
رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير
فخري كرمي

العدد )2244( ال�سنة التا�سعة
ء االحد )11( ايلول 2011

ملحق يعنى باآخر اال�سدارات احلديثة فـي العامل ي�سدر عن موؤ�س�سة 

بزنس المخدرات .. الصعود القوي 
للمافيا في المكسيك



العدد )2244( السنة التاسعة االحد )11( ايلول 22011

ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون
3

»خورخي  الأرجنتيني  الكاتب  مليالد   112 الذكرى  مبنا�سبة 
ترجمة  للرتجمة،  القومي  امل��رك��ز  اأ���س��در  بورخي�س«  لوي�س 
العطا  اأبو  الدكتور حممد  اأجنزها  الظل«  »مديح  لكتابه  عربية 
عني  بجامعة  الأل�سن  بكلية  واآداب��ه��ا  ال�سبانية  اللغة  اأ�ستاذ 

ب���ورخ���ي�������س �سم�س . ي�سم هذا املجلد ما كتبه 
الفرتة  يف  ون���ر  �سعر  م��ن 

 1969  –  1967 م��ن 
و�����������س����������در يف 

عيد  منا�سبة 
م������ي������الده 
ل�سبعني  ا
وه���������������و 
دي���وان���ه » 

اخلام�س ».
الكتاب جتربة بورخي�س يف  العطا ميثل  اأبو  وبح�سب مقدمة 
اجلوهرية،  مو�سوعاته  اإىل  كاتبه  فيه  ويعود  ن�سجها  اأوج 
فاإذا كان احليوان قد مات يف هذه ال�سن كما يقول الكاتب، فاإن 
الروح يبقى وتبقى اجلذور وبني هذين الطرفني يوجد الظل، 

الذي ي�سبه اخللود.
هواج�سه  من  عديد  اإىل  الكتاب  مقدمة  يف  بورخي�س  وي�سري 
املطروحة يف نره ونظمه، اإ�سافة اإىل مو�سوعي ال�سيخوخة 

والأخالق البارزين يف الكتاب.
يبلى  ال��ذي  الزمن  هي  املرتجم  بح�سب  الظل«  »مديح  وم��ادة 
بورخي�س  يتخذ  اأخ��رى  ق�سائد  ويف  الإن�سان،  ويبلي  اجل�سد 
دون  من  ولكن  واخليال  الذاكرة  بني  م��رتددا   ، املراقب  موقع 
ما  اإىل  ون��ظ��رة حنني  اأن�����س��ودة ح��زن  ه��ي  ب��ل  بكائية،  ن��رة 
اأن  اإىل  م�سريا  للكتاب  مقدمة  بورخي�س  ويكتب  �سيكون. 
اأو بيانا  اأن يكتب ب�سع ن�سائح  اأ�سدقائه طلبوا منه  بع�س 
باأ�سلوبه ال�سعري لكنه يوؤكد » لي�س يل اأ�سلوب �سعري لكن 
التي  املفردات،  منها جتنب  الزمن علمني بع�س احليل 
يعيبها الإيحاء باختالفات، اإىل جانب تفادي التعبريات 
وتف�سيل  منها  وال��غ��ري��ب  والأرجنتينية  الإ�سبانية 
يف  الو�سع  مع  للده�سة  املثرية  على  املاألوفة  الألفاظ 
كفيل  الزمن  واأن  ملزمة  غري  القواعد  هذه  باأن  الأعتبار 

باإلغائها ، فهي قواعد ل تقيم اأ�سلوبا«.
ي�سار اىل اأن خوروخي لوي�س بورخي�س كاتب 
الأدب��ي يف  اأرجنتيني من عالمات الب��داع 
القرن الع�سرين ، اأ�سدر على مدار حياته 
حوايل ثمانني م�سنفا ما بني ق�سة و�سعر 

و�سرد ومقالت ودرا�سات ابداعية.
ال���راب���ع وال��ع�����س��ري��ن م��ن �سهر  ول���د يف 
بالعا�سمة   1899 ع�����ام  اأغ�������س���ط�������س 
وانتقل  اآي��ري�����س«  »بوين�س  الأرجنتينية 
حيث  �سوي�سرا،  اإىل   1914 عام  عائلته  مع 
الفرن�سي،  الأدب  على  واط��ل��ع  هناك  در���س 
وعاد لالأرجنتني يف عام 1921 واأ�سدر اأول 
بيوني�س  »حمية  بعنوان   1923 يف  عمل 
بورخي�س  عني   1955 عام  ويف  اآيري�س«، 
الأرجنتينية  ال��وط��ن��ي��ة  للمكتبة  م���دي���رًا 
اآيري�س  بوين�س  بجامعة  ل��الأدب  واأ�ستاذًا 
واملقالت  الق�س�س  بني  كتاباته  وتنوعت 
حياته،  يف  رواي���ة  يكتب  ومل  وال��درا���س��ات 
وتويف يف يونيو 1986 بعد اإ�سابته ب�سرطان 
احتفل   « ج��وج��ل   « البحث  مت�سفح  وك���ان  الكبد. 
لرحيل بورخي�س  ال� 112  بالذكرى  املا�سي  الأربعاء 
بو�سع �سورة جت�سد »متاهة العقل« عند بورخي�س 
يرتدي  ل�سخ�س  ���س��ورة  على  ال�سورة  وحت��ت��وي 
بذلة ينظر اإىل متاهة من ال�سالمل والأبنية واأرفف 
»مكتبة  بورخي�س  ق�سة  اإىل  اإ���س��ارة  يف  الكتب، 

بابل«.

اأبوظبي  لهيئة  التابع  »كلمة«  م�سروع  اأ�سدر 
للثقافة والرتاث رواية جديدة بعنوان »الهدنة«، 
 ، بينيديتي  اأروغ��واي يدعى ماريو  لكاتب من 

وقام برتجمة الرواية �سالح علماين.
اأن���ه���ا »م���ذك���رات مارتني  ك��ت��ب��ت ال��ه��دن��ة ع��ل��ى 
اأرمل  موظف  وه��و  ال��رواي��ة  بطل  �سانتومي« 
دفاتر  بني  حياته  اأم�سى  اخلم�سني  من  يقرتب 
احل�����س��اب��ات، وي���رى اأن ال��وق��ت ق��د ف���ات على 
ومل  ال�سن،  تلك  بلوغه  بعد  مهم  �سيء  حتقيق 
يعد باإمكانه اأن يتعلم اأي �سيء ول حتى العزف 
على  ك��ب��رية  اآم����اًل  يعقد  ل  اإن���ه  ال��غ��ي��ت��ار،  على 

امل�ستقبل ول يقلقه اإل ما �سيفعله بوقت الفراغ 
يده،  ملك  كله  ال��وق��ت  ي�سري  عندما  ال��ط��وي��ل 
بعد تقاعده واإحالته اىل املعا�س، ولهذا جنده 
�سوى  اأمامي  يعد  »مل  الزمن:  هاج�س  يعي�س 
�ستة �سهور وثمانية وع�سرين يومًا كي اأ�سبح 
موؤهاًل لالإحالة اىل التقاعد، منذ خم�س �سنوات 
اليومي  التقومي  هذا  اأح�سب  واأن��ا  الأق��ل  على 
لر�سيد عملي«. هكذا يبداأ �سانتومي مذكراته، 
ويتوا�سل هذا الهاج�س حتى ال�سفحة الأخرية 
من الرواية: »لقد انتهى زمن املكتب، ابتداًء من 
يوم غد وحتى يوم موتي، �سيكون الوقت كله 

رهن م�سيئتي، هاهي البطالة بعد طول انتظار 
اليومي  الواقع  بها؟« رمادية  �ساأفعله  الذي  فما 
الروؤية  وغياب  والإحباط  وال��رتدي  الروتيني 
للطبقة  املمثل  امل��وظ��ف  ه��ذا  ل��دى  امل�ستقبلية 
ول  مارتني،  منها  يعاين  اأم��ور  كلها  املدينية، 
يعرف كيف له اأن يخرج من هذه الدائرة التي 

�ستودي به اإىل اجلنون.
يعي�سون  بالغني  اأبناء  �سانتومي ثالثة  ملارتني 
اإىل  م�سطرًا  نف�سه  وجد  نف�سه  البيت  يف  معه 
واخلروج  زوجته،  وف��اة  بعد  وحيدًا  تربيتهم 
بهم قدمًا، لأن ذلك هو املخرج الوحيد، ولكيال 
التي  احلتمية  النظرة  بتلك  املجتمع  يواجهه 
يحتفظ بها لالآباء الق�ساة، ولكن الأبناء �ساروا 
يف الع�سرين اأو الثالثني من اأعمارهم، كما اأن 

عالقته بهم لي�ست على مايرام، فلكل منهم 
الأج���واء  ه��ذه  وب�سبب  اخل��ا���س،  عامله 
الكئيبة التي يعي�سها مارتني بني املكتب 
اإىل  وي��ت��ح��ول  روح���ه  تنطفئ  وال��ب��ي��ت 

ينقلب  ولكن  وح��زي��ن،  متوحد  �سخ�س 
كل �سيء فجاأة اإىل النقي�س عندما يتعرف 

ذات  املوظفة اجلديدة  ابييانيدا،  لورا  على 
من  لها  �سابة  فتاة  اإنها  الهادئتني،  العينني 

�سانتومي،  عمر  ���س��ن��وات  ن�سف  العمر 
ول��ك��ن��ه��ا ذك��ي��ة وح���ازم���ة وحم��ب��ة للعمل 
روح  تعود  وبظهورها  بنف�سها،  واثقة 
حبه  ومي�س  مع  احلياة  اإىل  �سانتومي 
ل��ه��ذه ال��ف��ت��اة، زل����زال ره��ي��ب ي��ه��ز كيان 

بطلنا الذي يجد ال�سعادة بعد اأن حرمته 
منها احلياة ل�سنوات طويلة، ها هو يلتقي 

باحلب ولكن ذلك احلب مل يكن �سوى »هدنة« 
�سوى  ت�ستمر  ل��ن  ال�����س��ع��ادة  م��ن  ه��دن��ة  جم��رد 
ولبد  نهاية  من  هدنة  لكل  ولبد  قليلة،  �سهور 

من العودة اإىل الو�سع ال�سابق.
وال�سعادة،  احلب  التوا�سل،  وانعدام  الوحدة 

واملوت، وامل�ساكل ال�سيا�سية هي بع�س الأمور 
التي يواجهها القارئ يف »الهدنة« التي ُترجمت 
اإىل ع�سرات اللغات، وجرى اقتبا�سها لل�سينما 
كانت  ولكنها  والإذاع��ة،  وامل�سرح  والتلفزيون 
للقراء  ا�ستثنائية  متعة  �سيء  كل  وقبل  اأوًل 
اأجمل  من  واح��دة  اإنها  كافة.  العامل  اأنحاء  يف 
ور�ساقة  قوة  واأ�سدها  احلب  رواي��ات  واأع��ذب 

يف اأدب اأمريكا الالتينية.
موؤلف الرواية ماريو بينيديتي �ساعر وروائي 
اأحد  يعتر  وم�سرحي،  وب��اح��ث  اأدب���ي  ون��اق��د 
اأبرز وجوه الأدب يف بالده »اأروغ��واي« ويف 

القرن  يف  ال��الت��ي��ن��ي��ة  اأم���ريك���ا 
الكتابة  ب����داأ  ال��ع�����س��ري��ن. 

ع�سرة،  احلادية  �سن  منذ 
وع��م��ل اأ���س��ت��اذًا ل��الأدب 

معة يف  جا

اأدبيًا يف  اجلهورية يف مونتيفيديو، وحمررًا 
جملة مارت�سا الأ�سبوعية. كتب يف كل الأجنا�س 
الأدبية، مبا يف ذلك رواية �سعرية بعنوان »عيد 
ميالد خوان اآنخل«، وله ما يزيد على الثمانني 
والرواية  الق�سرية  والق�سة  ال�سعر  يف  كتابًا 
اقتب�ست  وق��د  النقدية.  والدار�سات  وامل�سرح 
وغنى  والتلفزيون،  وال�سينما  للم�سرح  اأعماله 
اأ���س��ع��اره ع���دد م��ن اأ���س��ه��ر جن���وم ال��غ��ن��اء يف 
رواياته  واإ�سبانيا. وُترجمت  الالتينية  اأمريكا 

واأ�سعاره اإىل اأكر من ع�سرين لغة.
يف  يقيم  فل�سطني  من  علماين،  �سالح  املرتجم 
عام  �سوريا  حم�س/  مدينة  يف  ول��د  �سوريا، 
الفل�سطينية،  الأنباء  1949. عمل يف وكالة 
بدم�سق،  الكوبية  ال�سفارة  يف  ومرتجمًا 
ال�سورية  الثقافة  وزارة  يف  عمل  ث��م 
والهيئة  والرتجمة،  التاأليف  »مديرية 
بلوغه  حتى  للكتاب«  ال�سورية  العامة 
�سن التقاعد عام 2009. وقد تخ�س�س 
ترجمة  يف  ال�سبعينيات  اأواخ����ر  منذ 
الأدب الأمريكي الالتيني، فقدم ع�سرات 
اأمريكا  ك��ت��اب  لأب���رز  ال��رتج��م��ات 
ترجماته  ُن�سرت  الالتينية. 
ودم�������س���ق  ب��������ريوت  يف 
������ان وال����ك����وي����ت  وع������مَّ
وتون�س.  وال���ق���اه���رة 
���س��ارك يف ال��ع��دي��د من 
امل���وؤمت���رات وال��ن��دوات 
العربية  البحث  وحلقات 
الرتجمة.  حول  والدولية 
واأ������س�����رف ع���ل���ى ع�����دد من 
التطبيقية  الرتجمة  ور�سات 
معهد  يف  ال����رتج����م����ة  يف 

ثربانت�س بدم�سق.

املتحدة  ال���ولي���ات  يف  ح��دي��ث  ك��ت��اب  ���س��در 
العربية  ال��ث��ورات  ت�ساعد  يناق�س  الأمريكية 
ويحاول حتليل اأ�سبابها، موؤلفة الكتاب روبني 
ل�سحف  كمرا�سلة  طويلة  لفرتة  عملت  راي��ت، 
مع  وتتعامل  الأو���س��ط،  ال�سرق  يف  اأمريكية 
يف  اأك���ر  لتتعمق  مو�سع  ب�سكل  احل��ك��وم��ات 
م�سطلح  عليها  وتطلق  العربية  املجتمعات 

ال�سطرابات". اأر�س  يف  والأمل  "الثورة 
الأمريكية،  تاميز  نيويورك  �سحيفة  وق��ال��ت 
"اأحالم  كتابها  رايت  روبني  ن�سرت  عندما  اإنه 
هناك  يكون  اأن  توقعت   ،  2008 عام  وظالل" 
م�ساحة اأكر من التغيري والتمكني يف املنطقة، 
�سىء  بها  روؤي��ت��ه��ا  تبدو  �سنوات  ث��الث  وبعد 
يف  التحرر  موجات  بداأت  اأن  بعد  التب�سر  من 

تون�س وم�سر وانت�سرت يف ال�سرق الأو�سط.
 /rock the casbah ويف كتابها اجلديد 
الغ�سب والتمرد يف العامل الإ�سالمى، ال�سادر 
 307 ويف  �ست�س�سر  و  �سيمون  ن�سر  دار  ع��ن 

جزائزية  اأغنية  من  ا�سمه  واقتب�ست  �سفحة، 
وبنته   ،1982 ع��ام  غنت  الإ���س��م  نف�س  حتمل 
ق��ب��ل ومل تنظر  ع��ل��ى احل��ج��ج امل���وج���ودة م��ن 
على  ولكن  العربى،  الربيع  تداعيات  اإىل  فقط 
كما  الإ�سالمى،  العامل  يف  نطاقا  اأو�سع  درا�سة 
تراها باأن الثورات �سد احلكم ال�ستبدادى يف 
تون�س وم�سر ثم اليمن لي�س اإل بداية البداية، 

وحركة ديناميكية جديدة يف املنطقة.
تر�سد رايت اأن يف العامل الإ�سالمى بداأ رف�س 
للت�سدد  املتعددة  والأ�سكال  املتزايد،  الت�سدد 
بداية من تنظيم القاعدة ذي العقيدة ال�سنية اإىل 
الدولة الدينية ال�سيعية يف اإيران، التى اأثبتت 
اأنها يف نهاية املطاف غري منتجة وغري جذابة، 
كما رف�سوا �سدام احل�سارات وحماولة العامل 
عزل امل�سلمني باعتبارهم خمتلفني، خا�سة بعد 
اأح��داث احل��ادى ع�سر من �سبتمر، يف الوقت 
مع  يندجموا  اأن  امل�سلمني  اأك��ر  ح��اول  ال��ذي 

العامل ب�سكل متزايد بدون تقليد للعوملة.

الأو�سط  ال�سرق  يف  التغيري  اأن  تالحظ  رايت 
تويرت  ب��وك،  في�س   " التكنولوجيا  اأول  �سببه 
والف�سائيات"، و اأي�سا بالتنوع الدميوجرايف 
يف  الأغلبية  ميثلون  الذين  ال�سباب  وجود  يف 

بع�س  يف  ن�سبتهم  وت�سل  الإ�سالمية  البلدان 
البلدان اإىل %70.

اإىل  ال��ك��ات��ب��ة  م��ي��ل  ه��و  ال��ك��ت��اب  �سعف  نقطة 
املحتجني،  الإ�سالحيني  وج��وه  الرتكيزعلى 

التعامل  يف  واجل��راأة  امل��راأة،  اأن�سطة  وحقوق 
مع ال�سلطة، والتجارب الفردية للفنانني الذين 
التى  العربية  والكتب  الثورات  اأح��داث  نقلوا 

�سدرت بتوجيه القراء اإىل اإجتاه معني.

كلمة يصدر رواية »الهدنة« لماريو بينيديتي الثورة واالمل في ارض االضطرابات في كتاب 
للمؤلفة روبن رايت

ك��ت��اب جديد  اأم��ري��ك��ى يف  اأ���س��ت��اذ جامعى  اأك���د 
�سدر له لحقًا اأن ثقة ال�سعب الأمريكى بقادته 
قد  املا�سية  الأج��ي��ال  م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة  الدينيني 

انخف�ست.
ال�سادر  كتابه  يف  ت�سيوز«  »م���ارك  واأو���س��ح 
التوجهات  الأمريكى؛  »الدين  بعنوان  حديًثا 
ثقته  يفتقد  الأمريكى  ال�سعب  اأن  املعا�سرة« 
بقادته الدينيني ويت�سابه منط هذا النخفا�س 
الأمريكيني،  حياة  ���س��وؤون  كافة  يف  الثقة  يف 

والأعمال  التعليم  اإىل  احلكومة  م�ستوى  من 
امل�����س��رف��ي��ة وغ���ريه���ا م���ن الأم������ور، ورغ����م اأن 
النطباع ال�سائع يف اأمريكا مييل اإىل العتقاد 
بارتفاع التوجهات نحو الدين اإل اأن املعطيات 

ت�سري اإىل خالف.
وكالة  ذك��رت  ح�سبما  الكتاب  اأب��ح��اث  وت�سري 
ثقة  ن�سبة  اأن  اإىل  الإي��ران��ي��ني  ال��ك��ت��اب  اأن��ب��اء 
قد تنزلت من 35 يف  الدينيني  بالقادة  الأف��راد 
اإىل   1973 اأع��وام  بني  املائة  يف   25 اإىل  املئة 
اأن  ت�سيوز  وي���رى   .2008
الأمريكى  ال�����س��ع��ب  غ��ال��ب��ي��ة 
كافة  يف  بقادته  ثقته  فقد  قد 
احلالت والأ�سكال لكن ن�سبة 
يف  ال��دي��ن��ي��ني  ال��ق��ادة  ح�سة 
هذا املجال اأكر، بينما كانت 
اأمرًا  الدينيني  بالقادة  الثقة 

ماألوفًا لدى الأمريكيني.
ج���زءًا  اأن  ت�����س��ي��وز  وي��ع��ت��ق��د 
ناجت  ه��ذه  الثقة  ف��ق��دان  م��ن 
ع���ن ال��ف�����س��ي��ح��ة الأخ��الق��ي��ة 

للكني�سة الكاثوليكية يف عام 2000. ويتناول 
اأمريكا  يف  ال��دي��ن  ت��ط��ور  ك��ت��اب��ه  يف  ت�سيوز 
التوجهات  ويراجع  الآن  اإىل   1972 ع��ام  منذ 
وامل�ساركة  والإمي���ان  التنوع  نحو  امل��وج��ودة 
والأفول  والقيادة  اجلماعية  الدينية  واحلياة 
وانق�سام الليرالية الروت�ستانية اإىل قطبني، 
خالل  عليها  احل�سول  مت  معطيات  با�ستخدام 

ا�ستطالعني للراأى العام يف اأمريكا.
املعطيات وامل��ع��ل��وم��ات عن  ه��ذه  ع��ر  وي��ن��اأى 
الجتاه ال�سامل الذى يعتقد يف ارتفاع م�ستوى 

الدين يف اأمريكا.
اأن  اإىل   اجلامعى  الأ�ستاذ  هذا  اأبحاث  وت�سري 
يوؤيدون  فقط  الأمريكيني  من  قليال  عددا  هناك 
ورغم  ال�سيا�سة،  يف  الدينيني  ال��ق��ادة  تدخل 
الدينيني  القادة  تدخل  يف  املخالفني  ن�سبة  اأن 
 1991 ع��ام  يف  امل��ئ��ة  يف   30 ك��ان��ت  ال�سيا�سة 
حيث   ،2008 ع��ام  يف  الن�سبة  ه��ذه  ازدادت 
و�سلت اإىل خمالفة 44 يف املئة من الأمريكيني 
ال�سيا�سة  ف���ى  ال��دي��ن��ي��ني  ال���ق���ادة  ت��دخ��ل  يف 

باأمريكا.

هذه هي املرة الأوىل التي تظهر فيها ترجمة عربية 
ت�سورا  يقدم  اأن  ميكن  ب�سكل  الهولندي  لل�سعر 
ما  منذ  غام�سا  ظ��ل  ال��ذي  ال�سعر  ه��ذا  طبيعة  ع��ن 
اأربعون  الآن.  حتى  الثانية  العاملية  احل��رب  قبل 
�سالح  العراقي  ال�ساعر  برتجمة  هولنديا  �ساعرا 
ومقدمة  الت�سعينات  منذ  له��اي  يف  املقيم  ح�سن 
ا�سعد  واملرتجم  الأك��ادمي��ي  بقلم  و�ساملة  �سافية 
بالقطع   2011 الفارابي  دار  عن  و���س��درت  جابر 
اللغة  لعل �سعوبة   . الو�سط وبواقع 240 �سفحة 
�سغر  جانب  اإىل  انت�سارها  وحمدودية  الهولندية 
على  ُيذكر  عندما  ا�سمها  واقت�سار  هولندا  م�ساحة 
املخدرات  ال��ق��دم،  ك��رة  لعبي  الأب��ق��ار،  التيوليب، 
واحلرية اجلن�سية، جعل الهتمام بالأدب الهولندي 
اإل  ترجمة  تتم  فلم  �سئيال،  خا�سة  وبال�سعر  عامة 
القليل منه، فكان اأن اأ�سدر �سعد �سائب عام 1958 
وعام  اأخرتبرغ  خريت  الهولندي  لل�ساعر  هيويل 
مرتجما  املعا�سر  الهولندي  ال�سعر  دي��وان   1962
يف  الهجرة  موؤ�س�سة  ب��ادرت  وق��د  الفرن�سية.  عن 
اأم�سرتدام التي لعبت وتلعب دورا هاّما �سواء يف 
التعريف  يف  اأو  ال�سابة  الأدبية  املواهب  اكت�ساف 
اأدبية  الهولندي والعربي عر مهرجانات  بالأدبني 
الالمعة  الأ�سماء  من  العديد  ا�ستقطبت  قد  كانت 
ع��رب��ي��ا وه��ول��ن��دي��ا ومت���ت ت��رج��م��ة اأع��م��ال��ه��م اإىل 
اإىل  العربية  الهجرة  رقعة  ات�ساع  وم��ع  اللغتني. 
هولندا قام اأحمد عكا�سة اأحمد ف�سل الله وحم�سن 
الهولندي  ال�سعر  يف  احل��داث��ة  ب��اإ���س��دار  ال�����س��ّراج 
املعا�سر الأول حرر الن�س اأما الثاين فقام برتجمة 
ع��ام 2007 عن  ث��م ���س��در  الأ���س��ع��ار، وم��ن  بع�س 
لي�س  دي��وان  القاهرة  يف  للرتجمة  القومي  املركز 
عبد  ترجمة  لالأطفال  كق�سائد  ق�سائد  الأح��الم  كل 

بها  قام  ترجمات  هناك  وطبعا  املاجدي.  الرحمن 
اأفراد ون�سروها يف ال�سحف واملجالت الأدبية اأو 

يف ال�سبكة العنكبوتية.
اإن ال�سعر يف هولندا يكاد ينطبق عليه ال�سعر لغة 
كل  من  الأول/دي�سمر  كانون   4 ففي  الهولنديني 
عام ُي�سادف عيد القّدي�س نيقول الذي من تقاليده 
بق�سائد  املرفقة  الهدايا  لتبادل  العائلة  اجتماع 
مو�سوعات  ت��ت��ن��اول  وم��ق��ّف��اة  م��وزون��ة  ق�����س��رية 
اأو  امل�����س��اع��دة  وط��ل��ب  واحل���ب  ك��ال��ع��ت��اب  خمتلفة 
مبا�سرة.  ولغة  فكه  باأ�سلوب  ولكن  ..ال��خ  ال��زواج 
تزّين  التي  الهولندية  امل��دن  بع�س  هناك  اأن  كما 
لل�ساعر  ق�سيدة  هناك  فمثاًل  جدرانها،  الق�سائد 
  .. القطبّي  كال�ستاء  اأّي��ام��ن��ا  ج��را  اإب��راه��ي��م  ج��را 
بالعربية مع ترجمة هولندية قام بها الأ�ستاذ ويلم 

�ستوتزر، تزّين اإحدى جدران مدينة ليدن.
مهرجان  ت�ست�سيف  روت��ردام  اأن  نذكر  اأن  بد  ول   
عام  ك��ل  م��ن  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و  يف  العاملي  ال�سعر 
ال�ساعرات وال�سعراء  العديد من  فيه  ي�سارك  حيث 
من  الثاين  كانون   27 يف  ذلك  على  عالوة  العرب. 
كل عام يقام يوم ال�سعر يف طول هولندا وعر�سها: 

من�سات، ور�سات، وم�سابقات �سعرية. 
باختيار  تقليد  هناك   2000 ع��ام  ومنذ  واأخ���ريًا   
اأدق  ترجمة  )هذه  دميقراطي  ب�سكل  الوطن  �ساعر 
ال�سحف  بع�س  يف  وردت  التي  البالط  �ساعر  من 
هو  ال��ذي  ن�سر  رم��زي  ل��دي��وان  ترويجا  العربية 
لختالف  ن��ظ��را   2009 ع���ام  م��ن��ذ  ال��وط��ن  ���س��اع��ر 
اأ�سلوب وهدف ال�ساعر املختار( كما درجت بع�س 
األ  اأي�سا. وطبعا يجب  املدن على اختيار �ساعرها 
نن�سى اجلوائز الر�سمية وغري الر�سمية التي متنح 

يف كل �سنة.

