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رواية جديدة 
لكاتب سلسلة  
"سيد الخواتم" 

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

الدكتور/ بشير عبد الواحد يوسف 

ع���ن م�ؤ�ص�ص���ة �صم����س للن�ص���ر والإع���ام؛ �ص���در كت���اب » 
ال�صابئ���ة املندائي�ن ب���ن الإن�صاف والإجح���اف « للعامل 
واملفك���ر الدكت�ر/ " ب�صري عبد ال�اح���د ي��صف". الكتاب 
يق���ع يف 520 �صفحة من القطع الكب���ري، ويت�صمن ع�صرة 

ف�ص�ل رئي�صة.
الكث���ري  وكتاب���ات  اآراء  باإ�صه���اب  ي�صتعر����س  الكت���اب 
م���ن امل�ؤرخ���ن والباحث���ن م���ن الأول���ن وامل�صت�صرق���ن 
واملعا�صري���ن ب�ص���اأن طائفة ال�صابئة املندائي���ن اأحد اأقدم 
الط�ائ���ف الديني���ة يف التاري���خ الب�ص���ري والت���ي ن�صاأت 
يف ب���اد ما بن النهري���ن )اأر�س �صنع���ار( عندما ازدهرت 
احل�ص���ارة ال�ص�مري���ة يف اأور، واحل�ص���ارة البابلي���ة يف 

بابل، واحل�صارة الأكدية يف اأكد.
روا فكرهم  ن ال�صابئة املندائي�ن تاريخهم، ومل يف�صِّ مل يدوِّ
وانغلق�ا على اأنف�صهم عرب مراحل ط�يلة من الزمن، ومع 
ذل���ك تعر�ص�ا حلمات من املجازر وال�صطهاد والت�صريد 
؛ مم���ا جعلهم اأق�اًم���ا مهاج���رة تطلب الأم���ان واملحافظة 
عل���ى حياتهم ودينهم، وهناك فرتات ل ُتقا�س بعمر الزمن 

ا�صتق���روا فيه���ا فاأبدع����ا يف جم���الت ال�صناع���ة والعل���م 
والأدب، وكان م���ن اأ�صهر اأعامهم: اأب���� اإ�صحاق ال�صابي، 
والع���امل ثابت بن قرة، والعامل البت���اين، والعامل الدكت�ر 

عبد اجلبار عبد الله ال�صام.
فيم���ا م�صى من الزمن مل ينقل����ا تعاليم كتبهم الدينية من 
اللغ���ة الآرامية املندائية اإىل اللغة العربية واللغات احلية 
الأخ���رى، وتكتَّم رج���ال الدين على ه���ذه الكتب واأخف�ها 
عن العام���ة واخلا�صة، رغم اإدعائه���م اأنهم غر�س الت�حيد 
الأول  والت�حي���د  واملعرف���ة  الفك���ر  اأه���ل  واأنه���م  الأول، 
والإمي���ان. ويف الع�ص���ر احلدي���ث مت���ت ترجم���ة عدد من 
الكت���ب املندائية اإىل العربية والإجنليزية وبع�س اللغات 
الأخ���رى، ويف مقدمته���ا كتابه���م املقد����س )الكن���زا رب���ا( 
»الكن���ز العظيم«، وتعاليم نبيهم يحي���ى بن زكريا »ي�حنا 
املعم���دان«، واأ�صب���ح من املي�ص����ر على الباح���ث حالًيا اأن 

لع على اأ�صفار ه�ؤلء الق�م. يطَّ
وكان م���ن اأهم اأ�صباب عدم تدوي���ن التاريخ املندائي: عدم 
اهتمامه���م باحلي���اة املادي���ة، واهتمامه���م بالروحاني���ات 
باعتبار ه���ذه احلياة فانية، وانزواوؤه���م ردًحا من الزمن 
يف اأعم���اق الأه����ار، كم���ا اأن كتبهم الديني���ة ُكِتبت باللغة 
املندائي���ة الآرامي���ة ال�صرقي���ة التي ل يجيده���ا اإل عدد من 
رج���ال الدي���ن، وع���دد حمدود ج���ًدا م���ن املعني���ن بال�صاأن 
املندائ���ي، و�صع�ب���ة مفاهيم الدين وطق��ص���ه و�صعائره، 

مم���ا ت�صبب يف ع���زوف كثري م���ن املثقف���ن واملهتمن عن 
التاألي���ف والرتجمة والبح���ث. بالإ�صافة اإىل عدم اإن�صاف 
امل�ؤرخن الأوائل، وعدم حياده���م و�صطحية معاجلاتهم، 
فالكث���ري م���ن امل�ؤرخن والباحث���ن وخا�ص���ًة الأوائل نقل 
بع�صهم عن بع�س فمنهم َمن اأ�صاب ومنهم َمن خاب، منهم 

من اأن�صفهم، وَمنهم من اأجحف يف حقهم.
الكت���اب ينتقد املجحفن ب�صبب دواف���ع طائفية مقيتة ؛ اأو 
لأنه���م ينظ���رون اإىل غريهم ب���ازدراء، فيبالغ����ن باحلقد 
والأناني���ة وه���م يعرف����ن حق املعرف���ة اأنهم عل���ى باطل ؛ 
وله���ذا يركز الكتاب على املن�صفن، ويهمل كام املجحفن 

الذين خانتهم الأمانة العلمية ومبداأ احلياد والدقة.
من هذا كل���ه خرج لنا الدكت�ر ب�صري عب���د ال�احد ي��صف 
م "ال�صابئة  باإطالة رفيعة امل�صت�ى، جاءت يف كتابه القيِّ
املندائي����ن بن الإن�صاف والإجحاف"، وه� يبن للنا�س 
اأجمعن خط���اأ البع�س و�ص�اب الآخري���ن يف كل ما تقدم 

باأ�صل�ب مكثف بليغ اأقرب اإىل الن�ر، اأبعد عن الظام.
م له الري�س اأمة "�صتار جبار حل�" رئي�س طائفة  الكتاب قدَّ

ال�صابئة املندائن يف العامل.

اص�������������دارات 
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آن�ا كارينينا
اأّن���ا كارينين���ا  اأثر اأدبي عامل���ي واإن�صاين خالد، ترج���م اإىل معظم لغات 
الع���امل، واأعي���د طبع���ه مئ���ات امل���رات. وتقدم امل���دى طبعت���ه اجلديدة 
برتجم���ة املرتجم القدي���ر �صباح اجلهيم  ، وقد تباين���ت اآراء النقاد يف 
ه���ذه الرواي���ة، ف��صعت فيه���ا درا�صات كث���رية حيث  راأى فيه���ا النقاد 
ع�ص���ارة ف���ن ت�ل�صت�ي وخامت���ة اأعماله الك���ربى،  يفتت���ح ت�ل�صت�ي 
رواي���ة اأّن���ا كارينين���ا يف اجلمل���ة امل�صه����رة: "كل العائ���ات ال�صعيدة 

تت�صابه، لكن لكل عائلة تعي�صة طريقتها اخلا�صة يف التعا�صة."
تع���د اأّن���ا كارينينا  من اأك���ر الروايات اإثارة للجدل حت���ى الي�م، ولأن 
ت�ل�صت����ي يناق�س فيها احدى اأهم الق�صاي���ا الجتماعية التي واجهت 
كافة املجتمعات الإن�صانية، خا�صة الأوروبية ُبَعْيَد الث�رة ال�صناعية، 
وم���ا نت���ج عنها من اهتمام بامل���ادة، وما ظهر من اأمرا����س تتعلق باملال 

لدى الطبقات الأر�صتقراطية اآنذاك.

إنهم يقتلون الجياد، أليس كذلك؟
يف ع���ام 1935 اأ�صدر ه�را����س ماك�ي )كاتب اأمريك���ي( رواية تدعى 
“انهم يقتل�ن اجلياد، األي�س كذلك؟” التي حت�لت اىل فيلم بعد ذلك، 
حتكي الرواية عن روبرت و جل�ريا اللذين ف�صا يف العث�ر على عمل 
يف ه�لي����ود، فقررا ال�صرتاك يف ماراث�ن رق�س حتى ياحظهم اأحد 
املنتجن هناك، وماراث�ن���ات الرق�س هي ن�ع من امل�صابقات يتناف�س 
في���ه امل�صارك�ن يف الرق�س واقف���ن على اأقدامهم لأي���ام ط�يلة، وبعد 
اأن رق����س روب���رت و جل�ري���ا 879 �صاعة و بعد اأن تبّق���ى يف ال�صباق 
ع�ص���رون مت�صابقا فقط مت اإلغاء امل�صابقة،لأن ر�صا�صة طائ�صة قد قتلت 
اإحدى الن�صاء يف املرق�س، فقرروا اإعطاء 50 دولرًا لكل م�صارك متبقٍّ 
تقدي���رًا ملجه�داتهم. بعدها، خرج روبرت و جل�ريا من املرق�س لأول 
مرة منذ خم�صة اأ�صابيع فاأخرجت جل�ريا م�صد�صًا من حقيبتها واأعطته 

لروبرت و طلبت منه اأن يقتلها.

العب الشطرنج
اعت���ربت رواية  "لعب ال�صطرجن"  التي تعي���د دار املدى طباعتها، 
ت���اج اأدب �صتيف���ان ت�صفاي���ج،  رغم اأنها م���ن اأق�صر اأعمال���ه الروائية 
ومل تن�ص���ر اإل بع���د وفاته. كيف لق�ص���ة اأ�صا�صها لعب���ة �صطرجن بن 
�صخ�صيت���ن اأن حتم���ل يف طياتها الهروب من اجلن����ن اإىل العقل، 
وه���روب العقل اإىل اجلن����ن ملتحمًا مع���ه، وكاأن املر�س واحلياة، 
واجلن����ن والتعق���ل اندجما مع���ًا يف رباط ي�صع���ب ف�صله يف هذه 

الرواية  البالغة الق�صر.
لكن م���اذا تهب لقارئها؟ حتت�ي على اأق�صى اإثارة قد يجدها القارئ 
يف الرواي���ات الب�لي�صي���ة، وحتت�ي عل���ى عمق يجعل���ك تت�صاءل: 
كي���ف ا�صتطاعت �صفحات قليلة اأن حتمل ه���ذه الدرجة الرفيعة من 

العمق؟!

ثل������ج
"  لأورهان بام����ق ال�صادرة بطبعة جديدة عن دار املدى،  رواي���ة  " ثلج 
ت���دور اأحداثها يف بلدة قار�س الرتكّية، تاريخ البلدة امل�صطرب -والتي 
كان���ت يف كل فرتة حتت اإم���رة دولة- جعلها حتت����ي العديد من الفئات 
والق�مّيات مث���ل الأرمن والكرد وال�صرك�س والأت���راك، يعي�ص�ن جميًعا 
بقري���ة نائي���ة وادعة ن�صيه���ا الزم���ن، اإىل اأن ب���داأ النتحار ب���ن الفتيات 

املحّجبات ينت�صر يف البلدة.
ويناق����س الكات���ب العديد م���ن الأفكار من خ���ال ح�ارات بطل���ه »كا« مع 
�صخ�صيات الرواية، و تتن���اول الرواية العديد من الأفكار حيث  يتطّرق 
ملفه����م الإ�ص���ام ال�صيا�صّي، حم���اولت ال�صعب للبحث ع���ن ه�ّية ما بن 
الق�مي���ن والإ�صامي���ن، احلج���اب يف تركّي���ا وم���ا تتعّر����س ل���ه الفتاة 
الرتكية من جتاذب ب���ن دولة متنعه ودين ياأمر به، احلياة الب�صيطة يف 

بلدة قار�س والفقر واجلهل.

ضحى عبدالرؤوف المل

يب���داأ دكت����ر "فه���د حج���ازي" كتاب���ه ال�ص���ادر عن 
"دار الفاراب���ي"  حتت عن�ان" ال�ظيفة اليه�دية 
م���ن ارحت�ص�صت���ا اىل بلف����ر" بالت�صكيل���ة املغلق���ة 
الت���ي ل "ت�صم���ح له���م بالخت���اط،  وبالت���ايل عدم 
جمم�ع���ة  يك�ن����ا  وان  ح�له���م،  مب���ن  التاأث���ر 
مرتا�صة مط�اعة جاه���زة لا�صتخدام دون نقا�س، 
وحتت طائل���ة امل�ص�ؤولي���ة" لننطلق ع���رب "العملية 
النعزالي���ة" او مب���ا ي�صم���ى "معج���زة البقاء"بتاأن 
حتليل���ي له ا�ص�ص���ه امل��ص�عية يف كت���اب ا�صتطاع 
متيي���ز  امل�صميات الت���ي عرفنا به���ا ا�صرائيل بعيدًا 
ع���ن الت�صميات اخلا�صة بالديان���ة اليه�دية،  وبهذا 
يك�ن دكت�ر "فهد حج���ازي " منح مملكة ا�صرائيل 
الكنعانية دللت تاريخي���ة ي�صتنب�س من خالها ما 
يري���د ال��ص����ل اليه،  لتك�ين �ص����رة متغلغلة من 
الرامي���ن و�ص�ل اىل هيئ���ة الر�س لت�صليمها اىل 
ال�صهاين���ة م���ع الخت���اف يف امل�صميات م���ن بداية 
الكت���اب و�ص����ل اىل نهايت���ه.  ليمنح اليه����د �صفة 
الختاف يف الكث���ري من احلقائق التي تعتمد على 
املنط���ق وامل��ص�عية يف بح���ث تاريخي له وظيفة 
يه�دي���ة يكت�صفها القارئ مبتعة عقانية. اذ حتاور 
الفك���رة القارئ عرب كل ط���رح او ت�صاوؤلت و�صعها 
لتك����ن مبثاب���ة مفاتيح اخرى للتق���دم نح� املعرفة 
ال�ظيفي���ة لليه����د وكل م���ا يتعل���ق به���ا م���ن ام�ر 

غام�صة تاريخيا بالن�صبة للقارئ.
لل�ص���رق  الدميغرافي���ة  اخلريط���ة  اآ�ص����ر  "غ���ريت 
الق���دمي بكامل���ه" جمل���ة هي نهاي���ة لف�ص���ل بعن�ان 
"الآرامي����ن"،  وفيه���ا م���ن اليح���اءات التحليلية 
ما ميك���ن روؤيت���ه يف احلا�صر احلايل م���ن تغريات 
دميغرافي���ة حتدث يف منطق���ة ال�صرق الو�صط قبل 
الدخ����ل بتاري���خ كنع���ان ب���دءًا م���ن دللت ت�صمية 
كنع���ان،  وم���ع  مت���دد وا�صتق���اق ال�ص���م كنعان من 
امل�صطلح الحمر الرج����اين و�ص�ل اىل بالي�صتا 
"والت���ي  الهج���رات  بتاري���خ  مهتم���ا  فل�صط���ن  او 
عا�ص���رت الدع���اء الت�رات���ي" لت�صه���د بع���د الفتح 

ال�صامي عدة ا�صماء ابرزها مدينة ال�صام.
تف���رز التحلي���ات يف كت���اب "ال�ظيف���ة اليه�دي���ة 
"ال�ظائف التاريخية التي ي�صتنب�صها دكت�ر "فهد 

حج���ازي " كا�صفا ع���ن ب�صرية تر�ص���د الت�صل�صات 
خباي���ا  ومتابع���ة  وظه�ره���م،   لليه����د  الزمني���ة  
الت�راة والتلم�د واملعتقدات  التي تت�صمن  حدود 
الزم���ان واملكان لل�ج����د ال�صرائيل���ي الذي نه�س 
على اعمدة يه�دي���ة  تتناق�س مع اله�يات الخرى 
الت���ي مت ا�صتخدامها من اج���ل تاأ�صي�س ديانة عازلة 
تختلط فيها احلقائ���ق التي يبحث يف ا�ص�لها عرب 
الكث���ري م���ن اجلاليات،  وق�ص���ة اعادة بن���اء الهيكل 
م���ن خال ال�ثائق الت���ي تكلم عنه���ا بايجاز مرورا 
بجالية جزيرة الفيلة.  ليف�صلنا فجاأة من اجل قطع 
داب���ر اخللط عن ما تكلم عنه من بداية الكتاب حتى 
ا�صرائيل الكنعانية احلقيقية،  وبن ما ه� تاريخي 
وما ه� انتحال للتاريخ  من اجل غاية ايدي�ل�جية 
انتهازي���ة  لن���درك ان ال�صراع���ات ال�ج�دي���ة هي 
وع�ص����ر،   لق���رون  متت���د  تاريخي���ة  �صراع���ات 
وتتبعه���ا يقت�ص���ي ق���راءة الكث���ري م���ن التفا�صيل 
ع���رب الثار واملجل���دات،  وما تركت���ه احل�صارات 
م���ن وثائ���ق وم���ا اىل ذل���ك لتحقي���ق م��ص�عي���ة  
مرتكزا على ابحاث "فرا�س ال�ص�اح" يف الكثري 
م���ن التفا�صيل،  وحتى اخلرائ���ط ال ان ابرز ما 
يلف���ت انتباه القارئ يف ه���ذا الف�صل ه� ال�صبي 
والذوب���ان العرقي  بن اجلماعات. فهل �صن�صهد 
يف الزم���ن احلدي���ث ما �صهده الق���ارئ يف كتاب 

ال�ظيفة اليه�دية؟..
مفاهيم���ه  ل���ه  اليه�دي���ة  تاري���خ  يف  بح���ث 
ال�صه�يني���ة  للحرك���ة  وفهم���ه  وخ�ص��صيات���ه 
وتطلعاته���ا امل�صتقبلي���ة "من���ذ الب���اء الوائل حتى 
�صق�ط مملك���ة �صل�م� املزع�م���ة" لتتبل�ر وظيفة 
اجلماع���ات اليه�دي���ة على م���ر التاري���خ. اذ يعترب 
البع����س ان جم���رد ا�صتمرارية اليه����د هي معجزة 
بحد ذاته���ا، وامل�صتقبل وحده ه� من يحدد ظروف 
حزبي���ة  متني���ات  ولي����س  ا�صتمراريت���ه  و�ص���روط 
�صه�ني���ة.  ا�صاف���ة اىل ان املفه����م املفرو�س على 
اليه����د التقي���د به "ه���� ان اليه����دي ل ميلك خيار 
نف�ص���ه" فالبحث يف ال�ظيف���ة اليه�دية يعتمد على 
ال��ص����ح والروؤي���ة يف العدي���د م���ن املفاهيم التي 
تتخ���ذ العزلة اليه�دي���ة الذهني���ة، واجل�صدية فيها 
ال�صا�س الق�ى يف بن���اء هذه اجلماعات والبادة 
ال�صامت���ه الت���ي مار�صته���ا كم�صطلح اطلق���ه القادة 
ال�صهاين���ة مع احلنن الدائم اىل العامل املغلق الذي 
ي�صرحه دكت�ر "فهد حج���ازي" بق�ل �صاحاك:" ان 
عددا كبريًا من اليه����د يف عاملنا الي�م يحن�ن اىل 
ذلك العامل )الغيت� املغلق،  واجلاهل باملعل�م(  اىل 
فردو�صهم املفق�د، املجتم���ع املغلق املريح، الذي مل 

يتحرروا منه بقدر ما طردوا منه..."
اهتم���ام لف���ت بج�انب متعددة م���ن تفا�صيل حياة 
اليه����د التلم�دي���ة وغريه���ا لن�صه���د م���ع التاري���خ  
عل���ى حقائق كثرية يف ع���رب عناوين غر�صها لتخدم 
فكرت���ه او ا�صتنتاجاته التي ت�ؤدي اىل ر�صم �ص�رة 
م�صتقبلي���ة جتعلن���ا ام���ام جماع���ات تخ���اف حت���ى 
النتم���اء لار����س يف �صبيل حتقي���ق ال��ص�ل اىل 
اله���دف املن�ص����د امل��ص����ع من���ذ ع�ص����ر او زمن 
م���ا قب���ل املي���اد حت���ى  لي�صع���ر الق���ارىء ب�صع�بة 
املخا�ص���ات او حت���ى الق�ص���اء عل���ى متغ���ريات هي 
م���ن الث�ابت التاريخي���ة امل�صه�د له���ا ب�عي زمني 
ترب����س بكل �صغري وكبرية مل�صم���ى وظيفي،  وه� 
املعنى الو�صع وال�ا�صح ل�ظيفة  تن�صج م�صائرها 
وتبعدها عن م�صائر ال�صع�ب كي ل تت�صتت الفكرة 
ال�صهي�ني���ة بن اليه�دية وال�صرائيلية،  ولتم�صك 
ال�صهي�ني���ة ب���المم وتك����ن العزل���ة املثم���رة هي 
من نتائ���ج ال�ظيف���ة اليه�دية الت���ي ت�صمن لل�بي 
ال�صهي�ين ال�صغط مل�صلح���ة احلركة ال�صهي�نية، 
فهل جن���ح كتاب ال�ظيف���ة اليه�دي���ة يف انارة فكر 
الق���ارىء م���ن خ���ال ه���ذه الدرا�ص���ة الهادف���ة اىل 
الت�ص���اوؤل عن ماهية امل�صروع ال�صهي�ين ووظيفته 

اليه�دية؟

العي���ب  وتظه���ر  اجل���رح،  تام����س  ح���ن 
وان���ت تر�ص���م البت�صامة على وج���ه القارئ 
با�صتخ���دام الف���اظ جتعل���ه ي�صح���ك فاأن���ت 
ت�صخ���ر... وحن ي�صحك امل�ج����ع من اأمله 
ويعي�س واقع���ه ب�صحكة تخف���ف عنه اآلمه 
وي�صع حل�ًل ول���� بالحام فه� ي�صخر... 
وح���ن نع���رب عن حال���ة رف����س لل�اقع دون 
ال�صط���دام اأو خل���ق م�اجه���ة مبا�ص���رة مع 

ال�صلطة فنحن ن�صخر..!
يف جمم�عة ق�ص����س ملجم�عة من امل�ؤلفن 
اجتمع�ا يف كتاب واحد " الق�صة الق�صرية 
ع���ن  ال�صاخ���رة" وال���ذي �ص���در  الرو�صي���ة 
م�ؤ�ص�صة املدى لاع���ام والثقافة والفن�ن، 

ترجمة د. ن�ار عي�ن ال�ص�د.
وق���د ع���ّرف اح���د علم���اء النف����س ال�صخرية 
باأنها " �صاح ذات���ي ي�صتخدمه الفرد للدفاع 
عن جبهت���ه الداخلية �صد اخل�اء واجلن�ن 
املطب���ق، اإذ اأن ال�صخرية رغ���م هذا المتاء 
الظاهر باملرح وال�صحك والب�صا�صة  اإل انها  

