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قصص سيباستوبول
�سيبا�ستوب���ول..  )ق�س����ص   كت���اب 
لي���ف  الرو�س���ي   للكات���ب  الق���وزاق( 
تول�ستوي وترجمة غائب طعمة فرمان  
ق�س����ص  يف   تول�ست���وي  يخل���ق 
�سيبا�ستوب���ول ال�سخ�سيات  اجلماعية 
واأه���ايل  الوح���دات،  وق���ادة  للجن���ود 
يف  بب�سال���ة  عنه���ا  املدافع���ن  املدين���ة 
وجه �سغط قوى الع���دّو املتفوقة. وما 
ت���زال ه���ذه الق�س���ة تعترب حت���ى اليوم 
ريبورتاج���ًا حربي���ًا عن املدين���ة البطلة 

التي �سمدت حل�سار نابليون.

قص��ص 
دوستويفسكي

ارتب���ط ا�سم الكات���ب العراق���ي الراحل  
غائ���ب طعم���ه فرم���ان مبهن���ة الرتجمة 
من���ذ اأن و�س���ل اىل مو�سك���و يف بداية 
ال�ستين���ات وبق���ي فيه���ا اىل ان وافت���ه 
املني���ة ع���ام 1990، حي���ث مت دفن���ه يف 
ثراها يف اآب / اأغ�سط�ص من تلك ال�سنة. 
لق���د ترجم املرحوم غائ���ب طوال حياته 
يف مو�سك���و 84 كتابًا رو�سّي���ًا التي مت 
ن�سرها م���ن قبل دار الن�س���ر ال�سوفيتية 
)بروغري����ص( )التق���دم( و�سقيقتها دار 

ن�سر )رادوغا( )قو�ص قزح(.

القمم العالية
قد ال جند فورًا الرابط بن دريك ولكوت 
ابن جزر االندي���ز الربيطانية وجامايكا  
ال�ساع���ر باالإنكليزي���ة وب���ن بورخي����ص 
وال  باالإ�سباني���ة،  ال�ساع���ر  االرجنتين���ي 
ال�سر يف جمعهما معًا مع �سعراء اآخرين،  
يا�س���ن  املرتج���م  اأراده  ال���ذي  االأم���ر 
ط���ه حاف���ظ، يف كتاب���ه اجل���دي "القم���م 

العالية."

ع���ّش���اق وف��ون��وغ��راف 
وأزمنة

عن دار املدى �سدرت حديثًا رواية )ع�ساق  
وفونوغ���راف  واأزمن���ة(  للروائي���ة لطفية 
الدليم���ي  بع���د ب�س���ع �سنوات م���ن �سدور 
الحق���ت  الت���ي  زح���ل(  )�سي���دات  روايته���ا 
الوجع العراقي ع���رب الع�سور و�سواًل اىل 

عام 2008.
تختلف الرواية اجلديدة اختالفًا نوعيًا عن 
االأعمال ال�سابقة للكاتبة، بدءًا من �سخامة 
حجم العمل مع تعدد م�ستوياته ومتّيز لغته  
بو�سوحه���ا ونغمته���ا املو�سيقي���ة الالفت���ة 
وتف���رد اأ�سل���وب ال�س���رد وتعال���ق  اأ�سوات 

الرواة على امتداد االأزمنة.

ضحى عبدالرؤوف المل

عندم���ا نتاأمل عنوان كتاب "بعدك على بايل" 
ال�س���ادر ع���ن دار الفاراب���ي للموؤل���ف "طالل 
�ست���وي" ت�ستوقفن���ا الذكري���ات لربه���ة قب���ل 
ان نبا�س���ر فت���ح كتاب اتخ���ذت لغت���ه وظيفة 
وجداني���ة ترتقي اىل م�ست���وى الروؤية احللم 
التي ال يراها االخرون،  وامنا يراها الكاتب 
نف�سه فقط  قبل ان يحولها اىل م�سهد متخيل 
وبح����ص حي���وي يالم����ص الرواي���ة بهيكله���ا 
وب�ساطته���ا.اذ يلتق���ط امل�سه���د م���ن الذاكرة،  
وظائفه���ا  اح���دى  ترم���ز  فني���ة   وي�سيغ���ه 
التعبريي���ة اىل حياة �ساعر من�سج���م فل�سفيا 
مع مو�سيق���ى احلياة،  وتغرياته���ا االيقاعية 
الت���ي  النرثي���ة  عل���ى اخل�سائ����ص  املوزع���ة 
تتمت���ع بها كلمات���ه الغنية باملع���اين الكثرية،  
واحلقائق الكامن���ه يف واقع ا�ستفزه وجعله 
يتطلع اىل زوايا �سماء من ورقة يبثها ح�سه 
الرتاجي���دي ب�سحر يقابل���ه االدراك النف�سي،  
ومنحه���ا  احلي���اة  يف  عا�سه���ا  حرك���ة  ل���كل 
تف�سرياته اخلا�سة املحمل���ة بالبعد الثقايف،  
والتاأم���ل ال�س���ويف احلاف���ل بنزع���ة مفعم���ة 
بطاقة احل���زن املجبول���ة مب�ساه���د انعك�ست 
روؤاها عل���ى الوعي الفني والعم���ق الفكري،  
وال�سمات التي يت�سف بها طالل امل�سمى على 
ا�سم ملك �سيئ احلظ" هكذا اختاروا يل ا�سم 
ملك �سيئ احلظ، لن يبقى على عر�سه طويال، 
و�سينتهي عر�سه ب�سكل حزين، حن �سيخلفه 

ابنه ح�سن الأن امللك ا�سيب يف عقله!!.. 
"مل اع���رف من ادخل يف روؤو�سنا ان املوت 
التفا�سي���ل  تب���دو  اله���واء.."  ع���رب  ينتق���ل 
املح�سو�س���ة للموت تث���ري القلق م���ن احداث 
ارتبط���ت نهايتها بامل���وت و�سعائره املختلفة 
يف �ستى البن���ى الكالمية القائمة على حتمية 
املوت،  وجدلية ملحمية احلياة التي نعي�سها 
كاف���راد حتت���وي حيواتن���ا عل���ى خ�سائ����ص 
زمنية، كاننا نعي�ص احلياة يف حيوات اثناء 
االنتقال الزمني واملكاين،  وما بن طرابل�ص 
وب���ريوت �سم���و يف التعاب���ري،  وحياك���ة يف 
�سياغ���ة اجلم���ل الفكري���ة،  فم���ا ب���ن معن���ى 
ومعنى حتت�سد خال�سة فكرية ما هي ع�سارة 

اال�ستنتاجات الت���ي يراها االن�سان من خالل 
االط���ر الفني���ة يف �سريته،  وكيفي���ة ا�سلوبها 
ال�سه���ل املمتنع واملعزز بع���دة تغريات دقيقة 
ذات ج���ذور داخلي���ة للحكاي���ة الت���ي يرويها 
بانتق���ادت مبطنة للكثري من املوا�سيع،  منها 
الرتبية املدر�سية وتاأثريها يف حياة االن�سان 
العادي،  وااله���م االن�سان االديب او ال�ساعر 
ال���ذي ميلك موهبة،  رمبا ال يتم اكت�سافها يف 
احلي���اة  وتبق���ى �سمن مذك���رات على اوراق 
من�سي���ة لي�ص اال،  تختلج فيها كلمات ال ميكن 
ان تتط���ور كما تطورت كلمات املوؤلف" طالل 

�ستوي" يف كتابه "بعدك على بايل". 
احتاج لكثري م���ن "الت�سامح"، حافظ " طالل 
�ست���وي"  عل���ى البع���د التخييل���ي يف �سريته 
وامياءاته���ا الواقعي���ة، وامن���ا بخلي���ط م���ن 
ال�س���رد واالنتقال م���ع االجنا����ص االدبية من 
الثاب���ت اىل املتحرك �سم���ن مراحل الطفولة 
واملراهق���ة والن�س���وج،  وكاأنه يث���ري زوبعة 
ملحمية و�سراع هادئ بن ال�سرد املو�سوعي 
وال�س���رد الذات���ي.  لي�سع���ر القارئ ان���ه امام 
حكواتي ي���روي �سرية ا�ستمد �سخو�سها من 
الواق���ع املعا����ص ع���رب ازمن���ة  دون ان ين�سى 
و�سف املجتمع الذي ن�ساأ فيه بت�سل�سل تطور 
فكريا ووجدانيا،  وبخ�سوع للمنطق بحيث 
مل يرتك للقارئ اية ا�ستف�سارات،  بل!  تو�سع 
بالتفا�سيل عرب امناط يف احلكي او ال�سرد،  
وما بن الرواي والق�سة رافق املروي له كل 
االحداث من البداية اىل النهاية،  وكاأن طالل 
يحكي للق���ارئ �سريته وي���روي لنف�سه ق�سة 
حياة رافقته بغرائبها،  ومنحته فل�سفة احبها 
وجعلها بن �سفحات كتابه " بعدك على بايل 
" وكانه انطلق من العنوان ليبحث عن طالل 
�ست���وي نف�س���ه �سم���ن ازدواجي���ة حماي���دة، 
ل���رياه ويحاكم���ه وي�سع���ه ب���ن هالل���ن او 
حت���ى بن اط���ر االوراق يف الكتاب،  و�سمن 
مكونات حكائية غزلها ب�ساعرية مع جمموعة 
االحداث التي تعر�ص لها �سمن م�سار ثقايف 

واجتماعي و�سعبي وفني وادبي الخ...
حبكة لبيئة اجتماعية معينة فر�ص وجودها 
كوج���وده يف كت���اب رمبا!  هو م���ن اخلطايا 
الت���ي يعرت�ص عليه���ا بفن ادبي ل���ه ح�سناته 
ان  امل���راد خل�سائ�س���ه احلكائي���ة  وجمال���ه، 
تك���ون مبثابة ف�س���اءات �ساهمت يف حتقيق 

االيح���اءات املطلوب���ة الت���ي ت�س���كل تاأم���الت 
للق���ارئ او كوقفات ي�ستغله���ا لتن�سيط ذاكرة 
م���دة  طيل���ة  ويحف���زه  لي�ستف���زه  الق���ارئ،  
احلبكة،  ليخفف من  وط���اأة الزمن وال�سرية 
الطويلة التي اختزلت اه���م املراحل الواقعة 
من���ذ والدت���ه وحت���ى قبله���ا اي من���ذ و�سول 
والده من تركيا حتى نهاية ال�سرية املفتوحة 
عل���ى مراح���ل اخ���رى. فهيئة ال�س���رد ومهارة 
احلكي  وتقني���ة البدء والنهاية اعتمدت على 
م���دى �سرع���ة ان�سحابه ككاتب له���ذه ال�سرية 
يف بع�ص الف�س���ول ليرتك احلكم ب�سكل كلي 

للقارئ.
ايق���اع �س���ردي ا�ستب���ق ب���ه احل���وادث الت���ي 
تعر����ص له���ا  ع���ن طري���ق امل�ساه���د املرتبطة 
بحوارات حتافظ عل���ى واقعيتها لالح�سا�ص 
مب�سداقية الذاك���رة التي �ساعدت يف تطوير 
جوانب ال�س���رية،  والتعاطف معها ملا حتمله 
من جوانب نف�سية،  تت�سل  ب�سفاته احل�سية 
وال�ساعري���ة،  وااله���م تعلقه باغ���اين فريوز 
املرتبط���ة  مبزاجي���ة املقاط���ع الرا�سخ���ة يف 
احلياتي���ة  وحتوالت���ه  عقل���ه  قب���ل  وجدان���ه 
الت���ي  املعرف���ة  م���ع  واملن�سجم���ة  املرتابط���ة 
غ���زت خياالته،  واملت�سادم���ة مع ا�ستنكاراته 
في���ه  عا����ص  ال���ذي  املجتم���ع  م���ع  املتوازن���ه 
مبغام���رات طفولية له���ا �سيطناتها التي ال بد 
منها يف تكوين ال�سخ�سية التي يتحدث عنها 
بتتاب���ع له عقدته وحلوله قب���ل الو�سول اىل 
"�سرطاين"  الذي جعله بداية اخرى لكتاب 
اآخر رمب���ا �سيكون حكاي���ة ت�ستحق ان تبقى 

على البال. 
م�سوار حياتي ي�ستحق التاأمل، بل والغو�ص 
في���ه العم���اق املع���اين الت���ي �سده���ا "ط���الل 
"  لتكون كال�س���وء امل�سلط على رجل  �ست���وي
ذي ق���درات تقاوم وترية احلي���اة،  وتقلباتها 
عل���ى  املفتوح���ة  الذاك���رة  اىل  باللج���وء 
م�ساريعها امللونه باحل���زن والفرح والياأ�ص 
حم���اوال ا�ساف���ة نكه���ة عربية مل�س���رية كاتب 
يتح���دى ب�سريت���ه �س���رية ادب���اء اخري���ن كي 
يغادر الظل ويحي���ا يف كتاب �سيعي�ص ازمنة 
ل���ن يك���ون فيها ط���الل �س���وى طف���ال ميار�ص 
م�ساك�ساته عل���ى معلماته  وع�سقه الفريوزي 
وكتابات���ه التي يغمره���ا بفن �سرية له خربته 

وميزته وتقنيته اخلا�سة. 

القاهرة )رويترز( – 
مثل اأ�سطورة قدمية ال نعلم اإن كانت جذورها من احلقيقة 
اأم هي حم�ص خيال ت�سري بنا رواية )بواب احلانة( للكاتب 
وال�سيناري�س���ت امل�س���ري عبد الرحيم كم���ال لنخو�ص يف 
عامل مليء بالدهاليز فال نعرف اإن كنا اقرتبنا من اخلروج 

اأم ما زلنا عند خط البداية.
قب���ل الب���دء يف الرواية ي�س���رد لنا املوؤل���ف حكاية �سغرية 
يف �سفحت���ن اثنت���ن عن ام���راأة يف ال�سعي���د ي�سرب بها 
املثل يف ال�س���رب ا�سمها )عجب( راأت "�سيخ الكتاب" ياأكل 
طف���ال �سغريا فهربت منه واختف���ت وتزوجت بعد ذلك من 
اأم���ري وكلما اأجنبت له ولدا ياأتي "�سيخ الكتاب" ويخطفه 
وي�س���ع دما على فمها ويتكرر احل���ال مع ثالثة اأوالد حتى 

يطلقها االأمري بعد اأن ي�سك يف جنونها واأكلها ل�سغاره.
ويف النهاي���ة وبع���د �س���رب طوي���ل يعي���د "�سي���خ الكتاب" 
االأوالد اإىل )عجب( بعد اأن �ساروا �سبية مهذبن متعلمن 
لتكون احلكاية مث���اال على "ال�سرب على الظاهر االأليم ثقة 

يف باطن رحيم".
وبع���د هذا التمهي���د امل�ستلهم م���ن االأ�ساطري تب���داأ الرواية 
ومع ال�سفحات االأوىل ي���درك القارئ اأن عليه ترك املنطق 
واال�ست�س���الم خليال املوؤل���ف الذي ينطلق م���ن العراق مع 
)عب���د الل���ه ال�سك���ران( الرجل ال���ذي ي���رتك اأوالده الثالثة 
لال�ستحم���ام يف  بغ���داد  �س���وارع  وزوجت���ه ويخ���رج يف 
نه���ر الفرات ث���م يغط�ص يف امل���اء وتاأخذه �سن���ة من النوم 

في�ستيق���ظ مفزوع���ا ويخرج من املاء ليكت�س���ف اأنه يف نهر 
النيل يف م�سر.

ويف القاه���رة يتواىل ظهور باق���ي �سخ�سيات الرواية مع 
راب���ط رئي�سي يجمعهم هي "احلان���ة" التي ي�سربون فيها 
اخلم���ر كل ليل���ة اإال اأن ال�سخ�سي���ة املحوري���ة الت���ي يظ���ل 

اجلميع يدور يف فلكها هي )ح�سان( بواب احلانة.
�سخ�سي���ة ح�سان تب���دو خلفيتها عادية مث���ل اأي ولد تربى 
وحي���دا الأب بائ���ع فول يف اأح���د اأحياء القاه���رة الب�سيطة 
وال���ذي يحر����ص على تعلي���م ابن���ه تعليما اأزهري���ا وينبغ 
الول���د بالفع���ل وي�سبح �سيخا نابها لك���ن املقدمات ال ت�سي 

دائما بالنهايات.
ذات ي���وم وه���و عائد اإىل بيته ليال يلتق���ي ال�سيخ ح�سان 
ب�س���اب �سكري يرتنح وي�سب بفم معوج كل املارة في�سفع 
ال�سي���خ ح�س���ان ال�ساب �سفع���ة قوية وينه���ال عليه ركال 
و�سرب���ا وين���ادي عل���ى امل���ارة اأن ي�سارك���وه يف عق���اب 

ال�سكري املنحل.
وحينم���ا يحكي ال�سيخ ح�سان اإىل �سيخه االأكرب ومعلمه 
م���ا كان منه مع ال�ساب ال�سكري ال يج���د االإ�سادة املتوقعة 
اأو الثن���اء عل���ى فعل���ه بل يتجاهل���ه ال�سي���خ ويعتب عليه 
عتاب���ا �سامت���ا مكتفيا بقول���ه "لو جربت م���ا ذاق ما هان 

عليك الفراق".
يذهب ال�سي���خ ح�سان اإىل احلانة التي خرج منها ال�ساب 
ال�سك���ري ليعتذر له عما اأنزل ب���ه من اأذى اأمام النا�ص بعد 
اأن اأدرك اأن االإ�س���الح ال يك���ون مبثل م���ا ت�سرف لكنه ال 
يعرث لل�ساب على اأثر. وكان من العجب اأن ال�سيخ ح�سان 

دخل اإىل احلانة ومل يخرج.
تتط���ور �سخ�سي���ة ح�س���ان خ���الل مراح���ل الرواي���ة من 
�سي���خ يعاقر اخلم���ر اإىل �ساقي احلان���ة اإىل مالك احلانة 

ومديرها.
لك���ن ح�سانًا لي�ص كاأي �س���اٍق اأو �ساحب حانة فقد اأ�سبح 
ال�ساقي الذي ال ي�سرب و�سرع يف عالج اأرواح ال�سكارى 
املتعبن ويجل����ص لي�سمع لهم ويتعامل معهم برفق حتى 

يقلع من يقلع عن ال�سرب وي�سرب على من ا�ستمر.
وعل���ى م���دى 174 �سفح���ة م���ن القط���ع املتو�س���ط ي�سرد 
املوؤلف حكايات اأخ���رى على ل�سان زبائن احلانة تالم�ص 
بع�س���ا م���ن الظواهر ال�سلبي���ة يف املجتمع مث���ل االإعالم 
امل�سل���ل والتدين الزائ���ف وحلم الهجرة م���ن الريف اإىل 
احل�س���ر كم���ا ي�سل���ط ال�س���وء عل���ى بع�ص املع���اين مثل 

االإخال�ص يف احلب والوفاء لالآخر.
وال تخل���و الرواي���ة م���ن ال���روح ال�سوفية الت���ي تهيمن 
على اأعم���ال املوؤلف متمثلة يف االإن�ساد واملواعظ وحب 
البط���ل "لل�سكارى اخلائبن" حت���ى ين�سلح حالهم على 

يديه.
والرواي���ة ال�سادرة ع���ن دار كيان للن�س���ر والتوزيع يف 
اجلي���زة هي العمل االإبداعي الرابع للموؤلف عبد الرحيم 
كمال بعد رواي���ة )املجنونة( واملجوع���ة الق�س�سية )اأنا 
واأن���ت... وجن���ة و�سه���د( وكتاب احلك���ي ال�سويف )ظل 
مم���دود( كم���ا كتب اأي�س���ا م�سل�س���الت تلفزيونية �سهرية 
كان اأحدثه���ا )يون�ص ولد ف�سة( و)ونو�ص( اللذين اأذيعا 

يف �سهر رم�سان املا�سي.

أوراق
�ساه���دت يف طفولت���ي فيلما اأو اثنن 
ملارل���ن ديرتي����ص، يف برنام���ج على 
القن���اة الثاني���ة للتلفزي���ون الكوبي، 
كان يعر����ص، بادئ ذي بدء، يف فرتة 
الظه���رية ث���م يف اخلام�س���ة م���ن بعد 
الظه���ر قب���ل اأن يختف���ي بع���د ب�سعة 

اأعوام.
كان ا�س���م ذل���ك الربنام���ج" ال�سينم���ا 
اأن  ن�ستطي���ع  وكن���ا  بيت���ك"  يف 
ن�ساه���د من خالله كل اأف���الم ال�سينما 
االمريكية القدمي���ة تقريبًا باالبي�ص 
واال�س���ود، وحتى عندم���ا تكون هذه 
االف���الم  بااللوان، فل���م يكن باالمكان 
م�ساهدتها اإال بهذي���ن اللونن، وكان 
فيل���م " امل���الك االزرق" م���ن ب���ن تلك 

االفالم".
من هنا بداأت الكاتبة "زويه فالدي�ص" 
حكايتها  مع مارل���ن ديرتي�ص وفيلم 
ف���ون  جلوزي���ف  االزرق"  امل���الك   "
�سرتنربغ، وال���ذي اأ�سدرته فالدي�ص 
يف ع�سقه���ا لل�سينما يف كت���اب �سدر 
عن موؤ�س�سة امل���دى لالعالم والثقافة 
والفن���ون مرتجم���ا م���ن قب���ل راني���ا 
قرداح���ي، وقد جعل ه���ذا الكتاب من 
املمثل���ة االملانية رمزًا للم���راأة القاتلة 

وايقونة الثالثينات اجلن�سية.
ت���روي الكاتب���ة يف رحلته���ا من كوبا 
اىل باري�ص مرورًا بربلن كيف غزت 
مارل���ن ديرتي����ص بدور "ل���وال لوال" 
املغني���ة ال�سغ���رية يف مله���ى امل���الك 
االزرق حياته���ا كطفل���ة، ث���م كام���راأة 

حت���ى �سكن���ت خيالها متام���ا وتبعث 
اأم���ام عيوننا  مغامراته���ا ال�سخ�سية 
واح���دة تلو االخ���رى، فالفنانة املراأة 
املغري���ة، العا�سق���ة، املنا�سل���ة الت���ي 

كانت عليها مارلن ديرتي�ص.
وزوي���ة فالدي�ص، الكاتب���ة وال�ساعرة 
والناق���دة ال�سينمائي���ة امتزج���ت من 
خ���الل ه���ذا الفيلم، اأو م���ن خالل هذا 

الكتاب.
روت فالدي�ص قائل���ة "ذات يوم اأحد، 
قادنا اأحدهم اإىل متحف الرعب، وقد 
غادرته مكتئبة متامًا، كما هو منتظر. 
واالأنك���ى من ذل���ك اأن ال�سم���اء كانت، 
عند مغادرتي، متطر حبااًل م�سحوبة 
بهواء جلي���دي. اأعلمن���ا الرجل الذي 
كان يرافقن���ا اأن هدف الزيارة التالية 
هو متحف ال�سينما، فوافقت مدفوعة 
باخل�سوع، اأكرث منه بالرغبة. اأخذت 
بطاقتي ف�سدمتن���ي �سورة مطبوعة 
ت�سحق���ان  بيدي���ن  نحيل���ة،  ملارل���ن 
�سعره���ا االأ�سقر اأكرث مم���ا تداعبانه. 
كانت ت�سغ���ط مقدم راأ�سه���ا لالإيحاء 
بق�س���وة مالحمه���ا. وكان���ت �سفتاه���ا 
تك���ن  ابت�سام���ة مل  تر�سم���ان ن�س���ف 
كافية الإظه���ار اأ�سنانها. كانت نظرتها 
تر�سم مالمح املج���ون املتهكم االأزيل 
ذاك ال���ذي يق���ف على اخل���ط الفا�سل 
ذراعاه���ا  كان  ب���ن اخل���ري وال�س���ر. 
مك�سوي���ن بلف���اع م���ن الف���رو مل يكن 
ب�سرته���ا،  بيا����ص  بال���كاد  اإال  يظه���ر 
وكان �سدره���ا يتالأالأ باإغ���واء بثوب 
كا�س���ف.  اأخربنا م�سيفن���ا اأنه قد مت، 
اأخ���ريًا، اإن�ساء ق�سم خم�س�ص ملارلن 
ديرتي����ص كي يكون معر�س���ًا رئي�سيًا 

يف املتحف.   "
وج���ه  عل���ى  فالدي����ص  اأذهل���ت 
اخل�سو����ص، تل���ك ال�سا�س���ات الت���ي 
لبع����ص  متحرك���ة  لقط���ات  تعر����ص 
اللحظات احلميمية يف حياة املمثلة: 
مع ابنتها التي كانت �سغرية للغاية، 
مع املخ���رج جوزيف فون �سرتنربغ، 
ثم مع جان غابان؛ كانت تقف بالقرب 
من طاول���ة روليت اأو �س���يء من هذا 
القبي���ل.  وتابعت فالدي����ص املعر�ص 
برتتيب حمتوياته بقليل من الت�سكك 
واحلنن اإىل املا�سي، اأو، باالأحرى، 
بكاآبة على طريقة القرن التا�سع ع�سر 
وبوقف���ة فيها مبالغة يف تقليد خوانا 
بوري���رو، �ساعرتنا الكوبي���ة. ذاكرة 
التعلق  ال���دوام  " كن���ت اأجتنب على 
ب�سورة مفرطة مبقتنيات تلك املراأة، 
ومبالب�سه���ا،  االأزرق،  امل���الك  ذل���ك 
لكن���ي عجزت، هذه املرة، عن مقاومة 
االجن���ذاب اإىل متعلقاتها اأو االفتتان 
منه���ا  الكب���رية  هو�سه���ا  ب�س���روب 
وال�سغ���رية اأو الوقوع من جديد يف 
ح���ب التفا�سيل الروحي���ة، متج�سدة 
يف زجاج���ة عطر عتيقة اأو يف لطخة 
على منديل، الت���ي جمعتها بنف�سها، 

بولع فائق، امراأة تعرف اأنها جديرة 
باخلل���ود، امراأة متفردة يف طموحها 

اإىل االأبدية." 
ق���د يك���ون له���ذا الفيلم اأث���ر يف حياة 
"يذك���رين  ذك���رت  الت���ي  فالدي����ص، 
االأزرق"بدرا�س���ة  فيلم"امل���الك 
عنوانها"اللهي���ب  ب���از  الأوكتافي���و 
الف���رق  اإىل  امل���زدوج"، ي�س���ري فيه���ا 
بن احلب والرغبة ك���ي يخل�ص، يف 

النهاية، اإىل اأن احل���ب اأكرث حرية، 
بالتاأكيد، م���ن الرغبة، على الرغم من 
اأن االأم���ر ق���د يب���دو خالف ذل���ك. لكن 
ال. فاحلب اأك���رث ا�ستقالاًل من الرغبة 
بكث���ري الأنه مينحن���ا حتى حري���ة اأن 
جن���ن ب�سبب م���ا ميك���ن اأن نت�سوره 
اأو نختلقه يف تف�سرينا لبادرة لطيفة 
�س���درت ع���ن املحب���وب، وحري���ة اأن 

نع���د من���وت عندما نح����ص اأننا  مل 
حمبوبن."

