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في البدء
 عالء املفرجي

السينما االيرانية الراهنة
ندى  كتاب  مقدمة  يف  العري�س  اإبراهيم  ال�سينمائي  الناقد  يقول 
»دار  ع��ن  حديثًا  ال�سادر  ال��راه��ن��ة«  الإي��ران��ي��ة  »ال�سينما  الأزه���ري 
للتعرف  العربية،  املكتبة  فريدًا يف  �سيكون  اأنه  �سك يف  »ل  امل��دى«: 
غنية،  جم���اورة،  �سينما  اإىل  ال��داخ��ل،  م��ن  اإمن��ا  عربية،  نظرة  ع��ر 
متنوعة، اإن�سانية، مل يعد ممكنًا لنا اأن ننظر اإليها، فقط عر املر�سح 

الأوروبي، كما فعلنا حتى الآن«.
من الوا�سح اأن الناقد العري�س يكثف بهذا فكرة اأو م�سمون الكتاب، 
امل�سهد  يف  قويًا  ح�سورًا  فر�ست  �سينما  لواقع  م�سحًا  ميّثل  ال��ذي 

من  ن��ظ��رة  ال��ع��امل��ي،  ال�سينمائي 
اأ�ساليب  عند  معها  نقف  ال��داخ��ل 
لهذا  ورم��وز،  وان�سغالت  وروؤى 

الفن.
ال��ك��ت��اب ل ي��ّدع��ي »الإح���اط���ة بكل 
اأق�����رب اإىل  ����س���يء« وم�����س��م��ون��ه 
بحث  اإىل  منه  رح��ال��ة  م�ساهدات 
فمثلما  اإح�سائي...  اأو  جغرايف 
ي���ت���وق���ف ال���ك���ت���اب ع���ن���د جت��رب��ة 
خمرجني يتمتعون ب�سمعة عاملية، 
اهتمامًا  يويل  نف�سه  بالقدر  ن��راه 
بالهتمام  يحظوا  مل  مبخرجني 
اأعمالهم  كانت  واإن  نف�سه  العاملي 
النجوم...  اأعمال  قيمة عن  تقل  ل 
جتارب  على  اإ�ساءات  اإىل  اإ�سافة 
بق�سايا  م���ل���ت���زم���ات  خم����رج����ات 
ال�سينما  عالقة  وع��ن  اجتماعية، 
ال�سيا�سية  باملتغريات  الإي��ران��ي��ة 
ومتابعة  اإي��ران،  يف  والجتماعية 
وثيقة  م��ع��رف��ة  ع��ل��ى  ن��ق��اد  لآراء 

بال�سينما الإيرانية.
األقت  على حدة«  واملعنون »خمرجون  الكتاب  من  الأول  الف�سل  يف 
اأ�سهما بدور  الأزهري ال�سوء على اثنني من املخرجني املخ�سرمني 
كبري يف �سنع جمد ال�سينما الإيرانية احلديثة، عبا�س كيارو�ستامي، 
واأمري نادري، من خالل حوارين تتجلى بهما جتاربهما يف ال�سينما 
على مدى العقود الثالثة الأخرية ف�ساحب »طعم الكرز«، و«اأين منزل 
ال�سديق؟« الذي ا�ستقبل »باأذرع مفتوحة يف الغرب.. وكان م�سدر 
التحفظ يف  اإي��ران« قوبل ب�سيء من  ال�سباب يف  فخر واإعجاب من 

بلده.
اثنتني  عند  الأزه��ري  تقف  الإيرانية«  ال�سينما  يف  »ن�ساء  ف�سل  يف 
اعتماد،  بني  رخ�سان  الإيرانيات،  املخرجات  من  الثاين  اجليل  من 
وتهمينة ميالين، والأخرية تعد الأكرث جناحًا و�سهرة داخل بالدها 
اأن  ويكفي  اإي��ران.  داخ��ل  جماهريية  حما�سة  ولأفالمها  وخارجها، 
خالل  ومن  مهرجانًا..  وثالثني  اأربعة  يف  �سارك  »ام��راأت��ان«  فيلمها 
ي�ستعر�س  نف�سه،  الف�سل  يف  اك��ري  ومانيا  كرميي  نيكي  جتربة 
الكتاب جتربة املخرجة/ املمثلة. وتلخ�س نيكي كرميي هذه التجربة 
بالقول: »مل اأكن اأرى يف التمثيل عماًل خالقًا.. اأردت حتقيق الفيلم 
الف�سل  روؤي��ت��ه«.. ويف هذا  الرغبة يف  �سخ�سيًا  اأن��ا  ال��ذي مينحني 
اأي�سًا تقف الأزهري عند ممثلة مثل ليلى حامتي التي فازت اأخريًا 
بجائزة اأف�سل ممثلة يف مهرجان برلني الأخري حتت اإدارة املخرج 
اأ�سغر فرهادي يف فيلم »انف�سال نادر و�سيمني« وكذلك املمثلة فاطمة 

معتمد اآريا.
الف�سل جليلي،  ب�ان�اه�ي، واأب�و  املوؤل�فة املخ�رج�ي�ن جع�ف�ر  وت�خ�تار 
كمخ�رجني »خ�ارج ال��سرب« وهو عنوان الف�سل الثالث من الكتاب، 
فالأول يق�سي عقوبة ال�سجن واملنع من ممار�سة العمل ال�سينمائي 
لأكرث من ع�سرين عامًا، فيما الثاين عر�ست غالبية اأفالمه يف اإيران.

من  الكتاب  ي�ستعر�س  �سباب«  »خم��رج��ون  املعنون  الف�سل  ويف 
بيتز، واأ�سغر فرهادي...  خالل مقابلتني، جتربتي املخرجني رفيع 
والأخري كان ممثاًل بارزًا لل�سينما الإيرانية يف املهرجانات الدولية 
اأن  نادر و�سيمني«  »انف�سال  فيلمه  ا�ستطاع  خالل عام 2011، حيث 
يعتلي من�سات الفوز يف غري مهرجان �سينمائي واأهمها كان فوزه 
بجائزة جلنة التحكيم يف الرلينالة الأخري، وهو �سبق مل يحققه اأي 

فيلم اإيراين من قبل...
اأفالم ت�سكل عالمات بارزة يف م�سرية  املوؤلفة ثالثة  واأخريًا تختار 
هذه ال�سينما وهي »املطرودون« مل�سعود ده منكي، و »كتاب قانون« 
ملزيار مريي و »با�سيج« ملهران متدن... لتعترها اأفالمًا متثل تعبريًا 

حقيقيًا عن خوا�س هذه ال�سينما يف العقود الثالثة الأخرية.

ومن تلك الأ�سئلة التي يطرحها:-
ما الأخطاء الأ�سلوبية يف �سياغة الخبار؟ 

م���ا املقيا����س العلم���ي الذي ميك���ن اعتم���اده لقيا�س م�ست���وى ال�سحة 
الأ�سلوبي���ة يف �سياغ���ة الأخب���ار، يف ح���الت عدي���دة ي�س���ري اإليه���ا 
الباحث؟مث���ل: التدخ���ل ال�سخ�س���ي يف �سياغ���ة الأخب���ار، والكلمات 

الناجمة عن ترجمة الأخبار، والدقة يف التعبري الإخباري.
 فال�سحاف���ة املواكب���ة للتط���ور تتطل���ب م���ن امل�ستغل���ني يف حقله���ا اأن 
يكون���وا ملم���ني باأ�سالي���ب حتري���ر اأجنا�سه���ا املختلفة،وم�سيطري���ن 
ب�س���كل جيد عل���ى اللغ���ة امل�ستخدم���ة واع���ني اإىل امل�س���كالت الناجمة 
ع���ن املعاجل���ات ال�سطحي���ة لالأ�سالي���ب والألف���اظ. ولتو�سي���ح ه���ذه 
امل�س���كالت، واخلط���وات الواجب اتباعها يح���دد اوًل: املعنى اللغوي 
وال�سطالحي ملكونات الأ�سلوب ال�سحفي مبينًا مكوناته الأ�سا�سية.
وبعد ذل���ك يبني اأ�سلوب التعبري يف ال�سياغ���ة اخلرية والكلمات يف 
ال�سياغ���ة اخلري���ة، م�س���ريًا اإىل اأهمية ح���دوث متاث���ل واتفاق على 
م�سام���ني الكلمات واأ�ساليب التحري���ر التي يف�سرها املر�سل و املتلقي 
يف عملي���ة الإتقان، واإىل وجوب ا�ستخ���دام الكلمة ال�سهلة الدالة على 
املعنى القري���ب اإىل القارئ،والبتعاد عن الكلم���ات الأدبية امل�ستهلكة 
مث���ل “امتدت يد املنون” عو�س كلمة “ تويف” ويجب كذلك البتعاد 
ع���ن اجلمل الطويل���ة التي تبعث املل���ل عند القارئ مم���ا يجعله يرتك 
اخلر مكتفي���ًا بالعناوين،وجتنب اجلم���ل العرتا�سية وال�سري على 

قاعدة خري الكالم”  ما قل ودل “.
 ومن اخلطوات الأخرى التي يدر�سها الباحث ويحللها لي�ستفيد منها 
ال�سحف���ي وناق���ل الأخب���ار تتج�سد يف معرف���ة الثوابت م���ن الكلمات 
واملرتادف���ات وكيفية الختزال الفكري لها ومعرفة املتغريات، م�سريًا 
اإىل اأهمي���ة علوم البالغ���ة وعلم املعاين يف اختي���ار الرتكيب اللغوي 
املنا�س���ب للموقف،وهذا ما يجعل ال�س���ورة اللفظية قريبة اإىل الفكرة 
التي تاأتي على اأذهاننا، لأن اجلملة العربية تهتم باحلدث قبل املحدث 

لذلك كثريًا ما ن�ساهد الفعل يت�سدر الأ�سم يف اجلمل.
واإ�ساف���ة اإىل ه���ذه اخلطوات التي تعد مر�سدًا لنق���ل الأخبار ب�سورة 
�سحيح���ة، يب���ني كيفي���ة معاجلة امل���ادة الإخباري���ة وهج���اء الكلمات 
وو�س���ع الفوا�سل والنق���ط وعالمات ال�ستفه���ام والتعجب و�سياغة 

العناوي���ن واخت�سار الأ�سم���اء  متطرقًا يف الوقت ذات���ه اإىل الأخطاء 
الأ�سلوبية التي يقع فيها ال�سحفي ومقدم الأخبار.

 فاخلطاأ يف مفهومه العام هو النحراف عن املعايري والقيم والنتائج 
الطبيعي���ة املقبولة علميًا. فالنحراف ع���ن ال�سروط والأحكام والقيم 
واخل�سائ����س الفني���ة الت���ي ت�س���وغ اخل���ر ال�سحف���ي يعت���ر خطاأً 
اأ�سلوبي���ًا يف ال�سياغ���ة اخلري���ة. وهذا مم���ا ي�ستدع���ي ال�سحفي اأن 
يويل الأخطاء نف����س اأهمية اخلر. فالأخطاء الأ�سلوبية كما يحددها 

الباحث تقع يف ثالثة حماور تتمثل يف: - 
اخلرية.فاخل���ر  ال�سياغ���ة  يف  ال�سخ�س���ي  التدخ���ل   -1
ال�سحف���ي يعتم���د بنقله اإىل املتلقي على حي���اد الكاتب من غري ان ينب 
الأخري راأيه، تاركًا لعقل املتلقي رد الفعل جتاه احلدث املنقول وعليه 
ي���رى الباحث م���ن اجل ك�س���ب ثقة املتلقي ب���اأن اخلر وال���راأي يجب 
األ ميتزج���ا ومي�س���ي الباحث ببي���ان الأخطاء الأ�سلوبي���ة وواجبات 
املخرم�ستعينًا باآراء العديد من الكتاب والباحثني املخت�سني يف هذا 

ال�ساأن.
2- املح���ور الثاين الذي يركز عليه الباحث، حمور الفورية واحلالية 
ووحدة الأ�سلوب يف ال�سياغة اخلرية موؤكدًا على الدقة يف توظيف 
اأفعال الن�س���اط اأو الراأي او املواقف لت�ساعد املتلقني على و�سعها يف 
�سياقاته���ا الطبيعية وتبني الف���روق الكامنة بني فع���ل واآخر.في�سوق 
الكثري من الأمثلة التو�سيحية التي يجدها القارئ يف الف�سل الثاين 

من الكتاب.
واأم���ا املحور الثالث الذي يرك���ز عليه فجاء حتت عنوان   -2
“ اأخط���اء يف �سياغ���ة الأخبار “مبينًا الأخطاء الناجمة عن ترجمة 
الأخب���ار وعالم���ات الرتقي���م والأرق���ام وال�س���ور والر�س���وم البيانية 

واخلرائط التي تو�سح احلدث.
 وبعد ان يف�سل يف هذا املحور ينتقل اإىل مقيا�س ال�سحة الأ�سلوبية 
يف �سياغ���ة الأخب���ار وه���و الف�سل الأخ���ري م���ن الكتاب.ويتناول فيه 
باإ�سه���اب القيا�س يف الأ�سلوب الإعالمي،موؤك���دًا باأن مقيا�س ال�سحة 
الأ�سلوبي���ة ه���و مقيا�س لغ���وي اإح�سائ���ي يعتمد على نظ���ام الن�سبة، 
مما ي�ستوجب حتديد احل���الت التي يتم فيها قيا�س م�ستوى ال�سحة 
الأ�سلوبية يف �سياغ���ة الأخبار التي ي�سري اإليها يف �س 162- 170.

لياأت���ي بعد ذلك على درا�سة �سمات الأ�سل���وب الإخباري يف ال�سحافة 
العراقي���ة لف���رتة امتدت اكرث م���ن قرن اأي من���ذ �س���دور اأول �سحيفة 
عراقي���ة يف �سنة 1869م  حتى اليوم متبع���ًا املنهج البحثي التحليلي 

ووفق الت�سل�سل الزمني.
 فالأ�سلوب الخباري كما يذكر للمدة من 1869- 1908 متيز باملبالغة 
يف اختيار اللفظ وتكرار النعوت والعناية باأو�ساف مملة ل يحبذها 
الفك���ر املعا�س���ر. فكانت املقالت تكت���ب باأ�سلوب تختل���ط فيه العامية 

بالف�سحى اإىل درجة ي�سيع على املتلقي فهم ما يريد الكاتب قوله. 
ام���ا بع���د تاأ�سي�س الدول���ة العراقي���ة فقد ب���رز تطور ملح���وظ جت�سد 
يف اإدخ���ال ال�سورة الخباري���ة يف املادة ال�سحفي���ة وذلك عن طريق 

الوكالت الأجنبية. 
 ومي�س���ي املوؤل���ف يف بيان �سح���ة الأ�سلوب الخب���اري يف ال�سحف 
العراقية بعد احل���رب العاملية الثانية اإىل ما بعد الحتالل يف التا�سع 
م���ن ني�س���ان 2003 حي���ث متي���زت بالفو�س���ى والهتم���ام بالف�سائح 

واعتمادها اأ�سلوب الإثارة.
  يختت���م الباح���ث الكت���اب بدرا�سة تطبيقية ع���ن ال�سح���ة الأ�سلوبية 
يف �سياغ���ة الأخب���ار على جمموعة من الأخبار ال���واردة يف جريدتي 
ال�سب���اح وامل�سرق، وفق جداول اإح�سائية على )351( خرًا جلريدة 
ال�سب���اح و)517( خرًا جلريدة امل�سرق.وبع���د حتليلها يقدم النتائج 

التي تو�سل اإليها.
 ويف النهاي���ة ل ي�سعنا اإل القول بان الكتاب يعد من الكتب القيمة يف 
معاجلة الأخطاء التي يقع فيها ال�سحفي ومقدم الن�سرات الخبارية، 
فه���و خري مر�سد لهم مل���ا ت�سمنه من بيان لالأخطاء الت���ي يقعون فيها، 
وتق���دمي الن�سائ���ح والإر�س���ادات العلمي���ة، لتجنبها،وكيفية توظيف 
الأفعال وال�سفات والعبارات النتقالية.ويوؤخذ على الكتاب عدم ذكر 

النا�سر او الدار  التي تولت طبعه.

الصحة األسلوبية في صياغة األخبار 
تكنيك الخبر الصحفي

يعــد اخلــر ال�شحفي واأ�شاليــب كتابته ج�هــر العملية الت�شاليــة , مما ي�شتدعــي الق�ل باأن 
�شياغة الأخبار تقت�شي ال�شتعانة بالتحليل الأ�شل�بي الذي يق�م على درا�شة طريقة التعبري 

عن الفكر ب�ا�شطة اللغة.
الكتــاب الذي بــن يدينا من تاأليف د. اكرم فــرج الربيعي وتقدمي الإعالمــي الالمع د. حممد 
ر�شــا مبــارك, يحث فيه امل�ؤلــف ال�شحفي على اإيجاد منــط جديد يف �شياغــة الأخبار يت�شف 
بالدقة وامل��ش�عية املهنية,وحتديد الأخطاء الأ�شل�بية عن طريق معايري معينة ,داعيًا اإياه 
اإىل احلياديــة, بتجنــب املزالق الدعائية التي ت�ؤدي اإىل الت�شــرف باخلر وتل�ينهاأ و حتريفه, 
مــن خالل طرح عــدٍد من الأ�شئلة على ال�شحفي والقارئ, جميبــًا عليها يف الف�ش�ل الثالثة من 

الكتاب.

مراجعة: فريدة الأن�شاري

كذل���ك مت التعريج يف املقدم���ة على جمموعة 
املالح ال�سه���ر “حكايات من عينكاوا” حيث 
طبع���ت ع���دة م���رات، فق���د كانت حم���ط عمل 
الذاكراة واهتمامها يف الغربة وهي حكايات 
ا�ستعادة للوطن الم قرية “عينكاوا”، احدى 
�سواحي مدينة اربيل. والتي ا�سبحت الن 
م���ن امل���دن املتح�س���رة واملتقدم���ة. فق�س�س 
املجوع���ة حكاي���ات ت�ستعيد الف�س���اء الريفي 
ال�سيل لعين���كاوا القرية يف الذاكرة ولي�س 
املدين���ة يف الراهن، ومن اهم ا�سباب انت�سار 
املجوع���ة قوته���ا التعبريي���ة والت�سكيلية يف 
ا�ستج���الء بوط���ن ه���ذه القري���ة وظواهرها 
ب�سخ�سياتها وامكنتها وازمنتها وحكاياتها 
ذات الطاب���ع اجلمعي ال���ذي يعرفه اجلميع. 
الدف���ني  �سره���ا احلكائ���ي  ه���ذا  كان  ورمب���ا 
الذي ع���رف �سعدي املالح كي���ف يوؤرخه فنيا 

وجماليا و�سرديا.
كما مت التعريج على رواية “يف انتظار فرج 
الله القهار” وهي رواية مميزة يف نظر املعد 
من خالل �سنعته���ا الروائية وا�ستنادها اىل 
امل���وروث الديني والتاريخ���ي وال�سطوري 
الثق���ايف، فهي حتك���ي على ه���ذا النحو لعبة 
النتظ���ار ولعب���ة امل�سري التي ت���رتدد كثريا 
اخت���الف  عل���ى  املنطق���ة  لبن���اء  م���رياث  يف 
اثنياته���م وقومياتهم واديانه���م وطوائفهم، 
ففك���رة انتظار املخل�س فك���رة قدمية وجدت 
له���ا حي���زا مهما مركزي���ا يف ثقاف���ات �سعوب 
املنط���ة، و�سع���ي الروائ���ي اىل متثي���ل ه���ذه 
الفكرة و�سردنتها يف الرواية، مع زج الكثري 
م���ن ثقاف���ات ال�سع���وب الخرى الت���ي زارها 
وعاي�سه���ا يف مفا�س���ل معينة م���ن مفا�سلها، 
وعك�س بذلك روؤيته للحياة وال�سياء والقيم 
واملع���ارف والروؤى، على النحو الذي جاءت 

فيه الرواية ثرية بكل �سيء تقريبا.
خامتا املقدمة، ان هذا الكتاب الذي ي�سهم فيه 
جمموعة من النق���اد والكادمييني بدرا�سات 
وق���راءات متنوعة يف مدونة �سع���دي املالح 
ال�سريدة امنا ت�سعى اىل الجابة على �سوؤال 
اجل���دوى والتميز يف ظل ك���م هائل ومرعب 
من املجموعات الق�س�سي���ة والروايات التي 
تنتج كل عام يف دور الن�سر العربية، اذ على 
الرغ���م من ان املنج���ز ال�س���ردي ل يعد كبريا 
قيا�س���ا اىل جتربة �سعدي املال���ح يف احلياة 
والثقاف���ة واملعرف���ة الن ان �سرديت���ه تتمتع 
بخ�سو�سي���ة وا�سحة �ستبني القراءات التي 
تقع ب���ني دفتي هذا الكتاب طبيعتها وروؤيتها 
وا�سراره���ا ال�سردية، وقدرتها على ان حتتل 
م�ساح���ة م�سيئ���ة وذات تاث���ري وا�س���ح يف 
ف�س���اء ال�سرد العراقي احلديث وهو ما ناأمل 
ان يكون هذا الكتاب بقراءته املهمة املتنوعة 

قد حقق ذلك يف انحاء خمتلفة.
الف�س���ل الول: ا�س���رار ال�س���رد الق�س�س���ي، 
�سم���ل ارب���ع درا�س���ات ومدخاًل، حي���ث كتب 
م���ن  “ حكاي���ات  �سك���ري هيا����س  د. خلي���ل 
عينكاوا جتلي���ات الذاك���راة وفاعلية احل�س 

ال�س���ردي” وكتب���ت الناق���دة جميل���ة عبدالله 
العبيدي “ بالغة ال�سته���الل الق�س�سي عند 
�سع���دي املال���ح”، فيم���ا كت���ب د. جا�سم خلف 
اليا����س “التعبريي���ة وفاعلي���ة الرتمي���ز يف 
م���دن وحقائ���ب”، كم���ا كتب���ت �سن���اء �سلمان 
عب���د اجلب���ار “الت�سكي���ل ال�س���ردي امل�سهدي 
ق���راءة يف ق�س���ة )احل���ظ(”. وق���د ج���اء يف 
الول  الف�س���ل  ق���راءات  ا�ستغل���ت  املدخ���ل، 
على املنجز الق�س�س���ي للمالح، والذي يت�سم 
باخل�سو�سي���ة مثلما عرت عن���ه جمموعته 
الوىل “حكايات من عينكاوا” ذات الطبيعة 
الثاني���ة  وجموعت���ه  املكاني���ة.  ال�سريذاتي���ة 
الثق���ايف  الطاب���ع  ذات  وحقائ���ب”  “م���دن 
تتعل���ق بال���ذات وال�سف���ر والغرب���ة وامل���دن. 
كم���ا ا�س���ار املدخ���ل اىل ان درا�س���ة د. خلي���ل 
�سك���ري هيا�س ذهب���ت اىل ا�ستنط���اق الفعل 
الذاكرات���ي البال���غ احل�س���ور يف املجموع���ة 
الوىل، وكيفي���ة ا�ستثم���ار ح�سه���ا ال�س���ردي 
للو�سول اىل عتب���ة التكوين الق�س�سي. كما 
ا�ستخ���دم هيا����س املفهوم البداع���ي للذاكرة 
وجتلياتها اجلمالية والثقافية وال�سريذاتية 
وامل���كان”  “الذاك���رة  الول  مب�ستوي���ني، 

والثاين “الذاكرة وال�سخ�سيات”.
اما درا�سة الباحث���ة جميلة عبدالله العبيدي 
فقد ا�ستغلت على عتبات الكتابة الق�س�سية، 
حيث انتخبت عتبة ال�ستهالل التي تنطوي 
عل���ى اهمي���ة ممي���زة كونه���ا تتو�س���ط عتبة 
العنوان وطبقات املنت الن�سي. وقد تناولت 
الق���راءة ق�س����س املجموعتني. كم���ا ق�سمت 
الباحث���ة ا�سكال ال�ستهالل يف الق�س�س اىل 
اربعة ان���واع، الول “ال�ستهالل احلكائي” 
الثال���ث  الو�سف���ي”  “ال�سته���الل  الث���اين 
“ال�ستهالل  “ال�سته���الل امل�سهدي” الرابع 
احل���واري”. فيما تناول���ت درا�سة د. جا�سم 
خل���ف اليا�س البحث يف امل�ستوى الجرائي 
ال���ذي عملت علي���ه الق�س����س، فنق�سمت اىل 
ق�سم���ني الول “التعبريي���ة الواقعية” حيث 
ر�سد جتليات املرجعية الواقعية يف ا�ساليب 
التعبري ال�س���ردي يف ق�س�س املجموعة، اما 
ق�سمه���ا الث���اين فق���د ا�ستغ���ل عل���ى “فاعلية 
الرتمي���ز” الت���ي ا�ستهدفت معاجل���ة الواقع 
الرم���زي، اذ ك�سف���ت الق���راءة ع���ن ح�سا�سية 
الت���ي  ال�سريذاتي���ة  الواقعي���ة  الطبيع���ة 
قام���ت عليه���ا معظ���م الق�س�س. ام���ا القراءة 
الرابع���ة فكان���ت  للباحثة �سن���اء �سلمان عبد 
اجلب���ار والت���ي ا�ستغلت على ق�س���ة واحدة 
م���ن جمموع���ة “م���دن وحقائب” ه���ي ق�سة 
“احل���ظ”، اذ بداأته���ا بتمهيد نظري لعالقة 
اىل  حتول���ت  ث���م  بال�سينم���ا،  ال�س���رد  ف���ن 
فق�سم���ت  التطبيق���ي،  الجرائ���ي  اجلان���ب 
الق���راءة اىل ثماني���ة م�ساه���د مرتاكبة. بهذا 
تكون الق���راءات الربعة قد اتت على الكثري 
م���ن م�س���كالت الق�س ال�س���ردي عن���د املالح، 
وه���ي ل تدع���ي ا�ستنفاده���ا لكام���ل املوؤونة 

ال�سردية املختزنة يف ق�س�سه.

