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

مقدمة:-
ماهي الطبقة املتو�سطة؟؟؟

رواية ))ع�س���اق وفونوغراف واأزمنة((للروائية العراقية 
املبدعة لطفية الدليمي، ال�سادرة عن ))دار املدى(( الطبعة 
الأوىل يف 2016 يف 582 �سفح���ة، م���ن الروايات املميزة 
والت���ي ت�سج���ل تاري���خ الطبق���ة الو�سط���ى العراقي���ة، يف 
زم���ن ال�ستعمار والهيمنة الرتكي���ة، ويف زمن ال�ستعمار 
النكلي���زي وقيام الدولة العراقي���ة يف عهدها امللكي حتى 
زمنن���ا احلايل بع���د انهي���ار الديكتاتورية على ي���د اأمريكا 
))الدميقراطي���ة((  العراقي���ة  الدول���ة  وقي���ام  وحلفائه���ا، 
احلالية، مع مالحظة عدم توقف الكاتبة اإل ملاما على فرتة 
ما بعد �سقوط امللكية بعد ثورة 14 متوز 1958، وانقالب 
1963، وحك���م الأخوين، ثم انقالب 17-30 متوز 1968، 
وحرب الثماين �سنوات مع اإيران، وحرب اخلليج، وفرتة 
احل�س���ار املر …رمبا هي مل ت�س���اأ اأن تكرر ما تناولته يف 
رواي���ات �سابقة مث���ل رواية ))�سيدات زح���ل((، وح�سرت 
اهتمامه���ا يف ه���ذه الرواي���ة بفرتات احلك���م ال�ستعماري 

املبا�سر الظاهر وامل�سترت …
ت�ستعر����ض الكاتبة حت���ولت و�سلوكية ه���ذه الطبقة عرب 
متابع���ة تفا�سي���ل حي���اة و�سلوكي���ات وتب���دلت وطبيع���ة 
عي����ض اأ�س���رة ))اإ�سماعيل الكتبخ���اين((، وعائلة ))جندت 

اخليامي((
تب���داأ الرواي���ة بعب���ارة ))امل�ستع���د لل�سيء تكفي���ه ا�سعف 
اأ�سباب���ه(( لب���ن �سينا،ه���ذه العب���ارة التي تردده���ا كثريا 
))نه���ى جابر ف���وؤاد �سبح���ي اإ�سماعي���ل ب���ك الكتبخاين((
والدالة اإىل كون ه���ذه الطبقة حتمل يف بنيتها ال�ستعداد 
للتطوي���ع والت�سويه وال�سعف وعدم قدرتها على املقاومة 

…
))نه���ى(( العراقي���ة املول���ودة يف بغ���داد ع���ام 1980 ع���ام 
ا�ستع���ال احل���رب بني الع���راق واإي���ران، وتق���وم بتدري�ض  
اللغة العربي���ة يف مدينة ))غرينوبل(( الفرن�سية املهاجرة 
اإليه���ا هربا من بغ���داد بعد تعر�سها ملحاول���ة اختطاف يف 
زمن الدولة ))الدميقراطية(( بعد انهيار الديكتاتورية يف 
2003.والتي ت�سط���ر للعودة اإىل بغداد، ا�ستجابة لدعوة 
�سقيقه���ا ))ولي���د(( نتيجة ل���رتدي حال���ة والدها))جابر(( 
ال�سحي���ة وطلب���ه روؤيته���ا قب���ل اأن مي���وت، ه���ذا الوال���د 
ال���ذي غالب���ا ما يفاجئه���ا بالهدايا فه���ي ابنت���ه الأثرية اإىل 
قلب���ه، وهك���ذا فعل حيث فاجاأه���ا بهدية ل تخط���ر لها على 
ب���ال اإل وه���ي عب���ارة ع���ن �سن���دوق، ي�س���م العدي���د م���ن 
الأوراق وامللف���ات الت���ي �سجل���ت حيات���ه وحي���اة اأجداده 
من عائلة))الكتبخ���اين((، بال�ساف���ة اإىل ))فونوغراف(( 
واأقرا�ض خا�سة م�سجلة فيها اعرتافات ومذكرات عدٍد من 
اأفراد العائل���ة، يطلب منها درا�س���ة حمتويات ال�سندوقني 
وف���ك رموز املذك���رات، وحتويله���ا اإىل كتاب ي���روي حياة 
الأ�س���رة … ف���كان ل���ه ذل���ك حيث اعتكف���ت ))نه���ى(( على 

ق���راءة املذك���رات م���ا ظه���ر منها وم���ا ا�سترت ع���رب تظهريه 
عل���ى لوح م���ن زجاج �سف���اف، اإ�س���ارةاإىل الأمان���ة والدقة 
وال�سفافي���ة يف النقل، لتدونه على جه���از احلا�سوب ومن 
ث���م نقله اإىل الورق وتقدميه لوالده���ا، الذي يغادر احلياة 
قبل اإكمال قراءة كل املذكرات وال�ستماع اإىل الت�سجيالت 
عل���ى اأقرا�ض))الفونوغ���راف((، فمات حم�س���ورا وهو ل 
يعرف �سر اختفاء جدته وزوج جده ))�سبحي(( ))بنف�سة 
خاتون((، بعد اأن علم���ت انها متزوجة من اأخ اإبنها، حيث 
كانت جاري���ة مملوك���ة ل�))اإ�سماعيل بي���ك(( اأولدها ولدها 
بهج���ت، الذي اأخذه منها حني ولدته وا�سند تربيته ملربية 
خا�سة، ثم اأهداها ل� ))نامق با�سا(( مقابل احتكاره جتارة 

ال�ساي يف بغداد … 
تاريخ طبقة موءودة، تاريخ طبقة خم�سية

))كان ن�سط���ا يف جمال حق���وق الإن�س���ان يف الت�سعينات، 
فاعتقلت���ه ال�سلط���ة ومل يكتف���وا بتعذيب���ه ب���ل اخ�سوه مع 

اآخرين كانوا يعملون معه(( �ض236.
هك���ذا كان م�س���ري ))حازم(( احد من���اذج الطبقة الو�سطى 
العراقي���ة، النا�س���ط امل���دين وال�ساعي من اج���ل قيام دولة 
مدني���ة دميقراطي���ة حديث���ة زوج ))حي���اة البابل���ي((، – 
اح���د ال�سخ�سي���ات املحورية يف رواي���ة ))�سيدات زحل(( 
للكاتب���ة لطفية الدليمي -، هذا امل���دين ))احلازم(( العامل 
من اجل حياة اأف�سل لطبقته ول�سعبه ولوطنه، واإذا علمنا 
ان الطبق���ة الو�سط���ى ه���ي الرافعة الأكرث فعالي���ة وتاأثريا 
يف احل���راك الجتماع���ي والقت�س���ادي يف اأي جمتمع من 
املجتمع���ات تتعر����ض لالخ�س���اء، فم���اذا �سيك���ون م�س���ري 

وواقع حال هذا ال�سعب وهذا الوطن؟؟؟
ومن خ���الل دللة ت�سميته���ا بالو�سطى، فه���ي حتتل مرتبة 
ب���ني طبقت���ني، الطبقة الربجوازي���ة وطبق���ة الكادحني من 
عم���ال وفالح���ني م���ن �سغيل���ة الفكر والي���د، وبذل���ك تكون 
قوتها وق���وة تاأثريها مرهونتني بق���وة وهيمنة الطبقتني 
اأع���اله، الطبق���ة الربجوازي���ة، ونقي�سها الطبق���ة العاملة، 
فبق���در ما تك���ون هن���اك برجوازي���ة وطنية منتج���ة تكون 
هن���اك طبق���ة عاملة تقا�ض قوته���ا العددي���ة والفكرية بقوة 
الطبق���ة النقي����ض، فالطبق���ة الو�سط���ى ه���ي حامل���ة فك���ر 
التطور والتقدم واحل�سارة، وهي امل�سباح امل�سع باجتاه 
الطبقت���ني النقي�س���ني خالل ال�س���راع الطبق���ي الدائر بني 
الطبقت���ني النقي�ست���ني، غالبا م���ا تاأكل م���ن جرفيها ليكونا 
الأق���رب اإىل حالة التوافق والأم���ان والتقدم اإىل حني قيام 
الت���وازن الجتماعي العام عرب تال�س���ي الفوارق الطبقية، 
اإن مل نق���ل زواله���ا، ه���ذا ه���و التاري���خ، تاري���خ احل���راك 
وال�س���راع الطبقي طوال تاري���خ الب�سرية، وهو حقيقة ما 
يجري امامنا يف ع���امل ال�سابق واحلا�سر، رغم حماولت 
تو�سيف���ه بتو�سيفات اأخ���رى ل متت للواق���ع ول جلوهر 

ـــــــــــــدارات اص

حكايات شعبّية
احلكاي���ات ال�سعبي���ة ل���� "لي���ون تول�ستوي"،ه���ذه 
احلكاي���ات الع�س���ر املجموع���ة حتت ه���ذا العنوان 
ن�سره���ا املوؤل���ف بع���د اآن���ا كارنين���ا، اإننا ن���رى هنا 
تول�ستوي �ساحب النه���ج الذي تهيمن عليه هموم 
التثقي���ف، ل�سن���ا هن���ا باإزاء م���دّون وقائ���ع طبقات 
املجتم���ع الراقي���ة لكنن���ا هنا ب���اإزاء كات���ب تتملكه 
الآلم الإجنيلي���ة وحياة �س���واد ال�سعب الذي يرى 
في���ه وح���ده اخلال�ض وال���ذي يرغب م���ن اأجل ذلك 
بالذات اأن ي�ساعده فكري���ا " بكتب القراءة الأربعة 
قد  اأنه  الذي يعتقد  " واأخالقيًا بحكايات الإجنيل 
فه���م ر�سالته فهمًا كليًا بعد اأزمته الدينية، لكن مهما 
تكن قيمة هذه احلكايات ومهما يكن رد فعل القارئ 
على قراءتها، فمن املهم التعريف بها ولكي يتاح لنا 

ت�سور عمق الفاجعة التي عا�سها تول�ستوي.

أورلندو
رواية فرجيني���ا وولف �س���درت ترجمتها العربية  
ع���ن دار املدى، والرواي���ة  ُن�سرت لأول مرة يف 11 
ت�سرين الول  1928. وهي رواية مرحة م�ستوحاة 
م���ن التاريخ امل�سط���رب لعائل���ة �سديق���ة فرجينيا 
وولف املقربة، ال�ساعرة والروائية الأر�ستقراطية 
فيت���ا �ساكفي���ل وي�ست، وميك���ن الق���ول اإنها احدى 
اأ�سهر رواي���ات وولف، وهي ت�س���ور تاريخ الأدب 
الإجنليزي ب�سكل �ساخر. وي�سف الكتاب مغامرات 
�ساع���ر يغرّي جن�سه من رجل لم���راأة ويعي�ض لعدة 
قرون، ويقاب���ل ال�سخ�سي���ات الرئي�سية يف تاريخ 
الأدب الإجنلي���زي. تعت���رب الرواي���ة كال�سيكية يف 
تاري���خ الأدب الن�سوي، وتكل���م عنها الباحثون يف 
الأدب الن�س���وي ودرا�س���ات اجلن����ض واملتحّول���ني 

جن�سيًا.

السّيد والخادم

ه���ذا املجلد م���ن اأعم���ال تول�ست���وي الت���ي ت�سدرها 
"امل���دى" تباع���ا برتجم���ة الراح���ل �سب���اح اجلهيم  
م���ن الأقا�سي����ض واحلكاي���ات  يت�سم���ن جمموع���ة 
ال�سعبي���ة تنتم���ي يف معظمه���ا اإىل الن���وع التثقيفي 
ال���ذي تبن���اه موؤل���ف )اآن���ا كارنين���ا(.  املجل���د ي�س���م 
العم���ال الق�س�سي���ة الآتي���ة: ال�سيد واخل���ادم، الله 
وال�سيطان)ال�سيطان ُيغري والطيب يتحمل(، ثالثة 
اأمثال، الذهب والإخوان، اجلحيم الذي اأُعيد بناوؤُه، 
اأ�سرحدون ملك اآ�سور، العمل املوت واملر�ض، ثالثة 
اأ�سئلة، كورين فا�سيلفيي���ف، �سالة اأُم، ملاذا، التوت 
الربي، الإلهي والب�سري، ُمقدمة مل ُتن�سر، الأحجار، 
اأغ���اين القرية)غناء يف القرية(، ُن���ّزل �ُسّرات)مقهى 
�ُسّرات(،بوذا، كارم���ا، 40 عامًا اأ�سطورة من رو�سيا 

ال�سغرية، ُمفرط الغالء، حياتي.

أنا وحماري

يف كت���اب "اأنا وحم���اري" خلوان رام���ون خيمينث 
)1881 � 1958( يغدو احلمار )بالتريو( هو املروي 
له، يف الغالب، فداخ���ل بنية الكتاب املكّون من 138 
ن�س���ًا ق�س���ريًا، يعم���د ال���راوي اإىل خماطب���ة حماره 
بحرف املنادى، اأو هو من خالل هذه التقنية يخاطب 
القارئ وينقل له جتربته م���ع حماره وهما يجوبان 
"  متمتع���ني بجم���ال الطبيع���ة  اأنح���اء قري���ة  "مغ���ري
وتعاق���ب الف�س���ول، يراقب���ان مع���ًا الب�س���ر واحلجر 
والغ���دران وامل���روج والأ�سجار وبقي���ة احليوانات، 
وكل �س���يء ي�سادفهما يف طريقهم���ا وهما يت�سكعان 
معًا، اأو يوؤديان مهمة ما. والكتاب مبجمله ا�ستعادة 
عذب���ة ملقط���ع من احلي���اة ل���ه �سح���ره و�سطوته على 
ذاكرة ال���راوي، فثمة احتفاء بالطبيعة، اأو بالأحرى 

بالقرية "مغري" وباحلمار نف�سه.

ال�سراع ب�سلة، �سوى عمليات التمويه والت�سليل مبختلف 
امل�سلالت الدينية والطائفية والعرقية …

فل���و تتبعنا تاري���خ الطبقة الو�سطى يف الع���راق كجزء من 
الإمرباطوري���ة الإ�سالمي���ة مبختل���ف م�سمياته���ا، نرى انه 
مرتبط ببواكري وعي وحراك الطبقة الربجوازية النا�سئة 
وبالت���ايل حراك الطبق���ة الو�سط���ى يف الدول���ة العبا�سية، 
حي���ث تطل���ب ات�س���اع وتط���ور اخلالف���ة �س���رورة تط���ور 
و�سائ���ل واأدوات وتلبية حاج���ات الإمرباطورية، ما تطلب 
ت�سجيعه���ا عملية الرتجم���ة والت�سني���ع والن�ساط احلريف 
والفني والثقايف، فظهر اآنذاك فكر املعتزلة واإخوان ال�سفا 
ومن ه���م ب�ساكلتهم، والذي���ن حكموا العق���ل كو�سيلة للفهم 
واحلك���م، وبذلك حاولت ان جتد له���ا مكانا يف �سدة احلكم 
اأو على الأق���ل تر�سيده وعقلتنه بعي���دا عن متثل اخلوارق 
وال�ستن���اد للخراف���ة والغيب، وق���د تبناها املاأم���ون اآنذاك 
وم���ن بعده ولده، ولكن بعد حني ظهرت ا�ستحالة الحتكام 
للعقل يف اختيار احلاكم الذي يحكم بالوراثة وو�سية الأب 
لالب���ن، مما تطلب قمع هذه احلرك���ة، والق�ساء عليها حتت 
خمتل���ف الذرائع ومنها الهرطقة والزندقة، والتاريخ ي�سهد 
قت���ل وحرق والتمثيل بكل ينابيع مث���ل هذا الفكر، ولنا يف 
احلالج وابن املقفع وغريهما من الفال�سفة واملفكرين الذين 
لقوا �ستى �س���روب القتل وال�سج���ن والت�سريد، وباملقابل 
اأي�سا كان هناك امل�سري املاأ�ساوي ملختلف احلركات الثورية 
املناه�س���ة خلالفة امل�ستبد با�سم الإ�س���الم ولنا يف البابكية 
واخلرمي���ة وحركة القرامطة وثورة ال���زجن دليال على هذا 
احلراك … ه���ذا احلراك الذي ح�سم اغلبه ل�سالح ال�سلطة 
احلاكمة والر�ستقراطية الإقطاعية احلاكمة باأمر الله على 
ح�س���اب الطبق���ة الربجوازية التي حت���اول النهو�ض، ومن 
اأهم اأ�سباب ه���ذه الإخفاقات للحركات الفكرية الربجوازية 
النا�سئة والطبقة املتو�سطة كون الدولة دولة ريعية تعتمد 
عل���ى واردات اخلراج واجلزية يف جمع مواردها وت�سيري 
اأمورالإمرباطوري���ة، ول تعتمد على اأموال دافع ال�سرائب 
الربج���وازي املنتج، مما ا�سعف قوة ونفوذ اجلانب املنتج 
يف الزراع���ة وال�سناع���ة وع���دم تطوره���ا، ف���كان احل���كام 
ي�س���رتون مبايع���ة ودع���م ور�س���ى الإقطاعي���ني والوجهاء 
وكبار التجار مبنحه���م املزيد من الأرا�سي الأمريية مقابل 

ثمن بخ�ض..
 ))توزي���ع الأرا�س���ي م���ن قب���ل العثماني���ني عل���ى الوجهاء 
والقطاعيني امل�ساندين لل�سلطة العثمانية، بع�سرة قرو�ض 

للدومن(( �ض356.
واملفارق����ة الك����ربى ان يدعي ه����وؤلء واأحفادهم ان الأر�ض 
ملكه����م وقد ورثوه����ا من اآبائه����م واأجدادهم، وق����د قاوموا 
وبعنف وبدعم من قبل بع�ض حلفائهم يف ال�سلطة الدينية 
عل����ى مقاوم����ة كل حماول����ة لإحقاق احلق ومتلي����ك الأر�ض 
مل����ن يزرعها، واإعادة احل����ق اإىل ن�سابه، ورف����ع يد مرتزقة 
ال�سلط����ات ال�ستعماري����ة الظامل����ة ع����ن ه����ذه الأر�ض وهي 
ملكية لكل العراقيني، منذ دخول اجلي�ض الإ�سالمي للعراق 
عه����د اخلليفة الثاين عم����ر بن اخلطاب، وع����دم متليكها اأو 

منحها لأحد.
، ولي�����ض كم����ا ح����دث يف الغ����رب الراأ�سم����ايل خ����الل حقبة 
التنوي����ر والث����ورة ال�سناعية يف البل����دان الأوربية والتي 
رافقته����ا الربو�ستانتي����ة والحتكام للعق����ل واإ�سعاف دور 
الكني�سة والباب����ا وبالتايل اإ�سعاف الإقطاع وحكم النبالء 
ل�سالح الربجوازية والطبقة املتو�سطة الناه�سة … ففي 
الوقت ال����ذي الب�ض ال�سراع على ال�سلط����ة وكر�سي احلكم 
يف الع����امل الإ�سالمي ومرك����زه لفرتة طويلة بغ����داد لبا�ض 
�س����راع ب����ني اأولوي����ات حك����م لعوائ����ل واأفخاذ م����ن قري�ض 
الت����ي احتك����رت لنف�سه����ا حق حك����م الأم����ة الإ�سالمي����ة بعد 
الر�سول القر�سي، ف����كان ال�سراع بني العلويني والمويني 
والعبا�سيني وتوابعهم لع����دة قرون من الزمان وهم اأفخاذ 
وبطون من نف�ض القبيلة نعني قبيلة قري�ض، لغاية �سقوط 
اإمرباطوري����ة اآل عثم����ان عل����ى ي����د ال�ستعم����ار النكليزي، 
يف ح����ني كان ال�س����راع يف دول اأورب����ا ه����و ب����ني طبق����ات 
اجتماعي����ة متناق�س����ة، وخ�سو�سا بني الطبق����ة الإقطاعية 
والربجوازي����ة وحلفائه����ا م����ن العم����ال والكادح����ني، ومن 
ثم ب����ني الطبق����ة الربجوازية وطبق����ة العم����ال واأن�سارها، 
وحل����ني التاريخ،بعد اإن نب����ذت هذه ال�سع����وب ال�سراعات 
الطائفي����ة، كال�سراع ب����ني الكاثولي����ك والربوت�ستانت، اأو 
بني خمتلف الطوائف امل�سيحية الأخرى، فاأ�سبح ال�سراع 

�سراع����ا طبقي����ا وا�سح املعامل ل غبار علي����ه، �سمن كل هذا 
ال�س����راع كان وم����ازال للطبق����ة الو�سط����ى ولي����دة احلراك 
ومتطلبات����ه يف الغرب دورا فاع����ال يف ال�سري نحو التطور 
والتق����دم واحل�س����ارة، عل����ى ال�سد م����ن الطبق����ة املتو�سطة 
يف عاملن����ا الإ�سالم����ي ومنها العراق فالطبق����ة الو�سطى من 
الكت����اب وال�سع����راء واحلرفي����ني وم����ا �ساكله����م فه����ي طبقة 
م�سنعة وتابعة للطبقة احلاكم����ة، وبذلك ات�سمت بالذيلية 
والنتهازي����ة والتبعي����ة يف خمتلف الع�س����ور والتحولت 
حلني التاريخ …وهذا العجز املو�سوعي ناجت عن �سعف 
اإن مل نق����ل ع����دم وج����ود طبق����ة برجوازي����ة وطني����ة منتجة 

ونقي�سها، وبالتايل �سعف و�سيطهما …
بعد هذه املقدمة العامة حول الطبقة املتو�سطة وحتولتها 
الجتماع����ي،  احل����راك  �سم����ن  و�سعه����ا  قوته����ا  وح����الت 
نع����ود اإىل روايتن����ا ولنتابع الطبق����ة املتو�سطة يف العراق 
خ����الل الهيمن����ة العثمانية وم����ا بعدها ع����رب متابعة عائلتي 

))الكتبخاين(( و ))اخليامي((.
فاإ�سماعي����ل الكتبخ����اين تاج����ر واإقطاع����ي كب����ري، متزم����ت 
وحماف����ظ ج����دا يف �سلوك����ه وتعامل����ه داخل الأ�س����رة ومع 
عموم من له �سلة به ماعدا ما ميثل البا�ساوات وال�سالطني 
املم�سك����ني باحلكم، فهو يظهر كخ����ادم ذليل يريد اأن يحظى 
بر�ساهم، للح�سول على املنا�س����ب واملكا�سب له ولأ�سرته 
الت����ي كان����ت تع����د م����ن العوائ����ل املتعلم����ة ح�س����ب قيا�سات 
زمنه����ا ومن هن����ا اأت����ت ت�سميته����ا بعائل����ة ))الكتبخاين((، 
وباخل�سو�����ض الذكور من اأ�سرته ومنهم الولد ))ن�ساأت((، 
ه����ذا ال����ذي كان متوافق����ا ومن�سجم����ا م����ع وال����ده من حيث 
ال�سل����وك والتفكري الع����ام حيث ان�سغال����ه بالتجارة واللهو 
ومعا�س����رة الن�ساء حتى ان����ه اأقدم عل����ى اغت�ساب اخلادمة 
))منن����م((، والتنكر لها هي وولدها ))حمدي(( الذي ن�سب 
اإىل خادمه����م واأجريهم ))رجب(( بق����وة ال�سوط والتهديد 
بالطرد … فهذا ال� ))اإ�سماعيل(( مل يتوجه توجها اإنتاجيا 
�س����واء باإن�ساء م�سنع اأو معمل منتج بل توجه نحو العمل 
ال�ستهالك����ي عرب ال�ست����رياد للم����واد ال�ستهالكي����ة، وهو 
و�س����ف حل����ال الربجوازي����ة الطفيلي����ة التجاري����ة التابع����ة 
لأ�سياده����ا، و�ساح����ب الق����ول املع����روف عن����ه ))امل�سال����ح 
تقت�س����ي اأن تك����ون كل ي����وم بل����ون، وكل ي����وم ب�س����ورة(( 

