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مئة عام من تاريخ الديانة البهائّية
اإطاللة �ش���املة على قرن كامل م���ن الوقائع الروحية والدموية 
البارزة بكل اأجمادها وماآ�شيها، وا�شتعرا�ض تاريخي لأحداث 
ب�ش���طها اأمامنا �ش���وقي اأفندي رباين مل�ش���رة ق���رن من الزمان 
غ���رق فيه ال�ش���رق والغ���رب يف الظ���الم واحل���روب والأجماد 
وال�شطرابات، وو�شع تلك الأحداث التاريخية يف مالب�شاتها 
ار 1844م  ال�ش���حيحة منذ دعوة الب���اب ال�ش���رازي يف 23 اأيَّ
حّت���ى ع���ام 1944م. وبهذه الروؤي���ة التاريخي���ة دّون ويل اأمر 
الل���ه بني دّفتي هذا الكتاب وقائع وحقائ���ق هي الأثمن والأدق 
من بني املدونات التاريخية املتعلقة بن�ش���وء الديانة البهائية، 
وه���و م���ا ُيغني الباح���ث والقارئ الذي ي�ش���عى ملعرفة ن�ش���وء 
ه���ذه الديانة وحقيقته���ا التاريخية احلافلة باملاآ�ش���ي من جهة، 
وانت�ش���ار تعالي���م ديانة معا�ش���رة يف مدة قرن م���ن الزمان من 
جه���ة اأخرى. وميكن للقارئ اأن يرى ع���ر هذه الوثيقة  قراءة 

مراحل ت�شكل الديانة البهائية.

النجف.. الذاكرة والمدينة
يف كتابه الأخر "النجف.. الذاكرة واملدينة"، يحاول الكاتب 
زه���ر اجلزائ���ري اأن يقدم لنا �ش���رة ذاتية تختلط بها �ش���رة 
مدين���ة النجف، حيث تتداخل ال�ش���رتان فت�ش���كالن رواية عن 
ايام و�شنوات ظلت يف ذاكرة املوؤلف الذي يكتب: " بعد اأربعة 
عق���ود اأترك مدن املنف���ى واأزيحها من ذاكرت���ي واأعود للمدينة 
الوىل قاب�ش���ا باأع�ش���ابي على مقعد ال�ش���يارة وبذاكرتي على 
تلك املدينة لأراها بعني احلا�شر. اأدخل وكل من ثالثة خماوف 
بانتظاري:الن�ش���يان � الل���وم، واملوت..ل���ن يعرفني النا�ض يف 
ه���ذه املدين���ة، فقد هج���ر املدين���ة اأبناوؤها القدام���ى اىل بغداد، 
مغادرين مدينة الكالم اىل مدينة النقود، و�شيلومني الباقون، 
لأنني تركتهم يف اأيام الفجيعة واأعود متاخرًا حني مل يبق غر 

الرماد واجلنائز".

خزين الّلمرئّيات
يف جمموعة الكاتب الراحل  فوؤاد التكريل الق�ش�ش���ية  ال�شادرة 
"  رومان�شية  "  خزين الالمرئيات  طبعتها اجلديدة عن دار املدى  
ناعمة وع���ودة دائمة اإىل ما تختزنه النف����ض من ذكريات واأحالم 
فاعل���ة وان كمن���ت فه���ي عن���ده و�ش���يلة انق���اذ وتعوي����ض يج���ب 
ا�ش���تبقاوؤها ففيه���ا حفاظ على ال���ذات. نظرة التك���ريل هذه التي 
تنطوي عليها ق�ش�ش���ه تخت�ش���ر عنده اأحيانًا باأقوالها ،منها قول 

يتكرر هو حياة الب�شر تبداأ وت�شتمر حني ل تنتهي  . 
تطرح علينا  هذه املجموعة الق�ش�شية   اأكرث من �شوؤال ين�شرف 
اإىل ق�شته التي عرفت بواقعيتها وتاريخه الإبداعي ب�شفته اأحد 
اأبرز املوؤ�ش�ش���ني لق�شة جديدة يف الأدب الق�ش�شي يف العراق... 
وهي اأ�ش���ئلة تقوم على قراءة م�ش���ار هذه الق�ش���ة وما حققته من 

تطور على مدى ن�شف قرن من الزمان.
وم���ن اأهم حمتويات الكتاب: خزي���ن الالمرئيات، املنحدر، امراأة 

ال�شمت،النهاية الثانية، وانغمرت ب�شمتي.  

الطاووس األبيض
�ش���درت عن دار املدى رواي���ة )الطاوو�ض البي�ض( تاليف د. ه. 
لورن����ض وترجمة ا�ش���امة منزجلي.. كان د.ه� لورن�ض �ش���غرًا 
ج���دًا ومغمورًا ج���دًا عندما با�ش���ر بكتابة امل�ش���ّودة الأوىل لهذا 

الكتاب يف خريف عام 1906.
كان حينئ���ٍذ يف جامع���ة نوتنغه���ام يق�ش���ي دورة اإعدادية مدتها 
�ض للمرحل���ة البتدائية. كان قد  عام���ان لكي ينال �ش���هادته كُمدرِّ
التحق باجلامعة بجهوده اخلا�ش���ة، ذلك اأنَّ والده، عامل املنجم 
ذا الأطفال اخلم�شة، مل يكن يف و�شعه اأْن يتحّمل تكاليف اإر�شاله 

اإىل هناك من دون 
م�ش���اعدة. وكان لورن�ض تلميذًا متفوقًا ب�ش���ورة ا�شتثنائية يف 
املدر�ش���ة وعندم���ا تقّدم لني���ل منحة كينغ الدرا�ش���ية اأذهل رفاقه 
بكون���ه الأول يف الدفع���ة الأوىل، ولول تدهور �ش���حته لكان له 

م�شتقبل اأكادميي مرموق.

أنور محمد
تر�ش���د الروائي���ة الإجنليزي���ة اأغاثا كري�ش���تي )1890-

1976(، يف كتابها"تع���ال ق���ل يل كي���ف تعي����ض"، وقائع 
احلياة الجتماعية والقت�شادية يف �شوريا، يف املرحلة 
الأوىل من ن�شوء الدولة ال�شورية التي كانت تت�شكل يف 

ظل النتداب الفرن�شي خالل اأعوام 1934/  1935.
ذل���ك انها جاءت م���ع زوجها، الع���امل الأث���ري الكولونيل 
ماك����ض مال���وان، الذي اأج���رى تنقيبات اأثري���ة يف بع�ض 
الت���الل واملواق���ع التاريخية يف العراق و�ش���وريا، وذلك 
بكثر من التفا�شيل املعا�شية اخلا�شة باملجتمع ال�شوري 

باإثنياته املتعددة:
العربي���ة والآ�ش���ورية وال�ش���ريانية والكردية. وت�ش���ف 
كري�ش���تي رحلتها ب���دءًا من حلظة التجهي���ز يف لندن، ثم 
ال�ش���ر ع���ر اأوروب���ا وتركي���ا و�ش���وًل اإىل لبن���ان، فاإىل 
�ش���وريا وا�شتك�ش���اف وادي نهري اخلابور واجلق جق، 
وتلْي »�شاغر بازار« اأي �شوق ال�شكر باللغة الكردية، الذي 
يق���ع جنوب مدينة القام�ش���لي و�ش���مال مدينة احل�ش���كة، 
و»تل براك« الواقع �ش���مال �ش���رقي مدينة احل�شكة. كذلك 
ع���ني العرو�ض كونه مكانًا اأخ���رًا للتنقيب يف منطقة تل 

اأبي�ض.
ت�شف اأغاثا كري�شتي منزلها يف مكان اإقامتها مع زوجها 
ماك����ض باأن���ه من���زل ينت�ش���ب بقبته فيب���دو كون���ه مقامًا 
مكر�ش���ًا لأحد الأولي���اء! وماك�ض يفخر اأن املنزل اأ�ش���بح 
دقيق���ًا كونه دبو�ش���ًا جديدًا، ف���كل ما له مكان اأ�ش���بح يف 
مكان���ه، والكث���ر من الأ�ش���ياء التي مل يكن له���ا من مكان 

�شار لها مكان الآن!
واأن املنزل �ش���ار يبدو، بف�ش���ل ولع الكولونيل بالنظام، 
اأك���رث ترتيب���ًا بكث���ر م���ن اأي يوم م�ش���ى. خا�ش���ة غرفة 
)الأنتي���كات( الت���ي كانت ح�ش���يلة جه���د الأيام الع�ش���رة 
الأوىل من العمل التي اأدت اإىل اكت�شاف نحو مئة رقيم.

وبعد البحث، يقرر ماك�ض مالوان اختيار تل �شاغر بازار 
مكانًا لبدء عملية التنقيب، ذلك لرجحان قدمه التاريخي، 
واإقام���ة ال�ش���يخ اأحم���د الق���ادري يف القري���ة، التي كانت 
عام���رة وكبرة ن�ش���بة ملحيطه���ا الريف���ي يف ذلك احلني، 
وكذل���ك لإمكانية تاأم���ني الإقامة واحلماي���ة لهم، ووجود 

عدد كاف من العمال، واأي�شًا لنفوذ ال�شيخ الديني الكبر 
يف املنطقة.

وتقول اأغاثا كري�ش���تي وقد ُفتنت باملكان: »اأجتول بعيدًا 
ع���ن اأماكن العم���ل، اأجتول يف الأماك���ن البعيدة املحيطة 
بالتل، اأجل�ض بني الأزهار، اأتطلع يف اجتاه ال�ش���مال اإىل 
الروابي واله�ش���اب، ثم اأغفو واأ�شت�ش���لم ل�ش���بات عذب. 
جمموع���ة من الن�ش���وة اآتي���ة من بعي���د باجتاه���ي، اإنهن 
ن�شوة كرديات. وهذه الألوان املبهرجة تدل عليهن، اإنهن 
ينهمك���ن بني احل���ني والآخر يف احلفر ع���ن جذور بع�ض 
النبات���ات والبق���ول وقطف اأوراق من الكالأ والأع�ش���اب، 
اإنهن ياأتني اإيل من طريق النحل، من اأقرب امل�شالك، وها 

هن الآن جال�شات حويل يف دائرة«.
وعندما انتقلت اإىل بلدة عامودا و�ش���كنت يف بيت طيني 
فاإن اخلوف مع �ش���يء من رعب �ش���يق�ض خمدعها: ما اإن 
اأطفئ���ت القناديل حتى اندفعت الفئران باأعداد ل ح�ش���ر 
له���ا م���ن جحوره���ا يف الأر�ض واجل���دران، فهرع���ُت اإىل 
اإ�ش���عال قندي���ل، يا لله���ول، اجلدران مغط���اة مبخلوقات 

غريبة فاقعة اللون كال�شرا�شر.
وف���اأر اأقعى عل���ى حافة �ش���ريري وقد اأب���دى كل اهتمامه 
ل�ش���واربه فهو يلم�ش���ها ويفتلها، لكن كري�ش���تي ت�شتذكر 
بلدة عامودا والنجار الذي �ش���نع لها كر�شيًا، واحل�شان 
اجلمي���ل، والق���ط املح���رف. وم���اك بوجه���ه ال�ش���ئيل، 
وتتذكر الن�ش���اء الكردي���ات يف �ش���اغر كزنابق خمططة، 

وال�شيخ اجلليل بهيبته املهيبة.
م���ع  وم�ش���كالتها  الجتماعي���ة  عالقاته���ا  وت�ش���رح 
)خمدوميه���ا(! تقول: تختلف م�ش���اكل اخلدم يف حو�ض 

اخلابور عن مثيالتها يف اإجنلرا.
حتكي اأغاثا كري�ش����تي عن كثر من التفا�ش����يل احلياتية 
خالل مكوثها يف �شوريا، تلك الفرة. ومن بني ما تقول: 
ي�ش����بح ابتكار املدنية اأدوات املائدة، بالن�شبة اإىل خادم 

قلق، م�شدرًا ل�شداع مزمن.
وبع����د الع�ش����اء، يعل����ن الكولوني����ل، باعت����زاز، اأن����ه عل����م 
دميري �ش����نع فاحت �ش����هية. توزع علين����ا اأطباق يف كل 
طبق منها �ش����ريحة �ش����غرة م����ن اخلبز العرب����ي املطهو 
بالدهن احلار مذاقها كاجلنب اإىل حد ما، ثم تو�ش����ع على 
الطاولة بع�ض احللوي����ات الركية وفاكهة جمففة لذيذة 

من دم�شق.

           بطباع���ة اأنيق���ة وغ���الف موٍح، �شدر عن دار 
غيداء للن�ش���ر والتوزيع يف الأردن  كتاب ] الق�شة 
الق�ش���رة ج���دًا/ الري���ادة العراقي���ة [ لهيثم بهنام 
بردى، وهو يتناول مو�ش���وعًا ح�شا�ش���ًا وحا�شمًا 
يوؤك���د في���ه املوؤل���ف بالدلئ���ل والبّين���ات، الريادة 
العراقي���ة جلن�ض ))الق�ش���ة الق�ش���رة جدًا(( عر 
جتربة الرائد العراقي القا�ض نوئيل ر�ش���ام، رادًا 
فيه على املحاولت التي حاولت عن عمد اأو دونه، 
�ش���حب الب�ش���اط من هذه احلقيقة ون�شب الريادة 

اإىل ق�شا�شني من دول عربية اأخرى. 
القا����ض  وجمايل���ه  الر�ش���ام  ري���ادة  كان���ت  واإن 
عبداملجيد لطفى تاريخية )ن�ش���ر ر�ش���ام ق�ش�ش���ه 
الثالث عام 1930، ون�ش���ر لطفي ق�ش�ش���ه ال�شبع 
يف جمموعت���ه املو�ش���ومة "اأ�ش���داء الزم���ن" عام 
العراقي���ة  الأ�ش���ماء  م���ن  كوكب���ة  ف���اإن   ،))1938

الالمع���ة ))اإبراهي���م اأحم���د، اأحم���د خل���ف، بثينة 
النا�شري، ح�شب الله يحيى، خالد حبيب الراوي، 
عبدالرحم���ن جمي���د الربيع���ي(( ر�ش���خت الريادة 
الفنية لها اإبان �ش���تينات القرن املن�شرم من خالل 
جتاربهم النا�ش���جة التي فتح���ت الطريق ومهدت 
لتج���ارب عربي���ة قادم���ة جعل���ت الق�ش���ة العربي���ة 
الق�ش���رة تق���ف يف مقدم���ة التج���ارب العاملية يف 

كتابة هذا اجلن�ض ال�شردى.  
يتوزع الكتاب على العناوين التالية: 

- ما يجاور التقدمي.
- روؤى.

- الق�شة العربية الق�شرة جدًا/ البواكر
- الريادة: نوئيل ر�شام/ ق�ش�ض خمتارة

- الري���ادة الرديف���ة: عبداملجي���د لطفي/ ق�ش����ض 
خمتارة

- اجليل ال�شتيني/ التاأ�شي�ض
- معنى اجليل وكينونته

اإبراهيم اأحمد/ ق�ش�ض خمتارة
اأحمد خلف/ ق�ش�ض خمتارة

بثينة النا�شري/ ق�ش�ض خمتارة
ح�شب الله يحيى/ ق�ش�ض خمتارة

خالد حبيب الراوي/ ق�ش�ض خمتارة
عبدالرحمن جميد الربيعي/ ق�ش�ض خمتارة

- ا�شتبيان

و�ش���بق لهيثم بردى اأن اأ�ش���در كتاب���ًا توثيقيًا عن 
ه���ذا اجلن�ض اأ�ش���ماه ]الق�ش���ة الق�ش���رة جدًا يف 
العراق [ و�ش���در بطبعته الثانية عن دار ال�شوؤون 
الثقافي���ة العامة ع���ام 2015. وطبعته الأوىل عام 

.2010

زينب المشاط
�ش���يظل ال�ش���عر بو�ش���فه موؤ�ش�ش���ة جمالية �شعورية 
را�ش���خًا يف الأزمنة والأمكنة، ويف �ش���وء ذلك �شار 
على ال�ش���اعر اأن يرى احلياة ل الأ�ش���ياء التي ت�ش���به 
احلي���اة، وبنظرة خاطف���ة ميكنه اأن يرفع امل�ش���افات 
واحلواج���ز الكثرة، لأن عيون ال�ش���اعر تعودت اإىل 
حّد ما اأن ترى املعوقات قبل اجلوهر حيث اأنه ين�شى 

عمله الأ�شلي وهو اأ�شا�ض ال�شعر.
احلدي���ث  الفار�ش���ي  ال�ش���عر  اأنطولوجي���ا   " كت���اب 
)جمموع���ة م���ن ال�ش���عراء(" ترجم���ة م���رمي العط���ار 
وال�ش���ادر ع���ن موؤ�ش�ش���ة امل���دى لالع���الم والثقاف���ة 

والفنون.
تذكر العطار اأن منذ بدايات ال�شعر الفار�شي احلديث 
ظهر �ش���كالن اأ�شا�شيان مهمان هما: ال�شعر النيميائي 
)املن�شوب اإىل نيما يو�شيج( ال�شاعر، الذي يقال عنه 
انه منيفي�شت ال�شعر احلديث وكان نقطة حتول بني 
ال�ش���عر الكال�ش���يكي واحلديث، ويحمل هذا ال�ش���كل 
قالب���ًا ووزن���ًا جدي���دًا، بينم���ا يدع���ى ال�ش���كل الثاين 
)ال�شبيد( اأو ال�شعر احلر، وهو �شكل خاٍل  من الوزن 

والقافية لكن الإيقاع الداخلي له  اأثر وا�شح عليه.
اجته ال�شاعر اليراين املعا�ش���ر يف ق�شيدته مفارقًا  
الت�ش���فر،  لتقني���ات الق�ش���يدة الكال�ش���يكية ومنه���ا 
مقرب���ًا بذل���ك نح���و الواقعي���ة، مبتع���دًا ع���ن املجاز 
ومتثيالته، بحيث �شار اأكرث ح�شا�شًا مبا يدور حوله 
م���ا جعله اأكرث ابداعًا وحرية يف التعبر عن جتربته 
الن�شانية، وطموحاته التي تتجاوز املمنوعات التي 
ت�ش���نعها الأنظمة القمعية القادم���ة من ظالم القرون 

الو�شطى.
م���ن جانب اآخ���ر، فاإن ال�ش���اعر الكال�ش���يكي الإيراين 
الأ�ش���اليب  لتفارق���ه  ال�ش���عري  �ش���كله  يف  م�ش���تمر 
البالغية ذاتها من ال�شتعارات والت�شبيهات ونزولها 

يف املحتوى نف�شه وهو التعبر عن الع�شق والفراق 
واحلب احلقيقي واملجازي والرثاء والت�شوف.

فيم���ا بعد، ظهرت املرحل���ة املتقدمة التي مثلها اجليل 
املعا�ش���ر الذي يعد اأكرث واقعية وحداثة وهو اجليل 
"  بخ�شائ�ش���ه الفنية  ال���ذي اأطل���ق علي���ه "النيمائ���ي
املمي���زة، وم���ن رواد ه���ذا اجلي���ل ال�ش���عري: )احمد 
�ش���املو، مه���دي اأخ���وان ثال���ث، �ش���هراب �ش���بهري، 
ف���روغ فرخ���زاد، فريدون م�ش���ري، حميد م�ش���دق، 

واآخرون(.
م���ن منطل���ق عملي���ة املثاقف���ة ج���اءت ترجم���ة ه���ذه 
املخت���ارات بو�ش���فها عملية جت�ش���ر ب���ني الثقافتني 
العربي���ة والفار�ش���ية املعا�ش���رتني واإي�ش���ال فك���رة 
موج���زة ع���ن كيفي���ة ط���رح وكتاب���ة ه���ذه الق�ش���ائد، 
فاملو�ش���وعات الت���ي احتوتها هذه الق�ش���ائد �ش���واء 
اأكان���ت وطنية ام �شيا�ش���ية اأو دينية او اجتماعية او 
فل�ش���فية تك�شف عن طبيعة احلياة الثقافية والفكرية 

لل�شاعر اليراين.
اإن الكوكبة املختارة يف هذا الكتاب من اأهم ال�شعراء 
م���ن هم داخل ايران اأو املقيم���ون يف الدول الغربية، 
يع���ّدون م���ن ال�ش���ماء البارزة يف ال�ش���عر الفار�ش���ي 
املعا�شر، وبالتاأكيد هنالك �شعراء مل تتح يل الفر�شة 
اأن اأتط���رق له���م عل���ى اأم���ل اأن تت�ش���نى تلك الفر�ش���ة 

لإ�شدار جزء ثاٍن من امل�شتقبل القريب. 
ت�ش���من الكت���اب مناق�ش���ة وط���رح م���ا يق���ارب ال� 36 
�شاعرا و�ش���اعرة ايرانية، حيث اأخذت مقاطع معينة 
من ن�شو�ش���هم ال�ش���عرية وطرحت للدرا�ش���ة يف هذا 
الكت���اب م���ن حي���ث ال�ش���لوب والتقني���ة ال�ش���عرية، 
وبع����ض م���ن �ش���رهم الذاتي���ه اأي�ش���ًا اأمث���ال )الهام 
ا�ش���المي، ليل���ى كردبج���ة، على ا�ش���د اللهي، فا�ش���ل 

تركمن، بابك زماين،�شم�ض لنكرودي( وغرهم.