اإن م���ا ه���و موؤك���د، يف رائع���ة ج���و 
�سرتن���ربغ، هو اأن الق�س���ة من�سوجة 
م���ن دلو امل���اء ال���ذي مت اإلق���اوؤه على 
�س���ورة ام���راأة يف واجه���ة مزجج���ة 
وبطاقة بريدية خبيثة وطائر كناري 

مي���ت تفح���م يف موق���د و�س���روال 
م���ن الدانتيال د����ص خل�سة يف جيب 
معط���ف مدر����ص ب���ارز. وق���د جل���اأ 
املخ���رج، ك���ي ي���روي لن���ا احلكاية، 
الرائج���ة،  اجلمالي���ة  العنا�س���ر  اإىل 
اإىل االنطباعي���ة االأملانية، اإىل تنورة 
الري����ص الت���ي تك�س���ف، عن���د النف���خ 
عليها اإىل االأعلى، الفخذين الرائعن 
للمغني���ة املكتنزة الت���ي ترفع حا�سية 
ثوبها اأم���ام مدر�ص خج���ول وخائف 
ه���و الدكت���ور اإميانوي���ل رات ال���ذي 
يوح���ي ا�سمه بانطباعي���ة خال�سة. ال 
اأرغ���ب، عل���ى وج���ه اخل�سو�ص، يف 
ن�سيان حلظتن من الفيلم اأع�سقهما: 
اللحظ���ة االأوىل ه���ي الت���ي ترق����ص 
فيها فت���اة امللهى املمتلئ���ة على اإيقاع 
املو�سيقى وتدير روؤو�ص الزبائن، ثم 
اللحظة التي تنفخ فيها لوال لوال علبة 
م�ساحيقه���ا عل���ى �سديري���ة االأ�ستاذ. 
فق���د حتول الفيل���م، منذ ذل���ك احلن، 
اإىل زوبع���ة من ال�س���ور تتطور فيها 
لوال لوال بخفة امل�سحوق الذي يغطي 
�س���در عا�سقه���ا، الذي �س���ار زوجها. 
حب، رغب���ة، �سغف، تخ���ل، تلكم هي 

مو�سوعات االنطباعية.  "
زوي���ة فالدي����ص الكاتب���ة وال�ساع���رة 
الكوبي���ة  ال�سينمائي���ة  والناق���دة 
اأ�سدرت منذ الثمانينات نحو خم�سة 
وع�سرين كتاب���ًا يف ال�سعر والرواية 
ال�سحاف���ة  يف  وعمل���ت  وال�سينم���ا 
ال�سينم���ا  جمل���ة  حتري���ر  كرئي�س���ة 
الكوبي���ة ويتميز ا�سلوبه���ا بالر�ساقة 
واجلراأة والت�سويق وترجمت بع�ص 

كتبها اإىل اللغات االجنبية.

)ب���واب الحان���ة(.. الصب���ر عل���ى الظاهر ثق���ة في باط���ن رحيم

حين يمتزج الواقع بقصة سينمائية..
ــــــــدارات زويه فالديس في "المالك األزرق" ــــن اص م

س���������ؤال ل�����م ي���ف���ارق���ن���ي 

قراءة في كتاب 
"بعدك على بالي"  
للمؤلف
" طالل شتوي"



45 العدد )3737( السنة الرابعة عشرة االحد )18( أيلول 2016

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

أوراق
"�ساأكت���ب واأكتب عاريًا حتى و�سطي كالعبد 
امل�س���اق اإىل �ساحة اجلل���د وال �سيء يحميني 
الغط���اء  �س���وى  اخللي���ج  اإىل  املحي���ط  م���ن 

اجلوي للكرة االأر�سية."
 اإعتاد حممد املاغوط على جراأة الطرح يف كل 
ما يكتب���ه، وخ�سو�سًا فيما وجدناه يف كتاب 
" الذي  حمل ا�سم ق�سيدة  " �سياف  الزهور 
اأ�سبه مبخاطبة  " وكان���ت  الزهور  " �سي���اف 
اإلهي���ة خاطب بها املاغوط ربه، بجراأة واتهام 

ومالمة، ب�سبب رحيل زوجته.
اأيها االأنف االأحدب اجلميل 

ك�سنبلة حتت طائر 
اأيها الفم الدقيق كمواعيد اخلونة اأو االبطال 

يا بذرة احلروب املقبلة
مل ا�ستعجلت الرحيل...

كان املاغ���وط معاتب���ًا الل���ه واأحيانا حمبوبته 
من خ���الل هذه الق�سيدة، لكن ه���ذا الكتاب مل 
ي�س���م تل���ك املرثية فقط بل �س���م جمموعة من 
املق���االت واال�سع���ار وكتاب���ات املاغ���وط التي 
الم�س���ت وج���ع الوط���ن، وت�سمن���ت انتقادات 
الذعة  �سيا�سية واجتماعية وان�سانية يطرقها 
املاغ���وط ُمتحدث���ًا عن ل�س���ان الكثريين وعلى 

مدى ع�سور واجيال قادمة.
يف كت���اب "�سي���اف الزه���ور" وال�س���ادر ع���ن 
موؤ�س�س���ة املدى لالإع���الم والثقاف���ة والفنون، 
يذك���ر املاغ���وط   "مي���ن الل���ه علين���ا باأزم���ات 

وحتديات يح�سدنا عليها حتى اأعداوؤنا".
اأزم���ات ب�سيط���ة �سفاف���ة متكامل���ة، ت�ستهيه���ا 
لنف�سه���ا اأك���رث الدول ه���دوءًا وا�ستق���رارًا يف 
العامل. عنا�سر قوتها وا�سحة كعن ال�سم�ص، 
ونقاط �سعفها ال ت���كاد تذكر، وفر�ص جناتها 
اقليمي���ة  دول  متعاط���ف.  �سع���ب  م�سمون���ة: 
من�سغل���ة، والدول الك���ربى متفهم���ة، واالأمم 

املتحدة جاهزة، وفجاأة:
كلم���ة عاب���رة م���ن هن���ا، وتعقي���ب متناق����ص 

م���ن هن���اك، وخط���اب تاريخ���ي غ���ري متوقع، 
وت�سري���ح ر�سم���ي ال ي���ود ذكر ا�سم���ه، وتنبه 
اقليم���ي، و�سنارة اأمريكي���ة، وطعم انكليزي. 

وتدخل املنطقة يف اإحدى الدوامات اإياها.
رح���الت ا�ستطالعية، ج���والت اأف���ق، زيارات 
غي���ار  قط���ع  اأ�سلح���ة،  �سفق���ات  مكوكي���ة، 
تركي���ة،  من���اورات  اإيراني���ة،  واحتياج���ات 
رو�سي���ة،  حتذي���رات  اأطل�سي���ة،  حت���ركات 
خليجي���ة،  ومنا�س���دة  مغربي���ة،  فمب���ادرة 
وا�ستجاب���ة م�سرية، ودعوة طارئة للجامعة، 
ومثلها ملجل�ص التع���اون اخلليجي، واملوؤمتر 
تفت���ح  وهن���ا  القد����ص.  وجلن���ة  االإ�سالم���ي، 

املحطات الف�سائية اأبوابها وخزائنها:
ال���راأي احلر، ال���راأي االآخر، ال���راأي امل�ستقل. 
ال���راأي املعاك����ص. وجه���ة نظ���ر، نق���اط عل���ى 
احل���روف. م���ا ق���ل ودل.  ب�سراح���ة. ا�سواء 
عل���ى االأخب���ار. اأخبار حتت االأ�س���واء. البعد 
االيديولوجي. البعد ال�سيكولوجي  فتختلط 
ال�سيا�سة باالأدب بالدين بالتاريخ باالقت�ساد، 
والق�سية الفل�سطينية باللبنانية، بال�سودانية 
باجلزائرية بال�سومالي���ة باالأفغانية وانهيار 

االحت���اد ال�سوفيات���ي والق�سي���ة ال�سي�سانية. 
و�سم���ال الع���راق بجن���وب اليم���ن، باحل���رب 
االأثيوبي���ة – االريرتي���ة، ومنابع نه���ر النيل 
الق���رن االفريق���ي واإع���ادة هيكل���ة  وم�س���اكل 
اجلامع���ة العربي���ة، وتو�سيع جمل����ص االأمن. 

العرب���ي، مبكافح���ة  االأمي���ة بالط���ب  وحم���و 
االإرهاب واملخدرات، باتفاق الطائف، واتفاق 
النفط مقابل الغذاء. وق�سية لوكربي باأيلول 
االأ�س���ود، مبعرك���ة الكرام���ة وحتوي���ل روافد 
نه���ر االأردن، و�سرق���ة مياه الليط���اين بهجرة 

االأدمغ���ة والتطه���ري العرق���ي وجلن���ة تفاه���م 
ني�س���ان. وخط���ر العومل���ة والكي���ل مبكيال���ن 
والتوطن واإع���ادة تر�سيم احلدود باالنفجار 
اإعم���ار  واإع���ادة  قان���ا  وجم���زرة  ال�س���كاين 
البلقان. وكل ه���ذا مع الريا�س���ة وامل�سابقات 
واالإعالنات وعرو�ص االأزياء، بحيث ال يعود 

يعرف لالأزمة ال�سيا�سية راأ�ص من َذنب!!
ويف النتيجة، نكون من ركاب الدرجة االأوىل 
يف قطار االأحداث، بل ويف مقدمة ال�سفوف. 
هذا يتودد اإلين���ا، وذاك ي�سرت�سينا وي�ستنري 
براأين���ا، ونح���ن نبع���د ال�سحاف���ة واملرا�سلن 
ب���اأي  االإدالء  ونرف����ص  امل�سوري���ن،  وننه���ر 
ت�سري���ح اأو تلمي���ح مب���ا نري���د وم���ا ال نريد، 
وفج���اأة، ومبث���ل مل���ح الب�س���ر، نق���ذف خارج 
القط���ار م���ن االأب���واب والنواف���ذ وال�سقف... 
اإىل الع���راء... حيث هذا يبح���ث عن نظارته، 
وذاك ع���ن غط���اء راأ�سه، واآخر ع���ن تو�سياته 

واأو�سمته"
فنج���د املاغ���وط من خالل ه���ذا املق���ال ي�سلط 
ال�سوء عل���ى م�سكلة الوط���ن العربي برمتها، 
م���ن ترهي���ب وتخويف وقت���ل واإج���رام، كما 
ينتقد املاغوط احلكام العرب وكيفية تعاملهم 
مع الدميقراطية قائ���اًل "كلما اأمطرت احلرية 
يف اأي م���كان يف الع���امل، ي�س���ارع كل نظ���ام 

عربي، اإىل رفع املظلة فوق �سعبه." 
التفات���ه  مهم���ة للماغ���وط م���ن خ���الل كتاب���ه 
" �سي���اف الزه���ور " وه���و يتح���دث ع���ن اأن 
ال�سحايا و�سه���داء الق�سية والوطن يرحلون 
ويخ�س���رون اأرواحه���م وامنياته���م، وي�سعد 
على جثثهم الطغاة ليحي���وا وت�سمى الق�سية 
بعد ذل���ك با�سمه���م وين�سى البط���ل احلقيقي، 
فيق���ول "ال�سه���داء، يت�ساقطون عل���ى جانبي 

الطريق الأن الطغاة ي�سريون و�سطها."
كثري ما جاء به كت���اب " �سياف الزهور " فهو 
يعنى بق�سايا الوط���ن العربي كاملة، يحارب 
الوجع، يح���ارب الغباء والف�س���اد ال�سيا�سي، 
ويح���ارب العق���ول املتحج���رة الت���ي ال تتمتع 

بنظرة م�ستقبلية ثاقبة للغد.

أوراق

�س���در للم���وؤرخ والناق���د ال�سينمائي مه���دي عبا�ص 
كت���اب جديد بعن���وان )اأف���الم كردي���ة( يع���د الدليل 
ال�سامل الأفالم كرد�ست���ان العراق الروائية الطويلة 
1991-2015. يقول امل���وؤرخ يف كتابه: من امللفت 
للنظر اأّن االأفالم املنتجة يف اإقليم كرد�ستان العراق 
ا�ستم���رت ل�سنوات متتالية متثل العراق يف جوائز 
االأو�سكار العاملية، ففي عام 2013 مثل العراق فيلم 
ويف  روزبياين،  جانو  �سمعتان" للمخرج  "�سمعة 
عام 2014 مثل العراق فيلم "مردان" للمخرج بتن 
غوبادي، ويف عام 2015 مثل العراق فيلم "ذكريات 

على احلجر" للمخرج �سوكت اأمن كوركي. 
وي���رى عبا�ص يف لقاء معه ان االهتمام الذي توليه 
حكومة كرد�ستان العراق لل�سينما كبري جدًا وبدعم 
ال حمدود، ففي اإقليم كرد�ستان العراق، هناك ثالث 
مديري���ات لل�سينم���ا ه���ي مديريات �سينم���ا اأربيل - 

وده���وك – وال�سليمانية، وكلها تنتج اأفالمًا طويلة 
وق�سرية وت�سجيلي���ة، وتقيم مهرجانات �سينمائية 
حملي���ة ودولي���ة، يف الوق���ت الذي يك���ون فيه ق�سم 
ال�سينم���ا يف مركز الب���الد يف بغداد جزءًا من دائرة 
ت�سم���ل ال�سينما وامل�سرح، وهي مديرية ال تلقى اأي 
اهتمام اأو دعم من الدولة. وقد كان عام 2013 عامًا 
ا�ستثنائي���ًا لها، حن اختريت بغداد عا�سمة للثقافة 
العربي���ة فمنحت وزارة الثقافة م���ا قيمته 20 مليار 
دين���ار ومت اإنت���اج نح���و 37 فيلم���ًا بينه���ا 17 فيلمًا 
روائي���ًا طوي���اًل، ويبدو اإنه���ا فورة لن تتك���رر اأبدًا، 

وعاد الك�ساد اإىل االإنتاج ال�سينمائي من جديد. 
وتابع: ب���ن 1991 و 2015 اأنت���ج اإقليم كرد�ستان 
الع���راق ثماني���ة و�سبعن فيلم���ًا طوي���اًل، باالإ�سافة 
اإىل مئ���ات االأف���الم الق�س���رية منه���ا اإنت���اج حمل���ي 
بح���ت، والبع����ص اإنت���اج م�سرتك م���ع دول اجلوار 
اإي���ران وتركيا اأو مع اأوروبا اأو اأمريكا، م�سريًا اإىل 
تنوع موا�سي���ع الفيلم الكردي، لك���ن الهم امل�سيطر 
عل���ى �سانع���ي معظم االأف���الم هو الن�س���ال الطويل 
الذي خا�سه ال�سعب الك���ردي؛ لتحقيق ا�ستقالليته 
وحكمه الذات���ي، وهو ن�سال قا����صِ ومرير، �سهدت 

له جبال و�سهول االإقليم... ومن خالل هذا الن�سال 
يبق���ى حادثًا ماأ�ساويًا رهيبًا �سغ���ل وال يزال ي�سغل 
االآداب والفن���ون الكردي���ة اأال ه���و جم���زرة حلبجة 

ال�سهرية.
ويف كتابه، ي�سري املورخ والناقد ال�سينمائي مهدي 
عبا�ص اإىل اأن ال�سينما الكردية مل تقت�سر على ن�سال 
ال�سعب الك���ردي، بل تعدته���ا اإىل معاجلة الظواهر 
وامل�ساكل االجتماعية والقبلي���ة، وخ�سو�سا املراأة 

الكردية. 
ويف اإ�سارة تاريخية كت���ب عبا�ص: اإن اأول من اأثار 
اهتمام الع���امل بال�سينما الكردية، هم ال�سينمائيون 
االأك���راد يف تركيا وخ�سو�سًا املخرج يلماز غوين، 
وبعد ذلك االإيراين الكردي بهمان غوبادي، ثم ظهر 
املخرجون االأكراد العراقيون ليعززوا هذه ال�سينما 
ويظهروه���ا ب�س���كل كبري للع���امل، منوهًا مبخرجن 
م���ن اأمث���ال هاي���ر �سلي���م، وح�سن عل���ي، وم�سعود 
ع���ارف، و�سوك���ت اأمن كورك���ي، وح�س���ن ح�سن، 
وغريه���م اأ�سبحوا معروفن عل���ى م�ستوى العامل، 
وفاقت �سهرتهم الكثري م���ن املخرجن ال�سينمائين 

العراقين العرب.

الكردي���ة 2015-1991 الس���ينما  تاري���خ  مه���دي عب���اس يوث���ق 

" س��ياف الزه��ور".. الماغ��وط ف��ي مخاطب��ات 
ومعاتبات إلهية  

ــــــــدارات ــــن اص م

فح كتاب)القراءة( للباحث الفرن�سي   و�سن�سهد لدى ت�سّ
)فان�س���ون ج���وف( ترجم���ة  الكات���ب والناق���د املغربي 
)د.حممد اآيات لعمي���م( مقدار هذا الزعم الذي يّرد على 
ل�س���ان  الكات���ب االأرجنتين���ي املبهر)لوي����ص خورخ���ي 
بورخي����ص( ال���ذي يعتق���د بج���زم- اأن عب���ارة ؛ق���راءة 
اإلزامية؛ متناق�سة يف املعنى، فالقراءة)من وجه نظره 
املتمر�سة( ال ينبغي اأن تكون اإلزامية، وحن يت�ساءل اأو 
يتكّلم عن ما اأ�سماها)اللذة االإلزامية(،ومن ثم ي�ستدرك 
يقول:)كن���ت  االإلزامية(،جن���ده  ب�)ال�سع���ادة  لينعته���ا 
اأ�ست���اذًا ل���الأدب االإجنليزي م���دة ع�سرين �سن���ة، وكنت 
اأن�س���ح دائم���ا طالب���ي اإذا اأقلقكه���م كت���اب اترك���وه، ال 
تق���راأوه، ه���ذا كت���اب مل يكتب لك���م، فالق���راءة يجب اأن 
تكون �سكال من اأ�س���كال ال�سعادة.(،هكذا ين�سح الُقراء 
املُحتملن-اأي�سا- يف حممل  و�سيته،ذلك االأعمي الذي 
ق���ال م���ن قبل؛)الكتابة ممتع���ة حت���ى واأن كانت عدمية 
الفائدة(،لي�سل يف اعتقاده باإ�سداء الن�سح باأن يقراأوا 
كث���ريا،واأن ال توؤثر فيهم �سمعة املوؤلفن،واأن ي�ستمروا 
يف البحث عن �سعادة �سخ�سية،اإنها الطريقة الوحيدة 
للق���راءة عل���ى ح���د ح�سم زعم���ه التجريب���ي والرتبوي 

والتحري�سي لهذه املتع ال�سحرّية.

نحو سينما... الضمير
   وجدتن����ي -ثاني����ًة- اأم�س����ك بع����روة تل����ك املداخ����الت 
وفيو�س����ات تل����ك االآراء،لك����ي اأن����اوب بها متع����ة قراءة 
املفرج����ي(- وه����و   )ع����الء  ال�سينمائ����ي  الناق����د  كت����اب 
مي�س����ك بعناي����ة وع����ي وثق����ة مرا�����ص وحد�����ص ط����رف 
خي����ط �سح����ر الكتاب����ة وت�سّمم اأ�س����رار ُمتعه����ا واأفانن 
اإغراءاتها،ُمتماث����اًل -رمب����ا اإىل ح����ٍد كبري- م����ع مقولة 
)بورخي�����ص( ح����ول مناف����ع الكتاب����ة حت����ى واإن كان����ت 
عدمي����ة الفائدة،لكي اأت�سّور كي����ف تكون الكتابة اإذا ما 
متاه����ت مع حوافل ف����ٍن اأ�سحى االأكرث تاأث����رًا، واالأبعد 

م����دًى ودراي����ًة مبا ي�سغ����ل النا�����ص وتو�سي����ع مداركهم 
وتلبي����ة حاجاتهم،ف����اردًا فرق����ًا ح�ساري����ًا �سا�سعًا ينوء 
بحمل نوايا واأغرا�����ص وتطلعات  باقي فنون التعبري 
والتماث����ل معها،ب����ل واالن�سه����ار بعوامله����ا ومتائمه����ا 
ومهاراتها، حتى ا�ستحق-ا�ستحقاق اإجرائي-اأن يكون 

الفن ال�سابع يف ن�سيج حياتنا واأهوالها الراهنة. 
   ينطوي اإ�س����دار )املفرجي( االأخري واملن�سوي حتت 
ثري����ا عنوان )كالكيت/ مق����االت يف ال�سينما(ال�سادر-

حديثًا-ع����ن )دار ومكتب����ة عدن����ان للطباع����ة والن�س����ر 
والتوزي����ع/ بغ����داد- �س����ارع املتنبي(،عل����ى تواثب����ات 
بتهج����ي  اأف����كار  ُخال�س����ات  مقا�سد،وتوري����د  حتفي����ز 
ح����روِف معرف����ٍة وق����وام تق����ومي ونق����ود الأف����الم عاملية 
وعربي����ة وعراقّية و�س����واًل ملا هو اأبع����د من جماورات 
ما ي�سلنا حيال م�ساهدتن����ا لتلك االأ�سرطة الفلمية عرب 
ال�سع����ي املُ����درك يف ك�سف ظروف وح����واف معلومات 
ومالب�س����ات تع����رتي واق����ع ال�سينما يف البل����دان التي 
تع����اين من �سيق ح����دود توا�سل هذا الف����ن املفاهيمي 
ومديات����ه ال�سا�سعة،ف�س����اًل عن التعري����ف بنتاجات ما 
تنتج����ه عق����ول و�سمائ����ر خمرجن له����م �ساأنه����م ونبل 

مواقفهم اأم����ام ما يح�سل من جور وظلم وجتاور على 
اإن�سانية االإن�سان.

