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عمر الشريف..
 بطل أيامنا الحلوة
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

خلود شرف
لأول مرة التقيت بال�شاعر والقا�ص مازن معروف، كان 
ذلك يف �ش���هر ني�ش���ان ببريوت، مع ثلة من الأ�ش���دقاء، 
�ش���دمني اأن ذاكرت���ي ال�ش���عيفة بالأ�ش���ماء مل تتذك���ره 
حي���ث كنت اأحفظ اأ�ش���عاره ول اأع���رف اأنها له، بعنوان 
يفرقع���ون  اأطف���ال  به���ا  مناخ���ي" يتخي���ل  "افرتا����ص 
اأ�ش���ابعهم واحدا تل���و الآخر فيظهر �ش���وت املطر، بت 
كلما �ش���معت �ش���وت املط���ر افرقع اأ�ش���ابعي، مازن من 
ال�شخ�ش���يات �ش���ديدة الإ�ش���غاء، واإذا حت���دث انتق���ى 
النقط���ة املنا�ش���بة ليق���ف الك���ون عل���ى حم���ور وجوده 

ويتحدث.
م���ازن ل يخ���رج بوجه���ه الطف���ويل م���ن دائ���رة كون���ه 
ه���ذا الطف���ل امل�ش���اك�ص العاب���ث ب�ش���وريالية مفاجئ���ة 
مبجموعته الق�ش�شية "نكات للم�شلحني"، اأربع ع�شرة 
ق�ش���ة ق�ش���رية ترتاوح بني الطول والق�شر، ن�شو�ص 
�ش���ادمة جتعل القارئ م�ش���دوها، مي�ش���ك اأفكاره بيده 
يق�ش���مها كحب���ات الق�ش���امة وي�ش���مع �ش���وت العظ���م 
براأ�ش���ه يطقطق، واأحيانا يجعلك مت�ش���ك فوهة اجلملة 
وت�شددها اإىل تركيزك الذي ل ينقطع بلحظةعن مهنية 
�ش���ردية عالية لكنها ل ت�شبه �ش���وى اأ�شلوبه الذي تفرد 

به حتى بال�شعر.
املجموعة الق�ش�شية ال�ش���ادرة عن دار ريا�ص الري�ص 
للكتب والن�ش���ر فرع الكوك���ب 2015 بغالف اأنيق عليه 

لوحة للفنان يا�ش���ر �شايف ل�شخو�ص باللونني الأ�شود 
والرم���ادي، تهت���م بتفا�ش���يل الي���وم، متاما كتفا�ش���يل 
ال�شرد التي يلعب عليها القا�ص،تفا�شيل دقيقة ت�شحب 
القارئ اىل اأنها حقيقة مرت منذ حلظات معه، او بجيل 
م���ن اأجيال���ه ال�ش���ابقة،او بلحظ���ة موت عاب���رة، فنحن 
حمكومون بحرب م�ش���ابهة للذاكرة اجلمعية للمنطقة، 
حتى تظن اإن معروف الفل�ش���طيني يتحدث عن ق�ش���ف 
ح���دث من���ذ قليل ب�ش���ارع من �ش���وارع �ش���ورية، فيقلب 
الطفل عينيه ودميته التي ح�شتها اأمه باأقرا�ص اجلبنة 
ك���ي ل يج���وع ه���و واأخت���ه، فيقل���ب الزمن والكر�ش���ي 
ويراقب بقرة يق�شعر ج�شد القارئ كيف اأتت اىل مكان 
ل ي���كل الق�ش���ف ول ميل ب���ه، لكن الغريب باملو�ش���وع 
ثم���ة روح مت���رد تظهر بقل���ب الطفل جتاه ه���ذا الكائن 

ال�شعيف، اأعني البقرة ملجرد اأن �شاحبها م�شلح.
تناق�ش���ات وت�شاوؤلت تق�ش���م اأظافرك واأنت تقراأ، ول 
ت�ش���تطيع اخلروج من الن�ص الواحد �شوى بعد ب�شعة 
اأيام بطعم فلفل من نبتة غر�ش���ها يف الف�ش���ل الأول من 
ق�ش���ة ق�ش���رية انتقى عن���وان املجموعة منه���ا.  وبعني 
زجاجي���ة، تالحق���ك بتفا�ش���يل فيها �ش���يء م���ن اخلبث 
الطف���ويل والتفك���ري ال���ذي ي�ش���عق العق���ل ولي����ص لها 
مربرات �ش���وى طفل حرب وف�ش���ام، يح���اول اأن يكون 

بطل.
ل اأعل���م اإن عا����ص مازن احلرب باأر����ص الواقع، لكن ما 
خطه باأر�ص الق�ش����ص، هو ما نعي�شه نحن الآن بواقع 
احلرب التي ل ي�ش���توعبها �شوى من يعي�ص بها، وبات 

ف�شاميا.
ت�ش���م رائحة ر�شا�شة ت�ش���تقر بالهيكل العظمي للحياة 
بكل حلظة وانت تقراأ ملازن، ورمبا تخفي وجهك بيديك 
واأن���ت تنتظر بثقل العتمة طريق خال�ش���ك البطيء من 
اللحظة ك�ش���لحفاة، ثم فجاأة ينقلك اإىل امل�شهد الأخري، 
وتكون باأغلب الأحيان مل تتوقع �شوى جزء �شئيل من 
النهاية ورمبا ل تتوقع اأي جزء، رغم فرا�شتك بالتقاط 
املرب���ى الذي خب���اأه القا�ص بال�ش���وء، وداع���ب العتمة 
مبخيلة طريفة، اإل اأنك تكت�شف اأن معروفا اأكرث براعة 
م���ن خيالنا،وتوقعاتنا وهذا ما مييزه بهذي املجموعة 

باأنه متفرد.
وما اإن يطرق �ش���وت منبه طوال ق�شة ق�شرية تاأخذك 
بني احلقيقة واحللم، يختتمها ب�شوؤال م�شريي، لطاملا 

يراودنا، ما الفائدة؟.
ق�ش����ص ق�ش���رية مب�ش���اهد حركي���ة تخرجها ف���ورا من 
راأ�شك لت�شري فيلما ق�شري، ت�شرع مل�شاهدته واأنت على 
يقني اأنه حائز على جائزة، واأنك ال�شخ�شية الأ�شا�شية 
بكل ال�شخ�شيات، ل اأعلم ملاذا مت�شنا كل ال�شخ�شيات، 
وه���ذا مفتاح اآخر يجعل ل منا����ص لك من اخلروج من 
الق�شة، اإل واأنت ت�شتغيث ملازن اأرجوك افتح الكتاب.
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مذكرات صياد
حكاي���ات ت�ش���ور معان���اة وا�ش���طهاد �ش���رائح اجتماعية م���ن املثقفني 
والفالحني الرو�ص، لوحات واقعية  حلياة هزيلة تعي�ش���ها الن�ش���انية 
يف ظ���ل العبودية ي�ش���مها كت���اب بعن���وان )مذكريات  �ش���ياد( للكاتب 
اإيفان تورغينيف، وال�ش���ادر عن دار )املدى( للثقافة والن�شر  برتجمة 
الدكت���ورة حي���اة �ش���رارة. مبين���ًا من خاللها كيف يف�ش���ي ذل���ك النظام 
العب���ودي  اىل �ش���ياع امكانيات الفالحني  وا�ش���تنزاف جهودهم هباًء 
اإذ ي�ش���تثمرها املالك���ون ل�ش���احلهم، با�ش���تثناء بع�ص املح�ش���نني ممن 
ا�ش���تطاعوا الحتفاظ بقواهم العاطفية والتحل���ي بروح اخلري وحب 
النا�ص، فنجد بيوتر كاراتايف ي�شحي بكل ما ميلكه يف �شبيل الفالحة 
املمتلكة التي يحبها، وتت�شم تايتانا بوري�شوفنا باحل�شنات والب�شاطة 
والوداعة، اإذ تتميز �شخ�شيتها بالرتفع عن التفاهات برغم عي�شها ملدة 
طويلة يف الريف الذي يحد الفكر يف اطر �شيقة وحمدودة. وت�شويرًا 

ملعاناة فئة من املثقفني الرو�ص.

