات الطبقي���ة يف املجتمع 
الراأ�صم���ايل، وم���ا متخ�صت ع���ن الإمربيالية 
من عقابي���ل. وهذا كله اأ�صبح حمفِّزات حل�ش 
الروائ���ي ووعي���ه.. كذل���ك فعل���ت م�صائل مثل 
الن�صوي���ة،  امل�صال���ح  ال�صتهالكي���ة،  الثقاف���ة 
التمييز العن�صري، وم���ا اأفرزت من م�صكالت 
واأمرا�ش نف�صي���ة واجتماعية.. يقول جي�صي 

ماتز:
ب���� )الإح�صا����ش  "كّث���ف ال�صع���ور اجلدي���د     
املديني( الإب���داع الروائي، كما غ���رّي اأ�صلوب 
املعي�صة احل�صري���ة Urban ب�صورة كاملة 
م���ن وظيف���ة الكات���ب بع���د اأن جعل���ت حيات���ه 
والنع���زال  املكتظ���ة.  للح�ص���ود  مو�صوع���ًا 
امل�صتح���وذ، والعالق���ات الأخطبوطي���ة بعامل 
التجارة والثقاف���ة املرتامي الأطراف، وحتى 
ل���و ب���دت الرواي���ة احلديث���ة اأحيان���ًا مبتغ���اة 
لذاته���ا ومكتفي���ة بف�صائها اخلا����ش ومهتمة 
بتوجي���ه بوؤرته���ا نح���و اأ�صاليبه���ا وهياكله���ا 
اخلا�ص���ة وح�ص���ب فاإنه���ا يف نهاي���ة املط���اف 
له���ا املع�ص���الت وامل�صوؤولي���ات  �صناع���ة ت�صكِّ

اجلمعية العامة"�ش189.
الرواية ما بعد احلداثية:

   خّلفت احلربان العامليتان الأوىل والثانية 
اآثارًا نف�صية مدّم���رة عند الأجيال اجلديدة، 
ه�ّصمت القناعات ال�صائ���دة، وخلقت مزاجًا 
م�صبع���ًا بالغ�ص���ب وال�صتي���اء والعدمي���ة. 
ف���ربزت الوجودي���ة مت�صح���ة بال�صوداوية 
الرواي���ة نزع���ة  والياأ����ش. وطغ���ت عل���ى 
جن�صاني���ة وفنتازي���ات اإيروتيكي���ة، كم���ا 
وه���رني  لورن����ش  اإج  دي  رواي���ات  يف 
ميللر حي���ث "حل عدم التجان�ش الن�صي 
الداخلي حمل الرتقاء الروائي الهادئ 
واملعقل���ن، وك�صرت امل�صاع���ر املتفجرة 
حيادي���ة وه���دوء ال�ص���رد املو�صوعي، 
الروائي���ة  التغ���ريات  ه���ذه  وم�ص���ت 
يف لع���ب اأدواره���ا التاأثريي���ة بعد اأن 
تر�صخت �صطوة النزعة الإيروتيكية 
الأع���راف  حت���ّدي  يف  كو�صيل���ة 
وجلع���ل  التقليدي���ة،  الجتماعي���ة 
انفتاح���ًا  اأك���ر  احلديث���ة  الرواي���ة 
وعمل���ت  الواقع"����ش265.  عل���ى 
الإيروتيكية  والنزع���ة  الوجودي���ة 
عل���ى جتذي���ر التجري���ب الروائي، 

بح�ص���ب ماتز، يف اأ�صا�صيات احلياة 
احلقيقية. وهذه التجديدات �صتقودنا ملرحلة 

لحق���ة اأطلقوا عليها ت�صمية )ما بعد احلداثة( 
جت���د اأ�صداءه���ا يف الرواي���ة الت���ي �صتوؤ�صل 
املقرتن  التجريب  فًا من  "نوعًا جدي���دًا متطرِّ
بروؤي���ة ت�صكيكي���ة اأكر ق�صوة بكث���ري من تلك 
الت���ي ج���اء به���ا املحّدث���ون الروائي���ون، كما 
ج���اءت النزعة ما بعد احلداثي���ة بتحدٍّ خطري 
لفكرة امت���الك الرواية )اأو اأي عمل فني( لأي 
تاأث���ريات اأو نتائ���ج ذات طبيع���ة خال�صية... 
وبع���د اأن ه���دّدت ه���ذه احلقبة بو�ص���ع نهاية 
الروائي���ة عل���ى متّث���ل  املق���درة  لالإمي���ان يف 
الواقع انتهت يف خامت���ة الأمر لتكون ترياقًا 
لع���الج الكثري م���ن املع�صالت الت���ي ُتركت بال 
ة من ن�صاأة  حلول ناجع���ة منذ الأطوار املبك���رِّ
الرواية احلديثة"����ش284. وكانت الإطاحة 
بال�صردي���ات الك���ربى املت�صمنة للقي���م العليا 
التي اعتمده���ا النا�ش حت�صيل حا�صل لل�صرد 
الروائ���ي املا بعد احلداث���ي باأ�صكاله اجلديدة 
ووع���وده. واإذا كان���ت الرواي���ة احلديث���ة قد 
حاولت، يف �صوء ما اّدعت، مالم�صة احلقيقة 
ف���اإن "النزع���ة الت�صكيكي���ة م���ا بع���د احلداثية 
دفعت الأمر اأبعد من ذلك كثريًا بتاأكيدها على 
عدم اإمكاني���ة مالم�صة احلقيقة ب���اأي حال من 

الأحوال"�ش287. 
   اأ�صقط���ت تخريج���ات ما بع���د احلداثة فكرة 
قدرة الرواية على متثيل العامل، ومعها نّكلت 
مبعايري الأ�صالة والف���ن والنزوع اإىل اخلري 
والن�صج���ام. وم���ا ع���اد مب�صتط���اع الرواية، 
من هذا املنظ���ور، اأن تكون موؤثرة يف الواقع 
واحلقيق���ة  واحلري���ة  العدال���ة  قي���م  ل�صال���ح 
واجلم���ال. وبق���ي له���ا اأن مت�ص���ي بالتجريب 
بالتعوي���ل  الق�ص���وى  ح���دوده  اإىل  احل���ر 
عل���ى املخّيل���ة اخلالق���ة والفانتازي���ا. فلم تعد 
بالإم���كان اإع���ادة خل���ق الواق���ع املو�صوع���ي 
واإمن���ا، كم���ا لحظ فاول���ز تق���دمي ا�صتعارات 
بعي���دًا بو�ص���ع  الأم���ر  ذه���ب  "حت���ى  عن���ه.. 
الرواية  يف مو�صع يتقّدم على التاريخ: بهذه 
الطريق���ة من التفكري  بات التاريخ 

منتج���ًا روائيًا ه���و الآخر"����ش299. وباتت 
ال�صخ�صي���ات التاريخية "منتج���ات للتخييل 

الثقايف"�ش300.
   تنازل���ت الرواي���ة ع���ن جدّيته���ا لتك���ون ل 
اأبالي���ة �صاخرة متهكم���ة وم�صّلية.. واأفقدت 
�صخ�صياته���ا التخييلية ال�صف���ة الإن�صانية. 
وتغّيت بدل املعنى اللعب ف�صارت الرواية 
الأحجي���ة "الت���ي تق���ود الق���ارئ من خالل 
م���ا ي�صبه مدين���ة معار�ش تع���ج بالأوهام 
واخل���دع والأ�صالي���ل واملراي���ا امل�صّوهة 
وفخاخ الأبواب املغلقة التي تنفتح على 
حني غّرة حت���ت اأقدام القارئ"�ش303. 
لت���دور الرواي���ة عندئ���ٍذ ح���ول وهمه���ا 
الذات���ي، اأو زيفه���ا اخلا�ش.. والغريب 
الرواي���ة  اإىل  ع���ادت  احلبك���ة  اأن 
ثاني���ة، بعد ه���ذه الهّزات كله���ا، بعدما 
احلداثي���ون.  الروائي���ون  اأبعده���ا 
"ولك���ن كعن�ص���ر يعمل عل���ى ته�صيم 
املوا�صع���ات )الرا�صخ���ة( يف نهاي���ة 

املطاف"�ش312.
الرواية ما بعد الكولونيالية:

   كان���ت جترب���ة ال�صتعم���ار قا�صية 
املخي���ال  عل���ى  انعك�ص���ت  تاريخي���ًا.  وثري���ة 
والثقاف���ة الغربي���ني ب�ص���كل عمي���ق وحا�صم، 
مثلما انعك�صت على حياة ال�صكان الأ�صالنيني 
اإدوارد  وراأى  امل�صتعم���رات.  يف  وثقافته���م 
�صعي���د يف كتاب���ه )الثقاف���ة والإمربيالية( اأن 
الرواي���ة غ���دت ممكن���ة م���ع عب���ور الأوروبي 
الآخ���ر.  م���ع  ومتا�ص���ه  الوطني���ة،  حل���دوده 
وم���ا ح�ص���ل يف الف�ص���اء الكولوني���ايل كان 
مو�صوع���ًا اأث���ريًا للروائيني من ج���ني اأو�صنت 
اإىل كون���راد وكيبلنغ واألب���ري كامي وغريهم. 
ويف من���اذج من الرواي���ة الغربية اأدخل اأفراد 
من امل�صتعم���رات. "وظهر هوؤلء الأفراد غالبًا 
مثلم���ا ظهرت املراأة املعتوه���ة يف رواية جني 
اآير )ل�صارلوت برونتي(: بعيدون غام�صون، 

و  و كاريكاتريية ذ �صخ�صي���ات 
غ���ري 

للفه���م،  قابل���ة 
اأ�صخا�ش ب���ال ماهية اأو جوهر 

وبال هويات اأو ثقافات ما خال تلك التي ت�صاهم 
يف اإثراء اأو افتتان م�صتعمريهم"�ش324. 

