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إسبانيا وحدها في الترجمة!

ال���م���وت ي��أخ��ذ إج����ازة
"الشروق" تصدر األعمال الشعرية الكاملة لبودلير



العدد )1966( السنة الثامنة - االحد )21(  تشرين الثاني 22010

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

املقاطعات  م��ن  ب��ال��رغ��م 
وال�����ه�����ج�����وم ال�����ذي 

يتعر�ض له الكاتب 
واملفكر الفرن�سي 

ال�����س��ه��ر م��ارك 
ناب  اإدوارد 
ب�������������س������ب������ب 
م������ع������ادات������ه 
ل����ل����ث����ق����اف����ة 
 ، نية ل�سهيو ا

ورف�������ض ع��دد 
الن�سر  دور  م��ن 

اأن  اإال  طبع كتبه، 
ناب ي�ستعد الإ�سدار 

على  اجل���دي���د  ك��ت��اب��ه 
نفقته اخلا�سة.

يف  امل���زدي���وي  حم��م��د  وبح�سب 
"العرب" القطرية ي�سدر الكتاب  �سحيفة 
اجلديد لناب بعنوان "الرجل الذي توقف 
عن الكتابة"، وقد ا�سطر الكاتب الفرن�سي 
دور  مقاطعة  بعد  الذاتي  للن�سر  االإجت��اه 
ب�سبب  وذل��ك  لكتابته،  الفرن�سية  الن�سر 
وميوله  ل��ل�����س��ه��ي��ون��ي��ة  امل��ع��ادي��ة  اأرائ������ه 
االأمر  وه��و  كتاباته  وح��ري��ة  ال�سيا�سية 
الذي حرمه اأي�سًا من الظهور يف الربامج 
الثقافية يف التلفزيون الفرن�سي وتعر�سه 

لل�سرب من قبل �سحفي �سهيوين.
ناب  كتب  القطرية،  ال�سحيفة  وبح�سب 
ك���ث���رًا ع���ن ���س��ق��وط ال��ث��ق��اف��ة وال���ربام���ج 
املت�سهينني،  اأيدي  الفرن�سية يف  الثقافية 
لراهن  و�سناعتهم  د�سائ�سهم  م��ت��ن��اواًل 

الفرن�سية،  ال��ث��ق��اف��ة 
م��ارك  اأن  وي��ع��رف 
ن��������اب ����س���اح���ب 
اإيطالية  اأ�سول 
واإ�������س������اف������ة 
كاتبا  ل��ك��ون��ه 
ف��ه��و ر���س��ام 
وحم����������������ب 
مل���و����س���ي���ق���ى 
واأحد  اجل��از 
مل�سطلعني  ا
اأن  ب��ه��ا ح��ي��ث 
والده هو عازف 
اجل�������از ال�����س��ه��ر 

مار�سيل زانيني.
�سحيفة  ملحق  اأن  يذكر 
"لوموند" للكتب قد اأورد خربًا 
اإدوارد  ت����داول ا���س��م م���ارك  م���وؤخ���رًا ع��ن 
جائزة  على  املتناف�سني  قائمة  �سمن  ناب 
من  العديد  ناب  تواجه  وقد  "رونودو"، 
ومنها  للجائزة  نيله  �سبيل  يف  املعوقات 
عدم اإنتمائه لدار ن�سر معلنه اإال اأن الكاتب 
اأع�ساء جلنة حتكيم  اأحد  باتريك بي�سون 
الذاتي، كان  الن�سر  اأن  اإىل  اأ�سار  اجلائزة 
باأ�سماء  مثاًل  املا�سي، �ساربًا  معروفًا يف 
كتاب كبار جلئوا اإليه منهم دو�ستويف�سكي 

وتول�ستوي.
اأماًل كبرًا باحل�سول على  ناب  يلقي  وال 
من  كنوع  ت�ساعده  ق��د  اأن��ه��ا  اإال  اجل��ائ��زة 
كتابه  مبيعات  ل��زي��ادة  املجانية  الدعاية 

اجلديد.

ال�سعودية  وال�سحفية  الروائية  �سرحت 
�سمر املقرن عن عملها االأدبي اجلديد الذي 
عبارة  وه���و  اإجن����ازه  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ًا  تعكف 
ال�سابقة  لروايتها  امتدادًا  تاأتي  رواية  عن 

املنكر". "ن�ساء 
و اأ�سارت املقرن، اأن روايتها اجلديدة �سوف 
تت�سمن الكثر من االأمور التي مل تتناولها 
الرواية االأوىل، واأنها ا�ستفادت من الروؤى 

النقدية التي تناولت الرواية.
املقرن:  قالت  اجلديد  االأدبي  عملها  وب�سان 
املراأة  ق�سية  االأوىل  روايتي  يف  " تناولت 
املرة  هذه  االإ�سالميني،  ومع  ال�سجون  يف 
مع  امل��راأة  ق�سية  الق�سة  �سياق  �ساأدخل يف 
املراأة  يرون  ال  الذين  ال�سكليني  الليرباليني 
واقعهم  يف  ويخالفون  ومتعة  ج�سد  �سوى 
التي يطرحونها  كالمهم االإن�سائي وروؤاهم 

التي  الق�سية  بخ�سو�ض  اأم���ا  للعامة". 
الداعية  فيه  انتقدت  مقااًل  بكتابتها  اأثارتها 
حممد العريفي، ومدى تفكرها باالنتقادات 
ال��ت��ي ق���د ت��ن�����س��ب ع��ل��ي��ه��ا م���ن ق��ب��ل حمبي 
العريفي، قالت: كتبت ذات مرة اأن الع�سمة 
ال تكون اإال لنبي، عندما يخطئ داعية فمن 
اأ�سحاب الراأي نقده، لالأ�سف  واجبنا نحن 
الذي  النقد  اإن  اأحادية،  روؤيتهم  املهاجمون 

التقومي،  بهدف  �سخ�سي  راأي  هو  اأمار�سه 
م�سكلة املتزمتني ال ينظرون اإىل هذا ب�سكل 

�سحيح.
وعن احتمال حماربتها اجتماعيًا وانخفا�ض 
�سعبيتها كونها تعي�ض يف جمتمع حمافظ، 
اأو�سحت اأن �سعبيتها تزيد يومًا بعد يوم، 
النتقادها  عار�سوها  الكثرين  اأن  برغم 

العريفي.

جديدة  رواي��ة  للن�سر  اكتب  دار  عن  حديثًا  �سدر 
لالأديبة امل�سرية وفاء �سهاب الدين مدير الت�سويق 
اجلنيات"  "تاج  ب�  املعنونة  الرواية  وتقع  بالدار، 

يف 225 �سفحة من القطع املتو�سط.
فال  بالواقعية  متتزج  فانتازيا  عن  عبارة  الرواية 
املقطع  اأو  اخل��ي��ايل  اجل���زء  ب��ني  امل���رء  ي��ك��اد مييز 

الواقعي. 
ال��ق��دمي��ة باحلياة  ال��ري��ف  ف��ي��ه��ا ح��ي��اة  وت��خ��ت��ل��ط 
"نهاد"  املحورية  ال�سخ�سية  خ��الل  من  الع�سرية 
متت  ال  اأخ���رى  حياة  تعي�ض  اأن��ه��ا  تكت�سف  وال��ت��ي 

حلياتها ب�سلة فيحدث عدد كبر من املفارقات.
"رجال  رواي��ات هي:  اأرب��ع  ذلك  قبل  للكاتبة  �سدر 
القمر ون�سف  للحب فقط، مهرة بال فار�ض، �سيدة 

خائنة".

الهولندية  ب��ال��ع��ا���س��م��ة  االأث���ري���ة  امل��ك��ت��ب��ة  ك�سفت 
ام�سرتدام عن اأول ن�سخة من كتاب عامل البيولوجيا 
النظرية  ���س��اح��ب  داروي�����ن  روب����رت  االإن��ك��ل��ي��زي 
ال�سهرة عن الن�سوء واالإرتقاء، والكتاب املكت�سف 
يحمل عنوان "اآثار اخل�سوبة يف اململكة النباتية" 

ويرجع تاريخه لعام 1876.
هذا  ك��ان  ال�سعودية  "الوطن"  ل�سحيفة  ووف��ق��ًا 
الكتاب لداروين �سمن تراث اأثري لعائلة دي فريز 
يقدمه  و�سوف  ليبورخ،  مبدينة  املقيمة  الهولندية 
مي�سال  وي��دع��ى  للعائلة  ال��ت��اب��ع  االأن��ت��ي��ك��ات  ت��اج��ر 
اإىل  الإ�سافته  اجلاري  ال�سهر  نهاية  للمكتبة  برجر 
املجموعة النادرة من خمطوطات الرتاث التاريخي 

العلمي والثقايف الذي ت�سمه املكتبة.

النباتات  ع��امل  ع��ن  ن���ادرة  معلومات  الكتاب  ي�سم 
بخ�سو�ض  ا�ستك�سافية  علمية  معلومات  وه��ي 
بها،  والتكاثر  االإخ�ساب  وط��رق  النباتات،  تطور 
واملوؤثرات الطبيعية وغر الطبيعة التي توؤثر على 
مملكة النباتات، ويفتتح داروين كتابه باإهداء اإىل 
"مع  عامل االأحياء االأملاين روبرت ك�سباري، قائال: 
اأطيب حتيات موؤلف الكتاب"، وهو اإهداء نادرا ما 

قدمه داروين يف كتبه الأحد.
األف   27 من  باأكرث  للكتاب  املبدئية  القيمة  وتقدر 
كانت  اإذا  ما  ب�ساأن  بعد  املكتبة  ت�سرح  ومل  ي��ورو، 
اأنها  اأم  ف��ري��ز،  دي  الأ���س��رة  ال��ك��ت��اب  ث��م��ن  �ستدفع 
�ستح�سل على الكتاب كهدية، و�سيتم االإف�ساح عن 

ذلك حلظة ت�سليم الكتاب للمكتبة.

أم���س���ت���ردام ت��ق��ت��ن��ي ن��س��خ��ة ن�����ادرة م���ن ك��ت��اب ل���داروي���ن

فرنسي معاد للصهيونية ينشر 
كتابه على نفقته الخاصة دار الجنيات

سمر المقرن تكتب رواية امتدادًا ل� "نساء المنكر"

�سدر حديثًا عن من�سورات "بان بوك لندن 
كتاب جديد بعنوان "احلرب الكورية" من 
تاأليف ماك�ض ها�ستنغ، ويقع يف 215 من 
طبع  ال���ذي  كتابه  ويف  املتو�سط،  القطع 
املوؤلف  ي��ق��وم   1987 ع���ام  االأوىل  ل��ل��م��رة 

بالتاأريخ للحرب الكورية.
االإماراتية  "البيان"  �سحيفة  وبح�سب 
م�سادر  اإىل  ك��ت��اب��ه  يف  امل���وؤل���ف  ا���س��ت��ن��د 
متّثلت  الكورية  احل��رب  تناول  يف  جديدة 
وكوريا  ال�سني  م��ن  ق��دم��اء  حم��ارب��ني  يف 
ال�سمالية، مو�سحًا كيف اأن كوريا قد خدمت 
واقعيا كمقدمة للحرب الفيتنامية، متناواًل 

االأمريكيني يقرتفون  التي جعلت  االأ�سباب 
يف حربهم الفيتنامية االأخطاء نف�سها التي 
الكورية.  احل��رب  يف  ارتكبوها  قد  كانوا 
ويرى املوؤلف اأن ال�سبب وراء اإطالق م�سمى 
احلرب املن�سية على احلرب الكورية لكون 
ال�سعبية  والثقافة  االأك��ادمي��ي��ة  االأو���س��اط 
الغربية عمومًا قد ركزت اهتمامها على كل 
من احلرب العاملية الثانية التي �سبقتها ثم 
بالرغم  اأعقبتها،  التي  الفيتنامية  للحرب 
الكورية كانت حربا �سر�سة  اأن احلرب  من 
املتحدة  الواليات  هما  كبرتني  قوتني  بني 
املحليني، وكانت هي  وال�سني، وحلفائهما 

بني  االأوىل  ال��ك��ربى  الع�سكرية  املواجهة 
ال�سيوعي،  واملع�سكر  ال��غ��رب��ي  املع�سكر 
من  العامل  فيها  اقرتب  مرة  اأكرث  كانت  كما 
اأعقبتها  ن��ووي��ة،  بحرب  ال��دخ��ول  اإمكانية 
 .1962 عام  يف  الكوبية  ال�سواريخ  اأزم��ة 
ويف كتابه يوؤرخ املوؤلف - بح�سب امل�سدر 
اأربع  خ��الل  م��ن  الكورية  للحرب   - نف�سه 
ماأ�ساة"  "جذور  يف  بالبحث  تبداأ  مراحل 
ثم يدر�ض يف املرحلة الثانية "الغزو" ويف 
اأط��راف ثالثة  قبل  الغرب" من  "رد  الثالثة 
هي وا�سنطن وطوكيو و�سيئول، واملرحلة 

االأخرة تتمثل يف "االن�سحاب".

تاريخ "الحرب الكورية" في طبعة جديدة
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ت�ساب الكتب بعاهات كثرة منها �سوء 
تقدير احلجم او قبح الت�سميم اوعدم اختيار 

االلوان املنا�سبة. وتعد االخطاء الطباعية 
من اكرث الت�سوهات �سيوعا، فمن النادر ان 

تخلو الكتب من اخطاء طباعية وبع�ض هذه 
االخطاء تظهر يف العناوين واالغلفة لت�سوه 

جمالية الكتاب وجتعل القراءة ت�سككية.
عاهات الكتب موؤذية وتن�سط امللل وت�سيب 

وهي متعددة امل�سادر، ومن املحتمل ان 
ي�سارك املوؤلف  يف ا�سابة كتابه بالعوق من 

خالل �سوء العنونة او املبالغة يف ا�سياء 
كثرة. 

ان اال�ستهانة يف م�سائل املظهر توؤدي اىل 
نتائج كارثية الن الكتاب الذي يخفق يف اظهار 

وجهه االول قد يبقى ا�سر االهمال ويبتعد 
طويال عن الب�سر.

م�سكلة الكتاب عندنا انه حني يخرج من 
املطبعة يعود اىل املوؤلف، فدار الن�سر تكون 
قد قب�ست ربحها وار�ست املوؤلف مبا حققه 

من ت�سورات وهي يف الغالب تفتقر اىل 
املو�سوعية وبعيدة عن اجلودة ال�سناعية.

ثمة ن�سبة كبرة من القبح تقبع يف املكتبات. 
انه امر موؤ�سف اال تكون الكتب انيقة وجذابة 
وقادرة على لفت انتباه املارة. الكثر من دور 

الن�سر ال تعمل على تقدمي الن�سح. انها حتاول 
املحافظة على وهم املوؤلف وهذا االخر قد ال 

ميتلك القدرة على الف�سل بني فرحته وال�سكل 
الذي يتطلبه ال�سوق، ويف الغالب تكون 

النتائج غر مر�سية وذات تاأثر �سيىء على 
ال�سعادة القرائية.

تشوهات الكتب

نزار عبدالستار

حديثا ً  �سدرت  دم�سق  يف  )الينابيع(  دار  عن 
رواية )ال�سبت( للكاتب االإنكليزي اإيان مكيوان 
ب��رتج��م��ة ال��ك��ات��ب ال��ع��راق��ي ع��ل��ي ع��ب��د االأم���ر 
مهمة  رواي���ات  ترجم  اأن  له  �سبق  ال��ذي  �سالح 
ال�سحري(  و)اجلبل  �سفيح(  من  )طبل  مثل:  
و)املليونر املت�سرد( و)دلتا فينو�ض(. الرواية 
من  �سفحة   444 يف  تقع  )ال�سبت(  اجل��دي��دة 

القطع املتو�سط. 
اأح��داث ال��رواي��ة قبيل احل��رب االأخرة  جت��ري 
على العراق، وموقع اأحداثها هو لندن، اأما بطل 
بروين  ه��ري  االأع�ساب  ج��راح  فهو  ال��رواي��ة 
اأفراد  وا�ستفز  بالقتل  ه��دده  �سابًا  يعالج  ال��ذي 
اأ�سرته وطلب من ابنته ال�ساعرة اأن تتجرد من 

ثيابها.
مربرات  رواي��ت��ه  �سفحات  يف  الكاتب  يناق�ض 
ترومان  واأمريكا  بريطانيا  كانت  التي  احلرب 
�سنها على العراق بدعوى امتالك اأ�سلحة الدمار 

ال�سامل.
اأحد مر�سى الدكتور بروين هو الربوفي�سور 
باحل�سارة  املتخ�س�ض  طالب  م��ري  العراقي 
منت�سف  يف  ال��ع��راق  م��ن  ف��ر  ال��ذي  ال�سومرية 
من  �ستائي  ي��وم  يف  اعتقاله  بعد  الت�سعينيات 

اأيام 1994. 
يكتب مكيوان : " اأم�سى مري مدة حمكوميته 

يف زنزانات كريهة الرائحة ، عدمية التهوية – 
خم�سة  بداخلها  يتكد�ض  ع�سرة  يف  اأق��دام  �ستة 
الرجال؟  ه��وؤالء  كانوا  وم��ن  رج��اًل.  وع�سرون 
املزيج  لي�ض   . الربوفي�سور من دون مرح  قهقه 
مع  املختلطني  املاألوفني  املجرمني  من  املتوقع 
اعتياديني  اأنا�سًا  معظمهم  يف  كانوا  املثقفني. 
لوحة  اإظهارهم  ع��دم  ب�سبب  حجزهم  مت  ج��دًا، 
اإج����ازة م��رك��ب��ة، اأو اأن��ه��م ت�����س��اج��روا م��ع رجل 
اأبناءهم  اأن  اأو  )احل��زب(،  اأنه موظف يف  تبني 
و�سوا بهم يف املدر�سة من خالل التملق فكتبوا 
على  اآبائهم  اإ���س��اءة  اإمي���اءات  ب�سان  التقارير 
رف�سوا  الأن��ه��م  اأو  ���س��دام،  اإىل  الطعام  م��ائ��دة 
ب� )احلزب( خالل واحدة من حمالت  االلتحاق 

التطوع الكثرة . . " 
ويخاطب الربوفي�سور طبيبه االإنكليزي : " كما 
تعرف ، الرعب وحده الذي جمع االأمة العراقية 
معًا ، النظام كله يعمل باخلوف ، وال اأحد يعرف 
رمبا   ، ق��ادم��ون  االأم��ري��ك��ان  االآن  يوقفه.  كيف 
والبعثيني  �سدام  اأن  غر  �سيئة.  دوافع  ب�سبب 
�سوف يذهبون . ويومذاك يا �سديقي الطبيب 
، �سوف اأدعوك لتناول وجبة غذاء على ح�سابي 

يف مطعم عراقي جيد يف لندن ."
�سنة  بانكلرتا  األدر�سوت  يف  مكيوان  اإيان  ولد 
يف  طفولته  �سنوات  معظم  واأم�سى   ،  1948

عمل  اأول  اأفريقيا.  و�سمال  واأملانيا  اآ�سيا  �سرق 
مطبوع له هو جمموعة ق�س�سية حملت عنوان 
نال  )�سنة 1975(،  اأخرة(  اأول، طقو�ض  )حب 
�سنة  يف  م��وم  �سومر�ست  ج��ائ��زة  الكتاب  ه��ذا 
االإ�سمنتية(،  )احلديقة  رواي��ات��ه:  من   .1976
)راح���ة ال��غ��رب��اء(، )ب��ق��اء احل���ب(، )ال��ط��ف��ل يف 
الوقت املنا�سب(، )الربيء(، )الكفارة(، ) كالب 
و)اأم�سرتدام(  �سي�سيل(،  �ساحل  )على  �سود(، 
التي ترجمها اأ�سامة منزجلي  و�سدرت عن دار 
حممد  العراقي  ترجمها  كما   2007 �سنة  املدى 

دروي�ض و�سدرت عن دار االآداب �سنة 2010 .
�سينمائيًا،  واأُخ��رج��ت  رواي��ات��ه  م��ن  ع��دد  اأُع���د 
ومنها: )احلديقة االإ�سمنتية(، )بقاء احلب(     و 

)الكفارة(.
رواية  عن  تاميز(  )فاينان�سيال  �سحيفة  كتبت 
مكيوان  اإي����ان  رواي����ة  "اإن  ق��ائ��ل��ًة:  )ال�����س��ب��ت( 
اجلديدة اجلميلة تنتمي اإىل تقليد )يولي�سي�ض( 
و)ال�سيدة داالوي( يف تركيز فعالياتها يف يوم 
)ال�سبت(  يف   .. مفردة  �سخ�سية  وعلى  واح��د 
التفكر،  عميق   – كتاباته  اأف�سل  يف  مكيوان 
ف�سيح، ومع ذلك مقّيد . متلك الرواية كل الثقة 
بح�سا�سية  اأي�سًا  وتوحي  ل�سابقاتها  التقنية 
)جوي�سي(،  مغٍر،  وباإنتباه  جديدة  �سيا�سية 

م�سرة ًاإىل ال�سفات املميزة للطبيعة ال�سوية.

