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الحــرب  مــن  شــعراء 
العالمّية اأُلولى

اأثرت احلرب العاملية الأوىل يف الأدب، 
الق�ص���ة  يف  اأُث���رت  مثلم���ا  ال�صع���ر  يف 
والرواي���ة والدرام���ا. و�صع���ر احل���رب 
العاملي���ة الأوىل ل���ه احل���ق الوا�صح يف 
اأن يعت���ر ج���زءًا ل يتج���زاأ م���ن ال�صعر 
احلداث���ي، لأن جتربة احل���رب ل ميكن 
الق���رن  اأع���راف  بوا�ص���طة  تو�ص���يلها 
التا�ص���ع ع�صر ال�ص���عرية املتداعية، واإن 
تكن اأ�صعار �ص���اعر احلرب الأوىل التي 
قت���ل فيه���ا ويلف���رد اأوي���ن ل جتعله من 
ط���راز املجددين الواعني مث���ل ت. �س. 

اإليوت اأو اإيزرا باوند،.

السّيد والخادم
ه���ذا املجلد من اأعمال تول�ص���توي الذي 
ي�ص���درها املدى تباع���ا برتجمة الراحل 
جمموع���ة  يت�ص���من  اجلهي���م   �ص���باح 
من الأقا�ص���ي�س واحلكايات ال�ص���عبية 
تنتمي يف معظمها اإىل النوع التثقيفي 
الذي تبناه موؤلف )اآنا كارينيا(   املجلد 

ي�صم العمال الق�ص�صية الآتية:
وال�ص���يطان  الل���ه  واخل���ادم،  ال�ص���يد 
)ال�ص���يطان ُيغ���ري والطي���ب يتحم���ل(، 
والإخ���وان،  الذه���ب  اأمث���ال،  ثالث���ة 
اجلحيم الذي اأُعيد بناوؤُه، اأ�ص���رحدون 

ملك اآ�صور، العمل املوت واملر�س.

القمم العالية
قد ل جند فورًا الرابط بني دريك ولكوت 
ابن جزر الندي���ز الريطانية وجامايكا  
ال�ص���اعر بالإنكليزي���ة وب���ني بورخي����س 
ول  بالإ�ص���بانية،  ال�ص���اعر  الرجنتين���ي 
ال�صر يف جمعهما معًا مع �صعراء اآخرين،  
يا�ص���ني  املرتج���م  اأراده  ال���ذي  الأم���ر 
ط���ه حاف���ظ، يف كتاب���ه اجل���دي "القم���م 

العالية".

قصص دوستويفسكي

ارتبط ا�صم الكاتب العراقي الراحل  غائب 
طعمه فرمان مبهنة الرتجمة منذ اأن و�ص���ل 
اىل مو�ص���كو يف بداي���ة ال�ص���تينات وبق���ي 
فيها اىل ان وافت���ه املنية عام 1990، حيث 
مت دفن���ه يف ثراه���ا يف اآب / اأغ�ص���ط�س من 
تلك ال�صنة. لقد ترجم املرحوم غائب طوال 
حياته يف مو�ص���كو 84 كتابًا رو�ص���ّيًا التي 
مت ن�ص���رها من قبل دار الن�ص���ر ال�ص���وفيتية 
)بروغري�س( )التقدم( و�ص���قيقتها دار ن�صر 

)رادوغا( )قو�س قزح(.

  �ص���در موؤخ���را كت���اب "الب�ص���رى" للكات���ب 
والباح���ث اأ�ص���امة العم���ري ع���ن دار غ���راب 
للن�ص���ر والتوزي���ع بالقاه���رة، و ه���و نت���اج 
من���ط فكري ا�ص���تخدمه الكات���ب يف معاجلة 
التاريخ من وجهة نظرة مرخيا العنان لقلمه 
للرتويج باأن ما يحدث يف عاملنا ال�ص���المي 
قدميًا وحديث���ًا ل يقراأ بزواي���ة واحدة، فقد 
يرى البع�س يف الهزمية ال�صت�صالم، بينما 
ي���رى البع�س اأن الهزمية  ه���ي جذوة الأمل 
ل�ص���ناعة الن�ص���ر.. ويف كتاب الب�صرى واإن 
تط���رق اإىل  اأح���داث مرت من���ذ اأربعة قرون 
ونيف، اإل اإن الكاتب يرى  اننا نعي�س  نف�س 
الأح���داث والت�ص���رذم والرتاخ���ي يف اأرجاء  
عاملن���ا العرب���ي، والح���داث تت���واىل بنف�س 
ال�صيناريو مع  تغري  ال�صخا�س واملواقف.

 ب���داأ الكات���ب املقدم���ه  بذك���ر منهجيت���ه يف 
باإن���ه ابتع���د ع���ن ق�ص����س  الكت���اب  تن���اول 
الفنت والد�ص���ائ�س التى انت�ص���رت يف حنايا 
ق�ص���ر اخلالفة العثماين مو�ص���حًا ان كتابه  
خمت����س بتاريخ ب�ص���ارة امل�ص���طفى �ص���لى 
الل���ه عليه و�ص���لم فابتداأ  ِبِذْك���ر تاريخ مدينة 
مفه���وم  اإىل   تط���رق   ث���م  الق�ص���طنطينية  

املح���ور  باعتباره���ا  تف�ص���يال  الب�ص���رى 
ال�صا�ص���ي لربط الحداث ببع�ص���ها ببع�س، 
فتعر����س للب�ص���رى بداية من ع�ص���ر النبوة 
اإىل   اخللفاء الرا�ص���دين ثم الدولة الموية، 
فالعبا�صية فال�ص���لجوقية وانتهاء اإىل  دولة 
العثماني���ني وم���ا اآل الي���ه الم���ر، واعتم���د 
الباح���ث يف كتاب���ه على ا�ص���لوب جديد،فلم 
التاريخي���ة  الح���داث  �ص���رد  اإىل   يرك���ن 
بجم���ود ورتاب���ة ب���ل اأ�ص���فى عليها �ص���بغة 
اأدبي���ة يف معاجلته لتتابع الأحداث ب�ص���كل 
ق�ص�صي،فاأ�صرك القارئ تارة بلغة املخاطب 
وتارة بلغة القارئ املتابع.. ويظهر �ص���غف 
الكات���ب بالتاري���خ يف مقاربت���ه للعدي���د من 
الح���داث التاريخي���ة مبواق���ف مقارب���ة يف 
ع�ص���ور اخ���رى وكاأمن���ا يري���د الكات���ب اأن 
ير�ص���ل ر�ص���الة مفاداه���ا اإن التاري���خ يعي���د 
نف�ص���ه. كم���ا عر����س الكات���ب يف الب�ص���رى  
نظرته اخلا�صة لعوامل النه�صة ال�صالمية 

وكيف تتحقق ؟!
م���ن اأج���واء الكت���اب ")يف تل���ك الليل���ة كان 
مول���د عثم���ان.. ذل���ك الطفل الذي �صي�ص���نع 
الع�ص���ر  اإ�ص���المية يف  اإمراطوري���ة  اأك���ر 

دلل���ة  اأم���ام  نتوق���ف  اأن  ولن���ا  احلدي���ث. 
احل���دث، تل���ك الدلل���ة  الرائعة الت���ي نراها 
رائعة...فم���ع املحن���ة تاأت���ي املنح���ة، وم���ن 
رح���م املعاناة يولد الأمل، واإن كان �ص���قوط 
بغ���داد �ص���ربة قا�ص���مة للع���امل الإ�ص���المي، 
وطعن���ة ناف���ذة للرب���اط الذي تن�ص���وي فيه 
الب���الد الإ�ص���المية، ونعن���ي بذل���ك اخلالفة 
الإ�صالمية، فاإن الله – عز وجل – كان ُيدبر 
لهذه الأمة َمن يقيم اأودها، ويجمع �صتاتها، 
ويعي���د هيبته���ا، فتق���وم الدولة الإ�ص���المية 
يف َبْع���ث جديد ماردًا مهي���ب اجلانب، قوي 
اجلناح، موفور العزة، ي�صعى اإىل  مهادنته 
و�ص���داقته الأع���داء رغب���ًا وطمع���ًا، ولنا اأن 
ن�ص���تاأن�س بفه���م انهي���ار اخلالفة العبا�ص���ة، 
وقي���ام اخلالف���ة العثمانية يف �ص���وء الآية 
الكرمية »اإنَّ َمَع الُع�ْص���ِر ُي�ْص���ًرا«، فمع �ص���دة 
الأمل، ووط���اأة احل���دث، واخَلْط���ب العظيم، 
ُعفت ال�صلطة، وجتراأ  فقد َوِهَنت الأمة، و�صَ
اجلميع عليها، وهان امل�صلمون على اأنف�صهم 
قبل اأن يهون���وا غريهم، يف ِظلِّ تلك الظالل 
ال�صوداء، والليل املظلم تنطلق اإ�صارة اأمل.. 

وبريق فجر جديد..(

أوراق
يحكي الروائي اجلزائري �ص���مري ق�ص���يمي 
يف ه���ذا العم���ل اجلدي���د " كت���اب املا�ص���اء 
" وال�ص���ادر ع���ن موؤ�ص�ص���ة امل���دى لالعالم 
والثقافة والفنون، حكاية "هالبيل" وق�صة 
الن�ص���وء واخللق بتقنية �صردية تتكئ على 
فك���رة املخط���وط. وتب���داأ الرواية، ح�ص���ب 
�ص���مري ق�ص���يمي، من قرار رقمنة الأر�ص���يف 
املجل���ة  رقمن���ة  عل���ى  مرك���زة  الفرن�ص���ي 
الإفريقي���ة الت���ي اأوكل���ت اإىل جولي���ان هاد 
ال���ذي يعم���ل يف اأر�ص���يف م���ا وراء البحار 
ب�"اك�س بروفان�س" مر�ص���يليا، حيث يكلف 
برقمنة اأع���داد املجلة الإفريقي���ة من 1856 

حتى اآخر عدد.
وينته���ي م���ن العملي���ة يف 6 اأ�ص���هر بجم���ع 
10 جملدات بالإ�ص���افة اإىل جملد الفهر�ص���ة 
بعد توقيعه عقودا �ص���رية، غري اأنه يحتفظ 
بن�ص���خة من الفهر�ص���ة ويهديه���ا لعامل لغات 
قدمي���ة ال���ذي يهديه���ا ب���دوره اإىل موؤرخ���ة 
الفرني�ص���ية مي�ص���ال التي تكت�ص���ف �ص���قوط 
املقال املتعلق باملرتجم احلربي �صيبا�صيان 
دو لك���روا من الع���دد الثالث، وتب���داأ رحلة 
املق���ال، لتكت�ص���ف فيم���ا  اث���ار  بحثه���ا ع���ن 

تكت�صف خمطوط "هالبيل".
ويتجن���ب �ص���مري يف ه���ذه الرواية ال�ص���رد 
اخلط���ي لالأحداث حيث يربك القارئ بقفزه 
عل���ى التاري���خ وم���لء فراغاته وبيا�ص���اته، 
وي�ص���يف �صخ�ص���يات جدي���دة اإىل رواي���ة 

هالبي���ل الت���ي قامت عل���ى 6 �ص���خو�س يف 
واح���د  كل  م���ن  جاع���ال  الأوىل،  ن�ص���ختها 
م���ن ال�صخ�ص���يات بط���ال فاع���ال يف م�ص���ار 
الأح���داث، خمرج���ا اإياه���م من هام�ص���يتهم 
لي�ص���بحوا �ص���انعني للتاري���خ، حت���ى واإن 

تعددت م�صائرهم يف الزمان واملكان.
يلج���اأ اجلزائ���ري �ص���مري ق�ص���يمي يف عمله 
اإىل  املا�ص���اء"  "كت���اب  اجلدي���د  الروائ���ي 
تقنيات �ص���ردية متعددة لإعادة كتابة بع�س 
من التاريخ اجلزائري الهام�صي، م�صتخدما 
تارة �صخ�ص���يات حقيقية واأخرى تبدو غري 
ذل���ك، ليزول اخلط الفا�ص���ل ب���ني احلقيقي 
انت�ص���رت  �ص���ردية  لعب���ة  والتخييل���ي، يف 

للهام�س على ح�صاب املركز.
وتبدو رواي���ة "كتاب املا�ص���اء"  املوؤلفة من 
232 �ص���فحة من القط���ع املتو�ص���ط، تكملة 
بعن���وان  نف�ص���ه  للموؤل���ف  �ص���ابقة  لرواي���ة 
"هالبيل" التي �صدرت منذ �صنوات عديدة. 
غري اأن العمل اجلديد ميكن اأن ُيقراأ م�صتقال 
ع���ن الأول، مثلما ميك���ن اأن يقراأ تتمة له، اإذ 
اإن العنوان ال�ص���ارح للعمل اجلديد جاء يف 

�صيغة "هالبيل.. الن�صخة الأخرية".
وتب���داأ لعبة ال�ص���رد يف هذا العم���ل من عام 
2004، عندما قال ال�صارد اإن �صخ�صا ا�صمه 
اأ�صهر  اأر�صيف  برقمنة  "جوليان هاد" ُكّلف 
جملة فرن�صية كانت ُتعنى بالبحوث املتعلقة 
بالثقاف���ات اجلزائرية والدول املجاورة لها 

وا�صمها "املجلة الأفريقية".
وعند ن�ص���ر املادة على ال�ص���بكة العنكبوتية 
ابت���داء م���ن ع���ام 2010 لح���ظ الباحث اأن 

املجل���د احلادي ع�ص���ر كان غائب���ا اأو مغّيبا، 
ومن هنا كانت بداية ال�ص���رد لنح�ص���ل على 

تفا�صيل ذلك التاريخ املن�صي.
وانطالق���ا م���ن �صخ�ص���يات تب���دو حقيقية، 
نعرف بع�ص���ا من تاريخ الحتالل الفرن�صي 
يف اجلزائ���ر مثل جم���زرة "العوفية"، التي 
حدث���ت بالفع���ل ع���ام 1832، حي���ث اأًبيدت 
قبيل���ة بكاملها باأمر من ال�ص���فاح الفرن�ص���ي 

دو روفيغو. 
ويبدو �ص���مري ق�صيمي خمتلفا عن نف�صه من 
ن����س اإىل اآخ���ر، وحتى هذا العم���ل اجلديد 
الذي واإن بداأه واأنهاه ب�ص���كل غرائبي، فاإن 
امل���نت ابتع���د عن ذل���ك كثريا وا�ص���تخدم فيه 
ع���دة تقنيات لع���ل اأبرزه���ا تقنية التق�ص���ي 
"البولي�ص���ي" بحث���ا عن حل لألغاز و�ص���دا 

لفراغات.
  "ق�ص���يمي لدي���ه ه���ذه القدرة عل���ى تقّم�س 
ال�صخ�ص���ية، فينقل���ك من اأجواء الت�ص���وف 
الوط���ن، ومين���ح  تاري���خ  م���ن  اإىل وقائ���ع 
الوثيقة �ص���را ُملغزا يغري بالبحث ملراجعة 
مليئ���ا  ج���اء  الن����س  اأن  كم���ا  التاري���خ". 
"بالإ�ص���ارات الفل�ص���فية املتعلق���ة بالوجود 
الإن�ص���اين وباحلي���اة، ي�ص���وغها مبفردات 
نعرفه���ا، لكنه يقدمها يف �ص���ياغة تبدو غري 

ماألوفة".
وكان من الأف�ص���ل  لو اأن ق�ص���يمي "مل ُيثقل 
الن����س بالأح���داث ليمنح���ه م���ا عهدناه يف 
كتاباته من حيل تخييلية واأبعاد رومان�صية 

قة". م�صوِّ

"البشرى" يسرد قصة فتح القسطنطينية

صياغة فلسفية ُتخالف ادعاءات الروي العقائدي 
في " هالبيل.. النسخة االخيرة"

ــــــــدارات ــــن اص م

القاهرة )رويترز( - 
مي�ص����ي الطبي����ب والكاتب امل�ص����ري اأحمد 
خال����د توفيق بخطى را�ص����خة يف م�ص����واره 
الذي اختاره قب����ل اأكرث من 20 عاما بكتابة 
ق�ص�����س وروايات اخليال العلمي من خالل 
روايت����ه اجلدي����دة )يف ممر الفئ����ران( التي 
يق����دم فيها معاجل����ة "اأطول واأعقد" لق�ص����ة 

�صابقة اأ�صدرها قبل نحو �صبع �صنوات.
م����ن  �ص����فحة   379 يف  الرواي����ة  ج����اءت 
القطع املتو�ص����ط و�ص����درت ع����ن دار الكرمة 
يف القاه����رة وه����ي اأح����دث رواي����ة طويل����ة 
للموؤل����ف اإىل جانب مئات الق�ص�����س �ص����من 
�صال�ص����ل )فانتازيا( و)�صافاري( و)ما وراء 
الطبيعة( ومقالت ن�ص����رت يف عدة جمالت 

و�صحف م�صرية.
وي�ص����ري اأحمد خالد توفيق )54 عاما( بهذه 
الرواية نحو م�صتوى جديد من كتاباته يف 
ع����امل اخلي����ال العلمي بعد روايته ال�ص����ابقة 
)مثل اإيكارو�س( وه����و النتقال من مرحلة 
روايات اجليب التي تبنته خاللها املوؤ�ص�صة 
العربية احلديثة للطبع والن�ص����ر والتوزيع 
وا�ص����تهوت الكثريي����ن من فئة ال�ص����باب اإىل 
الروايات الطويلة الت����ي يناف�س فيها كتاب 
الرواي����ات رمب����ا معتم����دا عل����ى اأن ق����راءه 
احلالي����ني اأ�ص����بحوا م����ن جي����ل اأك����ر �ص����نا 

واأكرث ن�صجا.
الأوىل  ال�ص����فحة  الق����ارئ  يطال����ع  وح����ني 
م����ن الكتاب الأخري رمبا ي�ص����ري يف نف�ص����ه 
اإحب����اط اإزاء اع����رتاف املوؤل����ف ب����اأن ما هو 
قادم جمرد معاجلة لق�ص����ة )اأ�صطورة اأر�س 
الظ����الم( التي �ص����درت �ص����من �صل�ص����لة )ما 
وراء الطبيع����ة(. اإل اأنه يعود مبهارة ليلقي 
بالطع����م ال����ذي يداعب به ف�ص����ول الكثريين 
م����ن حمب����ي الق����راءة واملن�ص����غلني باإعم����ال 
عقله����م يف الربط بني م����ا يقراأون وما يدور 

حولهم من اأحداث اجتماعية و�صيا�صية.
يقول يف املقدمة "ال�صبب الذي دفعني لهذه 
املعاجلة هو اأن الفكرة بدت يل يف رمزيتها 

مالم�ص����ة للواق����ع ال�صيا�ص����ي ال����ذي حتي����اه 
�ص����عوبنا العربية حاليا يف خما�ص����ها نحو 
احلري����ة والقيم الإن�ص����انية العاملية" واعدا 
الق����ارئ باأن����ه �ص����يجد "اختالف����ا جذريا يف 

العمق واحلبكة والنهاية".
تب����داأ الرواي����ة م����ن عن����د ال�ص����رقاوي وهو 
مهند�س يف الأربعني من عمره يعي�س حياة 
مريح����ة اإل اأن����ه فق����د الرغب����ة يف كل �ص����يء 
ويعاين �ص����عور "العجز" ع����ن مواجهة اأي 

�صيء والإح�صا�س باأنه غري موؤثر.
يتناول ال�صرقاوي قر�صا منوما حتى يهرب 
من التفكري يف واقعه الفارغ لكن ال�صاعات 
القليل����ة الت����ي كان يطم����ع يف اأن يريح فيها 
ذهن����ه تتحول اإىل غيبوبة يدخل على اإثرها 
للم�صت�ص����فى حي����ث ل يج����د الأطب����اء �ص����ببا 
وا�ص����حا حلالت����ه يف ظل عمل كاف����ة اأجهزة 

ج�صمه بكفاءة.
يق���ف املوؤلف عن���د هذه النقط���ة لينتقل اإىل 
ال�صخ�صية  فيه على  اآخر" يعرفنا  "م�ص���ار 
الرئي�ص���ية الأخ���رى يف الرواي���ة.. رام���ي 
املليجي ذلك الطالب اجلامعي الذي تقوده 
ال�ص���دفة لروؤية زميلة له تتعر�س للتحر�س 
عل���ى يد اأ�ص���تاذ لهما لكن التطورات ت�ص���ري 
عل���ى نح���و غري���ب فتتح���ول الطالب���ة اإىل 
اإىل  املتحر����س  والأ�ص���تاذ  لرام���ي  زوج���ة 

�صديق له.
تت�ص����اعد الأحداث ليت�صح تدريجيا املعنى 
املق�صود من ا�صم الرواية )يف ممر الفئران( 
اإذ تنب����ئ الأخب����ار ب����اأن هناك ني����زكا يقرتب 
م����ن الأر�س يو�ص����ك عل����ى تدمريه����ا واإنهاء 
احلياة الب�ص����رية. وبعد اإ�صهاب من املوؤلف 
يف تفا�صيل الأثر ال�صيكولوجي لقرب هذه 
الكارث����ة يح����دث التح����ول الدرام����ي الأكر 
فريتط����م الني����زك بالكوك����ب لكن����ه ل يدمره 
ويتحقق ال�صيناريو الأ�صواأ لتت�صكل �صتارة 
�صوداء تغطي الأفق وحتجب نور ال�صم�س 
لع����دة عقود فيعي�����س اجلميع يتخبطون يف 

الظالم رغم عدم فقدانهم نعمة الب�صر.
ومبه���ارة الطبي���ب وخ���رة املوؤل���ف يدمج 
توفيق م�ص���اري الرواية يف م�صار واحد اإذ 

يظهر فجاأة ال�صرقاوي الذي ل يزال ج�صده 
راق���دا بامل�صت�ص���فى يف غيبوب���ة يف ع���امل 
الظالم اجلديد وي�ص���بح اأح���د رعايا اأر�س 
الظالم حيث يلتقي مع رامي الذي �صار اأبا 

ل�صاب مل يتبني مالحمه منذ ولدته.
يتح���ول رام���ي وبدون م���ررات اإىل طوق 
جناة لل�ص���رقاوي يف ع���امل الظالم ويتاآلف 
الثنان وين�ص���مان مع���ا اإىل "النورانيني" 
اأو "ال�ص���وئيني" هوؤلء القلة املتمردة على 

حكام عامل الظالم.
وحكام الأر����س اجلدد بعد غياب �صم�ص���ها 
ه���م جمموع���ة م���ن رج���ال الأعم���ال وذوي 
النفوذ ممن �ص���كنوا جبال الهيماليا حيث 
تعل���و قمم اجلبال فوق ال�ص���حب ال�ص���وداء 
وينعمون بال�ص���م�س واحلي���اة الكرمية بل 
ويقمع���ون �ص���كان الأر����س ويزرع���ون يف 
نفو�صهم مبرور ال�صنني اأن "النور" خطيئة 

واأن "الظالم" نعمة وقدر حمتوم.
ورفاقهم���ا  ورام���ي  ال�ص���رقاوي  يخو����س 
حم�ص���وبة  غ���ري  "النوراني���ون" مغام���رة 
العواق���ب نح���و الهيماليا على اأم���ل اإعادة 
ال�صم�س اإىل الأر�س اأو على الأقل النتقال 

من عامل الظالم اإىل عامل النور.
وتاأت���ي النهاية مفاجئ���ة وخمتلفة كما وعد 
املوؤلف منذ ال�ص���طور الأوىل تاركة القارئ 
ب���ني ع���امل ال�ص���رقاوي فاقد الوع���ي وعامل 

الأمل. عن  "النورانيني" الباحثني 
حتم���ل الرواي���ة دون �ص���ك اإ�ص���قاطا عل���ى 
اأو�ص���اع كث���ري م���ن ال���دول النامي���ة الت���ي 
الأعم���ال  رج���ال  م���ن  قل���ة  فيه���ا  يحتك���ر 
واأ�صحاب النفوذ خريات بالدهم مع تقدمي 
الغالبية العظمى من املواطنني لقمة �صائغة 
للجه���ل واملر����س واخل���وف اإل اأن املوؤلف 
يطرح اأفكاره وي�ص���يغ ت�صاوؤلته يف قالب 

غري منفر.
وعلى امل�ص���توى ال�صخ�صي ميكن اأن تغري 
الرواية القارئ بعد النتهاء منها باإغما�س 
عينيه ول���و لدقائق وحماول���ة التجول يف 
حميط���ه لب�ص���عة اأمتار حتى يتبني �ص���عور 

احلياة بال نور.

