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خزين الاّلمرئّيات
جمم�عة الكاتب الراحل  ف�ؤاد التكريل 
الق�ص�صية  ال�ص���ادرة طبعتها اجلديدة 
عن دار امل���دى،  " خزين الالمرئيات".. 
رومان�صية ناعمة وع����دة دائمة اإىل ما 
تختزن���ه النف����س م���ن ذكري���ات واأحالم 
فاعل���ة وان كمن���ت فه���ي عن���ده و�صيلة 
انقاذ وتع�ي�س يجب ا�صتبقاوؤها ففيها 
حفاظ على الذات. نظ���رة التكريل هذه 
الت���ي تنط����ي عليها ق�ص�ص���ه تخت�صر 
عنده اأحيان���ًا باأق�الها،منها ق�ل يتكرر 
ه� ان حياة الب�ص���ر تبداأ وت�صتمر حني 

ال تنتهي .

أّنا كارينينا
اأّنا كارينين���ا..  واحدة 
رواي���ات  اأب���رز  م���ن 
الرو�ص���ي  الكات���ب 
الكبري لي� ت�ل�صت�ي، 
معظ���م  اإىل  ترجم���ت 
لغ���ات الع���امل، واأعيد 
طبعها مئات املرات. 
ترجمته���ا  وهاه���ي 
الكامل���ة  العربي���ة 
دار  ع���ن  ت�ص���در 
بجزءي���ن  امل���دى 

�صب���اح  ترجم���ة 
اجلهي���م ، وق���د تباين���ت اآراء النق���اد يف 
ه���ذه الرواي���ة، ف��صعت فيه���ا درا�صات 
كثرية، حيث راأى فيها  النقاد ع�صارة فن 

ت�ل�صت�ي وخامتة اأعماله الكربى.

سوناتة لكروتزر
�ص�نات���ة لكروت���زر، ال�ص���ادر حديثا عن 
دار امل���دى ، هذا الن�س ال�صهري الذي اأثار 
كثريًا م���ن املجادالت، تخيل���ه ت�ل�صت�ي 
بعد اأن جت���اوز ال�صت���ني. وامل�ؤلف يتخذ 
فيه م�قفًا جتاه امل�صكلة الزوجية وجتاه 
الف���ن وامل��صيقى على ح���د �ص�اء. وقبل 
اأن نت�صدى للم�صكلة االأوىل ن�صري اإ�صارة 
عابرة اإىل اأن ت�ل�صت�ي اأحب امل��صيقى 
كث���ريًا من���ذ �صباب���ه ويف كل زم���ن م���ن 

حياته.

ــــــــدارات ــــن اص م

ترجمة: عباس المفرجي

مل يكن مفاجاأة، بق����راءة املقاطع االفتتاحية لرواية " 
ال�ط����ن االأم "، اكت�ص����اف اأن ويلي����ام نيكل�ص�ن كاتب 
�صيناري�����، الأفالم مثل " �صادوالند " و" غالديات�ر "، 
نال ج�ائز بارزة. تقّدم الرواية �صخ�صياتها باقت�صاد 
فيلم����ي: الي�����س ديكن�ص�����ن، ام����راأة انكليزي����ة �صابة، 
يف طريقه����ا اىل فرن�ص����ا لزي����ارة جدته����ا الت����ي، حتى 
قب����ل ع�صرة اي����ام، مل تكن تعرف �صيئ����ا عن وج�دها. 
ه����ي اأي�صا اأنهت للت����� عالقة حب غري �ص����اّرة. جاءت 
الي�س، كما يق�ل لها والدها، ))من �صل�صلة ط�يلة من 
االأخط����اء((. ُتِرك االأمر جلدتها لرتوي لها عن ))ق�صة 

احلب احلقيقية(( يف االأ�صرة.
اإذ تلتف الق�صة عائدة اىل �صيف 1942، يتلبث ال�صك 
باأن ه����ذه هي خمط�طة فيل����م تتظاهر باأنه����ا رواية. 
الفتي����ات املرح����ات ل����الأي ت����ي اأ�����س، االر�صت�قراطي 
منزل����ه  ي�ص����ادر اجلي�����س  وال����ذي  ذق����ن،  ب����ال  ال����ذي 
الأغرا�����س ع�صكرية، قائد الل�����اء املت�صلب الظهر على 
قم����ة ج����رف �ص��صك�س ال����ذي ي�صرف عل����ى م�صهد ه� 
))تقريب����ا ب����ارودي يف انكليزيته((، احل�����ار املقّطع 
ح�ل ))العر�س الكب����ري(( النا�صئ: كل هذه امتزجت 
لتث����ري يف الذه����ن األف����ة مريح����ة لدراما ليل����ة اأحد يف 

التلفزي�ن.
لكن حني حتت�صد الق�ص����ة باحلركة، يبدو وا�صحا ان 
" هي يف جزء كبري منها رواية اكرث  االأم  " ال�طن 
منه����ا فيل����م يف ط�����ر االنتظ����ار. ُينَق����ل اىل �ص�ك�����س 

�صديق����ان، اأد، �صاب����ط يف البحري����ة امللكي����ة، والري، 
�صابط ات�ص����ال مع العمليات امل�صرتك����ة. يقع االإثنان 
يف ح����ب كيت����ي اجلميل����ة، لك����ن اأد الكاريزمات����ي، مع 
م�صحة احل����زن التي ت�ص�ب وجهه، ه����� الذي ي�صرق 
قلب كيتي. بعد ت�����دد متبادل، يتزوجان لكن، تقريبا 
حامل����ا ينته����ي العر�����س، ُي�صتدع����ى اأد من �صه����ر ع�صله 
لال�ص����رتاك يف عملية ج�بلييه، هج�����م احللفاء على 
دي����ب املحتلة واأكرب عملي����ة م�صرتكة يف احلرب حتى 
تل����ك اللحظ����ة. عاج����زا على ال�ق�����ف عل����ى الهام�س، 

يتطّ�ع الري للذهاب اي�صا.
كان����ت ديب، بالطب����ع، حمام دم. م����ن ال�صتمئة جندي 
امل�صرتك����ني يف العملية، ثالثة اأرب����اع ُقِتل�ا، ُجِرح�ا 
اأو مت اأ�صره����م م����ن قبل العدو. ُي�ص����اب الري بجروح 
لكنه يفلح يف التخل�س. اأد ي�ؤخذ اأ�صريا. و�صتنق�صي 
ث����الث �صن�ات قبل اأن يع�����د اىل ال�طن، واىل املراأة 

التي عرفها بالكاد ملدة �صهر.
يتن����اول نيكل�ص�����ن باقت�ص����اد ال�صخ����ب والف��ص����ى، 
الرع����ب املهل����ك للمعرك����ة، لك����ن ه����ذا ه����� ظ����ل ط�يل 
للكارث����ة، الإرثه����ا النف�ص����ي الرهي����ب، ذل����ك م����ا يهم����ه 
اأك����رث. يف احلرب، يف ظل تاأثري م����ا يدع�ه اأد ))ثمل 
الت�صحي����ة بالنف�س((، الق����رارات التي تغ����رّي احلياة 
ت�ؤخ����ذ بعجالة. ذلك عندما تنتهي احلرب يك�ن هناك 
ال�ق����ت وال�صرورة حل�صاب ما يجع����ل احلياة تعا�س 

ب�صكل اأف�صل.
ق�صة الري هي التي ت�صّكل الرواية، ولي�صت �صدفة ان 
واحدا من االأحاديث املتكررة بني كيتي والري تدور 
ح�����ل ))ال�صخ�صيات يف الكتب، وكي����ف من ال�صعب 
جع����ل النا�س الطيبني مثريي����ن لالإهتمام((. الري ه� 

ذل����ك املخل�ق الن����ادر، رجل طيب ال ه����� معتد بنف�صه 
وال ه����� �صخ�����س م�صج����ر اأو �ص����اذج. ذك����ي، لطيف، 
ه����� اأ�ص�����اأ ما ي�جه الي����ه من نقد، اإن����ه ي�صارع وعيه 
ورغبات����ه اخلا�صة، حامل يرتاب ب�صحة اأحالمه. رغم 
ان����ه يت�����ق اىل اأن يك�ن ر�صاما، يخ����اف دوما من اأنه 
غ����ري جيد مبا يكفي: ))اإنها الفج�����ة بني ما يح�ّس به 
وه����� ير�صمهم وما يح�ّس ب����ه االآن وه� يراهم، وذلك 
اأم����ر ال يط����اق اأب����دا.(( اأد، م����ن جانب اآخ����ر، ه� رجل 
مبتهج – ))ال خ�ف، ال خجل، ال تردد. عي�صي حياتك 
مثل �صهم منطلق،(( يق�ل لكيتي – لكنه يت�صارع مع 

�صيطان الكاآبة.
نيكل�ص�ن ه� كاتب �صاحب ا�صل�ب ب�صيط على نح� 
م�صلل، لكن " ال�طن االأم " هي رواية عميقة وم�ؤثرة؛ 
تاأمل رقيق وعط�ف عن احلب، الرب وال�اجب وكيف 
تك�����ن طيبا. ))كم نحن �صغ����ار،(( يق�ل الري بكاآبة، 
))�صخف����اء، �صائع�����ن يف نظر االأبدي����ة((، وال نقدر، 
حت����ى ل����� اأننا نعرف ان ذل����ك حقيقة، الن����اأي باأنف�صنا 
عن االإهتمام العميق بق����در ه�ؤالء النا�س املحرتمني، 
املف�َصدين. حني تنتقل الق�صة من كاتار الفرن�صية اىل 
جامايكا ما بعد االإ�صتعم����ار اىل الهند اأثناء التق�صيم، 
م����ن امل�صتحيل ن�صيان التاريخ الب�صري من ال�ح�صية 
واإراقة الدماء، ومع ذلك ثمة اأمل، الأن هناك دائما، يف 
نيكل�ص�����ن و�صخ�صيات����ه، ورغم الياأ�����س واخل�صران، 
اجل����ذوة امللتهبة لالإن�صانية. اإجنازه الكبري يكمن يف 
خلق العالقة العاطفية املثلثة، التي ال ن�صتطيع نحن، 
كم����ا �صخ�صياته، اأن نرى فيها ح����ال، الأنه اأمر ال يطاق 

تخُيل اأي منهم يتاأمل.
عن الغارديان

أوراق
ا�صتاأث���رت حي���اة ال�صاعر العراق���ي معروف 
الر�ص���ايف باهتم���ام الباحث���ني والدار�ص���ني 
ومل يرتك����ا �صاردة وال واردة اإال اأح�ص�ها، 
وياأتي ذلك ب�صبب احلياة الط�يلة العري�صة 
الت���ي عا�صه���ا ال�صاع���ر بانف���الت وا�ص���ح يف 
ال�صل����ك والت�ص���رف وغ�صي���ان الكث���ري م���ن 
املحظ����رات، وق���د اهت���م الباح���ث العراقي 
الدكت����ر ي��صف عز الدين ببع����س اأحاديث 
الر�ص���ايف وحققه���ا ون�صره���ا ع���ام 2004، 
ال���ذي  الكت���اب  يف  املن�ص����رة  واالأحادي���ث 
عن�ن���ه الدكت�ر ي��صف ب� " الر�صايف يروي 
�ص���رية حياته "، �صج���ل للحي���اة االجتماعية 

وال�صيا�صية والفكرية بكل جراأة و�صراحة.
يف كت���اب "الر�ص���ايف خطيب���ًا" ال���ذي اأعّده 
وقدم���ه  الر�ص����دي  احلمي���د  عب���د  الراح���ل 
للق���ارئ، وجمع���ه م�صطف���ى عل���ي، وال���ذي 
�ص���در عن م�ؤ�ص�ص���ة املدى لالع���الم والثقافة 
والفن����ن،  يذك���ر الر�ص����دي اأن الر�ص���ايف 
قدم ا�صتقالته م���ن التدري�س يف دار املعلمني 
العالي���ة اث���ر م�ص���ادة حدثت بين���ه وبني اأحد 
الطالب عام 1928، وقد حاول مدير املعارف 
العام ي�مئٍذ طه الها�صمي اأن يثنيه عن عزمه 
ويع���دل ع���ن ا�صتقالت���ه فاأب���ى مم���ا ا�صط���ر 

الها�صمي اإىل قب�لها اآ�صفًا.

كان يف ني���ة الر�صايف وعلى اثر هذا احلدث 
اأن يهج���ر الع���راق، وقد تدخل عب���د املح�صن 
ال�صعدون اآنذاك للحيل�لة دون هجرته، وبعد 
اأن �صكن غ�ص���ب الر�صايف  ت�جه اإىل ميدان 
ال�صيا�ص���ة ور�ص���ح نف�ص���ه لع�ص�ي���ة املجل�س 

النيابي فانتخب لعدة دورات وهي:
ال���دورة  وكان���ت  االوىل  الع�ص�ي���ة   "
االنتخابي���ة الثالث���ة نائبًا عن ل����اء العمارة، 
ال���دورة  فكان���ت  الثاني���ة  ع�ص�يت���ه  اأم���ا 
االنتخابي���ة ال�صاد�ص���ة وكان نائب���ا عن ل�اء 
الدلي���م "حمافظ���ة االنب���ار"، اأم���ا الع�ص�ية 
الثالثة فاأي�صا عن ل����اء الدليم وقد ا�صتمرت 
لع���ام واحد من���ذ 1935 ولغاي���ة 1936" اأما 
الع�ص�ي���ة الرابع���ة والت���ي كان���ت ع���ن ل�اء 
الدليم وق���د ا�صتمرت عاما واحدا منذ 1937 

ولغاية 1938.
لق���د مثل الر�صايف االأمة يف املجل�س النيابي 
خ���ري متثي���ل وكان رقيب���ًا يقظ���ًا وح�صيبًا ال 
يعزب عنه �صيء كان خالل ذلك مثال ال�طني 
الغي����ر على �صعبه احلري����س على امل�صلحة 
للنائ���ب  فري���دًا  من�ذج���ًا  كان  كم���ا  العام���ة 
املر�صد والنا�صح امل�ص���دد واآية ذلك اأن كثريًا 
من خطب���ه يف قناع���ة املجل�س كان���ت تقاطع 
بالت�صفيق واالعج���اب من قبل زمالئه ن�اب 
الدولة العثمانية يف �صتى اأقطارها فاكت�صب 
خربة ومرانًا كان لهما اأكرب االأثر يف جناحه 
اإذا  النياب���ي العراق���ي ونح���ن  يف املجل����س 

فاتتن���ا خطب���ه واقرتاحات���ه الت���ي اأدىل به���ا 
يف جمل����س املبع�ثان وال �ص���ك انه قد خطب 
واق���رتح واإال فكي���ف يحق ل���ه اأن ينعى على 
ن����اب بغ���داد يف جمل�س املبع�ث���ان �صمتهم 

وجم�دهم حني قال:
جمال�ص���ه                                                                          يف  عي���ًا  ال�صم���ت  الزم  ق���د 

كاأمنا ه� من ن�اب بغداد        
واأق�ل اإذا فاتتنا خطبه يف جمل�س املبع�ثان 
ف���اإن خطب���ه  يف جمل�س الن����اب العراقي مل 
تفتن���ا وذل���ك بف�صل هم���ة �صديق���ه وراويته 
االم���ني وم�ؤرخ���ه الثب���ت اال�صت���اذ املرح�م 
م�صطف���ى عل���ي فق���د �صمر ع���ن �صاع���د اجلد 
فتتبعه���ا يف �صجالته���ا ومظانه���ا الر�صمية 
ملحا�ص���ر جمل�س الن����اب وجمل���ة ال�قائع 
العراقية وقد ن�صخها بخطه االنيق فبلغت 
145 �صفحة وهي وال �صك متثل جانبًا من 
ادب الر�ص���ايف ال�صيا�ص���ي اأ�صف اإىل ذلك 

جراأته و�صراحته.
بتعلي���ق  عل���ي  م�صطف���ى  ق���ام  كذل���ك 
اله�ام����س املفي���دة التي تلق���ي ا�ص�اء 
كا�صف���ة عل���ى اخلط���ب اإال اأن���ه اأهم���ل 
بع�صه���ا وت���رك بع�ص���ًا منه���ا بيا�ص���ًا 
واإكمال���ه،  اإلي���ه  الع����دة  اأم���ل  عل���ى 
ليذك���ر الر�ص����دي " اأنه اأكم���ل تذييل 
التعليقات على تل���ك اخلطب املتبقية 
با�صم���ه وذل���ك الأن الفر�صة مل ت�اتي 

م�صطفى علي لتذييلها.".

 نورس كوجر

 حكاي���ا احل���ب ال تنتهي ، ولن تنته���ي ، اإّنها 
مبث�ث���ة يف كل متخّيلن���ا ، مبث�ثة يف �صيغ 
اللغة وا�صتعاراتها ، ويف حكايانا ال�صعبية. 
الع�صق يلّفن���ا ، وي�صعدنا ويجرحنا.. املراأة 
هي بطلة هذا الكت���اب مُنذ االإهداء!! وحتى 
اخلت���ام. يدخل بن���ا حممد غ���ازي االأخر�س 
مرة اأخرى عامل���ل مليئا باملفاجاآت والرتقب 
بع���د اأن دخ���ل بن���ا اإىل �صرادي���ب املجتم���ع 
العراق���ي وقل����ب املكاري���د وكاأن���ة ينف����س 
عنه���م ويق����ل م���ا مل ي�صتطيع����ا ق�ل���ه عن 
اأنف�صه���م. ، والي����م يق���دم لن���ا دور الراوي 
ال���ذي يعيدنا اإىل زم���ن اجلمال حيث يخلط 
لن���ا احلا�ص���ر باملا�ص���ي باأبه���ى �ص�رة.هنا 
ا�صتطي���ع اإن اأق�ل ب���اأن االأخر�س تف�ق على 
نف�ص���ه! وذلك ملا فيه من جه���د وعناء وا�صح 
االأح���داث  اإىل  للتط���رق  الكات���ب  جت�صم���ه 
ب���اأدق تفا�صيلها مع احلف���اظ على جماليتها 
اللغ�ي���ة ، وكما ع�دنا االأخر�س تعترب كتبة 
خزي���ن معريف وع���ر مل���ا يحمله م���ن اأ�صماء 
واأ�صاط���ري  وحكاي���ات  وم�صل�ص���الت  اأف���الم 
وحت���ى بع�صا م���ن احل����ادث الطريفة التي 
مت���ر عل���ى م�صمعنا م���رور الك���رام ومل نعر 
له���ا االأهمي���ة الكامل���ة ، اإال انه فع���ل العك�س 
حي���ث انه وظ���ف كل �صيء وجع���ل له اأهمية 
خا�ص���ة ليدرج���ه �صم���ن اأول�يات���ه ، واأن���ت 
تق���را تتخي���ل اأن حمم���د االأخر����س يحم���ل 
مفكرته اأينما حل ليدون بها كل ما يرى وما 

يع���رف وم���ا ي�صتقيه م���ن معل�مة تخدم 
م�صروع���ة الكتابي الن ذل���ك وا�صح جدا 
م���ع مراعاة زمن الكتابة ، الكتاب مك�ن 
من ت�صعة ف�ص����ل تت�صل�صل بالت�ايل: 
الباكي���ة  االأ�صب���اح،  برفق���ة  جل�ص���ة 
حتك���ي، جمل����س ح�صني���ه: و�ص�م يف 
كرا����س اأم ال�صح����رة، جمل�س احلاج 
زاي���ر: اله����ى يف ال�صع���ر والغن���اء 
االأبن����دي:  جمل����س  اله����ى،  يف 
ع���ن "االأي���ام احلل�ة" هن���ا وهناك، 
مظف���ر الن����اب: جل�ص���ة �صم���ر م���ع 
عا�صقات ع�صر احلداثة، ال�صياطني 
اإن�ص���ات  املالئك���ة:  جمل����س  يف 
جلمالي���ات اجل�ص���د، البح���ث ع���ن 
م���ع  جل�ص���ة  االأنث���ى:  مفاتي���ح 
�صهرزاد و�صقيقها دنيازاد، جل�صة 
يف �صرداب التاب�: ح�ل ع�صقنا 
الق�صخ����ن  يجل����س  املح���رم. 
زاوي���ة  يف  غ���ازي"  "حمم���د 
اح���د املقاهي ليمه���د لنا مفه�م 
الع�ص���ق ب�ص���رب االأمث���ال لكل 
عا�صق مر علية ، وكيف يك�ن 
لبع�صه���م  العا�صق���ني  تف���اين 
البع����س ، ي�صرب لنا االأمثال 
يف ح�ص����ر امراأة، فدوما ما 
تك�ن املغرية – امل�صتهية – 
املتحكم���ة بالرج���ل. يتدرج 
فيما بع���د لتم�صك العا�صقني 

ببع�صه���م فيق����ل "ن���ارك وال جنة 

الثمانين���ات  يف  �ص���اع  ق���دمي  هل���ي" مث���ل 
ا�صتند ح�ل ثيمة ال��صال مع احلبيب جنة 
والفراق عنه يع���د جحيما، وكما يق�ل املثل 
امل�ص���ري "جهنم ج�زي وال جن���ة اأب�ية".. 
غالبا ما تتكرر حكاي���ة العا�صقة التي مي�ت 
حبيبه���ا وتظل بعده رهين���ة االحزان فهناك 
العديد من ق�ص����س ال�فاء واحلب وامل�ت! 
ولك���ن كله���ا تتح���د لتك����ن لن���ا قي���م مثل���ى 
تتكاث���ف به���ا االأخالق واملب���ادئ ك����� حكاية 
"الباكية " التي ي�صحي زوجها بحياته من 
اج���ل احلفاظ على حياة "عل���ي بن �صبيب " 
الدخيل املطارد ، حيث يرف�س زوج الباكية 
فيقت���ل  للمهاجم���ني  ت�صليم���ه  "روي�ص���ي" 
روي�صي وي�صل���م الدخيل م���ن ال�صر ، وقبل 
اإن ي�صلم ال���روح ي��صيها: حبيبتي.. ق�يل 
لدخيل���ي اإن ياأخذ القارب ويلج���اأ لله�ر. ثم 
اأمن�ذج���ا، م�صلما مطمئنا الأنه فعل ما يجب 
فعلة. ����س35 ، ومن ي�مه���ا والباكية تبكي 
وحي���دة! ث���م يعرب بن���ا اإىل متخي���ل اآخر اأال 
وه� ال�صحر واأمه���ات ال�صح�رة.. ويق�صد 
بذلك الن�ص�ة امل�صغ�الت بال�صحر، املتكالت 
كاحل�ص����ل  رغباته���ن  حتقي���ق  يف  علي���ة 
عل���ى زوج، حبيب، طف���ل، رزق وغريها من 
الطلب���ات والرغب���ات.. هناك م���ن ي�صتخدم 
خ���رزة املحب���ة بطرق ع���دة منه���ا اأن تراقب 
اأفعى تط���ارح ذكرها الغرام وما عليك اإال اأن 
تغطيها ب�صيء اأي ت�صرتها دون لفت نظرها 
وبه���ذا العم���ل �صتهديك ثمن �ص���رتك لها وما 
الهدي���ة �ص�ى نطف���ة من زوجه���ا ترتكها لك 
وتغ���ادر وهي تق����ل يف �صرها لك "كرث الله 
م���ن اأمثالك ياب���� الغرية!! " بع���د ذلك تاأخذ 
النطف���ة لتيب�صه���ا وحت�له���ا خل���رزة جميلة 
له���ا فع���ل االأعاجي���ب يف ا�صتمال���ة املحب�ب 
علما اأنه���ا ت�صتخدم من قب���ل اجلن�صني على 
حد �ص�اء. ����س59 اأمن�ذجا. اأما عن جب�س 
فيط����ل  العرو����س 

احلدي���ث وال يق�صر ، بحيث اأنهم تفنن�ا يف 
خلق اخلزعب���الت وتطبيقه���ا بداية لنعرف 
معن���ى "اجلب����س" وه���� انحبا����س حمله���ا 
ب��صف���ة عل���ة �صحري���ة يك�ن �صبب���ه دخ�ل 
نف�ص���اء عليها قب���ل بل�غ االأخ���رية االأربعني 
، ل���ذا يت���م تطبيق الطرق لفك ه���ذه اجلب�صة 
منه���ا التب����ل على عتب���ة دار ه���ذه النف�صاء 
ك�ن ال�صحر جنا�صة وال تبطله اإال النجا�صة 
، وزي���ارة املحب��صة ملقربة لليه�د والعب�ر 
ف�ق م�تاها وتقفز على �صبعة قب�ر وتليها 
خط����ات لفك اجلب�صة انظ���ر �س 64 ، 65 ، 
66، 67 كنم����ذج وعلى الرغ���م من كل هذه 
املح���اوالت واالإمي���ان بال�صحر وم���ا يحققه 
نع�د لق�له���ن وهن ي�صتهجن اأعمال ال�صحر 
والن���ذور " م���ا اأريد الرج���ل بال�صح�ره وال 
�صبي���ه  "واين  واأي�ص���ا  بالن���ذوره!  ال�ل���د 
�صناق�صن���ي حتى اأجل���ا الأمه���ات ال�صح�رة 
"!! يف الف�ص���ل اخلام����س يتح���دث الكاتب 
ع���ن حب���ه لالأبن����دي والن����اب يف الف�صل 
ال���ذي يليه ، يجمع بني خ�صائ�صهما وجمال 
اللغ���ة وامل�اءم���ة  م�هبتهم���ا يف ت�ص�ي���ر 
ب���ني احل�ص���ارات واالأزمان و�صح���ر الكلمة 
التي هي دلي���ل العا�صقني والن�صاء حتديدا. 
يق����ل حممد غازي االأخر����س: مل يكن ع�صر 
احلداث���ة اإن يع�صف بال�صعر ال�صعبي دومنا 
يزي���ح �ص�رة املراأة القدمي���ة وها ه� ع�صر 
احلداث���ة قد ج���اء مع مظفر الن����اب ليجلب 
لنا ن�ص����ة خمتلفات جذري���ا ، ثقافيا ظهرت 
حداث���ة الن����اب يف حلظ���ة فا�صل���ة حاولت 
فيها الثقافة العاملة م���د اجل�ص�ر مع الثقافة 
ال�صعبي���ة والتل�يح لها ، ج���رى ذلك على يد 
جملة املثقف التي �صدرت عام 1958 والتي 
اعت���ادت ن�ص���ر ق�صائ���د للن����اب.. يل���ي ذلك 
احلديث ع���ن م�تيفات الع�ص���ق واالأ�صاطري 
القدمية ح�ل �صع�ب���ة الزواج من اأي ملكة 
اأو امراأة جميلة اإال بعدما تخ�صع ل�صروطها 
اأو االإجاب���ة على اأ�صئلتها وبعد ذلك تقع 
يف غرام���ك وينتهي كل ذلك 
، واحلدي���ث عن املفت���اح اأال 
وه� ع�ص���� املراأة التنا�صلي 
ومفه����م جمتمعاتن���ا ح����ل 
اإقفاله ب�صبع اقفال واحلر�س 
تتداول���ه  م���ا  عك����س   ، علي���ه 
والفت���اة  العفري���ت  اأ�صط����رة 
�صن���دوق  داخ���ل  املحب��ص���ة 
حتت البحار �س258 اأمن�ذج، 
واأخ���ريا يختت���م ف�ص�ل���ة ب������ " 
" وه���� زن���ى  الع�ص���ق احل���رام 
املح���ارم والتطرق ملفه����م عقدة 
 ، واالأخ�ات  االأم  "اوديب"ع�صق 
واأ�صباب هذا املي����ل ال�صاذ ف�صال 
ع���ن ال�صذوذ اجلن�ص���ي الذي يذكر 
وكيفي���ة  ال�صباب���ه  التعر����س  م���ع 
تط����ر ه���ذه البيئ���ات وم���ا عليه���ا 
م���ن حتفظ���ات م���ن قب���ل املجتم���ع. 
ق�صخ����ن الغرام ما ه���� اإال ع�صرات 
الكت���ب داخل كتاب واح���د ، ا�صتخدم 
كاتب���ه 65 م�ص���درا معتم���دا وم�ثقا. 
كافي���ة  معل�م���ة  يق���دم  ب���اأن  وكفي���ل 
ور�صين���ة.. جدي���ر بالذك���ر ان الكتاب 
�ص���ادر عن دار التن�ير \ بريوت للعام 
2016 الطبع���ة االأوىل، �ص�رة الغالف 
للمبدع علي اآل تاجر وت�صميم الروائي 

احمد �صعداوي.

