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العدد )2962( السنة الحادية عشرة االحد )15( كانون االول 22013

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

و الوا�س����ح من الأ�ساطري العراقية القدمية، اأن املاء هو 
حمور التطهر الرمزي، بل هو يف �سلب التقاليد العامة 
يف احل�س����ارات الرافديني����ة، حي����ث تق����ع فك����رة التطهر 
الرمزي����ة بامل����اء، و فك����رة اإنبثاق اخللق كل����ه منه، و هي 

ترقى اىل الع�سور ال�سومرية. 

املاء و الغت�صال الرمي 
قد�����س الرافديني����ون املاء و اعت����ربوه اأداة للتطهر، و قد 
كان م����ن تقالي����د الطقو�س اليومي����ة للمعب����د البابلي، اإذ 
ُتغ�س����ل متاثي����ل الأرباب و ُير�����س املعبد بامل����اء ليطهره، 
ل����دى ال�س����ابئة  امل����اء  ب����دا وا�س����حا"طغيان �س����عائر  و 
املندائية، ليكون اأ�سال"رافدينيا"، حيث امتدت طقو�س 
الطه����ارة الرافديني����ة و ال�س����ابئية اىل الديانة اليهودية 
اأول"، ث����م امل�س����يحية عرب املعمودية، فالتعميد بو�س����فه 
طق�س����ا"دينيا"، ه����و اغت�س����ال رم����زي بامل����اء، و يرم����ز 
التعميد اىل التطهر و غ�سل الذنوب و بدء حياة جديدة، 

و راحت جميع الكنائ�س تقريبا"تقوم بالتعميد. 
))امل����اء، التطه����ر و ال�س����تحمام �س����رط لزم يف التقاليد 
ال�س����ابقة يف املنطق����ة و يف املمار�س����ات القائم����ة، و هذا 
و  الرافديني����ة  الأ�س����ول  يف  اخلو�����س  قب����ل  يتوج����ب 
امل�س����رية، عن �س����عائر ال�س����تحمام العر�س����ي و ال�س����عر 

الإيروتيكي املرتبط به.(( 
الغت�س����ال:  حيزا"مهما"لعملي����ة  يعط����ي  الكت����اب،  و 
يف  العربي����ة،  الأعرا�����س  طقو�����س  يف  الإغت�س����ال 
اأنرثوبولوجيا الغت�س����ال العر�س����ي يف الوطن العربي، 
بع�س خ�سائ�س ن�سو�س ال�ستحمام الن�سوية الراهنة 

و غريها من عناوين.  
م����ن التقالي����د الت����ي تطرق له����ا الكت����اب، ه����ي )اجللوة( 
التي تقوم على اأ�س����ا�س جلّي العرو�����س اأي تزيينها بعد 
ال�س����تحمام، ث����م عر�����س جماله����ا للجمه����ور اأو للن�س����اء 

ح�سرا". 
و يف )اجلل����ي( و العر�����س كم����ا ورد يف الكت����اب، ثم����ة 
بعد م�س����رحي، اأي طق�س����ي، ي�س����تهدف فكرتي الإ�س����هار 
على روؤو�س الإ�س����هاد باأن الفعل اجلن�س����ي الذي �س����يقع 
بع����د قليل يف غرفة مغلق����ة قد مت بطريقة م�س����روعة، ثم 
فك����رة اإاز الفعل عرب كينونة مكتملة ماديا"، جميلة و 
مرغوبة ح�سيا"، و لي�ست من عوامل القبح غري امل�ستهى 

باأي حال من الأحوال. 

الوا املقد�ص 
ي�سري الكتاب اىل اأن من بني الأعمال النادرة املحفوظة، 
هي املتعلقة بالطقو�س العر�س����ية – اجل�سدية �سريران، 
كالهما من ال�سل�سال املطبو، الأول يرقى اىل اأكرث من 
100 ع����ام قبل امليالد )عي����الم – اإيران(، و ميثل امراأة 

م�س����تلقية عل����ى ظهره����ا، و له عالق����ة ب�س����عرية الدعارة 
املقد�س����ة، حمف����و يف متح����ف اأ�س����مولني، و الثاين من 
م�س����ر القدمي����ة، و ميث����ل اإمراأة م�س����تلقية عل����ى ظهرها، 
لكنه����ا جتاور طف����ال"، و له عالق����ة بطقو�س اخل�س����وبة 
اأو بال�س����عائر اجلنائزي����ة، و ه����و حمف����و يف متح����ف 

بروكلني. 
))الأول من�س����وب لطقو�س الدعارة املقد�س����ة اأو الزواج 
املقد�س. النحت البارز فيه للمراأة العارية، و له ع�سرات 
الأمثل����ة املعروف����ة لع�س����تار و اإ�س����تقاقاتها يف كل م����كان 
من املنطقة.  ُف�س����ر امل�س����ري بفر�س����يات عدة، بينما اأُّول 
الرافديني تاأويال"وا�س����حا"، لأنه يحيل اىل مرجعيات 

ثابتة توؤكد طبيعته و وظيفته.((  
و لفه����م املفارقة بني ال�س����ريرين، يتوج����ب يف الأول فهم 
الف����ارق ب����ني الربتني اللت����ني تكونان من م�س����در واحد، 
ع�ستار و اإيزيري�س، و يقول املتخ�س�سون اأن ع�ستار قد 
تكون اأحد م�سادر الربة اإيزي�س حاملة الطفل حور�س. 
و عل����ى كل ح����ال ف����اإن الف����ارق ب����ني خ�س����وبتني، يج����د 
تربيرا"معقول"ب����ني ربتني اأنثويتني: ع�س����تار و اأ�س����ت 
اأك����رث  الأوىل  لك����ن  خم�س����بتان،  كالهم����ا  )اإيزيري�����س( 
اأنوثته����ا و رغباته����ا  اإع����الن  اأق����ل حي����اء"يف  غنج����ا"و 
اجل�س����دية، ل �س����يما و اأن ثديه����ا الظاه����ر يف متاثيله����ا، 
ينط����وي على الأمومة و ال�س����هوة يف اآن، بينما ينطوي 

ثدي اآ�ست على الأمومة يف املقام الأول. 
))اإن املفارقات التي نقوم بها ت�س����تهدف فقط، و بتحفظ 
�س����ديد، اإظهار الفارق بني موقفني ثقافيني ر�س����ميني من 

العالقة اجل�سدية                                 
م����ن جه����ة، و م����ن جه����ة اأخ����رى اإظه����ار اأن الأغ����اين و 
الإبتهالت و الأنا�س����يد العر�س����ية املعا�س����رة يف م�س����ر، 
ل ت�س����در من م�سدر فرعوين قدمي بال�سرورة، اإمنا من 
هاج�س ظل كامنا"يف الروح ال�س����عبي امل�سري الدافىء 

منذ اأقدم الأوقات.(( 

الإ�صتمام ال�صعاري الرافديني 
ميك����ن فه����م �س����عائر ال����زواج املقد�س، عل����ى اأنه����ا زواج 
الأرب����اب ع����رب تقالي����د الب�س����ر، و ل يفع����ل الأرب����اب يف 
امليثولوجي����ا الرافديني����ة �س����وى تقلي����د طقو�س الب�س����ر 
الفان����ني بل يتزوجون بهم، خا�س����عني ل�س����روطهم، ففي 
اأع����راف ال����زواج املقد�س يتحد يف ف�س����ل الربي����ع، امللك 
نياب����ة عن دم����وزي و الكاهن����ة نيابة عن ع�س����تار، و تتم 
اإحتفالية يف جو من ال�س����عادة، ليتحقق م�س����تقبل ح�سن 

للملك و بالده. 
ه����ذا الكت����اب هو عب����ارة عن بح����وث توثيقي����ة، تتداخل 
فيها الع�س����ور التاأريخية ح�س����بما يرتئي����ه املوؤلف ))اإن 
الطبيع����ة الرمزية التي يقم عليها ال����زواج املقد�س ترقى 

لل�س����ومريني، و ل تخل����ع 
عن����ه كم����ا يب����دو لن����ا طابع����ه العر�س����ي، 

امل�س����تلهم من تقالي����د الأعرا�����س الدنيوي����ة يف وقتها، و 
امل�ستمرة بتغريات وا�سحة، لكن الع�سية على الت�سظي، 

ب�سبب طابعها عايل التبجيل، ما�سيا"و حا�سرا".(( 
امل�س����اهمني  ف����اإن  الكت����اب،  لن����ا  يك�س����فه  م����ا  ح�س����ب  و 
الرافديني����ني يف طق�����س الزواج  املقد�����س، ينهمكون يف 
عالقات جن�س����ية فعلي����ة، و يرى اآخرون اأن م�س����اهمتهم 
حم�����س رمزية، مب����ا يف ذلك، م����ا ذكرته الن�س����و�س عن 
اإم����راأة ت�س����اهم بديال"لأينان����ا، و كان����ت غالبا"كاهنته����ا 
و ت�س����مى ن����ني – د����ري، اأي ال�س����يدة الرب����ة، و يلم����ح 
املتخ�س�س فراين، اأن هذه الكاهنة كانت هي من ُت�سمى 
اإينانا يف الن�س����و�س ال�س����عرية و الرتاتيل ال�سومرية، 
ب�س����دد الزواج املقد�����س بني اإينانا و دم����وزي، حتى  اأن 
اأنا�س����يد ه����ذه الزواج، ت�س����ف غالبا"و �س����ع ال�س����رير و 

العر�س قبل بدء الطق�س.
))اأن اإ�س����تحمام ع�ستار الطق�سي م�س����رح به يف اأنا�سيد 
اأُدل����ك نف�س����ي  العر�����س املقد�����س: كن����ت اأ�س����تحم، كن����ت 
بال�س����ابون، كنت اأغت�س����ل مب����اء الغالية املقد�س����ة، كنت 
اأجلو نف�س����ي بال�س����ابون من القدر املنحوت من احلجر 
الأبي�����س، كنت اأم�س����ح ج�س����دي بالزيت اجلّي����د يف قدر 

احلجر، و كنت اأرتدي ثوب الطق�س الالزم لإينانا.(( 
ي�س����ل الكت����اب اىل نتيجة مفاده����ا، اأن طقو�����س الزواج 
املقد�س، ت�سمح للمرء اأن ي�س����تنت، باأن الفن الرافديني 
كان يخل����ط بتلقائي����ة و قوة، بني احل�س����ي و الروحي و 
الأر�س����ي و ال�س����امي، و بني اجلن�س����ي و الديني، و هو 

اأمر ل يفعله يف يقيننا الفن امل�سري.
يف  الوا�س����حة  الت�س����ريحات  اىل  الكت����اب  ي�س����ري  و 
الن�س����و�س، اىل الفع����ل اجلن�س����ي، ق����د اأولت عل����ى انها 
املخت�س����ون  ي����رى  و  خ�س����وبية،  اإ�س����تعارات  حم�����س 
اأن ال����زواج املقد�����س، كان ال�س����طر املركزي م����ن احتفال 
�س����ارب يف الق����دم، للح�س����اد يف اأوروك، و ق����د �س����ار 
�سكان الرافدين املزارعني من حقهم، ربط حرث الأر�س 

بالعالقة اجلن�سية، ب�سفتها حرثا"من نوع اآخر.  

تقاليد الإ�صتمام الن�صوي 
و عن تقاليد ال�س����تحمام الن�س����وي، يتحدث الكتاب عن 
م�س����اهد يف م�س����ر القدمية، اإذ كانت العائالت امل�س����رية 
املي�س����ورة متتل����ك حماما"يف املن����زل، و يربهن الر�س����م 
املوج����ود يف مقربة م����ن طيبة، على تقاليد لال�س����تحمام 
الن�سوي، و من خالل خادمتني تقومان مب�ساعدة �سيدة 
املن����زل اأثن����اء ا�س����تحمامها ))و يف ك�س����رة ُعر�س����ت يف 
 ،200 متحف الفن����ون اجلميل����ة ملدينة )فالن�س( ع����ام
نرى خادمة مت�سك ل�سيدتها اأدوات الزينة يف احلمام، و 
ال�سيدة ت�س����ع يف فمها اأداة غام�سة مريبة، ُف�سرت على 

اأنها اأحمر �سفاهها(( 
ع����ادات  و  بتقالي����د  اأهت����م  العم����وم،  عل����ى  الكت����اب  و 
ال�ستحمام لدى الن�ساء، اىل جانب الأنا�سيد و الرتاتيل 
و الغناء و الأ�س����عار، من الذي تقوم الن�س����وة برتديدها 
اأثن����اء ف����رتة ال�س����تحمام، و من خالل هذا امل����كان، ظلت 
الأخبار و املرويات على ال�سعيد التاأريخي، قا�سرة عن 
ك�س����ف الكثري من الوقائع و الأحداث التي ت�س����ود اجلو 
احليات����ي، ملا ي����دور حقيقة يف تلك احلمامات الن�س����وية 
))اإن ن����درة الإ�س����ارات اىل ذه����اب الن�س����اء اىل حمامات 
ع�س����رهن يف ال����رتاث العربي الإ�س����المي الذي مل يرتك 
�س����اردة و واردة، اإل و مر  عليه، ي����دل على اأن )املخفي( 
يف العالق����ات اأكرب بكث����ري من )املعلن(، و ه����و ما تقوله 

ت�ساوير حمام اجلو�سق العبا�سي مبا�سرة(( 
الكت����اب عل����ى الرغم م����ن ق�س����ر اأ�س����لوب منه���� الكتابة 
و ال�س����ياغة اللغوي����ة، تن����اول مو�س����وعا"بكل ج����راأة و 
اهتم����ام، و ه����و يف نف�����س الوقت قام با�س����تطالع عياين 
لالآثار التي قامت بت�س����وير املراأة الرافدينية و امل�سرية 
يف ع�س����ور ما قبل التاأريخ، يف م�ساهد عارية و وقفات 
و اإيحاءات جن�سية و اإيروتيكية، منحت القارئ قدرا"ل 

باأ�س به، من الإطالع على جوانب هذا املو�سوع.   

ــــــــدارات ــــن اص ــــــــداراتم ــــن اص ــــــــداراتم ــــن اص م

الكتاب: امل�صتمات يف ينابيع ع�صتار 

املوؤل: �صاكر لعيبي   النا�صر: دار املدى 

   :الطبعة الأو   ةصف� )(  م: املتو�صا

مطالعة: عبدالهرة الركابي

المستحمات في ينابيع عشتار..

 هــا الكتــاب �صبما يقــول موؤلفه �صاكر لعيبــي يتناول الأ�صــول الرافدينية و 

 مام عند الن�صاء العربياتامل�صرية لأ�صعار ال�صت

ففــي يــد للكتــاب يبداأ املوؤلــ يف ديــد مواصيــع الأ�صعار علــ اأنا ذات 

 العربي ديــدا"يف اأعرا�ص العــا و ناة اليــومصيــع الأ�صعــار املوا اإرتبــا

بالن�صبــة لتقاليــد الصاربة يف القدم و التــي ترق ا اصــارة الرافدينية 

ت�صي�صــا" و ا اصارة الفرعونيــة و تقاليد بالد ال�صــام و الي العربي و 

م�صــر تعميما" يــ اأن العر�صية يف البالد املكورة تدفــع للتفكري يف ريقة 

التفــاء باملعر�صــ التــي هي ن�صــة ديثة لتقاليــد التفــاء با�صوبة 

ةة من ع�صتار القدو اأن العرو�ص لي�صت �صوى ن�ص ا�صة الرافدينية

الآ�ص ناء و اأورام�ص باامل و الع�ص
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في البدء
 عالء املفرجي

صــنع فــي اربيــا
يوا�س���ل الناق���د ال�سينمائ���ي حممد ر�س���ا ابحاث���ه املتفح�سة 
يف ال�س���ينما، واآراءه يف كل م���ا يتعلق  ب�س���وؤون ه���ذا الفن.. 
فه���و عل���ى مدى اكرث من ثالث���ة عقود من الزم���ن اغنى املكتبة 
ال�س���ينمائية بالكث���ري م���ن املوؤلف���ات التي حتاول ان تر�س���ي 

حاجة الدار�سني وحمبي ال�سينما.
ويف كتابه الخري ال�س���ادر عن الدورة العا�سرة ملهرجان دبي 
ال�س���ينمائي )�س���نع يف اربيا.. ال�س���ينما العربية بني الفر�س 
ال�سائعة واحلا�سر ال�سعب( يبدا من �سوؤال �سعب هو ماهي 
ال�س���ينما العربية؟ وماهي العوامل التي جتمع بني �س���ينمات 
ال���دول العربية املنتج���ة لالفالم اإذا ماكانت هن���اك عوامل؟ ثم 
ما عالقة الهوية بتاريخ ال�س���ينما العربية واي تاريخ نتحدث 

عنه؟
ويح���اول الجاب���ة على ه���ذه ال�س���ئلة يف الف�س���ل الول من 
الكت���اب ال���ذي يحم���ل عن���وان )ال�س���ينما العربي���ة وم�س���اكل 
التاريخ(، وهو هنا يحاول ان يربز اثر ال�سينما امل�سرية على 

امل�ساهدين وملاذا حت هذه ال�سينما.
ويف ف�س���ل حم���ل عنوان )جت���ارب ال�س���ينما امل�س���تقلة( يرى 
املوؤل���ف ر�س���ا ان هن���اك الكث���ري مم���ا يج���ب قول���ه يف الفرتة 
الت���ي امتدت من مطل���ع ال�س���تينيات اىل نهاية ال�س���بعينيات، 
وهما عقدان فريدان يف ال�س���ينما لي�س���ت العربية ح�س���ب، بل 
العاملية اي�سا. ذلك حني ن�سات ال�سينمات الوطنية يف عدد من 
البلدان من ناحية، ومنو ظواهر وتيارات �س���ينمائية يف دول 
اخرى من ناحية ثانية. واملتغريات التي كانت ت�س���ود احلياة 

الثقافية عموما.
ثم ي�س���ري اىل م�س���الة مهمة تتعلق بدخول عنا�سر جديدة كان 
من �س���انها ب���ث ال���روح يف ال�س���ينما العربية وهو م���ا يتعلق 
بالنتاجات امل�س���رتكة ففي ف�س���ل )اأفكار حول و�س���ع ال�سوق 
العربي���ة وطرق حل م�س���اكلها( يتحدث ع���ن اهمية النتاجات 
امل�س���رتكة بينه���ا وب���ني موؤ�س�س���ات و�س���ركات اوربي���ة من���ذ 
الثمانيني���ات. ذلك عندما اخذ بع�س ال�س���ينمائيني يف تون�س 
واجلزائ���ر واملغ���رب وم�س���ر ولبنان بج���ذب روؤو����س اموال 
اوربية لتمويل، اأو امل�ساركة بتمويل م�ساريعهم ال�سينمائية.

ويف ف�سل حمل عنوان )العقد الفريد واحلال الراهن لل�سينما 
اخلليجية( يط���رح املوؤلف رايا مهما جديرا باملناق�س���ة يتعلق 
بنوع اجلمهور والن�س���غال الثق���ايف والفكري الذي يدفع اىل 
امل�س���اهدة او �س���نع الفيلم فهو يرى ان لبد من العرتاف باأن 
اجلمهور فئات وان الفئة الكرث انت�سارا لي�ست تلك التي لديها 
هموم ثقافية وابداعية، او تفكر بلغة اخلطابة والق�سايا التي 
ع���ادة ما يحب املخ���رج املبدع اأن يوؤمه���ا ويتعامل معها بنربة 
فنية، �سواء ا�ساب فيها او مل ي�سب، الفئة الكرث انت�ساراهي 
تلك التي ت�س���تمد رغبتها يف ح�سور الفالم من احلاجات غري 
الفكرية والثقافية، تريد من الفيلم ان ي�سليها وان ميتعها وان 
يجيب على ف�س���ولها حول �سخ�س���ياته واحداث���ه. ان يتعامل 
معه���ا موف���را ماج���اءت للفيلم م���ن اجل���ه، �س���واء اكان الفيلم 

كوميديا، ما�ساويا، ت�سويقيا.

ــــــــدارات ــــن اص ــــــــداراتم ــــن اص م
اأورا دادب

األ���ربت���و م��ان��غ��وي��ل خ���الل ف�سول  ي��ت��ح��دث 
دار  عن  وال�سادر  الليل(  يف  )املكتبة  كتابه 
الناقد  برتجمة  والن�سر  للثقافة  )امل����دى( 
والباحث عبا�س املفرجي عن جتارب حياتية 
جمع  وقد  ة..  اخلا�سّ مبكتبته  ترتيبها  يتم 
مانغويل يف هذه الف�سول عددًا من الق�س�س 
يف  بال�سور  املوثقة  والقراءات  واحلكايات 
م�سغرة  ذاتّية  ب�سرية  يكون  ما  اأ�سبه  قالب 
واجلغرافيا  ال���ت���اري���خ  ب���ني  ي��ن��ت��ق��ل  وه����و 
ف��ك��رة لأخ����رى.. يتحدث عن  وي��ت��ح��ّرك م��ن 
كتاب الفهر�ست وهو فهر�س م�سروح لالأدب 
العام  من  ابتداًء  الندمي  ابن  جمعه  العربّي 
اأيلو  النزاع بني مايكل  يتناول  ثّم   .98
ت�سميم  ع��ل��ى  ال�����س��اب��ع  ك��ل��ي��م��ن��ت  وال��ب��اب��ا 
املكتبة الكبرية يف فلورن�سا. ثم يعرج على 
مع  ال�ساطئ  اإىل  املياه  جرفتها  التي  املكتبة 
ديفو  دانيال  رواي��ة  يف  ك��روزو  روبن�سون 
ال�سوء  يف  يقول:  ذلك  وخ��الل  امل�سهورة.. 
نبتكر  الظالم  ويف  الآخرين  ابتكارات  نقراأ 
التي  ال��ق��دمي��ة  الكتب  ��ة.  اخل��ا���سّ ق�س�سنا 
عرفنا عنها ومل منتلكها تعرب طريقنا وتدعو 
حتاول  اجل��دي��دة  وال��ك��ت��ب  ث��ان��ي��ة.  نف�سها 
والأغلفة  املثرية  بالعناوين  يوميًا  اإغواءنا 
م�سابيح  ت�ساء  عندما  الليل  يف  امل��ح��رية. 
يعود  ول  اخلارجي  العامل  يختفي  املكتبة، 

موجودًا �سوى فراغ الكتب. 
و�سفوف  م�ساءة  النافذة  بينما  الظالم  يف 
مغلقة  م�ساحة  املكتبة  ت�سبح  تتاألق،  الكتب 
هرب،  كتبي  من  واحد  كّل  له.  �سكل  ل  كونًا 
من  اأو  الزمن  غبار  اأو  املاء  اأو  النار  من  اإما 
اإىل  واأت���ى  الرقيب،  ي��د  اأو  املهملني  ال��ق��راء 
الليل هنا يف  هنا كي يحكي يل ق�سته. يف 
عندما  اأ���س��وات  لالأ�سباح  ي�سبح  املكتبة، 
فاأنت  دائ��رة  داخ��ل  واأن��ت جال�س  كتابا  تقراأ 
ل تقروؤه بنف�س الطريقة عندما تكون جال�سا 
داخل مربع اأو يف غرفة �سقفها منخف�س اأو 

يف اأخرى ذات عوار�س خ�سبية 
ما  قارئ  كل  عالية. 
واحد  ف�سل  اإل  هو 
ك���ت���اب.  ح���ي���اة  يف 
ما  ي���ن���ق���ل  مل  وم������ا 
عرفه لالآخرين فكاأنه 

حكم على ذلك الكتاب 
باملوت حرقا. 

ال����ك����ت����اب ي���ك���ت���ب���ون 
لأن�����ه�����م ب����الأ�����س����ا�����س 
ق���راء م��ل��ت��زم��ون، وهم 
غرف  يف  ذل��ك  يفعلون 

جنباتها  على  ت�سطف 
مانغويل  ع��ق��ل  ال��ك��ت��ب. 
يقراأ  وامل��ت��ح��ّف��ز  الن�سط 

ذلك  واأث����ن����اء  وي���ت���ذّك���ر، 
و�سورًا  ارتباطات  يخلق 
ذهنية ل تخلو من طرافة. 

وهي  ال��ك��ت��ب  يتخيل  ان���ه 
وتغني  بع�سها  مع  تتحدث 

تغادر  واأح��ي��ان��ا  وت��رق�����س، 
بع�سها  وي���واج���ه  الأرف�����ف 
حيث  الأر�سية،  على  بع�سا 

واللكمات  الإه��ان��ات  تتبادل 
�سفحات  م��ن��ه��ا  ك���ل  ومي����زق 
الأنوار  ُتطفاأ  وعندما  الآخ��ر. 