عن ماك�س ميلو باري�س للن�سر، �سدر كتاب 
للمافيا  القوي  ال�سعود  املخدرات  »بزن�س 
يف املك�سيك« للكاتبة بابيت �سترين، والذي 

يقع يف 256 �سفحة من القطع املتو�سط.
اإن امل�����س��روع ال��ت��ج��اري الأك���ر رواج���ا يف 
الكرى  ال�����س��رك��ات  يف  يتمثل  ل  املك�سيك 
يف  م�سجال  ولي�س  ب��ل  ال��ب��الد،  يف  الع�سر 
اإنه  املك�سيكي.  الر�سمي  التجاري  ال�سجل 
ب���الأح���رى احت����اد جم��م��وع��ات »ك���ارت���الت« 
ال�سوق  ب��اإغ��راق  ت��ق��وم  امل��خ��درات  لتجارة 
ال��ع��امل��ي ب��ال�����س��ل��ع امل��م��ن��وع��ة اب���ت���داء من 
املخدرات  اأن��واع  خمتلف  وحتى  الكوكايني 
ال�سحفية  ت�����س��رح��ه  م���ا  ه���ذا  ال��رتك��ي��ب��ي��ة. 
�سحيفة  مرا�سلة  �سترين،  بابيت  الفرن�سية 
املك�سيك حيث  الباري�سية يف  »ليرا�سيون« 
عقد  عن  يزيد  ما  منذ  طويلة  لفرتات  تقيم 
اأن  القول  يف  املوؤلفة  ترتدد  ول  الزمن.  من 

الأموال املتاأتية من جتارة املخدرات ب�ستى 
من  باملئة   81 ن�سبة  اإىل  »ت�سّربت«  اأنواعها 

الن�سيج القت�سادي والجتماعي للبالد.
هكذا نعرف اأن قيمة الأعمال الكلية لتجارة 
تقديرات  ح�����س��ب  ال���ع���امل،  يف  امل���خ���درات 
ة يف منظمة الأمم املتحدة،  اجلهات املخت�سّ
هي حوايل 450 مليار دولر �سنويا، اأي ما 
يزيد ب�50 مليارا على مبيعات ال�سالح على 
»الكوكايني«  م��ادة  اأي�سا.  العاملي  ال�سعيد 
 88 بقيمة  �سنوية  اأع��م��ال  حتقق  وح��ده��ا 
الأمريكيني  ح�سة  ال����دولرات.  م��ن  مليارا 
من ا�ستهالك ال�سوق العاملي للكوكايني تبلغ 
دولر.  مليار   36 يعادل  ما  اأي  باملئة،   41
باملئة  اأن 90  ال�سياق  املوؤلفة يف هذا  ت�سري 
اأمريكا م�سدره  من ا�ستهالك الكوكايني يف 
املك�سيك ذات احلدود الطويلة مع الوليات 

املتحدة.

انطولوجيا الشعر الهولندي صدور ترجمة »مديح الظل« في ذكرى بورخيس
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ق�سة الفي�س بوك 
حكاية  الب�سيوين  ي��ذك��ر  ال��ك��ت��اب  مقدمة  يف 
بوك  الفي�س  ق�سة  قائاًل"بداأت  ب��وك  الفي�س 
ب�ساب اأمريكي ا�سمه"مارك زوكر" عام 2004 
وكان عمرع وقتها 19 عامًا . مارك كان �ساب 
در�س  وامللح،  العي�س  بي�سون  اأو  اجتماعي 
موقعًا  يوؤ�س�س  اأن  واأراد  هارفارد  جامعة  يف 
يتقابل فيه اأ�سدقاء اجلامعة، يعني من الآخر 
قهوة، الفكرة اأعجبت اجلامعة كلها فان�سموا 
مدر�سته  زم��الء  اإليهم  �سم  ث��م  جميعًا،  اإليها 
 ،2006 ع��ام  منذ  كله  العامل  ثم   ... الثانوية 
من  مليارين  من  اأكر  اإىل  العدد  زاد  اأن  وبعد 
الأع�ساء اأدرك الكثريون من خراء الت�سويق 
التلفاز  من  اأف�سل  بوك  الفي�س  يف  اإعالنًا  اأن 

اأو اي و�سيلة اأخرى وبعد اأن زاد الطلب على 
عليه  وع��ر���س  امل��وق��ع  قيمة  زادت  الإع��الن��ات 
خم�سة يف املئة من اأ�سهمه مقابل من 300 اإىل 
500 مليون اأي اأن �سعر املوقع يقدر بحوايل 

10 مليارات دولر". 

�سر النجاح 
الفي�س  �سر جناح  اأن  مقررًا  املوؤلف  ويوا�سل 
اأع�سائه  ت�سنيف  على  قدرته  يف  يكمن  ب��وك 
ولي�س جمرد ربطهم ببع�س، مبعنى اأن الفي�س 
كل  واح��د  موقع  يف  يجمع  اأن  ا�ستطاع  ب��وك 
ال�سات  منذ  الإنرتنت  على  التوا�سل  مميزات 
ي�سيف  واأن  بل  املدونات،  وحتى  واملنتديات 
ميثل  كان  ال�سات  ظهر  فعندما  ؛  الكثري  اإليها 

بوك  الفي�س  جاء  حتى  هائلة،  ات�سالية  طفرة 
لي�سحب الب�ساط من حتت اأقدام ال�سات الذي 
اأن  معه  اأ�سخا�س ميكنك  كان جمرد ربط بني 
تقابل �سخ�سًا غريب الأطوار، واآخر قد يكون 
اأكر منك ب� 30 عامًا اأو العك�س ، ورمبا تقابل 
املو�سيقى  من  نوع  اأو  معينة  بريا�سة  مولعًا 
النجاح  تركيبة  �سر  ع��ن  اأم���ا   . تكرهه  اأن���ت 
بالآخرين  خلطك  على  بوك  الفي�س  قدرة  فهو 
الفكر  لأ�سحاب  املجموعات  لفكرة  واإتاحته 
والن�ساط املتقارب والهوايات امل�سرتكة اأو كما 

ميكن اأن يقال"الطيور على اأ�سكالها تقع". 

ثقافة وجت�س�س 
اأ�سبح  بوك  الفي�س  اأن  اأي�سًا  الكاتب  ويقرر 
واأننا  العامل،  ثقافة  من  وج��زءا  واقعة  حقيقة 
من  وانطالقًا  بالطبع،  منه  جزء  العرب  نحن 
باأنه  بوك  الفي�س  اتهام  اأن  الكاتب  يوؤكد  هذا 
وكذلك  البع�س،  يدعي  كما  جت�س�س  و�سيلة 
احلقيقة  يف  ه��و  منعه،  اأو  حجبه  حم���اولت 
ت�ستخدم  ق��د  لأن��ه��ا  ال�سكاكني  مل��ن��ع  حم��اول��ة 
املعلومات  ت��ب��ادل  اأن  خ�سو�سًا  ال��ق��ت��ل،  يف 
اأم��رًا �سعبًا منذ اخ��رتاع الريد  دوليًا مل يعد 
ولي�س  باأنواعها  واملا�سينجرات  الإلكرتوين 
فقط بظهور الفي�س بوك، كما اأنه لي�س �سعبًا 
اأن يبداأ �سخ�س حديثًا مع اآخر من دولة اأخرى 
دون اأن ي�سرح ببلده احلقيقي، ومل تعد هناك 
الكاتب كذلك  قيود على هذا احلديث . ويقرر 
املوؤامرة  نظرية  لديهم  تزيد  ممن  بع�سًا  اأن 
عليهم  يتج�س�س  ب��اأن��ه  ب��وك  الفي�س  يتهمون 
وهنا يوجه املوؤلف �سوؤاله لهوؤلء قائاًل : ملاذا 
ل تتج�س�سون اأنتم بالفي�س بوك على اأعدائكم 
؟ . ثم يو�سح الكاتب اأن مزايا الفي�س بوك ل 
ميكن اإنكارها، وكذلك عيوبه التي هي لي�ست 
مع  التعامل  عيوب  ه��ي  اإمن��ا  كموقع  عيوبه 

الإنرتنت عامة . 
جمموعات �ساخرة ورو�سة

اجتماعية  عنوان"جمموعات  وحت�����ت 
من  ال����ع����دي����د  امل������وؤل������ف  �ساخرة"اأورد 

التي اأ�����س����م����اء ت���ل���ك امل���ج���م���وع���ات 
تنتهج ال�سخرية الالذعة كطريق 
طوائفه،  ب�ستى  املجتمع  لنقد 

ومن تلك املجموعات : جمموعة 
اأ���س��ه��ر ج��م��ل م��ك��ت��وب��ة ع��ل��ى ظهر 

وطبعًا  امليكروبا�سات 
ال��ت��اك�����س��ي��ات وم���وؤخ���رًا 
 ، تك لتكا ا

ق�����ل 

ام��راأة ول 
تقل مزة، اأطالب 

بتخ�سي�س  ر�سميًا 
ع����رب����ت����ى م����رتو 

ل���ل���رج���ال، 
ين  جعلو
ط���ب���ي���ب���ًا � 

ع�������س���ري���ن 
ج�������م�������ل�������ة 

م���ن   %95
م�سر  �سباب 

بيقولوها 
ل���ل���ب���ن���ات 

احل����م����ل����ة  ال���������س����ع����ب����ي����ة � 
 � ال��ب��ن��ات  بنطلونات  لتو�سيع 

حم��ب��ي الأك����ل م��ن ال�����س��وارع يف 
جامعة  يف  ط��ال��ب  م��ذك��رات   � م�سر 

� ن��ق��اب��ة ال��ل��ي ح��ب ول ط��ال�����س �  خ��ا���س��ة 
قوللي  رغيف  ي��ا   � الفا�سل  بعد  نلتقي 
رايح على فني � احلملة القومية للتطعيم 

. وحتت  والنجوم وه��واك  اأنا   � ال�سلبية  �سد 
املوؤلف  رو�سة"اأورد  عنوان"جمموعات 
جم��م��وع��ات م��ث��ل : رو���س��ن��ة � ���س��ب��اب راي���ق � 
ممكن  ب��ال��ك  خللي   � ك���وم  دوت  م��ورو���س��ت��ان 

يح�سلك هاك . 

جمموعات جادة 
جادة"،  اجتماعية  عنوان"جمموعات  وحتت 
بعالج  اخل��ا���س��ة  اجل���روب���ات  امل���وؤل���ف  اأورد 
املجتمع  م�سكالت اجتماعية جادة وملحة يف 
جمموعة   : املجموعات  تلك  وم��ن  امل�����س��ري، 
م�سر  يا  بحبك   � �ست  وال�ست  راج��ل  الراجل 
احلملة   � التدخني  لإي��ق��اف  املليون  حملة   �
الدائمة للترع بالدم � عذرًا .. مل نكن نعلم 
� على �سمانتي  الهيافة  �سباب �سد   �
الله  � ل حتزن 
ونحن  م���ع���ك 
ل   � م���ع���ك 
لة  ل�سفا

ال��������ب��������ن��������ات 
الولد  وحيحنة 
ل���ل���ع���ومل���ة  ل   �
للخوجلة  ول 
امل����الف����ظ   �
ليه   � ���س��ع��د 
ك��������������ده ي����ا 
ب��ن��ات م�����س��ر � 
معايا  هتفرق  م�س 
ينق�س  حياة  جراند  اإن 
هتفرق  ب�����س  جن��م��ت��ني، 
اإن���ه يبطل ي��ق��دم خ��م��رة � 
 .. نف�سك  اع��رف   � املعماري 
 � ح��دد عيوبك .. اع��رف الآخ��ري��ن 
م�س  قدمية  وجم��الت  جرايد   � ب�سرية  تنمية 

للبيع . 

جمموعات �سيا�سية 
جمموعات  املوؤلف  اأورد  العنوان  ه��ذا  وحت��ت 
اجتاهات  واأن�سار  ال�سيا�سي  والنقا�س  اجلدل 
اأبو  ح���زب   : م��ث��ل  بعينها  وق��وم��ي��ة  �سيا�سية 
� حتى جننب م�سر  اأمة واحدة عربية   � �سويلم 
من  م�سر  لإنقاذ  لبكرة  فكرة   � اأ�سود  م�ستقباًل 
م�سري  ان��ت  �ساألتك  ل��و   � للم�سنع  ل   � جماعة 
ق�سطة  يبقى  م�سريًا  اأك��ن  ل��ومل   � ؟؟  اإي��ه  تقول 
لو   � اليوم  امل�سري   � ال�سحفيني  لقتل  ل   � قوي 
يبقى  غ��ريي  ل��واح��د  ده  اجل���روب  يف  و�سلنا 
Fairenough � من اأول ال�سطر � مواطنون 
�سد الغالء � ل ت�سالح ... وهكذا مي�سي املوؤلف 
الدينية  الأخ��رى  املجموعات  اأ�سماء  اإدراج  يف 

والأدبية والفنية والريا�سية.. 

خمتارات 
يف  ال����ك����ت����اب  يف  ورد  م�����ا  ب���ع�������س  وم�������ن 
على  كوم"جاء  دوت  جمموعة"مورو�ستان 
فوؤاد"حتديد  اجلروب"حممد  موؤ�س�س  ل�سان 
لفل�سفة جمموعته حيث يقول"املطلوب من كل 
اأن  يثبت  اأن  اجل��روب  لهذا  الن�سمام  يريد  من 
يف  دينا  رق�س  على  تعليقه  يف  عقل  ذرة  لديه 
التعليق  يرد  ثم  الثانوية"....  املدار�س  اإح��دى 
التايل"اآ�سف يا دينا اآ�سف يا ندونة على كل كلمة 
بتتفهمي  دامي��ًا  انت  امل�سرف  حفلك  بعد  كتبتها 
املواقف وبرتاعي احتياجات املراهقني وعمرك 
عندك  اللي  كل  قدمتي  ب�سيء  عليهم  بخلتي  ما 
مبنتهى ال�سفافية وفجرتي رجولة العيال بدري 
و�ساعدتيهم على اإ�سباع حاجاتهم الطبيعية ولو 
بنظرة اأو بلم�سة ل اآ�سف انت مبتحبي�س اللم�س 
ب�س انت كده هتكلفي الوزراة كتري لأنهم قرروا 
ي�سرفوا  امل�سرفة  عرو�سك  من  عر�س  كل  بعد 
وا�ستاكوزا  جمري  وجبة  دول  الغالبة  للولد 

وكوارع . 

يف ثالثمائة وثالثني �سفحة من القطع املتو�سط ، �سدر عن دار ال�سروق 
امل�سرية بالقاهرة ، كتاب " دولة الفي�س بوك " ملوؤلفه حممد علي الب�سيوين ، 

وهو اأحد الكتب الطريفة واملثرية يف مو�سوعه ؛ اإذ ينفتح على عامل التوا�سل 
ال�سعبي من خالل موقع الفي�س بوك الذي اأ�سبح عالمة على الع�سر وجمتمعًا 

داخل املجتمع ، بل ودولة داخل الدولة ... تدور على �سفحاته كل اأنواع 
احلوار ويف �ستى املجاالت : ال�سيا�سة والدين واالجتماع والفن والريا�سة واالأدب 

ال�ساخر ، وي�ستنطق املوؤلف عرب كتابه لغة املتوا�سلني عرب املوقع ، تلك اللغة 

الطازجة املعربة عن جيل جديد ينظر للكتابة ب�سكل خمتلف؛ حيث الكل 
ميكن اأن يكتب ، واجلميع يبحث لنف�سه عن نافذة تخ�سه يدعو فيها اإىل اأفكار 

اأيًا كانت ، ويتقرب ملن يريد مهما كان بعيداً عنه . جدير بالذكر اأن الكتاب 
ي�سم يف نهايته ملحقًا الأهم املجموعات املتواجدة على الفي�س بوك وكذلك 

روابط تلك املجموعات بح�سب ت�سنيفاتها املختلفة ، كما اأنه يحتوي على 
معلومات مفيدة للغاية لكل م�ستخدمي املوقع وهي معلومات ترد طواعية من 

خالل فقرات كل جمموعة يف الكتاب . 

كتاب ينفتح على موقع التواصل االجتماعي األكثر إثارة وشعبية

ال��ك��ات��ب ال�����س��ع��ودي م��ق��ب��ول ال��ع��ل��وي يطل 
احلب  »�سنوات  رواي��ت��ه  يف  ال��ق��ارىء  على 
واخلطيئة« بتلك ال�سمة اليجابية وال�سلبية 
فيها روائ��ي��ون كر  يقع  التي  ان واح��د  يف 

وب�سكل خا�س عدد من الكتاب اخلليجيني.
العمل  ال�سعر يف  ال�سمة فهي بروز  تلك  اما 
الروائي وهو ح�سنة اذا كان ال�سعر ي�سيف 
جمال اىل الرواية و�سيئة اذا حتولت قيمة 
الرواية ال�سا�سية اىل قيمة �سعرية وقل فيها 

العن�سر الروائي او توارى اىل حد ما.
متتابعة  اأح��داث  العلوي  مقبول  رواي��ة  يف 
دون �سك لكن دون ترابط متني كما انه لي�س 
فيها دائما كثري من اجلدة. الكاتب قادر على 
لكنه �سرديا مل يكن  التعبري وبعمق �سعري 

مقنعا.
النف�س  علم  نظريات  يف  اغراق  اي�سا  هناك 
ك��اأن��ه��ا تنطبق على  ت��ب��دو  وج��ع��ل الح����داث 
اقناع.  او  جن��اح  كبري  دون  لكن  النظريات 
يعني  ل  التتابع  لكن  اح��داث  وتتابع  ح�سو 
بطرق  املقدمات  م��ن  النتائج  خ��روج  دائ��م��ا 
�سليمة ف�سال عن كون عدد من الحداث لي�س 

جديدا و�سبق ان طرق.
والفكار   - ج��دي��دة  غ��ري  الفكرة  كانت  ول��و 
معاجلتها  وج���اءت   - �سعب  ام��ر  اجل��دي��دة 
كذلك.  تكن  مل  لكنها  لها  ذل��ك  ل�سفع  مميزة 
كثري من كتابنا احلاليني يجعلوننا نت�ساءل 
كتابة  لنا  حتلو  �سعري«  »�سعب  نحن  ه��ل 
الق�س�س فتاأين اقرب اىل ال�سعر عو�سا عن 
�سرد ناجح مقنع يدعمه العن�سر ال�سعري اذ 

ياأتي من �سلبه.
متو�سطة  �سفحة   144 يف  ال��رواي��ة  وردت 
العربية  »امل��وؤ���س�����س��ة  ع��ن  و���س��درت  القطع 

للدرا�سات والن�سر« يف بريوت وعمان.
تبداأ الرواية على ال�سكل التي .. بعد ع�سرين 
�سنة قرر البطل العودة اىل بلده بعد غ�سب 
من والده دفعه اىل املغادرة. ومقبول العلوي 
يف حالت قليلة يطل علينا بقدرة على ال�سرد 
ياأتي  يتوفر  وحيث  ن��ادر  ذلك  لكن  ب�سعرية 
يف  ي��ق��ول  ال��ق�����س.  عملية  يجّمل  اذ  جميال 

عاما  ع�سرون  احلنني..  »هزمني  البداية.. 
تنقلت خاللها يف قرى ومدن بعيدة.  مرت. 
وو�سيعة.  �سريفة  ك��ث��رية  مهن  يف  عملت 
العاثر  واحل���ظ  والي���ام  ال�سنون  عركتني 
املريحة  الوجوه  من  الكثري  �سادفت  كثريا. 
واملريبة. اأدركت ان الغرباء هم وحدهم من 
يجيدون قراءة الوجوه واملدن. »راأيت مدنا 
روائح  بذوق مرهف.  بنيت  واأخرى  قبيحة 
وقد  ا�ستنطقها  عندما  تدوخني  كانت  املدن 
الزمن  �ستار  افل حجبه  ت��وارت خلف جالل 
جدرانها  �سقوق  بني  يرز  مدن  والن�سيان. 
تواطوؤ  وازقتها  حاراتها  وثنايا  وبيوتها 

التاريخ وعبث اجلغرافيا...«
قوله  ح�سب  وك��اأن��ه  �سنة  ع�سرين  بعد  ع��اد 
فبلدته وهي جزيرة  يوما.  ع�سرين  غاب  قد 
المكنة  من  مكانا  كانت  ال��دوم«  »ام  ا�سمها 
ال�سنني  ان تغيب عنها ع�سرات  التي ميكنك 

او مئات ال�سنني وجتده كما هو.
»وجدتها  لنا  يقول  فهو  وج��ده��ا  كيف  اأم��ا 
م��ن��اخ��ات من  ت���زال تعي�س و���س��ط  وه��ي ل 
على حاله  بقي  �سيء  كل  والريبة...  العداء 
جدار  على  معلقة  قدمية  �سورة  مثل  متاما 

متهدم.«
�سبب غيابه عن اجلزيرة الفتاة ابنة م�ساعد 
اأما  ال��ب��ّط��ا���س.  اجل��زي��رة«  »�سيد  الدهيني 
التي  المكنة  تلك  م��ن  فكان  لقائهما  مكان 
الق�س�س  من  كثري  يف  عنها  احلديث  يكر 
مكان  خا�س.  ب�سكل  وال�سعودي  اخلليجي 
مكان  »م�سكون«  بانه  يو�سف  لنه  يخ�سى 
»مهجور حماط بغمو�س اخلوف والتكهنات 
من  ورح��ل��وا  بعيد  زم��ن  منذ  �سكانه  هجره 
يف  �سبح  كطل�سم  بقي  لكنه  اجل���زي���رة... 
عقول  ويف  ال��ظ��الم  و���س��واد  الليل  �سمت 
ال�سوات  تلك  وخ�سو�سا  وخيالهم  النا�س 
التي اق�سم الكثري من �سكان اجلزيرة... انها 

كانت ت�سدر عنه كاهات ملطخة بالدم...«
راها  وعندما  م��دة  بعد  منه  تتهرب  اأخ���ذت 
وجدها م�سابة بجروح وكدمات واعرتفت 
له بانها حبلى لكنها مل تخر والدها املخيف 

با�سمه. ا�سابه �سمت وهلع وجنب مما جعله 
�سافر  اي��ام  وبعد  تعليق.  اي  دون  ي�سمت 
وزوجته  رحمة  وابنته  الدهيني  م�ساعد 
اىل جهة غري معلومة وعادوا بعد �سهر اىل 
من  تخل�سوا  انهم  ويبدو  فرحني  اجلزيرة 

اجلنني.
»عالقة  يقول  كما  كانت  بابيه  ال�ساب  عالقة 

�سوء  من  الكثري  ي�سوبها  ملتب�سة  غام�سة 
الظن والفهم.« لكنه احب اباه حبا جما كما 
قال. جاء والد الفتاة اىل والد ال�ساب وتكلما 
معا على حدة. لحقا ابلغته امه وهي تبكي 
ان اباه �سيتزوج وان العرو�س لي�ست �سوى 

تلك الفتاة رحمة.
الدب  يف  ج��دي��دا  لي�س  ه��ن��ا  وامل��و���س��وع 

الق�س�سي اخلليجي. اهمل الب الم والبن 
وبعد عذاب ماتت الم. زوجة الب اجلديدة 
لكنه  الب��ن  م��ع  العالقة  جتديد  اىل  ت�سعى 

رف�س و�سفعها فقررت النتقام. 
البن  بها. ووجدها  انه حتر�س  قالت لبيه 
اخر.  �سخ�س  مع  عالقة  تقيم  قبو  يف  م��رة 
و�سده  وركله  ابنه  ف�سفع  الب  جنون  جن 
وقال  بالع�سا  ي�سربه  واخذ  وكبله  ب�سعره 

ان عليه الرحيل.
رح���ل الب���ن ويف ال��غ��رب��ة ت���زوج م��ن فتاة 
له  قالت  ي��ب��دو.  كما  ح��ب  بعد  م��رمي  ا�سمها 
نقمت  وانها  اغت�سابها  امها حاول  ان زوج 
الرجال واقامت عالقات مع فتيات يف  على 
اجلامعة. تقبل الفكرة لنها تغريت ومل تعد 
كال�سابق. وبعد زمن اح�س بانها عادت اىل 
»مر�سها القدمي« وفاجاأها مرة مع امراأة يف 

ال�سرير فطلقها وعاد اىل بلدته.
الع�سرية  دفء  عودتي  من  ان�سد  »كنت  قال 
والن�سيان فوجدت زمهرير الغربة يطاردين 
ب����احل����اح.« ظ���ن ان����ه ي���ع���ود ال��ي��ه��م كبطل 
والده  م��ات  غيابه  يف  ان��ه  وج��د  وخمل�س. 
اليه  طلب  رح��م��ة.  واب��ن��ت��ه  م�ساعد  وم���ات 
من  فتاة  وت��زوج  للجزيرة.  قائدا  يكون  ان 

اجلزيرة.
ان  منه  طلب  اأب��اه  ان  القرية  �سكري  له  ق��ال 
يبلغه انه اراد ان ينقذه من �سطوة م�ساعد 
من  متتابعة  اج��واء  يحبه. ويف  ك��ان  وان��ه 
الغرابة وقعت حادثة قتل اذ قتل اأخوة فتاة 
�سابا اقام عالقة مع اختهم. التجاأت الخت 
اليه خوفا من اهلها. تو�سل اىل اتفاق بان 
مقابل  ال�سلطات  اىل  انف�سهم  الخوة  ي�سلم 
عودة البنت اىل منزلها خلدمة امها ال�سريرة 
فقبل ذلك لكن الخوة على ما هو ماألوف يف 
ال�سغر  اخ��اه��م  كلفوا  الح���وال  ه��ذه  مثل 
جن  فذبحها..  اخته  يقتل  ان  مراهق  وه��و 
جنون البطل و�سعر بان هذا املكان لي�س له 

ول لزوجته ابان عليه الرحيل.
لكنه  بنجاح  احيانا  امل�ساعر  ي�سف  الكاتب 

مينى بقدر من الف�سل حيث يق�س.

الب�سيوين حممد  بوك" لـ  الفي�س  "دولة 

ــوك ـــريات الــفــيــ�ــس ب ـــاث ــى ت ــل ــوء ع ــس ــ� ــاب يــلــقــي ال ــت ــك ال
وثـــــقـــــافـــــيـــــًا و�ـــــســـــيـــــا�ـــــســـــيـــــًا  اجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــًا    

كنوز  على  ويح�سل  اخلا�سة،  بلغته  ي�ستمتع  الكتاب  قاريء 
ـــــــن عـــــــــامل الــــفــــيــــ�ــــس بـــــوك مـــــعـــــلـــــومـــــاتـــــيـــــة  ع

عر�س : حم�سن ح�سن

»سنوات الحب والخطيئة« .. حضر الشعر وغابت الرواية
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راأ�س كردي 
املعي�سية  اأ���س��رت��ه وظ��روف��ه��ا  اأ���س��ول  ع��ن 
جامعيًا  اأ�ستاذًا  اأن  اأمني  يحكي  وبيئتها، 
يف علم اجلغرافيا حّدق فيه مرة ثم قال : 
هل اأنت م�سري �سميم ؟ فرد عليه قائاًل : 
فيما اأعتقد، ومل هذا ال�سوؤال ؟ قال الأ�ستاذ 
ال�ساللت  علم  عليه  يدل  كما   � راأ�سك  اإن   :
� راأ���س ك��ردي . يقول اأم��ني » ول�ست اأعلم 
فاأ�سرة  ال��ك��ردي��ة،  اأت��ت��ن��ي ه���ذه  اأي���ن  م��ن 
��ُم��خ��راط » م��ن اأعمال  اأب���ي م��ن ب��ل��دة » ���سُ
هذا  ومع  م�سرية،  فالحة  اأ�سرة  البحرية 
فمديرية البحرية على اخل�سو�س ماأوى 
امل��ه��اج��ري��ن م��ن الأق���ط���ار الأخ�����رى، فقد 
الأ�ستاذ  ي��ق��ول  كما  الأع��ل��ى  ج��دي  ي��ك��ون 
كرديًا اأو �سوريًا اأو حجازيًا اأو غري ذلك، 
اآبائي  من  املهاجرون  كان  العموم  وعلى 
دميقراطيني من اأفراد ال�سعب ل يوؤبه بهم 
ول بتاريخهم . ولكن لعل مما يوؤيد كالم 
الأ�ستاذ اأين اأ�سعر باأين غريب يف اأخالقي 
ويف و�سطي . وهذه الأ�سرة كانت ك�سائر 
وحدثني  ال���زرع،  على  تعي�س  الفالحني 
نحو  بلدهم  يف  ميلكون  كانوا  اأنهم  اأب��ي 
اثنى ع�سر فدانًا، ولكن تواىل عليهم ظلم 
ال�سرائب  حت�سيل  وظ��ل��م   « ��خ��رة  ال�����سُ  «

فهجروها » . 