كالكيتات.... لخمسين فليمًا
  اأفرد الكت���اب وهو من القطع املتو�سط وبواقع)192(
�سفح���ة خم�س���ن مقااًل ت���ّوزع بتخ���وم ا�سب���ه بف�سول 
توال���ت كالت���ي؛)25( مق���ااًل حت���ت م�سّم���ى )كالكي���ت(

و))11حتت م�سّمى )اأف���الم عراقّية(واأخريًا)14( مقااًل 
حتت م�سّمى)مق���االت يف ال�سينما(،حفلت كلها  تنب�ص 
بتح���اورات ب���روح �سحرّي���ة و�ساعرّية النزع���ة واالأثر 
والرتكيز ي�ستخل�سها الناقد عرب تواكب تعميد احلدث 

بينابيع لغ���ة طيعة مدهونة بلغة ال�سوء ومهارة ف�سح 
العتم���ة  وكواب���ح  جم���اح التعوي����ص بالده�س���ة عنه���ا 
�ساع���ة تت�سارع الفنون ال�سبعة م���ع بع�سها يف مرامي 
م���ا ينوي وم���ا يرى ويري���د املخرج الب���وح واخلو�ص 
يف تفا�سي���ل ون���وازع اأبطال���ه ور�س���م املواق���ف الت���ي 
يقرتحها،من خ���الل قدرة)املفرجي( ووف���رة معلوماته 
يف �س���خ املعلومة وتثبيت �سدقية اأغرا�سها،بعيدًا عن 
املبا�س���رة واملراوغ���ة ال�سكلية-ال�ساذج���ة الت���ي يتبعها 
البع�ص )الكثري( من نّقاد ال�سينما-عندنا-فيما حتاذي 
كتابات)عالء( من التي �سبق ن�سرها يف جريدة "املدى" 
العراقّية والتي يعمل فيه���ا رئي�سًا للق�سم الثقايف،على 
مدار ع���دة �سن���وات حت���ت زاوية)كالكيت(-اأي�سًا-يف 
�سفحة)�سا�سات( من عامل الذوق الرفيع يف ج�ص ومل�ص 
وتنف�ص)رائحة ال�سينما(الت���ي اأغرت اأحالم وتطلعات 
هذا الفت���ى الكرخي من �سوب بغداد،م���ن مبنى �سينما 
)قدري( قب���ل اأن تتحّول اإىل)�سينم���ا بغداد(،ولتحّوله 
الحقًا -من حيث يدري وال يدري-اإىل عا�سٍق را�سٍخ يف 
حمراب ما يفر����ص طغيان وهيمنة �سح���ر ال�سينما من 
ع���وامل البهجة واحل���زن والفو�س���ى واالن�سجام، ويف 

احل���ب والالحب يف تتبع درج���ات اإح�سا�سه املخل�ص- 
مثلّما كان )اإيتاليو َكالفينو( الروائي االإيطايل يرى يف 
ال�سينما اخت�سارًا جلميع املميزات املطلوبة من العامل، 
متمثلة ب�سعة امتالء/ اأحقية �سرورة/ ت�سهّيات اأحالم 
يقظ���ة/ ن���زر ب�ساطة/ ودواخ���ل عمق �سحي���ق ملالذات 
متنّوعة وطّيعة ما انفكت ت�ساغل بها حياتنا وجتتاحها 
بقب���ول عجي���ب وان�سياع اأمث���ل لتلك الهيمن���ة ال�سرّية 

وال�سحرّية معًا.
   يدن���و الن�سق احل���اين والدفق الالفت والهدوء الطّيع 
يف ن���ربات �سوت كلم���ات ما ينحت)ع���الء( من �سطور 
وعب���ارات وتنا�س���ق معلوم���ات تخل����ص يف اأن حترتم 
ذوق الق���ارئ، وكيف جُتيد الرهان عل���ى ذائقة املُ�ساهد 
لالأف���الم التي ُفط���ن يف الكتابة عنها عرب تل���ك ال�سل�سلة 
التنويرّية من املقاالت والدرا�سات فار�سًا هاج�ص النقد 
التحديث���ي املعا�سر الذي يعتمد جوهر املعرفة وجذور 
الفك���رة وتخلي�سه���ا م���ن براثن نزع���ات ال�س���رٍح الذي 
يتقرب من �سذاجة روح )احلدوته( والتي عادة ما ُتف�سد 
حرارة نب�س���ات وهج التاأويل واإدغ���ام املتعة باجلاهز 
واملجاين،فيما تتواكب طروحات)املفرجي(،يف عموم 
كتابات���ه �سوب تقدي���رات حتايث التحفي���ز والت�سامي 
بخوا����ص تو�سيح مرام���ي النقد احلقيق���ي و�سواًل به 
اإىل حي���ث ف�ساءات الفهم االأمثل والعايل لقيم وم�ساند 
اجَلم���ال ال���ذي ن���ادى وُينادي ب���ه ُجّل رج���االت �سينما 
الوع���ي واحلرّي���ة وال�سم���ري مم���ن تبّن���ى )املفرج���ي( 
م�سح ذواكر ذواته���م وجت�سري جتاربهم اأجانب كانوا، 
اأم عرب���ًا وعراقي���ن يف مذاهب حّبهم الك���وين ل�سينما 
احلياة...وال�سع���ر... وال�سيا�س���ة... والوثيقة وحتى 
)اأفالم االأك�سن( حن جتت���اح م�سدات الده�سة، لتداين 
قي���م اجلمال،يف هذه القراءات الق�سدّية واملثمرة التي 
حواه���ا كتاب���ه االأث���ري هذا،�س���اردًا وحمل���اًل للعديد من 
االأفالم الت���ي �ساهدها ودر�سها من خ���الل �سمو ف�سول 
ميول���ه وتطلعات���ه،اأو الت���ي �ساء ت ظ���روف م�ساركاته 
يف ع���دة مهرجان���ات عربي���ة االإط���الع عل���ى تفا�سيلها 
م���ن قرب ومالم�س���ة خوا�ص خمرجيها م���ن �سّناع تلك 
االأفالم الت���ي اأثارت �سهية واهتمام ه���ذا الناقد املتعدد 
االجتاهات يف جمال الثقافة والفنون عمومًا،وم�ساعيه 
يف جعل الثقافة ال�سمع – ب�سرية را�سخة بنواحي فهم 
ع���ال ومتفّوق على ما هو �سائد م���ن كتابات ترتواح ما 
بن غمو�ص و�سباب،وما ب���ن و�سوح ب�سيط يالم�ص 
�سط���وح اأفكار عامة،ال تخلد للتفكري الذي يوازي حجم 
اأح���الم اأف���الم وتّوقع���ات خمرجيه���ا الكبار م���ن �ساللة 
املفكري���ن واملجرتحن لعوامل ترتقي بامل�ساهد وت�سمو 

بعقله وتاأمالته.

ع���ن املكتب امل�سري للمطبوعات بالقاهرة �سدر حديثا كتاب " تاريخ 
اأوروب���ا.. م���ن النه�س���ة حتى احلرب الب���اردة"  للموؤلف���ن د/ �سوقي 

اجلمل و د/عبد الله عبد الرازق.
 لي����ص من ال�سه���ل حتديد تاريخ مع���ن لبداية الع�س���ور احلديثة يف 
اأوروب���ا اأي النتق���ال اأوروب���ا م���ن الع�س���ور الو�سط���ى اإىل  الع�سور 

احلديثة ويختلف املوؤرخون والباحثون اختالفا بينًا يف ذلك.
فريى بع����ص املوؤرخن اأن الق���رن اخلام�ص املي���الدي بداية الع�سور 
الو�سط���ى، بينم���ا يعتربون الق���رن اخلام����ص ع�سر مطلع���ًا للع�سور 
احلديث���ة. والبع�ص يذهب اإىل اأن عملية التطور هذه ا�ستغرقت نحو 
�ست���ة قرون ما بن القرن���ن العا�سر واخلام�ص ع�س���ر امليالدين، وقد 
�سمل هذا التطور التكوين ال�سيا�سي االأوروبي، واملجتمع االأوروبي 
كله، كم���ا �سمل النواحي الفكرية وغريها وقد اأطلق على هذا التغيري 

ال�سامل )النه�سة االأوروبية(اأي البعث اأو الوالدة اجلديدة.
يف ه���ذا الكتاب حماولة لر�س���د اأهم املعامل ال�سيا�سي���ة واالجتماعية 
واالقت�سادية التي طراأت على اأوروبا يف تاريخها احلديث واملعا�سر. 
يتن���اول اجل���زء االأول م���ن الكت���اب اأوروبا يف الق���رن اخلام�ص ع�سر 

وال�ساد�ص ع�سر وال�سابع ع�سر.
بينم���ا يتناول اجلزء الثاين من الكتاب الثورة الفرن�سية وفرتة حكم 

نابليون بونابرت.
اأم���ا اجل���زء الثال���ث فيتناول تاري���خ اأوروب���ا املعا�سر، حي���ث ت�سمل 
درا�س���ة تاريخ اأوروب���ا املعا�سر اأح���داث القرن التا�س���ع ع�سر ومتتد 
بع���د ذلك اإىل القرن الع�سري���ن فتغطي اأحداث احلرب العاملية االأوىل، 
والف���رتة ما بن احلربن العامليتن ثم اأحداث احلرب العاملية الثانية 

وما تلتها من اأحداث.

تاريخ أوروبا.. من النهضة حتى الحرب الباردة

رائحة السينما...  في )كالكيت(

حين تكون الكتابة شكاًل من أشكال السعادة

    تخاطرتنششي رصاحة )أندريه جيد( بعض الششيء يف مجمل تقييم خاص وغريب لرواية 
األمششل لش)أندريه مالرو( حني قال؛)لقد مللتها لفرط غناها(، وأنا أشششاغُل نفيس يف تقريب 
مشاعر من قال من الحكامء واملجربني أن هنالك أمل يجعلك تتأمل وتكتئب... وهنالك أمل 
يجعلششك تفهم وتتغري، ما بني )جيد( و)مالرو( وزير الثقافششة الفرنيس إبان حكم الجرنال 
)ديغششول( والحاصل عىل جائزة )الغونكور( القريبة من حيث وقع أثرها اإلبداعي من هيبة 
وأهمية جائزة)نوبل(، مثة مسافة مهمة ومبهرة  تقتفي أثر تقدير أهمّية )متعة القراءة( من 
جهة،ومن جهة أخرى )متعة الكتابة( كذلك، وعىل مسششتوى متقششارب أحيانُا، لذا يف ظني 

حسن عبدالحميدالتأكيد عىل أهمية ما ينتج من ُمتع متداخلة ما بني املتعتني،
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

س����ل����س����ل����ة ن����وب����ل 
أوراق

بع���د كتاب���ه )ال�س���رد املفت���ون بذات���ه(، 
ال�سادر عن دائ���رة الثقافة واالإعالم يف 
ال�سارق���ة عام 2015، �سدر كتاب الناقد 
د  ���ر العراقي الدكتور ر�سول حممَّ واملفكِّ
ق���دي.. اإمانويل  ر�س���ول )التفل�ُس���ف النَّ
كانط واملعرف���ة البديلة( عن من�سورات 
ومن�س���ورات  ب���ريوت،  يف  �سف���اف 
االخت���الف يف اجلزائ���ر، ومن�س���ورات 
يف  كلم���ة  ودار  الرب���اط،  يف  االأم���ان 

تون�ص 2015.
جاء الكتاب مبقدمة و�ستة ف�سول تعود 
بنا اإىل مفا�سل فل�سفة كانط كان املوؤلف 
ق���د كتبه���ا ب���ن عام���ي 1993 – 1994 
كجزء من متطّلبات ح�سوله على درجة 
املاج�ست���ري يف الفل�سف���ة االأملاني���ة م���ن 
كلي���ة االآداب - جامعة بغ���داد، وهو من 
الدرا�سات الكانطية الرائدة يف العراق 
)حينه���ا( حي���ث مل ي�سب���ق الأي باح���ث 
عراق���ي اأن انفرد بكت���اب يتناول فل�سفة 

اإمانويل كانط.
يف مقدم���ة الكتاب، يق���ول ر�سول: "لقد 
االأزم���ة  يتج���اوز  اأن  كان���ط  ا�ستط���اع 
الت���ي ته���اوت به���ا الفل�سف���ات واحدية 
االجتاه كالفل�سفة التجريبية والفل�سفة 
ل  العقالني���ة كاًل على انف���راد يف التو�سُّ
اإىل �سياغ���ة تركيبي���ة تكاملية يتوا�سج 
فيها احل�ص مع الفه���م على نحو مقبول 
لتولي���د املعرف���ة توا�س���اًل دقيق���ًا حُمكم 
البناء، مما اأ�سفى على فل�سفة كانط يف 
املعرف���ة النَّقدية قيمة تاأريخية ُمهمة يف 

جمال الفل�سفات احلديثة".
االأف���كار  املوؤل���ف  ي�ستعر����ص  لذل���ك 
مه���ا الفال�سف���ة قبل  الفل�سفي���ة الت���ي قدَّ
كان���ط يف نظرية املعرفة، ويتوقف عند 
ق���دي ال���ذي �س���اغ كانط وفقه  االإرث النَّ
عنا�س���ر نظريت���ه يف املعرف���ة النَّقدية، 
ر  نه )التمهيد( الذي ت�سدَّ وه���ذا ما ت�سمَّ

كتابه املتوا�سع هذا.

وبح�س���ب ف�سول الكت���اب ال�ستة، تقوم 
نظري���ة املعرفة النَّقدي���ة لدى كانط على 
عن�سري���ن تهيئهم���ا َمَلكت���ن تتكام���الن 
يف توليد املعرف���ة النَّقدية، وهما: ملكة 
احل����ص/ االإح�سا����ص اأو )احل�سا�سي���ة( 
اأو  الَفه���م  وملك���ة   ،Sensibility

.Understanding )الفاهمة(
ويبدو اأن كل واحدة من هاتن امللكتن 
تنطوي على عنا�سر متثل قيمة اأ�سا�سية 
م���ن  الأي معرف���ة ممكن���ة. وله���ذا، تت�سّ
ملك���ة االإح�سا�ص �سورتن قبليتن هما 
املكان والزمان، وقد تناول الباحث يف 
)الف�سل االأول( اأثر املكان املتداخل يف 
ه���ذه امللكة من خ���الل ا�ستعرا�ص داللة 
)املكان( كمفهوم فل�سفي لدى الفال�سفة 
قبل كانط. وملا كانت فل�سفة هذا االأخري 
رت خالل مرحلتن اأو اأكرث من  ق���د تطوَّ
ذلك، فاإن )املرحل���ة النَّقدية( تف�سل بن 
مرحلة �سابق���ة واأخرى الحقة يف حياة 

كانط وم�سروعه الفل�سفي.
وم���ن هن���ا اأي�س���ًا، وج���د الباح���ث م���ن 
املنا�س���ب حتدي���د دالل���ة مفه���وم كان���ط 
ل���� )امل���كان( يف املرحل���ة قب���ل النَّقدي���ة 
وبعده���ا، وه���و م���ا ميثل جوه���ر فهمه 
باعتب���اره مفهوم���ًا قبلي���ًا حم�س���ًا ُيعد 
�سرطًا من �سروط احل�ص اأو االإح�سا�ص 

اأو احلْد�ص احل�سي.
اإىل جان���ب امل���كان، تن���اول ر�س���ول يف 
)الف�سل الثاين( داللة مفهوم )الزمان( 
يف الفك���ر الفل�سف���ي الغرب���ي احلدي���ث 
م���ن  االأخ���ري  وموق���ف  كان���ط،  قب���ل 
الفال�سف���ة قبل���ه، ونقده ملفه���وم اإ�سحق 
نيوت���ن )1642 – 1727( وليبنتز، ثم 
الوق���وف عند الَعر�س���ن، امليتافيزيقي 
للزم���ان  )املج���اوز(  اأو  والرْت�سن���دايل 
فل�سفت���ه  يف  كان���ط  يراهم���ا  ح�سبم���ا 

لنظرية املعرفة النَّقدية.
مع )الف�سل الثالث(، يدخل البحث اإىل 
مرحلة النَّظ���ر التفكُّري يف )ملكة الفهم 
اأو الفاهم���ة(، لذا كان ال ب���دَّ من حتديد 
دالل���ة الفه���م اأو الفاهمة، وبي���ان اأثرها 

���ة باملعرف���ة  يف نظري���ة كان���ط اخلا�سَّ
النَّقدي���ة التي كان ياأم���ل تكوينها، ومن 
ث���م الك�سف ع���ن العالقة فيم���ا بن ملكة 
الفهم، م���ن جهة، و)االأح���كام( من جهة 
اأخرى؛ فاملعرفة، يف نظر كانط وروؤيته 
املعارفي���ة اأو االب�ستمولوجي���ة، لي�ست 
اإىل  املتاأتي���ة  للمو�سوع���ات  انعكا�س���ًا 
فكرنا من اخلارج بوا�سطة االنطباعات 
احل�سي���ة، اإمن���ا ه���ي عبارة ع���ن عملية 
ُحكم ي�س���دره فهمنا عل���ى املو�سوعات 

واالأ�سياء.
ت، م���ن وجه���ة  اإن الئح���ة االأح���كام ُع���دَّ
نظر كان���ط، وبح�سب الدكت���ور ر�سول 
باعي الذي  حممد ر�سول، االأ�سا����ص الرُّ
�سنَّف عليه كانط الئحة املقوالت. لهذا، 
تن���اول الباح���ث يف )الف�س���ل الراب���ع( 
باالأح���كام، وتبيّن���ُت  املق���والت  عالق���ة 
العالق���ة بن مق���والت كان���ط ومقوالت 
دت اخل�سائ�ص  اأر�سطوطالي�ص، وح���دَّ
الت���ي تتمي���ز به���ا مق���والت االأول على 
دور  حتدي���د  اإىل  وانته���ى  الث���اين، 
املق���والت يف ملكة الفهم، وكذل���ك تاليًا 
يف بن���اء املعرفة النَّقدي���ة ح�سب ثوبها 

الكانطي. 
اإن العالق���ة بن عنا�س���ر احل�سا�سية اأو 
عنا�س���ر ع���وامل احل����ص واالإح�سا����ص، 
اأي امل���كان والزم���ان بو�سفهما حدو�سًا 
ح�سي���ة، وب���ن املق���والت واالأحكام من 
قبل، هي عالقة ملا تزل غام�سة، بل غري 
ممكن���ة م���ا مل تتوافر بع����ص املقاربات 
التي تو�سل هذه العالقة بن الطرفن.
وبن���اء عل���ى ذل���ك، در����ص ر�س���ول يف 
)الف�س���ل اخلام����ص( عددًا م���ن املفاهيم 
االأ�سا�سي���ة يف هذا املج���ال مثل مفهوم 
)الرب���ط اأو التاألي���ف(، ومفهوم )وحدة 
لة(،  االإب�سار التاأليفية(، ومفهوم )املخيِّ
�س���وم اأو اخلطاط���ات اأو  ومفه���وم )الرُّ
املفاهي���م  ه���ذه  اإن  يم���ات(؛ حي���ث  ال�سَّ
ُتع���د، م���ن وجه���ة نظ���ر كان���ط، اأدوات 
فاعلة للتو�سي���ل بن َملكتي االإح�سا�ص 
والزم���ان  امل���كان  ب���ن  اأي  والفه���م، 

واملق���والت واالأح���كام يف ع���امل الذهن 
والعقل.

املقارب���ات،  ه���ذه  تك���ن  ه���ذا، مل  وم���ع 
وبح�س���ب املوؤلِّ���ف، كافية اأي�س���ًا خللق 
معرف���ة نقديَّة ممكنة من حيث ارتباطها 
االأ�سي���اء  ع���امل  املو�سوع���ي؛  بالع���امل 
واملو�سوع���ات، واأي�س���ًا وع���امل الفه���م 
دة.  واملج���رَّ القبلي���ة  املفاهي���م  وع���امل 
ويف )الف�س���ل ال�ساد�ص( يلق���ي الكاتب 
ه���ذه  كل  يجع���ل  م���ا  عل���ى  االأ�س���واء 
املفاهي���م ت�س���م اإمكاني���ة االنطباق على 
جل���اأ  فلذل���ك  واالأ�سي���اء؛  املو�سوع���ات 
���ري للمبادئ  ر�س���ول اإىل العر�ص التفكُّ
الرتكيبية القبلي���ة املح�سة التي ت�سمح 
بانطب���اق مفاهيم االإح�سا����ص ومفاهيم 
الفه���م القبلي���ة املح�س���ة عل���ى ُمعطيات 
الع���امل املو�سوع���ي انطباق���ًا م���ن �ساأنه 
تولي���د معرفة نقديَّة ممكنة قبليًا، وهذه 
املبادئ هي: )مب���داأ م�سلَّمات احلْد�ص(، 
و)مب���داأ ا�ستباق���ات االإدراك(، و)مب���داأ 
متثيالت التجرب���ة(، و)مبداأ ُم�سادرات 

الفكر التجريبي(.
لق���د اعتم���دت نظري���ة املعرف���ة النَّقدية 
ل���دى كان���ط، وكم���ا يق���ول ر�س���ول يف 
ق���دي  مقدم���ة الكت���اب، "عل���ى االإرث النَّ
ن���ه عدد م���ن الفال�سف���ة  قبله،  ال���ذي د�سَّ
���ره لبن���اء نظريته  وق���د ح���اول يف تفكُّ
النَّقدية اأْن يتج���اوز االأزمة التي وقعت 
بها التجريبي���ة النَّقدية لدى جون لوك، 
واملثالية االحتمالي���ة اأو االإ�سكالية لدى 
رينيه ديكارت، ب���ل واملثالية الدغمائية 

لدى جورج باركلي".
وم���ن هن���ا، ف���اإن املعرف���ة البديل���ة لدى 
كانت اإمنا جتمع بن عامل الذهن وعامل 
وهذام���ا  واح���دة،  بوتق���ة  يف  احل����ص 
يك�سف عن طبيعة التفل�سف النقدي لدى 

الفيل�سوف االأملاين اإمانويل كانط.