خطب الرصافي بعد توجهه إلى المجال السياسي

في رواية "الوطن األم".. مخطوطة فيلم تتظاهر بأنها رواية

القمم العالية
قد ال جند ف�رًا الرابط بني دريك ولك�ت 
ابن جزر االندي���ز الربيطانية وجامايكا، 
ال�صاع���ر باالإنكليزي���ة، وب���ني ب�رخي����س 
وال  باالإ�صباني���ة،  ال�صاع���ر  االرجنتين���ي 
ال�صر يف جمعهما معًا مع �صعراء اآخرين،  
االأم���ر ال���ذي اأراده املرتج���م يا�ص���ني ط���ه 
حافظ، يف كتاب���ه اجلدي )القمم العالية(  
ال�ص���ادر حديث���ا عن دار امل���دى حيث قدم 
في���ه ترجمة ملختارات م���ن ق�صائد ع�صرة 

�صعراء كبار .

ـرام  ـَ خون الَغــ َقـــصــّ
دراس�������ة ف����ي م��ت��������خ���ّ��������ي��ل ال��������ع�����������ّش�����اق 

وأنث���روبول��وجي��ا األن��وث�ة.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ال�صبي����ان واملراهقني عن اجلن�س ببذاءة، لكنه �صيتح�ل اإىل 
كائن �صبقي مه�و�س بر�ص����د انعكا�صات العامل اجلن�صي يف 
النف�س. وقراءات����ه اأي�صًا �صينالها مبداأ التغري، فمن الق�ص�س 
املث����رية واحلكاي����ات �صيج����د نف�ص����ه مغرم����ًا بكت����ب االأدي����ان 
والفل�صف����ات القدمية، فيقراأ الغيت����ا واملهابهارتا ليخرج منها 
ببع�����س ظ����الل الت�ص�ف الت����ي كتبها يف اأكرث م����ن م�ؤلف له. 
وثم����ة انعطاف����ة كب����رية �ص�����ب الفل�صف����ة التي مل ين����ل جراء 
حت�الت����ه وتب�صيطه لفر�صياتها ما كان يطمح له من مقارباته 
الفل�صفي����ة فلم تعرتف ب����ه املدار�س الفل�صفي����ة اأو املناهج ومل 
ت�ؤخ����ذ اأطروحات����ه مب����ا ت�صتح����ق رغ����م تعار�صات����ه الكبرية 
واجلريئ����ة مع اأفكار كبار الفال�صفة املكر�صني لي�س �صارتر اإال 
واح����دًا منهم. وه� بذل����ك االإق�صاء من �ص����ف الفال�صفة ي�ؤكد 
مت����رده الذي الزمه ط�ال حياته ولعل����ه ال�صيء ال�حيد الذي 

مل يخ�صع ملبداأ التغري الذي يدع� له.
لق����د قيل اإن ك�لن ويل�ص�����ن قد اأنزل الفل�صفة م����ن عليائها اأو 
برجه����ا العاج����ي وجعله����ا مت�صي عل����ى االأر�س وح����اول رغم 
م��ص�عيت����ه التي ي�صتخف بها بع�س نق����اده، اأن يبني روؤيته 
للحي����اة يف الالمنتمي وما بعده وكذلك يف رواياته و�صريته 
و�صائ����ر اأعمال����ه، ولع����ل اأطرف م����ا نالحظ يف ه����ذا ال�صاأن اأن 
ك�ل����ن ويل�ص�����ن مل يغري مزاج����ه املتمرد وه����� يكتب �صريته 
فختمه����ا منهيًا كتاب����ه بالق�ل: »ويف ال�قت ال����ذي اأدون هذه 
الكلم����ات يف 3 كان�����ن االأول 2003 اأ�صعر متام����ًا اأن هذا ه� 
امل��ص����ع املالئم للغاية الإنهاء �صريت����ي الذاتية. فال�صاعة االآن 
هي الرابعة ع�صَر ي�ٍم �صت�����ي، و�صار لزامًا علّي ا�صطحاب 

كالبي يف ج�لتها الي�مية املعتادة.

 درس
 Dreaming كانت جتربتي يف ترجمة كتاب )حلُم غايٍة ما
للكات����ب  الذاتي����ة  ال�ص����رية   -  )To Some Purpose
الفيل�ص�����ف ك�لن ويل�ص�ن، جتربة فري����دة اإىل اأبعد احلدود 
املت�ص����ّ�رة: فقد وّفرت يل فر�صة مثالية لتذّوق متعة املكابدة 
اجلميلة يف اال�صتغراق مع الن�ص��س املكت�بة بنب�س احلياة 
الي�مي����ة واملُحّمل����ة بحم�ل����ة فل�صفي����ة و�صيك�ل�جي����ة لطاملا 
عهدناها يف االأعمال املن�ص�رة للكاتب. واأعرتُف ب��ص�ح اأن 
عمل����ي يف ترجمة هذا الكتاب اأع����اد هيكلة الكثري من املفاهيم 
لدّي، كم����ا �صّذب البع�س االآخر منها، ولع����ّل احل�صيلة االأكرب 
الت����ي خرج����ُت منها بع����د اإجناز ترجمت����ي للكتاب ه����ي تاأكيد 
قناعتي الرا�صخة يف �ص����رورة اأن نقراأ اأعمال اأي كاتب بعقٍل 
منفتح وم����روءة مرتّفقة بعيدًا ع����ن امل�ا�صعات ال�صائدة عنه 
والت����ي ت�صتند يف الكثري منها على خلفي����ات اأيدي�ل�جية اأو 
تهمي�صية ال متت اإىل الفعل االإبداعي اخلال�س باأية �صلة. وال 
ينبغ����ي الت�ص����ّ�ر اأن الغربيني يف معزل عن ه����ذا االأمر الذي 
يبدو يف معظم جزئياته غري مقت�صر على جغرافية ح�صارية 
دون غريه����ا لك�ن����ه اأمرًا يخت�����سّ بالطبيع����ة التناف�صية التي 

ُم الفعاليات االإن�صانية يف عاملنا احلا�صر. َت�صِ
م����ن جان����ب اآخر ف����اإن امل��ص�ع����ة الرئي�صة ل�ص����رية ويل�ص�ن 
الذاتية هي »الكفاح يف مقابل ال�هن واخلذالن واالندفاع يف 
احلياة بعزمية �ُصجاعة واحلفاظ على روح النزعة التفاوؤلية 
املت�هجة واال�صتعداد الدائ����م للحفاظ على اتقاد تلك ال�صعلة 
املنع�ص����ة لل����روح برغم كل املُعيق����ات التي ت�اجهه����ا وتدفعها 
لالنكفاء املُ����ذّل«. واأح�صب اأن هذا الدر�س املعريف - احلياتي 
- الفل�صف����ي - ال�صايك�ل�جي املرّكب ه� اخلال�صة الرائعة ملا 
ميك����ن اأن نتعلمه من وراء ق����راءة هذه ال�صرية الغنية املفعمة 

باالألق والروح ال�ّثابة.

 لطفية الدليمي
 من تقدميها لكتاب " حلُم غايٍة ما "
 ال�سرية الذاتية للكاتب - الفيل�سوف كولن ويل�سون                   

* ن�صر يف امللحق الثقايف جلريدة االحتاد

ناظم ناصر القريشي

تق�ل املعاجم )ل�( حرف امتناع المتناع 
و انا اأق�ل ه� امتناع احللم عن ال�اقع 
والذاكرة عن الن�صيان ،فال�صاعرة فليحة 
ح�صن تق�ل " ل� مل يكت�صف ك�ل�مب�س 
ك�صب���ح  الذكري���ات  " فتتدف���ق  اأمري���كا 
االأح���الم البعيدة تعرب ب���رزخ الن�صيان 
ليتنف����س  ال�صب���ح  ي�صتيق���ظ  بينم���ا   ،
احلي���اة بع���د اأن لفظ اأح���الم امل�صاء يف 
اأعالي���ه الق�صية ليتاأمل الع�صافري وهي 
تت�صبث ب�صجرة احلي���اة... النهر وه� 
يتث���اءب امل�جات وهي بكام���ل اأناقتها 
جتدل �ص�ء ال�صم�س لتك�ن اأكرث بريقا 
وملعان���ا وهي ت�صري م���ع الريح لتقابل 
ال�صف���اف الطري���ة ؛ ونح���ن كامل�جات 
ذواتن���ا  نكت�ص���ف  اأن  دائم���ا  نح���اول 
ون�صعى ملالقاة االآخ���ر عرب الق�صيدة و 
روحها ال�ثابة لعلن���ا ن�صل اىل ال�صفة 
االأخ���رى ، و كذل���ك ال�صاع���رة العراقية 
املغرتب���ة فليح���ة ح�ص���ن يف دي�انه���ا " 
ل���� مل يكت�ص���ف ك�ل�مب����س اأمري���كا " 
ال�ص���ادر عن دار ج���ان للن�صر يف اأملانيا 
عام 2015 ب�اقع 54 �صفحة من الن�ع 
 29 عل���ى  احت����ى  وال���ذي  املت��ص���ط 
ق�صي���دة ،حيث ت�صرب���ت مالمح الغربة 
ت�صكل���ت  و  الق�صي���دة  اىل  ال�صا�صع���ة 
كلغ���ة ثانية لي�صت مق���روءة لكن نح�س 
بكثافتها بني الكلمات فال�صاعرة ح�لت 
الغربة اىل ن�س فتق�ل بق�صيدتها التي 
عن�ن���ت به���ا دي�انه���ا  )ل���� مل يكت�صف 

ك�ل�مب�س اأمريكا!(

لكنُت االآن األعب(الغمي�صة)* مع بناتي
وعن���د الع�ص���ر جنتم���ع ح����ل �صينية 

ال�صاي املهيل والكعك
بهم����س  يت�صل���ل  اأخ���ي  ول���كان 

اأ�صابعه
يط���رق باب البي���ت قائال هل من 

اأحد هنا؟!
وه���� املتيق���ن متام���ا باأننا يف 

انتظاره
عل���ى( ون�صح���ك  ن�صح���ك 
نكات)* طالباتي يف املدر�صة 

ورائحة البخ�ر تعج باملكان

  وح�ل���ت اإع�ص���ار �صان���دي 
اىل مثي�ل�جي���ا حي���ة حني 
�صارعت���ه ثالثة لي���اٍل حتى 
و  بيته���ا  �صق���ف  يقتل���ع  ال 
اأخ���رى  م���رة  �صارعت���ه 
حت���ى ال يقتل���ع ذكرياته���ا 
ع���ن وطنها ال���ذي اأ�صبح 
كنبت���ة  له���ا  بالن�صب���ة 

اخلل�د 
ل� مل يكت�صفها

خاتلُت(�صان���دي)*  مل���ا 
ثالثة اأيام

يقل���ع  اأن  يح���اول  ه���� 
�صق���ف �صقت���ي بكّل م���ا اأوتي م���ن م�ج 

وريح
واأنا اأثبتُه بالدعاء!

و................
..................

...............
الهي ما اآن يل اأن اأ�صرتيح؟!

ع�صرون عاما
واأنا اأقاتل على جبهات عدة

اأمل يحن الن�صر بعد؟
و�ص����رت ال�صاع���رة حاله���ا على غالف 
دي�نه���ا كالن�ر�ص���ة الت���ي عل���ى �صاطئ 
املحيط والت���ي ا�صت�طن قلبها الذه�ل 
و هي تنظر اىل اآثار العجالت املغادرة 
ورمب���ا القادمة اأي�صا م���ن اأماكن بعيدة 
لتغ���ادر م���رة اأخ���رى وه���ذه الن�ر�ص���ة 
التي ت���رى وطنه���ا البعيد هن���اك خلف 
االأف���ق ورمبا ترتاءى لها كم�جة  وهي 
بجناحيه���ا ال�صغريي���ن ال ت�صتطيع ان 
تط���ري اليه فيغ���زو الياأ����س قلبه���ا ، لذا 
ه���ي افرت�صت ذكرياته���ا التي ت�صاقطت 
كاأوراق ياب�صة تغازلها الريح و�صنعت 
حلما ك�طنه���ا متاما فتق�ل يف ق�صيدة 

)حتى يك�ن لك ظل وردة(
ت�صبث بي

وحدي من ت�صتطيع اأن ت��صلَك اإليَك
ت�صبث بي

يا �صن�ي التائه
يا اآٍه ال تر�صى اأن تخرج مثل االآه؛

ل�صنا يف ال�صحراء
ومل يدركنا م�ج

و اأظفار الريح بعيدة
لكن ال�حدة اإذ تدركَك

جتّف الروح
وتفقد كل االأ�صماء معانيها

ت�صبث بي
فقط

.........
كي تعرف معنى االأ�صياء!

الغرب���ة 

تعن���ي ان تن�صطر اىل ن�صف���ني: ن�صف 
هن���ا ون�ص���ف هن���اك و احلل���م ال�حيد 
ال���ذي يحمل���ه خيال���ك يف اأعم���اق ذاتك 
الق�صي���ة واأح�الك املتغ���رية ه�  وطن 
م�صط����ر بني ك�ن���ني اأي�ص���ا و االإبداع 
هن���ا ه���� الق���درة عل���ى جت���اوز ه���ذه 
الثنائية ، بال�صم� واالرتفاع بالطبيعة 
الب�صرية اإىل اآفاق جديدة غري ماأل�فة ، 
فتق�ل يف ق�صيدة )ل� مل اأحبك هل كنُت 

�صاأجن�؟(
بعيدا عن ك�ين �صاأم�ت مثل بقية اأهل 

االأر�س
وي�صري اجل�صد �صمادا لل�صجرة

يعّلق بع�س منه يف عجالت ال�صيارات
يطمع بع�س الطري ببع�س اللحم

فيجهز باملنقار علّي
اأو(ين�صده)العمال عن التنظيف

فاأغدو مبثابة اأنقا�س مرتوكة
قد تركلني املكن�صة
اىل حاوية احلرق

اأق�ل:
بعيدا عن كل االأفكار الالبَد �صتنم�

يف كّل دروب الراأ�س
ل� مل اأجد ك

هل كنُت �صاأجن�؟!
ت�صتطي���ع  ق���درة  باأي���ة  نت�ص���اءل  و   
�صاعرتنا اإعادة خلق حلظتها ال�صعرية، 
و ان تخت���ار له���ا �ص���كل احلي���اة الت���ي 
ع���رب  تتح���رك  والت���ي  ؛  منه���ا  ول���دت 
ثيم���ات الق�صيدة النافرة م���ن مراكزها 
اأي�ص���ا، يف دائرة اأك���رب بال حدود خالل 
انفعاله���ا اللغ�ي، تتح���رك بانزياحات 
ذاهبة باجتاه التاأويل و التاأمل باطراد 
بعيدًا عن دالالته���ا امل�صمرة، لت�صتكمل 
وتثبت مالم���ح خ�ص��صيته���ا ؛ فاإن ما 
تق�م به ال�صاعرة ه���� تفعيل الروؤية و 
جت�صيد الطاق���ة االإبداعية للغة وجعلها 
ت�صتجي���ب ل�صاعريته���ا و التماه���ي مع 
اإيقاعاته���ا الإجن���از الفك���رة م���ن خ���الل 
املعن���ى لل��ص����ل اىل ال�صف���ة الثاني���ة 
الق�صي���دة  وكاأن   ،

ا�صتع���ادة حلي���اة مفق����دة خ���الل زمن 
الكتاب���ة ، فتق����ل يف ق�صي���دة )ل���� يف 

اإمكانك اأن حتيا بعيدا عني!(
افعل ؛

ل� يف اإمكانَك اأن تع�صر من غيم الروح 
و �ص� ء

وحتيل رماد الي�م التالف باقات اأمل
افعل ؛

امل���راآة  اأن تب�ص���ر يف  ول���� ا�صتطع���ت 
�صظايا غريَك

افعلها ؛
نعم

افعلها
واحَي من غري وج�دي

ل� يف اإمكانك اأن حتيا بعيدا عني ؛
م���ا يجعلن���ا نفه���م ال�صاع���رة و  وه���ذا 
اأفكاره���ا العميقة جتاه االبداع، ويع�د 
فليح���ة  جترب���ة  اإىل  ذل���ك  يف  ال�صب���ب 
ال�صعري���ة التي احت����ت ب�صم�ليتها ما 
ه� خا����س وجتاوزته اىل ما ه� عام ؛ 
فتميزت كتاباتها باقتنا�س روح ال�صعر 
وحت�يلها اىل ملحم���ة جت�صدها حركة 
للحي���اة يف الق�صي���دة ، بلغة نقية حاملة 
تعك����س �صف���اء روحها الت���ي تت�حد و 
تتماث���ل م���ع الكلم���ات رغ���م االأمل  الذي 
حتاول اختزاله فتق�ل يف ق�صيدة )من 

جديد ا�صتاأنف حياتي(
حتت ال�صنب�ر متاما اأ�صع الراأ�س

واأدير املحب�س من ف�قه
في�صيل مع املاء ال�صاقط

كالم �صديقي اللزج
نباح ال�صارع

جتاعيد االأيام ال�عرة
ت�اريخا اأق�صمها قلقا

ومدنا ال ت�صبه اأبدا حرير ق�صائدنا
ت�صيل

كاأ�صباغ ال�صيب اىل بال�عة حمامي
وبعد قليل

ارفع راأ�صي
وكاأين مل اأُقتل

قبل قليل
بيديه ؛

خياله���ا االبداع���ي يرت���دي الده�صة 
بب�صاطة التعابري دائما ؛ فهي تخلق 
عاملها وفق روؤاها اخلا�صة ، و ت�صمح 
لن���ا اأن نرى ذاتها و نت�صفح ذكرياتها 
و ه�اج�صه���ا  يف الق�صيدة  وتدع�نا 
الن نراها كذل���ك ؛ فت�صمح للمتلقي اأن 
يرى نف�صه م���ن خالل الق�صي���دة اأي�صا 
فه���ي ت�ق���ظ يف داخلنا اأ�صي���اء من�صية 
ورمب���ا كان���ت مفق����دة ، رغ���م تعلقه���ا 
بخلق ميث�ل�جيا وابتكارها الأ�صاطري 
اأنية و ه���ي حم�س حماكاة مل���ا نحياه، 
مبعنى اآخ���ر اأن االأ�صط�رة هي كاحللم 
و ما ي�صبهه وهذا يعني اأننا مازلنا على 

قيد احلياة يف زمن م�صتحيل
فاذا مل نلمح الغربة يف عينيها �صنجدها 
منت�صرة على �صفح���ات الدي�ان ، كظل 

الروح يف املرايا.

ــــــــدارات ــــن اص م

 مؤشرات البداية
لقد ب���داأ ك�ل���ن ويل�ص����ن الكتاب���ة وه���� يف الع�صرينات، 
وتفاجاأ ه� نف�صه باأ�ص���داء كتابه االأول )الالمنتمي( الذي 
�صيك����ن واح���دة من االإ�ص���ارات الدالة علي���ه و�ص�ف ت�صم 
عمله الالح���ق، وترتكب م���ا ي�صبه اجلناية بح���ق م�ؤلفاته 
االأخرى. يت�قف اهتمام قرائه ونقاده غالبًا عند اأطروحته 
هذه: الالمنتمي ك�صخ�صية راف�صة تقبع يف ج�هر االأعمال 
االأدبية. ويع���رتف ك�لن ويل�ص�ن اأنه ا�صتقى العن�ان من 
كت���اب الألبري كام�. والالمنتمي يعن���ي له عند كام� البطل 
ال�صلب���ي الالفاع���ل واملكتف���ي بالتدخني والك�ص����ل، وهي 
�صف���ة يل�صقها منتق���دًا ب�صارتر وكام� اللذي���ن �صغف بهما 
اأواًل يف ف���رتة انبهاره بال�ج�دية املدر�صي���ة اأو التقليدية 

التي متثلت يف كتاباتهما.

اإن الالمنتم���ي اأو اخلارج عن ال�صياق - وه� عن�ان كتاب 
ت���ال له - م�ج����د يف اأعمال كتاب متعددي���ن مثل: �صارتر 
وهمنغ�اي وهرمان ه�صه ود�صت�يف�صكي ووليام جيم�س 
ول�رن����س وكافكا حتى ف���ان ك�خ، لي�صتخل����س- كمن يلم 
اأج���زاء �ص�رة ممزقة - مالمح البط���ل الرتاجيدي املعذب 
باأف���كاره. اإن���ه الالمنتم���ي اأو اخل���ارج باملعن���ى احل���ريف 
للم�صطل���ح ال���ذي يع���رب عن���ه عن����ان الكت���اب وو�ص���ف 
ال�صخ�صي���ات، وه���� بط���ل اإ�ص���كايل مع���ذب ب�عي���ه الذي 
يجعل���ه خمتلف���ًا، وبعق���ل ح���ر متام���ًا ال ي�صنف���ه منت�صب���ًا 
لع�ص���ره وجمتمعه. ورغ���م اأن ك�لن ويل�ص����ن �صيتخطى 
تل���ك االأطروح���ة ويط����ر منظ����ره الفل�صف���ي ب�ج�دي���ة 
)جدي���دة( خمتلف���ة عن عدمي���ة �صارتر، �صيظ���ل الالمنتمي 
اأ�صبه ب�ص�رة منطية عنه، وقد �صاعت تلك ال�ص�رة عربيًا، 
الأ�صب���اب تذكره���ا املرتجمة لطفي���ة الدليم���ٍي يف درا�صتها 
املعمق���ة الأدب ك�ل���ن ويل�ص�ن، وتراها ملخ�ص���ة بال�صياق 
ال���ذي ترجم فيه الكت���اب للعربية يف اأج����اء اخلم�صينات 
املجتمع���ات  �صهدت���ه  وم���ا  االأيدي�ل�جي���ة،  وال�صتين���ات 
العربي���ة من ه���زات وث����رات �صبغ���ت ق���راءة الالمنتمي 

بالنزعة الث�رية املتمردة معًا.