دون كيخوته
 )دون كيخوته( تاأليف ثربانت�ص وترجمة عبد الرحمن بدوي.

اعتربه���ا الكثري من النقاد مبثابة اأول رواية اأوروبية حديثة وواحدة 
م���ن اأعظم الأعم���ال يف الأدب العامل���ي التي متت ترجمته���ا اإىل العديد 
م���ن اللغ���ات الأجنبية. يحمل اجلزء الأول ا�ش���م العبق���ري النبيل دون 
كيخوت���ه دي ل مانت�ش���ا، وظهر ع���ام 1605، بينما ظه���ر اجلزء الثاين 
عام 1615 حتت عنوان العبقري الفار�ص دون كيخوتي دي ل مانت�شا. 
وُحب�ص ثريبانت�ص يف ال�ش���جن امللكي يف اإ�ش���بيلية بني �ش���هري اأيلول 
وكان���ون الأول م���ن عام 1597 بع���د اإفال�ص البنك الذي كان ي�ش���ع فيه 

الودائع املالية. 
ت���دور اأح���داث الرواية حول �شخ�ش���ية األون�ش���و كيخان���و، رجل نبيل 
ق���ارب اخلم�ش���ني من العمر يقي���م يف قري���ة يف اإقليم لمانت�ش���ا، وكان 
مولًعا بقراءة كتب الفرو�ش���ية وال�ش���هامة ب�ش���كل كب���ري. وكان بدوره 
ي�ش���دق كل كلم���ة من هذه الكتب على الرغم م���ن اأحداثها غري الواقعية 

على الإطالق.

ثلج
"  لأوره���ان بام���وق ال�ش���ادرة بطبعة  ت���دور اأح���داث رواي���ة  " ثل���ج 
جدي���دة عن دار املدى، يف بلدة قار�ص الرتكّية، �ش���اردة تاريخ البلدة 
امل�ش���طرب -والت���ي كان���ت يف كل فرتة حت���ت اإمرة دولة- م���ا جعلها 
حتتوي العديد من الفئات والقومّيات مثل الأرمن والكرد وال�شرك�ص 
والأتراك، يعي�ش���ون جميًعا بقرية نائية وادعة ن�ش���يها الزمن، اإىل اأن 

بداأ النتحار بني الفتيات املحّجبات ينت�شر يف البلدة.
ويناق����ص الكات���ب العديد م���ن الأفكار من خ���الل ح���وارات بطله »كا« 
مع �شخ�ش���يات الرواية، و تتن���اول الرواية العديد م���ن الأفكار حيث  
يتط���ّرق  ملفهوم الإ�ش���الم ال�شيا�ش���ّي،  حم���اولت ال�ش���عب للبحث عن 
هوّية ما بني القوميني والإ�شالميني، احلجاب يف تركيا وما تعّر�شت 
ل���ه الفت���اة الرتكية من جتاذب بني دولة متنعه ودي���ن ياأمر به، احلياة 

الب�شيطة يف بلدة قار�ص والفقر واجلهل.

إنهم يقتلون الجياد.. أليس كذلك؟
�ش���درت عن دار املدى رواية )اإنهم يقتل���ون اجلياد، األي�ص كذلك؟( تاأليف 
هورا�ص ماكوي وترجمة �ش���ادي خرما�ش���و.. وقد حتول���ت الرواية عام 
1969 اىل فيل���م �ش���ينمائي متثيل: جني فوندا، �ش���ارازين، جيج يوجن، 

�شوزانا بورك. 
حتك���ي الرواية عن روبرت و جلوريا اللذين ف�ش���ال يف العثور على عمل 
يف هوليوود، فقررا ال�ش���رتاك يف ماراثون رق����ص حتى يالحظهم اأحد 
املنتج���ني هناك، وماراثون���ات الرق�ص هي نوع من امل�ش���ابقات يتناف�ص 
فيها امل�ش���اركون يف الرق�ص واقفني على اأقدامهم لأيام طويلة، وبعد اأن 
رق�ص روبرت وجلوريا 879 �ش���اعة وبعد اأن تبقى يف ال�شباق ع�شرون 
مت�ش���ابقا فقط مت اإلغاء امل�ش���ابقة،لأن ر�شا�ش���ة طائ�ش���ة قد قتلت احدى 
الن�ش���اء يف املرق�ص، فقرروا اعطاء 50 دولرا لكل م�شارك متبٍق تقديرًا 
ملجهوداته���م. بعدها، خرج روبرت وجلوريا م���ن املرق�ص لأول مرة منذ 
خم�شة اأ�ش���ابيع فاأخرجت جلوريا م�شد�شًا من حقيبتها واأعطته لروبرت 

وطلبت منه اأن يقتلها..

ضحى عبدالرؤوف المل

يبداأ كتاب "ر�ش���الة النور" وهو رواية عن "زمان ابن 
املقف���ع " بثالثية يف رواية زمنية ق�ش���مها املوؤلف اىل 
كت���ب ثالثة متما�ش���كة ال�ش���بك وان كانت مق�ش���مة اىل 
ثالث���ة اق�ش���ام: كتاب دم�ش���ق، كت���اب الكوف���ة، وكتاب 
املدين���ة التي حتر�ش���ها النهار حماول ال�ش���اءة على 
�شخ�ش���ية فار�شية �ش���عت لن تكون ج�شرًا ثقافيا بني 
ح�ش���ارتني: العربي���ة والفار�ش���ية م���ن جه���ة اخرى،  
حيث ت�ش���مو الفكار مع الت�شل�شل البناء،  امل�شاعد يف 
تبل���ور الفكار ذات الهمية الزمنية التي تك�ش���ف عن 
ن�ش���اأة الثورات و�ش���ن احلروب واملواجهات القدمية 
م���ع املثقفني عرب ا�ش���قاطات اجراه���ا "حممد طرزي" 
على زمان ابن املقفع املثقل بالعديد من الحداث التي 
�ش���اعدت الرواية على جذب القارئ اىل لب ال�ش���راع 
واخل���روج منه بفكرة احلرب التي ت�ش���ن على املثقف 
واعماله حت���ى عرب الزمن.  ملح���و الثارالفكرية التي 
انبثق���ت م���ن عدة تاث���ريات،  واهمها ن�ش���اأة املفكر يف 
زمن معني،بتتابع وكاأن ال�ش���علة يتم ت�ش���ليمها من يد 
اىل يد،وان ع���رب التاريخ املتخيل من���ه وعرب حقائقه 
اي�ش���ا،  فه���ل زم���ان اب���ن املقف���ع يعيد نف�ش���ه يف زمن 