رواية )في ممر الفئ���ران(.. إذا غاب 
نور الشمس يومًا فال بد من نهار
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

اأن نظ���رة تاأم���ل ومتحي����س يف التاريخ 
الع�ص���كري منذ ح�صن طروادة اإىل حرب 
الأخط���اء  اأن  بو�ص���وح  ُتظه���ر  اخللي���ج 
وال�ص���دف لعب���ت دورًا حا�ص���مًا ل يق���ل 
ع���ن، ب���ل يتف���وق يف كثري م���ن الحيان، 
دور ال�ص���جاعة والبطولة وه���ذا ما فعله 
اإريك دورت�صميد يف كتاب " دور ال�صدفة 
التاري���خ"  جم���رى  تغي���ري  يف  والغب���اء 
وال���ذي ترجم���ه حمم���د حبيب، و�ص���در 
ع���ن موؤ�ص�ص���ة امل���دى لالع���الم والثقاف���ة 

والفنون.
فهذا الكتاب يك�صف لنا كم من ال�صراعات 
ُح�ص���مت بفع���ل تقلبات الطق�س الع�ص���ية 
على ال�ص���يطرة، ال�ص���تخبارات ال�صيئة، 
اأو ع���دم كف���اءة ال�ص���خا�س. وكما يعر 
عنها بامل�ص���طلحات الع�ص���كرية: احلادث 
ال���ذي ح���ول الن�ص���ر اإىل عزمي���ة يف حلظة تعرف با�ص���م 

العامل احلا�صم.
للفو�ص���ى  اآ�ص���رًا  و�ص���فًا  ت�ص���ميد  دور  لن���ا  ويق���دم 
وال�صطرابات التي ر�صدتها نظرته النفاذة، وكّمًا كبريًا 
م���ن املعلومات الت���ي تدفعن���ا اإىل اإعادة التفك���ري يف تلك 

الأحداث الطارئة يف تغيري جمريات املعارك ونتائجها.
كم���ا ي�ص���تعر�س ه���ذا الكتاب الخط���اء والح���داث التي 
�صاغت العامل كما نعرفه الآن ل كما خططنا له، ويقدم لنا 

دورت�صميد قراءة ك�صفية اآ�صرة.
اآراء كث���رية ج���اءت بح���ق كت���اب "دور ال�ص���دفة والغباء 
يف تغي���ري جم���رى التاري���خ"  للكاتب اإريك دورت�ص���ميد، 
ال�ص���ادر عن موؤ�ص�ص���ة املدى لالعالم والثقاف���ة والفنون، 
والذي ترجمه حممد حبيب، يذكر دورت�ص���ميد يف مقدمة 
الكتاب اأن "ال�ص���دفة وال�صك اثنان من اأهم واأكرث عنا�صر 

احلرب �صيوعًا ".
ويذكر الكات���ب اأن احلرب هي القتال وتبادل النريان ول 
يه���م كم تبدو بال جدوى، فالقتال هو �ص���لب احلرب، اإنها 
الهاج�س الذي ي�صتطيعه وينفذه اجلميع، بع�صهم ميوت 
والبع�س الآخر يبكي، واآخرون يتذكرون ويحتفلون ثم 

يليهم الذين يخططون.
فقد التقيت رجاًل ا�ص���تحوذت على عقولهم رغبة جاحمة 
يف جم���د ع�ص���كري، رج���اًل ينقل���ون دمى جنود �ص���غرية 

حول �صناديق رملية ومدن كرتونية حمتلة.
التاريخ هو ال�ص���اهد، كم من جيو�س كرارة ُهزمت ب�صبب 

غباء وعدم كفاءة قادتها، فاحلرب لي�ص���ت جمرد مار�صات 
وجمد ع�ص���كري، اأنه���ا رحى امل���وت، واإذا 
كثفن���ا راأي ج���ورج كليمن�ص���و الرج���ل 
ال���ذي اأخرج فرن�ص���ا من اأه���وال احلرب 
"امله���م ج���دًا اأن ت���رتك  العاملي���ة الوىل  

احلرب للجرنالت ".
يذك���ر الكاتب اأي�ص���ًا اأن بع����س املوؤرخني 
يريدون���ا اأن ن�ص���دق اأن املع���ارك تكت�ص���ب 
بب�ص���الة واأملعي���ة �ص���ادة احل���رب ومينحونه���م اأو�ص���مة  
"النبوغ " عندما يظفرون، ي�صطرون ا�صم املنت�صر على 
ان���ه ذكي واخلا�ص���ر ل. ورغم ذلك، لي�ص���ت هناك و�ص���فة 
�ص���رية لنهاي���ة معركة مظف���رة – ما خال اأنه���ا تعتمد على 
م���ن يرتكب اخلطاأ الكبري الفادح. واإذا تكلمنا بتجرد فاإن 
كث���ريًا من املعارك ح�ص���مت بفع���ل عامل الطق����س، الذكاء 
احلاد اأو )ال�صيئ(، البطولة غري املتوقعة اأو عدم الكفاءة 
الفردية. ق�ص���ارى القول، ح�ص���مت بعامل ل ميكن التنبوؤ 
به، وهذه الظاهرة ت�ص���مى وفق امل�ص���طلحات الع�صكرية 

." احلا�صم  " العامل 
اأن���ه �ص���يناريو يق���ود اىل الكارث���ة يف كثري م���ن احلالت 
اأعد له جيدًا حتى قبل كتابة امل�ص���رحية. وتزخر �صجالت 
احل���روب باأمثل���ة تثبت الف�ص���ل )يف كثري م���ن احلالت( 
لي�س ب�ص���بب قلة الذكاء واأمنا لعدم الكفاءة ال�صخ�ص���ية. 
عندم���ا يقدر اأحم���ق وفق منظومة اأفكار م�ص���بقة �ص���رعة 

تطور ظرف ما، فاإنه ير�صي ال�صبب الوجيه للف�صل.
ولطاملا تورط رجال �صجعان يف هجومات طائ�صة. حيث 
ل ت�ص���در الأوامر عن فهم وا�صح حلالة، وامنا عن جهل، 

�صغينة، او بب�صاطة لتحقيق ن�صر �صخ�صي.
وعندم���ا تق���راأ عن معركة بعد �ص���نوات م���ن وقوعها جتد 
نف�ص���ك اأحيانًا و�صط مع�ص���لة معقدة: الف�صل بني امل�صدر 
املوث���وق وامل�ص���در املحور، وقد تكون الت�ص���جيالت غري 
املتمي���زة لبع�س الظ���روف الكارثية يف اأح�ص���ن اأحوالها 

عمياء اأو ناق�صة اأو رمبا مفقودة كليًا.
وبع�ص���ها الآخر قد يكذبه موؤرخون معا�صرون و�صعراء 
لأ�ص���باب خا�صة بهم، وهذا ينطبق على املا�س واحلا�صر 

يف اآن معًا.

 ناطق خلوصي
 

 بط���ل الرواية "جواد" ن�ص���اأ و�ص���ط عائلة ورثت مغت�ص���ال ً  
يديره اأبوه الذي ورثه بدوره عن اأبيه  هو ومهنة الغ�ص���ل 
والتكف���ني مع���ا ً: اإرث مت���وارث م���ن الأج���داد كان يحر�س 
عل���ى اأن يج���د ب���ني ولديه  م���ن ي���رث املغت�ص���ل واملهنة من 
بع���ده ليظل العمل فيه متوا�ص���ال ًفينتقل اإىل جيل  الأحفاد 
امتدادا ً لتوا�ص���ل دورة امل���وت واحلياة.  كان ولده الكبري 
اأم���ري قد امتثل لطلبه  وتعلم املهنة و�ص���ار ميار�ص���ها حتى 
عندم���ا كان طالب���ا ً يف الكلية الطبي���ة وبعدها عندما تخرج 
طبيب���ا ً فكان ي�ص���اعده حني ياأتي يف اإجازات���ه الدورية من 
جبه���ة القتال، وكان ق���د بداأ يرافق اأباه اإىل املغت�ص���ل وهو 
يف الثالثة ع�صرة و�صار ميار�س الغ�صل يف الثامنة ع�صرة. 
اأما جواد فلم يكن متحم�ص���ا ً للعمل مع اأبيه الذي طلب منه 
اأن يرافق���ه لكي " يراق���ب ويتعلم اأ�ص���ول املهنة وقواعدها 
اإىل املغت�صل  وي�صاهد ما  اأنه كان يذهب  " )�س 23(، مع 
يجري هناك، بل اأنه �ص���جل يف دفرت له كل تفا�ص���يل عملية 
الغ�صل وعملية التكفني يف اإمياءة اإىل اأنه ي�صع هذا العمل 
يف ذهنه احتياطا ً قد ت�ص���طره ظروف احلياة للجوء  اإليه 
يف امل�صتقبل، وهو ما حدث له وكاأنه كان قد تنباأ بحدوثه. 
 كان الأب ميار�س عمله  ب�صكل اعتيادي موؤمنا ً باأنه ميار�س 
مهن���ة مثل اأية مهنة لعالقة  لها باملوت:  يتناول غداءه يف 
املغت�ص���ل ومتالأ �ص���دره رائحة ال�ص���در والكاف���ور ورائحة 
املوت اأي�صا ً، وحني يجد فراغا ً يف وقت العمل، كان ي�صتمع 
اإىل الراديو ال�صغري  الذي جلبه من البيت ويطرب ل�صوت 
زهور ح�ص���ني: " عدنا اإىل الغرفة املجاورة وجاء حمودي 
)وهو م�ص���اعد الأب( بكر�ص���ي ثالث من احلديقة وو�صعه 
يف الغرفة. طلب منه اأبي اأن يعد لنا ال�ص���اي. جل�ص���ت اأنا 
على الكر�ص���ي اأت�ص���فح جرائد اليوم ال�ص���ابق كانت على 
الطاولة. عاد حمودي ب�ص���ينية ال�ص���اي وو�ص���عها على 
الطاولة. فاح عطر الهال. كان اأبي طِربا ً ل�ص���وت زهور 
ح�ص���ني القادم م���ن الراديو وم���ن املا�ص���ي " )�س 27( 
)وم���ن يقراأ هذه الأ�ص���طر يخّيل اإلي���ه اأن احلدث يدور 
يف مقه���ى ولي����س يف مغت�ص���ل(. لكن الهدوء الن�ص���بي  
ال���ذي خيم عل���ى املكان كان هدوءا ً زائف���ا ً اأنهاه "بعد 
ن�ص���ف �ص���اعة  �ص���وت �ص���جيج اأعقبته طرقات قوية 

على الباب" اإيذانا ً بو�صول قادم جديد. 
 كان ج���واد مهوو�ص���ا ً بالفن الت�ص���كيلي منذ �ص���باه 
فاختار، دون ر�ص���ا اأبيه، اأكادميية الفنون اجلميلة 
عندما اأنهى درا�ص���ته الإعدادية  وكاأنه اأراد اأن يجد 
يف الفن الت�صكيلي ما  يوحي باحلياة يف مواجهة 
امل���وت. واأح���دث ه���ذا الختي���ار نقل���ة  حتول  يف 
حياته ل�ص���يما ح���ني تعرف عل���ى طالبة امل�ص���رح 
رمي وهو يف �ص���نته الأويل، لتنقطع عن الدرا�صة 
�ص���نتني بعد زواجه���ا من �ص���ابط ُقت���ل فيما بعد 
يف احل���رب، يف واحدة من اأح���داث املوت التي 
اكتظت بها الرواية يف متوالية توا�ص���لت على 
امتداد زمنها حتى يبدو للقارئ اأنه ي�صم رائحة 
املوت بني �ص���طورها: فمن مقتل ال�صابط زوج 
رمي اإىل مقتل اأمري اأبن �ص���احب املغت�ص���ل  يف 

احلرب  العراقية � اليرانية بعد �ص���وقه اإليها عند 

تخرج���ه طبيب���ا ً، فامل���وت يف القتت���ال الطائفي و�ص���حايا 
الإرهاب، و�ص���حايا طريق املوت وقتل���ى حرب عام 2003 
عل���ى الع���راق وما جاءت ب���ه  من اأ�ص���باب جدي���دة للموت، 
ف�صال ً على  ح�صاد املوت العتيادي ومن ثماره موت الأب 
وهو ي�ص���لي وقد رف�س ابنه جواد القيام بغ�ص���له برغم اأن 
اأب���اه كان ق���د متنى علي���ه اأن يفعل ذلك عندم���ا كان على قيد 
احلي���اة، و تو�ص���لت  ب���ه  اأم���ه اأي�ص���ا ً،  فهو مل  يك���ن يجروؤ 
عل���ى القيام بذلك: " كان املغي�ص���ل معتما ً كقر كبري ما عدا 
ب�صي�س من النور كان يدخل من ال�صباك  ال�صغري. خرجت 
اإىل احلديقة ال�ص���غرية اخللفية  وتقرف�ص���ت اأمام �ص���جرة 
الرم���ان الت���ي كان اأب���ي يحبها كث���ريا ً والتي �ص���ربت مياه 
امل���وت لعقود، وها هي ت�ص���تعد الآن ل�ص���رب املاء املن�ص���اب 
من ج�ص���ده هو عر املجرى الذي ميتد م���ن احلفرية  التي 

حتيط بالدكة " )�س 96(.
وي�ص���تغل الروائي فر�ص���ة م���وت الأب فيتوق���ف عند حرب 
احت���الل العراق. لقد كان من ال�ص���روري نقل جثمان  الأب 
اإىل النجف لدفنه هناك، وقد ت�صادف ذلك  مع الأيام الأوىل 
لالحت���الل، فقد اأعت���ذر الأقارب من م�ص���احبته  اإذ مل يجروؤ 
اأح���د منه���م على املغام���رة بحياته " فمجنون  م���ن يريد اأن 
يكون يف �صيارة والطائرات حتوم يف ال�صماء تلقي حممها 
على كل ما يتحرك " )�س 97(. مل ي�صاحب اجلثمان �صوى 
جواد و�ص���ديق العائلة اأبو ليث ف�ص���اًل على حمودي الذي 
كان يقود ال�صيارة. يقول جواد " قبل النجف بن�صف �صاعة 
راأين���ا من بعيد طالئع فوج اأمريكي يتجه نحو بغداد. اأبطاأ 
حمودي ال�ص���يارة وخرج قليال ً 

ع���ن الطريق املعبد اإىل كتفه الرتابي. ن�ص���حه اأبو ليث باأن 
يوقف ال�ص���يارة  فاأوقفها واأطفاأ املحرك وقال " األله ي�صرت " 
)�س98( وكاأنه تنباأ مبا ميكن اأن يحدث فنجوا باأعجوبة: 
" وقفنا واأخذنا ننف�س الرتاب عن مالب�صنا. اأدركت باأننا 
جنونا من موت حمقق واأن اأقل حركة كانت �ص���تعني زخة 
ر�ص���ا�س تنهي كل �ص���يء " )�س 100(. وعلى امتداد اأكرث 
من اأربع �ص���فحات  ي�ص���ف الروائي ال�صلوك الهمجي الذي 
مار�ص���ه اجلنود الأمري���كان، وقد اأرعبهم م�ص���هد التابوت، 
لإذلل الثالث���ة واملي���ت اأي�ص���ا ً، يف �ص���ورة ت�ص���ي ب�ص���عي 

اجلي�س الأمريكي لإذلل ال�صعب العراقي كله. 
 ي�ص���ف �ص���نان اأنطون على ل�ص���ان الراوي، تفا�صيل عملية 
الدفن، مثلما كان قد و�ص���ف بالتف�ص���يل، وبالتف�صيل اململ 
اأحيان���ا ً، طقو�س عملية الغ�ص���ل والتكفني يف املغت�ص���ل مبا 
يرافقه���ا م���ن اآيات قراآني���ة واأدعية  حتى ليمك���ن القول اأنه 
در����س تعالي���م الدين ال�ص���المي بعمق مع اأن���ه يختلف  عن 
دينه، لكاأنه اأراد ان يلقي در�ص���ا ًعاما ً يف عملية غ�صل جثث 
املوت���ى وتكفينها ولعله  كان يتوقع اأن ياأتي يوم تعجز فيه 
املغت�ص���الت عن ا�ص���تيعاب جث���ث املوتى والقتلى فت�ص���بح 

البيوت مغت�صالت طارئة.
 ت�ص���تهل  الرواي���ة بكابو����س عل���ى �ص���لة مبا�ص���رة  باملوت 
يتعر����س ل���ه بطلها ويكون فاحت���ة كوابي����س اأخرى تق�س 
م�ص���جعه  فيعل���و �ص���وت �ص���كواه: " ل يكتف���ي املوت مني 
يف اليقظ���ة وي�ص���ر على اأن يالحقني  حت���ى يف منامي. األ 
يكفي���ه اأنن���ي اأكّد ط���ول النهار معتني���ا ً ب�ص���يوفه الأبديني  
وبتح�ص���ريهم للنوم يف اأح�ص���انه؟ " )�س 10(.  وك�ص���ف 
ه���ذا الكابو�س �ص���طوة حبيبت���ه رمي على ذاكرت���ه  وروحه 

ليعّر عن حنينه لها بعد غيابها املفاجئ. 
وج���اء الروائ���ي  ب�صخ�ص���ية �ص���ري م���ن خ���ارج  
�ص���ياق احلدي���ث ع���ن امل���وت، و زج  ب���ه يف جمرى 
الأحداث. اإن هذه ال�صخ�صية هي الوحيدة املنفتحة 
على احلي���اة يف الرواية. وعلى الرغ���م من اأنه اأخو 
�صاحب املغت�صل ويفرت�س اأن يكون اأحد ورثة املكان 
واملهنة، فاإنه كان بعيدا ً كل البعد عنهما وكاأنه مل يكن 
معني���ا ً بهم���ا على الإط���الق ولعل هذا ه���و الذي جعل 
اأخ���اه  ل مييل اإليه كث���ريا ً ويراه خارج���ا ً على تقاليد 
العائلة، ف�صال ً عن كونه �صيوعيا ً مطاردا ً. كان �صري 
يهتم بجواد يف طفولته و�ص���باه ف�ص���ار هذا متعلقا ً به 
ويحب���ه رمب���ا اأكرث مم���ا يحب اأب���اه الذي تذّك���ره مهنته 
بامل���وت يف مقابل عم���ه الذي يزين له احلياة. ا�ص���تطاع 
�ص���ري  اأن يتعلم اللغة الأملانية ووج���د عمال ً يف اأملانيا 
ومل ي���زر العراق �ص���وى م���رة واحدة بع���د الحتالل)عند 
ت�ص���كيل جمل�س احلك���م حتدي���دا ً( فكاد ي�ص���يع يف بغداد 
الت���ي وجدها تغ���ريت كثريا ً خ���الل �ص���نوات اغرتابه فلم  
يتع���رف عل���ى الطري���ق اإىل بي���ت اأخيه.واآمل���ه اأن من رحب 
به عند و�ص���وله احلدود كان جندي���ا ً اأمريكيًا قال بلغته: " 
مرحبا ً بك يف العراق " فرد  عليه.: هذا  بلدي. ويف حديثه 
مع ابن اأخيه، قال اأنه مت�صائم بخ�صو�س اخلطاب الطائفي  
و " اإن م���ا  ح���دث لي����س جمرد احت���الل، بل تدم���ريا ً لدولة 
عمرها اأكرث من ثمانني �ص���نة  وباأن احلرب والحتالل هذا 

هو ال�صربة القا�صية " )�س 128( .
 ويف مقاب���ل �صخ�ص���ية �ص���ري اليجابي���ة الوحي���دة  يف 

الرواية. زج الروائي ب�صخ�صية ال�صيخ جمال 
املغايرة متاما ً. فهذه  ال�صخ�ص���ية  كانت على �صلة مبا�صرة 

باملوت.فهو، كما يقول، يقوم  منذ اأكرث من ع�ص���ر �ص���نوات  
بالإ�ص���راف على جمع جثث جمهويل الهوية واأولئك الذين 
ل تق���وم عوائله���م با�ص���تالمهم ودفنه���م م���ن امل�صت�ص���فيات 
والط���ب العديل ويتوىل الإ�ص���راف على غ�ص���لها  وتكفينها 
ودفنه���ا، ويلجاأ اإىل مغت�ص���ل اب���ي جواد يف زم���ن الأب ثم 
ح���اول اإقناع ج���واد للقيام بذلك، لكن���ه كان قلقا ً ومرتددا ً. 
كان ال�ص���يخ جمال يفعل ذلك لوج���ه الله كما يقول ومع ذلك 
لحقته �صبهة املتاجرة بالأع�صاء الب�صرية، ويتيح الروائي 
فر�ص���ة التع���رف عل���ى ماآ�ص���ي طريق امل���وت ب���ني الكويت 
والب�ص���رة اأثن���اء ح���رب الكويت، م���ن خالل ال�ص���يخ جمال 
وه���و يقوم، هارب���ا ً،برحلة  جحيم املوت ب�ص���حبة مقاتل، 
عندم���ا كان جمن���دا ًاأثناء احلرب، وه���ي الرحلة التي قادته 