  القراءات المختِزلة! 
بع�����س القراءات العربية كررت ما قي����ل عن ك�لن ويل�ص�ن 
يف االأو�صاط االإجنل��صك�ص�نية من اأنه يعيد اإنتاج قراءاته 
الكث����رية، حتى و�صف����ه كاتب عربي باأنه )ِمق����راء بال معدة( 
وه� جت����ٍنّ يلخ�س ك�لن ويل�ص�����ن بطريقة فجة. و�صريته 
املاثل����ة للقراءة ت��صح م����دى ان�صجام تفك����ريه و�صريورته 
بخ����ط مت�صل م����ن ال�ع����ي ير�صده ه����� نف�ص����ه واإن تعددت 
ج�انب����ه، حت����ى و�ص����ف بالهي����درا ال�يل�صني����ة ن�صب����ة اإىل 
حي�����ان الهيدرا اخل����رايف ذي الروؤو�س ال�صبع����ة التي كلما 
قط����ع منها راأ�س ظهر اآخ����ر بح�صب امليث�ل�جي����ا االإغريقية 
كم����ا ت�ص����رح املرتجمة، وتخت����ار خم�س روؤو�����س متثل اأبرز 
اهتمام����ات ويل�ص�����ن وه����ي الالمنتمي - الروائ����ي، املنّظر 
االأدب����ي، الباح����ث يف اخل�����ارق، الباح����ث يف اجلرمي����ة، 
امل�����ؤرخ واالأنرثوب�ل�ج����ي. وتت�ق����ف عند بع�����س روؤو�س 
ويل�ص�����ن املتعددة، كاجلن�س والفل�صف����ة واالأديان وامل�صرح 
وامل��صيق����ى. لك����ن كتابات ويل�ص�����ن هي الالفت����ة ب��صعها 
الكتابي اأي يف علم القراءة، فه� غزير التاأليف فاقت اأعماله 
وكتب����ه املائ����ة ويف �صنة واح����دة ي�صدر ثالثة كت����ب اأحيانًا، 
كم����ا اأ�صدر وه����� يف الع�صرينات ثالثة كت����ب، ورابعًا وه� 
يف الثالثني. حما�صته للقراءة �صتك�ن ذات ح�ص�ر مركزي 
يف �صريت����ه. فه����� يق�����ل يف �صريت����ه اإن الكتاب ه����� م�صدر 

االإدها�س ال�حيد بالن�صبة له.

  في التفاصيل يكمن المتمرد
على دراجة وبعد اأن ي�صتيقظ من ن�م مقلق يف كي�س حتت 
�صج����رة يف حديقة، يخف للذه����اب اإىل املتحف الربيطاين، 
ليجل�����س يف املكتبة نهارات ط�يلة مت�صل����ة، ويكتب اأعماله 
فيم����ا مي�ص����ي يف قراءات����ه باحلما�صة نف�صها. فق����ريًا معدمًا 
يق�صي �صن�ات ط�يلة من �صباه و�صبابه. مت�صردًا �صعل�كًا 
يف و�صفه لنف�صه، ويعمل يف مهن �صاقة وهروبه من واحدة 
الأخرى: عاماًل يف مزرعة اأو يف حمل لكيِّ الثياب اأو م�صنع 
بال�صتيكي اأو ور�ص����ة �صيارات، وعامل بناء وبائعًا متج�اًل 
وكاتب ح�صابات وغريها من املهن التي ينفق اأجرها ال�صئيل 

يف رحالته اإىل فرن�ص����ا ومغامراته الن�صائية و�صعلكته، ثم 
يخرب القارئ ب�صراحة متناهي����ة عن ولعه الفيتي�صي بقطع 
الثي����اب الن�صائي����ة و�صداقات����ه وق�ص�����ة والده وحم����ل اأمه 
وزواجهم����ا غري املتكافئ، لكن����ه ال ي�صرد تلك ال�قائع بح�س 
ف�صائح����ي كما يتم يف بع�����س ال�صري الذاتية جل����ذب القراء 
اأو االإث����ارة وال�صهرة، بل لريين����ا اأثرها يف تك�ينه الفكري، 
كعالقته باملراِهقة التي يلتقيها �صدفة، وحماولته االنتحار 
وه����� يف ال�صاد�صة ع�صرة، وقيادة �صيارته يف طريق ثلجي 
متجمد، وحياة والدت����ه العاطفية، وعقاب والده املفرط له، 
وهروبه من املنزل. يف كل ذلك ي�صتل ك�لن ويل�ص�ن خيطًا 
ينم� �صرديًا، ليك�ن بالتفا�صي����ل امل�صتعادة مبتعة ور�صاقة 
اأ�صل�بي����ة مرتك����زًا لفكرة م����ا. فالقيادة يف اأخط����ار االنزالق 
يف الطري����ق املتجمد تهبه فك����رة الرتكيز و�ص�����اًل للذروّية 
الت����ي اآم����ن بها، اأم����ا حماولت����ه االنتحار ب�ص����رب االأ�صيد يف 
خمترب مدر�صته، فاألهمته فكرة وج�د �صخ�صيتني تتنازعان 
رغب����ات االإن�صان وقرارات����ه واختياراته. ولكن����ه �صين�صاع 
حلكم����ة جاءت����ه م����ن قراءات����ه اأي�ص����ًا: اإن����ك البد لتعي�����س اأن 
تغ����ري حياتك، وال تكف ع����ن ذلك. وهذا يف�ص����ر بدايته كاتبًا 
للك�ميك�����س ثم التاأمل فالروايات وامل�صي يف طرق متعددة 
ق����د ال يربط بينها رابط اأحيان����ًا، فكتاب يف الت�ص�ف واآخر 
يف البارا�صايك�ل�ج����ي وثالث يف امل�ص����رح وهكذا.. وعلى 
م�صت�ى احلياة كان ك�ل����ن ويل�ص�ن ميجد التغيري ويق�ل 
يف اأك����رث م����ن مكان اإن����ك لكي تعي�����س ال بد اأن تغ����ري حياتك 
واأن تغ����ري اأف����كارك اأي�صًا. حني يع�د م����ن رحلته االأمريكية 
ن�صاط����ه  ب�صي����اع  يح�����س  ومناق�ص����ًا  حما�ص����رًا  ال�صه����رية 
و�صع�بة ع�دته ثاني����ة حلي�يته. بل لقد عاد مفل�صًا ب�صبب 
م����ا جنى منه ال�صريبي�����ن لكنه يذكر ح�صن����ة كبرية للرحلة 
االأمريكي����ة االأوىل هذه وهي اأنها جعلته يفكر مبعنى تغيري 
احلياة، وبهذا يخال����ف وج�دية �صارتر وعدمية كام�، فه� 
ال ي����رى مثلهم����ا اأن احلي����اة عبثية وعدمي����ة وال ت�صتحق اأن 
تعا�����س، ب����ل يرى فيها م����ا اأ�صماه برو�صت اللحظ����ة الذهبية 
تلك التي تتفتح فيها احلياة فجاأة وت�صبح قابلة للحب. ذلك 
م����ا كانت تث����ريه فيه من �صع�ر حفالت اأعي����اد امليالد خا�صة 
ثم النزهات واخلروج للطبيعة يف العطالت وي�صف اإحدى 
تلك اللحظات الربو�صتية بالق�����ل اإنه اكت�صف جمال الك�ن 

وتعقد احلياة معًا ووج�د م����ا يجعلها اأكرث جمااًل.. ويكرر 
ذلك ح����ني ي�صتذك����ر حماول����ة انتح����اره وه����� يف ال�صاد�صة 
ع�ص����رة فق����د اكت�صف م����ا كان قد اكت�صفه �صارت����ر حني تط�ع 
يف ق�����ات املقاومة الفرن�صية �صد النازي����ة واأدرك اأن امل�ت 
ممك����ن وحمتمل، ولكن تل����ك كانت فر�صة لهم����ا معًا: �صارتر 

وويل�ص�ن لروؤية احلياة من جديد.

 عدة أنفس.. عدة شخصيات
التغ����ري ال����ذي ين�ص����ده ك�ل����ن ويل�ص�����ن يتكام����ل يف دائرة 
حياتي����ة م�حدة تب����داأ بنظرته لل�صخ�صي����ة، فيت�صاءل: »هل 

منتلك جميعنا عدة اأنف�س وعديدًا من ال�صخ�صيات«؟
ويجي����ب على ت�صاوؤل����ه بالق�ل: »بدا يل اأنن����ا جميعًا نرتقي 
ابتداًء من طف�لتنا وتك�ن لنا خالل ذلك االرتقاء التط�ري 
�صل�صل����ة م����ن االأنف�����س.. واأن دوافعن����ا البي�ل�جي����ة هي ما 
يدفعن����ا اإىل االرتق����اء ع����رب �صّلم االأنف�����س..«، ولع����ل هذا ما 
يف�صر اأي�صًا اإف�صاحه عن اأنه كان يف بداية حياته الدرا�صية 
ومراهقته وفت�ته يحلم باأن يك�����ن عاملًا كاآين�صتاين، مثاًل، 
واأن تك�����ن ل����ه على االأخ�س �صه����رة مل يكن امل����ال كما يق�ل 
م����ن طم�حات����ه حتى وه� يكت����ب الالمنتمي لك����ن ف�صله يف 
الريا�صي����ات واإع����ادة امل�����اد الدرا�صي����ة �صتك�����ن �صبب����ًا يف 
خذالن����ه، ولك����ن ذلك ال�ل����ع بالعلم ك�صبب ملعرف����ة اأو و�صيلة 
لها ظلت تالزمه، و�صارت جزءًا من منظ�مة اأفكاره وبنيته 
الثقافية وتعب����ريه عنها، فاإذا ا�صت�صه����د بن�س �صعري الإزرا 
باوند جن����ده بعد حني يحل����ل �صيك�ل�جيا دواف����ع الن�ص�ة 
والرغب����ة، اأو يحل����ل التغ����ريات البيئية واأثره����ا على الفكر 

ومنط احلياة الب�صرية.

الهوس بالكتب
لق����د و�ص����ف ك�ل����ن ويل�ص�ن نف�ص����ه باأنه �صخ�����س مه�و�س 
بالكت����ب. وذل����ك ينعك�����س يف م�ؤلَّف����ه )الكت����ب يف حيات����ي( 
ال����ذي اأراد اأن يذك����ر فيه ع�صرين كتابًا فق����ط كان لها اأثر يف 
تك�ينه الثقايف، لكنه وجد نف�صه اأمام مائة كتاب. ويعرتف 
باأن����ه بداأ حيات����ه تطهريًا مثالي����ًا يتقزز م����ن اأحاديث زمالئه 

كولن ويلسون.. لكي تعيش البّد أن 
تغّير حياتك

 الالمنتمي األزلي يواجه ذاته
     الس��رة الذاتية التي كتبها كولن ويلس��ون العام 2003 
ونرشه��ا العام 2004 بعنوان: )حلم غايةٍ ما( والتي قدمت 
الكاتبة لطفي��ة الدليمي ترجمة لها مؤخرًا ليس��ت األوىل 
يف سلس��لة ما كتب عن حياته، فقد نرش كتابًا عن املرحلة 
األوىل م��ن حياته بعنوان )رحلة نحو البداية( العام 1969 
واصفًا إياها يف العنوان الجانبي بأنها سرة ذاتية ذهنية، 
لكن هذه السرة املرتجمة تعرب عن مسرة شاقة بجانبيها 
الحي��ايت والفك��ري، ضمها الكاتب لتكون حس��ب وصفه 
حل��ًا راوده منذ قراءات��ه األوىل وأحداث حياته املبكرة. 
الفنان الفيلس��وف كا يفضل أن يدعى،بإشارة املرتجمة، 
التي كتبت  فصواًل دراسية مهمة متهد للسرة ومل تقرص 
جهدها عىل ترجمة كتاب يسرتجع سرته بأسلوب قصيص 
وتعليقات قصرة واستشهادات كثرة من قراءاته الرثية.

د. حاتم الصكر * 

ظل الروح في المرايا
 ق���راءة ف���ي ديوان فليحة حس���ن " لو لم يكتش���ف 

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

س����ل����س����ل����ة ن����وب����ل 

أوراق

يف رواي���ة )�صنة م����ت ري���كاردو ري�س(  
جل�زي���ه �صاراماغ���� الت���ي �ص���درت ع���ن 
م�ؤ�ص�صة املدى لالإعالم والثقافة والفن�ن، 
ترجمة اأنط�ان حم�صي، يقتن�س الروائي 
كما فع���ل يف روايات اأُخ���ر مثل )االإجنيل 
يكتب���ه امل�صيح، ح�ص���ار لي�صب�ن���ة( بذرة 
احلكاي���ة م���ن التاري���خ، وه���ذه امل���رة من 
���ل  يحمِّ اأن  غ���ري  م���ن  القري���ب،  التاري���خ 
نف�ص���ه م�ص�ؤولية الدق���ة وامل��ص�عية يف 
نق���ل ال�اقعة التاريخي���ة مثلما درج عليها 
امل�ؤرخ�ن التقليدي�ن. فه� يكتب رواية، 
اأي عم���ال تخييلي���ا قب���ل كل �ص���يء، ولهذا 
ينب����س يف التاري���خ لي�صيد عامل���ًا خا�صًا، 
مفارق���ًا وم�ازي���ًا يف اآن مع���ًا، عامل���ًا م���ن 
احلي����ات احلقيقية واخليالي���ة، عاملًا من 
ال�قائع التي حدثت فعاًل، واأخرى ملفقة، 
وهدف���ه يف النهاي���ة، هي الف���ن.. متعة اأن 
مننح اخليال احلري���ة الكافية لي�صتفي�س 
ويب���دع، واأن تتك�ص���ف لن���ا ج�ان���ب م���ن 
اأعماق احلياة والتاريخ ب��صاطة الكتابة 
احلرة التي تخل����س للفن لتعطينا معرفة 

باأنف�صنا، وبروح ال�اقع والتاريخ.
يت�صكل الن�صيج ال�صردي يف هذه الرواية 
مث���ل حل���م ط�يل.. رمب���ا مث���ل ا�صرت�صال 
دوؤوب حلل���م يقظ���ة، والقري���ن )ريكاردو 
ري����س( الذي اأوج���ده )فرنان���دو بي�ص�ا( 
�صيحظ���ى بحياة كاملة طيلة ت�صعة اأ�صهر، 
ب���دءًا م���ن و�ص�ل���ه اإىل لي�صب�ن���ة وتردد 
بي�ص����ا   امليت  علي���ه يف زيارات خاطفة، 
وحت���ى م�ت���ه ه����   ري���كاردو ري����س يف 
ال�صنة اجلدي���دة )1936(.. يق�ل بي�ص�ا 
اأن لدي���ه ت�صع���ة اأ�صه���ر بعد امل����ت، متامًا 
اأن  قب���ل  الرح���م  مث���ل عم���ر اجلن���ني يف 
ي�صت����ي طف���اًل، ويخ���رج اإىل العامل، لكن 

م���ع م�ت بي�ص����ا خال���ق قرائن���ه، ومنهم 
ري���كاردو ري�س يختار القري���ن امل�ت ه� 
االآخر فلي�صت لديه فر�صة اأخرى، اإنه نتاج 
خميل���ة بي�ص����ا اأواًل، وم���ع م����ت االأخري 
ياأت���ي �صاراماغ���� ليمنحهما ت�صع���ة اأ�صهر 
)ريكاردوري����س  االآن  فكالهم���ا  م�صاف���ة، 
وبي�ص����ا( نت���اج خميلة روائ���ي ي�صتمتع 

بامل�صي قدمًا مع لعبة االأقنعة والقرائن.
مب�ص���ارات  مي�ص���ك  التغي���ري  ج���دل  اإن   
الرواي���ة، فال ريكاردو ري�س ي�صبه قرينه، 
وال القري���ن )بي�ص�ا(، االآن بعد م�ته، ه� 
ه����، فلكل فرادته ومتيزه حتى عن قرينه 
"كل من���ا فريد وال ميك���ن اإبداله... حتى 
ل���� انبث���ق فرنان���دو بي�ص�ا هن���ا يف هذه 
اللحظ���ة،   فاإنه لن يك�ن فرناندو بي�ص�ا، 
لي����س الأنه مي���ت، بل الأنه ل���ن ي�صتطيع اأن 
ي�صي���ف �صيئًا اإىل م���ا كان���ه، اإىل ما فعل، 

اإىل ما عا�صه وكتبه".
ل���ن تخربنا الرواي���ة ورواتها عن عالقات 
ريكاردو ري�س ال�صابقة م���ع الن�صاء.. اإنه 
�صُيعر�س اأمامنا بال ذاكرة حب، بال حنني 
الأزم���ان وردي���ة، وه� لن ي�صتعي���د اأيًا من 
تفا�صيل جترب���ة ما�صية بهذا ال�صدد، كما 
ل���� اأنه عن�صر خام مل ُيعج���ن قط يف اإناء 
م���ن الع�صق وال�له واحلميمي���ة. غري اأنه 
لي�س كذلك بالتاأكيد. ودخ�له ال�صريع يف 
عالقات ق�ي���ة مع اأول امراأتني �صيقابلهما 
يف الربتغ���ال، وق���د بل���غ �ص���ن الكه�ل���ة، 
تع���رف  �صخ�صي���ة  اإزاء  اأنن���ا  اإىل  ي�ص���ري 
كي���ف ت�صتح����ذ عل���ى اهتم���ام اجلن����س 
االآخ���ر، فه� بع���د مل�صة عاب���رة، مق�ص�دة 
لذراع ليديا، اخلادمة يف فندق براغان�صا 
�صيمهد ال�صتدراجها اإىل فرا�صه يف فاحتة 
عالق���ة �صت�صتم���ر اإىل م���ا بع���د مغادرت���ه 
للفن���دق و�صكنه يف �صقة م�ؤج���رة، فليديا 
ه���ذه �صتك���رر زياراتها له، تنظ���ف �صقته، 
وتغ�ص���ل مالب�ص���ه وتعد ل���ه طعامه وتنقل 
ل���ه اأخب���ار الع���امل اخلارج���ي، ومتنح���ه 

متع���ة اجل�ص���د اإىل اأن حتمل منه وتخربه 
باأنها �صتحتفظ بالطفل. اأما املراأة الثانية 
فه���ي مر�صان���دا ال�صاب���ة ال�صغ���رية )ه���ي 

يف الثالث���ة والع�صري���ن( ابن���ة الدكت����ر 
�صامباي�/ م�صج���ل العق�د، م�صابة ب�صلل 
ال ُيع���رف له �صب���ب يف ذراعه���ا الي�صرى، 

تاأت���ي مع والده���ا مرة واح���دة يف ال�صهر 
ملراجعة طبيب يف لي�صب�نة حيث الفندق 

ذاته الذي نزل فيه ريكاردو ري�س.
نظ���رة اأوىل وتختل���ط م�صاع���ر ري���كاردو 
ري����س، ورمب���ا م�صاعرها ه���ي كذلك، هي 
ب�ص���اأن  ا�صت�صارت���ه  اإىل  �صت�ص���رع  الت���ي 
ذراعها امل�صل�لة ك�نه طبيبًا، وهذه ذريعة 
لي�س اإاّل، فالعالقة بينهما �صتكت�صي بطابع 
رومان�ص���ي عل���ى الرغ���م من ف���ارق ال�صن 
الكب���ري بينهما "ومن اأجل اأن تك�ن لق�صة 
يف هذه ال�صاعرية نهاية �صعيدة، يت��صل، 
وه���ذه براعة عيادية حقيقي���ة، اإىل و�صع 
باق���ة زه�ر يف جت�ي���ف ال���ذراع االأي�صر 
ملر�صاندا الت���ي تبقيه هكذا دون م�صاعدة، 
ميكن للمذبح وللقيم على مرا�صيم الزواج 
تت�ق���ف،  اأن  وللم��صيق���ى  يختفي���ا،  اأن 
وللمدع�ين اأن يطريوا على �ص�رة غبار 
ودخان، وي�صتطي���ع اخلطيب، وقد اأجنز 
مهمت���ه، اأن ين�صح���ب، لقد �صف���ى الطبيب 

املر�س، والباقي من �صاأن ال�صاعر".
يف اأثناء ق���راءة هذه الرواية حت�س انك 
اإزاء تي���ار متدفق م���ن االأحداث واالأفكار 
والع����امل املت�صكل���ة واالأ�ص����ات الت���ي 
تتداخل وتتقاطع )اأ�ص�ات ال�صخ�صيات، 
�ص����ت الراوي، �ص�ت ال���راوي العليم، 
�ص����ت الروائ���ي نف�ص���ه( واأحيان���ًا م���ن 
ف���ال ف�ا�ص���ل  اأن تتب���ني احل���دود،  دون 
نهائية با�صتثن���اء النقاط والف�ارز التي 
ال ت�ؤ�ص���ر ب�صكل ق���ار وحا�صم مت���ى يبداأ 
اأي �ص�ت بالتحدث، ومتى ينتهي. واإذا 
كانت الرواي���ة مكت�بة ب�صم���ري الغائب 
فهي ال تخل���� اأي�صًا من ا�صتخدام �صمري 
املتكل���م يف بع����س ال�صفح���ات، كم���ا اأن 
ال���راوي العلي���م يتدخل اأحيان���ًا ليك�صف 
لن���ا ع���ن وج����ده، وليع���رتف اأحيان���ًا، 
ول���� من ط���رف خفي، باأن���ه ال يعرف كل 
�صيء، واأنه م�صط���ر ليت�صاءل وي�ا�صل 

البحث.

جورج ســاراماغو.. والتاريــخ القريب في الرواية

التاري��خ يف عرف الروايئ ليس حق��اًل مكتماًل، إنه 
مملوء بالفج��وات والفراغ��ات، وال يخلو ما هو 
ملتبس وغر مؤكد ورجراج، وخادع ومعتم. وهذا 
عىل وجه التحديد هو ما يرغب فيه الروايئ، جاعاًل 
من التاريخ ميدان فعل للمخيلة حيث املصادفات 
واالحتاالت واالفرتاض��ات ممكنات إبداع وحيك 
ومسارات متشعبة ألحداث تتخذ شكلها، ومنطقها 

الخاص.

أوراق
جاء كتاب "اقتح���ام ال�صماء" اإ�صهام���ة يف اإ�صاءة احلراك 
ال�صعب���ي ودالالت���ه وم�صائ���ره، وال�صخ���ط ال���ذي يرتاك���م 
فينفج���ر متح����اًل اإىل غ�ص���ب اقتحام���ي واٍع، و�ص���اٍع اإىل 
االإطاح���ة براه���ن ي�ؤب���ده النظ���ام الق���دمي حماي���ة لبقائ���ه 

والمتيازات حر�صه واملنتفعني.
وه���ذا الكتاب يطمح اإىل تق���دمي منهجية يف التحليل التي 
يراد له���ا اأن تك�ن ع�نًا للمتظاهري���ن واملنتف�صني الدراك 
ال�اق���ع وعالقات���ه و�صمات���ه وتعقيدات���ه، والنظ���ر بروؤية 

عميقة اإىل امل�صتقبل و�صبل ال��ص�ل اإىل �صفافه.
ويت�صمن الكتاب �صفحات من تاريخ �صيا�صي واجتماعي 
معا�ص���ر، حاولن���ا فيه طرح ا�صئلة حارق���ة ح�ل ال�صراع 
احلرك���ة  مهم���ات  ودور  واالجتماع���ي،  ال�صيا�ص���ي 
االحتجاجية املدنية، ذات املحت�ى االجتماعي والت�جه 
التن�يري، ارتباطًا باحلراك الذي ابتداأ مرحلته الراهنة 

يف احلادي والثالثني من مت�ز 2015.
الكت���اب ي�صمل املق���االت الع�ص���ر التي ن�صره���ا الكاتب 
مت�صل�صل���ة كل ي�م خمي�س، وعلى مدى ع�صرة ا�صابيع 
يف الف���رتة منذ 28 من كان����ن الثاين وحتى 31 اآذار 
2016، حي���ث تناول خاللها م��ص�ع���ات ملتهبة من 
بينه���ا: مقدمات وا�صب���اب احلراك ال�صعب���ي، �صمات 
م���ن  املختلف���ة  امل�اق���ف  ومنجزاته���ا،  التظاه���رات 
احل���راك، ق�صايا �صيا�صي���ة وفكرية منها م��ص�عات 

واالنعزالي���ة،  العدمي���ة  واملي����ل  والتنظي���م  العف�ي���ة 
ودالالت احل���راك، واال�ص���الح وم�صتلزمات الق�ى 
املعرقلة له، ودور املثقفني يف احلركة االحتجاجية 

واآفاق احلراك ال�صعبي.
يذك���ر الكات���ب اأن هذه املق���االت لي�ص���ت ا�صتنتاجات 
نهائي���ة وال ميك���ن بالطب���ع اأن تك����ن ب�صيغ���ة كتاب 
احلرك���ة  درا�ص���ة  م�ص���ادر  م���ن  م�ص���درا  لت�صب���ح 
االحتجاجي���ة، مل���ن ه���م بحاج���ة اإىل مثل ه���ذا امل�صدر 
وبينهم املحتج�ن م�ؤيدو االحتجاج واملتعاطف�ن معه 
وكذلك الباحث�ن االكادميي�ن، اآماًل اأن ي�صكل م�صاهمة 
يف حتلي���ل احلراك وارتباطه بامل�صه���د ال�صيا�صي املعقد 

وال�صراع االجتماعي املحتدم.
اأي�صًا جلاأ الكاتب اإىل عدد من املعنيني باحلراك ال�صعبي 
م���ن اأ�صدقائ���ه ورفاق���ه والق���ادة ال�صيا�صي���ني والباحثني 
االكادميي���ني والن�صط���اء املدني���ني يف م���ا يتعل���ق ببل�رة 

وتدقيق اأفكاره وحتليالته ب�صاأن احلراك ال�صعبي.
ان هذه املقاالت وكما األفت اإليها الكاتب ت�ص�ر ما ه� )غر 
�صاك���ن( اأي اأنه���ا ت�ؤرخ الأحداث متحرك���ة ومتغرية، والبد 
من النظر اإليها يف �ص�ء هذه احلقيقة غري اأن الكاتب ياأمل 
برغم ذلك اأن تك�ن جزءًا من خربة مرتاكمة ال ي�صك يف اأن 

احلاجة �صتم�س اليها يف احلركات الث�رية الالحقة.
فق����د اأدى الرتاك����م الكم����ي لل�صخ����ط وتعاظم����ه اإىل حت�ل 
ن�ع����ي يف االحتجاج ال����ذي اتخذ اأكرث من �ص����كل للتعبري 
عن����ه فاأنع�����س الرجاء ال����ذي ظل متق����دًا مث����ل جمرة حتت 

رم����اد العراق، وهذا احل����راك الذي تفجر ج����راء تغري يف 
الت�����ازن االجتماع����ي وال�صيا�صي ه� �ص����ريورة مفت�حة 
االآفاق قد يك�ن م����ن املبكر ورمبا غري ال�اقي، اجلزم مبا 
�صت�ؤول اليه ع�اقبه، وحتدي����د ا�صتنتاجات نهائية ب�صاأن 

م�صائره.
اأن اله����دف الرئي�ص����ي للح����راك ال����ذي ميك����ن النظ����ر اإلي����ه 
باعتب����اره اأهم ممار�صة كفاحية �ص����د �صق�ط الدكتات�رية 
ع����ام 2003، مرتب����ط باالأزم����ة االجتماعي����ة وال�صيا�صي����ة 
العميق����ة وامل�صتع�صية وتفاقم معاناة املالي����ني املاأ�صاوية 
وا�صتقت����ال الق�����ى املتنفذة يف الدفاع ع����ن امتيازاتها من 
ناحي����ة، وم����ن ناحي����ة ثانية بال�ع����ي التن�ي����ري واإ�صاعة 
ثقافة االحتج����اج واملطالب����ة باحلق�ق، ت��صي����ع م�صاركة 
الق�ى االجتماعية احلية من اأجل الغاية اال�صمى، متمثلة 
يف اإنهاء املحا�ص�صات الطائفية واالإثنية، والدة االأزمات 

وبناء دولة مدنية حقيقية.
و" اقتح����ام ال�صماء " ين�ص����د اأن يك�ن اآ�صرة لل�صخط على 
واق����ع م�ؤبد، متخلف، قدمي، البد من االطاحة به وبثقافته 
ال�صائ����دة، ورف�س اخلن�ع الأغالل����ه، واإر�صاء واقع جديد، 

واقع التن�ير والعدالة وخري االن�صان.