العوملة والدب املعا�شر؟ 
مل تفتق���ر رواي���ة "ر�ش���الة النور"وللروائ���ي "حمم���د 
ط���رزي"  اىل الدعائ���م ال�شا�ش���ية الت���ي تبن���ى عليها 
الرواية، ولكنه ا�شتخرج النقاط ال�شا�شية من الزمن 
املا�ش���ي، ومنحها للرواية لتحاكي احلا�شر وتع�شف 
بالح���داث كاف���ة،  ليح���ث الق���ارئ على البح���ث،  بل!  
واثارة ف�شوله يف معرفة املزيد عن حياة رجل عا�شر 
المويني والعبا�ش���يني،  وهو فار�ش���ي اعلن ا�ش���المه 
ومات قتال بل! وبا�ش���لوب مل يخل من وح�ش���ية ا�شاء 
من خاللها على جمريات الواقع احلايل م�ش���تندًا اىل 
مراجع تاريخية  ك�"مروج الذهب"، "تاريخ الر�ش���ل 
واملل���وك"، "الأغ���اين" وغريه���ا.  ال انه قدم ن�ش���ًا 
روائيًا حمبوكًا بن�ش���يج �ش���ل�ص يالم����ص الوجدان 
واحك���م بنيان���ه ايحائي���ا،  ليحاك���ي الق���ارئ وف���ق 
تخي���الت ترم���ي اىل ت���ذوق التاري���خ ع���رب رواية 
جمعت خيوط الحداث املهمة يف زمان ابن املقفع 
ال���ذي ناله م���ا ناله من وح�ش���ية يف نهاية و�ش���ل 
اليها وهو مقطع الطراف امام تنور وبا�ش���لوب 

وح�شي ل ي�شتحقه �شاحب كتاب كليلة ودمنة.
ا�ش���قاطات زمنية تالعب بها ب���ني ما هو ظالمي 
وما ه���و نور او ا�شتب�ش���ار،  لتجليات ق�ش���مها 
تبعا لع�ش���رين مر بهما "اب���ن املقفع" وتذبذب 
مبواقفه فيهما، بني زمنني،  زمن ر�ش���تم الذي 
ح���اول حم���و وات���الف اعم���ال وكت���ب واب���ن 
املقفع،  والرهابي الذي حاول تفجري املكتبة 
واجله���ل  التط���رف  منتق���دًا  2015م.  ع���ام 
والقت���ل ال���ذي تت���م ممار�ش���ته منذ ع�ش���ور 
م�ش���ت حت���ى الن.  يرويها املري���د املتخفي 
بث���وب روائ���ي يحك���ي للتاريخ  املعا�ش���ر،  
تاريخ ابن املقفع ويف احلقيقة هو التاريخ 
املتباين او اليحائي بتفا�ش���يل رمبا!  هي 
ن���وع م���ن الروؤي���ة التعليمية التي ت�ش���ب 
فكري���ا يف رواية جمع���ت الدب واخليال 
يف تاريخ يع�ش���ق الظهور ليحاكم الزمن 

الذي عا�ش���ه املفكر "ابن املقفع " وعبداحلميد 

الكات���ب،  فه���ل ق���دم الروائ���ي "حممد ط���رزي"  نوعا 
م���ن املقارب���ات الت���ي ميك���ن ان تكون كبح���ث هو يف 

احلقيقة رواية تاريخية.
وعي حا�شر يف رواية تاريخية من�شوجة عن مراجع 
تدف���ق فيها الوجدان ليبث �ش���وق الهتم���ام بالتاريخ 
يف نف�ص القارئ الذي تعاطف مع جارية وق�شة ع�شق 
ا�ش���تمرت مع امراأة اخل�ش���ت ملن مل تعرف فك حروفه 
ومعانيه���ا. امن���ا ه���ي موؤمن���ة بالرج���ل ال���ذي احبته 
فاحبها، فهل تتوارى احلقائق عرب التاريخ ام ت�شبح 
اك���رث ظهورًا واقوى ق���راءة، لكن يبقى ال�ش���وؤال!  ال 
ميك���ن حتريف التاري���خ احيانا او نقل���ه تبعا لنوعية 
احلك���م ورجالت���ه؟  ام انه م�ش���حح م���ن الخطاء يف 
حا�ش���ر يعيد الرواية بالفعال والحداث،  وبتحديث 
معا�ش���ر ق���د تختل���ف في���ه ال�ش���اليب، لكن مل�ش���مون 
واحد هو ال�ش���راع الن�ش���اين وفوز اجلهل املتف�ش���ي 
ب���ني النا����ص يف عق���ول الكرثي���ة،  ليتم الرتا�ش���ق او 
رمي املثقف بتهم مركبة بكيد ي�ش���ل با�ش���حاب الفكر 
اىل املوت املحت���م، لكنه غالبا املوت اجل�ش���دي لتبقى 
افكاره���م يف الكت���ب �ش���من مكتب���ات حتت���اج للن���ور 
وبق���وة لتمن���ح الن�ش���انية ولدة جدي���دة لتاريخه���م 

احلي عرب الكتب والتاريخ.
مل ينتح���ل الروائي" حمم���د طرزي" �ش���فة ذاتية يف 
�ش���بك الحداث الروائية لزمن "ابن املقفع "بل اندفع 
بعقالنية خلف التخيالت التاريخية املبنية على حقائق 
احداث وردت يف الكثري من الكتب التي عاجلت حياة 
ابن املقفع.  ال انه اظهر النقاط التي حتاكي احلا�شر 
به���دوء واناة،  لتدخل الذهن وتثري الت�ش���اوؤلت التي 
ارادها ان تكون ال�ش���ا�ص يف عق���ل القارئ،  مبنطلق 
فكري وادبي وبانعكا�ص ترك اثره الفني على ر�ش���الة 
الن���ور التي اهتم هو �شخ�ش���يا بكتاباتها،  لت�ش���وير 
احلا�شر والثورات التي حتدث،  وبتزايد بات املثقف 
فيه هو املحا�ش���ر،  مكتفيا بكتاب يرتكه للتاريخ.  اما 
ان يب�ش���ر النور او يبقى كر�ش���الة بي�ش���اء حتتاج ملن 
يكتبه���ا. فالرواي���ة رغ���م ب�ش���اطتها وتكوينها ال�ش���هل 
املمتن���ع.  ال انها حتمل يف طياته���ا الخاء والبتعاد 

عن التطرف والعي�ص بفكر من نور. 

البي����ص  الطاوو����ص  ن�ش���اأت رواي���ة 
الت���ي كتبت واعي���دت كتابتها ثالث او 
اربع م���رات على مدى ثالث �ش���نوات 
خ���الل �ش���اعات الف���راغ او يف العطل 
هرب���رت  ديفي���د  حي���اة  جت���ارب  م���ن 
لوران����ص  يف ميدلن���د. ومن���ذ بداي���ة 
م�ش���ريته الأدبي���ة اأبدى اأ�ش���الة وعدم 
اكرتاث بالأدب ال�ش���ائد، الذي كان يف 
ذل���ك الوقت منكبًا على " ال�ش���كل " يف 
الرواي���ة، ورافق���ه ف���راغ يف املحتوى 
بالن�شبة اإىل لورن�ص. ومل يكن تاأليف 
رواية عر�شًا فنيًا حلكاية خمتلقة ول 
جمرد قطعة من الت�شلية املثرية – بل 
كان���ت " مغام���رة ذهني���ة " ته���دف يف 
الق���ارئ يف  اإىل و�ش���ع  الأول  املق���ام 

