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

بغداد/ أوراق

املذهب ال�ش����يعي تطور بامن����اط متباينة بني 
جمتمعي ايران والعراق، وقد عك�س طابعني 
خمتلف����ني خ����ال الق����رن الع�ش����رين. درا�ش����ة 
ت�شمنه����ا  نقا�����س  ا�شح����ق  للباح����ث  مف�شل����ة 
كتاب����ه )�شيع����ة الع����راق( وال�ش����ادر ع����ن دار 
)امل����دى( للثقاف����ة والن�شر برتجم����ة عبد االله 
النعيم����ي. م�ش����رًا اىل بع�����س االفرتا�ش����ات 
ال�شائع����ة ح����ول طبيع����ة االعتق����اد القائل باأن 
املذه����ب ال�شيعي يف املجتم����ع العراقي تكون 
من����ذ زمن بعيد، وانه م�ش����اغ وفق االمنوذج 
االيراين. وتركز الدرا�شة على �شيعة العراق 
خال فرتة من التغير الوا�شع بدءًا ب�شعود 
النج����ف وكرب����اء بو�شفهما معقل����ي املذهب 
ال�شيع����ي من����ذ منت�ش����ف القرن الثام����ن ع�شر 
وحتى �شق����وط امللكية العراقي����ة عام 1958. 
كم����ا تعن����ى الدرا�ش����ة مب�شائ����ل ح����ول كيفية 
تك����ون املجتم����ع ال�شيع����ي العراق����ي واالأث����ر 
الناجم عن ظهور الدولة احلديثة على و�شع 
القيادة والطبق����ات ال�شيعية العراقية، وعلى 

املوقع االقت�ش����ادي واالجتماعي وال�شيا�شي 
ملدن العتبات املقد�شة اإزاء بغداد، والتطلعات 
الع����راق،  ل�شيع����ة  اال�شا�شي����ة  ال�شيا�شي����ة 
املعتق����دات  ب����ني  االأ�شا�شي����ة  واالختاف����ات 
الثقافية الذاتية والقي����م االجتماعية لل�شيعة 
العراقي����ني وااليرانيني بح�ش����ب ما تبدو يف 
�شعائره����م وممار�شاتهم الديني����ة، واملناحي 
التي يختلف فيها املذهبني ال�شيعيني العراقي 
واالي����راين يف ا�شكالهم����ا التنظيمية. ا�شافة 
اىل االآثار التي ا�شف����ر عنها ا�شعاف ال�شلطة 
املالية للموؤ�ش�ش����ة الدينية ال�شيعية، وتراجع 
امل�ش����در الرئي�س لقوتها الفكري����ة على موقع 
العلم����اء ال�شيعة وقدرتهم على تعبئة ال�شعب 
للعمل ال�شيا�ش����ي يف العراق احلديث. ولفت 
الباح����ث اىل ان �شيع����ة الع����راق يف اال�شا�س 
ت�شيع����ت عمومًا يف عهد حدي����ث، وان عملية 
الت�شيع كان����ت نتيجة تطور حدث يف الغالب 
خال القرن التا�شع ع�شر مع ا�شتقرار الق�شم 
االأعظ����م من ع�شائ����ر العراق العربي����ة الرحل 
وتوجهه����ا اىل ممار�شة الزراع����ة. وكان هذا 
التط����ور ايذانًا ببداي����ة عملي����ة لتكوين دولة 

�شيعي����ة يف جنوبي الع����راق، لكنها اجه�شت 
يف اعق����اب االحتال الربيط����اين عام 1917 
واقام����ة النظ����ام امللك����ي العراق����ي الحق����ًا يف 
ع����ام 1921. وبرغ����م �شعوبة ر�ش����م احلدود 
االقليمي����ة له����ذا الكي����ان ال�شيا�ش����ي ال�شيعي 
املحل����ي وحتدي����د موؤ�ش�شاته فان م����ن املمكن 
النظ����ر الي����ه عل����ى ان����ه �شل�شل����ة مت�شل����ة يف 
تطور احتادات ع�شائرية مت�شظية اىل دولة، 
الرئي�ش����ة  وال�شم����ات  املراح����ل  وت�شخي�����س 
له����ذه العملية. مبينًا ان ال�شم����ة املحددة لهذا 
الكي����ان ال�شيا�شي الع�شائري تتمثل بالتفاعل 
الهائل  االقت�ش����ادي واالجتماع����ي والدين����ي 
ب����ني الع�شائ����ر الت����ي ت�شيع����ت وب����ني النجف 
الكي����ان  لذل����ك  املرك����زي  الع�ش����ب  وكرب����اء 
ال�شيا�ش����ي. وكان ه����ذا التفاع����ل يف جوهره 
نوع����ًا م����ن ال�شراكة ال�شيا�شية ب����ني املكونات 
الع�شائري����ة واملديني����ة، وكذل����ك ب����ني االأفراد 
االعتيادي����ني ونخبة املجتم����ع ال�شيعي الذي 
كان حجم����ه ينم����و با�شتم����رار، يف ح����ني كان 
املنتظ����ر م����ن رج����ال الع�شائ����ر الذي����ن قبل����وا 
باملذهب ال�شيعي ان ميتنعوا عن ال�شراعات 

الداخلية، وان ي�شهم����وا بقوات حلماية مدن 
العتب����ات املقد�ش����ة، بينم����ا كان �ش����كان امل����دن 
يوفرون الف����راد الع�شائر امكاني����ة الت�شويق 
وممار�ش����ة الدي����ن املنظ����م، ويق����ف عل����ى قمة 
اله����رم املجته����دون الكب����ار ووظيفته����م ه����ي 
ال�شراك����ة وممار�ش����ة  ه����ذه  عل����ى  اال�ش����راف 
الرقاب����ة على امل����واد املتحققة م����ن ال�شرائب 
والهب����ات الديني����ة. واقرتبت عملي����ة تكوين 
الدول����ة ال�شيعي����ة يف جنوب����ي الع����راق م����ن 
الن�شج يف مرحلة مبكرة من القرن الع�شرين 
حني قام جمتهدون قياديون ب�شياغة نظرية 
حتدد طبيعة الدولة التي كانت يف ت�شورهم، 
وار�شوا اأ�ش�����س متثيلهم يف ال�شيا�شة، ولكن 
حماول����ة املجتهدين القام����ة حكومة ا�شامية 
يف الع����راق مل تتحق����ق، واجه�ش����ت عملي����ة 
تكوينها يف اعق����اب االحتال الربيطاين، ثم 
اقام����ة دولة �شني����ة يف الباد. وي����ن الباحث 
ان ف�ش����ل �شيع����ة الع����راق يف قي����ام دولته����م 
يكم����ن يف انه����م مل يظه����روا كعام����ل فعال يف 
ال�شيا�شة القومي����ة، ومل يكونوا قادرين على 
تعبيئ����ة اعداد غف����رة للعم����ل ال�شيا�شي. يف 
ح����ني ا�شبح �شكان اي����ران ب�شفة عامة �شيعة 
بحلول الق����رن الثامن ع�شر بع����د قيام الدولة 
ال�شفوي����ة يف 1501، ومن����ذ ذل����ك احلني كان 
اال�ش����ام ال�شيعي دين الدول����ة يف ايران. اما 
يف الع����راق ف����ان احلكومة جنح����ت يف احلد 
م����ن فاعلية ال�شعائر ال�شيعية كاأداة �شيا�شية، 
ويف ا�شع����اف ال�ش����ات ب����ني م����دن العتبات 
املقد�ش����ة وايران، ويف تقلي����ل م�شادر الدخل 
لرج����ال الدي����ن ال�شيع����ة وغرهم م����ن الفئات 
االأخ����رى يف النج����ف وكرب����اء. كم����ا ي�ش����ر 
الباح����ث اىل ان االم����وال واملدار�س ال�شيعية 
يو�شحان اختاف ال�شكل التنظيمي لا�شام 
ال�شيعي يف الع����راق وايران. مبينًا ان غياب 
امل�شلحة امل�شرتكة بني الربجوازية ال�شيعية 
والطبق����ات الدينية يف العراق احلديث وهذا 
الغياب الذي كر�شته �شيا�شات الدولة ا�شعف 
موق����ع موؤ�ش�ش����ات التعليم الع����ايل ال�شيعية، 
ف�ش����ًا ع����ن ا�شع����اف ق����وة رج����ال الدين يف 
مواجهة احلكومة، االأمر الذي اأدى اىل فقدان 
�شلطة مدار�س النجف ال�شتقالها ال�شيا�شي، 
واخ�شاعها ل�شيط����رة الدولة. وهذا التدهور 
للمدار�����س ال�شيعي����ة يف النج����ف كان عام����ًا 
ا�شا�شي����ًا جلعله����ا تظهر مبدينة ق����م االيرانية 

خال القرن الع�شرين. 

اإح���دى ممار�ش���ات ا�شرتاتيجي���ة العن���ف التي 
خربته���ا جميع احل�شارات من���ذ القدم بغر�س 
اإثارة الرع���ب »حيث يحرق���ون الكتب وينتهي 
االأم���ر باإح���راق الب�ش���ر«. تل���ك مقول���ة �شهرة 
اأطلقها ال�شاعر االأملاين ال�شهر »هرني�س هاينه« 

منذ قرون عّدة، وبالتحديد عام 1821.
وال ي���زال ُكرث يذكرون تل���ك اجلرمية ال�شهرة 
التي رافقت دخ���ول املغول بقيادة هوالكو اإىل 
بغ���داد حيث األقوا من املخطوطات والكتب يف 
نه���ر دجلة م���ا جعل م���اءه يتّلون بل���ون احلرب 

الذي كتبت فيه. الباح���ث وال�شاعر الفنزويلي 
»فرنان���دو بايز« �ش���ارك يف جلنة حتقيق حول 
تدم���ر املكتب���ات واملتاح���ف يف الع���راق ع���ام 
2003 وموؤلف كتاب »تاريخ مكتبة االإ�شكندرية 
القدمية«. وكان قد قّدم كتابًا منذ �شنوات حتت 
عنوان »تاري���خ �شامل لتدمر الكت���ب« ثّم اأعاد 
اأخ���رًا النظ���ر في���ه واأ�ش���اف علي���ه الكثر من 
املعلومات اجلدي���دة التي وّفرته���ا االأر�شيفات 
العدي���دة الت���ي مّت فتحه���ا اأمام الذي���ن يريدون 
االإط���اع عليه���ا وخ���رج من ذل���ك بكت���اب اأكرث 
اكتم���ااًل ح���ول املو�ش���وع نف�شه حت���ت عنوان 

»تاريخ �شامل جديد لتدمر الكتب«.
م���ا يوؤّكده املوؤلف هو اأن تدمر الكتب وحرقها 
ممار�ش���ة لي�ش���ت بعي���دة عن جمي���ع ح�شارات 
الع���امل منذ الق���دمي حت���ى اليوم. ب���ل ال يرتدد 
يف الق���ول اإن احل���رب كان���ت يف التاريخ عاّمة 
»فر�ش���ة للقي���ام بعمليات تدم���ر ثقايف«. ويف 

جمي���ع احل���االت اخلا�ش���ة بتدم���ر الب�ش���ر اأو 
بتدم���ر الكتب يرى اأن ال�شرتاتيجية »القدمية 
اأ�ش���ًا« ه���ي نف�شها م���ن حيث اإن اأح���د اأهدافها 

احلقيقية هو دائمًا اإثارة الرعب.
ومن���ذ القدمي حت���ى اليوم �ش���ادت �شرتاتيجية 
تبّناه���ا الربابرة ب���كل �شنوفهم عندم���ا اأرادوا 
الثق���ايف  ال���رتاث  يهدم���وا  اأن  با�شتم���رار 
اأث���ر  اأي  الت���ي �شبقته���م واإنه���اء  للح�ش���ارات 
لفنونه���ا. باخت�ش���ار اأرادوا اأن ميح���وا ذاكرة 
�شعوبها وتاريخ هذه ال�شعوب من اأجل تثبيت 

هيمنتهم املطلقة.
ويح���دد املوؤلف القول اإن االآثار االأوىل املتبقية 
الثق���ايف  االإرث  تدم���ر  اإرادة  عل���ى  ك�شاه���د 
للخ�شوم واالأعداء تعود اإىل ما قامت به �شالة 
»اأور« الثالث���ة التي �شادت عل���ى منطقة باد ما 
ب���ني النهرين �� الع���راق حاليًا ب�ش���كل اأ�شا�شي �� 
خال قرن من الزم���ن تقريبًا يف نهايات االألف 

الث���اين قبل املياد. ئي�ش���ر اأنه مّت العثور على 
قط���ع من »ل���وح اأث���ري« يع���ود ملدين���ة »ماري« 
القدمي���ة الت���ي تتناظ���ر جغرافي���ًا م���ع منطق���ة 
جنوب �شرق �شوريا اليوم. ينقل املوؤلف بع�س 
ما ج���اء فيه ومفاده: »بناًء عل���ى اأوامر اونليل 
����� ملك اآلهة باد م���ا بني النهرين ����� عليكم جعل 
الباد واملدن حطام���ًا.... ذلك بحيث يتم اإنهاء 

ثقافتها متامًا«.
كتاب �� مرجع. وال �ش���ك اأنه ميّثل اأحد امل�شادر 
����� املناج���م التاريخي���ة االأ�شا�شي���ة فيم���ا يتعّلق 
بق�شي���ة تدمر الكتب يف التاري���خ. لكن مكمن 
االأهمّي���ة الرئي�شي فيه اأي�شًا ه���و اأنه يدل على 
الكيفية التي ي�شاغ فيه���ا التاريخ عمومًا. ذلك 
من حيث اإنه �شل�شلة م�شتمّرة من الهدم واإعادة 
البن���اء وبالت���ايل اإع���ادة الكتاب���ة م���ن جدي���د. 
وفائ���دة اإ�شافي���ة كبرة اأخرى م���ن حيث اإلقاء 

االأ�شواء بالن�شبة لاأحداث الراهنة.