احلب،  لتمار�س  وتهداأ  ت�ستقر 
اأخرى.  كتبا  تتنا�سل  وبالتايل 
ك��ل ك��ت��اب ي��ن��ادي ع��ل��ى الآخ���ر 

اأن  ميكن  �سطر  ون�سف  متوّقع.  غري  ب�سكل 
ل  قد  لأ�سباب  اآخ��ر  �سطر  يف  �سداه  ي��رتدد 
النهار. واإذا كانت  تكون وا�سحة يف �سوء 
والرتتيب  للنظام  �سدى  النهار  يف  املكتبة 
ال�سديد واملطلوب يف العامل، فاإن املكتبة يف 
الليل تبدو فرحة بالت�سو�س املبه لالأ�سياء 
عن  يك�سف  ال��ك��ت��اب  ف��ه��ر���س  اخل�����ارج.  يف 
الوا�سعة،  املتنوعة  وثقافته  املوؤلف  قراءات 
واإميل  ت�سفايغ  و�ستيفان  ا�سخيليو�س  من 
دي  وخ������وان  اخ���م���ات���وف���ا،  اآن�����ا  اإىل  زول 
زوماراغا الذي كان م�سوؤوًل عن اإن�ساء اأول 
مطبعة يف العامل اجلديد، ويف نف�س الوقت 
عن تدمري معظم كتب اإمرباطورية الأزتيك. 
الالهوت  خ��ارج  ان��ه  اإىل  مانغويل  وي�سري 
القليلني  �سوى  يوجد  ل  الفانتازي  والأدب 
امللمح  اأن  يف  ي�����س��ك��ك��وا  اأن  مي��ك��ن  ال��ذي��ن 
الرئي�س لهذا الكون هي خلوة من اأي معنى 
اأو غر�س. ومع ذلك ما يزال اجلن�س الب�سري 
يف  ويوّظفها  اإليها  وي�سعى  املعرفة  يقد�س 
وي�سيف:  ال��ك��ون.  وفهم  ترتيب  حماولته 
اإي�سال  غ��اي��ت��ه  اأن  يعلن  امل��ق��ّد���س  ال��ك��ت��اب 
لكن  الب�سر.  اإىل  واملطلقة  النهائية  احلقيقة 
التي مع حمتوياتها  ال�سخ�سية  املكتبات 
باأن احلقيقة جزئية ون�سبية،  قناعتنا  متثل 
به  تنطق  كالمًا  ولي�ست  تعاوين  بناء  وهي 
القارئ  امل��وؤل��ف  ي�سحب  ث��م  ع��ل��وي��ة..  ق��وة 
برج  متذكرًا  واملكان  الزمان  عرب  رحلة  يف 
اإله غا�سب،  يد  مرة  ذات  اغتالته  الذي  بابل 
ومكتبة الإ�سكندرية التي اأحرقت عن طريق 
النار  قي�سر  يوليو�س  اأ�سرم  عندما  اخلطاأ 
ظلت  املكتبات  ب��اأن  يذكرنا  كما  �سفنه.  يف 
اأفكار  لت�سم  الب�سر  قبل  با�ستمرار من  ُتبنى 
دائما  كان هذا هو احلال  اآخرين. وقد  ب�سر 
منذ عهد امللك الآ�سوري اآ�سور بانيبال الذي 
اأمر بجمع الألواح الطينية من جميع اأنحاء 
اإمرباطوريته كي ُتدون عليها الكتب. ويحفر 
مانغويل عميقا بحثا عن الدرو�س امل�ستفادة 
حتليله  قبيل  من  الكال�سيكية،  الق�س�س  من 

مللحمة  ال��ق��وي 

كي�سوت  ل��دون  املمتعة  ودرا�سته  كلكام�س 
ولل�سياق الجتماعي والثقايف الذي كتب فيه 
ميغيل دي ثريفانتي�س تلك الرواية. ثم ي�سرد 
العام  يف  يقول:  البعيد.  التاريخ  من  ق�سة 
راأى ربه ور�سم م�ساهد  قد  336 كان راهب 
الكهوف.  اح��د  ج��دران  على  ب��وذا  حياة  من 
هذا  ال�سدفة  حولت  ع��ام،  األ��ف  م��دى  وعلى 
ال��ك��ه��ف وغ���ريه م��ن ال��ك��ه��وف ال��ق��ري��ب��ة اإىل 
والأدوات  امل��خ��ط��وط��ات  م��ن  م�����س��ت��ودع��ات 
بعد  ع��ام  األ��ف  من  يقرب  ما  وبعد  الدينية. 
ذلك، اأدت ال�سدفة اإىل اإعادة اكت�ساف املوقع 
اأو  موغاو  كهوف  با�سم  اليوم  ُيعرف  ال��ذي 
على  ويعلق  بال�سني.  ب���وذا  الأل���ف  ك��ه��وف 
ذلك بقوله: الق�س�س هي ذاكرتنا، واملكتبات 
الذاكرة، والقراءة هي  تلك  هي م�ستودعات 
اإع���ادة  خاللها  م��ن  ن�ستطيع  ال��ت��ي  احل��رف��ة 
اإىل جتاربنا  الذاكرة برتجمتها  تلك  ت�سكيل 
اإليها  ياأخذنا  التي  الرحلة  اأن  غري  اخلا�سة 
يف  يتحدث  اإذ  دائما.  �سعيدة  لي�ست  املوؤلف 
املكتبات  م��ن  العديد  ع��ن  الكتاب  م��ن  ج��زء 
الإ�سكندرية،  مكتبة  من  املفقودة،  والكتب 
كتاب  لبع�س  ال�����س��ائ��ع��ة  ال��ن�����س��و���س  اإىل 
الرهيب  ال��ت��دم��ري  اإىل  ال��ق��دم��اء،  الإغ���ري���ق 
الأمريكتني  يف  والكتب  الأعمال  من  للكثري 
الكاثوليك  امل�سيحيون  الإ���س��ب��ان.  ي��د  على 
واأمريكا  املك�سيك  يف  كبرية  مكتبات  دمروا 
ح�سارات  ت��اري��خ  على  وق�����س��وا  الو�سطى 
�ساع تراثها اإىل الأبد. والعثمانيون دمروا 
كورفينا  مكتبة  ع�سر  ال�ساد�س  ال��ق��رن  يف 
من  واح���دة  كانت  اإن��ه��ا  قيل  التي  العظمى، 
درر التاج الهنغاري.. ثم يتطرق اإىل الكتب 
التي  ال�سرية  الكتب  وجمموعات  املمنوعة، 
وحافظت  العتقال  مع�سكرات  يف  ُجمعت 
ال�ستبداد،  مواجهة  يف  الفكر  حرية  على 
واملكتبات اخليالية اأو الكتب التي مل تكتب 
بعد مثل تلك التي حملها الكونت دراكيول 
ووح�س فرانكن�ستاين. كما ي�سري اأكرث من 
املايا  ح�سارتي  مكتبات  تدمري  اإىل  مرة 
واملب�ّسرين.  ال��غ��زاة  قبل  م��ن  والأزت��ي��ك 
حمتوى  ي��ك��ون  عندما  ب��ق��ول��ه:  ويعلق 
املقّد�سة،  ال��ك��ت��ب  م��ع  م��ت��واف��ق��ا  ال��ك��ت��ب 
ت�����س��ب��ح ال��ك��ت��ب زائ�����دة ع���ن احل��اج��ة. 
غري  ت�سبح  متوافقة،  غري  كانت  واإذا 
مرغوب فيها. ويف كال احلالتني ينبغي 
اأن حُترق. وي�سيف: اإن كتابا ممنوعا 
اأك��رث  ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  حم��روق��ا  اأو 
تخريبا من كتاب �سليم لأنه، بغيابه، 
ي��ن��ال ن��وع��ا م��ن اخل��ل��ود. وي���رى اأن 
املكتبة الرقمية هي بالن�سبة للمكتبة 
الفوتوغرايف  كالت�سوير  التقليدية 
بالن�سبة للر�سم. غري انه ي�سدد على 
الكتب  ورف���وف  باملباين  افتتانه 
وبال�سخ�سيات  ترتيبها  وخطط 
م�سهد  تنت�سر يف  التي  الإن�سانية 
لي�ست  ع��ن��ده،  املكتبة،  املكتبة. 
بيانات فقط بل هي مكان  قاعدة 
وخياله  الإن�سان  حلكمة  ي�سمح 
لي�ست  وامل��ك��ت��ب��ة  ي���زده���را.  اأن 
وثقافة  جو  وامن��ا  ماديًا  �سيئا 
وتاريخ مرتاكم يغرق يف عمق 

اجلدران والأرفف.

المكتبة في الليل...
ب التاري واجلرافيا عوا من الق�ص�ص واكايات
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ال�س����ومرية  الآله����ة  اإنانا...ع�س����تار...هي      
املثرية للج����دل واخلالفات وال�س����راعات،وهي 
رم����ز للم����راأة املت�س����لطة،واملراأة اخلانع����ة التي 
تذرف الدم����وع، وته����رع اإىل حبيبها متوز عند 
اي م�سكلة تواجهها،وهي املالك الأرقى جماًل. 
فهي الكلمة ال�س����حرية التي  يح����اول الرجل فك 
طال�س����مها. ولك����ن يف ه����ذا الكتاب حت����ل املراأة 
والع�س����رين  احل����ادي  الق����رن  يف  ال�س����ومرية 
طال�س����م ه����ذه الكلم����ة من خ����الل م����ا تنظمه من 
ق�س����ائد وق�س�����س تعك�����س الواق����ع الجتماعي 
وال�سيا�س����ي للمجتمع العراق����ي الذكوري الذي 

اأزداد ت�سلطًا يف هذا القرن. 
    عي����ون اإنان����ا كت����اب بقل����م كاتب����ات عراقي����ات 
بع�س����هن م�س����هورات بكتاباته����ن وق�س����ائدهن 
وبع�س����هن غ����ري معروف����ات �س����جلن معاناته����ن 
واأفراحهن وما تعر�س����ن له من عنف اأ�سري يف 
جمتم����ع عبد الآلهة وعبد ال�س����م�س وعبد كوكب 
الُزه����رة. وت����وىل معهد غوته الأمل����اين دعم هذا 
الكت����اب وتولت موؤ�س�س����ة املدى مهم����ة توزيعه 

دعمًا للكلمة احلرة.
  ت�سمن الكتاب عدة ق�سائد وق�س�س ق�سرية مت 
اختيارها وترتيبها وفق املوا�سيع.    املجموعة 
الأوىل جاءت حتت عنوان احلب واملوت مقابل 
املوت �س����مت جمموعة من ق�سائد ال�سعر احلر 
لأمال اإبراهيم،و د. �س����ها جبار،ون�س م�سرحي 
لر�س����ا فا�س����ل ج�س����دن فيه ما ع�س����ف ويع�سف 
ببغداد اجلميلة ودجلة اخلري من دمار وتدني�س 

وقتل على الهوية.
تتدافع العربات: املوتى م�سرعون 

ل زمام يف الأكف 
 الأكف يف القبور وتت�سبث روحي 

لكن يعرب بها رحيل كثري 
 .....

ال�س����ماء وعي����ون اأم����ي... تغ�س����الن اخلطيئ����ة 
باملطر 

متهيدًا ل�سم�س اأخرى...  وذنب جديد!
 وعل����ى امل�س����ار نف�س����ه وحت����ت عن����وان )احلب 
وغ����رام  �س����تار  ناه�س����ة  د.  وامل�س����تقبل(عربت 
الربيع����ي ود. انع����ام الها�س����مي ع����ن حبهن ملدن 
دجل����ة والفرات واأ�س����فهن على م����ا يدن�س هذين 
النهري����ن اخلالدي����ن ولكنه����ن رغم هذه املاأ�س����اة 

يو�سني بال�سرب 
 والهم ينهمر نثارًا 

 �سقيعه �سربي الذي 
ل نفاذ له 

   ويف حقل الق�س����ة الق�س����رية عربت د. اأطياف 
ابراهيم �سنيدح عن ثورتها بوجه عامل الرجال 
املت�س����لط ودع����ت امل����راأة اىل ع����دم ال�ست�س����الم 
للرج����ل واىل التحرر من �سطوته.فال�ست�س����الم 
للرجل ت�سفه باأ�سواأ ما يف املراأة، فهي مل تخلق 

للمتعة وال�سلب والقهر. 
   وحتت عنوان اخلوف وال�سياع دونت �سمرقند 
اجلابري وفليحة ح�سن ق�س����ائد تعك�س الدمار 
واخل����راب واخل����وف، ولكننا هن����ا نتوقف عند 
الكاتب����ة املعروفة برقته����ا ولطفها والتي ميكننا 
ان نق����ول عنها ا�س����م على م�س����مى فتحت عنوان 
)للن�ساء م�سرات الغياب( تروي لطفية الدليمي 
بدقة وتف�س����يل م�س����وق وبلغة جريئة ل تخرج 
عن املاألوف وت�س����ري مب����وازات الأحداث تروي 
ما تتعر�س له املراأة غري املحجبة من ا�س����طهاد 
وعنف على ايدي ذوي اللحى ال�سعثاء، وتقارن 
بني ما ت�س����اهده عرب احدى القنوات الف�سائية 
م����ن رقي وح�س����ارة يف دول الع����امل ومن ظالم 
دام�����س يغطي �س����ماء بغ����داد اجلميلة وت�س����مع 
وت�ساهد �سوت مو�س����يقى بتهوفن )كون�سريت 
البيان����و رق����م 4 تع����زف( باأنامل عازف����ة يابانيه 

تتجلى يف اأدائها وتذوب على مالم�س البيانو، 
يعط����ي  املو�س����يقى مم����ا  ن�س����وة  متال�س����ية يف 
الإح�سا�س بتال�سي ج�سد العازفة، واأن البيانو 
يتحرك عازفًا نف�سه بنف�سه دون ا�سابع تتحرك 
لتطلق حلنه اجلميل.  فتذهب الكاتبة بعيدا يف 
عامل اخليال  فتت�س����ور اأ�سابع حبيبها وهو يف 
البالد القا�س����ية تلم�س ج�س����دها،ولكن جتو�س 
يف فراغ!.وهن����ا تت�س����اءل م����اذا تفع����ل ام����راأة 
فقدت ج�س����دها وحتولت اإىل عدم وفراغ،فتقرر 
ا�س����تثمار ج�س����دها ملزاول����ة كل الأ�س����ياء الت����ي 
حرم����ت منها حتت طائلة الر�س����ا�س فتكت�س����ف 
ب����اأن للغة ملذات قد توازي ملذات اجل�س����د واأن 

للكلمات فعل ال�سحر فينا. 
 وحتت جنح اخلوف و�س����ياع القي����م واملبادئ 
النبيلة وع����رب الزمنة والأمكن����ة وحتت عنوان 
اأمكنت����ي وعطري تبحث الكاتبة ال�س����يدة عالية 
طالب عن مكان تقف فيه �سيارتها فرتى الأمكنة 
التي ع�س����قتها منذ نعوم����ة اظفارها كتبت تقول 
)ت�س����تقبلني اأمكنت����ي ب����اأذرع متهالكة ت�س����وبها 
كن����ت  الت����ي  ال�س����وارع  تتناث����ر  ال�س����يخوخة، 
اأعرفها...حتى اأنهي م�سوار يومي الباحث عن 
ذاكرت����ي يف اأمكنتي واأعرف اأن هناك يومًا اآخر 
بانتظاري...( وهنا يجد القارئ ال�س����يدة عالية 
طالب ت�س����خر من الكثري من املواقف والأحداث 
التي متر بها، وت�سور لنا ماأ�ساة املراأة النف�سية 
والإن�س����انية م����ن ورف�����س الأخ����ر له����ا  وملكانها  
ع�سقته منذ اأن وعت على دنياها، فتقرر العودة 
ب�س����يارتها اإىل م����كان اآخر. وهنا ارى ال�س����يدة 
عالي����ة باتخاذها قرار الع����ودة قد اتخذت موقفًا 

انهزاميا بدل اأن ت�سمد وتتحداهم.     
 ويف باب الزمن تتذكر ال�سيدة رنا جعفر يا�سني 
اأط����وار بهج����ت فتبع����ث اليه����ا ر�س����الة   تتحدث 
فيها ع����ن الأمل،واخل����وف على بغداد،وت�س����خر 

م����ن امل�س����احلة الوطنية )يا اأط����وار ل  فرق بني 
مقتول ومنفي اإل بنب�س وجعه اإلال م�سموع(. 

 وحت����ت عنوان القمع تروي ال�س����يدة �س����مرقند 
اجلاب����ري ماأ�س����اة امل����راأة املطلق����ة  م����ن خ����الل 
�سخ�س����ية بدرية التي مل تع����رف معنى احلب ل 
من زوجه����ا ول من اأقرب النا�س اليها، فالأخوة 
بعد وفاة امها حرم����وا بدرية من الأرث  فبقيت 
بدون �س����قف يحميها �سوى �سقف �سرير طليقها 
ال����ذي تختباأ حتته عن����د روؤية اولده����ا. فاملراأة 
املطلقة التي جت�س����دها بدرية �س����حية تراكمات 
اجتماعية جاهلي����ة وعبودية ل ميكن حتريرها 
اإل بح�س����ولها عل����ى رعاي����ة اجتماعي����ة وتقدير 

املجتمع لها كاإن�سانة. 
دريا�����س  �س����بع  من����ى  ال�س����اعرة  ق�س����يدة  ويف 
)اأنا و�س����هريار( نرى ال�س����اعرة تطرح الأ�س����ئلة 
الأنثوية وت�سجل معاناتها وباأ�سها الال حمدود 
وخوفها وحريتها وطبيع����ة العالقة بني الرجل 

واملراأة من وجهة نظر املجتمع الذكوري.
 هكذا يريدين
 طيبة وديعة 

 تكره باب الدار جتهل ما يدور يف اجلوار 
 غارقة يف احللم 

 وام����ا ال�س����اعرة غ����رام الربيعي ففي ق�س����يدتها 
)�س����ور من بقايا ذاكرة( ت�س����جل فيه����ا معاناتها 
وقلقها وواقعها الذي يطل على م�سارف احللم. 
واأخريا ل بد من القول باأن  الكتاب برمته �سجل 
معاناة وماأ�ساة املراأة يف م�ستهل القرن احلادي 
والع�س����رين بقلم �س����اعرات واديب����ات عراقيات 
غ����ري اأنه����ن مل ي�س����رن اإىل الأخت����الف بني نظرة 
ال�سرق ونظرة الغرب للمراأة اذا ا�ستثنينا منهن 
الكاتبة لطفية الدليمي حني ا�س����ارت اىل عازفة 

البيانو.  

عيـــون إنـانــا 

ن�صو�ص من الأدب العراقي املعا�صر لأديبات عراقيات معا�صرات

اإ�صراف: بريغيت �صفن�صون 

بالتعاون مع اآمال اإبراهيم وحممد بلكه

التوزيع: موؤ�ص�صة املدى لالعالم والثقافة والفنون

قراءة: فريدة الأن�صاري  
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وال�س���خرية  العل���م  مدين���ة  مقال)النج���ف  اول  يف 
والتناق�س( يق���ول العرجي انها بدعة املدن العراقية 
بكل �س���يء. فهي مدينة لتكاد ت�س���بهها مدينة اخرى. 
فل���م يكن من تقاليد املدن العراقية ان ت�س���مى العوائل 
باأ�س���ماء احد كتب اجدادها مثل بيت كا�س���ف الغطاء، 
ن�س���بة اىل كتاب جدهم ال�س���يخ حممد ح�س���ن �ساحب 
اجلواهر)جواه���ر الح���كام  يف �س���رائع ال�س���الم(. 
وهن���اك بيت بحر العلوم وغريها. وبالن�س���بة يل كان 
بيتنا يدعى بيت �س���احب املح�س���ول ن�س���بة اىل كتاب 
املح�سول يف علم ال�سول، لكنه انح�سر عن عائلتنا.

وي�س���يف كذل���ك ال�س���وارع يف النجف ت�س���مى با�س���م 
اثارها العلمية مثل �سارع الرابطة  ن�سبة اىل الرابطة 
العلمي���ة والدبي���ة، و�س���ارع الهاتف ن�س���بة اىل جملة 
الهاتف جلعفر اخلليلي. وهي اي�س���ا ت�س���مي ال�سياء 
مبزاجه���ا ولي�س م���زاج الدولة. كما تغ���ار النجف من 
الكوفة لنها ورثت جمدها العلمي التاريخي ولتريد 
للكوفة  ا�س���تعادته. كما تغار م���ن احللة لنها انتزعت 
عل���ى عه���د العالم���ة احلل���ي مكان���ة  النج���ف الفقهي���ة 

و�سارت هي مقر احلوزة العلمية ل النجف.
والتناق����س.  بال�س���خرية  اي�س���ا  النج���ف  وتتمي���ز 
وال�س���خرية هي غري الهجاء، فالهجاء  اقرب لل�ستيمة. 
ام���ا ال�س���خرية فه���ي م���ن بن���ات احل�س���ارة واملجتمع 

املدين. كما يف  قول ال�ساعر احمد ال�سايف النجفي:�
فواردات بلدتي جنائز 

و�سادرات بلدتي عمائم 
والنج���ف كما ي�س���فها العرج���ي بانها متناق�س���ة ول 
تعتد بالن�س���اب كثريًا، لنها يف ال�س���ل مدينة علمية 
اممي���ة، لك���ن طبق���ة الفقه���اء، ل متتن���ع فيه���ا من حل 
نزاعات الع�س���ائر، والتو�س���ط يف م�س���اكلها على وفق 
اعراف الع�س���ائر من تناق�س���اتها، انها �سعت لتن�سيب 
املل���ك في�س���ل الول مل���كًا عل���ى الع���راق، لكنه���ا عادت  
لتفت���ي بتح���رمي  امل�س���اركة يف وظائ���ف الدولة! لبل 
حرم���ت حتى  املدار�س احلكومية عل���ى ابنائها، لنهم 
يعتق���دون ان مناه��� التاريخ فيها  تف�س���د العقائد مبا 

تقدم من تاريخ ر�سمي  مزور ومعاد لهل البيت.
يف مق���ال اخ���ر يقول العرج���ي عن ابراهي���م الوائلي 
وه���و من الب�س���رة ث���م جاء اب���وه اىل النج���ف لطلب 
العل���م وفق���د نظره فيه���ا ف�س���ار ابنه ابراهي���م يرافقه 
يف حلق���ات العلم.وقد تتلمذت عل���ى يديه وكان يجمع 
در�س���ه ماب���ني النحو والفق���ه ومازلت اذكر در�س���ه يف 
جمع املئة على مئتني والر�س ار�س���ني مت�سهدًا بقول 
للمعري. كذلك �سرحه للم�ساألة الفقهية يف دية قطع يد 
الن�س���ان ظلمًا. كذلك ماتعلمته منه بخ�س���و�س ا�س���م 
املو�س���ول ووجوب ان يكون عائد ال�س���لة على غائب 
لعلى حا�س���ر، كاأن تقول )انت الذي اعطاين الكتاب( 
ل ان تق���ول )انت الذي اعطيتني الكت���اب(. والوائلي 
حا�سل على املاج�س���تري يف ال�سعر العراقي يف القرن 
التا�س���ع ع�سر. وقد ار�س���له اجلواهري لتمثيل العراق 

يف مهرجان ال�س���عر العربي بالقاهرة عام 1959 لنه 
�ساعر كبري ومهم. 