تخفي خلفها اأنهارًا من الدم�ع."
والأدب ال�صاخ���ر ف���ن ل���ه اأ�ص�ل���ه وق�اعده 
الكتابية. فم���ن حيث امل�صم�ن يت�صع الأدب 
ال�صاخ���ر لنق���د اأي م��ص����ع م���ن م�ا�صيع 
كامل�ا�صي���ع  واخلا�ص���ة،  العام���ة  احلي���اة  
والجتماعي���ة  والقت�صادي���ة  ال�صيا�صي���ة 
ح���دود.  ب���ا  وا�ص���ع  فمجال���ه  وغريه���ا. 
وال�صخري���ة فن �صعبي، قريب من اجلماهري 
وم�ا�صيعها من �صمي���م حياتهم وهم�مهم 
واهتماماته���م، وانه���ا �ص���اح ال�صعيف يف 

م�اجه���ة الطغ���اة والنف���اق والف�ص���اد ومن 
حي���ث عنا�ص���ره الفني���ة وال�صكلي���ة يتمي���ز 

الأدب ال�صاخر بالعنا�صر التالية:
ك�ص���ر ظاه���رة اللف���ظ  وتكثيف���ه با�صتخدام 
لغة غ���ري تقليدية، جمازية، مزدوجة املعنى 
تبع���ث على الطرافة، بحي���ث تتح�ل الكلمة 
اإىل حركة مع مراعاة ال�صا�صة وال��ص�ح، 
اإ�صاف���ة اىل الق���درة عل���ى التخي���ل وط���رح 
املغ���زى بن �صط����ر امل��ص����ع بعي���دًا عن 
املبا�ص���رة يف الطرح، واللغ���از امل�ؤدي اإىل 
اإثارة تفكري الق���ارئ وحد�صه ودفعه لإدراك 

الفكرة بعيدًا عن طرحها املبا�صر.
وت�صخيم العي�ب وج�ان���ب ال�صعف التي 
ي�صخ���ر منه���ا  الكاتب بتهك���م لذع يتحا�صى 
التهج���م والتعر�س لا�صخا����س بال�صب اأو 
ال�صت���م اأو الق���ذف والقدح، فه���ذا يدخل يف 

باب ال�صتهزاء ولي�س الدب ال�صاخر.
واملفارق���ات   النقائ����س  وا�صتخ���دام 
واملت�ص���ادات، فق���د ن�صح���ك م���ن الأمل حن 
ي�صل اجل���رح اإىل اق�صى مداه، واخريًا بث 
عنا�ص���ر الت�ص�ي���ق باقتبا�س ق�ص���ة خفيفة 

معروفة اأو مثل �صعبي اأو بيت من ال�صعر.
اعام���ة،  الآداب  متي���ز  فارق���ة  عام���ة  ثم���ة 
والأدب الرو�ص���ي خا�ص���ة. وه���ي ازده���ار 
ندع����ه  اأن  ميك���ن  م���ا  اأو  ال�صاخ���ر  الأدب 
" يف  املك���ربة  العد�ص���ة  " اأدب  ب����  جم���ازًا 
املراح���ل النتقالي���ة ال�صعبة الت���ي مير بها 
هذا املجتم���ع اأو ذاك. وهذه ظاهرة طبيعية 
ايجابي���ة. فم���ن املاح���ظ يف الآداب عامة، 
اأن ازده���ار ال�صخري���ة والفكاه���ة وانت�ص���ار 
الت�ري���ة والعبارات القار�ص���ة والتلميحية 
واملبالغة يتزامن اأكر ما يتزامن مع مراحل 
التح����لت الث�رية والتغريات الجتماعية 
الكب���رية والنتق���ال من نظ���ام اجتماعي – 

�صيا�ص���ي اإىل نظ���ام اآخ���ر. ومل ي�ص���ذ الأدب 
الرو�ص���ي ع���ن ه���ذه القاع���دة. فق���د ازده���ر 
الدب الرو�صي ال�صاخ���ر والق�صة الرو�صية 
وانت�ص���ر  حتدي���دًا،  ال�صاخ���رة  الق�ص���رية  
انت�صارًا وا�صعًا يف ال�صن�ات الع�صر الأوىل 
الت���ي اعقب���ت  ث����رة اكت�ب���ر 1917، ويف 
اعقاب " البريي�صرتويكا " وانهيار الحتاد 
ال�ص�فييت���ي يف الثمانين���ات والت�صعينيات 
من الق���رن الع�صرين  ويف العق���د الأول من 

القرن احلادي والع�صرين.
وتعد هذه الف���رتات الزمنية املذك�رة بحق 
والت�صعينيات  والثمانينيات  )الع�صرينيات 
من الق���رن الع�صرين والعقد الأول من القرد 
احل���ادي والع�صري���ن( من الف���رتات النادرة 
والفريدة  يف جمال الدب ال�صاخر والق�صة 
الرو�صي���ة الق�صرية ال�صاخ���رة والنتقادية 

الفكاهية.
ولع���ل  ا�صدق دليل على ازده���ار هذا الأدب 
�ص���دور  املذك����رة،  املراح���ل  يف  ال�صاخ���ر 
ال�صاخ���رة  املج���ات  يف  الكب���رية  الع���داد 
الأدب  انت�ص���ار  ورغ���م  فيه���ا.  والفكاهي���ة 
املختلف���ة  الأدبي���ة  الأجنا����س  ال�صاخ���ر يف 
الق�ص���ة  الق�ص���ة،  امل�صرحي���ة،  )الرواي���ة، 
الق�ص���رية... اإل���خ( لكنه كان اأك���ر انت�صارًا 

وتركيزًا من اأدب الق�صة الق�صرية.
لق���د اختريت ه���ذه املجم�عة م���ن الق�ص�س 
الرو�صي���ة  الق�ص����س  من���اذج  اأف�ص���ل  م���ن 
الق�ص���رية ال�صاخرة والفكاهية، الأقرب اإىل 
فه���م الق���ارئ العربي لأبرز الكت���اب الرو�س 
ال�صاخرين يف الع�صريني���ات والثاثينيات 
ب�ري����س  زو�صينك����،  ميخائي���ل  وه���م: 
�صم�ص�ن����ف، ليبيدي���ف – ك�مات�س، ليف 
نيك�ل���ن،  �صريغ���ي زايات�صك���ي، وغريه���م 

كثريون.
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أج��ل  م��ن  المش��رق  مكون��ات 
التفرقة والسيادة

ق���راءة ف���ي كت���اب "الوظيف���ة اليهودي���ة م���ن 
ارتحششتا الى بلفور"  للدكتور "فهد حجازي"

الصابئة المندائيون بين اإلنصاف واإلجحاف

السخرية من األلم والخراب في " القصة 
القصيرة الروسية الساخرة"
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أوراق
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ــــــــدارات ــــن اص م

تاأخ���ذ الريا�صة ب�صتى ميادينه���ا ون�صاطاتها 
�صع����ب  جمي���ع  ل���دى  متعاظم���ًا  اهتمام���ًا 
الأر����س.. واإذا كان بع�س جن����م الريا�صة، 
���ة ال�صعبي���ة منه���ا مث���ل ك���رة الق���دم،  وخا�صّ
�صعبي���ة  تف����ق  عاملي���ة  ب�صه���رة  يتمتع����ن 
»جن����م ال�صينم���ا«، واإذا كان البع����س منه���م 
قد اأ�صبح����ا مبثابة »اأ�صاط���ري حقيقية« فاإن 
جميع الب�ص���ر، مبا فيهم ال�ص����اد الأعظم من 
الريا�صي���ن اإذا مل يك���ن جميعه���م، يجهل����ن 
من�صاأ الريا�صة. فما ه� من�صاأ الريا�صة؟ على 
هذا ال�ص�ؤال يحاول »جان مان�يل روبين�«، 
الإجابة من خ���ال كتابة �صرية حياة »ميل�ن 
ال���ذي عا����س يف  الريا�ص���ي  دو كروت����ن«، 
القرن ال�صاد�س قبل الع�صر امليادي. ذلك يف 
كت���اب يحمل عن�ان »ميل����ن دو كروت�ن اأو 

اخرتاع الريا�صة«.
»ميل�ن دو كروت�ن«، كما يجري تقدميه يف 
الف�ص����ل الت�صعة التي يتاأل���ف منها الكتاب، 
كان »م�صارعًا ا�صتثنائيًا«. وهذا ما تدّل عليه 
عناوينه���ا التي اأت���ت كالت���ايل: متفرقات من 
�صرية حي���اة، دو كروت�ن املت���ّ�ج، التدريب 
والإجن���از، الريا�صي، ميل�ن الأك�ل، ج�صدا 
ميل�ن الثنان، الث�ر والذبابة، يف م�اجهة 
واأخ���ريًا:  الغ���رور.  يلتهم���ه  ال���ذي  الع���دو، 

اخلامتة.
ي�ص���ري امل�ؤل���ف بداي���ة، اإىل اأن هن���اك الن���ذر 
ة الدقيقة منها،  القليل من املعل�مات، وخا�صّ
ح����ل �ص���رية حي���اة »ميل����ن دو كروت����ن« 
وح����ل �صخ�صيته. واأن املعل�مات املت�افرة 
»القليل���ة« عن���ه ع���ر عليه���ا بف���رتة متاأخ���رة 
وتتمّي���ز ب���� »قدر قليل م���ن امل�صداقي���ة«. لكن 
الأكيد اأنه حافظ على �ص�رة الريا�صي الذي 
ظل يف »القّمة« من �صّن الرابعة ع�صرة وحتى 

�صن الأربعن.
ما ي�ؤّكد عليه الكتاب اأن »ميل�ن دو كروت�ن« 
ه� من اأ�صل اإيطايل واأن �صهرته عّمت العامل 
الي�ناين القدمي كّله. بل والتاأكيد اأنه بعد قرن 
من وفاته ذكره اجلغرايف الكبري هريودوت 
يف كتاباته. ذلك قبل اأن ياأتي على ذكره اأدباء 
ومبدع�ن كبار، من اأمثال �صك�صبري ورابليه 
والك�صن���در دوم���ا وفكت�ر ه�غ���� وغريهم. 
ف���از  ق���د  اأن »ميل����ن« كان  وي�ص���ري امل�ؤل���ف 
بجميع مناف�صات امل�صارعة يف ع�صره. وبداأ 
م�ص���اره الريا�ص���ي عندم���ا كان يف الرابع���ة 
ع�ص���رة من عم���ره بع���داد »فئة الأطف���ال«، ثم 
تاب���ع م�صريته حتى �ص���ّن الأربعن. اأي حتى 
�صّن متقّدمة بالن�صبة ملعايري ع�صره. وكانت 
ح�صيلة »جناحاته الريا�صية« هي احل�ص�ل 
عل���ى �صبعة انت�صارات اأوملبي���ة وعدد مماثل 
لذل���ك اأو يزيد يف خمتل���ف تظاهرات ع�صره 

الريا�صية الأخرى.
املي���زة الك���ربى الت���ي كان يتمتع به���ا ميل�ن 
دو كروت�ن، طبقًا مل���ا يدرجه م�ؤلف الكتاب، 
كانت قّ�ت���ه اجل�صدية اخلارق���ة. وما يجري 
تناقل���ه عن���ه اأنه ب���داأ »ريا�صت���ه« بحمل عجل 
�صغ���ري عل���ى كتفي���ه كل ي����م. وعندم���ا كرب 
العج���ل وغ���دا ث����رًا كب���ريًا، تاب���ع كروت�ن 
حمل���ه ي�ميًا وو�صعه على كتفي���ه. واأنه كان 
مي�ص���ك بيده »رّمانة« ويطب���ق اأ�صابعه عليها 
دون حتطيمها وبحي���ث اإنه مل يكن ي�صتطيع 

اأحد انتزاعها من يده.
ومن احلكايات الأخرى عنه اأنه كان »اأك�ًل«، 
اإىل ح���د كب���ري، كم���ا ي�صف���ه امل�ؤل���ف يف اأحد 
ب�جبت���ه  يكتف���ي  يك���ن  مل  فه����  الف�ص����ل. 
الغذائي���ة باأق���ل م���ن كيل�غرام���ات ع���دة من 
اللح����م، ومثلها من اخلبز. هكذا مثًا، حمل 

ذات ي�م على كتفه، عجًا عمره ثاث اأو اأربع 
�صن�ات، م���ن طرف ملعب حتى طرفه الآخر، 
وق�صى عليه ب�صرب���ة واحدة من قب�صته، ثم 
التهمه كامًا خال ي�م واحد. وهناك العديد 
من احلكاي���ات الأخرى الت���ي ت�صّب جميعها 

يف اإطار التاأكيد على قّ�ته اجل�صدية.
دو كروت����ن مل يك���ن يتمتع ب� »ق���ّ�ة خارقة« 
فح�ص���ب. ب���ل كان اأي�ص���ًا يلع���ب دورًا فكري���ًا 
وثقافيًا يف جمتمعه. ويحدد ذلك الدور بدّقة 
من حيث اإن���ه كان يتمّثل يف ن�صر »امل�صارع« 
لأفكار مثاله الأعلى الأول الفيل�ص�ف والعامل 
فيثاغ�ر�س. وي�صري امل�ؤّلف �� امل�ؤّرخ يف هذا 
م���ّرة  من���ع ذات  اأن كروت����ن،  اإىل  ال�صي���اق 
بذراعيه، انهيار �صقف منزل كان فيثاغ�ر�س 

وبع����س املدع�ي���ن يتناول����ن وجب���ة طعام 
فيه.

م���ا يرّك���ز علي���ه امل�ؤل���ف، فيم���ا ه���� اأبعد من 
�صرية حي���اة وجميع مظاهر القّ�ة اجل�صدية 
التي اأبداها امل�صارع الي�ناين، ه� بالأحرى 
تراف���ق  خا����س  كن�ص���اط  الريا�ص���ة«  »ولدة 
ة«  مع اكت�صاب م���ن ميار�صها ل���� »مكانة خا�صّ
يف املجتم���ع. الأم���ر الذي وج���د ترجمته يف 
القرن ال�صاد����س قبل الع�صر امليادي باإيجاد 
»الإن�صاءات الريا�صي���ة الأوىل وتبّني لبا�س 
لة  ريا�صي خا�س«. وي�صل امل�ؤلف يف املح�صّ
اإىل الق����ل اإن���ه »يف الق���رن ال���ذي عا�س فيه 
ميل����ن اأ�صبح الريا�صي من�ذج���ًا �� م�ديًا �� 
اجتماعي���ًا وجماليًا«. بالت����ازي مع ذلك غدا 
الريا�صي الذي يحقق الف�ز يحظى ب� »املجد 

واملال«.
يكر����س الكتاب جمم�عة �صفح���ات للتعّر�س 
مل�صاألة، اأن���ه مع »ولدة الريا�ص���ة« ُولد اأي�صًا 
»نقده���ا«. و�ص�اه���د عل���ى ذل���ك م���ن اأق����ال 
الفيل�ص����ف والع���امل الكب���ري »فيثاغ�ر�س«، 
رغ���م اإعجاب���ه ال�صديد بدوكروت����ن. وكذلك 
»اأق���ل  الريا�ص���ي  اعت���رب  ال���ذي  كزين�ف���ان 
مكان���ة« يف املدين���ة الي�ناني���ة، م���ن ال�صاعر 
اأو الفيل�ص����ف. ويف املح�صلة يحاول م�ؤلف 
ه���ذا الكت���اب اأن يق���دم الكث���ري م���ن التاأّمات 
ح����ل الريا�ص���ة الي����م، ي��ص���ح امل�ؤلف اأن 
دو كروت����ن مل يك���ن فقط »امل�ص���ارع الأّول �� 
كانت امل�صارعة هي الريا�صة الأوىل بامتياز 
يف ع�صره ��، ال���ذي ميكن ر�صم بع�س مامح 
حيات���ه«، بل ان���ه كان »رم���زًا ملعا�صريه« على 
درج���ة امل�ص���اواة »تقريبًا« مع »هرق���ل« الذي 
كان دو كروت����ن نف�ص���ه يك���ّن ل���ه الكثري من 

الإعجاب.
عن البيان االماراتية

وال�اقع املاأ�صاوي للجي�ل�جي القدير وليد، الذي ا�صطر 
للهج���رة خ�ف���ا من بط����س الإرهابين الذين اأب���ادوا عائلة 
حبيبت���ه امل�صيحي���ة ))�صمريامي�س((، اما))ن���ادر(( حبيب 
نه���ى فيتمثل لن���ا بالعق�ل املبدع���ة واملبتك���رة واملت�صائلة 
عا�صق���ة العل���م وتط�رات���ه، ال���ذي يعي�س يف عزل���ة قاتلة، 
مبعدا من دوائر الدولة وم�ؤ�ص�صاتها، وه� يذكرنا بالعامل 
العراق���ي الكبري عبد اجلبار عبدا لل���ه الذي �صجنه واأهانه 
انقابي���� 1963.واملهند�ص���ة املبدعة الكب���رية التي ماتت 
يف املهج���ر ))زه���ا حدي���د((، وغريه���م كثري جن����م لمعة 
يف خمتل���ف العل�م تقا�صمتهم بلدان املهجر، ولكن قل�بهم 

واأرواحهم  �صتبقى عالقة يف تربة وطنهم العراق …
وال�طني���ة  والكف����ءة  املتن����رة  العق����ل  ن�صي���ب  كان 
والإق�ص���اء،  النف���ي  م�صريه���ا  ي���زال  ول  كان  ال�صادق���ة، 
والإبع���اد والعي����س بالغرب���ة يف خمتلف الع�ص����ر، هكذا 
عا�س ))�صبحي((، وهك���ذا �صجن وط�رد ونبذ ))معروف 
الر�ص���ايف(( وت�ص���رد وهاجر حمم���د مه���دي اجل�اهري، 
والبياتي و�صعدي ي��صف، وغريهم من الأدباء وال�صعراء 
والكتاب، وبه���ذه الطريقة مت اإعدام ال�صي�عين يف الزمن 
امللك���ي واجلمه����ري ف���كان هن���اك الآلف م���ن املعدومن 
وامل�صردي���ن واملهاجري���ن، حت���ى يف زم���ن اجلمه�ري���ات 

الديكتات�رية و ))الدميقراطية ((
فالقاب����س عل���ى وطنيت���ه واإن�صانيت���ه ومبادئ���ه كالقاب�س 
عل���ى اجلمر، ل ب���ل ا�صد م���ن اجلم���ر، فراأ�صه مطل����ب اإن 
مل يرك���ع ويخ�ص���ع لعملي���ة الرتوي����س والن�صج���ام م���ع 
الأو�ص���اع اجلديدة مهم���ا كانت فا�ص���دة وبائ�صة، رغم ذلك 
فق���د بقى البع����س القليل مث���ال للثبات والق����ة �صليما من 
درن ح���ب ال�صلطة وال�صري مع القطيع، بل ظل �صليم العقل 
واجل�صد وال�صل����ك مثلها الأ�صتاذ �صلي���م خال ))نهى((ذو 
النزع���ة ال�صرتاكي���ة الت���ي ما تزعزع���ت حتى بع���د انهيار 
الحت���اد ال�ص�فيتي، ب���ل ازدادت ر�ص�خا كعقيدة ثابتة لها 
ق����ة الإميان، حتب نه���ى هذا اخلال ال�صرتاك���ي الفيا�س 
باحلما�صة والآمل واملتفائل بازدهار ال�صرتاكية حتى بعد 

قرون((. �س61
مم���ا ي�ؤك���د ما ذهبن���ا اإلي���ه من حال���ة �صع���ف الربج�ازية 
ال�طني���ة املنتجة، وهيمنة الربج�ازي���ة الطفيلية التابعة 
متحالف���ة مع بقايا الإقطاع م�صكل���ة طبقة ))القط�ازية((، 

املهيمنة عل���ى ال�صلطة واحلائزة على املنا�صب واملكا�صب، 
وه���ذا ناجت عن ا�صتمرار الدول���ة الريعية من ريع اخلراج 
اإىل ريع الب���رتول يف زمننا احلا�صر … حيث تتم عملية 
القم���ع القهري للطبق���ة الربج�ازية ال�طني���ة املنتجة من 
قب���ل ال�صتعم���ار كعام���ل خارج���ي، وم���ن ))القط�ازية(( 
التابع���ة كعامل داخل���ي، وبالنتيج���ة اأدى ه���ذا احلال اإىل 
ه���زال الطبقة ال��صط���ى اإن مل نقل م�تها، رغ���م مقاومتها 
البا�صل���ة من اجل احلي���اة متاأثرة ومنبه���رة مبا و�صلت له 
ال�صع����ب املتقدم���ة من حت�صر ومدني���ة ورقي يف خمتلف 
املجالت،وم���ن عامات م�ت الطبق���ة املت��صطة، ا�صتبعاد 
العرب���ي  الع���امل  يف  والفا�صف���ة  للفل�صف���ة  م����ت  و�صب���ه 

الإ�صامي …
ف�))جداري���ة ال�صام للفن���ان فائق ح�صن مك�ص����ة بالغبار، 
واآث���ار الدخان، حتى لتكاد تفا�صيله���ا تتا�صى حتت طبقة 

ال�صخام والرتاب الأحمر(( �س290.
دلل���ة م�ت كل معامل املدنية والتح�صر، واحت�صار الطبقة 
ال��صط���ى، وانح���ال قي���م الف���ن واجلم���ال والتم���دن اأهم 
مي���زات الطبقة املت��صطة، فتا�صت دور ال�صينما وامل�صرح 
وامل��صيق���ى هذه الفن�ن م�صدر التن�ي���ر والتث�ير وحب 
احلياة واإنقاذالإن�صان من عمى اجلهل والتخلف. ))�صلمت 
مقادي���ر حياتي للم��صيق���ى فنج�ت من العم���ى واملطامع 

وعرفت ن�را غري الذي ترون باأب�صاركم(( �س261.
طبق���ة ))القط�ازي���ة(( التي اطفات م�صب���اح احلب داخل 
اأج�صاده���ا واأرواحه���ا، فان�صرف���ت نح���� جن���ي الأم����ال 
وبن���اء الق�ص����ر وح����زة املناف���ع عل���ى ح�ص���اب معان���اة 
اأغلبيةاأبن���اء ال�صعب، وفرت لنف�صه���ا بحب�حة العي�س يف 
خ�صرائهم امل�صئ�مة الت���ي خلفها لهم الديكتات�ر واأهمل�ا 
امل���دن العراقية يعمه���ا اخلراب وفق���دان اب�صط اخلدمات، 
هك���ذا عا����س ))فهم���ي من�ص����ر الكتبخاين((واأقران���ه من 
اأع�ص���اء احلك�مة والربملان العراق���ي، يف حن عا�س نادر 
وف����ؤاد ونه���ى، وولي���د و�صمريامي����س، و�صلي���م، وال�صيخ 
))قي���دار(( ع���م حياة البابل���ي الذي بذل جه����دا كبرية من 
اج���ل حفظ تراث بغداد من ال�صياع من خال �صراء وجمع 
املخط�طات التي ت�صج���ل وحتكي تاريخ بغداد على مدى 