�ض424.
وهك����ذا كان فبعد اأن يئ�ض من ا�ستعادة ال�سلطة على بغداد 
م����ن قبل الأتراك، اخ����ذ يتودد ويرتدد عل����ى الأ�سياد اجلدد 
م����ن اجلرنالت النكليز، فبدل زيه العثماين لريتدي الزى 
الإفرجن����ي وليحظى بر�سا و�سداقة اجلرنال مود ومن ثم 

اجلرنال وليم مار�سال حيث:-
 ))عني اإ�سماعيل ب����ك م�ست�سارا لالأمور التجارية يف اإدارة 

التجارة واملالية(( �ض433.
وقد ماثل����ه يف ال�سلوك ولده ن�س����اأت يف التلون واقتنا�ض 
الفر�����ض والتب����دل والتل����ون ح�سب م����ا تتطلب����ه م�ساحله، 
وك����ذا هو حال حفيد الكتبخاين ))فهمي من�سور ا�سماعيل 
االكتبخاين(( الذي تخلى عن كل اأرديته ال�سابقة، وتعاون 
مع الحت����الل الأمريكي ليكون نائب����ا يف الربملان العراقي 

بعد ال�سقوط عام 2003..
 ))اأ�س����رة عجيب����ة له����ا ارث باه����ظ م����ن ال�س����ر والدن����اءات 
العتيق����ة، واأبناء الزنا و�سه����وة ال�سلطة واملال واجلواري 

واملحظيات(( �ض476  
عزل، وعزلة العقول املتنورة:-

�سبحي وول����ده فوؤاد، وولد فوؤاد جاب����ر، وبن جابر وليد، 
وبن����ت جابر نهى من����وذج لل�سريحة الجتماعي����ة املتنورة 
التي اأقبلت على ال�ستزادة من العلم واملعرفة ونبذ الت�سدد 
واخلرافة، النت�سار للحق والعلم واجلمال والفن الرفيع، 
الإح�سا�ض الع����ايل بالكرامة الوطنية، ورف�ض التعاون مع 
املحتلني واملغت�سب����ني مهما اختلفت م�سمياتهم واأ�ساليبهم 
�س����واء كان����وا اأت����راكا اأو انكلي����ز اأو اأمري����كان، الت�س����اف 
بالأمان����ة وال�سدق والإخال�ض يف احل����ب وجتاوز الكثري 
م����ن الع����ادات والتقالي����د الجتماعي����ة املع�س�س����ة يف عقول 
الكث����ري من اأبناء طبقتهم ناهيك ع����ن هيمنتها على الأغلبية 
م����ن الكت����ل الب�سري����ة ال����ذي ل ميك����ن تو�سيف����ه باملجتم����ع 
ح�س����ب ت�سوراته����م، وبراءتهم م����ن اأفراد العائل����ة املاليني 
للم�ستعمري����ن من الإقطاعيني وامل�ستغل����ني حيث يرون اإن 
هوؤلء هم �سبب خ����راب البالد وعذاب ال�سعب وويالته يف 

خمتلف الع�سور.























         
          
           
 
 


 
 
 


  







تاريخ وتحوالت )الطبقة الموءودة(؛

 دراســة لروايــة )عشــاق وفونوغراف 

وأزمنة( 
  )رواية ))عشاق وفونغراف وأزمنة(( بانوراما ملحمية، تبهر األبصار، وتشنف اآلذان، وتغني العقل، بالصورة، 
والص��وت، والكلم��ة الرائعة،رواي��ة حيك��ت بخيوط من حري��ر، تضمخ��ت حروفها بعطر البنفس��ج، ودموع 
املقهوري��ن، أنارت كهوف املايض، وارشعت نوافذ توقعات املس��تقبل، وه��ي تحيك تاريخ طبقة كتب عليها 
أن تبق��ى معوقة، متعب��ة، مصادرة الخيارات، مخنوقة األحالم واآلمال، عرب قرون من الزمان، ومل تزل، إنها 
ش��هادة عىل مثال وش��هد ش��اهد من أهلها، حيث أظهرت الكاتبة ما هو مظلم وفاس��د ومخٍز، و ماهو مرشق 

ومرشف ونبيل يف تاريخ هذه الطبقة …(
  ))العراق بيت األحزان من أور حتى الباب الرشقي، ومن أوروك حتى انتهاء الصرب …((ص67

2-1 حميد  الحريزي

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

د. عالء مشذوب

لنظرية ا�ستجابة القارئ جمموعة �سروط منها ان يكون 
ه���ذا القارئ عل���ى م�ستوى م���ن الثقافة بحي���ث ي�ستطيع 
ا�ستيع���اب ما يطرحه الكات���ب. وملا كان���ت الرواية تبتعد 
ع���ن طريقة املبا�سرة وتتج���ه اىل الإيحاء والرمز، فيجب 
ان تتوف���ر يف القارئ القدرة على ق���راءة ما بني ال�سطور 
بطريق���ة التاأويل الت���ي تليق بتلك الإيح���اءات والرموز. 
وان يك���ون مطلع���ا عل���ى بع����ض املدار����ض الأدبي���ة التي 
تنتم���ي اإليها الرواية، فكّتاب الرواية الفرن�سية يختلفون 
عن كّتاب الرواية الرو�سي���ة ومثلهم يف اأمريكا ال�سمالية 

والالتينية والعربية والعراقية وهكذا.
وه���ذه م�سكل���ة اأو عقبة تواج���ه الن�سو����ض الواعية يف 
ع���دم توفر ذلك الق���ارئ الذي ميتلك ال�س���روط والأدوات 
الت���ي ت�ستطيع ف���ك مغلق���ات الن�سو����ض واإيحاءاتها، اإل 
م���ن كان عل���ى م�ستوى النخب���ة اأو من متر����ض يف قراءة 
الن�سو����ض بطريق���ة واعية. ولعل ن����ض – �سفا�ستيكا – 
م���ن الن�سو�ض الواعية التي ق���راأت تاريخ العراق ب�سكل 
متمي���ز ومن�س���ف، هذا التاري���خ له حكاي���ات موؤملة هيمن 
علي���ه الو�سع ال�سيا�سي واأ�سب���ح كل �سيء فيه �سدى له، 
حي���ث يحكي )عل���ي غدير( ق�س���ة الع���راق ال�سيا�سية من 
خ���الل روايته التي حتم���ل ا�س���م )�سفا�ستي���كا( ومعناها 
)ُمف����ضٍ اىل الرفاهة( عن طريق )النائ���ب( الذي نزح من 
اأح���دى الق���رى النائي���ة من �سم���ال الع���راق اىل العا�سمة 
بغ���داد من اأجل ه���دف تافه ه���و اأن يحقق رغب���ة جن�سية 
م���ع فت���اة – دلل – ذاع �سيته���ا يف قريت���ه وقدرتها على 
اإ�سع���اد ال�سخ����ض ال���ذي يق�س���ي معها ليلة حم���راء. هذه 
الرغبة اجلن�سية األقت بظالله���ا على ال�سخ�سية الرئي�سة 
)حوا�ض( ما جعله ي�سرق خلخال اأمه ليطاأ اأر�ض العا�سمة 
مركز القرار ال�سيا�سي وم���ا يتبعه من امتالك مفاتيح كل 

ما بعده.
الرواية يف بدايتها تتعر�ض لنقد 

الدين ب�سكل لذع من خالل حوار يدور بني حوا�ض وابن 
�سي���خ قريت���ه، وهو يتذكر احلديث ال���ذي دار بينهما ذات 
جل�س���ة: ي�ستطي���ع اأبي اأن ي�س���رتي اجلنة مبال���ه. �سرخ 
حوا����ض با�ستف���زاز: اأ�ستغفر الله... ل تكف���ر؟ بل اأن اأبي 
ي�ستطي���ع اأن يكون رفيق النب���ي يف اجلنة، واأ�سرب حتى 
اأب���ني ل���ك. زفر حّوا����ض غيظه، وه���ز راأ�سه متاأفف���ًا: هات 
م���ا عن���دك. لو اأن اأبي كف���ل يتيما من اأيت���ام القرية مباله، 
حت���ى اأبلغه اأ�سده، وزوجه، واأوكل اإليه عمال يقتات عليه 
ه���و وعائلته، فاإن اأبي �سيندرج �سم���ن حديث النبي )اأنا 
وكاف���ل اليتيم يف اجلنة كهات���ني(، ويف )�ض27( ت�ستمر 
الرواي���ة يف توجي���ه النقد للدين من خ���الل توتر حّوا�ض 
وتخبط���ه عندما يق���ول: املدر�ض يكذب... لقد ق���ال اأي�سا 
)اجلن���ة حتت اأق���دام الأمهات( وكلما نظ���رت حتت قدمي 
اأم���ي، وج���دت فط���ورا غ���ارزة يف كعبه���ا، ورائح���ة نتنة 
تنبع���ث من بني اأ�سابعها... كي���ف للجنة اأن تكون �سبخة 

نتنة؟ اإنه يكذب.
ثم يت�سل�سل الراوي اىل القارئ من خالل نبوءة العرافة، 
فو�سع مثل العراق ل ميكن له اأن يقراأ قراءة طبيعية �سمن 
ت�سل�سل زمني اعتيادي، فاأحداثه ج�سام، والكوارث التي 
حّلت به ل ميكن لها اإل ان تكون اأ�ساطري من الزمن الغابر 
القائمة على ال�سدفة واللقاء املفاجئ واحللم وحلم اليقظة 
وال�سح���ر واخلراف���ة، كما يف لقائ���ه مع الرج���ل العجوز 
املتخ�س�ض يف تدري�ض )احلظ ال�سعيد( و�ساحب مقولة 
)العرافون ُفتات الأنبياء( يف القطار، ملح ورقة نقدية من 
فئة الدينار مكان العجوز، تناولها لكنه تفاجاأ باأنها �سطر 
من دينار، مدّون عليه بحرٍب اأخ�سر تاأريخ الليلة املا�سية 

)����ض19(. او امل���راأة املكللة بال�س���واد، جتل�ض عند 
رك���ن املطع���م، تفرت����ض �سج���ادة زرقاء م���ن قما�ض 
القطيفة، ميتد بع�سها اأمامها، لتبعرث عليه اأحجارا 
ملون���ات... قالت له وهي مت�سك باأط���راف اأ�سابعه 
يف )����ض31(: اليوم �ستلتق���ي ب�سخ�ض قوي متني، 
�سيك���ون كالعفريت مع عالء الدي���ن. �ستدير املفتاح 
يف مين���اه، وتطلب منه ما تتمن���اه. �سينفذه لك على 
الف���ور، بكلم���اٍت خ�سر. �س���وف يتكرر اللق���اء مرارا 

ويف كل مرة �سيتاأهب لتلبية رغبة جديدة.
هذا ال�سخ�ض القوي هو ال�سيد )النائب( الذي يتكرر 
يف ث���الث �سخ�سي���ات بطريق���ة متوالي���ة م���ن خ���الل 
�سطر الدين���ار الذي يتكرر يف الث���اين والثالث، اأولها 
�سخ�سية نائب رئي����ض اجلمهورية �سابقا، و�سخ�سية 
النائب الثاين املتمثل���ة بو�سوله  – اأي حوا�ض – اىل 
من�س���ب نائ���ب رئي����ض ال���وزراء يف الوق���ت احلا�سر، 
وحكاي���ة النائ���ب الثال���ث الت���ي اأجه�سه���ا يف مهده���ا 
واملتمثل���ة بق�س���ة ال�سبي النازح من الب�س���رة. واأغلبنا 
يع���رف ان النائ���ب – �س���دام ح�سني – كان ه���و احلاكم 
الفعلي يف زمن اإح���كام نظام البعث املقبور قب�سته على 
زم���ام احلكم يف �سبعينات القرن املن�سرم، وهو من وقع 
اتفاقي���ة اجلزائر، وهو من مزقها واأقام احلرب مع اإيران 
بعد اإعالنه���ا ت�سدير الثورة الإ�سالمية اىل دول اجلوار، 
وم���ن ثم اإع���الن وقف احلرب بع���د مرور �سنت���ني ولكنها 

ت�ستمر لتاأكل احلرث والن�سل.
وم���ا ان مت���ر ال�سن���ني وُيحتل الع���راق من قب���ل التحالف 
الدويل بقيادة الأمريكان، حتى تعاد ق�سة النائب الزاحف 
م���ن القرى والأرياف اىل مركز القرار ال�سيا�سي لي�سيطر 
عل���ى كل مقوم���ات البلد – الع���راق – بعد رف���ع احل�سار 
وتدف���ق مليارات الدولرات عل���ى اخلزينة اخلاوية اإبان 
فرتة احل�س���ار املرهقة واملميتة ل�سع���ب العراق واأر�سه. 
و�س���واء اأكان هذا النائب متمث���ال ب�سخ�ض اأو مبجموعة 
اأ�سخا�ض هي الأح���زاب الإ�سالمية احلاكمة والتي عاثت 
بالأر����ض ف�سادا، ف���اإن لها �سقفا زمنيا ذاهب���ا اىل الزوال، 
وم���ن ث���م يتنباأ للع���راق من خ���الل نب���وءة ان جتربة هذا 
النائ���ب �س���واء اأكان نائ���ب رئي����ض اجلمهوري���ة اأو نائب 
رئي����ض الوزراء، مل ول���ن تتكر مرة ثاني���ة، من خالل قتل 
النائ���ب املوعود وا�سمه )نامو����ض( يتجلى ذلك بو�سوح 
م���ن خالل ال�س���رد الدائ���ري للن�ض بحيث تع���ود احلكاية 
من جدي���د ت�سرد نف�سها ففي )����ض34( والتي تليها، نقراأ 

احلوار التايل:
ل والله... اأنا ابن ع�سائر، ل�ست مت�سردا.  -

بلهج���ة قروية �ساح حوا�ض، الذي بقي مقيدا، عاجزا عن 
احلراك.

انفت���ح ب���اب املركبة الأمام���ي الأمين به���دوء، حطت على 
الأر����ض ق���دم حتتذي ح���ذاًء كحلي���ا بّراق���ا، تلته���ا القدم 
الأخ���رى، اعتلت اإط���ار الباب كف ي�س���رى كبرية، مت�سك 
بق���وة بني �سبابتها وو�سطها ب�سيج���ارة فاخرة، يت�ساعد 
دخانه���ا بزه���و. ب���ان م���ن وراء الب���اب بطّلته الت���ي تبث 
الرهب���ة. وجه���ه احلنط���ي، �سارب���اه الأ�س���ودان املنمقان 
بعناي���ة فائقة يتوجان ابت�سامة ل ت���كاد متّيز من الوقار، 
نظرته الثاقبة، �سعره الأ�سود املرجل ُدبرًا، قامته الفارعة 

املم�سوق���ة، بزته الكحلي���ة، ان�سياح املحيط���ني به... انه 
الرج���ل القوي بال ريب، الرجل ال���ذي اأربك حّوا�ض غاية 
الإرب���اك، وه���و يتجه �سوبه بع���د ان اأوماأ اإلي���ه باأطراف 

ميناه �ساأله بثقة:
من اأين اأنت؟  -

من قرى كركوك.   -
ه���ذا احل���دث واحل���وار يتكرر ن�س���ا يف )����ض138(، مع 
ف���ارق ب�سيط جدا ه���و و�سف ال�سارب وال�سع���ر الأ�سقر، 
ب���ني نائ���ب رئي�ض ال���وزراء )و�سمان( وهو ي�س���دم �سابا 
يف و�سط ال�سارع اأثناء تنفيذه لو�سية النائب الأول قبل 
اإعدام���ه وه���و يطلب من���ه اأن ي�سري يف �س���وارع الكرادة، 

وكذلك عندما ي�ساأله النائب و�سمان: 
من اأين اأنت؟  -

من قرى الب�سرة.   -
عنده����ا اأمر و�سم����ان حر�س����ه بتفتي�ض جي����وب نامو�ض: 
فت�سه����ا احلار�����ض بدق����ة، وجد ورق����ة يف جيب����ه، ناولها 
لو�سم����ان. كان����ت �سطرا من دينار، بل����ون اأخ�سر مزرٍق، 
وزخارف منمقة معقدٍة، دّون عليه تاريخ الليلة املا�سية 
ال�ساب����ع م����ن �سب����اط الع����ام 2007، بخ����ط جميل وحرب 
اأخ�سر. اأخرج و�سم����ان حمفظة نقوده، فتح جيبا �سريا 
فيها، اأخرج منها �سطر دينار احتفظ به ثمانية وع�سرين 
عام����ا. قارن ب����ني اأرق����ام الت�سل�س����ل يف ال�سطرين، كانت 
الأرقام متماثلة )51243( قدحت عيناه يف وجه ال�ساب، 
األق����ى ال�سيجارة بني قدميه، كاد ينفجر... تنهد و�سمان، 
هز راأ�س����ه موافقا، نظر اىل حار�سه، ق����ال له بهدوء: هل 
تر�س����ى اأن يحكم �سخ�ض كه����ذا اأبن����اءك، يف امل�ستقبل؟ 
�سحك احلار�ض ب�سخرية، قال: كهذا؟! م�ستحيل. عندها 
ق����ال له و�سم����ان: اإذا علي����ك اأن ت�سفي املوق����ف. انطلقت 
املركب����ة م�سرع����ة، اأ�س����اء و�سم����ان م�سباحه����ا الداخلي، 
ق����ارب �سط����ري الدينار، التحم����ا لأول م����رة، اأخرج قلمه 
الأحمر، خ����ط خطا حتت رقم الت�سل�سل )51243(، كتب 
حروف ا�سمه )و�سمان( حتت الأرقام... قراأ الكلمة وفق 
الرتتي����ب اجلديد، بهت مما ظهر اأماه����ه. يف تلك الأثناء 
كان خرير دم ين�ساب م����ن �سندوق املركبة، لري�سم خطا 
اأحم����ر، ميت����د كذي����ل طويل، خل����ف املركب����ة التي وجلت 

رئا�سة وزراء جمهورية العراق  )�ض140(.
اأم����ا اجلان����ب الفل�سف����ي للن�����ض في����دور ح����ول اأف�سلي����ة 
يجريه����ا الكاتب بني اجلن�����ض واملال املع����زز باملنا�سب، 
ورغ����م انه����ا مقارن����ة قد ل ت�س����ح م����ع الإن�س����ان العربي 
ال�سرق����ي، اإل ان����ه يجريها بطريقة بارع����ة، عندما يطمع 
ذل����ك الق����روي باملال ال����ذي منح����ه اإي����اه النائ����ب الأول، 
ويرف�����ض ان يقت�سمه مع العراف����ة "�سيهبك مكافاأة مالية 
كب����رية. عليك ان تق�سمها بين����ي وبينك، واإن خنت العهد 
حّل����ت عليك لعنتي )�ض31(. فتحل عليه اللعنة، لكنها ل 
ت����وؤرق )حوا�ض( الذي ُتغرّي ا�سم����ه حواء اىل )و�سمان( 
ليت����الءم م����ع الو�س����ع اجلدي����د ال����ذي اأ�سبح في����ه. رغم 
تعر�س����ه با�ستم����رار لمتح����ان الذك����ورة م����ع الكثري من 
الن�س����اء اأثناء ت�سنمه منا�سب متقدمة يف الدولة، ورمبا 
اأراد اأن يوح����ي الراوي من خالل هذا العقم اىل ان فكرة 
النائ����ب ل ميكن اأن تتكرر مرة اأخرى يف قادم الأيام كما 

اأ�سلفنا �سابقا. 