نظري���ا،  االآث���ار  توثي���ق  الرغب���ة يف 
تدفعن���ا لتدوي���ن كل م���ا يخ�سها، يف 
نب���ذة  جن���د  "الوا�سطي���ون"  كت���اب 
االآث���ار  ع���ن  موج���زة  ببليوغرافي���ة 
" تاألي���ف   2015 –  1946 " ماب���ن 
كل من عقيل ابراهي���م العطية ونبيل 

العطية.
ُيفتت���ح الكت���اب بنب���ذة موج���زة يت���م 
م���ن خالله���ا ر�س���د النت���اج الثق���ايف 
املوؤلف���ان  ح���اول  حي���ث  الوا�سط���ي، 
ذك���ر م���ا ر�س���ده الوا�سطي���ون خالل 
امل���دة الواقعة ب���ن العامن 1946 – 
2015، انقي���ادًا منه���م حل���ب وا�س���ط 
وامل�سارك���ة يف اجله���د الببلوغ���رايف 
ال���ذي ا�سطل���ع ب���ه الببليوغرافي���ون 

العراقيةكم���ا  امل���دن  نت���اج  لتوثي���ق 
فع���ل العالم���ة املرح���وم ح�س���ن علي 
حمفوظ يف كتابه )تراث الكاظمين( 
والدكتور �سباح ن���وري املرزوك يف 
مبحث���ه )املطبوع م���ن اآثار احللين(، 
اإ�سافة للدكت���ور ابراهيم العالف يف 
)اعالم من املو�سل( والدكتور نوري 
)اأع���الم عاني���ون(  عب���د احلمي���د يف 
الل���ون  ه���ذا  حمب���ي  م���ن   وغريه���م 

والن�ساط الثقايف.
يف ه���ذا الكت���اب رتب���ت امل���واد وف���ق 
االأق���دم  فامل���ادة  التاريخ���ي،  الن�س���ق 
ي�س���ار اإليه���ا اأواًل وتليه���ا االأحدث، ملا 
لذلك من اأهمية يف الك�سف عن جانت 
من تط���ور ال�سخ�سي���ة الثقافية، ومل 

يعتم���د الت�سل�سل الهجائي ا�سا�سا يف 
عر�سه���ا اإال ح���ن ي���زدوج تاريخ���ان 
معينان. ذكرت اواًل "الكتب املطبوعة 
" ف� "املخطوطة " يف حالة وجودها، 
تليه���ا املقاالت املن�سورة يف املجالت، 
بع���د ذلك. ومل تخُل النبذة االولية من 
ا�س���ارات اىل بع����ص الن���دوات الت���ي 
�سارك فيه���ا موؤلفو وكتاب وا�سط يف 

املحافل واملوؤمترات العلمية.
كم���ا اأدرجت اال�سم���اء يف هذا الكتاب 
وف���ق معجم احل���روف االبجدية واأن 
مل يك���ن اال�س���م مب���دوءًا بح���رف م���ن 
احل���روف املت�سل�سل���ة جتاوزناه اإىل 
غريه لكي يعرف القارئ عدد املوؤلفن 

الواردة ا�سماوؤهم.

زينب المشاط
اق���رتح  يف �سه���ر ت�سري���ن االأول 1993م، 
ماركيز على ” ماروخا بات�سون ” وزوجها 
” اأن يكتب كتابًا عن  ” لبريت���و بيياميثار 
جتربتهم���ا خ���الل اختطافهم���ا لف���رتة �ستة 
�سه���ور، وع���ن امل�ساعي ال�ساق���ة التي بذلها 
زوجه���ا اإىل اأن متكن من اإط���الق �سراحها. 
وقط���ع ماركي���ز �سوط���ًا يف كتاب���ة امل�سودة 
االأوىل عندم���ا انتبه اإىل اأن���ه من امل�ستحيل 
ف�س���ل عملية االختطاف تلك ع���ن العمليات 
الت�سع االأخرى التي جرت يف الوقت نف�سه 
يف الب���الد. فعمليات االختط���اف الع�سر مل 
تك���ن خمتلف���ة، مثلما ظ���ن للوهل���ة االأوىل، 
واإمنا ه���ي عملية اختطاف جماعية لع�سرة 
اأ�سخا����ص خمتارين جيدًا، نفذتها اجلماعة 
نف�سها من اأجل اله���دف الوحيد نف�سه. هذا 
االكت�س���اف املتاأخر ا�سط���ره اإىل البدء مرة 
اأخ���رى اإىل كتاب���ة م�س���ودة جدي���دة، حتى 
تكون جلميع ال�سخ�سيات هويتها املحددة 

جيدًا وجوها اخلا�ص.
يكتف���ي  ان  اآخ���ر  لروائ���ي  ميك���ن  كان 
بامل���ادة االأ�سا�سي���ة ويقدم تقري���را �سحفيا 
مبت���ذال عن حادث���ة تتكرر كل ي���وم يف هذا 
العامل،اختط���اف ماروخا وزوجها البريتو 
ع���ام 1993 واجله���ود ال�ساق���ة الت���ي بذلت 
الطالق �سراحهما ال���ذي انتهى بالنجاح ثم 

لق���اء الروائ���ي بالعائلة وطلبه���ا منه كتابة 
هذه احلادثة.

لكن موهبة ماركيز دخلت عميقا وجتاوزت 
ع���ادة االدان���ة للخاطف���ن اىل الغو����ص يف 
انه���م  النهاي���ة  ت�س���ري يف  الت���ي  خفاياه���م 
كاملخطوف���ن �سحاي���ا �سلط���ة فا�سدة جترب 
اجلمي���ع يف حلظ���ة تاريخي���ة م���ا على ترك 
عقوله���م والت�سرف بوح�سي���ة على �سورة 

ال�سلطة التي �سنعتهم.
هن���اك بع����ص اجلوانب التي ميك���ن للقراء 
اأن يجدوه���ا عن���د قراءتهم الأعم���ال غارثيا 
ماركي���ث مث���ل الدعاب���ة. ولك���ن يف الوقت 
ذات���ه، فاإن���ه لي����ص هن���اك اأ�سل���وب وا�س���ح 

وحمدد �سلًفا الأعمال الكاتب.
ي�سع���ى ماركي���ز التخاذ م�س���ار خمتلف يف 
يت���م  االأ�سل���وب  ان  ي���رى  فه���و  كت���اب،  كل 
حتدي���ده بن���اًء عل���ى مو�س���وع العمل ويف 
حالة املحاول���ة يف ا�ستخ���دام اأ�سلوب اآخر 
غ���ري منا�س���ب، �ستظه���ر نتيجت���ه مغاي���رة، 
وبالت���ايل، ف���اإن النق���اد يبن���ون نظرياته���م 
ا�ستناًدا اإىل ذلك، ويكت�سفون اأ�سياء مل تكن 
موج���ودة باالأ�سا�ص، فماركي���ز يتعامل  مع 

اأ�سلوب حياتنا من خالل رواياته.
ماركي���ز  كل مو�سوع���ات  كم���ا جن���د ويف 

مناق�سة وا�سحة ملو�سوعة العزلة. 
يف  هاًم���ا  ج���زًءا  ماركي���ز  غار�سي���ا  ميث���ل 
الب���وم امري���كا الالتيني���ة. ونال���ت اأعمال���ه 
العدي���د م���ن الدرا�س���ات النقدي���ة، بع�سه���ا 
عل���ى نطاق وا�س���ع وذات مغزى، حيث كان 
يتم تناول املو�س���وع واملحتوى ال�سيا�سي 
والتاريخي. فيما رك���زت بع�ص الدرا�سات 
االأخرى على املحتوى االأ�سطوري و�سمات 
ال�سخ�سي���ات والبيئ���ة االجتماعية والبنية 

يف  الرمزي���ة  واالإ�سقاط���ات  االأ�سطوري���ة 
معظم اأعماله البارزة.

وجذب���ت اأعم���ال غار�سي���ا ماركي���ز العدي���د 
م���ن النقاد، فيما اأ�س���اد العديد من الباحثن 
باأ�سلوب���ه واإبداعه اخلا����ص. وعلى �سبيل 
املث���ال، قام الكاتب الت�سيلي  بابلو نريودا، 
احلائ���ز عل���ى جائزة نوب���ل، بتن���اول عمله 
مئة ع���ام من العزل���ة، وا�سًفا اإي���اه:  "باأنه 
اأعظ���م اإجن���از يف تاري���خ  اللغة من���ذ كتابة  
يف  كيخوت���ه  دون  لروايت���ه   ثريبانت����ص  

بدايات القرن ال�سابع ع�سر. "
انتقد بع�ص النقاد غار�سيا ماركيز الفتقاره 
االأدبي���ة،  ال�ساح���ة  يف  الكافي���ة  اخل���ربة 
واأن���ه فق���ط يكتب ع���ن جتارب���ه ال�سخ�سية 
واخلي���ال. وبه���ذه الطريقة، فاإنه���م ارتاأوا 
اأن اأعمال���ه يجب اأال تك���ون ذات قيمة. ورًدا 
عل���ى ذلك، فقد ذكر غار�سيا ماركيز اأن يتفق 
معه���م اأحياًنا يف ك���ون االإله���ام ال ياأتي من 
الكت���ب ولك���ن م���ن املو�سيق���ى.  وم���ع ذلك، 
ووفًق���ا لكارلو����ص فوينت�ص، ف���اإن غار�سيا 
ماركي���ز اكت�س���ب واح���دة م���ن م���ن اأعظ���م 
مالمح اخليال احلديثة؛ حي���ث تبداأ عملية 
حترير الوق���ت من خالل االإفراج عن حلظة 
بدًءا من اللحظة الت���ي ت�سمح لالإن�سان باأن 
يعي���د اكت�ساف نف�سه وزمن���ه. وعلى الرغم 
م���ن كل ذلك، ال ميك���ن الأي �سخ�ص اأن ينكر 
الدور الذي لعبه غار�سيا ماركيز يف جتديد 
االأدب  يف  وال�سي���اق  ال�سياغ���ة  واإع���ادة 
والنق���د يف كولومبي���ا بوج���ه خا����ص ويف 

القارة االأمريكية الالتينية بوجه عام.

من خب��ر اختطاف صن��ع ماركي��ز روايته

من خششر اختطاف يبنششي ماركيز 
روايششة مثششرية، يبتعششد قلياًل عن 
اسششلوب املألششوف، ولكنه يظل 
االكرث جاذبية بني معارصية وهو 
إذ يقرتب من الرواية البوليسششية 
فإنششه ال يتنازل عششن موهبته يف 

القص واالثارة.

"ال��واس��ط��ي��ون " آث���ار واس���ط  معجم 

قدي التفلُسف النَّ
أم�������ان�������وي�������ل ك�������ان�������ط وال������م������ع������رف������ة ال����ب����دي����ل����ة
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

 ����� اجليو�سيا�س���ة  ب���ن  والعالق���ة 
وامل�سل�س���الت   ����� اجليوبوليتيكي���ة 
التلفزيونية هي مو�سوع كتاب دومينيك 
مويزي، املفكر ال�سيا�سي واال�سرتاتيجي 
املع���روف عاملي���ًا، واأحد موؤ�س�س���ي املعهد 
ال���ذي  الدولي���ة  للعالق���ات  الفرن�س���ي 
الفرن�س���ي  اخلارجي���ة  وزارة  تعتم���ده 
كاأحد مرجعياته���ا الفكرية. يحمل الكتاب 
عن���وان: »جيو�سيا�س���ة ����� جيوبوليتيكية 
����� امل�سل�س���الت التلفزيوني���ة« م���ع عنوان 

فرعي هو »انت�سار اخلوف«.
جت���در االإ�س���ارة اإىل اأن الكت���اب ال�ساب���ق 
عن���وان  حم���ل  موي���زي  لدوميني���ك 
مّت  ق���د  كان   ����� االنفع���ال«  »جيو�سيا�س���ة 
تقدمي���ه لق���ّراء �سحيف���ة »البيان« ����� الذي 
مّت���ت ترجمت���ه اإىل 26 لغة عاملي���ة. وهو 
لنف����ص  اجلدي���د  العم���ل  ه���ذا  يف  يع���ود 
تاأث���ري  �س���رح  زاوي���ة  م���ن  املو�س���وع 

امل�سل�سالت التلفزيونية على التوجهات 
اجليو�سيا�سية العاملية.

يف  موي���زي  دوميني���ك  ينطل���ق 
 11 تفج���ريات  م���ن  حتليالت���ه 
�سبتم���رب 2001 التي ا�ستهدفت 
برج���ي املركز التج���اري العاملي 
يف نيوي���ورك ووزارة الدف���اع 
االأمريكي���ة ����� البنتاغ���ون ����� يف 

وا�سنطن.
اأن���ه من���ذ غ���داة تل���ك  ويوؤّك���د 
الواق���ع  يع���د  مل  التفج���ريات 
التعّر����ص  جم���ال  وح���ده 
العاملي���ة،  للجيو�سيا�س���ات 
اإىل  ذل���ك  االأم���ر  تع���ّدى  ب���ل 
»خميالتن���ا«. ذلك مبعنى اأن 
التلفزيوني���ة  امل�سل�س���الت 
الوا�س���ع  االنت�س���ار  ذات 
غدت تعالج مو�سوعات لها 
عالقة بق�سايا العامل الذي 
نعي�ص في���ه وما يحمله من 
تهدي���دات. ي�س���رح املوؤلف 
تل���ك  اأن وا�سع���ي  كي���ف 

اأرادوا  امل�سل�س���الت 
اأنف�سه���م  تق���دمي 
للع���امل  ك�»حملل���ن 

وذل���ك  املعا�س���ر«. 
تو�سي���ف  خلفي���ة  عل���ى 

وا�ستق���راء حال���ة اخلوف 
والفو�س���ى ال�سائ���دة اليوم. 

وي�س���رح اأي�سًا كي���ف اأن العديد من 
امل�سل�س���الت التلفزيونية ال�سعبية 
الرائج���ة تعك����ص يف واق���ع االأمر 
يعي�سه���ا  الت���ي  القل���ق  ح���االت 

الب�سر.
هك���ذا ا�سته���رت م�سل�س���الت مثل 

م�سل�س���ل »لعب���ة العرو����ص« ال���ذي تطّرق 
حلال���ة الرببري���ة والفو�س���ى يف الع���امل 
الي���وم، ور�سم ب�سرًا خيالين يت�سارعون 
فيم���ا بينه���م، لكنهم يحملون هم���وم ب�سر 
يعي�س���ون يف الواقع الراه���ن؛ وم�سل�سل 
»بي���ت لعبة ال���ورق« الذي ناق����ص م�سائل 
اخل���وف حي���ال نهاي���ة الدميقراطي���ة يف 

 ، ب لغ���ر ن ا كا و

الرئي�ص االأمريكي ب���اراك اأوباما قد عّلق، 
معرب���ًا ع���ن اهتمام���ه، عل���ى امل�سل�سل يف 
اإح���دى »تغريدات���ه«، كم���ا ن���ال امل�سل�س���ل 
اهتمام���ًا كب���ريًا يف ال�س���ن؛ والعديد من 
ا�ستوح���ت  الت���ي  االأخ���رى  امل�سل�س���الت 
موا�سيعه���ا م���ن واق���ع العامل الي���وم وما 

يواجهه من حتديات.
ه���ذه  خمتل���ف  ب���ن  امل�س���رتك  القا�س���م 
امل�سل�س���الت يج���ده دومينيك مويزي، يف 
ك���ون اأن وا�سعيه���ا ق���د رّك���زوا اهتمامهم 
القل���ق  اأن تعك����ص واق���ع  عل���ى حماول���ة 
امل�س���وب باخلوف، ما ي���ربز من تهديدات 
تنبئ ب�تقهقر الغ���رب وانحداره، وتعاظم 
ظاه���رة االإرهاب، ب�ست���ى اأ�سكاله وتهديد 
املنظوم���ة الدميقراطي���ة الغربي���ة. به���ذا 
املعنى تكت�س���ي امل�سل�س���الت التلفزيونية 

املعنّية م�سمونًا جيو�سيا�سيًا حقيقيًا.
تت���وزع حتليالت ه���ذا الكتاب ب���ن ثالثة 
حم���اور �� اأق�س���ام رئي�سية. يحم���ل االأول 
منها عنوان »اخلطر املتوّلد من عامل 
متعدد االأقط���اب«. وعنوان الثاين 
التلفزيوني���ة،  »امل�سل�س���الت  ه���و 
اأمناط  للقل���ق مبواجه���ة  جمال 
�سعف املنظومة الدميقراطية«. 
اأم���ا املح���ور الثال���ث واالأخري 
فمو�سوع���ه ه���و »امل�سل�سالت 
التلفزيوني���ة م���راآة ملا يجري 

يف الو�سط املحيط«.
ي�س���رح املوؤل���ف اأن���ه يف ه���ذا 
االأقط���اب  متع���دد  الع���امل 
اأنقا����ص  عل���ى  ق���ام  ال���ذي 
الدولي���ة  القطبي���ة  الثنائي���ة 
ب���ن املع�سكري���ن الراأ�سمايل 
حقق���ت  واال�سرتاك���ي، 
التلفزيوني���ة  امل�سل�س���الت 
جناحًا كبريًا عل���ى ال�سعيد 

العاملي.
ويب���ّن اأنه دخل معيار جديد 
اأن���ه  ه���و  امل�سل�س���الت  لتل���ك 
ينبغ���ي اأن تن���درج يف اإطار 
ثقاف���ة كونية، ومعي���ار اآخر 
اهتمامه���ا  �س���رورة  ه���و 
ال�سيا�س���ة  ب�م�سائ���ل 
العاملي���ة. وتع���زز بالوقت 
نف�س���ه البحث ع���ن اأن تلقى 
ا�ستقب���ااًل اإيجابي���ًا م���ن قبل 

النّقاد.
وح���ول الكيفية الت���ي عك�ست فيها 
اأ�سكال  التلفزيوني���ة  امل�سل�س���الت 
ي�س���رح  الي���وم،  ال�سائ���دة  القل���ق 
موي���زي اأن امل�سل�س���الت ال�سعبية 
الناجح���ة يف ف���رتة م���ا بع���د 11 
�سبتم���رب 2001 ر�سمت �سورة 

للروؤ�س���اء  بالن�سب���ة  لالآم���ال«  »خمّيب���ة 
االأمريكي���ن خ�سو�س���ًا. واأظهرته���م اأنهم 
»غ���ري اأوفي���اء« للمنظوم���ة الدميقراطية �� 
على عك�ص املا�سي القريب �� التي ُيفرت�ص 

اأنهم يدافعون عنها.
ي�س���ري املوؤلف مثاًل اإىل اأنه يف عام 1999 
اأظهر م�سل�سل »اجلناح الغربي، يف البيت 
االأبي����ص« �� الرئي�ص االأمريك���ي �� »جوزيه 
بارتليت« يف امل�سل�سل �� ب�سورة »مثالية«. 
باملقاب���ل اأظهر م�سل�سل »بيت ورق اللعب« 
فران���ك  االأمريك���ي  الرئي����ص  ع���ام 2013 
اأن���دروود يف امل�سل�سل ����� ب�سورة خمتلفة 
جذريًا وباأنه »م�ستع���د لفعل اأي �سيء من 

اأجل بلوغ مراميه«.
ك�»م���راآة  التلفزيوني���ة  وامل�سل�س���الت 
مل���ا يج���ري« م���ن حال���ة »خ���وف جماع���ي 
ع���ام«، يح���دد املوؤل���ف الق���ول اإن م�سل�سل 

»هامالن���د« يعك�ص اإىل ح���د كبري ما ي�سفه 
ب�»ثقاف���ة اخل���وف«، ويق���وم بعملي���ة نقد 
�سري���ح ووا�س���ح لل�سيا�س���ة االأمريكي���ة. 
وال�سخ�سي���ة الرئي�سي���ة يف ذلك امل�سل�سل 
»ك���وري ماتي���زون« هي عن�س���ر يف جهاز 
اأمن���ي اأمريك���ي حت���اول اإقن���اع روؤ�سائها 
»نيك���وال  ونواي���ا  �سل���وك  حي���ال  بقلقه���ا 
ب���رودي« اجلن���دي االأمريك���ي العائ���د من 

االأ�سر يف العراق.
ويبّن اأن امل�سل�س���الت املعنية يف ال�سياق 
الراه���ن الي���وم حتت���وي عل���ى »املفاتيح« 
االأ�سا�سية لفهم الواق���ع احلا�سر. وي�سل 
اإن  الق���ول  اإىل  النهائي���ة  ل���ة  املح�سّ يف 
»اخلوف« مبثابة »حمّرك اأ�سا�سي« الإنتاج 
امل�سل�س���الت التلفزيوني���ة وتعك�ص املناخ 

اجليو�سيا�سي ال�سائد.

�سمن �سل�سل���ة »ذاكرة الف���ن«، تخلد الهيئة 
امل�سري���ة العام���ة للكت���اب اأ�سم���اء الفنانن 
الكب���ار الذي���ن �ساهم���وا يف بل���ورة الف���ن 
الت�سكيل���ي؛ اإذ ته���دف ال�سل�سل���ة اإىل خل���ق 
ذاك���رة مرجعية الأ�سحاب الروؤى االإبداعية 
مم���ن و�سع���وا عالم���ات الطري���ق م���ن بن 
دافع���ًا  لتك���ون  الفني���ة؛  احلرك���ة  اأجي���ال 
لالأجي���ال اجلدي���دة ودار�س���ي الف���ن نح���و 
املعرفة وجتديد روؤاهم يف �سوء اإجنازات 
م���ن �سبقوهم عل���ى طريق االأ�سال���ة الفنية 

واحلداثية الع�سرية.
يك���ون  اأن  اإىل  اأي�س���ًا  ال�سل�سل���ة  وته���دف 
كل كات���ب مفت���اح املعرف���ة للق���ارئ الع���ام 
بلغ���ة الف���ن الت�سكيل���ي وم�سباح���ًا ينري له 
الطري���ق كي يدلف اإىل ع���امل الفن الرحيب 
عرب الكلم���ة ال�سهلة وال�س���ورة املطبوعة، 
تقدمها للقارئ اأهم االأقالم النقدية االآن يف 
م�سر مبا ينا�سب كل م�ستويات القراء قدر 

امل�ستطاع.
والناق���د  الفن���ان  املقدم���ة  كات���ب  ويق���ول 
الت�سكيل���ي عز الدين جني���ب: »اإن ما تقدمه 
املوؤلفة الفنانة والناقدة اأحالم فكري جتاه 
اأ�ستاذها ممدوح عمار )1928-2012( يف 
درا�سته���ا العميقة ع���ن حياته وفن���ه اأظنها 
اأول درا�س���ة نقدية به���ذا احلجم تكتب عنه 
ط���وال حيات���ه اأو بع���د رحيل���ه من���ذ اأرب���ع 

�سنوات«.
مراح���ل فني���ة يتك���ون الكت���اب م���ن �ست���ة 
اأق�سام تر�سد مراحل الفنان ممدوح عمار، 
اإىل جان���ب ملح���ق الأب���رز اأعمال���ه الفني���ة 
الت�سكيلية. فقد كان ظهور عمار على �ساحة 
احلرك���ة الت�سكيلية يف م�س���ر يف منت�سف 

اخلم�سينيات من القرن املا�سي.
لكن���ه اأم�سى عق���دًا من �سن���وات عمره بعد 
ذل���ك يف ا�ستكمال درا�ست���ه للفن بن مر�سم 
اإىل  م���ن بك���ن  االأق�س���ر ودول خارجي���ة، 
باري����ص ث���م روم���ا؛ ليع���ود اإىل م�سر وقد 
اعتل���ى جي���ل عبد اله���ادي اجل���زار وحامد 
ندا وحامد عوي����ص وحتية حليم وجاذبية 

�س���ري وجمال ال�سجيني ورم�سي�ص يونان 
وجمموع���ة من رواد اجلماع���ات الفنية يف 

ذلك الوقت.
يتطرق الكتاب اىل بداية الرحلة التي تعود 
اإىل نح���و ن�سف قرن م�س���ى، ال ن�سمع فيها 
�سوى اإيق���اع االألوان واخلط���وط مت�سربًا 
ب���ن اأنام���ل الفن���ان مم���دوح عم���ار، ال���ذي 
تخرج ع���ام 1952 بالتزامن مع قيام ثورة 
23 يوليو، والزم خالله���ا الفنان الفرن�سي 

بيبي مارتان.
الت���ي  اخلم�سين���ات  مرحل���ة  اإىل  و�س���واًل 
خرجت فيها جمموعة من االأعمال اخلا�سة 
مبم���دوح عم���ار؛ منه���ا لوح���ة الدراوي����ص 
وجمموعة لوح���ات الف�سط���اط وجمموعة 
لوحات املقابر ومرحلة االأق�سر وجمموعة 
لوحات اخليل وال�سريك، وقد امتازت هذه 
املرحل���ة بالتنوع وتق���دمي ما يحبه ممدوح 

عمار من مناطق واألوان.
اأم���ا مرحل���ة ال�ستين���ات فكان���ت تع���رب عن 
فل�سفة عمار التي تنب���ع من النظر والتاأمل 
وباق���ي  االإن�س���ان  ويف  للموج���ودات 
الكائن���ات، وحت���ى اجلماد.فتنعك����ص على 
�سخ�سيت���ه وتاأمله الذي يبدو هادئًا كالنار 
حت���ت الرماد يف اأ�سكال���ه الب�سيطة التي ال 

يهتم بها الع���امل، بل قد ينبذها وي�سخر من 
وجودها؛ فيتعاطف معها 

بحميمي���ة مطلق���ة، مع���ربًا ب�سخو�سه عما 
يق���رتن بها من اآالم، �سابح���ًا بروحه وعقله 
الروحي���ة  ال�سكين���ة  م���ن  �سحاب���ات  يف 

اخلال�سة، غارقًا يف ال�سكون الكوين.
ويتط���رق الكت���اب اىل اأعم���ال ال�سبعينات.

