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ال�صينية  ال��ن�����ص��ر  ���ص��ل��ط��ات  اأع��ل��ن��ت 
اأن اأج��ه��زة الأم��ن ���ص��ادرت اأك��ر من 
ومرئى  �صمعى  م��ن��ت��ج  م��ل��ي��ون   13
غري  ب��ط��رق  مطبوعة  وم��ن�����ص��ورات 
الأمنية  احل��م��ل��ة  خ���ال  م�����ص��روع��ة 
امللكية  ح��ق��وق  حل��م��اي��ة  امل�����ص��رك��ة 

الفكرية فى كافة اأنحاء ال�صني.
وقال يو ت�صى كه امل�صئول مب�صلحة 
ال�صني،  فى  والن�صر  لاإعام  الدولة 
 2010 اأكتوبر  من  الفرة  “فى  اإن��ه 
وح���ت���ى ي���ون���ي���و ال����ف����ائ����ت، ق��ام��ت 
 663 مب��داه��م��ة  الأم��ن��ي��ة  ال�صلطات 
واأقرا�ص  الو�صائط  لت�صنيع  ور�صة 
والربجميات  والأف�����ام  املو�صيقى 
والكتب واملواد املطبوعة الأخرى”.

على  ت��رك��زت  احل��م��ل��ة  اأن  واأ����ص���اف 
والتعدى  والن�صخ  الطباعة  اأع��م��ال 
والقر�صنة  امل��وؤل��ف��ني  ح��ق��وق  ع��ل��ى 
�صوق  على  والرقابة  الإنرنت،  على 
امل��ط��ب��وع��ات وال��ت��ح��ق��ي��ق ف���ى هذه 

الق�صايا”.
متت  الأم���ن���ي���ة  احل��م��ل��ة  اأن  ي���ذك���ر 
العام،  الأم���ن  وزارة  ب��ني  بالتعاون 
والن�صر،  لاإعام  الدولة  وم�صلحة 

وم�صلحة الدولة للملكية الفكرية.

اخلرطوم”  من  “املتدحرجون  عنوان  حتت 
�صدر حديثًا عن دار “وعد” للن�صر املجموعة 
ح�صام  ال�صوداين  للكاتب  الأوىل  الق�ص�صية 

الدين �صالح.
ق�صة  ع�صرة  اثنتي  على  املجموعة  ت�صتمل 
ق�صرية منها: “عزيف الأنفا�ص، املتدحرجون، 
اجلائع،  ال�صوء  ن�صتبق،  وذهبنا  �صمعناه 
دموع خا�صة، عطر احليطان، مقا�صي�ص، فزع 

الدنيا، وق�صيدة قطر الندى”.
الكاتب يف جمموعته  وعرب املجموعة ي�صرد 
اأحوال �صخ�صيات عديدة متباينة يف الأعمار 
يفرق �صملها الزمن ويجمع �صتاتها الرتباط 

بالأر�ص وامل�صري الإن�صاين.

اجهزة األمن الصينية تصادر أكثر من 
13 مليونا من أعمال الطباعة والنسخ

غاستون باشالر.. نحو نظرية في األدبالمتدحرجون من الخرطوم

ترجمة رواية “النمر األبيض” 
للمؤلف الهندي آديغا

س بين اإلقتراع والرصاص

اآب  اأغ�صط�ص/  ب�صهر  اخلا�ص  عاملية”  “اإبداعات  جملد  من  اجلديد  العدد  ج��اء  الكويت: 
لرواية  ترجمة  مت�صمنا  بالكويت  والآداب  والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�ص  عن  وال�صادر 
“النمر البي�ص” للموؤلف الهندي ارافيند 

اآديغا.
ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية ي�صتعر�ص 
ال�صيا�صة  احل��ي��اة  رواي���ت���ه  يف  اآدي���غ���ا 
بكل  الهند  يف  والإجتماعية  والعقائدية 
تناق�صاتها واأ�صكالها من خال �صرد ق�صة 
الفقرية  قريته  يف  الن�صاأة  منذ  حياته 
حتى ذهابه اإىل املدينة الناب�صة باحلياة 
يف  و�صخ�صيته  لطبيعته  �صورة  ور�صم 

كل مرحلة من مراحل حياته.
ت�صري  ال���ت���ي  ال��ت��ن��اق�����ص��ات  ظ���ل  ويف 
ال��ظ��ام والتعفن  ب��ني  م��ا  ال���رواي���ة  ل��ه��ا 
املدينة  اإىل  والأم����را�����ص  وال��ن��ف��اي��ات 
ال�����ص��اخ��ب��ة تنمو  ب���اأن���واره���ا  احل��دي��ث��ة 
من  ال��رواي��ة  بطل  �صخ�صية  وتت�صكل 
قروي �صاذج اإىل قاتل حمرف ومنه اإىل 

رجل اأعمال متمر�ص.
الثقايف  ال��ك��ات��ب يف اجل��ان��ب  وي��در���ص 
بطوائفه  ال��ه��ن��دي  امل��ج��ت��م��ع  ل��ل��رواي��ة 
والثقافية  الج���ت���م���اع���ي���ة  وف�����وارق�����ه 
الرواية  برجمة  قام  وقد  اليومية،  اللغة  من  قريبة  وب�صيطة  �صهلة  لغة  بال�صرد  م�صتخدما 
من الإجنليزية للعربية الدكتورة طيبة �صادق ومراجعة الدكتورة زبيدة ا�صكناين.يذكر اأن 
رواية “النمر الأبي�ص” لآديغا حازت �صهرة كبرية بعد فوزها بالبوكر الربيطانية، وترجمت 

اإىل عدد كبري من اللغات العاملية.

يف كتابه “ثرثرة امل�صتقبل: ملاذا تخفق 
رغم  ن�صدقها  ومل���اذا  اخل���رباء  تنبوؤات 
ال�صحفي  جاردنر”  “دان  يقول  ذلك”، 
 ،2007 دي�����ص��م��رب  يف  اأن�����ه  ال���ك���ن���دي، 
“بيزن�ص وويك”  ن�صرت جملة  وعندما 
والأعمال،  امل��ال  جمال  يف  املتخ�ص�صة 
بالتوقعات  اخلا�صة  ال�صنوية  خارطتها 
�صهرًا  ع�صر  الثنى  لفرة  القت�صادية 
ال�  القت�صاديون  اخلرباء  تنباأ  التالية، 
54 امل�صاركون يف اإعداد تلك اخلارطة، 
باأن اقت�صاد الوليات املتحدة “لن يدخل 
العام  اأن  واأعلنوا  الركود”،  مرحلة  يف 
املقبل �صوف يكون عامًا م�صتقرًا. يقول 
“وجهات  جملة  عنه  نقلت  كما  امل��وؤل��ف 
نظر” الإم��ارات��ي��ة : ه��وؤلء اخل��رباء مل 
يكونوا وحدهم الذين اأخفقوا يف التنبوؤ 
بالأزمة القادمة حيث كان هناك كثريون 
القت�صاد  علماء  جمموعة  مثل  غريهم، 

ال��ربي��ط��ان��ي��ني ال���ب���ارزي���ن واخل�����رباء 
ق�صر  اإىل  توجهوا  الذين  الد�صتوريني 
لها  ليعربوا  بامللكة  والتقوا  بكنجهام، 
و�صفوه  ما  ب�صبب  العميق  حزنهم  عن 
كان  للخيال”  جماعي  “اإخفاق  ب��اأن��ه 
�صبب كونهم مل ي�صتطعوا التنبوؤ باأزمة 
باأفدح  بريطانيا  اأ�صابت  التي  الديون 
كما  امل�صكلة  من  ج��زء  يكمن  الأ���ص��رار. 
املحا�صبة  مبداأ  غياب  يف  املوؤلف  يقول 
ب�صاأنها.  التنبوؤ  يتم  التي  املهنة  داخ��ل 
فعندما يقوم خبري يف جمال ما بتقدمي 
تنبوؤ اأو توقع، فاإن ما يحدث عادة هو اأن 
ال�صحفيني يهرعون نحوه لكي ي�صجلوا 
ب�صاأنها  وين�صجوا  يقولها،  كلمة  ك��ل 
ت�����ص��ورات. ويق�صم  م��ن  ي���ري���دون  م��ا 
ثعالب  ن��وع��ني:  اإىل  العلماء  ج��اردن��ر 
وقنافذ  متنوعة،  كثرية  اأ�صياء  تعرف 
واملنتمون  كبريًا.  واح��دًا  �صيئًا  تعرف 

نطاقًا  راأي���ه  يف  ميتلكون  القنافذ  اإىل 
العملية،  واملهارات  اخلربات  من  �صيقًا 
تنبوؤات  اإىل  للتو�صل  ع��ادة  ومييلون 
عادة  التنبوؤات  ومتفائلة.وهذه  جريئة 
للمتعة  اإث���ارة  واأك���ر  اأب�صط  تكون  م��ا 
يجعلها  مم��ا  “الثعالب”،  تنبوؤات  م��ن 

ت�صتاأثر باهتمام الإعام.
ن�صائح  كتابه  نهاية  يف  امل��وؤل��ف  يقدم 
منها:  ال��ت��ن��ب��وؤات،  جم��ال  يف  للعاملني 
مازالت  باأ�صياء  التنبوؤ  ي��ح��اول��وا  األ 
وجتنب  والت�صكل.  ال�صيولة  ط��ور  يف 
كبرية  اأ�صياء  عن  اأحاديث  يف  اخلو�ص 
عن  والبعد  مثا.  ال�صكانية  كالقنابل 
اأو  احل��روب  بنهاية  املتعلقة  التنبوؤات 
وعدم  التاريخ!  نهاية  اأو  امل��وارد  نهاية 
ل  حتى  امل�صتقبل  يف  عميقًا  التحديق 
ي�صقطوا على وجوهم لأنهم مل ينظروا 

اأمامهم.

�صدرت الطبعة الثانية من كتاب “غواية 
عن  ع�صفور  جابر  للدكتور  الراث” 
الدار امل�صرية اللبنانية، وهو جمموعة 
“العربي”  جملة  يف  ن�صرها  م��ق��الت 
و1995،   1994 عامي  خال  الكويتية 
�صدرت  وال���ت���ي  ع�������ص���رون،  وع���دده���ا 
“كتاب  �صل�صلة  يف  الأوىل  طبعتها 
يف   )62( العدد  يف  العربي” بالكويت 

اواخر عام 2005.
ك��ت��اب��ه مامح  ع�����ص��ف��ور يف  وي��ت��ن��اول 
ال�����ص��ع��ر وال�������ص���ع���راء ع����رب امل���راح���ل 
واملراحل  لاإ�صام  ال�صابقة  التاريخية 
احلب  غ��واي��ة  ب��ني  جامعا  ل��ه،  الاحقة 
ح�صني،  ط��ه  ع��ن  اكت�صبها  ال��ت��ي  الأول 
تعلمها  التي  املّحدثة  النظرة  وغ��واي��ة 

جيله من اأدوني�ص.
به  الكتاب  ل�”حميط” :  ع�صفور  وق��ال 
تراثنا،  يف  لل�صاعر  �صورة  من  “اأكر 
ال�صعر  م��ن  ال���ذي جعل  امل���ّداح  ���ص��ورة 

التي  الغالبة  ال�صورة  وه��ي  امل��دي��ح،  طالبي  على  ب��ه  ي��دور  حانوتا 
واملحكومني.  احلاكمني  بني  العاقة  لتعقد  نتيجة  طويا  ا�صتمرت 
ال�صيا�صي  حا�صره  ف�صاد  على  احتجاجًا  الاهي  ال�صاعر  و���ص��ورة 

الجتماعي. اأو احتجاجا وجوديا على املوت.

ال�صاعر  ���ص��ورة  ال��ك��ت��اب  ي�����ص��م  ك��م��ا 
اإبداعه  كمال  يف  ي��رى  ال��ذي  ال�صانع 
و�صورة  غاية.  كل  عن  م�صتقلة  غاية 
�صعره  يوّظف  ال��ذي  الداعية  ال�صاعر 
باملعنى  م��ن��ه  اأع���م  اع��ت��ق��اد  يف خ��دم��ة 
هذه  كل  ولكن  ال�صيا�صي.  اأو  الديني 
ال�صور مبنزلة مناذج متغرية لحقة، 
النموذج  اإىل  بالقيا�ص  متاأخرة ن�صبيا 
الوعي  ب��ه  ب��داأ  ال��ذي  الأق���دم  الأ�صلي 

بال�صاعر وال�صعر عند العرب”.
 “ ك��ت��اب��ه:  مقدمه  يف  ع�صفور  كتب   
اأغواين طه ح�صني � ول يزال � بقراءة 
ال����راث الأدب�����ي م��ن م��ن��ظ��ور الزمن 
ف��ي��ه، وال����ذي يتجاوب  اأع��ي�����ص  ال���ذي 
لأنه ينطوي  ال��راث،  الأ�صيل من  مع 
على القيمة الإن�صانية التي ت�صلنا به، 

وت�صله بنا”.
واقر ع�صفور يف مقدمه كتابه بف�صل 
اأيديهم  ع��ل��ى  تتلمذ  ال���ذي  اأ���ص��ات��ذت��ه 
عبد  خليف،  يو�صف  �صيف،  ك�صوقي  مبا�صر،  غري  اأو  مبا�صر  ب�صكل 
العزيز الأهواين، �صهري القلماوي، حممد النهويهي، م�صطفى نا�صف، 
فاروق  ال�صبور،  عبد  �صاح  يون�ص،  احلميد  عبد  البديع،  عبد  لطفي 

خور�صيد وعز الدين اإ�صماعيل.

رجال  “كل  كتاب  “ال�صروق”  دار  ع��ن  حديثًا  �صدر 
خال  من  ي�صع  وال��ذي  فهمي،  خالد  البا�صا” للدكتور 
كتابه حممد علي ودولته وجي�صه اأمام معيار علمي، ل 
يرى منه حاكًما اأ�صطورًة ول ديكتاتوًرا، بقدر ما ي�صعه 
�صديدة  ظاهرة  منه  جعل  ال��ذي  التاريخي  الإط��ار  يف 

الأهمية يف تاريخ م�صر احلديث
ويف كلمة “النا�صر” عن الكتاب يقول اأنه يقدم تاريخ 
اأكر من  اأ�صفل” عرب اهتمامه باملحكومني  “من  م�صر 
احلكام، وهو اأ�صلوب كان نادًرا يف الكتابة عن تاريخ 
م�صر قبل ظهور طبعته العربية الأوىل عام 2000. وقد 
جنح يف اأن مي�صك ب�صوت ذلك امل�صري املحكوم دون 

التورط يف تعميمات عاطفية.
ويقدم الكتاب اإ�صافة علمية وفل�صفية مهمة اإىل درا�صة 
دولة  باتخاذ  التاريخ،  عرب  لها  وت�صُكّ ال�صلطة  مفهوم 
حم��م��د ع��ل��ي من���وذًج���ا، ووحت��ل��ي��ل وث��ائ��ق وخطابات 
عرب  وي�صتك�صف  الع�صر،  ذل��ك  يف  امل�صري  اجلي�ص 
ل تلك ال�صلطة وتطورها يف واحدة  الغو�ص فيها ت�صُكّ
من اأكر حتولتها التاريخية تاأثرًيا - رمبا - اإىل الآن.
والقراء  امل��وؤرخ��ني  ع��ي��ون  فتح  اإىل  ال��ك��ت��اب  وي��ه��دف 
من  كثرًيا  ل  وح���َوّ اخل�صو�صية،  �صديدة  وثائق  على 

فدخل  التاريخ،  ل�صناعة  م�صادر  لت�صبح  امل��وروث��ات 
املجهولة  عداد  يف  الكتاب  هذا  قبل  اعُتربت  اأر�صيفات 

اأو املن�صية.
ووفقًا ل� “اأ �ص اأ” من املقرراأن تقيم مكتبة “ال�صروق” 
حفل توقيع وندوة يوم الثنني املوافق 19 �صبتمرب/ 
من  وع���دد  امل��وؤل��ف  بح�صور  ال��ك��ت��اب  ملناق�صة  اآي��ل��ول 

املهتمني.
القت�صاد  در���ص  فهمي  خالد  الكتاب  م��وؤل��ف  اأن  يذكر 
القاهرة،  يف  الأمريكية  باجلامعة  ال�صيا�صية  والعلوم 
جامعة  م���ن   1993 ع���ام  ال���دك���ت���وراه  ي��ن��ال  اأن  ق��ب��ل 

اأوك�صفورد.
اأ�صتاًذا  ن��ي��وي��ورك  ث��م  برن�صتون  جامعتي  يف  عمل 
الأو�صط،  ال�صرق  وعلوم  لتاريخ  م�صارًكا  ثم  م�صاعًدا 
الأمريكية  باجلامعة  التاريخ  ق�صم  رئي�ص  الآن  وه��و 
بالقاهرة. �صدر له العديد من الأبحاث واملقالت املهمة، 
بالإ�صافة اإىل عدد من الكتب التي �صاغت روؤية جديدة 
يف درا�صة التاريخ امل�صري احلديث منها كتاب “اجل�صد 
م�صر  يف  وال��ق��ان��ون  ال��ط��ب  ت��اري��خ  ع��ن  واحلداثة” 
الذي  علي”  “حممد  كتابه  اإىل  بالإ�صافة  احل��دي��ث��ة، 

ت�صدر ترجمته العربية عن دار ال�صروق 2011.

اللبنانية  بالعا�صمة  والن�صر  للكتب  الري�ص  ريا�ص  �صركة  عن  �صدر 
كتاب  هو  الأول  الراهن،  ال�صوري  الو�صع  يتناولن  كتابان  ب��ريوت 
�صوريا  يف  والرموز  اخلطاب-  ال�صيا�صة-  الغام�صة-  “ال�صيطرة 

املعا�صرة”، والثاين كتاب “�صوريا القراع اأم الر�صا�ص”.

“ال�صيطرة  الأول  ال��ك��ت��اب  العربي”  “القد�ص  �صحيفة  وبح�صب 
املعا�صرة” قام  ال�صيا�صة- اخلطاب- والرموز يف �صوريا  الغام�صة- 
بتاأليفه رئي�صة ق�صم العلوم ال�صيا�صية يف جامعة �صيكاغو ليزا وادين، 

ويقع يف 360 �صفحة من القطع الو�صط.
ويتناول الكتاب طبيعة النظام احلاكم يف �صوريا املعا�صرة يف عهدي 
تو�صح  واأكادميية  ميدانية  درا�صة  يف  وذل��ك  الأ���ص��د،  وب�صار  حافظ 
وال�صعبية  ال�صيا�صية  ال�صرعية  مثل  مبفاهيم  حتيط  التي  الإ�صكاليات 
و�صوًل اإىل كيف تكت�صب الطقو�ص والباغة الإن�صائية لل�صلطة قوتها 
وكيف  يت�صرفون  كيف  ب��ل  فح�صب  النا�ص  يفكر  كيف  خ��ال  م��ن  ل 
ت�صتطيع هذه ال�صلطة ال�صيطرة واحلفاظ على الهيبة وال�صتقرار من 

خال الربوباغندا والإعام وال�صحافة وال�صارع وو�صائل اأخرى.
لناحية  وخ�صو�صًا  �صورية  يف  النظام  �صعبية  عدم  الكتاب  يدعي  ل 
اإمنا  الإقليمية،  والتحالفات  ا�صرائيل  ومقاومة  اخل��ارجية  ال�صيا�صة 
مثل  واأم��ور  الداخلية  ال�صيا�صة  على  الأم�ث�لة  ويع��طي  الأ�صئلة  يثري 

�صرعية النظام وهيبته وا�صتقراره واحلريات والدميوقراطية.
اأما الكتاب الثاين “�صوريا القراع اأم الر�صا�ص” للموؤرخ وال�صحفي 
�صفحة   420 يف  فيقع  وياند،  كار�صتني  ال�صيا�صية  العلوم  واأ�صتاذ 
من القطع الو�صط، و يطرح ع�صرات الأ�صئلة ال�صعبة حول ال�صيا�صة 
البن  الأ���ص��د  ت�صلم  منذ  املت�صابكة  والداخلية  اخلارجية  ال�صورية 
“فكرة اأن الغرب يجب األ  ال�صلطة. ويناق�ص موؤلفه  كار�صتني وياند 
اأن يتجاهل التقليد ال�صوري املتني للعلمانية، كما ي�صري اإىل اأن �صورية 
رمبا متلك �صروطًا م�صبقة بالن�صبة اإىل الدميقراطية اأكر من اأي بلد 

عربي اآخر”.
وي�صري وياند اأنه “وبعد ثماين �صنوات �صعبة، ل يزال من املبّكر جدًا 
النهاية، ما عدا  الباد يف  اأي اجتاه �صيقود نظام الأ�صد  اأن نقول يف 
حقيقة حماية قب�صته على ال�صلطة، كيف �صيطبق الزعيم ال�صاب خربته 
بل  اأنف�صهم،  ال�صوريني  على  فقط  يوؤّثر  لن  التي  املتنامية،  ال�صيا�صية 
على املنطقة باأ�صرها، ومن هذا املنظور مل يحدث تغيري كبري عن زمن 

اأبيه”.

يف  العامة  الثقافية  ال�صئون  دار  عن  �صدر 
العراقي  للكاتب  ك��ت��اب  “وفاء”  �صل�صلة 
الراحل جنيب املانع حمل عنوان “ج�صارة 

التعبري”.
الكتاب  ي�صّم  “احلياة”  �صحيفة  وبح�صب 
�صتًا وع�صرين مقالة، ت�صعى اإىل ا�صت�صراف 
يف  والثقافية  واحل�صارية  الروحية  القيم 
مو�صوعي  باأ�صلوب  الفنون،  اأن��واع  �صتى 

وممتع.
املقالت  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وو���ص��ف 
اخللفي  الغاف  على  الكتاب  يف  املن�صورة 
بني  كاتبها  بنا  ينتقل  “مقالت  ق��ائ��ا:  ل��ه 
مو�صوعات �صتى، فل�صفية و�صيا�صية واأدبية 
�صقراط  اأف��ك��ار  بني  جريئة  تنقات  وفنية، 
دو�صتويف�صكي  اأب���ط���ال  اإىل  واأف���اط���ون 
بلزاك  وخ��ط��وات  تول�صتوي  و���ص��خ��و���ص 
واندريه جيد و�صتندال، اإىل اوبرات فريدي 
و�صمفونيات موزارت و�صوبرت واأ�صحاب 
مرورًا  واملعري  املتنبي  واأ�صعار  املعلقات 
هوليووود  واأج�����واء  �صك�صبري  مب�����ص��رح 

واأفامها”.

مقاالت لنجيب 
المانع

جابر عصفور: كتبت عن الشاعر المداح 
والالهي والصانع

“ثرثرة المستقبل: لماذا تخفق تنبؤات 
الخبراء ولماذا نصدقها رغم ذلك”

مفهوم السلطة عبر التاريخ في 
“كل رجال الباشا”

والعلمية  النظرية  البديهيات  من 
الدافع  الكتابة،اأن  فن  بخ�صو�ص 
كتابي  لون  اأي  وراء  من  الأ�صا�ص 
خارج حدود موهبة الكاتب غالبًا ما 
ت�صكل غمامة  يثري جملة ماب�صات 
احل�صاب  ب��وؤرة  نحو  الكاتب  تدفع 
اللون  ذل��ك  باأ�صول  العارفني  عند 
التي  الكتب  تلك  الكتابي،حتديدًا 
على  ال�صوء  ت�صليط  ح��ول  حت��وم 
�صلبًا يف  اأثرت  �صخ�صيات غام�صة 
التاأريخ  م�صرية  على  معينة  حقبة 
مبكان  البادة  من  رمب��ا  الب�صري. 
ال�صيا�صية  الأوراق  تخليط  يتم  اأن 
ال�صيا�صة لعب  اأدبية، كون  باأوراق 
ه���و مقروء  ك��م��ا  امل��ك�����ص��وف  ع��ل��ى 
الت�صويف  حياتنا،رغم  راه��ن  يف 

تاأويله  وال��دوران فكل �صيء ميكن 
الواقع  اأر���ص  على  يجري  ما  وفق 
ما  غالبًا  ال�صيا�صية  النتائج  ك��ون 
كلتا  ويف  اأي��ج��اب��ًا  اأو  �صلبًا  تظهر 
احلالتني ثمة قوالب تاأويلية مقنعة 
معدة �صلفًا،اأما الأوراق الأدبية هي 
م�صطنعة  اأمكنة  يف  اخليال  فلتان 
واإن كانت الت�صميات واقعية، تبقى 

اأغاريد تتناقلها الأيام من ناقٍد لناقد 
ومن جيٍل جليل دون الو�صول اإىل 
الكاتب.  اأراده  ال��ذي  املعنى  قلب 

جل
للكاتب  ال��ي��ه��ودي��ة  اأولد  ورواي����ة 
حت�صني كرمياين املطبوعة يف دار 
دم�صق  يف  والن�صر  للطباعة  متوز 
املرتبة  على  احلائزة  الرواية  هي 

الثانية يف م�صابقة موؤ�ص�صة الكلمة 
جنيب  وجائزة  م�صر  يف  الثقافية 
الدورة  والق�صة  للروؤية  حمفوظ 

الثانية عام 2010.
احداث  عن  ال��رواي��ة  ه��ذه  وحتكي 
م��ن��دجم��ة ب��ال��غ��راب��ة وال��ت��ط��ور يف 
ب�صكل  التج�صيد  كان  الوقت  نف�ص 
ملفت للقارئ حيث يتم �صياغة واقع 
اخليال  من  تخلو  ل  بطريقة  بلدة 
للمفردات  الكاتب  ا�صتخدام  رغ��م 
ما  نوعا  مطروقة  والغري  ال�صعبة 
ال انه ا�صتطاع ان يجعلها تن�صاب 
كانت   . ال��ق��ارئ  ي��دي  ب��ني  بعذوبة 
بع�ص امل��ع��امل  غ��ري وا���ص��ح��ة لكن 
بقدرة واحراف  الكاتب جتاوزها 

كبريين.

اوالد الـــيــهــوديـة
عر�س: زينة الربيعي

�صدرت عن دار التنوخي بالرباط طبعة جديدة 
والروائي  للكاتب  ال�صاوية’  ‘زمن  رواي��ة  من 

املغربي �صعيب حليفي.
وكتب الناقد امل�صري ح�صني حمودة يف تقدميه 
زمنية  روؤي���ة  لنف�صها  ‘توؤ�ص�ص  اأن��ه��ا  ل��ل��رواي��ة 
ما  ابتعاث ما م�صى ملناه�صة  فيها  يتم  خا�صة، 
تواريخ  عابر  تاريخ  يحاكم  وخالها  قائم،  هو 
التجربة  ترحتل  وعربها  مقيمة،  ممتدة  تبدو 
بني هموم وطموحات بعينها، تنتمي اإىل اأزمنة 

مرجعية م�صماة’.
‘هذه  اأن  علوط،  حممد  املغربي  الناقد  واعترب 
الرواية ال�صاخرة املحملة باآثار الهول والرعب 
واخل����راب وال��رغ��ب��ات والأح�����ام وال��وج��دان 
الكاتب  ي�صتمد  دوم��ا..  النك�صار  اإىل  الذاهب 
مادتها التخييلية من الن�صو�ص التي ا�صتع�صت 
ذاكرة  م��ن  تن�صحب  اأن  واأب���ت  الن�صيان  على 

احلا�صر’.
هي  رواي����ات  خم�ص  حليفي  ل�صعيب  و���ص��در 
اجلنة’ و’جمازفات  ال�صوق’ و’ رائحة  ‘م�صاء 
ي�صتطيع  اأح��د  و’ل  اأي�صا’  و’اأنا  البيزنطي’ 

القفز فوق ظله’ .

�صدر عن دار الفارابي يف بريوت كتاب جديد 
“غا�صتون  بوخليط،  �صعيد  املغربي  للكاتب 
الأدب”، قدم خاله  با�صار - نحو نظرية يف 
للمفكر  النقدي  للم�صروع  الأ�صا�صية  الركائز 

الفرن�صي الكبري غا�صتون با�صار.
اإن قيمة اختيار الباحث �صعيد  ويقول النا�صر 
عمله  يف  ترجمها  التي  للن�صو�ص  بوخليط، 
اإط����ار م�����ص��روع��ه، و�صع  احل����ايل. ت��دخ��ل يف 
�صمن  العربية  اللغة  اأكادمييي  وكذلك  جمهور 
ال��ب��ا���ص��اري��ة مع  امل��ن��ظ��ورات  ���ص��ي��اق خمتلف 
على  بناء  ال�صعري،  اجلزء  على  خا�ص  تركيز 
وجن�صيات  لثقافات  ينتمون  مفكرين  تاأمات 

خمتلفة: عرب، اأوروبيون واأمريكيون.

“�صعيد بوخليط” باختيار مقالت تر�صد  قام 
جمموعة من املعطيات البيوغرافية واملفهومية 
حول غا�صتون با�صار، وبالتايل ميّكن القارئ 
لهذا  وال�صخ�صية  املهنية  احلقبة  مت��ّث��ل  م��ن 
احلايل  العمل  ميثل  باخت�صار،  الفذ.  الرجل 
“�صعيد بوخليط” حماولة ت�صتحق التقدير  ل� 
حياة  عن  نبذة  العربية،  اللغة  جمهور  لإعطاء 
من  وتقريبنا  ب��ا���ص��ار.  غا�صتون  وم�����ص��روع 

تاأمات، ميكنها اأن تثري مفكري اليوم.
كتابه  يف  املغربي  الكاتب  ر�صم  فقد  واحل��ال، 
يف  نظرية  نحو  با�صار:  “غا�صتون  اجلديد 
الأدب” مامح م�صروع نظري طاملا ظل الأدب 

النقدي العربي يفتقر اإليه.