خرة  م�سر ال�سُ
البيئة  طبيعة  ع��ن  اأم���ني  اأح��م��د  ويحكي 
امل�سرية التي ن�ساأ من اأ�سولها وجذورها 
واألوانًا،  اأ�سكاًل  ال�سخرة  كانت   « قائاًل 
على  كاملحافظة  العامة  للم�سالح  ف�سخرة 
ج�سور النيل اأيام الفي�سان، فعمدة البلدة 
ي�سّخر الفالحني ليحافظوا على اجل�سور 
فاإذا  البلد،  فيغرق  النيل  يطغى  ل  حتى 
تخلف اأحد ممن عني لهذه احلرا�سة عذب 
غري  من  العمل  ه��ذا  يعمل  وه��و  و�سرب، 
اأجر . و�سخرة للم�سالح اخلا�سة، فالغني 
اأن  احلق  لهم  ونحوهما  والعمدة  الكبري 
يح�سدوا من �ساءوا من الفالحني امل�ساكني 
من  والليايل  الأي��ام  اأر�سهم  يف  ليعملوا 
غري اأجر . وملا اأبطل ريا�س با�سا ال�سخرة 
اخلديوي  عهد  يف  بالكرباج  وال�����س��رب 
توفيق نقم عليه الوجوه والأعيان �سنعه، 
اأف�سد  اإنه  وقالوا  عيوبه،  من  ذلك  وع��دوا 
علينا الفالحني. وهكذا كان يف كل ناحية 
الوجوه  من  قليل  عدد  القطر  نواحي  من 
لهم  النا�س  و�سواد  ال�سادة،  هم  والأعيان 
�سادة  والأعيان  الوجوه  هوؤلء  بل  عبيد، 

على الفالحني وعبيد للحكام». 

�سرائب .. �سرائب 
م�سر  ري��ف  يف  ال�سرائب  م��ع��ان��اة  وع��ن 
ال�سرائب  اأما   « قائاًل  اأمني  يحكي  قدميًا، 
فاأحيانًا  ع���ادل���ة،  ول  م��ن��ظ��م��ة  ت��ك��ن  ف��ل��م 
من  ال��ك��ب��ري  ال��غ��ن��ي  ي��ه��رب  اأن  ي�ستطيع 
دفعها اأو يدفع القليل مما يجب عليه منها 

ويتخل�س من الباقي بالر�سوة اأو التقرب 
امل�ساكني  الفقراء  يطالب  ثم  احلكام،  اإىل 
يدفعوا  ف���اإن مل  ي��ح��ت��م��ل��ون،  ب��اأك��ر مم��ا 
بيوتهم  واأث���اث  الهزيلة،  بهائمهم  بيعت 
وعذبوا  بالكرباج  �سربوا  ثم  احل��ق��رية، 
عذابًا األيمًا � فكان كثري منهم اإذا اأح�س اأنه 
�سيقع يف مثل هذا املاأزق حمل اأثاث منزله 
هائمني  واأ�سرته  هو  وخرج  بهائمه،  على 
وتركوا  الليل،  ظلمة  يف  وجوههم  على 
اأقربائهم  بع�س  على  ونزلوا  اأرا�سيهم، 
اأو على البدو يف اخليام اأو حيثما اتفق، 
اأ�سرة علي با�سا مبارك وفعلته  فعلت ذلك 
ليلة  ففي  النا�س،  من  كثري  واأ�سر  اأ�سرتي 
وعمي  ال�سغري  اأب���ي  خ���رج  ال��ل��ي��ايل  م��ن 

ي��ح��م��الن معهما  ���س��م��خ��راط  ال��ك��ب��ري م��ن 
القليل من الزاد والأثاث، تاركني الأطيان 
ويدفع  عليها  ي�ستويل  مل��ن  م��ب��اح��ًا  ح���اًل 
بق�سم  املن�سية  حي  يف  ون��زل  �سرائبها، 
وهكذا   ... م��اأوى  ول  قريب  ول  اخلليفة 
اأخرج  البلدة  �سراف  ظلم  القدر.  األعيب 
اأبي من �سمخراط واأ�سكنه القاهرة حيث 
فالحًا  لن�ساأت  ذلك  ولول  وتعلمت،  ولدت 
تتوالد  ولكن  واأقلع،  اأزرع  الفالحني  مع 
اأعظم  ينتج  فقد  عجيبًا،  توالدًا  الأح��داث 
خري من اأعظم �سر كما ينتج اأعظم �سر من 
اأعظم خري، ول ت�ستبني الأمور حتى يتم 

هذا التوالد ويظهر على م�سرح الكون». 

اال�ستقبال احلزين 
وع��ن ظ���روف ولدت���ه ي���روي اأم���ني قائاًل 
من  يتكون  م�ستقاًل  بيتًا  اأب��ي  بنى  وقد   «
دورين غري الأر�سي، ففي الدور الأر�سي 
منظرة لل�سيوف وكل دور به ثالث غرف 
الب�ساطة  كان  البيت  وطابع  وتوابعها... 
وال��ن��ظ��اف��ة، ف��اأث��اث اأك���ر احل��ج��ر ح�سري 
فر�ست عليه �سجادة... يف حجرة يف هذا 
ال�ساعة  البيت ولدت، وكانت ولدتي يف 
�سنة  اأكتوبر  اأول  من  �سباحًا  اخلام�سة 
اإرها�سًا  كان  التاريخ  هذا  وك��اأن   ،1886
عادة  اأكتوبر  ف��اأول  مدر�سًا  �ساأكون  باأين 
ب���دء اف��ت��ت��اح ال��درا���س��ة، و���س��اء ال��ل��ه اأن 
اأكون كذلك ... وكنت رابع ولد ُولد، ومل 
منه  �سعورًا  الأولد  كرة  يحب  اأبي  يكن 
العميق  من احلزن  لقى  وملا  بامل�سوؤولية، 
. فقد كان يل  اأب�سع وفاة  اأختي  يف وفاة 
�ساء  عمرها  من  ع�سرة  الثانية  يف  اأخ��ت 
عمل  غري  من  البيت  يف  ت�ستمر  األ  اأب��ي 
فاأر�سلها اإىل معلمة تتعلم عندها اخلياطة 
تعد  يومًا  وقامت  والتطريز،  والتف�سيل 
فيها  النار  فهبت  املعلمة  ل�سيوف  القهوة 
وحاولت  وج�سمها  ���س��ع��ره��ا  وا���س��ت��ع��ل 
تنجح  فلم  الأم��ر  اأول  نف�سها  تطفىء  اأن 
وهي  اإل  ي��درك��وه��ا  مل  ول��ك��ن  ف�سرخت، 
�سعلة نار، ثم فارقت احلياة بعد �ساعات، 
وك����ان ذل���ك واأن����ا ح��م��ٌل يف ب��ط��ن اأم���ي، 
فتغذيت دمًا حزينًا ور�سعت بعد ولدتي 
ولدت���ي  ع��ن��د  وا�ستقبلت  ح��زي��ن��ًا،  ل��ب��ن��ًا 
فيما  اأثر  لذلك  كان  فهل  حزينًا،  ا�ستقباًل 
غلب علّى من احلزن يف حياتي فال اأفرح 
كما  باحلياة  اأبتهج  ول  النا�س  يفرح  كما 
يبتهجون ؟ علم ذلك عند الله والرا�سخني 

يف العلم » . 

باب احلارة
اأمني، ترت�سم  اأحمد  ومن خالل ما يرويه 
ذلك  يف  امل�سرية  احل���ارة  مالمح  بع�س 
حارتنا  ك��ان��ت   « اأم����ني  ي��ق��ول  ال���زم���ان، 
الليل  يغلق عليها يف  بيتًا،  ت�سمل ثالثني 
�سغري  ب��اب  و�سطه  يف  كبري  �سخم  ب��اب 
وراءه بواب، ومتثل هذه البيوت طبقات 
ال�سعب، فكان من هذه الثالثني بيتًا بيت 

ع�سرة  ونحو  العليا،  الطبقة  م��ن  واح��د 
الو�سطى، ونحو ع�سرين من  الطبقة  من 
الطبقة الدنيا ... فالغني من الطبقة العليا 
كان �سيخًا معممًا، يدل مظهره على اأنه من 
اأ�سل تركي، وجهه اأبي�س م�سرب بحمرة، 
بي�ساء،  حلية  ذو  وق��ور،  عري�س  طويل 
يدقان  له عربة بجوادين،  الطلعة،  مهيب 
احلارة  اأه��ل  قلوب  معها  فتدق  باأرجلهما 
اإل  ي�سمل  ل  الكبري  ال��وا���س��ع  وبيته   ...
�سيدة تركية، وخدمًا من اجلواري ال�سود 
فقد  �سودًا،  وعبيدًا  مملوكات  كن  الالتي 
ك��ان يف ال��ق��اه��رة اأ���س��واق وب��ي��وت لبيع 
من  يذهب  وال�����س��ود،  البي�س  اجل���واري 
اجلارية  اأو  العبد  فيقلب  ال�����س��راء  اأراد 
اإن كان هناك  ويك�سف عن ج�سدها لريى 
اأعجبه  م��ن  ث��م��ن  ي�����س��اوم يف  ث��م  ع��ي��ب، 
هذه  وظلت   . ل��ه  ملكًا  وي��ك��ون  في�سرتيه 
احلال اإىل عهد اإ�سماعيل، فتدخلت الدول 
الأوربية وو�سعت معاهدة لإلغاء الرقيق 
واأع���ت���ق ك��ل م��ال��ك رق��ي��ق��ه ... وك���ان من 
ال�سيخ   « حارتنا  يف  ال�سخ�سيات  اأعجب 
اأ�سود،  » رجل بذقن طويل  ال�ساعر  اأحمد 
ويتاأبط  وعمامة،  اأبي�س  جلبابًا  يلب�س 
دائمًا كتابًا لف يف منديل اأحمر له �سوت 
اأج�س، وظيفته التي يعي�س منها اأنه بعد 
�سالة الع�ساء يذهب اإىل مقهى قريب من 
احلارة وي�سعد فوق كر�سي عال يجل�س 
يفك  ث��م  ال��ن��ا���س،  ح��ول��ه  وي��ت��ح��ل��ق  عليه 
املنديل ويخرج الكتاب وهو ق�سة عنرتة 

اأو الزير �سامل اأو الظاهر بير�س » . 

رفقة موؤن�سة 
الطرق  تفا�سيل  من  بع�سًا  اأمني  ويحكي 
الغربيني  ل��غ��ات  خ��الل��ه��ا  م��ن  تعلم  ال��ت��ي 
والأورب����ي����ني، ف���ريوي اأن���ه ت��ب��ادل طرق 
يعلمها  فكان  اإجنليزية  �سيدة  مع  التعلم 
يقول  الإجنليزية،  تعلمه  وه��ي  العربية 
ريعان  يف  اإجن��ل��ي��زي��ة  ���س��ي��دة   « اأم�����ني 
تبعثان  لها عينان  الطلعة  ال�سباب جميلة 
والطهارة  ال�����س��ف��اء  م��ع��ن��ى  ال��ن��ف�����س  يف 
والثقة ... كنت اأرتقب موعد هذا الدر�س 
ب�سوق ولهفة، وكانت هذه ال�سيدة تغذي 
عواطفي برقتها وجمالها وكمالها ... كنت 
العاملية  احل��رب  قامت  وقد  يومًا  اأحدثها 
الإجنليز  ون��ق��دت  ل�����س��اين  ف���زل  الأوىل 
اأن  اإل  منها  كان  فما  اأمامها،  خفيفًا  نقدًا 
اأتعيب   : رق���ة  يف  وق��ال��ت  عينها  دم��ع��ت 
�سديدًا  خجاًل  فخجلت   ! واأم��ت��ي  قومي 
الن�سيم،  يجرحها  التي  وطنيتها  وق��درت 
كان ي�سعب عليها   ... ملثلها  بعد  اأعد  ومل 
عينكم  اإن   : تقول  فكانت  بالعني،  النطق 
توؤملني ... وكان لها نقد لطيف ملا تتعلمه 
اللغة  اإن   : مرة  يل  قالت   ... العربية  من 
توؤنث  ت��راه��ا  األ  منطقية،  غ��ري  العربية 
القمر  وتذّكر  جبارة  قوية  وهي  ال�سم�س 

وهو لطيف وديع..».

يف جتربة فريدة، �سدرت رواية »ل راحة للميت« من تاأليف �ستة وع�سرين 
موؤلفًا يكتبون باللغة الإجنليزية بينهم كاتب لبناين، انطلقوا جميعًا من 

حبكة واحدة وت�سور كتبه لهم رئي�س حترير جملة »�سرتاند ماجازين«، وهو 
عامل رواية اجلرمية.

ووفق غالية قباين ب�سحيفة »احلياة« اللندنية تنطلق رواية »ل راحة للميت« 
عر املحقق ُجن نان الذي �ساهم يف حتقيقاته بالو�سول اإىل حكم الإعدام 

على املراأة، لكونها املت�سببة بقتل زوجها كري�ستوفر توما�س اأحد امل�سوؤولني 
عن متحف �سان فران�سي�سكو.

ولكن بعد ع�سر �سنوات على تلك الق�سية كانت التداعيات قد قادته اإىل 
نتيجة جديدة مفادها اأنه ظلم تلك املراأة، على رغم اأن الوقت كان متاأخرًا على 

اإنقاذها بالطبع، يقرر اإعادة فتح التحقيق من خالل ا�ستدعاء كل من كان يف 
املكان يف تلك الليلة التي قتل فيها توما�س، وا�ستعادة التفا�سيل كلها مرة 

اأخرى بعد م�ساءلة الأ�سخا�س عن التفا�سيل الدقيقة للحادث.
قبل اأربع �سنوات، اأراد اأندرو جوللي رئي�س حترير املجلة الأمريكية 

املخت�سة يف الأدب البولي�سي والق�س�س الق�سرية القائمة على الغمو�س 
واجلرمية والت�سويق، اأن ييداأ م�سروعًا يف عامل الن�سر يخ�س�س ريعه 

لأبحاث ال�سرطان، وذلك يف الذكرى العا�سرة لرحيل والدته �سحية هذا 
املر�س.

يف البداية فكر باإ�سدار جمموعة ق�س�سية اأقرب اإىل الأنطولوجيا ي�ساهم 
فيها كل كاتب بق�سة ت�سويق بولي�سية، اإل اأن دار الن�سر »راميون اآند 

�سي�سرت«، ردت بقولها اإن بيع الأنطولوجيات لي�س رائجًا جتاريًا بح�سب 
جتربتها، واإن الرواية هي التي حتقق مبيعات اأكر الآن.

للثقافة  البيت  جمعية  من�سورات  عن  �سدرت 
الطبعة  خ��ل��ود  ���س��ل�����س��ل��ة  و���س��م��ن  وال���ف���ن���ون 
املغاربية للمختارات ال�سعرية لل�ساعر الإيراين 
اأحمد ر�سا الأحمدي بعنوان طيور بال اأجنحة، 
اختارت ن�سو�سها وترجمتها من الفار�سية اإىل 

العربية ال�ساعرة مرمي حيدري.
مرمي  ال�ساعرة  قالت  للمختارات  اإ�سارة  ويف 
ترجمتها  مت��ت  ال��ت��ي  الق�سائد  ان  ح��ي��دري:  
ال�ساعر  م�سرية  على  ت��دل  املجموعة  ه��ذه  يف 
الأخرية.  الأع��وام  حتى  البداية  منذ  ال�سعرية 
فهناك ق�سائد اختريت وترجمت من الدواوين 
الأوىل التي �سدرت لل�ساعر وهي: فكرة وهو 
الديوان الأول لأحمد ر�سا اأحمدي، و اجلريدة 
اأنا  للم�سائب،  اجلميل  ال��وق��ت  و  الزجاجية 
الأر�س  فوق  نحن   ، فقط  املهرة  بيا�س  بكيت 
األف �سلم نحو البحر و ت�سيع القوايف  ، بقي 
هذه  م��ن  اخ��ت��ريت  التي  الق�سائد  ال��ري��ح.  يف 
الدواوين هي الق�سيدة الأوىل يف هذا الكتاب 

اأي ق�سيدة خر اإىل ق�سيدة ال�سباح الباكر.
وتاأتي الق�سائد الأخرى لتدل على تطور �سعر 
يف  قدمي  اإىل  راأ�سي  من  ق�سيدة  من  ال�ساعر 
الريح حتى ق�سيدة الأمل الوحيد وهي اختريت 

من الدواوين التية: على اجلدار كانت و�سمة 
، من  الريح  بيد  قلبي  اأطالل  اأودع   ، العمر  من 
نظرتك حتت ال�سماء الالزوردية و ثمة عا�سق 

و�سل متاأخرا يف ال�سبح اإىل النزل .
ال��دواوي��ن  م��ن  اخ��ت��ريت  ال��ت��ي  الق�سائد  اأم���ا 
اإىل  نهاية  ل  ق�سيدة  فهي  لل�ساعر  الأخ����رية 
الق�سيدة الأخرية يف هذا الكتاب وهي الفواكه 

الفجة .
ومت اختيار هذه الق�سائد من الدواوين التية: 
 ، عينيك  يف  �سيئا  تكن  مل  اأقاقيا  �سجرة  األ��ف 
عرنا على ق�سيدة نادرة يف بني الثلج واملطر 
، و عزيزتي ، كانت ال�ساعة العا�سرة �سباحا و 

ال�ساي يرد فوق الطاولة يف يوم اجلمعة .
ويعد هذا الإ�سدار حدثا يف الن�سر باجلزائر، 
قامت  اأن  جزائرية  ن�سر  دار  لأي  ي�سبق  مل  اإذ 
اللغة  اإىل  الفار�سية  باإ�سدار كتب مرتجمة من 

العربية.
مواليد  م��ن  الأح��م��دي  ر���س��ا  اأح��م��د  وال�ساعر 
ان��ت��ق��ل مع  اإي�����ران.   / ك��رم��ان  ع���ام 1940 يف 
عائلته اإىل طهران وهو يف ال�سابعة من عمره 
ودر�س هناك ومن ثم ا�ستغل يف مركز ال�سبية 
مركز  اأه��م  وهو  الأدبية  لالإبداعات  والأط��ف��ال 

اإي��ران وعمل هناك يف  باأدب الأطفال يف  يهتم 
حتى  املو�سيقى  اإنتاج  واإدارة  الكتب  حترير 

تقاعد من هذا املركز.
يف  ال��ن��ر  ق�سيدة  رواد  م��ن  اأح��م��دي  يعتر 
اإذ كتب  اأهم كتاب الأطفال  اإي��ران. ويعتر من 
لالأطفال  والق�سائد  الق�س�س  م��ن  الع�سرات 
كري�ستيان  هان�س  جلائزة   2009 عام  ور�سح 

اأندر�سون العاملية.
يف  املهمة  ال�سعرية  اجل��وائ��ز  من  العديد  ن��ال 

اإيران ومنها جائزة بيجن جاليل لل�سعر.
والفرن�سية  الأمل��ان��ي��ة  اإىل  اأع��م��ال��ه  ت��رج��م��ت 
والإ���س��ب��ان��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة وال��ي��اب��ان��ي��ة ولغات 
ال�سيخوخة )يف  دف��ات��ر  اأع��م��ال��ه:  م��ن  اأخ���رى. 
قلبي.  خ��رائ��ب  للريح  اأودع  اأج����زاء(.  �سبعة 
ال�ساعة  الأر����س.  على  نحن  ن��ري��ة.  يوميات 
الزجاجية.  اجلريدة  �سباحًا.  العا�سرة  كانت 
�ساأبوح لك يومًا ما.عزيزتي. من نظراتك حتت 
ال�سماء الالزوردية. ال�ساي يرد على الطاولة 

غروب يوم اجلمعة.
 1984 عام  مواليد  من  فهي  حيدري  مرمي  اأما 
بالفار�سية  ال�سعر  اإي��ران. تكتب  الأه��واز/  يف 
ال�سعراء  م���ن  ال��ع��دي��د  ت��رج��م��ت  وال��ع��رب��ي��ة. 
�سعراء  ترجمت  كما  العربية،  اإىل  الإيرانيني 
عربا اإىل الفار�سية. عملت يف ال�سحافة اأي�سا 
وترجمتها  امل��ق��الت  وك��ت��اب��ة  ال��ت��دري�����س  ويف 
ويف  للمجالت  اآخ��ري��ن  ك��ت��اب  م��ع  بامل�ساركة 
العربية  ق�سائدها  ن�سرت  ن�سر.  م�ساريع  اإطار 
وق�س�سية  �سعرية  وت��رج��م��ات  وال��ف��ار���س��ي��ة 
ودرا�سات من العربية اإىل الفار�سية وبالعك�س 
وقد  الل��ك��رتون��ي��ة.  وامل��واق��ع  ال�سحف  ويف 
الفار�سية  من  الرتجمات  من  العديد  اأ�سدرت 
ال��ف��را���س��ة ملحمود  اأث���ر  اأه��م��ه��ا:  ال��ع��رب��ي��ة  اإىل 
ملحمود  احلب  ق�سائد  من  جمموعة  دروي�س، 
دروي�س، �ساتان اأبي�س لعناية جابر، خمتارات 
دار  الفار�سية/  اإىل  عربيات  لكاتبات  ق�س�سية 
ن�سر ر�س�س، خمتارات �سعرية لنوري اجلراح. 
وجهانكردان  جهان  الفار�سية:  اإىل  وترجمت 
ال�سويدي  وامل�سلمني/دار  العرب  الرحالة  عن 
للدكتورة  باحلب  الإدارة  والن�سر،  للطباعة 

نوال املهيني/دار ن�سر ر�س�س.

أمين ألح��م��د  ح��ي��ات��ي 
ــة  ــي ــاع ــم ــت ــراالج ــس ــ� تـــرجـــمـــة عـــاكـــ�ـــســـة حلــــيــــاة م
ــة مــبــعــرة ــي ــوم ـــرات ي ـــذك والــ�ــســيــا�ــســيــة مـــن واقــــع م

هذا الكتاب » حياتي » �سادر عن دار ال�سروق امل�سرية بالقاهرة ، يف مئتني وخم�سني �سفحة من القطع املتو�سط ، ملوؤلفه اأحمد اأمني ، ذلك امل�سري االأ�سيل الذي ن�ساأ من اأ�سل ريفي ، 
ومنا يف اأح�سان االأحياء الفقرية بالقاهرة ، والذي يقول عنه عميد االأدب العربي طه ح�سني » اإذا مل يكن اأحمد اأمني مثاًل رائعًا للجد املنتج ، والن�ساط اخل�سيب ، واملثابرة الت ال 
تعرف كلاًل وال ملاًل ، واملقاومة التي ال تعرف �سعفًا وال فتوراً ، والثقة التي ال تعرف �سكًا وال تردداً ، فال ينبغي للم�سريني اأن ينتظروا مثاًل رائعًا من اأي مواطن اآخر » ، ويقول عنه 

اأحمد ح�سن الزيات » يجمع بني ح�سن الفمرة وجمال ال�سورة ، ويالئم بني رزانة املعنى ور�سانة اللفظ ، ورمبا كان ذلك اأظهر ما يكون يف كتابه ) حياتي ( ، فاإن ت�سويره البيت 
وال�سقاء واملحدث والكّتاب واالأزهر ، ويف و�سفه الأبويه واأخويه ، و�سديقيه عبد احلكيم حممد وعلي فوزي ، واأ�ستاذيه عاطف بركات وم�س بور ، لنماذج من البيان املطبوع الذي 

ي�سرق بنور العقل ، وينب�س بروح العاطفة ، ويزهو باألوان الفن » . جدير بالذكر اأن الكتاب يعك�س �سورة م�سرية خال�سة منذ ع�سور ال�سخرة واالإقطاع وامللكية وحتى ع�سور 
النه�سة والثورة واحلرية ، ثم هو كذلك يحمل ت�سويراً عاك�سًا ملفردات بيئية متنوعة خالل اأزمنة متتابعة يف م�سر ، قلما توجد يف كتاب اآخر ،وباأ�سلوب بارع اأخاذ مثل اأ�سلوب 

اأحمد اأمني يف هذا الكتاب ، على اأن الكتاب لي�س مق�سمًا اإىل ف�سول ، ولكن اإىل فوا�سل حدثية وزمنية وفقًا للتابع وتطور �سخ�سية موؤلفه.

