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

كث���رًا م���ا ت�ص���تهوينا ق���راءة �ص���فحات من 
جتارب الكتاب حتى اأن بع�ض تلك ال�صفحات 
تكون اكرث امتاعًا من الن�ص���و�ض ال�ص���ردية 
والروائية والق�ص�ص���ية، وتنبع ا�ص���ئلة تلو 
ا�ص���ئلة �ص���اعية يف البح���ث عن اجاب���ات اأو 
خلق م�ص���ركات بني تلك التجارب املقروءة 
واملعي�ص���ة من جانب املتلقي، وال�ص���يما عند 
املتلقي الواعي الباحث عن نوافذ وخطوط 
يط���ل منه���ا عل���ى الع���امل ال�ص���ردي لالبداع 
ب�ص���ورة عام���ة واالب���داع ال�ص���ردي ب�ص���كل 

خا�ض.
تك���رار فعل القراءة والتوا�ص���ل مع جتارب 
كبار الكت���اب املتع���ددة قد يدفع���ان باملتلقي 
اإىل ركوب موجة املغامرة فيندفع اىل تكرار 
كتابة تلك التجارب اأو الن�ص���ج على غرارها، 
م�صتثمرًا مقاطع من جتربته ال�صخ�صية، اأو 
ياأخ���ذه الهو�ض واجلنون اإىل ان�ص���اء هيكل 
ع���ام م���ن مف���ردات وجمل ت�ص���طر ح���وادث 

م���ر به���ا، اإال اأن كل تل���ك احل���وادث ال ترقى 
اإىل م�ص���توى الفع���ل املق���روء  اأو املدون يف 

ال�صرديات ال�صر الذاتية الأوؤلئك الكتاب.
ه���ذا م���ا ج���اء ب���ه الكات���ب حمم���د جبر يف 
كتاب "جوار الن�ض.. الت�ص���ظيات وال�ص���ر 
ذاتي���ة يف الن����ض ال�ص���ردي )غ���امن الدب���اغ 

امنوذجًا(".
ويجد جبر اأن القراءة يف ن�صو�ض الدباغ 
وخ���رة  واكت�ص���افا  م�ص���افة  معرف���ة  تع���د 
تقاط���ع اأو تق���ارب م���ع امل�ص���ركات الفكرية 
واالن�ص���انية لالآخ���ر وتعمل عل���ى تفكيك او 
معرف���ة املنظوم���ات الفكري���ة واالجتماعية 
الت���ي انتج���ت تل���ك التجارب اخلالق���ة التي 
ي�ص���عى املتلق���ي التخاذها مث���ااًل يف احايني 

كثرة.
وي�ص���ر جب���ر " اذا  كان الكّت���اب الع���رب 
جتاربه���م  تدوي���ن  ع���ن  كث���رًا  يبتع���دون 
عل���ى  ال�صا�ص���ة  ف���اإن  احلياتي���ة  و�ص���رهم 

النقي����ض من ذل���ك يبحثون بج���د ويلهثون 
وراء من يدون جتاربهم، حيث انهم يبغون 
م���ن وراء ه���ذا التدوي���ن تخلي���دًا لذكراه���م 
بالطريق���ة الت���ي يرونه���ا ولي����ض بالطريقة 
الوظيف���ة  اداء  اثن���اء  به���ا  عرف���وا  الت���ي 
ال�ص���لطوية ولك���ن يف املقاب���ل هنال���ك كتاب 
اخ���ذوا يف تدوي���ن جزيئ���ات م���ن �ص���رهم 
�صواء عن طريق ن�صو�ض �صردية روائية او 
ق�ص�صية، او عن طريق املذكرات ال�صخ�صية  
او اليومي���ات اأو الكتاب���ة ع���ن �صخ�ص���يات 
اثرت فيهم ور�ص���مت له���م اخلطوات االوىل 

يف ال�صرة االبداعية."
وجود مثل هذه الن�صو�ض يف كتب م�صتقلة 
ال يعني بال�صرورة وجود ادب " �صر ذاتي 
" له خ�ص���ائ�ض ومالمح مميزة وامنا جند 
في���ه ادب���ا ق���د يق���رب اىل ادب االعراف���ات 
اذ م���ا ي���زال الكات���ب العرب���ي يناأى بنف�ص���ه 
عن اخلو����ض يف مثل هكذا جت���ارب كتابية 

واجتماعي���ة  ذاتي���ة  حمظ���ورات  لوج���ود 
و�صيا�ص���ية عدة وعدم امتالك���ه جراأة البوح 
ال�صادق واجلريء يف الك�صف عن املكونات 

احلياتية االوىل يف امل�صرة االبداعية.
مقارب���ة  يف  للبح���ث  ج���اء  الكت���اب  ه���ذا 
الن�ص���و�ض  يف  ال�ص���رذاتية  الت�ص���ظيات 
ال�ص���ردية وال ميك���ن ان يتحقق ذل���ك اإال من 
خالل معرفة الكاتب ال�صخ�ص���ية او االطالع 

على بع�ض تفا�صيل جتربته احلياتية.
وياأخ���ذ الكث���ر م���ن الكت���اب العراقيني يف 
ن�ص���ر جتاربه���م ال�صخ�ص���ية يف العدي���د من 
الن�ص���و�ض ال�ص���ردية  من دون ان يذكر ذلك 
او ي�ص���ر اىل مواقعها �ص���من املنت ال�صردي 
وه���و دائما م���ا يلج���اأ اىل اعادة انت���اج تلك 
التجارب يف املنت  ال�صردي و�صمن ال�صياق 
الع���ام للن����ض، وق���د يق���رب او يبتع���د من 
الواقع���ة احلياتية اإال انها يف النهاية حتمل 

ثمرة خطيئة التجربة ذاتها.

زينب المشاط
هل ت�ص���عرين اأحيانًا باأنك �ص���وف ت�ص���بحني 
اأ�ص���عد اإذا ا�صتوؤ�ص���ل اجلن����ض م���ن عالقت���ك 
احلميم���ة متامًا؟ اإذن فاأن���ِت مل تختري ذروة 
الن�ص���وة اجلن�ص���ية، اأو اأن���ك ال تعتقدين باأنك 
اخترته���ا، اأو رمب���ا تكونني قد ح�ص���لت على 
ن�ص���وات جن�ص���ية من حني الآخر، اأو ح�ص���لت 
على ن�ص���وة جن�ص���ية باالإث���ارة الذاتي���ة فقط، 
ولي�ض مع �ص���ريك، اأو قد ترغبني معرفة املزيد 
حول ن�ص���اط االأنثى اجلن�صي وحول الن�صوة 

اجلن�صية.
اإن كان االأم���ر كذل���ك فاإن���ك قد ت�ص���عرين باأنك 
غ���ر طبيعية فيم���ا يتعلق بهذا االأم���ر، اأو انِك 
نا�صزة اأو ل�ص���ت كاملة كمراأة. اأو قد ت�صعرين 
فقط باأنك فاقدة ل�ص���يء يتمتع به كل �ص���خ�ض 
اآخر، جزء من احلي���اة تودين اأن يكون جزءًا 
منك اأي�ص���ًا. اأو انِك على االرجح ت�صعرين كما 
لو كن���ت واحدة من ب�ص���ع ن�ص���اء لديهن هذه 
امل�ص���كلة. ولكن احلقيقة هي انك بعيدة من اأن 

تكوين وحيدة. 
الكاتبة ل���وين باربا�ض تتحدث عن ت�ص���ويب 
الطاقة اجلن�ص���ية للمراأة يف كتاب " من اأجلِك 
اأنِت " وُتقدم لقارئتها حلواًل لبع�ض امل�صكالت 
الت���ي تواج���ه العدي���د م���ن الن�ص���اء يف فه���م 
طبيعتهن اجلن�ص���ية، ويف طرق الو�صول اىل 

الن�صوة اجلن�صية.
وتذكر باربا�ض اأن االح�صائيات احلديثة حول 

ال�ص���لوك اجلن�صي اثبتت �ص���حة انطباعاتها، 
فمن بني 1600 امراأة �ص���ملتهن هذه الدرا�صة 
الت���ي قدمتها باربا�ض يف هذا الكتاب  تبني اأن 
ربع هوؤالء الن�صوة اللواتي اعطني معلومات 
�ص���املة يعانني م�صكلة الو�ص���ول اىل الن�صوة 

اجلن�صية.
وبين���ت باربا�ض اأن هذا الرقم كبر جدًا، واأن 
م�ص���كلة الن�ص���اء غ���ر املتزوج���ات واملطلقات 
واملنف�ص���الت يف الو�ص���ول اىل الن�صوة اأكر 

بوجه عام من تلك الن�صوة املتزوجات.
فمنذ عهد قريب نظرت املعاجلة ال�صيكولوجية 
التقليدية اإىل وجود م�ص���كلة جن�صية كعر�ض 
مل�صكلة نف�صية �ص���منية اأو كا�صطراب ع�صبي 
وظيفي اأنها تبنت الفكرة القائلة "باأن العالج 
الوحي���د الفعال لالخت���الل املتعلق بالن�ص���وة 
اجلن�ص���ية هو املعاجلة النف�ص���ية، الأن احلالة 
هنا هي حالة نف�ص���ية. واأن االعاقة اجلن�ص���ية 
بب�ص���اطة هي جتليات خللل وظيفي وعاطفي 

اعمق".
وكنتيج���ة له���ذا املنظ���ور قلق���ت العدي���د م���ن 
الن�ص���اء وا�ص���طررن اإىل انف���اق الكث���ر م���ن 
املال لالأطباء النف�صانيني من دون ح�صول اأي 

تغير يف اال�صتجابة اجلن�صية.
ط���ور الطبي���ب ويلي���ام ما�ص���رز والطبيب���ة 
فرجينيا جون�صون برناجمًا للمعاجلة �صمم 
ل���الأزواج الذي���ن يعان���ون م�ص���اكل جن�ص���ية. 
كاليفورني���ا  جامع���ة  يف  باربا����ض  وعمل���ت 
ب�صفتها معاجلة لالزواج ا�ص���تنادًا اإىل تقنية 
ما�ص���رز وجون�ص���ون. يف ه���ذا ال�ص���كل م���ن 

املعاجل���ة جت���ري 
امل���راأة  معاجل���ة 
التي ال حت�ص���ل 
الن�ص���وة  عل���ى 
م���ع  اجلن�ص���ية 

�صريكها.
وه����ن����ا ت��ذك��ر 
ب������ارب������ا�������ض 
يجيًا  ر تد "
ب��داأن��ا ن��درك 
معاجلة  اأن 
ال�����زوج�����ني 
لي�صت مكلفة 

طبيعة  اأن  بل  فقط،  ج��دًا 
النا�ض  للعديد من  املعاجلة كانت غر متاحة 
اقت�صرت  ل��ذا  امل�����ص��اع��دة،  يحتاجون  ال��ذي��ن 
اللواتي  الن�صاء  اأول��ئ��ك  على  فقط  املعاجلة 
وعلى  ث��اب��ت��ون،  جن�صيون  ���ص��رك��اء  ل��دي��ه��ن 
الن�صاء اللواتي يرغب �صركاوؤهن يف ح�صور 
ا�صتبعاد  ذلك  عنى  وقد  التعليمية.  اجلل�صات 
ويحتجن  يرغنب  اللواتي  الن�صاء  من  العديد 
���ص��رك��اوؤه��ن  ي��رغ��ب  ال  ن�����ص��اء   – للم�صاعدة 
بامل�صاركة يف املعاجلة املنهجية، وعائالت ال 
الباهظة،  املعاجلة  قيمة  دفع  حتمل  ت�صتطيع 
ون�صاء  ث��اب��ت  ���ص��ري��ك  ل��دي��ه��ن  لي�ض  ون�����ص��اء 
اال�صباب  من  جملة  لديهن  ن�صاء  اأو  �صاذات 
امل�صكلة. يف  ���ص��رك��ائ��ه��ن  زج  م���ن  مت��ن��ع��ه��ن 

ت�ص���ر الكاتبة من خالل كتابها اإىل انها بداأت 
بجل�ص���ات متعددة م���ن اجل توفر امل�ص���اعدة 

االكر لعدد من الن�ص���اء 
بغ����ض النظر عن طبيعة عالقاتهن احلميمية، 
وق���د ا�ص���تعانت باربا�ض بعدد من املخت�ص���ني 
بهذا املجال، وا�ص�ص���ت جمموعات من الن�صاء 
م�ص���تعينني بع���دد م���ن التقني���ات العالجي���ة، 
و�ص���ميت ه���ذه املجموع���ات ب���� " جمموع���ات 

ن�صاء ما قبل الن�صوة اجلن�صية".
هذه املجاميع خ�صعت لع�صرات من اجلل�صات 
مدة كل جل�ص���ة �ص���اعة ون�ص���ف، وتوزع هذه 
اجلل�صات على خم�صة ا�صابيع وثمة م�صرفات 
تدير هذه املجاميع، وتلفت باربا�ض اأن اأغلب 
كاتب���ات ه���ذا الكتاب ه���ّن من الن�ص���اء الالتي 
�ص���تكون  والت���ي  اجلل�ص���ات  به���ذه  �ص���اركن 

جتاربهن حمور هذا الكتاب.
اأن هدف الكاتبة م���ن هذا الكتاب هو ابراز ما 

تعلمته م���ن املجموعات التي ا�ص�ص���ت لها من 
اج���ل املعاجلة، متحدثة فيه عن نوازع االنثى 
اجلن�ص���ية اآملًة يف اأن ي�ص���هم ه���ذا الكتاب يف 
حتقي���ق ذات االه���داف التي جققتها الن�ص���اء 
يف جمموعة املعاجلة. كما اأن املعلومات التي 
يحتويه���ا وثيق���ة ال�ص���لة بالن�ص���اء والرجال 
بالن�ص���وة  تتعل���ق  م�ص���اكل  يعان���ون  الذي���ن 
اجلن�ص���ية والذي���ن يري���دون تو�ص���يع وعيهم 

اجلن�صي.
اأنه���ا مل ت�ص���ع الق���ارئ يف  وتلف���ت الكاتب���ة 
قال���ب معني الأن لي�ص���ت ثمة طريقة �ص���حيحة 
او خاطئ���ة طبيعي���ة او غر طبيعي���ة لتحفيز 
اجل�ص���د جن�ص���يًا، واأن هدف ه���ذا الكتاب هو 
ت�ص���جيع امل���راأة عل���ى اكت�ص���اف نف�ص���ها لك���ي 
الفري���دة  اجلن�ص���ية  ا�ص���تجابتها  تكت�ص���ف 
الكاتب���ة  وابق���ت  به���ا،  اخلا�ص���ة  بال�ص���رعة 
اهدافه���ا يف الذه���ن وه���و توف���ر املعلومات 
التي ت�ص���اعدها �صخ�صيا كما ت�ص���اعد القارئة 

على ا�صداء الن�صح لالخريات.
وهنا تذك���ر الكاتبة ان احدى الن�ص���اء الالتي 
خ�ص���عن اىل جتربة العالج �ص���من املجموعة 
وه���ي ام���راأة ق�ص���ي�ض ق���د ا�ص���رت له���ا باأنه���ا 
اقرب���ت من املجموعة بفزع خ�ص���ية ان تغدو 
معتقداتها الدينية مو�ص���ع ت�ص���اوؤل و�صخرية 
من افراد املجموعة، ولكن بعد انتهاء الدورة 
كان���ت فرحة اإذ حلت م�ص���كلتها اجلن�ص���ية من 
دون حت���د وم���ن دون امل�ض بتوجهه���ا الديني 
لذا فاأن من املمكن متاما اأن تغري ا�صتجابتك 

اجلن�صية من دون امل�ض بقيمك.

ترجمة: عباس المفرجي

عل���ى طول الطري���ق، يتمعن فالن���ري يف انهيار نظام 
القي���م لرجل، نظام ب�ص���يط لكنه مقن���ع. يف الواقع اأن 
ه���ذا الرج���ل، وهو من ن���واح عديدة من ن���وع الرجل 
االمريك���ي العادي، يك���ون الذعا على نح���و ال ُيحتمل 
را باأن املاأ�صاة يف لب "بالد �صاقطة" هي  تقريبا – مذكِّ

لي�صت تلك التي لفرد، اإمنا الأمة بكاملها.
ر  الرجل امل���دان، بول كروفيك، هو بّناء �ص���ابق ومعمِّ
ارا�ص���ي وعقارات. منذ اأن كان �صبيا، و�صع كروفيك 
ثقته يف مواعظ ’’ رجل عظيم ‘‘ وهمي، ُتنَقل مبادئه 
ر تعاليم الرجل  االر�صادية عن طريق والد بول: ))تذكَّ
العظيم، بول. ’ الندم هو ال �صيء �صوى �صالة كاذبة. 
�ص���ع ثقت���ك يف وم�ص���ة عقلك اأن���ت. كن �ص���جاعا: الله 
ال يري���د للجبن���اء اأن ُيظِه���روا عمله، ي���داك جديرتان 
بالثق���ة. املجتم���ع م���ا ه���و اإاّل موؤامرة �ص���دك. اإن كان 
البل���د يف حرب، فعلى املواطن الع���ادي اأن ينتبه على 
نف�ص���ه حتى اأكرث مما يفعل يف زمن ال�صلم، فاحلكومة 

ملعونة. ‘((
هذه الفل�ص���فة ن�ص���ف املحّم�ص���ة هي، على حد �صواء، 
مغري���ة )لطف���ل من���ا يف ظل والدي���ن قويني( و�ص���اّمة 
للغاية: حتى قبل اأن ي�ص���طدم احلل���م االمريكي لبول 
مب�ص���اعب مالي���ة، ه���و مهي���اأ ))ال فق���ط لهج���وم م���ن 
اإرهابي���ني اأجان���ب، اأو حكوم���ات اأجنبية، لكن اي�ص���ا 
الإحتمالي���ة هجوم عدائ���ي من مواطني���ه االمريكيني، 
حل���رب اأهلية جدي���دة، اأو حرب بيئي���ة، تكنولوجية، 
اأو كيمائي���ة- حيوي���ة منهية العهد الب�ص���ري على هذا 
الكوكب((. باإخت�صار، بول كورفيك، الذي ُيحتَمل اأن 
يكون رجال طّيبا، ))اأَحبَّ زوجته، مازال يحبها، يحب 
اأوالده كذل���ك، وكان دائم���ا يري���د اأن يحميهم ومل يزل 
يفعل ذلك((، و�ص���ع نف�ص���ه على قدم االإ�صتعداد حلرب 

مع العامل كله.
حني بداأت م�صاكنه املبنية برداءة بالتداعي وتراكمت 
علي���ه الدع���اوى الق�ص���ائية والديون، طلب���ت زوجته 
الطالق وط���ارت مع االأوالد اىل فلوري���دا، تاركة اإياه 
مع م�صروع ملجاأ ح�صني حتت االأر�ض ملا بعد الكارثة 
متطورا جدا، كان و�ص���ع فيه بال داع مئات االآالف من 
ال���دوالرات. هنا، يبداأ عقل ب���ول باالإنحالل، والعنف 

الذي يتلو بدا حمتوما.
مثل �ص���ابقتها، رواية " بالد �صاقطة " هي كتاب مفعم 
باأ�ص���داء �ص���ريرة، بتاريخ فا�ص���د ين�ص���اأ ع���ن اأر�ض 
ملّوث���ة، لي�ص���ت كث���را بق���در م���ا تك�ص���ف التيارات 
ال�ص���اّمة التي ت�ص���ري حتت مظه���ر العادية، وحتى 
حت���ت مظهر احلي���اة التقليدي���ة. جن���ون االإرتياب 
���ل للحلم ال�صيئ المريكا ال يدفعان  والعنف املتاأ�صّ
ب���ول اىل الت�ص���ّرف بياأ����ض فح�ص���ب، ب���ل اأي�ص���ا 
ي�ص���مم ناثاني���ل، ال���زوج واالأب القان���ع كما يبدو، 

الذي ي�ص���ري �ص���ارة من���زل كروفيك، بعد ان ي�ص���اب 
ال���ذي يّدعي ان���ه ملك العقارات باالإفال����ض. هوؤالء هم 
الرج���ال – والد بول املت�ص���لط، بول كروفيك نف�ص���ه، 
وناثاني���ل – الذي���ن يخ�ص���عون لعن���ف مل يتوقعوه، 
كما يق���ول الرجل العظيم، ))املجتمع يف كل مكان هو 
يف موؤام���رة �ص���د رجولة اأي ف���رد من اأف���راده.(( تلك 
الرجولة ينبغي اأن ُيداَفع عنها �صد كل تهديد، واقعي 
اأو متخيَّل – ويف ال�صلطة امل�صابة بجنون االإرتياب، 

التهديد هو يف كل مكان.
ي�ص���ر فالن���ري اىل مالحظ���ة  عب���ارة مقتب�ص���ة،  يف 
 ،" " املن���زل ذو ال�ص���بعة جملون���ات  هاوث���ورن )يف 
من ع���ام 1851(: ))يف هذا البلد اجلمهوري، و�ص���ط 
املوج���ات املتقاذف���ة من حياتن���ا االجتماعي���ة، اأحدهم 
ه���و دائما على و�ص���ك الغرق.(( هذا هو ال�ص���بب، كما 
ميكن اأن جنادل على نحو معقول، الذي يجعل احللم 
االمريك���ي فا�ص���ال دائما: الأن ذلك احللم موؤ�َص����ض على 
مناف�ص���ة قا�ص���ية وعدواني���ة، تك���ون ملزم���ة بدف���ع ال 
فق���ط اأحدهم، بل الكث���ر، اىل حافة الغرق. يف " بالد 
�ص���اقطة "، قدم فالنري الينا اإثارة موجعة وت�صويرا 
فائقا حول كي���ف ميكن للنا�ض العادي���ني اأن ينحرفوا 
نحو اجلن���ون، لكن قوتها احلقيقي���ة تكمن يف اإدراك 
الف�ص���ل املاأ�ص���اوي حللم امريكي، ال���ذي كان يجب اأن 
يحاول، عل���ى االأقل، اأن يبقى حيا حت���ى يتحقق مبداأ 

فران�صيز بيالمي يف ))احلرية والعدالة للجميع((.