اإىل التدين.
وبه���دف التخفيف من وط���اأة الإح�ص���ا�س بالفجيعة  حاول 
الروائ���ي اأن يق���دم حالتي ح���ب ليوحي بهم���ا  اإىل دميومة 
احلياة يف مواجهة متوالية املوت، لكنهما مل تكونا مبنجى 
ً من  انعكا�ص���ات املوت: حالة رمي التي اأ�ص���رنا اإليها وحالة 
غيداء وكان  جواد هو القا�ص���م امل�ص���رتك يف احلالتني. بعد 
رحيل زوج رمي، وقد كان يق�صو عليها كثريا ً، اأقنعت جواد 
ب���اأن يتق���دم خلطوبتها م���ن اأبيها دفع���ا ً  للتقولت ل�ص���يما 
بع���د اأن تط���ورت العالقة اخلا�ص���ة بينهما وبلغ���ت مرحلة 
التوا�ص���ل اجل�ص���دي، فا�ص���تطاع اأن يقنع اأباه مل�ص���احبته 
اإىل بي���ت اأبيها واأقنعت هي اأباه���ا باملوافقة على الرغم من 
حتفظ���ه علي مهنة اأبيه واله���وة الطبقية العميقة بني تاجر 
كبري و�ص���احب مغت�ص���ل، ي�ص���فها ج���واد بالق���ول: " كانت 
امل�ص���افة بني بيتنا  وبيتهم يف اجلادرية، التي مل تكن قدما 
اأب���ي قد وطاأتها من قبل، هي امل�ص���افة ب���ني طبقتني وعاملني 
وفّك���رت يومها بكل امل�ص���اكل والتوترات التي �ص���نواجهها 
ب�ص���بب ه���ذه الهوة بني هذي���ن العاملني " )����س 155(. لكن 
اخلطوب���ة انته���ت بحادث ماأ�ص���اوي حني اكت�ص���ف الأطباء  

اإ�صابة رمي بال�صرطان. 
اأم���ا غي���داء فقد واجهت �صل�ص���لة م���ن املنغ�ص���ات، فهي يف 
الثامنة ع�صرة من عمرها، اأكملت الدرا�صة الإعدادية وظهر 
قبوله���ا يف جامع���ة املو�ص���ل وتع���ذر عليها اللتح���اق بها، 
وكان اأبوها ميتلك مع �صريك  له مطعما �صغريا على طريق 
مع�ص���كر التاجي  تعر�س لق�ص���ف الطائ���رات الأمريكية يف 
بداي���ة احلرب  واأعادا فتحه ولكن العمل فيه مل يكن مربحا 
ً فق���ررا غلقه. ووج���د اأبو غيداء فر�ص���ة للتطوع يف �ص���لك 
ال�ص���رطة وحيث كان واقفا ً ب�ص���حبة الراغبني يف التطوع 
ت�ص���لل بينهم اأحد النتحاريني فكان  اأحد �صحايا التفجري. 
تعر�ص���ت اأ�ص���رته للتهجري الطائفي ف���الذت زوجته وابنته 
وابنه  ببيت قريبتها اأم جواد، وهكذا ن�ص���اأت العالقة بينها 
وبني جواد ونحت منحى ً ج�ص���ديا ًوكانت تت�صلل ليال ً اإىل 
غرفت���ه وهاهو يقول  " حّول ج�ص���دها وح�ص���ورها الليلي 
فرا�ص���ي اإىل ب���ركان مل���ذات ونبهتن���ي ه���ي اإىل اأن احلياة 
ميكن اأن تكون �صخية، حتى ولو ل�صاعتني يف اليوم " )�س 
204(  لك���ن جواد اأ�ص���اع فر�ص���ة الزواج منها وقد اأر�ص���ل 

خالها يف طلبهم  لالحتاق  به  يف ال�صويد. 
�صدرت رواية " وحدها �صجرة الرمان" يف طبعتها الأوىل 
ع���ام 2010، الروي فيها ب�ص���مري املتكل���م وبلغة هي مزيج 
من الف�ص���حى والعامية،  وتوزعت على خم�ص���ة وخم�صني 
ف�ص���ال ً ق�ص���ريا ً، نكاأت من خاللها اجلرح العراقي النازف  

منذ  اليوم الأول لالحتالل.

�ص����در حديث����ًا ع����ن جمموع����ة الني����ل العربي����ة  
للن�ص����ر والتوزي����ع بالقاه����رة الطبع����ة العربية 
لكتاب"الليرالية يف القرن الع�صرين" للكاتب 
الياب����اين  ماكوت����و ميزوت����اين وترجم����ة ع����ال 

�صالح.
لالإ�ص����هام  وعميقة  جادة  درا�ص����ة  الكتاب  "هذا 
مْت����ه �صخ�ص����يتان  الثق����ايف والفك����ري ال����ذي قدَّ
�ص����هريتان، هم����ا اأحم����د اأم����ني وابن����ه ح�ص����ني. 
�ص����هرة  وراء  الأك����ر  ال�ص����بب  يك����ون  ورمب����ا 
اأحم����د اأمني هو �صل�ص����لة كتبه ع����ن تاريخ الفكر 
الإ�ص����المي التي بداأها بكتابه "فجر الإ�ص����الم" 
)1928م( الذي ُترجم اإىل الفار�صية والأوردية 
ومعظ����م اللغ����ات الأوروبية الرئي�ص����ة، وكتابه 
الذاتية. كما  �ص����ريته  "حيات����ي" الذي يعر�س 
����ا بكتابة ع����دة مئات من  ق����ام اأحمد اأم����ني اأي�صً
املقالت الطويلة والق�ص����رية حت����ى يتمكن من 
التوا�ص����ل مع قطاع اأو�صع من جماهري القراء. 
وقد �ص����ار ابنه ح�ص����ني � الذي ُول����د عام 1932 � 
على خط����ى اأبيه؛ فا�ص����تخدم املقالت يف طرح 
وجهات نظره حول جمموعة من املو�صوعات 
املت�ص����لة بالدين والتاريخ وال�صيا�صة والثقافة 
يف منطق����ة ال�ص����رق الأو�ص����ط، والت����ي تغريت 

ب�ص����ورة جذري����ة من����ذ زم����ن وال����ده. وميك����ن 
"ليرالي����ان"  باأنهم����ا  الرجل����ني  كال  و�ص����ف 
باملعن����ى ال����ذي ع����رَّ عن����ه األرت ح����وراين يف 
كتاب����ه "الفكر العربي يف الع�ص����ر الليرايل". 
ونظًرا لأن م�صاألة الدور "الالئق" بالإ�صالم يف 
الدول����ة احلديثة هي املح����ور الرئي�س لكتابات 
اأم����ني، ف����اإن درا�ص����ة  كلٍّ م����ن اأحم����د وح�ص����ني 
الدكت����ور ميزوت����اين تكت�ص����ب اأهمي����ًة خا�ص����ة 
يف حلظ����ة تاريخي����ة فارقة متت فيه����ا الإطاحة 
بنظم ديكتاتورية "علمانية" را�صخة وو�صلت 
اأحزاب اإ�ص����المية اإىل �ُص����ّدة احلك����م عن طريق 

�صناديق النتخاب."
يق����ول بيرت �ص����الجليت، اأ�ص����تاذ زائر يف جمال 
ال�ص����رق الأو�ص����ط، جامع����ة  البح����وث مبعه����د 
ماكوت����و  كت����اب  "اإن  الوطني����ة:  �ص����نغافورة 
ميزوت����اين مبتك����ر وعلم����ي وج����اء يف الوقت 
املنا�ص����ب متاًما؛ حيث يتوق العامل اإىل معرفة 
كي����ف ميك����ن للحرك����ة الإ�ص����المية امل�ص����طهدة 
التي و�ص����لت اإىل ال�ص����لطة )2012م( التماهي 
مع توقعات اأولئك الذين قاموا بثورة �ص����لمية 
اأ�ص����قطت رمًزا ل�ص����تة عقود م����ن الديكتاتورية 
�صديدة الق�ص����وة والبط�س وال�صرا�صة ب�صورة 

متزاي����دة. ولذل����ك، فه����ذا الكت����اب بح����ث ج����اّد 
ال����زاد  اأن  اإىل  بالإ�ص����افة  بامتي����از.  وعمي����ق 
الفك����ري ال����ذي تركه اأحمد وح�ص����ني اأمني فريد 
م����ن نوع����ه ول يوجد من هو اأف�ص����ل � حتى يف 
م�صر � من الدكتور ميزوتاين الباحث الياباين 
املتمي����ز واخلبري بال�ص����وؤون العربية للتعريف 
بهم����ا. وه����ذا ما جع����ل كتابه مبتك����ًرا وجديًدا؛ 
حيث تتبع بكل دقة ومهارة اخليط الذي يربط 
ب����ني الكنوز التي تركها لن����ا اأحمد اأمني � موؤلف 
اأف�ص����ل درا�ص����ة عربية للتاريخ الإ�صالمي حتى 
وقتن����ا ه����ذا � وبني فك����ر ابنه ح�ص����ني التحليلي 
املتفت����ح وجتلياته����ا على اأح����وال م�ص����ر اأثناء 
دخولها نفًقا مظلًما. ولذلك، �صي�صت�صعر القارئ 
قدرة ميزوتاين امل�ص����تمدة من خراته العلمية 
والدبلوما�ص����ية على �صر اأغوار الق�صايا التي 
�ص����غلت م�صر بقوة يف القرن املا�صي من خالل 
ا�ص����تدعاء فكر اثن����ني من اأبرز موؤلفيها �ص����اءت 

ا اأن يكونا اأًبا وابًنا." ال�صدفة اأي�صً
� الأ�صتاذ �صبلي ماّلط، اأ�صتاذ قانون زائر بكلية 

احلقوق، جامعة ييل
� الأ�ص����تاذ اأو�ص����كار م. روبهاوزن، اأ�ص����تاذ غري 

متفرغ بكلية احلقوق، جامعة ييل

الليبرالية في القرن العشرين

متوالية الموت في رواية: "وحدها التاريخ يغير مجراه من خالل صدفة
شجرة الرمان "

يش��عر املرء وهو يرشع بقراءة رواية " وحدها ش��جرة الرمان " أن عنوانها غري مكتمل  وبالتايل  فهو ال يتيح فرصة الكش��ف عام 
ينطوي عليه مضمونها، ويظل  يبحث عام يكّمل العنوان، فيكتش��ف أن " س��نان أنطون "، ظل يحتفظ  بالكلمة املكّملة مثل رس 
خفي حتى الصفحة 255 وهي صفحة الرواية األخرية، بل إىل الس��طر األخري فيها حيث يقول: " وحدها شجرة الرمان... تعرف " 

وكأنه أراد لشجرة الرمان هذه أن تكون  شاهداً  عىل ما حدث، لكنه شاهد ميتنع عن الكالم وال يكشف عام يعرف. 
 منح الروايئ شجرة الرمان هذه خصوصيتها  حني جعلها يف حديقة صغرية داخل مغتسل منذ زمن بعيد، يصلها املاء فيسقيها 
عرب س��اقية متتد بينها وبني  )الدكة( التي يتم غس��ل جثث املوىت وتكفينها عليها، وكأنه أراد، من خالل هذه الشجرة، أن يجّسد 

ثنائية املوت والحياة وتواصلها يف مكان واحد  أو لعله أراد أن يوحي بدميومة الحياة وحركتها يف مواجهة املوت وسكونه.

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

أوراق
�ص���اكن" ه���ي  م���اء  يف  "�ص���ورة 
الرواية اخلام�صة للكاتبة )�صلوى 
اجل���ّراح( الت���ي توجه���ت للعم���ل 
بع���د   2005 ع���ام  من���ذ  الروائ���ي 
عمله���ا ل�ص���نني يف جم���ال الإعالم 
املوؤ�ص�ص���ة  ع���ن  �ص���درت  والت���ي 

العربية للدرا�صات والن�صر .
الأعم���ال  داخ���ل  العن���وان  يّطّل���ع 
الإث���ارة  بوظيف���ة  الأدبي���ة 
اإىل  املتلق���ي  ودف���ع  والت�ص���ويق 
خو����س غمار الق���راءة، كما يدفعه 
اإىل ط���رح العديد من الت�ص���اوؤلت 
الت���ي حتف���زه عل���ى ال�ص���روع يف 
الق���راءة. وعن���وان الرواي���ة التي 
نحن ب�ص���ددها، يحق���ق على الأقل  
بع�ص���ا من تل���ك الوظائف امل�ص���ار 

اإليها.
عن���وان  يحق���ق  لذل���ك  وتبع���ا 
�ص���رتاتيجيته  املث���ري  الرواي���ة 
وتوريط���ه  الق���ارئ  ا�ص���تمالة  يف 
يف عملي���ة الق���راءة، وعن���د البدء 
يف  ق���راءة  رواي���ة )�ص���ورة يف 
م���اء �ص���اكن(  ي�ص���دمنا العن���وان 
ومفارقات���ه  املو�ص���يقي  بجر�ص���ه 
اللغوي���ة  فجملة "�ص���ورة يف ماء 

�ص���اكن"  حتي���ل ذهن الق���ارئ اإىل 
دللت متع���ددة م�ص���حونة مبعان 
تروم الت�ص���اد اأكرث مما تهدف اإىل 
التجان�س، وخا�صة كلمة "�صاكن" 
ال�ص���فة التي لتالئم املو�ص���وف، 
لكن �صعرية اللغة الروائية  اأعطت 
متع���ددة،  انزياح���ات  للعن���وان 
الق���ارئ  �ص���دمة  منه���ا  الغر����س 
وحت�صريه لتلقي باقي ال�صدمات 
املوؤملة لتي تخللت  الن�س الروائي 
الذي يحكي الواقع بكل جتلياته.

ال�صاهدة او ال�ص���اردة يف الرواية 
و  )اأن���ا(  املتكل���م  �ص���مري  ه���ي 
بالح���رى ه���ي ر�ص���امة معروف���ة 
وهذه جتربتها الوىل يف الكتابة، 
واخت���ارت ان تكت���ب ب���ال رتو�س 
الر�ص���ام اي مبعن���ى دون التغيري 
يف مالمح ال�صخ�صيات  كما يعمل 
الر�ص���ام، وتروي لنا حكايتها بعد 

ان تقوم بتعريف نف�صها:
 )ان���ا بديعة عبد الرحم���ن الكّيال(  
يدلع���وين  ين���ادوين   وح���ني 
)بُدوعة( وهو ا�صمي الذي وقعت 
ب���ه لوحات���ي عل���ى م���ر ال�ص���نني، 
بديع���ة تت�ص���كل يف الذاك���رة م���ن 
خالل �صري الحداث ك�صورة حية 
ملدينة بغداد، تلك املدينة املفتوحة 
الآف���اق قب���ل ان يخنقه���ا الزعم���اء 

وتكت�ص���ي  الدموي���ة  بانقالباته���م 
�صواد احلروب ويف الخري تنوء 
الحت���الل  خملف���ات  وطء  حت���ت 

المريكي.
املجتم���ع  اإىل  ثاقب���ة  روؤي���ة  اإنه���ا 
ال�صيا�صية.. والتحولت  العراقي 
روؤية  تتقاط���ع عموديا واأفقيا مع 
الطرح العام لكافة املثقفني،وتعر 
ع���ن اآلمه���م و اآماله���م بكل �ص���دق 
واإح�ص���ا�س مرهف،ويك���ون له���ذه 
الطريق���ة يف الكتاب���ة اأثر كبري يف 
نف�ص���ية املتلق���ي حيث انه ي�ص���بح 
عن�صرا م�ص���اركا يف عملية ال�صرد  
الروائي. كما ي�صبح املتلقي هدفا 
عندم���ا ي�ص���توعب فك���رة اوغاي���ة 
م�ص���اركا  يك���ون  ان  الروائ���ي يف 
وم�ص���اهما  الروائ���ي  الن����س  يف 
في���ه من خالل م�ص���اركته لالحداث 
والوقائع التي وردت يف الرواية  
وحمولته���ا  دللته���ا  ويت���ذوق 
الفكرية،وم���ن مت يتح���ول بدوره 
اإىل عن�ص���ر م�ص���ارك مت���ورط يف 
خ���الل  م���ن  ال�ص���رد،وذلك  عملي���ة 
قراءة ماوراء ال�ص���طور،فال تلبث 
عين���اه تزوغان عن الق���راءة حتى 
يج���د نف�ص���ه منغم�ص���ا يف جوه���ر 
الن����س الروائ���ي، وهك���ذا  ترتقي 
ابداع���ي  م�ص���توى  اىل  الرواي���ة 

يقل���ب  وه���و  الق���ارئ  في�ص���عر 
�ص���فحاتها اأن  الروائي���ة )�ص���لوى 
اجلّراح( قد نفثت �صيئا من روحها 
لل�صخ�ص���يات  اختياراته���ا  يف 
روؤيتها  فيه���ا  التجريبية،و�ص���بت 
ال�ص���اأن  اأو  لالح���داث  اخلا�ص���ة 

العراقي.
)�ص���لوى  الكاتب���ة  جنح���ت  لق���د 
اأك���رث  ب���ني  الرب���ط  اجل���ّراح( يف 
م���ن  زمان وم���كان، �ص���من  كتابة 
اعتمدت فيها التوازي بني حدثني 
الإح�ص���ا�س  يعمق���ان  وزمن���ني، 
بالوح���دة والغ���رتاب يف الزم���ن 
احلا�ص���ر، وبني الإح�صا�س بالنبذ 
التاريخ���ي لزمن دموى وعا�ص���ف 
و كذال���ك احلنني اىل زم���ن جميل 
يف  الح�ص���ا�س  اإىل  ،اإ�ص���افة 
ه���ذا  يف  ويوازي���ه  الغ���رتاب 
الواأد للم�ص���اعر واقعيا وقتل اآخر 
لالأح���الم يف الع���ودة اىل الوط���ن 
)البلد لن تقوم له قائمة ما مل ينتِه 
هذا القتل والرهاب، ويو�صع حد 
مل�ص���تغلي ه���ذه الظ���روف ل�ص���رقة 

العراق(.  

س����ل����س����ل����ة ن����وب����ل 

يف ع���ام 1929 انفجرت الأزمة القت�ص���ادية الكرى التي 
�صاع و�ص���فها ب� »الك�ص���اد الكبري« الذي نتجت عنه �صل�صلة 
م���ن املظاهر املن���ذرة باخلطر الت���ي مل يك���ن اأقّلها خطورة 
تعاظ���م البطالة واإعالنات الإفال����س املتكررة يف الوليات 

املتحدة، كما يف خمتلف بلدان العامل الأخرى.
يف مواجه���ة تل���ك الأزمة الك���رى قرر الرئي����س الأمريكي 
اآنذاك »فرانكلني ديالنو روزفلت« تبّني �صيا�صة اإ�صالحات 
طّبقه���ا خ���الل �ص���نوات 1933 ����� 1938 واأعطاها ت�ص���مية 

»املعطى اجلديد �� نيو ديل«.
جتدر الإ�ص���ارة اأنه يتم التمييز بني م�صتويني فيما يخ�س 
اخلطة الإ�ص���الحية للرئي�س الأمريكي الأ�ص���بق روزفلت. 
هناك »املعطى اجلديد الأول« املبا�ص���ر الذي هدف لتح�صني 
الو�ص���ع عل���ى املدى الق�ص���ري وبالتحديد على م���دى املائة 

يوم الأوىل خالل عام 1933.
ومّت خاللها اإ�صالح البنوك وتبّني الإجراءات الجتماعية 
امللّحة وامل�صاعدة على �ص���عيد العمل والرامج الزراعية. 
وهن���اك »املعط���ى اجلديد الث���اين« خالل �ص���نوات 1935 �� 
1958 ويخ�س برامج الإ�صالحات البنيوية »يف العمق«.

وامل���وؤّرخ الأمريك���ي »فيلي���ب ن���ورد«، الأ�ص���تاذ يف جامعة 
برين�ص���تون، ق���ّدم كتاب���ًا حت���ت عن���وان »املعط���ى اجلديد 
الفرن�ص���ي«، �ص���در اأّوًل يف الولي���ات املتحدة ثم �ص���درت 
ترجمت���ه يف فرن�ص���ا قبل اأ�ص���ابيع. وه���و يكّر�ص���ه للبحث 
يف الآلي���ة التي تبناها الفرن�ص���يون لنق���ل جتربة روزفلت 

الإ�صالحية اإىل بالدهم.
ويح���دد »نورد« الفرتة الزمنية التي �ص���هدت ذلك النقل يف 
نهاية �ص���نوات اجلمهورية الفرن�ص���ية الثالثة وا�ص���تمّرت 
خالل �ص���نوات حكومة في�ص���ي التي تعاونت »�صيا�صيًا« مع 

الحتالل النازي لفرن�ص���ا خالل احلرب العاملية الثانية. ثّم 
تطّورت تلك العملية يف فرتة ما بعد تلك احلرب.

ويحدد املوؤلف القول اإن الفرتة اجلنينية ل� »املعطى اجلديد 
الفرن�ص���ي ����� نيو ديل« ول���روز مالمح »النظام ال�صيا�ص���ي 
والجتماعي والقت�ص���ادي الفرن�صي احلديث كانت خالل 
�ص���نوات 1944 ����� 1946«. ه���ذا النظام ال���ذي ُيطلق عليه 

الفرن�صيون اأنف�صهم تو�صيف »ال�صتثناء الفرن�صي«.
ي�ص���وغ املوؤل���ف اأطروح���ة مفاده���ا اأن الفرن�ص���يني قام���وا 
ه���م اأي�ص���ًا ب���� »اإ�ص���الح حقيقي جدي���د«. وهو ي�ص���رح يف 
خمتلف ف�ص���ول الكتاب املظاهر ال�صيا�ص���ية والقت�صادية 
ة ل� »تعزيز دور الدولة« خالل  والثقافية التي اأ�ص�صت خا�صّ
ثالث���ة عق���ود غّطت الف���رتة الزمني���ة ل�ص���نوات الثالثينات 
والأربعينات واخلم�صينات من القرن املا�صي، الع�صرين.