الف�سل الثاين: ا�سرار ال�سرد الروائي �سمل 
ارب���ع ق���راءات الوىل “ال�سنع���ة الروائي���ة 
امل���وروث” للناق���د حمم���د �ساب���ر  وايق���اع 
عبي���د، والثانية “ مقامات العبث” د. في�سل 
غ���ازي النعيمي، اما الثالث���ة “تقانات الزمن 
ال�سردي”، للدكتور نبهان ح�سون ال�سعدون، 
فيم���ا كان���ت الرابع���ة “مرجعي���ات الت�سكي 
ال�س���ردي” د. علي �سليب���ي املر�سومي. كما 
�سم الف�سل مدخال جاء يف م�ستهله: تكت�سب 
رواية “يف انتظار ف���رج الله القهار” اهمية 
خا�سة عل���ى م�ستويات عدي���دة، فهي رواية 
تن�سغ���ل بالراهن مثلم���ا تن�سغ���ل بالتاريخ، 
وتن�سغل باليومي التفا�سيلي مثلما تن�سغل 
بال�سام���ل الروؤي���وي، وتن�سغ���ل باملرجع���ي 
مثلما تن�سغل بالتكويني والتاين، وتن�سغل 
باجلزئ���ي مثلم���ا تن�سغل بالكل���ي، وتن�سغل 
بالواقع���ي مثلما تن�سغل بالرمزي، وتن�سغل 
بالرتاثي مثلما تن�سغل باحلداثي، وتن�سغل 
باللغ���ة مثلما تن�سغ���ل بال�س���ورة، وتن�سغل 
بالب���وؤرة مثلم���ا تن�سغل باملحي���ط، وتن�سغل 
بالذاتي مثلما تن�سغل باملو�سوعي وتن�سغل 
بال�سردي مثلم���ا تن�سغل بالدرامي.  القراءة 
الوىل للناق���د حممد �ساب���ر عبيد �سعت اىل 
ر�س���د بع����س م�ستوي���ات الرتكي���ب الن�سي 
بو�سفه���ا  الروائي���ة،  بال�سنع���ة  اخلا�س���ة 
ال�س���رط الول وال�سا����س لنج���اح كل كتابة 
روائي���ة، وانته���ت الق���راءة اىل تاكيد وعي 
الروائ���ي لعمل���ه وح�س���ن ادارت���ه للعمليات 
ال�سردية يف بوؤرة ال�سرد الروائي وحميطه 
اي�س���ا. اما الق���راءة الثاني���ة للدكتور في�سل 
غ���ازي النعيم���ي، فق���د ذهب���ت اىل معاجل���ة 
ف�س���اء التجريب املم���ك يف الرواية وك�سفت 
التجريبي���ة  احل�سا�سي���ة  ه���ذه  ق���درة  ع���ن 
عل���ى ك�س���ر الن�س���اق التقليدي���ة املالوفة يف 
الت�سكي���ل الروائ���ي. وق���د انتخ���ب النعيمي 
عنوان���ا لفت���ا لقراءت���ه “مقام���ات العب���ث” 
منبثق���ا م���ن ادراك �سل�س���ة مقام���ات نه�ست 
اىل  معظمه���ا  وا�ستن���دت  الرواي���ة،  عليه���ا 
فاعلي���ة املفارقة مبعناها التاريخي والديني 
والثقايف والفكري واحل�ساري وال�سردي، 
اذ تك�س���ف هذه املقام���ات عن ج���دل الذاكرة 
والراه���ن يف �سي���اق و�سط���وة املقد�س. اما 
الق���راءة الثالث���ة للدكت���ور نبه���ان احل�سون 
فق���د ق���دم م���ن خالله���ا در�س���ا تقاني���ا �سرديا 
يف معاجل���ة الزم���ن الروائي له���ذه الرواية، 
اذ اخ�س���ع الرواي���ة اىل حتليل تق���اين �سبه 
كامل اعتم���ادًا على نظرية الزم���ن ال�سردي. 
فيم���ا عاجلت القراءة الرابع���ة للدكتور علي 
املر�سومي مو�سوع املرجعيات الذي ي�سكل 
اهمية بالغة يف الدرا�سات ال�سردية احلديثة 
كون���ه يهت���م بال�س����س وال�س���وال الثقافية 
والفكرية والرتاثية والدينية واحل�سارية. 
اذ ك�سفت القراءة عن ظهور ثالث مرجعيات 
ا�سا�سية انبنى عليه���ا الت�سكيل ال�سردي يف 
رواي���ة املال���ح، املرجعي���ة الوىل “الت�سكيل 

“الت�سكي���ل  الرتاث���ي” والثاني���ة  ال�س���ردي 
ال�س���ردي العجائب���ي” والثالث���ة “الت�سكيل 
ال�س���ردي احللمي”، اذ وج���دت كل مرجعية 
جتلي���ات ن�سي���ة وا�سع���ة يف امل���نت الروائي 
للرواي���ة. وبذل���ك تك���ون الق���راءات الرب���ع 
قد قارب���ت الرواية م���ن زوايا نظ���ر متعددة 
ومتنوع���ة، كم���ا م���ا زال يف الرواي���ة مت�سع 
لق���راءات اخرى.بذلك يك���ون الكتاب قد اتى 
عل���ى جوان���ب مهمة م���ن ا�سرار ال�س���رد عند 
القا�س والروائي �سعدي املالح، تاركا الباب 
مفتوح���ا ام���ام ق���راءات ودرا�س���ات اخ���رى 
تتن���اول ال�س���رد الق�س�س���ي والروائ���ي عند 
املال���ح، والوق���وف عن���د جتربت���ه احلياتية 
وانعكا�ساتها عل���ى جتربته ال�سردية وتاثري 
كل منهم���ا بالخ���رى. كذل���ك ميك���ن الولوج 
وتن���اول اجلوان���ب الفكري���ة واليدلوجي���ة 
والطبقية واملتوف���رة يف اغلب اعمال املالح 

ال�سردية.  

اسرار السرد.. من الذاكرة الى الحلم
عن دار ح�ار �شدر كتاب جديد بعن�ان “ا�شرار ال�شرد من الذاكراة اىل احللم” قراءات يف �شرديات 
�شعــدي املالح, اعــداد وتقدمي الناقد حممــد �شابر عبيد, جــاء الكتاب بـ 270 �شفحــة من القطع 
املت��شــط حيث �شمل بابن الول قراءات يف ال�شرد الق�ش�شي, والثاين قراءات يف ال�شرد الروائي. 
يف مقدمــة الكتــاب ذكر املعــد ان القا�س والروائي �شعــدي املالح احد كتاب الق�شــة والرواية ممن 
اتيحت له فر�شة التج�ال يف مدن العامل ب��شفه مغرتبا ودار�شا طيلة ثالثة عق�د تقريبا, ف�شال 
علــى عمله �شحفيــا ومرتجما ومدر�شا جامعيا يف اكثـر من بلد, م�شــريا اىل جمم�عته الق�ش�شية 
“مدن وحقائب” عاده ثمرة �شردية من ثمار هذا الغرتاب بن املدن ال�شرقية والغريبة التي 
ا�شتقبلتــه لــذا بــداأت ت�شميــة جمم�عته “مدن” ومــا ترتبط بحركية هــذه املــدن بالن�شبة اليه 

اخرى. مدن  نح�  مدن  من  لل�شفر  دائما  متاأهبة  “حقائب” وهي 

حــــ�ــــشــــن ر�ــــشــــيــــد
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التاأوي����ل  ومو�س����وع  اخلليق����ة  ولدة  من����ذ 
والتف�سري للظواهر املادية اأخذ اأ�سكاًل عديدة 
م����ن اأجل الو�س����ول اإىل فهم اإن�س����اين لل�سيء 
املوؤول )القاب����ل للتاأويل(، متا�سيًا مع الواقع 
املعي�����س، واملرجع املعريف، وم����ن ثم اإمكانية 
الو�س����ول اإىل �سيغ����ة حياتي����ة يف التعام����ل 
الف����ردي واجلماع����ي، اإىل ان و�سلت احلياة 
اإىل تعقيدات العل����وم واملداخالت ال�سيا�سية 
والفكرية والتنوع يف الولءات واللتزامات 

والتطور يف جمالت الفنون والآداب. 
تكم����ن اأهمية الكت����اب الذي ب����ني اأيدينا كونه 
�سم����ن  التاأوي����ل  مو�س����وع  بدرا�س����ة  يهت����م 
نط����اق العر�س امل�سرحي ب�س����كل عام، والزي 
امل�سرح����ي ب�س����كل خا�����س، بو�سف����ه عن�سرًا 
م����ن عنا�س����ر   العر�س، ومبا ميثل����ه من قيمة 
ب�سرية ل غنى عنها يف العر�س، واأن تباينت 
مظاه����ر الوع����ي والأ�سالي����ب يف ت�سميماته، 
راف�سًا املعنى الواحد لل����زي بجميع اأ�سكاله، 
اأي خلقه تاأويليًا، اإذ ان الزي امل�سرحي �ساأنه 
�س����اأن دللت العر�����س الأخ����رى، لي�����س ن�سقًا 
مغلق����ًا م����ن الرم����وز والإ�س����ارات والدللت، 
ب����ل ه����و ن�����س مفت����وح، ل تنف����ك عن����ه حركة 
والتوا�س����ل  والنق����د  والق����راءة  امل�ساه����دة 
الفكري وت����داول املفاهي����م الأب�ستمولوجية، 
ه����ذا الن�ساط الفك����ري والتوا�سل����ي الدوؤوب 
واحل����وار الدائم بني ال����زي واملوؤول، توجب 
دف����ع موؤولي����ة اإىل درا�سة ظاه����رة فهم املعنى 
ال����ذي يحتويه الزي ومعرفة م����ا اإذا كان هذا 
املعنى يعر فعاًل عن مقا�سد واأهداف املخرج 
واملنتج الدليل، ومن ث����م اإدراك املعنى الذي 
تنط����وي عليه اأفعال����ه، وهذا معن����اه ان دللة 
الزي امل�سرحي، بو�سفها �سريورة يف احلياة 
والتوا�سل والتلقي، ل ميكن ان تدرك اإل عر 
م�ستوياته����ا )ماثول مو�س����وع(، اأي اأمناطها 
يف التدلي����ل ويف معرفة العامل وهو ما يحدد 

منط اإدراك الذات لعامل الأ�سياء. 
ومبا ان العر�����س امل�سرحي مق����رتح للتاأويل 

ب����كل دللت����ه ال�سمعي����ة والب�سرية، ل����ذا فان 
دللة ال����زي امل�سرحي بو�سف����ه عن�سرًا، مثله 
مث����ل جميع دللت خط����اب العر�س الأخرى، 
له �سفراته ولغته اخلا�سة القابلة للتاأويل، اإذ 
مي����ر يف خطاب العر�س بفعالية تاأويلية غري 
حمددة ب����اأي اأفق وغري حمكوم����ة باأية غاية، 
اأنه����ا �سل�سل����ة الإح����الت املتولدة ع����ن حركة 

متثيل اأوىل ومنت�سرة يف كل الآفاق. 
وعل����ى ه����ذا الأ�سا�س، ف����ان ما يطل����ق العنان 
له����ذه احلرك����ة وما ميده����ا بعنا�س����ر التاأويل 
ه����و امل����وؤول ال����ذي ي�ستم����د عنا�س����ر تاأويل����ه 
م����ن م�س����ادر اأو جوان����ب احلي����اة املتع����ددة 
القت�سادي����ة،  الجتماعي����ة،  )ال�سيا�سي����ة، 
واملرجعي����ات  الديني����ة(،  الإيديولوجي����ة، 
الأ�سطوري����ة والتاريخي����ة والثقافية وكل ما 
ميكن ان ي�سهم يف اإغن����اء التاأويل وتنويعه، 
وم����ن خالل هذا فان التاأوي����ل تندرج وظيفته 
�سمن دائ����رة الالمتناه����ي، اأي �سم����ن عملية 
تاأويلي����ة دائرية غري حمكومة بنهاية اأو غاية 

بعينها.
دخل فن التاأويل م����ع ظهور املناهج والأفكار 
احلديثة مدخاًل مغايرًا ملا عرف عند ال�سابقني 
يف تطبيقات����ه واآلي����ات ا�ستغال����ه، اإذ مل يع����د 
مقت�س����رًا عل����ى الن�سو�س الديني����ة فح�سب، 
بل �سمل جوانب املعرف����ة الأخرى، كالتاريخ 
وعلم����ي الجتم����اع والأنرثوبولوجيا، وعلم 
اجلمال والنقد الأدبي وامل�سرح والفولكلور، 
ف�ساًل ع����ن الجتاه����ات ال�سيميائية املتعددة. 
م����ن ه����ذه الجتاه����ات اأو الأف����كار احلديث����ة 
الوجودية اإذ اإن هن����اك ن�ساطًا اإيجابيًا �سمّي 
يف كتاب����ات الوجودي����ن باأ�س����م “الإ�سق����اط” 
Projecting، فاملوج����ود الب�س����ري يقوم 
بعملي����ات اإ�سقاط م�ستم����رة لأن ذلك جزًء من 
وجوده، من خروج����ه امل�ستمر عن ذاته، فهو 
با�ستم����رار ي�سق����ط ذات����ه على م����ا يحيط به، 
هن����اك اإ�سقاط للمعنى، ف����اأي �سيء ميثل اأمام 
املتلق����ي، ي����راه وي�سمعه عل����ى اأنه �س����يء ما، 

ويح����دد معاني����ه يعني اإن ل����دى املتلقي اإطارًا 
مرجعي����ًا، اأو جمموع����ة م����ن الأط����ر املرجعية 
ي�سع فيها املو�سوع����ات املختلفة التي تلتقي 
به يف جتربته، اإ�سقاط املعنى هذا يعد �سربًا 
من �س����روب الفهم ومن ث����م ي�ستمل على فعل 

من اأفعال التاأويل. 
يرى املوؤلف ان عالقة املوؤول بالزي امل�سرحي 
ه����ي عالقة فهم واإدراك املعنى اللذين ميهدان 
لكت�س����اف حقيق����ة ممكن����ة �سمني����ة يختزنها 
ال����زي، هي اإدراك ال�سف����رات والقيم اجلمالية 
واملعرفي����ة الت����ي ي�سمره����ا ال����زي وبعب����ارة 
اأخرى، هي فهم الزي امل�سرحي بكل ما يحمله 
م����ن دللت وم�سام����ني فكرية، وق����د ل يكون 
هن����اك اأي تطاب����ق بني ق�س����د امل����وؤول وق�سد 
املنت����ج ال����دليل لل����زي )امل�سم����م( واملخ����رج، 
واإمن����ا جم����رد ممار�س����ة ن�ساط الفه����م كحوار 

خ����الق بني امل����وؤول من جه����ة واملنتج الدليل 
لل����زي واملخرج من جه����ة اأخ����رى، تبنى على 
اأ�سا�سه جمل����ة احلقائق التي يع����ر بها الزي 

عن نف�سه يف العر�س امل�سرحي.
مبعنى ان ما يرتديه املمثل على امل�سرح خالل 
اأداء دوره ينبغ����ي ان يك����ون مفهوم����ًا يف حد 
ذات����ه على خ�سبة امل�سرح حت����ى وان كان هذا 
ال����زي املفهوم خا�سعًا اأو حمتماًل للتاأويل، اإذ 
على املنت����ج الدليل لل����زي ان ي�سع ت�سميمه 
ب�سكل يتالءم مع احلدث املعي�س داخل �سالة 
العر�����س، ومتما�سي����ًا يف الوق����ت ذات����ه م����ع 
احل����دث املعي�س خارج �سالة العر�س، ولي�س 
و�سع����ه ب�س����كل اعتباط����ي، وعليه ف����ان الزي 

امل�سرحي يدركه املوؤول )املتلقي( ذاتيًا. 
تو�سل املوؤلف اإىل عدد من ال�ستنتاجات يف 

درا�سته، لعل اأهمها: 

�� ت�سهم الأزياء امل�سرحية يف تاأويل عالقات 
وتظه����ر  ببع�����س  بع�سه����ا  ال�سخ�سي����ات 

انفعالتها واأبعادها اجلمالية.
الأ�سالي����ب  يف  واملزاوج����ة  املداخل����ة   ������
يف  التجري����ب(   ������ )التقلي����د  والجتاه����ات 
يف  تداخ����ل  اإىل  ي����وؤدي  الأزي����اء  ت�سمي����م 
الأفكار ومزاوجة يف املعنى )تعددية املعنى 

�� القراءة(.
������ الزي يف العر�س امل�سرحي معنى وعالمة 
وو�سيل����ة اأ�سا�����س يف اإع����داد املو�سوع����ات 
وتنظيمها واإع����ادة قراءتها والقذف بها اإىل 

�ساحة التداول.
�� الأزي����اء املوؤ�سلبة التي ل تنتمي اإىل ع�سر 
بعين����ه، معمم����ة الزم����كان، حتتم����ل فعالي����ة 

التاأويل والقراءات املتعددة )املفرت�سة(.
�� الزي م�سرح للتاأوي����ل وتوليد املعنى، فهو 
ل يحمل يف ذات����ه دللة جاهزة ونهائية، بل 
ه����و خط����اب دليل تاأويل����ي يحم����ل للمتلقي 

دللت متعددة.
�سريح����ة  لي�س����ت  امل�سرحي����ة  الأزي����اء   ������
ومبا�س����رة املعنى، ب����ل م�ست����رتة، م�سمرة، 
مبطنة املعنى، تتجاوز الظاهر اإىل الباطن، 
واخل����روج بالدلل����ة احلقيقي����ة اإىل الدلل����ة 

املجازية.
وبه����ذا تكون ه����ذه الدرا�سة م����ن الدرا�سات 
املهمة الت����ي ا�ستغلت على فت����ح الآفاق اأمام 
جم����ال درا�سة ال����زي امل�سرحي وم����ا يحمله 
من مدل����ولت تاأويلية ميك����ن قراءتها وفتح 
�سفراته����ا وف����ق اأ�س�����س ا�ستط����اع املوؤلف ان 
يو�سحه����ا ب�سكل اأكادمي����ي من خالل تناوله 
ف����ن التاأويل )لغ����ًة وا�سطالح����ًا( ومالحقته 
تاريخي����ًا، ومن ثم ارتباطه بالزي امل�سرحي 
مع بقية مكونات العر�س امل�سرحي، نتمنى 
ل����ه املزيد من الإب����داع يف عامل امل�سرح الذي 
يحم����ل الكثري م����ن التاأوي����الت التي حتتاج 
اإىل ف����ك �سفرتها يف درا�س����ات جديدة تغني 

املكتبة امل�سرحية العربية والعراقية. 

تأوي��ل الزي ف��ي العرض المس��رحي 

تاأليف/ د. حيدر ج�اد كاظم العميدي

اإ�شدار/ دار الر�ش�ان يف عمان وم�ؤ�ش�شة دار ال�شادق يف بابل 

قراءة/ عامر �شباح املرزوك

على املنتج 
الدليل للزي ان 
ي�شع ت�شميمه 
ب�شكل يتالءم 
مع احلدث 
املعي�س داخل 
�شالة العر�س, 
ومتما�شيًا يف 
ال�قت ذاته مع 
احلدث املعي�س 
خارج �شالة 
العر�س

ترجمة / عادل العامل                                    

حكاي���ة   )ESPERANZA )اأي�سبريان���زا  متّث���ل 
ا�ستثنائية عن غريبني يلتقيان حتت ظروٍف ا�ستثنائية 
يدع���ى  الأندي���ز  يف  م���كان   [ ا�ستثنائ���ي  موق���ع  يف 
اأ�سبريان���زا و يعن���ي “ اأمل “ [ له مم���رات تقودهما يف 
اأعظ���م رحلة ا�ستثنائية اأي�سًا �� رحلة مليئة بالروحانية 
و املغام���رة و احل���ب �� ح���ب “ يتجاوز الزم���ن و املوت 
“ ����� و مغام���رة داخل املجهول، غ���ري املعا�س و داخل 
�سك كالهما املفتاح للكفاح  حي���اة ما بعد املوت، حيث ميمُ
الروح���اين العريق ال���ذي يمُخا�س بني ع���وامل الأرواح 
احلي���ة و ال�ساحل���ة و ال�سيئة ����� فهما يكون���ان معًا لأن 
لديهم���ا املفتاح يف حرب روحاني���ة بني نوع من اأرواح 
املوت���ى التي حتر�س الب�سر، و الأ�سب���اح اجلائعة التي 
توجد فق���ط لتمتلك اأج�سام الب�س���ر الأحياء و تعود يف 

وقت ق�سري للحياة.
 و يف اأي�سبريان���زا �ستلتق���ي، اأيه���ا الق���اريء، و ت�س���ل 

ملعرف���ة النا�س املحليني اجلميلني الذين ما يزال تراثهم 
الإنكي Incan القدمي الرائع حيًا و بخرٍي اليوم!

كم���ا اأن���ك، يف اأي�سبريان���زا، �ست�س���ري يف “ ال�س���وارع 
املظلَّل���ة املر�سوفة.. له���ذه.. البلدة القدمي���ة.. حيث ل 
ب���د اأن تتكّي���ف عيناك.. م���ع الِقَدم، و الأل���وان الالمعة، 
و الفق���ر.. حيث ل تع���رف اأحا�سي�سك.. اأي اإ�سارة تتبع 
����� العط���ور اأم الألوان، مل�س���ة املا�س���ي، املو�سيقى التي 

تن�ّسط الهواء.. اأم.. مذاق الأطعمة... “
اإىل  اأي�سبريان���زا، �ستتو�س���ل بطريق���ة ماألوف���ة  و يف 
معرف���ة ال�سخ�سيات املخادعة املمُدخل���ة يف هذه الق�سة 
الرائعة ����� هم و عوائلهم �� و �ستتو�سل اإىل للتفكري بهم 
خ���ارج غاليف هذا الكت���اب �� و �ستظل تفك���ر بهم و اأنت 

مت�سي هنا و هناك يف روتينك اليومي �� �ستفكر بهم!
يف اأي�سبريان���زا، لن تتاب���ع فقط تي�س Tess و اإيان و 
دومنيكا و بني يف رحالته���م اخلا�سة، و �ستجد نف�سك 
تق���وم ببحث���ك ال�سخ�س���ي اخلا����س يف ه���ذا العامل، و 

العامل الآخر، و داخل نف�سك اأنت! 
و ف���وق ه���ذا كله، ف���اإن اأي�سبريان���زا حكاي���ة ذات طابع 

تنومي���ي مغناطي�س���ي عن الغمو����س، و الروحانية، و 
املغام���رة و احلب �� و الأمل ����� يف حميط �سوف تتذكره 
طوياًل، و حكاية لن ترتكك تريد املزيد فقط، بل حتتاج 
املزي���د من عم���ل موؤلفتها، تري����س ماكغريغور! و هناك 
 GHOST تتمة لهذا العمل بعنوان )مفتاح الأ�سباح

حديثًا. للقراء  اأمُطلق   ،)KEY
و كان���ت املوؤلف���ة ق���د ول���دت و ن�س���اأت يف كاراكا����س، 
عا�سم���ة فنزوي���ال، حي���ث عم���ل والده���ا ل�سرك���ة نف���ط 
حت���ى ع���ام 1963، حني اأمُطيح دكتات���ور فنزويال اآنذاك 
بريي���ز جيميني���ز، فغ���ادرت اأ�سرته���ا، م���ع اأمرييكي���ني 
كثريي���ن، الب���الد اإىل فلوريدا. و ما ميي���ز اأدب املوؤلفة، 
و زوجه���ا الكاتب اأي�سًا الروائي روب ماكغريغور، اأنه 
مفع���م مبوا�سيع ال�سف���ر عر الزم���ن، و التال�سيات، و 
الوجودات املتوازية، و الغمو�س، و الروحانيات، كما 
تت�سمن اأعمالهما غ���ري الق�س�سية موا�سيع التزامنية، 
و الأح���الم، و عل���م التنجي���م، و اليوغ���ا، و الرمزي���ة 

احليوانية و الظواهر اخلارقة.
Yareah / عن

أيسبيرانزا.. الروحانية و الغموض و الحب 

موؤل����ف الكت����اب، الباحث الفرن�س����ي املتميز 
م����ارك فومارويل هو من ب����ني الكهنة الكبار 
يف ه����ذه الديانة التي تعت����ر فرن�سا وعاًء ل� 
))الإ�سعاع، ال�سفافية، الأناقة والتهذيب((. 
الكت����اب ال����ذي بني اأيدين����ا الآن ه����و  ن�سخة 
انكليزي����ة من “ عندما كان����ت اوربا تتحدث 
����ر اأول م����ّرة ع����ام 2001،  الفرن�سي����ة “، نمُ�سِ
وفي����ه يوؤك����د عل����ى نحو مث����ري الإمي����ان بان 
الفرن�سي����ة حدي����ث مث����ايل للفك����ر. مقدمت����ه 
املنطقي����ة يف اأورب����ا الق����رن الثام����ن ع�س����ر، 
حني ))كان����ت اللغة الفرن�سي����ة ماألوفة اأينما 
ذهب����وا. باري�����س كان����ت الوطن الث����اين لكل 
مو�سوع����ا  ا�سبح����ت  وفرن�س����ا  اأجنب����ي، 

للف�سول اجلمعي الوربي((.
يف تتاب����ع م����ن املق����الت الت����ي ب����دت وكانها 
منحوت����ة باإزميل، بع�س منه����ا بورتريهات 
تخطيط����ات  �س����كل  يف  واأخ����رى  م�سّغ����رة 
بيوغرافية، يقودنا فومارويل ب�سكل مهذب 
وم����دن  الفرانكفوني����ة  ال�سالون����ات  خ����الل 
رة، عررْ م�سه����د ثقايف ميتد من  الق����ارة املنوَّ
نابويل وبوت�سدام اىل وار�سو، �ستوكهومل 