كتاب ت�سعر معه مبتعة القراءة، ولذة االأحداث والق�س�س واحلكايات:

الكاتب يروي تفا�سيل غاية يف االإثارة واملتعة باأ�سلوب م�سوق جذاب

ـــع واأو�ــــســــاع  ـــائ ـــوق ـــاب ال يــخــلــو مــــن نـــقـــد غــــري مــبــا�ــســر ل ـــت ـــك ال
ــا الــكــاتــب ــره ــس ــا� اجــتــمــاعــيــة و�ــســيــا�ــســيــة كــثــرية يف مــ�ــســر الــتــي ع

عر�س: اوراق

»أتباع الشاه انقالب أمريكى وجذور اإلرهاب في الشرق األوسط«
فى كتابه »اأتباع ال�ساه انقالب اأمريكى وجذور الإرهاب 
عن  حديثا  ترجمته  ال�����س��ادرة  الأو���س��ط«،  ال�سرق  ف��ى 
الأمريكي  ال�سحفي  الكاتب  يك�سف  عربية،  كلمات  دار 
ا�ستخبارات  عملية  اأخطر  عن  النقاب  كيرنز  �ستيفن 
قرن  ن�سف  م��ن��ذ  مت��ت  م�سرتكة  بريطانية  اأم��ري��ك��ي��ة 
لالإطاحة برئي�س الوزراء الإيراين اآنذاك حممد م�سدق، 
وحتى   1951 منذ  الفرتة  فى  املن�سب  هذا  �سغل  ال��ذي 
الريطانيون والأمريكيون  يتاآمر عليه  اأن  قبل   ،1953
ال�ستبدادي  بهلوى  ر�سا  ال�ساه  حكم  ليبداأ  لإ�سقاطه، 
الذي ا�ستمر حتى عام 1979، حيث ق�ست عليه الثورة 

الإ�سالمية الإيرانية بقيادة اخلوميني.
ويبداأ كيرنز كتابه، الذى ترجمته �سهى ال�سامى، باإ�سارة 
اإىل حماولت الريطانيني الفا�سلة لإ�سقاط م�سدق، بعد 
اأن وجه لهم �سربة قا�سية بتاأميم البرتول الإيرانى، وهو 
الأمر الذى ت�سبب فى خ�سارة الريطانيني لأكر مطمع 
الإي��راين،  النفط  على  �سيطرتهم  وه��و  اإي���ران،  فى  لهم 
الريطانى  ال��وزراء  رئي�س  وكان  حتتكره،  كانت  الذي 
كل  تفوق  الأح��الم  اأر�س  من  »غنيمة  ي�سميه  »ت�سر�سل« 
الريطانيني  بتاآمر  علم  م�سدق  ولكن  ب��ه«،  حلمنا  ما 
 ،1952 اأكتوبر  فى  الريطانية  ال�سفارة  فاأغلق  عليه، 
»الوليات  يلجاأون حلليفهم  الريطانيني  وهو ما جعل 
املتحدة« للتعاون على اإ�سقاط م�سدق، لكن ترومان يف 
ذلك الوقت مل يكن متحم�سا لهذا نظرا لتعاطفه ال�سديد 
من  لالإمرياليات  واحتقاره  اجل��دي��دة،  القوميات  مع 
الطراز القدمي املج�سدة يف مديري ال�سركة الريطانية 

الإيرانية.
املتحدة  الوليات  موقف  اأن  اإىل  الكتاب  موؤلف  ويلفت 
بعد  متاما  تغري  اإي���ران  يف  الن��ق��الب  حيال  الأمريكية 
ا�ستطاع  حيث   ،1952 نوفمر  فى  »اإيزنهاور«  انتخاب 
اإق��ن��اع ج��ون دال��ي�����س وزي���ر اخلارجية  ال��ري��ط��ان��ي��ون 
الأمريكى وقتها، و�سقيقه »اآلن دالي�س« مدير املخابرات 

اإيران متثل خطرا �سيوعيا، خا�سة  اأن  اآنذاك،  املركزية 
يوؤمن  وزراء  ورئي�س  ن�سطا،  �سيوعيا  حزبا  بها  اأن 
بالقومية، وهو ما رجح لدى الأخوان دالي�س اأن اإيران 
مهددة بالوقوع فري�سة لل�سيوعية قريبا، وهو ما جعل 
بخطة  الريطانيني  لق��رتاح  ي�ستجيبون  الأمريكيني 
الإطاحة مب�سدق، وا�ستبدال رئي�س وزراء موال للغرب 

به.
ويلفت موؤلف الكتاب اإىل اأن الوليات املتحدة الأمريكية 
بعد  اليوم،  النقالب  لهذا  وم�ساعدتها  عبثها  ثمن  تدفع 
م�سي ن�سف قرن، لفتا اإىل اأن هذا التدخل الأمريكى يف 
ال�ساأن الإيراين حرك قوى �سكلت تهديدا خطريا لالأمن 

القومى الأمريكى.
وي�سري املوؤلف اإىل اأنه لو مل تر�سل اأمريكا عمالءها خللع 
رئي�س الوزراء الإيراين حممد م�سدق منذ ن�سف قرن، 
ل�سارت اإيران على طريقها نحو حتقيق الدميوقراطية، 
دولة  اأول  التالية  العقود  خ��الل  ولأ�سبحت  الكاملة، 
ولكن  الإ���س��الم��ى،  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  دمي��وق��راط��ي��ة 
تدخل اأمريكا الذى حدث فى اإيران عام 1953 اأدى اإىل 
طوال  املتزايد  القمع  بنظام  ال�ساه  وحكم  اإيران  توقف 
25 عاما، واأدت �سيا�سته اإىل النفجار الذي حدث اأواخر 
ال�سبعينيات وهو ما اأتى بالثورة الإ�سالمية التي يراها 
موؤلف الكتاب اأتت مبجموعة من رجال الدين املتطرفني 
اأجل  للغرب والذين عملوا بجهد بالغ من  فى معاداتهم 

تقوي�س امل�سالح الأمريكية يف كل اأنحاء العامل.
الوزراء  رئي�س  م�سدق  حممد  اأن  اإىل  املوؤلف  وي�سري 
بالقومية،  يوؤمن  ك��ان  اأمريكا،  خلعته  ال��ذى  الإي���راين 
ا�ستبدلته  لكنها  الأ�سا�سية،  الأمريكية  املبادئ  ويعتنق 
بطاغية، يحتقر كل ما متثله الوليات املتحدة الأمريكية، 
ويجد العامل الغربي فى مواجهة نظام يف طهران يج�سد 
خماوف اأ�سد عمقا من تلك التي �سعى اإىل الق�ساء عليها 

عام 1953.

»الراحة للميت« رواية 
لندنية بقلم 26 مؤلفا

صدور مختارات للشاعر اإليراني أحمد
 رضا األحمدي بالجزائر
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خالدة سعيد: منير أبو دبس قبل »الطوفان«

»ب���ائ���ع ال��ط��ي��ن«

ولدة  يف  ح��ا���س��م��ة  مف�سلّية  م��رح��ل��ة 
التي  تلك  احل��دي��ث،  اللبناين  امل�سرح 
وّثقتها خالدة �سعيد يف »منري اأبو دب�س 
 ���  1960 لبنان  يف  امل�سرحية  واحلركة 
الأوىل  بطبعته  الكتاب  �سدر   .»1975
الدولية«  بعلبك  مهرجانات  »جلنة  عن 
اليوبيل  منا�سبة  ويف  الآداب«.  و»دار 
وتكرمي  ال��ل��ب��ن��اين،  للم�سرح  ال��ذه��ب��ي 
منري اأبو دب�س، اأعادت »مدر�سة امل�سرح 
احلديث« بالتعاون مع »جمعية �سم�س« 

و»دار نل�سن« توزيع الكتاب.
بحثها  يف  امل��ع��روف��ة  ال��ن��اق��دة  تعر�س 
ة البداية، حني كان منري اأبو دب�س  ق�سّ
ي��ع��م��ل يف ال��ت��ل��ف��زي��ون ال��ف��رن�����س��ي يف 
باري�س، حيث التقى رينيه اأوري، اأحد 
اللبنايّن«.  التلفزيون  »�سركة  موؤ�س�سي 
لقائه  يف  اأ���س��ه��م��ت  ل��ب��ن��ان  اإىل  ع��ودت��ه 
امل�سرحي اأنطوان ملتقى، وبداية العمل 
ت�سكيليني  اإىل  كذلك  وت��ع��ّرف  بينهما. 
وم�����س��رح��ي��ني و���س��ع��راء اأم���ث���ال ع��ارف 
الري�س، وناظم جران، وجالل خوري، 

كرباج...  واأن��ط��وان  خ���وري،  ور���س��ى 
ويو�سف  احل���اج،  اأن�����س��ي  اإىل  اإ���س��اف��ًة 
اخلال، واأدوني�س الذين ترجموا اأعمال 

اأبو دب�س الأوىل.
الينابيع  اإىل  اإ�سارات  �سعيد  كتاب  يف 
الآتي  امل�سرحي  الرائد  منها  نهل  التي 
اإدوارد  ب��رم��زي��ة  ت���اأث���ر  ف��رن�����س��ا.  م���ن 
امل�سرح  ج��ع��ل  ال����ذي  ك��ري��غ  غ�����وردون 
واحلركة.  والف�ساء،  للظالل،  �ساحة 
اأبّيا  اأدول���ف  بطقو�سية  اأي�����س��ًا  وت��اأّث��ر 
امل�سرحية  ال�����س��ال��ة  يف  وج����د  ال����ذي 
من  كذلك  ونهل  امل�ستقبل«.  »كاتدرائية 
�ستان�سالف�سكي،  عند  الطبيعي  املذهب 
الّتقنية  اإىل  النظرة  يف  اأبحاثه  فكّثف 
التقنية  عن  اأبحاثه  وحجب  الداخلية، 
باملرونة  يت�سل  م��ا  وك���ل  اخل��ارج��ي��ة 
اجل�����س��دي��ة وال��ر���س��اق��ة والإي����ق����اع اأو 

الذاكرة اجل�سدية.
اأبو  نظر  وكريغ،  �ستان�سالف�سكي  بني 
مركزًا  وامل��م��ث��ل،  امل�����س��رح  اإىل  دب�����س 
للممثل.  الداخلية  احلقيقة  تقدمي  على 
على  يتحّرك  املمثل  »ه��ذا  منري:  يقول 
معمارية،  خ�سبة  اأو  ع��اري��ة  خ�سبة 
الإ�ساءة  تتكفَّل  فيها  اإ�سارية،  رمزية، 

بت�سكيل امل�سهد القائم على لعب الظالل 
والأ�سواء )...( التجريد عنده يبلغ حّدًا 
مبعانيها،  حا�سرة  الأ�سياء  لأّن  بعيدًا؛ 
غائبة بذواتها. واملعنى ينبغي اأن يطّل 
من خالل فتحة �سوء حمددة مدرو�سة، 
اأو كاأمنا من وراء قناع، فال ين�سكب اأو 
اأبو  يقول  ل«،  يت�سكَّ بل  جمانًا،  يندلق 

دب�س.
امل�سرحية  منري  روؤي���ة  �سعيد  و�سفت 
امل�سرحة  مفهوم  من  ب��دءًا  باملتكاملة، 
امل�سرحي  وامل�سهد  اخل�سبة  وع��الق��ة 
الن�س  ع��الق��ة  اإىل  و����س���وًل  ب��ال��ع��امل، 
وال�ّسينوغرافيا،  امل�سرحي  بالعر�س 
امل�سرحية،  العملية  يف  املمثل  ودور 

منري،  ك��ان  »لقد  املمثل.  اإع���داد  ومنهج 
املخرج امل�سرحي اللبناين الأول باملعنى 
ه���و موؤلف  امل���خ���رج  احل���دي���ث، ح��ي��ث 
ين�ساع  وم��ب��دع��ه،  امل�سرحي  العر�س 
لروؤيتِه املمثل والن�س وال�ّسينوغرافيا، 
التي  ر�سالته  للن�س  روؤيته  يف  ويقدم 

رمبا طغت على ر�سالة الن�س نف�سه«.
اأبو  عالقة  على  ال�سوء  الكتاب  ي�سّلط 
الدولية«، ثم  ب�»مهرجانات بعلبك  دب�س 
احلديث«،  امل�سرح  »مدر�سة  تاأ�سي�سه 
ياأِت  ومل  لحقًا.  بعلبك  عن  والنف�سال 
ان��ف�����س��ال اأب���و دب�����س م��ن ح��ي��ث املكان 
فح�سب، بل من حيث الّتوجه اإىل روؤية 
ا�ستقاللية،  اأك���ر  ج��دي��دة،  م�سرحّية 
ت��ّوج��ت ب��اآخ��ر اأع��م��ال��ه »ال��ط��وف��ان« عام 
1975. ا�ستعادة �سرورية لتجربة منري 
اأبو دب�س الرائد، يف منا�سبة الحتفال 
اللبناين  للم�سرح  الذهبي  باليوبيل 
دب�س  اأب��و  اأم�سى  اأي��ن  لكن  العام.  هذا 
ال�سنوات التي مل تدّونها خالدة �سعيد؟ 
اإىل  لينتقل  الأوىل  جتربته  حمل  كيف 
اأبحاثه  و�سلت  اأي��ن  العاملية؟  امل�سارح 
اخل�سبة  لإع��داد  امل�سرحية  ال��روؤي��ة  يف 

واملمثل وال�ّسينوغرافيا؟

يتكلم  ال�سائغ  عدنان  العراقي  ال�ساعر  جمموعة  عنوان 
معرا  احيانا  ياأتي  ال��ذي  »و«  العطف  حرف  اإن��ه  ببالغة.. 
عن احلال.. وقد خّط بالحمر على الغالف وحوله احلرف 

نف�سه بلغات عديدة.
التي  الأزلية  العالقات  تلك  اظهار  اأراد  ال�سائغ  عدنان  كاأن 
جتعل ال�سياء والمور كلها مرتابطة متداخلة فال نهايات 
واحلا�سر  املا�سي  ع��ن  ي�سح  ه��ذا  لعل  ح���ادا.  توقف  ول 
والآتي وعن هنا وهناك وكل جهة. ام لعل ال�ساعر من خالل 
احزانه العراقية مل يجد ما يف�سل الم�س عن اليوم.. وعن 

املقبل الذي ل يبدو �سديد الختالف حتى الن.
ل����الآلم ول���الح���زان وال��ع��ذاب��ات والغربة  ا���س��ت��ئ��ن��اف  اإن���ه 
منها.  �سفاء  ل  التي  تلك  لالحالم  وا�ستئناف  والت�سرد.. 
وحتى  ال���وزن  تطويع  على  ب��ق��درة  ال�سائغ  ع��دن��ان  يكتب 

القافية املتعددين عنده على طريقة �سعراء التفعيلة.
واآخر  وزن  بني  املو�سيقي  النتقال  يجعل  التطويع  ه��ذا 
�سهال من�سابا ل ينوء مبا حتمل الكلمات من معان او حتت 
وطاأة المتدادات املتباينة طول وق�سرا. اإنه حا�سر »لدمج« 
�سعوبة  رغ��م  على  ح��وار  نقل  يف  خا�سة  ناجح  مو�سيقي 

فيه.
فلنقراأ يف ق�سيدة »ما والخ« حيث يقول:

»ميو�سقني �سوتها حني ينداح 
هل تتقن الرق�س؟

ل.. 
رق�ستني القذائف 

ذات اخلبالل 
وذات اخلبب...

انا �ساعر دار بي زمني
..وا�ستدار 

اأقول لثوبك يخفق يف الريح 
بني  ت��رتق��رق  ال��ت��ي  ال��غ��ي��وم  ال��زج��اج  وراء  تب�سرين  ه��ل 

قمي�سي 
وقلبي؟ 

مدي يديك اىل غ�سنه تلم�سي نب�سه راع�سا والع�سافري...«
ا�ستملت املجموعة على 74 ق�سيدة متفاوتة الطول وكثري 
بلدان  يف  الق�سائد  كتبت  وق��د  اق���رب.  الق�سر  اىل  منها 
ومناطق خمتلفة من العامل وهي حتفل بالت�سرد حتى تلك 

التي كتبت يف العراق منها.
كما  �سعرا  يكتب  فكاأنه  ف��ي��ا���س..  �ساعر  ال�سائغ  ع��دن��ان 
اذن  البدء  هو  العراق  حياة.  وحرارة  با�ستمرار  يتنف�س.. 

فالق�سيدة الوىل حتمل هذا ال�سم.
وحتدده  ال��ع��راق  ع��ن  ال�ساعر  ���س��ورة  تخت�سر  الق�سيدة 
وتتبع منهج �سرد �سفاته بتق�سيم اآيل.. انها اقرب اىل النر 
حيث  من  ومكثفة  معباأة  لكنها  ال�سعري  التوهج  اىل  منها 

املحتوى. 
الكلمات متتبعة  الواو ترك  باخفاء  قام خالله  بتعداد  كتب 

واحدة تنقلنا اىل الخرى: قال:
»عندما الر�س كّورها الرب بني يديه 

ووزع فيها:
اللغات 
النبات 
الطغاة 
الغزاة 

احلروب 
الطيوب 

اخلطوط 
احلظوظ /اللقاء..

والفراق 
وق�ّسم فيها 

ال�سواد 
العباد 
البالد 

الو�سايا 
احلوا�س 
اجلنا�س 
الطباق ..
اعت�سرت 

روحه 
غ�سة 
فكان 

العراق.«
ننتقل منها اىل ق�سيدة »كاأ�س« حيث يقول:

»يف احلانة 
كانت بغداد 

خيوط دخان 
تت�ساعد من انفا�س اجلال�س 

وا�سابع عارية �سكرى 
تراق�س بني الوتر املهمو�س 

وبني الكا�س 
واىل طاولتي يجل�س قلبي 

ملتحفا غ�سته 
يرنو ولها للخ�سر امليا�س 

ووراء زجاج احلانةا�سباح ترت�سدين 
حت�سي حويل النفا�س 

وانا حمتار 
- ياربي – 

اأين اأدير القلب؟ 
واأين اأدير الراأ�س؟«

�سعر  ميالأ  ذلك  كل  واحلنني..  والوح�سة  والوحدة  الغياب 
الطويلة  ال�سنوات  م�����س��ردي  اأب���رز  اأح���د  ال�سائغ  ع��دن��ان 

والكثرية املا�سية من العراقيني ومن ال�سعراء.
يف ق�سيدة »مطر بلندن« النرية يقول »مطر بلندن.. يعر 
املارون ليلي غري ملتفتني للجرح الذي خلف اجلروح ينّز 
على  احلمام  ن��وح  من  تعبت  اق��ول  هل  عاما.  خم�سني  منذ 
مطر  ق�سيدة...  اخ�سرار  من  الطائرات  جردتها  غ�سوين 
باخريات  ي��رن  جر�س  .ل  للبيت  تدلني  الطريق  ل  بلندن 
الليل. ل ريح تدق الباب. اين ا�سعتهم !؟ ا�سحابك املا�سني 
فال  واملت�سكعون  الع�ساق  يعر  �سراعا  مطر.  بالكلمات... 
�سوف  عمن  احل��ان��ات  ت�ساءل  الطريق  يف  ظ��اليل  ال  اأرى 
وراء  يطل  فجر  ل  وغنائها...  بكاأ�سها  امل�ساء  يف  ت�سركه 

ق�سبان العراق. فكم يطول الليل يا ليل العراق...؟«
يف ق�سيدة »ليل ل�سبونة« نقراأ قوله:

»ها انت تطوف العامل 
ها انت تطوف وحدك 

هاانت تنوح على ما مر ّ
تنا�س املّر تنا�ساك املارون 

فما تنظر او تنظر... 
الليل باأوله 

الليل باآخره 
الليل كحالك.. �سابت منه ذوائبه 

�سابت روحك 
ام �ساب بك الوجد لبغداد 

فما يلتف على جيدك �ساعدها ال وتعمدت ان تناأى. يا هذا 
املنطرح الن على عتبة باب احلانة /ل تدخل 

اأو .. تخرج.«
يف ق�سيدة »ت�سكيل 4« عملية حتويل افكار اىل �سور فنية 

ظريفة يف.. كالم كتب يف بلدان عديدة، يقول:
»اين يختبئ الن�سيم اثناء العا�سفة؟.. 

واي�سا 
ال�سحب كالم ممزق على ل�سان الريح. 

ومن ذلك 
ال�سنابل التي اهتزت فرحا بالن�سوج 

املناجل اكر فرحا منها.«
يف »ت�سكيل 6« افكار تتحول �سورا او ت�سبح ا�سكال فكرية 
او  معروف  ك��الم  عن  م��اأخ��وذة  افكار  اأحيانا  وه��ي  اخ��رى 

اأمثلة معروفة: مثال:
»يعدوننا باجلنان الوا�سعة 

كي 
ي�سحبوا 

من حتتنا 
الر�س 

ومنزلك اي�سا 
ا�سقطوا 

متثال الدكتاتور 
من �ساحة املدينة 

فامتالأت ثانية 
بتماثيلهم.«

ومن »ت�سكيل 7« نقراأ قوله:
»يا .. 

حلياتي 
كيف �سرقتك اليام مني 

ومل انتبه !؟« 

ونقراأ اي�سا »اأحالمي 
اأخطاء 

مل اقرتفها بعد.«
ويف »ت�سكيل 8« يتابع هذا النهج الذي لي�س �سعريا متاما 

فيقول:
»حياة بي�ساء 

كثريا ما نف�سدها بالحالم 
واي�سا 
يعرنا 

المل- �ساخرا-
بني �سّفي عكازاتنا 

امللوحة
له.«

ومن ذلك اي�سا:
»اأخريا 

و�سلت قمة حياتي 
لكنني مل اجد هناك 

من اليام وال�سدقاء والع�سب 
ما يكفي.«

قول  »ر�سائل«  عنوان  حتت  نقراأ  ق�سرية«  »ق�سائد  ويف 
ال�ساعر:

»نثيث الثلج 
على نافذة منفاي 

ر�سائل متجمدة و�سلتني من هناك 
هكذا يخيل يل 

بينما �ساعية الريد على دراجتها الهوائية 
ت�سري اىل ان ل ر�سائل يل اليوم.«
وحتت عنوان هو »!؟« كتب يقول:

»وطن ام زنزانة 
احلاكم ا�سحى �سجانه 

نحن املحكومون به منذ زمان 
يتوارثنا �سجان 

عن �سجان 
من باب اجلامع 

حتى احلانة.«

 « رواي��ة  الدارالبي�ساء  يف  موؤخرا  �سدرت 
بائع الطني« للكاتب ال�سوري فايز الأ�سرت، 
تهتم  التي  الأخ���رى  ال�سفة  �سل�سلة  �سمن 
باأدب املهجر، وذلك ب�سراكة دار »القرويني« 
الثقافية«  »اأج���را����س  جم��ل��ة  وم��ن�����س��ورات 

باملغرب.
جاءت الرواية يف خم�س و�سبعني �سفحة، 
ويحمل غالفها لوحة للفنان الهييتي لوفوي 
املهاجرين  معاناة  ع��ن  وتتحدث  اإك�سيل. 
هجرتهم  واأ����س���ب���اب  اأوروب������ا  يف  ال���ع���رب 

وظروف عي�سهم يف املنايف.
انق�ست  ماياأتي:  نقراأ  الرواية،  اأجواء  من 
يف  ال��ط��ائ��رة  تهبط  اأن  قبل  �ساعات  ث��الث 
اإىل  واجتهنا  ال��ط��ائ��رة،  م��ن  نزلنا  امل��ط��ار، 
مبنى املطار، ومن ثم اإىل �سرطة اجلوازات 
اأم�سي وراء  الدخول. كنت  تاأ�سرية  لو�سع 
باأبيه،  يلحق  �سغري  طفل  وك���اأين  اأمي���ن، 
و�سلنا اإىل غرف �سغرية من الزجاج يجل�س 
داخل كل واحدة �سرطي، وكان للغرفة نافذة 

�سغرية ت�سمح باإدخال اجلواز فقط.
اأعطى اأمين جوازه لل�سرطي، فو�سع عليه 
اجلانب  اإىل  غ��ادر  ثم  اإليه،  واأع���اده  اخلتم 
الثاين من املبنى، ومل اأعد اأراه. جاء دوري، 
فاأعطيت اجلواز لل�سرطي الذي فتحه، وهو 

يتمعن تارة يف ال�سورة التي على اجلواز 
وتارة اأخرى يف وجهي، مما جعلني اأ�سعر 
الزجاجية،  الغرفة  من  خرج  ثم  بالرتباك، 
ميينًا  التفت  به،  اأحلق  اأن  بيده  يل  واأ�سار 
وي�سارًا لعل اأحدا ي�سرح يل ماذا يريد مني 
تعليقًا  اأو  جوابًا  اأجد  مل  ولكني  ال�سرطي، 
قبل  اأعطي جوازي  اأن  كان يجب  اأحد،  من 

اأمين، كيف فاته هذا املو�سوع!
من  جانبية  غ��رف��ة  اإىل  بال�سرطي  حل��ق��ت 
الإ�سمنت، وفيها كر�سي ومن�سدة �سغرية. 
اأخلع  ب��اأن  يل  واأ���س��ار  ال�سرطي،  اإيَل  نظَر 
ثيابي، ف�سعرت ب�سيء من اخلوف والقلق، 
ح��اول��ت اإف��ه��ام��ه ب���اأين ل اأف��ه��م م���اذا يريد، 
ثيابي،  اأخلع  ب��اأن  اأ���س��ار  ثانية  م��رة  ولكنه 
منها  اأفهم  مل  بكلمات  ويدمدم  ي�سرخ  وبداأ 
�سيئًا، ثم خرج من الغرفة بعد اأن اأ�سار يل 
يعود  �سوف  واأن���ه  م��ك��اين،  اأب��ق��ى  اأن  بيده 

ب�سرعة.
عاد  فقد  ط��وي��اًل،  ال�سرطي  غ��ي��اب  يطل  مل 
ومعه �ساب اأ�سمر، ذو مالمح �سرقية، عرفت 
من خاللها باأنه عربي. حتدث ال�سرطي مع 
ال�ساب ب�سع كلمات بلغة مل اأفهمها، ثم نظَر 

ال�ساب نحوي وقال:
� هذا ال�سرطي يريد منك اأن تخلع ثيابك كي 

يفت�سك.
فقلت:

� ومل���اذا اأن���ا وح���دي..اأن���ا ف��ق��ط.. ي��ري��د اأن 
يفت�سني، وبهذه الطريقة املهينة؟

فرد قائاًل:
� اإنه يريد اإخافتك حتى تعطيه بع�س النقود، 
واأن�سحك اأن تعطيه بدًل من اأن يطبق عليك 

قوانينه الدنيئة.
يخدعني،  ال�ساب  ب���اأن  اعتقدت  للحظات 
�سدي،  ال�سرطي  مع  متعاونا  يكون  ورمبا 

فحاولت املراوغة، وقلت:
� ولكني ل اأملك نقودًا، فاأنا قادم مع �سديقي، 

وهو قد خرج قبلي.
ابت�سم ال�ساب وقال:

� ل عليك اأنا �سوف اأعطيه.
واأخرج من جيبه ع�سرة دولرات ود�سها يف 
ال�سرطي،  ابت�سم  عندها  ال�سرطي،.  جيب 
تاأ�سرية  وعليه  �سفري  ج���واز  واأع��ط��اين 

الدخول، واأ�ساَر يل بيده اأن اأذهب.

