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بغداد/ أوراق

الق���وات امل�سلحة العراقي���ة مرت بواق���ع ماأ�ساوي خالل 
خو�سها حلربني طاحنتني بدع���وى ان لهما اهدافًا مهمة 
ونبيلة و�سع���ت خلف ق�سية حتري���ر فل�سطني او حماية 
حدود البالد واملحافظة على اأمنها. لكن ما يك�سفه العقيد 

الركن اأحمد الزيدي يف كتاب���ه )الأزمنة ال�سائعة � �سعب 
ميوت وجي�ش يحت�سر( وال�سادر عن دار )املدى( للثقافة 
والن�س���ر يعطي موؤ�سرات بان الغاية كانت املحافظة على 
م�سال���ح النظ���ام وحيات���ه وم���ا كان ين���وي حتقيقه على 
ح�ساب حي���اة ال�سعب وم�ستقبل ابنائ���ه وثروات البالد. 
م�س���رًا اىل ان امل�سكلة احلقيقي���ة للجي�ش العراقي تكمن 
يف انقالبات���ه الع�سكري���ة الكث���ر ب���دءًا من انق���الب بكر 
�سدق���ي عام 1936 وال���ذي كان اول انقالب ع�سكري يف 
الوطن العربي، م���رورًا بحركة العقداء الربعة عام 41، 
تلته���ا عدة حماولت انقالبية حت���ى انقالب ال�سابع ع�سر 
من مت���وز 68. ومل تكن لل�سعب العراقي اأية م�سلحة يف 
معظم تل���ك النقالبات، والأمر ال�سدي���د  الغاية يكمن يف 
املفارقة اآخر املط���اف عندما ا�سبح ال�سعب بحاجة ما�سة 
للجي����ش كي يخل�سه م���ن حمنته، لكنه وج���د ان اجلي�ش 
ق���د فقد دوره م�ست�سلمًا ل�سخ�ش واحد جاءت به ال�سدفة 
ك���ي يقف على راأ�ش القوات امل�سلحة من دون ان تكون له 
�سلة بالع�سكرية، ورمبا كان يحقد على اجلي�ش لخفاقه 
يف الدخ���ول اىل الكلي���ة الع�سكري���ة ليك���ون �سابط���ًا يف 
اجلي����ش. مبينًا ان حرب الثمانينات فق���د فيها العراق ما 
يقرب من ن�سف مليون ان�سان، واحلرب التي تلتها كانت 
مهلكة بكل املقايي�ش فقد ادت نتائجها اىل تدمر الو�سع 
العرب���ي ب�سورة حمزنة، وكان���ت ا�سرائيل هي امل�ستفيد 
الأول والأخ���ر منه���ا والنتائج الت���ي اأدت اليها من دون 
ان تدف���ع ثم���ن م���ا ح�سلت علي���ه، كما ح���دث يف حروبها 
ال�سابق���ة، ورمبا هن���اك من يقول ان نك�س���ة حزيران عام 
67 كان���ت كذل���ك. فهل ميك���ن توجيه الل���وم اىل الرئي�ش 
عبد النا�سر ب�سبب هول النك�سة على امل�ستويني النف�سي 
واملادي. والإجابة على مثل هذا الت�ساوؤل التربيري غاية 
يف الب�ساطة وهو ان عبد النا�سر كان يعرف عدوه الذي 
يقف امامه، وقد قارعه وجهًا لوجه عدة مرات �سابقة. اما 
وق���د خانته الظروف فان عذره انه كان خمل�سًا يف قتاله 
لعدو وا�سح قوي. اما القيادة العراقية فال عذر لها بعد ان 
احدثت ه���ذا الدمار بالعراق والقوات امل�سلحة العراقية، 
وقدم���ت تل���ك اخل�سائر الكب���رة يف �ساحة ح���رب لي�ست 
له���ا عالقة جغرافية بفل�سطني املحتل���ة، فتحرير فل�سطني 

يب���داأ عادة كما جرى يف حماولت �سابقة بحركة القوات 
العراقية وحت�سيدها يف �ساحة ال�سرف احلقيقية اجلبهة 
ال�سرقي���ة، ولي�ش الهجوم على اي���ران واحتالل الكويت. 
انه ا�ستهالك للقوى واملوارد والطاقات يف �ساحة لي�ست 
ال�ساح���ة احلقيقية و�سعارات ان حترير فل�سطني مير من 
عب���ادان او م���ن الكويت كان���ت �سع���ارات خاوية و�سعت 
لغر����ش ال�ستهالك واخل���داع، او تق���دمي عناوين كبرة 
للذي���ن ي�ستطيع���ون ان يحملوا الأم���ور اكرث مما حتتمل 
اخف���اء وتعمي���ة لالأه���داف احلقيقي���ة التي وقف���ت وراء 
تلك احل���روب ودفعت اليها.. والواق���ع ان جميع املاآ�سي 
الت���ي مر به���ا العراق والق���وات امل�سلح���ة العراقية يعود 
�سببها اىل ان العقي���دة الع�سكرية للجي�ش العراقي برغم 
�سعفه���ا مت تغيره���ا ب�س���ورة كاملة اىل عالق���ة ل متثل 
اله���داف احلقيقية لتاأ�سي�سه مثل جمي���ع جيو�ش العامل 
وه���ي املحافظة على ام���ن العراق وحماي���ة حدوده، لكن 
العقي���دة التي حكمت العراق كل���ه �سعبًا وار�سًا وثروات 
وجي�سًا ا�سبحت املحافظة على حياة القائد العام للقوات 
امل�سلحة، فع�سرت العراق واحالته اىل هيكل خاٍو. وكان 
اخط���ر م���ا دفع اجلي����ش العراق���ي انغما�س���ه امل�ستمر يف 
عمليات الأمن الداخل���ي امل�ستمرة من احلركات املتوالية 
يف كرد�ست���ان الع���راق والت���ي ا�ستم���رت لف���رة طويل���ة 
خا�س���ة تلك التي امتدت م���ن 1960 ولغاية 91 والتي ل 
زال���ت اآثارها م�ستم���رة حلد الآن.. فاجلي����ش ل ميكن ان 
يك���ون ا�ستمراره يف احلي���اة ال يف و�سط يتعاطف معه 
ويغ���رف منه املقاتلون الذين يثقون به كموؤ�س�سة نزيهة 
يت���م التعامل داخله���ا �سمن ا�ساليب ترتك���ز على الأخوة 
ورفقة ال�سالح والعدال���ة يف التعامل مع جميع منت�سبيه 
الذي���ن يقت�سى ان ينظ���ر اليهم على ا�سا����ش انهم جميعًا 
ي�سع���ون ارواحهم ف���وق اكفهم والت�سحي���ة بها من اجل 

�سالمة الوطن وم�ستقبله.

األزمنة الضائعة ـ شعب يموت وجيش يحتضر
مصالح نظام استهان بثروات الباد وحياة ومستقبل ابنائها

متابعة/ أوراق

يت�سم����ن كت����اب »نل�س����ن ماندي����ال«، ملوؤلف����ه عب����د العزيز 
عب����د الرحم����ن ح�س����ني، �سفحات م����ن حياة ه����ذا الزعيم 
التح����رري الراحل، قب����ل �سجنه واأثن����اءه ويف ما بعده. 
ذاك اإىل جانب نتف من �سرته الذاتية التي كان قد خّطها 
بقلمه. وير�سد الكتاب بوجهة عامة، اأبرز الأحداث التي 
�سنعت مانديال – الأ�سطورة منذ طفولته وحتى نهايات 

العام 2013.
كم����ا ا�ستمل الكتاب يف ف�سله الأخر، على جملة مقالت 
وق����راءات يف �س����رة الرجل، حُتل����ل جتربت����ه وُتقيمها، 
وُتعطي املنا�سل الراحل حقه يف ن�ساله لتحرير ال�سود 
يف جنوب افريقيا، بل يف كل افريقيا، من هيمنة الرجل 

الأبي�ش، وج�سع ال�سيطرة على الب�سر والرثوات.
اإن تن����اول �سخ�سي����ة غني����ة مث����ل نل�س����ن ماندي����ال تهدف 
بالأ�سا�����ش، كم����ا يو�س����ح الكات����ب، اإىل بي����ان خ�سوب����ة 
الع�س����ور  م����ر  عل����ى  الإن�ساني����ة وامتداده����ا  التج����ارب 
واإىل اكت�س����اف جوان����ب العظم����ة وال�سم����و يف النف�����ش 

الإن�سانية.
يبني املوؤلف اأن مانديال، اإىل جانب كونه اإن�سانًا عظيمًا، 
كان منا�ساًل عنيدًا اوق����ف حريته دفاعًا عن �سعبه.. ومل 
تهداأ حلظة ج����ذوة الن�سال املتقدة يف �سدره طوال هذا 

المتداد الزمني الكبر .
كث����را ما يعود مانديال يف ر�سائله ومذكراته اإىل حياته 
ك�سب����ي ريف����ي، فيكتب من �سجنه عن مت����ع ال�سباحة يف 
ال����ربك و�س����رب احللي����ب مبا�س����رة م����ن �س����روع الأبقار 
واللع����ب بالع�س����ا م����ع رفاق����ه.. وكان لربيت����ه اجلادة، 
ح�س����ب الكات����ب، اثر عل����ى ادائه الإن�س����اين. اإذ ورث عن 
وال����ده �سفات عديدة، من بينها العناد والتمرد. وهو ما 
طبع م�سرته الن�سالية و�سعيه لحقا للمطالبة باحلرية 

وامل�ساواة.
وياأت����ي الكاتب يف �سي����اق ا�ستعرا�سه م�س����رة مانديال 
عل����ى �سن����وات الدرا�سة وما رافقها من ظ����روف �ساغطة 

كون املدار�ش ار�ساليات اأن�ساأها امل�ستعمرون البي�ش.
وجد ماندياّل �سالته، كم����ا تو�سح الدرا�سة، يف املوؤمتر 
الوطني الأفريقي. ويفرد الكاتب �سفحات عديدة لياأتي 
فيه����ا على حي����اة مانديال بعد اأن اعتقلت����ه �سرطة مانديال 
ف����ور عودته اإىل بالده. وو�سع����ه يف زنزانة منفردة يف 
جوهان�س����ربغ لُيحك����م علي����ه بال�سجن املوؤبد بع����د اتهام 
املحكمة له بالتحري�����ش على الإ�سراب ومبغادرة البالد 

بال جواز �سفر.
ويعر�ش الكاتب لق�سوة الظروف التي اأم�ساها مانديال 
يف ال�سجن وملعانات����ه اجل�سدية نتيجة ارهاق ال�سجناء 
يف اأعمال �ساقة وممار�سة �سغوط نف�سية عليهم، جتلت 
بحرمان����ه من روؤية زوجت����ه واأولده واأمه العجوز التي 

توفيت دون اأن ُي�سمح له بامل�ساركة يف دفنها.

نلسن مانديال..
 جــذوة الحريــة المتقدة

متابعة/ أوراق

ميث����ل كتاب »فن احلرب«، ملوؤلف����ه �سون ت�سي، ال�سادر يف ترجمة حديث����ة اىل اللغة العربية، يف �سل�سلة 
»كت����اب الي����وم« �سم����ن موؤ�س�سة الأخب����ار يف م�سر، اأقدم واأ�سه����ر الكتب احلربي����ة يف ال�سني، ورمبا يف 
الع����امل كله، حيث يت�سمن حماور بارزة متخ�س�سة يف جم����ال الدرا�سات والبحوث الأكادميية احلربية 

يف العامل. وباتت للكاتب ال�سيني »�سون ت�سي« �سهرة عاملية.
ويج����د القارئ الكثر من احلقائق يف الكتاب، له����ا اأهميتها املتجددة، وكما هي هامة قدميا ل تزال كذلك 
حت����ى الي����وم. ولي�ش من املده�����ش اأن الكتاب كان �سمن الأمتع����ة ال�سرورية لل�سب����اط الأمركيني الذين 

�ساركوا يف حرب اخلليج، واملغزى من ذلك وا�سح.
وافتت����ح الكات����ب ال�سيني كتابه: "لفن احلرب اأهمي����ة حيوية للدولة، فهو م�ساألة حي����اة اأو موت لطريق 
ي����وؤدي اإم����ا لالأمان والنجاة اأو للهالك واخل����راب، لذلك فهو مو�سوع يف غاي����ة الأهمية يجب بحثه بدقة 

تتجنب اإهماله."

"فن الحرب".. إرشادات 
للعبور نحو النجاة

م����ن اص��������دارات
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محمد علوان جبر

"ابراهيم البهرزي"  "لاأبطال يف طروادة" ، رواية  ال�ساعر 
وال�س���ادرة ع���ن دار ميزوبوتامي���ا يف بغ���داد وب���روت ع���ام 
2015 ...  ه���ي رواي���ة جيل عا����ش حمنة التفا�سي���ل املوؤطرة 

باأطرها ال�سيا�سية والجتماعية ، رواية جيل عا�ش تلك املحن 
والتفا�س���يل  او كما ميكن و�سفها " باحلماقات " كما ورد يف 
امل�س���تهل عن " زوربا كازانتزاكي " ) اأن لكل ان�سان حماقاته ، 
لكن احلماقة الكربى يف راأيي هي ان لتكون لالن�سان حماقات 
(  .  وهكذا ي�سعنا " البهرزي " منذ البدء امام رواية احلماقات 
ال�سيا�سية ، حماقات الدكتاتورية ، حماقات العالقات ال�سادية 
القائم���ة عل���ى ال���رف وال�سي���اع و�سط م���دن كب���رة � بغداد � 
ا�سطنب���ول � ريف دي���اىل ال�ساج باحلياة والق���راب من مدن 
  " اخرى على ل�سان الرواة " كبروت وبع�ش الدول الوربية 
فه���ي حقا رواية توؤ�س�ش حلياة �سخ�سية جليل تعددت ا�سكال 
وجعه وفرح���ه .. حريته امل�سروطة بقم���ع ال�سلطة بعد انهيار 
" اجلبه���ة الوطني���ة " عرب اربعة ف�سول يتفاوت فيها الزمن 
 " " ت�ساقط الثمار  " و  " �سعود الن�سغ  " و  " وداع���ا عاي���دة 
"  فالزمن يت�سلل ع���رب هذه الف�سول  و " ال�سرائ���ر وامل�سائ���ر 
الربعة ، فهي تبداأ زمنيا من  الف�سل الثاين املعنون " �سعود 
الن�س���غ " الذي يب���داأ زمنيا بعد انقالب �سب���اط 1963 وينتهي 
بف�س���ل اتخاذ القرارات املهم���ة املعنون " ال�سرائ���ر وامل�سائر 
البطل وم�سرة  الف�سول تعقيدا يف حياة  اكرث  " مرورا يف 
الوط���ن ، ف�س���ل " ت�ساقط الثمار " الذي اع���ده رواية منف�سلة 
ومكتمل���ة ت�سر بخط واحد م���ع روايات " غائب طعمة فرمان 
الداخل ولول ا�سرار  " يف ت�سوير بغداد من  " و" التكريل 
الكاتب على كتابة التواري���خ وال�سارة الواقعية التي تك�سف 
نف�سه���ا امام القارئ ب�سهولة لتح���ول اىل رواية م�ستقلة قائمة 
بذاته���ا ، ملا فيه من ك�س���ف وت�سوير دقائق احلي���اة البغدادية 
ب���دءا من الفن���ادق وال�سوارع والعالق���ات اجلامعية ، ت�سوير 
احلياة الوا�سعة ب�سمر املتكلم ب�سال�سة ودقة يقودنا معه اىل 
�سارع الر�سيد وعماراته وحماّله ال�سهرة ومقرباته " حافظ 
القا�سي " " الوثبة " " بائع ال�سندويجات " فاترينات ال�سارع 
ال�سه���رة " زبلوق " وحمال النظارات وعيادة " د. علي كمال 
" ال�سه���رة . ت�سوي���ر مذهل للحياة يف �سارع الر�سيد فجرا 
" ال�سباح البهيج يف �سارع الر�سيد مينحني حيوية ح�سان 
، م�سري���ون و�سوداني���ون و�سومالي���ون ومعهم بن���ي الت�ساد 
العظي���م يعزفون ال�سالم اجلمه���وري يف �سارع الر�سيد ايذانا 

ببدء نهار جديد " �ش 157 .
يف ف�س���ل " عاي���دة " الذي يعد ا�سته���الل للرواية هناك ابحار 
عميق يف جغرافية املدن ، ورحلة بني ازمان تخرقها م�ساحات 
الق����ش بي�سر و�سال�سة ، فقد ق�س���م اىل " ا�سكت�سنات " مرقمة 

، تب���داأ يف ع���ام 1978 ، ابان مالحق���ة ال�سلطة لل�سيوعيني يف 
املحافظات ، ما ا�سطراغلبهم مبا فيهم " ندمي كامل " النتقال 
اىل بغ���داد ، وم���ن ث���م انتقاله اىل فرة زمني���ة امدها اكرث من 
ثالث���ني عاما ، لتبداأ لعبة الزمن الت���ي ت�سحب القارئ عرب هذا 
التداخ���ل يف الزمن���ة ..  عاي���دة تتح���دث ع���ن روؤيته���ا �سدفة 
�سورته على �سفح���ة يف الفي�سبوك .. يتوا�سالن بعد قطيعة 
امده���ا اأكرث من ثالثني عاما ويتفقان على اللقاء يف ا�سطنبول 
وتتوا�سل الإنتقالت الزمني���ة ترافقها تفا�سيل حياتية مهمة 
منها كيفية اختياره البقاء يف حني ت�سافر هي هربا من بط�ش 
ال�سلط���ة ، ث���م هو يتحدث ع���ن عايدة وهي تع���د نف�سها لل�سفر 
بع���د انهي���ار اجلبهة واح�سا�سها باخلط���ر و�سول اىل عثور " 
عايدة " عل���ى �سورته يف الفي�ش بوك . اذن امتد الزمن لكرث 
م���ن ثالثني عاما ثم انتقاله اىل عاي���ده وهي تعد نف�سها لل�سفر 
"  ثم عودة  اىل ا�سطنب���ول قادم���ة م���ن منفاه���ا لتقابل " ن���دمي 
اىل يوم���ه الخ���ر قبل وداع���ه " عايدة " وع���ن مالحقة رجال 
ال�سلط���ة لل�سيوعي���ني وت�سيي���ق اخلناق عليهم ، ث���م و�سولها 
اىل ا�سطنب���ول وحجزغرفة لهما يف فن���دق اختاره لها " ندمي 
،  وهكذا حتى  املا�سي  القرن  �سبعينات  اىل  ملرات  " وعودة 
ن�سل اىل مرحلة املذكرات التي تقراأها عايدة " مذكرات مهمة 
حتت���وي على الكثر من الثيم ال�سردية الت���ي اعدها ذكاء فنيا 
من البه���رزي اذ عالج من خاللها  الكثر من الثغرات ال�سردية 
الت���ي وردت ط���وال اح���داث الرواي���ة او لالجاب���ة على بع�ش 
ال�سئل���ة الت���ي تطفو  يف خميلة وذهن الق���ارئ ، فكانت حركة 
�سردية مهمة تعددت فيها ال�سوات وتنوعت فيها الحداث".