الع�ص�ر حيث تق�ل حياة:
))عم���ي م�صاب به��س ا�صمه املخط�طات املتعلقة ببغداد، 

الباد تتا�صى وه� يحفظ تراثها(( �س 233
عا����س ه�ؤلء العراقي���ن الأ�صراف الأح���رار يف حالة عزل 
وت�ص���رد وغرب���ة لأنهم اأوق���دوا �صعلة احل���ب يف اأرواحهم 
فاأحب����ا وطنه���م، وامن����ا باحلري���ة والتق���دم وال�ص���ام، 
ورف�ص����ا مهادنة ال�صتعم���ار واأذنابه وخدم���ه، فا�صاءوا 
طريقه���م مب�صب���اح احلب، وعمل����ا من اجل حي���اة اأف�صل 

ل�صعبهم ووطنهم:
))يف اأعم���اق اجل�ص���د بئ���ر ويف البئ���ر معب���د ويف املعب���د 
م�صب���اح وعندم���ا ي�صاء امل�صباح باحل���ب ي�صاء اجل�صد(( 

�س315.
واقع املراأة يف املجتمع العراقي:-

امل���راأة يف ظ���ل الأو�صاع التي عا�صه���ا العراق يف ظل حكم 
المرباط�راي���ات الإ�صامي���ة، ويف ظ���ل الإمرباط�ريات 
ال�صتعمارية مبختلف ت��صيفاتها، فهي حالة من ال�صتعباد 
والتمل���ك ك�صلعة للمتع���ة والإمت���اع، والتفري���خ والرتفيه 
�ص����اء اأكان���ت جاري���ة اأو ممل�كة اأو كما ت�صم���ى ))حرة(( 
بالت��صي���ف …فهي تعي�س حتت وطاأة الهيمنة الذك�رية 
ال�صتعبادي���ة، ونظرة الدونية من قبل الأغلبية الذك�رية، 
ول يكاد هناك فرق كبري بن حياتها وحالها يف ظل هيمنة 
ال�صلطن���ة العثمانية، اأو امللكية التابع���ة، اأو اجلمه�ريات 
))الدميقراطي���ة((،  اأو  ))ال�صرتاكي���ة((  الديكتات�ري���ة 
فالتاري���خ يروي ماآ�ص���ي ال�صبايا واجل����اري الناجتة عن 
غ���زوات اخللفاء اأولي���اء اأم�ر امل�صلم���ن واحلاكمن باأمر 
الل���ه كما يدع�ن، حت���ى اأنه���م امتلك�ا الآلف م���ن الن�صاء 
كج����اري وحمظي���ات يف ق�ص�ره���م و�صيعاته���م، بحيث 
كانت هناك اأ�ص�اق ومزادات لبيع اجل�اري والغلمان يف 

ظل حكم اخلليفة ال�صلطان ويل اأمر امل�صلمن!!!!
وم���ا حي���اة ))بنف�ص���ة خات����ن(( اإلمن����ذج له���ذا اخل���رق 
الفا�ص���ح لإن�صاني���ة الإن�صان الذي جعله الل���ه كما يق�ل�ن 
خليفت���ه عل���ى الأر����س، ه���ذه ))البنف�صة((، الت���ي مل جتد 
اإن�صانيته���ا ال باقرتانه���ا مبحبه���ا املتن����ر ))�صبحي ابن 
اإ�صماعي���ل بك((، الذي زهد بامل���ال واجلاه والروة، معلنا 
ث�رته �صد تقاليد واأع���راف عائلته وطبقته الظاملة بنف�صة 

خامن:
))كان���ت وهي تدخل اإىل ب�صتان مدح���ت بيك اأ�صبه بنجمة 
هبطت ت�ا من ال�صماء، فاأ�صاءت عتمة الق�صر والب�صتان(( 

�س281.
ولكنها ت�ص���دم ك�نها قد تزوجت ابن �صيده���ا ))اإ�صماعيل 
ب���ك((، وان ابنه���ا ))بهجت(( من اإ�صماعي���ل ه� اأخ زوجها 
م���ن اأبي���ه! فتقت���ل �صعادته���ا نتيج���ة لف�ص���اد ))اإ�صماعي���ل 
الكتبخ���اين((، وف�ص���اد كل نظ���ام وحك���م الإمرباط�ري���ة 

العثمانية وت�ابعها ….
من�ذج اخلادمة ))مننم(( احلب�صية ورفيقاتها وما يعانن 
م���ن الغت�ص���اب والهان���ة والإذلل، حت���ى م���ع مربي���ات 
وراعي���ات اأولده���م وزوجاتهم مثل املربي���ة احلن�ن ))اأم 

نعمان(( التي تتعر�س للطرد لأنها انت�صرت للحق …
اإ�صماعي���ل  زوج���ة  ))جميل���ة((  زوجاته���م  ح���ال  يك���ن  مل 
ب���ك، وم�ص���ري بناته ب���ن انتح���ار وامل����ت غرقا))مديحة 
اإ�صماعيل((، حرقا نتيجة الكبت والإهمال، واحلرمان من 
احل���ب وال�صتمت���اع باحلياة، فيكاد حاله���ن ل يختلف عن 

حياة اخلادمات والعبيد …
رغ���م كل ذلك كانت هناك من���اذج من الن�ص���اء متكّن بجراأة 
و�صجاع���ة وق����ة �صخ�صي���ة م���ن م�اجهة طغي���ان الرجال 
وظلم املجتم���ع اإىل ك�صب حريته���ن وحياتهن مثل ))حياة 
البابل���ي(( و ))هن���اء(( و ))نه���ى الكتبخ���اين((، ولزالت 
هناك من���اذج من الن�صاء املتحدي���ات الرائعات يف ع�صرنا 
الراهن وم���ن اأمثالهن كاتبتنا املبدع���ة ))لطفية الدليمي(( 
وغريه���ا بالع�ص���رات، وريث���ات طري���ق التح���دي والكفاح 
للم���راأة العراقية الثائرة �صد الظلم والقهر والت�صلط …. 
رغم رثال�صرد،عة الطبقة املت��صطة وو�صاعتها يف ع�صرنا 
احلايل وانح���دار الأغلبي���ة احلاكمة واملحك�م���ة اإىل قاع 

التخلف واجلهالة وعقلية وثقافة القرون ال��صطى.
طبيعة ال�صرد، ودقة ال��صف، ورهافة اللغة:-

عندما قررت قراءة الرواية، والعمل على الإملام مب�صم�نها، 
ومتابع���ة �صخ�صياته���ا، ل اخف���ي اإين �صع���رت ب�صع�ب���ة 
تنفي���ذ ه���ذا الق���رار نظ���را لبدان���ة الرواي���ة، و�صخامته���ا 
وع���دد �صفحاتها البالغ ))582(( �صفح���ة، والتعدد الكبري 
ل�صخ�صياتها الرئي�صي���ة والفرعية، خ�ص��صا وان قراءتي 
تهدف النق���د الأدبي للرواية، مما ي�صتدع���ي دقة املاحظة 
ومتابع���ة احلدث والرب���ط ب���ن �صل�كي���ات ال�صخ�صيات، 
واللتفات اإىل ما ذكرت���ه الكاتبة من تلميح اإىل حدث رمبا 
ل يت�ص���ح اإل يف نهاي���ة الرواي���ة، ولكن م���ا �صهل علي هذه 

املهم���ة، ه� ال�ص���رد ال�صل����س والكلم���ة الر�صيق���ة وال��صف 
وال�ص����ر اجلميل���ة التي متتعت به���ا الكاتب���ة القديرة، مما 

جعلني ل اأمل من القراءة ومتابعة �صري الأحداث …
فالكاتب���ة طافت بنا يف معامل رائع���ة �صخ�صت اأمام ناظرينا 
من خال ال��صف يف فرن�ص���ا، وخ�ص��صا مدينة غرنن�بل 
اأو يف زي�رخ، اأو يف تركيا والتج�ال يف اأ�ص�اقهاومقاهيها 
ون�اديه���ا، و�صاحاتها خ�ص��صا مدين���ة الأ�صتانة، وعادات 
وطبيعة نا�صها، و�صل�كياتها وثقافتهم، ومدار�صهم الفكرية 
وطبيع���ة احلراك ال�صيا�صي الناه����س فيها، وكذا ه� احلال 
وه���ي تتج����ل يف بغ���داد وحاراته���ا ومعامله���ا يف املا�صي 
واحلا�صر، وم���ا حلقها من خراب وتدم���ري وت�ص�يه نتيجة 
الحتالت املتكررة، وما تعر�س له اأهل العراق من ال�يات 

واملاآ�صي، على يد الأتراك، والنكليز، والأمريكان:
))اإن النا����س هلك�ا ج�عا وافرت�صت ال���كاب جثث الر�صع 
ال���ذي مات����ا مب����ت اأمهاته���م، وكان العج���زة يزحف�ن يف 
الطرق���ات بحث���ا ع���ن ع�صب���ة اأو ورقة نب���ات يقتات����ن بها، 
واإذاوج���دوا حي�ان���ا نافق���ا كان����ا يقطع����ن حلم���ه بك�صر 

الفخار واحلجارة وياأكل�نه((399�س
�ص����ق النا�س قهرا اإىل اجلي�س وع�صكرة املجتمع للم�صاركة 
يف احل���روب العبثية يف خمتلف احلقب �ص����اء الرتكية اأو 

النكليزية اأو اجلمه�رية:
))اإع���دام مئات الهاربن م���ن التجنيد يف حمات بغداد كلها 

واأقيمت امل�صانق يف مداخل الأزقة(( �س387
، ويف تاريخن���ا احلدي���ث ل ميك���ن اأن ين�ص���ى اأه���ل العراق 
م���ا ج���رى زم���ن الديكتات�ري���ة ال�صدامي���ة و�ص����ق النا�س 
بالق����ة والإره���اب اإىل جبه���ات القت���ال العبثي���ة اخلا�صرة، 
وامل����ت والقت���ل، وقط���ع الإذن للهارب���ن واملمتنع���ن ع���ن 
اللتحاق بجهن���م احلرب، وقطع ل�صان م���ن يعرت�س، وهنا 
نع����د ملاحظتن���ا يف بداي���ة الدرا�ص���ة اإىل اإن الكاتبة ط�ت 
ب�صرع���ة كبرية فرتة حال اأهل العراق زم���ن الديكتات�ريات 
اجلمه�ري���ة، فهي ركزت على عه�د الت�اجد املبا�صر للق�ى 
ال�صتعماري���ة على ار�س العراق، رغ���م اإن ما ح�صل على يد 
))احلاك���م ال�طن���ي(( ا�ص���د ق�ص����ة وعنفا ويام���ا حتى من 

امل�صتعمر نف�صه …
والدور القذر الذي لعبه النتهازي�ن واملتل�ن�ن ومت�صيدي 
املنا�ص���ب واملكا�صب يف خمتلف احلقب، ومعاناة اأهل العلم 
واملعرف���ة وال�طني���ن والتقدمي���ن العراقي���ن م���ن القه���ر 

والظلم والتع�صف …
هن���اك اإ�صادة كب���رية بالتعلي���م ك��صيلة هامة ج���دا من اجل 
بن���اء عراق ح���ر و�صعب متح�صر يف الع���راق …و�صرورة 
الهتم���ام بدرا�ص���ة عل���م الجتم���اع ليك����ن من���ارا لاأجيال 
ال�صابة يف فهم طبيعة جمتمعهم واأ�صل�ب النه��س به نح� 

التقدم والرفاه وال�صام …
كذل���ك اأ�ص���ارت بق����ة اإىل د ور الف���ن وامل��صيق���ى يف رق���ي 

ال�صع�ب وتط�رها، ونبذها للعنف والإرهاب:
))اإن امل��صيق���ى هي اح���د عنا�صر تط����ر الب�صرية وتهذيب 
النف����س، ل� كان�ا اأن�صت�ا ي�م���ا للم��صيقى ملا حت�ل�ا اإىل 

ل�ص��س وقتلة(( �س91
�ص���دين ال��ص���ف اجلميل ملناغ���اة احلب والع�ص���ق ال�صادق 
وجتاربه املختلفة بن املحبن، احلب ال�صادق بن ))نادر(( 
وه� ا�صم على م�صمى �صخ�صية نادرة يف زمن الرتدي، وبن 
))نهى(( الت�اقة نح� الأمان واحلرية، التي متكنت اإخراج 
ن���ادر من عزلته وبث الأمل وح���ب احلياة يف روحه،وق�صة 
احل���ب اأو ق�ص���ة احلي���اة املده�ص���ة ل�))بنف�ص���ة خات����ن((، 
وال��صف الأخاذ لعط�ره���ا، وملاب�صها، ول�ص�تها، ورفعة 
ذوقه���ا، وجمالها ال�صاحر، مما يجعل القارئ ي�صبح يف عامل 

باذخ من ال�صحر واجلمال والفن الرفيع …
وقد كانت الكاتبة م�فقة ج���دا باختيارها الروي عن طريق 
ال�صندوقي���ن، مبتع���دة  الأج���داد املحف�ظ���ة يف  مذك���رات 
ع���ن ال�صتذكار وال���روي بالنياب���ة، واإمنا اأح�ص���رت اإمامنا 
الأ�صخا����س بدمهم وحلمهم وع�صرهم ل���ريووا لنا اأح�الهم 
واأفراحه���م واأه�اله���م، بالإ�صاف���ة اإىل ال���روي عل���ى ل�ص���ان 

))نهى(( ال�صخ�صية املح�رية يف الرواية …
اإن رواية ))ع�صاق وف�نغراف واأزمنة(( بان�راما ملحمية، 
تبهر الأب�ص���ار، وت�صنف الآذان، وتغن���ي العقل، بال�ص�رة، 
وال�ص�ت، والكلمة الرائعة،رواية حيكت بخي�ط من حرير، 
ت�صمخ���ت حروفه���ا بعط���ر البنف�ص���ج، ودم����ع املقه�رين، 
اأنارت كه�ف املا�صي، وا�صرع���ت ن�افذ ت�قعات امل�صتقبل، 
وهي حتكي تاريخ طبقة كتب عليها اإن تبقى مع�قة، متعبة، 
م�ص���ادرة اخليارات، خمن�قة الأح���ام والآمال، عرب قرون 
من الزمان، ومل تزل، اإنها �صهادة على مثال و�صهد �صاهد من 
اأهله���ا، حيث اأظه���رت الكاتبة ما ه� مظل���م وفا�صد وخمزي 
يف، و ماه� م�ص���رق وم�صرف ونبيل يف تاريخ هذه الطبقة 

…
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تاريخ و تح��والت )الطبقة الموءودة(؛ 
دراسة لرواية )عشاق وفونوغراف وأزمنة( 

 ))هؤالء مس��اهمون يف خراب البالد منذ العهد العثامين حتى 
اليوم، الحقيقة أنا ال أترشف باالنتساب إليهم(( ص521.

ف��� ))صبحي(( يذكرنا بش��خصية ))مع��روف الرصايف(( وجيل 
املتنورين املقاوم��ني للهيمنة الرتكية، والباحثني عن الحقيقة، 
واملرافقني للعقول النرية من الكتاب والفالس��فة دون التحيز 
لدين أو قومية أو جنس، كانوا عش��اقا للحياة والحب واالنفتاح 
ع��ى الحي��اة، متذوق��ني للموس��يقى والغناء والرس��م وللفن 
الرفي��ع، وكذلك، ول��ده فؤاد، وجابر … ونه��ى التي تتمثل لنا 
برائ��دات التنوي��ر يف الع��راق كنزيهة الدليم��ي، وزهى حديد 
وغريهن الكثري من نس��اء العراق املناض��الت من اجل الحرية 

والتقدم والسالم.

ميلون دو كروتون.. 
ت�����أم�����ات ح������ول ال���ري���اض���ة
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

س����ل����س����ل����ة ن����وب����ل 

زينب المشاط
" بانتظام معن ترتفع الأ�ص�ات لتحذرنا 
اأن النهاي���ة قريب���ة. اإذ يب���دو وكاأن احلداثة 
ق���د تغدت عل���ى النفي املتتايل ال���ذي وّلدته 
م���ن �صات�بري���ان اإىل نيت�صه، وم���ن نيت�صه 
اإىل فال���ريي. "، " لق���د متاه���ت احلداثة مع 
التغي���ري، واعتربت النقد ر�ص����ل للتغيري، 

و�صاوت بينها وبن التقدم."
ن�س من مقالة " �صعر التقارب " والتي تعّد 
واح���دة م���ن ع�صرات املق���الت الت���ي قدمها 

الكاتب املك�صيكي " اأوكتافي� باث ".
جمع اأوكتافي� باث مقالته  يف كتاب واحد 
بعن����ان " ال�صع���ر ونهاية الق���رن )ال�ص�ت 
الآخ���ر( " وح�صل هذا الكت���اب على جائزة 
ن�ب���ل ع���ام 1990، وكان���ت ه���ذه املق���الت 
تدور ح����ل م��ص�عة واحدة وهي ال�صعر 

ومكانته يف ع�صرنا.
لق���د بداأت كتاب���ة الق�صائد يف ف���رتة مبكرة 
م���ن حياة ب���اث، وب���داأ اي�صًا بتاأم���ل م�صاألة 
كتابته���ا، فال�صعر حرفة يف غاية الغم��س، 
وه� لغ���ز ومهم���ة �صعب���ة بالن�صب���ة لباث، 
باجلانب الخ���ر واملناق�س متامًا يرى باث 
اأن ال�صع���ر ت�صلية "مت�صي���ة وقت" رغم اأنه 

�صّر مقد�س، �صنعة وع�صق.
كت���ب اأوكتافي���� ب���اث مقالت���ه الوىل ع���ام 
1941، وكانت تاأمًا )ورمبا كان من املائم 
اأكر، وب�صبب عر�صيتها واعتباطيتها، قرر 

اأن ي�صميها ا�صتطرادات م�صطربة(.
وبن التحرب���ة والعزل���ة والت�ا�صل، يرى 
ب���اث جتاربه يف كتاب���ة املق���الت ال�صعرية 
والق�صائ���د اأي�ص���ًا متج�ص���دة يف �صاعري���ن 
اعت���اد قراءتهما بحما����س وهما " ك�يفيدو 

" يف  اأوف ذ كرو�س  " �صين���ت ج����ن  " و 
كتابيهم���ا " دم����ع الن���ادم " و " ان�ص����دة 

روحية ".
وكت���ب ب���اث، فيما بع���د، كتابًا كام���ًا ه� " 
الق�����س والقيث���ارة " تبعت���ه ع���دة مقالت، 
وبعد ف���رتة ط�يلة كتب كتاب���ًا اآخر وه� " 
اأطف���ال ال�حل: ال�صعر من الرومان�صية اإىل 
الطليعة " وقد عالج يف هذا الكتاب الأخري 
م��ص�ع���ة ال�صع���ر احلدي���ث ع���رب حركات 

الرومان�صية والرمزية والطليعية.
ان املق���الت التي يح�يها ه���ذا الكتاب  هي 
ا�صتمرار للجزء الخري من " اأطفال ال�حل 
الطليعية  الفج���ر  ب���زوغ  تعال���ج  وه���ي   ."
ومكان���ة ال�صع���ر يف الع�ص���ر احل���ايل. ذلك 
لأن ال�صعراء ل ي�اجه����ن نهاية ال�صعر بل 
ينظرون اإىل نهاي���ة الرتاث ال�صعري  الذي 
يب���داأ مع كب���ار الرومان�صي���ن  وبلغ ذروته 
مع الرمزي���ن  ثم حقق ا�صراق���ًا مده�صا مع 

طليعيي قرننا احلايل. 
لق���د �صميت تلك املرحلة التي كتب عنها باث 
مبرحل���ة " م���ا بعد احلداث���ة " وهي ت�صمية 
ملتب�ص���ة، فاإذا كانت تل���ك احلقبة هي مابعد 
احلداث���ة، فم���اذا �صي�صم���ي اجلي���ل الت���ايل 

حقبتهم؟؟ 
حي���ث يعتق���د الق���ارئ وال�صاع���ر والناق���د 
اأن جمم�ع���ة الأف���كار واملعتق���دات والقي���م 
واملمار�صات التي متيز م���ا �صمي باحلداثة 
تتعر�س الن  لتغي���ريات جذرية. فاإن �صح 
ذل���ك ف���اإن ه���ذه املرحل���ة ل ميك���ن الكتفاء 
بت�صميته���ا  " مابع���د احلداث���ة "، ب���ل ه���ي 
بب�صاط���ة ما جاءنا بع���د احلداثة فه� �صيء 

خمتلف، ذو م�ا�صفات خا�صة.
انن���ا ن�صه���د الن حتط���م الفكرت���ن اللت���ن 
�صكلت���ا احلداثة من���ذ ولدتها: وه���ي روؤية 

الزم���ن عل���ى انه تتاب���ع خطي متق���دم نح� 
الغد الف�صل، وفكرة اأن التغيري ه� اف�صل 
ا�ص���كال التتابع الزمن���ي، وهاتان الفكرتان 
كانت���ا ق���د ت�حدتا لت�ص���كا فهمن���ا للتاريخ 
على انه م�ص���رية نح� التق���دم: املجتمعات 
تتغ���ري  با�صتمرار، ويك����ن التغيري احيانًا 
عنيف���ًا. ولك���ن كل تغ���ري ه� تق���دم ومل يعد 
الزمن البدئي ه� املا�صي،  الع�صر الذهبي 
اخلي���ايل وال�هم���ي، والزم���ن ال���ذي ه���� 
خ���ارج الزمن –م���ن املائك���ة وال�صياطن،  
انزاح���ت  فك���رة   – وامللع�ن���ن  العادل���ن 
ام���ام فكرة التق���دم. و )الر����س امل�ع�دة( 
�ص���ارت يف امل�صتقب���ل. فف���ي جم���ال الفعل 
ال�صيا�ص���ي كان���ت مظاهر التغ���ري يف فكرة 
الث�رة، اأما يف مي���دان الفن والدب فكانت 
فكرة )الفن اجلديد( تق�م على قطع ال�صلة 
باملا�ص���ي املبا�ص���ر. والي�م يع���د امل�صتقبل 
مغناطي�صًا جاذبًا. وروؤي���ة لزمن، على انه 
يدع���م ه���ذا امل�صتقبل ويربره، وه���ي روؤية 
اآيل���ة لانته���اء، ومعها تختف���ي ال�صط�رة 
الك���ربى التي األهم���ت الكثريي���ن يف القرن 
الع�صري���ن، اأي ا�صط����رة الث����رة، اإن فجر 
الث����رة يت�اك���ب وفجر الطليع���ة ال�صعرية 
والفني���ة، ولي�ص���ت تل���ك بامل�صادف���ة. فالفن 
احلديث قد ت�ل���د  ب�صفته ردًا – ه� �صدى 
وج����اب – عل���ى الث����رة الفرن�صي���ة التي 
ب�ص���رت باحلداثة. وله���ذا فقد ت�حد م�صري 

الفن احلديث مع فكرة الث�رة.
الق�ص���م الول من هذا الكتاب يت�صمن ثاث 
مقالت، ناق�ص���ت الوىل ا�ص�ل "الق�صيدة 
ال�صاملة" وهذا �صكل �صعري كانت له فر�صة 
كب���رية يف القرن الع�صري���ن. ول يعني هذا 
ان اف�صل الق�صائد هي الط�يلة بل قد يك�ن 
العك�س ه� الق���رب اىل احلقيقة. فالرتكيز 

الذي قد ي�جد يف ق�صيدة الثاثة ابيات او 
الأربع���ة كثريًا ما ينج���ح يف اخرتاق جدار 
الزم���ن. ولكن الق�صائ���د الط�يلة – ق�صائد 
ت. �س اإلي����ت و�صان ج�ن بري�س وج�ان 
)خ�ان( رام����ن جيمينيز، يتت�قف عندها 
الكاتب كثاث امثلة معروقة جيدًا – كانت 
التعب���ري ع���ن ع�صرن���ا وقد ترك���ت ب�صمتها 
علي���ه. ام���ا املقال الث���اين فقد عال���ج م�صاألة 
ال�صع���ر احلدي���ث ونهاي���ة ت���راث النقطاع 
املفاج���ئ. ام���ا الثالث���ة فه���ي  تاأم���ل م�جز 
للعاق���ة الغام�ص���ة والتعي�ص���ة اأي�ص���ًا ب���ن 

ال�صعر والث�رة.
ام���ا الق�ص���م الثاين م���ن الكت���اب فيتفح�س 
املعا�ص���ر.  املجتم���ع  يف  ال�صع���ر  وظيف���ة 
وينتهي الكاتب اإىل �ص�ؤال، مالذي �صتك�ن 
عليه مكانة ال�صعر يف اليام القادمة؟ تاركًا 
لن���ا اجل�اب " الذي ه���� اأكر من ت��صيف 
واأق���ل م���ن نب����ءة " ه���� ن�ع م���ن الميان 
وه���ذه ال�صفحات الت���ي ي�صمها الكتاب هي 
بب�صاط���ة تن�ي���ع – لكن���ه خمتل���ف – على 
ال�صع���راء  ال���ذي كان  ال�صع���ر  ع���ن  الدف���اع 

يق�م�ن به دون كلل منذ اكر من قرنن.