تالم�ص مع احلياة.
لقد مقت اأنواع الكتابة " ال�ش���كالنية " 
كلها واأخط���اوؤه التي ارتكبها مرجعها 
الغالب اإىل ت�ش���ميمه ال�ش���ديد على اأن 
يك���ون �ش���ادقًا مع احلياة كم���ا عرفها. 
ولل�شبب نف�شه تنتهي روايته كمالعتاد 
به���دوء، وبدون ح�ش���م تقريب���ًا – لأن 
النهاية املاهرة اأو املثرية ينبغي دائمًا 

اأن تزيف احلياة. 
و�ش���ع لوران�ص القارئ يف اأنه �شوف 
يك���ون م�ش���تعدًا ملواجه���ة حقيقة ان " 
الطاوو����ص البي����ص " لي�ش���ت عم���اًل 
ادبيًا مبنيًا برباعة ا�شطناعية، اإذ اأنه 
ميثل ج���زءًا من فرتة �ش���باب لورن�ص 
اأعي���د بن���اوؤه تخيلي���ًا عل���ى الرغم من 
انها لي�ش���ت رواية تعتمد على ال�شرية 
الذاتي���ة على غرار " ابناء وع�ش���اق". 

اأن تلك هي الأماك���ن التي ترعرع فيها 
والأ�ش���خا�ص الذي���ن ن�ش���اأ بينهم واإن 
كان الكات���ب يحت���وي خط���اأً خط���ريًا، 
املوؤل���ف  حي���اء  اإىل  مرجع���ه  فذل���ك 
وانعدام ثقته يف نف�شه التي قادته اإىل 
تناول �شخ�ش���يات من الطبقة العاملة 
وخلع مظهر الطبقة املتو�شطة اخلادع 

عليها.
واأف�شل امل�ش���اهد هي تلك التي ين�شى 
فيها ال�شاب كيا�شته الزائفة، ومينحها 
احلي���اة يف مزرعة �ش���رتيل ميلز ويف 
ن���زل رام اإن دون اأي���ة حماولة جلعلها 

تنتمي اىل الطبقة املتو�شطة.
ما الذي كان يحاول اأن يفعله لوران�ص 
العن���وان  الرواي���ة  ه���ذه  باإعطائ���ه 
الطاوو����ص   " الغري���ب.  اخلاط���ئ 
البي����ص " التي لي�ش���ت لها اية �ش���لة 
ام  كان���ت  بي�ش���اء  بالطواوي����ص، 
خ�ش���راء مائل���ة اإىل الزرقة، و�ش���لتها 
كله���ا باأ�ش���خا�ص اإنكلي���ز ينتمون اإىل 
ترب���ة وعقلية ما قبل ن�ش���ف قرن؟ لقد 
كان لورن����ص �شخ�ش���ًا �ش���ديد التعقيد 
ومتناق�ش���ا مع نف�ش���ه، وكاأنه ينطوي 
عل���ى ذات���ني متعاندت���ني تت�ش���ارعان 

دائمًا لل�شيطرة.
كان اأبع���د ما ميك���ن عن " التما�ش���ك " 
امل�شطنع لل�شيا�ش���ي اأو الأديب. هكذا 
ار�ش���ي   " دربي�ش���ري  موطن���ه  اأح���ب 
بفخ���ر،  يق���ول  كان  كم���ا  ميدلن���د"، 
اإل اأن���ه خ���اف وف���ّر هارب���ًا مم���ا كان 
بالن�ش���بة اإليه " بلّية " حركة الت�شنيع 
 " وت���ربوؤ احلي���اة  اجتاجته���ا،  الت���ي 

م���ن  لإنكل���رتا  " القدمي���ة  الع�ش���وية 
احلي���اة "املمكننة" اجلدي���دة، التي " 
تف���وح برائحة متع امل���ال العفنة " يف 
رواية الطاوو�ص البي�ص، التي تعود 
بتاريخها اإىل ايام كانت ال�ش���يارات ل 
تزال اخرتاعًا جديدًا، وهذا النق�شام 
امل�شبوب فيه كان فقط يف بدايته، انها 
رواية عن فرتة �شبابه، مرتعة باحلب 
الرقيق، والندم الكئيب على ال�ش���باب 

العابر.
يف هذا الكتاب هنالك مقاطع �ش���عرية 
عدي���دة تب���ني ك���م كان لوران����ص كاتبًا 
ا�ش���افة  وجمي���ال،  ف�ش���يحا  طبيعي���ا 
الهدي���ر   " للفق���رات  ا�ش���تخدامه  اىل 
املتوا�شل للرياح"، " بع�ص الح�شنة 
اخل�ش���بية انطلقت م�ش���رعة "، " وبعد 
قليل خرجنا نحن اي�شا"، " لقد ولدت 
يف �ش���هر ايلول "، " واخريًا بداأ ف�شل 
ال�شتاء " وم�ش���طلحات اخرى عديدة 
الت���ي تعط���ي للن����ص �ش���كل قطعة من 
الفكاهة ال�شاخرة واملالحظة املثالية، 
رغم ان كان مقدرًا للوران�ص ان يلحق 
ويتج���اوز اجن���ازه يف " الطاوو����ص 
البي����ص" ولك���ن عندم���ا ن�ش���ر للمرة 
الوىل يف �ش���هر كان���ون الثاين، لب�ص 
جدي���دة  �شخ�ش���ية  النكلي���زي  الدب 
عظيم���ة كادت تكون غ���ري مدركة، ذلك 
اأن ع���ددًا �ش���ئياًل م���ن النق���اد لحظوا 
وج���ود الكاتب وفقط واح���د اأو اثنان 

على الأكرث فهموه.
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رسالة النور
قراءة في كتاب "رسالة النور" رواية 
ع���ن "زم���ان اب���ن المقف���ع" للمؤلف 

"محمد طرزي"

نكات للمسلحين بين القصصية والواقع

"الطاووس األبيض" ليست لها أية 
صلة بالطواويس

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

مل تنبث���ق ه���ذه الأنثولوجي���ا من ف���راغ، ول تكم���ن خلفها 
رغب���ة حممومة لإ�ش���دار اإ�ش���مامة من الق�ش���ائد ل�ش���عراء 
ينح���درون من القارات اخلم�ص، بل ثمة جتربة �شخ�ش���ية 
دة الأنثولوجيا  ميكن تلّم�ش���ها يف ق�ش���يدة ال�ش���اعرة وُمعِّ
َمَلك �ش���ويف التي ت�شف الأم ب� "احل�شن الدافئ" تارة، و 
اإن خطَف املوُت  اأخرى، لكن ما  "الوطن والنتماء" تارة 
الأمَّ حتى اأ�شبحت البنة تائهة، حريى تهيم خارج مالذها 

الأمومي الآمن.
الأح���رف  ح�ش���ب  الأنثولوجي���ا  ه���ذه  ق�ش���ائد  انتظم���ت 
الأبجدي���ة لأ�ش���ماء ال�ش���عراء، ف���الأول ل يعن���ي اأهمه���م، 
والأخ���ري ل يعني اأ�ش���واأهم ب���كل تاأكيد. ما يلف���ت النتباه 
يف هذه املختارات هو هيمنة العديد من الأ�شماء ال�شعرية 
العربية، وحتديًدا ال�ش���ورية والعراقية، حيث كان ن�شيب 
�شوريا �شتة �شعراء وهم على التوايل: اآرام كرابيت، فرج 
البريق���دار، ملك م�ش���طفى، م���روان علي، ن���وري اجلّراح 
و�ش���عيد حلدو. اأما ال�ش���عراء العراقيون فهم: عبد الهادي 
�شعدون، عدنان ال�ش���ائغ، اأمل اجلبوري، اأنور الغ�ّشاين، 
باه���رة عبداللطيف، فيما اقت�ش���رت ال�ش���عودية على علي 
احلم���زي، واليمن على هم���دان مطيع دّماج، وم�ش���ر على 
جيه���ان عم���ر، واجلزائر عل���ى حليمة مالكي، وعرب�ش���تان 