   اأف�ص���ى الظرف الكولوني���ايل، وما متخ�ش 
عن���ه من ا�صتغ���الل وقهر واإذلل ط���ال �صعوبًا 
وقبائ���ل يف دني���ا امل�صتعَمري���ن، وحّطم اأغلب 
م  اأمن���اط معي�صته���ا التقليدية من غ���ري اأن تقدِّ
له���ا بدائ���ل كرمي���ة مقبول���ة، اإىل اهت���زازات 
يف قناعاته���ا وروؤيته���ا اإىل ذاته���ا وهويتها.. 
هن���ا ا�صتعار املثق���ف امل�صتعَم���ر اأ�صكال تعبري 
امل�صتعِم���ر و�صيل���ًة للمقاوم���ة وتاأكي���د الذات 

ومتثيلها، ومنها فن الرواية.
الروائي���ون  والكّت���اب  املثقف���ون  اأراد     
امل�صتعَمرون اأن يقولوا اأنهم لي�صوا عاجزين 
عن متثيل اأنف�صهم وجمتمعاتهم مثلما رّوج 
ب  خلط���ا ا

ال�صت�صراق���ي  الكولوني���ايل 
ال�صائد. ولبد من اأن يبدعوا فنيًا 
من موقع الهام�ش الذي و�صعوا 
فيه، "لذا م�صى هوؤلء الكّتاب يف 
اإعادة ت�صكيل الرواية مبا يجعلها 
الأف�ص���ل  النهو����ش  عل���ى  ق���ادرة 
القناع���ات  ع���ن  التعب���ري  مبهم���ة 
وامل�صاع���ر والع���ادات والأولويات 
غري الغربية"�ش326. وكانت على 
الرواي���ة م���ا بع���د الكولونيالي���ة اأن 
تثبت خط���ل الفرتا�ص���ات والروؤى 
الكولونيالي���ة امل�صبق���ة ع���ن طبيع���ة 
ال�صعوب امل�صتعَم���رة وثقافاتها. واأن 
ت�صرع يف تغيري ما ُكتب  "يف ال�صياق 
اجلم���ايل الكولوني���ايل... عرب رواية 

اجلانب الآخر من احلكاية"�ش329.
   اأدرك روائي���و امل�صتعمرات اأن العودة 
اإىل م���ا قبل املرحل���ة الكولونيالية باتت 
م�صتحيل���ة. واأن ثمة عالم���ات م�صتجدة 
الفال���ق  ط���ريف  ثقاف���ة  تطب���ع  راح���ت 
الإمربي���ايل مع���ًا خ���الل عه���د ال�صتعمار 
وبعده. ومت اجرتاح مفاهيم وم�صطلحات 
يف اإطار النظريات م���ا بعد الكولونيالية، 
كالهجن���ة، والف�ص���اء البين���ي، والتثاق���ف، 
والتعددية، ال���خ.. ويف �صوء هذه احلقائق 
ي�صري جي�صي ماتز اإىل اأن "الرواية احلديثة 
�صاهم���ت يف تفكي���ك الهيمن���ة الكولونيالي���ة 
ف  الثقافي���ة من خ���الل الأ�صاليب الت���ي توظِّ
فيه���ا اأمناط���ًا مل يعتده���ا الق���ّراء، وتعددي���ة 
الأ�ص���وات، والهتمام���ات الوقتية املزاحة، 
وم�صاءل���ة العالق���ة ب���ني الف���رد وجمتمع���ه، 
وك�ص���ف النق���اب ع���ن املفرت�ص���ات امل�صبق���ة 
ب�ص���اأن العالق���ة م���ع ال�صلط���ة ع���رب ال���كالم 
املنطوق، ومن خالل هذه العملية الإبداعية 
انبعثت اأ�صكال جديدة من احلياة يف احلقبة 

ما بعد الكولونيالية"�ش330. 
   ويف النهاي���ة يت�ص���اءل ماتز ع���ن م�صتقبل 
تبق���ى  اأن  مبقدوره���ا  كان  واإن  الرواي���ة، 
ة عن روح احلداثة بو�صفها م�صروعًا  معربِّ
ت�صتجي���ب  واأن  م�صتم���رًا، 
للتحدي���ات امل���ا بع���د احلداثي���ة 
واملابعد الكولونيالية، واأن جتد 
لها مكانة لئقة يف ف�صاء العوملة، 
واأن مت�صي "يف الرتقاء باأ�صكال 
جدي���دة متتلك م�صداقي���ة معقولة 
م���ن الإح�صا�ش والفك���ر والإدراك 
الجتماع���ي، وتك���ون ق���ادرة، يف 
الوق���ت ذاته، على اإب���داء ا�صتجابة 
معقول���ة جت���اه احلداثة"����ش371 
� 372. وي�صتم���ر مات���ز يف تو�صي���ع 
اأف���ق اأ�صئلت���ه: "ه���ل ميك���ن للرواية 
احلديث���ة اأن تو�ص���ع تخومه���ا ثاني���ة 
بحيث ميكنه���ا التوا�صل م���ع عوامل 
"كيف  التغيري اجلديدة؟"�ش375. و 
ميك���ن للرواي���ة احلديث���ة اأن ت�صاع���د 
يف خل���ق اأن���واع جدي���دة م���ن العق���ول 
التفت���ح  عل���ى  الق���ادرة  وال�صخ�صي���ات 
العوملي���ة  ال�صياق���ات  يف  والزده���ار 

اجلديدة"�ش376.
   الإجاب���ات مرتوك���ة للم�صتقب���ل، وه���ي 
حتّدي���ات عل���ى الروائي���ني جعله���ا ن�صب 
وهاج�صه���م  يكتب���ون  وُه���م  اأعينه���م، 

التحديث.

 









  














 









 



  
 






















 

 





 







  





 


 




























االحتفاء بالرواية وازدهارها في كتاب 
2-2)تطّور الرواية الحديثة( ــــــــدارات ــــن اص م

جاسم العايف

ال�صاع���ر والباح���ث واملرتج���م "حممود عب���د الغني"، 
�صب���ق اأن ُترجم���ت اأ�صع���اره اإىل لغ���ات عاملي���ة منه���ا، 
الفرن�صي���ة وال�صباني���ة، وغريهما،كم���ا ق���دم تراجم 
�صعرية وروائية، من اللغتني الفرن�صية وال�صبانية،  
اإىل اللغ���ة العربية، ومنها راويات:"حممد يحبني" 
لألين���ا ري�ش، و"خ���ط �صاخن" للوي����ش �صبولفيدا، 
و"يف ب���الد النخي���ل الق�ص���ري" لأندري���ه جي���د، و" 
الحتالل الأمريكي" لبا�صكال كينغارد، و" يوميات 
ح���رب ال�ص���رق" جليل كيب���ل. ويف ال�صع���ر ترجم 
"عبد الغني" اإىل اللغة العربية عددًا من الأعمال 
ال�صعرية منها:"مثل ق�صر مفكك" لليونيل راي،و 
"ما ل  "يف  قل���ب الع���امل" لبليز �صاندار����ش، و 
ُي����درك" لل�صاعر الفرن�صي "ج���اك اأن�صي"، وهي 
املرة الأوىل التي ُي�قدم فيها " اأن�صي" اإىل اللغة 
العربي���ة يف جمموعة  �صعرية - من�صورات دار 
التنوي���ر- علي نكيل اأبو ع���راق. "حممود عبد 
الغني" ول���د عام 1967،يف مدينة )خريبكة(، 
ويعم���ل اأ�صت���اذًا جامعيًا ل���الأدب احلديث، يف 
املغرب. يف تقدميه ل�"م���ا ل ُي�درك" يذكر: اأن  
ال�صاعر الفرن�صي"  ج���اك اأن�صي" مّر يف عام 

2000  مبدين���ة الرباط ك�"ال�صهاب"، عندما ا�صت�صافه 
"مركز حوار الثقافات"،وال�صاعر "حممد بني�ش" هو َمْن 
اأ�ص���ار علي���ه بالإن�صات، و�صبق ل�" بني����ش" اأن ترجم عام 
1996 ل�" اأن�صي" كت���اب "الغرفة الفارغة". يذهب " عبد 
الغن���ي" اإىل ت�صجي���ل انطباعاته بع���د )10( �صنوات على 
تل���ك الليلة، فيوؤك���د اأن: ال�صاعر"اأن��ص���ي كان يعزف على 
قيثارة وين�ص���د ق�صائده ب�صوت خفي����ش، ال�صنعة التي 
ل يخربه���ا ول يجيدها اإل الذين يخربون عما يحدث يف 
ال���روح". تلك ال���روح امل�صكونة بهاج����ش ال�صعر. ال�صعر 
ال���ذي ل يخ�ص���ع للتعري���ف، الذي يوؤك���د ارن�ص���ت في�صر 
ان���ه ))�صرورة.. ولك���ن اآه..(( لو يعرف مل���اذا؟. اأما لقاء 
"حممود عبد الغني" الثاين ب� "اأن��صي" فكان مبراك�ش، 
�صنة 2010، اإذ اقرتب اأكر من "جاك " املرتجم املحرتف 
م���ن اللغة ال�صبانية اإىل الفرن�صية، وبني حارات ودروب 
"مراك�ش" حتدثا عن اأ�صياء كثرية،اأهمها ال�صعر الفرن�صي 
الراه���ن، والرتجمات الأدبية، وال�صعري���ة بالذات، وهي 
واح���دة من اعقد الق�صاي���ا والأمور الأدبي���ة، ومن خالل 
تل���ك احل���وارات املتوا�صل���ة "انفتح���ت املغ���ارة املغلق���ة 
ب�صح���ر كلم���ات قليل���ة م���ن �صاع���ر ومرتجم مل ين���ل حظه 
ال���كايف من ال�صهرة والتعريف ب���ه يف العامل العربي"؟!. 
"جاك اأن�صي" ولد يف مدينة " ليون" 1942،و ن�صر اأكر 
م���ن خم�صة ع�صر عم���اًل اأدبي���ًا، بني رواي���ة، وجمموعات 
�صعرية،ويوميات،وتراج���م، وح�ص���ل ع���ام 1992 عل���ى 
جائ���زة "نيلي" ع���ن ترجماته، وجائزة " ال���رون- الألب 
للكت���اب" 1992 ع���ن جممل اأعمال���ه املن�ص���ورة، كما حاز 
على جائزة ال�صعر- �ص���ارل فيدراك- عام 2006، ومنحة 
الرتجم���ة عام 2006، و يعي�ش يف مدينة " اأني�صي" التي 
تبعد عن "باري����ش"540 كم،ومتفرغ للكتابة والرتجمة. 
ي���رى "جاك اأن�ص���ي" يف كتاب���ه" �صمت،ج�ص���د، طريق" 
1996:" اأن تكت���ب يعن���ي اأن تكون خمرتق���ًا"، موؤكدا اأن 
ال�صاعر- املرتجم، خمرتق بكل الأ�صوات التي م�صدرها 
ثنائي���ة، الذات - العامل، وهذا ما يث���ريه فيه كل ال�صعراء 
الذين قراأه���م طوال �صنوات،،و�صمم على ترجمة ق�صائد 
واأعم���ال بع�صهم، اإىل اللغة الفرن�صية،ومنهم: غامونيدا، 
فالنتي،لوي�ش �صارنودا،في�صانت���ي اليك�صادري، رامون 
غومي���ز دي ل �صرينا..وغريه���م. وبذا امتل���ك الكثري من 