"  ف�سالن يعمالن يف  " و" ت�ساقط الثم���ار  " وداع���ا عاي���دة 
مناط���ق واماكن عدي���دة . يبداأ الراوي  "ن���دمي" ب�سرد لدقائق 
وتفا�سي���ل اثار " �سقوط " م���اكان ي�سمى ب� " اجلبهة الوطنية 
" بني ال�سيوعيني والبعثيني ، تلك اجلبهة اله�سة التي كانت 
اثاره���ا من�سحبة على البطل رغم انه قدم عن  قناعة خا�سة به 
" ا�ستقالته " من احلزب ال�سيوعي " قبل انهيار اجلبهة بثالثة 
اع���وام  وبقي بال ارتباط ، لكنه رغ���م هذا يدفع الثمن القا�سي 
المر الذي يجعله يرك مدينته النائمة على اطراف وم�سارف 
بعقوب���ة " بهرز " حي���ث كانت الن�ساأة الوىل ل���ه ولل�سخ�سية 
املحورية واملهمة رفيقته وحبيبته  "عايدة " ن�ساأة احلب الول 
، احلمل���ة القا�سية التي �سنتها ال�سلط���ة بداأت من املحافظات ، 
الم���ر الذي جع���ل الغلبية من املطاردين  يلج���اأون اىل بغداد  

قبل ان تنق�ش عليهم ال�سلطة يف العا�سمة .

ام���ا ف�س���ل " �سعود الن�س���غ " �سخ�سيا مل احتم����ش له ، وكان 
بالم���كان جت���اوز الكث���ر م���ن احداثه جتنب���ا للتك���رار ف�سال 
ع���ن اكتناز ه���ذا الف�سل بال�س���رد التاريخي لح���داث معروفة 
، �سحي���ح ان الف�سل يق���ف على متكاآت اجتماعي���ة و�سيا�سية 
واقت�سادي���ة لك���ن اغلبه���ا قد مت تناول���ه يف الف�س���ول الثالثة 
الخرى ، اي ان الراوي ا�ستطاع ان ي�سلط الكثر من ال�سوء 
عل���ى ادق مراحل حياة ابطال الرواي���ة ،  وحتول الف�سل اىل 

�سرد �سري رغم دقة وروعة ماجاء فيه . 
كذل���ك وج���دت نرعة �  �سادية � هائلة غلب���ت على �سلوك " ندمي 
" يف تعامله مع املراأة ، فالن�ساء الكثرات اللواتي مررن يف 
حياته بدءا م���ن عايدة وانتهاء بها ، مار�ش عليهن ق�سوة غر 
م���ربرة  "عايدة" مثال ، حتى زوجته امل���راأة الريفية الب�سيطة 
والطيب���ة ، كان ليق���رب منها ال اذا كان خمم���ورا ، الزوجة 
الت���ي ف����ش بكارتها قب���ل ال���زواج ليو�سع امام الم���ر الواقع 
ويتزوجه���ا " ولاعتق���د ان هذا مربر لكي يق�س���و عليها ، فهي 
كان���ت �سرورية جدا يف حياته بعد تف���رق ال�سحاب ورحيل 
حبيبت���ه عايدة ووفاة امه وزواج �سقيقت���ه " حتى يف و�سفه 
لقراب���ه الول منه���ا في���ه الكث���ر م���ن ال�ست�سغ���ار والنظر 
بدونية اليه���ا ) رفعتها من يدها ك�سرة وقدتها للغرفة كنعجة 
تائه���ة وهي �ساغرة لتعي �سيئ���ا مما يدور ، كانت مثل فرخة 
ح���ني احت�سنتها على ال�سري���ر ( �ش 317 وكان ي�سر اىل انه 
وطوال ثالث���ني عاما مل يقرب منها ال حينم���ا يكون �سكرانا 

اما يف ايام �سحوه فكان يدير ظهره اليها وينام . 
اذن تبقى " ل ابطال يف طروادة " من الروايات اجلميلة  التي 
ا�ستطاعت ان تك�سر رتابة ال�س���رة لمتالكها مقومات ال�سرد 
القائ���م على اللغة العالي���ة اخلالية من  الزوائ���د والتهوميات 
اللغوي���ة ، وكثاف���ة ال�س���ور والح���داث وال�سخ�سي���ات التي 
�سيط���ر عليه���ا ال���راوي م�ستخدما الكث���ر من تقني���ات ال�سرد 
احلديث���ة . اق���ول رغ���م ف�سل " الن�س���غ ال�ساعد " ال���ذي اعده 
زائ���دا ورغم �سادية البط���ل مع املراأة الت���ي ي�سعها يف زاوية 
حرجة مقت�سرة على اجلن�ش الذي افلح يف تطويع الكثر من 
الن�س���اء حوله ..  اقول رغم كل هذا �سيبقى هناك " ابطال يف 
ط���روادة " ومنهم " ابراهيم البهرزي " ال���ذي عرفناه �ساعرا 
متمكن���ا م���ن ادواته ال�سعري���ة واتقانه فنون ال�سع���ر بانواعه 
، فان���ه ق���دم لنا وجبة �سردي���ة لذيذة طوال اكرث م���ن اربعمئة 
�سفح���ة يف اول عمل روائ���ي له اعده ا�ساف���ة  مهمة اىل �سلة 

ال�سردية العراقية . 

بغداد/ أوراق

�س���درت حديث���ًا الن�سخ���ة الإنكليزي���ة لرواي���ة "عل���ى اأم���ل اأن 
نعي����ش" للكاتب فوزي الهن���داوي ع���ن دار master اإحدى 

دور الطباعة والن�سر املعروفة يف ولية الربتا الكندية.
وتعد هذه الرواية التي تقع يف 70 �سفحة من القطع املتو�سط 
حتت عنوان )A Hope to Live( باكورة الأعمال الأدبية 
لالأكادميي وال�سحف���ي الدكتور فوزي الهنداوي الذي ان�سغل 

بالتاأليف لالإعالم والتدري�ش يف جامعة بغداد. 
ويف حديث م���ع )اأوراق( قال الهن���داوي: "�سعيد بنقل كتابي 
الأول اإىل الإنكليزية يف بلد يقبع يف اأ�سقاع الغرب مثل كندا، 
وهو ينقل جتربة حب عراقية بغدادية متثل ق�سة حتٍد ملوجات 
العن���ف الطائف���ي التي �سربت بغ���داد يف الأع���وام ال�سابقة"، 
واأكد اأن "الدكتور حازم مالك حم�سن ا�ستاذ الرجمة يف كلية 
اللغات قام بنقل الكتاب لالأنكليزية، وكانت املراجعة للدكتورة 

مي اأبو جلود ال�ستاذة يف اجلامعة امل�ستن�سرية".

واأ�س���اف اأن "النج���اح املحل���ي الذي حققت���ه الرواية وخا�سة 
بني اأو�ساط ال�سباب وطلبة اجلامعات ونفاد الطبعتني الأوىل 
والثانية كانت وراء الرغبة يف ترجمة هذا العمل الالإبداعي"، 
كا�سف���ا ان "م�س���اورات جت���ري حاليا مع معه���د غوته الملاين 
يف اربي���ل لن�س���ر الرجم���ة الملانية للرواية يف اإط���ار ال�سعي 

لتعريف باملنجز العراقي احلديث".
وت���روي ف�س���ول الرواية م�ساهد التناق����ش بني �سور اجلثث 
املرمية واأيام العنف الطائفي الذي ع�سف ببغداد عام 2006، 
وق�سة ح���ب تدور بني اأ�ستاذ وطالبة م���ن طائفتني خمتلفتني، 
وي�ستعر����ش الكات���ب فيها يوميات ال�ست���اذ اجلامعي )مازن( 
ذي ال�س���ول اجلنوبية وتعلقه بالطالبة التي تتحدر من غرب 
الع���راق )هوازن(، حي���ث يعي�سان يف بغداد لك���ن بفرة موت 

مظلمة لي�سكاّل رمزين للدعوة اإىل احلب يف زمن الطائفية.
وتاب���ع الهن���داوي اأن "النا�س���ر الكندي اب���دى اعجابه بالعمل 
ل���الأدب  ور�سح���ه جلوائ���ز هن���اك منه���ا جائ���زة الندبندن���ت 
الأجنب���ي، وحفزتن���ي ردوده بالتفك���ر يف الكتاب���ة والن�س���ر 
بالغرب وجت���اوز النطاق املحلي، فالعامل اليوم مفتوح اأمامنا 

باآفاق رحبة اذا ما عرفنا كيف نخاطبه وباأي ا�سلوب ولغة"

طــــــروادة  فــــي  أبــــطــــال  ال 
رواي���������ة ج���ي���ل ال���م���ح���ن���ة وال���ح���م���اق���ة

) اقول كلمة واحدة الغري يانديم، إن التاريخ االجتامعي واالقتصادي والسيايس لنا 

نحن معرش العراقيني أثبت بأننا أجهل الناس ملعنى السياسة وآليات التنظيم الحزيب 

، ألننا وبكل بساطة مل نكن طوال تاريخنا إال مجموعات التسطيع فكاكا من القبيلة 

والدين واملذهب والعرق ( الرواية ص 165

"على أمل أن نعيش".. باللغة اإلنكليزية

متابعة/ أوراق

الإ�سكندري���ة/ اأعل���ن الدكت���ور خال���د عزب؛ رئي����ش قط���اع امل�سروعات املركزي���ة مبكتبة 
الإ�سكندري���ة، اأن املكتبة قد اأم���رت بطباعة الطبعة الثانية من الكت���اب التذكاري »اليخت 
حمرو�سة .. رحلة مع اليخت امللكي« بعد نفاد الطبعة الأوىل بجميع اللغات التي �سدرت 

بها.
واأ�س���اف عزب باأن الطبع���ة الثانية �ستبداأ بالن�سخة العربية ث���م ي�ستكمل اإ�سدار الطبعة 
الثاني���ة من الن�سخ���ة الإجنليزية والفرن�سية والإ�سباني���ة والرو�سية تباًعا. وياأتي كتاب 
اليخ���ت امللكي »حمرو�سة« يف مقدم���ة الأعمال الوثائقية البحرية الت���ي حر�ست �سل�سلة 
ذاك���رة م�سر املعا�سرة والتي ت�سدر ع���ن اإدارة امل�سروعات اخلا�سة مبكتبة الإ�سكندرية 
على اإلقاء ال�سوء على تاريخها و�سجلها باعتباره اأقدم قطعة بحرية عائمة يف العامل ول 

تزال تبحر حتى الآن.
كت���اب "اليخ���ت حمرو�س���ة .. رحلة م���ع اليخ���ت امللكي" اإع���داد وحترير حمم���ود عزت؛ 
رئي����ش وح���دة العالقات الثقافية والدع���م املعلوماتي مبكتبة الإ�سكندري���ة، وهو الكتاب 
ال���ذي �ساركت به مكتبة الإ�سكندرية يف الحتفال بافتتاح قناة ال�سوي�ش اجلديدة؛ حيث 
مت توزيع���ه عل���ى الروؤ�ساء وامللوك والأم���راء والوفود العربي���ة والأجنبية امل�ساركة يف 
حف���ل افتت���اح القن���اة اجلديدة. وقد �س���درت الطبع���ة الأوىل يف عدة لغات ه���ي العربية 

والإجنليزية والفرن�سية والإ�سبانية والرو�سية.
اإن اليخ���ت »حمرو�س���ة« اأحد الق�سور امللكية العائمة، ي�س���م مقتنيات واأثاث وم�سغولت 
ومفرو�س���ات يرجع تاريخه���ا اإىل ثالثة قرون م�ست من الزمان". وهو اليخت ذاته الذي 
افتت���ح به اخلدي���وي اإ�سماعيل قن���اة ال�سوي�ش ب�سحبة مل���وك واأمراء الع���امل على متنه 
يف 17 ت�سري���ن الثاين 1869، حي���ث ا�سرك اليخت يف افتتاح قن���اة ال�سوي�ش للمالحة 
البحري���ة للم���رة الأوىل، وعل���ى متن���ه العدي���د من الأم���راء واملل���وك والروؤ�س���اء، ومنهم 

الإمرباطورة اأوجيني اإمرباطورة فرن�سا زوجة نابليون الثالث. 
ويف 5 حزي���ران 1975، �سارك اليخت - الذي تغر ا�سمه اإىل "احلرية" بعد ثورة متوز 
1952  - يف الفتت���اح الثاين لقناة ال�سوي�ش، وعل���ى ظهره الرئي�ش الراحل حممد اأنور 
ال�س���ادات. وق���د عاد اليخت مرة اأخ���رى ليحمل ا�سم "حمرو�سة" وذل���ك يف عهد الرئي�ش 

ال�سابق حممد ح�سني مبارك.

بعد نفاد الطبعة األولى
مكتبة اإلسكندرية تصدر الطبعة الثانية من كتاب 

اليخت "محروسة".. رحلة مع اليخت الملكي  
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بغداد/ أوراق

ليل���ة بلوغ���ه الت�سعني م���ن عم���ره، رغب اأن 
يهدي لنف�س���ه ليلة حب م���ع مراهقة عذراء. 
لكن���ه ما اإن تاأم���ل براءة وجهه���ا نائمة على 
ال�سرير ال���ذي ي�سجل اول دخ���ول لها لعامل 
البغاء انتابه �سع���ور مفاجئ. احداث نتابع 
غانيات���ي  )ذاك���رة  رواي���ة  يف  تفا�سيله���ا 
احلزين���ات( للروائي الكولومب���ي غابرييل 
غار�سيا ماركيز، وال�سادرة عن دار )املدى( 
للثقاف���ة والن�س���ر برجمة �سال���ح علماين. 
�سحف���ي عا�ش ط���وال حياته مل ي���ذق للحب 
طعم���ًا ول يع���رف ل���ه �س���كاًل  ال م���ن خ���الل 
غانيات املواخ���ر واحلان���ات، او بو�ساطة 
رو�س���ا كباركا����ش الت���ي اعت���ادت اأن تت�سل 
بزبائنه���ا كلم���ا تي�سرت لها وج���وه جديدة، 
انها �ساحبة بيت �سري، وواحدة من ا�سهر 

