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

بغداد/ أوراق

ج���دال يقع اأوائ���ل الثالثينيات يف مو�س���كو حول وجود 
امل�س���يح وال�س���يطان، يوؤدي ظه���ور فولند ليح�س���م الأمر 
ويثب���ت النتيج���ة ب�سفت���ه ال�سيطاني���ة. اح���داث نتابعها 
يف رواي���ة )املعلم ومارغريت���ا � ال�سيطان يزور مو�سكو( 
للروائي الرو�سي ميخائيل بولغاكوف وال�سادر عن دار 
)املدى( للثقافة والن�س���ر برتجمة يو�سف حالق. الطرف 
املج���ادل الأول الأديب ميخائي���ل األك�سندروفت�ش برليوز 
رئي����ش رابط���ة املا�سوليت ورئي�ش حتري���ر جملة ادبية، 
والث���اين ال�ساعر ال�س���اب اإيف���ان نيقوليفت�ش بونرييف 
الذي يكتب حت���ت ا�سم م�ستعار ه���و بيزدومني. يح�سر 
ال�سيط���ان يف الرواي���ة ح�س���ورًا اإيجابيًا فه���و من يعيد 
املخطوط���ة اإىل املعل���م، ويجمع���ه بحبيبته ويق���وده اإىل 
الطماأنين���ة، كما اأن���ه يت�سبب يف اأحداث ه���زة اجتماعية 
ونف�سي���ة هائلة ت���رتك اأثرها الكامل عل���ى كل �سخ�سيات 
الرواية. لكنه يقتل ويرتك���ب الأعمال الب�سعة اإما بنف�سه 
اأو عن طريق اأتباعه.. وتظهر ثيمة الرواية الأ�سا�سية يف 
لق���اء فولند مبتى الع�سار قرب نهايتها، فيتحدث الثنان، 
ويعل���ن فولن���د اأنه ل وجود للخري ب���دون ال�سر، ول عمل 
للم�سي���ح بدون ال�سيط���ان. كذل���ك ياأتي ال�سيط���ان منفذًا 
لطلبات امل�سيح التي نقلها اإليه متى. وبوجود ال�سر يظهر 

اخلري واحلق وينت�سر.. ومن الثيمات الأخرى انت�سار 
الطماأنين���ة،  اإىل  الأرواح  فيق���ود  الأدب والف���ن عموم���ًا 
وتوق الروح اإىل احلرية بعيدًا عن اأي ا�ستعباد، وحاجة 
الإن�س���ان اإىل احلب والرياء والك���ذب الذي يعم النفو�ش 
والبذرة الطيبة التي ل تزال موجودة حتت ركام الأنانية 
واخل���وف.. ويف الرواي���ة م�سهد لق���اء بيالط�ش البنطي 
مع ي�س���وع الغنا�سري، ثم يتنباأ مبوت برليوز، واإ�سابة 
بزدومني بال�سيزوفرينيا.. ويظهر فولند بعدها يف �سقة 
برليوز الت���ي يتقا�سمها مع مدير م�س���رح منوعات ا�سمه 
ليخديي���ف، وُير�سل ليخديي���ف اإىل يالطا، لي�ستوىل على 
ال�سقة مع ع�سابته كرفيوف وبيهموث القط التي روعت 
بزودمن���ي، وتن�سم اإليهم فيما بعد هيال م�سا�سة الدماء، 
وعزازيلو القاتل املاأج���ور. يتوىل كرفيوف تنظيم حفلة 
لل�سح���ر الأ�س���ود وف�سح���ه لرغب���ة فولن���د يف م�ساه���دة 
اأه���ل مو�سك���و، فيمتل���ئ امل�س���رح ع���ن اآخ���ره، ويحي���ي 
كرفيوف وبهيموث احلفلة الت���ي متتلئ بالأمور املرعبة 
والغريبة.. يظهر بيالط�ش البنطي من جديد متدبرًا اأمر 
العفو عن امل�سيح، لكن الكهنة اليهود يرف�سون ذلك، ومن 
ث���م يظهر ليفي ماتفي متى الع�سار حم���اوًل اإنقاذ امل�سيح 
م���ن العذاب ولكن من دون فائدة.. يقابل بزودمني املعلم 
ويعرف منه اأنه قابل ال�سيطان يف البداية. كما يعرف اأن 
املعل���م كتب رواي���ة عن بيالط�ش البنط���ي وايل اليهودية 
اخلام����ش، ويعلم عن حب���ه ملارغريت���ا.. ويدبر بيالط�ش 
البنط���ي مقت���ل يهوذا، وتقب���ل مارغريتا دع���وة عزازيلو 
لزي���ارة فولند، فت�سبح �ساحرة، وتن�س���م اإىل ال�سيطان 
م���ع خادمته���ا يف حفل���ة يقت���ل خالله���ا الب���ارون مايغل، 
اإحدى ال�سخ�سيات البارزة املكلفة بالتعامل مع ال�سياح، 
وذل���ك مل�سكل���ة بينهم���ا. ث���م يع���ودون جميع���ًا اإىل ال�سقة 
رقم خم�س���ن حيث يوا�سل كرفي���وف وبهيموث حيلهما 
واألعيبهم���ا.. تطل���ب مارغريتا من فولن���د اأن يح�سر لها 
املعلم، في�ستح�سره لها، ويعيد له روايته املحرتقة قائاًل: 
اأن الكت���ب ل حترتق، ويعود املعل���م ومارغريتا اإىل �سقة 
الأخ���ري، يف حن يق���وم كرفيوف وبيهم���وث مبجموعة 
مغام���رات اأخ���رية، بعدها حتا�س���ر ال�سرط���ة ال�سقة رقم 
خم�سن والتي تكررت الإخباريات الغريبة ب�ساأنها، لكن 
بهيموث يهزاأ برج���ال ال�سرطة، ويحرقها، ويغادر برفقة 
فولن���د وكرفيوف يف و�س���ح النهار مودع���ن مو�سكو.. 
ياأتي متى الع�سار ملقابلة فولند ب�ساأن املعلم، ويطلب منه 
اأن يق���وده اإىل الطماأنينة ل اإىل الن���ور، في�ستدعي فولند 
املعل���م ومارغريت���ا، وينطلق برفق���ة ع�سابت���ه اإىل املالذ 
الأب���دي.. فتتعم���ق م�ستويات ال�سرد ع���ن طريق الراوي 
العلي���م بهذه الطريق���ة. ويبدو وا�سح���ًا اأن فولند يروي 
الف�س���ل الث���اين، بيالط�ش البنط���ي، لك���ن الرواية تبقى 
ملغ���زة اإزاء ال���راوي العلي���م الذي يخرب ببقي���ة الف�سول 
ع���ن بيالط����ش البنط���ي.. طريقة ال�س���رد فيلمي���ة، تر�سم 
�سورة ب�سري���ة كاملة، كما تر�سم �سورة نف�سية للحدث. 
وتتنق���ل بن ال�سخرية من قت���ل الإبداع با�سم املعتقد اإىل 
تقدمي فيلم �سوداوي �ساخر عن احلياة يف مو�سكو.. يف 
الرواية قوة فوق طبيعية تقود ال�سخ�سيات وت�سعها يف 
املواق���ف املختلفة، واأجواء غرائبي���ة مبعثها لي�ش وجود 
ال�سيط���ان، لكن الت�سوه النف�س���ي والجتماعي الذي طراأ 

عل���ى املجتمع.. يت�ساب���ه املعلم مع بولغاك���وف، فكالهما 
اأح���رق روايته بتاأثري القمع، وث���م ا�ستعادها. ولعل اأكرث 
عب���ارات الرواية اقتبا�سًا هي عب���ارة: الكتب ل حترتق. 
وه���ي العب���ارة الت���ي اأكدتها ع���ودة خمطوط���ة بيالط�ش 
البنط���ي اإىل املعلم، وعزم بولغاك���وف على اإكمال رواية 
املعل���م ومارغري���ت.. ظه���ر تاأث���ر بولغاك���وف باأ�سطورة 
فاو�س���ت وا�سح���ًا يف الرواي���ة، ب���دءًا م���ن القتبا�ش يف 
مقدمته���ا، وا�ستع���ارة �سخ�سي���ة مارغريت���ا م���ن فاو�ست 
غوته، ومرورًا بالتاأثريات الظاهرة يف �سخ�سية فولند، 

وح�سور ال�سحر الأ�سود وال�ساحرات. 

المعلم ومارغريتا الشيطان يزور موسكو
صورة نفسية ساخرة لقتل اإلبداع باسم المعتقد

م����ن اص��������دارات

روائي وم�سرحي رو�س���ي ولد عام 1891 مبدينة كييف 
عمل���ه ال�سا�س���ي يف جمال الطب، لكن���ه ا�ستهر من خالل 
روايته هذه التي اعده���ا الكثريون ا�سهر روايات القرن 
الع�سري���ن.  كتبه���ا ع���ام 1930 لكنه اأح���رق خمطوطتها 
لياأ�س���ه م���ن اإمكاني���ة ن�سره���ا وو�سعه ككات���ب مغ�سوب 
علي���ه. ث���م اأع���اد كتابته���ا م���ن ذاكرت���ه يف ع���ام 1931، 
بعده���ا اأنه���ى امل�سودة الثاني���ة يف 1936، ثم املخطوطة 
الثالث���ة يف 1937، ث���م ب���داأ املخطوطة الرابع���ة وكر�ش 
لها اآخ���ر اأيامه حت���ى1940. وبقي���ت الرواية خمطوطة 
حت���ى ُطبعت اأخ���ريًا يف 1967. ومنه���ا ا�ستهرت عبارته 
الت���ي جاءت عل���ى ل�س���ان فولن���د اأح���د اأبط���ال الرواية: 
املخطوطات ل حترتق اأبدًا. ن�س���رت اإيلينا �سريجييفنا، 
اأرمل���ة بولغاك���وف، الرواي���ة للم���رة الأوىل يف جمل���ة 
مو�سك���و الأدبي���ة يف حلقات ع���ام 1966 وحتى 1967، 
وق���د ُح���ذف منه���ا ب�سب���ب التحفظ���ات ال�سوفيتي���ة على 
م�سم���ون الرواي���ة، او م���ا يتعل���ق مبمار�س���ات ال�سرطة 

ال�سرية يف القد�ش ومو�سكو. تويف عام 1940.

مخائيل بولغاكوف 
في سطور

بغداد/ أوراق

منظ���ور ال�سرد وتنوعاته م���ع امناط ووظائف ال�س���ارد ال�سخ�سية 
واأ�سنافها واو�سافها وعالقاتها بال�سخ�سيات الأخرى، ا�سافة اىل 
الف�ساء الن�سي والأطار ال�سردي الذي ي�سم احلدث واملكان والزمان 
والدميومة. ف�سول منوعة ي�سمها كتاب حتت عنوان  )تقنيات ال�سرد 
� م���ن منظور النق���د الروائي( للباحث���ة اأ�سواق النعيم���ي. مبينة ان 
تقنيات ال�سرد تعد من املباحث املهمة واحلديثة يف ال�ساحة النقدية 
من حيث اإنها اأع���ادت النظر يف حتليل الأعمال الأدبية ا�ستنادا اإىل 
معطي���ات علمية مل تك���ن موجودة يف ثقافتنا النقدي���ة ب�سبب غياب 
اأي اهتم���ام بال�س���رد يف النق���د القدمي، ه���ذا من جان���ب ومن جانب 
اآخ���ر فاإنها تتناول الن�ش الأدبي بذات���ه بعيدا عن العلوم الإن�سانية 
الأخرى التي كانت حتتكر البحث فيه وخا�سة علم الأجتماع، وعلم 
النف����ش. يجمع كتاب تقنيات ال�سرد بن التنظري والتطبيق انطالقا 
من جمموعة املعارف النظرية التي اثمرت عنها الدرا�سات الغربية، 
وهي قواعد م�ستقلة تخ�ش هيكل البنية ال�سردية وتعن على ك�سف 
اأ�س���رار الن����ش وبالتايل متنح الق���درة على التحلي���ل والتاأويل من 
دون ا�س���دار الأحكام القيمية، اأو التدخل مبعاين الن�ش ومدلولته 
النف�سية والفكرية، ولتتعار�ش يف ذات الوقت مع املناهج الأخرى 
ب���ل ت�سكل دعما معرفيا لها بالك�سف ع���ن اأ�سرار ال�سياغة الفنية من 
خالل ا�ستخدام التقنيات ال�سردية يف ت�سريح ج�سد الن�ش وتلم�ش 
موا�سعه���ا فيه للوقوف الثابت على املع���اين والقدرة على حماورة 
املدل���ولت الكامن���ة يف ه���ذا اجل�س���د. اإن جل���وء الناق���د اإىل املنهج 
البنائي ودرا�سة الن�ش الروائي وفق اأ�س�ش علمية ليعني باأي حال 
م���ن الحوال هجر املناهج الأخ���رى وال�ستغناء عنها ولكنه اأ�سافة 
م�سان���دة تعن عل���ى تكامل املنهج النق���دي، اإذ ان ال�سكالنية تعد من 

�سم���ات بعد ما بعد احلداثة لك���ن بو�سفها عملية عامة ولي�ست ميزة 
اأو خا�سي���ة، وتبق���ى القراءة الن�سي���ة قا�سرة م���ا مل يرافقها قراءة 
لأ�س���رار الكتابة ال�سردي���ة وفنونها، والتي تع���ود يف اأقدم بداياتها 
اإىل حماول���ة ار�سط���و لتحدي���د اخلط���اب ال�س���ردي والتاأكي���د عل���ى 
اأهمي���ة احلبكة يف مكون���ات الرتاجيديا ال�ستة، و�س���ول اإىل القرن 
الع�سرين حيث ظهر التيار الفك���ري امل�سمى بال�سكالنية، فقد تناول 
اأ�سحاب هذا التي���ار ال�سرد من حيث تركه ار�سطو ورف�سوا نظرية 
ال�سكل وامل�سم���ون، وبالتزامن مع الدرا�س���ات ال�سكالنية الرو�سية 
برزت يف اجلانب الغربي م���ن العامل الدرا�سات الجنلو�سك�سونية 
الت���ي عرف���ت باجتاهه���ا الفن���ي الروائ���ي بالأ�ساف���ة اإىل الدرا�سات 
الفرن�سي���ة التي اعتمدت يف احدى ركائزها على الدرا�سات اللغوية 
ول�سيم���ا درا�سات الع���امل اللغوي )فردين���ان دي �سو�سري( اإذ يعود 
الف�س���ل اإلي���ه يف ظهور املنهج البنيوي يف الدرا�س���ات اللغوية. لقد 
ت�سم���ن الكتاب التقنيات ال�سردية م���ن بعديها النظري والتطبيقي، 
اأم���ا النظري فالغاية منه التعريف بامل�سطلح���ات واملفاهيم النقدية 
اخلا�س���ة بالبني���ة ال�سردية ومن وجهات نظر متع���ددة ابتداء باآراء 
النق���اد ال�سكالنين الرو����ش والغربين كت���ودروف وتوما�سف�سكي 
وجيني���ت ورولن ب���ارت وفريدم���ان وفي�س���ر ومانفري���د وغريهم، 
والنقاد العرب اأمثال عبد امللك مرتا�ش و�سعيد يقطن ومينى العيد 
وعب���د الله ابراهيم و�سجاع  العاين وحميد احلميداين، ا�سافة اإىل 
عدد م���ن الدرا�س���ات الأكادميية العراقي���ة والعربي���ة، م�ستفيدة من 
تع���دد النظريات وت�سعب طرائق التحلي���ل. ويف اجلانب التطبيقي 
تو�سل���ت ببع�ش رواي���ات الكات���ب والروائي العربي عب���د الرحمن 
مني���ف والت���ي تعد رواية مدن املل���ح يف جزئه���ا الأول اأهم رواياته 
ومن ث���م تاأتي رواية �س���رق املتو�سط ورواية ق�س���ة حب جمو�سية 
ورواي���ة الأ�سج���ار واغتيال م���رزوق، وق���د ات�سمت تل���ك الروايات 
ال�سردي���ة  والأ�سن���اف  والن�س���اق  ال���روؤى  يف  والتن���وع  بالغن���ى 

والثنائيات املكانية والتقنيات احلكائية والدميومة.