زينب المشاط
ه���دوء ذو اأجرا����ض هائل���ة ُتق���رع  يف م���كان 
�سي���ق: يف العظام. رمب���ا نحن على حدود " 
ال�سمال النهائي" لهوؤلء ال�سعراء يف هدوئهم 
���د اأحدهم ظاًل  ذي الجرا����ض، حت���ى لو ت�سيَّ
يف فج���ر افريق���ي، اأو ا�سيوي. ل���ن نرتاجع 
ع���ن زعمن���ا اأنهم ي�سع���ون اأم�س���اط  اأقدامهم 
الي�س���رى، حتدي���دًا، عل���ى حاف���ة " ال�سم���ال 
النهائ���ي "، حيث ل مّت�سع جله���ات، بعد ذلك 
�س���وى " تهوي���ل " ال�سع���رّي اأن اجله���ات ل 
تنتهي اإل يف هدنة ُتعطل بها الكلمات قواعد 

ذهاب الأر�سي اأبعد من حدوده.
ان كت���اب " اأنتلوجيا ال�سع���ر ال�سويدي )من 
�سبعينات الق���رن املا�سي حت���ى العقد الأول 
م���ن الألفي���ة الثالثة( " ال�سادر ع���ن موؤ�س�سة 
املدى لالع���الم والثقاف���ة والفن���ون، يبني ما 
عند �سعراء اأقالي���م الر�ض الو�سطى، مثلنا، 
مت�س���ع لتبوي���ب " �سم���الت " كث���رية، طبقة 
ال�سوي���د   ." " النهائ���ي  اجت���اه  يف  طبق���ة، 
عل���ى حافة " النهائ���ي ": ذلك م���ا ن�سمعه من 

املجادلت املرئية يف كلمات هذا ال�سعر.
اأن تل���ك العق���ود الت���ي ي�س���ري اإليه���ا الكت���اب 
هي الت���ي �سهدت ن�سوء " ما بع���د احلداثة " 
وتطوره���ا والنقالب عليها اأي�سًا يف احلياة 
الفكرية والفنية والأدبية عمومًا، وال�سعرية 
خ�سو�س���ًا يف ال�سوي���د، كتبع���ة للمتغريات 

ال�سيا�سي���ة والجتماعية والقت�سادية ل يف 
ه���ذا البلد وح�سب، بل يف العامل كله. حقيقة 
ترتكن���ا م���ع نتاج���ات متع���ددة الجتاه���ات 
والإيديولوجي���ات  والعقائ���د  والنزع���ات 
الت���ي اأثرت عل���ى ال�سعراء الباحث���ني اأ�سا�سًا 
عّم���ا ميي���ز جتربة كل منه���م عن اأبن���اء جيله 
وحتميه م���ن �سفة تقليد �سابقي���ه. فاختلفت 

الأ�ساليب حد الهو�ض، �سكاًل وفحوى.
ون�سبت �سراعات وم�ساجالت بني من يوؤيد 
ه���ذا الجتاه وب���ني م���ن يوؤيد �س���واه، ويف 
خ�سم هذه الختالفات وهذا التعدد النوعي 
كان لل�ساعر ال�سويدي اأن يكتب ق�سيدته اإّما 
ُمغرقًا ومغاليًا يف النتم���اء لنزعة اأو اجتاه 
م���ا حين���ًا، اأو مبتعدًا بها اأحيان���ًا عّما ي�ُسدها 
اإىل  اجلوه���ر  اأو  الظاه���ر  يف  انتم���اء  لأي 

�سواه.
�ساع���ر  كاأي  ال�سوي���دي،  لل�ساع���ر  اأن  كم���ا 
يف الك���ون، عالق���ة �سائك���ة بلغت���ه. ل���ه فيه���ا 
وطباق���ه  وجنا�س���ه  وتوريات���ه  ا�ستعارات���ه 
وبديع���ه ونحت���ه وا�ستقاقه، وه���و هنا كاأي 
�ساع���ر يف الك���ون ي�سُل بلغت���ه اإىل اأ�سمى ما 
ت�ستطي���ع لغت���ه بلوغه. يلع���ب بالكلم���ة )اأو 
بالعب���ارة( او معانيه���ا ويالعبه���ا كما يحلو 
له فتداع���ب اللعبة قارئه���ا )ال�سويدي( الذي 
يط���رب  اإذ م���ا حل لغز م���ا خبيئًا ب���ني طيات 
البالغ���ة. وكان حتم���ًا علين���ا هن���ا اأن نتجب 
ترجم���ة ن�سو�ض كه���ذه، ل يبقى م���ن اللعب 
اللغ���وي / اللفظ���ي/ املو�سيق���ي/ ال�سكلي/ 

فيه���ا  الت�سكيل���ي 
 " اأو  ترجم���ت  اإن 
 " بت�س���رف  ُعرب���ت 
اإل ن�سخها. هنا ل بد 
من ق���راءة الق�سيدة 
ل  �ساعره���ا  بلغ���ة 

بلغة مرتجمها.
وهن���ا يكمن التح���دي الأكرب ال���ذي واجهناه 
يف ترجمة  هذه املجموعة املتعددة الأ�ساليب 
والن�سو����ض  الق�سائ���د  م���ن  والإجتاه���ات 
الت���ي تختل���ف انتماءاتها �س���كاًل ومو�سوعًا 

وتوجهًا.
اأنعربه���ا؟ اأينق���ل كل من���ا باأ�سلوب���ه " روح 
الن����ض "؟ اأ " ن���وؤّول " العب���ارة ونف�سره���ا 
للق���ارئ ك���ي يفه���م املُلغ���ز فيه���ا؟ اأنلغ���ي اأن 
ُن�سيف؟ اأنقدم اأم نوؤخر؟ اأو بعبارة اأخرى: 
هل ُنن�س���ئ ن�سًا جدي���دًا ل يخد�ض ما تعّود 
القارئ العربي عليه يف ما يعتربه �سعريًا؟ 
فما الذي �سيبقى من برونو ك. اأوّير واإيفا 
رونيفيل���ت واآرن���ه يوهن�س���ون و�سواه���م 
عربي���ة ل حتم���ل  ن�سو����ض  للق���ارئ يف 
توقي���ع املرتح���م الواح���د وح�س���ب، ب���ل 
اأ�سلوب���ه وخياراته اللغوي���ة " املف�سلة" 
وت�سكيله ال�سخ�سي للعبارات بعالقاتها 

املت�سابكة يف ن�سيج الن�ض؟.
وعل���ى تل���ك ال�سئل���ة �ستك���ون الجابة 
ب�سيطة، ب���ل واأقرب اإىل البديهية اأي�سًا، 

وهي " الأمانة ل اخليانة ".

الجبال التي أحبت ظلي
�س���درت حديثا ع���ن دارالأهلية للن�سر والتوزيع يف عم���ان جمموعة ن�سو�ض 
جدي���دة لل�ساع���ر يون����ض العطاري حتت عن���وان "اجلب���ال الت���ي اأحبت ظلي 
"و�سم���ت ب���ني دفتيه���ا- 140 �سفح���ة من القط���ع املتو�س���ط- جمموعة من 
الن�سو����ض التي تعرب اإىل ال�سعرية من خالل حماول���ة القب�ض على اللحظات 
الهارب���ة والتفا�سي���ل ال�سغ���رية. بحثا ع���ن ح�سا�سي���ة مغاي���رة. �سمم غالف 
املجموع���ة ال�ساعر زه���ري اأبو �سايب، وهي باكورة اأعم���ال ال�ساعر بعد الن�سر 

يف العديد من ال�سحف املحلية والعربية.
ولد يون����ض العطاري عام 1963 يف الزرقاء بالأردن، لأبوين من قرية �سمخ، 
جن���وب طربيا، وح�سل على �سه���ادة البكالوريو�ض يف هند�س���ة امليكانيك من 
جامعة دم�سق عام 1990، عمل يف �سناعة املعادن والبال�ستيك يف �سوريا قبل 

اأن ينتقل ليقيم ويعمل يف كندا يف نف�ض املجال عام 2006.

جاسم عاصي
 

يف  رواي���ة حمم���ود عب���د الوه���اب )�س���رية 
بحجم الكف( تظهر لن���ا ال�سرية، وكما نعرف 
؛ اأن ل�سريت���ه م�سحة اأو�سع. غري اأننا جند اأن 
احلكاي���ة تكمن يف الكف الت���ي ا�ستنبتها عبد 
الوه���اب. الك���ف التي بدت غ���ري م�سمومة اأو 
اأدق غ���ري مقبو�سة كما نراه���ا ون�ست�سعر بها 
من خ���الل م�س���ار �سريتنا مع���ه، فه���ي  ت�سّكل 
ن�سبة كب���رية من احلياة ذات النمط اخلا�ض. 
اإذ يبق���ى الق�سم املغمور م���ن �سريته لئذًا يف 
ذاكرت���ه. فهو اإن اب���اح بالقليل حمايثًا واحدة 
م���ن ق�س�سه الت���ي متثلت حمت���وى ال�سورة 
الفوتوغرافية يف )رائح���ة ال�ستاء(. فهو هنا 
ُي�ساي���ر ن�سقًا من الكتابة �س���اع يف اأوربا، يف 
توظي���ف ل�س���وره الفوتوغرافي���ة يف ال�سرد. 
اإذ يبق���ى مب���داأ ا�ستغالل النمط حق���ًا للجميع، 
لكنه يبقى مرهون���ًا بالذاتي واملو�سوعي يف 
تركي���ب وتن�سيد �س���ورة احلكاي���ة اجلديدة 
الت���ي الت�سق���ت مبنت ذاكرت���ه زمان���ًا ومكانًا. 
وح�سب���ي اأن )عبد الوهاب( قد وّفر ما ُي�سعفه 
يف  حتقي���ق بع����ض من روؤيت���ه، واأبقى الأهم 
قي���د الذاك���رة. فه���و مل ي�سك���ب حمتواه���ا من 
خ���الل ا�ستظه���ار حمت���وى ذاك���رة ال�سورة، 
بحي���ث تتج�ّسد �س���ورة جديدة تتمث���ل �سكاًل 
روائي���ًا جدي���دًا، اإذا م���ا قي�ست ه���ذه التجربة 
بتجربت���ه يف رواي���ة )رغوة ال�سح���اب( التي 
ف�سعدت���ه  واملهم���ل  املاأل���وف  اأي�س���ًا  متثل���ت 
اإىل املرك���ز ونق�س���د رقم الهات���ف. بحيث غدا 
املفت���اح الذي ُيتيح الدخ���ول اإىل عامل اأو�سع. 

بينما يف ه���ذه الرواية جنده اأكرث �سرعة يف 
ا�ستقطاب ما ميكن اأن ُتتيح له ال�سورة جماًل 
يف احت���واء �س���رية الآخ���ر على اأنه���ا �سريته 
مع الآخر ه���ذا. وبهذا تكون �س���ورة ال�سرية 
يف بنيته���ا اأكرث ان�ساف���ًا ذاكراتيًا له ولغريه، 
ل�سّيم���ا اأن املاثلني يف ال�س���ورة قريبون منه 
كاأفراد اأ�سرة واح���دة، ونهاياتهم حتمل �سيئًا 
من الرتاجيدي���ا التي ميكن ا�ستغاللها لإيقاظ 
م���ا ميك���ن اإيقاظ���ه م���ن �سريته���م امل�سافة اإىل 
�سريت���ه. غري اأننا ومع كل ه���ذا ؛ نرى اأن كف 

)عب���د الوهب(  غري م�سمومة ومقبو�سة على 
مكّوناتها، ب���ل اأطلقت لنف�سه���ا العنان لبث ما 

هو قليل، وما ميكن بثه على م�ساحة الن�ض.
يف تق�سي���م الرواية اإىل ث���الث وحدات ؛ اإمنا 
اأراد ب���ه  الرتكي���ز عل���ى ن���وع اجلدلي���ة الت���ي 
اأقيم���ت عليه���ا الرواية، وهي ت�س���رد وتروي 
م���ا ميكن ر�سده من �سريته و�سرية الآخرين. 
عل���ى  مبن���ي  لل�س���ورة  ال�ستظه���ار  كان  ل���ذا 
اأ�س�ض معرفية، لأن���ه ابتداأ باملعرفة اأوًل وهي 
)الكتب(. والكتاب املعن���ي ح�سرًا هو من قاد 
ال���راوي اإىل الم�س���اك مبرك���ز ال���روي وهي 
املغّي���ب  للعائل���ة  الفوتوغرافي���ة(  )ال�س���ورة 
وجود اأفرادها. املعرفة هي من قاد اإىل الت�سّيد 
ال�سردي ل�س���رية العائلة يف بع����ض اأفرادها. 
فال�س���ورة هنا ذاك���رة، وذاك���رة ذات حيوية، 
لأنه���ا تتمازج مع ذاك���رة تاريخي���ة حّية، هي 
ذاكرة ال�س���ارد )عبد الوهاب( والتق�سيم الذي 

هو كالآتي:
�� يف �سوق الكتب القدمية.
�� ال�سورة تروي حكايتها.

�� خارج ال�سورة.. داخل ال�سرية. 
فالق�س���م الأول )يف �س���وق الكت���ب القدمي���ة( 
ثم���ة اأطروحت���ان ؛ الأوىل )يف �سوق الكتب( 
وه���و ما يت�س���ف به ول���ع الكات���ب يف اقتناء 
؛  املعرفي���ة  م�ستجداته���ا  ومالحق���ة  الكت���ب، 
الفكرية واجلمالية. ه���ذا ما كنا نالحظه على 
�سريت���ه املعرفية يف اجلل�س���ات اخلا�سة، فقد 
كان موفور امل�س���ادر، وح�سور حداثتها، مبا 
خل���ق عنده وعي���ًا متج���اوزًا ماأل���وف املعرفة 
يف �سن���وات حياته حتى غياب���ه ج�سديًا. كما 
وردت مفردة)القدمي���ة( وهذا ُي�سري اإىل قدرة 

الإن�س���ان على التذكر، فه���و يتعامل مع معرفة 
�سابق���ة، ُيحاول احلرث فيه���ا عرب البحث عن 
م�س���در ما لإيقاظ مف���ردات معرفته، اأو تلقيح 
اجلدي���د مب���ا هو ق���دمي . هنا تتمث���ل احلداثة 
لدى)عبد الوهاب( يف كّون معارفه ذات جدلية 
قائم���ة على التالقح املعريف، ولي�ض القطيعة. 
فالبحث يف الن�ض حالة ا�ستثنائية قائمة على 
مطابق���ة ما يعرث عليه يف ال�سوق من م�سادر، 
وبني طبيعة ما يعرث عليه، اأو ُيظهره اأ�سحاب 
املكتبات. وه���ذا ما قاده فعاًل اإىل اهم منت يف 
�سريته. غ���ري اأن ال�سوؤال املحّوري هو معرفة 
�ساح���ب الكتاب، اأي الذي �سّوقه  اإىل املكتبة. 
وطبيع���ي اإن حماول���ة معرف���ة البائ���ع، تعني 
العثور على معرفة جديدة لها عالقة مبحتوى 
ال�سورة.فهو يبحث يف بنية معرفة تقوه اإىل 

بنية اإن�سانية. فقد اأن�سنه الكتاب. 
ويف)ال�سورة تروي حكايته���ا( تنفتح اأمامه 
جملة �سّور، تك���ون مبثابة املنقذ له من واقع 
ل ا�ستق���رار نف�سي���ا فيه واإن مل ُي�س���ر اإليه يف 
تف�سي���ل ال�ست���ذكار على �سبي���ل املقارنة. لذا 
يك���ون املحتوى م���الذًا ل���ه يف تو�سيع جماله 
احليات���ي، معتم���دًا يف هذا على م���لء الفراغ 
احلا�س���ل يف وج���وده. ونعن���ي في���ه الوحدة 
الت���ي فر�سها )عب���د الوهاب( عل���ى نف�سه. لذا 
كان���ت حكايات���ه ولي�س���ت حكايت���ه فق���ط، م���ا 
ا�ستظهرت���ه ال�س���ورة. مما خلق متن���ًا روائيًا 
اأك���رث �سعة، �س���واء يف حياة ال���راوي، اأو يف 
حي���اة كادر ال�س���ورة. لأن���ه نقله���م م���ن حالة 
ال�سك���ون، اإىل حال���ة احلرك���ة، اأي اأن���ه اأع���اد 
وح�سورهم���ا.  حيويتهم���ا  والزم���ن  للمك���ن 
وهذه واحدة من خا�سيات توظيف ال�سورة 

الفوتوغرافية يف الن�ض. 
اأم���ا يف )خارج ال�سورة.. داخل ال�سرية( فقد 
كان ال���راوي اأك���رث دق���ة يف املزج ب���ني �سرية 
حمت���وى ال�سورة، و�س���رية اخلارج. وهي ل 
تقل مركزي���ة عن مروي���ات الق�سمني الأولني. 
فاخل���ارج هن���ا يوحي ببنية الداخ���ل. غري اأن 
املعادل���ة الت���ي اأراد ال�س���ارد حتقيقه���ا  ؛ ه���ي 
و�س���ع ال�سرية مّو�سع ما ه���و مرئي ب�سري، 
وب���ني ا�ستظه���ار �سريته عرب �س���رية حمتوى 
الكارد من جهة، و�سريته وهو يالحق املعرفة 
يف �سوق الكتب من جهة اأخرى. ُي�ساف اإليها 
�سغف���ه للمعرف���ة. وت�سط���ري اه���م خ�سائ����ض 
)حممود عبد الوهاب( احل�سية التي ل تتغلب 
عليه���ا بنيات اأخرى،ل�سّيم���ا �ًسبل املعرفة يف 
حياته. ل���ذا نعترب ه���ذه ال�سرية، ه���ي اأن�سع 
�س���ورة ل�سريته املعرفية، التي مل يدع ل�سرية 
ة اأن تتغل���ب عليها. �سحيح اأن  حيات���ه اخلا�سّ
الرواي���ة مل تعتم���د اأ�س����ض الرواي���ة املاألوفة، 
لكنها تاأثريات جتارب )بورخ�ض( الذي حاول 
ت�سعي���د الهام�ض بدي���اًل عن مرك���ز متهاو، ثم 
�سغ���ف الكاتب  يف ما طرح���ه الأرجنتيني يف 
يوميات ن�سو�س���ه، وابتهل مبا قراأ له مب�سرًا 
بها يف جل�ساته. ملتقطًا اأهم خ�سائ�سها التي 
اأجده���ا اأكرث تاأثريًا يف كتابت���ه هذه. لذا اأرى 
اأن هذا الن�ض يختلف عن كتابات عبد الوهاب 
متامًا)ُينظ���ر يف كتاب���ي املعن���ّون ����� هو الذي 
روى ����� الذي �س���در عام 2012ع���ن دار متوز 
؛ وت�سم���ن درا�سات ع���ن كل ما كتب���ه القا�ض 
والروائ���ي اأي بع���د وفاته بثالث���ة اأيام. وهو 

اأول كتاب �سدر عن الراحل(
... يتبع

سفاستيكا قصة )النائب(

 السيرة والكف غير المضمومـــة

إطاللة مــن حــواف النهائي في 
أنتلوجيا الشعر السويدي

ــــــــدارات ــــن اص م
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س����ل����س����ل����ة ن����وب����ل 
  ناطق خلوصي 

 

  يتخ���ذ �سن���ان اأنطون  من ن���داء " يا 
م���رمي " عنوان���ا ً لروايت���ه الثالث���ة، 
وهو نداء ا�ستغاثة يائ�ض وم�ستحيل 
ي�ستنج���د في���ه بطل الرواي���ة يو�سف  
مب���رمي الع���ذراء، )ولنالح���ظ دلل���ة 
وراء  الكام���ن  واملغ���زى  ال�سم���ني 
ا�ستخدامهم���ا(، لتنقذه هو ومن معه  
من املحنة  التي وجدوا اأنف�سهم فيها 
فجاأة وه���م يف مواجهة امل���وت، لكن 
�سوت امل���وت كان اأ�س���رع من �سوت 
بطل الرواي���ة هذا، فظ���ل النداء غري 
املكتمل معلقا ً يف فراغ الف�ساء الذي 
بداأ ميتل���ىء  باأزيز الر�سا�ض ودوي 
النفجارات  ورائحة الدم والبارود.

 تنحو الرواية منحى ً دينيا ً ينطوي 
على ُبعد �سيا�سي فتتعر�ض ملا تعانيه 
الأقلي���ات الدينية، ومنها امل�سيحيون 
اإىل  الإ�س���ارة  تتجاه���ل  اأن  )دون 
غريه���م(،  فت�ستلهم اأح���داث الهجوم 
عل���ى كني�س���ة �سي���دة النج���اة مث���ال ً 
لذل���ك. وعل���ى الرغم م���ن اأن الروائي 
كت���ب مالحظ���ة تفي���د ب���اأن " اأح���داث 
الرواي���ة تتقاطع مع حادث���ة الهجوم 
عل���ى كني�سة النج���اة يف بغ���داد عام 
و�سخ�سيات���ه  الن����ض  ولك���ن   2010
م���ن ن�س���ج اخلي���ال، واأي نطاب���ق اأو 
غ���ري مق�س���ود  الأ�سم���اء  ت�ساب���ه يف 
ال���ذي  الف�س���ل  ف���اإن  " )����ض 157(، 
يحم���ل عن���وان " الذبيح���ة الإلهية "، 
ينط���وي على تو�سيف دقيق ملا حدث 
يف الكني�س���ة فع���اًل ج���اء يف �سه���ادة 
مه���ا )وه���ي ال�سخ�سي���ة الثاني���ة يف 
الرواي���ة( التي اأجربه���ا الإرهابيون 
الذي���ن اقتحم���وا الكني�س���ة، عل���ى اأن 
تديل مب���ا اأملوه عليه���ا، عرب الهاتف 

اخللي���وي املرتبط باإح���دى القنوات 
ا�س���م  وورد  العربي���ة  التلفزيوني���ة 
�سريح���ا  النج���اة(  �سي���دة  )كني�س���ة 
الروائ���ي  حماول���ة  ف���اإن  وبالت���ايل   ً
التعتيم عل���ى ذلك تفقد �سرورتها ول 

جتد ما يربرها عندئذ. 
 يرتك���ز مبنى الرواي���ة ال�سردي على 
ال�سرتج���اع ال���ذي يغط���ي م�ساح���ة 
وا�سح���ة منه���ا، ويق���وم ال�سرتجاع 
عل���ى ركيزت���ني: الذاك���رة وال�س���ور 
اجل���دران،  عل���ى  املعلق���ة  العائلي���ة 
ويج���ري عل���ى ل�س���ان بط���ل الرواية   
الذي ي�ستعر����ض �سرية  حياة عائلته 
من خالل ذلك  مع التوقف عند تفا�سيل 
تقاليد وع���ادات ديني���ة للطائفة التي 
تنتمي اإليها ال�سخ�سيات، اإىل جانب 
ا�ستعرا����ض بع�ض الأح���داث العامة 
التي وقع���ت يف الزمن ال���ذي عا�سته 

تلك ال�سخ�سيات. 
  بداأ  بطل الرواية وراويها )يو�سف( 
عملي���ة ال�سرتج���اع، معتم���دا ً عل���ى 
الذاك���رة، ب�سخ����ض اأخت���ه  "حّن���ة " 
التي بدت �سديدة التدين  وقد حولت 
غرفتها يف البيت اإىل ما ي�سبه كني�سة 
م�سغ���رة فق���د كان ج���زء  م���ن الغرفة 
والتماثي���ل   لالأيقون���ات   " مكر�س���ا ً 
وتذكارات العذراء وي�سوع ال�سغرية 
الت���ي كان���ت ته���وي جمعه���ا... كنت  
اأحيان���ا ً اأ�ساك�سه���ا واأق���ول لها اأن كل  
ما ينق����ض غرفتها  لكي تكون كني�سة  
م�سغرة هو املذب���ح والبخور " )�ض 
18( وي�سي �سلوكها بتع�سبها لديانة 
طائفته���ا   ولكني�سة معينة دن غريها 
الإله���ي  الكت���اب  الإجني���ل  واعتب���ار 
الوحيد، باأنها تقدم منوذجا ً للتزمت 
الديني ال���ذي، على ما يبدو، ل تخلو 
منه طائفة من الطوائف ويف خمتلف 

الأديان .
 وتلع���ب ال�س���ور دورا ً كب���ريا ً يف 
عملي���ة ال�سرتجاع، وه���ي �سور لها 
خ�سو�سيته���ا لدى بط���ل الرواية: " 

وقف���ت اأم���ام اأرخبيل ال�س���ور. كنت 
فد انتقيتها بنف�سي منذ �سنني طويلة 
واأّطرتها وعّل�قتها بعناية " )�ض 34(، 
ي�سرتج���ع   من خالل اإح���دى ال�سور 
املعلق���ة عل���ى اجل���دار، ذك���رى اأخيه 
جمي���ل " الذي هرب م���ن العراق عام 
1969  بعد اأن اأعدموا  �سديقه بتهمة 
املا�سوني���ة  وخافت زوجته اللبنانية 
م���ن اأن يالق���ي ه���و نف����ض امل�س���ري " 
)����ض 18(،  وي�ستذكر اأب���اه واأخوته 
واأخوات���ه واح���دًة  واح���دا ً واح���دا ً
واح���دة، فيقدم بذلك ج���ردا ً متكامال ً 
ل�سرية العائل���ة. ويرد ا�سم مها للمرة 
الأوىل عند ا�ست���ذكار الراوي حلرب 
1991 )وكان���ت طفلة يف ح�سن اأمها 
اآن���ذاك، و�ستك���رب وتلع���ب دورا ً يف 
اأح���داث الرواية فيم���ا بعد(، وي�سف 
اإح���دى ليايل احلرب وه���م يف امللجاأ 
تدك  الأمريكية  الطائ���رات  " كان���ت  
بغ���داد ليلته���ا يف ق�س���ف �سدي���د يهّز  
الأر�ض ومه���ا يف ح�س���ن اأمها تبكي 
" )�ض 28(. ويعيدنا هذا ال�ستذكار 
اإىل تلك الأي���ام، اأيام احلرب القا�سية 
كان   " حي���ث  باملواج���ع  احلافل���ة 
امل���اء يج���يء تقريب���ا ً م���ّرة كل ثالثة 
اأي���ام " )����ض 31(،  فت�سب���ح وظيف���ة 
ال�سرتج���اع هن���ا �سردي���ة � توثيقي���ة 
ل�سرية العائلة  ولأحداث احلرب معا 
ً، يف  ه���ذا التف�سي���ل ويف تفا�سي���ل 