اقتحام السماء.. تأمالت في الحراك الشعبي

�ص���در حديثًا عن )دار روافد للطباع���ة والن�صروالت�زيع(  يف بريوت م�ؤلف جديد 
ل�صماح���ة العالمة ال�صيد ح�صني حممد هادي ال�ص���در بعن�ان " اأوراق واأ�ص�اق " ، 
حي���ث جاء يف مقدمته :انها م���ن اأوراق املخا�س ال�صعب ال���ذي يعي�صه العراقي�ن 
يف العراق اجلديد بعد ان دمرت بناه التحتية ، وعاثت فيه حيتان الف�صاد فانهكته 
وارهق���ت اأهل���ه  ، فهم بني فكي الف�ص���اد واالرهاب يعان�ن ال�انا م���ن املعاناة املرة 
واالأزم���ات احل���ادة امل�صتم���رة ، ان ه���ذه االأوراق كتبتن���ي قبل ان اكتبه���ا ، حربها 
الدم����ع وحروفه���ا مرتبطة ع�ص�يا باملحن���ة الراهنة وت�صاري�صه���ا الداكنة ، واإذا 
كان���ت لهذه الكلمات م���ن �صمة ف�صمتها ال�صراحة بعيدا ع���ن املجاملة والتعتيم على 
م���ا يجرتحه ال�صلط�ي�ن من اخطاء وخطايا ، وهي اىل ذلك ، اإ�صمامة من اأ�ص�اق 
وتطلع���ات اىل الغد العراقي املن�ص�د املخ�صل بعط���ر االأمن واال�صتقرار واالزدهار 
واحلاف���ل بف�ص����ل جديدة من املج���د واالب���داع وال�صم�خ ، ت�ص���اف اىل �صفحات 

اجماده وابداعاته وعراقته وا�صالته.
 يقع الكتاب يف )282( �صفحة .

خلود شرفأوراق وأشواق 
حمم���د  والفن���ان  ال�صاع���ر  �صاأل����ا  عندم���ا   
العام���ري م���ن ميح���� العطر؟ اأج���اب: القبل 
لل�صاعر حممد  العط���ر"، دي����ان   "ممح���اة 
العام���ري، ال�صادر ع���ن امل�ؤ�ص�ص���ة العربية 

للدرا�صات والن�صر، عمان االأردن.
عن�ان الدي����ان اقتطع من اأول ق�صيدة به 
مل تذك���ر اأبدا بالن�س رغ���م ط�له، تغ��س 
بال�ص����ر كم���ا تغ�����س بالط���ني المنا�س 
ل���ك �ص����ى اله���دوء والرتي���ث والتك���رار 
حتى تت�ص���رب م�صاماتك بعجني ال�صعرية 
الغ���ارق بها الن�س، �ص�ر مركبة يتداخل 
به���ا االإ�صناد، حتت���اج اىل حلظة �صعرية 
لك���ي تتمر����س عل���ى �صع�ب���ة الكثاف���ة، 
ورقته���ا ب���اآن واح���د، وعل���ى ذاك���رة ال 

تنف�صل عن الطبيعة وال�صجر.
ثمة �ص�رة مده�ص���ة ت�صعرك باالنقبا�س، 

الت�ص���اوؤل ال�ج����دي، وتعري���ف  م���ن  حال���ة 
املا�صي بروح االأنا ثم تتماهى مع اجلماعة:

اأحالمنا تطحن  وهي  الرحى  "كاأين 
لنقدم قربانها امل�صتهى"

ثم���ة وج���ع ان�ص���اين دف���ني حتمل���ه االأر����س 
الب�ص���ر  بذاك���رة  القاب���ع  امل����ت  بخط����ات 
بال�ح�صي���ة وال���دم، والن����س يع���رف ال���ذات 
االن�صاني���ة املتماهية مع ال�ج����د ومع هدف 
البح���ث ع���ن معن���ى احلي���اة به���دوء ال�ا�صل 
للماء واملرت�ي،  يب�صرنا حق احلياة بطلب، 
وبالغن���اء وبامل��صيق���ى بقل���ب اله���دوء، يبداأ 
بظل ممتلئ بعبق امل�ت وينتهي بل�ن مياثله 

وه� امل�صاء
كالح "ظلنا 

واملنايا ن�افذ حم�ص�ة باالأنني،
فاترك�ا نهرنا يتباطاأ
 بامل�صي حتى امل�صب

ال  و
تقطع�ا �صل�صبيل االأغاين

بح�صن امل�صاء"

ممحاة العطرال تاأخذ القبل منها جانبا كبريا، 
ت���رى �صم���ن الن����س تلمي���ح للقبل���ة باملقارنة 
ل�صع�ر الب�صاط���ة بالريف ابتداء من ال�صجرة 
انته���اء بالطني املجب����ل ياالي���ادي واملكحلة 
والقه�ة الت���ي يف�ح منها اله���ال على نا�صية 
الذاك���رة  وكاأمن���ا القه����ة ومرارته���ا ول�نها 
ه���ي ل�ن ال�صرود ي���ذوب بال�ح���دة وال�صرفة 

ت�صاركه ال�صح�ب
الطاولة خ�صب  على  "ال�حيد 

يحت�صي قه�ة ذاب فيها الغياب
قه�ة مرة يف ظالل �صرفة باهتة"

وباعتب���ار اأن العام���ري فن���ان فنج���د الل����ن 
االأ�ص����د امل�ج����د عل���ى الغ���الف وال���ذي ه� 
ل�حة م���ن ل�حاته تركد به���دوء الظل الكامن 

بن�ص��ص���ه حت���ى ت���راه �صج���رة متر�صت 
على مراقبة ظلها وتعريف ذاتها من خالل 
املراقب���ة الط�يلة للن�ر والظل �صمن ن�س 
ط�ي���ل بعن�ان "نربي الظ���الل" ال ينف�صل 
بروح���ه ع���ن روح اجلماع���ة املتماهي���ة مع 
الطبيع���ة، رائحة طف�لة تن�ص���اب من طيات 
ال�رق رائحة اإن�صان �صغ�ف باحلياة، حتى 
ي�صعر القارئ بلحظة اأن البذرة التي اأجنبت 
هذي الروح وظاللها هي بذرة جدة مل تذهب 

تعاليمها �صدى
تظه���ر روح الب���داوة عن���د العام���ري بن����س 
عن�انه �صريح "�صيف القبيلة" مفتاحه االأنا 

ت�ص���دم الق���ارئ ب�ص����رة االأن���ا، ه���ذه االأن���ا 
�ص���دى للطبيعة حت���ى بتم�جات امل���اء ورقة 

الفرا�صات
القبائل،  �صي�ف  من  واحد  "واأنا 

ظل
تك�صر يف النهر،

ب�ابة لرحيل الفرا�صات"
ويكم���ل اإن ه���ذه االأنا مرهق���ة كفزاعة بائ�صة، 
فتمردت عليها الطي����ر ومل ترتكها ب�صالم بل 
نقرته���ا، م�صامل���ة مل تخلق لطرد اأح���د، ما هي 
اإال عطاء تاأكلها احلي���اة وتتناه�صها وال تبقي 

منها �ص�ى ال�هم
الطي�ر نقرتها  "فزاعة 
لتاأكل من وهمها حنطة

وغياب"

ن�ص�����س الدي�ان بالغال���ب ط�يلة، ثمة ن�س 
يخرج ع���ن النمطية بباق���ي الن�ص��س يظهر 
ك�م�ص���ات �ص�ئي���ة وعن�ان���ه ال يخل���� م���ن 
ال�ص����ء يرمي ح�صياته على امل�صاهد "ح�صى 
ال�ص�ء"وب�م�ص���ة اأخ���رى يع���رف به���ا طبع 

الرجل و�صغفه للحياة.
م���ن  العط���ر"  "ممح���اة  ن�ص�����س  تخل����  ال 
ح�ص����ر االأنث���ى فه���ي هاج����س العن����ان مع 

الل�ن االأ�ص�د.

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

فن  اأحد عمالقة  األفريد هت�صك�ك ه�  اأن  �صك   ال 
الع�صرين، بل ويف  القرن  البارزين يف  ال�صينما 
�صرية  اأن  امل��ع��روف  وم��ن  كّله.  ال�صينما  تاريخ 
م��ص�ع  �صّكلت  الكبري  ال�صينمائي  ه��ذا  حياة 
وج�ه  خمتلف  غّطت  التي  الكتب  من  الع�صرات 

حياته ال�صخ�صية وم�صريته الفّنية الط�يلة.
اأن ال جديد  االعتقاد  اأن��ه ميكن  درج��ة  اإىل  ه��ذا   
»بيرت  ال�صهري  الربيطاين  »ال�صرَي«  كاتب  ميكن 
التي  الكتب  قّدم عددًا من  قد  كان  الذي  اأكرويد« 
وجدت ترحيبًا كبريًا من اجلمه�ر العري�س من 
و»اأو�صكار  �صك�صبري«  وليام  حياة  »�صرية  بينها 
ة عمله ال�صهري  وايلد« و»�صاريل �صابلن«، وخا�صّ
اأثبت  لندن«،  »�صرية حياة مدينة  فيه  الذي كتب 
اأنه ال يزال هناك ما يقال عن »األفريد هت�صك�ك« 
ال�صادر  االأخري  عمله  حياته  ل�صرية  كّر�س  الذي 

قبل فرتة وجيزة.
اإىل  امل���ؤل��ف  ي�صري  ال�صرية  كتب  خمتلف  ومثل 
مت��صطة  اأ�صرة  من  ينحدر  هت�صك�ك  األفريد  اأن 

احلال ومغرقة يف مت�ّصكها 
الكاث�ليكية.  بالتقاليد 

ون���ع���رف اأي�����ص��ًا اأن���ه 
القرن  نهاية  ُولد يف 

ال���ت���ا����ص���ع ع�����ص��ر. 
وب���ال���ت���ح���دي���د يف 
امل�ج�دة  ال�صّقة 

ف���ق احل��ان���ت ال���ذي ك��ان ميلكه وال����ده. وقد 
عا�س الق�صم االأعظم من �صن�ات حياته يف مدينة 

لندن.
كان  هت�صك�ك  األفريد  اأن  ال�صرية  كاتب  وي�صري 
اجل�صد  »مم��ت��ل��ئ  االأوىل  ح��ي��ات��ه  ���ص��ن���ات  م��ن��ذ 
ومما  ال�صعر«.  وقليل  ال�صفلى  ال�صفة  ومتديل 
ينقله امل�ؤلف عنه ت�صريحه ذات مرة: "لقد كنت 
االآخرين. واالأ�ص�اأ يف  ذا مظهر ال يجذب  دائمًا 

هذا االأمر ه� اأنني عرفت ذلك با�صتمرار."
اأفالمه  منذ  فر�س  هت�صك�ك  اأن  امل�ؤلف  وي�صري 
»اأ���ص��ل���ب��ه وروؤي��ت��ه« يف  ب��دا مبثابة  م��ا  االأوىل 
قد  كان  اأن طم�حه  ال�صينمائي. ويرى  االإخراج 
املتحدة واإىل  ال�اليات  اإىل  للرحيل  دفعه مبّكرًا 
اأكرث تقّدمًا.  التقنيات  ال�صينما فيها حيث  ع�امل 
هكذا »هاجر« قبل ن�ص�ب احلرب العاملية الثانية 

اإىل عا�صمة ال�صينما العاملية اآنذاك.
»م�صاعر  تركت  الهجرة  تلك  اأن  امل���ؤل��ف  ي�صرح 
�صيئة« حيال �ص�رته يف بريطانيا. والتاأكيد اأن 
العديد  عرف  هيت�صك�ك  لدى  االأمريكي«  »احللم 
امل��ظ��ل��م��ة. ه��ك��ذا ينقل عنه  ال��ل��ح��ظ��ات  م��ن 
»اأنا  مفاده:  ما  عام 1943  ق�له يف 
ماذا ميكنني  اأع��رف  وحيد وال 
اإن���ه عاد  اأق����م ب���ه«. ب��ل  اأن 
لفرتة  اإجنلرتا  اإىل  حينها 

من الزمن.

ـــاة ســـــيـــــرة حـــي

ك..
كو

ش
هت

د 
ري

لف
أ حديث في الكتب  مع الروائية اإليرلندية أدنا أوبرين:

أحــب الشــعر والنثــر العظيــم و تعجبنــي كل 
بطالت قصص تشيخوف

ترجمة نجاح الجبيلي 
 

* م���ا ه���ي الكت���ب امل�ج����دة حالي���ًا عل���ى 
من�صدتك؟

- كت���اب" اإلي�ت ال�ص���اب: من �صانت ل�ي�س 
اإىل "االأر����س اليباب" لروبرت كراوف�رد. 
اإنه حترٍّ وافر حلياة اإلي�ت ومهامه الكادحة 
وذكائ���ه. بالن�صبة له، حتى يف البدء، كانت 
هن���اك �ص���رورة للت�صامي بالفن���ان من اأجل 

اخللق الفني.  
الكتابة ت�صبه ِعلما واإجراًء كيميائيًا ي�صمل 
عنا�صر خمتلفة، وبالن�صبة للرجل)ونن�صبه 
للمراأة اأي�صًا( كان "ن�عًا من امل�ت". وكما 
يذكرن���ا كراوف�رد ي�صّل اإلي�ت ب�صكل لعني 
ع���ن هذه العقي���دة ال�صارمة ب�ص���كل كاف اإذ 
ميكنه اأن يخرب فرجيني���ا وولف باأن جزءا 
م���ن "االأر����س اليب���اب" ق���د كت���ب يف حالة 

فقدان لل�عي و"ن�ص�ة".
ي�حي اإلي�ت اأي�صًا باأن كل كاتب جاد يتتبع 
ن�صب اأحد اأ�صالف���ه العظماء ب�صكل ي�صمح 
طبع���ًا بالكث���ري م���ن امل�صارب���ة والكربياء 
وال�قاح���ة والياأ�س.ال �ص���ك اأن �صلفه كان 
ه�مريو����س  كان  مثلم���ا  متام���ًا  دانت���ي 
�صل���ف ج�ي����س،  واعرتف ف�ك���ر باأنه 
يدي���ن ب�صكل كب���ري مللفيل. بقي���ة الكتب 
ت�صمل"ليل���ة �صادقة وفا�صل���ة" لل�يزا 
االهتم���ام" ملارت���ن  و"منطق���ة  غل����ك 
اأمي����س و"التح�صري للحي���اة االآخرة" 

الأن���درو  و"االإ�صراق���ات"  لي����س  الأتيك����س 
اأوهاغان و"الطريق االأخ�صر" الآن اأنرايت 

و"تني�صي وليمز" جل�ن الر.   
* م���ن ه���� الروائ���ي املف�صل لدي���ك يف كل 

االأزمان؟
- ت�ل�صت����ي وباالأخ����س روايته "احلرب 
وال�ص���الم". م���ن اللحظ���ة االأوىل ينج���ذب 
املرء ب�ص���كل كامل اإىل ذلك العامل. اإنه كتاب 
ذو ر�صان���ة وات�صاع ومع ذل���ك فه� كتاب ال 
ت�صتطي���ع اأن ت�صنفه �صم���ن فئة معينة. اإنه 
يجيب على نح� اأكيد على اأمر اأفالط�ن من 

اأجل عمل مقّنع "برداء احلقيقة".  
* من هم اأف�صل الكت���اب االإيرلنديني؟ ومن 

ه� اأف�صل كتاب عن اإيرلندا؟
- يج���ب اأن نق�صم اأف�صل الكتاب عن اإيرلندا 
اإىل تلك التي كتب���ت عن املدينة والبلد. عن 
"االأوملبيان�س" اإذ راهن ج�ي�س على زعمه 
ب�صاأن دبلن ثم تركه اإىل ييت�س وج.م.�صنج 
وبيكي���ت " ك���ي يعطين���ا م�صهدًا لبل���دِ  بكل 

جماله ووح�صيته و�صبحيته وعزلته" 
* م���ن ه� كات���ب الق�صة الق�ص���رية املف�صل 

لديك؟
- ت�صيخ�ف. ت�صيخ����ف. ت�صيخ�ف. ثمة 
دي���ن ال ميكن و�صفه له من كل كتاب الق�صة 
مان�صفيل���د  كاتري���ن  العظم���اء:  الق�ص���رية 
واإي���دورا ويلتي واألي����س م�نرو ورمي�ند 
كارف���ر ول�ري م�رو ولي���م تريف�ر وج�ن 

جيفر واآخرين.
* م���ا ه���ي االأن����اع االأدبية الت���ي تتمتعني 
الت���ي  االأن����اع  ه���ي  وم���ا  بقراءته���ا؟ 

تتجنبينها؟
- اأح���ب ال�صعر 
والن���رث العظيم 
غ���ري  لكن���ي 
باالأعمال  معجبة 
الت���ي  املتحي���زة 
الن�ص���اء  يكتبه���ا 
والرج���ال على حد 
�ص����اء ح���ني تكّ�م 
عل���ى  التفا�صي���ل 
ب���دون  التفا�صي���ل 
اختي���ار م���ع متاث���ل فاق���د للح����س، اأعم���ال 
تط�قها ف�ا�صل من الذعر وفح�س الدوافع 
واالهتياج الع�صبي ب�صبب الزواج والتغري 
ال�صحل وبقية االأفكار العميقة يف الطريق 

اإىل "الكاأ�س املقد�صة".   
* ما هي الكت���ب التي من املفاجئ وج�دها 

على رف�ف مكتبتك؟
ال�صم���اوي"  اخلل����د  ِفط���ّر  "�ص�م���ا:    -
لروب���رت ج����ردن وا�ص����ن؛ "ال���زواج من 
عبقري" لفريدا �صرتندبرج؛ "ت�ل�صت�ي اأم 
دو�صت�يف�صك���ي" جل�رج �صتاير؛ "اأف�صل 
م���ا لدى دي���ن �ص�يف���ت" و"جم���رد اأطفال" 
اأندري���ه  �صيناري�ه���ات  �صمي���ث؛  لبات���ي 
امل�ؤلف���ات  ه���ذه  اأن  ح���دث  تارك�ف�صك���ي. 
ه���ي التي لفتت نظري عل���ى جانب الرف 

القريب من مكان جل��صي. 
* من ه� البط���ل اأو البطلة الق�ص�صية 

املف�صلة لديك؟
ق�ص����س  بط���الت  كل  تعجبن���ي   -
"م���دام  وباالأخ����س  ت�صيخ����ف 
رانف�صكاي���ا" بحماقاتها وا�صتياقاتها 
الرومان�صي���ة. اأح���ب "روزالن���د" يف 
م�صرحي���ة "كم���ا ته����اه" ل�صك�صبري. 

ومب���رور ال�صن���ني حتم���ًا هن���اك "االأم 
�صجاع���ة" و"هان�س كا�صت����رب" اأحد 

"اجلب���ل  رواي���ة  يف  الباق���ني  اأبط���ايل 
ال�صحري" وكذلك الدكت�ر زيفاك�.  

ف���رتة  كن���ِت يف  الق���راء  م���ن  ن����ع  اأي   *
وامل�ؤلف����ن  الكت���ب  ه���ي  وم���ا  طف�لت���ك؟ 

املف�صل�ن لديك يف تلك الفرتة؟

- كن���ت قارئة يف حالة رغبة. مل تكن ت�جد 
لدين���ا كت���ب يف بيتنا ب�"ك�نت���ي كلري" عدا 
كت���ب الطبخ وكتيبات... واأك����ام من كتب 
ال�صل����ات. لغ���ة كت���ب ال�صل����ات مل�ث���ة 
تنح���رف كاأنه���ا اآتي���ة م���ن اأعم���اق ال���روؤى 
م���ن  القريب���ة  الت�ص����رات  اإىل  القيامي���ة 
ال�صبقي���ة للم�صي���ح. لغة االأناجي���ل االأربعة 
والحظته���ا  ت�صحيحي���ة  كان���ت  امل�ق���رة 
باالأخ�س من اإجني���ل القدي�س ي�حنا:"يف 
الب���دء كان���ت الكلم���ة وكان���ت الكلم���ة م���ع 

الرّب".   
* اأرج���� اأن ت�صّمي الكت���اب الذي جعل منك 

اأن���ت عليه  الي�م؟م���ا 
هن���ا   -

يجب اأن 

اأ�صتط���رد. تعليم���ي املتط����ر كان مع ثالثة 
اأعم���ال م���ن جيم����س ج�ي����س. االأول كان 
جمم�ع���ة "اأه���ايل دبل���ن" تل���ك الق�ص����س 
الرقيق���ة والب�صيط���ة ظاهري���ًا الت���ي ت���دور 
اأحداثها يف مدينة جئت الأعمل فيها واأتكيف 
مع النا�س العزل املهم�صني الذين كتب عنهم 
واأنتهي مع تلك اللحظة التن�يرية العظمى 
الت���ي وردت يف ق�صة "امل�ت���ى" التي حتى 

ال�صيا�صي�ن يرغب�ن يف �صردها.  
ث���م كانت هن���اك رواية "�ص����رة الفنان يف 
�صبابه" وو�صفه���ا ل�صتيفن ال�صاعر اجلنني 
الذي حتا�ص���ره الظروف املقيدة واملحبطة 
وال���ذي يخ���رق الكني�صة والدول���ة وي�صيغ 
حريته اخلا�صة، اخلال�س من خالل اللغة، 
واأخ���ريًا ي�صب���ح �صريح���ًا مبا في���ه الكفاية 
ليعل���ن باأن���ه كان "ال�صم���ري غ���ري املخل�ق 

لِعرِقه"  
واأخ���ريًا تلك القلعة امل�صم���اة "ي�لي�صي�س" 
كف���اح االأل�ص���ن، كت���اب قال���ت عن���ه زوجت���ه 
ن�را "......" وق���ال ج�ي�س، ب�صكل خادع 
نادر، حني ت�صلم اأول ن�صخة يف عيد ميالده 
االأربعني باأنه و�ص���ع كل النا�س "املتكلمني 
ن�ص�ه���ا".  الت���ي  واالأم����ر  العظم���اء.. 
و�ص���ع اأكرث من ذلك واأبقى االأكادمييات 

م�صغ�لة كما اأق�صم. 
* م���ا هي الكت���ب املف�صلة لديك التي 

لها مغزى من م�ؤلفاتك؟
- "فتي���ات الري���ف" تكت���ب نف�صه���ا 
وج���زء من���ي �صيح���ب بالطب���ع اأن 
ي�صعر ثانية بتلك "الن�ص�ة االأوىل 

اجلميلة الطائ�صة".  
* ماذا ت��صني رئي�س ال�زراء اأن 

يقراأه من الكتب؟
- اأود م���ن كل روؤ�ص���اء ال����زراء 
وم�صاعديه���م  والروؤ�ص���اء 
�صك�صب���ري  يق���راأوا  اأن  ومرافقيه���م 
ول� م�صرحية واح���دة واأن يت�صرب�ا 
اأبراه���ام  اأخربن���ا  مثلم���ا  ب�صك�صب���ري 
لنك�لن اأن���ه فعل ذلك كما ه� وا�صح من 

ق�ة لغته وا�صتمراريتها. 
* اأن���ت م�صيف���ة يف حفلة ع�ص���اء اأدبية فمن 
ه���م الكّت���اب الثالثة الذين �ص����ف ت�جهني 

الدع�ة لهم؟ 
- �صاأجعله���ا جل�ص���ة ا�صتح�صار ل���الأرواح. 
و.ب. ييت����س ال���ذي ه���� نف�ص���ه كان يت�صل 
اأ�ص���د  بيكي���ت  �صام�ئي���ل  االأ�صب���اح.  م���ع 
النا����س الذي���ن التقيته���م روع���ة؛ و"اأم���ري 
ماكربيد"امراأة �صابة م�ه�بة برزت ت�ًا.   
ما هي الكتب التي قراأتها ووجدتها خميبة 
لالآم���ال ومبال���غ يف تقديره���ا ولي�س جيدة 
وما ه���� الكتاب الذي �صعرت باأنك يفرت�س 
اأن حتبيه ومل يح�ص���ل ذلك؟ وهل تتذكرين 

* اآخر كتاب و�صعته دون اأن تكمليه؟ 
- العديد جدًا.