تقنيات السرد من منظور النقد الروائي
 الكتابة النصية وفنونها بين التنظير والتطبيق

كت���اب "نقط���ة حتول فيه حاجة حل���وة" اأول جتربة كتاب لكاتبة �ساب���ة  هي ر�سوى اإبراهيم باللغة العامي���ة  وال�سادر عن دار 
احللم للن�سر والتوزيع  والذي لقى جناحا منقطع النظري ،  نقطة حتول كتاب تنمية ذاتية وقدم العديد من الن�سائح لل�سباب 
واملراهق���ن والب���اء والمه���ات فى �سكل ق�سة خفيفة  حتكي عن جت���ارب مر بها ابطال الكتاب جتع���ل كل  �سخ�ش يقراأ الكتاب 
يخ���رج ف���ى النهاية بالر�سالة املرجوة وهدف كتاب نقطة حتول  يحك���ي ان يف حياة كل �سخ�ش فينا حدث   يكون مبثابة نقطة 

حتول يحول حياته لالأح�سن اأو لالأ�سواأ ويعد من اأف�سل  الكتب الجتماعية ويخاطب كل الفئات العمرية

من أجواء الكتاب
" ق�س���م حيات���ك ثالث���ة اجزاء احلياة العامة اللي كل النا�ش تعرفها واحلياة اخلا�سة الل���ي النا�ش املقربة ب�ش اللي تعرفها 
والو�س���ة الظلم���ة اللي حمد�ش يقدر يدخلها غريك  ، مرتبي�ش ابنك علي اخلوف والك���ذب ول العدوانية والنطوائية وبال�ش 
نل���وم عل���ي اجليل ونقول احنا مكنا�ش كدا لن انتم اهليكم اللي ربتكم وانتم اللي ربيتو اجليل دا اللي انتم بتقولوا عليهم انه 
جيل مرتبا�ش من الخر، اتفاهم تتفهم، الرتبية وم�ش انك تهتم بيهم انك تقولهم رايحن فن وجاين منن ل ال�سا�ش هو انك 
ت���زرع يف قلوبه���م قب���ل عقولهم حب ربنا واخل���وف منه وانك تفهمهم وحتي ل���و غلطوا ت�ستوعبهم لنه���م يف الوقت دا بيبقوا 
عامل���ن زي العج���ن الل���ي انت بت�سكلها زي م���ا انته عايز لكن لو ف���ات الوان بيبقوا عاملن ذي الفخار ل���و وقع اتك�سر واللي 

اتك�سر عمره مابيت�سلح بعد كدا"

نقطة تحول لرضوى إبراهيم
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ملح���ق اوراق يعنى بآخر اص���دارات الكتب الحديثة ف�ي العالم يصدر عن مؤسس���ة المدى لاع���ام والثقافةوالفنون

بيروت/ رويترز
 

يف رواي����ة الكاتب العراقي �سليم مط����ر امل�سماة )تاريخ روحي( حماولة 
ل�س����رد تاريخ الإن�سان من خالل ق�س�ش اأرادها اأن تكون مرتابطة تروي 

تاريخ الإن�سانية.
و�س����ف النا�س����ر عم����ل �سليم مط����ر بالقول "ه����ذا الكتاب ميك����ن مطالعته 
كرواي����ة متتالي����ة الأجزاء اأو كق�س�����ش م�ستقل بع�سها ع����ن بع�ش. هذه 
الرواي����ة الق�س�سي����ة ه����ي خال�س����ة ق�س�ش املوؤل����ف ملرحل����ة كاملة دامت 
اأكرث م����ن ع�سرين عام����ا )1990- 2010( مرحلة مو�سوم����ة بانك�سارات 
وانت�س����ارات وخيبات واأحالم �ساعري����ة ا�ستحالت اإىل كوابي�ش. حتكي 
تاريخ كائن منذ وجود الكون ثم �سريورته كاإن�سان وتقم�سه العديد من 
احليوات وال�سخ�سيات خالل خمتلف الع�سور حتى وقتنا احلا�سر."

ويف كل اأدوار ه����ذا الإن�سان عرب التاريخ وكل اأ�سكال "جتلي" اإن�سانيته 
نالح����ظ ا�ستمراري����ة ل يف الأح����الم والهواج�ش وال�سه����وات والرغبات 
فح�س����ب اذ كان����ت تتج�سد با�ستم����رار يف �سور واأ�س����كال خمتلفة بل يف 
دوري "البطول����ة" يف الرواي����ة وهم����ا للبطل اآدم وللبطل����ة حواء اللذين 

احتفظا با�سميهما كما هما منذ البداية.
ح����واء ومنذ ق�س����ة "جنة عدن" هي العامل املح����رك والدافع الذي يجعل 
اآدم يحل����م ويطمح ويقوم باأفعال وت�سرفات خمتلفة. وكما يكون الدافع 

ع����ادة "خفيا" م�سترتا بينما تظه����ر الفعال والت�سرفات اإىل العلن فهكذا 
كانت "حواء" يف خمتلف اأدوار احلياة.

جاءت الرواي����ة يف 224 �سفحة متو�سطة القطع و�سدرت عن املوؤ�س�سة 
العربية للدرا�سات والن�سر يف بريوت وعمان.

اأم����ا �سلي����م مط����ر فهو اأدي����ب ورجل فك����ر عراقي مقي����م يف �سوي�س����را. له 
اإ�س����دارات فكري����ة وتاريخية عن مو�س����وع "الهوية" م����ن بينها )الذات 
اجلريح����ة( و)العراق .. �سبعة الف عام م����ن احلياة( وله رواية �سهرية 
ه����ي )ام����راة الق����ارورة( وكت����اب مذك����رات بعن����وان )اعرتاف����ات رجل ل 

ي�ستحي(.
يبداأ الكتاب بق�سة خلق الإن�سان كما وردت يف بع�ش اداب واأ�ساطري ما 
ب����ن النهرين ومن ثم انعطافا على ق�س����ة اخللق كما وردت يف الديانات 
التوحيدي����ة مرورا باأكل التفاحة املحرمة. ومن بعد ذلك ينتقل اإىل ق�سة 
قابي����ل وهابي����ل ولدي اآدم وقت����ل قابيل لأخيه هابيل ثم الب����كاء عليه كما 

ين�سحب ذلك على ماآ�سي الب�سرية امل�ستمرة حيث يقتل الأخ اأخاه.
حم����ل هذا الف�س����ل عنوانا ه����و )مناجاة قابي����ل: رحماك ي����ا رب .. قتلت 
اأخ����ي( وبعد العن����وان مقدم����ة واإهداء ي�سم����الن املا�س����ي واحلا�سر يف 
الع����راق احلدي����ث والعامل كل����ه وقد جاء فيهم����ا "الر�ش فج����ر الإن�سان. 
اإىل ارواح جمي����ع اخوتي يف الوطن ويف الر�����ش جمعاء. الذين قتلهم 

اخوتي يف الوطن ويف الر�ش جمعاء."
وينتق����ل اإىل عنوان اخر هو )ع�س����ق البطال .. �سواحل البحر املتو�سط 
قب����ل امليالد( ويخ�س�ش عنوانا فرعيا ه����و )املحارب القرطاجي( �سدره 
مبقدمة موحية اإذ تربط بن املا�سي واحلا�سر. قال "القى هانيبعل اآخر 
نظ����رات الوداع نح����و مدينته املحرتقة .. بينما �سفين����ة الغزاة ترحل به 
اىل منف����اه املجهول. ا�ستدت حرائ����ق روحه وهو ي�ساهد من بعد اأمريته 

احلبيبة ونبالء قرطاجة ي�ستقبلون الغزاة بكل خنوع وذل."
وينتق����ل منها اإىل ق�س����ة يو�سف حتت عنوان )اأنا يو�س����ف يا زليختي .. 
ويح����ك اما ته����ب على قلب����ك اأن�سام حنن!( وم����ن تراث ما ب����ن النهرين 

وحتت عنوان )خما�ش بغداد( ينتقل اإىل بغداد القرن احلادي ع�سر.
يحملن����ا من هن����اك اإىل اأيامنا احلا�س����رة فيكتب ق�س����ة �ساخرة وخميفة 
بعن����وان )حبيبت����ي والكل����ب .. بغ����داد 1970( ثم ينتق����ل اإىل دم�سق عام 
1979 ومنه����ا اإىل لبن����ان م����ع جماعة من الث����وار العراقي����ن للتدرب مع 

الفدائين الفل�سطينين من اجل الإطاحة باحلكم يف بغداد.
ويف ب����ريوت 1980 وحت����ت عنوان )�سديق����ي الذي غ����درت به( و�سف 
موؤمل للرباءة امل�ستغلة. ينتقل من هناك اإىل روما يف حياة ت�سكع وهرب 
من الظلم. ا�سم البطل اآدم منذ البدء ودائما ترافقه ق�سه احلب الول يف 

اأ�سكال خمتلفة واحلبيبة دائما ا�سمها حواء.
يف ق�س����ة )ال�سي����دة الوروبية وحرا�ش املط����ار ..جنيف 1989( و�سف 
موؤث����ر حلاجة هذا امل�س����رد طالب اللجوء ال�سيا�س����ي اإىل عاطفة تتجاوب 
مع����ه اإن�ساني����ا وت�سع����ر مباأ�ساته وق����د حدث ذل����ك من خالل ام����راأة طيبة 
متث����ل منظم����ة اإن�سانية مل�ساع����دة طالبي اللج����وء. يف يوغو�سالفيا �سنة 
1997 �سع����ى ه����ذا الإن�سان امل�سرد اىل لقاء "الخ����ر" الطيب الذي يكون 
اأخ����ا ل����ه بل �سورته الخ����رى وعرث عليه يف �س����ورة اإن�سان جمهول قدم 

له امل�ساعدة.
قب����ل اخلتام ي����روي ق�سة �سيقة ع����ن "اأ�سب����اه" الرئي�����ش العراقي الذين 
ي�ستخدم����ون لت�سلي����ل م����ن يري����د اغتيال����ه ويو�سلن����ا اإىل ح����ال ل يعود 
الإن�س����ان فيه����ا ق����ادرا على التميي����ز بن الوه����م واحلقيق����ة يف جو �سبه 
كابو�س����ي. يف النهاية يكتب ومن جنيف �سنة 2000 )الف�سل الخري من 

حياة اإن�سان ا�سمه �سدام(.
ا�ستطاع �سليم مطر اإىل حد بعيد اأن يربط املا�سي باحلا�سر واأن يجعلنا 
نكت�س����ف ان م�س����كالت الإن�سان تتكرر مت�سابه����ة يف اجلوهر خمتلفة يف 

ال�سكل واملظهر.

شكر حاجم الصالحي

مرة يغري���ك بطباعته النيقة وبغالفه اجلميل 
فتنكب على قراءته من األفه اىل يائه ، فال جتد 
فيه ما ي�سدك اليه ، �سوى عواطف باردة ولغة 
م�ستهلك���ة وتهوميات ل �سلة لها بواقعك الذي 
تعي����ش ، وتاأ�س���ف عل���ى وقت���ك ال���ذي اهدرته 
وعلى ب�سرك الذي اتعبته ، وانت الذي ابتاله 
انحراف النظر واحلول منذ �سنتك ال�ساد�سة ، 
وم���ا امامك اإل ان تعيد ذل���ك الديوان ال�سعري 
اىل م���كان ق�سي يف ادراج مكتبتك املتوا�سعة 
، وم���رة اأخرى تقراأ ن�سًا هن���ا او هناك فياأخذ 
بلب���اك اىل م���ا في���ه من مع���ان �سامي���ة و�سور 
باذخة وجتارب حياتي���ة مياثل بع�سها بع�ش 
جتارب���ك ، وتف���رح اأ�س���د الف���رح لن���ك مل تهدر 
وقت���ك الثمن فيم���ا ل ينفع ، وق���د اأ�سفت اىل 
خزين���ك املع���ريف ماهو مفي���د ، وتتمنى لو ان 
مثل هذا ال�سعر هو ال���ذي يت�سيد امل�سهد الذي 
اختل���ط في���ه احلابل والناب���ل ولك���ن اأ�سمعت 
لو نادي���ت !! ...، وانت تنتهي م���ن قراءة هذا 

الذي بن يدي���ك ، حتفزك الّمارة بال�سعر على 
قول كلمة طيبة في���ه ، فت�ستجيب لنداء ال�سعر 
والذائق���ة ، وتكتب ما انت ت���راه من�سجمًا مع 
م���ا تراه انحيازًا للجم���ال وللحياة وللتجارب 
احلقيقية ، وها اأنت تفعل لعلك تقول ما عليك ، 
ا�ستحقاقًا ملا يتوجب املوقف وقول ما ينا�سب 

املقام ...
وتب���داأ م���ع ����� م���ن ذاك���رة ممح���اة ����� الديوان 
ال�سع���ري ال�سغري بع���دد اوراق���ه ، الكبري مبا 
فيه من �سع���ر ينب�ش باحلي���اة ، والذي اأبدعه 
مبدعه ط���ه الزرباطي الذي توزعت اهتماماته 
ب���ن ال�سعر والق�سة والرواي���ة ، وا�سدر فيها 

اكرث من مطبوع ...
العن���وان ����� م���ن ذاك���رة ممح���اة ����� يحيلك اىل 
ان  حت���اول  م�ساك�س���ة  ن�سو����ش  ازاء  ان���ك 
تلغ���ي ومتحو كل م���ا علق بذاك���رة املنتج من 
وقائ���ع ، واملحو دائمًا م���ا ي�ستهدف احلوادث 
املوؤمل���ة ، ول���ن ينال م���ن الذكري���ات اجلميلة ، 
واملمح���اة ه���ي الو�سيل���ة / الأداة الت���ي تقوم 
بفع���ل املح���و ، والعنونة منتج���ة با�ستثمارها 
ملوج���ودات حياتنا اليومية الت���ي رافقتنا منذ 
�سن���وات الطفول���ة البائ�س���ة اذًا ... �سي�سعن���ا 

طه الزرباطي امام ن�سو�ش م�ستلة من خزين 
املح���و وذكرياته املرتاكمة ، وهن���ا ما نتلم�سه 
يف قراءتن���ا لن�سو�سه اجلميلة ، فهل �سنجده 
موفق���ًا يف ذاكرة ممحاته وهو الذي يقول يف 

توطئة الديوان :
ه���ل ان الن�سي���ان ه���روب طوع���ي ؟ اأم ك�س���ل 
ذهن���ي ؟ اأم جم���رد تق���ادم يف الح���داث عل���ى 
�سفحة الذاك���رة ؟ نحاول ان ننت�سر بالحماء 
، ون�سط���ب من ج�سد الورق���ة البي�ساء لعناتنا 
.. نح���اول ان نبقى اوراقنا بي�سًا ما ا�ستطعنا 
، لك���ن اأثبت���ت املمح���اة انها تكتنز م���ا م�سحته 
بالكراه . ف���ان فعلت فعلته���ا فيزياويًا ، فانها 

تتحمل او نحملها وزر �سطحاتنا ...
يف ن�س���ه العظي���م �� حكاي���ة ممحاة ����� �ش10، 
يلخ����ش طه الزرباطي فل�سفته يف املحو ، باثاُ 
تنويعات���ه عل���ى �سفح���ات القل���وب املحت�سدة 
بالأماين القتيلة ، جم�س���دًا معاناته الن�سانية 
التي حا�س���رت طموحات���ه واذاقت���ه املرارات 
كله���ا ، وح�س���ب م���ا ارى ان �� حكاي���ة ممحاة �� 
هو �سي���د ن�سو�ش الزرباطي يف هذا الديوان 
ال���ذي اق���راأ ل���ه �سع���رًا لأول مرة م���ن خالله .. 

يقول طه الزرباطي :
باملمح���اة وبا�ساب���ع يانع���ة بلوري���ة كالثلج / 
حم���وت النخلة الت���ي ر�سمتها لنه���ا مل تنجب 
مت���رًا / م���ن ق�س���ة حبن���ا / وحم���وت ا�سمك ، 
/ لنن���ا مل ننج���ب قم���رًا يف �سم���اء خلوتن���ا / 
وحم���وت املوت ح���ن �سلبني اأم���ي / فلم اجد 

مالذَا لراأ�سي املتعب ....
ويوا�س���ل الزرباطي املحو بيق���ن را�سخ اىل 

ان يقول :
اأري���د ممح���اة للقلب / ل اريد قلب���ًا يف خارطة 
ال�سدر / و�ساأحم���و النب�سات ... قبلة .. قبلة 
/ رع�س���ًة .. رع�س���ًة .. احرتاق���ًا ... احرتاقًا / 
و�ساأحم���و ر�سائل���ي كله���ا ، حرف���ًا ..حرف���ًا / 
ودموع���ي .. التي يب�س���ت يف طريقها / والتي 

ظلت حبي�سة العيون ، دمعة ..دمعة /
لنالحظ مع���ًا ق���وة الرادة يف ا�ستثمار �سلطة 
املح���و لزال���ة كل م���ا يف املا�س���ي م���ن خيبات 
وم���ا يف احلا�س���ر من كب���وات .. فه���و ميحو 
النخل���ة لنه���ا مل تنجب مت���رًا ، وحم���ا ا�سمها 
لنهم���ا مل ينجب���ا قم���رًا / وحم���ا امل���وت لن���ه 
�سلب���ه اأمه ، ولكني مل اره ق���ادرًا على حمو ما 

يف قلب���ه املتع���ب مهما حاول ، ول���ن تنفع معه 
كل مما حي الدني���ا با�سرها ، وهذا هو ال�سعر 
احلقيقي الذي يالم�ش نب����ش القلوب ويفجر 
فيها الم���ل لغد اف�س���ل ، والزرباطي كما ارى 
واح���دًا من املنتظرين ذل���ك النهار الذي ميحو 

الظلمة والف�ساد وال�ستبداد ،
يف ن����ش ����� ب�ست���ان ال���كالم / �ش22������ يوجه 
مبدعنا الزرباطي ن�سائحه التي ابتكرها عرب 

جتاربه الطويلة اذ يقول :
          ل ترتك ورد �سفتيك 

          فللورد الذابل فرا�سات مقتولة 
         ل جتعل من �سفتيك مقربًة 

ويقول اي�سًا يف ن�سائحه وحكمه :
مل يك���ن القل���م �سيف���ًا / لن اطعن���ك / لتخف/ 
قلم���ي يكتب نزيف املزم���ن ،/ ل ت�سرك هم�سك 
يف ن���زيف / انن���ا جب���الن ل يلتقي���ان / اإل يف 
الق�سيدة / اأحبك ككلمتن بينهما حرف عطف 
/ فال���ورد يذب���ل ب���ن �سفتي���ك / ليعي����ش بن 

حرويف / يف ب�ستان الكالم .../
ولب���د يف نهاي���ة املط���اف ع���رب ه���ذه القراءة 
النطباعي���ة ان ابارك لط���ه الزرباطي انتماءه 
للجم���ال ولل�سعر الذي امتعنا ب���ه عرب ديوانه 
ال�سخم املعنى واحل�سور من ��� ذاكرة ممحاة ��� 
وامتنى ان يوا�سل احلفر املبدع يف ال�سعرية 
العراقي���ة ليك���ون ح�سوره بهي���ًا �ساطعًا وهو 

الذي يتوفر على ممكنات ذلك 
واخ�������ريًا ادع للقارئ مع ������ الن�سيان �ش62 ��� 
الذي هو الوج���ه الخر للمحو وان اختلفا يف 

النتائج .....
      الن�سيان تروي�ش جلموح الذاكرة ،

      الن�سيان خذلن للحظات حبنا ،
     الن�سيان قبول اعمى وبال �سروط ،

     الن�سيان نعمة !
    احتالل ....
   احتالل ....

  الن�سيان واقع معلب 
 زاد لل�سفر عرب دروب الهروب ...

 من ذاكرة ممحاة...