غريها يف الرواية. 
  وي�ستذك���ر  ال���راوي اأي���ام طفولت���ه 
م���ع عائلته، من خ���الل اإحدى ال�سور 
املعلق���ة على اجل���دار، دون اأن تفوته 
الإ�س���ارة اإىل منط الأزياء التي كانت 
�سائ���دة اآن���ذاك . اإن���ه  مين���ح امل���كان، 
والأزي���اء  اأي�س���ا ً، وظيف���ة الك�س���ف 
ع���ن اأعم���ار اأف���راد العائل���ة وطبيع���ة 
اإليه هونف�سه   اأماكن �سكناهم،لينتقل 
�سخ�سي���ا ً. فيوا�سل توظيف الأزياء 
يف الك�س���ف  عن التح���ولت التي مر ّ 
بها يف حياته: " يو�سف يف العا�سرة 

يرتدي  قمي�سا ً اأبي�ض وقد ُربط حول 
�ساعده الأمين �سري���ط اأبي�ض....... 
" ي�سع يو�سف  " )����ض 40(، وحني 
نظ���ارات �سم�سي���ة  ويرت���دي قمي�سا 
ً اأبي����ض م���ع بنطل���ون رم���ادي. ي���ده  
الي�سرى يف جيب بنطلونه واليمنى 
على ج���ذع نخلة با�س���ق " )�ض 46(، 
فاإن هذا ي�س���ري اإىل اأنه اأ�سبح ي�سغل 
وظيف���ة عل���ى عالق���ة بالنخي���ل فه���و 
الآن" يرت���دي بدل���ة داكن���ة  وربط���ة 
عن���ق  ويجل�ض وراء مكتب  ا�سطفت 
فوق���ه ملف���ات واأوراق " )�ض 45(.. 
وهنا يع���اود �سنان اأنط���ون توظيف 
ال�سجرة رمزا ً لدميومة احلياة حيث 
كان قد وظفه���ا يف رواية " اإعجام "، 

و�سجرة الرم���ان  يف رواية" وحدها 
يع���اود  وهاه���و   " الرم���ان  �سج���رة 
توظيف النخلة ب�سكل خا�ض يف هذه 
الرواية ويعتمدها رمزا ً للوطن هذه 
امل���رة  ويكرر الإ�س���ارة اإليها يف اأكرث 
م���ن مو�سع بهدف الإمياء اإىل قيمتها 
يوظفه���ا  اأن���ه  ويالح���ظ  واأهميته���ا. 
هن���ا ببعده���ا الدين���ي اأي�س���ًا ً  حي���ث 
ي�سرتج���ع الن����ض الق���راآين يف الآية 
الكرمية " وه���ّزي اإليِك بجذع النخلة 
ُت�ساِقط عليك رطبا ً جنّيا " ليوؤكد من 
جديد �سعة اهتمامه بالثقافة الدينية 
بانفتاح���ه  ي�س���ي  مم���ا  الإ�سالمي���ة 
كان  واإذا   . مع���ا ً والفك���ري  الدين���ي 
�سنان اأنطون  قد هاجر اإىل الوليات 

املتحدة بعد حرب اخلليج عام 1991 
واأكم���ل درا�سته العلي���ا وح�سل على 
الدكت���وراه يف الأدب العرب���ي هناك، 
فاإن���ه مل يقطع ج���ذور انتمائه للعراق 
ببعده���ا  النخل���ة  م���ن  يتخ���ذ  ال���ذي 
ل���ه ومينحه���ا  التاريخ���ي منوذج���ا ً 
اأك���رث من م���رة، وببعده���ا التاريخي 
ه���ذا، اهتمام���ا ً خا�سا ً  فيق���ول عنها 
اأنه���ا كانت " حتتف���ظ مبكانة مقد�سة 
فتوج���د نقو����ض ورم���وز متثلها  يف 
هي���اكل باب���ل واآ�سور وعل���ى جدران 
املعاب���د  ومداخ���ل امل���دن  والعرو�ض 
والتيج���ان " )����ض 45( مب���ا يج�س���د 
ح�س���ب  للع���راق  التاريخ���ي  البع���د 

اعتقادنا.
 تق���ع الرواي���ة التي �س���درت عن دار 
يف   ،2012 ع���ام  اجلمل)ب���ريوت( 
159 �سفح���ة م���ن القط���ع املتو�سط، 
تتوزع على خم�سة ف�سول يحمل كل 
منه���ا عنوانا ً  وين�سطر كل ف�سل اإىل 
مقاط���ع عديدة يحم���ل كل منها رقما ً. 
�سورة الغ���الف لألفريدو بيكوندوا، 
وق���د حول���ت دار الن�سر الغ���الف اإىل 
لوح���ة اإعالن���ات للرتوي���ج للرواي���ة. 
زم���ن الرواية ل يزيد ع���ن يوم واحد  
ه���و اليوم ال���ذي حدثت في���ه جمزرة 
�سيدة النجاة، دار خالله جدل  �ساخن 
ب���ني  يو�سف ومها انته���ى بان�سحاب 
مها وه���ي يف حالة توتر وقد فاجاأته 
بالق���ول اأن���ه يعي����ض يف املا�سي وقد 
اأحزنه ذلك، وانتهى ذلك اليوم بحادث 
الهج���وم الإرهابي على كني�سة �سيدة 
النج���اة. كان احلك���م باإع���دام ط���ارق 
عزيز ه���و الذي فّجر املوقف  بني مها 
ويو�سف، فهي ت���رى اأن احلكم �سدر 
عليه ملح�ض كون���ه م�سيحيا ً يوؤيدها 
ح���ني  يف  ل���وؤي،  زوجه���ا   ذل���ك  يف 
يرى  يو�س���ف، وهو يوظ���ف حكمته 
وعقالنيت���ه، �سببا ً مغاي���را ً يرّده اإىل 
فيتوت���ر  ال�سيا�س���ي،  عزي���ز  موق���ف 

املوقف بني الطرفني.

 أوراق
دائم���ا  وقلق���ون  مهموم���ون  ا�سخا����ض 
وبع�سه���م م�ستع���د للتحالف م���ع ال�سيطان 
م���ن اأج���ل حتقي���ق اأهداف���ه كم���ا ه���و حال 
بطل الرواي���ة )دكتور فاو�ستو�ض( للكاتب 
توما����ض م���ان وال�سادرة ع���ن دار )املدى( 
للثقافة والن�س���ر برتجمة حممد جديد عرب 
احداث م���ن التاريخ الأملاين املعا�سر حتى 
اندلع احلرب العاملية الثانية، م�سريًا اىل 

عدم وجود
اخت���الف ب���ني فاو�ستو�ض واأدول���ف هتلر، 
فكالهما تعاقد م���ع اإبلي�ض وكالهما يحمل 
جنون���ه الداخل���ي ك���ي ي�سبه عل���ى العامل 
م���ن حوله، مبين���ًا انه اختار له���ا اأن تروى 
عن طريق �سخ�سي���ة �سديق لبطلها يروي 
لن���ا اأحداث حي���اة �سديق���ه املو�سيقي بطل 
الرواي���ة لي�سعن���ا يف مواجه���ة ن���وع م���ن 
الأ�سطورة الرمزية، ويقرتح اأن هذا البطل 
املو�سيقي قد يكون اأي�سًا، كناية عن اأملانيا 
نف�سه���ا، واحلقيقة اأن ال�س���ورة املر�سومة 
هن���ا لآدريان لوفرك���ون هي حي���اة متقلبة 
حتركه���ا الأحداث املتعاقبة، كاأننا هنا اأمام 
�سرية �سخ�سي���ة حقيقية، ترويها �سخ�سية 
اأخرى واقعة حتت تاأث���ري من تروي عنها. 
ويف ه���ذا املعنى ي���دور الن�ض يف م�سريني 
حياتي���ني. م�س���رى حياة اآدري���ان من جهة، 
وم�سرى حياة �سريينو�ض من ناحية ثانية، 
فيق���ول: اأري���د اأن اأوؤكد، ب���كل اليقني، اأنني 
حني اأق���دم لهذه الأخبار ع���ن حياة الراحل 
اأدري���ان ليفركون، اأي لهذه ال�سرية الأوىل، 
والتمهيدية اإىل ح���د بعيد، بال ريب، لرجل 
غال عزيز ومو�سيقي عبقري، ابتاله القدر 
مبحن رهيبة، وارتقى به ثم اأطاحه، ببع�ض 
الكلمات عني اأنا، وعن �سوؤوين، فاإن ذلك ل 
يحدث بحال من الأحوال ب�سبب رغبة مني 
يف اإح���الل �سخ�س���ي يف م���كان ال�س���دارة، 
واإمنا يحملني على ذلك افرتا�سي اأن قارئ 
امل�ستقب���ل اإذ مل يلح بعد ذل���ك اأدنى اأمل يف 
اأن ي���رى كتابي نور العالني���ة اإل اأن يتمكن 
مبعج���زة ما، م���ن مغادرة معقلن���ا الأوربي 
ال���ذي حتدق ب���ه الأخطار، واإي�س���ال �سيء 
عن اأ�سرار عزلتن���ا اإىل النا�ض يف اخلارج، 
واأرجو مرة اأخرى اأن ي�سمح يل اأن اأ�سيف 
قائ���ال اإنن���ي ل اأقدم له���ذه الأخب���ار ببع�ض 
املالحظ���ات الي�س���رية ح���ول �سخ�س���ي، اإل 
لأنني اأدخل يف ح�سباين اأن املرء قد يرغب 
يف الإط���الع العاب���ر عل���ى �س���رية الكات���ب، 
وذل���ك ل يخلو، بالطبع من توق���ع اأن تثور 
ال�سك���وك ل���دى القارئ، من ج���راء ذلك على 
وج���ه اخل�سو����ض، فيت�س���اءل اأت���راه يجد 

نف�سه بني يدي الرجل املنا�سب لذلك، واأعني 
بذلك، هل ميك���ن اأن اأكون، من حيث جممل 
حيات���ي، الرج���ل املنا�س���ب ملهم���ة رمبا كان 
قلبي هو الذي ي�سدين اإليها اأكرث مما تفعل 
اأي���ة اآ�سرة جوهرية تربر ذل���ك.. ولكن من 
ه���و اآدريان؟ اإنه وفق و�س���ف توما�ض مان 
اإياه بطل م���ن زماننا، �سخ�سية تراجيدية، 
ماأ�س���اة متنقلة وقوة ال�س���ر يف عينها، وقد 
باتت حتم���ل اآلم الع�سر و�سروره. اإ�سافة 
اإىل ه���ذا ل �س���ك يف اأن توما����ض م���ان حني 
املو�سيق���ي  �سخ�سي���ة  م���ن  اآدري���ان  اأب���دع 
�سوينربغ نف�سه تقنيًا على الأقل. ان املناخ 
املو�سيقي ال���ذي جعله مناخ حي���اة اآدريان 
مل يك���ن اأك���رث من �سم���ة تقني���ة تغو�ض بنا 
يف الع�س���ر. وكاأن مان يتحدث ع���ن اأملانيا 
وعالقت���ه بها، بي���د اأن اآدري���ان لي�ض وحده 
بط���ل الرواي���ة فهن���اك اأي�سًا ال�س���ر املتمثل 
بالدكت���ور فاو�ستو�ض نف�س���ه والذي حتمل 
الرواي���ة ا�سمه، وه���ذا الدكتور الذي يرمز 

اإىل ال�سيط���ان كم���ا يق���ال لن���ا يف الرواي���ة 
نقاًل عن اآدريان.. ويف ال�سفحات الأخرية 
ي�سعن���ا الكات���ب ام���ام مالحظ���ة �سغ���رية 
ال���ذي  املو�سيق���ي  ال�س���كل  ان  تنبهن���ا اىل 
حتدث عن���ه يف الف�سل الثاين والع�سرين، 
واملعروف با�سم النظام الثني ع�سري هو 
يف احلقيقة ملكي���ة ثقافية ملوؤلف مو�سيقي 
ومنظر اآرنولد �سوين���ربغ. ويقول: كل ما 
فعلت���ه هن���ا هو اأنن���ي دجمت ه���ذه التقنية 
يف حمت���وى مث���ايل اإىل ح���د م���ا، بال�سمة 
اخليالية ملو�سيقي ه���و البطل الرتاجيدي 
لروايت���ي. واحلال اأن مقاطع ه���ذا الكتاب 
الت���ي تعال���ج نظري���ة املو�سيق���ي تدين يف 
بع����ض تفا�سيله���ا اإىل كت���اب هارمونيبهر 
م���ان  توما����ض  ابتك���ر  لق���د  ل�سوين���ربغ.. 
�سخ�سي���ة اآدري���ان لوفركون م���ن اأ�سا�سها، 
اأ�سدق���اء  ب�سم���ات  ا�ستع���ان  واإن  حت���ى 
يعرفه���م، ليط���رح جمل���ة مواق���ف وق�سايا 

تتعلق اأ�سا�سًا باخلري وال�سر.

�ساع���ت ت�سمي���ة احل���رب العاملي���ة الأوىل 
1914 ����� 1918 ب�»احلرب الكربى«. واإذا 
كان���ت رفوف املكتبات ق���د �سهدت �سل�سلة 
طويلة م���ن الكت���ب التي اأّرخ���ت وبحثت 
احل���رب وم�س���ار  تل���ك  اأ�سب���اب  وحلل���ت 
تطّورها ونتائجها على القاّرة الأوروبية، 
على اعتبار اأنها هي التي عرفت �سرارتها 
الأوىل وكانت امليدان الرئي�سي ملعاركها، 
ف���اإن هناك عددا قليال جدا من الكتب التي 
جعل���ت م���ن تل���ك »احل���رب الك���ربى« يف 
مناط���ق العامل غ���ري األأوروبية مو�سوعا 
لها. بل تردد القول كثريا اأن املعارك التي 
�سهدتها اأوروبا "حجبت م�سارح ع�سكرية 

اأخرى لذلك النزاع الكوين".
 م���ن هن���ا ي�س���د كت���اب »احل���رب العاملي���ة 
الأوىل يف ال�سرق الأو�سط« ثغرة حقيقية 
ب�سبب الغياب �سب���ه الكامل لالأعمال التي 

كّر�سه���ا اأ�سحابها يف الغرب لتلك احلرب 
يف منطقة ح�سا�سة مثل ال�سرق الأو�سط. 
وهو ي�سد ثغ���رة حقيقي���ة بالتحديد فيما 
يتعّل���ق بتو�سي���ف املعارك الك���ربى التي 
عرفته���ا املنطقة املعنّية مثل حو�ض دجلة 
وغ���ّزة وغريهم���ا، حي���ث كان���ت اخلطط 
ب�سب���ب  التعقي���د  غاي���ة  يف  الع�سكري���ة 
النق����ض الكبري لط���رق املوا�سالت ب�سّتى 

اأنواعها.
لك���ن ما ميكن تاأكيده ه���و اأن هذا الكتاب، 
الذي يتوافق �سدوره مع الذكرى املئوية 
الأوىل لن���دلع احل���رب العاملي���ة الأوىل 
ع���ام 1914، هو اأنه العم���ل »رمبا الأكرث 
�سم���وًل« يف اللغ���ة الإجنليزية لتو�سيف 
املع���ارك الطاحن���ة الت���ي �سهدته���ا منطقة 
ال�س���رق الأو�س���ط خ���الل تل���ك "احل���رب 

الكربى".

 يق���ّدم املوؤل���ف �س���ري املعارك الت���ي كانت 
بلدان ال�س���رق الأو�سط باملعن���ى الوا�سع 
للكلم���ة م�سرحًا لها خ���الل احلرب العاملية 
الأوىل. وي�سري اإىل اأن احلمالت املتتالية 
الت���ي قامت به���ا الق���وات املتحالف���ة �سد 
ل���ه  كه���دف  العثماني���ة  الإمرباطوري���ة 
الأولوي���ة اأّدت اإىل ق���در هائل م���ن الدمار 
واخل���راب، وحي���ث مل يك���ن اأق���ل النتائج 
املاأ�ساوي���ة للح���رب الكربى وق���وع نحو 

مليون ون�سف املليون من ال�سحايا.
 والتاأكي���د ف���اإن الأبع���اد الع�سكري���ة لتلك 
واح���د  وج���ه  �س���وى  تك���ن  مل  احل���رب 
للمواجه���ة بني الإمرباطوري���ات الكربى 
يف العامل اآنذاك. اإذ ان هناك اأبعادا اأخرى 
لها عالق���ة بجمع املعلوم���ات وبامل�ساريع 
ال�سناعي���ة وب�سع���ود اأمن���اط جديدة من 

احلكم.

دكتور فاوستوس
أسطورة حياة متقلبة تحركها أحداث متعاقبة

الحرب العالمية األولى في الشرق األوسط

 االســتنجاد المســتحيل بالعذراء 
في رواية  " يا مريم "
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ترجمة: عباس المفرجي

احلياة احلقيقية لروبرت ايفريت هي �سرية مهنية ناجحة 
يف التمثي���ل. ق���د تك���ون ال�سن���وات تال�ست، لك���ن ايفريت 
تخرّيها مبزيج من الب�س���رية الثاقبة، املالحظة ال�ساخرة 
احلازمة والت�سهري – لأغرا�ض القذف. مراوغته، هو�سه، 
– دائم���ا ان�سه���ار املقّد����ض  منظ���وره الروح���ي املهت���اج 

واملدّن�ض – كلها تو�ّسع من قوة الدراما.
كت���اب ايف���ريت ال�ساب���ق، " �سجاجي���د حمر وق�س���ور موز 
اأخ���رى "، ي�س���ف اإثارة الو�س���ول اىل املج���د، بعد بطولة 
فيلم " بلد اآخر " عام 1984 يف �سن اخلام�سة والع�سرين، 
والعرثات الت���ي �سببها املحافظة علي���ه يف عمر الربعني. 
الكت���اب اجلديد يرّك���ز – ب�سكل رئي�س���ي يف العقد الأخري 
الأعمال اخلريية،  النا�س���ج:  لل�سوبر �ستار  – عل���ى مهن 
ال�سحاف���ة، وتو�سع ن�ساط���ه نحو التلفزي���ون يف امريكا. 
�سديق���ان �سه���ريان – ايزابي���ال �سل���و، نيك���ي ها�س���الم – 
حا�س���ران دائما، لكنهم���ا مل ياأخذا اأكرث م���ن ن�سيبهما من 
الأ�سواء، الت���ي ُت�سَلط بدل من ذلك على �ساحرة من لو�ض 

اجنل�ض وعلى والد روبرت اجلدير بالعبادة.
بني���ة  عل���ى  بحكم���ة  يحاف���ظ   " متال�سي���ة  �سن���وات   "
كرنولوجي���ة، لكنه���ا م�سممة لتعطي الأ�سبق���ة لالإ�ستطراد 
والتذّك���ر. يف الف�س���ل الفتتاح���ي، عل���ى �سبي���ل املث���ال، 
تعود بنا ذاكرت���ه اىل رحلة اىل ال�سينما مع بروك، اليوت 
ووينت���ون )رف���اق غرف���ة يف املدر�س���ة الداخلي���ة( وحادث 
حتدي���د �سخ�سي���ة روبرت. كان���وا يف الرابع���ة ع�سرة من 
العمر والفكرة كان���ت ال�ستمناء على فيلم بذيء يف �سالة 

لل�سينما يف يورك.
لك���ن الفيل���م ه���و عل���ى نح���و منف���ر حداث���وي ج���دا – " 
بريفورمان����ض " – متثيل اآنيت بالنربغ وميك جاغر. بعد 
مقط���ع واحد يكون روبرت ))م�سح���ورا(( و))م�سدوما(( 
– ))ن�سيت متاما ال�ستمناء.(( بالن�سبة ليفريت، احلاجز 
الكب���ري ه���و لي�ض املال، الطبق���ة، بل اجلمالي���ات. بخالفه، 
))َك���ِرَه الآخرون الفيلم(( )وت�سّكى اليوت من اأنه مل يقذف 
))�س���وى مرة واحدة(((. ))منذ ذل���ك اليوم �ساب �سداقتنا 

الفتور.((
ح���ني حتت���ك معرف���ة وفطن���ة ايف���ريت مب���ادة املو�س���وع 
احلقيقي���ة، ل يك���ون املنَتج �سرارة عادية. خ���ذ عملية طرد 
الأرواح ال�سري���رة عل���ى يدي ال�ساح���رة يف لو�ض اجنل�ض 

ل�سمان جناح���ه يف م�سل�سالت���ه التلفزيونية. كوركي هي 
�سي���دة كوبية عج���وز تعي�ض يف بنغل���و يف هوليوود، مع 
ببغاء وروح مر�سدة تدعى ’’ الغجري ‘‘ – ))اليوم، قادين 
ه���ذا الغجري اىل اجلنون. اأوي، روبي!(( ا�ستخدمته يف 
جمموع���ة طقو����ض ))تفق���د العق���ل((. يف ذروته���ا، تقذف 
م�ساع���دة ال�ساح���رة ميغيلينا ))�سارخة دم���ا متخرثا عربرْ 
الغرف���ة، حرفيا((. ))�س���رتى.(( تقول ل���ه كوركي موؤكدة. 