ع�����دن�����ان ال����ص����ائ����غ ف��ي 
»و«..ي���ت���ن���ف���س ش��ع��را

عر�س: جورج جحا

عر�س: اأدهم الدم�سقي

ثمانة  يت�سمن  كتاب  خرائط«  بال  »اأ�سباح 
خمتارات ق�س�سية مرتجمة، �سدرت عن دار 
الأوىل_2011  للن�سر_الطبعة  البوتقة 

_ترجمة:هالة �سالح الدين ح�سني.
اأو  بجائزة  ف��ازت  ق�س�سا  يحوي  الكتاب 
اأفريقية  ق�سة  لأف�سل  .هرني وجائزة كني 
الأم��ري��ك��ي��ني روب����رت  ال��ف��ن��ان��ني  اأن  ك��م��ا 
ب��ارك��ه��ا ري�سون  ب��ارك��ه��ا ري�����س��ون و���س��ان��ا 
�سورتهما  ا�ستخدام  يف  احلق  الدار  منحا 
تقول  كما  للكتاب  كغالف  الفوتوغرافية 
دار  ورئي�سة  الدين  �سالح  هالة  املرتجمة 
البوتقة  جملة  عنها  ت�سدر  التي  البوتقة 
الق�سرية  الق�سة  برتجمة  املهتمة  الف�سلية 
الكتاب  يزخر  هالة  وت�سيف  الجنليزية 
باملجازفات  املحفوف  اخللط  اأنواع  ب�ستى 
والغارقني،  املنقذين  والكوميديا،  للرعب 
الإحباط والأمل،قد ت�ستغل بع�س الق�س�س 
كل  تعتره  وق��د  احلا�سر  حلجب  املا�سي 
ق��د جت��د فيه  ���س��يء على ح��ني  اأو ل  ���س��يء 

بع�س ال�سخ�سيات �سيئًا من العزاء.
الذي  احتماليته  اأو  موت  من  الرغم  وعلى 

ففي  جميعها  الق�س�س  ف��وق  عاليًا  يحلق 
اأرحب  ع��امل  اإىل  منها  كل  تر�سدنا  املقابل 
يف  لنعلن  التلقائية  اأو  ال�سحر  ينق�سه  ل 
واحد  �سوت  الإن�سانية  �سوت  اأن  النهاية 

ينب�س باحلياة والت�سامح.
الق�سة  برتجمة  البوتقة  دار  اهتمام  وعن 
تقدمي  اإىل  ن��ه��دف  ه��ال��ة«  ت��ق��ول  الق�سرية 
اللغة  اآداب  ل��رتاج��م  منقو�س  غ��ري  م�سهد 
العربية  اللغة  اإىل  املعا�سرة  الجنليزية 
وتن�سب غاية الدار على ر�سم خريطة اأدبية 
هذا  ويف  املعا�سر  الق�سري  للق�س  متخيلة 
تنقلنا  نوا�سل  الكتاب«اأ�سباح بال خرائط« 
مواهب  واإب����راز  �ستى  اأدب��ي��ة  ع���وامل  ب��ني 

جديدة يف امل�سهد الثقايف العربي«.
وت�سيف هالة«احلق اأن فن الق�سة الق�سرية 
التهمي�س  اإىل  �سبيله  يف  العربي  بالعامل 
بالرواية  اله��ت��م��ام  ت��ع��اظ��م  م��ع  ال��ك��ام��ل 
واإج���ح���اف الأج��ن��ا���س الأدب���ي���ة الأخ����رى، 
زمن  ع�سفور«اإنه  جابر  الدكتور  بعبارة 
ال��رواي��ة« ك��ان اإي��ذان��ًا ب��الإع��الن عن تف�سي 
وعليه  العربي.  الأدب  يف  ال��رواي��ة  مكانة 
بهذا  اله��ت��م��ام  اإح��ي��اء  على  نعمل  ���س��وف 
ال��ف��ن ب��ك��ل م���ا ي�����س��م��ه م���ن ع����وامل تقنية 
ن�ساط  مع  وبالتوازي  اأدبية.  واإمكانيات 

ا�ستكماًل  ل   - املتوا�سل  البوتقة  جملة 
مل�سرية اإلكرتونية قد تنقطع يومًا - �سوف 
تعمل الدار على اإنعا�س نوع اأدبي ت�ساءل 
اإىل  �سعيًا  ال�سوق  متطلبات  �سطوة  حتت 
منتقاة  مبجموعة  العربية  املكتبة  اإث���راء 
مبدعون  خطها  الق�س�سية  املختارات  من 
قبل،  من  العربي  القارئ  عليهم  يتعرف  مل 
واإن كانوا ين�سجون اإبداعات تعيد تعريف 
ط��ي��ات��ه��ا عوامل  ال��ق�����س��ة وحت��م��ل يف  ف��ن 
الده�سة والبتكار«.الفقد واحلنني ومعاين 
ال��ك��ت��اب �سوف  اإن�����س��ان��ي��ة اأخ��رىق�����س�����س 
اإدوارد  الأمريكي  الناقد  اه  �سمَّ ما  تعك�س 
اأوبراين«قدرة الفنان على الإقناع التخيلي 
الأخاذ« ق�س�س »اأ�سباح بال خرائط« �سوف 
واقعي  بع�سها  متنوعة  ع��وامل  اإىل  تنقلنا 
موؤمل والأخر ي�سعرنا بالفرح وثالثا ينقلنا 

اإىل اأجواء الفانتازيا.
ه��ن��اك ���س��اح��ات ال��ق��ت��ال واخل�����س��ارة حني 
ن��ظ��ر رومانية  ال��ك��ت��اب وج��ه��ة  ل��ن��ا  ي��ق��دم 
رهيبة  رحلة  ي�ستوعب  اأن  يحاول  ل�سبي 
نهايتها  ه��ي  اأمريكا  تكون  اأن  يعتقد  ك��ان 
تغو�س  كال�سيكي  وباأ�سلوب  ال�سعيدة. 
املذهب  اإىل  امل��ن��ت��م��ي��ة  ال��ق�����س�����س  اإح�����دى 
و�سعوبة  الوح�سة  م�ساعر  يف  الالواقعي 
التخلي عن الأحالم. ومن الكال�سيكية اإىل 
تاأخذنا  حيث  املعا�سرة  احل��داث��ة  بعد  م��ا 
اإىل  موقعها«  معرفة  اإىل  �سبيل  ق�سة«ل 

غياهب املوت والفانتازيا.
هناك الكوميديا ال�سوداء ومن خاللها نقراأ 
ق�سة تتناول حياة بغي يف هراري حتاول 

اإثبات هويتها بطريقة بريوقراطية.
بالفقد  املليئة  الإن�سانية  امل�ساعر  تلك  وعن 
كندية.  ق�����س��ة  اأج�����واء  ن��ع��ي�����س  واحل���ن���ني 
م�سعة  اأخ��رى  ق�سة  ال�سمالية  كوريا  ومن 
باجلمال ع��ن احل���رب، ت��دور اأح��داث��ه��ا يف 
القتال حيث يطارد  داخل احد م�ست�سفيات 
رغبتها  اأثناء  يتيمة  يابانية  �سبية  املا�سي 
امللحة يف عودة رفيق كان ميثل كل �سيء 

يف حياتها.
ك��ان  الأول  ال��ب��وت��ق��ة  ك���ت���اب  اأن  ن���ذك���ر 
�ست�سدر  وقريبا  مرهفة«  بعنوان«حوا�س 
»وج���وه  ال��ث��ال��ث��ة  الق�س�سية  امل��ج��م��وع��ة 

متوارية«.

اإلحباط واألمل في »أشباح بال خرائط«
عر�س: خلود الفالح
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االإن�سان واملعرفة 
حتت هذا العنوان، بداأ املوؤلف ف�سل كتابه الأول، بت�سدير 
قول ماأثور ل� ميخائيل نعيمة هو » اإين اأتقبل كل ما يح�سل 
يف الدنيا مبنتهى الر�سى واأقول، ل يح�سل اأي �سيء اإل 
وقت ما يجب اأن يح�سل »، ثم يقرر الكاتب اأن يف اأعماق 
الإن�سان طاقة هائلة وقدرة عظيمة با�ستطاعته تطويعها، 
التاأمل  ويح�سن  الأعماق  اإىل  يغو�س  كيف  عرف  هو  اإن 
ت�سل  الة وموجودة  فعَّ اإذ هي طاقة  ؛  الطاقة  تلك  ل  ويفعِّ
والر�سى  وال�سفافية  والفكري  الروحي  الرتقاء  اإىل  به 
اأجريت  بحوث  عدة  اإىل  كذلك  الكاتب  واأ�سار   . والأم��ان 
يف تاأثري العقل يف املادة ؛ حيث ذكر مثاًل البحوث التي 
اوزابيا   « الأ�سبانية  الو�سيطة  على  بالد  عدة  اأجريت يف 
 « وبر  جاك   « مثل  الو�سطاء  من  غريها  وعلى   « بالدينو 
�سرنك   « الدكتور  اأي�سًا بحوث  »، ومنها  دانيال هوم   « و 
فون نوتزجن » على الو�سيطة » �ستاني�سالفا » التي �سرحها 
الفيزيقية  الظواهر   « ع��ن  م�سر  يف  امل��رتج��م  موؤلفه  يف 

للو�ساطة » . 

ميخائيلوفا
نليا   « ق�سة  ال��ك��ات��ب  ق��دم  امل����ادة،  يف  الفكر  ت��اأث��ري  وع��ن 
اإىل  ن�سبة   � ال�سيكوكينزية  الو�سيطة   « ميخائيلوفا 
لذلك  مثاًل   � بعد  عن  الأ�سياء  حتريك  اأو  ال�سيكوكينزيا 
1927م  �سنة  ولدت  الو�سيطة  هذه  ان  مو�سحًا  التاأثري، 
مع  بب�سالة  وح��ارب��ت   34 ت  دب��اب��ة  م��ن  على  وخ��دم��ت 
اأجريت  التي  التجربة  اأث��ن��اء  وك��ان��ت  الأح��م��ر،  اجلي�س 
عليها متزوجة ويف الأربعني من عمرها، وي�سف املوؤلف 
بحركات  كعادتها  بداأتها  ميخائيلوفا  اأن  موؤكدًا  التجربة 
دائرية من يدها فوق ا�سياء مو�سوعة على الطاولة، حيث 
لتن�سيط  كانت جتاهد  فيما  املجهود  بفعل  جتوف وجهها 
قدراتها ال�سيكوكينزية، ثم طفقت الأ�سياء املو�سوعة اأمام 
ميخائيلوفا تتحرك، وفجاأة ك�سفت اأجهزة �سريغييف عن 
�سيء جديد مل ي�سبق قط للباحثني اأن راأوه ؛ فقد اأخذت 

احلقول املغناطي�سية املاثلة حول ج�سم ميخائيلوفا تظهر 
عر  قوية  ذبذبة  اأحدثت  فلكاأنها  الإيقاع،  منتظم  ن�ساطًا 
الغالف الالمنظور الذي يحيط بها، واعتمد القلب واملخ 
اأن  الكا�سفة  الأجهزة  اأظهرت  بل  اإيقاع حقل قوتها،  نف�س 

القوة الهتزازية قد تركزت تبعًا ملحور نظرها . 

الفيدا 
العنوان  ه��ذا  وحت��ت  ال��ك��ت��اب،  م��ن  ال��ث��اين  الف�سل  ويف 
هو  نعيمة  مليخائيل  اآخ��ر  م��اث��ور  بقول  الكاتب  ا�ستهل 
اأن  ذك��ر  ث��م   ،« امل��ع��رف��ة  لنحقق  للحياة  ون��ع��ود  من��وت   «
الدكتور طوين اأبو نا�سر � الطبيب اللبناين الذي تخرج 
هارفارد  جامعة  ومن  بريوت  من  الأمريكية  اجلامعة  من 
علم  اأي   « الفيدية  املعرفة  اآلية   « اكت�ساف  حقق   � باأمريكا 
اكت�ساف  مت  وبذلك  الب�سرية،  الفيزيولوجيا  يف  الفيدا 
كيفية عمل الدماغ الب�سري لأول مرة يف تاريخ الب�سرية 
. وينقل املوؤلف عن طوين تو�سيحه اأن التاأمل التجاوزي 
واأن  الأر����س،  عن  الرت��ق��اء  مرحلة  اإىل  الإن�سان  يو�سل 
جلميع  موحدًا  حقاًل  بداخلها  حتوي  الدماغية  الذبذبات 
قوى الطبيعة ؛ فعندما يغو�س الإن�سان اإىل هذا امل�ستوى 
يخلق تقنية معينة ا�سمها » �سيلي بروغرام » وي�سل اإىل 
احلياة  طاقة  م�ستوى  على  و�سل  ولأن��ه  متقدمة،  خطوة 
واحلقل املوحد فبا�ستطاعته حتقيق اأهدافه وفكرته، وهنا 
يقرر املوؤلف اأن الدرا�سات العلمية اأكدت اأن الذبذبات يف 
؛  بع�سها  مع  تعمل  الدماغ  من  والأمامية  اخللفية  اجلهة 
مبعنى اأن اجلهاز الع�سبي يعمل ب�سكل متكامل وبانتظام 
اأن  اأظهرت  الدرا�سات  واأن  الرت��ق��اء،  عملية  اثناء  وذل��ك 
الإن�سان ي�ستعمل 5اأو 10% من طاقته الفكرية، لذا �سمحت 
هذه التقنيات بتطوير كل القدرات املوجودة يف الإن�سان 

 .

م�ساهدات مثرية 
ق�س�س  ع��دة  الكاتب  ذك��ر  اأي�سًا،  الثاين  الف�سل  وخ��الل 

وم�ساهدات مثرية، كان من بينها ق�سة الطفل �سليم الذي 
اأ�سيب مبر�س ع�سال يف املهد ودخل يف غيبوبة مميتة، 
�سميث،  الدكتور  يدعى  طبيبًا  والده  له  ا�ستدعى  وعندما 
وعيه،  ي�سرتد  حتى  بالعقاقري  معاجلته  الطبيب  ح��اول 
لكنه ف�سل، وعندما بداأ الياأ�س يت�سرب اإىل نف�س الوالدين، 
وهم الطبيب بالن�سراف، نه�س الطفل فجاأة، وقد �سفى 
الأمريكي  الطبيب  اإىل  يتحدث  واأخذ  عجائبية،  ب�سورة 
بالإجنليزية بطالقة عجيبة ذاكرًا له الدواء الذي كان عليه 
اأن يعاجله به، علمًا باأن الطفل ابن الأعوام الثالثة مل يكن 
ق�س�سًا  الكاتب  ذكر  وقد   .. بالعربية  حتى  الكالم  ليجيد 
اأنه  وكيف   « �سليم   « الفتى  هذا  عن  اإدها�سًا  اأك��ر  اأخ��رى 
ا�ستطاع امل�سي فوق املاء جهارًا نهارًا اأمام اأعني الآخرين، 
اأن عينيه كان ي�سع النور منهما يف الظالم ب�سكل  وكيف 
ي�سحر الألباب، وكيف اأنه عندما كر اأر�سلت اإليه اجلمعية 
النف�سية الدولية يف باري�س ت�ست�سيفه على نفقتها اإذ طلب 
اإليه اأن يري املجتمعني معجزة من معجزاته، اأجابهم اأنه 
�سرييهم اآية يونان النبي لتبداأ �سل�سلة من الغرائب و�سع 
احلرا�سة  حت��ت  ح��دي��دي  ���س��ن��دوق  يف  ه���ذا  �سليم  فيها 

امل�سددة يف قاع نهر ال�سني . 

التنومي املغناطي�سي 
ويف الف�سل الثالث من الكتاب حتت العنوان ال�سابق هذا، 
ي�ستهل املوؤلف كعادته بقول ماأثور ولكنه هذه املرة بيت 
باأغانيه  ال�سبح  ي�سارك  » فمن ل  فيه  يقول  �سعر جلران 
... كان من اأبناء الظالم » ... ثم ذكر بعد ذلك ما لديه من 
مثاًل  فذكر  ؛  املغناطي�سي  التنومي  حول  مثرية  معلومات 
تاأثرهن  �سرعة  ب�سبب  للتنومي  ا�ستعدادًا  اأكر  الإناث  اأن 
بالإيحاء، واأن من نتائج التطبيقات العملية للتنومي ظهر 
ما ي�سمى بالتنومي الذاتي بوا�سطة ال�سطوانات، والذي 
ا�ستخدم بهدف م�ساعدة النا�س على المتناع عن التدخني 
اأن  ذك��ر  كما  الأرق،  من  والتخل�س  اأوزان��ه��ن،  وتخفيف 
للمنومني  الدولية  اجلمعية  رئي�س   « ميت�سل  �ستانلي   «

املغناطي�سيني اأثناء وجوده يف الحتاد ال�سوفيتي، وبعد 
جتربة اأعدها له ال�سوفييت، لحظ اأن التنومي يفتح املجال 
بتنومي  �ستانلي  ق��ام  فعندما  ح�سية  ق��وى  اإدراك  لظهور 
لأوام���ره،  وان�ساعت  املمر�سة  نامت  املمر�سات  اإح��دى 
لكن ال�سيء املثري يف التجربة كان حني اأدرك �ستانلي اأن 
باللغة الإجنليزية  اإليها  ال�سادرة  الأوامر  املمر�سة نفذت 
التي ل تعرف منها �سيئًا !! ومت تعليل ذلك باأنها » �سعلت 

نوعًا من املرتجم الذهني » . 

االأثري والعامل الروحي 
ببع�س  الكاتب  ي�ستهل  اأن  وبعد  العنوان،  ه��ذا  وحت��ت 
اأبيات ال�سعر ملحيي الدين بن عربي، يتحدث الكاتب عن 
اأن املادة الطبيعية التي تدركها حوا�سنا، هي مادة اأثريية 
الطبيعية  امل��ادة  بني  الفرق  واأن  معينة،  دائ��رة  يف  تهتز 
واملادة الأثريية � بالن�سبة اإلينا نحن الب�سر � هو اأن املادة 
الطبيعية نفهمها ونح�س بها، بينما املادة الأثريية ل ميكن 
الرغم  اأن نح�س بها، ولكن على  فهمها مبا�سرة ول ميكن 
فهي   � الكاتب  يوؤكد   � مبا�سرة  ندركها  ل  حوا�سنا  اأن  من 
لي�ست بعيدة عن متناول اأفهامنا، ويقرر الكاتب من وجهة 
يف  يطابق  لالإن�سان  الأث��ريي  اجل�سم  اأن  اخلا�سة  نظره 
ال�سكل مع اجل�سم الطبيعي كل املطابقة، وان الروح هي 
التي جتعل اجل�سم الطبيعي يتما�سك، واأن املوت ما هو اإل 
اجل�سر الذي ننتقل بوا�سطته من احلياة اإىل احلياة، وما 
هو �سوى انف�سال اجل�سم الأثريي عن اجل�سم الطبيعي، 
اأن  باعتبار  العقل  معه  يحمل  هذا  الأث��ريي  اجل�سم  واأن 
فوق  �سيئًا  يكون  اأن  من  لب��د  ولكنه  الأث��ري،  ف��وق  العقل 
اجل�سم  ير�سد  وال���ذي  امل���وت،  بعد  يعمل  لأن���ه  الأث���ريي 
النتيجة  وتكون  باملوت،  يتغري  لن  العقل  واأن  الأث��ريي، 
ثم  ومن  فقط،  بهما  يعتد  اللذان  هما  والذكرى  اخللق  اأن 
يقرر الكاتب اأن العامل املادي انتقايل زائل، واأن املادة كما 
نراها اأتفه الأ�سياء يف الكون، واإن تكن الآن تبدو لنا اأهم 

ما يف الكون .

 .. ال�ستبداد  اأ���س��ول  ت�سريح  يف   « كتاب 
ملوؤلفه   « ال�سلطانية  الآداب  نظام  يف  قراءة 
�سعبة  اأ�ستاذ   � اللطيف  عبد  كمال  الدكتور 
الفل�سفة بكلية اآداب الرباط باملغرب � �سادر 
ببريوت  والن�سر  للطباعة  الطليعة  دار  عن 
وت�سعني �سفحة  مئتني وخم�س  لبنان، يف 
ي�سكل  ك��ت��اب  وه��و  امل��ت��و���س��ط،  القطع  م��ن 
طموح  بحثي  ب��رن��ام��ج  يف  اأوىل  خ��ط��وة 
انتدب املوؤلف نف�سه له، يروم حتقيق عملية 
اخلطاب  ج��وان��ب  ملختلف  ���س��ام��ل��ة  م�سح 
ومن  الإ���س��الم،  يف  ال�سلطاين  ال�سيا�سي 
تفكيكه  واإع��ادة  ع�سرية،  ق��راءة  قراءته  ثم 
النقدي  ال���س��رتج��اع  مبب�سع  وت�سريحه 
ملعطياته باآلية من الفهم والتعقل والتاأويل 
التاريخية،  جدليته  يف  ا�ستيعابه  تتوخى 
ا�ستمراره  اأ����س���ب���اب  ا���س��ت��ي��ع��اب  وك���ذل���ك 
ومررات ح�سوره الراهن رغبة يف اإدراك 
مواطن اخللل وال�سطراب ومظاهر التوتر 
ال�سيا�سي  امل��ج��ال  يف  القائمة  وال�����س��راع 

خطابًا وممار�سة . 

حول روؤية الكاتب 
من  ه��ذا  كتابه  يف  ال��ك��ات��ب  ج��ه��ود  تنطلق 
روؤي�����ة خ��ا���س��ة ل������الآداب ال�����س��ل��ط��ان��ي��ة يف 
ظهور  حيث  ؛  الإ�سالمي  العربي  التاريخ 
تاريخية  معطيات  عن  كتعبري  الآداب  هذه 
الوقت  يف  بعينها  لوظيفة  وتاأدية  حم��ددة 
الآداب  ه��ذه  ن�سو�س  فيه  ا�ستمرت  ال��ذي 
تتنا�سخ وتتنا�سل من بع�سها عر خمتلف 
املراحل والأطوار التي مر بها تاريخ الفكر 
وقتنا  اإىل  و���س��وًل  الإ���س��الم��ي،  ال�سيا�سي 
احلا�سر، حيث جند لغة هذه الآداب ل تزال 
قامو�س  يف  ب��اأخ��رى  اأو  ب�سورة  حا�سرة 
املعا�سرة،  ال��ع��رب��ي��ة  ال�سيا�سية  ال��ك��ت��اب��ة 
التي  نف�سها  الوظيفة  ت��وؤدي  ت��زال  ول  بل 
الكاتب  ويقف  اأ�سا�سًا،  اأجلها  من  اأن�سئت 

ال�سيا�سية  ال��ك��ت��اب��ة  م��ن  ال��ن��م��ط  ه���ذا  ع��ن��د 
لتحولت  امل��واك��ب��ني  ال�سيا�سي  وال��ت��دب��ري 
نظامًا  بلور  اأنه  معترًا  الإ�سالمية،  الدولة 
الأوىل  غ��اي��ت��ه  الأي��دي��ول��وج��ي  ال��ق��ول  يف 
ال�سلطاين  ال�سكل  ا�ستيعاب  والأخ�����رية 
تاريخيًا،  وت��ري��ره  ال�سيا�سي،  الأداء  يف 
حرا�سة   « بدعوى  ا�ستمراره  على  والعمل 
الدين و�سيا�سة الدنيا » بكالم اآخر هو : من 
املطلق، وت�سويغ  لال�ستبداد  الت�سريع  اأجل 
املتعايل  وت�سيي�س  وتعاليه،  امل��ل��ك  ت��ف��رد 
الطاعة  قيم  ومتجيد  ال�سيا�سي،  وتاليه 
الت�سلط  موؤ�س�سات  وتدعيم  واخل�سوع، 

والقهر واجلروت . 

االآداب ال�سلطانية 
يف الباب الأول من الكتاب والذي جاء حتت 
عنوان » يف حدود الآداب ال�سلطانية » ق�سم 
الكاتب الباب اإىل ثالثة ف�سول اقرتب فيها 
من اإ�سكاليات حمددة �سمحت بت�سكيل ف�ساء 
ال�سلطاين ب�سورة منهجية  املن اخلطابي 
دقيقة ؛ حيث اهتم الكاتب يف الف�سل الأول 
الف�سل  ويف  ال�سلطانية،  الآداب  مب��ي��الد 
الناظمة  املرجعيات  بتحديد  اهتم  الثاين 
ملتون القول يف هذه الآداب، اأما يف الف�سل 
النمط  م�ساألة  ال��ك��ات��ب  بحث  فقد  ال��ث��ال��ث 
ال�سطانية، وكان  الآداب  املتبع يف  الكتابي 
اخلطاب  اأمن��اط  تناول  قد  ذلك  قبل  الكاتب 
الإ�سالمي  ال��ف��ك��ر  ت��اري��خ  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي 
كما  الأمن���اط،  تلك  وحتديد  ح�سر  حم��اوًل 
اأ�سار اإىل اأن الآداب ال�سلطانية كانت تغرف 
من معني اأدب امللوك الفار�سي، وتنهل كذلك 
من الرتاث اليوناين مبختلف ال�سور التي 
اتخذها يف ف�ساء الرتاث الإ�سالمي، وذلك 
اآداب  من  ج��زء  الآداب  تلك  اأن  منظور  من 
ويف  وهناك  هنا  اأنتجت  اإن�سانية  �سيا�سية 

اأزمنة خمتلفة . 

املظاهر والتجليات 
ا�ستغرق  الكتاب  من  الثاين  الباب  وخ��الل 
مظاهر  ر���س��د  يف  ف�سول  خم�سة  ال��ك��ات��ب 
ال�سلطانية  الآداب  ن���ظ���ام  وجت���ل���ي���ات 
وت�����س��ري��ح��ه��ا ع���ن ط��ري��ق حت��ل��ي��ل واإع�����ادة 
ت��رك��ي��ب ن��ظ��ام ق��ول��ه��ا ب��اع��ت��ب��اره ق����وًل يف 
تدعيم ال�ستبداد ال�سيا�سي، واإعادة ترتيب 
نظامها  يعك�س  ب�سكل  الآداب  حم��ت��وى 
مبادئها  الأ���س��ا���س��ي��ة،  بنياتها  ال��داخ��ل��ي، 
يخ�س  فيما  الكرى،  وجتلياتها  املركزية، 
النظرية  ومباديء  ال�سلطاين،  الن�س  بناء 
و�سورة  امللك  و�سورة  للخطاب،  الناظمة 
ال�سلطان  مماثلة  واب��ع��اد  ودللت  املُ��ل��ك، 
بالإله، وعالقة هذه املماثلة بتدعيم وتكري�س 
النمط ال�ستبدادي يف احلكم والدولة، كما 
بني  مقابلة  لإج��راء  ف�ساًل  الكاتب  خ�س�س 
ويف  الطاعة،  و���س��رورة  ال�سلطاين  القهر 
ال�سلطاين  التدبري  اآخر بحث املوؤلف  ف�سل 
حم���اوًل  ال�سلطانية،  ال�سيا�سة  وخ��ط��ط 
بالعناية  ال�سيا�سي  التدبري  عالقة  ك�سف 
الأخالقية املت�سمنة يف اخلطط ال�سلطانية 
الكاتب  بنى  واإجماًل  امللكية،  وال�سيا�سات 
ال��ب��اب بالن�سبة  م��ق��ارب��ات حم��ددة يف ه��ذا 
لقراءة املتون ال�سلطانية، ووقف على اأبرز 
ال�سيا�سة  جم��ال  يف  الآداب  ه��ذه  جتليات 

والتدبري ال�سلطاين . 

حمدودية اأدبية 
اأما يف الباب الثالث من الكتاب، فقد انطلق 
ال�سلطانية  الآداب  قراءة  خالل  من  الكاتب 
بن�سبية  ال��ت��اري��خ��ي  ال��وع��ي  م��ن  اإط���ار  يف 
والق�سايا  واملفاهيم  التقنيات  وتاريخية 
اإىل  واأ�س�ستها،  اأنتجتها  التي  وامل��واق��ف 
مناق�سة حمدودية الآداب ال�سلطانية وماآلها 
التاريخي،  التحول  مقت�سيات  �سوء  يف 

ال�سيا�سي  الفكر  وحت��ول  ال�سلطة  حت��ول 
امل��واك��ب ل��ه��ا . وخ���الل ث��الث��ة ف�����س��ول هي 
حمتوى هذا الباب حاول املوؤلف اإدراك عالقة 
املقّد�س بالزمني كما تبلور يف هذه الآداب، 
وتعيني �سقف النظر يف التدبري ال�سلطاين، 
م����رزًا احل��واج��ز وال��ع��وائ��ق ال��ت��ي رتبت 
التفكري، يف  �سقفه يف جمال  لهذا اخلطاب 
ومتوقفًا  التدبري،  وخطط  ال�سلطة  تقنيات 
ال�ستمرارية  ���س��وؤال  اثنني:  �سوؤالني  عند 
معًا  يرتبطان  اللذين  القطيعة،  و���س��وؤال 
التي  ال��ن��ظ��ري��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة  ب��ال��ع��وائ��ق 
ال�سلطانية  الآداب  لغة  ا�ستمرار  يطرحها 
يف الفكر العربي املعا�سر، وذلك كله بهدف 
اللغة  ا���س��ت��م��رار  اإ���س��ك��الت  على  ال��وق��وف 
ال�سيا�سية التقليدية يف اخلطاب ال�سيا�سي 

املعا�سر . 