و�سانت برت�سبورغ.
نحن نلتقي جمعا متاألقا �� تقريبا كل فرد فيهم 
ه����و اأر�ستقراطي ملكي. الإثن����ان العظيمان 
فردريك وكاثرين، هما اأكرث احل�سور جالًء، 
بجان����ب ملك����ي ال�سويد وبولن����دا غو�ستاف 
بونياتوف�سك����ي،  و�سان�س����الف  الثال����ث 
مرغريف����ة باي����روث، اأمري �ساف����وي يوجني، 
املركي����ز دي دوف����ان والكون����ت الغاروت����ي. 
ل����كل واح����د م����ن ه����وؤلء، مل تك����ن الفرن�سية 
جمرد ل�سانا فرن�سيا لطبقة عاملية مثقفة، بل 

و�سيل����ة للبقاء يف عامل كان ع����دمي الرحمة، 
رغم اإن�سغاله الكامل بالكيا�سة، وغالبا عنيفا 
على نحو ح����ازم اأزاء اولئك الذين يخرقون 
د�ساتريه املوؤيدة للحك����م املطلق. ل غرو اأن 
اللورد ت�س�سرتفيل����د، وفقا لبونياتوف�سكي، 
دف����ع ملرا�سل �سحفي باري�س����ي كي ير�سل له 
اأح����دث العبارات الفرن�سي����ة املالئمة ليمكنه 

اإ�ستخدامها و�سط معارفه اللندنيني.
املمتازي����ن  فوم����ارويل  متفرن�س����و  يق����دم 
جمموع����ة فخم����ة ممتعة م����ن �س����رَي احلياة. 
البع�����س، مثل الأم����رية ايكاترينا دا�سكوفا، 
ال�سفرية املتجّولة حلركة التنوير الرو�سية، 
اأو اليعقوب����ي املنف����ي الل����ورد بولنغروك، 
َحل مثبتني يف وطنهم، مع  كانا معار�سني رمُ
ذل����ك كان����وا يف الغالب خائب����ي الأمل بريفه 
مقارن����ة م����ع املدين����ة الكوزموبوليتية التي 

تركوها وراءهم.
اآخ����رون، ممن اإنتقل����وا اىل باري�����س، غدوا 
تقريب����ا غالي����ني بحما�س����ة اأكرث م����ن �سكانها 
الأ�سليني. الدبلوما�س����ي النابويّل فرناندو 
غالي����اين، بع����د ع�س����ر �سن����وات �ساخبة يف 
العا�سم����ة، يغت����اب الفال�سف����ة يف �سالوين 
م����دام جوف����ران ومادموزي����ل ل ل�سبيان�س، 
رد م����ن الب����الد كر�سون����ا ن����ون غراتا من  طمُ
قب����ل الوزير الأول للوي�����س اخلام�س ع�سر. 
وه����و عائ����د اىل ناب����ويل، اأعل����ن بح����زن اأن 
))النبت����ات تمُتَلف بتغيري الرتب����ة، واأنا كنت 
نبتة باري�سية((. عدد منهم، مثل �سارلوت- 
�س����ويف دالتنبورغ اجلريئة، مل يذهبوا يف 

الواقع ابعد من �سفاف ال�سني.
نو�ستاجليا وقحة لع�س����ر يوؤ�سر على ذروة 

الإمريالي����ة الثقافي����ة الغالّي����ة، جتعل من “ 
عندم����ا كان العامل يتح����دث الفرن�سية “ ذي 
�س����ة. لولئك الذي����ن، مهما كانت  ن����رة حمرِّ
نظرته����م اليها، ي�سلم����ون بعيوب احل�سارة 
الفرن�سية �� ملاذا، على �سبيل املثال، مل ميكنها 
اإنت����اج �سعرا جدي����را بالإح����رتام بني عامي 
1650 و 1800؟ ������ يظهر هذا الكتاب معجبا 
بذات����ه، يعر�����س بعم����ى مق�س����ود واقعي����ات 
اأو�س����ع من الف����رتة التي يزع����م اإ�ستك�سافها. 
بع�����س من دع����اوي فومارويل غ����ري دقيقة ��  
مل يك�سب لوي�س الرابع ع�سر حرب الوراثة 
ال�سباني����ة ������ بينما الدع����اوي الأخرى، مثل 
قوله اأن الدميقراطي����ة احلديثة ))ولدت يف 
ظ����ل “ النظام الق����دمي “ يف فرن�س����ا((، هي 

ب�سراحة م�سحكة.
تظه����ر الرتجم����ة النكليزي����ة للكت����اب عل����ى 
م�ست����وى يالئم ن�����س فوم����ارويل، رغم اأنها 
لي�ست دائما مريحة. ومع اأن الن�س مكتوب 
بكثافة واإندف����اع، ت�سحقهما بالكامل ثيمته، 
ف����اأن “ عندما كان العامل يتح����دث الفرن�سية 
ر  اأداة نقل ر�سيق����ة للَح�سَ “ ه����و جوهري����ا 
النف�س����ي ال�سخ�سي للكاتب، كما هو لالأفول 
دائم����ا وبغ����رية  ه����و  �سع����ى  للغ����ة  العامل����ي 
الإحتف����اظ ب�سعلته����ا متوهج����ة. مناف�سته����ا 
املاك����رة، وقد تخم����ن من اأعن����ي، تنتمي اىل 
اأمتن����ا ال�سغ����رية ال�سبابي����ة م����ن اأ�سح����اب 
احلوانيت يف مكان يكرهه فومارويل، رمبا 
ب�سب����ب انه كان، كم����ا اإع����رتف مونتي�سكيو 
وفولت����ري وديدي����رو بحكم����ة، امل����كان ال����ذي 
بداأت في����ه حقا حرك����ة التنوي����ر، ناهيك عن 

الدميقراطية احلديثة.

كتاب مارك فومارولي 

ـــة لـــلـــســـان الـــغـــالـــّي ض ـــرِّ ـــح قـــصـــيـــدة غــنــائــيــة م
رمبــا مل تعد الثقافــة الرث�ذك�شية يف فرن�شا ق�ية كما كانت �شابقا, لكنهــا ل زالت فّعالة اىل حد ما, 
ُتعّلــم م�اطنيها اأن بلدهم اإخرتع الكثري مما ُيقَيم الآن حتت اإ�شم احل�شارة. وحركة التن�ير بداأت يف 
باري�ــس يف ظل “ النظام القدمي “, بينما ث�رة 1789, نتاجهــا الآيديل�جي, عّرفت بقية اأوربا مبفه�م 

التحرر ال�شيا�شي.
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�شجاع العاين

تدور اأح���داث رباعي���ة �سم���ران اليا�سري يف 
منطق���ة زراعية على نه���ر دجلة هي “ البرتا” 
ومتت���د اأحداثه���ا م���ن ع���ام 1923 اىل ما بعد 
ثورة مت���وز 1958 وت�ستله���م مو�سوعها من 
اأهم الأحداث التاأريخية التي �سهدها العراق، 
من���ذ  ثورة “ الع�سرين” بدءًا بن�سوء عالقات 
اإنتاجية اإقطاعية يف الريف، بتاأثري الحتالل 
امللكي���ات  النكلي���زي. وحت���ى بداي���ة تفت���ت 
الكب���رية لالأر����س، بع���د �س���دور اول قان���ون 

لال�سالح الزراعي برقم 30 ل�سنة 1958. 
متع���ددة  الرواي���ة  اإىل  الرباعي���ة  وتنتم���ي 
الأ�سوات، وت���روي اأحداثها من وجهات نظر 
متعددة يتم النتقال يف ال�سرد من واحدة اإىل 
اأخرى، وثمة وجهات نظر مركزية �سائدة يف 
الرواي���ة، ففي الوقت الذي ت�س���ود فيه وجهة 
 “ اأي  منه���ا  الول  اجل���زء  نظ���ر ح�س���ني يف 
الزن���اد “ ت�س���ود وجهة نظر خل���ف يف اجلزء 
الث���اين املو�سوم “ بالبو�س دنيا “ اأما اجلزء 
الثال���ث املو�سوم ب� “ غن���م ال�سيوخ “ فت�سود 
وجه���ة نظر “ �سال���ح بن حميد اأب���و البينة “ 
الذي ت�س���ود وجهة نظره اجلزء الرابع اأي�سا 

واملو�سوم “فلو�س احميد”. 
وتروي الرباعية الأحداث التي �سهدتها ثالثة 
اجيال من ابناء البرتاء مبتدئة بالأحداث التي 
وقعت بعد ثورة الع�سرين فبظهور النفط يف 
الع���راق وما رافقه م���ن ظهور لطبق���ة عمالية 
ولي���دة، فظه���ور بع����س الأح���زاب ال�سيا�سية 
نتيج���ة لظه���ور طبق���ات اجتماعي���ة جدي���دة، 

فث���ورة 1941 القومي���ة، فاإ�س���راب عم���ال “ 
كاورباغ���ي ال�سهري “ فق���رار تق�سيم فل�سطني 
ووثب���ة كانون عام 1948 وقي���ام حلف بغداد 
ع���ام 1955  وتاأميم قناة ال�سوي�س والعدوان 
الثالث���ي على م�سر ع���ام 1956، فثورة متوز 

عام 1958....
وي���روي اجل���زء الأول م���ن الرباعي���ة اأحداث 
ا�ستدع���اء احلاكم النكلي���زي لل�سيخ �سعدون 
بن مهلهل وتقدمي م�سخة مائية زراعية هدية  
ل���ه، دفعت ال�سي���خ اىل فر�س �س���روط جديدة 
وقا�سية على الفالحني وانتهت بخداع هوؤلء 
الفالح���ني وت�سجي���ل اأرا�سيهم با�س���م ال�سيخ 
�سع���دون، لتت���م له ملكية جمي���ع الأرا�سي يف 

منطقة “البرتا”.
ويف الوق���ت ال���ذي ي���روي اجل���زءان الثاين 
الفالح���ني  ب���ني  ال�س���راع  اأح���داث  والثال���ث 
وال�سيوخ الذين حتولوا اإىل امللكية الإقطاعية 
مب�ساعدة احلكم الأجنب���ي للبالد، فاإن اجلزء 
الراب���ع الذي تنته���ي اأحداثه بعد قي���ام ثورة 
متوز بب�سعة اأعوام تخت�س اأحداثه، بتحول 
العالق���ات الإنتاجي���ة الإقطاعي���ة اىل عالقات 
اإنت���اج �سب���ه راأ�سمالي���ة. يق���ول رج���ل الدي���ن 
ح�س���ن الكربالئ���ي، يف رده عل���ى �سال���ح ابو 
البين���ة ح���ني �ساأله عن اأح���وال ال�سي���وخ ب� “ 
لقد اجت���ازوا الأي���ام الع�سيب���ة وخرجوا من 
املحن���ة �سامل���ني، وان تك���ون الأرا�س���ي حتى 
الآن بي���د الإ�س���الح الزراع���ي، ولك���ن رجوع 
ال�سي���خ فالح من ب���ريوت ومعاودته الت�سال 
بامل�سوؤولني، رفعت عزائم اأن�سار ال�سيوخ... 

وقد توجه �ساري – الله يحفظه- بعد 
عن  القيود  رفع 

اأر�سدته���م يف البن���وك اىل اأعم���ال التج���ارة 
واملقاولت”  .

والكاتب ينحاز – وه���و ي�سور ال�سراع بني 
الإقط���اع والفالح���ني – اإىل جانب الفالحني، 
فكريا واأخالقيا، ولكنه اإذ يقت�سر على ن�ساط 
فئ���ة �سيا�سية معينة موؤرخا لظهور هذه الفئة 
وات�س���اع نفوذه���ا بعد ثورة الراب���ع ع�سر من 
مت���وز 1958. فانح�س���ار هذا النف���وذ وعودة 
الطبقات القدمية اإىل �ساحة احلياة وال�سراع 
عل���ى وفق عالق���ات اقت�سادية جدي���دة ن�ساأت 
وتعاظم���ت بفع���ل الث���ورة فان���ه اإمن���ا ينحاز 
عقائدي���ا اىل هذه الفئة، وه���و ما يوؤاخذ عليه 
الكاتب، ل�سيما اإذا ما علمنا اأن روايته تطمح 
اىل ت�سوي���ر الو�س���ع الجتماع���ي ب�س���ورة 
�سامل���ة م���ن خ���الل ت�سوي���ره ل�س���كان منطقة 

زراعية معينة، هي منطقة “ البرتا”. 
وقب���ل اأن ن�س���ري اإىل م���دى انحي���از الكات���ب 
العقائ���دي واىل احلياد الت���ام الذي يلتزمه – 
م���ن جهة اأخ���رى – اإزاء �سخ�سيات رواياته، 
علين���ا اأن ن�س���ري اإىل اأن الن�سق ال���ذي ي�سلكه 
بن���اء املنظ���ور العقائ���دي يف الرواي���ة، ه���و 
متع���ددة  الرواي���ة  يف  املع���روف  الن�س���ق 
الأ�سوات، فبالرغ���م من اأن املوؤلف يقف وراء 
�سخ�سي���ة معين���ة ه���ي �سخ�سي���ة “ ح�سني “ 
واأولده واأحف���اده م���ن بع���ده – ف���اإن منظور 
ه���ذه ال�سخ�سي���ة ل يطغ���ى يف الرواي���ة اإىل 
احلد ال���ذي يخ�سع فيه املنظ���ورات الأخرى، 
ويهيم���ن عليها بحيث ي�سب���ح منظورا حاكما 
يف الرواي���ة، ب���ل عل���ى 
ذل���ك،  م���ن  العك����س 
ف���ان القا����س ي�سم���ح 
املنظ���ورات  ل���كل 
بال���روز  الأخ���رى 
تت�س���ارع  بحي���ث 
املنظ���ورات  ه���ذه 
يف  وتتفا�س���ل 
الرواي���ة بطريقة 
الق���ارئ  جتع���ل 

ح���رًا يف اختيار املنظ���ور الذي ي���راه �سائبا 
دون تدخل من املوؤلف.

    لق���د اأ�س���ار بع����س الباحث���ني اإىل النحي���از 
الأخالق���ي للكات���ب اإىل جانب فئ���ة اجتماعية 
ه���ي فئ���ة الفالح���ني فلق���د اأ�س���ار الباح���ث “ 
باقر ج���واد الزجاج���ي “ اىل ت�سوير الكاتب 
اأو�س���اط  يف  والنح���الل  الف�س���اد  لظاه���رة 
الإقطاعي���ني، وراأى اأن املوؤلف  ينتقم من هذه 
الفئ���ة الجتماعي���ة متاأث���رًا برواي���ة “ مو�سم 
الهجرة اإىل ال�سمال” التي يدفع موؤلفها بطله 
م�سطفى �سعيد “ لالنتقام من م�ستغلي �سعبه 
ع���ن طري���ق التفوق اجلن�س���ي غازي���ا اأوروبا 

مبغامراته العاطفية “  . 
   والواق���ع اأن لي����س “ ح�سن���ة” ابن���ة ال�سيخ 
�سعدون ه���ي التي تقيم عالق���ة غري م�سروعة 
م���ع احد الفالح���ني وتنتهي ه���ذه العالقة بان 
متنح ج�سدها له قبيل زواجها بيوم واحد من 
اب���ن ال�سيخ “ �سالل” ب���ل اأن فتيات اأخريات 
من بن���ات الفالح���ني ي�سمن عالق���ات عاطفية 
مع اأبناء الفالح���ني   والظاهرة الالفتة للنظر 
اأن بن���ات ال�سي���وخ يقم���ن عالق���ات ج�سدية ل 
م�سروع���ة، يف حني تقت�س���ر عالقات الفتاتني 
من اأ�س���رة “ حميد اأبو البينة” على العالقات 
امل�سائ���ل  يف  الت���ورط  دون  م���ن  العاطفي���ة 

اجل�سدية.
واحل���ق اأن ه���ذا مظه���ر م���ن مظاه���ر انحياز 
الكات���ب الأخالق���ي اىل الفالحني كم���ا اأ�سلفنا 
اإل اأنن���ا ن���رى اأن تاأثري “ ملو�س���م الهجرة اإىل 
“ يف الكات���ب خا�س���ة وان دواف���ع  ال�سم���ال 
م�سطف���ى �سعي���د لي�س���ت طبقي���ة، واإمن���ا هي 
قومي���ة وه���ي ف�سال ع���ن ذلك دواف���ع حتكمها 
ال���ذي  النف�س���ي  واللت���واء  املر�سي���ة  العق���د 
يع���رتف ب���ه م�سطفى �سعي���د نف�س���ه، فالأزمة 
النف�سي���ة والروحي���ة التي يعي�سه���ا م�سطفى 
�سعي���د والتي كانت نتاج���ا لع�سره، كما كانت 
نتاجا لتكوينه النف�س���ي والجتماعي – هذه 
الأزم���ة ع���رت عن نف�سه���ا عن طري���ق اللهاث 
املحم���وم وراء اجلن����س. والأم���ر يف رباعية 

اليا�سري، على خالف ذلك متاما. 
اأما املظهر الثاين، الذي اأ�سار اإليه الباحث فهو 
انحي���از الكاتب الفك���ري ول �سيما يف موقفه 
م���ن الع���دوان الثالث���ي عل���ى م�س���ر وهزمية 
هذا العدوان، اإذ ي���رى الباحث اأن الكاتب يف 
ت�سوي���ره له���ذا املو�سوع مل يلتف���ت اإىل دور 
ال�سعب العربي يف هزمية العدوان.  والواقع 
اأن املوؤلف �سور انتفا�سة ال�سعب العربي يف 
الع���راق تاأيي���دًا ل�سقيق���ه ال�سع���ب العربي يف 
م�س���ر، و�سجل “يومي���ات انتفا�س���ة مدينة” 
احل���ي البا�سل���ة اآن���ذاك. وبالرغم م���ن انحياز 
الكات���ب الفكري جمم���ل ال�س���ورة وانحيازه  
اأخالقي���ا لفئ���ة اجتماعية معينة �س���د اأخرى، 
فان���ه ا�ستطاع بالن�سب���ة لأج���زاء ال�سورة اأن 
يحافظ عل���ى حي���اده فكريا وان يبق���ى بعيدًا 
ع���ن كل �سخ�سيات���ه، ت���اركا لها حري���ة الراأي 
والتعبري، مرزا املواقف والأفكار املتعار�سة 
له���ذه ال�سخ�سي���ات. لقد وق���ف القا�س موقفا 
حمايدا من �سخ�سيات���ه، �ساحما لكل وجهات 
النظ���ر، ولكل الأ�س���وات بالظه���ور والتعبري 
ع���ن نف�سه���ا. وثم���ة مواق���ف كث���رية يتجل���ى 
فيه���ا ه���ذا املوقف ال���ذي يبتع���د في���ه القا�س 
ع���ن �سخ�سياته، ويحافظ عل���ى م�سافة كبرية 
بين���ه وبينه���ا، واأول ه���ذه املواق���ف، موق���ف 
الف���الح “خلف” م���ن اأول قم���ر �سناعي اأطلق 
اىل الف�س���اء ع���ام 1957 م، فخلف الذي يرقد 
رقدته الأخرية على فرا�س املر�س، يفرح لهذا 
الجناز، لك���ن )وهو( املحت�س���ر يت�ساءل عن 
الفائ���دة التي يجلبها له ه���ذا الجناز الذي ل 
ي�ستطيع دف���ع املوت – و�سيك الوقوع – عنه 
يق���ول ال���راوي: اأع���اد خل���ف ت�ساوؤل���ه دومنا 
انتظ���ار لإجاب���ة فرح���ان، هل يفي���دين ب�سيء 

كاأن يعي���د اإيّل �سباب���ي؟ اأو يوؤخر موتي؟ هذا 
م���ا يثري اهتمام���ي الآن... مل���اذا ل توجه هذه 
اجله���ود ال�سخم���ة الت���ي اأو�سل���وا به���ا قمرا 
يدور بجانب القمر الأزيل الذي خلقه الباري 
ع���ز وج���ل – ل�ستك�س���اف دواء يطي���ل عم���ر 

الإن�سان؟  . 
ومن ه���ذه املواقف اأي�سا، اأن يت�ساءل – مالك 
الأغن���ام – �سالح اأب���و البينة -  حني يحر�س 
املال نعم���ة الفالحني على اإقام���ة الدعوى �سد 
ال�سي���وخ يت�س���اءل ع���ن الفرق ب���ني حمكمة “ 
احل���ي “ الت���ي اأقامته���ا �سلطات العه���د املباد 
ع���ام 1956 م ملحاكم���ة العنا�س���ر التي قامت 
بالنتفا�س���ة ال�سعبي���ة تاأيي���دًا ل�سع���ب م�س���ر 
العربية �سد الع���دوان وبني املحكمة “ العليا 
اخلا�سة “ يف بغداد ويف ذلك يقول الراوي: 
مل يرتك���ه امل���ال ينع���م بهدوئ���ه، اخ���ذ ين�س���ح 
الفالحني باإقام���ة الدعاوى �س���د ال�سيوخ يف 
حمكمة الق�س���اء اأو الل���واء... فا�ستاء �سالح 
وخاطب���ه يف ال�س���ر: عدت اإىل م���ا كنت عليه. 
غلب���ك طبعك ال�سرير... م���ا الفرق بني حمكمة 
احل���ي وحمكمة بغداد؟ كلها حماكم وم�ساكل؟ 

.  “
وعندم���ا ي�سم���ع “ �سالح “ ب���ان “ املال نعمة 
“ ق�س���د املدينة، وهو يحمل طلبا موقعا من 
الفالح���ني، بتاأ�سي����س جمعي���ة تعاونية، ظنها 
�سال���ح نوعا من “ القيادة” يتذكر �سوؤال املال 
يف جمل����س فاحت���ة “ خل���ف “ عم���ن انتخ���ب 
مهله���ل،  اآل  ال�سي���وخ و�سلط���ة  عائل���ة  منه���م 
ويت�ساءل عن الفرق بني ال�سلطتني، �سلطة اآل 
مهلهل، و�سلطة املال اجلدي���دة:” القيادة؟ لقد 
تذكرت اأق���وال املال.. و�س���دى كلماته ل يزال 
يف اأذين ي���وم “ �س���وت “ عل���ى الفالحني يف 
جمل����س فاحتة “خلف”: من منكم اختار بيت 
مهلهل ليكونوا �سيوخ���ا وميلكون الأرا�سي؟ 
وه���ا هو ياأخ���ذ ب�سم���ات اأ�سابعه���م.. مقرين 
باختي���اره قائ���دا “ غي���اده “ ورمب���ا اإق���رارا 
مبلكيت���ه لالأر����س، واحلكوم���ة �ساه���د عل���ى 
التواقي���ع.. اإنه���ا عبودي���ة م���ن ن���وع جدي���د، 
ب�سمت���م اأ�سابعك���م اأيه���ا الغن���م ول تعرفون 

النتائج؟ مثل الغنم متاما “ . 
اإن تعدد وجهات النظر يف الرواية واحتفاظ 
املوؤلف مب�سافة كبرية بين���ه وبني �سخو�سه، 
وتعب���ري ه���ذه ال�سخو����س ع���ن اأ�سواتها عن 
والأ�سلوبي���ة  اللغوي���ة  خ�سائ�سه���ا  طري���ق 
يف ال���كالم، كل ذل���ك يف رواي���ة البط���ل فيه���ا 
جماع���ة ولي�س فردا ليعد بح���ق تطورا كبريا 
عل���ى طريق بناء الرواية متع���ددة الأ�سوات، 
وبالرغم م���ن اأن ال�سرد يتم ب�سمري ال�سخ�س 
الثال���ث ف���ان روؤي���ة ال�س���ارد ل�سخ�سيات���ه من 
الداخ���ل وه���ي روؤي���ة جم���اورة – ف�س���ال عن 
احل���وار، واحلوار ال�سامت ال���ذي ا�ستخدمه 
الكات���ب ب�س���ورة وا�سع���ة ت�سه���م يف ك�س���ف 
ال�سخ�سي���ات وت�سويره���ا م���ن الداخ���ل. اأما 
الن�س���ق الذي يجرى علي���ه ال�سرد بخ�سو�س 
وجه���ات النظ���ر، فان �س���رد الح���داث يتم من 
خالل وجهات النظ���ر املتعددة يف الرواية، ل 
بان يروى كل ف�سل او جمموعة من الف�سول 
م���ن خ���الل وجه���ة نظ���ر معين���ة، وب���ان نرى 
الأح���داث بعين���ي واإدراك �سخ�سي���ة واح���دة 
ولك���ن �سرد الف�سل الواح���د يتم بالنتقال من 
وجه���ة نظ���ر معين���ة اىل اأخ���رى، وتتميز كل 
�سخ�سية من ال�سخ�سيات باأ�سلوبها اخلا�س 
يف احلدي���ث وبا�ستخدامه���ا اخلا�س لبع�س 
العب���ارات ب�س���ورة دائمي���ة، ف���� “ ح�س���ني “ 
املفتون بثورة الع�سري���ن وبال�سعر الذي قيل 
فيها، ل ميكن اأن يقول كالما يخلو من ال�سعر 
اإطالقا، ومنذ البداية، ميه���د الراوي الأذهان 
ل�س���وت ح�سني ه���ذا بقوله: “ عرف���وه هكذا، 
ي���ردد املاأث���ور او بي���ت ال�سع���ر يف اأي وق���ت 
�س���اء، ول يجي���ب ع���ن اأ�سئلته���م: مل���اذا ومل���ن 

وكي���ف وم���ع ذلك ل يج���روؤون 
حت���ى على التفك���ري باأن ح�سني 
عواهن���ه  عل���ى  ال���كالم  يلق���ي 
ولطامل���ا اأ�سم���وه يف احل�سور 
والغي���اب وتبع���ا للمنا�سب���ة “ 
اأو  احلكي���م..  او  الداهي���ة.. 
“  . وال���راوي ميه���د  اجلن���ي 
بهذا ل�سوته املتميز با�ستخدام 
بن���اء  يف  وب���دوره  ال�سع���ر 
املنظ���ور العقائدي، مبا ميتلكه 
م���ن �سم���ات فكرية متي���زه عن 
واأ�سرت���ه  وجتعل���ه  زمالئ���ه 
واأولده واأحف���اده م���ن بع���ده، 
املدافع���ني املخل�سني عن فئتهم 