شيعة العراق..
عدوان مستمر على الثقافة ورموزهافشلهم في قيام دولتهم يعود لضعفهم السياسي

تاريخ شامل جديد لتدمير الكتب

ع���ن دائرة الثقافة واالإعام يف ال�شارقة، �ش���در للناقد الدكتور جنم عبدالله كاظم كتاب )على م�شارف 
التجرب���ة الق�ش�شي���ة، درا�ش���ات يف الق�شة الق�ش���رة العربي���ة(. ويتناول املوؤلف في���ه بع�س جتارب 
ومغام���رات الق�شة العربية الق�ش���رة �شملت كتابات العديد من القا�ش���ني، ومنهم عبد الرحمن منيف 
وعب���د الرحم���ن جميد الربيع���ي وزكريا تامر ومي�شل���ون هادي و�شلوى بكر وحمم���د خ�شر و�شاح 
زنكن���ه. ويق���ع الكتاب يف 192 �شفحة موزعة على �شتة ف�شول: جت���ارب فنية متفّردة، وعبد الرحمن 
جمي���د الربيعي، وجمموع���ات ق�ش�شية لث���اث كاتبات عربي���ات، وجمموعات ق�ش�شي���ة لثاثة كّتاب 
عرب، ووقفات ق�شرة على م�شارف التجربة الق�ش�شية العربية. وُيذكر اأن للدكتور اأكرث من ع�شرين 

كتابًا بحثيًا ونقديًا معظمها عن الرواية العربية.

م����ن اص��������دارات

"على مشارف التجربة القصصية"
للدكتور نجم عبدهللا كاظم
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كت����اب) االأدب  االإ�شب����اين يف ع�ش����ره الذهب����ي(/ 
الرمل����ي  حم�ش����ن  د.  وتق����دمي  واإع����داد  ترجم����ة 
وال�ش����ادر حديث����ا ع����ن دار امل����دى/2015 ي�شعنا 
اأمام الوج����ه االآخر لاأدب االإ�شب����اين يف �شطوعه 
التاأريخ����ي واجلم����ايل، اإذ يوف����ر الكت����اب جم����اال 
وا�شع����ا للتع����رف عل����ى �شرائر ه����ذا االأدب، وعلى 
املنهجي����ة التاأريخية الت����ي اإعتمده����ا الباحث يف 
ق����راءة ه����ذا االأدب والت����ي يحدده����ا ب)املرحل����ة 
الذهبي����ة( يف ع�شريها)ع�شر النه�شة( و)الع�شر 
الباروك����ي( وهم����ا ف�ش����اءان للتعري����ف باأ�شم����اء 
وجتارب وحركات يف ال�شعر والنرث وامل�شرح مل 
ن�شمع به����ا �شابقا، ف�شا عن تعريف����ه بالعديد من 

مظاه����ر اإزدهار الفن����ون واالآداب وكتب الرحات 
يف  الفكري����ة  واحل����ركات  التاأريخي����ة  والكتاب����ة 
التاأريخي����ة  ع����ن احل�شا�شي����ة  اإ�شباني����ا، وبعي����دا 
الت����ي و�شع����ت االأدب االإ�شب����اين يف خانة واحدة 

ا�شمها)الدون كيخوته( مليغيل دي ثربانت�س..
�شمولي����ة الكتاب تنتظم يف ال�شع����ة واجلهد الذي 
بذل����ه املرتج����م بحث����ا وتدقيق����ا، ويف مو�شوعيته 
لتق����دمي روؤي����ة وا�شحة حلموالت ه����ذا االأدب يف 
القرن����ني ال�شاد�س وال�شابع ع�ش����ر، والتي ير�شد 
من خالها اأهم التحوالت وال�شراعات ال�شيا�شية 
والفكري����ة التي عا�شتها اململك����ة، لكن مامييز هذا 
الكتاب اأي�ش����ا هو ر�شده لكتاب����ات ُتعني بالكثر 

من الهموم االإن�شانية والقيم واجلمالية والفكرية 
ومظاهره����ا  ال�شيا�شي����ة  املهيمن����ات  ع����ن  بعي����دا 

القامعة..
اإحت����وى الكتاب عل����ى اأربعة اأبواب كم����ا ي�شميها 
الباح����ث والتي مه����د لها بتق����دمي تعريفي لطبيعة 
الكت����اب واأهميت����ه يف ر�شد مظاه����ر االإزدهار يف 
االأدب االإ�شب����اين، اإذ اأن  التح����والت الك����ربى يف 
اإ�شباني����ا) تدي����ن بهويته����ا الثقافي����ة الأدبائه����ا يف 

القرنني  ال�شاد�س وال�شابع ع�شر(�س5
�شم����ل الب����اب االأول درا�ش����ة نقدية لتاأري����خ االأدب 
االإ�شباين عرب ق����راءة �شري����ة لعتبات وحتوالت 
مهم����ة يف هذا التاأريخ، والت����ي ك�شفت عن الكثر 
م����ن العائ����ق وال�شراع����ات مابني طبق����ة النباء 
يف املجتمع ال�شيا�ش����ي االإ�شباين وامللوك، ف�شا 
ع����ن اإرتباطه  مبظاه����ر القوة وطبيع����ة الهيمنات 
ال�شيا�شي����ة واالإقت�شادي����ة يف املجتم����ع الثق����ايف 
وال�شيا�ش����ي، وكذلك موؤثرات ذلك على احلموالت 
الرمزية والدينية والتجارية للغزوات وتاأثرها 
مظه����را  كان����ت  والت����ي  والثق����ايف،  ال�شيا�ش����ي 
لاإ�شتعمار االإ�شباين، لكنها اأي�شا مظهرا الإنت�شار 

الثقافة واللغة االإ�شبانيتني..
وال�شراع����ات  ال�شيا�شي����ة  املناخ����ات  تاأث����رات 
الثقافي����ة،  االأ�ش����كال  عل����ى  اإنعك�ش����ت  الداخلي����ة 
والت����ي ح����اول الباحث اأن يقّدم م����ن خالها معامل 
مهم����ة يف التاريخ الثق����ايف، والتعري����ف بالكثر 
م����ن الكّت����اب وال�شع����راء والتعّرف عل����ى اأفكارهم 
واأعماله����م، والت����ي و�شعتن����ا اأم����ام اأف����ق وا�ش����ع 
و�شف����ي وتعريفي للثقافات االإ�شبانية يف مراحل 
مهم����ة،  ال�شيم����ا ال�شع����ر مبرجعيات����ه االإن�شاني����ة 
والغنائية واالأخاقية، والذي حتفل به الباطات 
يف املدن والباط����ات االإ�شبانية، ف�شا عن ماكان 
يقدمه ال�شع����راء اجلوالون)التوربادو( وغرهم 
م����ن �شع����راء اجلماع����ات االأخ����رى كاملور�شيكيني  
وغرهم. كما ق����ّدم الباحث �شه����ادات على طبيعة 
يف  االإ�شب����اين  يف)الن����رث(  احلادث����ة  التح����والت 
كت����ب  التاأريخي����ة،  الكتاب����ة  الق�ش����ة،  جم����االت) 
الرحات، الرواي����ة( ولعل مايجمع ه����ذه الفنون 
االأ�شلوب����ي، واالإنفت����اح  االإهتم����ام  ه����و  النرثي����ة 
عل����ى حت����والت جدي����دة يف الكتاب����ة، واإ�شتع����ادة 
الرموز املهمة يف املوروث ال�شعبي، واالإبانة عن 
موا�شف����ات اأ�شهمت يف و�شع االأ�شا�س للتحوالت 

الثقاف����ة  يف  بع����د  فيم����ا  حدث����ت  الت����ي  الك����ربى 
االإ�شبانية..

الب����اب الث����اين م����ن الكت����اب ُيعن����ي بالق�ش����ة عرب 
مراحلها التاأ�شي�شية وتنوع اإ�شتغاالتها  واأ�شكالها 
وم�شامينه����ا، اإذ جم����ع الباح����ث )خم�ش����ني ق�ش����ة 
ق�ش����رة الأربع����ة ع�شر كاتب����ا اإ�شبانيًا م����ن الع�شر 
الذهبي( تناولت العديد من املو�شوعات واالأفكار 
الت����ي ي�شتب����ك فيه����ا التاأريخ واخلراف����ة واحلكمة 
وق�ش�����س املهرج����ني والرومان�����س واخلي����ال يف 
القرن����ني ال�شاد�����س ع�ش����ر وال�شاب����ع ع�ش����ر، ومن 
اأب����رز االأ�شم����اء الت����ي اإخت����ار له����ا الباح����ث بع�س 
وال�شعبي����ة  اخلرافي����ة  واحلكاي����ات  الق�ش�����س 
تيموني����دا،  دي  خ����وان  واالأمث����ال-  واحلك����م 
خ����وان دي م����ال الرا، ميلت�ش����ور دي �شانت����ا دي 
ونيا�����س، لوي�����س غراثي����ان دانتي�شك����و، لوي�����س 
دي ثابات����ا ت�شابي�����س، ميغا دي لون����ا، اأوغ�شطني 
دي روخا�����س، �شبا�شتي����ان م����ي، اأنطونيو لينيان 
اإي بردوغ����و،  لوب����ه دي بيغ����ا، خروتيم����و دي 
ال����كاال- وق�ش�س ه����ذا الباب املخت����ارة ت�شّب يف 
اإب����راز هوي����ة االأدب االإ�شباين بنزعات����ه التخيلية 
واالإن�شاني����ة، ومتثله لروح امل����دن التي عا�س فيها 
اأغلب الق�شا�شي����ني الذين اإ�شتلهم����وا فيها الكثر 
من الطرائف واحلكايات  العجائبية وذات ال�شمة 
الوعظية االأخاقي����ة، والتي) يف اأغلبها ذات �شلة 
وثيقة باملاحم وال�شر ال�شعبية، وقد مت احلفاظ 
عل����ى هذه الق�ش�����س واحلكاي����ات ال�شعبية بف�شل 

التقاليد ال�شفاهية( �س258
 الباب الثالث من الكتاب �شّم املختارات ال�شعرية 
التي وجد فيه����ا الباحث مرجعيته املو�شوعية يف 
احلف����اظ على منهجي����ة الكتاب، واإب����راز التجارب 
واالأ�شم����اء ال�شعرية التي تّع����رب  كتاباتها املتعددة 
عن املامح التاأ�شي�شية لاأدب االإ�شباين يف ع�شره 
الذهب����ي، وال����ذي اأب����رز الهيمن����ة املمي����زة لل�شع����ر 
الغناين وطبيعة تاأثراته بال�شعر االإيطايل، ف�شا 
ع����ن ر�شد حتوالته الفنية ب����دءا من املرحلة التي) 
اإنطلق منه����ا غارثيا �شو دي البيغا لتبداأ النه�شة 
ال�شعرية عل����ى يديه، وتوا�ش����ل منوها متمخ�شة 
وت�شتم����ر  االإ�شب����اين،  ال�شع����ر  حت����ف  اأروع  ع����ن 
مع ظه����ور االأ�شلوب املكت����ظ بالزخ����ارف اللفظية 
بعده����ا  م����ن  لتنته����ي  الباروك����ي  اأي  والباغي����ة، 

باإنتهائه(�س339

ومن اأب����رز االأ�شماء ال�شعرية  التي اإختار الباحث 
ق�شائده����م- غارثيا دي البيغ����ا، خوان بو�شكان، 
كري�شتوب����ال دي كا�شتيو، هورتادو دي ميندوثا، 
�شانتا تري�شا، هرناندو دي اآكوانيا، فرانث�شكو 
دي تراثا�����س، ميغيل دي ثربانت�س، وغرهم من 
�شع����راء قد تب����دو اأ�شماوؤه����م جمهول����ة للكثرين، 
لكنه����ا تع����رّب يف جوهره����ا عن الطبيع����ة احليوية 
حل����راك ال�شع����راء ال����ذي هيمن����ت مظاه����ره عل����ى 

ما�شمي ب)الع�شر الذهبي(..
الف�ش����ل الرابع من الكت����اب ي�شعنا اأم����ام الف�شاء 
ّث����ل اأج����واء ه����ذا الع�شر بكل  امل�شرح����ي ال����ذي متمَ
جتليات����ه، وال����ذي اأ�شبغ عل����ى كتاب����ة امل�شرحيات 
مظاهر ع����رب من خالها كّتاب امل�ش����رح عن وعيهم 
العاق����ات  ويف  والفك����ر  االأدب  يف  للتح����والت 
العام����ة، والت����ي مت توظيفه����ا يف �شياغ����ة اأ�شكال 
املتع����ة  ومل�ش����رح  الكومي����دي  للم�ش����رح  متنوع����ة 
بع�����س  ج����راأة  ع����ن  ف�ش����ا  االأقنع����ة،  ومل�ش����رح 
امل�شرحي����ني يف التعاطي مع مو�شوعات ح�شا�شة 
مث����ل ثربانتي�����س ال����ذي) تن����اول ظاه����رة التطهر 
العرق����ي و�شعار"تنقية ال����دم" الذي رفعته حماكم 
التفتي�����س �ش����د امل�شلم����ني واليه����ود بع����د �شق����وط 

غرناطة واإنتهاء الدولة االأندل�شية( �س456
مثل����ت م�شرحي����ات ثربانتي�����س- ال����ذي اليع����رف 
الكث����رون ع����ن تاأريخه �ش����وى ماعِلق ب����ه من اأثر 
كتابه الكبر دون كيخوته- وعيا تاأريخيا ونقديا 
بر�ش����د مظاه����ر الواق����ع االإ�شب����اين و�شراعات����ه، 
وطبيع����ة االأف����كار الت����ي كان����ت حتت����اج اىل روؤية 
عميق����ة) ت�شخ����ر ب�شفافي����ة مطعمة مب����رارة وعدم 
ر�شا عن الواقع( �س455 وت�شع هذه امل�شرحيات  
يف �شي����اق اأخاقي ومعار�س، ف�ش����ا عن �شياغة 
�شخ�شياتها على اأ�شا�س ماحتوزه من عمق نف�شي 

واأجتماعي..
ه����ذا الكت����اب االأنطولوج����ي اأغنانا كث����را بكثافة 
املعلوم����ات ع����ن ع�ش����ر مه����م وزاخ����ر يف التاأريخ 
الثق����ايف االإ�شب����اين، ووف����ر لن����ا اأي�ش����ا ت�شورات 
عن طبيع����ة التحوالت التي �شهده����ا هذا التاأريخ، 
والذي ماكان ل����ه اأن يكون لوال هذا االإرث العميق 
احلاف����ل ب�شغ����ف ال����روح االإن�شانية واجل����راأة يف 
معاجلة الكثر من مظاهر احلياة وال�شراع الذي 
تعي�ش����ه، حت����ى لوكان مي����دان هذا ال�ش����راع حياة 

امللوك والنباء وعواملهم ال�شرية.. 