يف مقال اخر يجمع العرجي مابني لوركا والربيكان 
فيتح���دث عنهم���ا قائالآ )يجم���ع بينهما انهما �س���اعران 
وماتا مقتولني! وان تقتل �ساعرًا فاأنك قتلت احل�سارة  
وتاري���خ الم���ة، وانك امتهنت وجدانها ، لن ال�س���اعر 
وجدان المة ، فالربيكان مل يكن وجدان المة ح�س���ب 
بل كان ا�س���طورة ، كان ا�س���طورة بلغت من ال�س���يوع 
بحيث ظن �سعراوؤنا ال�سباب املعا�سرون انه كان يودع 
ق�سائده يف خزانة م�س���رف كما تودع الن�ساء حليهن 
فيه. مل يكن  هذا الظن �س���حيحًا لكن الربيكان نف�س���ه 
كان قد ا�س���هم يف ا�ساعة هذه ال�س���طورة! والربيكان 
قتل يف بيته من قبل ل�س���و�س ح�سب رواية احلكومة 
وهو لميلك �س���يئًا ي�سرقه الل�سو�س. وكذلك ق�سائده 

كانت لتباع بفل�سني يف بلد يحكمه الميون؟! 
وا�س���عر ان الربيكان قد اغتيل لكن بحجة غبية ت�س���به 
ماقيل من ان عبد الكرمي ن�سرت قد اغتاله يف ال�سجن 
غالمه! لنه �س���اذ جن�س���يًا ، كذلك ت�س���به ق�س���ة اغتيال 

قوؤاد الركابي. 
وعن ا�س���تاذه و�سديقه �سالح خال�س يذكر الكثري من 
املحا�سن �سيما يف فرتة تتلمذه على يديه يف اجلامعة 
فيقول ان�س���ى كيف فند مقولة طارق ب���ن زياد )البحر 
م���ن ورائك���م والعدو من امامكم( فق���ال عنها ان طارقًا 
كان امازيغي���ًا )بربري���ًا( وليفق���ه العربي���ة. اي انه مل 
يقله���ا ومم���ا يوؤك���د ذل���ك ان م�س���ادر تاري���خ الندل�س 
جميعه���ا ل تذك���ر احلادثة ، وامنا انف���رد بها )املقري( 
وه���و متاأخ���ر بروايته���ا يف كتاب���ة نف���ح الطي���ب م���ن 
غ�س���ن الندل����س الرطيب. وكنا نحبه ونحب ندر�س���ه 
لنه �س���يوعي وال�س���يوعية يف اذهاننا نحن ال�س���باب 
ترتب���ط بالرومان�س���ية! وكذل���ك حمارب���ة ال�س���تعمار 
وح���ب الوط���ن وامل�س���اواة ب���ني ابناءه.ول���ه حكاي���ة 
طريفة ومعربة فحني ف�س���ل م���ن اجلامعة فتح مطعمًا 
هو وزميله ال�س���تاذ في�سل ال�سامر وكتبا على يافطته 
مطعم كباب اجلامعة ل�س���احبيه د. �سالح خال�س ود. 
في�سل ال�س���امرفكتبت ال�سرطة ال�س���رية تقارير عنهما 
و�س���لت اىل م�س���امع ن���وري �س���عيد، فاأر�س���ل يطل���ب 
خال�س وي�س���األه )�س���نو ه���ذا املطع���م فرد عليه با�س���ا 
نري���د ان نعي�س ول منوت جوعًا!ثم طلب ال�س���عيدمن 
خال����س ان ي���رتك ال�س���يوعية ف���رد علي���ه وان���ت لي�س 
ماترتك بريطانيا؟! فقال ال�سعيد لين ا�سوف م�سلحة 
العراق مع بريطانيا وقال خال�س واين ا�س���وفها وية 
ال�س���يوعية. ث���م ق���ال البا�س���ا انطيني كالم مات�س���وي 
الط���الب �س���يوعيني فقال خال�س با�س���ا احنا ا�س���اتذة 

موغري�سي(.
وحول ق�س���يدة الن���رث يقول العرج���ي )اعرتف انني 
مل ات���ذوق ق�س���يدة الن���رث تذوق���ًا حقيقيًا من ق�س���يدة 
الن���رث يف كل ماقراأت���ه ال ق�س���ائد املاغوط. وال�س���بب 
ان ق�س���ائده يف معظمه���ا تعني مبا ن�س���ميه ال�س���ربة 

ال�س���عرية ، ه���ذه ال�س���ربة التي مت�س �س���غاف القلب ، 
ت�س���تفز العقل  ،واذا كان لب���د من مثل على ذلك فاأمثل 
باأ�س���ياء ، على �س���بيل املوازنة منها ماهوله كقوله من 

خوف �ساعي الربيد 
انني اعد ملفًا �سخمًا 

عن العذاب الب�سري 
لرفعه اىل الله  

فور توقيعه ب�سفاء اجلياع 
واحداب املنتظرين 

لكن ايها التع�ساء من كل مكان 
جل مااخ�ساه ان يكون الله اميًا 

والكث���ري من ال�س���عراء كتبوا ق�س���يدة الن���رث بطريقة 
مثرية لال�س���تغراب. لق���د خرجنا فيها باأ�س���م احلداثة 
ال�س���وريالية م���ن النرث ، وم���ا اليه اىل ت�س���كيل بائ�س 

لي�س له ادنى �سلة بقواعد الفن الت�سكيلي! 
وارجو اليفهم احد انني ا�س���هر بهذا ال�ساعر او ذاك. 
وامنا انا اعيد مان�س���ره هوؤلء ال�س���عراء معتقدين يف 
قرارة انف�سهم ان ماكتبوه �سعر �سيتاأهل ان ين�سرعلى 

النا�س ، وان يعجبوا به! 
واع���ود وا�س���األ اذا كان يف ق�س���يدة الن���رث كل ه���ذا 
ال�س���فاف فلم���اذا اتخذها ال�س���عراء وادعياء ال�س���عر 
�س���كالآ فنيًا اوحد؟ ويقول ا�س���حاب ق�سيدة النرث انها 
�س���رورية لننا يف عامل تغ���ري كثرياحتت ظل العوملة 
وث���ورة النرتنيت، ويجب علين���ا ان نوؤمن بذلك. فاأن  
مل تفع���ل �س���ن عليك اه���ل احلداثة املزعوم���ون ارهابًا 
فكري���ًا منظمًا واتهامك بالتخلف عن مواكبة الع�س���ر. 
وب�س���راحة ان���ا ل ارى ق�س���يدة الن���رث �س���عرًا ال يف 
ا�س���تثناءات قليل���ة  اقروؤه���ا عل���ى انه���ا نرثمرك���ز كما 
كان ي�س���ميها ح�س���ني م���ردان ، قد يكون جمي���الآ ، وقد 
ليك���ون! واذًا، ان���ا ل ارى فيها �س���عرًا من ي���وم كتبها 
ام���ني الريح���اين فتابعه على ذلك منرياحل�س���امي عام 
1925وحتى الي���وم الذي اكتب فيه ، بل انني  اتذوق 
ان�ساء طه ح�سني اكرث مما اتذوق الكثري من مناذجها. 
اين م���ن النا����س الذين ي�س���كرون ببيت �س���عر جميل. 
والغريب ان يعود بع�س املت�س���اعرين العرب ، باأ�س���م 
احلداثة ،اىل كتابة ق�س���يدة الن���رث يقافية! وانا اعتقد 
ان القافي���ة رغم جمالهالي�س���ت من ال�س���عر! ان جوهر 
ال�س���عر لكي يكون �سعرًا امنا هو يف مو�سيقاه ولي�س 

يف قافية.
وبخ�س���و�س احمد �س���وقي يق���ول املوؤلف ان �س���وقي 

ح���اول اقتف���اء اث���ر املتنب���ي م���ايلء 
مل  لكن���ه   ، النا����س  و�س���اغل  الدني���ا 
ي�س���تطع خ�سو�س���ًا انه قدم ق�س���ائد 
باردة يف هذا املنحى وانه ا�س���تعجل 
قط���ف ثمار التجربة فجاءت فجة! او 
انه تاخر  عن  قطافها  كثريًا. فجاءت  
ق�سيدته  باردة. والق�سيدة   تختلف 
عن الثقافة  كما يقول )بول  فالريي( 
فاأما ان  تقطف يف اآبان ن�سجها وا ل فهي  ان مل  تكن  

تعفنت ففجة!.
لق���د  العرج���ي.  يق���ول  الثقافي���ة  التجمع���ات   وع���ن 
كان���ت هن���اك جتمع���ات ثقافية )جمالت او �س���حف او 
موؤ�س�س���ات( كث���رية تعمل على ن�س���اط  ثق���ايف خارج 
الع���راق منه���ا جم���الت )امل���دى م���ن دم�س���ق، وعي���ون 
يف املاني���ا، وفرادي����س يف املاني���ا اي�س���ا، وتافوكت، 
والغ���رتاب الدب���ي يف لن���دن، وال���واح، واملن���اريف 
ال�س���ويد، واجرا����س، وامل�س���لة يف لن���دن، ومتوز يف 
�سورية، وثقافة  2000 يف ال�سويد، واملنتدى الثقايف  

يف دم�سق، واملو�سم يف هولندا.
ام���ا التجمعات فكانت هن���اك رابطة الدب���اء والكتاب 
وال�س���حفيني والفنان���ني العراقيني يف دم�س���ق، وكان 

ي�سدر جملة البديل.
وكذل���ك يف لن���دن ج���رت حماول���ة للرابط���ة وانتخ���ب 
ال�س���اعر فا�س���ل ال�س���لطاين �س���كرتريًا له. كم���ا حاول 
ال�س���اعر �س���عدي يو�س���ف تاأ�س���ي�س برملان���ًا ثقافيا يف 

املنفى.
ماب���ني  العرج���ي  يف���رق  ال�ست�س���راق  وبخ�س���و�س 
امل�ست�س���رقني الغربي���ني الذي���ن تخل���و  توجهاتهم عن 
احلمالت ال�س���تعمارية واهدافها، وبني امل�ست�س���رقني 
م���ن املع�س���كر  ال�س���رتاكي ال���ذي كان يعم���ل من اجل 
التعاون مع ال�سعوب ون�س���رة ق�ساياهم والدفاع عن 
تطلعاته���م يف التحري���ر من ال�س���تعمار. وكذلك هدفه 
تعري���ف �س���عوب هذه البل���دان بثقاف���ة ال�س���رق، لذلك 
ده���م يعمل���ون عل���ى ترجم���ة الثقاف���ة العربية اىل  

لغاتهم او احلديث عنها يف موؤلفاتهم.
وعن لقائه بال�س���اعر الرو�س���ي يفكيني يفت�س���نكو يف 

اجلزائر حيث كان العرجي  يعمل هناك فيقول:�
كنت اترجم اىل العربية مايقوله يفت�س���نكو الذي دافع 
مثاًل عن ق�س���ية الن�س���قاق عن ال�س���يوعية بل قال انه 

كان معرت�سًا على  البريوقراطية ال�سوفياتية. 
وقوله اياك ان تتحدث يف �س���عرك عن موت ماأ�س���اوي 
لن للكلم���ة م���ن القوة بحيث لميكن ل�س���احبها ال ان 
ينفذه���ا. وقال اي�س���ًا ان �س���عراءنا يلقون ال�س���عر يف 
ملعب كرة القدم والنا�س حت�س���ر للم�ساهدة وال�سماع 
وتدف���ع ثمن تذكرة الدخول! وقال عن  الق�س���يدة انها 
يف يد املرتجم مثل الفرا�س���ة يف كف الن�س���ان فهو ما 
ان يلم�س���ها حت���ى يتطاير غبار اللوان، فال ت�س���تطيع 

التحليق ثانية يف ال�سماء. 

فــــــي األدب ومــــــا إليـــــــــه

قراءة  قطان جا�صم جواد

من ا�صدارات املدى كتاب لال�صتاذ الكادي د حممد �ص العرجي يم عنوان )يف 
الدب ومــا اليه(  يقــع يف  �صفة من القطع املتو�ص وهــي ثابة مقالت متفرقة 
ن�صرهــا الكاتب عل فات متباعدة يف الت ر�صينة مثــ املدى  والثقافة اجلديدة 

ياةوا او�ص ال�صر مة مثم يف �ص لوك وعيون ور�صالة العرا
يقــول العرجي يف مقدمتــه )عندما اولــت ان ارتب مقالت الكتــاب وجدتني اتار 
اــدى الفكرتــ الو ان ارتبــه يف ابــواب معنونــة والثانيــة ان ا�صكــت عــن عنونة 
   ا واننعنــي ان اجــاور بين  الكــن ه الو صلــت الثانيــة علفف تيــبال
مــع ه املــاورة عناوين تقول – مثــال  يف نقد ال�صعر فيندر ــت العنوان  ماهو 
منــه او)تعقيبــات( فيكــون ماهو منــا اوما ا ذل اقــول ها ل راأيــت  نف�صي يف 
 ماقالــه كتاب كردم ــرى يف التعقيب علوا املقــالت قد كتبت ا�صيــاء يف النقد هــ
وراأيتنــي ايصا قــد كتبت اراي ال�ص�صيــة فيما عن  من م�صاــ يف الدب وجدتني 
اكتــب انطباعــات ايصا ـ  وكان باأمــكا تعدي ماكتبت بعد �صنوات لكنــي فصلت الن�صر 

 )يانة لالفكار لتعترب ت ات ال�صلوب واملنــن اصــــداراتب ــن اصــــداراتم م
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ــــل  ــــوب ــــة ن ــــســــل ســــل

التح���ق بجامع���ة  الثانوي���ة  درا�س���ته  اأنه���ى  اأن  بع���د 
املك�س���يك لدرا�س���ة القان���ون والفل�س���فة. يف ال�س���ابعة 
ع�س���ر من عمره اأ�س����س جمل���ة اأدبي���ة )1931( بعدها 
ب�س���نتني اأي يف التا�س���عة ع�سر من عمره �سدر له اأول 
ديوان �سعري"Luna Silvestre"قوبل باإعجاب 
من قبل نقاد الأدب. يف عام 1936 �س���افر اإىل ا�سبانيا 
بدعوة حل�س���ور اللقاء العاملي للكتاب �س���د الفا�س���ية 
م�س���اندة للجمهورية ال�س���بانية التي كانت يف حينها 
تع���اين م���ن احل���رب الأهلي���ة وبق���ى هناك حت���ى عام 
1939 تعرف خاللها على ال�ساعر بابلو نريودا وعلى 
فالي���و جي���زار Vallejo Cesar، وعل���ى ميغويل 
هريناند����س Miguel Hernandez، الذي لقي 
حتفه يف واحدة من �س���جون الدكتات���ور فرانكو وقد 
نع���اه ب���اث بكلمة موؤث���ره. ويف طريقه اإىل املك�س���يك، 
بعد خروجه من اأ�س���بانيا، عرب فرن�س���ا حط رحاله يف 
باري����س وتعرفه على رموز ال�س���ريالية حينذاك. عند 
عودته اإىل املك�س���يك عمل يف �سحف احلركة العمالية 
)1939 � 1943( ويف هذه ال�سنة اأنهى كل عالقة كانت 
له م���ع احل���زب ال�س���يوعي املك�س���يكي احتجاجا على 
اتفاقية عدم العتداء التي ابرمها �ستالني مع هتلر يف 
احلرب العاملية الثانية ووجه���ة نظره حول الواقعية 
ال�س���رتاكية يف الأدب، الت���ي اأث���رت عل���ى عالقته مع 
ال�ساعر بابلو نريودا، اأي�سا، الذي كان يف ذلك الوقت 
قن�س���ال لبالده )ت�سيلي( يف املك�س���يك وكان اوكتافيو 
يف حينها قد اأظهر تعاطفه مع احلركة الرتوت�سكية. اإل 
اأن اأهم حدث كان بالن�سبة له، يف تلك الفرتة هو لقائه 
مع احلركة ال�س���ريالية، التي كان اأقطابها قد اختاروا 
املك�س���يك ملجاأ لها اأثناء احلرب العاملية الثانية، فكان 
لقائ���ه م���ع كل م���ن اأندري���ه بريتون وبنيام���ني برييت 

واآخرون وكان ي�س���ارك بني حني واآخر يف ن�س���اطات 
ه���ذه احلرك���ة بحيث ترك���ت ب�س���ماتها يف بع�س مما 
كتبه خ�سو�س���ا يف اخلم�س���ينيات من القرن املا�س���ي 
وعمقت جتاربه ال�س���عرية. وكان انخراطه يف ال�سلك 
الدبلوما�س���ي ق���د مهد ل���ه الطريق للتع���رف على اأكرب 
ثقافتني خارج املنظوم���ة الغربية، الأوىل هي الثقافة 
اليابانية عندما كان �س���فريا لبالده هناك بعد الن�سف 
الأول م���ن الق���رن الع�س���رين حيث انكب على درا�س���ة 
ال�س���عر الياباين وخ�سو�س���ا األ"الهايكو"اإىل جانب 
الأ�س���كال الأخرى من فن ال�سعر، التي كانت قد اأثارت 
 Jose اإعجاب ال�ساعر املك�سيكي خوزيه خوان تابالدا
Juan Tablada، وكان باث قد خ�س����س الكثري 
من كتاباته حول هذا ال�س���اعر، التي توجت يف الآخر 
باإ�س���دار ديوان ي�س���م جمموعة ق�س���ائد ملجموعة من 
ال�س���عراء حمل عنوان"192("Renga( ب�س���ياغة 
اأ�س���بانية متكاملة، كون اأن"Renga"واحد من اأكرب 
القوالب ال�س���عرية اليابانية والتي لها ارتباط مبا�سر 
م���ع فن األ"الهايكو". اأما فيما يخ����س الثقافة الهندية 
فق���د كان يع���رف عنها الكث���ري قبل و�س���وله اإىل الهند 
ك�س���فري لبالده، لهذا ن���رى اأن املوؤث���رات الهندية اأكرث 
 Ladera"و�سوحا وعمقا من اليابانية، وكان ديوان
esta"الذي �س���در عام 1968 باكورة موؤثرات هذه 
الثقافة الذي �س���م ن�سو�س���ا كانت قد كتبت يف الهند، 
اأفغان�س���تان و�س���يالن )�س���رييالنكه(، والتي عك�س���ت 
بو�س���وح موؤث���رات التاري���خ والثقافة والأ�س���طورة، 
الت���ي كان باث قد بداأ بقراءتها منذ بداية ال�س���تينيات 

من القرن املا�سي حول احل�سارة الهندية. 
ا�س���تقال من من�سبه ك�س���فري لبالده )1968( يف الهند 
احتجاج���ا عل���ى املذاب���ح الت���ي قام���ت به���ا احلكوم���ة 

املك�سيكية اآنذاك �س���د مظاهرات الطلبة يف العا�سمة 
املك�سيكية، وبقى بعيدا عن بلده متنقال بني بلد واآخر 
حما�س���را يف ال�س���عر )190 � 1968( � انكل���رتا يف 
جامع���ة كام���ربدج)Cambridge( ويف الوليات 
املتحدة الأمريكية جامعة اأو�سنت/ تك�سا�س �، ومل يعود 
اإىل املك�س���يك اإل بعد مرور �س���نتني على هذه احلادثة 
عل���ى اأث���ر انتخاب رئي����س جدي���د للمك�س���يك واإطالق 
�سراح ال�س���جناء ال�سيا�سيني، وكان اأول ن�ساط ثقايف 
قام به بعد هذه العودة تاأ�سي�س جملة"Plural"التي 
انت�س���رت ب�سرعة واأ�س���بحت واحدة من اأهم املجالت 
الأدبية يف ق���ارة اأمريكا اجلنوبية اآنذاك وبقى مديرا 
لها حت���ى عام 196 ومتنقال، �س���يفا حما�س���را، بني 
جامع���ة هارفارد وجامع���ة كاليفورنيا يف �س���انتياغو 
ابت���داء من ع���ام )194 � 191( حيث ع���اد ثانية اإىل 

املك�سيك.
من���ح اأوكتافي���و الكث���ري م���ن اجلوائ���ز الأدبي���ة كان 
اأهمه���ا جائزة )Miguel Cervantes( �س���احب 
للكت���اب  ال�س���الم  وجائ���زة  كي�س���وت(  الرائع���ة"دون 
الأمل���اين وكان���ت اأه���م اجلوائ���ز الت���ي منح���ت له هي 
جائزة نوبل يف الأدب، التي ح�س���ل عليها عام 1990 
تقديرا للن�س���و�س ال�س���عرية )الطويل���ة( التي حملت 
عنوانا"البح���ث عن و�س���ط"وهي ق�س���ائد ث���الث )اأو 
ثالثيت���ه امل�س���هورة( حمل���ت العناوي���ن التالية: حجر 
 Von der Kladde zur اأبي����س،  �س���م�س، 
ف���رتات زمنية خمتلفة وقد  Klarheit، كتبه���ا يف 
قارنه���ا الكثري من نقاد الأدب مب���ا كتبه ت.�س. اليوت 

من ق�سائد. 
مات اوكتافيو باث يف الع�س���رين من �سهر ني�سان عام 

.1998

ــــو بــــاث ــــي ــــاف ــــت اوك

اوكتافيــو بــا املولــود يف اــادي والثال مــن �صر 
ماي�ص عــام  هو كاتــب مك�صيكي يعتــرب واداً من 
اأ�صــر من كتــب ال�صعر واملقالة الأدبيــة يف تاري الأدب 
املعا�صر �صــار معروفا عندما �صدر له عــام  كتابه 
متاهات العلة"Das Labyrtinth der Einsamkeit"ها 
الكتــاب الي ترجــم اإ اأكثـر لات العــا ل زال اأكثـر 

الكتب قراءة
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ه���ذا الكت���اب )عتب���ات لروؤي���ة م�س���اعفة( ملوؤلفه د. �س���الح 
�س���الح، ال���ذي يبح���ث من خالل���ه ع���ن بدايات و اأ�س���كال و 
دوافع الت�س���وير اأو الفن الب�س���ري، و قد �سعى موؤلفه اىل 
اإ�س���تكناه و تاأ�س���ري ال�س���ورة على خمتلف حقب التاأريخ، 
مرورا"بالأ�س���كال  و  احل�س���اري،  الت���درج  اإبتداءا"م���ن 
الت�س���ويرية و املنحوت���ات اجلداري���ة و اخلزفية و اأدوات 
الإ�ستعمال احلياتي، التي كانت �ساهدا"لأ�ساليب و ظروف 
ه���ذه احل�س���ارة او تلك، ب���ل و كانت ال�س���ورة التخيلية و 
التو�س���يفية لها حيزا"يف ال�س���عر و املروي���ات الرتاثية، و 
ق���د كان الأثر الب�س���ري املوج���ود و الظاهر عل���ى اجلدران 
التجم���ل،  و  للزين���ة  امل�س���نوعة  الأدوات  و  الكه���وف  و 
عامال"مهم���ا"يف معرف���ة الع�س���ور التاأريخي���ة القدمية، و 
كذل���ك الإطالع عل���ى احلقب احل�س���ارية التي اأرتق���ى اإليها 

الإن�سان.
املوؤلف وزع كتابة على �س���بعة عتبات اأو اأبواب، و كل باب 
اإخت����س يف تن���اول مو�س���وع له عالق���ة بال�س���ورة، حيث 
عنى الباب الأول بفل�س���فة اإن�ساء ال�س���ور، و الثاين تناول 
العرب و جدل احلاجة اىل ال�س���ور، و الباب الثالث حتدث 
عن �س���الحية املعايري، بينما الرابع تط���رق اىل اإجتماعية 
اللوح���ة، يف ح���ني ج���اء الب���اب اخلام����س موؤكدا"عل���ى اأن 
و  العاملي���ة،  �س���بيال"مزدوجا"اىل  العربي���ة  املحلي���ات 
ال�س���اد�س م�س���ريا"اىل اأن اللوح���ة يخلقها اخلي���ال، و كان 
الباب ال�س���ابع و الأخري يف تناوله يبحث عن خ�سو�س���ية 

ال�سوء العربي. 

ب الإيام و الواقع 
ل �س���ك ان وف���رة العدد الكب���ري من ت�س���اوير احليوانات و 
الب�س���ر عل���ى ج���دران الكهوف، م���دت الباحثني يف ن�س���وء 
ثقاف���ة الإن�س���ان مبادة �س���ديدة ال���رثاء، و �س���ديدة الغواية 
للبح���ث و التاأم���ل و التحليل، ترتكز مبجملها يف ال�س���وؤال 
عّم���ا دف���ع اأولئ���ك الذين كان���وا جمرد �س���كان كه���وف، اىل 
ر�س���م تلك ال�سور، يف مرحلة كان الإن�س���ان فيها اأقرب اىل 
التوح�س ))من املعروف ب�س���اأن اإن�ساء ال�سور على جدران 
الكهوف، اأن اأولئك البدائيني كانوا يقومون قبل خروجهم 
اىل ال�س���يد اأو الغ���زو، مب���ا يق���وم ب���ه جي����س حدي���ث قبل 
خو�س معركة، باإخت�سار، كانوا يحددون اأهدافهم املعادية 

)ب�سرا"و حيوانات( 
بوا�س���طة ر�س���م تل���ك الأه���داف، ث���م ي�س���عون خط���ة م���ا 
ل�س���ك رماحه���م و حرابه���م يف مناط���ق معين���ة من اأج�س���ام 

احليوانات((. 
يتط���رق املوؤلف يف كتابه اىل ال�س���لة الت���ي تربط بالعاملني 
املرئ���ي و غ���ري املرئي اأي�س���ا"، حي���ث تبلغ ال�س���ورة حالة 
متطرفة من الإ�سكالية، بو�سفها ت�سعى اىل الإيهام بالواقع 
بدل"من ت�سوير الواقع، و كان اأفالطون هو اأول من �ساغ 
هذه الإ�س���كالية عندما اأرتاأى اأن يكون عاملنا الواقعي لي�س 

اإل �سورة للعامل احلقيقي املوجود يف عامل املثل. 
و م���ن اأ�س���كال ال�س���ور، يتن���اول الكت���اب جان���ب الر�س���م 
بالكلمات، غناءا"و �سعرا"، و هو من هذه الأ�سكال وفقا"ملا 
يذك���ره املوؤل���ف، و هنا ل بد من التمييز يف اإطار ر�س���م تلك 
ال�س���ور، بني ال�س���ورة مبفهومها البالغي املعهود يف علم 
البيان من جانب، و ال�سورة الكلية املوحية ب�سورة مادية 
حية تت�س���افر يف ر�س���مها، اأبيات ق�س���يدة كاملة، اأو ن�س���ق 

متتال من الأبيات من جانب اآخر.  
))و م���ع ذلك ميكن العث���ور على قدر من ه���ذه املنهجية يف 
عملي���ة الت�س���وير، و خ�سو�س���ا"من ناحي���ة الإنتق���ال من 
ال���كل اىل الأج���زاء التي يتك���ون منها ال���كل، اأي من حتديد 
الكتلة العامة للج�سد الإنثوي، و الو�سعية العامة الأن�سب 
لعملية الت�سوير التي يرغب ال�ساعر / امل�سور باإختيارها، 
و�س���ول"اىل باقي التفا�س���يل، و هذا ما ده يف ق�سيدة 
)ليت هندا"(، لعمر بن اأبي ربيعة )و هو �ساعر من الع�سر 
 الأموي كما هو معروف(، اإذ ميكن الزعم باأن عمر قد اإنته

ق�سيدة املتجردة للنابغة يف بناء ق�سيدته.(( 

الأ�صا�ص يف فكرة ا�صوبة 
بطبيع���ة احلال، اأن الفن الب�س���ري و منذ بواكري ن�س���اأته، 

ت���وزع عل���ى اأمن���اط مادي���ة حم�سو�س���ة، مثلما ظه���ر على 
جدران الكهوف و الق�س���ور و املباين العامة يف الع�س���ور 
التاأريخي���ة القدمي���ة عموم���ا"، و ع�س���ور ما قب���ل التاأريخ 
حتدي���دا"، و اأخ���رى اأي�سا"تلب�س���ت ال�س���عر و الغن���اء و 
العرو����س الإحتفائي���ة و امل�س���رحية، يف الع�س���ور الت���ي 
متثل���ت يف احل�س���ارات الفار�س���ية و الروماني���ة، و حتى 
الع�س���ور التي �سهدت �س���يادة الإ�س���الم على بقاع مهمة و 
وا�س���عة من املنطقة و العامل، بل و حتى الع�س���ور القريبة 

زمنيا"، و اىل حد هذا اليوم . 