عن الغارديان

ـــــــــــــدارات اص
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حكايات شعبّية
احلكاي���ات ال�ص���عبية ل���� "لي���ون تول�ص���توي" ه���ذه احلكاي���ات الع�ص���ر 
املجموعة حتت هذا العنوان ن�ص���رها املوؤلف بعد اآنا كارنينا، اإننا نرى 
هنا تول�ص���توي �ص���احب النهج الذي تهيمن عليه هموم التثقيف، ل�صنا 
هنا ب���اإزاء مدّون وقائع طبقات املجتمع الراقي���ة لكننا هنا باإزاء كاتب 
تتملك���ه االآالم االإجنيلية وحياة �ص���واد ال�ص���عب الذي ي���رى فيه وحده 
اخلال����ض الذي يرغ���ب من اأجل ذلك بالذات اأن ي�ص���اعده فكريا " بكتب 
الق���راءة االأربعة " واأخالقيًا بحكاي���ات االإجنيل الذي يعتقد اأنه قد فهم 
ر�صالته فهمًا كليًا بعد اأزمته الدينية، لكن مهما تكن قيمة هذه احلكايات 
ومهما يكن رد فع���ل القارئ على قراءتها، فمن املهم التعريف بها ولكي 
يتاح لنا ت�صور عمق الفاجعة التي عا�صها تول�صتوي.. اإن بني االأعمال 
االأدبي���ة الكب���رة الرائعة وهذه احلكاي���ات، بنّية تهذي���ب االأخالق، اإن 

بينها هّوة هي هّوة االأزمة الدينية التي اأّرقت نف�ض تول�صتوي.

المصادفة
اآيل �ص���ميث كاتبة ا�ص���كتلندية، ولدت يف اإنفرن�ض ع���ام 1962 الأبوين 
م���ن الطبقة العاملة،. التحقت بجامعة اأبردين، ثم بجامعة نيونهام يف 
كمري���دج، لكنها مل ُتكمل درا�ص���تها للح�ص���ول على درج���ة الدكتوراه. 
وعملْت كُمحا�ص���رة يف جامعة �صراثيكاليد، اإىل اأْن بداأْت تظهر عليها 
عالم���ات االإ�ص���ابة بالتع���ب املزمن، فرك���ت العمل وتفّرغ���ت للكتابة.، 

وُر�ّصحت جلائزة االأدب وجائزة مان بوكر. 
يف   روايتها " امل�ص���ادفة " ال�ص���ادرة عن دار املدى تخرنا  �صميث:". 
ب���داأْت اأمي ب�ص���ناعتي ذات ليلٍة م���ن عام 1968 عل���ى طاولٍة يف مقهى 
دار ال�صينما الوحيدة يف البلدة. على م�صافة ب�صع َدَرجات �صّلم، خلف 
املخمل االأحمر الب�صيط ل�صتارة ال�صرفة، كانت مر�صدة النّظارة تتثاءب، 
توؤرجح امل�ص���باح املُطفاأ، وهي مّتكئة مبرفقها فوق احلفيف والرثثرة 
ال�ص���ادرة عن ال�ص���ف اخللفي وتعبث بخ�ص���ب احلاجز الفا�صل،ناقرة 

ِقطعًا �صغرة منه على روؤو�ض اأهل البلدة ال�صغرة يف الظالم.

يوميات رامبرانت
الأول مرة وبالعربية،  يوميات كتبها ر�صام باأهمية ومكانة  الهولندي 
رامران���ت  تقدمه���ا دار املدى بطبعة متميزة  برجمة االديب يا�ص���ني 

طه حافظ.
رامران���ت ال���ذي يعد اأح���د اأ�ص���هر الر�ص���امني يف العامل اأجم���ع،، قام 
بر�صم العديد من ا�ص���هر اللوحات التي نالت �صهرتها وذاع �صيتها يف 
العامل، حيث كانت من ا�صهر لوحاته: در�ض الت�صريح مع دكتور تولب 
وامل�ص���اهدة الليلي���ة. وُيعّد رامرانت واح���دًا من العباق���رة الذين لن 

ياأتي الزمن مبثلهم على مر الع�صور. 

قصص مختارة

كاثري���ن مان�ص���فيلد بو�ص���امب م���وراي  واح���دة من اأب���رز كّتاب الق�ص���ة 
الق�ص���رة احلداثي���ني. ول���دت وترع���رت يف م�ص���تعمرة نيوزيالن���دا، و 
اتخ���ذت م���ن كاثرين مان�ص���فيلد ا�ص���ما قلميا له���ا. ترك���ت نيوزيلندا، يف 
التا�ص���عة ع�صرة من عمرها، و انتقلت اإىل اململكة املتحدة حيث اأ�صبحت 
�ص���ديقة كّتاب حداثيني مثل د.ه. لوران�ض و فرجينيا وول�ف. اأ�ص���يبت 
خ���الل احلرب العاملية االأوىل بال�ص���ل خارج الرئة ال���ذي اأدى اإىل وفاتها 
يف �ص���ن ال����34.  اعماله���ا  تت�ص���ف بالتجرد م���ن العواطف ال�صخ�ص���ية، 
والو�ص���وح وااليجاز وهذا ما يجعل ق�ص�ص���ها بالغ���ة االثارة. ولقد كان 
�ص���وتها هو �ص���وت احلداث���ة مبا فيه م���ن جالء وتف���كك وتقل���ب اأحيانًا 
وغمو�ض يف اأغل���ب االأحيان. وقارن منتقدوها بينها وبني ت�ص���يخوف، 
وخا�صة يف معاجلتها اأحداثًا تافهة يف ظاهر االأمر وا�صتخدامها الرمزي 

لالأ�صياء بغية نقل اأجواء ذات تاأثر كبر.  

رواية "بالد ساقطة" لباتريك فالنري

تصوير فائق للجنون التحتي 
للحلم األميركي

بالنظر لطبيعته الجوهرية، مل يكن مفاجئا أن يتحول الحلم 
االمرييك برسعة شديدة اىل " كابوس مكيَّف الهواء " ] كتاب 
ه��ري ميللر [. ع��دد كبري متنّوع م��ن الُكّتاب، م��ن ناثانيل 
هاوث��ورن اىل هري ميللر اىل دون ديليلو وغريهم، أراقوا 
الكث��ري من الحرب للتحقق من س��بب وجوب تحّول االش��ياء 
نحو األس��وأ للكثري من الناس. اآلن، عىل ظهر روايته األوىل 
امللفتة للنظر، التي تدور يف جنوب افريقيا، "غفران"، يتبنى 
باتريك تحّدي ما يدعوه دون ديليلو ب� ’’ الغموض االمرييك ‘‘ 
يف رواية جديدة، تستكشف أيضا الظالل القامتة التي ألقاها 
التاريخ واألكاذيب القدمية، بادئا بشغب عرقي ومنتهيا، بعد 

قرن من ذلك تقريبا، بتنفيذ حكم إعدام.

"تشظيات السيرة الذاتية في النص السردي" 
لغانم الدباغ

" من أجلِك أنِت "
 مساعدة المرأة الكتشاف الجنس 

وذروة النشوة الخاصة بها 
مــن اصـــدارات
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ــــــــدارات ــــن اص م
ضحى عبدالرؤوف المل

  " "  يف روايتها" اخليمة البي�صاء مل�صت الروائية " ليانه بدر
ال�صادرة عن دار نوفل تبلورات االحداث املرتبطة باملعنى 
"  باالقام���ة  اجلوه���ري لوج���ود الرئي����ض" يا�ص���ر عرف���ات
اجلرية،  لتكت�ص���ب ال�صخ�ص���يات اهمية ك���رى يف الفعل 
الروائ���ي املبني عل���ى الواقع املوؤمل ملا يج���ري يف املناطق 
الفل�ص���طينية املحتلة،  من �ص���لب وه���دم واحتياالت توؤدي 
اىل مكا�ص���ب ا�ص���رائيلية وخ�ص���ارات فل�ص���طينية،  وذل���ك 
باأ�ص���لوب درامي تفاعل���ي يعتمد عل���ى احلقائق يف الكثر 
من  الوقائع التي تر�ص���دها روائيا،  لتبقى �ص���من ار�صيف 
الرواية كحكاية فل�صطينية ال ميكن حموها تاريخيا "منعا 
الأية م�ص���اءلة مفر�ص���ة،  اذا ما ح�صلت اأية ت�صوية ق�صرية 
يف امل�ص���تقبل". رمب���ا،  خلوفها م���ن ذلك فعال ا�ص���تخدمت 
العن�ص���ر الواقعي االك���رث تاأثرًا يف الواق���ع لروائي املر، 
املرتب���ط بالكث���ر م���ن االح���داث التي وقعت يف فل�ص���طني 
املحتل���ة، الت���ي تقع كل ي���وم وبل�ص���ان �صخ�ص���يات جعلت 
القارئ يتح�ص����ض معهم االحزان واملخ���اوف والتحليالت 
التكوينية،  ملجتمع  يعي�ض كل يوم االح�صا�ض باال�صطهاد،  
وبخطورة ما يجري من ادق التفا�صيل اليومية التي تقف 
خل���ف كوالي�ض يتم التح�ص���ر لها دون عل���م من الكثرين 
اأن �ص���كان مدينة  "هل يعرف هذا العامل ال�ص���غر الكبر 
كامل���ة ينهاله���م عق���اب املحتل���ني حينم���ا يفر�ص���ون عليهم 
العي����ض وراء بوابات ال�ص���جون، واأن عليهم املكوث داخل 
بيوته���م رغم���ا عنه���م.." مم���ا منح الكث���ر من التفا�ص���يل 
الروائي���ة حيوي���ة دراماتيكي���ة  اعتمدت عل���ى التنوع يف 
بن���اء االحداث املنطقي���ة املتنوعة يف الروؤي���ة االجتماعية 
لبلد يعاين من انتهاك حقوقه،  وال�صمت العاملي ملا يجري 
"  يف تكوين روؤية  في���ه، فهل ت�ص���هم رواية" خيم���ة بي�ص���ا
م�ص���تقبلية ملخ���اوف تت�ص���رب اىل قلوب الفل�ص���طينني من 
اية ت�ص���ويات جتر الكثر من البنود التي ال ميكن املوافقة 

عليها يف ظل املا�صي واحلا�صر وما يجري فيهما؟ 
تناق�ص���ات الواقع يف الرواي���ة  وتعدد البيئات يف جمتمع 
م���ازال ذكوري���ا دون م���ررات لقي���م تعتمد عل���ى خملفات 
الزم���ن له تاأث���ره يف غنى ال���دالالت الفكري���ة وحماورها 
املحتفظ���ة بالت�ص���ورات ذات النكه���ة ال�ص���ردية،  املبني���ة 
عل���ى امل���ادة الواقعي���ة وا�ص���كالياتها املرتهن���ة  باالحتالل 
الداخلي���ة  الفل�ص���طيني  ال�ص���عب  وعذاب���ات  اال�ص���رائيلي 
واخلارجي���ة،   بغ����ض النظ���ر ع���ن االبعاد امل�ص���تقبلية يف 
الرواية واملخاوف التي ترت�صم يف احلوارات املبطنة. اذ 

وظفت الهواج�ض الروائية لتنتقل تلقائيا اىل القارئ عر 
تخي���الت احتلت ركنا مهما يف الرواية وطابعها ال�ص���ردي 
يف معاجل���ة ع���دة مفاهي���م ارتبط���ت بالنزاع الفل�ص���طيني 
باإع���ادة ت�ص���كيل  اال�ص���رائيلي وايديولوجيت���ه املرتبط���ة 
الهوية الفل�ص���طينية يف ظل االحداث واملوروثات القدمية 
لتحدي���ث م�ص���األة االحت���الل  وفهمه���ا بالكامل عر ال�ص���رد 

الروائي الفل�صطيني وارتباطه بالروؤية امل�صتقبلية. 
  " �ص���رخة روائي���ة مدوية منح���ت الرئي�ض "يا�ص���ر عرفات
عودة لفرة ع�صيبة مّرت " �صار اجلي�ض العدواين يعتر 
نف�صه حاكما للعامل. �صجنوا الرئي�ض عرفات وقيدوا كل من 
يتحرك من اهل املدينة. اذ حتكم املكونات الروائية املعنى 
املرابط،  والذي يحدد م�صارات الطبيعة الروائية خليمة 
بي�ص���ا مكنتها "ليانه بدر"  بخ�ص���ائ�ض �صردية متما�صكة، 
ت�ص���منت عباراتها  �صتى املعاين الغارقة ب�صمات و�صعتها 
�ص���من االط���ر واملفاهي���م املرتبط���ة باالحتالل و�ص���يطرته 
وبط�ص���ه. " اجلمي���ع كان���وا حمرومني م���ن االطاللة على 
احلياة ذاتها". وكاأن ال�ص���عب الفل�ص���طيني ال يحيا كبقية 
ال�ص���عوب التي متار�ض حقها يف احلياة،  لتكون بذلك قد 
منحت املعنى قوة وجودية بلغت ابعادها خارج الن�ض 
الروائي،  لينفلت القارئ بتخيالته الق�ص���ى الواقع املر 

الذي يعي�صه �صعب فل�صطني يف ار�صه املحتلة. 
وعي يف ا�ص���تدراك الو�صف بكل انواعه،  ان للطبيعة 
او ل�صواها،  وكاأن معاناة �صعب فل�صطني مرتبطة بكل 
م���ا حوله،  الأن���ه بات م�ص���وه احلياة "واتى ال�ص���يف 
ح���ارا مرع���ب اجلم���ال" اذ يكم���ن املعن���ى يف ع���وامل 

الرواية كافة املرتبطة بالظروف االجتماعية وال�صيا�ص���ية 
واحلياتي���ه بكافة مراحلها،  وحتى ف�ص���ول الطبيعة التي 
تخ���دم تعابرالوج���ع التي بات ي�ص���عر فيها الفل�ص���طيني،  
وكاأن تكات���ف الظ���روف ه���ي الب���وؤرة احلقيقية لتاأ�ص���ي�ض 
التحديات يف القدرة على البقاء او باالحرى بالغة احلياة 
الفل�ص���طينية ومقاومتها لالحتالل ب�صتى االنواع النف�صية 
واجل�ص���دية.  ليرهن على وجوده امل�ص���تهدف لالزالة يف 
كل حلظ���ة وحتت اعني اجلميع. فهل حت���اول "ليانه بدر" 
بن���اء خيمة بي�ص���اء تعك����ض ال�ص���واد والعتم���ة التي تلف 
فل�صطني املحتلة يف ظل القوة اال�صرائيلية احلاكمة للعامل 

كما توحي الرواية؟ 
ت�صاوؤال ذات طابع مرير يف بنية الرواية كافة "اأيجدر باملرء 
اأن يح���زن اإن كان يعي�ض حياة مريرة  يتحكم االحتالل يف 
جميع تفا�ص���يلها؟! " فهي تخ�ص���ع ملفهوم الع�صف الذهني 
املوؤثر على ا�صتخراج االجوبة االكرث مرارة من الت�صاوؤالت، 
فهي تركت لكثافة التفا�صيل احلياتية الفل�صطينية اخلا�صة 
ب���رام الل���ه واملناطق االخ���رى و�ص���من �صخ�ص���بات ثابتة 
ومتغرة منها ما يبقى يف الرواية كالفل�صطيني املغروز يف 

�ص���ه  ر ا
املحتل���ة،  والبق���اء حتت 

معان���اة حت���ى الطبيع���ة ومنه���ا من رح���ل دون ع���ودة اىل 
الرواي���ة م���ع االمت���داد امل���كاين ت���ارة واالحتف���اظ بالبيت 
الفل�صطيني وعاداته من اكل ولبا�ض تارة اخرى.   لت�صكل 
الثوابت الروائية يف خيمة بي�صا  خ�صائ�صها دون التخلي 
عن متان���ة اللغة التي ا�ص���تخدمتها،  وببالغ���ة وبراعة يف 
احلب���ك ووظائف االقن���اع والتاأث���ر ليكون لن�ص���يد البنت 
ذات االمي���ان بحقوقها احل�صورامل�ص���ارك،  وكانها النقطة 
الفل�ص���طينية التي ت�ص���ر عل���ى االر�ض وال���كل ينظر اليها 
ب�ص���مت ويتفاعل مع ق�ص���اياها دون مد يد امل�صاعد ة، فهل 
اغ���اين الراب الفل�ص���طينية ه���ي نقطة خمفي���ة يف توجيه 

ر�صائل اجليل اجلديد؟..
مل تغف���ل "ليان���ة ب���در " ع���ن امل���راأة الطفل���ة او ال�ص���ابة او 
العرو�ض او الكهلة،  وحتى املراأة امل�ص���نة " كما اأن و�ص���ع 
الن�ص���اء امل�ص���نات حني يع�ص���ن وحي���دات يف ه���ذه البقاع 
يجعل م���ن حتريك الواق���ع وترميمه او تغيره �ص���يئاُ يف 
غاية ال�ص���عوبة".مع تنظي���م ردات الفعل جتاه املراأة التي 
تنه�ض بالدور اال�صا�ص���ي يف املعاناة،  فهي م�ص���طهدة من 

االحت���الل اال�ص���رائيلي،  وم���ن جمتمعها حتى يف ق�ص���ية 
توريث االر�ض لها . اذ تبدو املدلوالت الروائية املتحدة 
م���ع بع�ص���ها مت�ص���ابكة الروؤي���ة،  وكان الق���ارىء دخ���ل 
املع���رك الروائي،  وكانه دخ���ل اىل وطن انفرد بعذاباته 
املختلف���ة حت���ى ع���ر الكام���را الت���ي ت�ص���طاد االح���داث 
لتوثيقها، في�صتخدمها العدو ال�ص���طياد االماكن و�صربها 

لتكون رديفة للظلم بكل ا�صكاله والوانه وعذاباته. 
ما بني خيمة النهار البي�ص���اء وخيمة الليل ال�صوداء خيمة 
روائية ارخت �ص���تائرها لرتبط باالحداث الفل�ص���طينية،  
وبالربي���ع العرب���ي ال���ذي مل ينجب اال الوي���الت على كافة 
امل���دن دون ا�ص���تثناء،  وعل���ى فل�ص���طني ب�ص���كل خا����ض " 
امل�ص���كلة ان الربي���ع العرب���ي اثب���ت اأن اجلي���ل اجلدي���د ال 
ي�ص���تطيع التغير بال�ص���هولة ذاتها  التي ت�صورناها. تبداأ 
املعادلة بال�صح الذي يريده ال�صباب، لكنها قد تنتهي بخطاأ 
االنظمة القامعة املعتاد."وبتنوع ال�صخ�صيات املحبب من 
ن�ص���يد اىل من هم داخل ال�ص���جون الذين ولدوا،  ليكونوا 
طعاما ل�ص���جون االحت���الل او الع���دو الذي يفع���ل ما يريد 
بابن���اء املجتم���ع الفل�ص���طيني ال���ذي يعاين م���ا يعانيه يف 
خيمته الكرى او بيئته النهارية التي مي�ص���ي فيها يتكبد 
امل�ص���قة للح�ص���ول على ق���وت يومه او روؤية �ص���جني يقبع 
خلف ق�ص���بان الظلم االخرى ومبلحمي���ة مل تغفل االجزاء 

ال�صغرة يف احلي الفل�صطيني. 
تراجيديا روائية تنتقد فيها "ليانه بدر"  احلجر والب�ص���ر 
وبلغ���ة تعك�ض فهمها ال�صيا�ص���ي واالجتماع���ي،  ملا يجري 
يف االرا�ص���ي املحتل���ة ب���ل! ويتخط���ى ذلك لتك���ون رواية 
م�ص���تقبلية او حتليلي���ة ملا يج���ري يف احلا�ص���ر،  وارتداد 
ذل���ك عل���ى امل�ص���تقبل ال���ذي يتك���ون دون روؤي���ة عميقة من 
البع�ض الذين ي�صمتون عن العديد من الق�صايا االن�صانية 
عام���ة برمتها." م���ا قيمة ه���ذه املدينة، ان كان اال�ص���تثمار 
العق���اري �ص���يحولها اىل خمي���م م���ن حجر، حي���ث البيوت 
تبنى بال هوية، وحيث ال�ص���قق مرا�ص���ة على �صكل ارقام 
متوا�ص���لة ت�ص���به �صال�ص���ل ال�ص���جن."اذ ال ميك���ن ان تولد 
املجتمع���ات بعبثية وع�ص���وائية والبع�ض يكتف���ي بالنظر 
فق���ط، فجمالية املجتمعات بتكاملها من كافة النواحي ولو 
كان االحت���الل يدرك ذلك م���ا بنى امل�ص���توطنات التي تاكل 
من الب�صر والب�صر فالرواية مبو�صوعيتها اخلا�صة متثل 
نوعا من لفت النظر العاملي اىل ا�صغر االمور التي ال يهتم 
لها البع�ض،  وهي ت�ص���كل خطورة كبرة وبتوثيق �صردي 
مل تخل���و حبكته من حيوية ومنطقية وتطور يف االحداث 
الروائية  املن�ص���جمة مع ت�صل�صل الفكرة،  لندخل اىل وعي 
الق�ص���ايا الفل�صطينية وحتت خيمة بي�صاء هي �صوء نهار 
معتم وال�ص���عي خلف مفهوم البقاء الفل�ص���طيني يف ار�ض 

حمتلة ينازع فيها الفل�صطيني حتى الرمق االخر. 