‘زمن الشاوية’ لشعيب 
حليفي
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ف�سول الكتاب 
ف�����ص��ول بخاف  ���ص��ب��ع��ة  ال��ك��ت��اب يف  ج���اء 
الف�صل  ف��ف��ي  امل���اح���ق،  وب��ع�����ص  امل��ق��دم��ة 
 " التاريخ  يدى  " بني  عنوان  وحتت  الأول 
تطرق الكاتب اإىل حتليل الثورة الإ�صامية 
يف اإي���ران وذل��ك يف ظ��ال ط��ه��ران والإم���ام 
 " النطاقة   " الثاين  الف�صل  ويف  ال�صدر، 
بفعل  الإ�صامية  املقاومة  بدايات  نوق�صت 
ثم  والإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة،  الغربية  الج��ت��ي��اح��ات 
نوق�ص مبداأ ال�صورى، وقاعدة ولية الفقيه، 
 " " حتديات واأع��داء  الثالث  الف�صل  اأما يف 
الله  ح��زب  م��واج��ه��ات  اإىل  الكاتب  فتطرق 
اخلارجية  وم��ع  ال��داخ��ل��ي��ة،  ال�صلطات  م��ع 
الرابع  الف�صل  والغرب، ويف  اإ�صرائيل  مثل 
واخل��ام�����ص، ن��اق�����ص ال��ك��ات��ب ع��اق��ة حزب 
احلزب  واأه���داف  الله،  ف�صل  بالعامة  الله 

املرحلية، والروؤى املختلفة من واقع احللول 
الداخلية  ال�صيا�صية  للم�صكات  اللبنانية 
مب�صطلحات  ال���راد  وحت��دي��د  واخل��ارج��ي��ة، 
ووجهة   " واملعار�صة  والطائف  احلزب   "
ن��ظ��ر اجل��ي�����ص ال��ل��ب��ن��اين يف ال��ت��ع��اط��ي مع 
وال�صابع،  ال�صاد�ص  الف�صلني  ويف  الواقع، 
اللبناين  اجل��ن��وب  طبيعة  امل��وؤل��ف  ت��ن��اول 
بالن�صبة  ���ص��واء  اإج�����راءات  م��ن  ميليه  وم��ا 
لبنان، ثم اعتبارات  اأو لغريه داخل  للحزب 
كل  مع  العاقة  الإ�صامية، وطبيعة  الوحدة 
والفل�صطينيني،  وال�صوريني  امل�صيحيني  من 
الكتاب  ماحق  يف  امل��وؤل��ف  تناول  واأخ���ريًا 
العديد من املامح والتحليات والآراء حول 
واملقاومة  الإ�صرائيلي  وال�����ص��راع  القد�ص 
ال��ل��ه وكذلك  امل��ف��ت��وح��ة حل���زب  وال��ر���ص��ال��ة 

الربنامج النتخابي حلزب الله. 

االإ�سالم ال�سيا�سي 
م���ن مظاهر  ال��ك��ات��ب  ان��ط��ل��ق  م��ق��دم��ت��ه،  يف 
زعزعة  اإىل  اأدت  ال��ت��ي  العثمانيني  �صعف 
فوقعت  والغرب،  ال�صرق  بني  القوى  ميزان 
الحتال  �صيطرة  الإ�صامية حتت  الأرا�صي 
ع�صر،  الثامن  القرن  مع  اأنه  وكيف  الغربي، 
عقر  يف  ي��راج��ع  ال�صيا�صي  الإ���ص��ام  ك��ان 
داره مع حملة نابليون بونابرت على م�صر، 
ونتيجة ت�صلل التدخات الأوربية اإىل مناطق 
اخلا�صرة  احل����روب  بفعل  الإ����ص���ام  ودول 
اأدت  والتي  العثمانية  الدولة  خا�صتها  التي 
ب��دوره��ا اإىل اح��ت��ال اجل��ي��و���ص الأورب��ي��ة 
ل��ل��ع��امل الإ���ص��ام��ي ومت��زي��ق��ه اإىل دوي���ات 
متناثرة ، وهو ما قامت معه حماولت جادة 
حيث  لاإ�صام،  ال�صيا�صية  القوة  ل�صتعادة 
حتركت املراكز العلمية الإ�صامية يف م�صر، 
لبنان،  عامل يف  واإي���ران، وجبل  وال��ع��راق، 
فكانت  الإف��ري��ق��ي،  ال�صمال  مناطق  وبع�ص 
التنباك  وث��ورة  امل�صلمني،  امل�صريني  حركة 
العراق،  يف  الع�صرين  وث���ورة  اإي����ران،  يف 
فل�صطني  وح��روب  عامل  جبل  وانتفا�صات 
يقرر   � احلركات  هذه  مثل  قيام  رغم  ولكن   .
الغربي  الهجوم  رد  من  تتمكن  مل   � الكاتب 
نظرًا لختال موازين القوى، ولعدم وجود 
تقوده  ال���ذي  امل��وح��د،  ال�صيا�صي  امل�����ص��روع 
مرجعية واحدة مل تتوافر على مدى �صنوات 
حتكم  م��ن  ت��اه��ا  وم���ا  الأورب���ي���ة  ال�صيطرة 

الأنظمة التي اأفرزتها . 

حزب اهلل 
الإ�صامية  املاأ�صاة  اأن  اإىل  الكاتب  وي�صري 
منت�صف  خ����ال  وا����ص���ح  ب�����ص��ك��ل  ت��ك��ر���ص��ت 
احل�صور  ان��ت��زاع  مت  ع��ن��دم��ا  ال��ث��اث��ي��ن��ي��ات 
لها  جغرافية  بقعة  م��ن  ال�صعبي  الإ���ص��ام��ي 

وال�صيا�صي  وال��دي��ن��ي  ال��ت��اري��خ��ي  مت��ي��زه��ا 
احلكومة  اإق�����رار  ب��ف��ع��ل  وذل����ك  للم�صلمني، 
الربيطانية التي كانت ت�صيطر على فل�صطني، 
الأر�ص،  تلك  على  لليهود  قومي  وطن  اإقامة 
ال�صقوط  م�����ص��اه��د  م��ع��ه  ت���وال���ت  م���ا  وه����و 
عدة  انك�صارات  نتيجة  والإ�صامي  العربي 
واإ�صامية،  ع��رب��ي��ة  ح��رك��ات  ل��ه��ا  تعر�صت 
الأمة  ا�صتعادة  هدفها  كان  وع�صكرية  ثورية 
للعامل،  وقيادتها  التاريخية  اأ�صالتها  اإىل 
عوامل  حتققت  اأن  اإىل  ج��دوى،  دون  ولكن 
املرجعية  ووج������دت  امل��ط��ل��وب��ة،  ال��ت��غ��ي��ري 
ال���ق���ادرة ع��ل��ى قيادة  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  ال��دي��ن��ي��ة 
حتقيق  اإىل  به  والو�صول  الإ�صامي  العمل 
قادت  التي  املرجعية  بوجود  وذل��ك  اأهدافه، 
الإمام  بزعامة  اإي��ران  يف  الإ�صامية  الثورة 
يف  ���ص��داه��ا  ال��ث��ورة  ه��ذه  لتجد  اخلميني، 
العامل الإ�صامي، حيث كان لبنان واحدًا من 
تلك الأ�صقاع الإ�صامية التي ربت فيها ثمرة 
جتربة  �صاحته  اختزنت  بعدما  الثورة،  هذه 
النموذج  م��ع  ب��امل��واج��ه��ة  دف��ع��ت  اإ���ص��ام��ي��ة 
درج���ات  اإىل  ب��اإ���ص��رائ��ي��ل،  املتمثل  ال��غ��رب��ي 
مرتفعة بفعل احت�صان املقاومة الفل�صطينية، 
وهو ما ظهرت معه حركة اإ�صامية �صيا�صية 
الغربي  ب��امل�����ص��روع  ا���ص��ط��دم��ت  وع�صكرية 
اأك�صبتها  مهمة  اإجن��ازات  لبنان، وحققت  يف 
ح�صورًا اإ�صاميًا و�صهرة عاملية، هذه احلركة 
 " ا�صم  عليه  اأطلقت  ب���ارزًا  عنوانًا  ات��خ��ذت 
للثورة  الرئي�صية  الثمرة  " اعترب  الله  حزب 
الإ�صامية خارج اإيران، والمتداد التاريخي 

للعمل ال�صيا�صي الإ�صامي يف لبنان . 

مو�سى ال�سدر 
املوؤلف  ي�صرح  الكتاب،  ف�صول  �صياق  ويف 
تلك العوامل التي مهدت اإىل قيام حزب الله 

والعوامل  اجلهود  تلك  اأن  وكيف  اللبناين، 
دبت  عندما  ال�صتينيات،  مطلع  م��ع  ب���داأت 
الإ���ص��ام��ي ح��رك��ة غ��ري عادية  يف اجل�����ص��م 
اللبنانيني  العلماء  م��ن  جمموعة  با�صرها 
الأ�صرف،  النجف  الدينية يف  تلقوا علومهم 
ال�صدر  مو�صى  ال�صيد  الإم��ام  راأ�صهم  وعلى 
الذي تعود جذوره اإىل جبل عامل، واملولود 
عمل  حيث   ،1928 ع��ام   " ق��م   " مدينة  يف 
ال�صيعي،  الو�صع  ا�صتنها�ص  على  ال�صدر 
الأ�صا�صي  دوره��ا  تاأخذ  له  كيانية  وت�صكيل 
يف ال�صيا�صة اللبنانية، وهو ما ا�صتطاع معه 
حتريك ال�صمري ال�صيعي وحتويله مع مرور 
على  ح�صوره  ل��ه  �صعبي  ت��ي��ار  اإىل  ال��وق��ت 
اهتمامها  كل  رك��زت  التي  ال�صلطة  م�صتوى 
اللون  ذات  املناطق  وبع�ص  العا�صمة  على 
خا�صة  ال��ري��ف،  واأهملت  امل��ح��دد،  الطائفي 
و�صواحي  ال�صيعية،  الكثافة  ذات  املناطق 
ال��ع��ا���ص��م��ة ال��ت��ي اك��ت��ظ��ت ب��امل��ه��اج��ري��ن من 
اأنه  اإىل  املوؤلف  وي�صري   . والبقاع  اجلنوب 
من  ال�صدر  الإم���ام  متكن   1967 ال��ع��ام  يف 
الأعلى،  ال�صيعي  الإ�صامي  املجل�ص  ت�صكيل 
النواب،  جمل�ص  م��ن  ب��ق��ان��ون  ���ص��در  ال���ذي 
ن�صت مادته الأوىل " اأن الطائفة الإ�صامية 
الدينية  �صئونها  يف  م�صتقلة،  ال�صيعية 
ممثلون  ول��ه��ا  وم��وؤ���ص�����ص��ات��ه��ا،  واأوق���اف���ه���ا 
طبقًا  با�صمها،  ويعملون  بل�صانها،  يتكلمون 
املذهب  ولفقه  ال��غ��راء،  ال�صريعة  لأح��ك��ام 
مقام  ع��ن  ال�����ص��ادرة  وللفتاوى  اجل��ع��ف��ري، 

املرجع العام للطائفة يف العامل " . 

حركة املحرومني 
وي��و���ص��ح امل���وؤل���ف ك��ي��ف اأن ن�����ص��اأة الإم���ام 
ال�����ص��در يف كنف احل��رك��ة الإ���ص��ام��ي��ة، يف 
الوعي  من  مّكنته  وال��ع��راق،  اإي���ران  من  كل 

لتطبيقها،  اأ�صلوب خا�ص  بها، واتخاذ  التام 
الذاتي  البناء  املزاوجة بني  ا�صتطاع  بحيث 
املطلبية  احلركة  وبني  الإ�صامي،  للمجتمع 
الت�صاع  من  كانت  والتي  اللبناين،  لل�صعب 
اجلوانب  ب��ك��ل  تت�صل  بحيث  وال�����ص��م��ول 
وبحيث  لبنان،  يف  الفقرية  للفئة  احلياتية 
خمتلف  م��ع  ع��اق��ات  اإق��ام��ة  اأي�صًا  ا�صتطاع 
الجتاهات ال�صيا�صية اللبنانية، والتاأ�صي�ص 
اإىل  ال��دخ��ول  ث��م  امل�صيحيني،  م��ع  ل��ل��ح��وار 
كيفية  يف  ومناق�صتهم  ال�����ص��ب��اب  اأو����ص���اط 
املتدينني  وغ���ري  امل��ت��دي��ن��ني  ب��ني  ال��ت��وف��ي��ق 
���ص��م��ن خ��ط واح����د، وه���و م��ا مت��خ�����ص عن 
يف  متثل  حم�ص  اإ���ص��ام��ي  اجت���اه  ت�صكيل 
وهي   " اأم��ل  حركة   " اأو  املحرومني  حركة 
احلركة التي اأن�صاأها ال�صدر يف العام 1974 
اأنه  اإليها اجتاهات خمتلفة حتى  وا�صتقطب 
غري  ميول  ذوي  اأ�صخا�ص  بان�صمام  �صمح 
اإ�صامية ل ت�صكل خطرًا على احلركة، ومن 
ثم بداأ ال�صدر بركيز اهتمامه على الو�صع 
اأن  امل��وؤل��ف  وي��ق��رر   . اللبناين  اجل��ن��وب  يف 
يكن  مل  ه��ذه  اأم��ل  حلركة  الع�صكري  الوجه 
التدريب  مراكز  اأح��د  انفجار  لول  ليكت�صف 
بعد  فيما  اأو���ص��ح  م��ا  وه��و  البنية،  ع��ني  يف 
ورغبته  الع�صكرية  ال�صدر  الإم��ام  توجهات 
اإن�صاء جمموعات مقاومة �صد الحتال  يف 
الإ�صرائيلي، مت تاأ�صي�صها وتدريبها بالفعل، 
م�صطفى  بقيادة  اجلنوب  يف  متركزها  ثم 
وزيرا�ص  بعد  فيما  اأ�صبح  ال���ذي  �صمران 
للدفاع يف اإيران، بل وم�صاركتها الفعلية يف 

قتال القوات الإ�صرائيلية على احلدود . 

اإ�سالم على الرتاخي 
ويقرر املوؤلف خطاأ من يقوم باإقران امل�صروع 
مب�صروع  لبنان  يف  الله  حل��زب  ال�صيا�صي 

الإي����راين،  النمط  على  الإ���ص��ام��ي��ة  ال��دول��ة 
اعتباره  الله ي�صع يف  اأن حزب  اإىل  م�صريًا 
دائمًا التعددية اللبنانية وظروفها ال�صيا�صية 
الدولة  اإجن���اح  اأو  ب��اإق��ام��ة  ت�صمح  ل  ال��ت��ي 
الإ���ص��ام��ي��ة، وذل���ك رغ��م اإمي��ان��ه ب���اأن الفكر 
الإ�صامي والعقيدة الإ�صامية ي�صكان احلل 
الكاتب  وي�صوق  ال�صعوب،  لأزم��ات  الناجح 
ال�صيا�صي  امل�صروع  من  �صريحًا  ن�صًا  هنا 
العام  مطلع  اإع��ان��ه  مت  وال��ذي  الله،  حل��زب 
الن�ص  يقول  يقول،  ما  1985، م�صتدًل على 
يقرروا  اأن  �صعبنا  اأب��ن��اء  جلميع  يتاح   "
م�صريهم، ويختاروا وبكامل حريتهم �صكل 
نظام احلكم الذي يريدون، علمًا باأننا ل نخفي 
التزامنا بحكم الإ�صام، وندعو اجلميع اإىل 
اختيار النظام الإ�صامي الذي يكفل، وحده، 
وحده،  ومينع،  للجميع،  والكرامة  العدل 
اإىل بادنا  للت�صلل ال�صتعماري  اأي حماولة 
الله  اأن حزب  الكاتب  " . ثم يقرر  من جديد 
الإ�صامية  الدولة  تقدمي  على  حري�صًا  كان 
املناق�صة  على  يقوم  متحرر  فكري  كنموذج 
والختيار واإرادة ال�صعب، ولذلك مل يفر�ص 
على  الإ�صامية  للحدود  املبا�صر  التطبيق 
�صورته،  غ��ري  م��ا  وه���ذا  �صيطرته،  مناطق 
تخيلوا  ال��ذي��ن  امل�صلمني  اأذه����ان  يف  حتى 
عنا�صره املدججني بال�صاح وهم يفر�صون 
ويغلقون  امل������راأة،  ع��ل��ى  الإ���ص��ام��ي  ال����زي 
نوادي القمار، ومينعون ال�صباب من ارتداء 
املاب�ص الغربية، ويجربون املواطنني على 
ال�صلوات،  اأوق��ات  يف  امل�صاجد  اإىل  التوجه 
لكن هذا التخيل دح�صه الواقع، يف بريوت 
اكتفى  اإذ  واجل��ن��وب،  وال�صاحية  والبقاع 
التوجيهات  وب��ب��ع�����ص  ب��امل��راق��ب��ة  احل����زب 
التي  الن�صاطات  من  للحد  واخلفية  العلنية 

تتنافى مع ال�صريعة الإ�صامية.

اكت�سب حزب اهلل قوة معنوية هائلة، ا�ستمدها من فعله الع�سكري، ومن اإجادته 
ال�ستخدام مفاهيمه العقائدية، و�سار موقفه مقرراً لكثري من االأحداث، ودوره 

اأ�سا�سيًا، يف حتديد املنحى الذي �ست�سلكه الق�سايا امل�سريية يف لبنان واملنطقة. 
والأهمية هذا احلزب، ودوره، وموقعه الذي لعبت يف حتديده ظروف عديدة 

�ساهمت يف اإطالق تياره ال�سعبي، وتركيز ح�سوره ال�سيا�سي، يكت�سب هذا الكتاب 
ــ " اخليار االآخر .. حزب اهلل ال�سرية الذاتية واملوقف " ملوؤلفه ح�سن ف�سل اهلل، 

وال�سادر عن دار الهدى للطباعة والن�سر ببريوت لبنان، يف مائتني وع�سرين 
�سفحة من القطع املتو�سط ــ اأهمية بالغة ؛ الأنه يعترب الكتاب االأول من نوعه الذي 

يوؤرخ حلزب اهلل، ن�ساأة، وروؤية، واأهدافًا، وعالقات، و�سلوكًا �سيا�سيًا، اإىل اآخر ذلك 
من حيث التجربة وال�سرية الذاتية واجلذور التاريخية، اإىل اخلطوط العري�سة 

لالأهداف والتطلعات، وما بني ذلك من حمطات مف�سلية كان لهذا احلزب دور وتاثري 
فيها، على اأن الكاتب مل يقحم نف�سه يف الدخول اأو التطرق اإىل تقييم جتربة حزب 

اهلل، اأو اإطالق اأحكام على ما اختزنته هذه التجربة من اأحداث. جدير بالذكر اأن 
موؤلف الكتاب كان على ات�سال قريب بقيادات حزب اهلل وعلى راأ�سهم ال�سيد عبا�س 

املو�سوي الذي اغتالته اإ�سرائيل قبل اأن يديل للموؤلف بت�سريحاته اخلا�سة حول 
ن�ساأة حزب اهلل وما يكتنفها من اأ�سرار . 

العربية  الثورات  نتائج  من  كنتيجة  جاءت  اهلل  حزب  ن�ساأة 
واالإ�سالمية ال�ستعادة قوة االإ�سالم ال�سيا�سي ومواجهة الغرب

حلركة  الع�سكري  ــه  ــوج ال يك�سف  الــبــنــّيــة  ــني  ع انــفــجــار 
ــل ــي ــرائ ــس اإ� مــواجــهــة  يف  الــ�ــســدر  ونـــوايـــا   ، املـــحـــرومـــني 

عر�س : حم�سن ح�سن

اعتربوه االأول من نوعه م�سمونًا وتاأليفًا: كتاب "اخليار االآخر" لـ ح�سن ف�سل اهلل

يفتش في السيرة الذاتية لحزب الله اللبناني

يفرز امل�صرح بني مدة واأخرى م�صامني واأفكار 
الإن�صانية  باملجتمعات  وتتاأثر  توؤثر  مميزة، 
التي ينبثق منها، تلك املجتمعات التواقة لروؤية 
نف�صها من خال فنونه املختلفة، ومن بني هذه 
ال��ف��ن��ون ف��ن امل�����ص��رح ال���ذي اف���رز ع��رب ن�صاطه 
اأثرت يف  التي  العديد من الجتاهات  الطويل، 
جممل عنا�صره، يف الن�ص والتمثيل والإ�صاءة 

واملنظر امل�صرحي وغريها.
املنظر  اأهمية  حتديد  اإىل  الدرا�صة  هذه  تهدف 
تكوين  اأ�صا�صا يف  يعد عن�صرا  الذي  امل�صرحي 
العر�ص امل�صرحي اإذ ي�صاعد املخرج يف اإي�صال 
امل�صارك  امل�صرحي  العمل  فريق  واأفكار  اأفكاره 
مهم  ت��اأث��ري  امل�صرحي  وللمنظر  ال��ع��ر���ص.  يف 
العر�ص  هدم  اإىل  ت�صل  قد  اأهمية،  يحمل  فهو 
ويعود  ا�صتخدامه،  اأ�صيء  ان  برمته  امل�صرحي 
الإغريق  زمن  اإىل  امل�صرحي  املنظر  ا�صتخدام 
حيث اأ�صري اليه بو�صفه احد مكونات امل�صرحية 
اأج����زاء،  ���ص��ت��ة  اإىل  اأر���ص��ط��و  ق�صمها  ان  م��ن��ذ 
اأجزاء  �صتة  بال�صرورة  املاأ�صاة  ان  ذك��ر  حني 
وهي  عليه،  هي  ما  على  وجتعلها  منها  تركب 
اخلرافة، والأخاق، واملقولة، والفكر، واملنظر 

امل�صرحي، والن�صيد.
امل�����ص��رح طيلة  امل��ن��ظ��ر يف  ا���ص��ت��خ��دام  ان  ب��ي��د 
الع�صور التالية : الرومان والع�صور الو�صطى 
وع�صر النه�صة وحتى القرن الع�صرين باإ�صكال 
القت�صادية  للعوامل  وكان  ومتغرية،  خمتلفة 
والكت�صافات  والج��ت��م��اع��ي��ة  وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
احلديثة،  العلمية  والنظريات  والخ��راع��ات 
اث��ر كبري يف ه��ذا الخ��ت��اف، ف�صا عن كونها 
اأحدثت تغيريا �صاما يف حياة الإن�صانية، وكان 
من نتائجها على م�صتوى فن امل�صرح ظهور عدد 
من الجتاهات والأ�صاليب الإخراجية احلديثة، 
ومن بينها امل�صرح امللحمي، امل�صرح الت�صجيلي، 

امل�صرح الفقري، وم�صارح جتريبية اأخرى مثل : 
امل�صرح  ال�صارع،  م�صرح  بروك،  بير  جتريبية 
احلي، م�صرح املقهى، م�صرح ال�صم�ص وغريها.

ه�����ذه الجت�����اه�����ات والأ����ص���ال���ي���ب  ظ���ه���ور  ان 
ا�صلوبا  واملختلفة  كمًا،  املتعددة  الإخ��راج��ي��ة 
املنظر  طبيعة  على  وم�صمونا  �صكا  اأث��رت  قد 
امل�صرحي، ومبا ان هذه الجتاهات والأ�صاليب 
الإخراجية احلديثة يف فن الإخراج تقرب من 
بع�صها حينا وتبتعد اأحيانا اأخرى لذا كان لكل 
واحد من هذه الجتاهات نظرة فنية وفل�صفية 
وهناك  غريها.  عن  تختلف  امل�صرحي  للمنظر 
وجهات  يف  اخ��ت��اف  اإىل  ت�صري  كثرية  اأمثلة 
النظر ويف فل�صفة كل اجتاه من هذه الجتاهات 

الإخراجية.
ال��ك��رمي ان درا���ص��ة طبيعة  امل��وؤل��ف  ل���ذا وج���د 
والجتاهات  امل�صرحية  املناظر  ب��ني  العاقة 
من  خا�صة  اأهمية  حتتل  احلديثة  الإخراجية 
وبالتايل  العاقة،  ه��ذه  طبيعة  تو�صيح  اج��ل 
ر�صم �صورة دقيقة للمنظر امل�صرحي مع كل من 
هذه الجتاهات الإخراجية احلديثة. وعليه فان 
ال�صوؤال الذي يثار ويتمثل يف : ما هي طبيعة 
ال��ع��اق��ة ب��ني امل��ن��ظ��ر امل�����ص��رح��ي والجت��اه��ات 
الإخراجية احلديثة ؟ وما يكتنفها من اختاف 
وغمو�ص ينعك�ص اثره يف العمل الفني، وهنا 
على  لاإجابة  درا�صة  اإع��داد  اإىل  احلاجة  ت��ربز 
هذا ال�صوؤال، وتبني حدود العاقة املذكورة بني 

طرفيها انفي الذكر.
 تناول املوؤلف عددا من الجتاهات الإخراجية 
امل�صرحي  املنظر  بت�صميم  وعاقتها  احلديثة 
عام  املخرج  م�صرح  ظهور  بداية  مع  يبداأ  وهو 
1874 والذي يقرن بداية مع الدوق �صاك�ص ما 
يننغن ومن ثم تناول تاريخيا املخرجني : اندريه 
وكريج،  واآب��ي��ا،  و�صتان�صاف�صكي،  ان��ط��وان، 
واوخلوبكوف،  وم��اي��ره��ول��د،  وراي��ن��ه��اردت، 
وكوبو، ارتو، وب�صكاتور، اإ�صافة اإىل خمرجني 
اآخرين متناول عاقة هوؤلء املخرجني باملنظر 

روؤاهم  ح�صب  معه  التعامل  وكيفية  امل�صرحي 
الخراجية واجتاهاتهم الفنية.

كما تناول املوؤلف قواعد ت�صميم املنظر امل�صرحي 
والجت���اه،  وال��ت��وازن،  وال�صيادة،  )ال��وح��دة، 
والفراغ، والتباعد، وامللم�ص(، وو�صع �صروط 
امل�صمم  ي�صعها  التي  امل�صرحي  املنظر  ت�صميم 

يقت�صي  اذ  بالعمل،  ال�صروع  قبل  عينيه  ن�صب 
ان حتقق عملية ت�صميم املنظر امل�صرحي �صيئا 
من  جزء  البتكار  عملية  لن  ومبتكرا،  جديدا 
او اجلماعي، ولبد  الفردي  الإن�صاين  ال�صلوك 

ان تتوافر ال�صروط الآتية : 
لهذا  يدعونا  غر�ص  اأو  �صبب  هناك  يكون  ان   �

الت�صميم.
اأف���ك���ار ج��دي��دة جت�����ص��د فكرة  ل��دي��ن��ا  ت��ت��وف��ر  ان   �

امل�صرحية.
� ان نبتكر اأ�صياء جديدة لتحقيق هذا الت�صميم.

ال��درا���ص��ة، وهي  ب��اإح�����ص��اء جمتمع  ال��ب��اح��ث  ق��ام 
�صنة  م��ن  املقدمة  العراقية  امل�صرحية  العرو�ص 
الآتية  الإنتاجية  وللجهات   1994 ولغاية   1970
الفني  امل�صرح  فرقة  للتمثيل،  القومية  الفرقة   :
بغداد،  جامعة  اجلميلة/  الفنون  كلية  احل��دي��ث، 
اأعدادها  فظهرت  /بغداد،  اجلميلة  الفنون  معهد 
الدرا�صة  عينات  ام��ا  م�صرحيا،  عر�صا   )322(
اإبراهيم  اإخ��راج  وال�صائق  البيك  م�صرحية  فكانت 
عوين  اإخ��راج  الطيب  الإن�صان  وم�صرحية  ج��ال 
عبد  �صامي  اإخ���راج  اخل��راب��ة  وم�صرحية  كرومي 
احلميد وقا�صم حممد وم�صرحية فييت روم اإخراج 
 1000 رقم  ال�صهيد  ق�صية  وم�صرحية  علي  جعفر 
اإخراج قا�صم حممد وم�صرحية ميديا اإخراج عادل 
الق�صب  �صاح  اإخ��راج  لري  امللك  وم�صرحية  كرمي 
وم�صرحية م�صعلو احلرائق اإخراج �صفيق املهدي.

من  ال�صتنتاجات  من  ع��دد  اإىل  امل��وؤل��ف  وتو�صل 
الجتاهات  عليها  اعتمدت  التي  الفل�صفة  ان  بينها 
امل�صرح  ففي  امل�صرحي،  املنظر  ح��ددت  التي  هي 
يكون  ان  يف  �صببا  التغيري  فل�صفة  كانت  امللحمي 
با�صتمرار،  ومتغريا  متحركا  امل�صرحي  املنظر 
التحري�ص  فل�صفة  كانت  الت�صجيلي  امل�صرح  ويف 
امل�صرحي  املنظر  يكون  ان  يف  �صببا  والن��ح��ي��از 
امل�صرح  ويف  م��ك��ان،  اأي  اىل  نقله  وميكن  خفيفا 
روح  وع��ده  املمثل  ج�صد  على  اعتمد  ال��ذي  الفقري 
التقنيات  ا�صتغنائه عن كل  امل�صرح، كان �صببا يف 

املتطورة التي دخلت العر�ص امل�صرحي حديثا. 
�����������������������

عطية  �صلمان  احمد  الدكتور  تاأليف  من  كتاب   *
والن�صر  للطباعة  ال�صفا  دار  ع��ن  م��وؤخ��را  ���ص��در 
 / الثقافية  ال�صادق  وموؤ�ص�صة  /عمان  والتوزيع 
القطع  م��ن  �صفحة   )312( يف  يقع  وه��و  ال��ع��راق 

الوزيري.