))مل ي���اأت النابغ���ة بالإقح���وان جمردا"م���ن اأية اإ�س���افات 
اأخرى، بو�س���فه جم���رد زهر اأبي�س، ي�س���لح اأن ُت�س���به به 
الأ�سنان، يدعمه يف ذلك اأن التويجة الواحدة، ت�سبه ال�سن 
من ناحية اللون و ال�سكل العام، و من ناحية وجود حزوز 

خفيفة يف بتلة الزهرة اأي�سا". 
بل جاء الإقحوان يف اأعقاب ري ّ غزير )غداة غب �س���مائه( 

و هذا هو الأ�سا�س يف فكرة اخل�سوبة )اأي الري الوفري(، 
فاملطر يروي و يغ�سل و يجلو عنا�سر الطبيعة كافة((. 

 و يتناول الكتاب فن )البورتريه( اأو ال�س���ورة ال�سخ�سية 
بوا�س���طة الكلم���ات، ال���ذي مل يغب ع���ن تراثن���ا اجلاهلي، 
�سواء كان الر�سم ر�سما"ل�سورة الذات اأم ل�سورة الآخر. 
غ���ري اأن تل���ك ال�س���ور كان���ت مكون���ة م���ن عنا�س���ر غ���ري 
ب�س���رية عل���ى وج���ه العم���وم، اإذ كان ال�س���اعر يرك���ز على 
عنا�س���ر ال�س���ورة يف اخل�س���ائ�س النف�س���ية و اخُللقي���ة، 
م�س���تخدما"لذلك �س���ورا"بالغية م�ستح�س���رة م���ن عوامل 
البادية، و ما فيها م���ن كائنات و موجودات، كالذئب الذي 
متتد �سورته على عدد من اأبيات لمية العرب لل�سنفري. 

 ))املهم اأن ال�س���اعر اجلاهلي اأ�س���تثنى يف ر�س���م �س���ورته 
العنا�سر الب�سرية قاطبة، كلون الب�سرة و لون العينني، و 
�سكل الوجه، و ما �سابه ذلك، خالفا"لفعله يف ر�سم �سورة 
الأنث���ى املع�س���وقة و غري املع�س���وقة، و كاأن���ه يقرر املوقف 

ال�سائع من اجلمال الب�سري((. 

دللة العاملية 
ففي دللة العاملية، يدعو الكتاب اىل ك�س���ر حدة الإطالق و 
التعميم و اإ�س���تبدالهما بحالة التغليب، لكي تتمتع ال�سفة 
بقابلي���ة التحقق، بحيث ن�س���تطيع اأن نطلق �س���فة العاملي 

على ما هو معروف يف )معظم( مناطق العامل. 
))لقد نوق�س���ت عاملية الفن الت�س���كيلي، غري مرة، على غري 
من���رب، فقد فعل ذلك رم�س���ي�س يونان على �س���فحات الفكر 
العرب���ي املعا�س���ر يف مقال بعن���وان )احلرك���ة الفنية بني 
املحلي���ة و العاملي���ة( ع���ام 1966، و ناق�س���ها قبلئ���ذ املفكر 
اجلم���ايل �س���ارل لل���و يف )الف���ن و احلي���اة الإجتماعي���ة( 
الذي اأ�س���ار في���ه اىل معوقات التلق���ي املتبادلة بني املتلقي 
الأوروب���ي و املتلقي الياباين، لالإنتاج الفني يف اليابان و 

اأوروبا، يف ظل اجلهل املتبادل بثقافات املنطقتني((. 
و ب�س���اأن عالقة اللوحة باخليال، وجد املوؤلف يف درا�س���ته 
يف ه���ذا اجلان���ب، اأن عالقة اللوح���ة باملخيلة الإن�س���انية، 
ت�س���تدعي في�سا"من الأفكار و التداعيات و التاأمالت التي 
تطرح علينا جميعها، �س���رورة تنظيم غزارة هذا الفي�س، 
حتى لو اأدى ذلك اىل احلد منه، و اإخ�ساعه اىل ما ُيفرت�س 
اأن تخ�س���ع له الأن�س���اق النقدية، التي ترتاد �س���بل املنطق 
و مناه��� التفك���ري العلمي، بحيث ميكن اأن تن�س���اأ عن هذا 
التنظيم مفارقة بني �سرامة التنظيم املعريف من جانب، و 

التفلت الذي جتنح اإليه املادة الإبداعية من جانب اآخر. 
))و ق���د ن���وه كارل مارك����س حني اأ�س���ار اىل دق���ة النحل و 
براعت���ه يف بن���اء بيوت���ه، ب�س���كل يعج���ز عنه مهند�س���ون 
كث���ريون، لكنه يذهب اىل اأن الفارق بني اأ�س���واأ مهند�س و 
اأك���رث النحالت براعة، يكم���ن يف اأن املهند�س قادر على اأن 
يبني بيته يف خياله اأول"، فامل�ساألة احل�سا�سة يف الفن اأن 
العمل من حيث هو عملية اإمنا يتم وفق تخطيط و بطريقة 
واعية، مم���ا يجعله خمتلفا"عن تناول احليوانات لغذائها 

اأو ن�س العنكبوت خليوطه((.
                                        

�صو�صية الصوء و �صعرية اللوة 
من الوا�س���ح اأن الق���در الأكرب من التعاري���ف الناجزة عن 
ال�سعرية، ت�س���عى اىل اإ�ستمال العدد الأكرب من املحمولت 
و الأفكار التي يحيل اإليها اأو يت�س���منها، مفهوم ال�سعرية، 
�س���واء اأكان ذلك مندرجا"يف ال�س���ياق الزمن���ي التاأريخي 
لن�س���وء املفه���وم، اأم يف تو�س���عاته الإقليمي���ة اجلغرافية 
اإذ يخ���رج معظ���م التعاري���ف املعق���ودة ب�س���اأن  الراهن���ة، 
ال�سعرية عن حدود ال�سعر بو�سفه جن�سا"اأدبيا"، لت�ستمل 
التعاري���ف اأجنا�س���ا"اأدبية اأخرى، كالق�س���ة و امل�س���رحية 
و الرواي���ة، و ميتد بع�س���ها اىل حماولة اإ�س���تمال الفنون 
غري الكالمية كالرق�س و املو�س���يقى و الفنون الب�سرية و 

اللم�سية. 
))لي�س���ت ال�س���ور املر�س���ومة بال�س���عر اأك���رث م���ن لوحات 
مر�س���ومة بوا�س���طة الكلم���ات، م���ع التفري���ق بني ال�س���فة 
الإطالقية التي تتمتع بها ال�س���ورة املر�س���ومة باخلطوط 
و الأ�س���كال و الأل���وان، فال�س���عر اجلاهل���ي، كان ال�س���بيل 
الوحيد املتاح اأمام العرب البداة لر�سم حياتهم و بيئتهم و 
قيمه���م، و مثلهم اجلمالية العليا، و رمبا، لو كانت حياتهم 
اآنذاك على قدر كاف من الإ�ستقرار، لكان من املحتمل – اأو 
املحتم -، اأن ي�س���تعملوا فن الر�س���م و الفر�ساة، اىل جانب 
فنون القول يف التعبري عن جتاربهم ال�سعرية و اجلمالية 

و الفكرية و جت�سيدها((. 

و على كل حال، فاإن كتاب )عتبات لروؤية م�س���اعفة( ملوؤلفه 
د. �س���الح �سالح ، هو درا�سة مهمة للفنون الب�سرية، وفق 
منه اأكادميي، اأ�س���تمل على تكوينات ال�سورة منذ الزمن 
الق���دمي، و حت���ى زمننا املعا�س���ر، درا�س���ة كانت ت�س���تطلع 
جتليات ال�س���ورة، باأبعادها املرئية و الروحية و الدللية 

و الأدبية.  
اأن هذا الكتاب بال �سك، قدم اإطروحات عاجلت يف �سياقها، 
ال�س���عي اىل تعميق الروؤية الب�سرية و اإثرائها يف الثقافة 
العربية، التي ظلت تعاين من �س���حة الدرا�سات و البحوث 

يف هذا اجلانب. 

ــــــــدارات ــــن اص ــــــــداراتم ــــن اص م

ـــة..  ـــف ـــاع ـــض ـــــة م ـــــرؤي عــــتــــبــــات ل
مساهمة في الثقافة البصرية العربية

الكتاب: عتبات لروؤية مصاعفة

 صال� صال�د :املوؤل

النا�صر: دار املدى 

ام: املتو�ص( ( �صفة 

  :الطبعة الأو

عرص: عبدالهرة الركابي



العدد )2962( السنة الحادية عشرة االحد )15( كانون االول 82013

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

قدم عدد من النقاد الربيطانيني املعروفني راأيهم 

يف اأك����رث الكت����ب تاأث����ريًا يف القرنني الع�س����رين 
والتا�سع ع�سر.

1."الذكري����ات والعرتاف����ات املربرة اخلا�س����ة 
بخاطئ"كتابة جيم�س هوغ-1824". وهو عن 
كالفين����ي املب����داأ يعرتف ان انتخاب����ه غري املربر 
للخال�����س، اأدى اإىل عملي����ات قتل م����ن قبل جيل 
مارتن �س����ريكه يف الع�س����ابة. اإنه كت����اب يعتمد 

على اخليال، ول ميكن اعتباره دينيًا.
اإدوارد  ترجم����ة  اخلي����ام،  2."رباعي����ات 
فيتزجرال����د-1859". ه����ذا الكت����اب حق����ق رقمًا 
قيا�س����يًا يف التوزي����ع بالن�س����بة لكت����ب ال�س����عر، 
والكت����اب يق����دم ثقافة خمتلفة رائع����ة، تعرب عن 
م�ساعر القارئ هنا، ويف ع�سر ال�سك ونظريات 
دارون، فان هذه الأبيات ال�س����عرية التي جاءت 
من اإي����ران يف القرن احلادي ع�س����ر، هي مناذج 

�سغرية لالحتفاء باحلياة، قبل ان تت�سلل مّنا.
3."هكذا تكلم زراد�ست لفردريك ويلهم نيت�سه- 
1883-1885". الكت����اب خط����اب م�س����ّخم، ول 
ي����دري احد م����ا ال����ذي كان يعني����ه نيت�س����ه، ولو 
و�س����ع �س����تة من اأن�س����اره يف غرفة، ف�س����تكون 
النتيجة مذبحة، كان نيت�س����ه �س����جاعًا وجمنونًا 

اإىل حد كاف يف اأفكاره.
4."املرتد ل� ج ك هيو �سمان�س-1884".

الف�س����يلة  يفتق����د  في����ه،  حبك����ة  ل  كت����اب  اإن����ه 
واملب����ادئ الأخالقية، غارق يف امللل وال�س����جر، 
وكان الكت����اب مبثاب����ة اإيل لالأن�س����ار بودلري 

واأو�سكار وايلد واأمثاله.
5."�س����يد هارت����ا لهريمان ه�ّس����ة-1922"رواية 
هريمان ه�ّس����ة تبدو بوذية، ولكنها يف احلقيقة 
الرثاء"ولي�س����ت  التجربة"ومنه����ا  ان  تق����ول 

التاأمالت، هي املفتاح للتنوير.
6."النبي جلربان خلي����ل جربان-1933"كتاب 
بحجم اجليب يتناول الأق����وال املاأثورة ولكنها 
تب����دو وكاأنها كتب����ت من قبل راه����ب يف القرون 
الو�س����طى، وه����ي يف احلقيق����ة لكات����ب لبناين-

اأمريك����ي، مدمن للكحكول، ت����ويف اثر التهابات 
يف الكب����د ع����ام 1931. وكت����اب الن����رث، يتمي����ز 
باأ�س����لوبه اجلمي����ل، وقد لقي اح����ًا كبريًا يف 

ال�ستينات، مرحلة الهيبيز.
."رحل����ة اإىل نهاي����ة اللي����ل ل����� لوي�س-فريدينا 
ولكن����ه  �سيا�س����ية،  �س����يلني  �س����يلني"اجتاهات 
يف روايت����ه الأوىل ه����ذه، قدم رواية باأ�س����لوب 
حديث مع �سخرية ممتعة للحرب ومهنة الطب، 
ويعترب لويز-فريديناند، من اأف�سل كتاب النرث 

يف فرن�سا- القرن الع�سرين.
بريت����ني- ف����ريا  ل�����  ال�س����باب  اإىل  8."رحل����ة 

1933"ان����ه تقري����ر عن جي����ل مفق����ود، ويتناول 

جتربة"ف����ريا"يف احل����ب وفقدان����ه يف احل����رب 

العاملي����ة الأوىل، وهذه الذكري����ات تبدو رائدة، 
ودرا�س����ة للمراأة وهي حت����اول اأن تاأخذ مكانتها 

يف عامل متغري.
9."الطريق اإىل اأوك�س����يانا- ل� روبرت بايرون-

تاأث����روا  املعا�س����رون  الرح����الت  193"ُكّت����اب 
ج����دًا بهذا الكت����اب، فالكاتب يتح����دث عن رحلته 
اإىل ال�س����رق الأو�سط واآ�س����يا يف الثالثينات من 
الق����رن املا�س����ي. وقد اأعطى بايرون تف�س����يالت 

عن ال�سرق والعمارة الإ�سالمية.
10."الغري����ب- األبري كام����و-1942"اإن مل تقراأ 
كت����اب الغري����ب واأن����ت يف ال�س����ابعة ع�س����رة من 
العم����ر، فهناك خطاأ ما في����ك، ان مرحلة املراهقة 
حتب اخليال والتهومي����ات، وجورج.و.بو�س، 

قراأه يف اإحدى العطل وهو رئي�س لأمريكا.
اإنه����ا  ران����د-1943".  اآي����ن  ل�����  11."الناف����ورة 
ميلودرامي����ا من طراز نيت�س����ه، فاملوؤلفة تتحدث 

عن فل�سفتها الراأ�سمالية..
12."الطف����ل وكيفية العناية به- ل����� د.بنجامني 
الأطف����ال  تربي����ة  يف  �س����بوك-1946"اخلرباء 
ياأتون ويذهبون ولكن د.�سبوك يبقى امل�سوؤول 
عنهم، لقد اأحدث تغيريًا كبريًا لطريقة الوالدين 

يف التعامل مع اأطفالهم.
13."اأن����ا اأ�س����يطر على القلعة، ل� دودي �س����مث-

واخلي����ال  احلقيق����ة  م����ن   ����املزي 1948"ه����ذا 
يتح����دث ع����ن بطلة الرواي����ة كا�س����اندرا مورتني 
تكت����ب وهي جال�س����ة يف حو�س غ�س����يل املطبخ 
وتنتهي بعبارة،"اأحبك"وهي رواية تتالءم مع 

م�ساعر وخميلة الفتيات ال�سابات.
14."العل����م احلدي����ث لل�س����حة العقلي����ة ل����� رون 
هوب����ارد-1950".. هل ت�س����عر غالب����ًا باأنك غري 
�س����عيد اأو مكتئ����ب؟، فانك �س����رتتاح بعد قراءتك 

هذا الكتاب.
15."احلار�س يف حقل ال�س����وفان ل� �س����الينجر-

كب����رية وه����و  1951"ع����ن مراه����ق يف مدين����ة 
هولدن كولفيلد يعي�س على هواه.

هيك�س����لي- األدو�����س  ل�����  الإدراك  16."اأب����واب 
1954"كت����اب اأح����دث �س����جة، امتدح����ه ويليام 
بليك. وهنا يكتب هيك�س����لي عن الأنا ويقول ان 

احلب هي احلقيقة املطلقة.
1. ق�س����ة اأو ل����� بول����ني ري-1954"ق�س����ة اأو 
تتحدث عن املراأة مبو�سوعية و"اأو"هي امراأة 
جميلة تخ�س����ع لالأهواء ال�سادية للرجال، وذلك 
بع����د اختطافها وو�س����عها يف بيت كي تخ�س����ع 
لتل����ك الأهواء من �س����رب بال�س����ياط اأو و�س����مها 

وغري ذلك.
18."الالمنتمي"اأو الدخيل"لكولن ويل�س����ون-

كب����ريًا  اهتمام����ًا  الكت����اب  ه����ذا  لق����ي   ."1956
وه����و درا�س����ة لل�سخ�س����ية الغربي����ة يف الأدب، 

وق����د وجد"ت.ل.اإلي����وت"285 خط����اأ يف 249 

�س����طرًا، ولكن����ه بالن�س����بة لكاتبه، انه كت����اب اأكّد 
متيزه و�س����ياأخذ مكانه بني اف�س����ل كتاب القرن 

الع�سرين.
19."على الطريق ل� جاك كريواك-195"اأنهى 
الكاتب هذا الكتاب يف ثالثة اأ�سابيع، والأوراق 
التي كتب عليها �س����به روايته هذه، بيعت باأكرث 
من مليوين دولر، وهذه الرواية جاءت نتيجة 
رحالت����ه يف اأمري����كا الأربعين����ات، وهي حتتفي 

باحلياة اجلديدة.
لمبيدو�س����ا- دي  جو�س����يب  ل�����  20."الفه����د 
ع����ن  تتح����دث  اجلم����ال،  م����ن  1958"قطع����ة 
جمتم����ع  وت����رف  �س����قلية  يف  الأر�س����تقراطية 

اختفى، وهو دليل ملعرفة جنوب اإيطاليا.
21. رباعي����ة الإ�س����كندرية ل����� لورن�����س دوريل-
جمي����ل  اأ�س����لوب  ذات  اإنه����ا   ،"1960-195
ومث����ري لالإعجاب، اأث����ار الإعجاب ب����دول البحر 
الأبي�س املتو�س����ط، ولي�س����ت هن����اك مدينة مثل 

الإ�سكندرية.
22."قتل طائر �ساخر ل� هاربر يل-1960"دراما 
يف اجلنوب الأمريكي حيث ال�سراع العن�سري، 

وهي الرواية الوحيدة التي كتبتها الكاتبة.
23."اإم�س����ك-22 جلوزي����ف هيلل����ر 1961"انه 
تاري����خ كان �س����يختلف ان كان املوؤل����ف قد اختار 
عنوان����ًا اآخر وهو اإم�س����ك 18"وهو يتحدث عن 

احلرب.
24."طريان فوق ع�س الوقواق ل� كني كي�س����ي-
1962"ان بط����ل الرواية �س����يبقى مالزمًا جلاك 
نيكيل�س����ون ال����ذي فاز بالأو�س����كار عن دوره يف 
الفيل����م املاأخوذ عن الرواي����ة، والرواية تتحدث 
ع����ن الأمرا�����س العقلية والتمرد �س����د اأ�س����اليب 

امل�ست�سفى.
بورخي�����س- لوي�����س  ج����ورج  25."املتاهة-ل����� 
1962"واملوؤلف مثل كافكا، يكتب   يف مو�سوع 

ل ميكن ن�سيانه.
ب����الث- �س����يلفيا  ل�����  اجلر�����س  26."ارجت����اج 
1963"تتح����دث �س����يلفيا بالث باأ�س����لوب اأ�س����به 
بال�س����رية الذاتية ويف مرحلة زمنية ي�سبح فيه 
العالج بوا�س����طة التعر�����س ل�س����عقة كهربائية، 
متاحًا، والرواية لكاتبة موهوبة، ت�س����ل مدينة 
نيوي����ورك وكاف����ة الفر�س تبدو متاح����ة اأمامها، 
اأ�س����بحت  وق����د  وتت�س����اءل،  تلت����وي  ولكنه����ا 
اك����رث  لفه����م  اجلر�س"ن����داًء  رواية"ارجت����اج 
للمر�����س العقل����ي، وقد انتحرت بالث بعد �س����هر 

من طبعها.
2."َد ن لفران����ك هريبرت-1965"رواي����ة م����ن 
نوع اخليال العلمي، وهو الأول يف �سل�سلة من 
رواي����ات تتالت يف ما بعد، وقد حتولت الرواية 
اإىل فيلم من اإخراج ديفيد لين، واأ�س����بح جذرًا 

لن�سوء الرغبة خللق �سخ�سيات معقدة.
28."ماغو�����س ل� ج����ون فاول����ز-1966". بو�س 
وه����و مدر�س �س����اب مثايل يذهب لق�س����اء عطلة 
يف جزي����رة يوناني����ة، وهناك من يج����د العذاب 
من قبل امراأة �س����ابة، ومث����ل معظم اأعمال جون 
اأج����واء  فاول����ز، جت����ري ح����وادث الرواي����ة يف 

مده�سة.
29."ال�سيد ومارغريتا، ل� ميخائيل بولغاكوف-
1969"�سيطان على هيئة رجل، عمل كال�سيكي، 
م����ن ن����وع الواقعية ال�س����حرية، مت من����ع الكتاب 

لعدة اأعوام حتت حكم �ستالني.
ف����ون دانك����ن- اإيري����ك  ل�����  30."عرب����ات الآله����ة 
1968"م����ن الأعم����ال التي اأث����رت عل����ى القراء، 
وهو امل�سوؤول عن ظهور كتب واأعمال �سينمائية 
مثل: اإك�����س فايل وغريها والتي تباع ب�س����رعة، 

وقد كتب دانكن 25 كتابًا عن نف�س الفكرة.
وول����ف- ت����وم  ل�����  الكهربائي����ة  31."التجرب����ة 
1968"�س����حافة جديدة، رواية لي�ست خيالية- 
وه����ي روائي يقوم برحلة عرب اأمريكا ب�س����يارة 
با�����س، ويكتب عن م�س����اهداته وو�س����فه املبالغ 

فيها، وقد قّلده عدد من الكتاب.
فوينغ����وت- ك����ريت  ل�����   5 رق����م  32."امل�س����لخ 

1969"ق�س����ة خيالي����ة ع����ن �س����خ�س ����ا م����ن 
ق�سف مدينة درد�سن، واإ�سافة اإىل ذلك، املاأ�ساة 
تل����ك  ملث����ل  الرتاجيدي����ة  والق�س�����س  املعروف����ة 

الأحداث التي ت�سبه اخليال العلمي.
33."نور�����س جوناث����ان ليفينغ�س����تون، تاألي����ف 
ريت�س����ارد با ورا�سل مون�س����ون-190"وهو 
الكت����اب ال����ذي اأعط����ى ال�س����بعينات م����ن الق����رن 
املا�سي �سمعة �س����يئة، اإنها ق�سة النور�س الذي 
يتحدى رفاق����ه للتحليق اإىل اجلن����ة، ويقول لنا 
ذلك الطائر:"ان الو�س����يلة الوحيدة التي توؤدي 

اإىل احلرية هي وجود قانون حقيقي".
غري����ر- جريم����ني  ل�����  امل����راأة،  34."اإخ�س����اء 
190"يف ه����ذا الكت����اب، كتب����ت غرير"الكاتبة 
الفرن�س����ية"عن جيل من الن�س����اء ان املجتمع قد 
حوّلهن اإىل حيوانات م�ستن�سخة، تكره نف�سها، 

وحقق الكتاب الن�سبة الأعلى يف التوزيع.
35."رجل الد ل� لوك رينيهارت-191"وهي 
ع����ن رج����ل يق����رر ان ل يتخ����ذ اأي ق����رار اإل بع����د 
ا�ست�سارة  اأحجار الد، وحتيل حياته اإثر ذلك 

اإىل فو�سى.
36."خوف وكراهي����ة يف لب�س فيغا�س ل� هنرت 
الكت����اب  يحت����اج  ل   ."191-س.تومب�س����ون�

اإىل تق����دمي مط����ّول، حيث تنت�س����ر املخدرات يف 
كاليفورنيا يف ال�سبعينات.