 شكر حاجم الصالحي
رغ���م ان���ه اأ�ص���در م���ن قب���ل ثاث���ة دواوي���ن �صعري���ة هي: 
اأ�صاب���ع ي���دي / 1995 ، طعن���ات اليف���ة / 2009 ،تاري���خ 
امل���اء والن�ص���اء / ن�س مفت�ح م�صرتك ع���ام 2012/ اإل ان 
�ص����ء ت�زيع الكتاب العراقي و�صع���ف اآلية الت�ا�صل بن 
مبدع���ي ال�ط���ن ، مل تت���ح يل �صخ�صيًا متع���ة الطاع على 
م���ا اأجن���زه ه���ذا ال�صط���راوي املبدع ال���ذي منحن���ا فر�صة 
الطالة على منج���زه املطب�ع الرابع ))ح���روف ا�صمك(( 
من خال دار الرو�صم التي ت�لت ا�صداره واإدها�س القراء 
مب���ا ت�صمنه من ن�ص�����س �صادمة مّيزته���ا ر�صاقة اجلملة 
ال�صعرية وثراء ال�ص�رة املعربة عن جتربة اإن�صانية غنية 
مبفرداته���ا ودللته���ا امل�حية ، ويب���دو ان منتج )حروف 
ا�صم���ك(( اراد ان يق�ل لن���ا ان العراق مازال م�طن ال�صعر 
ومبدعه ، وان فيه من الطاقات وامل�اهب ال�صتثنائية مما 
ي�ؤك���د ثراء امل�صهد ال�صعري وغن���اه و�صيظل ال�صعر حاجة 
ي�مي���ة حي���ة رغم ما يقال م���ن ان الزمن ه� زم���ن الرواية 
وفن����ن ال�صرد الأخرى ، لكن اأمري نا�صر يربهن من خال 
منتج���ه على دح����س مثل ه���ذه املزاعم الت���ي ل ت�صد امام 
كمي���ة ون�عية ال�صعر املنتج الآن ، ولنق���راأ معًا هذا الن�س 
املعرب عن ج�هر ابداع ه���ذا ال�صاعر الذي اأده�صنا بقدرته 

التعبريية ال�صليمة وبلغته املختزلة الناطقة:
                     قبل ان ات�ارى يف ترابي 

                     وقبل ان ي�صدل علّي �صتار الظام
                      اكتب�ا يل ق�صيدة

                    ق�صيدة ق�صرية
                     �صع�ها حتت راأ�صي

                     ق�صرية ج������دًا
                      اعمل�ا على ت�صفيتها وت�صذيبها
                       فاأنا اأكره الزيادات والزخارف
................................                     

                        اجعل�ها بحجم كف
                         بحجم ا�صبع
                          بحجم امنلة

                         اأو كلمة واحدة 
                        اأو بحرف اأو حرفن اأو ثاثة

...........................                     
                         اأو..................
                          لكي اآمن يف قربي

ه���ذا الن�س الذي اأ�صماه ق�صي���دة يلخ�س جتربة حمت�صدة 
بتفا�صي���ل الأمل وامل���رارة واخل����ف ، وكان للتنقيط الذي 
�صّي���د مبنى الن�س وظيفته امل�صك����ت عنها ، والتي منحت 
الق���ارئ متعة القراءة املنتجة وا�صافت لر�صيدنا ال�صعري 
اإ�صمًا لمعًا �صيك�ن له ح�ص�ره الباذخ وم�صتقبله ال�صعري 
امل�صيء ، ول���� ان اأمري نا�صر امتلك ادوات عر�س منجزه 
الكب���ري ه���ذا م���ن خ���ال و�صائ���ل الن�ص���ر املتاح���ة وم�اقع 
الت�ا�ص���ل الأجتماع���ي ل�صتط���اع ان ُيغري نقدن���ا العاطل 
على مام�صة ن�ص��صه وحتليلها مبا يقّ�م التجربة وُيري 
مناخاته���ا ويب�صر به���ا باعتباره���ا جتربة ن�صي���ة امتلكت 

م�صروعية جدارة انت�صارها والتعريف بتفا�صيلها.
وم���ن ن�ص�����س )ح���روف ا�صم���ِك( الت���ي اث���ارت انتباهي 
واعجاب���ي ال�صديدي���نِ  ، ن�ص���ه ال���ذي اه���داه اىل �صرك�ن 

ب�ل�س �س 28 والذي قال فيه:
               مَل اأيها ال�ص�ري اجلميل / واأنت تغادر ال�طن / 

وطنك / الذي األب�صك 
              اجلراح���ات كله���ا / ومنح���ك عين���ن منك�صرت���ن / 

وف�ص�س �صعرك / مَل 
              ل حتف���ر يف م�صم���ار الذكرى / واأنت تغادر اأعتابه 

/ اأغنية 
            عل���ى ج���دران )قلعة كرك����ك( / اأو ندبًا على �صجرة 

يف )�صاحة امليدان(/
             اأو ع�صقًا يف قلب �صيدة / مَل حملت �صرك�ن ب�ل�س 

كله / وم�صيت...../
           ....../ ي����م م���ا �صاأحظى بال�طن مبفردي / اأجل�صه 

يف حجري واعاتبه / 
           اأه���ّزه والع���ربة تخنقني / واأق�ل / مَل اأيها ال�طن / 

تذرنا مثل ق�ص�ر الب�صل /
بار/ وتلّفنا كل             وتزرعنا على احلدود مثل �صجرة �صّ

ي�م بربيق...الخ..
لقد فّج���ر هذا الن�س يف داخلي احلنن اىل الزمن اجلميل 
، واأق����ل ب�صراح���ة العراقي املبدع انن���ي مل اأمتالك اأمطار 
عي����ين وانا اأعيد قراءة )حروف �صرك�ن ب�ل�س املرحة( 
فم���ن خال���ه كان �صرك����ن ب�ل����س يق���ف بقامت���ه الذابل���ة 
وعي�نه الدامعة وه���� يقذفنا بكلماته املاأل�فة املنبثقة من 
روح���ه املتمردة احلانق���ة على كل �صيء ، فه���ا ه� �صرك�ن 
ي�صتمن���ا وي�ؤنبن���ا ويحر�صن���ا وياأخذن���ا مع���ه اىل الغرف 
الرخي�صة التي ا�صتهلكت �صبابه وجم�حه ال�صعري ، وها 
ه� يخ�����س بنا املنايف البعيدة خ�ف���ًا على حياة �صيعها 

دون اكرتاث......... 
ان )ح���روف ا�صمك( ملبدعه اأمري نا�ص���ر دفقة اأمل يف غاية 
�صعري���ة ملتب�صة ، وعلى من يعنيه اأمر البداع ال�صعري ان 
ينتب���ه لهذا ال�صاعر ال���ذي قّدم لنا ما نتمن���اه من في��صات 
�صعري���ة تن�عت على مكامن اجلرح العراقي النازف ، وان 
ي�ليه الهتمام فه� �ص�ت �صادح بال�صعر وباحلياة... انه 

امري نا�صر و )حروف ا�صمك( يكفيه منجزًا متميزًا....

ترجمة / أحمد فاضل
الع���ام القادم �صيلتقي قراء وع�صاق الكاتب 
اجلدي���دة  بروايت���ه  ت�لك���ن  الإنكلي���زي 
ال���ذي مل  العم���ل  "بريي���ن ولث���ن" وه���� 
يعج���ب م�ؤلف���ه اأن يقدم به���ذا ال�صكل الذي 
بن يدي���ه وكان ياأمل اأن ت�ص���اف له بع�س 
الر�ص����م الت��صيحية لإ�صداره من جديد، 
اإل اأن وفاته عام 1973 مل متكنه من اإجناز 
ذلك، وت�لك���ن عرفه العامل من 
خال روايت���ه ال�صهرية "�صيد 
اخل����امت" الت���ي حت�لت اإىل 
عم���ل �صينمائ���ي اأحب���ه الكبار 
قب���ل ال�صغار وم���ا زال يعر�س 

بنجاح كبري حتى الآن. 
دار ن�ص���ر هارب���ر ك�لين���ز التي 
اأوائ���ل  يف  بن�ص���ره  �صت�صطل���ع 
ال�صن���ة القادم���ة قال���ت بت�صريح 
من اأحد م�ص�ؤوليها: "من الناحية 
الفني���ة ه���ذه الق�ص���ة �صب���ق واأن 
ن�ص���رت يف وق���ت �صاب���ق وقد كان 
ياأم���ل ت�لك���ن اإع���ادة ن�صرها مرة 
ثانية بح�صب ما ذكرته اأ�صرته لأنها 
مل تعجب���ه، لك���ن وفات���ه املفاجئة مل 
ت�صمح بتحقي���ق ذلك، هاربر ك�لينز 
�صتحق���ق حلم���ه و�صت���زدان الق�ص���ة 
بر�ص����م جميل���ة واأخ���اذة م���ن قب���ل 
اآلن  املع���روف  الإنكلي���زي  الر�ص���ام 

يل". 

الق�صة ل���ن تك�ن �صبيه���ة باأعماله ال�صابقة 
"�صي���د اخل����امت" اأو "اله�بيت"، بل هي 
ق�ص���ة ع�ص���اق م���ن ه���ذه الأر����س نق�ص���ت 
اأ�صماوؤه���م على �صاهدة ق���ربه بعد و�صيته 
لزوجت���ه الت���ي خا�صته���ا: " اأبط���ال هذه 
الق�ص���ة ل���ن يتغ���ريوا اأب���دا، وه���� نف����س 
امل�ص���ري الذي طغى عل���ى حب بريين ولثن 
"، وكاأنه ي�صري حلبه لزوجته من خالها، 
بريين رج���ل ب�صري، لكن لث���ن عفريتة من 
اجل���ان اأحبا بع�صهما البع����س الآخر، لكن 
والده���ا عار�س ذل���ك وكان �صرطه ال�حيد 
للزواج اأن ينفذ بريي���ن ما يطلبه منه دون 
مناق�ص���ة فعر����س علي���ه مهم���ة م�صتحيلة، 
هذه ه���ي الن����اة الأوىل لتل���ك الأ�صط�رة 
اجلميل���ة الت���ي تناوله���ا ت�لك���ن بخيال���ه 
ال�ا�صع واخل�ص���ب متحديا من خالها كل 
الكائنات ال�صريرة والعدو الأ�ص�د الذي ل 

يريد لهذا احلب اأن يت�ج بالزواج. 
ه���ذه الق�صة اجلميل���ة بلغ ع���دد �صفحاتها 
304 �صفح���ات و�صت�ص���در بطبع���ة اأنيق���ة 
مزدانة بر�ص�م جميلة للغاية تف�صر الكثري 
من اأحداثه���ا الأ�صط�رية الت���ي تعي�س يف 

خميلة الكثري منا.

عن / �سحيفة ديلي اك�سرب�س اللندنية الشعر ونهاي�ة الق�رن 
مجموعة مقاالت تفوز بجائزة نوبل عام 1990

ح���������������روف اس�������������������م���ِك!! 

قصة حب ال تشبه "سيد الخواتم" أو "الهوبيت" 
رواي��ة الكاتب اإلنكلي��زي جون ر. تولكين 

الجديدة "بيرين و لثين"
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 / جم��ة تر
اوراق 

مع �صدور كتابه عنها "اأودري يف البيت"، 
اب���ن اأودري هيب����رن جنم���ة ه�لي����ود 
الراحلة "ل����كا دوت" يك�ص���ف اأنها كانت 
اأم���ا عادي���ة واأن���ه لي�ص���ت لديه فك���رة عن 
اأ�صدقائه���ا ج�يل ان���دروز وروجر م�ر، 
وقال اأي�صا: مل اأدرك اأنها كانت رمزا، اأنها 

بب�صاطة اأمي وكاأية اأم مثالية.
ل�كا دوت يف كتابه ال�صادر حديثا ك�صف 
الكث���ري عما خف���ي ع���ن والدته وق���ال انه 
لي�صت لدي���ه فكرة اأنها كان���ت �صهرية وما 
يعرفه عنها اأنها والدت���ه فقط واأنها كانت 

حتب اأن تقا�صمه الطعام يف البيت. 
الآن  عام���ا   46 العم���ر  م���ن  البال���غ  دوت 
اع���رتف اأن���ه مل يك���ن ي���درك اأنه���ا كان���ت 
اأيق�نة حتى وفاته���ا وقال اأي�صا: "عندما 
كانت على قيد احلياة كانت دائما ما تزور 
اجلمعي���ات اخلريي���ة وترعاه���ا وكان���ت 
هناك فج����ة كبرية ب���ن حياتها اخلا�صة 
واحلياة العامة".ل�كا ولد يف عام 1969 
م���ن زوجه���ا الث���اين الطبي���ب النف�ص���اين 
اليطايل اندريا Dotti الذي طلقت منه 
عندما كان يف �صن 13 ولديه اأخ اأكرب منه 
يدعى �ص����ن من زواج والدت���ه الأول من 
ميل فريير عام 1954 والذي ا�صتمر نح� 
15 عام���ا وبع���د اأن طلق���ت من وال���د ل�كا 
قالت اأنها وجدت بعد ذلك احلب مع املمثل 
اله�لندي روبرت Wolders واأن هذه 

ال�صن�ات هي اأ�صعد �صن�ات حياتها.
والدت���ه  اأن  اإىل  كتاب���ه  يف  اأ�ص���ار  ل����كا 
كان���ت م�صغ�ل���ة دائما مع احل���ب والغذاء 
والأ�صدق���اء واأن���ه مل ي���درك متام���ا كي���ف 
اأنه���ا كانت �صه���رية وكان لها مث���ل ه�ؤلء 

الأ�صدقاء حتى من كان اأكرب منها �صنا.
يق�ل يف اإحدى �صفحات الكتاب: "عندما 
�صبب���ت ع���ن الط����ق كن���ت اأ�صاه���د ع���ددا 
م���ن جن����م ال�صينم���ا ياأت����ن اإىل املن���زل 
ط����ال ال�ق���ت، ولك���ن مل اأكن اأعل���م اأنهم 
كان����ا يتمتع�ن ب�صه���رة كبرية وتربطهم 
ب�الدت���ي �صداق���ة عظيم���ة مث���ل ج����يل 
اأندروز وماري ب�بين�س، اأو روجر م�ر، 

واأنه���ا حتى بع���د ف�زه���ا بالأو�صكار مل 
تكن لتعط���ي انطباعا اأنه���ا كانت تفعل 
ذل���ك م���ن اأج���ل النج�مية واأنه���ا دائما 
ما كانت م���ع اأ�صرتها، لكنه���ا لاأ�صف مل 
تع�س لرتى اأحفادها يكربون وكثريا ما 

كنت ا�صمعها تق����ل انها ليتها كانت 
جدة لرتى اأحفادها وهي منتهى 

�صعادتها اآنذاك.
ل����كا وه� يتح���دث لن���ا باأمل 
يف  "اأودري  كتاب���ه  اأن  ق���ال 

املن���زل: ذكري���ات مطب���خ اأمي" 
ياأتي تكرمي���ا لأمه وه� اأي�صا 
�صرية ذاتية ع���ن حياتها وقد 
الأطب���اق  ت�صم���ن و�صف���ات 
املف�صلة لديها وق�ص�صا من 
حياته���ا، وقال ان���ه يك�صف 
الطع���ام  اأ�صن���اف  في���ه 
تع�صق���ه  كان���ت  ال���ذي 
كان���ت  واأنه���ا  خا�ص���ة 
حت���ب اأن تتناول كميات 
ال�ص�ك����ل  م���ن  وف���رية 
واملعكرون���ة وكان لديها 
�صغ���ف مف���رط بالآي����س 
كرمي واأنه كتب الكتاب 
مبثابة حتي���ة اإىل اأمه 
وحت���ى يعل���م ع�صاقها 
وحمبيها كي���ف كانت 
تعي�س معنا واأ�صناف 
الأطعم���ة الت���ي كانت 
تقدمها لنا يف املنزل، 
اأنه���ا   " واأ�ص���اف: 
اأي�ص���ا  لديه���ا  كان���ت 
و�صيل���ة رائعة جلمع 
لاأعم���ال  الأم����ال 

خا�ص���ة  اخلريي���ة 
�صف���رية  كان���ت  واأنه���ا 

م���ن  احل�صن���ة  للن�اي���ا 
قب���ل الي�ني�صي���ف عملت 

با كلل ول مل���ل من اأجل 
واملر�ص���ى  املحروم���ن 
امل���ال  ميلك����ن  ل  الذي���ن 

الازم لعاجهم ". 
ياأت���ي  كتاب���ه  خت���ام  يف 
حديثه من�صبا ح����ل مر�صها 

اأودى  ال���ذي  بال�صرط���ان 
اأيل����ل  �صبتم���رب/  يف  بحياته���ا 

1992 بعد اأن مت ت�صخي�صه يف مركز 
�صين���اي الطبي يف ل��س اجنلي�س والذي 
اأظه���ر اأنها كانت تعاين من اآلم يف البطن 
وانت�ص���ار املر����س حتى زائدته���ا الدودية 
التي خ�صعت خالها لعمليتن جراحيتن 
ق���رر الأطباء اأنه ل ميك���ن اإزالتهما ب�صبب 
احتمال تعر�صها خلطر اأكرب عادت بعدها 
كان���ت  ال���ذي  ال�ص�ي�ص���ري  ال�صالي���ه  اإىل 
متتلكه هناك لتم����ت عن عمر 63 يف 20 

كان�ن الثاين عام 1993 اأثناء ن�مها.
الآن ل�كا ي�صعر ب�صع���ادة كبرية ك�ن اأمه 
ل ت���زال تعي����س يف ذاك���رة حمبيه���ا واأن 
اأ�صل�به���ا - وطعامه���ا - ميكن اأن ي�صتمرا 
ليلهمان هذا اجليل اجلديد مبا كانت عليه 

من حياة.

تاأتي هذه ال�صرية التي كتبها الكاتب 
ال�صحفي الإنكليزي راي ك�ن�يل لتهز 
النف��س وتدمع العي�ن عن فنان مبدع 
و�صخ�صية عماقة يف الثقافة ال�صعبية 

الأمريكية، ذو م�هبة و�صهرة ل ت�صاهيه 
�ص�ى نهايته املاأ�صاوية، ه� كيان 

اأ�صط�ري �صنع من م��صيقى الروك اأند 
رول واحدة من اروع ما ا�صتمع لها وتغنى 

بها النا�س حتى اأ�صبح رمزا من رم�ز 
القرن الع�صرين املن�صرم، و�ص�ت مبهر 

خمل�ط برتاتيل الكنائ�س واإيقاع الزن�ج 
التقليدي والبل�ز، ابتكر ن�عا جديدا يف 

امل��صيقى ال�صبابية حيث جعلها و�صيلة 
للتعبري عن ن�صاطهم احل�صي.

راي ك�ن�يل وه� يتناول �صرية بري�صلي 
بعد اأربعن عاما من وفاته اعتمد على 

مقابات معه قبل رحيله ليعيد كتابة 
تاأريخه من جديد.