" الطغيان" و " اال�صتبداد" و " الدكتاتورية 
قامو����ض  ع���ن  تغي���ب  ال  ت���كاد  مف���ردات   ،"
واالجتماع���ي  ال�صيا�ص���ي  اليومي���ة،  حياتن���ا 
واالخالق���ي معًا، ولن تغي���ب على االأرجح يف 
امل���دى املنظ���ور، وكاأنها هي القاع���دة كنزوع 
"طبيع���ي" لدى احلكام وغرها اال�ص���تثناء، 
وال�صيما يف جمتمعاتنا غر املنتهية بعد، من 
حتولها من حالة اجلماعة الطبيعية )القبيلة( 
القائم���ة على رابطة الدم والن�ص���ب، اإىل حالة 
املجتم���ع ال�صيا�ص���ي اأو امل���دين القائ���م عل���ى 
عالقة احلياة االإن�ص���انية امل�ص���ركة و " العقد 
االجتماعي "، �ص���تكون مو�ص���وعة اال�صتبداد 

حم���ور نقا����ض الكات���ب د. ح�ص���ني الهنداوي 
يف كتابه " ا�ص���تبداد �ص���رقي اأم ا�ص���تبداد يف 
ال�ص���رق؟" والذي �ص���در ع���ن موؤ�ص�ص���ة املدى 

لالعالم والثقافة والفنون .
وقد تاأخذ املفردات تلك مكان بع�ص���ها البع�ض 
اأو تتعاقب مرحليًا يف التوظيف، اإال اأنها تظل 
حتمل املعنى نف�صه فل�صفيًا بالن�صبة لنا، وتدل 
جميعه���ا عل���ى �ص���كل م���ن احلكم غ���ر مقيد ال 
بد�ص���تور اأو قانون اأو ُعرف وال بنظام قيم اأو 
�ص���مر اأو حدود مهما كانت، �ص���وى العوامل 
اخلارجية القاهرة، ومهما ت�ص���اربت املزاعم. 
مفرو�ص���ا  و�ص���كال  ا�ص���تنتاجًا،  يع���د  وه���ذا 
ق�ص���رًا وغر �ص���رعي حتى اإذا تقم�ض �صرعية 
ظاهرية، ومهما بدا ايجابيًا اأو �ص���روريًا يف 
حلظ���ة اأو اخ���رى. وه���و به���ذا ال يختلف عن 
نظ���ام احلكم املطل���ق اإال من حي���ث اأن االخر 
ق���د يكون مقي���دًا ببع�ض القوانني املفرو�ص���ة 
عليه من قبل د�صتور اأو ُعرف او دين او خطر 

خارجي ما.
فمنذ اأقدم ن�صو�ض الفل�ص���فة ال�صيا�صية التي 
 " ومفردت���ا  االإغريقي���ة،  ال�ص���يما  و�ص���لتنا، 
اال�ص���تبداد" و " الطغي���ان " مثاًل ت�ص���تدعيان 
الواحدة االأخ���رى تلقائيًا، وم���ع ذلك، وحتى 
ل���و اأخذناهم���ا. مبعنى واح���د اأي متماهيتان 
من وجهة نظر فل�ص���فية و�صيا�صية واأخالقية، 
برغ���م اإمكان التمييز ال�ص���كلي بينهما العتبار 
قانوين اأو لغوي اأو اآخر، فاإن هذا التماهي ال 
يحل م�صكلة عدم و�صوح معنى اأو معاين اأي 
منهما بدقة حل���د االآن، ومنذ القدم يف الواقع 
حلمله���ا ودون ا�ص���تثناء جمل���ة وا�ص���عة م���ن 

امل�ص���امني دفعة واحدة ما يجعلها ف�صفا�ص���ة 
بداه���ة بل متناق�ص���ة يف دالالتها مع امل�ص���در 
اللغ���وي اال�ص���لي للمفردت���ني يف العربية اأو 

االغريقية اأو الالتينية اأو �صواها.
اإذا اقت�ص���رنا عل���ى مفهومي " اال�ص���تبداد " و 
" جند اأنهما يرادفان لدى معظم  " الطغيان 
ورمبا كافة املفكرين الذين ت�ص���دوا ملو�صوع 
الدول���ة، او ال�صيا�ص���ة، وال�ص���يما االأه���م من���ذ 

افالطون وار�صطو وحلد اليوم.
لكن امل�ص���كلة اأعاله تزداد تعقيدًا عندما يجعل 
البع����ض "الدميقراطي���ة" ظاه���رة يونانية اأو 
اوربي���ة بامتي���از فيم���ا يجعل " اال�ص���تبداد " 
خا�ص���ًا بال�ص���رق او بال�ص���رق اال�ص���المي او 
باآ�ص���يا ول�ص���يقًا اأبدي���ًا بها جزاف���ًا، وذلك الأن 
نعت "اال�صتبداد" كان منت�ص���رًا ب�صكل اأو�صع 
ج���دًا يف االأدب ال�صيا�ص���ي االغريق���ي القدمي، 
بل اأن املدلول ذاته قادم يف االأ�صل من مفهوم 
اغريقي �ص���ايف وكان يعني ال�صيد يف عالقته 
مع العبيد اأو ال�صيد احلر يف املجتمع االأثيني 

العبودي الفحويل.
ومهم���ا يك���ن االأم���ر ف���اإن " اال�ص���تبداد " و " 
الطغي���ان " يحم���الن املعنى نف�ص���ه بالن�ص���بة 
لن���ا، ف���� " امل�ص���تبد " اأو " الطاغي���ة " ال ميث���ل 
نظاماُ �صيا�ص���يًا اأو نظامًا للدولة  اإمنا حكومة 
منحرفة ال�ص���لوك ت�ص���تمد مرر وجودها من 
انتهاكه���ا  الفعل���ي للحق���وق اال�صا�ص���ية التي 

حددتها االأعراف والقوانني الو�صيعة.
فالق�ص���ية ال تتعل���ق بعدال���ة اأو ع���دم عدال���ة 
القوانني اأو ال�ص���رائع، واإمن���ا بوجودها اأواًل 
وم���ن ث���م تطبيقه���ا يف الوق���ت نف�ص���ه، فف���ي 

ظل اف�ص���ل القوانني والد�ص���اتر وال�ص���رائع 
الدينية ميكن لل�صلطة اال�صتبدادية اأن تفر�ض 
نف�ص���ها كواقع حال متح�صل عن اجتماع عدة 
عوامل معًا يف ظرف طارئ ال�صرورة يف اأي 

مكان اأو زمان.
اأما اال�ص���تبداد كظاهرة �صيا�صية فقد ظهر بعد 
فرة طويلة جدًا من ن�ص���وء تكور املجتمعات 
تل���ك، اأي بع���د حتوله���ا م���ن حال���ة اجلماع���ة 
حال���ة  اإىل  )القبيل���ة(  املتط���ورة  الطبيعي���ة 

اجلماعة االجتماعية )املجتمع(. 
وه���ذا يف راأين���ا �ص���رط مو�ص���وعي لظه���ور 
اال�ص���تبداد ال���ذي ال ميكن اأن يوج���د يف اإطار 
عالقات عائلية اأو ما قبل قبلية اأو حتى قبلية. 
االأمر الذي يفر�ض وجود كيان منق�ص���م على 
نف�ص���ه وي�ص���م يف اإطاره عددًا م���ن الوحدات 
العائلية اأو القبلي���ة املرابطة لكن املتجاورة 
اأو املتوازية )على �ص���عيدي البنى التنظيمية 
واالأعراف( يف اإطار احتاد �ص���به ا�ص���طراري 
مهم���ا كان اإراديًا يف وجه منه اأو اكرث فبدون 
هذه " اال�صطرارية " الواعية اأو غر الواعية 
ال يت�ص���تطيع اال�ص���تبداد اأن ميتلك �ص���رورته 
املو�صوعية اأو ال�ص���بب الواقعي الذي يعقلن 

وجوده وبقاءه.
من هنا ينبع اعتقادنا اأن اال�صتبداد ال ميكن اأن 
يوجد يف حالتني مت�ص���ادتني م���ن التكوينات 
املجتمعية هم���ا التكوينات الطبيعية وما قبل 
الطبيعية اأي العائلية اأو البدئية املنغلقة على 

نف�صها كليا.
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�صدر حديثًا عن من�صورات املتو�صط – ميالنو، كتاب "�صينما 
ال�صعر – جدلية اللغة وال�ص���يميولوجيا يف ال�صينما” للناقد 

ال�صينمائي اجلزائري "عبد الكرمي قادري".
جاء هذا الكتاب »ليخت�صر م�صافات البحث يف مفهوم »�صينما 
ال�ص���عر«، وتقريبه���ا للمتلّق���ي؛ حيث �ص���يكون مبثابة املرجع 
ال���ذي ميكن الع���ودة له، كلم���ا دعت احلاجة لذل���ك، ومن جهة 
اأخرى،« �صيكون »جامعًا �صاماًل جلوانب »اللغة يف ال�صينما«، 
و�ص���رحًا م�صتفي�ص���ًا لنظرية بر باولو بازوليني، وبو�صلة، 
تهدي التائهني، يف �ص���حراء ال�صوؤال، وتفتح �صهية الباحثني 
والنّق���اد لتقدمي كت���ب وبحوث اأخ���رى، خدمة للبح���ث ذاته، 
واإغناء للمكتبة العربية الفقرة جدًا، يف جمال الفن ال�صابع، 

كم���ا �صي�ص���مح للُمتلّقي/الق���ارئ العرب���ي، ب���اأّن يّطل���ع، على 
جوانب عدة يف مو�ص���وعة »�ص���ينما ال�صعر«، وما يت�صل بها، 
من فروع اللغة ال�صينمائية، من �صيميولوجيا ومذاهب اأدبية 
ونقدية اأخرى، ناهيك عن الدرا�صات التحليلية واملُقارنة التي 
قام بها الكاتب كجانب تطبيقي، لت�ص���هيل عملية فهم اجلانب 
النظري املُعّق���د، وكل هذا ميكن العثور عليه يف هذا البحث، 
ب���دل جمعه���ا، م���ن ع�ص���رات الكت���ب، واملجالت، وال�ص���حف، 
واملواق���ع االإلكروني���ة؛ حي���ث �صي�ص���ريح الق���ارئ من هذه 
امل�صّقات، مبجرد ح�صوله على كتاب »�صينما ال�صعر... جدلية 

اللغة وال�صيميولوجيا«. 
جاء الكتاب يف 184 �صفحة من القطع الو�صط.

عن دار ف�صاءات للن�صر والتوزيع �صدر للكاتبة حنان بروتي كتاب ن�صو�ض بعنوان" 
الأنك حري وبوحي"

ويقع الكتاب يف 280 �صفحة من القطع املتو�صط.
ا�ص���تطاعت الكاتبة حنان بروتي اأن تثبت ا�ص���مها يف عامل ال�ص���رد بتميز عال و�ص���وية 
جعلته���ا يف ال�ص���فوف االأمامية من الكتاب، حيث ينظر لها كث���ر من الناقدين على اأنها 
قنا�صة ت�صطاد املعنى برومان�صية جتذب القارئ بلغة �صهلة ومتينة. واملتابع مل�صمون 
نتاج حنان بروتي االإبداعي يكت�صف اأنها لي�صت م�صكونة بنون الن�صوة، وحني تكتب 
تكون اإن�صانة دون م�صميات اأو نية مبيتة الختزال وجودها وكينونتها باأنوثة هي جزء 
ال كل، وال ت�صعى حل�صر كلماتها يف املراأة وال ت�صمح لن�صائها باالنقياد االأعمى للتخندق 

�صد الرجل.. "فالعالقة ت�صاحلية معه.

سينما الشعر – جدلية اللغة 
والسيميولوجيا في السينما 

في  والمســتبدون  الطغاة 
"استبداد شرقي أم استبداد 

في الشرق؟"

ألنك حبري وبوحي 

الســرد الروائــي وارتباطــه بالرؤيــة 
المستقبلية

قراءة في رواية "الخيمة البيضاء" 
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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 

المدى - أوراق
ال يتخل���ى اأحد عن جزء من ذاته اإال اذا كان 
م�ص���طرًا لذلك، وقد تكون الظروف احيانًا 
�ص���ماعة ُنعل���ق عليه���ا حماقاتنا تل���ك التي 
ا�ص���طررنا الرتكابها، ولكن اأيهما ا�ص���عب 
واأك���رث ا�ص���تحالة؟ هل التخل���ي عن جانب 
م���ن ذواتن���ا، اأم التخلي عن اأح���د ابنائنا؟ 
وه���ل هنالك �ص���بب منطق���ي يقدم���ه االآباء 
ل�ص���حيتهم الذي اأو التي، تخل���وا عنه؟ قد 
تكون هنالك اجابة �ص���افية لهذا الت�ص���اوؤل 
يف رواي���ة "العا�ص���مة القدمي���ة" للكات���ب 
والروائ���ي الياباين يا�ص���وناري كاواباتا، 
والتي ترجمها �صالح نيازي و�صدرت عن 
موؤ�ص�صة املدى لالإعالم والثقافة والفنون.

الرواي���ة تتحدث عن فتات���ني تواأمني وهما 
ا�ص���طرت  اللت���ني  وناييك���و"  "ت�ص���يكو، 
عائلتهم���ا للتخلي عن احداهما واالحتفاظ 

باالأخرى.
وم���ن خالل هذه الرواي���ة  نطلع على حياة 
املجتمع���ات الياباني���ة يف جمي���ع جوانبها 
م���ن  واملوروث���ات  والرثاثي���ة  الثقافي���ة 
العادات والتقاليد والقيم االخالقية ومنط 
العالقات،واال�صاليب التي ميار�صونها يف 
اأعيادهم، واثناء جوالتهم ونزهاتهم لروؤية 
الربي���ع،  يف  االأ�ص���جار  واأوراق  االأزه���ار 
وكذلك املعابد واملهرجان���ات الكثرة التي 
تعك�ض �صغف الروح اليابانية يف االحتفاء 

بالطبيعة واحلياة. 
�ص���خو�ض  خ���الل  م���ن  نلم�ص���ه  كل���ه  ه���ذا 
الرواية، خا�ص���ة ت�ص���يكو ذات االأحا�صي�ض 

املرهف���ة الت���ي وج���دت عل���ى عتب���ة حم���ل 
تاكيت�ص���رو تاجر اجلمل���ة، وبرغم اأجواء 
الب���ذخ والدالل التي تعي�ص���ها ب���ني التاجر 
وزجته،فق���د يعترونه���ا اع���ز م���ا لديه���م، 
اال ان ت�ص���يكو دائم���ة البح���ث ع���ن حقيقة 
اأ�ص���لها مت�ص���ائلة مع نف�ص���ها ان كانت حقًا 
�ُص���رقت من بني افراد ا�صرتها كما توؤكد لها 
زوج���ة التاجر كي ال ت�ص���عر باأنها منبوذة، 
ام انها ترك���ت مرمية للتخل�ض منها، وهي 
تدرك متام���ًا م���دى اأهميته���ا ومكانتها يف 
قلب���ي التاجر وزوجته لدرجة ي�ص���فع فيها 
تاكيت�صرو ال�صاب اأيديو الذي يعمل عنده 
حائكًا ب�ص���بب تق�ص���ره يف ت�ص���ميم زنار 
اأراد تقدميه هديه البنته املتبناة ت�ص���يكو، 
وكان ق���د نبهه لذل���ك لكن ال�ص���اب بدا عليه 
التذم���ر والغ�ص���ب مم���ا جعل تاكيت�ص���رو 
يب���ادر ل�ص���فعه.. ومل تك���ن ت�ص���يكو مهتمة 
لتل���ك الرعاي���ة بق���در ان�ص���غالها بالطبيع���ة 
وخا�صة اأ�ص���جار االأندروميدا يف اجلانب 
االآخر م���ن اجلرف، وكثرًا م���ا تتطلع اىل 
اأزهاره���ا البي�ص���اء وه���ي تفك���ر باملدين���ة 
القدمية نارا، فهناك اأي�صًا اأ�صجار �صنوبر 
باأ�ص���كال ح�ص���نة تاأ�ص���ر الع���ني.. وت�ص���اء 
ال�ص���دفة ان تتع���رف عل���ى اخته���ا ناييكو 

قط���ع  يف  تعم���ل  بائي�ص���ة  فت���اة  فتجده���ا 
االأ�ص���جار بني اج���واء ذلك الري���ف.. ومن 
خاللها تعرف اأن عائلتها �صحت بها ب�صبب 
الفقر ال�ص���ديد ال���ذي تعاين من���ه، فلم يكن 
والدها غر حطاب يعمل بقطع اال�ص���جار، 
وهذا كل ما اورثه البنته ناييكو بعد موته 
متاأث���رًا ب�ص���قوطه م���ن فوق �ص���جرة عالية 
اثناء قطعه الغ�صانها، وبعده مبدة وجيزة 
مات���ت االأم.. وا�ص���بحت ناييك���و وحي���دة 
تعي�ض حي���اة الفاقة وت�ص���طر اإىل مزاولة 
العمل ال�ص���اق. وه���ي االآن تعي����ض مرحلة 
الهاج����ض الطبق���ي والف���رق بينه���ا وب���ني 
اأختها ت�ص���يكو التي تعي�ض يف كنف عائلة 
مي�ص���ورة ن�ص���بيًا وذات مكان���ة اجتماعية 
جتعله���ا تفك���ر باأنها قد ت�ص���كل عقب���ة اأمام 
�صعادة اأختها، التي تدعوها باالآن�صة. ويف 
مفارقة اأخرى جند ال�صاب اإيديو الذي كان 
يفك���ر بال���زواج م���ن ت�ص���يكو الرجوازية 
والتي ا�ص���عرته باأنها لن تر�ص���ى به، يغرم 
بناييك���و العامل���ة الب�ص���يطة، ورمب���ا كان 
اختي���اره له���ا بدي���اًل منا�ص���بًا بح�ص���ب م���ا 
تعتق���ده ناييك���و فتقول الأخته���ا: اأعتقد اأن 
ايديو يريد اأن يتزوجني كوهم بديل عنك، 
يا اآن�ص���ة اأن���ا فتاة، اأنا اأعرف.. وبا�ص���لوب 

بعيد ع���ن الرتابة تعالج الرواية ال�ص���راع 
ب���ني التقالي���د واملوروث���ات م���ن الع���ادات 
وم���ن  وال�ص���لوكيات  والطقو����ض  والقي���م 
يرمي به���ذا كله متطلع���ًا للحداثة وثقافات 
دول الغ���رب، وهناك من يح���اول اأن ياأخذ 
م���ن الغ���رب م���ن غ���ر اأن ي�ص���حي متام���ًا 
باالأ�ص���الة وال���روح الياباني���ة. وق���د يبدو 
ذل���ك من خ���الل احل���وار الذي يج���ري بني 
تاكيت�ص���رو و�صو�ص���وكه �ص���احب م�صغل 
الن�ص���يج ب���ان بع����ض النا�ض ي�ص���تعملون 
كلمات اجنبية يعرون من خاللها عن اآخر 
�ص���يحات املو�ص���ة:"تلك الكلمات الغربية 
بات���ت متداول���ة. اأال توج���د األ���وان اأنيق���ة 
بروع���ة يف اليابان منذ العهود القدمية".. 
وت�ص���هد العا�ص���مة القدمي���ة الت���ي عمرها 
األ���ف عام تقلب���ات تهدد اأ�ص���التها وهويتها 
من خالل هذه االبتكارات التي دخلتها من 
الغ���رب، حمدثة �ص���راعًا يب���دو هادئَا لكنه 
ينعك����ض يف النفو�ض واالأذهان، فنلم�ص���ه 
ب�صكل حقيقي بني االآباء واالأبناء واملدينة 
والريف من خ���الل التطلع للحب واحلرية 
فهاهي ت�ص���يكو حتلم بال�ص���اب ريو�ص���وكه 
ال���ذي يقول لها: اأي نوع م���ن العطر فيك.. 

اأية روح طيبة تنبعث من يديك.