* ما ه� الكت���اب الذي مل يكتب وت�دين اأن 
تقرئيه؟

- حياة وحب الك�اكب التي تطف� ومتتزج 
وت�صطدم يف املجرات. 

* م���ن ه���� الكاتب ال���ذي ت�دي���ن اأن يكتب 
�صريتك؟

- "ك�مل مكان". 
* م���ا هي الكتب الت���ي تع�دين اإىل قراءتها 

ب�صكل متكرر؟
- قل���ب الظالم، ن�ر يف اآب، خارج اأفريقيا؛ 
حلقات زح���ل؛ الق�ص�س الق�ص���رية لكافكا؛ 
م�ص���رح ال�صب���ت؛ الع���ار؛ ر�صائ���ل فرجينيا 
وولف وي�مياته���ا؛ "اآرييل" ل�صلفيا بالث؛ 
دكن�ص����ن"  ل�"اإميل���ي  املخت���ارة  الق�صائ���د 
واإليزابي���ث بي�ص����ب وج�ص���الف مي�و�س 
و�صيم�����س هين���ي واأو�صي���ب ماندل�صت���ام 
واآنا اأخمات�فا ومارينا ت�صفيتايفا ووال�س 

�صتيفنز. 
* م���ا ه���ي الكتب التي اأن���ت حرجة من عدم 

قراءتها حلد االآن؟
- "دون كيخ�ته". 

* ماذا تخططني لقراءته الحقًا؟
املنقح���ة  املخط�ط���ة  اأ�صح���ح  �ص����ف   -

لروايتي "الكرا�صي احلمر ال�صغرية".
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ــــــــدارات ــــن اص م  عصام عباس أمين

الق���الدة لي�ص���ت رواي���ة عادي���ة... والأنها كذل���ك فقد جاء 
التن�ي���ه يف مقدم���ة الكت���اب ب���اأن )�صخ�صي���ات الرواية 
مل ي�صب���ق له���ا اأن عا�صت خ���ارج الن����س... والكاتب غري 
م�ص����ؤول عما �صيدور يف ذهن الق���ارئ من تاآويل... لكن 
الت�صابه يف االأ�صم���اء مل يكن م�صادفة واإمنا لغر�س فني 

حم�س(. 
به���ذا التن�يه يح���اول حمي���د العقابي اأن ي�ص����ن نف�صه 
م���ن اأية تاأوي���الت اأخرى خ�ص��صا وه� ي���درك اأكرث من 
غ���ريه ب���ان الن����س االآن اأ�صب���ح مل���كا للق���ارئ، وه� من 
�صيق�م بالتاأوي���ل والتف�صري وح�صب م�صب�قاته الفكرية 
ودرج���ة ثقافت���ه اأوال وم���ا حتت�يه���ا الرواية م���ن اأفكار 
واأحداث ورم�ز ثانيا... منطلقني هنا من مبداأ )ال �صيء 
هنا خا�صع لل�صدفة( وحتدي���دا يف هذه الرواية املفعمة 
باحل����ادث واالإ�ص���ارات.... فنح���ن اأمام رواي���ة تتناول 
االأح���داث التاريخية يف اإط���ار ع�صري، ولهذا فقد جاءت 
حممل���ة بن�عني من االأفكار والطروح���ات...االأول اأفكار 
واأحداث معروفة لدى اأي قارئ وتتعلق بالتاريخ البعيد 
والتاري���خ احلديث للعراق ودوامة العنف فيه و�صع�بة 
ا�صتق���راره... والثاين اأفكار عميق���ة يطرحها الكاتب من 
خالل ت�ظيف الرم���ز خلدمة الن�س وخدمة امل�صم�ن... 
)لكل ح���دث رمز... ابحث عن رمزيت���ه �صتجد تف�صريا ال 
يدرك���ه غريك... �س 131(... )ل���كل حدث رمز... وقيمة 

كل حدث برمزيته.... �س 214(. لهذا فان:
القالدة رمز...

ال�صيخ ن�فل رمز... 
بهيجة رمز... 

عناق املنجل واملطرقة رمز... 
ورم�ز اأخرى كثرية....

واإذا كان���ت بع����س الرم�ز وا�صحة وت�صاع���د على الفهم 
والتف�ص���ري ب�ص�رة اأعم���ق... اإال اأن رم����زا اأخرى ظلت 
مبهم���ة وبدت اأحيانا ع�صية ع���ن التف�صري، كتح�ل ج�صد 
ال�صي���خ ن�فل اإىل �صمك���ة بعد وفات���ه!!!! اأو تلك املتعلقة 
ببهيج���ة الت���ي ظل���ت �صخ�صيته���ا غام�ص���ة حت���ى ل���دى 
حممد... رغم اأنها ع�صقته منذ كان م�ل�دا حتى تزوجته 
واأجنب���ت ل���ه زهراء!!!!. بهيج���ة التي يفرت����س بها اأنها 
كان���ت زوجة ال�صيخ ن�ف���ل، لكنها فاجاأت حممدا يف اأول 
ليلة حب يجمعهما باأنه���ا عذراء!!!! ومل تخربنا �صر ذلك 
رغ���م انها وعدت حممدا باإخب���اره التفا�صيل يف منا�صبة 
اأخ���رى... وتلك كانت من الفر����س ال�صائعة يف الرواية 
لنتع���رف اأك���رث على اأ�ص���رار ال�صيخ ن�ف���ل وبهيجة التي 
ظل���ت جني���ة يف ت�صرفاتها وعا�صقة يف حبه���ا... بهيجة 
كان���ت حت�صر بغم�����س اإىل ب�صتان حمم���د بعد اأن تعرب 
مفازة اجلن... ومتار����س معه طق��س احلب يف الليايل 
الت���ي يك�ن فيها القم���ر لي�س بدرا، ال بل اإننا نقراأ بهيجة 
يف جرائم قتل غام�صة.. يك����ن املتهم فيها الذئب دائما، 
والذئ���ب هنا اأي�صا من الرم����ز الغام�صة، )ولكل ي��صف 
ذئ���ب بريء...����س401(. بهيجة الت���ي كان يحل� ملحمد 
اأن ي�صميه���ا )االقن����م الراب���ع.. ����س64( دون اأن يعرف 
معناه���ا... رغ���م بحثه ع���ن ذك يف املخط�ط���ات ال�صرية 
وعث����ره عل���ى عن�ان �صري���ح بذلك يف كت���اب ... اإال اأن 
جمي���ع �صفح���ات الكتاب كان���ت فارغة متام���ا، ومل يخط 
عليه���ا اأي حرف!!!!! وال ادري ملاذا يرتك العقابي قراءه 
حمتاري���ن هك���ذا... دون اأن يكلف نف�ص���ه بهام�س �صغري 
ي��صح لهم م���ا املق�ص�د باالقانيم الثالث���ة لي�صبح قادرا 
على فهم )االقن�م الرابع( والذي يق�صد به مرمي العذراء 
يف ح���ني ت�صري االقانيم الثالث���ة اإىل )الله، روح القد�س، 

امل�صيح(.
حمم���د ال�صخ�صي���ة املح�ري���ة يف الرواي���ة، يعي����س يف 
الق���رن الع�صرين ... اإال انه مل يتخ���رج من اأية جامعة اأو 
كلي���ة واإمنا تتلمذ على ي���د ال�صيخ الغام�س )ن�فل( الذي 
ي�صف���ه حممد بنف�صه باأنه )طل�صم مي�صي على االأر�س... 
����س 35( ...اأو )ان���ه فك���رة جت�ص���دت بهيئ���ة اإن�صان... 
����س200( هذا ال�صي���خ اختار حممدا من ب���ني ال�صبيان 

ليك����ن مريده... ليكلفه با�صتن�ص���اخ بع�س املخط�طات 
النفي�ص���ة، الت���ي حتت�ي عل���ى اأ�صرار خط���رية قد ي�دي 
بحياته ل� و�صل اأمرها اإىل ال�صلطة... �س35(. ومفردة 
ال�صلطة ل�حدها تعت���رب اخطر ما تعلمه حممد و�صحرته 
من بني جميع اأ�صرار تلك املخط�طات... والتي )�صرقت 
حمم���دا من طف�لته... من اأقران���ه... �س26( واأ�صبحت 
هاج�ص���ا ال تف���ارق تفكريه. م���ن هنا يدخ���ل العقابي اإىل 
التاريخ لي�صتعر�س لنا حياة حممد بتغيري املكان فيختار 
الع���راق م�صرحا له وتغيري الزم���ان فيختار املرحلة التي 
ب���داأت من ث����رة الع�صرين... في�ص���رد اأحداثا وقعت قبل 
1400 �صن���ة وكاأنها ح�صلت يف الع�صر احلديث... وه� 
ق���د جن���ح يف ت�ظي���ف التاريخ الإنت���اج رواي���ة ع�صرية 
ت�صتح�ص���ر روح االأ�صي���اء وتناق�صه���ا بعيدا ع���ن املقد�س 
والتاب�هات االأخرى. ومن خ���الل هذه التقنية ا�صتطاع 
العقاب���ي اأن ي�فر لنف�صه م�صاحة كب���رية للحركة لعر�س 
اأف���كاره بحري���ة.. ففي الرواي���ة ي�جد حمم���دان )اثنان 
حمم���د( مدجمان ومنف�صالن بطريقة مذهلة وم�ص�قة... 
)فمن���ذ االنبهار الكبري اأو االنفج���ار الكبري الذي اأحدثته 
كلم���ة )�صلطة( يف نف����س حممد، ا�صتبد ب���ه وهم التف�ق 
واملعج���زات، و�صار هاج�صا ال يفارق تفكريه، فاتخذ من 
ق�ص����س االأنبياء حكايات يرويه���ا لنف�صه كل ليلة قبل اأن 
ين���ام، ومع كل حكاية لنب���ي، كان يتخيل نف�صه، في�صيف 
حلكايته من عنده ما يجعله متف�قا على االأنبياء اأنف�صهم، 
بدءا باآدم ال���ذي ا�صتطاع باإرادته اأن يلجم ح�اءه كابحا 
دن���اءة نف�صه على تفاح���ة ال ت�صبع ف�ص�ل���ه ملعرفة اأعمق 
مم���ا ه� مت���اح، مرورا بن����ح ال���ذي يقنع رب���ه اأن يكف 
ع���ن االنتقام فيلجم رياح���ه وط�فانه، وختاما بطه الذي 
تراجع عن قراره نا�صخا اآية )خامت االأنبياء( باآية اأف�صل 
منها، تب�ص���ر اخللق مبجيء نبي يف اآخ���ر الزمان يحمل 
ا�صم���ه وله م���ن داود مزامريه ومن ي��ص���ف عفته... �س 
45(... وه���ذا الن�س ل�حده كفي���ل اأن يظهر لنا عن ن�ع 
ح�ارات حممد مع ذاته... من رف�س لدناءة اآدم وللروح 

العدوانية لن�ح وخلامتية النب�ة.
والن للم��ص�ع خط�رته وح�صا�صيته خا�صة واأن جتربة 
�صلم���ان ر�صدي م���ا تزال ماثلة يف االأذه���ان وه� متخفي 
ع���ن االأر����س ب�صبب ما ذك���ره يف اآي���ات �صيطانية، ولهذا 
ف���ان العقابي يحر�س على ط����ل الرواية اأن يثبت لنا اإن 
حمم���دا الذي تدور ح�له الرواية لي�س ه� حممد النبي، 
ولذل���ك نراه عامدا يغري غار ح���راء بب�صتان احلاج ر�صا 
ويغري ال�حي لياأت���ي ب�ص�رة بهيجة لتخربه ولتطمئنه 
)ي���ا حممد لي�س هناك من مه���رب �ص�ى امل�اجهة... فلقد 
ا�صطفاك القدر اأن تك����ن �صفيه وحبيبه... وا�صطفاين 
وحبيب���ة...  وحي���ا  ل���ك 

�س128(. 
اأنا ر�صالة الغيب ... �س 128
واأنت امل�صطفى ... �س 128

ومهم���ا يح���اول العقاب���ي الف�ص���ل ب���ني املحمدي���ن اإال اأن 
حممدا الع�ص���ري يعي�س تفا�صيل حمم���د النبي... فبعد 
اأن تغ���ادره بهيج���ة )ال�حي( ولي�س بهيج���ة اجلنية بعد 
الزي���ارة االأوىل له يف الب�صتان... يتدثر حممد باللحاف 
ويتك����ر عل���ى ج�ص���ده في�صم���ع )ي���ا اأيه���ا املدث���ر... ق���م 
وانرث... انرث رذاذك على القم���م املحرتقة... خذ ليال... 
وا�صقله بروح���ك... �صيك�ن فج���را... �صيك�ن فجرا... 

�س 132(. 
فهل هذا �صعر؟ كال انه لي�س ب�صعر.

فهل ه� �صحر؟ كال انه لي�س ب�صحر. 
ماذا يتبقى اإذن ؟؟؟ اإن مل يكن اإال وحي ي�حى. 

وهن���ا الب���د م���ن الق����ل اإن العقابي حمظ����ظ الن رجال 
الدي���ن لدين���ا ال يق���راأون الرواي���ات واإال كان���ت �صتتكرر 
جترب���ة �صلم���ان ر�ص���دي لكن ه���ذه امل���رة من الع���راق... 
فالعقاب���ي تن���اول نف�صي���ة حمم���د وت�صرفات���ه وو�صعها 
حتت جمهر خا�س... فاأبدع يف ت�ص�ير ج�انب غام�صة 
كث���رية... خا�ص���ة وان���ه كان يحاك���ي حمم���د االإن�ص���ان 
ولي�س حممد النب���ي... حممد االإن�صان املغ���رم بال�صلطة 
وبارت���كاب كل �ص���يء يف �صبيل حتقيقه���ا... حممد الذي 
ا�صتهى زوجة احلار�س ومار�س العادة ال�صرية عليها يف 
الب�صت���ان لدى اأول اختالء مع نف�صه ليتزوجها الحقا.... 
وميار�س اجلن�س من الدبر معها عندما كانت حائ�صة... 
وه� نف�صه تزوج زوجة �صائقه ال�صخ�صي )ربيبه( الذي 
مات يف ظ���روف غام�صة ت�صبه مقتل احلار�س... لتحقق 
مق�ل���ة )اأرى اأن رب���ك ي�ص���ارع ل���ك يف ه����اك( بتح�ي���ر 
ب�صيط )اأرى اإن عزرائيل ي�صارع لك يف الزواج(... وه� 
ت�صبيه وحت�ير جميل ي�صي���ف متعة للقارئ، وتفا�صيل 
اأخرى تخ�س عالقته الزوجية من طفلة تدعى )حمريا(.  
ال ب���د اأن نت�ق���ف عن���د العن����ان )القالدة( وال���ذي يبدو 
عن����ان غري جاذب عل���ى االأقل من الناحي���ة التجارية... 
لكن اختيار العقابي ل���ه كان ذكيا للغاية ومدخال ف�صيحا 
لل�ل����ج اإىل تاري���خ م���ن االأف���كار وال���روؤى واالأ�ص���رار 
والغم��س... ورغم اإن العقابي تاأخر كثريا يف الرواية 
ليخربن���ا بتفا�صيل القالدة الت���ي كان يراها احل�صني يف 
ك�ابي�ص���ه كل ليلة منذ طف�لته... )كان مي�صك عنقه بكلتا 
كفيه وه� يحاول التقاط اله�اء، وحينما ت�صاأله اأمه عن 
ال�صب���ب يق����ل بان الق���الدة تلتف على عنق���ه وتخنقه... 
�س212(. ح���االت االختناق املتكررة لدى الطفل ح�صني 
يدف���ع باجل���د حمم���د اإىل البح���ث يف املخط�ط���ات لعله 
يهتدي اإىل تف�ص���ري للقالدة... فيقراأ ق�ال لالإمام احل�صني 
ورد يف مقت���ل اأبي خمنف )خ���ط امل�ت على ابن اآدم كما 
خطت على اجليد القالدة...�س213(... وحممد 
كان ي���رى )ي���د اجلزار وه���ي مت���رر ن�صلها على 
عن���ق احلم���ل... ����س486(... واكت�صاف���ه باأن���ه 
�صيك����ن �صبب���ا يف ذبح احل�ص���ني اأدخلت���ه دائرة 
املحا�صبة وجل���د الذات و)اإلقاء الل����م على نف�صه 
مل���ا ارتكب���ه من اأخط���اء ج�صيم���ة من���ذ اأن رنت يف 
ذهن���ه كلمة ال�صلط���ة، فاأن�صاه ثمن ال��ص����ل اإليها 
الثم���ن الذي يج���ب اأن يدفع���ه.... ����س491( و)كل 
�صيء باطل وقب�س ريح... �س 491( ومن هنا جاء 
اختيار العن�ان وكانت فكرة والدة الرواية... التي 
تق�ل �صراحة اإن حممدا راودته فكرة االنتحار لي�س 
بدافع اخل�ف من املجه�ل، وال خيانة زوجة مع رجل 
�صعل����ك تف�ق عليه يف ق����ة األباه وط����ل الق�صيب 
كم���ا ح���دث يف املرة ال�صابق���ة، واإمنا دافع���ه هذه املرة 
لالنتحار ه� الرغبة ال�صادقة يف دفع الثمن ليك�ن ه� 
نف�ص���ه القربان املطل�ب بدال من اأن يتحمل حفيده وزر 
ما ارتكبه ه� من جن����ن دفعه اإليه طم�حه الذي اأعماه 
ع���ن روؤية احلقيق���ة فان�ص���اق وراء اأوهامه ف���كان �صيدا 
�صه���ال وقع يف فخ رجل غام�س، ح���ذره القريب والبعيد 
منه، وجني���ة �صلبته عقله مبتع���ة كان باإمكانه اأن يجدها 
مبذولة عن���د غريها من الن�صاء.... وهن���ا يجب الت�قف 
لعدم ك�صف املزيد من هذه الرواية التي ت�صتحق القراءة 

واملناق�صة مرات ومرات. 

ع���ن م�ؤ�ص�ص���ة �صم�س للن�ص���ر واالإعالم 
بالقاه���رة؛ �ص���درت رواي���ة »طاع����ن 
ال�ص���رق« يف 296 �صفح���ة م���ن القطع 
الكبري، وهي الرواية الثانية من ثالثية 
االأديب العراقي املقيم يف اأملانيا "هيثم 
ناف���ل وايل"، والت���ي بداأه���ا برواي���ة 
الرافدي���ن" و�صيختمه���ا  بن���ت  "اأنه���ر 

باجلزء االأخري "ال�هم".
يت���زاوج  ال�ص���رق«  »طاع����ن  ملحم���ة 
فيها اخلي���ال مع ال�اق���ع لتج�صيد اأهم 
واأخطر حقب���ة تاريخية مرَّ بها العراق 
خا�ص���ة واالأقط���ار العربي���ة عامة على 
م���دار ن�ص���ف ق���رن تقريًبا، تف����َّ فيها 
لنف�ص���ه  وا�صًع���ا  واأب���دع  وايل  هيث���م 
وم���ن �صيلحقه اأوىل من�ص���ات التاريخ 
�صتتعلم���ه  ال���ذي  املحاي���د  املن�ص���ف 
االأجي���ال الالحقة مب���ا فيها من و�صف، 
�صرد، تاأمل وحم���اكاة مل�صتقبل يعتربه 
حا�صًرا واقًعا وم�ج�ًدا، وما �صي�ؤول 
عنه ال��صع ال���ذي ت�صرق منه ال�صم�س 

بعد ع�صرات ال�صنني.
اإنه���ا ماأ�صاتن���ا ال�صرقية الت���ي ال نرغب 
بروؤيتها لق�ص�تها، يف طاع�ن منا فينا 
وانت�ص���ر، يف ثنايا وتالفي���ف عق�لنا، 
ي�صف���ه امل�ؤل���ف ب���ني �صط����ر الرواي���ة 
بق�ل���ه )غالًبا ما يب���داأ الط�فان بقطرة 
مطر، الن�ايا غري االأفعال، يف �صج�ن 
العامل يتمرغ اآالف االأبرياء حتت �صمع 
وب�صر ورعاية القان����ن قهًرا وعذاًبا، 

وكاأن االإن�صان مل يعد غاية(. 
ر الروائ���ي بري�ص���ة فن���ان علي���م  �ص����َّ
يع���رف خماب���ئ النف����س اآف���ة اخل����ف 
كيف يك�ن عندما يحّل يف ج�صد املبدع 
ا: )اخل�ف ق�صبان �صجن املبدع،  مر�صً
متى ما تنك�صر تلك الق�صبان وتتال�صى 
يتح���رر االإبداع( ث���م بطريق���ة فل�صفية 
���ر لن���ا كي���ف نتعام���ل مع  مب�صط���ة يف�صِّ
التغي���ري ونرو�صه، بق�ل���ه: )من ينكر 
اأن الدمع���ة ملع���ة يف املقل���ة عندما تاأبى 
اأن تن�ص���اح اأو تنح���در،.. التغي���ري، اأي 

تغي���ري ال يحدث يف حلظ���ة، بل يحتاج 
اإىل �صرب؛ �صرب ط�ي���ل اأحياًنا ك�صرب 
اأي����ب(. يعرج بعده���ا مل�ًحا مرتجًما 
�صع�رنا الذي نهابه ونخاف الت�صريح 
به واالإعالن عنه عندما تلمَّ بنا االأخطار 
بكلم���ات تدخ���ل القل����ب دون حاجتها 
لط���رق اأب�ابها: )ال تقل للدجاجة ك�س، 
اقط���ع اأرجله���ا، �صعيٌد من ي���رى ويعي 
يف احلي���اة، م���ن ي�صتيقظ قب���ل م�ته، 
م���ن يلحق نف�صه وال يدعه���ا تتقدمه اأو 

ت�صبقه(.
الروائ���ي  العم���ل  ال�ص���رق«  »طاع����ن 
الثاين لالأدي���ب "هيثم نافل وايل" بعد 
رواي���ة »اأنهر بنت الرافدين« واأكرث من 
مائة وع�صرين ق�صة ق�صرية ت�صمنتها 
ث���الث جمم�ع���ات ق�ص�صي���ة �ص���درت 
جميعه���ا ع���ن م�ؤ�ص�ص���ة �صم����س للن�صر 
واالإع���الم، ه���ي: »امل�ت���ى ال يتكلم�ن« 
و»اله���روب اإىل اجلحيم« و»عجائب يا 

زمن«.