»قل لــي كيــف تعيش«.. 
مذكرات أغاثا كريستي في سوريا والعراق 

ــــــــدارات ــــن اص م

القصة القصيرة جدًا.. الريادة العراقية
إصدار جديد لهيثم بهنام بردى

الشــعر  انطولوجيا 
لـ36 شاعرًا وشاعرة 

من فارس

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

ضحى عبدالرؤوف المل 
ابتعدت الكاتبة "زينب مرعي"  يف روايتها 
او  نوف���ل  "دار  ع���ن  "الهاوي���ة" ال�ش���ادرة 
ها�شيت انطوان"  عن اللغة امل�شطنعة التي 
دمغت بها احلوارات بلغة ال�شارع الواقعية 
بكام���ل الفاظها،  لتقارب ب���ني القارئ وبطل 
ق�ش���تها "�ش���هيل" الذي يتخب���ط يف مفاهيم 
احلرب والبقاء،  واحداثها والتاأثر باملحيط 
الجتماع���ي ال���ذي ن�ش���اأ فيه،  خلل���ق اجواء 
طبيعي���ة بعيدة ع���ن القيود لتالم����ض القراء 
بانواعه���م، وتخو�ض برواي���ة ل تعتمد على 
الف�ش���حى بكاملها،  بل  ت�ش���تند على طبيعة 
الروؤي���ة الفني���ة يف الرواي���ة، ورمبا يجعلها 
ه���ذا حم�ش���ورة يف امكن���ة م���ا رغ���م لعب���ة 
الزم���ان وامل���كان الت���ي جل���اأت اليه���ا املوؤلفة 
"زينب مرعي" لتزيد من ن�شبة قرائها على 
امت���داد الوط���ن العرب���ي، بالخ����ض وانه���ا 
تتابع حالة مقاتل حرب حمل �شالحه،  وقام 
بالقت���ل غر املتعم���د كما يق���ول يف الرواية 
"فه���ذه حرب والقتل هو فقط من قواعدها 
القائم  احل���روب  القتل يف  " والف�ش���ل بني 
عل���ى الربح واخل�ش���ارة او عل���ى الدفاع عن 
النف�ض او الثبات يف ار�ض املعركة،  والقتل 
العادي���ة  املتعم���د يف احلي���اة الواقعي���ة او 
اخ���رى يف  ع���ن احل���رب معاي���ر  البعي���دة 
حياة املقاتلني انف�ش���هم، وبهذا تكون"زينب 
مرع���ي"  قد دخل���ت اىل النف�ض وقناعتها يف 
امت���ام دورته���ا احلياتية وفق ثيمة �ش���ردية 

له���ا اثاره���ا النف�ش���ية الكرى التي ت�ش���يب 
البع����ض جراء التخبط بني احلدث وزمنيته 

فيما بعد،  وموؤثراته على احلياة العامة. 
ب���ني الوع���ي والالوع���ي جدلي���ات وجودية 
تاأويلية يف م�شارها النف�شي املعتمد على ما 
وراء حياة املقاتل وقوة لعبته احلياتية التي 
قد ي�شت�ش���لم لها البع�ض ويرف�ش���ها البع�ض 
الآخ���ر،  ويف كلت���ا احلالتني يبقى ال�ش���راع 
قائم���ا حت���ى الرم���ق الخ���ر،  وم���ا العودة 
القابع���ة  ال���ولدة  رمزي���ة  ال  البي�ش���ة  اىل 
يف النف����ض بع���د ذاكرة مثقل���ة بالحداث، اذ 
ي�ش���عر الن�شان بلذة ال�ش���قوط او بالحرى 
الهروب نح���و اجلنون،  لتفريغ تلك الذاكرة 
من حمتوياتها التي ت�شكل ال�ش�ض املوجعة 
يف احلي���اة الت���ي ت�ش���تمر م���ع املقاتلني بعد 
و�ش���ع �ش���الحهم للعودة اىل احلي���اة،  وهم 
نف�ش���ي  مبر����ض  احل���رب  اوزار  يحمل���ون 
ي�شعب اخلروج منه،  وان دخلوا يف متاهة 
البي�ش���ة والع���ودة اىل مراحل ال���ولدة من 
جديد، فهل جنحت زينب بالدخول اىل عمق 
النف�ض التائهة بالوقوف على الهاوية بعيدة 
عن ال�ش���قوط يف خ�ش���م احل���روب وماآثرها 

الهادمة لالن�شان ب�شكل عام؟
ال�شراعات الن�شانية هي احلروب امل�شتمرة 
يف احلياة،  كتلك احلياة التي يعي�شها �شهيل 
م���ع زه���رة الت���ي حاول���ت ا�ش���عال بنطلونه 
بال�ش���يكارة حماولة اذيته ل�شيء ما يقبع يف 
نف�ش���ها. اذ تخبئ يف نف�ش���ها ال�ش���ر لزوجها 
حتى يف امنيته���ا التي تعرف بها مبحاولة 

اعادته لأم���ه،  وكاأنها تنتزع فتيل ال�ش���ر من 
زوج���ة رافقته يف احلياة،  وهو من تزوجها 
ومل يحا�شبها على اختياراتها ال�شابقة،  بينما 
"هانا" مل تقدم له ال يد امل�شاعده للتخل�ض 
م���ن الهذيان يف را�ش���ه امل�ش���اب بهلو�ش���ات 
�ش���يكولوجي  �ش���رد  يف  اللبناني���ة  احل���رب 
م�ش���بع بالت�ش���وير امل�ش���رحي ذي الت�شكيل 
املبني على احلدث وتفاعله بني �شخ�ش���يات 
الرواي���ة وجتاربها املتخيلة،  �ش���من الواقع 
الروائي املمتد مع �شهيل وخ�شر اول،  ومن 
ثم مع زهرة و�ش���هيل وهان���ا، وبني املخا�ض 
والولدة الدخول اىل البي�شة �شمن الوعي 
الذي يلجاأ اىل الهروب ب�شال�ش���ة من الداخل 
املحا�ش���ر بالعقل، فالهروب من اخلارج اىل 
الداخل امر رمبا ي�ش���فه بالب�شيط،  لكن من 
ال�ش���عوبة اخل���روج م���ن الداخل املحا�ش���ر 
بذكري���ات تقب�ض على املخيلة،  ومتنعها من 
ا�شتكمال ت�شوراتها ب�شفاء،  فهل ا�شتطاعت 
زين���ب مرعي الدخ���ول اىل الالوعي القتايل 

يف حياة مقاتل حرب؟  
رواي���ة ذات ابعاد نف�ش���ية مل ي�ش���تطع بطلها 
الوق���وع يف الهاوي���ة رغ���م ارتط���ام را�ش���ه 
بالر�ض يف حادث تعر�ض له،  لأن ال�شقوط 
هو اجلن���ون واخلروج من حالة الوعي اىل 
الالوعي،  والهاوية ه���ي الحتفاظ بالوعي 
املوج���ع وموؤثراته التي تقت�ش���ي اخفاء كل 
ذل���ك بالدخول اىل امل���اء لرفع مهم���ة الدماغ 
الدفاعية والقدرة للو�شول اىل حالة التجمد 
او النتحار اجلزئي الذي ر�شم مالحمه على 

حبي����ب زهرة ال�ش����ابق يف تخيالت لي�ض لها 
وجود بل �شورة �ش����ريالية لنتزاع الفكار 
يف  تذب����ذب  ع����ن  املكتمل����ة  غ����ر  وال����روؤى 
عالق����ة حب مل تكتمل.  كم����ا مل تكتمل عملية 
العق����ل  م����ن �ش����غوط  ال�ش����قوط واله����روب 
وذكرياته امل�ش����حونة باحل����روب واحداثها، 
فاملنظوم����ة الروائي����ة يف الهاوي����ة اعتمدت 

ال�ش����ردية،   املتخي����الت  ا�ش����تنطاق  عل����ى 
وبتف����اوت جمتمعي ب����ني بولوني����ا ولبنان،  
وبني الن�ش����ان والن�شان الخر يف جمتمع 
�شحيح معافى وبتباين فكري ينطوي على 
فه����م حالة املحارب بعد تركه �ش����احة احلرب 
وامنيت����ه يف الع����ودة اىل مرحل����ة ال����ولدة 

بالدخول اىل البي�شة.

ترجمة: عباس المفرجي
تب���داأ الرواي���ة م���ع لواقعية ح���اّدة حللم. يف ع���ام 1953 
يوؤخ���ذ فتى عمره 11 عاما اىل �ش���فينة كبرة �ش���تنقله من 
بل���ده �ش���يالن اىل انكل���را، يف رحلة ت�ش���تغرق 21 يوما. 
عل���ى الباخ���رة اورين���ت لين، ي�ش���ادق اثن���ني يف عمره: 
ال�ش���بي امل���راوغ الداهية كا�ش���يو�ض، وال�ش���بي اللطيف، 
الأخ���رق قلي���ال، رماده���ني. حوله���م، بي���ت عائ���م ي�ش���كنه 
اأ�ش���خا�ض غام�ش���ون: مليونر ذاه���ب اىل انكلرا للعالج 
الطبي بعد تعر�ش���ه لع�ش���ة كلب م�ش���عور، وامراأة ت�ش���ر 
يف نومه���ا، ت�ش���رب �ش���اي الب���ارود وحتم���ل يف جيوبه���ا 
حمائم، ورجل لديه حديقة �شرية يف العنر )نبتة معّر�شة 
مدغ�شقرية، يقطني اأ�ش���ود، وليمون حام�ض اندوني�شي(. 
تبدو رواية مايكل اونداجتي اجلديدة لأول وهلة �ش���بيهة 
مبغام���رة ديكنزية، ولو انها متّبلة بذكريات ال�ش���بي وهو 
يتناول بي�ض احل�ش���رة النطاطة يف الفجر قرب منزله يف 

بورالي�شغاموا.
مع ذلك، فال�ش���بي مايكل، الذي يقا�ش���م ا�ش���مه م���ع موؤلفه، 
وتفا�ش���يل حياته هم قريبون حلياة حقيقي���ة  يتم تذّكرها 
كحكاي���ة خرافي���ة. ح���ني تتق���دم ال�شخ�ش���يات يف العم���ر، 
تتو�ش���ع العد�ش���ة لت�ش���م امل�ش���تقبل ال���ذي ينتظ���ر ماي���كل 
واأ�ش���دقاءه يف انكل���را والإدراك الأعمق ب���كل ما تركوه 
وراءه���م. حي���اة على بح���ر مت�ش���ي مراثا م�ش���تمرا مدى 

احلياة.

ك�ش���اعر حائز عل���ى جوائز وكذل���ك موؤلف رواي���ات رائدة 
مث���ل "املري����ض النكلي���زي" و  "ديفي�ش���اديرو"، ل ميكن 
لونداجت���ي اأن يكتب جمل���ة مبتذلة، ولو ح���اول ذلك. كل 
�شخ�شية هنا لها غنى كرنفايل، �شواء كانت املراأة التي لها 
))�ش���حكة ملّحت بها، دّورتها هنا وهناك مرة اأو مرتني يف 
الوحل((، اأو امل�ش���ارب املخ���ادع املعروف بالبارون، الذي 

يدفع مايكل اىل م�ش���اعدته ب�شرقة �شكني من كابينة اأخرى 
قبل اأن يروغ من ال�ش���فينة يف بور�ش���عيد. نرث اونداجتي 
الرقيق الوزن وال�ش���اكن كنور �ش���معة يتحّول م�شهدا بعد 
م�ش���هد اىل نرث ل مُيحى – عن الفتيان وهم يقيدون اأكمام 
قم�شانهم ب�شطح ال�شفينة اأثناء عا�شفة �شديدة، عن البنت 
ال�شّماء التي ل حت�ّض بالأمان اإل بعد اأن تن�شم اىل �شرك 
ج���ّوال يف �ش���يالن الريفي���ة. )ع�ش���اق اأعم���ال اونداجت���ي 
الأوىل �شيتعرفون على الكثر من زّوادة الروائي املميزة: 
حدي���ث ع���ن املادون���ات اليطالي���ات، اإ�ش���ارات اىل كبلنغ، 
ن�ش���اء يغت�شلن يف العراء، غ�شا�ش���ون يف لعب لورق، لنب 

مكثف.(
كم���ا داأبه دائم���ا، يت�ش���بث اونداجتي بالق���ارئ، بتجميعه 
مع���ا، وعلى نح���و ب���ارع وبالتدريج، اأ�ش���رار �شخ�ش���ياته 
الت���ي حتاول اأن تكتمها، لكن يف ه���ذا احلالة، اأكرث من اأي 
وقت اآخر، ي�ش���عر الغام�ش���ون اأنهم قريبون ب�شكل خا�ض 
اىل اأوطانه���م: ينظر مايكل ال�ش���غر اىل نف�ش���ه يف املراآة 
ف���رى فت���ى بريا ل ينتم���ي اىل اأي م���كان. عن���وان طاولة 
القط )امل���كان – البعيد عن طاولة الكابنت – حيث الفتيان 
والأ�شخا�ض الآخرون غر املتكيفني مع اجلميع يجل�شون 
مع���ا لياأكلوا كل ليلة( هو منوذج موجز للجماعة املف�ش���لة 
عند اونداجتي، من املجان���ني، املهجنني وغر ’’ املميزين 
‘‘. على ال�شطح، قد تكون " طاولة القط " تنقيحا واقعيا 
على نحو �ش���حري لطاولة مغامرات كال�ش���يكية للفتى. يف 

العمق، تن�شح باملرارة التي تثرها حم�شلة حياة.
عن جملة التامي 

 أحمد فاضل
عادة م���ا تكون كتابة الق�ش���ة الق�ش���رة يف مفهومها 
الع���ام اأنه���ا تتعامل م���ع عدد قلي���ل من ال�شخ�ش���يات 
وحتاول اأن يكون تناولها للخيال داخل اأروقة �شيقة 
غ���ر مفتوحة نظرا ملحدودية بنائها من حيث �ش���كلها 
واأمكنته���ا واأزمنتها، فواقعها ال�ش���ردي الق�ش���ر هو 
غر واق���ع الرواية الطويل وغالبًا م���ا يتعامل كاتبها 
م���ع �شخ�ش���يات قد ل يزي���د عدده���ا عن اأ�ش���ابع اليد 
الواح���دة وتهدف اإىل خزي���ن ذي تاأثر حمدود غالبا 
م���ا يركزعلى خل���ق مزاج خال من ال�ش���دمة اأو القليل 

منها كما يف الرواية الطويلة.
ه���ذه املفاهيم وغرها كانت �ش���من دائرة ا�ش���تغالت 
ال�ش���اعرة والكاتب���ة العراقي���ة )من���ى ال�ش���راف( يف 
اأغل���ب ما كتبته يف جمموعتها  الق�ش�ش���ية " للخوف 
ظل طويل " ال�شادرة حديثا عن مطبعة مل يرد ا�شمها 
ومل تنتبه ال�ش���راف اإليه���ا. وم���ع اأن كاتبتنا حاولت 
ال�ش���تعانة بخياله���ا الأدبي يف بع�ض ق�ش�ش���ها هذه 
البالغ���ة 41 ق�ش���ة، اإل اأننا نراها تعود لتكتب �ش���من 
واقعية اعتم���دت احلكمة والن�ش���يحة والتوجيه يف 
اأغلبها كما فهمنا من كلماتها املهداة من على �شفحتها 
اخلام�شة، وهي التفاتة جميلة ورائعة اأن تكون هذه 
الق�ش����ض �ش���بيال لالأخذ باليد ال�ش���ابة نح���و الطريق 
ال�ش���حيح حلياتهم وقد تكون هذه الواقعية �ش���ورة 
م�شتن�ش���خة من احلياة التي عا�ش���تها كاتبتنا �ش���بية 
و�ش���ابة وامراأة يف مراح���ل حياتها املهني���ة املختلفة 
حت���ى نيله���ا �ش���هادة الهند�ش���ة املدني���ة، واق���ع هيمن 
على ذاتها كما عر�ش���ته يل يف اح���د لقاءاتنا الثقافية 
ال�ش���ابقة، فهي حينما تتناول جانبا منها يف ق�ش���تها 

الأوىل " للخوف ظل طويل " فاإنها تعك�ض ما تر�ش���ب 
يف ذاكرتها منه حيث تقول:

- "اخل���وف ظل���ه طوي���ل علين���ا فهم���ه كي ن�ش���تطيع 
التغل���ب علي���ه، هن���اك �ش���يء اأه���م م���ن اخل���وف ه���و 
الف�ش���ل والوق���وع في���ه وتري���ر ال�ش���جاعة لتج���اوز 
اجلنب، واأكر مواجهة للخ���وف هي اخلطوة الأوىل 
لتعي�ض طيلة حياتك واأنت ت�شعر بن�شوة النت�شار "، 
هكذا مت�ش���ي بقية ق�ش����ض املجموعة "ليلة �شيف"، 
"اليوتوبيا"، "النوم مع العدو"، "بائعات الأماين"، 
  " "توب���ة حماذي���ة". يف ق�ش���تها "حري���ة ف�شفا�ش���ة

تتك�ش���ف لنا تلك الأه���داف وال�ش���عارات التي رفعتها 
الكاتب���ة �ش���بيال لنعت���اق امل���راأة م���ن ذكوري���ة ظاملة، 
م�ش���تعبدة، فبعد اأن نقراأ حوارية بني �ش���ابة و�ش���اب 
يف اإحدى احلاف���الت يريدها اأن جتل�ض يف مكانه مع 
اأنها ترف�ض ذلك انطالقا من قوة �شخ�شيتها واإرادتها 
القوية مبواجهة التف���وق الذكوري على املراأة كونها 

ال�شعيفة دائما بنظرهم، نراها تقول له:
- " مل تعتق���دون اأن الأنث���ى عاج���زة ولي�ش���ت مثلك���م 
ميكنه���ا الوق���وف... نحن ل نختلف عنك���م... ولدينا 
اأعمال ت�ش���ابه اأعمالكم يف بع����ض الأحيان... مل هذه 

ال�شتهانة بنا. ".
ظل اخلوف هنا مي�ش���ي �ش���راعًا حتى اآخر ق�ش���ة يف 
املجموعة "خ���الف واختالف" حيث اختارتها لتكون 
خامت���ة لكل ما اأرادت اأن تقوله وهي توجه ق�ش�ش���ها 

لل�شباب كما كتبت:
" الفو�شى �شربت حياتي، حروب، احتالل، �شراق، 
قتل���ة يبحثون ع���ن الأجور، موؤمنون ف���وق منابر من 
بلور، �ش���باب جماهدون واآخ���رون يقتلون بدم بارد، 
حال���ت دون �ش���وية احلي���اة بحدودها الدنيا، �ش���ارع 
يتي���م اأ�ش���ر به حاملة نع�ش���ي على كتف���ي، اأبحث يف 
ال���ركام عمن ي�ش���تطيع العي����ض معي". اأم���ا خامتتنا 
فنق���ول: وج���دت يف ثنايا هذه املجموعة الق�ش�ش���ية 
اأول اأن هناك موؤامرة حاولت الكاتبة ك�ش���فها �شاأترك 
للقارئ احل�ش���يف التعرف عليها بني ثنايا العديد من 
ق�ش�شها، اأما الثانية فهي املراأة، �شبية كانت اأم �شابة 
اأم طاعنة يف ال�ش���ن، هن من اأرادت ال�شراف اأن يكن 
املحرك الأ�شا�ض لثيمة الق�ش���ة هنا، والثالثة احلكمة 
فجميعن���ا نحتاجه���ا حتى م���ن الطر ال���ذي يطر يف 
ال�ش���ماء ومن ال�ش���مكة الكبرة وهي تبتلع ال�ش���غار 

منها.