عر�س: عامر �سباح املرزوك

كـــــــتـــــــب جـــــــديـــــــدة

االتجاهات اإلخراجية الحديثة وعالقتها بالمنظر المسرحي*



العدد )2251( السنة التاسعة االحد )18( ايلول 62011

ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون
7

على الطريق 
يف باب الكتاب الأول تناول املوؤلف بالتف�صيل 
حديثًا م�صتفي�صًا عن املراأة امل�صرية والعربية 
حني  ال��رج��ل،  كنف  يف  تعي�ص  كانت  اأن  منذ 
كان على م�صارف احل�صارة، ثم توغل املوؤلف 
عرب  وقلوب  عقول  داخ��ل  تاريخيًا  ذل��ك  بعد 
النا�ص  على  اأه��ّل  حني  بعدها،  وما  اجلاهلية 
الإ�صام وفتح عقولهم وقلوبهم واأنار طريقهم 
اإىل احلق، ثم تطرق املوؤلف للحديث عن ع�صور 
اجلهل والظام وكيفية خروج املراأة من هذه 
الع�صور وكيف ا�صتطاعت اأن تخرج ب�صوتها 
عاليًا يف الأفق من اأجل ال�صماح لها بامل�صاركة 
ال�صوء  املوؤلف  األقى  حيث  املجتمع،  بناء  يف 
على جهود الن�صاء امل�صريات والعربيات ب�صكل 
احل�صول  بها  ا�صتطعن  التي  الكيفية  يف  عام 
تطرق  كما  الكاملة،  ال�صيا�صية  حقوقهن  على 
امل�صرية  امل��راأة  اإىل احلديث عن  كذلك  املوؤلف 
يف  الرجل  جنح  وكيف  يوليو   23 ث��ورة  بعد 
ال�صيا�صي،  امل��ي��دان  يف  امل���راأة  جهود  حتجيم 
م�صر،  خ��ارج  اإىل  النظرة  هذه  امتدت  وكيف 
تقريبًا  كلها  ال�صيا�صية  الأنظمة  اتفقت  حيث 
حتجيم  ���ص��رورة  على  العربية  الأر����ص  ف��وق 
به  ي�صمح  ال��ذي  بالقدر  واإعطائها  امل��راأة  دور 
فيه  يتحدث  ف�صًا  املوؤلف  الرجل، ويخ�ص�ص 
عن الفرق بني لفظي " امل�صرح " ال�صيا�صي و " 
امللعب " ال�صيا�صي، وعن �صبب حر�ص العديد 
على  وامل��ف��ك��ري��ن  ال�صيا�صيني  امل��راق��ب��ني  م��ن 

تف�صيل لفظ " امل�صرح " . 
كفاح م�سن

فيه  تناول  فقد  الكتاب،  من  الثاين  الباب  اأم��ا 
املوؤلف حديثًا مطوًل عن تطور املراأة وكفاحها 
احل�صول  اأج���ل  م��ن  العربية  املنطقة  خ���ارج 
بحيث  ؛  وال�صيا�صية  امل��دن��ي��ة  حقوقها  على 
الأول  الف�صلني  خ���ال  م��ن  ال��ك��ات��ب  ي��و���ص��ح 
وخارجيًا  داخليًا   � امل�صنية  اجلهود  والثاين 
الو�صول  اأج��ل  من  الن�صائي  امل�صتوى  على   �
احلكومات  ج��ان��ب  م��ن  ر�صمي  اع���راف  اإىل 
تتوقف  مل  واأن��ه��ا  بحقوقها،   � ال�صعوب  ث��م   �
بل  الع��راف،  عند جمرد احل�صول على هذا 
اإىل  بق�صيتها  اخلروج  املراأة  ا�صتطاعة  كيفية 
اإ�صراك  يف  جنحت  حيث  ال��دول��ي��ة،  املحافل 
املنظمة الدولية " الأمم املتحدة " ومن قبلها " 
ع�صبة الأمم " يف هذه امل�صكلة، ومن ثم كيفية 
املراأة  اإ�صرار  اأمام  الدويل  املجتمع  ا�صطرار 

على نيل هذه احلقوق ممثًا يف الأمم املتحدة 
توجيه  ثم  امل���راأة،  حقوق  ميثاق  اإ���ص��دار  اإىل 
من  ال���دول واحل��ك��وم��ات  اإىل  ن���داءات عاجلة 
اأجل ال�صماح للمراأة بنيل حقوقها كاملة وغري 
اأجل  من  دويل  ع��ام  تخ�صي�ص  ثم  منقو�صة، 
حقوقهن  على  احل�صول  يف  الن�صاء  م�صاركة 

يف خمتلف دول العامل . 

جتارب ن�سائية 
وخال الف�صلني الأخريين من الكتاب، حر�ص 
املوؤلف على تناول العديد من التجارب الن�صائية 
الناجحة يف ميدان الزعامة ال�صيا�صية م�صريًا 
دولة  من  حيويًا  امن��وذج��ًا  ق��دم  كما  وعربيًا، 
 " " بنظري بوتو  ام��راأة، مثل  اإ�صامية رفعت 
بقيادتهم  لها  و�صمحوا  الزعماء  م�صاف  اإىل 
اإ�صامية  دولة  على  املوؤلف  عرج  ثم  �صيا�صيًا، 
ال���دور  امل�����راأة  فيها  لعبت  جم�����اورة،  اأخ����رى 
التي  الدميقراطية  احلياة  اإع��ادة  يف  الرئي�ص 
الع�صكريني  الرجال  اأي��دي  على  طويًا  فقدت 
املراأة  فيها  لعبت  التي  بنجادي�ص  دولة  وهي 
دور القائد الذي ميثل احلاكم، ودور املعار�ص 
الذي ميثل املراقب احلكيم على ت�صرفات هذا 

مثاًل  لقارئه  امل��وؤل��ف  ي�صرب  بحيث  القائد، 
واملعار�ص  ام���راة،  احلاكم  يكون  اأن  لكيفية 
ام��راأة، يف جتربة قد ل تتكرر كثريًا، تو�صح 
مدى قناعة �صعوب العامل بدور املراأة �صيا�صيًا 
ث��م يختتم  يف جم���اىل احل��ك��م وامل��ع��ار���ص��ة، 
املوؤلف كتابه بعقد مقارنة جيدة بني زعيمتني 
اأنديرا   " ال�صيدة  هما  عظيمتني  �صيا�صيتني 

غاندي " وال�صيدة " مارجريت تات�صر " . 

زعيمة عربية 
املراأة  بني  مقارنة  املوؤلف  يعقد  كتابه،  ويف 
اآ�صيا  يف  ون��ظ��ريت��ه��ا  ال��ع��رب��ي��ة،  املنطقة  يف 
اإجابة  ع��ن  اإط���ار بحثه  واأوروب����ا، وذل��ك يف 
ل�صوؤال يراه مهمًا " هل �صتتبواأ املراأة العربية 
مكانتها كزعيمة �صيا�صية على ال�صاحة العربية 
 � � كعرب  اأننا  اإىل  الكاتب  ي�صري  ثم  "، ومن  ؟ 
غرينا،  وعا�صها  نعي�صها  التي  حياتنا  ط��وال 
ن�صاهد املراأة حتاول اأن تلحق بقطار الألعاب 
مبختلف اأنواعها، حتى و�صل بها احلال الآن 
وتظهر  املاكمة،  حلبات  داخل  تتقدم  اأن  اإىل 
بل  الأج�صام،  كمال  م�صابقات  يف  ع�صاتها 
و�صباق  قدم  كرة  لعبة  نراها  ذل��ك،  من  اأك��ر 

وجري، هذا يف الوقت الذي اكتفت فيه املراأة 
داخل  امل��ت��ف��رج  ب���دور  ال��ع��رب��ي  امللعب  داخ���ل 
رمبا  ال�صيا�صي  امللعب  يف  وه��ي  امل��درج��ات، 
ل ت�صاهد املباريات ال�صيا�صية اأو ت�صارك فيها 
اإل من خلف الأبواب اأو من داخل غرف خلع 
املاب�ص، مع اأن املراأة العربية وامل�صرية كانت 
�صّباقة يف الو�صول اإىل امللعب ال�صيا�صي عن 
� كما  اأوروبا والعامل القدمي  غريها من ن�صاء 
ي�صري املوؤلف � ويقرر الكاتب اأن املراأة العربية 
الظروف  تغريت  اإذا  اإل  مكانتها  تتبواأ  ل��ن 
الجتماعية احلالية بحيث يقتنع الرجل بدور 
بدورها  وقيامها  ال�صيا�صة،  جمال  يف  امل��راأة 
ب��اإم��ك��ان��ات��ه��ا يف ه���ذا املجال  ال��رج��ل  لإق��ن��اع 
وبوتو،  تات�صر،  ع��ن  ك��ف��اءة  تقل  ل  وب��اأن��ه��ا 

واأكينو، وغريهن . 

تاريخ االإذالل 
ي��ت��ط��رق امل���ح���اوي اإىل  ث��ن��اي��ا ك��ت��اب��ه،  ويف 
التي  الإذلل  ���ص��ور  م��ن  الكثري  ا�صتعرا�ص 
الطويل  تاريخها  خ��ال  امل���راأة  لها  تعر�صت 
املراأة  اأن  فيذكر  ؛  اأمم و�صعوب متنوعة  لدى 
يف " بابل " � اأقدم الإمرباطوريات ح�صارة � 

مل جتد املكانة التي تليق بها، حيث مل يكن لها 
املنزل،  ن�صيب من احلرية، بل كانت حبي�صة 
و�صجينة العادات والتقاليد التي مل تن�صفها، 
اإليها نظرة دونية منحطة، ت�صل  وكان ينظر 
ل  بطريقة  وت�صرى  تباع  كانت  اأنها  حد  اإىل 
تليق باآدميتها . ومن بابل ينتقل الكاتب اإىل 
ال�صني حيث مل تكن مكانة املراأة قدميًا اآنذاك 
مو�صحًا  البابليني،  لدى  مكانتها  من  باأح�صن 
نظرة  من  اأه��ون  كانت  ال�صني  اأه��ل  نظرة  اأن 
تباع  لديهم  امل���راأة  ك��ان��ت  بحيث  ب��اب��ل،  اأه���ل 
" مادي  " كرهن  ُيدفع بها  اأو  الديون،  ل�صداد 
اأما يف باد  حلني ت�صديد الديون امل�صتحقة . 
كانت  امل��راأة  اأن  الكاتب  فيذكر  قدميًا  اليابان 
الزفاف  ليلة  احلديد  ماب�ص  ترتدي  عندهم 
اأنها طلقت حياة احلرية ودخلت  اأ�صا�ص  على 
كان  زوجها  اأن  اإىل  م�صريًا  العبودية،  حياة 
باعها  وال�صجر،  امللل  واأ�صابه  منها  �صئم  اإذا 
اإىل  ملكيتها  اآلت  مات  واإذا  غريها،  وا�صرى 
ابنه الأكرب الذي ي�صتطيع اأن يبيعها باأي ثمن 
املراأة  اأن  الكاتب  يقرر  الفر�ص  باد  . ويف   !!
م�صت�صهدًا  هناك  مكانة  باأية  حتظى  ل  كانت 
 " اأجانني  اأحمد  الرك�صتاين  الكاتب  مبقولة 
كانت حتت حكم زوجها،  الفار�صية  امل��راأة  اإن 
اإن �صاء اأعطاها احلياة، واإن �صاء قتلها !! " . 

فرعونية حرة 
وعلى عك�ص ال�صورة املزرية ال�صابقة للمراأة 
املراأة  تاأتي �صورة  القدمية،  الأمم  بع�ص  يف 
الفرعونية، كما يعرب عنها املحاوي يف كتابه 
اأق���ر حق  ال��ف��رع��وين  اأن الإن�����ص��ان  ي��ذك��ر  اإذ  ؛ 
ت�صهد  ما  الباد، وهو  امل��راأة يف تويل عر�ص 
به ر�صومات جدران املعابد الفرعونية، حيث 
العر�ص،  اإىل  امل��راأة  القدماء  امل�صريون  رف��ع 
عهود  يف  امللك  �صئون  بتويل  لها  و�صمحوا 
تاريخية متفرقة، وي�صرب الكاتب مثاًل لذلك 
" بنت  " خنت  " اأم امللك خوفو، و  " حتب  ب� 
" ملكة طيبة، و  " اأباح حتب  امللك منقرع، و 
 " " نفرتيتي  و  اآمون،  " ابنة  " حت�صب�صوت 
" امللكة  " كليوباترا  اإخناتون، وكذلك  زوجة 
التي عا�صرت حكم الرومان واأذهلتهم، لأنهم 
امل��راأة على عر�ص م�صر  قابلوها وج��دو  حني 
قطعة  جم��رد  كانت  لديهم  امل���راأة  اأن  حني  يف 
اأثاث اأو مواطنة من الدرجة الثانية كما يوؤكد 

الكاتب . 

بانوراما الكتاب 
ف�صول  خم�صة  خال  الكتاب  مادة  جاءت 
الأول  الف�صل  يف  املوؤلف  تناول   : ممتدة 
حت���ت ع���ن���وان " ج��م��ع الأخ����ب����ار وق���وة 
ال�����ص��ح��اف��ة " ذل���ك الأ���ص��ل��وب امل��ت��ب��ع يف 
الق�ص�ص  ونتائج  وتبعات  الأخبار،  جمع 
واملرا�صل  ال�صحافة،  وق��وة  الإخ��ب��اري��ة، 
حامًا  ال��ث��اين  الف�صل  وج���اء  كو�صيط. 
عنوان " املاآزق والأخطاء امل�صحكة التي 
املوؤلف  تناول  وفيه   " املرا�صل  يتوقعها 
ت��اأث��ري امل��را���ص��ل ع��ل��ى م�����ص��در الأخ���ب���ار، 
وطبيعة  ل��اأخ��ب��ار،  العقانية  والطبيعة 
الن�صر  ي�صتحق  م��ا  على  امل�صبق  احل��ك��م 
من الأخبار، و�صحافة اجلماعة، وغريزة 
ملراقبني  املختلفة  وامل��درك��ات  اجلماعة، 
متنوعني، والتف�صريات املختلفة جلماهري 
وم�صادر  ال�صحفي  وامل��را���ص��ل  خمتلفة، 
حتت  الثالث  الف�صل  جاء  بينما  الأخبار. 
عنوان " احلديث ال�صحفي " وفيه تناول 
ال�صحفي، وكفاءة  الإعداد  املوؤلف طريقة 
اأما  ال�����ص��وؤال.  وطبيعة  الأخ��ب��ار،  م�صدر 
الف�صل قبل الأخري فحمل عنوان " اإمداد 
وخاله   " باملعلومات  الأخ��ب��ار  م�صدر 
اإىل احل��دي��ث ع��ن حماية  امل��وؤل��ف  ت��ط��رق 
م�صادر الأخبار وم�صاعدة م�صدر وجمهور 
الأخبار.  م�صادر  مركز  وتعزيز  الأخبار، 
الف�صل اخلام�ص والأخ��ري حتت  ياأتي  ثم 
التقليدية  الأخ���ب���ار  م�����ص��ادر   " ع��ن��وان 
املوؤلف  ناق�ص  وف��ي��ه   " التقليدية  وغ��ري 
ال��ع��اق��ات ال��ع��ام��ة وال��ع��ام��ل��ني يف جمال 
الأحداث  موقع  يف  واحل�صور  الدعاية، 
وال�صحافة  الإخ���ب���اري���ة،  الأه��م��ي��ة  ذات 
وقوانني  العامة  وال�صجات  املن�صبطة، 
وامل�صادر  املعلومات،  مع  التعامل  حرية 
امل��ج��ه��ول��ة، والأق���ل���ي���ات وامل��ع��ار���ص��ني 
كتابه  املوؤلف  ويختم  لاأخبار.  كم�صادر 
ببع�ص املاحظات اخلا�صة على كل ف�صل 

من ف�صول الكتاب. 
و�سيط اأم فاعل خري؟

ويف اإطار حديث املوؤلف عن قوة ال�صحافة 
تطرق اإىل كيفية التفرقة بني دور املرا�صل 
ال�صحفي كو�صيط يف مو�صوع ما ودوره 
" كفاعل خري "، مو�صحًا اأنه عند احلديث 
عن نفوذ معني قد ميار�صه مرا�صل �صحفي 
خرب  اأي  ن�صر  اأو  بكتابة  يقوم  اأن  ب��دون 
ويف�صر  التالية  اخل��ط��وة  تت�صح  ج��دي��د، 
" ال��ق��ي��ام بحل  اأن����ه  ع��ل��ى  امل��را���ص��ل  دور 
باإمكان  كان  ف��اإذا   ،" الجتماعية  امل�صاكل 
بدون  ال�صعبة  املواقف  يحل  اأن  املرا�صل 
اأن يفعل انطاقًا من عدة  كتابة فاإن عليه 
اأن  اح��ت��م��ال  يف  امل��وؤل��ف  ف�صلها  اأ���ص��ب��اب 
يكون املرا�صل ال�صحفي موؤمنًا باأن الهدف 
الجتماعي  التغري  ه��و  لعمله  الأ���ص��م��ى 
يف الجت���اه امل��رغ��وب، وب�����ص��رورة عدم 
املدركني،  من  جمهور  على  فقط  العتماد 
" اجلمهور  بعمل  املرا�صل  يقوم  ثم  ومن 

" يف ال�صروع يف التغيري. كذلك من خال 
وجود املرا�صل يف مركز القوة، فاإنه ي�صهل 
والتعاون  اجلمهور  م�صكات  فهم  عليه 
بني  الو�صيط  ب���دور  وا�صتمتاعه  معهم 
اأنه  اعتبار  على  املختلفة،  ال�صلطة  مراكز 
النا�ص  اأ�صرار  على  املوؤمتن  مركز  يحتل 
بنجاح.  ال�صلطة  ه��ذه  ميار�صون  ال��ذي��ن 
ن�صر  عن  ال�صحفي  املرا�صل  تخلي  اأي�صًا 
ق�����ص��ة غ���ري ���ص��ح��ي��ح��ة، وق�����ول يف غري 
يف  امل��ع��ت��ربة  الأم����ور  م��ن  يعد  مو�صعه، 
وكفاعل  كو�صيط  ال�صحفي  املرا�صل  عمل 
خمالفة  ي��وؤدي  قد  اإذ  ال�صواء،  على  خري 
ذلك اأن يق�صي املرا�صل على برنامج له من 
ال�صيء  املجتمع  يف  الإ���ص��اح  اإمكانيات 

الكثري. 
قوة ال�سحافة 

ك��ف��اءة املرا�صل  اإط���ار احل��دي��ث ع��ن  ويف 
اأنه  اإىل  امل��وؤل��ف  اأ���ص��ار  الأخ��ب��ار،  وجمع 
 � �صروريًا  اأم��رًا  يكون  قد  بل   � املفيد  من 
للمرا�صلني ودار�صي هذا الفن اأن يدركوا 
املتبعة  اخلطوات  وديناميكية  دقة  مدى 
املوؤلف  واأ�صار  الأخبار.  جمع  عملية  يف 
ال�صحفي  املرا�صل  كفاءة  اأن  اإىل  اأي�صًا 
مرهونة بعدة اأمور اأهمها الطريقة املتبعة 
يف جمع الأخبار والتي حتدد بدورها ما 
يجب اأن ي�صل منها اإىل اجلمهور وما ل 
تاأثريه  باأن  املرا�صل  قناعة  يجب، وكذلك 
يف توجيه ال�صيا�صة العامة قائم حتى لو 
مل ت�صل بع�ص املعلومات اإىل اجلمهور. 
اأن  الإط�����ار  ذات  يف  امل���وؤل���ف  وي��و���ص��ح 
حتد  هو  املرا�صل  يواجه  ال��ذي  التحدي 
مبقاومة  قيامه  وجوب  الأول  �صقني،  ذو 
لها،  يتعر�ص  اأن  ميكن  التي  الإغ���راءات 
من  ج��زءًا  اأن ي�صري  خا�صة عندما ميكن 
الأحداث اجلارية على ح�صاب م�صوؤوليته 
جتاه اجلمهور. التحدي الثاين يتمثل يف 
اأنه يجب على املرا�صل ال�صحفي اأن يدرك 
ونوعية  الأخ��ب��ار،  م�صادر  اختياره  اأن 
الأ�صئلة التي يطرحها، لن يكون تاأثريها 
الق�صة وحدها، ولكنها قد  مق�صورًا على 
يتعر�ص  التي  امل�صكلة  م�صمون  ت�صكل 
نتائج ما  الإخباري، واأن  لها يف حتقيقه 
يفعله وما يكتبه قد ل يكون متعمدًا � ويف 
معظم الأحيان يكون غري ملحوظ، ويف 
 � بحدوثه  التكهن  ميكن  الأح��ي��ان  بع�ص 

النهاية حقائق وت�صكل جزءًا  ولكنها يف 
من قوة ال�صحافة. 

�سرحان �سرحان 
املرا�صل  ملحاولت  مثاًل  املوؤلف  وي�صوق 
ل��ل��ح�����ص��ول على  ال�����ص��ح��ف��ي اجل�������ادة 
معلومات من م�صدر لاأخبار، بحوار مت 
بني " جاك بركنز " و " �صرحان �صرحان 
" قاتل �صيناتور روبرت كينيدي، وكيف 

يتح�ص�ص  كان  اللقاء  بداية  بركنز يف  اأن 
جمهوره  لإم�����داد  حم���اول���ة  يف  ط��ري��ق��ه 
منت�صف  يف  اأن���ه  وك��ي��ف  ب��امل��ع��ل��وم��ات، 
خطورة،  اأكر  اأ�صئلته  اأ�صبحت  املقابلة 
بداأ  نهايتها،  من  املقابلة  اقربت  وعندما 
كان  ماحظات  وو�صع  اأ�صئلة  اإلقاء  يف 
ما  على  ح�صوله  ت��ع��وق  اأن  املمكن  م��ن 
مبكرة.  مرحلة  يف  ا�صتخدمت  لو  يريد 
ويف جزء من هذا احلوار جاء ما يلي : 
كاملتني  �صنتني  مل��دة  �صرحان..   : بركنز 

قبل الغتيال، كنت تقراأ كثريًا عن ال�صحر 
على  العقلية  املقدرة  وتفّوق  والتنجيم، 
التجارب..  ب��اإج��راء  تقوم  وكنت  امل��ادة، 
منها  بع�صًا  لنا  ت��روي  اأن  املمكن  من  هل 
اإن  املحكمة،  يف  قلت  كما   : �صرحان  ؟. 
روؤية  على  تركز  ح��ني  ال�صمعة،  جتربة 
عليك  فما  تريده،  لون  باأي  ال�صمعة  لهب 
اللون  يف  وتفكر  اللهب  اإىل  تنظر  اأن  اإل 
� ل��ف��رة م��ا. ث��م تفكر يف  � م��ث��ًا  الأح��م��ر 
: هل  بركنز  لون.  اأي  اأو  الأ�صفر،  اللون 
 : �صرحان  ؟  فقريًا  اإن�صانًا  نف�صك  تعترب 
اأكون  األ  اأمتنى  وكنت  �صيدي..  يا  نعم، 
عندما   : بركنز  الآن.  هنا  م��وج��ودا���ص 
اأتيتي اإىل هذا البلد كنت قد اآمنت متامًا 
؟  ك��ذل��ك  األ��ي�����ص   " الأم��ري��ك��ي  باحللم   "
�صرحان : اآمنت به مائة باملائة.. مائة يف 
املائة. بركنز : هل زال عنك ما به من وهم 
وخداع فيما بعد ؟ �صرحان : بعد احلرب 
البداية  ففي  فقط..  الإ�صرائيلية  العربية 
كنت با عمل، وقد حاولت باأمانة اأن اأجد 
وظيفة، وبعد ف�صلي من املدر�صة ثم بعد 
وتلك  الإ�صرائيلية  العربية  احل��رب  تلك 
الأو�صط  ال�صرق  يف  امل�صتمرة  احل��روب 
ول  ل..  �صخ�صية..  يل  تعد  مل  الآن.. 
اأم��ل.. ول ه��دف.. ل �صيء على الإطاق 
اأكافح من اأجله.. وفجاأة ا�صت�صلمت.. فلم 
يعد يل حلم اأمريكي.. ومل اأعد قادرًا على 

قبوله. 
ال�سحافة املن�سبطة 

ويف اجلزء الأخري من كتابه، وحتت هذا 
 " ا�صطاح  اأن  املوؤلف  اأو�صح  العنوان، 
ال�صحافة املن�صبطة " ابتكر ليمثل اإدخال 
الجتماعي  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  ا���ص��ال��ي��ب 
وي�صت�صهد  الأخبار،  نقل  يف  وال�صلوكي 
" دليل و�صائل  املوؤلف مبا ورد يف كتاب 
ودونالد  م��اك  ملاك�صويل   " الأخ��ب��ار  نقل 
�صو ودافيد جراي، خا�صة فقرة بعنوان 
جديدة  واأدوات  و�صائلب  اإىل  " احلاجة 
اأن  املعتاد  م��ن  ك��ان  لقد   " فيها  ج��اء   "
مكتوبًا  التاريخ  هي  ال�صحافة  اإن  يقال 
ال�صحافة  ت�صتطيع  ولكي  ع��ج��ل..  على 
املتاحق  ال�����ص��ري��ع  التغيري  ت��اح��ق  اأن 
للمجتمع، يجب اأن ت�صبح علم الجتماع 
املتعجل.. وقوانينه الأ�صا�صية ل تختلف 
عن القوانني التي عملنا يف ظلها دائمًا : 
واأن  وتف�صريها،  احلقائق،  على  العثور 
وبا  فائقة،  ب�صرعة  العمل  ب��ه��ذا  ن��ق��وم 
و�صائل  هناك  ك��ان  ف��اإذا  للوقت.  م�صيعة 
بهذه  القيام  من  متكننا  جديدة  واأدوات 
املهمة بقوة اأكرب وفاعلية ودقة وب�صرية 
نافذة.. فيجب اأن ن�صتخدمها بكل طاقاتنا 
كل  ا�صتخدام  اأن  هنا  املوؤلف  ويقرر   ."
املرا�صل  عمل  لتطوير  ج��دي��دة  و�صيلة 
ال�صحفي ينتج عنها يف الغالب احل�صول 
على من��اذج اأك��ر دق��ة، وم��ن ثم ت�صنيف 

الراأى العام باأ�صلوب يدعو اإىل الثقة. 

"المراسل الصحفي" لـ هربرت سترنز يبحث في 
الكفاءة الصحفية وأسلوب جمع المعلومات

كتاب " املرا�سل ال�سحفي وم�سادر االأخبار " اأو " NEWS REPORTERS AND NEWS SOURCES  " ملوؤلفه هربرت �سرتنز، �سدرت الرتجمة العربية له بقلم �سمرية اأبو �سيف، 
عن الدار الدولية للن�سر والتوزيع بالقاهرة يف مائة وخم�سني �سفحة من القطع ال�سغري، وهو يتناول كل جوانب عمل املرا�سل ال�سحفي وطرق ح�سوله على م�سادر االأخبار، 

وعلى وجه اخل�سو�س فيما يدور قبل كتابة حكايات االأخبار اأو االأحداث، على اعتبار اأن ق�سة اخلرب اأو احلدث ال تت�سكل منذ حلظة جلو�س املرا�سل اأمام اآلته الكاتبة اأو حا�سبه 
ال�سخ�سي اأو اأمام امليكروفون، وعلى اعتبار اأن حدود اخلرب الذي ي�سل اإىل اجلمهور يكون قد مت تقريره قبل كتابة الكلمة االأوىل، اأو الت�سريح بها بفرتة لي�ست ق�سرية، اإذ امل�ساألة 

لي�ست م�ساألة هدف م�سبق، اأو ق�ساء وقدر، بل هي كما يقرر الكتاب، م�ساألة كفاءة املرا�سل واالأ�سلوب الذي ي�ستخدمه يف جمع املعلومات. ويهدف الكتاب بالكلية اإىل اإر�ساد الكتاب 
ال�سحفيني واملرا�سلني اإىل �سرورة اأن يكونوا اأكرث ح�سا�سية للفروق الدقيقة التي ال تكاد ُتدرك ل�سل�سلة العمليات املتعاقبة التي تتم يف اأثناء عمل املرا�سل. جدير بالذكر اأن مادة 

الكتاب جاءت كنتاج عالقات ناجحة للموؤلف مع زمالء له يف جريدة فريزنوبي مبدينة فريزنو بكاليفورنيا، ويف االأ�سو�سيتدبر�س يف الباين، نيويورك، ويف فرتة عمل اأخرى 
بجريدة مينا بولي�س تريبيون، هذا باالإ�سافة اإىل خربات اأخرى للموؤلف اكت�سبها من كونه حما�سراً لطلبته يف جامعات كنتاكي وداكوتا ال�سمالية وجامعة دريك.