الفكر ال�سيا�سي 
فكرنا  ت��ط��وي��ر  اأن  ال��ك��ات��ب  اأو����س���ح  وق����د 
التوا�سل  اإم��ك��ان��ي��ة  وم��ن��ح��ه  ال�����س��ي��ا���س��ي، 
بالدرجة  يتوقف  امل�ستجدات،  مع  الإيجابي 
ال�سيا�سي، والبحث  الأوىل على نقد الرتاث 
النظرية  واأبنيته  التاريخية  �سياقاته  يف 
وك�سف مفارقاتها ؛ حيث تتعزز بذلك اأ�س�س 
اآفاق  وتتو�سع  لدينا،  ال�سيا�سية  احل��داث��ة 
التاريخي احلداثي، كما ميكن � طبقًا لوجهة 
نظر الكاتب � النطالق من درا�سة حمدودية 
الداب ال�سلطانية، اإىل اإعادة اإنتاج اأطروحات 
ويتاأ�س�س  تاأ�س�س  ال��ذي  التاريخ  ومفاهيم 
التاريخية  اأ�سئلتنا  �سوء  يف  منا،  بالقرب 
ي��زال  ل  ح��ي��ث  ؛  ال�سيا�سية  واإ���س��ك��الت��ن��ا 
املخزون الرتاثي يف ظل الأو�ساع التاريخية 
الراهنة، عن�سرًا قاباًل لال�ستخدام يف معارك 
واحل�سارية،  الثقافية  ال�سيا�سية،  احلا�سر 
فيما  اليوم  نراها  التي  والأ�سكال  وبال�سور 
يعرف بحركات ال�سحوة الإ�سالمية، ما دمنا 

ا�ستعادته،  يف  التفكري  بعيون  ال��رتاث  نقراأ 
بعثه وجتديده، اأي بعيون الحتماء به، كما 
يقرر الكاتب اأننا لن نتمكن من جلم املعاندة 
املتوا�سلة يف تاريخنا، اإل با�ستيعاب تراثنا 
اعتبار  من  بالنطالق  اي  تاريخيته،  �سمن 
لي�س  تراثنا  واأن  واحدة،  لي�ست  ذاكرتنا  اأن 

واحدًا . 

خطاب النه�سة 
خطاب  اأن  الكاتب  يقرر  الكتاب،  ختام  ويف 
من  يتمكن  مل  الإ�سالحي،  العربية  النه�سة 
لأنه  ال�سيا�سي،  التنظري  اأ���س��ئ��ل��ة  �سياغة 
اإىل  ب��رام��ج الإ����س���الح،  اإىل  ك���ان م�����س��دودًا 
ال�سجالية  ال�سبغة  ذات  ودعاويه  �سعاراته 
ارتباطها  بحكم  وامل�ستعجلة،  الأيديولوجية 
بحركات فاعلة يف جمال ال�سراع التاريخي، 
بحيث ظل الفكر العربي � نتيجة لذلك � يلهث 
وراء م�ستجدات اخلطاب ال�سيا�سي، بدون اأن 
يتمكن من بناء م�سروع يف النظر ال�سيا�سي، 
املفكك لنظامه يف النظر، واملعر يف الوقت 
باإ�سكالت  ال��ن��ظ��ري  وع��ي��ه  عمق  ع��ن  نف�سه 
ويتمثلها  الفاعلون  ميار�سها  كما  �سيا�سية، 
يف  ال�سيا�سي  ولالإ�سالح  لل�سلطة  املنّظرون 
م�ساألة  اأن  الكاتب  يوؤكد  هنا  ومن  حا�سره، 
اإىل  ال���ه���ادف  ال��ن��ق��دي  ال�سيا�سي  ال��ت��ن��ظ��ري 
�ستظل  العتيقة،  ال�سيا�سية  اللغة  مع  القطع 
العربي  ال�سيا�سي  الفكر  اأول��وي��ات  �سمن 
اأ�سئلة  على  القفز  ميكن  اأنه ل  ذلك  املعا�سر، 
النظر ال�سيا�سي بالكتفاء بالعمل ال�سيا�سي 
ال�سرف ؛ فالعفوية ال�سيا�سية تعني التبعية 
النظر  تنتج  ل  العمياء  والتبعية  العمياء، 
امل�سروع  ب��ن��اء  اإع����ادة  ط��ري��ق  ع��ن  الكا�سف 
ال�سيا�سي املطابق للتاريخ، والدولة الوطنية 
املعرة عن الإرادات اجلماعية، والت�سورات 
اجل��م��اع��ي��ة امل�����س��ت��ق��اة م���ن ي��ن��اب��ي��ع ال��واق��ع 

وممكنات التاريخ.

»الطاقة اخلفية واحلا�سة ال�ساد�سة » للدكتور �سفيق ر�سوان:

ــات ــس ــو� ــس ــ� ــح املـــــوؤثـــــرة يف امل ـــانـــيـــة  ـــة االإنـــ�ـــس ـــاق ـــط ال ـــــرار  اأ�ـــــس ــق  ــط ــن ــت ــس ــ� ي

يحوي مقاالت ذوقية راقية في 
الثقافة واألدب والسياسة

ي��ب��ح��ث ع���ن ج�����ذور ال��ف��ك��ر ال��دي��ك��ت��ات��وي 
وال�����س�����ل�����ط�����ان ال�����س�����ل�����ط�����ة  آداب  ف����ي 

عر�س: اوراق
عر�س : اوراق

يف مئتني وثمانني �سفحة من القطع املتو�سط ، �سدر عن املوؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�سر والتوزيع » جمد » ببريوت لبنان ، 
كتاب » الطاقة اخلفية واحلا�سة ال�ساد�سة » للدكتور �سفيق باز ر�سوان ، وهو كتاب يبحث يف الطاقة اخلفية الكامنة التي ميلكها 
الب�سر ، لك�سف االآفاق البعيدة التي اأدركها العلم احلديث ، كما يثري ا�سئلة عديدة تراود خميلتنا وعقولنا لالإحاطة بخفايا تلك 
الطاقة ، واإظهار ما ي�سمى بال�سر االأعظم ، وي�ستنطق الكتاب ذلك اجلدل الدائر علميًا حول اإنكار اأو اإثبات وجود هذه الطاقة 
اخلفية ، ملقيًا ال�سوء على النتائج احلديثة التي جاهر بها العلماء حول وجود طاقة خفية موؤثرة يف املح�سو�سات . جدير بالذكر 
اأن الكتاب احتوى على �سبعة ف�سول هي » االإن�سان واملعرفة ـ الفيدا ـ التنومي املغناطي�سي ـ الثري والعامل الروحي ـ العني مراآة 
ال�سحة ـ القانون االأدبي ـ البارا�سيكولوجيا تاريخيًا » . 

يف ت�سريح اأ�سول اال�ستبداد للدكتور كمال عبد اللطيف

احلرية  كتاب   - اأب��دا   9/11 نن�سى  »لن  كتاب  موؤخرا  �سدر 
اأمريكا  م�سلمي  واأث��ار  �سفحة،   36 يف  يقع  ال��ذي  لالأطفال« 
الذين اتهموا املوؤلف بتاأجيج كراهية الإ�سالم، وهو للموؤلف 

وين بيل.
التجارة  مركز  على  الهجمات  من  م�ساهد  الكتاب  وي�سور 
بن  اأ�سامة  قتل  عملية  ال�سفحات  اإحدى  ت�سور  كما  العاملي. 
لدن، وهو يختبئ خلف امراأة حمجبة بينما ي�سغط جندي 

اأمريكي على زناد �سالحه.
هي،  احلقيقة  الأط��ف��ال،  »اأيها  الر�سم  بجوار  الكاتب  وكتب 
اإ�سالميون  متطرفون  ارتكبها  الإرهابية،  الأعمال  هذه  اأن 
احلياة  طريقة  يكرهون  املجانني  ه��وؤلء  احلرية..  يكرهون 

الأمريكية لأننا اأحرار وجمتمعنا حر«.

وانتقد زعماء امل�سلمني الأمريكيني الكتاب لأنه مل مييز بني 
العقيدة  اأت��ب��اع  وكافة  الهجوم  عن  امل�سوؤولني  الإره��اب��ي��ني 
العالقات  جمل�س  م��ن  ���س��ري��ف  اأم��ي��ن��ة  وق��ال��ت  الإ���س��الم��ي��ة. 
الأمريكية الإ�سالمية، »اإنه كريه ومثري لالحتقان وغري لئق 
»متطرفون  عبارة  اإن  قائلة  �سخ�س«،  لأي  اأو  لالأطفال  متاما 

اإ�سالميون« ذكرت 10 مرات يف الكتاب.
اآلف  اأنه باع من الطبعة الأوىل 10  وزعم املوؤلف وين بيل 
وقال  الكتاب.  يف  ع��دواين  �سيء  اأي  يوجد  ل  واأن��ه  ن�سخة 
اإنه  التاريخ،  هو  »ه��ذا  اإن  الأمريكية  اإن«  اإن  »�سي  ل�سبكة 
اأي جماعة من النا�س،  واقعي متاما.. هذا الكتاب ل ي�سور 
هنا  اإىل  ج���اوؤوا  ال��ذي��ن  ال����19  اخلاطفني  ع��ن  نتحدث  نحن 

وقتلوا اآلف الأ�سخا�س«.

خطط بغداد وأنهار العراق القديمة

�سدر هذا الكتاب بالملانية عام 1900  وقد اأ�سدره 
املوؤلف يف ليدن يف ق�سمني، الول عن املعامل 

العمرانية واملدن يف العراق والثاين عن خطط 
بغداد ، وقد و�سع املوؤلف هذا الكتاب للم�ساركة  
يف امل�سابقة التي اعلنتها كلية الآداب يف جامعة 

ليبزك يف �سنة 1896- 1897 عن )و�سع فهر�س 
دقيق وا�سح لأ�سماء املوا�سع يف بالد بابل القدمية 

ا�ستنادا اىل اجلغرافيني العرب  الوائل( وقد 
ح�سد املوؤلف اجلائزة الوىل بعد مراجعة �ساملة 

للمخطوطات يف مكتبات لندن وبرلني وليدن.
ا�ستمر  )�سرتيك( بعد فوزه مبراجعة املخطوطة 

لعامني اآخرين معتمدا على كتابات اجلغرافيني 

القدامى دون اأن يرجع اىل املوؤرخني ال اىل ياقوت 
والبالذري .

ترجم الكتاب اىل العربيةال�ستاذ الدكتور خالد 
ا�سماعيل علي واأ�سدره املجمع  العلمي العراقي  

عام 1986 وحوى  مقدمتني للموؤلف واملرتجم 
وف�سلني، الول بعنوان )اخلطط العامة لبالد بابل 

ا�ستناد ا اأىل اجلغرافيني العرب( والف�سل الثاين 
حتت عنوان )و�سف الماكن اخلا�سة واملدن – 

الباب الول: خطط بغداد ويت�سمن و�سفا  لماكن 
اجلانبني الغربي وال�سرقي واملقابر والديرة 

والنهار واملحال( 
در�س املوؤلف بغداد درا�سة ميدانية تف�سيلية 

معتمداعلى الدرا�سات ال�سابقة للجغرافيني 
امل�سلمني، من ذلك درا�سته لنهار بغداد األآتية من 

الفرات واخلارجة من دجلة 
 وبح�سب ياقوت فاأن التق�سيم القدمي للبناء 

الداري  )ال�ستان( يف العراق عند بناء بغداد 

ا�سحى اثني ع�سر  حتول لغرا�س اأدارية اىل 
�ست اأ�ستانات  بعد البناء هي: الكوفة والب�سرة 

ووا�سط وبغداد وحلوان و�سامراء،اه موا�سع كل 
اأ�ستان هي: 

1- الكوفة ومدنها: حمام ابن عمر –اجلامعني 
)احللة(- �سورا- النيل – القاد�سية –عني التمر –
2-  الب�سرة: ومدنها: البّلة – �سقعثمان-زبان – 
بدران – بيان – نهر امللك – ابو اخل�سيب  - نهر 

المري -  �سليمانان –عبادان – املفتح  اجلعفرية
3- وا�سط: ومدنها: فم ال�سّلح – درمكان – قراقبة 

قرية  – قرقب-  – الطيب  – ال�سكر  – باذبني 
الرمل-ب�سامية- اأود�سة

4-  بغداد: ومدنها: النهروان -  الردان – 
الد�سكرة – طرا�ستان – كاره – الد�سكرة 

بعقوبة  جلولء-  الهارونية-  – طرا�ستان- 
زيجان  – ذر  – كلواذى  – بوهرز  – ال�سكاف 

–دير  – امل�سيب  – كيل  – املدائن  –باج�سرة 

العاقول – النعمانية –جرجريا-نهر �ساب�س – 
بابل – عرتا – هبرية 

5- حلوان : ومدنها  : خانقني – زبوجان 
–بندنيجان – ال�سريوان  – احلر  –�سل�سالن 

6- �سامراء : ومدنها : الكرخ- عكرا – اجلامعني 
 – –هيت  – حوى  اجل�س  – ف�سر  –رذانات 

تكريت – د ّما وغريها
 من الف�سول الخرى ما يتعلق بت�سميات بغداد 

ومنها: بغداد –بكداد- بعدان – بغدين – ثم مغداد 
و�سواها  – مغدان  

 ومن معاين هذه ال�سماء  اأن بغداد تعني )عطية 
الله( )بغ( ا�سم األه و)داد(مبعنى: عطية  ح�سب 

تف�سري اأبن الكلبي ويف�سر اجلرجاين بغداد مبعنى 
)هبة الب�ساتني( ويرى كثري من اللغويني العرب 
ومنهم ال�سمعي اأن بغداد ا�سم لأله وثني ولذلك 

جتنبوه وا�سموها مدينة ال�سالم والكتاب بعد هذا 
حافل بالكثري.

كنوز املدى

تاأليف: مك�سمليان �سرتيك
ترجمة: د. خالد اأ�سماعيل علي

مراجعة: با�سم عبد احلميد حمودي
كتاب أمريكي عن 11 سبتمبر يثير غضبا إسالميا
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ملاذا اأحب تخيل اأنني اأم�سي يف �سوارع 
املدينة يف منت�سف الليل يف حلظات 

التعا�سة والغ�سب؟ ملاذا اأحب مناظر الأزقة 
اخللفية �سبه املظلمة، وامل�ساءات وليايل 
ال�ستاء الباردة، والنا�س الذين يظهرون 

كخيالت حتت اأ�سواء م�سابيح ال�سوارع 
الباهتة، واأحجار البالط التي ين�ساها 

اجلميع، وفراغها، ولي�س مناظر اإ�سطنبول 
النهارية امل�سم�سة املطبوعة على البطاقات 

الريدية التي يحبها ال�سائحون؟ اإذا مل 
تعد معمارًا اأو توؤ�س�س عماًل اآخر وتك�سب 

نقودًا، وقلقًا كالفنانني الأتراك امل�ساكني 
الذين يعي�سون ناظرين اإىل اأيدي، الأغنياء 

والأقوياء، هل تفهم يابني؟ اأنت تعرف 
اأي�سًا اأن اأحدًا يف هذا البلد ل يعي�س يف 

الر�سوم التي ير�سمها �ستتجر جروتها 
وت�ست�سفر، ومت�سي حياتك كلها مع العقد 

والأرق واخلجل. اأيليق هذا بواحد مثلك 
ذكي وو�سيم ومفعم باحلياة؟ كنت اأخطط يف 
داخلي: اأنني لن اأركب �سيارة اخلدمة عندما 

اأنزل اإىل ب�سكطا�س بل اأم�سي على طول 
�سور ق�سر )�سوملة به�سة( حتى امللعب. اأحب 

امل�سي لياًل خلف اأ�سجار الدلب على طول 
جدار الق�سر القدمي ال�سميك باإرتفاع ع�سرين 
مرتًا على الأقل، يف طفولتك وحتى يف اأ�سواأ 

اأيامنا كنت دائم البت�سام، فرحًا، حمبوبًا، 
متفائاًل، كم كنت ولدًا حلوًا.

كان كل يراك يبت�سم، ل لأنك ولد حمبوب 
فقط، بل لأنك كنت ولدًا ل تعرف ما هو 

ال�سوء والت�ساوؤم. ل تت�سايق اأبدًا. تعرف 
كيف ت�سرح بخيالك وحدك يف اأ�سواأ 

الزمنة. وتلعب ب�سعادة.
 ل ميكن يل قبول اأن يغدو واحد مثلك فنانًا 

مهمومًا ناظرًا اإىل اأيدي الأغنياء حتى لو 
مل اأكن اأمك، لهذا ال�سبب اأريدك األ تغ�سب 

اأبدًا مما اأقوله، واأن ت�سمعني جيدًا…
اأزقة ) بيه اأوغلو ( والزوايا املظلمة مع 
رغبة الهروب وال�سعور بالذنب تتوهج 
وتخبو داخل عقلي كم�سابيح النيون. 
اأعرف اأن �سجارًاَ لن ين�سب مع اأمي يف 

تلك الليلة، واأنني بعد قليل �ساأفتح الباب 
واأهرب اإىل الأزقة التي متنحني �سلوانًا. 

وبعد اأن اأم�سي مطوًل �ساأعود يف منت�سف 
الليل اإىل البيت، واأجل�س اإىل الطاولة 

ل�ستخراج �سيء ما من جو هذه الأزقة. 
قلت لن اأكون ر�سامًا �ساأكون كاتبًا. هو 

اأرهان البطل املحوري الذي يحاول ر�سم 
م�ساهد حياته بعد اأن منعته اأقداره من اأن 

يكون فنانًا ير�سم بالري�سة والألوان وميكن 
القول باأن الكاتب جنح اإىل حد كبري يف 

ت�سوير معاناة اأو رهان الذي ن�ساأ يف بيت 
تفك ت�سوده م�ساجرات تن�ساأ دائمًا بني 

الأبوين. كما اأنه جنح يف ت�سوير الواقع 
الإجتماعي والأجواء ال�سيا�سية التي كانت 

�سائدة يف تلك الفرتة وعلى ذلك بالإمكان 
قراءة هذا العمل قراءة تاريخية تدخل يف 

عمق النف�س الإن�سانية، حتد انك�ساراتها 
وانهزاماتها. وهروبها واإرتكا�ساتها، واإىل 
حد ما انت�ساراتها.ويكتب على غالف كتاب 
)ا�سطنبول_الذكريات واملدينة(الذي قام 
برتجمته عبد القادر عبد اللي والذي طبع 
بدار املدى للثقافة والن�سر كتب يف نهاية 

املغلف :-
)اأزقة )بيه اأوغلو(، والزوايا املظلمة مع 

رغبة الهرب وال�سعور بالذنب تتوهج 
وتخبو داخل عقلي كم�سابيح النيون. 
اأعرف اأن �سجارًا لن ين�سب مع اأمي يف 

تلك الليلة، واأنني بعد قليل �ساأفتح الباب، 
واأهرب اإىل الأزقة التي متنحني �سلوانًا. 

وبعد اأن اأم�سي مطوًل، �ساأعود يف منت�سف 
الليل اإىل البيت، واأجل�س اإىل الطاولة 

ل�ستخراج �سيء ما من جو هذه الأزقة 
وكيميائها.

قلت: لن اأغدو ر�سامًا، �ساأكون كاتبًا.(
اأطلق اأورهان باموق على الكتاب الذي 

خ�س�سه للحديث عن مدينته وعالقته بها 
ا�سم )ا�سطنبول(*. وهذا العنوان بدءًا ل 

يك�سف لنا جن�س الكتاب الذي بني اأيدينا. هل 
�سي�سطحبنا املوؤلف يف دهاليز التاريخ، اأم 

�سيحكي عن ا�سطنبول املعا�سرة؟ اأم �سيتنقل 
بني املا�سي كما قراأ عنه ووجد اآثاره، وبني 

احلا�سر كما عا�سه وخره؟ اأهو كتاب يف 
اجلغرافيا م�سّرب بعلوم الطبيعة، اأم يف 

الأنربولوجيا؟ اأم تراه �سيجعل من املدينة 
منا�سبة للخو�س يف اإ�سكالية العالقة بني 

ال�سرق والغرب؟ اأو رمبا �سري�سم بالكلمات 
رت عر عيون  وِّ لوحة عن املدينة كما �سُ
الرّحالة وامل�ست�سرقني يف غ�سون ب�سع 

ع�سرات، اأو مئات من ال�سنني؟.
ينطوي العنوان على �سيء من الغمو�س، 

اأو قل على عن�سر خماتلة. لكنه يف النهاية 
مينحنا وعودًا خ�سبة، ل�سيما مع ا�سم 

موؤلفه اأورهان باموق احلائز على جائزة 

نوبل لالآداب 2006. وحني ننتهي من قراءة 
ال�سفحات الأوىل يتهياأ لنا اأن باموق اأ�سقط 

عامدًا كلمة ) اأنا ( التي من املمكن اأن تكون 
معطوفة على ا�سم املدينة لأ�سباب قد ل 

تتعلق بالتوا�سع، واإمنا لرغبته يف اأن يحّلق 
يف ف�ساء الكتابة بحرية تتجاوز ا�سرتاطات 
الأنا وحدودها. والكتاب يف جانب منه اإذن 

�سرية مدينة، ويف جانب اآخر �سرية اأنا 
الفنان و�سورته يف اإطار ال�سورة ال�ساملة 

واملج�ّسمة للمدينة. وقد تنبه املرتجم الأ�ستاذ 
عبد القادر عبد اللي لهذه احلقيقة فاأ�ساف 
كلمتي )الذكريات واملدينة( على العنوان 

الأ�سلي ) ا�سطنبول ( ليو�سح للقارئ طبيعة 
الكتاب وتوّجه الكاتب.

نر�سد ا�سطنبول بعيني اأورهان باموق 
الطفل لنعي�س معه متعة الكت�ساف الأول 

لالأ�سياء.. ال�سغف بالكت�ساف مع ما 
ي�ستدعيه من ف�سول وبراءة وده�سة. ولأن 

اأورهان الطفل كان يف�سح عن موهبة مبكرة 
بالر�سم فقد طغى ح�س الفنان على روؤيته، 
حيث العامل يتجلى بالأ�سود والأبي�س كما 
لو اأننا اإزاء �سريط �سينمائي قدمي، اأو يف 

ف�ساء حلم. وبا�سرت�ساله يف تدوين �سردية 
املدينة �سينف�س باموق الغبار عن بع�س من 
اأر�سيفها، ل لينقل لنا �سيئًا من عبق التاريخ 

وح�سب، واإمنا ليعطينا �سورة بانورامية 
مرّكبة عنها، هي جمموع ما التقطه بعني 

الفنان والباحث املدققة.
كان يف ذهن اأورهان الطفل اأورهان 

اآخر، التواأم والقرين، امل�ستن�سخ الذي 
ي�سبهه ويعي�س يف بيت ي�سبه البيت الذي 
يعي�س فيه هو، متامًا. ويف زقاق اآخر من 
ا�سطنبول. وكان يغادر نف�سه ليحل حمل 

ذلك الآخر الذي يوفر له ف�سحة وا�سعة من 
احلرية افتقر اإليها هو.. األ يعك�س هذا قوة 

خيال ا�ستثنائي وعقل غ�س ملّاح، وروح 
متحفزة، تبغي التحرر من اإ�سار املكان 

وموا�سعاته، والنطالق خارجًا، بكل ما 
يف اخلارج من ممكنات ومفاجاآت ووعود؟. 

ومل يكن ال�سبب يف هذا الهرب تعا�سته 
الذاتية، مثلما يخرنا، بل "لأن احلياة، 

و�سالون البيت املتحفي وممراته و�ُسّجاده 
) اأكره ال�ُسّجاد ( وجمع الرجال النا�سجني 
الف�سوليني حلل الأحاجي الريا�سية كانت 

تبعث على ال�سيق كثريًا، ثم زيادة الظواهر 
الالمعنوية، والالحب، والالت�سوير، 

والالاأدب )الالحكائية( ) اأنكروا هذا مع 
تقدمهم يف ال�سن( وامتالء البيت بالأغرا�س 

وظلمته وبعثه على ال�سيق".( كانت 
ا�سطنبول تفر�س ح�سورها، ل خلفية 

للحدث فح�سب، بل اإطارًا �ساماًل يت�سمن 
تفا�سيل الأحداث املتتابعة وكاأنها جزئيات 

من م�سهد املدينة الكبري. وهذا الكتاب من 
زاوية ما، لي�س �سوى تطور نظرة فنان اإىل 
العامل مذ يفتح عينيه، ويجمع يف حافظته 

من خاللهما كل ما يدور حوله، وحتى مرحلة 
جتاوزه �سن املراهقة وبلوغه الع�سرين 

من العمر. وهكذا كتب عن ا�سطنبول، كما 
لو اأنها العامل، اأو اأنها املدينة الوحيدة يف 

هذا العامل.. لي�ست هناك اإ�سارات قوية 
ووا�سحة اإىل مدن اأخرى، اأو مقارنات من 
اأي نوع معها. وحتى حني يتكلم عن رحالة 

ومغامرين، ُيظهرهم كما لو اأنهم قادمون من 
كوكب اآخر. فا�سطنبول هي حمور كل �سيء 
ومراآته، والوجود الإن�ساين الذي ل يتحقق 

اإّل يف حدود مكان يكون هنا ا�سطنبول ل 
غريها. وهو اأبدًا متحيز ملكانه ذاك، يحاول 

اإخفاء حتيزه حتت وابل من التعليقات 
والنتقادات الالذعة، والتي يف النهاية ل 

تنال من قيمة املكان بقدر ما تنال من �سلوك 
واأخالق بع�س �ساكنيه. وهو ل يزدري اأبدًا 
بقدر ما يوؤمله ويحزنه اأن الو�سع فيها لي�س 

على ما يرام، اأو مثلما ي�ستهي.
فقدت ا�سطنبول املرتوبولية �سطوتها 

بعد انهيار الإمراطورية وتد�سني عهد 
التغريب. وكان كل �سيء يتحول بطريقة 

قا�سية، ولي�س من غري ثمن. وبدا اأن التاريخ 
ينعطف ويتخلق يف اأحبولة �سرد مغاير. 

وكان لبد من تقبل اخل�سارة قبل امل�سي قدمًا 
بعد اأن غدت ا�ستعادة املفقود وهمًا. وبذا فاإن 

جممل اأدب باموق مت�سرب بالأ�سى، يحكي 
عن النك�سار والتمزق ب�سيء من الكاآبة 

وب�سيء من ال�سخرية املّرة، وب�سيء من اأمل 
غري را�سخ، وغري م�سمون متامًا.

يوغل ال�ساعر عبا�س بي�سون يف 
ا�ستعادة بع�س �سوانح �سريته 

ال�سخ�سية، ي�ستعيد منها �سفرات 
�سعريته املبكرة، و�سرائره التي �سنعت 

ارها�سات قلقه و�سوؤاله و�سوته ال�سعري 
الكر حتول ونفورا، اذ قادته تلك 

ال�ستعادات/الك�سوفات اىل معاينة 
الكثري من اليوميات واملراثي والرغبات 

والغرتابات العميقة.
تلك التي منح نف�سه ازاءها غواية التاأمل 

والختيار وال�ستعادة، اذ ظل يراقب عر 
�سقوقها ال�سرية �سريورة ذاته اللجوجة 

وهي ترتبك وتتعلم وت�سرخ، وترى 
احليوات حولها تت�سكل حتت هو�س 
ما يراه ال�ساعر الذي يكت�سف غرابة 

حتوله الكينوين عر �سفرة ال�سوت اىل 
الكائن اللغوي الذي يكت�سف ال�سياء 
والكائنات والهيئات، مثلما يكت�سف 

فداحة بريتها وتوح�سها، وهي جتو�س 
طريقها غري العائلي املليء با�ستيهامات 

ذاته ال�ساخبة، بكل ا�سواتها العالية، 
وك�سوفاتها النافرة وا�سئلتها املريبة، 

ووقوفها ال�سطراري عند غابة املرايا 
امل�سكونة بوجوه ل ت�سبهه متاما.. 