في الذكرى األربعين لوفاته 

س��يرة ذاتية جديدة عن نجم هوليوود 
الراحل الفيس بريسلي

أودري في البيت 

سيرة أسطورة هوليوود أودري هيبورن.. 
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ــــــــدارات ــــن اص م

أوراق
ُكنت قد تعلم����ت يف طف�لتي اأن الب�صر من 
اأجمل الكائنات التي وجدت على اخلليقة، 
اأم����ا الي�����م فاأن����ا ل�ص����ت ُمتيقن����ة م����ن ذلك، 
فاحل����روب والقت����ل والدم����ار والتخري����ب 
ه����ذا ه� ما تركه الب�صر على هذه اخلليقة، 
التي وج����دت يف بدايته����ا باأجمل �ص�رة، 
فهل يا ُترى ل����� كان حكم هذه الر�س بيد 
م�صتعمرات الكائنات النظامية، كالنمل او 
النحل وغريه����ا من الكائن����ات التي تك�ن 
ممال����ك وم�صتعم����رات ذات اأُط����ر نظامية،  

لكانت اخلليقة اأف�صل مما عليه الآن.
فم����ن خ����ال رواي����ة "النم����ل" م����ن تاأليف 
الكات����ب الفرن�ص����ي برنار فريب����ري، والتي 
ن�ص����رت لأول م����رة يف ع����ام 1991، وه����ي 
من �صل�صلة ثاثي����ة النمل للم�ؤلف حت�لت 
الرواي����ة اإىل فيلم �صينمائي ولعبة فيدي�، 
لغ����ة،  م����ن ثاث����ن  لأك����ر  ومت ترجمته����ا 
حظيت باإعجاب الق����راء والنقاد وح�صلت 
عل����ى ن�صبة مبيع����ات عالية حي����ث و�صلت 
مبيعاته����ا لأكر من ملي�����ين ن�صخة، جند 
اأن الروائ����ي ي�ص����ري يف الرواي����ة  " نح����ن 
الب�ص����ر لدينا نزع����ة للتدم����ري او �صبب يف 

التدم����ري كل الحي����اء او اجل�ام����د وحتى 
تدم����ري بع�صنا وان مل جن����د ماندمر ندمر 
اأنف�صن����ا اإل ان ح�ل����ت ه����ذه النزع����ه لأمر 

خري نافع لنا اأجمع ".
وق����د تق�ص����ى الكات����ب يف ه����ذه الرواي����ة  
وبرباع����ة اأح�ال النمل م����ن وج�ه كثرية 
م����ن خ����ال عر�ص����ه احلكاية ب�ص����كل خيال 
واأن�اعه����ا،  الكات����ب،  ودر�����س  علم����ي، 
واأحجامها، وم�اقعها التاريخية القدمية 
واحلديثة اإىل درجة فهمت فيها اأنها اأق�ى 
من الإن�صان، واأنه����ا ميكن اأن ت�صتعمر كل 
الأر�����س وتط����رد الب�ص����ر منه����ا بالرغم من 

حجمها ال�صئيل.
تاركًا ت�صاوؤلت كيف ميكن اأن جتتاز منلة 
�صارع����ًا عري�ص����ًا مزدحم����ًا بال�صي����ارات؟.. 
واأي����ن ه����ي م����ن الإن�ص����ان؟ وماذا ل����� كان 
الإن�صان بحجم منل����ة اأمام عظمة الطبيعة 

وفي�صانات الأقدار؟
 ه����ذه الرواي����ة، رائعة ورائع����ة للغاية مبا 
حتمله م����ن اأفكار غريبة وجديدة وجتعلك 
تفكر يف هذا العامل الغريب "عامل النمل"، 
و�صدق����ا كلما قراأت عن النم����ل وت�صرفاته 
كلم����ا ازددت �صغفا بهذا العامل وكلما ازدت 

يقينا بحكمة البارئ عز وجل.

يذك����ر الروائي الفرن�ص����ي )برنار فريبري( 
يف الرواية )النم����ل( اأن "الطبيعة ت�صتمد 
ق�ته����ا من التن�ع، وحتت����اج اإىل الطيبن 
واليائ�ص����ن،  واملجان����ن  واخلبث����اء، 
واملحدودب����ن  واملر�ص����ى،  والريا�صي����ن 
واحلزان����ى،  املبتهج����ن  وامل�صّ�ه����ن 

والأذكياء والأغبياء، والأنانين والكرام، 
وال�صغ����ار والكب����ار، وال�ص�����د وال�صف����ر، 

واحلمر."
و�صرورت����ه  التن�����ع  ع����ن  رواي����ة  اإنه����ا 
تقب����ل  وكيفي����ة  احلي����اة،  ل�صتم����رار 
الخت����اف، وتقدي����ر الب�صي����ط واح����رتام 

الكائنات احلية.
برن����ار  اأ�ص����در  "النم����ل"،  رواي����ة  بع����د 
فريب����ري ع����دة كت����ب يف املجال نف�ص����ه، اأي 
م����ا يتعل����ق بالنم����ل وطباعه، منه����ا، "ي�م 
النم����ل" و"الكت����اب ال�ص����ري للنم����ل"، ث����م 
اإثر  النمل  بداأ جناحه مع  النمل".  "ث�رة 
حتقيق����ات مط�ل����ة يف اإفريقي����ا ح�ل عامل 
النم����ل ومع�صكرات����ه املده�ص����ة. وم����ع اأنه 
در�س احلق�����ق يف جامعة ت�ل�ز وتخرج 
يف املدر�ص����ة ال�طنية لل�صحاف����ة، فقد بداأ 
اهتمام����ه بع����امل النم����ل من����ذ اأن عم����ل يف 
ق�صم ال�صحافة العلمي����ة مبجلة )ل�ن�فيل 

اأوب�صرفات�ر(.  
ميزج ا�صل�ب����ه يف الكتابة بن عدة اأن�اع 
امللحم����ي،  كالأ�صل�����ب  خمتلف����ة،  اأدبي����ة 
والأ�صل�����ب  العلم����ي   اخلي����ال  اأ�صل�����ب 
الفل�صفي. يف معظ����م رواياته، قام برنارد 
الق�ص�ص����ي  البن����اء  من�����ذخ  با�صتخ����دام 
نف�ص����ه، حي����ث ي�صتعم����ل الن�����س الن����ري 
بالتن����اوب م����ع الأ�صل�ب العلم����ي. كما اأن 
هن����اك العدي����د م����ن اأ�ص����كال الرتاب����ط يف 
رواياته، فنج����د �صخ�صية ادم�ن ويلز يف 

ثاثيته ال�صهرية. 
النمل، م�ج�دة اأي�صا يف روايته "مملكة 

املائكة."

أوراق 
يحم���ل كتاب " فن الكتابة " تعاليم ال�صعراء 
ال�صيني���ن " " وال���ذي األف���ه كل م���ن ت����ين 
بارن�صت�ن وت�صاو بين���غ، وترجمه د. عابد 
ا�صماعيل و�صدر عن م�ؤ�ص�صة املدى لاعام 
والثقافة والفن�ن،  خ�ص��صية املكان الذي 
قدم من���ه، فعلى نقي����س التعليم الغربي يف 
ف���ن ال�صع���ر الذي يت�ص���ف ع���ادة بال�صرامة 
واجلدي���ة، ف���اإن الكت���اب ال�صيني���ن الذي���ن 
ل يقل����ن ع���ن نظرائه���م الغربي���ن حرفي���ة 
واأكادميي���ة،  جعل����ا اآراءه���م ح����ل الأدب 
وه���م  وعميق���ة.  �صاح���رة  ومكثف���ة،  ذكي���ة 
ي���رون  اأن الروؤي���ة املغلف���ة بن���ربة روحي���ة 
ميك���ن له���ا يف احلقيق���ة اأن تك�ص���ف النقاب 
عن امل�صادر املعتم���ة لل�صعر اأكر مما تفعله 
تل���ك التي تت�ص���ف بالدق���ة ال�صارمة. وهذه 
الروح جم�ص���دة يف �صفح���ات الكتاب الذي 
جاء مبثابة هدية رقيقة وهادئة، تهدف اإىل 

جعل القارئ �صاعرًا.
واإن اأخف���ق الكات���ب يف حتقيق هذا الهدف، 
اأر����س  اإىل  ا�صطحاب���ه  يف  جن���ح  اأن���ه  اإل 
الق�صي���دة البك���ر ليح���ذره م���ن اأن " التاب� 
خل���ف  مت�ص���ي  اأن  ه����  الكتاب���ة  يف  الأول 
اأن  " اإذا ظنن���ت  اإي���اه  الآخري���ن."، منبه���ًا 
ق�صيدتك ه���ي الكلمة الأخرية يف امل��ص�ع 

فهذا يعني اأنك ل�صت �صاعرًا." 
ويتن���اول الكت���اب الذي ميك���ن تق�صيمه اإىل 
اربع���ة اق�ص���ام الن�احي اجلمالي���ة والفنية 
ويخت���ار مناذج تطبيقي���ة يف حرفة الكتابة 
وحتدي���دًا يف جم���ال ال�صعر ال���ذي مثل عرب 
تاري���خ ال�ص���ن امل�صل���ك الأو�ص���ع لتحقي���ق 

النجاح ال�صيا�صي والجتماعي.
فال�صع���راء هم "مهني���� حرف���ة اإلهية" ومن 
هنا، فاإن ال�صينين يعزون اإىل ال�صعر ق�ى 
خارقة، فه� " يقّ�م اخلطاأ، ويحرك ال�صماء 
والر����س، والأرواح الإلهي���ة." ولي�س هذا 
فح�صب، بل اأن هذا ال�ص�ت ال�صعري املقبل 
م���ن خمب���اأ �ص���ري وعمي���ق، "ي�صتطي���ع اأن 
ينقذ حك�م���ات متهاوي���ة وجي��صا �صعيفة 
ومين���ح �ص�ت���ًا لري���ح الف�صيل���ة الن�صانية 

املتح�صرة."
على نقي����س التقليد الغرب���ي يف فن ال�صعر 
ع���ادًة  يت�ص���ف  ال���ذي   ،)ars poetica(
بال�صرامة واجلدية، فاإن الكتاب ال�صينين، 
الذي���ن ل يقل����ن حرفي���ة واأكادميي���ة وعرب 
�ص���الت حاكم���ة متعاقب���ة، جعل����ا اآراءهم 
ع���ن الأدب ذكية ومكثف���ة، �صاحرة وعميقة، 
روحي���ة وهجائي���ة. " ال�صته���ال العظيم " 
لكت���اب  )النا�صيد الك�نف��صي��صية(، وه� 
اأقدم امل��ص�عات عن ال�صعر ال�صيني والنبع 
ال���ر لل�صعرية ال�صيني���ة والفك���ر ال�صعري 
عظيم���ة،  ق����ة  لل�صع���ر  يعط���ي  ال�صين���ي، 
وتع���زى اإلي���ه املهم���ة الك�نف��صي��صية يف 

تق�مي ال�صل�ك الجتماعي وال�صيا�صي.
اأي�ص���ًا جن���د اأن التاوي���ن، يع���زون لل�صع���ر 
ق�ى خارقة، غري اأن طريقتهم اأكر ج�انية 
وعرفاني���ة، وتنط����ي عل���ى ح����ّس املفارقة 
والتهكم، الن�ص��س ال�صا�صية للتاوية منها 
Chuang- و    Tao Te Ching

tzu  التي ظهرت ح�ايل القرن الثاين قبل 
املياد، وجتّمد النزوة العف�ية والتناق�س، 
وتطرح  نف�صها كفل�صفة ميتافيزيقية تزدري 

ال�صيا�صة وال�اجب الك�نف��صي��صين.
ووفقًا لهذا التقليد القدمي، يفتتح ال�صاعران 

التاوي���ان " ل���� – ج���ي 
ه���ذا   " ت����  و�صيك�ن���غ 
الكتاب من خ���ال تقدمي 
ق�صائد �صتعلمنا  وت�صرح 
لنا ب�ص���كل جمي���ل حرفة 
كتابة ال�صعر، بحيث بات 

ينظر اإليها كاأعمال عظيمة ملبدعيها. 
وبالرغ���م م���ن الروؤي���ة اجلمالي���ة لل�صاع���ر 
ل���� – ج���ي تاوية بعمي���ق، اإل اأنه���ا تختزن 
عنا�ص���ر ك�نف��صي��صية ق�ية اي�صًا،  يكرر 
ل���� – جي بع����س امل�صاغل الت���ي يطرحها " 
ال�صته���ال العظي���م "، ويظه���ر م���ن خ���ال 
هذا الكت���اب احرتاما ك�نف��صي��صيا عميقا 
للما�ص���ي " قلبي يح���رتم الق�اعد التقليدية 
/ وق�ان���ن الن�صاء " – لكنه يدرك احلاجة 

كل ي�م جلعل الق�صيدة جديدة. 
اأن ق�صائد ل� – ج���ي و�صيك�نغ تاأخذنا يف 
رحات خابة اإىل متاهات النف�س واخليال، 
وت�صلن���ا ع���رب ذل���ك يف رحات خاب���ة اإىل 
متاهات النف�س واخليال، وت�صلنا عرب ذلك 

بامل�صدر ال�صري القابع حتت العامل.
اأن الكت���اب ال�صينين اأعط�نا اأكر من الف 
عام من ال�ص���روح النري���ة الفطنة واملرحة 
والأق����ال البليغ���ة والعميق���ة املتعلقة بفن 
الكتابة، فالن�ص�����س الق�صرية ال�اردة يف 
هذا الكت���اب والتي ل يتجاوز بع�صها ب�صع 
جم���ل ت�صتله���م التكثيف امل�ح���ي للق�صيدة 
ال�صيني���ة القدمي���ة. وه���ي ت���كاد تك�ن غري 
معروف���ة يف الغرب، غ���ري اأن ا�صتب�صاراتها 
يف ق�صايا النر وال�صع���ر دقيقة وج�هرية 
لدرج���ة انه���ا، وبالرغم من امل�صاف���ة القارية 
ومرور القرون، ت�صلح دليا علميًا وممتعًا 

للكتاب املبدعن الي�م.
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تس��اؤالت كونية حول الخراب الذي تركه االنسان 
مقارنة باألحياء االخرى في رواية  "النمل"

التاويون والقصائد الكونفوشيوسية

إدراك الحاجة كل يوم لجعل القصيدة جديدة

ــــــــدارات ــــن اص م

تونس )رويترز( - 

ت�صتدعي رواية )تع�يذة العيفة( �ص�را من الذاكرة 
واأحداثا من ال�اقع لت�ؤلف ل�حة من الكلمات ت�صعى 
للك�ص���ف عن اغرتاب املثقف الذي يعاين من لمبالة 
املجتمع وت�صل���ط النظم فيل�ذ نح���� الكتابة لتك�ن 

حتميه". "تع�يذة 
ول مينح م�ؤل���ف الرواية الكات���ب الت�ن�صي ت�فيق 
العل����ي فر�صة للقارئ لا�صرتخ���اء يف اأي جزء من 
الرواي���ة ال�اقع���ة يف 244 �صفحة مت��صطة احلجم 
ب���ل يجعل���ه يتاب���ع متحف���زا م�ص���رية بطل���ه ولهثا 

مت�ص�قا مل�صريه.
وتتتب���ع )تع�ي���ذة العيف���ة( م�ص���رية �صاب ن���زل من 
الري���ف اإىل العا�صمة طالبا ثم مثقفا ثم كاتبا ناجحا 
ن�ص���ر اأول اأعماله الروائي���ة با�صم م�صتعار خجا من 
ا�صم���ه )العيفة اله�مي���ل( لكن م���ا اإن ا�صتهرت حتى 

فتح النظام حتقيقا ق�صائيا �صد م�ؤلفها املتخفي.
ويعانى البط���ل �صراعا مع ذاته ب�صب���ب ا�صمه الذي 
اأطلقت���ه علي���ه عائلته التي مي����ت اأبناوؤه���ا �صغارا 
حت���ى يعافه امل�ت ويبقى على قيد احلياة لكنه عاف 
حي���اة الهروب من نف�صه ومن نظ���ام مت�صلط اأجربه 

على اأن يك�ن عدوا له وما ق�صد ذلك.

ويدخ���ل البط���ل يف لعب���ة الق���ط والف���اأر م���ع نظ���ام 
يحاول ا�صطي���اده ليحب�س كلماته وي�صكت اأ�ص�اته 
لك���ن العيفة كان فطنا للفخ���اخ املن�ص�بة واختار اأن 
يبق���ى كاتبا جمه�ل على اأن ي�صبح روائيا م�صج�نا 

وي�ا�صل جناحه متخطيا ال�صعاب.
وكلما زاد �صغط ال�صلط���ة وحما�صرتها يل�ذ البطل 
للكتاب���ة "تع�ي���ذة" حتميه و�صدر ام���راأة يحت�صنه 
وي�ؤوي���ه من اغرتاب معن�ي و�ص���راع بن كربيائه 
و�صمريه خا�صة عندما يتابع جناح روايتيه "حذاء 
ال�صجان" و "ربطة العن���ق وال�صيا�صي" لكنه يعجز 

عن ال�صياح باأعلى �ص�ت باأنه الكاتب.
وتك�ص���ف الرواي���ة عذاب���ات البط���ل عندم���ا يناج���ي 
كربي���اوؤه �صمريه "ل���� كنت مثلك لخ���رتت ال�صجن 
على هذه احلياة املهينة اأنا م�صتعد اأن اأك�ن معك يف 
زنزانتك اأوؤن�صك وقد اأحتدث مع زمائي من �صمائر 

ال�صجانن".
ووا�صل الكاتب جناح���ه لي�صبح ع�ص�ا يف جمل�س 
الن����اب لك���ن ق���رر التخل�س م���ن عقده عندم���ا اأعلن 
حت���ت قبة الربملان اأن���ه الروائي جمه����ل ليزيل عن 

نف�صه نزيفا اأبديا.
يق����ل "نعم اأنا الروائي املجه����ل اأنا كاتب روايات 
)حذاء ال�صجان( و)ربطة العنق وال�صيا�صي( وقه�ة 
�صيدتي اآخر رواياتي عن�انها اأنهيتها منذ ثاثة اأيام 

ومل اأن�صرها بعد ولن اأن�صرهااإل يف بادي".
ويق�ل العل�ي يف مقابلة مع رويرتز "الرواية ذات 
بعد �ص��صي�ل�جي نف�صي اإذ كلنا العيفة واإن تغريت 
التعاوي���ذ فف���ي الرواية عم���ق اإن�ص���اين وتغلغل يف 
الذات الب�صرية. يف هم�مها الذاتية و�صراعاتها يف 

احلياة مثل �صراع العيفة مع ذاته و�صد ال�صلطة".
واأ�صاف العل�ي وه� اأ�صتاذ لغة باجلامعة الت�ن�صية 
"كتبت الرواية باأ�صل�ب الرواية )كما اأنا( واأطلقت 
العنان للغة واعية باأنها تكتب الرواية و�صكلت اللغة 
ت�صكي���ات خمتلفة من �صجات متن�عة اإذ للذكريات 
لغته���ا. والرتاجيدي���ا لغ���ة ولغ���ة رمزي���ة مفه�م���ة 

واأخرى هزلية تعرب عن عمق ال�صخ�صية".
ج���اءت بني���ة الرواي���ة دائرية حي���ث ب���داأت مب�صهد 
لبط���ل اأوىل روايات العيفة )ح���ذاء ال�صجان( داخل 

الزنزانة وانتهت به يف ال�صجن.
واأو�ص���ح العل�ي اأن روايته الأوىل "ميكن اإدراجها 
�صم���ن الأ�صل�ب ال�اقع���ي باملفه�م الأدب���ي فهي ما 
يق���ع وم���ا ميك���ن اأن يقع.. ه���ي �صرب م���ن ال�اقعي 

و�صرب من املتخيل ال�اقعي."

نبيذ العزلة.. بورتريه الفنانة في شبابها
ترجمة: عباس المفرجي

ي�ص���ف نا�ص���رو " نبيذ العزل���ة " باإنه���ا اأقرب 
روايات اآيرين نيمريوف�صكي ل�صرية حياتها، 
والبطلة هيل���ن كارول، تقا�صم نيمريوف�صكي 
الكثري م���ن تاريخها املبكر. ول���دت هيلن يف 
اوكرانيا لأب�ين جمعهما الإرتياب والإزدراء 
بق���در ماجمعهم���ا احل���ب، ون�ص���اأت عل���ى ي���د 
مربية فرن�صي���ة، حبها الرا�ص���خ واأح�صا�صيها 
الطيب���ة، �صّكل���ت ح���ب هيل���ن لفرن�ص���ا. مث���ل 
نيمريوف�صك���ي، َك���رُبت هيلن وه���ي تتحدث 
الفرن�صي���ة اأف�ص���ل م���ن الرو�صي���ة، واأدرك���ت 
�صريع���ا ب���اأن ال�ص���اح الرئي�صي ال���ذي متلكه 
اأمه���ا �صدها ه� الق���درة على اإزاح���ة املربية، 
مدم�زيل رو����س. نزاع هذه الأ�ص���رة ال�صقية 
حُمّلل عل���ى نح� جميل وقا�ص���ي. الأم، الأب، 
يراق���ب  الطفل���ة واملربي���ة جميع���ا  اجل���ّدان، 
بع�صه���م البع����س الآخر، بينما ه���م يقاوم�ن 
الت�ت���ر الذي يرب���ط بينه���م. الأم ت�صتاق اىل 
باري����س، الع�ص���اق، الغن���ى واحلري���ة. كانت 
تزوج���ت ب�ري�س كارول لأنها فقرية ولمتلك 
دوطة زواج ؛ راأت اإن باإمكانه اأن يك�صب مال، 

و�صغفه بها �صيدوم مهما خانته. 