3."جاذبي����ة قو�س ق����زح ل� توما�����س بينكون-
193"اأوروب����ا تتوقع نهاي����ة كوميدية للحرب 
والق����وة، وفيه����ا ق�س�����س عدي����دة طويل����ة غ����ري 

مرتبة.
38."خ����وف م����ن الط����ريان ل����� اإيري����كا جون����غ-

193"يف مرحل����ة ال�س����بعينات حي����ث تبح����ث 
املراأة عن ذاتها، امراأة تقيم عالقة مع اأخ�س����ائي 
نف�س����اين، واأحالم عن احلرية اجلن�س����ية، ويف 
النهاي����ة تعود اإىل زوجها، و�س����ف جون ابدايك 

العمل،"اأف�سل رواية جن�سية كتبتها امراأة".
39."زين وفن �سيانة الدراجة: البحث عن قيم، 
م.بري�سينغ-194"�س����خ�س  روب����رت  تاألي����ف 
ياأخ����ذ ابن����ه يف رحل����ة بالدراج����ة، ويتذك����ر يف 

الطريق كافة الفل�سفات ال�سرقية والغربية.
اإيتال����و  ل�����  �س����تاء  ليل����ة  يف  40."م�س����افر 
كالفينو"كت����اب تتاألف ف�س����وله الأوىل من كتب 
اأخرى خمتلفة، وكان اإيتالو كالفينو اأف�س����ل يف 

كتب اأخرى.
41."دليل جماين للمج����ّرة- ل� دوغال�س اآدامز-

اأف�س����ل  متنبئ����ًا  اآدام����ز  دوغال�����س  199"كان 

م����ن غ����ريه يف اأواخ����ر ال�س����بعينات، حي����ث كان 
وق����د  الرقمي����ة،  بال�س����اعات  التنب����وؤ  مبق����دوره 
حت����ول الكتاب اإىل اأعمال قدمت اإذاعيا وتلفازيًا 

و�سينمائيًا، واأي�سًا اإىل لعبة.
42."غ����ودل، اإميك����ر، ب����ا: �س����فرية ذهبي����ة ل����� 
دوغال�����س ر.هوف�س����تدت-199"كتاب يتحدث 
عن"م����اذا يعني التفك����ري"، وكيف يح����دث ذلك، 

وهو مكتوب بروحية لويز كارول.
43."كونفدرالية الأغبياء ل� جون كيندي تول-

1980"اإغناتيو�����س ج.ريلل����ي، رج����ل بدين، مع 
ق�سائد القرون الو�س����طى لهرو�سويثا، �سخ�س 
ياأكل بانتظام، يجد ت�س����ليته يف الكالب ويتذكر 

جتربته يف ترك نيو اأورليانز.
44. ال����دم املقد�����س والإن����اء املقد�����س ل����� ماي����كل 
لينكول����ن- وه����ي  يل  ريت�س����ارد  بيجي����ت، 

برواية،"دافن�س����ي  اأ�س����به  ال�س����يء  1982"اإن����ه 
كود"ولكنه الأ�سبق والأف�سل والأكرث دقة، وقد 
رف����ع الثالث����ة دعوى ق�س����ائية �س����د دان براون، 

ولكنهم خ�سروها.
45. اآي����رن جون: كت����اب عن الرجال ل����� روبرت 
بالي-1995"لع����دة ق����رون م����ن الزم����ن، اعت����اد 
الرج����ال عل����ى القول:"نعم يا عزي����زي، ثم كتب 
روب����رت ب����الي ه����ذا الكت����اب، حي����ث اأع����اد اإىل  

الرجل قوة الع�سالت.
وول����ف- نعوم����ي  ل�����  الأ�س����طورة  46."ق����وة 

1991"اإنه����ا امل����راأة التي جعلت الأنوثة جن�س����ًا 
بنف�س����ها  الهتم����ام  اإىل  الدع����وة  ع����رب  جذاب����ًا، 
وجتميله����ا، وقال����ت ان طل����ب النحاف����ة املفرطة 
اأ�ساء اإىل املراأة وجاذبيتها، وخا�سة بعد قيامها 
مبنح نف�س����ها للرجل بال مقابل. ويعترب الكتاب 
الأهم يف مو�س����وع"الأنوثة"، يف ال�س����نوات ال� 

20 املا�سية.
4."النبوءة ال�سيلي�ستية ل� ريد فيلد 1993"يف 
اأعم����اق غاب����ات جن����وب اأفريقيا، يو�س����ك باحث 
التعرث ب�سل�س����لة من التنب����وؤات القدمية قد تغري 

طريقة احلياة بل حتى تغري العامل".
48."ل رم����ز ل����� نعوم����ي كلني-2000"هناك قلة 
من الكتب التي نلتقط حلظة �سيا�س����ية ما فعلت 
نعوم����ي كلني يف كتابها عن الإ�س����اءة اإىل بع�س 
الأن����واع الب�س����رية ورف�س����ها واحل����رب �س����دها 

وطبع الكتاب عام 2000.
49."الطري����ق ل� كورماك مكارث����ي-2006"كان 
مكارثي يف ال�س����تينات وال�سبعينات رمزًا ي�سار 
اإلي����ه كونه كاتب الكت����اب، ومع ذلك وعلى الرغم 
من النجاح والأفالم التي اأنتجت عن ق�س�س����ه، 
والتي حققت اكرب الإيرادات، فان"الطريق"هو 
اف�س����ل اأعماله، وهو رجل وابنه يف عامل ما قبل 

النهيار.
موراكام����ي-2011(  هاروك����ي   IQ84(  .50
رمبا �س����يقول البع�س ان هاروكي كاتب مو�سع 
اإعج����اب جمه����ور مع����ني، عل����ى الرغم م����ن كونه 
حالي����ًا روائي����ا يبيع املالي����ني م����ن اأعماله- عرب 
الرتجمة عن لغته الأ�سلية، اليابانية، والكتابة 
بالإنكليزية واجلزاآن م����ن عمله )IQ84( التي 
تدور اأحداثها يف عام 1984، مع و�س����ع عالمة 
علي����ه،  اإىل"ال�س����وؤال"والتاأكيد  لالإ�س����ارة   ،Q
وعالم����ات ال�س����تفهام تبق����ى معلقة ف����وق حياة  

جميع �سخو�سه.

ــرًا ــي ــأث ت األكــــثــــر  ـــًا،  كـــتـــاب  50

ترجمة: ابت�صام عبدا

ــــــــدارات ــــن اص ــــــــداراتم ــــن اص م

ــــــــدارات ــــن اص ــــــــداراتم ــــن اص م
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قدم عدد من النقاد الربيطانيني املعروفني راأيهم 

يف اأك����رث الكت����ب تاأث����ريًا يف القرنني الع�س����رين 
والتا�سع ع�سر.

1."الذكري����ات والعرتاف����ات املربرة اخلا�س����ة 
بخاطئ"كتابة جيم�س هوغ-1824". وهو عن 
كالفين����ي املب����داأ يعرتف ان انتخاب����ه غري املربر 
للخال�����س، اأدى اإىل عملي����ات قتل م����ن قبل جيل 
مارتن �س����ريكه يف الع�س����ابة. اإنه كت����اب يعتمد 

على اخليال، ول ميكن اعتباره دينيًا.
اإدوارد  ترجم����ة  اخلي����ام،  2."رباعي����ات 
فيتزجرال����د-1859". ه����ذا الكت����اب حق����ق رقمًا 
قيا�س����يًا يف التوزي����ع بالن�س����بة لكت����ب ال�س����عر، 
والكت����اب يق����دم ثقافة خمتلفة رائع����ة، تعرب عن 
م�ساعر القارئ هنا، ويف ع�سر ال�سك ونظريات 
دارون، فان هذه الأبيات ال�س����عرية التي جاءت 
من اإي����ران يف القرن احلادي ع�س����ر، هي مناذج 

�سغرية لالحتفاء باحلياة، قبل ان تت�سلل مّنا.
3."هكذا تكلم زراد�ست لفردريك ويلهم نيت�سه- 
1883-1885". الكت����اب خط����اب م�س����ّخم، ول 
ي����دري احد م����ا ال����ذي كان يعني����ه نيت�س����ه، ولو 
و�س����ع �س����تة من اأن�س����اره يف غرفة، ف�س����تكون 
النتيجة مذبحة، كان نيت�س����ه �س����جاعًا وجمنونًا 

اإىل حد كاف يف اأفكاره.
4."املرتد ل� ج ك هيو �سمان�س-1884".

الف�س����يلة  يفتق����د  في����ه،  حبك����ة  ل  كت����اب  اإن����ه 
واملب����ادئ الأخالقية، غارق يف امللل وال�س����جر، 
وكان الكت����اب مبثاب����ة اإيل لالأن�س����ار بودلري 

واأو�سكار وايلد واأمثاله.
5."�س����يد هارت����ا لهريمان ه�ّس����ة-1922"رواية 
هريمان ه�ّس����ة تبدو بوذية، ولكنها يف احلقيقة 
الرثاء"ولي�س����ت  التجربة"ومنه����ا  ان  تق����ول 

التاأمالت، هي املفتاح للتنوير.
6."النبي جلربان خلي����ل جربان-1933"كتاب 
بحجم اجليب يتناول الأق����وال املاأثورة ولكنها 
تب����دو وكاأنها كتب����ت من قبل راه����ب يف القرون 
الو�س����طى، وه����ي يف احلقيق����ة لكات����ب لبناين-

اأمريك����ي، مدمن للكحكول، ت����ويف اثر التهابات 
يف الكب����د ع����ام 1931. وكت����اب الن����رث، يتمي����ز 
باأ�س����لوبه اجلمي����ل، وقد لقي اح����ًا كبريًا يف 

ال�ستينات، مرحلة الهيبيز.
."رحل����ة اإىل نهاي����ة اللي����ل ل����� لوي�س-فريدينا 
ولكن����ه  �سيا�س����ية،  �س����يلني  �س����يلني"اجتاهات 
يف روايت����ه الأوىل ه����ذه، قدم رواية باأ�س����لوب 
حديث مع �سخرية ممتعة للحرب ومهنة الطب، 
ويعترب لويز-فريديناند، من اأف�سل كتاب النرث 

يف فرن�سا- القرن الع�سرين.
بريت����ني- ف����ريا  ل�����  ال�س����باب  اإىل  8."رحل����ة 

1933"ان����ه تقري����ر عن جي����ل مفق����ود، ويتناول 

جتربة"ف����ريا"يف احل����ب وفقدان����ه يف احل����رب 

العاملي����ة الأوىل، وهذه الذكري����ات تبدو رائدة، 
ودرا�س����ة للمراأة وهي حت����اول اأن تاأخذ مكانتها 

يف عامل متغري.
9."الطريق اإىل اأوك�س����يانا- ل� روبرت بايرون-

تاأث����روا  املعا�س����رون  الرح����الت  193"ُكّت����اب 
ج����دًا بهذا الكت����اب، فالكاتب يتح����دث عن رحلته 
اإىل ال�س����رق الأو�سط واآ�س����يا يف الثالثينات من 
الق����رن املا�س����ي. وقد اأعطى بايرون تف�س����يالت 

عن ال�سرق والعمارة الإ�سالمية.
10."الغري����ب- األبري كام����و-1942"اإن مل تقراأ 
كت����اب الغري����ب واأن����ت يف ال�س����ابعة ع�س����رة من 
العم����ر، فهناك خطاأ ما في����ك، ان مرحلة املراهقة 
حتب اخليال والتهومي����ات، وجورج.و.بو�س، 

قراأه يف اإحدى العطل وهو رئي�س لأمريكا.
اإنه����ا  ران����د-1943".  اآي����ن  ل�����  11."الناف����ورة 
ميلودرامي����ا من طراز نيت�س����ه، فاملوؤلفة تتحدث 

عن فل�سفتها الراأ�سمالية..
12."الطف����ل وكيفية العناية به- ل����� د.بنجامني 
الأطف����ال  تربي����ة  يف  �س����بوك-1946"اخلرباء 
ياأتون ويذهبون ولكن د.�سبوك يبقى امل�سوؤول 
عنهم، لقد اأحدث تغيريًا كبريًا لطريقة الوالدين 

يف التعامل مع اأطفالهم.
13."اأن����ا اأ�س����يطر على القلعة، ل� دودي �س����مث-

واخلي����ال  احلقيق����ة  م����ن   ����املزي 1948"ه����ذا 
يتح����دث ع����ن بطلة الرواي����ة كا�س����اندرا مورتني 
تكت����ب وهي جال�س����ة يف حو�س غ�س����يل املطبخ 
وتنتهي بعبارة،"اأحبك"وهي رواية تتالءم مع 

م�ساعر وخميلة الفتيات ال�سابات.
14."العل����م احلدي����ث لل�س����حة العقلي����ة ل����� رون 
هوب����ارد-1950".. هل ت�س����عر غالب����ًا باأنك غري 
�س����عيد اأو مكتئ����ب؟، فانك �س����رتتاح بعد قراءتك 

هذا الكتاب.
15."احلار�س يف حقل ال�س����وفان ل� �س����الينجر-

كب����رية وه����و  1951"ع����ن مراه����ق يف مدين����ة 
هولدن كولفيلد يعي�س على هواه.

هيك�س����لي- األدو�����س  ل�����  الإدراك  16."اأب����واب 
1954"كت����اب اأح����دث �س����جة، امتدح����ه ويليام 
بليك. وهنا يكتب هيك�س����لي عن الأنا ويقول ان 

احلب هي احلقيقة املطلقة.
1. ق�س����ة اأو ل����� بول����ني ري-1954"ق�س����ة اأو 
تتحدث عن املراأة مبو�سوعية و"اأو"هي امراأة 
جميلة تخ�س����ع لالأهواء ال�سادية للرجال، وذلك 
بع����د اختطافها وو�س����عها يف بيت كي تخ�س����ع 
لتل����ك الأهواء من �س����رب بال�س����ياط اأو و�س����مها 

وغري ذلك.
18."الالمنتمي"اأو الدخيل"لكولن ويل�س����ون-

كب����ريًا  اهتمام����ًا  الكت����اب  ه����ذا  لق����ي   ."1956
وه����و درا�س����ة لل�سخ�س����ية الغربي����ة يف الأدب، 

وق����د وجد"ت.ل.اإلي����وت"285 خط����اأ يف 249 

�س����طرًا، ولكن����ه بالن�س����بة لكاتبه، انه كت����اب اأكّد 
متيزه و�س����ياأخذ مكانه بني اف�س����ل كتاب القرن 

الع�سرين.
19."على الطريق ل� جاك كريواك-195"اأنهى 
الكاتب هذا الكتاب يف ثالثة اأ�سابيع، والأوراق 
التي كتب عليها �س����به روايته هذه، بيعت باأكرث 
من مليوين دولر، وهذه الرواية جاءت نتيجة 
رحالت����ه يف اأمري����كا الأربعين����ات، وهي حتتفي 

باحلياة اجلديدة.
لمبيدو�س����ا- دي  جو�س����يب  ل�����  20."الفه����د 

ع����ن  تتح����دث  اجلم����ال،  م����ن  1958"قطع����ة 
جمتم����ع  وت����رف  �س����قلية  يف  الأر�س����تقراطية 

اختفى، وهو دليل ملعرفة جنوب اإيطاليا.
21. رباعي����ة الإ�س����كندرية ل����� لورن�����س دوريل-

جمي����ل  اأ�س����لوب  ذات  اإنه����ا   ،"1960-195
ومث����ري لالإعجاب، اأث����ار الإعجاب ب����دول البحر 
الأبي�س املتو�س����ط، ولي�س����ت هن����اك مدينة مثل 

الإ�سكندرية.
22."قتل طائر �ساخر ل� هاربر يل-1960"دراما 
يف اجلنوب الأمريكي حيث ال�سراع العن�سري، 

وهي الرواية الوحيدة التي كتبتها الكاتبة.
23."اإم�س����ك-22 جلوزي����ف هيلل����ر 1961"انه 
تاري����خ كان �س����يختلف ان كان املوؤل����ف قد اختار 
عنوان����ًا اآخر وهو اإم�س����ك 18"وهو يتحدث عن 

احلرب.
24."طريان فوق ع�س الوقواق ل� كني كي�س����ي-

1962"ان بط����ل الرواية �س����يبقى مالزمًا جلاك 
نيكيل�س����ون ال����ذي فاز بالأو�س����كار عن دوره يف 
الفيل����م املاأخوذ عن الرواي����ة، والرواية تتحدث 
ع����ن الأمرا�����س العقلية والتمرد �س����د اأ�س����اليب 

امل�ست�سفى.
بورخي�����س- لوي�����س  ج����ورج  25."املتاهة-ل����� 

1962"واملوؤلف مثل كافكا، يكتب   يف مو�سوع 
ل ميكن ن�سيانه.

ب����الث- �س����يلفيا  ل�����  اجلر�����س  26."ارجت����اج 
1963"تتح����دث �س����يلفيا بالث باأ�س����لوب اأ�س����به 
بال�س����رية الذاتية ويف مرحلة زمنية ي�سبح فيه 
العالج بوا�س����طة التعر�����س ل�س����عقة كهربائية، 
متاحًا، والرواية لكاتبة موهوبة، ت�س����ل مدينة 
نيوي����ورك وكاف����ة الفر�س تبدو متاح����ة اأمامها، 
اأ�س����بحت  وق����د  وتت�س����اءل،  تلت����وي  ولكنه����ا 
اك����رث  لفه����م  اجلر�س"ن����داًء  رواية"ارجت����اج 
للمر�����س العقل����ي، وقد انتحرت بالث بعد �س����هر 

من طبعها.
2."َد ن لفران����ك هريبرت-1965"رواي����ة م����ن 
نوع اخليال العلمي، وهو الأول يف �سل�سلة من 
رواي����ات تتالت يف ما بعد، وقد حتولت الرواية 
اإىل فيلم من اإخراج ديفيد لين، واأ�س����بح جذرًا 

لن�سوء الرغبة خللق �سخ�سيات معقدة.
28."ماغو�����س ل� ج����ون فاول����ز-1966". بو�س 
وه����و مدر�س �س����اب مثايل يذهب لق�س����اء عطلة 
يف جزي����رة يوناني����ة، وهناك من يج����د العذاب 
من قبل امراأة �س����ابة، ومث����ل معظم اأعمال جون 
اأج����واء  فاول����ز، جت����ري ح����وادث الرواي����ة يف 

مده�سة.
29."ال�سيد ومارغريتا، ل� ميخائيل بولغاكوف-
1969"�سيطان على هيئة رجل، عمل كال�سيكي، 
م����ن ن����وع الواقعية ال�س����حرية، مت من����ع الكتاب 

لعدة اأعوام حتت حكم �ستالني.
ف����ون دانك����ن- اإيري����ك  ل�����  30."عرب����ات الآله����ة 
1968"م����ن الأعم����ال التي اأث����رت عل����ى القراء، 
وهو امل�سوؤول عن ظهور كتب واأعمال �سينمائية 
مثل: اإك�����س فايل وغريها والتي تباع ب�س����رعة، 

وقد كتب دانكن 25 كتابًا عن نف�س الفكرة.
وول����ف- ت����وم  ل�����  الكهربائي����ة  31."التجرب����ة 
1968"�س����حافة جديدة، رواية لي�ست خيالية- 
وه����ي روائي يقوم برحلة عرب اأمريكا ب�س����يارة 
با�����س، ويكتب عن م�س����اهداته وو�س����فه املبالغ 

فيها، وقد قّلده عدد من الكتاب.
فوينغ����وت- ك����ريت  ل�����   5 رق����م  32."امل�س����لخ 

1969"ق�س����ة خيالي����ة ع����ن �س����خ�س ����ا م����ن 
ق�سف مدينة درد�سن، واإ�سافة اإىل ذلك، املاأ�ساة 
تل����ك  ملث����ل  الرتاجيدي����ة  والق�س�����س  املعروف����ة 

الأحداث التي ت�سبه اخليال العلمي.
33."نور�����س جوناث����ان ليفينغ�س����تون، تاألي����ف 
ريت�س����ارد با ورا�سل مون�س����ون-190"وهو 
الكت����اب ال����ذي اأعط����ى ال�س����بعينات م����ن الق����رن 
املا�سي �سمعة �س����يئة، اإنها ق�سة النور�س الذي 
يتحدى رفاق����ه للتحليق اإىل اجلن����ة، ويقول لنا 
ذلك الطائر:"ان الو�س����يلة الوحيدة التي توؤدي 

اإىل احلرية هي وجود قانون حقيقي".
غري����ر- جريم����ني  ل�����  امل����راأة،  34."اإخ�س����اء 
190"يف ه����ذا الكت����اب، كتب����ت غرير"الكاتبة 
الفرن�س����ية"عن جيل من الن�س����اء ان املجتمع قد 
حوّلهن اإىل حيوانات م�ستن�سخة، تكره نف�سها، 

وحقق الكتاب الن�سبة الأعلى يف التوزيع.
35."رجل الد ل� لوك رينيهارت-191"وهي 
ع����ن رج����ل يق����رر ان ل يتخ����ذ اأي ق����رار اإل بع����د 
ا�ست�سارة  اأحجار الد، وحتيل حياته اإثر ذلك 

اإىل فو�سى.
36."خوف وكراهي����ة يف لب�س فيغا�س ل� هنرت 
الكت����اب  يحت����اج  ل   ."191-س.تومب�س����ون�

اإىل تق����دمي مط����ّول، حيث تنت�س����ر املخدرات يف 
كاليفورنيا يف ال�سبعينات.

3."جاذبي����ة قو�س ق����زح ل� توما�����س بينكون-
193"اأوروب����ا تتوقع نهاي����ة كوميدية للحرب 
والق����وة، وفيه����ا ق�س�����س عدي����دة طويل����ة غ����ري 

مرتبة.
38."خ����وف م����ن الط����ريان ل����� اإيري����كا جون����غ-

193"يف مرحل����ة ال�س����بعينات حي����ث تبح����ث 
املراأة عن ذاتها، امراأة تقيم عالقة مع اأخ�س����ائي 
نف�س����اين، واأحالم عن احلرية اجلن�س����ية، ويف 
النهاي����ة تعود اإىل زوجها، و�س����ف جون ابدايك 

العمل،"اأف�سل رواية جن�سية كتبتها امراأة".
39."زين وفن �سيانة الدراجة: البحث عن قيم، 
م.بري�سينغ-194"�س����خ�س  روب����رت  تاألي����ف 
ياأخ����ذ ابن����ه يف رحل����ة بالدراج����ة، ويتذك����ر يف 

الطريق كافة الفل�سفات ال�سرقية والغربية.
اإيتال����و  ل�����  �س����تاء  ليل����ة  يف  40."م�س����افر 
كالفينو"كت����اب تتاألف ف�س����وله الأوىل من كتب 
اأخرى خمتلفة، وكان اإيتالو كالفينو اأف�س����ل يف 

كتب اأخرى.
41."دليل جماين للمج����ّرة- ل� دوغال�س اآدامز-

اأف�س����ل  متنبئ����ًا  اآدام����ز  دوغال�����س  199"كان 

م����ن غ����ريه يف اأواخ����ر ال�س����بعينات، حي����ث كان 
وق����د  الرقمي����ة،  بال�س����اعات  التنب����وؤ  مبق����دوره 
حت����ول الكتاب اإىل اأعمال قدمت اإذاعيا وتلفازيًا 

و�سينمائيًا، واأي�سًا اإىل لعبة.
42."غ����ودل، اإميك����ر، ب����ا: �س����فرية ذهبي����ة ل����� 
دوغال�����س ر.هوف�س����تدت-199"كتاب يتحدث 
عن"م����اذا يعني التفك����ري"، وكيف يح����دث ذلك، 

وهو مكتوب بروحية لويز كارول.
43."كونفدرالية الأغبياء ل� جون كيندي تول-
1980"اإغناتيو�����س ج.ريلل����ي، رج����ل بدين، مع 
ق�سائد القرون الو�س����طى لهرو�سويثا، �سخ�س 
ياأكل بانتظام، يجد ت�س����ليته يف الكالب ويتذكر 

جتربته يف ترك نيو اأورليانز.
44. ال����دم املقد�����س والإن����اء املقد�����س ل����� ماي����كل 
لينكول����ن- وه����ي  يل  ريت�س����ارد  بيجي����ت، 
برواية،"دافن�س����ي  اأ�س����به  ال�س����يء  1982"اإن����ه 
كود"ولكنه الأ�سبق والأف�سل والأكرث دقة، وقد 
رف����ع الثالث����ة دعوى ق�س����ائية �س����د دان براون، 

ولكنهم خ�سروها.
45. اآي����رن جون: كت����اب عن الرجال ل����� روبرت 
بالي-1995"لع����دة ق����رون م����ن الزم����ن، اعت����اد 
الرج����ال عل����ى القول:"نعم يا عزي����زي، ثم كتب 
روب����رت ب����الي ه����ذا الكت����اب، حي����ث اأع����اد اإىل  

الرجل قوة الع�سالت.
وول����ف- نعوم����ي  ل�����  الأ�س����طورة  46."ق����وة 
1991"اإنه����ا امل����راأة التي جعلت الأنوثة جن�س����ًا 
بنف�س����ها  الهتم����ام  اإىل  الدع����وة  ع����رب  جذاب����ًا، 
وجتميله����ا، وقال����ت ان طل����ب النحاف����ة املفرطة 
اأ�ساء اإىل املراأة وجاذبيتها، وخا�سة بعد قيامها 
مبنح نف�س����ها للرجل بال مقابل. ويعترب الكتاب 
الأهم يف مو�س����وع"الأنوثة"، يف ال�س����نوات ال� 

20 املا�سية.
4."النبوءة ال�سيلي�ستية ل� ريد فيلد 1993"يف 
اأعم����اق غاب����ات جن����وب اأفريقيا، يو�س����ك باحث 
التعرث ب�سل�س����لة من التنب����وؤات القدمية قد تغري 

طريقة احلياة بل حتى تغري العامل".
48."ل رم����ز ل����� نعوم����ي كلني-2000"هناك قلة 
من الكتب التي نلتقط حلظة �سيا�س����ية ما فعلت 
نعوم����ي كلني يف كتابها عن الإ�س����اءة اإىل بع�س 
الأن����واع الب�س����رية ورف�س����ها واحل����رب �س����دها 

وطبع الكتاب عام 2000.
49."الطري����ق ل� كورماك مكارث����ي-2006"كان 
مكارثي يف ال�س����تينات وال�سبعينات رمزًا ي�سار 
اإلي����ه كونه كاتب الكت����اب، ومع ذلك وعلى الرغم 
من النجاح والأفالم التي اأنتجت عن ق�س�س����ه، 
والتي حققت اكرب الإيرادات، فان"الطريق"هو 
اف�س����ل اأعماله، وهو رجل وابنه يف عامل ما قبل 

النهيار.
موراكام����ي-2011(  هاروك����ي   IQ84(  .50
رمبا �س����يقول البع�س ان هاروكي كاتب مو�سع 
اإعج����اب جمه����ور مع����ني، عل����ى الرغم م����ن كونه 
حالي����ًا روائي����ا يبيع املالي����ني م����ن اأعماله- عرب 
الرتجمة عن لغته الأ�سلية، اليابانية، والكتابة 
بالإنكليزية واجلزاآن م����ن عمله )IQ84( التي 
تدور اأحداثها يف عام 1984، مع و�س����ع عالمة 
علي����ه،  اإىل"ال�س����وؤال"والتاأكيد  لالإ�س����ارة   ،Q
وعالم����ات ال�س����تفهام تبق����ى معلقة ف����وق حياة  

جميع �سخو�سه.