السبت .. رواية  
إنكليزية مترجمة

قررت وزارة االأوقاف وال�سئون االإ�سالمية بالكويت 
اإ�سدار �سل�سلة كتب حتت عنوان "روافد"، وتاأتي 
املعا�سر  االإ�سالمي  للفكر  اجلديدة  ال�سل�سلة  هذه 
قطر  يف  ت�سدر  االأمة" التي  "كتاب  �سل�سلة  لتكمل 
والتي  لبنان  يف  "االجتهاد"  وجملة 
ت��وق��ف��ت ع���ن ال�������س���دور، ث���م جملة 

عمان. يف  ت�سدر  "الت�سامح" التي 
ويرى القائمون على �سل�سلة "روافد" 
ال�ساحة  يف  امل���وق���ف  خ���ط���ورة  اأن 
ال��ف��ك��ري��ة االإ���س��الم��ي��ة ت����زداد يف ظل 
ط��غ��ي��ان ال��ت��ف��ك��ر ال��ك��م��ي، واإغ�����راق 
من  بوابل  االإ�سالمية  العربية  املكتبة 
الكتابات االإن�سائية والتعميمية واخلالفية التي ال 
اأنها ال ت�ساعد  توؤدي اإىل تنمية معرفية، ف�ساًل عن 
لالأمور  النوعية  املنهجية  والقراءة  التاأ�سيل  على 

وفق اآليات التحليل والنقد.

ومن هذا املنطلق يرى القائمون، بح�سب �سحيفة 
جمابهة  اأن  ال�سل�سلة  على  اللندنية،  "احلياة" 
الفكر  ح��رك��ة  تعيق  ال��ت��ي  واالأم���را����ض  االأزم�����ات 
�سل�سلة  خالل  من  اإال  تكون  لن  املعا�سر  االإ�سالمي 
ل�سل�سلة  االأ�سا�سية  ال��ف��ك��رة  وتخل�ض  تعاجلها، 
القيم  منهجية  تعزيز  يجب  اأن���ه  اإىل  "روافد" 
يف  املحوري  مكانها  لتحتل  واالع��ت��دال  الو�سطية 
وحماولة  والقيم  الن�سو�ض  م��ع  التعامل  دائ���رة 
فهمها وتنزيلها، ومما يتعني ذكره يف هذا ال�سياق، 
التفكر  بنية  يف  ب��االآخ��ر  الوعي  جتديد  ���س��رورة 

االإ�سالمي املعا�سر.
كتاب  "روافد"  �سل�سلة  اإ����س���دارات  م��ن  ون��ذك��ر 
النقد  يف  االإ�سالمية  ال��روؤي��ة  تاأ�سيل  "اإ�سكالية 
يربز  ال��ذي  ق���رورة،  ب��و  عمر  للدكتور  واالإبداع" 
حركة التنظر لالأدب االإ�سالمي، التي م�سى عليها 
اأكرث من ن�سف قرن، وعرفت منعطفات وم�سارات 

تنوعت درجاتها بتنوع امل�سارب الثقافية واملعرفية 
يف  ال�سياق  "دور  كتاب  هناك  اأي�سَا  الأ�سحابها. 
الرتجيح بني االأقاويل التف�سرية" للمفكر املغربي 
حممد اإقبال عروي، يتخذ هذا الكتاب م�سلكًا منهجيًا 
يقوم على عر�ض املبادئ والقواعد واملقوالت التي 

تنظم حركة تف�سر اخلطاب القراآين.
االأ�سويل"  الفكر  يف  معرفية  "قراءات  كتابه  ويف 
قاعدة  من  �سانو  قطب  م�سطفى  الدكتور  انطلق 
منهجية عامة وهي اأن الظروف الفكرية واالأحوال 
ما  كل  يف  كبر  دور  لها  واالجتماعية  ال�سيا�سية 
الفكر  ق��راءة  فاإن  ثم  ومن  االإن�ساين،  الفكر  ينتجه 
العلمية  ت��ك��ون ح��ائ��زة و���س��ف��ي  ك��ي  االأ����س���ويل، 
اأن تعنى بالبحث يف الظروف  وال�سداد، ال بد من 
التي  واالجتماعية  ال�سيا�سية  واالأح��وال  الفكرية 
لالأفكار  الراعي  وامل�سني  الطبيعي  ال�سياق  مثلت 

واملنهجيات.

وزارة األوقاف الكويتية 
تصدر سلسلة فكرية
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

حتدت جويا ب�سوتها من يتحدثون 
بلغة الر�سا�ض وت�سدرت خطبها 

ومقابالتها عناوين ال�سحف العاملية 
تنادي بتحرير حقيقي الأفغان�ستان من 
االإحتالل االأمريكي والرجعية الدينية.
ولدت جويا اأثناء الغزو الرو�سي عام 

1978وق�ست طفولتها يف خميمات 
الالجئني يف باك�ستان واإيران وعادت 

اإىل اأفغان�ستان اأثناء حكم طالبان. 
اأ�سماها والدها "ماالالي" على اإ�سم 

ماالالي ميواند التي �سحت بحياتها 
يف اإحدى معارك اال�ستقالل �سد 

بريطانيا عام 1880.
اأما "جويا" فهو اإ�سم م�ستعار اإتخذته 

لنف�سها ملا له من مكانة خا�سة عند 
ال�سعب االأفغاين، فهو يذكرهم  

بالكاتب وال�ساعر �سروار جويا الذي 
ق�سى قبل قتله ما يقرب من 24 عاما 

يف ال�سجون عقابا له على ن�ساله من 
اأجل حتقيق الدميقراطية.

ترى جويا يف كتابها اأن تاريخ 
اأفغان�ستان مل يكن كله ملوثا بالدماء، 

فمازال النا�ض يرتحمون على 
ملكهم اأمان الله خان، الذي حقق 

لبالدهم اال�ستقالل عن بريطانيا عام 
1919 وكان زعيما حمبًا للحرية 
والدميوقراطية وعزز يف عهده 

الوحدة الوطنية واهتم بحقوق املراأة 
واأر�سل بعثات من الفتيات ليوا�سلن 

تعليمهن باخلارج ومن دون اأن يفر�ض 

النائبة األفغانية مالالي جويا:

أمريكا مولت أسوأ إرهابيي العالم

رانيا صالح
 ,”Raising My Voice“ من خالل سيرتها الذاتية بعنوان "أرفع صوتي" أو

ترسم مالالي جويا أصغر وأشهر نائبة بالبرلمان معاناتها ومعاناة الشعب األفغاني خالل 
ثالثين عامًا مضت من عمرها عاشتها بين أصوات الرصاص وأشالء الجثث وجرائم العنف 

التي ارتكبت بأيدي المحتلين األجانب أو المتطرفين من حركة طالبان.
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تهذيب األخالق وتطهير 
األعراق

تأليف: مسكويه
م�سكويه فيل�سوف وموؤرخ واديب وحكيم وا�سمه  اأحمد بن حممد بن 

يعقوب ، �سماه ابو من�سور الثعالبي ) ابو علي م�سكويه اخلازن ( 
ويف ر�سائل اخلوارزمي جند ر�سالة منه اىل  م�سكويه يوا�سيه فيها 

لزواج امه  ،وهو زواج احزن العامل  والفيل�سوف ملا تبقى من حياته 
)ولد �سنة 330 يف الري 0 وتوفى �سنة 421 للهجرة  (

والظاهر ان م�سكويه كان من بيت ثري يف اال�سل ثم �ساعت ثروته 
وتويف ابوه وتزوجت والدته  فا�ستدت به االحزان ولكنه مت�سك 

بالدر�ض وات�سل بال�ساحب بن عّباد  الذي كان كاتبا للوزير ابن 
العميد ثم وزيرا لالمرين موؤيد الدولة وفخر الدولة البويهيني.

 وكانت بالد الري مركزا من مراكز االمراء البويهيني و قد ن�سروا 
فيها االآداب والعلوم   ت�سبها باخللفاء العبا�سيني حتى دخلوا بغداد 

امراء لها .
  قبل و�سول م�سكويه اىل البالط البويهي كان قد در�ض علوم ع�سره 
واآدابها ومتكن من الفل�سفة خ�سو�سا وانه كان متبحرا با�سول الفقه 

وقد ذكر يف و�سيته التم�سك بال�سريعة كا�سا�ض للحياة. 
 توفى م�سكويه �سنة 421 وقد اجنز الكثر من املوؤلفات

 ) الفوز اال�سغر (و ) كتاب ال�سعادة ( و ) كتاب التهذيب (. و)كتاب 
جتارب االأمم( اأ�سافة اىل عدة كتب حققت وطبعت يف برالوت 

والقاهرة ، لكن كتبا عديدة ظلت خمطوطة مثل ر�سائل ابن م�سكويه 
يف اللذات واالمل والطبيعة والزمان وطهارة النف�ض وغرها.

تهذيب االخالق
اهمية هذا الكتاب تعود اىل ك�سفه عن ا�سول علي االعراف واالخالق 

وثباته يف اقران الت�سرف االخالقي بالبنية الرتبوية اال�سا�سية : فهم 
االميان ومتثله ك�سلوك و البيئة املنزلية امل�ساعدة على متيز ال�سلوك 

  كانت الفروق بني الطبقات االجتماعية واختالل املوازين بني ثروات 
االمراء والوزراء واحلكام وبني الفقراء �سببا ا�سا�سيا يف  ال�سراع 

بني الطبقات وظهور احل�سد والغرة بني ابناء الطبقة املرتفة ،وكان 
من اأمثلة االختالف يف احليزة املادية اأن ع�سد الدولة البويهي قد 
خّلف ثالثة ماليني  دينار ذهبي واكرث من مئة مليون درهم ا�سافة 
اىل  اجلواهر واالحجار الكرمية االخرى، فيم يكتب اديب ع�سره 

ابو حيان التوحيدي انه ا�سطر اىل اكل اخل�سر يف ال�سحراء ملداراة 
جوعه  ،قد تطلب ذلك من م�سكويه الكثر من ال�سروح لردم اخللل 

الوا�سح يف فوارق احلياة االجتماعية من دون ان ي�سل اىل قرار. 
ينق�سم كتاب التهذيب اىل �سبع ف�سول )مقاالت( عن: 

1- النف�ض 
2- مراتب القوى و�سرفها

3-  الفرق بني اخلر وال�سعادة واق�سام اخلر 
4- ظهور ال�سعادة يف االفعال النا�سئة عن الف�سائل 

5- االحتاد وحاجة النا�ض لبع�سهم 
6- عالج امرا�ض النف�ض 

7-  رد ال�سحة على النف�ض ومعاجلة امرا�سها 
ولكل مقالة مطالب اي اق�سام وقد در�ض م�سكويه اراء الفال�سفة 

االقدمني واخذمنها ما ي�سلح ويفيد مثل ار�سطو وافالطون 
 بحث م�سكويه يف الق�سمني ال�ساد�ض وال�سابع ت�سخي�ض عالجات 

بع�ض االمرا�ض النف�سية حيث ا�سار اىل اقرتان ال�سحة العامة 
بال�سحة النف�سية ودعا اىل االقت�ساد يف االكل وال�سرب لكي الي�سل 

االن�سان اىل البالدة وخ�سو�سا عند عطالة العمل والركون اىل الك�سل 
وقال ب�سرورة جمابهة االنغما�ض يف اللذات اجل�سمية وال�سهوات 

�سيانة للنف�ض وللبدن وا�ساف ان الف�سائل اربع هي احلكمة 
وال�سجاعةوالعفة والعدل  ودعا اىل اتباع هذه ال�سفات ومتثلها 

واالبتعاد عن الرذائل التي منها ال�سره والغ�سب والكره واالنغما�ض 
االعمى باللذات. 

 ان كتاب التهذيب يهدي اىل غر مادة يف الفكر والفل�سفة واالخالق 
وكان هذا الكتاب اىل جوار فل�سفة الفارابي يف املدينة الفا�سلة من 

كتب تلك املرحلة الزاخرة بالعطاء.

باسم عبد الحميد حمودي

عليهن ارتداء احلجاب. 
اإال اأن القوى العظمى بح�سب ماالالي 

كان لها راأي اآخر يف �ساأن اإ�ستقرار 
اأفغان�ستان؛ فقد خ�سيت بريطانيا 

اأن ت�سبح م�ستعمرتها ال�سابقة دولة 
حديثة م�ستقلة اإىل جانب الهند، 

وبالتايل حافظت االإمرباطورية على 
�سبكتها من علماء الدين الرجعيني 

واالأر�ستقراطيني الذين حتركهم كيفما 
ت�ساء اإىل اأن جنحت يف خلق مترد 

كبر اإنتهى بنفي امللك واإجباره على 
التخلي عن العر�ض عام 1929.  

كما تتحدث جويا عن وقائع تورط 
دول اجلوار والواليات املتحدة 
يف جتنيد العابثني واملتطرفني 

االأ�سوليني، الذين هم االأ�سخا�ض 
انف�سهم الذين اتخذتهم الواليات 

املتحدة كذريعة يف حربها على 
اأفغان�ستان، ثم هم االأ�سخا�ض نف�سها 

الذين مت تعيني روؤو�ض منهم يف 
منا�سب حيوية ومهمة يف احلكومة 

اجلديدة املوالية الأمريكا!
ففي فرتة االإحتالل ال�سوفيتي 

)1979-1989(، دعمت الواليات 
املتحدة املجاهدين ال�سرفاء يف حربهم 

�سد الرو�ض،  ويف الوقت نف�سه 
قامت بتمويل وجتنيد وت�سليح اأ�سواأ 

متطريف العامل.
توؤكد ماالالي اأن ذلك التدخل االأمريكي 

�ساعد يف �سقوط االإحتاد ال�سوفيتي 
ولكنه ترك ال�سعب االأفغاين يف اأيدي 

اأ�سوليني م�سلحني ت�سليحًا جيدًا 
ومتعط�سني لل�سطلة الذين ما لبثوا اأن 
بداأوا حربهم االأهلية )1996-1992( 
ليثبتوا عمليًا اأنهم اأ�سواأ من الرو�ض. 

كما كانت الواليات املتحدة تتودد 
حلركة طالبان ل�سنوات عدة متجاهلة 

وح�سيتهم وتعقد معهم �سفقات ل�سالح 
م�سروع خط اأنابيب الطاقة املمتد 

عرب اأفغان�ستان؛ ففي مايو 2001، 
قدمت الواليات املتحدة لطالبان 43 

مليون دوالر كمكافاأة ل�سيطرتها على 
حم�سول اخل�سخا�ض، ويف الوقت 

نف�سه، غ�ست الواليات املتحدة طرفها 
عن مع�سكرات تدريب االإرهابيني على 

طول احلدود مع باك�ستان.
ت�ستطرد النائبة: عندما و�سلت طالبان 

لل�سلطة، قامت مثل �سابقيها من 
االأ�سوليني املتطرفيني بفر�ض قواعد 

�سارمة وقمعية حتت اإ�سم الدين؛ فقد 
األزمت جميع الرجال باإطالق اللحى 

و�سجنت جميع الن�ساء خلف الربقع.
كما حظرت طالبان م�ساهدة التلفزيون 

اأوال�سينما اأو �سماع املو�سيقى، 
ومنعت اإقتناء اأي كتب بخالف 

امل�سحف ال�سريف وحظرت على 
ال�سحف اليومية ن�سر اأي �سور 

ب�سرية العتبارها منافية لالإ�سالم، كما 
�سيقت على الرجال ب�سبهاتها الكثرة 

يف م�سالة ال�سالة بامل�سجد خم�ض 
مرات لدرجة اأن العديد منهم كان لزاما 
عليه ال�سالة �سبع اأو ثماين مرات يف 

اليوم الواحد بامل�سجد ب�سبب االإ�ستباه 
فيه . 

ويف ال�سنوات االأوىل من غزو 
اأفغان�ستان واإ�سقاط نظام طالبان، كان 

ال�سعب االأفغاين متعاطفا مع القوات 
االأمريكية وقوات التحالف، اال اأنه 

ما لبث اأن اكت�سف اأن الوجه اللطيف 
الأمريكا ما هو يف حقيقة االأمر اإال 

جمرد اإحتالل اأجنبي اآخر الأفغان�ستان. 
فبقدر �سعادة النا�ض بروؤية خروج 

طالبان بقدر هلعهم بروؤية "لوردات 
احلرب" ميالأون فراغ االأوىل يف 

ال�سلطة. فعلى غرار طالبان، لوردات 
احلرب هم اأي�سا جزء من ال�سناعة 
االأمريكية الذين ت�سببوا يف متزيق 

اأفغان�ستان يف الت�سعينيات. 

ت�سر جويا اإىل رئي�ض احلكومة 
احلايل حامد كرزاي الذي كان نائب 

وزير اخلارجية خالل �سنوات احلرب 
االأهلية الدامية باأنه يعتقد اأي�سًا 

اأنه كان على ات�سال وثيق بوكالة 
املخابرات املركزية االأمريكية �سي اآي 

اأيه منذ الثمانينيات. 
تتحدث جويا يف كتابها عن رحلة 

تر�سيحها يف االنتخابات وال�سعوبات 
التي الحقتها هي وموؤيدوها. فقد مت 
اإجراء اأول اإنتخابات يف اأفغان�ستان 
يف 18 ايلول 2005 وكانت هذه هي 
املرة االأوىل التي ي�سمح فيها للن�ساء 

بالرت�سح. 
اإت�سم خطابها االأول باجلراأة ال�سديدة 
وب�سببه نالت اأ�سوات اأهايل "فرح" 
من الرجال والن�ساء اآملني اأن تكون 
هي �سوتهم الرادع واملنادي بتقدمي 

جمرمي احلرب من االأ�سوليني الذين 
ت�سببوا يف قتل اأوالدهم واأقربائهم 

واأحبائهم اإىل حماكمة عادلة. 
كانت جويا من �سمن  502 منتخبًا، 
114 منهم من الن�ساء. ت�سف جويا 

كيف اأنها يف يومها االأول يف الربملان 
قد �سدمت لروؤية " لوردات احلرب " 

املعروفني لل�سعب االأفغاين وقد اإحتلوا 
ال�سفوف االأمامية ملناق�سة م�ستقبل 

اأفغان�ستان حتت م�سمع وعيون 
االإعالم الدويل مبا يف ذلك )ال� �سي اإن 
اإن وال� بي بي �سي!!( مل تتمالك جويا 

نف�سها وخططت ل�سوتها اأن ي�سمع. 
وبالفعل ويف دقائق معدودة خطبت 

جويا مت�ساءلة عن مغزى وجود 
جمرمي حرب بينهم وهم امل�سوؤولون 
عن الو�سع الذي اآلت اإليه البالد بداًل 

من حماكمتهم يف حماكم وطنية 
ودولية. 