رواية تاريخ اإلنسان من خالل 
قصص مترابطة

ا�سباني���ا هي اأح���د البل���دان الأوروبية الأك���رث تعر�س���ا ل�سطرابات 
اجتماعي���ة يف ال�سياق الراهن. هذا ما يوؤّكد عليه مراقبون وحمللون 
ُك���رث حي���ث ي�س���ري العديد منه���م اأنه���ا ت�سري عل���ى خط���ى »اليونان«. 
و�سب���ح ال�سطراب���ات الجتماعي���ة يف ا�سباني���ا يعي���د اإىل الذاك���رة 
ذكريات احلرب الأهلية الأ�سبانية التي اندلعت منذ نهاية عام 1936 

وا�ستمّرت حتى عام 1939.
تلك احلرب الأهلية الأ�سبانية عرفت تو�سيفات كثرية تذهب كّلها يف 
اجتاه التاأكيد على ب�ساعتها وعلى الفظاعات التي اقرتفها املنخرطون 
فيه���ا. و»احلرب الأ�سباني���ة يف بدايتها«، هذا م���ا يقوله عنوان كتاب 
النا�س���ر والكاتب الفرن�سي »جان بيري ب���ارو«. ومو�سوع الكتاب هو 
ا�سبانيا يف اأتون احلرب الأهلية واإ�سقاطات تلك الفرتة الرهيبة على 

ال�سياق الراهن، وما تتعّر�ش له ا�سبانيا من تهديدات.
بهذا املعن���ى متّثل تلك احلرب الأهلية الأ�سباني���ة اخللفية التاريخية 
للو�س���ع الذي يلوح يف الأفق الأ�سباين الي���وم، وحيث يعود املوؤلف 
اإىل م���ا ي�سمّي���ه »م�س���رح اجلرمي���ة«. ذل���ك عل���ى اأ�سا����ش اأن ال�سع���ب 

الأ�سباين هو »امل�ستهدف يف احلالتن«، ال�سابقة واحلالية.
م���ا يوؤّك���ده املوؤل���ف اأن���ه م���ا كان للج���رالت املتمّردي���ن اأن يحقق���وا 
النت�س���ار ب���دون الدع���م الكبري م���ن قبل طائ���رات ودباب���ات وجنود 
الفا�سية الإيطالية والنازية الأملانية على مدى ال�سنوات الثالث التي 

ا�ستمّر خاللها النزاع.
 و�سبب اآخر يف انت�سار فرانكو ونهجه يحدده املوؤلف يف »التقاع�ش« 
الذي اأظه���ره الفرن�سي���ون والربيطانيون عندما تبّن���وا �سيا�سة عدم 
التدّخ���ل مل���وؤازرة اجلمهوري���ن الأ�سب���ان، وكذل���ك بقبوله���م اإغ���الق 
احلدود الربّية مع ا�سبانيا ورف�سهم بيع ال�سالح للحكومة الأ�سبانية 
بينما مل يرتدد النظام الفا�سي الإيطايل يف اإغراق عدد من ال�سفن يف 
البحر الأبي�ش املتو�سط كانت حتاول تزويد تلك احلكومة الأ�سبانية 

ببع�ش امل�ساعدات.
وعل���ى خلفي���ة احل���رب الأهلي���ة الأ�سبانية وم���ا عرفته م���ن فظاعات 
وموؤام���رات وتواط���وؤ، ي�س���وغ موؤل���ف الكت���اب نوع���ا م���ن »النداء« 
ع���ن  يتخّل���وا  األ  عليه���م  وباأن���ه  الأوروبي���ن.  حي���ال  التحذي���ري 
م�سوؤولياته���م حيال ا�سباني���ا التي تواجه و�سعا �سعب���ا قد يدفع بها 
نح���و ما ميك���ن اأن يعيد ذكريات احلرب الأهلي���ة الأ�سبانية وويالتها 

وما ميكن اأن يرتتب على ذلك من عواقب وطنيا واأوروبيا.

عن: البيان االماراتية

الحرب اإلسبانية 
في بدايتها.. األكثر 

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

بغداد/ أوراق

ث���م  بال�سماني���ن  ملتحق���ًا  بحث���ه  رحل���ة  يب���داأ 
بالغوتام���ا ليتعل���م الو�س���ول للخال����ش، لكن���ه 
بالنتيج���ة اكت�سف اأن هدفه ل يت���م اإل من خالل 
معرفت���ه واإكت�ساف���ه لنف�سه. انه���ا حكاية البحث 
ع���ن ال���ذات يف احلقيق���ة املطلق���ة، نتابعه���ا يف 
رواية )�سدهارتا(  للكاتب الأملاين هرمان ه�سه 
وال�س���ادرة ع���ن دار )امل���دى( للثقاف���ة والن�س���ر 

برتجمة جيزل فالور حجار.
�سدهارت���ا اب���ن الربهم���ي الب���ار ال���ذي اأ�سب���ح 
كاهن���ًا واأم���ريًا امنوذج���ًا اأ�سطوري���ًا للرباهمي 
الذي اأثقلته روح���ه املعذبة يف ج�سد قلق، يقرر 
مغادرة قريته وعائلت���ه لين�سم اإىل ال�سمانين، 
ويتبعه يف هذه الرحلة �سديقه العزيز جوفيندا 
ال���ذي يحبه كما ل يحب اأح���دًا �سواه، ويعلم اأن 
�سدهارتا لن يكون برهميًا عاديًا اأو كاهنًا ك�سوًل 
يقدم القرابن، اأو تاجرًا للكلمات ال�سحرية، اأو 
�س���اة غبية طيبة بن قطي���ع كبري، لكن �سدهارتا 
مل يكن �سعيدًا.. فعندما كان يتجول يف املمرات 
الوردي���ة، التي تقطع ب�سات���ن التن، اأو يجل�ش 
غارقًا يف تاأمالت���ه، اأو يقدم القرابن يف اأعماق 
غاب���ة املانغ���و.. كان ي�سعر بالرتاب���ة واخلواء، 
والعجز ع���ن مقاومة الأحالم واخلواطر املقلقة 
التي تتدفق عليه مع م���اء النهر و�سوء النجوم 
واأ�سع���ة ال�سم�ش. كان هاج�سه اأين يوجد امتان 
الأكرب، اأين ي�سكن، اأين ينب�ش قلبه الأبدي. لقد 
تن���اول املعلمون واحلكماء والكتب املقد�سة ول 
�سيم���ا اوبان�سياد �سامافي���دا كل �سيء عن خلق 
الع���امل.. اأين ه���م الرباهمة والكهن���ة واحلكماء 
الذي���ن اأفلحوا ل يف احل�سول على هذه املعرفة 
العميق���ة، ب���ل يف جتربتها والتع���رف عليها يف 
ال���ذات. يت�س���اءل �سدهارت���ا طالب���ًا م���ن �سديقه 
جوفين���دا الذهاب اىل �سج���رة البنيانا ملمار�سة 
التاأم���ل وال�سع���ى خ���ارج الرتاب���ة، اإن اأوم ه���و 
القو����ش وال�سه���م ه���و ال���روح، وبراهم���ا ه���و 
اله���دف. وظ���ال على ه���ذه احلال حت���ت �سجرة 
الت���ن الهندي، حتى عربت بهم ذات يوم جماعة 
من ن�ساك ال�سامان���ا، وكانوا يتجولون لتعذيب 
اجل�سد والتح���رر من دن�سه وخطاي���اه، فيكون 
له���م اخلال����ش ول تع���ود اأرواحه���م تنبعث يف 
اأج�س���اد اأخرى، فال يتخل�سون من العذاب اأبدًا. 
وعندما ان�سم �سدهارتا لل�سامانا وتبعه �سديقه 
جوفين���دا مل يك���ن ل�سدهارتا غري ه���دف واحد، 
ه���و اأن ي�سب���ح خالي���ًا م���ن اأه���واء اجل�سد، فال 
يع���ود ذاتًا بل جمرد فكر خال�ش قريب من ال�سر 
الأعظ���م. . وعندما ا�ستم���ع �سدهارتا وجوفيندا 
اىل الرجل امل�ستنري بوذا، اأعلن جوفيندا رغبته 

يف الن�سم���ام اىل جماعته، اأما �سدهارتا، فكان 
ل���ه راأي اآخر: اأيها املعل���م امل�ستنري �سواء اأكانت 
احلي���اة يف ذاتها اأمل���ًا اأم لذة، فلي����ش ذلك مهمًا، 
ولك���ن وحدة الع���امل وتالحم الأح���داث جميعًا، 
وا�ستم���ال كل كبرية و�سغ���رية يف تيار واحد، 
يف قان���ون واحد للعلي���ة، لل�س���ريورة والعدم. 
ه���ذا كله ي�سط���ع وا�سحًا يف تعاليم���ك ال�سامية 
اأيه���ا الكام���ل، لكن ثم���ة �س���وؤاًل غائب���ًا وجوابًا 
م�ست���رتًا. وكان رد بوذا اإنك ذكي وعميق يا ابن 
الربهم���ي، دعن���ي اأح���ذرك، اأن���ت املتعط�ش اىل 
املعرف���ة من لعبة الأفكار. فالآراء ل تعني �سيئًا، 
قد تك���ون جميلة اأو قبيحة، ذكية اأو حمقاء. اأما 
التعاليم التي ا�ستمعت اإليها يا �سدهارتا، فلي�ش 
هدفها تف�سري العامل، بل اخلال�ش من الأمل. قال 
�سدهارتا: اأيها املعلم، اإن اأحدًا لن يجد اخلال�ش 
ع���ن طري���ق التعالي���م، ولي�ش بو�سع���ك اأن تنقل 
اىل اأح���د بوا�سطة التعاليم، ما ح���دث لك �ساعة 
ال�ستن���ارة بعد رحل���ة طويلة مري���رة من الفكر 
والتاأمل واملعرف���ة والعذاب.  وا�س���ل �سدهارتا 
طريقه، فيما اختار �سديق���ه جوفيندا اللتحاق 
بجماع���ة الرجل امل�ستن���ري، وكلم���ات �سدهارتا 
ت���رن يف اأذنيه ل���ن ي�سل اأحد م���ن ال�سامانا اىل 
الرفانا، ولي�ش هناك ع���دو ملعرفة الذات اأ�سواأ 
م���ن رجل املعرف���ة ي���ا جوفين���دا. كان �سدهارتا 
يفك���ر تفك���ريًا عميقًا وه���و مي�س���ي يف �سبيله: 
اإن م���ا اأعرفه عن نف�سي، اأقل مم���ا اأعرفه عن اأي 
�سيء اآخر يف العامل، ولي�ش بو�سعي اأن اأتعرف 
عل���ى نف�سي اإل من خ���الل نف�سي. وتلفت حوله، 
كاأمنا يرى العامل لأول مرة.. كانت الدنيا جميلة 
غريب���ة غام�سة الزرق���ة وال�سف���رة واخل�سرة. 
وهنا ال�سماء والنه���ر والغابات واجلبال، ويف 
و�س���ط ه���ذا كل���ه، كان �سدهارت���ا يف طريقه اىل 
نف�س���ه مل يعد زاهدًا، اأو كاهن���ًا، اأو برهميًا، هو 
الآن امل�ستيقظ فح�سب. تاأم���ل ال�سم�ش والغابة 
واجلبال وال�ساط���ئ النخيلي والأ�سياء، كما لو 
اأنه يراها لأول مرة. كان العامل جمياًل وب�سيطًا 
غاي���ة الب�ساطة، بل طفوليًا مبا�س���رًا، ومن دون 
اأدن���ى ارتي���اب. ولعله كان يعلم من���ذ اأمد طويل 
اأن ذات���ه ه���ي امت���ان واأنها م���ن نف����ش الطبيعة 
الأبدية لرباهم���ا، لكنه مل يجد ذاته يف احلقيقة 
اأبدًا لأنه راآها يف الأفكار املجردة.. يف الطريق 
اىل ال�سفة الأخرى م���ن النهر، وعند حافة اأحد 
الغ���دران، ركع���ت امراأة �ساب���ة تغ�س���ل الثياب. 
حياه���ا �سدهارتا وطل���ب منها الربك���ة، كما هي 
عادة امل�سافرين. كانت املراأة تريد اأكرث من ذلك، 
وتت�سرف كما لواأنه���ا �ست�سبح �سديقة حميمة 
له���ذا الربهمي. اأح�ش �سدهارتا بدمائه ت�ستعل، 
انحن���ى قلياًل �س���وب امل���راأة، ولأن���ه مل يالم�ش 
ام���راأة قط، فقد تردد بره���ة وتراجع اىل الوراء 

كاأي برهمي، ثم اق���رتب منها وعا�سرها..  وكما 
تت�سرب الرطوبة متباطئة اىل جذع �سجرة حتى 
تف�سده���ا متامًا، كذل���ك ت�سللت الدني���ا اىل روح 
�سدهارتا. اأف�سدت���ه الرذائل التي طاملا احتقرها 
وازدراه���ا.. ومل يعد ال�سوت الداخلي امل�سرق، 
ليل���ة،  ي���رن يف م�سامع���ه. . وذات  اأوم  �س���وت 
عر�س���ت ل���ه روؤيا مفزع���ة، كانت ام���راأة حتتفظ 
بطائر �سغري مغرد ن���ادر الوجود يف قف�ش من 
ذهب، وعندما اأقبل �سدهارتا نحو القف�ش وجد 
الطائ���ر ميت���ًا. وهن���ا اأدرك �سدهارت���ا اأن اللعبة 
ق���د انتهت، ف�سرت رعدة يف بدن���ه، واأح�ش كاأن 
�سيئ���ًا داخله قد مات. هرب �سدهارتا اىل الغابة 
مثق���اًل باجلزع والغثيان، وظ���ل كذلك عدة اأيام، 
حت���ى ا�ستيقظ���ت روح���ه الغافي���ة واأدرك فعلته 
م���ع املراأة وراح يف ن���وم عميق على �سفة النهر 
اأ�سف���ل �سجرة ج���وز الهن���د، وهو يتمت���م با�سم 
احلقيقة املقد�س���ة اأوم وعندم���ا ا�ستيقظ ثانية، 
كان ق���د ولد من جدي���د.. لقد تع���رف على نف�سه 
واأ�سبح الرجل الذي اكت�سف الطريق وتعلم من 
النهر كيف ين�ست بقلب �ساكن وروح مرتقبة.. 
تعلمن���ا الرواية اأّن الكلمة وال�سيء هما طريقان 
خمتلفان ومتناق�سان يف فهم احلياة. لأن متتبع 
الكلمات يتعاطى مع العامل بالو�سف. اأما �سالك 
طرق ال�سيء ف�سيجد نف�س���ه يف مواجهة حاَدة، 
ومن غ���ري وا�سطة مع العامل. ومع اأنه ل برهان 
عل���ى اأن �سالك اأحد الطريق���ننْ �سيفهم اأف�سل من 
غريه نقي�ش طريقه، لكّن جوفيندا، وكل اإن�سان 
مثل���ه، �سيعي�ش عل���ى خط���واٍت ابتكرها غريه، 
وكل دوره مهم���ا عُظم هو اأننْ ي�سع رجله بعناية 
ودّق���ة على اأث���ر رج���ل ال�سابقن، وبه���ذا تكون 
الكلم���ات بابا مفتوحًا عل���ى التقليد، ورمبا على 
اإفراغ الكائن من الكت�ساف واملغامرة. الكلمات 
ا �سدهارتا  رح هي نوٌع من ال�سلفيَّة. اأمَّ بهذا الطَّ
ف���كل خطوات���ه مبتك���رة، لأنه ل يتبع ب���ل يبدع، 
ول يقتف���ي ب���ل ميح���و ليكتب ث���ّم ميح���و، لأنه 
اختار الأ�سياَء بهذا الطرح، هي نوٌع من العداء 
احلياتي���ة.  اأو  الفكري���ة  وال�سلفي���ة  لالتباعي���ة 
ويف نهاي���ة الرواية يجتم���ع ال�سديقان جمددا؛ 
�سدهارت���ا وجوفين���دا، وتتح���اور م���ن خاللهما 
الكلم���اُت والأ�سي���اء، وكع���ادة التب���اع يطل���ب 
جوفيندا من �سديق���ه اأننْ يعلمه من حكمته التي 
ح�سله���ا، لكّن �سدهارتا يجيب���ه بطريقة عجيبة 
ج���دا، لأن���ه ل يع���رف كي���ف ي�سنع الأتب���اع، بل 
رمب���ا ل يريد: ميكن الإف�س���اء بالعلم، لكن لي�ش 
باحلكم���ة. ميك���ن للم���رء اأن يج���د احلكم���ة، اأننْ 
يعي�سه���ا، اأن يكون حمم���وًل بها، اأن يجرتح بها 
اخل���وارق، لكن ل ميكن ل���ه اأن يقولها ويعّلمها. 
ه���ذا ما كن���ُت اأ�ست�سّف���ه اأحيانا واأن���ا �ساب، وما 

دفعني اإىل البتعاد عن املعلمن.

ــــــا.. ســــــدهــــــارت
الحقيقة ما بين الذات واألفكار المجردة

ولد يف كالو اأملانيا عام 1877، عا�ش بداية 
�سبابه مع عائلته املحافظة وجوها املدافع عن 
الربوت�ستانتية ب�سكل مفرط؛ وهذا ال�سبب الذي 
دفعه للهرب وال�ستقالل عن ال�سلطة العائلية 
والعتماد على نف�سه والإنخراط يف جمال العمل 
وب�سكل قا�ٍش، حيث بداأ عمله ك�ساعاتي ومن 
ثم بائع يف مكتبة ، ومن خاللها اتخذ التاأليف 
والكتابة منهجًا يف حياته وعمله. وبرغم اأن 
توجهه الأدبي يف بادئ الأمر كان نحو ال�سعر 
اإل اأنه يف ما بعد األف روايات فل�سفية عديدة 
ومتنوعة؛ وكان يغلب على بع�ش الروايات 
طابع التفكر العقائدي املت�سكك مثل رواية 
دميان.. ح�سل على جائزة نوبل يف الأدب عام 
1946. تزوج ثالث مرات وتويف يف مونتانيول 
تي�سن 1962.