فبع���د رحي���ل جم���ال عب���د النا�س���ر ت�س���ود 
القتام���ة اأنح���اء البالد، خا�س���ة بعد �سراع 
املثق���ف م���ع ال�سلط���ة ع���ام 1970 وح���رب 
يف  عم���ار  مم���دوح  ليب���داأ  اال�ستن���زاف؛ 
التعب���ري عن ه���ذه املرحل���ة القامت���ة، ومع 
عام 1971 يع���ود اإىل االألوان الزيتية، كما 

وا�سل الر�سم باالألوان املائية.
ق���ام  حي���ث  الثمانين���ات،  مرحل���ة  وتلته���ا 
باإنت���اج لوحات���ه م�ستخدم���ًا يف معظمه���ا 
االأل���وان املائية، ثم اأعمال الت�سعينات التي 
جاءت نتاجًا للمرحل���ة ال�سابقة وا�ستكمااًل 
ملرحل���ة البداي���ة؛ لتاأت���ي بعده���ا النهاي���ة. 
وميك���ن الق���ول يف النهاية اإن ه���ذا الفنان 
الت�سكيل���ي الراح���ل قد تعامل م���ع مفرداته 
الت���ي ع�سقها بعد اأن اختم���رت يف وجدانه 
وعقل���ه، فج���اءت لوحات���ه ما ب���ن االألوان 

املائية واألوان زيتية.
موؤلف���ة الكت���اب خ�س�ست الن�س���ف الثاين 
م���ن الكتاب مللح���ق ال�سور، ال���ذي يت�سمن 
40 لوح���ة تقدم ف���ن ممدوح عم���ار باألوانه 

املتنوعة.
عن البيان االماراتية

ممدوح عمار..نصف قرن من اإلبداع 
التشكيلي

انتصار الخوف في جيوسياسة 
المسلسالت التلفزيونية

عرفت، وتعرف، بعض املسلسالت التلفزيونية نجاحًا عامليًا كبريًا، وخاّصة منها املسلسالت 
األمريكيششة. وهناك مئات املاليني الذين يتابعونها يف مختلف بلششدان العامل. وإذا كانت هذه 
املسلسششالت قد خدمت »تاريخيًا« كامدة للتلسششية والرتفيه بالنسبة للمهتّمني بها، فإن دورها 
تعّدى كثريًا ذلك يف الحقبة الراهنة، بحيث غدت يف الكثري من الحاالت نوعًا من املرجعيات 

الثقافية، وأبعد من ذلك املرجعيات السياسية والجيوسياسية.



1011 العدد )3737( السنة الرابعة عشرة االحد )18( أيلول 2016
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حيدر جمعة العابدي

ع���الء  للكات���ب  ولك���ن"...  "انتهازي���ون... 
م�س���ذوب ال�س���ادرة ع���ن دار �سط���ور ل�سن���ة 
ت�سدع���ات  ع���ن  تتح���دث  رواي���ة   ،)2016(
وبع���د  قب���ل  الع���راق  يف  ج���رت  وحت���والت 
االحتالل،كم���ا اأنه���ا متي���ط اللثام ع���ن وجوه 
اأدمن���ت التخفي خلف اأقنع���ة الدين والعادات 
ع���رب  اإال  منه���ا  خال����ص  ال  الت���ي  والتقالي���د 
ك�س���ف اأالعيبها وخب���ث م�سمراته���ا الن�سقية 
الت���ي جعل���ت م���ن الع���راق بل���دًا يئ���ن حت���ت 
�سط���وة الف�ساد والقم���ع واالإق�ساء وم�سادرة 

احلقوق.
حت���اول الرواي���ة ع���رب ف�سائه���ا ال�س���ردي فك 
بع����ص طال�س���م الف�س���اد والتخل���ف واخلراب 
ال�سيا�س���ي واالجتماع���ي واالقت�س���ادي الذي 
اإىل  و�س���وال  االحت���الل  بع���د  بالع���راق  ح���ل 
عليه.ولكونه���ا  املتعاقب���ة  احلك���م  جت���ارب 
رواية تع���ج بالتفا�سيل واالأحداث، لذا اعتمد 
الكات���ب فيها لغة مبا�س���رة توحي للقارئ باأنه 
اأم���ام اأحداث وتفا�سي���ل حقيقية تك�سف زيف 
وف�ساد كل من امتهن العم���ل ال�سيا�سي، وهو 
م���ا يحيلن���ا اإىل الق�س���م االأول م���ن العن���وان 
)انتهازي���ون( وه���ي تهمة اأ�سبح���ت متداولة 
اجتماعي���ا بعد االحت���الل تطلق عل���ى الطبقة 
ال�سيا�سة الفا�سدة،م���ا يعك�ص واقعية ال�سرد. 
اأم���ا الق�سم الثاين من العن���وان )ولكن( الذي 
يفيد اال�ستدراك اأي عدم نفي احلكم اأو تثبيته 
يحيلن���ا على اجلان���ب غ���ري املبا�سر)املتخيل( 
له���ذه التح���والت، م���ا ي�سه���م يف �سح���ن املنت 
ال�سردي مبع���اٍن ودالالت مكثفة حتيل اإىل ما 
وراء الواق���ع واالأح���داث عرب فعل���ي التاأويل 
الرواية  املت�سم���ن يف عناوين  – التنوي���ر- 
الفرعية لت�سعنا داخل زمن دائري مغلق على 

عوامل���ه ميثل زمن احلكاي���ة )�ستة رم�سانات( 
كل رم�س���ان له طعم ولون خمتلف وذلك لفتح 
نواف���ذ امل�سم���رات الن�سقي���ة للظه���ور جمدًدا 
)رم�س���ان اأ�سف���ر، رم�سان اخ�س���ر، رم�سان 
بلون �سدر احلم���ام، رم�سان ي�سبه االآخرين، 
رم�سان بلون الع���راق اجلديد، رم�سان لي�ص 

االأخري(.
تدور اأحداث الرواية حول ق�سة عائلة اأدمنت 
فعل انتهاز الفر�ص لل�سعود اإىل مراكز القرار 
ال�سيا�سي لذل���ك حتتال عل���ى بع�سها البع�ص 
قانوني���ة،  غ���ري  بط���رق  الأهدافه���ا  للو�س���ول 
وب�سب���ب الطمع واجل�سع وح���ب التملك الذي 
تع���ودت عليه، وج���دت يف الف���راغ ال�سيا�سي 
والثقايف ال���ذي �سهده الع���راق بعد االحتالل 
مظلة لها للو�سول والتربي���ر الأفعالها باأعذار 
دينية واجتماعية مقبولة �سعبيا، وهو ماجعل 
من العمل ال�سيا�سي عبئا وا�سحا على احلياة 
العامة واأحد اأهم العوامل امل�ساعدة يف خراب 
الواق���ع االجتماعي واالقت�س���ادي، والنف�سي 
يف عراق ما بع���د التغيري،ولتاأكيد هذا الدور 
املائ���ز واخلط���ري كان للبع���د ال�س�سيو- ديني 
يف  يتمث���ل  اخل���راب  ه���ذا  يف  م�ساه���م  دور 
اأبط���ال الرواية التي تت�سكل من عائلة واحدة 
)جب���ار، ح�سون،ناه�ص،فائز،خال���د، �سب���اح 
اأخته���م،واالأب،واالأم( ف�س���ال ع���ن �سخ�سيات 

اأخرى تكاد تكون ثانوية )�سلوى، توفيق(.
التقني���ة املتبع���ة والتي يج���ري عربها تقدمي 
الق�س���ة يف الرواي���ة تت�س���كل وف���ق اأ�سل���وب 
التهكم وال�سخرية املمزوجة بلغة نقدية ناقمة 
على واقع يراوح داخل زمن واحد هو املا�سي 
الذي يتخل���ل احلا�سر ويخنق امل�ستقبل وهو 
ما يح���اول اأن يك�س���ف عنه الكات���ب من خالل 
�سخ�سيات���ه التي ميكن لنا ت�سنيفها على اأنها 
م�سطحة ال تتغ���ري �سفاتها على طول الرواية 
-اأي ترى احلياة من بعد واحد وعن واحدة، 
يق���وم  االأب���دي.  وطمعه���ا  انتهازيته���ا  وف���ق 

بن���اء الرواية على عقدة مركزي���ة هي ال�سبب 
والنتيجة، التي تتطلب م���ن املوؤلف ال�سمني 
التعلي���ل والتف�س���ري امل�ستم���ر مل���ا يج���ري من 
اأح���داث والتي ت�سل ذروة ال�س���راع فيها اإىل 
اأيام االنتخابات، حي���ث يكون الفائز فيها من 
ميتل���ك اأكرث م���ن االآخر للو�س���ول اإىل اأهدافه 
بغ�ص النظر عن مدى �سعبيته وح�سن �سمعته 
ل���ذا كان الفوز هو النتيج���ة املتوقعة دائما،ما 
اأ�ساع على الكاتب جانب املفاجاأة وترك حرية 
اال�ستنت���اج من قب���ل القارئ، يت�س���ح ذلك يف 
الق�س���م الثاين من الرواي���ة )رم�سان اأخ�سر( 
عندما قرر جبار الرت�سيح لالنتخابات ي�سف 
لن���ا امل�سهد على ل�س���ان راٍو عليم وم�سارك يف 
�سنع االأحداث وتغري م�سارها )كانت الوعود 
الت���ي اأغدقها جبار على اأهل���ه واإخوته،ت�سلب 
لبهم،فق���د وع���د اأرملت���ه الثاني���ة ب���اأن يجع���ل 
زوجها )عادل( الذي ت���ويف يف حادث �سيارة 
�سهي���دا وثائ���را حت���ى اغتيل من قب���ل النظام 
البعث���ي، م���ا يجعله���ا حت�س���ل عل���ى مكا�سب 
كثرية،... اما ح�سون فق���د وعده، بان يجعله 
�سجينا �سيا�سيا... ووع���د خالدا باأن ي�سحبه 
مع���ه اإىل جمل�ص املحافظة ك���ي يكون حمايته 

ال�سخ�سية( �ص91 
امل���كان هو االآخ���ر م���كان حميم اأو م���ا ي�سمى 
بامل���كان االألي���ف املن�سج���م مع قاطني���ه اأبطال 
الرواية الذين عا�سوه مبن فيهم الكاتب الذي 
عا�ص فيه ثم انتقل بخياله ليعي�ص فيه، لذا فاإن 
تفا�سي���ل هذا املكان حا�سرة وبقوة يف م�سار 
االأح���داث قب���ل التغي���ري وبعده لذل���ك اأ�سحى 
ي�س���كل للجمي���ع م���الذا نف�سي���ا واإيديولوجيا 
)مرجعا( تتبلور من���ه خمططاتهم و�سفقاتهم 

ال�سرية.
هن���اك تن���وع يف �سي���غ اخلطاب لكن���ه تنوع 
يفتق���ر لروؤي���ة تت�س���ح فيه���ا اأه���داف الرواية 
والكيفي���ة التي ع���ن طريقها تق���دمي ذلك املنت 
والت���ي تتمثل يف اإدانة لكل اأ�سكال االنتهازية 

ال�سيا�سي���ة واالجتماعي���ة، لكن م���ا جنده هو 
متيي���ع هذه االإدان���ة يف تفا�سيل فرعية �ستت 
اخلط���اب اإىل اأكرث من اجت���اه وداللة ومعنى 
افرتا�س���ي حت���ى بات الكل متهم���ا وبريئا يف 
نف�ص الوقت. وفق الكاتب يف تق�سيم االأحداث 
املهمة �سمن عناوين فرعية ذات دالالت رمزية 
وثقافية وتاريخية ودينية )رم�سان( فمع كل 
رم�سان هناك واقع خمتلف لكننا مل ن�ست�سعر 
بعده���ا  يف  �س���وى  الدالل���ة  ه���ذه  ونتلم����ص 
االفرتا�س���ي )الل���ون( وهنا نف���رق بن اآليتن 
متكاملتن االأوىل ترتبط بق�سدية الكاتب يف 
و�سم العنوان لتحديد الن�ص واملعنى احلريف 
له داخل الن�ص ب�سكل مبا�سر )مع كل رم�سان 
هن���اك حتول يف �س���ري االإحداث( اأم���ا الثانية 
التي نبحث عنها فهي العنوان بو�سفه عالمة 
توؤ�س����ص ل���دال ال يكتمل اإال مبدل���ول العنوان 
غري املبا�سر )التاأوي���ل( الذي ي�ستثري القارئ 
اأثن���اء قراءت���ه للرواي���ة، ل���ذا كان���ت العنونة 
)اأ�سح���ت احلي���اة يف  ناج���ز  ل�س���يء  حتي���ل 
الع���راق م���ن كل رم�س���ان مهجورة(����ص128 
وه���و معن���ى مبا�سر كون ال�س���وم يتطلب من 
امل�سل���م االمتن���اع ع���ن االأكل وال�س���رب لفرتة 
طويل���ة اإ�سافة لق�سوة املناخ يف العراق وهو 

ما يعط���ل احلياة، لكن غاب���ت الداللة ال�ساملة 
له���ذه الرم�سانات التي تتجلى يف كون الدين 
هو البدي���ل ال�سرع���ي لغياب القان���ون املدين 
والدول���ة املدنية احلديثة الق���ادرة على ب�سط 
احلق���وق والعامل االأك���رث �سطوة على الوعي 

اجلمعي للعراقن.

الواقعية النقدية 
ت�سخ����ص الرواي���ة يف اأغل���ب مفا�سلها اأوجه 
الف�س���اد واخل���راب ال�سيا�س���ي واالجتماع���ي 
الذي حل بالعراق، لذا هي تتبنى بعدا واقعيا 
ونقدي���ا يف ر�سده���ا مل�سادر اخلل���ل والف�سل 
تلك،وبالت���ايل حت���اول ع���رب اأحداثها معاجلة 
ه���ذا الواقع ع���رب روؤي���ة تتيح للكات���ب رف�ص 
ه���ذا الواقع عرب الت�سكي���ل الفني)ال�سرد( من 
خالل اإعطاء ال���ذات قدرا كبريا من االأهمية ال 
يق���ل عن اأهمية املجتم���ع وذلك الإحداث تفاعل 
م���ا ب���ن الداخ���ل)ذات( الكات���ب م���ع اخلارج 
)العامل(الإيج���اد حلول فاعلة قادرة على اإعادة 
ر�س���م ع���راق اأف�س���ل وهو م���ا ي�سعه���ا �سمن 
تي���ار )الواقعي���ة النقدي���ة( ال���ذي يعتمد على 
نق���د الواقع االجتماعي والثق���ايف وامل�ساركة 
يف ايج���اد احلل���ول )اإ�س���الح( له���ذا الرتاجع 
والتاأخ���ر يت�س���ح ذل���ك يف ك���رثة التف�سريات 
والتحلي���الت الواقعي���ة عل���ى ل�س���ان الراوي 
املوؤلف وحماولته املتك���ررة يف اإعالن التمرد 
والنقد لهذا الواق���ع. الرواية مبجملها حتمل 
هم���ا وطني���ا واإن�ساني���ا عالي���ا متت���از بجراأة 
الط���رح والنقد ل���كل من ت�سبب به���ذا اخلراب 
وهو م���ا يح�س���ب للكاتب كما وت�سع���ى لك�سر 
حال���ة ال�سم���ت ال�سعب���ي واجلماه���ريي اأمام 
م�سادر الف�ساد، لذا ح���اول الكاتب عرب نافذة 
ال�سرد اإعادة قراءة الواقع من منظور �س�سيو-

ثقايف لف�سح اأ�سباب اخلراب وحتديد مكامن 
اخلل���ل واالأزم���ة ومناط���ق متركزه���ا داخ���ل 

الثقافة املجتمعية ال�سائدة.

ترجمة: عباس المفرجي

بع���د ب�سعة ف�س���ول فق���ط، واجه���ت اأول حلظ���ة م�سايقة 
يل: ))النّق���اد... ي�سّرح���ون ب�سكل معتاد، م���ن اأجل الثناء 
عل���ى الرتجمة، انها تبدو كم���ا لو انها ُكِتب���ت اأ�سال باللغة 
االنكليزي���ة. ه���ذا ثن���اء اج���وف...(( وه���ي النقط���ة التي 
اأدركت عندها اأنن���ي يف اال�سبوع املا�سي فقط اأثنيت على 
ترجم���ة �س���ويف لوي����ص للمجموع���ة الق�س�سي���ة ملار�سيل 
اآمي���ي "الرج���ل الذي �سار ع���رْب اجلدران" بنف����ص العبارة 
بال�سب���ط. ))اأين؟(( ي�ساأل ديفيد بيللو����ص موؤلف الكتاب، 
))ه���و الرب���ح يف ق���راءة رواي���ة بولي�سي���ة فرن�سي���ة ما مل 
يك���ن هناك �س���يء فرن�سي فيها؟(( عندئ���ذ تذكرت اأين قلت 
اأي�س���ا اأن ترجمة لوي�ص احتفظت بنكه���ة غالّية، كما راأيت 
يف معظ���م الكتاب. عند نهاية الكتاب، يقّدم بيللو�ص قائمة 
هازئة م���ن ال�سفات اخلالية من املعن���ى امل�ستخدم من قبل 
نّق���اد الكتب يف و�سف الرتجمة التي يظنون انها مالئمة: 
�سل�س���ة، مفعمة باحليوية، اأنيقة... ا�ستخدمت اأنا ’’ جيدة 

ملعونة ‘‘، والتي مل تت�سمنها القائمة. 
ا�ستغ���ل بيللو����ص ه���ذا الكت���اب، جزئي���ا، لدح����ص االأفكار 
املقبول���ة ح���ول الرتجمة. اأن���ا بالكامل مع دح����ص االفكار 
املقبول���ة، لك���ن، كم���ا قال���ت غلوري���ا �ستاين���م، ان احلقيقة 
�ستحررك، لكنها �ستزعجك اأوال. كنت �ساأوافق بك�سل على 
االقرتاح ب���اأن الرتجمة هي لي�ست بديلة ع���ن االأ�سل، لكن 
يف ه���ذا القول، كما ي�سري بيللو�ص، �سيء من البالهة حن 

تعترب اأن بدياًل عن االأ�سل، يف الواقع، هو بال�سبط ما هي 
علي���ه الرتجمة. ولو مل تكن لدينا ترجمات، كما ي�سري هو، 
ملا كانت لنا معرفة عن الكتاب املقّد�ص، واأعمال تول�ستوي، 

اأو عن "كوكب القردة". 
كان النا����ص دائما يقولون اأ�سي���اء �سخيفة حول الرتجمة. 
ق���ال خوزي���ه اورتيغ���ا غا�سي���ت: ))تقريب���ا كل الرتجمات 
املنج���زة حت���ى االآن كان���ت ترجم���ات �سيئ���ة((، وي�ستعن 
بيللو����ص بهذه العب���ارة مث���اال ي�سخر من���ه، بتجريبها مع 
ا�ستبداالت، مثل ))تقريب���ا كل االطفائين حتى االآن كانوا 

اطفائي���ن �سيئ���ن.(( م�س���ريا اىل االهتم���ام ))املف���رط(( 
ال���ذي اأب���داه الباحث���ون لق�س���ة ب���رج باب���ل – البحث عن 
اأ�س���ل ووحدانية الل�سان الب�س���ري كانت و�سيته – يقول، 
���رف على نح���و مفيد.((  ))ال يب���دو وا�سح���ا اأن وقته���م �سُ
)باالأحرى، فك���رة انه كانت هناك لغة اأ�سيلة واحدة واالآن 

تعددت هي بال�سبط عك�ص املق�سود.(
انه يرف�ص الق���ول املاأثور القدمي، باعتباره هراء ومتييزا 
جن�سي���ا، والذي ُعربِّ عن���ه اأواًل بالفرن�سية، باأن الرتجمات 

مث���ل الن�ساء – لو ك���ّن جميالت فهّن غ���ري خمل�سات، واإن 
كّن خمل�س���ات فهّن غري جميالت؛ برغم ان���ه مل يذكر هراًء 
اك���رث حماقة ومتييزا جن�سيا، كان نابوكوف اكت�سفه حن 
ق���ال اأن الن�س���اء ال ي�سلحن اأن يكّن مرتجم���ات. واحد من 
االو�ساف االأقدم للمرتجم هو جمموعة معقدة املظهر اىل 
ل  حد ما من اوتاد م�سمارية تعني، يف ال�سومرية، ’’ املحوِّ
‘‘؛ ه���ذا م���ا يف�سله بيللو�ص، وتاأمله ع���ن كلمات اللغات 
املتنوع���ة التي ت�ستخدم لفكرة الرتجم���ة هي يف حد ذاتها 

رة. منوِّ
لي�ص هناك �سبب يجعلنا ال نثق ببيللو�ص متاما. ال فقط الأن 
مرتجم���ن اآخرين، مثل مايكل هوفم���ان، تكلموا بحما�سة 
بالغ���ة عن ه���ذا الكتاب: ل���دى بيللو�ص عالم���ات على هذا، 
ح���ن ترجم ج���ورج برييك، ال���ذي يعترب تالعب���ه بااللفاظ 
حتدي���ا لقراءة لغته كم���ا هي )ناهيك ع���ن اعتبارها حتديا 
للكتاب���ة(، ول���و ان���ه توقف فج���اأة عند رواي���ة  "االختفاء" 
ال�سهرية املكتوب���ة بدون حرف ’ اإي ‘؛ جنح غيلربت اآدير 

يف ذلك، وبيللو�ص ال ينكر حما�سنه.
ُكِت���ب هذا الكتاب على نحو ج���ذاب، وف�سال عن ذلك ت�سود 
الفتن���ة يف اأرجائه، واأي���ة �سكوك قد تك���ون راودتني على 
رواج���ه، اإذ ان���ه عم���ل م���ن 400 �سفحة وح���ول الرتجمة، 
تب���ددت بالكام���ل. وبرغ���م اأن الكت���ب الت���ي ُترِجم���ت م���ن 
االنكليزي���ة هي اأك���رث بع�س���رة ا�سعاف من الت���ي ُترِجمت 
اليه���ا – نح���ن جماع���ة لغوي���ة منعزلة – فال ب���د ان نحيي 
االب���داع يف فن الرتجمة. هذا الكتاب هو الطريقة االأف�سل 
م���ن اأي���ة طريقة للقي���ام بذل���ك. اأي رد فعل ميك���ن اأن يكون 
لدي���ك، ع���دا الرهب���ة واالأ�س���ف، ح���ن حت���اول اأن ترتج���م 
))اأبي����ص كالثل���ج(( يف لغة مل َيَر ناطقوها الثل���ج اأبدا، اأو 
اأن ت�س���ادف واقعا مثل هذا الواقع: ))لي�ست هناك ترجمة 
رو�سية وافية باملراد ل�سيء ب�سيط ب�سكل وا�سح مثل كلمة 

‘؟(( ’ ُجْب 
عن �صحيفة الغارديان 

سالم عبد هللا - اربيل
كثريا ما عربت الروايات العراقية عن الواقع الذي تعاي�ص 
مع����ه املجتمع، لك����ن مبا يخت�ص باحلديث ع����ن املاأ�ساة التي 
نالت من م�سيحيي هذا البلد فرمبا كانت الرواية تبحث عن 
خفاي����ا لتتحدث عنه����ا دون ان تتو�سع باإبراز م����ا عاناه هذا 
املك����ون عرب عقود جت�سدت مع�سالتها ب�سكل كبري مع حرب 
التغي����ري ليجد امل�سيحي����ون انف�سهم اأم����ام ماأ�ساة اكرث وقعا 
با�ستمرار ا�ستهدافهم من قب����ل اجلماعات املت�سددة لينتهوا 
م�ستت����ن بعد ان تركوا مناطقهم التي ا�ستوىل عليها تنظيم 

داع�ص..
ومل تف�س����ح اية رواية خ�سو�سا ممن �س����درت بعد املاأ�ساة  
الت����ي ك�سف عنه����ا �سيطرة التنظي����م عن ا�ساءات مل����ا عاناه 
م�سيحي����و العراق وباالأخ�����ص م�سيحيي املو�س����ل، فالكثري 
م����ن تلك الروايات توقفت ب�سكل جلي اأمام نكبة االيزيدين 
و�س����درت بناًء على ذلك رواي����ات عديدة يف هذا ال�سدد لكن 
ال�سحف����ي �سامر اليا�ص �سعيد التف����ت اىل هذا االمر موظفا 
اإي����اه بق�س����ة ح����ب تتج�س����د يف منا�سب����ة قومي����ة كاحتف����ال 
امل�سيحي����ن برا�����ص ال�سن����ة البابلي����ة االآ�سوري����ة واملعروفة 

باكيتو ليتج�سد بذلك حبهما املولود يف جلة االحزان..