ــرًا ــي ــأث ت األكــــثــــر  ـــًا،  كـــتـــاب  50
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ــــــــدارات ــــن اص ــــــــداراتم ــــن اص م

تواك���ب رواي���ة رجال ون�س���اء، للكاتب 
الراح���ل حممد الب�س���اطي، الت���ي يهديها 
�س���دورها،  يف  واأولده،  زوجت���ه  اإىل 
ذكرى مرور ع���ام على غياب موؤلفها، بعد 

�سراع مع �سرطان الكبد.
وقب���ل  روايت���ه،  يف  الب�س���اطي  يلف���ت 
ال�س���روع يف �س���ردها، اإىل اأن ال�سخو�س 
ال���واردة فيها.. وك���ذا �س���فاتها، ابتدعها 
الكات���ب من حم�س خيال���ه، ول عالقة لها 
باأي �سخ�س���يات اأو اأحداث رمبا تت�سابه 
معه���ا يف الواق���ع. وه���و يق���ول ذل���ك لأن 
الرواي���ة فيه���ا اإ�س���قاط عل���ى ف���رتة حكم 
ال�س���ادات كما تالم�س حياة الفنانة �سعاد 

ح�سني.
تتاألف الرواية من 60 �س���فحة. و�سدرت 
جمموعت���ني  اأي�س���ًا،  ي�س���م  جمل���د  يف 
ق�س�س���يتني مل ي�س���بق ن�س���رهما، الأوىل 
عنوانها اأ�سواء على ال�ساطئ والثانية 

بعنوان"وجلبابها م�سجر".
وه���ذا املجّل���د ه���و ال�س���اد�س يف ترتيب 
ملحم���د  الكامل���ة  الأعم���ال  جمل���دات 
الب�ساطي، التي اأ�سدرتها الهيئة امل�سرية 
العام���ة للكتاب اأخريًا. وت�س���م املجلدات 
م���ن الأول اإىل الثال���ث رواي���ات التاجر 
والنقا����س ،املقهى الزجاج���ي ،الأيام 
 ،الأ�س���جار وراء  بي���وت   ،ال�س���عبة
 ،اللي���ل اأ�س���وات   ،س���خب البح���رية�

 ،اأخ���رى  لي���ال  ،القط���ار وياأت���ي 
 ،اخلالدية ،اأوراق العائلة ،فردو�س
دق الطبول ،جوع ،اأ�س���وار ،غرف 
لالإيجار ،و�سريرهما اأخ�سر، و�سدرت 

خالل 35 عامًا، من 196 اإىل 2011.
كم���ا ي�س���م املجل���دان الراب���ع واخلام�س 
جمموع���ات الب�س���اطي الق�س�س���ية التي 
اأ�س���درها خالل 45 عام���ًا، من 196 اإىل 
2012 وهي: الكبار وال�سغار ،حديث 
رج���ال  اأح���الم   ،الثال���ث الطاب���ق  م���ن 
ق�س���ار العمر ،ه���ذا م���ا كان ،منحنى 
 ،سوء �س���عيف ل يك�سف �سيئًا� ،النهر
�س���اعة مغرب ،حمابي�س ،ال�س���رطي 
يلهو قلياًل ،نوافذ �س���غرية ،فرا�سات 

.سغرية�
ومعظ���م ه���ذه الأعم���ال يتن���اول القري���ة 
امل�س���رية الت���ي كان فيها عامل الب�س���اطي 
املف�س���ل، عرب م�س���اهد غنية باإن�سانيتها، 
وعر�س���ها بتكثيف و�س���اعرية جتعله من 
اأه���م كتاب الق�س���ة الق�س���رية يف م�س���ر 
والع���امل العربي، فحت���ى رواياته ما هي 
ن ج�سدًا  اإل ق�س�س ق�سرية متالحقة تكِوّ
رائ���ع الدق���ة، م���ن دون اإطالة اأو اإ�س���هاب 

زائد.
ومتتاز اأعمال الب�ساطي بلغتها الب�سيطة، 
وقربها من التكوين ال�سل�س لرجل ال�سارع 
الع���ام، لكنه���ا مكتوبة باللغة الف�س���حى، 

وجميعها ت���دور حول الطبق���ات الفقرية 
وم�سكالتها النف�سية والجتماعية، وهو 
حقق اأجمادًا مل ت�س���تطع حتولته اإىل فن 
الرواية، اأن حتظى بها، خا�سة اأن تاأثره 

بالكتاب الغربيني كان وا�سحًا فيها.
فروايت���ه فردو����س اأثارت لغط���ًا كبريًا 
ح���ول تاأثره مباريو فاراغا�س يو�س���ا يف 
مدي���ح اخلال���ة. اأم���ا اخلالدية، ف�س���رت 
اأحاديث حول تاأثره بجوزيه �س���اراماغو 
ث���م  وم���ن   ،الأ�س���ماء كل  روايت���ه  يف 
ظل ا�س���مه بعي���دًا ع���ن دائ���رة الروائيني 
الكبار. ذلك واإن كانت مكانته يف الق�س���ة 
الق�س���رية، مل ت�س���ارعها مكان���ة اأي م���ن 
اأبناء جيله، خا�س���ة اأن���ه كان من اأكرثهم 
كتاب���ة وتعليم���ًا ورهافة ح�س و�سال�س���ة 

اأ�سلوب وب�ساطة منطق.
لكن���ه مل يك���ن اأكرثه���م حظ���ًا، ول قرب���ًا 
م���ن املوؤ�س�س���ة الت���ي متنح ومتن���ع طيلة 
الوقت. وي�سف النقاد اأ�سلوب الب�ساطي 
الروائ���ي باأنه يت�س���م بالقت�س���اب البليغ 
الدال �س���ردًا واأ�س���لوبًا ومعن���ى، ويتوق 
اإىل ا�س���تحداث اأفق �س���عري رائق، واأنه 
يعمد اإىل التجربة الجتماعية والنف�سية 
وال�سيا�سية فيلقي النور على اجلوهري 
فيها حمتفظًا مبا هو اإن�ساين عام لعر�سه 

�سمن بنية تخيلية متتاز بال�ساعرية.
يان الال عن

عادل العام دادب

يعد كتاب )ت�س����وف( للكاتب اليوناين نيكو�س 
كزانتزاكي�س وال�سادر عن دار )املدى( للثقافة 
والن�س����ر برتجمة �س����يد اأحمد علي بالل جتربة 
فل�س����فية ع����ن مكنون����ات ان�س����انية تاأت����ي م����ن 
هاوية مظلمة ومتر مب�س����افة م�س����يئة ن�سميها 
احلي����اة ث����م تنته����ي اىل ظلم����ة اأخ����رى، مبعنى 
ان رحل����ة الع����ودة تب����داأ م����ن حلظة ال����ولدة.. 
النط����الق والع����ودة يف اآن واح����د.. املوت يف 
كل حلظ����ة وكان ه����دف احلياة هو امل����وت.. ما 
ان نول����د حت����ى تب����داأ حماولتن����ا يف ان نخلق 
ونبتك����ر. ان ع����ل للمادة احلي����اة. كل حلظة 
نولد. لهذا جاه����ر كثريون ان هدف احلياة هو 
اخللود.. يف الج�س����ام احلية الفانية يت�سارع 
ه����ذان التي����اران واجبنا ان ن����درك الروؤيا التي 
ت�س����تطيع ان ت�س����توعب الندف����اع نح����و املوت 
والندف����اع نح����و احلي����اة وان ن�س����بط به����ذه 
الروؤي����ا فكرنا و�س����لوكنا.. ل اأدري م����ا اذا كان 
ثمة جوهر خفي ومتعال يعي�س ويتحرك خلف 
الظواهر ولكي ل ات�س����اءل اعتربه ل يعنيني.. 
اين اب الظواهر بطواعية.. ار�س����م باألوان 
عدي����دة حجاب����ا خياليا ام����ام الهاوي����ة.. ل تقل 
يل ازل احلج����اب لأرى اللوح����ة فاحلج����اب هو 
اللوح����ة نف�س����ها.. علي����ك ان ت����درك وان تقب����ل 
حدود العقل الن�س����اين بال حماولت ع�س����يان 
ل ج����دوى منه����ا.. وعليك �س����من ه����ذه احلدود 
ال�س����ارمة ان تعمل بال �س����كوى وبال توقف يف 
حلظ����ات مفاجئ����ة وع�س����يبة يلم����ع يف داخل����ي 
�س����وت يقول: ه����ذا كله جم����رد لعبة فا�س����دة ل 
غاي����ة لها.. ب����ال بداية وبال نهاي����ة وبال معنى.. 

لكني اأو�س����ل نف�سي �س����ريعا بعجلة ال�سرورة 
فيبداأ الكون كله ي����دور دورته حويل من جديد 
عليك بالن�سباط انه الف�سيلة العليا وبه وحده 
تتكافاأ الرغبة بالقوة وتثمر حماولة الن�سان.. 
بعي����دًا عن القل����ب ويف الهاوية املقد�س����ة للقلب 
اتوازن مرجتفًا.. انا خملوق موؤقت و�س����عيف 
م�س����نوع من طني واح����الم لكن����ي ادرك ان يف 
اري����د  الك����ون..  ق����وى  كل  ت�س����طخب  داخل����ي 
ان اج����د م����ربرًا لك����ي ا�س����تمر على قي����د احلياة 
ولكي احتمل امل�س����هد اليوم����ي املرعب للمر�س 
والقب����ح والظل����م واملوت.. علي����ك ان تنجو من 
الب�س����اطة الفجة للعقل الذي ينظ����م و ياأمل يف 
ال�س����يطرة عل����ى الظواهر وعلي����ك ان تنجو من 
رع����ب القلب ال����ذي يبتغي وياأم����ل العثور على 
اجلوهر وانت�س����ر على العقب����ة الخرية الكرث 
اغ����راًء الأمل نحن نحارب لننا ن�س����تمتع بذلك 
، نغن����ي حتى اذا مل د اذنا ت�س����غي لغنائنا.. 
نعم����ل حتى اذا مل د رب عمل يدفع لنا اجرنا 
اليوم����ي.. نح����ن ل نعمل للغ����ري اإذ نحن ارباب 
العمل.. عليك ان حتب الواجب وان تقول: علي 
انا وحدي تقع م�س����وؤولية انقاذ الر�س واذا مل 
تنق����ذ فان����ا املذنب.. عليك ان حتب كل �س����خ�س 
مبق����دار م�س����اهمته يف الكف����اح وال تبحث عن 
ا�سدقاء وامنا عن رفاق.. ان اكرب الخطاء هو 
ال�ست�سالم للر�سا.. الزم ال�سمت! فاملحاربون 
ل يت�س����اءلون اب����دًا.. �س����واء اردت ام مل ترد.. 
فان����ك حت�س����ر معك اىل احلي����اة ايقاع����ا جديدًا 
ورغب����ة جديدة وفكرة جدي����دة وحزنا جديدًا.. 
انك تو�سع ج�سدك الأبوي اأردت ام مل ترد ذلك.. 
حني تخاف فان خوفك �سيف�س����م عرى اأجداد ل 
يح�سون ويحط من قيمة ارواح ل حت�سى من 
قبل����ك و من بع����دك ، وحني تقوم بعمل �س����جاع 

فان �س����اللتك باأكملها �ستهب وت�ستب�سل.. كافح 
م����ن اجل ان تعطي معنى ل�س����راعات الن�س����ان 
املت�سلة.. مرن قلبك كي ي�سيطر قدر ا�ستطاعته 
عل����ى حي����ز اك����رب م����ن �س����احة املعرك����ة.. مهم����ا 
تعي�����س الن�س����وة فانك لن ت�س����تطيع ان حتولها 
اىل ق����ول ولكن رغم ذلك عليك ان تنا�س����ل لكي 
حتولها اىل قول.. حارب بال�ساطري وبالمثال 
وبال�س����تعارات.. ح����ارب بالكلم����ات ال�س����ائعة 
وبالكلمات الن����ادرة.. بال�س����يحات وبالقوايف 
لك����ي متنح الن�س����وة حلم����ًا ودمًا وجت�س����دها.. 
بف�س����يلة  املظلم����ة  �س����هوتنا  نح����ارب  ل  انن����ا 
رزينة و�س����احبة وحمايدة ت�س����مو عليها وامنا 
ب�س����هوات اخ����رى اق����وى منها وا�س����د باأ�س����ًا.. 
ل تتوا�س����ع وتت�س����اءل: ه����ل �سننت�س����ر.. ه����ل 
�س����نهزم.. بل ح����ارب ويف كل حلظة من حياتك 
اجعل م����ن مغامرة العامل مغامرت����ك.. حارب.. 
لح����ق الظواه����ر ب�س����رب واأناة وبذلك �س����تفتح 
طرق����ًا مترعل����ى الهاوية وت�س����اعد ال����روح على 
ان جت����د مداها.. وهو الرجل الذي رد بالعبارة 
ال�س����هرية على الفاتيكان عندما و�س����عوا كتابه 
�س����من لئحة الكتب املحرمة الالئحة ال�سوداء 
ق����ال: اأيه����ا الأب����اء املقد�س����ون لق����د قدمت����م يل 
اللعن����ة، اأم����ا اأن����ا فاأقدم لك����م ال�س����كر. اأمتنى اأن 
يكون �سمريكم �سافيا ك�سمريي. واأن تكونوا 
اأخالقي����ني ومتدين����ني مثل����ي.. وه����و الكات����ب 
الإن�سان الذي كان �سعاره: ل اأطمع يف �سيء..
ل اأخاف من �سيء اأنا حر.. ويعد كتابه هذا من 
الن�س����و�س النادرة جدًا ل ميكنك اأن تن�ساه لو 
قراأت����ه تتاأث����ر به بعم����ق بعد روايته امل�س����هورة 
)الإغواء الأخري للم�سيح( و )زوربا اليوناين( 
و )الأخ����وة الأع����داء( و)تقري����ر اإىل اجلريكو( 

وغريها.

في كتابه (تصوف)..
نيكو�ص كانتاكي�ص يعرب عن روؤيا فل�صفية جلوهر الإن�صانية

للبساطي تــنــشــر  لــم  أعــمــال 
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تبع���ث  مع���ان  عل���ى  الأوىل  ال�س���طور  تنط���وي 
يف نفو�س���نا �س���عورًا كئيب���ًا ونحن نه���م بدخول 
تن���ذر  اأج���واء ملب���دة بغي���وم تتكاث���ف �س���ريعًا 
بالرعد بال�س���واعق باملتاهة والعجز عن احلركة 
ومواكب���ة احلي���اة وا�س���تغالل الزم���ن الذي مير 
منفرطًا على �س���كل حلظات واأن���ت تتوقف لتلقي 
نظ���رة عل���ى عنكبوت ملت�س���ق بن�س���يجه.. حالة 
يع���رب عنه���ا الروائ���ي دون ديليل���و يف روايت���ه 
)فنانة اجل�س���د( ال�سادرة عن دار )املدى( للثقافة 
والن�س���ر برتجمة اأ�س���امة منزجلي اإذ يقول: اإنك 
تع���رف بثقة اكرب من انت يف نه���ار قوي الربيق 
بعد مرور عا�س���فة حني تطعن اأ�سغر ورقة نبات 
بوع���ي ذات���ي، الري���اح تث���ري هديرًا بني ا�س���جار 
ال�س���نوبر والع���امل يخرج اىل الوج���ود بكل ثقة 
تهده���ده  ال���ذي   الن�س���ي ميتط���ي  والعنكب���وت 
الري���ح.. والآن نب���داأ بالتع���رف على �سخ�س���يات 
الرواي���ة وقد اأغل���ق اأمامنا املوؤلف اأب���واب الأمل 
مب���ا ي�س���ر النف����س فه���ذه بطل���ة الرواي���ة لورين 
هارتك���ي نراه���ا ت�س���ارك زوجه���ا راي الإفطار.. 
تط���ّل م���ن الناف���ذة.. تفت���ح ال�س���نبور.. ت�س���ّب 
احلب���وب..  حدث يف هذا ال�س���باح الأخري اأنهما 
تواج���دا هن���ا يف وقت واح���د يف املطبخ، واأخذا 
يتم�س���بان بخطى متثاقلة م���ارًا كل منهما بالآخر 
يخرجان ا�سياء من اخلزانات والأدراج ثم ينظر 
احدهم���ا الآخر ليبداأ عند املغ�س���لة او الرباد، ول 

يزالن م�سو�سني
تقول له: اأما كنت تنوي ان تخربين �سيئًا؟

قال: ماذا؟
و�س���عت احدى يديها على كتف���ه وجتاوزته اىل 
جانبه���ا اخلا����س م���ن املائ���دة نفرت الع�س���افري 
مبتعدة عن املطعم برفرفة اجنحة تتاألف كلها من 

احلرفني الهاء والراء. 

وما ان مي�س���ي راي من مائدة الإفطار اإىل منزل 
زوجته ال�س���ابقة حتى ي�س���عنا املوؤلف يف متاهة 
نحتار كيف نحل طال�سمها واألغازها حيث نفاجاأ 
ب���راي روبلز 64 عامًا �س���اعر الأماكن املوح�س���ه 
يف ال�س���ينما الذي اخرج فيلمني طبقت �سهرتهما 
الع���امل يف اواخر ال�س���بعينيات يع���رث عليه ميتًا 
م�ست�س���ارة  الأوىل  زوجت���ه  �س���قة  يف  �س���باحًا 
ت�س���ميم الأزياء اإيزابل كورالي����س يف مانهاتن، 
و�س���بب الوفاة النتحار بطلق ناري وفقًا لرجال 
ال�س���رطة الذين ا�س���تدعوا اىل م�س���رح احلادث.. 
تع���ود لورين من جنازة زوجها لت�س���تاأجر منزًل 
�س���يفيًا فتكت�س���ف حي���اة م�س���تخفية غريب���ة يف 
حجرة فارغة، رجل ل ميلك الإف�س���اح عن نف�س���ه 
يبداأ بالكالم ب�س���وت راي ومل يكن ذلك توا�س���اًل 
م���ع املي���ت لق���د كان راي حي���ًا يف �س���ياق حديث 
دار بين���ه وبينه���ا يف ه���ذه الغرفة.. نظ���رت اليه 
راأ�س���ًا وج�س���دًا كما يف ال�س���ور املتحرك���ة قوام 
نحي���ل يع���رف كي���ف يجع���ل زوجه���ا يعي����س يف 
اله���واء املتدفق من رئتيه اىل احلبال ال�س���وتية 
ويتح���ول الهواء اىل ا�س���وات وال�س���وات اىل 
كلمات، والكلمات هي الرجل يت�سكل على �سفتيه 
ول�س���انه.. هم�س���ت تكلمه ويرد عليها و�سوتها، 
ي�س���تعيد حواراتهم���ا تقريبًا قب���ل انتحار راي.. 
ويتم �س���رد احلكاية ب�س���وت يعي����س يف زماننا، 
�س���وت اأرواح من�سية ت�سكن هواج�سنا وحتاور 
ثقافتن���ا مب���ا ه���و اأك���رب م���ن احلي���اة واأك���رب من 
اأج�س���امنا وهي تعي�س احلياة.. ما يفعله دوليلو 
هنا يبدو اأ�س���به بنوع م���ن الهم�س من الرتعا�س 
من �س���رب اأغوار غري املح�س���و�س، لري�سم �سورة 
عن الأحا�سي�س اله�سة كما عن الأرواح الداخلية، 
فنان���ة اجل�س���د رواي���ة تتحدث ع���ن حي���اة امراأة 
تواج���ه بداية مع زوجها بع���د غيابه انتحارًا يف 
�س���قة زوجت���ه الأوىل يف مانهاتن. ما من �س���يء 
يجم���ع ه���ذه الأزمن���ة، اإذا ا�س���تثنينا ت�سل�س���لها 

الكرونولوج���ي وان�س���ياب خفاي���ا الزم���ن. لذلك 
نح���ن اأم���ام ن�س مت�س���ظ تعي���د الق���راءة تركيبه 
وتكوينه من جديد يف ق�سة هذه املراأة التي تفقد 
نقاط ا�س���تدللها بعد غياب زوجها، ورمبا اأي�سًا 
تفق���د ذاكرتها الآنية، اإذ جت���د اأن الوقائع تختفي 
من اأمامها لتغرق يف نوع من اجلنون، مل ينقذها 
من���ه اإل فنها، فن اجل�س���د، اإذ جتعل من ج�س���دها 
اأداة تت���وزع م���ا ب���ني امل�س���رح والرق����س ال���ذي 
متار�سه يف بيتها الوا�سع كانت متارينها البدنية 
جتع���ل كل �س���يء �س���فافًا ت���رى وتفكر بو�س���وح 
مم���ا يعن���ي ان���ه ل يوجد ما ي�س���تحق امل�س���اهدة 
او التفك���ري في���ه ولكن لعل الأو�س���اع التي كانت 
توؤديه���ا وتبقى فيه���ا لفرتات طويل���ة واحلركات 
اللتفافي���ة املغالي���ة وال�س���كال العنفوانية وهي 
تراقب ج�س���دها اإذ ت���وؤدي ه���ذه التمارين عارية 
مما يبث فيها الرغبة اجلن�س���ية اثناء ممار�س���تها 
للح���ركات البطني���ة.. ويف التدقي���ق بالتحولت 
التي ت�س���يب وجهها من جراء مرور الزمن كذلك 
حت���ب اأن تراقب الأ�س���ياء، الكائنات الع�س���افري 
التي ت�س���ربها ال�سم�س والتي ي�س���تهلكها النور. 
كان���ت ت�س���جل كّل �س���يء مي���ر به���ا وحت���اول اأن 
تدر����س كّل الإمكانيات املتوق���ع حدوثها عرب هذا 
التاأم���ل.. ويدخلن���ا الكات���ب من خ���الل اخلطاب 
الداخل���ي اإىل قل���ب وع���ي لوري���ن فيتيح لن���ا اأن 
ن�س���مع �س���وتها ويجعلن���ا ن�س���عر بقلقه���ا وعدم 
اطمئنانه���ا وهي ت���رى راي حي ي���رزق يف ذهن 
هذا الرجل بفمه وج�سده وقب�سته يجعلها ت�سعر 
بجلدها مكهربًا، �س���اهدت نف�سها ت�س���اهد نف�سها 
تزحف نحوه، ال�س���ورة موجودة امامها تزحف 
على الأر�س والأمر واقعي تقريبًا بالن�سبة لها.. 
انها ت�س���عر بان �س���يئًا انف�س���ل انفك برفق وهي 
حتاول ان جتره لين�س���م اليها، ان توقفه حتتفظ 
به هنا او تكتفي بالنبطاح واجله�س بالبكاء من 

دون توقف ونف�سها تراقبها من الأعلى. 

املدى الثقايف

�سدر عن دار املاأمون للرتجمة والن�سر يف وزارة الثقافة كتاب 
بعنوان )اأمرية بغداد( م�سرحية من ثالثة ف�سول لالأديب 

الفرن�سي الكبري )الك�سندر دوما البن( وترجمة ملياء رحيم 
جا�سم ويبني هذا الكتاب اخليال املتجدد الذي دفع الكاتب اىل 

الكتابة عن الأمرية وعن م�ساعر احلب التي تعي�س يف خ�سمها 
داخل جمتمع الرجال من جهة وكونها ابنة غري �سرعية من 

جهة اأخرى ، متمردة ، تواجه بوؤ�س الن�سان وغطر�سته يف 
غ�سب وحتًد ، وتواجه زوجها الذي اأخل�ست له ولكنه يتهمها 
ظلمًا وجورًا باخليانة ب�سبب غريته ال�سديدة كما ت�سكل هذه 

امل�سرحية نظرة عميقة اىل النف�س الب�سرية وطبيعتها املتغرية 
املتقلبة التي جتعل كل من فيها يرى نف�سه يف بطلتها.

وبذلك �ستظل بغداد ملهمة ال�سعراء والأدباء على مر الع�سور 
، ينهلون اأفكارهم وروؤاهم من معينها الذي ل ين�سب ، فيذهب 

بهم اخليال اىل عامل ل ي�سبه اي عامل اخر �سواء كانوا قد 
عرفوه او قراأوا عنه.