األدب اإلسباني في عصره الذهبي

ترجمة وإعداد وتقديم/ د محسن الرملي

قراءة/ علي حسن الفواز

إذا كان البعض يعّد األدب 

اإلسباين جزءا من)األدب 

اإلستعامري( فأن الكثري من 

التجليات اإلنسانية والجاملية مل 

ُتقرأ بعد يف هذا األدب، وأن 

إخضاعه لتوصيف عمومي سيخّل 

حتام بقدرة القارىء والناقد عىل 

حيازة الكشف، وإستهواء املتعة، 

السيام وأن هذا اإلدب مبوروثه 

املسيحي والثقايف والسيايس 

والرومانيس وحتى الفرويس قّدم 

للعامل مالحم وأسفارا كثرية 

تحولت اىل إرث كبري واىل تاريخ 

من الصعب تجاوز مدوناته وأثره.. 

م����ن اص��������دارات

يعر�س كتاب »كتب ورقية مهدت للثورة الرقمية«، ملوؤلفه اأحمد ف�شل �شبلول، ملخ�شات وافية لعدد 
من الكتب الورقية التي عرفت القارئ العربي بتوجهات وخ�شو�شية الثورة الرقمية، والتي بداأت 
يف الن�شف الثاين من القرن الع�شرين، وراجت مع ب�شائر القرن الواحد والع�شرين. ومن ثم زادت 
عق���ب ان حتول الكمبيوت���ر املفرد العماق اإىل الكمبيوتر ال�شخ�ش���ي ال�شغر وال�شبكات املتعددة: 

واأبرزها �شبكة االإنرتنت.
وتخ���ر �شبل���ول من بني جمم���وع املوؤلفات، تل���ك الكتب الورقي���ة، بالعربية، كونه���ا تنوعت ما بني 
التن���اول التاريخي للتقني���ة وبني اأدب الرحات الرقم���ي، ومعهما تلك التي طرق���ت ق�شايا الفجوة 

الرقمية والرقابة املركزية االأمركية ..وغرها.
وتتمث���ل الكت���ب التي عر�شه���ا املوؤلف ب����: الثقاف���ة االإلكرتونية/ ج���ورج نوبار- الرقاب���ة املركزية 
االأمركي���ة/ د.م�شطف���ى عبدالغن���ي- الفج���وة الرقمية/ د.نبيل عل���ى ود.نادية حج���ازي- الفيديو 
والنا����س/ د.نوال حممد عمر- الكت���اب االإلكرتوين/ عبداحلميد الب�شي���وين- الكمبيوتر والثقافة 
والفنون/ د.حممد فتحي- �شناعة امل�شتقبل/ د.اأحمد ابوزيد- املوجة الثالثة/ الفن توفلر- تاريخ 
الو�شائط/ جمموعة من الكتاب- رجات �شندباد/ عبداحلميد ب�شيوين- روؤى م�شتقبلية/ ميت�شيو 

كاكو- �شدمة االنرتنت/ د.اأحمد حممد �شالح- م�شتقبل الثورة الرقمية/ جمموعة من الكتاب.
ويب���ني املوؤل���ف اأنه هن���اك العديد من املحاور الت���ي تناولتها جملة الكتابات، منه���ا اأن �شرعة دخول 
العرب الن�شر االإلكرتوين، تعد موقفًا متقدمًا للثقافة العربية، نظرا للتفاعل مع الثقافة العاملية، كما 
يربط الن�شر بني العرب يف الوطن العربي واملهاجرين واملغرتبني العرب. اإال اأنه تاحظ اأن العرب 
ي�شتخدم���ون االنرتنت م���ن دون اال�شتفادة من جمم���ل خوا�شه، مثل اأهمية اإج���ادة اللغات العاملية 
لاط���اع على الثقاف���ات الدولية، كما اأن ن�ش���خ املو�شوعات والدرا�ش���ات دون اإخطار �شاحبها يعد 

من ال�شلوك ال�شائن.
ويط���رق الكت���اب يف اح���د حماوره املهم���ة، مو�ش���وع ال�شحافة الرقمي���ة، وكيف حل���ت عو�شا عن 
ال�شحاف���ة الورقية، بن�شبة غالبة، خ�شو�ش���ا اأن بع�س تلك ال�شحف لي�س فيها املناخات وال�شروط 
احليوية املتوافرة يف ال�شحيفة االإلكرتونية. ويبني املوؤلف اأنه، وكما راأى احد الكتاب يف املجال، 
ف���اإن التقنية اجلديدة حررت االإن�شان، للمرة االوىل يف التاري���خ، من ال�شلطات الر�شمية اأو ت�شلط 

اجلماعات واملذاهب.
وير�ش���د الكت���اب، جملة مو�شوع���ات وق�شايا متفرقة يف احلق���ل، بينها: »الهاك���رز«، وهم قرا�شنة 
ال�شبك���ة العنكبوتية، الذين يتمي���زون مبهارة كبرة يف التعرف والتعامل م���ع كافة تقنيات الن�شر 
االإلك���رتوين والتقني���ة الرقمية عموم���ا، وهم يعتربون م���ن الظواهر الواج���ب مواجهتها م�شتقبا 
بالرغ���م م���ن االعتقاد ب�شعوبة ذلك. كما انه يقع الع���امل العربي يف مطب ما ي�شمى ظاهرة االنق�شام 

الرقمي، او مبعنى اآخر:
 ظاه���رة الفج���وة الرقمي���ة... وطبيعة امل�ش���اكل التي تفرزه���ا يف واقع املواطن الع���ادي مع جهازه 
املنزيل الب�شيط، واأي�شا على م�شتوى الدولة. ويخل�س الباحث يف كتابه، اإىل نتائج كثرة، بينها 
اأن���ه من املحتمل انت���اج �شبكة اإلكرتونية تغطي الكرة االأر�شية، وت�شب���ح هي املراآة ال�شحرية التي 

تظهر يف الق�ش�س اخلرافية..
ورمب���ا ياأت���ي اليوم قريبا الذي يكون فيه مت���اح الأي �شخ�س على �شطح الك���رة االأر�شية، اأن يخزن 
�شف���رة د.ن.اأ اخلا�شة به عل���ى قر�س مدمج. ومن اأطرف ما تناوله الكت���اب، هو الن�شر االإلكرتوين 
ع���ن طريق احلذاء، فمن املمكن ل�شرة ذاتية اأن تنتقل كهربائيا من احلذاء اإىل االأيدي، ومن ثم اإىل 
ي���د ال�شخ�س املتعرف عليه، ومن ثم اإىل حذائه، وه���ي طريقة لنقل ولتبادل �شجات اإلكرتونية من 

�شخ�س اإىل اآخر.

كتب ورقية مهدت 
للثورة الرقمية



67 العدد )3469( السنة الثالثة عشرة االحد )4( تشرين األول 2015
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بغداد/ أوراق

واقع يومي قا�س ي�ش���ف م�شرًا كئيبًا  ،اإنهيار 
اأخاق���ي اإجتماع���ي واإ�شط���راب داخلي يف ظل 
احلرب وم���ا بعدها. اح���داث نتابعها يف رواية 
)�ش���ورة جماعي���ة مع �شي���دة( للكات���ب االأملاين 
هايرني����س ب���ول، وال�ش���ادرة ع���ن دار )املدى( 
للثقافة والن�شر برتجمة �شاح حامت. تطل علينا 
�شخ�شي���ة ليني امراأة يف الثامنة واالأربعني من 
عمرها تتاألق �شحة وحيوية وح�شورا وا�شحا 
يف �شفاتها اجل�شدية والنف�شية، ي�شعها املوؤلف 
يف اإط���ار �شورة جماعية متثل �شرائح املجتمع 
ط���واًل وعر�ش���ًا وقد اطلق عليه���ا ت�شمية �شيدة. 
تك�شف لن���ا االأحداث باأنها اأرمل���ة مقاتل، عملت 
مل���دة خم�س �شن���وات معاونة مدرب���ة يف مكتب 
والدها، وعملت ب�شتانية غ���ر مدربة ملدة �شبع 
وع�شري���ن �شنة، تتخلى على نحو م�شتهرت ويف 
ظ���روف الت�شخ���م النق���دي عن مل���ك ثابت كبر 
ه���و عمارة لايج���ار متين���ة البني���ان يف مدينة 
نوي�شتات ت�شل قيمتها اىل اربعمائة الف مارك، 
وجت���د نف�شها اقرب اىل الع���وز بعد ان ت�شتقيل 

م���ن عملها م���ن دون �شب���ب. تتزوج م���ن �شابط 
�شف يف القوات امل�شلحة االأملانية، لكنها ترتمل 
بعد ثاث���ة ايام من زواجه���ا، وتتقا�شى معا�س 
ارمل���ة مقات���ل.. جت���ري االأحداث يف بي���ت اأهل 
لين���ي ومدر�شة البن���ات التي تديره���ا راهبات، 
ويف م�شت���ل املقربة اخلا�س باالنتهازي املزاود 
بيلت�ش���ر تاجر اخلردة وناب����س اجلثث، واي�شًا 
يف اأقبي���ة القناب���ل ال�شبيهة بالقب���ور يف مدينة 
كولوني���ا، واماك���ن البن���اء والتح�شينات حتى 
�شور االأطل�شي وعلى �شاطي نهر الراين الهادئ 
هدوء املقابر بعيد اال�شت�شام، وال�شوق ال�شواء 
واالأفنية اخللفية وفيات اأرباب ال�شناعة، ويف 
مع�شك���رات اأ�شرى احل���رب، م�شائ���ر �شخو�س 
تن�ش���ج وتت�شكل بني عاقات داخلية وخارجية، 
حقائق وتاأمات واأفكار يتم عر�شها يف توثيق 
اأب���و  �شخ�شي���ة  عل���ى  نتع���رف  وهن���ا  دقي���ق.. 
لين���ي، موهبة تتحول ب���ني الو�شع االقت�شادي 
للت�شلي���ح و�شرتاتيجية اخلرا�شانات على �شور 
االأطل�ش���ي، اال ان امل���وت الرهي���ب ال���ذي احاق 
بابن���ه الوحيد جعله يرى �شع���وده رزيًا، بحث 
كل م���ا يفعل���ه فيما بعد ل���ن ي�شبب ل���ه اال الدمار 
الذاتي.. اأما االأبنة ليني فهي تربز و�شط خ�شم 
االحداث مزيجا لطيفا م���ن احللو واملر، وتبدو 
عل���ى فطرته���ا الب�شيطة امنوذج للف���رد امل�شتقل 
غر املدجن، وتب���دو متدركاتها ب�شرية ومل�شية 
و�شمي���ة، وال ت�شتطيع ان تفه���م اال�شياء اال عن 
طري���ق حوا�شها. واجلانب االآخ���ر من طبيعتها 

يتجل���ى يف ا�شتمتاعه���ا بالطع���ام بعك�س ما هو 
معتاد يف اأملانيا فالطع���ام لديهم يكون �شطحيًا، 
وق���د يختزل برب�شانة يد�شها املرء بفمه. ت�شبح 
ذروة حياته���ا عاقته���ا ببوري����س اأ�شر احلرب 
ال�شوفييت���ي، وهو عل���ى معرفة جي���دة بال�شعر 
الرو�ش���ي واأالأمل���اين، وثمرة ه���ذه العاقة طفل 
يدع���ى لي���ف.. لين���ى مل تفه���م الع���امل وت�شك اذا 
كان���ت قد فهمته من قبل، ال تفهم عداء البيئة وال 
حن���ق النا�س عليه���ا حني تغ���ادر منزلها البتياع 
حاجاته���ا يجه���رون عليه���ا باله���زء وال�شخرية 
وينعتونها بعب���ارات والفاظ مث���ل مرتبة بالية 
ام���راأة رذيلة، وجندها تتنقل يف �شوارع مدينة 
كولوني���ا ب�شرع���ة ي�شتمها �شبي���ان االأزقة باأنها 
عاهرة ال�شيوعي���ني.. وعقد القران الذي يحدث 
يف مدافن املقربة حتت ق�شف املعركة اخلتامية 
ح���ول مدين���ة كولوني���ا يتخ���ذ �شم���ات ال�ش���يء 
ال�شري���ايل، ويطل���ق على ه���ذه املداف���ن ت�شمية 
الفردو����س الرو�ش���ي، وعن���د الق�ش���ف ال�شدي���د 
بالقناب���ل ت�شتحيل املواقع���ة البهيمية يف حالة 
اخلوف من املوت اىل احتاد �شويف واجتماعي 
مع الكائن الب�شري.. وبعد احلرب ترتبط ليني 
بعام���ل ترك���ي يعم���ل يف م�شلح���ة التنظيف���ات 
مت���زوج وله اربعة اأطف���ال. وجند املوؤلف يويل 
م�شلحة التنظيفات ونقل الزبالة اأهمية كبرة، 
وي���رى احتقار املجتمع له���ذه الفئة التي تكر�س 
نف�شه���ا لرفع القمامة هو عجرفة ميكن ان تكلف 

غاليًا لو ا�شرب هوؤالء عن عملهم. 