�ش���هد الع���راق يف اأواخ���ر الثالثينات 
واأوائل الربعينات من القرن املا�شي 
رحل���ة قلق���ة، تفاعل���ت فيه���ا العوامل 
واخلارجي���ة،  الداخلي���ة  ال�شيا�ش���ية 
ال�شيا�ش���يني  انق�ش���ام  اإىل  واأدت 

وال�شارع العراقي.
بع���د مقت���ل امللك غ���ازي ع���ام 1939، 
ا�ش���تد ال�ش���راع الظاهر واخلفي بني 
الجتاه الوطني واملدين والع�شكري 
واجت���ه املتعاونون  م���ع بريطانيا – 
الت���ي كانت طرفًا يف احل���رب العاملية 
الثاني���ة، والت���ي احتلت الع���راق اإثر 
نهاية احلرب العاملية الوىل وزرعت 
يف نفو�ض العراقيني كراهية �شدها- 
الق�ش���ايا  م���ع  جتاوبه���م  ع���دم  اإىل 

القومية يف فل�شطني والعراق.
تظاف���رت ه���ذه العوام���ل م���ع تعاقب 
الوزارات وا�شتقاللها، ا�شافة لتدخل 
اجلي�ض يف ال�ش���اأن ال�شيا�ش���ي ما دعا 
اإىل اع���الن حالة طوارئ يف مع�ش���كر 
الر�ش���يد، وهنا حترك اجلي�ض مطالبًا 
باإقال���ة احلكوم���ة العراقية، لتت�ش���كل 
بعده���ا حكوم���ة انقاذ وطن���ي والتي 
مل تك���ن راغبة باحل���رب ولكن رئي�ض 
والو�ش���ي  �ش���عيد  ن���وري  ال���وزراء 
عب���د الله ب���داآ الهجوم عل���ى القوات 
العراقي���ة يف احلباني���ة، وهك���ذا مت 
ا�ش���قاط حكومة النق���اذ الوطني عام 

1941 وهرب الكيالين اإىل املانيا.
ه���ذا ما يعر�ش���ه لنا كتاب " الب�ش���اط 
الذهب���ي.. احلمل���ة الريطاني���ة على 

الع���راق و�ش���وريا – 1941"  للكاتب 
�شومر�ش���ت دي جر، والذي ترجمته 
ابت�ش���ام عب���د الله، و�ش���در عن املدى 

لالإعالم والثقافة والفنون.
ان عام���ًا يف ال�ش���رق الو�ش���ط يعادل 
ع�ش���رة يف اأي مكان اآخر، حيث كانت 
الأزمنة هناك حافلة باأحداث واألوان 
كث���رة جدًا اإىل احلد ال���ذي يبدو فيه 
اختي���ار ما هو مهم حقًا اأمرًا �ش���عبًا. 
يف زم���ن ل يق���در حت���ى املل���وك على 

التقدم نحو املعارك.
يذكر موؤل���ف الكتاب: وجدت نف�ش���ي 
هناك يف �ش���حارى وفي�شانات، واإن 
كان عل���ي قول �ش���يء ما ف���اإين اقول: 
بالن�ش���بة  ي���وم  كل  جترب���ة  لي�ش���ت 
فج���رًا  ينق���ل  نف�ش���ه  يج���د  لرمل���اين 
مدين���ة  اىل  العين���ني(  )مع�ش���وب 

اخللفاء.
عيني���ه  ع���ن  الع�ش���ابة  ترف���ع  هن���اك 
ل���رى ع���ر مي���اه دجل���ة العري�ش���ة 
قب���اب ومنائر هذه املدين���ة اخلرافية 
املرتبط���ة بذك���رى ه���ارون الر�ش���يد، 
هكذا قام "جر" ب�شرح المر ملجل�ض 

العموم بعد عودته.
واح���دة  حمل���ة  "ج���ر" اأن  وي�ش���ر 
ب���ني  م���ن  تاريخي���ًا  م�ش���هدًا  حقق���ت 
احلم���الت الت���ي قاتل���ت يف احل���رب 
العاملي���ة الثاني���ة، وهي واح���دة التي 
ا�ش���توفت مفاهي���م الب���داع لتحقي���ق 

عمل تاريخي.
ويذك���ر الكات���ب اأن ممثل���ي اجلي����ض 

العراق���ي طلب���وا هدن���ة خ���الل ف���رة 
احل���رب، وعل���ى �ش���وء احلقيق���ة من 
اأن �ش���احب ال�شمو الو�شي عبد الإله 
يف طريقه لأن ي�شت�ش���لم كما و�شعوا 
�شروطًا يتقيد بها اجلي�ض الريطاين 
الذي كان يف حقيق���ة المر خارج اي 
نزاع مع ال�ش���عب العراقي او جي�شه، 
احللف���اء  م���ع  متنازع���ا  كان   ولكن���ه 
واملح���ور واملغامري���ن الذي���ن قرروا 
ا�ش���تخدام اجلي�ض من اأج���ل اهدافهم 

اخلا�شة.
باخت�ش���ار وقبل ا�ش���ابيع من �شقوط 
بغ���داد، كان كل عرب���ي واثق���ًا من ان 
ق���وة  انته���ت واأن كل  ق���د  بريطاني���ا 
عربي���ة نظم���ت ق���د متردت ورف�ش���ت 
القتال  م���ع بريطانيا، فهوؤلء الرجال 
م���ن الفيلق العرب���ي وحدهم مل يقفوا 
فق���ط بثب���ات ولكنه���م ع���روا الدور 
الكرث فعالية وحيوية واهمية خالل 

حمالت �شغرة يف احلرب.
اأي�ش���ا ت�ش���من ه���ذا الكت���اب ر�ش���ائل 
لقادة ع�ش���كريني من اجلي�ض العراقي 
اإىل ملح���ق  اإ�ش���افة  الريط���اين،  او 
�ش���وري خلط���ط ع�ش���كرية، ورج���ال 

فعالني يف تلك احلقبة.

ظل األنثــــــى
قراءة في المجموعة 
القصصية القصيرة  
" للخوف ظل طويل "
للشاعرة والكاتبة العراقية 
منى الصراف

على بســاط الذهــب..  بريطانيا تشــن 
حملتها على العراق وسوريا

ــــــــدارات ــــن اص م

في  رواية  "الهاوية"  للروائية  "زينب مرعي"

هذه حرب والقتل فقط من قواعدهـا

رواية  "طاولة القط" 
الحميمية المالزمة لرواية "مايكل اونداتجي"
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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 

قبيل ح���رب 1914 بقلي���ل، ُحكم باملوت 
يف مدين���ة اجلزائ���ر عل���ى قات���ل ارتكب 
جرمية مث���رة لال�ش���تنكار حق���ًا )حيث 

ذبح ا�شرة من املزارعني مع اطفالها(.
من ه���ذه احلادث���ة والتي ُع���ّدت املحور 
الرئي����ض للق�ش���ة التي عر�ش���ها الكاتب 
ب�ش���كل ريبورت���اج، ح���اول الب���ر كامو 
اأن ي�ش���ر اىل "ان الكثر من الوحو�ض 
يظه���رون بوجوه ل ميك���ن النفاذ اإليها، 
اأنهم يعدم���ون مبجرد اعتب���ار الوقائع، 
والظاهر اأن طبيع���ة جرائمهم اأو كرها 
ل ي�ش���محان لأحد باأن يت�ش���ور اإمكانية 
ينبغ���ي  ل  اإذن  تكفره���م  اأو  توبته���م 
فق���ط اأن نح���ذر م���ن معاودته���م اجلرم، 
ولي����ض هنالك من حل اآخر �ش���وى حمو 
وجودهم، وعند هذا احلد فقط �شتكون 

املناق�شة حول عقوبة املوت م�شروعة."
يذكر الكاتب اأنه لي�ض الوحيد الذي �ش���يده�ض من هذا 
التناق����ض املوجود يف احلكاية احلقيقي���ة والذي يعد 
�ش���ديد الغراب���ة، فالدولة نف�ش���ها تدين ه���ذا التناق�ض، 
وتبكيت هذا ال�ش���مر يف�ش���ر ب���دوره يناق�ض موقفها، 
حيث حتول دون اأي اع���الن عن عمليات التنفيذ، لأنها 
ل ت�ش���تطيع اأن تتمل����ض من اخليار ثنائ���ي احلد الذي 
و�ش���عها فيه بيكاريا "الفيل�شوف واجلنائي اليطايل 
ال���ذي كان ل���ه اث���ر كبر يف تخفي���ف �ش���رامة القانون 
والعقوب���ات"، ح���ني كت���ب )اذا كان من امله���م ان يطلع 
ال�ش���عب غالبا على الأدلة التي تثبت قوة ال�شلطة، فاإن 
العذاب���ات يف مثل ه���ذا احلال يج���ب اأن تكون كثرة، 
لك���ن ينبغي عل���ى ذلك اأن تكون اجلرائم اأي�ش���ا كثرة، 
ما يثبت اأن عقوبة املوت ل حتدث الأثر الذي يجب اأن 
حتدث���ه، ومن هذا تبني مَل هي ل جمدية ول �ش���رورية 

يف اآن واحد."
يت�شاءل الكاتب هنا عن " ماذا ت�شتطيع الدولة اأن تفعل 
بعقوب���ة ل جمدية و�ش���رورية �ش���وى اأن تخفيها دون 
"  يذك���ر الكات���ب اأن الدولة �ش���وف حتتفظ  اأن تلغيه���ا؟
بالعقوبة على انزواء بع�ض ال�شيء، وبدون حرج، مع 

اأمل اعمى باأن يرتدع ان�شان ما منها على القل.
هنا ي�ش���ر الكاتب اأن له���ذه الطقو�ض نتائ���ج "رادعة" 
على الراأي العام، وهذه النتائج تعد مظهرا من مظاهر 
ال�ش���ادية التي توقظها فيه ومن املج���د الفظيع الباطل 
ال���ذي تبعثه لدى بع����ض املجرمني، فلي����ض هنالك نبل 
حول املق�ش���لة بل هنالك تقزز واحتق���ار، وهذه نتائج 

معروفة.
فف���ي ج���زء " مق�ش���لة " كم���ا لحظن���ا يح���اول الكاتب 
عر����ض قوان���ني العقوب���ات يف جرائ���م القت���ل، ومل���اذا 
يحت���ال القانون احيانا عل���ى تلك اجلرائ���م بتاأثر من 
الدولة نف�ش���ها، وهنا قد جند األف �شبب حل�شد جائزة 
نوبل للكاتب عن هذا الكتاب،  حيث ي�شتعر�ض الكاتب 
ا�شباب وم�ش���ببات القتل، ومدى �شرعية العقوبة لهذه 
اجلرمية، ب�ش���يء من التف�ش���يل الوايف، واأي�شا يقدم 
لن���ا الكاتب حتليال قانونيا مف�ش���ال ع���ن تلك اجلرمية 

وهذا اأمر ملفت ومميز.
اأم���ا ع���ن ج���زء "اأعرا����ض" فنج���د اأن الكات���ب يحاك���ي 
الطبيع���ة واجلمال من خالل هذا اجلزء، وجنده يكتب 
مقالت متعددة باأ�شلوب �شاعري يعر�شها لنا عر هذا 
اجلزء  ك� "اعرا�ض يف تيبازه" والذي يحاكي من خالله 
الربيع واجلمال وال�ش���جر واملياه واخل�شار يف مكان 
م���ا ترك يف روح���ه تاأثرا كبرا، ام���ا يف مقال "الريح 
اجلميل���ة " فنجد اأن الكات���ب يحاكي ريح وعطر اأماكن 
ن���رك بها انف�ش���نا لتحيا فينا، ول تخل���و مقالت كامو 

من اجلزائر وتاأثر �شيفها، اإ�شافة اىل ال�شحارى.
ل غراب���ة بح�ش���ول الروائ���ي البر كامو عل���ى جائزة 
نوبل عن هذا الكتاب، فهو الكاتب امل�شرحي والروائي 
الفكري���ة  املق���الت  بكتاب���ة  اهت���م  املمي���ز،  والقا����ض 
والفل�ش���فية، ا�ش���افة اىل ح�ش���وله على جائ���زة النقاد 
الفرن�ش���يني عن رواية "الطاع���ون" وتويف يف حادث 

�شيارة عام 1960.

سناء الطالقاني

عنوان الكتاب اأحالني اىل ا�ش���كالية ال�شوؤال ما هي الدللة 
الت���ي تكم���ن يف اختي���ار هذا العن���وان / التعاري���ف..  هل 
ه���و ثمرة معطى معريف وجمايل كثف فيه ال�ش���اعر نظرته 
للحي���اة كراك���م جترب���ة اأم اأن���ه حماول���ة ابداعي���ة لك�ش���ر 
املتع���ارف يف الفه���م لالألفاظ ب�ش���يغة  الربط ب���ني املفهوم 

ودللته عر الن�ض ولي�ض عر التعريف به.
اأدعكم مع بع�ض التعاريف / افرا�ش���ات عر املعر عنه ل 

يتطابق مع املفهوم:
احل�شب/ مكياج 

ينتقل من الأجداد اىل الآباء
الن�شب/ و�شيلة احليامن الوحيدة 

اخلامتة/ يٌد ُت�شر من بعيد
 اأو...�شيء من هذا القبيل

الفاظ طّعم فيها اخليال املنفلت على جهاته الأربع لي�شل  
اىل املعنى الإيحائي �شمن تعاريف جديدة او اإيحاءات 
اخرى تدخل يف �ش���ورة جديدة كروؤيا عابرة للخطوط 
احلمر وامل�ش���لمات الثابتة بن�ش���و�ض ادبية اقرب اىل 
توليفة من فكرة ووم�ش���ة ومقولت �ش���عرية وُاخرى 
فل�ش���فية  تنع���دم فيه���ا الديباجة البالغي���ة ويفتقد اىل 
الهارومني���ة الفائق���ة يف اإطار �ش���بك الفك���رة اول يف 
اإطار ُا�ش���لوب �ش���عري وفل�ش���في  بدون ا�شتطراد يف 

بن���اء اجلمل���ة ه���ي اأ�ش���به مبدونات مقط���رة لغوي���ا بدون 
زوائد:

تعري���ف الطفولة / حقب���ة زمنية متتد من امله���د حتى اخر 
قبلة.

 نالح���ظ هن���ا الطفولة ل تعد مرحلة يف حياة الن�ش���ان بل 
العم���ر كله، �ش���فة روح املتقدة الدائمة الخ�ش���رار والنمو 
خروجا ع���ن التابو الجتماعي والثقايف امل�ش���تكني باللغة 
كمعادل وحيد ميزج حروفا وي�شطر كلمات ل ن�شيج رابط 

لها.
اعتمد ال�شاعر يف كتابه التعاريف عر 

املتخالف���ان / املتقاب���الن مبعن���ى ان الألف���اظ  له���ا اكرث من 
معن���ى، مع���اين الألف���اظ تنت�ش���ب اىل التماث���ل والتخالف 
والتقابل.اللف���ظ مف���ردة دال���ة عل���ى نف�ش���ها ملعن���ى حم���دد 
فيقب�ض على عدد حمدد من الألفاظ ويح�ش���ن ت�ش���غيلها يف 
م�ش���احة وا�ش���عة جدا بن�شو�ض �ش���عرية لتعلن ن�شقها يف 
تعريف املفردة، ولدات ملفاهيم تتقاطع مع  امل�شلمات التي 
حفظته���ا الذاكرة والوعي اجلمعي �ش���من قوالب تف�ش���ر 
اللفظ���ة ظاهري���ا )قامو�ض الألف���اظ(  بل هنا �ش���لطة العقل 
مُتار�ض فعاليتها على ذات ال�ش���اعر لتفكيك املعنى احلريف 
اىل اإيحاءات م�ش���مونها دفق احلياة وجتددها فهي تر�شد 
مالمح املفردة لتناق�ش���ها يف املخيلة او �ش���حنتها العاك�شة 
يف خ���زان املعرف���ة  لتعيد لها تعريفا يالئم �ش���مة احل�ش���ي 

والالمرئي.
هنا ادعوكم لبع�ض الن�ش���و�ض الت���ي ل تدرك ال باخراق 

�شقف املعلوم:
احلديقة/ بيت لكل عطر

ل دربه عند منت�شف الطريق. �شَ
احلوا�ض/ �شّفارات اإنذار مبكرة

عند البع�ض
وكامتات اأ�شوات عند البع�ض الخر.

ال�شتطراد/ بطاقة ذهاب واإياب 
ملن ل يعرف ال�شفر مع غره.

العبث/ ع�شفور خرج من قف�شه
ليقيم حفلة �شاخبة 
لكل من يجيد النقر 
على اأبواب �شجنه.

 جن���د ت�ش���نيفات عدة يف جمال ال�شيا�ش���ة وم�ش���تقاتها او 

الع���امل 
وبع����ض  الروح���ي 

مفرداته جاءت بدون تبويب او حتت بند خا�ض.
واأحيان���ا ا�ش���تخدام لغ���ة �ش���اخرة تب���ث فيه���ا فنتازيا اىل 

تخ�شيب الن�ض بدللية واقعية كما يف هذا التعريف:
ال�شيوعية/ �شريالية الع�شر الذي مل يبداأ بعد

الدين/ اأفيون انتهى به المر ان يكون م�ش���ادا حيويا �شد 
ميكروبات املحبة.

هنا يتجلى ال�ش���تباك بني الدال واملدلول يف حوار الدللة 
وا�شتباكها مع املتلقي لغاية ايقاظ الوعي.

املعجمات الدبية ل ت�شتقر على حال او دللة قاطعة وكلما 
تاأ�ش���لت جذور الكتابة الإبداعي���ة وتالقحت لروؤيا جمالية 
كحامل للنظرة املتجددة تنتقل ال�ش���ور احل�شية يف الذهن 
وتختمر بفعل نب�ش���ها لت�ش���ل لدرجة التخي���ل كقوة دافعة 

وراء ا�شتبطان الواقع. 
وما فعله ال�ش���اعر عدنان يف كتابه "التعاريف" الذي �شدر 
يف ه���ذا العام/ حول املفاهيم التي هي مادة خام �ش���احلة 
لكل �شيء نافخا فيه روح ال�شعر امل�شتند على �شحر الروح 
لتدف���ع املفهوم اىل مديات ابعد من املرئي واجلاهز ليخلق 
�شبيكة حمكمة البناء لدللة ال�شم / املفهوم ب�شيغة جديدة 
انه ُيعرفه ابعد من الوعي ال�ش���ائد بل بو�ش���فه نقي�ش���ه او 

ا�شتكمال له بنفحات جديدة.
وكاأمنا اأراد ال�ش���اعر ان ُيعرف نف�شه من خالل هذا الكتاب 
بوا�ش���طة نظرته يف  روؤيته للعامل اخلارجي و�شلته بعامله 
الداخلي عر تفكيك املعلوم من التعاريف املندرجة يف اإطار 
املنطق اىل عامل ك�شر اأفق هذا املتمر�ض يف الذهن ب�شيغة 
ن�ش���و�ض ادبية وبهذا فهو يوجه ر�ش���الة له���ا ميزة / كيف 
ان احلداث���ة ل تعني اخلروج عن ق�ش���يدة التفعيلة بل هي 
تاأ�ش���ي�ض لبنية تركيبة نقي�شا لإ�ش���عار اأ�شالفنا احلداثيني 
تتج���اوز املناج���اة وال�ش���ردية القائم���ة على الذاك���رة فقط 
او الغنائي���ة الت���ي ل تتيح ل�ش���حنة اخليال ان تر�ش���و على 
�ش���فافها. تكمن قوة ال�ش���عر عند عدنان حم�شن يف تكثيف 
املعن���ى، تو�ش���يعه، اإي�ش���احه م���رة فهو حما�ش���ر باللحظة 

وتكاد اجلملة يف عاملها ت�شر ن�شا مكتمل الق�شيد:
تعريفه لل�شغف/ نقطة الروح احلرجة 

تعريف النظر/ الناطق الر�شمي لكل احلوا�ض 
التجريد / زواج متعة بني ال�شكل واألوانه.