متخ�س�س اأو  تليفزيوين  اأو  �سحفي  مرا�سل  لكل  مهم  ــادي  ــس اإر� دليل 
ــــــــــادره  ــــــــــس ــــــــــ� وم اخلـــــــــــــــــرب  عـــــــــــــن  الـــــــــبـــــــــحـــــــــث  يف   

ــني:  ــي ــس ــا� ــس اأ� بــــدوريــــن  يــتــحــلــى  اأن  ـــن  م ــــد  الب الــ�ــســحــفــي  املـــرا�ـــســـل 
ـــــربي �ـــــســـــادق، ومـــ�ـــســـلـــح اجـــتـــمـــاعـــي فـــاعـــل لــلــخــري  و�ـــســـيـــط خ

عر�س: اوراق
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عّدوه كتابًا جامعًا جلهود ن�سوية يف جمال العمل ال�سيا�سي قدميًا وحديثًا:

"النساء ولعبة السياسة" لـ حنفي المحالوي يبحث عن 
سبب غياب "زعيمة عربية" عن كرسي الحكم

ــدوث تغيريات  ــح ــد زعــيــمــة عــربــيــة حــديــثــة ب ــواج ــن ت ــره ُي الــكــتــاب 
ـــــراأة ـــدوى امل ـــج ـــل ب ـــرج ــة ال ــاع ــن ــــا ق ــــرزه ـــة اأب ـــذري ــة ج ــي ــاع ــم ــت اج

ليلة  ــــــداد  احل زي  تـــرتـــدي  كـــانـــت  الـــقـــدميـــة  الــيــابــانــيــة  ـــــــراأة  امل
الـــعـــبـــوديـــة حــــيــــاة  اإىل  احلــــريــــة  حــــيــــاة  ــــــــودع  وت  ، ـــــاف  ـــــزف ال

كتاب " الن�ساء ولعبة ال�سيا�سة " ملوؤلفه حنفي املحالوي، �سادر عن الدرا امل�سرية اللبنانية بالقاهرة، يف مائتني 
وثمانني �سفحة من القطع املتو�سط، وهو يتناول تاريخ املراأة العربية يف العمل ال�سيا�سي مقارنة بنظريتها يف 

املجتمعات الغربية وال�سرقية املجاورة. وقد ا�ستغرق املوؤلف مادة كتابه يف بابني وثمانية ف�سول جدير بالذكر 
اأن حنفي املحالوي له موؤلفات عديدة منها: �سوؤال للبيع " جمموعة ق�س�سية "، احلب يف �سوق ال�سلطان " جمموعة 

ق�س�سية، ا�ستقالة ع�سماوي " رواية "، اخلروج من الباب العايل " رواية " االنتحار مرة اأخرى " جمموعة ق�س�سية، 
اأوراق يف ال�سيا�سة واحلب واحلرب " كتاب".
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون
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وُي�����ص��ّج��ل ال��ن��اق��د )امل���و����ص���وي( ذل���ك يف 
و�صخو�صه  )اجل��اح��ظ(  طروحات  اإب��راز 
املهّم�صة ومتون كتاب )الأغاين( ور�صده 
لفئات  و�صعبية  يومية  �صمة  ذات  لوقائع 
بني  جامعًا  املجتمع  �صرائح  من  خمتلفة 
الأمري وال�صحاذ. وُيظهر املو�صوي جملة 
اأ�صوات لها اجراحها يف الثقافة العربية 
بالنقد  جازم  وعي  دون  اأخذت  املعا�صرة 
اأمني  )ال��وردي، وحممود  ليكون  الثقايف 
العامل، وطه ح�صني، وعزيز ال�صيد جا�صم( 
لقراءاتهم  وف��ق��ًا  ال��ث��ق��ايف  ال��ن��ق��د  ط��ائ��ع 
والديني  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��اري��خ  مل��ت��ون 

وال�صيا�صي.
النظريات  طروحات  املو�صوي  ويجادل 
واأواليه  ال�صتعاء  ومفاهيم  الغربية 
والجراح لدى رهط من النقاد واملفكرين 

والفا�صفة.
فكان له ا�صتباكه ال�صارم لطروحات الناقد 
ما  مبجموعة  بلوم(  )ه��ارول��د  الأمريكي 
من  لأك��ر  الكتب  م��ن  )الأم��ه��ات(  اأ�صماه 
منهم  ب  ُين�صّ وفنانًا  وع��امل��ًا  كاتبًا(   15(
الإن�صانية دون منازع  للثقافة  ابًا  )بلوم( 
ثقايف وجمايل، فالثقافة لدى )بلوم( تبداأ 
ومراجع  اآباء  ميلك  ل  الذي  ب�)�صك�صبري( 
)بلوم(  وينتهي  للتاريخ،  اأ�صتاذًا  ليكون 
)بيكيت(  باإنتاج  الإبداعي  فريقه  خامتًا 
ووردزورث،  ملنت،  ب�)موليري(..  م��رورًا 

دانتي، جوته، ديكنز، اإليوت.
)كفاية  اأ�صماه  مبا  ه��وؤلء   / بلوم   / وعد 
ثقافة  اأّي��ة  ذلك  باأثر  تتوافر  فا  ال�صالة( 
اأو  ال�صيادة  خ��ارج  جمالية  خا�صية  اأو 
يف  ذل��ك  توافر  ما  واإذا  الغربي،  الن�صب 
يف  فاإنه  الغربية  الإم��رباط��وري��ة  ح��واف 
اجلمايل  الفني  الأداء  خ�صائ�ص  داخ��ل 

ل�)ال�صالة(.
تداخاته  يف  امل���و����ص���وي  وي�����ص��ت��دع��ي 
القائمة  تلك  التطمي�ص،  �صيا�صة  الثقافية 
يف  حا�صرة  لتكون  الغرب  خطابات  يف 
فالثقافة  الإ�صامية  العربية  الثقافة  منت 
املنتج  يف  متحكمة  ب��ات��ت  )القري�صية( 
)ن�صقًا(  لتكون  العربية  ل��ل��ذات  الثقايف 
�صارمًا يف رّده ملتجددات الذات املتطلعة 

اإىل منتج خمتلف.
)دف����وع����ات(  اأن  امل��ت��ل��ق��ي  وي�����ص��ت�����ص��ع��ر 
)اليهودي(  بلوم  خطاب  �صد  املو�صوي 
�صد  �صعيد(  )اإدوارد  دف��وع��ات  ت��ن��اظ��ر 

)ب����رن����ارد ل��وي�����ص( ال���ي���ه���ودي. وي����درج 
مواجهتهم  يف  الختاف  نقاد  املو�صوي 
خل��ط��اب��ات ال��ت��م��رك��ز ال��غ��رب��ي وه���م يف 
الأغلب من نقاد العامل الثالث )التباعي( 
ومن الي�صار اأي�صًا واملهم�ص مثًا )اإدوارد 
اأحمد، �صليمان ر�صدي(...  �صعيد، اعجاز 
فوكو،  دري��دا،  اإىل  بالإ�صافة  بابا  هومي 

اآلن �صولر وجيم�ص.
وي���ر����ص���ح م���ن ق�������راءات ال���ن���ق���اد ه����وؤلء 
اأخذ  تتجاوز  ومعرفية  جمالية  اجتاهات 
الن�ص مبكوناته واإن�صائه اجلمايل لتفتح 
معارف  من  الن�ص  حول  ما  على  القراءة 
واأن�صاق دون التوقف عند حواف ومتون 
من  الإب��داع��ي��ة  ومفاهيمها  الن�صو�ص 
جتني�ص واأمناط ووظائف و�صياق، فكان 
ب�صموليته  الثقايف(  )النقد  اإىل  الذهاب 
املعرفية املعو�صة عن النظريات الأدبية. 
وللنقد الثقايف )معينات( معرفية متباينة 
الأداء واملرجعيات: 1. النظرية املارك�صية، 
 .3 والجتماعية،  العلمية  النظريات   .2
الأنروبولوجيا الثقافية، 4. املعلوماتية 
الإعامية، 5. الن�صوية، 6. البعد النف�صي، 

7. العاماتية، 8. نظرية الأدب.
وي�صجل الكاتب )حم�صن جا�صم املو�صوي( 
م��ل��م��ح��ًا ل��ل��ن��ق��د ال��ث��ق��ايف م���ع ك���ت���اب) طه 
ح�صني( )املعذبون يف الأر���ص(، ويذهب 
اإىل مقارنة بكتاب )فرانز فانون( )معذبو 
موروث  مواجهة  يف  فكاهما  الأر����ص( 
و�صلوك  ثقافة  م��ن  الكولنيالية  ال��دول��ة 
اأن  اإّل  اجتماعية و�صيا�صية،  واآفاق  وقيم 
ثمة ميزة لكا الكاتبني كون )طه ح�صني( 
و�صحافة  اآداب  من  املتنوع  اأ�صلوبه  له 
مو�صوع  عن  فيبحث  )فانون(  اأما  ونقد، 

الوعي الوطني والثقافة الوطنية.
اأنه  ح�صني(  )ط��ه  ن�ص  خ�صائ�ص  وم��ن 
حمدد يف اإطار الدولة الوطنية القطرية، 
م�صتويات  ع��ل��ى  )ف���ان���ون(  ينفتح  فيما 
املتحررة  اأو  امل�صتعمرة(  )الدولة  خطاب 
املو�صوي  ال�صتعمار. ويوؤ�صر  حديثًا من 
ال��ن�����ص��وي��ة ثاث  ال��ك��ت��اب��ة  يف م��اح��ق��ت��ه 

مراحل:
)اأي��ل��ني �صولر(  ال��ك��ات��ب��ة  اأ���ص��م��ت��ه  1.م���ا 

مبرحلة املحاكاة واملجاراة.
نتاج  يف  جم�����ص��دًا  ال��رف�����ص  2.م��رح��ل��ة 
كتابها  يف  وول���ف(  )فرجينيا  ال��روائ��ي��ة 

)غرفة تخ�ص املرء وحده(.

)كتابة  عنوان  وحملت  الثالثة  3.املرحلة 
ج�صدي(.

بينه  ليفرق  الأنثوي  النقد  تعريف  ويتم 
الذي  النقد  ب��اأن��ه  الن�صوي  النقد  وب��ني 
تكتبه اأنثى فح�صب، ول يدخل يف كتابات 
النقاد الرجال حتى واإن كانوا منا�صرين 

للمراأة.
ال�صرق(  م��ن  )ع�����ص��ف��ور  وحت��م��ل رواي����ة 
جماليًا  و���ص��ي��ط��ًا  احل��ك��ي��م(  ل���)ت��وف��ي��ق 
ما  رغ��م  وال��غ��رب  ال�صرق  ب��ني  واإن�صانيًا 
ي��وؤ���ص��ره )احل��ك��ي��م( م��ن اخ��ت��اف��ات بينه 
اأت��ت ك�صهادة  ال��رواي��ة التي  ك��ذات داخ��ل 

)�صريية( وبني �صديقه )اأندريه(.
اأوروب���ا  اإىل قلب  )واحل��ك��ي��م( يف ذه��اب��ه 
نف�صية  حت�����ولت  ي��ع��ي�����ص  )ب���اري�������ص( 
رومان�صية وثقافية، فهو حمافظ على اإرثه 
ال�صرقي، منتقدًا بع�ص عوامله احل�صارية 
كليًا مبا هو  ُيقر  ل  اأنه  اإّل  والجتماعية، 
لتكون  �صلوك مادي  اأوروب��ا من  قائم يف 

املو�صيقى عاجًا لتلك الظواهر املادية.
و�صحة  امل��ادي��ة  الأو���ص��اع  �صغط  وب��اأث��ر 
مذهب  احلكيم  ي��ذه��ب  ال��روح��ي  العمق 
)جوته( و)كارليل( يف حتولتهما املادية 
اإىل الرومان�صية لي�صتذكر ال�صيدة )زينب( 
و)احلكيم(  روحانيًا،  م��اذًا  القاهرة  يف 
بالتقاطع  يقر  ل  ه��ذه  املقنعة  �صريته  يف 
احل���اد ب��ني ال�����ص��رق وال���غ���رب، ف��ه��و ناقد 
باإن�صانية  يعرف  ل  ثقايف  كيان  ملظاهر 
يف  �صواًء  احلياة  يف  وحقوقه  الإن�صان 

ال�صرق اأو الغرب.
املفكر  ل��ط��روح��ات  امل��و���ص��وي  وي��ع��ر���ص 
ال�صهري  وكتابه  اأح��م��د(  )اإع��ج��از  الهندي 
)يف النظرية: طبقات، اأمم، اآداب( معتمدًا 
الجتاه املارك�صي يف رّده على رهط من 
بالدرا�صات  املعنيني  املارك�صيني   النقاد 
�صليمان  �صعيد،  )ادوارد  مثل  الثقافية 
ف��ري��دري��ك ج��ي��م�����ص��ون، هومي  ر����ص���دي، 

بابا(.
وقراءة )اإعجاز اأحمد( مل�صوغات الإطاحة 
بالنظرية متتد اإىل جملة حركات �صيا�صية 
وقوى ثورية من تلك التي �صادت يف عقد 
اأروقة  يف  اإ�صاحية  بحركات  ال�صتينات 
)الثقافة  مفهوم  اأزال���ت  التي  اجلامعات 

الن�ص(،  )ثقافة  حمله  واأحّلت  النا�صطة( 
مثل  م�صميات  ال�صطح  اإىل  ظ��ه��رت  كما 
اأدب )دول الكومنولث(، خطاب الأقليات، 
الثقافية،  ال��ت��ع��ددي��ة  امل�����ص��ادة،  ال�����ص��ن��ة 

الهجرة الثقافية.
رفيقه  ط��روح��ات  على  )اأح��م��د(  ويتحفظ 
اأ�صماه  ما  باأن هناك  )فردريك جيم�صون( 
اأن  )اأحمد(  ويجد  الثالث(،  العامل  )اأدب 
العامل واحد كونه �صراعا بني ال�صراكية 
والراأ�صمالية واأمثال هذا )الأدب الثالثي(  
اأدب���اء  بع�ص  يعتمده  فيه  مبالغ  اجت���اه 
)النظريات  مواجهة  يف  الثالث  ال��ع��امل 

الأوروبية الناجزة واملحققة(.
اأداء  اأح���م���د(  )اإع���ج���از  ل���دى  وي��ت�����ص��اب��ه 
بالثالثني  ح��داث��ي��ة  امل��اب��ع��د  الجت���اه���ات 
الغربية،  امل��رك��زي��ة  رف�����ص  مو�صعة  يف 
الغربي(  )الأر�صيف  يدينان  فالجتاهني 
ب��رّم�����ه، ك��م��ا اأن ه���ذا امل���وق���ف ي��ف��ه��م يف 
جماعة  م���وق���ف  م����ع  واح������د  م�����ص��ت��وى 
املارك�صية الغربية. ويقف )اإعجاز اأحمد( 
مع  امل��ارك�����ص��ي��ة  روؤي��ت��ه  بحكم  متقاطعًا 
مقولت )فوكو( ب�صاأن اخلطاب، ويوؤ�صر 
املتغري  احل��ي��اة  واق��ع  ع��ن  فوكو  انقطاع 
الأمكنة  مثل  مهمة  مكونات  عن  وتغافله 
الب�صري،  والفاعل  الطبقية  والتمايزات 

وهو ما يتعاىل عليه خطاب )فوكو(.
�صعيد(  )اإدوارد  م���واق���ف  ت��ب��اي��ن  رغ���م 
اإطراوؤه  له  الأخ��ري  ف��اإن  اأحمد(  و)اإعجاز 
الإن�صانية  ون�صالته  )�صعيد(  مل��واق��ف 
�صاحب  ب���ال���ت���ايل  وه�����و  وال���ث���ق���اف���ي���ة، 
)القوة  قبل  املقتلع من  الق�صية والتاريخ 
جنوب  بعد  الثانية  الكربى  الكولنيالية 

اأفريقيا( .
و�صعيد لدى )اإعجاز( يف اإ�صارة �صخ�صية 
كتابته  يف  رائ��ع  )ه��و  �صفيفة  وعاطفية 
فعل  وق��د  الأ���ص��ل.  ذل��ك  لت�صريف  يقرن 
كافة، وبكل  العوار�ص  ذلك يف مبواجهة 
تخ�ص�صه  ح��دود  متخطيًا  عليه،  يقدر  ما 
الأ�صلي،  الذهني  وتكوينه  الأك��ادمي��ي 
ال�صهرة  ت�صتدعيها  اأّية دوافع  خال�صًا من 
اأطماع �صخ�صية. واإمنا  اأّية  اأو املهنة من 

هو فوق احلقيقة(.
يقابل املوقف هذا روؤية نقدية جاهدة من 

منجز  يخ�ص  ما  يف  اأحمد(  )اإعجاز  قبل 
يحمل  عنده  فهو  )ال�صت�صراق(  )�صعيد( 
مثل  وم�صميات  و)نيت�صه(  )فوكو(  روؤية 
املعريف(  )ال��ت��غ��اي��ر  الإح����ايل(  )ال�صجل 
)حقل ال�صتطراد( وهي اإحالت �صريحة 
اإىل مقولت )فوكو( ونزوعه )الااإن�صاين 

الاواقعي( وكذلك )النيت�صوي(.
يف  ذلك  رغم  )ال�صت�صراق(  كتاب  ويظل 
�صريه  يف  الأع��ظ��م  )ه��و  )اإع���ج���از(  راأي 
�صرديات  ويف  برمتها،  الأدبية  النظرية 

العاقة بني املعرفة والقوة الغريبتني(.
حالة  يف  )�صعيد(  م��ن  اإع��ج��از  وم��وق��ف 
قائم،  وت�صاوؤل  معريف  وقلق  دائ��م  تبدل 
ف��اجل��م��ع ب��ني ط���روح���ات واأ���ص��م��اء مثل 
)فوكو، غرام�صي جوليان بندا، لوكات�ص، 
كروت�صه واآرنولد( يف م�صتوى واحد هو 

م�صدر تناق�ص طروحات )�صعيد(.
كما يربز التفاوت بني )�صعيد( و)اإعجاز( 
واملثقفني  الثقافة  مو�صوعة  اأت���ت  كلما 
واأدوارهم ومتثاتهم والقوميات وف�صلها 
هو  ذلك  ومرجع  و�صراعاتها.  والثقافات 
العرا�صي(  ب���)اجل��دل  )�صعيد(  ال��ت��زام 

وتبني )اإعجاز( لفكرة اجلدل املارك�صي.
اإّل اأن الثنني يجتمعان يف حا�صنة ما بعد 
مقولت  لكل  جتاوزها  واآل��ي��ات  احلداثة 

النغاق والتمركز والأ�صل واأوالية.
غاية  يف  مو�صوع  اإىل  الكاتب  وي�صري 
ال���ط���راف���ة والإم����ت����اع ي��خ�����ص مت��اي��زات 
م�صميات مثل )املنفى( و)املهجر(، فاملفكر 
)رميوند  للناقد  مقولة  يعتمد  ال��ه��ن��دي  
)علينا  اأن  اإىل  تتلخ�ص  ال��ت��ي  ول��ي��م��ز( 
مبداأ  فثّمة  والت�صّرد  النفي  بني  التمييز 
غري  هناك  لي�ص  بينما  ع���ادًة،  النفي  يف 

الراخي يف الت�صرد(.
)�صعيد(  م��ق��ولت  اإح���دى  على  رّده  ويف 
)املنفي  ب���ني  اأح����م����د(  )اإع����ج����از  ي���ف���رق 
لي�ص  مفهومه  يف  وامل��ن��ف��ي  وامل��ه��ج��ر(. 
الغربية  احلا�صرة  يف  )يعي�ص  الذي  ذلك 
الذين  )اأولئك  فاملنفيون  مهنية(،  لأ�صباب 
راأ�صهم.  م�صقط  يف  العي�ص  اىل  يحنون 
والتزاماتهم  رغ��ب��ات��ه��م  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 
اأو )بحكم  اإرادة �صلطة ذلك البلد(.  بحكم 
اخلوف من الت�صفية ال�صخ�صية( فاملنفى 
لي�ص  ا�صتحالة.  واإمن���ا  ام��ت��ي��ازًا،  )لي�ص 
مهنة بل اأملًا( وهو ما يختلف عن املهاجر 
التي تتحدث )عن الهجرة على اأنها حالة 

وجودية(.
اأم���ا )���ص��ع��ي��د( ف��اإن��ه ي��ط��رح ث��اث��ة نعوت 
الاجئ،  )املنفي،  مثل  بينها  التمايز  ليتم 

املغرب(.
لدولة  ك��ن��ت��اج  )ال���اج���ئ(  ي��اأت��ي  فحينما 
ال��ق��رن ال��ع�����ص��ري��ن، ف���اإن امل��ه��اج��ر ميتلك 
طريد  فهو  )املنفي(  اأما  الختيار.  فر�صة 
ي�صعى خللق عامله البديل، فاملنفى )حياة 
النفي  اأم��ا  املعتاد(.  امل�صار  خ��ارج  تعا�ص 
فهو )عزلة يحياها املرء خارج اجلماعة(.

تراكم  ب��اأث��ر  ال��غ��رب��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وتنتهي 
)نتاج  تكون  اأن  اإىل  واملنفيني  املهاجرين 
ب�صورة  والاجئني  واملهاجرين  املنفيني 

رئي�صة(.
ويتعر�ص )اعجاز( اإىل ما طرحه مواطنه 
الثقافية(  )الهجنة  مفهوم  بابا(  )هومي 
وي�صاأل )اإعجاز( عن مدى تكافوؤ الثقافات 
يف الأداء وال�صتهاك يف زمن املتغريات 
الكربى املقرنة بالإلكرونيات احلديثة.

فاإن  وامل��ه��ج��ر،  املنفى  اإىل  ال��ع��ودة  ويف 
)اإعجاز( له ما يتقاطع به و)هومي بابا( 
الثقافة  يف  املنفي  باملثقف  الحتفاء  يف 
الغربية ويجد يف هذا الحتفاء نوعا من 

التغا�صي عن ثقافة املثقف املنفي.
ويوؤ�صر )اإعجاز( اإىل ما طرحه موقفه من 
املنفى  حول  ر�صدي(  )�صليمان  الروائي 
يف  ه��و  ب��ل  منفيًا  لي�ص  )ر����ص���دي(  ب���اأن 
اختياريًا(  )منفاه  ليكون  منفاه  اختيار 
الأدباء  من  جمموعة  �صاأن  ذلك  يف  �صاأنه 
اإليوت،  كونراد،  )جيمز،  مثل  واملثقفني 

باوند، بيكا�صو، جريود�صتاين(.
الذي  )امل��ن��ف��ي(  ع��ن  يختلفون  وه����وؤلء 
يكتب لقراء غائبني عنه ج�صدًا، حا�صرين 

يف بلدان اأبعد منها الكتابة ق�صرًا.
�صعيد  ع����ن  ب���ذل���ك  ي��خ��ت��ل��ف  واإع�����ج�����از 
جوليا  بابا،  هومي  ر�صدي(،  و)�صليمان 
كري�صتيڤا الذين يكتبون عن املنفى وكاأنه 
�صعة  املثقف  فيه  يعي�ص  اختياري  م��اذ 

اختياراته الثقافية.
الدقة  غاية  يف  اإ���ص��ارة  اإع��ج��از  وي�صجل 
املثقف  ح���ي���ال  ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة  والأمل���ع���ي���ة 
ر�صدي  �صليمان  م��ن  ويتخذ  )ال��ث��ال��ث��ي( 
كما  )ر����ص���دي(  اأدب  ف���ق���راءة  اأمن���وذج���ًا 
اأو  ب��اخل��وف  احل�ص  تفتقد  اإع��ج��از  ي��رى 
بالغراب والرعب. وثمة �صعور بوجود 
النتماء  م��ادام  ال�صياع  بهذا  ما  احتفال 
اإّل )اإميان  كما يعر�ص له )دري��دا( ما هو 
ع�صر  م��ورث��ات  اأ���ص��ول،  خ��راف��ة،  فا�صد، 

التنوير، اأو ميتافيزيقا احل�صور(.
التاأثري  م��ن  ينمو  ل  )الثالثي(  واملثقف 
الثقافة  �صياغة  لتتم  امل��ن��ف��ى(  )ب��ث��ق��اف��ة 
الذي  الثالث  العامل  مثقفي  عرب  الغربية 
ويقف  واإخا�ص  باأمانة  هناك  يعي�صون 
رفيقه  ملقالة  معر�صًا  اأح��م��د(   )اإع��ج��از 
جيم�صون(  )ف��ردري��ك  املارك�صي  ال��ن��اق��د 
الراأ�صمال  ع�صر  يف  الثالث  العامل  )اأدب 
عن  انحرافا  ويجدها  اجلن�صية  وت��ع��دد 
الأوروبية  فالثقافة  املارك�صية.  النظرية 
ت���اأخ���ذ ع��ن��ده ك�������)اإرث ام���ربي���ايل( وفق 
اأوروب�����ا  وت���اأخ���ذ  )���ص��ب��ي��ف��اك(  م�صطلح 
)ك��اأن��ه��ا ك��لٌّ واح���د، ك��ل واح��د فيها، وكل 
مع  التعامل  يجري  لذا  ام��ربي��ايل(،  ف��رد، 
والد�صتورية  وال�صراكية  الدميقراطية 

ك�)اإرث امربيايل( لأن من�صاأها الغرب.
جيم�صون  اأ�صماه  مبا  )اإعجاز(  ويرف�ص 
)بالأدب الثالثي( الذي يعد نف�صه )ممدين 
ب��اب��ا، �صليمان  الآخ���ر( وي��ط��رح )ه��وم��ي 
ر����ص���دي وج��ي��م�����ص��ون( ب���دائ���ل احل��داث��ة 
)الثالثي(  ال��ب��دي��ل  يف  مم��ث��ل��ة  الأدب���ي���ة 
اأدب  يف  ال�صحرية(  )الواقعة  كتاب  عند 
)الكومنولث(  اأدب  اأما  الاتينية.  اأمريكا 
ف��ا وج���ود ل��ه ل���دى )ر����ص���دي( واجلامع 
ل غري،  الإنكليزية  اللغة  الأدب��اء هو  بني 
وباأثر التزامه املارك�صي يرف�ص )اإعجاز( 
ثقافية  جغرافيات  اإىل  العامل  تق�صيمات 
الن�ص  ي�صمل  امل��ك��ان  على  ين�صحب  وم��ا 
وهو رد على طروحات جيم�صون، )فن�ص 
ولي�ص  اأول،  ع��امل  ن�ص  لي�ص  جيم�صون 
لبع�صنا  املمدنني  ل�صنا  ثالث.  عامل  ن�صي 

الآخر(.
ويخل�ص )اإعجاز اأحمد( اإىل ت�صميل فكره 
والتحقيقات  التمرحات  خ��ارج  ليكون 

)املابعدية(.
نحن نعي�ص يف مرحلة ما بعد ال�صتعمار 
جميع  ول  املثقفني  جميع  لي�ص  ول��ك��ن 
هو  ال��ع��امل  وه��ذا  املرحلة  ه��ذه  خطابات 
اخلطاب  يكون  فلكي  ا�صتعمارين  بعد  ما 
ما بعد ا�صتعماري حقًا، عليه اأن يكون ما 
اأ�صا�صًا  التفكيكي  النوع  من  حداثي  بعد 
بحق  ا�صتعماري  بعد  ما  يكون  ل  بحيث 
اأولئك الذين هم ما بعد  بني املثقفني غري 

احلداثيني اأي�صًا.
وتنفتح نقدية د. حم�صن جا�صم املو�صوي 
والأداء  املفهوماتي  ال��ط��رح  ب��ني  للجمع 
والتطبيق  النظرية  بني  جامعًا  القرائي 
وموؤ�ص�صاتها  الرجمة  فجوة  يوؤ�صر  ما 
جملة  ت��ن��درج  اإذ  واإ���ص��ك��الت��ه��ا  ال��ع��رب��ي��ة 
عنوانات مل يتح لها الو�صول اإىل القارئ 
ال��ع��رب��ي وق��ب��ل��ه ال��در���ص الأك���ادمي���ي يف 
ال�صاكن!!  التقليدي  ف�صائه  ع��ن  دف��اع��ه 
يف  ومغيبًا  مغربًا  م��ازال  الثقايف  فالنقد 

خارطة النقدية العربية.
تظل الثقافة العربية ثقافة مغلوبة وعند 
عادة  يقوم  امل�صتهلك  ف��اإن  �صريتو(  )دي 

على )اإعادة اإنتاج( الثقافة الغالبة.
على  اأن  ذل��ك  وف��ق  )امل��و���ص��وي(  وي�صجل 
اأن  يف  بدورها  تقوم  اأن  العربية  الثقافة 
ا�صطرتها  التي  الثقافة  اإنتاجيًا(  )ته�صم 
واملوافقة،  القبول  اإىل  وترهيبًا  ترغيبًا 
ما يعني اإعادة اإنتاج العادات والطقو�ص 
عليها  فر�صت  التي  وال�صور  والتمثات 
م�صدرها  ت��غ��ي��ري  واأ����ص���ك���ال  ب��اأ���ص��ال��ي��ب 

وجذورها التاريخية .