صورة جماعية مع سيدة
مصير يتشكل بين عالقات داخلية وخارجية

هاينريش بول في سطور

ترجمة: عباس المفرجي

ْن يرغب ان يكون روائي تاريخي عن املنزلة  ممَ
والطم���وح، بينم���ا القافل���ة املتاألق���ة العظيم���ة 
لثاثي���ة هي���اري مانت���ل " ت���ودور " مازال���ت 
مت���ّر؟ " دم وجم���ال " ل�شارا دونان���ت، الرابعة 
ب���ني رواياته���ا التاريخية االيطالي���ة واحللقة 
االإبتدائية من املخطط لها اأن تكون ملحمة من 
جزئني، هي روايتها االأوىل بعد النجاح الهائل 
ملانتل. بتناولها �شرة �شالة بورجا الوح�شية 
�شيئ���ة ال�شمعة، التي قب�شت عل���ى ايطاليا من 
موؤخ���رة عنقها بع���د 50 عاما م���ن وفاة هرني 
���ر اىل دونان���ت انه���ا  الثام���ن، ميك���ن اأن ُينظمَ
و�شع���ت مو�شوعها يف احللبة مع كرومويل ] 
وزي���ر امللك هرني الثامن [ – لكن يجب القول 
يف احل���ال اأن ه���ذا كت���اب م���ن ن���وع خمتلف. 
ال تع���وزه االأمان���ة وال هو جتريب���ي، له مزايا 
كث���رة م�شرتكة م���ع امل�شل�شل ال���ذي اإ�شتحوذ 
على االإنتباه يف �شنوات اخلم�شينات " امللوك 
امللعون���ون " ) تو�ش���ك اأن ت�ش���در م���ن جدي���د 
بعن���وان " لعب���ة العرو�س " ( اك���رث مما له مع 

عمل مانتل، وهو ممتع على نحو هائل.
ترف���ع دونانت ال�شتار عل���ى اإنتخاب رودريغو 
بورج���ا ملن�شب الباب���ا الك�شن���در ال�شاد�س يف 
ع���ام 1492: من خال العام���ة الفارقة الأ�شرة 
بورج���ا يف املنزل���ة، الفتن���ة والق�ش���وة طالب 
لنف�ش���ه باملن�ش���ب االأكرب �شلطًة عل���ى االأر�س. 
اإن���ه، اأي�شا، يبق���ي ب�شراحة عل���ى اإعالة اأ�شرة 
من اأطفال غر �شرعيني من فانوزا داي كاتانيا 
– من بينهم ال�شائنة لوكريزيا، التي كانت مل 
تزل طفلة لكنه���ا م�شبقا حمل م�شاومة من قبل 
ال�شاالالت املناف�شة – وع�شيقة جميلة جديدة. 
ه���ذه ايطاليا ميكيل اآجنل���و وبنتوريكيو: يف 
ف���رارا يكت���ب مبب���و �شونات���ات ويف ميانو 

ي�ش���ّكل ليون���اردو نحته امللع���ون على منوذج 
فرانت�ش�شك���و �شف���ورزا ] دوق ميانو [. لكنها 
اأي�ش���ا الباد املتم���ردة ل�شافون���اروال ] م�شلح 
دين���ي م���ن فلورن�ش���ا [ ومكيافيل���ي؛ حا�شن���ة 
يف  احل�ش���ار  اآل���ة  والدة  وم���كان  ال�شفل����س 
احلرب، تكت���ل الدوقيات املناف�ش���ة، االإمارات 
واجلمهوري���ات الت���ي تطّوق واح���دا من اأكرث 

االأقاليم ف�شادا يف تاريخ الب�شر.
يف الع�شر �شنوات التي غّطاها " دم وجمال "، 
كان عل���ى روما بورجيا اأن ت�شاوم مع جيو�س 
امللك الفرن�شي �شارل الثامن، واالأ�شر احلاكمة 
العظيم���ة اليطاليا املق�ّشمة – )) ملء كي�س من 
قط���ط تت�شاحن، مل تتعل���م �شيئا من املا�شي (( 
ال�شّم  والزيجات،  الدبلوما�شية  خ���ال  – من 
والفتن���ة. يف ذات الوق���ت، كان عل���ى الك�شندر 

اأن يدّب���ر امر اأ�شرت���ه اجلاحمة: خ���دم خونة، 
اإبن���ة م�شبوب���ة العاطف���ة عل���ى نح���و خط���ر، 
واأبن���اء عني���دون دّب ال�شقاق بينه���م، تدربوا 
من���ذ والدته���م عل���ى ال�ش���راع يف طريقهم اىل 

ال�شلطة.
م���ن البداي���ة ت�ش���ع دونانت يدها عل���ى مادتها 
تن�ش���ئ  اإنه���ا  املاأخ���ذ.  ال�شعب���ة  املنب�شط���ة، 
ديناميكي���ة مدّوي���ة ب���ني ال�شيا�ش���ي – املكائد 
اخلط���رة الإجتماع الكرادل���ة الإنتخاب البابا – 
واملن���زيل. يف املن���زل البابوي غ���ر ال�شرعي 
اجلدي���د يف �شانتا ماريا ديل بورتيكو، تغ�شل 
ع�شيقت���ه ال�شاب���ة �شعره���ا الذهب���ي الطوي���ل 
ح���ني  برومان����س  النا�شج���ة  اإبنت���ه  وحتل���م 

تقاي�س جماعة بورجيا عذريتها.
ال�شخ�شي���ات،  م���ن  العري����س  الطاق���م  ب���ني 

رة بدق���ة مقنع���ة وبي���د ثابت���ة، هو رب  امل�ش���وَّ
االأ�ش���رة العظي���م الك�شندر، فال�شت���ايف ] ن�شبة 
اىل فال�شت���اف، �شخ�شية �شيك�شبرية [، خانع 
لزوجته، فاتن وقا�س؛ و�شيد الطقو�س الدينية 
ال�شري���ر، يوهان����س بوركه���ارت؛ والو�شي���م، 
الفا�شد �شيزار ] االإبن غر ال�شرعي لبورجا [، 
ال���ذي ين�شج من خليع مك�ش���و باآخر �شيحات 
املو�ش���ة اىل متوح�س �ش���وداوي، غاط�شا يف 
العن���ف ومرتدي���ا ال�ش���واد. وم���ع اأن اإ�ش���اح 
مة  دونان���ت لل�شائن���ة لوكريزيا من داع���رة متهمَ
ب�شف���اح القربى اىل رومان�شي���ة حنونة، التي 
اإ�شتغ���ل خ�شبها رجال اأقوي���اء كاداة مقاي�شة 
] تزوج���ت ث���اث م���ّرات م���ن اأج���ل حتالف���ات 
�شيا�شي���ة مل�شلح���ة اأ�شرته���ا [، ي�شلبها اىل حد 
م���ا قوتها اخليالية، فاإن ه���ذا تقريبا هو اأقرب 

اىل احلقيقة. 
لو كانت دونانت اأخذت باإعتبارها اأن الطريق 
احل���ذر  بني التحليل التاريخ���ي الذكي واللهو 
املخزي الذي تطاأه ينحرف اأكرث نحو مقاطعة 
لوكريزي���ا ) تو�ش���ف ناب���ويل باأنه���ا )) م���كان 
للحر ال�شديد وللمم���رات الرطبة (( (، الأ�شاف 
ه���ذا مرح���ا للعم���ل. لك���ن ه���ذا كان بعي���دا عن 
اإعتباره���ا، بحيث تنت�شر دونانت يف النهاية، 
مث���ل كل الروائيني اجليدي���ن: يف اإ�شتخدامها 
الدقيق، ال���اذع، الر�شي���ق للتفا�شيل املوؤثرة. 
�ش���ا اىل اأ�ش���رة باليوين، ))  رمَ عندم���ا ت�ش���ر عمَ
الذي���ن يذبح الن�شف منه���م الن�شف االخر يف 
اأ�ش���ّرة نومهم، حتت غطاء حفل���ة زفاف ((، اأو 
عندم���ا ت�شر اىل ال�شفراء الذين يغتابون مثل 
قرويات، اأو يف االإ�شارة اىل اجلهد امل�شن يف 
عّد املئ���ة األف دوكاتي���ة ] عملة ذهبي���ة اوربية 
بينم���ا  الثال���ث  لزواجه���ا  لوكريزي���ا  بائن���ة   ،
العرو�س حمتفظ���ة باإبت�شامته���ا الثابتة حتت 

ال�شقف املر�شوم لق�شر الفاتيكان.

عن الغارديان

رواي���ة " دم وجم���ال " لس���ارا دونانت

ملحمة عن الرياء، الفتنة 
والقسوة في روما 
القرن الخامس عشر

 في المنزل مع آل بورجا

 ولد يف �شواحي كولونيا 1917.. ن�شر اول ق�ش�شه عام 46. جرب العديد من اال�شكال واالأنواع االأدبية لكن معظم النقاد 
متفقون على انه حقق اف�شل اعماله يف الق�شة. ومن ا�شهر رواياته: مل يقل كلمة واحدة � بيت با حرا�س � خبز االأعوام 
ال�شابقة � �شمت الدكتور مورك�س � بلياردو يف التا�شعة والن�شف.. يف رواياته وق�ش�شه االأوىل يتعر�س ل�شخافة احلرب 
وللموت الذي ت�شببه هذه احلرب، والذي ال غاية له وال نفع، بول ال ي�شف احلرب و�شفًا مبا�شرًا واإمّنا يقت�شر و�شفه على 
ما وراء هذه احلرب من مكاتب وم�شت�شفيات ميدانية ونقل للجرحى ومع�شكرات اإعتقال ومدن حترتق، عاوة على اجلوع 
والقلق.. حني يكون احلديث يف داخل اأملانيا اأو خارجها عن االأدب االأملاين املعا�شر يرد ا�شم هايرني�س بول دائمًا باأّنه اأحد 
اأهّم ممّثلي االأدب االأملاين بعد احلرب. ما ان بلغ الثانية واالأربعني حتى ا�شتهر عامليًا، وما اأطّلت �شنة 1954 حتى ترجمت له 
خم�شة اأعمال اأدبية اإىل االإجنليزية، فمنذ عام 1953 اإزداد االإهتمام بهذا الكاتب الذي كان له قراوؤه املتحم�شون خارج حدود 
اأملانيا واللغة االأملانية. وحني كتب بول رواية "�شورة جماعية مع �شّيدة" كان يف الرابعة واخلم�شني، اإنها قمة كتاباته 
االإبداعية وحا�شل اأدبي ملرحلة تاريخية ت�شمل فرتة ما قبل احلرب وما بعدها حتى ال�شبعينيات اإذ ح�شل على جائزة نوبل 
عام 1972. ولن جنايف ال�شواب اإذا قلنا اإننا نلتقي على �شفحات هذا العمل الروائي بكاتب جلاأ اإىل تقنية جديدة يف 
ال�شرد.
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ترجمة نجاح الجبيلي 

ما هي الكتب املوجودة حاليًا على من�ضدتك؟
كت���اب" اإلي���وت ال�س���اب: م���ن �سان���ت لوي����ض اإىل "الأر����ض 
اليب���اب" لروبرت كراوف���ورد. اإنه حترٍّ وافر حلي���اة اإليوت 
ومهامه الكادحة وذكائ���ه. بالن�سبة له، حتى يف البدء، كانت 

هناك �سرورة للت�سامي بالفنان من اأجل اخللق الفني.  
الكتابة ت�سبه ِعلما واإجراًء كيميائيًا ي�سمل عنا�سر خمتلفة، 
وبالن�سب���ة للرج���ل) ونن�سبه للم���راأة اأي�س���ًا( كان "نوعًا من 
امل���وت". وكما يذكرن���ا كراوفورد ي�سّل اإلي���وت ب�سكل لعني 
ع���ن ه���ذه العقيدة ال�سارم���ة ب�سكل كاف اإذ ميكن���ه اأن يخرب 
فرجينيا وولف باأن ج���زءًا من "الأر�ض اليباب" قد كتب يف 

حالة فقدان للوعي و"ن�سوة".
يوح���ي اإلي���وت اأي�سًا ب���اأن كل كاتب ج���اد يتتب���ع ن�سب اأحد 
اأ�سالف���ه العظماء ب�س���كل ي�سمح طبعًا بالكث���ر من امل�ساربة 
والكربي���اء والوقاحة والياأ����ض.ل �سك اأن �سلف���ه كان دانتي 
متامًا مثلما كان هومرو�ض �سلف جوي�ض،  واعرتف فوكرن 
باأنه يدين ب�سكل كبر مللفيل. بقية الكتب ت�سمل"ليلة �سادقة 
وفا�سل���ة" للويزا غل���وك و"منطقة الهتم���ام" ملارتن اأمي�ض 
و"التح�سر للحياة الآخ���رة" لأتيك�ض لي�ض و"الإ�سراقات" 
لأندرو اأوهاغان و"الطريق الأخ�سر" لآن اأنرايت و"تني�سي 

وليمز" جلون لر.   

من هو الروائي املف�ضل لديك يف كل الأزمان؟

تول�ست���وي وبالأخ����ض روايت���ه "احل���رب وال�س���الم". منذ 
اللحظة الأوىل ينجذب املرء ب�سكل كامل اإىل ذلك العامل. اإنه 
كت���اب ذو ر�سانة وات�ساع ومع ذلك فهو كتاب ل ت�ستطيع اأن 
ت�سنفه �سمن فئة معينة. اإنه يجيب على نحو اأكيد على اأمر 

اأفالطون من اأجل عمل مقّنع "برداء احلقيقة".  

م���ن ه���م اأف�ضل الكت���اب الإيرلنديني؟ ومن ه���و اأف�ضل كتاب عن 
اإيرلندا؟

يجب اأن نق�سم اأف�سل الكتاب عن اإيرلندا اإىل تلك التي كتبت 
ع���ن املدينة والبلد. عن "الأوملبيان�ض" اإذ راهن جوي�ض على 
زعمه ب�س���اأن دبلن ثم تركه اإىل ييت����ض وج.م.�سنج وبيكيت 
" كي يعطينا م�سهدًا لبلدِ  بكل جماله ووح�سيته و�سبحيته 

وعزلته".
 

ما هو كاتب الق�ضة الق�ضرية املف�ضل لديك؟
ت�سيخ���وف. ت�سيخوف. ت�سيخوف. ثمة دين ل ميكن و�سفه 
له من كل كتاب الق�سة الق�سرة العظماء: كاترين مان�سفيلد 
واإي���دورا ويلت���ي واألي�ض مون���رو ورميوند كارف���ر ولوري 

مورو وليم تريفور وجون جيفر واآخرين.