يف هذه الن�ش���و�ض هناك منحى فل�شفي ما يثر 
العق���ل ع���ر التام���ل والن�ض م�ش���حون ل ينغلق 
كجث���ة هامدة و�ش���فية بل ان اجلمل���ة تكاد تلون 
املفه���وم ال�ش���ائد ب�ش���ريالية الرم���ز )لغ���ة احللم( 
ان �ش���ح التعبر ابعد من الثقافة ال�ش���ائدة فلدى 
ال�ش���اعر معط���ى معريف زاخر وهذه وا�ش���حة يف 
ا�شتخدامات حممولت مفرداته كاأن تكون تاريخية 
او نقدية بانطباعات اأ�ش�شها عر خزين ثقايف غني 
مكن���ه من قدرته على النزياح ال�ش���تعاري للمفردة 

يف ترميزهاتها ب�شكل م�شفر عر م�شار تاأملي.
هذا الأ�ش���لوب يف غربلة الذهنية ال�ش���ائدة للتم�ش���ك 
يف القوال���ب اجلامدة عر فق���ط التزويق اللفظي او 
الن�شية اجلاهزة، هو بيان جديد للتعاريف املهزومة 
امام التجديد وكاأنه اأراد ان يقول.. اأو�ش���عوا خيالت 
العقل والروح يف مواجهة الكلمات والتعريف اجلاهز 
امليت لنه ل يفي غر�ض لذة املتعة لدى املتلقي ل ح�شيا 

ول عقليا كغبار ل يرك اثرا.
كتاب "تعاريف"  لل�شاعر عدنان حم�شن.. انعطاف 

يف م�ش���توى الن����ض الأدبي، ف�ش���لجة الن�ض لك�ش���ر اأفق 
التوق���ع، ف���اإذا كان التعري���ف كم���ا اعتدن���ا ان نق���راأه يف 
القامو����ض منط���وق ملاهية كم�ش���لمة ثابتة ملاهية ال�ش���يء 
فكل ا�ش���م له دللة معينة لتميزه بخ�ش���ائ�ض واأو�شاف ل 
ي�شاركه فيها فرد من نوعه لكن الرادف عند ال�شاعر ملعنى 
املف���ردة ودللتها كينون���ة تخرج عن اإط���ار املاألوف والفهم 
وال�ش���ائد باجت���اه الدللة الن�ش���ية ن�ش���ق ووح���ي ورمزي 
موحد احيانا يك�ش���ف عن م�شاك�ش���ة م�ش���توى ال�شتيعاب 
للفهم ال�شائد  ومغايرة خارج حدود احل�شي لر�شم ابعداد 

اإ�شافية من خالل هيمنة الروؤيا. 
ا�شتخدم ال�شاعر ُا�شلوبا وتكتيكا جديدا من خالل مرادفات 
ومقاربات للمفردة وهي بالنتيجة تو�ش���يفات للمفردة فال 
يتطاب���ق املفه���وم ال بدللتها امل�ش���توحاة من ا�شت�ش���راف 
للمفه���وم  املج���ازي بعط���ي طاقة جم���ددة يت�ش���دى حدود 
املعل���وم فيم���ا يحيط به من اأ�ش���ياء وظواه���ر ويقودنا اىل 
خمت���ره التفكيكي للعنا�ش���ر املتالزمة للمفه���وم املتعارف 
علي���ه ويعي���د �ش���ياغته وي�ش���حذه ب�ش���حنات الإح�ش���ا�ض 
حت���ى يبدو ان الن�ض غر مكتم���ل املالمح فهو مفتوح على 
تاأوي���الت ع���دة ويح�ش���د حممولت���ه ال�ش���يميائية ليتفادى 

انغالق الن�ض. 
التعاري���ف ا�ش���تملت على مقارب���ات لها فعلى �ش���بيل املثال 
ج���اءت مرادفاته���ا انعطاف���ات ملعن���ى اخر نقي����ض للمعنى 

احلريف او مرادف للوظيفته اجلوهرية:
تعريف الإميان / اأقرا�ض منومة
تعريف الأديان / م�شانع قدمية

 تعريف الزهرة/ حبيبة 
 حينما ي�ش���عها يف �ش���باق الن����ض الأدبي تراءى ر�ش���الة 
ال�ش���اعر اللغوي���ة يف امتالكه البعد الفل�ش���في اجلمايل يف 

خلق انزياح ا�شتعاري ابعد من احل�شي اىل املجازي: 
تعريف الزهرة/ حبيبة مُتار�ض احلب معها بعينيك

هنا ترميز اأخاذ للمراأة يف هيئة زهرة والن�ش���وة احل�ش���ية 
بنظر اىل اجلمال ي�ش���رك فيهما املفهومان املراأة والزهرة 
وانزياح ا�ش���تعاري متحور  حلا�شة النظر لكال املفهومني: 
الزهرة واملراأة تثر املتعة واللذة.  رمبا اأوجز ن�شا لل�شاع 

احلقيقي دونه يف ال�شفحة الوىل:
ال�شاعر احلقيقي:

هو من يعي�ض يف كل يوم
اأكرث من مّرة واحدة

وميوت يف كل حلظة مرتني.
مي���وت حينم���ا يكت���ب وبعد ان يكت���ب انه خما����ض امل يف 
ولدة الن����ض ليع���اود امل���وت م���رة ثاني���ة يف ن����ض جديد، 

دوررات متعاقبة من املوت اللذيذ.
اخت���زل فيه قيم���ة ما نكتب ل م���ن اجل بقائنا ب���ل من اجل 

احللم وخيارات تن�شت لالأعماق و�شدمي معلوم.

مجموعة مقاالت لـ البير كامو 
تحصد جائزة نوبل 57

كثريا ما سمعنا عن فوز الروايات، او كتب شعرية بجائزة نوبل، ولكن من الغرابة أن نجد كتابا يتضمن مجموعة 
من املقاالت، أو بحسصصب ما يذكره الكاتب باملعنى الدقيق والحصصري "محاوالت" بجائزة نوبل، فمن املؤكد 
أن هذا سصصيحفز أي قارئ عصصىل االطالع عىل هذه املقاالت، ولكن ما يحجب هصصذه الصدمة عن القارئ هو أن 
املؤلصصف الحاصل عىل هذه الجائزة هصصو الكاتب البري كامو عن كتاب "املقصلة أعصصراس" والذي صدر عن دار 

املدى لإلعالم والثقافة والفنون ترجمة جورج طرابييش.

نصوص ادبية وشعرية لكسر المألوف 

استشفاف رؤيا جديدة للمفردة 
بترميزات جديدة

التناقضات في 
" قطط عارية "

�شارت الليايل باردة. �شقطت اأوراق 
ال�شجر عر احلديقة املظلمة. يف 

البعيد �شوت قطار فقر، كهل يبيع 
علكة الأطفال يف هذا اجلو، اأم لعله 

مل يكن كهاًل، ومل يكن يبيع العلكة ومل 
يكن يف البعيد �شوت قطار..

ن�شو�ض ق�ش�شية ق�شرة وق�شرة 
جدًا يقدمها القا�ض )حيدر عبد 

املح�شن( بعنوان " قطط عارية " 
تراوح بني 40 ق�شة ق�شرة واخرى 

ق�شرة جدًا.
يحاول الكاتب من خالل طرحه اأن 

ينقل ال�شراع النف�شي بني الن�شان 
وروؤيته لال�شياء، فاأحيانًا كثرة 

تقودنا ب�شرتنا التي ُتخالف متاما 
اب�شارنا، لنظلم ال�شياء، ونبخ�شها، 

فهي جمرد احكام نطلقها ناأيًا عن 
الواقع.

يركز الكاتب اأي�شا على الف�شول 
وتفا�شيل ال�شياء، ويقدمها باختزال 

وكثافة، ويقود القارئ بب�شاطة اإىل 
النهاية.

يف جمموعة "قطط عارية" التي 
تت�شمن ق�ش�شا مثل: قيافة، عدم، 

تفاهة، حلوى، اجرا�ض امليالد، جيفة 
وغرها الكثر، ينقلنا الكاتب بني 

تناق�شاته، فتارًة جنده باأح�شن 
حالته، متفائل �شعيد وم�شتب�شر 

بال�شياء، ويف اخرى جنده معدوما 
حتى لو كانت اأمامه �شعلة الأمل 

�شيعمل على اطفائها، ويقودنا اأحيان 
اأُخرى اإىل عامل الطفولة والراءة، 

واحيانًا يجرنا اإىل عامل الن�شج، بكل 
ما فيه من تداعيات واأمل.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

تعي�ض منطقة اليورو، اأي البلدان الأوروبية 
الت����ي تبّنت العملة املوّحدة منذ عام 1992، 
حالة من الأزمة التي و�ش����لت باأحد بلدانها�� 
اليون����ان ������ اإىل حال����ة الإفال�����ض الت����ام. هذا 
يف الوق����ت الذي تعي�ض في����ه اأغلبية البلدان 
املعنية �� با�ش����تثناء احلال����ة الأملانية �� وعلى 
راأ�ش����ها فرن�ش����ا واإيطاليا وا�شبانيا واململكة 
املتح����دة الريطانية �� الت����ي قرر مواطنوها 
اخلروج م����ن اأوروبا املوّحدة يف ا�ش����تفتاء 
عام قبل اأ�ش����هر �� حالة م����ن الأزمة واجلمود 

القت�شادي.
والباح����ث القت�ش����ادي ال�ش����هر »جوزي����ف 
نوب����ل  عل����ى جائ����زة  احلائ����ز  �ش����تيغليتز«، 
لالقت�ش����اد ورئي�ض فريق اقت�ش����اديي البنك 
ال����دويل ل�ش����نوات طويل����ة، يكّر�����ض كتاب����ه 
الأخر للعملة الأوروبية املوّحدة ول�ش����رح 
ال����ذي دف����ع ببلدان����ه اإىل م�ش����تنقع  امل�ش����ار 
الأزم����ات. يحم����ل الكتاب عن����وان »اليورو، 

وكيف يهدد م�شتقبل اأوروبا«.
يق���ّدم  الكت���اب  م���ن  الأوىل  ال�ش���فحات  يف 
املوؤلف »�ش���ورة قامتة« لأوروبا م�شرا اإىل 
اأن »الع���امل يعي����ض با�ش���تمرار يف احلقب���ة 
الراهنة حت���ت وقع الأخبار الرهيبة القادمة 
م���ن اأوروب���ا«. وهذا م���ا يج���ده يف واقع اأن 
اليون���ان تعاين من الك�ش���اد. حي���ث ان اأكرث 
م���ن ن�ش���ف �ش���بابها يعان���ون م���ن البطالة. 
وتبلغ ن�شبة البطالة على امل�شتوى العام 25 
باملائة، ون�شبة 25 باملائة هي اأي�شا تلك التي 
عرفها الدخل القومي اليوناين »انخفا�ش���ًا« 

بعد تبّني العملة الأوروبية املوّحدة.

بالت����وازي »يتق����ّدم اليم����ني املتط����ّرف كثرًا 
يف فرن�ش����ا« و»جنح النف�شاليون من دعاة 
ال�شتقالل يف كاتالونيا �� منطقة بر�شلونة �� 
الذين ينادون بالقطيعة مع اإ�شبانيا يف نيل 
الأغلبي����ة برمل����ان الإقليم«. وي�ش����ر املوؤلف 
اأن����ه حتى »النج����اح« الإ�ش����باين يف تقلي�ض 
ن�شبة البطالة من 26 باملائة عام 2013 اإىل 
20 باملائ����ة يف مطلع ع����ام 2016، اإمنا هو، 

اأي النجاح، مبثابة »ف�شل«.
وي�شل املوؤلف يف ح�شيلة التو�شيف الذي 
يقّدم����ه حلال����ة منطق����ة الي����ورو اإىل نتيج����ة 
التالي����ة  اجلمل����ة  يف  ي�ش����وغها  اأ�شا�ش����ية 
ومفاده����ا: »يف الوق����ت ال����ذي يتوّج����ه في����ه 
خمطوط ه����ذا الكت����اب اإىل املطبع����ة تعرف 
ع����ّدة بلدان اأوروبية نهاية عقد �ش����ائع. ذلك 
اأن الدخل القومي فيها بالن�شبة لدخل الفرد 
هو دون ما كان عليه يف الفرة التي �شبقت 
ن�ش����وب الأزمة املالية والقت�شادية الكرى 

الأخرة«.
فم����ا ال����ذي ج����رى؟ اأمل يك����ن ممكنا ت�ش����ير 
اأمور القت�ش����اد يف اأوروبا ب�ش����كل اأف�شل؟ 
اأين مفت����اح اللغز؟ ومل����اذا تتده����ور اأوروبا 

اقت�شاديًا بينما يتقّدم الآخرون؟.
على مث����ل هذه الأ�ش����ئلة والعديد غرها من 
نف�ض الطبيعة الت����ي يطرحها املوؤلف يجيب 
بالقول: »امل�شاألة ب�ش����يطة...ويكمن جوهر 
ذل����ك كّل����ه يف ق����رار مّت اتخ����اذه ع����ام 1992 
بتبّن����ي عمل����ة اأوروبي����ة موّحدة ������ اليورو �� 
ولك����ن دون اإيج����اد املوؤ�ش�ش����ات التي جتعل 

تلك العملة املوّحدة تعمل ب�شورة جّيدة«.

ي�ش����رح املوؤل����ف بهذا ال�ش����دد اأن����ه »ل ميكن 
ت�ش����من  اأن  اجلّي����دة  املالي����ة  للمنظوم����ات 
ميك����ن  باملقاب����ل  الزدهار...لك����ن  حتقي����ق 
للمنظوم����ات املالي����ة ال�ش����يئة اأن تق����ود اإىل 

التقهقر والك�شاد«.
والإ�شارة يف هذا ال�شياق اأن حالة »الك�شاد« 
التي عرفتها الوليات املتحدة الأمركية يف 
نهاية القرن التا�ش����ع ع�ش����ر تع����ود اإىل تبني 
»الذهب« كمعي����ار لقيمة العمل����ة وبالنتيجة 
بالقيا�����ض اإىل خمتل����ف العم����الت الأخ����رى. 
لك����ن عندم����ا مل يتم اكت�ش����اف كمّي����ات كافية 
من الذهب انخف�ض �ش����عر املنتجات العادية 

التي تقا�ض قيمتها بالذهب.
ويحّم����ل املوؤلف ق����درًا هامًا من امل�ش����وؤولية 
فيم����ا اآلت اإلي����ه منطقة الي����ورو اإىل العوملة، 
وبدّقة اأكرث للطريقة التي عمل بها النموذج 
������ املودي����ل ������ احل����ايل م����ن العومل����ة. يح����دد 
»�ش����تيغليتز« القول اإن العوملة ب� »�ش����يغتها 
احلالية« تعمل مل�ش����لحة البع�ض. وي�ش����رح 
اأن خمتلف اتفاقيات التجارة عر املحيطني 
الأطل�ش����ي واله����ادي ������ البا�ش����يفيكي �� جرى 
ابرامه����ا »ح����ول طاولة يف غ����رف مغلقة من 
قبل القادة ال�شيا�ش����يني وال�شركات الكرى 

�شاحبة امل�شلحة يف ذلك«.
ول ي����ردد جوزي����ف �ش����تيغليتز يف التاأكيد 
ع����ن  كب����ر  ح����د  اإىل  م�ش����وؤول  الي����ورو  اأن 
ا�ش����تمرار الأزمة التي تعي�ش����ها اأوروبا منذ 
عام 2008. ولي�ض يف ا�ش����تمراها فح�ش����ب، 
ولك����ن اأي�ش����ا يف عمقه����ا. من هنا ي����رى اأنه 
اإذا كان من الع�ش����ر القيام بعملية »اإ�ش����الح 

يف العمق« للعمل����ة الأوروبية املوّحدة فاإنه 
ح����ريٌّ باجلمي����ع تنظي����م عملية »انف�ش����ال« 
اأي  عمل����ه،  اآلي����ة  اأن  ذل����ك  بالتواف����ق.  وّدي 

اليورو، ت�شر نحو التقهقر.
والإ�ش����ارة يف ه����ذا الإط����ار اأن تعّلق بع�ض 
البلدان باليورو يق����وم على خلفية العتقاد 
اأن اإ�ش����رار اليون����ان واإ�ش����بانيا مث����ال عل����ى 
ع����دم اخل����روج م����ن منطق����ة الي����ورو يق����وم 
عل����ى اعتقاده����ا اأنها تثب����ت بذل����ك انتماءها 
الأوروب����ي »اأوروبيته����ا«. لكن ه����ذا يجد ما 
يخالف����ه يف الواق����ع. هكذا تنتمي ال�ش����ويد 
اإىل الحت����اد الأوروب����ي وهي اإح����دى دوله 

الفّعالة، لكنها احتفظت مع ذلك بعملتها.
وي�ش����رح املوؤل����ف بهذا ال�ش����دد اأن����ه حتى لو 
توف����رت مث����ال ل����دى بل����دان منطق����ة اليورو 
اإرادة اإن�ش����اء »احتاد م�ش����ريف« ف����اإن الأملان 
�ش����وف »يكبحون« مثل ذلك امل�ش����روع حول 
النقط����ة الأكرث اأهمية. ويق�ش����د بذلك تاأمني 
»ال�ش����مان امل�ش����رك للودائع« الذي ي�ش����من 
وحده عدم هروب الأموال يف البلدان التي 

تعرف بنوكها بع�ض اله�شا�شة.