النظرية والنقد الثقافي
تاأليف: حم�سن جا�سم املو�سوي

بريوت: املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر
عر�س: د. حممد اأبو خ�سري

الواقع  يف  او  ملحمية  رواي��ة  يف  واملجد  احلب  يلتقي  هل 
نف�صها  ام���راة  ترمي  ان  احل��ب  ي�صتحق  ه��ل  معا؟  واحل��ل��م 
ت�صتطيع  هل  العامل؟  اخر  يف  املجهولة  املخاطر  ار���ص  يف 
امراة وحيدة فريدة ان حتطم القيود الجتماعية يف القرن 
بع�ص  ه��ذه  والع�صرين؟  احل��ادي  القرن  او  ع�صر  ال�صاد�ص 
احلب  عن  تكتب  التي  الليندي  ايزابيل  عليها  جتيب  التي 
بحب وعمق وجنون. قام برجمة هذه الرواية اىل العربية 

�صالح علماين 
ل  وا�صح  حكواتي  طراز  من  كاتبة  هي   w اأن  دائمًا  عرفنا 
امللعوبة  حتى  اأو  املعقدة  الروائية  التقنيات  وراء  تختبئ 
نف�صها  تتعب  امليزة ومل  هذه  الأخ��رية عززت  روايتها  ويف 
اإىل  اإمن��ا جل��اأت  اأب��دًا يف اخ��راع تقنية مبتكرة خا�صة بها 
تكتب  التي  )اني�ص(  البطلة  �صخ�صية  عرب  املعلنة  احلكائية 
وت�صرد  ايزابيل  زوج��ه��ا  لبنة  حتكي  اأخ���رى  وت���ارة  ت��ارة 
فتح  لتاريخ  بذلك  موؤرخة  الدقيقة  بتفا�صيلها  ذكرياتها  لها 

ت�صيلي وحتولها اإىل مملكة تابعة ل�صبانيا.
ل تبتعد الليندي كثريًا عن مناذجها الن�صائية املف�صلة حيث 
لكن  ل�صن جميات  عاديات،  ن�صاء  انتقائهن  اإىل  دائمًا  تعمد 
عجيبة  ق���درات  وميتلكن  ق��وي��ات  و  م��ا  نحو  على  ج��ذاب��ات 
وا�صتباق  والتنبوؤ  امل��وت��ى  اإىل  كالتحدث  وخ��ارق��ة  غريبة 
الأحداث والعتماد على احلا�صة ال�صاد�صة اأو احلد�ص ب�صكل 

دائم ومت�صل�صل وموظف
ومن املغامرة ت�صتمد كل ال�صخ�صيات ن�صغها ومتتلك القدرة 
بفو�صى.  خمتلط  �صيء  )كل  املجهول:  �صوب  الإق��دام  على 
خا�صيون،  هنود،  �صمر،  �صود،  بي�ص،  وخطاة،  قدي�صون 
اأحد  يف  نف�صه  يجد  اأن  �صخ�ص  لأي  وميكن  وخ��دم  نباء 
اليوم  بحديد حممى ويف  بالأغال ومو�صومًا  مكبًا  الأيام 
التايل يرفع القدر مكانته يف انقاب مفاجئ، لقد ع�صت اأكر 
من اأربعني �صنة يف العامل اجلديد، ومل اأعتد حتى الآن على 
الفو�صى بالرغم من اأنني اأنا نف�صي ا�صتفدت منها لأنني لو 
ظللت يف م�صقط راأ�صي لكنت اليوم عجوزًا بائ�صة وعمياء 
كنت  هناك  قنديل،  �صوء  على  التطريز  يف  العمل  كرة  من 
�صواريث،  اني�ص  دونيا  فاأنا  هنا  اأما  اني�ص اخلياطة  �صاأظل 
ريغودي  رود  دون  احلكم  �صموا  اأرملة  املقام  رفيعة  �صيدة 

كريوغا حاكم مملكة ت�صيلي(. 
براعتها  ه��و  الكاتبة  ���ص��رده  اأتقنت  ال���ذي  واجلميل  امل��ه��م 
ال�صخ�صية  احل��ي��اة  م��ع  وت�صيلي  ال��ب��ريو  ت��اري��خ  حبك  يف 
لبطلتها، واأح�صنت دفع القارئ اإىل الندماج ب�صري الأحداث 
مواجهة  وطريقة  الأمريكية  القارة  لفتتاح  )الدراماتيكي( 
الذكاء  توفر  رغ��م  لهم  واإبادتهم  الأ�صليني  لل�صكان  الغزاة 
اأمام  طويا  ينقذها  مل  ذلك  لكن  ال�صعوب  تلك  لدى  الفطري 

اختاق  يف  ذك��اوؤه��م  جتلى  ال��ن��اري��ة..  والأ�صلحة  امل��داف��ع 
الأ�صاطري التي �صرعان ما ي�صدقها الإ�صبان يف حمى بحثهم 
عن الذهب حيث اختلقوا مدينة الذهب )الدوراد و( للتخل�ص 
من الغرباء الذين كانوا ميوتون يف الغابات وامل�صتنقعات 

واجلبال خال �صعيهم املجنون للعثور على الذهب. 
الدقة  بالغة  اأنثوية  �صخ�صيات  عرب  ذلك  كل  الكاتبة  قدمت 
اأحد  تزوجت  التي  �صي�صيليا  الأن��ك��ا  اأم��رية  مثل  والت��ق��ان 
النباء الإ�صبان وكاتالينا و�صيفة ومرافقة البطلة )اني�ص( 
ومهما ابتعد القارىء بذهنه عن اني�ص �صيعود ليجد نف�صه 
اأمام قدراتها اخلارقة التي منها امتاكها القدرة على العثور 
اإىل  املتجه  اجلي�ص  اأنقذت  تلك  قدرتها  وبف�صل  امل��اء  على 
عن  ت�صيلي  تف�صل  التي  املرعبة  ال�صحراء  عابرا  ت�صيلي 

البريو.. 
من اجلانب  احل��ب  لكن  ال��رواي��ة..  كل  )دينامو(  احل��ب هو 
احلب  حيث  الليندي  بقلم  امل�����ص��روح  احل��ب  ه��و  الأن��ث��وي 
ت�صيلي  تدخل  التي  )اني�ص(  املاكر  الغيور  املنتقم  املتقلب 
تتزوج  ما  �صرعان  بالديبيا  بيدرو  اجلي�ص  لقائد  كع�صيقة 
ا�صطرارية  اأنثوية  كحيلة  رورديغو  ق��واده  واأح��د  �صديقه 
اأنها  وتعرف  بل  بالديبيا..  جرحه  ال��ذي  كربيائها  لرميم 

عا�صت عاطفة ازدواجية اأحبت الثنني معا.. 
يابيدرو  ما كان يعجبك يف  )اأكر  اأيا منهما:  لكنها مل تخن 
هو الوفاء وما زالت اأحافظ على هذه ال�صفة لكنني اأدين بها 
اأح�ص�صت باأن وداعنا  الآن لرودريغو- قلت له بحزن لأنني 

يف تلك اللحظة هو وداع اإىل الأبد(. 
مملكة  بتاريخ  ام��راأة  حياة  الليندي  �صهرت  بالغ  باحراف 
التي  العبارة  )اني�ص حبيبة روحي. وهي  وقارة يف عملها 
عبارة  بذلك  م�صتلهمة  موته  قبل  نطقها  بالديبيا  اإن  يقال 

نابليون الأخرية )فرن�صا، اجلي�ص العظيم، جوزفني(
هي  الليندي  اليزابيل  ال��روائ��ي��ة  ان  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن 
روائية ت�صيلية ولدت يف 2 اغ�صط�ص/ اب 1942 وحا�صلة 
على العديد من اجلوائز الدبية املهمة ومن ال�صماء املر�صحة 
دائما للح�صول عليها جائزة نوبل، ت�صنف رواياتها يف اطار 
الواقعية ال�صحرية وتن�صط يف جمال حقوق املراة وحترر 

العاملي من اهم كتبها بيت الرواح وايفالونا. 
يف  اإي��زاب��ي��ل  اختزنت  الطويل،  الأ���ص��رة  ل��رح��ال  .نتيجة   
ذاكرتها الكثري من احلكايات، والتفا�صيل الدقيقة، لتتحول 
هذه اخلربات ال�صغرية اإىل تفا�صيل حميمية رائعة ت�صغل 

رواياتها، وتك�صبها زخمًا مميزًا.
عام  والدتها  انف�صل عن  �صفرًيا،  اأيندي  توما�ص  اأبوها  كان 
1945 لتعود الأم باأطفالها الثاثة وت�صتقر يف ت�صيلي حتى 
1953، ثم انتقلت العائلة اإىل بوليفيا، ومن ثم لبنان، حيث 
بريوت،  يف  اخلا�صة  الربيطانية  املدر�صة  اأيندي  ارت��ادت 
ومن ثم عادت اإىل ت�صيلي عام 1958 لتكمل تعليمها الثانوي، 
وهناك التقت زوجها الأول ميغيل فريا�ص الذي تزوجته يف 

.1962
حتتفظ  جعلها  مميز،  بطابع  اأي��ن��دي  طفولة  التنقل  و�صم 
اأن  بذكريات مميزة عن رحات خيالية وُمدن �صحرية، كما 
زوج اأمها الذي كان �صفريًا اأي�صًا امتاز بالتعاطف واملحبة. 
و تذكر اأيندي كتب األف ليلة وليلة التي قراأتها يف طفولتها، 
والتي كان زوج اأمها يحتفظ بها يف خزانة �صحرية قدمية، 
ال�صغرية،  بالتفا�صيل  ليتحفظ  يت�صع  اأيندي  خيال  جعلت 
الأ�صرة  م���رياث  اأن  كما  ���ص��ح��ري��ًا.  ط��اب��ع��ًا  عليها  وي�صفى 
ال�صيا�صي مل يغب كذلك عنها، ومل تغب تاأثرياته يف طفولتها 

التي تقول عنها اأنها كانت وادعة جدًا.
امتازت اإيزابيل بعاقتها الدافئة والواثقة باأمها.

كانت ال�صدمة الأعظم يف حياة اأيندي حتى الآن وفاة ابنتها 
باول يف 1993 عن عمر ثمانية وع�صرين عامًا بعد دخولها 
تقول  ال��ب��ورف��ريي��ا،  مر�ص  م�صاعفات  ب�صبب  غيبوبة  يف 
واأعادوها  جيدة،  بحالة  حية  �صابة  ابنتي  »اأخ��ذوا  اأيندي: 

جثة هامدة..«.
كانت تاأثريات وفاة باول على اأمها �صديدة، لكن اأيندي كانت 
جميل  كتاب  اإىل  اأملها  فحولت  قوية،  ام��راأة  حياتها  ط��وال 
ا�صم  على  باول  ا�صمته  وذكرياتها،  طفولتها  فيه  ا�صتعادت 

ابنتها، وخ�ص�صت ريعه لدعم مراكز عاج ال�صرطان.
الليندي تخت�صر زمن يزيد على 130  اإيزابيل  الروائية  ان 
عاما من تاريخ بلد وجمتمع، عرب ثيمة جمموعة من الن�صاء، 
ذلك اأن املراأة ت�صكل عن�صرا اأ�صا�صيا وحيويا، فهي ال�صارد، 
الهويات  وت��ن��وع  وال��ه��ج��رات  البحث  على  القائمة  وه��ي 
وتداخلها بني اجلن�ص الأ�صباين والهندي وال�صرق ا�صيوي 

والعربي.

أنيس حبيبة روحي

ُيعّد النقد الثقايف واحداً من اأهم االجتاهات النقدية )املابعدية( التي �سغلت م�ساغل النقد يف الثقافة 
االأوروبية باعتباره وليداً ان�سقاقيًا من منظومة معرفية قافزة على حواجز النظريات االأدبية 

واجلمالية املكّر�سة يف طويات العقل االأوروبي احلديث. وم�سّوغ اإ�سكالية هذا االجتاه هو احلراك 
املرجعي له و�ستاته بني جملة معارف وفنون وعلوم لي�س لها من املجاورة واالئتالف اإاّل يف ف�ساء النقد 

الثقايف ذاته. ويطرح كتاب الدكتور حم�سن جا�سم املو�سوي )النظرية والنقد الثقايف( ح�سراً تاريخيًا 
�ساقوليًا ومعرفيًا لعتبات االأداء االأوىل لهذا النقد. ويعابر )املو�سوي( وبتحليل قرائي بني طروحات 

رواد هذا النقد، وما ميكن اأن يناظره يف لوح الثقافة العربية االإ�سالمية القدمية منها واحلديثة.

ير�سح من قراءات النقاد هوؤالء اجتاهات جمالية 
ومعرفية تتجاوز اأخذ الن�س مبكوناته واإن�سائه 

اجلمايل لتفتح القراءة على ما حول الن�س من 
معارف واأن�ساق دون التوقف عند حواف ومتون 

الن�سو�س ومفاهيمها االإبداعية من جتني�س واأمناط 
ووظائف و�سياق، فكان الذهاب اإىل )النقد الثقايف( 

ب�سموليته املعرفية املعو�سة عن النظريات االأدبية. 

عر�س: زينة الربيعي
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رواية فدوى لـ فدوى ح�سن

سيرة ذاتية مموهة، تثير الشكوك وتختبر فلسفات البشر
عر�س : حم�سن ح�سن

اإىل  ذات���ي  ع��م��ل  جمملها  يف  وال���رواي���ة   
الفكرة  راأ���ص  اإىل  بقارئه  ياأخذ  كبري  حد 
م���ب���ا����ص���رة، ن��ا���ص��ب��ًا م�����ص��ي��دة م���ق���روءة 
من  ب�صياج  متدثرًا  والأماكن  لاأ�صخا�ص 
�صرد  دون  والفكرية  الفل�صفية  العبارات 
ات�صايل بالكلمة اأو التف�صيل، يف �صياغة 
تثري اإح�صا�صًا بالذهول عند كل فقرة وجملة 
وكلمة ودللة . والرواية كذلك ت�صعى من 
خال روؤيتها الفكرية، الفل�صفية، ال�صعرية 
اأحيانًا ل اإىل اإقامة تاريخ عر�صي لفئة اأو 
�صركة اأو و�صف طويل لأ�صخا�ص واأماكن، 
بنية مغايرة، مقلقة، حمر�صة  لإقامة  اإمنا 
متفق  ه��و  عما  واخل����روج  ال��ت��ج��اوز  اإىل 
اإىل  والزمان  املكان  ح��دود  لتجاوز  عليه، 
الامبا�صر  ال�صرد  فيه  يكون  اأو���ص��ع  اأف��ق 
موؤلفة  اأعطى  ما  وهو  ومت�صابكًا،  مت�صعًا 
الفكرية  ال��ه��وج��ة  خ��ل��ق  ف��ر���ص��ة  ال���رواي���ة 
واإثارة ما هو م�صكوت عنه، وتغذية الأنا 
ال�صعيفة لتفعيل دور ال� نحن   غري املبا�صرة 
لإثارة ق�صايا تفعيلية بالتحري�ص الدائم، 
ونب�ص املدفون من تراث واأخاق وعادات 

وممار�صات �صلطوية وغريها . 

انطباعات خا�سة 
تلك  دائ���م���ًا  ن��ل��م��ح  ف�����دوى،  ويف رواي�����ة 
النطباعات اخلا�صة ملوؤلفتها حول البيئة 
هذه  ت�صغل  التي  وال�صخ�صيات  املحيطة 
اأو  والأب  ك���الأم  امل��ق��رب��ني  ���ص��واء  البيئة 
غ��ريه��م م��ن اأف����راد ال�����ص��ارع واحل����ارة .. 
على اأن تلك النطباعات حتمل يف داخلها 
م�صامني فل�صفية عميقة، وو�صفا ت�صويريًا 
وت�صريحيًا لكل �صخ�صية تتم الكتابة عنها 
روايتها  ب��داي��ة  يف  ح�صن  ف��دوى  تقول  ؛ 
اأبي كان يجهل الكتابة .. لكنه يجيد قراءة 
الواقع . كل دورة اأرز ؛ اأعد له الك�صوف، 
ح��ت��ى ح��ف��ظ��ت اأج�����داد ال��ب��ل��دة ك��ل��ه��ا رغم 
اإرادتي .... اأمي كانت كتلة من التلقائية، 
تبتدع دراما حزينة بجلو�صها على ماكينة 
تتناول  اأن  املمكن  من  كانت   .. اخلياطة 
ق�صاياها ب�صيء من الب�صاطة �صنعها تراث 
�صعبي غبي .. لو كانت تعرف طرقًا اأخرى 
لل�صعود ؛ لوجدت مربرات قوية ل�صعفها . 
ل اأتذكر من حواري معها �صوى التحري�ص 
بالثورة،  الدائم على النتفا�صة، ت�صعلني 
منه  حرمت  الذي  التمرد  بلذة  هي  لت�صعر 
لاأبد ... لو كان يل اأخر ؛ ما تركته يحب 
ال��ول��د مقرنة بكل  غ���ريي، ���ص��ورة  ف��ت��اة 

منطقة  ي�صكن  عمي  ابن  ال�صجن،  مواقف 
تاحقني  نظراته  يل  يخيل  بعقلي،  حاملة 
وياحظ   ... العجوز  النخلة  اأت�صلق  واأنا 
القاريء الواعي للرواية كيف اأن موؤلفتها 
مثقفة  ريفية  لم��راأة  اأنثويًا  وعيًا  تر�صد 
تف�صري  ع��ن  وم��ث��اب��رة  ج��دي��ة  يف  تفت�ص 
مقنع لطبيعة عائقها املت�صابكة باحلقائق 
والأوهام، تقول فدوى بقليل من ال�صرب ؛ 
الذكورية،  الدنيا  يف  ي�صبهني  من  �صاأجد 
ب��دل��ت��ه وي��ن��ظ��ر بعيني،  ���ص��ي��اأت��ي م��رت��دي��ًا 
يكت�صف ظلمهم يل، ينحاز ملوقفي، ويتبنى 

فل�صفتي . 

ال�سرد والفل�سفة 
لطريقة  الدقيقة  امل��اح��ظ��ة  م��ن  وب�����ص��يء 
فدوى  موؤلفة  تبنتها  التي  الروائي  ال�صرد 
جن��د اأن��ه��ا ك��ان��ت ح��ري�����ص��ة ع��ل��ى تكثيف 
متجنبة  واحلدثية،  ال�صردية  اإحداثياتها 
باإحكام  املخلة  بالإطالة  ت�صميته  ميكن  ملا 
نتائج  اإىل  ت�صل  فهي  ؛  واحل��ك��ي  الق�ص 
منطقي  واإقناع  و�صهولة  بي�صر  مقدماتها 

حر�ص  �صبق  م��ا  اإىل  وي�����ص��اف   . م���راوغ 
من  يقابلها  م��ا  ك��ل  اخ��ت��ب��ار  على  امل��وؤل��ف��ة 
تفا�صيل حياتية و�صخ�صية و�صدامية مع 
الواقع، واإخ�صاع كل ذلك للتحليل الفكري 
اآخر  تطويع  خال  من  العقلي  والت�صريح 
لنيت�صه  ك���ربى  فل�صفية  مل��ق��ولت  م����واز 
وك���ريك���ي���ج���ارد وه���ي���دج���ر وغ���ريه���م من 
املفكرين والفا�صفة العامليني �صرقًا وغربًا، 
يف اإطار من منطق التوريط املدرو�ص لكل 
جمرد  تقول  حميطة،  عاقات  من  يعن  ما 
الإح�صا�ص باخلطر ير�صب بداخلنا قواعد 
اإح�صا�ص  متحرك،  هو  ما  كل  مع  التعامل 
ال�صماء  ال��ذي مّيلكك  ه��ذا  ع��ايل اجل���ودة، 
نهرب  ك��اأن��ن��ا  م��ف��ت��وح،  بقلب  لتحت�صنها 
ب�صيطة  دوخ��ة   .... اأر�صي  هو  ما  كل  من 
اأعود  ال��ك��ب��ار،  �ُصكر  مبقت�صاها  اأم��ار���ص 
على   .. هناك   .. للهبوط  ي�صبقني ج�صدي 
وترتيل  زك��ري��ا،  م���وال   .. الليل  اأط����راف 
ال�صهقاء  الأرملة  وم�صم�صة  اأحمد،  ال�صيخ 
مفيدة .. تقطع خبطة يده اأن�صودة ال�صكون 
كل جزء من   ( النامو�ص  من  �صربًا  كان   ..

اأو  مبا�صر  نحو  على  يوؤثر  الكون،  اأج��زاء 
غري مبا�صر يف كل جزء اآخر هيجل (   . 

اخللط املبدع 
ا�صراتيجية  تعتمد  ال��رواي��ة  اأن  ورغ��م 
املعتمدة  الق�صرية،  ال�صردية  امل�صاهد 
فيما  الأ���ص��ط��ر  ع��رب  اجل��م��ل  تقطيع  على 
اإل  التفعيلية،  ال�صعرية  الكتابة  ي�صبه 
الكثري  دم��ج  يف  بارعة  كانت  املوؤلفة  اأن 
العقلية  وامل��ت�����ص��ادات  املتناق�صات  م��ن 
مبدع  خلط  اإىل  عمدت  حيث  ؛  والفكرية 
بالأعراف  والدينية   ال�صوفية  لاأفكار 
عرب  الو�صعية  واملعطيات  الجتماعية 
ذات مراوغة هدفها الو�صول بقارئها من 
منطقة الاوعي اإىل منطقة الوعي املقنع 
ُم�صلية  اأك���ن  مل  الكاتبة  ت��ق��ول  ؛  امل��ري��ح 
لن  بانتظام  �صلواتي  اأدي���ت  اإن  ب��ارع��ة، 
يكفي  ل  لأكتب،  لأق��راأ،  لأفكر،  وقتًا  اأج��د 
ليكفوا  اأقنعهم   كيف  مل��اذا؟!  فقط  التاأمل 
لكن  اأجتهد،  كنت  البالية؟  ن�صائحهم  عن 
الرحيم«  »ع��ب��د  واحل���اج  »���ص��ي��د«  ال�صيخ 
اأذن  اأن  ليلة  اإل  الج��ت��ه��اد،  ح��ق  اأغ��ل��ق��وا 
الفجر فى الثانية ع�صر م�صاًء. بكي قائًا: 
اأّذن  الرحيم  عبد  يا  ُق��وم  نادتني  اأم��ي   -
الإميانية؛  جتربتي  ب���داأت  ح��ني  الفجر. 
يوؤمن  الله  كان  اإذا  الإمي��ان؟  ما  �صاألت:- 
بذاته، فبمن نوؤمن دون اأْن نرى ما نوؤمن 
التحرر  اأن�صد  يل:  يحدث  �صيًئا  لكن  به، 
اأجنرف  �صيء،  كل  من  التجرد  العقلي، 
الغرب،  فا�صفة  امللحدين،  ل��ه��وؤلء  ت��ارة 
وكاأن  ال��ل��ه،   م�صتغفرة  ب�صرعة  واأع���ود 
الكتابات  ه��ذه  ت�صبعني  ل  كفٌر.  التفكري 
»الفطرة«  منطق  يقنعني  ول  العربية، 
نف�ص  ��ه  اإنَّ اأنيابه،  حتت  يختبئون  ال��ذي 
م�صيحًيا  كان  هل  امل�صكني«  »متَّى  موقف 
اأم م�صلًما؟ ارتديت احلجاب، فا اأ�صر   ..
الفكر مازال  اأحًدا باإخا�صي لديني، لكن 
ا  خال�صً ملًكا  والدين  للي�صاريني،  ِحكًرا 

لهوؤلء الإ�صاميني، واأنا اأريدهما مًعا . 

وعي اجل�سد 
دللت  ف������دوى  رواي�������ة  يف  ول��ل��ج�����ص��د 
اأيديولوجيا  اإىل  خا�صة، فهو تارة ي�صري 
اجل�صد  تعترب  التي  الدينية  املجتمعات 
اأخرى  وتارة  وال�صهوات،  للغرائز  مثارًا 
املت�صخ�صة  الذاتية  الركيبة  اإىل  ي�صري 
ب�صتى  م��وح��ي��ًا  ت��ع��ت��ربه  اأن��ث��ى  �صكل  يف 

اآخ���ر   ... ف�����دوى  ت���ق���ول  ؛  الن���ف���ع���الت 
بعد طول  ؛  ينزفها ج�صدي  الليل  قطرات 
تليفزيوين،  بفيلم  قبلة  من  بداية  خيال، 
بني  راأي��ت��ه  ق��د  جن�صي  مب�صهد  ون��ه��اي��ة 
اأحّلق  العقل  اأيها  دعني  وزوج��ت��ه،  اأخ��ي 
اأنقاد خلف الا ممكن فرة  با معقولية، 
من الوقت، رمبا تنحدر النظريات قليًا، 
اأحد  ليقابلني  بداخلي،  القلق  في�صري 
 ... زل��ت  ما  اأين  واأكت�صف  املائكة،  غري 
... بنحافة ج�صمي كنت  اأي�صًا  »، وتقول 
متفردة  باأين  اأ�صعر  النقاط،  لأبعد  اأ�صل 
يف هذا املكان العايل، واين اأمد بب�صري 
ي��راه اخللق  م��ال  لأرى  ؛  م��دى  اأبعد  اإىل 
جميعًا »، وتقول يف مو�صع اآخر .. اأريد 
مرة  لتكت�صفني  اأم��ام��ك،  ع��اري��ة  اأظ��ل  اأن 
. �صاربه  اأخرى، يقبل كل قطعة بج�صدي 
دمعاتي  يلتقط  اأب��ك��ي،  ذاك��رت��ي،  ينب�ص 
يحدثني  �صاخنا،  كوبًا  ي�صقيني  باقتدار، 

عن نيت�صه وهيجل . 

اأدب جديد 
يرى النقاد يف رواية فدوى مرحلة جديدة 
البنية  على  املتمردة  الأدبية  الكتابة  من 
الروائية الكا�صيكية، ولونًا اأدبيًا جديدًا 
من الكتابة الإبداعية ل ي�صلح معه تطبيق 
التقليدي،  الأدب���ي  النقد  واأ�ص�ص  قواعد 
فدوى  لكاتبتها  خا�صة  روؤية  متثل  واأنها 
ح�صن يف مواجهة املفرو�ص ال�صائد وما 
ي�صبه  فيما  وداخ��ل��ن��ا  حولنا  متمكن  ه��و 
كانت  للحياة،  تاأملية  ���ص��رية  ي��ك��ون  اأن 
اأن  اأي�صًا  وتكون و�صتكون، ويرى النقاد 
 ،« املنقبة  ملوؤلفتها  الأوىل  ال��رواي��ة  ه��ذه 
ووجهت  الت�صاوؤلت،  من  الكثري  قدمت 
�صاحها ال�صكاك املخترب للدين واملجتمع 
وال���ت���اري���خ وم���ق���ولت ال��ف��ا���ص��ف��ة، كما 
املراأة  ف�صحت امل�صكوت عنه فيما يخ�ص 
ال�صرقية وعاقتها بالذات واجل�صد، وكذا 
التي ت�صتهدف  الكاذبة  عاقتها بالرجولة 

جمرد �صهوة حيوانية طارئة .
كانت  اإذا  فيما  ال��ن��ق��اد  راأى  حيث  وم��ن 
النقد  ن��ظ��ر  م���ن وج���ه���ة  ف�����دوى رواي������ة 
رواي��ة  اأن��ه��ا  البع�ص  ي��رى  الكا�صيكي، 
اأ�صوات وحماولة للكام عن الواقع عرب 
خطابات معرفية قادمة من �صياقات �صتى 
ودينية  و�صيا�صية  وفل�صفية  تاريخية 
بالإ�صافة للتجربة ال�صخ�صية واخلربات 

اخلا�صة مبوؤلفتها.

اإىل  اأف��غ��ان�����ص��ت��ان  امل���وت..م���ن  �صفر  ك��ت��اب 
الأمريكية،  اخل��ارج��ي��ة  وث��ائ��ق  ال���ع���راق.. 
بالقاهرة،  امل�صرية  ال�صروق  دار  عن  �صادر 
القطع  م��ن  �صفحة  وث��اث��ني  ثاثمائة  يف 
موؤلفه  خاله  يقدم  كتاب  وه��و  املتو�صط، 
لأحد  م�صتفي�صًا  حتليًا  امل��راغ��ي  حم��م��ود 
يخ�ص  ما  يف  الأمريكية  اخلارجية  تقارير 
التي  التقارير  وهي  الإره��اب،  على  احلرب 
تت�صمن قرارات عنيفة اإما بالقتل اأو التدمري 
بتلك  املحكومني  ك��ون  رغ��م  الع��ت��ق��ال،  اأو 
القرارات يقعون فقط �صمن دائرة ال�صتباه 
يذكر،  �صيئًا  ارتكابهم  يف  اليقني  ع��دم  او 
وهذا ما يود موؤلف الكتاب لفت الأنظار اإليه 
�صبتمرب   ( بعد  فيما  الدولية  العاقات  اأن  ؛ 
عدم  اإىل  انتهت   ) ال��ع��راق   � اأفغان�صتان   �
اليقني، القتل بال�صتباه، القوة اأوًل، ال�صطو 
امل�صلح، قانون ال�صفقة وقانون الغابة، واأن 
اخل�صو�ص  وجه  على  الأمريكية  ال�صيا�صة 
العامل  ت�صكيل  اإع��ادة  ت�صتهدف  وكاأنها  بدت 
وكاأنهم  الآخ��رون  فيه  بدا  ال��ذي  الوقت  يف 
تقرير  ولأن  وا�صت�صام.  خ�صوع  حالة  يف 
اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة ال���ذي ي���دور حوله 
ويعك�ص  التقارير،  تلك  من  واح��د  الكتاب، 
حالة التخبط الأمريكي يف مواجهة املواقف 
الكاتب  فاإن  العامل اخلارجي،  املت�صابكة مع 
حقائق  ا�صتخا�ص  على  كتابه  يف  ي��رك��ز 
ان  مقدمتها:  يف  ياأتي  بعينها،  ومعطيات 
حملت  �صبتمرب  م��ن  ع�صر  احل���ادي  اأح���داث 
اأبعادًا جديدة حلرب عاملية مفتوحة تقودها 
اأوًل..  ال��ق��وة  الأ�صا�صي  قانونها  اأم��ري��ك��ا، 
اأن موؤلف  ب��ال��ذك��ر  اأخ����ريًا. ج��دي��ر  وال��ق��وة 
الكتاب �صبق له واأن قدم كتابًا اآخر بعنوان 
حرب اجللباب وال�صاروخ اعتمد فيه اأي�صًا 

على اأحد تقارير اخلارجية الأمريكية. 