هيرمان هسه في سطور

ُيق���ّدم كتاب »تاري���خ الفنون واأ�سه���ر ال�س���ور« ملوؤلفه �سالمة 
مو�س���ى، جمموعة من ال�سور والر�سومات الفنية الأوروبية 
امل�سه���ورة، للق���راء، وي�سي���ف اإىل ذل���ك ملحة م���ن تاريخ هذه 
الر�سوم���ات وتاريخ ر�ساميها، مب���ا ي�ستمل عليه هذا التاريخ 
م���ن �سياقات وظ���روف، اأدت اإىل بعث هذه الفن���ون اإىل حيز 
الوجود الإن�ساين. وقدم مو�سى اأي�سًا �سرحًا للنظرية العامة 

يف الفنون اجلميلة.
كم���ا ب���ن اأوج���ه النحطاط الت���ي تعرتيه���ا براأي���ه. والكتاب 
تلخي����ش �سالمة مو�سى لكت���اب ي�سمى خال�س���ة الفن، لوليم 
اأورب���ن مع بع����ش الف�س���ول التي حذفه���ا. ويق���ول مو�سى: 
تق����يدن���ا ب���اآراء اأورب���ن واإن مل نتقيد ب�سوره، ب���ل اأخذناها 
م���ن م�س���ادر كثرية اأخ���رى، ومل نذك���ر كل الذي���ن ذكرهم من 

الر�سامن بل اقت�سرنا على امل�سهورين.
وي���رى مو�س���ى اأن الفن���ون اجلميل���ة اأو الآداب الرفيع���ة كما 
كان ي�سميها الع���رب، هي: املو�سيقى وال�سعر والنرث والبناء 
والر�س���م والنح���ت والرق�ش والغناء والتمثي���ل، وغاية هذه 

الفنون جميعها هو اجلمال..
ولكن اجلمال كما يقول �سالمة مو�سى لي�ش �سيئًا مو�سوعيًا 
ل���ه حقيقة اأ�سلي���ة يف الكائنات التي حولن���ا من حي وجماد، 
واإمن���ا هو ذات���ي يف اأذهاننا، فالع���امل اأو الك���ون نف�سه لي�ش 
جمي���اًل اأو قبيحًا، واإمنا اجلمال والقبح اعتباران ذهنيان اأي 

قائمان يف اأذهاننا فقط.
كما يرى اأن اجلمال يف اأ�سكاله املختلفة ل يختلف فيه النا�ش 
اإل مبقدار تربيتهم الفنية التي تزيد الب�سرية الطبيعية نورا 

وتورثه���م ه���ذا الذوق الذي ن���راه على اأكمل���ه يف رجل الفن، 
ويب���ن اأن فن الر�سم الإ�سالمي �سار يف ثالثة اجتاهات اأولها 

الزخارف الهند�سية املتقابلة من اأقوا�ش وخطوط تتقابل.
وثانيه���ا الزخارف التي تع���ود يف الأ�سل اإىل باعث من ر�سم 
حي���وان اأو نبات يعمد الر�سام اإليه فيطيل يف بع�ش اأع�سائه 
اأو يفرطحه���ا اأو ي�سر�سره���ا حت���ى يخف���ي اأ�سل���ه ث���م يجعله 
يتقاب���ل مع �س���كل اآخ���ر ل يختلف مع���ه، فيح�سل عل���ى �سكل 
هند�س���ي ممتاز، وثالثها جعل الفن���ان العربي اخلط العربي 
فنًا، فتفنن يف تزيين���ه وزخرفته حتى �سار له جمال خا�ش. 
وحت���دث مو�سى عن اأ�سل الر�سم احلدي���ث مدر�سة فلورن�سا 
والر�س���م بالزي���ت ممث���ال يف املدر�س���ة الفلمنكي���ة وجن���وم 
النه�س���ة دافن�س���ي، واأجنلو، ورافائيل وجن���وم نه�سة الفن 
يف اأملاني���ا دوري���ر وهولبن وكذلك جنوم الف���ن يف اإ�سبانيا 
اجلريك���و وفيال�سكي���ز وموريلو. كم���ا اأ�سار اإىل ف���ن الر�سم 
يف هولندا ممث���ال يف الفنانن: هانز، رامربانت، جرياردو، 

دوهو�ش، فرمري، بوطر، جوب، هوبيما، دي فلت.
وع���ن نه�سة الفن يف فرن�سا يرى مو�س���ى اأن فن الر�سم ظهر 
يف فرن�س���ا يف القرن ال�سابع ع�سر. كما حتدث عن الر�سامن 
الإجنلي���ز يف القرن الثامن ع�س���ر. ويف نهاية الكتاب حتدث 
وال�ستقبالي���ن:  والتكعيبي���ن  الوحو����ش  اأ�سماه���م،  عم���ا 
�سي���زان، فان غ���وخ، غوغان، ماتي����ش، بيكا�س���و، مارينتي، 

جوا كيمو.

عن/ البيان

ميسون الركابي

�س���در حديثًا للقا�سة العراقية نوال هادي ح�سن جمموع���ة ق�س�سية حتت عنوان "اأيام غري األيفة"، �سمن من�سورات دار 
الفرات للطباعة والن�سر يف بابل.

وقالت الناقدة واملرتجمة الدكتورة اأ�سماء غريب يف درا�سة نقدية مطولة عن املجموعة: "قد تكون حقا )اأيام غري األيفة( 
ق�س�س���ًا ق�سرية ج���دًا، لأّن الكاتبة جمعت فيها كّل العنا�س���ر واملقومات الأدبية والأ�سلوبية اخلا�س���ة بهذا النوع الأدبي 
�س���كاًل وم�سمون���ًا، لكن الأهّم م���ن هذا وذاك: اأّنها فتح���ت باَب ال�سوؤال عل���ى م�سراعيه، وجعلت م���ن ق�س�سها هذه بداية 
لق�س����ش قادم���ة اأخرى، تتح���دُث فيها عن مدى عمق ه���ذا احلّب الذي حتملُه ب���ن جوانحها لوطنها العظي���م، وتكون فيه 

فار�سة مغوارة متتطي �سهوة القلم لتخط باحلرب حكاية ع�سق ا�سمها: العراق.
فيما قالت الكاتبة نوال هادي ح�سن ملحرر ق�سم الإعالم والت�سال احلكومي:"اإّن "اأيام غري األيفة" هي عبارة عن جمموعة 
من الق�س�ش الق�سرية جدًا والوم�سات، كتبتها كلها يف النجف الأ�سرف بن �سنتن 2014 – 2015، وبلغ عدد ن�سو�ش 
املجموع���ة 160 ن�س���ًا، منها: زوجة كاتب، و�سيدة الطفوف، وعروج، وحورية الطن، وقرابن، وفدية، واأيام غري األيفة، 

وهي الوم�سة التي اقتب�ست املجموعة عنوانها منها..
يذكر اإّن غالف املجموعة هو من ت�سميم الكاتب فار�ش عودة، اأما لوحته فهي من اإجناز د. اأ�سماء غريب.

تاريخ الفنون وأشهر الصور

"أيام غير أليفة".. 

جديد القاصة نوال هادي حسن



9 العدد )3461( السنة الثالثة عشرة االحد )20( أيلول 82015

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

هذه هي تتمة لرواية �ضابقة ، " ملح وع�ضل " ، و�ضتكون حقا اإ�ضافة لتجربتنا يف قراءة هذا الكتاب لو بداأنا بقراءة 
الأول . ت���دور اأح���داث الرواي���ة يف جنوب اأفريقيا التميي���ز العن�ضري يف 1964 ، وتبدا حني تك���ون كوبا ، فتاة من 
ال�ضكان الأ�ضليني من ال�ضان ، ملقية يف �ضحراء كالهاري عقابا اأخريا لها لإقامتها عالقة مع فتى اأبي�ض . ال�ضان هم 
النا�ض الفطريون للكالهاري . املوؤلفة كاندي ميللر اإمراأة بي�ضاء ولدت يف زامبيا ون�ضاأت يف جنوب اأفريقيا . عندما 
يكت���ب كات���ب ما من وجهة نظ���ر اأنا�ض خمتلفني جدا عن اأ�ضله ، يتبادر اىل الذهن �ضك���وكا حول املوثوقية . لكن حني 
تق���ود ميلل���ر الق���ارئ باعمق مايكون ، ل فقط داخل ال�ضحراء بل داخل لغة وع���ادات �ضعب ال�ضان ، فمن ال�ضعب عدم 
الت�ضديق بانه ميكن للمرء ان يرى العامل بعيون خمتلفة واآ�ضرة . تن�ضم كوبا اىل جماعة مرحتلة ينادون بها جالبًة 

للمطر ، لكنها تعرف اأنها لن جتلب �ضوى املتاعب ، يف �ضكل رجل اأبي�ض يطاردها . رواية جميلة وحمكمة .

مدر�ض���ة غ���وديل كوري�ضن لل�ضبيان يف ميغر مين�ض هي معهد ديني قمعي على نحو مرّوع ، حيث يتحمل فتيان دبلن 
ال�ضيئو الطالع التعليم بالإ�ضتح�ضار دون فهم وال�ضرب املتكرر والرواقية ، وجزاء اأن ُير�ضلوا اىل مدار�ض �ضناعية 
، فيه���ا الأح���وال حت���ى اأكرث �ضوًء . ي�ضّمن هولوهان طقو�ض الإعرتاف ، التي يوؤديه���ا التالميذ ، فكاهة مدّمرة : )) مل 
اأذه���ب اىل القّدا����ض ، ذكرت اإ�ضم الرب عبثا و�ضمحت لق�ض البر�ضية اأن يتحّر�ض بي (( ؛ ويف الظهور الأول لروايته 
يح���ذف ، ب�ض���كل مفهوم ، ه���ذا التحّر�ض من جان���ب الق�ض�ضة ، الذين ُيَقَدم���ون ، مع بع�ض الإ�ضتثن���اءات ،كمف�ضدين ، 
�ضادي���ني ع�ضابي���ني . ت���دور حبكة الرواية حول حماول���ة م�ضحكة لإعتبار �ضقف منهار كمعج���زة ، يف حني اأن متثال 
مك�ض���ور ملوؤ�ض����ض املدر�ضة يظه���ر اأنه ي�ضفك دما . لكن ثمة غ�ض���ب �ضديد يكمن خلف التهكم ال���الذع لهولوهان ، حيث 
الأ�ضا����ض الفا�ض���د للمدر�ضة ����� )) كانت تنت�ض���ب �ضبيهة ببيت من ورق اللع���ب ، قائمة فقط بالعم���ل ال�ضيء ونوع من 
التخ�ض���ب املوت���ي (( �� الذي يرمز اىل ثقاف���ة متقيحة من الف�ضاد والظلم ، كانت مقبول���ة يف تعليم كاثوليكي اآيرلندي 

ل�ضنوات .

عالمي��ة اص��دارات 

اسم الكتاب: طريق كاالهاري
المؤلف : كاندي ميللر

دار : تيندال ستريت برس

اسم الكتاب : قدر األخوة
المؤلف : كِفن هولوهان

دار : نو إكزست برس

عباس المفرجي

ترجمة / عادل العامل

وتاأخذنا برن���ز معها اإىل عامل النوادي احل�ضري���ة، واأماكن ق�ضاء 
الإج���ازات، و جامعات " الع�ضبة العاجي���ة " التي تربط الروؤ�ضاء 
والراأ�ضمالي���ني اأو خ���راء امل���ال، حمّلل���ًة خ���الل ذلك ال���دم املتعدد 
الأجيال، والزيجات املتبادلة، والعالقات املح�ضوبة التي ح�ضرت 
النف���وذ القومي بحزمة امتيازية من النا����ض. وتعيد هذه العوائل 
و الأف���راد تدوي���ر �ضلطتهم من خالل املن�ض���ب املنتَخب و القنوات 

اخلا�ضة يف وا�ضنطن. 
وُيلق���ي هذا الكتاب �ض���وءًا جديدًا على اأح���داث تاريخية حمورية 
����� مثل ملاذا اجتم���ع �ضيارفة اأمريكا املهيمن���ون، بعد الذعر يف عام 
1907، لي�ضوغ���وا نظ���ام الحتياط���ي الفي���درايل؛ وكي���ف كان���ت 
طموح���ات ال�ض���رييف الأمريكي ج. ب. مورغ���ان ) 1837 �� 1912 
( حتّفز الرئي�ض ول�ضون خالل احلرب العاملية الأوىل؛ وكيف كان 
رئي�ض���ا م�ض���رف ت�ضيز و م�ضرف املدينة القوم���ي يعمالن �ضرًا مع 
الرئي����ض روزفل���ت لإنق���اذ الراأ�ضمالية خالل ف���رتة الك�ضاد العظيم 

بينم���ا كان ج. ب. مورغان الأ�ضغ���ر يدعو ابن روزفلت للنزهة يف 
يخ���ت؛ وكيف كان خراء املال الأمريكيون يتعاونون مع الرئي�ض 
ترومان لإن�ضاء البنك العاملي و �ضندوق النقد الدويل بعد احلرب 

العاملية الثانية.  
وتف�ض���ح برن���ز كي���ف ق���ام الروؤ�ض���اء و ال�ضيارفة، خ���الل احلرب 
الب���اردة و فرتة فيتنام، بدفع مكانة قوة اأمريكا العظمى وتو�ضعها 
يف اخل���ارج، بينما يرتق���ون بالقيم املحلي���ة والرفاهة الجتماعية 
عل���ى نحٍو وا�ض���ع يف الوطن. لكن م���ن ال�ضبعيني���ات، اأدى اندفاع  
وول �ضرتيت لتاأمني اأرباح نفط ال�ضرق الأو�ضط اإىل تغيري طبيعة 
ق حافز اأرباح ال�ضيارفة  التحالف���ات ال�ضيا�ضية �� املالية. و قد تف���وَّ
عل���ى ال���رتاث و الإخال����ض للخدم���ة العام���ة، بينم���ا كان الروؤ�ضاء 
يخ�ض���رون ال�ضيطرة على القت�ضاد �� كم���ا كان وا�ضحًا دراماتيكيًا 

يف اأزمة عام 2008 املالية.
ويو�ض���ح تاري���خ القوة الأمريكية غري امل�ضب���وق هذا كيف احتفظ 
اأنف�ضه���م مبوقعه���م ال�ضلط���وي خ���الل التاري���خ، وه���م  املالي���ون 
يتحكم���ون بالروؤ�ض���اء بغ����ض النظ���ر ع���ن النتم���اء احلزب���ي. و 
ي�ضتك�ضف ) �ضيارفة كل الروؤ�ضاء ( الأ�ضداء العاملية املنذرة لنظام 

يفتقر اإىل حواجز بني املن�ضب العام و القوة اأو ال�ضلطة اخلا�ضة. 
و ترتكن���ا املوؤلفة مع خيار م�ض���وؤوم : اإما اأن نحطم حتالفات نخبة 

ال�ضلطة اأو اأنها �ضتحطمنا.
* ونق���دم اأدناه مقتب�ضًا من هذا الكتاب، حيث تكتب بِرنز عن فرتٍة 
خالل اإدارة الرئي�ض ِلن���دن جون�ضون بداأ فيها ال�ضيارفة بالبتعاد 
ع���ن الرئي�ض ح���ني راأوا طموحاته���م العاملية تتهّم����ض بفعل حرب 

فييتنام :
يف خطاب���ه الفتتاحي احلما�ض���ي يوم 20 كان���ون الثاين 1965، 
اأعل���ن جون�ضون قائ���اًل : " اإنه يف اأر�ٍض ذات ث���روة عظيمة، يجب 
اأّل تعي�ض العوائ���ل يف فقر يائ�ض. يف اأر�ض غنية باحل�ضاد يجب 

اأّل يجوع الأطفال ".
وق���د وفى بوع���ده. فعندما بداأ فرتت���ه الرئا�ضية الثاني���ة، كان 20 
باملئ���ة من ال�ضعب يف اأمريكا يعي�ضون يف فقر. وبني عامي 1965 
و 1968 رف���ع الإنفاقات الفيدرالية املوجه���ة للحرب والفقر من 6 
بلي���ون دولر اإىل 12 بلي���ون دولر ) و �ضي�ضاعف نيك�ضون الرقم 
م���رة اأخ���رى لي�ض���ل اإىل 24،5 بلي���ون دولر يف ع���ام 1974 (. و 
اأح���دث ذلك النفاق املق���رتن بانتعا�ضة اقت�ضادي���ة تاأثريًا كبريًا. و 
ح���ني غادر جون�ض���ون من�ضبه ع���ام 1969، كانت ن�ضب���ة الفقر يف 

اأمريكا قد هبطت اإىل 14 باملئة. 
ويف ي���وم 18 �ضب���اط 1965، زاد جون�ض���ون م���ن تركي���زه عل���ى 
اأ�ضحاب���ه يف التموي���ل. فدع���ا روكفل���ر، و وينب���ريغ، وم�ضرفيني 
بارزي���ن اآخرين اإىل حفل ع�ضاء حمي���م يف البيت الأبي�ض ملناق�ضة 
برناجم���ه الطوع���ي م���ن اأج���ل تخفي����ض مبك���ر يف موازن���ة عجز 
النفق���ات. و�ضتتطلب خطته من كل واح���دة من �ضركاتهم تخفي�ض 
تعامالتها العاملية لغر����ض احلد من تدفق الدولر، وهو طلب اأثار 
غ�ض���ب ري�ضتون ) ال�ضرييف ( ح���ني اأتى من جون كينيدي لكنه مل 

يفعل مثل ذلك حتت اإدارة جون�ضون.
كم���ا اأن�ض���اأ جون�ضون جلن���ة ا�ضت�ضارية م���ن ت�ضعة اأع�ض���اء ب�ضاأن 
موازن���ة النفق���ات، �ضمت وينب���ريغ، جورج م���ور، و رجل ال�ضكك 
احلديدي���ة �ضت���وارت ت. �ضون���درز، من اأجل اإبق���اء و�ضط الأعمال 