ومت�سي جويا بكتابها : مل ي�سدق 
لوردات احلرب اأنف�سهم وهم يرون 

فتاة �سغرة تقف اأمامهم تنزع عنهم 
اأقنعتهم اأمام كامرات العامل. ومنذ 

ذلك اليوم وتالحقها التهديدات بالقتل 
واالغت�ساب وجنت بالفعل من خم�ض 

حماوالت اإغتيال. وملدة �سنتني من 
وجودها يف املجل�ض مل ي�سمح لها 

با�ستئناف خطابها ولو ملرة واحدة، 
فدائمًا ما يتم قطع امليكروفون عنها، 

حتى اإنتهى احلال بقرار تعليق 
ع�سويتها يف الربملان االأفغاين 

كمحاولة الإخرا�سها.
القرار الذي قوبل با�ستياء دويل بالغ 
عربت عنه مظاهرات غا�سبة يف مدن 

مثل روما ونيويورك وبر�سلونة 
وميالنو.

توا�سل جويا جهودها حمليًا ودوليًا 
لي�سمع �سوتها غر عابئة باملخاطر 
التي حتيط بها موؤمنة باأن "احلرب 

على االإرهاب يف اأفغان�ستان مل تدعم 
غر االإرهاب!"

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

�سدر موؤخرًا عن الدار امل�سرية اللبنانية 
بالقاهرة ، كتاب جديد للكاتب ال�ساخر 

وال�سيناري�ست املعروف " يو�سف 
معاطي " حتت عنوان " كرا�سي " يف 

مئة واثنتني وت�سعني �سفحة من القطع 
املتو�سط ، طبعة ثانية ، وهو كتاب 

ناق�ض فيه املوؤلف جمموعة من الق�سايا 
االجتماعية والتفا�سيل التاريخية 

القدمية ، باأ�سلوب �ساخر �سريح ال يخلو 
من طرافة  ونقد الذع ، نافذ الب�سرة 

والعمق ، من خالل طرازات خمتلفة من 
" منحها حق الكالم والتعبر  " الكرا�سي 

عما عا�سرته من اأحداث واأ�سرار مع 
اأ�سحابها  عندما كانوا جال�سني عليها 
، فهناك " كر�سي خرزان " و " كر�سي 

خ�سب والقعدة ق�ض " و " كر�سي طلياين 
" و " كر�سي متحرك " و " كر�سي مذهب 

م�ستقلة   فئات  متثل  كرا�سي  "  وكلها 
يف جمتمعها ، كما متثل يف م�سمون 
حكاياتها تناق�سات جمة يف عالقات 

�سائكة اأغلبها ين�سح بف�سائح امل�ستور 
ونوايا ال�سوء والتخبط والع�سوائية  

وترهل القيم واندثارها.
وجدير بالذكر اأن مقدمة الكتاب كتبها 

املمثل عادل اإمام  اعرتافًا بحبه ال�سديد 
ليو�سف معاطي ، واإميانًا مبواهبه 

اخلالقة يف تكويناته االأدبية ال�ساخرة 
التي يعالج بها ق�ساياه املطروحة .

أمراض مجتمعية
جاء ا�ستهالل معاطي للكتاب منبعثًا من 
اعرتافات " كر�سي خرزان " التي ت�سي 

بف�سح طبقية املجتمع امل�سري ، تلك 
التي جترب ب�سطاء املوظفني على خيانة 

االأمانة وقبول الر�سوة بدافع احلاجة 
برغم كونهم غر بعيدين عن رقة القلب 

وحنان الفوؤاد ؛ وهذا وا�سح مما يحكيه 
هذا الكر�سي اخلرزاين عن �ساحبه 

االأ�ستاذ " �سربي مدبويل " � زوج واأب 
خلم�سة اأوالد براتب 340 جنيهًا � وا�سفًا 

اإياه باأنه " هادىء وطيب وفا�سل، 
يتعامل مع املواطنني الب�سطاء بكل ود ، 
ومهما زاد الواقفون اأمامه من اأ�سحاب 

احلاجات وذوي الطلبات ، ال ي�سجر وال 
ي�سخط وال ينطر، ولكنه يف الوقت نف�سه 

يفتح درج مكتبه  ... ال يوقف م�سلحة 
الأحد اإذا مل يدفع اإطالقًا، لكنه فقط يوحي 

ل�ساحب الطلب اأنه اإذا جادت نف�سه باأي 
حاجة �سينتهي طلبه يف ملح الب�سر .. عم 

�سابر لي�ض مرت�سيًا � يتحدث الكر�سي � بل 
اأكاد اأق�سم لكم اأنه كثرًا ما كان يتعاطف 

مع بع�ض املواطنني وال اأن�سى يوم 
جاءت اإليه امراأة م�سنة ف�سعر بحاجتها 

ال�سديدة فاأخرج كل ما يف الدرج واأعطاه 
لها"، ومبثل تلك التفا�سيل "الكر�سوية 

كتابه  ثنايا  يف  معاطي  يو�سف  " مي�سي 
باأ�سلوبه ال�ساخر متخذًا من مبداأ " 

�سر البلية ما ي�سحك " كر�سيًا اآخرنحو 
ف�سح امل�ستور من االأمرا�ض املجتمعية 

؛ فنجده حتت عنوان " كر�سي خ�سب 
والقعدة ق�ض " يف�سح اأ�سرار الدعارة 

املقنعة ، وجتارة االأج�ساد اجلميلة 
�سكاًل ، امل�ستهلكة قباًل ، فينطق الكر�سي 

شن هجومًا ساخرًا على البيروقراطية والفساد والجشع اإلنساني، وهز عرش المصريين القدماء بقضية جدلية:

القاهرة: محسن حسن

كراسي
كتاب جديد ليوسف معاطي يكشف أسرار الغرف المغلقة ويختزل 

تفاصيل المستور في كرسي!!
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بتفا�سيل �سفقة م�سبوهة ين�سج خيوطها 

املحبوكة فتاة ع�سرينية لعوب متمر�سة 
على االإيقاع بزبائن ذوي جيوب عامرة 

تدعى " حنان " ، برفقة امراأة يف 
اخلم�سني من عمرها ورجل اأربعيني 
باإحدى كافيرتيات منطقة املهند�سني 
بالقاهرة  ، حيث ي�سرتي ثري عربي 

متعته من حنان � املاهرة يف اإجبار 
املتمتع بها على مفارقتها وقتما تريد � 

ملدة ثالث �سنوات لقاء اأربعني األف جنيه 
�سنويًا ، وهكذا يف�سح الكر�سي تلك 

ال�سفقة التي اأنَّ ورزح حتت قبح اأبطالها 
املهرة يف التلون اجلن�سي وطم�ض اآثار 

املتعة احلرام . 

إسقاط  سياسي 
ويف ثنايا ت�سريحات ال� " كرا�سي " 

ليو�سف معاطي ، ال تخلو االأ�سرار من 

بع�ض االإ�سقاطات احلكومية وال�سيا�سية 
، التي يف�سح فيها املوؤلف على ل�سان 

الكر�سي  اأو�ساع ال�سا�سة وال�سيا�سيني 
والوزراء ، و�سوء ف�سادهم وثقل 

مدة بقائهم فوق الكر�سي ؛ ومثل تلك 
االإ�سقاطات يف كتاب معاطي  جمعت 

بني املحلية والعاملية على ل�سان كر�سيني 
خمتلفني ؛ االأول منهما " كر�سي طلياين 
" قطعة  باأنه  الكتاب  يف  نف�سه  " و�سف 

فنية فريدة " كان قد ا�سرتاه اأحد 
الوزراء بخم�سة وع�سرين األف جنيه 

من اأحد معار�ض املوبيليا يف م�سر بعد 
جلبه من اإيطاليا بلد املن�ساأ ، وين�سح 

الف�ساد الوزاري مما يحكيه الكر�سي من 
حوارات �سرية بني مدير مكتب الوزير 

ومتعهد الكرا�سي حيث يقول املدير 
للمتعهد: " طبعًا حنعمل العقد باأربعني 

األف ، انت تقب�ض اخلم�سة وع�سرين 
بتوعك زي كل مرة والورق حن�سبطه 

"  ، ويف الوقت الذي ت�سرتي فيه زوجة 
الوزير اثنى ع�سر كر�سيًا من نوعية " 

الكر�سي الطلياين " على ح�ساب الوزارة 
ل�سقة لها بال�ساحل ال�سمايل ، يتجمل 

الوزير � كما يحكي الكر�سي � يف حوار 
بينه وبني اأحد ال�سحفيني ؛ حيث ردد 

ال�سحفي اتهام الراأي العام الوزير 
باإنفاق مليونني من اجلنيهات على 

جتديد ديكورات مكتبه ، فما كان من 
الوزير اإال اأن قال " اإ�ساعات ملها�ض اأي 

اأ�سا�ض من ال�سحة ، اأواًل املكتب ده ما 
اتغر�ض من يوم يوم ما م�سكت الوزارة 

وال مرة يعني من اأكرت من 25 �سنة ... 
عارفني الكر�سي ده بكام � ي�سر الوزير 
للكر�سي الطلياين � مكلفني 150 جنيها 
ب�ض وكنت جايبه بالق�سط كمان بادفع 

15 جنيهًا يف ال�سهر بيتخ�سموا من 
راتبي " ، ومن االإ�سقاط ال�سيا�سي املحلي 

يف الكتاب ، اإىل نظره العاملي حيث " 
كر�سي الرئي�ض " الذي يحكي ف�سيحة 

القيادة ال�سيا�سية العاملية جم�سدة 
يف انحراف الرئي�ض االأمريكي " بيل 

كلينتون " اأخالقيًا مع متدربته 
بالبيت االأبي�ض " مونيكا 

لوين�سكي " فوقه ، ثم ت�سريح 
الكر�سي مبدى ا�ستهانة الرئي�ض 

بالق�سايا احل�سا�سة واجلادة 
يف العامل من اأجل الن�سوة 
واملتعة اجلن�سية ؛ فعندما 

ات�سل �سكرتر االأمم املتحدة 
حلظة اللقاء احلميم ليبلغ بيل 
كلينتون باتفاق اأع�ساء االأمم 

املتحدة على جترمي الت�سرفات 
االإ�سرائيلية يف االأرا�سي 

املحتلة ، رد كلينتون " بزهق " 
قائاًل: "هي م�ض اأمريكا ليها حق 

الفيتو .. بتكلمني ليه دلوقت 
ات�سرف انت"!!. 

كرسي الملك 
ويف اإطار االإ�سقاطات ال�سيا�سية 

نف�سه � ولكن املثرة للجدل � 
ميكن اأن يندرج ما ذكره يو�سف 

معاطي يف كتابه عما اأ�سماه ب� 
�سلط  " والذي  مذهب  " كر�سي 

من خالله ال�سوء على بع�ض 
تفا�سيل الع�سر الفرعوين 

القدمي ، خا�سة ما يرتبط منها 
بتاريخ " توت عنخ اآمون " ، وما 

�سهدته من فراغ �سيا�سي � على 
حد تعبر الكاتب � فرغم ا�ستهالل 
الكر�سي كالمه مبا ي�سعر بالزهو وال�سمو 

والتعايل جتاه ما دونه من كرا�سي  
قائاًل: "ال اأنكر اأين اأ�سهر باالحتقار 

لكل الكرا�سي ال�سابقة والتالية ، واإين 
الأنده�ض من بجاحة هذه الكرا�سي اأن 

تتكلم عن نف�سها يف وجودي اأنا �سخ�سيًا 
اأورده معاطي بعد ذلك على  اأن ما  اإال   ، "
ل�سان هذا الكر�سي عن �سذوذ  " اإخناتون 

يف  وتورطه  رجولته  اكتمال  " وعدم 
العبث اجلن�سي باأخيه " �سمنخ كارع " 
وكونه " ال يفعل اأي �سيء يف عا�سمته 

اجلديدة �سوى اأن يخرج من ق�سره 
كل يوم ويقلع ملط ويقعد ياخد حمام 

�سم�ض ع�سان يعمل تاين ..... " اإىل اآخر 
تلك التفا�سيل املثرة .. كل ذلك اأثار 
زوبعة وجداًل وا�سع املدى  بني رواد 

التاريخ امل�سري القدمي  ، حتى و�سل 
االأمر التهام يو�سف معاطي برتويج 

معلومات م�سللة وغر �سحيحة تاريخًا 
، على اعتبار اأن اآخر التحليالت املقطعية 

ملومياء اإخناتون تثبت كمالها وخلوها 
من اأي خلل بالغدة الدرقية  ، اأو نق�سان 
للرجولة اأو تخنث ، ومن اجلدير بالذكر 

اأن يو�سف معاطي اأكد معلوماته عن 
اإخناتون ون�سبها يف بع�ض ت�سريحاته 

ملو�سوعة الدكتور �سليم ح�سن . 

أحزان وتفاصيل
وكعادة يو�سف معاطي يف كتاباته � 

البد واأن يهم�ض يف اأذن قارئه ببع�ض 
اأحزانه الواقعية ، وتفا�سيله احلياتية � 

يحكي من خالل "الكر�سي املتحرك " ذي 
الطبيعة اخلا�سة، الذي خلق خ�سي�سًا 

للمر�سى واملقعدين، عن "ماما احلاجة" 
� والدته يف احلقيقة � وكيف اأنه ظل 

يتو�سل الأمه ليلة كاملة اأن تقبل اإح�سار 
الكر�سي املتحرك لها ، فدخل الكر�سي 

اأخرًا بيتها ، لكن القدر مل ميهلها دقائق 
حتى فارقت احلياة خملفة وراءها حزنًا 

عميقًا لذويها ، وم�سرًا جمهواًل لكر�سيها 
املتحرك باإحدى اجلمعيات اخلرية ، 

ومن اجلدير بالذكر هنا ، اأن يو�سف 
معاطي �سرح يف اأكرث من منا�سبة اأن 

خاطرة الكر�سي املتحرك هذه هي اأ�سل 
احلكاية يف تاأليفه كتاب " كرا�سي " ، 

اأما تفا�سيله احلياتية الطريفة ، فيذكر 
يو�سف معاطي بع�سًا منها يف كتابه من 

خالل " الكر�سي االأخر " الذي يختم 
به كتابه ؛ فهو كر�سي م�سنوع من 

احلديد فرفورجيه � كما يحكي الكر�سي 
� يجل�ض فوقه رجل غريب االأطوار .. 

يعمل موؤلفًا ) يو�سف معاطي ( ياأتي يف 
ال�سباح فيلقي برزمة الورق االأبي�ض 
على املن�سدة ثم يخرج قلمًا من جيبه 

ويجربه ثم يطوح به بعيدًا ويخرج 
قلمًا اآخر ، وينفجر الكر�سي االأخر 

يف الغ�سب جراء ما ي�سببه املوؤلف له 
من اإزعاج و�سخط ونطر و�سب ولعن 
، ناهيك عن اإهمال هذا املوؤلف الفا�سل 

� على حد و�سف الكر�سي له � الكتابة 
عنه وكاأنه مل يكن موجودًا مثل باقي 
الكرا�سي ، واكتفائه يف نهاية املطاف 

بفرحته اله�سترية و�سرخته ال�سيطانية 
وهو ينادي على زوجته قائاًل: " يا 

منى .. خل�ست الكتاب اأهوه ح ا�سميه 
كرا�سي.. " 

كراسي فاضحة 
وعلى امل�ستوى النقدي ، راأى اأغلب 

النقاد فكرة الكتاب ، ب�سيطة التناول 
عميقة املغزى والهدف ، فا�سحة 

النظرة ملعطيات ال�سرائح االجتماعية 
على اختالف م�ستوياتها االقت�سادية 

والثقافية وال�سيا�سية وحتى ال�سلوكية، 
واأكدوا باأن اأ�سدق تعبر عن فكرة 

الكتاب ، هو ما عرب به الكاتب نف�سه 
عندما �سرح قائاًل: "من كرثة ما يحدث 

على الكرا�سي راأيت الكر�سي اأف�سل 
�ساهد على ما يحدث حولنا ، فنحن 

يف انتقال دائم من كر�سي اإىل كر�سي 
، ورك�سنا اأو �سرنا على االأقدام ما هو 

اإال فا�سل بني كر�سي واآخر " وباجلملة 
، فقد ا�ستطاعت " كرا�سي " يو�سف 

معاطي اأن توؤ�سل ملعطيات خفية تلعب 
دورها ال�سلبي يف حتويل املجتمعات 
ال�سحيحة اإىل اأخرى مري�سة ، ويف 

حتويل االإن�سان النقي اإىل اآخر ملوث 
بالتناق�سات املفرو�سة ، واالحتياجات 

ال�سرورية امللحة.

ترجمة : اوراق
يف ترجمة  ليوميات احلزن العادي 

ت�سدر للمرة االوىل باللغة االنكليزية 
 ...

دونت ا�سعار ال�ساعر الفل�سطيني 
الراحل حممود دروي�ض امل 

الفل�سطينيني خل�سارة ار�سهم 
وب�سمة ايقاعاته هي وجع قلوبهم 

الغا�سبة كانت وفاته يف عام 2008 
ودفنه يف رام الله  متثل عودته النهائية اىل 

االر�ض  هكذا كانت حياته وق�سيته وهويته . 
لقد كتب " يوميات احلزن العادي " عام 1973 لكنها هنا ت�سدر الأول مرة باللغة 

االنكليزية وهي متثل واحدا من ثالثة اعمال نرثية تتعلق جزئيا ب�سرته 
الذاتية الثانية كان عمله الثاين "ذاكرة للن�سيان" �سدرت باللغة االنكليزية عام 

1995 اما عمله الثالث " يف ح�سرة الغياب " �ست�سدر باللغة االنكليزية يف 
العام القادم .  عمله هذا ي�ستذكر اقامة ال�ساعر االجبارية يف بيته وا�ستجواباته 

من قبل اال�سرائيليني حيث �سوت حممود دروي�ض ينجرف بني ذاته و�سعبه 
مفت�سا ب�سكل الينتهي عما الي�ستطيع ايجاده . وتقب�ض ترجمة ابراهيم مهاوي 

ال�سفافة على احلنني  وال�سوق ووجع املنفى  حينما ترك دروي�ض وعائلته 
بيتهم وقريتهم عام 1948 ، كانوا يتوقعون العودة قريبا لكن هذا االدراك 

املوؤمل للخ�سارة �سيت�ساعد تدريجيا فاال�سجار التي كانت " ا�سالع الطفولة 
يحتلونه   الذين  اولئك  يعرفه  وطنا  ا�سبحت  ففل�سطني  وراءهم  تركوها  " قد 
فهو حلم يف حقيقته وحقيقة يف احللم  وجنة ميكن ا�ستعادتها على الرغم من 
كونها بعيدة املنال .  البع�ض ي�ساأل ملاذا يكون كل ما ي�ستهلك الفل�سطينيني هو 

ار�سهم ؟ ويجيب حممود دروي�ض بب�ساطة  هل ميكن ان تغدو االر�ض مقد�سة؟ 
واجلواب نعم  " فهو ياأ�سف بانهم مل ينتجوا ارميا وال احد ي�ستطيع التجول 

يف �سوارعنا ويف م�ساعرنا واحد فقط من يجلدنا وينوح علينا " رمبا انه من 
ال�سعب بالن�سبة له ان يرى كم فعل من االمور اجليدة لنف�سه.