ما ه���ي الأنواع الأدبية التي تتمتعني بقراءتها؟ وما هي الأنواع 
التي تتجنبينها؟

اأح���ب ال�سع���ر والن���ر العظيم لكني غ���ر معجب���ة بالأعمال 
املتحي���زة التي يكتبها الن�س���اء والرجال على حد �سواء حني 
تكّوم التفا�سيل على التفا�سيل بدون اختيار مع متاثل فاقد 
للح����ض، اأعمال تطوقها فوا�سل م���ن الذعر وفح�ض الدوافع 
والهتياج الع�سبي ب�سب���ب الزواج والتغر ال�سحل وبقية 

الأفكار العميقة يف الطريق اإىل "الكاأ�ض املقد�سة".  
 

ما هي الكتب التي من املفاجئ وجودها يف رفوف مكتبتك؟

 "�سوما: ِفطّر اخللود ال�سماوي " لروبرت جوردن وا�سون؛ 
�سرتندبرج؛  عبقري" لفريدا  من  "الزواج 

"اأف�سل  �ستايرن؛  دو�ستويف�سك���ي" جلورج  اأم  "تول�ستوي 
م���ا لدى دي���ن �سويف���ت" و"جم���رد اأطف���ال" لبات���ي �سميث؛ 
�سيناريوه���ات اأندريه تاركوف�سكي. ح���دث اأن هذه املوؤلفات 
ه���ي التي لفت���ت نظري عل���ى جانب الرف القري���ب من مكان 

جلو�سي. 

ما هو البطل اأو البطلة الق�ض�ضية املف�ضلة لديك؟
تعجبن���ي كل بطالت ق�س����ض ت�سيخ���وف وبالأخ�ض "مدام 
رانف�سكاي���ا" بحماقاته���ا وا�ستياقاته���ا الرومان�سي���ة. اأحب 
"كما تهواه" ل�سك�سبر. ومبرور  "روزالن���د" يف م�سرحية 
ال�سن���ني حتمًا هن���اك "الأم �سجاعة" و"هان����ض كا�سرتوب" 
اأح���د اأبطايل الباق���ني يف رواية "اجلبل ال�سح���ري" وكذلك 

الدكتور زيفاكو. 
 

اأي ن���وع م���ن الق���راء كن���ِت يف ف���رة طفولت���ك؟ وما ه���ي الكتب 
واملوؤلفون املف�ضلون لديك يف تلك الفرة؟

كنت قارئة يف حالة رغبة. مل تكن توجد لدينا كتب يف بيتنا 
ب�"كونت���ي كلر" ع���دا كتب الطبخ وكتيب���ات ... واأكوام من 
كت���ب ال�سل���وات. لغة كت���ب ال�سلوات ملوثة تنح���رف كاأنها 
اآتي���ة م���ن اأعماق ال���روؤى القيامي���ة اإىل الت�س���ورات القريبة 
م���ن ال�سبقية للم�سي���ح. لغة الأناجيل الأربع���ة املوقرة كانت 
القدي����ض  اإجني���ل  م���ن  بالأخ����ض  ولحظته���ا  ت�سحيحي���ة 

يوحنا:"يف البدء كانت الكلمة وكانت الكلمة مع الرّب". 
  

اأرجو اأن ت�ضّمي الكتاب الذي جعل منك ما اأنت عليه اليوم؟
هن���ا يجب اأن اأ�ستطرد. تعليمي املتطور كان مع ثالثة اأعمال 
من جيم�ض جوي�ض. الأول كانت جمموعة "اأهايل دبلن" تلك 
الق�س�ض الرقيقة والب�سيطة ظاهريًا التي تدور اأحداثها يف 

مدين���ة جئت لأعمل فيها و اأتكيف مع النا�ض العزل املهم�سني 
الذين كتب عنهم واأنتهي مع تلك اللحظة التنويرية العظمى 
الت���ي وردت يف ق�س���ة "املوت���ى" الت���ي حت���ى ال�سيا�سي���ون 

يرغبون يف �سردها.  
ثم كان���ت هناك رواية "�سورة الفن���ان يف �سبابه" وو�سفها 
ل�ستيف���ن ال�ساع���ر اجلنني ال���ذي حتا�سره الظ���روف املقيدة 
واملحبطة وال���ذي يخرق الكني�سة والدول���ة وي�سيغ حريته 
اخلا�سة، اخلال�ض من خالل اللغة، واأخرًا ي�سبح �سريحًا 
مب���ا في���ه الكفاي���ة ليعل���ن باأن���ه كان "ال�سمر غ���ر املخلوق 

لِعرِقه"  
واأخ���رًا تل���ك القلع���ة امل�سم���اة "يولي�سي�ض" كف���اح الأل�سن، 
كت���اب قالت عنه زوجته نورا " ......" وقال جوي�ض، ب�سكل 
خ���ادع نادر، حني ت�سلم  اأول ن�سخة يف عيد ميالده الأربعني 
باأن���ه و�سع كل النا����ض "املتكلمني العظم���اء.. والأمور التي 
ن�سوه���ا". و�سع اأكر من ذلك واأبق���ى الأكادمييات م�سغولة 

كما اأق�سم. 

ما هي الكتب املف�ضلة لديك التي لها مغزى من موؤلفاتك؟
"فتي���ات الريف" تكتب نف�سه���ا وجزء مني �سيحب بالطبع 

اأن ي�سعر ثانية بتلك "الن�سوة الأوىل اجلميلة الطائ�سة".  

ماذا تو�ضني رئي�س الوزراء اأن يقراأ من الكتب؟
وم�ساعديه���م  والروؤ�س���اء  ال���وزراء  روؤ�س���اء  كل  م���ن  اأود 
ومرافقيه���م اأن يقراأوا �سك�سبر ول���و م�سرحية واحدة واأن 
يت�سرب���وا ب�سك�سبر مثلما اأخربن���ا اأبراهام لنكولن اأنه فعل 

ذلك كما هو وا�سح من قوة لغته وا�ستمراريتها. 

اأنت م�ض���يفة يف حفلة ع�ض���اء اأدبية فما هم الكتاب الثالثة الذين 
�ضوف توجهني الدعوة لهم؟ 

�ساأجعله���ا جل�س���ة ا�ستح�س���ار ل���الأرواح. و.ب. ييت�ض الذي 

ه���و نف�سه كان يت�سل م���ع الأ�سباح. �ساموئي���ل بيكيت اأ�سد 
النا�ض الذين التقيته���م روعة؛ و"اأمر ماكربيد"امراأة �سابة 

موهوبة برزت توًا.   

م���ا ه���ي الكت���ب الت���ي قراأته���ا ووجدتها خميب���ة لالآم���ال ومبالغ 
يف تقديره���ا ولي�ض���ت جي���دة وما هو الكتاب الذي �ض���عرت باأنك 
يفر�س اأن حتبيه ومل يح�ض���ل ذل���ك؟ وهل تتذكرين اآخر كتاب 

و�ضعته دون اأن تكمليه؟ 
العديد جدًا 

ما هو الكتاب الذي مل يكتب وتودين اأن تقراأيه؟
حي���اة وحب الكواك���ب التي تطف���و ومتت���زج وت�سطدم يف 

املجرات. 

ما هو الكاتب الذي تودين اأن يكتب �ضريتك؟
مكان"  "كومل 

ما هي الكتب التي تعودين اإىل قراءتها ب�سكل متكرر؟
قل���ب الظ���الم، ن���ور يف اآب، خ���ارج اأفريقيا؛ حلق���ات زحل؛ 
الق�س����ض الق�سرة لكاف���كا؛ م�سرح ال�سب���ت؛ العار؛ ر�سائل 
فرجينيا وولف ويومياتها؛ "اآرييل" ل�سلفيا بالث؛ الق�سائد 
املخت���ارة ل�"اإميلي دكن�سون" واإليزابيث بي�سوب وج�سالف 
ميوو����ض و�سيمو����ض هين���ي واأو�سي���ب ماندل�ست���ام واآن���ا 

اأخماتوفا ومارينا ت�سفيتايفا ووال�ض �ستيفنز. 

ما هي الكتب التي اأنت حرجة من عدم قراءتها حلد الآن؟
كيخوته"  "دون 

ماذا تخططني لقراءته لحقًا؟
�سوف اأ�سحح املخطوطة املنقحة لروايتي "الكرا�سي احلمر 

ال�سغرة".

م�����������ع ال���������روائ���������ي���������ة 
اإلي��رل��ن��دي��ة أدن����ا أوب��ري��ن

حدي���ث ف���ي الكت���ب
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بغداد/ أوراق

ق�شايا املراأة وتطور االأح���كام املتعلقة بها يف ال�شرع 
ما ب���ني �ش���در اال�ش���ام املحك���وم بالتاأث���ر اجلاهلي 
املبا�ش���ر والع�شر العبا�شي ال���ذي �شهد اكتمال النظام 
االأب���وي الذكري املعقد يف املجتمع اال�شامي. درا�شة 
للباحث هادي العل���وي ي�شتعر�شها يف كتاب بعنوان 
)ف�شول عن املراأة( وال�ش���ادر عن دار )املدى( للثقافة 
والن�شر. متناواًل و�شع املراأة يف اجلاهلية واال�شام 
من خ���ال مو�شوعتي احلري���ات واحلقوق وتفاوتها 
ما بني الع�شرين ومق���دار ما ح�شلت عليه الن�شاء من 
مكا�شب وم���ا فقدته من حريات يف اال�ش���ام بالن�شبة 
اىل اجلاهلي���ة.. واجته الكت���اب اىل الدرا�شة املقارنة 
يف بع����س مفا�شل���ه لك���ي يظه���ر امل�ش���رى الطبيع���ي 
لقوان���ني امل���راأة يف اال�ش���ام واالف���كار املتعلق���ة بها. 
وتنتهي ف�ش���ول الكتاب اىل امل�ش���روع الناجز لتحرر 
امل���راأة يف ال�شني ال�شيوعية كمحطة بارزة يف تاريخ 
الن�ش���ال الن�شوي تقف خ���ارج الذكورية احلاكمة يف 
احل�ش���ارات القدمي���ة واالباحية اجلن�شي���ة حل�شارة 
الغربيني احلديثة. مبينًا ان املراأة يف اجلاهلية كانت 
تتمت���ع بحري���ة وا�شعة ت���كاد تتكافاأ م���ع حرية الرجل 
يف جمتم���ع تنعدم فيه الدولة. ومل يك���ن املنزل يعني 
عنده���ا اكرث مما يعنيه للرج���ل اال يف ح�شاب التدبر 
املنزيل املعهود اليها، واعتبارات االأمان التي جتعلها 
اق���ل قدرة م���ن الرجل على احلرك���ة يف اخلارج. ويف 
اال�ش���ام تب���دل احل���ال فق���د فق���دت امل���راأة الكثر من 
حريتها وفر�شت عليها قيود ال يعرفها اأهل اجلاهيلة. 
ويت�شل هذا التح���ول باكتمال تطور املجتمع العربي 
يف اال�شام نحو االأبوية الذكورية الناجزة مع ن�شوء 
الدول���ة القائم���ة يف جوهرها ال�شيا�ش���ي والت�شريعي 
عل���ى اقت�ش���اد التمل���ك اخلا����س واملداراة م���ن طرف 
الرج���ل. ثم يذكر الباح���ث ان ال�شريع���ة اال�شامية مل 
تق���ن يف احكام نهائية وامنا تركت لاجتهاد فتعددت 
والفقه���اء.  املذاه���ب  باخت���اف  واختلف���ت  االح���كام 
وحرم���ت اخلاف���ة عل���ى امل���راأة با�ش���رتاط الذكورية 
للخليف���ة، لكنها يف الوقت ذاته منحها اال�شام حقوقًا 
مل تكن لها يف اجلاهلي���ة، فلم يجعل عليها والية لغر 

االأب واجل���د، وعل���ى الزوج���ة لغر ال���زوج، وبني لها 
حقوق���ًا ال يجوز لل���ويل ان يتخطاه���ا، وجعل مهرها 
مل���كًا لها، ومن���ع اال�شتي���اء عليه من قب���ل الويل كما 
كان احل���ال يف اجلاهلية. مو�شح���ًا ان هذا احلكم مت 
العمل به يف املدن، لك���ن االأرياف والبوادي ا�شتمرت 
على العادة اجلاهلية وحت���ى االآن ي�شتويل االأب على 
مه���ر ابنته يف الري���ف العراق���ي. كما ح�شل���ت البنت 
عل���ى ن�شي���ب يف امل���راث فاأعطي���ت ن�ش���ف ح�ش���ة 
الذك���ر، وح�شلت االأم على ثمن املوروث، وبقيت هذه 
اخلط���وة متقدم���ة حتى قيام الث���ورة الربجوازية يف 
القرن التا�شع ع�شر وبداأت بتعديل قوانني املراث يف 
اورب���ا. ويبني الباحث ان احلقوق الهامة التي وفرها 
اال�شام للمراأة ال تثلم من ابويته الذكورية، والباعث 
عليه���ا لي�س االقرار مبكانة امل���راأة يف جمتمع ذكوري 
ب���ل هي م���ن نتائج دخول قواعد الع���دل يف الت�شريع. 
واال�ش���ام كغ���ره م���ن �شرائ���ع ال�ش���رق وح�شارات���ه 
ي�شتند اىل ح�شا�شية �شديدة مل�شاألة العدل، لكن درجة 
ح�ش���ور الع���دل يف تفا�شي���ل ال�شرائ���ع تتوق���ف على 
مفاعيل ال�شراع االجتماعي الطبقي واجلن�شي. الفتًا 
اىل ان حق���وق امل���راأة يف اال�ش���ام كان���ت او�شع منها 
يف ال�ش���ني م���ن ناحي���ة امل���راث وال���زوج واجلن�س، 
فبع���د انك�ش���اف ال�شني للغ���رب ت�شربت اليه���ا االأفكار 
احلديثة عن حرية امل���راأة. و�شملت احلداثة الن�شوية 
االأزي���اء وح���ق االختاف والعم���ل. اال ان االأخر كان 
مقي���دًا باملناف�شة غر املتكافئ���ة مع الرجال، فلم يت�شع 
نط���اق العام���ات يف الدول���ة واملجتم���ع. و�شمن هذا 
املج���ال مل ت�شه���م امل���راأة يف الغ���رب بق�ش���ط كبر يف 
احلياة االقت�شادي���ة وال�شيا�شية، وموقعها يف العمل 
ي���كاد يقت�شر عل���ى االدارة وال�شكرتاري���ة، وحتررها 
االأكرب ه���و ما حتقق لها �شمن دائ���رة احلق اجلن�شي 
ال���ذي امتلكت���ه الغربي���ات بالكامل. ومل ت�شل���ك املراأة 
ال�شيني���ة يف هذا الط���ور م�شلك امل���راأة الغربية نظرًا 
لقوة التقاليد ال�شرقية التي متيز بني �شيوعية الن�شاء 
و�شيوعي���ة االأم���وال فتت�ش���دد يف االأوىل وتت�شام���ح 
يف الثاني���ة، وه���ي معادل���ة حرج���ة حتك���م ال�شرقيني 
وتنعك����س يف املعتاد عند الغربي���ني املعا�شرين. لكن 
ن�شاء االر�شتقراطية املالية واحلكومية اخذن با�شباب 
التحرر الغربي يف مفهومه اجلن�شي، فاالر�شتقراطية 
يف جمي���ع الع�ش���ور تع���رف ه���ذا اللون م���ن التحرر 
ومتار�شه �شم���ن مفهومها اللذائذي يف احلياة. وهنا 
ي�شر الباحث اىل تاأ�شي�س احلزب ال�شيوعي ال�شيني 
ع���ام 1921 يف �شانغهاي التي تع���رف مبدينة الف�شاد 
الربج���وازي، ل�شي���وع مظاهر التح���رر الن�شوي فيها 
بتاأثر النفوذ االأجنب���ي املبا�شر على املدينة التي تعد 
اكرب مدن ال�ش���ني من حيث ال�شكان. ثم ينوه الباحث 