الجتماعية. 
وكم���ا متي���ز ح�س���ني يف اأحاديث���ه، فق���د متيز 
الف���الح “ خل���ف “ الذي كان عل���ى العك�س من 
“ ل ميتل���ك وعي���ا نا�سجا بحيث  “ ح�س���ني 
ا�ستط���اع ال�سي���خ اأن ير�س���وه وي�سكت���ه ع���ن 
حقوقه وحقوق الفالح���ني، مرتني، ويف كلتا 
املرت���ني يهدي���ه ال�سي���خ – زن���دا – وم���ن هنا 
ج���اءت ت�سمية اجل���زء الأول م���ن الرباعية “ 
الزناد “ وخللف عبارته اخلا�سة التي يرددها 
يف نهاي���ة كل كالم يقول���ه وه���ي “بالبو����س 
دني���ا” وقد جع���ل املوؤلف منه���ا عنوانا للجزء 

الثاين من الرواية.
وقد متي���ز “ �سال���ح اأب���و البين���ة “ باأ�سلوبه 
اخلا����س الذي ت���رتدد فيه عبارة “ ي���ا �سالح 
يا اب���ن الغرا “ وبا�ستخدام���ه للدعاء يف كل 

اأحاديثه. 
ام���ا “ فا�س���ل “ فق���د امت���از باأ�سلوب���ه امل���رح 
ال�ساخ���ر وق���د اأدت ه���ذه ال�سخري���ة اإىل خلق 
اأ�سالي���ب جدي���دة يف ال���كالم، ترك���ت اأثره���ا 
ل عل���ى كالم فا�س���ل اأو خطاب���ه فح�س���ب ب���ل 
وعلى الرتكيب���ة الأ�سلوبية للرواية ككل. فقد 
ا�ستخ���دم فا�سل املعلم طريقت���ني يف اأحاديثه 
ور�سائله ال�ساخرة، هم���ا التهجني وال�سلبة. 
والأ�سل���وب  الطريق���ة  باخت���ني  ع���رف  وق���د 
الأول اأي التهج���ني بقول���ه:” ان���ه مزج لغتني 
اجتماعيت���ني داخل ملف���وظ واحد وهو اأي�سا 
التقاء وعيني ل�سانني مف�سولني بحقبة زمنية 
اأو بفارق اجتماعي او بهما معا، داخل �ساحة 
امللف���وظ “  ومثال التهجني ما ورد يف ر�سالة 
“فا�سل” اإىل عمه “املال نعمة” اإذ جاء فيها: 
اأمري  – م���ن  الرحيم  الرحم���ن  الل���ه  “ ب�س���م 
املوؤمنني اأبو الف�س���ل م�سلح الدين الوا�سطي 
اإىل عامل���ه على ولية الب���رتا و�سيعة العلوة 
ود�سك���رة مويلح���ة ودمي���ة خل���ف م���ال نعمة 

ح�سني املنت�سب لع�سائر ال�سياح. 
اأما بعد احمد الله على اأن ولين اأمرك واأودع 
الأم���ني �س���رك، لق���د اجتمع جمل����س ال�سورى 
املنعق���د ليلة اأم����س برئا�ست���ي وع�سوية الأخ 
كامل واأمة الله نعناعة بنت �سكر التي هي يف 

الوقت عينه وذاته اأمي احلنون.
وا�ستق���ر ال���راأي على الآت���ي: خال�ست���ه يدك 
يف الكتاب ورجلك يف ال���ركاب. اما تفا�سيله 

فهي:
“ كلي يرحم اهلك انت كاطع مهر على البرتا؟ 
ال ي�سع���ك م���كان غريها؟ “  ويف ه���ذا الن�س 
جتتم���ع لغت���ان تف�س���ل بينهما حقب���ة زمنية، 
اللغ���ة الأوىل: ه���ي لغ���ة الدواوي���ن العربي���ة 
القدمي���ة بخ�سائ�سها الأ�سلوبية املاثلة – يف 
ال�سج���ع – والخرى لغ���ة معا�سرة هي اللغة 
املحكية. وم���ن اجلدير بالذكر اأن الفروق بني 
التهج���ني وال�سلب���ة هي ف���روق طفيف���ة، فلو 
حذفن���ا اجلمل���ة الأخ���رية الت���ي كت���ب ال�سطر 
الأول منها بالعامي���ة حل�سلنا على “ ا�سلبة” 
ب���دل م���ن التهج���ني. اإم���ا اإذا اجتمع���ت كلت���ا 
الطريقتني، فينتج عنهما عندئذ اأ�سلوب ثالث 
يطل���ق عليه باختني م�سطل���ح “ التنويع “  . 

واحلق اأن هذا التهجني ينطوي على �سخرية 
عالية من لغ���ة الدواوين القدمي���ة واأ�ساليبها 
وهو اأمنوذج ملا يدعوه باختني بالكرنفالية.  

ومثال” ال�سلب���ة” التي تقوم على تقدمي لغة 
يف �س���وء لغ���ة اأخرى تظل خ���ارج امللفوظ – 
ق���ول فا�س���ل �ساخ���را “ اله���ي واأن���ت الق���ادر 
القدير...يا من ف�سلت احلنطة على ال�سعري.. 
لقد بعثت اإيل رزقا رائعا �سيقا واأنا يف اأعماق 
ه���ورة الب���رتا، لأن���ك تعل���م اين حرم���ت على 
نف�س���ي ال�س���راب ال يف املنا�سب���ات “   فاللغة 
هنا ه���ي اللغ���ة املعا�س���رة ولكنه���ا قدمت يف 
ث���وب من الأ�سلوب العرب���ي القدمي يف النرث، 

والذي يعد ال�سجع ابرز معامله. 
واأ�سل���وب ال�سخري���ة ال���ذي ي�ستخدمه فا�سل 
ي�سي���ع يف كل كالم���ه، ول يقت�س���ر على �سيء 
دون الآخ���ر، ف���كل مو�س���وع هو ل���دى فا�سل 
منا�سب���ة لل�سخري���ة، حت���ى وان ات�س���ل ه���ذا 
املو�س���وع ببع�س املحرم���ات اأو امل�سائل ذات 

الطبيعة القد�سية  .
وق���د ا�ستخ���دم القا����س و�سيل���ة فني���ة لإبراز 
التناق�س بني ال�سخ�سي���ات عن طريق ال�سرد 
ال�سام���ت والرت���داد اإىل املا�س���ي وذل���ك عن 
طري���ق التن���اوب بني حدث���ني احدهما يتم يف 
احلا�س���ر، والآخر يتم يف املا�سي. ومن �ساأن 
و�سعهم���ا الواح���د اإىل جنب الآخ���ر ب�سورة 
متوازي���ة اأن يح���دث اأث���رًا فكري���ًا وي�سبه هذا 
النمط م���ن التناوب التولي���ف العقائدي “يف 
اللغة ال�سينمي���ة”. ومثل هذا التناوب يحدث 
– على �سبيل املثال – عندما ي�ستغرق ال�سيخ 
“ يف تفكري عميق بعد ان  “ �سعدون املهلهل 
فاج���اأه نب���اأ ا�ستدع���اء احلاك���م النكليزي يف 
بغ���داد لبع����س �سي���وخ ومنهم ع���دوه ال�سيخ 
�س���الل - وتوزي���ع الهداي���ا عليه���م ويف ذل���ك 
يف  �سجيجه���م  يفل���ح  مل  ال���راوي:”  يق���ول 
اإخ���راج �سع���دون م���ن �سمت���ه فق���د ا�ستح���وذ 
علي���ه النباأ ال���ذي تداول���وه يف البداية، متلك 
اأحا�سي�س���ه، و�سرفه عما حول���ه، ا�ستبدت به 
رغب���ة ان ي�سمعه مرة اأخرى وطلب ان يحكيه 
خل���ف دون زيادة اأو نق�سان “ ث���م ننتقل اإىل 
حدث متذكر م���ن املا�سي نراه من خالل وعي 
وروؤي���ة “ح�سني”:” تذك���ر ح�سني ليلة ن�سب 
كمين���ا لل�سو�س بعيدا عن بيت���ه، كانت كالب 
القري���ة تتعارك ح���ول جيفة حم���ار نافق، مر 
ال�سبع اأمامه قيد خطوات م�ستهينا بالكالب. 
انق����س على اجليفة وحمله���ا بني فكيه عنوة، 
ث���م �س���األ نف�س���ه اأحق���ا م���ا يق���ال، اأن رائح���ة 
الفطي�سة جتتذب ال�سبع م���ن م�سافة ع�سرين 

األف ذراع؟”  
اأم���ا ب�س���دد احل���وار املنط���وق فق���د ا�ستخدم 
القا�س اللهجة العامية على ل�سان �سخ�سياته، 
اأما احلوار ال�سامت فقد ا�ستخدم فيه القا�س 

الف�سحى غالبًا.
لقد ا�ستخدم الكاتب احلوار ال�سامت بنوعيه 
املبا�سر وغ���ري املبا�سر، ولكن الن���وع املبا�سر 
ه���و الذي �س���اد الرواي���ة اأما احل���وار املروي 

فهو نادر ال�ستخدام فيها. وقد اأدى ا�ستخدام 
القا����س للح���وار “ امل���زدوج” – اأي احلوار 
ال�سام���ت  احل���وار  يقطع���ه  ال���ذي  املنط���وق 
ل���دى �سخ�سي���ة اأخ���رى- اإىل ب���روز اأ�سوات 
�سخ�سيات���ه، ومثله هذا احل���وار الذي يجري 
ب���ني ال�سي���خ “�س���اري” وراع���ي اأغنامه���م “ 
�سالح اأبو البينة” حول رغبة ال�سيخ يف بيع 
اأغنامه، وكانت قد تعر�ست ل�سرقة �سالح بعد 

قيام الثورة: 
�سالح   -“

- عونك حمفوظ 
- ولو ال�سياه عزيزات عليك.. لكن مع الأ�سف 

جمبورين على بيعهن كلهن.
- )م���ن اج���ل ه���ذا طلبتن���ي؟ وت�سف���ع الطلب 

بالأ�سف ل بد ان الله وقف بجانبي فعال( 
- حمف���وظ اين والغن���م واولدي وكل عيايل 

فدوه الك.
- )اق�سم ب�سريف انك منافق.. وتهتبل الفر�سة 

لت�سرب �سربتك ياديو�س(” 

وم���ن الوا�س���ح اأن احل���وار امل���زدوج ي���وؤدي 
وظيف���ة مزدوج���ة فه���و م���ن جه���ة يك�سف عن 
ال�سخ�سي���ة م���ن الداخل كم���ا ان���ه يف الوقت 
نف�س���ه يع���د تعب���ريا ع���ن �س���وت ال�سخ�سية. 
وف�س���ال عن احل���وار امل���زدوج لق���د ا�ستخدم 
القا�س احلوار املتخيل. و�سخ�سيات الكاتب 
متتل���ك خي���ال حواري���ا وا�سحا، مم���ا يجعل 
كالم الغري م�سمنا يف كالم هذه ال�سخ�سيات 
ول �سيم���ا حواره���ا ال�سام���ت وه���ذا احلوار 
ال���ذي ي�ستخدم فيه القا����س اأ�سلوب التهجني 
ه���و مظه���ر م���ن مظاه���ر النزع���ة احلواري���ة 
يف ه���ذه الرواية متع���ددة الأ�س���وات.. ومن 
اأمثل���ة احلوار ال�سام���ت املتخيل حوار “املال 
بغ���داد  اإىل  الن���زوح  يق���رر  اأن  نعم���ة” بع���د 
ب�سب���ب ا�سطه���اد ال�سي���وخ له، بع���د انح�سار 
املد الثوري الذي رافق العدوان الثالثي على 
م�سر، وخيبة ه���ذا العدوان، وبعد اأن خمدت 
انتفا�س���ة “احل���ي”. اأن امل���ال نعم���ة يت�سور 

حوار الآخر له يف املثال الآتي:
“ كل م���ن واج���ه �سعوبة ق���ال ابعدوين من 
موقعي كي ل اق���ع يف ال�سر. لكنني مل اطلب 
ه���ذا. والف���رق قبل���ت اأول عر����س للهزمي���ة. 
لي�ست هزمي���ة. هذا من وجه���ة نظرك. ح�سن 
فليكن ل�ست عدو نف�س���ي واثق من نف�سي. لن 
ابحث عن ثغرة. لن اأ�سلط ال�سوء على ما هو 
�سلب���ي واأجتاوز كل ما ه���و ايجابي. قالوا له 
حت���ذر هاهو اخلنزي���ر مقبل ارك����س واجلب 
بندقيتك، قال لهم لن ارك�س �سيقول اخلنزير 
ه���رب من طريقي، ولكنك ي���ا �سديق اخلنزير 
ترك�س لكي تاأتي بالبندقية وجتندل اخلنزير 

ل�ست هاربا وليقولوا ما يقولوا”  
اإل اأن القا�س ي�ستخدم منطا اآخر من التهجني 
باملزج بني اللغة الف�سحى واللغة املحكية يف 
بع����س احل���وارات ال�سامت���ة، ول �سيم���ا يف 
ح���وارات “ ح�سني “ التي اعت���اد اأن ي�سفهما 

يف اإطار من ال�سعر اأو املاأثور ال�سعبي  .
ويعدمُ ا�ستخدام التهجني على ل�سان “ح�سني” 
الذي ع���رف به���ذا الأ�سلوب اإح���دى الو�سائل 
الفنية للتعبري عن �سوت���ه اخلا�س واملتميز. 
ولقد كان ا�ستخدام هذه الو�سيلة وغريها من 
الو�سائل الفنية يف اإبراز اخل�سائ�س اللغوية 
والأ�سلوبية يف كالم ال�سخ�سيات متميزا يف 
رباعي���ة اليا�سري عنها يف اأي���ة رواية عراقية 
يف  بال���غ  املوؤل���ف  اأن  م���ن  بالرغ���م  اأخ���رى. 
ا�ستخدام خ�سائ�س كالم ال�سخ�سيات واللغة 
املحكي���ة اإىل درج���ة اأدت اىل اإهماله���ا من قبل 
الق���راء والنق���اد، وقد برزت ه���ذه املبالغة يف 
ا�ستخ���دام “ح�س���ني” لل�سع���ر ال�سعبي بحيث 
ج���اء اجل���زء الأول م���ن الرواي���ة مثق���ال بهذا 

النمط من ال�سعر. 

عربي���ة،  نقو����س  دار  ع���ن  تون����س  يف  �س���در 
كتاب للفن���ان والكاتب �سع���د الق�ساب بعنوان 
“ الر�سام���ون كائن���ات ل تع���رتف - الفن من 
خ���الل مو�سوع���ات “. احت���وى الكت���اب عل���ى 
اأربع���ة ف�سول، حملت عناوي���ن “ العمل الفني 
م���ن قطيعة احلداث���ة اإىل تقني���ات املعا�سرة”، 

 “ جمالي���ا”،  م�سروع���ا  بو�سفه���ا  اللوح���ة   “
ت�سريح���ات عن تاري���خ اآخر”، فيما ج���اء الف�سل الأخري حتت عن���وان” ا�ستذكار 

الفن”.
يو�س���ح الكات���ب يف مقدمت���ه، اأن الفن���ان يف ع�سرن���ا ه���ذا، ب���ات ي�ستله���م تفرده 
الأ�سلوب���ي جراء ان�سغال���ه بخرات جتريبي���ة وا�ستخدامه لتقني���ات متعددة، من 
اج���ل اأن يك���ون العمل الفن���ي حتري�سي���ا بامتياز. من هن���ا ميكن ق���راءة التجربة 
الفني���ة املعا�سرة بو�سفها �سه���ادات بليغة ونادرة عن ع���امل اأ�سبحت فيه املغايرة 
اإح���دى �سماته الرا�سخة. فالف���ن مل يعد يحقق وجوده باأث���ر دوافع جمالية ت�سبو 
اإىل تكري����س اأ�سالي���ب فنية �ساملة لها الرغبة يف البقاء طويال، من اجل اخللود بل 
بدواع���ي مو�سوعات تعاين الإبداع يف احلياة بكون���ه ظاهرة متحولة. ت�ستدعي 
بدوره���ا اأ�سئل���ة جديدة، عن فن يبحث هو اأي�سا عما ه���و جديد ومبتكر. يف حياة 

هي نف�سها قد متيزت بالختالف ملا تتمتع به من وفرة وا�ستهالك واإ�سهار. 
يذك���ر الكات���ب اأن �سف���ة “التجدي���د”، كممار�س���ة بالغ���ة الأهمي���ة، ا�ستطاع���ت اأن 
ت�س���كل عن�سرا مهيمن���ا يف فرادة العمل الفني. وهي ف���رادة حتققت جراء الميان 
ب�س���رورة الفرتاق عن التاريخ اجلمايل ال�سابق وعدم التعاقد معه. ما جعلها من 
اأه���م الأ�سباب التي اأوجدت حالت التمايز والإث���ارة يف طبيعة فن اليوم. اإل اإنها 
حمَل���ت الق���راءات اجلادة عنه، العديد م���ن امل�سكالت يف فهم���ه وتف�سريه. فالفكرة 
التي كانت تعاينه بو�سفه جمال تطوريا وتراكميا اأ�سبحت لغية. كونه يف حالة 
مواجه���ة م�ستمرة ودائمة م���ع قيم جمالية �سابقة، والتي مل يعد ي�ستعري اإل القليل 
م���ن حلظاته���ا القدمية. وهو ما ي�ستدع���ي اأ�سئلة اإ�سكالي���ة بامتياز:هل تعتر مثل 
ه���ذه الجتاهات اجلديدة هي املثال ملا يجب اأن ت���وؤول اإليه حقيقة الفن؟ اأن يكون 

مكتفيا بذاته ول يرر اإل نف�سه؟ 
هك���ذا ي�ستمد العمل الفن���ي املعا�سر منذ �ستينيات الق���رن املن�سرم، �سرعيته بفعل 
احتفائ���ه بالتعار����س وجت���اوزه لتقالي���د اخليار اجلم���ايل. فريته���ن اإىل ما ي�سبع 
غمو�س���ه ول حمدوديت���ه يف التعب���ري، والوج���ود يف حرية لحتد. فم���ا بني خيار 
التجريب واقرتاح النتائج، بات الر�سم يحيا على دافع وحيد: املغامرة. كت�سريح 
بلي���غ ع���ن موقف الر�سام م���ن عمله الفني، وهو م���ا اأنتج اأعمال فني���ة ل تقوم على 

فائ�س من اجلمال بل على حجبه. 
ه���ل بات الر�سم غري تطوري ومتغري باإطالق، باجت���اه اأفق مل يتعني بعد، م�ستبكا 
يف زمن خا�س به لي�سبح كل �سيرْ جائز فيه؟ حمكوم بقوانني الفنان نف�سه ولي�س 
بقوان���ني التاريخ؟ هل خ���رج الر�سم من الأخري كي يع���ود اإىل نف�سه، ليكون ر�سما 
فق���ط متج���ردا من وظيفته، يحيا بداية طويلة وخا�سة ب���ه؟ اأ�سئلة تثار عن الر�سم 
والر�سام���ني الذين باتوا بال اأ�سرار ودون تف���اوؤل �ساذج، كان يقر، باإمكانية تغيري 

�سيء ما يف هذا العامل بوا�سطة الفن.

الرســـامــون كــائنـــات
 ال تعترف.. 

النزعة الحوارية في رباعية )أبو كاطع(
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با�س���لوب بولي�س���ي اأدبي اكرث منه �س���رية تقليدية، كتب 
توم راي�س اجلزء الأخري من ثالثية عن �سرَي حياة اآ�سرة. 
كتابه الأول كان “ فيوهرر اأك�س “، الذي كتبه بامل�ساركة 
مع �س���اب املاين �س���رقي، انغو هيل�س���باخ، الذي اإجنرف 
م���ع ’’ ث���ورة غ�س���ب ‘‘ النازي���ة اجلديدة، قب���ل ان يتوب 
وي�س���ي برفاقه ال�سابقني. كيه���ودي لمنتمي، كان راي�س 
م�س���رورا للغاي���ة برواي���ة ق�سته، كما يف كتاب���ه التايل “ 
امل�ست�س���رق “، احلكاي���ة ال�ساحرة عن لي���ف نو�سينباوم، 
اأو قرب���ان �سّيد، كاتب اذربيجاين يهودي وتاجر دواليب 
اإنتح���ل هوية م�سلم يف رايخ هتلر وايطاليا مو�سوليني. 
يروي ه���و الآن ق�سة خمفي���ة لزمن طوي���ل تلقي ال�سوء 
عل���ى العن�سرية وال�سرر الذي ت�سبب���ه. وبرغم ان بحثه 
ق���اده هذه املرة اىل الريف الفرن�س���ي، لكن كان له ن�سيبه 
من الإثارة. كان راي����س اأقنع م�سوؤول يف مدينة فرن�سية 
�سغ���رية بفت���ح ِخزان���ة حديدية ملكتبة ت�س���م خمطوطات 
عندم���ا ت���ويف فجاأة املكتب���ي الذي كان وح���ده من يعرف 

تركيبة الرقام التي تفتح اخلزانة.
“ هو درا�سة عن �سخ�سية تاريخية  “ الكون���ت الأ�سود 
ظل���ت غام�سة حت���ى الآن، اجل���رال الك�سن���در )اآليك�س( 
دمي���ا – ه���و لي����س الك�سن���در دمي���ا الأب ال�سه���ري موؤلف 
“ الفر�س���ان الثالث���ة “ و “ الكون���ت مونت كري�ستو “، 
ول الروائ���ي والكاتب امل�سرحي  الإب���ن �ساحب الرواية 
الكال�سيكي���ة “ غ���ادة الكاميلي���ا “. مو�س���وع راي����س هو 
الك�سن���در دميا الأول، الذي اأثبت ان���ه عا�س حياة درامية 
رة يف رواي���ات ابنه  غريب���ة اأكرث م���ن احلي���وات امل�س���وَّ

وحفيده.
الفرن�سي���ة  امل�ستعم���رة  يف   1762 ع���ام  يف  دمي���ا  ِل���د  ومُ
الكاريبي���ة �سان دومين���غ )هايتي حالي���ا(. بدايته مل تكن 
تب�س���ر بالنج���اح، فه���و ’’ باتارد ‘‘ ] ولد غ���ري �سرعي [ – 
نت���اج عالقة ب���ني اأبي���ه الر�ستقراطي الفرن�س���ي، املركيز 
الك�سن���در دايف دو ل بايت���ريي، وعب���دة معتوقة، ماري- 
�سي�سي���ت دميا. )ا�سم عائلتها يعني ’’ من املزرعة ‘‘، كان 
اأمُنِعَم عليه���ا لأن ادارة مزرعة �سّكر كانت وظيفتها كامراأة 
حّرة.( كان ري�س ممتازا يف تناوله املواقف ال�ستعمارية 
ق املتمثل���ة يف والد اآليك����س، الذي، بع���د وفاة  م���ن الِع���ررْ
ماري- �سي�سيت عندما كان ال�سبي يف الثانية ع�سرة من 
العم���ر، برغم انه كان فخورا باإبن���ه الطويل قوي البنية، 
باع���ه يف �س���وق العبي���د لدف���ع نفق���ات رحلة الع���ودة اىل 
النورماندي. بعد �ستة اأ�سهر من عبودية اآليك�س، اإ�سرتى 
املاركي���ز حريته واأر�سله يف حين���ه بال�سفينة اىل فرن�سا، 

لينال تعليما لئقا كجنتلمان.
اأثب���ت اآليك����س انه خب���ري يف املهارات املتوقع���ة من �ساب 
فرن�س���ي ار�ستقراط���ي: ب�س���كل خا�س املب���ارزة بال�سيف 
والفرو�سي���ة. اأب���وه ت���زوج ثانية، ورمب���ا كان خجال من 
ابنه اخلال�س���ي، فاأوقف املعونة عنه ت���اركا اياه من دون 
�سنتي���م واح���د. التح���ق ال�ساب املق���دام باجلي����س. اأثناء 
الث���ورة الفرن�سي���ة، قاتل جنبا اىل جنب م���ع رجال �سود 

اآخرين يف وحدة تدعى الفرقة الفريقية.
 م���ا لب���ث دمي���ا اأن اأ�سب���ح معروف���ا بقدرات���ه الع�سكري���ة 
الفائقة فاإرتقى �سلم الرتب، من عريف اىل جرال يف اأقل 
من ثالث �سن���وات، قائدا لقوة ع�سكرية من 35 األف رجل 
حني كان يف الثالثني من العمر فقط. قاتل يف العديد من 
ّنت �سد فرن�سا الثورية، واإنتزع ح�سنا  احل���روب التي �سمُ
رئي�سي���ا يف الألب من النم�سوي���ني، الذين لّقبوه ب� ’’ دير 

�سفارت���ز توفل ‘‘ )’’ ال�سيطان ال�س���ود ‘‘( بعد اأن ت�سّلق 
ّفني  جدارا �سخريا مك�سو بالثلج بجزمته التي زّودها بخمُ
���ِرف اي�سا بلطفه غ���ري املاألوف يف احلرب  م�سماري���ني. عمُ
الهلي���ة ال�سارية �سد امللكي���ني الكاثوليك يف فيندي. يف 
الوقت الذي برز فيه نابوليون من فو�سى الثورة كاأقوى 

رجل، كان دميا مناف�سا خطريا.