 أحمد فاضل

ه���ل تكف���ي 6�ص���نوات هن وقائ���ع قل���م الروائ���ي والقا�ض 
العراقي اإياد خ�ص���ر من خالل كتبه: " االأجنحة البي�ص���اء 
" رواية 2015 و  "تداخل احلوا�ض  " و  " رواية 2011 
" دائرة االأوهام " جمموعة ق�ص�ض ق�صرة 2016، التي 
و�ص���لتني منه لتدوين م���ا مر بنا من فواج���ع ونكبات؟ اأم 
اأنه���ا بع����ض اأحزانن���ا الت���ي وق���ف خ�ص���ر اأمامه���ا مدونا 
و�ص���اردا اأحوالها و�صخو�ص���ها؟ ولو ا�صتعر�صناها جميعا 
لكنا احتجنا اإىل وق���ت طويل حتى نتاأكد اأننا مررنا عليها 
دون اأن نن�صى �ص���فحة واحدة منها هي بالتاأكيد �صفحات 
م���ن عم���ر الكاتب اأه���رق فيه���ا الكثر م���ن وقته و�ص���حته 
وماله كي تكون ه���ذه االأيقونات الثالث بني اأيدينا وحمل 

اهتمامنا.
يف روايته " االجنحة البي�صاء " ال�صادرة عن دار الزاوية 
للت�ص���ميم والطباع���ة ع���ام 2011، يقول عنه���ا: " الرواية 
تعال���ج حالة اغراب ومغامرة فردية ذات هدف اجتماعي، 
تعر عن �صراع يف فرة تاريخية معينة وهي اإدانة ملجمل 
�صلبيات الواقع االجتماعي وال�صيا�صي يف فرة م�صطربة 
وهام���ة م���ن ف���رات تاري���خ الع���راق ال�صيا�ص���ي احلديث، 
ال�صخ�ص���يات اأدت اأدوارها كرواية حوارية ق�ص���رة ذات 
طابع حاد ماأ�ص���اوي دونتها مما قراأت���ه عن االآخرين بجهد 
حرك���ة االب���داع وم�ص���ار املجتم���ع والتاريخ، يف ف�ص���ائها 
ن�ص���مة من ح�ص���ارة الع���راق، ات���رك احلكم على م�ص���توى 
الفع���ل وامل�ص���مون للمتلق���ي "، الرواي���ة ه���ي م���ن الن���وع 
الق�ص���ر الذي ي�ص���غط على التفا�ص���يل فمن اأول ف�صولها 
نتع���رف عل���ى اأحمد عامر ال�ص���اب ال���ذي عاد بعد �ص���نوات 
طويل���ة ليط���ل عل���ى حمبوبته �ص���مرة يف فندقه���م القدمي 
الأن���ه كان من �ص���من �ص���اكنيه قبل اأكرث م���ن ثالثة وثالثني 
عاما حمني الظهر ال يقوى على ال�ص���ر لي�ص���تعيد ذكرياته 
معها ومع ا�ص���دقائه يف جولة ا�ص���تغرقت معظم �صفحات 
الرواية مارا باأحداث مهمة عا�ص���تها مدينة بغداد، فهو هنا 
يوؤرخ لهذه املدينة ال�صامدة باأ�صلوب الراوي الوحيد لها، 
اأما الباقون من اأ�ص���دقائه،  فقد توزعت اأدوارهم بح�ص���ب 
ارتباطه���م ب���ه، والرواية بحبكته���ا الدرامية ه���ي مطاولة 
�ص���ردية تاأث���ر كاتبه���ا  بالواقعي���ة ال�ص���حرية الت���ي جعلها 
عراقية بامتياز عر ف�ص���ولها العديدة التي كانت حروفها 
تتح���رك بخفة لي�ص���ف لنا اأماكن نعرفها وع�ص���ناها، ولكي 
نكون من�ص���فني اإزاءها فهي �صهادات على واقع مل يغادرنا 

حتى االآن.
اأم���ا " تداخل احلوا�ض " روايته الق�ص���رة ال�ص���ادرة عن 

دار اجلواه���ري للن�ص���ر والتوزي���ع 2016، فق���د ا�ص���تملت 
عل���ى 22 مقطع���ا ق�ص���را داأب الكث���ر م���ن كت���اب الرواية 
والق�ص���ة االأخذ بها، فهي متنحهم ف�صاًء رحبا كي يتوقفوا 

عن���ده متى ما اأتعبهم ال�ص���رد وه���ي يف نف�ض الوقت تخدم 
املتلق���ي لنف�ض ال�ص���بب، وعندما نقراأ كلمات���ه  التي تناول 
فيه���ا ق���راءة �ص���ريعة للرواية نتع���رف عليه كناق���د متمكن 
م���ن اأدواته  النقدي���ة مكنته هذه العجالة م���ن الغو�ض يف 
معن���ى الرواي���ة حي���ث يق���ول: " رواية حديث���ة ذات حبكة 
فني���ة ودرام���ا توافرت على جانب كثيف م���ن االأفكار، فهي 
ال تخلو من اقناع القارئ تعابرها �صل�ص���ة وذات م�صمون 
ان�صاين تعك�ض نف�صية الزوج ومعاناته من �صلوك زوجته 
الت���ي قتلها ابنه���ا انتقام���ا خليانتها ول�ص���لوكها الف���ج اأما 
ع�ص���اقها فيقتلون الواحد تلو االآخر يف ظروف غام�ص���ة.. 
تفاجئ القارئ وجتعله يدخل يف دوامة التفاعل امل�صحون 
بالت�ص���اوؤل والقلق.. االنفعال يوحي مب�صتويات تعبرية 
تعك����ض جوهر العمل االبداعي نف�ص���ه، نح���ن اأمام بطولة 
من ن���وع جديد، بطولة متوا�ص���عة، ال تدعي املعجزات اأو 
تغير عجلة التاريخ، هادئة ت�ص���نع حياتها اأو ت�ص���نع لها 
حياة دون جلبة اأو �صو�ص���اء، لكنها يف النهاية ت�صنع لنا 
اأبطاال يق�ص���ون على الرذيلة، وحتى ال اأف�ص���د عليكم متعة 
القراءة وا�ص���تذكارات مظاهر اخلطاب ال�ص���ردي.. تقبلوا 

حمبتي وامتناين ".
ومثلم���ا منح كاتبن���ا بطله يف الرواي���ة االأوىل اأحمد عامر 
�صفة املثقف املنقب عن اأطالل ذكرياته بني بغداد ومدينته 
االأم النا�ص���رية، منح حم�صن عبد اللطيف يف روايته هذه 
�ص���فة اأخرى لرجل انقلبت حياته راأ�ص���ًا على عقب ب�ص���بب 

فقدانه له���ا وانزالق زوجته نحو الرذيل���ة حتى مواجهتها 
مل�ص���رها املحتوم وهو القتل على يد ابنها الذي ال يعرف 
له اأب والذي يقوم هو االآخر بقتل جميع من تورط مع اأمه 
بالرذيلة، الروائي خ�صر اأ�صاف لروايته ما ا�صطلح عليه 
  strangeness imagination بغرابة اخلي���ال اأو
وال���ذي تقول عن���ه الكاتبة والناق���دة االإنكليزي���ة كارولني 
م���ور: " اأن ه���ذا الل���ون م���ن اخليال ق���د ال ينطب���ق يف اأي 
حال من االأحوال يف كل ما نتناوله من ق�ص����ض وروايات 
ق���د تكون بعيدة عن واقعن���ا "، ما اأردت قول���ه اأن رواية " 
تداخ���ل احلوا�ض " قد تكون قد �ص���ذت عن واقعنا مبثل ما 
�ص���ور اأحداثه���ا موؤلفها، لكنها قريبة منه���ا الأن جمتمعنا ال 

يخلوا منها باملرة.
وعن دار اجلواهري تكون املجموعة الق�ص�صية ال�صادرة 
حديثا " دائرة االأوهام " ختام قراءتنا الإهداءات الروائي 
والقا����ض اياد خ�ص���ر لنا حيث ر�ص���دنا تقدم���ا كبرا يف 
جتربت���ه الكتابية تلك يقول عنها: " هي جموعة ق�ص�ص���ية 
اإن�ص���انية بوع���ي فن���ي ير�ص���د ح���وادث  توث���ق جت���ارب 
اجتماعي���ة اأو نزع���ات ذاتية، ليعي���د ت�ص���كيلها يف كيانات 
ق�ص�ص���ية تعال���ج الظاه���رة الوجودي���ة وت�ص���يء جوانب 
مهمة يف الفعل االإن�ص���اين وتفا�ص���يله لتكون الق�ص�ض يف 
ه���ذه املجموعة متنوع���ة املو�ص���وعات واالجت���اه االأدبي 
من الق�ص���ة ذات املنحى الواقعي الت�ص���جيلي، اأو الواقعي 
االنتق���ادي، اأو الت���ي تك���ون ذات منح���ى رم���زي يعتم���د 
االإ�صارة والرمز ليدل على معان اإجتماعية او ذاتية عميقة 
ومتوهج���ة ال���دالالت ت�ص���ر اأعماق ال�صخ�ص���ية الب�ص���رية 
وتر�ص���د ادق النوازع وامل�ص���اعر يف اعم���اق النف�ض، بلغة 
�صردية متنوعة امل�صتويات ومتطابقة مع مقت�صيات البناء 
الق�ص�ص���ي وامل�صتوى الواقعي لل�صخ�ص���يات والتي تنقل 
للقارئ م�ص���امني اإن�ص���انية ومواقف فكرية جتاه كثر من 
ف�ص���ايا االإن�ص���ان و�صراعه الوجودي �ص���واء مع الذات اأو 
الواق���ع "،  واملجموعة الق�ص�ص���ية هذه ا�ص���تملت على 29 
ق�ص���ة ق�ص���رة وق�ص���رة جدا الم�ص���ت من خاللها براعته 
يف و�صعهما �ص���من دائرة الكوميديا ال�ص���وداء واملحاكاة 
ال�ص���اخرة، م���ع مالحظ���ة ابتعاده ع���ن ما يع���رف باملتاهة 
ال�صردية اأو Maze narrative كما تعرج عليها اأي�صا 
كارولني مور وهي تتحدث عن خ�ص���ائ�ض ال�صرد الق�صر 

خا�صة يف وم�صاته التي اأفرد لها ملفًا كامال.
لقد متكنت ت�ص���ورات اياد خ�ص���ر يف هذه الكتب الثالثة 
من خلق اأو�ص���اف من اختارهم بعناية اأن يكونوا �ص���هودًا 
على حياة عري�ص���ة عا�ص���وها �ص���من اإطار املكان والزمان 
ال���ذي ال ميكن اأن نختاره نحن ب���ل هو الذي يختارنا، هي 
اأقدارنا التي نعي�صها مرغمني ونوؤرخها م�صعدين مع دموع 

نحاول اأن ال تظهر اأبدًا.

)الوطنية - بيروت( 

�ص���در عن من�ص���ورات جامعة البلمند جزء جديد هو ال�صابع من �صل�صلة "التف�صر امل�صيحي القدمي 
للكتاب املقد�ض" ويحتوي على تف�صر لر�صالتي بول�ض اإىل اأهل كورنثو�ض وتوىل نقله من اللغات 

اال�صلية اىل العربية االأب الدكتور مي�صال جنم باال�صراك مع فريق من الناقلني واملحررين.
هذه ال�صل�ص���لة فريدة من 27 جزءا ت�صمل الكتاب املقد�ض باأ�صره، بادرت اىل ا�صدارها باالنكليزية 

دار ن�صر "انرفار�صتي بر�ض" االمركية حتت ا�صراف توما�ض اودن ومانليو �صيمونيتي.
ويوفر الكتاب ن�صو�ص���ا تف�ص���رية قدمية، في�ص���ع بني اي���دي اخلراء واالخت�صا�ص���يني والكهنة 
والعلمانيني جمموعة قيمة من م�ص���اهمات رجاالت الكني�صة براثاتها كافة، ال�صريانية واليونانية 
والالتيني���ة، من اجل فهم اف�ص���ل للن�ص���و�ض االجنيلي���ة، ومن اجل ترجمة حياتية ت�ص���عى اىل ان 

تكون اكرث قربا اىل الفكر االجنيلي وغاياته.

حكايــة توأمين فــي "العاصمة 
القديمة"

ص���دور الج���زء الس���ابع من سلس���لة 
للكتاب  القديم  المس���يحي  التفسير 

المقدس عن منشورات البلمند

إياد خضير..أعماله األخيرة
روايتان ومجموعة قصصية واحدة

 وقائع من زمن الفجيعة
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ترجمة / اوراق
ت�ص����ادف ه����ذا الع����ام الذك����رى ال�ص����نوية 
ال�����150 لكت����اب االأطف����ال ال�ص����هر " األي�ض 
يف ب����الد العجائ����ب " ال����ذي كتب����ه الكاتب 
االإنكلي����زي لوي�����ض كارول يف عام 1865، 
يعن����ي  كان  م����اذا  ال����ريء  اخلي����ال  ه����ذا 

لالأجيال املختلفة؟
وبهذه املنا�ص����بة فقد ا�صدرت هيئة الريد 
امللكي����ة جمموع����ة م����ن الطواب����ع زينته����ا 
االأوىل  امل����رة  وه����ي  جميل����ة  بلوح����ات 
التي حتظ����ى مثل ه����ذه الرواي����ة لالأطفال 
به����ذا ال�ص����رف الكب����ر وبع����د  150 عام����ا 
م����ن �ص����دورها  ونح����ن م����ا زلن����ا متاأثرين 
باأحداثها و�صخو�صها من الفتاة ال�صغرة 
األي�ض اإىل االأرانب واالأبواب ال�صرية التي 
تف�ص����ي بنا اإىل عوامل مده�صة اأثارت فينا 
االإح�ص����ا�ض ببلوغها اإذا كنا منتلك الراءة 
والطيب����ة اللت����ني امتلكتهم����ا األي�ض،  ولكن 
ه����ل هي جم����رد حكاي����ة بريئة حلل����م طفلة 
�ص����غرة اأرادت اأن تعي�ض مغامرة م�صلية، 
اأم اأن هن����اك اأكرث من ذلك مم����ا تراه العني 

بداية؟ 
يقول وي����ل بروكرمن جامعة كينغ�ص����تون 
اأن كل جي����ل له ثقافته املعا�ص����رة ولوي�ض 
كارول اأراد من خالل روايته ال�صعبية هذه 
اإحداث ما ي�ص����به قتل الفراغ الذي يعي�ص����ه 
الطف����ل االإنكليزي يف الع�ص����ر الفيكتوري 
الذي كان يبحث عن �صيء ي�صليه، فجاءت 

ه����ذه املغام����رات عفوي����ة وبلغ����ة ب�ص����يطة 
اأحبها حتى الكبار، وال�ص����يء امللفت للنظر 
يف هذه الرواية اأن كارول مل يكن دار�ص����ا 
للتحلي����ل النف�ص����ي ال����ذي ب����داأه فرويد يف 
نف�ص����ية الطفل، فقد �ص����بقه ب�ص����نوات عند ثالثينيات القرن املا�ص����ي حتى يقرب من 

و�ص����عه لها ما جعله يغو�ض عميقا يف تلك 
ال�صخ�ص����ية وكاأن التف�صر الفرويدي غر 
بعي����د عن����ه، وحتى وهو يجعل م����ن األي�ض 
الفت����اة الريئة  اأن يكر حجمها وي�ص����غر 
عند تناولها حبة معينة فاإنه اأراد اأن يقول 
لنا ال تدع����وا مثل هذه االأدوية يف متناول 
يد االأطفال الأنهم يجهل����ون ماهيتها مع اأن 
االأرن����ب االأبي�����ض يف الرواية ق����د قال ذلك 

لها واأ�ص����رت عل����ى ابتالعها م����ا يجعل من 
ه����ذا االأمر اأ�ص����به ما يكون بتن����اول خمدر 
ما ياأخذن����ا اإىل عوامل اأخ����رى غر عواملنا 
م����ع اأن كارول كان يف الواقع رجال معتدال 
االأوىل  �ص����رته  كات����ب  �ص����هادة  بح�ص����ب 
ت�صارلز دودج�صون يوافق على هذا القول 
كذلك الروفي�ص����ور بروكر الذي قال: نعم 
كان لديهم وقتذاك االأفيون، لكني ال اأعتقد 
اأن����ه كان من نوع الرج����ال الذين يتعاطون 

املخدرات كما اتهم من قبل، واأ�صاف
: انها م����ن اأعرا�ض ثقاف����ة التابلويد لدينا 
للتفك����ر مبا يج����ب اأن يك����ون النا�ض عليه 
من االأ�ص����رار التي تخلف بع�ض ال�ص����جة، 

لكنني ال اأعتقد بها. 

الرواية وعلى �ص����عة انت�ص����ارها ال�ص����عبي 
مل تق����ف عن����د ح����دود ن�ص����رها كمطبوع����ة 
يف متن����اول الق����راء ال�ص����غار بل �ص����ارعت 
ال�ص����ركة الرائدة يف اإنتاج اأف����الم االأطفال 
وال����ت ديزين يف تكييف ق�ص����تها اإىل فيلم 

ناجح ع����ام 1951 عادت ال�ص����ينما العاملية 
ع����ام 2010  اإنتاجه����ا  اإع����ادة  اإىل  بعده����ا 
وهن����اك األع����اب الفيدي����و اأخ����ذت طريقه����ا 
اأثره����ا  اأي�ص����ا وتاأ�ص�ص����ت عل����ى  لالأطف����ال 
حدائ����ق للماله����ي احت����وت ال�صخ�ص����يات 

الرئي�صة للق�صة وب�صائع ال ح�صر لها.
االأجيال القادمة قد ت�ص����هد املعاين اخلفية 
االأخرى لهذه الق�صة حتى لدى ال�صباب يف 
حماولة لفهم عاملهم الكبر والغريب الذي 
عا�ص����وه �ص����غارا وها هم يعي�ص����ونه كبارا 
فمن اأ�ص����فل فتحة االأرانب نذهب دائما اإىل 
املجه����ول فدعونا نرك االفرا�ص����ات عند 
اأبوابها تلك علها تخرنا عن اأ�صرار اأخرى 

الأحالمنا...

 ترجمة: أوراق 
تاألق و�ص���عود النجمة الريا�ص���ية الرومانية ناديا كومانت�صي ثم هروبها من رومانيا بعد 
�صقوط النظام ال�صيوعي هو مو�صوع الكتاب الذي �صدر حديثا يف 310 �صفحات عن دار 
ن�ص���ر "اآكت �ص���ود" للكاتبة لوال الفون حتت عنوان " ال�ص���يوعية ال�صغرة التي مل تبت�صم 

ابدا ".........
يف عام 1974، اذهلت املراهقة ال�ص���غرة ذات االربعة ع�ص���ر عاما العامل حني �صاركت يف 
دورة االلع���اب االوملبي���ة يف مونريال يف لعبة اجلمنا�ص���تك..مل يك���ن وزن ناديا يتجاوز 
االربع���ني كيلوغرام���ا وكانه���ا �ص���بح �ص���غر ونحي���ل بع�ص���الت قوية ج���دا، لك���ن طريقة 
ممار�صتها اللعاب اجلمباز جعل ا�صمها يقفز على لوحة اعالنات الدورة االوملبية بت�صجيل 

اعلى االرقام القيا�صية التي مل ي�صبق الأحد ت�صجيلها من قبل..
ويف ع���ام 1989، وبع���د ان ا�ص���بحت كومانت�ص���ي ام���راة كاملة االنوثة واالناقة يف �ص���ن 
الثامنة والع�ص���رين، ا�ص���طرت اىل مغادرة رومانيا قبل �صهر من �صقوط النظام ال�صيوعي 
ب�ص���بب عالقتها ال�ص���هرة مع اب���ن رئي�ض النظ���ام ت�صاو�صي�ص���كو هارب���ة اىل الواليات 

املتحدة..
الكاتبة لوال الفون اقتفت اآثار ناديا بدءا من ت�ص���لقها �صلم ال�صهرة كنجمة ريا�صية 
وحتى و�ص���ولها اىل الواليات املتحدة يف كتابها اجلديد )ال�ص���يوعية ال�صغرة 
التي مل تبت�ص���م ابدا( وه���و عنوان يجتذب القارئ ملا له من دعوة رومان�ص���ية 
رقيقة ويقوده اىل قراءة ن�ض رقيق ومتخم بال�ص���رد واملعلومة وكاأن الكاتبة 

تتناول فيه �صرة واحدة من معبودات هوليوود..
تقول الفون انها اهتمت بكومانت�صي كما لو كانت جنمة �صينمائية الأنها فتاة 
ا�صتثنائية متكنت من االرتفاع فوق القوانني والقواعد والثوابت وك�صر كل 

احلواجز لتحقق ذاتها بعيدا عن ال�صهرة الريا�صية..
من جهة اخرى، ابدعت الكاتبة يف و�ص����ف التفافات وتقلبات كومانت�صي يف 
الهواء حني كانت تقفز براعة اذ و�صفت ذلك با�صلوب غنائي، ملهم، وح�صا�ض، 
و�ص����ورت الفون ماكانت تعانيه العبات اجلمباز من ق�ص����وة تدريب 
واال�صابات والتعر�ض لل�صغط املفرط من قبل و�صائل االعالم 
وكيفية ا�صتغالل الفتيات ال�صغرات  ال�صهرات يف العامل 
الراأ�ص����مايل.. وتظهر لنا الفون خلف هذا النيزك امل�ص����ع 
الذي توهج يف �صماء اوروبا يف �صنوات ال�صبعينات 
�ص����ورة �صبية تعذب ج�ص����دها ثم مراهقة ت�صدمها 
مطالبة ج�ص����مها بان يكون اكرث عنادا وتعقيدا 
ليحقق النجاح وال�صهرة واخرا فتاة �صابة 
تع����ود لتت�ص����الح م����ع ج�ص����دها االنث����وي 
مبتعدة عن �صاحة التناف�ض التي تالقت 
فيها بعدها جمموعة من ال�ص����غرات 
اجلميالت..ويتخل����ل  الرو�ص����يات 
�ص����رد الق�ص����ة ح����وار متخي����ل بني 
كاتب����ة ال�ص����رة الذاتية وريا�ص����ة 
اجلمب����از الت����ي ت�ص����تهلك مراهق����ة 
�ص����احات  يف  و�ص����باهن  الفتي����ات 
التدريب وعل����ى عوار�ض القفز حيث 
االلتزام بقواعد �صارمة ونظام غذائي 
قا�ض، وتبحث كاتبة ال�صرة التي متثل 
نادي����ا ذاتها ع����ر هذا احل����وار عن حرية 
طاملا حلم����ت بها..وخلف االحداث تركنا 
الكاتب���ة لنكت�ص���ف الواقع احلقيق���ي ململكة 
ال���ذي  ال�ص���رق-  –كيني���دي  ت�صاو�صي�ص���كو 
متكن م���ن اجت���ذاب الغرب قبل ان ي�ص���قط يف 

النهاية..