الأ�صرار ال�صعرية-اجلمالية، التي باتت 
عربه���ا ق�صائده "ن�صو�صًا �صعبًة..فهي ق�صيدة احلدود 

التي كتبت لتق���ود القارئ اإىل حدود الكائن " مبوجب ما 
كتبته عنها الناقدة الفرن�صية  " هيلني �صوري�ش":

العتمة، يف  اأي�صًا  " هناك 
نبحث: وجه، يدان،
ن�صقط دون �صقوط،

ننادي، نغرق يف ال�صمت.
يف الفم، يوجد طعم

الدم، وما ي�صبه الدوار،
يف مركز اجل�صد..هو هذا

رمبا، ذلك التحرك،
ذلك النوع من بخار

ال�صور التي ل نرى. 
يب���دو " ج���اك اأن�ص���ي " يف ق�صائ���ده، من خ���الل  اجلمل 
املكثف���ة، الق�ص���رية، وال�صتع���ارات املاألوف���ة ل���ه، ولي�ش 
لغ���ريه، يف هيئ���ة �صاع���ر ي�صغل���ه اإىل حد كب���ري، البحث 
ع���ن اليومي، الذي يريد ال�صتح���واذ عليه يف احلياة، ثم 
ي�صتثمره، بعد امتالكه، والبتعاد عنه واأدواته، فاليومي 
ه���و ما ل تتوف���ر لنا روؤيت���ه، وهو ذلك ال���ذي ل ميكن اأن 

نحدد معناه ب�صبب الت�صاقنا به:
�صاحة النهار،  منت�صف  " يف 

فارغة بع�صفور واحد،
و�صط برك ال�صم�ش،

والظالل التي تتحرك قلياًل،
ل نعرف هل ذلك،
ياأتي اأم يذهب؟.

ي�صبه..كر�صيًا من�صيًا هنالك،
من اجل ل اأحد، 
نف�ش حمبو�ش،

اأ�صوات جد بعيدة،
 حتى اأننا ل ن�صتطيع فهمها"

ق�صائ���د  اأن�صي يف "مال ُي�درك"، غري معنونة،و �صغرية 
اإىل احل���د الذي يخي���ل اإلينا اأنها ل ت���رى، وميزتها، ويف 

ذات الوقت �صعوبتها، يف اأنها غالبا تزوغ من املعنى:

�صدها، تقول  كلمة  "كل 
لي�ش املعنى اخلاطئ، 

بل معنى،
ي�صيع بعد املعنى،

لرنى نغم�ش العيون:
احلجر �صلب مثل حجرة،

الليل يخدع النهار،
ل نعر اأبدًا على يديه"

 وكم���ا يوؤك���د مرتجمها:"اأنه���ا ت�صب���ه �صاعره���ا 
ال�صام���ت، املتحفظ، لك���ن الذي يرجت���ف لأدنى 

نف�ش يهب من جهة احلياة":
�صجيج رمبا  ال�صيف،  " يف 

الذباب يف الثانية، 
مع الزمن يف العيون، 

جامد، كاأنه توقف.
نرى �صوءًا، طفولة،

اأو �صيئًا  قادمًا،
من العدم، يتنف�ش، يعرب

اجلدران، الأ�صجار، الأج�صاد،
ريح عظيمة،

ول �صيء يتحرك".
"م���ا ل ُي�درك"،يراودن���ا البح���ث م���ع التعط����ش   يف 
ملعرفة ال�صاعر "جاك اأن�صي" الذي يوؤكد اأن  الق�صيدة  
بالن�صب���ة اإليه: "هي ال�صوت الذي يحدثه العامل عندما 
اأتكل���م". وي�صي���ف:"مل يع���د الأدب  هو - ال���كالم - مع 
امل�صاف���ة التي يفر�صها ال�صرد، الو�ص���ف اأو التعبري، بل 
اأ�صبح���ت ه���ي الوجود، مل نع���د اأمام اأو جن���ب: اإننا يف 

الداخل، يف جلد الآخر، فنكت�صف جلدنا": 
ن�صقط، اأننا  "رغم 

عندما يفككنا الزمن،
فاإن ذلك اإ�صارة،

اأقل اأحيانًا،
كلمة مل تنطق جيدًا،

اإنه اأنت، من بعيد،
اآتيًا من ال�صم�ش،

اأح�صب اخلطى، التي تف�صلنا،
اأرى ما لن يحدث،

هنا ما ل يدرك يحرتق"
ما ل ُي�درك هي الكلمات، الأ�صياء،الزائغة، وهي اإ�صغاوؤنا 
لدوي احلي���اة، واإن�صاتنا لألفة كائن غ���ري مرئي يتج�صد 
يف ال�صعر..ال�صعر الذي هو"ف���ن التذكر، وفن الن�صيان" 
يف اآن واح���ٍد، والق�صيدة كما يردد " جاك اأن�صي":" هي 
ذل���ك النتظ���ار الدائم على حاف���ة ال�صم���ت، اإىل اأن ياأتي، 
يف الأخري، ما مل نك���ن ننتظره، ول نعرف ماهيته". لعل 
الأ�ص���واء ل���ن تفيدن���ا يف اأن نتعرف عليه، ق���د تكون تلك 
الظ���الل الوا�صح���ة، وان ع���ن بعد، جتعلن���ا نلم�ش نفعها 
يف التعرف عل���ى ما ل ُي�درك،رمب���ا الزوابع هي ال�صيف 
الواف���د؟.ل نن�صغ���ل يف ذلك، لأننا �ص���رنى اأبعد كثريًا من 

تلك اللحظات العابرة، الدائمة يف الهروب بعيدًا:
اأي�صًا، �صيء  " ل 

ل �صيء قباًل،
انه غري مدرك تقريبًا، 

خيط النار،
لقاء اللحظة واللمعان، 

انبهار اأ�صود، ول �صيء،
الزبد، الرمل".

يف "م����ا ل ُي�����درك".. يكم����ن ذل����ك ال�صاعر، بغ�����ش النظر 
ع����ن ا�صمه ومكان����ه، والذي يثريه ج����دًا، وي�صغله دائمًا، 
التمييز بني احلقيقة والواقع، احلقيقة التي لي�صت غري 
و�ص����ف لهذا العامل الذي يفر�صه علينا))املجتمع(( الذي 
نحن يف قلبه،عن طريق اللغة التي نتفاهم ونحلم بها.. 
اأم����ا وجودنا يف الواقع فهو ما يناأى عنها، ويتجاوزها، 
يف  الراق����د  الالنهائ����ي  يوؤ�ص�صه����ا  الوق����ت  ذات  ويف 

الأعماق.

ما ال ُي���درك:.. والصوت الذي 
يحدثه العالم

الفن في 
اإلمارات

ياأتي كتاب "الفن يف الإمارات" 
كاأحدث اإ�صدارات جمموعة اأبوظبي 

للثقافة والفنون، وقد مت ن�صره يف 
�صهر يونيو املا�صي، ويتميز ببحثه 

الإح�صائي والتوثيقي الذي ي�صتك�صف 
روؤية عدد من اأبرز رواد الفنون يف 
الدولة، من خالل مقابالت متعمقة، 
و�صور لأعمال فنية، بالإ�صافة اإىل 

تقدميه لنظرة �صاملة على امل�صارات 
املهنية وممار�صات جمموعة وا�صعة 

ومتنوعة من قاعات عر�ش الفنون 
واأ�صحاب املعار�ش، واملوؤ�ص�صات 

الثقافية والفنية، واجلامعات 
ومراكز تعليم الفنون، والفنانني 
من دولة الإمارات كفاطمة لوتاه، 

خولة دروي�ش، خالد ال�صعفار، حممد 
املزروعي، حممد ال�صتاد، عبدالرحيم 

�صامل، نا�صر عبد الله رئي�ش جمل�ش 
اإدارة جمعية الإمارات للفنون 

الت�صكيلية، وغريهم، و�صتتاح لزوار 
عن  ن�صخة  ربح  اأبوظبي" فر�صة  "فن 
الكتاب عرب امل�صاركة يف م�صابقة تقام 
فعالياتها يف جناح جمموعة اأبوظبي 

للثقافة والفنون.
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يحك���ي كتاب »هوام�ش يف املدن وال�صفر والرحيل« 
ق�ص����ش وحكاي���ا �صف���ر اأك���ر م���ن 20 عام���ًا، تزور 
فيها الكاتبة والإعالمي���ة املعروفة، عائ�صة �صلطان، 
العديد م���ن الدول واملدن، وهي حتك���ي يف الكتاب 
ع���ن بع����ش الهوام����ش الب�صيط���ة، والت���ي ج���اءت 
تعب���ريًا عاطفيًا بحتًا عن ما وراء احلكاية اأو خلفية 
تاريخي���ة توثيقي���ة للرحلة، وهو كت���اب ميزج بني 

اأدب الرحالت والتاأمالت.
وت�ص���ري عائ�ص���ة �صلطان يف كتابه���ا الأخري، والذي 
�ص���در يف ع���ام 2015، اإىل اأنه���ا مل جتع���ل الكت���اب 
فل�صفة ول �صياح���ة، ولكنه حكاية رحالت �صخ�صية 
جاب���ت فيه���ا مدن���ًا تنتمي لثقاف���ات متباين���ة تتمدد 
م���ن اأق�صى ال�ص���رق اىل اأق�صى الغ���رب، وتقول يف 
مقدمت���ه اإن الكت���اب ب�صي���ط يف فكرت���ه وحمتواه، 
اإنه���ا الب�صاط���ة التي يحل���و البع����ش اأن يخت�صرها 
بال�صهل املمتنع، فبق���در ما تبدو مو�صوعاته ولغته 
�صهلة ويف متناول اأي قارئ، فاإن هذه املو�صوعات 

بحاجة اإىل الكثري من التاأمل والتب�صر.

الرموز والحروف
وحتك���ي يف ق�صته���ا الأوىل والتي بعن���وان »علينا 
اأن نكت���ب وكف���ى« ب���اأن الإن�ص���ان اخ���رتع الكتاب���ة 
بالطبا�ص���ري وبالفحم، ر�صم الكلمات قبل اأن يخرتع 
لها الرموز واحلروف، �صجلها على الكهوف واملعابد 
والأحج���ار واجللود واجل���دران، كان حري�صًا على 
اأن ي���رتك وق���ع اقدام���ه لالآتني من بع���ده يدلهم على 

الطرقات التي عربها ويتباهى مبا اأجنز.