وبالطبع، ))مل يحدث �سيء((.
بعيدا عن هذه الإ�سارات من �سهولة التاأثر يالإيحاء، ظلت 
اأحمال���ه احلرارية يف اأح�سائه. اأثناء ما كان ي�سور فيلم " 
احلريف امل�سه���ور "، كان ا�سمئزازا فكريا )مع الرتامادول 
والف���ودكا( هو ال���ذي �سّبب له التقيوؤ ح���ني �سمع بو�سول 
))اإ�ستوعبته���ا ب�سعوب���ة  ال�ستودي���و:  بل���ري اىل  ت���وين 

ورفعت حاجبي.((
ه���و لي����ض جبان���ا. التهديد ال���ذي تعر����ض له م���ن و�سائل 
الإع���الم بالك�س���ف ع���ن �سري���ط فيدي���و ُيعَر�ض في���ه وهو 
ميار����ض اجلن����ض م���ع رجل يف مطع���م يف لو����ض اجنل�ض 
يوؤدي اىل اإنتقام متهّور. ال�سحفي املزعج، الذي �سّبب يف 
ال�سابق ف�سيحة الكوكايني لربيتني �سبري�ض، كان يعي�ض 
))عل���ى حافة م�ستنقع((. ذهب روبرت و�سريكه يف اجلرم 
يف ال�سي���ارة اىل هناك لرمي كيكة كرمي عليه – ))هذه من 

اأجل يريتني(( – ثم غادرا ب�سيارتهما م�سرعني.
"، عنوان من ق�سيدة لنويل كوارد،  " �سن���وات متال�سية 
يوح���ي بالن�سي���ان الالهي والإندف���اع ال�سري���ع للزمن يف 
بريق ال�سهرة. لكن بالن�سبة ليفريت، ال�سنوات هي اأي�سا 
َبَح���ة ’’ الزمن املفق���ود ‘‘، للت�سبيح بخرزة بعد خرزة:  َم�سرْ
مذك���رات مادونا )الأخ���رى( ))يف اآخر اأي���ام �سبابها((، اأو 
لي���ام ني�سون وناتا�س���ا ريت�سارد�س���ون مندفعني يف قارب 
�سري���ع، واأفق مانهاتن خلفهم���ا. املذكرات التي كانت يوما 
متاألق���ة والآن متع���ذر اإ�سرتدادها – مذك���رات ايفريت هي 

تذكري باأن حتى ال�سوبر �ستار ماآله الرتاب.
ب�س���ورة مت�ساوية هو موؤث���ر ندمه على عالقاته املثلية يف 
املا�سي، يف رحل���ة مدر�سية اىل لودرز، ممار�سته اجلن�ض 
م���ع اأح���د اأع�ساء فري���ق الكريك���ت. ذكرى واح���دة، بوجه 
خا�ض، تلهم كتابة رائعة. يف بداية الع�سرينات من عمره، 
اإكت�سف عا�سق���ه ال�ساب، األفو، اأنه م�س���اب باليدز واأخرب 
روب���رت. اأدركا انهم���ا يحب���ان بع�ض. يرّك���ز ايفريت على 
تفا�سي���ل عادية، م�سباح �سرير النوم م���ع ))ظلته املخففة 
ابات((، ))اجلدران اخل�سراء  للنور املتو�سطة املزّينة ب�ُسرَّ

الكئيبة(( و))قعقعة حركة ال�سيارات يف اخلارج((.
ُت�ستخ���َدم يف و�سف���ه  نف�سه���ا  ال�سعري���ة  الطاق���ات  ه���ذه 
لهولي���وود. الهب���وط يف مط���ار خا����ض م���ع تين���ا ب���راون 
واحلا�سي���ة، ع���ربرْ �سي���اج ))الغاب���ة التي حت���رتق باللهب، 
احل���ّي واملهدد(( و ))ن�سعر للحظ���ة ونحن نحتج ب�سكوى 
�سارخ���ة ونتحرك ب�سرع���ة نحو �سياراتن���ا... اأن الطبيعة 
يف الواق���ع تكرهن���ا.(( ه���م ي�سبه���ون ))�سّف���ا م���ن النمال 
القاتل���ة يف مالب�ض �سوداء وحقائب جلدي���ة ملّاعة(( بينما 
تتعل���ق الُق���رادات عل���ى ال�سج���ر ))مت�سح الأف���ق بحثا عن 

اأكيا�ض دم ماّرة كي تلعقها((.
ية تنقله هو واأباه، العلي���ل على كر�سي متحرك،  عل���ى ُمَعدِّ
اىل ل���ودرز، يفّك���ر وهو يتاأمل غ���روب ال�سم�ض، ))ل بد ان 
باي���رون كان يرقب اإختفاءها على هذا النحو، قبل ان يجّر 
قدم���ه املعطوب���ة للذهاب ل�س���رب كاأ�ض من اخلم���ر.(( رمبا 
اإقت�س���ى الأمر حكم���ة كي تكون هذا ال�سخي���ف. وبالتاأكيد 
اإن���ه اإقت�س���ى حكم���ة ك���ي ت�سّعر وجه���ك اأم���ام التحرر من 

الوهم: ))اأنا مل اأطمح لغنى مفرط.((
ايف���ريت لي����ض راوية جي���د فح�س���ب، اإنه ميل���ك ح�سا�سية 
مو�سيقي���ة – اإن���ه يع���رف كي���ف ومت���ى بال�سب���ط يح���ّول 
مقطوع���ة مو�سيقية تاأملية ق�سرية اىل ج���از مع نغمة بلو 
اإحتيالي���ة رثائي���ة. اإنها حياة من عر����ض ناجح لربودواي 

ماأ�ساوي، هزيل، �ساخر.
عن �صحيفة الغارديان 

ترجمة / عادل العامل
بع���د اأي���ام فق���ط م���ن قي���ام نا�س���ا والإدارة املحيطي���ة 
واجلوي���ة القومي���ة الأمريكي���ة، يف اأوائ���ل ه���ذا العام، 
باإع���الن ع���ام 2014 اأ�سد ع���اِم ح���رارًة مت ت�سجيله على 
الأر����ض، رف�ض جمل����ض ال�سي���وخ الأمريك���ي الإجماع 
العلم���ي عل���ى اأن الب�س���ر يت�سبب���ون يف ازدي���اد درج���ة 
حرارة جو الأر����ض. وتوؤكد ال�سحافية البيئية �سينثيا 
بارني���ت يف كتابه���ا )املط���ر: تاري���خ طبيع���ي و ثقايف( 
اأن اأولئ���ك " الذي���ن يتجاهلون العل���م يف القرن احلادي 
والع�سري���ن يخاط���رون بتك���رار اأخط���اء الربيطاني���ني 
الذي���ن كان���وا ُيطلق���ون على الن�س���رة اجلوي���ة املتعلقة 
باملالح���ة " ال�سحر الأ�س���ود " يف وقٍت كان غرق ال�سفن 
يذهب باأرواح اآلف البحارة ". وهي تتنباأ باأن �سركات 
الغ���از و النف���ط الت���ي تق���وم حالي���ًا بتخري���ب اجلهود 
ال�ساعية للح���د من انبعاثات الكاربون �سوف تغرق يف 
التاري���خ مثل منقذي �سف���ن كورن���وول و ديفون الذين 
كان���وا ي�سكون من اأن الأر�س���اد اجلوية Met تعطلهم 

عن عملهم التجاري. 
وبارني���ت، مث���ل الرئي����ض اأوبام���ا، لي�ست عامل���ة، لكنها 
تع���رف عددًا كبريًا من العلماء اجليدين، ولديها موهبة 
لإي�س���ال عمله���م اإىل جمه���ور ع���ام. ويغط���ي كتابه���ا 4 
بليون �سنة، بدءًا ب�سي���ول املطر التي مالأت املحيطات. 
وقد عتقت تلك الق�س���ة املتعلقة بالأر�ض كرخامة زرقاء 
رائعة كربنا معها. فالأر�ض مل تتطور باعتبارها اجلرم 
املائ���ي الوحي���د يف نظامن���ا ال�سم�سي. فق���د كان املريخ 
والزه���رة يحتوي���ان عل���ى م���اٍء اأي�سًا لك���ن حميطاتهما 
تبخرت يف الف�ساء بينما احتفظت الأر�ض مبائها مانح 

احلياة.
وللم�ساع���دة على تخي���ل اأ�سالفنا الأوائ���ل يف الأوقات 
الغزي���رة الأمط���ار، تو�س���ي بارنيت باأن ينق���ع الواحد 
نف�سه باملاء يف احلمام لوقت طويل ثم يتفح�ض اأ�سابع 
يدي���ه و قدميه الذابلة. وي�سري بحث عامل الأحياء مارك 
�سانغيزي يف هذا املج���ال اإىل اأن هذه التثّنيات املوؤقتة 

الظاه���رة عل���ى الأ�سابع، الت���ي ل تظهر عل���ى اأي مكان 
اآخر م���ن اجل�سم، ه���ي " اآثار املطر "، وه���ي الإ�سارات 
الدال���ة عل���ى تكّيف ق���دمي للت�سبث يف اأثن���اء ال�سري يف 
الغاب���ات املطرية حيث عا����ض الأ�سالف الب�سر قبل نحو 
ع�س���رة ماليني �سنة. وق���د اأ�سبح ذلك الن���وع الب�سري، 
ع���رب مالي���ني ال�سنني م���ن التطور،الناج���ي الوحيد من 
كل الكائن���ات القريبة ال�سبه بالإن�سان وواحدًا من اأكرث 

الأنواع تكّيفًا يف تاريخ الأر�ض. 
ولق���د كان لروما القدمية اإلهها اخلا�ض باملطر، جوبيرت 
بلوفيو�ض، و كان الأزتي���ك ي�سّحون بالأطفال ال�سغار 
لإل���ه املط���ر Tlaloc. و تندف���ع املوؤلف���ة مبه���ارة ب���ني 
الق���ارات و الثقاف���ات ملتابع���ة ق�س���ة عالق���ة الب�سري���ة 
باملط���ر. ففي ع���ام 1589، اعتقد جيم����ض ال�ساد�ض ملك 
�سكوتلن���دة ب���اأن ال�سَحرة قد ا�ستدع���وا العوا�سف ملنع 
عرو�س���ه، اآنا الدامناركية، م���ن الو�سول اإىل ال�سواحل 
ال�سكوتلندي���ة. وبل���غ ا�سطه���اد ال�سح���رة ذروت���ه يف 
اأوروب���ا ب���ني عام���ي 1560 و 1600، وه���ي عق���ود من 
ال�سدائد املناخية، مبا يف ذل���ك الفي�سانات، وال�سقيع، 
واإخفاقات احل�س���اد. ومن الطق�ض ال�سّيئ لوقٍت طويل 

ن�ساأ العتقاد باخلرافة.
وه���و   ،)1( نف�س���ه  توما����ض جيفر�س���ون  كّر����ض  وق���د 
متتّب���ع مثاب���ر للطق����ض، لنت�سار العقل عل���ى اخلرافة، 
الع���امل اجلدي���د على الق���دمي: " اإن التجرب���ة الأمريكية 
�ستربه���ن على اأن الب�سر يحكمه���م العقل والعقل وحده 
الذي كان يقي�ض  الب�سر ه���ذا،  اأعقل  ". وم���ع ذلك، قام 
�سق���وط املطر اليوم���ي على نحٍو دقي���ق، ببناء بيته يف 
مونتي�سيل���و، حيث راح فريق م���ن العبيد باحلفر خالل 
قم���ة اجلبل مل���دة 46 يومًا للعثور على م���اء. " فاملتنبئ 
اجل���وي التاأ�سي�سي كان عالي���ًا و جافًا يف مونتي�سيلو �� 

رغبًة باملطر ".
وخ���الل اجلفاف ال�سدي���د يف ت�سعينات الق���رن التا�سع 
يف  لال�ستثم���ار  الأمريك���ي  الكونغر����ض  اأُقن���ع  ع�س���ر، 
جتارب �سناع���ة املطر. وتوؤكد بارني���ت اأن الكونغر�ض 
كان، اآن���ذاك كم���ا هي احل���ال الآن، " يتاأث���ر بعلمائه اأقل 
م���ن تاأثره بغ���ري العارفني م���ن اأ�سحاب النف���وذ ".  يف 

ع���ام 1890، ق���ام ت�سارل����ض بينجام���ني فارويل، وهو 
�سينات���ور من األينوي ميتلك اأرا�س���َي لرعاية اخليل و 
املا�سي���ة قي تك�سا�ض، بتمرير لئح���ة قانون للم�سادقة 
على تخ�سي�ض مبلغ 9،000 دولر لختبارات ميدلند 
لرجت���اج املطر، التي كان قد رف�سه���ا العلماء اآنذاك، و 
الت���ي تت�سمن ق�س���ف ال�سماوات باملداف���ع. ومنذ زمن 

بلوتارك )2(، ربطوا �سقوط املطر باحلرب و يف القرن 
الثامن ع�سر ربط���ه نابليون باتفجارات نريان املدفعية 
الثقيل���ة. وكان عامل الأر�س���اد اجلوي���ة الر�سمي الأول 
يف الولي���ات املتح���دة، جيم�ض بولرد اأ�سب���اي، يعتقد 
ب���اأن الرجتاجات العالي���ة للمدفعية تت�سب���ب يف املطر 
بعد املع���ارك. لكن م���ا برهنت عليه اختب���ارات ميدلند 
جميع���ًا ه���و اأن ال���راأي الع���ام الأمريكي ق���د مت ت�سليله 
واأن احلكومة الحتادية ت�ستحق اللوم اإىل حد ما لعدم 

اإ�سغائها لعلمائها يف هذا ال�ساأن. 
وتو�سح بارنيت اأن القليل قد تغرّي. فالكونغر�ض اليوم 
مياث���ل �سلفه الراغب يف اأن ي�سن���ع املطر يف ت�سعينات 
الق���رن التا�سع ع�سر، فهو " اآذان مفتوحة لغري العارفني 
املتنفذي���ن ولي�ض لعلمائ���ه ". فال�سيناتور جيم اإينهوف 
م���ن اأوكالهوما، وهو خ�سم قومي بارز لت�سريع قانون 
يقل���ل من انبعاث���ات غاز الوقود، �سرح قائ���اًل اإن الب�سر 
ل ميكنه���م ال�سيط���رة على املن���اخ لأن الل���ه وحده الذي 
ي�ستطي���ع ذل���ك: " اإن���ه لأمر معي���ب ه���ذه الغطر�سة من 
النا�ض ليفكروا باأننا، نحن الب�سر، �سنكون قادرين على 
تغي���ري ما يفعله تعاىل باملناخ ". وهكذا فاإن اخلرافة ما 
تزال تهزم العقل، بالرغم من كل ما بذله جيفر�سون من 

جهود  بهذا ال�ساأن.
 وُي���ربز كتاب )جتربة الطق����ض( لبيرت مور حلقة كثيفة 
الت���ي تخت�سره���ا  الوا�سع���ة و املتموج���ة  الق�س���ة  يف 
بارني���ت: اخ���رتاع التنب���وؤ بالطق�ض يف الق���رن التا�سع 
ع�س���ر. اإذ جند �س���رية حي���اة اجلماعة، املنمذج���ة وفقًا 
لكت���اب جيني اأوغلو )الرجال القمري���ون(، تقوم بتتّبع 
تفاع���الت الرواد ال�سخ�سية واملهنية ����� وت�سري بارنيت 
اإليه���م ب� " رج���ال الأر�س���اد اجلوية امللتح���ني " �� الذين 
ح�ّسنوا طرقًا لقيا����ض، وت�سنيف حالة اجلو والتحدث 

عنها خالل الثورة العلمية.
فف���ي �سنوات 1800 �� 1870، قام���ت جمموعة انتقائية 
من البحارة، والفنان���ني، والكيميائيني، وعلماء الفلك، 
وعلماء و�سف املياه، ورجال الأعمال، واملخت�سني يف 
الريا�سي���ات، واملغامري���ن باخ���رتاع التنب���وؤ بالطق�ض، 
الذي ناأخذه اليوم كاأمٍر م�سلَّم به. وكمو�سل ماهر، مينح 
مور كل ع���ازف من هوؤلء فر�س���ة ال�ستماع اإليه و�سط 
احلفل���ة املو�سيقية. فقد اخرتع كلود ت�ساب، املجربعلى 
ت���رك عمل���ه املكتب���ي يف بداي���ة الث���ورة الفرن�سي���ة، اآلة 
التلغراف؛ وعمل ريت�سارد لوفل اأيجَورث وفران�سي�ض 
بوفورت معًا على تطوير التلغ���راف الأيرلندي؛ وراح 
جون كون�سَتبل، فنان املناظر الطبيعية، يدر�ض برتكيٍز 
ال�سماوات؛ و�سّنف لوك هاَورد الغيوم؛ ون�سر توما�ض 
فور�سرت النداء العايل لالأر�ساد اجلوية كعلم، )بحوث 
حول الظواهر اجلوية(، 1812. كما جند اأن الأدمريال 
روب���رت فيت���زروي، كاب���نت ال�سفينة بيغل خ���الل حملة 
دارون ال�ستطالعي���ة، يق���وم بدور يف اخ���رتاع التنبوؤ 
اجل���وي مل ي�سبقه اإليه اأحد. وقد �سق طريقه ب�سعوبة، 
حت���ى ُعني ع���ام 1854 رئي�س���ًا لق�سم جدي���د يتعامل مع 
حمموعة معطيات الطق�ض يف البحر، قبل ظهور مكتب 
الأر�س���اد اجلوي���ة. ومل يك���ن ريت���زروي اأول اأوروبي 
يوؤ�س�ض نظامًا للتحذير من العوا�سف، لكنه الذي ابتكر 
 .forecast تعبري التنبوؤ اجلوي اأو الن�سرة اجلوية

The Guardian / عن

)1( توما����س جيفر�ص���ون )1743 ����� 1826( اأح���د الآب���اء 
املوؤ�ص�صني للوليات املتحدة الأمريكية ورئي�صها الثالث.
)2( بلوتارك )45 �� 125 م( موؤرخ وفيل�صوف يوناين.  

المطر.. منذ أقدم العصور
من الخرافة إلى التعامل العلمي والتنّبؤ بالطقس

"سنوات متالشية" لروبرت ايفيرت
يحافظ بحكمة على بنية كرنولوجية 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

حسن عبدالحميد

د البع�ض املُبتكر واخلاّلق من الُكتّاب املُجرتحني  يتق�سّ
اخُلل�����ض اتب����اع م�س����ارات خمتلفة وواثق����ة يف توريد 
وبناء وحدات اأعمالهم الإبداعّية،كما كان يفعل-مثاًل-

)غابرييل غار�سيا ماركي����ز( يف كل عمٍل ينجزه،متفقًا 
م����ع ذاته وُمقتنعًا باأن الأ�سل����وب ليتّم حتديده م�سبقًا 
اإل يف �س����وء طبيع����ة املو�س����وع ومنواله����ا و)ثيم����ة(

العمل نف�سه،من هنا-رمبا- هنالك من يرى يف جممل 
روايات����ه خممل م�سعى يتماثل وقدراته الأ�سلوبّية مع 

اأ�سلوب حياتنا نحن الُقراء.
مق����دّرات  تعنيه����م  يعتقد،ويوؤكد-مم����ن  م����ن  وثم����ة 
مث����ل الأم����ور- يف اأن اإ�ستخ����دام اأ�سل����وب اآخ����ر غ����ري 
منا�سب،�سُيظهر-حتمًا- نتائج  خمتلفة ومغايرة ملا قد 
يتّوقعه الُنّق����اد من الذين �سيجدون اأنف�سهم م�سطرين 
لبن����اء نظرياتهم وتفّوي�ض وجهات نظرهم على �سوء 
ما �سيكت�سف����ون ويقتن�سون مّما هو حا�سل وموجود 
يف مداخ����ل وع����وامل مل تك����ن يف ح�سباناتهم،وخزائن 

ذوائقهم حتى.
ت�ستن����د دواع����ي ه����ذه امل�سان����د ال�ستهاللّي����ة لتنتخ����ي 
بجملة تو�سيحات،وتلميحات �سيكون من �ساأنها فتح 
كوة مدخ����ٍل لتجربٍة،َن�سجت اأطراف خيوط تناوراتها 
وَت�ساَطع����ات اأ�سوائها بوثوق ُمورق، تباهى بتع�سيد 
بنوده����ا على اأ�س�ض وع����ي برع ُيعيد مكم����اّلت معارفه 
و مدي����ات مواهب����ه يف وق����ت مبك����ر م����ن ان����دلع اأوىل 
طالئع ذلك النهم����اك املُخل�ض للهدف الأنبل والأ�سمى 
للم�سّم����ى ال����ذي تهّجى جُل����ج حروفه بعناي����ة ومعاينة 
واإ�س����رار حُمك����م ور�سني،بع����د اأن �سع����ى لرت�سي����ف 
وت�سريف ا�سرتاطات م�سروعه ال�سردي اخلا�ض ذلك 
الذي اجرتحُه )عّم����ار اأحمد- املرواتي(-حتديدًا- يف 
العام/1990- وفق مبتغاه ول����وازم حتدياته واأ�سرد 
�سل�سلة من اأعم����ال كانت قد )تّو�س����اأت بال�سوء(،على 
ح����د  و�سف اح����د تعابريه ال����وارد يف اآخ����ِر جمموعٍة 
من التماعاته املعنونة )اأن����زف على عودي...يف حقل 
اأنغ����ام( واملُن�سوية  حتت  ِدث����ار م�سّمى عنوان ثانوي 
ل يخل����و م����ن ل�سع����ة ده�سة ج����اءت ُتعلن؛)ا�س����م الُبعد 
الثال����ث لل�سهي����ق والزف����ري لي�����ض مهم����ًا... اإذ يكفين����ي 
اأّن����ك ه����و..!!( وال�سادرة-حديثًا- ع����ن دار)واّرقون( 
يف حمافظ����ة الب�سرة،اإذ تقف مراهن����ات هذا ال�سارد-

ال�سعرّي وتوثيقات طروحاته و�ُسبل دفاعاته البا�سلة 
عل����ى جادِة ماأمٍن عّما يح����اول اأن ينو�ض بع�سها الُنّقاد 
واملنتقدي����ن لأط����ر تفاعالته املم�سوك����ة وامل�سبوكة يف 
و�سائِج جهد وجد تخريجات بالغّية ذات ا�ست�سعارات 
ح�سّي����ة وتعزي����زات �سورّي����ة ل تنطب����ق اأو)ترتاه����م( 
اإل م����ع ت�سّيوؤات)املروات����ي( نف�سه وج����دارة تنف�سات 
نب�سات����ه املتخاجل����ة واملتداخل����ة م����ع مدخ����ولت ذاته 

وتفّردات وعيه الإجرائي وذخائر تو�سيحات تواثب 
مفردات م�سغله واأدوات خمتربه التتابعي والتوليدي 
للكث����ري من النبثاقات والتجلي����ات التي تنوء لتربهن 
اأو تربّر لأغلب تلك املراهنات،املتاخمة ملعاين ملعانات 
بريق مو�سيقاه وحميمي����ة اإحلوناته،يف �سلم ت�سلقها 
للممت����ون املمو�سق����ة م����ع اأن�س����اق �سرديات����ه ونثارات 

�سعره.