أمـــــــيرة بغــــــداد
مسرحية من ثالثة فصول

فنانـــة الجســـــــد..
أحداث معتمة مشحونة بالقلق واالضطراب

ــــــــدارات ــــن اص ــــــــداراتم ــــن اص م



العدد )2962( السنة الحادية عشرة االحد )15( كانون االول 122013

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

ترجمة: عبا�ص املفرجي

على نحو خمتلف يف حقول الفحم يف ال�سني، اختفت 
القاط���رة البخاري���ة كو�س���يلة مهم���ة لنق���ل الب�س���ائع 
املا�س���ي.  للق���رن  النهائي���ة  ال�س���نوات  يف  والنا����س 
كان���ت النهاية ملفت���ة للنظ���ر – ويف راأي هذا الكتاب 
– �س���ريعة على نحو غري �سروري. كانت بريطانيا 
ل تزال ت�س���نع ماكينات بخاري���ة يف عام 1960، مع 
ه���ذا وفقط بعد ثمان �س���نوات مّت �س���حب اآخر قاطرة 
م���ن اخلدمة. يف بع����س البلدان ) الولي���ات املتحدة 
هي مثال رئي�س���ي ( حّل���ت النهاية يف وق���ت اأبكر من 
ذلك؛ يف بع�س���ها الآخر مثل الهن���د وجنوب افريقيا، 

كانت النهاية متاأخرة حتى الت�سعينات.
اإنه���ا، بالطب���ع، مل تختف بالكامل. املئ���ات منها، رمبا 
حت���ى الآلف، ُحِفظ���ت يف متاح���ف ومرياث ال�س���كك 
احلدي���د، وت�س���رّي بالبخ���ار ب�س���كل غ���ري منتظ���م يف 
رح���الت ع���ربرْ الب���الد ) واأن���ا الذي اأ�س���كن ق���رب خط 
رئي�س���ي يف لندن، اأ�س���مع احيانا اأ�س���وات �سافرتها 
(. لكنه���ا تبق���ى اأ�س���ياًء نفي�س���ة؛ رمب���ا ل وج���ود لآلة 
ميكانيكي���ة مثله���ا اإجتذب���ت مث���ل هذا احلب ال�س���ديد 
والبهجة، او �سّبب رحيلها مثل هذا احلزن. مقابل كل 
�س���خ�س يتذكر عام 1968 ب�سبب التمّرد الباري�سي ) 
منتهى ال�سعادة كانت يف تلك اللحظة... اأو مل تكن (، 
فالب���د اأن هناك ثالث اأو اأربع مّرات اأخرى يتذكر فيها 
تل���ك ال�س���نة باأنها ال�س���نة التي حددت فيه���ا الربيت�س 
ري���ل نهاي���ة البخار م���ع قط���ار خ�سو�س���ي على خط 
�س���اتل كارلي�س���ل. قطار ت�س���وقه قاطرتان من البالك 

فايف رقم 460، اإن مل تخني الذاكرة.
عن هذه احلما�س���ة ين�س���اأ اأدبًا. رج���ال يف عمر معني، 
مب���ا فيهم كاتب هذه ال�س���طور، األق���وا ملحة على كتب 
معنونة " عمالقة البخار " ) اأو �س���يء من هذا القبيل 
( من���ذ اأن رفعه���م اأباوؤه���م على �س���ياج وطلب���وا منهم 
اأن يلوح���وا باأيديه���م حتي���ة ل�س���ائق القط���ار. كانوا 
– ي�س���جعون كتب���ا من ه���ذا النوع:  – ومايزال���ون 
بورنوغرافي���ا لعا�س���ق البخ���ار. )) امليدداي �س���كوت 
اأوف  �س���يتي  با�س���فيك  �س���تانري  بقاط���رة  م�س���حوبا 
�س���الفورد ياخذ املياه من اأحوا����س التيباي يف نهار 
ت�س���ريني م�س���رق من عام 1953 (( ق���د يكون عنوانا 
منوذجيا، و�سماء مملوءة بدخان هي الن�سف الأعلى 
ل�س���ورة فوتوغرافية منوذجية. لك���ن كتابنا هذا هو 
لي�س حقا من ذلك النوع من الكتب – مل يكن العنوان 
مالئما لو�سف غالن�سي ملهند�سي اآخر قاطرة بخارية 
عظيمة ول حلجته الآ�سرة باأن املو�سة، ل العقل، هي 

الت���ي قتلت ال�س���فر البخاري، يف وق���ت كانت تقنيته 
مهي���اأة لنقل���ة مفاجئة اىل الأم���ام، اأو عل���ى الأقل كان 

اأمامها �سنوات عديدة من احلياة النافعة اقت�ساديا.
متام���ا مثلما اتخ���ذت �س���فينة الإبحار �س���كلها الأكرث 
�س���رعة، والأكرث جمال، ال�سفينة ال�س���راعية، يف ظل 
هيمنة املالحة البخارية، كذلك كان للقاطرة البخارية 
فرتاتها الأكرث ابتكارا بعد اأن بداأت ماكينة الحرتاق 
باملناف�س���ة يف الرب على خطوط ال�سكك احلديد، ويف 
اجلو. يف بريطانيا، ال�س���ري نايجل غري�سلي وال�سري 
وليام �س���تانريهما ال�س���مني الأكرث تذّك���را. كان خط 
مالرد الإن�س���يابي لغري�سلي هو الذي اأحرز، يف عام 
1938 ، الرقم القيا�سي لقاطرة بخارية يف ال�سرعة ) 
126 كلم يف ال�ساعة ( ، والذي ظّل قائما رغم الدعاوي 
املناف�س���ة م���ن املاني���ا والولي���ات املتحدة. �س���تانري، 
اأي�سا، �س���مم خطا اإن�س���يابيا قوي للتجارة النكلو- 
ا�س���كتلندية �� اأخذ خطه امل�س���لك كثري التالل لل�س���احل 
الغرب���ي بينما اأخذ خط غري�س���لي امل�س���لك املنب�س���ط 
لل�س���رق �� ورغم اإنه مل ي�س���ل اأبدا اىل جمد غري�سلي، 
فاإن ت�س���اميمه الأنيقة يف �سنوات الثالثينات اأر�ست 

مظهر املاكينة الربيطانية حتى نهاية اأيامه.
م�ستعريا عبارة مايلز غوبالني " رجل البخار "، ينعم 
غالن�س���ي على ه���ذه ال�س���اللة املتاأخرة من مهند�س���ي 
اللوكو �س���فة احل�س���مة والكرامة للبطل املتوا�س���ع، 
ورمبا ثمة �س���يء بطويل ) فر�س���ان املائدة امل�ستديرة 
لل�س���كك احلديد؟ ( يف �سعيهم امل�س���مِم جلعل املاكينة 
البخارية اأ�سرع، اأقوى واأكرث فعالية وقود، حني لح 
يف الأف���ق اخلطر امله���دد لقاطرات الدي���زل وقاطرات 
ال�س���حب الكهربائي���ة. بريطاني���ا، كان له���ا �سخ�س���ا 
راديكاليا يف اوليفر بوليد، الذي �س���مم لل�س���اوثرين 
ريلواي ما يّعد من �س���به املوؤكد اأقب���ح قاطرة بخارية 
يف كل الع�س���ور، لكن بحلول احلرب العاملية الثانية 
كانت اأغلب الهند�سة البخارية الربيطانية حمافظة اإذا 
قورن���ت بالإبتكارات التي ظهرت يف فرن�س���ا، املانيا، 
والوليات املتحدة. كانت املاكينات الربيطانية تبدو 
يف حال���ة جيدة ج���دا، تخفي ماكيناتها داخل اأ�س���كال 
ناعم���ة، لك���ن املهند�س���ني الأجان���ب، اأمثال الفرن�س���ي 
اندريه �س���ابيلون، ه���م الذين قاموا باأف�س���ل الفر�س 

لإعطاء م�ستقبل حلركة النقل.
تبّن���ى �س���ابيلون م���ا دع���اه غالن�س���ي مبقارب���ة كلي���ة 
للدينامي���ة احلرارية. اأول، اإ�س���توثق م���ن اأن البخار 
يتدف���ق ع���ربرْ طري���ق املرج���ل وغرف���ة �س���غط البخار 
واأ�سطوانة انطالق البخار، ب�سكل حر بقدر الإمكان، 
مقلال اىل احلد الأدنى اأية ان�سدادات. ثانيا، ا�ستخدم 
نف����س البخ���ار مرت���ني، بال�س���ماح ل���ه بالنتق���ال م���ن 

اأ�س���طوانات ال�س���غط الع���ايل اىل ال�س���غط الواطئ، 
وه���ي عملي���ة تع���رف بالرتكي���ب. كال التقنيت���ان مل 
تكون���ا معروفتني يف بريطانيا، حيث اأغلب املاكينات 
البحري���ة وحتى القاطرات البخارية كانت مرّكبة منذ 
القرن 19، لكن ماكينات �س���ابيلون بلغت م�س���تويات 
جدي���دة م���ن الرق���ي ) الت���ي كان���ت بالن�س���بة للعق���ل 
الربيط���اين تعقي���دا ل ُيعتَمد عليه ( يف ثقافة ال�س���كة 
احلدي���د الفرن�س���ية، التي اأعطت طاق���م القطار واجبا 
طوي���ل الأجل على ماكينة ا�س���تثنائية؛ يف بريطانيا، 
ق���د يك���ون �س���ائق القط���ار �س���ابط ال�س���يطرة ملاكينة 
بالرد ليوم وعلى ماكينة كنغ ف�س���ر لليوم الذي يليه. 
النتيجة، يكتب غالن�سي، كانت عناية حنونة لقاطرات 
بخاري���ة )) جتري مث���ل ماكينات خياطة �س���امتة، (( 
م�ساوية يف التعجيل وجهد ال�سحب للجيل الأول من 

قاطرات الديزل والقاطرات الكهربائية.
ما من مهند�س بخار ي�سك حقا باأن الطاقة الكهربائية 
�ستنت�س���ر يف النهاية. ال�س���وؤال الأكرث اإثارة للنقا�س 
هو املدى الذي كانت حتتاجه قاطرات الديزل كفجوة 
توق���ف بني م�س���در طاق���ة واح���د واآخ���ر، لأن قاطرة 
البخار ه���ي ماكينة قوية وزواله���ا الكامل اقرتب من 
امل���وت بوقت مبكر ج���دا. يرف�س غالن�س���ي اأن يوجه 
الل���وم اىل لوبي���ات النف���ط واملوؤام���رات، حت���ى يف 
امري���كا. كانت �س���ناعة الديزل، كما يكتب، )) �س���ابة، 
مزّودة بنف����س القدر من تقني���ات اإدارة الأعمال التي 
ل�س���ناعة النفط، وهي �سيف م�س���تدق ذو حدين بلغة 
املبيع���ات والت�س���ويق مقارنة بال�س���يف عري�س احلد 
ل�س���ناعة البخ���ار ((. يف ع���ام 1945، عملت قاطرات 
الدي���زل ثمانية باملئة فقط من اأميال قطار امل�س���افرين 
اأربع���ة  اىل  الرق���م  ت�س���اعد   ،1948 يف  المريك���ي؛ 
النورثفول���ك  �س���حبت  باملئ���ة؛ يف 1960،  وثالث���ني 
اآن���د و�س���رتن اآخ���ر القاط���رات البخارية م���ن اخلدمة 

املنتظمة.
يف بريطانيا، كانت كلمة ال�سر يف نهاية اخلم�سينات 
هي " التحديث ". القاطرات البخارية، مثل اليو�سنت 
اآرت����س، بدت قدمية – اإبتع���د عن عجالتها! هل ميكن 
لها يوما اأن تعود؟ غالن�سي يعتقد بذلك، مبا اأن هناك 
فحم تخّل���ف يف الأر�س اأكرث من النفط واأن تو�س���عا 
جديدا للماكينات ميكن اأن يكون اأكرث فعالية حرارية 
من ماكينات �س���ابيلون. لكن الوقت مل يحن بعد، كما 
اأعتق���د، لنف�س الغبار ع���ن البوك�س براوين والعودة 
اىل و�س���عية مراقب اخلط يف نهاية ر�سيف املحطة، 

بانتظار قطار ال�سكوت�س اك�سربي�س. 

عن �صحيفة الغارديان

 " الـــــبـــــخـــــار  عــــمــــالــــقــــة   "
بانتظار قطار ال�صكوت�ص اك�صربي�ص

دى
الم

ت 
ارا

ــد
اص

ن 
م



13

بقلم: حممد امل�صوري    الرياص 

 مد
عبدالباق���ي يو�س���ف روائ���ي كردي �س���وري �س���هري اعتاد منه 
املتلقي على روعة الأ�س���لوب، وجمال اللغ���ة، ورهافة احل�س 
ال���ذي ينقل���ك من عاملك الواقع���ي اإىل خمي���ال الرواية، وعبق 

واقعها امل�سنوع بني كلماتها باحرتاف واإتقان.
 اإقليم كرد�ستان وعائلية الأمل الكردي امل�سرتك

لع���ل م���ا يج���ذب النظ���ر اإىل الرواية م���ن حيث �س���بب خلقها 
الإبداع���ي ه���و: الث���ورة ال�س���ورية الت���ي اأجل���اأت العديد من 
ال�س���وريني اإىل اللج���وء لبل���دان اأخ���رى؛ هرب���ا م���ن وي���الت 
احل���رب هن���اك. واملبدع احلقيقي ه���و من يخلق م���ن املر�س 
عالج���ا، ي�ست�س���قي ب���ه الكاتب ال�س���فاء قب���ل املتلق���ي. جاءت 
رواي���ة )هولري حبيبتي(، مولودة من ه���ذا الرحم -يف اإقليم 
كرد�س���تان- الذي يثبت من خالله الراوي اأن املحنة م�سرتكة 
بني الكاتب و�سخ�س���يات روايته، واملتلقي امل�ست�سعر للواقع 

املر الذي يعي�سونه. 

ب���داأت الرواية بالتمهي���د لالأحداث بلغة �س���عرية عالية – من 
غري اإطالة - وذكر ما مرت به البالد العربية ومنها �سورية من 
ثورات ومظاهرات، فكانت -الأحداث- نك�سة احلياة العابرة 
التي مل يكن يعلم اأحد اأنها �ستوؤدي اإىل هذا امل�سري املتخ�سب 
بالدم���اء. اأما فاأل احلياة كان لقاء )هولري( التي بداأت ت�س���رد 
�س���ريتها. هذا النمط احلكائي م�س���وغ مقبول جدا يف الفكرة 
العامة حول الرواية؛ فالالجئون يح�سون باحلزن واملرارة، 
مما ا�س���تدعى وجود ما ي�سليهم وي�سربهم؛ فجاءت )هولري( 
املدين���ة لتق���وم به���ذا العم���ل على اأكم���ل وجه، فهي"عرو�س���ة 

الأمل"كما و�سف الروائي يف عمله. 

من قو�ص الرواية  
   

قال���ت : عندما ر�س���ت �س���فينة نوح على اجل���ودي، كان عهدي 
باأبن���اء اآدم الث���اين،  بع���د الطوف���ان بات نوح ه���و اأب النا�س 
جميع���ًا، لأنهم تنا�س���لوا من �س���لبه. زحف النا����س يومها اإىل 

ربوعي واتخذوا من كهويف خمابئ وماآمن لهم. 
اإذا اأعدتك اإىل �س���تني األف �س���نة ما�سية، �س���رتى معي كما لو 
اأنه حدث يف راأ�س ال�سنة الكوردية املا�سية اأن النا�س قطنوا 

هنا يف كهف �ساندر. 
قال: متى كان ميالد ال�سنة الكوردية؟ 

قال���ت: كان ذلك �س���نة �س���بعة اآلف قبل ميالد امل�س���يح، النا�س 
ب�سكل عام كانوا يتوافدون اإىل كل مدن هذه املنطقة اخل�سبة 

التي كانوا ي�سمونها اأر�س الكورد. 
يف ع�س���ر ح�س���ارة مابني النهرين كانت اأر�س كورد�س���تان، 
اأعني كوردواري لكن لأخفف عليك �س���يئًا واأنا اأدرك اأنك لن 

ت�س���توعب مني كثريًا اإذا حّدثتك باأ�س���يل لغتك، لأن اللهجات 
توال���ت، ومي���زت طوائ���ف الكورد ع���ن بع�س���ها، وعربت عن 

خ�سائ�س كل طائفة. 
قال: كم لغة تعرفني �سيدتي؟

�س���حكت وقالت: قل كم لغة ل تعرفني.. ل اأظن اأن هناك لغات 
مل يعلمن���ي اإياها امللوك، ومل تعلمن���ي اإياها الغزوات التي 
تعر�س���ُت اإليها، كنُت اأحتدث كل تلك اللغات بطالقة، لكن ل 
اأخفيك اأن اأح���ب اللغات اإىل قلبي هي اللغة الكوردية، كما 

اأن اأحب الأ�سماء اإىل نف�سي هه ولري. 
اأ�سعر بجمالية احلروف عندما يناديني به النا�س، اإن كل 
ح���رف من حروف هذا ال�س���م ت�س���ري يف عروقه كريات 

دماء كورديتي. 
كانت هذه البق���اع جتذب وتغري النا����س لدخولها اأكرث 

من اأي بقاع اأخرى يف رحابة اأر�س الرب. 
يف العه���د العبا�س���ي، عادت هذه الأر�س لت�س���هد اأجماد 
الإم���ارات الكوردية لأنهم اأ�س���بحوا م�س���لمني موالني، 
ي���وؤازرون دي���ن الإ�س���الم، فكان���ت اإم���ارة عي�س���اين، 
واإم���ارة روادي، واإمارة �س���دادي، واإم���ارة مرواين، 

واإمارة عنازي. 
ثم ابت�سمت وقالت: اإمارة هزباين. 

واأردفت تقول بب�س���مة: ه���ذه الإم���ارة الكوردية يل 
معه���ا ذكري���ات طيب���ة لأنها كان���ت تخ�س���ني، وهي 
تذك���رين باأمرييه���ا: عي�س���ى بن مو�س���ى الهزباين، 

واأبو احل�سن بن مو�س�سكي الهزباين. 
خيم �سمت عليهما ا�ستغرق زهاء ن�سف �ساعة من 
عم���ر اللقاء، ثم ما لبثت اأن ك�س���رت زجاجته وهي 
تقول: اأخذُت من كل �سخ�س من اأولئك �سيئًا لبني 
قومي، وهذا ما اأفادهم كثريًا، واأحلق بهم الهول 

كثريًا. 
اأفاده���م لأنهم حتولوا اإىل خال�س���ة من الرحمة، 
واآذاه���م لأن طيبه���م فا����س به���م ع���ن ح���دوده 

الدنيا. 
اإن وج���ود ه���ذه الثنائي���ة يف الن����س من اأ�س���د 
عوام���ل اجل���ذب للمتلقي، �س���يما املتلقي الذي 
ل يح���ب اأن يبق���ى يف قال���ب �س���عوري واحد 
طوال اأح���داث الرواي���ة، كما اأن حال���ة الإباء 
الت���ي خلقه���ا الكاتب يف روايت���ه كانت عامل 
دف���ع مهم يف احلدث ال�س���اعد نح���و العقدة، 
للخ���روج من احل���زن والت�س���اوؤم، حتى اإذا 
ما و�س���ل اإىل العقدة يظهر الأمل م�س���يطرا 
عل���ى احلكاية يف احلدث الن���ازل، من اأجل 
لالأم���ل  املنتظ���رة  النهاي���ة  اإىل  الو�س���ول 

بهدوء مقنع. 

 دص ا 

قراءة موجزة في رواية"هولير حبيبتي"لعبد الباقي يوسف

املوؤل:دوغال�ص كينيدي
الت�س���وير  جم���ال  يف  وارن  ل���ورا  تعم���ل 
حت����س  الوق���ت،  م���رور  وم���ع  ال�س���عاعي. 
بالكاآبة، ملا تواجهه من اآلم املر�س���ى الذين 
تخربهم حقيق���ة معاناتهم، وهكذا ترى اأنه 
م���ن حّقه���ا العي����س خم�س���ة اأيام بعي���دًا عن 

ذلك.

ـــة أيـــــام ـــس ـــم عنا عند ج�صر بروكل خ
رواية

 
الكتاب: عناق عند ج�سر بروكلني/ رواية

املوؤلف: عزالدين �سكري ف�سري
النا�سر: دار العني للن�سر والتوزيع - 220 �س

البوكر،  جائزة  اإىل  �سابقًا  ُر�سحت  التي  الرواية  تتناول 
ود  والغرب.  ال�سرق  بني  القدم،  يف  ال�ساربة  العالقة 
يف اأحداثها اأنها تتجاوز م�ساألة عر�س �سورة اأو �سكوى 

املغرتب، لتطرق ق�سايا فكرية معمقة.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

 )املقدمة(
اأخ����ذت طروح����ات م����ا بع����د احلداث����ة جمالها 
املعا�س����رة،  ال�س����رديات  راه����ن  الوا�س����ع يف 
وا�س����تطاعت ان تكر�����س ج����ّل جهده����ا عل����ى 
الأمكنة وحتولتها الكب����رية وعلى الظواهر 
باأكمل����ه،  الع����امل  �س����ادت  الت����ي  )العوملي����ة( 
فج����اءت تي����ارات فكري����ة وفل�س����فية اأفا�س����ت 
ال�س����يء الكثري يف ذلك، فلم تك����ن املدينة هي 
الوحي����دة الت����ي ت�س����تنطق العالم����ات الت����ي 
تكم����ن بداخله����ا، امن����ا ا�س����تعادة الت�س����كالت 
الوىل ع����رب مراحل زمنية كب����رية، قد ردمت 
اله����وة وا�س����بعت بداخله����ا �س����راع الهويات 
واإثارة امل�س����مر و�س����حب الذاكرة اىل جعلها 
ن�س����ًا حا�س����رًا امامنا، كل ذلك خلق ف�ساءات 
جدي����دة يف عملي����ة تلقين����ا.. اإن حال����ة ما بعد 
احلداثة ا�س����تطاعت ان تتحايل على التاريخ 
وعلى املوروث، لت�س����حبه اىل منطقة جديدة 
يف التن����اول الن�س����ي داخ����ل مي����دان الكتاب����ة 
والتدوي����ن، واىل اع����ادة بن����اء الأمكن����ة وفق 
معا�س����رة تتناظ����ر م����ع اجلمايل ب�)مو�س����ة( 
موح����دة و�س����املة، وه����ذا ما اأخذ فع����ل الداء 
الثقايف يف الن�����س الأدبي حتديدا، ان تكون 
�سمات م�س����رتكة تقراأ الواقع وفق خ�سائ�س 

اآنية بف�ساء واحد..
يف الأمكنة امل�س����مرة ثيم����ات انتظرت طوياًل 
للك�س����ف عن جماليتها، الأمكنة التي عك�س����ت 
عن متردات كبرية لأنا�سها، ويف ذلك �سواهد 
كث����رية، غري ان اثارة امل�س����مر ونهو�س هذه 
الأمكن����ة ميزت فعل الت�س����ظي لإنت����اج قراءة 
اقت�س����ادية وعمراني����ة وحتى ثقافي����ة..ان ما 
ايق����ظ ه����ذه الأمكن����ة ه����و هاج�����س النهو�س 
بوقائ����ع معا�س����رة يف �س����مولية ال�س����تيعاب 
بع����د  م����ا  ث����ورة  ب����ه  ج����اءت  ال����ذي  الكب����ري 
احلداثة..و)عين����كاوة( واحدة م����ن اأهم هذه 
الأمكن����ة، حي����ث التقلب����ات والتح����ولت التي 
�سهدتها عرب التاريخ يف كافة املجالت، اأكدت 
ان ح����دود املدين����ة ان�س����هرت يف ب����ادئ المر 
داخل ف�س����اءات اأكرب ملدينة اأ�س����بعت لنف�سها 
حت����ولت مماثلة، ال وهي )اربي����ال(، لتدخل 
يف مت����ون املدون����ات املثيولوجية، وت�س����بح 
بذاته����ا ن�س����ًا مركون����ًا عرب هيمن����ة الوحدات 

املركزية ل�سلطة املدينة الأكرب هذه..
ثقافة الآن، لتقف مع الأمكنة بو�سفها حتمل 
مزاي����ا جغرافي����ة حل����دود وتقالي����د واأع����راف 
و�س����لوكيات، امن����ا تتعام����ل معه����ا بو�س����فها 
ف�س����اءات كونية اأ�سمل، وهذا الت�ساع ك�سف 
عن قراءة مغاي����رة للتاريخ وللدين وللرتاث، 
واأوقد �سعلة املعا�سرة عندما جاءت موجات 
التغيري وت�س����لّلت كل الب�س����ائع داخل �س����وق 
ه����ذه الأمكن����ة او امل����دن الهام�س����ية، لي�س����بح 
الن�س����ان فيها منتميًا اىل ذات ان�سانية كربى 

يف اأماكن اأخرى من هذا العامل.
وحني نق����ف عن����د ح����دود الكتابة الن�س����ية / 
الروائية املعا�سرة وهي تفتح نوافذ الأمكنة 
ونهو�����س ذاكرته����ا وتقلي����ب اأوراقه����ا، تظهر 
اأمامن����ا جترب����ة القا�����س والروائ����ي �س����عدي 
املالح وروايته اجلديدة )عمكا(، حيث نلم�س 
مه����ارة الكتاب����ة ال�س����ردية وه����ي تق����ف عل����ى 
حدود متناظرة مع ال�س����مات املوؤطرة بحداثة 
م����ا ن�س����اهده الآن م����ع ا�س����تنها�س الح����داث 
املق�س����ود  للم����كان  واملواق����ف  والتواري����خ 
)عين����كاوة(، ثم الغ����ور بالعمل عل����ى الكتابة 
)الثيم����ي(  والتالع����ب  الأجنا�����س  املتداخل����ة 
للزمان داخل اطار املكان، واإبراز الأحداث..

بنيته����ا الوىل  املدين����ة  م����ن  اأخ����ذ  الروائ����ي 
انه����ا تنتم����ي اىل مرجعي����ات روحي����ة  عل����ى 
/ ديني����ة، وكي����ف انه����ا مار�س����ت ح�س����ورها 
امل�س����األة  ه����ذه  لع����ل  الطقو�س����ية،  للمرا�س����يم 
ك�س����فت عن �س����حناتها وانتماء اأهلها الأوائل 
اىل دي����ن امل�س����يحية )دخلت امل�س����يحية اأربل 
وعنكاوة منذ اوا�س����ط القرن امليالدي الول(

)�س8(.. لكن ق�س����دية الروائ����ي مل تقف عند 
ح����دود )تاريخانية( باملعنى ال����ذي جاءت به 
ا�س����تهاللية الرواية، امنا تقدم حقيقة البحث 
عن حتولت المكنة عرب تداخالت اجنا�سية 
حديث����ة ل�س����رديات الكتاب����ة املعا�س����رة، مهما 
تع����ددت  ومهم����ا  ال�س����لوب  منطي����ة  كان����ت 
انه����ا تك�س����ب  اّل  للج����دل،  املث����رية  الفق����رات 
يف طياته����ا �س����رديات م����ا بعد احلداث����ة، رغم 
وجود ميزات )الروي.. ال�س����رية.. الوثائق، 
وغريها(، لكنها وقفت مبتعة البناء من خالل 

�سّد القارئ ل�سياغة ور�ساقة الكتابة فيها.