اىل وج���ود تطاب���ق جن�ش���ي �شب���ه ت���ام ب���ني الطبقات 
يف اآ�شي���ا ونظائره���ا يف الغ���رب بخ�شو����س اعتب���ار 
اجلن����س حاج���ة طبيعية ي�شع���ى امل���رء للتخل�س منها 
كم���ا يتخل�س م���ن البول وال���رباز، فه���و ميتلك احلق 
يف تفري���غ �شحنات���ه اجلن�شي���ة عندما ت�شغ���ط عليه. 
م�ش���رًا اىل ان ه���ذا احلق كان لدى القدم���اء مقت�شرًا 
عل���ى الذكر، فاعط���اه الغربي���ون املعا�ش���رون لاأنثى 
اي�ش���ًا. وبه���ذا �ش���ار اجلن����س يف الغرب م���ادة حياة 
تامة االنف���ات وت�شتهلك من الغربي���ني اجلزء االأكرب 
م���ن اوقات فراغهم. مبينًا ان احل�شارة اال�شامية يف 
الع�شر العبا�شي االندل�شي قد عرفت ذلك اي�شًا، وكان 
يج���ري يف حظ���رة اأهل التمل���ك اخلا�س م���ن ارباب 

الدولة وار�شتقراطية املال.     

�ش���در حديث���ًا، ع���ن دار ن�ش���ر اأوراق يف م�ش���ر، 
املجموع���ة ال�شعرية "وطن على بعد امراأة"، وهي 

االأوىل لاأديب والكاتب مهند ال�شهرباين. 
و�شم���ت املجموع���ة )95( ن�شًا م���ن ق�شيدة النرث 
بني ق�ش���ر وطوي���ل يف )175( �شفحة من القطع 

املتو�شط.
و�شم���م لوحة الغ���اف الفن���ان الت�شكيل���ي �شالح 

هدبة. 
اإىل ذل���ك اأكّد االأديب ال�شهرب���اين يف حديث خ�ّس 
ب���ه حم���رر ق�ش���م االإع���ام واالت�ش���ال احلكوم���ي 
وال�شياح���ة  الثقاف���ة  وزارة  يف  واجلماه���ري 
واالآث���ار، اإّن املجموع���ة تناول���ت موا�شيع عديدة 
ولكنه���ا رّكزت على العاقة بني الوطن واملراأة كما 

يدل على هذا عنوانها. 

املجموع���ة  ن�شو����س  اإّن  ال�شهرب���اين  واأ�ش���اف 
الوط���ن،  عاجل���ت م�شكل���ة االنتم���اء، وتعريف���ات 
واحل���ب، وهواج�س االإن�شان الك���وين املوّزع بني 
انتمائه اإىل هذا العامل الوا�شع وح�شاره يف وطن 
مبتلى، وامراأه �شتاأتي يومًا اأو ال تاأتي وهو نف�س 

انتظار ابن ال�شعب للخا�س. 
اأق���رب ق�شائ���د  ع���ن  وردًا عل���ى ت�ش���اوؤل املح���رر 
املجموع���ة اإىل نف����س الكات���ب اأجاب قائ���ًا: "هي 
م���ا ن�شرته على الغ���اف االأخر منه���ا فهو االأقرب 
لي�س الأن���ه االأف�شل، بل الأنه ج�ّش���د متاما م�شمون 

الكتاب" وهي:
لوال العراق

اأنا بخر لوال العراق.. 
اإن كنِت ت�شاألني 

يجرحني �شطب التقاومي اأيام الغياب 
ويحملني قلبي الغبي اإىل حماقاتي البعيدة

اأنا بخر 
رغم اأن ال�شيب اأّرق �شفو الليايل 

والعذل موجع 
وحني اأ�شمع �شوت اأمي اأقول.. 

اأنا بخر.. 
رغم العراق!

ويف ق�شائ���د ه���ذه املجموع���ة جتتم���ع كّل عنا�شر 
الوج���ود: اأحداث���ه واأ�شواته لي�شتدرجه���ا جميعًا 
يف ن����س م�شع بالغ الده�شة منفت���ح على عوامل ال 
متناهي���ة، لتتماه���ى يف طور عم���ل حداثوي بليغ 
ومثم���ر به���دوء موؤثر كذل���ك ال�شمت ال���ذي ي�شبق 
العا�شفة بوح���دات وحتري�ش���ات ح�شية ونف�شية 

توالدت من اأنني داخلي.
اأم���ا عن �شرته الذاتي���ة فا�شتح�شر قائًا: "انا من 
موالي���د 1966، يف دياىل اجلميل���ة ومن �شهربان 
الت���ي اأنتم���ي له���ا باللق���ب والقل���ب، وال اأحمل اأي 
�شه���ادة غ���ر �شه���ادة االإعدادي���ة الأ�شب���اب يط���ول 
�شرحه���ا ولكني غ���ادرت مدينتي بع���د اأحداث عام 
2005 وتبعاته���ا، واأن���ا االآن بانتظار غربتي التي 

اأمتنى اأن تكون االأخرة".

فصول عن المرأة.. 
الحريات والحقوق وتفاوتها ما بين الجاهلية واالسالم 

"وطن على بعد امرأة".. مجموعة 
شعرية لمهند الشهرباني

م����ن اص��������دارات

االإ�شكندري���ة يف 13 �شبتمرب– يقام مبعر�س الكتاب ال�شيفي 
املق���ام مبكتبة االإ�شكندرية حفل توقيع كتاب "عمر ال�شريف.. 
بط���ل اأيامنا احلل���وة"؛ تاألي���ف الكاتبة والناق���دة ال�شينمائية 
ناه���د �ش���اح. ويدير الن���دوة الكات���ب ال�شحفي ح�ش���ام عبد 

القادر.
الكت���اب م���ن اإ�ش���دار دار م�ش���ر العربي���ة للن�ش���ر والتوزي���ع 
ويتن���اول �ش���ردًا حتليلي���ًا ل�ش���رة الفن���ان الكب���ر يك�شف عن 
جذوره العائلية واالجتماعية وكيف اأثرت يف تكوينه الفني، 
وعاقت���ه باأم���ه الت���ي كانت له���ا الن�شي���ب االأك���رب يف ت�شكيل 
حيات���ه وكذلك عاقته بالفنانة فاتن حمامة وانطاقه اإىل عامل 

النجومي���ة يف م�شر والعامل العربي ومنه اإىل ف�شاء العاملية، 
كم���ا يحكي الكتاب عن م�شوار غربت���ه وال�شواهد االأ�شطورية 
التي اأحاطت ب���ه، عاقته بالن�شاء والقمار وال�شينما، ويطرح 
العدي���د م���ن االأ�شئل���ة ال�شاخن���ة التي تزي���ل جانبًا كب���رًا من 
الغمو����س ح���ول �شخ�شي���ة النجم ال���ذي رفع ا�ش���م م�شر يف 
ال�شينم���ا العاملية وحمافلها خال م�ش���ار طويل من التحّديات 
وذل���ك يف ت�شع���ة ف�ش���ول تر�ش���م بورتريه���ًا ل�شخ�شي���ة عم���ر 
ال�شريف االإن�شان والفنان وحتتوي على الكثر من التفا�شيل 
واملعلوم���ات عن���ه وعلى خلفية زمن���ه الذي بداأ في���ه م�شواره 

الفني وحتى اللحظات االأخرة يف حياته قبل الرحيل.

عمر الشريف في المعرض الصيفي 
للكتاب بمكتبة اإلسكندرية
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ملح���ق اوراق يعنى بآخر اص���دارات الكتب الحديثة ف�ي العالم يصدر عن مؤسس���ة المدى لالع���الم والثقافةوالفنون

تنتمي»�ش���ارع داروي���ن«، للكات���ب اجلزائري بوعام �شن�ش���ال، اىل ذلك 
ال�شن���ف الباذخ من الن�شو�س املو�ّشحة بطي���ات التاريخ والفّن ال�شردي 
واالأ�شل���وب املُده����س. ويق���ول الكاتب يف ����س 20 �شمنه���ا: »كامي هو 

البيت ال�شّري لاأ�شلوبية«
ي�شتم���ّد ن�س »�شارع داروين« كّل قّوته م���ن املوقع التخومي الّذي يحتّله 
ب���كل اأريحية بني الرواية وال�شرة الّذاتي���ة، ينغر�س ال�ّشرد عميقا داخل 
الوقائ���ع التاريخية الفعلية، ب�شخ�شيات حقيقي���ة يكون بطلها االأ�شا�شي 
)يزي���د( ه���و الكات���ب نف�ش���ه، وهو يخو����س حتقيق���ا دقيقا ح���ول هّويته 
واأ�شول���ه وعائلت���ه، لك���ّن ال�ش���رة ُكتب���ت اأي�ش���ا بلغة روائي���ة جتمع يف 

قب�شتها كل خيوط الفن الروائي.
���ة عب���ارة عن فا�س باك طوي���ل يعود باحلكاي���ة اإىل اأغوار �شحيقة  الق�شّ
م���ن الّذاكرة والكاتب يتفّر�س وجهه عل���ى مراآة الّزمن/ال�شرد، فبعد وفاة 
والدت���ه ّدقت �شاع���ة االأر�شيف املن�ش���ي، احلكاية املُ�شكتة ب���كل تعقيداتها 
النف�شي���ة واالأنطولوجية والثقافية، حكاي���ة البطل/الكاتب بو�شفه ابنا 
غر �شرعي. اإذ ولد �شنة 1949 يف قبيلة كبرة كانت تديرها جّدته، قبيلة 
ثرّي���ة اأقامت كل اقت�شادها على جتارة غر �شرعية منت�شرة يف كل �شمال 
اإفريقيا وفرن�شا، فبعد اأن �شلب اال�شتعمار كل اأرا�شيها كان ذلك االقت�شاد 

اخرتاع جّدته التي ا�شتلمت زعامة القبيلة وهي يف الثامنة ع�شرة.
يعي����س البطل يف »�ش���ارع داروين« باجلزائر العا�شم���ة موؤّجا �شّره اإىل 

حلظ���ة حا�شم���ة ومتوّت���رة �شيفجر فيه���ا �ش���ّال ال�شرد ال حمال���ة، اإىل اأن 
مت���وت اأّمه وه���ي تقول: »يج���ب الع���ودة اإىل داروين«، يع���ود لكي يعيد 
ترميم حكاي���ة االأ�شل وحل اللغز الذي يوؤ�ش�س كل وجوده »تكمن يف كل 
حياتي يف هذه ال�شورة وهي مفتاحها، لكني ال اأعرف يف اأي اجتاه علّي 

اأن اأدير املفتاح«. ورمّبا يكون ال�شرُد مفتاح كل الهويات.
ويف الرواي���ة، جند �شردا م�شادا ل� »معركة اجلزائر« حني يك�شف العمالة 

املزدوجة لكل اأبطالها.
ويع���ود الن����س يف كّل مرة للبح���ث عن جذور مل���اأزق االأ�شولي���ة الدينية 
ويق���ارن ب���ني مظاهر الّدي���ن يف طفولته كم���ا ي�شفه يف م�شه���د »الُطلبة«. 
وتنح���ت الرواية مع���ادالت مو�شوعية وا�شحة وقوّي���ة لتاريخ اجلزائر 
قب���ل وبعد اال�شتق���ال، فاجلّدة الت���ي ا�شتطاعت اأن تر�ش���ي امرباطورية 
مالي���ة واإقطاعي���ة م���ن االأعمال واملمتل���كات تعادل الوج���ود الفرن�شي يف 
�شم���ال اإفريقي���ا، وله���ذا كان ي�شيد مبكره���ا وقّوتها وال يخف���ي تواطوؤها 

املعلن مع ال�شلطة اال�شتعمارية.
يخل����س التحقيق اّل���ذي خا�شه �شن�شال يف روايت���ه، اإىل نتيجة مفادها 
اأن ه���ذا الهو�س بالبحث عن االأ�شول هو�س مر�ش���ي يفّوت على �شاحبه 

احلياة مبتعها ومغامراتها وا�شتحقاقها االأ�شيل باملعي�س

عن البيان االماراتية

���ة يف خميل���ة الكثر من  يحت���ل مارت���ن لوث���ر كينغ مكان���ة خا�شّ
االأمركي���ني، بل وله مكانته يف خمتل���ف مناطق العامل. اإن ا�شمه 
ارتب���ط يف االأذهان بالن�شال الذي خا�شه خال حياته كّلها حتى 
اغتيال���ه من اأج���ل الدفاع عن احلق���وق املدني���ة لاأمركيني ذوي 

االأ�شول االإفريقية »ال�شود«.
ولي�ش���ت قليل���ة االأ�شوات التي رددت اأنه ل���و مل يكن هناك مارتن 
لوث���ر كينغ م���ا كان هناك اليوم رئي�س اأمرك���ي من اأ�شل اإفريقي 
ا�شم���ه ب���اراك اوبام���ا. جت���در االإ�ش���ارة اأن »تد�ش���ني« الن�ش���ب 
التذكاري ملارتن لوثر كينغ مل يتم �شوى يف عام 2011 ومن قبل 

باراك اوباما.
وعل���ى خلفي���ة فك���رة مفاده���ا »لي�س هناك م���ن ب���ني ال�شخ�شيات 
ال�شه���رة عاملي���ا من ه���و اأكرث جه���ًا به م���ن مارتن لوث���ر كينغ« 
تت���م حماولة �شّد ه���ذه الثغرة. وهذا م���ا تريد »�شيلف���ي لوران«، 
االخت�شا�شي���ة الفرن�شي���ة بالتاري���خ االأمرك���ي وحامل���ة �شهادة 
الدكت���وراه يف االأدب االأمرك���ي، الباحث���ة يف جامع���ة هارف���ارد 
اأن تفعل���ه  العل���وم ال�شيا�شي���ة بباري����س،  واالأ�شت���اذة يف كلّي���ة 
ع���رب التعري���ف به���ذا الق�س االأ�ش���ود ومبعرك���ة ن�شاله م���ن اأجل 
احلق���وق املدنية لل�شود وحقهم يف امل�ش���اواة مع بقية املواطنني 

االأمركيني.