في الذكرى المئة والخمسين على صدورها

" أليس في بالد العجائب " الخيال البريء

" الشيوعية التي لم تبتسم أبدًا "
أس����ط����ورة ري���اض���ي���ة ج��م��ي��ل��ة...ف��ي ك���ت���اب ج���دي���د..
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آالء عثمان
»الف���نُّ يف زمن االإرهاب كما احل���ب يف زمن الكولرا، هو 
حب ينفتح على ت�صريح جثة، ثم مير عر لقاء جنائزي بني 
عا�ص���ق قدمي واأرملة حزينة«، هكذا قّدمت الكاتبة اأم الزين 
بن�صيخة امل�صكيني، لكتابها »الفن يف زمن االإرهاب«، الذي 

ياأتي حتت ثالث اإحداثيات كبرة:
اأواله���ا اأن الف���ن اأح���د اأع���داء االإره���اب اللدودي���ن؛ لذل���ك 
���ا معرك���ة فنية، حيث راأين���ا كيف كانت  فاملعركة معه اأي�صً
املواق���ع الفني���ة م�ص���تهدفة من ط���رف االإره���اب، بتحطيم 
لالآثار الفنية يف متاحف عديدة -منها: متحف املو�ص���ل-، 

اأو ما حدث من اإعدام ملو�صيقيني و�صعراء.
االإحداثي���ة الثانية التي يتناولها الكت���اب، هي اأن الفن يف 
زم���ن االإرهاب �ص���رب م���ن املقاوم���ة ولي�ض جم���ردا للفن، 
واأخ���را اإيج���اد اأخالقي���ات ابت���كار احل���ب امل�ص���اد لثقافة 
ال�ص���لع املتوح�ص���ة، وال�ص���عادة، الرغبة فيما هو م�صتحيل 

�صد واقع قد ال يكون �صوى اأ�صعف اإمكانات الب�صر.
ن�ص���ر:  دور  ب���ني  امل�ص���رك  بالتع���اون  ال�ص���ادر  الكت���اب، 
من�ص���ورات االختالف )اجلزائر( و�صفاف )بروت( ودار 
االأمان )املغرب( ودار ن�صر كلمة )تون�ض(، ت�صّدره املوؤلفة 
باإه���داء اإىل اأطفال �ص���وريا، ويحتوي عل���ى مقدمة وثالثة 
اأق�ص���ام: االأول بعن���وان »يف تاأوي���ل االإره���اب«، والث���اين 
»الف���ن يف زمن االإره���اب«، واالأخر »يف اإتيق���ا املقاومة«، 

وتنهيه بخامتة: »قلق يف امل�صتقبل«.

تطرح املوؤلفة وجهة نظرها حول االإبداع واحلرية، وترى 
اأن���ه بعد ث���ورات الربي���ع العربي مل يعد هن���اك جدوى من 
�ص���وؤال »ما احلرية؟«، ولكن »ما ثم���ن احلرية؟«، ويبدو اأن 
ثم���ن احلري���ة يف ثقافتنا باه���ظ جدا، ت���راوَح يف كل مرة 
ب���ني اال�ص���طهاد واالغتي���ال، وكل الذي���ن ا�صت�ص���هدوا من 
اأجل احلرية دفعوا دماءهم ثمن اإمكانية اإبداع �ص���كل اأكرث 
عداًل من احلياة امل�ص���ركة، وكل من تقع حماكمته من اأجل 

احلرية هو اأيقونة للحرية.
وينتق���ل الكت���اب اإىل تدوي���ن ع���دد م���ن املالحظ���ات حول 
االإبداع واحلرية؛ منها: اأن االإبداع ال ينتع�ض بال�ص���رورة 
يف ع�ص���ور احلري���ة، ب���ل رمب���ا ال يزده���ر اإال يف ع�ص���ور 

اال�صطهاد والعبودية.
واأن احلي���اة االإبداعية هي �ص���رورة حيوية ولي�ص���ت ترفا 
اأر�ص���تقراطيا، وكذل���ك فاإن االإبداع لي�ض مل���كا الأية عبقرية 
وال الأي جهاز �صلطوي؛ بل ملك ال�صعوب، وهو عالمة على 
عافية �ص���عب ما وقدرته على احللم بامل�ص���تقبل، واإن �صعبا 
بال مبدعني هو �صعب غر قادر على الفرح وحمبة احلياة. 
واأخ���را، ولي�ض اآخر، �ص���رورة وجود خطة ثقافية عميقة 
الإب���داع اأ�ص���كال م���ن امل�ص���تقبل بدال من التم�ص���ك املر�ص���ي 

باملا�صي.
ترى املوؤلفة ب�ص���كل عام، اأن ال�ص���وؤال عن امل�صتقبل احلايل 
حلا�ص���ر اخلراب، اإمن���ا يولد من نوعني م���ن القلق احلاد: 
قل���ق اإزاء م���ا يحدث يف حا�ص���ر ت�ص���ود فيه اأجن���دات بيع 
امل���وت الأبن���اء احلي���اة، قل���ق اإزاء املا�ص���ي ال���ذي �ص���ارت 
عالقتنا به متوترة. لذا ظهرت اأ�صئلة من قبيل: »متى ياأتي 

امل�صتقبل؟«..

»ماذا لو اأنه مل يعد هناك م�ص���تقبل؟«، »هل حتول امل�صتقبل 
يف ح�ص���ارة االإدم���ان على العدم ون�ص���ر القت���ل واخلراب 
يف كل مدين���ة اإىل جمرد ا�ص���تعارة لغوية منهكة؟«، »من له 
احلق يف اأن يتحدث لل�صعب عن امل�صتقبل: هل هو ال�صاعر 

اأم الفيل�صوف اأم العامل اأم رجل الدولة؟«.
وهن���ا توؤكد املوؤلفة اأن العدمية التي اأ�ص���ابت هذا الع�ص���ر 
لي�ص���ت جمرد حالة نف�صية جتعل �صعبا ما ي�صعر فجاأة باأن 
احلياة ال معنى لها، واأنه ال م�ص���تقبل ينتظره؛ اإمنا يتعلق 
االأم���ر بحال���ة عامة اأ�ص���ابت الوج���ود اخلا�ض بال�ص���عوب 
ب�ص���رب من القحط، حي���ث وقع تفقر اخلي���ال، وذلك منذ 
اأن ج���رى ت�ص���طيح العامل، ومنذ اأن �ص���قط مي���دان الثقافة 

واالإبداع يف قيم ال�صوق.
وهنا، وح�ص���ب روؤية املوؤلفة، يتدخل الف���ن الذي ينبع من 
حاجة اإىل جتديد قوى احلياة يف ع�صر ما؛ فهو هنا ي�صلح 
الخراع امل�صتقبل، فالفن ال ي�صلح للرفيه؛ اإمنا هو دوما 
ب�ص���دد اخ���راع قطع���ة من الكينون���ة، ومعنى م���ا ملقاومة 
الفراغ والت�ص���حر، وكل ق�ص���يدة اأو رواية اأو منحوتة اأو 
اأغني���ة اإمنا ه���ي وعد مب�ص���تقبل اأجم���ل، وباإمكانية الفرح 

حيثما ت�صيبنا ال�صيا�صات الفا�صدة باحلزن واالكتئاب.
ويف مو�ص���ع اآخر من الكتاب، ت�ص���ر املوؤلفة اإىل ال�صهداء 
الذين ي�ص���قطون �صحايا للفن وت�ص���تنكر ما فعله االإرهاب 
ي���وم 13 نوفم���ر 2015م يف قاع���ة البات���كالن يف قل���ب 
جادة فولتر، وت�ص���نفهم باأنهم لي�ص���وا �ص���هداء الوطن اأو 
العل���م اأو الدين.واإمن���ا �ص���هداء الفن واحلي���اة املزعجون 
لالإره���اب، مثلهم مثل الكتاب والر�ص���امني وال�ص���ينمائيني 
الذي���ن قتلوا من اأج���ل فنهم، اأمثال ناجي العلي اأو غ�ص���ان 
كنف���اين اأو ل���وركا؛ لكن هذه املرة قتل ه���وؤالء الأنهم جمرد 
متفرج���ني وحمبني للف���ن، واأنه رغ���م ذلك �ص���ُيهزم الظالم 

دومًا باالأغنيات.
عن البيان االماراتية

ترجمة / عادل العامل                       
االأمر امل�ص���حك يف الَكِذب: اأننا جميعًا نكذب، واأننا جميعًا 
نلعن ذلك، كما يقول كالن�ص���ي مارت���ن يف مقاله هذا. و ُيعد 
الك���ذب، يف جمي���ع التقالي���د، الغربي منها و ال�ص���رقي، من 
االأفع���ال االأكرث ا�ص���تحقاقًا للتوبيخ اأو اللَّوم. و ما عليك اإال 
اأن تفك���ر برد فعلك حني ُيبنيِّ اأحدهم كذب���ًة قلَتها اأو يتهمك 
باخلداع. واأنا �صخ�ص���يًا لديَّ اأ�صدقاء ميكن اأن يت�صاحك 
الواح���د منهم اإن دعوته بالزاين لكنه �صيع�ص���ف بالغرفة 

غ�صبًا اإن قلَت له " اإنك كّذاب "! 
لكن هناك اليوم فجاأًة عدد كبر من النا�ض يتحدثون عن 
الك���ذب. و ُيعد كتاب دال�ض ج. َدنري )ال�ص���يطان يفوز: 
تاري���خ الكذب من جنة عدن اإىل ع�ص���ر النه�ص���ة( جزءًا 
من عمل اأكادميي مّت�صل جديد حول اخلداع مت اإجنازه 

يف ت�ص���كيلة من احلقول و له تاأثر يف الو�ص���ط االأكادميي 
وع���امل القراء املفكري���ن. و يدر�ض عاملا النف����ض كانغ يل و 
غيل هيمان االأكاذيب التي يقولها االأطفال لالآباء و االأمهات 
و تل���ك الت���ي يقولها ه���وؤالء لالأطفال. و يتن���اول كتاب دان 
اأي���ريل )احلقيق���ة ال�ص���ادقة لغ���ر ال�ص���دق( مل���اذا و كي���ف 
 economics نكذب عمومًا من خالل عد�ص���ة االقت�ص���اد
ال�ص���لوكي. و كان كت���اب )يف الُه���راء( امل���ازح م���ن الكت���ب 
االأف�ص���ل مبيعًا لواحد من اأعظم فال�ص���فة القرن الع�ص���رين 

اإدراكًا، هاري فرانكَفرت.  
و قد ظهرت درا�صات جتديدية حديثة حول الكذب و خداع 
ال���ذات لعامل االأخ���الق اأالن �ص���َردلر و الفيل�ص���وف األفريد 
ميل، و كتب جرالد دوركني خمطوطة بعنوان " العناية و 
االهتم���ام باالأكاذيب ". و رمبا كان الكتاب االأكرث اإغراًء يف 
ال�صنوات القليلة املا�صية هو كتاب عامل االجتماع االأحيائي 
روب���رت ترافر�ض )حماقة احلمقى: منطق اخلداع و خداع 

الذات يف احلياة الب�صرية(. 
و اأح���د اإخفاقات الكث���ر من العمل احل���ايل يف هذا املجال 

ُمل���م  غ���ر  اأن���ه 
كثرًا بكتاب���ات مفكرينا العظام 

ع���ن اخلداع.  و كت���اب دنري، ال���ذي نراجعه هن���ا، جدير 
باملالحظ���ة الأنه الدرا�ص���ة النظامي���ة االأوىل لتاري���خ الفكر 
الغربي فيما يخ�ض هذا املو�ص���وع. و معظم الدرا�صات عن 
الك���ذب تتف���ق مع فكرة اأفالط���ون عن " الك���ذب النبيل "، و 
رمبا مع ت�ص���نيف اأغو�صطني املف�صل لالأكاذيب اأو اقراحه 
املثر للجدل و مفاده " اإنه لي�ض كذبًا حني مت�صي احلقيقة 

يف �صمت ". 
لك���ن دينري ينظ���ر  نظرة قريب���ة اإىل مفكرين اأقل �ص���هرًة 
اأي�ص���ًا، مثل جون كري�صو�ص���توم، رئي�ض اأ�صاقفة من القرن 
الراب���ع، و بع�ض مواعظ���ه تناق�ض اأكاذيب ال�ص���يطان على 
ح���واء خ���الل حديثها م���ع االأفعى. و ق���د اختار ال�ص���يطان 
حواء الأنها، كامراأة، اأكرث احتمااًل لت�ص���ديق اأكاذيبه، وفقًا 
لكري�صو�ص���توم. و يكّر�ض دينري ف�ص���اًل كام���اًل للمقرح، 
ال�ص���عبي يف التاريخ الغربي، باأن " هن���اك كذابني و هناك 
ن�ص���اء، و كل ام���راأٍة كّذاب���ة "! و م���ا من فيل�ص���وف الهوتي 

تقريب���ًا اإال و تعق���ب ال�صخ�ص���ية املخادعة للن�ص���اء بدءًا من 
ح���واء. لك���ن َم���ن كان يعل���م اأن تارتليان قد كت���ب بحثًا يف 
الق���رن الثالث بعنوان )ع���ن زينة االأنث���ى( يهاجم فيه، بني 

اأمور اأخرى، الزينة اأو التّرج؟  
و ي�صتك�ص���ف دينري حتليالت لت�ص���كيلة كبرة من اأنواع 
اخل���داع، و يفع���ل هذا مبعرفة وا�ص���عة ال حذلق���ة فيها و ال 
، ذو �ص���كوكية �صليمة يف ما يتعلق  اإطراد. فهو كاتب م�ص���لٍّ
باالإدانة املت�ص���ددة للكذب باعتباره جديرًا باللوم دومًا، اأو 

حتى على االأغلب، من الناحية االأخالقية. 

و االأطروحة االأكرث طموحًا اأطروحة َن�َصبية، مبعنى الكلمة 
لدى نيت�ص���ه )و اأعتقد باأن نيت�صه كان �صيحب هذا الكتاب(: 
ذل���ك اأن الفهم الغرب���ي للخداع قد مر بتغي���ر راديكايل من 
زمن القدي�ض اأوغ�ص���تني )354 ����� 430( اإىل زمن جان جاك 
رو�ص���و )1712 �� 1778(. فالكذب، وفقًا الأوغ�ص���طني، خطاأ 
عل���ى ال���دوام و تعبر ع���ن و�ص���عنا الهابط؛ اأما بالن�ص���بة 
لرو�صو، فاإن الكذبة الَعَر�صية ميكن تريرها الأننا مرَغمون 
على اخلداع بفعل جمتمعنا املنحط. و كما يقول دينري: " 
اإذا كان هناك قبل و بعد يف تاريخ الكذب، فيمكن عندئٍذ اأن 
توؤ�ّص���ر )حما�صرات Discourses( رو�صو لّلحظة التي 
ُي�ص���بح فيها اأحدهما االآخر. فمع رو�صو، ُي�صبح اخلداع و 
الكذب م�صكلتني طبيعيتني، م�صكلتني لهما اأ�صباب طبيعية، 

و حلول طبيعية، كما ناأمل ". 
 و يف الواقع، فاإن رو�ص���و يق���رح بع�ض احللول يف كتابه 
)اأميل Émile(، بحثه املتعلق بربية االأطفال، حني ي�صّر 
�� خالفًا ملفاهيم ع�ص���ره، و اتفاقًا مع البحث ال�صايكولوجي 
يف الق���رن احل���ادي و الع�ص���رين �� عل���ى اأن معظ���م االأطفال 
يكذب���ون الأنه���م مرغم���ون على فعل ذل���ك من ِقب���ل اآبائهم و 
اأمهاته���م. و ق���د دع���وُت هذه ب���� " اأكاذيب جرة الب�ص���كويت 
املك�صورة ": اإن ما ُيعد نوعًا من ال�صلوك املخادع هو اإغراء 
اأب���وي للقيام به حني ي�ص���األ االأب اأو االأم الطفل ال�ص���غر، 
و قد اأُم�ص���ك به يحمل بيده ب�ص���كويتة و على االأر�ض جرة 

مك�صورة: " و االآن، من امل�صوؤول عن ذلك؟ "
اإن عل���ى كل دار����ض يعم���ل يف جم���ال اخلداع اأن يق���راأ هذا 
الكتاب، مثلما ينبغي ذلك الأي �ص���خ�ض ل���ه اهتمام بالتقليد 
الطوي���ل االأمد يف ذم الن�ص���اء باعتبارهن اجلن�ض املخادع. 
و االآن و ق���د ذهب بنا دينري اإىل ع�ص���ر النه�ص���ة يف هذا 
االإط���ار، فاإنن���ا ناأم���ل يف اأن يتبع عمله ه���ذا مبجّلد يتناول 

الكذب من ع�صر النه�صة حتى ع�صرنا هذا.

 CHRONICLE OF HIGHER  / ع���ن 
  EDUCATION

القاهرة 
)رويترز( -

االأعم���ال  ه���ي  قليل���ة   
امل�ص���رية  االأدبي���ة 
ورمب���ا العربي���ة الت���ي 
تناول���ت كوالي�ض عامل 
و�ص���لطت  ال�ص���حافة 
العالقات  على  ال�ص���وء 
ومن  ال�ص���حفيني.  بني 
ه���ذه الرواي���ات رواية 
لل�ص���اعر  جهنم(  )حجر 
وال�ص���حفي  واالأدي���ب 
حم���دي عابدي���ن الت���ي 
االآون���ة  يف  �ص���درت 
القاه���رة  يف  االأخ���رة 
ر�ص���د  )اب���ن  دار  ع���ن 
للن�ص���ر( التي اأ�ص���درت 
مطلع العام ديوان �صعر للكاتب نف�صه بعنوان 

)رجل الهاي لوك�ض(.
ومثلما كانت رواية )زين���ب والعر�ض( رائعة 
االأدي���ب والكات���ب الكب���ر فتح���ي غ���امن بنت 
ع�ص���رها تك�ص���ف رواية )حجر جهن���م( عمق 
التحوالت التي �ص���هدها الواقع املعا�ص���ر كما 
يتبدى من خ���الل مهنة ال�ص���حافة والعالقات 
بني ممتهنيها منذ الثمانينات بفعل التحوالت 
االجتماعية وال�صيا�صية لي�ض يف م�صر واإمنا 

يف العامل العربي.

تدور اأحداث الرواية التي ا�صتغرقت كتابتها 
�ص���بع �ص���نوات بني القاهرة وخمي�ض م�ص���يط 
وه���ي مدينة �ص���غرة يف جنوب ال�ص���عودية 
حي���ث كان بط���ل الرواي���ة يعم���ل يف مكت���ب 
�ص���حيفة �ص���عودية وعربية كب���رة. ويحاول 
الكات���ب م���ن خ���الل الرواي���ة اأن يف�ص���ح عر 
�صخو�ص���ها واأحداثها العالقات ال�صائنة التي 
�ص���يطرت على الكثر من االأعم���ال واملهن مبا 
يف ذل���ك ال�ص���حافة واأن ي�ص���لط ال�ص���وء على 
مدى الف�ص���اد الذي تعر�صت له اأخالقيات مهن 
يفر�ض اأن �ص���رفها يج���ب اأن يكون بعيدًا عن 

امل�ض اأو التدني�ض.
تت�ص���ع رواية )حجر جهن���م( لقراءات متعددة 
امل�ص���تويات اإذ جلاأ موؤلفه���ا اإىل االعتماد على 
اآليات خمتلفة لل�ص���رد. ومل يتوقف عند حدود 
امل���كان وجت���اوز الزم���ان وم���زج ب���ني الواقع 
واخلي���ال مما جع���ل الرواية تت�ص���ع لقراءات 
ت�ص���ل اإىل اآفاق تتجاوز احلكايات املبا�ص���رة 
واحل���وادث ال�ص���غرة لت�ص���ور بلغ���ة اأق���رب 
اإىل لغة ال�ص���عر م���دى اجلنون الذي و�ص���لت 
اإليه جمتمعات املنطقة نتيجة لتبدل املوازين 
واالأقدار بفعل الرثوة التي هبطت على البالد 

التي ظهر فيها النفط.
وت�صور الرواية عر احلكايات التي عاي�صها 
الكات���ب -وكان بحك���م عمله �ص���حفيًا �ص���اهدًا 
على كثر منها- التغر الذي طراأ على الواقع 
االجتماعي وعلى العالقات ال�صخ�ص���ية جراء 
ظه���ور تلك الرثوة املفاجئة وكذا التغر الذي 
م�ض البلدان التي مل تهبط عليها تلك الرثوة. 
ذل���ك التغ���ر ال���ذي جعل م���ن املال وال�ص���عي 
وراءه معي���ارًا ل���كل �ص���يء مب���ا يف ذل���ك اأدق 
العالقات بني الب�ص���ر �صورته الرواية براعة 
رمب���ا تفوق اأبحاثا ودرا�ص���ات واأعمال فكرية 

�صعت اإىل فهمه وحتديد مالحمه.
جلاأ الكاتب كذلك اإىل اأ�صلوب جديد يف تبويب 
روايته يتيح له توظيف���ًا اأمثل للغة التقريرية 
وكذلك للغ���ة االأدبية. فالرواية التي يزيد عدد 

�ص���فحاتها قلياًل عن 200 �صفحة مق�صمة اإىل 
اإح���دى ع�ص���ر فا�ص���لة و16 ف�ص���اًل اختتمه���ا 
ترتي���ب  يف  رقم���ا  يحم���ل  اأال  ق�ص���د  بف�ص���ل 
الف�ص���ول وببكائية اأخرة ت�ص���ور اللحظات 
االأخرة والنهايات املفجع���ة لعامل راآه وراأته 
روح���ه لكنهما كتما �ص���هادتهما علي���ه فلم جتد 
روحه بعد اأن فارقت اجل�ص���د �صبيال للخال�ض 
�ص���وى العودة جتر اجل�ص���د امليت لتف�صح ما 

راأته وتعري تف�صخ العامل الذي عاي�صته.
خ�ص����ض الكات���ب الفوا�ص���ل الثالث���ة االأوىل 
لتق���دمي م�ص���اهد ك�ص���ر م���ن خالله���ا توقع���ات 
الق���راء ع���ن متوفى خ���رج للتو م���ن قره بعد 
اأن نزع���ت املالئكة اأكفانه وطردته �ص���ر طردة 
بعد اأن رف�ص���ت حما�ص���بته واأمرته باأن ياأخذ 
روح���ه ويعود من حيث ج���اء ويجعلها تبوح 
مب���ا راأت وتاأخ���ذ حقه���ا ممن اأرقوها ك�ص���رط 
لراحته���ا االأبدي���ة. ويهي���ئ الكات���ب من خالل 
هذه الفوا�ص���ل الثالثة االأوىل نف�صه والقارئ 
الإع���ادة ت�ص���وير اأحداث م�ص���ت والنظر اإليها 
بع���ني ناق���دة ترف����ض قب���ول م���ا هو م�ص���تقر 