و�سيطات املتعة، والتي كثرًا ما كانت تردد 
عل���ى  م�سامع الآخري���ن بابت�سام���ة خبيثة: 
"الأخ���الق م�ساأل���ة زم���ن اأي�س���ا". يف حني 
تقول اإح���دى الغاني���ات: "اإنن���ي اأنظر الآن 
اإىل الأي���ام اخل���وايل، واأرى طاب���ورا م���ن 
اآلف الرج���ال الذين م���روا ب�سريري، واأجد 
اأنن���ي على ا�ستع���داد لأن اأدف���ع روحي ثمنا 
للبق���اء م���ع اأ�س���واأ م���ن فيه���م". والآن يقرر 
العج���وز الت�س���ال برو�س���ا كباركا����ش بعد 
�سن���ني طويلة، ويف نف�سه �س���ك بعدم بقائها 
على قيد احلياة لكرب �سنها، لكنه �سرعان ما 
يتعرف عل���ى �سوتها يف الهاتف، ويبادرها 
بطلب���ه م���ن دون مقدم���ات، فتنه���دت قائلة: 
"اآه، ي���ا عامل���ي احلزي���ن، تختف���ي ع�سرين 
عاما، وتعود لتطل���ب م�ستحيالت، عليك اأن 
تعل���م، جميعه���ن م�ستعمالت". فاأك���د عليها 
باإحل���اح: "يجب اأن تكون ع���ذراء، واأريدها 
اغرائه���ا  وبداف���ع  بال���ذات".  الليل���ة  ه���ذه 
بامل���ال ت�سعى اىل تهيئة طلب���ه، لكن مفاجاأة 
حتدث ل���ه لدى دخول���ه غرف���ة الفندق حيث 
تنتظ���ره العذراء ال�سحي���ة، الفتاة املراهقة 
النائمة برباءة على �سرير �سيد�سن دخولها 
الر�سم���ي اإىل عامل البغ���اء على يد ال�سحفي 
العجوز، تخ���رج الأمور ع���ن طبيعتها حني 
اإيقاظه���ا مكتفي���ا  نائم���ة فرف����ش  يجده���ا 
بالتاأم���ل يف ب���راءة وجهه���ا ط���وال اللي���ل، 
ويف ج�سده���ا اله���ادئ امل�ست�سل���م. وهك���ذا 
يول���د احلب العذري من ق���اع املاخور، ومن 
ه���داأة الآثام الليلي���ة. ويكت�س���ف �سحافينا 
اأم���ام ه���ذا امل�سه���د عزلت���ه الت���ي منعته من 
اللتق���اء باحل���ب، وي�سقط �سحي���ة اإعجاب 
جدي���د هادئ وغ���ر �سبق���ي بح�سنائه وهو 
ي�سعر اأن علي���ه اأن يعب من نهر احلب، واأن 
مينح نف�سه رمب���ا للمرة الأخرة ليلة ع�سق 
جمنون���ة مع مراهقة �سغ���رة ت�ساعده على 
حتقي���ق غر�سه �ساحبة بيت له���ذه الأعمال 
يعرفه���ا من���ذ زمن بعي���د، وتعد له م���ا اأراده 
�سبي���ة يف الرابع���ة ع�س���رة م���ن العام���الت 
اأزرار  حلياك���ة  م�سن���ع  يف  الفق���رات 
القم�س���ان . اأرادها العجوز ع���ذراء  لأنه مل 
يك���ن يفت�ش ع���ن ليل���ة حمراء، ب���ل عن حب 
طاهر ونقي، حتى اأنه رقد اإيل جوارها مرة 
واثنتني م���ن دون اأن يلم�سها حتى ال�سباح 
اإذ يق���ول: ا�ستيقظ���ت فج���را دون اأن اأدري 
اأين اأنا. كان���ت الطفلة ل تزال نائمة، مولية 
اإلي���ه ظهره���ا، يف و�س���ع جنين���ي. راودين 
تنه����ش  �سمعته���ا  باأنن���ي  مبه���م  اإح�سا����ش 
يف الظ���الم، وباأنن���ي �سمع���ت م���اء �سيفون 

احلم���ام، ولكن ميكن لذل���ك اأن يكون حلما. 
كان الأم���ر جدي���دا بالن�سب���ة يل. فاأنا اأجهل 
ن���زوات الإغ���واء. وكنت اأخت���ار عرو�ساتي 
لليلة واح���دة بامل�سادفة، وباهتمام بال�سعر 
اأك���رث م���ن املفاتن. ومنار�ش م���ن دون حب، 
ونحن بن�سف مالب�سنا يف معظم الأحيان. 
ودوم���ا يف الظ���الم. ك���ي يتخي���ل كل من���ا 
الآخ���ر اأف�سل مم���ا هو علي���ه. يف تلك الليلة 
اكت�سف���ت املتع���ة الت���ي ل ت�س���دق. يف تاأمل 
ج�س���د امراأة نائمة م���ن دون ت�سرع ال�سهوة 
اأو عوائ���ق احلياء.. نه�س���ت يف اخلام�سة. 
قلقا لأن مقالت���ي ليوم الأحد يجب اأن تكون 
على من�س���دة التحرير قب���ل ال�ساعة الثانية 
ع�س���رة. قمت بتغوط���ي يف موعده الدقيق، 
وكانت حلق���ة القمر البدر ل تزال موجودة، 
وعندما �س���ددت �سل�سلة امل���اء، اأح�س�ست اأن 
اأحق���اد ما�سّي قد ذهبت يف املجاري. وحني 
رجعت منتع�سا ومرتديا مالب�سي اإىل غرفة 
النوم، كان���ت الطفلة تنام على ظهرها، على 
�سوء الفجر امله���ادن، معر�سة ال�سرير من 
جان���ب اإىل اآخ���ر، وذراعاه���ا مفتوحان يف 
�سليب و�سيدة قلت لها: فليحمك الرب. وكل 
النق���ود املتبقي���ة مع���ي. نقوده���ا ونقودي. 
و�سعتها على الو�سادة، وودعتها اإىل الأبد، 
بقبل���ة على جبينه���ا، وخرجت م���ن البوابة 
املطل���ة عل���ى الب�ست���ان، كي���ال األتق���ي باأحد. 
وحت���ت �سم����ش ال�س���ارع الال�سع���ة، ب���داأت 
اأ�سع���ر بوط���اأة �سنوات���ي الت�سع���ني، واأع���د 
دقيق���ة فدقيقة، دقائق الليايل التي تف�سلني 
ع���ن املوت.. يقع العجوز يف غرام ال�سبية، 
ويقول لنف�س���ه:  كنت اأعرف دائما اأن املوت 
حبا اأمر م�سموح به فقط يف ال�سعر، اإىل اأن 
اكت�سفت اأنن���ي اأنا نف�سي العج���وز الوحيد 
كن���ت اأموت حب���ا.. هذه ال�سبي���ة ال�سغرة 
حتي���ل حيات���ه اإىل �سيء اآخ���ر متاما ويغر 
حب���ه لها م���ن التوجه���ات الروحي���ة ملقالته 
الأ�سبوعي���ة، وي�سب���ح كل م���ا يكتبه لها هي 
اأي���ا كان املو�سوع الذي يكتبه.. ومن اأجلها 
ه���ي �سار يب���ذل يف كل كلمة حيات���ه كاملة، 
ويق���راأ على �سمعه���ا خمطوطات���ه، ويحكي 
لها عن حياته واحلب احلقيقي الذي ا�سبح 
ين�س���ده بع���د ان ع���رف ان اجلن����ش جم���رد 
اإر�ساء للنف�ش حني ل يجد املرء احلب الذي 
يجعل���ه كائن���ًا مكتم���اًل م���ن خ���الل امل�ساركة 
والتفه���م، ومن دونه منوت تع�ساء ل نعرف 
للجم���ال معن���ًا ول لل�سعادة طعم���ًا. فاحلب 
امل���وت  وحت���دي  لل�سجاع���ة  مله���م  �سع���ور 

بجميع ا�سكاله.

ذاكرة غانياتي الحزينات..
الحب وسيلة انسانية لمواجهة قدر الموت

القاهرة /رويترز
 

يق���ول باح���ث عم���اين اإن ق�سائ���د ال�ساع���ر الفل�سطين���ي 
الراح���ل حمم���ود دروي�ش ت�سه���د ح�سورا نقدي���ا �سمنيا 
. ويح���اول م���ن خالل درا�س���ة هذه الظاه���رة يف عدد من 
ق�سائد دروي�ش الو�س���ول اإىل عدد من اخل�سائ�ش التي 
متيز �سع���ر دروي�ش عن غره وذلك يف كتاب ي�ساف اإىل 

املكتبة العربية ي�ستفيد منه دار�سو �سعر دروي�ش.

ويح���اول الباح���ث جا�س���م جمي���ل الطار�س���ي يف كتاب���ه 
املعن���ون "املن���زع النق���دي يف �سع���ر حمم���ود دروي����ش" 
وال�س���ادر عن بي���ت الغ�س���ام للن�سر والرجم���ة ب�سلطنة 
عمان والواق���ع يف 136 �سفحة متو�سطة القطع الك�سف 
ع���ن كيفية ولدة الق�سي���دة وق�سايا جتديد ماهية ال�سعر 
ووظيفة ال�ساعر بالإ�سافة اإىل "املنزع النقدي" ووظائف 

ال�سعر يف �سعر دروي�ش.
ول���د دروي����ش يف 13 مار����ش اآذار ع���ام 1941 يف قري���ة 
الربوة ق�ساء عكا. ومرت قبل ايام ذكرى وفاته اإذ تويف 
يف التا�سع من اغ�سط�ش اآب 2008 اثر م�ساعفات لعملية 
جراحي���ة يف القل���ب اأجريت ل���ه يف هيو�س���ن بالوليات 
املتح���دة. وترجمت اعمال دروي����ش اإىل ما يقرب من 22 

لغة وح�سل على العديد من اجلوائز العاملية.
ويخل����ش الباح���ث اإىل اأن الق�سي���دة تول���د م���ن اأزمت���ني 
الأوىل "نف�سي���ه" مير بها ال�ساعر حلظ���ة ولدة ق�سيدته 
اأم���ا الثانية "ن�سي���ة" يعاين فيها ال�ساع���ر لتطويع اللغة 

لتتما�سى مع حاجات التعبر عن الق�سيدة.
وعن املنزع النقدي ومعناه و�سبب اختيار عنوان الكتاب 
ق���ال الطار�سي يف مقابل���ة اأجرتها معه روي���رز بالربيد 
الإلك���روين "الوعي النقدي واملن���زع النقدي واخلطاب 
الوا�س���ف يف ال�سعر كله���ا م�سطلحات ت���دل على مفهوم 
واح���د يتمث���ل يف ح�سور النق���د يف الق�سي���دة ال�سعرية 

ح�سورا �سمنيا ل منهجيا. 
"وقد وقع اختياري على عنوان املنزع النقدي للح�سور 
املتعاظ���م للظاهرة يف �سعر دروي����ش" م�سرا اإىل وجود 
"وع���ي ح���اد" بهذه الظاهر. وهو م���ا "ي�سر اإىل نزعة 

نقدية بارزة يف �سعره."
و�سدد على وجود هذه الظاهرة يف ال�سعر العربي قدميه 
وحديث���ه فقال اإن "هذه الظاهرة قدمي���ة قدم ال�سعر ذاته 
وقد ح�سرت يف جتارب ال�سعر العربي القدمي واحلديث 
مع���ا ول اأظ���ن اأنه���ا �ستخب���و طامل���ا هن���اك �سع���ر اأ�سي���ل 

يكتب."
وعن تعريف ال�سعر ي�ست�سهد الطار�سي بتعريف دروي�ش 
لل�سع���ر حيث يق���ول "فال�سعر �س���ر وال�سر ه���و ما يجعل 
ال�سع���ر م�ستمرا. ولي�ش هناك من اكت�ساف �سعري نهائي 

وكل كتاب���ة ه���ي حماولة اإج���راء تعديل عل���ى مفهوم عام 
لل�سع���ر. ولكن كل كتابة جديدة متل���ك اإ�سافات ... عبارة 

عن اإعادة التعريف بال�سعر."
ويق�س���م الكات���ب وظائ���ف ال�ساع���ر الت���ي ا�سطل���ع به���ا 
دروي�ش من خالل ن�سو�سه ال�سعرية اإىل "ايديولوجية" 
وهي التي ي�سبح فيه���ا الكاتب �سوت اجلماعة ول�سانها 
الناط���ق با�سمه���ا و"فني���ة واإن�ساني���ة" والت���ي يقوم من 
خالله���ا دروي�ش "ب���دوره اجلوه���ري يف مقاومة حتجر 
ال�سعر وموته وذلك بتجديد اآفاقه وك�سوفاته اللغوية."

وي���رى الطار�س���ي اأن الوظيفتني حتم���الن يف حقيقتهما 
"بع���دا ثوري���ا". ويخل����ش اإىل اأن وظيف���ة ال�ساعر كما 
�سوره���ا دروي�ش حتولت "من �سع���ر الق�سية اإىل ق�سية 

ال�سعر."
وثم���ة وظيف���ة ثالث���ة اأطل���ق عليه���ا الكات���ب "الوظيف���ة 
اجلدي���دة لل�ساعر" التي يقول عنه���ا اإن يف هذه الوظيفة 
اأ�سبح ال�سعر هو الق�سية الأوىل لل�ساعر يف حني اأ�سبح 

الأول." همه  ال�سغرة  حياته  تفا�سيل  عن  "احلديث 
الوظيف���ة  وهيمن���ة  النق���دي  "املن���زع  عن���وان  وحت���ت 
الواح���دة" يق�س���م الطار�سي ن�سو����ش دروي�ش اإىل نوع 
ان�سغ���ل فيه "باإب���راز وظيفته الإخباري���ة" حيث "اعتنى 

ال�ساعر باإبراز م�سمون ر�سالته الن�سية".
اأما الث���اين "اآثر في���ه ال�ساعر اإبراز الوظيف���ة اجلمالية" 
واعتنى دروي�ش يف هذا النوع "بجمالية لغته ال�سعرية." 

وثمة نوع ثالث ميزج فيه دروي�ش بني الوظيفتني.
وينتهي الكات���ب من حتليله لهذا الن���وع اإىل اأن الوظيفة 
الإخباري���ة تغلبت على اجلمالية عند "حديث ال�ساعر عن 
وظيفت���ه القدمي���ة" مرجعا ال�سبب يف ذل���ك اإىل "ان�سغال 
ال�ساع���ر باإبراز اأهداف ق�سيته واإي�س���ال ر�سالتها ب�سكل 

من الب�ساطة والو�سوح."
وي���رى الطار�س���ي اأن الثاني���ة تغلب���ت عل���ى الأوىل يف 
الإبداع  لطبيعة  ال�ساعر  فيها  تعر�ش  الت���ي  "الن�سو�ش 
ال�سع���ري وماهيت���ه." كم���ا يق���ول الطار�س���ي اإن تفاع���ل 
الوظيفت���ني ب���رز يف "الن�سو����ش الت���ي تعر����ش فيه���ا 
ال�ساعر احلديث عن تبدل وظيفته و�سراعه مع الوظيفة 

القدمية.

باحث عماني:
قصائد محمود درويش تشهد 

حضورًا نقديًا ضمنيًا

ولد غابرييل غار�سيا ماركيز عام 1928 يف 
اأراكاتاكا �سمايل كولومبيا.. ودر�ش يف مدر�سة 

ي�سوعية لينتقل بعدها اىل اجلامعة.. عمل يف 
ال�سحافة وتنقل بني بلدان العامل ومن اأهما 

روما وباري�ش.. ن�سر اأول ق�سة له )غرباء املوز( 
عام 1955.. ويف عام 1960 كتب رواية )لي�ش 

لدى الكولونيل من يكاتبه(.. ويف عام 1967 
ذاع �سيته ككاتب متميز بعد ن�سر رائعته )مائة 
عام من العزلة( والتي ترجمت اىل 32 لغة من 

بينها العربية..يف بداية  �ستينات القرن املا�سي 
عا�ش الكاتب الكوملبي غابرييل غار�سيا ما 

كيز يف اأ�سواأ حال، ا�سطرته ظروفه املعي�سية 
القا�سية اىل بيع القناين الزجاجية الفارغة، 

وطعامه ل يتعدى ح�ساء العظام مع رغيف 
اخلبز.. يف ذلك الزمن كتب روايته التي ح�سلت 

على جائزة نوبل عام 1982. 

الكاتب في سطور



ترجمة / عادل العامل     

بالرغ���م م���ن �أن ممار�س���ة �لقي���ل و�لق���ال gossip، �أو 
�لنميم���ة، �أم���ٌر ظل �لنا����س ميتع�سون من���ه لوقت طويل، 
فرمب���ا مل يكن هن���اك من �متع����س منه بتل���ك �ل�سدة �لتي 
�ّت�سم بها موق���ف �لربيطانيني يف �لقرنني �ل�ساد�س ع�سر 
و�ل�ساب���ع ع�سر، كما تقول جويل بيك يف مقالها هذ�. فلو 
عدن���ا �إىل تل���ك �لفرتة، وجدنا �أن �لذي���ن كانو� ميار�سون 
�لقي���ل و�لقي���ل، �أو " �سالط���ة �لل�س���ان scold "، كان���و� 
ُيج���ربون يف بع�س �لأحي���ان على و�س���ع قف�س حديدي 
تهدي���دي عل���ى روؤو�سه���م، يدعى ب���� " جل���ام �ل�سالطة ". 
وكان���ت لتلك �لأقنعة م�سامري حديدي���ة �أو نتوء�ت تدخل 
ع���ات بذل���ك �لقف�س من  ع���ني و�ملقنَّ �إىل �لف���م ومتن���ع �ملقنَّ
�لتكل���م. ) وبالطب���ع، كان���ت ه���ذه �لعقوب���ة �ل�سنيعة فيما 

يبدو للن�ساء �لكثري�ت �لكالم على �لأغلب (. 
و�لي���وم، ف���اإن �لأ�سخا����س �لذي���ن يغتاب���ون غريه���م �أو 
يك���رون من �لقي���ل و�لقال ما يز�ل���ون يفتقرون �إىل حب 
�لنا����س، و�إن كن���ا مني���ل �إىل رف����س تقفي����س روؤو�سه���م 
عل���ى ذلك �لنحو. �إن���ه �لتقدم. ومع هذ� جت���د �لأ�سخا�س 
�لكاره���ني يرّق���ون للقيل و�لقال و ل يك���ون لأولئك �لذين 
ميار�سونه عمومًا يف �لغالب من وجود حني يجد �لنا�س 
�أنف�سهم يو�جه���ون فعليًا نتفة معلوم���ة ي�سيل لها �للعاب 
ع���ن �سخ����سٍ م���ا يعرفونه! وميك���ن �لق���ول �إن �ملو��سيع 
�لجتماعية، كالعالقات �ل�سخ�سية، و�ملحا�سن و�مل�ساوئ، 
ن  و�حلكايات �لنادرة حول �لن�ساط���ات �لجتماعية، تكوِّ
ثلثي جميع �أحاديث �لنا�س، وفقًا للتحليالت �لتي �أجر�ها 
عامل �لنف����س �لتطوري روبني َدنبار. وكان �لثلث �ملتبقي 
من وقتهم م���ن دون حديث عن غريهم مكر�سًا ملناق�سة كل 

ما عد� ذلك : �لريا�سة، �ملو�سيقى، �ل�سيا�سة، �إلخ.