أوراق
ميث���ل كت���اب " الي�ت�بي���ا معي���ارًا نقديًا " 
للباح���ث الراح���ل كام���ل �صي���اع اأطروحت���ه 
الت���ي نال عنه���ا �صهادة املاج�صت���ري، والتي 
ق���ام برتجمتها �صهيل جنم وراجعها �صالح 
امل���دى  م�ؤ�ص�ص���ة  ع���ن  و�ص���درت  ني���ازي، 

لالعالم والثقافة والفن�ن.
جم���ال  يف  االطروح���ة  ه���ذه  تخ�ص�ص���ت 
الفل�صف���ة، وقد متيزت بالعمق الثقايف لهذا 
الكات���ب وعقالنية اآرائه، وه���ذا االأمر ذاته 
الذي تبدى للمرتح���م �صهيل جنم الذي اأكد 

هذا االمر من خالل كلمته يف الكتاب.
بداي���ًة لفه���م ه���ذا البح���ث يج���ب اأن نفه���م 
معنى الي�ت�بي���ا وتعريفها: فهي التتطلب 
خ�ص�ع���ًا للعقل او مطابق���ة للمعايري وفق 
نظ���ام ثابت. ب���ل اإنها تخرج ع���ن ال�صروط 
تل���ك  تناق�ص���ات  عل���ى  بن���اًء  امل�ج����دة، 
ال�ص���روط وخياراته���ا املح���رية، م���ن اأجل 
نفيه���ا. اإنها تروم ال��ص�ل اإىل حالة تك�ن 
ق���د  والالت�افق���ات  ال�صراع���ات  كل  فيه���ا 
اأزيل���ت. لذلك ف���اإن الي�ت�بي���ا متاأ�صلة يف 
هذه العملية املزدوج���ة  لالرتداد املدرو�س 
م���ن �ص���روط اجتماعي���ة غري مرغ����ب فيها 
والع����دة اإليها بروؤية من�صجم���ة لي�س ثمة 
ي�ت�بي���ا م�ثقة من دون روؤي���ة معينة عن 

االن�صجان االجتماعي.
م��ص����ع ه���ذا البح���ث يف ه���ذا العمل ه� 
اأنن���ا نفرت����س  اهمي���ة الفك���ر الي�ت�ب���ي، 
اأن النزع���ة الي�ت�بي���ة �ص���كل م���ن اخلي���ال 

االجتماع���ي الذي ل���ه ال�صل���ة ال�ثيقة بكل 
ثقاف���ة لك���ن خ�ص��صيت���ه ت���ربز واح���ة يف 

العامل الغربي ك�نه خطابًا م�صتقاًل بذاته.
ولك���ن الب���د م���ن الق����ل اأن ه���ذا العم���ل ال 
يف  الي�ت�بي���ا  الأهمي���ة  درا�ص���ة  يدع���ي 
�صي���اق تاريخي حم���دد، لكنه ب���داًل من ذلك 
�صيتط���رق اإىل مراح���ل تاريخي���ة خمتلف���ة 
"منذ ع�صر النه�صة وحتى وقتنا الراهن" 
من اأجل عر�س الفكر الي�ت�بي وفر�صياته 
ال�صمني���ة. ف�صاًل عن ذلك، ف���اإن هذا العمل، 
يف حماولة منه ل�صياغة بع�س االفكار عن 
اأهمية الي�ت�بي���ا، �ص�ف يجعل م��ص�عه 
الي�ت�بي���ات االجتماعية التي هي حتديدا 
تل���ك الي�ت�بي���ات التي ت�ص���ف املجتمعات 
املتخيل���ة. ولهذا الغر�س لي�س ثمة نقا�صات 
ب�صاأن الي�ت�بيات التقنية او العمرانية اأي 

ي�ت�بيات الف�صاء.
اأن اهتمامن���ا يف درا�ص���ة الف�ائد املت�خاة 
من الفكر الي�ت�بي ي�صتبعد م�صاألة  اإمكانية 
تطبيقه او ا�صتحالته، ويف واقع االمر فاإن 
اأغل���ب النقد امل�جه �ص���د الي�ت�بية متعلق 

بهذه امل�صاألة.
وتبع���ًا له���ذا النقد ف���اإن هنالك �ص���يء خادع 
ادعائه���ا  يف  عن���ه  مع���رب  الي�ت�بي���ة  يف 
معرف���ة م���ا ال ميك���ن معرفته وه���� حتديدًا 
امل�صتقب���ل، اأ�صف اإىل ذل���ك  اأنه �صي�ؤدي يف 
ح���ال تطبيقها اىل تدمري التن�ع يف ا�صكال 
احلياة وتدمري ا�صتقالل الفرد، وهنا �صيتم 
التح���ري م���ن اأهمي���ة الي�ت�بي���ا ب��صفها 
معيارًا نقدي���ًا باال�ص���ارة اإىل ق�صيتني لهما 

طبيعة انرثوب�ل�جية وفكرية.

الباحث�ن ينق�صم�ن يف تعريف الي�ت�بيا 
اإىل جمم�عتني، االوىل ترى اأن من املمكن 
تعري���ف الي�ت�بي���ا واملجم�ع���ة الثانية ال 
ترى اإمكانية لذلك، ل� حتدثنا عن املجم�عة 
الثانية والت���ي ميثلها االخ�ان مان�يل يف 
درا�صتهم���ا ال�صه���رية " الفكر الي�ت�بي يف 
العامل الغربي". وهما يزعمان اأن الي�ت�بيا 
تتحدى اأي تعريف ب�صبب تغريها امل�صتمر، 
ويناق�ص���ان من خالل وجه���ة نظر نيت�ص�ية 
اأن التاريخ والتعريف متعاك�صان ولها فاإن 
" ما ال تاريخ له فح�صب من املمكن اأن يتم 

تعريفه".
وهن���ا �صيت���م تبن���ي تعريف اأك���رث عم�مية 
فخالف���ًا لتعري���ف ديف����س لن تك����ن هنالك 
ا�ص���ارة اىل ال��صائ���ل الت���ي تنظ���م الع���امل 
الي�ت�ب���ي، وعلي���ه ف���اإن الي�ت�بيا متثل " 
تل���ك احلال���ة االجتماعية الت���ي حتلق نح� 
املطل���ق فردي���ًا او اجماعي���ًا، بغ����س النظر 
عن كيفي���ة ادراكها ومتث���ل الي�ت�بيا بهذا 
املعن���ى حالة من الت�اف���ق تنتج عن تالعب 
فك���ري يحق���ق ه���دف تراج���ع مق�ص����د من 

احلياة ال�اقعية."
وه���ذا التعري���ف يفرت����س اأن ثم���ة تراث���ًا 
يدع���ى  ممي���زًا  خطاب���ًا  ي�ف���ر  ي�ت�بي���ًا 
الي�ت�بيا ناق�س في���ه مفكرون من خمتلف 
االأزم���ان واالأماك���ن ق�صاي���ا وم��ص�ع���ات 

حمددة.

الفنانان 
"كاندينسكي" 

و"كلـي" في 
تونــس

 
و"ب����ل  كاندين�صك���ي" الرو�ص���ي  "فا�صيل���ي 
كل���ي" االأمل���اين فّنان���ان �صه���ريان وج���دا يف 
ت�ن����س ع���ام 1914. وه���ذا الكت���اب ه���� عن 
اإقامتهم���ا تل���ك وم���ا اأحدثته من اأثر ق���ارب اأن 
ميث���ل »انعطافة حقيقي���ة« عن���د كاندين�صكي، 
الذي ينقل عنه امل�ؤل���ف ق�له بعد تلك الزيارة 
»الل�ن واأنا اأ�صبحنا مزيج���ًا واحدًا«. ويقّدم 
امل�ؤل���ف ت��صيف���ًا معماريًا مدع�م���ًا بال�ص�ر 
الرئي�صي���ة،  الت�ن�صي���ة  للم���دن  والر�ص����م، 
مثل: العا�صم���ة ت�ن�س و�ص��ص���ة والقريوان 

وحّمامات.

القــــــــالدة 
توظيف التاريخ النتاج رواية عصرية

ط��������اع��������ون ال������ش������رق 

"اليوتوبيا معيارًا نقديًا" 
إط�������روح�������ة ب���ح���ث���ي���ة ل�����ل�����راح�����ل ك�����ام�����ل ش���ي���اع
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

يخت�صر ه����ذا الكت����اب مطالعاتي ودرا�صات����ي وتدري�صي، 
وما تعّلمته م����ن تالمذتي واأ�صاتذتي،كما ترت�صم يف ثنايا 
كلمات����ه حمط����اُت وج����روُح حيات����ي. اإنه �صكل م����ن اأ�صكال 

تدوين ال�صرية الذاتية. 
الكتاب����ة ب����ال تفكري اأ�ص�����اأ اأن�����اع الكتابة، واالأ�ص�����اأ منها 
الكتاب����ة قب����ل تعّلم التفك����ري. الكتاب����ة �صرب م����ن التفكري 
املزم����ن، والعم����ل امل�صتم����ر على تعّل����م التفك����ري. واإن كان 
كثريون يف بالدن����ا يكتب�ن بال تفكري، اأو يكتب�ن قبل اأن 
يتعّلم�����ا التفك����ري. ال نتعّل����م التفكرَي اإاّل بالتفك����ري. ال تبداأ 
اأي����ُة كتابة من ال�صفر، ففي كل ن�����س ترقد عدُة طبقات من 
الن�ص������س. يف كل ن�����س يتح����دث الكثرُي م����ن الن�ص��س 
الين����ا. يف كل ن�����س ترت�صب ن�ص������سٌ متن�عة حتيل اإىل 

مطالعات الكاتب وقراءاته. 
كت����اب "الدي����ن والظم����اأ االأنط�ل�ج����ي" خال�ص����ة اأ�صف����ار 
ال����روح والقل����ب والعقل مدة تزيد على ن�ص����ف قرن، لبثُت 
فيه����ا افت�س ع����ن ذاتي الهارب����ة مني، وب�صراح����ة مل اأظفر 
به����ا كلَّها حت����ى الي�م.كنت اأغ�ر كالغ�ا�����س يف طبقاتها، 
وكلما قب�صُت على �صيء منها انزلقْت مثلما ينزلق الزئبُق 
ب����ني االأ�صاب����ع. اأدركت اأال باب للنج����اة اإاّل اكت�صاف الذات 

والعمل على بنائها وتربيتها مادامت احلياة.
ال قيم����ة الأف����كار تت�ص����ل بالدي����ن ال �صلة لها مبث����ال ب�صري 
����د، يف الق����راآن الك����رمي وغريه م����ن الكت����ب املقد�صة  جُم�صَّ
دة لالأنبياء ومن  يقرتن االمياُن دائمًا باأمثلة ب�صرية جُم�صَّ

ي�ؤمن بهم.
اأردت اأن احتدث عن �صرية روحية اخالقية فكرية حّية يف  
ه����ذا الكتاب. ال اأكتب لالأكادميي����ني، اأكتب اأ�ص�اَق روحي، 
و�ص����ريَة قلب����ي، واأ�صئلَة عقلي. اأن�صد اإحي����اَء اإميان املحبة 
والرحم����ة واجلم����ال واخل����ري واالرادة والثق����ة واحلرية 
والع����دل وال�صالم. تتلخ�س مهمت����ي يف بناء احلب اإميانًا 
واالإمي����ان حبًا، واكت�ص����اف �ص�رة الل����ه الرحمن الرحيم، 
وتطهريه����ا مما تراك����م عليها من ظ����الم وت�ح�س، فرحمة 

الله وطن حيث ُتفتَقد االأوطان.
 ه����ذا الكت����اب "ر�صال����ة يف االمي����ان"، مبعنى انه����ا وثيقة 
الإحي����اء االإمي����ان، ولي�س كتاب����ًا اأكادمييًا. الكت����ب من هذا 
النم����ط تخاطب ال����روَح، والقلَب، وال�صم����رَي، عرب العقل. 
الكات����ب االأ�صيل يكتب ذاَته. اأعمق جتّل للكائن العميق اأن 
تك�ن كتابُته ه�، ويك�ن ه� كتابُته. هذا ه� الكتاب الذي 
ميثلن����ي، ويعرّب عن مفه�م����ي للدين واالمي����ان.كل كاتب 
يكتب كتاًب����ا واحًدا، ما قبله متارين، وما بعده تن�يعات. 
م����ن هنا يرى الق����ّراء وم�صاٍت من ن�ص��ص����ي املا�صية يف 

االأنط�ل�جي".  والظماأ  "الدين 
الكتاب����ة احلقيقي����ة هي تل����ك التي تثري نقا�ص����ا جدًيا )مع/

م����ن  الل�����ن  ه����ذا  عل����ى  اال�ص����راُر  الكتاب.كّلفن����ي  �ص����د( 
الكتاب����ة ال����ذي ي�صّدد على عدم تكرار املك����رارت الكثرَي من 
االزعاجات،كم����ا ه����� امل�قف م����ن كل تفكري ح����ر. �صريبُة 
كل تفك����ري ين����زع للحري����ة وي�صتغل خ����ارج اإط����ار املفاهيم 
والق�ال����ب املتداول����ة اجلاهزة باهظ����ٌة يف جمتمعنا. رغم 
غيابي االختي����اري عن احل�ص�����ر الفيزيقي اجل�صدي يف 
امل�صه����د االجتماع����ي والف�صائ����ي، لكني اأتلق����ى با�صتمرار 
�صرباٍت ق����ذرة من اأعداء متط�ع����ني، ال اأعرفهم غالبًا، وال 
اأع����رف حتى مالحمهم اأحيانًا. وه����ذه حالة ب�صرية لي�صت 
غريب����ة، ذلك اأن الكائن الب�صري يخت����زن الكثرَي من ال�صّر، 
ولديه رغبٌة هائلة يف االنتقام والتدمري. ما عدا االأب�ين، 
وبع�����س االخ�ان، وقليل ج����دًا من االأقرب����اء واالأ�صدقاء، 
فاإن اأك����رَث النا�س بطبيعته����م ي�صتفزه����م اأيُّ ُمنَجز تقّدمه، 
لذل����ك يف�صدونه علي����ك، واإن تظاهر كثرٌي منه����م باالحتفاء 

به معك.
كلنا �صحاي����ا �صج�ن واطارات واأغ����الل واأوثان فر�صتها 
علين����ا تقاليُدنا وعاداُتنا وثقافُتنا، ذلك ه� �صّر ف�صل دولنا 
وه�صا�ص����ة جمتمعاتن����ا. �صريب����ُة تك�صري االأُط����ر وحتطيم 
االغ����الل والتحر�س باالأوثان م�جع����ٌة. ينهكك التحرُر من 
االإط����ار يف جمتمع ي�صتم����رئ العب�دي����َة وترعبه احلرية، 
ك وي�ظف�����ن كل اأ�صلحتهم  اإذ جت����د ال����كلَّ يت�صامن�ن �صدَّ
لهزميت����ك، ل����� تخطى تفكرُيك تل����ك االأُط����ر. اأق�صى املعارك 

حني ي�صتخدم خ�صُمك كلَّ �صالح لكنك تفتقد كلَّ �صالح. 
يرم����ي هذا الكت����اب اإىل عزل امل�صارات ع����ن بع�صها، اإذ اإن 
ه حني يت����م ا�صتعماله خارَج �صياقه. كلَّ �ص����يء يفتقد غر�صَ

كثريًا ما يقع اخللُط بني مفه�م الدين وبني ت�ظيفه خارَج 
وظيفته احلقيقة. هكذا يفرغ الت�ظيُف الديَن من مقا�صده 
ويهدر غاياِته واأهداَفه، بل غالبًا ما ينقلب ا�صتعماُل الدين 
خ����ارَج مقا�صده اإىل ال�صد منه����ا، كما يف�صي ا�صتعمال كل 

�صئ خارَج �صياق وظيفته اإىل نفي غر�صه.
معظ����م ال����كالم يف الدين غام�����س تختلط في����ه امل�صارات. 
تف�ص����ريات الدي����ن تن�ص����اأ مب����رور الزم����ن تبع����ًا لتمثالت����ه 
يف حي����اة االن�ص����ان، متثالت الدي����ن تفر�صه����ا احتياجاُت 
االن�ص����ان وثقافُت����ه املحلية، وهي ال تع����رّب بال�صرورة عن 
ج�هر الدين، بل تتكيف تبًعا ملا يكيفها ال�اقع ومتطلباِته 

عندما تخ�صع مل�صروطيات ذلك ال�اقع واإكراهاته.
 اأع����رف اأن كت����اَب "الدي����ن والظم����اأ االأنط�ل�ج����ي" يغّرد 
خ����ارَج ال�ص����رب، اإذ يحاول اأن يعزَف حلَن����ه اخلا�س، لكن 
تفاعَل الكثرِي من القراء معه ن�صاأ من اأنه ي�صعى لالعرتاف 
مب����ا يتطلبه كلُّ م����ن الروح والقل����ب والعق����ل، فلم يحذف 
اأحَده����ا، ومل يختزله����ا كلَّه����ا باأحدها. النا�����س حيارى بني 
م����ن يتبن����ى العق����َل ب����ال قل����ب وروح، وم����ن يتبن����ى القلَب 
وال����روَح ب����ال عقل. م�ق����ف "داعية العقل" ق����د يف�صي اإىل 
م�ت الروح وانطفاء ن�����ر القلب، وم�قف "داعية الروح 
والقلب" غالبًا ما يف�صي اإىل الغرق يف اخلرافة وال�صياع 
يف ال�ه����م، وحم� احلدود ب����ني الله من جهة، وبني االآلهة 
الزائف����ة وتقدي�س ما ال ي�صتحق التقدي�س من جهة اأخرى. 
مل ياأل����ف العقُل النقدي امل�صتنري يف جمتمعنا: اميانًا حرًا 
مينح العقَل مرجعيًة، مثلما مل ياألف معظُم التدين ال�صائع 
لدينا: م�ؤمنًا حرًا ميتلك عقاًل نقديًا م�صتنريًا. هذا املتدين 
يفتق����دك الأنك ال تكّرر تفكرَيه وفهَمه وروؤيَته للعامل، وذاك 
العق����الين ال يجدك الأنك ال تخت����زل الكائَن الب�صري بالعقل 

فقط.
ين�ص����د حتدي����ُث التفك����ري الديني ال����ذي اأدع� الي����ه حتريَر 
الن�س الديني امل�ؤ�ص�س من ا�صالم التاريخ، ذلك اأنه مبرور 
الزمان ترتاكم ال�صروُح والتاأويالت على هذا الن�س، حتى 
ت�صجَنه وت�صجَن االن�صاَن داخله.  وغالبًا ما مي�صي تف�صرُي 
الن�س املقد�����س مقد�صًا، ي�صتع�صي عل����ى النقد، بل مي�صي 
مف�ّصُر الن�س مقد�صًا اأي�صا، ال يخ�صع للم�صائلة فيما يق�ل 
ويفعل. حتدي����ُث التفكري الديني �صرٌب م����ن احلرية، ذلك 
اأن����ه مينح االن�صاَن والن�سَّ َخال�صًا من تلك ال�صج�ن. اإنه 
�ص�����ء يب�ح بتحي����ني الن�س عرب ق����راءة تدجمه برهانات 
الع�صر واأ�صئلته، بعد اأن لبث ط�ياًل ال يقروؤه كثريون اإاّل 

يف الظالم.
البع�س ين�صر كتاباٍت تناه�س الدين، وغ�صياًل يتهكم على 
الدين، ويهج� املتديَن وي�صخر منه، ب�صبب عقد �صخ�صية 
عا�صها يف طف�لته، اأو م�اقف ثاأرية اثر معاناة وا�صطهاد 
واهمال تعر�س ل����ه يف مدر�صة اأو معهد اأو جماعة دينية. 
مث����ل ه�ؤالء ي�صلل�ن ال�صب����اب املفت�نني بهم حني يعلن�ن 
اأن مهمَته����م هي حتديث التفكري الدين����ي، بينما هم اأعداء 

كل اجله�د احلقيقية يف هذا امل�صمار.
 كل م����ن يتهكم على االمي����ان والدين وي�صخ����ر من التدين 
ال ي�صل����ح ملهم����ة حتدي����ث التفك����ري الدين����ي، الأن حتدي����َث 
التفك����ري الديني يهمه ايقاُظ االمي����ان ال تق�ي�صه، وين�صد 
جتدي����َد ال�صلة بالل����ه ال اجتثاثها، واكت�ص����اَف احلدود بني 
الدي����ن ومتثالته الب�صري����ة املتن�عة، والن�����س وتاأويالته 
املت�ص����ادة، كما يح����اول تفكيَك ركام التاري����خ الذي حجب 
ر�صال����َة الدي����ن، واأطفاأ ج����ذوَة الن�����س الدين����ي امل�ؤ�ص�س، 
ويف�ص����ح التف�ص����رياِت املتع�صف����ة له����ذا الن�����س، واالأبع����اَد 

املن�صية الإكراهات اإ�صالم التاريخ.
ال اأعني باالأيدي�ل�جيا يف هذا الكتاب حيثما وردت "علم 
االأف����كار"، اأي درا�ص����ة االأفكار درا�صة علمي����ة، وه� املعنى 
ال����ذي و�صَع له امل�صطل����َح بعد الث�����رة الفرن�صية اأنط�ان 

د�صتيت دو ترا�صي .
لك����ن نابلي�����ن ا�صتعمل م�صطل����َح االأيدي�ل�جي����ا بعد ذلك 
مبعن����ى �صيا�ص����ي ي����زدري مفاهي����َم التن�ي����ر. ويف كت����اب 
ومارك�س  اأجنل����ز  االأملاني����ة" ا�صتعمله����ا  "االأيدي�ل�جي����ا 
1845 مبفه�����م االدراك املقل�ب والزائف لل�اقع. وتغلب 
ه����ذا املفه�����م يف ا�صتعماله����ا الحق����ًا. اأي اأنه مت����ت اأدجلة 
االأيدي�ل�جي����ا، باإهم����ال معناه����ا ال����ذي �صاغ����ه اأنط�����ان 

د�صتيت دو ترا�صي وتغليب معنى بديل عنه. 
نتاج املعنى، ي�صنع ن�صيَج   اأعن����ي باالأيدي�ل�جيا نظاًما الإ
ميكرو�صلط����ة مت�صعبة النتاج حقيقة متخيلة، تبعًا الأحالم 
تخيلي����ة م�صك�ن����ة بع����امل ط�باوي م�ه�����م. اإنه����ا عملية 
تزيي����ف للحقيق����ة، وطم�����س ملعناه����ا عرب حج����ب ال�اقع، 

واحتكار نظام اإنتاج املعنى.
هم من نقدي الأدجلة  اأبدى بع�ُس قراء هذا الكتاب امتعا�صَ
الدي����ن لدى املرح�م علي �صريعتي. ومل اأجد اإاّل القليَل من 
الق����راء النابهني التقط ما يهدف اليه نق����دي ل�صريعتي، اإذ 
اتخذته من�ذًجا لنقد وتفكيك االأدبيات اال�صالمية امل�صك�نة 
باأدجل����ة الدين. امنا در�ص����ُت �صريعتي هن����ا ب��صفه مثااًل 
"مبهًما ملتب�ًصا" الجتاٍه يف التفكري الديني االيدي�ل�جي 
اجتاح عامَلَ اال�صالم احلدي����ث واملعا�صر. تفكرُي �صريعتي 
يتلف����ع باأقنع����ة متن�عة، كلماُته ال تخل� م����ن غ�اية فاتنة، 
عباراُت����ه تديل ب�صحر االأدب والف����ن وال�صهامة وال�صجاعة 
والغرية والنقد والتحري�س والع�يل والتعبئة والدع�ة 
للث�����رة. لذلك يتطلب ك�صُف وجهتها االيدي�ل�جية مزيدًا 
م����ن الفح�س والتفك����ري واحلفر والتفكيك. نق����ُد �صريعتي 
ه� من�ذج لنقد اجتاٍه وا�صع يف التفكري الديني احلديث 

واملعا�صر الفاعل وامل�ؤثر يف عامل اال�صالم. 
رمب����ا يق����ال اإن الفك����رَة املج����ردة ال طاق����ة فيه����ا لتحري����ك 
يف  املجتم����ع  وجتيي�����س  تعبئ����ة  ه�����  امله����م  اجلمه�����ر. 
اللحظ����ات احلا�صم����ة واملنعطفات الكربى الت����ي يتعر�س 
له����ا، وذلك ال ينج����زه اإاّل حت�يُل الدي����ن اأو اأّي معتقد اآخر 
اإىل اأيدي�ل�جي����ا. لك����ن ذل����ك ال����كالم لي�����س �صحيح����ًا، اإذ 
لي�����س املهم اأن نحرك ال�صارع باأي����ة و�صيلة، حتى اإن كانت 
ت����زّور ال�اقَع، وتخ����دع ال�عَي، وتنّ�م العق����ل. الدع�ات 
الف��ص�ي����ة متتلك طاقًة هائلة لتعبئ����ة النا�س، اإذ �صرعان 

م����ا ت�صعل الغرائ����ز، وتفّجر خمزوَن ال�ص����ر، وتبعث الُعَقَد 
املكب�تة، لكن تلك التعبئة ال�صريرة التدمريية تهدر كرامَة 
االن�ص����ان وتنته����ك كلَّ حريات����ه، وت�ص����ادر اأب�ص����َط حق�قه 

الب�صرية عندما حتّطم كل �صيء اأمامها. 
 امله����م اأن يتح�ل العقُل اإىل مرجعية يف التفكري والتعبري 
وال�صل�����ك، واأن تك�ن اأحكاُمه هي االأ�صل، واأعني بالعقل 
هن����ا ماه����� اأعم م����ن العقلني النظ����ري والعمل����ي، اأي على 
اأال نخت����زل كلَّ الكائ����ن الب�ص����ري بالعق����ل املج����رد، ب����ل من 
ال�ص����روري اأن يح�صر العقُل العملي ال����ذي يخرج به هذا 

الكائُن من ت�ح�صه بعد اأن يتخلَق فيتاأن�صن.
 ام����ا ال�صجاعة واحلما�ص����ة والغرية وال�صهام����ة وال�صرف 
م����ن  ال�ص����ّد  عل����ى  واالأخ����الق  باالأخ����الق،  تت�ص����ل  فه����ي 
االأيدي�ل�جي����ا غالبًا، ذل����ك اأن االأيدي�ل�جي����ا رمبا ت�صرّي 
احل�ص����َن قبيًحا والقبي����ح ح�صًنا. ح����دود االأخالق احل�صن 
والقب����ح العقليني، مبعنى ما ينبغي وم����ا ال ينبغي ح�صب 
منط����ق العق����ل العملي. اأدجل����ُة الدي����ن تف�صده، ب����ل تف�صد 
االمي����ان. االمي����ان لي�س فك����رًة جم����ردة اأو مفه�م����ًا باردًا 
اأو �ص�����رة ميت����ة، االميان �صرٌب م����ن احلما�صة واجلذوة 
الروحي����ة املت�ثب����ة والينب�ع االأنط�ل�ج����ي املتدفق بكل 
م����ا يرثي ال�ج�َد ويكر�صه، حلظ����ة تنطفيء هذه اجلذوُة 

مي�صي االمياُن رماًدا تذروه الرياح. 
  حني اأحتدث عن ال�صلفية يف كتاباتي وال اأخ�صها ب�صلفية 
جهادي����ة اأو غريها، فاأعني بها ما ي�صم����ل كلَّ قراءة �صلفية 
للن�ص������س الدينية، وكلَّ حماول����ة ال�صتدعاء للما�صي اأيًا  
����ه يف احلا�ص����ر كما ه�����. مهما كان����ت الفرقة اأو  كان ود�صِّ
املذه����ب الذي يدع� له����ا ويتبناها.  اأعن����ي بال�صلفية ماه� 
اأع����م من املعنى املتداول الي�م الذي تن�صرف فيه ملن يتبع 
ابَن تيمية ومدر�صَته خا�صة. اإنها ت�صمل كلَّ تف�صري حريف 
تب�صيطي للن�س الديني قابٍع يف احلرف، عاجٍز عن تذوق 
مقا�ص����د الن�����س واأهدافه، مهما كان����ت الفرق����ُة اأو املذهب 
ال����ذي ينتمي اليه �صاح����ُب التف�صري، �ص�����اء كان �صنًيا اأو 

�صيعًيا اأو ابا�صًيا اأو زيدًيا.
ال�صلفي����ُة اجتاٌه يف التفكري الدين����ي حا�صٌر يف كلِّ تف�صري 
حريف للن�ص��س الدينية، يتف�صى يف كل االأديان والفرق 
واملذاه����ب، ير�ص����م �ص�رَت����ه اخلا�ص����ة لله، وه����ي �ص�رة 
ي�ص����ّدد على تعميمها وفر�صها عل����ى الكّل باالكراه. �ص�رة 
تت�ص����ف مالحُمه����ا بالق�ص�ة وال�ص����ّدة والعن����ف ومطاردة 
االن�ص����ان وحماربت����ه، ال حت�ص����ر يف مالحمه����ا الرحم����ُة 

واملحبة وال�صفقة واجلمال وال�صالم.
يح�ص����ب البع�ُس انه ميتنع اجتماُع االميان مع العقل، اأي 
اأن تك�ن م�ؤمًنا - يف مفه�مهم - فاأنت غري عاقل، اأن تك�ن 
عاقاًل فاأنت غري م�ؤمن. اأما اأن يجتمع فيك العقُل واالميان، 
مث����ل: ابن �صينا وابن ر�صد وابن عربي، وديكارت وكانط 
و�صالي����ر ماخر وكريكيك�رد، فه����ذا تهافت.كررت االعالَن 
اأكرث من مرة: اأنا م�صل����م، م�ؤمن بالله تعاىل ور�صالة نبيه 
الكرمي "�س". اأم�صيُت حياتي يف درا�صة وتدري�س عل�م 
الدي����ن ومعارفه. ل�ص����ت ناطًقا با�صم الل����ه، وال با�صم اأحد. 