اخ���ذ نابوليون دمي���ا معه يف حملت���ه امل�سري���ة الكارثية 
قائ���دا لفر�سان���ه، حيث �سقط اثنان م���ن اجلرالت وترك 
دمي���ا موقع���ه يف القي���ادة. عندما حتطم���ت �سفينته قرب 
ال�سواح���ل اليطالي���ة يف طري���ق عودته من م�س���ر، اأمُِخذ 
اأ�سريا من قبل ملك البوربون، فردينان الأول ملك نابويل 
و�سقّلية. يوحي راي����س باأنه كانت مماطلة مق�سودة من 
احلاق���د والغيور نابوليون هي التي اأّخرت اطالق �سراح 
مناف�س���ه. حاول فردينان اأن يقت���ل دميا ب�سم الزرنيخ يف 
الوق���ت ال���ذي مت فيه حتري���ره يف النهاية، فغ���دا الرجل، 
ال���ذي كان معروفا بقدرته عل���ى رفع ح�سانه من الأر�س، 
م. ذهب دميا  اأ�سبه بحط���ام رجل ن�سف اأعمى، ن�سف ا�سّ
عائدا اىل املدين���ة ال�سغرية فيري- كوترييت حيث التقى 

ماري- لويز، و�سار اأبا للروائي يف امل�ستقبل.
فرن�س���ا الت���ي ع���اد اليه���ا دمي���ا كان���ت متغ���رية متام���ا. 
اوتوقراطي���ة جي����س نابولي���ون اطفئ���ت اآخ���ر �س���رارات 
احلما�س���ة الثوري���ة. كان التغ���ري الأك���رث حّدة ه���و اإعادة 
العبودي���ة يف موطن دميا الأ�سلي هايتي، والق�ساء على 
جمهوري���ة العبيد ال�سابقني التي اأقامه���ا البطل الهاييتي 
تو�س���ان لوفرت���ري. هذا بالرغ���م من ان زوج���ة نابوليون 
الوىل، جوزف���ني،  كان���ت كريولية م���ن املارتينيك. )قبل 
وقت ابكر من هذا كان دميا رف�س اأن يقود حملة ع�سكرية 
فرن�سي���ة �س���د لوفرتري، ال���ذي ق�سى اأيام���ه الأخرية يف 

�سجن نابوليوين.(
ق�س���ة ا�س���ر دمي���ا وموت���ه ع���ام 1806 مبر����س �سرط���ان 
املع���دة الذي تفاقم بالزرنيخ )نف����س املر�س الذي �سيقتل 
نابولي���ون فيما بع���د( كانت مروي���ة يف “ الكونت مونت 

كري�ستو “. اما راي�س فكتب حكاية متفاخرة خا�سة به.

عن �صحيفة الغارديان 

كتاب “الكونت األسود “ لتوم رايس
الكسندر ديما األول

تعريفه���ا  يف  تامي���ز”  “الفنن�س���ال  �سحيف���ة  قال���ت 
لالأ�ست���اذ اجلامع���ي بي���رت ن���ولن اإن���ه “يع���رف ع���ن 
ال�س���ركات ال�سينية و�سبل مناف�سته���ا يف العامل اأكرث 
م���ن اأي �سخ����س اآخ���ر يف الع���امل، حت���ى يف ال�س���ني 
نف�سه���ا”. ويكّر����س بيرت ن���ولن كتابه الأخ���ري اأي�سًا 
لل�س���ني، وتو�سعه���ا القت�سادي يف الع���امل يف كتاب 
يحم���ل عنوانه ال�سوؤال الت���ايل: “هل ت�سرتي ال�سني 

العامل”؟
املالحظة الأوىل الت���ي يوؤكدها املوؤلف هي اأن ال�سني 
متث���ل الي���وم الق���وة القت�سادي���ة الثاني���ة يف العامل، 
بع���د الوليات املتحدة الأمريكي���ة، واأنها حتتل مكانة 
ال�سني  بلدانه. ومتتلك  “امل�سّدر الأكر” بني جميع 
الحتياطي���ات املالي���ة العاملي���ة الأكر، كم���ا لديها 29 
�سركة من بني ال�سركات اخلم�سمائة الأكر يف العامل 

ح�سب ت�سنيف مراكز البحث املخت�سة.
م���ا يعرفه اجلمي���ع ه���و اأن “الزدهار الهائ���ل” الذي 
ت�سه���ده ال�س���ني من���ذ عق���ود قليل���ة اآث���ار الكث���ري من 

النقا�س���ات يف خمتل���ف و�سائل الإع���الم العاملية التي 
كث���ريًا م���ا ت���رددت فيه���ا مقول���ة اإن ال�س���ني ت�ستخدم 
موارده���ا املالي���ة الكبرية م���ن اأجل “�س���راء العامل”. 
وي�ساأل بيرت ن���ولن: “هل هذه الفكرة حقيقية؟ وهل 
هن���اك ما يدعو الغربيني للقلق من الدور ال�سيني يف 

القت�ساد العاملي اليوم؟
اخلط���وة الأوىل الت���ي يق���وم فيه���ا املوؤل���ف حم���اوًل 
الإجاب���ة على مثل هذه الت�س���اوؤلت تكمن يف مناق�سة 
الغربي���ة،  الإع���الم  و�سائ���ل  يف  ال�سائ���د  اخلط���اب 
وال���ذي يتم التاأكيد في���ه، ب�سور خمتلف���ة، اأن ال�سني 
ت�سرتي العامل. وي�س���رح اأنه منذ �سنوات ال�سبعينات 
املن�سرمة اأدت الث���ورة يف اأمناط التعامل العاملي مع 
ث���ورة املعلوماتية والت�سالت اإىل متركز �سناعي ل 

�سابق له يف التاريخ الإن�ساين كله.
اجلن�سي���ات  املتع���ددة  العمالق���ة  ال�س���ركات  وزادت 
املزّودة بالتكنولوجيات املتقدمة من ا�ستثماراتها يف 
البلدان النامية مبا يف ذلك ال�سني اآنذاك، بل وخا�سة 

يف ال�س���ني. كانت تلك ال�س���ركات العمالقة تنتج ثلثي 
الإنت���اج ال�سيني من التكنولوجي���ات املتقدمة واأكرث 
من رب���ع �سادراتها من تل���ك التكنولوجيات، كما كان 
ح�سور ال�سركات ال�سينية متوا�سعًا جدًا يف البلدان 

ذات الدخل املرتفع.
وه���ذا ما يع���ّر عنه املوؤلف بالقول: لق���د كّنا، ويق�سد 
الغربي���ني، تعم���ل “يف داخله���م” ولكنه���م مل يكونوا 
عندها “يف داخلنا”. لكن النمو ال�سيني اعتمد ب�سكل 
اأ�سا�سي عل���ى ال�سوق الداخلي املزده���ر. وكذلك على 
“حماية احلكومة” ل�70 �سركة وطنية كرى، خا�سة 
يف قطاع���ات اخلدم���ات امل�سرفية واملع���ادن واملناجم 

والبرتول والكهرباء والبناء والنقل والت�سالت.
اأم���ا الواقع احلايل فيب���نّي اأن م�ساهم���ة ال�سني متثل 
املتح���دة  للولي���ات  اخلارجي���ة  الدي���ون  م���ن   %26
الأمريكية بينما متتلك بريطانيا واليابان ن�سبة اأكر 
من اأم���ريكا يف مي���دان الديون اخلارجي���ة ال�سينية. 
هن���ا يوؤكد املوؤلف عل���ى فكرة مفاده���ا اأن هناك خالفًا 

كب���ريًا ب���ني نظ���رة ال�سيني���ني ونظ���رة الغربيني اإىل 
الزمن. هكذا مثاًل يعتر ال�سينيون اأن مفهوم “املدى 
الزمن���ي الق�سري” يعني 100 ع���ام بينما ينظر اأغلب 
ال�سيا�سيني الغربيني اإىل �ساعتهم كل دقيقة، وذلك يف 

منظور موعد النتخابات املقبلة.
وفارق اآخ���ر يوؤكد عليه املوؤلف ب���ني ال�سني والبلدان 
املتقدمة الأخرى اليوم، وه���و اأن ال�سني تراهن على 
كل تفا�سي���ل التكنولوجي���ا تقريبًا وعل���ى التعمق يف 
املعارف من اأجل الذهاب دائمًا نحو الأمام. اإن ال�سني 
تراه���ن عل���ى امل�ستقب���ل وتقي���م ا�سرتاتيجياتها على 
م���دى عقود عديدة قادمة. لكنها ل متتلك واقعيًا قدرة 
�س���راء العامل الي���وم؟ فهل �ستنجح يف ذل���ك م�ستقباًل؟ 
رغ���م م�ستقبله���ا القت�س���ادي ال���ذي يبدو واع���دًا فاإن 
تلويثها للبيئة، و�سيخوخة �سكانها تدفع يف الجتاه 

املعاك�س. وهذه هي ر�سالة موؤلف الكتاب.

عن/ م�صارات
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بغداد / املدى بر�س
ك�س���ف الروائي والقا�س ط���ارق اأحمد ال�سلطاين عن انتهائه من كتابة اآخر موؤلفاته، وهو كت���اب يحمل عنوان “الق�سايا ال�ساخنة يف 

العامل 2013”، الذي يتناول التنازع والوقائع يف العامل بعد اإن�ساء هيئة الأمم املتحدة.
وق���ال ال�سلط���اين يف حدي���ث ل�”املدى بر�س”، اجلمعة، اإن “الكتاب يتن���اول اأغلب الق�سايا والنزاع���ات وال�سراعات يف العامل التي ل 
تزال عالقة حتى اليوم ومن اأبرز هذه الق�سايا، ق�سية العراق 1990، وك�سمري 1947، اأفغان�ستان 1973، قر�س 1974، ليبيا 1992، 

ال�سودان 1995، فل�سطني 1947 وغريها من الدول”.
واأ�سار الكاتب اىل اأّن  “الكتاب يعد مكماًل ملا اأ�سدره يف العام احلايل لكتابِه الذي حمل عنوان “واقع وم�ستقبل الأمم املتحدة” حول 

تعديل ميثاق الأمم املتحدة”.
والكتاب يقع يف 180�سفحة من القطع املتو�سط الذي �سي�سدر مطلع العام املقبل عن مكتب زاكي للطباعة.

م / غفران احلداد      ت / اح�سان نعمة

“القضاي��ا الس��اخنة ف��ي العال��م 2013” كتاب يتن��اول الوقائع 
الدولية بعد إنشاء هيئة األمم المتحدة.. قريبا

قراءة / قحطان جا�شم ج�اد 

هذه املجموع����ة الق�س�سية كتبها مبدعون م����ن انحاء العامل، 
ر�سم كل منه����م  على الورق جتاربه، ور�سد جتارب الخرين 
مم����ن يحيط����ون به. ومع اخت����الف هذه التج����ارب وتعددها، 
ف����ان احل�سيل����ة الت����ي ت�سمه����ا املجموع����ة لي�ست غ����ري ر�سد 
للمعاناة،واف�ساح عن الوجع الن�ساين الرهيب الذي  يعانيه 
الن�سان ب�سبب فقره، لوعاته، او ب�سبب ن�سوزه عن او�ساع 
لت����راه متكيف����ا معه����ا اوليراه����ا هو جدي����رة به����ذا التكيف، 

اوب�سبب خيبة المل وتوايل الحباط.
وف����وق كل معاناة يحياها الب�س����ر تاأتي ايقاعات املوت عميقة 
خميف����ة، وقد لحتمل من ال�س����ى ماكانت حتمله حياة الزيف 

ميوتون او من حولهم من التع�ساء.
يف ه����ذه الق�س�س- ح�سب ق����ول املرتجمة مها حممد ح�سن - 
تختفي تقني����ة ال�سرد العتيادي الذي ي����روي ق�سة لها بداية 
ولها نهاية، وحتل حملها افرتا�سات مفتوحة على ما ت�سيف 
الق�س����ة م����ن معان����اة للقاريء ال����ذي هو يف املح�سل����ة ان�سان 
يع����اين، كما يع����اين �سائرالب�س����ر، ويجد نف�س����ه يف �سطرهنا  

وحادثة هناك.
الن�س����ان مبدع يف كل �سيء.وه����و مبدع اخلريوال�سر، مبدع 
املنج����زات العظيمة ومبدع الك����وارث! وهو مبدع اي�سا حني 
ي�ستوع����ب ما جت����ود به اف����كار املبدعني الذي����ن يق�سون عليه  

جوانب من وجع ينتظم فيه حياته  وحياتهم.
م����ن اب����رز ق�س�����س الكت����اب ق�س����ة )الظهرالح����دب( جليل����ر 
جي�س����ريو وه����و كاتب روائ����ي فرن�س����ي له ح�س����ة كبرية من 
ق�س�س الكتاب.وله العديد من املوؤلفات منها )ابرياء باري�س( 
و)كالب �سائع����ة بال �سال�سل( و)�سرتي����ن ال�سماء املفتوحة(. 
ومن م�سرحياته )منت�سف الليل يادكتور( و)الرجل الوحيد( 
و)م����ات الول(. كذل����ك ت�سم����ن الكت����اب ق�س����ة ثاني����ة لنف�����س 
الكات����ب بعن����وان)اول ذباب����ة ف�س����ل ال�سيف(،وق�سة اخرى 

بعنوان)غرفة رقم 21( وكذلك ق�سة  الزائر. 
اخلط����ر(  بعنوان)ناقو�����س  ق�س����ة  املجموع����ة  �سم����ت  كم����ا 
للقا�����س الرو�س����ي ليوند نيكولفيك اندري����ف وهو من مواليد 
1871ويع����د واحدا من ا�سهرالدباء  الرو�س وتويف يف عام 

.1919
وللقا�س����ة جولي����ا بييه ق�س����ة )الكتابة تبق����ى فقط(.وللقا�س 
الفرن�س����ي الن جريبر قدم����ت ق�سة)الفتورال����ذي اعرتاين(.

والكات����ب الن عم����ل يف مهن����ة  التدري�����س ث����م غادره����ا اىل 
ال�سحافة، كما قام باأنتاج الرامج اخلا�سة  مبو�سيقى اجلاز 
ول����ه ت�سعة كتب منها روايته املهمة )�ساحية الرتيك(  وكذلك 
بقي����ة اعماله)نوع من الزرقة( و)ارن����ب القمر(و)ايام اخلمر  

والزهور( و)ا�ساعة فيل(.
وهن����اك ق�سة)حلم الع�س����ر( لآن براغان�����س. وق�سة )ميجر( 
للكات����ب مي�سي����ل لمب����ري وهو �سحف����ي بلجيكي م����ن مواليد 
1947ون�سرعدة كتب ادبي����ة لعل اهمها)حديث اىل ال�سباب( 
وه����و حتقي����ق ع����ن ال�سبيب����ة ن�سرت����ه دار ن�س����ر ج����ي. ب����ي. 

ب.بروك�سل عام 1976.
وللكاتب����ة الرو�سي����ة )اولدون����ر( يق����دم الكتاب ق�س����ة )ق�سة 
عجيب����ة(. والكاتب����ة اكمل����ت درا�سته����ا يف املاني����ا وعا�س����ت 
يف فرن�س����ا وكتب����ت العدي����د من الق�س�����س وحكاي����ات ال�سفر 

بال�سافة اىل روايتني.
)كاث����ي  الفرن�سي����ة  واملرتجم����ة  وال�سحفي����ة  الروائي����ة  ام����ا 
برينهيم( فقد ترجمت لها مها حممد ح�سن ق�ستها)املغامرة(. 
ويذك����ر ان كاثي خمت�سة  بال�سوؤون الن�سائية ومن املدافعات 
ع����ن ذلك ب�س����دة. ون�س����رت روايته����ا  الوىل )الارتباك( عام 

.1983
وملا رغو مينكو قدمت ق�سة )العنوان(. يف حني قدمت للكاتب 
)الني دمي����ورزان( ق�سة)مرياث(والني ال����ف ون�سر13رواية 
منها)غابزيل وزهر الربي����ع( و)عودة لوي�س( و)ال�سيد بيل( 
و)جرائم����ي غ����ري املكتمل����ة( و)وداعاج����ول(. وكذل����ك هن����اك 
ق�س����ة )قدرهيكت����ور( للروائي فرناندوا ين�س����ا. وق�سة)رجل 
ثقتن����ا( للروائي الملاين)�سيغفريد لينرت( الذي �سبق ان ن�سر  

رواية)ليل الرهائن( و)در�س املاين(.
ميلي�س����اف  املرتجم����ة  اخت����ارت  اليوغ�س����اليف(  وللكات����ب 

�سوتي�سيت ق�سة )الذئب(.
هذا الكتاب يوفر فر�سة جيدة للقاريء العراقي لالطالع على 
ق�س�س خمت����ارة  اختارتها املرتجمة بعناي����ة من اجل تقدمي 

وجهة نظر الخرالتي نحن بحاجة ملعرفتها.

�سدر حديثا كتاب القتلة ب���ني هيمنجواي وتاركوف�سكي للناقدة 
ال�سينمائي���ة اأم���ل اجلم���ل ال���ذي يق���ارن بني ن����س اأدب���ي وعمل 
�سينمائ���ي مقتب����س وه���و املذكور يف عن���وان الكت���اب. ورغم اأن 
ه���ذا لي�س بجديد يف جم���ال الدرا�سات ال�سينمائي���ة، لكن الالفت 
للنظ���ر ه���و اأم���ران; الأول يتمث���ل يف حر����س الباحث���ة عل���ي اأن 
ترفق بدرا�سته���ا التحليلية املقارنة ترجمة كامل���ة اأعدتها للق�سة 
م�سحوبة باإي�ساحات مل���ا مت حذفه اأو اخت�ساره اأو ا�ستبداله اأو 
اإ�سافته م���ن حوارات و�سخ�سيات بع���د اأن مت حتويلها اإيل فيلم 
ق�س���ري اأخرج���ه اأندريه تاركوف�سك���ي مب�ساعدة رفيق���ه األك�سندر 
ج���وردون ع���ام.1956 اإيل جان���ب تخ�سي����س ف�سل اآخ���ر كامل 
للديكوب���اج وال�سيناريو التف�سيلي لل�سريط ال�سينمائي الق�سري 
املقتب�س ع���ن الق�سة وال���ذي تر�سد فيه الباحث���ة حركة الكامريا 
واملمثل���ني واأحج���ام اللقط���ات وزواي���ا الت�سوي���ر، والإ�س���اءة 

وامليزان�س���ني، و�سب���ل النتق���ال ب���ني اللقطات وامل�ساه���د، واملدد 
الزمني���ة لكل لقطة يف ظ���ل احلالة النف�سي���ة والذهنية امل�سيطرة 

علي ال�سخ�سيات.
الأم���ر الثاين الالفت يف الكتاب اأن الباحث���ة قامت باإدراج الفيلم 
�سمن الفيلموجرافيا اخلا�سة بتاركوف�سكي، وهو اأمر مل يحدث 
م���ن قب���ل، اإذ ع���ادة ل تت�سم���ن فيلموجرافيا املخرج���ني م�ساريع 
التدري���ب، حت���ي م�ساريع التخ���رج ل يتم اإدراجه���ا اإل يف حالت 
ن���ادرة اإذا كان���ت متمي���زة ولفت���ة. لك���ن اأم���ل اجلم���ل م���ن خالل 
درا�سته���ا تناه����س كل من يحاول اأن يقلل م���ن اأهمية فيلم القتلة 
بحج���ة اأن���ه اأول م�س���روع تدريبي عل���ي الإخ���راج ول يحمل اأي 
مالم���ح من �سينما تاركوف�سك���ي، فالتحليل ال���ذي قدمته الباحثة 
يثبت مبا ل يدع جمال لل�سك اأن الفيلم رغم ب�ساطته وعدم تعقده 

يحمل ب�سمة تاركوف�سكي. 

ال��ق��ت��ل��ة ب��ي��ن ه��ي��م��ن��ج��واي وت��ارك��وف��س��ك��ي

الظه��ر االح��دب وقص��ص عالمي��ة اخ��رى

مــن الكتب اجلديدة لــدار املاأم�ن للرتجمة والن�شر التابعة لــ�زارة الثقافة, كتاب 
بعنــ�ان )الظهــر الحــدب وق�ش�س عامليــة اخرى( قامــت برتجمته)مهــا  حممد 
ح�شن(.ويقع يف 216 �شفحة من القطع املت��شط.ويتناول الكتاب ترجمة ملجم�عة 
من ق�ش�ــس ق�شرية للق�شا�شن املهمــن جيلر جي�شرو ولي�نيــد اندريف والن 
جريبر وج�ليــا بييه وان براغات�س ومي�شيل ل مبــري واول دونر وكاتي برينهيم 
ومارغــا مينك� والــن دميــ�رزان  وفرناندو اين�شــا. واذا كان لكل قا�ــس من ه�ؤلء 
الق�شا�شــن م��ش�عه الثــري الذي يطرحه علــى القاريء, فانه مــن جهة اخرى 
يقدم احداثا تدور يف اطار ان�شاين �شفاف يغلب عليه طابع املعاناة يف �ش�رة دقيقة 

متما�شكة.
تعّود ديديي���ه �سريات اأ�ستاذ التاري���خ واجلغرافيا يف 
�سمال فرن�سا على اأن يقّدم لطلبته العديد من الق�س�س 
الغريب���ة التي �سهده���ا التاريخ الإن�س���اين كي يدفعهم 
لالهتم���ام باملادة الت���ي يقوم بتدري�سه���ا، وعلى خلفية 
النج���اح الذي حققه يف ذلك ق���رر اأن ينقل جتربته اإىل 
الراأي العام كي “تعّم الفائدة على اجلميع” كما يقول. 
هكذا ق���ّدم كتابه الأول حتت عن���وان: “ق�س�س غريبة 

يف تاريخ العامل”.
ويع���رف اجلمي���ع اأن تاريخ الب�سري���ة زاخر باحلروب 
وال�سراع���ات الت���ي ح���ددت اإىل درجة كب���رية م�ساره، 
ولكن هناك اأ�سياء واأحداث غريبة ل عالقة لها باحلروب 
والنزاع���ات. و”ل عالق���ة له���ا بعظمة التاري���خ”، واإن 
بقي���ت ماثلة با�ستمرار يف ذاك���رة الب�سر. وعر رواية 
هذه الأحداث ميكن للب�سر اأن “يتعلموا التاريخ” وهم 

نف�سه. “يت�سّلون” بالوقت 
ذل���ك على اأ�سا����س اأنه م���ن العبث ت�س���ّور اأولئك الذين 
يعتق���دون اأنهم يكتبون التاري���خ، ويرتكون ب�سماتهم 
تخّل���د  الذي���ن  ه���م وحده���م  علي���ه، وكاأنه���م  الدائم���ة 
الإن�ساني���ة عظمته���م. واإذا كان ل �س���ك اأن لهم مكانتهم 
ال�ستثنائي���ة يف �سج���ل الب�سري���ة احلاف���ل بالعظم���اء 
الذي���ن ل يزال التاري���خ يذكرهم ويذك���ر ماآثرهم، فاإنه 
هن���اك اأي�سا بع����س احلكايات “الغريب���ة” التي بقيت 

يف ذاكرة النا�س.
وينق���ل ديدييه �سريات يف هذا ال�سياق عن الفيل�سوف 
�سي���وران قول���ه: “اإن املبادئ مت�سي، لك���ن احلكايات 
والق�س����س الغريبة تبق���ى”. ويفتت���ح املوؤلف ق�س�س 
التاري���خ الغريب���ة بتلك الت���ي “جلد فيها مل���ك الفر�س 
البح���ر”. ويق�سد بذل���ك “كريكزي�س الأول” الذي كان 
هم���ه الأكر هو “قهر مدن اليونان ال�سلفة املتعالية”، 
والت���ي بقي���ت خارجة ع���ن �سلطت���ه املمتدة اآن���ذاك من 

البحر املتو�سط حتى الهند.
تل���ك اخلطة “اأف�سلتها الطبيع���ة”، اإذ هبت رياح عاتية 
وخّربت ما كان قد جهزه الفر�س. لقد اأعادوا “البناء” 
م���ن جديد وب�سكل حمكم اأك���رث. البحر “الذي ل تعنيه 
اأهواء الب�سر” ا�سطرب اآنذاك وعال وانخف�س وحّطم 
اجل�سر من جديد. مل يكن من ملك الفر�س اأن اأمر اآنذاك 

ب�”معاقبة البحر بثالثمائة جلدة”.