التجارية اإىل جانبه.
ويف ذلك الي���وم نف�ضه، دعا روكفلر ب���دوره جون�ضون اإىل جماعة 
اأعم���ال تخ����ض اأم���ريكا الالتينية تتجم���ع يف ال�ضهر الت���ايل. وقد 
اأبل���غ جون�ضون روكفلر اأنه �ضيكون م�ض���رورًا ملقابلة اجلماعة يف 

وا�ضنطن. وكان جون�ضون يعرف كيف يتبادل اخلدمات.
و بعد احلدث، كتب جون�ضون اإىل روكفلر مالحظة دافئة : " اأثّمن 
كل �ضط���ر من ر�ضالتك العميقة الرائعة. و بتعبري جتاري، لقد نلُت 

اأكرث مما اأعطيت من كوين معك و مع زمالئك يف املجل�ض ".
و حتى حينم���ا كان الثنان يختلف���ان، كان جون�ضون يحافظ على 
نغم���ة مراعاة م���ع الراأ�ضم���ايل الكب���ري، " �ضكرًا لك عل���ى تزويدي 
باآرائ���ك، التي ي�ض���رين على الدوام احل�ض���ول عليها، حتى و نحن 
خمتلف���ان "، كما ج���اء يف ر�ضالة للرئي�ض ي���وم 30 ت�ضرين الثاين 
1965، بع���د و�ضف روكفل���ر لبع�ض �ضيا�ضات جون�ض���ون ب�ضاأن " 

 ." handouts املجتمع العظيم " باأنها " �ضدقات
و ق���د ت�ضرف ال�ضيارف���ة، اأو امل�ضرفيون، �ض���د دوافعهم الربحية 
اخلا�ضة و ل�ضالح القوة القت�ضادية للوليات املتحدة، رمبا للمرة 
الأخ���رية يف التاريخ الأمريكي، ح���ني ا�ضتجابوا لطلب جون�ضون 
بتوف���ري ان�ضيابية يف بع�ض تدفقات راأ�ضمالهم  العاملية. ويف يوم 
3 اآذار 1965، �ضك���ر جون�ض���ون رئي�ض " �ضركة مورغان غورانتي 
"  توما����ض غيت����ض على " ا�ضتجابة م�ض���رف مورغان غورانتي 
وغريه لطلبي يف القيام طوعيًا باحلد من اإقرا�ضهم الأجنبي ". و 
اأكد لغيت����ض، " ميكنك اأن تعتمد على ا�ضتعدادنا للعمل معك ب�ضكل 

وثيق ".
���اأً لعق���د �ضفق���ة ب���ني جون�ض���ون وال�ضيارفة،  وكان كل �ض���يء مهيَّ
و�ضيح�ض���ل كل واح���د عل���ى �ض���يٍء منه���ا، مب���ا يف ذل���ك اقت�ضاد " 
امل���ني �ضرتي���ت Main Street " )3(. وكال�ضيارفة الأ�ضا�ضيني 
الآخري���ن، فاإن غيت�ض، الذي ُعنينِّ يف اللجنة اخلا�ضة بن�ضاطات ما 
وراء البح���ار التطوعية يف �ضباط 1967، ن���ال امتنان جون�ضون 
ودع���َم جهوده على م���ر ال�ضنني. وق���د ت�ضمن دعمه بيان���ًا �ضحفيًا 
حا�ضم���ًا يف اآب 1967، اعت���ر فيه " اأن �ضريبة احلرب اأمر اأ�ضا�ض 
لتعزي���ز جهدنا يف فيتنام واإدارة الرامج املحلية احليوية "، اآماًل 

يف اأن ُت�ضّن من دون تاأخري ".

)1(نوم���ي برن���ز �صحافي���ة، ومتحدث���ة، ومعلق���ة اإذاع���ة و تلفزي���ون، 
وتنفيذي���ة �صابق���ة يف وول �صرتيت. وهي موؤلف���ة خلم�صة كتب اأخرى، 

.)Other People’s Money منها ) مال النا�س الآخرين
)2(وول �ص���رتيت : �ص���ارع امل���ال والبور�ص���ة يف الولي���ات املتح���دة، 
ويعني الواجهة الرئي�ص���ية لل�ص���وق الأمريكي حيث توجد فيه بور�ص���ة 

نيويورك والكثري من ال�صركات املالية الأمريكية ال�صخمة.
)3(ُيق�ص���د ب���� "Main Street"  م�صال���ح النا����س العادي���ن و اأ�صح���اب 

. "Wall Street" �الأعمل التجارية ال�صغرية، مقارنًة ب

Public Affairs  / عن

لو النظام الرأسمالي األميركي و كوارثه العالمية مموِّ

برنز: إما أن نحطم تحالفات نخبة السلطة أو تحطمنا!

صيارفة كل الرؤساء ..

ُيعد كتاب ) صيارفة كل 
الرؤساء: التحالفات الخفية 
التي تسريرّ القوة األمريكية 
( لنومي برنز )1( رسدًا 
متميزًا للكيفية التي تقوم 
بها جامعة نخبة من الرجال 
بتحويل االقتصاد األمرييك 
والحكومة األمريكية، 
وتكريس السياسة األجنبية 
واملحلية، وتشكيل التاريخ 
العاملي.

ويقدم الكتاب، املنتقى 
من وثائق أرشيفية رئاسية 
أصلية، بيانًا متفجرًا عن 
التكافل ما بني البيت 
األبيض و وول سرتيت 
)2( الذي يتجاوز التحليل 
البسيط لسياسات دفع 
ااملال ــ أو صيارفة دفع 
الجشع، بتعبري آخر.

ترومان جون�صون

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

بغداد/ أوراق

اآنا غريغور ريفنا زوجة الكاتب الرو�سي فيودور 
د�ستويف�سك���ي تك�سف عن م�ساريع���ه وم�ساعره 
وحيات���ه املليئة بال�سعوب���ات واملر�ش يف كتاب 
بعنوان )مذكرات اآنا غريغ���ور ريفنا( وال�سادر 
عن دار )امل���دى( للثقافة والن�سر برتجمة خريي 
ال�سام���ن. م�سرية اىل انه اأول مبدع نف�ساين يف 
الآداب العاملي���ة على م���ر الع�س���ور، واأ�ستاٌذ يف 
حتلي���ل ال�سخ�سي���ات الإن�سانية ب�س���ورة تبعث 
عل���ى الده�سة. عبقري يف الو�س���ول اإىل عمقها، 
و�سرب مكنوناتها باأناة ورقة، عامل د�ستويف�سكي 
خا����ش، فريد من نوع���ه. مرتبك فو�سوي ينطق 
مب���ا يعتم���ل يف النف����ش. تاأث���ري دو�ستويف�سكي 
مل يقت�س���ر فقط عل���ى قراء رو�سي���ا وعلى القرن 
التا�سع ع�سر فق���ط، بل جتاوزه ليوؤثر يف القرن 
احل���ادي والع�سري���ن ويف كل اآداب الع���امل. ومل 
يقت�س���ر على الأدب فقط ب���ل اإن ب�سريته النافذة 
اإىل اأعم���اق النف����ش الب�سري���ة اأث���رت عميق���ًا يف 
علم���اء النف����ش وا�سهم���ت يف ت�سكيل ه���ذا العلم 
واإر�ساء اأ�س�سه ومبادئه ومنهم �سيجموند فرويد 
الذي قال: لقد تعلمت �سلوك النف�ش الب�سرية من 
رواي���ات د�ستويف�سكي وه���و روائي عظيم حقًا. 
الإ�ساف���ة لعلم���اء اآخرين اأمث���ال اآين�ستاين الذي 
قال: اأن د�ستويف�سكي يعطيني اأكرث من اأي مفكٍر 
اآخ���ر. كما ق���ال عن���ه �سيفرو�ش �سناي���ب والناقد 
الرو�س���ي مرييجكوف�سك���ي: بع���د ق���راءة اأعمال 
د�ستويف�سك���ي ت���زول الرغبة بالتكل���م عن الأدب 
وعن اأ�سرار حرفة الكتابة. فاإبداع د�ستويف�سكي 
اأك���رب من الأدب، اإنه تعالي���م عظيمة عن الإن�سان 
ومغ���زى حياته، وعن ن�س���وء اخلري وال�سر فيه، 
وع���ن حريته وعبوديته، وع���ن هبوطه من فوق 

وطري���ق عودته اإىل هناك.. يتمنى لو اأن العدالة 
ت�س���ود، ل���ه ع���دة اأف���كار تب���دو �ساذج���ة، يعي�ش 
واقعه املري���ر ويهرب منه اأحيان���ًا.. وقال الناقد 
بيلين�سك���ي للروائ���ي د�ستويف�سكي بع���د اأن قراأ 
روايت���ه الأوىل الفق���راء: �سياأت���ي عل���ى رو�سيا 
روائيون كث���ريون و�ستن�س���ى رو�سيا معظمهم، 
اأّم���ا اأنت فلن تن�س���اك رو�سيا اأب���دًا، لأّنك روائي 
عظي���م املجد وال�س���رف.  رواي���ات د�ستويف�سكي 
ت�سب���ه احلي���اة موؤمل���ة وحزين���ة، واأظ���ن اأنه كان 
من اأف�سل الذي���ن ا�ستطاعوا ت�سوير ما فيها من 
معاناة طويلة ل تنتهي اإنه ذاهب اإىل اأعمق حزن 
واأتع����ش اأمل، اإىل حزن ٌيهل���ك حتى املوت، حيث 

يحزن الأموات على الأحياء، اإنه ي�سطر معاناته 
عل���ى كل ج���دار، لكن هيه���ات اأن يج���د ما تبحث 
عن���ه. م���ات ومل يج���ده،  وبقيت اأعمال���ه �ساهدة 
عل���ى ما يعتمل داخله. اإنه اأوثق بنا �سلة واأقرب 
من���ا. لقد عا�ش فيم���ا بينن���ا، يف مدينتنا الكئيبة 
الب���اردة، ومل يخف تعقي���دات الوجود احلديث، 
وق�ساي���اه الع�سال���ة، ومل يتهرب م���ن عذاباتنا، 
ول م���ن عدوى الع�سر. اإنه يحبن���ا بكل ب�ساطة، 
ك�سدي���ق، كند لن���ا، لي�ش من اأعم���اق بعد �سعري 
كتورجني���ف، ول ب�سمو املب�سر مثل تول�ستوي. 
اإن���ه مل���ك لن���ا بكل اأف���كاره وب���كل عذابات���ه.  لقد 
�سرب معن���ا كاأ�س���ا م�سرتكة، وه���و مثلنا جميعا 

قد اأ�سيب بالع���دوى رغما عن �سموه. اإنه يغذي 
حقدًا �سديدًا عل���ى �سعف املخطئن من اأ�سباهه، 
اإن���ه ينف���ر ويخيف باحتق���اره، وبالق�س���وة التي 
يلج���اأ اإليه���ا ك���ي يدين م���ا هو ب���اق عل���ى قلوب 
الب�س���ر مقد�سا يف اأنظارهم رغم���ا عن كل �سيء، 
دون اأي اعتب���ار ل�سائ���ر التهجم���ات علي���ه، واأن 
د�ستويف�سكي ليوؤثر فين���ا اأحيانا اأكرث مما يفعل 
الأ�سخا����ش من اأقاربن���ا واأ�سدقائنا الذين نحيا 
فيما بينهم والذين نحبه���م. اإنه يجعل من نف�سه 
رفيقا لن���ا يف اأمرا�سنا، �سري���كا لأفعالنا ال�سيئة 
واحل�سنة، ولي�ش م���ا يجمع الب�سر مثل العيوب 
امل�سرتك���ة. اإن���ه يع���رف اأفكارن���ا الأك���رث خف���اء 
ويع���رف مطامح قلوبنا الأك���رث اإحراجا. ولي�ش 
من الن���ادر اأن ينتاب القارئ الذعر جتاه معرفته 
ال�سامل���ة، جتاه ه���ذا النفوذ العمي���ق ب�سورة ل 
متناهية اإىل وجدان الآخرين. واأنك لتلقى عنده 
بع�س���ا من تل���ك الأف���كار الدفينة الت���ي ل جت�سر 
عل���ى الإ�س���رار بها حت���ى لنف�سك، واأق���ل من ذلك 
ل�سديق قريب. وعندما مينحك هذا الرجل الذي 
اعرتف���ت له ب���كل اأعماقك غفرانه رغم���ا عن ذلك، 
عندما يقول لك اآمن باخلالق وباخلري وبنف�سك، 
فم���ن املوؤكد اأن يف ذل���ك �سيئا ي�سمو على حتليق 
الفن���ان اأمام اجلمال.  وتذكر اآن���ا غريغور ريفنا 
يف ال�سفحات الأخرية من الكتاب انه كان ينوي 
كتاب���ة روايته الثاني���ة عن الأخ���وة كارامازوف 
على ان تاأتي بنف�ش الأبطال تقريبًا بعد ع�سرين 
عام���ًا من احداث الرواي���ة الأوىل، وتغدو اأعمق 
منها واأ�سد اثارة، ام�سى الأ�سبوعن الأولن من 
كانون الث���اين 1881 يف اح�سن حال، مل تقع له 
نوبات �سرع منذ ثالث���ة �سهور.. لكنه يف اليوم 
ال�ساد����ش والع�سرين من كان���ون الثاين وخالل 
اللي���ل طل���ب من���ي ان اح�س���ر الجني���ل وا�سعل 
�سمع���ة، وق���ال:" �ساأموت الي���وم". ويف ال�ساعة 
اأ�سل���م  والثالث���ن  الثامن���ة  والدقيق���ة  الثامن���ة 
ال���روح. ويف الأول من �سب���اط �سيع جثمانه يف 
موك���ب عفوي مهيب مل ت�سه���د بطر�سبورغ مثله 
ال يف مقت���ل المرباط���ور األك�سن���در الثاين بعد 

�سهر من ذلك التاريخ.

علي لفته سعيد
 

يجن���ح بع����ش منتجي الرواي���ة اىل تفعيل املخيلة 
اىل اق�س���ى حدوده���ا لإنب���ات واق���ع جدي���د اآخ���ر 
يقرتب من الواقعية ويتخذ من هالل املفردة �سبيال 
لأنعا����ش الطري���ق املو�سل اىل بني���ة كتابية قادرة 
على ا�ستنباط ميا�سم قرائية قابلة لو�سول القارئ 
اىل املنطق���ة الق�سدي���ة الت���ي جتم���ع ب���ن ق�سدية 
املوؤلف/ املنتج وبن ق�سديت���ه كمتلق واع ..ولن 
الواقع مل���يء بالأحداث فان املخيلة يف الكثري من 
الحي���ان ما جتن���ح اأي�سا اىل ا�ستق���دام ما�ٍش اىل 
احلا�س���ر لروؤية خوا�سه وما ح�سل فيه من وقائع 
تاريخية وحركة �سخو����ش وتبيان مكان ومالمح 
زم���ن معا�ش ومدرك وا�سي���اء حم�سو�سة وبن من 
يجنح اىل ا�ستق���دام م�ستقبل مفرت�ش ومتخيل له 
مالمح امل���كان وال�سخو����ش والزمن غ���ري املعا�ش 
وال�سي���اء غ���ري املح�سو�س���ة ليتمك���ن م���ن جعله���ا 
حم�سو�سة ولها زمن مدرك من خالل ربط العالئق 
املتخيل���ة مع الواقع الذي نعي�سه وهو افراز لواقع 
�سيا�سي او اجتماعي وحتى تاريخي بهدف اإعطاء 
دف���ق عال من الده�س���ة واملخيل���ة واملقبولية ف�سال 
عن امكانية الهروب اىل الأمام لعدم املالحقة من ل 

معقولية الطرح او مط���اردة �سيا�سية او القرتاب 
من التابو �سواء منه �سيا�سي اأو ديني او ان املنتج 
ال�س���ارد املتخيل ال�سانع جلمال وِجد يف امل�ستقبل 
ما مينحه القدرة على قيادة فكرة وحكاية الرواية 
اىل ب���ر الأمان م���ن املقبولي���ة الدارية م���ن ناحية 
ومقبولية الفك���رة ذاتها لدى املتلقي الذي �سيطرح 
�س���وؤال على نف�س���ه ملاذا يلج���اأ ال���راوي املنتج اىل 

امل�ستقبل وهل منحه الده�سة واجلمال؟
يف رواية)ال�سف���رية( للكات���ب طه حام���د ال�سبيب 
اعتم���دت يف بنيتها الكتابية على ع���امل م�ستقبلي، 
عك����ش روايت���ه الأوىل )الأبجدي���ة الوىل( الت���ي 
اتخ���ذت من بداي���ة الع���امل.. بداية تكوي���ن القرى 
والآله���ة م�سرح���ا له���ا .. فان���ه جعل ث���وب الرواية 
الف�سفا����ش ياأخ���ذ �س���كال اآخ���ر يف طريق���ة ال�سرد 
روايتي���ه  اأو  ال�سابق���ة  روايات���ه  ع���ن  اختلف���ت 
ال�سابقت���ن عندما جعل الحداث تنتق���ل اإلينا عرب 
حدي���ث الأب لبن���ه يف زم���ن اآخ���ر اأبع���د م���ن زمن 
الرواية املثبت يف بداية ال�سفحة الأوىل )5996(
م. وقد ق�سم الروائي الزمن الأفقي اىل زمنن غري 
مت�ساوي���ن م���ن حيث التناول. زم���ن قبل الفجيعة 
اي قب���ل )3996( وهو الزمن الق�سري الذي حدثت 
في���ه الوي���الت والك���وارث.. لن بدون���ه ل ميك���ن 
ت�سدي���ق كل ما جرى وجعل���ه ال�سماعة التي علقت 
عليه���ا اأف���كار الروائ���ي لإعط���اء دليل يك���ون علميا 
ومقب���ول م���ن قب���ل ق���ارئ الي���وم حم���ددا اأ�سباب���ه 
بحدوث ا�سعاع���ات كونية نتيجة ح���دوث الثقوب 
يف ال�سم���اء الت���ي �سببه���ا اإن�سان الع�س���ر احلايل، 
فياأت���ي غ�سب الله ملحق احلياة ال من بقايا جعلهم 
الروائ���ي يعي�سون يف حمميات امل���دن املغلقة على 
ال�سم���اء، ل يخرج���ون ال وه���م مرت���دون البدلت 
الواقية م���ن اي ا�سعاع م���ا زال م�ستمرا اىل نهاية 
الده���ر. والزم���ن الآخر ه���و زمن ما بع���د الفجيعة 
وه���و الزم���ن ال���ذي ياأخ���ذ الرواي���ة اىل منا�س���رة 
فكرته���ا اىل حد اقناع القارئ يف كل �سيء. وهناك 
زمن ثالث يكون خمفيا وهو زمن �سرد الحداث ما 

بن الأب وابنه.
  رواي���ة ال�سف���رية اعتم���دت الرواية عل���ى تداخل 
الأزمان الثالثة، وهذا يتطلب ان تكون اللعبة على 
ق���در كاف م���ن القدرة ل�سناعة الرواي���ة التي كانت 
تعطي اأكلها منذ ال�سفحات الأوىل عرب تغيري نظام 
العم���ر ب�سبب تلك الإ�سعاعات.. فكان الرجل اإذا ما 
عا�ش فان عمر اخلم�سن يعني ان الرجل معمر وقد 
جاءت هذه احل�ساب���ات مبنية على اأ�سا�ش علمي.. 
لن اجلميع ل يرون ال�سم�ش ويعي�سون يف بدلت 
جتع���ل من جل���ود اج�سادهم ل تق���اوم او ل تعمر . 
فا�سته���ل الرواي���ة بجمل���ة منبهة )م���ات املحرو�ش 
كه���ال.. اذ مل يتج���اوز عم���ره ال�سابع���ة والثالثن( 
فتح���دث مفارق���ة لن يتتب���ع الق���ارئ ه���ذه اللعب���ة 
الزمنية التي جتعل العمر ق�سريا بالن�سبة لزمننا( 

فياأخ���ذ الروائي على عاتق���ه يف ال�سفحات الوىل 
وعل���ى ل�س���ان الب التعريف ب�سيغ���ة احلياة التي 
�س���ارت ما بع���د الفجيع���ة.. عندما امنح���ت الدول 
و�س���ار هن���اك عم���دة جلن���ة املتعهدي���ن با�ستمرار 

احلياة على الر�ش.