)يف اجلانب التطبيقي(:
تقف ا�س����تغالت الرواية احلديثة على نوافذ 
معا�س����رة يف ق����راءة معمق����ة بلغ����ة حتيطه����ا 
غاي����ة  يف  ب����ل  دقيق����ة،  ن�س����قية  اكت�س����افات 
احل�سا�س����ية، اذا ما اخذنا بنظ����ر العتبار ان 
ال�سرد الآن وهو يدخل م�سمار الرواية، امنا 
يك�س����ف عن م�سروداته احلذرة عرب ك�سوفات 
ما بعد احلداثة، تلك الك�س����وفات التي طوعت 
الّلغة ال�سردية يف مزاولة دقائق ح�سا�سة يف 
املهم�س وامل�سمر، او يف اثارة امل�سكوت عنه 
عرب توظيفات ا�س����تذكارية، ا�ستنطقت بفنية 
الكتاب����ة الروائي����ة جلعل العم����ل الروائي يف 
م����ن  الك����ربى،  للم�س����رودات  خان����ة موازي����ة 
خالل فعل الداء الوظيفي يف عملية ان�سراح 
منطية الكتابة وهي ت�س����تعيد خفايا التاريخ 
وجغرافية امل����دن التي حفرت لنف�س����ها ذاكرة 
عميق����ة بكل تفا�س����يلها القبلي����ة واملجتمعية، 
ولع����ل م����ا جاءت ب����ه رواي����ة )عم����كا( للقا�س 
والروائي �س����عدي املالح من وحدات �سردية، 
اعط����اء  يف  ال�س����ردي  البن����اء  اأحقي����ة  توؤك����د 
وظيفته التنقيبية يف الكثري من املو�سوعات 
التي حتمل ار�س����ية �س����اخبة ودقائق حقيقة 
مبجرد اعادة ترتيب الوراق ومن ثم ك�سفها، 

وهذا ما فعله املوؤلف مبهارة عالية..
رواي����ة )عمكا(، واح����دة من اأه����م الروايات 
التي مازجت الواقعي املعا�سر باملثيولوجي 
وبالتاريخي وباملقد�س ن�سًا، بلغة جديدة، 
وبتفا�س����يل كانت ار�سيتها ت�سكل وحدات 
ومتداخل����ة  )ت����ارة(  متناظ����رة  �س����ردية 
)تارة اخ����رى(، فمه����ارة البناء ال�س����ردي 
مب�ستوياته ال�س����اعدة والنازلة، قد اأبان 
ق����درة املوؤلف عل����ى قراءة تاري����خ مدينة 
ب����كل ابعادها وانتماءاتها و�س����لوكياتها، 

وب����كل �سخ�س����ياتها ال�سا�س����ية والثانوية.. 

لذا جاءت ده�س����ة املتلقي يف ن�س����ق ا�ستقبال 
التفا�س����يل بلغة �سيقة وحم�سوبة رغم مهارة 
الّلع����ب بالزمن بطرق خمتلف����ة، ورغم طريقة 
ال�ستنها�س الق�س����دي لكل البنيات ال�سردية 
الت����ي اعتمده����ا  تل����ك  به����ا  املكثف����ة، واأعن����ي 
)املالح( كب����وؤرة ثابتة للدخول اىل تفا�س����يل 
المكنة والتعرف على دقائقها التاريخية من 
خالل الح����داث وال�سخ�س����يات، او حتى من 
خالل احلبكة ال�س����ريية الطافحة على ل�س����ان 

الروائي..
وثّم����ة اث����ارة فنية حلال����ة الكتاب����ة يف رواية 
اآراء بع�����س النق����اد  )عم����كا(، حي����ث اتفق����ت 
عل����ى انها واحدة من ا�س����تغالت كتابة مابعد 
احلداثة، لكن ماجاءت  به عيانيا انها رواية، 
وهنا ا�س����بح تداخ����ال اجنا�س����يا / فنيًا، كون 
النفتاح الن�سي احلديث والعمل على تفتيت 

البنى الثابتة �س����واء كان يف ال�سرد الروائي 
او يف ال�س����تغالت الفكري����ة الخ����رى يلغ����ي 
التمركزات البنائية للعمل ال�سردي، وهذا ما 

مل�سناه يف العمل الكتابي هذا..
مايث����ري الده�س����ة، ان �س����عدي املال����ح مل يقدم 
ن�س����ًا موازي����ا لتاريخ )عمكا( � ال�س����م القدمي 
ل�)عين����كاوة(� فح�س����ب، امنا ا�س����تعاد البعاد 
التاريخي����ة للم����كان عرب ت�س����كالت موؤ�س�س����ة 
عل����ى دلئ����ل يف غاي����ة الهمي����ة، وكاأننا حني 
املدين����ة،  ه����ذه  بتفا�س����يل  نغ����ور  او  نبح����ث 
يك����ون الروائ����ي هنا ه����و املرجع ال�سا�س����ي 
فيها، ومل ت�س����بق تفا�س����يل وا�س����حة من قبل 
ا�س����حاب ال�س����اأن يف ك�س����ف مكام����ن المكنة 
املهم�س����ة ع����رب الزمان، اّل ما ج����اء يف العمل 
ال�س����ردي هذا � بح�س����ب اعتقادي �، )لذا كانت 
املدينة مرفو�س����ة من قبل ال�سعراء، مبا فيهم 
مفكري ما بعد احلداثة، لأنهم عاي�س����وا فكرة 
الت�سظي للمدينة بتغليب الهوام�س والجزاء 
والثانوي، وهذا يعني ان �سعدي املالح وهو 
يكتب عن ت�س����كالتها القت�سادية والعمرانية 
ي����وم كان����ت قري����ة ت����زرع، وم�س����حات فارغة 

و�سواهد من ان�ساب احلجارة(.
غب����ار  لإزال����ة  جغرافي����ة  رقع����ة  ازاء  انن����ا 
هام�سيتها، والبحث عن اهميتها وتاأ�سي�ساتها 
ح����دود  ع����ن  خرج����ت  ف�)عين����كاوة(  الوىل، 
املدونة الن�س����ية، ودخلت يف تفا�سيل فرعية 
دقيقة حتت اطار الف�س����اء الن�س����ي ال�سريي، 
ال����ذي ك�س����ف ع����ن م�س����مونه  الف�س����اء  ذل����ك 
عوامل الطبيع����ة واملكان والّلغة 

وكاف����ة ال�س����لوكيات التي تناولته����ا العراف 
ول�س����ناعة  الديني����ة  للطقو�����س  املتوارث����ة 
اخلم����ر وللتزاوج، وما اىل ذلك، ف�)عينكاوة( 
بح�س����ب راأي الناقد يا�سني الن�سري )امنا هي 
البيئة وال�س����ياء والنا�س واحلي����اة اليومية 
وال�س����واق واجلغرافي����ة والطرقات والأزقة 
واملوا�س����الت واجلب����ال وكل المكن����ة الت����ي 

تتغذى منها(.
ل����ذا اأحالتنا جميع املفردات املتناولة يف هذه 
ال�س����رية التدوينية للمدينة اىل الوقوف عند 
حمطة القراءة الثقافية بعيون ا�ستنها�س����ية 
لك�س����وفات م����ا بع����د احلداث����ة، وكيفي����ة بناء 
ان�ساق �س����ردية تكون حا�سنة لروؤية املا�سي 
واحلا�س����ر، باآلية معا�سرة، اآلية حا�سرة يف 
جتلياتنا لالأخذ بدللت المكنة واحت�سادها 
يف بوتقة الن�س، ثّم الّلعب مبفرداتها مبهارة 
البناء ال�س����ردي، واعطاء فعل الثارة وال�سّد 
والده�س����ة اإزاء ما تك�س����فه �س����رديات ال�سارد 

عرب تعريفاته الوا�سحة..
�سعدي املالح، بداأ يف روايته )عمكا( بطريقة 
تبئريية كا�سفة عن مفارقة �سردية يف التناول 
الق�س����دي لبنية املكان، واعطاء بعده الثري 
املمت����د من����ذ 3500 قب����ل املي����الد، اىل اج����واء 
التم����دن، ثم الدخ����ول اىل متهيد مغاير ملقدمة 
الرواية ا�س����ماه ب�)الإل����ه والقدي�س / بدًل من 
املقدم����ة( وه����و ا�س����تهالل ذك����ي لإ�س����تنها�س 
العم����ق املثيولوج����ي والروحي للبل����دة التي 
عرف����ت التهمي�س بفرتة طويلة، بعدها جاءت 
الف�س����ول الت�س����عة كوح����دات �س����ردية اعطت 
فعل القراءة املكانية باآلية الكتابة املعا�سرة، 
الكتاب����ة(،  ب�)وع����ي  ت�س����ميتها  ميك����ن 
حي����ث نلم�س ذل����ك احل����راك املتداخل بني 
ال�س����رديات الك����ربى، وم����ا تناظ����ره م����ن 
موروثات اجتماعي����ة وتاريخية، واخرى 
�س����فاهية تدخ����ل يف �س����لوكيات اليوم����ي، 
بخا�س����ة اذا كان ه����ذا املجتم����ع ينتمي اىل 
دين وعقيدة كالدين امل�سيحي، حيث مظاهر 
القي����م الخالقي����ة وامل�س����اعر وال�س����لوكيات 
تطف����ح داخل اط����ار العالقات ب�س����فة مركزية 

ملمار�ستها.. 
�س����رديات  يف  املدين����ة  رقع����ة  ات�س����اع  وم����ع 
الروائ����ي، فق����د �س����اهمت ا�س����رتاطات العمل 
ال�س����ردي احلدي����ث عل����ى اث����ارة العدي����د م����ن 
الآني����ة،  وتركيباته����ا  مفرداته����ا  تفا�س����يل 
وب�س����حنات امل����كان وانفتاحه على ف�س����اءات 
ح�سا�سة، لتكري�س ثقافة حلدود دائرة )عمكا( 
التي تقع يف قلب دائرة اكرب )اربيال(، ولعلنا 
ح����ني ندخل ابواب )عين����كاوة( املثبتة امامنا 
)دركا.. الكني�س����ة.. ق�س����را.. حملة اخلواجة 
�س����بي.. الر�س.. املطر.. الكهريز.. اخلبز.. 
طري����ق احلري����ر.. بدل م����ن النهاية �س����ربل(، 
تظهر م�سرتكات الوطن عرب �سمات متالحمة 
للزمان وازمات املكان، لذلك كانت التفا�س����يل 
من�سرحة بلغة مفعمة ب�سعرية املكان وطريقة 
ا�س����تعادة الذاكرة املطمرة عرب قرون خائفة، 
وع����رب نواح����ات �س����ردية مليئة بال�س����راعات 
العقائدي����ة، لكن وعي اللحظ����ة التي اعتمدها 
الروائي، افا�س����ت لن����ا معرفة تفا�س����يل هذه 
المكنة.. ويظل ال�س����وؤال قائم����ا اذا ما اخذنا 
بنظر العتبار ان )عمكا( متثل رواية البحث 
عن كينونة �س����ائعة.. هل متثل ن�سا ملنظومة 
ثقافي����ة ك����ربى..؟ ام حتمل اح�سا�س����ًا للبحث 
عن ن�س����و�س متداخلة لها..؟ واأعني )عمكا/ 
عمكو / عمكاباد( كن�س اول لتثبيت ا�س����مها، 

الروائــي  النــص  وســرديات  األمكنــة  كشــوفات 

رواية )عمكا( ـ امنوذجًا ـالمعاصر 
زهري اجلبوري
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و)عينكاوة( )هذه البلدة التي تتنف�س اجواء 
التمدن ل�سق اآربل هي املهنية بهذه الرواية(

)�س8(.
وتعميقًا لراأي الناقد )د.حممد �س����ابر عبيد( 
املثبت عل����ى غالف الرواية اخللفي باأنها � اي 
الرواية � )تنتمي اىل �س����رد م����ا بعد احلداثة، 
فه����ي رواية �س����ري مكانية حتتف����ل باملكان من 
حي����ث كون����ه ذاكرة وراهن����ًا وم�س����ريًا(، فاإن 
املال����ح اأخ����ذ عل����ى عاتق ال�س����تغال ال�س����ردي 
املعا�س����ر م����ن اأن كل ما افرزت����ه وعملت عليه 
�سرديات ما بعد احلداثة هي )الال نظام والال 
متركز يف �سياق الوحدات املعمول عليها يف 

البنى ال�سردية(..
الم����ر ال����ذي �س����اهم يف جع����ل الماك����ن التي 
تنتم����ي اىل )عمكا / عينكاوة( تاأخذ وظيفتها 
بانفرادي����ة الواح����دة عن الخرى، بو�س����فها 
ت�س����كل ن�سو�س����ًا قائمة بذاته����ا، ولنا يف ذلك 

بع�سها: 
�)دركا(: )عب����ارة عن زقاق ق�س����ري()�س21(، 
ميثل امل�س����هدية الوىل لب����وؤرة املكان، والذي 
تناظ����ر م����ع العم����ق التاريخي وال�س����طوري 
للوظائف ال�سيا�س����ية والجتماعي����ة، وملا لها 

من م�ساحة متثل مركزًا جتاريًا مهما.
�)الكني�س����ة(: املكان املخ�س�س للعبادة، وهي 
واح����دة من مترك����زات العم����ل الروائي الذي 
ك�س����ف ع����ن الط����رق والع����ادات املكر�س����ة لها، 
من خ����الل ح�س����ور املرا�س����يم اليومية،)كنت 
اذهب كل يوم حل�س����ور القدا�س ال�س����باحي(

.)5س�(
� )ق�س����را(: امل����كان ال����ذي دفن في����ه اجلد )جد 
املال����ح( وهو مرتف����ع يقع داخ����ل البلدة )اأقف 
عل����ى ه����ذه التل����ة � ق�س����را � ابح����ث عن ق�س����ر 
جدي()�����س92(، حي����ث يتمت����ع ه����ذا امل����كان 

بار�سية تكمن بداخلها اآثار كبرية.
)ث����م بعدها الأمكن����ة / املحالت / الأزقة  التي 
تتمت����ع مبي����زات خا�س����عة لتقالي����د مار�س����ها 

املجتمع(.
ان جمي����ع الدواف����ع الرئي�س����ة يف العمل هذا، 
اخ����ذت جوان����ب ا�سرت�س����الية لبني����ة امل����كان 
التاريخي����ة  بالرم����وز  امل�س����حونة  وبقعت����ه 
والرتاثي����ة ومبهيمنات التم����دن )كما ذكرنا(، 
وعل����ى الرغ����م م����ن ذل����ك، فه����ي تفت����ح ناف����ذة 
تب�س����ريية للنهو�����س بواق����ع المكن����ة واثارة 
وقائعها، من خالل ا�س����تعادة ثيماتها والعمل 
عل����ى ك�س����فها، او كم����ا يقول )د.حممد ح�س����ن 
عب����د الل����ه( )ميك����ن ان ننظ����ر اىل الرواي����ات 
انه����ا حماول����ة  عل����ى  التعليمي����ة  التب�س����ريية 
مزج ب����ني الروؤي����ة املثالي����ة والتغري املبا�س����ر 
ع����ن الواقع..وتواجهن����ا ق�س����ية الرمز، وهو 
يف الق�س����ة او يف الرواي����ة يتج����ه اىل املعنى 

امل�ستخل�س من ال�سخ�سيات والحداث(.
ل����ذا، فق����د اخ����ذت �س����رديات �س����عدي املال����ح 
طروح����ات  انتجت����ه  فيم����ا  كب����ريًا  ح�س����ورًا 
الكتاب����ة املعا�س����رة يف قراءة ال�س����ياء قراءة 
ثقافي����ة، تتمح����ور ح����ول طروحات ال�س����وؤال 
وكيفي����ة  ولل�س����خو�س  للم����كان  املع����ريف 
ع����وامل  اىل  الدخ����ول  م�س����ادر  ا�ستح�س����ار 
املو�س����وعة امل�س����تغل عليها ع����رب )الحالت( 
الت����ي ذكره����ا واملراح����ل الت����ي بين����ت جه����ده 
املعريف ه����ذا، ف�)عمكا( مل تكن جن�س����ًا كتابيًا 
معا�سرًا فح�سب، او حتوًل يف بينية الرواية 
املعا�سرة، امنا تدخل يف ال�سرديات الن�سية 
املب�س����رة عن ظهور منط فاعل يف اكت�س����افات 
ما بع����د احلداثة، وه����ذا ما مل�س����ناه من خالل 

ح�س����ور م�س����تويات احلبكة الروائي����ة واآلية 
ط����رح ادوات اخ����رى فيه����ا، بالعتم����اد عل����ى 

الوثيقة وامل�سادر التدوينية الخرى.. 
كما ظهرت �سرديات املوؤلف يف مناطق اخرى 
يف كتاب����ة الق�س����ة الت����ي حتمل البع����د الفني 
والدائ����ي يف احلكاي����ة وفنون ال����روي، بعد 
ان اأفاد لنف�سه الغور يف امل�سمار الجتماعي 
بالعتم����اد  في����ه،  الواق����ع  بطاق����ات  والأخ����ذ 
على خلفي����ة روؤاه الثقافي����ة، وبالعتماد على 
الثقافة املثيولوجية التي ا�ست�س����قاها لتكون 

جزءا من عمله ال�سردي.. 
ومهما تعددت م�ساحات المكنة وف�ساءاتها، 
ومهما قدمت ا�س����كاًل معا�س����رة، فاإنها تقا�س 
على )احلي����ز( املعمول علي����ه يف بنية املكان، 
حي����ث امل����كان ي�س����كل ج����زءا مهم����ا يف العمل 
الروائ����ي لواق����ع املدين����ة، واملدين����ة جوه����ر 
الن�س����ان الع�س����وي، او هي )مكان معي�سي، 
والنا�����س فيه����ا وج����دوا انف�س����هم ك�س����رورة 
حياتي����ة، مبعن����ى انه����ا وج����دت لالأ�س����تقرار 
والعي�����س والكد، واي�س����ًا للحاج����ة الوظيفية 

املعربة عن دميومة ح�سورهم احلياتي.(.
و�س����عدي املالح، اأيق����ن يف روايته )عمكا( ان 
جميع الوحدات التي ا�س����تغل عليها، عك�ست 
وظيفت����ه ال�س����ردية بالق����در ال����ذي تعامل معه 
عل����ى �س����ياقات ن�س����ية م�س����توحاة م����ن عمق 
او  العميق����ة  التاريخي����ة  بخلفيات����ه  الواق����ع 
بارتباطه امليتافيزيق����ي الديني، او باجلانب 
الجتماعي والقت�سادي املعا�سر، بال�سافة 
اىل الهوية وما ينتمي اليه من عرق قومي.. 
ثّمة تركيبة جديدة لبنية املكان يف هذا العمل 
ال�س����ردي، هي بنية ال�س����ارد )الروائي( فبعد 
كّل ال�ستح�س����ارات العميق����ة لتاريخ املدينة، 

د: 
1� �سوت الراوي / وهو املوؤلف ال�سمني.

2� البيت / البوؤرة التي ا�ستعاد خاللها ذاكرة 
املدينة.

3� الر�س / اأر�س اجلد.
ه����ذه متث����ل حموري����ة ب����ني ال����ذات املرتبط����ة 
ب�س����احبها، وبني ال����ذات املرتبطة بال�س����ياء 
املحيط����ة بها، ما ول����د يف كال احلالتني ولدة 
ك����ربى  ه����ذه امل�س����رودات بو�س����فها ثيم����ات 
لتاريخ وا�س����ع ومدينة كان����ت غافية منذ زمن 

طويل..

)ااة(
من خالل اجلهد ال�سردي الذي قدمه الروائي 
فاإنه����ا  �س����عدي املال����ح يف روايت����ه )عم����كا(، 
ت�س����تخل�س عل����ى انه����ا ا�س����تغلت عل����ى الأثر 
وحماول����ة تكري�����س احلقائق التي اأ�س����مرت 
لف����رتة لي�س����ت بالق�س����رية، فكان����ت املدين����ة، 
وهي تنظر اىل ال�س����ماء وت�ستجلي تاأمالتها، 
ث����م املدينة التي تنظر بع����ني الواقع وباأزمنة 
خمتلفة وبروؤى جديدة، وباإيقاعات متناغمة 
م����ع الواق����ع، ب����كل م����ا ج����اء ب����ه م����ن حقائ����ق 
موثوقة، وارى انه امل�سروع الكبري للروائي 
يف الك�س����ف ع����ن عم����ق الأمكنة املهمل����ة، واإن 
كان ينتم����ي اليه����ا، ويحم����ل هويته����ا، فه����و 
فت����ح  ثق����ايف  م�س����روع  عل����ى  ا�س����تغل  بذل����ك 
بني����ة ال�س����تغال مب�س����مون الن�����س الدب����ي، 
مبعنى اإنن����ا ازاء ثنائية لها جدلية ملمو�س����ة 
لثنائي����ة الوثيق����ة والن�����س، وه����ذا م����ا عم����ل 
علي����ه العدي����د من روائي����ي املرحل����ة الراهنة، 
ليخرجوا بنتائ جديدة يف الكتابة احلديثة 

واملعا�سرة.

  )زالقاهرة )روي

اأ�سدرت الهيئة امل�سرية العامة للكتاب ن�س م�سرحية )عجايب( التي كتبها 
�ساعر العامية اأحمد فوؤاد م ومل يرها مطبوعة يف كتاب نظرا لن�سرها يوم 

وفاته يوم الثالثاء املا�سي.
وم الذي مالأ م�سر والعامل العربي �سعرا واأغاين من اأبرز �سعراء العامية 

امل�سرية وت�سبب نقده الالذع لأنظمة احلكم املتعاقبة يف بالده يف دخوله 
ال�سجن اأكرث من مرة.

وعر�ست م�سرحية )عجايب( يف منت�سف الت�سعينيات واأخرجها حممد فا�سل.
وعن امل�سرحية قالت الهيئة امل�سرية العامة للكتاب يف بيان يوم الأربعاء اإن 
م"حر�س على ن�سرها قبل وفاته واأ�سر على حتويل هذا الن�س اإىل كتاب 

ولكن مل ميهله القدر اأن يراه فقد اأخرجته لنا مطابع الهيئة امل�سرية العامة 
للكتاب يف نف�س اللحظات التي ودع فيها الفاجومي."

و"الفاجومي"و�سف عامي اأطلقه م على نف�سه ويعني الإن�سان ال�سريح غري 
املبايل بردود فعل الآخرين على انتقاداته لهم.

واعترب البيان تزامن �سدور ن�س امل�سرحية وموت م"مفارقة عجيبة 
للقدر".

وقال البيان اإن الهيئة وهي تابعة لوزارة الثقافة امل�سرية اأ�سدرت يوم 
الأربعاء الطبعة الثانية من الأعمال ال�سعرية الكاملة لنجم اإ�سافة اإىل �سريته 

الذاتية التي حتمل عنوان"الفاجومي".
وكانت موؤ�س�سة الأمري كالو�س للثقافة والتنمية يف هولندا اأعلنت يف �سبتمرب 

اأيلول املا�سي فوز م بجائزتها الكربى لعام 2013"تكرميا له على اإ�سهاماته 
واأ�سعاره التي األهمت ثالثة اأجيال من امل�سريني والعرب.. للقوة ال�سيا�سية 

واجلمالية يف اأعماله والتي تربز احلاجة الأ�سا�سية للثقافة والفكاهة يف ظل 
الظروف ال�سعبة والقا�سية"كما جاء يف تقرير اللجنة امل�سرفة على اجلائزة.

وكان مقررا اأن ي�سافر م اإىل هولندا الأ�سبوع القادم لت�سلم اجلائزة يوم 11 
دي�سمرب كانون الأول يف حفل ر�سمي بالق�سر امللكي يف اأم�سرتدام.

دور نص مسرحية لشاعر 
العـامية أحمــد فــؤاد نجــم 

يـــوم وفــاتـــه

�سدرت الطبعة الثانية من كتاب 
)الأ�سلمة ال�سيا�سية يف العراق: 

روؤية نف�سية(، عن دار املدى. وهي 
طبعة منقحة ومزيدة، تقع يف )293( 

�سفحة. 
يتاألف الكتاب من )28( مقالة وورقة 
فكرية ُكتبت خالل ال�سنوات اخلم�سة 

املا�سية ابتداًء من العام 2008م، 
جتمعها غر�سية مركزية هي تفكيك 
البنية النف�سية لالإ�سالم ال�سيا�سي، 

وحتديد ال�سلة الوظيفية العتاللية 
لهذه البنية بالتقوي�س ال�سامل الذي 
ي�سهده العراق على م�ستوى الدولة 
واملجتمع، اإذ ي�سعى الكتاب لتقدمي 

تف�سري متعدد الأبعاد والزوايا 
لكيفية تفاعل �سيكولوجيا الدين 
ب�سيكولوجيا ال�سيا�سية لإنتاج 

ظواهر �سلوكية جمتمعية هدمية 
بداأت بالربوز تباعًا بعد ني�سان 

2003م

األسلمة 
السياسية في 

العراق
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مل يعني باآر ال�صدارات اديثة فـي العا ي�صدر عن موؤ�ص�صة 

WWW. almadasupplements.com

من اصدارات

"تتناول ه الدرا�صة قبة زمنية غامصة من تاري العرا وهي فة القرن الثامن 
 الدرا�صــة عل وتركــ وريــة العثمانيــةءاً مــن المرباجــ كان العــرا يــ ع�صــر
 يرة العربية وتداعيات هلب واجلداد واإيران وند وبمن ال ــارة الب�صرة مع ك

"يف املدينة التطورات ال�صيا�صية والنفوذ الربيطا ارة علالت

القت�صاد ال�صيا�صي لتارة الب�صرة يف القرن الثامن ع�صر