جذور النص وموريقاته
  ينربي)املرواتي(-عادة- لتطهري ن�سو�سه من زوائد 
ر-قطع����ًا- بجذر  وتوّرم����ات ذهنّية،م����ن تل����ك التي ت�سّ
عر �سخّيًا  الن�����ض املُلتمع بحفول ال�سرد وتدّث����رات ال�سِ
بتو�سيح����ات ال�سرّي م����ع رغائب هذا ال�س����ارد املُجدّد-

املُجرتح،اأكرث مم����ا متّدُه ب�سحنات ت�سٍظ،ميكن ملّلمتها 
وقت م����ا ي�س����اء ويرغب،ففي مت����ون مراوي����ه الق�سار 
جدًا،املجتمع����ة حتت مظلة التماعاته التي نحن ب�سدد 
م�ّسه����ا وج�ّسها يف حم�س����الت متاهيات����ه املُ�سنية من 
جه����ة كم����ا يف متائ����م ه����ذا الن�ض؛)ل�س����ت اإن�سان����ًا مبا 
يكف����ي؛لأين غري ق����ادر على هزمية اجل����وع قبل تلّذذه 
ببل����وغ اأفواه الأطف����ال الفقراء...(واآخ����ر غريه يترّبم 
فيه؛)�سعيف اأنا مبا ل ُيقا�ض؛لأين غري قادٍر على منع 
الق�سف ودفق النزف، ُموهمًا اإياي باأن الأنني مقامات، 
واأن دمدم����ة رِدم املدن نقُر دف( ول تنتهي تلك املروّية 
الق�س����رية جدًا اإل يف حدود اأن  تق����ول؛)اآاآاآاآاآاآاآاآاآاآاآه يا 
وطني الذي كلّما اأخل�سُت له بالقرتاب-عا�سقًا لفظني 
منبوذًا... و اأغرقني بالغرتاب... و اأرقني خريفًا من 
انكفاٍء غارٍق بالبكاء!!( �ض6، ومن جهة ثانية ن�ستبق 
خط����وات )املروات����ي( لتط����اأ حق����ول الهي����ام واحلّب و 
التن����زه بب�سات����ني اللهف����ة املُغِدق����ة بب����وح كهذا-مثاًل-

؛)بع�����ض حزِن احلّب... فرٌح دفني(، وكيف يدمي وهج 
ذل����ك التّدفق املرهف مبه����ارات تلقائّية غارقة بو�سوِح 
مقا�س����د، وت�سدي����دات �سائبة-لئب����ة بب����ث حمافله����ا 
الغنائّي����ة الرائقة على هذا النح����و احلاين؛ )غمزٌة من 
عين����ك اليمنى اإذ تلتمع على ندى ابت�سامتِك ال�سهّية... 
كفيلٌة باأن تعي����د كّل ما جتّعد من الزمن..(�ض44،فيما 
تتم����واج رم����ال احل����رية والت�س����ّدق بع����رى التربي����ر 
�َسب����ي  مي!!فَتحرْ وف�س����ح  اللب�����ض بلب�����ض اآخر؛)لتتَوهَّ
َح اأخطاءُه  حِّ َل �َسعري �َسيبا...!اإّنه الّزمُن عاد لي�سَ تَبدُّ
ظن����ون  تالمع����ات  يف  الأبرَْي�ض!(�����ض9،اأو  باحل����رِب 
وتوحيد �سفوف عواطف مب�ساعر ملهمة؛)بتلذٍذ اأرّدد 
اأ�سمك و بانتظام وُكرثة... لأعيد ترتيب فو�ساي.. و 
اأتع���دد/ فاأنت حكمُة اجلمال الت���ي غابت عن الكالم..

فالتقطه���ا من ب���ني ركام الأنغ���ام... �ساغنيِك لتنتف�ض 
الأمني���ات اخلامالت... واأرّددك فرح���ًا على الرغم ِمن 

ه���ذه ال�س���راوة... لأع���رث عل���ّي.. يف ه���ول الزحام( 
�ض80. 

      مل تاأت ملكات هذا التوافق ال�سمني حم�ض م�سادفة 
ُتنا�سل فيها ال�سرد �سعرًا،وال�سعر �سردًا متّوجا بجالل 
جم����ال روح املو�سيق����ى واأث����ري هيبته����ا،اأو حما�س����ن 
تعلي����ل ل�س����روط ابتكرها )عّم����ار اأحمد( اأ�ست����اذ الأدب 
العربي احلدي����ث وال�سرديات امل�ساعد يف كليه الآداب 
يف جامع����ة املو�سل �سابق����ا )احلمداني����ة اليوم( حتى 
�ساعات تركه لهذه املدينة التي ولد فيها/1963�سخطًا 
وا�سط����رارًا اإب����ان اأح����داث حزي����ران/2014 وكارث����ة 
احتالله����ا، لي�ستق����ر ب����ه احلال-حما�س����را- يف جامعة 
�س����الح الدين،ث����م جامع����ة احلمدانّي����ة يف اأربي����ل، بل 
توافد ذلك التوافق من جمريات وعي وك�سف تراكمّي 
زخر بالكثري والوفري من خوا�ض اعتناءاته اجلمالية 
عر  والفكرية الباذخة بال�س����ورة واملعنى الروحي لل�سِ
كخا�سّي����ة مالئكّي����ة يف جم����ال الرف����د والر�س����د ل����كل 
مكمالت التحديث والتفّرد والتحري�ض الإبداعي الذي 
�سعى ودعا اإليه،عرب م�س����ارب مت�سعات مديات ال�سرد 
احلكائي بالكلمة الناب�سة-املُفكرة وباملو�سيقى احلّية 
اليقظ����ة واملتفاعل����ة وبني����ان تّوقدات����ه التائق����ة للمزج 
والتجدي����د ما ب����ني فهمه و براع����ة ا�ستقاق����ه وابتكاره 
مل�سطلح )الت�ّسارد( الذي يب�سر فيه ومن خالل مرقابه 
اأن����ه )جوه����ر الن�����ض وتلقي����ه وح�سيلتهما(،وم����ا بني 
مهام)ت�س����اوي الكت����اب ب����ني الُقراء من حي����ث القتناء 
والقراءة، وما مياي����ز يف طبيعة قراءاتهم هم(،يحيي 
)املرواتي(فر�����ض هيمن����ة قوت����نّي يعتقدهم����ا ُت�سهمان 
يف بل����وغ مراتب اأرقى للحي����اة واأعالها هما؛)الإبداع 

احلق( و )القراءة الأعمق(.

ثقة الموسيقى ونصوعها
    ت�سم����و الكتابة عن حتليق����ات �ساحب هذه الروؤية 
وباع����ث هذا الج����رتاح البارع املتع����ة والتكثيف يف 
ج�سد ال�سرد العربي، عل����ى وفق مقت�سيات الدرا�سة 
والتحقي����ق وتثم����ني اأوا�س����ر اجل����راأة والو�س����وح، 
و)نخل( وغربلة ال�س����رود الن�سّية من ماآخذ الإخبار 
العادي والتحديق املُمل بتفا�سيل الو�سف وال�سرح 
لل�سخ�سّيات وموجودات املَ�سهد، اأو املوقف وتوايل 
الأح����داث وتواثب����ات الظروف، لذا يخل�����ض ال�سارد 
اإىل جع����ل املفاج����اأة اأو ال�سادمة-اأحيان����ًا- ه����ي م����ن 
حتيي رفات تلك املواقف وال�سخ�سيات، فالن�سو�ض 
الت����ي ُيوردها  وُي�سردها على من����وال  ترادفات وقع 
عر عل����ى اأر�سيات و�سح����ارى اأو حقول   حواف����ر ال�سِ
تل����ك الن�سو�ض التي )تتربزخ(-من برزخ- فيما بني 
مقوم����ات ال�س����رد ومتنف�س����ات ق�سي����دة النرث،ونكهة 
ق�سي����دة التفعيل����ة ودق����ة ن�سوع ثق����ة املو�سيقى،هي 
ن�سو�����ض  حافلة بوجدان����ات ُمرهفة،لمعة يف عتمة 
لي����ل داٍج،تتعام����د فيه����ا ال�س����ورة ويتجّوه����ر منه����ا 
املعن����ى، وين�سهر)امل�سم����ون( يف تالوي����ن  مه����ارة 

وجودة )ال�سكل( مبا ي�سكل م�سمونه اخلا�ض.
زخرت جمموعة )املرواتي( الأخرية بروح انق�سمت 
تق����اوم ال�سجر ومتحو اآثار الوه����ن عن ج�سد الفعل 
احليوّي،املُتح����رك داخ����ل ن�سي����ج امل����رواة الواح����دة  
بفع����ل م�ساع����ف وح�ّسا�ض،واخ����رى اندلع����ت ت�سمو 
مبباه����ج وعيه����ا للحياة؛)م����ا ب����ني اأ�سم����ِك ونطق����ي 
ب����ه... ف�ساٌء باه����ُر الّنغم والعط����ر.. يتزّيُن قلبي فيه 
بربي����ق عينيك(�ض85،)قال املروات����ي يا �سيخي؛ ما 
احل����زُن غري الذي اأن����ا فيه؟!! فق����ال: ل!!!.. اأن تكون 
حزين����ًا؛ يعني:كلم����ا فا�س����ت عين����ا الزمن ب����كااااااًء 
َح�سرًة(�ض84،وت�سلق����ت  الأمكن����ُة  ن�سف����ت  ُم����ّرًا... 
اأخ����رى �ُسلم����ات الوم�����ض امل�سع اخلاط����ف من موقد 
ع����ر وجمرات ال�سرد،ون����ار املو�سيقى فثمة مراٍو  ال�سِ
ت�سه����ق لتقول:)لغت����ي وجه����ي ال�سوت����ي... وكتابي 
غن����اء( اأو)م�سك����نُي م����ن �س����ار باحلب �س����وؤاًل يطرح 
نف�سه.. اأر�س����ًا..!!( اأو)عين����اك وا�سعتان ومبهرتان 
اأحب����ِك...  كلِم����ة  ب����ني  امل�ساف����ة  مث����ل  وحمرّيت����ان!! 

و�سدقها!!(�ض50.

حاول دو�ستويف�سكي من خالل ما قدمه، اأن ينظر من وراء روح الع�سر باحثًا عن 
مثل خلفية نهائية خارج حدود الزمن. و�سنالحظ من خالل جماميعه الق�س�سية، 
او الروائي����ة، ان مثل هذا الط����رح الف�سفا�ض ال�سامل للم�ساأل����ة ما كان من املمكن 
بالطب����ع اأن يقدم حله الفعلي العملي. ولكنها العاطفة امل�سبوبة املعذبة التي طرح 
به����ا فناننا العبق����ري، فهذه امل�ساألة تظ����ل حية ناب�سة حتى الي����وم، حيث ما يزال 

قائمًا عامل العنف واملال الذي دن�ست فيه روح الن�سان فهي تنزف.
يف رواية "امل�ساكني" والتي ترتجم يف بع�ض الأحيان با�سم التع�ساء اأو الفقراء، 
وه����ي اأوىل رواي����ات دو�ستويف�سكي وكتب����ت على مدى ت�سع����ة اأ�سهر بني 1844 
و1845 وكان دو�ستويف�سك����ي يف �سائق����ة مالية ب�سبب حي����اة البذخ التي عا�سها 
وب�سب����ب ادمان����ه على القمار ورغ����م اأنه كان قد ترج����م عدة رواي����ات اأجنبية، فلم 
حتقق له جناحا يذكر، وقرر اأن يكتب رواية بنف�سه يف حماولة منه جلمع املال.

الق�س����ة م�ستوحاة من اأعمال غوغول وبو�سكني وكارامازين ف�سال عن الروايات 
الإجنليزي����ة والفرن�سي����ة، ومت����ت كتابته����ا يف �س����كل ر�سائ����ل ب����ني ال�سخ�سيتني 
الرئي�سيت����ني، م����اكار ديفو�سك����ني وفارف����ارا دوبرو�سيلوف����ا، وهما اأبن����اء عمومة 
فق����راء. تعر�ض الرواية حياة الفقراء وعالقتهم م����ع الأغنياء، والفقر ب�سكل عام، 
وه����ي كلها موا�سيع م�سرتك����ة يف الطبيعة الدبية،  تتطور ال�سداقة بينهما حتى 
تفق����د دوبرو�سيلوف����ا اهتمامها بالأدب، ثم ت�ستمر بالتوا�س����ل مع ديفو�سكني بعد 
اأن يتق����دم له����ا اأرمل غني يدعى ال�سي����د بيكوف. ديفو�سكني ه����و النموذج الأويل 
للكات����ب املوج����ود يف العديد من اأعمال الأدب الطبيع����ي يف ذلك الوقت، ويحتفظ 
بخ�سائ�س����ه العاطفي����ة. فف����ي ح����ني اأن دوبرو�سيلوف����ا تتخل����ى ع����ن الف����ن، ف����اإن 

ديفو�سكني ل ميكنه العي�ض بدون الأدب.
واأ�ساد النقاد املعا�سرون بالرواية ملوا�سيعها الإن�سانية. حيث قال عنها بلن�سكي 
اأنه����ا اأول "رواية اجتماعي����ة" يف رو�سيا، ودعاها  هريزن  باأنها “عمل ا�سرتاكي 
كب����ري"، وك�س����ف نق����اد اآخ����رون ناحي����ة ال�سخرية به����ا. ت�ستخ����دم الرواي����ة تعدد 

الأ�سوات ب�سكل معقد من وجهات نظر خمتلفة ورواة خمتلفني.  
 اأم����ا رواي����ة »اللي����ايل البي�س����اء«  فتب����دو للوهل����ة الوىل رواي����ة  ب�سيط����ة وذات 
�سخ�سي����ات مك�سوف����ة للقارئ متام����ًا، وفيها اأحداث ميك����ن توّقعها من����ذ البداية. 
فم����ا الذي ف����نت الكثريين يف هذه الرواي����ة الق�سرية التي كانت ث����اين عمل يكتبه 
دو�ستويف�سك����ي؟ ومل����اذا حفظ هذا العمل اله����ادئ واحلنون فتنت����ه كلها على رغم 

م����رور ال�سنني، وجعل قراء اأجيال متعاقبة يقبلون عليه، ومبدعني كرثًا يقلدونه 
اأو يقتب�سونه يف اأفالم وم�سرحيات؟

 رمب���ا يك���ون اجل���واب: ب�ساط���ة الرواي���ة ه���ي ما فع���ل هذا كل���ه. ورمب���ا اأي�سًا 
ك���ون ال�سخ�سي���ة التي �سّوره���ا دو�ستويف�سك���ي يف الرواي���ة، �سخ�سية احلامل 

العا�س���ق ال���ذي لن تعرف له ا�سم���ًا، والذي يجمع كاتبو �س���رية �ساحب »الإخوة 
كارام���ازوف« و »اجلرمي���ة والعق���اب« عل���ى اأنه م�ستق���ى مبا�سرة م���ن �سخ�سية 
الكاتب نف�سه، طاملا اأن ظروف الثنني مت�سابهة، ونظرتهما اإىل احلب مت�سابهة، 
ومت�سابه���ة كذلك عالقة كل منهما مبدينة بطر�س���ربغ التي تدور اأحداث الرواية 
فيه���ا على م���دى اأربع لي���ايل »بي�س���اء«. وو�سف اللي���ايل بالبيا�ض ه���ذا، ومنذ 
عن���وان الرواي���ة، ي�ستجيب يف الآن عين���ه، اإىل عاملني: الأول ه���و ذاك املرتبط 
مب���ا ُيعرف حقًا با�سم الليايل البي�ساء، ح���ني يطول النهار يف �سكل غري طبيعي 
عن���د بدايات ال�سيف يف تلك املنطقة من العامل، ما يجعل ظالم الليل ل ي�ستغرق 
�س���وى �ساعت���ني اأو ث���الث، وثانيهما مرتبط بنوعي���ة العالقة الربيئ���ة على رغم 
ليليته���ا، العالق���ة »البي�س���اء« التي تقوم خ���الل تلك الليايل بني بطل���ي الرواية: 
ال�س���اب احل���امل، والفتاة احل�سناء الت���ي يلتقيها ويعي�ض معه���ا، من طرف واحد 
كم���ا �سيتبني لنا لحق���ًا، حكاية حب �ساحرة وموؤملة يف الوق���ت نف�سه. اإذًا، وكما 
نفهم هنا، تدور رواية »الليايل البي�ساء« حول لقاء بني اثنني يف زمن ا�ستثنائي 

ومكان ا�ستثنائي.
كذل���ك يف ق�س���ة "حلم رجل م�سحك" وهي ق�سة ق�س���رية  يروي دو�ستويف�سكي 
خالله���ا جت���ارب الرجل ال���ذي يقرر باأن���ه ل يوجد �س���يء يف العامل ل���ه اأي قيمة 
وبالت���ايل الع���زم على النتح���ار وب�سدف���ة التقاء بفت���اة �سغ���رية طلبت جندته 
فنهره���ا وذه���ب اىل منزله ليغط يف ن���وم عميق ويبداأ الرج���ل يف حلمه ورحلة 

يغر�ض حب لأخيه الإن�سان. 
تبداأ الق�سة مع الراوي يتجول يف �سوارع �سان بطر�سربج  يتاأمل كيف انه كان 
دائما �سخ�سا مث���ريا لل�سحك، واأي�سا، يف الآونة الأخرية، اأدرك حقيقة انه غري 
مهتم باأي �سيء يف هذه احلياة. هذا هو الوحي الذي اأدى به اىل فكرة النتحار. 
راوي الق�سة يك�سف اأنه ا�سرتى م�سد�سا الأ�سهر املا�سية بهدف اطالق النار على 
راأ�س���ه. على الرغم من اأنها ليلة كئيب���ة، والراوي ينظر اإىل ال�سماء ويرى جنمة 
انفرادي���ة. بع���د فرتة وجيزة م���ن روؤية النجمة، فتاة �سغ���رية تاأتي نحوه وهي 
جت���ري. الراوي ظ���ن اأن هناك �سيئا خاطئا م���ع والدة الفتاة. دف���ع الفتاة بعيدا 
وا�ستم���ر اإىل �سقته، ت�سمن الكتاب  ال�سادر عن موؤ�س�سة املدى لالعالم والثقافة 
والفن���ون وال���ذي ترجمه الراحل غائ���ب طعمة فرمان، جمموع���ة ق�س�ض اخرى 

مثل: ال�سباح، القلب ال�سعيف، حادثة �سنيعة، الوديعة، وغريها.

سبعة من اعمال دوستويفسكي 
ــــــــداراتفـي ُمجلــد ــــن اص م

محموالت السرد وثنايا دثار الشعر
في التماعات المرواتي

انتقــــام
ان�سحبت كارمن كاليل من هيئة حتكيم جائزة 

بوكر الأدبية العاملية، عندما قرر احلّكام منحها 
اىل فيليب روث. روث، كما تقول، ))يثابر على 

تناول نف�ض املو�سوع يف كل كتاب تقريبا. 
كما لو انه جال�ض على وجهك ول ت�ستطيع اأن 

تتنف�ض.(( وهو �سيء من املفارقة قوله، لأن 
مو�سوع حب�ض الأنفا�ض يرد ب�سكل متكرر يف 
روايته الأخرية. حب�ض الأنفا�ض، امل�سار اليه، 

هو نتيجة ملر�ض �سلل الأطفال، وباء �سرب 
نيواآرك، نيوجر�سي يف �سيف 1944. وهو ل 

يفوقه املوت فقط، بل لأن �سحاياه من الأطفال 
اأ�سا�سا. البطل هو بكلي كانتور، 23 عاما، �ساب 

ريا�سي ُيعفى من اخلدمة الع�سكرية ل�سعف 
ب�سره، وهو مدير ملعب لالأطفال، الذي ُينظر 

اليه من قبل هوؤلء بتعظيم وكم�سدر لال�ستقامة 
والطيبة. يتعذب ب�سدة ب�سبب الأقدار املرّوعة 

التي تنتظر ال�سحايا، لكنه لميكن ان يفعل 
�سيئا ملنع انت�سار املر�ض اخلطري. ب�ساأن املثابرة 
مرارا على نف�ض ال�سيء، ميكنك الزعم اأن روث، 

مرة ثانية، يوا�سل احلديث عن املوت، لكن ما 
يفعله يف هذا الكتاب هو احلديث عن النزوية 
املاكرة للقدر، ول ع�سمة الرب. هذا هو روث 
الكال�سيكي، الذي يرجع هنا، بطريقة ما اىل 

ج روث وهو يتملكه  م�سهد طفولته. انه َمررْ
تقريبا بعدوانية.

ترجمة: اوراق 

من جديد، يتن���اول �ستيفن كارتر مو�س���وع الربجوازيني 
ال�سود يف رواية حتمل عنوان )رواية امريكية(..وكارتر 
ه���و حم���ام وبروف�سور وباح���ث مع���روف يف جامعة يال 
المريكي���ة ال�سه���رية وهواحلا�س���ل على لق���ب ال�ستاذية 
من اعل���ى فئة..وين�سد كارترالدقة دائم���ا يف كتاباته التي 
يكم���ن فيها املحامي خلف الكاتب وجت�سد روايته الخرية 
�س���ورة عن الن�س���ان الواعي والوا�س���ح يف 600 �سفحة 
تلخ�ض ع�سرين عاما من التاريخ المريكي املعا�سر مابني 
�سنوات اخلم�سين���ات وبداية �سن���وات ال�سبعينات وكانه 

ينظر اليه من خالل مو�سور...
تدور اح���داث الرواية يف حي هارمل حي���ث تتواجد طبقة 
الربجوازي���ني ال�س���ود وق���د ج���اءت بع���د ث���الث رواي���ات 
مرتجم���ة يف فرن�س���ا ومنه���ا )ك����ض مل���ك( يف ع���ام 2003 
الت���ي ك�س���ف فيه���ا كارتر النق���اب عن تل���ك الطبق���ة الرثية 
منذ �سن���وات الربعينات وحت���ى ال�ستين���ات والتي كانت 
تعي�ض يف ق�سورها اخلا�سة يف منطقة )تل �سكر( وتوؤثر 
يف ال�سيا�س���ة طامل���ا يوجد متيي���ز عن�س���ري يف الوليات 

املتحدة..
وي���رى كارت���ر ان العديدين يقرن���ون فكرة الفق���ر ونق�ض 
التعليم بالمري���كان ال�سود يف الوقت الذي يوجد العك�ض 
يف احيائهم الرثية وهو الذي دفعه لكتابة روايته اجلديدة 
الت���ي تتحدث ع���ن الطبق���ة الربجوازية ال�س���وداء يف تلك 

الف���رتة لأن الق���راء ليعرف���ون عنه���ا ال القليل..ويق���ول 
كارتر يف لق���اء اجرته �سحيفة الفيغارو الفرن�سية معه ان 
والدي���ه كانا يتذكران تلك الفرتة م���ع نوع من النبهار كما 
و�س���ف الكاتب لنغ�ست���ون هيوز يف كتبه ن�س���اء الثرياء 
يف هارمل وكل القادة ال�سود املنحدرين من تل �سكر والتي 
ت�سب���ه مدينة داخل مدينة اذ كان���ت تلك العوائل ذات وعي 
كب���ري وكانت ق���ادرة على ال�سيطرة على م���ن يتاح له بلوغ 

املنا�سب احلكومية...
وجت�سد بطلة الرواية )اوريليا( هذا النوع من ال�سخا�ض 
الذين عمل���وا كل �سيء للو�س���ول اىل الطبقة الربجوازية 
بينم���ا يعي�ض البطل )اي���دي( يف �سق���ة متوا�سعة تقع يف 

احلي نف�سه....
م���ع ذل���ك، يح���اول الكات���ب �ستيف���ن كارت���ر ان يدح�ض اأي 
مقارن���ة بني البطل )اي���دي(، الكاتب ال�س���ود الالمع الذي 
حقق النجاح وبينه هو ذاته، املحامي الفريقي –امريكي 
ال�س���ود الول الذي ح���از على لق���ب ال�ستاذية يف جامعة 
يال والباحث املوؤثر والروائ���ي منذ ع�سر�سنوات....واذا 
كان كارت���ر اختار هذه املهنة لبطل���ه ايدي فالأن الكاتب يف 
ع�س���ره كان مرموق املكانة الجتماعية واكرث خطورة من 

املحامي اذ ينجح اي�سا يف ت�سلية القراء....
م���ع ذل���ك، يجب الن�س���يء الظ���ن بامل�س���روع الروائي لأنه 
طم���وح ومل���يء باملواق���ف املث���رية وقائ���م عل���ى موؤام���رة 

�سيا�سية..انه ملحمة عائلية اآ�سرة وق�سة حب جميلة..
حت���وي  الوق���ت  نف����ض  يف  ه���ي  اذن  امريكي���ة(  )رواي���ة 
م���ع �سخ�سي���ات حقيقي���ة  تتقاط���ع  �سخ�سي���ات خيالي���ة  

موج���ودة مثل ادغار هوفر وجوزيف كينيدي او ريت�سارد 
يجع���ل  ان  الطريق���ة  به���ذه  اخت���ار  ان���ه  نيك�سون..كم���ا 
�سخ�سيت���ه الرئي�سية حمركا للق�سية ذل���ك لأن "المريكان 
يحب���ون هوؤلء الذي���ن يك�سبون ولكنه���م ليت�ساءلون ابدا 
عن كيفي���ة ذلك"...لهذا ال�سبب، ا�ستغ���ل هذا الرجل مهنته 
الرائعة كرجل قانون ليدعم بها حبه لكتابة الق�س�ض الذي 
ابت���داأ منذ الطفولة فهو يتذكر وجود مكتبة كبرية جدا يف 
من���زل والديه حي���ث كان يقراأ كل ماكان يق���ع بني يديه من 
الق�س�ض والتي ب���دات تتقافز يف را�سه كالرانب منذ �سن 
ال�سابعة او الثامن���ة وحتوم حوله طوال عمله كا�ستاذ يف 
القان���ون مادفعه ليكتب الرواي���ات ا�سافة اىل مايكتبه يف 

جمال القانون من بحوث ودرا�سات ومقالت...
لقد كتب كارتر خم����ض روايات مثرية ومليئة بالتحري�ض 
والعاطف���ة ام���ا يف ه���ذه الرواي���ة فق���د كان هن���اك الكث���ري 
م���ن امل�ساهد العائلي���ة املبتك���رة متاما لذا كان���ت ال�سعب 
بالن�سب���ة الي���ه يف كتابته���ا وكان عليه الت���زود من م�سادر 

حقيقية لمتام روايته..
وتكم���ن املقارن���ة بني اي���دي و�ستيفن كارتر قب���ل كل �سيء 
يف ال�سع���ي اىل املعرفة..اذ كان وال���دا كارتر ا�ستاذين يف 
القانون وكذلك ج���داه اللذان ح�سال على تعليم عال �سمن 
الطائف���ة ال�سوداء رغم انهما كانا م���ن الطبقة القل ثراء..