وترافق���ت عملي���ة اجلل���د باأق���وال غا�سبة مثلم���ا ينقل 
املوؤل���ف عن هريودوت: “اأيتها املي���اه ذات الطعم املّر، 
اإن �سّي���دك يعاقب���ك به���ذه الطريق���ة كون اأن���ك فعلت ما 
يعيق اإرادته دون �سبب. وهو �سوف يعرك مهما كانت 
م�سيئتك اأيتها املياه املاحلة”. ويف املح�سلة النهائية، 
ورغ���م جناح الفر����س يف اجتياز ال���ذراع البحرية اإىل 
اأر����س اليون���ان، ف���اإن اليونانيني هم الذي���ن انت�سروا 

ف�”البحر ل يحب ال�سوط”، كما يقول املوؤلف.
وحتت عن���وان “الإ�سكن���در الأكر يط���رده مت�سّول”. 
يكت���ب املوؤل���ف: “قد يح���دث اأحيان���ا اأن حت�ّس���وا اأنكم 
يف  تقليدي���ا  املقبول���ة  والقواع���د  القي���م  تخالف���ون 
املجتم���ع”. وه���ذا ما يرّد علي���ه بالتذك���ري بالفيل�سوف 
ديوج���ني، الذي كان يردد يف الق���رن الرابع قبل امليالد 
اأنه ينبغي احلكم عل���ى الإن�سان مبا ميتلكه من �سفات 

ولي�س مبا ميتلكه من ثروات.
ذل���ك عل���ى اأ�سا����س اأن ال���رثوة “اخلارجي���ة” وهمي���ة 
وميك���ن للق���در اأن يزيله���ا ب�سربة واح���دة. ولكن املهم 
هو “الكنز الداخلي” و”الذكاء” باعتبارهما را�سخني 
ول ميك���ن لأحد انتزاعهم���ا. لذلك مل يكن ديوجني يهتم 
باملظاه���ر وعا�س مثل “مت�سّول” يف اثينا الرثية. ومل 
يك���ن يقتات �س���وى بالقدر الي�سري م���ن اخلبز وحبوب 

العد�س.
وذات يوم �ساهد ديوجني بع�س الكهنة وهم يقب�سون 
عل���ى ل�س �س���رق اأ�سياء ب�سيطة ف�س���اح: “انظروا اإىل 
الل�سو�س الكبار الذين يقتادون ل�سا �سغريا”. وذات 
ي���وم اأي�سا طالب بروؤي���ة اإن�سان. وق���ال ب�سوت عاليا 
يوؤكده  ما  ب�سر”.  بقايا  ولي�س  اإن�سانا  اأرى  اأن  “اأريد 
املوؤل���ف يف هذا ال�سياق هو اأن ديوجني مل يكن يخ�سى 
اأحدا. وعندما �سمع به الإ�سكندر الأكر الذي كان على 
راأ����س اإمراطوري���ة مرتامية الأط���راف اأراد اأن يلتقي 

به.
وذه���ب اإليه حي���ث كان يف كورنته. وج���د الفيل�سوف 
اإلي���ه  ا�ستم���ع  وعندم���ا  �سم�س���ي”.  ب�”حم���ام  يتمت���ع 
ال�سكن���در ن���ال اإعجابه ال�سديد ملا ميتلك���ه من �سجاعة 
وحكم���ة. فق���ال له: ما ال���ذي ميكن اأن يجل���ب له بع�س 
املتع���ة وال�سعادة اأج���اب ديوجني بجف���اء: “اأن تبتعد 

قلياًل فاإنك حتجب ال�سم�س عّني”.
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)1(

اأول  النق����د النطباع����ي يعتم����د      واإذا كان 
واأك����رث م����ا يعتم����د على م����ا يرتكه الن�����س اأو 
العمل الفني يف املتلّقي، وهو هنا الناقد، من 
تاأثري ينطلق منه الناقد، فاإنه ل ي�ستنغني عن 
املنهجة. ويمُح�س����ب لهذا النقد اأم����ران، الأول 
هو، ب����راأي النق����اد وموؤرخي النق����د والأدب، 
اأول منهج ظهر يف تاريخ النقد، مع اأن اآخرين 
يرون فيه الالمنهج الذي �سبق ظهور املناهج 
احلديث����ة وزامنها وتاله����ا؛ والثاين اأنرْ لي�س 
م����ن منهج تقريب����ًا يخلو م����ن النطباعية واإن 
بدرج����ة اأو ملح����ة. وهك����ذا فالنق����د النطباعي 
اأو التاأث����ري “هو النقد ال����ذي تكون الدوافع 
الذاتي����ة ه����ي الت����ي تتحك����م في����ه، مبعن����ى اأن 
يك����ون تق����ومي الناق����د للعم����ل الأدب����ي مبني����ًا 
عل����ى اأ�سا�����س ما يبعث����ه يف نف�س����ه ،ومدى ما 
ي�ستث����ري م����ن ذكرياته وعواطف����ه الكامنة يف 
ذات����ه. فهو يعتمد اإىل حد كب����ري على اخللفية 
الجتماعي����ة والثقافي����ة، والعوام����ل املوؤثرة 
يف تكوي����ن �سخ�سية الناقد وح����ده”) (. كما 
يعرفه جمدي وهبة بالقول: “هو النقد الذي 
ل يهت����م فيه الناقد بتحلي����ل الأثر الأدبي، ول 
برتجم����ة حياة موؤلف����ه، ول مبناق�س����ة ق�سايا 
جمالي����ة جم����ردة، واإمن����ا يق����دم يف اأ�سل����وب 
ج����ذاب حي انطباعه هو نف�س����ه بالأثر الأدبي 
رف من  املاث����ل اأمام����ه”) (. ومن اأ�سهر م����ن عمُ
نقاده الإنكليزي والرت بيرت )1894-1839( 
والفرن�سي اأناتول فران�س )1924-1844(، 
وق����د ميي����ل اإىل ذل����ك بع�����س نق����د رائ����د النقد 
العلمي- التاريخ����ي والجتماعي- الفرن�سي 
�سان����ت بي����ف )1804- 1869(. اأما يف النقد 
رف به العق����اد وبع�س نقد طه  العربي فق����د عمُ
ح�سني وعلي جواد الطاهر. وهو ما �سيكون 
منهجنا يف هذه الق����راءة ولأ�سباب �ستت�سح 

تدريجيًا، �سراحًة و�سمنًا، يف ثنايا املقالة.
)2(

اأ�سب����ه  ه����ي  اأيدين����ا  ب����ني  الت����ي  الرواي����ة      
بتداعي����ات وتذّكرات ت�ستعي����د املا�سي ب�سكل 
مقاطع ولقطات واأحداث واأجزاء من اأحداث، 
وكل هذه معرَّ عنه����ا ب�سور، “كانت ال�سور 
تعي�����س يف راأ�س����ي حي����ة، ن�سرة، له����ا رائحة 
وطع����م. لها ملم�����ٌس داف����ئ غري����ب. ل ت�ستقر 
ن�ساوؤه����ا على حال. اإنهن يتقلنب يف ليل ويف 

نهار”- الرواية، �����س27. بعبارة اأخرى هي 
�س����ور من املا�سي ل رواب����ط كبرية ودرامية 
بينها غالب����ًا اإل يف اأنها من ما�سي البطل، بل 
حتى �سور الن�ساء الت����ي ي�سري اإليها الراوي 
ل ت�س����كل �سيئ����ًا كب����ريًا يف م�س����ار الرواي����ة 
وثيمتها ويف ما يريد هذا الراوي، افرتا�سًا، 
اأن يقول����ه فيه����ا. هي اإذن اأق����رب اإىل تداعيات 
وتذكرات منها اإىل ال�س����رد. واأحداثًا جتري، 
اأم هل نقول �س����ورًا تمُلتقط كليًا يف الب�سرة، 
ورمب����ا معظمها ب�س����كل اأدق يف املعقل، وهي 
تتمرد على اأن رواية ذات خط معني. ومع اأنه 
مترد مل يقنعن����ي يف بع�س لعباته، فاإنه امتد 
اإىل قراءت����ي له����ا وكتابتي عنه����ا لتتمرد على 
كل م����ا فكرت فيه من مناه����ج. فمع اأنني كدت 
اأمُخ�سعه����ا ملا وجدتها، يف حلظات، اأقرب اإليه 
طبيع����ًة وروؤيًة وخط����واِت تنفيذ من املناهج، 

وهو منه����ج اأو مناهج الق����راءة ومقرتباتها، 
فاإنن����ي ع����دت وتراجع����ت وفك����رت بغريه����ا، 
ولكنن����ي مل اأتوق����ف عنده����ا كم����ا توقفت عند 
الأوىل، لأج����د نف�سي اأميل بحك����م الأكادمية، 
الت����ي حتكمني كم����ا اأحكمه����ا، اإىل العرتاف 
ب����اأن النطباعي����ة، منهجًا، قد فر�س����ت نف�سها 

علّي، فكانت هذه القراءة النطباعية.
    واإذا كان����ت ه����ي هك����ذا ملاذا كان����ت وقفتي، 
اإذن، عندها، واأنا اأبحث عن الرواية الرواية 
ع����ادًة؟ اأهي ال�سفح����ات )114-138( بخطها 
اجلمي����ل ولك����ن الق�س����ري واملح����دود، ببطلته 
)كرمية( التي �سناأتي عليها فيما بعد؟ بل ملاذا 
ا�ستحوذت علّي الرواي����ة، وجذبتني للكتابة 
عنه����ا، بع����د اأن عذبتني واأن����ا اأرى الكثري من 
تفا�سيلها وتفرعاتها و)�سورها( تنلفلت من 
ب����ني اأ�ساب����ع كاتبه����ا، دون اأن ي�سّغلها لتكون 

الرواي����ة الرواي����ه؟ ه����ل لأنها )متم����ردة( كما 
قلن����ا؟ رمب����ا. اإذن لنبداأ م����ن متردها هذا حتى 

واإن مل نكن متفقني معه.
    اإذا م����ا و�سفن����ا الرواي����ة فني����ًا باأنها رواية 
كان  واإذا  الروائ����ي،  ال�س����كل  عل����ى  متم����ردة 
التم����رد- اأي مترد- ميتل����ك اإيجابية اأنه يثور 
عل����ى �سلطة م����ا، وع����دم الت�سلي����م باملوجود، 
وه����و يعني ب�سكل اأو باآخ����ر التجديد والقوة 
واجل����راأة، فاإن����ه ل ميكن اأن يك����ون، حتى مع 
ذل����ك كل����ه، مقنعًا ب����دون م����رر ل����ه اأو م�سوغ 
مو�سوع����ي اأو فن����ي، وهو ما اأت����ردد يف نفي 
وج����وده يف رواية لوؤي حم����زة عبا�س، لأين 
ل اأكاد اأ�س����ع الي����د علي����ه غري اأنه����ا عبارة عن 
�س����ور حقيقية م�ستع����ادة ومتخّيلة حمفوظة 
يف الألبوم الذهني للكاتب اأو لبطله الراوي. 
وه����ذا غ����ري كاٍف، كما لي�س كافي����ًا جمال هذه 
ال�س����ور وما يحمل����ه الكثري منه����ا من دللت 
م����ررًا  ليك����ون  ذاتي����ة،  وم�سام����ني  ومع����ان 
لرواي����ة ب����دون اأن يربط ما بينها خ����ط ما اأو 
يمُوِجد �ساحبه����ا خّطًا بينها، وهو ما ل جنده 
اإل ب�سكل حمدود �سناأتي عليه. ولأنها رواية 
ذات اأ�سل����وب هو براأيي من اأجم����ل ما قراأت، 
ولأن �سوره����ا متتلك م����ا امتلكته، فقد زعلت، 
وعاني����ت، وغ�سب����ت على م����ا راأي����ت اأن لوؤي 
ق����د �سيعه م����ن بني يديه. ق����د ل اأكون يف هذا 
حمقًا، يف قراءتي للرواية، ولكن لعل واحدًا 
م����ن اأغرب ما حدث يل ه����و اأين بداأت الكتابة 
عنه����ا مبج����رد اأن اأنهيت قراءته����ا، وهو ما ل 
يح����دث يل عادة، بل رمبا مل يح����دث يل اأبدًا، 
فقد اعت����دت اأن اأكتب بعد اأي����ام واأ�سابيع، بل 
رمب����ا اأ�سهر بعد قراءة اأي عم����ل اأريد الكتابة 
عنه، تكون قراءتي املنتهية وما �سجلته عنها 
ذهني����ًا وحتريريًا تن�سج خالله����ا. األي�س هذا 
غريبًا؟ بالتاأكيد.. اإذن ملاذا كانت كتابتي هذه 

عنها؟ ل اأدري.
    ه����ي عم����ل ي����رتاوح، يف اأ�سلوب����ه اجلميل، 
ويف تناث����ر اأو ت����وايل �س����وره العادية وغري 
العادي����ة، التي قد يكون ب����ني بع�سها وبع�س 
اآخر عالقة اأحيانًا وقد ل يكون اأحيانًا اأخرى، 
وه����ي �سور ترتاوح ما بني واقعية ومتخيلة 
واأ�سطوري����ة؛ وبني قدمية من املا�سي البعيد 
اأو املتو�س����ط اأو القري����ب، وحديث����ة؛ وب����ني 
ذاتي����ة- لل����راوي وم����ن ورائ����ه الكات����ب- عن 
�سخ�سي����ات عا�����س معه����ا اأو عرفه����ا اأو قابلها 

وموؤث����رة غالب����ًا فيه، ومو�سوعي����ة عن جرية 
وجمتمع و�سعب ونظام حكم وحّكام. ولكن، 
مرة اأخ����رى، هل هذا يكفي لتك����ون رواية؟ ل 
بالتاأكي����د. ف����كل ذلك اإمن����ا هو كن����ز معلومات 
وانطباع����ات وم�ساهد، ي�سبه ما يظن الراوي 
و)ه����الل(- اإح����دى ال�سخ�سي����ات- اأن اجلّرة 
الكب����رية الت����ي يع����رثان عليه����ا مدفون����ة يف 
الأر�����س هي كن����زمُ ل����رياٍت ذهبي����ة ليظهر بعد 
ذل����ك اأنه����ا حتوي جث����َة رجٍل تتح����ول �سريعًا 
اإىل ت����راب. �سور ل����وؤي كنز ممل����وء ب�سور، 
واإن مل تتح����ول اإىل تراب فت�سيع، فاإنه اأبقى 
عليها يف األبوم �سور جميل، ومل يحولها اإىل 

الرواية التي كان املمكن اأن تكون.
    اأق����ول لل����وؤي، يف �س����وء ذل����ك، اإنن����ي، م����ن 
ه����ذه الناحي����ة، مل اأقتنع بالرواي����ة. هل يبدو 
ه����ذا غريب����ًا؟ ل اأدري. ولك����ن اإذا كان كذل����ك، 
ف����اإن الأغرب منه ه����و اأنها ق����د دفعتني بعنٍف 
ورّق����ٍة- يف الوق����ت نف�سه- للكتاب����ة عنها كما 
قلت. ملاذا؟ اأهو لوؤي الذي اأعرفه؟ مرة اآخرى 
لأع����رتف باأنن����ي ل اأدري، فم����ع اأنن����ا نع����رف 
بتغيي����ب املوؤلف، ول نقول مبوته، يف النقد، 
فاإن����ه حا�س����ر بالطب����ع يف انطباعي����ة قراءتي 
وكتابت����ي هنا. اأهو قلم لوؤي الذي ميتلك معه 
كل اأدوات الكتاب����ة اجلميل����ة؟ اأم راويه الذي 
قد يك����ون هو نف�س����ه؟ اأم هو )�سع����ود(- بطل 
الرواية- ذو ال�سخ�سية ال�ساحرة، ولكن غري 
املفهومة ب�سهولة؟ اأم هو )كرمية( التي اأح�س 
اأن الكات����ب اإذ اأخرجها من كينونتها الورقية، 
على راأي ب����ارت) (، لكنه ذبحها بعد ذلك حني 
تركه����ا عائمة على بركة عامل كن����ا نح�سه، من 
اأوائ����ل لقط����ات ظهوره����ا، يتال�س����ى تدرجيًا، 
ال�سفح����ات  يف  اأيدين����ا  ب����ني  م����ن  فاختف����ى 
الأخ����رية من الرواي����ة، كما تال�س����ت اللريات 
الذهبي����ة املفرت�س����ة اإىل تراب، مع ف����رق اأنها 
ونِح����ّن  عليه����ا  نتح�س����ر  اأذهانن����ا  بقي����ت يف 
اإليه����ا؟ م����رة اأخ����رى ل اأدري. يف الواق����ع لقد 
ا�ستحوذت علّي �سخ�سي����ة )كرمية( حتديدًا، 
كم����ا ا�ستح����وذت عل����ّي م����ن قب����ل �سخ�سي����ة 
)حليمة( يف “حياة قا�سية”- 1959- ل�ساكر 
خ�سب����اك، و�سخ�سية )متاظ����ر( يف “النخلة 
واجل����ريان”- 1966- لغائ����ب طعمة فرمان، 
و�سخ�سي����ة “من����رية” يف “الرجع البعيد”- 
1980- لف����وؤاد التك����ريل، و)بهي����ة( يف “ذلك 
لره����ان   1998 ا�سكندري����ة”-  يف  ال�سي����ف 

اخلطيب. ففي الثل����ث الأخري بال�سبط تتخذ 
الرواية خط����ًا لها، هو خط )كرمية- �سعود(، 
ولكن حتى ه����ذا اخلط، الذي ي�س����ري �سريعًا 
خ����ط )كرمية(، �سرع����ان ما ينته����ي فعليًا بعد 
اأن �س����ار جمياًل ب�سخ�سيته ه����ذه، واكت�سب، 
باأحداثه وثيمت����ه، خ�سائ�س اخلط الروائي 
فعاًل. هنا نعرتف لنقول لو مل ينته هذا اخلط 
تقريبًا ويتال�سى ونعود اإىل �سور و)اأحداث( 
و�سخ�سيات ما قبله، لت�ساءلنا ملاذا كانت تلك 
ال�سور وال�سخ�سيات والأحداث التي �سبقته 
اإذن؟..  وهك����ذا عدن����ا اإىل )البط����ل ال����راوي( 
و)�سع����ود( و)يا�س����ني( وغريه����م.. عدنا اإىل 

�سور املدينة.
)3(

    تعلقًا بال�سور، التي هي عادًة �سور اأبطال 
لوؤي، و�سور الرواية، و�سور املدينة، نعتقد 
اأن الكاتب، وقد جمع كل هذا العدد منها، ومل 
ينتِق منها لتكون �سور األبومه الروائي، دفع 
بال�س����رورة، من حيث يري����د اأو ل يريد، بهذا 
اخللي����ط م����ن ال�سخ�سيات، فكان����ت منها اأوًل 
ال�سروري����ة والفاعل����ة والإيجابي����ة يف فني����ة 
دورها، نعني النامية، وثانيًا الهام�سية التي 
قد ي�سح عليها تو�سي����ف )امل�سطحة( ولكنها 
مكمل����ة لأي عمل روائ����ي، وثالث����ًا املمُقَحمة اأو 
العائم����ة وغري املوؤث����رة يف وجوده����ا ورمبا 
املوؤثرة �سلبيًا اأحيانًا. نحن متاأكدون باأن كل 
�سخ�سيات الرواية، كما هو حال كل �سورها، 
مهم عند لوؤي واإل ما بقيت وعا�ست يف ذهنه 
اأو كّونها واختلقها اإبداعيًا. لكن هذا ل يعني 
�سيئ����ًا تعلقًا بالعم����ل الق�س�س����ي اأو الروائي 
اأو الإبداع����ي عموم����ًا اإن مل ي�ستط����ع الكات����ب 
نق����ل اأهميتها عن����ده اإىل اأهمية عندنا وب�سكل 
اأكرث دق����ة اأهمية للرواية. اأتذك����ر يف كتابتي 
لروايتي الوحيدة “دروب وح�سية”) (، التي 
هي جزئيًا ا�ستح�سار من ما�ٍس �سخ�سي اأّثر 
يف حيات����ي و�سخ�سيتي، كنت اأري����د اأن اأزج 
ب�سخ�سي����ة مت�سكل����ة يف ذهن����ي عل����ى مع����امل 
�سخ�سي����ة حقيقية اأحببتها م����ن ذلك املا�سي، 
ولكنن����ي ا�ستبعدته����ا حني عجزت ع����ن اإيجاد 
دور له����ا. لوؤي حمزة عبا�س مل يفعل، براأيي، 
مث����ل هذا، فكانت النتيجة اأنه مل يهمل �سورة 
ول حدث����ًا ول �سخ�سي����ة، واإل م����ا اأهمية وما 
عالق����ة احلكاية الت����ي ينقلها البح����ار الهندي 
)كوم����ار( ل�سع����ود، مثاًل، بالرواي����ة وهي عن 
�س����راء الهند ل�سف����ن ثالث من �سرك����ة ما وراء 
البحار واإ�سرار البائع الريطاين على �سرط 
الإبقاء على اأ�سمائها- فيكتوريا، واإيالزبيث، 
وموبي دي����ك- واعرتا�س امل�س����رتي الهندي 
على ذلك؟ وما عالقة اخلميني واإبعاد النظام 
ال�ساب����ق له عن الع����راق بالرواية؟ وما عالقة 
اأ�سي����اء اأخ����رى بالرواي����ة؟ نظن الكث����ري منها 
لي�س����ت لها عالق����ة اأو هي ذات عالق����ة مفتعلة 
بها. وكان دخول هذه ال�سور �سيكون مررًا 
ل����و اأن����ه خ����دم يف ر�سم خلفي����ة الرواي����ة، من 
خ����الل عالقته����ا ب�سخ�سياتها ب�س����كل اأ�سا�س، 
كما فعلترْ �سور اأخ����رى لها عالقة، ولكن غري 
مبا�سرة غالبًا، مب�سار الرواية وال�سخ�سيات، 
مث����ل قمع النظام وهنا ن�سج����ل للوؤي، وتعلقًا 
به����ذا، اأن من جميل ما فعله هو تعرية النظام 
ال�سابق وبع�س �سلوكيات����ه، مثاًل،  بدون اأي 
�سعار اأو �ستيمة، كم����ا اعتدنا اأن يفعل بع�س 

الكتاب مع من يعادونهم.
م����ن  الأوىل  املجموع����ة  كان����ت  وهك����ذا      
�سخ�سي����ات ال�س����ور الروائي����ة- الإيجابي����ة 
فني����ًا- تقت�سر على �سخ�سيت����ي بطل الرواية 
)�سعود( و)كرمية( وقد تتعدى اإىل �سخ�سية 
الراوي. اأما اأهم ما تدعم هذا من ال�سخ�سيات 
الرواي����ة، وكان  ع����امل  اأنا�����س  ا�ستكم����ال  يف 
بع�سه����ا حا�سرًا طواله����ا وكان بع�سها الآخر 
�سروريًا يف ح�سوره بع�س مراحل الرواية، 
فه����ي )يو�سف( اأخ����و البطل، و)�سف����اء( الأخ 
ال�سغ����ر للبطل، و)يا�س����ني( �سديق الراوي. 
عدا �سخ�سي����ات هات����ني املجموعتني، تتوزع 
البقي����ة م����ا ب����ني عاب����رة، لكنه����ا ق����د تكت�س����ب 
اأهمي����ة ظرفي����ة اأو وقتية حم����دودة، واأخرى 
مقحمة على الرواي����ة. فمن املجموعة الأوىل 

ب����داي(  و)ه����الل  )كرمي����ة(،  اأم  �سخ�سي����ات 
ج كرمية ب����ه، واأبو  �سب����ه املتخلف ال����ذي تمُزوَّ
زوجها، والبح����ار الهندي )كومار(، ومدر�س 
التاريخ )طاه����ر( املعجب بعبد الكرمي قا�سم، 
وم����ن املجموعة الثانية احلاج حميد بعباءته 
����ري الإيطالية، وخال الراوي.  التي تغطي عمُ
وهنا نت�س����اءل ونحن منيز هذه ال�سخ�سيات 
مل����اذا خ����ال  الرئي�س����ة والثانوي����ة والعاب����رة 
ال����راوي ال����ذي احت����ل م�ساح����ة كب����رية م����ن 
الرواي����ة ب����دون م�سّوغ؟ وم����اذا يعني؟ وملاذا 
يتذك����ره ال����راوي ويحلم به؟ ل جن����د لهذا من 
ج����واب ونحن ل نكاد ن�سع الي����د على ما يهم 
من����ه للرواي����ة، حت����ى اإن بدت بع�����س مقاطع 
الرواي����ة ب����ه جميلة. ف����اأن تك����ون ال�سخ�سية 
جميل����ة واأن متتل����ك مقاط����ع ح�س����وره جماًل 
ذاتيًا ل يرران وجوده يف العمل.. ونحن ل 
جند من مرر وا�سح اأو غري وا�سح غري اأنه 
�س����ورة من املا�سي، وهو ما ل يجعل من هذا 
مررًا كافيًا، حت����ى واإن انتبهنا اإىل كالم اأمه 
جلدت����ه الذي الذي يبدو وكاأن����ه حّمال اأوجه، 

اإذ تقول لها:
    “اإنه يرى خاله يف كل مرة يحلم فيها، كاأنه 
العامل مل يعد فيه غري خاله. يراه مي�سي ومن 

حوله الكالب”- الرواية، �س21.
فمهما اأخذنا من اأوجهه ل جند فيها ما ي�سب 

يف الرواية.
)4( 

    الرواي����ة مروي����ة اأ�س����اًل م����ن خ����الل وجهة 
نظ����ر َمن ق����د يمُرى على اأن����ه البطل واأن����ا اأراه 
�سدي����ق البطل )�سع����ود(. ولتاأرج����ح الراوي 
بني اأن يك����ون بني هذا وذاك، يك����ون مفهومًا 
ال����راوي  اأن يب����دو  ب����ل متجان�س����ًا وتلقائي����ًا 
اأحيان����ًا، وه����و يتكل����م ب�سيغ����ة املتلك����م، كاأنه 
يتكل����م ب�سيغ����ة الغائ����ب، لأن����ه ل يتكل����م ع����ن 
نف�س����ه بقدر م����ا يتكلم ع����ن الآخري����ن، اأبطال 
�سوره، ل�سيما )�سعود(، وعن جتاربه معهم 
ومالحقات����ه حلركاته����م، ملتقطًا م����ا يمُفرت�س 
اأن يك����ّون جوه����ر �س����ور املدينة. يع����زز هذا 
التجان�����س والتلقائية ما ينب الرواية ب�سغية 
املتكلم و�سيغة الغائب، اأن هذا الراوي وهو 
يلب�����س لبو�س راٍو يف الواقع اأكرث من لبو�س 
بط����ل، ه����و راو داخلي اأي م����ن ال�سخ�سيات. 
وعمومًا ه����و يتحول، بع����د اأن تكون الهيمنة 
للرواية ب�سمري املتكلم، اإىل الرواية ب�سمري 
ال�سخ�س الغائب بني احلني  والآخر، وب�سكل 
خا�س و�سبه كل����ي يف �سرد حكاية )كرمية(- 
�����س114- 138- ليع����ود فجاأة بع����د ذلك اإىل 
الرواي����ة ب�سم����ري املتكل����م. وعل����ى اأي����ة ح����ال 
رمب����ا ي�سع����ب، حتى مبعزل عن ه����ذا اجلزء، 
البت مب����ا اإذا كان����ت الرواية ب�سم����ري املتكلم 
اأم الغائب، هي مروية بال�سمريين متداخلني 
ب�سكل يب����دو مقنعًا غالبًا وغ����ري مقنع اأحيانًا 
قليلة. وعمومًا يبدو التداخل والتوّزع، حتى 
ح����ني يكون تلقائيًا وغ����ري مدعوم مب�سوغات 
فني����ة، مقبوًل اإىل حد ما، ذل����ك اأن ال�سخ�سية 
الراوي����ة اإذ تروي يف الأ�سل ب�سمري املتكلم، 
كث����ريًا م����ا تتماه����ى م����ع �سم����ري الغائ����ب، اأو 
تتح����ول اإليه- كما قلن����ا. ولكنها قد تقع يف ما 
هو عندنا حمذور، نعني النحراف بالراوي 
ب�سم����ري الغائ����ب ليك����ون عليم����ًا. فالكات����ب، 
عندن����ا، يمُخطئ كثريًا حني ي�سمح هو للراوي 
العلي����م ب����اأن يدخل على خ����ط ال�س����رد فيتكلم 
ع����ن بع�س تلك ال�سخ�سي����ات، مثل )كرمية(- 
�����س110. وحتى اإذا ما قبلن����ا بانتقال وجهة 
النظ����ر هن����ا م����ن ال����راوي اإىل )كرمي����ة(، فاإن 
ال����راوي العليم يبقى جريئ����ًا يف ت�سلله بقوة 
يف ح����الت اأخرى وم����ع �سخ�سي����ات اأخرى، 
�س����واء اأكان ذلك والرواي����ة تنطلق من وجهة 
نظر ال�سخ�سي����ة الأوىل، اأم وهي تنطلق من 
ال�سخ�سي����ة الثانية، كما ه����و احلال مع مدير 
معم����ل التعبئ����ة- �����س118- و)اأم كرمية( – 
�س134- بل مع �سخ�سي����ات اأخرى ثانوية، 
بل مع تلك التي يمُفرت�س اأن دورها يجري يف 
خلفيات الرواية، كما هو احلال مع �سخ�سية 
البح����ار الهن����دي )كوم����ار(. فها ه����و الراوي 
العلي����م يتمرد على وجهة نظ����ر )كرمية( التي 