امل�شاهم���ة املق�ش���ودة جت�ّشدت يف كت���اب يحمل عن���وان »مارتن 
لوثر كينغ: م�شرة حياة فكرية و�شيا�شية«. ومن خال املحطات 
الك���ربى يف حياة املنا�شل االأمرك���ي »االأ�شود« توؤّرخ املوؤلفة يف 
واقع االأمر للتاريخ االأمركي يف اأوا�شط القرن املا�شي. وت�شرح 
االآلية التي مّت االنتقال عل���ى اأ�شا�شها من املطالبة بحقوق ال�شود 

اإىل املطالبة بحقوق االإن�شان.
ويف ه���ذه ال�شرة حتاول املوؤلف���ة، اخلبرة بالتاريخ االأمركي، 
اأن تق���ّدم م���ا ت�شميه »العمق الفكري« و»ال�شف���اء الثوري« اللذين 
حتّلى بهما »مارتن لوثر كينغ«. وبالتوازي مع ذلك تر�شم �شورة 
متج���ددة ملختلف اأ�شكال الظلم واال�شطهاد التي ثار �شدها ودفع 

حياته ثمنا لذلك.
ومم���ا ت�شرح���ه املوؤلفة بق���در كبر م���ن التفا�شيل ه���و اأن معركة 
مارتن لوث���ر كينغ �شد التمييز العن�شري مبختلف اأ�شكاله بلغت 
ذروته���ا يف ال�شنوات االأربع االأخ���رة من حياته. يف تلك الفرتة 
ق���ام بحملته ال�شه���رة التي اأطلق عليها ت�شمي���ة »حملة الفقراء«. 
وتل���ك احلمل���ة مل تكتمل ذل���ك اأن حياته انتهت غيل���ة يف ممفي�س 
بتاري���خ الرابع م���ن �شهر ابريل ع���ام 1968. واثناء تلك احلملة، 
وحتدي���دا يف 1967 اطلق نوعا م���ن ال�شرخة التي اثارت يومها 

الكثر من ردود الفعل يف خمتلف االجتاهات.

"شارع داروين"..  بين الرواية 
والتاريخ والسيرة

مارتن لوثر كينغ.. سيرة حياة 
فكرية وسياسية

ترجمة / أحمد فاضل

االنت�شار  وا�شعة  اللندنية  االإن��دب��ن��دن��ت  �شحيفة 
حتظى مقاباتها االأدبية الأ�شماء معروفة يف الو�شط 
ت�شق  واأخ��رى   ، القارئ  باإعجاب  اللندين  الثقايف 
االأ�شماء  تلك  مع  للوقوف  منها  طريقها يف حماولة 
ه��ي روائ��ي��ة  م���وران  اإل��ي��ان��ور  ال�شابة  ال��روائ��ي��ة   ،
ومنتجة تنفيذية تلفزيونية حيث �شبق لها اأن قدمت 
اأعماال من خال ال�شا�شة ال�شغرة القت ا�شتح�شان 
اإىل  �شداها  و�شل  واالأورب��ي  االإنكليزي  اجلمهور 
اأمريكا ال�شمالية ومن تلك االأعمال " الكائن الب�شري 
ال�شرة  ع��ن  فيلم  " وه��و  ان��ي��د  واحل��ي��ل اجل��دي��دة 
انيد  املعروفة  االإنكليزية  االأط��ف��ال  لكاتبة  الذاتية 
الكتب  اأف�شل  بني  من  كتبها  كانت  والتي  بليتون 
مبيعا يف العامل منذ 1930 حيث جتاوزت مبيعات 

يف  توفيت   ، ن�شخة  مليون   600 من  اأك��رث  كتبها 
زالت  وما   1968 الثاين  ت�شرين   / نوفمرب   28

كتبها حتظى ب�شعبية هائلة وترجمت اإىل 90 
لغة تقريبا ، ن�شرت كتابها االأول " هم�شات 

الطفل " وهي جمموعة من 24 �شفحة من 
ع��ام 1922وك��ت��ب��ت يف  ���ش��درت  الق�شائد 
 ، التعليم  ذل��ك  يف  مبا  وا�شعة  موا�شيع 
، وق�ش�س  الطبيعي، واخليال  والتاريخ 
قامت   ، التوراتية  وال��رواي��ات  الغمو�س 

بتج�شيد  ك��ارت��ر  ب��ون��ه��ام  هيلينا  املمثلة 
اإليانور  اأما رواي��ات   ، ال�شا�شة  دوره��ا على 
م��وران فهي " اآخ��ر م��رة راأي��ت��ك فيها " ، " 
وبعد االإفطار يف ال�شرير " ، " ال�شيد احلق 
الق�شة  كتابة  كذلك  ومار�شت   ،  " تقريبا 

اأحدث ما قدمته  اأما   ، الق�شرة 

من اأفام فهو فيلم الرعب " �شر االبنة " .

-اأين اأنت الآن وماذا ترين من حولك ؟
منه  اخ��رج  مل   ، اأي�شلينجتون  يف  املنزل  يف  اأن��ا   -
اأم�شيت  حيث  االأنفاق  مرتو  اإ�شراب  ب�شبب  اليوم 
بع�س الوقت مار�شت فيها لعبة اال�شكوا�س وجل�شت 
بعدها للكتابة وقد اأخرج اإىل مكتبي يف �شوهو بعد 

انتهاء االإ�شراب . 

ماذا تقراأين حاليا ؟
 All the Light We Cannot " اأقراأ رواية -
ب�شببها  حاز  الذي  دوير  اأنتوين  " للروائي   See
ع��ل��ى ج��ائ��زة ال��ب��ول��ي��ت��زر ل��ل��رواي��ة ، وه���و م��وؤل��ف 
اأ�شلوبيته  يف  جند  حيث  اأي�شا  الق�شرة  للق�ش�س 

ل�شخ�شياته  املفجعة  التفا�شيل  من  الكثر  الرائعة 
املتناق�شة . 

- من هو كاتبك املف�ضل ، وملاذا اأنت معجبة به ؟
- اأنا اأحب روايات دافني دو مورييه ال �شيما رواية 
للحياة  معنى  فيها  كتاباتها  اأن  اأح�س   ، " " ريبيكا 
و�شخ�شياتها اأ�شعر بحيويتهم ، هي اأكرث من رائعة 
مثرة  �شخ�شياتها  جدا  اأوفاريل  ماجي  واأع�شق   ،
التي  �شعفها  نقاط  تلم�س  اأن  وت�شتطيع  لاهتمام 

حتاول التخل�س منها باأ�شلوب �شيق للغاية .  

- كيف ت�ضفني لنا غرفة مكتبك ؟
- اأق�شي معظم اأوقات الكتابة يف قاعة للمطالعة يف 
التام  الهدوء  على  اأح�شل  حيث  الربيطانية  املكتبة 

الكتب  عن  البحث  اأف�شل  االأي���ام  بع�س  ويف  فيها 
النادرة ملطالعتها واال�شتفادة منها يف رواياتي . 

- خيالك االأدبي االأكرث �شبها بك كيف ت�شفيه ؟ 
- اأنا اأحب الروائية ميلي�شا بانك يف رواية " دليل 
الفتاة اإىل ال�شيد " ، " �شيد االأ�شماك " التي تتحدث 
بلدة  م��ن  تنتقل  ال��ت��ي  العاملة  امل����راأة  م�شاكل  ع��ن 
�شغرة اإىل نيويورك للعمل فتعي�س حياتها متنقلة 

بني ع�شقها للعمل وبني من حتب .

- من هو بطلك من خارج ال�ضاحة الأدبية ؟
ب��راون  ب��رين  االأمريكية  بالباحثة  كثرا  تاأثرت   -
باحث يف جامعة  اأ�شتاذ  من�شب  ت�شغل حاليا  التي 
ه��ي��و���ش��ن ك��ل��ي��ة ال���درا����ش���ات ال��ع��ل��ي��ا ، ف��ع��ل��ى م��دى 
ت�شارك يف  كانت  املا�شية  االثنتي ع�شرة  ال�شنوات 
االأبحاث على جمموعة من املو�شوعات االجتماعية 
التي لها م�شا�س مبا�شر بالعائلة اأو االأ�شرة ، مبا يف 
واملعنوي  امل��ادي  مبفهومه  الداخلي  ال�شعف  ذل��ك 
وهي   ، باأنواعه  والعار   ، اجل��دارة   ، وال�شجاعة   ،
بح�شب  االجتماعية  الكتب  اأه��م  من  الثنني  موؤلفة 
ت�شنيف �شحيفة نيويورك تاميز والتي حازت على 
االأكرث مبيعا لها "هدايا ناق�شة " 2010 و "جريئة 
مع  ق��وي��ة  م�شاركات  ول��ه��ا   2012  " كبر  ح��د  اإىل 

التلفزيون .

عن / صحيفة اإلندبندنت اللندنية

لقاء مع الكاتبة اإلنكليزية الشابة إليانور موران
أعشق دافني دو مورييه ، أحس أن كتاباتها فيها معنى للحياة
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ملح���ق اوراق يعنى بآخر اص���دارات الكتب الحديثة ف�ي العالم يصدر عن مؤسس���ة المدى لالع���الم والثقافةوالفنون

بغداد/ أوراق

ال�شريع���ة ال�شماوي���ة تقيدنا يف عاقتن���ا مع اخلالق 
�شبحانه من خال االميان با�شول الدين. ومبقت�شاها 
تكون العاقات واملعامات بيننا تابعة حلكم العقل، 
ومتحولة مبقت�شى امل�شلح���ة والزمان. بحث حول 
حتري���ر العق���ل وامل���راأة والتج���دد االجتماع���ي يف 
الع���امل اال�شامي، ت�شمنه كت���اب )الفتاة وال�شيوخ( 
للباحثة نظرة زين الدين وال�شادر عن دار )املدى( 
للثقاف���ة والن�شر مبراجعة الدكت���ورة بثينة �شعبان. 
مبين���ة ان ال�شرائ���ع اال�شامي���ة ما كانت عقب���ة اأمام 
التج���دد، ومن���ع العق���ل ان ي�ش���رتع قواع���د للحي���اة 
تبعًا مل�شلح���ة الع�شر احلا�ش���ر. ويف كلمة توجهها 
لل�شباب امل�شلم امل�شتنر من االأحرار الوطنيني تبني 
الباحثة انها تعر�شت اىل معار�شة ال�شيوخ لها بعد 

ا�شدار كتابها ال�شابق )ال�شفور واحلجاب( فتقول: 
لي�ش����ت الق�شية الت����ي و�شعتها عل����ى ب�شاط البحث 
ق�شيتي، اوق�شية ال�شيوخ املعار�شني يل. امنا هي 
ق�شيتك����م. م�شرة اىل التاأم����ل يف الكتابني ون�شرة 
احل����ق والف�شيل����ة وال�ش����واب وال�ش����داد. مبينة ان 
�شب����ب تقهق����ر ال�ش����رق حم�ش����ور يف تعظي����م دع����اة 
الدين لقواعد �شرعية ثابتة جعلوها عقبة يف طريق 
التج����دد املديني منذ قرون طويلة. فاملدينة متحركة 
متحول����ة والثابت ال ي�شتطيع مرافقة املا�شي، والبد 
للما�ش����ي  من ت����رك الواق����ف حتى يتمك����ن من بلوغ 
حمجته، فان مل يف�شل امل�شلمون ال�شريعة عن امور 
دنياه����م ل����ن ي�شتطيع����وا مواكبة الع�ش����ر احلا�شر. 
ولي�����س عق����ل االن�شان اال مظه����رًا من حك����م اخلالق 
وروح االن�شان من روحه، ولوال ذلك ملا امر اخلالق 
املائكة ان يقعوا لان�شان �شاجدين، والعقل واحدًا 

م����ن ا�شول االح����كام، واذا كان للعق����ل ان يبذل عند 
ال�شرورة يف املنهيات واملحرمات فيجعلها مباحة، 
ام����ا يج����وز ل����ه عن����د ال�ش����رورة ان يب����ذل باالأحرى 
يف املاأم����ورات. وم����ن ينك����ر ال�ش����رورة يف احلياة 
واملعام����ات  االح����كام  بع�����س  لتبدي����ل  احلا�ش����رة 
الدنيوي����ة يك����ون قد ف�شل ام����ور الدين ع����ن الدنيا، 
و�ش����ار يب����دل يف القوان����ني احلديث����ة للمعام����ات 
الدنيوي����ة وقواعد احلياة. وت�شر زي����ن الدين اىل 
ان خلفاء ال����دول اال�شامية حرروا القاعدة الفقهية 
االأزمان" حرروها  بتغر  االحكام   تغ����ر  ينكر  "ال 
م����ن قي����د اجته����ادي يوه����ن قوته����ا م�شيق����ًا دائرتها 
منق�ش����ًا فائدتها، ذلك القيد هو جواز ح�شر التغير 
يف ما بن����ي على الع����رف والعادة، فكان����وا بتحرير 
تلك القاع����دة اآخذين باحلكمة املكنون����ة يف االآيات، 
ماأول����ني اياه����ا خر تاأوي����ل تبعًا للق�ش����د االلهي يف 