املطل����وب، كم����ا ي�ش����رح املوؤلف، ه����و »اإنقاذ 
اأن  ذل����ك  الي����ورو«.  اإنق����اذ  اأوروب����ا ولي�����ض 
ه����ذه العملة ت�ش����ّكل تهديدًا بالن�ش����بة للقاّرة 
القدمي����ة، كما ي�ش����ر عنوان الكتاب نف�ش����ه. 
وروؤية الواقع الذي اأنتجه اليورو مواجهة 
اأوروب����ا  اأن و�ش����ع  ودون موارب����ة. وه����و 
القت�ش����ادي يف زم����ن الي����ورو اأ�ش����واأ مم����ا 
كان قبل����ه. وكان النمو اأكر حتى بالن�ش����بة 

لليونان.
يرّك����ز  املقّدم����ة  التحلي����ل  ����لة  حم�شّ ويف 
املوؤلف،احلائز على جائزة نوبل لالقت�شاد، 
على فكرة اأ�شا�ش����ية تتكرر باأ�ش����كال خمتلفة 
تع����ر عنه����ا اجلمل����ة التالي����ة ومفاده����ا اأن 
املوّح����دة  الأوروبي����ة  العمل����ة  »م�ش����روع 
جرى ت�ش����ميمه حت����ت تاأثرات مقت�ش����يات 
����ة. لذل����ك  الإيديولوجي����ا وامل�ش����الح اخلا�شّ
مل يف�ش����ل ذل����ك امل�ش����روع يف حتقي����ق هدفه 
ولكن����ه  فح�ش����ب،  والزده����ار  القت�ش����ادي 
ف�شل اأي�ش����ا يف طموح التقريب بني البلدان 

املعنّية«.
اإن املوؤل����ف يركز يف هذا الكتاب على �ش����رح 
ما ي�شفه ب�»التناق�ش����ات« التي لزمت عملة 
������ اليورو، مبين����ا اأنه كان الهدف الرئي�ش����ي 
منه����ا اأن تقارب بني �ش����عوب البلدان املعنّية 
بها وتوؤّمن بالتوازي مع ذلك قدرًا كبرًا من 
الزدهار القت�شادي ومن حت�شني م�شتوى 
معي�ش����ة مواطنيه����ا. لكن الأم����ر انتهى، كما 
ي�ش����رح، اإىل التفريق بني ال�ش����عوب املعنّية 

واإىل كبح تقدم اقت�شاداتها.
عن البيان

" كانت حياته �شعبة منذ ال�شغر، حيث ولد يف بول 
دور�ش���يت عام 1931، تخلت عنه والدت���ه بعد طالقها 
م���ن زوجها وا�ش���فة والده باملحتال الذي كان ي�ش���طو 
حتى على مبالغ الر�ش���وم املدر�شية التي كانت تر�شلها 

بيده فال عجب كيف �شيعي�ض مع والده ".
بعد �ش���نوات اأكمل درا�ش���ته ب�ش���عوبة متنق���ال خاللها 
مبختل���ف الأعم���ال وا�ش���تطاع اأن يج���د ل���ه مكان���ا يف 
اإح���دى الدوائر املهمة يف احلكوم���ة الريطانية حيث 
عمل كجا�ش���و�ض هناك معتمدا على و�ش���امته وخرته 
يف احلياة وقد ا�ش���تخدم كل ذلك يف كتاباته ال�ش���هرة 
التي يقدر عددها بع�ش���رين رواية فيما بعد، �ش�ش���مان 
يذهب يف مبحث اآخر من �ش���رته اإىل ال�شا�شة الكبرة 
 " روايت���ه  تق���دمي  رت  مارت���ن  املخ���رج  اأراد  حينم���ا 
اجلا�ش���و�ض الذي جاء من ال���رد " مل يرحب لو كاريه 
بداية بر�شيح ريت�شارد برتون لدوره ب�شبب اإدمانه 
الكح���ول ومغامرات���ه العدي���دة م���ع الن�ش���اء وظل غر 
مقتن���ع به حت���ى عر�ض الفيلم م���ع اأن حياته ل تختلف 
ب�ش���يء ع���ن برت���ون، وكان يخلق ع���ر رواياته جوا 
جتتاح���ه املوؤامرات وي�ش���يف ل�شخ�ش���ياته الكثر من 
الغمو�ض والتناق�ش���ات ويل�ش���ق فوق كل ذلك تداخال 
نف�شيا وفل�شفيا لها، ولو كاريه كاتب �شهل وا�شرخائي 
كما يقول عنه كاتب �شرته، لكن دواخل حروفه متتلئ 
غ�ش���با وبوؤ�ش���ا واتزانه اخلارجي قناع لال�شطرابات 
الداخلي���ة له وكان باإمكانه اأن يقودنا جميعا نحو وهم 
ما يكتب وقال اأنه نقل مرة اإىل امل�شت�شفى ملحاكاة كيف 
يعي�ض اأهل ال�ش���رع من اأجل ق�ش���ة يكتبه���ا، يقول عن 

ذلك:
" اأنا ا�شتمتع بفكرة الظهور مبظهر من �شاأتناوله يف 

ق�ش�شي ورواياتي ول اأ�شعر بامللل حيال ذلك ".
�ش�شمان ق�شى 50 �شاعة يف كتابة املقابالت والو�شول 
اإىل الأر�ش���يف لكتابة �شرة مهذبة وع�شرية وم�شوقة 
بنف����ض الوقت كما يقول، فقد كان الرجل ي�ش���تحق كل 
هذا الثناء عنه مع اأنه حينما كان يف اجلامعة جت�ش�ض 
على زمالئه الطالب والبحث يف ال�ش���ناديق اخلا�ش���ة 
مبوجوداته���م، وحينم���ا التق���ى باملكت���ب اخلام�ض اأو 
املخاب���رات احلربي���ة عهدت ل���ه التظاه���ر يف اأن يكون 
ا�ش���راكيا حيث ت�ش���لل اإىل الن���وادي العمالية لغر�ض 
الوق���وف على اأهم ال�شخ�ش���يات هناك ومدى تاأثرهم 
على العمال حيث قال: " اأنا اأعرف اأن العمال  تعر�شوا 
للتهدي���د من قب���ل اأ�ش���حاب الدميقراطيات اله�ش���ة من 
خالل ا�ش���تيالء ال�ش���يوعيني اأثناء احلرب الباردة على 

املن�شاآت واملعامل ".
ل���و كاري���ه هو يف ح���د ذاته ال�ش���م الآخر ل�شخ�ش���يته 
احلقيقية ديفيد كورنويل حيث ولد يف بول دور�شيت 
ع���ام 1931 ومنذ الأيام الأوىل له كان كورنويل اأو لو 
كاريه ميال لل�ش���رية حتى وهو ي�ش���رع بو�شع نهايات 
كتبه، واأ�ش���بح خب���را حت���ى باختياره الأقف���ال التي 
ي�شعب فتحها وت�شغيل وكالء يف اأرا�شي العدو وقتل 
رجل ب�ش���ربة واحدة، كما اأ�شبح خبرا يف التخريب 
والخراق وا�ش���تجواب امل�ش���تبه بهم، يف عام 1934 
حكم عليه بال�ش���جن ملدة �ش���تة اأ�شهر يف ال�شجن بتهمة 
الحتيال وبعد ذلك بعامني اأعلن انه مفل�ض حتى وفاته 

عام 1975، تقول عنه زوجته الأوىل:
" لو كاريه هو ال�ش���خ�ض الوحيد الذي بقي غام�ش���ا 
حت���ى عن���ي  م���ع كل م���ا كان يظهره م���ن ع���ادات، كان 
يدخ���ن ال�ش���يكار كثرا  وي�ش���رب اخلم���ر، وكان يقود 
ال�ش���يارات الت���ي حتم���ل لوح���ات باأرق���ام �شخ�ش���ية  
وينزل يف اأف�ش���ل الفنادق ومل اأعل���م اإل اأخرا اأنه كان 

يتن�شت حتى على مكاملاتي الهاتفية ".

عن / �صحيفة  ديلي ميل اللندنية

ـــــا..  ـــيـــورو ومــســتــقــبــل أوروب ال
تناقضات وتهديد

سيرة ذاتية مثيرة للجدل
الكاتب البريطاني جون لو كاريه استخدم خبرته كجاسوس

لكتابة كتبه الشهيرة
بعد 40 عاما من عرض فيلم " الجاسصصوس الذي 
جصصاء من الربد " الذي كتب قصته جون لو كاريه 
واضطلصصع ببطولته ريتشصصارد بريتصصون حاصدا 
جوائصصز عديدة والذي أثار لدى عرضه عام 1965 
الكثري من الجدل، ها هي سصصرية مؤلفه الذاتية 
تتصدر املكتبات ولتثري نفس الجدل مرة أخرى 
بسبب ما ذكرته من تفصيالت رائعة حول أرسار 

حياته التي تذاع ألول مرة.  
آدم سسامن الذي كتب سرية لو كاريه الصادرة 

حديثا عن دار بلومزبري  قال عنه يف البداية:

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

القاهرة )رويترز( –
 ح���ار كّتاب كرث يف الكتاب���ة عن املراأة اأو لها. لكن الروائي 
والباحث والأكادميي امل�شري يو�شف زيدان اأ�شر على اأن 
ي�شر اأغوار الأنثى يف اأحدث رواياته )نور( ال�شادرة عن 

دار ال�شروق يف القاهرة.
والرواي���ة الواردة يف 262 �ش���فحة من القطع املتو�ش���ط 
هي املتممة لثالثية بداأها زيدان قبل اأربع �شنوات برواية 
)حمال( ثم )جونتنامو( ورمبا تكون هي الأكرث ا�شتنزافا 
لوق���ت املوؤلف اإذ بلغ الفا�ش���ل الزمني بينه���ا وبني اجلزء 

ال�شابق عامني ون�شف العام.
الرواي���ة من النوع املونودرام���ي اإذ تدور اأحداثها يف فلك 
�ش���خ�ض واح���د ي�ش���رد للق���ارئ الأحداث من خ���الل وجهة 
نظره وتفاعله مع باقي ال�شخ�ش���يات املحيطة فال ق�ش�ض 
موازي���ة تتقاطع اأو تت�ش���ابك مع اخلط الرئي�ش���ي اإمنا هي 

جميعها خيوط تتفرع من البطل وتعود اإليه.
والراوي هنا هي )نورا( بطلة الرواية التي عرفها القارئ 
يف اجلزءين ال�ش���ابقني، تلك الفتاة اجلامعية ال�ش���كندرية 
املرح���ة املنطلق���ة التي يع���ود املوؤلف ليقدمه���ا للقارئ وقد 

�شارت اأما لطفلة �شغرة حتمل الرواية ا�شمها )نور(.
ت�شر املئة �شفحة الأوىل من الرواية و�شط اأطالل املا�شي 
حيث ت�ش���رجع )نورا( ق�ش���تها مع الفتي النوبي )حممد( 

ال���ذي وهبته اأغلى ما متلك وتعم���دت اأن تغر�ض بذرته يف 
رحمه���ا قب���ل اأن تتزوج مقه���ورة من رجل ليبي اجلن�ش���ية 

ب�شبب ظروفها العائلية واملالية ويغادر هو م�شر.
وبامتداد �ش���فحات الرواية تدور الفكرة الرئي�ش���ية حول 
معاناة املراأة يف املجتمعات العربية اأو املجتمع امل�ش���ري 
على وجه التحديد فهي اأ�ش���رة حميطها الجتماعي الذي 
ي�ش���كلها كم���ا يري���د وفري�ش���ة لنظ���رات واأطم���اع الرج���ال 

ورهينة اإرادة عائلها املايل الذي ينفق عليها.
وم���ع بلوغ منت�ش���ف الرواية تب���داأ الأح���داث يف التحرك 
روي���دا روي���دا م���ع انتقال )ن���ورا( م���ع ابنته���ا وجارتهما 
العج���وز )توح���ة( اإىل �ش���قة جدي���دة وظهور �شخ�ش���يات 
جدي���دة اأبرزه���ا املهند����ض املعماري )اأ�ش���رف( ال���ذي تقع 

البطلة يف هواه لحقا.
ويف ال�شفحات التالية ياأخذنا املوؤلف يف رحلة ع�شق بني 
)نورا( و)اأ�شرف( قد ي�شعب على القارئ ا�شت�شاغتها لأنها 
ت�شبع رغبات الثنني يف الأمان والدفء والطماأنينة لكنها 
ل تف�ش���ي يف النهاي���ة اإىل �ش���كل حمدد للعالق���ة بينهما اأو 

ت�شفر عن ارتباط ر�شمي.
م���ع اق���راب النهاية تتعق���د الأمور ويظهر فج���اأة )حممد( 
احلبي���ب الق���دمي والأب احلقيق���ي للطفل���ة )ن���ور( ال���ذي 
تبدلت اأحواله وتغرت كثرا بعد �ش���بع �ش���نوات ق�ش���اها 
داخل معتق���ل )جونتنام���و( الأمريكي وتقتحم ال�شيا�ش���ة 
�ش���طور الرواية ب�شكل كا�شح قد ي�ش���كل قليال من الإزعاج 

للقارئ الذي اطماأن اإىل اأنه يتابع عمال اجتماعيا بالدرجة 
الأوىل.

تت�ش���اعد الأح���داث وتدخ���ل البطل���ة يف �ش���راع داخل���ي 
ب���ني رغبتها يف احلف���اظ على ا�ش���تقاللها املادي و�ش���عيها 
للح�ش���ول على درج���ة الدكت���وراه وبني الن�ش���ياع لنداء 
القلب وترك كل ما حققته يف �ش���نواتها القليلة املا�شية من 
اأج���ل حياة جديدة جمهولة املع���امل. ويلخ�ض املوؤلف هذه 
احلرة يف اجلملة الأخ���رة بالرواية "احلياة التي نحلم 

بها حمال".
ل تخل���و رواي���ة )ن���ور( ب���ني ح���ني واآخر م���ن ت�ش���اوؤلت 
فل�ش���فية للكاتب اأ�ش���تاذ الفل�ش���فة وتاريخ العلوم بجامعة 
الإ�ش���كندرية عن حكم���ة الل���ه يف خلقه وطبيع���ة التكوين 
النف�ش���ي والبيولوجي للمراأة والتي جتعلها متقلبة املزاج 
وح���ادة الطب���اع يف اأوقات متكررة كل �ش���هر اإل اأن مقارنة 
الرواية ب�ش���ابقتيها )حمال( و)جونتنامو( من حيث ثراء 
ال�شخ�ش���يات وتعدد مواق���ع الأحداث والق�ش���ايا الفكرية 

املطروحة قد ل يعطيها الأف�شلية عليهما.
وبق���در ما اق���رب املوؤلف من م�ش���اعر املراأة وهواج�ش���ها 
واآلمه���ا واأحالمها يوؤكد وعلى ل�ش���ان البطلة اأن بلوغ هذا 
املوق���ع ع�ش���ي اإل على قليل م���ن الرج���ال "لالأنوثة جوهر 
واح���د ووج���وه ل ح�ش���ر لها.. امل���راأة واحدة اأم���ا اأحوال 
الن�شاء فهي على عدد اأنفا�ض الب�شر. وهذا �شر ل يدركه من 

الرجال اإل من كان راقيا."

ال�ش���جون وما حوته خلف ق�شبانها من 
اأمٍل واأح���الم معلقة عل���ى مفرق احلياة 
كت���اب  نقا����ض  كان���ت ق�ش���ية  وامل���وت، 
"  للكاتب عبد الزهرة  "واقف يف الظالم
زك���ي، الذي �ش���در ع���ن موؤ�ش�ش���ة املدى 
لالإع���الم والثقافة والفنون، فهل يا ُترى 
ُعّدت ال�ش���جون ميزة لأ�ش���حابها؟ وهل 
�ش���ار البع�ض ُيل�ش���ق ذاته يف �ش���جون 
املا�ش���ي ليكون م���ن ُمرئ�ش���ي عرو�ض 
احلا�ش���ر؟ وكيف مات الكثر من الآمال 
والأمنيات يف �ش���جون م���ا قبل 2003، 

وهل ا�شبحنا حقًا احرارًا بعدها؟.
 كان الالجئ���ون واملنفيون واملهاجرون 
العراقيون يف كل القارات قد جنحوا يف 
ت�ش���ريب حكايات عن معاناة ال�شيا�شي 
املعار�ض واملواطن العراقي  ب�شكل عام 
يف ظ���ل نظام ا�ش���تبدادي حترروا منه، 
لكن �ش���هادة املعار�ض املنف���ي والالجئ 
تبقى يف كل الأحوال قابلة للطعن بفعل 
املحم���ولت ال�شيا�ش���ية الت���ي ُتق���راأ بها 
تلك ال�ش���هادات �ش���لبًا او ايجابًا. وفيما 
كان املناخ ال�شيا�ش���ي الدويل طيلة عقد 
الثمانين���ات، يف الأقل، مييل اإىل تقدمي 
�شورة اأخرى لنظام �شدام غر �شورة 
امل�شتبد، �شورة  النظام املدين العلماين 

الذي يواجه نظامًا ثيوقراطيًا يف حرب 
طويل���ة ين���وب فيها عن )الع���امل احلر(، 
فاإن �ش���هادات املعار�ش���ني بات���ت توجه 
م�ش���كالت كث���رة ا�ش���همت م���ع اخلوف 
من مطاردات ال�شلطة للمنفيني اأنف�شهم 
يف املن���ايف اأو لعوائله���م املرتهنة داخل 
الع���راق، يف تغييب كثر م���ن احلقائق 
القا�ش���ية واملعلوم���ات والبيان���ات ع���ن 

العامل احلر فعاًل.
يذك���ر زك���ي قائ���اًل "اين اعت���ذرت ع���ن 
اخلو����ض يف جترب���ة ال�ش���جن، وكن���ت 
ع���ن  مينعن���ي  اأخالقي���ًا  وازع���ًا  اأج���د 
التح���دث يف جترب���ة �شخ�ش���ية خرجت 
منه���ا �ش���املًا فيم���ا كان العراقي���ون يف 
تل���ك الأيام من ع���ام 2003 يبحثون عن 
املقابر اجلماعية املكت�شفة، ويف وثائق 
دوائ���ر الأم���ن واملخابرات عن م�ش���ائر 
اآباء  وامهات واأبناء وبنات، عن �شيوخ 
وعجائز و�شبان و�شابات واأطفال كانوا 
يوؤخ���ذون ويختف���ون ويغيب���ون، حتى 
اأفقنا عل���ى حقيقة اأن البلد ل يطفو على 
بحرات نفط ح�شب واأمنا على طوفان 

من مقابر جماعية.
م���ا زل���ت اأعتق���د اأن الع���رة الأه���م لأي 
مثق���ف يف م�ش���اركته الإن�ش���انية، ويف 
حيات���ه اليومية والفكرية، �ش���واء اأكان 
قد مر بتجربة حب�ض اأو ا�ش���طهاد اأو مل 
يع�شهما، هي يف العمل احلثيث من اأجل 
تو�ش���يع مدى احلرية وتقلي�ض م�شاحة 
الظل���م والقمع. لق���د كان هذا  الت�ش���ور 
حا�ش���رًا، اإىل جانب احل�ش���ور القا�شي 
ح���ني  احلب����ض،  يف  الكات���ب  لتجرب���ة 

جن���ح مع ا�ش���دقاء وزم���الء اخرين يف 
اثناء عمله يف �ش���حيفة امل���دى بعد عام 
2003 بح�ش���د تواقيع مئات من الكتاب 
والدباء والفنانني يف اأول بيان موجه 
لل�ش���لطات العراقية من اأجل العمل على 
اإنهاء اعتقال الكاتب حم�ش���ن اخلفاجي 
ل���دى الق���وات المريكية الت���ي بقي يف 

�شجونها �شهورًا من دون اأية تهمة.
يف اأر�ش���يف عب���د الزهرة زك���ي احتفظ 
التقطه���ا  ق���د  كان  لزوجت���ه  ب�ش���ورة 
بكامرته ع���ام 2012، يف اثناء زيارته 
باح���ة  يف  ه���ي  وتظه���ر  هولن���دا،  اإىل 
كبرة تتو�ش���ط مبنى كب���را تقدم فيها 
عرو�ض فني���ة لفنانني جتريبيني هواة، 
يذكر زكي اأن هذا املبنى كان �ش���جنًا يف 
مدينة خرونيغن �شمايل هولندا، وملا مل 
يعد ال�ش���جن من�شجما مع معاير تطور 
ال�ش���جون ومراعاتها حقوق ال�ش���جني، 
اإىل جان���ب  انخفا�ض معدلت اجلرمية 
ودواع���ي احلب�ض فقد قررت ال�ش���لطات 
اغالقه ومن ثم حتويله اىل مقر خدمات 

عام.
ال�ش���خا�ض  ا�ش���ماء  م���ن  الكث���ر  اأن 
بقي���ت عل���ى حقيقته���ا يف ه���ذا الكت���اب 
بينم���ا احتف���ظ الكاتب ب�ش���رية ا�ش���ماء 
الكت���اب،  ه���ذا  يف  ال�ش���خا�ض  بع����ض 
ويذكر الكاتب ان���ه حر�ض على احرام 

خ�شو�شية الكثرين لدوافع اخالقية.

�ش���درت حديثا عن جمموعة النيل العربية  للن�شر والتوزيع 
بالقاهرة الطبع���ة العربية لكتاب "بناء ثقاف���ة الأمل" تاأليف 

روبرت د.بار و امييلي جيب�شون.
م ه���ذا الكت���اب الكث���ر ولي�ض جم���رد فك���رة موجزة عن  يق���دِّ
م  املدار����ض والطالب الذي���ن يفتقرون اإىل الأم���ل، ولكنه يقدِّ
النظري���ة والنظ���ام واملنهجي���ة لأي مدر�ش���ة ت�ش���عى لإله���ام 
الط���الب الذي���ن ل يحظ���ون بالهتم���ام ال���كايف وحثهم على 

موا�شلة تعليمهم.
ه تربوي، وموؤلف كتاب حتويل الثقافة  � اأنطوين حممد، موجِّ

.»Transforming School Culture«املدر�شية
ِعرقهم ومدى ثرائهم  النظر عن  � بغ�ض  "اإن جميع الأطفال 
� يحتاجون اإىل ال�ش���عور بالأمن والأم���ان واحلب والنتماء 
م كل من بار  وال�ش���تمتاع بالكف���اءة والق���درة.... وهنا يق���دِّ
وجيب�ش���ون خارط���ة طريق عملي���ة لبناء ثقافة الأمل ب�ش���كل 

منهجي يف املدرا�ض العامة وف�شولها".
�شتيفن. ت. ويب، مدير مدار�ض فانكوفر العامة، وا�شنطن.