على نا�شر حيدري فيما غابت 16 دولة عربية.
ه���ذه  يف  الع���رب  ال�ش���عراء  بع����ص  ا�ش���رتاك  يعن���ي  ل 
الأنثولوجي���ا باأنهم اأف�ش���ل م���ن غريهم لأنن���ا نعرف جيًدا 
اأن هن���اك الع�ش���رات، ورمبا املئ���ات من ال�ش���عراء العرب، 
يكتبون اأف�شل من هذه الق�شائد العربية املُنتَخبة، واأعمق 
منها بكثري، لكن ا�شرتاطات مو�شوع "الأم" هو الذي حّدد 
�شلًفا اأ�شماء ال�شعراء العرب والأجانب الذين انتظموا يف 
هذا الإ�ش���دار، رمبا لأنه���م كتبوا عن ه���ذه الثيمة حتديًدا 

بينما اأغفلها �شعراء اآخرون.
ل يت�ش���ع املج���ال لتحلي���ل ه���ذه الق�ش���ائد برمته���ا لكنن���ا 
�ش���نتوقف عن���د بع����ص اللتماع���ات وال�ش���ور ال�ش���عرية 
املتوهج���ة التي تْعلق يف ذاكرة القارئ. لبد من الإ�ش���ارة 
اإىل اأن اآرام كرابيت هو �شاعر �شوري من اأ�شول اأرمينية، 
وقد تعر�ش���ت عائلت���ه للقمع والت�ش���ريد، كم���ا تعّر�ص هو 
لل�ش���جن يف وطن���ه اجلديد ف���ال غراب���ة اأن ي�ش���األ اأمه عن 

ال�شبب الذي دفعها لإجنابه "يف بالٍد عابرة للمتاهة 
وال�شراب".

لن���وري  تليماخو����ص"  "اأح���زان  ق�ش���يدة  تتمي���ز 
اجل���ّراح بانفتاحه���ا عل���ى الغ���رب وتالقحه���ا م���ع 
ا  من�شبًّ الرتكيز  كان  واإن  "اأودي�شة" هومريو�ص 
عل���ى تليماخو�ص البن الوحي���د لبينيلوبي الذي 
ُولد ُقبيل ا�ش���تدعاء والده اأود�شيو�ص للم�شاركة 
يف ح���رب ط���روادة. ق�ش���يدة اجل���ّراح مكتوب���ة 
بَنَف����ص حداث���ي متقدم جدا. اأما ف���رج البريقدار 
فق���د كت���ب "ِورد... م���ن اأجلهن" وهي ق�ش���يدة 
منكفئ���ة على ال���ذات الداخلية له ولأم���ه يف اآٍن 
معا، ول غرابة يف ذلك فقد اأم�شى هذا ال�شاعر 
اأربع ع�شرة �ش���نة يف ال�شجون ال�شورية ومن 

ال�ش���عوبة مبكان مطالبت���ه الآن بالنفتاح على 
الثقافة الغربية والرتا�شل معها.

يتكرر �شوؤال املوت غري مرة يف ق�شيدة ملك م�شطفى لكن 
�ش���غفها الكبري ب���الأم اأثار فيها كل م�ش���اعرها الدفينة التي 
انهمرت دفعة واحدة على الورق ومل متنح القارئ فر�ش���ة 
للتق���اط اأنفا�ش���ه املتهدجة. اأما ق�ش���يدة م���روان علي فقد 
اأ�شّر بها اللهاث وراء القافية مع اأن ق�شائده الأخر حداثية 
وذات اإيقاع نرثي جميل. رمبا تكون ق�شيدة "كيف ُفتحت 
الأب���واب" ل�ش���عيد حل���دو هي الأك���رث �ش���عرية لي�ص جلهة 
ت�ش���اميها اللغوي واإمنا لجرتاحها �شورة �شعرية اأ�شيلة 
مل ي�ش���بقُه اإليه���ا اأحد حيث يقول عن اأم���ه: "حينما غادرْت 
اأخذت الطرق معها، لذلك مل يتبعها". تخيلوا معي �ش���ورة 
اأم جتم���ع كل الطرقات وتاأخذه���ا معها حينما متوت كي ل 

يتبعها هذا البن ال�شغري املتماهي معها!
 يحتل العراق عددًيا املرتبة الثانية جلهة متثيله بخم�ش���ة 
�ش���عراء من اأجيال خمتلف���ة واأولهم عبد الهادي �ش���عدون، 
�ش���احب  ق�ش���يدة "قرب دجل���ة" التي تكتظ بالت�ش���اوؤلت 
الوجودية على الرغم من جريانها على ل�شان الأم الب�شيطة 
الت���ي قال���ت كل �ش���يء دفعة واح���دة حُميطة اإّيانا باأ�ش���ئلة 
الغرب���ة، والنتظار، واحلرب، وامل���وت، ورمبا كانت هذه 
الأم ال�ش���ادقة اأك���رث بالغ���ة من البن ال�ش���اعر الذي ر�ش���م 
وجع���ه الالهث على معامل وجهه الذي افرت�ش���ته احلروب 

ه���وادة.  ب���ال  املتنا�ش���لة 
الق�ش���يدة من�شورة بالأ�شبانية ومرتجمة 
اإىل الإنكليزية، بينما غاب الن�ص العربي!

ير�ش���د عدنان ال�شائغ يف ق�شيدته ثنائية احلزن ال�شفيف 
واخلوف املتاأ�ش���ل يف قلب الأم، فه���ي تخاف من الدركّي، 
وتخ�ش���ى على اأبنائها من"عيون الن�ش���اء، وغول امل�ش���اء، 
وغ���در الزمان". تبن���ي اأمل اجلبوري ق�ش���يدتها بناًء فنًيا 
���ل  يقوم على مرحلتني وهما قبل الحتالل وبعده، وُتو�شِ
فكرتها الثاقبة من دون اأن تعّول على املح�ش���ّنات البديعية 

اأو التزويق اللفظي املمجوج.
اأما ق�ش���يدة "مرياث" لأنور الغ�شاين فقد ُن�شرت باللغتني 
العربية والأ�ش���بانية وكان حرًيا مبعّدة هذه الأنثولوجيا 
اأن تن�ش���ر الن�ش���و�ص العربي���ة م���ع ترجماته���ا الإنكليزية 
���ا اإذا كان الكت���اب موجًها للق���راء العرب. حتيلنا  خ�شو�شً
ق�شيدة الغ�شاين اإىل النرث املكّثف الذي يتناغم مع ق�شيدة 

النرث الغربية.
ينط���وي عن���وان َن�ّص "�ش���رية كائن غري قاب���ل لالختزال" 
على كل ما تريد اأن تقوله ال�ش���اعرة باهرة عبداللطيف يف 
ق�ش���يدتها عن الأم، فقد عرفناها �ش���اعرة مرهف���ة، وناقدة 
حاذقة، وُمرتجمة متمكنة من اللغتني الأ�شبانية والعربية، 
وقد ح���ازت ترجمتها لكت���اب "الغابة ال�ش���ائعة" لرافائيل 