ف���ت العاقة ب���ن الأم والإبن���ة على نح�  ُو�صِ
متعق���ل ل يقبل الت�ص�ي���ة. بيلا، مثل فاين اأم 
نيمريوف�صكي، ت���رى يف اإبنتها م�صدر �صيق 
واإزع���اج. وهيل���ن، تنكم����س من اأمه���ا بنف�ر 
ج�ص���دي. اأظاف���ر م���دام كارول ه���ي ))مدّورة 
وحمدب���ة وبنهايات ح���ادة، مث���ل املخالب((. 
ب�صرتها مغطاة بطبقة كثيفة من الب�درة حتى 
ب���دت ))بي�صاء كالثل���ج((. اإهتمامها احلقيقي 
ال�حي���د ه���� ع�صيقه���ا، ماك�س، ال���ذي تغلغل 
اىل العائل���ة بنفاق���ه البارع. يف ه���ذه الأثناء، 
كان يج���ب عل���ى الفتاة ال�صغ���رية ان تتكّيف. 
اإنه���ا حت���ب والدها وت�صف���ق علي���ه، وتتعّرف 
في���ه عل���ى طاق���ة عاتي���ة ت�صاركها مع���ه، متام 
مثلم���ا يت�صاركان ))العين���ن املتقدتن، والفم 
ال�ا�صع، وال�صعر املجّعد والب�صرة الداكنة((. 
يب���دد ب�ري�س كارول ه���ذه الطاقة يف ال�صعي 
وراء ال���روة واملقامرة، وال�ص�ؤال الكبري ه� 

ماذا �صتفعل هيلن مع جيناتها ال�راثية.
ه���ذه هي رواية ذات اأج����اء اأّخاذة على نح� 
مده����س. ت�صتح�صر نينريوف�صكي فيها اأمكنة 
طف�لته���ا ب��ص����ح ح�ّصي، ُيظهر ك���م تعلمت 
من ت�ل�صت�ي وبرو�صت. حياة الطفلة تنتقل 
يف ال�صن�ات الأوىل م���ن القرن الع�صرين من 
كيي���ف، املليئ���ة بالغب���ار الذي حتمل���ه الرياح 

القادم���ة م���ن اآ�صي���ا، اىل �صان���ت برت�صب�رغ، 
ب�صماواته���ا امل�صّف���رة و ))الروائ���ح ال�صقيمة 
للم���اء القذر((، ومن ث���م اىل املناظر ال�صتائية 
املجمدة لفنلندا، حيث اإلتجات الأ�صرة ورو�س 
اآخ���رون يف 1917. هن���ا، يلعب����ن ال����رق، 
ويتزجل����ن   يرق�ص����ن  احل���ب،  ميار�ص����ن 
بينما هم ينتظرون اأن تع�د حياتهم العادية، 
لأن الإع���رتاف باأن احلك�م���ة الب�ل�صفية اأتت 

لتبقى ))�صيك�ن اإ�صارة على فاأل �صيئ((.
يف غ�ص����ن ذلك، تت�رط هيل���ن ذات الأربعة 
ع�صرة عام���ا بعاقة مع رجل مت���زوج، يف رد 
فع���ل معق���د على العاق���ة مع اأمه���ا. واحد من 
اأجم���ل امل�صاهد يف الرواية ه���� م�صهد رق�س 
يف حظ���رية قري���ة، حيث تتع���ّرف هيلن اأول 
م���ّرة عل���ى طاقته���ا اجلن�صي���ة. ))�صِحَكْت كي 
تب���ن ع���ن اأ�صنانها البي����س، الامع���ة ؛ دعت 
ْفَرد ي�صغط يدها الداكنة النحيفة بن ج�صده 
والرق����س،  ال�صك���ر  ذروة  يف  والطاول���ة((. 
يب���داأ ال�صباب عل���ى ال�صطح باإط���اق بنادقهم 
كل���ه.  ذل���ك  يف  هيل���ن  وت�ص���ارك  امل���اوزر، 
))تن�ص���ق رائح���ة الب���ارود، ذلك كان���ت تعرفه 
م�صبق���ا ب�ص���كل جيد((. طاق���ة وتاأل���ق الكتابة 
جتع���ل م���ن ب���اب اأوىل م���ن الإنهي���ار املفاجئ 
للق�صي���دة الق�ص�صي���ة مرّوعا. �ص���كان القرية 

هم م���ن الإ�صرتاكين الدميقراطين )احلمر(، 
واحلرب الأهلية م�صتع���ّرة يف اأرجاء فنلندا. 
حن ي�ص���ل اجلي�س الأبي����س، ُيذبح ال�صابان 
يف  القب���ل  ويتب���ادلن  يرق�ص���ان  الل���ذان 

احلظرية. ويتبعر الاجئ�ن الرو�س.
يف ه���ذه الرواي���ة، كل �ص���يء تقريب���ا �صائع. 
مدم�زي���ل رو����س مق�صي���ة بق�ص���اوة بيل���ا ؛ 
اجلّدان ُي���رتكان وحيدين ؛ الأب����ان يدّمران 
نف�صيهما ؛ املن���ازل واملدن تختفي حن تنتقل 
الأ�صرة. ِفه���ْم نينريوف�صكي العميق للف��صى 
يتحدى اولئك الذين يعي�ص�ن يف اأزمان اأكر 
ي�ص���را. حتى الأه����اء ال�صخ�صي���ة هي ح�صد 
م���ن اأ�صي���اء، جُتم���ع الله اعل���م من اأي���ن. املال 
والرتف يزينان املخّي���م، لكن قاطنيه اإعتادوا 
عل���ى التطل���ع اىل احلرائق الت���ي ت�ؤ�صر على 
املذبح���ة، الث�رة اأو احل���رب. البقاء املعن�ي 
لهيل���ن يت�ق���ف عل���ى الإدراك ال�ا�ص���ح باأن 
الق�ى الت���ي قادت اأمها م�ج����دة يف داخلها 
اأي�صا، وعليها اأن تنبذها اإذا اأرادت اأن ل تك�ن 
تك���رارا حلي���اة اأمها. تتيح لن���ا نيمريوف�صكي 
الدخ����ل اىل اأف���كار بيل���ا كارول مرة واحدة 
فقط: فيها حتلم بلهف���ة بالذهاب اىل باري�س، 
كم���ا �صتفع���ل اآيرين فيم���ا بع���د. باري�س بيلا 
ه���ي وه���م العاق���ات اجلن�صية، الت���ي تنبثق 

اأ�صب���ه  اأ�صخا����س جمه�ل���ن  م���ع  وتتا�ص���ى 
باحللم. اإبنتها، تتعل���م الرغبة بعزلة مغايرة. 
اإنف�صال هيلن ع���ن الأ�صرة، ون�ص�ئها ك�صابة 
وحي���دة يف باري����س، �صتك�ن ج���ذور حياتها 
كفنان���ة. يف ه���ذه ال�صفح���ات الأخ���رية م���ن 
الرواي���ة، ثمة درجة م���ن الكتابة املبالغ فيها ؛ 
نيمريوف�صكي لي�ص���ت بحاجة اىل جعل اأفكار 
هيل���ن بّين���ة ج���دا. نح���ن ندركه���ا م�صبقا من 
خ���ال ه���ذه الب�رتري���ه الآ�ص���ر والأمن على 

نح� قا�ٍس للفنانة يف �صبابها.
عن �سحيفة الغارديان

"تعوي���ذة العيف���ة"... رواية تداوي ج���راح الهوية 
ومعاناة النظم السلطوية
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

هذه )الظاه���رة( ب�صقيها، الفني والت�ص�يقي، 
مل تن���ل اي جهد اإعامي حقيقي لفح�صها، فلم 
يكتب عن الرواية راأي فني وا�صح، با�صتثناء 
اإ�صارات عابرة، هي اقرب اىل ردة الفعل منها 
اىل ت�صكيل انطباع معترب، كما مل يت�قف احد 
ب�ص���كل ما عن���د الظاهرة الت�ص�يقي���ة الغريبة 
وفح�صها، فف���ي كل الثقافات، ل ميكن ان مير 
حدث مثل ه���ذا دون وقفة جادة من الأو�صاط 
املعنية مبا�صرة،  اأو من العام والذي ا�صبح 

يف اقل تقدير اآزاء مادة �صحفية مغرية.
انا قراأت الرواية، ون�صحت بع�س ا�صدقائي 
بقراءته���ا فه���ي م���ن الناحي���ة الفني���ة رواي���ة 
جديدة يف لغتها واأ�صل�بها، واأقرب منها للغة 
الروايات املرتجمة، اذ خلت من اية تفخيمات 
الكاتب���ة  فيه���ا  جت���اوزت  لغ�ي���ة،  واألع���اب 
)رمب���ا م�صادفة ع���دم اخلربة( اأمن���اط ال�صرد 
ال�صائعة يف كتابة الرواية، التي ي�ؤلفها كتاب 
عراقي����ن، وفتحت افاقًا غ���ري م�صب�قة )رمبا 
بج���راأة حم�ص�ب���ة(، او رمب���ا بتلقائي���ة الذي 
يغام���ر للم���رة الوىل، وه���ذا يف كل الأح�ال 

امر �صحي وعافية جديدة.

 • • •
ق���راأت لاأ�صف )حماكم���ات ف�ري���ة( للرواية، 
انطلقت من مقدمات غري مقب�لة يف اخاقيات 
النقد وحت���ى يف الكتابة النطباعية، من مثل 
املقارن���ة مع منج���زات ف�ؤاد التك���ريل وغائب 
طعم���ة فرمان و�ص�اهم، وكاأنن���ا نائم�ن على 
�صري���ر منت�صف القرن املا�صي، ول�صنا نعي�س 
يف ع���ام 2016. وكما ل� ان يف اعناق الكتاب 
م���ن الأجي���ال اجلدي���دة، بيع���ة ابدي���ة لنم���ط 
حم���دد �صاد ولعق�د ط�يل���ة يف كتابة الرواية 

املحلي���ة، واأ�صبح لي�س م���ن حق هذه الأجيال 
ان تبتكر ا�صاليبها ال�صردية اخلا�صة مبزاجها 

وبثقافتها واهتماماتها.
لاآن، وو�صط ع�صرات التعليقات،  مل اقراأ رايًا 
فني���ًا جديرا بالهتمام كم���ا قلت، وحتى الذي 
�صكل راأيا م���ا، فه� يرتدد يف اإعانه �صراحة، 
ف���راح يلف وي���دور ح�ل �صه���رة الرواية ومل 
يج���ازف بالقراءة من داخله���ا، رمبا خ�فًا من 
�صلطة جديدة، ه���ي �صلطة )الع�ام الثقافية(، 
تل���ك ال�صريح���ة م���ن الأمي���ن ال���ذي ي���رددون 
ال���كام نف�ص���ه ا�صتن�صاخًا والذي���ن اأ�صبح لها 
حق احلديث نيابة عن م�ؤ�ص�صة النقد املنهجي 

الغائبة يف الأ�صل. 

•  ••
بانزع���اج وتذم���ر، ي�صتغ���رب اأح���د ال�صدقاء 
الفي����س  عل���ى �صفحت���ه يف  ل���ه  من�ص����ر  يف 
ب�ك، م���ن �صرعة انت�صار ه���ذه الرواية، وه� 
كاتب مع���روف ل يبيع اأكر م���ن 200 ن�صخة 
م���ن اإ�صدارات���ه يف اأح�ص���ن الت�قع���ات، فهذا 
الكات���ب الذي ل يخل� من م�هبة وا�صحة يف 
ال�صرد، يعي�س اوهام بع�س العبقرية والعمق 
والتع���ايل على القراء، الت���ي فندتها منذ زمن 
ا�صتجابت���ه  الق���ارئ ونق���د  ط�ي���ل نظري���ات 
ب��صفه ال�صلطة املطلقة على الن�س. الأحرى 
ب���ه، ان ي�صتغرب من ع���دم اإقب���ال القراء على 
روايات���ه الت���ي تع���ب عل���ى كتابته���ا �صن����ات 

ط�ال.
يجب ان نفكر األف مرة يف هذا المر، فالكتاب 
�صلعة ثقافية حمك�مة ب�صروط ال�ص�ق اي�صا. 
اما اإذا كنا نت�ج���ه لقارئ بعينه، من م�صت�ى 
رفيع ت�صمنه خيالنا عند زمن الكتابة، فلنرتك 

لغريك حرية الت�جه لقرائه اي�صا. 
�صديق اخر يعلق باأمل، بان الزمن بعد �صدور 
هذه )الرواية( مل يعد زمننا ورمبا �صين�صفنا 
امل�صتقبل بعد ان تعر على منجزاتنا الأجيال 
لق���د وجدته���ا، ون�صين���ا   القادم���ة وت�ص���رخ: 
ان زم���ن )ل�تريام����ن( ق���د وىل واىل الأب���د، 
فم�اق���ع الت�ا�صل الجتماع���ي مل تعد ت�صمح 
بخل���ق عبقريات مت�ت يف الظل، اجلميع هنا 
يتحرك حتت ال�ص�ء، ومبا ان النقد الأكادميي 
يعم���ل يف دائرة �صيقة جدا، اأو غري م�ؤثر يف 
ال�اقع، فان جناح الكتاب حتدده ردود افعال 
الق���راء،  ون�صبة مبيعات���ه، وا�صتمراريته يف 
الت���داول، ولي�س لدينا طريق رابع  باعتقادي 
لقيا�س هذا النجاح. لي�س �صحيحا ان النا�س 
تتهافت فقط  عل���ى الكتب )ال�صطحية( النا�س 
حت���ب الكات���ب ال���ذي ل يتع���اىل عل���ى لغتها، 
ويق���دم ابداع���ه دون افتع���ال وهن���اك اأمثلة ل 

ميكن ح�صرها .
ف���اإذا كنا ل ن�صتطيع  ك�صب األف قارئ لكتابنا، 
مل���اذا نطبعه من ال�صا�س؟ فهناك م�صكلة يجب 
ان نبحثها بهدوء وكف لعبة البحث عن �صبب 
غري واقعي لتعلي���ق الل�م عليه، هناك م�صكلة 
حقيقي���ة م�صتع�صي���ة، لن طباع���ة الكتاب هي 
�صناعة كم���ا نعرف، فهل �صنكتف���ي بدفع ثمن 
ال����رق وال�صح���ن ل�صاح���ب دار الن�ص���ر، ث���م 
ن�زع���ه م���ع اإه���داءات حتم���ل دع����ة حزينة 
لقراءت���ه على حلق���ة مغلقة م���ن ال�صدقاء، اأو 
للعابري���ن يف �ص���ارع املتنب���ي؟! ه���ذه اي�ص���ا 
ظاهرة مل يتط�ع اأحد لفح�صها. ظاهرة �ص�ء 
فهم عميق���ة بن الكتاب والق���ارئ. من جانبنا 
ككت���اب ل نري���د التن���ازل ع���ن )غم��صنا( ول 
اق�ل )عمقن���ا( خ�صية عل���ى مقاماتنا الثقافية 

ان تته���م بال�صطحي���ة. وه���ذا مر����س ورثناه 
م���ن اجي���ال �صابق���ة واأعني مر����س الغم��س 
املفتع���ل والتع���ايل عل���ى الق���ارئ. واأح���ب ان 
غريي���ه  )الن روب  ث����رة  ب���ان  هن���ا  اتذك���ر 
وجماعت���ه( وبيانه���م ال�صه���ري ال���ذي انطل���ق 
منت�صف الق���رن املا�صي م���ن باري�س عا�صمة 
الثقاف���ة له���ذا الك�ك���ب، حتطم على ي���د كاتب 
مغم�ر، ا�صم���ه غابرييل غار�صي���ا ماركيز من 
ك�ل�مبيا املغم�رة ه���ي الخرى، والذي باع 
خم�ص���ن ملي����ن ن�صخة م���ن روايت���ه الوىل 
دون ان يع���رف معن���ى )الرواي���ة اجلدي���دة( 
وامام روايت���ه العبقرية، تا�صت كل نظريات 
ازدراء الق���ارئ والتك���رب علي���ه و�صقط���ت كل 

�صلطة نظرية جتريدية متعالية.   

•  • •
احلي���اة تغريت وتغ���ري معها كل �ص���يء، اقراأ 
ب���ن فرتة وُاخرى وكلم���ا اأتاح يل وقتي ذلك، 
مراجعات الكتب يف الني�ي�ركر والني�ري�ك 
تامي���ز وباري�س ريڤي���� والغارديان، واأ�صدم 
باأ�صم���اء جدي���دة م���ن الروائي���ن )ال�صب���اب( 
اخل����س بع����س ه���ذه املراجع���ات يف �صفحة 
)انف���ي يطل���ق الرواي���ات( املعروف���ة، لأ�صماء 
مل ن�صم���ع به���ا من قب���ل، تبلغ مبيع���ات كتبهم 
املاين ولي�س الآلف. وقادين ف�ص�يل اكر 
من مرة، لقراءة بع�س هذه الروايات من بينها 
م�ؤلفات نيك�ل كروا����س الثاثة، وم�اطنتها 
جيني ه���ان و�ص�اهما، ووج���دت عندهما ان 
الرواي���ة، ذهبت اىل جماهيل بعي���دة عما كنا 
نق���راه ون�صتمتع به ونتعلم منه. هناك تهدمي 
مت�ا�ص���ل لاأ�ص���كال التقليدي���ة الت���ي الفناها 
وكذل���ك امل�ا�صيع التي تع�دن���ا ان ن�صادفها. 

ان عاملا جديدا من الأدب ينتج بعيدا عنا. 
 •  • •

من هن���ا، وم���ن ح�صا�صية الأجي���ال اجلديدة، 
الت���ي تتاأث���ر بك�ص�ف���ات جيله���ا يف خمتل���ف 
اأنح���اء العامل، ومن اهتمامات القارئ اجلديد 
علين���ا ق���راءة  "�صاعة بغداد" ل�صه���د الراوي، 
التي ت�صكل انعطافه غ���ري ماأل�فة يف الرواية 
الت���ي تكتب يف العراق. رواي���ة هي بتقديري  
لي�ص���ت عابرة كما يعتقده���ا البع�س، ولي�صت 
جم���رد �صرع���ة و�صتذهب للن�صي���ان، ل، اأبدًا ، 
انتظ���روا املزي���د م���ن الروايات الت���ي �صت�لد 
ب���ا اأب����ة حملي���ة، انتظ���روا �صباب���ا اخرين 
يتنف�ص����ن ه�اء زمنه���م ويكتب�ن با خ�ف، 
الكتاب���ة حري���ة اول واأخ���ريا، وعندما ولدت 
الرواي���ة يف اوروبا ولدت معها حرية ال�صكل 
فج����ة  ودي�صت�ف�صك���ي  �صرفانت����س  فب���ن 
�صكلي���ة عميقة وبن الخ���ري وك�نديرا ثق�ب 
�ص����د ل ميك���ن ردمها ... وهذا ه���� حال الفن 
عل���ى م���ر التاري���خ، كان النق���اد ي�صخرون من 
النطباعي���ة، ث���م م���ن التعبريي���ة وال�صريالية 
والدادائية والتجريدية حت���ى و�صلنا الب�ب 
ارت، ال���ذي ا�صب���ح كا�صيكي���ا ام���ام الفن�ن 
الرتكيبي���ة واملفاهيمية. من حقك���م الطبيعي 
الدف���اع ع���ن الق���اع القدمية ولكنه���ا ول�صديد 
الأ�ص���ف جمرد قاع قدمية بحاجة اىل �صيانة 

وترميم لكي ل تاأكلها ام�اج املياه املاحلة.
اذ م���ن املخج���ل يف 2016 و�ص���ع �صيف ف�ؤاد 
التك���ريل على رقب���ة الكتاب ال�صب���اب، وبهذه 
املنا�صب���ة، حتا�صي���ت يف كتابت���ي هن���ا، ذك���ر 
م�صطلح )الرواي���ة العراقية( لن هذا ال�صيء 
غري م�ج�د بتقديري، حيث اإنني �صخ�صيا ل 
اعرف ماه���ي املامح الفنية ملثل هكذا رواية، 

هن���اك رواي���ات يكتبه���ا عراقي����ن، بع�صه���ا 
رواي���ات يف غاي���ة الب���داع، والبع�س الخر 
يرتاوح ب���ن املقب�لية وال����لدة امليتة. واإذا 
يتط����ع اأحد م���ن الإخ�ة الكت���اب، واملهتمن 
من ذوي الخت�صا�س بت�صحيح وجهة نظري 

�صاأك�ن ممتنا له ب�صدق.
•  •  •

ب���كل معنى  " �صاع���ة بغ���داد" رواي���ة حديثة 
برباع���ة  منه���ا  الول  الثل���ث  كت���ب  الكلم���ة، 
فني���ة عالي���ة، ح���ن حتدث���ت الراوي���ة بل�صان 
طفل���ة احالتني اىل تل���ك ال�صتط���رادات التي 
الذائع���ة  روايت���ه  يف  �صالنج���ر  به���ا  اأمتعن���ا 
ال�ص�ف���ان(،  حق���ل  يف  )احلار����س  ال�صي���ت 
بدرج���ة ت�هم���ت معه���ا باأنن���ي اإزاء حكاي���ة 
مكت�ب���ة لاأطفال، ولكنها تب���دت يل فيما بعد 
)الطف�لة امل�صتعادة ق�صدا( التي يحدثنا عنها 
جان ك�كت�. احداث الرواية، معظمها جتري 
يف حمل���ة بغدادية يف جان���ب الكرخ حتديدًا، 
يف املناط���ق الت���ي ت�صكنها الطبق���ة )املرتفة( 
مبقايي�س اهل بغداد، يت�صكل املكان على هيئة 
�صفينة را�صية �صراعها برج املاأم�ن، وقمرتها 
�صاع���ة بغ���داد، ذل���ك الن�ص���ب احلدي���ث الذي 
عرفن���اه يف عقد الت�صعينات، ثم برج الزوراء 
كمر�صاة لهذه ال�صفينة املتخيلة، التي تاأخذين 
يف رحلة �صحرية مده�صة كاأنها لل�هلة الوىل 
م���ن حكاي���ات )دزين لن���د(،  ولكنن���ا عندم���ا 
نتعرف على القبطان )ان���ا قائد ال�صفينة التي 
ل تتحرك( نخرج اىل عامل الفكار التي تطري 

باأجنحة خفيفة وندخل عامل اجلدية. 
تك���رب طفل���ة امللج���اأ الت���ي تتع���ر بالفان��س، 
لت�صيل النار اأ�صباحا على جدرانه وتكرب معها 
التفا�صيل، حيث حياة املراهقة و�صط ظروف 
احل�ص���ار التعي�ص���ة وبداي���ة هج���رة الطبق���ة 

ال��صطى من البلد.
ماهي الطبقة ال��صطى يا ابي؟ 

الدولة  • اأبناء 
وماذا عن الفقراء: ه�ؤلء اأبناء ال�طن.  