وت�صي���ف: »نحن نع���رف رائحة اأحيائن���ا القدمية، 
واأم���ي مازال���ت ت�صر على رحلته���ا الدائمة اىل حي 
»الرا�ش« القدمي، احلن���ني ي�صدها اىل حارات اللهو 
القدمي���ة، التي رمبا ما عاد لها وج���ود على الأر�ش 
لأولئ���ك  الذاك���رة اجلماعي���ة  لكنه���ا حمفوظ���ة يف 

الواعني معنى الذاكرة.
وتوؤك���د على اأن مهمة الكت���اب وال�صحافيني وكتاب 
الق�ص���ة والرواي���ة وامل�صرح، خا�ص���ة الذين عا�صوا 
يف اأحي���اء الإمارات ما قب���ل الطفرة، وما قبل الهدم 
وال���ردم والتخطيط والتعوي�صات وال�صوارع التي 
التهم���ت الأحي���اء والذاك���رة اأن يوثق���وا ذاكرته���م 

وذاكرة اآبائهم..
وان يطاردوا تفا�صيلها يف �صدور الرجال والن�صاء، 
وه���ي مهم���ة لي�ص���ت م���ن قبيل ال���رتف الثق���ايف اأو 
التك�صب املادي، اإنه���ا مهمة وطنية بالدرجة الأوىل 
واإن�صانية وح�صارية قب���ل اأن يغادرنا هوؤلء الذين 
مازالوا يحفظون الذاكرة الأوىل للمدينة القدمية.

دب���ي
اأم���ا ق�صتها ع���ن مدينته���ا »دبي« فتق���ول: »يف دبي 
تعلمت اأبجدية البح���ر وال�صحراء واحلب واللعب 
و�صغ���ف الأ�صف���ار، فقد علمتن���ي ه���ذه املدينة كيف 
األع���ب م���ع الري���ح وم���ع البح���ر وكيف اأحت���دث مع 

الغرباء..
وكي���ف اأمد اليهم يدي، فف���ي احلي الذي تربيت فيه 
زم���ن طفولتي كان هن���اك فناء �صا�ص���ع يحتل جزءًا 
كبريًا من جهته ال�صمالية وي�صكنه غرباء جاوؤوا من 
وراء البح���ر كما كانت حتك���ي لنا جدتي، كنا ندخل 
الفن���اء بوجل وجنل����ش ننظر اليهم ث���م مل نلبث اأن 
�صادقنا اأطفالهم وعرفن���ا اأ�صماء ن�صائهم ورجالهم، 
وبرغ���م اأنه���م مل يكون���وا يتحدث���ون لغتن���ا اإل اأن 

الأطفال لهم طريقتهم اخلا�صة يف احلديث لعبًا«.

القاهرة
كم���ا حتدثن���ا ع���ن ح�ص���وره���ا لأح���د املوؤمت���رات يف 
القاه���رة، حي���ث كان���ت تذه���ب للم���رة الأوىل، وبع���د 
النته���اء م���ن اجلل�ص���ات والنقا�صات توجه���وا لزيارة 

عوامل م�صر اجلميلة فتقول:
»يف ح���ي احل�صني كان���ت قهوة الفي�ص���اوي التي اعتاد 
اأن يجل����ش فيها اأدباء م�ص���ر وم�صاهري اأيام زمان، كان 
املقه���ى ب�صيطًا ج���دًا، وخاليًا من اأي ملم���ح من مالمح 
الفخام���ة، مع ذلك فاأن���ت ت�صعر بروح حل���وة جتتاحك 
واأن���ت جتل�ش يف ه���ذا املقه���ى، انت القادم م���ن بلدان 
احلداث���ة واملب���اين العمالق���ة والرباق���ة، ه���ذه الروح 
التي له���ا عالقة بتفاعلك مع املكان، بع����القتك بت�اريخه 

وبحبك له ب�صبب هذا التاريخ..
حيث تتفاعل مع روح القاه���رة القدمية، ت�صعر وكاأنك 
قواف���ل الفاحت���ني واخللف���اء، كم���ا ت�صم���ع يف امل���كان 
نف�ص���ه اأ�صوات ال�صع���راء وامللوك الذي���ن جل�صوا على 
عر����ش م�ص�����ر، لق���د ذه���ب كل املحتل���ني وكل اجلبناء 
وبقي���ت القاهرة وبقيت م�ص���ر لتوؤكد مع��جزة كرامتها 

وخلودها«.
ويف حدي���ث الكاتبة عن اإح���دى رحالتها لإحدى املدن 
الأملاني���ة وه���ي بلدة ب���ادن ب���ادن، تقول: »ه���ي مدينة 
�صغ���رية ت�صت���ويل على حوا�ص���ك وم�صاع���رك، خا�صة 
منطق���ة الغابة ال�صوداء التي تقع يف نطاقها هذه املدن 
املتقلب���ة، اإذ �صرعان ما ينهم���ر املطر غزيرًا حاجبًا عنك 
الروؤية على طرقات طويلة ويكون الأمر مزعجًا اإذا ما 

اأظلمت ال�صماء ب�صكل مفاجئ«.
عن البيان االماراتية

هوامش في المدن والسفر والرحيل

وفاء السويدي

ت�صه���د الوليات املتحدة الأمريكية يف الفرتة الأخرية 
ت�صاعدًا للعنف املوّجه حيال الأمريكيني ذوي الأ�صول 
الإفريقية، اأي ال�صود. ولي�صت قليلة هي احلالت التي 
يكون فيه���ا الذين يقومون بذلك العن���ف هم من رجال 
ال�صرط���ة الأمريكي���ة »البي����ش«، كم���ا ت���دل �صل�صلة من 

الأحداث الأخرية.
م���ا يتفق حوله جميع املحللني هو اأن مكّون ال�صود يف 
املجتم���ع الأمريكي عا����ش مراحل طويلة م���ن الن�صال 
م���ن اأجل نيل حقوق���ه املدنية. ذل���ك اأن مظاهر التمييز 
العن�ص���ري بقيت ب���ارزة حتى �صن���وات ال�صتينات من 
القرن املا�صي، الع�صرين. ول �صّك يف مثل هذا ال�صياق 
اأن انتخ���اب »ب���اراك اأوبام���ا«، كاأول رئي����ش اأمريك���ي 
من اأ�ص���ول اإفريقية �صّكل »منعطفًا هام���ًا« يف التاريخ 

الأمريكي كّله.
لك���ن ذل���ك ل مينع واق���ع اأن ال�صود ل يزال���ون يعانون 
م���ن الكث���ري من مظاه���ر ال�صطهاد واأنه���م الأكر فقرًا 
يف املجتم���ع الأمريك���ي وي�صّكل���ون، كما ت���دّل خمتلف 
الإح�صائيات الر�صمية الأمريكي���ة، الن�صبة الأكرب بني 
ال�صجن���اء الأمريكيني. ثم اأنهم ال�صحاي���ا الرئي�صيون 

للعنف الذي ي�صكل لون الب�صرة حمّركه الأول.
ولي�ص���ت قليل���ة الكتب الت���ي كّر�صها موؤلفوه���ا ملناق�صة 
خمتل���ف امل�صائ���ل املتعّلق���ة بالتمييز العن�ص���ري الذي 
يعاين من���ه ال�ص���ود الأمريكيون اأو للبح���ث يف م�صار 
ن�صاله���م من اأج���ل حقوقهم املدني���ة اأو يف �صرية حياة 
العدي���د من رم���وزه الرئي�صيني من اأمث���ال مارتن لوثر 

كنغ ومالكومل اإك�ش وغريهما.
اإن »كينغ���ا ����� يامات���ا تايل���ور«، الأ�صت���اذة يف جامع���ة 
برن�صت���ون الأمريكي���ة والكاتب���ة واملنا�صلة م���ن اأجل 
حقوق ال�ص���ود تكّر�ش كتابها الأخ���ري ملحاولة الإجابة 
عل���ى ال�ص���وؤال التايل: م���ا ه���ي الأ�صباب الت���ي توؤدي 
ة من قب���ل عنا�صرال�صرطة  اإىل ت�صاع���د العن���ف، خا�صّ
الأمريكي���ة �ص���د ال�صود يف عه���د اأّول رئي����ش اأمريكي 

اأ�صود يف تاريخ الوليات املتحدة الأمريكية؟.
وتنطل���ق املوؤلفة يف حتليالتها م���ن ر�صد امل�صار الذي 

عرفته حركة للن�صال م���ن اأجل نيل ال�صود الأمريكيني 
حقوقه���م املدني���ة هي حرك���ة »حياة ال�صود له���ا قيمة«، 
التي ب���رزت وتعزز وجودها ودوره���ا منذ �صيف عام 
2014. وت�صتعيد املوؤلفة �صل�صلة من الأحداث الأخرية 
التي لي�ش اأقّلها �صهرة قتل ال�صرطة لل�صباب ال�صود يف 

نيويورك وغريها من املدن الأمريكية.
وتوؤّك���د م���ن خ���الل درا�صته���ا له���ذه احلرك���ة اأن واقع 
ال�ص���ود  من���ه  يع���اين  ال���ذي  العن�ص���ري«  »التم���يي���ز 
الأمريكيون »ل يزال قائمًا وم�ص���تمّرًا«. الدللة البليغة 
عل���ى ذل���ك جتده���ا يف »النجاة م���ن العق���اب« بالن�صبة 
لرج���ال ال�صرطة الذي���ن مار�صوا عملي���ات عن������ف �صد 
ال�صود. الأمر الذي تلّخ����صه امل����وؤلفة بالتاأكيد اأنه »من 
الوه���م ت�ص���ّور قيام اأمريكا م���ا بع���د العن�صرية«، بعد 

انتخاب باراك اأوباما رئي�صًا.
يف ه���ذا الإط���ار ميّث���ل هذا العم���ل نوعًا م���ن الدرا�صة 
ال�صاملة لالأبعاد الجتماعية وال�صيا�صية والقت�صادية 
للمنظوم���ة الأمريكي���ة القائم���ة الي���وم. واخلروج من 
ذل���ك بنتيجة ا�صا�صي���ة مفادها اأنه غدا م���ن امللّح اليوم 
تفعي���ل وتن�صيط احلركات التي تثّبت �صرورة حترير 
ال�صود الأمريكي���ني من اأجل حترير املجتمع الأمريكي 
كّله م���ن ممار�صات تنتم���ي اإىل املا�ص���ي »العن�صري«. 
وبالت���وازي مع ذل���ك اخلال�ش ن�����هائي���ًا من ممار�صات 
العنف الت���ي متار�صها اأجه���زة ال�صلط���ة الر�صمية �صد 
اأح���د مكونات املج�����تمع الذي ينبغي اأن تكون حمايته 