خاصية السرد
 ولن ال�س���رد الروائي جاء وكاأن���ه �سرد حكاية من 
اأب اىل ابنه. فان ال�سرد احلقيقي لل�سخ�سيات كان 
يقع على عاتق ال�سخ�سيات.. اأي اإن هناك مزاوجة 
بن طريقت���ي ال�سرد. فعندما يك���ون هناك ت�ساعد 
لالأحداث بن ال�سخ�سيات فانه يعطي احلق لنف�سه 
يف عملية البناء اأن يقطع هذا الت�ساعد ويعود اىل 
الأب وابن���ه يف حماول���ة لتعق���ب ال�س���راع وكذلك 
لالنتقال م���ن �سخ�سية اىل اأخرى اأو من حدث اىل 
اآخ���ر عرب ه���ذا التداخل اأو من زم���ن اىل اآخر ومن 
ثم اإبداء الراأي بن ال�سخ�سيتن ال�ساردتن ملجمل 
م���ا �سرد.. اأي ب���ن ال�سارد وامل�ستم���ع وهو ر�سالة 
ب���ن املر�س���ل الروائ���ي واملر�سل الي���ه املتلقي. لأن 
ب���ن ثنايا هذا التداخل يكم���ن التاأويل الذي اأراده 
كق�سدية مت�سظية على ال�سفحات. ولذلك فان بنية 
الكتاب���ة اعتم���دت يف �سرده���ا على ته���دمي ما بني 
لبن���اء قادم مت�ساعد ومن الأكوام نف�سها لالنطالق 
عميقا لإعطاء الزم���ن الكلي الذي ت�سكلت من اأجله 
الرواية وه���و زمن اإذلل الإن�س���ان لأخيه الإن�سان 
وهن���ا يف ه���ذه الرواي���ة زم���ن ح�سب الدي���ن الذي 
�سار عمدة اللجنة )بالوراثة( فيكون عن�سرا مهما 
وم�سببا يف ع���دم ا�ستتباب الأمن م���ن اأجل غايات 
ذاتية وتقوية القب�سة على مقاليد النا�ش وتقوي�ش 

حريتهم)كما هو �سان روايتيه ال�سابقتن(.
ولن البن���اء ج���اء كاأنه �سرد حكوات���ي، فكان لزاما 
ان تاأخ���ذ طريقة ال�سرد ما ي�سب���ه ق�سة داخل ق�سة 
اأو ق�س���ة بعد ق�سة عرب القطع الذي قلناه بن الأب 
وابن���ه يف طريق���ة ط���رح الأ�سئلة والإجاب���ة عليها 
وه���ي اإجابة الروائ���ي ذاته ملا يق�س���ده.. بدءا من 
العن���وان )ال�سفرية( حتى النهاية املفجعة اأي�سا.. 
اي اإن ال���راوي كان يعرب عن اأن���ا ال�سارد  ذاته لأن 
تدخله يف ال�سرد كان وا�سحا لو�سع الق�سدية يف 
مناطق متفرقة بن طيات ال�سرد والزمن وبالتايل 
فان التاأويل كان موزعا من خالل �سفرات مو�سوعة 
على ل�سان ال���راوي.. فرى كل املقاطع التي دارت 
ب���ن الثنن عب���ارة عن حتلي���الت فل�سفية وفكرية 
ووعظي���ة وتربوي���ة.. طالب���ا م���ن ابن���ه ت�سجي���ل 
احلكاي���ة على جهاز ت�سجيل لتك���ون وثيقة )عالقة 
الت�سال بالزمن القادم(. وكان احل�سور الوعظي 
طاغي���ا عل���ى جل���د الرواية مث���ل جزء م���ن التاأويل 
والق�سدي���ة الغائي���ة م���ن الب اىل ابن���ه.. حتى ان 
ال�سم���اء مل تخ���رج ع���ن ه���ذا امل�سم���ار.. لثب���ات 
عالقة الن�س���ان بخالقه من جهة وم���ن جهة اخرى 

ان الفجيعة ذاتها جاءت ب�سبب الن�سان وابتعاده 
عن اخلالق، فكانت ال�سماء جميعها مركبة تركيبا 
ا�سافي���ا مث���ل )ح�سب الدي���ن، امل�سند بالل���ه، �سمو 
الدين، هبة الله، �سذرة ال�سماء، حمفوظ الرحمن، 
زه���رة الب���اري، عطا الل���ه.. والرج���اء بالله(وهذه 

الخرية هي �سر العنوان الرئي�سي.

اللغة ومصادر الثقة
يجنح ال�سبيب اىل ا�ستخدام مفردات انيقة وقابلة 
للتطويع لذهنية القارئ مبعنى ان ل لغة جامد ول 
لغة مغايرة ول لغة مغلقة ول هي لغة م�ستقدمة من 
امل�ستقب���ل بل هي لغة واقع ارت���داه نحو امل�ستقبل 
املفرت�ش املتخيل الواقع يف عن�سر ال�سرد.. وهو 
ما يجعل املف���ردة تبحث عن م�س���ادر موثوقة كان 
ال���راوي الب بحاج���ة اليها، فق���د ت�سعبت امل�سادر 
ومرده���ا ان تك���ون احلكاي���ة عل���ى ق���در كاف م���ن 
ا�ستيعاب الحداث، فكان الراوي اما م�ساهدا واما 
م�ستمع���ا، م�ستعين���ا يف البالء ب)تق���ول الرواية( 
لتنته���ي ب)ينق���ل حمف���وظ الرحمن م���ن الطباء( 
����ش305. ان ال�ستنت���اج الذي نخ���رج به يف هذه 
املقابل���ة.. اعتمد على حتلي���ل العالقة بن الن�سان 
وخالق���ه وبن الن�سان وان�سياق���ه خلف ال�سهوات 
ليك���ون ظامل���ا لأخي���ه الن�س���ان، فان���ه اعتم���د على 
و�س���ع ه���ذا التحليل عل���ى وفق �سياق���ات الت�سابك 
يف وح���دات الزم���ن وتنافره���ا يف الوق���ت نف�سه، 
والتداخ���ل يف ال�س���رد ب���ن ق�سة واخ���رى لف�سح 
او اظهار دخائ���ل �سخو�سه، وبالتايل فان احلاجة 
اىل ت�سوي���ر ذلك على وفق روؤي���ة تتابعية للحركة 
امل�ساحب���ة لل�سخ�سي���ات، ف���راه يعط���ي يف البدء 
عنوان الق�سة وثيمتها ثم يقوم ب�سردها وتفكيكها 
اىل وح���دات �سغ���رية. اي ان���ه يق���وم بالأخبار ثم 
ي�سرحه���ا على ل�سان ال���راوي كما ه���و احلال مثال 
يف بن���اء الق�س���ر، وزع���ل الرج���اء بالل���ه، وغريها 
الكث���ري.. مما ولد قناعة لدى القارئ.. ان الروائي 
و�س���ع امامه اخلارطة ثم قام ببنائها.. فتكون عن 
القارئ غري مهتم���ة بذلك لنه عرف بالتفا�سيل من 

خالل اخلارطة املو�سوعة امامه.
ان رواي���ة ال�سف���رية.. كم���ا هي يف جمم���ل اعمال 
الثيم���ة  يف  واح���د  ع���امل  اىل  تن�س���م  ال�سبي���ب، 
املوزع���ة على حدود زمانية كبرية وان العامل الذي 
ي�ستخدم���ه الروائي ط���ه ال�سيب هو ع���امل املخيلة 
ال�سحري���ة التي جتعل من الق���ارئ ان يتفاعل معها 
متنا�سيا كل الهنات التي حتدث يف كل عمل ادبي.. 
وه���ذا الع���امل املتخي���ل هو ال���ذي يح���رك الروائي 
لت�سكيل لوحاته الروائية التي مل ير�سمها احد من 
قبل.. لن ما ي�سكنه اكرب من ان تكون رواياته يف 
حدوده���ا ال�سيقة.. رغ���م انني اج���زم ان الروائي 
كان معني���ا بالواقعي���ة ولكن بطريقت���ه اخلا�سة.. 

طريقة اوؤكد عليها انها املتخيل ال�سحري.

مذكرات آنا غريغور ريفنا
دستويفسكي أول مبدع نفساني في اآلداب العالمية

م����ن اص��������دارات

ـــة ـــاب ـــكـــت ـــة ال ـــي ـــن ب
المخيلة السحرية.. الثيمة والنتائج في رواية الضفيرة
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ملح���ق اوراق يعنى بآخر اص���دارات الكتب الحديثة ف�ي العالم يصدر عن مؤسس���ة المدى لاع���ام والثقافةوالفنون

بغداد/ أوراق

هموم واأزمات وحتدي���ات كبرية تواجه احلياة 
الثقافي���ة والقت�سادية والأمني���ة والجتماعية 
وال�سيا�سية، ل �سبيل للخروج منها اإل من خالل 
ال�سعي اجلاد باجت���اه منعطف ان�ساين. درا�سة 
�ساملة ومف�سلة ت�سمنه���ا كتاب الدكتورة �سهام 
ح�سن عل���ي ال�سجريي )اأن�سنة الإع���الم � جدلية 
التاأث���ري والتغي���ري( ومن خ���الل مو�سوعات لها 
عالق���ة وثيق���ة بجدلي���ة التاأثري والتغي���ري الذي 
الف�س���ل الأول  تن���اول  حتدث���ه الأن�سن���ة، وق���د 
تاأ�سيل املفه���وم العام لالأن�سنة، والف�سل الثاين 
حتدد ان�سن���ة العالم، والثالث تن���اول الأن�سنة 
وجدلي���ة التاثري يف اجلمه���ور، وحتدث الف�سل 
الرابع عن ان�سنة العالم وعالقته بغر�ش القيم، 
اما اخلام�ش فتناول البع���د الن�سنوي والروؤية 
العالمي���ة، يف ح���ن ت�سم���ن ال�ساد����ش البيئ���ة 
الأن�سنوية لالع���الم، ويف ال�سابع تنمية احل�ش 
الن�سن���وي يف الع���الم، وق���د تن���اول الثام���ن 
ان�سنة اللغ���ة العالمية، وت�سمن التا�سع ان�سنة 
اخلط���اب العالم���ي والعا�س���ر ان�سن���ة العومل���ة 
العالمية والف�سل احل���ادي ع�سر تناول ان�سنة 
ال�س���ورة يف و�سائ���ل الع���الم، والف�سل الثاين 

ع�س���ر حول ح�س���ور امل���راأة يف و�سائل العالم، 
وتناول الف�سل الأخري ان�سنة العالم العراقي. 
وقد احت���وت جميع الف�سول دع���وة اىل جتذير 
وبن���اء م�ساح���ة عميقة واهتم���ام وعناية دورية 
بال�س���روط الن�ساني���ة العام���ة يف املجتم���ع من 
خ���الل معرفتن���ا بان الع���الم �سيا�س���ي بطبيعته 
لأن���ه عر�سة للتاأثر بال�سراعات ال�سيا�سية داخل 
الدولة الواح���دة، كم���ا ان املوؤ�س�سات العالمية 
ت�سكل نتاج���ا طبيعيًا للمجتمع���ات التي تت�سكل 
فيها. وعندم���ا ل تعك�ش املوؤ�س�س���ات والقوانن 
واملمار�س���ات العالمي���ة واق���ع املجتمعات التي 
ن�س���اأت فيها تبدو كاأطف���ال ل ي�سبه���ون اآباءهم، 
فتب���داأ ال�سكوك ب�سرعيته���م. لفتة اىل ان معرفة 
احلقائ���ق والوق���وف عل���ى م�سداقي���ة تفا�سيل 
الأزمات ا�سحت ت�سكل عام���ل تهديد واح�سا�ش 
باخلط���ر اجلمع���ي حلي���اة النا����ش. وان م�سكلة 
الع���الم العرب���ي تكم���ن يف كون���ه وق���ع ا�س���ري 
وق�س�س���ه  و�سجالت���ه  ال�سيا�س���ي  ال�ستعم���ال 
الت���ي ا�ستنزفت���ه وابعدت���ه ع���ن هم���وم املتلق���ي 
الع���ادي، انن���ا نحت���اج اعالم���ًا هادف���ًا موؤن�سن���ًا 
غايته وهدفه الن�سان ومغازلة اآدميته، وي�سعى 
بالدرج���ة الأوىل اىل حتقي���ق اه���داف وغاي���ات 
املجتم���ع  م���ن حاج���ات  م�ستوح���اة  اجتماعي���ة 
الأ�سا�سي���ة وم�ساحل���ه اجلوهري���ة ع���ن طري���ق 
اأن�سن���ة املو�سوعات لتجذي���ر وتر�سيخ الق�سايا 

الن�ساني���ة. وت�سري الباحثة اىل �سرورة ان�سنة 
العالم بكل و�سائله جتاه املجتمع والعمل على 
تفعيل وتدعيم �سرتاتيجية اعالمية عربية تعمل 
على اتاحة الفر�سة للتعبري احلر باحرتام الراأي 
الأخ���ر وعدم امل�سا�ش بالكرام���ات والبتعاد عن 
التجريح والت�سهري، و�سرورة وجود خمت�سن 
فنين ومهنين من ذوي الثقافة والفكر للعاملن 
م���ن و�سائل العالم املرئ���ي وامل�سموع واملقروء 
قادري���ن عل���ى اداء دورهم املهن���ي العالمي يف 
جم���الت الع���الم املختلفة، وتدعي���م العمل على 
تاأ�سي���ل مف���ردات خط���اب املواطن���ة يف و�سائل 
الع���الم والدفع باجت���اه الن�سنوي���ة والبتعاد 
ع���ن ت�سخي���م الأزم���ات وامل�س���كالت وتهويله���ا 
واثارته���ا، وتهيي���ج ال�س���ارع ب�ساأنه���ا. وا�سراك 
املجتم���ع يف حم���ل هم���وم الر�سال���ة العالمي���ة 
خللق اع���الم يتبنى ق�ساي���ا املجتمع وي�سهم يف 
حلها ب���كل حر�ش وم�سوؤولي���ة وتوجيه العالم 
ليلع���ب دوره اليجاب���ي يف بن���اء الثق���ة لتوفري 
ال�ستق���رار والتعاي����ش ال�سلم���ي، والعم���ل على 
تطوير التفاهم والتالقي بن خمتلف املكونات، 
وال�سع���ي امل�ست���دمي لتذليل العقب���ات ومعاجلة 
امل�س���كالت التي حت���ول دون تطوي���ر م�ستويات 
الن�سج���ام الداخلي بن مكونات جمتمع الوطن 
الواح���د واللتقاء به من خ���الل ت�سليط ال�سوء 

على ق�سايا حقوق الن�سان يف املجتمع.  