ورغم ان الرواية  متثل جتربة �سعيد االوىل يف عامل الرواية  
اال ان����ه  قام با�سدار ع����دة كتب  كان اغلبها يتحدث عن عمق 
املاآ�سي التي تعاي�ص معها ابناء جلدته ومن بينها "حكايات 
لبدتها الغي����وم" الذي �سدر له يف خريف العام 2015 ويف 
الكتاب وث����ق ال�سحفي ايام عا�سها يف ظل �سيطرة التنظيم 
على مدينته واملمار�سات التي اقرتفها االخري ب�ساأن املعابد 
واالأماك����ن امل�سيحية ف�سال عن تدم����ريه للتماثيل  املوجودة 

يف التقاطعات الرئي�سية مبدينة املو�سل..
ام����ا روايت����ه اجلدي����دة فهي تتح����دث ع����ن ق�سة ح����ب تن�ساأ 
ب����ن مدر�س����ة تدع����ى �سايل وح����داد يدع����ى �س����الم  وت�ستهل 
الرواي����ة بحديث �سايل عن املا�ساة الت����ي واجهتها بفقدانها 
لزوجها بعد غرق����ه اثر ركوبه بحر ايجة للو�سول اىل مالذ 

اال�ستقرار يف احدى الدول االوروبية..
وع����رب �سامر على ل�سان بطلة الرواي����ة على مذكرات دونتها 
لتتح����دث من خالله����ا على احوال م�سيحي����ي املو�سل �سواء 
قبل حرب عام 2003 وما بعدها وقارنت بن االو�ساع التي 
تلظى به����ا هذا املكون �س����واء بانت�سار الر�س����وة التي كانت 
تخت�س����ر كل االج����راءات التي ت�سته����دف ارزاق هذا املكون 
بينم����ا تو�سعت �س����ايل يف التعبري عن حج����م اال�ستهدافات 
الت����ي طالت امل�سيحي����ن با�سته����داف رجال الدي����ن وتدمري 
الكنائ�����ص امام مراأى القوات االأمني����ة  مع �سواهد تاريخية 

مل����ا م����رت ب����ه املدينة من او�س����اع قا�سي����ة يف الق����رن الثامن 
ع�سر تعيد لالذهان ما مرت به مكونات املدينة عرب ع�سرات 

العقود..
وال�س����ك يف اختي����ار بطل الرواي����ة بدا ان ل����ه خلفيات مهمة 
فيم����ا اع����اد لالذه����ان الت�ست����ت والن����زوح املرير ال����ذي طال 
امل�سيحي����ن فاختار  الروائي �سامر اليا�ص لبطل الرواية ان 
يكون منحدرا من احدى القرى امل�سيحية املتاخمة للحدود 
الرتكية واملعروفة ب�سناط حيث ارغمت ال�سلطات العراقية 
يف منت�س����ف ال�سبعين����ات اه����ايل القرية على ت����رك قريتهم 
واللج����وء للمنايف واملالذات القريب����ة وليعمدوا اىل تدمري 
تلك القرية التي كانت م�سه����ورة بطبيعتها واعتماد اهاليها 

على الرثوات الطبيعية يف العي�ص..
هك����ذا تتحدث رواية مولود يف اكيت����و لت�سلط ال�سوء على 
اح����داث واقعي����ة مر به����ا امل�سيحي����ون لتكون ل�س����ان حالهم 
ازاء م����ا مروا ب����ه من حمن وماآ�����ص و�سيلت�سق امل�سيحيون 
مب����ا حتدثت عن����ه الرواية الت����ي عربت عن م����ا عا�سوه عرب 
عق����ود من الزم����ن من تهمي�����ص وا�ستهداف م�ستم����ر ارغمهم 
عل����ى البحث عن امل����الذات االآمن����ة باختيار طري����ق الهروب 
نحو البالد الغربية مع اعت����زاز بالغ ببلدهم الذين اعتقدوا 
م����رار انه تخلى عنهم ومل يعد البيئ����ة املنا�سبة ال�ستمرارية 

عي�سهم..

أوراق
رج���اٌل ك���رث كان لهم دور كب���ري وب���ارز يف اإدارة الدولة 
العراقي���ة، من ب���ن ه���وؤالء الراحل عب���د املجيد عالوي 
ال���ذي ن�ساأ يف باك���ورة حياته حتت رعاي���ة اأبيه احلاج 
ح�سن عالوي ال���ذي لقي منه رعاية خا�سة، ملا متيز به 
م���ن �سفات ذكيية ونباه���ة فاأدخله يف الكتاتيب وهو مل 
يزل يف ال�سنة ال�ساد�سة من عمره ليتعلم القراآن الكرمي 
واللغة العربية،ونال منها عالوي الن�سيب االأوفر، كما 
جتلت اإبداعاته البالغية واخلطابية يف جمل�سي ال�سعب 
والن���واب واالعي���ان والتي ن���ال فيها �س���رف الع�سوية 
ممث���اًل ع���ن ال�سع���ب العراقي وث���م وا�س���ل درا�سته يف 
مدر�سة الالتن والفرن�سي�سكان، فتتلمذ على يد الراهب 
العالم���ة االأب اأن�ستا�ص ماري الكرمل���ي، واأتقن اللغتن 
االإنكليزي���ة والفرن�سي���ة وبع�س���َا م���ن الالتينية، ودخل 
كلي���ة احلق���وق وتخرج منه���ا عام 1923وبع���د تخرجه 

زاول املحاماة.
الكث���ري ع���ن حياة الراح���ل عبد املجيد ع���الوي، ذكر يف 

كتاب "عبد املجيد ع���الوي ودوره ال�سيا�سي يف تاريخ 
الع���راق احلدي���ث" الذي اأ�س���دره الدكت���ور حكمت عبد 
املجي���د عالوي، وت�سمن الكتاب اأي�س���ًا مراحل التطور 
ال�سيا�س���ي واالإن�ساين التي مّر بها عالوي، وموقفه من 
املعار�س���ة يف املجل�ص، حيث مل يكن مع �سف املعار�سة 
ومل يك���ن مقتنع���ا ب�س���واب راأيه���ا ومل يق���ف اإىل جانب 
املوؤيدين اإذ مل يك���ن متاأكدًا ب�سداد راأيهم  يف اأية م�ساألة 
كانت، وكان كل ما يهمه هو عدم االإفراط مب�سلحة البلد 

مهما كلف االأمر ذلك.
حتدث عالوي اأي�س���ًا عنه البطال���ة وعالقتها باجلرمية 
م���ن وجهة نظره، حيث ب���ن اأن البلد الذي مير ب�سائقة 
مالية واقت�سادية �ستوؤثر على املواطن، مبينا اأن البطالة 
وال�سائقة املالية هما العام���الن الوحيدان املوؤثران يف 
زيادة ارت���كاب اجلرائم، ويوؤكد اأي�س���ا يف خطابه " اأن 
العقوب���ات وحده���ا التكفي لردع اجلرمي���ة واملجرمن، 
وال ميكن اأن توؤثر عل���ى اخالقهم و�سلوكهم"، لذلك فهو 
يوؤك���د �سرورة تاأم���ن مورد اقت�س���ادي كاٍف عن طريق 
توزيعه���م عل���ى املن�ساأت اخلدمي���ة وال�سناعي���ة لتاأمن 

مورد عي�ص كرمي لهم.

وي�ستعر�ص الكتاب بع�ص ال�سور والوثائق التي تبن 
اأه���م االجن���ازات التي متت يف عهد عب���د املجيد عالوي 
ب�سفت���ه وزيرًا للموا�سالت، فربغ���م ق�سر املدة الزمنية 
م���ن هذه ال���وزارة التي ا�ستغرقت قراب���ة االأربعة ا�سهر 
وت�سع���ة ايام اإال انها ت�سمنت ع���دة اجنازات ذكرت يف 
اهم ال�سحف العراقية، فذكرت جريدة الزمان اأن عالوي 
اأك���د على �سوروة تاأ�سي�ص �سركة عراقية للنقل البحري 
لدع���م وتطوي���ر حرك���ة التج���ارة العراقي���ة والدولي���ة، 
كم���ا اأكد على �س���وروة اإن�ساء خط حدي���دي بن كربالء 
والنجف والكوفة وابي �سخري ملا لهذا اخلط من اأهمية 
اقت�سادي���ة كبرية وت�سهيل امور النقل واملوا�سالت يف 
الف���رات االأو�سط، وربط اأجزائه املختلفة والتي ت�ساعد 
يف نق���ل املنتج���ات له���ذه املناط���ق وت�سهي���ل وتخفيف 
املوا�س���الت بالن�سب���ة للمواطن���ن القاطن���ن يف تل���ك 
املناط���ق، كما اأكد على تعزيز خماف���ر احلدود للحيلولة 

دون ال�سماح للمهربن باجتياز احلدود.
كما ت�سمن الكت���اب بع�ص ال�سور عن اإجنازات عالوي 
حن كان ع�سوًا يف جمل����ص االعمار العراقي، ووثائق 

حول اأهم تلك االجنازات التي قام بها.

ال���دور السياس���ي لعب���د المجي���د ع���الوي ف���ي تاري���خ الع���راق الحديث

سوسيولوجا الخراب في رواية "انتهازيون... ولكن" 

للروائي عالء مشذوب

مسيحيو نينوى يكتبون مأساتهم لتوثيقها للتاريخ

رواية )مولود في اكيتو( حينما تمتزج الواقعية بالمأساة

أتلك سمكة في ُأُذنك؟ الترجمة ومعنى كل شيء 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

  زهير الجبوري 
لع���ل اهم م���ا متيزت ب���ه الرواي���ة العراقي���ة يف معا�سرتها 
للتح���والت ال�سردي���ة انها جتاوزت بني���ات ال�سكل ال�سردي 
وف���ق �س���رورات فني���ة حكمته���ا عقلي���ة الروائ���ي يف خلق 
ثيم���ات جت���اوزت العالق���ات املتداول���ة املاألوف���ة يف الن�سق 
ال�سردي الروائي، فكانت هناك متاثالت جريئة يف الطرح، 
لكنها موؤ�س�سة على قناعة يف البناء والتلقي، رمبا الأن فعل 
الق���راءة وانعكا�ساته���ا للت�س���ورات الذهني���ة اأفا�ست على 
خميلة الروائي يف تكري�ص مغامراته ال�سردية اىل تاأ�سي�ص 

منط له اعتباراته يف القبول.
رواي���ة )بلدة يف علبة( للقا�ص حامد فا�سل واحدة من هذه 
الرواي���ات الت���ي تاأخذ عل���ى عاتقها م�سحة الّلع���ب ال�سردي 
باجتاه من�س���رح نحو تبئريات �سياقية متماهية مع فحوى 
العم���ل الروائ���ي، وم���ع التمف�س���الت الكا�سف���ة ع���ن معنى 
ق�سدي، وحامد فا�سل عرف مبجمل ما قدمه يف ا�ستغاالته 
ال�سردي���ة انه ي�ستغل على �سلط���ة الفراغ وحماولة تكري�ص 
هذا اجلانب هو ايجاد معن���ى او قيمة للف�ساءات املفتوحة 
لالأمكنة، فكانت ثقافة ال�سحراء، وكان اجلهد ال�سردي الذي 
قراأناه يف روايات وق�س�ص مفتوحة برهنت على ذلك، لكن 
يف )بلدة يف علبة( جت���اوز حدود الكتابة الروائية، فكانت 
الوح���دات التي ا�ستغل عليها اكت�سبت اطار املعلومة ملدينة 
ال�سم���اوة وما حتمله من مرجعي���ت تاريخية ومثيولوجية 
وجغرافي���ة، وم���ا ان دخل���ت امل���نت ال�س���ردي وخ�سعت لفن 
الكتابة، اأفا�ست لنف�سها وحدات التعريف ما بعد ال�سردي، 
به���ذا تكون الكتابة هنا ب�)ما بع���د الرواية(، وهنا هل يحق 
لن���ا االأم�س���اك بهذه العنون���ة احل�سا�سة واب���راز حكم نقدي 
مهم..؟ نعم الأن االحتكام اىل املرجعيات والعمل على ثقافة 
ا�ستنط���اق الوثيقة ومن ثم ا�سافة له���ا م�سحة التخييل، قد 
زحزح ثابت الكتابة الروائية باجتاه تلقي جديد يف �سياق 

فن ال�سرد.. 
يج���ب ان ن���درك اهمية العمل الروائ���ي املعا�سر على درجة 
كب���رية م���ن ح�سا�سية البن���اء ال�سردي، فلم تك���ن اآلية البناء 
املتداولة لها هيمنتها بقدر م���ا ا�ستولدته طروحات الكتابة 
احلديث���ة املتماهية م���ع ثيمات اأخ���رى، فالوثيقة وتوظيف 
املقد����ص وجماليات الفنون االأخ���رى كالفوتو، كّلها ا�سافت 
لفني���ة العمل الروائي الثوب اجلدي���د، فكانت طريقة البناء 
قد اعط���ت معمارية جديدة لكتابة الرواي���ة، وهذ ما ح�سل 
يف )بل���دة يف علب���ة(، فاملوؤل���ف مل يكت���ف يف تق���دمي تاريخ 
مدين���ة، امنا اأحال فعل الرتابط ال�سردي للمعلومة التي لها 
مرجعي���ات، اىل متعة ق���راة من نوع خا����ص، وظفت بنكهة 
ال�س���ارد باالحتف���اظ الع���ام لف�س���اءات التلق���ي.. لع���ل ابرز 
م���ا ا�ستنه�سته رواية )بل���دة يف علبة(، انه���ا ا�ستغلت على 
وح���دات �سردية اج���ازت لنف�سها فعل الرتات���ب امل�سموين 
باجت���اه فت���ح �سف���رات البل���دة/ املدين���ة /امل���كان بدالالت���ه 
الواقع���ة / امل���كان داخل بنية الن�ص، فم���ن اية جهة من�سك 
بالعم���ل ال�س���ردي، واىل اي م���دى ميكن االأخ���ذ بوحدات 
الرواي���ة وه���ي تقدم نف�سه���ا مبكر كاتبه���ا..؟ حامد فا�سل 
ن�س���اج حمرتف، ق���دم م�سروع���ًا �سردي���ًا اأعاد م���ن خالله 

تركيب الرواية بطريقة زئبقية..
وانطالق���ًا م���ن بع����ص االآراء التي مت�سك بهم���وم ال�سرد 
ب�)انه و�سيلة لالأيهام باحلقيقة(، الروائي يقلب املعادلة 
هن���ا باالعتماد عل���ى حيثيات له���ا مرجعي���ات معروفة، 
ث���م االأخ���ذ بتفا�سيلها ومعناه���ا، او ان الثيم���ات التي 
اعتمده���ا يف كتابت���ه ال�سردي���ة اخ���ذت احلقائ���ق على 

االأبعاد التالية: 
1� �سرديات املكان/ مبفهومها ال�سريي/املديني.

2� �سرديات املكان مبفهومه )االأبيوغرايف(.
/ ال�سيميائي���ة  ومكونات���ه  امل���كان  �سردي���ات   �3

)الفوتو(.
م���ع ه���ذه االأبع���اد، تك�س���ف العالق���ة املتداخلة بن 
توظي���ف املكان وا�ستنها�س���ه، وبن البعد الزماين 
ال���ذي ي�ستعيد العم���ق التاريخي لفح���وى املكان/
املدينة،عرب ثيمة احلدث الذي ا�ستنه�ص من خالل 
)العلبة(التي �سكلت عتبة اوىل للك�سف عن مدينة 

حا�س���رة عرب املا�سي واحلا�سر )رمبا خب���اأ اأبي يف العلبة 
التي خلت من النقود ما هو اأثمن من النقود..؟( �ص27.

ان مث���ل ه���ذه الرواي���ة ال تنتمي اىل منط مع���ن من املتون 
ال�سردي���ة عامة، حت���ى وان كان هناك راأي يوؤكد انها تنتمي 
اىل ثنائي���ة )الزم���ان وامل���كان( يف�س���ل بينهم���ا )احل���دث(، 
بالعك����ص اأ�سع���ر انها رواي���ة اعتم���دت الّلوح���ات ال�سردية 
)البارت�سنات(، خللق معنى عاما متداخال، فحركة االحداث 
مل حتق���ق ح�سوره���ا ااّل من خالل ال�س���ور التي وجدت يف 
العلبة، وهنا ي�سبح )الفوتو( عالمة نافذة للتالعب باملكان 

من خالل ال�سارد نف�سه..
)�سرديات املدينة / �سرديات املكان وال�سرية(

ما ميك���ن ام�ساكه يف )بلدة يف علبة(، انها رواية م�سحونة 
ب���دالالت معرفي���ة اأخ���ذت عل���ى عاتقه���ا العالق���ات املكون���ة 
البن���اء،  وطريق���ة  �سريي���ًا،  وتوظيف���ه  للمكان/املدين���ة، 
وفع���ل الدميومة الت���ي ا�سار اليها )امربت���و ايكو( مبتعتها 
باال�ستمراري���ة والتوتر، وهذا ما جع���ل حامد فا�سل ي�سع 
املتلقي يف دوام���ة جديدة يف التلقي ن فالغرفة وما متتلكه 
م���ن حي���ز، والعلب���ة وم���ا احتوته م���ن م�سم���ون جوهري، 
وال�سور وما اختزنته من ذاكرة زمنية، كلها وحدات ثيمية 
هي ادوات الرواية، لكنها �سيغت مبخيالية ال�سارد، فكانت 
يف طياتها تناظ���رات �سردية بن الوح���دات امل�ستغل عليها 
وطريق���ة الكتابة التي مللمت وح���دة املو�سوع باداء �سردي 
مه���اري اأفاق ن�سقية البناء الروائ���ي الذي عهدناه يف باقي 

الروايات العراقية االأخرى..
ومل يكن احليز ال���ذي ينتمي اىل م�ساحات االأمكنة حا�سرًا 
وراكزًا يف الرواية فح�سب امنا التحوالت الزمنية املتماهية 
م���ع االأمكن���ة ذاته���ا، املدين���ة بتفرعاته���ا وتا�سي�سه���ا االأول 
ا�ستدعت فعل اال�ستنها�ص االركيولوجي عرب ثيمة العلبة، 
وه���ي لعب���ة �سردية، من خالله���ا اخذ ال�س���رد اال�سرتجاعي 
فاعليت���ه وح�س���وره ع���رب الزم���ن امل�ستع���اد و�س���واًل اىل 
املراحل الزمنية املعا�سرة، فالوركاء املدينة التابعة ل�سومر 
ع���رب اآالآف ال�سنن، االآن ت�ستعيده���ا الذاكرة، ولكن مبخيلة 
الروائي الذي مزج ب���ن وحدات الروي وال�سرية وحقائق 
التاريخ، هي )طبخ���ة( ذكية امتعت املتلقي واقنعته بكل ما 
ج���اءت به الكتابة ال�سردية من متثالت فنية معا�سرة )االآن 
دخل���ت اأنا واأب���ي يف �سورة اآثار ال���وركاء، وهناك بعيدا.. 
هناك يف االأفق عند عناق الزرقاء والغرباء، جتلى لنا �سمو 
اإل���ه ال�سماء اغم�سنا اأعيننا كي نراه، فخبت خيول �سورته 
ب���ن اجلف���ون.. �سدقوين اذا قل���ت اين اراه كما و�سفه يل 

اأبي(�ص29.

واذ نعي����ص اج���واء الرواي���ة بالرت�سيم���ات الت���ي و�سعه���ا 
الروائي ومبخيلت���ه التي �ساهمت يف اعط���اء �سكل �سردي 
ل���ه متظهراته املقنعة، فاإن ال�سم���ات العامة يف بنية الكتابة 
الروائي���ة، انطوت على ثالثية )البن���اء والّلغة واالأ�سلوب( 
وم���ا اأفا�سته م���ن ق�سديته من ق�سدي���ة حا�سرة يف املعنى، 
ا�سعر اي�سًا ان اآلية التو�سيل و�سعت املتلقي حتت م�سمية 
)الق���ارئ ال�سمني(، وه���و القارئ الذي يق���ف مع االأحداث 
املطروح���ة وف���ق م���ا ير�سم���ه ال�سارد،)وه���و به���ذا ق���ارئ 
ا�ستعالئي( كما يذهب اليه )ولفاجن اآيزر(، فلعبة الالوجود 
ت�ساف اىل االأثر املوجود وبقناعة وافية ي�سع الروائي يف 

منطقة جديدة، هي منطقة )املابعد(.