هي يف طل���يعة اهتماماتها.
وم���ا ي�ص���ري اإىل ال�صيا�ص���ات التي انتهجته���ا احلكومة 
الفدرالي���ة الأمريكي���ة اآن���ذاك بع���د اأ�ص���كال »الع�صيان 
امل���دين« لل�ص���ود اآن���ذاك. وت�ص���رح املوؤلف���ة اأن التمييز 
العن�ص���ري ترّك���ز اآن���ذاك ب�ص���كل خا�ش عل���ى امل�صائل 
املتعّلقة بال�صكن حيث كان���ت »الأحياء ال�صوداء« عاّمة 

هي اأّول �صحاياها.
ومتي���ز املوؤلفة يف حتليالتها بني واقع ترّدي الأحوال 
احلياتية لأغلبية ال�صود الأمريكيني وبني بروز »نخبة 
�صيا�صي���ة �ص���وداء«، ينتم���ي له���ا الرئي����ش الأمريك���ي 

احلايل ب���اراك اوباما واملحيطني في���ه من الأمريكيني 
ذوي الأ�ص���ول الإفريقية. هذه النخب���ة »ال�صوداء« لها 
اأفكارها وتربيراتها التي تف�ّصر على اأ�صا�صها ما ت�صمّيه 

املوؤلفة »ثقافة الفقر« بالن�صبة لالأمريكيني �� الأفارقة.
وبه���ذا املعنى اأي�صا ترى املوؤلفة اأنه هناك اليوم نخبة 
اأمريكي���ة »بي�ص���اء و�ص���وداء« تق���ارب بينه���ا امل�صالح 
امل�صرتك���ة وبالت���ايل تتق���ارب مواقفه���ا فيم���ا يتعّل���ق 
ويف  العن�ص���ري.  التميي���ز  مث���ل  ح�ّصا�ص���ة  مب�صاأل���ة 
مواجه���ة هذه النخب���ة العليا، هن���اك اأي�صا جمموعات 
�صعبي���ة جت���د اأن�صاره���ا من جمي���ع مكون���ات املجتمع 

الأمريكي»البي�صاء وال�صوداء«.
والإ�ص���ارة اأن اأمريكا جتتاز يف هذه »املرحلة الدقيقة« 

اأح���د »املنعطف���ات الهاّم���ة« يف »تاريخه���ا العن�صري«. 
ذل���ك مع ع���ودة العن���ف ال���ذي يعي���د للذاك���رة املا�صي 
غريالبعيد. وبالت���وازي مع ذلك ا�صتيقاظ »جمموعات 
م���ن املنا�صل���ني ال�صب���اب« لالنخراط يف ح���ركات مثل 
»حرك���ة حياة ال�ص���ود لها قيمة«، التي جت���د موؤلفة هذا 
الكت���اب اأحد امل�ص���ادر الرئي�صية مل���ادة عملها يف ر�صد 

م�صار تطورها.
من هنا بالتحدي���د توؤّكد على »بنية حركة حياة ال�صود 
له���ا قيم���ة« على اعتب���ار اأنه���ا موؤّهلة للنج���اح يف �صّم 
جمموع���ات ذات اأ�صول متنّوع���ة للن�صال �صد التمييز 
العن�ص���ري. وم���ن اخل�صو�صي���ات الت���ي يت���م التاأكيد 
عليه���ا بالن�صب���ة للحرك���ة املعنّي���ة اأنه���ا »اأيقظ���ت جياًل 
جدي���دًا م���ن املنا�صل���ني �ص���د التميي���ز العن�صري« يف 

الوليات املتحدة الأمريكية.
وم���ن اجلوان���ب التي توؤّك���د عليها موؤلفة ه���ذا الكتاب 
بالن�صب���ة للن�ص���ال �ص���د التميي���ز العن�ص���ري اأن���ه غدا 
يكت�صي »بعدًا اجتماعيًا« من حيث التاأكيد على �صرورة 
مكافح���ة الفقر الذي ي�صي���ب �صرائح هاّمة من املجتمع 
الأمريك���ي، ول يقت�صر على مك���ّون واحد، مثل ال�صود 
لأ�صباب تاريخية. وتوؤّك���د املوؤلفة باأ�صكال خمتلفة يف 
ه���ذا ال�صياق عل���ى »ا�صتمراري���ة التخري���ب التاريخي 

واملعا�صر« للعن�صرية يف املجتمع الأمريكي.
وتق���ول املوؤلفة يف اأحد جم���ل هذا الكت���اب: »عن������دما 
اأفّكر بتاريخ ال�صود يف هذه البالد �� اأمريكا �� اأفكر اأي�صا 

بالن�صال الذي ل نهاية له ومبقاومة ال�صطهاد«.
وتوؤّكد املوؤلفة على ا�صتمرار ظاهرة التمييز العن�صري 
التي ب���دا اأنها يف طريقها اإىل الأف���ول والنقرا�ش مع 
اختي���ار الأمريكيني لرئي�ش من ا�ص���ل افريقي. وتوؤّكد 
كينغ���ا تايلور اأي�ص���ًا على اأن �صروط حي���اة وم�صتوى 
معي�ص���ة ال�صرائ���ح ال�صعبية الأمريكي���ة عاّمة، وال�صود 
منه���م ب�ص���كل خا����ش، ه���ي يف طريقها للتده���ور اأكر 

فاأكر منذ عقد ال�صبعينات املا�صي.

عن البيان االماراتية

اشتداد العنصرية وتداعياتها

السود في أميركا..نضال طويل وحياة لها قيمة
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ــــــــدارات ــــن اص م

يتعام���ل �صمدين ب���ذكاء م���ع اأدوات���ه، لغة �صهل���ة، ب�صمري 
املتكلم، م���ع دفق معلوماتي غزير مي���نت الرواية، ويدفعك 
با�صتمرار اىل املتابعة منده�صًا بال�صور املتالحقة الدقيقة  
ليختل���ط الواقع���ي باخليال، فتح�ص���ب لوهل���ة اأنها �صرية 
ذاتي���ة ل�صخ�ش عا�ش بالفعل �صمن م�صاحة منزل �صفلية مل 

يغادرها لأكر من اثنتي ع�صرة �صنة!.
تغط���ي الأم ب���اب ال�ص���رداب اخل�صبي الكبري م���ن اخلارج 
ب�ص���ورة كب���رية بالأل���وان ل�ص���دام ح�صني، وهو م���ا ابعد 
اخلط���ر ع���ن "ثائ���ر" ����ش20: ولأن ل اح���د يج���روؤ النظر 
خلف ال�صيد الرئي����ش، مل يغامر حتى اأمني �صر قيادة فرقة 
الن�ص���ور حلزب البع���ث العرب���ي ال�صرتاكي اأب���و يعقوب 
باإزاح���ة ال�ص���ورة الت���ي كان���ت ترتف���ع لنحو ثالث���ة اأمتار 

وبعر�ش جاوز املرتين". 
تنطلق احل���رب ويت�صخم ال�صعور بالرعب مع التفجريات 
ور�صقات امل�صادات اجلوي���ة، و�صفارات النذار، و�صوت 
ي�صب���ه �ص���وت ثائ���ر ل يفت���اأ يذك���ره باحلري���ة املفق���ودة، 
ويوهمه بت�صورات واأخيلة تزيد من طني و�صعه بلة، �ش 
32:" �صمعت اأحدًا م���ا �صوته ي�صبه �صوتي، يقول يل باأن 
ما حدث هج���وم اأمريكي بقنبلة ذري���ة واأن �صكان املو�صل 
ف���وق ال�ص���رداب بينه���م اأهل���ي تبخ���روا جميع���ًا كما حدث 
ل�ص���كان ناكازاك���ي وهريو�صيم���ا اليابانيت���ني يف احل���رب 

العاملية الثانية".
م�صاح���ة  " ثائ���ر" لتو�صي���ع  ي�صتخدمه���ا  اأ�صلح���ة  ثالث���ة 
ال�ص���رداب، والنت�ص���ار على الظالم، اأوله���ا  جهاز الراديو 
ق���اوم به العزل���ة واجلن���ون، وتتب���ع اأح���داث احلرب بني 
الع���راق والتحالف الدويل، وانتفا�صت���ني، واحدة �صيعية 
يف اجلنوب وكردية يف ال�صمال، وال�صربات التي ق�صمت 
البنية التحتية للبالد، كل ذلك وهو ي�صبح يف ظالم دام�ش 
دام لع���ام باأكمله، كاحتياطات اتبعته���ا غريزة الأم حلماية 
ابنه���ا م���ن ع���ني متطفل���ة. ����ش39: " الرادي���و كان خطي 

الدفاعي الأول يف معركة �صمودي �صد اجلنون..".
تع���ود الأم بعد غياب �صهر كامل، لتعيد اإليه حبلها ال�صري، 
فت���زوده بالطع���ام وم���ا تلتقط���ه اأ�صماعه���ا م���ن اأخبار عن 
الو�ص���ع الع���ام يف املدينة والب���الد. لتم�ص���ي اأيام احلرب 
الت���ي ب���رع الكات���ب يف توثي���ق جمرياته���ا �صم���ن �صي���اق 
الرواية بنحو �صيق فتبدو وكاأنها اأحداث من ن�صج خياله، 
لكنه���ا يف حقيق���ة الأم���ر �صاع���ات وحلظ���ات عا����ش رعبها 
وقلقه���ا كل عراق���ي بقي م�صجونًا �صم���ن حدود الوطن يف 

تلك الفرتة.
ت�صمح له والدته با�صتخ���دام الفانو�ش لأول مرة بعد �صنة 
م���ن هبوطه ال�صرداب، فتنك�صف اأمامه متعة القراءة لآلف 
م���ن ال�صحف واملجالت والكت���ب التي كان والده قد ورثها 
ع���ن جده، �ش 74: "الفانو����ش كان �صالح الثاين لل�صمود 

بوجه العزلة، والنت�صار على الظالم...". 
تنمو �صخ�صية البطل يومًا بعد اآخر لقمًا ثدي القراءة يف 
خمتلف املع���ارف، ليكت�صف الفوارق ب���ني الأ�صياء، ويجد 
اإجاب���ات عن اأ�صئل���ة راودته ب�صاأن الوط���ن واحلياة وقلبه 
ال���ذي مل ينب�ش باحلب �صوى لفتاة واحدة جمعتهما قاعة 
الدرا�صة يف كلية القانون اأربع �صنوات دون اأن يبادلها ول 

حتى كلمة واحدة. وهكذا اكتملت ب�صالح الكتاب تر�صانته 
يف حرب ال�صرداب.