ترجمة : عباس المفرجي

مل���اذا ينبغ���ي اأن نهت���م بتاري���خ جمل���ة �سينمائي���ة 
حتت�س���ر وباللغ���ة الفرن�سي���ة ، ول يقروؤه���ا رمب���ا 
اكرث من ع�سرة اأف���راد يف بريطانيا ؟ لأنها من اأهم 
جمالت ال�سينما يف تاأريخ العامل ، ذلك هو ال�سبب 
. وه���ي ، اأي�س���ا ، لت�س���رف عل���ى امل���وت . ) كانت 
املجلة اإنطلقت من جديد بعد اإمتام هذا الكتاب . (

عاء بخ�سو�ش اأهميتها ل ُينَكر . يف بلدنا  لكن الدِّ
ه���ذا ، نح���ن نتف���وه باأبغ����ش الأ�سياء ع���ن املثقف 
الفرن�س���ي ، لك���ن ثمة اأوق���ات ي�سّمر فيه���ا هو ) اأنه 
غالبا هو( عن �ساعديه ويبداأ العمل ، يف غياب اأي 
�سخ�ش اآخر يفعل الأ�سياء بالطريقة التي بها يريد 
ه���و اأن يراها منج���زة . ولي����ش يف اأي مكان مثال 
عل���ى هذا اأف�سل من حال���ة جملة كاييه دي �سينما . 
جان ل���وك غودار ، ايرك روم���ري ، كلود �سابرول ، 
فران�س���وا تريفو و ) خمرجي املف�سل ، رغم انه لو 
�س���اء اأحدا اأن يهدين���ي يف الكري�سما�ش طقم افالم 
�سابرول ، ف�ساأك���ون م�سرورا ( جاك ريفيت ، كلهم 
يف هيئ���ة التحري���ر يف منت�س���ف اخلم�سيني���ات ، 
ثاب���روا ، كٌل بطريقته املختلفة ، على ن�سر ال�سينما 
عل���ى نطاق وا�سع ؛ لو كان���ت هوليوود بطيئة يف 
تقدي���ر عبقري���ة ، لنقل ، فلم مث���ل " �سيلن وجويل 
ذهبت���ا يف مرك���ب " لريفيت ) بالن�سب���ة يل ، واحد 

م���ن اأكرث الأف���الم روعة يف تاري���خ ال�سينما ، لكنه 
لالأغلبي���ة ال�ساحق���ة م���ن مواطن���ّي ، غ���ري مفهوم ، 
ومطّول ممل ( ، فهناك على الأقل اأمل باأن جتديده 
�سيوا�سل النف���اذ اىل الإجتاه ال�سائد عندما يحن 

الوقت ، بدل من ما يفعل فورا .
يف فرن�س���ا ، كان ثم���ة اأف���الم وثب���ت اىل عرب���ة " 
املوج���ة اجلدي���دة " عل���ى نحو �سري���ع اىل حد ما ، 
لك���ن املجلة ، كما ي�سري هذا الكت���اب ، كانت قا�سية 
جدا على �سانعي الأفالم الذين اإقتب�سوا التقنيات 
املمي���زة دومن���ا اي �سيء اأكرث من فه���م �سطحي ملا 
اأُله���م هذه التقني���ات يف املق���ام الأول . قد تظن اأن 
مراقب���ة تف�سيل لقطة ُتقطع ب���ن وجه اآلن دولون 
و�سم���ك اأبو �سيف يف ك�سك �س���وق �سقّلي ، يف فلم 
ريني���ه كليمان " بالن �سولَي���ه " هو لأكرث عقما من 
لقط���ة مماثل���ة يف " عل���ى اآخر نف����ش " ، لكن كّتاب 
املجل���ة ميك���ن اأن يخ���ربوك �سيئ���ا اآخ���ر ، ومل���اذا . 
الكام���ريا يف الفل���م الأخ���ري اأُتي���ح له���ا )) اأن تدور 
وت���دور وت���دور ، دائما يف اإيقاع م���ع ما يدور يف 

ذهن البطل ... (( .
�س���يء عظيم اآخر حّول الفرن�سين ، وهو تعوي�ش 
���ف باأنه اإفتقار ن�سب���ي حل�ش الفكاهة  كبري ملا ُو�سِ
عنده���م ، هو الطريق���ة التي يتجادل���ون بها ب�سدة 
عندم���ا تكون هناك م�ساحنة فكرية . هاهو مطبوع 
اآخ���ر ، هذه املّرة اإيجابي ، كان بغي�سا جدا حول " 
املوج���ة اجلديدة " ����� والإ�ست�سهاد الذي ت�ستخدمه 
اإميل���ي بيكرتون لتو�سيح هذا ه���و دقيق ب�سكل ل 
يجارى ، حتى لو كنت من اأن�سار املوجة اجلديدة 

. ) اإنه���ا ت�س���ري اىل اأن املجل���ة نف�سه���ا منحت فلم " 
عل���ى اآخر نف����ش " جنمتي تقدير م���ن اأربعة . ثمة 

�سيء مريح بغرابة حول ذلك . (
ل يريد املرء ان يجعل املا�سي رومان�سيا ، بالطبع 
. ل���ذا ميكن���ه ان يتخّيل كم كانت ق���راءة املجلة من 
جتربة مقيتة يف بدايات ال�سبعينيات ، بعد �سنوات 
من ت�ساع���د التحّول نحو الراديكالي���ة والإرتباط 
 ( لال�سرتاكي���ة  امللغ���زة  بال�س���روب  فاأك���رث  اأك���رث 
العالق���ات اجلن�سي���ة املفتوح���ة �� ل لل���زواج �� ومع 
املاوية �سارت اأكرث ثورية( : )) بحلول عام 1973 
، �سار تقريبا ل ميكن متييز ال�سحيفة ، اإذ حتولت 
اىل �س���كل متق�سف جدا ، كّرا�س���ة ثخينة بال �سور 
فوتوغرافي���ة ول ت�سري ال ملاما اىل الأفالم ، وبدل 
م���ن ذلك ت�س���ع �سرتاتيجي���ات ملّح���ة لإ�ستخدامها 
عل���ى ’ اجلبهة الثقافي���ة ‘ ... يعمل املحررون الآن 
يف �ساح���ة م���ن ال�سراع الثق���ايف ال���ذي كانوا هم 
جزئيا من اإبتدعوه ، مرددين �سعارات املارك�سية- 
اللينيني���ة يف كل منا�سب���ة . (( ه���ذه حقيق���ة ، ففي 
ذل���ك الوق���ت  يف فرن�س���ا ، كان كل ف���رد منهمكا يف 
ه���ذا الن���وع م���ن الأ�سي���اء ، اأو ي�ستجيب ل���ه ، لكن 
يف الوق���ت ال���ذي تراأ�س���ت في���ه املجل���ة اإجتماعا ، 
فا�س���ال على نحو بائ����ش ، يف افنيون ذل���ك العام �� 
وم���ع توزي���ع للمجل���ة يف اأدنى م�ستويات���ه �� حتى 

املحررين اأدركوا اأن زمن ال�سذوذ وىّل .
من���ذ ذلك احل���ن ، بات���ت املجل���ة ترتدد ب���ن راأين 
متناق�س���ن ، وتنح���در �سيئا ف�سيئ���ا نحو اجلنون 
مت�سائلة هل تن�سح قّراءها مب�ساهدة " جورا�سيك 

ب���ارك " اأو " جريمين���ال " ، موؤي���دة بقوة الأخري ، 
بال�سد م���ن ميلها التاأريخي للثن���اء على هوليوود 
. لك���ن ، عل���ى الأق���ل ، كان لها �� حن كان���ت جيدة ) 
وق���د تكون كذلك ثانية ( �� ال�سجاعة بالدفاع ل فقط 
ع���ن الأفكار حول ال�سينم���ا وكيفية م�ساهدتها ، بل 
اأي�س���ا حول فكرة الأفكار ب�سكل ع���ام . الأمر الذي 

لنفعله نحن .
   

أنسنة اإلعالم ـ جدلية التأثير والتغيير
األزمات خطر مباشر يهدد حياة الناس ومستقبلها    

ضحى عبد الرؤوف المل

تغي���ب مالم���ح الزم���ن وتتقهق���ر املع���امل املحافظة 
رواي���ة  يف  املا�س���ي  او  التاري���خ  عب���ق  عل���ى 
د.  �سلم  م���ن  "مانف�ستو  "او  ال�سعي���دة  "ال�سف���اف 
ال�سغري"موؤ�س�س���ا بذل���ك الروائ���ي "عدنان يعقوب 
الق���رة غ���ويل " لنطالق���ة روائي���ة كال�سيكي���ة ذات 
نكهة معا�سرة.  ال انه مل يقفز عن ال�س�ش الغربية 
الروائية،  بل عانقها وتبناها وتاأثر بها تاركا نفحة 
احل�سارات يف عناوين وا�سماء،  وا�سلوب تخيلي 
انطباعي ه���ادىء ي�ستمتع به الق���ارىء وبا�سلوبه 
ال�سل����ش ، الق���ادر على ب���ث املفاهي���م الثقافية التي 
يج���ب حتليلها،  ب���ل والتفك���ر بها لتك���ون انطالقة 
احل�سارة العربية عرب الثقافة التي حتتاجها المة 

العربي���ة للو�س���ول اىل حي���اة يتوخاه���ا الروائ���ي 
"عدنان القرة غويل"  ، ويتمناها يف مكان ا�سبح 
غري لئق  ملو�سع مكتب���ة وبغداد تق�سف غارة بعد 
غ���ارة حيث تنم���و حتدي���ات البقاء برمزي���ة مكتبة 
هي عامل روائي ي�س���م يف طياته مزيجا من ا�سماء 
عانقه���ا الدباء،  وتغنى به���ا اجليل املثقف على مر 

الزمن مثل ماركيز، جورج امادو، فرويد الخ...
�سياغ���ة  يف  واب���داع  ثق���ايف  روائ���ي  تاأث���ري 
�سو�سيولوجي���ة تنخف����ش فيه���ا وت���رية ال�سكالية 
الثقافي���ة،  وتعل���و ب���ن ن���ربات ال�سخو����ش الت���ي 
ت�سع���ى اىل تكوي���ن امل�سه���د تل���و امل�سه���د مكتفي���ا 
برتنيمة وكابو�ش ، وذكريات تعاود الزمن وتتنقل 
من م���كان اىل مكان عرب هواج�ش طفولية ت�ستفيق 
الروائي���ة  املواق���ف  بلحظاته���ا  لت�س���كل  وتغف���و.  
املبني���ة على تفا�سيل ذكري���ات،  وعادات اجتماعية 

وانتق���ادات متعددة يطرح من خالله���ا القرة غويل 
ا�سكالي���ة املجتمعات العربية بلغة تت�سمن املوقف،  
ومعاجلة ثقافية حتم���ل اوزارها الجيال املتعاقبة 
، فه���ل ا�ستط���اع الق���رة غويل فت���ح اآف���اق الرواية.  
لتكون ذات وظيفة ثقافية دللية على غربة الجيال 

العربية عن بع�سها البع�ش؟
�سرد متما�س���ك و�سياغة حمبوك���ة بتجليات املكان 
والزم���ان،  عرب فكرة ذات هيكيلي���ة ثقافية تتك�سف 
هويتها العربية من خالل درا�سة الدب النكليزي،  
و�سم���ن مكتبة تظه���ر تفوق ال�سم���اء الغربية على 
تل���ك العربي���ة الت���ي تتمتنع حت���ى عن حل���م،  رمبا 
ا�ستع�سى حتقيقه ل�سعوب���ة الذكريات والكابو�ش 
ال���ذي رافق الح�سا�ش باليت���م واحلزن،  والت�ستت  
ال���ذي يدل عل���ى تداخل احلقيقة بالوه���م،  وتاأثرنا 
العمي���ق مب���ا نق���راأ لن�ست���دل عل���ى معن���ى الوجود 

الن�س���اين من خ���الل �سيكولوجية ذاتي���ة تبناها  " 
عدن���ان الق���رة غ���ويل "روائي���ا وعاجله���ا بتنا����ش 
و�سيمائي���ة وجمازي���ات ذات تقني���ات  ت�ساعد على 
حتقيقه �سال�سة ال�سرد وبانفتاح متفاوت متناق�ش 
م���ع جمتمعن عرب���ي وغربي وثقافاتهم���ا املختلفة 
واملوؤث���رة على جمتمع ه���و كالكابو�ش الذي ينتاب 
بطلة الق�سة  املتاأثرة بابيها او ب�سبيه غام�ش ، فهل 

نحن يف كابو�ش ثقايف جنهل معامله ؟
تت�س���ح مفاهي���م الرواي���ة من���ذ البداي���ة ، باعتب���ار 
املكتب���ة هي القيمة احلقيقية للع���امل الروائي الذي 
يناه " عدنان القرة غويل " مبتخيل �سردي ينم عن 
ق���راءات عميقة تاأثر بها.  بل واندمج معها اندماجا 
كلي���ا م�ستخرجا منها بطلة روايت���ه  و�سراعها بن 
احلقيقة واخليال،  وبن عاملن خمتلفن لكل منهما 
�سف���ة كينوني���ة يف نف�سه���ا  حماول���ة اكت�ساف ذاك 

الكابو�ش ال���ذي تعاين منه،  ويظه���ر كلما تك�سفت 
لها ذكرى ما خ�سو�سا القيود الرتبوية املوؤثرة يف 
حي���اة الن�سان منذ نعومة اظافره." وجدت نف�سي 
يف ذل���ك الو�س���ط تائهة ، رحت اراج���ع نف�سي ، من 
اي���ن انا من اي ع���امل؟ وجدت نف�سي منق���ادة دائما 
لآراء الخري���ن." فه���ل النقي���اد هو فع���ل �سلوكي 
ي�سع���ب التخل�ش منه يف جمتمعاتن���ا التي تعاين 

من ال�سمحالل الثقايف؟ 
�سخ�سيات جوي�ش تنفي نف�سها بنف�سها  يف رواية 
تب���دد املخ���اوف ، وحتق���ق غاي���ة الق���راءة وفائ���دة 
تدخ���ل يف  الت���ي  الخري���ن  ثقاف���ات  التغلغ���ل يف 
اعماق انف�سنا دون ا�ستئذان حلد الهذيان والوهم،  
وبتاأث���ريات توؤك���د عل���ة وجودن���ا او بالحرى علة 
وجود القراءة ب�سكلها الدبي  وموؤثراتها احل�سية 
والوجداني���ة م���ن نقطة نهاية اىل نقط���ة بداية هي 

�س���ر الن����ش الفني با�سكال���ه التخيلي���ة،  وب�ساطته 
الرمزي���ة وا�سكاليت���ه  التي ت�س���كل اللبنة احلقيقية 
الثق���ايف  الواق���ع  املوؤدي���ة  اىل م�سائل���ة  للرواي���ة 
يف الع���امل العرب���ي عام���ة .حماول ايه���ام القارىء 
بال�س���راع اخلفي بن البطلة و�سبي���ه والدها الذي 
ي���رتاءى له���ا �سمنيا كلم���ا حاولن���ا ا�ستخراجه من 
الكلمات التي يرتكها لكت���اب كامر�سن ، وبكيت يف 

انتظار غودو ، وعزرا باوند...
ح�س���ور ادبي خمتلف يف رواية امعن القرة غويل 
يف غزله���ا،  ومنحه���ا ح�سي���ة احلم���ل الثق���ايف او 
الدب���ي الواجب الهتمام به م���ن الروائين بداية،  
لينف�سوا عن كاهله���م اوهام قراءات تتعلق بهم او 
ترتبط بذهنيته���م ارتباطا قوي���ا ي�سعب التخل�ش 
منها يف غمرة التحولت الجتماعية التي ي�سهدها 
الع���امل م���ن ث���ورات عل���ى كاف���ة املراف���ق احليوية 

اجتماعي���ة �سيا�سية ادبي���ة.  ال ان للرواية ا�س�سها 
التي يتم�سك بها،  لتكون كال�سيكية بروح معا�سرة 
تق���ود الق���ارىء اىل عدة قراءات عالق���ة يف ذهنيتة 
التي هي مبثاب���ة مكتبة متنقلة،  ان كان فعال ي�سبه 
بطلة الرواية وكوابي�سها التي حتدد م�سري الرواية 
م���ن البداية اىل النهاية . اذ بداأ التعبري الجتماعي 
يف بداي���ة حتولت اىل حركة �سردية فاعلة تت�سمن 
مو�سيقى داخلية خا�سة ترتبط بالذاكرة ال�سمعية 
والب�سري���ة للبطل���ة الباحث���ة عن حقيق���ة كابو�سها 
و�سراعه���ا الذي ي�سكل البني���ة التعبريية مل�سمون 
هو البو�سلة  التي تعيد ت�سحيح الجتاه ال�سردي 
ليك���ون �سمن م�ساره الدائري عرب زمن يعيد نف�سه 
  " من جيل اىل جيل . فهل جنح "عدنان القرة غويل
يف ت�سكيل رواية ت�س���رد الواقع الثقايف يف ذاكرة 

المة؟ 

روايــة الضفــاف الســعيدة للروائــي 
"عدنان يعقوب القرة غولي"

كتاب " تاريخ موجز لـ ’ كاييه دي سينما ‘ " 

قصة أفضل مجلة سينمائية في العالم

للمؤلفة إميلي بيكرتون
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اراء مت�سارب����ة يف �س����رح مفه����وم عل����م العم����ران 
يف  الأولوي����ة  ل����ه  اعط����ت  معظمه����ا  اخلل����دوين، 
اكت�س����اف جوان����ب عديدة يف العل����وم الجتماعية، 
تبينها درا�سة الباحث ف����وؤاد البعلي يف كتابه )ابن 
خل����دون � رائ����د العل����وم الجتماعي����ة والن�سانية( 
وال�سادر عن دار )املدى( للثقافة والن�سر. مت�سمنًا 
التف�س����ريات  مئ����ات  ت�ستعر�����ش  ف�س����ول  ع�س����رة 
املتبان����ة واملت�ساربة يف اكرث م����ن ثالثمئة مرجع، 
تطبي����ق  يف  الت�س����ارب  ا�سب����اب  جميعه����ا  تبح����ث 
قواع����د وخ�سائ�����ش العل����م احلديث وف����ق املفهوم 
اخلل����دوين. مبين����ًا ان كلم����ة )عل����م( يف عه����د اب����ن 
خل����دون تعن����ي معرفة له����ا مو�سوع مع����ن ومنهج 
بحث. وقد قام ابن خلدون ب�سرح علوم زمانه بدءًا 

من القراآن الكرمي واحلديث وا�سول الفقه والكالم 
والت�س����وف وتعب����ري الروؤيا والعل����م الطبيعي وما 
وراء الطبيع����ة امليتافيزيق����ا، والهند�س����ة والهيئ����ة 
واملو�سيقى والفلك والط����ب وال�سحر والطل�سمات 
والكيمي����اء والبيان، مم����ا يدلل عل����ى ان احل�سارة 
ال�سالمية كانت معروفة بعلومها العديدة. م�سريًا 
اىل ان يف بداي����ة التاريخ ال�سالم����ي وحتديدًا مع 
دخ����ول الفر�ش لال�سالم كانت هن����اك طريقة �سائدة 
لتاأ�سي�ش علوم جديدة، لكنها ت�ساءلت يف عهد ابن 
خل����دون مما جعله ياأمل يف الأجي����ال الحقة كفاءة 
اأعل����ى من املفكري����ن ال�سابقن.. كم����ا يذكر الباحث 
ان اب����ن خل����دون اك����د اكرث م����ن غريه م����ن املفكرين 
امل�سلم����ن على اهمية و�س����رورة ال�سبب والنتيجة 
يف درا�س����ة الظواه����ر الجتماعي����ة، وفه����م جمي����ع 
جوان����ب التاري����خ الب�س����ري. م�س����ريًا اىل ان����ه كان 