متثل العتب���ات الن�سية يف الرواية تبئريات �سردية معربة 
ع���ن حت���والت جوهري���ة لرتاتبي���ة املعن���ى امل�ساغ،ففي كل 
حتول م�سموين من�سك ب�)اأن���ا ال�سارد( على قدر من تقدمي 
�س���رية املدين���ة عرب متث���الت العالق���ات الذاتي���ة اخلا�سة /
)االآبيوغرافي���ة(، م���ن خاللها ت�ستنه�ص ذاك���رة املدينة عرب 
ثيم���ة الروي ����اواًل�، وطريق���ة املنول���وج الداخل���ي � ثانيًا�، 
لنم�س���ك بال�سرية الذاتية وهي يف وق���ع متماٍه مع العرقات 
املكون���ة للح���دث، منه���ا م���ا ا�ستولدت���ه فك���رة ا�ستح�س���ار 
ا�س���ل املدين���ة )ال�سماوة(، ومنها ما اخ���ذت تربزه العادات 
والتقالي���د وبع����ص احلرفي���ات املتاأ�سلة يف املدين���ة، لكنها 
طرح���ت من الروي / ال�سري ذات���ي، مما اعطى �سمة تفردية 
لفني���ة الرواية، فهل ه���ي تبحث عن ا�س���ل داليل مكاين،اأم 
تدخ���ل معه���ا االأحداث بو�سفه���ا عالقات منتج���ة من ذهنية 
الروائ���ي واإن كانت حقيقية..؟ لذلك ن���درك اأهمية ما يقدمه 
الروائ���ي م���ن اداءات ح�سا�س���ة يف تقدمي م�سهدي���ة �سردية 
جدي���دة، رمب���ا الأن ا�سرتاطات الكتابة الروائي���ة االآن بداأت 
يف مرحل���ة ا�ستك�س���اف وبناء مع���ًا، وهذا ما مل�سن���اه هنا..

لذل���ك جاءت العنوان���ات )قلعة الهي����ص، دار ال�سيد، اجل�سر 
العتي���ق، مقه���ى النقائ����ص  النه���ر العليل( مفاتي���ح �سردية 
ل�س���رية املدينة ومكوناتها اجلغرافي���ة والطبيعية، وبع�ص 
التفا�سي���ل الت���ي تربز حي���اة املهن والعالق���ات االجتماعية 
وتاري���خ التعليم وتاأ�سي�ص اول مدر�س���ة، وبع�ص الثورات 
وال�سراع���ات االيديولوجي���ة، باال�ساف���ة اىل �سينوغرافيا 

الزي وما يتمتعه من عرفيات اجتماعية..
وجن���زم ب���اأن حامد فا�س���ل ا�سبح لع���دة اعتب���ارات �ساردًا 
متفردًا خلل���ق رواية عراقية جديدة تتجاوز حدود ما قدمه 
يف جتارب���ه ال�سابقة، فهو ب���داأ يف مراحله االوىل بالك�سف 
والتنقي���ب ع���ن االأمكن���ة الهام�سي���ة ملدينت���ه )ال�سم���اوة(، 
وه���ي امكن���ة مفتوح���ة )ال�سح���راء( ومكتن���زة بع���وامل ما 
ورائي���ة وبئرات مكانية تكرث فيه���ا كائنات بعيدة عن 
الب�س���ر اىل حٍد ما، ثم بعدها دخ���ل اىل تفا�سيل حياة 
املدينة ومركزها االجتماع���ي ليقدم �سرية املدينة عرب 

�سريته..

تتبلور رواية )بلدة يف علبة( يف كل تراتبيتها ومراحل 
ن�سجه���ا، انه���ا رواي���ة انطلق���ت م���ن مالم���ح �سيميائية، 
مالمح فتحت روؤيا ال�سارد باجتاه اعادة �سياغة العالمة 
بو�سفه���ا ت�س���كل وح���دة مو�سوعي���ة راك���زة اأقي���م عليها 
فح���وى الن�ص لتك�سف ع���ن عالقات كب���رية لتاريخ مدينة 

عرب داللة )الفوتو(..
ول���و و�سعن���ا اخلط���اب ال�س���ردي وم���ا يحمله م���ن دالالت 
جمالي���ة الأط���ر امل���كان والزم���ان احل���دث داخ���ل �سم���ة فنية 
متثيلي���ة لل�س���ور امللتقطة ملرحل���ة معين���ة او مراحل عامة، 
فاإن )الت�سوير الفتوغرايف اليوم، هو اأحد ا�سكال اخلطاب 
الرئي�سي���ة التي من خاللها نرى انف�سنا()ليندا هيت�سيون /
�سيا�س���ة ما بعد احلداثية /����ص129. فالعالقة اجلدلية بن 
)ال�سورامللتقط���ة( والذاك���رة امل�ستعادة له���ا، عالقة ن�ص / 
انتاج �س���ردي/ متخيل ابداعي من قبل الروائي،)عدت اىل 
�سن���دوق رم�س���ان، فمثلت بن ي���دّي ال�س���ورة التي تكون 

عليها خيمة احلكايات(�ص181.
هكذا ت�ستم���د رواية )بلدة يف علبة( مرجعياتها ومكوناتها 
الداللية لفح���وى التمثيل ال�سوري املع���رب عن قدرة املنتج 
الذهن���ي لل�س���ارد وم���ا ا�ستنتج���ه من اط���ر جمالي���ة حققت 

ح�سورها ال�سردي باداء فني قبل للتلقي.. 

أوراق

ي�سر تول�ستوي على اأن احلقيقة كانت وما تزال و�ستظل 
وا�سح���ة م���ن خ���الل كتاب���ه " ق�س����ص �سيبا�ستوبول..

الق���وزاق " وال���ذي �س���در ع���ن موؤ�س�س���ة امل���دى لالعالم 
والثقاف���ة والفنون، ترجمة غائ���ب طعمة فرمان، جند اأن  
بطل���ه احلقيقي، والفن���ان بنظره يج���ب اأن ال ي�سور اإال 
م���ا راأى وما اأح�ص به كي يك���ون �سادقًا يف نقله للواقع، 
وق���د حر�ص على هذا يف كل اأعماله االأدبية. وقد عك�ست 
رواياته قوة اإبداع���ه الرئي�سية. كتب تول�ستوي �سل�سلة 
ق�س����ص �سيبا�ستوبول املدينة الت���ي كانت حما�سرة من 
قبل الق���وات الرتكي���ة واالإجنليزية-الفرن�سي���ة، كن�سيد 
لبطول���ة و�سالب���ة الرو����ص املدافع���ن ع���ن ه���ذه القلعة 
حن �سور ببالغ���ة مده�سة بطوالت اجلن���ود والبحارة 
ورج���ال املدفعية واأهايل املدينة املدافعن عنها. كما دان 
ت�سرفات ال�سب���اط االأر�ستقراطين الذين كانت حتركهم 
اإىل �سيبا�ستوبول دوافع نفعية عن الوطنية واالنتماء. 
ظه���رت ق�سة )القوزاق( ع���ام 1863 فجاءت خمتلفة عن 
اأعمال���ه املناه�س���ة للقنانة. حي���ث يعك�ص بط���ل الرواية 
الكث���ري من مالمح املوؤلف. ويعتقد اأن الكاتب كان ي�سدر 
افتتان���ه باإقلي���م الق���وزاق وبطبيعت���ه الع���ذراء املهيب���ة 
وبهذه الرواي���ة اختتم العقد االأول من ن�ساط تول�ستوي 

االإبداعي.
ويخل���ق تول�ستوي يف ق�س���ة "�سيبا�ستوب���ول يف �سهر 
كان���ون االول " ال�سخ�سية اجلمعي���ة للبحارة واجلنود 
وقادة الوحدات، واه���ايل املدينة املدافعن عنها بب�سالة 
يف وج���ه �سغ���ط ق���وى الع���دو املتفوقة، وما ت���زال هذه 
الق�س���ة تعترب حتى الي���وم ريبورتاجًا حربيًا عن املدينة 

البطلة التي �سمدت حل�سار العدو اأحد ع�سر �سهرًا.
وق�س���ة "�سيبا�ستوبول يف اأي���ار" مكتوبة بلهجة اأخرى 
وفيه���ا اإدانة قا�سية لل�سب���اط االر�ستقراطين الذين كان 
حتركه���م اإىل �سيبا�ستوب���ول ذا دواف���ع نفعي���ة، �ساع���ن 
اإىل اقتنا����ص ال�سلب���ان والروب���الت اأي للح�س���ول على 

النيا�سن واملال.
ع���ن  التخل���ي  اإىل  الرو�سي���ة  الق���وات  ا�سط���رت  ولق���د 

عنه���ا،  للمدافع���ن  فاجع���ة  ذل���ك  وكان  �سيبا�ستوب���ول، 
وق���د �س���ور تول�ست���وي يف ق�س���ة  "�سيب���ا �ستوبول يف 
اآب 1855 " باأي���ة م���رارة واأمل غادره���ا املدافع���ون عنها 
وكي���ف كان���و واثقن من اأن العدو ل���ن ي�ستمر طوياُل يف 

اال�ستحواذ عليها.
وتعت���رب ق�س���ة " الق���وزاق " يف تاريخ حيات���ه واأعماله 
احل���د الفا�س���ل ومبثاب���ة االنتقال من عه���د اإىل عهد. فقد 
انته���ت ف���رتة كامل���ة م���ن التق�س���ي والبح���ث املجهدين 
واملثمري���ن  اإىل اق�سى ح���د، ودخل، بعد اأن جمع جتربة 
غاية يف الغنى، يف مرحلة االبداع النا�سج متاما والتي 
كان���ت ح�سيلته���ا العملن امللحمين " احل���رب وال�سلم " 

و"اأنا كارنينا ".
اأن كل ق�س���ة م���ن �سل�سل���ة الق�س����ص ال�سيبا�ستوبولي���ة 
مكتوبة مبفتاحه���ا املو�سيقي اخلا�ص، كما الحظنا، وقد 
كان تول�ست���وي ي���درك مثل جمي���ع التقدمين يف رو�سيا 
اأن هزمية اجلي�ص القي�سري يف حرب القرم �ستكون لها 
عواقب خط���رية بالن�سبة للبالد، لذا جن���ده يكتب اآنذاك 
يف يومياته " اإن قوة ال�سعب الرو�سي املعنوية عظيمة، 
و�سيتك�س���ف الكث���ري من احلقائ���ق ال�سيا�سي���ة، وتتطور 
اإىل اللحظات الراهنة ال�سعب���ة بالن�سبة لرو�سيا، الذين 
ي�سح���ون بحياتهم االآن �سيكونون مواطني رو�سيا ولن 

ين�سوا �سحاياهم ".
جند اأن تول�ستوي ومن خ���الل ما كتبه كان مولعًا ب�سدة 
مبعارفه اجل���دد حتى حاول اأن يكتب عنه���م ق�سيدة. اإال 
اأنه حتول فيما بعد من ال�سعر اإىل النرث االأليف اإليه وقد 
اأ�سبع���ه بوفرة من ال�س���ور ال�ساعرية ومدخاًل يف الن�ص 
بع�ص االأغاين القدمية التي تتغنى ببع�سها القوزاقيات 
ال�ساب���ات �سواحب مارينا ويتغن���ى ببع�سها االآخر العم 

يرو�سكا.
ومع الكثري من الفوارق التي ت�سهل روؤيتها اأثناء املقارنة 
بن ق�س����ص �سيبا�ستوبول وق�سة القوزاق ال ي�سع املرء 
اإال اأن يلح���ظ ال�سب���ع العمي���ق بينهم���ا، وه���و يتمثل يف 
الدع���وة املتغلغل���ة يف هذي���ن العملن الت���ي يطلقها هذا 
الكات���ب االن�س���اين، حلماية كل ما هو ح���ي على االر�ص 
ويف االحتج���اج الع���ارم �س���د طواغي���ت احل���رب، و�سد 
التناح���ر وال�سحن���اء ب���ن النا�ص من خمتل���ف االجنا�ص 

والقوميات. 

ال محاضرة: 
قراءات نقدية

ي�سدر قريبا عن دار اأمل اجلديدة بدم�سق 
كت���اب الناق���د واملرتج���م اأحم���د فا�س���ل " 
ال حما�س���رة: ق���راءات نقدي���ة " الأكرث من 
ثالثن �ساعرة و�ساعر وروائي من العراق 

والعامل العربي وهم:
ط���الل الغ���وار، �سو�س���ان جرج����ص، 
عدن���ان جمع���ة، جن���اة عب���د الل���ه، د. 
�سج���ال الركاب���ي، جناة معل���ة، �سعد 
فراق���د  االأ�س���دي،  اإ�س���راء  جا�س���م، 
ال�سع���د، ناه�ص فليح اخلي���اط، اأ. د. 
اإنع���ام الها�سم���ي، فاطم���ة الزبي���دي، 
�س���الح ح�س���ن، فليحة ح�س���ن، رائدة 
جرجي����ص، ف���الح ال�سابن���در، مي���ادة 
املب���ارك، د. ليل���ى اخلفاج���ي، اري���ان 
�ساب���ر خ�س���ر ال���داودي، وف���اء عبد 
لطفي���ة  اجلم���ل،  �س���ادق  ال���رزاق، 
الدليمي، د. هناء القا�سي، رمي قي�ص 
كبة، عبد ال�ست���ار نا�سر، عبد الهادي 

فنجان ال�ساعدي. 
اأب���رز  م���ن  تعت���رب  ه���ذه  واالأ�سم���اء 
ال�سخ�سيات االأدبي���ة والثقافية التي 
له���ا ح�سور كب���ري يف امل�سهد الثقايف 
العراق���ي والعرب���ي و�س���وف يك���ون 
هن���اك كت���اب اآخ���ر الأ�سم���اء �ساعرات 
حياتن���ا  ي���رثون  وكت���اب  و�سع���راء 
باأل���ق منجزه���م ال�سع���ري والروائي 

احلديث.
يذك���ر اأن هذا الكتاب هو الثاين الذي 
ي�سدر له هذا العام والرابع بن كتبه 

التي توزعت بن الرتجمة والنقد.

ب���رز يف تاري���خ الع���راق احلدي���ث واملعا�س���ر العديد م���ن ال�سخ�سي���ات اجلديرة 
بالدرا�سة واالهتمام التي قدر لها تاأدية دور ذي فاعلية وتاأثري يف جمرى االحداث 
ال�سيا�سي���ة او امل�ساركة يف �سنعها، وتناول���ت الدرا�سات العديد من ال�سخ�سيات 
املهم���ة، اإال  اأن عبد الغني الديل مل ين���ل ن�سيبه من الدرا�سة الوافية ملجمل حياته 
عل���ى الرغم من ن�ساطاته  املتعددة اإبان احلكم امللكي يف العراق، الكثري عن حياة 
ال���ديل �سيناق����ص يف كتاب "عبد الغني ال���ديل ودوره ال�سيا�سي واالقت�سادي يف 

العراق" للكاتب ب�سري غالب �سبل.
ظه���ر عبد الغني الديل على م�سرح االح���داث ال�سيا�سية مطلع العام 1953 عندما 
ر�س���ح نف�س���ه نائبا عن لواء املنتفك، وق���د متيز الديل بو�سف���ه �سخ�سية �سيا�سية 
اقت�سادي���ة وع���ده املعا�س���رون ل���ه واجليل الالح���ق م���ن ال�سخ�سي���ات الوطنية  

والقومية املعتدلة.
ولال�سب���اب التي ذكرتها ج���اء  اختياري ل�سخ�سية عبد الغن���ي الديل يف حماولة 
للك�سف عن العديد من اجلوانب الغام�سة التي احيطت بهذه ال�سخ�سية، بدءًا من 
طفولت���ه ودرا�سته ومن ثم بروزه على امل�سرح ال�سيا�س���ي وا�سهامه يف االحداث 

املهمة التي احاطت ب�سيا�سة العراق اآنذاك.
تتاأل���ف الر�سال���ة  م���ن مقدمة واأربع���ة ف�سول وخامت���ة، عالج الف�س���ل االول منها 
اجل���ذور التاريخية واالجتماعية الأ�سرة عبد الغني الديل ومراحل نزوح اال�سرة 
م���ن جند حتى �سوق ال�سي���وخ. وقد تناول الف�سل اأي�س���ًا والدة عبد الغني الديل 
ون�ساأت���ه االوىل ومراحل تعليم���ه االبتدائية حتى اأكم���ال درا�سته املاج�ستري يف 

لندن وعودته اإىل العراق عام 1945، كما تطرق البحث اإىل نتاجه االأدبي.

اأم���ا الف�سل الث���اين  فتتبع بداية ن�ساط���ه ال�سيا�سي والوظيف���ي وتعيينه م�ساعد 
لرئي����ص الت�سريف���ات امللكي���ة ومن ث���م مدير ع���ام للم�سرف ال�سناع���ي  بن عامي 
1947 – 1952 ودوره يف تاأ�سي����ص ن���ادي البعث العربي، وتط���رق اإىل كتاباته  

ال�سيا�سية يف جملة  " البعث العربي" وجملة " عامل الغد".
وتن���اول الف�س���ل الثال���ث دور عب���د الغني ال���ديل يف جمل�ص الن���واب وهي بداية 
ظه���وره عل���ى ال�ساح���ة ال�سيا�سي���ة 1953 ومداخالت���ه يف قاعة الربمل���ان ودوره 
املتمي���ز باملطالب���ة باال�س���الح واخلدم���ات، كذلك مواقف���ه القومية جت���اه الق�سية 
الفل�سطينية والعدوان الفرن�سي على اجلزائر كما تطرق الف�سل اإىل دوره كوزير 
زراع���ة يف 17 ايلول  يف وزارة اجلمايل االوىل والثانية واال�سالحات التي قام 

بها يف الزراعة.
اأما الف�سل الرابع فتطرق اىل دوره كوزير للزراعة واحلد من في�سان بغداد اآذار 

1954 واالعمال التي قام بها ل�سد غائلة الفي�سان وانقاذ لواء بغداد من الغرق.
درا�س���ة تاري���خ الديل اعتم���دت على م�سادر عدي���دة ومتنوعة اإ�ساف���ة اىل وجود 
وثائ���ق غري من�س���ورة ح�سل عليها من امللف التقاعدي ل���ه، اأما الوثائق املن�سورة 
فتاأت���ي حما�سر اجتماعات ملجل�ص النواب ودورته الثالثة ع�سرة والرابعة ع�سرة 
لعام 1952 وعام 1953 يف املقدمة فقد كانت امل�سدر اال�سا�ص للف�سل الثالث يف 

دورة جمل�ص النواب.
وق���د واجهت ه���ذه الدرا�سة بع����ص ال�سعوب���ات يف توفري امل�س���ادر وذلك لقلتها 
ووف���اة اأغلب املعا�سري���ن  للراحل عبد الغني الديل، وُبعد �سكن اأ�سرة الديل التي 

تقطن يف �سوق ال�سيوخ جنوب العراق.

تأري���خ وحياة عب���د الغني الدل���ي في كتاب 

الوط��ن بي��ن الح��رب والتاريخ ف��ي "قصص 
سيباستوبول" 

سرديات مابعد الرواية في رواية 
)بلدة في علبة(
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

بغداد/ أوراق
جدال يقع اأوائل الثالثينات يف مو�سكو حول وجود 
امل�سيح وال�س����يطان، يوؤدي اىل ظهور فولند ليح�سم 
االأمر ويثب����ت النتيجة ب�سفت����ه ال�سيطانية. احداث 
نتابعها يف رواية )املعلم ومارغريتا � ال�سيطان يزور 
مو�سك����و( للروائ����ي الرو�سي ميخائي����ل بولغاكوف 
وال�سادرة ع����ن دار )املدى( للثقافة والن�سر برتجمة 
االأدي����ب  االأول  املج����ادل  الط����رف  ح����الق.  يو�س����ف 
ميخائي����ل األك�سندروفت�����ص برلي����وز رئي�����ص رابط����ة 
املا�سولي����ت ورئي�ص حتري����ر جملة ادبي����ة، والثاين 
ال�ساع����ر ال�ساب اإيف����ان نيقواليفت�ص بونرييف الذي 
يكت����ب حتت ا�سم م�ستع����ار هو بيزدومن����ي. يح�سر 
ال�سيطان يف الرواية ح�سورًا اإيجابيًا فهو من يعيد 
املخطوط����ة اإىل املعل����م، ويجمعه بحبيبت����ه ويقوده 
اإىل الطماأنين����ة، كم����ا اأن����ه يت�سب����ب يف اأح����داث هزة 
اجتماعي����ة ونف�سي����ة هائلة ترتك اأثره����ا الكامل على 
كل �سخ�سي����ات الرواية. لكنه يقتل ويرتكب االأعمال 
الب�سع����ة اإما بنف�س����ه اأو عن طريق اأتباع����ه.. وتظهر 
ثيمة الرواية االأ�سا�سية يف لقاء فولند مبتي الع�سار 
قرب نهايتها، فيتحدث االثن����ان، ويعلن فولند اأنه ال 
وجود للخري ب����دون ال�سر، وال عم����ل للم�سيح بدون 
ال�سيطان. كذلك ياأتي ال�سيطان منفذًا لطلبات امل�سيح 
الت����ي نقلها اإليه مت����ي. وبوجود ال�س����ر يظهر اخلري 
واحلق وينت�س����ر.. ومن الثيم����ات االأخرى انت�سار 
االأدب والفن عمومًا فيق����ود االأرواح اإىل الطماأنينة، 
وت����وق الروح اإىل احلري����ة بعيدًا ع����ن اأي ا�ستعباد، 
وحاجة االإن�س����ان اإىل احلب والري����اء والكذب الذي 
يع����م النفو�ص والبذرة الطيبة التي ال تزال موجودة 
حتت ركام االأناني����ة واخلوف.. ويف الرواية م�سهد 
لقاء بيالط�ص البنطي مع ي�سوع الغنا�سري، ثم يتنباأ 
مبوت برليوز، واإ�سابة بزدومني بال�سيزوفرينيا.. 
ويظهر فولند بعدها يف �سقة برليوز التي يتقا�سمها 
مع مدير م�سرح منوع����ات ا�سمه ليخدييف، وُير�سل 
ليخديي����ف اإىل يالط����ا، لي�ست����وىل عل����ى ال�سق����ة م����ع 
ع�سابت����ه كرفي����وف وبيهم����وث الق����ط الت����ي روعت 
بزودمن����ي، وتن�سم اإليه����م فيما بعد هي����ال م�سا�سة 

الدماء، وعزازيلو القات����ل املاأجور. يتوىل كرفيوف 
تنظيم حفلة لل�سح����ر االأ�سود وف�سحه لرغبة فوالند 
يف م�ساه����دة اأه����ل مو�سك����و، فيمتل����ئ امل�س����رح ع����ن 
اآخ����ره، ويحي����ي كرفي����وف وبهيموث احلفل����ة التي 
متتل����ئ باالأمور املرعبة والغريب����ة.. يظهر بيالط�ص 
البنط����ي من جدي����د متدب����رًا اأمر العفو ع����ن امل�سيح، 
لك����ن الكهنة اليه����ود يرف�س����ون ذلك، وم����ن ثم يظهر 
ليفي ماتف����ي متي الع�سار حماواًل اإنق����اذ امل�سيح من 
الع����ذاب ولك����ن م����ن دون فائ����دة.. يقاب����ل بزودمني 
املعل����م ويعرف من����ه اأنه قابل ال�سيط����ان يف البداية. 
كم����ا يع����رف اأن املعل����م كت����ب رواي����ة ع����ن بيالط�����ص 
البنط����ي وايل اليهودي����ة اخلام�ص، ويعل����م عن حبه 
ملارغريت����ا.. ويدب����ر بيالط�ص البنط����ي مقتل يهوذا، 
وتقب����ل مارغريت����ا دع����وة عزازيل����و لزي����ارة فوالند، 
فت�سب����ح �ساحرة، وتن�سم اإىل ال�سيطان مع خادمتها 
يف حفل����ة يقت����ل خالله����ا الب����ارون مايغ����ل، اإح����دى 
ال�سخ�سي����ات البارزة املكلفة بالتعام����ل مع ال�سياح، 
وذلك مل�سكلة بينهما. ث����م يعودون جميعًا اإىل ال�سقة 
رق����م خم�س����ن حي����ث يوا�س����ل كرفي����وف وبهيموث 
حيلهما واأالعيبهما.. تطل����ب مارغريتا من فولند اأن 
يح�سر لها املعلم، في�ستح�سره لها، ويعيد له روايته 
املحرتق����ة قائاًل: اأن الكتب ال حت����رتق، ويعود املعلم 
ومارغريتا اإىل �سقة االأخري، يف حن يقوم كرفيوف 
بعده����ا  اأخ����رية،  وبيهم����وث مبجموع����ة مغام����رات 
حتا�سر ال�سرط����ة ال�سقة رقم خم�سن والتي تكررت 
االإخباري����ات الغريب����ة ب�ساأنه����ا، لك����ن بهيم����وث يهزاأ 
برج����ال ال�سرط����ة، ويحرقه����ا، ويغادر برفق����ة فولند 
وكرفيوف يف و�سح النهار مودعن مو�سكو.. ياأتي 
مت����ي الع�سار ملقابلة فولند ب�ساأن املعلم، ويطلب منه 
اأن يق����وده اإىل الطماأنين����ة ال اإىل الن����ور، في�ستدع����ي 
فولن����د املعلم ومارغريت����ا، وينطلق برفق����ة ع�سابته 
اإىل امل����الذ االأب����دي.. فتتعمق م�ستوي����ات ال�سرد عن 
طريق الراوي العليم بهذه الطريقة. ويبدو وا�سحًا 
اأن فولن����د يروي الف�سل الث����اين، بيالط�ص البنطي، 
لك����ن الرواي����ة تبق����ى ملغ����زة اإزاء ال����رواي العلي����م 
ال����ذي يخرب ببقية الف�سول ع����ن بيالط�ص البنطي.. 
طريقة ال�سرد فيلمية، تر�س����م �سورة ب�سرية كاملة، 
كم����ا تر�س����م �س����ورة نف�سي����ة للح����دث. وتتنق����ل بن 

ال�سخرية من قت����ل االإبداع با�س����م املعتقد اإىل تقدمي 
فيل����م �س����وداوي �ساخ����ر ع����ن احلي����اة يف مو�سكو.. 
يف الرواي����ة ق����وة ف����وق طبيعية تق����ود ال�سخ�سيات 
وت�سعه����ا يف املواق����ف املختلف����ة، واأج����واء غرائبية 
مبعثه����ا لي�ص وجود ال�سيطان، لكن الت�سوه النف�سي 
واالجتماع����ي ال����ذي ط����راأ عل����ى املجتم����ع.. يت�سابه 
املعلم مع بولغاكوف، فكالهما اأحرق روايته بتاأثري 
القم����ع، وثم ا�ستعادها. ولع����ل اأكرث عبارات الرواية 
اقتبا�س����ًا هي عبارة: الكتب ال حترتق. وهي العبارة 
الت����ي اأكدتها عودة خمطوط����ة بيالط�ص البنطي اإىل 
املعل����م، وعزم بولغاك����وف على اإكم����ال رواية املعلم 
باأ�سط����ورة  بولغاك����وف  تاأث����ر  ظه����ر  ومارغري����ت.. 
فاو�ست وا�سحًا يف الرواية، بدءًا من االقتبا�ص يف 
مقدمتها، وا�ستعارة �سخ�سية مارغريتا من فاو�ست 
غوت����ه، وم����رورًا بالتاأثريات الظاه����رة يف �سخ�سية 

فوالند، وح�سور ال�سحر االأ�سود وال�ساحرات. 