يف كتاب)مرايا فر انك�ستاين(ال�سادر 
عن دار ال�ساقي/بريوت، ياأخذنا عبا�س 

بي�سون اىل ما ي�سبه لعبة التعرية 
والعرتاف، فهو اذ يقف عند يوميات 
طفولته البعيدة، م�ستعيدا الكثري من 

عواملها الغابرة واوهامها الكرى، 
فانه ي�سطنع لهذه ال�ستعادة منظورا 

لي�س �سريويا باملعنى التوثيقي، او 
الكرنولوجي، بقدر ما يجرتح لها 

ما هو القرب اىل املنظور ال�سردي 
الذي ترتاكب فيه الوقائع مع الخيلة، 

ويح�سر فيه ال�سعر كموّجه او باعث 
خفي مبعناه اليحائي الذي يختزل 

ويكّثف وي�سّط، والذي مينح �سرانية 
ما يكتب توهجا وانزياحا يتماهى فيها 

ال�ساعر مع كل ما حتوزه ك�سوفاته 
لطفولته وفتوته وا�سطراباته النف�سية/

كاآباته، والباعثة على �سيل اندفاعاته 
احلادة، تلك التي وجد فيها فتنة التعبري 

عن �سراهته الداخلية للحياة والك�سف 
ورغبته احلميمة يف تعرية كل ماحوله، 
مثلما وجد يف مالحمها ال�سائلة املتدفقة 

ما ي�سبه �سيولة مالحمه ال�سخ�سية 
ومتردها والتي طال فيها وجهه )حتى 

غدا كاحلذاء( و)�سعره الذي ق�سا، حتى 
غدا البالن(

�سرية ال�ساعر قد ل ت�سبه �سرية اخرى، 
اذ هي مندغمة يف تالفيف اللغة اكر 

من الوثيقة، فيها الكثري من النفور 
وال�سراخ والهروب ال�سعري باجتاه 

ال�ستعارة واملجاز، وكاأن ال�ساعر 
ي�سعى اىل حماولة لأل�سنة العامل من 
حوله، حيث تتحول ال�سرية اللغوية 

اىل �سرية الكائن الذي يخ�سه، والذي 
يتعلم القراءة قبل الدرا�سة يف مدر�سة 
الب/املعلم الوحيد يف املدر�سة، مثلما 
يتحول اىل كائن اكر �سراهة، م�ساب 

بالرق، يطارد ا�سباحه، ليكت�سف املزيد 
من مراثي العامل، رمبا هي مراثيه 

واغرتاباته، اذ يجد - توهما- يف كل ما 
يحوطه مثارا دائبا حل�سا�سية غام�سة 

من ال�سعب ان يتخل�س من عدواها 
واعرا�سها، فهو ل ي�ستعيد يف المكنة 

العتيقة-امكنة الطفولة - ول يف لهجته 

الطفلية، اّل)ذاته ال�سائلة( التي ل تطيق 
ال�سكنى والتلذذ املك�سوف مباتراه، 

فهي تنزع اىل الف�ساح العميق واحلاد 
احيانا عن رف�سها واغرتابها. واول 
عالمات هذا الرف�س هو نزوعها اىل 

ا�ستكناه ال�سراهة ال�سوتية، بو�سفها 
الكنز ال�سخ�سي الويل لل�ساعر. وعبا�س 

بي�سون يجد يف كنزه ال�سوتي ف�ساءه 
للمجاهرة بالختالف والتحول، اذ يرى 

يف عنوان )�سوتي لي�سبهني( مثال 
لهذا املعطى عر ا�ستعادته لتحولت 

الفتى ال�سغري، والتي يف جوهرها هي 
ا�ستعادة للقوة اخلبيئة التي اخرجته 

من تابو ال�سوت اخلجول/ال�سوت 
العائلي، باجتاه حرية ال�سوت التعبريي 

الذي يت�سخم ويبّح، ليكون �سوته 
ال�سعري الكر �سراهة يف ابتالع العامل 

الذي يحوطه، والذي يتحول يف ف�سل 
اخر اىل )�سرخة( بكل ما تعنيه هذه 

ال�سرخة من م�ستويات رمزية ودللية 
وتعوي�سية، اذ يعي�س اكتئابه واغرتابه 

الداخلي يف يوميات م�ست�سفى المرا�س 
النف�سية م�سكونا مبازوخيا تلك ال�سرخة 
التي ت�سطهده، والتي تتحول اىل لعبته 

النطولوجية الفارقة بني زمن الطفل، 
وزمن ال�ساعر، والتي تتحول اىل ن�سق 

توليدي تتفجر من خالله كل الن�ساق 
امل�سمرة التي تكتنزها الذات ال�سعرية 
التي بداأت تت�سكل) انطلقت �سرختي، 

ومنذ ان ار�سلتها مل اجد حاجة اىل 
ار�سالها، �سارت تتجدد من تلقائها، وكل 
مرة ب�سوت اعلى، كنت افرغ نف�سي ول 

نهاية ملا يخرج مني(
يف كتاب عبا�س بي�سون ال�سريوي)مرايا 

فرانك�ستاين( نعر على �ساعر او كاتب 
�سرية ل يثق بالزمن كثريا، اذ يراقبه 

بهو�س، وي�ستعيده دون)اأرخنة( مبا�سرة 
ليومياته، وكاأنه م�سكون بحد�س)الطفل( 

الذي يهج�س مبكرا بال�سياء التي 
تثري رعبه، فهو يكر على مواقيتها 

ويتل�س�س على �سيولتها، وي�سخر من 
ا�سباحها، وي�سرخ بوجهها طويال، 
ويعّو�س يف �سياقها نحوله املنزيل 

)املمرو�س كما تقول امه( بنحوله 
ال�سعري املثري لقارئه. 

واح�سب ان الال ثقة بني ال�ساعر 
والزمن هي التي قادته لن ي�ستعيد 

هذه اجلذاذات من �سريته، تلك التي 
ت�ساكنه يف ا�ستغواراته لعماق حتولته 

ال�سعرية/ال�سوتية/املكانية، املحفوفة 
بالقلق وال�سرعة والالمعنى احيانا، 

فهي ال�سبه بن�س العرتاف الذي 
يف�سح من خالله �سرائر خال�سه من 

امكنته القدمية، وكاأنها ف�سح خلال�س 
ذاته، وانعتاقها باجتاه التمهيد ل�سل�سلة 

ثاوية من اخلال�سات )خال�س اللهجة، 
ال�سوت، الهيئة، النحول( حتى تبدو 

هذه اخلال�سات مبثابة نوع من التطهري 
الذي يعيده اىل)اجلحيم( مرة اخرى، اذ 

تبداأ رحلة اخرى لل�ساعر، رحلة البحث 
يف فرادي�س اللغة عن ا�سواتها اخلبيئة، 
عن ا�ستعاراتها، حيث اجل�سد الكينوين 

الذي يفكر يف اللغة، وحيث املفكر فيه 
دائما، وحيث الكتابة بو�سفها لعبة 

ظاهراتية يف اخلرق ويف كتابة وعيه، 
والتي ي�سكنها ال�ساعر زّيا وا�ستعادة 
ولّذة، وقد ادرك ذلك بي�سون يف احد 

ف�سول كتابه، اذ اختار مفردات توحي 
با�ستنطاق املركب الدليل لهذا اخلرق 

الذي يقود ال�ساعر اىل جحيمه اليومي، 

واىل ك�سوفاته التي تقف عند الال منتهى 
مثل �سرخته الوىل. 

روؤية عبا�س بي�سون لفكرة ال�سرية يف 
كتابه خا�سعة اىل ما ي�سبه الالجتني�س، 

اذ هي ل تعدو من وجهة نظره، �سوى 
ا�ستعادة ملالمح غائرة يف هذه ال�سرية 
والتي تك�سف عن وجوده الظاهراتي 

يف ال�سياق واخلرة واملعنى، مثلما 
ي�ستكنه عر روؤية تبئريية ما يعطي 

لل�سرية ك�سوفات يتجلى فيها وعيه يف 
الو�سف والتاأويل للك�سف عن جوانيات 

ال�سرية والن�س/ال�سرخة، اذ حتول هذا 
الك�سف خرات معا�سة، واىل �سل�سلة 

من ال�سطدامات مع العامل وال�سياء، 
تلك التي يتجلى عر مراحلها الوىل 

وعيه الب�سيط/ الوعي الطفلي البعيد 
عن �سخب اللغة وك�سوفاتها، متهيدا 
لنتقالته الكر �سخبا اىل التماهي 

مع مراودته النقائ�س ال�سعرية، حيث 
تكون اللغة هي اجل�سد واملج�ّس 

والفاأ�س والفانو�س، وال�سفرة الناتئة 
يف �سرخته/ غوايته الباعثة على 

ا�ستدراج العامل اليه ولي�س الذهاب 
له..وحني ي�ستعري ال�ساعر بي�سون 

عر هذه)ال�سردية( قناع فرانك�ستاين 
الذي يخ�سه، ولي�س ما يخ�س ال�ساعر 
الرومانتيكي �سيللي، فانه ي�ستعري ما 

يرر انك�سافه على رعبه ال�سخ�سي، اذ 
يتحول هذا الرعب اىل هاج�س و�سوؤال 
واىل لعبة يف التطهري، اذ ي�سطنع لهذا 

الهاج�س الكثري من )التعري( والكثري 
من املرايا، تلك التي تبدو وكاأنها مرايا 

ال�ساعر ذاته الذي يعي�س بتلذذ مازوخي 
نوازع هذا الرعب ال�ساخب، امل�سوه، 

والذي يج�سد له فكرة)اعرتافه(بان 
العامل مل يعد امامه بريئا ، وانه القرب 

اىل )الغابة اللغوية ال�سيطانية( التي 
متثل جوهر انوجاده الباعث على 

حتوله ككائن يعي�س الغرتاب ال�سعري، 
وعلى التلذذ ب�سراخه الدائب- �سر هذا 

الغرتاب- وعلى تف�سري ماهو غريب يف 
مالمح األفته الوىل مع العامل اخلارج من 

طفولته كما يرى هيدغر.. فهو اذ يقول 
)كنت يف الواقع فرانك�ستاين نف�سي 

ورعبها اخلا�س( فانه يك�سف اي�سا عن 
�سريورة تلك الروؤيا من خالل �سناعة 

الثر ال�سعري، هذا الثر الذي ظل ي�سبه 
رعبه الرنج�سي كثريا. 

عبا�س بي�سون الكائن ال�سعري ل 
ينف�سل عن كائناته الخرى التي 

تهج�س بقلقه الوجودي، فجذاذات 
هذه ال�سرية لت�سهو عن كائنه الخر، 
الكائن املت�سائل يف الفكر وال�سيا�سة 

واللتزام والعبث والال انتماء، فهو اذن 
كائناته تلك، تلتحم مع بع�سها البع�س 

لكي تالم�س غابة القلق التي ت�سكنه، اذ 
تبدو لعبة التحول التي عا�سها بي�سون 
تعبريا عن فوبيا ان يكون يقينيا، وهي 
حتمل بهذه العّلة نزوعه نحو)�سعرنة( 

التحول والال ثقة والال نهائي، اذ تنداح 
ال�سور دومنا جرح عميق، حيث �سورة 

املثقف امللتزم )الوجودي وال�سيوعي 
والرتوت�سكوي( وحيث �سورة املثقف 
الال منتمي واملثقف الكافكوي واملثقف 
الرومان�سي، واملثقف امل�سكون مبراثي 

احلرب الهلية..
كل هذه ال�سور تت�سكل يف �سرية غائمة، 
ي�سعى من خاللها ال�ساعر عبا�س بي�سون 

ليكتب �سهادته عن العامل الذي راآه، 
والعامل الذي اوهمه، والعامل الذي القى 
به كائنا لغويا باحثا عن اطمئنانات ولو 

مغ�سو�سة..

عباس بيضون في عمله الجديد: غابة فرانكشتاين ومرايا الشاعراسطنبول )الذكريات والمدينة(
عر�س : علي ح�سن الفوازعر�س : زينة الربيعي
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يقتحم الروائي قلب التاريخ من زاوية خا�سة غري تلك التي 
يختارها املوؤرخ اأو ال�سيا�سي اأو الأنربولوجي اأو اأي اأحد اآخر.. 

زاوية هي ملك الروائي وحده، وهي امتيازه ومفتاح مغامرته.. 
يلبث قليال عند التخوم قبل اأن مي�سي عميقًا مبعونة املخيلة 

وممكنات ال�سرد وتقنياته ليعيد ت�سكيل حكاية ما جرى، مفرت�سًا 
اأن ل اأحد، على الإطالق، ميلك احلقيقة كلها حول ذلك. فالروائي 

يعرف اأن احلقيقة لبد هناك، �سر اأبدي، فما وراء الأر�سيف املتاح: 
الوثيقة واملخطوطة والكتاب واليوميات والعرتافات. وهي، 

يف النهاية، حقيقة غري �سلبة، ه�سة بالأحرى، لها وجوه عديدة، 
وجتليات ل حت�سى. وما على الروائي اإل اكت�ساف لي�س املغزى 

من وراء ما ي�سرد فقط واإمنا ظالله اأي�سًا، والتي هي، باعتقادي، 
روح التاريخ: التاريخ وقد اأخذته املخيلة املبدعة والرائية على 

عاتقها. وهذا ما يفعله، على وجه التحديد، ماريا بارغا�س يو�سا، 
يف روايته ) ق�سة مايتا/ ترجمة �سالح علماين.. دار املدى.. 

2009 (. ويف هذه الرواية يكون الراوي هو الروائي نف�سه وقد 
عر حّده الواقعي واجلًا متاهة الفرتا�سي واملتخيل، باحثًا 

عن احلقيقة، اأو ظاللها، بني ركام هائل من الأقاويل وال�سائعات 
والنمائم، والذكريات اململوءة بالثقوب، اأو املموهة بفعل تقادم 
ال�سنني. ولذا جنده ي�ستنطق من كان م�ساركًا يف الأحداث، اأو 

�ساهدًا عليها، ومن �سمع عنها، ومن تخيلها اأو لّفق بع�س ف�سولها 
اأو حّرفها ملقا�سد ونوايا خفية، اأو بحكم الن�سيان. اإذ يجري 

الراوي حترياته عن تفا�سيل احلدث بعد مرور ربع قرن على 
وقوعه. يقول "اإنني ل اأنوي كتابة الق�سة احلقيقية ملايتا.. ما 

اأريده هو جمع اأكر قدر من املعلومات والآراء عنه، لكي اأ�سيف 
اإىل هذه املواد فيما بعد جرعات وافرة من الختالق، واأبني �سيئًا 

يكون رواية". وهذا ال�سيء �سيطلق عليه �سفة الزائف من غري 
تردد.

   ي�سعنا الراوي عر احلكايات امل�سرودة اأمام �سورة الي�سار 
الثوري يف اأمريكا الالتينية، منت�سف القرن الع�سرين، باآماله 

العري�سة وبطولته وت�سحياته واأوهامه واأخطائه واإخفاقاته 
املريعة واإحباطاته، وذلك جزء من التاريخ مّهد ملتغريات لحقة 

كرى.. اإنها ق�سة املنا�سل مايتا. ومايتا ي�ساري ثوري مفعم 
بهاج�س املغامرة، فيه �سيء من الطي�س، يحلم بتغيري العامل 
بو�ساطة العنف ) الكفاح امل�سلح ( يف بالده بريو، حيث تعم 

الفو�سى والف�ساد والفاقة والتخلف والطغيان. وحركته غري 
املح�سوبة التي قادها كانت خرقاء وانتهت بالف�سل الذريع، لكنها 
احلركة التي �سبق بها، هو ورفاقه، حركة كا�سرتو وغيفارا حيث 

يقدم ب�سعة اأنفار من الطليعة على الثورة، وازعهم الفكرة النظرية 
املارك�سية، والهم اجلماعي/ الطبقي .. يحملون ال�سالح يف 

مواجهة ال�سلطة الديكتاتورية امل�سندة بقوات اجلي�س وال�سرطة 
والأمن، واملدعمة من اخلارج، معتقدين اأن قدح ال�سرارة كاٍف 

لإ�سعال ال�سارع وحث النا�س، ل�سيما العمال، على امل�ساركة.
   يف تلك الآونة كان هناك ثوريون كر، وع�سرات احلركات 
الي�سارية النا�سطة. ولكن ملاذا اختار الراوي مايتا بالذات، 

هو "املطمو�س املن�سي اأكر من �سواه بني جميع ثوريي تلك 
ال�سنوات"، على حد تعبري مو�سي�س اأحد رفاقه القدماء؟. "األأن 

حالته ) كما يعلمنا الراوي ( كانت الأوىل يف �سل�سلة حالت 
�سترتك اأثرها على املرحلة؟ اأم لأنها احلالة الأكر عبثية؟ األأنها 
الأكر تراجيدية؟ األأنه يف عبثيته وتراجيديته كان ال�سّباق؟ اأم 

بب�ساطة لأن يف �سخ�سيته وق�سته �سيئًا موؤثرًا بالن�سبة اإيّل، �سيئًا 
اأبعد من التزاماته ال�سيا�سية والأخالقية، ي�سبه �سورة �سعاعية 

للتعا�سة البريوية".
   وحتى النهاية لن تكون لدى الراوي ) الروائي ( ق�سة متكاملة 

�سادقة يخرنا عنها، بل �سذرات من وقائع حمكية لي�س من 
ال�سهل اإثباتها كلها، اأو نفيها.. اإننا اأمام �سبح التاريخ، اأو 

ج�سده املقّطع، كما يت�سوره دعاة ما بعد احلداثة 
امل�سككني بتخريجات علم التاريخ.. وبذا 

يرتكنا الروائي يف حرية من اأمرنا، فعامله 
الذي �سّيده مقنع من جهة لأن مادته من 

طني الواقع وقد اأعيد ت�سكيله بقدرة الفن، 
ولأن الن�س الذي اأجنزه زائف باملعيار 

الواقعي، من جهة ثانية، لكنه يتوفر، بالرغم 
من ذلك، على ال�سرط الأ�سا�س يف كل عمل 

�سردي.. اأق�سد؛ ال�سدق الفني والقدرة 
على الإقناع.

"قصة مايتا"
سعد محمد رحيم

"حيث ل ت�سقط الأمطار" ن�سًا  لي�ست رواية 
اأ�سياء  عدة  يف  تكمن  ته  وِجدَّ عابرًا،  تقليديًا 
�سناأتي عليها تباعًا يف هذه الدرا�سة النقدية 
ز كثريًا على ال�سخ�سية  التحليلية التي �سرتكِّ
كلما  وتتناول،  وظله،  الإن�سان  اأو  وقرينها 
ال�سخ�سيات  بقية  ذل��ك،  اإىل  ال�سرورة  دعت 
اأو  الروائي �سلبًا  ال�سياق  بَنت  التي  املوؤازرة 
اإىل النهاية التعبريية التي  ايجابًا واأو�سلته 
تنطوي على اإ�سارات رمزية عميقة قد نتفق اأو 
نختلف يف تاأويلها بح�سب املحمولت الفكرية 
والثقافية التي نت�سّلح بها ُكاًل على انفراد. ل 
تعتمد هذه الرواية على زمن خطي م�ستقيم، 
واإمنا تبداأ من حيث انتهت الأحداث، فحينما 
املُقتلعة  اأو  املنفية  الرئي�سة  ال�سخ�سية  تعود 
من جذورها اأو التي اأُجِرت على الرحيل من 
املعادل  ل  ت�سكِّ التي  "احلامية"  الأم  الوطن 
املو�سوعي ل� "عّمان" اأو "الأردن" اأو اأي بلد 
عربي اآخر، تبداأ الأحداث وتت�سّكل م�ساراتها 
ا�ستجوابيًا  طابعًا  تاأخذ  التي  الإ�سرتجاعية 
مل ن��األ��ف��ه ك��ث��ريًا يف ال���رواي���ة ال��ع��رب��ي��ة، ذلك 
بناء  يف  اعتمد  نا�سر  اأجم���د  ال��روائ��ي  لأن 
املخاطب،  �سمري  على  الرئي�سة  �سخ�سيته 
الغائب،  اأو �سمري  املتكلم  ولي�س على �سمري 
وهو ُيدِرك جيدًا اأن تقنية هذا ال�سمري �سعبة 
وعوي�سة ورمبا تاأخذ الروائي اإىل ما ل حُتمد 
املُ�سار  ال�سعوبة  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى  عقباه. 
على  يتوفر  ال�سمري  ه��ذا  اأن  اإل  �سلفًا  اإليها 
الإطالل  بينها  من  ُمغرية  اأخ��رى  موا�سفات 
اإىل  ان�سطرت  التي  الرئي�سة  ال�سخ�سية  على 
الأول  ح��م��َل  بحيث  �سخ�سيتني  اأو  ن�سفني 
ُمراِبطًا  ظ��ل  ال��ذي  اخلّطاط"  "يون�س  ا�سم 
من  فرَّ  جابر" ال��ذي  "اأدهم  "احلامية" و  يف 
"املدينة  يف  املطاف  به  وا�ستقر  "احلامية" 
من  ردح��ًا  عا�س  اأن  الرمادية واحلمراء" بعد 
الزمن يف "مدينة احل�سار واحلرب" بريوت، 

و "جزيرة ال�سم�س" قر�س. 
ا�ستنطاقية  ب��ق��درة  املخاطب  �سمري  يتمتع 
الرئي�سة،  ال�سخ�سية  ي�����س��ائ��ل  ف��ه��و  ف��ائ��ق��ة 
فعلت  ما  على  ويقا�س�سها  نواياها،  ويختر 
ر حتقيق بولي�سي يحاول  وكاأننا نتابع حَم�سَ
اأن يتو�سل اإىل كل احلقائق واملعطيات التي 
الذي  الي�ساري  اجليل  هذا  عليها  يتوفر  كان 
كان، ورمبا ل يزال غارقًا يف اأحالمه الوردية. 
تتوفر  التي  �سبه اجلديدة  الأخرى  امليزة  اأما 
اأو  امل��ك��ان  ت��ع��ومي  فهي  ال��رواي��ة  ه��ذه  عليها 
حيث  جديد  افرتا�سي  مكان  خللق  حم��اول��ة 
مدينة   " وب��ريوت  "احلامية"  عّمان  ت�سبح 
النخيل  "بلد  وال��ع��راق  واحلرب"  احل�سار 
والنفط" و قر�س "جزيرة ال�سم�س" ولندن 
ذلك  اإىل  وما  واحلمراء"  الرمادية  "املدينة 
الدللية  الأبعاد  ع  تو�سِّ افرتا�سية  اأمكنة  من 
التي تتجاوز اخلانق القطري ال�سيق لت�سمل 
ال�سرق الأو�سط اأو العامل العربي برمته طاملا 
بهذه  ت�سمح  مماثلة  لخرتاقات  يتعر�س  اأنه 
بلد  ك��ل  خ�سو�سية  م��ن  ال��رغ��م  على  املقاربة 
ميتلك  اأن��ه  نا�سر  ي���ّدِع  مل  ح��دة.  على  عربي 
ق�سب ال�سبق يف خلقه للمكان الفرتا�سي فقد 
كتب  الذي  منيف  الرحمن  عبد  ذلك  يف  �سبقه 
العديد من الروايات ذات الأمكنة الفرتا�سية 
الإ�سارات  يفهم  حتديدًا  العربي  القارئ  لكن 
امللح  م��دن  اأو  املتو�سط  ل�سرق  اخلفية  غ��ري 

مواقعها  وي��ع��رف  ثانية  املتو�سط  �سرق  اأو 
ينطبق  الأم���ر  وه���ذا  بالتحديد،  اجلغرافية 
اأ�سار  التي  البلدان  اأو  امل��دن  فكل  اأجم��د  على 
باأ�سماء وتو�سيفات خمتلفة �سرعان ما  اإليها 

يعرفها املتلقي العربي من القراءة الأوىل.
ما  بكل  رواي���ة  يكتب  اأن  نا�سر  اأجم���د  اأراد 
ل  فهو  معنى  م��ن  الكلمة  ه��ذه  عليه  تنطوي 
ال��ذات��ي��ة، ول  ال�����س��رية  ف��خ  اأن يقع يف  ي��ري��د 
النمط  لهذا  لأن  اأحدوثة  اأو  حكاية  يكتب  اأن 
اأن  ول  املعروفة،  الفنية  ا�سرتاطاته  الأدب��ي 
ينجز رواية �سعرّية تهيمن عليها نرة ال�سعر 

على نرة ال�سرد الروائي.
لكي  �سلفًا  الحتياطات  كل  نا�سر  اتخذ  لقد 
طريقه  يف  امل��ن�����س��وب��ة  الأف����خ����اخ  ي��ت��ف��ادى 
امل���ح���ف���وف���ة ب��ب��ع�����س امل���ح���اذي���ر وامل���خ���اط���ر 
الذين  النقاد  بع�س  فاإن  ذلك  ومع  الوا�سحة، 
راأوا  والتحليل  بالنقد  الرواية  هذه  تناولوا 
مموهة  ذات��ي��ة  ���س��رية  اأو  ذات��ي��ة  ���س��رية  فيها 
هذه  دق��ة  حقيقًة  اأ�ستبعد  ولكنني  الأق��ل،  يف 
القراءة النقدية على الرغم من وجود العديد 
خالق  بني  املمكنة  واملقارنات  الت�سابه  اأوجه 
التي  الرئي�سة  وال�سخ�سية  الروائي  الن�س 
هما  �سخ�سيتني  اإىل  ال��رواي��ة  يف  ان�سطرت 
الإن�سان وقرينه اأو ال�سورة وظلها، وغالبية 
الإبداعية  التجربة  يتابعون  ال��ذي��ن  ال��ق��ّراء 
ا�سمه احلقيقي هو  اأن  يعرفون  نا�سر  لأجمد 
التفعيلة  ق�سيدة  كتب  �ساعر  واأنه  "يحيى"، 
التي  النر  ق�سيدة  عند  املطاف  به  ا�ستقر  ثم 
ماألوفة  غري  �سردية  واأ�ساليب  ملناخات  كّيفها 
اتخذتها  التي  الرحلة  خ��ط  اأن  كما  �سابقًا. 
تكاد  لندن  اإىل  عّمان  من  الرئي�سة  ال�سخ�سية 
ت�سبه رحلة نا�سر اأي�سًا الذي انطلق من عّمان 
اإىل بريوت، مرورًا باليمن اجلنوبي وقر�س 
قبل اأن ي�سل اإىل العا�سمة الريطانية لندن. 
الكائن  اأن  اإل  املمكنة  املقاربات  هذه  كل  ومع 
ال�سردي يف الرواية يختلف كثريًا عن نا�سر 
بال�سرورة  تناأى  روائية  ملرجعية  ويوؤ�س�س 
عن املرجعية احلقيقية لكاتب الن�س ومبدعه. 
مل ي�سع نا�سر يف ح�سابه اأن يكتب حكاية اأو 
اأحدوثة لأن طموحه الإبداعي يف الأقل اأكر 
الت�سعيد  اإىل  تفتقر  كتابة حكاية وعظية  من 
ع��ر���س��ي من  م��ق��ط��ع  م�����س��اءل��ة  اأو  ال���درام���ي 
تاريخنا املعا�سر مبا انطوى عليه من اأحداث 
مييل  ل  اأن��ه  كما  �سادمة،  جذرية  ومتغريات 
الكاتب  اأن يوجزها  اأحدوثة ميكن  كتابة  اإىل 
اإن  الكرام.  مرور  متر  مقت�سبة  جمل  بب�سعة 
ما يريده نا�سر هو الولوج يف غابة ال�سوؤال 
ال�سخ�سية  هذه  بوا�سطة  والفل�سفي  الفكري 
الإ�سكالية الرئي�سة التي ان�سطرت اإىل ن�سفني 
بحيث ت�سبث الن�سف الأول باحلامية، م�سقط 
الن�سف  تهياأ  بينما  اأح��الم��ه،  ومنبت  راأ���س��ه 
تبداأ  ال���ث���اين خل��و���س جم���ازف���ات خ��ط��رية 
قر  بزيارة  اغتيال احلفيد وتنتهي  مبحاولة 
اأمه وهو ي�سعل بقوة ويب�سق دمًا يف اإ�سارة 
يف  ج�سده  �ستفارق  روح��ه  اأن  اإىل  وا�سحة 

القريب العاجل.