عن: االيكونومست

النبي الحزين
ترجمة جديدة تأسر وجع المنفى

إيكو يصدر روايته "مقبرة 
براغ" قريبا

ي�سدر الكاتب واالإنرثوبيوجلي 
االإيطايل اأمبرتو اإيكو قريبا روايته 

اجلديدة "مقربة براغا" وذلك بعد 
اإ�سدار اآخر رواية له "ال�سعلة 

الغام�سة للملكة لوانا " عام 
.2004

يتناول اإيكو يف روايته 
اجلديدة وفق �سحيفة 

خفايا  "الوطن" ال�سعودية 
تاريخية تتعلق باأوروبا القرن 

الدول 19 والكيفية التي كانت تتحرك بها 
اإ�سقاط اأنظمة االأوروبية واأجهزتها االإ�ستخباراتية واالأمنية يف 

و�سناعة اأخرى موالية لها مع ت�سليط ال�سوء على دور احلركات والتحركات 
اليهودية واملا�سونية يف �سناعة القرار.

وت�ستوعب �سخ�سية �سيميوين وهو مزور وعميل اإيطايل لعدد من اأجهزة 
املخابرات االأوروبية، كل اأحداث وتفا�سيل الرواية التي تنطلق يف �سنة 1897 

مبدينة باري�ض حني �سيبداأ �سيميوين العمل ل�سالح بع�ض الدول االأوروبية و 
احلركات ال�سرية.

وح�سب النقاد واملتتبعني لرحلة اأمبرتو اإيكو االأدبية املتعلقة بكتابة التاريخ، 
فاإن راوية "مقربة "براغا" هي ك�سف عن حقائق تاريخية مهمة باأ�سلوب ممتع 

بهدف تعريف القراء وبطريقة مب�سطة بحقيقة الدول العظمى وا�سرتاتيجياتها 
احلالية يف احلفاظ على م�ساحلها يف العامل.

ويعد اأمبروتو اإيكو من اأ�سد املعار�سني لل�سيا�سة اليمينية املتبعة باإيطاليا 
واأوروبا ومن املناه�سني لالمربيالية اجلديدة التي متار�سها الدول العظمى يف 

العامل.

• الكرسي المذهب يفضح 
توت عنخ آمون ويصور 

شذوذه الجنسي

• الفساد الحكومي وتجارة 
الجنس وسقطات السياسة 

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

مهموم بالثقافة العربية ويخشى عليها من اإلرهاب:

د. جابر عصفور: العالم العربي ينتج خمس ما 
تنتجه إسبانيا وحدها في الترجمة!

القاهرة: صفاء عزب

يعد الدكتور جابر عصفور علما من أعالم الثقافة المصرية، بل والعربية أيضا ذلك أنه لم يقتصر فى نشاطه الثقافي 
األكاديمي و الفكري  على مصر وحدها، وإنما كانت له إسهامات كبيرة في كثير من الدول العربية التي عمل بها. كما 
أنه تميز بين أبناء جيله بالجمع بين العمل األكاديمي كأستاذ جامعي والعمل الثقافي ككاتب وناقد له مساهماته 
البارزة في هذا المجال وبين عمله كمسئول بارز فى وزارة الثقافة المصرية، خاصة فى تلك الفترة التي تولى فيها 
رئاسة المجلس األعلى للثقافة بمصر وصوال لعمله الحالي كرئيس للمركز القومي للترجمة.
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وبرغم اأعباء املنا�سب العديدة واحل�سا�سة التي 
توالها يف م�سر اإال اأنه مل يتوقف عن كتاباته 

وموؤلفاته الفكرية والنقدية ب�سان الق�سايا 
املختلفة .ويح�سب له مناق�ساته وحتليالته املهمة 

لق�سايا حيوية واإ�سكاليات ثقافية مزمنة يف 
موؤلفات عدة اأثرى بها املكتبة العربية نذكر منها 

ال�سعر  تاريخ  فيه  تناول  لل�سعر" الذي   " ذاكرة 
العربي فيما ي�سبه الرحلة النقدية عرب التاريخ 

منذ �سعر االإحياء حتى ال�سعر املعا�سر ، باالإ�سافة 
اإىل كتاب  " اأوراق ثقافية .. ثقافة امل�ستقبل 

وم�ستقبل الثقافة "و" قراءات يف االأدب املعا�سر" 
ويعد الدكتور جابر ع�سفور من اأكرثاملثقفني 

امل�سريني دفاعا عن حرية الفكرواالإبداع 
والوقوف باملر�ساد لقوى االإرهاب الفكري 

التي ي�سفها بالظالمية و له يف هذا امل�سمار 
كتابات كثرة منها كتاب "مواجهة االإرهاب " 

والذي يحذر فيه من خطر االرهاب الفكري يف 
بع�ض الدول العربية ، و يف كل موؤلفاته العديدة 

نراه مهموما بالثقافة العربية وباأحوال املثقف 
العربي، ومن املعروف اأن الدكتور جابر ع�سفور 

فاز هذا العام بجائزة القذايف العاملية ومع اأول 
من�سورات اجلائزة التي منحت جلابر ع�سفور 

اختار ن�سركتاب " جنيب حمفوظ الرمز والقيمة 
" تقديرا الأديب نوبل العربي والإ�سهاماته الكربى 
يف االأدب العربي. ويف لقائنا معه مبكتبه باملركز 

القومي للرتجمة بالقاهرة بادرناه بال�سوؤال عن 
هذا الكتاب وعما ميثله من قيمة و�سبب �سدوره 

يف هذا التوقيت بالذات فاأجابنا قائاًل:
�  جاء اختيار الكتاب وتوقيته يف اأعقاب الفوز 
بجائزة القذايف االأخرة وفاء وتكرميا الأديب 

كبر ورائد من رواد حركة التنويرواالأدب 
والفكر على م�ستوى العامل العربي وهو جنيب 

حمفوظ الذي يعد الكتاب درا�سة تف�سيلية ونقدية 
الإجنازاته االأدبية على مدار تاريخه الطويل 

والعريق ، وهو يف خم�سة اأجزاء خ�س�ض 
اجلزء االأخر منها للحديث عن االإرهاب الفكري 

الذي ي�ستند اإىل مرجعية دينية وفكر متطرف 
واالإ�ستدالل على ذلك من حادثة حماولة اغتيال 

جنيب حمفوظ واإتهامه بالكفر واحلقيقة اإن 
جنيب حمفوظ يعد مثاال ُيقتدى ، ومنوذًجا 

ُيْحَتَذى ، ومن يريد اأن يعرف التاريخ ال�سيا�سي 
واالجتماعي واأ�سرار احلياة امل�سرية ميكنه ذلك 

من خالل قراءة اأعمال جنيب حمفوظ  ؛ فهو 
العقل الباهر الذي ي�ستطيع اأن يناو�ض بالرمز 
واالإ�سارة كل املحرمات مع انحيازه اإىل  اأبناء 
ال�سعب الب�سطاء. و يعد هذا الكتاب جتربة لها 
�سماتها اخلا�سة الأنني كتبت كثرا عن جنيب 

حمفوظ من قبل ثم قمت بتجميع ما كتبته موؤخرا 
يف هذا الكتاب .

إرهاب
* اأ�سرت يف حديثك اإىل االإرهاب الفكري .. اإىل 

اأى مدى ترى اأنه ما زال يهدد االإبداع العربي 
االآن؟

� لالأ�سف ال�سديد الزال االإرهاب الفكري موجودا 
وب�سورة خطرة اأخ�سى منها على م�ستقبل 
االإبداع العربي؛ فهناك تطرف ديني منت�سر 

هذه االيام ب�سبب جمموعة من املتطرفني 
الذين يعرت�سون على اأى عمل اأدبى ي�سدر 

ويثرون البلبلة كما حدث يف م�سر مثال موؤخرا  
بخ�سو�ض كتاب " األف ليلة وليلة " وهم ال 
يدرون اأن هناك العديد من الكتب الرتاثية 

االأخرى التي حتتوي على اأكرث مما يعرت�سون 
عليه يف " األف ليلة " ومع ذلك فهذه الكتب 

موجودة ومتثل جزءًا مهمًا من تراثنا العربي ومل 
يطالب اأحد من هوؤالء بتغيرها اأو حذفها،  وهذا 
يدل على جهلهم باأموركثرة وعلى اأن اعرتا�سهم 

نابع من تطرف فكري ال م�سوغ له ، وواقع االأمر 
اأن التطرف الديني امل�سي�ض من اأخطراأنواع 
التطرف التي اأخ�سى منها على م�سقبل م�سر 
املعروفة على مدار تاريخها باال�ستنارة وما 

يحدث اليوم غريب عليها وهو يحدث االآن نتيجة 
عوامل خارجية.

*هل تعاين حركة الرتجمة العربية من نف�ض 
م�سكلة التطرف نف�سها واالإرهاب الفكري نف�سه؟
�  ال�سك اأن تقييد احلرية من اأهم امل�سكالت التي 

تواجه عمل املبدع واملرتجم يف هذا الع�سر فنحن 
يف حاجة اإىل مزيد من احلرية الإثراء حركة 

الرتجمة وعدم تعطلها،  لكن ما يحدث اأن املرتجم 
عندما يرتجم عمال ذا �سلة بال�سيا�سة اأو اجلن�ض 
حتدث ثورة كبرة وتقوم الدنيا ويتعطل العمل 
عن الظهور للقراء ، لكل ذلك نحن يف حاجة اإىل 
عقول م�ستنرة واآفاق وا�سعة ت�ستوعب وتقدر 

قيمة االإبداع 

خمسة آالف كتاب
*ما تقييمك حلركة الرتجمة يف العامل العربي؟ 
وما الدوراملنوط به املركزالقومي للرتجمة يف 

اإثراء هذه احلركة ؟ 
� عندما نتتبع حركة الرتجمة العربية جند اأنها 

�سهدت �سعودا ملحوظا يف عهد اخلليفة املاأمون 
واأن العرب لهم باع طويل يف هذا املجال ولي�ض 

بغريب عليهم الأنهم اأدركوا منذ قرون اأهمية 
الرتجمة كاأداة فاعلة يف حتقيق  النه�سة واإزالة 
الفوارق الفكرية بيننا و بني االآخرين واكت�ساب 

معارف جديدة ت�سهم يف حتقيق التقدم،  فالعرب 
اأدركوا اأن الرتجمة ج�سر للعبور فوق الزمان 
واملكان ، يفتح اآفاقا رحبة خللق لغة م�سرتكة 

بني كل الب�سر ، ال ننكر اأن هناك نه�سة ملحوظة 
يف هذا الفرع من فروع الثقافة العربية ويف 
م�سرعلى �سبيل املثال اأ�سبحنا نرتجم عددا 

اأكرب من الكتب عن ذي قبل ولكن عند مقارنتنا 
باالآخرين  تكون املقارنة يف غر �ساحلنا 

فاإ�سبانيا فقط تنتج �سنويا  خم�سني األف كتاب 
بينما كل العامل العربي ال يتجاوز اإنتاجه خم�سة 
اآالف كتاب �سنويا! وعلى اجلانب االآخرما تزال 
هناك معوقات تقل�ض حركة الرتجمة يف العامل 

العربي اأهمها ب�سكل مطلق ما يرتبط بحرية 
االإبداع والت�سييق على املرتجم، كما اأن نق�ض 
الدعم املادى مل�سروعات الرتجمة يعد من اأهم 

العراقيل اأمام حركة الرتجمة يف العامل العربي، 
ونحن كمركز قومي للرتجمة يف م�سر معنيون 

بتحقيق اأهداف عدة ت�سب يف اجتاه زيادة وعي 
القارئ العربي بكل ما يدوريف العامل  وما ميكن 

اأن يهمه من اأحداث واإبداعات فكرية، ليكون 
هناك توا�سل م�ستمر بني االإن�سان العربي العادي 
الذي ي�سعى لالطالع على العامل، وبني عامله الذي 

يعي�ض فيه، حر�سا على ت�سييق امل�سافة بني 
العاملني العربي والغربي. ويف هذا ال�سدد يقوم 
املركز برتجمة املواد االأجنبية اإىل اللغة العربية 

وتكوين اأجيال جديدة من املرتجمني باالإ�سافة 
اىل اإ�سدار جمموعة من الدوريات املتخ�س�سة 

يف �ستى املجاالت.

مشاكل مادية
* ملاذا ي�سر موؤ�سر الرتجمة ب�سكل اأقوى يف 

اجتاه الرتجمة اإىل العربية ولي�ض الرتجمة عن 
العربية ؟

� هذه ق�سية مهمة ن�سعها يف بوؤرة اهتمامنا ولكن 
ما زلنا نحتاج لوقت واإمكانات مادية الإر�ساء 

قاعدة الرتجمة عن العربية اإىل اللغات االأخرى، 
وكما قلت امل�سكلة تكمن يف اأن امل�ساألة مكلفة 

جدا وحتتاج لدعم كبر وم�ساك�سة مع جهات 
ن�سر اأجنبية كربى الأننا ال ن�ستطيع اأن ندخل 

م�سمار املناف�سة معهم وهم االأقدر واالأجدر على 
االأقل حاليًا للقيام بهذه املهمة ، ونحن بالفعل 
قمنا بالتعاون مع اجلامعة االأمريكية للدخول 
يف �سراكة معها يف جمال الرتجمة لالإنكليزية 

باالإ�سافة لدور ن�سر فرن�سية �سيتم حتديدها 
و�ستكون �سمن خطتنا يف الرتجمة من العربية 

اإىل اللغات االأجنبية خالل الفرتة املقبلة وخا�سة 
اللغة االإ�سبانية التي تتكلم بها �سعوب كثرة .

* ما خطتكم يف الفرتة املقبلة للرتجمة؟
� نطمح اأن ننتج 600 كتابا �سنويا وهذا يتطلب 

ميزانية كبرة والدولة م�سكورة توفر لنا بع�ض 
هذه امليزانيات يف اإطاربرنامج الرئي�ض مبارك 

يف االنتخابات املا�سية حيث كان املاأمول اإنتاج 
2000 كتاب �سنويا  وهو ما ن�سعه ن�سب اأعيننا 

يف الفرتة احلالية. 

مشاهد سلبية
* كيف ترى حال الثقافة العربية يف ظل هذا 

الزخم من االأحداث والفعاليات املتنوعة؟
� ال �سك اأن واقع الثقافة العربية ي�سهد تطورا 

كبرا يف ظل تقدمي الدعم الكبرلالرتقاء 
بالثقافة العربية ، ولكن لالأ�سف ال�سديد نرى يف 
الوقت نف�سه بع�ض امل�ساهد ال�سلبية لدى بع�ض 

الدول العربية متثلها حالة الفو�سى والت�سدد 
والتدهور الثقايف يف بع�ض االأحيان، وهو ما 
يعر�سنا خلطر كبر ويجعلنا يف حاجة ملحة  

ملزيد من االأ�سوات احلكيمة  الإعادة االأمور 
اإىل و�سعها ال�سحيح ، ويجب اأن ننظرللثقافة 

العربية  يف اإطار موقعها من متغرات 
الع�سراملرتبطة بالعوملة وم�سكلة الهوية الثقافية 

ومواجهتها بالثقافة العاملية التي ال تتوقف عن 
التقدم يف ظل تقدم تقنية و�سائل االت�سال والتي 

اأ�سبح الكون يف ظلها اأ�سبه بقرية �سغرة ال 
ميكن لثقافتنا العربية اأن تنف�سل اأو تنزوي 

وهو ما يفر�ض عليها حتديات غر م�سبقة  
تتطلب اإعادة النظريف اإمكاناتها الكت�ساف 

مدى قدرتها على احلركة يف عامل مل ت�سارك 
يف �سنعه  ولكني اأرى اأن واقع العوملة يفر�ض 

احرتام الهويات الثقافية لكل ال�سعوب  مع 
�سرورة مراعاة خ�سو�سية كل  ثقافة والتخلي 

عن اأحادية النظرة واالقتناع باأهمية احلوار بني 
هذه الثقافات.  

األدب العربي
* من خالل كتاباتك العديدة عن االأدب العربي 

كيف تقيم اأدبنا العربي املعا�سر؟

� لالأ�سف ال�سديد االأدب العربي يف كل ع�سوره 
كان - وال يزال - يواجه اأ�سكال القمع 

املقرتنة بالتطرف واالإرهاب الفكري وكذلك 
ب�سوراال�ستبداد ال�سيا�سي  ولكن رغم  كل القيود 

وكافة اأ�سكال القمع التي  تعر�ست لها الكتابة 
االأدبية يف العامل العربي عربالع�سور واالأنظمة 

املتعاقبة  فاإن هذا االأدب  ظل مواجها للقمع 
املفرو�ض عليه ومقاوما جلميع اأ�سكال االإرهاب 

الفكري والتع�سب االأعمى.
* "زمن الرواية" من اأهم الكتب التي اأثارت 

جدال بني النقاد الأنك تنباأت فيها برتاجع فروع 
االإبداع االأخرى و�سيادة الرواية، فهل تغرت 

هذه الروؤية االآن اأم اأنك مازلت ترى اأننا نعي�ض 
يف زمن الرواية؟

�  عندما األفت هذا الكتاب  منذ �سنوات طوال 
و قلت اإننا نعي�ض زمن الرواية مل اأكن اأق�سد 

اإق�ساء اأو جتاهل كل فنون االأدب االأخرى 
وهذا ما اعتقده البع�ض على �سبيل اخلطاأ فما 

كنت اأق�سده يف هذا الكتاب � ومازلت م�سرا 
عليه حتى االآن هو اأنه بحكم الزمن اأو الع�سر 

الذي نعي�ض فيه تغرت تراتيب الفنون االأدبية 
بالن�سبة لبع�سها البع�ض ومن ثم بعد اأن كان 

ال�سعر هو ديوان العرب يف فرتة من الفرتات 
املا�سية ، اأ�سبح هناك اإعادة لرتتيب هذه الفنون 
ح�سب م�ستويات �سعودها وهبوطها بني الفنون 

االأدبية وبع�سها البع�ض ومن هذا املنطلق 
اأ�سبحت الرواية يف زماننا حتتل املرتبة االأوىل 

بينما تراجعت جميع االأنواع االأدبية االأخرى 
من دون اأن يعنى ذلك اأي نيل اأو اإ�ساءة لها اأو 

التلميح باإق�سائها عن ال�ساحة فهذا غروارد 
متاما يف روؤيتي ومق�سد كتاباتي.