التنزي����ل، ولي�س الق�شد االلهي يف احكام املعامات 
الدنيوي����ة اال خلر العباد يف الدنيا بح�شب االأزمنة 
املتحولة وفق����ًا للحديث "انتم اعل����م باأمور دنياكم" 
اأي انه����م يذهبوا مل����ا �شاوؤوا م����ن املذاهب يف �شبيل 
خره����م ونفعه����م، وال يعوقه����م عن ال�ش����ر يف ذلك 
ال�شبي����ل ن�����س كان في����ه لغ����ر زمانه����م خ����ر كث����ر 
ونف����ع جلي����ل. وحي����ث يت����م اخل����ر والنف����ع للنا�س 
يف الزم����ان ال����ذي هم فيه، يت����م الق�ش����د االلهي، انه 
ينب����وع اخلر والي�شر والرقي للعباد. وهنا حتاول 
الباحث����ة ان تثب����ت �شحة كامها من خ����ال النا�شخ 
واملن�شوخ يف االآي����ات م�شرة اىل انها كانت تن�شخ 
وتعم����م وتخ�ش�����س بح�شب الزم����ان، وذل����ك تاأمينًا 
لنف����ع االن�ش����ان وتعليمًا ل����ه بتجديد قواع����د احلياة 
واملعام����ات، بحك����م العقل ذل����ك الن����ور الروحاين. 
وتو�شح الباحثة ان خلفاء الدول اال�شامية ذهبوا 
القواني����ني احلديث����ة  يف قواع����د احلي����اة وو�ش����ع 
مذه����ب التج����دد با�ش����رتاع العق����ل يف اأم����ور الدنيا، 
وم����ن اخلر ان نع����د جتددهم عن اجته����اد واعتقاد، 
ال ان نذه����ب اىل ان ذل����ك نتيج����ة خ����رق يف ال����ني او 
احل����اد. انهم بدلوا با�شرتاع العقل ما ارتاأوا تبديله 
م����ن املعام����ات، حمافظني عل����ى االح����كام املخت�شة 
بالعب����ادات الأنه����ا عاقة الب�شر باخلال����ق، وهي حق 
اخلالق ثابت����ة ابدًا، ولي�س للمخلوق ان ميد لتبديل 
�ش����يء منها. وتزي����د الباحث����ة يف ا�شتداللها على ان 
العق����ل ه����و �شلط����ة اال�ش����رتاع يف ام����ور الدنيا من 
خال اق����وال تن�شبه����ا لانبياء. فتقول: ق����ال النبي 
حممد )�����س( كل ما يراه امل�شلم����ون ح�شنًا فهو عند 
الله ح�شن.. وق����ال النبي عي�شى عليه ال�شام كل ما 
حتلونه على االأر�����س فهو حملول يف ال�شماء، وكل 
م����ا تربطونه على االر�س فه����و مربوط يف ال�شماء. 
وبذل����ك مل تكن ال�شرائع ال�شماوية عقبة متنع العقل 
ان ي�شرتع قواعد احلياة تبعًا للم�شلحة، وما كانت 
لتمنعنا من ان نراف����ق مدينة الع�شر احلا�شر، وان 
نوؤيد حقوق احلياة امل�شرتكة التي يتطلبها االحرار 
العتزاز الوط����ن املحبوب وبلوغ املحجة من اخلر 
املطلوب.. واذا ظهرت عقبة كوؤودًا ت�شتوجب قهقرة 
او جمودًا وجتعل احلياة كابو�شًا ي�شغظ نفو�شنا، 
فالتبع����ة عل����ى عق����ل االن�ش����ان، الأن����ه مبقت�ش����ى تلك 
ال�شرائ����ع هو امل�شرتع لقواعد احلي����اة تبعًا للزمان، 

وعليه ان ي�شت�شر اخلر الأنه الوزير وال�شلطان.

ال��ف��ت��اة وال��ش��ي��وخ
حقوق الحياة المشتركة بمقتضى الشريعة االسالمية

م����ن اص��������دارات

منتهى عمران

ا�شتثن���ي الكات���ب �شي���اء اجلبيل���ي من ق���ويل ان الكاتب 
العراق���ي ملت�ش���ق ببيئته الت�شاق���ا �شدي���دا وان اختلف 
ا�شل���وب ال�ش���رد الروائي �ش���واء كان واقعي���ا ام فانتازيا 
كم���ا �شنج���ده يف رواي���ة )ت���ذكار اجل���رنال م���ود( حيث 
م���زج الكات���ب االثنني معا ورغ���م احلري���ة الوا�شعة التي 
يتمت���ع به���ا الكاتب العراق���ي بع���د 2003 مل يبتعد كثرا 
الكات���ب �شياء اجلبيل���ي عن الرمز يف روايت���ه فقد اتخذ 
م���ن )القر�س( احلي���وان البحري ال�شر����س رمزا للطاغية 
الظ���امل فراح ال���راوي ير�شل له ر�شائل���ه التي يروي فيها 
ق�ش�ش���ا عن ) �شديقه ك���رمي عبد الواحد ال���ذي يظن اأنه 
افرت�شه (ويروي عن �شخ�شيات الرواية التي توزعت ما 
بني املراحل التاريخية الت���ي عا�شتها مدينة الب�شرة منذ 
كلكام�س ومرورا بعهد اال�شتعم���ار الربيطاين)اجلرنال 
م���ود( وعه���د �شدام ح�ش���ني وما بع���ده ف���كان ينتقل بني 
�شخ�شي���ة واأخ���رى ارتبط���ت كله���ا  بالب�ش���رة وبيئته���ا 

االجتماعية وم���ا جرى عليها من ظلم طيلة تاريخها ، لقد 
كانت رواي���ة حتكي عن مظلومية ه���ذه املدينة من خال 
مظلومي���ة �شخ�شياته���ا واود هنا ان اتن���اول واركز على 
هذا اجلانب املهم يف الرواية يف قراءتي هذه الأين راأيت 
ان الكات���ب كان مثق���ا بهموم مدينته حت���ى انني وجدته 
احيان���ا يبتعد ع���ن ال�شرد ليكتب مق���االت مقت�شبة �شمن 
�شي���اق الرواية ، لقد ترجم هذا الكاتب موقفا غا�شبا مما 
حتملته مدينته من ظلم الطغاة عرب التاريخ والذي �شجل 
ب�شبب���ه موقفا م���ن التاريخ نف�ش���ه كاأنه يعي���د قراءته من 
جدي���د بطريقت���ه اخلا�شة بدءا من كلكام����س حيث �شور 
مدينته على انها قلعة تاأ�ش�شت هربا من الظلم الذي حلق 
�شعبه���ا من هذا الطاغية اال�شط���ورة حيث يكتب)البد ان 
ملكن���ا الطاغي���ة كلكام�س عا����س زمنا طوي���ا بعد هروب 
اولئك اال�شاف م���ن ظلمه وخلف من زوجات وخطيبات 
وحبيب���ات رج���ال اوروك وابطاله���ا اآالف اللقط���اء ممن 
ي�شبهون���ه قب���ل ان مي���وت ويعب���ث دود االأر����س بثلث���ه 
الب�ش���ري يف حني ا�شتعادت ام���ه نن�شوين ثلثيه االلهيني 
وابق���ت لن���ا ارواح���ه ال�شبع الت���ي مازل���ت تاحقنا حتى 
ا�شتقرت يف تلك الع���ني البغي�شة التي يف�شل ال�شيد مر 

�شلوم التاجر ت�شميتها بعني الذهب( �س 62-61
)ع���ني الذهب( هي ع���ني النفط التي م���ازال اهل الب�شرة 
على انها غ�شبا ولي�س رحمة ،�شرا ولي�س خرا، مل جتن 
من���ه �شوى طمع الطامعني ومنه���م )اجلرنال مود( ممثل 
بريطاني���ا العظمى بعد �شيطرتها عل���ى العراق من خال 

مدينة الب�شرة ومازالت تعاين اىل االآن .
بريطاني���ا عادة ما ت�شتخدم خبثها يف ادارة م�شتعمراتها 
من خال تعيني حكام م���ن اهلها وحترمهم كدمى لفر�س 
�شيا�شة تخدم م�شاحلهم فلننظر كيف و�شف الكاتب هذه 
ال�شيا�ش���ة بطريقته ال�شردي���ة يف �شياق الرواية ابدع يف 
حياكته���ا بخيال مميز ومب���زاج متفرد ووع���ي عال يبني 
ان الكات���ب ا�شتغ���ل كث���را عل���ى ثقافت���ه ال�شخ�شية ومل 
يك���ن روائيا حكائيا فقط بل �شاح���ب فكر وهدف ا�شتغل 
موهبت���ه يف ال�ش���رد ليعم���ل عل���ى اي�شال���ه اىل اجلمهور 
)�شاأروي لكم �شيئا عن القلعة قلعتنا امل�شماة عني الذهب، 
وكيف غدت يف االأ�شهر القليلة التي اعقبت اتفاق ال�شلح 
وعا�س خالها النا�س فرتتهم الذهبية يف ظل االخرتاعات 
املذهل���ة التي دخل���ت الينا مبا�شرة بع���د مغادرة اجلرنال 
م���ود يف ذلك الي���وم الذي حازت فيه القلع���ة على حريتها 

بعد ع�شرات ال�شنني من العي�س يف الظل ( �س171
ليع���ود يف �شفح���ة 172 ويكت���ب )حت���ى فوج���ئ النا�س 
بخ���روج االم���ر زل���كا م���ن حب�ش���ه باأم���ر م���ن القي���ادة 
الربيطاني���ة وحتدي���دا اجل���رنال م���ود وتعيين���ه حاكم���ا 
للقلعة خلفا لوالده زيو �شدرا احلكيم الذي عزل ثم و�شع 

قيد االأقامة اجلربية حتى مات فجاأة (
االأمر زلكا الذي اعل���ن نف�شه دكتاتورا طاغية وعبث يف 
القلع���ة حتى نهايت���ه املاأ�شاوي���ة )يقال ان اجل���رنال مود 
ع���اد اىل القلعة جمددا برفقة جي����س جرار بعد فراغه من 
احت���ال بغداد يف تلك ال�شنة ويف نيته الق�شاء على حكم 

االأمر زلكا (�س207
ومت ذلك ب�شنقه امام �شكان القلعة على يد اجلرنال مود.

ام���ا عن ح���ال الب�شرة يف زمن �ش���دام ح�شني فقد خل�س 
الكاتب حالها املزري يف احدى الر�شائل التي وجهها اىل 
ال�شي���د قر�س احليوان البحري الذي ا�شتلهم ا�شتخدامها 
يف روايت���ه بحك���م موقع مدينت���ه الب�شرة عل���ى اخلليج 
العربي وممار�شة اهلها ملهنة ال�شيد وتعر�س ال�شيادين 
اىل خماط���ر الته���ام القر����س للكث���ر منه���م اأوالأوالده���م 
ال�شابح���ني يف اخللي���ج و�ش���ط الع���رب ال���ذي ي�شب يف 

اخلليج
الر�شال���ة يف �شفح���ة) 71 -86( حي���ث ي�ش���ف لنا زيارة 
�ش���دام ح�شني للب�شرة وم�شاريعه الت���ي اوقفتها احلرب 
العراقي���ة االيرانيةواخل���راب والرع���ب ال���ذي تف�شى يف 
املدينة ما بني قذائف اجلانب االيراين واعتقاالت النظام 
واالعدام���ات الأ�شب���اب تافه���ه وغ���ر حقيقي���ة يف معظ���م 
االأوق���ات وم���ن ثم دخول الق���وات العراقي���ة اىل الكويت 

وما ترتب عنها يف ر�شائل الحقة 
لينته���ي الكات���ب اىل ح���ال الب�ش���رة م���ا بع���د 2003 يف 
ر�شالته اخلتامية اىل ال�شيد قر�س حيث يكتب على ل�شان 
الرواي وهو ي�شف حال �شخ�شية كرمي الكاتب ال�شحفي 
)يحك���ي لهم عن ق�ش����س املوت املروع���ة التي جتري يف 
اخلفاء وال ي���رون منها �شوى اآثار الدم���اء على االأر�شفة 
او يح���اول اقناع املتفائل���ني منهم باأن م���ا تعي�شه املدينة 
االآن ه���و اغت�ش���اب حقيقي ملا افلت م���ن خمالب احلروب 
ال�شابق���ة من ماملح التمدن . كان يظن ان هناك حربا من 
ن���وع اآخ���ر يقودها �شيا�شي���ون كبار و رج���ال دين وقواد 
اح���زاب متطرف���ون ومهرب���ون وجوا�شي����س اقليمي���ون 
وجتار ا�شلحة وبرتول هي التي احالت املدينة اىل مكب 
للنفايات وثاجة عاطلة تتكوم فيها الروؤو�س واالطراف 

واالأع�شاء الب�شرية(�س178
ه���ذه مقتطف���ات ال غ���ر مم���ا كتب���ه الروائ���ي �شي���اء من 
مظلومي���ة مدينة الب�ش���رة التي ع�شقها بجن���ون وانتمى 
اليه���ا باأف���راط �شديداأختمه���ا بو�شف���ه له���ا عل���ى ل�ش���ان 
)انقاب( ال�شخ�شية االأوىل يف الرواية   حيث كتب )قيل 
يل : اذه���ب اىل الب�شرة فهناك الع�شب واملاء وال�شحراء 
هناك املدينة التي )بيوته���ا الذهب ونهرها العجب اأولها 
الرطب واأو�شطه���ا العنب واخرها الق�شب( لكني مل اجد 

هنا �شوى التعب( .

قراءة في رواية )تذكار الجنرال مود( للروائي ضياء جبيلي 

موقف من التاريخ ومظلومية البصرة
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