القيل و القال ينّشط المجتمع 
" �إن �للغة، بتكوينها �لأحاديث �لطبيعية على نحٍو حر، 
ُت�ستخدم يف �ملقام �لأول لتب���ادل �ملعلومات �لجتماعية. 
و ك���ون مثل ه���ذه �ملو��سي���ع مهمة لنا جدً� يب���نّي �أن هذه 
وظيف���ة �أ�سا�سية لّلغ���ة "، كما يقول َدنبار. ب���ل �أنه يذهب 
�إىل �أبعد من ذلك فيقول : " �إن �لقيل و�لقال هو ما يجعل 

�ملجتمع �لإن�ساين كما نعرفه ممكن �لوجود ".
ويف �ل�سن���و�ت �لأخ���رية، تز�ي���د �لبح���ث �لإيجابي فيما 
يتعل���ق بالقي���ل و�لق���ال. وب���دًل م���ن كونه جم���رد و�سيلة 
للني���ل من بع����س �لنا����س �أو �إذللهم وجعله���م يبكون يف 
غرف���ة �حلّم���ام، ف���اإن �لقي���ل و�لق���ال ميّث���ل �لآن بالن�سبة 
للعلماء طريقًة للتعرف على �ملعايري �لثقافية، و�لرتباط 
بالآخري���ن، و�حل���ث عل���ى �لتع���اون، ب���ل وجع���ل �لأفر�د 
وموقعه���م  �ل�سخ�س���ي  جناحه���م  قيا����س  عل���ى  قادري���ن 

�لجتماعي. 
وتتمث���ل نظري���ة َدنب���ار يف �أن �لب�س���ر ر�ح���و� يعي�سون، 

بع���د تكاثره���م، يف جماعات �أك���رب و�أ�سبح م���ن �ل�سعب 
�ملحافظ���ة على تعقب ما كان كل و�ح���د من�سغاًل به �إل عن 
طري���ق مر�قبته. وهكذ� �حتاج���و� �إىل لغة. فاللغة ت�سمح 
لنا مبعرفة ما يفعله �لنا�س، حتى �إذ� مل نكن قريبني منهم 

لن�ساهد ذلك.
و �إذ� ما �حتاج �ملرء مل�ساطرة �سخ�ٍس �آخر ق�سًة ما، فذلك 
لأنهم���ا يعتقد�ن باأنها ق�سة مهم���ة بطريقٍة ما. و قد تكون 
جم���رد ف�سيح���ة �أو خ���رٍب م���ا مثري خ���ارج عل���ى �ملاألوف. 
لك���ن �لباحثني كتبو� يف در��سة ع���ام 2004 �أن " ت�سويه 
�ل�سخ�سية �ملق�سودة، يف حالٍت كثرية، لي�س هو �لهدف 
�لأ�سا�س���ي، و ق���د ل تكون ل���ه عالقة باملو�س���وع حتى ".  
فممار�س���ة �لقيل و �لقال، كما يوؤك���دون، فر�سة لكت�ساف 
كي���ف قام �سخ����س ما بعم���ل �سائب، �أو بعم���ٍل خاطئ، و 
�لتعلم من ذلك. و تعلم كيف يعي�س �ملرء مع �آخرين �سيء 

ي�ستمر طو�ل حياته.
و كم���ا تو�س���ح �لدر��س���ة، " فنح���ن ب�سماعن���ا ع���ن باليا 
�لآخرين، ميكن �أن يجنبنا حتمل تكاليف ذلك على �أنف�سنا 
�ل�سلبية متيل  �لق�س�س  لأن  و  نف�سه.  " بارتكاب �خلطاأ 
لاللت�ساق بالذه���ن ب�سكل �أف�سل من �لق�س�س �لإيجابية، 
يك���ون مفهومًا �أن قياًل و قاًل حول �أنا�س �نتهكو� �ملعايري 
�ملاألوف���ة �سيكون �أكر تنويرً� من قي���ٍل و قاٍل حول �أنا�س 
ر�ئع���ني وفق���ًا للمعاي���ري. ) و �أك���ر م���ن ه���ذ�، �أن �إح���دى 
�لدر��س���ات وج���دت �أن م�ساط���رة �آخرين ر�أي���ًا �سلبيًا عن 
�سخ�ٍس ما يكون �أف�سل لالرتباط بهم من م�ساطرتهم ر�أيًا 

�إيجابيًا عنه (.
ي�ستطيع �ملجتمع منع �أفر�ده من �إ�ساءة �لت�سرف 

و يف �لو�قع، فاإن �مل�ساركني يف �لدر��سة حني و�سفو� ما 
��ستبعدوه من �لقيل و �لقال �لأخري �لذي �سمعوه، " �أخذ 
معظ���م �أجوبتهم �س���كل تعميمات �ستكون �أق���و�ًل ماأثورة 
مفي���دة حلياتهم �لجتماعي���ة �خلا�سة " مبا يف ذلك : " ل 
تت�سكع ح���ول �لنا�س �لع�سو�ئيني " و " �أن يقول �لبع�س 
�أنهم ميتلك���ون �سورً� ل�سيٍء ما ل يعن���ي �أنهم ميتلكونها 

فعاًل "، و " يربهن ذلك على �أن �لتجمعات �لأخوية ُتعزى 
مبا�سرًة لل�سرب ". و جميعها درو�س جيدة. 

و بالطب���ع، فاإن تاأثري�ت �لقيل و �لقال �ملعيارية ميكن �أن 
ُت�ستخ���دم للخري و �ل�سر. و بع�س �ملعايري تّت�سم بالغباء. 
و �إذ� �أردَت مث���اًل، فيمكن���ك �إن كن���ت يف مدر�سة ثانوية، 
�أن تخّب���ئ نف�سك يف و�حدة من حاويات نفاية كافرتيا، و 
ت�سرتق �ل�سمع ملدة �ساعة من تناول �حلا�سرين �لطعام!

لك���ن معرفة بع����س �ملعايري �أمر مفيد، لأ�سب���اٍب منها عدم 
�لتعر����س لن���ري�ن �لقي���ل و �لق���ال. فف���ي در��س���ة من عام 
1985 ع���ن �س���ركات �سيليك���ون ف���ايل، كان �مل�ستخَدمون 
�سون لقيٍل و قاٍل من �أجل �لتكيف مع وظائفهم  �جلدد ُيعرَّ
�جلدي���دة، ع���ن طري���ق ح�سوه���م باأم���ور مث���ل �لتوقعات 
�لوظيفي���ة و ما �ل���ذي ينبغ���ي عليهم �أّل يقول���وه لرئي�س 

�لعمل. 
" و �إذ� كان با�ستطاعة �ملجتمع �أن يكون له ر�أيه �خلا�س، 
ف���اإن هدفه �سيكون منع �لنا�س م���ن �سوء �لت�سرف "، كما 
قال ماثيو فينبريغ، �ل�ست���اذ �مل�ساعد لل�سلوك �لتنظيمي 
بجامع���ة تورونت���و، �لذي در����س �لكيفية �لت���ي ميكن بها 

للقيل و �لقال �لرتويج للتعاون د�خل �جلماعات.
فف���ي در��ست���ني ق���ام فيهم���ا م�سارك���ون باألع���اب ��ستثمار 
م�ستندة على �لثقة، لح���ظ فينبريغ و زمالوؤه �لباحثون 
�أن���ه ح���ني يق���وم �سخ�س م���ا ب�س���يٍء يّت�س���م بالأنانية يف 
�للعب���ة، ف���اإن �لنا����س يكون���ون متحفزي���ن ج���دً� للتحول 
عن���ه �إىل غ���ريه من �مل�سارك���ني، حتى و لو عل���ى ح�سابهم 
�ل�سخ�س���ي. فعدم �لإن�ساف يف ذلك ُي�سعرهم بالغ�سب و 
�لإحب���اط. لكن حني ُي�سمح لهم بالقيل و �لقال، عن طريق 
متري���ر مالحظة تق���ول �إن �ملخادع ينبغي ع���دم �لثقة به، 
فاإنهم يهد�أون، م�سريي���ن بذلك �إىل �أن �لقيل و�لقال ميكن 

�أن يكون مريحًا من �لناحية �لفي�سيولوجية.

ام جدًا إننا نعيش في مجتمع نمَّ
و قد تو�سل �لباحثون �إىل �أن �لنا�س مّيالون �إىل �لتعاون 

�أك���ر حني يعرف���ون �أن ت�سرفهم ميك���ن �أن يكون مو�سع 
قي���ل و قال. و كما يبنّي فينبريغ " فاإن هناك �سوؤ�ًل كبريً� 
يف �لعدي���د م���ن حقول علم �لجتماع، و ه���و ملاذ� يتعاون 
�لنا����س حني ل يكون م���ن م�سلحتهم فعل ذلك. �إذ حتى لو 
تفاعلن���ا مع �سخ�ٍس لن نر�ه �أبدً� مرة �أخرى، فاإننا نعي�س 
ام جدً�، و لهذ� فكل �سيء نفعله، �إىل حٍد ما،  يف جمتمع منَّ

هو معرفة عامة ".  
و ه���ذ� ل���ه منافع���ه عل���ى م�ست���وى �جلماعة، ع���ن طريق 
ح���ث �لنا�س على �لت�س���رف ل�سالح كل �سخ����س، و لي�س 
مل�سلحتهم �خلا�سة فقط. لك���ن در��سة ُن�سرت يف ت�سرين 
�لأول �ملا�س���ي تفرت����س �أن �لأف���ر�د ي���رون هن���اك منافع 
م���ن �لقيل و �لق���ال �أي�سًا. لي�س لأن �أم���رً� ح�سنًا يف وقته 
�ملنا�س���ب ميك���ن �أن مين���ع ��ستغالل���ك، و �إمن���ا لأن معرفة 

معلومة عن �آخرين ت�ساعدك على تقييم نف�سك.
و لق���د �أخربتن���ي �لباحثة �ألين���ا مارتيني�سك���و يف ر�سالة 
�ألكرتوني���ة، " �أن �سم���اع �لقي���ل و �لقال ميّث���ل تبليغًا عن 

معايري �جلماعة، لكن �لأفر�د �لذين يتلقون هذه �ملعلومة 
�سوف ي�ستخدمونه���ا لتنعك�س عليهم : هل يحرتمون هم 
�سخ�سي���ًا �ملعيار؟ و ما �لذي يتوقعونه لو �أنهم �نتهكوه؟ 

"
�إن �لب�س���ر، �لوحو�س �ملغرورين كما ه���ي حالنا، يحبون 
�أن يكون لديهم ت�سور �إيجابي للذ�ت، كما يقول �لباحث. 
و يف �لوقت �لذي ل تعد فيه خاطئة تلك �لبدهية �لقدمية 
�لقائلة باأن �لنا�س يقللون من �ساأن غريهم لي�سعرو� باأنهم 
�أف�س���ل، فاإن ديناميكيات �لقيل و �لق���ال و �لتقييم �لذ�تي 
معق���دة �أكر قلي���اًل. و قد وج���دت �لدر��س���ة �جلديدة من 
جامعة غرونينجني �لهولندية �أن �لقيل و �لقال �لإيجابي 
و �ل�سلبي عن �إجناز�ت �لآخرين قد �ساعد� كالهما �لنا�س 
عل���ى تقييم جناحه���م و و�سعه���م �لجتماع���ي، و �إن كان 
�ل�سلبي يجعله���م خائفني من �إمكاني���ة �أن يكونو� عر�سًة 

للقيل و �لقال �أي�سًا.
و ل �أح���د يح���ب �أن يعي�س يف خوف مم���ا ميكن �أن يقوله 
�لنا�س عنه من ور�ء ظهره، و من هنا كانت للقيل و �لقال 
على نحٍو مفه���وم �سمعته �ل�سيئة. و مع هذ� ُينفق �لنا�س 
معظ���م ر�أ�سمالهم �لكالمي يف �لتح���دث عن غريهم، لي�س 
فق���ط لأن ذلك ُيعد ت�سليًة، و �إمنا لأنه مفيد. " فنحن نقول 
ب�سعادة �سيئًا ما من قبيل ' �إين ل �أحب �لقيل و �لقال، لكن 
... "، كم���ا يقول فينب���ريغ. " فالرغب���ة و �لد�فع ملمار�سة 
�لقيل و �لقال يح�سالن على �لأرجح لأ�سباب مهمة، حتى 

و �إن كنا ن�سعر نحوه بالزدر�ء ".
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ملح���ق اوراق يعنى بآخر اص���دارات الكتب الحديثة ف�ي العالم يصدر عن مؤسس���ة المدى لاع���ام والثقافةوالفنون

القيل والقال.. في صالح المجتمع البشري!

جلام الرثثرة اأو ال�سالطة          

َدنبار

�إن�سحب���ت كارمن كاليل من هيئ���ة حتكيم جائزة بوكر �لأدبية �لعاملية ، عندما قرر �حلّكام منحها �ىل فيليب 
روث . روث ، كم���ا تق���ول ، )) يثاب���ر على تناول نف�س �ملو�سوع يف كل كتاب تقريبا . كما لو �نه جال�س على 
وجه���ك ول ت�ستطي���ع �أن تتنف�س . (( وهو �سيء من �ملفارقة قول���ه ، لأن مو�سوع حب�س �لأنفا�س يرد ب�سكل 
متك���رر يف رو�يت���ه �لأخ���رية . حب�س �لأنفا�س ، �مل�سار �لي���ه ، هو نتيجة ملر�س �سل���ل �لأطفال ، وباء �سرب 
ني���و�آرك ، نيوجر�س���ي يف �سيف 1944 . وهو ل يفوقه �ملوت فقط ، ب���ل لأن �سحاياه من �لأطفال �أ�سا�سا . 
�لبط���ل هو بكلي كانتور ، 23 عاما ، �س���اب ريا�سي ُيعفى من �خلدمة �لع�سكرية ل�سعف ب�سره ، وهو مدير 
ملعب لالأطفال ، �لذي ُينظر �ليه من قبل هوؤلء بتعظيم وكم�سدر لالإ�ستقامة و�لطيبة. يتعذب ب�سدة ب�سبب 
�لأق���د�ر �ملرّوع���ة �لتي تنتظر �ل�سحاي���ا ، لكنه لميكن �ن يفع���ل �سيئا ملنع �نت�سار �ملر����س �خلطري . ب�ساأن 
�ملثاب���رة م���ر�ر� على نف�س �ل�سيء ، ميكنك �لزع���م �أن روث ، مرة ثانية ، يو��سل �حلديث عن �ملوت ، لكن ما 
يفعل���ه يف ه���ذ� �لكتاب هو �حلدي���ث عن �لنزوية �ملاكرة للقدر ، ل ع�سمة �ل���رب. هذ� هو روث �لكال�سيكي ، 

�لذي يرجع هنا ، بطريقة ما �ىل م�سهد طفولته . �نه َمْرج روث وهو يتملكه تقريبا بعدو�نية . 

هن���اك �س���ورة يف مذكر�ت �ملوؤلفة ه���ذه �أُخذت حني كانت طالبة يف جامعة �وك�سف���ورد يف نهاية �ل�ستينات 
: قبع���ة عري�س���ة �حل���و�ف ، �إبت�سامة عارف���ة ، و�إ�سبع على ذقنه���ا . م�سروح عليها : )) �أن���ا ، كوين مزعجة 
يف �وك�سف���ورد(( ، حلظ���ة هر�ء جدي���رة باحلب ، يف كتاب مرتاع من معجزة �حلي���اة �أكر مما هو �سخرية 
م���ن �سخافته���ا . جي هي منذ �لبد�ي���ة يف مو�جهة �إح�سا�سه���ا باملعجزة �� )) �حلياة ! م���خ وع�سالت ، ري�س 
وف���رو ! (( ����� وبرغم �أن �ولئك �لذين �عتادو� على موقف �ساخر ع�سري �أكر فاإنهم �سيبد�أون بروؤية �لكتاب 
متخم���ا بده�ساتها و�إكت�سافاته���ا �لتي ترد بت�سّلب . �نها و�عية ب�سدة باأ�سولها و�إنحد�رها �لطبقي �لعمايل 
، و�لعدي���د م���ن �ملقاطع �لأكر تاأثري� تنبع من جتربتها مع و�لديه���ا ، وعلى وجه �خل�سو�س و�لدها �سريع 
�لإنفع���ال و�لعني���ف �حيانا ، وهروبها نحو �لدر��سة و�لكتابة . تكتب ج���ي ، )) �لإثنا ع�سر كتابا خا�ستي ، 
�ملكّومة على �لرف ، جعلت �سيئا من �لزمن مي�سي خطافا ، (( لكن رغم عو�ئقه �ملتح�سرة ، يقب�س " حياتي 

�لبوهيمية " على �سيء من غر�بة �لوجود .