األربت على جائزة اأف�ش���ل كتاب ُمرتَجم يف 
الع���راق عام 1993، لكن م���ا لفت نظري يف 
ّرة"  هذه الق�شيدة اأنها مل تفّرق ما بني "ال�شُ
���ّرة ل  و "ال�ُش���ّرة" حي���ث تق���ول "حب���ل ال�شُ
ينف�ش���م بالولدة بل برحي���ل الأمهات" وهي 

تعني بذلك )حبل ال�ُشّرة(!
مل تن���ُج ق�ش���يدتا ال�ش���عودي عل���ي احلم���زي 
واجلزائرية حليمة مالكي من ال�شقوط يف فخ 
اخلواطر املنفلتة التي ل تقول �ش���يًئا، ول ترَق 
يف خامت���ة املط���اف، اإىل م�ش���توى ال�ش���عر. اأما 
ق�ش���يدة "عقوق" للم�ش���رية جيهان فقد تخّطت 
اخلاط���رة الأدبي���ة وانتظم���ت يف بنية �ش���عرية 
م�ش���ّذبة اأبعدتها من ال�ش���قوط يف حم���اأة الرتهل 
والتكرار. حت�ش���ر اليمن با�ش���م �ش���اعرها املجّود 
همدان مطيع دّماج الذي تاألق يف ق�شيدته املكثفة 
وه���و يحتف���ي برفق���ة اأمه التي و�ش���فها ب���� "وردة 
ال���دار " التي ل ُتن�ش���ى، وه���ي كذلك فعاًل لأن �ش���ورتها ل 

تغادر ذاكرة القّراء ب�شهولة.
ثمة تركيز وا�ش���ح على ال�ش���عر الإ�ش���باين وعلى ال�شعراء 
ومنطق���ة  اجلنوبي���ة  اأم���ريكا  يف  بالأ�ش���بانية  الناطق���ني 
الكاريب���ي وبقي���ة بل���دان الع���امل. فق���د مثل���ت الأرجنت���ني 
�ش���اعرتان اإحداهم���ا م�ش���هورة جًدا وه���ي اأيتان���ا األربتي 
لي���ون ابنة ال�ش���اعر الأرجنتين���ي الكبري رافائي���ل األربتي 
والروائي���ة ماري���ا تريي���زا ليون التي ا�ش���رتكت بق�ش���يدة 
جيدة حتمل عنوان "مرثاة تقريًبا". اأما ال�ش���اعرة الثانية 
���ا مهلهاًل جًدا   فهي غالدي�ص لوبيز بياني�ص التي قّدمت ن�شً

�شاهمت الرتجمة يف ت�شويهه واإرباكه.
ل يقت�ش���ر الت�شويه اأو �شعف الرتجمة على هذه الق�شيدة 
حتديًدا واإمن���ا تعداها اإىل جمموعة اأخرى من الق�ش���ائد، 
���ا مل ترتجم من الأ�ش���بانية اأو العربية  بل اأن هناك ن�شو�شً
اأو غريها من اللغات اإىل الإنكليزية مثل ق�ش���يدة ال�ش���اعر 
الإ�ش���باين خوان كارلو����ص اآبريل وال�ش���اعر الكندي لوك 
لكومبتا اأو ق�ش���يدة ال�شاعر العرب�ش���تاين نا�شر حيدري 
الأم���ر الذي ُيربك القارئ كثرًيا ول يدعه يعرف اللغة التي 

ت�شتهدفها هذه الأنثولوجيا.

اأ�ش����درت جمموعة النيل العربية  بالتعاون 
 Finanz-Buch " مع دار الن�شر العاملية
لكتاب"لعبة  العربية  Verlag" الرتجم����ة 
الطاق����ة الك����ربى" للموؤلف����ني " كارل بيليني 
العربية  اإىل  "  حولت����ه  ري����د  "ج����ريارد  "و 

املرتجمة  "اأ�شماء عليوة".
ل  اإن الع����امل كل����ه يق����ف الآن عل����ى حافة حتوُّ
دراماتيك����ي ب�ش����بب النمو القت�ش����ادي غري 
ال�ش����ني  لدولت����ي  التاري����خ  يف  امل�ش����بوق 
والهن����د، والذي كان من اأب����رز واأهم نتائجه 

والتكال����ب  املناف�ش����ة  احت����داُم  وتداعيات����ه 
بوت����رية مت�ش����ارعة ب�ش����ورة رهيب����ة عل����ى 
م�ش����ادر الطاقة الأحفورية املح����دودة، مثل 

البرتول والغاز. 
ويف �ش����بيل تاأمني م�ش����ادر الطاقة باأي ثمن 
وبكل الو�شائل، �شوف تلجاأ الدول العظمى 
اإىل  امل�ش����تقبل  ويف  احل����ايل  الوق����ت  يف 
قوة ال�ش����الح؛ ل����ذا يبدو اأنه من ال�ش����روري 
واحلتم����ي اإج����راء تغي����ريات جذري����ة لي�����ص 
فقط على ُطُرق احل�شول على الطاقة، واإمنا 

ا على ُطُرق توزيعها وا�شتخدامها. اأي�شً
م هذا الكتاب املرجعي املهم للقارئ فكرة  يقدِّ
�ش����املة عن اأهمي����ة املواد اخل����ام يف اإمدادنا 
بالطاق����ة يف الوقت احلايل ويف امل�ش����تقبل، 
والفر�ص والإمكانيات الت����ي ميكن اأن تتاح 
اأمامن����ا يف امل�ش����تقبل للحفاظ على الر�ش����يد 
ال�ش����رتاتيجي املتبق����ي منه����ا والتو�ش����ع يف 
الكت�ش����افات اجلدي����دة، ويف الوقت نف�ش����ه 
البح����ث الدائ����م ال����ذي ل مي����ّل ول ي����كّل ع����ن 

م�شادر بديلة ومتجددة للطاقة.

ترجمة: عباس المفرجي

مل يكن مفاجاأة، عند قراءة املقاطع الفتتاحية لرواية 
اأن ويليام نيكل�شون كاتب  "الوطن الأم"، اكت�ش����اف 
�ش����يناريو، لأفالم مث����ل "�ش����ادولند" و"غالدياتور"، 
نال جوائز بارزة. تقّدم الرواية �شخ�شياتها باقت�شاد 
فيلمي: الي�ص ديكن�ش����ون، امراأة انكليزية �ش����ابة، يف 
طريقه����ا اىل فرن�ش����ا لزي����ارة جدتها الت����ي، حتى قبل 
ع�ش����رة ايام، مل تكن تعرف �ش����يئا ع����ن وجودها. هي 
اأي�ش����ا اأنهت للتو عالقة حب غري �ش����اّرة. وهي نف�شها 
نتيج����ة حبل بال�ش����دفة، ج����اءت الي�ص، كم����ا يقول لها 
والده����ا، ))من �شل�ش����لة طويل����ة من الأخط����اء((. ُتِرك 
الأمر جلدتها لرتوي لها عن ))ق�شة احلب احلقيقية(( 