وما يوؤكده هو اأن ذلك »املعطى اجلديد الفرن�ص���ي« �ص���اهم 
كثريًا يف عملية »اإ�صالح فرن�صا« بعد اخلراب الذي �صببته 
احل���رب العاملية الثانية والحتالل النازي. ذلك الإ�ص���الح 
ة »تطوير القت�ص���اد وتخطيطه« و»ولدة نظام  طال خا�صّ
حماي���ة اجتماعي���ة« و»القيام باملوج���ة الأوىل من عمليات 
التاأميم« وكذلك واأ�صا�ص���ًا »انتهاج �صيا�ص���ة ثقافية وا�ص���عة 

النت�صار«.
وي�ص���رح املوؤل���ف اأن���ه عن���د حتري���ر فرن�ص���ا م���ن الحتالل 
النازي ونهاية احلرب العاملية الثانية بدا من الوا�ص���ح اأن 
املل���ّح واملطلوب »جتديد بنية الدولة«، متا�ص���يًا مع الفكرة 
الأ�صا�ص���ية الت���ي ترتاف���ق ع���ادة م���ع التحرير م���ن القوى 
ال�ص���تعمارية اأو الأنظم���ة الدكتاتورية:»التحرير يرتافق 

غالبًا مع فكرة اإعادة التعمري«.
وكانت حتوم بالتوازي بالأجواء، مع التحرير، »جمموعة 

م���ن املفاهيم واملبادرات واملمار�ص���ات« التي كانت ت�ص���كل 
�ص���دى واقعيًا ل�صيا�ص���ة »الإ�ص���الح« التي تبّناها الرئي�س 
الأمريكي روزفلت بعد اأزمة 1929 و»الك�ص���اد القت�صادي 

الكبري« يف مطلع �صنوات الثالثينات.

كم���ا كان يدور يف ذهن اجلميع نوع من »احللم امل�ص���رتك« 
بحياة �صيا�ص���ية واجتماعية اأكرث تفتح���ًا وازدهارًا. ومما 
يوؤّك���د علي���ه املوؤلف اأن الكث���ري من املوظف���ني الكبار الذين 
ان�ص���ووا يف اإطار حركة الإ�ص���الح الجتماعي الفرن�ص���ي 
كانوا قد عملوا يف »حكومة في�ص���ي« التي يعيد لها املوؤلف 

بع�س العتبار من حيث هذا املظهر.
وي�ص���ري املوؤل���ف يف ه���ذا ال�ص���ياق اأن فرتة حك���م »اجلبهة 
ال�ص���عبية« يف فرن�ص���ا يف اأوا�ص���ط �ص���نوات الثالثين���ات 
»ترك���ت الكثري من الآثار على الذهنية الفرن�ص���ية من حيث 
���ة اأن زعيم اجلبهة  اأهمي���ة البع���د الجتماعي«. ه���ذا خا�صّ
ال�ص���عبية »لي���ون بل���وم« كان يك���ّن الكث���ري م���ن الإعج���اب 

ل�صخ�صية الرئي�س الأمريكي فرانكلني روزفلت.
ويف طليعة املفاهيم واملبادرات واملمار�ص���ات الإ�صالحية 
التي تبنتها فرن�ص���ا »التم�ّص���ك بالقي���م العائلية« و»احرتام 
النخ���ب« و»التاأكيد على �ص���رورة بناء دول���ة قوّية وقادرة 

على حماية امل�صالح الفرن�صية يف خمتلف اأنحاء العامل«.
وي���رى املوؤل���ف ����� امل���وؤّرخ الأمريك���ي اأن »ميث���اق املجل�س 
الوطن���ي الفرن�ص���ي« للمقاوم���ة الفرن�ص���ية �ص���د الحتالل 
الن���ازي ميّث���ل يف الكثري م���ن فقراته نوعًا م���ن »الرتجمة 
احلرفي���ة« مل�ص���روع روزفل���ت ح���ول خطت���ه الإ�ص���الحية 

»املعطى اجلديد«.
الكتاب بوجه عام، روؤية اأمريكية حول الأ�ص�س التي يقوم 
عليها النظام الفرن�ص���ي ب�»ن�ص���خته« الجتماعية والثقافية 
وما »اأخذته« من م�ص���روع الإ�ص���الح الذي تبّن���اه الرئي�س 
الأمريكي الأ�صبق »فرانكلني روزفلت« يف ثالثينات القرن 

املا�صي.
عن/ البيان االماراتية

زينب المشاط 
بع�س النهايات تاأتي مبكرة حتى انها ت�صبق البدايات 
اأحيان���ًا. يف رواية تخل���ت عن الت�ص���ويق، وفك كاتبها 
�ص���فراتها، واأعط���ى مفاتي���ح نهايته���ا منذ الب���دء حتى 
جعلها ل�ص���دة و�ص���وحها غام�ص���ة، فاحتاج���ت قارئا ذا 
ب�ص���رية عميق���ة، وفك���را يغو����س يف بحر ال�ص���طور، 
فكان���ت مبثاب���ة لعب���ة، اأو مغام���رة ب���دًل م���ن اأن تكون 

رواية.
مل تُك���ن رواي���ة "لعب���ة الكري���ات الزجاجي���ة " لهرمان 
هي�ص���ه والت���ي �ص���درت ع���ن موؤ�ص�ص���ة امل���دى لالعالم 
والثقاف���ة والفن���ون، وترجمه���ا م�ص���طفى ماه���ر، من 
املوؤلف���ات ال�ص���هلة الت���ي يقروؤه���ا الن�ص���ان على عجل 
فيج���د فيه���ا الت�ص���لية اأو الرتفي���ه، اإنها رواي���ة عميقة 
كثرية الأبعاد تريد من القارئ اأن يفرغ نف�صه لها، واأن 
يتناوله���ا بالتفكري الدقيق، واأن يج�ص���م نف�ص���ه م�ص���قة 
تتب���ع عنا�ص���رها واأ�ص���ولها العلمي���ة اأو الفل�ص���فية اأو 
الفني���ة، وقد �ص���دق املوؤلف عندما �ص���ماها " حماولة " 
فهي �ص���يء بني الرواية وبني الكتاب، وهي رواية مبا 
التم�صه كاتبها فيها من خيال وما اأدخله يف تركيبها من 

عر�س ملناظر وت�صوير ل�صخ�صيات و�صرد 
لأحداث، واهتمام بانفعالت واأحا�ص���ي�س. 
وهي كتاب يف الفل�ص���فة ويف تاريخ الثقافة 
ويف التاري���خ ويف احلكم���ة، تناول في���ه الكاتب ثقافة 
الع�ص���ر احلا�ص���ر بالنقد الدقيق والتقيي���م وخرج من 
نقده وتقييمه باآراء جديرة باأن ياأخذها الإن�صان ماأخذ 

اجلد ويتاأملها ويتدبرها ويفيد منها.
يف هذه الرواية ا�صتغل هي�صه بداأب ل مثيل له واأخرج 
بع�س اأجزاء منها يف جمالت، واحتاج تاأليف الرواية 
اإىل درا�ص���ات عميق���ة يف ثقافة القرن الثامن ع�ص���ر يف 
اوربا، واإىل درا�ص���ة احلركة التقوية يف �صفابن، واىل 
درا�ص���ة املو�ص���يقى، وكانت اأفكار الرواية وعنا�صرها 
حا�ص���رة يف ذهن���ه من���ذ �ص���نني، وميكنن���ا اأن جنده���ا 
مبع���رثة يف املوؤلف���ات ال�ص���ابقة ابت���داًء م���ن " بي���رت 

كامينت�صند"، املو�صيقى كنواة الثقافة.
قد لنعرف �ص���كل لعب���ة الكريات الزجاجية بال�ص���بط، 
فهرمن هي�ص���ه ل ي�ص���فها، بل يلمح اإليه���ا تلميحًا وهو 
يف�ص���ل اأن يتحدث عنها باأ�ص���لوب فوق واقعي، فلي�س 
املهم فيها �ص���كلها ول طريقة معاجلتها، ولكن املهم فيها 
اأن تع���ر تعب���ريًا متكاماًل من�ص���جمًا ع���ن الثقافة وعن 

م�صامني الفكر جميعًا.
هذه اللعبة وبح�ص���ب عر�س هي�صه لها جند مكانها يف 
اقليم منعزل عن الدنيا ا�ص���مه كا�صتاليا "وهي كلمة لها 
معناه���ا عند اليومان فهي النب���ع املقد�س يف الرنا�س 

عند دلفي، النبع الذي يرمز اإىل ال�صعر" وكا�صتاليا لها 
معناه���ا يف الفكر الأملاين احلديث فقد جعل منها اأديب 
اأملاني���ا الأكر يوهان فولفجنج جوته علمًا على القليم 
الرتب���وي الذي يتخيله يف روايت���ه الرتبوية العظيمة 

ماي�صرت". فيلهلم  جتوال  "�صنوات 
وهنا يتحدث ه�ص���ه عن بطل الرواية " يوزف كن�صت " 
الذي يدخل الدنيا الكا�ص���تالية بدياًل ل�صتاذ املو�صيقى 
الكبري القدمي – فكرة قريبة من فكرة التنا�صخ – كلما 
ازداد ا�ص���تاذ املو�ص���يقى الكب���ري �ص���عفًا، ازداد يوزف 

قوة.
ج�ص���د ه�ص���ه خالل هذه الرواية الن�ص���جام والعتدال 
الفك���ري، حي���ث ت�ص���منت الرواي���ة ا�ص���لوبا  ف���ذا يف 
وت�ص���عد  تبق���ى  رواي���ة  فه���ي  الن�ص���انية  م�ص���امينه 
باحلقيقة وال�ص���فاء وال���روح والتاأمل بالعقل الذي عد 
معيار ال�ص���جاعة، وبهذا عرف هي�صه كيف يقدر القرن 
الثامن ع�صر تقديرًا خا�صًا فهو ع�صر التنوير الفل�صفي 
والتنوي���ر ال�ص���ويف مع���ًا، ع�ص���ر يوه���ان زبا�ص���تيان 
باخ الذي ارتفع باملو�ص���يقى اىل قمة تو�ص���ك اأن تكون 
ا�ص���طورية، وه���ذه وحدها حقيقة تكفي ح�ص���ب حكمة 

ال�صينني.
عندم���ا نقراأ رواية لعبة الكريات الزجاجية، ن�ص���عر اأن 
الروائي كتبها ب�صيء من ال�صتهتار بقالب الرواية، بل 
نكاد نقول اأنه ك�صر اأهم عنا�صر الروّي مثل الت�صويق، 
والت�ص���رت على النهاية، الت���ي يذكرها مبكرًا ولي�س يف 

ذل���ك ده�ص���ة لأنها اأ�ص���بحت اأق���رب اإىل كت���اب منه اإىل 
رواية مبعناها الفني املعروف.

بنهاي���ة رواي���ة لعبة الكري���ات الزجاجي���ة تنتهي حياة 
هرم���ن هي�ص���ه الأدبي���ة تقريب���ًا، ويف الف���رتة التالي���ة 
للح���رب مبا�ص���رة جن���ده م�ص���غول بكتاب���ة ردود على 
اخلطاب���ات الكثرية التي وردت اإليه والتي تطلب راأيه 
ون�صحه بعد الكارثة، وقد نراه اأحيانًا يدافع عن نف�صه 
ب�ص���كل علني يف اجلرائد بعد اأن كرث اتهامه بالوقوف 
من بالده اأثن���اء احلرب موقف املهاجم ل�صيا�ص���تها، ما 
اأ�ص���اء اإليها، وما كان وقوفه �ص���د وطنه بل كان وقوفه 
�ص���د النازية والفا�صية اللتني �صببتا للدنيا كلها تقريبا 
من اخلراب ما يعجز القلم عن و�صفه، ويف عام 1946 
ح�ص���ل هي�ص���ه على جائزة نوبل عن هذه الرواية، كما 

ح�صل على جائزة جوته يف العام نف�صه.
م���ن  هي�ص���ه  عان���ى  الأخ���رية  الع�ص���ر  ال�ص���نوات  يف 
ال�ص���يخوخة ومن املر�س ب�ص���كل ع���ام، يف عام 1961 
ا�ص���يب مبر����س اللوكيمي���ا واإ�ص���طر ملالزم���ة البيت، 
ويف اليوم الثامن من اآب 1962 ا�ص���تمع اإىل �ص���وناته 
عل���ى البيانو ملوت�ص���ارت، وا�ص���تمع اإىل زوجته تطالع 
كعادتها �صيئا من الكتب ونام، فلما ا�صرق نهار التا�صع 
من اآب كان هي�ص���ه ميتا بنزيف يف امل���خ، ليموت بذلك 
الن�ص���ان والأديب والفنان احلكي���م الذي كر�س حياته 
خلدمة الن�صانية املتاآخية والثقافة ال�صوية التي تنفع 

النا�س.

فــي " لعبــة الكريــات الزجاجيــة ".. 
الكاتب ينهي الرواية قبل أن يبدأها

المعطى الفرنسي الجديد ومظاهر تعزيز 
دور الدولة

سلوى الجراح.. " صورة في ماء ساكن "
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

إعداد: ناجية األحمد
م���ا زل���َت ل ت�ص���تطيع احُلكم عل���ى كتاب من 
غالف���ه، لك���ن من املمك���ن قراءة كت���اب بدون 
حتى اأن تفتحه. وهذا بالتاأكيد ُي�صيف نوًعا 

جديًدا لالأ�صلوب القدمية.
لك���ن ه���ذا �ص���حيح؛ فالباحثون م���ن جامعة 
جورجي���ا  ومعه���د  ما�صات�صو�ص���ت�س 
–كلم���ة  منوذًج���ا  اأن�ص���اأوا  للتكنولوجي���ا 
ر نظام  مفتاحيَّة منوذجيَّة- من خالل ت�ص���وُّ
ي�ص���تطيع اأن يقراأ �ص���فحة ُمنفردة يف كومة 

من الأوراق.
وُيعدُّ هذا تو�ص���يح ُمبكر بع�س ال�ص���يء، 
لذلك �ص���نتحدث عن قراءة ت�صع �صفحات 
فق���ط لكوم���ة م���ن الأوراق، لك���ن ه���ذه 
���نت  �ص���يكون جمرد البداية. كما وح�صَّ
التكنولوجي���ا، اأنَّه �ص���يكون من املمكن 
يف اأح���د الأي���ام اإعطاء اأمن���اء املتحف 
اأداة لدرا�ص���ة الكتب القدمية واملهرتئة 

التي مل يجروؤ اأحد على فتحها.

T شعاع
�ص���ة، فيعتمد  وللنظ���ر يف اأم���ر الأوراق املُكدَّ
النظام على الأ�ص���عة املقا�ص���ة بوحدة التريا 
���ة من الإ�ص���عاع  هرت���ز، وه���ي حزم���ة تردديَّ
الكهرومغناطي�ص���ي الت���ي تقع ب���ني الأمواج 
امليكرويَّة والأ�ص���عة حتت احلمراء. ويبعث 
ر املُقا�س بالتريا هرتز طلقات  نظام الت�ص���وُّ
اإ�ص���عاعيَّة ق�ص���رية ميكن اأن تخ���رتق مواًدا 
خمتلفة، مثل املاء، والبال�ص���تيك، والغازات 
والوق���ود احلي���وي ال���ذي ميت�س ت���ردُّدات 
دة من الت���ريا هرت���ز، وهذا م���ا يجعل  حُم���دَّ

متييزهم اأمًرا �صهاًل.
وقد ا�صتخدمت نا�صا تقنية للبحث عن بنيات 
معزول���ة وخمفية عل���ى مكوكها الف�ص���ائي، 
وهذه التقنية نف�صها ُت�صتخدم يف املا�صحات 
الكامل���ة املوجودة يف املط���ارات. ولأنَّه كما 
تعلم، ميكن اأن ُتظِهر هذه املا�ص���حات �صوًرا 

�صبه اإباحيَّة على منت طائرة الركاب.

الولوج إلى الورق
وا�ص���تخدم الباحث���ون كامريا ت���ريا هرتز 

قيا�ص���يَّة من اأجل اإن�ص���اء اإ�ص���عاع لع�صرين 
ورقة مكد�ص���ة لكل حرف مطبوع �ص���منها، 
الأ�ص���عة  يكت�ص���ف  ا�صت�ص���عار  ���ا�س  وح�صَّ
املُنعك�ص���ة. فيمت�س ُكٌل من الورق واحلر 
الأح���رف.  ُمظه���ًرا  توقيعهم���ا،  ت���رددات 
���ا فراغات �صغرية من الهواء  ويوجد اأي�صً
ب���ني كل �ص���فحة م���ن ال���ورق، ويوؤث���ر هذا 
احلد بني كل ورقة عندما ت�ص���رب الإ�صارة 

املُنعك�صة بح�صا�س ال�صت�صعار.
بالرائ���ع،  لي����س  ال�ص���ور  م���ن  الن���اجت  اإن 
���ة ُتنت���ج همهم���ة يف  فالأجه���زة الإلكرتونيَّ
���ة، ويقف���ز بع�س م���ن الإ�ص���عاعات  اخللفيَّ
���ا�س  بني ال�ص���فحات قب���ل العودة اإىل ح�صَّ
ال�صت�صعار. لذلك �صممت جامعة جورجيا 
للتكنولوجي���ا وجامع���ة ما�صات�صو�ص���ت�س 
���ر  خوارزميَّة مت�ص���ح تلك ال�ص���ور وُتف�صِّ
حمت���وى كل �ص���فحة. حي���ث ُتعتر هذه 
اخلوارزميات التي ت�صتطيع حل حمتوى 

�صة باإحكام، حت�صًنا كبرًيا. ال�صفحات املُكدَّ
وكان ق���د ن�ص���ر الباحث���ون التفا�ص���يل عن 
تقنيتهم اجلديدة يوم اجلمعة يف �صحيفة 

.»Nature Communication«
الروؤية بدون اللم�س

اإنَّ النظر اإىل امل�صتندات بدون فتحها لي�س 
باخلدع���ة اجلدي���دة. فبا�ص���تخدام من�ص���اأة 
���ة-  الأوروبيَّ ال�ص���نكروتروين  الإ�ص���عاع 
ال�ص���نكروترون جهاز �صخم يقوم بت�صريع 
الإلكرتون���ات اإىل �ص���رعة ال�ص���وء تقريًب���ا 
�صمن حقول مغناطي�صيَّة ُمتزامنة، ُم�صدرة 
اإ�ص���عاًعا �ص���وئًيا �ص���ديًدا- وعل���ى �ص���بيل 
املث���ال، اأطل���ق الباحث���ون من فرن�ص���ا على 
املخطوطات القدمي���ة املوجودة يف مدينة 
 )Herculaneum )هريكولوني���وم- 
اأ�ص���عة اإك����س عالي���ة الكثافة، �ص���من عملية 
ُتدعى امل�صح ال�صوئي ل�صعاع اإك�س املُ�صع. 
وه���ذا م���ا ُي�ص���بِّب دخ���ول احل���ر املعدين 

لإطالق الفوتونات واإظهار الكتابة.
ر الت���ريا هرتز  وق���د ُا�ص���تخِدم نظام ت�ص���وُّ
ة م�ص���رية  ���ا لروؤية ما يوجد داخل جرَّ اأي�صً
)اأكوات���ن-  متح���ف  يف  موج���ودة  قدمي���ة 
فاكت�ص���فوا  فرن�ص���ا.  يف   )Aquitaine
اإ�ص���عاع ت���ريا هرتز ال���ذي مل يك���ن معروًفا 
م�ص���بًقا، وحمتويات ع�صويَّة غري معروفة 

ل تظهرها اأ�صعة اإك�س.
وحت���ى الآن، ي�ص���تطيع نظ���ام التريا هرتز 
���ر اأول ت�ص���ع �ص���فحات  اأن يخ���رتق وُيف�صِّ
من اأ�ص���ل ع�ص���رين ورق���ة مكد�ص���ة- حيث 
ق���ت  ُكلَّم���ا تعمَّ تفق���د طاقته���ا  الإ�ص���ارة  اأنَّ 
اأك���رث يف اخرتاق ال���ورق، حُمدث���ة الكثري 
���نت  م���ن ال�ص���جيج. لك���ن بح�ص���ب ما ُح�صِّ
التكنولوجيا ن�ص���بًيا، ف�صتكون قادرة على 
اخرتاق ال���ورق مل�ص���تويات اأعمق مما هي 

عليه الآن.
عن موقع )اأنا ا�صدق العلم(

كتابة / بريندا كرونين، لوسي 
فيلدمان، مايكل كاليا، آنا رسل 

و جنيفر مالوني.