اأحرتم معتقداِت االآخر، متمنيًا اأن يحرتمني االآخر. 
متتاُز هذه الطبعة بت�ص�يبات وتق�مي لغ�ي، وا�صافات 
تت�صم����ن مق����االت منتق����اة مم����ا ُن�ص����َر ح�����ل الكت����اب، مع 
مناق�صات لبع�س املقاالت النقدية ح�ل اأفكاره. حّر�صتني 
ال����روؤى النقدية للكتاب على التفك����ري والكتابة جمددًا عن 
املفاهي����م وامل�صطلح����ات واالآراء الت����ي تب����دو غام�ص����ة اأو 
مبهم����ة اأو ملتب�ص����ة اأو ه�صة في����ه، فاأو�صحته����ا مبزيد من 
ال�ص����رح والتحلي����ل، وحاول����ت اأن اأق����دم تف�ص����ريات واأدلة 
ا�صافية على ما اآ�صار النقاد الكرام اإىل غم��صه ووهنه.    

 كريم عبدهللا هاشم

))اأّيها القادم�ن ، من وراء املحيْط
   يف احتالل جديد...

   لن تك�ن�ا كما الفرات
  يف �َصرِيه ف�ق روِح املعجزات.((

هك���ذا ت�صرتخي الكلمات اأحيان���ا وت�صتد اأحيانا ، عذبة 
م�حي���ة وعميقة يف املط�لة ال�صعرية لل�صاعر ))عدنان 
ح�ص���ني(( وامل��ص�مة ))خطبة العرب���ي االأحمر((. يف 
تنا�س جمي���ل يتفّرد بطابعه اخلا�س مع خطبة الزعيم 
الهن���دي االأحم���ر ))�صيات���ل(( زعيم قبيلتني م���ن قبائل 
الهن����د احلمر يف ال�صمال الغرب���ي من وا�صنطن الذين 
تعر�ص�ا للقتل واملح� على يد ))الرجل االأبي�س(( ومت 
اال�صتي���الء عل���ى اأرا�صيهم واذاب���ة ه�يتهم يف جمتمع 
))الرج���ل االأبي����س((. وتتنا����س ه���ذه املط�ل���ة اأي�صا 
با�صتعارات وا�صتلهامات م���ع ق�صيدة ))خطبة الهندي 
االأحم���ر -  االأخ���رية -  اأمام الرج���ل االأبي�س(( لل�صاعر 
))حمم�د دروي�س(( التي ا�صت�حاها من خطبة الزعيم 

�صياتل اأي�صا.
ي�صته���ل ال�صاع���ر عدن���ان ح�ص���ني مط�لت���ه با�صته���الل 
جميل م�ٍح ومعرب عن ج�صامة الفعل املنتظر و�صراهة 
وليم���ة ال�صيد اجلديد - الغ�ل احلدي���دي القادم بالنار 

واخلراب:
))اإذًا ،

   ما اكتفيت...
   يا�صيد البي�س...((

بال���دالالت  بانتق���االت مقطعي���ة مليئ���ة  بن���ا  ويت���درج 
واالإيح���اءات واملع���اين ، ب�ص����ر �صعري���ة تتفاوت يف 
العم���ق واالإيح���اء. ويرمز لبع����س مقا�ص���ده وغاياته 
بكثري م���ن اال�صتعارات التاريخي���ة والرم�ز التي تدل 
عل���ى معرفة وا�صعة واطالع وثقاف���ة مّكنت ال�صاعر من 

ر�صف عباراته بثقة تامة.
وبرغ���م التنا����س ال���ذي نلم�ص���ه يف اأماك���ن عديدة بني 
ه���ذه الق�صي���دة الط�يل���ة وق�صي���دة حمم����د دروي�س 

املذك����رة ، وبالرغم م���ن اأن الق�صيدت���ني كان حمتمًا 
عليهما التنا�س مع بع�س مقاطع ومفردات الزعيم 
الهن���دي االأحم���ر �صيات���ل يف خطبتي���ه البليغت���ني 
ال�صهريتني وه� ي�صل���م اأر�س قبيلته اإىل ))ال�صيد 
االأبي����س(( ب�صبب وحدة امل��ص�ع ، اإال اننا جند 
اأن عدنان ح�ص���ني قد ت��صع يف م�صامني مط�لته 
لتعزي���ز  املقطعي���ة  تنقالت���ه  يف  وت��ص���ع  ه���ذه 
هدف���ه وخللق وج�ه متع���ددة الإيقاعه ، والإغناء 
�ص����ره ال�صعري���ة ور�صمها من زواي���ا خمتلفة. 
ح االإمكانية واملعرف���ة الكافية لدى  وه���ذا ي��صّ
ال�صاع���ر لغر����س ا�صت���دراج رم����زه ال�صعرية 
وا�صتعاراته اجلميلة وت�ظيفها خللق االإيحاء 
الذي يرمي اإليه ولغر�س ال��ص�ل اإىل الغاية 
التي يبتغيها م���ن وراء الر�ص�مات وال�ص�ر 

املقطعية والتي يرمي اإىل اي�صالنا اإليها.
فقد اأخ���ذ ال�صاعر باأيدينا منذ ال�هلة االأوىل 
لي�ص���ف لن���ا التمادي وع���دم اكتف���اء ))�صيد 
البي����س – املحت���ل اجلدي���د(( م���ن االأفعال 
ال�صنيعة على مديات ه���ذه االأر�س املمتدة 
م���ن �صف���اف امل�صي�صب���ي اإىل فل�صطني اإىل 

هنا.
))كم قتلت!! 

   يا�صيد اخليل.. من اإخ�تي.. كم قتلت
   يف اأم�س روحي 

   كم متاديت!!
   يارب احلديد..((

م�ص���روع  وامت���ام  فر����س  ب���اب  ويف 

ال�صداق���ة  -  �صفق���ة ووليمة الرج���ل االأبي�س – �صفقة 
م�صروع���ه اجلدي���د – �صداقت���ه الت���ي تفر����س عن�ة – 
احتالل االأر�س بذريعة �صرائها وت�طني احتالل اأنا�س 

اآخرين غري النا�س املتجذرين فيها:
))يا�صيد البي�س يا�صيخ القبيلة

    و�صلت منك رغبة ، اأن ت�صرتي اأر�س القتيلة
    طالبًا مني

   عقد م�صروع ال�صداقة
   من اأنت حتى تدرك الي�م ال�صداقة

   بني القتيل وقاتله...((
ويف اإ�صاءة جميلة وملحة عميقة ذكية من ال�صاعر:

))مابيننا..
   ه� اتفاق الف�ص�ل

   يف اندحار احلقيقة((
التاريخي���ة الأج���ل دالالت  ال�صاع���ر رم����زه  وي�ظ���ف 

وت��صع اأكرث يف م��ص�عه ال�صعري:
))هاهنا يف اأر�س املحال

    يف اأر�س م��صى واجلليل...
    اأر�س دمل�ن اخليال.((

ويت��ص���ع ال�صاع���ر اأك���رث يف ترميزات���ه لل��ص����ل اإىل 
ايح���اءات عميق���ة مت����س وجدانن���ا يف �ص���ر ال�ج����د 
واخلل�د ب�ص����رة �صعري���ة تنب�س بفل�صفته���ا ووعيها 
التاريخ���ي واحل�ص���اري يف ا�صتله���ام اإرث املك�ن���ات 

االإن�صانية املتح�صرة التي كانت قائمة هاهنا:
))يف بابل القمح قدا�س احلياة
    يف اأر�س �ص�مر كان النخيل 

   حار�س الروح
   من كلِّ دخيل...

   كان حتى الق�صب 
  فيه �صّر االإله...((

وغري ذلك الكثري م���ن الرم�ز التاريخية واال�صتعارات 
ال��صفي���ة والنق���الت الداللي���ة الت���ي اقتحمه���ا ال�صاعر 
يف مط�لت���ه عن مق���درة ومعرفة وكف���اءة يف ال�صياغة 
والر�ص���م واالإيق���اع وخل���ق ال�ص����رة ال�صعري���ة الت���ي 
ندركه���ا ون�صتاأن����س ونتحف���ز به���ا وه���� يق�دن���ا اإليها 
بي�ص���ر لي�حي لن���ا بق�صده وغايته. حي���ث ))م��صى – 
اجللي���ل – دمل����ن – �ص�م���ر – بابل – انكي���دو – اأور 
– داوود  – روح القد�س  – يحيى املعمدان  – اآ�ص�ر 
- ال�صامري – الناي 

– الق�صب – الطني – اأر�س ال�صفاء – الفرات ودجلة 
– اإله  – احلديد  – وغريه���ا(( واإىل ))�صي���د الرخ���ام 
البي����س – ال�ث���ن – �صارق الن����ر – واهب امل�تى – 
نب���ي اله���الك – طائ���رات – حامالت – وح����س الدمار 
– �صي���خ وا�صنط���ن – �صلبان احلديد – ع�صراجلليد 
اجلدي���د – �صام���ري العه���د اجلدي���د – طال����ت الدمار 
– �صيد الزمن  – نار منرود  – ظالل وح��س احلديد 

اجلديد – وغريها((.
وقد تعّم���ق ال�صاعر ببع�س اال�صتفا�ص���ات التي منحها 

مل�صة فل�صفية جميلة و�صل�صة ومقب�لة:
))جتلى الفرات

   يف �صفر تك�ين ال�ج�د((
))دجلة اخلري ما كانت تك�ن

  كاأيِّ نهر يف هذا ال�ج�د
  فيها ابتداء واعتالء وانتهاء يف االأبد..((
))اأنا االأحمر الهندي / اأنا االأ�صمر العربي ،

   نحن اأبناء ال�ج�د
   ف�ق بادئة احلياة 

  عند مفرتق االأبد((.
وي���ذوب التنا�س ال���ذي نّ�هنا عن���ه يف بع�س مفردات 
عدنان ح�صني م���ع ق�صيدة حمم�د دروي�س يف عدد من 
ال�م�ص���ات مثل ))االإل���ه اجلديد – اإل���ه احلديد – �صيد 
البي����س – النبي���ذ – لك���م ربك���م ولن���ا ربن���ا – حلي���ب 
احلنني واالأمه���ات((، يذوب هذا التنا�س ونحن ننتقل 
ب���ني مقاطع املط�لة ويتال�صى ، لت�صت�يل على خميلتنا 
ال�ص�رة واملفردة واال�صتعارة ال�صعرّية اخلا�صة التي 
يبتكرها ال�صاعرعدنان ح�ص���ني التي متيز مط�لته عّما 

�ص�اها.
ويق�دنا عدنان ح�ص���ني برباعة اإىل ك�صر معادلة امل�ت 
احلتمي���ة والزوال امل�ؤّكد الذي جاء به اإلينا �صيد العامل  
اجلديد ، حيث تتك�ّصر وتتف�ّصخ على عتبات تاريخ هذه 
االأر�س وال�صجن والربدي والناي والطني والع�صافري 

ولغة االأر�س العظيمة:
))هذه االأر�س مل تكن

   هذه االأر�س لن تك�ن
  هذه االأر�س التك�ن

  اأر�س ميعاد ال�هم
  اأر�س ميعاد اجلن�ن((.

))هنا كّل �صيء يرى يف كّل �صيء
   هن���ا ارتب���اط الزم���كان ، ب�ج����د ينته���ي نح���� 

االأبد((
))بني دجلة والفرات

   و�صه�ل النا�صرة
  ي�قد انت�صاء احلياة

  بروح الكائنات
  رغم العدم..((.

لق���د اخت���ار ال�صاع���ر عدن���ان ح�ص���ني م��ص�ع���ه 
ال�صعري م���ن ))عمق الفجيع���ة(( التي حتتاط بنا 
وب�صع����ب املنطق���ة ، ودخ���ل اإىل �صل���ب وج�دن���ا 
وهم�من���ا ونحن نتعّر�س اإىل حم���اوالت ممنهجة 
ومر�ص�م���ة يف اأعت���ى معاه���د اخل���ربة واالختب���ار 
، ))متع���ّددة(( ال�ج����ه واالأ�ص���كال لغر����س هدمن���ا 
وازالتن���ا وطم�س ه�يتن���ا قدر ما يتمكن����ن ، اأ�ص�ة 
بالهندي االأحمر. وق���د كان ال�صاعر م�ّفقًا يف اإي�صال 
م��ص�ع���ه واإي�صال �ص�ته املهم�م املنا�صل املحت�صد 
م���ع هّم���ه ال�طن���ي ))ال���ذي اأحيي���ه(( اإلين���ا مبط�لته 
ال�صعري���ة الرائعة ، املليئة بهمن���ا وهاج�صنا امل�صريي 
يف ظ���ّل زحف اأطم���اع و�صهية االآله اجلدي���د اىل وليمة 
اأك���رب – نحن وق�دها -. وق���د كان عدنان ح�صني قريبًا 

جدًا اإلينا يف �ص�ره ورم�زه ودالالت م��ص�عه.

كتاب الهجرات
يف  اآيرلندي���ة  م�اطن���ة  �ص�لني���ت  اأ�صبح���ت 
التح���ّري  ))اأعم���ال  بع����س  بف�ص���ل   ،1986
البارع���ة(( الت���ي قام بها ع���ٌم لها، تعق���ب اآثار 
اجل���ذور االآيرلندي���ة الأمه���ا. ))ع�ص���ت تقريبا 
الهجين���ة،  كاليف�رني���ا  يف  حيات���ي  ط����ال 
العا�صم���ة العاملي���ة لفق���د الذاك���رة،(( تق����ل. 
ج����از �صفرها اجلديد منحها الفر�صة لتحّري 
االأف���كار العام���ة عن اله�ية، الذاك���رة وال�صفر 
كغريب���ة يف بل���د غري���ب. رغ���م اأن���ه ظاهري���ا 
حما�ص���رة م�ص����رة ع���ن رحل���ة، ف���اإن ن����س 
�ص�اني���ت، اال�صتط���رادي على نح���� مده�س، 
ميت���د بعي���دا ووا�صعا عرْب جغرافي���ة وتاريخ 
اآيرلندا، ال�صياحة، الهجرة وال�صفر. او�صاف 
االأماك���ن والنا�س تنتق���ل بان�صي���اب يف تاأمل 
جم���ازي رائ���ع ع���ن املنف���ى وحي���اة الرتّحل. 
لقاوؤه���ا مع م�صاف���ري اآيرلن���دا )))مكروهني، 
معزولني،واأحيان���ا مثريي���ن لالإعجاب((( ه� 
تذك���ري م����ؤمل بق�صاي���ا احلق����ق املدني���ة يف 
ال�الي���ات املتح���دة يف �صن����ات اخلم�صينات 
وال�صتينات. هذا الكتاب، الذي ُن�صر اول مرة 
يف 1997، بق���در م���ا ه� ح����ل فك���رة ال�صفر 
)))ما احلياة �ص����ى �صكل من احلركة ورحلة 
خ���الل عامل غريب(((، ه���� كتاب عن جتربتها 
يف اآيرلن���دا. اإنه���ا تكت�صف اأي�ص���ا واحدة من 
املتع غ���ري املق���ّدرة لل�صف���ر وه���ي ))اأن تك�ن 

اأخريا �صائعا ومرتبكا على نح� حقيقي((.

طبعة ثانية من "الدين والظمأ األنطولوجي"

د. عبدالجبار الرفاعي

 وليمُة اإلله الجديد
))ق���راءة نقدّية ف���ي المطولة الش���عرية – خطبة العربي 

األحمر – للشاعر عدنان حسين(( 

من��ذ صدور كت��اب "الدين والظ��أ األنطولوجي" مل تتوق��ف الكتابات عنه، 
ومازالت حتى اليوم تتواصل مقاالت وانطباعات ورسائل من قراء معظمهم 
مم��ن ال أعرف. رغم أن الكتاب ص��در بداية هذا العام لكن ما ُنرشرِ عنه حتى 

اليوم أكرث من ثالثني مقالة يف الصحافة الورقية واإللكرتونية.
  لعل احتفاء القراء بالكتاب يعود إىل أنه ال يس��عى لتفكيك التفسر السلفي 
للنص الديني فقط، بل يحاول أن يكشف عن خارطة طريق للوصول اىل الله، 
بوصفه إله الحب والرحمة والخر والفرح والجال واالرادة والثقة والحرية 
والكرامة والس��الم، وليس إله الكراهية والرش والحزن والقبح واالسرتقاق 

والخنوع وإهدار الكرامة البرشية والحرب.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ذكرن����اه ولكنه����ا ج����اء مدون����ة ب�صج����ل كب����ري 
مبعن����ى هن����اك ق�صدي����ة ان يك�����ن امل����رزوق 
يريده����ا ان تك�����ن ي�ميات معل�م����ة وغائية 
وملّمحة ولها هدف لكن هنا مع �صياع بع�س 
زمنها وقفزاتها ال�صريعة التي متتد ل�صن�ات 
عديدة فج����اءت قافزة وكم كان اف�صل ل� ترك 
ال����راوي كل املذك����رات بال تاري����خ اال مبا ه� 
متعل����ق باحلادثة لك����ي يتم تعي����ني املتعلقات 
م����ن قبل املتلقي.. ولكن هن����ا جاءت على انها 
م�زعة على خارطة الروي ولها عالمات دالة 
واإذا م����ا اأخذنا القفز عل����ى التاريخ �صنجد اأن 
هناك فراغا الأ�صه����ر عديدة بال تدوين وهناك 
اأحداثا مهمة تبني ما ح�صل وه� ما يعني ان 
اله����دف ه� زيادة �صدة ال�صراع وه� ما جعل 
التاري����خ غري مه����م يف ت�صل�صله واإن جاء على 
�صكل ي�ميات بل املهم ه� ت�صاعدية االحداث 

وان ق�صمت اأحداثا او معل�مات.

تقنية اليوميات
تعتمد بنية الكتابة كما اأ�صلفنا على املذكرات 
والي�مي���ات ولك���ن يف الرواي���ة تعتمد على 
طريق���ة اخ���رى وهي انه���ا تاأخذ م���ن التقنية 
يجع���ل  مل  ان���ه  مبعن���ى  تدويني���ا..  جم���اال 
املدون���ات متن���ا �صرديا ل���راٍو يف ا�صتمرارية 
روي���ه وق���راءة املذك���رات او الي�مي���ات او 
الر�صائ���ل ب���ل جعله���ا با�صتخ���دام تقن���ي كما 
جاءت  فه� ينتق���ل من ال�صجل اىل االنرتنت 
اىل الر�صائ���ل الت���ي وجده���ا م���ن امل���رزوق 
واإلي���ه وكذل���ك الر�صائ���ل الت���ي تاأتي���ه ع���رب 
الربي���د االإلك���رتوين.. وه���ذه تقني���ة حتمل 
ب���ني طياتها امل�صت�ى التحليلي لل�صخ�صية.. 
ه���ذه التقنية ق���د تب���دو لل�هل���ة االوىل انها 
اإجبارية ت�ص�يقها احلالة الكتابية التي يراد 
ان ي�صل اإليه���ا امل�ؤلف الراوي ك�نه �صحفيا 
ولي����س اأديبا مما يعني ان���ه ي�صع ما يح�صل 
اأمام���ه عل���ى ان���ه حتقي���ق �صحف���ي فين���درج 
يف اإدارة احل���دث ب���ذات التفك���ري ال�صحف���ي 
ولكنه���ا اي�صا تقني���ة غائية اراده���ا ان تبدو 
جتريبي���ة م���ن حيث البن���اء الدرام���ي للن�س 
م���ن جهة وجتريبية من ناحي���ة ال�صكل العام 
لرواية..لك���ن هذه التقنية �صابها البع�س من 
الهنات عل���ى م�صت�ى البناء واالدارة ولي�س 
على م�صت����ى االكتمال مع الفكرة او احلدث 
وه� اأم���ر يعاب عليه يف املنت ال�صردي وهي 
يف اال�صتط���راد ال���ذي جعل بع�صه���ا اي هذه 
التقني���ات مرته���ال رغ���م ان���ه باالإم���كان مثال 
الع����دة اىل ال�صارد وجعله يقراأ لريوي بدال 
م���ن جعلها كاملة مذك���رات او ر�صائل مبعنى 
حت�ي���ل التقني���ة اىل ل�صان ال���راوي خا�صة 
واإن ال���راوي نف�صه ي�صتخ���دم طريقة املتكلم 
مم���ا جع���ل ادارة احل���دث تنقل���ب يف بع�س 
فقراءته���ا من منطق���ة �ص����ء اىل منطقة ظل 
الن التح�ل من �صبيل اىل اآخر �صيء مره�ن 
بقدرة الروائي وهي خا�صية ميتلكها املبدع 
�صع���د حممد رحي���م ولك���ن كما يب���دو ه� ان 
الروائ���ي اأراد ا�صتخدام ه���ذه التقنية لتك�ن 
خمالف���ة يف طري���ق ال���روي االأخ���رى ف�ق���ع 
باال�صتطالة ف�صال عن ال�ق�ع بده�صة ال�صرد 
واللغ���ة التي هي اق�ى يف الر�صائل املتبادلة 
او الي�ميات او الر�صائل التي بعثها اآخرون 
وخا�ص���ة من ه���� يف اليم���ن والت���ي تك�صف 
ع���ن وج�د لغ���ة عالية مل تك���ن مت�افرة لدى 
ال���راوي/ ماج���د رغم ان النف����س اخلا�س قد 
يب���دو واحدا بني ما كتبه امل���رزوق وما كبته 

الروائ���ي وم���ا ج���اء يف الر�صائ���ل.. وه���ذه 
التقني���ة جلعت هناك قطع���ا بني املقاطع حني 
يتم االنتقال بني فقراتها داخل املنت ال�صردي 
ال�اح���د عل���ى اعتب���ار ما نق���راه ه���� رواية 
وحكاية البحث عن خلفيات �صخ�س جمه�ل 
ليتب���ني ال�اق���ع املحي���ط.. وه���ذه التقني���ات 
ت�زع���ت اي�ص���ا اىل  تقني���ة ال�ص����ر التي مل 
ن�صاهده���ا لكن ال���روي قربه���ا للمتلقي وهي 
م�ا�صلة تق�ص���ري �صخ�صية املرزوق وعالقته 
بالفن واملثقفني �ص�اء يف الداخل او اخلارج 
وهي كان���ت اف�صل من تقني���ة الر�صائل التي 
كان���ت فيه���ا ثم���ة ه���روب م���ن متا�ص���ك املنت 
ال�ص���ردي ك�نه���ا تعطي جماال ل�ص���رد اأحداث 
لي����س وف���ق ما ميك���ن ان تدّل���ه علي���ه �صردية 
ال���راوي وه� ما جعل بع�س االحداث تتكرر 
دون ان يك�ن لهذا التكرار م�ص�غ او ق�صدية 
م���ن مثل تكرار حادثة قط���ار امل�ت واعتقاله 

يف براغ او وج�ده يف فرن�صا.
اأن م���ا ي�صري اىل  تقني���ة الر�صائل واملذكرات 
خا�صة ه���ي ان الروائ���ي �صكبها عل���ى ل�صان 
الب�ؤر االخرى ولي�س على ل�صان راويه الذي 
كان جمرد مرتب لها او قاطعا لبع�س فقراته 
ليف�ص���ح ع���ن وج����ده او يق���رب م�صه���دا ما 
للمتلقي وهذه التقنيات العديدة ي�صاف اليها 
تقنية ما ا�صماه املرزوق بكتاب يحمل عن�ان 
) ك�صف ح�صاب ( وقد جاء احد فقرات الف�صل 
اخلام�س الط�ي���ل بهذا االأ�صم اي�صا يف حني 
نكت�ص���ف ان امل���نت ال�صردي ال���ذي جاءت بح 
حلم���ه و�صعيه لكتابة الكتاب )�س149 ( انها 
حتمل نف�صا روائيا اأكرث منه تاأليف كتاٍب عن 
ما�صي���ه وه� ام���ر يتكّرر ق�ل���ه ) ملاذا تراين 
اأخاف الكتابة؟ اأعني املبا�صرة اجلادة بكتابة 

كتابي ) ك�صف ح�صاب( �س176

طرق الروي
مما تقدم يبدو لنا ان طرق الروي كانت وفق 
اأربع���ة مت�ن �صردي���ة.. اأولها ال���راوي الذي 
اناب ع���ن الروائي وثانيها املح�ر الرئي�صية 
وهي �صخ�صية امل���رزوق يف ر�صائله وثالثها 
الر�صائ���ل املقابل���ة له م���ن �صديقت���ه فيما كان 
امل���نت الرابع ر�صائل ال�صديق من اليمن الذي 
ظه���ر يف الف�صل الثام���ن وي�صت��صح لنا من 
ط���رق ال���روي ان بنية الكتاب���ة اعتمدت على 
تق�ص���ري م���ا احت�ت���ه ه���ذه املت�ن م���ن نقطة 
االنط���الق الت���ي وفره���ا الروائ���ي يف حركة 
ال���راوي االخبارية  وه� املح���رك وامل�صيطر  
والقائد واملتخيل واملقرب لل�اقع الذي يريد 
اإزاح���ة املخيل���ة باجت���اه ال�اق���ع او حت�يل 
املخيلة اىل واقع ليك�ن احلقيقة هي امللهمة 
والقاب�ص���ة عل���ى روح التلق���ي.. لذل���ك ف���ان 
امل�صت�ي���ات ال�صردي���ة تعانق���ت م���ع املف���ردة 
وانتجت م���ا يراد من فع���ل روي ليقرتب من 
مهمة ال�صراع وهي اي�صا اختلفت مع الزمن 
مثلم���ا ه���ي متفرقة يف داللة امل���كان.. لكن ما 
يالح���ظ اأن هذه املت����ن ت�صابه���ت فيها روح 
اللغ���ة فتح�ل���ت ال�صبل اىل حق���ٍل واحد  كاأن 
كابته���ا واحد رغم انه يرّدد انه مل يغري �صيئا 
فب���دت احلكاي���ة ا�صتماعي���ه قرائي���ة �ص�رية 
تن�ع���ت فيه���ا �صب���ل ال���روي واختف���ت فيها 

مت�ن ال�صرد.