����روى يف �سفح����ات  تمُ اأن الرواي����ة  يمُفرت�����س 
حمدودة من خاللها، لينقل لنا:

    “انتظرت رْ اأن تاأتي اأمها لتغلق الباب. تعاود 
�سجنها، لكنها مل تاأت ومل تغلق الباب... كانت 
الأم وهي تغرق يف �سمتها تنق�س عن نف�سها 
اآخ����ر ذرات مزاجها العائل����ي، تخّل�س روحها 
م����ن عنكبوت العالق����ة التي طامل����ا �سعرت بها 

قا�سية”- الرواية، �س134؟
)5(

ي الكاتب روايته “مدينة ال�سور”      اأن يمُ�سمَّ
لي�����س كافي����ا لتري����ر اأن يمُدخل اأي����ة �سورة– 
اأح����دث، اأو �سخ�سية، اأو مكان، اأو حكاية، اأو 
اأنا�����س، اأو تخّيل،- كما فع����ل مثاًل مع )حكاية 
نع����رف  الت����ي  �����س137-135،  وّنا�����س( يف 
فجاأة، وبعد مقتل اأم )كرمية( ده�سًا بالقطار، 
ب����اأن النا�س قد اعت����ادوا روايتها، ول نعرف، 
لأن اأنا�����س الرواي����ة ل يعرف����ون، اإنرْ كانت قد 
وقعت فع����اًل اأم اأنها متخيل����ة، اأم اأن لها اأ�ساًل 
ولك����ن الذائق����ة ال�سعبي����ة راوي����ًة ومتلقيًة قد 
طورته����ا واأ�ساف����ت اإليها ما اأ�ساف����ت، اأم هي 
حكاي����ة اأ�سطوري����ة اأو �سعبي����ة يحكيها بع�ٌس 
لبع�����س اأو جيل جلي����ل اأو اأهل �سور املا�سي 
لأه����ل احلا�س����ر؟ و)حكاي����ة ونا�����س( هي عن 
ق����ال اإن النا�����س  �سخ�سي����ة )ونا�����س( ال����ذي يمُ
اعت����ادوا عليه وهو ي�سابق رك�س����ًا يوميًا اأي 
قطار منطلق م����ن املعقل، لكن����ه يختفي فجاأة 

يف اأعقاب حادث غريب:
    “بعد اأن ترك ال�سائقمُ املعقَل وراءه ليم�سي 
يف امل�ساح����ات الرملي����ة املعتم����ة مل����ح �سبح����ًا 
بعيدًا يلوح اأم����ام القطار، كما لو كان يرك�س 
بني ق�سب����ان ال�سكة... حدق ملي����ًا اأمامه لكنه 
مل ي����ر �سيئ����ًا. يف رم�س����ة جف����ن ت����راءى له اأن 
القط����ار �سدم �سيئًا ما �سدمة خفيفة عار�سة. 
يف حمط����ة ال�سعيب����ة �سب����ه الفارغ����ة قب����ل اأن 
يتوج����ه ملكتب الناظر األقى نظرة �سريعة على 
مقدم����ة القطار. كانت نظيفة كما خرج بها من 
حمط����ة املعق����ل... بعد تل����ك الليلة مل ي����ر اأحٌد 
وّنا�����س.. ل داخ����ل املحط����ة ول خارجها، لكن 
�سواق قطار املعقل ال�ساع����د اإىل بغداد ظلوا 
يمُح�سون �سدمة خفيفة تتكرر اأول الليل على 
مقدمة القطار قب����ل الو�سول اإىل ال�سعيبة”- 

الرواية، �س137.
     بقي����ت يل مالحظ����ة �سكلي����ة اآخذه����ا عل����ى 
اأك����ن  ومل  والنا�س����ر،  والرواي����ة  الروائ����ي 
لأتوقف عندها لول اأن هذا الذي تتناوله كان 
على جانب من الغرابة، وتتمثل يف ا�ستخدام 
نقطة الوقف بكرثة ل �سابق لها، وب�سكل غري 
معق����ول وغ����ري م����رر وغ����ري مفه����وم، وغري 
ه، اإذ ه����ي تكاد تو�سع بني  �سحي����ح، بل م�سوِّ
الفعل والفاعل، والفعل واملفعول، وامل�ساف 
وامل�س����اف اإليه، ول اأري����د اأن اأجزم يف القول 

رمبا حتى ما بني اجلار واملجرور.
ف الرواية اعتمادًا على       واأخريًا كيف نو�سّ
ما ج����اءت عليه وعلى كل م����ا �سجلناه وقلناه 
لها وعليها فيما �سبق؟ ح�سنًا.. الروائي يقول 

يف مالحظة بعد انتهائها: 
    “تفي����د الرواية من اأح����داث معلومة وقعت 
ع����ر ما يتجاوز العقد من الزمان، واأخرى مل 
تق����ع، وهي توؤاخ����ي بينهما يف اإنت����اج عاملها 
وا�ستح�س����ار �سخ�سياته����ا الت����ي نزل����ت م����ن 
دروب الواق����ع ودروب اخلي����ال”- الرواي����ة، 

�س155. 
ولأن ه����ذه الأح����داث الت����ي وق����ع بع�سها ومل 
يقع بع�سه����ا الآخر، على حد اإ�س����ارة املوؤلف، 
الأح����داث  تل����ك  �س����ور  عل����ى  ني����ت  بمُ ولأنه����ا 
و�سخ�سياته����ا، نق����ول نح����ن: هي عب����ارة عن 
األب����وم �س����ور لأنا�����س رحل منه����م ومن رحل 
وبقي من بقي، اآل����ة ت�سويرها وعي الكاتب، 
وجه����از تظهريها كلمات����ه واأ�سلوب����ه العذب، 
وترتيبه����ا وت�سفحهها جاء م����ن خالل راويه 
غالبًا ال����ذي قدمها لنا وكاأنه����ا اأمانة بني يديه 
ليبق����ى اأ�سحابها �سورًا، وه����ي الأمانة التي 
يب����دو وكاأنه����ا قد منعته م����ن ا�ستبعاد بع�سها 
مم����ا ل ي�سي����ف اإىل ال�س����ورة ال�سامل����ة التي 
يقدمه����ا الألب����وم �سيئ����ًا.. وم����ع هذا ه����و كان 

األبومًا جمياًل. 

قراءة: �شاكر جميد �شيف�

يدخ����ل ال�ساع����ر ناه�����س اخلي����اط اىل م�سغ����ل كتابته ال�سعري����ة يف كتاب����ه ال�سعري 
‘‘حينما يرتقي ال�سحى نوافذي’’ اىل م�سغله يف ت�سريحه الذي ينفتح على الن�س 
يف اكتمال����ه وبوحه الذي ينك�س����ف يف مفتاح ن�سه ال�سع����ري الول الذي ي�ستهله ب� 
اأقول:  ال�سارع/  “لن تناأى عن ق�سيدتك،، كما لن تناأى هي عنك/ فحني اراك يف 
اإن����ه ذاهب له����ا/ وح����ني اأراك يف املقهى/ واأنت حت����دق يف �ساعت����ك/ وعلى جبينك 
ت����رتاءى/ فرا�س����ات نور وظالل.....�����س5 اأنت ق�سيدت����ك” ي�سفي ال�ساع����ر اآبعادًا 
جدي����دة عل����ى ن�سو�س����ه يف انتاج املع����اين فهو يرى ب����اأن ال�سعري����ة ل ت�ستنفذ فيها 
املعن����ى فهي من �سم����ات – �سيميوتك ال�سعر ح�سب ريفات����ري، فال�سعرية هي اإ�ساءة 
للمع����اين يف ق����درات اللغة على نقل الواقع اأف����كارًا وروؤى ووقائع، لكن يف الجتاه 
الآخر يعار�س بول ريكور العتماد على الن�س وحده حيث يت�سمن �سياقًا تاريخيًا 
واأن النم����وذج الهريميونتيك����ي يبني اأن تع����دد املعاين ل ينبع فق����ط من عامل الن�س 
نف�سه، ولكنه ينبع من مرجع تاريخي مزدوج يتمثل يف عامل املوؤلف ويف الظروف 
الالحق����ة للتلق����ي والتاأوي����ل: )اأيه����ا ال�سباح:/ اأنا مع����ك/ واأول من يفت����ح نوافذك/ 
لتوق����ظ ال�س����ذى/ ومتالأ الكوؤو�س باحلبي����ب/ لكنني لن اآطلب من����ك/ �سوى اإلتفاته 
اىل ورقت����ي الت����ي/ �سهرت مع����ي البارح����ة/ لتق����ول: ليته����ا ق�سيدتي....�س11 – 
اأيه����ا ال�سباح” ين�سغ����ل ال�ساعر ب�سكل جاّد وبجّدية بق�سيدت����ه التي يخاطبها كائنًا 
واقعي����ًا حني ينزع اىل تلّم�س حدود الف�ساحة والو�س����وح ال�سفاف يف مراآة الزمن 
بالأ�س����ارة اىل الدال الكل����ي – ال�سباح – الذي يدفع بعنا�س����ر ت�سكيل الن�س ومنو 
ن�سيج����ه ال�سع����ري بعد اأن يك����ون قد تخطى ‘‘م����ا حول الن�س م����ن مرتاكمات’’ وما 
تخفي����ه الأ�سارة اللفظية م����ن �سعرنة اللحظ����ة، حلظة الكتابة والتوج����ع بها وتذّكر 
وح����دات البن����ى املكانية التي جت�سدها هن����ا لغة الن�س يف �سيغة ال�س����وؤال. ابتداءًا 
م����ن العنون����ة الرئي�سة وامت����داد اىل منعرجات املنت: “اأيها اجلن����وب اجلميل!/ اأنا 
في����ك اأب����دًا..... واإن ناأيت/ فذلك الطائ����ر املبكر لنخيلك/ اأو املتج����ه اليك وحيدًا يف 
م�سائ����ه... اأنا؟ ولن ميرح الهواء فيك/ بدون خطوتي... �س17 من يغنيّك” ت�ستند 
�سعري����ة الن�سو�����س وتقوم على جهاز لغ����وي ف�سيح و�سلي����م ومتما�سك مما اآ�سفى 
ه����ذا التما�سك ر�سانة الن�سي����ج ال�سعري واملعريف الذي منح البع����د ال�سي�سوثقايف 
يف توري����د ر�سال����ة ال�ساع����ر وا�ستخال�����س خطابه ال�سع����ري على �سط����ح الن�س يف 
فيو�سات����ه اللفظي����ة الرومان�سي����ة و الغنائي����ة التي تدخل يف حتقي����ق خطاب الذات 
الفك����ري،اإن ال�ساعر يقي����م معادلة يف ترا�سل حوا�سه فهو ح����ني يكتب ي�سمع �سوته 
وي����رى م�سامني �سوته ونداءات����ه الكونية وترتاكم البن����ى املعرفية واجلمالية يف 
ب����وؤرة ن�سي����ة واح����دة ث����م تت�سظى لترتا�س����ل يف منح����ى حلمي وتفك����ّري وخيايل، 
فال�ساع����ر هن����ا حامل جميل، يحلم باحلي����اة كي ت�ستطيل حت����ى يف نومِه؛ يف حكاية 
خطاب����ه ال�سع����ري وندائه اللحوح لالأنث����ى: “�سديقتي!/ ق����د ت�ساألينني – لتجربي 
حد�س����ي – ما الذي تفعلين����ه الن/ واأنا قد قراأت خطوط كفي����ك يف ثنايا ق�سائدك/ 
واأفعم����ت روح����ي برائح����ة عطرك الثم����ني/ فالهمني لأطل����ب منك جناح����ني/  واأنت 
الت����ي تعلم الأطي����ار كيف تطري...�س29 لقاء عر الث����ري” متثل جتربة الن�س عند 
ال�ساع����ر ناه�س اخلياط جتربة حياة يومية معا�سة، تلت�سق بها الذات الأنا بالذات 
ال�ساع����رة يف عالقة توا�سج �سديد تت�سع عر �سريورتها التاريخية وتعدد مكوناتها 
املعرفي����ة والدللية وتتجمل يف اأ�سلوبي����ة �سخ�سانية ل ت�سري اإّل اىل ال�ساعر نف�سه 
����اء املتاأ�سل يف  يف ا�ستقط����اره ل�سعري����ة املف����ردة واملرجع التنوي����ري وحلمه الو�سّ
ك�سوف����ات �سعرية قامو�سه اللغ����وي الذي يحيل كل ت�سوراته اىل روؤى حادة وذرى 
/ وظل بارد ظليل/ حتت  �سعري����ة ح�سية بح�سا�سية احلداثة ال�سعري����ة: “متكاأ اأمنيرْ
�سقف من ق�سب/ الرياح تختار فيه ناياتها/ وال�سماء دانية منه/ يدخل ويخرج فيها 
�سرب حم����ام... واأنا:/ لكنني اأ�ستفيق لنباح كالب قري����ب/ وراٍع ينادي �سويهاتِه؛ 
فاأنه�س حتى اأرى....�س46: متكاأ حتت �سوء القمر” يرى اىل اللذة يف الت�سوير 
يف ا�ستج����الء املخفي وتاأ�سيل الظاهر يف اإ�ساعة روح اجلمال ال�سفاف بني معانيه 
و�س����وره، عر الوحدات البنائي����ة لن�سيج الن�س وعمارته، )وي����رد علة اجلمال يف 
الفن، وهنا يف الن�س ال�سعري اىل ال�سكل والكيفية التي تتناغم بها الأجزاء يف كل 
موحد ينطوي على لذة التنا�سب” اإّن لذة اجلمال تتنا�سب مع لذة احللم والفكر يف 
ن�سو�س ال�ساعر وتظل لغته ال�سراج الذي ي�سيء التخييل وبالغة الكالم ال�سعري: 
“اأعرف اأن ‘‘اإنانا/ قد ا�ستقلبت �سرختي الوىل/ وعمدتني مباء الفرات/ فو�سمت 
حروف����ه يدي وب�سرت ال�سباح بقمي�سي والورد بفمي.....�س55 اإلهة اجلمال..... 
اإّن فاعلي����ة امللفوظ ال�سع����ري تت�سع وتتجدد وتتعدد عر م�ساح����ة ن�سو�س الكتاب 
بق����وة احلل����م والأ�سط����ورة واخليال عن����د ال�ساعر، بدلي����ل جتاور امللف����وظ الن�سي 
واإح�سا�س ال����ذات ال�ساعرة بهاج�س التجدد وح�سا�سية جتربت����ه ال�سعرية الطويلة 
الت����ي متت����د لأكرث من ثالثني عام����ًا يف فرن الكتابة ال�سعري����ة، وحر�س ال�ساعر على 
الأحتف����اظ بنق����اوة ن�سو�سه باللغة الر�سيقة، لغة ال�سع����ر املتاأ�سلة باحلياة والعامل 
والأ�سي����اء وان�سغاله يف موجهاتها بالآخ����ر – الأنثى – ال�سديقة: “تقول يل: اأقف 
عن����د بابك الن/ اأنا ق�سيدتك الت����ي انتظرتها طوياًل/ لأ�سمع����ك حتيتي/ بوم�ستها 
اخلاطف����ة...... حتى ينتقل اىل مناخات تتجاور يف ق�سائد اأخر، ومنها على �سبيل 
املث����ال: )جنمة ال�سباح �����س112(: يا جنمة ال�سباح/ وزهرة �سمائه/ اأبدا اأنت يف 
ق�سائ����دي/ اىل اأن تفقد ال�سماء زرقتها/ وتنطف����ىء النجوم وتظل لغة النداء متتد 
لت�سغل م�ساحات كبرية وا�ستعرا�سية من ق�سائد الكتاب – )حينما يرتقي ال�سحى 

نوافذي(......... 

 نداءات الشاعر وحلمه الشعري 
في“حينما يرتقي الضحى نوافذي” البق�����اء ص�������ورًا

رواية “مدينة الصور” للؤي حمزة عباس
قراءة انطباعية

اأ د. جنم عبداهلل كاظم
اأ�شتاذ النقد والأدب املقارن واحلديث

كلية الآداب – جامعة بغداد

    مــع اأنني م�شغــ�ل يف قراءة ما تبقى من روايات املرحلة 1981-2002 للكتابة عن بع�شها, وتهيئة للجزء الثالث من كتابي 
“التجربة الروائية يف العراق”) (, اأت�شاءل: ملاذا فر�شت رواية “مدينة ال�ش�ر”) ( علّي اأن اأكتب عنها؟. �شراحًة اأق�ل: 
ل اأعــرف.. وه� رد �شــاأردده كثرياً يف مقالتي.. ملاذا؟ ل اأدري. وبداية ليعذر الكاتــب والقراء ذاتيَة جتربتي مع الرواية 
قراءًة وروؤًى وكتابًة مما قد ل ي�شب يف النقد والنقد الروائي يف �ش�ء املناهج احلديثة, بل يع�د اإىل النقد ما قبل عق�د 
ط�يلــة, نعنــي النقد النطباعي الــذي ما زال له وج�ده بالطبــع, م�شتقاًل يف بع�س القــراءات, و�شمنًا ب�شكل حمدود يف 
قــراءات ودرا�شــات اأخرى. وعلى اأية حــال هي قراءة لن تك�ن انطباعيــة عائمة اأو خال�شة. فاإذا كانــت النطباعية اأو 
املنهــج النطباعــي, اأو ما قد ي�شمى النقــد التاأثري, حن ظهر يف الإبــداع, وحتديداً الفن الت�شكيلــي على اأيدي فنانن, 
مثل رين�ار, ويعني التعبري فنيًا عن التاأثر الذاتي, فاإنه حن انتقل اإىل النقد �شار يعني التعبري عن التاأثر والنطباع 

اأي�شًا, ولكن مع اإدخال التعليل والترير وبع�س العقلنة. 
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آفاق
 �شعد حممد رحيم

   مل يك���ن �سفارت����س بط���ل رواي���ة )ليل���ة ل�سبون���ة( لأري�س 
ماري���ا رمي���اك واثق���ًا م���ن ق���درة ذاكرت���ه عل���ى الحتف���اظ 
بالق�س���ة، ق�ست���ه مع النظ���ام الن���ازي، فكان علي���ه اأن يجد 
م���ن ي�سغي اإلي���ه ومهم���ا كان الثمن، لذا ت���رك جثة زوجته 
ه���ا يف غرف���ة م�ستاأج���رة، يف مدين���ة ل�سبون���ة،  امليت���ة لتوِّ
واأعل���ن )لل���راوي( ا�ستع���داده للتنازل عن بطاقت���ي ال�سفر 
بالباخرة اإىل الوليات املتحدة، بعدما ح�سل عليهما ب�سق 
الأنف����س، يف الوقت ال���ذي كانت اأوربا تغ���رق فيه باأوحال 
احل���رب العاملية الثانية. وكان الراوي بحاجة ما�سة لتينك 
البطاقتني لي�سمن الهرب هو وحبيبته، اأي�سًا، اإىل اأمريكا. 
كان الراوي )الأول، ال���ذي �سيتحول اإىل مرٍو له يف معظم 
�سفح���ات الرواية( ق���د و�سل بحلم���ه ذاك اإىل حافة الياأ�س 
قب���ل اأن يعر����س عليه �سفارت����س ال�سفق���ة. وخال�ستها اأن 
ياأخ���ذ الراوي البطاقتني، مع حفنة نقود، مقابل اأن ي�سغي 
لق�س���ة �سفارت����س )الراوي الث���اين حيث ي�س���كل ما يرويه 
املنت احلكائي للرواية( طوال �ساعات الليل، وهما يتنقالن 
م���ن حانة اإىل اأخرى، ومن مقه���ى اإىل مطعم اإىل حانة، يف 
اأرج���اء ل�سبون���ة البعيدة ع���ن اأهوال احل���رب. كانت حجة 
�سفارت����س، مثم���ا اع���رتف، هي اأن���ه يريد �سم���ان اأن تبقى 
تفا�سيل ق�سته حّية يف ذاكرة �سخ�س ما، طاملا اأن ذاكرته، 
ح�س���ب ما يعتق���د، قابلة للعط���ب ال�سريع بتاأث���ري الظروف 

القاهرة والقا�سية التي تعّر�س لها. 
   كذل���ك ب���دا واتاناب���ي بط���ل رواي���ة )الغاب���ة الروجي���ة( 
ملوراكام���ي غ���ري متاأك���د من حقيق���ة ما يحكيه ع���ن حوادث 
ح�سلت قبل ثمانية ع�سر عامًا من حلظة �سروعه بحكايتها. 
فالزم���ن كفي���ل ل مبحو جزء من الوقائ���ع القدمية فح�سب، 
واإمن���ا بتحريف بع�س تفا�سيله���ا اأو تلوينها بغري األوانها 
احلقيقية اأي�سًا. فقد يكون ما نحكيه هو ما نتمنى اأن يكون 
قد ح�سل فعاًل، ل ما ح�سل فعاًل يف الواقع. ولعّل الن�سيان 
والنثالم والت�سويغ لي�س �سوى و�سائل دفاعية نلجاأ اإليها 

لنبقي �سورة ذواتنا متوازنة اأمام اأنف�سنا والآخرين.
   نبهني �سديقي الروائي �سياء اجلبيلي يف مالحظة على 
الفي�س ب���وك تعليقًا على ما كتبت عن الغابة الروجية اإىل 
وجود ت�سابه بني ما اأقوله عن هذه الرواية التي مل يقراأها، 
وبني رواية )الإح�سا����س بالنهاية( جلوليان بارنز التي مل 
اأك���ن قد قراأته���ا بعد. لذا �سرع���ان ما التقطته���ا )الإح�سا�س 
بالنهاية( من بني ركام الكتب املنتظرة يف مكتبتي و�سرعت 

بقراءتها. وتيقنت من �سواب مالحظة اجلبيلي.
   ي�سع���ر اأبطال ه���ذه الرواي���ات باأنهم على حاف���ة النهاية، 
وهناك يخت���رون اأحا�سي�سه���م ال�سوداوي���ة، املبهمة وهم 
ينظ���رون اإىل اله���ول.. واإذا كان بط���ال )الغابة الروجية/ 
كيزوكي، والإح�سا�س بالنهاية/ اأدريان( قد اأنهيا حياتيهما 
بالنتح���ار، فاإن بط���ل )ليل���ة ل�سبونة/ �سفارت����س( �سيقدم 
عل���ى انتح���ار معنوي، ح���ني يطي���ح بذاكرت���ه، اأو يعريها 
اإىل من يعتق���د باأنه اأجدر باحلفاظ عل���ى حمتواها. وحني 
يلتقي���ه ال���راوي، م�سادف���ة، بعد احل���رب وينادي���ه با�سمه 
)�سفارت����س( فاإنه ينك���ر باأنه ذلك ال�سخ����س ويبتعد بفزع. 
ع���د �سفارت�س، عموم���ًا، �سحية لو�س���ع �سيا�سي خانق،  ويمُ
فيما كيزوكي واأدريان هما �سحيتان لتجربتهما الوجودية 

اخلانقة، وامللتب�سة.  
   يعتق���د �سفارت����س يف )ليل���ة ل�سبون���ة( اأن���ه ق���ّدم الق�س���ة 
احلقيقي���ة لل���راوي الأول. ويعتقد ال���راوي الأول اأنه نقل 
اإلين���ا )نح���ن مع�سر الق���راء( ق�سة �سفارت����س باأمانة ودقة. 
وم���ا علينا اإل ت�سديق كل كلم���ة مما قاله لبع�سهما بع�سًا، 
وعرهما، من ث���م، ما و�سل اإلينا. غري اأن الأمر لي�س كذلك 
يف روايت���ي؛ الغاب���ة الروجي���ة، والإح�سا����س بالنهاي���ة. 
فمرويتاهما منقوعتان بال�سك���وك واحلرية والت�ساوؤلت. 
ولن يكّف الراويان عن تذكرينا باأنهما لي�سا متاأكدين باأن ما 
يرويان���ه هو ما ح�سل، على وجه التحديد، يف الواقع، يف 
ذلك الزمن املنق�سي ال���ذي ا�ستحال، الآن، اإىل مادة لذاكرة 
م�ساب���ة بالثقوب، ول ميك���ن التعويل عليه���ا متامًا. ومنذ 
الب���دء �سيعلمنا ت���وين )الراوي الأول لرواي���ة؛ الإح�سا�س 
بالنهاي���ة( ب���اأن ما هو متيقن منه لي�س م���ا حدث فعاًل. لكنه 
يعدنا باأنه �سيكون �سادقًا يف نقل النطباعات التي خلفتها 

تلك احلقائق، وهذا اأف�سل ما يف و�سعه فعله.