ترجمة / أحمد فاضل
يف ا�ص���تطالع اأج���راه خم�ص���ة م���ن حم���رري �ص���حيفة 
وول �ص���رتيت جورنال ال�صادرة يف الوليات املتحدة 
الأمريكية موؤخرا عن توقعات مطالعي الكتب خلريف 
ه���ذا الع���ام، تب���ني اأن معظم اأولئ���ك القراء ي�ص���تعدون 
ل�صراء ق�ص�س ال�صري الذاتية واملذكرات بعد اأن اأعيتهم 
الروايات وكتب ال�صعر وهذه فر�صة كما يقول البع�س 
منه���م للتعرف على اأهم الرجال والن�ص���اء الذين اأثروا 
امل�ص���هد الثقايف والإن�ص���اين هن���اك وعره���ذه الكتب 
الت���ي �ص���يطالعونها وه���ي بالتاأكي���د من التي �ص���درت 
حديث���ا، اأما اأهم ع�ص���رة منها التي وق���ع اختيار القراء 

عليها فهي:
الكاتب���ة  " تاألي���ف  الأ�ص���ود  فلورن�ص���ا  – " اأم���ري   1
الإنكليزية كاثرين فليت�ص���ر التي ت�ص���لط ال�ص���وء على 
هذا الأمري األي�ص���اندرو دي ميدي�صي الروماين الأ�صود 
وال���ذي يجه���ل الق���راء الكث���ري عن���ه وع���ن ن�ص���به غري 

ال�ص���رعي لدوق  لورينزو دي ميدي�صي الذي يعتقد اأنه 
اأجنب���ه م���ن خادمة اأفريقي���ة كانت تعم���ل باإمرته حيث 
اأ�صبح حاكما لفلورن�ص���ا يف ع�صر النه�صة عام 1531 
عندما كان عمره 19 عاما ان�صب اهتمامه بال�صناعات 
الف�ص���ية والأ�ص���لحة النارية وال�ص���يد وق���د لقي حتفه 
نتيجة تناوله ال�ص���م الذي د�س يف طعامه و�صرابه قبل 

تعر�صه للطعن حتى املوت.  
2 – " نف���وق احلمامة: ق�ص����س من حيات���ي " للكاتب 
الإنكلي���زي ديفيد جون مور كورنويل املعروف با�ص���م 
الروائ���ي  ج���ون لو كاري���ه، يف اأول مذكرات له تن�ص���ر 
عن عمله كعميل �ص���ابق يف ال�ص���تخبارات الريطانية  
حي���ث �ص���ارك بنق���ل اأه���م املعلوم���ات م���ن بن���وم بنه، 
كمبوديا، وم�صاعدة عاملة الإغاثة الدولية اإيفيت بيري 
ب���اويل لإنقاذها من براث���ن حركة اخلم���ري احلمر، لو 
كاري���ه حتظى كتبه حاليا بال���رواج ومت تكييف اأحدها 
لل�صينما حتت عنوان " اجلا�صو�س الذي جاء من الرد 

."
3 – " الأرقام اخلفية: احللم الأمريكي وق�ص���ة مل ترو 
من الن�صاء الريا�صيات ال�صوداوات الالتي �صاهمن يف 

الفوز يف �صباق الف�صاء "، تاأليف مارغو يل.
4 – "عي���ون عل���ى ال�ص���ارع: حي���اة ج���ني جاكوب�س " 
تاألي���ف روب���رت كانغ���ل، كانت ج���ني جاكوب����س وهي 
كاتبة ونا�ص���طة �ص���اهمت باإنقاذ م�ص���احات وا�صعة من 

مانهات���ن وتورنت���و م���ن اجلراف���ات، ول���دت قبل 100 
�صنة يف �صكرانتون بولية بن�صلفانيا مل تنهي تعليمها 
اجلامعي، لكنها كانت من اأوائل املدافعات عن احلقوق 
املدنية ن�صرت العديد من الكتب اأهمها " املوت واحلياة  

يف بع�س املدن الأمريكية ".
5 – " اإليانور وهيك: �ص���وؤون احلب على تلك ال�ص���يدة 
الأوىل " تاأليف �ص���وزان كوين، املثري يف هذه الق�ص���ة 
اأنه���ا حدث���ت يف عام 1932 حيث كانت �صت�ص���بح هذه 
امل���راأة اأول رئي�ص���ة للوليات املتح���دة الأمريكية، لول 
اأنه���ا تنازل���ت لزوجه���ا روزفل���ت فانتقل���ت اإىل البي���ت 
الأبي����س لتعي����س قراب���ة 13عام���ا بالق���رب م���ن غرفة 
راعي���ا حلمل���ة  كان  ال���ذي  ال�ص���حفي  هي���ك  �ص���ديقها 

انتخابها والذي اأحبته ب�صمت.  
6 – " خل���ق لريك����س " للمغن���ي الأمريك���ي  برو����س 

�صرينغ�صتني، �صرية عن حياته بقلمه.
" للكات���ب والناق���د الإنكلي���زي  – " �ص���يء مذن���ب   7
فران�ص���ي�س ويل�ص���ون وهو ي�ص���رد لنا حكاية ق�ص���يدة  
" وردزورث وكول���ريدج " لل�ص���اعر �ص���امويل تايل���ر 
كولريدج والتي كتبها يف عام 1807 كرد على ق�صيدة 
ال�ص���اعر الإنكلي���زي ويلي���ام ل���وردزورث الت���ي تناول 
فيها فهمه العميق للطبيعة الب�ص���رية، الكتاب هو اأي�صا 

�صرية حلياتهما و�صداقتهما التي امتدت طويال.
8 – " اأولي�ص���ي�س الأمريكية: حياة يولي�صي�س غرانت 

" للكات���ب رونال���د جيم وايت جوني���ور، وهو عبارة 
عن �ص���رية ذاتية عن الرئي�س يولي�ص���ي�س غرانت الذي 
عا�ص���ر �ص���فحة مظلم���ة من تاري���خ الولي���ات املتحدة 
الأمريكي���ة  متثل���ت باحل�ص���ور الق���وي لع�ص���ابات كو 

كلوك�س كالن وكيف حاول مقاومتهم.
9 – " الكتابة اإىل حفظ احلياة: لوي�س تيل فلي " 

تاألي���ف ج���ون ادغار ودمي���ان ال���ذي يتن���اول فيه هذه 
ال�صخ�صية ال�ص���وداء الذي اأعدم بتهمة اغت�صاب وقتل 
ام���راأة بي�ص���اء  اأثناء خدمت���ه يف اإيطاليا م���ع اأن والد 
املراأة مل ي�ص���تطع التعرف عل���ى القاتل ومل يتم العثور 
على �ص���الح اجلرمية ما جعل من الكات���ب يعود لنب�س 
هذه الق�ص���ة من جديد والعودة اإىل حما�ص���ر املحاكمة 
مع اأنه���ا حدثت يف الع���ام 1945 قبي���ل انتهاء احلرب 

العاملية الثانية باأ�صهر.
10 – " فيكتوري���ا: امللك���ة " تاأليف جولي���ا بريد، على 
الرغ���م م���ن �ص���ورتها احلزينة بفق���دان زوجه���ا الأول 
فقد كان���ت يف الواقع امراأة عاطفي���ة متتلك الكثري من 
احليوية والفكاهة، هكذا يبداأ الكتاب يف �ص���رد �ص���رية 
ملكة بريطانيا الأم فيكتوريا التي جل�ص���ت على عر�س 
اململك���ة قراب���ة 64 عاما عا�ص���ت خاللها اأحداثًا �ص���عبة 
ات�صم بع�ص���ها باحلروب حتى امتد �صلطانها اإىل الهند 

وال�صرق الأو�صط.
عن / �صحيفة وول �صرتيت جورنال

هل تستطيع قراءة كتاب مغلق؟

قصص السير الذاتية والمذكرات أبرز ما سيطالعه 
القارئ الغربي في خريف هذا العام 
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رواية )فرانك�صتاين يف بغداد( ال�صادرة عام 2013 ُت�صّور 
�ص�����خ�صيات عراقية واقعية تختزن داخلها وجع الّت�صظي 
واآلم احل���روب وتع���ّر ع���ن الّتن���وع املجتمعي  الوا�ص���ع  
)ه���ادي العت���اك، فرج الدلل، باهر ال�ص���عيدي،  ال�ص���حفي 
حممود ال�صوادي، العجوز ام دانيال، اأم �صليم،  اأبو اأمنار، 
عزيز امل�ص���ري، العميد �ص���رور.....(   غري اأّن ال�ّصخ�ص���ية 
الرئي�ص���ة يف الرواية تظهر وكاأّنها قادمة من اأفالم الرعب 
ذات البعد اخليايل العلمي، �ص������خ�صية خُمتلقة حتمل من 
خالل ا�ص���مها دللة املجهول ورمزية الب�صاعة ال�صكلية فهذ 
ال�ص���م )ال�ص�صمة( يعني  كما ورد يف نهاية الرواية: )اللي 
�ص���و ا�صمه(  وهو مفردة عراقية دارجة ويق�صد بها حرفيا 

الذي ل اأعرف اأو ل اأتذكر ما هو ا�صمه.
�ص���وؤال: من هو ال�ص�ص���مه؟  هذا امل�صخ الذي �صنعه الكاتب 
م���ن بقايا ال�ص���حايا حم���ل يف اأجزائه الع�ص���وية واأفكاره 
الغريبة وت�ص���رفاته املنفردة فل�ص���فة وا�صحة املعامل تنزع 
نح���و حتقيق العدل من اأجل �ص���حايا التفج���ريات والقتل 
الع�ص���وائي يف مدينة بغداد.... فرانك�ص���تاين ال�صعداوي 
)ال�ص�ص���مه(  مل يكن ُمرعبا ب�ص���كله الدمي���م ومل يكن خُميفا 
باأجزائ���ه املتعفن���ة ب���ل كان ر�ص���الة تتعق���ب م���ن يرتكبون 
الظلم ويجعلون من ال�ص���حايا البرياء �ص��لما ل�صراعاتهم 

الطائفية وطموحاتهم ال�صلطوية.
من هو ال�ص�ص���مه؟  يظهر جواب ال�صوؤال على ل�صان البطل 
نف�صه حني يتحدث �صاردا حكايته و�صبب وجوده واأهدافه 
الغريبة من خالل كلمات عابقة بالأحا�صي�س املوؤثرة حيث 
يق���ول �س 156 م���ن الرواي���ة: )واأنا ال���رد واجلواب على 
نداء امل�ص���اكني، اأنا خمل�ٌس ومنظ���ٌر ومرغوٌب به وماأموٌل 
ب�ص���ورة ما. لقد حتركت اأخريًا تل���ك العتالت اخلفية التي 
اأ�ص���ابها ال�ص���داأ من ن���درة ال�ص���تعمال، عت���الت لقانون ل 
ي�ص���تيقظ دائما، اجتمعت دعوات ال�صحايا واأهاليهم مرة 
واح���دة ودفع���ت بزخمها ال�ص���اخب تلك العت���الت اخلفية  
فتحركت اأح�ص���اء العتمة واأجنبتني اأنا ال���رد  على ندائهم 

برفع الظلم والقت�صا�س من اجلناة.(
م���ع  تتعاط���ف  اأن  ت�ص���تطيع  ل  ال�ص���كلية  الناحي���ة  م���ن 
ال�ص���عداوي  اأحم���د  م�ص���خ  ولك���ن  امل�ص���خ،  فرانك�ص���تاين 
)ال�ص�ص���مه(  يجذبن���ا باأف���كاره وكلمات���ه واأفعال���ه الهادف���ة 
لتحقيق العدالة والنتقام لل�صحايا.. هذا الكائن العجيب 

يج���د من يوؤيده بالأفكار والأعمال حيث نتابع يف الرواية 
العديد من املوؤيدين وامل�ص���اعدين الذين يعينونه على اأداء 
مهمته واإخفاء ب�ص���اعة الأج���زاء الب�ص���رية املتعفنة والتي 
تت���اآكل وتت�ص���اقط وحتتاج ملزي���د من التبدي���ل واخلياطة 

واملتابعة..
... يقول ال�ص�ص���مه عن نف�ص���ه �س 161 )اأن���ا ولأين مكون 
م���ن جذاذات ب�ص���رية تع���ود اإىل مكونات واأع���راق وقبائل 
واأجنا�س وخلفيات اجتماعي���ة متباينة اأمثل هذه اخللطة 
امل�ص���تحيلة التي مل تتحقق �ص���ابقا.. اأن���ا املواطن العراقي 

الول....(
هذه اخللطة امل�صتحيلة من املكونات العراقية الجتماعية 
والدينية وال�صيا�صية تتداخل يف ج�صد واحد وتنتُج كائنا 
يحم���ُل يف داخل���ه طم���وح العدال���ة والقان���ون  فيما ميثل 
روؤي���ة مثالية لطموح عابق باآمال الوحدة والتعاي�س ونبذ 

اخلالفات باأ�صكالها املختلفة.
  لقد ا�ص���تبدل ال�ص���عداوي خمتر الأبحاث العلمية )مكان 
ولدة امل�ص���خ املرعب فرانك�ص���تاين( واأحّل مكانه م�ص���رحًا 
واقعّي���ًا تنت�ص���ُر في���ه رائحة امل���وت ويخّيُم علي���ه اخلراب 
وت�ص���بغه الّدم���اء املُتناث���رة.... ينطل���ق )ال�ص�ص���مه( م���ن 
بناية �ص���كنية  غ���ري مكتمل���ة جنوبي بغ���داد، حيث حتّول 
امل���كان ل�ص���احة ح���رب ب���ني الط���راف املت�ص���ارعة، م���كاٌن 
مل���يٌء بالبي���وت املهدم���ة واملهج���ورة، على هذا الأر�ص���ية 
البائ�ص���ة جتتمع الآمال والآلم، ويندمج اخليال بالواقع،  
ويت�صارع اجلنون واحلكمة، ويظهر هادي العتاك والذي 
يقوم بجمع اأجزاء ال�صحايا ول�صقها ٌم�صّكال جثة متكاملة 
م���ررا عمل���ه بالق���ول  ����س 34 )... اأنا عملته���ا جثة كاملة 
حت���ى ل تتح���ول اإىل نفاي���ات حت���ى حترتم مث���ل الأموات 
الآخري���ن وتدفن....(..   ومن هنا يظهر)ال�ص�ص���مه( ويبداأ 
مهمته و�ص���راعه الوجودي يف هذا امل���كان الواقعي مكان 
املهم�صني والب�ص���طاء وامل�ص���ردين على اختالف اأجنا�صهم 
العرقي���ة وطوائفه���م الديني���ة...    يظه���ر )ال�ص�ص���مة( بني 
ه���ذه املجاميع الب�ص���رية الواقعي���ة والتي حت���اول تاليف 
ويالت احلرب  والدمار..  يخرتق )ال�ص�صمه( هذه الأمكنة 
البائ�ص���ة ُمتنقاًل م���ن بناية لأخ���رى خالل الفج���وات التي 
اأحدثتها قذائف الأطراف املت�صارعة يف البنايات واملنازل 
املهج���ورة فيما ُي�ص���كل �ص���بكة معق���دة من الطرق ال�ص���رية 
والغريب���ة والتي يحتاجها حني يع���ود من ترحاله اليومي 
وهو بحاجة ل�ص���تبدال اأع�صائه التي تتحلل بعد كل مهمة 
ينجزها...  حيث يتحدث ال�ص�صمه عن تنقله اليومي قائال 
�س 161 )اأخرج ليال بعد الغروب ب�ص���اعة اأو �صاعتني اأمر 

حت���ت تقاطعات نريان ل ته���داأ تنطلق من جه���ات خمتلفة 
اأكون ال�ص���ائر الوحيد يف �ص���وارع طويلة فارغة حتى من 
القطط اأو الكالب ال�ص���ائبة ل �ص���يء �ص���وى وقع خطواتي 
يف الفوا�ص���ل القليلة من ال�ص���مت بني ر�ص���ي�س الر�صا�س 

الذي ي�صتّد ويتزايد مع اقرتاب منت�صف الليل(
 رواية ال�ص���عداوي لي�ص���ت خياًل علمي���ًا اأو حكاية خُميفة 
فمخلوقه الب�ص���ع )ال�ص�ص���مه( يتفاعل مع بيئته الن�ص���انية 
ويتحدث مع �صخ�ص���يات الرواية ولديه امل�ص���اعدين الذين 
يالزمونه ويعينونه على ق�ص���اء حوائجه وحتقيق ماآربه، 
فهناك �ص�تة م�صاعدين ميتازون باأ�صمائهم التي ت�صُف كثريًا 
من واجباتهم ومهامهم )ال�ص���احر وال�صف�ص���طائي والعدو 
واملجنون ال�صغري واملجنون الكبري واملجنون الأكر(... 
ه���ذا الكائن  الغريب يجد لدي���ه كثريًا من املررات العقلية 
والفكري���ة لعمليات القتل والنتق���ام اليومي التي ينفذها، 
فه���و يهدُف لتحقيق عدال���ة غائبة اأو ُمغّيبة رغم ما ُي�ص���اُع 
عن اإجرامه ووح�ص���يتِه، فهو �صاحب مبداأ وروؤية ان�صانية 
كب���رية فهاهو يتحدث مع �ص���انعه ه���ادي العتاك �س 148 
قائال:   )هذا لي�س كل �ص���يء..  الأ�صواأ هو ال�صمعة ال�صيئة 
التي يبثها املغر�ص���ون �ص���دي انهم يتهمونني بالجرام.. 
ول يفه���ون اأين اأنا العدال���ة الوحيدة يف هذه البالد( هكذا 
ي���رى ذات���ه اأداة لتحقيق عدال���ة غائبة ل جتد من ينت�ص���ر 
له���ا، وُمعينا ل�ص���حايا يلقون م�ص���ريهم البائ�س دون ذنب 
اقرتفوه اأو جرمي���ة ارتكبوها، يفتخر باجنازاته اليومية 
ويعدد بع�صا من مهامه التي قام باجنازها  قائال �س 168: 
)قتلت ال�صابط الفنزويلي املرتزق الذي كان يقود ال�صركة 
الأمنية امل�صوؤولة عن جذب النتحاريني اليها والت�صبب يف 
�ص���حايا بني املدنيني ومنهم حار�س فندق ال�صدير ح�صيب 
حمم���د جعفر وقتل���ت ذلك القي���ادي يف القاع���دة املقيم يف 
منطقة اأبي غريب املت�صبب يف النفجار الرهيب بال�صيارة 
املفخخة يف �ص���احة الطريان ببغداد الذي خلف العديد من 

ال�ص���حايا ومنهم �ص���احب الأنف الذي اخذه هادي العتاك 
من الر�ص���يف ورمم ب���ه وجهي(.........  ه���ذا هو الوجه 
الآخ���ر للمخلوق الغريب الذي �ص���نعه ه���ادي العتاك، هذا 
القتل الذي يهدف لتحقيق عدالة غائبة يجعل من املخلوق 
ر�صول حق وميزان عدالة.. هذه �صورة من �صور  الروؤية 
املو�ص���وعية التي ابتكرها الكاتب ال�ص���عداوي يف روايته 
املتقنه ُم�ص���تغال التناق�س ال�ص���ارخ ما بني ب�صاعة اجل�صد 
املك���ّون م���ن بقاي���ا اجلثث وق���وة اله���دف الذي ي�ص���بو له 
ال�ص�ص���مه.. وجٌه مل���يٌء بالتوق للعدال���ة وتطبيق القانون 
والقت�ص���ا�س ممن ن�ص���روا الرعب واأر�صلوا النتحاريني 
وا�ص���تخدمو اخلالف���ات الطائفية والعرقي���ة والدينية من 
اأجل اإثارة القتل والرعب والدمار..  هذا اجلانب امل�ص���رق 
م���ن )ال�ص�ص���مه( ميث���ل الوجه الآخ���ر لفرانك�ص���تاين اأحمد 

ال�صعداوي.
اما الوجه الجرامي لل�ص�ص���مه فتحدده ال�ص���لطات المنية 
حني ت�ص���ف ه���ذا املخلوق باملجرم ����س 346 )يف احلادي 
والع�صرين من �ص���باط عام 2006 اأعلنت القيادات الأمنية 
العلي���ا يف بغ���داد ع���ن اإلق���اء القب����س اأخريا عل���ى املجرم 
اخلط���ري الذي ت�ص���ميه بع����س التقاري���ر  ب املج���رم اأك�س 
وي�ص���ميه الأهايل ال�ص�صمه وله اأ�ص���ماء اأخرى عديدة. هذا 
املجرم كان م�ص���وؤول ع���ن عمليات قتل مروع���ة جرت على 
مدى العام املا�ص���ي داخل بغداد اأث���ارت الرعب والهلع يف 
نفو����س النا����س المر ال���ذي ه���دد العملية ال�صيا�ص���ية كلها 
بالنهي���ار، عر�ص���وا �ص���ورة كب���رية له من خالل عار�ص���ة 
ال�ص���رائح عل���ى �صا�ص���ة كبرية ونطقوا ا�ص���مه ان���ه املجرم 
ه���ادي ح�ص���اين عيدرو����س من �ص���كنة ح���ي البتاويني يف 
بغ���داد وامللقب ب� )ه���ادي العتاك(.....(   يف ه���ذه النهاية 
الرتاجيدية للبطل يظهر هادي العتاك  مكان)ال�ص�ص���مه(.. 
هل هناك خلط مق�صود من قبل ال�صلطات الأمنية يف الأمر؟ 
هل هي حماولة �ص���ريعة لإغالق ملف ال�صخ�صية الوحيدة 
التي تن�ص���د العدل وتقت�س من املجرم���ني والقتلة؟ اأم  هي 
حماول���ة م���ن الكات���ب ملعاقبة ه���ادي العتاك املعت���دي على 
حرمة اجلثث و�ص���انع الوح�س الغريب؟ كل هذه الأ�ص���ئلة 
املث���ارة حتتم���ل العديد م���ن الجابات ولكّنه���ا يف جمملها 
توؤك���د اأّن هذا العمل الروائي احلائز عل���ى جائزة الرواية 
العربية لعام 2014 عمل جاد وجدير بال�صادة وقادر على 

ح�صد العديد من الأ�صئلة املثرية لالهتمام.  

ع���ن تل���ك امل�ص���اعر املتباينة �ص���رح الع�ص���ماوي باأنه اأحب 
النوبي���ني جداويعتره���م جزءا لن ينف�ص���ل من وطنه كما 
يردد املغر�ص���ون، تاأثر الع�ص���ماوي  به���م وانحاز لهم، لكن 
الناق���د امل�ص���رى الكب���ري الدكتور جاب���ر ع�ص���فور راأى اأن 
الع�ص���ماوي كت���ب رواي���ة بارع���ة ف���ى الت�ص���ويق وحالوة 
الأ�صلوب وقوة ال�صرد الروائي ال�صل�س، لكنه حتامل علي 
النوبي���ني جميعا ملا ر�ص���م  بط���ل الرواية النوبي �ص���اذجا 
للغاي���ة وانتق���ده باأن���ه كان ينبغ���ي عليه ر�ص���م �صخ�ص���ية 
قوي���ة ل طيب���ة م�صت�ص���هدا ب�ص���ائقه النوب���ي ال���ذى يلع���ب 
بالبي�ص���ة واحلجر على حد قول الوزير الأ�ص���بق فى ندوة 
ال���دار امل�ص���رية اللبناني���ة نا�ص���رة الرواية الت���ى يدين لها 
الع�صماوي بف�صل كبري فى م�ص���ريته الأدبية ح�صبما يردد 

بندواته واأحاديثه دوما.

احلقيقة مل يكن عجيبة �صر اخلتم �صاذجا كما ت�صور بع�س 
النقاد والقراء بل كان طيبا م�ص���املا م�ص���دقا للوعود، هكذا 
رد الع�ص���ماوي بثقة كبرية على نقد ع�ص���فور م�ص���يفا: انا 
ر�ص���مت ال�صخ�صية هكذا وق�صدت كل موقف مر به عجيبة 
للدلل���ة على اأمر اآخر بني ال�ص���طور. ثم داعب الع�ص���ماوي 
الوزير ال�ص���بق للثقافة جابر ع�صفور وا�صفا �صائقه باأنه 
لي�س نوبيا حقيقيا وامنا قرر له ذلك فقط لي�ص���من تعيينه 

باعتبار اأن النوبيني طيبون والوزير قلبه رقيق.

اأ�ص���رف الع�ص���ماوي الذى تقبل نقد ع�صفور ب�صدر رحب، 
كان حمقا فيما قاله، فرمزية �صخ�ص���ية عجيبة �ص���ر اخلتم 
جتر القارئ على اعمال العقل لدراك ال�ص���قاط املق�صود 
م���ن ثناي���ا احلكاي���ة بني ق�ص���ية النوبي���ني الذين �ص���دقوا 
وعود امللك فوؤاد وتعوي�ص���اته وعان���وا من جتاهل فاروق 
لق�ص���يتهم وظلم عبد النا�ص���ر وقهره لهم، واختطف القدر 
منه���م ال�ص���ادات ليعانوا من امل���رارة والتجاهل التام وقت 

مب���ارك ليختتم حممد مر�ص���ي ماأ�ص���اتهم ويكم���ل معانتهم 
بقوله انتم جالية نوبية فى م�صر ولكم حقوق. هنا ي�صف 
الع�صماوي الرئي�س ال�صبق للجمهورية باأنه اجهل رئي�س 

بالتاريخ ممن حكموا م�صر ول خرة لديه فى اأي �صيء.