ممازجة وتوليف
تعتم���د بنية الكتاب���ة يف الرواي���ة على تعدد 
الف�ص����ل واآلية االق�صام باأرقامها داخل املنت 
ك�نه���ا انزياح م���كاين تارة وتغي���ري زماين 
مثلم���ا حت�ي���ل امل���نت ال�ص���ردي م���ن اآلية اىل 
اأخرى من تل���ك االآليات التي تعددت يف هذه 
الرواية.. واأول ما ي�صادفنا يف الرواية انها 
متازج ما بني اال�صتهالل والنهاية ان بع�صها 
جاءت على �صكل �صيناري� وما يليها من منت 
�صردي.. مبعنى ان ال��صف ال�صيناري�ي ه� 
عن�ان املكان اأو زمان يبداأ من منطقة الروي 
لزيادة كثافة ال�صراع.. وه� ما يتيح القدرة 
على اأن تنته���ج الرواية ا�صل�ب تتبع خي�ط 
خلفية ال�صخ�صية املح�رية من خالل م�صاهد 
روي من قبل ال�صخ�صيات االأخرى املال�صقة 
واملحايث���ة وامل�ؤثرة واملتاأثرة لتنبع من هذه 
اخلي����ط معرفة جمعي���ة ملاهي���ة ال�صخ�صية 
الت���ي تظه���ر انه �صج���ني �صيا�صي كم���ا ذكرنا 
ومهاج���ر خ�فا م���ن ال�صلطة لي�اج���ه �صلطة 
اخرى يف مع�صك���ر ي�صاري ولكن���ه �صلط�ي 
اي�ص���ا ب�صبب عالقة حب مع �صديقة م�صك�ك 
ب�الء والدها ثم يع�د اىل العراق بعد انتهاء 
احلرب مع ايران.. ان ق�ص�ر هذه ال�صخ�صية 
تبداأ بالتق�ص���ري لل��ص�ل اىل حتمية ان هذه 
ال�صخ�صي���ة ال متث���ل نف�صها ك�نه���ا مغم�رة 
كما يق����ل ه� ع���ن نف�ص���ه يف مذكراته..كما 
ان البنية الكتابية تعتم���د على املمازجة بني 
ال�ص���رد عل���ى ل�صان الراوي وب���ني ال�صرد مبا 
ج���اء باملذك���رات وبا�صتطاع���ة الروائ���ي ان 
يقطع ل�صان راويه حلظة ي�صاء والع�دة اإليه 
يف الزم���ن ال���ذي يحتاجه ال�ص���راع ليتح�ل 
اىل فعل درام���ي.. وهذه املمازجة تعد جزءا 
من البنية الكتابية الإدارة احلدث والت��صيل 
ب���ني النقاط وا�صتكمال اخلط����ط امل�صتقيمة 
بينهم���ا وه���ي طريقة تتيح الرب���ط بني مهمة 
الكتاب���ة ع���ن �صخ�صية حم�ري���ة اأخرى غري 
�صخ�صية الراوي ومهم���ة الروي داخل املنت 
وه���� به���ذا يح���اول اال�صتم���رار بت�صاعدية 
م���ع احلدث حتى ل���� كان ذلك كجزء من ك�صر 
الرتاب���ة... وهن���اك دال الت عدي���دة م���ن هذا 
الن����ع منه���ا م���ا ج���اء يف ال�صفح���ة 19حني 
يقط���ع ال�ص���رد اخلا����س بال���راوي ليخربن���ا 
مبا جاء عل���ى ل�صان حيدر ح����ل ال�صخ�صية 
املح�ري���ة ليحددها بنقاط عل���ى �صكل دوائر 
�ص����د �صغري وي�صبقها ) من طرائف املرزوق 
التي حكاه���ا اال�صتاذ حيدر يف ليلتي االأوىل 

مبنزله (
بع���د  االن..  م���ن  ا�صب�ع���ني  قب���ل   ( وكذل���ك 
ي�م���ني م���ن م�افقتي عل���ى م�ص���روع الرجل 
الهرم الغام�س ( �س21 ورمبا اأردها طريقة 
مبتك���رة رغم ان املنت ال�ص���ردي كان باالإمكان 
ان يتح���ّ�ل من عملية تنقيط اىل عملية �صرد 
ينتقل فيها الراوي م���ن حدث اىل حدث اآخر 

.. وق���د تتك���رر ه���ذه التقني���ة ال�صردي���ة يف 
م�اقع اأخرى من الرواية.. وهي جملة تعاد 
عل���ى ال�صخ�صي���ة املح�رية الت���ي تبدو غري 
معروف���ة كما يق����ل ) تذه���ب اىل مدينة غري 
اآمن���ة لت�ؤلف  كتابا عن رج���ل ال يعرفه اأحد ، 
مل���اذا؟( �س21 وكذلك ) م���ا اجلدوى من هذه 
الي�مي���ات الت���ي ال اأت�قع اأن يقراأه���ا اأحد.. 
مل���اذا يقروؤونها؟ م���اذا فيها؟.. م���ن اأك�ن كي 
اأكت���ب ي�ميات���ي.. م���ا املث���ري يف حياتي كي 

يغري االآخرين باالطالع عليها ( �س75
كم���ا اعتم���دت عل���ى ن�عني م���ن املمازجة يف 
روح املف���ردة وهذه اخلا�صي���ة اأولها املفردة 
الهادئ���ة الت���ي ت�ص���ري م���ع امل���نت ال�ص���ردي 
وتعط���ي اندفاع���ا لل�ص���راع وب���ث حيثيات���ه 
وترقب���ه وانفعاله وع�صق���ه وت�قع واالخرى 
تعي���د اخلط����ات  الت���ي  القاف���زة  ال�صريع���ة 
بتكرار مربر وغ���ري مربر يف بع�س االحيان 
فتب���دو اجلمل���ة متال�صق���ة حت���اول اللح���اق 
برك���ب ال�ص���رد.. لهذا فه���ذه الطريقة �صمحت 
ب�ج����د ا�صه���اب يف املف���ردة ت���ارة او داخل 
املنت ال�صردي تارة اأخرة الن الغم��س الذي 
يغلف ال�صخ�صية و�صياع الذي كلف بالكتابة 
عن���ه اال بذكره مل���رات ب�صيطة والتيه عنه يف 

نهاية الرواية.

آيديولوجية الفكرة
رمب���ا حتم���ل الكث���ري م���ن االأعم���ال االدبي���ة 
خا�ص���ة  ومرجعي���ات  ايدي�ل�جي���ات 
بال�صخ�صي���ة الروائ���ي اأو �صخ�صي���ة امل�ؤلف 
او هي ممازجة بني االثنني وهذا يعتمد على 
امل�صت�ي���ات التي تتناول احلدث مرة او على 
الفك���رة ذاتها اإذا م���ا ارادت ثيمتها ان حتمل 
مدل����ل ايدي�ل�ج���ي او ان بطلها ان �صحت 
الت�صمي���ة هنا له مثل ه���ذه املرجعيات..ويف 
رواي���ة مقتل بائ���ع الكتب ثم���ة و�ص�ح لهذه 
االيدي�ل�جية فهي ا�صافة اىل اإظهار مرجعية 
ال�صخ�صية املح�رية فان ال�صخ�صية الراوية 
ماجد البغدادي اي�صا يحمل ذات الت�جه من 
خالل التق���اط عالمات القراءة واالفكار التي 
يبثه���ا ف�صال عن اال�صتعانة كما ذكرنا باأق�ال 
امل�صاهري من االدباء والفال�صفة فيتم �صمنهم 
اىل امل���نت كمحم����ل �ص���ردي عل���ى ان���ه طرح 
معل�مات���ي لكن���ه يف احلقيق���ة ه���� حمم�ل 
ق�ص���دي حتى ان هذه احلال���ة والأنها ق�صدية 
انتاب���ت يف بع����س مراحلها تك���رار اال�صماء 
واعادة التفا�صي���ل او اعادة ذكر املعل�مة اأو 
ال�ل�ج له���ا مرة اأخرى بطريقة مغايرة تارة 
او مت�صابهة تارة اأخ���رى ال�صتكمال الغ��س 
ال���راوي. ع���رب  املح�ري���ة  ال�صخ�صي���ة  يف 
والتاكي���د على ه���ذه االيدل�جية ه���� ما جاء 
يف احل�ار حلظ���ة التحقي���ق " �صيد مرزوق 
هل ما زلت ت�ؤمن باملارك�صية؟"." وملاذا ترى 

اأنني هنا ول�صت يف بلدي " �س172

لغة الروي
هي ال�ص����الح االأكرب يف معم�����رة ال�صرد وقد 
تك�����ن اأ�صعب من لغ����ة ال�صع����ر الإن ال�صعر له 
لغ����ة االيحاء ولغة التمركز يف منطقة العب�ر 
نح����� الفل�صف����ة اأو املخيلة املنتج����ة لت�صادات 
عدي����دة او ال��ص�����ل اىل منطق����ة الده�ص����ة..

ولكنه����ا يف ال�صرد ويف الرواية عم�ما تك�ن 
قاتل����ة اإن مل تك����ن ح�صيفة ال�ج�����د ومهيمنة 
خميالية ومزوقة �صكلي����ة وخمتالة �صعرية.. 
يف الرواي����ة تب����دو اللغ����ة ب�صيط����ة يف جانب 
ولغ����ة راقي����ة يف جان����ب اآخ����ر وه����ذه لي�صت 
�صب����ة اأو منق�ص����ة ب����ل ان الروائ����ي اأرادها ان 
تك�ن كذلك فب����دت يف ب�صاطتها تريد االإعالن 
عن م�صريه����ا.. ولذا ف����ان لغ����ة الرواية بدت 
امل�صت�����ى  تفا�صيله����ا متي����ل اىل  يف بع�����س 
االخب����اري الت�ص�يري وخا�ص����ة يف تقنيات 
الر�صائل التي يح�صل عليها الراوي/ ماجد.. 
وه����ي طريقة يراد بها ب����ث ما يراد بثه فتتخذ 
اللغة مفتاحا اآخر اأك����رث جمالية وخا�صة تلك 
املتعلق����ة بالن�ص�ة والذاكرة واحلب والع�صق 
فتك�ن اللغة هادئة مركزة م�صتطيلة م��صعة 
حاكي����ة ال حتم����ل �صع�ب����ة تدوينه����ا ب����ل هي 

حتاول ان تر�صم �ص�رة متخيلة للقارئ وه� 
يق�����د ال�صخ�صي����ات املح�ري����ة االأخ����رى اىل 
اأماك����ن ما ج����اء بها الراوي ليك�����ن جزءا من 
العامل والبث العام او ال�صخ�صية املح�رية.. 
مبعن����ى ان املفردة قد تك�����ن �صردية متتابعة 
ت�صعد بالروي وتنزل..بهدف اإحداث مفارقة 
م����ا بني ال�صرد والي�مي����ات اأو املذكرات وهي 
بني����ة �ص����راع ونقط����ة حت�����ل ب����ني املا�ص����ي 
وما�ص����ي املا�صي وبني ما�ص����ي املرزوق قبل 
ال�صف����ر وما�صيه بعد ال�صف����ر فيما تبع ما�صي 
ال�صف����ر ذاته من خ����الل املفردة الت����ي تريد اأن 
تتنا�ص����ب م����ع احل����االت الزمني����ة واالحاالت 

املكانية واالهمية الذاكراتية الت�ثيقية.
ان اللغة يف الرواية اأعطت احقية يف اختيار 
مفرداته����ا وط����رق �صرده����ا داخ����ل امل����نت فهي 
ح����ني تك�ن عل����ى ل�صان ال����راوي تاأخ����ذ اللغة 
الي�مي����ة املحدث����ة واملتحدث����ة م����ع االآخري����ن 
وه����ي ان الراوي �صحفي مكلف بكتابة كتاب 
ع����ن �صخ�صية تختلف ع����ن كتابته للتحقيقات 
ال�صحفي����ة الت����ي يتمي����ز به����ا ولكنه����ا اأي�ص����ا 
حتمل دالالتها حني ت�صخ امل�صت�ى الق�صدي 
ح����ني جتنح اىل تدوينها من خ����الل املذكرات 
والي�ميات فهي تقع بني اإخباٍر وحتليل وتلك 

احل�ارات الفل�صفية التي متلها احل�ارات
 ) - اي ن�ع يت�افر وله م�صرتون..

- وكتب االإرهابي�ن؟.
- االرهابي�ن ال يحتاج�ن كتبًا..

- كتب �صد اأمريكا
- ن�صف كتب العامل �صد اأمريكا ( �س54

بنية المذكرات
ملطم�����ٍر  واإع����الء  مل�صت�����ر  ك�ص����ف  الرواي����ة 
ل�صخ�صيٍة مغم�رة غري معروفة.. حاول رجل 
هرم اأو) ال�صيخ الغام�س الذي رف�س الك�صف 
ع����ن ه�يت����ه ع����رب امل�باي����ل ان����ه كان يع����رف 
املرزوق ( �س6 ان ي�صتعني ب�صحفي للكتابة 
عنه����ا ل�صبب غري وا�صح املع����امل لكنه يرتبط 
باأيدي�ل�جية انارت بع�����س مفا�صلها املت�ن 
ال�صردي����ة )من اأك�ن ك����ي اأكتب ي�مياتي.. ما 
املثري يف حياتي كي يغري االآخرين باالطالع 
عليها( �س75 ولكن����ه وبح�صب ال�صيخ الهرم 
وات�ص����اال بتلك االأيدي�ل�جي����ة اراد حت�يلها 
اىل عن�ص����ر درامي. وه� اي�ص����ا اي املرزوق 
يق�����ل ع����ن نف�صه ) اأن����ا ا�صد النا�����س عزلة يف 
هذه املدينة.. كاأنك ت�صاأل �صفدعة م�صت�حدة 

عن اأ�صماك قر�س ( �س55
ان بني����ة املذك����رات لي�ص����ت خريط����ة ت��صيح 
ابعاد ال�صخ�صية بل هي اي�صا خريطة ل�اقع 
�صيا�ص����ي متغ����ري، ت��ص����ح خلفي����ة ي�مي����ات 
مت�صارب����ة قاف����زة �صريع����ة متاأخ����رة بطيئ����ة 
باالعتم����اد عل����ى لغة راوية ل����رتوي ما ح�صل 
يف مدين����ة بعق�ب����ة بعد االنهي����ار وما يت�صل 
فيه����ا م����ن مدن اخ����رى على خارط����ة العامل ما 
قب����ل االنهي����ار العراق����ي ب�ج�����د انهي����ارات 
عاملية �صابقة.. املذكرات روؤية خا�صة ت��صح 
فك����ر ال�صخ�صية املاأزوم����ة واملق�ص�دة �ص�اء 
التي �صدرت منه����ا كي�ميات او من االخرين 
كر�صائل مقابلة او ح�ارات �صابقة من ذاكرة 
معا�صة وه����ي اي املذكرات ال تنتمي اىل زمن 
حم����دد اآين بل زمن ما�ص�����ي عميق او طافح 
بالقرب بح�صب �صلة االخر به فياأتي التحليل 
والق�ص����د كم�صت�ي����ني م�صح�ن����ني ليك�نا يف 
اإن����اء واح����د من اأج����ل اإعط����اء اأبع����اد واقع ال 
يزي����د من غلة ال�صراع وال يفت����ح اآفاقا اأخرى 
لرت�صي����ة امل�صار ال�صردي اخلا�س لل�صخ�صية 
املح�ري����ة بقدر ما يق�صر ال�اقع الذي يحيطه 
م�ص����ارات  وه����ي  احلياتي����ة  م�صارات����ه  ع����رب 

اجتزاأها الروائي على ل�صان راويه.
اأن م����ا ال يالح����ظ عل����ى املذك����رات ان بع�صه����ا 
منفل����ت  وبع�صه����ا  وم����دّون  حم����ّدد  بتاري����خ 
م����ن زمن معل�����م وه� م����ا يعني اأم����ا انفالت 
الزم����ن من ذاكرة الروائي اثن����اء التدوين او 
����ي ان يتعق����ب حتديده وهي  ان ال����راوي ن�صِ
ي�مي����ات حتم����ل روؤى وروؤي����ة الن املذكرات 
وخا�ص����ة تل����ك املتعلق����ة بي�ميات����ه الت����ي ل����� 
كان ق����د وجدها باأوراق متفرق����ة ملا قلنا الذي 

سعيد لــفــتــه  عــلــي 

بنية الكتابة 

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

الكتب(
2-2

كتابة / ديزي غودوين
ترجمة / أحمد فاضل

دي���زي غ�دوين، �صاع���رة وروائي���ة بريطاني���ة )55 عاما( حتر�س 
عل���ى تق���دمي كل ما ه� مفي���د لقرائها حيث تخت���ار االأمكنة املنا�صبة 
واالأزمنة ل�صخ��س رواياتها وت�ص�ق من خاللها جمريات الأحداث 
 The له���ا وقعه���ا عل���ى اجلميع م���ع بيان احلكم���ة من ذلك كم���ا يف
تناول���ت ق�صة حي���اة امرباط�رة  الت���ي   Fortune Hunter
النم�ص���ا يف القرن التا�صع ع�صر اإليزابي���ث )�صي�صي( و�صراعها بني 
احل���ب وال�اجب، وكذل���ك روايته���ا Silver River وهي �صرية 
ذاتية حلياتها واأ�صرتها ت�ص���رد من خالل اأحداثها كفاحها منذ كانت 
�صبي���ة حتى �صبابها، لكن غ�دوين يف مقالتها التي ن�صرتها م�ؤخرا  
عل���ى �صفحات �صحيفة ديلي ميل اللندنية اختارت لقرائها روايتني 
م�صف�عتني بن�صيحت���ني مفادهما اأن لبع�س الروايات القابلية على 
تخلي����س قارئه���ا م���ن االأرق والع�دة ب���ه اإىل الن�م حي���ث �صي�صعر 

بالراحة التامة التي ين�صدها.
" خلفية �صفراء  " امل���راأة يف االبي����س" رواية ويلكي ك�لين���ز و 
اأبطالهما ما ي�صبه  " للكاتب���ة �صارل�ت بريكنز تظهران م���ن خالل 
اأن يك����ن داء مزمن���ا باحلرم���ان م���ن الن�م، فامل���راأة تنف���ق الكثري 
م���ن ال�قت يف ح�صانة اأبنائها فال جت���د ال�قت املنا�صب يف ن�مها، 

اإحدى بطالت تلك الروايتني تق�ل: 
- ول� كنت اأعلم اأن االأم�مة تعني اال�صتيقاظ يف كل مرة حتى عند 
�صم���اع �صرير على الدرج اأو �صي���اح ابن اآوى يف ال�صارع النتظرت 

�صنني ط�يلة على االإجناب. 
اأتذكر الكاتب الكبري واملحامي ج�ن م�رتيمر يق�ل:

- اأن���ه ينبغي للمراهقني الن�م فرتة اأط����ل حم�ص�بة ب�صن�ات تلك 
الف���رتة قدر االإمكان، الأنه يف النهاية اجلميع ي�صتيقظ يف اخلام�صة 
فجرا ل�صع�ره���م بال�حدة واخل�ف، فالن�م ه� اأول �صيء نلجاأ له 
عندم���ا ن�صعر بالقلق اأو االكتئ���اب، وبطبيعة احلال قلة الن�م تعني 
القل���ق والقلق ال يخلف اإال ع�اقب وخيمة على ال�صحة العامة، ول� 
فر�صن���ا اأننا نرتك ه�اتفن���ا يف الطابق ال�صفلي لذلك ال ن�صتطيع اأن 
نذه���ب اإليه���ا عن���د �صماعنا نغم���ة االإنرتنت وال ميك���ن اأن نع�د اإىل 
الن����م ب�صه�لة اإال اإذا طالعنا �صيئا مهدئا مينحنا بع�س اال�صرتخاء 

وياأخذ بنا اإليه.
لقد قراأت مئات املرات، روايات، ق�ص�س جميعها جعلتني اأعي�س يف 
قل���ق متزايد وحرمتني من الن�م، ولك���ن اأف�صل ح�صاب ه� الذهاب 
ال�صتب���دال تل���ك القراءات مع م���ا ذكرناه اآنفا ومثله���ا قد جندها يف 
املكتب���ات، يف رواي���ة ويلكي ك�لين���ز " امل���راأة يف االأبي�س " والرت 

فن���ان �صاب، يجد نف�صه غري قادر على الن����م، لذلك يذهب يف نزهة 
على االأقدام عرب هامب�صتيد هيث واملعروفة حمليا با�صم هيث وهي 
حديق���ة لندن القدمي���ة يلتقي يف طريقه ام���راأة تعي�س حمنة رهيبة 
يطغى عل���ى جميع ما ترتديه الل�ن االأبي����س وكاأنها �صبح فيجل�س 
اإليها ليتعرف على �صبب حمنتها، واأنا اأقراأ هذا اللقاء كنت اأت�صاءل 
ما اإذا كانت تلك املراأة التي ترتدي مالب�صها البي�صاء امراأة حقيقية 
اأم اأنه���ا هل��ص���ة ناجم���ة ع���ن االأرق، اأم���ا رواية " خلفي���ة �صفراء " 
ل�صارل�ت بريكنز فهي تتحدث عن امراأة تنفق الكثري من ال�قت يف 
ح�صان���ة طفلتها ويف غ�ص�ن اأ�صابيع قليلة يبداأ حرمانها من الن�م 
وت�صبح االأغطية ال�صفراء التي ت�صتخدمها املراأة يف نظافة الطفلة 
اأ�صب���ه بال��ص�ا�س يق�س م�صجعها، تل���ك االأغطية جتعلها تفكر يف 
كل االأ�صي���اء على اأنها �صفراء حت���ى ورق اجلدران حت�س به كم ه� 
مق���رف فهي م���ا زالت ال تن���ام جيدا عندم���ا تبداأ بالتفك���ري بالذهاب 
اإىل ال�صري���ر واملطل�ب منا ونح���ن يف الف�ص�ل االأخرية من هاتني 
الروايتني اأن نعي هذه امل�صاألة احل�صا�صة االأرق الذي يطرق اأب�اب 

حياتنا حينما يجد ف�صحة لذلك. 

عن / �سحيفة ديلي ميل اللندنية

هل تريد التخلص من األرق؟
 اقــــرأ هــذه الكـــتب



اصدارات
جديد

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

لالعالم والثقافة والفنون

ء

ملحق يعني باآخر ال�شدارات احلديثة فـي العامل ي�شدر عن م�ؤ�ش�شة 
WWW. almadasupplements.com
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نظرية األدب





















 




 

   




 


   
     

 






 


        
    