* بحكم تعر�سك املتكرر النتقاد الذع من االآخرين 
حتى من االأ�سدقاء، كيف متار�ض عملك يف ظل 
هذه االأجواء؟ واأنَّى لك هذه القدرة القوية على 

مواجهة اخل�سوم والدخول معهم يف معارك 
نقدية واأدبية حامية الوطي�ض؟

� بالن�سبة لالأ�سدقاء  فاأنا اأتعامل معهم يف اإطار 
اأن االختالف يف الراأى ال يف�سد للود ق�سية طاملا 
اأن الكالم يف اإطاره ال�سحيح واملو�سوعي، اأما 
بالن�سبة ملن يخرجون عن هذا االإطار فال اأنتبه 
لهم واأ�سر يف طريقي الأن لدي ما هو اأهم من 
االن�سغال بهم وت�سييع الوقت معهم واالأف�سل 

هو الرد عليهم عمليا مبزيد من االإجنازات التي 
تدح�ض مزاعمهم الكاذبة.

• نحن في حاجة الى مزيد من األصوات الحكيمة والمستنيرة 
لمواجهة روح التعصب

• حركة الترجمة العربية تعاني من تقييد الحريات ونقص 
اإلمكانات 

• نعم نحن نعيش زمن الرواية ، وهذه هي األسباب
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كتب الفيل�سوف برنارد ويليامز مرة، 
بحثًا بعنوان "ق�سية ماكروبولي�ض" 

ناق�ض فيه احلياة االبدية التي �ستكون 
مملة جدًا وال احد ي�ستطيع حتملها. 

ووفقًا لويليامز ان اال�ستمرارية التي 
حتدد الذات االبدية تقت�سي �سحراء 
غر متناهية من التجارب املتكررة، 

خ�سية ان تكون الذات متغرة بقدر ما 
تكون فارغة من اأي و�سوح. وهذا هو 

ال�سبب، ان نرى يف م�سرحية كارل كابك 
التي اخذ منها ويليامز عنوانه، "األينا 

ماكروبولي�ض" املراأة التي ت�سرب اك�سر 
احلياة االبدية وهي بعمر 42 عامًا، 

وتعي�ض حتى تبلغ 342 عامًا، وتختار 
وقف ا�ستمرار النظام ال�سائد للحياة، 

ومتوت. فاحلياة حتتاج اىل املوت كي 
توؤكد معناها؛ فاملوت هو تلك الفرتة 

القامتة التي تنظم معنى احلياة.
يف رواية "املوت ياأخذ اإجازة" التي 

)ترجمتها عن الربتغالية مارغريت جول 
كو�ستا( بعنوان "املوت وتوقفاته" جند 

ان خو�سيه �ساراماغو، كاتب ذو جمل 
طويلة م�سرت�سلة تبدو غريبة ن�سبيًا 

يف تلك الفرتة التي كان نتاج الروايات 
فيها يوظف كتجربة فكرية يف ميدان 

كابك/ ويليامز، )فرواية �ساراماغو ال 
ت�سكل غمو�سًا وا�سحًا الأي منهما(. يف 

منت�سف اأحد ليايل ع�سية العام اجلديد، 
يف ريف ار�ض مغلقة لي�ض لها ا�سم، فيها 

نحو ع�سرة ماليني �ساكن، يعلن املوت 
هدنة مع االن�سانية، واإيقاف الذات، 

كما انه مينح النا�ض فكرة عما يرغب ان 
يكونوا عليه كي يعي�سوا اىل االبد. يف 
البداية، بالطبع، �سعر النا�ض بالبهجة. 
الفو�سى  ايام  حتى  عا�سوا  ان  "وبعد 

تلك، فيما كانوا يتخيلون ان يكونوا 
يف حال اف�سل من كل العوامل املمكنة 

واملحتملة، وكانوا يكت�سفون بفرح ان 
ذلك هو االف�سل، االف�سل على االطالق، 

ما كان يحدث يف هذا الوقت ويف هذا 
املكان، كانت احلياة، يف باب منزلهم، 

�سيء اعجازي ومتفرد من دون ال�سعور 
باخلوف اليومي من �سرير مق�ض 

باركا)يف اإ�سارة اىل ملك املوت(، اخللود 
يف ار�ض منحت لنا وجودنا، اآمنني من 

اأي ارباكات ميتافيزيقية واحلرية متنح 
لكل فرد، من دون اي �سوابط قانونية 

تفتح يف �ساعة موتنا، تعلن عند مفرتق 
الطرق حيث �سحبتنا االعزاء يف وادي 

الدموع هذا املعروف باالر�ض املفرو�ض 
عليهم ان يتفرقوا ويبداأوا رحلتهم 

الجتاهات خمتلفة يف العامل االآخر، انت 
اىل اجلنة وانت اىل العذاب وانت اىل 

قعر جهنم".   
لكن االرباكات �سرعان ما تظهر 

ميتافيزيقيًا و�سيا�سيًا وبراغماتيكيًا. 
فكانت الكني�سة الكاثوليكية اول من �سعر 

باخلطر. وقد ات�سل الكاردينال برئي�ض 
الوزراء ليبني ان " من دون املوت ال 
ميكن ان يكون هناك بعث او قيامة 

ومن دون القيامة لي�ض هناك كني�سة. 
دون  من  " احلياة  للكاردينال  "بالن�سبة 
موت هي مبثابة زوال م�سيئة الله وهذا 

يعني موته. واحلياة من دون موت 
تعني اإلغاء الروح. عقدت جمموعة من 
الفال�سفة ورجال الدين اجتماعًا واتفق 

كال الطرفني على ان الدين يحتاج اىل 
املوت "كما نحتاج نحن للخبز". فاحلياة 
من دون موت ت�سبه احلياة من دون الله، 

اإذ قال احد رجال الكني�سة: وذلك الأن 
�سيء  وكل  ميوت  ال  االن�سان  كان  " اإذا 

جائز او م�سموح به )وهذه نظرة عن 
املوت الدو�ستوفي�سكي؛ انه من دون 

الله كل �سيء جائز(. احد الفال�سفة يبدو 
ب�سكل ماكر مثل �ساراماغو العلماين، 

ويبني انه منذ ان كان املوت، كان "جمرد 
اأداة زراعية ب�سكل وا�سح ميلكها الله 

وبها يحرث االر�ض التي توؤدي اىل 
مملكته، والوا�سح ان النتيجة التي ال 

ميكن دح�سها هي ان الق�سة املقد�سة كلها 
تنتهي، حتمًا بطريق م�سدود.

يف بالد ال ميوت بها احد حتمًا انها 
ت�سبح حديقة حيوانات مالثو�سيان. 

وكبار ال�سن الذين كانوا على �سفا 
املوت ع�سية راأ�ض ال�سنة بب�ساطة 

بقوا على حافة الهاوية، جممدين يف 
العدم. واملتعهدون الذين يبيعون 

بولي�سة التاأمني على احلياة، ومدراء 
امل�ست�سفيات ودور امل�سنني مهددون اأما 
بالبطالة او بالن�ساط املفرط. و�سرعان 

ما �ستكون الدولة غر قادرة على  الدفع 
حلماية مواطنيها وعلى الرغم من ان 

هذه اليوتوبيا املفاجئة ميكن ان 
تكون االآن اأف�سل العوامل املمكنة، 

وميكن للب�سر دائمًا ان يعولوا على 
حطام اليوتوبيات. تدرك اال�سر التي 

تتكون من كبار ال�سن والعجزة انها 
حتتاج اىل املوت النقاذهم من دوام 

الرعاية ال�سريرية. ومبا ان املوت مل 
يتوقف يف الدول املجاورة، فاإن احلل 
الوا�سح هو نقل االجداد املر�سى عرب 

احلدود، حيث يقوم املوت بعمله. 
تتوىل منظمة مثل منظمة املافيا ادارة 

هذه الوفيات، وعملية التورط فيها 
�سرًا من قبل احلكومة، حيث ال توجد 
دولة ميكنها التو�سع اىل ما ال حدود. 
قام رئي�ض وزراء هذه الدولة بتحذير 

امللك، "اإذ مل نبداأ باملوت ثانية، فلن 
يكون لنا م�ستقبل".

ان رواية "املوت بتوقفاته" كانت 
ا�سافة �سغرة بع�ض ال�سيء الأعمال 
الروائي العظيمة. انه ُيوظف بكفاءة 

ق�سية اختبارية فر�سية، وي�ستنتج 
ب�سرعة جمموعة من اال�سئلة 

امليتافيزيقية والالهوتية الذكية 
ب�سان الرغبة يف العي�ض يف مدينة 
فا�سلة، وامكانية ايجاد الفردو�ض، 
واال�سا�ض احلقيقي للدين. اإذ مالت 

الرواية االخرة ل�ساراماغو نحو 
اال�ستعارية ب�سكل ا�ستثنائي، فقد 

ا�ستخدم ممثلني عامليني، بال ا�سماء، 
بداًل من ا�ستخدام �سخ�سيات فردية. 

ان مثل هذه الكتب، ب�سراحة �سديدة، 
تاأخذ �سكل مقاالت �سحفية لي�ض الأن 
�ساراماغو ي�ستخدم عبارات وجمال 

غر اعتيادية، تت�سف بدقة ال�سرد. يف 

غياب انا�ض يعملون بحيوية يف الرواية 
واالدب، يف عبارات وجمل �ساراماغو، 

نرى راويا واحدا او جمموعة رواة 
ميثلون دائمًا ح�سورًا قويًا، ويكونون 

�سربًا من جمتمِع خا�ض بهم.
كانت بع�ض الكتابات املهمة جدًا يف 
ال�سنوات الثالثني املا�سية حتدوها 

البهجة يف التفكر يف اجلمل الطويلة 
التي ال تخ�سع لقانون ترتيب اجلمل 

لتوما�ض برنهارد وبوهوميل هربول 
ودبليو. جي. �سيبالد وروبرتو بوالنو، 

اال انه ال اأحد ي�سبه كثرًا �ساراماغو، 
فهو الوحيد الذي لديه القدرة على ان 

يبدو حكيمًا وجاهاًل يف اآن واحد، وكاأنه 
لي�ض الراوي احلقيقي للق�س�ض التي 
يرويها. فغالبًا، ي�ستخدم ما ميكن ان 
ي�سمى اأ�سلوب غر مبا�سر حر وغر 

حمدد، اإذ تبدو رواياته وكاأنها يتم 
اخبارها لي�ض من قبل املوؤلف، بل كما 

يقال، من قبل جمموعة من الرجال 
احلكماء والرثثارين بع�ض ال�سيء، 

الذين يجل�سون قرب امليناء يف ل�سبونه، 
يدخنون، واحد منهم الكاتب نف�سه. 

وهذا املجتمع مولع باحلقائق البديهية 
واالأمثال ال�سعبية والكلي�سيهات. وراوي 
"املوت بتوقفاته" يخربنا "يقال ان املرء 

ال ي�ستطيع ان يح�سل على كل �سيء يف 
وي�سيف احلياة" 

بيد  متنحه  ما  احلياة،  حال  هي  "هذه 
يومًا ال تاأخذه باالأخرى يف يوم اآخر". 

يعلن موؤل�ف الرواية ال�سابقة؛ "ال�سهرة، 
لالأ�سف هبة ريح تاأتي وتذهب، انها 

منقلب جوي يتحول تارة �سمااًل وتارة 
جنوبًا". و�سيء اخر: "كان يقال، منذ 
الع�سور الكال�سيكية وحتى اليوم، ان 

احلظ مُينح للجريء". وهذه التفاهات 
ال حتظى بقبول تام وال برف�ض تام؛ فقد 

ي�ستهزاأ بها من خالل الهوة الوا�سحة 
املوجودة بني املعرفة لدى �سخ�ض حائز 

على جائزة نوبل يف ما بعد احلداثة 
هو من يكتب رواياته وبني �سخ�ض او 

ا�سخا�ض يبدون ظاهريًا انهم يروون 
هذه الروايات.

ان االأ�سلوب ال�سائد حاليًا جزء من هذه 
املفارقة: فال�سكون ي�سفي اح�سا�سًا 

بجموح هاذر، وكاأن اأُنا�ض من اجنا�ض 
خمتلفة كانوا يختلفون يف كالمهم. 

فغالبًا ما تبدو جملة طويلة واحدة قد 
كتبت من قبل ا�سوات متعددة، وفو�سى 
تنقيط اجلمل والعبارات ت�سمح بتقلبات 

وانعطافات بارعة، فعندما كلي�سيهة ما 
تلزم نف�سها بالت�سرف كونها كلي�سيهة، 
وتعو�ض عن : "مثل هذا الرجل، جزءًا 

من ا�ستثناءات نادرة ال مكان لها يف 
هذه الق�سة، لن يكون اأكرث من �سيطان 

م�سكني، من الغريب اننا نقول دائمًا 
�سيطان م�سكني ولن نقول اإله م�سكني" 

الموت يأخذ إجازة

جيمس وود
ترجمة: فضيلة يزل
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يف هذه اجلملة التي تتحدث عن �سعور 
بالن�ساط واخلفة لدى النا�ض عندما 

مت ايقاف املوت، يالحظ ان ال�سورة 
ال�سعرية لقاب�ض االأرواح )"�سرير 

مق�ض باركا"( مينح طريقًا ل�سورة اأكرث 
اعتيادية )"اوامر �سرية تفتح يف �ساعة 

موتنا"( ومن ثم لكلي�سيهة �سريحة 
ومملة )"هذا وادي الدموع املعروف 

باالأر�ض"( وان هذا التقدم يف �سرد 
االحداث يجيز ح�سورًا تلقائيًا للكاتب 

الذي له ت�سوراته، والنا�ض الذين 
يكتب عنهم والذين لهم ت�سوراتهم. 

وتبادل خيايل يحدث : من خالل الوقت 
الذي ن�سل فيه اىل نهاية تلك اجلملة 
التي تتعلق باملوت، اإذ تبدو ال�سورة 

اال�سطورية اخليالية بع�ض ال�سيء اأقل 
قوة من اأكرث ال�سور ابتذااًل.

لهذا يبدو ال�سرد لدى �ساراماغو حديثًا 
وقدميًا يف اآن واحد. والكاتب يعمل 

بوعي ذاتي، ومينح اهتمامه املتوا�سل 
لعملية ال�سرد، على الرغم من انه يبدو 

اأنه يقع ب�سهولة �سمن احلقيبة العاملية، 
كي تزدهر حقائقه الواعية القوية. انه 

هذا املنهج املعتدل ب�سكل بارع الذي 
ي�سمح ل�ساراماغو بكتابة رواياته 

التاأملية اخليالية الغريبة وكاأن اأحداثها 
هي االحداث االأكرث احتمالية، ولكي 

مينحها حرفية متينة � بلد غر معروف 
اال�سم ي�ساب بوباء العمى، تقتطع �سبه 

جزيرة ليربيا من القارة االأوروبية 
وحتول اىل جزيرة عائمة �سخمة، 

رجل ي�سر يف �سوارع ل�سبونه وهو 
حقيقي اىل حد ال ميكن نكرانه و�سبح 

اأدبي عمله يف بع�ض النواحي قريب 
من عمل الكاتب ال�ساخر لو�سيان، الذي 

كانت �سوره االأدبية الو�سفية ت�سور 
النا�ض وهم ي�سافرون اىل القمر او اىل 

اجلحيم، او ت�سور ان االألهة تختلف 
فيما بينها �، اأكرث من قربها اىل اعمال 

اي كاتب روائي معا�سر. يف رواية 
�ساراماغو اجلديدة، عندما يقرر املوت 

يف نهاية املطاف ان ينهي "توقفه" 
ويدع الوفاة تاأخذ طريقها مرة اأخرى، 

ُت�سر الكني�سة التي كانت ت�سلي ملثل 
هذه العودة: "وقد اأ�ستغرقت ال�سلوات 

زهاء ثمانية اأ�سهر كي ت�سل اىل ال�سماء، 
لكن عندما تتخيل انها ت�ستغرق �ستة 

اأ�سهر كي ت�سل اىل كوكب املريخ، ومن 
ثم اىل ال�سماء، كما ميكنك ان تتخيل، 

انها يجب ان تكون اأبعد من 3000 
مليون �سنة �سوئية عن االأر�ض" او ما 
يقارب ذلك. "ان هذا ال�سوت احلادث، 

بتحيزه امل�ساد لالهوت يذكر لي�ض 
بلو�سيان فقط بل بليون باتي�ستا 

الربتي الو�سياين، الذي كانت له رواية 
االأغريق(  ال�سخرية عند  "مومو�ض" )اإله 

رواية �ساخرة من القرن اخلام�ض ع�سر 
اإذ ت�سور الفو�سى التي قد حتدث يف 

ال�سماء لو ان كل واحد طلب من الله ان 
ي�ستجيب دعاءه يف احلال.

تثر الرواية املوجزة ل�ساراماغو 
اأ�سئلة مماثلة.اإذ كان من غر املمكن 
حتقيق احلياة االأبدية على االأر�ض، 

اإذا، مل تكون االأبدية ال�سماوية مرغوبة 
بحما�سة �سديدة؟ رمبا الأننا ناأمل ب�سدة 

ان تكون ال�سماء مثل االأر�ض لكنها اي�سًا 
تختلف عنها كثرًاً، م�ستدلني على ذلك 
باأن االأن�سان هو الذي دمر جنة عدن. 
فبالن�سبة ل�ساراماغو، كما هو احلال 

بالن�سبة لبرنارد ويليامز، امل�سكلة هي 
لي�ست فقط ان الب�سر هم قتلة املدينة 
الفا�سلة بالفطرة؛ وهذه هي االأبدية 

نف�سها � احلياة ال تتوقف لالأبد � وهذا 
�سيء يبدو غر حمتمل. و�ساراماغو 
كان اأكرث من مزاحم لدو�ستوفي�سكي 

يف هذه الرواية. الأنه من خالل التعاليم 
امل�سيحية التي يوؤمن بها "ان اختفاء 
الله يعني ان "كل �سيء م�سموح به" 

واختفاء املوت يعني كل �سيء م�سموح 
به، لذا، يجب ان يكون الله هو املوت، 

واملوت يجب ان يكون هو الله، ال عجب 
ان الدين يحتاج اىل املوت: واملوت هو 

االإله الوحيد الذي ميكن ان نوؤمن به.