عاملان �صريهما نوزت، متثل الأول بال�صرداب الذي خباأته 
اأم���ه في���ه قب���ل اأ�صب���وع واحد فقط م���ن بدء ح���رب حترير 
الكوي���ت يف 1991. ع���امل خي���ايل تتح���رك في���ه �صخ�صية 
البط���ل" ثائ���ر" باإيق���اع اإن�صاين �صل����ش وجمي���ل م�صتندًا 
اىل مق���درة وحرفة كتاب���ة عاليني يتمتع بهم���ا الكاتب �ش 
21: " مل ا�صتك�ص���ف جغرافي���ا امل���كان كما يج���ب، اأو اهتم 
كث���ريا مبا حتويه احلجرات الأرب���ع املتداخلة فيه". بهذه 
الكلم���ات القليلة يقدم م�صرح الأح���داث،  ثم يتنقل بر�صاقة 
على خ�صبتها، مبتدعًا �صبح الأب ال�صامت، ثم حبيبته التي 
مل يكلمها يومًا)يا�صم���ني(، و�صوتًا ي�صبه �صوته. ويفر�ش 
ذاكرته ويخ���رج منها الكثري من املواق���ف والأحداث التي 
ت�صكل العامل الث���اين )خارج ال�صرداب( م�صتعينا بالراديو 
وم���ا تنقله له والدته من اأخب���ار، وبذلك يتمكن من حتويل 
م�صاحة ال�صرداب ال�صيقة اىل عامل ف�صيح مرتام الأطراف، 
ظاه���ره �صاب حمتجز يف �صرداب، ودللته �صعب العراق، 
وال�ص���رداب ح���دود الوط���ن الذي حت���ول بفع���ل احلروب 
والدكتاتوري���ة اىل �صج���ن. ����ش73: " ال�صجن���اء وحدهم 
يعرف���ون املعن���ى احلقيق���ي لل�ص���رب، يعي�ص���ون جتاربه���م 
اجل�صدي���ة والنف�صية بتفا�صيل غ���ري منقو�صة، في�صعرون 
ب���اآلم الأمرا�ش واأوجاعها اىل اأق�صى املديات، ومينحون 
ذكرياتهم القدمية وهي متر بالبال كل ما ميلكون من حزن 
ودم���وع وي�صحكون م���لء اأفواههم لأتفه حلظ���ة �صعادة 
ت�صادفه���م ويخرتعونه���ا لأنف�صه���م اإذا ل���زم الأمر لكي ل 

جتف قلوبهم". 
حم���اولت كث���رية قام���ت به���ا والدت���ه بعد �صن���وات من 
هبوط���ه ال�ص���رداب ل�صتعادت���ه، واخ���ذ دوره احلقيقي 
يف الع���امل، م���رة عندم���ا اأعلن النظ���ام العراق���ي عفوا 
ع���ن الهاربني، واأخ���رى باعالنه عن دف���ع مبالغ نقدية 
للت�صري���ح الع�صك���ري، وثالثة يف عفو �ص���در يف �صنة 
2002 قبي���ل اأ�صه���ر م���ن احت���الل الع���راق، ويف كل 
"  متذرعًا باحل���رب وعدم الثقة  م���رة يتمل����ش " ثائر 
ال�صم���ري،  بتاأني���ب  الأم  �صع���ور  ليك���رب  بال�صلط���ة، 
وخوفه���ا من اأن مت���وت تارك���ًة خم�ش بن���ات وابنًا 
مدفون���ًا يف �ص���رداب ����ش 105: حاول���ت ب���كل م���ا 
تعرف���ه من حي���ل الأمهات ف�صلي ع���ن لعبة حياتي. 
ا�صتعادتي م���ن اجلب الذي القتني في���ه، لكن ثائر 
ال���ذي منا �صنوات خ���ارج قح���ف اأمومتها الت�صق 
ح���د اللتح���ام ب�صجنه و�ص���ار جزءًا م���ن جدرانه 

وعزلته وظالمه ".
وت���كاد تنج���ح يف اآخ���ر م���رة دون ق�ص���د منه���ا 
عندم���ا تخربه عل���ى هام�ش حديثه���ا عن اأحداث 
يومي���ة عا�صتها،  اأنه���ا التقت بزميل���ة قدمية له 
تدع���ى يا�صم���ني، فيجن فرح���ًا وتع���ود الرغبة 
باحلي���اة تراوده، فيق���رر بنحو جدي اخلروج 
م���ن �صرنقة ال�صرداب، قب���ل ان يكت�صف �صجاًل 
يف �صن���دوق داخ���ل ال�ص���رداب ب���ني ع�ص���رات 

م���ن ال�صنادي���ق الأخرى، فيه ر�صال���ة �صادمة من الب 

)ال�صهي���د املفرت����ش( الي���ه ويكت�صف من خالله���ا اأن والده 
ال���ذي كان برتب���ة عمي���د يف اجلي����ش العراق���ي، هرب من 
اخلدم���ة ب�صبب خ���الف مع �صب���اط اآخرين لفق���وا له تهمة 
مميت���ة، ليختبئ يف ال�صرداب بدوره، لتب���داأ بذلك �صل�صلة 
ال�صدم���ات، فيكت�ص���ف ب���ان وال���ده مدفون حت���ت درجات 
ال�ص���رداب،  ليتي���ه يف ع���امل م���ن اخليب���ة وال�صي���اع وهو 
ي�صتظه���ر رفات وال���ده، وتبداأ القطيعة بين���ه وبني والدته 
����ش152: فر�صت عقابي اخلا�ش على اأمي، مار�صت معها 

دور امليت الذي ل ي�صمعها اأو يكلمها.. ".
لأك���ر م���ن �صنتني يعي����ش حتت تاأث���ري �صدم���ة اكت�صافاته 
ال�صردابي���ة، يخرتع لعبة ال�ص���ري والعد يف ال�صرداب، يعد 
من الواحد اىل الألف يف كل خطوة يخطوها، يقطع م�صافة 
ال�صرداب جيئة وذهاب���ًا، مثل اآلة، ويبداأ بتدوين جمريات 
حيات���ه يف ال�ص���راب يف ذات ال�صجل الذي وجد فيه ر�صالة 
اأبيه، بداأ ق�صته من حيث انتهى اأبوه. تعيد الأم حماولتها 
لإنقاذه، فت�صطدم بجدار �صميك حجزت اأمومتها عن ابنها 
ال���ذي اأ�صح���ى م�صخًا بلحي���ة مر�صلة و�صع���ر غطى وجهه، 
ويف اآخ���ر م���رة، تهب���ط ل���زف ب�ص���رى �صق���وط النظام يف 
التا�ص���ع من ني�صان 2003، لكن���ه ل ي�صمع ل يرد، فتلقي 
باملفت���اح، وترتك  اإلي���ه 

ب���اب ال�ص���رداب مفتوحا للم���رة الأوىل منذ اأك���ر من اثني 
ع�صر �صنة.

����ش166: �صق���ط �صدام، �صق���ط ال�ص���رداب، و�صقط معهما 
كما قال���ت امي..." يقرر اخلروج حام���اًل ال�صجل واملفتاح 
مع���ه، يتخل�ش من جاذبية ال�ص���رداب التي حتاول اعادته، 
تفاجئ���ه �صورة �صدام عل���ى اجلهة اخلارجي���ة من الباب. 
167: " تراجعت خطوات عدة متاأمال وجه �صدام و�صعره 
الفاح���م، ورتبة املهي���ب ركن التي توج���ت كتفيه، و�صدره 
املو�ص���ح بالأو�صم���ة والنيا�ص���ني،  م�صيت خط���وات اأخرى 
اىل الوراء وكلما ابتعدت عنه �صغر حجمه وكرب �صعوري 
بال�صتغ���راب والده�ص���ة م���ن ان تك���ون �ص���ورة ال�صخ�ش 
الذي هربت منه كل تلك ال�صنوات هي التي كانت توفر يل 

احلماية ورمبا اأنقذتني من املوت".
ي�ص���ل وجوده حركة اأخواته، ويتج���اوز �صدمتهن بال�صري 
نحو اخل���ارج، ليجري نوزت �صمدين هنال���ك ربطًا بني ما 
ج���رى و�صيجري لحق���ا يف العراق، من خ���الل م�صاهدات 
ثائ���ر يف ذلك الي���وم، وما حدث ويزال يح���دث يف العراق 

الآن. 
ويختتم امل�صهد اخلارجي ب�صورة تنباأها الكاتب للم�صتقبل 
العراق���ي، ب�ص���راع بني م���ن ي�صع���رون بالهزمي���ة وفقدان 
ال�صلط���ة ومن احتف���ل بالن�ص���ر وال�صلط���ة. �ش169: 
"على ج�صر املدينة الرابع مرت �صيارات مبركب 
ع���زاء �صاخب العويل، تتقدمه���ا �صاحنة حتمل 
تابوتًا ملفوفًا بعلم عراقي، يجل�ش حوله رجال 
اأنهكه���م الب���كاء، ويف الجتاه الآخر م���ن �صارع 
اجل�ص���ر مرت �صي���ارات يف موك���ب عر�ش، خرج 
من نوافذها الراق�ص���ون، وهم يلوحون لبع�صهم 
باملنادي���ل، يف ح���ني غطت �صي���ارة العرو�صني يف 

املقدمة بالونات حمر وبي�ش و�صود وخ�صر".
يتح���ول ال�ص���رداب اىل م���الذ اآمن من واق���ع البالد 
اجلديد، فيعود " ثائر " اليه،: 174 " �صلمت ج�صدي 
جلاذبي���ة ال�صرداب الت���ي �صحبتني اإلي���ه با�صتياق، 
فهبطت الدرك���ة الأوىل فالثاني���ة، توقفت يف الثالثة 
والتفت اىل امي املت�صمرة خلفي مع اأخواتي، اأزحت 
ال�صع���ر عن وجه���ي قلياًل وقلت لها ب�ص���وت فيه غلظة 

_ اأغلقيه ورائي _".
ح�ص���ار خانق و�صواري���خ تهبط من ال�صم���اء و�صلطة 
تن�ص���ر الرعب واخلوف وبالد تتم���زق وقبلها انقالبات 
وث���ورات وموؤامرات و�صراع���ات وانق�صامات تفا�صيل 
واأح���داث لق�صة الوج���ع العراقي لنحو مئ���ة �صنة تعيد 
الرواية اإحياءها، لتف�صري ما حدث لحقًا يف العراق بعد 
�صقوط النظ���ام العراق���ي يف 2003، ومفردة)ال�صقوط( 
الت���ي حملها عنوان الرواية توؤك���د الق�صدية التي ا�صتغل 
عليها ال���راوي، فال�صرداب جذر البيت اإذا �صح التعبري اأو 
اأ�صا�ص���ه، و�صقوطه يعني بال�صرورة �صقوط البناء برمته. 