ومتعارف عليه من اأ�صياء.
فيقدم الكاتب مثال �ص���ورة اأخرى لل�ص���ياطني 
تخالف ما نعرفه عنهم. فتحدث عن "�صياطني 
ل�ص���خ�ض  عنوان���ا  اأ�ص���بحت  جث���ة  حتر����ض 
م���ا  "تخال���ف كل  ال�ص���ياطني  تع����ض." فتل���ك 
ح�ص���وا به روؤو�ص���نا من اأفكار عن ال�ص���ياطني 
و�ص���رورها... كانوا كائنات عادية ي�صبهوننا 

متاما."
ويقدم يف الفا�صلة الثالثة "لوحة �صاحرة من 
كائنات �صيطانية بديعة" وكاأن الق�صد منها اأن 
متنح اجل�ص���د امليت ق���درة للعودة اإىل احلياة 
وت�ص���عه يف مواجهة ما�ص���يه ال���ذي عليه اأن 
يواجهه ليف�ص���حه وقد �ص���بقته روحه للبحث 
ع���ن االأ�ص���خا�ض الذي���ن عرفتهم عندم���ا كانت 
ت�ص���كن ج�ص���د )وجدي( بطل الرواي���ة والتي 
مل جت���روؤ عل���ى الت�ص���ريح مب���ا تعرف���ه عنهم 
والتزمت ال�ص���مت وقررت اأن ترك االأج�صاد 

تتعاي�ض مع االأرواح التي تنا�صبها.
حتى قررت بعد حتررها من اجل�صد اأن تبوح 
مب���ا راأت ومب���ا تع���رف وذهب���ت لتحك���ي عن 
االأرواح واأ�ص���حابها راحت برغبة واإ�ص���رار 

تك�صف اأ�صرارهم وتقاتلهم يف خمابئهم.
وعلى مدى 16 ف�صاًل يروي الكاتب من خالل 
روح البط���ل واأحيانا من خالل البطل ذاته اأو 
من خالل اآخرين حكايات وحوادث متجاورة 
ومتداخل���ة متام���ا مثلم���ا تتج���اور وتتداخل 
حياتن���ا وما ن���راه من حكاي���ات وحوادث يف 
الواق���ع لك���ن تظ���ل روح���ه التي حت���ررت من 
ثق���ل اجل�ص���د ه���ي الراوي الرئي�ص���ي ل���كل ما 
راآه ه���و واالآخرون واأ�ص���ياء اأخرى ال تدركها 
حوا����ض الب�ص���ر املح���دودة.. روح ت�ص���تطيع 
االنتقال بحرية بني القاهرة وخمي�ض م�صيط 
وت�صتطيع اأن تتحرك بحرية يف املا�صي واأن 

ت�صت�صرف النهايات.
ورمب���ا كانت روح البطل بال���ذات هي االأجدر 
عل���ى اأن ت���روي فه���ي وكم���ا تعل���ن يف بداية 
الف�صل الثاين "�ص���رفة وحدته التي ظل حتى 
فراقي ي���رى من خاللها الن���ور." فكانت روح 
وج���دي تدي���ر كل �ص���وؤونه وه���و كان يتعامل 

بروحه مع كل �صيء.
ه���ذه الروح حتك���ي ع���ن �ص���احبها )وجدي( 
بطل الرواية وعن اأنا�ض ب�صطاء تعامل معهم 
كم���ا ت���روي ع���ن زم���الء يف املهنة واأ�ص���دقاء 
و�ص���ديقات وحبيب���ات. وتعم���د الكات���ب يف 
معظ���م ف�ص���ول الرواي���ة ك�ص���ر حاج���ز املكان 
بني القاهرة وخمي�ض م�ص���يط خ�صو�صا فيما 
يتعلق بالعمل ليبني كيف اأف�ص���د ال�صعي وراء 
امل���ال مهن���ة ال�ص���حافة اأخالقي���ا هن���اك وهنا 
ويو�ص���ح كيف يقتل ال�صعي وراء املال اأب�صط 
اأحالم من جاءوا من بالد بعيدة بحثا عن لقمة 
عي����ض يف بالد ب���دل النفط وثروت���ه املفاجئة 
اأحواله���ا وحظوظه���ا ف�ص���ارت تب���دل الب�ص���ر 
وتعي���د ت�ص���كيلهم مب���ا يتف���ق م���ع املوروثات 

العتيقة لهذه البلدان.

�ص���در ع���ن "من�ص���ورات املتو�ص���ط / ميالنو"، 
ديوان "م�ص���اة نلتقي.. م�ص���اة نفرق" لل�صاعر 
الفل�ص���طيني / ال�ص���وري رائد وح����ض. الكتاب 
�ص���من جمموعة املتو�صط امل�ص���ماة "براءات"، 
وهي جمموعة اإ�ص���دارات خا�صة فقط بال�صعر، 
اأطلقته���ا  والن�ص���و�ض،  الق�ص���رة،  والق�ص���ة 

املتو�صط احتفاء بهذه االأجنا�ض االأدبية.
يب���داأ الدي���وان بق�ص���يدة ا�ص���تهاللية موزون���ة 
عنوانه���ا "فاحتة"، بينم���ا تقوم بقية االأق�ص���ام 
عل���ى ق�ص���يدة النرث. تط���رح الق�ص���ائد اأ�ص���ئلة 
احلرب واملنف���ى، على خلفّية جتربة �صخ�ص���ية 
عاين���ت اأح���داث الثورة ال�ص���ورية، وم���ا ترّتب 

عليها من اآالم وانك�صار وفقدان و�صياع.
ينق�صم الديوان اإىل اأربعة اأق�صام، هي: "�صوارع 
الغرب���اء"، و"م���ن  ت�ص���ر وحده���ا"، و"بري���د 
الغائب���ني اإىل الغائب���ني"، و"جم���رد اإيقاعات.. 

جمرد اإيقاعات".
الق�صم االأول: "�صوارُع ت�صر وحدها" م�صغوٌل 
بفكرة املنفى، �ص���واء داخ���ل الوطن اأو خارجه، 
ذل���ك اأّن احل���رب يف الع���ادة تغ���ّر وج���ه املكان 
ومالحم���ه، وجتعل���ه يب���دو مكاًنا اآخ���ر، فيكون 

امل���رء في���ه دون اأن يك���ون كذلك متام���ًا، واالأمر 
نف�صه يحدث مع املكان اجلديد الذي ي�صتع�صي 

على حتقيق ال�صكنى وال�صكينة.
الق�ص���م الث���اين: "بري���د الغرباء" ياأت���ي مبثابة 
ر�صائل �ص���عرية عن حّب وبيٍت وحياة مفقودة، 
رمبا هي لي�صت ر�صائل باملعنى املتعارف عليه، 
لك���ن االآخ���ر/ املخاط���ب، يف هذه الن�ص���و�ض/ 
الر�ص���ائل، اأ�ص���به ما يكون بذريعة لقول اأحوال 
ذاتي���ة، يتخللها اخلوف من املج���زرة، والرغبة 
بالالطماأنين���ة،  الع���ارم  وال�ص���عور  باحل���ّب، 
والعودة اإىل عامل االأحالم بو�صفه مالذًا اأخرًا 

لالإن�صان يف احلرب.
الق�ص���م الثال���ث: "م���ن الغائب���ني اإىل الغائبني" 
ق�ص���ائُد مكتوب���ٌة حت���ت وط���اأة ح�ص���ور املوت 
الطاغي يف احلياة ال�ص���ورية منذ ن�ص���ف عقد، 
لك���ّن امل���وت يف ه���ذه الق�ص���ائد ياأخ���ذ �ص���يغًا 
واأ�ص���كااًل متع���ددة، فم���رة يكون موَت �ص���خ�ض 
قريب يف �ص���جون اال�ص���تبداد، ومرة يكون عن 
موتى جمهول���ني من اأزمنة متداخلة، لكنه دومًا 
موٌت �ص���نعته احلرب اأو اأجه���زة الديكتاتورية 
كمرثي���ات  الق�ص���ائد  ه���ذه  ب���داأْت  الوح�ص���ية. 

ح���وار  اإىل  حتّول���ت  لكنه���ا  غائ���ب،  ل�ص���خ�ض 
م���ع غائبني ك���رث، �ص���واء يف ال�ص���جون، اأو يف 

اخلطف، اأو الت�صّرد يف بقاع االأر�ض.
جم���رد  اإيقاع���ات..  "جم���رد  االأخ���ر:  الق�ص���م 
اإيقاع���ات" يق���وم عل���ى ث���الث ق�ص���ائد طويل���ة 
متفرق���ة املوا�ص���يع، االأوىل لوح���اٌت الأح���وال 
النا�ض يف احلرب، والثانية تت�ص���اكل مع �صوؤال 
ال�ص���عب الكردي ع���ن احلق والعدل وامل�ص���ر، 
من خالل ارتداء الراوي لقناع ال�ص���اعر الكردي 
ال�ص���وري �ص���ليم ب���ركات، وكذلك يف الق�ص���يدة 
الثالثة حت�ص���ر لعبة القناع عر ا�صتعارة �صرة 
ال�ص���اعر البدوي عبد الله الفا�صل، الذي اأ�ّص�ض 
ف���ن العتابا، لكن الق�ص���يدة مت�ص���ي لتجعل من 
�ص���رة ذل���ك ال�ص���اعر املط���رود �ص���رًة جماعيًة 

ملنفيني تائهني يف العراء.
وه����ذا الكتاب ه����و الرابع �ص����عريًا لرائد وح�ض 
"ال   ،)2005( اأبي�����ض"  "دم  دواوين����ه:  بع����د 
اأح����د يحل����م كاأح����د" )2008(، و"عندما مل تقع 
احلرب" )2012(، وه����و اخلام�ض بعد الكتاب 
ال�ص����ردي "قطع����ة ناق�ص����ة من �ص����ماء دم�ص����ق" 

.)2015(

ص���دور »مش���اة نلتقي.. مش���اة نفترق« للش���اعر 
الفلسطيني رائد الوحش

تاريخ الكذب..
 م����ن ج����ّن����ة ع������دن إل������ى ع���ص���ر ال��ن��ه��ض��ة

»الفن في زمن اإلرهاب«.. وردع التوحش

)حجر جهنم(.. روح تسعى للخالص فتفضح واقعنا
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

أحمد ضياء 

 ي�صرع جوليان هلتون يف نظرية كتابة املعنون ب�)نظرية 
العر�ض امل�ص���رحي( ليجري اال�ص���تباك معها كعتبة اأوىل 
للعر����ض، ويذه���ب موؤل���ف الكت���اب اإىل ا�ص���تخدام ُج���ل 
االأم���ور التي عفا عليها الزمن. وه���و بهذا اأمنا يوؤكد على 
اأن الت�ص���ريعات االأوىل هي اللحظ���ة االمريقية التي بعد 
انتف���اخ اوداجها متخ�ص���ت عنه���ا هذه االأفع���ال وتكونت 
م���ع االدوات منه���ا واالأدوات الكتابي���ة منها وال�ص���فاهية 
على خ�ص���بة امل�ص���رح. وعلى هذا االأمر يوؤ�ص����ض لنمط له 
طابع �ص���يمري للعديد من احلركات التي تتمو�ص���ع عر 
اأقانيم امل�صرح الثالثة املتمثلة بكل من )املوؤلف-املخرج-
املوؤدي(، ليبيح لنا روؤى منطية / ن�صقية ال تفاعل عرها. 
والق���ارئ رمبا للوهل���ة االأوىل عندما يجد ه���ذا العنوان 
الف�ص���فا�ض اإمنا ي�ص���رح خميلته اإىل العديد من املكونات 
التجريبي���ة الت���ي اأ�ص���بحت االآن م���ن الركائ���ز املدعم���ة 
واملنا�ص���بة للتجارب اجلديدة وتعمل عل���ى موازاتها من 
اأج���ل ا�ص���راحات ريادية اأخرى، تعر ع���ن االأزمة االآنية 

التي يعاين منها هذا املجتمع بكل اأطيافه ومكوناته.
الف�ص���ل االأول املعنون ب�"العر�ض امل�ص���رحي يكون اأو ال 
يكون؟"�ض11. هو عتبة الكتاب الثانية التي رمبا مت�صك 
القارئ اال اأنه ي�صهم يف اإنتاج مرحلة بدائية غر مم�صوكة 
مقارن���ة م���ع العنوان االأ�ص���ل. اإذ تخ�ص���ع ه���ذه النظرية 
لبيان بوتقة من االإي�ص���احات فنجد املوؤلف يتعكز ب�ص���كل 
وا�ص���ح ومثر للجدل ع���ر النظري���ة التعليمية، وينحو 
بهذا االأمر اإىل �ص���بل اإفهامية لتعليم هذه النظرية بعد اأن 
ا�صدل ال�صتار عليها وارتكنت على الرفوف وا�صتنزف ما 
فيها ب�ص���كل وا�ص���ح. ال بد م���ن اأخذ هذا الف�ص���اء الورقي 
اإىل �ص���ياحة جمالي���ة مفاهيمه االأمر الذي مل ي�ص���تطع اأن 
يوف���ره هلتون اال ان���ه يف ه���ذه االوراق زاد من حلظات 
اال�صتنزاف الكتابي �صيئًا اآخر اأو عتبة اأخرى. وما يبينه 
م���ا هي اال اأ�ص���ياء منطية م�ص���تنزفة فهو يذه���ب للجنوح 
ببيان مكان العر����ض وااللية التي يجب اأن نعر�ض عليها 
وطاب���ع الن�ض وما يردف ذلك م���ن اأمور ال يجب التحدث 
بها ونحن نواكب هذه التطورات املرحلية الكبرة. مركز 
التجريب امل�ص���رحي بداأ معروفًا للجميع اال اأن التغرات 
الف���رق  م���ن  والكث���ر  اجلدي���دة  والنظري���ات  املحايث���ة 
امل�ص���رحية التي ظهرت يف القرن الع�ص���رين على االخ�ض 
تهدف اإىل اأحداث نقله نوعية كبرة يف امل�ص���رحية وهذه 
الفرق من �ص���اأنها العمل على روؤى جتريبية خالية من اأي 
تيار منطي مثل الذي كان متبعًا حول النظرية ال�ص���ابقة. 
ب���ل اأن هذه العرو�ض حملت يف طياته���ا نظريات جديدة 
تع�ص���د االآراء واالطاري���ح الت���ي ت�ص���عها عل���ى اخل�ص���بة 
الركحية وهذه هي اللحظة الفا�صلة لبيان كيفية التعامل 

مع النظرية اجلديدة والنظرية ال�صالفة.

ولع���ل موؤل���ف الكتاب يبدو انه يف �ص���ك م���ن خالل طرحة 
اال�ص���كايل ح���ول "ه���ل نحت���اج نظري���ة جديدة"�ض29. 
وكاأين ب���ه يرغ���ب اأن تبق���ى العرو�ض على نف����ض النمط 
الذي انبثقت منه، لكي ال يجد اأي �صعوبة يف حتليل هذه 
العرو�ض، وال يخ�ص���ى هلتون من طرح هكذا �صوؤال ينزل 
من قيم���ة العمل ومن كافة االم���ور املحايثه. بالتايل فهو 
ال يبح���ث عن املتطلبات اال�صا�ص���ية التي ينبغ���ي تفعيلها 
الإيجاد م�ص���ار جديد غر ما هو متبع لكي ي�صاير القوالب 
احلياتي���ة الت���ي نعي�ص���ها الي���وم. ينبغي عل���ى املوؤلف اأن 
ي�ص���ع �ص���وؤااًل ميُد ج���ذورًا اأك���رث للواقع م���ن حيث كيف 
ا�ص���تطاع االأخ���ر تكوي���ن نظرية؟ م���ا هي الظ���روف التي 
�ص���اهمت يف ن�ص���اأتها؟ ملاذا نح���ن اإزاء ا�ص���كاليات كبرة 
اأم���ام هذه املف���ردة؟ هل ميك���ن اأن منتلك نظري���ة؟ ملاذا مل 
تكن لدينا نظرية؟ هذه اال�صئلة وغرها جديرة برجرجة 
الواق���ع الذي نعي�ص���ه بدل ا�ص���تدعاء ما فاتنا وما اأ�ص����ض 
لظروف ال متد لواقعنا ب�ص���يء. بالت���ايل فهلتون يقع يف 
م�صيدة النظرية ال�ص���ابقة ويحاول تع�صيدها وتقوميها 

بل انه يرحلها لتف�ض االأزمة االآنية.
هذه الدرا�ص���ة التي عني بها هلتون حول اآليات ا�ص���تغال 
العر�ض امل�ص���رحي ورغم ن�صوجها الكتابي اال اأنها متيل 
نح���و بواك���ر الن�ص���وء امل�ص���رحي املت�ص���ل وحت���ى عند 
ا�ص���تباكها م���ع تقان���ة االداء فهي متركز ما �ص���لف وتدعو 
لتمجي���ده وفق اأ�ص����ض الطرح اجلديد. فمثاًل يف الف�ص���ل 
الثالث املعن���ون ب�"فنون االداء وكي���ف نتعلمها"�ض83. 
ي�ص���ر على م�ص���األة انبثاق هذا الطابع االدائي وكيف بداأ 
يتجه وياأخذ له طابعًا فعليًا ميار�ض توجهه �ص���من �صور 
دياالكتيكية غايتها ال�ص���روع باأوىل االأه���داف التي ترز 
اجلان���ب اللعب���ي وكيفية التعب���ر عن ه���ذا اجلانب رغم 
ندرة املكونات املطلوبة فمن خالل التمر�ض على القوانني 
الذاتي���ة وبيان رجاحته���ا فالتمرين عل���ى االرجتال يقود 
املمث���ل اإىل ب���وادر ال�ص���ليقة الت���ي تعمل عل���ى جعل هذه 
الذاكرة متوفرة وم�صتعدة لال�صتدعاء اأنى طلبها اللعب. 

مل يج���د هلت���ون اأي ب���اب للتد�ص���ني ب���ل اأن���ه يف كاتب���ه 
املتناول، حاول اأن يكر�ض كل جهدة وم�صغله املعريف اإىل 
ط���رح النظرية القدمي���ة بكليتها والدع���وة اإىل العمل بها 
وف���ق برنامج بنائي خا�ض عقيم ذي م�ص���ادر تكاد تنعدم 
ب�ص���اأن ما هو جديد ومغاير. ولي�ض من باب اال�ص���تنزاف 
وال م���ن باب اال�ص���تعالء على هذا الكت���اب اإال اأن الفحوى 
العامة والتي تدل عليها كافة عناوين الف�صول املطروحة 
تاأخذ منحى واحدًا الغر، هو االتكاء على جل النظريات 
ال�ص���الفة فمثاًل يف عنوانه الفرعي "نح���و نظرية جديدة 
لف���ن العر����ض امل�ص���رحي"�ض125. م���ازال منهم���كًا يف 
التفا�ص���يل الديكوري���ة لتك���ون تفا�ص���يل العر����ض ول���ذا 
فه���و يت�ص���بث بكاف���ة القواع���د الت���ي فر�ص���تها النظري���ة 
االر�صطية، تبداأ مرحلة ا�ص���تغاله ذات فعل اأ�صا�صي حيث 
يبني املكان امل�ص���رحي ذا اجتاه واحد واأن ال خروج على 
�ص���لطة املوؤلف و�ص���لطة الف�ص���اء الدرامي، وهذه مرحلة 

ا�صا�ص���ية لك���ن لي�ض االن ب���ل انها مرحل���ة بدائية التفكر 
بكل ما يحدث على اخل�صبة الركحية. ا�صتن�صاخ التجربة 
االر�ص���طية والعمل عليها ب�ص���كل او�ص���ع وت�ص���قيط كافة 
التقان���ات احلديث���ة عل���ى الرداء الن�ص���ي ال�ص���الفة وعلى 
ن�صو�ض �ص���ابقة حيث اأن العديد من الن�صو�ض احلديثة 
تاأخ���ذ جماال وا�ص���عًا وا�ص���تيعابيًا ملثل هذه اال�ص���تغاالت 
احليوي���ة. فل���م يك���ف ع���ن املن���اداة باملهم���ات امل�ص���رحية 
ووظائ���ف اال�ص���اءة وامل���كان والي���ات العم���ل وم���ن هذه 
االمور التي باتت لدى مرتادي امل�ص���رح ذات �ص���كل عادي 
وطبيع���ي فكي���ف بالعامل���ني به. كما ي���ردف به���ذا اأعمااًل 
جديدة حت���دث عن اآليات عم���ل املكي���اج واالقنعة والزي 
واالم���ور ذات الط���الءات الت���ي ال تق���دم اأو توؤخر املكون 
اللعبي على امل�ص���رح، ومل ينفك ع���ن الكالم حول التاريخ 
فاإذا به يرجعنا اىل دراما االأزياء التاريخية وهكذا كانت 
املالب�ض الف�صفا�ص���ة وهكذا كانت اأزياء امللك وهذه اأزياء 
ال�ص���حاذ فكان الكتاب خ�ص�ض للمرحلة االأوىل من الكلية 
واأنه غر �ص���الح حتى لتدري�صه يف املرحلة الثانية ملا فيه 

من بدائية الكتابة والفعل. 
يف م���كان اآخر من ه���ذا املاراث���ون الكتابي يج���د الكاتب 
ا�صكالية يف تقنية ال�صوت وتعامل املمثل مع هذا املكون 
واملعيق���ات التي تتوفر بني ال�ص���وت واحلرك���ة ففي هذا 
الف�ص���ل م���ن الكتابة نف�ص���ه ينجز حلظة اأخرى اإ�ص���هابية 
للكتاب���ة تاأخذ جمال الرك���ون يف الرفوف االعتيادية واأن 
يطغ���ى عليه���ا غب���ار الزمن فهو هن���ا ينف�ض غب���ار الزمن 