�إن�سحب���ت كارمن كاليل من هيئ���ة حتكيم جائزة بوكر �لأدبية �لعاملية ، عندما قرر �حلّكام منحها �ىل فيليب 
روث . روث ، كم���ا تق���ول ، )) يثاب���ر على تناول نف�س �ملو�سوع يف كل كتاب تقريبا . كما لو �نه جال�س على 
وجه���ك ول ت�ستطي���ع �أن تتنف�س . (( وهو �سيء من �ملفارقة قول���ه ، لأن مو�سوع حب�س �لأنفا�س يرد ب�سكل 
متك���رر يف رو�يت���ه �لأخ���رية . حب�س �لأنفا�س ، �مل�سار �لي���ه ، هو نتيجة ملر�س �سل���ل �لأطفال ، وباء �سرب 
ني���و�آرك ، نيوجر�س���ي يف �سيف 1944 . وهو ل يفوقه �ملوت فقط ، ب���ل لأن �سحاياه من �لأطفال �أ�سا�سا . 
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ملعب لالأطفال ، �لذي ُينظر �ليه من قبل هوؤلء بتعظيم وكم�سدر لالإ�ستقامة و�لطيبة. يتعذب ب�سدة ب�سبب 
�لأق���د�ر �ملرّوع���ة �لتي تنتظر �ل�سحاي���ا ، لكنه لميكن �ن يفع���ل �سيئا ملنع �نت�سار �ملر����س �خلطري . ب�ساأن 
�ملثاب���رة م���ر�ر� على نف�س �ل�سيء ، ميكنك �لزع���م �أن روث ، مرة ثانية ، يو��سل �حلديث عن �ملوت ، لكن ما 
يفعل���ه يف ه���ذ� �لكتاب هو �حلدي���ث عن �لنزوية �ملاكرة للقدر ، ل ع�سمة �ل���رب. هذ� هو روث �لكال�سيكي ، 

�لذي يرجع هنا ، بطريقة ما �ىل م�سهد طفولته . �نه َمْرج روث وهو يتملكه تقريبا بعدو�نية . 

عالمي��ة اص��دارات 

اسم الكتاب : انتقام
المؤلف : فيليب روث

اسم الكتاب : حياتي البوهيمية
الؤلف : ماغي جي

دار : تلغرام

إسم الكتاب : جيبوتي
المؤلف : ايلمور ليونارد 

دار : اوريون

عباس المفرجي
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ملح���ق اوراق يعنى بآخر اص���دارات الكتب الحديثة ف�ي العالم يصدر عن مؤسس���ة المدى لاع���ام والثقافةوالفنون

متابعة/ أوراق

اأ�س���درت جمموع���ة الني���ل العربية طبع���ة عربية 
لكتاب "حمو الأمي���ة املعلوماتية" للكاتبة نان�سي 

فراي
اإن���ه كت���اب �سغ���ر احلج���م يت�سم���ن الكث���ر من 
واملواق���ع  بال���روؤى اجلذاب���ة،  احلكم���ة.. حاف���ل 
املفيدة )وغرها م���ن امل�سادر النافعة( اإىل جانب 
ال�سراتيجي���ات العملية الالزم���ة لإر�ساد الأطفال 
يف الق���رن احل���ادي والع�سرين يف اإط���ار برنامج 
حم���و الأمي���ة املعلوماتية خ���الل هذا الق���رن. اإنه 

كتاب ُي�سِعرك مبتعة القراءة.«
تيموثي �ساناهان

مدير مركز حمو الأمية
جامعة اإلينوي ب�سيكاغو

م���ا زال الط���الب يف الق���رن احل���ادي والع�سري���ن 
بحاج���ة اإىل تطوي���ر مه���ارات الق���راءة والكتابة، 
التي كانت ه���ي الهدف من اإطالق الن�سخة الأوىل 

من الربنامج التعليمي »حم���و الأمية املعلوماتية 
1«. اإل اأنه���م يج���ب اأن يتج���اوزوا تل���ك امله���ارات 
ليتعلموا كيفية ا�ستخ���دام التكنولوجيا لأغرا�ش 
التوا�س���ل والتع���اون بط���رق جدي���دة وخمتلفة. 
اإن برنام���ج حم���و الأمية املعلوماتي���ة يف ن�سخته 
الثاني���ة يجم���ع بني طرق حم���و الأمي���ة التقليدية 

والطرق التكنولوجية امل�ستحدثة الأخرى. 
م املوؤلف���ون نان�سي فراي  ويف ه���ذا الكت���اب، يق���دِّ
ودوجال����ش في�س���ر واأليك����ش جونزالي���ز للقارئ 
ع�س���ارة خرباتهم العميق���ة يف العم���ل باملدار�ش 
الأمي���ة  »حم���و  برنام���ج  با�ستخ���دام  الثانوي���ة 
املعلوماتية 2«. وقد بداأوا بتقدمي منوذج تعليمي 
ع���ام يت�سم بالفعالية، وبخا�س���ة يف دعم مثل هذا 
النمط من التعلي���م. وبعد ذلك، �سرعوا يف عر�ش 
طرق التدري�ش اخلا�سة مبهارات الن�سخة الثانية 
م���ن الربنامج، الت���ي تتعلق باكت�س���اب املعلومات 

واإنتاجها واإ�سراك الآخرين فيها. 
وتت�سمن هذه املهارات ا�ستخدام حمركات البحث 
بكف���اءة، وتقيي���م املعلومات الت���ي يجدونها على 
املواقع الإلكرونية املختلفة، وجتنُّب القتبا�ش، 
والتوا�س���ل م���ع قاع���دة عري�س���ة م���ن اجلماهر، 

والعمل ب���روح الفريق، واإنتاج خمرجات متعددة 
الو�سائل.

ويوؤكد املوؤلفون على الَف���ْرق بني املهام التي تظل 
روتيني���ة ثابتة، وب���ني الأدوات اأو الو�سائل التي 
مون  ْين. وه���م يقدِّ ت�سه���د تغًرا وتط���وًرا م�ستمرَّ
اأمثل���ة عديدة على ما تقوم ب���ه الف�سول الدرا�سية 
من اأن�سط���ة ومهام وم�سروع���ات تعاونية تتطلب 
ا�ستخ���دام التكنولوجيا. ولذل���ك، يحتوي الكتاب 
� يف موا�س���ع كثرة منه � على ذك���ر اأ�سماء مواقع 
اإلكرونية مفيدة متثِّل م�سادر مهمة للمعلومات.

اإن املدر�س���ني الذي���ن مل يعت���ادوا عل���ى ا�ستخ���دام 
�سيح�سل���ون  احلديث���ة  التكنولوجي���ا  و�سائ���ل 
نهم من  على الق���در الكايف م���ن املعرفة ال���ذي ميكِّ
اكت�ساب الثق���ة التي ت�ساعدهم على ا�ستخدام تلك 
التكنولوجي���ا، اأم���ا الذين يتمتع���ون بخربة اأكرب 
فاإنه���م �سيج���دون اأف���كاًرا جدي���دة خاّلق���ة ميكنهم 

تقدميها داخل ف�سولهم الدرا�سية.
و�سيكت�س���ب القراء املزي���د من التقدي���ر والقناعة 
باأهمي���ة التكنولوجيا وقدرتها على جذب الطالب 
وحتفيزهم، و�سيجدون يف الأمثلة اخلا�سة بعمل 

الطالب بامل�ستوى الرفيع م�سدر اإلهام لهم.

"محو األمية المعلوماتية".. طبعة عربية

�سدرت حديثًا، للكاتبة وال�ساعرة  وفاء عبد الرزاق، رواية 
"رق�سة اجلدلية والنهر"، عن موؤ�س�سة املثقف يف �سيدين 

ال�سرالية ودار العارف يف لبنان.
وكت����ب الناق����د نا�سر اليا�سري ع����ن هذه الرواي����ة قائاًل: اإّن 
رواية "رق�س����ة اجلدلية والنهر" للكاتبة وف����اء عبد الرزاق 
هي �سفعة مدوية على جرمية الع�سر "�سبايكر"، وانطالقًا 
نح����و عوامل اأخرى يف اأر�ش الدف����اع املقد�ش يف "كوباين" 
ح����ني يك����ون للم����راأة العراقية �س����اأن القت����ال املقد�ش، وحني 
تكون �سهادة الأبطال بحج����م الكون، والأبطال يف الرواية 
انتق����اء خا�����ش يتحرك����ون عل����ى ال����ورق وهم موت����ى لكنهم 
ج�ّس����دوا حراكًا حي����ًا يف �سمائرنا كاأبط����ال كونيني �سجلوا 

�سفر العراق املعا�سر.
و�سمم غالف الرواية الفنان الكبر مطيع اجلميلي.

ة وروائية  يذكر اأّن الكاتبة وف����اء عبد الرزاق �ساعرة وقا�سّ
م����ن مواليد الب�سرة، تقيم حالي����ًا يف لندن، م�ست�سار رابطة 

اإبداع العامل العربي واملهجر يف اململكة املتحدة.
وتن����اول منجزها الأدب����ي النقاد والكثرون ع����رب درا�سات 

وقراءات نقدية. 
اخت����رت �سفرة لل�سالم م����ن قبل موؤ�س�س����ة املثقف العربي 

لعام 2012.
ُر�سح����ت �سف����رة للنوايا احل�سن����ة من املوؤ�س�س����ات الثقافية 
املدني����ة غ����ر احلكومي����ة ونخب����ة م����ن املثقف����ني واملبدع����ني 
امللتزم����ني بق�ساي����ا الإن�س����ان والإبداع. ح����ازت على الكثر 
م����ن اجلوائز املحلي����ة والدولية. �سدر له����ا: �ستة اإ�سدارات 
�سعري����ة �سوتية،  من رواياته����ا: )ال�سماء تعود اإىل اأهلها(، 
و)اأق�س����ى اجلن����ون الفراغ يه����ذي(، و)الزم����ن امل�ستحيل(، 

و)حاموت(.
ومن جماميعها الق�س�سية: )اإذن الليُل بخر( و)امراأٌة بزّي 
ج�سد( و)نقط( و)بع�ٌش من لياليها( و) يف غياب اجلواب( 

و)اأغالٌل اأخرى(.

سبايكر وكوباني في رواية 
"رقصة الجدلية والنهر"..

لوفاء عبد الرزاق 

بغداد/ اوراق 

�سهدت ا�سبانيا خالل الق���رن ال�ساد�ش ع�سر 
والن�س���ف الأول م���ن الق���رن ال�ساب���ع ع�سر 
واملو�سيقي���ة  الت�سكيلي���ة  الفن���ون  ازده���ار 
وبزوغ حركات اأدبية فكرية اإن�سانية �سكلت 
هوي���ة تل���ك املرحل���ة الت���ي �سمي���ت بالع�سر 
ومفكري���ن  اأدب���اء  ب���روز  بف�س���ل  الذهب���ي 
متميزي���ن. درا�سة مف�سل���ة ترجمها واعدها 
يف  الرمل���ي  حم�س���ن  والروائ���ي  الباح���ث 
كت���اب بعن���وان )الأدب ال�سباين يف ع�سره 
الذهب���ي( وال�سادر ع���ن دار )املدى( للثقافة 
والن�س���ر مت�سمن���ًا مقدم���ة وثالث���ة من���اذج 
م�سرحية ق�سرة لأهم كاتب اجنبته الثقافة 
ال�سباني���ة يف كل ع�سوره���ا والذي �سارت 
ت�سمى اللغة با�سمه كم���ا ت�سمى الجنليزية 
لغة �سك�سبر واليطالية لغة دانتي والأملانية 
لغ���ة غوت���ه األ وه���و ميغي���ل دي ثربانت����ش 
موؤل���ف رائعت���ه اخلال���دة )دون كيخوت���ه( ، 
مبينًا ت�سنيف الزمن اإىل ع�سرين ،النه�سة 
والباروك���ي، وما تالهما من تي���ارات اأدبية 
ل تخل���و منها رفوف املكتب���ات.. ومن خالل 
خم�س���ني ن�سا ق�س�سي���ا لأربعة ع�س���ر كاتبا 
ا�سباني���ا م���ن ذلك الع�س���ر يب���ني الرملي ان 
هوؤلء هم الذي���ن ا�س�سوا للق�سة ال�سبانية. 
ومتت���از ه���ذه الق�س����ش املخت���ارة بتنوعها 
على ا�سع���دة ال�سكل وامل�سمون فنجد بينها 
ما يهدف اىل المتاع واآخر للتعليم، طرائف 
ومواقف وتاريخ وخرافات وحكمة وغرها 
مما مي���زج بني الواقع واخلي���ال، بحيث ان 
قراءتن���ا له���ذه الق�س����ش متنحن���ا ت�س���ورًا 
كام���اًل عن طبيع���ة املن���اخ الق�س�سي يف تلك 
املرحل���ة. اأما ع���ن الن�سو�ش الت���ي انتقاها 
وكيفية الختي���ار، والآليات الت���ي اعتمدها 
الرمل���ي يف هذه الختي���ارات، فقد قام بفرز 
اأب���رز واأه���م ن�سو����ش تل���ك املرحل���ة، التي 
ا�ستطاعت ال�سم���ود ومقاومة الن�سيان عرب 
القرون و�س���وًل اإىل قرننا احل���ايل معتمدًا 
يف ذلك على عدة خمتارات من بينها �سعرية 
�سمت اأك���رث من مئة ق�سيدة لأربعني �ساعرًا 

تقريب���ًا. واإذا كان���ت قراءتن���ا لق�سائد �سعب 
م���ا متنحن���ا الفر�س���ة لالطالع عل���ى نوعية 
الذائق���ة اجلمالي���ة واللغوية لذل���ك ال�سعب، 
وحت�س�سن���ا لطبيع���ة م�ساع���ره وهواج�س���ه 
واأحالم���ه، و�سيغ تعبره ع���ن ردود اأفعاله 
وت�سويره لروؤيته لذات���ه ولأر�سه ولالآخر، 
ف���اإن الن���رث ه���و الوجه الآخ���ر له���ذه العملة 
الأدبية اأو امل�سهد الثقايف اإذ تقدم لنا الأعمال 
وا�سع���ة  �س���ورة  وامل�سرحي���ة  الق�س�سي���ة 
ع���ن الأف���كار وطبيع���ة العالق���ات الإن�سانية 
وت�س���ف تفا�سي���ل الهموم اليومي���ة واملناخ 
الع���ام والأح���داث التاريخي���ة والجتماعية 
وال�سيا�سي���ة والقت�سادي���ة وغره���ا، كم���ا 
وال�سلوكي���ات  القي���م  طبيع���ة  لن���ا  ت�س���ف 
والأفراح والأحزان ونوعية امللب�ش واملاأكل 

وطريقة التح���اور.. وبالنهاية تر�سم اأمامنا 
بانورام���ا �سامل���ة تعينن���ا على فه���م تركيبة 
ال�سع���ب  له���ذا  الثقافي���ة  الذهني���ة  وتاري���خ 
وبالت���ايل فهمنا لهويت���ه احلا�سرة.. وبقدر 
م���ا يعينن���ا الأدب عل���ى معرف���ة الآخ���ر فهو 
يعينن���ا عل���ى معرفتن���ا بانف�سنا اي�س���ًا، ذلك 
ان حم���ور ر�سال���ة الأدب ب�سكل ع���ام اأيا كان 
نتاج���ه ه���و الن�س���ان والن�ساني���ة.. وهكذا 
فان اطالعن���ا على ادب الآخ���ر يعرفنا اي�سًا 
على م���ا يف ثقافته م���ن ثقافتن���ا وبالعك�ش، 
وبالت���ايل ا�ست�سراف اآفاق م���ا �سوف ناأخذه 
وما �سوف نعطيه، وطبيعة م�ساركتنا �سمن 
عملي���ة التبادل والتالقح بني الثقافات. ومن 
هن���ا لي�ش ملجرد ال�سارة اىل دور احل�سارة 
العربي���ة ال�سالمية وري���ادة الثقافة والدب 

العرب���ي ودوره يف التا�سي����ش وامل�سارك���ة 
الخ���رى،  والآداب  احل�س���ارات  بن���اء  يف 
وال�سباني���ة منها ب�سكل خا�ش فهذه حقائق 
وي�سخ�سه���ا  انف�سه���م،  ال�سب���ان  يقره���ا 
الدار�سون ل���الأدب ال�سباين، وبه���ذا ال�ساأن 
ميك���ن مراجعة ما كتبه خ���وان غويتي�سولو 
وخ���وان برني���ت وفرانثي�سك���و موني���وث 
وميغ���ل اآ�سني بالثيو����ش واأمريكو كا�سرو 
غاملي����ش  واآلب���ارو  واأميليوغارثياغومي���ث 
وكري�ستوب���ال  بارال���ت  لوبي���ث  ولوث���ه 
كويبا����ش وخولي���و �سام�س���و وغره���م من 
ن�سو�ش ت�سمنت حكايات تاريخية وخيال 
�سعبيا واخالقي���ات ومواعظ، وقد ت�سمنت 
الع���ذري  احل���ب  مو�سوع���ات  الق�سائ���د 
واحلب الفالط���وين والغزل والهجاء وقيم 
الفرو�سي���ة والرجول���ة، ا�سافة اىل املواعظ 
الخالقية والديني���ة، كما نلم�ش فيها مالمح 
تاأث���رات ال�سع���ر العرب���ي وب�س���كل خا����ش 
الت�س���وف والغزل والتغن���ي بالطبيعة التي 
يعج به���ا ال�سع���ر الندل�س���ي.. انه���ا جتربة 
الثقافي���ة  هويته���ا  �سنع���ت  لأم���ة  طويل���ة 
وت�ستحق منا معرفتها وتاأملها، بل وحماولة 
ال�ستف���ادة منها ب�سكل ما يتعلق با�ستلهامها 
ل���الرث ال�سفاه���ي واملكت���وب وم���ا اتاها من 
ثقاف���ات اخ���رى. وي�سر الرمل���ي اىل حدث 
تاريخ���ي مهم ترك ب�سمات���ه يف الأدب وهو 
اكت�ساف ام���ركا وا�ستعماره���ا، وقد دخلت 
ه���ذه املو�سوعة اىل الكتاب���ة الدبية ابتداًء 
من ر�سائ���ل كري�ستوفر كولومب�ش وما كتبه 
القائد الع�سكري ال�سباين هرنان كورتي�ش 
حتت عنوان )ر�سائل يف العالقة(، ثم العمل 
الأو�س���ع ال���ذي كتب���ه غونثال���و فرنانديث 
دي���ب اوبييدو حتت عن���وان )التاريخ العام 
والطبيع���ي للق���ارة المركي���ة(، ا�سافة اىل 
كت���اب لبرنال دييث دي الكا�ستيو )التاريخ 
احلقيق���ي لأح���داث غزو ا�سباني���ا اجلديدة( 
مبين���ًا ان ال�سال���ة الت���ي تت�س���م به���ا ه���ذه 
العم���ال تكمن يف كونه���ا تتحدث عن العامل 
اجلدي���د، ويف القدرة العالي���ة ملوؤلفيها على 
املالحظة والو�سف بدافع الطالع والعالم 

ولي�ش بق�سد الكتابة الأدبية.   