لتحقيق النجاح يحتاج الأطفال الفقراء اإىل اأ�ش���ياء تتجاوز 
ح���دود التعلي���م الأكادمي���ي؛ اإنه���م يحتاج���ون اإىل جو مفعم 
بالأم���ل. وبناًء عل���ى عملهما املكثف مع املدار����ض ذات الأداء 
املتميز ون�شبة الفقراء املرتفعة يقدم املوؤلفان روبرت. د. بار 
واإمييلى. ل. جيب�ش���ون برنامج عم���ل لتحويل املدار�ض ذات 

الأداء ال�شعيف اإىل اأماكن ت�شع فيها ثقافة الأمل.
د هذا الكتاب العوامل الجتماعية والعاطفية الأ�شا�شية  يحدِّ
التي تق���ود اإىل النج���اح وهي ال�ش���عور بالتفاوؤل، ال�ش���عور 
بالنتماء، ال�شعور بالفخر والتقدير الذاتي والثقة بالنف�ض، 

وال�شعور بالهدف.
الأ�شا�ش���ي يطمئ���ن  الإر�ش���ادي  الدلي���ل  ه���ذا  ا�ش���تخدام  اإن 
املدر�ش���ني واملديرين ب�شنوات التعليم الإثنتي ع�شرة اإىل اأن 
الطالب يكرون وينجحون لي�ض يف املدر�ش���ة فح�شب ولكن 

ا. يف احلياة اأي�شً

و�شيتعرف القراء على ما يلي:
املدر�شية. الثقافة  توجيه  •  طرق 

الت���ي تكمن خلف املدار����ض ذات الأداء  •  ال�ش���راتيجيات 
العايل ون�شبة الفقراء املرتفعة.

بدءًا  بالنمو الجتماعي والعاطفي  •  امل�ش���ارات اخلا�ش���ة 
من �شنوات التعليم الأ�شا�شية وما بعدها.

التخطي���ط حلياتهم خالل  الطالب على  •  ط���رق م�ش���اعدة 
القرن احلادي والع�شرين.

)نور( للمصري يوسف زيدان.. توغل في أعماق المرأة بعيون راقية

بين ظلم السجون 
ونور الحرية، وقف الشاعر

ــــــــدارات ــــن اص م

ترجمة عربية 
لكتاب "بناء 
ثقافة األمل"

 * ما هي الكتب التي على من�شدتك الآن؟
- كت����اب "ح�ش����ان مي�ش����ي داخ����ل ب����ار"- �ش����ورة 
�شخ�ش����ية مليئ����ة بالأمل امل����رح لكوميدي����ان ميثل 
واقف����ا. حتى لو اأن الذكاء ال�ش����طحي يبدو اإىل حد 
م����ا متعار�ش����ا بافرا�ض الياأ�����ض العمي����ق املتعلق 
بال�ش����رة الذاتي����ة اإل اأن الكت����اب ق����د تغل����ب علّي. 
لكن����ي مل اأنه����ه حل����د الآن. الكتاب الآخ����ر هو لبتر 
اأ�ش����رهازي بعنوان:"ق�ش����ة ب�ش����يطة فا�شلة مئة 
�شفحة- الن�شخة العالمة". ل�شوء احلظ ل اأ�شتطيع 
اأن اأق����ول الكثر عن هذا الكتاب حت����ى الآن. عائلة 
يف هنغاري����ا تته����م بعد ع����ام 1945 كونه����م اأعداء 
للدولة فيج����ري اإبعادهم اإىل قرية ويعي�ش����ون يف 
غرفة مفردة. ال�ش����ارد �شبي يتظاهر بكونه اأ�شمًا. 
ث����م هن����اك كتاب "ج����ورج اآرث����ر غولد�ش����ميت" عن 
كافكا بعنوان:"ال�ش����خ�ض الذي تبحث عنه يعي�ض 

مبا�شرة يف املنزل املجاور: قراءة كافكا". 

* ما هواأعظم كتاب قراأِته موؤخرًا؟
- كت����اب "م����ن اأجل اأغني����ة ومئات الأغ����اين" للياو 
ي����وو. يف ع����ام 1989 كت����ب "لي����او يوو" ق�ش����يدة 
"مذبح����ة" ك����رد فعل عل����ى املذبحة الت����ي ارتكبها 
اجلي�ض ال�ش����يني بحق املحتجني يف �ش����احة تيان 
اآن مني. ب�ش����بب ذلك اأر�ش����ل اإىل ال�ش����جن اإذ ق�ش����ى 
اأرب����ع �ش����نوات يف زنزان����ة م����ع نزلء حك����م عليهم 
بامل����وت؛ غالبا م����ا كان يكتب و�ش����اياهم الأخرة. 
جرى تعذيبه مثل ال�ش����جناء الآخرين. يف و�ش����ف 
ذلك وغره الكثر يظهر الكتاب ق�شوة الدكتاتورية 
ال�شينية ووح�شيتها. اإنه ميلك دقة النرث التوثيقي 

لكن اللغة هي جّد �شعرية اإذ تركتني �شامتة.

* م����ن اأعجب����ك م����ن الكت����اب احلالي����ني- روائي����ني 
وم�شرحيني ونقادًا و�شحفيني و�شعراء-؟ 

- الكات����ب الرتغ����ايل "اأنطونيو لوب����و اأنتون�ض" 
والكاتب الهنغاري ال�شاب "غريغوري دراغومان" 

الذي كتب "امللك الأبي�ض". 

* من هو الكاتب الروماين املف�شل لديك؟
اآخ����ر كات����ب  ن����اوم )1915-2001( كان  - غيل����و 
�شريايل قبل احلرب العاملية الثانية. لعدة �شنوات 
مل يك����ن ق����ادرا عل����ى ن�ش����ر اأي �ش����يء يف روماني����ا 
والقلي����ل م����ن النا�����ض يعرف����ون اأعمال����ه حت����ى يف 
اأملانيا. كذلك ال�ش����يد بلت�ش����ر وهو يهودي روماين 
مات �ش����ابًا من �ش����ل العظام عام 1938 قبل الفرة 
الفا�ش����ية. اأجم����ل كتب����ه هي رواي����ة "مغامرات يف 
الالحقيق����ة املبا�ش����رة" الت����ي ت����دور عن ال�ش����باب 

الكئيب يف مقاطعات رومانيا الذي اأ�ش����ابه الياأ�ض 
لأن املرء ل ي�شتطيع الهروب من الوجود الذي ولد 
فيه. كان املب�ش����ر الأ�شيل جدًا بالوجوديني. اليوم 

قد جرى ن�شيانه ب�شكل كبر.  

* اإذا كن����ت ت�ش����تطيعني اأن تو�ش����ي بكت����اب ح����ول 
رومانيا اإىل القراء العامليني فماذا �شيكون؟

- الكتاب نف�شه لل�شيد بليت�شر. 

* ما الذي يثرك كثرًا يف العمل الأدبي؟
- جم����ال اجُلَم����ل ه����و املفت����اح. اإذا م����ا اأجرْت يف 
ال�ش����فحات الأوىل على قراءة عب����ارات جمانية اأو 
جم����ازات مبتذلة لن اأكون ق����ادرة على الدخول اإىل 
الق�ش����ة. فقط حني تكون اجلمل "متاألقة" ا�شتطيع 

اأن افتنت بها. 
 

* كيف تنظمني كتبِك؟
- اأجد اأن اأي نوع من "التنظيم" �شعب جدًا. وهذا 
له عواقب م�ش����جرة حني يتعل����ق الأمر بالكتب مبا 
اأين يف الغال����ب انته����ي اإىل �ش����رائها مرت����ني لأين 
ل اأ�ش����تطيع اأن اأج����د م����ا ل����دّي �ش����ابقًا يف كل ه����ذه 

الفو�شى. 

* اأي ن����وع م����ن القارئات كنِت يف ف����رة الطفولة؟ 
واأي كتب اأطفال اأو موؤلفني تعلقِت بهم غالبًا؟

- مل تك����ن لدين����ا اأي����ة كت����ب يف بيتن����ا. حت����ى كتب 
اأطف����ال اأو حكاي����ات خرافي����ة. الق�ش�����ض الوحيدة 
واأخذتها  الديني.  ال�شنف  من  "الفنتازية" جاءت 
كله����ا بحرفي����ة اإذ اأن ال����رب ي����رى كل �ش����يء وله����ذا 
�ش����عرت اأين كن����ت دائمًا قد جرت مراقبت����ي. اأو اأن 
يف  كان����وا  امليت����ني  النا�����ض 

اجلنة مبا�ش����رة ف����وق قريتن����ا. بحثت ع����ن وجوه 
اجل����ران امليت����ني يف ال�ش����حاب ووجدتهم اأي�ش����ًا. 
كنت قلقة حولهم حني بقت الريح ترق. ثم �ش����األت 
نف�ش����ي اإن كان "الرب الطيب" ق����د عاقبهم لأنه كان 
عليهم اأن يت�شابقوا معًا عر ال�شماء مع ال�شحاب.   

* ه����ل م����ن املمكن اأن ت�ش����ّمي لن����ا كتابًا جع����ل منِك 
كاتبة كما اأنِت الآن؟

- ل يوجد كتاب واح����د. لكني تعلمت من "يوجني 
كوغ����ان" وكتابه "دول����ة الأ�ض.اأ�����ض" ومن فكتور 
كلم����رر وكتاب����ه "لغ����ة الراي����خ الثال����ث" نوعًا من 
البل����د ال����ذي كن����ت اأعي�ض في����ه. يف الق����راءة حول 
�شوء ا�ش����تعمال اللغة من قبل النازية تعلمت كيف 
اأن دكتاتوري����ة ت�شاوت�ش�ش����كو حرف����ت اللغ����ة ع����ن 

اأهدافها. 

* اأي الكتب تن�شحني الرئي�ض الأمركي بقراءته؟ 
ورئي�ض وزراء اأملانيا؟

- كتاب "زمن م�ش����تعمل" ل�ش����فتالنا الك�شيفيت�ض. 
اأي �شخ�ض يريد اأن يفهم رو�شيا يجب اأن يقراأ هذا 
الكتاب. اإنه ي�ش����ف �شدمة ال�شتالينية وال�شيوعية 
حتى الوقت احلا�شر، والتاأثر امل�شّل على املجتمع 
وذل ال�شكان الذي مكن اأنا�شًا مثل بوتني من تدمر 

كل حماولت الدمقرطة.  

* ب�ش����بب خيبة الأم����ل من قراءته����ا اأو املبالغة يف 
تقديره����ا اأو جم����رد اأنها غر جيدة: م����ا هي الكتب 
التي �ش����عرِت بعدم الرغبة يف اإكمال قراءتها؟ وهل 
تتذكري����ن اآخ����ر كتاب توقف����ِت عن قراءت����ه دون اأن 

تنهيه؟
- م����ن املوؤ�ش����ف اأن هن����اك الكث����ر من الكت����ب التي 
 30 اأو   20 بع����د  قراءته����ا  ع����ن  وتوقف����ت  قراأته����ا 

�شفحة. 

* ما هو املف�شل لديك من كتبك اأو يحمل مغزًى 
�شخ�شيًا كبرًا بالن�شبة لك؟

- كتابي الأول "نظراء" كان مهمًا جدًا بالن�ش����بة 
يل. اأت����رك تقييمه الأدبي لالآخري����ن كي يحكموا 
عليه. لكن ن�ش����ره يف برلني ع����ام 1984 اأعطاين 
احلماي����ة. كذلك اجلوائز التي ف����از بها. البولي�ض 
ال�ش����ّري الروم����اين مل يع����د يعاملني واأ�ش����دقائي 
كاأنن����ا كن����ا متامًا مقطوع����ني من بقي����ة العامل. ومل 
نع����د ن�ش����عر باأنن����ا مقطوع����ون. وكان ه����ذا مه����م 
ج����دًا بالع����ودة حينئ����ذ اإىل امل�ش����ايقات امل�ش����تمرة 

والتحقيقات والتهديد باملوت. 

حديث في الكتب مع هيرتا موللر

هريتا موللصصر: روائية أملانية ولدت يف رومانيا 
عام 1953 حازت عىل جائزة نوبل لألدب عام 
2009 مصصن روايتها "أرجوحة النفصصس" و"امللك 

ينحني ليقتل".  ترجمة: نجاح الجبيلي 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

بغداد/ مصطفى محمد

اعادة �ش���ياغة الن�شان بن�ش���ب ومقادير خمتلفة عما 
جبلته عليه ال�شرائع الدينية والد�شاتر الدنيوية من 
خالل م�ش���رحية )املل���ك لر( للكاتب وليم �شيك�ش���بر 
وال�ش���ادرة عن دار )املدى( للثقافة والن�ش���ر برجمة 
�شالح نيازي. حماوًل العودة بالن�شان اىل طبيعته 
م���ن خالل عالق���ة امللك ل���ر ببناته الك���رى جونريل 
والو�ش���طى ريغ���ان وال�ش���غرى كورديلي���ا.  فبعد ان 
ي�ش���عر بتقدمه يف ال�ش���ن يقرر تق�ش���يم اأمالكه بينهن 
فيعطي الكرى ح�ش���تها وت�شكره، وكذلك الو�شطى، 
اأما ال�شغرى التي مل تزل عازبة، فلم تفعل كاأخواتها  
لأنها ل تريد ان ت�ش���كره كذبًا كم���ا كذبت اأختاها، لذا 
ت���راأ ابوه���ا منها واعطى ح�ش���تها لأختيه���ا متنازًل 
عن احلكم وال�ش���لطة مع احتفاظه بلق���ب امللك ومائة 
فار�ض. وي�ش���رح امللك لر باأنه حرم ابنته ال�ش���غرى 
من الورث���ة، في�ش���تغرب خطيبها ملك فرن�ش���ا ويظن 
اأنه���ا فعل���ت �ش���يئًا معيب���ًا، لكنه���ا دافعت عن نف�ش���ها 
مبينة ان ال�ش���بب يكمن يف عدم كذبها، ف�ش���دقها ملك 
فرن�ش���ا وقبل منها ما فعلت لأنه يريدها لذاتها ولي�ض 
لزوجه���ا:  وتق���ول كورديلي���ا  فتزوجه���ا.  لرثوته���ا، 
�ش���تظهر الأيام ما يخفيه املكر والرياء، فاأولئك الذين 
يخفون اخلبث واللوؤم �شيفت�شح يف النهاية اأمرهم.  
يف ح���ني كان اأح���د النب���الء وا�ش���مه )كن���ت( قد حذر 
من مغب���ة توزيع امللك ملمتلكاته عل���ى ابنتيه، فطرده 
املل���ك، ولك���ن ه���ذا النبي���ل يع���ود متخفي���ًا. . بعد ذلك 
تبداأ ابنتا امللك مب�ش���ايقة اأبيهم���ا، فتقول ل�ه الكرى 
اإن حا�ش���يته �ش���يئة الأخالق وعددها كب���ر، ل بد من 
تقلي����ض الع���دد، فيلعنها ويرح���ل اإىل اأختها، التي مل 
تك���ن اأف�ش���ل م���ن اأختها الك���رى، ويح���ذره البهلول 
ويقول ل�ه اإنه اأخطاأ عندما وزع ممتلكاته على بناته.  
وتكرر البنت الو�شطى اّن اأختها الكرى على حق فال 
حاجة ل�ه اإىل هذه احلا�ش���ية الكبرة، يكفيه خم�شون 
فار�شًا ل بل خم�ش���ة وع�شرون ول حاجة ل�ه اأبدًا اإىل 
احلا�ش���ية، فخدمه���ا �ش���يخدمونه. ثم تطل���ب منه اأن 
يع���ود اإىل اأختها الكرى ليكمل �ش���هره عندها، وبعد 
ذلك �شيق�ش���ي �ش���هرًا عند الو�ش���طى ويعود بعد ذلك 
اإىل الك���رى، لأّن الأخت���ني كانت���ا ق���د اتفقت���ا على اأن 

يق�ش���ي امللك لر عن���د كل واح���دة �ش���هرًا بالتناوب. 
فرح���ل عنها بع���د اأن يلعنها يف جو ماطر عا�ش���ف.  
وكان���ت ابنت���اه تتمنيان ل����ه املوت، ويفق���د امللك لر 
عقله، ويقتل اإدموند اخلبيث، وجتري بع�ض اأحداث 
املاأ�ش���اة يف الراري، حيث الوحو�ض ال�ش���ارية، فما 
هو الفرق بني ابنة تطرد اأباها يف ليلة عا�ش���فة وبني 
الوح����ض، وما هو الذنب اأو الإثم ال���ذي اقرفه امللك 
لر. . بعد ذلك تقتلع ابنتاه عيني رجل ا�شمه غلو�شر 
لأنه اأدانهما ووقف �ش���د فعلتهما، وكان ابن امللك الال 
�ش���رعي قد اأبلغهما اأّن اأباه خائن ول يخل�ض ودهما، 
وقتل زوج البنت الو�شطى وا�شمه الدوق كورنوول 
بي���د خادم���ه، وتتناف����ض الأخت���ان على ح���ّب اإدموند 
الو�شطى اأ�ش���بحت اأرملة فريده زوجًا، والكرى ل 
حتّب زوجها وتقيم معه عالقة �ش���رية.  وبينما احلال 
كذلك يفاجاأ اجلميع بهجوم ملك فرن�ش���ا على اجلي�ض 
الريطاين. لكنه يف�شل وينت�شر اجلي�ض الريطاين 
فتقع كورديليا البنت ال�شغرى زوجة ملك فرن�شا يف 
الأ�ش���ر مع اأبيها املل���ك لر فيلتقي الثن���ان بعد فراق 
دام ل�ش���نوات يف ال�ش���جن.. تتزوج الأخت الو�شطى 
ريغ���ان م���ن اإدمون���د، فتلج���اأ الأخ���ت الك���رى لقتلها 
بال�شم، ثم تنتحر بعد ذلك، ويقع اإدموند �شريعًا على 
يد اأخيه اإدغار وكان اإدموند قد طلب �شنق كورديليا، 
والإدعاء باأّنها �شنقت نف�شها، وبالفعل قاموا ب�شنقها 
يف ال�ش���جن. . اإّن الإثم الوحيد الذي اقرفه امللك لر 
هو التفريط بحقوقه، وعدم قدرته على معرفة نوايا 
ابنتي���ه، وبالتايل فقد انتقل من حالة القوة اإىل حالة 
ال�ش���عف فاأ�ش���بح ل ميلك �ش���يئًا حتى ان���ه فقد عقله.  
ويف هذه املاأ�ش���اة مي���وت امللك لر وبنات���ه الثالث.. 
وخال�ش���ة الن�ض ان املل���ك لر حرم ابنت���ه كورديليا 
م���ن اإرثه���ا الطبيعي ح���ني وزع مملكت���ه لأنها عرت 
له ع���ن حبها بكلمات قليلة اختزل���ت فيها التعبر عن 
�ش���دقها، لكنه مل يقب���ل منها طالبًا املزي���د، فتنكر لها. 
وبرغ���م خلو يدها تزوجت كورديليا من ملك فرن�ش���ا 
واغرب���ت. ام���ا اختاه���ا اللتان اغ���دق عليهم���ا امللك 
ثروته وخذلتاه، ثم تناف�شتا بينهما على حب ادموند 
ال�ش���رير وهما متزوجت���ان اىل حد ال�ش���م. وحاولت 
ال�ش���غرى كورديلي���ا ع���ن طري���ق القوات الفرن�ش���ية 
اع���ادة والده���ا اىل العر����ض، لك���ن حملته���ا اندحرت 
ووقعت اأ�ش���رة، ث���م القي القب�ض عل���ى والدها امللك 

وقد كان خمتبئًا ليلتقيا معًا يف ال�شجن.    