محمد صادق جراد
 لقد جاء هذا الكتاب �سمن اإ�سدارات  ) موؤ�س�سة مدارك ( 

لدرا�سة اآليات الرقي الفكري .وجاء يف ثمانية بحوث ملجموعة 
من الباحثني والكتاب واالأكادمييني . ومن خالل العنوان 

ندرك ان الباحثني تطرقوا يف بحوثهم التي ت�سمنها الكتاب 
ملفهوم املواطنة وحماولة التحول من مفاهيم ال�سخ�سانية التي 

تر�سخت يف ذاكرة وممار�سات البع�ض اىل املواطنة وازاحوا 
بع�ض ما اأبهم عن املفهومني حيث تو�سح مقدمة الكتاب اأن 

عاملا ت�سبح فيه لل�سخ�سانية ت�سعرة وللمواطنة ت�سعرة تبعا 
الرتفاع وانخفا�ض بور�سة املتنفذين والالعبني الراجحني 

يخ�سى ان ال يقدم �سوى �سلوكيات متقلبة وغر م�ستقرة لي�ض 
من الهني مللمة اآثارها وحتوالتها .االآثار التي ال جتد من يك�سف 

عن خفاياها عرب اآليات احلفر املعريف) االركيلوجي ( بدقة 
ويعلن عن احللول املفرت�سة كيما يخرج رابحا باملطلق اأو 

خا�سرا باملطلق .
ومابني االأول )ال�سخ�ض( والثاين )املواطن ( تتقلب االأحوال 

وامل�سائر فاالأوىل ميزتها ت�سييد بناءات اال�ستبداد والعبودية 
والتف�سل والتكرم واخلراج ل�ساحب اخلراج ينفق منه ما ي�ساء 

ويعطي لرعيته ما ي�ساء �ساحب القول الف�سل وال�سيد املطاع 
الكلي والقدرة يف االأحياء واالماتة وتلك ت�سعرتها الثابتة، 

ويف الثانية حد وحدود وواجب له ووجب عليه واإر�ساء 
وا�سرت�ساء وكرامة من دون مذلة وتعاي�ض بال مفا�سلة وذلك 

هو را�ض مالها مما يجعل من �سعرها عاليا مرتفعا دوما.
ولقد تطرق الباحث ثامر عبا�ض يف البحث االأول الذي بداأ به 

الكتاب �سفحاته والذي جاء حتت عنوان )الوعي الدميقراطي 
بني عواقب ال�سخ�سنة ومناقب املواطنة( اىل حقائق مهمة 

حيث قال )ان داء ال�سخ�سنة ظاهرة ال تقت�سر عواقبها فقط على 
اأنواع االأنظمة الدكتاتورية يف بلدان العامل الثالث التي اأ�سهمت 

جديا يف تاأخر منو مفهوم املواطنة واإعاقة ن�سوج مناقب هذا 
الوعي االجتماعي الذي ا�ستمر متخلفا ولي�ض يف املمار�سة 

ال�سيا�سية التي بقيت م�سوهة فح�سب، بل انه ا�ستهدف يف غالب 
االأحيان رموز املجتمع املدين زعماء االأحزاب وقادة املنظمات 

وروؤ�ساء النقابات و�سخ�سيات املجتمع االأهلي و�سيوخ ع�سائر 
ومراجع دينية ف�سال عن العقائد والفكرويات )النظريات 

واالأيدلوجيات( االأمر الذي غيب وابعد عن الذهن �سرورة 
احلديث عن مفهوم املواطنة واأهميته يف بناء وعي ح�ساري 

اإن�ساين ي�سهم يف جتاوز املجتمع الع�سوي اىل املجتمع املدين. 
وجاء يف البحث الثاين واملو�سوم )تربية املواطنة ودور 

املناهج الرتبوية( للباحث والكاتب �سمخي جرب اإن )الطفل 
هو ثروة املجتمع وهو باين امل�ستقبل الذي البد من املحافظة 

عليه وتربيته تربية �ساحلة فهو رجل امل�ستقبل واللبنة االأوىل 
يف تركيب املجتمع اإذا ما �سلحت �سلح املجتمع واإذا ما ف�سدت 

ف�سد املجتمع.وبقدر تعلق االأمر بالثقافة الدميقراطية وقيمها 
يتلقى الفرد هذه القيم يف االأ�سرة واملدر�سة واملجتمع وو�سائل 
االإعالم وخمتلف موؤ�س�سات ال�سبط االجتماعي فيتعلم ال�سلوك 

الدميقراطي واأهمية امل�ساركة ال�سعبية وامل�ساهمة يف حكم 
نف�سه وتقرير م�سره  الخ من املعاين فالقيم ال�سامية التي متثل 

اأعلى درجات االرتقاء يف ال�سلم احل�ساري واالإن�ساين يتمكن 
الفرد معها بال�سعور الذاتي بحكم نف�سه وقدراته وان�سياعه 

ملنظومة القانون التي تتفق داخل كفتي احلقوق والواجبات 
من هنا جاء تاأكيد املربني واملفكرين على اأهمية التدريب على 

املواطنة وتعد منظمات املجتمع املدين خر من تقوم بهذا 
الدور الإكمال دور االأ�سرة واملوؤ�س�سة الرتبوية كما اإن للتعليم 

اأهمية خا�سة يف رفع وترة امل�ساهمة ال�سيا�سية للفرد في�سبح 
من االأهمية مبكان اإعادة النظر باملناهج الدرا�سية واالأ�ساليب 

الرتبوية التي البد ان تت�سم بروح الدميقراطية . ومل يخل 
الكتاب من قراءة قانونية . حيث جاءت بقلم املحامي �سادق 

ر�سيد التميمي يف بحثه )املواطنة كحق د�ستوري وقانوين(. 
حيث كتب يقول )ا�ستقر مفهوم حقوق املواطنة بعد التطور 
التاريخي على معنى حقوقي ي�سر اإىل امل�ساواة التامة بني 

املوطنني اأمام القانون وعدم التميز ب�سبب الدين او اجلن�ض او 
العرق او الرثوة او املوقع االجتماعي واأ�سبح لهذه احلقوق 

مفهوم عاملي مرجعياته العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية 
وال�سيا�سية واالقت�سادية والثقافية واالجتماعية واالتفاقيات 

الدولية اخلا�سة بحقوق االإن�سان وحر�ست الكثر من الدول 
املوقعة على هذه االتفاقيات على ان ت�سمن د�ساترها هذا 

املعنى لكن طاملا نال مبداأ اخل�سو�سية من هذا احلق اإىل حد 
تفريغه من معناه با�سم التحفظات الدينية واملفهوم الكال�سيكي 

لل�سيادة لذا ميكن القول اإن مفهوم املواكبة ف�سل متاما يف 
الدول التي ت�سيطر عليها اأفكار من هذا النوع او اإنها تنحى 

منحنى �سلفيا يف تعريف مفهوم احلق راف�سة مفاهيم احلداثة 
واالنفتاح عليها باعتبارها قيما اإن�سانية �ساحلة للجميع حتت 

حجة اإنها نتاج الغرب الراأ�سمايل امل�سيحي. وبعد ذلك كان 
للباحث والكاتب �سياء اجل�ساين وجهة نظره التي ت�سمنها 

الكتاب حيث جاء بحثه بعنوان )�سو�سيولوجيا املجتمع املدين 
واملواطنة( الذي اأ�سار فيه الباحث اإىل اإن �سلطة احلق الطبيعي 

قد ا�ستمرت قرونا طواال قبل ان ت�سهد املجتمعات االإن�سانية 
حتوال جذريا �ساحب االنقالب الهائل يف الفكر ال�سيا�سي 

الغربي الذي �سهدته اأوروبا يف مطلع ع�سر النه�سة واأبان 
القرنني ال�سابع ع�سر والثامن ع�سر بوجه خا�ض ولعل حقيقة 

ان املجتمع الطبيعي قد �سبق يف وجوده التاريخي ظهور 
الدولة وانه قد اأكد قدرته على اإدارة �سوؤونه طواعية وب�سكل 

ر�سائي خارج مفهوم ال�سلطة نف�سها قد كان م�سدر اإلهام لعدد 
كبر من مفكري ع�سر النه�سة يف اأوروبا الذين كانت اأفكارهم 
مبثابة نقطة االنطالق لهذا التحول كما اإن قيام االأ�سكال االأوىل 

للدولة املطلقة 
على اأ�سا�ض نظرية 
احلق الطبيعي قد 

اأججت �سراعا بني 
االأمنوذج القدمي 

)املجتمع الفطري( 
واالأمنوذج املحدث 
)دولة احلق املطلق 

(التي ا�ستاأثرت 
بال�سيادة على 

املجتمع ال�سابق 
لوجودها ومل يح�سم 

هذا ال�سراع الذي 
ا�ستمر ع�سرات 

القرون اإال بظهور 
نظرية العقد 

االجتماعية التي 
ب�سر بها )توما�ض 

هوبز 1588 – 1677 ( واأن�سجها وطور مفاهيمها ) جون لوك 
1691 ( الذي اأكد اإن العقد االجتماعي يتاأ�س�ض على: 

1/ اإرادة االأفراد تقوم على اأ�سا�ض قانون العقل 
2/ احرتام التعاقد من قبل اأطرافه التي اأبرمته.

اأخرا جاءت اخلامتة واخلال�سة بكلمات الباحث كامل الدلغي 
حيث قال: )هنالك جملة عوامل متداخلة التاأثر تعمل كمعرقالت 

يف بناء الدولة الوطنية وتخلق غيبا وا�سعا يف ظنون 
املواطنني مما ي�سعف منظومة الوالء الوطني ويربك تلك 

العالقة املميزة بني الفرد والدولة منها الفقر والتخلف وانعدام 
اخلدمات و�سوء التعليم والف�ساد االإداري وع�سوائية التخطيط 
وتفاقم الو�سع االأمني وال مباالة الدولة جتاه ق�سايا املواطنني 

االأ�سا�سية وعدم انطالق م�ساريع تنموية جادة والهجرة 
احلادة من البلد ويف داخله( وهكذا ياأمل العاملون يف موؤ�س�سة 

مدارك من خالل اإ�سدار هذا الكتاب )مفهوم املواطنة ،حماولة 
التحول من ال�سخ�سانية اىل املواطنة( اأن ي�سهم هذا الكتاب 
يف جزء متوا�سع من التعريف مبفهوم يعد احلجر االرتكاز 

يف اإر�ساء منظومة احلل للق�سية العراقية للتحول نحو بناء 
املدنية واحل�سارة يف العراق. ونرى ان هذا الكتاب يجب ان 

يكون �سمن منظومة متكاملة ت�سعى من خاللها جميع االطراف 
امل�سوؤولة عن هذا التحول يف املجتمع العراقي  ن�سر مفاهيم 

املواطنة احلقيقية وهذا ي�سمل النخب املثقفة واالإعالم الوطني 
احلر ومنظمات املجتمع املدين اإ�سافة اإىل املوؤ�س�سة الرتبوية 

ومناهجها اجلديدة حيث البد من اأن تتكاتف اجلهود خا�سة اذا 
ما عرفنا ان الرهان مل ينته بعد بل �سيمتد زمنا طويال حيث ما 
يزال خراج )ال�سخ�ض( الكثر مما يرغب فيه البع�ض ومازال 

ر�سيد )املواطن( يفتقر اىل الكثر من الفهم والتطوير.

مفهوم المواطنة..
محاولة التحول من الشخصانية الى المواطنة



العدد )1966( السنة الثامنة - االحد )21(  تشرين الثاني 122010

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

 ومن اجلدير بالذكر اأن هذه الرواية تاأتي 
كرتجمة واقعية ملعاناة الكاتب ال�سخ�سية 
فمن  ؛  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  املحتل  �سجون  يف 
اأن عادل �سامل تنقل يف �سجون  املعروف 
�سهرًا  ث��الث��ة وث��الث��ني  االح���ت���الل خ���الل 
�سجون  بني  ما  الق�سبان  خلف  اأم�ساها 
نفحة وبئرال�سبع والرملة وغرها ، لكنه 
ذاتية  �سرة  ير�سد  ال  ال��رواي��ة  ه��ذه  يف 
الأبطال  حية  م�ساهد  ي��روي  م��ا  بقدر  ل��ه 
من  �سواء  االحتالل  �سجون  يف  واقعيني 
اأم�سوا  ممن   ، العرب  اأو  الفل�سطينيني 
عا�سروا  ورمبا   � منها  بع�سًا  اأو  حياتهم 
االحتالل،  �سجون  داخ��ل   � مماتهم  حلظة 
اأم��ث��ال را���س��م ح���الوة وع��ل��ي اجلعفري، 
القد�ض  مدينة  من  ال��رواي��ة  اتخذت  وق��د 
اإ�سارة �سمنية ذات  م�سرحًا الأحداثها يف 
املدينة  ه���ذه  لقيمة  ك��ات��ب��ه��ا،  م��ن  م��غ��زى 
املحتل  ، والإ���س��ع��ار  م��ن ج��ه��ة  امل��ق��د���س��ة 
وتيئي�سه من حماوالت تهويدها اأو فر�ض 
اأبنائها  تغييب  ب��رغ��م  عليها  ال�سيطرة 
جمملها  يف  وال��رواي��ة  الق�سبان،  خلف 
واأبطالها،  �سخو�سها  مبعاناة  م�سحونة 
مبنية على واقع �سردي متو�سح بدالالت 
تاريخية حقيقية من الواقع الفل�سطيني، 
ومم�����زوج ب���دواخ���ل امل��اأ���س��وري��ن خلف 
امل�ساعر  ن��اح��ي��ة  م��ن  ���س��واء  ال��ق�����س��ب��ان، 
ناحية  م���ن  اأم  اخل��ال�����س��ة،  االإن�����س��ان��ي��ة 
بالتناق�سات  املفعمة  الب�سرية  العالقات 
على خلفية الواقع الفل�سطيني حتت قهر 
عن  بعيدًا  ولكن   ، وغطر�سته  االح��ت��الل 
الداخلي  الفل�سطيني  اخل��الف  معطيات 
تيارات  بني  املقاوم  الفكر  متوجات  اأو   ،
ال�سيا�سيني الفل�سطينيني � اللهم اإال بع�ض 
جدير   � االحتالل   �سجون  داخل  ال�سللية 
للن�سال  حدثيًا  توؤرخ  الرواية  اأن  بالذكر 
االنتفا�سة  خ��الل  امل�سرف  الفل�سطيني 

االأوىل يف ثمانينيات القرن املا�سي.   

عشق حتى النهاية
اإطار  يف  اأحداثها  مالمح  الرواية  تر�سم 
لنهايتها  بدايتها  م��ن  مم��ت��دة  ح��ب  ق�سة 
اجلوز  وادي  " اب��ن  النجار  " علي  ب��ني 
يف  الفل�سطيني  واالأ����س���ر   ، ب��ال��ق��د���ض 
املحكوم  االإ�سرائيلي  االح��ت��الل  �سجون 
ال�سباط  اأحد  قتل  بتهمة  املوؤبد  بال�سجن 
م�سرتكة  مواجهات  خ��الل  االإ�سرائيليني 
يف  " ال�سحفية  �ساهني  " خولة  وب��ني   ،
تقرراأن  التي  االإن�سان،  حقوق  موؤ�س�سة 
ت��رت��ب��ط ب��ع��ل��ي ال��ن��ج��ار ب��رغ��م اأ����س���ره ، 
من  حت���رره  ب��ي��وم  الأح��الم��ه��ا  م�ستجيبة 
اأحد  ياأتي  ، وعندما  الثوار  باأيدي  االأ�سر 
مل  ا�سمه  اأن  تفاجاأ   ، االأ�سرى  تبادل  اأي��ام 
يكن �سمن قائمة املتحررين فتظل تنتظر 
للتبادل االآخر لكنه ال يحدث ، ويظل علي 
النجار اأ�سرا اأكرث من ثالثني �سنة حتى 
عاما  اأكرثمن ثالثني  ، وبعد  راأ�سها  �ساب 
" بتبادل  " علي  ياأتي الفرج حيث يخرج 
 " وتبداأ  االأ�سرى  من  جمموعة  مع  جديد 

حبيبها  م��ن  ل��ل��زواج  ال��ع��دة  " تعد  خولة 
الذي انتظرته زهاء الثالثني عاما، ولكن 
عندما  ال��ك��ارث��ة؛  حت��دث  ال��ف��رح  ليلة  يف 
�سيارة  على  ���س��اروخ��ا  اإ�سرائيل  تطلق 
عمه  مع  في�ست�سهد  النجار  علي  العري�ض 
واإحباط  بانهيار  خولة  وت�ساب  واأخيه 
بقي  ل��و  متمنية  مت���وت  اأح��الم��ه��ا  ح��ي��ث 

حبيبها حيًا يف االأ�سر. 

عناق األصابع
ومب���ه���ارة اأ���س��ل��وب��ي��ة وب��الغ��ي��ة ف��ري��دة ، 
اأن  ال��رواي��ة  موؤلف  �سامل  ع��ادل  ا�ستطاع 
يوؤ�س�ض باحلدث والكلمة واحلوار ملغزى 
ففي  االأ�سابع" ؛  " عناق  روايته  عنوان 
االأ�سر،  ولدها  على  امللهوفة  االأم  تعبر 
خولة  لل�سحفية  �سعيد"  "اأم  ت����روي 
�ساهني، بع�سًا من تفا�سيل االأمل واللهفة 
النجار"  علي  ابنها  عن  متحدثة  فتقول 
كنت اأبكي، وهو ي�سد من اأزري، قال يل: 
 ... الوطن  تبكي، هذه �سريبة  ال  اأمي  يا 
و�سد  الق�سبان،  �سبك  م��ن  اإ�سبعي  قبَّل 
عناقه،  اأ�ستطع  مل  وال���ده،  اأ�سابع  على 
ويف  تعانقت"،  التي  هي  فقط  اأ�سابعنا 
اأن  اأروع  الكاتب" ما  يقول  اآخ��ر  مو�سع 
تتعانق االأ�سابع بعد غياب طويل، خارج 

الق�سبان لي�ض لها معنى، لكن للذين تف�سل 
اإح�سا�ض  فلالأ�سابع  بينهم،  الق�سبان 
غريب، من خاللها يت�سل االأ�سرمبن هم 
خلف الق�سبان، من خاللها يرتبط بالعامل 
اخلارجي، كانت االأ�سابع تتعانق يف كل 
من  اآخ��ر  مو�سع  يف  وي��اأت��ي   ، " االأمكنة 
 " " العناق  هذا  اأن  على  يدل  ما  الرواية 
كان و�سيلة الإثارة احلب وحتريك امل�ساعر 
اأ�سابعها  " اأدخلت خولة  الكاتب  يقول  ؛ 
يديه  علي  فو�سع  علي،  ت��ودع  الثمانية 
ح�سورها.  لها  �ساكرًا  عليها  �سد  عليها، 
م�ساعره  اأثارت  قد  ناعمة  اأ�سابعها  كانت 
هي  م�ساعرها  اأثارت  اأنها  كذلك  " ويبدو 
ر�سائلها يف  اأوىل  اإليه  ف�سطرت  االأخ��رى 
علي،  "عزيزي  له  تقول  وال��وف��اء  احل��ب 
كنُت �سعيدة بزيارتك يف ال�سهر املا�سي، 
كانت  لقد  ال��زي��ارة الح��ًق��ا،  اأك��رر  و�سوف 
من  الكثر  حملت  لكنها  ق�سرة  زي���ارة 
االأ�سجار  بقاء  �سر  منها  تعلمُت  املعاين. 
واقفة تعاند الرياح، وت�سر على الت�سبث 

باالأر�ض".