اأي الوطن.

______
* عبد املهيمن النعيمي �صحفي عراقي يقيم يف تركيا

أوراق
تعت���رب "غات�صب���ي العظي���م" للروائ���ي الأمريك���ي 
ترجمه���ا  الت���ي  فيتزجريال���د  �صك���وت  فرن�صي����ش 
ا�صام���ة منزجل���ي و�ص���درت ع���ن موؤ�ص�صة 
املدى لالإعالم والثقاف���ة والفنون، واحدة 
م���ن كال�صيكي���ات الأدب الأمريكي واإحدى 
خ���ت لعقد  اأه���م الوثائ���ق الأدبي���ة الت���ي اأَرّ
الع�صرينات ال�صاخب. وهي فرتة مف�صلية 
�صكل���ت نقطة حت���ول يف حي���اة الأمريكيني، 
اأخالقي���ًا ومادي���ًا واجتماعي���ًا، اأطل���ق عليها 
فيتزجريال���د ا�ص���م ع�ص���ر اجل���از فاأ�صح���ى 
امل�صم���ى يف م���ا بع���د امل�صطل���ح املعتم���د يف 
وغ���ري  منه���ا  الأكادميي���ة  الأدبي���ة،  الدوائ���ر 

الأكادميية.
تقع اأح���داث الرواية يف لونغ اآيلند حيث تقدم 
الرواي���ة و�صفًا دقيق���ًا للمجتم���ع الأمريكي يف 
ف���رتة الع�صرينات ال�صاخبة م���ن القرن املا�صي 
�صمن اطارها ال�صردي. تلك احلقبة التي �صهدت 
ازده���ارا اقت�صادي���ا غ���ري م�صب���وق، وتت�صم���ن 
تط���ورًا يف مو�صيق���ى اجل���از، ورواج التهري���ب 
والن�صاط���ات الجرامي���ة الخرى اآن���ذاك. ُي�صخر 
فيتزجريال���د جميع ه���ذه التط���ورات الجتماعية 
لبناء ق�ص���ة غات�صبي ابتداًء م���ن اب�صط التفا�صيل 
مث���ل  او�ص���ع  مو�صوع���ات  اإىل  ال�صي���ارات  مث���ل 
ثقاف���ة اجلرمي���ة املنظم���ة، التي كانت م�ص���در ثراء 

غات�صبي.
تب���داأ الأح���داث الفعلي���ة للرواي���ة يف �صي���ف ع���ام 
1922، عل���ى ل�صان نك كاراوي���ه خريج جامعة ييل 
وحمارب �صابق خالل احل���رب العاملية الوىل، من 
الغ���رب الو�صط حيث يجد وظيف���ة كبائع �صندات، 
يف نيوي���ورك،  ا�صتاأج���ر ن���ك بيت يف لون���غ اآيلند 
يف بل���دة )وي�صت اإي���غ West Egg( )اخليالية( 
بجان���ب ق�ص���ر فخ���م ميلك���ه �صخ����ش يدع���ى جاي 

غات�صبي، مليونري غام�ش يقيم احلفالت ال�صاخبة 
يف معظم الليايل.

قبال���ة خلي���ج البي�ص���ة الغربي���ة تقع بل���دة البي�صة 
ال�صرقي���ة حي���ث ت�صك���ن هن���اك قريب���ة ن���ك، دايزي 
بوكن���ان وزوجه���ا ت���وم. يف اأح���د الي���ام يذه���ب 
ن���ك ملقاب���ة داي���زي وتوم بع���د ان مت���ت دعوته اإىل 
الع�ص���اء، فيتعرف هناك على ج���وردان بيكر، وهي 
لعب���ة غولف جذابة يف مقتب���ل عمرها و�صرعان ما 
يقع نك يف حبها. حيث تك�صف له خالل حديثها باأن 
ل���دى ت���وم ع�صيقة ا�صمه���ا مريتل ويل�ص���ون تعي�ش 
قرب مكب النفاي���ات ال�صناعية الواقع بني البي�صة 
الغربية ومدينة نيويورك. بعد فرتة ق�صرية يذهب 
نك اإىل نيويورك برفقة توم اإىل �صقة �صغرية حيث 
يبق���ي ه���و ومريتل عالقتهم���ا فيها. يف ذل���ك اليوم 
اقام���وا حفلًة ماجنة يف ال�صقة ولكنها انتهت بك�صر 

توم انف مريتل خالل جدال حول دايزي.
م���ع تق���دم ال�صي���ف، يتلقى ن���ك دع���وة مفاجئة اإىل 
اح���دى حفالت غات�صب���ي، في�صطحب معه جوردان 
بيك���ر اإىل احلفلة وهن���اك يقابالن ج���اي غات�صبي، 
�صخ�ش منع���زل و�صغري ال�صن حي���ث يتعرف على 
ن���ك م���ن خ���الل لقائه���ا ال�صاب���ق يف احل���رب حيث 
كان���ا يخدمان يف نف�ش الق�صم. م���ن خالل جوردان 
يعلم ن���ك لحقًا ب���اأن غات�صبي عرف داي���زي م�صبقًا 
خالل عالق���ة حب جمعتهما يف ع���ام 1917 وانه ل 
زال مغرم���ًا بها. كث���ريًا ما مي�صي غات�صب���ي لياليه 
حمدق���ًا يف ال�صوء الأخ�صر الواقع يف نهاية ميناء 
منطقته���ا من ق�ص���ره عرب اخللي���ج، اماًل ب���اأن يجد 
حبه ال�صائ���ع يومًا ما. منط حي���اة غات�صبي الفخم 
وحفالته ال�صاخبة ما هو ال حماولة لإبهار دايزي 
على ام���ل ان تظهر يومًا ما عل���ى عتبة بيته. يطلب 
غات�صب���ي من نك ان يرتب له لقاًء يجمعه مع دايزي 
فيواف���ق ن���ك عل���ى ه���ذا ويدعوه���ا اإىل زيارته من 
اج���ل �صرب ال�ص���اي دون ان يخربها ب���اأن غات�صبي 
�ص���وف يك���ون هن���اك اأي�ص���ًا. بع���د بداي���ة مربك���ة 
تعر����ش له���ا غات�صبي ودايزي عن���د لقائهما، يبداآن 

بعالق���ة عاطفية مرة اخرى كم���ا يف املا�صي، وبعد 
ف���رتة يبداأ ت���وم بال�صك باأن زوجت���ه على عالقة مع 
غات�صبي، على ماأدبة غ���داء يف بيت بوكنان يحدق 
غات�صب���ي يف دايزي بنظرٍة مليئة بال�صغف واحلب 
نحوه���ا ويف تل���ك اللحظ���ة يتاأكد توم م���ن �صكوكه 
ح���ول عاطفة غات�صب���ي نحوي داي���زي. بالرغم من 
ان ت���وم نف�ص���ه لديه عالق���ة خارج اط���ار زواجه اإل 
ان���ه ي�صبح غا�صبًا ج���دًا ب�صبب خيان���ة زوجته له، 
فيجرب ت���وم املجموعة على الذه���اب اإىل نيويورك 
حي���ث يواجه غات�صبي يف اأحد اجنحة فندق بالزا. 
يوؤكد توم لغات�صبي باأن لديه هو ودايزي عالقة لن 
يتمكن غات�صبي من فهمها ابدًا، ويخرب زوجته باأن 
غات�صب���ي ما ه���و اإل جمرم جمع ثروت���ه من تهريب 
الكحول ن�صاطات غري �صرعية اخرى. تدرك دايزي 
باأن ولءه���ا هو لتوم فقط، فيق���وم باإر�صال دايزي 
اإىل البي�ص���ة ال�صرقية مع غات�صبي عن عمد ليربهن 

له باأن ل ي�صتطيع ايذائه او تغيري راأي دايزي.
بينم���ا ن���ك، ج���وردان، وتوم كان���وا عائدي���ن مروا 
م���ن مكب النفايات ال�صناعي���ة اكت�صفوا باأن �صيارة 
غات�صب���ي �صدم���ت مريت���ل وقتلتها، حي���ث يعلم نك 
لحق���ًا من غات�صبي باأن دايزي هي التي كانت تقود 
ال�صيارة وقت وقوع احلادث ولكن غات�صبي ينوي 
ان يتحم���ل امل�صوؤولية نيابًة عنها، يف اليوم التايل 
يخ���رب ت���وم زوج مريتل ج���ورج ب���اأن غات�صبي هو 
الذي �صدم مريتل وفر هاربًا، في�صتنتج جورج باأن 
�صائ���ق ال�صيارة هو ع�صيق زوجت���ه، فيقوم جورج 
بتتب���ع غات�صب���ي اإىل ق�ص���ره ويقوم باأط���الق النار 
عل���ى غات�صبي وعلى نف�ص���ه موؤدي���ًا اإىل م�صرعهما 
الثن���ني. يقوم ن���ك بتنظيم جن���ازة لغات�صبي ولكن 
يت�ص���ح باأنها جنازة �صغرية جدًا مل يح�صرها اكر 
من ع���دة ا�صخا�ش، فينهي ن���ك عالقته مع جوردان 
ويع���ود اإىل الغ���رب الو�صط هاربًا م���ن ال�صمئزاز 
ال���ذي ي�صع���ر ب���ه جت���اه ال�صخا����ش الذي���ن كانوا 
يحيط���ون بحياة غات�صبي والفراغ الخالقي لنمط 

حياة الثرياء وال�صعي وراء احللم الأمريكي.