األدب اإلسباني في عصره الذهبي

تحوالت فكرية انسانية تشكل هوية لثقافة مميزة

م����ن اص��������دارات
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ملح���ق اوراق يعنى بآخر اص���دارات الكتب الحديثة ف�ي العالم يصدر عن مؤسس���ة المدى لاع���ام والثقافةوالفنون

علي سعدون 

لي�س���ت ه���ذه منا�سب���ة يف مدي���ح اجله���د النقدي 
يف الع���راق ، عل���ى الرغ���م م���ن ان���ه ي�ستحقه���ا 
بج���دارة وق���وة لأهميت���ه وح�س���وره الالف���ت . 
امن���ا لن التجرب���ة النقدية اجلدي���دة التي نحن 
ب�س���دد ت�سلي���ط ال�س���وء عليها ، حتّت���م علينا ان 
نتذكر اداء مهم���ا و�ساخ�سا لذلك النقد الذي قدم 
�سورته امل�سرق���ة والالمعة – بقطع النظر - عن 
املالحظ���ات التي تنهال على ه���ذا النقد من داخل 
منظومت���ه اأومن خارجه���ا ،. اإل انه بقي يف فلك 
الك���د املع���ريف والثق���ايف ، �سعي���ا من���ه اىل �س���د 
الفراغ ال���ذي ينتج عن التعدد الهائل فيما ي�سدر 
م���ن انتاج ادبي ومعريف غزير ، تتطّلب معاينته 
ومالحق���ه ومكا�سفت���ه جهودا �سخم���ة وم�سنية 

كما ا�سلفت . 
منا�سب���ة ا�ستذكار هذا اجله���د ، هو �سدور كتاب 
)ه���و الذي ا�س���اع احلكاي���ة / او الن�ش بو�سفه 
�سكال ناق�س���ا( ملوؤلف���ه الكادمي���ي والناقد )علي 
ح�سن هذيلي( وبو�سفه – اي الكتاب - منوذجا 
للنق���د التكف���ري ال���ذي يب���زغ جنمه الي���وم عن 
طريق ا�س���دارات دار الرو�سم 2015 يف جتربة 
لفت���ة وبجهد ي�س���ر اىل اهتمام الناق���د بالنتاج 
املعا�س���ر يف الثقاف���ة العراقية . اعن���ي درا�ساته 
املختلف���ة التي مل ت�ستن���د اىل منهج حمدد �سوى 
زعمه���ا )التحليل���ي( لنم���اذج روائي���ة و�سعري���ة 
مميزة يف الثقافة العراقية ، كتجربة لوؤي حمزة 
عبا����ش يف روايته )مدينة ال�سور( ، ورعد زامل 
يف جمموعت���ه )خ�سوف ال�سم���ر( وعبدالر�سا 
ال�سم���ت(  رحي���ل  )بع���د  روايت���ه  يف  �سال���ح 
و�سع���دون حم�سن �سم���د يف روايت���ه )مدونات 
ال�سم���ر اأن���ا( وم���ن قبله���م ال�سي���اب وح�س���ني 
م���ردان .. ويف احلقيقة علينا ان نعرف باجلهد 
الكب���ر الذي بذله الناقد يف قراءة هذه التجارب 
والتق���اط الكث���ر مم���ا ت�سم���ره الن�سو�ش وما 
ي�ستر خلف مق�سدياته���ا املو�سوعية والفنية ، 
وبالتايل فهو جه���د نقدي حاذق ومهم وي�ستحق 
القراءة واملعاينة – �ساء من �ساء او اأبى َمْن اأبى 
– ، و�ساأعدُّ نف�سي من الذين )ياأبون( ان تختلط 
الكتاب���ة النقدي���ة بنمط من امن���اط التكفر وفق 
ال�سورة التي ميكن للناقد ان ي�ستغلها وينفذ من 
خالله���ا اىل حتقيق اهداف���ه اليديولوجية التي 
لن حتت���اج اىل مثلها املدونة الثقافية يف العراق 

)خا�س���ة يف ثقاف���ة ما بع���د 2003( التي يختلط 
فيه���ا الغث بال�سم���ني وال�سال���ح بالطالح ، اعني 
ان النزعة التكفرية ، هي اخر الحتمالت التي 
ميك���ن ان تتخيله���ا املدون���ة النقدي���ة يف العراق 
لق���راءة العم���ال البداعي���ة القدمي���ة واجلديدة 
.، وف���ق ال�سورة الت���ي يقدمها مثل ه���ذا الكتاب 
.، وه���ي �س���ورة ق���اّرة ومعتم���ة وت�ستن���د اىل 
مرجعيات تتجه اىل الفقه اكرث من اجتاهها نحو 
بو�سل���ة املعرفة الباطنية للن�سو�ش ، وما ميكن 
ان ينتج عنها م���ن ك�سوفات جمالية وثقافية هي 
بتقدي���ري ال�سخ�س���ي الب�سيط ، جوه���ر التبادل 
الثقايف واملعريف ب���ني الن�ش وبني افقه النقدي 
– اذا جاز التعبر - . اإذ ل ميكن للنقد باأي حاٍل 
���ه الن�ش نح���و مرجعيات  م���ن الح���وال ان يوجِّ
غر التي ينبثق عنها ، ب�سبب من اختالط حلظة 
الكتابة باملخيال واملعرف���ة واملرجعيات الثقافية 
الت���ي ل يح���ق للنق���د وا�سراطات���ه النظري���ة ان 
يعيب عليها حفرياتها ) الفكرية والفنية ( ب�سبب 
اختالفه���ا ع���ن امل���زاج النق���دي ال���ذي ينت���ج عن 
انفعال اليديولوجيا حيال الفن وقوة ح�سوره 
يف الوج���دان . واعتقد ان ه���ذا املف�سل كان احد 
ال�سب���اب املهمة الت���ي دعت الناق���د اىل )تكفر( 
ال�سي���اب وح�سني م���ردان و�س���الح عبدال�سبور 
وغره���م )حت���ى واإن ح���اول جعل ذل���ك التكفر 
رجراج���ا وعائم���ا وغ���ر م�ستق���ر وغ���ر وا�سح 
بع���د احالت���ه اىل مرحل���ة غاب���رة م���ن حياتهم( ، 
كم���ا انه هو ذاته ولي�ش �س���واه من ُي�ساِئل اليوم 
)علي جواد الطاهر( �ساح���ب اجلهد التاأ�سي�سي 
والن���ادر يف النقدية العراقية  ، ب�سبب من ا�سادة 
منج���زه  ور�سان���ة  )م���ردان(  مبوهب���ة  الخ���ر 
ال�سع���ري وموهبت���ه .. يق���ول الناق���د يف كتاب���ه 
)هو ال���ذي ا�ساع احلكاية( بع���د ان ُيكّفر ح�سني 
م���ردان ويدف���ع ب���ه اىل منطق���ة الحل���اد : "هذا 
ال���كالم ل يخ�ش ح�سني مردان فح�سب ، بل حتى 
ال�سع���راء الكب���ار م���ن امث���ال ال�سي���اب والبياتي 
وعبدال�سب���ور وادوني����ش .، فعندم���ا نعود اىل 
ق�سائده���م الت���ي كتبوها يف مرحل���ة الحلاد او 
الطف���ح اليديولوجي ل جندها تختلف يف قليل 
او كثر عن هذا النف�ش املرداين الهزيل والفقر 
والوق���ح يف كث���ر م���ن الحي���ان . ان الق�سي���دة 
الت���ي تنث ايديولوجيا ل تع���رب عن ذات ال�ساعر 
")2( ... وبغ�ش النظر عن ما ميكننا ان نقوله 
لحق���ا يف ه���ذا املجت���زاأ م���ن درا�ست���ه يف اإحلاد 
)ح�سني م���ردان( وعدد من الكب���ار ، فاإن الباحث 
ق���د اورد عب���ارات )مقحم���ة يف معظمه���ا( ع���ن 
العلماني���ة / الوقحة ، قرين���ة الحلاد او امللحدة 
ال���خ .. باعتبارها اي�سا القرين والدافع الرئي�ش 
لثقافة هوؤلء )الكفار( .. اقول اأن ذلك مع معرفته 
امل�سبق���ة يف ان معظ���م منتج���ي ثقافتن���ا ه���م من 

مري���دي ومتبني الجت���اه العلم���اين )متدينون 
وغ���ر متدين���ني( ، ُيع���د اعت���داء عل���ى الثقاف���ة 
العراقية والعربي���ة وتكفرها ، وكم كنت امتنى 
لو ان )علي ح�سن هذيلي( وغره من املناه�سني 
لفكرة العلمنة )املدنية والليربالية( قد فكروا ولو 
للحظ���ة واح���دة ، يف انها مل تكن حزب���ا او تيارا 
على الط���الق ، امنا هي بطبيعة احلال ، فكرة ل 
تتعدى حدود القناعة والإمي���ان باإدارة الدولة ، 
بعد ف�سلها عن العقائد والأديان املتعددة بفرقها 
وجماعاتها واأحزابه���ا وطرائقها التي يدوخ بها 
امل���رء ، وانه �سي�سعر بنوع م���ن الطماأنينة حيال 
فك���رة القان���ون وح���ده لإدارة الدول���ة .. ه���وؤلء 
علمانيون خ���ارج حمددات الحل���اد وال�سمولية 
املنّفرة الت���ي ينّظر وي�سعى له���ا البع�ُش ، واإنها 
لي�س���ت �ُسبًَّة يف تقدمي قناعاته���ا بطريقة احلياة 
الت���ي يحل���م به���ا ه���وؤلء )املبدع���ون املغلوبون 
املالح���دة( الذين انتظ���روا مطالع القرن احلادي 
والع�سري���ن ليت�سلم���وا بطي���ب خاط���ر �سك���وك 

تكفرهم العجائبية !! 
لقد اأف�سد الكادميي والناقد )علي ح�سن هذيلي( 
جهده يف هذا الكتاب )الكبر( بانحيازه للموقف 
ال���ذي  احل���ادة  النفع���الت  ذي  اليديولوج���ي 
ت�سب���َب بفق���دان احلوا����ش الت���ي كان ميكنها ان 
تتح�س����ش الدب وت�سعر مبتعته ، على الرغم من 
ان ف�سال يعنى بدرا�س���ة ق�سيدة ال�سياب )اغنية 
يف �سهر اآب( وف���ق روؤية تاأويلية ممتازة كان قد 
تو�سط الكتاب وارتفع به اىل م�ساف الدرا�سات 
النقدي���ة النا�سجة واجلدي���دة .. اقول برغم ذلك 
كل���ه ، ثمة نوع من التع���ايل والرنج�سية املفرطة 
الت���ي تتيحها ايديولوجيا الراديكال - على وجه 
التحدي���د – ، ق���د ت�سّي���دت متنه واأف�س���دت علينا 
الكث���ر من اللتقاط���ات املهمة والن���ادرة ... ذلك 
الراديكال ب�سالدته املعروفه وانغالقه وحتجره 
، مل يقف ليمّيز امل�سافة الفا�سلة التي تبعد الدب 
ع���ن )املوجهات الفقهية( القامع���ة للفن ، بو�سفه 
عابرا حلدود الوجود والع���دم والف�سيلة ، وانه 
مل يكن ليخ�سع اإل ل�سلطة اجلمال واملخيلة التي 
ت�سّط وتت�سظى وتهي���م على وجهها يف �سحراء 
الفك���ر والفل�سف���ة وب�ساتينهما ، ومل مي���ر ببالها 
ابدا ان حتاكم ذات ي���وم وفق حمر�سات التدّين 

وخطابه ال�سارم . 

)1(ه���ذا املق���ال هو مقدمة لدرا�س���ة طويلة عن كتاب 
)ه���و ال���ذي ا�س���اع احلكاي���ة / او الن����ص بو�سف���ه 
�س���كال ناق�س���ا( للناق���د والأكادمي���ي )عل���ي ح�س���ن 
هذيل���ي( ال�س���ادر ع���ن دار الرو�س���م 2015 / ط1 

بغداد 
)2( ه���و ال���ذي ا�س���اع احلكاي���ة / امل�س���در نف�س���ه 
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هو الذي اضاع الحكاية والنقد التكفيري !!)1(

الجهد النقدي السائد يف العراق 

)مبجمله( ، ينطلق من اتجاهني رئيسني 

)اديب وثقايف( ويستند اىل مناهج 

محددة ، فيكرر تطبيقاته وقراءاته يف 

ضوئها ، وقد ترّسخت صورته يف هذا 

االطار طيلة العقود املاضية ، ومل 

نتعّرف عىل منط اخر من امناط النقدية 

العراقية ، يخالف او يجانب هذا الجهد 

الكبري واملضني الذي يعمل عليه نقاد 

عراقيون ، رفدوا املكتبة العراقية 

والعربية بالكثري من الطروحات والرؤى 

واملشاريع الثقافية الكبرية ..  بغداد/ اوراق

بعد جناح جتربته���ا، تيقنت القوى ال�ستعمارية ان حرب 
املعنوي���ات الثقافي���ة والجتماعي���ة ه���ي الو�سيل���ة الكرث 
�سمان���ًا لل�سيط���رة عل���ى ال�سع���وب م���ن خ���الل التخري���ب 
الروح���ي والقيمي. درا�س���ات يف ق�ساي���ا النه�سة �سمنها 
الباح���ث عدن���ان عوي���د كتاب���ه )التب�س���ر � ب���ني الأ�سولية 
امل�سيحي���ة و�سلط���ة التغي���ر( وال�س���ادر ع���ن دار )املدى( 
للثقافة والن�سر. مبين���ًا ان ال�سالح الذي اخرق به الغرب 
الدولة العثمانية هو التب�سر على الطريقة الغربية. حتى 

ا�ستطاع الغ���رب ان يفتت البنية الجتماعية للدولة، حيث 
�س���كل يف �سلب هذه البنية كانتون���ات )مّلية( مغلقة. ومع 
م���رور الي���ام �س���ارت كل مّلة ت�سع���ر بعزلتها ع���ن املحيط 
الجتماعي العام الذي ن�ساأت فيه، مثلما راحت اي�سًا تن�سى 
تاريخها وقيمها امل�سركة، فالتاريخ مل يعد بالن�سبة لها ال 
تاريخ امللة نف�سها. وتك�س���رت جميع القوا�سم الجتماعية 
امل�سركة وت�سظت حتى حتول الإخوة اىل اعداء يحملون 
لبع�سهم احلقد والكراهية وال�سغينة والتع�سب الأعمى.. 
اذا مل تك���ن الغاي���ة م���ن التب�س���ر بامل�سيحي���ة وتياراته���ا 
يف الب���الد العربي���ة حتت ظ���ل الدولة العثماني���ة هي ن�سر 
املحب���ة وروح امل�ساواة التي نادى بها امل�سيح بقدر ما كان 
الهدف منها هو حتقيق امل�سال���ح القت�سادية وال�سيا�سية 
لأوروب���ا حت���ت �ست���ار الدين.. وح���ول احلرك���ة الوهابية 
املتزامنة انذاك يبني الباحث انها مل تكن جمرد راية حرب 
وفت���ح، وامن���ا هي تربي���ر فك���ري لالجتاه���ات التوحيدية 
يف اجلزي���رة العربي���ة، منوه���ًا اىل ان افعاله���م مل تو�سع 
�سمن برام���ج عمل حمددة ومدرو�سة ب�س���كل مبا�سر، وما 
حتطيمهم لأ�سرحة الولي���اء ال�ساحلني ال حتطيم لل�سند 
الروحي والفكري للتجزئة الع�سائرية والقبلية التي كانت 
ت�سود اجلزيرة، ومن خالل معار�ستهم للحركات ال�سوفية 
وتطبيقهم لالأحكام احلنبلية يت�سح رف�سهم للمبداأ ال�سّني 
احلنف���ي الر�سم���ي للدول���ة العثمانية. وبذل���ك يكونون قد 
مت���ردوا على ال�س���الم التاريخ���ي يف �سيغت���ه العثمانية، 
والت���ي م���ع مرور اليام اخ���ذت طابعًا عربي���ًا جعل الكثر 
من الباحثني العرب يهتمون مبن تبنوا افكار هذه احلركة 
واعتربوه���ا راي���ة للحرك���ة الوطنية العربي���ة التحررية.. 
ويف درا�س���ة )ال�ستبداد وال�ستب���داد امل�ستنر( وكما ورد 
يف الدبيات ال�سيا�سية لع�س���ر النه�سة العربية يف القرن 
التا�س���ع ع�س���ر وما بع���ده ، يتب���ني ان م�س���روع ال�ستبداد 
امل�ستن���ر يف اوروبا جاء ملبيًا للظ���روف التاريخية التي 
عا�ستها الطبقة الو�سطى يف القرنني الثامن والتا�سع ع�سر 
وه���ي الظ���روف التي اخذت فيه���ا الطبقة بع���د ان و�سلت 
اىل مرحل���ة وعي ال���ذات تطمح يف الو�س���ول اىل ال�سلطة 
واخلال�ش من �سيطرة طبقة النبالء و�سلطة الكني�سة معًا، 
ف���كان ذلك عن طري���ق م�س���روع امل�ستبد الع���ادل الذي جاء 
ملبيًا لطموحات الطبق���ة الربجوازية، خا�سة بعد ان راح 
بع����ش ملوك اأوروبا ي�سعرون باأهمي���ة ودور هذه الطبقة 
يف احلي���اة القت�سادية للبالد، ول بد لهم من التناغم معها 