اإلحساس بالنهاية

اأحمد �شرجي

رواية  يف  والهناك  الهنا  ثنائية  امتزجت 
بكل  رط��ب��ا(   طر  لمتمُ اجلابر)هولندة  ع��الء 
ماهو اإن�ساين وحميمي. ا�ستغل ال�سرد وفق 
هذه الثنائية، والتي حتكم اجلابر بتدويرها 
ب��ح��رف��ي��ة ع��ال��ي��ة. وال��ه��ن��ا ه��و م��ك��ان ولدة 
الأخر  هو  والهناك،  البطل/املوؤلف،  واإقامة 
املوؤلف  البطل/  فيه  وج��د  ال��ذي  الهولندي 

ملجاأه، بعد انك�سارات عدة.
ثنائية العنوان:

هولندة / الب�سرة
ب�����رودة الأرا�����س����ي امل��ن��خ��ف�����س��ة / ح����رارة 
الب�سرة، يتمخ�س عن ذلك املطر الهولندي، 
ويقابله غزارة النخيل والتمور يف الب�سرة، 
ولكن  رطبا،  تنتج  الب�سرة  ح��رارة  ثم  ومن 
املطر  بغري  ت��اأت��ي  ل  املنخف�سة  الأرا����س���ي 

والذي ي�ستمر يف اأحيان كثرية لعدة اأيام.
ونقرا العنوان قراءة اأخرى، نقول: الثنان 
اخلري  يجلبان  فهما  للبطل،  ف���رح  م�����س��در 

ح�سب املوروث ال�سعبي.
)هولندة  الأول  ج��زئ��ه  يف  ال��ع��ن��وان  ي�سري 
اختيار  الثنائية،  لهذه  كمفتتح  طر..(  متمُ ل 
هولندة التي جلاأ اإليها البطل، يف ت�سعينات 
القرن املا�سي، وبني مدينته الب�سرة)جنوب 
الرطب،  ب��ج��وه��ا  ت�ستهر  وال��ت��ي  ال���ع���راق( 
وزراعة  نخيل التمور بكل اأنواعه، وبالتايل 
بغزارة  ي�ستهر  الول  لعاملني  البطل  ينتمي 
املطر فيه، و )رطبا(اىل الب�سرة والذي طاملا 
حلم بها وبحي اجلمهورية حيث ايام ال�سبا،  
مطر  والزمان  للمكان  ا�ستبدالية  عملية  اإنها 
الب�سرة  برطب  جديدة(  )زمكانية  هولندة 
)زمكانية املن�سا(، و يبقى العنوان: عاطفي، 
حميمي، اإن�ساين، يحن فيه البطل/ الكاتب، 
هذه،  ق��راءت��ن��ا  ي��دع��م  م��ا  الأوىل.  جل���ذوره 
ال�سورة التي حملها غالف الرواية )املوؤلف  
الب�سرة(،  مدينته  يف  اأم��ه  ح�سن  يف  طفال 
مما جعل املوؤول يقرا الرواية ك�سرية ذاتية، 
ذاتية، وقد يكون  اإنها رواية  او  او مروية، 
ولكن  اأدبيا،  معروف  غري  الأخري  امل�سطلح 
اأنتجته القراءة. ملا حملته من انثيالت ذاتية 
ت�سري ب�سكل عك�سي  من خالل تدوير الزمن 
منذ  ال�سغرية،  تف�سيالته  وك�سف  للحدث 
ت�سعينيات  يف  هولندة  اإىل  البطل  جم��يء 

القرن املا�سي.
ثنائية: هولندة / الب�سرة

هولندة  ا�سم  تقدمي  ال��ق��راءة  علينا  حتمت 
اأول،  العنوان  اإليه  اأ�سار  ملا  الب�سرة،  على 
وواع  جميل  ب�سكل  املوؤلف  ا�ستغال  وثانيا 
ذكرناه  م��ا  وه���ذا  زم��ن��ي��ًا،  احل���دث  بعك�س 
واملكان،  ال��زم��ن  ت��دوي��ر  ب��ال��ت��دوي��ر،  �سابقا 
)ال��ذات��ي��ة(، وقدرة  ل��ل��رواي��ة  وه��ذه حت�سب 
املوؤلف باإحكام ال�سيطرة على اأدواته. الزمن 
واملكان عك�سي، الرواية تبدا زمنيا ومكانيا 

من ما اآل اإليه م�سري البطل:
ج�سدي  اأح�سر  اح��م��رارا،  تمُ�سع  اأج�ساد  بني 
لبلدية  ال�سخم  امل��ب��ن��ى  ب��ه��و  يف  احل��ن��ط��ي 
املارة  عيون  اأرق���بمُ   Den Haag دنهاخ 

بينها  اأق���ارن  واخل�����س��راء،  ال��زرق��اء  مبقلها 
عربية،  لأ�سول  ملونة  اأخ��رى  وج��وه  وبني 
من  جاءت  جميعها  واآ�سيوية.....  اإفريقية، 
مكان بعيد اأمال يف ورقة �سغرية، وروح كل 

واحد منهم تهذر:
هل اأ�سبحتمُ هولنديًا الآن؟!)الرواية،�س1(

ومن ثم يعود بنا زمنيا ليعرفنا عن م�ساعره 
عندما حطت به الطائرة  الأرا�سي الهولندية، 

رغم ان هذا قبل �سهور:
ق��ب��ل ا���س��ه��ر ط��وي��ل��ة ح��ط��ت ب���ي ال��ط��ائ��رة 
من  قادما  اأم�����س��رتدام،  مطار  يف  الهولندية 

الكويت بعد ان غادرتمُ مطارها واجما...
هذا التداخل الزمني من / اإىل، هنا / هناك، 
اأراد  الهنا،  اىل  الهناك  من  العودة  ثم  ومن 
وتاأكيد  انثيالته   ل�سرد  البطل   / املوؤلف  له 
عن�سرين  خالل  حياته،من  داخل  الت�س�سي 
وهما:  للرواية  ال�سردي  املنت  داخ��ل  مهمني 

الزمن واملكان.
املكان: كملجاأ، �سعى اإليه البطل كوطن بديل 
البديل  وهنا نق�سد هولندة، والأخ��رية هي 
الكويت.  الأول،  البديل  املكان/  بعد  الثاين 
ال�سدامي،حتى  الغزو  بعد  غادرها  والتي 
)الكويت(،  الو�سطي  للملجاأ  احلنني  اأ�سبح 
اجلابر  ع���الء  م��روي��ة  فيها  تنتهي  وال��ت��ي 
باحلنني لأيام مراهقته، وهو يقدم لنا مرثية 
ومراهقته،  طفولته  لأي��ام  حلنينه  موجعة 
�سرد كتب بطريقة �سعرية و�ساعرية مرهفة.

ال���زم���ن: اع��ت��م��د ال���ب���وؤرة ال��ت��دوي��ري��ة التي 
من  ال�سل�س،  النتقال  من  امل��وؤل��ف  �ساعدت 
العراق  يف  اجل��م��ه��وري��ة  ح��ي  يف  طفولته 
واأيامه الأوىل للمدر�سة، ومن ثم العودة بنا 
اإىل زمن اآخر زمن تكون ال�سخ�سية والعمل 
وكاأنه  الطفل  مب�سرح  واهتمامه  �سحفي 
يبحث عن طفولة �سائعة،  واأي�سا هو امتداد 
ل�سعوري يجرنا املوؤلف على النتقال معه 

عر اأزمانه / اأزمان البطل.
ثنائيات الت�ساد: الختالف الثقايف: الأنا / 

الآخر
الطفل بني ثقافتني

منذ ال�سغر �سكلت عمتي )نورة( بالن�سبة لنا 
التي كان والدي  العقوبات  اأمام  حاجز �سد 
قد  �سغرية  اأخ��ط��اء  ج���راء  علينا  يفر�سها 

نرتكبها،)ثقافة عربية(.)الرواية،�س217(
اأخ���رى ات�سلت  اأذك���ر ع��ج��وزا] ه��ول��ن��دي��ة[ 
طفله  املغربي  جارنا  �سفع  حني  بال�سرطة 
لإحل���اح���ه امل���زع���ج.مل ي��ك��ن ات�����س��ال��ه��ا راأف���ة 
ب��ال��ط��ف��ل، ب��ل ح��ر���س��ًا ع��ل��ى ق��وان��ني جت��راأ 
اخرتاقها،......)ثقافة  على  امل��ه��اج��ر  ذل��ك 

هولندية(. )الرواية،�س26(.
ح��ق��ي��ق��ة الأم�����ر، ه���ذه م��ق��ارب��ة ث��ق��اف��ي��ة بني 
ثقافتني، الهولندية والعربية، كيفية التعامل 
اإليها  ي�سري  ان  دون  بها  ن�سعر  الطفل.  مع 
املوؤلف، بل وظفها بطريقة املخيال الزمني، 
دون احلاجة اىل الربط املبا�سر،مما ي�سقط 

كبريا  ت�ساوؤل  �سكال  مما  بالرتهل،  مروياته 
لطرائق تربية الطفل. وكاأنه يخرنا كم نحن 

خمتلفون رغم اإننا نعي�س يف بلد واحد.
املراأة: �سلوى/ كارمن – �سيا�سة الرف�س

عليه  نف�سها  فر�ست  ال��ت��ي  ال��ع��الق��ة  م��اب��ني 
متمثلة ب�سلوى ورغم انه مل ميتثل لها، وبني 
عالقته بكارمن، التي يقابلها يف الرتام،حتى 
بني  ثقافية  ع��الق��ة  ون�����س��اأت  وكلمها،  جت���راأ 
وامل�سرح  ال�����س��ي��ن��م��ا  ي����رت����ادون  م��ث��ق��ف��ني، 

واملعار�س الت�سكيلية:
اأكرث  مل�ساهدة  بطاقة  لك  اأح�سرت  ك��ارم��ن: 

الأفالم اإثارة لهذا العام.
هو: تيتانك؟ قلتها واثقًا

كارمن: اغرَي تيتانك ي�ستحق الدعوة؟! بالكاد 
ح�سلت على بطاقتني... هل ترافقني؟

ه������و: ه�����ل ����س���م���ع���ت ع�����ن رج������ل ي��رف�����س 
ببطاقة  مثلك،م�سفوعة  ح�����س��ن��اء  م��راف��ق��ة 

تيتانك؟)الرواية،�س108(
له،  بالن�سبة  كابو�س  �سوى  �سلوى،  تكن  مل 
للعالقة جملة وتف�سيال، حتى عندما  رف�سه 
عليه،  نف�سها  وعر�ست  ليال،  �سقته  اقتحمت 
نوع من اخلال�س من  مكاملة خالد  وجد يف 
�سهوة الإغواء، حتى ترك لها البيت وتركها 
تلوك قمي�سها الأ�سود الذي ارتدته من اجل 

مكيدة الإغواء:
يتعلق  الأمر  اأريحك...  ولكي  باأ�س....  “ل 

بقمي�س نوم خرايف..”
تاأوهت،  العليا...  بلهاتها  ل�سانها  األ�سقت 

اأردفت:
اأ������������س�����������ود  ن�����������������وم  “قمي�س   

�سيدمرك؟!”)الرواية،�س201(
الأحداث  تطور  ثقافية،  ثنائية  اأي�سا،  هذه 
قاد البطل لإن�ساء عالقة مع كارمن،  بعد ان 
كان هناك م�سرتكات جتمعهما، وعرفت كيف 
تدخل لقلبه. بينما �سلوى ظلت حبي�سة ثقافة 
ل ت�سمح بتطور العالقة على طريقة كارمن، 
غري  ب�سلوى  العالقة  رف�س  �سبب  كان  وان 

مررا فنيا داخل املنت ال�سردي.
ثنائية: هند / مليكة

هند الكويتية التي ع�سقها البطل جنون، وقد 
العادات  وقفت  احلقيقي،  الأول  حبه  يكون 
وقد�سيتها،  ال��ع��الق��ة  ه��ذه  �سد  وال��ت��ق��ال��ي��د  
جمتمعاتنا  يف  معروفة  نهايتها  اإن��ه��ا  رغ��م 
اإىل  ينتمي  لأن���ه  البطل  رف�����س  ال�سرقية. 
هند،  عائلة  اإليها  تنتمي  التي  ذاته  الأ�سول 
جن�سية  يحمل  زوج  ع��ن  يبحثون  وكاأنهم 
وبعد  ال�ستقرار.  من  كنوع  البلد  ورفاهية 
انقطاع الأخبار وتداخل الأحداث  واأخوان 
طبيعية  نهاية  وه��ذه  الق�سة،  تنتهي  هند، 
تقرير  يف  امل���راأة  ح��ق  ل�ستالب  وواق��ع��ي��ة، 
تعرتف  ل  مغلقة،  جمتمعات  يف  م�سريها 
اأكرث  تف�سل  ولهذا  ال�سريك  اختيار  بحرية 

الزيجات من هذا النوع.
التي   اخلر�ساء  املغربية   املمر�سة  مليكة:  
اأ�سرفت على البطل يف م�ست�سفيات هولندة 
تع�سقه  به،  تغرم  �سري،  حلادث  تعر�سه  بعد 
بعد  عليه،  اأرغمت  واق��ع  من  هروبا  بقوة،  
لأنه  فقط  اأب��ي��ه��ا،  بعمر  رج��ل  م��ن  زواج��ه��ا 
كل  بخرق  احلق  يعطيه  مما  بهولندة،  يقيم 

ق�سوة  بكل  وي�سربها  الهولندية  القوانني 
يف مكان عملها، حتى تلقي ال�سرطة القب�س 
عليه. مت�سكت مليكة مبري�سها طاملا يتعامل 
الع�سق  ذلك  دفعها  كيان،  لها  كاإن�سانة  معها 
حتن  ل��ذة  تطلب  ع��اري��ة  �سريره  على  للقفز 
كاأمره،  ب��وج��وده��ا  يمُ�سعرها  رج���ل  اإل��ي��ه��ا، 
نف�س  وهو  بالرف�س،  اأي�سا  جتابه  دعوتها 
املوقف الذي اتخذه البطل من �سلوى حتى 
اقتحمت �سقته بقمي�سها الأ�سود، وقد تكون 
هذه مثالية مل اأحببها يف بطل اجلابر، الذي 
وكاأنه  �سيء  كل  يف  مثاليا   يكون  ان  اأراده 

مالك، بدون خطيئة.
هند ومليكة، هم �سحايا تقاليد بالية، نكو�س 
اجتماعي، �سبب الكثري من امل�ساكل العائلية، 
لنا جيل من املطلقات.  حالة اجتماعية  ولد 
لنا اجلابر  املجتمعات،مررها  تلك  تزداد يف 
متوز،  �سخونة  عز  يف  ح��ار  ع�سري  ككا�س 
يكن  كامال، مل  �سربه  والعط�س يجرك على 
اأعطى  واعظا، بل م�سخ�سا بطريقة واعية، 
لل�سرد جمالية اأخاذة �سمن اأحداث م�سوقة، 
تتابعها ب�سغف ول تريد لها ان تنتهي، لأنها 

منك واإليك فال تهرب منها.
ثنائية: الدكتاتورية / احلرية

بلده  يف  ال�سيا�سي  بالهم  ال��رواي��ة  اكتظت 
)العراق(، وانتقل ذلك اىل هولندة، تارة على 
�سخ�سيات  خالل  من  اأخ��رى  وت��ارة  ل�سانه، 
ال��ع��الق��ة بني  ت��وت��ر  ال���رواي���ة. بحيث جن��د 
بعد  ل�سويتها  عادت  والتي  العراق و�سوريا 
الطرح  يطم  مل   ،2003 عام  النظام   �سقوط 
اإ���س��ارات  خ���الل  م��ن  ل��ك��ن  ���س��اذج��ا  �سيا�سيا 
ربع  م��ن  اأك���رث  اخت�سرت  امل��وؤل��ف  اأر���س��ل��ه��ا 
من  وكانت  البلدين.  بني  القطيعة  من  ق��رن 
العراقية  احل��دود  على  البطل  توقيف  خالل 
لعر�س  ذهابه  اأثناء  �سفوان   يف  الكويتية 
الب�سرة، حتفظ  الزبري-  الأ�سدقاء يف  احد 
رهيب،  قلق  ج���وازه،  على  احل���دود  �سابط 

خرج رفاقه، وحيدا و�سط النقطة احلدودية 
وال�سفاد بيده، ي�ساأله ال�سابط بعد �ساعات 

من النتظار:
ال�سابط: ما عالقتك بالنظام ال�سوري؟

هو: �سوريا؟ د خيلك �سيدي انا وين والنظام 
ال�سوري وين،قل غريها ارجوك.

ال�سابط: ملاذا �سافرت اىل �سوريا اإذن؟
 ..................

ال�سابط: احكي عدل يا زمال... اقول لك ما 
امامي  امللف  ال�سوري؟...  بالنظام  عالقتك 
اثناء  كبرية  مالية  مبالغ  ت�سلمك  اىل  ي�سري 
العراق. �سد  ل�ستخدامها  ل�سوريا  زيارتك 

)الرواية،�س85(
الدبلوما�سية  العالقة  خلراب  الإ�سارة  هذه 
مهمة  ملرحلة  ت��وؤرخ  وال��ع��راق،  �سوريا  بني 
�سوريا  اأ�سبحت  ان  بعد  العراق  تاريخ  من 
للنظام  العراقية  للمعار�سة  احلا�سنة املهمة 

ال�سابق.
التي  امل��ه��م��ة  ال�سيا�سية  الإ����س���ارات  وم���ن 
خطابية  دون  عالية  بحرفية  امل��وؤل��ف  بثها 
الي�سار  هجرت  وه��ي  مقيتة،   و�سعاراتية 
من  وموقفه  الأخ��رى،  الأح��زاب  و  العراقي 
الإن�ساين  موقفهم  وكذلك  ال�سابق،  النظام 
عبودية  من  العراقي  الفرد  لتحرير  الكبري 
يف  ذلك  �سم  رمُ ال�سابق،  النظام  ودكتاتورية 
ال�سومايل،  اجل��ب��ار  ع��ب��د  نعيم  �سخ�سية 
م�ستدمي،  م��ايل  �سيق  حالة  يعي�س  وال��ذي 
وموقفه  حمتاج.  كل  ي�ساعد  ذلك  مع  ولكنه 
حزب  عنا�سر  اح��د  و�سية  بتلبية  النبيل 
البعث  ج��ح��ي��م  م����ن  ال���ه���ارب���ني  ال����دع����وة 
هولندة.  يف  امل��ن��ي��ة  واف��ت��ه  و  ال�����س��دام��ي، 
وطنه،  اىل  بعودته  واحل���امل  ال��ه��ارب  وه��و 
ان  اأو�سى  لكنه  حيا،   العودة  له  تتحقق  مل 
يعود اإليه ميتا فيدفن هناك، كيف ذلك؟ ومن 
من  اجلثمان  نقل  اإج����راءات  �سيكمل  ال��ذي 
ال�سفارة العراقية والتي هي عبارة عن خلية 

على  تتج�س�س  بروك�سل،  بقلب  خم��اب��رات 
ال�سيوعي  املهمة  لهذه  ان��رى  معار�سيها، 
نعيم عبد اجلبار  البعث،  الهارب من جحيم 
لو كلفه ذاك حياته، كونه  ال�سومايل، حتى 
م��ط��ل��وب م��ن ق��ب��ل رج���ال امل��خ��اب��رات، لكن 
حتقيقها.  م��ن  امل��ت��وف��ى،لب��د  رغ��ب��ة  حتقيق 
دفن  ال�سومايل  اجلبار  عبد  نعيم  اأراد  او 
ان  بعد  جثمان،  نقل  ولي�س  بالعراق  نف�سه 
انتظار يوم اخلال�س من  قتله احلنني ومن 
احد  لعل  ذل��ك،  يعمل  وقد  دكتاتوري،  نظام 
من العراقيني يتذكر موقفه هذا، وي�سر على 
نقل جثمانه للعراق وهو الذي اأو�سى بدفنه 
بالن�سبة  مت�سابه  امل�سائر  طاملا  العراق،  يف 
لل�سفارة  ذه��اب��ه  م��ن  نعيم  خ��وف  للجميع. 
املعار�سني  من  الكثري  فهناك  ي��رره،  ما  له 
ومت  وال�سفارات  ال�سوارع  من  خطفهم  مت 
العراق  اىل  خ�سبية  ب�سناديق  اإرج��اع��ه��م 
وهناك مت اإعدامهم. يدخل ال�سفارة العراقية 

بروك�سل:
القن�سل: نعيم ال�سومايل... �سيوعي األي�س 

كذلك؟
نعيم: كذلك.

يف  العام  لالأمن  مطلوب  باأنك  تعرف  األ   -
بغداد؟

- اعرف
- اك��ي��د ان��ت��م خ��ب��ل، ت��دخ��ل ال�����س��ف��ارة وانت 

مطلوب لالمن العام يف بغداد؟
المر  ا�ستاذ.. كل ما يف  يا  ل�ست جمنونا   -
ان��ن��ي اإن�����س��ان ه��وت��ه و���س��ي��ة رج���ل مل يزر 

العراق حيا.. اراد زيارتها ميتا
- ه����ل ت���ع���رف ب���ان���ه م����ن ح�����زب ال���دع���وة 

املح�سور؟)الرواية،�س 98(
من  تلك  وم��غ��ام��رت��ه  نعيم  م��وق��ف  يكن  ومل 
ان�ساين،كيف  موقف  بل  ديني،  موقف  اجل 
ل  و هوالذي �سكن �سابقا يف بيت الديان، 
وهو �سكن م�سرتك يجمع كل العراقيني من 
خمتلف الديان نعم هو �سيوعي، لكنه لي�س 

ملحداأ:
ال�سيا�سة  اإحلادي،  نعيم: �سيوعيتي لتعني 

�سيء والدين �سيء اخر.)الرواية،�س77(
اإ�سارة ال�سكن امل�سرتك، او بيت الديان كما 
اطلق عليه، غ�سارة لالحتقان الطائفي الذي 
فتك بالعراق )2006-2007( وراح �سحيته 
بكم  م���اذا  ي�����س��ال:  وك��اأن��ه  الب���ري���اء،  األف 
‘لمة  تغري؟  ال��ذي  وم��ا  يحدث  مالذي  الن؟ 

اجتماعية وظفها اجلابر بذكاء متقد؟
���ط���ر رط���ب���ا، رواي������ة ذات��ي��ة  ه���ول���ن���دة ل متمُ
الذي  الهدوء  ب��ذات  ونقراها  بهدوء،  كتبت 
�سخب  ب���دون  ق��ارئ��ه،  على  اجل��اب��ر  فر�سه 
القراءة.  ل��ذة  تفقد  لغوية  وا�ستعرا�سات 
تتاأمل  القلب،  قبل  العقل  اىل  تدخل  رواي��ة 
بعقلية  وال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  م��ق��ارب��ت��ه��ا 
فلما  ت�ساهد  وكاأنك  درام��ي  ن�سيج  متحفزة. 
�سيء  عالية،كل  �سينمائية  بلغة  هوليوديا 
حم�سوب بدقة متناهية، النتقالت الزمانية 
للتتبع  ب��ق��وة  وتداخلها،ت�سدنا  واملكانية 

تقا�سيم وجعها.
العراقي  جانبها  اأخ��ر  رواي��ة  اجلابر،  كتب 
اإح�ساء  اأ�ستطيع من  والهولندي، ولكني مل 
ثنائية  ك���اله���م���ا.   يف  امل���ن���ايف  خ�������س���ارات 
الأماكن وتداخلها، دونها لنا اجلابر بحرفية 
مبطر  الدموع  فيها   امتزجت  ولهذا  عالية، 
لي�ست  العراق.ال�سوارع  �سهد  رغم  هولندة 
اأحيانا،  والت�سكع  فقط،  للعبور  لالإقامة.... 
روايته.  اجلابر  ينهي  البليغة  اجلملة  بهذه 
وكاأنه يعطينها در�سا بتفكيك �سفرات ثنائية 

الوطن/ املنفى.

م�شرحي عراقي, يقيم به�لندا

رواية هولندا ال تمطر رطبا: 
والهناك ال��ه��ن��ا  ث��ن��ائ��ي��ات  وج���ع 

الشوارع ليست لإلقامة، للعبور فقط، والتسكع أحيانا

اإ�شدار درا�شة يف ادب 
الف�لكل�ر الكردي 

�سدر موؤخرا عن دار الثقافة والن�سر 
الكردية كتاب حتت عنوان )درا�سة 
يف ادب الفولكلور الكردي( الطبعة 

الثالثة لال�ستاذ الدكتور عز الدين 
م�سطفى ر�سول، ويتناول  الكتاب 

الفوكلور الكردي  بالدرجة الوىل  
لن المة الكردية بنظر كثري من  

الدار�سني  وامل�ست�سرقني، واحدة من 
اهم املعامل الغنية بفولكلورها ل�سباب 

كثرية وادب الفولكلور الكردي غني 
جدا بالمثال وحكم القدمني، ومن 

الطرائف والنوادر  والحاجي  ويف 
الكتاب  جند كثريًا من  التف�سيل  

والتعميق  حول  املو�سوع  الرئي�سي، 
الكتاب يتالف من 176 �سفحة من 

احلجم الكبري.
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ء

ملحق يعني باآخر ال�شدارات احلديثة فـي العامل ي�شدر عن م�ؤ�ش�شة 

WWW. almadasupplements.com

ترتبــط م�ا�شيع ال�شعار املغناة الي�م يف اأعرا�س العامل 
العربي بتقاليد �شاربة يف القدم ترقى اىل احل�شارات 
الرافدينية خا�شة, واىل احل�شــارة الفرع�نية اأي�شًا. 
تدفــع تقاليد بــالد ال�شــام واخلليــج وم�شــر الُعر�شّية 
لي�شــت  باملعّر�شــن  الحتفــاء  طريقــة  اأن  للتفكــري 
�شــ�ى ن�شخــة حديثــة لتقاليــد الحتفــاء باخل�ش�بة 
الرافدينية خا�شة, واأن "العرو�س" لي�شت �ش�ى ن�شخة 
من ع�شتار القدمية املعروفة عر ن�ش��شها اأو الن�ش��س 

املرتلة لأجلها ولأجل خطيبها دّم�زي )مت�ز(.

من اصدارات