هن���ا اأي�ص���ا الع�ص���ماوي ل يق���ول كالم���ه ككات���ب روائ���ي 
فح�ص���ب، بل ي�ص���تمد راأي���ه من حتقيق���ات طويل���ة اأجراها 
مع الرئي�س ال�ص���ابق حممد مر�ص���ي وقت عمل الع�صماوي 
بالنياب���ة العامة ل�ص���نوات طويل���ة حمققا جنائي���ا فى اأهم 
ق�ص���ايا الراأي العام حتى �ص���ار �ص���ندوقا اأ�ص���ود من كرثة 
ما جتمع لديه من اأ�ص���رار و�صاأله كثري من ال�صحفيني متى 
يكتبها لكن اجابته مل تتغريفدائما يقول ان لكل �صيء اأوانا 
ويتهرب بدبلوما�ص���ية من اجابة �صريحة. وفيما يبدو انه 
غري باحث عن �ص���هرة بعيدا عن الكتابة الروائية مثل حال 
غريه من الروائيني الذين يثريون كل حني  �ص���جة حولهم 

كلماخفتت مبيعاتهم.

تعجب���ت وغريي من عن���وان الرواية، مل���اذا تذكرة وحيدة 
للقاه���رة؟ ومل ل تك���ون واحدة لكن الع�ص���ماوي اجاب عن 
ال�ص���وؤال عل���ى هام�س ن���دوة باجلامعة المريكي���ة موؤخرا 
مق���ررا اأن واحدة ل تعني �ص���يئا �ص���وى الع���دد اما وحيدة 
فتاأكيد لل�ص���فة ولالغ���راق فى الوحدة ووقعه���ا على الذن 

اجم���ل وتث���ري �ص���جون وت�ص���اوؤلت تع���ر عن ح���ال بطل 
الرواي���ة فى نهايتها، فه���و مل يعد للنوبة ابدا ومل ي�ص���تقر 
بها مرة ثانية، وباتت تذكرته وحيدة مثله قابعة فى جيبه 

تنتظر م�صريها ول تدري به.

روائي���ة  �صخ�ص���ية  اخلت���م  �ص���ر  عجيب���ة  اأن  "احلقيق���ة 
م���ن ال�ص���عب اأن اأن�ص���اها واأي�ص���ا م���ن ال�ص���عب ان اأكتب 
غريه���ا ب�ص���هولة الآن م���ا زل���ت اأحت���اج وقتا للخ���روج من 
براثنه���ا.." عب���ارة قاله���ا الع�ص���ماوي فى حديث �ص���حفي 
مطول م���ع جريدة فرن�ص���ية موؤك���دا اأنه ب���داأ بالفعل كتابة 
رواية جديدة منذ �ص���هر ثم ي�صدم قارئه بالقول انني فيما 
يبدواأكت���ب �ص���رابا، ل اأرى نهاي���ة لروايت���ي اجلديدة ومل 
اأذهب اأبعد من الف�ص���ل الأول، وما زال عجيبة �ص���ر اخلتم  
يقفز ملخيلتي اثناء الكتابة وكاأنه ير�ص���دين لرواية اخرى 
غري التى اكتبها واأظن انني �صاأ�ص���تجيب وامتطي ح�صان 

خيال اخر متاما!!

و�ص���فته ال�ص���حفية الفرن�ص���ية وقته���ا ب���اأن لدي���ه جن���ون 
املبدع���ني احلقيق���ي وه���و روائ���ي يتحدث ب�ص���دق وبغري 
افتع���ال ويعر عن حالة متفردة مث���ل الفنانني احلقيقيني، 
فالكتابة الروائية ابداع اق���رب للجنون خيالت وحيوات 
خمتلفة وعوامل غام�صة ومثرية وعالقات مت�صابكة واغلب 
الروائي���ني خمتلفون عن عامة الب�ص���ر فالفنون جنون كما 
يقال، لكن للع�ص���ماوي راأيا متفردا فهو ي�ص���ف اإح�صا�ص���ه 
بالعمل البداعي باأنه مثل رق�ص���ة تاجنو على احلافة بني 
احلقيق���ة واخليال لبد واأن تتم باتقان ودقة حتى ل نغرق 
فى اخليال او نطفو على �ص���طح الواقع وهي حتتاج اثنني 
اأن���ا بعقلي واف���كارى ومفاهيمي احلياة وح�ص���ان خيايل 

اجلامح الذي يذهب بي لأخر الرواية دون اأن اأ�صقط!

اأ�ص���رف الع�ص���ماوي الذى يعمل قا�ص���يا مبحكمة جنايات 
القاه���رة حتى الآن يحكم بالعدام وال�ص���جن على البع�س 
اأو يق�ص���ى ب���راءة اخرين،يب���دو �ص���ارما للغاي���ة اثن���اء 
اجلل�ص���ات كاأن���ه ل يع���رف البت�ص���ام م���ن قبل،لكن���ه ع���ن 
ق���رب.. ف���ى �ص���ومعته وحيات���ه العادية يبدو مث���ل عازف 
بيان���و اأو فنان ت�ص���كيلي لديه طفل كب���ري كامن فى اأعماقه، 
هيئته،مالب�ص���ه، ب�ص���اطته وتوا�ص���عه اجل���م، خف���ة ظل���ه 
امللفتة  وللغرابة ابت�ص���امته احلزين���ة التى ل تفارق عينيه 
ووجهه فى نف�س الوقت، �ص���وته اخلفي����س جدا، طريقته 
ف���ى التعبري ال�ص���ردي بروايات���ه، لكنه عندم���ا يتحدث فى 
امر يقلقه  يكت�ص���ي حديثه بهيبة القا�ص���ى عل���ى الفور فال 
ميك���ن ان تخطئ العني او الذن تلك الهيبة ونرة احلديث 
بثق���ة العارف باحلقيقة وال���ذى ل يخجل ابدا من قول " ل 

اأعرف" اذا كان بالفعل مت�صككا.

احلديث عن الع�ص���ماوي يطول ويتفرع ملو�صوعات �صتى، 
اأكرث من �ص���ت �صاعات ق�ص���يتها فى مكتبه ببيته بالقاهرة، 
غرف���ة اأنيقة مطل���ة على النيل مبا�ص���رة، غارقة فى الهدوء، 
ذاخ���رة بالكت���ب لك���ن ف���ى نظ���ام �ص���ديد، الل���وان مريحة 
لالع�صاب والكالم يتدفق من الروائي الذى جاء من خارج 
ال�ص���ندوق الأدب���ي بثقة، لريبك ح�ص���ابات بع����س الأدباء 
الكبار، يناف�س بقوة على جوائز ويحتل مكانة متقدمة فى 
قوائم البي�ص���ت �ص���يللر ويلقى اعجاب بع�س النقاد وكبار 
الكتاب امل�ص���ريني والعرب وترتجم رواياته للغات ثالثة، 
والن لدي���ه قاعدة كبرية من القراء تنتظر رواياته كل عام 
ب�ص���غف �ص���ديد ويبقى ال�ص���وؤال هل تظل تذكرته الوحيدة 
للقاه���رة ج�ص���را ملزيد م���ن الب���داع، اأم تكون هى رق�ص���ة 
التاجنو الأخرية لأ�ص���رف الع�ص���ماوي مع خياله اخل�صب 

كما قال؟!.

للن�ص���ر  العربي���ة  الني���ل  جمموع���ة  ع���ن 
والتوزيع بالقاهرة �صدرت حديثا رواية 
"ثورة العرايا" للروائي والقا�س حممود 
اأحمد علي وه���ي الرواية الفائزة بجائزة 
اإح�ص���ان عبد القدو�س. وقد نالت الرواية 
عددا كبريا م���ن اجلوائز الأدبية. تتحدث 
الرواي���ة عن اأ�ص���باب الث���ورات واأحداثها 

املرة، ومن اأجواء الرواية:
اإىل  اأخرى عندما و�صلت  "وجنحت مرًة 
مكان املتظاهرين، ورغم �ص���ريي ل�صاعات 
طويل���ة من اأج���ل الو�ص���ول اإىل هن���ا، اإل 
اأنني �ص���عيد، لي�ص���ت �ص���عادة واحدة كما 
يعتقد البع�س، لكنها �ص���عادات عدة.. نعم 
جمموعة متكاملة مت�ص���ابكة من ال�صعادة، 
وجه���ة  م���ن  اأهمه���ا  الر�ص���يم،  كحزم���ة 
نظ���ري بالوقوف بجوار ه���وؤلء العرايا، 

والوق���وف وامل�ص���اركة يف ثورته���م التي 
اأطلق���وا عليها عدة م�ص���ميات منها: ثورة 
العراي���ا، ث���ورة اجلي���اع، ث���ورة املوتى، 
املطلق���ني  ث���ورة  املم�صو�ص���ني،  ث���ورة 
ث���ورة  الت�ص���حيح،  ث���ورة  واملطلق���ات، 
تتبعه���ا ث���ورات، وغريها من امل�ص���ميات، 
للمطالب���ة بحقوقهم ال�ص���ائعة.. وجدتني 
فخوًرا بنف�ص���ي لأين اأول حمار يعت�ص���م، 
واأول حم���ار يطالب بحقه، وحقوق.. نعم 
حق���وق اأمث���ايل ال�ص���ائعة املنهوب���ة نحن 

مع�صر احلمري."
 "بذكائ���ي املعه���ود رح���ت اأق���راأ �ص���طور 
وج���وه املتظاهري���ن املم�صو�ص���ة كع���ود 
الق�صب بعد ع�صره، وجوه تاآكلت متاًما، 
وجوه ر�ص���م عليه���ا احلزُن اأقب���َح لوحاته 

ال�صريالية والتكعيبية والتجريدية.

لفرانكشــتاين  اآلخــر  الوجــه 
بغــــــــداد

    يف البداية ال بّد من التأكيد أّن الفكرة الرئيس��ة يف رواية أحمد الس��عداوي )فرانكش��تاين يف بغداد( تعتمد عىل رمزية ذلك 
املس��خ املخلوق يف املختربات العلمية أثناء البحث عن إكس��ري الحياة والذي أصبح أيقونة للبش��اعة ورمزا ملخاطر النتائج 
املخيف��ة للتجارب العلمية املنفلتة من عقالها مع ما يتبع ذلك من رصاع بني هذا املخلوق الخيايل املخيف والعامل الواقعي 
ال��ذي يح��اول ايقاف جنون هذا الكائن الذي يس��ري هامئا  عىل وجهه نارشا  رعبه بني األحياء واألموات... )فرانكش��تاين رواية 
للمؤلفة الربيطانية ماري ش��ييل صدرت عام 1818(، ولقد تجّسدت هذه الش��خصية يف العديد من االفالم السينامئية بطرق 
مختلفة ولكّنها يف مجملها تعتمد فكرة املس��خ البش��ع الذي يتم تخليقه نتيجة خطأ تقن��ي وعلمي ويهرب من مخترب العلوم 
والط��ب نحو واقع الحياة والحارض حيث تحصل يف أغلب االحيان مواجهة مركزية بني الش��خصية وصانعها، لقد اس��تخدم 
املؤل��ف هذه األيقونة الرشيرة  بطريقة ذكية ُمختلفة ُموّظفا جزءا كبريًا من أفكاره السياس��ية والثقافية عرب هذه الش��خصية 
املعروفة، ومل تكن فكرة البش��اعة هي الفكرة الرئيس��ة يف الرواية مبقدار ما كانت وس��يلة لعرض واقع أليم ميلء بالرشور 
والجرائ��م والدم��اء والخراب.. عامل ال يقل بش��اعة بأحداثه املرعبة عن ذلك املخلوق املس��خ ال��ذي  ينرش الخوف والرعب 

واملوت......

الواقع المتكرر في "ثورة العرايا "

"تذكرة وحيدة للقاهرة" رقصة تانجو جديدة للعشماوي

"تداعيات سلمان الفكر" للكاتب 
غالي العطواني

كتاب " تداعيات �صلمان الفكر 
)و�صخابيطه.. حچايات مزهدة( " 

يقدم كاتبًا �صاخرًا مبدركاته اليومية 
رغم اجلدية الوا�صحة يف تعامله 

العالقاتي، حيث ل حتمل �صحنات 
وجهه اأي ملمح لهذه ال�صخرية، 
وهذه  �صفة قد ي�صرتك قبلها ل 

�صعوريًا مع معظم الكتاب ال�صاخرين 
، غري اأن كتابه هذا يك�صف اأعماقه 

ال�صاخرة من الذي ح�صل ويح�صل 
با�صتمرار واأراه يزيح الكثري من 

غبار حزن املتعبني.

مل يخطط الروايئ املرصي أرشف العشاموي لكتابة رواية متفردة عن تهجري النوبيني 
وحياتهم مبرص، ىف نادي الجزيرة وحي عابدين وتنقلهم لخدمة البهوات والباشوات 
بح��ي الزمالك، ومل يدرك العش��اموي للحظة أن رئيس الوزراء  املرصى األس��بق 
ابراهيم محلب وهو يوقع قرار تعيينه مس��اعدا أول لوزير العدالة االنتقالية ىف آب 
2014 ومس��ؤوال عن امللف النويب بأكمله،أنه يضعه عىل أعتاب رواية جديدة ستجربه 
ع��ىل كتابتها ليحلق ىف آفاق الش��هرة مج��ددا، بعدما كان أعد الع��دة وجهز افكاره 
وش��حن خياله لكتابة رواية أدب جرمية اشتاق لكتابتها كثريا كام قال، ليفاجئ بعجيبة 
رس الختم بطل رواية "تذكرة وحيدة للقاهرة" يدعوه لتدوين رحلته الغريبة والشيقة 
ج��دا من جب��ال النوبة لقلب الزمالك لحواري عابدين العتيقة لش��اطئ االس��كندرية 

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

أوراق
اكت�ص���اف رواد ال�ص���الح الدين���ي ال�ص���المي، 
قد يحف���ز العق���ول املنفتحة بتق���دمي حماولت 
لدرا�ص���ة ه���ذا الفكر ب�ص���كل عميق، ه���ذا ما دفع 
الكات���ب د. ماهر ال�ص���ريف اىل اإ�ص���دار كتاب " 
تطور مفهوم اجلهاد يف الفكر الإ�ص���المي" عن 
موؤ�ص�ص���ة "املدى" لالع���الم والثقافة والفنون. 
وقد يتو�ص���ل البع�س اإىل ا�ص���تخال�س مفاده " 
اأن امل�ص���لحني الدينيني �ص���كلوا جزءًا ل يتجزاأ 
م���ن النتلجن�ص���يا العربي���ة احلديث���ة، والت���ي 
واجهت ا�ص���كالية التاأخر والتقدم اإثر احتكاكها 
باأورب���ا، ف�ص���عت اإىل التنوير باأ�ص����س احلداثة 
املجتمعية يف ظروف خا�ص���ة متيزت ب�ص���يادة 
التخل���ف عل���ى ال�ص���عيد الجتماعي م���ن جهة، 
وت�صاعد حتديات ال�صتعمال الوربي من جهة 

ثانية.
ان  م���ن  الديني���ون  امل�ص���لحون  انطل���ق  لق���د 
املجتمع���ات العربية وال�ص���المية تعي�س حالة 
انحطاط اأو فتور لتنجح يف جتاوزها وال�صري 
عل���ى طري���ق التق���دم اإل م���ن خ���الل م�ص���روع 
اإ�صالح جمتمعي، ي�صكل رافعته اإ�صالم عقالين 
منفت���ح على الع���امل ومتج���اوب م���ع متطلبات 
حداث���ة، ول���دت يف الغ���رب لكنه���ا حتولت اإىل 
مكت�صب اإن�ص���اين عام بحيث اأن متلك امل�صلمني 
لأ�ص���بابها لن يتعار�س مع �ص���ريعتهم ول�صيما 
الأم���ور  اذا انح�ص���رت عملي���ة القتبا����س يف 
الدنيوي���ة، وقام���ت عل���ى قاع���دة التميي���ز بني 

النافع وال�صار.
ويف اإط���ار بحثي عن ال�ص���باب الت���ي اأدت اإىل 
انقطاع م�ص���ار تط���ور هذا التي���ار وحالت دون 
جناح���ه يف حتقي���ق ث���ورة ثقافي���ة يف جم���ال 

فهم الدين، وجدت نف�ص���ي مدفوعًا اإىل درا�ص���ة 
نتاج���ات املعري���ن عن ال�ص���الم ال�صيا�ص���ي اأو 
احلركي، واملقارن���ة بينهما وبني نتاجات رواد 
ال�ص���الح الديني، حيث اكت�ص���فت اأن ال�ص���الم 
ال�صيا�صي مل يكن، وكما يعتقد بع�س الباحثني 
الع���رب والغربي���ني، امتدادًا لال�ص���الح الديني 
ب���ل مثل قطيع���ة معه، مه���د لها النق���الب الذي 
طراأ يف �ص���ياقات تاريخي���ة حمددة، على تفكري 
ال�ص���يخ حمد ر�ص���يد ر�ص���ا يف املرحلة الخرية 
من حياته والذي جعل���ه يبتعد ابتعادًا كليًا عن 

افكار ا�صتاذه المام حممد عبده.
وقد �صمنت ا�صتخال�صات الق�صم اخلا�س املعد 
عن "رهان النه�صة يف الفكر ال�صالمي" والذي 
الفك���ر  النه�ص���ة يف  يحتوي���ه كت���اب رهان���ات 
العربي، ويف عدد من الدرا�ص���ات الالحقة التي 
عر�صها الكاتب، ومنها الدرا�صة التي قدمها يف 
الندوة الدولية عام 2002 يف املعهد الفرن�ص���ي 
لل�ص���رق الدنى بالتعاوم مع �ص���الم الكواكبي، 
يف الذك���رى املئوية لرحيل المام عبد الرحمن 
الكواكب���ي، حي���ث �ص���در كت���اب بعن���وان " من 
غ���روب ال�ص���الح الدين���ي اىل جتدي���د الفك���ر 

ال�صالمي ".
اأم���ا ما قدمه الكاتب يف ع���ام 2005 من بحوث 
يف ندوت���ه الدولية الثانية فت�ص���من فكر حممد 
ويف  لرحيل���ه،  املئوي���ة  الذك���رى  يف  عب���ده 
تل���ك الن���دوة ح���اول الكات���ب م���رة اخ���رى اأن 
يزك���ي فر�ص���ية القطيعة بني ال�ص���الح الديني 
وال�صالم ال�صيا�ص���ي من خالل م�صاهمة قارنت 
فيها ب���ني موقف اثنني م���ن املعرين عن هذين 
التيارين من م�ص���األة اجلهاد وهما المام حممد 

عبده وال�صيخ عبد الله عزام.
يذك���ر الكات���ب قائ���اًل ع���ن م�ص���اهمته يف ه���ذه 

الندوة قائاًل " لقد �صجعتني تلك امل�صاهمة على 
التو�ص���ع يف درا�ص���ة ه���ذا املو�ص���وع من خالل 
التط���رق ملواق���ف معري���ن اآخري���ن ع���ن هذين 
التياري���ن من م�ص���األة اجلهاد، اإل اأنني �ص���عرت 
يف خ�ص���م هذا امل�ص���عى باحلاجة اإىل تو�ص���يع 
حق���ل البحث، وهو ما ق���ادين اىل الرجوع اإىل 
املا�ص���ي لدرا�ص���ة فقه اجلهاد يف ا�صالم الع�صر 
الو�صيط واإىل التوقف عند الكتابات التي �صار 
ي�ص���درها عن اجلهاد بدءًا من مطلع ثمانينيات 
القرن الع�ص���رين، بع�س علماء الدين وبخا�صة 
بعد اأن ا�ص���بح هذا املو�ص���وع مرك���ز الهتمام 

العربي.
ومل يكن باأمكاين اإنهاء هذا البحث دون التطرق 
اإىل مواق���ف بع�س ان�ص���ار مذهب الالعنف يف 
ال�ص���الم من اجلهاد، ول�ص���يما بع���د اأن وجدت 
يف مواقفه���م حماول���ة لإعادة و�ص���ل ما انقطع 
يف م�صار تيار ال�صالح الديني واحياء الرتاث 

النقدي والعقالين واملنفتح الذي خلفه."
يت�ص���من ه���ذا الكت���اب بال�ص���افة اىل مقدمت���ه 
واىل ال�صتخال�ص���ات النهايئة �ص���تة ف�ص���ول، 
ي�ص���لط الكاتب ال�ص���وء يف الف�ص���ل الول على 
عدد من الكتابات التي عاجلت مو�صوع ال�صري 
واجله���اد وبل���ورت عقي���دة اجله���اد وفل�ص���فته 
يف ا�ص���الم الع�ص���ر الو�ص���يط، وا�صتعر�س يف 
الف�ص���ل الثاين مواق���ف عدد م���ن املعرين عن 
تي���ار ال�ص���الح الدين���ي يف الع�ص���ر احلدي���ث 
م���ن مفهوم اجلهاد، وخ�ص����س الف�ص���ل الثالث 
لتحليل افكار ال�ص���يخ حممد ر�ص���يد ر�صا وذلك 
به���دف تعي���ني زم���ن النق���الب الذي ط���راأ على 
تفك���ريه وحتدي���د طبيع���ة ال���دور ال���ذي لعب���ه 
يف متهي���د الطري���ق ام���ام تبل���ور ايديولوجية 
ال�ص���الم ال�صيا�صي، اما الف�صل الرابع فنالحظ 

توقف الكات���ب عند مواقف اأب���رز املعرين عن 
ال�ص���الم ال�صيا�ص���ي، اما الف�ص���ل اخلام�س فقد 
�ص���هد ا�ص���تعرا�س وم�ص���اهمة بع����س العلم���اء 
امل�ص���لمني الذين عاجلوا يف ال�صتوات الخرية 
هذا املو�ص���وع م�ص���تندين اإىل ال���رتاث الفقهي 
حتلي���ل  اىل  ال�ص���اد�س  الف�ص���ل  يف  لأينته���ي 
مواق���ف بع����س ان�ص���ار مذه���ب الالعن���ف يف 
ال�ص���الم الذي���ن يدع���ون اإىل التح���رر م���ن فقه 

الع�صور الو�صطى.