ويق���ول كارتر:" كان يجب ان اثبت للجميع باأننا لبد وان 
نك���ون اذكى من الخرين " وكانت ل���دي فر�سة منا�سبة مل 
تتوف���ر لالآخرين لأين كن���ت مثابرا عل���ى درو�سي رغم كل 

ماواجهت من متييز بالن�سبة لل�سود "...

ال�س���ود ي�سوت���ون  م���ن  ان %90  كارت���ر  ي���رى  والي���وم، 
للدميقراطيني لأنهم ح�سلوا عل���ى احقيتهم بالوجود على 
القل..ام���ا اج���داده فلم يكون���وا كذلك بكل ب�ساط���ة لأنهم 
يتذك���رون لينكول���ن الذي حرر ال�سود م���ن العبودية وهذا 
يعن���ي ال�سيء الكث���ري بالن�سبة جلدته املول���ودة يف نهاية 
الق���رن التا�س���ع ع�سر والت���ي �ستعود يف روايت���ه اجلديدة 
والتي �ست�س���در هذا العام يف الوليات املتحدة و�ستحمل 

عنوان " اتهامات ابراهام لينكولن "...
ترج���م )رواية امريكية( ل�ستيفن كارت���ر اىل النكليزية م، 
ج، هوفناي���ن و�س���درت ع���ن دار روبري لف���ون للن�سر يف 

600 �سفحة...

)رواية امريكية(..رحلة في عالم البرجوازية والثراء
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

غ���ري  التن���ني  اأن  يخ���ربين  لوف���ل:  في���ك  "اإىل 
موجود ثم يقودين اإىل وجاره" 

ك���ني كي�س���ي – رواي���ة "اأحدهم طار ف���وق ع�ض 
الوقواق" 

امل�ستم���ر  تعاطفه���ا  دون  الت���ي  ابنت���ي  "اإىل 
وت�سجيعه���ا ف���اإن ه���ذا الكت���اب كان ليكتم���ل يف 

ن�سف املدة الزمنية املقررة".
ب.ج. وودهاو�ض – رواية " قلب اأحمق" 

اإىل  ديفي���د،  اإىل  جي�سي���كا،  اإىل  ني���ل،  اإىل   "
كن���زي، اإىل دي، اإىل اآن، واإلي���ك اإذا ما بقيت مع 

هاري حتى النهاية". 
ج.ك. رولنغ "هاري بوتر " اجلزء ال�سابع 

  
" اإىل زوجت���ي واب���ن عم���ي: لأين كن���ت هناك 
اأح�س���رَت  روي،  ي���ا  واأن���َت،  فارغ���ة  ببندقي���ة 
يف  �ساعدتن���ي  اآن،  ي���ا   ، واأن���تِ  الذخ���رية، 

الت�سويب على الهدف"
اأندر�سن  مثلنا" اإدوارد  "ل�سو�ض 

ارتقاء  عل���ى  اأعرج  كلب���ا  مل�ساعدت���ك  "اإىل ن.ب 
جدار" 

ريردن كونر رواية " حيِّ ال�سيطان"  

ال�سعيد  احلظ  مبنتهى  "�ستكون 
لو اأنك افتقدت �سخ�سَا قبل اأن يفارقك 

هذا الكتاب اأهديه اإىل فورد و�سليد 
مل  اأنهم���ا  م���ن  الرغ���م  عل���ى  افتقدهم���ا  اللذي���ن 

يفارقاين"

توين موري�سون يف رواية "�سول" 
فورد و�سليد ابنا الروائية 

واأمي اأبي  "اإىل 
�سخري���ة ً، يف كت���اب اأهدي���ه اإىل �سبي���ة يلعبون 

بينما اآباوؤهم غائبون"
لورد الذباب – وليم غولدنغ 

"بداية 
اأنا تعبة 

اأنا �سادقة القلب!
واأي�سًا اأنت تعب

واأنت �سادق القلب"
ديف اإيغرز "عمل جمهد ملوهبة مرتنحنة" 

"اإىل جيم����ض الذي اأعطاين املانغا وقذفني يف 
البحر" 

ماردي مكنو�سي-  رواية "مياه باردة" 

أوراق

"�سم���ت خان���ق كان يخي���م على مدين���ة طه���ران، مل يكن اأحد 
يجروؤ عل���ى اأن ينب�ض ببنت �سف���ة، وكان اجلميع يهاب بع�سهم 
بع�س���ا؛ الأ�س���ر تخ���اف م���ن اأبنائه���ا، والأطف���ال م���ن معلميهم، 
واملعلم���ون من عم���ال املدار�ض، والعمال م���ن احلالق واملدلك.. 
اجلمي���ع يخ�س���ى نف�س���ه ويج���زع من ظل���ه، يف كل م���كان.. يف 
البي���ت واملكت���ب، وامل�سجد وال���دكان، ويف املدر�س���ة واجلامعة 

واحلمام."
هذا ما كتبه الكاتب ال�سيا�سي والروائي اليراين ُبُزرك علوي، 
يف بداية روايته "عيناها" التي ترجمها احمد حيدري و�سدرت 
ع���ن موؤ�س�سة املدى لالإع���الم والثقافة والفن���ون، ُم�سريًا خاللها 

لرتهيب ال�ُسلطات يف روايته، فكانت لوحة �سد الطغيان.
يتعقبونه���م. يف  املخاب���رات  اأن عم���الء  يعتق���د   كان اجلمي���ع 
ال�سينم���ا، اأثناء عزف الن�سيد امللك���ي، كان اجلميع ينظر اإىل ما 
حول���ه، خمافة اأن ينه�ض جمن���ون اأو اأرعن ويجل���ب امل�سكالت 
واملتاعب للجميع. �سمت رهيب ذلك الذي كان يخيم على جميع 
اأنح���اء البالد، الكل كان يظهر نف�سه را�سيا، مل يكن لل�سحف ما 
تن�سره غري كيل املديح للديكتاتور، النا�ض متعط�سون لالأخبار، 
وين�س���رون �س���را اأكاذي���ب مبالغا فيه���ا! من كان يج���روؤ على اأن 
ينع���ت علنا �سيئا بال�سوء؟ وهل من املمكن اأن يكون هناك �سيء 
�سي���ئ يف الدول���ة ال�ساهن�ساهي���ة؟ وكل من انك�س���ف له �سقوط 
النظ���ام الديكتاتوري يف عامل الروؤي���ا، ومتنى �سقوطه يزج به 
يف ال�سج���ن، �سيخ���ا كان اأو طف���ال يف �سن العا�س���رة، فقيها كان 
اأو م���ن الع���وام، وم���ن �سمالها وجنوبه���ا، كان العتق���ال يطول 
طال���ب املدر�س���ة، كما يط���ول الوزي���ر والنائب. يعتق���ل اأحدهم 
بتهم���ة التحدث عند احلالق عن ر�سم كاريكات���وري لل�ساه ن�سر 
ب�سحيفة يف فرن�س���ا. ويعتقل الآخر بتهمة تبادل الأحاديث مع 

نواب دولة اأجنبية.
يف ظ���ل هذه الأو�ساع تويف الأ�ستاذ "ماكان" يف العام 1938، 

كان اأكرب فنان ت�سكيلي اإيراين يف ال�سنوات املئة املن�سرمة.
هكذا تب���داأ رواية "عيناه���ا" وتعنى "ج�سمهاي����ض" بالفار�سية 

للكات���ب الإيراين بزرك علوي )1904 – 1997(، ال�سخ�سيتان 
الرئي�سيتان: الأ�ستاذ ماكان الفنان الت�سكيلي املنا�سل امل�سغول 
بهم���وم الكادحني ومب�س���كالت وطنه ال�سيا�سي���ة والقت�سادية، 
وال���ذي يوظف فنه للدفاع عن ق�ساي���ا الوطن، وفرنكي�ض الفتاة 
اجلميلة التي تنتمي اإىل اأ�سرة غنية تتعرف على الفنان املنا�سل 
ال���ذي يكربها �سنا وينتم���ي اإىل طبقة خمتلفة بعد اأن طلب منها 
والده���ا اأن تتعل���م الر�سم على يديه. وت�سدمه���ا لمبالته وعدم 
وقوع���ه حت���ت تاأثري جمالها، ومن خالله تكت�س���ف اأنها ل متتلك 
اأي���ة موهبة حقيقية فت�سافر اإىل فرن�سا للدرا�سة. لتعود وتلتقي 
ماكان مرة اأخرى – من خالل النا�سط الي�ساري خداداد - حيث 
تبداأ ق�س���ة احلب، وتتخذ الرواية عنوانه���ا من لوحة بورتريه 

ير�سمها ماكان حلبيبته ويطلق عليها ا�سم "عيناها".
وتب���داأ فرنكي����ض بالعم���ل ال�سيا�سي ال�س���ري، يتعر����ض ماكان 
لالعتقال، فت�سحي ب�سعادتها وحبها وم�ستقبلها حني تطلب من 
رئي�ض دائرة الأمن اأن يفرج عنه مقابل الزواج منه، ويتم لها ما 
اأرادت، فيطل���ق �سراح ماكان لينفى اإىل قرية نائية وتتزوج هي 

وترحل للعي�ض مع زوجها يف اأوروبا.
�سخ�سي���ات الرواية لها اأ�س���ل يف الواقع، فكث���ريون يعتقدون  
- اأن م���اكان ه���و الفنان الإيراين كمال املل���ك – وا�سمه الأ�سلي 
حمم���د غف���اري )1849 – 1940(. وكذلك �سخ�سي���ة اآرام الذي 
يعتق���د اأنه اإيروم رئي�ض ال�سرطة يف عهد ر�سا �ساه، و�سخ�سية 
خي���ل تا����ض وه���و تيمورتا����ض، وزي���ر الب���الط ال�ساهن�ساه���ي 

اآنذاك.
اأوج ديكتاتورية وا�ستبداد ر�سا  اأحداث الرواي���ة يف  "ت���دور 
�س���اه وو�س���ط تغ���ريات �سيا�سي���ة �سخم���ة، وتق���وم بت�سوي���ر 
�سلبي���ات املجتمع الإيراين وم�سكالته، حي���ث الأمية واخلرافة 
والفق���ر واملح�سوبية والف�ساد، حت���ى اأن تعلق البع�ض مبظاهر 
التم���دن الغربي ف�سل يف اقتالع جذور اجلهل والتخلف من ذلك 

املجتمع، حيث كان يتعاي�ض منوذجا التمدن 
الغرب���ي والتخل���ف حتت �سق���ف واحد، كما 
كان الو�سع يف اأ�س���رة فرنكي�ض، حيث كان 
الأب مت�سبث���ا مبظاهر احل�س���ارة الغربية، 
بينم���ا الأم م�س���رة عل���ى التم�س���ك باأفكارها 

التقليدية."

يه���دى د. خالد ال�سلط���اين موؤلف كتاب "�سب���اح اخلري... 
ايتها العمارة"، ال�سادر حديثًا )2014(، يف عمان –الردن، 
كتابه اىل  "املعماريني الذين جعلوا من منجزهم الإبداعي 
م�سوغ���ًا لل�سغ���ف بذلك املنج���ز والولع ب���ه، م�ساهمني، يف 

النهاية، يف اإعداد مفردات منت هذا الكتاب".
وكتاب "�سباح اخلري..ايتها العمارة" جاء ب� 216 �سفحة 
من القطع الكبري، وجميع �سوره باللوان، وجملد بغالف 
�سمي����ك. يكتب املوؤلف يف مقدمة الكت����اب ما يلي: "اعرتف 
ب����اين اأجد متعة كبرية يف احلدي����ث عن العمارة، والكتابة 
عنه����ا. رمب����ا كانت طبيع����ة مهنتي الت����ى مار�سته����ا لعقود، 
كاأ�ست����اذ للعمارة، يف مدار�ض معماري����ة خمتلفة، هي التى 
�سوغ����ت واأوج����دت ذل����ك الهتمام بال�س����اأن املعم����اري وما 
حول����ه. كما اود ان اب����ني، اي�سًا، بانه رغ����م اأهمية العمارة 
يف حي����اة وعم����ل وذائق����ة م�ستخدميه����ا الكثريي����ن، ف����اإن 
�سحيحًا وغري  ن�ساط����ًا  بقيت متثل  املعمارية"،  "الكتاب����ة 
رائ����ج يف اخلطاب الثق����ايف املحلي وحت����ى العربي. وهو 
اأم����ر، يثري الأ�س����ف والأ�س����ى، بالطبع جلهة ه����ذا الق�ساء 
املع����ريف غري امل����ربر لأحد الأن�سط����ة الإبداعي����ة الهامة يف 
ح�س����ارات ال�سع����وب. م����ن هن����ا، وكم����ا اأعتقد، ف����ان ظهور 
"كتابة" او "كتاب"، يتعاطي مع ال�ساأن املعماري، �سيكون 
ام����را مرحبًا به لناحية اإ�سافاته املعرفية والثقافية للقارئ 
العربي. وم����ن هنا، حتديدًا، يطمح كتاب "�سباح اخلري..

ايته����ا العم����ارة"، ان يك����ون �سم����ن تل����ك امل�ساع����ي النبيلة 
وال�سروري����ة الهادفة اىل تكري�����ض العمارة ومفاهيمها يف 

ذلك اخلطاب املعريف. 
يت�سم���ن م���نت كت���اب "�سب���اح اخل���ري.. ايته���ا العم���ارة"، 
جمموع���ة درا�سات ومق���الت معمارية، �سب���ق واأن ن�سرتها 
يف "امليدي���ا" العربي���ة باوقات زمنية خمتلف���ة. انها مرتبة 
يف ف�سلني م�ستقلني. تتعاط���ى عناوينها مع حزمة وا�سعة 
م���ن املو�سوعات املعماري���ة املتنوعة. وه���ي مثلما تتناول 
منت���ج العمارة املحلية، فانها تثري انتباه القارئ ملا يح�سل 
يف "الور�س���ة" املعمارية العاملية م���ن طروحات ومقاربات 
واختي���ار  الكت���اب  تنظي���م  ا�سل���وب  وينط���وي  حداثي���ة. 
ثيمات���ه على خا�سية معين���ة تتيح لقارئ الكت���اب، امكانية 
ان "ي�سطف���ي" م���ن منت موا�سيع الكت���اب، وينتقي ما يود 
قراءت���ه، م���ن دون �س���رورة للزامه يف مطالع���ة موا�سيع 
الكت���اب الأخ���رى ب�سياق مت�سل�سل او تعاقب���ي. فله اخليار 
الكام���ل واملرون���ة الوا�سع���ة يف ت�سف���ح موا�سي���ع الكتاب 
انتب���اه  يج���ذب  او  ي�ستهوي���ه  ال���ذي  املو�س���وع  وانتق���اء 

ال�سخ�سي. 
"ولي�����ض علّي، من ثمة حاجة، التاأكيد هنا، من ان جميع 
ُكتب����ت بول����ع خا�����ض  ق����د  الكت����اب املن�س����ورة،  موا�سي����ع 
مم����زوج بال�سغف ال�سخ�سي احلقيق����ي ملو�سوع العمارة، 
ذل����ك املو�سوع الث����ري واملحبب ل����دي. واذا ت�سنى للقارئ 
الك����رمي، اكت�س����اف ذل����ك الول����ع املع����ريف والح�سا�����ض به، 
ال����ذي اكنه للعم����ارة ومنتجيها املبدعني، ف����اين اأعتقد بان 
باع����ث ن�سر هذا الكتاب وم�سعاه ق����د ا�ساب هدفه ب�سورة 

كاملة".

كتاب معماري جديد: "صباح الخير... ايتها العمارة"

لوحة ضــد الطغيان في 
"عيناها"

ــــــــدارات ــــن اص م

غرائب اإلهداءات الروائية 
اعداد وترجمة نجاح الجبيلي

كيف تقوم بتسويق الكتب
ظ���ل كت���اب "كيف تقوم بت�سويق الكتب؟" ل�سنوات طوال املرج���ع الأ�سا�سي للعاملني يف جمال الن�سر 
امل�سوؤول���ني ع���ن زيادة الأرباح وتقلي���ل التكلفة. ويف ال�سن���وات الأخرية اأ�سبح���ت عملية بيع الكتب 
وت�سويقه���ا ت�سه���د �سغوًطا متزايدة. فقد اأ�سبحت هناك حمال ك���ربى متعددة الأفرع و�سركات كربى 
ت�سيط���ر على ه���ذه ال�سناعة، واأ�سبحت هناك قنوات جديدة للو�س���ول اإىل ال�سوق، كما ظهر لعبون 
ج���دد مث���ل املحال الكربى )ال�سوبر مارك���ت(. ويقدم هذا الكتاب اإجابات عل���ى ت�ساوؤلت العاملني يف 
جم���ال الن�سر امل�سوؤولني عن ت�سويق الكتب وبيعها يف بيئ���ة اأ�سبحت ت�سهد تناف�ًسا كبرًيا ومتزايًدا. 
و�س���واء كن���ت تعمل مدي���ًرا للت�سويق اأو املبيع���ات اأو رئي�ًسا تنفيذًيا ل���دار ن�س�����ر، ف����اإن كت���اب "كيف 
تق���وم بت�سويق الكت���ب؟" يو�سح لك اأف�سل الأ�ساليب العملية لزي���ادة العائد على ال�ستثمار من خالل 
الت�سوي���ق، وحتقيق اأعلى معدلت النمو ل���دار الن�سر التي تعمل فيها. كما يقدم هذا الكتاب معلومات 
اأ�سا�سية مهمة جلميع العاملني يف جمال الن�سر مهما كانت تخ�س�ساتهم وم�سئولياتهم، و�سواء كانوا 
موؤلف���ني اأو باعة كتب، اأو اأمناء مكتبات اأو اأكادمييني يدر�سون الن�سر وما يرتبط به من مو�سوعات. 
ومن املو�سوعات املهمة التي يت�سمنها هذا الكتاب: • الأنواع املختلفة من الدعاية والإعالن. • كيف 
تكتب اإعالًنا فعاًل وت�سمم مواد الدعاية والت�سويق. • الت�سويق املبا�سر. • الت�سويق عرب الإنرتنت. 
• البيانات ال�سحفية الناجحة وو�سائل الإعالم. • الإعالنات والعرو�ض الرتويجية واملهرجانات. 
• وهذه الطبعة اجلديدة التي �سدرت  • ميزانية الت�سويق واحلمالت الإعالنية منخف�سة التكلفة. 
م���ن هذا الكتاب امل�ستخدم على نطاق وا�سع يف خمتلف جمالت الن�سر ويف الدورات املتخ�س�سة يف 
الن�سر تهدف اإىل احلفاظ على املكانة التي و�سل اإليها الكتاب، الذي اأ�سبح املرجع الأ�سا�سي يف عامل 

الت�سويق.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ــــــــدارات ــــن اص م

اوراق
يق���دم لن���ا الروائي هرم���ان هي�س���ه يف رواية 
"  الت���ي �سدرت  " �سي���ف كلنك�س���ر الخ���ري 
ع���ن دار امل���دى لالع���الم والثقاف���ة والفن���ون، 
ترجم���ة �ستار �سعيد زوين���ي،  حمنة الن�سان 
املعا�س���ر، حمن���ة مب���دع ُتهيم���ن علي���ه فك���رة 
ال���زوال ول يعينه اإبداعه  عل���ى اأن ينجو من 
قدره املحت���وم: )ا�سرب نخب���ك اأيتها ال�سياء 
الرائع���ة يف العامل! اأنا الأكرث اميانًا، والأكرث 
حزنًا، ال���ذي يعاين خ�سية امل���وت اأكرث منكن 

جميعًا(.
احلي���اة  يع�س���ق  مب���دع  ر�س���ام  كلنك�س���ر 
ومباهجه���ا، وت�سكن���ه فك���رة املي���الد واملوت، 
األوان���ه  لوح���ة  )كان���ت  الن�س���وء والتف�ّس���خ: 
ال�سغرية �سلواه، وبرجه، وتر�سانته، وكتاب 
�سلواته، ومدفعه. منها اأطلق النار على املوت 
ال�سرير(، ويح���اول اأن ُيخّلد احلياة بالإبداع 
وبتح���دي ال���زوال: )لق���د اأطلق���ت الن���ار على 
امل���وت بالألوان( كلنك�سر فن���ان مبدع حتيطه 
اخل�سوب���ة، فهو يف ح���وار م���ع املنّجم يقول 
ل���ه اإن���ه ول���د يف الثاين م���ن مت���وز، فيقول له 
املنجم: )اخل�سوبة حتيطك مثل غيمة تو�سك 
اأن تنهم���ر(. اإن مت���وز هن���ا رم���ز للخ�سوب���ة 
ورمز للحي���اة، ورمز للحي���اة كذلك: )احرتق 
متوز، و�سيح���رتق اآب، وفجاأة تثلجنا الروح 