ليق���ول هذه هي النظري���ة التي اأمله���ا البع�ض غر مدرك 
ولو للحظة اأن كل ما ورد مت اجراره �ص���من نطاق بعيد 
الزمن. فعنوانه هذه املرة "احلركة وال�ص���وت"�ض181، 
وهذه هي حلظة الت�ص���كل البدائي ملعرفة العلم امل�صرحي 
وه���ي حلظة ثب���ات كل القي���م وهنا ال ي�ص���في اأي منتوج 
جم���ايل جديد بل هو يكرر كل االأمور املراكمة يف الكتب 
ويف الذاكرة اجلمعية للقارئ ولالإن�ص���ان الب�ص���يط الغر 
متخ�ص����ض بهذا الفع���ل اإال اأن تراتبية ه���ذا االداء جتعل 
من اال�ص���تغال ال�ص���وتي ذا هدف وا�ص���ح الإبراز خمارج 
احلروف وما متيل اإليه من �صبل مطورة للبنية واحلركة 
االنتقالية �صمن موجات ال�صوت املقيدة منها واملفتوحة، 

اأي داخل م�صرح العلبة اأو الف�صاء املفتوح.
للجدلية ا�صتمرار يف �صبك حمور العر�ض الأنها تتيح افقًا 
اأ�صا�ص���ًا لبلورة امليتام�صرح يف العر�ض اأي اأن تهدف اإىل 
اأ�ص���راك اجلمهور �ص���من قالب اأ�صا�ص���ي ولعبي يتمنطق 
�صمن ا�ص���هامات هذه النظرية ومن غر املعقول التفرج 
على ه���ذه اللحظ���ة االأ�ص���ا�ض وتركه���ا متار�ض تع�ص���فها 
االنعكا�ص���ي ومتاي���ز ه���ذا الفع���ل ع���ن كل ما �ص���بق الأنه 
والأول مرة بداأ يب�صر بلحظة جديدة تتبلور �صمن مكون 
بولفوين غر ذي طابع ن�ص���قي بل اأنه ي�صمل كافة االآراء 
واالأفع���ال وهن���ا ياأخ���ذ "امل���وؤدي واجلمهور"����ض241. 
ديناميكي���ة جديدة مغاي���رة لكافة االأم���ور املتعلقة كونها 
تعد من �صمن اإطار التفكر العملي لتف�صر جل ما يجول 
يف خاطر اجلمهور وجعله ب�صكل ا�صا�صي هو املو�صوع 
والعن�ص���ر املبا�صر للعر�ض وهذا االختبار يجعلهما امام 
و�ص���ائل مغاي���رة لالن�ص���اق وت�ص���هم يف تعزيز الكيا�ص���ة 
للموؤدي يف اللحظات التي يبداأ فيها املتلقي اال�صتباك مع 
العر����ض والتعب���ر عن كل ما هو متزام���ن لروز منطقة 
الوعي بكل حمموالتها و�ص���بها يف العر�ض وكي نتالفى 

كافة االأمور التي تعيق �صر العر�ض.
ال�ص����راع مرة اأخرى بني العن�صرين املتكافئني والدراما 
التقليدي����ة حقًا اأنه كتاب خاٍل من اأي معلومة اأو م�ص����در 
جدي����د يه����دف دائم����ًا اإىل �ص����لب املتلق����ي لكاف����ة ارادت����ه 
ومعلوماته ال يذهب جلانب فح�ص����ي جديد مغاير يعنى 
مب����ا موجود حالي����ًا هذه املرة يتط����رق اإىل "نحو نظرية 
جديدة لفن العر�ض امل�صرحي الدرامي"�ض277. ورغم 
ه����ذا العن����وان املث����ر للج����دل والنقا�����ض اإال اأن الباح����ث 
يج����د هذا االأمر غ����ر وارد واأنه يوؤ�ص�����ض اإىل منط متت 
مغادرته يف ه����ذا الكتاب جنده وهو ينظ����ر اإىل الدراما 
بح�ص����مة عالية وبتابو مثر لالأفهام وهذا الكتاب عبارة 
عن بالون غر وا�صل مع كافة النظريات املحدثة والتي 
تدع����و اإىل بيان كت����ل املعرفة التي �ص����رعت تعمل باثرها 
يف العرو�����ض احلديث����ة وكاملعت����اد تع����ود الق����ارئ على 
التعك����ز على كافة ما ياأت����ي به الغرب واالحتف����اء به، اإال 
اأن الو�ص����ع طردي االآن فهذا الكتاب مل ياأِت ب�صيء جديد 
وكل م����ا تناوله عب����ارة عن اج����رارات لكاف����ة املقومات 

والنظريات ال�صابقة.

شوقي بزيع 

ي�صعب على القارئ املفتون باأدب فيودور 
د�صتويف�ص����كي اأن يعرث على كتاب يت�ص����ل 
ب�ص����رة الكاتب الرو�ص����ي االأ�صهر من دون 
اأن يجد نف�صه م�ص����دودًا لقراءته والتعرف 
م����ن خالله اإىل ما فاتت����ه معرفته من خفايا 
احلي����اة ال�صخ�ص����ية ل�ص����احب »اجلرمي����ة 
اأ�ص����رار.  م����ن  يكتنفه����ا  وم����ا  والعق����اب« 
فكي����ف اإذا كان����ت ال�ص����رة مكتوب����ة بقل����م 
اآّن����ا غريغوريغن����ا، زوج����ة د�صتويف�ص����كي 
الثانية، التي رافقت����ه كظّله طوال االأعوام 
م����ن حيات����ه، ون����ذرت  االأخ����رة  الع�ص����رة 
نف�صها بالكامل خلدمة زوجها املبدع، الذي 
مل حتل عبقريته الفذة دون وقوعه فري�صة 

املر�ض والفقر والتوتر الدائم؟
قد تك����ون مذكرات غريغوريغنا يف �ص����كل 
اأو يف اآخ����ر واح����دة م����ن بواك����ر ال�ص����ر 
ال�صخ�ص����ية الت����ي كتبته����ا ن�ص����اء مماثالت 
عباق����رة.  اأزواج  م����ع  احلي����اة  يت�ص����اركن 
لكنه����ا مل تكن االأخرة بالطب����ع اإذ حظينا، 
حل�ص����ن احل����ظ، باأعم����ال مماثل����ة الإيليني 
زوج����ة كازانتزاكي يف كتابها »املن�ص����ق«، 
ولفران�ص����واز جيل����و يف كتابه����ا »حيات����ي 
مع بيكا�ص����و«، على �صبيل املثل ال احل�صر. 
وم����ع ذلك، قد يكون �ص����ربًا م����ن االإجحاف 
اأن ن�ص����ع مذك����رات اآّن����ا املتوا�ص����عة جنبًا 
اإىل جنب م����ع الكتاب����ني املذكورين اللذين 
ومتابع����ة  والتق�ص����ي  بالعم����ق  يت�ص����مان 

التفا�صيل بلغة حاذقة وخيال خالق.
اإزاء  اأنف�ص����نا  جن����د  احلالت����ني  فف����ي 
»بورتريه����ني« الفتني و�ص����به �ص����املني عن 
�ص����احبي »زورب����ا« وال� »غرني����كا«، بحيث 
واحل����وار  ال�ص����رد  تقني����ات  ع����ر  ن�ص����عر 
واملونول����وغ الداخلي وم�ص����احات التوتر 
املتفاوت����ة اأنن����ا اإزاء موهبت����ني ن�ص����ويتني 
عاليت����ني، ب�ص����رف النظ����ر ع����ن زوجيهما. 
وه����و اأم����ر ال يبعث عل����ى اال�ص����تغراب اإذا 
م����ا اأخذنا بعني النظ����ر اأن كاًل م����ن اإيليني 
وفران�ص����واز كانتا مثقفت����ني مبدعتني، يف 
ح����ني اأّن اآّن����ا مل متتل����ك م����ن املواه����ب غر 
اقرانها بد�صتويف�صكي ووقوفها البطويل 
اإىل جانبه يف حي����اة مثقلة باالآالم. مدركًة 
هذه احلقيقة، تقول اآّنا يف كتاب مذكراتها 
)دار امل����دى - ترجم����ة خ����ري ال�ص����امن(: 
»مل اأفك����ر يوم����ًا يف كتاب����ة املذك����رات، فاأنا 
اأفتق����ر اإىل املوهب����ة االأدبي����ة. وكنت طوال 
عمري م�ص����غولة باإ�ص����دار موؤلفات زوجي 
الراحل«. وت�ص����يف املوؤلف����ة اأن دافعها اإىل 
الكتاب����ة ه����و تده����ور �ص����حتها بع����د مرور 
عقود على وفاة زوجه����ا الذي كان يكرها 
برب����ع ق����رن، وخوفه����ا م����ن اأن ي�ص����يع مع 
رحيله����ا الكثر من التفا�ص����يل، متمنيًة اأن 

تدفن اإىل جانبه كاأية زوجة خمل�صة.
قد يك����ون من الظل����م الفادح تبع����ًا لذلك اأن 
نحاك����م اآّن����ا غريغوريغنا باملعاير نف�ص����ها 
الت����ي ُيحاك����م عره����ا االأدب����اء املكر�ص����ون 
للكتاب����ة، ومع ذلك فاإن من الظلم اأي�ص����ًا اأن 
ال نع����رف للكاتبة باأنها قدم����ت اإىل القراء 
ال�صيا�ص����ية  الظ����روف  وثيق����ة مهم����ة ع����ن 

اأحاط����ت  الت����ي  والثقافي����ة  واالجتماعي����ة 
ب�ص����احب »االإخ����وة كارام����ازوف«، وع����ن 
التحوالت الدراماتيكية للمجتمع الرو�صي 
يف ذل����ك الق����رن اال�ص����تثنائي م����ن تاري����خ 
الب�ص����رية. �ص����حيح اأن حج����م املذك����رات ال 
يتجاوز ال�ص����فحات ال�صتني اإال بقليل، لكن 
ال�ص����حيح اأي�صًا اأن هذه ال�صفحات القليلة 
اأمدتنا بالكثر مما نحتاجه حول �صخ�صية 
د�صتويف�صكي املعقدة واملليئة باملفارقات، 
وحول عالقاته املتوترة مبحيطه ومبعظم 
اأدباء ع�صره. اإ�صافة اإىل اأّن الزوجة التي 
عملت بحكم تخ�ص�صها يف »علم االختزال« 
م�ص����اعدة للكاتب ال�ص����هر الذي كان ميلي 
عليه����ا ف�ص����ول روايات����ه، مل تخ����رج خالية 
الوفا�����ض من ذل����ك الزواج غ����ر املتكافئ، 
ب����ل عرفت كيف تفيد اإىل حد ما من موهبة 
زوجه����ا، ومن ثروت����ه التعبرية وطريقته 

يف ال�صرد.
وهي يف م�ص����تهّل الكتاب حتر�ض بحرفية 
الر�صامني على تقدمي ر�صم تقريبي ل�صريك 
كوج����وه  ال�ص����احب  الوج����ه  »ذي  حياته����ا 
املر�ص����ى«، وال����ذي يتفاوت بوؤب����وؤا عينيه 
يف اللون واالت�ص����اع بحيث ي����كاد اأحدهما 
يحت����ل ف�ص����اء الع����ني وياأت����ي عل����ى معظم 

ل����دواء  البال����غ  التاأث����ر  بفع����ل  القزحي����ة، 
نوبات ال�صرع«.

ولعل حكم االإعدام الذي اأ�ص����دره القي�صر 
نق����وال االأول بحق د�صتويف�ص����كي وبع�ض 
رفاقه من اأع�ص����اء احللقة الثورية الداعية 
يف  العدال����ة  وتطبي����ق  ال����رّق  اإلغ����اء  اإىل 
املجتمع الرو�صي، والذي األغي تنفيذه يف 
اللحظ����ات االأخرة، رفع من�ص����وب توتره 
املر�ص����ي اإىل ح����دوده الق�ص����وى، اإال اأن����ه 
دفع����ه من جه����ة ثانية اإىل التعل����ق باحلياة 
واعتبارها فر�ص����ة ال تتكرر وا�صتثمار كل 
حلظة منه����ا يف تطوير جتربت����ه الروائية 
اآّن����ا غريغوريغن����ا  واالإبداعي����ة. تت����وارى 
خلف �صخ�ص����ية زوجها يف �صكل �صبه تام، 
وال تظهر من نف�صها اإال ذلك اجلزء املتعلق 

بحدبها عليه و�صهرها على خدمته.
لي�ض ثم����ة هنا اأي بوح عاطف����ي حميم وال 
اإ�ص����ارة جريئ����ة اإىل اجل�ص����د وال اإىل توتر 
العالقة بني الطرف����ني، عدا لفتة عابرة اإىل 
غرة الزوج على زوجته يف جمتمع القرن 
التا�ص����ع ع�ص����ر الذي ا�ص����تهرت فيه رو�صيا 
مبحافظته����ا البالغ����ة على التقالي����د. ولعله 
اأمر بالغ الداللة اأن يق�ص����ي �ص����اعر رو�صيا 
االأكر بو�صكني بفعل مبارزة غر متكافئة 
حتر�����ض  ال����ذي  الفرن�ص����ي  ال�ص����ابط  م����ع 
بزوجت����ه الفاتنة، والذي تب����ني يف ما بعد 
اأّن القي�صر نف�صه مل يكن بعيدًا من املكيدة، 

وبالطريق����ة  بقلي����ل  بع����ده  ق�ص����ى  بينم����ا 
نف�ص����ها األك�ص����ندر لرمنتوف. ول����و كانت 
غريغوريغن����ا اأك����رث جمااًل واإغ����واء ملا كان 
م�ص����تبعدًا اأن يالقي د�صتويف�صكي امل�صر 
نف�ص����ه، وهو االأقل متا�صكًا من رفيقيه على 
ال�ص����عيدين اجل�صدي والع�صبي، ال بل اإن 
ما تظهره �صفحات الكتاب يت�صل باحلدب 
االأمومي للكاتبة اأكرث مما يت�صل بالعالقة 

احلميمة واالأنوثة املتفجرة.
ومع اأن الكثر من الوقائع املتعلقة بحياة 
ال����زوج كاملر�ض والفقر واملقامرة معروف 
للقراء، لكن ما ترويه اآّنا يكت�صب �صدقيته 
م����ن املوقع ال����ذي حتتله يف حي����اة زوجها 
ومن الت�ص����اقها الوثي����ق بحياته كما باأدبه 
واإبداع����ه. فه����ي تخرنا على �ص����بيل املثل 
عن االأ�ص����خا�ض احلقيقي����ني الذين اأدخلهم 
الكات����ب اإىل روايات����ه ع����ر عملية حتويل 
واعي����ة اأو غ����ر واعي����ة، كم����ا ع����ن اأحداث 
ن�صو�ص����ه  يف  متثله����ا  خمتلف����ة  ووقائ����ع 

واأعماله.
فف����ي »املقام����ر« يتب����دى الكثر م����ن مالمح 
مولع����ًا  كان  ال����ذي  نف�ص����ه  د�صتويف�ص����كي 
بالقمار اإىل احلد الذي اأفقده كل ما يجنيه 
م����ن بدالت كتب����ه واأتعابه. وه����و جعل من 
مربي����ة ابنه االأ�ص����غر منوذجًا ل�صخ�ص����ية 
العجوز التي تت�ص����دق للكني�ص����ة عن روح 
ابنه����ا الغائ����ب، فيما هو عل����ى قيد احلياة، 
يف رواي����ة »االإخ����وة كارام����ازوف«. واإىل 
الرواي����ة نف�ص����ها نق����ل هذيان����ات زوجت����ه 
االأوىل املفجوع����ة مب����وت ابنهما اآلك�ص����ي. 
وح����ني ف�ص����ل يف كتابة رواي����ة جديدة يف 
عنوان »اخلاطئ« نقل بع�ض �صخ�ص����ياتها 

وحواراتها اإىل رواية اأخرى.
وتخرنا الكاتبة عن االإعجاب املتبادل بني 
تول�ص����توي ود�صتويف�ص����كي على رغم عدم 
تع����رف اأحدهم����ا اإىل االآخر، وع����ن عالقته 
امللتب�صة ببيلن�ص����كي، اأعظم النقاد الرو�ض 
يف ذل����ك الزم����ن، وع����ن ك����ره الكث����ر م����ن 
االأدباء والنقاد له ب�صبب احل�صد والغرة. 
نتعرف اأي�ص����ًا اإىل تاأثره بفولتر وديدرو 
واإعجابه ببلزاك وهوغو وجورج �صاند. 
والالفت اأي�ص����ًا انتقاله اإىل �صف القوميني 
الرو�ض بعد جنات����ه من االإعدام، بحيث مل 
يكن ولعه ببو�صكني عائدًا الأ�صباب جمالية 
بحتة، بل الأن هذا االأخر ج�ص����د يف �صعره 
اأروع ما تخبئه الروح واللغة الرو�ص����يتان 
يف جوفيهما من كنوز. وقد ي�صعر القارئ 
ق����درات  اإزاء  م����ن جه����ة ثاني����ة  بالده�ص����ة 
د�صتويف�صكي املده�صة يف جمال اخلطابة، 
بحي����ث اإن كاتبًا م����ن وزن تول�ص����توي اآثر 
الته����رب من اإحدى املنا�ص����بات ال�صيا�ص����ية 
احلا�ص����دة خ�ص����ية اأن ت�ص����عه املقارن����ة مع 
ح�صور زميله ال�صاحر يف موقف ال حتمد 
عقب����اه. واإذا كان من االإجح����اف اأخرًا اأن 
نطال����ب اآّنا غريغوريغن����ا باأكرث مما متلكه 
اأو ت�ص����تطيعه من غو�����ض عميق يف عوامل 
زوجها ال�صا�ص����عة، فهي جعلتنا على االأقل 
اأق����رب اإىل ال�ص����ورة احلية واملح�صو�ص����ة 
الأح����د اأك����رث القام����ات الروائي����ة عل����وًا يف 

التاريخني الرو�صي والعاملي.

عن جريدة احلياة

ميزان األذى 
لجوالن حاجي

�صدر عن من�صورات املتو�صط يف 
اإيطاليا، كتاب �صعري جديد لل�صاعر 
واملرجم ال�صوري جوالن حاجي، 

حمل عنوان »ميزان االأذى«. وقد 
�صدر الكتاب �صمن جمموعة املتو�صط 

امل�صماة »براءات« – وهي جمموعة 
اإ�صدارات خا�صة فقط بال�صعر، 

والق�صة الق�صرة، والن�صو�ض. 
اأطلقتها املتو�صط احتفاء بهذه 

االأجنا�ض االأدبية.

قراءة في كتاب "نظرية العرض المسرحي" 
لـجوليان هلتون

تؤس��س مرحلة امليتا نقد بابًا اساس��يًا كونها تدعم بشكل رئيس كل ما ترمي 
ب��ه فضاءات امليتامرسح، وما تأخذه يس��هم يف بيان ه��ذا املد املفاهيمي 
ليجعل من القوالب النس��قية منفذًا للتعارض معها والتحاور معها وموازاتها 
ع��ىل كافة التعاليم التي يبثها. وهذه املرحلة تحتم عىل الكتاب مراجعة كل 
املتطلب��ات الكتابية حتى يتم النأي عن األع��ال غري القابلة للتنفيذ, ويعرفه 
نبيل س��ليان ضمن كتاب خالد عيل ي��اس عىل أن "النص األديب املنقود هو 
املنت األول، وأن نقد النص األديب هو املنت الثاين، وأن نقد النقد هو املنت 
الثالث" فالبد من بيان اآلليات التي يس��ري علها هذا الفن املش��كل لجاليات 

جديدة وفق املنت الثالث التبعيدي للنص:

مذكرات  في  دستويفســكي 
زوجته... عبقري أم مجنون؟

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

ال �ص����ّك اأن فران�ص����وا ميران هو اأحد اأ�صهر ال�صخ�صيات 
الك����رى التي تركت ب�ص����ماتها عل����ى احلياة ال�صيا�ص����ية 
الفرن�ص����ية يف القرن الع�ص����رين. ومن املعروف اأنه �صغل 
منا�ص����ب وزاري����ة عدي����دة �� 12 م����ّرة �� منذ ف����رة احلرب 
العاملية الثانية عندما كانت ت�صود يف فرن�صا اجلمهورية 
الرابع����ة. ثم غدا ع����ام 1981 الرئي�ض الرابع للجمهورية 
الفرن�ص����ية اخلام�صة التي اأ�ص�صها اجلرنال �صارل ديغول 
ع����ام 1958 يف خ�ص����ّم حرب التحري����ر اجلزائرية...وال 

تزال قائمة حتى اليوم.
واإذا كان فران�ص����وا ميران نال �صهرة كبرة على �صعيد 
احلياة ال�صيا�ص����ية لبالده فاإنه ا�ص����تهر اأي�ص����ا اأنه كان ذا 
ثقاف����ة عالية يف جم����االت االأدب والفكر والثقافة عموما. 
ولكن ا�ص����تهر اأي�صا اأنه كان اأب »مازارين بينجو«، ابنته 
م����ن عالقة خارج موؤ�ص�ص����ة الزواج ا�ص����تمّرت 33 �ص����نة، 
والكاتبة املعروفة اليوم، التي تعمل يف اإدارة املوؤ�ص�ص����ة 
الثقافية التي حتمل ا�ص����م »معهد ميران« الذي يراأ�ص����ه 

»هوبر فيدرين« وزير خارجية فرن�صا االأ�صبق.
وكان الفرن�ص����يون قد عرفوا بوجود مازارين عندما كان 
االأب رئي�ص����ا للجمهورية الفرن�ص����ية، واأعلن ذلك، وحيث 
اإنه����ا رافقت����ه يف حّله وترحاله خالل ال�ص����نوات االأخرة 
م����ن حيات����ه. وهي ثم����رة حياة م�ص����ركة كان قد عا�ص����ها 
منذ �ص����تينات القرن املا�ص����ي حتى وفاته مع ال�صيدة »اآن 
بينجو«، التي عملت ل�ص����نوات عدي����دة يف جمال الفنون 

اجلميلة كم�صوؤولة يف اأحد املتاحف الباري�صية.
لكن����ه يف جمي����ع احل����االت مل يتنّك����ر اأب����دا لزواج����ه م����ن 
ال�صيدة »دانييل غوز« التي تزّوجها عام 1944 والأ�صرته 
وولديهما »جان كري�صتوف وجيلبر«، ومل يلجاأ اأبدا اإىل 
الطالق. ي�ص����اف اإىل ذلك اأن زوجته كانت تعرف بوجود 
»اآن بينج����و« وتعاي�ص����ت مع ذل����ك الواقع »عل����ى الطريقة 
الفرن�ص����ية«، كما يقال. ذلك، رمب����ا، على خلفية اأنها كانت 
تدرك الدورال�صيا�ص����ي الكبر الذي كان يلعبه زوجها يف 

تاريخ فرن�صا.
واليوم تعود من جديد حكاية الرئي�ض الفرن�صي الراحل 
فران�ص����وا مي����ران واآن بينجو اإىل واجه����ة االأحداث يف 
كتاب �ص����در ي����وم 13 ت�ص����رين االول2016 حتت عنوان 

»ر�صائل اإىل اآن«.
وي�ص����م ه����ذا الكتاب عل����ى مدى �ص����فحاته، الت����ي يقارب 
عدده����ا ال����� 1300 �ص����فحة، الر�ص����ائل الت����ي كان ميران 
ق����د حررها عل����ى مدى 33 �ص����نة منذ لقائ����ه االأول مع »اآن 
بينج����و« ع����ام 1962 وحت����ى ع�ص����ّية رحيل����ه يف الثام����ن 
من كانون الثاين عام 1996. واالإ�ص����ارة اأن �ص����دورهذا 
الكت����اب اأثاراهتماما كبرا لدى الفرن�ص����يني الذين يرون 
في����ه و�ص����يلة للتع����ّرف اأكرثعلى رئي�����ض كان با�ص����تمرار 

»جمهوال اإىل حد كبر« بالن�صبة لهم..
كان فران�ص���وا ميران رجل �صيا�ص���ة فرن�ص���يا من ال�صّف 
االأول عندم���ا التق���ى للم���ّرة االأوىل وه���و يف ال�صاد�ص���ة 
واالأربع���ني من عم���ره مع تلك الفتاة ال�ص���ابة »اآن بينجو« 
الت���ي كان���ت يف ربيعها التا�ص���ع ع�ص���ر، كان ذل���ك يف عام 
1962. ويعود تاريخ الر�ص���الة االأوىل التي كتبها لها اإىل 
التا�ص���ع ع�صر من �ص���هر اأكتوبر من تلك ال�صنة. بلغ العدد 
االإجمايل لتلك الر�صائل، املن�صورة اليوم، 1217 ر�صالة.