�صدر عن دار املاأمون للرتجمة والن�صر التابعة 
الثقاف���ة وال�ص���ياحة والآث���ار، كت���اب  ل���وزارة 
بعن���وان )رحالة اأجان���ب اإىل بغداد يف القرنني 
الثامن ع�ص���ر والتا�ص���ع ع�ص���ر( اإعداد وترجمة 

كاظم �صعد الدين.
تن���اول الكت���اب اأب���راج واأ�ص���وار بغ���داد الت���ي 
ت�ص���يب زائ���ر بغ���داد بالده�ص���ة اأول مرة حيث 
ي�ص���اب باخليب���ة العظيمة لروؤية بغ���داد ل كما 
تخيله���ا م���ن ق���راءة كت���ب التاري���خ و معاج���م 

البلدان.
وعر�س الكت���اب موكب البا�ص���ا والوايل الذي 
يعينه ال�ص���لطان يف ا�صطنبول، ويعتمد البا�صا 
للبقاء يف من�ص���به على مطالبة العامة بطريقة 

�صاخبة وجتتمع مكاتبه ايام اجلمعة.
ور�صم �ص���عد الدين �ص���ورة قلمية ملنارة �صوق 
الغ���زل ح���ني و�ص���ل بكنغه���ام اىل بغ���داد عن���د 
الفجر، وراآها على بعد خم�ص���ة اأميال ول�صيء 
�ص���وى القباب واملنائر ميكن ان يرى �صاخ�ص���ًا 
م���ن مرك���ز عا�ص���مة اخللف���اء التي تبع���ث على 

الفخر حني امتدت دولتهم من جبل طارق حتى 
�صور ال�صني العظيم ومن املحيط الهندي حتى 

البحر املنجد.
 وق���دم لن���ا الكت���اب نب���ذة ع���ن اأ�ص���واق بغ���داد 
اليوم ف�ص���اًل عن الأ�ص���واق احلديثة والكثرية 
حيث بو�ص���ع امل���رء ان يجد ب�ص���ائع نافعة جدًا 
وحل�صن حظ الرحالة اأنها تقع يف رقعة واحدة 

قرب ج�صر ال�صهداء.
وكتب �صعد الدين عن عكركوف الأثر التاريخي 
امله���دم الذي يجل���ب انتباه الرحال���ة منذ اأزمنة 
قدمية وقد ظن بع�ص���هم انه ب���رج بابل املذكور 
يف العه���د الق���دمي يف حني دعاه اآخرون ق�ص���ر 
منرود. و�ص���لط الكتاب ال�ص���وء عل���ى البيوت 
البغدادي���ة التي كانت ذات ي���وم مركزًا للفنون 
والعل���وم والتج���ارة يف غربي اآ�ص���يا، ويتاألف 

�صكانها من العرب واأقلية من الرتك والكرد.
وانبه���ر الرحالة بال�ص���يافة العربية واحلفاوة 
وق���د  ل�ص���يوفهم،  يقدمونه���ا  الت���ي  العظيم���ة 
كت���ب رحال���ة اأجان���ب ر�ص���ائل ي�ص���فون فيه���ا 

امل���اآدب ال�ص���خية الت���ي يقدموها اإليه���م والأمن 
والطماأنينة يف خيمة اأو بيت العربي.

وكتب فيلك�س جونز يف كتابة )ذكريات( �ص���نة 
1850، فيم���ا يت�ص���ل مبدين���ة بغ���داد اأ�ص���اف 
ج���داول للحب���وب وماأك���ولت اأخ���رى ي�ص���رية 

املنال يف اأ�صواق بغداد. 
وا�ص����ار الكاه����ن هورا�صيو�ص����ا يف الكتاب اىل 
كارثتني ا�ص����ابتا بغداد هما الطاعون 1831 و 
الفي�ص����ان 1832 مبيدتان نحو ثلثي ال�صكان. 
وي�ص����رد لنا كيف زار الطاع����ون بغداد وجعلها 
ت�ص����وره  اإن  الكلم����ات  تعج����ز  بحي����ث  قط����رًا 

واخليال اأن يدركه.
وخت����م كاظ����م �ص����عد الدي����ن كتابه بزي����ارة اإىل 
مدين����ة الكاظمي����ة الت����ي ياأت����ي اإليه����ا الأجانب 
باعتباره����ا مدينة حديث����ة اأو بالأح����رى ُبنيت 
على وفق اأ�ص����لوب ع�صري على الرغم من بقاء 
املحالت القدمية على حالها، غري اإن اأ�ص����حاب 
تل����ك الدور يف�ص����لونها على العي�����س يف احياء 

ع�صرية.

أوراق
ال�ص���ائك،  الع�ص���ر  مثقفات من هذا  ن�ص���اء  " نحن ثالث 
امللتب����س، الغام����س، املخ���ادع، قررن���ا مبح����س اإرادتنا 
اأن ن�ص���ع ا�ص���رار دفاترنا اأمامك���م، دفاتر مل تعد �ص���رية، 
حتمل ب���ني طياتها اآلمن���ا، اآمالنا، جناحاتن���ا، خيباتنا، 
�ص���هواتنا، نزواتنا، متردنا عل���ى ذواتنا وعلى املجتمع. 
اإنها باخت�ص���ار حتمل اأرواحنا اإقراأوها لعل يف قراءتها 

عرة ملن اأراد اأن يعتر." 
ن����س من رواية " دفاتر مفكك���ة الوراق " للكاتب فوزي 
الهنداوي، الذي وظف  الكثري من املعلومات والعبارات 
الت���ي وردت يف مق���الت ع���دد م���ن الكت���اب العراقي���ني 
كروائيني وُنقاد، يف روايته هذه اأمثال " د. قا�صم ح�صني 
�ص���الح، و الروائية لطفية الدليمي، والناقد ال�ص���ينمائي 

عالء املفرجي، والكاتب حممدغازي الخر�س." 
قبل اأن ت�صل هذه الدفاتر لأيدي القراء خ�صعت لعمليات 
منتجة وتنقيح اإ�ص���افة اإىل حذف واعادة �صياغة و�صبك 
عل���ى يد رجل خب���ري بفن الكتاب���ة واألعيبه���ا فعبث فيها 

واأعاد انتاجها كما ي�صتهي ويحب.

من خ���الل مطالعتنا لكتاب���ات فوزي الهن���داوي، جندها 
تتج���ه يف اطاره���ا الع���ام نحو جت���ارب �صخ�ص���ية بحتة 
يف ظ���ل التجارب العام���ة والواقع ال�صيا�ص���ي املعروف، 
واآخره���ا رواي���ة " دفات���ر مفككة الوراق " التي تف�ص���ح 
ع���ن اجلانب ال�صخ�ص���ي اخلا�س ملجموعة م���ن املثقفات 
يختاره���ا الكات���ب وفق���ًا ملح���ددات معينة ت�ص���كل طابعه 
ال�صخ�ص���يات و�ص���فاتها وحتركاته���ا يف جترب���ة تقني���ة 
اوراق  يف  امل�ص���حلة  اخلواط���ر  عل���ى  تعتم���د  حديق���ة 
�صخ�ص���ية والري���د اللك���رتوين داخل البن���اء العام يف 
منح���ى يتبن���ى تقنية " امليتا – �ص���رد "، وم���ن خالل هذا 
التوظي���ف احل���ر واملرونة التي اك�ص���بت �ص���كل الرواية 
طابعه���ا اخلا�س ومنهجها املميز عل���ى الرغم من خلوها 
تقريب���ًا من عن�ص���ر الو�ص���ف، وه���و يعر ع���ن اختالف 
روؤية الكاتب يف ت�ص���كيله البنائي لي�صتك�ص���ف م�ص���امني 
خمبوءة ل�صخ�ص���يات ثالث ن�صاء مثقفات، برجوازيات، 
يقدمهن الكاتب مبوازاة ال�ص���راع العام ليواجهن العامل 
باأدواتهن اخلا�ص���ة التي تعتمد على الكتابة يف الغلب، 
للوقوف بوجه ال�ص���كاليات املتعلقة بالعالقات اخلا�صة 

ونظ���رة املجتمع ف�ص���اًل عن ا�ص���قاطات الواق���ع الرهيبة 
التي يرزح حتت وطاأتها الفرد.

ومل يذهب الهنداوي بعيدًا حني اختار هذه النماذج التي 
ابرز مكوناتها الفل�ص���فية يف ح���وارات داخلية وخواطر 
وتداعي���ات اظه���رت ات�ص���اع دائرة الحب���اط والغرتاب 
الداخل���ي للم���راأة داخل اطار تقني يعتم���د على املحطات 
وت�صليط ال�ص���وء مع حماولة جعل ال�صخ�صيات تتحرك 

لتتحرر متاما مما يقيدها.
ه���ذا النت���اج من���ح للهن���داوي ب�ص���كله اجلدي���د املج���ال 
للذه���اب اإىل اهمية تراك���م اخلرة يف الكتابة ال�ص���ردية 
لأجل الو�ص���ول اإىل ال�ص���كل املطلوب من الناقد والقارئ 
والكات���ب نف�ص���ه فتج���اوز مواط���ن ال�ص���عف يف البن���اء 
الروائ���ي امن���ا يتطلب اداء عالي���ا من الكات���ب الذي قدم 
نوعا من التنظيم يف ال�ص���رد واحلبكة حني وظف طريقة 
جدي���دة يف التعامل مع احداثه التي تطلبت تقنية معينة 
متثلت يف طرح الت�ص���اوؤلت التي تنط���ق من البحث عن 
الذات واحلرية م�ص���تغاًل قدرة اجلن����س الروائي البالغة 
على النفتاح النظ���ري والتقني على جملة من الجنا�س 
البداعية الخرى جتعل���ه ذا طابع حركي مفتوح وقابل 

لالجرتاحات الفنية امل�صتمرة مع كل جتربة جديدة.

كاظم الهاللي ُيلبس 
ثوبــًا مخضبًا  الوطــن 

بالحب
 

الوط���ن واحلب، ميتزجان دائمًا مع اأحبار ال�ص���عراء 
والكت���اب. فح���ني نكت���ب ع�ص���قًا نذه���ب اإىل ح�ص���ن 
اأوطانن���ا، وح���ني نكتب حزن���ًا وانهزام���ًا نذهب اإىل 
وطن املع�ص���وق، فوطن ال�ص���عراء دائمًا يظهر بثوٍب 
خم�صب باحلب، وع�صقهم، ي�صكو غالبًا وجع املنفى، 
وحرم���ان الأر����س، فبع�ص���ٍق لدماء ه���ذا الوطن كتب 
ال�ص���اعر كاظم الهاليل ديوانه "�ص���يدة الوقت" الذي 
�ص���در حديثًا لي�ص���م 124 ن�ص���ًا �ص���عريًا م���ن القطع 
الق�ص���ري، وميكن ت�ص���نيف ن�ص���و�س الدي���وان على 
انه���ا من ال�ص���عر الوجداين، مع ن�ص���و�س حتمل هم 
الوطن. وجاء الهداء متميزًا، اإذ اهدى ال�صاعر عمله 
هذا اىل "قلمه"، والذي يبدو حماولة عنيدة لتحدي 
الياأ�س. ن�ص���و�س ه���ذا الديوان تنتمي اىل ق�ص���يدة 
النرث، تتدفق فيها ال�ص���ور ويجم���ح فيها اخليال، اإذ 
يتعمد ال�ص���اعر ا�ص���لوب عدم املبا�ص���رة، بينما تكون 

لغته �صل�صة وا�صحة ل حتتاج اىل تعقيد.

�ص����درت ع����ن دار مت����وز يف �ص����وريا الطبع����ة الثاني����ة م����ن املجموع����ة الق�ص�ص����ية 
)بيت اللعنة( لالأديب وال�ص����اعر علي لفته �ص����عيد و�ص����مت ثماين ق�ص�����س ق�صرية 

ومقدمة.
وقال �ص���عيد ان الطبعة الثانية من جمموعته الق�ص�ص���ية )بيت اللعنة( �ص���درت عن 
دار متوز للن�صر والتوزيع يف دم�صق وهي ت�صم ثماين ق�ص�س ومقدمة تو�صيحية 
عن اأ�ص���باب اإعادة طباعتها وتقع بنحو 101 �ص���فحة.. وا�ص���اف ان هذه املجموعة 
�صدرت طبعتها الأوىل عام 1998 وفازت بجائزة البداع العراقي يف نف�س العام.. 
وا�ص���ار ان ق�ص����س املجموع���ة كما او �ص���حت يف املقدم���ة وكاأين يف مو�ص���وعتها 
وتنبوؤاته���ا كتبتها قبل اأعواٍم قليلة.. مبينا ان الق�ص����س تناق�س حقبة زمنية مليئة 
بالياأ�س واحل���زن واملوت والكاآبة واحلرب والعوق والتاأمل والأحالم وهو ما منر 
ب���ه يف الزم���ن اجلديد حيث جترت املعاناة نف�ص���ها وت�ص���حب روحها م���ن حقبة اىل 

اأخرى.. 
وذكر �ص���عيد ان يف اإعادة الطب���ع املجازفة لأن هذه املجموعة طبعت على ح�ص���ابي 
اخلا����س بطريقة ال�صتن�ص���اخ يف زمن مل يكن لالأديب العراق���ي الإمكانية ان يطبع 
كتابًا يف دور ن�صر عربية وهو يف الداخل �صواء كان ال�صبب �صيا�صيًا واخلوف من 
النتائج اأم اقت�ص���اديًا لأن ل اإمكانية مادية ت�ص���تطيع حتقيق الهدف اإذ كان احل�صار 

يخنق الن�صان العراقي..

�ص���در ع���ن دار املاأمون للرتجمة والن�ص���ر التابعة ل���وزارة الثقافة 
وال�صياحة والآثار كتاب بعنوان )علم ل�صانيات الن�س( ترجمة د. 

موفق حممد جواد امل�صلح.
الكتاب هو عبارة عن عمل جمعي اكت�صب الدقة والتطور من خالل 
احللقات النقا�ص���ية اجلامعي���ة املتعددة التي �ص���ارك فيها املوؤلفان 
الأملانيان )هايكوهاوزندورف - فولفغنغ ك�ص���لمان( مع اإ�صهامات 

عدد من الطلبة والباحثني املتخ�ص�صني يف هذا العلم.
وّيعد كتاب علم ل�ص���انيات الن�س حماولة معرفية وحتليلية عملية 
ومفي���دة تتوجه من خالله اآراء واأفكار النظرية العلمية لتحليالت 
متنوع���ة ومدعوم���ة بالأمثل���ة وال�ص���ور والن�ص���و�س احلياتي���ة 

اليومية املتنوعة ويف جمالت متعددة اإىل قراءة كافة.
ويعر�س د. موفق جواد امل�ص���لح بع�س ال�ص���روحات والتعليقات 
بطريقة �ص���هلة ومي�ص���رة اإىل جان���ب بع�س امل�ص���طلحات اللغوية 

دار المأمون توثق استذكارات الرحالة األجانب و�صروحات عن اللغة الأملانية وقواعدها.
إلى بغداد

ــــــــدارات ــــن اص م

تطور مفهــوم الجهاد 
في الفكر اإلسالمي 

دفاتــر نســوية جريئــة مســتندة إلى مقــاالت لكّتـــاب عراقيين 

طبعة ثانية من )بيت اللعنة( 

إصدار دار المأمون..
 علم لسانيات النص  
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

وح����وار متقّطع و�ص����رد هادي.. ل����ذا اعتمدت 
البني����ة الكتابي����ة عل����ى توزي����ع النق����اط على 
م�ص����احات الف�ص����ول لتو�ص����يل اخلطوط مع 
بع�ص����ها يف النهاي����ة الت����ي تركه����ا الروائ����ي 
للمتلقي الذي �صي�ص����هد اإنه اأمام حمنٍة اأخرى 
غ����ري حمنة جتميع ال����دللت وهي حمنة ملاذا 
قت����ل بائع الكت����ب خط����اأ.. ولهذا جل����اأت بنية 
الكتابة اىل ت�صليط ال�صوء على ال�صخ�صيات 
لقيادتها من جديد لأنها حتمل بع�س ا�ص����رار 
كم����ا  ال�صخ�ص����يات  ان  مبعن����ى  امل����رزوق، 
او�ص����حنا مهم����ة من ناحي����ة قربه����ا او بعدها 
فاجلمي����ع لديه قول عن ال�صخ�ص����ية ملحورية 
حتى لو كانت باإ�ص����ارة او م����ن خالل الإجابة 
ع����ن ا�ص����ئلة الروي فاإنها �صخ�ص����يات لي�ص����ت 
له����ا ح����ركات فاعل����ة او منفعل����ة بق����در م����ا لها 
اخت�صا�س التحرك داخل بقع ال�صوء للك�صف 
عن خفايا املرزوق حتى بدت تلك ال�صخ�صيات 
بال خلفيات لن الراوي يريد ان ي�ص����طاد اي 
�صيء له عالقة حتى انه يف بنية الروي جعل 
الياأ�س يدخل اىل روح الراوي قبل اأن ت�صعفه 
�صخ�ص����يات اأخرى باأرواٍق جديدة حتمل بني 
طياتها ما يود ميكن اأن يعني املنت على التقدم 
اىل المام والتقليل من حالة اليا�س.لذا تبدو 
الروؤية العامة لبنية الروي لتفا�ص����يل الفكرة 
م����ن ان الثيم����ة اأم����ر �ص����يتم ك�ص����فه ح����ني يتم 
الك�ص����ف عن حياة بائع الكتب ولي�س من قتله 
وهو بائ����ع مغمور نف����خ في����ه الروائي روحا 
لك����ي يكون ل����ه �ص����ان و مركزية وه����دف اآخر 
غ����ري معلن عن ا�ص����باب تاأليف كت����اب من قبل 
�صخ�صية غري معروفة ل�صخ�صية غري موؤثرة 
يف الواق����ع ولك����ن البح����ث يف النتائج يكون 
ال�ص����بب اأيديولوجي اي�ص����ا.. مبعنى اآخر اأن 
النقطة ال�صغرية التي تتحرك باجتاه النقاط 
الكبرية من اأجل توليف مناطق �صراع تعطي 
حبكته����ا..  يف  والرواي����ة  لل����روي  م�ص����داقا 
وله����ذا ف����ان هذه امل�ص����هدية تبداأ م����ا بعد طلب 
التاألي����ف مب�ص����هدية مقتله بر�صا�ص����ة حممال 
عل����ى امل�ص����توى الخب����اري الذي ظل مي�ص����را 
مع غياب للم�ص����توى الق�ص����دي يف اأوله وهي 
نقط����ة اأخرى م����ن النقاط ملوزعة على �ص����احة 

الروي. 
ان بني����ة الكتاب����ة  تعتم����د كذلك عل����ى احلدث 
واأح����داث  ال����راوي  ل�ص����ان  عل����ى  الرئي�ص����ي 
�صخ�ص����يات ت�ص����ب يف لغة الراوي والثنان 
ال�صخ�ص����ية  تقوده����ا  حرك����ٍة  ع����ن  يبحث����ان 
الكث����ري  يف  ب����ارزة  تبق����ى  الت����ي  املحوري����ة 
الفك����رة  عم����ق  يف  وتختف����ي  الأحي����ان  م����ن 
لتفجريه����ا كمحم����وٍل فكري وه����ي هنا تكون 
معادل مو�ص����وعي حلياٍة كاملة وتتحول من 

�صخ�صية غام�صة اىل �صخ�صية عالقة. 

ل ي�ص����ي عن����وان رواي����ة �ص����عد حمم����د رحيم 
الأخ����رية ) مقتل بائ����ع الكتب( ال�ص����ادرة عن 
دار �ص����طور عل����ى اإنه����ا رواي����ة بولي�ص����ية اأو 
رواية حتقيق بولي�ص����ي بقدر ما هي حماولة 
لتق�ص����ري الواقع من خالل تاأثري ايديولوجي 
على حمركات البحث يف �صخ�صيات الرواية 
العدي����دة.. مقت����ل بائ����ع الكتب مقت����ل للوعي 
والثقافة .. هك����ذا اأرادها الروائي وهي التي  
تنتمي اىل فكرة مفادها اإن الثقافة تعر�ص����ت 
والإبع����اد  والإق�ص����اء  التهمي�����س  اىل  لي�����س 
الق�ص����ري بل اىل القتل املتعمد الذي ل ي�ص����ي 
مبعرفٍة وا�ص����حة للقات����ل.. وهي فكرٌة تعتمد 
على اختزال املعرفة ب����دور حمّدد من الأفكار 
الت����ي مت طرحه����ا والت����ي تريد الت����كاء عليها 
لكي تن�ّصق اإدارتها وفق مفهوم م�صبق يقوده 
اىل حي����ث ي�ص����اء ليب����ث م����ا يريد م����ن اأهداف 
وعلٍل وتعريفات واأ�ص����جان وغ�صب و�صراع 
وثيم وحتليل وروؤية.. مبعنى اإن مقتل بائع 
الكتب ه����ي مقتل للوعي وهي فكرة جوهرية 
ملا ح�ص����ل بعد عام 2003 لكنها رواية تن�صج 
خيوطها بالرتاجع اىل اخللف ليتبني اإن هذه 
الفئة املق�ص����ودة يف الرواية وخا�ص����ة بطلها 
مل يكن اأ�صري هذا التاريخ اجلديد يف العراق 
بل ه����و واقع حت����ت مطرقتها منذ �ص����تينيات 
القرن املا�صي بقطار املوت الذاهب اىل نقرة 
ال�صلمان وهو قطار لقتل ال�صيوعية والذهاب 
اىل براغ وهي هروب �ص����يوعي والبحث عن 
اخلال�س يف فرن�ص����ا وه����و خال�س بالندثار 
يف احلري����ة الطاغي����ة والع����ودة اىل الع����راق 
لالإنكما�س من الفعل ال�صيا�صي.. ولكن ما بعد 
التغيري يكون القتل هو احلا�ص����د واحلا�صل 
والبي����در وال����زرع حت����ى ل����و كان ع����ن طريق 
اخلطاأ رغم اإنه جاء كتريٍر يف نهاية الرواية 
الت����ي اأرادها الروائ����ي اأن تكون مفتوحة كما 
ق����ال لكن����ه اي�ص����ا خوٌف ط����اغ م����ن اأن يالحق 
مقتل بائ����ع الكتب مقتل الكات����ب الذي يبحث 
عن اأ�صباب مقتل البائع رغم اإن هذه ال�صباب 
مل تكن هي املعنية يف ج�صد الرواية وبنيتها 
بل ه����ي تاريخية ال�صخ�ص����ية املحورية التي 
تدور حولها كل املح����اور الأخرى.. ولذا فان 
الرواي����ة مل تكن بعنوانه����ا رواية حتقيق فلو 
كان����ت كذلك فان الأجدر والأجدى والأنفع ان 
يجعل عنونها ) من قتل بائع الكتب؟( كعنواٍن 
ا�ص����تفهامي لك����ي يقود ال�ص����رد يف متونه اىل 
ال�ص����الة النهائية..ولكنه كان من�ص����با بقيادة 
الفكرة من منبعها لرتكيب جدران جديدة يف 

روح البائع وحوله.