العاق���ات العاطفي���ة الربيئ���ة، الت���ي ت�ص���رق 
ال�ق���ت م���ن الحتف���الت ال�صيا�صي���ة، لتطلق 
اأغنياته���ا الت�صعيني���ة يف ف�ص���اء املتنزه���ات 
)�صجي���ج  ع���ن  بعي���دا  العام���ة،  واحلدائ���ق 
ال�صع���ارات(. هن���اك نادي���ة وم���روة وبيداء، 
الطالب���ات يف نف����س املدر�ص���ة، يقعن يف حب 
�صب���اب م���ن املحل���ة ويع�ص���ن معه���م ق�ص�ص���ا 
متقاربة، فيه���ا لذة املراهقة وطي�صها الربيء، 
تدخ���ل الرواي���ة عاملهم بلغة ب�صيط���ة ل تعقيد 
فيه���ا ول افتع���ال، ولكنه���ا تك�صف لن���ا بع�س 
غم��س ذلك العامل واأ�صراره.  لناحية التعرف 
عل���ى الأحا�صي�س الوىل للفتي���ات، وترددهن 
العاطف���ي و�صذاج���ة امل�صاع���ر الأوىل. وهناك 
ع���امل الكبار، الذي يق����ده )عم� �ص�كت( تلك 
ال�صخ�صية البغدادية ذات الأ�ص�ل الرتكمانية 
للتكن�ق���راط  من�ذج���ا  بح���ق  ت�ص���كل  الت���ي 
)ابن الدول���ة( حن ي�اجه تف���كك هذه الدولة 
وانهيار عملتها النقدية بن يديه )ك�نه يعمل 
مدي���را يف امل�صرف(. وزوجت���ه الكردية التي 
تغادر بغداد اىل كرد�صت���ان، ولن تع�د لها ال 
بعد �صق�ط املدين���ة )هل هناك رمزية يف هذا 
المر( من حقي كقارئ ق�صدي، ان اأتاأول هنا 
وبح���دود التاأوي���ل امل�صم�ح ال���ذي ي�صحبني 
اي�ص���ا اىل بي���ت العائلة امل�صيحي���ة وما جرى 

له من امتهان.
هناك الكلب ال���ذي ي�لد من الفراغ، وميار�س 
غرائبيات���ه عل���ى نح���� غري مت�ق���ع، ودخ�له 

حياة املحلة كفرد كامل الأهلية. 
ياأتي امل�صع�ذ وه� �صخ�صية م�صن�عة بدقة، 
ويغري اأح�ال ال�صّكان حن ي�زع نب�ءاته يف 

اله�اء:
املكان. هذا  يف  م�صتقبل  منكن  لأي  • لي�س 

 ه���ذا )امل�صع����ذ( الغري���ب الأط����ار �صيك����ن 
حم���ركا حم�ريا يف الأحداث، يظهر ويختفي 
ح�صب حاجة ال�صرد، فمرة ه� قبطان ال�صفينة، 
وم���رة يظهر لإحدى ال�صخ�صيات ويتنكر لها، 
ث���م يظه���ر راق�ص���ا يف حف���ل خط�بته���ا التي 
اأخربه���ا ب�ص�ء ع�اقبها، واأخ���ريا يظهر كانه 
م�فد من الغيب، لري�ص���ل الراوية و�صديقتها 

اىل ال�صم���اء حيث تلتقي جاره���م ال�صهيد يف 
احلرب اليراني���ة - العراقية ث���م جدها الذي 

ت�يف قبل ان تراه. 
يف ال�صم���اء، يف ع���امل الغي���اب الب���دي، نقراأ 
واحدا م���ن اأجمل ف�ص����ل الرواي���ة واأكرها 
�صحرا وغراب���ة. حتلق بن���ا الكاتبة يف خيال 
ن���ادر، يجمع ب���ن ب���راءات الأطف���ال وغايات 
الكبار، بن عامل الغياب الذي ي�صبه الفردو�س 
وع���امل احل�ص����ر القا�ص���ي، والختن���اق بن 

الرغبة يف العي�س بينهما. 
الثيم���ة املهمة التي طرحته���ا الراوية، ولكنها 
بتقدي���ري مل تفه���ا حقها، هي )�صج���ل املحلة( 
الذي ا�صتعارت فكرته املركزية من رواية )مائة 
عام من العزلة( ملاركيز )الرواية ال�حيدة يف 
مكتبة بيتنا( حيث تدون و�صديقاتها يف هذا 
ال�صج���ل كل ما يحمي املكان من الن�صيان على 
حد تعبريها. هذا ال�صجل الذي �صيتح�ل اىل 
راٍو لاأح���داث القادم���ة ع���رب مفارق���ة فنتازية 
يحتل فيه���ا "امل�صتقبل" دور ال�صارد يف رحلة 
ا�صتف���زاز وت�ص�يق غاي���ة يف البداع يحدثنا 

عن تفا�صيل احلياة البغدادية واأ�صرارها.
وقب���ل ان نذه���ب اىل "امل�صتقب���ل" وقرارت���ه 
فنحن نعي�س ماأ�صاة الهجرات املتتالية ل�صكان 
املحل���ة عرب وقائ���ع تراجيدي���ة يعرفها كل من 
عا����س تل���ك ال�صن����ات امل�ؤملة. ح���ن ازدهرت 
ظاهرة الهج���رة اجلماعية م���ن البلد... هناك 
رحيل )عم� �ص�كت( املاأ�صاوي وهناك م�صهد 
غ���ري قاب���ل للن�صيان، ه���� بقاء الكل���ب وحيدا 
لي�اجه م�ص���رًيا ل اعرف كيف جت���راأت عليه 

الرواية بكل هذه الق�ص�ة.
ل اري���د ان اأف�ص���د على الق���ارئ مفاجاآت ف�صل 
)امل�صتقب���ل( لأن���ه حق���ًا ف�ص���ل النهاي���ات غري 

املت�قعة. 
 بق���ي ان اق����ل، انا اع���رف جيدا م���ا �صيثريه 
ه���ذا املقال من ردود افعال، لأين راأيت بعيني 
الطريقة التي ا�صتقبلت بها الرواية من بع�س 
املعلقن، الذي���ن جتاهل�ا م�صم�نها )بع�صهم 
ع���ن ك�ص���ل( والبع����س الخ���ر اأخذت���ه �صدمة 
الت�زيع والنت�صار ون�ع الحتفال ال�صبابي 
به���ا، وبع�صهم بدافع اليا�س، واخرون ركب�ا 
م�ج���ة الت�صقي���ط باعتباره���م )عميقن جدا( 
ود�صت�يفي�صكي���ن كافك�ين وحرا�صا ا�صداء 
لرتاث التكريل املنه�ب على يد رواية تكتبها 
بنت �صابة ممن����ع عليها با�صم �صرطة الثقافة 

ان تكتب بطريقتها.
 "�صه���د ال���رواي" روائي���ة تب�ص���ر باألف خري، 
واعتقد انها حقًا بحاجة اىل عمل ثان وثالث، 
كاأخ���ت و�صديق���ة اىل ان تعي����س  وادع�ه���ا 
حلظ���ة النجاح الباهر ال���ذي يتمناه كل كاتب 
م���ع جمه�رها الكب���ري، الذي يع���رب عن نف�صه 
بطرائ���ق غ���ري ماأل�ف���ة لن���ا، دون الن�صغ���ال 
بتعليقات من ل يقراأ، او من يقراأ وه� مي�صك 

فا�س احلطاب ل عد�صات القارئ احليادي. 
زم���ن جدي���د م���ن الكتاب���ة ي�ل���د ام���ام ك�صلنا 
وه�صا�صتن���ا النقدية، جي���ل جديد يق�ل كلمته 
خارج اأ�ص�ار ال�ص���روط العتيقة والبالية، اما 
نح���ن ف�صنبق���ى نطبع كتبن���ا ونهديه���ا جمانا 
لاأ�صدقاء واجلريان ونكت���ب عليها اإهداءات 
ممل���ة، بينما تت����اىل طبعات "�صاع���ة بغداد" 
وحتق���ق عل���ى م�اق���ع البي���ع العاملي���ة ن�صب���ا 
غ���ري م�صب�قة لأي كاتب عراق���ي، اللهم �ص�ى 
املبدعة انعام كجه جي وح�صن با�صم واحمد 
�صع���داوي وبع����س الكت���اب الذي���ن ل تت�ف���ر 
كتبه���م عل���ى ه���ذه امل�اقع م���ن مث���ل الكبرية 
لطفية الدليمي وعلي بدر الذين تتيح معار�س 

الكتب فر�صة احل�ص�ل على كتبهما.
يرد فيلي���ب �ص�لرز على خ�ص�م���ه وحا�صديه 
يف مطلع �صبابه: انا و�صيم وثري وكتبي هي 

الكر مبيعا، ماذا الذي يزعجكم يف ذلك؟ 

 وتق����ل �صهد الرواي على م�قعها: انا ح�صنة 
املظهر وم�ه�بة واأ�صكر الله على كل هذا.

أوراق

�صيج���د الق���راء يف كت���اب "امل�صتط���رف ال�صين���ي" 
له���ادي العل����ي والذي �صدر ع���ن دار املدى لاإعام 
والثقافة والفن�ن   اأن اأو�صع اب�اب الكتاب ه� باب 
الفل�صف���ة، ولي�س هذا لأين وجلته���ا اأكر من اب�اب 
ال�ص���ن الأُخرى بل لأين وج���دت فيها حياة احلكمة 
ال�صرقي���ة الت���ي يتمناها بع����س املن�رين يف الغرب 
وت�صتع�ص���ي عليه���م، وقراوؤن���ا يف حاج���ة اىل باب 
الرحمة واحلنان الب�صري مع حق الدفاع عن النف�س 
يف وج���ه الروة والق�ة بعدم���ا عان�ا ما يزيد عن 

الكفاية من قهر احلكام وت�صلط الأق�ياء.
واحلكم���ة ال�صيني���ة هي م���ا ي�ؤلف م���ع الت�ص�ف 
القطب���اين يف ال�ص���ام فرعن متكامل���ن للح�صد 
الن�ص���اين ي�صرتي���ح اليهم���ا املتع����ب فيما يجد 
انه به كًا ب��صائل���ه اخلا�صة لزعرعة  �صخ�صية 
ان�صاني���ة ح���رة تتم�ص���ك ب���ازدراء م���ا يتمتع به 

الأق�ياء وحكامهم من و�صائل الت�صلط.
وهم���ا بذل���ك م�صك�ن���ان بالهاج����س الب�ص���ري 
الق���دمي، هاج����س اإخ���راج النا�س م���ن ورطات 
ال���ذل والفق���ر ومتليكه���م ما ي�صتغن����ن به عن 

التع���ب والكد ومما ل يتم – وق���د �صادرا عليه 
– دون اإخراج الذهب والي�صب من ق�ص�ر الأباطرة 

اىل بي�ت النا�س. 
ه���ذا الكت���اب ي�ص���م ثاث���ة اأب����اب خ�ص����س اأحدها 
وحياته���ا  ال�ص���ن  تاري���خ  م���ن  ج�ان���ب  لإ�ص���اءة 
الجتماعي���ة ولغته���ا واأديانه���ا ومنجزاتها الكربى 
يف التكن�ل�جيا وال�صناعة والآخر لاآداب والثالث 
لتاري���خ التبادل الثقايف ب���ن احل�صارتن ال�صينية 

والإ�صامية.
�ص���م الب���اب الأول م���ن الكت���اب معطي���ات وجغرفة 
وتاري���خ ال�صن، ُمتطرقًا اإىل البل���د والنا�س واللغة 
وذاكرًا اأن الإ�صاح اللغ�ي عند ال�صينين ي�صطدم 
بعقب���ة اللهج���ات، واإن  الب�ت�نخ���� �صهلة على اأهل 
ال�صم���ال عم�مًا ولك���ن يف دائرة �صيق���ة وكنت مرة 
يف �صاحي���ة من اأعم���ال مدينة تياجن���ن التي تبعد 
عن بكن اأقل من مئتي كيل� مرت، ويذكر الكاتب اأنه 
حن ح�صر ندوة م���ع عدد من الأجانب وكان املتلكم 
م���ن اأهل تلك ال�صاحية تعذر فهمه على مرتجمنا من 

اأهل بكن فبدل�ه باآخر يتقن الب�ت�نخ�ا.
كم���ا تطرق العل�ي يف كتابه اإىل اأ�صباب اإطاق لقب 
الأباطرة على حكام ال�صن،ذاكرًا  اأنه نظرًا لت�صاع  
م�صاح���ة ال�ص���ن ويلف���ظ بال�صين���ي " ه�انغ���دي " 
ويرتب���ط الإ�ص���اح مبفه����م الكائ���ن الأعل���ى، ومن 
األق���اب الأمرباط����ر اأي�ص���ًا اأب���ن ال�صم���اء " تيان زه 
" وا�صتعمله  " بغ ب�ر  " وق���د ُترجم اإىل الفار�صية 
الع���رب للدلل���ة عل���ى مل���ك ال�ص���ن فقال����ا: بغب�ر 

وقفق�ر.
ذاك���رًا اأن احلك���م يف ال�صن كان فردي���ًا فلم يعرف�ا 
املجال�س التي ميثل فيها النباء او �صي�خ الع�صائر، 
اأو م���ن ميلك �صف���ة مندوبية عن قطاع���ات نافذة يف 
املجتمع كما كان احل���ال عند ال�ص�مرين واليمنين 

القدماء.
اإل اأن احلاك���م " الإمرباط����ر " ي�صتع���ن بع���دد من 
الأع����ان والتنفيذين من مرتب���ة ال�زراء ويت�صدر 
ال����زراء وزي���ر اأكرب يخت����س بالمرباط�ر ويك�ن 

ال�ا�صطة بينه وبن ال�زراء.
اأم���ا فيما يخ�س اإدارة الباد فق���د وجد تق�صيم مبكر 
للمقاطع���ات الت���ي ت�ص���م وليات وحمافظ���ات، هذه 

ال�صتق���رار  اوق���ات  يف  تن�صب���ط  كان���ت  ال����زارة 
ال�صيا�ص���ي وتنفلت مع تده�ر ال�ص���رة القائمة وقد 
اأظه���ر بع����س الأباط���رة اهتمام���ا باو�ص���اع الرعايا 
الي�مي���ة وي�صب���ه م���ا ه���� مع���روف ع���ن عم���ر ب���ن 

اخلطاب.
اأما ما يخ�س تاأري���خ ومعامل الأ�صر ال�صينية فكانت 
تق�ص���م اإىل ع���دة ع�ائ���ل معروفة مث���ل ا�صرة جت�و 
وا�ص���رة ت�صن وا�صرة الهان وا�ص���رة تانغ وغريها، 

وبع�س هذه الأ�صر انحدر منها عدد من الأباطرة.
ت�صم���ن الباب الث���اين من الكتاب احادي���ث فل�صفية، 
وق���د اأق���رن الكاتب تاأري���خ الفل�صف���ة يف ال�صن اإىل 
اكت�ص���اف فر�صي���ة العنا�صر اخلم�ص���ة والتي عادت 
اإىل ثاثة ق���رون �صابقة حيث ب���داأت �صائعة على يد 
لوت�ص���ة – ك�نف�صي��س، ويق���ال اأن ك�نف��صي��س 
اأبك���ر باإيجاد ه���ذه الفر�صية وما ل �صك ب���ِه اأنه كان 
يف حال���ة ابتدائي���ة ولك���ن ه���ذا ل ينفي ع���ن و�صفه 

فل�صفي.
وتط���رق الكات���ب اي�ص���ًا اإىل املب���ادئ الت���ي و�صعها 
ك�نف��ص����س " ال���� ت���ي، وتعن���ي الطق�����س وق�اعد 
ال�صل����ك، و ال� يي وتعن���ي ال�صتقام���ة والعدالة، و 
ال���� رن وه���� امل���روءة " الن�صاني���ة " " وق���د اأعلنت 
الخاقي���ة الك�نف��صي���ة كتجري���دات ي�صعب مل�صها 
يف تفا�صي���ل احلي���اة الي�مية للف���رد، وهي اىل ذلك 
ن�صبي���ة تختل���ف م�صامينه���ا ودللته���ا تبع���ًا للفات 
والطبقات الجتماعي���ة كما تتفاوت بح�صب مراحل 

التط�ر الجتماعي. 
اأما الب���اب الثال���ث والأخري من الكت���اب فقد ت�صمن 
ن�ص��ص���ا اأدبي���ة، وملح���ة ع���ن اأدب ال�ص���ن ون�ص���اأة 
ال�صع���ر يف ال�صن والذي يذك���ر اأنه يع�د اإىل الألف 
الأول قب���ل املي���اد، ويذك���ر اأنه كان بدائي���ًا يف اأوله 
ينظم���ه �صع���راء امي����ن ويتناقل���ه النا����س باحلفظ 

والن�صاد والغناء.

ظاهرة "س��اعة بغداد".. انعطاف في 
الكتابة وحريق في سوق الكتب

خ������ال������د م���ط���ل���ك 

الحدث الثقايف االبرز هذه االيام، هو صدور 
رواية "س��اعة بغداد" للكاتبة شهد الراوي التي 
عرفت بكتاباتها اليومية عى صفحتها يف الفيس 
بوك، إذ شهدت صفحات التواصل االجتامعي 
انقس��امًا حادًا بني مؤيدين متحمس��ني للرواية 
وب��ني متذمري��ن غاضبني، حي��ث اطلعت عى 
إطراءات )ه��ي االعم األغل��ب( بلغت حدودًا 
غ��ري مألوفة  يف اإلعجاب،  ك��ام اطلعت عى 
)نق��د( متواضع تدرج م��ن االنطباعات العابرة 

اىل  حد االزدراء والتجريح  الش��خيص، وبعض 
االبتذال اللفظي ايضا، وهذا امر اصبح شائعًا ورمبا مفهوما يف مجتمعنا. 

احاول هنا ان اتحدث عن القراء الفعليني، الذين قرأوا الرواية وشكلوا انطباعاتهم 
عنه��ا، وليس عن اولئك الذين هالهم تس��ويقها ورسعة صدور طبعاتها املتتالية، 
والت��ي بلغ��ت الطبعة الثالثة يف اقل من ش��هر، وهو امر غري مس��بوق يف تاريخ 
الرواية العراقية كام احس��ب، فهؤالء ليس يل ش��أن بهم النهم ينس��خون كالم 

بعضهم ويكررونه. 

امل�صتطرف ال�صيني

َهــــــادي الَعــــــلوي

))من تراث ال�صني((

الأعمال الكاملة
15 تنافيات التاو 

الكلمات ال�سادقة لي�ست جميلة 

الكلمات اجلميلة لي�ست �سادقة

الأخيار يتجادلون 

و الذين يتجادلون لي�سوا اأخياراً 

الذين يعرفون لي�سوا متعلمني 

و املتعلمون ل يعرفون 

احلكيم ل يحاول اكتناز الأ�سياء قط

و كلما زاد من اكتنازه للغري زاد ما ميلك 

و كلما اأكرث من عطائه للغري عظمت وفرته 

تاو ال�سماء م�سننة لكنها لتوؤذي

تاو احلكيم هي دون كد
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تأريخ الصين وتراثها وأدبها 
"المس��تطرف  كت��اب  ف��ي 

الصيني"

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

بغداد/ أوراق 
�صب���ع ع�ص���رة ق�صة من الأدب الك���ردي تت�صمن جت���ارب عديدة من 
ال���رواد وال�صب���اب، ترجمه���ا الناق���د الأكادميي عب���د الكرمي يحيى 
الزيب���اري يف كت���اب بعن����ان )يف ي�م مثل���ج( وال�ص���ادر عن دار 
)امل���دى( للثقافة والن�صر. الق�ص�س تطرح ا�صئلة حتاول ا�صتنطاق 
الق���ارئ وحتفي���زه للبح���ث والتحلي���ل ليتمك���ن م���ن ال��ص�ل اىل 
اجاب���ات مقنعة، وبهذا تك�ن عملية ق���راءة اأي ق�صة من املجم�عة 
عب���ارة ع���ن ظاه���رة انتاج ثق���ايف فك���ري �صيك�ل�ج���ي تعمل على 
تر�صي���خ انفعالت خمتلف���ة ناجتة عن ن�ص��س تدف���ع اىل التفكري 
وا�صتنت���اج اأ�صباب لظ�اهر مثل: ملاذا يك�ن الطفل عنيدا يف ق�صة 
)يف ي����م مثلج( حي���ث تتملك الطفل رغبة عارم���ة ل�صيد القبج يف 
ي�م �صحا فيه النا�س لريوا الثلج قد و�صل الركب، وبرغم ن�صائح 
اأمه ابى ال ان يلحق باملت�جهن للبحث عن القبج، لينتهي به الأمر 
اىل جتمد رجليه وفقد القدرة على امل�صري، ف�صمع بع�صهم يت�صاءل: 
كيف �صمح له اب�اه باخلروج. وقال له احدهم: ايها ال�صغري مالك 
و�صي���د القبج. واخ���ريًا دعاهم ال�اجب الن�ص���اين اىل حمله حتى 
البي���ت، ف�صارعت امه اىل ل���ف قدميه ويديه بقطع القما�س امل�صخن 
على نار املدفاأ، وجعل���ت تكررها لعدد مرات ت�صخن القما�س وتلفه 
عل���ى اطراف���ه حتى بداأ ال���دم يتحرك فيها، ثم دثرت���ه لينام ويرتاح 
م���ن عناء تل���ك الرحلة ال�صاقة. لكن���ه ما ان �صحا م���ن ن�مه و�صمع 
ا�صدق���اءه ينادونه للع���ب معهم بتق���اذف كرات الثلج قف���ز م�صرعًا 
�ص�بهم، ومن ورائه امه تردد: اأغيث�ين ماذا افعل مع هذا ال�لد.. 
وملاذا ينزعج ال�صرطي من ابت�صامة م�اطن يف ق�صة )ليلة املطر(.. 
ويف مدين���ة غربية �صغرية يثري ت�صاوؤلنا الهتمام بفاقدي الب�صر 
يف ق�ص���ة )مقه���ى للعمي���ان( فيتعارف�ن عل���ى بع�صهم ع���ن طريق 
ال�صم���ع، وال���ذي ينظ���ر اليهم جمتمع���ن داخل املقه���ى يت�صاءل مع 
نف�ص���ه منده�ص���ًا: كي���ف ميكن له���ذا العدد الكب���ري م���ن العميان ان 
يك����ن م�ج�دًا من دون ان ي�صعر ب���ه احد.. وعلى هذا احلال بقي 
املقه���ى يف نظر النا�س عاديًا يرتاده العمي���ان لق�صاء اأوقاتهم، ول 
ميك���ن ان يثري اأي جمال لل�ص���ك والريبة حتى ن�صر اأحد ال�صحفين 

الأجان���ب تقري���رًا ي�ص���ري اىل ان هذا املقه���ى يحكم املدين���ة، وبعد 
ترجم���ة التقرير اعتقد النا�س ان الأمر ل يتعدى ك�نه طرفة بق�صد 
ال�صته���زاء. والقلي���ل منه���م يعل���م ان يف هذا املقه���ى جتري كربى 
ال�صفق���ات التجارية وتربم العق�د لبناء العمارات وبيع العقارات 
وال���دواء واخلم�ر وا�صياء ل تخطر على بال يتم بيعها و�صراوؤها 
وهي ل تزال متخر البحار واملحيطات. ول� ان �صخ�صًا اطلع على 
واقع ما يجري عن قرب لنت�صب �صعر راأ�صه واق�صعر جلده تعجبًا 
وده�ص���ة. اما ت�صاوؤلت ق�صة )الدوامة الق�صريية( فهي ملاذا خلقنا، 
وم���ا هذه احلي���اة التي نعي�صها، انن���ا مل ناأت اليه���ا بارادتنا، ويف 
احي���ان كث���رية مل نع�س بالطريقة التي نحب ونري���د. هذه ال�صئلة 
تطرحه���ا البطل���ة على نف�صه���ا وهي ترق�س يف حفل���ة عيد ميادها 
الثاث���ن. ولع���ل ال�ص����ؤال الأه���م ه���� م���اذا اجن���زت. وبينما هي 
م�صتم���رة يف رق�صه���ا تت��ص���ل اىل اجابة بع����س الأ�صئلة فتق�ل: 
ولدن���ا ب�صبب رغبات الآخرين، ومن اأج���ل ا�صعاد الآخرين نعي�س، 
والأ�ص���د كم���دًا ان هناك م���ن يق�ل ان احلياة حل�ة، ان���ا متاأكدة ل� 
انهم فهم�ا، ملا قال����ا ذلك. ت�صحك وهي م�صتمرة يف رق�صها حتى 
تت�ق���ف خماطب���ة ال�صمع���ة الأوىل ح����ل كعك���ة املي���اد كا�صفة لها 
ع���ن اهم الجاب���ات التي ت��صلت اليه���ا، فبعد ان كان���ت تظن انها 
تعي����س لنف�صها وتفع���ل كل �صيء بحرية، اكت�صف���ت انها تعي�س من 
اأج���ل الآخرين.. ومن جهت���ه ل يزعم املرتجم ان هذه الق�ص�س هي 
الأف�صل ولكن اختارها ب�صبب العجاب ل غري. ويق�ل: ما يعجبنا 
يف حلظ���ة زمنية معينة قد ل يعجبن���ا يف غريها، لكن ال�صيء يظل 
حمتفظ���ًا بقيمته اجلمالي���ة املتن�عة من الأدب الك���ردي الذي يكاد 
يك����ن جمه����ًل للق���ارئ العربي ل�صت�ص���راف ج�انب م���ن احلياة 
الجتماعي���ة لل�صع���ب الك���ردي يف ف���رتات زمنية خمتلف���ة باعتبار 
الق�صة مراآة م�صغرة ل�عي ال�صعب الكردي وحياته الأدبية. وهذه 
الق�ص����س بح�صب اعتقادي لي�صت من الن�ع الذي ين�صى ب�صه�لة. 
وق���د اعتم���دت ال�صياغ���ة اللغ�ية للمعن���ى اعادة كتاب���ة ا�صتغرقت 
احيان���ًا ايام���ًا وا�صابي���ع ومعاجلة الكث���ري من الكلم���ات ل�صعبيتها 
ولغته���ا املحلية الت���ي ل ما زالت حتتف���ظ بخ�ص��صيته���ا اللغ�ية 
والجتماعي���ة. وقد اخرتت لها عن�ان ق�ص���ة )يف ي�م مثلج( لأنها 

كانت اأغنى واأ�صعب جتربة يل يف الرتجمة.