العظيمة(.
يقدم لنا هي�سه بيئ���ة ايطالية باأ�سماء اأماكنها 
وي�سّم���ن احل���وار مف���ردات ايطالي���ة، وعلى 
الرغ���م م���ن اأن اأ�سم���اء املناط���ق وهمي���ة، اإل 
لي�س���ت  لكنه���ا  حقيقي���ة  ال�سم���اء  بع����ض  اأن 
يف اإيطالي���ا، مث���ل جب���ل اأتو����ض ال���ذي يق���ع 
يف اليون���ان، وجب���ل الزيتون ال���ذي يقع يف 

فل�سطني.
تلميح���ات  الق�س���ة  ثناي���ا  يف  هي�س���ه  يب���ث 
واإ�س���ارات جتع���ل منه���ا كث���رية امل�ستوي���ات، 
وا�سع���ة املدى، غزي���رة الأف���كار. فاإ�سافة اإىل 
هاج����ض امل���وت ال���ذي يرب����ض عل���ى تفك���ري 

الن�سان، هنالك احلر�ض على القيم واجلوهر 
الروحي للحياة: )مرح���ى اأيها العامل القدمي، 
احر����ض عل���ى اأن ل تنهار(، وب�ساط���ة النا�ض 
وطيبة قلوبهم تظه���ر عندما يذكر �سكان جزر 
بحر اجلن���وب الذي يقع بني �س���رق ا�سرتاليا 
وغ���رب امري���كا اجلنوبي���ة، وفيه تق���ع غينيا 

اجلدي���دة ونيوز لن���دا، في�س���ري اإىل )غوغان( 
الر�س���ام الفرن�س���ي ال���ذي ر�س���م �س���كان ه���ذه 
اجل���زر بب�ساطته���م كاأنهم ي�س���ريون يف حلم. 
كاأن هي�سه بذلك ي�سري اإىل ار�ض بكر و�سعوب 

بعيدة عن املدنية فاحتفظت برباءتها.
لالإن�س���ان  رم���ز  اأخ���رى  جه���ة  م���ن  كلنك�س���ر 

الورب���ي املعا�س���ر الذي ي�سكن���ه اخلوف من 
املدين���ة واحل�س���ارة الأوربي���ة الت���ي �سارفت 
عل���ى النهاي���ة ويعي���ب عليه���ا اأنها ظن���ت مدة 
األف���ي عام اأنه���ا عقل الع���امل؟، انقلبت مدنيتها 
عليه���ا ف�س���ارت ل تعرف �سوى �سن���م الدمار 

واحلروب.
ويب�س���ر كلنك�سر بابتداء نهاية الغرب وولدة 
ع�س���ر جدي���د، اإذا يق���ول للمنج���م املجو�سي: 
)اإنك ر�س���ول يل من ال�سرق( اإ�سارة اإىل رحلة 
الكهنة املجو�ض الثالثة اإىل فل�سطني لي�سهدوا 
ولدة عي�س���ى امل�سيح )ع( ويف هذا دللة على 
انتهاء ع�سر و�سل اإىل حافة النهيار وها هو 

ي�سهد ولدة ع�سر جديد.
اإن هي�سه مفتون بال�سماء الغريبة ويقدم لنا 
)كلنك�سر( هذه املرة! وهي�سه مفتون بال�سرق 
يتحدث هنا عن نكازاك���ي، واليابان، والهند. 
ويقاب���ل بني كلنك�سر و)يل بو(، وبني �سديقه 
�ساع���ران  الكات���ب هريم���ان وتوف���و، وهم���ا 
�سيني���ان ب���رزا يف الع�س���ر الذهب���ي لل�سع���ر 

ال�سيني.
ويلم���ح هي�س���ه اإىل ال�سعر ال�س���ويف تلميحة 
كب���رية املعن���ى، فهو يق���ول: )غوت���ه و�سنوه 
حافظ(  وغوته مع���روف ك�ساعر املاين كبري، 
اأم���ا حافظ فه���و خواجه او م���ا يعرف بحافظ 
ال�س���ريازي، �سم����ض الدين حممد فه���و �ساعر 
ف���ارزي غنائ���ي كب���ري اعتم���د لغ���ة ال�سوفنّي  

وكان �سعره انيق بالغ الكمال يف ا�سلوبه.

ال�سي���ف  رواي���ة  )يف  هي�س���ه  هرم���ان  بط���ل 
الإن�س���ان  حمن���ة  يع���اين  ر�س���ام  الأخ���ري( 
املعا�سر،يف العقد الراب���ع من عمره،  يق�سي 
�سيفه الأخري يف الأماكن التي اأحّبها،الأقاليم 
اجلنوبي���ة يف �سواح���ي بامبامب���و، يف تل���ك 
العزل���ة ي�ستن���زف ال�ساب الر�س���ام كل طاقاته 
وحوا�س���ه، ي�سغي اىل نف�س���ه والكائنات من 
حول���ه، وثّمة ح���وار، �س���راع، مقارنة،حتليل 
اأو البحث ع���ن ماهية احلياة واملوت. وبحث 
يف  تعين���ه  عّله���ا  اأدوات  ع���ن  وج���اد  عمي���ق 

الأنت�س���ار على النهاي���ة املحتوم���ة لالن�سان، 
ومث���ل اأي مبدع، ت���ارة، تتجم���ع النك�سارات 
والهم���وم التي تعّمق احل���زن والكاآبة بعد اأن 
ٌتغلق كل اجلهات في�سرخ، بتناق�ساته املحملة 
ب�سيء م���ن الأمل )اأ�سرب نخبك ايتها الأ�سياء 
الرائعة يف العامل! اأن���ا الأكرث زوال، والأكرث 
اأميان���ا، والأك���رث حزن���ا، الذي يع���اين خ�سية 
املوت اأك���رث منكن حزنا جميع���ا(. ولكن، بعد 
اأن تخم���د الكاآبة وي�ستعيد عافيته ويطل على 
العامل من جهة اأخ���رى، واأي�سا، مثل اأي فنان 
حقيق���ي ي���رى نف�سه خم���ول بو�س���ع خارطة 

جديدة حلركة احلياة والكون.
وّثمة �سخ�سيات اأخرى يف هذا العمل الروائي 
الرائ���ع ل تق���ل غراب���ة ع���ن كلنك�سر،�سديق���ه 
الر�سام لوي�ض مثال، الذي ت�سكنه روح املغامرة 
والتجوال، روح قلقة، يودعه كلنك�سر ويظن 
انه لن يراه اأب���دا وفجاأة يراه اأمامه، يدخالن 
يف ح���وارات ج���ادة عن ماهي���ة الر�سم ومدى 
جدواه،ولوي����ض ه���ذا الذي ي�سكن���ه القلق له 
قابلية غري عادي���ة لل�سرب والتاأمل )اأياما عدة 
كان لوي����ض يجل����ض يف احلق���ل عل���ى كر�سي 
الر�سم،يف ظ���ل �سج���رة كمرثى،وظل �سجرة 
اخل���وخ ومل يك���ن ير�سم،كان يجل����ض ويفكر، 
وقد احتفظ بالورق مثبتا على حامل اللوحة، 
ويكتب، يكتب كثريا يكتب ر�سائل كثرية، هل 
ان النا����ض الذين يكتب���ون ر�سائل كثرية جدا 
�سعداء؟ كان يكت���ب بحما�سة ون�ساط. لوي�ض 
الالمك���رتث. اأحيان���ا تعل���ق عين���اه باأنهم���اك 
بالورق���ة. �ساع���ات يف كل م���رة وكان كث���ري 
مم���ا يخيفه مي���ور يف داخل���ه، وكان كلنك�سر 
يحب ذل���ك( وللوي�ض ت�ساوؤلت���ه التي يتمعن 
بها كطريق���ة كلنك�سر )اين يف ت�ساوؤل ان كان 
لأمور الر�سم هذه قيمة حقيقية( و�سخ�سيات 
ال�سي���ف الأخ���ري اأو �سي���ف كلينك�سر الأخري 
الت���ي ت�ستنط���ق دواخ���ل النف����ض الأن�ساني���ة 
ر�سمها بقيمة عالية ومقنعة كاتب لي�ض غريبا 
عنا،هرم���ان ه�س���ة، ال���ذي قرر مبك���را )اأما اأن 

اأكون �ساعرا اأو ل �سيء على الأطالق(.  

ارتبط تاريخ امل�س����رية العلمية يف التاريخ 
الإن�س����اين بالرج����ال بينم����ا قلة ه����ن الن�ساء 
اللوات����ي ب����رزن يف هذا امل�سم����ار. هذه هي 
املقول����ة ال�سائ����دة ب�س����ورة عاّمة من����ذ القدم 

حتى اليوم.
ورغ����م كل م����ا يق����ال ع����ن اأن امل����راأة ن�س����ف 
املجتم����ع، تتف����ق اآراء الكث����ري م����ن الباحثني 
اأن املكان����ة العلمي����ة الرفيعة للرج����ال قابلها 
يف الواقع تهمي�����ض دور املراأة، بل حرمانها 
اإىل ح����د كبري من الرتبي����ة والتعليم عمومًا، 
وخا�سة حرمانها من ح�سور درو�ض املواد 

العلمية على وجه اخل�سو�ض.
لك����ن تل����ك ال�س����ورة ال�سائ����دة ع����ن ال����دور 
الهام�س����ي للم����راأة يف امل�س����رية العلمي����ة ل 
تع����رّب عن الواق����ع. وهذا بالتحدي����د ما تريد 
»را�سي����ل  الأمريكي����ة  والر�ّسام����ة  الباحث����ة 
انيوتوف�سك����ي«، املعروف����ة مب�ساهماتها يف 
�سحيف����ة »نيوي����ورك تامي����ز«، اأن تثبته يف 
كتابها ال�سادر موؤّخ����رًا حتت عنوان »ن�ساء 
يف م�سرية العلم« وهي تقّدم فيه »50 امراأة 
با�سل����ة، رائدات �ساهم����ن يف تغيري العامل«، 

كما يقول عنوانه الفرعي.
خ�سو�سّية هذا الكتاب وتفّرده اإىل حد كبري 
يف جمال الكت����ب املهّتمة بالعلوم وتاريخها 
اأن املوؤلف����ة جتم����ع ب����ني اجلان����ب الفّن����ي ������ 
الإبداعي عرب ما تقدمه من »ر�سوم« للن�ساء 
�� العامالت يف حقل العلم ولالإجنازات التي 
حققنه����ا وبني التوثي����ق الدقي����ق مل�سريتهن 

العلمية من موقع الباحث الر�سني.
جتدر الإ�سارة اإىل اأنه اإذا كان اجلانب الفّني 
يف ه����ذا الكت����اب من خالل تق����دمي اإجنازات 
الن�ساء العاملات املعني����ات بارزًا عرب ر�سوم 

املوؤلفة ال�سهرية فاإن ه����ذا ل يقلل من اأهمّية 
ودّقة امل�سم����ون العلمي ملا يحتوي عليه من 
�س����رح ال�سي����اق ال����ذي مّتت في����ه امل�ساهمات 
العلمي����ة وتق����دمي نب����ذة ع����ن �س����رية حي����اة 

اللواتي كّن وراء تلك امل�ساهمات.
وم����ن الأفكار الت����ي توؤّكده����ا املوؤلف����ة اأن ما 
اخلم�س����ون  الرائ����دات  الن�س����اء  ب����ه  قام����ت 
اللوات����ي تق����ّدم باخت�س����ار كب����ري م�سريتهن 
العلمي����ة اأثبنت للعامل اأجمع اأن����ه لي�ض هناك 
متييز يف عامل املعرفة بني اجلن�ض، رجل اأو 
امراأة، والعرق. بل اإن جميع الب�سر قادرون 

على حتقيق اجنازات كبرية.

والأ�سم����اء التي تقّدمها املوؤلف����ة ت�سم ن�ساء 
ح�سل����ن على �سهرة عاملي����ة وعلى العرتاف 
الع����ام به����ّن كرم����وز يف امل�س����رية العلمي����ة 

الإن�ساني����ة، ولي�����ض اأقّله����ن �سه����رة »م����اري 
ك����وري«، البولندي����ة الأ�س����ل ث����م اكت�سب����ت 
اجلن�سي����ة الفرن�سية، الت����ي �ساركت بفعالية 
كبرية م����ع زوجها »بيري ك����وري« باكت�ساف 

ال�سفة الإ�سعاعية لبع�ض املواد.
وكان����ت امل����راأة الأوىل الت����ي ح�سل����ت م����ع 
زوجها بيري كوري على جائزة نوبل للعلوم 
الفيزيائية ع����ام 1903. قدمت ماري كوري 
اإىل باري�ض عام 1891 حيث وجدت نف�سها، 
بعد عناء، طالبة يف كلّية العلوم بني اأغلبية 

�ساحقة من الطلبة ال�سباب.
ال�سه����ادة اجلامعي����ة  عل����ى  لكنه����ا ح�سل����ت 

يف املرتب����ة الأوىل ب����ني دفعته����ا. و�سرع����ت 
بدرا�س����ة الدكت����وراه يف جم����ال »ال�سف����ات 
املغناطي�سي����ة للمع����ادن«. ويف ع����ام 1894 
اأعلن����ت ع����ن اكت�سافه����ا مل����ادة »البولونيوم« 
التي تزي����د قدرتها الإ�سعاعي����ة 400 �سعف 

بالقيا�ض اإىل اليورانيوم.
واأ�سم����اء �سه����رية اأخ����رى لن�س����اء ������ عامل����ات 
تتعّر�����ض لها يف ه����ذا العمل م����ن بينها »ادا 
لوفال�����ض«، الربيطاني����ة، الت����ي عا�س����ت يف 
الق����رن التا�س����ع ع�س����ر والتي يت����م اعتبارها 
مبثابة »املخرتع الأول لربنامج معلوماتية« 
و»املربم����ج املعلومات����ي الأّول« م����ن خ����الل 
عمله����ا عل����ى »اآلة حتليل ح�ساب����ي« اخرتعها 
»�س����ارل باباج« والتي يت����م النظر لها مبثابة 
الإلكرتوني����ة  احلوا�سي����ب  ج����دود«  »اأح����د 

احلالية.
و»ماي جامي�سون«، الأمريكية ذات الأ�سول 
الإفريقي����ة و»رائ����دة الف�س����اء« الت����ي نّف����ذت 
مهم����ة ف�سائية ع����ام 1992 واأم�ست اإجماًل 
190 �ساع����ة و30 دقيقة يف الف�ساء. و»جان 
غ����ودال« الربيطانية الت����ي كّر�ست جهودها 
لدرا�س����ة �سل����وك بع�ض احليوان����ات وكانت 
اأّول م����ن اكت�س����ف اأن ق����رود »ال�سامبان����زي« 
ت�ستخ����دم اأدوات لإع����داد غذائه����ا. واأ�سماء 

ن�ساء اأخرى رائدات يف عامل العلوم.
وت�س����رح املوؤلف����ة اأن هيباتي����ا ذات الأ�س����ل 
موالي����د  وم����ن  م�سري����ة  كان����ت  اليون����اين 
وعا�س����ت.  ترع����رت  وفيه����ا  ال�سكندري����ة 
»تي����ون  ال�سه����ري  الفيل�س����وف  ه����و  والده����ا 
ال�سكن����دراين« وزوجه����ا ه����و الفيل�س����وف 
»ازي����دور« من غ����ّزة. كان والدها م����ن ا�سهر 
فال�سف����ة ع�س����ره، وكان عامل����ًا واأ�ست����اذًا يف 
الريا�سي����ات حي����ث دّربه����ا لول����وج �سبلهما. 
هك����ذا عملت مديرة ل�»املدر�س����ة الأفالطونية 

اجلديدة« يف ال�سكندرية.
كذل����ك ل يع����رف كثريون م����ا قّدمت����ه »األي�ض 
اوغ�ست ب����ال«، عاملة الكيمي����اء ال�سيدلنية 
والعقاق����ري الطبّي����ة. وكانت تل����ك الأمريكية 
ذات الأ�سول الإفريقية، املولودة يف �سياتل 
بولية وا�سنطن، قد تخّرجت عام 1915 من 
جامع����ة هاواي حيث ح�سل����ت على ال�سهادة 
العليا يف جم����ال الكيمياء. وكانت بذلك هي 
املراأة الأمريكية ������ الإفريقية الأ�سل حت�سل 
على تلك ال�سهادة، بل والتي مل يكن قد نالها 

رجل اأمريكي من اأ�سول اإفريقية.
امل�ساهم����ة العلمي����ة الكربى الت����ي قامت بها 
»األي�����ض بال« تتمثل باأنه����ا قامت، كما ت�سرح 
املوؤلف����ة، بتطوي����ر ع����الج ملر�����ض اجل����ذام �� 

الرب�ض �� يف اأوائل القرن الع�سرين.
وكانت قد �سع����ت اأّوًل اإىل عزل »اجلرثومة« 
امل�سبب����ة للمر�����ض. ثّم ط����ّورت عالج����ًا بقي 
م�ستخدمًا يف امل�ست�سفيات وكان من الأكرث 
فعالي����ة يف معاجل����ة املر�سى حت����ى �سنوات 
الأربعينات من القرن الع�سرين عند انت�سار 
امل�سادات احليوية. لقد توفيت »الي�ض بال« 
وه����ي يف الرابعة والع�سرين من عمرها يف 

م�سقط راأ�سها مبدينة �سياتل.
ل����ة تقّدم موؤلفة ه����ذا الكتاب عماًل  يف املح�سّ
يجم����ع ب����ني البع����د الرتب����وي اله����ام وب����ني 
اجلانب اجلمايل ابتداء من الغالف ثّم على 
الكثري م����ن ال�سفحات الداخلية. ول �سّك اأن 
هذا الكتاب ي�سّكل مدخاًل هامًا للتعرف على 
امل�ساهم����ات العلمية الت����ي قّدمتها 50 امراأة 
يف خمتل����ف املجالت والعلوم ومنذ احلقب 

القدمية اإىل اليوم.
وحت���دد موؤلف���ة الكت���اب الق���ول ان املي���زة 
الك���ربى التي جتمع ب���ني الن�ساء اخلم�سني 
اللوات���ي �ساهمن يف تق���ّدم م�سرية العلوم، 
اأنه���ن برع���ن يف ه���ذا امل�س���رب اأو ذاك م���ن 
العل���م. ذلك اأنه���ن اأحبنب امل�س���ارب العلمية 
الت���ي كّن يبحث���ن فيه���ا، مهما كان���ت درجة 
الت���ي  العقب���ات  كان���ت  ومهم���ا  �سعوبته���ا 
واجه���ت م�سريته���ن. واأعط���ني كل الوق���ت 
املعرف���ة  ع���امل  غم���ار  خلو����ض  واجله���د 

الرحب.

ــم.. ــل ــع ــرة ال ــي ــس نــســاء فـــي م
قــــصص )50( امـــــرأة باسلـــــة

هرمان هيسه في صيفه 
االخــير

ترجمة / اوراق
ت�سدرت رواي���ة الكاتب الإنكلي���زي املعروف 
الكت���ب  " قائم���ة   1984 " اأوروي���ل  ج���ورج 
والرواي���ات املق���رر قراءته���ا م���ن قب���ل طلب���ة 
املدار����ض الثانوي���ة يف اإنكل���رتا وفق���ا لق���رار 
يلزم الطلب���ة هناك بذلك قبل مغ���ادرة الطالب 
املدر�س���ة الثانوية وعبوره ملرحلة جديدة هي 
املرحل���ة اجلامعي���ة، وقد مت اختي���ار 100 من 
الروايات التي كتبها موؤلفون من خمتلف بقاع 
الع���امل لتكون بني يدي الطلبة بح�سب موافقة 

اجلمعية الوطنية لتعليم اللغة الإنكليزية. 
اأم���ا املرك���ز الث���اين فق���د ذه���ب اإىل الروائي���ة 
الأمريكي���ة هاربر يل "اأن تقت���ل طائرا بريئا" 
يف ح���ني اأن اأورويل ياأخذ م���رة اأخرى املركز 
الثال���ث م���ع روايت���ه "مزرع���ة احليوان���ات"، 
بينما حازت جي ك���ي رولينغ املركز ال�ساد�ض 

ع���ن �سل�سل���ة رواياته���ا "ه���اري بوت���ر"، م���ن 
جانب���ه ق���ال ريت�س���ارد جن���ل اأوروي���ل راعي 
جمعي���ة اأوروي���ل: " ان رواي���ات والدي التي 
اأ�ساهدها بني يدي اأولئك الطلبة كاأنها �سدرت 
حديث���ا مع اأنني اأتذكرها جيدا فقد م�سى على 

�سدورها �سنوات طويلة ". 
اأح���د املدر�س���ني الذي���ن ي�سرف���ون عل���ى ه���ذه 
الفعالي���ة قال: ينبغي ت�سجي���ع هوؤلء ال�سباب 
عل���ى ق���راءة اأورويل لأن���ه يعلمنا كي���ف نفكر 
ونكت���ب، وه���و يق���ول لن���ا دائما ل خ���وف من 
التعب���ري ع���ن اأنف�سنا طامل���ا نح���ن بحاجة اإىل 
ذل���ك. اأم���ا ت�سارل���ز ديكن���ز فق���د متي���ز مرتني 
يف ه���ذه القائم���ة جنب���ا اإىل جنب م���ع ويليام 
جولدن���غ، ج���ون �ستاينبك، ج���ي دي �سالينغر 
وج���ني اأو�س���نت، ووفق���ا لأحد املعلم���ني وهو 
الإنكليزي���ة  اللغ���ة  كري����ض كريت����ض مدر����ض 
م���ن ديربي�ساي���ر الذي ق���ال: " اإن اختيار هذه 

القائم���ة الت���ي يتع���ني عل���ى التالمي���ذ قراءتها 
كان ق���رارا �سعبا ب�سبب الخت���الف الوا�سح 
يف رغباته���م اأيه���م يخت���ارون قراءت���ه، فمنهم 
من ميي���ل اإىل تب�سيط الق�سايا العاطفية التي 
يجده���ا معق���دة للغاي���ة يف بع�ض الكت���ب، اأما 
املعل���م ليبي �سمي���ث وهو مدر����ض ثانوي يف 
هامب�ساي���ر فق���د ق���ال: " ان الط���الب غالب���ا ما 
يتم�سك���ون مبا ي�س���كل لديهم املتع���ة احل�سية 
عندم���ا يتعلق الأمر باختي���ار الكتب، وقال ان 
اخلي���ال العاطف���ي ال���ذي يبحث عن���ه الطالب 
املراه���ق قد ل توفره الكتب جميعها فهو مييل 
اإىل تب�سيط الق�ساي���ا العاطفية املعقدة للغاية 
وتب�سي���ط لغتها اأي�سا، وم���ع اأنها تبدو عملية 
غري �سهل���ة يف حقيقته���ا، لكنه���ا مهمة ويجب 

الوقوف معهم من اأجل جناحها.

عن / �صحيفة الديلي اك�صرب�س اللندنية

جورج أورويـــل األكثر قراءة بيـــن طلبة المدارس 
الثانوية في إنكلترا.
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مدير التحرير  عالء المفرجي طبعت بمطابع مؤسسة  التصحيح اللغوي   كاظم ابراهيماالخراج الفني  خـالـد خضيررئيس التحرير التنفيذي  علي حسين

لالعالم والثقافة والفنون

ء

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

     

   
 

  
   

   
   

     


   
  

    







    
   

  

    
    

    

      
  

      
 

  
     

   



























George Frederic Watts,1886
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