والت���كاء عليها للحفاظ عل���ى وجودهم امام ق���وة النبالء 
ورج���ال الكني�سة الذي���ن كانوا ي�سكلون دائم���ًا قوة �سغط 
عل���ى املل���وك. ويف درا�س���ة اأخ���رى يتن���اول فيه���ا الباحث 
وايل م�س���ر حممد عل���ي با�سا كنم���وذج للزعامة يف �سوء 
ال�ستبداد  وال�ستب���داد امل�ستنر. م�سرًا اىل ان اأية دولة 
تقوم دعائمها على اأ�س�ش ميكافيلية �ستكون نهايتها الف�سل 
والنهي���ار مهم���ا طال بها الزم���ن، والبا�سا مل يك���ن ا�سا�سًا 
اأك���رث من �سخ�سية حمل���ت منذ قدومه���ا اىل م�سر قناعات 
وت�سورات و�سبوات الروح امليكافيلية، فهو مل يكن اكرث 
من م�ستب���د �سرقي ا�ستهلم تطورات ع�سره بفعل احتكاكه 
م���ع الغرب ال���ذي مل�ش في���ه �سعوبًا ق���ادرة عل���ى ا�ستعمال 
عقوله���ا يف ت�سير امور حياتها، ف���اراد ان يحاكي الغرب 
ال ان���ه مل يك���ن اكرث من كومبار�ش �سخ���ر عقله لبناء دولة 
ل���ه ولأولده م���ن بعده عل���ى ح�س���اب اآلم ال�سعب امل�سري 
النتيج���ة خ�س���وع م�س���ر لال�ستعم���ار  فكان���ت  وجوع���ه، 
الربيطاين قبل الكثر من الوليات العثمانية التي مل يكن 
حكامه���ا او ولته���ا ميتازون بتلك ال�سف���ات واخل�سائ�ش 
الت���ي ميتاز به���ا البا�سا. واخ���رًا يبني الباح���ث ان حركة 
ال�س���الح والنه�س���ة يف الوط���ن العربي ويف ظ���ل الدولة 
العثماني���ة مل ت�ستطع ان ت�سكل ن�سقًا قائم���ًا بذاته معزوًل 
عن �سياقه العثماين، ال ان حالة التمايز كانت وا�سحة من 
خالل النتائج التي حققتها عملية ال�سالح برمتها يف بنية 
الدولة العثمانية. اما ابرز مالمح هذا التمايز الذي جت�سد 
يف الواق���ع العرب���ي اآن���ذاك فهو ب���روز التي���ارات الفكرية 
ذات الجت���اه العقالين يف �سيغت���ه الليربالية التنويرية. 
وب���روز الفك���ر القومي ب�سيغته ال�سالمية ث���م انتقاله اىل 
ال�سيغ���ة العلماني���ة يف نهاي���ة القرن التا�س���ع ع�سر. وهذا 
الفكر نف�سه �سكل مع بع�ش الطروحات التنويرية احلرية 
والعدال���ة وامل�س���اواة وه���ي الأر�سية الت���ي انطلقت منها 
حرك���ة التحرر العربي���ة للخال�ش من �سيط���رة ال�ستعمار 

العثماين والأوروبي بكل ا�سكاله القدمية واجلديدة.     

التبشير بين األصولية 
المسيحية وسلطة التغيير

الخراب الروحي والقيمي ساح استعماري للسيطرة على الشعوب

م����ن اص��������دارات
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ملح���ق اوراق يعنى بآخر اص���دارات الكتب الحديثة ف�ي العالم يصدر عن مؤسس���ة المدى لاع���ام والثقافةوالفنون

محمد صابر عبيد

تنّوع����ت ق�س�����ش ))هم����وم النور�ش الف�س����ّي(( بني 
نوع����ني م����ن اأن����واع الت�سكي����ل الق�س�س����ّي املعروفة 
واملتداولة، هما الق�سة الق�سرة، والق�سة الق�سرة 
ج����دًا التي تذه����ب باجت����اه اأعلى درج����ات الختزال 
والتكثي����ف والركيز يف اللغة وال�س����ورة وامل�سهد 
واللقط����ة والروؤي����ة واملقولة، على نح����و يحيل على 
ق����وة ح�س����ور الق�س����ة الق�س����رة ج����دًا يف امل�سه����د 
الق�س�سّي العربي املعا�سر �سمن �سرورات �سردية 
نوعي����ة جمالية، تعك�ش طبيع����ة اهتمام الق�سا�سني 

بنوع ق�س�سّي يتالءم مع طبيعة الع�سر.
ميكن اإدراج ق�سة )الطريق ال�سحراوّية 234( على 
�سعيد النوع الق�س�سّي يف �سياق )الق�سة الق�سرة 
ج����دًا(، ب�سب����ب طبيع����ة الف�س����اء ال�س����ردّي املوج����ز 
واملخت�س����ر واملرّكز واملوؤتلف �سمن �سياغة �سردية 
تق����وم عل����ى التكثي����ف وح�س����ر ال�س����ورة امل�سهدية 
الق�س�سي����ة يف حّي����ز م����كايّن حم����دود للغاي����ة، وقد 
نه�ش ال����راوي الذاتّي امل�سّور ب����دور بارز يف غلق 
املناف����ذ ال�سردية املمكنة التي ميك����ن اأن تفتح ف�ساء 
الق�س����ة عل����ى م�ساح����ات جم����اورة، اإذ ظّل����ت الق�سة 
مب�سهديتها ال�سردية امللتئم����ة على ذاتها واملتكتفية 
بذاتها م�سجونة يف دائرة املقولة املركزية املختفية 
يف بوؤرة )املقربة اجلماعية(، مبا حتمله من �سيوع 
الق����راءة  ثق����ايّف واجتماع����ّي يف منطق����ة  اإعالم����ّي 

والتلّقي.
تخ�سع ق�سة )الطري����ق ال�سحراوّية 234( لكامرا 
الراوي الرا�سد وهي تت�سّلط على امل�سهد الق�س�سّي 
����وره بدقة متناهي����ة، ت�سوير للم����كان والزمن  لت�سّ
واحلدث والأ�سياء، فامل�سهد الق�س�سّي وهو ي�سعى 
اإىل اأن يوؤّرخ للمقابر اجلماعية ي�سع عتبة العنونة 

)الطري����ق ال�سحراوّي����ة 234( دلي����اًل بالرقم )234( 
�سيميائي����ة  دلل����ة  وثّم����ة  واقعي����ة،  عل����ى مرجعي����ة 
تت����الءم م����ع حمت����وى امل����روي يف اإ�سمّي����ة العنونة 
)الطريق/ال�سحراوّي����ة(،  املو�سوف����ة  وخربيته����ا 
يف �سي����اق توكيدّي وا�س����ح على ح�سا�سي����ة امل�سهد 
واأر�سيت����ه املكاني����ة امل�ساع����دة، الكام����را الراوي����ة 
ال�ساردة الوا�سفة امل�سّورة تندفع باجتاه الإحاطة 
بال�سورة يف متثيلها ال�سردّي اخلارجّي والداخلّي 
ت�سوي����ر  يف  باخلارج����ّي  ان�سغاله����ا  اأّن  م����ع  مع����ًا، 
لعنا�س����ر  احلاوي����ة  ال�سردي����ة  والأبع����اد  الأ�سي����اء 
الت�سكيل امل�سهدّي كان هو امليهمن، اأكرث من التوغل 
يف اأعم����اق ال�سخ�سي����ات املقبلة على م����وت جماعّي 

حمّقق يف ما ي�سبه حفاًل للفناء واملحو.
وتنتظ����م ق�سة )امل����الذ الآم����ن( يف �سل�سلة الق�س�ش 
الق�س����رة جدًا الت����ي تنطوي عليها ه����ذه املجموعة 
الق�س�سي����ة، وتعتمد يف ت�سكيلها ال�سردّي منذ عتبة 
العن����وان على ح�سور ال�س����ورة املكانية املو�سوفة 
ب�سف����ة حم����ّددة داّلة، فامل����كان اخل����ربّي )املالذ( مبا 
يحي����ل علي����ه م����ن متني����ات للخال�����ش م����ن مالحق����ة 
ت�سغ����ط على ح�سور ال�سخ�سي����ة على نحو يقودها 
نح����و البحث عن مالذ، ورمّب����ا تاأتي ال�سفة املالزمة 
للخ����رب )الآم����ن( توكيدًا حللم اخلال�����ش من اخلطر 
املفر�����ش. وه����ذه الق�س����ة تخ�سع لهيمن����ة الراوي 
كّل����ي العلم وهو ي�ستخدم كامرا ت�سويرية وا�سفة 
للح����دث، يف حني يتمركز احل����دث حول ثيمة تتكّرر 
يف معظ����م ق�س�����ش املجموع����ة، وتتمّث����ل يف وجود 
ق����ّوة ع�سكري����ة غا�سمة حتتكره����ا الدولة ع����ادة كي 
ت�سطهد بها �سعبها لأ�سب����اب خمتلفة، وغالبًا ما تتّم 
الإحال����ة يف ذل����ك على جمتمع����ات الأقّلي����ات يف ظّل 
حك����م الأكرثية، وهي ثيم����ة ل ميكن لكّت����اب الأقلية 
ن����وا بثقافة دميقراطي����ة عالية،  تفاديه����ا مهما حت�سّ

اإذ اّن ال�س���وت الإن�س���ايّن املدافع عن ح���ّق ال�سعوب 
يف احلي���اة يكون عادًة هو الأعل���ى والأكرث ح�سورًا 
وب���روزًا يف املدّونة الإبداعية عمومًا، وهو ما يف�سر 
ا�ستغ���راق ن���وري بطر�ش يف مو�سوع���ات ق�س�سية 

مت�سابهة تتمركز حول هذه الثيمة.
الق�سة املعنونة ب� )رحلة نحو املجهول( تنتمي اأي�سًا 
اإىل نوع الق�سة الق�س���رة جدًا، وتنفتح على اأجواء 
كابو�سي���ة ل تختل���ف كث���رًا عن الق�س����ش الأخرى، 
ورمب���ا تف�ّسر عتبة العنوان الكثر مما يحتويه املن 
الن�س���ّي، فاجلملة اخلربي���ة مكّونة م���ن داّل )رحلة( 
املنفت���ح على معن���ى ال�سفر احل���ّر يف الأ�سي���اء، غر 
اأّن �سبه اجلمل���ة الظرفية )نحو املجهول( حتيل على 
م�ساح���ة تعبري���ة جتعل دللة )رحل���ة( تنطوي على 
ق���در م���ن املاأ�ساوي���ة واملغام���رة والتح���ّدي. الراوي 
ال�س���ردّي الع���ارف يف ه���ذه الق�سة تب���ّدى على نحو 
مزدوج ب���ني ذات ال�سخ�سي���ة الق�س�سي���ة الوحيدة، 
وب���ني نظ���ر م�ساحب له وحماور ل���ه اأ�سبه ما يكون 
ب� )القرين(، ي�س���ّور جتّليات ال�سخ�سية ومتّوجاتها 
ومتّثالته���ا واأجوائها احللمي���ة اأو الوهمية بطريقة 
ترتب���ط بامل���كان ارتباط���ًا جدلي���ًا. واإذا كان ف�س���اء 
الغمو����ش والتداخ���ل والت�ساه���ر ال�س���ردّي يهيم���ن 
عل���ى ج���ّو ال�س���رد يف الق�س���ة، انطالق���ّا م���ن حل���ول 
ف���اإّن  ال�س���ردّي،  امل���ن  طبق���ات  يف  العن���وان  عتب���ة 
ح�سا�سي���ة الت�سكي���ل اللفظ���ّي للغ���ة الق�س�سية التي 
اأدارت احل���راك ال�س���ردّي فيها اجتهت نح���و التكرار 
وحمدودي���ة الزم���ان وامل���كان، على نح���و يتالءم مع 
الن���وع الق�س�س���ّي املو�سوم بالق�س���ة الق�سرة جدًا، 
مع اأّن التك���رار وال�سغط على ح�س���ور دوال بعينها 
اأكرث م���ن الالزم يخ���ّل ن�سبيًا بقّوة ال���داّل الق�س�سّي 
يف اإنت���اج الدللة ال�سردي���ة، وينبغي يف هذه احلال 
ا�ستثمار طاق���ة الدوال باأعلى كفاءته���ا من اأجل حّيز 
لفظ���ّي اأقّل لأكرب م�ساحة تدليل ممكنة، حتّفز جمتمع 
التلّق���ي عل���ى تفعيل طاق���ة الق���راءة التاأويلية ب�سكل 

اأو�سع واأعمق.
يف ق�س���ة )ناف���ذٌة يف املن���زل( الق�سرة ج���دًا يبا�سر 
القا����شّ جتربت���ه احلكائية يف الأج���واء نف�سها التي 
حفلت به���ا الكثر من ق�س�ش املجموع���ة، ثّمة اأر�ش 
ه���ي اأر����ش الأج���داد حمكوم���ة بالحت���الل والقه���ر 
واملوت على يد حمتّلني تتن���ّوع هوياتهم واأ�سكالهم، 
�سلط���ة اأكرثية تتّجه نح���و مواقع الأقّلي���ة املحدودة 
لتحرمه���م من حقهم يف العي����ش واحلياة، واإذا كانت 
)ناف���ذٌة يف املن���زل( هي عتبة عنوان ت�س���ر اإىل كّوة 
ب�سري���ة �ساحل���ة للم�ساه���دة والإطالل���ة عل���ى حياة 
كامل���ة م���ن زاوية �سّيق���ة، ف���اإّن امل���كان املحا�سر يف 
مدين���ة )ح���كاري( الكردي���ة الركي���ة الت���ي يحّوله���ا 
اجلندرم���ة اإىل �سبّي���ة ه���ي نف�سها تطّل عل���ى �سهول 
نينوى ك���ي متتّد نحو الأمكنة الأليف���ة، التي يتكّثف 
فيه���ا احللم ال�سردّي وتتكّر�ش فيه���ا املقولة ال�سردية 

على النحو الذي ي�ستجيب لروؤيا الراوي.
لغ���ة الق�س���ة و�سورها ظّل���ت رهينة قامو����ش لفظّي 
م�س���رك ُمعاد يقّل���ل على نحو ما م���ن زخم احل�سور 
ال�س���ردّي اخل�س���ب يف الق�س���ة، فثم���ة الكث���ر م���ن 
بامل���كان  عالق���ة  له���ا  الت���ي  وال�سياغ���ات  املف���ردات 
والطبيعة والقهر واحلروب وال�سطهاد وامل�سادرة 
والر�سا�ش واملوت والت�س���ّرد وال�سياع والغمو�ش 
تهيم���ن على العقل الق�س�سّي عند القا�ش، وحتّر�سه 
على تكرارها بطريقة جتعل من هذه الق�س�ش وكاأّنها 

ق�س���ة واحدة بتنويعات �سردية ب�سيطة، فعلى الرغم 
م���ن اأّن جتربة اإ�سكالية الأكرثي���ة والأقلية هي جترة 
قا�سية وم���ّرة وموؤّث���رة كثرًا على املعط���ى ال�سردّي 
ملبدع���ي الأقّلي���ات، اإل اأّن املرون���ة التعبري���ة واجبة 
بقّوة من اأج���ل تالحم الفنّي اجلمايّل مع املو�سوعّي 