يف الأ�شرة.
اإذ تلتف الق�شة عائدة اىل �شيف 1942، يتلبث ال�شك 
ب����اأن هذه ه����ي خمطوطة فيل����م تتظاهر باأنه����ا رواية. 
الفتي����ات املرح����ات لالأي ت����ي اأ�����ص، الر�ش����توقراطي 
منزل����ه  اجلي�����ص  ي�ش����ادر  وال����ذي  ذق����ن،  ب����ال  ال����ذي 
لأغرا�ص ع�ش����كرية، قائد اللواء املت�ش����لب الظهر على 
قم����ة جرف �شو�ش����ك�ص الذي ي�ش����رف على م�ش����هد هو 
))تقريب����ا ب����ارودي يف انكليزيته((، احل����وار املقّطع 
حول ))العر�ص الكبري(( النا�ش����ئ: كل هذه اإمتزجت 
لتث����ري يف الذه����ن األف����ة مريح����ة لدراما ليل����ة اأحد يف 

التلفزيون.
لكن حني حتت�شد الق�شة باحلركة، يبدو وا�شحا ان " 
الوطن الأم " هي يف جزء كبري منها رواية اكرث منها 

فيلم يف طور الإنتظار. ُينَقل اىل �ش����وك�ص �شديقان، 
�ش����ابط  ولري،  امللكي����ة،  البحري����ة  يف  �ش����ابط  اأد، 
اإت�ش����ال مع العمليات امل�ش����رتكة. يقع الإثنان يف حب 
كيت����ي اجلميل����ة، لك����ن اأد الكاريزمات����ي، م����ع م�ش����حة 
احل����زن الت����ي ت�ش����وب وجهه، ه����و الذي ي�ش����رق قلب 
كيت����ي. بعد تودد متبادل، يتزوجان لكن، تقريبا حاملا 
ينتهي العر�ص، ُي�شتدعى اأد من �شهر ع�شله لالإ�شرتاك 

يف عملية جوبلييه، هجوم احللفاء على ديب املحتلة 
واأكرب عملية م�ش����رتكة يف احلرب حتى تلك اللحظة. 
عاج����زا عل����ى الوق����وف عل����ى الهام�ص، يتط����ّوع لري 

للذهاب اي�شا.
كان����ت ديب، بالطبع، حم����ام دم. من ال�ش����تمئة جندي 
امل�ش����رتكني يف العملي����ة، ثالثة اأرباع ُقِتل����وا، ُجِرحوا 
اأو مت اأ�ش����رهم م����ن قبل العدو. ُي�ش����اب لري بجروح 
لكنه يفلح يف التخل�ص. اأد يوؤخذ اأ�شريا. و�شتنق�شي 
ثالث �ش����نوات قبل اأن يعود اىل الوط����ن، واىل املراأة 

التي عرفها بالكاد ملدة �شهر.
يتن����اول نيكل�ش����ون باإقت�ش����اد ال�ش����خب والفو�ش����ى، 
الرع����ب املهل����ك للمعرك����ة، لك����ن ه����ذا ه����و ظ����ل طويل 
للكارث����ة، لإرثه����ا النف�ش����ي الرهي����ب، ذل����ك م����ا يهم����ه 
اأك����رث. يف احلرب، يف ظل تاأثري م����ا يدعوه اأد ))ثمن 
الت�ش����حية بالنف�����ص((، الق����رارات التي تغ����رّي احلياة 
توؤخ����ذ بعجالة. ذلك عندما تنتهي احلرب يكون هناك 
الوقت وال�ش����رورة حل�شاب ما يجعل احلياة تثعا�ص 

ب�شكل اأف�شل.
ق�شة لري هي التي ت�شّكل الرواية، ولي�شت �شدفة ان 
واح����دا من الأحاديث املتكررة بني كيتي ولري تدور 
حول ))ال�شخ�ش����يات يف الكتب، وكيف من ال�ش����عب 
جع����ل النا�ص الطيبني مثريي����ن لالإهتمام((. لري هو 
ذل����ك املخلوق الن����ادر، رجل طيب ل هو معتد بنف�ش����ه 
ول ه����و �ش����خ�ص م�ش����جر اأو �ش����اذج. ذك����ي، لطي����ف، 
هما اأ�ش����واأ ما يوج����ه اليه من نقد، اإنه ي�ش����ارع وعيه 
ورغباته اخلا�ش����ة، حامل يرتاب ب�شحة اأحالمه. رغم 
ان����ه يتوق اىل اأن يكون ر�ش����اما، يخ����اف دوما من اأنه 
غ����ري جيد مبا يكفي: ))اإنها الفج����وة بني ما يح�ّص به 
وهو ير�ش����مهم وما يح�ّص ب����ه الآن وهو يراهم، وذلك 
اأم����ر ل يط����اق اأب����دا.(( اأد، م����ن جانب اآخ����ر، هو رجل 
مبتهج – ))ل خوف، ل خجل، ل تردد. عي�شي حياتك 
مثل �شهم منطلق،(( يقول لكيتي – لكنه يت�شارع مع 

�شيطان الكاآبة.
نيكل�شون هو كاتب �شاحب اإ�شلوب ب�شيط على نحو 
م�شلل، لكن " الوطن الأم " هي رواية عميقة وموؤثرة؛ 
تاأمل رقيق وعطوف عن احلب، الرب والواجب وكيف 
تكون طيبا. ))كم نحن �ش����غار،(( يق����ول لري بكاآبة، 
))�ش����خفاء، �ش����ائعون يف نظر الأبدي����ة((، ول نقدر، 
حت����ى لو اأنن����ا نعرف ان ذل����ك حقيقة، الناأي باأنف�ش����نا 
ع����ن الإهتمام العميق بقدر هوؤلء النا�ص املحرتمون، 
املف�َشدون. حني تنتقل الق�شة من كاتار الفرن�شية اىل 
جامايكا ما بعد الإ�ش����تعمار اىل الهند اأثناء التق�شيم، 
من امل�ش����تحيل ن�شيان التاريخ الب�شري من الوح�شية 
واإراقة الدماء، ومع ذلك ثمة اأمل، لأن هناك دائما، يف 
نيكل�ش����ون و�شخ�ش����ياته، ورغم الياأ�ص واخل�ش����ران، 
اجلذوة امللتهبة لالإن�ش����انية. اإجنازه الكبري يكمن يف 
خلق العالقة العاطفية املثلثة، التي ل ن�شتطيع نحن، 
كما �شخ�ش����ياته، اأن نرى فيها ح����ال، لأنه اأمر ل يطاق 

تخُيل اأي منهم يتاأمل.
عن الغارديان

لعب���ة الطاق���ة الكب���رى

أنثولوجيا شعرية تدور في فَلك األم
صدرت عن دار "دون كيخوته للنرش والتوزيع" بدمشق أنثولوجيا 
ش��عرية تحم��ل عنوان "أمي" وه��ي من إعداد وتقديم الش��اعرة 
الس��ورية ملك صويف امُلقيم��ة بلندن حاليا. تض��ّم األنثولوجيا 
قصائ��د ُمنتَخبة ل� 68 ش��اعًرا من مختلف أنح��اء العامل تتمحور 
جميعه��ا حول ثيمة األم، وهي، يف حقيقة األمر، ثيمة إش��كالية 

مثرية ترصد عالقة الشعراء والشواعر بأمهاتهم. 