احلالة االإمرباطورية 
يف الف�صل الأول من الكتاب، وحتت عنوان 
حرب ال�صنوات الع�صر يعود الكاتب اإىل ما 
�صبتمرب،   11 اأح���داث  من  اأي��ام  ثمانية  بعد 
اإذن  على  بو�ص  دبليو  جورج  ح�صل  عندما 
باحلرب، حيث ي�صرح الكاتب باأنه يف هذا 
باأن  ر�صمية  ت�صريحات  ت���رددت  التوقيت 
احلرب على الإرهاب قد متتد من عامني اإىل 
مواقع  اإىل  اأفغان�صتان  ومن  اأع��وام،  ع�صرة 
ال���راأي  ا�صتق�صاءات  نتائج  واأن  اأخ����رى، 
الأمريكيني  من   %91 ب��اأن  اأف��ادت  الأمريكي 
يرون اأن اخلطر رقم واحد ولع�صر �صنوات 
املدى  اأ�صبح  ثم  وم��ن  الإره���اب،  هو  قادمة 
كذلك  اجلغرايف  وامل��دى  مفتوحًا،  الزمني 
اأ�صبح  م��ا  وه��و  الأم��ري��ك��ي��ة،  الإدارة  ل��دى 
تنتقل  اأن  والعملية  التطبيقية  نتائجه  من 
احلرب التي مل ت�صع اأوزارها يف اأفغان�صتان 
ملرحلتها الثانية يف ال�صرق الأو�صط، وعرب 
حلقة �صعيفة اأخرى هي العراق التي جرى 
ع�صر  على  تزيد  مل��دة  واإ�صعافها  ح�صارها 
�صنوات، وهكذا جاءت هذه املرحلة العراق 
وزارة  تقارير  عّدتها  �صبع  ل��دول  كمقدمة 
اربع  بينها  ل���اإره���اب،  راع��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
ال�صودان،  ليبيا،  �صوريا،  هي:  عربية  دول 
اإ�صافة لدول غري عربية هي: كوبا، واإيران، 
كيف  الكاتب  وي�صرح  ال�صمالية.  وك��وري��ا 
كثرية يف  مياه  الفرة جرت  تلك  اأنه خال 
امل�صرح  لتهيئة  الأمريكية  ال�صيا�صة  اأنهار 
من  وذلك  جديدة،  عدوانية  لأهداف  العاملي 
الأمن  ا�صراتيجية  وثيقة  حددته  ما  خال 
القومي للوليات املتحدة التي حددها بو�ص 

والتي   ،2002 عام  �صبتمرب   20 يوم  بو�ص 
ت�صمح  ل��ن  املتحدة  ال��ولي��ات  اإن  فيها  ق��ال 
يتحدى  ب��اأن  اآخ��ر  دويل  ط��رف  لأي  مطلقًا 
تفوقها الع�صكري مبثل ما كانت احلال خال 
لن  ف�صاعدًا  الآن  من  اإنه  الباردة...  احلرب 
تنتظر الوليات املتحدة قدوم التهديد اإليها 
ولو كمجرد احتمال واإمنا هي التي �صتذهب 
اإليه ل�صربه ع�صكريًا ب�صكل ا�صتباقي. ومن 
ق�صية  تكن  مل  الق�صية  اأن  الكاتب  يقرر  ثم 
والنتقال  الهيمنة،  هي  واإمنا  فقط،  اإرهاب 
اإىل  ت�صبو  التي  الإمرباطورية  احلالة  اإىل 
فيها  ينمون  ل  اإىل ثاجة  الآخ��ري��ن  اإدخ��ال 
الوليات  يناطح  مبا  اقت�صاديًا  اأو  ع�صكريًا 

املتحدة. 

حتجيم العامل 
الوليات  م���دى ح��ر���ص  امل��وؤل��ف  وي��و���ص��ح 
�صبتمرب،  م��ن  ع�صر  احل���ادي  بعد  امل��ت��ح��دة 
ع��ل��ى حت��ج��ي��م ال���ع���امل، وت��دم��ري اأي����ة دول��ة 
ولو  تطولها  قد  ع�صكرية  قوة  بناء  حت��اول 
يف اأطراف وجودها يف املحيطات الوا�صعة 
وعرب اأ�صاطيلها املنت�صرة، وهو ما يف�صر يف 
راأى الكاتب �صرورة تواجد الأمريكيني يف 
الو�صط الآ�صيوي وبناء 13 قاعدة ع�صكرية 
اأمريكية بجوار ال�صني بعد �صبتمرب 2001 
كمواجهة مطلوبة وحرب من حتت املاء �صد 
 � ال�صني  الأرب��ع:  الآ�صيوية  النووية  القوى 
� باك�صتان � رو�صيا، ويف هذا ال�صياق  الهند 
يوؤكد الكاتب اأن احلديث عن البرول كهدف 
من �صرب العراق اأو احتاله وتغيري النظام 
فيه، كان اأمرًا منطقيًا يف ظل �صيا�صات اأمريكا 
؛  الإره��اب  العامل، ولي�ص مواجهة  لتطويق 
حيث يذكر الكاتب اأن العراق يحتفظ بنحو 

11% من احتياطي البرول يف العامل، واأن 
امتلكت  ل��و  اأن��ه��ا  ج��ي��دًا  تفكر  كانت  امريكا 
قو�ص النفط الذي ي�صم: ال�صعودية � العراق 
الكويت، وال��ذي ميلك   � العربية  الإم��ارات   �
فاإنها  ال��ع��امل،  احتياطي  م��ن   %55 ح���وايل 
�صوف متلك بدورها اأداة هيمنة على اأدوات 
العامل، وعلى كبار م�صتهلكي  احل�صارة يف 
اأو   ) ال��ي��اب��ان   � اوروب����ا   ( احل��ال��ي��ني  النفط 
� الهند (.هذه احلالة من  املرتقبني ) ال�صني 
كانت  اأنها  الكاتب  يقرر  الهيمنة  يف  الغربة 
الأمريكي  اليمني  ت�صريحات  من  وا�صحة 
القائلة اإن اخليار العقاين الوحيد ملواجهة 
ال�صكاين  والنمو  والتفكك  العنف  تف�صي 
الإمربيالية  اإىل  العودة  هو  النامي  بالعامل 
الغرب  اأم��ن  تهدد  التي  ال��دول  تلك  وو�صع 

حتت الو�صاية. 

كرة اللهب 
ويف مو�صع اآخر من الكتاب، ي�صري الكاتب 
اأن  الأمريكية،  اخلارجية  تقارير  واق��ع  من 
احلادي ع�صر من �صبتمرب � رغم اأن الوليات 
املتحدة مل ت�صهد مثيًا له منذ العتداء على 
بريل هاربر عام 1941 � مل يكن الأ�صواأ من 
اأو املادية ) 3547  حيث اخل�صائر الب�صرية 
قتيًا، 120 مليار دولر قيمة الدمار املبا�صر 
( ؛ اإذ اأن العامل �صهد ما يفوق ذلك يف نف�ص 
احل��ق��ب��ة ال��زم��ن��ي��ة، ف��م��ات اأك���ر م��ن ن�صف 
روان��دا، وقبل  املليون يف حرب عرقية يف 
ا�صت�صهد  كما  اأخ��رى،  اإفريقية  باد  يف  ذلك 
الآلف من الفل�صطينيني بر�صا�ص الإرهاب 
ما  وه��و  �صبتمرب،  وبعد  قبل  الإ�صرائيلي 
نعوم  ه��و  م�صهورًا  اأم��ري��ك��ي��ًا  اأ���ص��ت��اذًا  دع��ا 
ليقول   9 � ت�صوم�صكي لأن ي�صدر كتابه 11 

اإن اأكرب اإرهاب هو الإرهاب الأمريكي الذي 
و�صقط   1980 ع��ام  ن��ي��ك��اراغ��وا  يف  جتلى 
نتيجة له الآلف، ويف ال�صودان حيث جرى 
ق�صف م�صنع للدواء يغذي ن�صف حاجيات 
ال�صودان من الأدوية، وحيث جرى ح�صار 
العراق ومات مليون طفل نتيجة احل�صار. 
نيوزويك  جملة  ذك��رت��ه  مل��ا  ب��الإ���ص��اف��ة  ه��ذا 
اأفغاين  األف  موت  عن   2002 اأغ�صط�ص  يف 
بالختناق يف اأثناء احلرب خال نقلهم يف 
حاويات مغلقة وجرت مواراتهم يف مدافن 
تطلب  امل��ت��ح��دة  الأمم  جعل  مم��ا  جماعية، 
من  ع�صر  احل��ادي  اأن  املوؤلف  يذكر  حتقيقًا. 
باتت  اللهب  م��ن  ك��رة  اإىل  حت��ول  �صبتمرب 
معها كل الأ�صياء ا�صتثنائية، فحانت اللحظة 
الأمريكية  الإدارة  ت�صيح  لكي  املنا�صبة 

الذئب.. الذئب !. 

�سفر املوت 
وان��ط��اق��ًا م��ن احل��ق��ائ��ق ال�����ص��اب��ق��ة، يحلل 
املوؤلف بعد ذلك ما اآل اإليه الوجه الأمريكي 
الدولة  معه  ا�صتحالت  وت��خ��ب��ط،  ذع��ر  م��ن 
العامل  دول  من  �صمولية  دول��ة  اإىل  العظمى 
ال��ث��ال��ث، ودول���ة اأم��ن��ي��ة م��ن ال��ط��راز الأول 
تفتقد الدميقراطية وتنعي حقوق الإن�صان، 
امل�صلمني  �صد   ( العن�صري  للتمييز  وتعود 
قامت  اأمريكية  �صيغة  يهدد  مبا   ) والعرب 
اجلن�صيات،  تذويب  على  عام  مئتي  ط��وال 
الأدي��ان.. يف  القادمني واملهاجرين، كل  كل 
واحد اأمريكي، وي�صرح الكاتب كيف جاءت 
تنتهك  والإج����راءات  القوانني  م��ن  �صل�صلة 
كل �صيء دون مقاومة تذكر من الأمريكيني 
كقانون  اآك�����ت  ب���ات���ري���وت  ج����اء  ح��ي��ث  ؛ 
اأو���ص��ع لأج��ه��زة الأم���ن  يعطي ���ص��اح��ي��ات 
واخ���راق  الت�����ص��الت  ع��ل��ى  التن�صت  يف 
وعقد  حماكمة  دون  والع��ت��ق��ال  الإن��رن��ت 
ا�صراتيجية  وج��اءت  الع�صكرية،  املحاكم 
 2002 يوليو   ( املتحدة  ال��ولي��ات  حماية 
لتتحدث  ���ص��ف��ح��ة  م��ئ��ة  يف  وامل��ت�����ص��م��ن��ة   )
ال��داخ��ل��ي، وعن  ل��اأم��ن  اإن�����ص��اء وزارة  ع��ن 
ما تردد  قوانني �صرية مل يعلن عنها، وجاء 
�صخ�صية   25 ت�صمل  اغ��ت��ي��الت  قائمة  ع��ن 
تنظيم  �صد  ك��اإج��راء  خمتلفة  جن�صيات  من 
حتتاج  ل  الرئي�ص  من  وكتفوي�ص  القاعدة 
اأو  معه املخابرات لإذن خا�ص يف كل حالة 
اأر�صها  على  يقع  التي  الدولة  من  املوافقة 
الكاتب عن  الأغ��رب ما يورده  الغتيال، بل 
اأحد املواقع التابعة لوزارة العدل الأمريكية 
خطة  ت�صمن  الذي  و  الإنرنت،  �صبكة  على 
تبنتها الإدارة الأمريكية لتجنيد 11 مليون 
عدد  م��ن   %4 بن�صبة  اأي   � اأمريكي  م��واط��ن 
ومر�صدين  كجوا�صي�ص  للعمل   � الأمريكيني 
لل�صبهات.  مثرية  اأن�صطة  اأي  عن  والتبليغ 
؛  لكتابه  نتيجة ختامية  اإىل  املوؤلف  وي�صل 
حتالف  هكذا:  بدا  �صبتمرب  بعد  امل�صرح  اأن 
الإرهاب  ق�صية  يف  يت�صامن  وا�صع  دويل 
ويقل ت�صامنه يف املرحلة الثانية العراق.. 
حلرب  تهيئته  ج��رت  اأم��ري��ك��ي  ع��ام  وراأى 
وهو  الأعظم  ال�صيطان  �صد  الأج��ل  طويلة 

الإرهاب. 

يف مئة واأربعني �سفحة من القطع ال�سغري، �سدر عن موؤ�س�سة �سم�س للن�سر واالإعالم بالقاهرة، رواية فدوى ملوؤلفتها الروائية 
فدوى ح�سن، وهي اإحدى الروايات التي اأحدثت �سجاالت كثرية على م�ستوى النقد الروائي واالأدبي وقت �سدورها، وهي رواية 
واأن حملت ا�سم موؤلفتها مبا ي�سي اأنها �سرية ذاتية لها، اإال اأن قارئ الرواية يكت�سف اأنها �سرية ذاتية مموهة، ترويها املوؤلفة ب�سكل 
درامي فل�سفي بداية من حياتها باإحدى قرى حمافظة ال�سرقية والتحاقها بكلية االآداب ق�سم الفل�سفة، وزواجها من »حممد« 
وانتقالها للعي�س يف القاهرة والتحديات التي تواجهها بعد رحيل زوجها، وتلعب الرواية على اأوتار �سردية ظاهرة بينما تغو�س 
اإىل اأبعاد ما ورائية عميقة، تتخذ من اجلدل وال�سك وال�سوؤال و�سائل م�سروعة لطرح روؤية خا�سة وتناول خا�س ملعطيات كونية 
وحياتية وفل�سفية ، كل ذلك يف اإطار من ال�سرد املحكم واحلوار املكثف املقنن .

ــــات  ــــي ــــط ــــع امل ــــــــــزج  م يف  بـــــــــــــارع  الـــــكـــــاتـــــبـــــة  ـــــــوب  ـــــــل ـــــــس اأ�
ــة  ــف ــس ــ� ــل ــف ـــن والـــــتـــــاريـــــخ وال ـــدي ـــل ــــادة ل املـــتـــنـــاقـــ�ـــســـة واملــــتــــ�ــــس

ـــاهـــد  ــــوب الــــ�ــــســــرد املـــتـــقـــطـــع واملـــ�ـــس ــــل ــــس ــــــة تـــعـــتـــمـــد اأ� ــــــرواي ال
ـــة والــــلــــغــــة احلــــامــــلــــة الأفــــــكــــــار مـــــاورائـــــيـــــة عــنــيــفــة  ـــف ـــث ـــك امل

�سفر املوت لـ حممود املراغي

يفضح قانون القوة األمريكي في مواجهة العالم 
من خالل وثائق الخارجية األمريكية

تــقــاريــر  ـــا  ـــه ـــّدت ع دول  �ــســبــع  لـــ�ـــســـرب  مـــقـــدمـــة  ـــــان  ك الـــــعـــــراق 
ــــــالإرهــــــاب ل راعــــــيــــــة  ـــــة  ـــــي ـــــك ـــــري االأم ـــــة  ـــــي ـــــارج اخل وزارة 

ــق  ــوي ــط ــت ــرب ل ــم ــت ــب ــس ـــــــــداث � ـــدة ا�ــســتــغــلــت اأح ـــح ـــت الـــــواليـــــات امل
ــــردة  ــــف ــــت ــــق �ــــســــفــــة االإمــــــــرباطــــــــوريــــــــة امل ــــي ــــق ــــــعــــــامل وحت ال

عر�س: �سفاء عزب

مقامات بديع الزمان الهمذاني
كنوز املدى

با�سم عبد احلميد حمودي

مقامةمتنوعة  خم�صني  ي�صم  ه��ذا  ال��ه��م��ذاين   ك��ت��اب 
مقامة  وكل   ، واملوعظة  والطرفة  واملو�صوع  الطول 
ف�صولها  بع�ص  يف   – اأح��ي��ان��ا   – وي�صرك  يرويها 
عي�صى بن ه�صام وبطلها  اأبو الفتح ال�صكندري الذي 
ميثل تناق�صات احلياة وقدرة ابي الفتح على ال رتداء  

لكل حالة هيئتها.
بن  حمد  اأ  الف�صل  اب��و  ه��و  ال�صهري  املقامات  م��وؤل��ف 
احل�صني بن يحيى الهمذاين املولود  يف مدينة همذان  

واملتوفى يف مدينة هراة �صنة 398 للهجرة. 
ا�صتهر الهمذاين بلقبه بديع الزمان ومبقاماته الكثرية 
�صوى  منها  ي�صلنا  ومل   الربعمئة  على  زادت  التي 

اخلم�صني املعروفة املطبوعة.
 ويعد بديع الزمان مبتدع فن املقامة قبل �صواه وهو 
التاأثري ميتاز  بالطناب وال�صجع  فن ق�ص�صي �صديد 
الفن  ل�صيغة  اوىل  وهوبداية  الباغية  واملح�صنات 
الذي  الفن  لهذا  املبدئي  ال�صكل  ي�صكل  بل  الق�ص�صي 
اللفظية  ال��زوائ��د  م��ن   – ال��زم��ان  – مب�صي  تخل�ص 

واملح�صنات البديعية وما اليها.
 و�صع البديع لكل مقامة عنوانا  اأو ا�صما ومنها املقامة 
واجلاحظية  والب�صرية  والني�صابورية  البغدادية 
الراوي عي�صى  مقامة  كل  والعراقية والرمنية و يف 
بالعيبه  ال���ص��ك��ن��دري  ه��و  البطل  ي��ك��ون  ه�صام  ب��ن 

واحاييله الغريبة .
اأحد  احل��ري��ري(  مقامات  )�صاحب  احل��ري��ري  ويعد   

مقامات  اأهمية  لكن  املقامات  اأن�صاء  البديع يف  تابعي 
يف  ب��ل  فح�صب  ن�صو�صها  يف  تتجلى  ل  احل��ري��ري 
لها  وهي ر�صوم اخذت من جمتمع  الوا�صطي  ر�صوم 

املقامات – الذي هو جمتمع بغدادي - الكثري.
املقامة  يف  جاء  ما  الهمذاين  مقامات   ن�صو�ص  من    
قال:  ه�صام  بن  عي�صى  قال:))حدثنا  حيث  البغدادية 
ا�صتهيت الزاذ)اجود اأنواع التمر( واأنا ببغداذ ولي�ص 

معي عقد على نقد فخرجت اأنتهز حماله
انا ب�صوادي ي�صوق  اأحلني الكرخ فاذا  )اأبحث( حتى 
ظفرنا  فقلت  اأزاره  بالعقد  ويطرف  حماره  باجلهد 
اأقبلت؟  اأي��ن  من  زي��د  اب��ا  يا  الله  وحياك  ب�صيد  والله 
فقال  البيت.  اىل  وهّلم  وافيت؟  ومتى  نزلت؟  واأي��ن 
فقلت:  عبيد  اأب��و  ولكني  زي��د   باأبي  ل�صت  ال�صوادي: 

ان�صانيك  الن�صيان  واأب��ع��د  ال�صيطان  ال��ل��ه  لعن  نعم 
اأ�صاب كعهدي  اأبيك  فكيف  البعد  واأت�صال  العهد  طول 
)اأي  دمنته  على  الربيع  نبت  قد  فقال:  بعدي  �صاب  اأم 
اأنه مات منذ زمن ونبتت الزهور على قربه( وارجو 
البدار  الله اىل جنته.........  ومددت يد  اأن ي�صرّيه 
)ال�صرعة( اىل ال�صدار اأريد متزيقه فقب�ص ال�صوادي  
على خ�صري بجمعه((  وهكذا ن�صب عي�صى بن ه�صام 
له  لي�صري  ال�صوق  اىل  ه��ذا  فقاده  لل�صوادي  كمينا 
ان�صحب  ث��م  �صرباه   مثّلجا  م��اء  ث��م  حلوى  ث��م  كبابا 
اىل  ال�صوادي  ليرك  ال�صّواء  عند  امل�صهد  الراوي عن 

م�صريه مع ال�صّواء.
 هكذا تت�صل�صل املقالب داخل املقامات وتغدو   للمقامة 

معنى اكر تاأثريا.
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عزالعرب  ال��دك��ت��ور  الأ���ص��ت��اذ  ك��ت��اب  اإن 
ب�’ق�صايا  املعنون  اجلديد  اأزمي  اإدري�صي 
يف الأدب والنقد’ من الكتب التي تفر�ص 
�صغف  يف  وجت��ع��ل��ك  ع��ل��ي��ك  ح�����ص��وره��ا 
التعرف على م�صمونه وحتديد موا�صيعه 
وق�صاياه النقدية التي يعاجلها من خال 
ق�صايا  ت��ق��ارب  متعددة  واأب���واب  ف�صول 
عرب  �صعراء  ط��رف  م��ن  �صعريا  عوجلت 
ال�صعر  تاريخ  يف  ب�صماتهم  تركوا  كبار 

العربي والأدب العربي عموما.
اأزمي  للدكتور  اجلديد  الكتاب  تناول  لقد 
لرتباطها  الأه���م���ي���ة  غ��اي��ة  يف  ق�����ص��اي��ا 
باحلياة البدوية والجتماعية وال�صيا�صية 
البقاء  بعنا�صر  و�صعرائهم  ال��ع��رب  عند 
وال�صراع  والتفاخر  والتفوق  وال�صمود 
التي  العنا�صر  من  وغريها  والتقاتل... 
القبائل  ب��ني  امل��ت��ب��ادل��ة  ال��ع��اق��ات  �صكلت 
العربية  البادية  يف  املنت�صرة  والأق���وام 
القول ان هذا  قدميا. وهذا ما ميكننا من 
املكتبة  اإىل  م�صافة  قيمة  يعترب  الكتاب 
متميزة  م���ادة  م��ن  يت�صمنه  مل��ا  النقدية، 

وممتعة يف اجلمع والتحليل...
فمن حيث املو�صوع يعالج الكتاب ق�صايا 
م��ت��ع��ددة، م��ث��ل ال��ت�����ص��اب��ه وال��ت��ن��اظ��ر يف 
العربي،  ال�صعر  وبداية  العربي،  ال�صعر 
النقائ�ص،  و���ص��ع��ر  ال��ل�����ص��و���ص،  و���ص��ع��ر 
والنظرية ال�صعرية عند ال�صعراء، والناقة 
يف  ال�صعر  وف��ن��ون  ال��ع��رب��ي،  الأدب  يف 
على  اأ���ص��واء  واأخ���ريًا  اململوكي،  الع�صر 
اجلن�ص.  م��ن  الإ���ص��ام��ي  الأدب  م��وق��ف 
ر�صد  قد  الأوىل  الق�صية  يف  جنده  حيث 
ظاهرة التناظر والت�صابه يف الأ�صعار منذ 
الع�صر اجلاهلي، معتربا اأن هذه الظاهرة 
هي  بل  الأدبية،  ال�صرقة  عن  كليا  تختلف 
تكرار  باب  من  اأو  توارد خلواطر،  جمرد 
اأثرت  متميزة  ق�صائد  يف  الأبيات  بع�ص 
يف �صامعيها. بل ربطها املوؤلف مبا ي�صمى 

يف النقد احلديث بالتنا�ص.
طبيعي  اأم��ر  الت�صابه  اأن  القدماء  وي��رى 
‘ومن  املوؤلف  العربية، يقول  الأ�صعار  يف 
ه����وؤلء جن��د ع��ب��دال��ل��ه ب��ن ع��ب��ا���ص الفقيه 
بل  الأدب،  �صوؤون  على  واملطلع  املت�صلع 
ذلك  يف  الت�صابه  اأن  ي��رى  بع�صهم  جن��د 
حيث  م��ن  الن��ت��ح��ال،  اإىل  راج���ع  ال�صعر 
من  جم��م��وع��ة  اأو  ال���واح���د  ال�����ص��ان��ع  اأن 
ال�صناع املتقاربني يف طبقتهم واأزمنتهم، 
لي�صتطيعون اإخفاء هويتهم مهما حاولوا 

وبذلوا من جهد’.
ويرى الدكتور عزالعرب اأزمي اأي�صا، اأن 
اأمرها  يعود  وتناظرها  الأ�صعار  ت�صابه 
يتدخلون  الذين  الرواة  بع�ص  اأعمال  اإىل 
يف الق�صيدة ال�صعرية، من اأجل الإ�صاح 
والتهذيب وفق ما يتميزون به من معارف 
اأن  ب��ل  لل�صدفة،  يخ�صع  ق��د  اأو  ج��اه��زة، 
وغريها  الأ�صعار  يف  والتناظر  الت�صابه 
بني  ع��ام��ة  �صمة  يعترب  امل��وؤل��ف-  ي��ق��ول   �
خمتلف الأمم ب�صبب اتفاق ظروف احلياة 
داخلها،  الثقافية  ال�صروط  واحت��اد  فيها 
يف  يعي�صون  ك��ان��وا  ال��ع��رب  واأن  خا�صة 

بيئة مت�صابهة.
و�صعر  ال����ق����دمي  ال���ع���رب���ي  ال�����ص��ع��ر   -1

الل�صو�ص:
وطبيعة  الكتاب  م��ادة  توزيع  من  يت�صح 
امل���ع���ل���وم���ات ال���ت���ي ي��ع��ر���ص��ه��ا امل���وؤل���ف 
للقارئ  يقدم  اأنه  يعاجلها  التي  والق�صايا 
ال�صعر  ب��داي��ة  لق�صية  متكاملة  درا���ص��ة 
ال�صعر  اأول��ي��ة  خ��ال  من  ال��ق��دمي،  العربي 
وهما  خم��ت��ل��ف��ت��ني،  م��در���ص��ت��ني  ح�����ص��ب 
البداية  ب��اأن  ت��رى  التي  الب�صرة  مدر�صة 

مبئة  الإ���ص��ام  جم��يء  قبل  كانت  الأوىل 
الكوفة  ومدر�صة  عاما،   )150( وخم�صني 
التي ترى باأن البداية كانت اأكر من ذلك 
بكثري وقد حددت ذلك يف اأربعمئة )400( 

عام.
بداية  م�صاألة  يف  ي��ق��ول  مثا  ف��اجل��اح��ظ 
ال�صن،  و�صغري  املياد  حديث  انه  ال�صعر 
الطريق  و�صهل  �صبيله  نهج  من  اأول  وان 
واملهلهل  بن حجر،  القي�ص  امروؤ  اإليه هو 
بن ربيعة...، بينما يعترب املوؤلف اأن بداية 
واأط���ول،  التاريخ  ه��ذا  م��ن  اأع��ظ��م  ال�صعر 
ال�صعر  بهذا  لنا  يحتفظ  مل  التاريخ  ولكن 
واإمنا احتفظ بالقدر الذي ذكره اجلاحظ، 
وعهدي  التدوين،  مرحلة  من  قريب  لأن��ه 
الكوفة  مدر�صة  مع  يتفق  اأزم��ي  بالدكتور 
يف ذهابها باأن بداية ال�صعر العربي تعود 

اإىل مئات ال�صنني قبل جميء الإ�صام.
راأي  اإىل  ه��ذا  راأي���ه  يف  امل��وؤل��ف  وي�صتند 
العبا�ص  ‘اأبي  قولة  مثلته  ال��ذي  الكوفة 
يتجاوز  ال���ذي  ثعلب’،  يحيى  ب��ن  اأح��م��د 
ب��ال��ق�����ص��ي��دة ال��ع��رب��ي��ة اأرب���ع���ة ق����رون مع 
اأو  املقطوعة  بداية  حتديد  عن  الإح��ج��ام 
فعلماء  ���ص��اردة.  اأب��ي��ات  من  حكمها  يف  ما 
اأزم�����ي، كانوا  ال��دك��ت��ور  ي��ق��ول  ال��ك��وف��ة، 
علماء  من  العربية  بالأ�صعار  اإحاطة  اأ�صد 

الب�صرة.
ل�صعر  خا�صة  اأه��م��ي��ة  امل��وؤل��ف  اأوىل  لقد 
يف  مهمة  م���ادة  يعترب  ال���ذي  الل�صو�ص 
���ص��در الإ����ص���ام وال���دول���ة الأم���وي���ة على 
قد  ال�صكري  �صعيد  اأبا  فنجد  اخل�صو�ص، 
األف يف اأخبار الل�صو�ص. ويعترب املوؤلف 
الطرق  ي��ب��ني  ال����ذي  ال��ط��وي��ل  ال��ن�����ص  اأن 
تتبع  يف  الأم��وي��ون  ي�صتعملها  ك��ان  التي 
الأهمية  م��ن  لهم  ومطاردتهم  الل�صو�ص 
كتابه  يف  يدرجه  التربيزي  جعلت  التي 
تكتمل  وحتى  متام’.  اأبي  حما�صة  ‘�صرح 
الدكتور  ح��ر���ص  الق�صية  ه���ذه  م��ع��اجل��ة 
خال  من  الل�ص  معنى  �صرح  على  اأزم��ي 
بع�ص املعاجم العربية، وربطه بال�صعر من 
خال احلديث عن زمرة مهمة من �صعراء 
الل�صو�ص يف الأدب العربي، وجند منهم: 
جحدر اجل�صني، وجحدر بن مالك العكلي، 
والأحول  املحرزي،  معاوية  بن  وجحدر 
بن م�صلم بن اأبي قي�ص الأزدي، والأحيمر 
اأن���ه مل يفت  ال�����ص��ع��دي،... وغ��ريه��م. كما 
الإبل من  ل�صو�ص  اأن يتحدث عن  املوؤلف 

اخل��راب��ة، ومنها  قيلت يف  اأ���ص��ع��ار  خ��ال 
قول ذي الرمة وهو يتحدث عن ناقته:

فجاءْت كذوِذ اخلارَبنْيِ ي�صلها
حمك متاداُه �صحاِر �صرادُح.