ومن����ذ الر�ص����ائل االأوىل »اأدرك« مي����ران، كم����ا يكتب، اأن 
حكايت����ه مع »اآن« �ص����وف تذه����ب بعي����دا »يف الزمن ويف 
اأعماق النف�ض«. نقراأ يف ر�ص����الة منها »اأحاول اأن اأقراأ يف 
مالمح وجهك ماذا �ص����تكون علي����ه حياتي. لقد التقيت بك 

وعرفت مبا�ص����رة اأنني �صاأ�ص����رع يف �صفر طويل.. اأعرف 
اأن����ه ل����ن يك����ون يف حيات����ي بعد ذل����ك ليل مطل����ق. وعزلة 

الرحيل �� املوت �� �صتكون اأقل عزلة«.
ويف الر�ص����الة االأخرة التي حرره����ا ميران الآن بينجو 
بتاري����خ 22 اأيلول من ع����ام 1995 �� قبل ثالثة اأ�ص����هرمن 
رحيل����ه �� نق����راأ:" ما تقدمينه يل يف حيات����ي يتعاظم اأكرث 
فاأكرث. لقد كنِت اأكر فر�ص����ة وهبتها يل احلياة. فكيف ال 

يتعاظم حبك يف اأعماقي اأكرث فاأكرث".
ومما يردد يف الكثر من الر�ص����ائل يفيد اأن اآن �ص����اعدت 
كث����را فران�ص����وا مي����ران ك����ي ي�ص����تعيد الثق����ة بالنف�ض 
و الثق����ة باحلي����اة و اإعط����اء اأف�ص����ل ما لديه وفه����م العامل 
واالأ�ص����ياء والب�ص����ر مثلما نقراأ يف بع�ض هذه الر�صائل. 
ويف املح�ص����لة يب����دو مي����ران عندما يخاط����ب اآن وكاأنه 

يخاطب نف�صه، كما ي�صر.
تتمّثل اإحدى ال�ص����مات الهامة لهذه الر�صائل مبا حتتوي 
عليه من ا�صتعرا�ض م�صهب يف الكثر من االأحيان حيث 
يتع����دى بع�ض تلك الر�ص����ائل ال�ص����فحات العدي����دة باأنها 
ذات دالل����ة بالغ����ة عل����ى ال�ص����رة احلياتي����ة وال�صيا�ص����ية 
للم�ص����ارالذي عرف����ه. وه����و يكّر�ض العديد منه����ا للحديث 
عن جوالته االنتخابية وما واجهه من خ�صومات عندما 
قرر اأن ير�ّصح نف�صه ملن�صب رئي�ض اجلمهورية مبواجهة 

اجلرنال �صارل ديغول.
ولهذه الر�ص����ائل التي كتبها فران�صوا ميران الآن بينجو 
وج����ه اآخ����ر يتعّدى كث����را ما ه����و �صخ�ص����ي ويتعدى ما 
حتمله من قيم����ة اأدبية عالية لرئي�ض كان كاتبًا بارعًا كما 

هو معروف. اإنها ر�صائل �صيا�صية بامتياز .
ال�ص����ورة التي ميكن ر�ص����مها للرئي�ض الفرن�صي الراحل 
فران�ص����وا مي����ران من خالل ر�ص����ائله اإىل اآن ه����و اأن ذلك 
الرجل ال����ذي كان قد احتّل مكانة �صيا�ص����ية خا�ص����ة لدى 
الفرن�ص����يني م����ن املوؤيدين له كم����ا من خ�ص����ومه، ومتتع 
بالكث����ر من اجلراأة يف مواقفه ويف املعارك االنتخابية، 
الت����ي خا�ص����ها وكانت االأوىل منها �ص����د اجلرنال �ص����ارل 
ديغ����ول، وبثقافت����ه العالي����ة كان اأي�ص����ا اإن�ص����انا ل����ه قلب 

يخفق... مثل بقّية الب�صر.
عن/ البيان

جاسم عاصي

يف املبح����ث االأول، اأو كم����ا اأطل����ق علي����ه الكات����ب الوحدة 
االأوىل من الن�ض )الرواية( كان مولعًا يف اقتفاء م�ص����ادر 
الكتب، ولعله اختار كتابًا حمّورًا يف الن�ض، لكنه مغيب، 
واأ�ص����بحت ال�ص����ورة بدياًل حمّوري����ًا. والبحث يكون يف 
ال�ص����وق القدمي����ة. مبعنى يك����ون حمتوى و�ص����كل الكتاب 
عبارة ع����ن البحث عن ذاكرة م�ص����مرة، اأو مفقودة. ولعل 
فق����دان املعرفة وم�ص����ادرها اأكرث وقعًا على بناء الإن�ص����ان، 
ال�ص����ّيما االإن�ص����ان الكاتب واملبدع. اإذ ال ندري ماذا يحدث 
لو وجد الباحث الكتاب؟ املهم ويف ت�صورنا املبا�صر ؛ اإنه 
ذو فائدة يف ما ي�ص����تطيع تذكره من معرفة. لبحث يوحي 
مبَلكة ذات اأفق ع�صقي للمعرفة. فال�صارد يوؤكد مرارًا على 
اأهمي����ة املعرفة بالن�ص����بة له، خا�ص����ة يف الكت����ب القدمية. 
فه����و لي�ض موقفًا عاب����رًا للدخول، بل ارتياد �ص����وق الكتب 
القدمي����ة، اإن����ه �ص����ّكل بنية تاأ�ص����ي�ض ملزاج مع����ريف. مقابل 
الراأي ال����ذي رمبا مل يذكره اإزاء معرفة وثقافة حا�ص����رة. 
امله����م هنا ن����وع املعرفة املراد الو�ص����ول اإليها م����ن العثور 
عل����ى الكتاب. )تاأ�ص����رين الكتب كث����ًر.. متى ن�ص����اأت هذه 
الهواية؟... بداأ اهتمامي ينمو يف داخلي على �صكل نزوة، 
اأو تاأكيد لذات، حتى اكتمل باأن اأ�صبح الكتاب ذاكرة يقظة 
مده�صة لفهم ما يجري يف احلياة وات�صاع للمخّيلة( وهذا 
ما اأردنا التاأكيد عليه بق�ص����د البحث عن ت�صكيل �صخ�صية 
ال�ص����ارد يف الن�ض. فمكّونه االأ�صا�ض هو الكتاب، بل زاده 
يف احلياة. ال ل�ص����يء �صوى ا�صتكماال لنظرته اجلدلية يف 
الوج����ود. اإن يداأب على احت����واء جمموعة مفاتيح )ُكتب( 
لك����ي متّكنه من فتح ما ي�صتع�ص����ي الدخول. يرغب يف اأن 
تك����ون اأبواب املعرفة )احلّية( مفتوحة. لي�ض بقدرة قادر، 

واإمنا يف ما ميتلكه م����ن مفاتيح )ُكتب( هذه الظاهرة هي 
من قادت����ه وقادتن����ا اأي�ص����ًا اإىل معرفة املمك����ن والالممكن 
يف احلي����اة ع����ر البح����ث. ولع����ل املكتبة هي امل����كان الذي 
يحمل �ص����حر االنبهار كما ي�صفه ال�ص����ارد. ودخول املكتبة 
يف كل م����رة يخلق لدي����ه مزاجًا حماطًا بتاأكي����د جهده هذا 
يف البح����ث )كان مكان����ًا راأيته يف االأح����الم، اأو قراأت عنه 
يف ُكت����ب االأ�ص����فار والرح����الت( ه����ذه الرحلة التي ُي�ص����فر 
عنها الدخ����ول اإىل املكتبة )مكان الذاك����رة( تقوده باجتاه 
من����اء ل����روؤى �ص����من حق����ل املعرفة. ث����م يتط����ّور اإىل ح�ض 
مره����ف للم����كان  من خ����الل جت����دد روؤيته املنق����ادة بخيط 
الذاكرة )كانت املمرات كاالأقبية تتقدم على اأر�ص����ية ه�صة 
وممت����دة يف متاه����ة تت����درج كثاف����ة عتمتها كلم����ا ابتعدت 
ع����ن مدخ����ل امل����كان، حيث اله����واء يثقل و�ص����وء �ص����حيح 
متعّرج ين�ص����اب من �ص����ّلم يقع يف موؤخرة املنعطف يبعث 
ثقوبًا من ال�ص����ّوء مثل ماء يف ظلم����ة. الكتب يف الرفوف 
مبعرثة ومر�ص����وفة ب�ص����كل اعتباطي،ومتتد اأعدادها يف 
�ص����كل طويل كالُرق����م الطينية. تّوقف عن����د رفوف الكتب( 
لع����ل هذ امل�ص����ار والن�ص����ق يف التعب����ر من الدق����ة، بحيث 
احت����وى كل الت�ص����ّورات العفوية اأثناء الدخ����ول اأواًل. ثم 
ا�ص����تطاع م����ن خالله اأن ُيج�ص����د طبيعة امل�ص����ار الذي نعته 
باملتاه����ة. وه����ذا دال����ة على عم����ق املحت����وى املفر�ض يف 
الكتب، ولي�ض مبعنى ال�ص����ّياع املعريف. فالكتب املبعرثة 
له����ا مكّونه����ا املع����ريف، بدلي����ل توا�ص����ل ال�ص����ّر يف رواق 
الكت����ب. فه����و ح����ذر يف اطالق ال�ص����فات على م����ا يرى يف 
�صوق الكتب، متخذًا من براءة حمتوى ال�صوق من الكتب 
والباعة، رمزًا لطفولة بريئة، ي�صتذكر مفا�صلها بحميمية 
الفق����دان. )باعة الكتب القدمية مكتهلون، بطيئو احلركة، 
ي�ص����تقبلون زبائنهم بح����ذر. كمل لو اأن كتبه����م عّلمتهم اأال 
يفرط����وا يف ح�ص����ن النّي����ة، واأن يتذرع����وا باحلكمة( هذا 
لهاج�����ض لي�����ض انحيازًا ل�ص����ريحة ينتم����ي اإليها ال�ص����ارد، 

واإمنا ي�صتح�ص����ر تاأث����رات الكتب القدمي����ة، مبا حتتويه 
من معرفة، لعله خل�صها باحلكمة، ب�صكل اجلامع وملرتبط 
بالعق����ل. اإن )حممود عبد الوهاب( يف ما ي�صتح�ص����ل من 
بنيات ملخ�ص����ة وعر اإ�ص����ارات ذات مف����ردة اأو جملة ذات 
بن����اء حمكم، اإمن����ا ي�ص����عنا مبقابل معرف����ة منقبة ومثرة 
للج����دل. اإنه����ا اإ�ص����ارات ذات اأفق �ص����ادم ع����ر اأحقية نوع 
لثقاف����ة وملعرفة، و�ص����وق لكت����ب القدمية مف�ص����ل يوؤكد ما 
نقول، كذلك داأبه على حل�ص����ول عل����ى الكتاب الذي يبحث 
عنه، لي�ض بق�ص����د ا�صتح�ص����ار ثقافة ومعرفة مهمة. ولعال 
ل�ص����ورة الفوتوغرافية خر دليل ع����ن جوهرية ما يبحث 
عنه يف ال�ص����وق  يف الوحدة الثانية، يتغّر ن�ص����ق البحث 
م����ن حماولة معرف����ة الذي ب����اع الكت����اب،اإىل التعرف على 
حمتوى ال�ص����ورة باعتباره����ا ذاكرة، اأو تاريخ لالأ�ص����رة، 
ميك����ن التع����رف عل����ى اأفرادها وتق�ص����ي تاأريخه����م وتذكر 
م�ص����ائرهم. ل����ذا جن����د ثم����ة حلول �ص����ويف ي�ص����د الرائي، 
بحيث يتعامل مع حمتوى ال�ص����ورة �� خا�صة �صورة االأخ 
������ بطريق����ة يتماهى من خاللها �ص����كال لوجود ل����كل منهما. 
متخ����ذًا م����ن وج����ود االأخ بدي����ًل ع����ن وج����وده )كما ل����و اأن 
�ص����همًا انطلق من ال�ص����ورة واخرقني. كان����ت عينا اأخي 

ه����ي النقطة الّراقة التي وخزتني.اإنه يطل من ال�ص����ورة 
كم����ا لو كان يريد اأن يخرج منها ؛ نظراته تقّيدين. ملاذا ال 
يرفع عينيه عني؟ ل�ص����ت اأنا الرائي لل�صورة � بل اأنا الذات 
املرئي����ة. ت�ص����مرت يف م����كاين خ�ص����ية اأن ينادين����ي،اإذا ما 
ابتعدت. تلك كان����ت اإحدى عاداته( هذا امليل اإىل التماهي 
مع �ص����ورة االأخ، دال على االرتباط مع التاريخ، الأن االأخ 
ي�ص����اوي هذا متاًمًا، حيث تت����واىل الذكريات التي حتييها 
ال�ص����ورة. فهو يكاد با�ص����تذكاراته، اإمنا ُيدمج وجوده مع 
وجود اأخيه، عر تاريخ طويل. هذا االندماج، اأوالتماهي 
ا�صتدعته ال�ص����رورة، ب�صبب التعلق ال�صويف عند الرائي 
م����ع االأخ )اأتاأمل �ص����ورة اأخي الذي مات من �ص����نني، فاأجد 
االختالف بني �ص����ورته وما حمله يف داخلي من ق�صماته، 
غابت عن����ي بع�ض دقائ����ق مالحمه: بدلت����ه املخططة التي 
كن����ت اأحمله����ا، واأنا �ص����غر اإىل املكوى. خ�ص����ونة قما�ض 
البدلة، بنطاله، نعومة قمي�صه، ربطته ال�صفراء، الذاكرة 
تّكمل ال�صورة،وال�صورة حتمل تاريخًا عا�صه اأخي قبلي. 
اأتلم�����ض غيبي فيه( واجلمل����ة االأخرة اكرث اف�ص����احًا من 
الذي ذكرناه، لي�ض ثم تاريخ �ص����وى تاريخهما مندجمني.

لذا فال�صورة هنا بديل عن الغياب لي�ض غياب االأخ الأكر، 
واإمن����ا غي����اب ال����ذات وتال�ص����يها حتت وط����اأة الزم����ن املر 
الذي عا�ص����ه ال�ص����ارد قناعًا. ومن خالل انثياالت ال�ص����ارد 
باجتاهات خمتلفة، جنده ُي�صّطر انطباعات عن الت�صوير 
والكام����را، لت����ي �ص����ّكلت جه����ازًا لتدوي����ن تاري����خ الأف����راد 
وجماع����ات وحُلق����ب. لذا جنده ي�ص����فها بطريق����ة حميمة، 
باعتبارها م�صدر الهامه املعريف )الت�صوير الفوتوغريف 
هواي����ة مبهج����ة وحميمي����ة( اأو )الكام����را رح����م امل�ص����ّور 
ل����والدة عامله( ثم )ع����ني الكامرا م�ص����بار يحفر يف املكان، 
وال�ص����ورة �ص����وت خفّي يحفز فينا الذكرى وي�صرجعها 

كاملة(.
يتبع...

هذا الكتاب هو لي�ض بيانا معاديا للراأ�ص���مالية. يعتقد ت�ص���انغ اأن ))الراأ�ص���مالية ال زالت اأف�صل نظام اإقت�صادي 
اإخرعته الب�ص���رية.(( لكن نقده لل�ص���وق احلّرة الراأ�صمالية مدّمر. يف 23 مقالة بارعة االإيجاز �� ومعنونة على 
نحو مزعج، ’’ �صيء رقم 1 ‘‘، ’’ �صيء رقم 2 ‘‘، وهكذا �� يدح�ض، بخرة، املبادئ االأ�صا�صية للعقيدة الليرالية 
اجلدي���دة. بوج���ه خا����ض، يزعم اأن كل فكرة ال�ص���وق احلّرة هي اإ�ص���طورة، نت���اج ايدولوجية اإقت�ص���اديات ال 
مو�ص���وعية. راأ�ص���مالية ال�ص���وق احلّرة ))تعوق االإقت�ص���اد، وتفاقم من الالم�ص���اواة وعدم االإ�صتقرار، وتقود 
اىل املزي���د م���ن االإنهي���ارات املالية.(( كما يزعم ت�ص���انغ اأن االأمم املتقدمة اأم�ص���كت عن عقيدة ال�ص���وق احلّرة، 
وانها اإنتفعت من ال�صيا�ص���ات التدخلية واملوؤيدة ملذهب حماية االإنتاج الوطني: ))ميكن للحكومات اأن تختار 
الفائزين، وهي تفعل ذلك.(( املبادئ املهيمنة االأخرى التي و�صعها ن�صانغ على ال�صفود على نحو دقيق ت�صمل 
اإقت�ص���اديات ’’ ال���ركل داون ‘‘ ] نظرية تفيد باأن النا�ض االأفقر ي�ص���تفيدون تدريجيا من تزايد ثروات النا�ض 
االأغنى [ واالأفكار التي تقول باأننا نعي�ض االآن ع�صر املعرفة ما بعد ال�صناعية، حيث امل�صانع غر مهمة. كتاب 

متهيدي ممتاز حول احلقائق االقت�صادية حلياتنا: نّر، بارع ويف الوقت املنا�صب.

احالم اينشتاين 
ال���دار  يف  الزم���ن  من�ص���ورات  ع���ن  �ص���در 
 " اين�ص���تاين  اح���الم   " رواي���ة  البي�ص���اء 
للروائ���ي االمرك���ي " االن اليتمن " ترجمة 

العراقي علي القا�صمي

-1883( خانــم   ســورما 
)1975

ال�ص���يدة الكل���دو اآ�ص���ورية يف قلب االإع�ص���ار 
ال���ذي اجت���اح ب���الد م���ا ب���ني النهري���ن كتبت���ه 

بالفرن�صية ال�صيدة كلر ويبل يعقوب
ترجم���ه نافع تو�ص���ا راجعه وق���دم له وحققه: 

االأب د. يو�صف توما.

»رسائل إلى آن«.. 
فرانسوا ميتران العاشق

ثالثة وعشرون شيئا لم يخبروك بها 
عن الرأسمالية

السيرة والكف غير المضمومـــة
يف هذا القسم من الدراسة نحاول  رصد ما أتت به التقسيات الثالثة، بحيث 
أصبحت محتوى رحم النص،  محافظة عىل وحدته، املتش��ظية زماًن ومكانًا، 
واملّلتمة عىل أجزاء النص. مبعنى حاول الكاتب تشكيل وحدة متاسكة لنصه، 
تجّس��دت يف التذكر من بعد املؤثر )الصورة( كذلك ع��رب طبيعته البحث عن 
أرسار ما يراه ممكنًا ومثريًا للجدل. ولنقل عىل أقل تقدير ممكنًا يّوفر مزاجًا نفسيًا 
مستقرًا، السّيا أن السارد يف النص يتمتع بقدرة عالية من القلق املنسكب يف 
إن��اء ذايت رائق املزج. وهذ ما كان يتحىل به )محمود عبد الوهاب( يف س��ريته 
اليومي��ة، حيث ال ُيغّلب االنفعال عىل وجود الصغائر والكبائر، بل له فلس��فته 
يف الوجود، ونظرته املنبعثة من تجربته الذاتية يف الحياة، فهو أديب ال يقتفي  

سوى وقع خطوته.



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
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