املو�سوعاتّي.
تق���رب ق�سة )الأ�سالك ال�سائكة( كثرًا على م�ستوى 
الت�سكي���ل الق�س�سّي، وعلى م�ستوى بناء ال�سخ�سية 
الق�س�سية، وعلى م�ستوى اأ�سلوبية التعبر اللغوّي 
ال�س���ردّي وال�سنع���ة الق�س�سي���ة، كث���رًا م���ن طبيعة 
الق�س����ش ال�سابق���ة وكيفي���ة ت�سييد روؤيته���ا واإقامة 
�س���رح ف�سائه���ا ال�س���ردّي، وتتمّي���ز باإيق���اع �س���ردّي 
بطيء اأو هادئ يتنا�سب واملقولة الق�س�سية املركزية 
ال�ساغط���ة التي ي�سع���ى القا����ش اإىل الركيز عليها، 
يف ك���ون ال�سخ�سي���ة تتعّر����ش للقه���ر وال�سطه���اد 
والتنكي���ل بو�سائ���ط تعذي���ب خمتلف���ة تتن���ّوع عن���د 
القا����شّ بني ق�سة واأخرى. ه���ذه الق�سة بدللة عتبة 
عنوانه���ا )الأ�سالك ال�سائكة( متع���ن يف ر�سم �سورة 
احل�س���ار عل���ى ال�سخ�سي���ة، وه���ي حت���اول الت�سّبث 
بالأر����ش بو�سفه���ا و�سيلة احلفاظ عل���ى الهوية يف 
خ�سّم معرك���ة ثقافية واجتماعي���ة ي�سعى فيها طرف 
الأكرثية املهيمن���ة اإىل تغير خارطة املكان وتذويب 
هوي���ة ال�سخ�سية، ومن هنا ياأت���ي التاأكيد يف جممل 
ق�س����ش املجموعة على التم�ّس���ك بالأر�ش، والإحالة 
عل���ى املرجعيات الثابتة للم���كان والروؤية واملوروث 
ال�سعب���ّي، اأماّل يف الإبقاء على �س���ورة الهوية ماثلة 
يف وج���ه ال�سخ�سي���ة من جه���ة، ويف طريقة التعبر 
عن الأ�سياء بو�ساطة املقولة اجلوهرية التي تتمّثلها 
الق�س�ش جميعًا، وهنا تكون فكرة الأ�سالك ال�سائكة 
و�سيلة من و�سائل العزل والإبعاد والتهجر الق�سرّي 

التي متار�سها ال�سلطات �سّد �سعب الأقلية.
مت�س���ي ق�سة )مدينة الأج���داد( يف ال�سياق ال�سردّي 
نف�س���ه م���ن حيث اإخ�س���اع الزم���ن وامل���كان والروؤية 
الق�س�سية حل�سا�سي���ة ثقافية �ساغطة تذهب باجتاه 
ذات  الق�س�سي���ة  فالعنون���ة  اجل���ذور،  اإىل  الع���ودة 
طبيعة مكانية )مدينة( مرجعية )الأجداد( جتعل من 
عتب���ة العنوان ثرّيا داّلة، حتي���ل دائمًا على املحتوى 
ال�س���ردّي للم���ن الق�س�س���ّي، وم���ن ث���ّم يت���م عر����ش 
احلادث���ة الق�س�سي���ة �سمن اإطار ل يبتع���د كثرًا عن 
اأطر الق�س����ش الأخرى يف املجموعة، وتنتهي نهاية 
مقاربة من حيث الفرو����ش ال�سردية وبراهينها وما 
ت���وؤول اإلي���ه م���ن مق���ولت ذات نف����ش واح���د وروؤية 

واحدة.
ق�س���ة )م�ساف���ر نح���و الن���ور( تتّج���ه نح���و ا�ستثمار 
الروؤي���ة  لت�سكي���ل  ال�سردي���ة  ال�سوتي���ة  املمكن���ات 
الق�س�سي���ة، فالعنون���ة الق�س�سية حتي���ل على ف�ساء 
اإمي���ايّن تتجّلى فيه احل�سا�سي���ة ال�سردية داخل كيان 
ذات���ّي يتنّكب���ه ال���راوي للو�س���ول بال�سخ�سي���ة اإىل 
مرتب���ة التح���ّول م���ن احلي���اد اإىل الإمي���ان، اإذ ترّكز 
املقولة ال�سردية يف ف�ساء ي�ستغرق عميقًا يف ذاتيته 
املف���ردة املوّحدة من اأج���ل ا�ستظهار معاناتها يف هذا 
ال�سبي���ل، ولع���ّل ثرّيا العنونة تبق���ى ماثلة يف بنيات 
الت�سكي���ل املتن���ّي م���ن البداية حت���ى النهاي���ة، وكاأّن 
الق�سة حتك���ي م�سافة �سفر ال�سخ�سي���ة نحو النور/
الكني�س���ة، حني وج���دت ال�سخ�سي���ة نف�سها يف نهاية 
الق�س���ة بني جموع امل�سلني وق���د بلغ النور الإميايّن 

اأوَجُه.

زينب المشاط

مللم �ُستات الوطن املبعرث على جثمان رحيله 
ف���كان خ���ر ع���راٍق م�سغ���ر يعك����ُش الطي���ب 
والأمل ويرف����شُ الت�ستت والنف�سال وبنى 
م���ن غربت���ِه وطن���ا اآخ���ر بهيب���ٍة عربي���ة بات 
الع���رُب يحلم���ون بها فل���م تبلُغه���ا احالمهم ، 
ليج���د بذلك ما ا�سعناُه نح���ن من وطننا وما 
ا�ساع���ُه الع���رب م���ن مروءتهم ف���كان الأجدر 
ب���اأن ُنحيي ذاك���راُه بخارطٍة لوط���ٍن ي�سبهُه ، 
اإل اإنن���ا ن�سينا اأن نذكر اأحياءنا العظماء كما 
دفناهم متنا�سني تخليدهم ، حممد احلبوبي 
يف �سرت���ِه الت���ي ف�س���ل امل���وُت اإن ل تكتمل 
فاختطف���ُه من���ا لُيخل���دُه لنا اأحم���د احلبوبي 
يف كت���اٍب حواريٍّ مع ال�سحفية ُمنى �ُسكرية 
حت���ت عنوان )حمم���د احلبوب���ي / �سرة مل 
تكتم���ل اأمالها عل���ى فرا�ش امل���وت( ، والذي 
�س���درت  الطبع���ة الوىل لُه م���ن دار) املدى ( 

للثقافة و الن�سر عام 2014 .
وق���د اأُ�سر اإن حممد احلبوب���ي ق�سى حياتُه 
ُمتنق���اًل حام���اًل هم���وم وطن���ه متبع���ًا خط���ى 
حمط���ات  يف  ينتظ���ر  كان  حي���ث   ، الُف���راق 
الالرج���وع ، ليولد يف النجف وي�سُكُن بغداد 
و ينتق���ُل ب���ني بل���داٍن عربية و يغف���و غفوتُه 
الخرة يف اأح�س���ان كرد�ستان فيكون بذلك 
ا�ستعم���ر م�ساع���ر الأماك���ن وعاداتها ورحل 
عربي���ًا ُم�سلمًا بفكٍر حترر من قيود العبودية 
ليغفو يف ُتربٍة كردية ، وقد طرق  الكتاب يف 
مقدمته ذاكرة اأ�سدقاء حممد احلبوبي ومن 
بينه���م اأخوه احمد احلبوب���ي الذي ذكر  يف 
اح���د لقاءاته مع حممد احلبوبي عام  2003 
يف بغ���داد بعد فراق طويل حيث طلب وقتها 
حممد م���ن اأخي���ه اأن يكتب و�سيت���ُه ويطلب 
م���ن كل ا�سدقائ���ه م�ساحمته ع���ن اأي اإ�ساءة 
قد ب���درت من���ه وان يغفروا له ، ث���م ا�ستذكر 
عدنان املُفت���ي الرئي�ش ال�ساب���ق للربملان يف 
اإقلي���م كرد�ست���ان  وقفت���ه م���ع احلبوبي على 
كورني����ش املن���ارة يف ب���روت حي���ُث اأبدى 
وقتها عن اإن ما يوؤملُه هو تغر نفو�ش النا�ش 
و اأحواله���م ، ليذك���ر احلبوبي وقته���ا �ساكيًا 
الم���ر للمفتي )هل ُكنا مثالي���ني حاملني اأم ان 
الثقافة امل�سوه���ة و اإرث ال�سيا�سات ال�سابقة 
الدكتاتوري���ة ه���ي التي عمق���ت الفجوة بني 
الطبق���ات والتكوين���ات ومكنت م���ن انت�سار 
العن���ف والرهاب( وهذا ب���راأي احلبوبي ما 
يدفع �سالكي الطري���ق ال�سحيح لال�ستغراب 
، كم���ا ي�ستذك���ر فخ���ري ك���رمي  وقفت���ُه م���ع 
احلبوب���ي ع���ام 1963 ح���ني تباه���ى ح���زب 
البع���ث اإن���ه �ساح���ب الذبح���ة املتناث���ر دمها 
باإع���الن م���ا اأ�سم���وه )عرو�ش الث���ورات �سد 
عب���د الكرمي قا�سم( بدل اأن ي�سجلوا كعادتهم 
جرميته���م �س���د جمه���ول ، ومنذ ذل���ك احلني 

انقل���ب العراقي���ون عل���ى اأنف�سه���م وتنازلوا 
طوعًا ع���ن مالحمهم وهوياته���م و اأ�سبحوا 
ب���ال كراهٍة منهم �س���دى ملا�سي بال هوية ول 
ماآثر ول �سجل يدل على وقائع و احداث ، ُثم 
بني كرمي اإن احلبوبي مل يحمل راية القومية 
معكو�سًة كما فع���ل الخرون ممن �سرعان ما 
نبت���ت لهم حلى وبانت عل���ى وجناتهم اختام 
التقوى الزائفة باحثني ع���ن من�سب اأو جاه 
او اإمتياز ، وق���د طرق احلبوبي ذاكرة طالل 
�سلم���ان رئي����ش حترير جريدة ال�سف���ر باأنُه 
منا�س���ل ا�ستثنائ���ي جم���ع يف جتربت���ه بني 

اأفكار العروبة دون اأدجلة ...
وُع���رف احلبوبي باأن���ه �سلي���ل عائلة جنفية 
والعم���ل  املنفت���ح  الدي���ن  بثقاف���ة  اغتن���ت 
ومقاوم���ة  والقوم���ي  الوطن���ي  ال�سيا�س���ي 
الحتالل ، وال�سع���ر والنرث و اإ�سهار املوقف 
املُكل���ف، كم���ا ُيعد �سلي���ل قناعات دف���ع ثمنها 
ُم�سبق���ًا يف العراق ُمتاأرجح���ًا بني احتالل و 
ا�ستبداد و ا�ستبداد واحتالل ، ذكر احلبوبي 
م���ن خ���الل جل�س���اٍت حواري���ة اجرته���ا منى 
�ُسكري���ة مع���ه اإنُه �سخ�ش عادي ج���دًا مل يكن 
يع���رف ما اإذا كانت ولدت���ه يف النجف كانت 
مكافئ���ة لُه باعتبارها مدين���ة دينية ، فقد كان 
يراه���ا مدين���ة ل ت�سل���ح للعي����ش حيث يرى 
���ّر يومي���ًا فتب���دو  العدي���د م���ن اجلن���ازات مَتُ

املدين���ة بالن�سب���ة اإلي���ه مق���ربة  ، و ا�ستذك���ر 
احلبوب���ي ان النج���ف كانت مليئ���ة باملقاهي 
ال�سيا�سي���ة والتي كان يرتاده���ا ال�سيوعيني 
تُك���ن مدين���ة  النج���ف مل  اإن  اإل  واملتدين���ني 
م���ن خليط ب�س���ري خمتلف ، وذك���ر اإنه تلقى 
درا�ست���ُه الولي���ة يف النج���ف لي�سكن بعدها 
العظمي���ة عام 1957 فيك���ون بذلك ال�سيعي 
ال���ذي �سكن روحًا �ُسني���ة ، لتت�سل�سل �ُسكرية 
يف اأ�سئلته���ا اىل احلبوب���ي ع���ن �سخ�سي���ة 
الف���رد العراقي لي�سفها ُمتهكم���ًا على �سوؤالها 
القائ���ل )ه���ل العنف م���ن طبيع���ة العراقيني( 
فيق���ول بتهك���م )اأع���وذ بالل���ه نح���ن العن���ُف 
ذات���ه ( وبني �سب���ب ذلك قائ���اًل اإن ال�سخ�سية 
العراقي���ة �سر�س���ة وعدواني���ة نتيج���ة البيئة 
اجلغرافي���ة والتف���اوت الكب���ر يف درج���ات 
اإ�ساف���ة اىل  اللي���ل والنه���ار  ب���ني  احل���رارة 
ميزة نه���ر الفرات الذي ُيغ���ر اجتاهه وهذا 
ُي�سف���ي طبيعة ع���دم الهدوء وق���د يكون هذا 
م���ا ادى اىل ال�سراع بني الرعاة يف الرياف 
و�س���كان امل���دن العراقية ، اإ�ساف���ة اىل جتدد 
ال�سراع���ات بني العثماني���ني والنكليز والخ 
، ومل يكت���ِف احلبوب���ي بو�س���ف ال�سخ�سية 
العراقي���ة لينتقل بعده���ا اىل العرب في�سفهم 
اإنه���م عاطفي���ني ويفتق���رون للتنظي���م  عل���ى 
وع���دم و�سع اخلطط والربام���ج ، وهم ذوو 

عقول دمياغوجية كم���ا اإن فكرهم ال�سيا�سي 
والدبلما�س���ي متخل���ف وخطاباته���م مطولة 
وعقوله���م فو�سوي���ة  لذلك تف���وق ال�سهاينة 

دعائيًا على العرب.
 

كم���ا ا�س���ار احلبوب���ي م���ن خ���الل حوارياتُه 
امل�ستمرة م���ع �ُسكرية اإن���ه ل ينت�سب اىل اأي 
توج���ه �سيا�سي بل هو داع���م لتيارات فكرية 

معينة ...
ويف حدي���ث للحبوبي عن م�سر قال اإن حالة 
م�س���ر كان���ت واعدة قبل اأح���داث 1967  فقد 
بداأت التنمية بالنهو�ش و كانت م�سر الوىل 
يف ال�س���وق الفريقية كم���ا ازدهرت الزراعة 
وتطور التعلي���م واإزداد املنت���وج من الطاقة 
وم�ساع���دة  دع���م  يف  ون�سط���ت  الكهربائي���ة 
ح���ركات التحرر يف افريقيا من اجل التنمية 
، ويب���دو اإن اكرث م���ا اآمل احلبوبي يف م�سر 
ه���و اأح���داث هزمي���ة 1967 والت���ي و�سفها 
قائ���اًل اإنه���ا ماأ�س���اة كربالئية بكل م���ا  حتمله 
الكلم���ة من معنى ، و يف �س���وؤال ل�ُسكرية عن 
الخوان ا�سار احلبوبي اإنُه كان بعيدًا متاما 
عنهم لأنهم ُمتقوقعني حول انف�سهم ومل يكن 
واردًا اأن يبحث عنهم او ُيبادر اىل الحتكاك 
به���م ، وتطرق احلبوب���ي يف حديثه اىل عبد 
النا�سر وقال اإنه مل يحاول اللقاء به رغم اإن 
مكتب���ه كان مفتوحًا للجمي���ع و ُي�سمح لكافة 
املواطنني بلقائه اإل اإن احلبوبي كما قال عن 
ل�سان حال���ه )مل يُكن ممن يرغب���ون بالتقرب 

من ال�سخ�سيات املرموقة ( .
وا�س���ار احلبوب���ي متحدث���ًا ع���ن جتاربه يف 
كتاب���ة املقالت اإن حماولته كانت مع افتتاح 
جملة )الحتاد ( التي اخت�ست بف�سح النظام 
ال�ساب���ق والك�سف عن ممار�ساته يف عمليات 
التعذي���ب �سد العراقيني ، وقد كان احلبوبي 
اول م���ن قام بت�سلي���م الوثائق والكتابة عنها 
لغر�ش ن�سرها ، وب���ني احلبوبي اإن الحتاد 
ب���داأ يخذله���م يف ع���ام 1979 نتيج���ة ت�سل���ل 
بع����ش املوؤ�س�س���ات ذات ال�سف���ة املعين���ة او 
الحزاب الذين حاولوا اأن يكونوا م�ستقلني 

ودميقراطيني وحاولوا دعمنا .
وكم���ا �سرق املوت منا حمم���د احلبوبي ترك 
لنا �سرتُه هي الخرى غر مكتملة ، لروي 
لنا احم���د احلبوبي ما تبقى منها حيث يذكر 
ان العدي���د م���ن اأ�سدقائه وحمبي���ه قد زاروه 
يف امل�ست�سفى و اإن���ه رافق اخاه حتى وافته 
املني���ة ، لتذكر حماورته منى �سكرية مبرارة 
)لق���د اأقع���د املر����ش اخلبي���ث هن���اءة حممد 
احلبوب���ي املل���يء بهم���وم الع���راق وامل�سرد 
واملرحل بني عوا�سم الهموم ال�ساغطة من 

القاهرة اىل دم�سق فبروت(.
لُتختت���م �س���رة احلبوب���ي بكلم���اٍت تناثرت 
ب���ني عروبٍة تبحُث عن ما ت�ستت من اأجزائها 
وبني عراِق جزئتُه �سراعات ل متناهية ، اإل 
اإن احلبوب���ي كان ل بد اأن يكون رمزًا يوحُد 
ه���ذه الج���زاء املتفرق���ة ، فده���ب احلبوب���ي 
ما�سي���ًا بغيبوبت���ه ت���اركًا اإيان���ا نحم���ل عنه 
وع���ن جي���ل مهموم يتلف���ت باحثًا ع���ن بارقة 
امل تع�سف باأ�سب���اه الرجال واحلكام لعلهم 

ي�ستعدون حلظة حياة طال انتظارها لهم .

محمد الحبوبي.. ذاكرٌة تّوحد شتات الوطن 

هموم النورس الفضّي
ال������ق������ص������ة ال������ق������ص������ي������رة ج��������دًا
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