ال�سخ�سية الرئي�سة وقرينها
اإن�سان  ِم��ن  ما  الإ�سالمية  املرجعية  بح�سب 
قرين  دون  "من  الب�سيطة  وج��ه  على  ي��ول��د 
والقرين هو  املالئكة"،  من اجلن وقرينة من 

�سيطان قوي و�سر�س يولد مع الإن�سان ويظل 
ُمالزمًا له مثل ظله، ومن اأبرز �سفاته "خمالفة 
ا�ستمالته  وحم��اول��ة  �سيء  ك��ل  يف  الإن�����س��ان 
اإذن،  املعا�سي"  وارتكاب  والف�سوق  لل�سرك 
هذه  يف  الرئي�سة  ال�سخ�سية  اأو  الإن�سان  اأن 
و�سفه  الذي  اخلّطاط"  "يون�س  هو  الرواية 
القرين  اأم���ا  احلرون"،  "اخلافق  ب���  ن��ا���س��ر 
بال�سيب،  املكّلل  ال��راأ���س  جابر"،  "اأدهم  فهو 
غرار  ع��ل��ى  منت�سبة  ت��ع��د  مل  ال��ت��ي  وال��ق��ام��ة 
ت�سكنه  ال��ذي  املتمرد  والذهن  احلامية،  اأه��ل 
ه��واج�����س وو����س���او����س ���س��ّت��ى ل��ع��ل اأب���رزه���ا 
لأي  املو�سوعي  امل��ع��ادل  "احلفيد"،  اغتيال 
القدمي  النظام  باآلية  والطاحة  عربي،  زعيم 
اجلماهري  لطموح  ي�ستجيب  يعد  مل  ال���ذي 
وتطلعاتهم نحو حكومة دميقراطية ليرالية 
متحررة تلغي واإىل الأبد �سيغ احلكم القدمية 
ال�سيطان  يكون  ل  قد  القرين  هذا  املُتوارثة. 
��خ يف ال��ذاك��رة  مب��ع��ن��اه ال��ف��ع��ل��ي ال���ذي ت��ر���سّ
اجلمعية للنا�س، واإمنا هو الوعي احلاد الذي 
�سها على  �س لل�سخ�سية الرئي�سة ويحرِّ يو�سوِّ
جابر،  اأدهم  فعل  كما  متامًا  والثورة،  التمّرد 
حينما جازف بكل �سيء تاركًا حبيبته واأهله 
بلٍد  يف  ع�سواء  خبط  يتخبطون  واأ�سدقاءه 
عربي قد ل يجد �سريًا يف مقا�س�ستهم جميعًا 
من  الهاربة  ال�سخ�سية  عادت  لقد  عنه.  نيابة 
حينما  ي��داه��ا  فعلته  ومم��ا  ا�سمها،  ع��واق��ب 

اأقدمت على حماولة اغتيال احلفيد، ولكن هل 
الوطني" الطْرف عن  الأمن  "موؤ�س�سة  تغ�س 
هذه "اجلرمية" وتودعها يف زوايا الن�سيان؟ 
القدمي  ���س��دي��ق��ه  بح�سب  امل��وؤ���س�����س��ة،  ف��ه��ذه 
تقادم  مهما  ملفًا  ُتتلف  ل  "�سامل"  ال�سابط 
غرابة  فال  امل�سوؤولون،  وت��ب��ّدَل  الزمن  عليه 
اأن ُتو�سف هذه املوؤ�س�سة باأنها "ل ت�سيخ ول 
تن�سى!"، وعلى هذا الأ�سا�س مّتت ا�ست�سافته 
واحلزبي  ال�سخ�سي  ت��اري��خ��ه  وم��راج��ع��ة 
منهم  يفلت  مل  باأنه  يخروه  لكي  واحلياتي 
احل�سار  "مدينة  يف  هاربًا  كان  حينما  حتى 
اأن  ت�ستطيع  "احلامية"  فعيون  واحلرب" 
وت�سل  لها  املعار�سة  التنظيمات  كل  تخرتق 
"الكالب ال�سالة" �سواء يف دول اجلوار  اإىل 

اأم يف البلدان النائية جدًا. 
حيث  من  �سابقًا،  اأ�سرنا  كما  ال��رواي��ة،  تبداأ 
انتهت الأحداث بعد مرور ع�سرين عامًا حيث 
تقريبًا  �سيء  كل  لرياجع  جابر"  "اأدهم  ع��اد 
تخلو  ل  ا�ستق�سائية  بطريقة  كان  واإن  حتى 
ي�ستذكر  مثاًل  فها هو  مقا�س�سة وتقريع.  من 
كيف دفعه القرين اإىل ممار�سة جن�س حمموم 
يف  ا�ست�سهدوا  الذين  رفاقه  اأح��د  زوج��ة  مع 
ا�سرتجع  كما  واحلرب".  احل�سار  "مدينة 
كثريًا من الوقائع والأحداث ال�سخ�سية التي 
كان  ال��ذي  "خلف"  القدمي  زميله  ي�سّدقها  مل 
طالبًا يف املرحلة املتو�سطة، لكنه اآثر اأن يرتك 

حار�سًا  كان  الذي  اأبيه  مهنة  ويرث  الدرا�سة 
يف احلامية. مل يعرف "خلف" �سديقه القدمي 
الأدل���ة  م��ن  ال��رغ��م  على  اخلطاط"  "يون�س 
الدامغة التي قّدمها له هذا الأخري مثل �سطِوه 
على اأ�سئلة امتحان الكفاءة، وو�سِمه ب�سليب 
حديدي على بطنه لأنه ُوِجد يف حوزته كتاب 
مل  كما  والقانون"،  "الدولة  ي��دع��ى  مم��ن��وع 
"خلف" نف�سه  له  اأهداها  التي  ال�ساعة  يتذكر 
لأنه قراأ هذه احلكايات يف مكان ما واكت�سف 
اأنها من�سوبة اإىل �سخ�س ُيدعى "اأدهم جابر"! 
ا�سمان  "اأدهم"  و  "يون�س"  اأن  له:"  ف��ق��ال 
كانا،  ل�سخ�سني  ا�سمني  اأو  واح��د  ل�سخ�س 
بعد  انف�سال  لكنهما  واح���دًا  �سخ�سًا  اأ���س��اًل، 
حادثة الكتاب، وحوادث اأخرى اأكر خطورة، 
اإىل  "اأدهم"  ذه��ب  فيما  هنا  "يون�س"  فبقي 
بعدها،  ق��ادت��ه  اأني�س  بحر  على  تطّل  مدينة 
اأقداره، اإىل بالد تطّل على بحار موح�سة". ثم 
"خلف" قد مات يف مواجهة  اأن  نعرف لحقًا 
مع جهاديني لأن الأحزاب الدينية، خ�سو�سًا 
املوت  على  تقبل  كانت  املت�سددة،  الظالمية 
مثلما يقبل النا�س العاديون على احلياة! لقد 
لأنهما  كبريًا  فراغًا  وخّلفا  وجدته  جده  مات 
ال��ط��وال باحلكايات  ال��ل��ي��ايل  ��ران  ي��ق�����سّ ك��ان 
املمتعة اللذيذة، كما مات اأبوه واأمه، و�سوف 
يحظى الأب بعناية فائقة من قِبل البن الذي 
يعيد  لكي  ع��ام��ًا  ع�سرين  بعد  منفاه  م��ن  ع��اد 
تتوفر  كانت  التي  ال�سابقة  بقناعاته  النظر 
على قدٍر من التما�سك والقبول واإل ملا تبناها 
و�سّحى من اأجلها. اأن موقف اأدهم من والده 
يف  يحرتم  ل  لأن��ه  ال�سيء  بع�س  �سلبيًا  ك��ان 
انقطع  ال��ت��ي  ال�سفراء  الكتب  نف�سه  ق���رارة 
كتب  اأن  كما  حياته،  �سني  طوال  الوالد  اإليها 
وال�سوفية  الوالد  قراأها  التي  العربي  اخلط 
وال�سعر الكال�سيكي ع�سري الفهم مل تكن تثري 
ق�سيدة  يكتب  ال��ذي  امل�ساك�س  ال�ساعر  ه��ذا 
تفعيلة ونرا مركزا جدًا. كان هناك نوع من 
املثقف  الب��ن  بني  غالبًا  تتوّلد  التي  القطيعة 
واملم�سو�س باأحالم فنتازية غريبة وبني الأب 
اأو الأ�سرة التقليدية التي ل تريد اأن تنحرف 
فحتى  املتوارثة،  والتقاليد  العادات  �سكة  عن 
يف  "احلفيد" حمّرمة  على  الثورة  اأو  التمرد 
اأعرافهم الجتماعية لأن الآية القراآنية تقول: 
واأطيعوا  الله  اأطيعوا  اآمنوا  الذين  اأيها  " يا 
جتد  ل  بينما  منكم"،  الأم��ر  واأويل  الر�سول 
القرين  �سخ�سية  نف�س  يف  �سدًى  الآي��ة  هذه 
�ساأنا  يعري  ول  ال��ت��م��رد  على  ي��ح��ّر���س  ال���ذي 
"اأويل الأمر" لأنهم، من وجهة نظره،  ملفهوم 
م�ستبدون خطفوا ال�سلطة من م�ستحقيها يف 
ل  نا�سر  اأجم��د  ف��اإن  ذل��ك  وم��ع  النهار.  رابعة 
لأنه  بها  م�سّلم  مطلقة  قناعات  بوجود  يوؤمن 
زاوية  من  احلياة  يرى  دوغمائيًا  كائنًا  لي�س 
واحدة حترمه متعة النظر اإىل الزوايا الأخر. 
لهذا قّرر اأن يعيد النظر بتجربة والده املهنية 
يف الأقل، وبالذات حينما وقف مت�سمرًا اأمام 
يقراأ  كيف  يعرف  مل  الكوفية" التي  "املتاهة 
لول  منها  ويخرج  يلجها  اأي��ن  وم��ن  كلماتها، 
معونة ابن اأخيه "يون�س" الذي �سيكرر، رمبا، 
حياة "يون�س اخلطاط" بطريقة اأخرى. لبد 
قناعات  اأن  اإىل  ال�سدد  ه��ذا  يف  الإ���س��ارة  من 
اأجمد نا�سر الفكرية مل تتبدل كليًا ومل تنقلب 
قد  تعديالت  ثمة  ولكن  متامًا،  النقي�س  اإىل 

طراأت عليها هنا وهناك ب�سبب ازدياد الوعي، 
وتراكم اخلرة، وحتري�س ال�سك الذي ميكن 
لأن  الب�سرية  اخل�����س��ال  اأروع  م��ن  اع��ت��ب��اره 
تقود  مثلما  احلقيقة،  اإىل  يف�سي  ق��د  ال�سك 
هذا  يف  الإ���س��ارة  ميكن  ال�سك.  اإىل  احلقيقة 
ال�سدد اإىل �سخ�سيات عائلية اأخر لعبت دورًا 
موؤازرًا يف �سياق الن�س املتعّلق بال�سخ�سية 
مهنة  ورث  ال��ذي  "�سند"  الأخ  مثل  القرينية 
يف  اأي�سًا  ب��رع  لكنه  وج��ده،  اأبيه  عن  اخل��ط 
للعي�س  اأي�سًا  وانتقل  الغرافيكي،  الت�سميم 
يف "بالد النخيل والنفط"، اأما "�سهاب" الأخ 
اأُحيل  فقد  ع�سكريًا  طّيارًا  كانا  الذي  الأ�سغر 
"احلامية" ورجالتها  لأن عيون  التقاعد  اىل 
تتعدى  قد  جابر  باأدهم  عالقته  اأن  يف  �سّكوا 
الوالد  اإذا كان  الأخ��وة وال��دم.  ح��دود رابطة 
والكتب  لالأعراف،  واأ�سريًا  متدينًا،  اخلّطاط 
على  جابر"  "اأدهم  الب���ن  ف���اإن  الكال�سكية 
فيه  يكره  وال��ده  ك��ان  ورمب��ا  متامًا  النقي�س 
الالءات الأربعة التي يرددها بني اأواٍن واآخر 
وهنَّ على التوايل: "ل ح�سر، ل قيامة، ل جنة 
ال��ذي ع��ّزز ه��ذه القطيعة بني  ول نار" الأم��ر 
البن واأبيه وهي اإ�سارة وا�سحة اإىل القطيعة 
الطبيعية التي تن�ساأ بني الأجيال التي ترتبى 
والتقاليد  وال��ع��ادات  القيم  من  منظومة  على 
امل��خ��ت��ل��ف��ة. وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن م��ن��اك��ف��ة الب��ن 
حتديدًا  وال�سعر  وال�سلطة  الدين  يف  لأبيه 
التمّرد  "روح  ابنه  يف  يحب  كان  الأب  اأن  اإل 
فالتمرد  عواقبهما"،  من  ويخ�سى  وال�سوؤال 
ال�سعر  وكتابة  الي�ساري  النتماء  اإىل  ق��اده 
التفعيلي مبا ينطوي عليه من مغايرة ونَف�س 
ال�سوؤال  به  اأف�سى  بينما  معروف،  جتديدي 
الفل�سفي اإىل ت�سفيه املعتقدات الدينية وال�سّك 
بها جملة وتف�سيال. كما دفعته روح املغامرة 
اإىل ركوب املخاطر  التي يتوفر عليها املتمّرد 
واحلمراء"  الرمادية  "املدينة  اإىل  وال�سفر 
التي تنطق الآن باألف ل�سان ول�سان حتى غدت 

وكاأنها "بابل" جديدة!
مبعناه  القرين  اأو  املتمّرد  �سخ�سية  اأتاحت 
ُم�سهبة  مناق�سات  لث���ارة  الفر�سة  الأو���س��ع 
وذات اأبعاد دللية عميقة حول ريادة الوزير 
ابن  واإ���س��اف��ات  ال��ع��رب��ي،  للخط  مقلة  اب���ن 
ومعا�سره  البّواب،  ابن  واجتهادات  الندمي، 
اأراد  الآم������دي وال����دي����راين. ورمب����ا  ح��ام��د 
النظام  ا�ستبداد  عن  لنا  يك�سف  اأن  الروائي 
الإ�سارة  ولعل  القدم،  منذ  وق�سوته  العربي 

اإىل ابن مقلة هو تذكري بامل�سري املُفجع الذي 
ي به اإىل  اآَل اإليه هذا اخلّطاط املبدع الذي ُو�سِ
يده  فقطع  بالله  الرا�سي  العبا�سي  اخلليفة 
وقد  ل�سانه  قطع  ثم  بئر  يف  و�سجنه  اليمنى 
بها اخللفاء  "يٌد خدمُت  ال�سدد:  قال يف هذا 
ُتقطع  كما  ُتقطع  الكرمي  ال��ق��راآن  بها  وكتبُت 
يد الل�سو�س"! اإذن، فالنظام العربي، �سواء 
والأدباء  باملثقفني  يبط�س  اجلديد  اأم  القدمي 
والفنانني واملفكرين وال�سيا�سيني، فال غرابة 
اأو  القراآن،  اأن ُتقطع يد ابن مقلة التي كتبت 
اأن يفر ال�سباّب املناه�سون حلكام "احلامية" 
ب��ج��ل��وده��م وي��ت��ف��ادوا امل�سري  ي��ن��ج��وا  ك��ي 

املوؤ�سي ذاته الذي لقاه ابن مقلة.
ورمبا ياأتي هذا الإ�سهاب املفرط يف احلديث 
العائد  للمنفي  عن اخلط كفر�سة ثانية تتيح 
التي  الفنية  الأعمال  يتمثل  جابر" اأن  "اأدهم 
اأجنزها والده اخلطاط، ويطيل النظر فيها، 
حكمة  يخطُّ  يكن  مل  وال���ده  واأن  خ�سو�سًا 
ماأثورة اأو بيتًا �سعريًا كاماًل وكاأنه كان "يرتك 
لعني من يرى اأن ت�سبح يف النق�سان" وهذه 
خ�سلة فنية ذكّية حتّفز املتلقي على ا�ستعادة 
املحذوف من الكلمات والعبارات التي غّيبها 

اخلّطاط عن ق�سد م�سبق ونّية مبّيتة.
ال�سخ�سيات  ع���ن  ن��ا���س��ر  اأجم����د  ي��غ��ف��ل  مل 
النتهازية املنافقة التي ميكن اأن ت�سقط فجاأة 
اإىل احل�سي�س، فمحمود اأبو طويلة الذي كان 
منا�ساًل يف وقت من الأوقات قد اأ�سبح جمرد 
اإمّعة يخدم النظام يف اإ�سارة اإىل هذا النمط 
�سفعة،  اأول  من  تهتز  التي  ال�سخ�سيات  من 
الطريق،  منت�سف  يف  اآخ��رون  ي�سقط  بينما 
وهم  احلديدية،  الإرادة  اأ�سحاب  ويوا�سل 
نهاية  حتى  ال�سيا�سي  م�سروعهم  ن��ادرة،  قّلة 

املطاف.
ل املراأة غري مرة يف هذا الن�س الروائي  ُتطِّ
التي  ال�سهيد  زوجة  اإىل  اأ�سرنا  فقد  اجلميل 
اأول  م��ن  اجلن�سية  احل��اج��ة  ف��خ  يف  �سقطت 
احلر�س  قائد  ابنة  ب��ُرىل،  نلتقي  كما  مل�سة، 
جابر"  "اأدهم  اأحبها  التي  باحلفيد،  اخلا�س 
كل  على  ت���دور  حبهم  ق�سة  اأ�سبحت  حتى 
حتى  "اأدهم"  ه��رب  اأن  م��ا  ولكن  الأل�سنة، 
ت���زوج���ت رىل واأجن����ب����ت وان��غ��م�����س��ت يف 
من  ال��رغ��م  على  اجل��دي��دة  ال��زوج��ي��ة  حياتها 
اإليه،  بالن�سبة  الأمن���وذج  امل���راأة  كانت  اأنها 
جغرافية  يف  وراأى  فيها  بالعادي  افتن  اإذ 
التي  املتوا�سلة  للده�سة  م�ساحة  ج�سدها 

التي  الطويلة  غربته  بعد  حتى  تتال�َس  مل 
والكمال.  بالتمام  ع��ام��ًا  ع�سرين  ا�ستمرت 
وهالة ذات املالمح الأنا�سولية الفارقة التي 
فبدت تتحفظ يف عالقتها مع  اأحّبها حممود 
"اأدهم" الذي مل تكن جتد حرجًا يف اأن تربت 
كما  ُي�سِحكها.  �سيئًا  ت�سمع  عندما  كتفه  على 
ميكن الإ�سارة اإىل الباحثة الجتماعية التي 
ما  �سرعان  لكنها  ث��وري  �ساب  م��ن  ت��زوج��ت 
انف�سلت عنه ثم اقرتنت باأدهم جابر وبداأت 
على  بهدوء  تكلم  كلما  اخلناق  عليه  ُت�سّيق 

الهاتف.
املغريات  اإىل  الإ�سارة  من  لبد  اخلتام  ويف 
يف  للعمل  اأده��م  على  ُعِر�ست  التي  الكثرية 
موؤ�س�سات الدولة الثقافية والإعالمية ولكنه 
اأخروه  اأنهم  من  الرغم  على  جميعًا  رف�سها 
باأن "الآمر اجلديد" ل ميتلك خرة كبرية يف 
اأن  "احلامية" وعليهم جميعًا  احلكم واإدارة 
تطّلب  لو  حتى  البالد  وح��دة  على  يحافظوا 
اأرجاء  اإىل بث �سوره يف يف  العودة  الأم��ر 
البدوية  الأغنيات  تفعيل  واإع���ادة  احلامية 
على  النا�س  وحت��ّر���س  "الآمر"  متجد  التي 
عنه  ي����دراأوا  لكي  وط��ن��ي  رم��ز  اإىل  حتويله 
التي  املت�سددة  الظالمية  اجل��م��اع��ات  خطر 
ال�ساللة  ت���وؤازر  ك��ان��ت  بعدما  عليه  انقلبت 

احلاكمة على مّر احلقب الزمنية املن�سرمة.
�سوؤاًل  ال���رواي���ة  م��ن  الأخ����ري  الف�سل  ي��ث��ري 
ال�سخ�سية  عادت  هل  مفاده:  الأهمية  �سديد 
ا�سمها  تداعيات  م��ن  هربت  التي  الرئي�سة 
واأن  خ�سو�سًا  "احلامية"،  يف  مت��وت  لكي 
على  ومهزومًا  ماأزومًا  عاد  جابر" قد  "اأدهم 
امل�ستوى  على  ومعلوًل  النف�سي،  امل�ستوى 
متوا�سل،  ب�سكل  ي�سعل  ك��ان  لأن��ه  ال�سحي 
قو�سني  قاب  باأنه،  ي�سي  كثريًا  دمًا  ويب�سق 
"نظر اإىل جوار القر.  اأدنى، من املوت:  اأو 
اآخر"،  ل��ق��ر  ف����راغ، ل جم���ال  ي��ع��د ه��ن��اك  مل 
هي:  واجهته  التي  احلقيقية  املع�سلة  ولكن 
قره.  �ساهدة  على  �سينق�س  ال�سمني  اأي 
هل �سيكتفي بيون�س اخلّطاط الذي مل يرح 
القرين  ه��ذا  ا�سم  ي��دّون  اأم  احلامية،  اأر���س 
اأدهم جابر الذي لزمه مثل ظله؟ ومما يعزز 
امل��وت وال��دّن��و منها ه��و روؤي��ت��ه لطري  فكرة 
جارج يف هيئة انق�سا�س، كما �ساهد �سحابة 
ُمهددة  العارية  ال�سماء  يف  تتطاول  لولبية 
بالقرتاب الأمر الذي ينطوي على نبوءة ما 

قد حتمل بني طياتها ما ل حُتمد عقباه.

الشخصية المنشطرة في "حيث ال تسقط األمطار"
مل يْقِدم ال�ساعر االأردين اأجمد نا�سر على كتابة ن�سه الروائي االأول "حيث ال ت�سقط االأمطار" من دون متهيد، فلقد �سبق له اأن تبّنى ق�سيدة النر، كما اأعلن عن �سغفه بالتقنيات 
ع"، ثم انغم�س بعدها يف كتابة "اأدب االأمكنة والرحالت" حيث اأجنز ن�سو�سًا اإ�سكالية اأثارت جداًل وا�سعًا مل  واالأمناط ال�سردية يف جمموعته ال�سعرية املعنونة "احلياة ك�سرد متقطِّ

تنتِه تداعياته حتى االآن. وحينما �ُسئل يف حوار متلفز عن �سبب اإِقدامه على خو�س مغامرة كتابة الن�س الروائي اأجاب: "اأنه نوع من تو�سيع اإطار التعبري" فالق�سيدة احلديثة 
التي يكتبها مكّثفة ومرّكزة وخمتزلة وال ت�ستطيع اأن ت�سّم الكثري من التفا�سيل كما كانت تفعل الق�سيدة امللحمية التي ميكن لها اأن حتتوي العديد من ال�سخ�سيات واملو�سوعات 

وال�سرائح االجتماعية الوا�سعة. وعلى الرغم من اأن رواية اأجمد نا�سر ال ت�ستمل على �سبكة معقدة من ال�سخ�سيات اإال اأنها تنطوي على ثيمة �سديدة احل�سا�سّية، كما اأنها تناق�س 
بني طياتها العديد من املو�سوعات واالأفكار املهمة التي تراجع جتربة جيل كامل ميكن اأن نطلق عليه ت�سمية جيل الي�سار العربي الذي كان يطمح لتغيري العامل العربي يف االأقل، 

اإن مل نقل العامل برمته! يا ُترى، اأية رواية ت�ستطيع اأن ت�ستوعب هذا الزخم الكبري من الثيمات ال�سائكة التي حتاول اأن تفح�س جتربة هذا اجليل الي�ساري بعني نقدية حمايدة 
ت�سع االأمور يف ن�سابها ال�سحيح.

عر�س: عدنان ح�سني اأحمد

حممود  للروائي  اجل��دي��دة  ال��رواي��ة  عنوان  ال�سفدع  نطة 
ب���ريوت.  ال���غ���اوون يف  دار  ع��ن  اأي����ام  م��ن��ذ  ���س��درت  �سعيد 
وتتناول الرواية ق�سة هرب �سابني، هما نور الدين وذنون، 
ب�سبب اخلدمة الع�سكرية من العراق اإىل �سوريا، ومنها اإىل 

لبنان الذي كان يعي�س اآنذاك حربه الأهلية الطويلة. 
يف  ال�سابان  ينخرط  �سفر  ج��واز  على  احل�سول  اأج��ل  ومن 
تنظيم فل�سطيني م�سلَّح، ويعي�سان العديد من الأحداث اإىل 
الرواية  جعلت  كبرية  اأم��ل  بخيبة  املغامرة  تلك  تنتهي  اأن 

ًة عنوانها: نطة ال�سفدع. م�ستحقَّ
باأ�سلوب حمكم و�سل�س ين�سج �ساحب بنات يعقوب روايته 
را�سدًا  اجتماعية،  بيئة  م��ن  اأك��ر  ب��ني  متنقاًل  اجل��دي��دة، 
ذهنيتها، وكا�سفًا يف الوقت نف�سه زيَف الكثري من الق�سايا 

اأمام املاأ�ساة العميقة للفرد.
وحممود �سعيد )مواليد املو�سل 1939( من الذين نا�سلوا 
الحتالل  ���س��ّد  وال��ي��وم  �سابقًا،  ح�سني  ���س��دام  ن��ظ��ام  ���س��ّد 
الأع��وام 1962  عديدة يف  م��ّرات  اعُتقل  للعراق.  الأمريكي 
�سباط  من  الثامن  انقالب  �سلطة  واأتلفت  و1980،  و1963 
1963 روايَتني له. اأ�سدر اأكر من ع�سرين رواية وجمموعة 
راأى  ال���ذي  اأن���ا   ،)1970( ب��رك��ة  ب��ن  زن��ق��ة  منها:  ق�س�سية 
)1981(، بنات يعقوب )2007(. ُيقيم يف الوليات املتحدة 
يف  حما�سرات  باإلقاء  ويقوم   ،1999 ع��ام  منذ  الأمريكية 
راأى  الذي  اأنا  روايته  ُترجمت  ب�سيكاغو.  بول  دي  جامعة 
 Saddam با�سم  الإنكليزية  اإىل  لندن(   - ال�ساقي  )دار 
اإىل الإيطالية بال�سم نف�سه، واختارها موقع  City<، ثم 
اأف�سل  كاإحدى  نيويورك  ال�سهري يف   Library Thing

خم�سني رواية يف العامل.

>نطة الضفدع< للروائي محمود سعيد
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التصحيح اللغوي   عبد العباس اميناالخراج الفني  مصطفى التميميتحرير  نزار عبد الستار

إصدارات دار        للثقافة والنشر

طبعت بمطابع مؤسسة  

لالعالم والثقافة والفنون

مختارات من القصص اإلشراقية 
نجد فيها تلك البنية التي 

تقترب من حكايات القرون 
الوسطى الرمزية، ال ينزع شيخ 
اإلشراق فيها إلى الكشف عن 

الحقيقة بكل تجلياتها وحسب، 
وإنما يميط اللثام في قصص 

الرؤية والمجاز هذه عن تجلٍ  
من تجليات الحياة الروحية في 

تجربته اإلشارقية، ويكشف 
عن تجربة جوانية عن طريق 
االستفادة من مجموعة معينة 
من الرموز التي تقدم وتعرض 

صورة من صور العالم اإلشراقي، 
وتعرض للمسة من روح 

السهروردي شخصيًا.