موفق����ًا اىل حد بعيد يف تكوي����ن نظريته يف الدولة 
الت����ي اعتمدت عل���ى عام���ل ديناميكي ه���و مفهوم 
الع�سبي���ة، وه���ذه النظري���ة ل ميك���ن تطبيقها يف 
فرتات معينة لعالقتها مب�ساهدات ومناهج درا�سة 
الظواهر الجتماعية الثقافية، وميكن ان تخ�سع 
للتعدي���ل وحت���ى الرف����ش. مو�سح���ًا ان اخل���ربة 
ورحال���ة  كدبلوما�س���ي  خل���دون  لأب���ن  الوا�سع���ة 
وكات���ب ومالحظات���ه الدقيقة عن احلي���اة البدوية 
واطالع���ه على احلياة احل�سرية، جعله يوؤكد على 
اهمي���ة املالحظة او امل�ساهدة لالمور الجتماعية، 
وكان واثقًا من �سحة معلوماته لأنها متت نتيجة 
فح����ش دقي���ق ومطابق���ة للواق���ع.. ا�ستعم���ل ابن 
خل���دون طريق���ة املقارنة من وجوه ع���دة كمقارنة 
م���دة حياة الدول���ة مع حياة الن�س���ان، والبدو مع 
احل�س���ر، ومعلوماته مع معلوم���ات غريه، وجمع 

معلوم���ات تتعل���ق باأ�سل وتطوير ال���دول، وذهب 
ابعد م���ن املوؤرخن يف زمنه ح���ن در�ش تاأثريات 
حكم ال���دول على العالق���ات الجتماعي���ة، كما اأكد 
ان املعلوم���ات التاريخية يجب ان تفح�ش بحذر، 
لأن بع����ش املوؤرخن مل يلحظ���وا ا�سباب الوقائع 
والح���وال ومل يرعوه���ا. ويبن الباح���ث ان علم 
ابن خلدون جتميعي يخ�سع املجتمع اىل تغريات 
خ���الل العهود، مما يعن���ي ان املعلومات والأخبار 
الت���ي نح�سل عليها ق���د تخ�س���ع اىل فح�ش لأجل 
التحقي���ق منها. كم���ا اعتقد ابن خل���دون ان اأي�سر 
الط���رق للح�سول على امللكة واحل���ذق يف العلوم 
هو فتق الل�س���ان باملحاورة واملناظرة يف امل�سائل 
العلمية فهو الذي يق���رب �ساأنها ويح�سل مرامها. 
واذا وج���د مفك���ر م���ا خط���ًا يف كتاب���ات مفكري���ن 
اآخرين حتى وان كانوا معروفن وم�سهورين فان 
عليه ان يذك���ر اعرتا�سه كتابة حت���ى ي�ستطيع ان 
ينتفع منه���ا طلبة املعرف���ة يف امل�ستقبل ويتفهموا 
الف���رق. وب�سورة عامة اذا كان هن���اك علم ناق�ش 
وفي���ه عيوب ف���ان من واج���ب املفكري���ن ت�سحيح 
الخط���اء. ثم يك�سف الباح���ث ان ابن خلدون كان 
متوا�سعًا ومو�سوعي���ًا جدًا، وقد اعرتف بعيوبه 
�سائ���اًل ط���الب العل���م ان يتفح�س���وا كتاباته بعن 
النتق���اد ل بعن الرت�ساء. وتدل مقارنات الكثري 
م���ن املفكري���ن الذي���ن ج���اءوا بع���ده ان ا�سهاماته 
ا�سلي���ة وتبدو حديث���ة، وقد �سبقت اف���كار الكثري 
م���ن املحدث���ن واملعا�سري���ن.. وكان اب���ن خلدون 
واثق���ًا بان���ه اكت�سف علمًا جديدًا فري���دًا من نوعه، 
العم���ران  ا�سم���اه  ومو�سوع���ه  بنف�س���ه  م�ستق���اًل 
الب�س���ري والجتم���اع الن�ساين، وبع����ش افكاره 
�سبقت بو�س���وح الفكر الجتماعي احلديث.. وقد 
اثب���ت ذلك علماء غربي���ون و�سرقيون حيث اقروا 
باأن اعتبار ابن خل���دون رائدًا يف التطور الفكري 
احلدي���ث لي�ش بال�س���يء الغري���ب، وعليه ل ميكن 
جتاهل ه���ذه احلقيقة.. وميكن ا�ستعمال نظريات 
اب���ن خلدون التي تبدو حديثة لأجل الو�سول اىل 
امنوذج خلدوين ن�ستطيع تطبيقه على جمتمعات 
الع���امل الثال���ث، مب���ا يف ذل���ك القط���ار العربي���ة. 
واخ���ريًا لف���ت الباح���ث اىل انه ل يوؤي���د من يقول 
ب���ان ما كتب عن اب���ن خلدون كث���ري ول حاجة بنا 
اىل املزيد، م�سريًا اىل ان البحاث التي كتبت عنه 
ل زال���ت غري كافية لالحاط���ة بجميع جوانب مهام 

واهداف العمران اخللدوين.

ابن خلدون رائد العلوم االجتماعية واالنسانية 
تطبيق قواعد وخصائص العلم الحديث وفق المفهوم الخلدوني

م����ن اص��������دارات

عدنان حسين أحمد

مل تك����ن الق�س����ة الإطارية �س����كاًل جديًدا م����ن اأ�سكال 
"األ����ف ليل����ة وليل����ة"،و  الأدب، فلق����د عرفناه����ا يف 
"الديكامريون" و�سواها  "حكاي����ات كانرتبري" و 
م����ن الأعم����ال الأدبي����ة املعروف����ة. غ����ري اأن م����ا ميّيز 
رواي����ة "خمالُب املتع����ة" للروائي����ة املغربية فاحتة 
مر�سي����د ه����و تع����دد الق�س�����ش الإطاري����ة م����ن جهة، 
وتعدد الق�س�ش املتوالدة ع����ن ال�سخ�سيات ال�سبع 
الرئي�س����ة يف الأق����ل. واإذا كانت احلكاي����ة الإطارية 
يف "الليايل العربية" تتمح����ور على فكرة اخليانة 
الزوجي����ة التي تق����وم بها زوجتا امللك����ن ال�سقيقن 
�سهريار و�ساه زمان مع عبيدهما يف اأروقة الق�سر 
وُغَرفه ال�سرّية ف����اإن احلكاية الإطارية يف "خمالب 
املتعة" تتنا�س����ل اإىل حكايات اإطاري����ة متعددة اأول 
الأم����ر مث����ل البطال����ة، والدعارة الرجالي����ة، واحُلب 
الروحي وما اإىل ذلك، ثم تتوالد عن هذه احلكايات 
ا ثانوية ل ت�سّذ كثرًيا عن الق�س�ش  الإطارية ق�س�سً

الأُم.
لب����د من الإ�سارة اإىل اأن فاحت����ة مر�سيد قد تناولت 
مو�سوًع����ا جدي����ًدا يف ه����ذه الرواي����ة وه����و "بي����ع 
اله����وى" من جه����ة الرجال ه����ذه امل����ّرة، واأن البطل 
ه����و "بائع ه����وى" بامتي����از، وي�سم����ى بالإنَكليزية 
�ساًب����ا و�سيًما  يك����ون  م����ا  Gigolo وه����و غالًب����ا 
يتقا�س����ى على مهنته اأجًرا جُمزًيا من ن�ساء ثريات، 

وكبريات يف ال�سن.
ال����ذي  العب����ادي  اأم����ن  ب�سخ�سي����ة  الرواي����ة  تب����داأ 
تخ�س�����ش يف التاري����خ واجلغرافي����ة لك����ن مل يجد 
وظيفة فان�س����ّم اإىل جي�ش العاطل����ن عن العمل يف 
اململك����ة غ����ري اأن �سديقه عزي����ز البوَكو�����ش اقرتح 
عليه اأن يتخ�س�����ش بجغرافية الن�ساء وما تنطوي 
علي����ه من جب����ال وه�ساب ومغاور ب����دًل من اأن ميّد 
ي����ده كل ي����وم اإىل �سقيقت����ه فاطم����ة الت����ي تعمل يف 
�سال����ون للتجميل. لقد عر�ش علي����ه عزيز اأن يعمل 
"بائع هوى" ويتقا�سى اأجوًرا مغرية حيث عّرفه 
على منج����م �سغري م����ن الن�ساء الرثي����ات مثل ليلى 
وب�سمة كما اأتاح له معرفة ال�سخ�سيات الأخر التي 
تتحرك على مدار الن�����ش كالنادلة ميمي، والر�ّسام 
اإدري�����ش، و�سائق التاك�سي م�سطف����ى و�سواهم من 
ا اإطارية  ال�سخ�سيات التي ت�سلح لأن تكون ق�س�سً
تتنا�س����ل منها العديد م����ن الق�س�����ش الثانوية التي 

توؤثث خارطة الن�ش الروائي.
عل����ى الرغم م����ن اأّن اأم����ن العبادي ه����و ال�سخ�سية 
الرئي�س����ة التي ل تختفي على م����دار الن�ش و�سوف 
يج����د يف النهاي����ة عم����اًل بن����اًء عل����ى الر�سال����ة التي 
تركته����ا ب�سمة بعد رحليها النهائ����ي اإىل كندا اإّل اأن 
ه����ذه ال�سخ�سي����ة لي�س����ت مهيمن����ة متاًم����ا لأن هناك 
مننْ يقرتح، ويحّر�����ش، وي�ستفِّز وهو "اجليَكولو" 

عزي����ز البوَكو�ش الذي �سي�سرد لن����ا حكايته بتقنية 
"ال����راوي املُلتِب�ش" ويك�س����ف عن طفولته و�سباه 
و�سباب����ه قب����ل اأن ي�سب����ح "بائع ه����وى"، ويتحول 
اإىل جمرد اآلة جن�سية ل غري! اإنه، باخت�سار �سديد، 

ٌل لالأحداث ومنفِعٌل بها. ُمفعِّ
تك�س����ف الق�س����ة الثانوي����ة الت����ي باح به����ا عزيز عن 
طفولة ُم�ستَلبة، فقد انف�سل اأبواه وهو يف التا�سعة 
م����ن عمره. وتزوج����ت والدته من �س����اب اأعزب بعد 
انته����اء الُع����ّدة مبا�س����رة، فيم����ا اقرتن وال����ده ال�سي 
ع����الل بطالبة كانت تدر�����ش يف املدر�سة التي يعمل 
فيه����ا حار�ًسا. وكان يغ����ار عليها من ول����ده الو�سيم 
الذي �سبطه ذات ي����وم وهو يتل�س�ش على مفاتنها 
العاري����ة يف احلّم����ام فط����رده من البي����ت اإىل الأبد. 
ث����م انتق����ل اإىل العي�ش م����ع والدته وحتم����ل عجرفة 
زوجه����ا لثالث �سن����وات قبل اأن ينتق����ل اإىل الرباط، 
ويتخ����رج ثم ي�ساف����ر اإىل اأملانيا مع فت����اة اأغرمت به 
يف املغ����رب، لك����ن هذه الفت����اة �سرعان م����ا اكت�سفته 

يف و�س����ع مري����ب م����ع اأخته����ا فاألغت فك����رة الزواج 
وتركته يع����ود اإىل املغرب بُخفّي ُحن����ن. ُترى، هل 
يبحث �ساب مبوا�سف����ات عزيز عن ُحب حقيقي اإذا 
كان يتل�س�����ش عل����ى زوج����ة اأبيه، ويعا�س����ر اأختن 
اأملانيت����ن يف اآٍن واحد؟ وهل ميك����ن لهذا ال�ساب اأن 
يتجاوز على التفاق املرُبم بينه وبن ليلى وينتقل 
م����ن حال����ة الإمتاع اجل�س����دي اإىل احُل����ب الروحي؟ 
اجلواب ه����و كال بالتاأكيد، وهذا م����ا توؤكدة الق�سة 
الثانوي����ة الت����ي �سردته����ا ليل����ى لعزي����ز اأوًل ولأمن 
لحًق����ا. فلقد كان����ت ليلى �سحي����ة ل����زوج اأمها الذي 
كان يغت�سبه����ا منذ �سن ال�ساد�س����ة وحينما امتنعت 
زّوجه����ا اإىل رج����ل ث����ري يكربه����ا بثالث����ن �سنة! ل 
ت�ستطي����ع ليل����ى اأن متار�����ش احُل����ب م����ع رجل كبري 
رها بزوج اأمها. كما اأنها ل تطيق ُحب  �سًن����ا لأنه يذكِّ
التملك، واأكرث من ذلك فاإن مدة �سالحية العالقة قد 
انته����ت، فالغرابة اأن تنف�ش يده����ا منه، لكنه يقتلها 

طعًنا بال�سكن ثم ي�سّلم نف�سه لل�سرطة.

باك املتع����ة الروحية التي تلهث  ي�سقط اأم����ن يف �سِ
وراءه����ا ب�سم����ة حيث ت�س����رب له موع����ًدا يف غرفة 
بفن����دق فخ����م وتخ����ربه من����ذ اللق����اء الأول باأنه����ا ل 
تبح����ث ع����ن اجلن�����ش، ول����ن متار�سه م����ع رجل غري 
زوجه����ا، ولكنها حتتاج اإىل �سديق يتحول اإىل اأذن 
�ساغية، و�سدٍر حن����ون يغمرها بعاطفة �سامية كي 
ل مت����وت حزًن����ا. كان احلنان يف ُعرفه����ا م�سموًحا، 
يتحك����م  اأن  علي����ه  فينبغ����ي  حمظ����ورة  وال�سه����وة 
بنزواته اجل�سدية ويكتفي مبا جتود عليه من ُحٍب 

عذري. 
ميك����ن اخت�س����ار ق�س����ة الثانوية ب����اأن زوجه����ا كان 
ال�سب����ب يف غرق ولدها لأنه اقتنى له زلجة مائية. 
ث����م يقرر هذا ال����زوج الرحيل اإىل كن����دا فتلتحق به 
بعد اأن ترتك لأمن ر�سالتن، الأوىل له وقد اأخربته 
فيها ب����اأن ليلى قد اأحبت عزيًزا بكل جوارحها، وقد 
�سعرت ب�سع����ف �سديد جتاهه فدفعت����ه لكرهها بكل 
ال�سب����ل، واأن ذهابها اإىل الع�سي����ق املزّيف فران�سوا 
ه����و جم����رد و�سيل����ة للتح����رر م����ن ُح����ب عزي����ز. اأما 
الر�سالة الثانية فهي موجهة اإىل مدير املعهد العايل 
للتكوي����ن لي�ستل����م تعيينه هناك ويوا�س����ل درا�سته 
العلي����ا يف ظ����روف مادي����ة اأف�سل. لق����د كانت ب�سمة 
ميت����ة بعد وفاة ولدها لكن عالقة اأمن الروحية بها 
اأثبت����ت لها اأنه����ا ما تزال حية، و�س����وف تعي�ش على 

ذكراه.
رمبا يك����ون الر�ّسام اإدري�ش هو النم����وذج الأف�سل 
للق�سة الإطارية بو�سفه معلم ر�سم، ومبدع حمتٍف 
بعزلت����ه الأبدية حيث ي�سرد لن����ا ق�سة تعلقة باملراأة 
العراقية بلقي�ش التي ه����رب زوجها من قمع �سدام 
ح�سن، ثم عاد بعد �سقوط بغداد تارًكا اإدري�ش ير�سم 
ا  وجهه����ا مئات املرات ك����ي ل ين�سى معامله خ�سو�سً
وهي التي اأحبته كما مل حتبه امراأة اأخرى من قبل. 
ثم يروي لنا ق�سة الر�سامة املوهوبة التي ا�ستهرت 
����رتنْ ثم اأقدم����ت على النتح����ار لأن ناقًدا فنًيا مل  واأثنْ
مُي�سك بفر�ساة يف حياته قال اإن لوحاتها "ينق�سها 
العم����ق" ! اأم����ا الق�سة الثالثة والأخ����رية فهي ق�سة 
اأحم����د الذي حل����م بزيارة الهند والتع����رف على تاج 
حمل لك����ن اأبن����اءه حجروا عل����ى اأموال����ه فمات يف 
بن �سف����وف الكرا�س����ي يف �سينما الن����ور مع علبة 

املهدئات التي كانت بحوزته.
ل تخلو اأية �سخ�سية من ق�سة فرعية فميمي اأحبت 
�سائًق����ا واأعطته اأ�ساوره����ا، وا�ستلفت له نقوًدا لكنه 
هرب يف نهاية املطاف تارًكا لها ورقة الطالق، ومع 
ذل����ك فقد اجته����ت بقلبها �سوب عزي����ز املنغم�ش يف 

م�سراته اليومية.
اأمن ه����و الآخر كان يحب اأحالًم����ا من طرف واحد 
حيث جل����اأ اإىل مرا�سلتها با�س����م م�ستعار هو ربيعة 
املرين����ي لكن اأحالًم����ا اأخربته باأن احُل����ب ل يحتاج 

اإىل كل هذا التعقيد واللف والدوران.
ُتع����ّد نهاي����ة "خمال����ب املتعة" م����ن اأجم����ل النهايات 
الرمزية فلقد جلب اأم����ن لوحة من لوحات اإدري�ش 
اجلميلة ك����ي يقّدمها هدية اإىل ب�سم����ة لكنها مل تكن 
هن����اك واإمنا يف ج����وف الطائرة الت����ي �سوف تقلها 
اإىل كندا. احت�سن لوحة اإدري�ش وخرج ويف جيبه 

ر�سالة وداع وتو�سية �سغل.
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