2- نقائ�ص جرير والفرزدق :
املنحى  ه���ذا  ك��ت��اب��ه  امل���وؤل���ف يف  جت����اوز 
ولق�صية  مل�����ص��األ��ة  ال�����ص��ي��ق  التخ�ص�صي 
للمو�صوع  املتكررة  املعاجلة  اإىل  حمددة، 
العر�ص  ب��ني  جمع  بحيث  �صاملة  بنظرة 
يهمل  اأن  النقدية دون  التاريخي والروؤية 
كل  ومناق�صة  للم�صائل  ال��رزي��ن  التحليل 
ق�صية على حدة، وهذا ما مكنه من الإملام 
كتابه،  التي حتدث عنها يف  الق�صايا  بكل 
بل �صمحت له ثقافته الوا�صعة حول ق�صايا 
الإبداعية  وقدرته  القدمي  العربي  ال�صعر 
واملوزونة،  املقفاة  الق�صيدة  اإب��داع  على 
لكي يظهر لنا مدى اهتمامه الوا�صح بهذه 
الق�صايا الأدبية املهمة يف �صعرنا العربي. 
التزم الدكتور اأزمي بروؤية �صاملة لق�صية 
من  الكثري  ع��رف��ت  ال��ت��ي  النقائ�ص  �صعر 
النظر  وج��ه��ات  يف  والخ���ت���اف  اجل���دل 
واملعا�صرين،  القدامى  العرب  النقاد  عند 
من  املفهوم  تب�صيط  يف  جنح  فقد  وبذلك 

احلديث  اإىل  ليمر  العربية،  املعاجم  خال 
ال�صاعرين  بني  حدثت  التي  النقائ�ص  عن 
اأن�ص بن زنيم وحارثة بن بدر والظروف 
الجتماعية وال�صيا�صية التي اأنتجت هذه 

النقائ�ص بني ال�صاعرين املذكورين.
حر�ص الدكتور اأزمي على معاجلة �صورة 
تتعر�ص  التي  النقائ�ص  يف  وامل���راأة  الأم 
حتول  والتي  اخل�صم،  ن�صاء  من  عدد  اإىل 
يجف  ل  ان���ح���راف  اإىل  ال��ن�����ص��اء  جمتمع 
ال�صعري  اللون  ه��ذا  يك�صف  كما  م��اوؤه��ن 
تقرن  كانت  التي  احلقائق  من  جملة  عن 
جوانبها.  �صائر  م��ن  ال�صعرية  بالعملية 
ق�صمت  قد  كانت  املوؤلف  ح�صب  فالنقائ�ص 
والفرزدق  جرير  اأيام  يف  ال�صعراء  معظم 
حزب  ك��ب��ريي��ن،  ح��زب��ني  اإىل  والأخ���ط���ل 
ال��ف��رزدق وم��ن م��ع��ه، وح���زب ي�صم  ي�صم 
النقائ�ص  �صعر  باعتبار  معه،  جريرا ومن 
اإلهاب لل�صاعرية مبا يوفره من  كان ع�صر 
عن�صر  واأن��ه  والتهييج،  التوجع  اأ�صباب 
حتفيز ذهني لل�صاعر ودافع قوي لاإنتاج 

والإبداع.
ف�صعر النقائ�ص عند جرير والفرزدق � يقول 
ال�صاعرية  ال��ق��وة  يظهر  ف��ن  ه��و  امل��وؤل��ف- 
والعجز  ول�صريورتها  الأ�صعار  وحتكيك 
متيز  قد  اأنه  كما  ونق�صها.  م�صاهاتها  عن 
ي�صل  حتى  النا�ص  بني  النت�صار  ب�صرعة 
اإىل اأبعد نقطة من باد العرب. فالنقي�صة 
ح�صب املوؤلف تن�صرف اإىل �صائر املقومات 
بدائل  لها  تخلق  اأو  توجهها،  اأو  فتهدمها 
مع ا�صتعمال الألفاظ والعبارات التي تنم 
عن النق�ص. فهي تهتم اهتماما مبالغا فيه 
الهجاء،  يف  وخا�صة  ال�صعرية  بال�صورة 
كما اأن النقي�صة هي عبارة عن معجم هائل 
البذيئة،  والعبارات  املتدنية  الكلمات  من 
الوقائع  م���ن  ال��ك��ث��ري  ل��و���ص��ف  وم�����ص��رح 
داخل  واملمجوجة  املقبولة  واملواقف غري 

املجتمع العربي القدمي.
3- تعريف ال�صعر:

والنقد’  الأدب  يف  ‘ق�صايا  ك��ت��اب  اإن 
باعتباره درا�صة مركزة تنطلق من خلفية 
نقدية لتنتهي اإىل قناعة فكرية واإىل دعوة 
وحتليل  العربي  �صعرنا  ملراجعة  ملحة 
م��ظ��اه��ره وق�����ص��اي��اه امل��ت��ع��ددة، اأث����ار من 
ال�صعراء  عند  ال�صعرية  النظرية  ج��دي��د 
ال��ت��ي ك��ان��ت واق��ع��ة يف ك��ث��ري م��ن عينات 
املكتبة القدمية، من خال انتقاد الأ�صعار، 
والإ�صارة اإىل عيوب ال�صعر احلا�صلة يف 
واإىل  ال�صرقات،  واإىل  اجلاهليني،  اأ�صعار 
الأ�صعار  بع�ص  ب��ني  يقع  ال���ذي  الت�صابه 

نتيجة لظروف معينة. 

جاء  امل��وؤل��ف-  ح�صب   � ال�صعر  تعريف  اإن 
ذلك  اإىل  النقاد  التفات  لعدم  نظرا  متاأخرا 
اإىل  ذهب  ال�صعر  تعريف  اأن  فنجد  الأم��ر، 
واحلر�ص  اجل��ودة،  �صمات  اإىل  الإ���ص��ارة 
ال�صدق  عن�صر  وت��وف��ري  الإت���ق���ان،  ع��ل��ى 
والبتعاد عن الإحالة. فهو تعريف � يقول 
الدكتور اأزمي- يجعل من ال�صعر خا�صة 
عقل املرء وقوة تفكريه، يحمل اإىل املتلقني 
خمتلف اآراء ال�صاعر. ولذلك فا بد لل�صعر 
كان  ���ص��واء  معني،  منطق  ي�صوده  اأن  م��ن 
اأو ال�صر. ويف ذلك يقول  ي�صتهدف اخلري 

اأحد ال�صعراء:
ال�صعراُء فاعلمن اأربعْه

ف�صاعر ل يرجتى ملنفعه
و�صاعٌر ين�صد و�ْصط املجمعْه 

و�صاعٌر اآخر ل يجرى معْه
و�صاعٌر يقال خمٌر يف دعْه

التي  الق�صايا  م��ن  وال�صنعة  الطبع  اإن 
الطبع  فاأ�صحاب  ال�صعري،  النقد  اأث��اره��ا 
ياأتي  اإىل كون ما ي�صدر عنهم  لي�صريون 
�صها  في�صبح  روية،  اأو  تفكري  دون  غالبا 
مي�صورا، بينما اأ�صحاب ال�صنعة يكرون 
وتهذيبهم  حتكيكهم  اإىل  الإ����ص���ارة  م��ن 
تعر�صه  ملا  اختيارهم  وح�صن  وتنقيحهم 

البديهة وقرب املاآتي.
4- الناقة يف الأدب العربي:

ي��اح��ظ يف ال��ك��ت��اب اأي�����ص��ا ت��رك��ي��زه على 
و�صف الناقة يف الأدب العربي القدمي، اإذ 
الناقة  اإىل  الإ�صارات  من  الكثري  فيه  جند 
الكثرية  واأن��واع��ه��ا  ال��ع��رب��ي،  ال�صعر  يف 
يَدْه يف كتابه  كما ف�صل فيها القول ابن �صِ
املتنوعة  اأ���ص��م��اءه��ا  ذاك����را  امل��خ�����ص�����ص، 
انتهاء ببع�ص تاأمات املاجنني يف اجلمل 
الكتاب  اأ�صفى على  الركيز  والناقة. هذا 
يف  وت��وازن��ا  النقدية  ال��روؤي��ة  يف  تكاما 
ما  وه���ذا  ح���دة،  على  ق�صية  ك��ل  معاجلة 
جنده يف كل ف�صل يتحدث عن الناقة يف 
العرب نذكر منهم: زهري  ال�صعراء  اأ�صعار 
بن اأبي �صلمى، وَطرفة، وبني عبدالقي�ص، 
من  وغريهم   ... واحلطيئة،  الرمة،  وذو 
ال�صعراء الذين تركوا ب�صماتهم يف ال�صعر 

العربي.
واملبا�صر  ال�صريح  الطرح  من  وانطاقا 
لإ�صكالية فنون ال�صعر من حيث التحديات 
فقد  تتطلبها  التي  بها والأجوبة  املرتبطة 
ال�صعر  فنون  حتديد  اإىل  امل��وؤل��ف  خل�ص 
يف الع�صر اململوكي الذي متيز بال�صعف 
وال��ق��وة يف ه��ذه ال��ف��رة، لأن��ه مل ينقطع 
ال�صيا�صية  الأح���وال  تغري  رغ��م  ينته  اأو 
والجتماعية والثقافية، لكنه عرف بع�ص 
يف  ال��راج��ع  لبع�ص  وت��ع��ر���ص  ال�صعف 
ال�صنعة والتفوق ال�صعري، نظرا لتقل�ص 
وان�صراف  ب�صاعته  وب��وار  ال�صعر  �صاأن 
ال�صعراء اإىل حرفهم اخلا�صة بهم من اأجل 

العي�ص.
اإن هذا املوؤلف املتميز للدكتور عز العرب 
ا�صتجابة  بحق  يعترب  اأزم���ي  اإدري�����ص��ي 
املغربية  النقدية  املكتبة  حلاجة  موفقة 
والباحث  ال��ق��ارئ  ولتطلعات  والعربية 
والطالب ولت�صاوؤلتهم. فقد و�صع العديد 
مو�صع  والأدب��ي��ة  النقدية  الق�صايا  م��ن 
اأ�ص�ص  وو�صع  ومراجعة،  ونقا�ص  بحث 
البحث فيها من جديد فيما يتعلق بق�صايا 
ال�صعرية  النظرية  منها  ن��ذك��ر  خمتلفة، 
الإ�صامي  الأدب  وموقف  ال�صعراء،  عند 
م��ن اجل��ن�����ص، م��ن خ��ال م��وق��ف الإ�صام 
منه  العاملية  الآداب  وموقف  اجلن�ص  من 
اأي�صا. فالكتاب يف حد ذاته يعترب اإ�صهاما 
فكريا ونقديا يندرج �صمن اجلهد الفكري 
الفكرية  مواقفه  يجدد  ال��ذي  ل��اأك��ادمي��ي 
قام  م��ا  وه���ذا  ل��ذل��ك،  ���ص��رورة  راأى  كلما 
املمتع  الكتاب  هذا  يف  اأزم��ي  الدكتور  به 

واملفيد.

اإىل  ي�صعد   ليًا،  بغداد  يف  بيته  اإىل  بهاء  يعود   
ال�����ص��ط��ح، ي��راق��ب ب�����ص��ه��وة وح����ذر، ن���وم جارته 
القمر  ال�صتلقاء حتت  ليًا على  املواظبة  ال�صابة، 
ب�صاقني منفرجتني، كاأنها يف حالة مواقعة �صوئية 
بينهما  ال�صوئية  العاقة  اإليها،  الأق��رب  القمر  مع 
الدخول  على  بهاء  ي�صاعد  اًء  و�صّ هام�صًا  تخلف 
الب�صري فيها، تعرف هي النائمة بغرور اأنثوي، 
يف  ا�صتلقاءها  وي��رق��ب  يراقبها  م��ن  ه��ن��اك  اأن 
اأع�صاءها الأكر  ح�صن القمر، لهذا تدع با تردد 
قمي�صها  فيها،  الرغبة  تثري  ؛  مك�صوفة  �صهوة 
مزاولة  ع��ن  ج�صدها  يثني  ل  ال�صفاف  الأزرق 
عريه، يثري تاحم ال�صوء باجل�صد �صوؤاًل رغبويًا 
الرجل ذكرًا  اأنثى وكون  امل��راأة  : ماذا يعني كون 
تفتاأ  ل  املبتكرة،  وال�صعادات  املخرع  الفرح   . ؟ 
وماحق  مطلوب  ب��اأن��ه  الرا�صخ  �صعوره  ت��ق��اوم 
دون اأن يلقى القب�ص عليه الآن، يتحمل تبعة تهمة 
على فعل، لي�ص لأنه مل يرتكبه، بل لأنه ل ذنب له 
فيه . العامل حمكمة وجودية منعقدة على الدوام، 
عملية  ع��ن  الناجم  الفعل  على  الب�صر  ملحا�صبة 
اأداة  والإن�صان  كونية،  ظاهرة  الفكرة  التفكري، 
كما  العامل،  اأما   . تعا�صة  م�صدر  الوعي  تعبريها، 
هو  فيه  املتهم  قف�ص،  �صوى  لي�ص  هو  بهاء،  يراه 
الكام  بهذا   . املبكر  امل�صبوه على وجوده  الكائن 
قدم النا�صر لرواية الكاتب العراقي منعم الفقري، 
وثاثة  �صفحات،  وثاث  ثاثمئة  يف  وال�صادرة 
والإع����ام  للن�صر  �صم�ص  موؤ�ص�صة  ع��ن  ف�����ص��ول 
من  الكثري  اأث��ارت  التي  الرواية  وهي   ، بالقاهرة 
يف  الوجودي  الإن�صان  م�صري  حول  الت�صاوؤلت 
جدير   . مكان  كل  من  التناق�صات  به  حتيط  عامل 
له  وقا�ص  �صاعر وروائي  الفقري  منعم  اأن  بالذكر 
العديد من املوؤلفات منها : بعيدًا عنهم، املختلف، 
كتاب اأ�صئلة العقل، اأثر على ماء، اللوعات الأربع، 
. وله  )�صعر(  الثوب، حوا�ص خا�صرة  لج�صد يف 
اأي�صًا قطار الطفولة )م�صرحية ورواية بال�صراك 
مع ال�صاعرة الدمناركية مريانة لر�صن( . ترجمت 
منها  خمتلفة  ل��غ��ات  اإىل  الأع��م��ال  م��ن  العديد  ل��ه 

الدمناركية والفرن�صية . 

اأحداث الرواية 
بني  بالتفاوت  اأحداثها  تدور  الفقري  منعم  رواي��ة 
العراقية،  بغداد  مدينة  هي  متفرقة  اأم��اك��ن  ع��دة 
يف  وكوبنهاجن  امل��غ��رب��ي��ة،  ال�����ص��وي��رة  وم��دي��ن��ة 
الدمنارك، ويتناوب عن�صر الزمن اأحداث الرواية 
جيئة وذهابًا ما بني عامى 1982، و 2001 عرب 
ال�صخ�صيات،  وح��رك��ة  ال��روائ��ي  ال�صرد  مناطق 
من  انطاقًا  ال��رواي��ة  يف  الأح���داث  تبداأ  حني  يف 
مدينة  يف  الواقع  مراك�ص  مقهى  هو  حمدد  مكان 
ال�����ص��وي��رة ال�����ص��اح��ل��ي��ة، ب��ل��ق��اء ع��اب��ر ب��ني اثنني 
عدة  بني  املتنقل  بهاء  هما  ال��ع��راق  من  مغربني 
منايف عربية ا�صتقر خالها يف الدمنارك كاجيء 
الفل�صفة  در����ص  واأن  ل��ه  �صبق  وال���ذي  �صيا�صي، 
والإي���ذاء  لاعتقال  وتعر�ص  ب��غ��داد،  جامعة  يف 

املعلومات  لبع�ص  تعر�صه  ب�صبب  وال��ت��ع��ذي��ب 
ال�صرية التي تخ�ص �صخ�صيات عربية . و الربان 
البحري املهاجر، والذي اتخذ من ال�صويرة قاعدة 
التقى  املنطلق، حتى  اأحامه وبراحه  عن  للبحث 
كان  وال��ذي  املقهى،  هذا  على  بهاء  امل�صرد  مبثيله 
والرومان�صية،  احلب  جت��ارب  عن  ب��دوره  يفت�ص 
وب��ت��ط��ور اأح����داث ال���رواي���ة، يندمج الث��ن��ان يف 
حميمني  �صديقني  منهما  جتعل  م�صابهة  ظ��روف 
ودخائله،  اأ���ص��راره  على  الآخ���ر  منهما  ك��ل  ي��اأم��ن 
نف�ص  ي�صاركه  قرينه  اأن  من  يقني  على  وي�صبح 
ال�صفات النبيلة املتحررة من اخلوف واخليانة ، 
وتوطد عاقتهما ما يجمعهما من ذكريات املهاجر 
له  يتعر�ص  ما  على  ال�صامت  وبكائهما  واملنايف 

وطنهما الأم من جور وظلم واعتداء . ثم تتواىل 
ل��ت��غ��و���ص ب��ق��ارئ��ه��ا اإىل  الأح������داث يف ال���رواي���ة 
التما�ص مع العديد من املحاور املفعمة بالإن�صانية 

والغريزية والعنف . 
بني اللني واجلمود 

معطيات  ب���ني  ال���رواي���ة  يف  ال�����ص��راع  وي��ت��م��ث��ل 
الرومان�صية واحلب والأبوة من جهة، واجلمود 
الإن�صاين عنفًا وقتًا وحتجرًا من جهة اأخرى، يف 
تلك العاقة الثنائية بني الربان البحري امل�صت�صلم 
وبني  والدماء،  والقتل  احلرب  وذكريات  لنوازع 
حتى  ال��ن��وازع  تلك  من  حمايته  يف  الراغب  اأبيه 
قواعد  بع�ص  عن  قليًا  التنازل  اإىل  ذلك  اأدى  لو 
�صاقي  ا�صع  اأن  اأبي  الظاهرة يطلب مني  الربية 

على الأخرى، واأن اأ�صتمع اإليه بجدية، القلق يجعل 
وجهه جامدًا او �صاحبًا . يف الواقع اأنني اأتعرف 
على دقائق مامح اأبي عن قرب لأول مرة . وجه 
مييل اإىل البيا�ص، من�ص ي�صاهم باحمرار، وجهه 
ماحمه   . عمره  �صنوات  عدد  على  يتكتم  ال�صمح 
تلمح اإىل فرح كان وم�صى، ت�صغلني عن التدقيق 
به ده�صتي الناجمة عن اإ�صراره على تناول العرق 
 . الكبري  والأخاقي  الربوي  التحول  هذا  معنا، 
وبهذه  العرق  تناولنا  فعل  اأح�صب  هل  اأدري  ل 
مقدمة  اأنها  اأم  عائلية  �صابقة  الأريحية  الطريقة 
الأب  بني  وجيدة  جديدة  �صداقة  مب�صروع  تب�صر 
 . اإىّل  منه  ليعود  فيه  بعيدًا  اأب��ي  يذهب  والب��ن، 
عاقة  اإنها   .. حديثة  اأبعاد  اإىل  �صاغيًا  ياأخذين 
اإىل  اأب وابنه يحاول فيها الأب انت�صال ابنه  بني 
والإقبال  والن�صاط  احليوية  من  وا�صعة  براحات 
اأمامه  يثري  اأن  ي��ح��اول  اأن���ه  حتى  احل��ي��اة،  على 
ذكرياته اخلا�صة عن احلب واملراأة، اآمًا اأن يكون 
التم�صك  يف  الرغبة  حتريك  يف  ال�صحر  فعل  لذلك 
امراأة  ب�صاح  ال�صعب  الواقع  ومواجهة  بالأمل 

جميلة وعاقة حب وردية . 
منذورات للحب 

ول يلبث قاريء الرواية قليًا يف قراءتها، اإل اأن 
باآرائهم  منفعًا  اأبطالها،  مع  ملتحمًا  نف�صه  يجد 
اخلا�صة والعامة، وبنظرتهم لاأ�صياء والأ�صخا�ص 
اأو  املختلفة  الآخرين  نظرة  مقابل  والأن��واع، يف 
املناق�صة، واملراأة بالطبع جزء من املعادلة تر�صح 
الن�صاء  ت�صنف  ل��ل��زواج،  الفتيات  من  ع��ددًا  اأم��ي 
للزواج، �صنف  ي�صلح  اأ�صناف، �صنف  ثاثة  اإىل 
ا�صيف  للمعابثة،  ي�صلح  و�صنف  للدعارة  ي�صلح 
اجتماعيًا  عليه  التاأمر  يتم  مفقودًا  اآخر  �صنفًا  لها 
اإم����ا ب��ال��دع��ارة واإم�����ام ب���ال���زواج، ���ص��ن��ف ن�صاء 
مينح  موجود  لكنه  نادر  �صنف  للحب،  منذورات 
الوجود بعدًا جماليًا ويقربه من احلرية . تتجاهل 
اأمي هذا ال�صنف الذي يوجع القلب ويقلق النوم، 
ل  ال��ت��ي  امل����راأة  م��ن  حت���ذرين  بتجنبه،  تطالبني 
من  منتحلة  �صفات  من  امل�صّكلة  امل��راأة  لها،  هوية 
امللتب�صة  املراأة  الثاثة، تخاف علّى من  الأ�صناف 
اأما  تزعم،  كما  وحاذقات  كثريات  وهن  ال�صنف، 
احللم،  يف  لكن  ف��ع��ًا،  م��وج��ودة  العا�صقة  امل���راأة 

ال�صعر والق�ص�ص، )كن واقعيًا يا ولدي ول تهدم 
بيتك فتتداعى عليك حياتك، تقول اأمي ( . . 

قوادات حتى النخاع 
ومناذج  بامناط  القاريء  ي�صطدم  الرواية  ويف 
وهو  والن��ح��ط��اط،  الت�صفل  يف  غاية  اجتماعية 
ما ي�صي بالكثري من واقعية هذه الرواية وقربها 
بالعهر  مت�صحة  ح��ي��ات��ي��ة  تفا�صيل  م��ن  ال��ك��ب��ري 
من  ال��ق��وادات  ع��امل  ي�صبح  ثم  وم��ن  والف�صيحة، 
الن�صاء والقوادون من الرجال اأمرًا طبيعيًا، ولعل 
لأنها  ؛  و�صفالة  عهرًا  اأقلهن  تكون  عناق  القوادة 
اإىل من هي   ) الربان   ( ال��رواي��ة  اأبطال  اأح��د  ت��دل 
اأحط واأ�صفل ت�صكب البرية يف الكاأ�ص ثانية، ترفع 
اإىل  النظر  وت�صدد  �صفتيها  م�صتوى  اإىل  الكاأ�ص 
اأحاكي حركتها ) نخبك ( ) يبدو   ) عينّى ) نخبك 
التي  الأوىل  امل��رة  هي  ه��ذه  هل  الرت��ب��اك،  عليك 
تق�صد بها ماخورًا، األي�ص كذلك، ت�صاألني ( اأحاول 
الخت�صار بالإجابة قدر ما ميكن، ) هل اأنت مقبل 
اإذا  ب��اخل��ربة،  ال��ت��زود  اإىل  وت�صعى  ال���زواج  على 
اإنها   ،) حنان   ( بالعاهرة  فاأن�صحك  كذلك  تكون 
اأزواج  فخذيها  ب��ني  م��ن  ت��خ��رج  وف��ات��ن��ة،  ب��ارع��ة 
حمرفون ن توؤهلهم بكفاءتها لي�ص خلو�ص غمار 
ليال،  م��ن  العمر  يف  م��ا  ك��ل  واإمن���ا  الأوىل  الليلة 
كثري  واأزواج،  عر�صان  خبرية  اإنها  بها،  اأن�صحك 
من الأزواج يق�صدونها، تعرف فورًا من الطريقة 
التي ي�صتلقي بها رجل عليها، فيما اإذا كان متزوجًا 
اأم ل، ل بل تذهب اإىل اأبعد من ذلك، اإنها حتّد�ص 
الزبون من جمرد ولوج ع�صوه فيها،  عمر زواج 
تعرف اأي�صًا حجم تق�صري امراأته بحقه اجلن�صي، 
فتعو�صه على قدر تق�صريها وفوقه قبلة، �صدقني، 
ل توجد متعة ت�صاهي متعة من مبقدوره اأن ميّتع 
اأنا �صعيدة  الرجل،  اإمتاع  اأح��دًا، مهنتنا نحن هي 

بكوين عاهرة �صابقة وقوادة حالية . 
يف مراآة النقد 

اأدل على وجهة النظر النقدية لهذه الرواية  لي�ص 
مما قاله عنها كاتبها منعم الفقري الذي �صرح باأنها 
جوانب  اإىل  ال��درام��ي  بنائها  يف  ت�صتند  رواي���ة 
ممن  اأ�صخا�ص  و���ص��رية  ال�صخ�صية  �صريته  م��ن 
عرفهم، بالإ�صافة اإىل جوانب اأخرى من معطيات 
الدولة  �صغلته  وط��ن  وب��ني  بينه  الأب��دي��ة  العاقة 
وتفعيل  الأزم��ات،  وافتعال  بالقمع،  مواطنيه  عن 
ويعرف  اإليها.  ال��دع��وات  من  والتكثري  احل��رب 
اإىل  براحاته  اأح��د  ال��رواي��ة هي  ه��ذه  ب��اأن  الفقري 
احلرية والأحام نحو ا�صتعادة الوطن املخطوف 
ظل  يف  الع��ت��ي��ادي��ة  احل��ي��اة  تفا�صيل  وم��زاول��ة 
ال�صلطة وال�صتبداد يف اجتاه  اخلروج من قمقم 
والإن�صانية  الإن�����ص��ان  ان��ت��ه��اك  نبذ  اإىل  ال��دع��وة 
اأما   . واحلياة  الهوية  وطم�ص  والدمار  باحلرب 
الناقد خ�صري مريي فريى يف مقهى مراك�ص عاملًا  
ميتزج  باأبعاد �صتى من ال�صياع واحللم والوجع، 
يف  املفقود  ا�صتعادة  نحو  خطرية  روائية  ولعبة 

املوجود.

مقهى مراك�س لـ منعم الفقري

رواية متمردة على محكمة عالم وجودية 
وقفص كوني مطبق على كائن مفكر

ــــع بــــــني االإبـــــــــــــــداع الــــــروائــــــي  ــــم تـــفـــا�ـــســـيـــل الــــــــروايــــــــة جت
ــــي  ــــخ ــــاري ــــت ــــــد ال ــــــس ــــــر� واملـــــ�ـــــســـــاجـــــلـــــة الــــ�ــــســــخــــ�ــــســــيــــة وال

ــة مــنــطــق  ــي ــن ــب ــت ـــان ، م ـــم ـــت ـــك ـــــة ثــــائــــرة عـــلـــى الـــطـــي وال ـــــرواي ال
ــــــــداث  ـــراحـــة والـــكـــ�ـــســـف لـــلـــنـــمـــاذج والــ�ــســخــ�ــســيــات واالأح ـــ�ـــس ال

عر�س : اوراق

قضايا في األدب والنقد: مساءلة المنجز التراثي 
عر�س : عزيز العرباوي

لقد اأوىل املوؤلف اأهمية خا�سة ل�سعر الل�سو�س الذي 
يعترب مادة هامة يف �سدر االإ�سالم والدولة االأموية على 

اخل�سو�س، فنجد اأبا �سعيد ال�سكري قد األف يف اأخبار 
الل�سو�س. ويعترب املوؤلف اأن الن�س الطويل الذي يبني 
الطرق التي كان ي�ستعملها االأمويون يف تتبع الل�سو�س 

ومطاردتهم لهم من االأهمية التي جعلت التربيزي 
يدرجه يف كتابه ‘�سرح حما�سة اأبي متام’.

وحتى تكتمل معاجلة هذه الق�سية حر�س الدكتور اأزمي 
على �سرح معنى الل�س من خالل بع�س املعاجم العربية، 

وربطه بال�سعر من خالل احلديث عن زمرة مهمة من 
�سعراء الل�سو�س يف االأدب العربي، وجند منهم: جحدر 

اجل�سني، وجحدر بن مالك العكلي، وجحدر بن معاوية 
املحرزي، واالأحول بن م�سلم بن اأبي قي�س االأزدي، 

واالأحيمر ال�سعدي،... وغريهم.
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ل يعلمنا الراوي الأول يف رواية ) ق�صة مايتا ( ملاريا 
بارغا�ص يو�صا، وهو يخربنا بالق�صة كلها، اأين ينتهي ما 

ي�صمعه من الرواة ) الثانويني ( الآخرين، واأين يبداأ عنده 
فعل املخيلة. وهذا ما يجعلنا اأبدًا يف حرية من اأمرنا. فهو 
يكرر دومًا اأنه اإمنا ي�صتمع اإىل ال�صهود الرئي�صيني بعد ربع 

قرن من وقوع احلدث، ل من اأجل اأن مي�صك باحلقيقة التي ل 
يوؤمن باأنه قادر على اإخراجها من بني ركام الأقاويل، واإمنا 

من اأجل اأن يكذب ويزّيف؛ من اأجل اأن يكتب رواية.. اإن 
القارئ يبقى يف �صك مما يقوله الرواة. واأعتقد اأن هذا هو ما 

مينح الرواية قوتها، ومينح القارئ املتعة.
   اإن ق�صة مايتا رواية بحث، والذي يبحث لي�ص هو الروائي 

وحده، لي�ص هو الراوي الأول وحده، بل اأن القارئ اأي�صًا 
ي�صاركهما عملية البحث. لذا فاإن هذه الرواية ل تائم ذائقة 
القارئ الك�صول الذي يرغب بكل �صيء وا�صحًا، مت�صل�صًا، 
منطقيًا، من غري تناق�صات اأو ثغرات. فالرواية ت�صد انتباه 

القارئ طوال ال�صفحات الأربعمئة والثاثني، وعليه اأن 
ل يفقد طرف اخليط، واأن مي�صك بالنتقالت التي حتدث 
يف الزمن، ون�صق ال�صرد، واأحاديث الرواة حيث العن�صر 

الطاغي على العملية ال�صردية هو احلوار. ويف هذا ل يعينك 
الراوي كثريًا، وبذا فاأنت ل�صت متلقيًا �صلبيًا لق�صة لها راٍو 

واحد، واإمنا جتدك متورطًا يف بناء الق�صة التي يرويها 
بون بع�صهم  رواة عديدون يناق�صون بع�صهم بع�صًا ويكذِّ

بع�صًا. والغريب اأن الراوي الأول الذي هو روائي يتحرى 
عن تفا�صيل حادثة جرت وقائعها قبل خم�ص وع�صرين �صنة 
ي�صللنا هو الآخر وكاأنه ي�صتمتع بهذا. ويف خامتة الرواية 

�صنخرج بانطباع موؤكد هو اأن الراوي كان يزّيف طوال 
الوقت يف �صبيل اإمتاعنا، ويف �صبيل اأن مينحنا �صورة 

عن �صطر من التاريخ املعا�صر لأمريكا الاتينية اأكر �صدقًا 
وعمقًا من اأية مدّونة تاريخية.