الروائي  بين  االســتهالل 
والراوي

يب����داأ ا�ص����تهالل الرواية يف اخلط����وة الأوىل 
مل����ا يل����ي العن����وان ال����ذي كان حمم����ول دلليا 

اآيديولوجي����ا فكري����ا ثقافي����ا مدجم����ا بالواقع 
للح����ركات  اأويل  كا�ص����ف  ا�ص����تهالل  وه����و 
البنائي����ة التي تلي عمليات البحث الطويلة.. 
وهو ا�ص����تهالل قد يبدو طبيعيا ولكن اأي�ص����ا 
ق����د يكون مق�ص����ودا حني يتم ربط����ه بالنهاية 
التي ي�ص����ل اإليها ال����راوي.. فهو يقول ) كنت 
اآخر �صخ�س ينزل من املايكروبا�س.. وقفت 
على ر�ص����يف �ص����ارع الكراج القدمي اأعدل من 
هندامي( �س5 وهو اي�ص����ا اآخر �صخ�س يبداأ 
برتتي����ب ما ح�ص����ل عليه م����ن معلومات حول 
ال�صخ�ص����ية املحورية يف الرواي����ة ) حممود 
امل����رزوق ( بائع الكتب ال����ذي قتل يف بعقوبة 
يف ظروف غام�ص����ة او اأ�ص����باب غام�صة رغم 
ان ل غمو�����س يف القت����ل ملا ح�ص����ل من حرب  
اأهلي����ة يف بعقوب����ة اأو �ص����راعات دامي����ة م����ع 
الت����ي  وامللي�ص����يات  التكفريي����ة  الع�ص����ابات 
تري����د كل منهم����ا فر�����س اأرادتها. ال�ص����تهالل 
مل يك����ن بنية اعتيادية حم�ص����ة ب����ل هو عتبة 
لالنتق����ال اىل عتب����ات اأخ����رى.. الروائ����ي من 
بعقوب����ة والراوي لي�����س منها فيك����ون غريبا 
يف  ت�ص����بح  الأوىل  للم����رة  اأدخله����ا   ( عنه����ا 
�ص����باب �ص����فيف.. املدين����ة التي عا�ص����ت عنفا 
داميا طوال ال�ص����نوات ال�ص����بع الأخرية تبدو 
م�ص����املة ( وهي حماولة لنف�صام احلالني بني 
الروائ����ي وراويه ال����ذي راح يتحدث بطريقة 
الأنا الباثة ملا يريده فيكون ال�ص����تهالل قدرة 
عل����ى تو�ص����يح عملي����ة الف�ص����ل ب����ني معرف����ة 
الغري����ب  ال����راوي  وب����ني  للروائ����ي  م�ص����بقة 
ليكت�ص����ف املتلق����ي ان الروائي ) �ص����عد حممد 
رحي����م( ه����و اأح����د ال�صخ�ص����يات الثانوية يف 
الرواية التي يلتقيها يف حماورة ب�صيطة يف 
مكان مع اأ�ص����دقاء اآخرين ا�صتخدم ا�صماءهم 
ال�صريحة �ص����واء من كان منهم اديبا او فنانا 

عراقيا م�صهورا.

الشخوص
تب���دو �ص���خو�س الرواي���ة مث���ل نق���اٍط مت���د 
اأذرعه���ا حول حميط الفك���رة من جهة وحول 
املحورين الأ�صا�صني املحركني لفعل ال�صراع 
داخ���ل الرواي���ة.. ال���راوي وامل���رزوق بائ���ع 
الكت���ب.. لتتالح���ق معها �صخ�ص���يات اأخرى 
اأكرثه���ا م���ن حمي���ط املح���ور املبح���وث عن 
تفا�صيل حياته وما�صيه وما يجب اأن يعرف 
عن���ه وه���ي �صخ�ص���يات ق���د تكون جم���اورة 
لل�صخ�صية املحورية / املرزوق اأو مناوئة له 
اأو املحايدة لكنها ت�ص���رتك يف بنية ال�ص���راع 
الذي ي�ص���تخدمه الروائي هنا عر م�صتويني 
مث���ل  الق�ص���دي والتحليل���ي.. ف�صخ�ص���يات 
م�ص���طفى ك���رمي وفرا����س ال�ص���لمان  ورباب 
وعزي���ز املحام���ي وكذل���ك فات���ن وهيمن قرة 
داغ���ي و�ص���ماهر وعبد الل���ه احلار�س وحتى 
الدكت���ور حبي���ب وكامريان عادل ف�ص���ال عن 
�صخ�ص���ية �ص���امي الرفاعي واحلاج من�صور 

امل�ص���رية  وال�صخ�ص���ية  و�ص���ماهر  اله���ادي 
املتواجدة يف فرن�صا حممد املنياوي وال هم 
ال�ص���ديقة ناتا�ص���ا من ا�ص���ل رو�صي واأخريا 
�صخ�ص���ية اأث���ري العراقي..وهي �صخ�ص���يات 
تعلقه���ا  بق���در  اأّل  احل���دث  م���ع  ت�ص���تمر  ل 
بال�صخ�ص���ية املحوري���ة امل���راد البح���ث ع���ن 
تفا�صيلها ولي�س مبا هي مرتبطة ب�صخ�صية 
الراوي اإّل �ص���ديقته الت���ي تاأتيه اىل بعقوبة 
وتطالب���ه بالع���ودة اىل بغ���داد وه���ي اي�ص���ا 
ل متك���ث يف ال�ص���رد طوي���ال داخ���ل املنت بل 
هي تظه���ر حني يحت���اج املنت اىل ا�ص���تدراك 
ب���ني املقاط���ع او الف�ص���ول..واإذا م���ا اأخذن���ا 
ال�صخ�ص���ية املحورية �ص���نجد انها �صخ�صية 
ي�ص���ارية اأو الأ�ص���ح �ص���يوعية من���ذ ن�ص���اأتها 
وه���ي �صخ�ص���ية مثقف���ة ومتم���ردة وميك���ن 
ال�صتدلل على ا�صتخال�س هذه املعلومة من 
عدة حقائق بثها الروائي على ل�صان راويه ) 
ملحت اىل اأربع �صور لأرن�صتو جيفارا معلقة 
عل���ى احلائط( �س8 ف�ص���ال عن الماكن التي 
يزورها ونوعية الكتب التي يقراأ وما حتمله 
ر�ص���ائله م���ن دللت عديدة وم���ا يواجهه من 
حم���اولت النفالت من ربل���ة الواقع اجلديد 

املتع�صب..

ومســتويات  الصــراع 
السرد

تبداأ الرواية مب�صتوى اإخباري يف ا�صتهاللها 
وهو م�ص���توى يحاول دمج احلالة النف�ص���ية 
بامل���كان يف مالحظ���ة ترتي���ب الزم���ان الآين 
ورغم ان هذا امل�ص���توى ا�ص���تخل�س خا�صية 
املكان ف���ان من الطبيعي اأن يكون امل�ص���توى 
الت�ص���ويري حا�ص���را لكنه مل يك���ن قويًا مبا 
ي�صي ان الروائي كان معنيا بر�صف الو�صف 
والت�ص���وير على انه حممول لغوي بل اأراده 
ان يكون هادئا يف طرق اأبواب امل�ص���تويات، 
وله���ذا ف���ان الزم���ن هن���ا يب���دو متوّقف���ا لول 
حركة ال�صخ�صية الراوية املتّحدثة املبا�صرة 
م���ع املتلق���ي فه���و يعط���ي الوقت �ص���باحا ثم 
يب���داأ التنق���ل داخل اأروق���ة ال�ص���راع ليتبني 
ان الراوي هو �صخ�ص���ية �ص���حفية ولي�ص���ت 
اأدبي���ة وه���و لي�س م���ن املدينة بدلي���ل ما ذكر 
يف ال�ص���تهالل وهو لي����س الروائي من اأهل 
املدين���ة بدلي���ل ذك���ر ال�ص���م ال�ص���ريح كاأحد 
ال�ص���خو�س الت���ي يلتقيه���ا ال���راوي.. ولهذا 
جن���د ان امل�ص���توى الخب���اري ه���و الغال���ب 
الإع���م ال���ذي يري���د الو�ص���ول اىل حمتويات 

الثيم���ة ال�صا�ص���ية يف �ص���راعها ل�ص���تكمال 
م���ا جاء يف العم���ود الفقري للفك���رة من انها 
الباحث���ة ع���ن حيثي���ات التغي���ري القات���ل يف 
البنى الثقافي���ة واملعرفي���ة العراقية.. ولهذا 
فان الفكرة ق���د تبدو عملية تكليف مقنعة يف 
جوانبها ال�صردية كونها خميلة وغري مقنعة 
اإذا ما مت ربطه���ا بالواقع الذي اأراد الروائي 
اأن يثبته���ا يف ترتيب اأولوي���ات الكتابة لديه 
حني يجد ر�صائل او اإميالت اأو �صور ويقول 
اأنه لن يغري �ص���يئا مما وجده بطريقة القطع 
للم�ص���تويات ال�ص���ردية.. ولهذا ف���ان ما نراه 
يف بني���ة ال�ص���راع اإن التكليف املفاجئ الذي 
اأف�ص���ى ب�ص���ّره الراوي وهو ال�صحفي الذي 
يعم���ل ب�ص���حيفة بغدادي���ة واإذا م���ا مت ربط 
العالئ���ق املتفرق���ة يف اأ�ص���باب التكلي���ف من 
قب���ل �صخ�ص���ية ل يعرفه���ا ومل يلت���ق به���ا اإل 
ع���ر الهاتف والر�ص���يد الذي ترك���ه يف اأحد 
امل�ص���ارف لقاء تاأليف���ه لكتاب عن �صخ�ص���ية 
)حمم���ود املرزوق بائ���ع املكتب اله���رم الذي 
اغتيل قبل �ص���هر يف �صارع الطباء ببعقوبة( 
����س6.. هذه النقلة التي حول���ت حياة ماجد 
البغ���دادي / ال���راوي الذي يق���وده الروائي 
لب���ث م���ا يوؤم���ن ب���ه م���ن اأف���كار وحممولت 
ايديولوجي���ة وا�ص���حة ومهمة وق���ادرة على 
ربط العن���وان بال�ص���تهالل بامل���نت باحلركة 
الزمكاني���ة وه���ي حرك���ة ت���كاد تقل���ب حي���اة 
الراوي راأ�ص���ا على عقب من ناحية الندماج 
مع هذه ال�صخ�ص���ية كونه �صحفيا يف معرفة 
اخليوط وا�ص���تغالل معارفه وكذلك اجلانب 
املادي الذي اأف�ص���ح عنه م�صتعينا مبا ذكرته 
القنوات الف�صائية وبع�س �صحف العا�صمة 
م���ن خ���ر مقتل���ه وه���ي معلومة ت���كاد تكون 
خمالف����ة  ملا جاء باملنت والت����ي حاولت البنية 
الكتابي����ة يف اإدارتها لأزمن����ة الفكرة واأزمتها 
اأن ت����رره وه����ي ان امل����رزوق �صخ�ص����ية غري 
موؤث����رة ول اأحد يعرفه����ا ال يف املحيط الذي 
يعي�س في����ه ولكن ما تناقلته و�ص����ائل العالم 
جعلت منه �صخ�صا اآخر ومن املهم البحث عن 
حيات����ه ولي�س البحث عم����ن قتله لن القتل مل 
يكن �صيئا عابرا اأو ا�صتثنائيا بعد عام 2003 
وله����ذا ن����رى ان بني����ة الكتابة تعتم����د باإخفاء 
ال�ص����وؤال ولي�����س بطرحه وا�ص����تنطاقه اأي ان 
ال�ص����وؤال املعريف واملعرفة الدللية وال�ص����وء 
ال����ذي يراد ان يتو�ص����ع كان حا�ص����را بطريقة 
اخ����رى ميكن للمتلق����ي ان يطرح����ه نيابة عن 
الروائ����ي م����رة وع����ن ال����راوي م����رة اأخ����رى. 
ه����و احل�ص����ول  املتلق����ي  �ص����وؤال  ان  مبعن����ى 
عل����ى اإجابة قادمة واجابة املتلقي هو و�ص����ع 

ال�صوؤال يف النهاية

بنية الروي
ينعك�س ال����روي يف ) مقتل بائع الكتب( على 
ك�ص����ف اخلي����وط الوىل واإخب����ار وت�ص����وير 

سعيد لــفــتــه  عــلــي 

بنية الكتابة 

تقنية المذكرات وتنّوع المتون السردية 
وتقشــير الواقــع في روايــة )مقتل بائع 

الكتب(
1-2

عن املكتب امل�صري للمطبوعات بالقاهرة �صدر حديثا كتاب 
الأ�ص����تاذ/عماد  بالفخاخ" للكاتب  ""ذئ����ب ونفر�س طريق����ه 

فوؤاد
 

تتناول"األأنطولوجيا"  �ص����عراء الن�س ال�ص����عري امل�ص����ري 
اجلدي����د، اأو م����ا يع����رف ب� "تي����ار ق�ص����يدة النرث" مت�ص����منة 
ن�ص����و�س وق�ص����ائد 53 �ص����اعرًا وثالث����ة اأجي����ال يف الن�����س 

ال�صعري امل�صري اجلديد.
امل�ص����ري اجلدي����د" تخ����رج  ال�ص����عري  "اأنطولوجياالن�����س 
اإىل الن����ور يف القاه����رة، وه����ذه امل����رة حت����ت عن����وان "ذئب 
الكات����ب  تعام����ل  كان  فهك����ذا  بالفخ����اخ"،  طريق����ه  ونفر�����س 
امل�ص����ميات  ع����ن  بعي����دًا  مطلق����ه،  يف  ال�ص����عر  ال�ص����عر،  م����ع 
وامل�ص����طلحات الغربية التي ُفر�صت على الن�س منذ ظهوره 
الأول، فامل�ص����ميات وامل�صطلحات خنقت ال�صعر وجعلت منه 
و�صفة لكتابة الق�صيدة، كاأنها مقادير ل�صنع طبق جديد على 
موائدن����ا، وحني تتحول الق�ص����يدة اإىل و�ص����فة ما، فالبد اأن 
يكون هناك فّخ ما، فخ ي�ص����تهدف ال�صعر يف رحابته وتنوعه 

واأ�صكاله واألوانه املتعددة.
هي اأول اأنطوجليا لق�صيدة النرث امل�صرية )�صدرت طبعتها 
الأوىل باجلزائ����ر،2007(. اأ�ص����بقية متتل����ك دللته����ا بفع����ل 
متيزها وخ�صو�صيتها، و�صموليتها التي جتعل منها مرجعًا 
اأول ل����كل اأنطولوجي����ا اأو درا�ص����ة قادم����ة عن ق�ص����يدة النرث 

امل�صرية بالذات.
فالختيار – يف النطولوجيات اجلادة، الر�صينة- يك�صف، 
عند الب�صر، عما �صبق من عمليات ر�صد وحتليل واكت�صاف، 
ومتيي����ز ب����ني الدرج����ات والتي����ارات الإبداعي����ة، م����ن خالل 
ال�ص����عراء املختارين والروؤي����ة الثقافية، وكيفي����ة النظر اإىل 

الواقع ال�صعري يف حلظة معينة.
هك����ذا يبدو املنت ال�ص����عري له����ذه الأنطولوجي����ا متوافقًا مع 
الغاية التي ت�ص����تهدفها اأية اأنطولوجيا مو�ص����وعية وجادة: 
التمثيل احل�صري لكل الجتاهات والتيارات الإبداعية، من 

خالل ال�صعراء املختارين.

وه����ي الغاية الجدر بالعتب����ار يف هذهاللحظ����ة من تاريخ 
ق�ص����يدة النرث امل�ص����رية، الت����ي تواج����ه "اإق�ص����اء" عاًما من 
قبل املحافظ����ني واملتقاعدي����ن، املحتلني للمنا�ص����ب الثقافية 

املختلفة.
فالغاية التي ت�ص����ي بها ال�ص����فحات التالية-ت�ص����تهدف ر�صد 
وتق����دمي كاف����ة الأ�ص����وات املمثل����ة لق�ص����يدة النرث امل�ص����رية 
الراهنة.غاي����ة م�ص����ادة للمناخ الع����ام، ال�صيا�ص����ي ةالثقايف 
وال�ص����عري، وم�ص����ادة للذاتي����ة ال�ص����هرية الت����ي يتمت����ع بها 
ال�ص����عراء. غاية تعيد العتبار لل�صعر والقيمة واملو�صوعية 

يف مواجهة التفاهة والعيث والنميمة.
فه����ي بذل����ك لي�ص����ت اأنطولوجي����ا عادي����ة، ب����ل اأنطولوجي����ا 
اأول  اأن تكون مرجعًا  "�ص����مولية، وكحالة نادرة، ت�ص����تحق 
لق�ص����يدة  النرث امل�ص����رية الر�صينة واملتوا�ص����عة، اأو بحكم 

اأ�صبقية �صدور الطبعة الأوىل منها اأو بهما معًا.
يف ه����ذه الأنطولوجيا  ميكن القول بثقة – اإن جميع نرات 
ال�ص����وت ال�صعري امل�ص����ري يف ق�ص����يدة النرث حا�صرة بكل 
ثقته����ا ووهجه����ا، واإن التماي����زات املختلف����ة ب����ني التج����ارب 
والأ�ص����وات ال�ص����عرية ميكن ر�ص����دها من خالل الن�صو�س 

املتاحة، بال �صوء.
هكذا ت�ص����بح النطولوجيا متثياًل فعليًا لواقع ق�صيدة النرث 
امل�ص����رية. اأ�صوات �ص����عرية تتاىَل، من خمتلف الأجيال، بال 
متييز يف احل�صور " الطباعي" ل اأحكام قيمة، ول مزاجية. 
والبيان����ات الأ�صا�ص����ية عن ال�ص����عراء حا�ص����رة حتى اللحظة 

الأخرية
وهكذا يتحقق اأول عمل تا�صي�ص����ي، مو�صوعي، يف ق�صيدة 
الن����رث امل�ص����رية، اأول خطوة �ص����رورية لبناء ن�ص����ق معريف 

خا�س بها.

يف طبع����ة ثالثة جديدة منقحة وُم�ص����اف 
اإليه����ا، �ص����در حديثا عن املكتب امل�ص����ري 
للمطبوع����ات كت����اب" الفري����د يف قواع����د 
اللغة الإجنليزي����ة" للدكتور عبد الله عبد 

الرازق اإبراهيم..
�صرع الدكتورعبدالله عبد الرازق اإبراهيم 
يف اإعداد كتاب مب�ص����ط  ع����ن قواعد اللغة 
الإجنليزي����ة، وح����اول ق����در الإم����كان اأن 
يكون ال�ص����رد خفيًف����ا، والأمثلة ب�ص����يطة 
حتى يتمكن القارئ العادي من م�ص����ايرة 
درا�ص����ة اللغة، وفهم قواعده����ا، ولقد لقي 
هذا الكت����اب رواجًا كبريًا ونفدت الطبعة 
الأوىل ف����ور �ص����دورها يف القاه����رة عام 
1978، كم����ا نف����دت الطبع����ة الثانية فور 
�ص����دورها يف الدوحة عام 1986، وكان 
لبد من اإعادة اإ�ص����دار الكتاب بعد اإ�صافة 
بع�����س التمارين وتف�ص����ري بع�س الأمور 

الت����ي مل تك����ن م�ص����روحة بالتف�ص����يل يف 
الطبعات ال�صابقة، وهاهي الطبعة الثالثة 
بع����د ه����ذه الإ�ص����افات، وتل����ك التعديالت 
التي جتعل منها مر�صًدا وموجًها للطالب 

والأ�صتاذ واملثقف العادي.
ق�ص���م الكات���ب درا�ص���ة اللغ���ة اإىل: اأوًل: 
اأج���زاء الكالم والذي �ص���م ثمانية اأجزاء 
الظ���روف،  الأ�ص���ماء،  ال�ص���مائر،  ه���ي: 
ال�ص���فات، حروف اجلر، الأفعال، اأدوات 

التعجب، حروف العطف.
ه���ذه  عل���ى  التع���رف  بع���د  ث���م  ثانًي���ا: 
الأج���زاء ت�ص���من الكت���اب ح�ص���ًرا كاماًل 
لكل ت�ص���ريفات الأفعال ال�ص���اذة متبوعة 
مبعناه���ا يف اللغ���ة العربية، ومو�ص���حا 
يف نهاية الت�ص���ريفات طريقة ا�ص���تخدام 

كل ت�صريف.
 ثالًثا:عر����س اأ�ص���كال اجلمل���ة الأربع���ة 

الأم���ر،  الإثب���ات،  النف���ي،  وه���ي: 
ال�صتفهام.

رابًعا: درا�صة مطولة  حول اأنواع اجلمل 
اجلمل���ة  الب�ص���يطة،  اجلمل���ة  و�ص���ملت: 
املركب���ة، اجلملة املعقدة؛وهناك درا�ص���ة 
تف�ص���يلية ل���كل ان���واع اجلمل���ة املعق���دة 
�ص���واء اأكان���ت ا�ص���ما اأم ظرًفا اأو �ص���فة، 
وكيفي���ة حتوي���ل املعق���دة اإىل ب�ص���يطة، 

والعك�س.
خام�ًص���ا:حروف اجلر يف اللغة وتنق�صم 
اإىل: حروف اجلر الب�ص���يطة التي ت�صبق 
الأ�ص���ماء، وح���روف تندمج م���ع عبارات 
فتكون تركيًبا وتفاعاًل غريًبا يختلف عن 

معنى احلرف مبفرده.
الرتقي���م  عالم���ات  درا�ص���ة  �صاد�ًص���ا: 
واأ�ص���كالها وطرق ا�ص���تخدامها، وطريقة 

ا�صتخدام احلروف الكبرية يف اجلملة.

الفريد في قواعد اللغة اإلنجليزية

ذئب ونفرش طريقه بالفخاخ

أنطولوجيا النص الشعري المصري الجديد

�صدرت اأخريًا رواية )اأ�صد الب�صرة( للروائي العراقي �صياء جبيلي، يف 240 
�صفحة، تناولت مو�صوع الهوية والأقليات يف العراق، وما تبقى منها يف ظل 

الأنظمة املتعاقبة، منذ عقد اخلم�صينيات حتى بعد احتالل العراق 2003.
وتر�ص����م الرواي����ة من خالل �ص����راع ب����ني ثالث ن�ص����اء )هيال- مي�ص����اك- حنان( 
�ص����ورة مقربة على التعاي�س قبل ا�ص����تفحال الطائفية، ويق����دم من وجهة نظر 

اأدبية الهويات، التي مزقتها احلروب.
ال�صخ�ص����ية الرئي�ص����ة يف الرواية املتمثلة يف "مو�ص����ي"، �صخ�ص����ية متذبذبة، 
حائرة، ل تكاد ت�ص����تقر على حال اأو ا�ص����م اأو مكان، جاء نتيجة ق�ص����ة حب بني 
رجل يهودي عراقي، وامراأة اأرمنية عراقية، وقد انتهت عالقتهما بالزواج، ثم 
التغييب لكليهما، والختفاء بطريقة غام�صة وجمهولة، فتتنازع ال�صاب جذور 

خمتلفة بني الهجرة اأو البقاء و�صط هذه الهويات املتعددة.

ضياء جبيلي يرصد الهويات 
المتعددة في )أسد البصرة(



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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