الحرب اإلسبانية في بدايتها.. األكثر بربرية
ا�ش����بانيا هي اأح����د البل����دان الأوروبي����ة الأكرث 
تعر�ش����ا ل�ش����طرابات اجتماعي����ة يف ال�ش����ياق 
الراه����ن. هذا ما يوؤّكد علي����ه مراقبون وحمللون 
ُكرث حيث ي�شر العديد منهم اأنها ت�شر على خطى 
»اليون����ان«. و�ش����بح ال�ش����طرابات الجتماعي����ة 
يف ا�ش����بانيا يعي����د اإىل الذاك����رة ذكريات احلرب 
الأهلي����ة ال�ش����بانية التي اندلعت من����ذ نهاية عام 

1936 وا�شتمّرت حتى عام 1939.
تل����ك احل����رب الأهلية عرف����ت تو�ش����يفات كثرة 
تذه����ب كّله����ا يف اجت����اه التاأكي����د على ب�ش����اعتها 
وعل����ى الفظاعات التي اقرفها املنخرطون فيها. 
و»احلرب ال�ش����بانية يف بدايتها«، هذا ما يقوله 
عن����وان كتاب النا�ش����ر والكاتب الفرن�ش����ي »جان 
بير بارو«. ومو�ش����وع الكتاب هو ا�ش����بانيا يف 
اأت����ون احل����رب الأهلية واإ�ش����قاطات تل����ك الفرة 
الرهيبة على ال�ش����ياق الراهن، وم����ا تتعّر�ض له 

ا�شبانيا من تهديدات.
بهذا املعنى متّثل تلك احلرب اخللفية التاريخية 
للو�ش����ع الذي يلوح يف الأفق ال�ش����باين اليوم، 
وحي����ث يع����ود املوؤل����ف اإىل ما ي�ش����مّيه »م�ش����رح 
اجلرمية«. ذلك على اأ�شا�ض اأن ال�شعب ال�شباين 
ال�ش����ابقة  احلالت����ني«،  يف  »امل�ش����تهدف  ه����و 

واحلالية.
ما يوؤّكده املوؤلف اأنه ما كان للجرنالت املتمّردين 
اأن يحققوا النت�شار بدون الدعم الكبر من قبل 
طائ����رات ودباب����ات وجن����ود الفا�ش����ية الإيطالية 
والنازي����ة الأملاني����ة على مدى ال�ش����نوات الثالث 

التي ا�شتمّر خاللها النزاع.
 و�ش����بب اآخر يف انت�شار فرانكو ونهجه يحدده 
املوؤلف يف »التقاع�ض« الذي اأظهره الفرن�ش����يون 
والريطانيون عندما تبّنوا �شيا�شة عدم التدّخل 
ملوؤازرة اجلمهوريني ال�ش����بان، وكذلك بقبولهم 

اإغ����الق احل����دود الرّي����ة مع ا�ش����بانيا ورف�ش����هم 
بيع ال�ش����الح للحكومة ال�شبانية بينما مل يردد 
النظ����ام الفا�ش����ي الإيط����ايل يف اإغ����راق ع����دد من 
ال�شفن يف البحر الأبي�ض املتو�شط كانت حتاول 

تزويد تلك احلكومة ببع�ض امل�شاعدات.
وعل���ى خلفية احل���رب الأهلي���ة ال�ش���بانية وما 
عرفته من فظاعات وموؤامرات وتواطوؤ، ي�شوغ 
موؤل���ف الكت���اب نوع���ا م���ن »الن���داء« التحذيري 
حي���ال الأوروبي���ني. وباأن���ه عليه���م األ يتخّل���وا 
ع���ن م�ش���وؤولياتهم حيال ا�ش���بانيا الت���ي تواجه 
و�شعا �شعبا قد يدفع بها نحو ما ميكن اأن يعيد 
ذكري���ات احل���رب الأهلي���ة ال�ش���بانية وويالتها 
وما ميكن اأن يرتب على ذلك من عواقب وطنيا 

واأوروبيا.

عن البيان االماراتية

المؤلف: ها- جوون تشانغ
دار:  بنغوين

هذا الكتاب هو لي�ض بيانًا معاديًا للراأ�شمالية. يعتقد ت�شانغ اأن ))الراأ�شمالية ما زالت 
اأف�ش���ل نظام اقت�ش���ادي اخرعته الب�ش���رية.(( لكن نقده لل�ش���وق احلّرة الراأ�شمالية 
مدّم���ر. يف 23 مقال���ة بارعة الإيج���از �� ومعنونة على نحو مزعج، ’’ �ش���يء رقم 1 ‘‘، 
الليرالية  للعقيدة  الأ�شا�شية  املبادئ  بخرة،  يدح�ض،   �� وهكذا   ،‘‘  2 رقم  ’’ �شيء 
اجلدي���دة. بوج���ه خا����ض، يزع���م اأن كل فك���رة ال�ش���وق احلّرة ه���ي ا�ش���طورة، نتاج 
ايدولوجية اقت�ش���اديات ل مو�شوعية. راأ�ش���مالية ال�شوق احلّرة ))تعوق القت�شاد، 
وتفاقم من الالم�ش���اواة وعدم ال�ش���تقرار، وتقود اىل املزيد من النهيارات املالية.(( 
كما يزعم ت�ش���انغ اأن الأمم املتقدمة اأم�ش���كت عن عقيدة ال�شوق احلّرة، وانها انتفعت 
من ال�شيا�شات التدخلية واملوؤيدة ملذهب حماية الإنتاج الوطني: ))ميكن للحكومات 
اأن تختار الفائزين، وهي تفعل ذلك.(( املبادئ املهيمنة الأخرى التي و�ش���عها ن�شانغ 
على ال�ش���فود على نحو دقيق ت�ش���مل اقت�شاديات ’’ الركل داون ‘‘ ] نظرية تفيد باأن 
النا����ض الأفقر ي�ش���تفيدون تدريجيا من تزايد ثروات النا����ض الأغنى [ والأفكار التي 
تق���ول باأننا نعي�ض الآن ع�ش���ر املعرفة ما بعد ال�ش���ناعية، حيث امل�ش���انع غر مهمة. 
كت���اب متهي���دي ممتاز حول احلقائ���ق القت�ش���ادية حلياتنا: نّر، ب���ارع ويف الوقت 

املنا�شب.

اسم الكتاب:
 طريق كاالهاري
المؤلف: كاندي ميللر
دار: تيندال ستريت برس

هذه هي تتمة لرواية �شابقة، "ملح وع�شل"، 
و�شتكون حقا اإ�شافة لتجربتنا يف قراءة 
هذا الكتاب لو بداأنا بقراءة الأول. تدور 
اأحداث الرواية يف جنوب اأفريقيا التمييز 
العن�شري يف 1964، وتبدا حني تكون 
كوبا، فتاة من ال�شكان الأ�شليني من ال�شان، 
ملقية يف �شحراء كالهاري عقابا اأخرا لها 
لإقامتها عالقة مع فتى اأبي�ض. ال�شان هم 
النا�ض الفطريون للكالهاري. املوؤلفة كاندي 
ميللر امراأة بي�شاء ولدت يف زامبيا ون�شاأت 
يف جنوب اأفريقيا. عندما يكتب كاتب ما من 
وجهة نظر اأنا�ض خمتلفني جدا عن اأ�شله، 
تتبادر اىل الذهن �شكوك حول املوثوقية. 
لكن حني تقود ميللر القارئ باعمق مايكون، 
ل فقط داخل ال�شحراء بل داخل لغة وعادات 
�شعب ال�شان، فمن ال�شعب عدم الت�شديق 
بانه ميكن للمرء ان يرى العامل بعيون 
خمتلفة واآ�شرة. تن�شم كوبا اىل جماعة 
مرحتلة ينادون بها جالبًة للمطر، لكنها 
تعرف اأنها لن جتلب �شوى املتاعب، يف 
�شكل رجل اأبي�ض يطاردها. رواية جميلة 
وحمكمة.

ثالثة وعشرون شيئًا 
لم يخبروك بها عن 

الرأسمالية

الملك لير
صراع مستمر وانتصار مقلق 

بين االنسان والكون

ــــــــدارات ــــن اص م

 يع����د كتاب »اخلروج مبالب�ض امل�ش����رح«، 
ملوؤلف����ه جرج�����ض �ش����كري، كتابًا �ش����ادمًا، 
لكونه يقراأ الفن يف �ش����وء الواقع انبثاقًا 
العرو�����ض  اأو�ش����ال  ويف����كك  وتاأث����رًا 
القان����ون  عل����ى  ي����ده  لي�ش����ع  امل�ش����رحية 
ال����ذي حكمه����ا وغّيب دوره����ا، حيث تابع 
الكتاب م�ش����رح جمتمعها، ور�شد العالقة 
املت�ش����ابكة بني امل�ش����رح وحرك����ة الثورة 
املتفجرة، اإذ �شر اأغوار هذا امل�شرح بعد 
اأن طاف باأ�ش����كاله، وخر كل جتلياته من 
دون اأن ي�ش����د نف�ش����ه ع����ن اأي منها، بحثًا 

عن دورها يف هذا الواقع امللتهب.
يب����داأ الف�ش����ل الأول بتن����اول العدي����د من 
اإىل  »الطري����ق  فبعن����وان  املو�ش����وعات، 
م�ش����رح الث����ورة« اأو�ش����ح موؤل����ف الكتاب 
الث����ورة،  قب����ل  امل�ش����رح  م����ا كان يعاني����ه 
ليب����ني فيم����ا بعد بعن����وان »اخل����روج يف 
مالب�ض الثورة« كيف ثار امل�شرحيون يف 
اأعمالهم، ووا�ش����فًا يف جزء اآخر بعنوان 
»امل����وت يف املي����دان والكذب على خ�ش����بة 
امل�ش����رح« كيف انتقل امل�شرح اإىل امليادين 

املفتوحة.
ويف الف�ش����ل الثاين، يروي الكتاب كيف 
هزت الثورة وجدان امل�ش����ريني، لر�شد 
العديد من امل�شرحيات التي تلب�شت روح 
الث����ورة، مثل: تذك����رة للتحرير، حكايات 

من امليدان.
ويحك����ي الف�ش����ل الثالث عن ع����ام 2012 
وا�ش����فًا اإياه بعام املليونيات،�شارحا يف 

الوقت نف�شه �شراعات الإخوان واملجل�ض 
الع�ش����كري واأزمات النتخابات وغرها، 
وهو م����ا انطب����ع على عرو�ض م�ش����رحية 
كان اأبرزها كما يذكر الكتاب: الدكتاتور، 
زمن الألف ليلة، ليل اجلنوب.. كما تناول 
الكاتب يف الف�شل نف�شه، اأزمة الف�شحى 
يف تلك امل�شرحيات، منتقاًل اإىل مظهرين 
جديدين متيزت بهما امل�شرحيات: م�شرح 

ال�شارع، م�شرح عرائ�ض ال�شارع.
وي�ش����رح املوؤلف �ش����من الف�ش����ل الرابع، 
كي����ف كان ع����ام 2013 هو ع����ام الظواهر 
امل�ش����رحية، خا�ش����ة اأثناء حكم الإخوان، 
وم����ا تبع����ه م����ن رد فع����ل الفنان����ني عل����ى 
لر�ش����د  الإ�ش����المي،  الجت����اه  �ش����يطرة 
الكاتب امل�ش����رحيات التي جاءت غالبيتها 
الث����ورة  درام����ا  ع����ن  بعي����دة  راأي����ه،  يف 
وم�شتوحاة يف الوقت نف�شه من ن�شو�ض 
"ع����دو ال�ش����عب، الأم����ر  اأجنبي����ة مث����ل: 
املحبو�ض، طقو�ض املوت واحلياة، زنقة 
رجالة، م�ش����افر ليل، ال�ش����يطان يف خطر، 

زنزانة لكل مواطن."
اأما يف الف�شل اخلام�ض والأخر فيوؤرخ 
الكات����ب لع����ام 2014 م����ن حي����ث اأعمال����ه 
امل�ش����رحية، والت����ي عان����ت بدوره����ا م����ن 
العدي����د،  �ش����حيته  راح  ال����ذي  الإره����اب 
مو�شفًا اإياه داخل امل�ش����رح اأنه كان عامًا 
هادئ����ًا م�ش����رحيًا، ومل يحتو عل����ى اأعمال 
كث����رة، خا�ش����ة يف ظل اإغ����الق عديد من 

امل�شارح.

الخروج بملبس المســرح.. إسقاطات 
ثورية
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

أوراق
اأه���م الباحث���ني يف النظري���ة الأدبي���ة، 
بريطاني���ا،  يف  املعا�ش���رين  واأك���رث 
وا�ش���تاذ الأدب الجنلي���زي يف جامعة 
لن�شي�ش���ر، يروي مذكرياته حار�ش���ًا 
لبواب���ة الدي���ر وخ���ادم للمذب���ح وه���و 
�ش���بي يف العا�ش���رة م���ن عم���ره. ان���ه 
بعن���وان  كت���اب  يف  اإيغل���نت  ت���ري 
)حار����ض البواب���ة( وال�ش���ادر عن دار 
برجم���ة  والن�ش���ر  للثقاف���ة  )امل���دى( 
اأ�ش���امة منزجل���ي. مبين���ًا ان ذلك الدير 
كان عب���ارة ع���ن بن���اء منخف����ض اآي���ل 
احلدي���د  م���ن  في���ه  �ش���قفه  لل�ش���قوط، 
املموج اأكرث مم���ا يف برج على الطراز 
الغوطي. وهو مقام بني ا�ش���وار عالية 
الرادع���ة  الزج���اج  بك�ش���ارة  مدجج���ة 
ملختل�ش���ي النظر ومط���اردي الراهبات 
وامللحدين ال�شاخطني. وهذه ال�شوار 
ان�ش���ئت اي�ش���ًا حلجز املقيمات داخله، 
لأنه دير راهبات الكرمليت احلبي�شات 
الالئي ما ان ت�ش���فق البوابة خلفهن ل 
يرين احدًا غر زميالتهن من الراهبات 
وب�شعة كهنة و�شبية املذبح حتى اآخر 
حياته���ن. ويق���ول: كان يتوج���ب علّي 
ان اح�ش���ر حني ت�ش���ع احدى املبدئات 
يف نحو التا�ش���عة ع�ش���رة م���ن عمرها 
امل���كان اىل  اخلم���ار وتختف���ي داخ���ل 
الأب���د، بع���د ان تكون قد ارت���دت ثيات 
عرو����ض كرم���ز لزواجها من امل�ش���يح، 
وقد ق�ض �شعرها ق�شرًا حتت اخلمار 
الأبي����ض املخرم.. ثم تقودها زميالتها 
م���ن الراهب���ات اىل م���كان تع���ود من���ه 
وهي ترتدي خمارًا ا�ش���ودًا وثوبًا من 
قما�ض خ�شن بني اللون خا�ض بطائفة 
الكرملي���ت. كان عمل���ي يف مث���ل تل���ك 
املنا�شبات ان اواكب والدي ال�شابة اىل 
الرده���ة ملقابلة ابنتهما للمرة الأخرة، 
فركع���ان بحياء عل���ى اجلانب املدن�ض 
من امل�ش���بعة بدافع التقوى من ناحية 
ولأن���ه ل يوجد م���ا يجل�ش���ان عليه من 
ناحي���ة اأخرى، يف حني ترك���ع ابنتهما 
املتزوج���ة حديث���ًا وه���ي تبت�ش���م على 
اجلان���ب املقد����ض وقد رفع���ت خمارها 
اىل اخلل���ف. منوه���ًا ان الكاثوليكي���ة 
يف املق���ام الأول تبدو م�ش���األة ركوع.. 

موقع الدير على م�ش���ارف ما ن�ش�ش���ر 
جعل���ه يب���دو اأ�ش���د غراب���ة كم���ا ل���و ان 
امل���رء ي�ش���ادف قلع���ة حقيقي���ة حماطة 
بخن���دق و�ش���ط ممفي�ض، وفي���ه ادراج 
تنزل���ق م���ن دون اح���داث اأي �ش���وت 
اىل الداخ���ل ح���ني ت�ش���حب م���ن خلف 
اح���د اجل���دران، واأقرا����ض دوارة يف 
غرفة املقد�ش���ات تدور ب�شورة خمفية 
من دون اأي و�ش���اطة ان�شانية ظاهرة، 
وعيون الع���ذارى ال�ش���جينات تراقبك 
م���ن خالل �ش���تار ل ت���رى ال من وجهة 
واح���دة. ومن خالل ذل���ك يذكر ان اأباه 

يق���وم احيانًا باعم���ال غربية يف الدير 
مما يدلل عل���ى انه ميار�ض مهمة دينية 
او ادارية مل يو�ش���ح اإيغلنت �شيئًا عنه 
�ش���وى ان���ه يف اح���دى امل���رات اندف���ع 
اىل داخ���ل احل���رم اثن���اء اأداء القدا�ض 
فانقلب���ت اح���دى ال�ش���معات واندلعت 
الن���ار يف مفر����ض املذب���ح، وعلى مدى 
ب�ش���ع حلظات درامية كان ب�شكل كامل 
على م���راأى م���ن الأخوات وه���ن وراء 
�ش���تارتهن. ومل يك���ن يعت���رن الكهن���ة 
رج���اًل وبع�ض خ���دم امل���ذح املتقدمني 
اي�ش���ًا مل يكون���وا يعت���رون انف�ش���هم 
م���ن الرج���ال عل���ى الأق���ل باملعنى غر 
الأ�شيل للكلمة.. وكانت حياة ال�شبايا 
تبدو اق�ش���ى من حياة خادمة منزل من 

الع�ش���ر الفيكتوري، فقد كن �شغرات 
حني وقعن للت�ش���حية بالكثر، والأمر 
م���ن  ا�ش���دقاءهن  هجره���ن  ي�ش���به  ل 
جن���وم الروك او مه���ن رائعة، معظمن 
ك���ن �ش���يعرفن القلي���ل م���ن الراحة يف 
املن���زل كغالبي���ة الكاثولي���ك الجنليز، 
ولعل اأروقة املكان كانت تعج بال�ش���بق 
والنكد، وت�شج ببقايا حفالت العربدة 
ال�ش���حاقية وتف�ش���د بعفن الطموحات 
تنظ���م  ان  ال�ش���عب  وم���ن  ال�ش���ائكة، 
عملية هروب جماعية من �شجن الدير، 
فاملراهقات الورعات مل ي�شعن اخلمار 
لأنهن يبغ�شن العامل ويتجننب اجل�شد 
وامنا كن ا�شغر �شنًا بالن�شبة اىل مثل 
تلك ال�ش���ياء يف املق���ام الأول، والعامل 
الذي تخلني عنه كن يف الغالب يتعلقن 
به، فهو مكان الأبوين والأقارب ولي�ض 
اجل�شع وال�ش���تغالل، ول ميكن �شوى 
داف���ع غام����ض قادهن اىل ه���ذه احلياة 
اخلالي���ة من الف���رح والقا�ش���ية كحياة 
وجام���دة  للذه���ب،  منج���م  يف  عام���ل 
كحياة حم�شل ديون. وهن ي�شتيقظن 
م���رات عدي���دة اثن���اء اللي���ل، وياأكل���ن 
كالطي���ور ول يحتفظ���ن باأية ممتلكات 
�شخ�ش���ية، ويحتج���ن اىل ما يكفي من 
الق���درة عل���ى التحمل لق�ش���اء ما تبقى 
م���ن حياته���ن حمج���وزات م���ع حفن���ة 
م���ن مثيالته���ن م���ن املعتوهات �ش���من 
اجل���دران الكئيب���ة نف�ش���ها. غالبيته���ن 
يقف���ن رمبا يف منت�ش���ف امل�ش���افة بني 
ال�ش���هيد ال���ذي يتخلى ب���كل حرية عن 
حياة غري���زة، واملنتحر الذي يتخل�ض 
م���ن وج���ود ا�ش���بح مع���دوم القيم���ة. 
�شخ�ش���ية  م�ش���األة  اي�ش���ًا  والنتح���ار 
بينم���ا ال�ش���هادة هي نوع م���ن حتويل 
امل���وت اىل ق�ش���ية اجتماعي���ة.. وبعد 
ذل���ك بب�ش���ع �ش���نوات لع���ل غالبيته���ن 
تخط���ني الأ�ش���وار، و�ش���رن عام���الت 
يف ال�ش���وؤون الجتماعي���ة او مديرات 
اأعم���ال. ومل���ا ك���ن موؤمنات مبناه�ش���ة 
تن���ادي  الت���ي  النخبوي���ة  ال���روح 
بامل�ش���اواة بني الب�شر انتهى بهن الأمر 
اىل العطالة كروفي�شورات ال�شتينات 
من الراديكاليني الذي���ن كانوا لبد لهم 
من اجللو�ض يف املقاعد الأخرة داخل 

�شفوفهم الدرا�شية وثكناتهم.  