عالقات أخر
بني  الطويلة  الق�سة  اأح���داث  ثنايا  ويف 
بع�ض  اإىل  ال�سرد  يتطرق   ، وخولة  علي 

القيمة  ذات  االأخ���رى  الفرعية  العالقات 
"رحاب" �  ع��الق��ة  ذل���ك  ، وم���ن  وال���دالل���ة 
املغرتبة  والطالبة  النجار  علي  �سقيقة 
بفالدمير   � رو�سيا  يف  ال�سحافة  بكلية 
لق�سية  امل��ت��ح��م�����ض  ال���رو����س���ي  ال�����س��اب 
التقته  ال���ذي  الفل�سطينيني،  االأ����س���رى 
باأحوال  للتنديد  مظاهرة  اأث��ن��اء  رح��اب 
القا�سي  "نفحة"  ���س��ج��ن  يف  االأ����س���رى 
زواج  وم�سروع  ح��ب  ق�سة  دارت  حيث 
واعتبارات  اجتماعية  اأب��ع��اد  لهما  ك��ان 
راأ�سهم  وعلى  رح��اب  عائلة  عند  قومية 
الذي  النجار" اأبو �سعيد،  "حممود  اأبيها 
يدًا  �سرب   " العالقة  بتلك  علمه  مبجرد 
ب��داأ يحدث  يقول،  م��اذا  يد ال يعرف  على 
رو�سي  ت��ت��زوج  رح���اب  اأخ��رت��ه��ا   : نف�سه 
يا  رو�����ض،  الأوالد  ج��د  ���س��اأك��ون  واأن����ا   ،
مواطنة  من  �ستتخل�ض   ، اإ�سرائيل  فرحة 
فل�سطينية ومن اأوالدها.."، وبخالف تلك 
الرواية  ج�سدت  الرومان�سية،  العالقات 
مت�سابكة  ع��الق��ات  حم��اي��دة  واق��ع��ي��ة  يف 
ومتناق�سة بل مت�سادة اأحيانًا كثرة، بني 
االأ�سرى الفل�سطينيني اأنف�سهم يف �سجون 
االحتالل ، وكذلك اأهاليهم وذويهم خارج 
تلك ال�سجون عندما يت�سارعون من اأجل 
للزيارة وهو ما يظهر من خالل  الدخول 

رسمت لوحة سردية لدراما األسر والحب والمعاناة، واتخذت من القدس موطنًا ألحداثها 

"عناق األصابع" ل�عادل سالم
عندما تنشطر أحالم العمر ويختنق الحب خلف قضبان السجن واألسر!

القاهرة: اوراق

صدر لألديب والقاص والروائي 
الفلسطيني " عادل سالم " عن 

مؤسسة " شمس " للنشر واإلعالم 
بالقاهرة ، الطبعة األولى من أحدث 
رواياته األدبية تحت عنوان " عناق 

األصابع " في ثالثمئة وثماني وستين 
صفحة من القطع المتوسط، وهي 

الرواية األولى للكاتب بعد مجموعة 
من اإلصدارات هي " عاشق األرض 

ـ نداء من وراء القضبان " ديوانان 
شعريان، و"لعيون الكرت األخضر 
"مجموعة قصصية، و"أسرانا خلف 

القضبان" دراسة توثيقية.

في ثنايا أحداث القصة الطويلة بين علي وخولة ، يتطرق السرد إلى بعض العالقات الفرعية 
األخرى ذات القيمة والداللة ، ومن ذلك عالقة " رحاب " ـ شقيقة علي النجار والطالبة المغتربة 
بكلية الصحافة في روسيا ـ بفالديمير الشاب الروسي المتحمس لقضية األسرى الفلسطينيين ، 

والذي التقته رحاب أثناء مظاهرة للتنديد بأحوال األسرى في سجن " نفحة " القاسي
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حوار " اأم �سعيد " مع عامر اجلعبة قبل 
النجار؛ حيث  ابنها علي  لزيارة  الدخول 
نحن  هكذا  ع��ام��ر،  ي��ا  اآخ  قائلة" -  ت��ردد 
لت�ساجر  القائمة  ل��وال  نتغر،  مل  ال��ع��رب 
االأهايل من يكون االأول .. هذا حال الدنيا 

يا بني" . 

فصول زمنية
ا�ستغرق  التي  للف�سول  ننظر  وعندما 
الكاتب من خاللها اأحداث روايته ، جند 
زمنية  ف�سواًل  تكون  اأن  لها  اختار  اأن��ه 
انتقال  ملراحل  متتال  برتقيم  م�سفوعة 
بالعام  اب��ت��داًء   ، وت��ط��وره��ا  االأح����داث 
وانتهاًء   ، ال��رم��ل��ة  ���س��ج��ن  يف   1978
االأح���داث  ح�ساد  حيث   2008 بالعام 
فها  ؛  النجار  علي  يتذكرها  التي  تلك 
اأكرث  ت��ويف منذ  ال��ذي  اأب���اه  يتذكر  ه��و 
من ع�سر �سنوات، ورحاب �سقيقته التي 
ال�ساب علي  ابنها  مع  اأملانيا  تعي�ض يف 
)الرو�سي(، وخليل ال�سباح الذي حترر 
من �سجن نفحة و�سارك يف االنتفا�سة ، 
ثم تفرغ للتجارة يف ا�سرتاليا، وعمران 
اأ�سبح  ال��ذي   � الفل�سطيني  الي�ساري    �
من رجال ال�سلطة الفل�سطينية، ويعمل 
كان  اأن  بعد  ال��وق��ائ��ي  ل��الأم��ن  ك�سابط 
ويعتقلهم،  امل��ق��اوم��ني  ي��ط��ارد  �سحفيًا 
فل�سطني  ترك  ال��ذي  فريد  ويتذكراأخاه 
لي�سبح   ، �سنة  ع�سرين  م��ن  اأك��رث  منذ 
من  زواج����ه  ب��ع��د  اجلن�سية  ب��ري��ط��اين 
مغربية واإجنابه منها.. وهكذا تتجمع 
علي  ذه����ن  يف  وال��ن��ت��ائ��ج  امل���ق���دم���ات 
 ، املنا�سل  الفل�سطيني  االأ�سر  النجار 
�سجون  يف  اأ�سرًا  كلها  عا�سرها  الذي 
اإ�سرائيل ، بعيدًا عن اأحالمه وطموحاته 
وح��ب��ه ال��ط��اه��ر ، وت���ت���واىل اأح����داث 
 ، املحتوم  منتهاها  اإىل  لت�سل  الرواية 
خالل  من   ، احلزين  امل��وؤمل  وم�سرها 
معاناة  عمق  تك�سف   ، مطردة  تفا�سيل 

وال�سوارع  البيوت  يف  الفل�سطينيني 
املحتل  اأ�ساليب  وتف�سح   ، واملعتقالت 
�ستى  ���س��ور  وال��دن��ي��ئ��ة يف  اخل���ادع���ة 
كما  اأو  واجل���وع  والتعذيب  القهر  م��ن 
االأمعاء  معركة  اإنها   " العزيز  عبد  قال 

اخلاوية".   

صورة بطل
االأ�سابع  عناق   " رواي��ة  اأن  واحلقيقة 
باحلب  ناب�سة  حية  �سورة  قدمت   "
واملعاناة واالأمل واالنتماء ، لبطل يتطلع 
اإليه اجلميع ، متج�سدة يف �سخ�سية " 
" ؛ ت��ل��ك ال�����س��ورة التي  ع��ل��ي ال��ن��ج��ار 
بالرواية يف  ارت�سمت مالحمها االأوىل 
قائاًل":  ال�سجن  يف  الأ�سحابه  و�سية 
العدو،  مع  دائ��م  �سراع  �ساحة  ال�سجن 
دائمًا  فهو  معه،  الهدنة  قررنا  لو  حتى 
�سنحت  كلما  علينا  لالنق�سا�ض  ي�ستعد 
الذي  احلار�ض  مثل  نحن   ، الفر�سة  له 
  ، يغفو�سهوًا  حلظة  احلرامي  ينتظره 
اأو ين�سغل ب�سيء ما ليت�سلل اإىل هدفه، 
م�ستعدين  نكون  اأن  دائمًا  علينا  لذلك 
للمواجهة يف كل حلظة " ، وقد تاأكدت 
م��ن خالل  لعلي  ال��ف��ذة  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه 
على  وقدرته   ، ال��رواي��ة  اأح��داث  تنامي 

لتحطيم   ، واالأ�سر  ال�سجن  رفاق  قيادة 
خططه  واإف�������س���ال   ، امل��ح��ت��ل  غ��ط��ر���س��ة 
اإجباره على تعديل  للتفرقة بينهم ، بل 
وا�ستفزازاته  امل��ت�����س��ددة  اإج����راءات����ه 
املتكررة يف �سجن " نفحة ال�سحراوي 
" من خالل حمطات االإ�سرابات الطويلة 
�سجن  اإ�سراب  واأ�سهرها  الطعام،  عن 
م��ن خالل  ذل��ك  ك��ل   ، ع��ام 1980  نفحة 
البدن  �سحيح  ري��ا���س��ي  ب��ط��ل  م��الم��ح 
متني االأخالق ، بعيد عن خ�سال التفاهة 
من  يظهر  وه���ذا  ؛  والطي�ض  وال�سفه 
خالل حر�سه على قيادة رفاق االأ�سر يف 
الطابور الريا�سي كل �سباح، وو�سيته 
لبع�سهم ب�سرورة ترك اخل�سال ال�سيئة 
ا�ستمدت  وق���د   ، وخ���الف���ه  ك��ال��ت��دخ��ني 
االأ�سيلة  م��الحم��ه��ا  ال��ب��ط��ول��ة  ���س��ورة 
يف  النجار  علي  �سمود  من  واخلالدة، 
وجه االأ�سر وال�سجن واحلرمان طوال 
نهاية  يف  ا�ست�سهاده  ثم  عاما،  ثالثني 
يف  غ��ادر  اإ�سرائيلي  ب�ساروخ  املطاف 

يوم عر�سه وزفافه . 

امرأة بعشرة
ومن خالل " خولة �ساهني " ال�سحفية 
مع  تتعاون  اأن  ارت�ست  التي  املنا�سلة 

االأ�سرى  ب��ني  فل�سطني  وط��ن��ه��ا  اأب��ن��اء 
وقياداتهم  االإ�سرائيلية  ال�سجون  يف 
خارجها عن طريق نقل الر�سائل وحتمل 
م�سئولية تو�سيلها رغم التهديد املحيط 
خالل  من   ، االإ�سرائيليني  قبل  من  بها 
الفل�سطينية  امل���راأة  الكاتب  ق��دم  خولة 
حتمل  ع���ل���ى  ال������ق������ادرة  امل���ن���ا����س���ل���ة 
 " " بع�سرة رجال  امراأة   ، امل�سوؤوليات 
الر�سائل  بنقل  تقوم  خولة  تكن  ومل   ،
ف��ق��ط اإمن����ا ك��ان��ت ت��ع��م��ل ع��ل��ى حتريك 
عن  اإ�سرائيل  �سد  العاملي  العام  ال��راأي 
 ، وال�سحفي  احلقوقي  عملها  ط��ري��ق 
ومن حولها اأمهات االأ�سرى " اأم �سعيد 
البعيدة  امل�سافات  تقطع  كانت  التي   "
خلف ابنها االأ�سر " علي " يف �سجون 
ال�سحراوي  ونفحة  والرملة  ع�سقالن 
بعيدًا عن بيتها بالقد�ض ، و " اأم خليل 
ل�سباب  عربت  التي  اأي�سًا  املكافحة   "
فل�سطني احلرعن �سخطها على ال�سمت 
اإ�سرائيل  غطر�سة  جتاه  املخيم  العربي 
اأنتم  اليوم،  �سباب  يا  فيكم  الهمة  قائلة 
لن  االأ�سر،  من  حتريرهم  عليكم  الذين 
اإ�سالمية،  وال  عربية  جيو�ًسا  ال  ننتظر 
" ، ومل تكن  كلهم نائمون كاأهل الكهف 
رحاب باأقل منهن جميعًا ، عندما حركت 

يف  بجهودها  رو�سيا  يف  العام  ال��راأي 
نفحة  �سجن  يف  االأ�سرى  معاناة  ك�سف 
كاتب  اإن  واحلقيقة   ،  " ال�����س��ح��راوي 
من   � الفل�سطينية  امل��راأة  و�سع  الرواية 
خالل تلك النماذج � يف مكانتها الرفيعة 

التي ت�ستحقها واأكرث . 

عن الرواية
من  الكثر  ال��رواي��ة  اأث����ارت  واأخ�����رًا، 
النقدية؛  االأدباء واملتخ�س�سني  اأقاويل 
فالدكتورة جنمة خليل حبيب  � االأ�ستاذ 
�سرحت   � با�سرتاليا  �سيدين  بجامعة 
توثق  االأ�سابع"  "عناق  رواي���ة  ب���اأن 
االأ�سرى  مل��ع��ان��اة  �سيق  روائ���ي  بقالب 
االحتالل،  �سجون  يف  الفل�سطينيني 
تعي�ض  وكاأنها  �سخ�سياتها  مع  نتفاعل 
متيز  اأن  على  الدكتورة  وتوؤكد  بيننا، 
حيزًا  تخ�سي�سها  يف  يكمن  ال��رواي��ة 
وا�سعًا من ال�سرد لدور املراأة يف معركة 
املجتمع  اح���رتام  و���س��رورة  الن�سال 
الدكتور  اأم���ا  وخ��ي��ارات��ه��ا،  لعواطفها 
اأحمد اخلمي�سي � اأ�ستاذ االأدب الرو�سي 
بالقاهرة � فرى اأن هذه الرواية امتداد 
لعامل عادل �سامل املهموم بق�سايا الوطن 
القارىء  واأن  وال��غ��رب��ة،  الفل�سطيني 
الكاتب  ق���درة  م��ن  الكثر  فيها  �سيجد 
املبدع على اال�ستباك بالواقع والتحليق 
بينما  ال��روائ��ي،  ال�سكل  عرب  ب��االأح��الم 
العربي  االأدب  اأ�ستاذ   � زياد  اأحمد  يرى 
احلديث بجامعة حلب � مالمح اإبداعية 
�سامل،  ع��ادل  الكاتب  اأ�سلوب  يف  راقية 
اأجملها يف احلر�ض على روح االإن�سان 
املبا�سرة  ع���ن  وال���ب���ع���د  وج����وه����ره، 
وحدة  ال�سخ�سيات  وكثافة  والتقرير، 
غر  يف  املده�سة  ونهاياتها  مالحمها، 

تكرار وال منطية.

الحقيقة أن رواية " عناق األصابع " قدمت صورة حية نابضة بالحب والمعاناة واأللم واالنتماء 
، لبطل يتطلع إليه الجميع ، متجسدة في شخصية " علي النجار " ؛ تلك الصورة التي ارتسمت 

مالمحها األولى بالرواية في وصية ألصحابه في السجن قائال: "السجن ساحة صراع دائم مع العدو، 
حتى لو قررنا الهدنة معه، فهو دائمًا يستعد لالنقضاض علينا كلما سنحت له الفرصة ، نحن 

مثل الحارس الذي ينتظره الحرامي لحظة يغفوسهوًا ،  أو ينشغل بشيء ما ليتسلل إلى هدفه، 
لذلك علينا دائمًا أن نكون مستعدين للمواجهة في كل لحظة".
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

اأثار كتاب "اأمرة بابلية" للفنانة 
الت�سكيلية واملوؤرخة امل بورتر م�سكلة 
بني كل من دار ن�سر "اجلمل" اللبنانية، 

ودار "ف�ساءات" االأردنية، وبح�سب 
امل�سوؤول عن دار "ف�ساءات" للن�سر 

والتوزيع فقد مت ن�سر هذا الكتاب يف 
عمان من العام املا�سي بن�سختيه العربية 

واالإنكليزية. 
واو�سح جهاد اأبو ح�سي�ض مدير عام 

دار ف�ساءات للن�سر والتوزيع اأن الكتاب 
م�سجل يف املكتبة الوطنية يف االأردن 

حتت الرقم املت�سل�سل )2009/3/848( و 
بتاريخ   9-073-30-9957-978  isbn

2009/3/11 ، وفقًا لعقد موقع بني 
الدار واملرتجمة، وقد اأكدت اأمل بورتر 

يف ر�سالة موثقة اأنها مل توقع اأي عقد 
مع "دار اجلمل" لن�سر الرتجمة العربية، 

واأن "دار ف�ساءات للن�سر والتوزيع" 
هي وحدها التي متتلك حق ن�سره ح�سب 

العقد املربم بني الطرفني.
يوؤكد اأبو ح�سي�ض اأن خرب �سدور 

الن�سختني العربية واالنكليزية من كتاب 
قد  ف�ساءات  دار  بابلية" عن  "اأمرة 

تناولته ع�سرات املواقع واجلرائد العربية 
والعاملية، كما ُكتبت عن الرتجمة العربية 

مقاالت عدة يف اأكرث من جريدة وموقع 
الكرتوين.

يذكر اأن كتاب "مذكرات اأمرة بابلية" 

للدكتورة الربيطانية ذات االأ�سول 
العراقية اأمل بورتر، كتب مقدمته الكاتب 

والناقد نعيم عبد مهلهل، ووفقًا للنا�سر 
يك�سف الكتاب "�سرة ذاتية ل�سيدة 

حمرتمة ومثقفة وموؤمنة اإنها ماري تريز 
اأ�سمر املولودة قرب خرائب نينوى 1804 

، ميكن اأن ن�سف مذكراتها كما كتب مقدم 
الكتاب بعامل الرحالت التي تقراأ يف 

اال�ست�سراق روح املكان وعاداته"، وقد 
احتل هذا الكتاب مكانة مميزة يف قائمة 

الكتب االأكرث مبيعًا لدار ف�ساءات يف 
جمال الرتجمات وال�سرة.

يف كتابه "الغجر - ذاكرة االأ�سفار و�سرة العذاب" 
ال�سادر عن املركز العربي ببروت يتتبع املوؤلف جمال 

حيدر تاريخ الغجر، م�ستعر�سًا ما كتبه كبار الكتاب 
الذين جعلوا من "الغجر" مادة ثرية ملوؤلفاتهم يف 

حماولة الكت�ساف املجهول واملخفي يف عامل "الغجر".
وبح�سب �سحيفة "ال�سرق االأو�سط" يقدر عدد 

مليون  اأربعني  اإىل  بثالثني  اليوم  العامل  "الغجر" يف 
ن�سمة، م�ستتني يف ع�سرات الدول حول العامل، وبرغم 

عددهم الكبر اإال اأنه ال يوجد كيان �سيا�سي اأو ثقايف 
اأو تنظيمي يجمعهم، كما اأن من�ساأهم وموطنهم 

االأ�سلي وتاريخهم ظل اأمدا طويال حماطا بالغمو�ض 
وباخلالف بني الباحثني يف كل ما يتعلق بهم.

وخالل الكتاب عدد املوؤلف بع�ض هوؤالء الكتاب 
الذين تناولوا "الغجر" يف كتاباتهم مثل االإ�سباين 

�سرفانتي�ض الذي جمدهم يف روايته "دون كيخوته"، 
والفرن�سيني جورج دي بيزيه يف اأوبرا "كارمن"، 

وفيكتور هوغو يف روايته "اأحدب نوتردام"، 
وال�ساعر الرو�سي بو�سكني يف ملحمته "الغجر"، 

ومك�سيم غوركي يف "الغجر ي�سعدون اإىل ال�سماء" 
وال�ساعر االإ�سباين لوركا يف جمموعته "اأغاين 

الغجر".
ينق�سم كتاب "الغجر" جلمال حيدر اىل ثمانية ف�سول 

تناول يف االأول منها مو�سوع "الهوية" الذي يرجح 
فيه اأن املوطن االأ�سلي للغجر قبل ت�ستتهم هو الهند 

ولي�ض م�سر، كما يذهب بع�ض الباحثني خطاأ، اأما قيم 
الغر�ض وتقاليدهم فقد اأفرد لها املوؤلف الف�سل الثاين 

وذكر اأن جهل الغجر بالكتابة وعدم وجود لغة مدونة 
خا�سة بهم اأديا اإىل �سياع املعاين االأ�سلية للقوانني 

واالأعراف التي توارثتها اأجيالهم.
وخ�س�ض حيدر الف�سل الثالث لل�سلوك عندهم، ويف 
الف�سل الرابع ي�ستعر�ض الغجر يف املنطقة العربية 

واأ�سماءهم يف كل بلد منها، ويف اأكرب ف�سول الكتاب 
وهو الف�سل اخلام�ض الذي جاء بعنوان "حول 

االأر�ض" تق�سى املوؤلف اأو�ساع الغجر وما عانوه من 
مالحقات وا�سطهاد على مدى تاريخهم يف �ستى بقاع 

االأر�ض.
ثم ياأتي الف�سالن االأخران بالكتاب واملعنونان ب� 

املوؤلف  يوؤكد  الغجر" و"اأ�ساطرهم" وفيهم  "فنون 
على اأهمية املو�سيقى لدى الغجر، ثم ي�سرد كثرًا من 

اأ�ساطرهم.