قراءة في رواية "سقوط سرداب" لـ نوزت شمدين

" مئة سنة من الوجع العراقي في رواية "

عبد المهيمن النعيمي*

"الح��روب التي خاضه��ا أيب مل يكن أي منها ألجل الوطن" هكذا يخترص الروايئ العراقي" نوزت ش��مدين" 
وجع الحروب التي دخلها العراق طول عقود خلت وذلك يف روايته الجديدة "سقوط رسداب" الصادرة عن 

املؤسسة العربية للدراسات والنش يف بروت 2015.
  ش��اب يدعى"ثائ��ر" يفقد والده العميد يف الح��رس الجمهوري منتصف الثامنينات أثن��اء الحرب العراقية 
اإليرانية، فتقوم والدته مبساعدة جدته ألبيه بتهيئة رسداب املنزل إلخفائه وإنقاذه من املصر الذي القاه 
والده يف الحرب والس��يام انه االبن الوحيد بني خمس بنات. فتقوم��ان بتدريبه وإعداده لالختفاء إذا لزمت 
الرضورة.  وقبيل أسبوع واحد فقط من اندالع حرب الكويت، يهبط اىل الرداب وال يعرف بأمره غر األم 
والجدة، بعد أن أقنعتا األخوات واألقارب والجران والفرقة الحزبية)حزب البعث( يف املنطقة الس��كنية، 

بانه فر من أداء خدمة العلم اىل خارج البالد.  

وليد عزام

تق���ول الناق���دة الفل�صطيني���ة اأم���اين اأبو رحم���ة يف جملة 
الروائ���ي )اإن اأي حدي���ث ع���ن مكان���ة التنا����ش يف الفنون 
حالي���ا يقودن���ا اإىل مو�صوع م���ا بعد احلداث���ة.. فالتنا�ش 
بو�صف���ه م�صطلح���ا مياي���ز حقبة ما بع���د احلداث���ة... كما 
اطلقت عليه ليندا هت�صي���ون ال�صرد الرنج�صي اي الرواية 
الت���ي تت�صم���ن تعليق���ا عل���ى �صرده���ا وهويته���ا اللغوي���ة 
والتنا�صي���ة ان الن����ش وال�صخ�صي���ات املت�صمن���ة ت�ص���ري 
دائما اإىل ن�صو����ش اخرى ملوؤلفني اآخرين( وتذكر جلوليا 
كر�صتينا )اإن كل ن�ش هو عبارة ف�صيف�صاء من القتبا�صات 
وكل ن�ش هو ت�صرب وحتوي���ل لن�صو�ش اأخرى( وللناقد 
الفرن�صي جريار جين���ت )التنا�ش يعتمد الق�صد والوعي، 

فت�صري �صياغة اخلطاب احلا�صر اىل ن�ش اآخر(.
رواي���ة تنتم���ي اإىل الع�ص���ر الراه���ن بتجليات���ه و�صياع���ه 
وثورات���ه وجنونه، اإب���داع جديد من اإبداع���ات الناقد عبد 

الكرمي يحيى الزيباري ت�صتحق قراءة اأخرى.
يغو����ش الن����ش الروائي عميقا يف الواق���ع، ويحلق عاليا 
يف رح���اب الأدب العاملي، ليقدم رواي���ة ل تنفك عن البوح 
واملقارن���ة وال�صخري���ة ع���رب تنا����ش واع متعّم���د م�صتم���ر 
ومتوا�صل يرب���ط الآداب والفنون العاملية بع�صها ببع�ش 
يف جوه���ر واح���د، فامل�صرحي���ة والرواي���ة والأ�صط���ورة 
والفيلم ال�صينمائي واللوحات الفنية واملو�صيقى والغناء 
كل ذل���ك ي�صري جنبا اإىل جنب ويتقاط���ع لبناء رواية تعيد 
قراءة واقع حرك���ة امل�صرح الكردي يف ظل امل�صرح العاملي 
م���ن جه���ة وعبثي���ة الواق���ع ول عقالنيته من جه���ة اأخرى. 
وه���ذا ما جنده فع���ال يف ثالثة اأيام قب���ل احلريق التنا�ش 

الواع���ي املق�ص���ود ال���ذي يعتمد عل���ى تداخ���ل الن�صو�ش 
خلدم���ة املوقف اأو الفك���رة اأو احلالة ومن هنا يجد القارئ 
نف�ص���ه يف ف�ص���اءات ن�صو����ش اأدبي���ة تتفاعل م���ع احلالة 

الراهنة وتدعمها اأو ت�صخر منها وتنتقدها.
رواي���ات وق�ص�ش وم�صرحيات واأفالم واأ�صاطري واأحداث 
ون�صو�ش دينية واأ�صي���اء اأخرى تتداخل يف البناء الفني 
والفك���ري لرواية "ثالثة اأيام قبل احلري���ق" يتم توظيفها 
بدقة ومه���ارة يف بنية تنقل املعاناة الت���ي يعي�صها ال�صرق 
عام���ة وامل�ص���رح الك���ردي خا�ص���ة حي���ث تتفاع���ل الأعمال 
الدرامي���ة م���ع الواق���ع املعا����ش. والأمثلة عل���ى ذلك كثرية 
اأهمها مفي�صتوفيلي�ش الذي يج�صد ال�صيطان فله دوره اىل 
جانب جي���ج ين�صب له امل�صائد وين�صح���ه ويرافقه وكاأنه 
تعاق���د معه كما يف م�صرحية فاو�ص���ت لغوته ونراه حزينا 
وه���و يرى النا����ش يعذبون لدرجة انه ل يري���د ان يعذبهم 

اكر. 
وكذل���ك يف احل�ص���ور املبا�ص���ر لرواي���ة اوروي���ل 1984 
فالأ�صت���اذ �صوك���ت اإح�صان ه���و الأخ الأك���رب ومديرية اأمن 
البل���دة ه���ي وزارة احل���ب حيث ي�ص���ود القم���ع والتعذيب 

وتزوير الوقائع والتاريخ.
وم�صرحي���ة ب�صتان الكرز لت�صيخ���وف التي تدخل يف بناء 
ثالث���ة اأيام قبل احلريق، جي���ج م�صكون بقلق رانيف�صكايا، 
وم���ا يعاني���ه ب�صت���ان الكرز ه���و ذاته م���ا يعاني���ه امل�صرح، 
وال�ص���يء الرائ���ع والوحيد يف املدينة ه���و امل�صرح وكذلك 
كان ب�صت���ان الكرز. وال�صراع الذي ي���وؤدي يف النهاية اىل 
قط���ع ا�صجار الكرز وحرق امل�ص���رح. وجيج م�صكون اأي�صًا 
ب�صخ�صي���ة بونتي���ال العبثي���ة والتي ي���ودُّ جت�صيدها وهو 
بحال���ة �ُصكر حقيق���ي، وهو م�صك���ون ب�صخ�صي���ات اأخرى 

كثرية.
ورواي���ة �صاع���ي بري���د ن���ريودا يف تفعيل اللغ���ة جتريبيا 

وتفعيل التجربة لغويا فتدخل ال�صتعارة كمكون فني هام 
م���ن مكونات ثالثة ايام قبل احلري���ق ال�صتعارة من خالل 
كونها جمازا لغويا اأو من خالل كونها انتقال من حالة اىل 

حالة )من احلياة اىل الدب او من الأدب اإىل احلياة(.
واملعلم ومارغريتا مليخائي���ل بولغانوف وما فيها من قوة 
طبيعي���ة تق���ود ال�صخ�صيات وت�صعه���ا يف مواقف خمتلفة 
واأجواء غرائبية مبعثها لي�ش وجود ال�صيطان بل الت�صوه 

النف�صي والجتماعي الذي طراأ على املجتمع.
والتلميح���ات  وال�ص���ارات  ال�صت�صه���ادات  وع�ص���رات 
والت�صمين���ات والقتبا�ص���ات الهادف���ة اإىل اإث���راء الن����ش 

وتو�صيع اآفاقه وربطه مبنظومة الأدب الكوين. 
ثالث���ة اأيام ورمبا اأربعة من حي���اة امل�صرحي )�صالم جيج( 
ال���ذي مل يع���د مييز بني م���ا وقع فعال وما لفق���ه اأو حلم به. 
جي���ج الذي كان دروي�صا ثم م�صرحي���ا واأخريا هاربا عائدا 
م���ن حيث جاء حامال انك�صار حلم���ه وحبه ل�صديقه �صالح 
�صو�صة ومعاناته مبحرا يف اأر�صفة الذاكرة بعد اأن حتول 
كل �صيء اإىل خ���راب و�صاعت الطموحات على يد ال�صتاذ 

�صوكت اإح�صان وتابعه �صرف خان ووزارة احلب.
الأح���داث تتداع���ى عرب الواق���ع وع���رب الأدب وعرب احللم 
والوه���م اأي�ص���ا دون الت���زام بخ���ط زمن���ي واح���د فمهم���ة 
القارئ اإعادة ترتي���ب الأحداث وبنائها فالن�ش لي�ش �صهل 
النقي���اد يذكرنا بجيم����ش جوي�ش وفوك���رن وتيار الوعي 
عموم���ا الذي يلح عل���ى اإجهاد الق���ارئ واإ�صراكه يف اإعادة 
�صياغة الن�ش فعندما بداأت الرواية كانت الأيام الثالثة قد 
انق�ص���ت فعال و�صالم جيج يب���دو مغادرا نحو اربيل عائدا 
اإىل ال�صليمانية ومل يعد مييز بني ما وقع فعال وما راآه يف 
احالم���ه اأو لفقه اأو كتبه يف خميلت���ه فاملدينة م�صرح كبري 
تع���م فيه عبثية الواقع وجنون���ه وتتال�صى القيم اأو ت�صيع 
وت�صت�ص���ري ح���الت الف�ص���اد وتغيب املعرف���ة فيعم اجلهل 

والقبح يف احلياة وامل�صرح.
امل�ص���رح حم���ور الن����ش، لكنه م�ص���رح بال فنان���ني والذين 
يقوم���ون عليه موظفون رئي�صهم الأ�صت���اذ �صوكت اإح�صان 
الذي بداية كان مع البعث �صاعر الق�صية، ثم انقلب عليهم، 
وهو الرئي�ش، والأب املوؤ�ص�ش و�صندباد الفن، ولكن جيج 
ا�صتع���ار ل���ه الأخ الأك���رب م���ن اأوروي���ل و�صم���اه لل�صخرية 

�صوكوكو.

ــل الــحــريــق  أشـــكـــال الــتــنــاص فـــي ثـــالثـــة أيـــــام قــب

ثقافة الجريمة المنظمة في " غاتسبي العظيم "
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مدير التحرير  عالء المفرجي طبعت بمطابع مؤسسة  التصحيح اللغوي   كاظم ابراهيماالخراج الفني  خـالـد خضيررئيس التحرير التنفيذي  علي حسين

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