أوراق

�س���در ع���ن دار املاأم���ون للرتجم���ة والن�س���ر التابع���ة 
ل���وزارة الثقاف���ة وال�سياح���ة واالآثار، كت���اب بعنوان 
)رحال���ة اأجانب اإىل بغ���داد يف القرن���ن الثامن ع�سر 

والتا�سع ع�سر( اإعداد وترجمة كاظم �سعد الدين.
تناول الكتاب اأبراج واأ�سوار بغداد التي ت�سيب زائر 
بغ���داد بالده�سة اأول مرة وي�س���اب باخليبة العظيمة 
لروؤي���ة بغداد الكما تخيلها م���ن قراءة كتب التاريخ و 

معاجم البلدان.
وعر�ص الكت���اب موكب البا�سا وال���وايل الذي يعينه 
ال�سلط���ان يف ا�سطنب���ول، ويعتمد البا�س���ا للبقاء يف 
من�سبه على مطالبة العامة بطريقة �ساخبة وجتتمع 

مكاتبه ايام اجلمعة.
ور�سم �سع���د الدين �سورة قلمية ملن���ارة �سوق الغزل 
ح���ن و�س���ل بكنغهام اىل بغ���داد عند الفج���ر، وراآها 

على بعد خم�سة اأميال وال�سيء �سوى القباب واملنائر 
ميك���ن اإن ي���رى �ساخ�سًا م���ن مركز عا�سم���ة اخللفاء 
التي تبعث عل���ى الفخر حيث امتدت دولتهم من جبل 
طارق حتى �سور ال�سن العظيم ومن املحيط الهندي 

حتى البحر املنجد.
 وق���دم لنا الكتاب نبذة عن اأ�سواق بغداد اليوم ف�ساًل 
عن االأ�سواق احلديثة والكثرية حيث بو�سع املرء اإن 
يج���د ب�سائع نافعة ج���دًا وحل�سن ح���ظ الرحالة اأنها 

تقع يف رقعة واحدة قرب ج�سر ال�سهداء.
وكت���ب �سع���د الدين ع���ن عكرك���وف االأث���ر التاريخي 
املهدم ال���ذي يجلب انتباه الرحالة من���ذ اأزمنة قدمية 
وق���د ظ���ن بع�سهم ان���ه برج باب���ل املذك���ور يف العهد 
الق���دمي يف حن دع���اه اآخرون ق�سر من���رود. و�سلط 
الكت���اب ال�س���وء على البي���وت البغدادي���ة التي كانت 
ذات يوم مركزًا للفن���ون والعلوم والتجارة يف غرب 
اآ�سي���ا، ويتاأل���ف �سكانها من الع���رب واأقلية من الرتك 

والكرد.
وانبهر الرحالة بال�سيافة العربية واحلفاوة العظيمة 

الت���ي يقدمونه���ا ل�سيوفهم، وقد كت���ب رحالة اأجانب 
ر�سائل ي�سف���ون فيها املاآدب ال�سخي���ة التي يقدموها 

اإليهم واالأمن والطماأنينة يف خيمة اأو بيت العربي.
وكت���ب فيلك����ص جون���ز يف كتاب���ة )ذكري���ات( �سن���ة 
1850، ان���ه يف م���ا يت�س���ل مبدين���ة بغ���داد اأ�س���اف 
جداول للحبوب وماأك���والت اأخرى ي�سرية املنال يف 

اأ�سواق بغداد. 
واآ�س���ار الكاهن هورا�سيو�سا يف الكتاب اىل كارثتن 
ا�سابتا بغداد هما الطاعون 1831 والفي�سان 1832 
مبيدت���ان نح���و ثلثي ال�س���كان. وي�سرد لن���ا كيف زار 
الطاعون بغداد وجعلها قط���رًا بحيث تعجز الكلمات 

ان ت�سوره واخليال اأن يدركه.
وخت���م كاظ���م �سعد الدي���ن كتاب���ه بزي���ارة اإىل مدينة 
الكاظمية التي ياأت���ي اإليها االأجانب باعتبارها مدينة 
حديثة اأو باالأحرى ُبني���ت على وفق اأ�سلوب ع�سري 
عل���ى الرغم من بقاء املحالت القدمية على حالها، غري 
اإن اأ�سح���اب تل���ك ال���دور يف�سلونها عل���ى العي�ص يف 

اإحياء ع�سرية.

دار المأمون توثق اس���تذكارات الرّحالة 
األجانب إلى بغداد

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

ميخائيل بولغاكوف في سطور
روائ���ي وم�سرح���ي رو�سي ولد ع���ام 1891 مبدينة كيي���ف عمله اال�سا�سي يف جم���ال الطب، لكنه ا�ستهر م���ن خالل روايته 
ه���ذه الت���ي اعدها الكثريون ا�سهر رواي���ات القرن الع�سرين.  كتبها ع���ام 1930 لكنه اأحرق خمطوطته���ا لياأ�سه من اإمكانية 
ن�سره���ا وو�سع���ه ككاتب مغ�سوب عليه. ثم اأعاد كتابتها من ذاكرته يف عام 1931، بعدها اأنهى امل�سودة الثانية يف 1936، 
ث���م املخطوط���ة الثالثة يف 1937، ثم بداأ املخطوط���ة الرابعة وكر�ص لها اآخر اأيامه حت���ى1940. وبقيت الرواية خمطوطة 
حت���ى ُطبع���ت اأخ���ريًا يف 1967. ومنها ا�ستهرت عبارته التي ج���اءت على ل�سان فولند اأحد اأبط���ال الرواية: املخطوطات ال 
حت���رتق اأبدًا. ن�سرت اإيلين���ا �سريجييفنا، اأرملة بولغاكوف، الرواية للمرة االأوىل يف جملة مو�سكو االأدبية يف حلقات عام 
1966 وحتى 1967، وقد ُحذف منها ب�سبب التحفظات ال�سوفيتية على م�سمون الرواية، او ما يتعلق مبمار�سات ال�سرطة 

ال�سرية يف القد�ص ومو�سكو. تويف عام 1940.
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حسن الفرطوسي 

ثم���ة ت���ردد ينتابني م���ع ال�س���روع يف الكتابة حي���ال منتج 
روائ���ي ما، يخ�ص الكب���ري اإ�سماعيل فه���د اإ�سماعيل، وذلك 
حلج���م الفارق الكبري يف اخلربة الت���ي تنطوي على فارق 
مع���ريف حتمًا، وبن���اًء عليه فهذه ق���راءة اأو انطباع تر�ّسب 
ل���دي بعد االإنتهاء من ق���راءة روايته "الظهور الثاين الإبن 
لعب���ون" ال�س���ادرة عن دار "نوفا بل����ص للن�سر والتوزيع" 
والت���ي اأجزم باأنها العم���ل الفني االأب���رز، اأو رمبا االأوحد 
ال���ذي اأظه���ر الوج���ه التنويري للكوي���ت على ه���ذا النحو 
الوا�س���ح واملبه���ر واملتفّر����ص يف هواج����ص املجتمع���ات 
خ���الل حراكه���ا التاريخي.. وبرباعة املعلم ق���ّدم اإ�سماعيل 
ه���ذا الوج���ه التنويري من خالل ح�س���ور الوجه الظالمي 
باملقاب���ل، املتمثل بت�سلل احلركة الوهابية اإىل الكويت يف 

بدايات القرن الع�سرين. 
تاأت���ي عملية ال���روي على ل�سان ال�سيد ج���ان دارك، �سابط 
ا�ستخب���ارات بريط���اين مول���ود يف م�سق���ط الأب ي�سغ���ل 
وظيف���ة اأمن ح�سابات ديوان املفو�ص ال�سامي الربيطاين 
لعم���وم �سواحل م�سيق هرمز وبحر العرب، وب�سبب هذه 
اخللفي���ة، ف�ساًل ع���ن اإجادته اللغة العربي���ة وفهمه العميق 
للتقالي���د العربي���ة، ا�ستقدمه املن���دوب ال�سامي الربيطاين 
يف الكوي���ت الكاب���نت �سك�سب���ري، ليكون عينًا ل���ه من خالل 
عمل���ه يف امل�ست�سف���ى االأمري���كاين، وق���د �سجع���ه االأخ���ري 
الحق���ًا على اإع���الن اإ�سالم���ه ليكت�سب ا�سم���ًا جديدًا، حممد 
ج���ان دارك.. ومن هنا تبداأ الرواي���ة بالعثور على روؤو�ص 
مقطوع���ة يف مرقد ال�ساعر حمم���د بن حمد بن لعبون، اأملع 
�سع���راء اخلليج، املتوف���ى ب�سنة الطاعون ع���ام 1831 عن 

عمر مل يتجاوز الثانية واالأربعن.. 
وهذا املرقد اأ�سبح م���زارًا للع�ساق واأهل الهوى على مدى 
مئة عام تقريبًا، يقيمون احتفالهم ال�سنوي بذكرى وفاته، 
حي���ث يحت�س���د مري���دوه وع�ساق �سع���ره وفن���ه املو�سيقي 
م���ن اجلن�سن، عل���ى �سكل ف���رق غنائية واأخ���رى راق�سة، 
اإ�ساف���ة اإىل مئ���ات املتفرج���ن والباع���ة اجلوال���ن. وهذا 

ه���و الوجه التنوي���ري املق�سود، الذي و�سع���ه الكاتب يف 
مواجه���ة الوجه الظالم���ي، اإذ لي�ص من املاأل���وف اأن يكون 
ل���دى ال�سع���وب العربية مرقد ل�ساعر ي���زوره مريدوه على 
هذا النحو االإحتفايل، وقد يكون هذا خفيًا على الكثري من 
الكويتي���ن يف الوق���ت احلا�سر.. ومثلم���ا ك�سفت الرواية 
مرحل���ة بارزة م���ن مراحل العن���ف الديني املت�س���دد، �سيما 
يف ا�سته���داف ال�سعف���اء واملناط���ق الرخ���وة يف املجتمع، 
باإيعاز اإثنن من رج���ال الدين الوافدين، فقد ك�سفت اأي�سًا 
�سالبة التيار التنويري الليربايل اآنذاك، املتمثل ب�سريحة 
املثقف���ن واالأدب���اء واملهتم���ن بال�س���اأن العام، وق���د وّظف 
الكات���ب بع�ص ال�سخ�سيات احلقيقي���ة واأعالم تلك احلقبة 
كخالد بن حممد بن فرج و�سقر بن �سامل ال�سبيب ويو�سف 
بن عي�سى القناعي وعبد العزيز الر�سيد، وقد منح الكاتب 
فر�س���ة ال�سرد لتل���ك ال�سخ�سيات باملق���دار الفني اخلا�سع 

مليزان اإ�سماعيل اخلا�ص. 
ظاه���رة قطع الروؤو�ص الت���ي يتم اكت�سافه���ا يف املرقد هي 
ع�سب الرواية التي يتعدى عدد �سفحاتها �ستمئة �سفحة، 

وق���د تث���ري اأحداثه���ا حزمة م���ن الت�س���اوؤالت، اأوله���ا: ملاذا 
ا�ستهدفت احلركة املت�سددة مرقد ابن لعبون دون �سواه؟

الدين���ي  للتي���ار  لعب���ون كان م�ساك�س���ًا  اب���ن  اأن  �سحي���ح 
املت�س���دد، وكت���ب الكثري م���ن الق�سائد التي جعل���ت النا�ص 
تردده���ا بتنّدر، من بينها ق�سيدته املت�سمنة البيت ال�سهري 
"اأه���ل العم���امي والنم���امي واالأ�سح���اب.. م���ّد احلبل يف 
ذمه���م واحتط���َب به" اإال اأن ذل���ك مل يكن ال�سب���ب احلقيقي 
وراء اإ�سراره���م على حمو املرقد من الوج���ود، فقد قاموا 
بهدم���ه ثالث مرات واأعيد بناوؤه من قبل االأهايل، واآخرها 
ابتكاره���م العني���ف بجعل���ه م�سرح���ًا لروؤو����ص مقطوعة.. 
وكذل���ك لي�ص بدوافع طائفية قطعًا، الأن املرقد يعود ل�ساعر 

يو�سمون���ه باملج���ون ولي����ص رم���زًا دينيًا لطائف���ة اأخرى، 
واإمن���ا الأنهم ي���رون يف املرقد مكان���ًا مناف�س���ًا حل�سورهم 
ون�ساطاتهم، هو والء ميتاز به االآخر يحاولون م�سادرته 
الأنه���م يعتقدون باأنهم اأوىل به، متامًا كما يحدث اليوم من 
تدمري لالآثار واملتاحف من قب���ل التنظيمات االإرهابية يف 
اأماك���ن عديدة م���ن العامل العرب���ي، لكنه���م يف حربهم �سد 
مرق���د ابن لعبون ا�ستغلوا على حمورين اأ�سا�سين، االأول 
يتمثل بالرعب الذي تخلف���ه الروؤو�ص املقطوعة، واملحور 
الث���اين يتمث���ل يف ت�سخي���م التّل���ة القريب���ة م���ن املرق���د، 
امل�سم���اة ب�"�سيهد اجلنانوة" كم�سدر خللق اخلرافة وبث 
الرع���ب امليتافيزيق���ي، اإذا جاز لنا التعب���ري.. وبذلك تكون 
الديوانيات ومراكز التجمعات الثقافية هدفًا �سمن خطط 

م�ستقبلية بعد املراقد.
تبقى الرواية التي يزيد حجمها على �ستمئة �سفحة، اأكرب 
من االإحاطة الكاملة بكل اأبعادها واإ�سقاطاتها واالإ�سارات 
امل�سم����رة التي تنطوي عليها، ولكني �ساأ�سري، عالوة على 
ما تق����دم، اإىل التقني����ة املغايرة الت����ي ا�ستخدمها الروائي 
يف بناء �سخ�سيات����ه يف هذا العمل، والتي يتحقق عربها 
م����ا يجع����ل ال�سخ�سيات ترتك اأث����رًا عميقًا عل����ى الرغم من 
حمدودي����ة م�ساحته����ا ال�سردية، وخري مث����ال على ذلك هو 
�سخ�سية املندوب ال�سامي الربيطاين، الكابنت �سك�سبري، 
الذي مل يخرجه الكاتب من داره طوال زمن االأحداث، كما 
مل مينحه نا�سي����ة الروي املبا�سر، اإمن����ا كانت ال�سخ�سية 
تع����رب عن نف�سها م����ن خالل �سخ�سية ج����ان دارك كو�سيط 
حكوات����ي، اإال اأن ال�سخ�سي����ة ترك����ت اإ�سارته����ا املعنوي����ة 
يف ذه����ن القارئ، اأو كم����ا يعرب عنه اأمبريت����و اإيكو باالأثر 
املفت����وح، ف�سك�سبري الذي اق����رتن دوره يف �سياق مرتبط 
باأن����واع اخلمور الفاخ����رة، كانت له روؤي����ة ثاقبة تنفذ اإىل 
خ����ارج اإط����ار الرواي����ة وه����و ي�سخ����ر م����ن حماق����ات بعثة 
امل�ست�سف����ى االأمري����كاين يف اإقدامه����ا عل����ى عق����د درو�����ص 
ولق����اءات دوري����ة هدفه����ا التب�س����ري بالديان����ة امل�سيحية.. 
ولطامل����ا ق����ال ملروؤو�س����ه ج����ان دارك م����ا معن����اه، اأن البعثة 
االأمريكاني����ة، من خالل تلك الدرو�ص التب�سريية، اإمنا تعّد 
مكي����دة لنف�سها ولغريها على حّد �س����واء.. وبذلك تك�ّسفت 
قناع����ات وروؤى وبع����د نظ����ر الكاب����نت �سك�سب����ري وا�سحة 
وجلّي����ة من خ����الل اإ�سارات حم����دودة ودون اإ�سهاب.. تلك 
بع�����ص امله����ارات والتفا�سي����ل التقنية الت����ي جتعل رواية 
"الظهور الثاين البن لعبون" ت�سكل معلمًا مهمًا من معامل 

االأدب الكويتي واخلليجي.

أمير إبراهيم
 �سدر ع����ن دار املفك����ر يف دم�سق للباحث 
ح�سام ك�ساي كتاب "االإ�سالم الراديكايل 

بن االأ�سولية واحلداثة".
 الكت����اب من احلج����م الكبري ج����اء ب� 209 
�سفح����ات، وق����د اأك����د موؤلف����ه يف حدي����ث 
خا�����ص )اأن الكت����اب يعد من اأك����رث الكتب 
املهمة يف م�سريت����ي العلمية، تناولت فيه 
مفاهي����م االإ�س����الم ال�سيا�س����ي واحلركات 
االإ�سالمي����ة  واحلكوم����ة  االإ�سالمي����ة 
واال�سولية واحلاكمية، ا�سافة اىل بحث 
اأ�سباب العن����ف االأ�سويل، كذل����ك تناولنا 
ا�سباب التطرف، وكيفية ن�سوئه، وعالقة 

النظام ال�سيا�سي اال�سالمي باالإرهاب(.
وي�س����ري اىل ان الكتاب ت�سمن نقدا للدور 
ال����ذي تلعب����ه بع�����ص املوؤ�س�س����ات الدينية 
يف �سناع����ة العن����ف االأ�س����ويل، وكذل����ك 

دور الغ����رب اال�ستعماري يف �سناعة هذا 
النوع من االإ�سالم )اال�سالم الراديكايل(، 
حيث تبن ان الغ����رب اال�ستعماري �ساعد 
على �سناعة التطرف االإ�سالمي من خالل 
اال�سولي����ة الديني����ة ومن خ����الل احلداثة 

الغربية.
واو�س����ح )اأن اال�س����الم الرادي����كايل ه����و 
ح����رب �س����د اأنف�سن����ا، ح����رب الع����رب �سد 
الع����رب، وبالت����ايل فاخلال�����ص من����ه يبداأ 
بالتوعي����ة والتب�س����ري باالإ�س����الم املُبك����ر، 
الدول����ة  وم�ساعف����ة  لزي����ادة  والدع����وة 
جلهود التعلي����م واملوؤ�س�سات التعليمية(، 
فاالإ�س����الم احلقيق����ي هو ال����ذي يدعو اإىل 

فكرة الو�سطية واالعتدال.
اذ ي����رى املفك����ر ك�س����اي اأن التعلي����م يع����د 
وبالت����ايل  للتوعي����ة  الفعل����ي  املنطل����ق 
فه����و مدخل اآم����ن لقب����ول فك����رة االعتدال 
وفه����م حقيق����ي جلوهر االإ�س����الم، ال الفهم 
ال�سطح����ي والديكوري ال����ذي دفعنا ثمنه 

والفك����ر  داع�����ص  ا�ستيط����ان  م����ن  الي����وم 
الظالمي يف بيئتنا، لُيجهز على مقدراتنا 
والتنمي����ة  النه�س����ة  م�ساري����ع  ويثب����ط 
امل�ستدام����ة �س����رط اأن يبن����ى عل����ى ا�س�����ص 

وطنية �سليمة.
ويذه����ب اىل ان الدميقراطي����ة املواطنية 
ه����ي �سبيل ال غنى عنها م����ع �سرورة دعم 
املوؤ�س�س����ات التعليمي����ة وزي����ادة اهتم����ام 
الدول����ة العراقي����ة واإع����ادة النظ����ر بواقع 
التعليم، الن اغلب املتطرفن واالإرهابين 
والدواع�����ص هم جهل����ة اأميون، يف الوقت 
الذي ينتق����د االأ�سوات التي حتارب العلم 
م����ن الداخل يف م�سعى منه����ا لتدمري ُبنية 

الدولة.
عل����ى  ُمقب����ل  باأن����ه  لن����ا  �س����رح  ذل����ك  اإىل 
ا�س����دارات جدي����دة من بينه����ا كتاب كبري 
و�سخ����م بح����دود )630( �سفح����ة عنوانه 
)هج����وم االإ�س����الم على االإ�س����الم( عن دار 

اطل�ص/ القاهرة.

اإلسالم الراديكالي بين األصولية والحداثة 

إسماعيل فهد إسماعيل يقتفي أثر قاطعي الرؤوس روائيًا 
"الظهور الثاني البن لعبون" حضور مبهر للوجه التنويري بمواجهة الخصم الظالمي



اصدارات
جديد

مدير التحرير  عالء المفرجي طبعت بمطابع مؤسسة  التصحيح اللغوي   كاظم ابراهيماالخراج الفني  خـالـد خضيررئيس التحرير التنفيذي  علي حسين

لالعالم والثقافة والفنون

ء

ملحق يعني باآخر اال�شدارات احلديثة فـي العامل ي�شدر عن موؤ�ش�شة 
WWW. almadasupplements.com
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