  اإن ما يزيد الأمر التبا�صًا هو اأن اإحماء احلدود بني ما 
هو تاريخي حقيقي وما هو متخيل ل يجري بني مرجعية 

خارجية للرواية وبني ما يقوله متنها احلكائي، واإمنا 
بني ما يقوله الرواة اأنف�صهم داخل الرواية. ويف �صبيل 

املثال يعلمنا الراوي الأول يف الف�صل الأول باأن مايتا كان 
زميله يف مرحلة الدرا�صة البتدائية وقد توطدت، يومها، 

العاقة بينهما. فيتذكره �صبيًا بدينًا، اأجعد ال�صعر، له 
قدمان م�صطحتان، جادًا يحب العزلة، جريئًا يطرح الأ�صئلة 
املحرجة واملمنوعة.. ُيحرج الأب لوي�ص حني ي�صاأله، وهو 
يعد العّدة، مع الراوي، حلفل مناولته الأوىل؛ "ملاذا يوجد 

فقراء واأغنياء يا اأبتاه؟ األ�صنا جميعنا اأبناء الرب؟". غري اأن 
الراوي، يف الف�صل الأخري، �صيخرب مايتا وهو يف �صتينياته 

حني يلتقيه، اأنه لّفق حادثة الزمالة الدرا�صية تلك. 
   يقّدم يو�صا يف ) ق�صة مايتا ( مروية الي�صار الأمريكي 

الاتيني بنربة ل تخلو من التهكم، ناب�صًا عن الأ�صباب التي 
اأدت اإىل ف�صله وحتطم اآماله. و�صخ�صية مايتا جت�صيد فني 

بارع لنمط الي�صاري الطفويل الذي ل يعي�ص اإل يف حالة 
مترد طائ�ص، حماطًا بهالة من الأوهام الكبرية، وبنزعة 

اإن�صقاق دائمة عن رفاقه. والنعطافة الأعظم يف حياة مايتا 
والتي �صتقرر م�صريه يف النهاية هو التقائه ب�صابط �صاب 

) بايخو�ص ( ل تعنيه النظريات كثريًا، موؤمن بالثورة 
امل�صلحة، والعمل الفعلي يف ال�صاحة، وعلى الفور، ومن غري 

العتماد كثريًا على املثقفني.. يغري بايخو�ص ال�صاب مايتا 
الذي يف الأربعني ببدء الثورة امل�صلحة يف منطقة نائية 
ا�صمها خاوخا، وهناك حيث يعمل بايخو�ص م�صرفًا على 

ال�صجن احلكومي يخطط للثورة �صريعًا، ويقرر �صاعة 
ال�صفر، لكن كرًا من رفاقه �صيراجعون 

يف اأثناء التنفيذ مما يوؤدي اإىل مقتله 
واإيداع مايتا يف ال�صجن. و�صنّلم 

بتفا�صيل كثرية عن مايتا وبايخو�ص 
وبقية رفاقهما من خال وجهات نظر 
بع�ص اأولئك الرفاق اأنف�صهم وبع�ص 
ممن عا�صروا احلدث وكانوا �صهودًا 
عليه. اأما احلقيقة النهائية ال�صافية 

املطابقة للحدث يف واقعيته 
التاريخية فلن نح�صل عليها اأبدًا.

حين تستلهم الرواية التاريخ
سعد محمد رحيم

الغريب  احل���دث  ل��ه��ذا  ال����وردي  يهيئ  ب���دءا 
املوقع  ال���ع���اوي،  ملنطقة  ج��غ��رايف  ب�����ص��رد 
يقدم  ث��م  وم��ن  ال��رواي��ة،  لأح���داث  الرئي�ص 
اأوىل ال�صخ�صيات، �صرطي مرور يف �صاحة 
املتحف ،بت�صميته ال�صعبية )اأبو اإ�صماعيل(، 
ي��ح��ر���ص غ��ال��ب��ا ع��ل��ى ت��اأم��ل ن��ب�����ص احلياة 
ممن  وه��و  ال��ع��اوي،  منطقة  يف  ال�صاخبة 
يف  املجنح  ال��ث��ور  انت�صاب  ح��ادث  �صهدوا 
وفو�صى  اإرباكا  اأح��دث  ما  العبور،  خطوط 
الغابر،  العهد  يف  ال�صلطات  ل��دى  ورع��ب��ا 
ومن  جتهله،  ب�صيط  �صيء  اأي  من  تتخوف 
قابلة  غري  اأنها  للنا�ص  تبدو  اأن  تخ�صى  ثم 
على احتوائه، كتبت هذه الرواية ابان حرب 
يف  يكتب  ال����وردي  ول��ك��ن   ،1991 اخلليج 
غافها الأخري )رمبا كان بذهني واأنا اكتبها 

ثمانينيات القرن املا�صي( .
التي  الأمكنة  دللت  ي�صتكنه  اأن  للقارىء 
الذي ميكن و�صفه  املجنح  الثور  فيها  يحط 
ب��ال��ب��ط��ل ال���رم���زي ل���ل���رواي���ة، ف��ب��ع��د اجلهد 
البولي�صي لإرجاع الثور اىل بوابة املتحف، 
القريب  امل�����ص��اة  ع��ب��ور  ج�صر  اإىل  ينطلق 
ل  مهمل  ج�صر  وه���و  ال���ع���اوي،  ك���راج  م��ن 
ي�صتخدمه امل�صاة، بل ميرون حتته م�صببني 
ال���وردي يف  اأك��ده��ا  فو�صى وح���وادث �صري 
رواي��ت��ه، ت��دخ��ل يف غ��م��ار ال��ه��روب الثاين 
يقتن�ص  ال�صحفي،  جميد  �صخ�صية  للثور 
ال�صحفية  كفاءته  يثبت  كي  ال�صارع  اخبار 
ولكنه مهم�ص م�صريا اإىل معايري اأخرى يف 
لل�صلطة  ال���ولء  منها  الكفاءة  غ��ري  التقييم 
الثور  هبوط  عن  تقريرا  جميد  يكتب  اأول، 
مديرية  منتقدا  اجل�صر،  ذل��ك  على  املجنح 
التمثال  و�صع  مقرحا  اإهمالها  على  الآث��ار 
للمتحف،  املواجه  الأمة  م�صرية  ن�صب  قرب 

يختفي ذلك ال�صحفي يف ظروف غام�صة !
ي��ع��رج ال�����راوي ك��ل��ي امل��ع��رف��ة يف ال��رواي��ة 
الدولة  اأج��ه��زة  جتنيد  ط���رق  اإ����ص���اءة  اإىل 
فيجندون  ك���ان،  م��ن  كائنا  للنا�ص  الأم��ن��ي��ة 
التقارير  لهم  يكتب  خمربا  ا�صماعيل(  )اأب��و 
الأمنية عن انفاتات الثور املجنح وغاراته، 
بعد اأن كافوؤوه على �صعيه على عدم هروب 
املرمرية،  والأر���ص��ي��ة  ال�صا�صل  م��ن  ال��ث��ور 
لكنه  وال��ه��روب،  التململ  ع��ن  تعيقانه  ك��ي 
ي��ه��رب ب��ع��د اأن ت���رك )اأب����و اإ���ص��م��اع��ي��ل( يف 
يف  ب��ربوز  ع��ل  م��ن  مم�صكا  كوميدي  م�صهد 
)اأبو  اأ�صاب  النجدة،  طالبا  امل�صرية  ن�صب 
اإ�صماعيل(التململ من حتول  غام�ص جرى 
يف حياته امل�صتقيمة وعدم قدرته على الإيفاء 
مبا يجهل اأنه اأ�صبح) �صرطي اأمن(، وعندما 
به،  بالت�صال  املكلف  لل�صخ�ص  بذلك  ي�صر 
عنه،  لرج��ع��ة  تكليفه  الأخ������ري،اإن  ي�����ص��ده 

التفا�صيل،ل  اأدق  ال�صخ�صية فيها  ا�صتمارته 
لدى  اإ�صماعيل( حمفوظة  )اأبو  يعرفها حتى 

املحقق اخلا�ص بق�صية الثور املجنح .
اخليط اخلفي لدللت الغارات التي ي�صنها 
يف  حم�صن  املهند�ص  يك�صفه  املجنح،  الثور 
اأمانة بغداد، وهو كما ال�صحفي املفقود جميد 
كفوء وخبري يف الأعمال الهند�صية وامل�صاكل 
التي تواجه اأمانة بغداد يف م�صاريعها، لكنه 
ال�صيا�صي،  ولئ��ه  ع��دم  ب�صبب  اأي�صا  مبعد 
وك���ذل���ك مل��و���ص��وع��ي��ت��ه ف��ه��و م��ث��ق��ف وق���ارئ 
هكذا   ، والفل�صفة  الأدب،ال���ف���ن  لكتب  جيد 
اأمني جديد  اأي  تتململ منه حا�صية  اأمنوذج 
خدمته  ب��داي��ة  يف  يقربه  اآن���ذاك،  للعا�صمة 
ومن ثم ي�صتبعده بعد اأن ي�صمع اأقاويل هذه 
بينهم لبتعاده  احلا�صية كونه غري مرغوب 
باملهند�ص  عن �صفقاتهم وف�صادهم. ي�صتعان 
الثالثة  ال����غ����زوة  اآث������ار  مل��ع��اجل��ة  حم�����ص��ن 
لكراج  اجلنوبي  الركن  على  املجنح  للثور 
وامل�صافرون  ال�صابلة  ي�صتخدمه  العاوي، 
للتبول هناك لعدم وجود دورة مياه �صحية، 

لئقة ونظيفة. 
الآ�صن  ال��رك��ن  على  املجنح  ال��ث��ور  غ���ارات 
ت�صنع حفرا عميقة تتدفق منها مياه جوفية 
اإىل اأعلى، تطهر كل اأروقة الكراج وزواياه . 
اأخذ حم�صن يتاأمل اأ�صباب غارات الثور على 
موا�صع معينة، يتك�صف له اأن �صل�صلة غارات 
النق�صا�ص  خيط  ينتظمها  املجنح  ال��ث��ور 
بغداد،  يف  والفو�صى  التخلف  معامل  على 
هي جزء من �صيا�صة نظام يريد اأن يبقي كل 
�صيء متخلفا لأن الق�صاء على بوؤر التخلف 
اإىل  الو�صول  يعني  الأخ��رى،  بعد  الواحدة 
النظام  – راأ�ص  الرئي�صة  ال�صيا�صية  البوؤرة 
من  الأم��ر  ظاهر  بغداد  لأمني  حم�صن  .�صرح 
تتم   ومعاجلته  ال�صيا�صية،  ب��واط��ن��ه  دون 
ت�صاميم  وفق  �صحية  خدمية  مرافق  ببناء 
بعد  الأم����ني  واف���ق  ب��ب��غ��داد،  تليق  ح��دي��ث��ة 
م�صاورة اجلهات العليا، ومبيزانية مفتوحة 
حم�صن،  وتنفيذ  ب��اإ���ص��راف  امل�صروع  اأك��م��ل 
هذا  على  اإغاراته  املجنح  الثور  اأبطل  لذلك 

الركن بالذات .
مواطن  اإىل  ذل��ك  بعد  املجنح  ال��ث��ور  يجنح 
الجتماعية  ال��ع��دال��ة  ان���ع���دام  مت��ث��ل  خ��ل��ل 
يف  والفقراء  الأغنياء  بني  الهوة  وات�صاع 
اأغار  املا�صي،  القرن  من  الثمانينيات  عراق 
جيوبهم   املمتلئة  على  احل��رة،  ال�صوق  على 
حني  يف  ما�صاوؤوا  بها  يقتنون  ب��ال��دولرات 
واأطفالهم،  هم  الطوى  على  معدمون  يبيت 
اأغار على جناح لعب الأطفال، وحلق بعيدا 
حيث اإح���دى ري��ا���ص الأط��ف��ال، رام��ي��ا بذلك 
حتقيق اإمنوذج للعدالة الجتماعية  بتوزيع 

اأطفال  الأغنياء على  مغامن غارته يف �صوق 
�صد  اإىل  منه  �صعيا  ال��وردي  الرو�صة،  ه��ذه 
يخلق  ال��غ��ري��ب��ة،  ال��روائ��ي��ة  للعبته  املتلقي 
ظهره،  اأط��ف��ال  ثاثة  ت�صلق  منها  تداعيات 
اأ�صقياء)�صيف،مي�صلون  اأطفال  ثاثة  كانوا 
و�صرمد ( يحتكرون اللعب على )الزحلوقة(

الوحيدة يف �صاحة ريا�ص اأطفال جمدبة
ما�صمته  وه��و  ب��ع��ي��دا،  بهم  يحلق  ث��م  وم��ن 

الأجهزة البولي�صية عملية اختطاف  
متخذة كل الأ�صاليب لحتواء اأي عمل يعكر 
املدار�ص  اإغ����اق  ،م��ث��ل  ال��دول��ة  اأم���ن  �صفو 
التحدث  م��اع��دا  اأخ���رى  بحجج  وال��ري��ا���ص 
مع  التحقيق حتى  املجنح،  الثور  اأفعال  عن 
وحتليق  الثور  غارة  �صاهدوا  �صغار  اأطفال 

الأطفال الثاثة وهم يف �صعادة .
ي��دوم ع��دم  التحدث عنه لن يدوم  ولكن لن 
طويا، وعند ذاك يبتكر اجلهاز الأمني طرقا 
ال�صارع  اأفعال  ردود  لمت�صا�ص  �صيطانية 
املجنح،  للثور  الغرائبية  الإغ����ارات  اإزاء 
بالتاأكيد لن يتفجر غ�صب ما يف هذا ال�صارع، 
غ�صيل  طرق  تبتكر  البولي�صية  الدولة  ولكن 
لعبة  التاأمني  �صركة  فتنفذ  با�صتمرار،  اأدمغة 
تاأمني   ) )بولي�صات  ب��اإ���ص��دار  خمابراتية 

حل��ي��اة ال��ن��ا���ص ���ص��د خ��ط��ر ال��ث��ور املجنح، 
لظاهرة  ال�صيا�صي  املغزى  الإع��ام  وي��روج 
الثور )التخريبية(مايجعلنا نتذكر اخلطاب 
ال�صعاراتي لهذا الإعام اآنذاك،هناك اأجندات 
ونتذكر  ال��ث��ور!  ينفذها  خارجية  م��وؤام��رة 
يتفعل  التي  العربية  الأنظمة  خطاب  اأي�صا 

فيها لهيب الثورات الآن. 
متابعا  املتلقي  يجعل   م��ا  ال��روائ��ي  يبتدع 
ب�صغف وتاأمل  تفرعات بوؤرة احلدث الرئي�ص 
طوابري  النا�ص  وق���وف  مثل  ال��رواي��ة،  يف 
التاأمني  بولي�صات  على  للح�صول  طويلة 
ال�صركة  مقر  من  امتدت  طوابري  الوهمية، 
يف  هرج  و�صوق  اأزقتها  اإىل  الفناهرة(  يف) 
الرت��زاق  وامتد  والف�صل،  ال�صرقي  الباب 
وامل�صريني  ال�صتن�صاخ  مكاتب  اإىل  منها 
عن  امل�صوؤولني  مع   بالتفاق  وال�صودانيني 

توزيع )البولي�صات(.
هذه  اأن  ال��ق��ول  يف  مبالغة  ه��ن��اك  اأعتقد  ل 

رواية الواقعية ال�صحرية عراقيا 
الثور  �صوهد  نهاياتها...حيث  بذلك  ت�صهد 
الواقعة  ال�صباع  �صاحة  فوق   املجنح حملقا 
بني �صارعي ال�صيخ عمر والكفاح لثاثة اأيام 
متتالية، فاأدركت ال�صلطات امل�صرفة على ملف 

الثور املجنح اأن �صاحة ال�صباع عمليته املقبلة 
املجنح  الثور  تقرب  اأن  لاأمر جيدا،  اأع��دت   ،
واإىل الأبد، ا�صتدعت املهند�ص حم�صن، الذي 
ال�صاحة  باأن هناك خلا يف هذه  الأمر  حلل 
املجنح،علينا  ال��ث��ور  غ���ارة  )ل��ت��ف��ادي  ق��ائ��ا 
وت�صغيل  ال�صباع  �صاحة  ب�صيانة  الإ���ص��راع 
) طويلة  �صنوات  منذ  مهملة  فهي  نافوراتها 
ال�صلطات،  لهذه  يرق  مل  احلل  هذا  ���ص57، 
لأن ال�صتمرار بتلبية مطالب الثور املجنح، 
قد  �صيوغل يف مطاليب تعجيزية  اأنه  يعني 
بداأ  وهنا  قلنا،  كما  النظام  راأ���ص  اإىل  ت�صل 
ي�صكك  املجنح  الثور  مبلف  اخلا�ص  املحقق 
بوطنية املهند�ص حم�صن ملوحا اأن ا�صتمارته 
ال�صخ�صية مدونة فيها اأدق التفا�صيل حتت 
يده، اأ�صلوب التهديد وا�صح حتى ملن يطالب 
الثور  اأن  كماو�صوح  خدمية،  بتح�صينات 
املجنح-  البطل الرمزي يف الرواية هو رمز 
حا�صره  واآلم  ما�صيه  ح�صارة  يف  ال�صعب 

وتطلعاته.
قيل ملح�صن )لقد تقرر و�صع حد لهذه املهزلة 
) ثمن  وب��اأي  يدمر  اأن  يجب  املجنح  .الثور 
البولي�صية،  باأ�صاليبهم  احتجز  ����ص159، 
عملية  بتنفيذ   ، واح��د  ليوم  بحل  يفكر  كي 

حتت  املجنح  الثور  لطمر  خيالية  هند�صية 
مروحية  طائرات  فيها  ا�صتخدمت  الأر���ص، 
الثور  على  م�صبكة  معدنية  مظلة  اأ�صقطت 
امل��ج��ن��ح ب��ع��د ه��ن��ي��ه��ات م��ن اإغ�����ارة الأخ���ري 
حفرة  وحل  يف  ف�صقط  ال�صباع  �صاحة  على 
العملية  واأكملت  م�صبقا  اأع��دت  فيها  عميقة 
باأطنان هائلة من  الثور واحلفرة معا  بدفن 
اأ�صرف  اأن  بعد  �صيطاين،  اخلر�صانة،عمل 
على تنفيذه حم�صن، جل�ص يف خراب ال�صاحة 

يبكي موت �صمريه الوطني واحل�صاري .
هذا ال�صمري مقبور طبعا لدى الراأ�ص الأعلى 
،ال����وردي  وح��ا���ص��ي��ت��ه  وال���ص��ت��ب��داد  للقمع 
الباحث يف علم الجتماع والروائي يلتقيان 
يف التاأكيد اأن التقدم وال�صتبداد لن يلتقيا، 
الروائية  لعبته  ا�صتملح  ال���روائ���ي  وك��م��ا 
املركزي  واإعامها  الدولة  ت�صتمر  الغريبة، 
اأدمغة الراأي العام ،فت�صدر بيانا  يف غ�صيل 
املجنح  ال��ث��ور  ب��اأن  م��اج��رى،  ب�صاأن  �صاما 
لي�ص اإلحلما م�صركا حلمت به كل قطاعات 
ال�����ص��ع��ب، م��اي��دل ع��ل��ى وح����دة ال�����ص��ع��ب يف 
خطابات  م��ن  ن�صخر  كنا  والآم����ال،  الهموم 
للجهات  ت��اأك��د  لقد  وب��ي��ان��ات��ه:)  النظام  ذل��ك 
جميع  اأن  ال�صك،  تقبل  ل  ب�صواهد  املخت�صة 
اأبناء ال�صعب العراقي العظيم ا�صركوا ليلة 
غريب  حلم  واح��د،  حلم  روؤي��ة  يف  البارحة 
حتى  واقعية،  تكون  تكاد  بتفا�صيل  حافل 
حقيقة  ب��ل  حلما  يكن  مل  اإن��ه  اإلينا،  ليخيل 
لكم  نك�صف  عندما  ت�صتغربون  وقد  واقعة، 
 ،170 �ص  م�صركا(  ...حلما  حلما  كان  اأن��ه 
حلم   : ال��رواي��ة  جوهر  ه��و  ال�صخرية  بيان 

غريب حافل بتفا�صيل تكاد تكون واقعية.
*غارات الثور املجنح،تاأليف :�صليم الوردي 
، من�صورات دار ميزوباتاميا- بغداد/�صارع 

املتنبي –ط 1 -2011 .

غرائبية المأساة.. سحرية الحدث
ميكن القول اإن ن�سيحة الراحل �س ل�سليم الوردي مبوا�سلة الكتابة الروائية ن�سيحة 
مو�سوعية حقا، اخلياط قراأ رواية )غارات الثور املجنح(واأعجب بها،  فحفز الباحث 
يف علم االجتماع اأ.د.�سليم الوردي على اال�ستمرار، الأن االأخري جنح يف كتابة رواية 

حا�سنة ملقومات االإبداع الروائي .
ا�ستثمرت الرواية مالمح حت�سرنا قبل اآالف ال�سنني لتاأ�سري موا�سع حياتنا ال�سيئة 

يف الوقت احلا�سر ومعاجلتها، ب�ساطة اللغة يف الرواية واألفة االأمكنة التي جتري 
فيها اأحداث الرواية جتعالن متلقيها متابعا بجل�سة واحدة لتطورات احلدث الرئي�س 

فيها، والبد من القول اإن عنوان الرواية ملق بظالله على متنها...حكاية غرائبية 
عن منحوتة )الثور املجنح( اأحد رموز الفن االآ�سوري يف العراق القدمي، وانعتاقه من 
اأ�ساره، كما جتيز لنا اأحداث الرواية تو�سيف انت�ساب الثور املجنح على خطوط عبور 

ال�سابلة يف ال�سارع املوؤدي اىل كراج العالوي، منفلتا من مكانه التقليدي يف البوابة 
الرئي�سة للمتحف العراقي.

عر�س: باقر �ساحب

غـــــــــــارات الــــــثــــــور املـــجـــنـــح

مل�صطفى  جديد  اليوم” كتاب  “اأخبار  من�صورات  عن  موؤخرا  �صدر 
العلوي قيدوم ال�صحافيني املغاربة يحمل عنوان ‘’مذكرات �صحايف 

وثاثة ملوك’’.
ب�صخ�صيات  عاقاته  املذكرات  هذه  يف  العلوي  م�صطفى  وي�صتعيد 
اأحداثا  وكذلك  للمملكة،  املعا�صر  التاريخ  على  بظالها  األقت  كربى 
املعا�صر  املغرب  تاريخ  من  دقيقة  ووقائع  و�صخ�صيات  وذك��ري��ات 
طالت  وم�صائب  حمن  لتفا�صيل  املوؤملة  الإ�صتعادة  بني  “تاأرجحت 
�صتة  منذ  خرجت  دولة  م�صار  يف  اآثارها  تركت  اأو  العلوي  �صخ�ص 

عقود من الإ�صتعمار املبا�صر’’ .
م�صطفى  جت��رب��ة  ع��ن  للحديث  مهما  ح��ي��زا  امل��ذك��رات  وخ�ص�صت 
العلوي الإعامية ل �صيما يف حمطاتها املهمة كتغطياته للموؤمترات 
الثاين،  واحل�صن  اخلام�ص  حممد  يعقدها  ك��ان  التي  ال�صحافية 
وتغطيته حلرب فيتنام واإعتقاله من طرف �صباط ا�صرائيليني اأثناء 

العزو ال�صرائيلي للبنان �صيف العام 1982. 
ويتناول الكتاب �صخ�صية امللك حممد ال�صاد�ص حيث مل يردد العلوي 
يف و�صفه ب�’’ال�صخ�ص الطيب وب�صاحب النوايا الطيبة’’، وقال اإن 

اأكر من  تدخل يف  امللك 
م��ن��ا���ص��ب��ة لإخ���راج���ه من 

ال�صجن بعفو ملكي. 
م�صطفى  واأ�������ص������اف 
اأن  ال��ك��ت��اب  ال��ع��ل��وي يف 
ال�صاد�ص  حم��م��د  امل��ل��ك 
خال  م��ن  حياته  اأن��ق��ذه 
ال���ت���ك���ف���ل مب�������ص���اري���ف 
من  ا�صبانيا  يف  ع��اج��ه 
ا�صمه  خ���ط���ري  م����ر�����ص 

الأع�صاب”.  “موت 
بالعاقة  العلوي  ون��وه 
كانت  ال��ت��ي  احل��م��ي��م��ي��ة 
جت����م����ع امل�����ل�����ك حم��م��د 
بال�صحافيني  اخلام�ص 
مو�صحا انه كان يلتقيهم 
ال�صاعة  مت��ام  يف  يوميا 
الق�صر  يف  اخل��ام�����ص��ة 

امللكي. 
الكتاب تفا�صيل  ويروي 
واحد  طفولة  عن  دقيقة 
ال�صحافيني  اأب�����رز  م���ن 
عائلته  واإنتقال  املغاربة 

من فا�ص اإىل �صا ومتابعته للدرا�صة اإىل جانب �صخ�صيات �صتطبع 
تاريخ الباد يف ما بعد وتتوىل م�صوؤوليات كربى حاليا.

وي�صتعر�ص  ال�صحافية  العلوي  م�صطفى  ل��ب��داي��ات  يتطرق  كما 
كان  حيث  الوطنية،  الربية  وزارة  م�صوؤويل  اأحد  تلم�ص  تفا�صيل 
على  حثه  حيث  ملوهبته  ال�صبط،  مكتب  يف  موظفا  العلوي  يعمل 
التوجه اىل فرن�صا لتلقي تكوين اأكادميي يف جمال ال�صحافة ليعود 
بعدها م�صطفى العلوي اإىل اأر�ص الوطن ليبداأ م�صرية رحلة املتاعب 

بتاأ�صي�صه ل�صحيفة “امل�صاهد”.
من  جمموعة  على  “امل�صاهد”  جتربة  اإنهاء  بعد  العلوي  واأ���ص��رف 

ال�صحف ك�”الفجر” احلكومية و”اأخبار الدنيا” وغريها. 
اأن  على  موؤكدا  ال�صحافيني  نزاهة  عن  املذكرات  يف  العلوي  وداف��ع 
املهنة ‘’تخليد ملواقف وتبليغ ر�صالة’’ وحمل يف املقابل ب�صدة على 

ال�صحافيني املرت�صني. 
ويقع الكتاب الذي اأعده للن�صر ال�صحايف يون�ص م�صكني يف 320 
�صفحة من القطع املتو�صط، ويت�صمن جمموعة من الوثائق املهمة 
والنادرة يعود بع�صها لأكر من ن�صف قرن وت�صم �صورا للرجل 
ول�����ص��خ�����ص��ي��ات اأخ���رى 
ور����ص���ائ���ل وم��ق��اب��ات 

وغريها. 
للكتاب  ت��ق��دمي��ه  ويف 
فكرة  اإن  م�صكني  ق���ال 
ت�������ص���ج���ي���ل م�����ذك�����رات 
خمتمرة  كانت  العلوي 
‘’كما  ال��رج��ل  ذه��ن  يف 
ل������و ك�����ان�����ت ت��ن��ت��ظ��ر 
على  ي�����ص��ت��ح��ث��ه��ا  م����ن 
ويخرجها  ال��ظ��ه��ور... 
اإىل قراء متعط�صني اإىل 
عجز  اأو  وقاله  فعله  ما 
واأ�صاف  فعله’’.   ع��ن 
م�صطفى  ال�صحايف  اأن 
طابو  ح��ط��م  ال���ع���ل���وي 
ال�صخ�صي  الأر���ص��ي��ف 
لل�صخ�صيات التي توؤثر 
يف م�صري الباد وتتقلد 
ج�صام  م�������ص���وؤول���ي���ات 
املقابل متتنع  لكنها يف 
عن ن�صر �صهاداتها حول 

هذه الفرات.

يجنح الثور املجنح بعد ذلك اإىل مواطن خلل متثل انعدام العدالة االجتماعية وات�ساع الهوة بني االأغنياء والفقراء يف 
عراق الثمانينيات من القرن املا�سي، اأغار على ال�سوق احلرة، على املمتلئة جيوبهم  بالدوالرات يقتنون بها ما�ساوؤوا يف 
حني يبيت معدمون على الطوى هم واأطفالهم، اأغار على جناح لعب االأطفال، وحلق بعيدا حيث اإحدى ريا�س االأطفال، 
راميا بذلك حتقيق اإمنوذج للعدالة االجتماعية  بتوزيع مغامن غارته يف �سوق االأغنياء على اأطفال هذه الرو�سة، الوردي 
�سعيا منه اإىل �سد املتلقي للعبته الروائية الغريبة، يخلق تداعيات منها ت�سلق ثالثة اأطفال ظهره، كانوا ثالثة اأطفال 

اأ�سقياء)�سيف،مي�سلون و�سرمد ( يحتكرون اللعب على )الزحلوقة(الوحيدة يف �ساحة ريا�س اأطفال جمدبة
ومن ثم يحلق بهم بعيدا، وهو ما�سمته االأجهزة البولي�سية عملية اختطاف  

متخذة كل االأ�ساليب الحتواء اأي عمل يعكر �سفو اأمن الدولة ،مثل اإغالق املدار�س والريا�س بحجج اأخرى ماعدا التحدث 
عن اأفعال الثور املجنح، التحقيق حتى مع اأطفال �سغار �ساهدوا غارة الثور وحتليق االأطفال الثالثة وهم يف �سعادة .

مذكرات صحافي مع ثالثة ملوك مغاربة
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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

* ولد في بودابست 9-11-1929
* في عام 1944 اعتقل في معسكر 

اوشفيتش ثم نقل إلى معتقل بوخنفالد حتى 
عام 1945.

* عمل في الصحافة، وكتب روايته األولى 
عام 1975 عن تجربته في المعتقل.

* نشر رواية ال مصير عام 1975، وهي 
بداية ثالثيته الروائية، مع “الفشل”عام 

1988، ثم “قديس..”.
* صدرت رواياته األخرى تباعًا: مقتفي 

األثر -1977الراية االنكليزية-1997لحظة 
صمت.. -1998يوميات العبودية 1992، 

وكانت أعماله تترجم إلى األلمانية والفرنسية 
واالنكليزية، ثم إلى عدد كبير من اللغات 

األجنبية بعد فوزه بجائزة نوبل عام 2002.