تاريخ "الغجر" وأساطيرهم في كتاب 
لجمال حيدر

"أميرة بابلية" تثير أزمة 
بين الجمل وفضاءات

�سدرت عن دار ال�سروق االأعمال 
ال�سعرية الكاملة لل�ساعر الفرن�سي 
ال�سهر �سارل بودلر يف يف 920 

�سفحة من القطع الكبر، قام برتجمتها 
ال�ساعر امل�سري رفعت �سالم، 

ويت�سدرها مقدمتان لرفعت �سالم 
اأولها بعنوان "�ساعر ال�سر اجلميل"، 

ير�سد فيها تناق�سات حياة بودلر مع 
ظروفه العامة واخلا�سة يف منت�سف 

القرن التا�سع ع�سر، خالل اإجنازه 
جلذور احلداثة ال�سعرية الفرن�سية 
واالأوروبية، واملرتكزات االأ�سا�سية 
ل�سعريته املتجاوزة جلميع املدار�ض 

ال�سعرية ال�سابقة عليه واملتزامنة 
معه، وتاأ�سي�سه للحداثة ال�سعرية يف 

فرن�سا واأوروبا، ومالمح هذه احلداثة 
وجتلياتها يف ن�سو�سه وروؤيته 

النقدية.
بينما ر�سد يف الثانية وفق �سحيفة 

بودلر  حياة  �سرة  "القب�ض" الكويتية 
تاأريخّيًا، بالت�سل�سل الزمني، متوقفا 

عند اأهم حمطات حياته ال�سخ�سية 
وال�سعرية والثقافية، واأزماته، واأهم 

اأعماله ال�سعرية ور�سائله الكا�سفة 
لعالقاته وروؤاه احلياتية والفكرية.

ف�ساًل عن ذلك، هناك مقالة بول فالري 
ال�سهرة "موقف بودلر"، التي ير�سد 
فيها اأهمية بودلر الق�سوى يف االأدب 

الفرن�سي، والتحدي الذي واجهه 
يف تاأ�سي�ض حداثة �سعرية مفارقة 

لزمنه، وكيف ا�ستطاع اإجناز دوره 
احلا�سم خالل �سنوات اإبداعه ال�سعري 

املحدودة، باملقارنة مع فيكتور هوجو، 
التي ترجمها �سالم وو�سعها كمقدمة 

ثالثة لالأعمال.
وتتخلل املقدمات األبومات �سور 

بودلر: وجوه بودلر منذ بداياته اإىل 
اأعوامه االأخرة، ر�سوم بودلر، ر�سوم 

كبار الفنانني لبودلر.
ويبداأ املنت ال�سعري بق�سائد ديوان 

التي  الثانية،  طبعته  ال�سر" يف  "اأزهار 
اأ�سرف بودلر بنف�سه على اإ�سدارها 

عام 1861، وهي الطبعة االأخرة التي 
�سدرت يف حياته.

بعده، ياأتي ديوان "البقايا" الذي 
اأ�سدره بودلر يف بروك�سل عام 

1866، ويت�سمن الق�سائد املحذوفة 
من "اأزهار ال�سر" باحلكم الق�سائي 

�سد الديوان �� التي مل تت�سمنها الطبعة 
الثانية �� ف�سال عن الق�سائد اجلديدة 
التي كتبها بودلر يف ما بعد الطبعة 

االأوىل من الديوان ال�سهر، وتال ديوان 
امل�ستمدة  االإ�سافية  "البقايا" الق�سائد 

من الطبعة الثالثة من "اأزهار ال�سر" 
التي طبعت بعد وفاة بودلر عام 

1869، تليها ق�سائد متفرقة تنتمي 
غالبًا اإىل فرتة �سباب وبدايات بودلر 

ال�سعرية.
ويت�سمن املنت ال�سعري كذلك جمموعة 

الق�سائد "الهجائية" الالذعة التي كتبها 
بودلر عن بلجيكا واأهلها، عقب خيبة 
اأمله يف رحلته اإىل هناك، كما تت�سمن 

الرتجمة الن�ض الكامل لديوان"�ساأم 
باري�ض"، الذي ي�سم ق�سائد النرث 

التي كتبها بودلر، وفقًا للرتتيب الذي 
و�سعه ال�ساعر قبيل رحيله، من دون اأن 

يت�سع له الوقت الإ�سداره بنف�سه، مع 
مقدمة تاريخية للديوان كتبها املرتجم.

"الشروق" تصدر األعمال الشعرية الكاملة لبودلير
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ين�سئ كالفينو يف كتاب) مدن ال مرئية( مدنًا تناظر مدن العامل 
الواقعي وتفارقها اأي�سًا.. اإنها مدن  يتنقل القارئ بينها م�سدوهًا 

لينجز �سفرًا �سحريًا اإىل اأزمنة واأمكنة اأخرى قائمة بقوة التخيل. 
اأما يف روايتي )ماركو فالدو( و)ال�سيد بالومار( فاإنه يف�سح لنا عن 

املعنى القلق واملحرج لوجود االإن�سان يف عاملنا املعا�سر، وماأزقه 
رها، ويعود  وهو يحيا، ويوؤ�س�ض العالقات، وي�ّسمي االأ�سياء ويف�سِّ

لينظر اإىل دخيلة نف�سه. فال�سيد بالومار، مثاًل "اإن�سان ع�سبي املزاج 
يعي�ض يف عامل مت�سنج وحمتقن. لذا يريد اأن يقلل عالقاته بالعامل 

اخلارجي، ولكي يحمي نف�سه من االنهيار الع�سبي يحاول اأن 
ي�سيطر على م�ساعره قدر ما ي�ستطيع".

   خا�ض ال�سيد بالومار جتربته الفريدة واملوؤ�سية واملمتعة وهو 
يراقب موجودات الكون بدءًا من االأ�سياء ال�سغرة، لالإم�ساك 

بكينونتها اخلفية و�سعرية وجودها. فهو يبحث عن تلك النظرة 
ال�سافية الربيئة التي ال تختلف، يف �سبيل املثال، عن نظرة البجعة 

والنور�ض اإىل اجل�سد الب�سري االأنثوي العاري امل�ستلقي على �ساحل 
البحر، غر "اأن وطاأة التقاليد املتزمتة متنع النا�ض من فهم اأكرث 

النوايا و�سوحًا.. هذا ما ا�ستنتجه بالومار مبرارة" وهو يرى املراأة 
العارية تغطي نف�سها وتبتعد متذمرة وقد فهمت خطاأ نظرته امللحاح 

اإليها.
   وتتعزز يف رواية ) قلعة امل�سائر املتقاطعة( نباهة القراءة وفرا�سة 

القارئ .. القارئ، هاهنا، هو الراوي االأول الذي يلج القلعة يف 
و�سط الغابة بعد عناء، ويجد نف�سه على طاولة مع عابرين اآخرين 
تقاطعت طرقهم فالتقوا ليحكوا بع�سهم لبع�ض حكاياتهم، اإال اأنهم 
جميعًا ُيفاجاأون بفقدان مقدرتهم على الكالم فيلجاأون اإىل اأوراق 
التاروت � اأوراق لعب � فيلقون بهذه االأوراق على وفق اختيارات 

حاذقة، فيحدث نوع من القراءة ال�سيميائية لل�سور املر�سومة على 
االأوراق، والتي بتتابعها تت�ساعد اأحداث احلكايات. فكل راٍو ي�سعى 
اإىل تاأ�سيل حكايته يف ذاكرة االآخرين اأماًل يف احل�سول على التفهم 

واملوا�ساة.
 ي�سرد كالفينو حكاياته من خالل رواته العديدين مظهرًا جغرافيا 
مت�سعبة ومعقدة للوجود االإن�ساين وعالقات االإن�سان و�سراعاته 

ومواجهاته لنف�سه وم�سره، م�ستغاًل على املو�سوعات االأ�سا�سية 
لذلك الوجود، وهي؛ احلب واحلرية واحلرب واالأمل واملوت.
   تت�سابك احلكايات، ويتبارى الرواة للح�سول على االأوراق 

فتت�سكل خريطة معقدة على الطاولة، وبذلك تتحقق التقنية ال�سردية 
التي ت�سبه، اإىل حد ما، التقنية التي ا�ستخدمتها �سهرزاد وهي تروي 

حكاياتها ل�سهريار� امللك، فتتفرع احلكايات ثم تلتقي فت�ستقل كل 
حكاية بذاتها على الرغم من التقائها مع احلكايات االأخرى.

   يجعلنا كالفينو نب�سر العامل يف رواية ) قلعة امل�سائر املتقاطعة( 
من خالل مرايا. وهذه املرايا لي�ست م�ستوية، وبذا يظهر العامل 

باأبعاد هي غر اأبعاد العامل الواقعي يف ظاهره، مانحًا اإيانا روؤية 
اأ�سمل واأعمق الأ�سياء الكون والوجود االإن�ساين. فعامل كالفينو 
عامل متعدد باحتماالت تكوينه، واختالف تلويناته، وم�ساراته، 

فهو ال نهائي، دقيق ووا�سح ومت�سق، اأي�سًا، خفيف و�سريع.. اأي 
اأن و�سايا كالفينو التي تركها لالألفية الثالثة قبل وفاته و�سّمنها 

يف كتابه ) �ست و�سايا لالألفية الثالثة � حما�سرات يف االإبداع ( هي 
يف حقيقة االأمر خال�سة روؤيته للعامل احلقيقي واملتخيل.. للذات 

االإن�سانية والوجود االإن�ساين واالإبداع . وقد عمل على جت�سيدها يف 
ن�سو�سه.

   تنتهي رواية ) ال�سيد بالومار ( حني يقرر بالومار اأن يبدو ميتًا 
لرى كيف ي�سر العامل من دونه؛ "من قبل كان 

يعني ب� ) العامل ( العامل زائدًا نف�سه؛ امل�ساألة 
االآن نف�سه زائدًا العامل ناق�سًا هو". بيد اأن 

رواية ) قلعة امل�سائر املتقاطعة( تنتهي نهاية 
مفتوحة كما لو اأن احلكايات التي رواها 

نزالء ) القلعة ( و ) الن�ُزل ( هي اإرها�سات 
اأوىل حلكايات ممتعة كثرة ي�ستطيع القارئ 

املرتوي والذكي اال�سرت�سال ب�سياغتها 
حاملا يفرغ من قراءة الكتاب.

رؤى كالفينو
سعد محمد رحيم

عرض: اوراق 
تاأهبا للحرب الكونية / انق�سم �سكان االر�ض اىل فريقني /كل منهما 
يحمل �سواريخه/ وقنابله  النووية / وعند �ساعة ال�سفر / تفجرت 

القنابل / فانبثق طفل / من كل قنبلة .
هكذا يبداأ ال�ساعر كرمي الدريعي ديوانه املو�سوم )�سالت املو�سيقى 
من جرح الغزالة ال�سادر عن دار – ازمنة – للن�سر والتوزيع عمان 

. �سفحة   242 ومن  متو�سط  – بحجم  –االردن 
وح�سب مات�سر القراءة االوىل للديوان ان ال�ساعر  الدريعي يريد 

ان ي�سر اىل االنفجار  ال�سكاين الذي مالأ االر�ض وكيف فا�ست 
االر�ض  فكل نواة قابلة لالن�سطار النووي، ولدت طفال لذلك كانت 

االر�ض مكتظة بالروؤو�ض النووية التي يحيل هذه الروؤو�ض اىل 
هذه  الت�سميات املحت�سدة باملعاين ،النواة والنوايا والنووية 

كلها احاالت تق�سم �سكان االر�ض اىل ن�سفني ،لذلك �ستكون هناك 
الكثر من احلروب نتجية هذه االنفجارات الب�سرية )وهو �سراع  
من اجل البقاء ( يحاول كل طرف ان يح�سد مالديه من قوة ممكنة 

لل�سراعات القادمة . املجموعة عبارات نرثية  تفرت�ض بيا�سات  
االوراق بحيث مل جتد ق�سيدة تفعيلية او ايقاعية  تت�سارع او 
تتباطاأ ،كل الق�سائد �ساكنة تبحث عن املعاين بطرق  حداثوية 

تكاد تالم�ض لغة التخاطب ولكن يبلغ بها ال�ساعر من خالل التحكم 
املمتلىء باملعاين وال�سور واخرتاق حاجز اللغة ليحيلها اىل �سور 

ممتلئة بااليحاءات واالحاالت والت�سبيهات النادرة فهي لغة غر 
مطروقة ومعانٍ غر م�ستلبة  وامنيات  ال ت�سبه اماين االخرين 
/ بينما كنت امترن على ممار�سة احللم / وانا يقظ / حط على 

كفي طر / خالياه افكار بال اج�ساد /  وانني الفكرة الوحيدة /  
التي اتخذت ج�سدا . يحاول ال�ساعر كرمي الدريعي ان يعرب على 

جميع  القناطر التي توؤدي اىل  احللم  ويبلغ ذلك بال  حني ترتاكم 
عليه ال�سور احلاملة ففي مقطع البي�سة / عندما يحرتق الطر 

بن�سوة احلب / تنبعث من اع�سائه قطرات مو�سيقى / جتري يف 
�سواقٍ  �سغرة اىل رحمه /  لتوؤلف البي�سة . وي�ستخدم ال�سورة 

با�ستحالب عامل اآخر يختلف متاما او ي�سر اىل خلق  ي�ستويف 
�سروط رغبة التكوين ال�سعري لتختلف عن �سابقتها يف اللغة 

وال�سورة، ففي   ق�سيدة يف البي�سة / �سم�ض �سووؤها مح �سائل 

/ ف�ساء كعني ال�سو�ض / اأزل ك�سفات ع�سفور يتوارثها ن�سله /
�سدمي خام كجنني مل تت�سكل اأع�ساوؤه بعد / روح ال�سو�ض كاإله 

التدركه ُ االب�سار .
يف ق�سيدة )طفل بالغ( يعتمد على خياالت مم�سوخة من الطفولة، 
بل من�سوخة من ذاتيته القلقة فرتاه يبتعد عن جميع االميانات اال 

اميانه بنف�سه املعذبة، ال يرى ما ي�ستويف م�سادر النقمة يف احلياة، 
فرتاه يف كل املح�سو�سات ال�سيئة التي تدمر مايدور من حولها 

وال�ساحلة التي تغني براءة طفل يف داخله جميع املتناق�سات / 
مولود يحبو كاأنه بذرة كبرة مرتوية/  فباأي �سيء مملوء ج�سده 

/ حليب  /بذور قمح / ام ان الله يف داخله ، هذه ال�سورة املوحية 
اىل الذات املرتكزة على دعائم قوية ونا�سجة – حليب – بذور قمح 
– الله – �سور ذات دالالت ا�ستدراكية منها ملمو�ض ومنها مدرك .
ولكنه يف الق�سيدة نف�سها تهتز عنده هذه  املعطيات املدركة وتنقلب 
را�سا على عقب، وهي ا�سارات من  روح ال�ساعر التي تبغي املواءمة 

لكنها  ل�سدة ت�سلط القلق  وال�سك تتال�سى هذه االميانات فتظهر 
�سور اخرى بالغة اخلطورة، تتحطم عنده جميع الدعائم  التي 
اآمن بها /كان عنقود من البيو�ض املطمئنة / بات ج�سده ح�سدا 

من ال�سفادع / التي تتوج�ض االأفاعي. لل�ساعر ا�سافات على �سكل 
او وجه احلياة واميانات خا�سة م�ستبكة بال�سك واليقني ،بالقلق  
واالطمئنان اللذين ال ي�ستقران ،هو حمت�سد باخلوف الذي يرتكز 
على عدد من التناق�سات، ومتوتر وواترا او موتور كاأنه يف قمة 

الهاوية، يرف�ض كل العرو�ض التي ت�سكلت امامه ليبقى يف البيا�ض 
يف رحم الطبيعة االأم / يف رحم امي / جاء االن�سان وعر�ض 

علي ان اكونه / جاء اال�سد وعر�ض علي ان اكونه / جاءت النار 
وعر�ست علي ان اكونها / جاءت القنبلة النووية وعر�ست علي 

ان اكونها / جاءت الكائنات جميعها الواحد  تلو االخر / جاء 
ال�سيطان وعر�ض علي ان اكونه / ثم جاء الله وعر�ض علي ان 

اكونه غر اين رف�ست اجلميع. ان ا�سعب االنتماءات هو االنتماء 
اىل  الذات النها ال تتخلخل عند كل املوؤ�سرات واملوؤثرات عند  ذاك 

يكون االطالع على جميع اال�سياء مك�سوفا بوا�سطة جم�سات 
ال�ساعر املتح�س�سة وهذا ماوجدته عند ال�ساعر كرمي الدريعي يف 

جمموعته )�سالت املو�سيقى من جرح الغزالة(.

سألت الموسيقى من جرح الغزالة؟

رفض مطلق ووالدات متجددة



تطلب من مكتبة املدى وفروعها: بغداد - �شارع ال�شعدون -  قرب نفق التحرير .. بغداد - �شارع املتنبي - فوق مقهى ال�شابندر .. اربيل - �شارع برايه تي - قرب كوك

التصحيح اللغوي  محمد حنوناالخراج الفني   مصطفى جعفرتحرير  نزار عبد الستار

إصدارات دار        للثقافة والنشر

طبعت بمطابع مؤسسة المدى  
لإلعالم والثقافة والفنون

بغداد نهاية سبعينيات القرن الماضي، تفيض بالنازحين 
من المثقفين المصريين والفلسطينيين والعرب، الذين 

غادروا أوطانهم ألسباب سياسية وبعضهم ألسباب 
اجتماعية، وتلقتهم بغداد واحتضنتهم بالحب العميق.

فترة تاريخية حاسمة أعقبت حرب أكتوبر/ تشرين 
االول وعاصرت اتفاقيات السالم التي وقعت بين الرئيس 

السادات والعدو اإلسرائيلي، ماجدت بأحداث جسام، 
شهدت سطوع أزمة الفكر القومي واليساري، وبزوغ 
الدكتاتورية وقبضتها الدامية، وحبلت بالمقدمات 

المفزعة لما جرى فيما بعد.
البطلة من األهوار والبطل صحفي مصري يعيش انهيار 

عالمه القديم من حوله والكاتبة قاهرية تزوجت في 
ربوع بغداد، فعشقتها وحملت هموم المدينة العريقة 

وحروبها على كاهلها، وداومت على زيارتها عبر سنوات 
الجمر والنار، لتلتقي أبطالها وشخوصها في  أرجاء العراق 

العظيم. مطر على بغداد رواية ضخمة من خالل عيون 
مصرية، حكايات عن روعة األمكنة بين الجنوب العربي 

وساحات األهوار، والشمال الكردستاني الساحر، وشخوصه 
المفعمة بالجمال اإلنساني وثقافاته المتنوعة في زمن 

الحب والدمار وسؤال يلح عليك طوال فصول الرواية، هل 
ما حدث كان حتميًا؟