ترجمة / عادل العامل

فق���د ُبعثت للحياة م�ؤقتًا على التلفزي�ن الربيطاين رواية 
" ال�كيل ال�صري "، وهي من روايات الكاتب الربيطاين 
ج�زي���ف ك�ن���راد الكا�صيكي���ة لع���ام 1907. وق���د ج���رت 
ق�صته���ا يف لن���دن الفكت�ري���ة )1837 ����� 1876(، وت���دور 
ح����ل التج�ص�س، والإرهاب، واخل���داع، واخليانة. وجند  
هن���اك يف قلب ظام الرواية ال�كيل ال�صري نف�صه، اأدولف 
فريل�ك( وميثل �صخ�صيته يف امل�صل�صل التلفزي�ين ت�بي 
ج�نز(، وه� ع�ص� اأ�صا�صي يف خلية ث�رية عبثية يتقابل 
اأفراده���ا يف خلفية حمل للجن����س يف �ص�ه� حيث يعي�س 
م���ع اأ�صرته الغريبة. ويف ع���امل يّت�صم بال�صبابية ك�ص�ارع 
لن���دن القدمية، حي���ث ل اأحد ول �صيء يب���دو على حقيقته 
متام���ًا، يعم���ل فريل����ك اأي�ص���ًا خم���ربًا، تدفع ل���ه ال�صفارة 

الرو�صية للتج�ص�س على رفاقه املفرت�صن.
وتت�صاع���د الدرام���ا حن ي�ص���ر ال�صيد فادمي���ري، م�ظف 
الت�ص���الت اجلدي���د امل�ص����ؤول ع���ن فريل����ك يف ال�صفارة 
الرو�صية،عل���ى اأن ال�كي���ل ال�صري يج���ب اأن ي�صبح اأي�صًا 
حمر�صًا، ومنظمًا للهجمات الإرهابية التي ت�ؤدي اإىل كبح 
الث�رين الرو����س وغريهم من الاجئ���ن ال�صيا�صين يف 
لن���دن؛ وي���رى فادميري، �صجبًا منه مل���ا يف بريطانيا من " 
اعتب���ار عاطفي.. م�صحك للحري���ة الفردية "، اأن ما حتتاج 
اإلي���ه الطبقات املت��صطة " الغبية " ه� " فزع جيد �صاخب 

احلريًة. هذه  مثل  ت�صتنكر  " يجعلها 
و ي�صاأل فادميري هذا فريل�ك: كيف يك�ن رد فعل جمتمعنا 
املتم���دن،، اإذا ما واجهه " فعل يّت�ص���م ب�صراوة تدمريية ل 
معق�ل���ة اإىل درج���ة ال�صتع�ص���اء عل���ى الفه���م، والتف�صري، 
ول تخط���ر عل���ى ب���ال تقريب���ًا "؛ اأو يف احلقيقة، جن�ين؟ 
واجلن�ن وحده مرع���ب حقًا، بقدر عجزك عن ا�صرت�صائه 
بالتهدي���دات، اأو الإقن���اع، اأو الر�ص�ة. وله���ذا فلكي تك�ن 
فّع���اًل، يق�ل فادميري، " يج���ب اأن يّت�صم الهج�م بانعدام 

احل�س ال�صادم لتجديف ل مربر له ". 
وم���ا ح���دث من قت���ٍل ل���رواد حفل���ة م��صيقي���ة يف باري�س، 
وده����س �صاحن���ة حل�ص�د م���ن املحتفل���ن بذك���رى الث�رة 
الفرن�صي���ة يف ني����س، ونح���ٍر لق�س كبري ال�ص���ن يف كني�صة 
بن�رمان���دي، وغري ذل���ك، هي هجمات تن�صج���م مع لئحة 
"  امل�صتع�صية عل���ى الفهم، والتف�صري، ول  اأفع���ال الإرهاب 
م ليك�ن  مرعبًا  تخط���ر على بال تقريبًا "، فالإره���اب م�صمَّ
حق���ًا كغاية يف ح���د ذاتها عن طري���ق ا�صتح�صار " انعدام 

احل�س ال�صادم لتجديف ل مربر له ".
وخاف���ًا لأتب���اع داع�س الي����م، على كل حال، ف���اإن ال�صيد 
فادميري وال�صف���ارة الرو�صية يف الق���رن التا�صع ع�صر ل 

يفكر حتديدًا بالهج�م على كني�صة اأو م�صرح. فه�، كما 
يق����ل لفريل�ك، " رجل متمدن، ولن اأحلم باإ�صدار اأمر 

اإلي���ك بتنظيم جمرد جم���زرة، حتى ل� كن���ت اأت�قع اأف�صل 
النتائج منها ". اإنه، بدًل من ذلك، ياأمل يف اإخافة الطبقات 
املت��صط���ة الربيطانية واإقناعها ب���اأن اأعداءها م�صن�ع�ن 
عل���ى نحٍ� غ���ري مفه����م ومليء باحلق���د عن طري���ق جعل 
فريل����ك يحث عل���ى تفجري املعامل العلمية ����� " �صنم الي�م 

غرين�يت�س.  مر�صد  غرار  على   �� "
وملتابعة هذه اخلط���ة، يتح�ل ال�صيد فريل�ك املرتدد نح� 
خليت���ه، وه���م زم���رة متن�عة م���ن املتنافري���ن والرثارين 
الذين يخرق ك�نراد ادعاءاتهم بطريقة �صي�صاهيها كري�س 
م�ري�س )الك�ميدي واملخرج، والكاتب الربيطاين(، بعد 
ق���رن من ذل���ك، بال�صخري���ة من خلي���ة اإرهابي���ة اإ�صام�ية 
حملي���ة التك�ي���ن يف فيلم " الأ�ص����د الأربع���ة ". اأما يف " 
"، في�صتخ���دم املتم���ردون املتظاه���رون  ال�كي���ل ال�ص���ري 
باللطف لغة الف��ص�ية و" الربوليتاريا الث�رية "، ولي�س 
الدي���ن، يف حماولته���م ت�ص�ي���غ اأنف�صهم، لك���ن املنطلقات 

تبقى ل مفر منها. 
وح���ن اأجريت مقابلة م���ع ت�بي ج�نز ح����ل دوره يف " 
ال�كي���ل ال�صري "، لحظ اأن " ب�صرية الق�صة مهمة كثريًا. 
فه���ذه اخللية الث�ري���ة الف��ص�ي���ة، يف حان����ت للجن�س 
����� وهم يتبادل����ن كام���ًا كبريًا ح����ل الث�رة بينم���ا تق�م 
امراأة بتقدمي ال�صاي �� ت�صبه ناديًا، حيث الفتقار للتحليل، 
والفتق���ار للهدف، مع رغب���ة عامة ل� " القي���ام ب�صيٍء ما ".  
فهن���اك معدات عمل قنبل���ة، واإرهابي عني���ف جمن�ن لديه 
ن�ع من اخلربة، لك���ن كل �صيء يتم ب�صكل �صّيئ. ومل يكن 

ممكنًا اأن تك�ن لاأمر �صلة باأي �صيء ". 
وينغم����س اأع�ص���اء اخللي���ة " الف��ص�ي����ن " يف جدالت 
غا�صبة ح����ل نظرياتهم الزائفة املتن�ع���ة ب�صاأن التغيري. 

يف مع ه���ذا جميعهم متحدون 
للعام���ة  ازدرائه���م 

الذين  النا����س  م���ن 
اإليه���م  ينظ���رون 
م���ن ف����ق بينم���ا 
ن  عم���� يز

اأج���ل  م���ن  العم���ل 
م�صتقبل���ي  خ���ري 

للمجتمع. 
ال���ذي  ال�ق���ت  ويف 

ي�ص���ر في���ه 

الرفيق ال�صاب اأو�صيب����ن، طالب الطب الفا�صل، على اأن " 
م���ا يعرفه النا����س ل يهم.. لأن ال�ص���يء ال�حيد الذي يهمنا 
ه� احلالة النفعالية للعامة "، يبّن كارل ي�ند " الإرهابي 
القدمي " امل�قف الأ�صا�صي، وه� يق�ل للخلية اإن حلمه كان 
رين "  عل���ى الدوام اأن يرى زمرة عدمية الرحمة من " املدمِّ
الذي���ن لن ُيظهروا اأي���ة �صفقة لأٍي كان عل���ى وجه الأر�س، 
حت���ى لأنف�صهم، فامل�ت م�ظ���ف للخري واجلميع يف خدمة 

الإن�صانية ".
و م���ا تردد �صداه يف القرن بالتاأكيد ه� هذا املفه�م الناقم 
اخلا����س بت�ظي���ف التدمري العدمي الرحم���ة وامل�ت  "من 
اأجل اخل���ري " يف اخلدمة الظاهرية لق�صيٍة اأ�صمى، ولتكن 

تلك املدع�ة ب� " الإن�صانية " اأو الدولة الإ�صامية. 
وملتابعة مهمت���ه العَدمية، يت�جب على فريل�ك اأن يتح�ل 
اإىل �صخ����س الربوفي�ص�ر، "الف��ص����ي الكامل"، الذي 
بقنبل���ة  متحزم���ًا  لن���دن  �ص����ارع  يف  ي�ص���ري 
انتحاري���ة، وي���ده عل���ى اأداة التفج���ري 
يف جيب���ه. ويج�ّص���د الربوفي�ص����ر 
الن�صخ���ة احلديثة لاإره���اب كغاية 
ي�صم���ي  وه����  ذات���ه.  ح���د  يف 
عتلت���ه  والياأ����س"  "اجلن����ن 
 " الع���امل  " لتحري���ك  املف�صل���ة 
ويعل���ن اأن " ال�صعف���اء " هم " 
م�صدر ال�صر عل���ى الأر�س "! 

والذي���ن ينبغ���ي " ال�صروع يف اإبادتهم متام���ًا... فالإبادة، 
الإبادة! " )وه� خطاب ميكن اأن يرتك البع�س يت�صاءل�ن 

اإن كان هذا رمبا ه� ملهم داع�س واأمثالها(.  
ويف حلظ���ة ن���ادرة م���ن ال�صرتخ���اء باحت�ص���اء البرية مع 
الرفيق اأو�صيب�ن، يبّن الربوفي�ص�ر ب��ص�ح يبعث على 
الق�صعري���رة الفرق ب���ن الإرهابي احلدي���ث وخ�ص�مه: " 
فه���م يعتمدون على احلياة، وتلك، يف هذا ال�صياق، حقيقة 
تاريخية حتيط بها كل اأن�اع القي�د والعتبارات، حقيقة 
معق���دة منّظم���ة مك�ص�ف���ة للهج�م عليه���ا م���ن كل ناحية؛ 
يف ح���ن اأنن���ي اأعتمد على امل����ت، الذي ل يع���رف اأي قيد 
ول ميك���ن مهاجمته. وتف�ق���ي وا�صح هن���ا ". ويبدو ذلك 
�صبيه���ًا ب�ص�ت املتطرفن املعا�صرين الذين يعتمدون حقًا 
عل���ى امل�ت " ول يعرف�ن اأي قي���د " يف هجماتهم املحقَّقة 

لذاتها.
وح���ن ي�ف���ر الإرهاب���ي "املتف����ق" لل�صيد فريل����ك قنبلة 
رديئ���ة، ويق���ع انفج���ار غرين�يت����س بع�اق���ب ماأ�صاوية، 
جند ال�صلط���ات املنده�صة تتدافع لتغطية ظهرها بالطريقة 

املاأل�فة. 
وعندئ���ٍذ رمب���ا كان التغي���ري الأك���ر بق���اًء يف الذاكرة يف 
الكت���اب ه� بن �صري اأيثلريد، ال�صكرتري املحلي واملف��س 
امل�صاعد لل�صرط���ة. فال�صيا�صي املت�صجر يطالب باأن يعطي 
رئي�س ال�صرط���ة تعريفًا خمت�صرًا ملا يكمن وراء النفجار. 
فيجيب ال�صرطي الكبري حاًل، " اجلراأة ال�قحة التي ت�صل 
اإىل طف�لية من ن�ع خا�س ". في�صتنتج ال�صكرتري املحلي، 
" اأننا ل ن�صتطيع اأن نتحمل براءة اأطفال �صغار اأوغاد ".

اإن و�ص���ف ك�نراد لعم���ل اإرهابي باأنه " جراأة وقحة ت�صل 
اإىل طف�لي���ة م���ن ن�ع خا����س " ميكن اأن يب���دو مثل روؤية 
عاملي���ة ل�صرط���ي مبتذل. مع ه���ذا رمبا ينط����ي كذلك على 
ر منبئ عن هجمات اإرهابية معا�صرة، لُتعترب ن�بات  تب�صّ
غ�ص���ب عنيفة مراهقة اأكر من ك�نه���ا اأفعاًل �صيا�صية، مع 
ع�اق���ب مدم���رة لع���امل الرا�صدي���ن. وباعتبارنا كب���ارًا يف 
جمتم���ع متمدن، ينبغي علينا اأي�صًا األ ندّلل " براءة اأطفال 
�صغار اأوغاد " باإبداء اأي ت�صديق لنتحاباتهم التربيرية.
وتنته���ي " ال�كيل ال�صري " م���ع الربوفي�ص�ر وه� ي�صري 
متثاق���ًا يف �ص�ارع لندن، م�صتمدًا فكرة الق�ة من معرفته 
اأن املجتم���ع خائ���ف منه. " مل يكن لدي���ه م�صتقبل. فقد كان 
يزدري���ه. كان ق����ة. وكان فك���ره يعان���ق �ص����ر اخل���راب 
والتدم���ري. وراح مي�ص���ي �صهل النقياد وتافه���ًا، خ�صي�صًا، 
بائ�ص���ًا ����� وفظيع���ًا يف ب�صاط���ة فكرته التي تدع���� اجلن�ن 
والياأ����س اإىل اإعادة اإن�صاء العامل. ومل يكن اأحد ينظر اإليه. 
وم�ص���ى غري م�صك����ك فيه ومميت���ًا، مثل وب���اء يف �صارع 

مليء بالنا�س ".
واأخريًا فاإين ل اأع���رف اإن كان الدواع�س يقراأون ك�نراد، 
لك���ن اأولئ���ك الذي���ن يبحث����ن ع���ن ذراع تدوير اآخ���ر على 

انتهاكات جديدة ميكن اأن يفعل�ا ما ه� اأ�ص�اأ.

spiked   / عن

"نساء على حافة 
الهذيان".. إصدار جديد 

لدار الشؤون الثقافية
�صدر ع���ن دار ال�ص�ؤون الثقافية �صم���ن �صل�صلة امل��ص�عة 
الثقافي���ة كتاب "على حاف���ة الهذيان" للكاتب���ة والإعامية  

وداد اإبراهيم. 
�ص���م الكت���اب اثنت���ن وع�صري���ن حال���ة اجتماعي���ة تتعلق 
بامل�ص���اكل الت���ي تعرت����س حياة امل���راأة العراقي���ة حتديدا، 
ممن ق�ص���ى عليهن الزمن. كتب���ت اإبراهيم معان���اة الن�صاء 
فكانت لها وقفات يف املحاك���م ومكاتب املحامن وق�ص�س 
ع���ن الغرية وال�ح���دة والندم والأمل وال�صي���اع ومطاردة 

احل�ص�ل على النفقة بن دوائر التنفيذ.
وميثل الكتاب خا�صة جهد قامت به الكاتبة خال �صن�ات 
م���ا بعد 2003 يحم���ل بن طياته حكايات م���ن جحيم واقع 
املراأة العراقية وهي تعي�س بن متطلبات احلياة الزوجية 
ومتطلباتها كاإن�صانة واأنثى واأم وزوجة و�صقيقة حتاول اأن 
تعي����س حياة تنعم فيها باحلب والدفء يف بيت الزوجية. 
طرح���ت اإبراهي���م احلقيق���ة كما راأته���ا م���ن دون تزييف اأو 
مبالغ���ة التزام���ا بعه���د قطعته عل���ى نف�صها بتق���دمي معاناة 
ن�ص���اء يف زمن ما ومكان ما كما ه���ي، ووّفقت يف اأ�صل�بها 
الن�ص�ي وبعاطفته���ا النبيلة كامراأة اأول وكاتبة واإعامية 
بت�صليط ال�ص�ء على جانب م�ؤمل من حياة عدد من الن�صاء 
ميثل���ن جزءا من املجتمع العراقي حر�صا منها على اإي�صال 

�ص�ت املراأة املظل�مة ولفت نظر املجتمع لها.

طاغوت الرحيل
�ص���در حديث���ًا ع���ن دار اآف���اق للن�ص���ر كتاب 
"طاغ�ت الرحيل "للكاتب الك�يتي "ها�صم 
م��ص����ي" وه� ن�ص�����س �صعرية جمعت 
ب�صاط���ة املعن���ى وحداث���ة و�ص���ف امل�صاعر 
وعراق���ة املف���ردات اللغ�ي���ة وت�ظيفها يف 
الكتاب���ات، اإ�صدار ي�صك���ب يف اإناء القارئ 
خلي���ط من امل�صاعر واحلكايات التي جتمع 
الرحي���ل  طاغ����ت  واملتاأمل���ن،  الفاقدي���ن 
احت����ى على �صط�ر تتح���دث حروفها عن 
ح����ارات املحب���ن، ب���ن ال�ف���اء واخليبة 
ميك���ن  وامل�صاع���ر  امل�اق���ف  م���ن  خلي���ط 

ا�صتخا�صها من خال هذا الكتاب.
متيز عمل الكتاب بت�ثيق حمت�اه بطريقة 
جتم���ع روح الكاتب وا�صتيعاب القارئ عن 
طريق اإح���دى و�صائل التكنل�جيا احلديثة 
با�صتخدام الأجهزة الذكية من خال عملية 
 QR امل�صح لرم����ز ال�صتجاب���ة ال�صريعة
Code للعديد من �صفحات الكتاب فمنها 
املرئي ومنها امل�صم����ع حيث تنقل القارئ 
م���ن م�صاهدة الن�س على ال�رق اإىل اإحدى 
�صفح���ات و�صائ���ل الت�ا�ص���ل الجتماع���ي 
والربام���ج التي ترتج���م الن�س اإىل �ص�رة 
متحرك���ة اأو ملف م�صم�ع ب�ص�ت الكاتب، 
وبذلك يعد ه���ذا الإ�صدار م���ن الإ�صدارات 

ال�صباقة ل�صتخدام مثل هذي ال��صائل..

في يوم مثلج
ظواهر الحياة االنسانية واستنتاج أسبابها

المترجم في سطور
ول���د ع���ام 1971 بكال�ري��س قان����ن جامعة امل��ص���ل، تراأ�س حتري���ر جملة )اآفاق 
�صبريي���ز( ب���ن الع����ام 2007 � 2009. حائ���ز عل���ى جائزتن يف النق���د الأدبي مع 
�صهادة تقديرية من اجلمعية الدولية للمرتجمن واللغ�ين العرب.. ومن كتبه التي 
ا�صدرها: ال�صلطة الق�صائية بن ال�صتقال وال�صتغال � �صرعنة الأم�ال � ف�صاءات 
مغاي���رة للمعنى ال�صعري � ح�صان دافن�صي � �ص�ؤال اله�ية الكردية � اغنيات الطريق 

اىل حلبجة � وغريها.    

اإلرهاب الحديث ليس حديثًا..
ص���ّوره لنا كون���راد منذ ع���ام 1907 في "الوكيل الس���ري"! 

كان هناك الكثري من التش��وش حول ما يكمن وراء سلس��لة الهجامت 
اإلرهابي��ة الدموي��ة التي حدث��ت يف أوروبا هذا الصي��ف. فبعد كل 
اعتداء يف فرنسا أو أملانيا أو أي مكان آخر هناك ما يعقبه من الكالم، 
حي��ث يرص الدارس��ون القرآني��ون الفوريون من الوس��ائل اإلعالمية 
الليربالية ع��ى أن األمر ال عالقة له بالعقيدة اإلس��المية، بينام يعلن 
جي��ش معارض من الخ��رباء أن ذلك متعلق باإلس��الم متامًا. وميكن 
أن يس��اعدنا ذل��ك قلياًل للرتاجع عن النقاش الح��ي املبارش، ورؤية 
األمور يف س��ياق آخ��ر. ويخطر يل هنا، مث��اًل، أن عماًل قصصيًا عمره 
109 س��نوات، يجري متثيله عى التلفزي��ون الربيطاين حاليًا، ميكنه أن 
يقول لنا ش��يئًا ما مختلفًا حول العَدمية nihilism والشعور بالصوابية 
الذاتية املراهقة يف ‘اإلره��اب لغرض اإلرهاب’ الحديث، كام يقول 
ميك هيوم يف مقاله هذا املس��تمد من كتاٍب له يصدر حديثًا عن دار 

أمازون.



اصدارات
جديد

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

لالعالم والثقافة والفنون

ء

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



خالي العزيز نابليون
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