�ش���درت حديثا عن جمموعة النيل 
العربية للن�شر والتوزيع بالقاهرة 
  " طبعة عربية لكتاب"طريق العنر
جراي�ش���ني"  "جيزي���ال  تاألي���ف 

و"األك�شندر ه�شه."
))ذه���ب  العن���ر  و�ش���ل  كي���ف 
م���ا  ه���ذا  م�ش���ر؟  اإىل  البلطي���ق(( 
�شيو�ش���حه لنا اأح���ُد الكت�ش���افات 
 � ندع���و   ولذل���ك  املهم���ة.  الأثري���ة 
معن���ا  ال�ش���تمتاع  اإىل   � اجلمي���ع 
بهذه الرحل���ة الرائعة اإىل حجرات 
الكن���وز وميادين املع���ارك ومراكز 

التجارة واحلفريات احلالية.
در�ش���ت  جراي�ش���ني:  جيزي���ال 
والعل���وم  والقان���ون  ال�ش���حافة 
ال�شيا�ش���ية، وح�ش���لت على دبلوم 
قام���ت  وق���د  القت�ش���اد.  عل���وم 
اأف���الم  موؤلف���ة  وه���ي   � جراي�ش���ني 
))اإرث  �شل�ش���لة  بكتاب���ة    � وكت���ب 
�ش���ليمان( وال�شل�ش���لة القت�شادية 
))اإرث هومبول���د(( للقن���اة الثانية 
بالتلفزي���ون الأمل���اين، وتعي�ض يف 

هامبورج.
األك�ش���ندر ه�ش���ه: در�ض ال�ش���حافة 

والإدارة.  ال�شيا�ش���ية  والعل���وم 
وه���و رئي�ض حترير ب���اب التاريخ 
الثاني���ة  القن���اة  يف  واملجتم���ع 
وامل�ش���رف  الأمل���اين،  بالتلفزي���ون 
اإك����ض((  ))ت���را  برنام���ج  عل���ى 
ال���ذي ُيعر�ض م�ش���اء الأحد من كل 

اأ�شبوع، ويعي�ض يف في�شبادن.
ق���ام الثنان بال�ش���راك مع رولف 
كت���اب  بتاألي���ف  كي���زوف  هيمي���ل 
))احت���اد التج���ار الأمل���اين((  لدار 
ن�ش���ر روفول���ت. وه���و م���ن اأك���رث 

الكتب مبيًعا.

ط����ري����ق ال��ع��ن��ب��ر 

ضمن سلسلة 
مكتبة الطفل.. 

مجموعة 
قصصية

أوراق
�ش���در حديثا عن دار ثقافة الأطفال بوزارة الثقافة 
و�ش���من �شل�ش���لة مكتب���ة الطف���ل للكت���ب املرجمة  
كت���اب )الن�ش���ر وال�ش���ياد( ترجم���ة �ش���لوى جواد 

كاظم، ر�شوم عماد يون�ض.
يت�ش���من الكتاب �ش���ت ق�ش����ض: حريق يف مزرعة 
واحلم���ار  اجلم���ل  وال�ش���ياد،  الن�ش���ر  احلنط���ة، 
املغرور، الأقزام والإ�شكايف، بائع احلليب والكلب 

الويف، الأرنب ال�شغر.
يف احلكاية الأوىل )حريق يف املزرعة( اإ�شارة اإىل 
�ش���رورة ا�شتخدام العقل وعدم الت�شرع يف احلكم 
عل���ى الأم���ور، لأن الرغب���ة يف النتقام والغ�ش���ب 

ال�شديد يوؤديان اإىل خ�شارة كل �شيء.
يف )الن�ش���ر وال�ش���ياد( تاأكي���د عل���ى �ش���رورة رد 
الإح�شان بالإح�ش���ان، اأما حكاية )اجلمل واحلمار 
املغ���رور( فهن���اك اإ�ش���ارة اإىل ع���دم ال�ش���خرية م���ن 
خل���ق الل���ه وعلين���ا اأن ل نعيب �ش���نع الله، وحتث  
حكاية  )الأقزام والإ�شكايف( على م�شاعدة الفقراء 
واملحتاج���ني، اأم���ا حكاي���ة )بائع احللي���ب والكلب 
الويف( فت�شر اإىل �شرورة الت�شامح  مع الآخرين 
وتق���دمي العت���ذار يف ح���ال اخلط���اأ، ويف حكاي���ة 
الأرنب ال�ش���غر تتحدث الق�شة عن القمر ومنازله 
ودورانه حول الأر�ض، ففي بع�ض الليايل ل نراه، 
يظه���ر ه���الًل نحيفًا ث���م يكر ب���درًا ومن ث���م يعود 
لي�ش���غر ويختفي بعد عدة لي���اٍل ليظهر مرة اأخرى 
وهو ما يوفر املعلوم���ة العلمية لالأطفال ومواقيت 

خمتلفة لدورة القمر خالل ال�شهر.

مدر�شة غوديل كوري�شن لل�شبيان يف ميغر 
مين����ض ه���ي معه���د دين���ي قمعي عل���ى نحو 
م���رّوع، حي���ث يتحم���ل فتيان دبلن ال�ش���يئو 
فه���م  دون  بال�شتح�ش���ار  التعلي���م  الطال���ع 
وال�ش���رب املتك���رر والرواقي���ة، وج���زاء اأن 
ُير�شلوا اىل مدار�ض �شناعية، فيها الأحوال 
حتى اأكرث �شوءًا. ي�شّمن هولوهان طقو�ض 
الع���راف، الت���ي يوؤديه���ا التالمي���ذ، فكاهة 
اأذه���ب اىل القّدا����ض، ذك���رت  مدّم���رة: ))مل 
ا�ش���م الرب عبثا و�شمحت لق�ض الأبر�شية اأن 
يتحّر�ض بي(( ؛ ويف الظهور الأول لروايته 
يح���ذف، ب�ش���كل مفه���وم، ه���ذا التحّر�ض من 
جانب الق�ش����ض، الذين ُيَقَدم���ون، مع بع�ض 
ال�شتثناءات،كمف�شدين، �شاديني ع�شابيني. 
تدور حبكة الرواية حول حماولة م�ش���حكة 
لعتبار �ش���قف منهار كمعج���زة، يف حني اأن 
متثال مك�ش���ورا ملوؤ�ش����ض املدر�شة يظهر اأنه 
ي�شفك دما. لكن ثمة غ�شب �شديد يكمن خلف 
التهك���م ال���الذع لهولوه���ان، حيث الأ�ش���ا�ض 
الفا�ش���د للمدر�ش���ة �� ))كانت تنت�شب �شبيهة 
ببي���ت من ورق اللع���ب، قائمة فق���ط بالعمل 
ال�ش���يئ ونوع من التخ�شب املوتي(( �� الذي 
يرمز اىل ثقافة متقيحة من الف�ش���اد والظلم، 
كانت مقبولة يف تعلي���م كاثوليكي اآيرلندي 

ل�شنوات.

�ش���در يل يف بغ���داد كتاب���ي الأخ���ر وال���ذي 
يحم���ل عنوان )اإ�ش���كالية ترجمة الق���راآن عند 

امل�شت�شرقني الأملان( 
بهاء حممود علوان اأ�شتاذ الأدب الملاين

والكت���اب ه���و درا�ش���ة نقدي���ة معمق���ة للعديد 
م���ن تراجم الق���راآن الك���رمي التي ت�ش���دى لها 
امل�شت�شرقون الأملان. ويتناول الكتاب اللب�ض 
احلا�ش���ل يف ترجم���ة بع����ض اي���اآت الأحكام 
وكذلك بع�ض ق�ش���ار ال�ش���ور وو�شع البدائل 
الق���راآين  الن����ض  روح  م���ع  تتما�ش���ى  الت���ي 
بالرجوع اىل العديد من التفا�ش���ر املعتمدة، 
ويبني الكت���اب مواطن القوة وال�ش���عف لدى 
كل مرجٍم من املرجمني، كما يقدم الأ�ش���باب 
املموجبة التي يت���م العرا�ض عليها وتبيان 
م���ن  الول  ُيع���د  والكت���اب  لذل���ك.  الأ�ش���باب 
نوع���ه ال���ذي يتن���اول في���ه املرج���م واملوؤلف 

اال�شكاليات الناجمة عن ترجمة القراآن. 

ح��ارس البواب����ة
مذكرات صبي في دير راهبات الكرمليت

إش���كالية ترجم���ة الق���رآن عند 
المستشرقين األلمان

اسم الكتاب: قدر األخوة
المؤلف: كِفن هولوهان

دار: نو إكزست برس

ترجمة / عادل العامل

يت�ش���من كت���اب )حكاي���ات العجائ���ب و اأخب���ار الغرائ���ب 
 Tales of the Marvellous and News of
ن�ش���اأت  العربي،  العامل  the Strange( 18 ق�ش���ة من 
يف الق���رن العا�ش���ر، وو�ش���لت اإلين���ا يف خمطوطة واحدة 
يف مكتبة باإ�ش���تنبول. وبالرغم م���ن اأن هناك جملدًا اأملانيًا 
ظهر عام 1933، فاإن ن�شخة دار بنجوين هذه هي الن�شخة 
النكليزي���ة الأوىل م���ن ه���ذه احلكايات، برجم���ة مريحة 
ملالك���ومل �ض. ليونز ومع تقدمي ح�ش���ا�ض ل�ش���ياقها الأدبي 
والثقايف لروبرت اإروين، املتخ�ش����ض يف الأدب العربي، 

كما جاء يف عر�ض األيزابث لوري للكتاب.
وكانت �شت من هذه الق�ش�ض قد ُن�شرت يف كتاب )الليايل 
العربي���ة  Arabian Nights(، لك���ن البقي���ة جدي���دة 
علينا. وهذه الق�ش����ض، املوؤلفة لُتفنت وتدغدغ العواطف، 
لي�ش���ت حكايات فوكلوري���ة و ل حكايات اأخالق واإمنا هي 
اأمثل���ة مبك���رة وممتعة للق�ش���ة ذات املو�ش���وعات املثرة، 
وينبغي ت�ش���نيفها بحٍق كاأدب، كما يرى اإروين. وهي بال 
�ش���ك عجيبة، وغريبة ج���دًا، جدًا. وميكن الق���ول اإنها، مبا 
تتح���دث عنه  من وحو�ض غريبة، وجن، و اأمراء عاجزين، 
واأم���رات متقلب���ات الأط���وار، ووزراء ماكري���ن، وكن���وز 
���اأة، وع���رثات ح���ظ دراماتيكي���ة، توفر للق���ارئ نظرة  خمبَّ
�شريعة اإىل عامل ت�شكلت غرابته بب�شاطة على مّر القرون.   
وتنوع احلكايات، وهي مزيج من الكوميديا، و الفنتازيا، 
و العم���ل اجل���ريء، اأمر ُيفنت امل���رء فورًا، كم���ا هي احلال 
مع اندفاعها ال�ش���ردي ال�ش���ديد التحّدر. وخالفًا لق�ش����ض 
)الليايل العربية(، حيث يكون حديث �شهرزاد حفاظًا على 
حياته���ا هو اخلي���ط الذي تتعلق ب���ه املجموعة، ف���اإن هذه 
احلكاي���ات ل متتل���ك اإط���ارًا يوّحدها ول يب���دو لها غر�ض 
تعليمي. واإذا كان هناك عن�ش���ر م�ش���رك بالن�شبة لها فهو 
اأنه���ا تتعل���ق جميع���ًا تقريب���ًا بدرج���ة اأقل اأو اأك���ر باحلب 
اجلن�ش���ي اأو الرومان�شي. و تبدو ح�ش���ية، وعنيفة ب�شكل 

متقلب.
ولناأخ���ذ، مث���اًل، ق�ش���ة "الأربعون فتاة وما ج���رى لهن مع 
الأم���ر" حي���ث يع���رث اأمر فار�ش���ي عل���ى قلعة م�ش���حورة 

تديرها �شاحرة مع فرقة من بنات عمٍّ لها مقاتالت. وترهن 
الفتيات، بعد جتريدهن من ال�شالح، على اأنهن "اأجمل من 
حوري���ات اجلنة"، ومي�ش���ني بال���دور للتنعم مبمار�ش���اته 
اجلن�ش���ية )و جميعهن بطبيعة احلال عذارى(. ويف نهاية 
الأمر تقدم ال�شاحرة نف�ش���ها، حمّرمة على الأمر، الذي مل 
ُي�ش���تنَفد بع���ُد متامًا، الق���راب من الأخري���ات مرة اأخرى 
واإل عوق���ب بال�ش���جن، والتعذي���ب، و التقيي���د ب�شال�ش���ل 

احلديد؛ وهي �شروط وافق عليها ب�شرور. 
اأما ق�شة "�شول و �شمول Sul and Shumul "، فاأكرث 
مثاليًة لكنها من نوع الفنتازيا الكوميدية اأي�شًا. فالعا�شق 
والعا�شقة هنا، وهما مراهق وبنت عمه املراهقة، يّت�شمان 
بالطه���ر ال�ش���ديد، ويف�ش���الن "احلديث و تالوة ال�ش���عر" 
طوال الليل، ثم يفرقان من دون اأية �ش���بهة يف �ش���لوكهما 

معًا. ول ي�شتطيع �ش���ول التقدم بطلب الزواج من �شمول. 
وحني تبعث هذه ر�شالة اإليه ي�شاب بالإغماء. ويظل �شول 
يق�شي وقتًا طوياًل وهو يدور بني الدموع وال�شعر بحيث 
ي�ش���يح اأبو الفتاة الغا�شب: "ل اأدري ما اإذا كان يريد هذا 

الزواج اأم ل "!  
ونح���ن نبحث عبثًا هنا عن عالمات ل�ش���ايكولوجيا حديثة 
مبكرة يف اأفعال �شول ال�شعيف املردد: ف�شلوكه، ك�شلوك 
ذاك الأمر الفار�ش���ي اخلليع، نتاج لتقليد اأدبي �شهواين. 
وي�شح ذلك بالن�شبة ل�شخ�شيات ق�ش�ض الكتاب الن�شائية، 
اإذ اأن���ه كت���اب يّت�ش���م بالبغ����ض جت���اه الن�ش���اء. وُيالَح���ظ 
ت�شويرهن يف تلك الق�ش����ض "خمادعات، وغر جديرات 
بالثق���ة، وطّماع���ات، ومتطرف���ات يف رغباته���ن، و يعملن 

بقوة من خالل بنى تّت�شم بال�شعف". 
بكلمات اأخرى، فاإن الن�ش���اء اللواتي حتكمهن اأج�ش���ادهن 
يج���ب اأن يع�ش���ن و مينت بهذه الأج�ش���اد. و خر مثال هنا 
" عرو�ض  "عرو����ض العرائ����ض" املعتّلة النف�ض يف ق�ش���ة 
العرائ����ض و خداعه���ا"، و الت���ي تلق���ى نهاي���ة دموي���ة بعد 
�ش���غلة فا�ش���دة كام���راأة فاتنة فتاك���ة. اإذ ت�ش���تخدم عرو�ض 
هذه اجلن�ض ك�ش���الح مميت، مقرن���ًة بالقتلة و اجلن على 
ال�ش���واء، وقاتلًة ع�ش���اقها حني تقت�شي ال�شرورة ذلك. مع 
ه���ذا ُتعل���ي من نف�ش���ها كغاوية للرج���ال فقط لأنه���ا، كفتاة 
�ش���غرة، يخدعه���ا ويغريها الرج���ل، وتبقى ب�ش���كل لفت 

لالنتباه �شريحًة ب�شاأن نزوعها اإىل اخلداع.
موب���اب  و  لي���ة  "حَمْ ق�ش���ة  اأخ���رى،  مرّوع���ة  ق�ش���ة  ويف 
Mahliya and Maubub "، فنجد الأمرة امل�شرية 
 monomaniacal حملية امل�ش���ابة بامل�ض الأح���ادي
وُتظه���ر تقليدي���ًا اأ�ش���كاًل م���ن ال���ورع الفات���ن. لكن م���ا اإن 
ت�ش���ع عينها عل���ى موباب اجلميل يف الكني�ش���ة حتى تبداأ 
مبالحقت���ه، لتد�ض نف�ش���ها يف خيمته متنك���رة كوزيرة له، 
وت�ش���بح فيم���ا بعد غي���ورًة ج���دًا، وتقوم ب�ش���لب عدٍد من 
ر�ش���له. ويتواجه الإثنان بعدئٍذ يف �ش���احة املعركة، حيث 
ي�ش���تعد موب���اب ملهاجمة حبيبته بجي�ض يت�ش���من اأ�ش���ودًا 
لي���ة 4،000 جامو�ش���ة بقرونها  وفيل���ة، بينما ح�ش���دت حَمْ
املغط���اة باحلديد ورقابها املح�ش���نة باأط���واق من الفولذ 
ال�ش���يني �� وكذل���ك 5،000 قطة وح�ش���ية. وبالتايل فلي�ض 

من املده�ض اأن تنت�شر هي.
وبالرغم من هذه الأهواء املتطرفة، ال ان هناك يف الغالب 

تي���ار م�ش���اد حزي���ن له���ذه احلكاي���ات املّت�ش���مة بالزخرفة 
والغرابة baroque. وهو اأمر وا�شح بوجٍه خا�ض يف 
اأة. ففي  تلك الق�ش����ض التي تت�شمن بحثًا عن الكنوز املخبَّ
كتاب )حكايات العجائب( هذا يتوجب على �ش���ياد الكنوز 
اأن يل���ّم منوذجي���ًا بالإ�ش���ارات املبهمة، وتعاويذ ال�ش���حر، 
والوحو�ض احلار�شة، واآلية معاجلة املوت. وميكن لنا اأن 
نت�ش���اءل بحق، مثل امل���وؤرخ العربي ابن خلدون من القرن 
الراب���ع ع�ش���ر، ملاذا يق���وم َمن يّدخ���ر م���اًل ويخفيه بطرق 
�ش���حرية "بو�ش���ع اإ�شارات خفية اأي�ش���ًا كي يعرث عليه َمن 
يهتم بذلك ". مع هذا فاإن الق�ش�ض تنطوي على اإي�شاحات 

مرحة ملبداأ اأن َمن يجروؤ يفوز. 
���اأة الأربعة " منوذجي���ة يف كونها  و ق�ش���ة " الكن���وز املخبَّ
�ش���عيًا مرح���ًا، يف اأرب���ع حم���اولت بح���ث، نح���و ث���روات 
خرافي���ة  يحر�ش���ها، من ب���ني غرائب اأخرى، طائر ج�ش���مه 
اأك���ر م���ن ج�ش���م الفي���ل، و حوري���ات داع���رات، ومتاثيل 
متحرك���ة تعم���ل مبختل���ف الط���رق مث���ل الروبوت���ات، اأو 
الب�ش���ر الآلي���ني. و يج���د �ش���يادو الكن���وز وه���م يق�ش���ون 
ليل���ة مع تلك احلوري���ات "اأن الفارق الوحي���د بينهن وبني 
ن�شائنا اأن جلدهن يّت�ش���م بخ�شونة الق�شرة ال�شغرة" �� و 
احلكاية متنحنا تب�ش���رًا يف هاج�ض م�ش���تحوذ على عرب 
القرون الو�شطى مبا�ٍض مفقود. و كما ت�شر تلك التماثيل 
ا�ش���ي القرون الو�ش���طى هوؤلء  الروبوتية، فاإن فكرة ق�شّ
عن التكنولوجيا املتقدمة ل تعني اأنها �شيء ميكن حتقيقه 
يف امل�ش���تقبل، و اإمنا باعتبارها واحدًا من الأ�ش���رار التي 

تال�شت مع القدماء.
وبالت���ايل، تركنا ق�ش����ض البحث هذه مع اإح�ش���ا�ض غر 
مريح بالزوال ال�ش���ريع للمنجزات الب�ش���رية. اإذ ي�ش���ادف 
�ش���يادو الكن���وز يف البح���ث الثاين جثة على راأ�ش���ها لوح 
التوباز الأخ�ش���ر مكتوب عليه: " اأنا �شّداد العظيم. قهرُت 
األف مدين���ة؛ وكان األف فيل اأبي�ض ُيجمع يل؛ وقد ع�ش���ت 
األ���ف �ش���نة و غط���ت مملكتي ال�ش���رق والغ���رب مع���ًا، لكن 
ح���ني جاءين املوت مل يكن لكل ذاك ال���ذي كنت جمعته اأية 
فائ���دة. فانتب���ه اأنت ي���ا َمن ت���راين، فالزم���ن ل يوَثق به". 
وُتختم احلكاية بهذه الروؤية الباعثة على الرثاء اإىل حياة 

الإن�شان الق�شرة ال�شريعة الزوال.

The Guardian  / عن

" حكايات العجائب و أخبار الغرائب " 
سياحة في عالم الخداع والغرائب واألسرار البائدة
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Francis O'Toole




















Story of «O»

 


   
   

    


  


     


    





 



   
     

  


 









   
    

    



 


 
 

      
   

 












املـرفـأ وبغــداد
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