عدنان حسين أحمد علم التاريخ 
�ش���در حديثا عن املكتب امل�شري للمطبوعات 
كت���اب »علم التاريخ« للموؤلف �ش���وقي اجلمل، 
ح���اول الكات���ب يف ه���ذا الكتاب ال���ذي يقدمه 
يعال���ج  اأن  التاري���خ  جم���ال  يف  للباحث���ني 
مو�ش���وعني مرتابط���ني ومتكامل���ني ي�ش���عب 

ف�شل اأحدهما عن الآخر.
واملو�ش���وع الأول يف الكت���اب عن ن�ش���اأة علم 
التاريخ منذ بداأ على �شكل ق�ش�ص وروايات، 
ث���م تط���ور م���ع تط���ور املعرف���ة الإن�ش���انية، 
وتعر�ص الكاتب ل���دور العرب يف هذا املجال 
وال�ش���وط الذي قطعوه فيه فخ�ش����ص ف�شاًل 

لذلك.
كذلك تعر�ص لو�ش���ع علم التاريخ بني العلوم 
الأخ���رى والآراء املختلفة الت���ي اأثريت حول 
الأخ���رى  للعل���وم  واأ�ش���ار  املو�ش���وع،  ه���ذا 
الوثيق���ة ال�ش���لة بعل���م التاري���خ، ومبا يجب 
اأن تتوف���ر يف الباح���ث التاريخي من �ش���فات 
العم���ل مبفهوم���ه  وممي���زات ليمار����ص ه���ذا 

ال�شحيح ال�شليم.
اأما عن املو�ش���وع الثاين فه���و يتعلق باملنهج 
ال���ذي يج���ب اأن يلت���زم ب���ه الباح���ث يف ه���ذا 
املي���دان حي���ث ب���داأ الكتاب م���ع الباح���ث منذ 
تن�ش���يق  بحث���ه وحت���ى  ملو�ش���وع  اختي���اره 
املادة التاريخي���ة متهيًدا لعر�ش���ها على هيئة 

مو�شوع متكامل متجان�ص ومرتابط.

في "الوطن األم".. 
مخطوطة فيلم تتظاهر بأنها رواية
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

س����ل����س����ل����ة ن����وب����ل 

زينب المشاط
" غ����دًا وغ����دًا وغدًا، وكل غد يزحف بهذه 
اخلط����ى احلق����رية يوم����ا اإث����ر ي����وم حت����ى 
املقط����ع الأخري م����ن الزمن املكت����وب، واإذا 
للحمق����ى  اأن����ارت  ق����د  اأما�ش����ينا  كان����ت كل 
امل�ش����اكني الطري����ق اإىل امل����وت وال����رتاب. 
األ انطفئ����ي، ي����ا �ش����معة وجي����زة! يتبخرت 
وي�شت�ش����يط �ش����اعتهاعلى امل�ش����رح، ث����م ل 
ي�ش����معه اأحد: انها حكاي����ة يحكيها معتوه، 
ملوؤه����ا ال�ش����خب والعن����ف، ول تعن����ي اأي 

�شيء."
عند ت�شفحي لرواية "ال�شخب والعنف"، 
ا�ش����تدركت  عنه����ا،  الكتاب����ة  وحماولت����ي 
براهي����م  ج����ربا  الكات����ب  لأن  للحظ����ات، 
جربا هو م����ن ترجم ه����ذه الرواية للكاتب 
المريك����ي ولي����م فوك����ر، والتي ح�ش����دت 
نوب����ل عام 1949، و�ش����درت هذه الرواية 
ع����ن موؤ�ش�ش����ة "امل����دى" لالع����الم والثقافة 
والفنون بطبعتها املرتجمة من قبل جربا.

ولأن جربا ق����دم العديد من الكتب التي لها 
اث����ر كب����ري يف الو�ش����ط الثق����ايف العراقي، 
الدب����ي  الو�ش����ط  يف  �ش����داها  وترك����ت 
والفك����ري العراقي �ش����واء اكان����ت موؤلفات 

�شخ�شية او ترجماته.
يعتقد جربا ان على القارئ ان يطلع مقدمًا 
عل����ى موج����ز ال�ش����طورة الت����ي جتعل من 

روايات فوكر اجزاء متوا�شجة.
رواي����ة  اأول  ه����ي  والعن����ف  ال�ش����خب  ان 
ن�ش����رها فوك����ر ع����ن ق�ش����ة اجلن����وب هذه 
وكان قد كتب قبلها رواية " �ش����ارتوري�ص" 
ولكن����ه ن�ش����رها فيم����ا بع����د. وقب����ل هذي����ن 
الكتاب����ني اأمل املوؤلف اأن يحظى بال�ش����هرة 
يف روايتني اخري����ني، ولكن دون جدوى، 
لأنهم����ا كانت����ا عاديت����ني، اأم����ا اأول ما ن�ش����ر 
م����ن كتبه فه����و ديوان م����ن ال�ش����عر عنوانه  
" الظب����ي املرم����ري "، وهو �ش����ديد التاأثر 
بال�ش����عر الرومان�ش����ي، مل يلتفت اليه اآنئذ 
اأح����د، وهذا يدل على اأن فوكر "ككثري من 
الروائيني ومن جملتهم بلزاك " بداأ حياته 
الأدبية �شاعرًا. وملا حتول اإىل النرث بقيت 
الروح ال�ش����اعرية يف كل م����ا يكتب. فنرثه 
م�شحون بال�ش����ور ال�شعرية والألفاظ غري 
املتوقع����ة، مذك����رًا الق����ارئ احيان����ًا برثوة 

�شك�شبري اللفظية.
فوكر  كت����اب  والعن����ف" ه����و  "ال�ش����خب 
ث����الث  زه����اء  ب����ه  �ش����غل  وق����د  اخلام�����ص 
�ش����نوات وكان عم����ره عن����د ن�ش����ره اثنتني 
وثالث����ني �ش����نة، ويف احلال التف����ت النقاد 
اإليه وراأوا يف كتاب����ه رواية رائعة البناء، 
"رواي����ة  البع�����ص  �ش����ماها  وال�ش����لوب، 
الروائي����ني" غ����ري اأن الق����ارئ يحت����اج يف 
تذوقها وتخطي �ش����عوباتها اإىل ح�شا�شية 
فني����ة مرهفة، واأناة �ش����ديدة، فكان الكتاب 
ن�ش����رًا ادبيًا ل�ش����احبه واإن مل  يكن ن�شرًا 

ماديًا.
والآن، وق����د كت����ب فوك����ر نح����و الثالث����ني 
كتاب����ًا، وات�ش����حت خطته فيه����ا، جند اأن " 
ال�ش����خب والعن����ف" م����ا زال����ت اأح�ش����ن ما 
كت����ب، وق����د ي�ش����ع البع�����ص رواي����ة "نور 
يف اآب" يف املرتب����ة العلي����ا لي�ش����ر تناولها 
وو�ش����وحها، غ����ري اأن الرتكي����ب الفني يف 
ي����زال يف جمال����ه  ال�ش����خب والعن����ف م����ا 

وبراعته معجزة من معجزات اخليال. 
ان ه����ذا الكتاب،م����ن ن����واح كث����رية، تب����دو 
وال�ش����كلية  ال�ش����لوبية  الجتاه����ات  في����ه 
و930   1920 عام����ي  ب����ني  �ش����اعب  الت����ي 

وهي الفرتات الهم واخ�ش����بها يف تاريخ 
الرواي����ة ل لظه����ور ع����دد م����ن الروائي����ني 
الكب����ار فيها فح�ش����ب، بل لك����رثة التجارب 
وجن����اح الكث����ري منها يف فن الق�ش����ة، فهي 
الف����رتة الت����ي مل����ع فيها �ش����عراء كب����ار مثل 

اآليوت واإزار باوند وغريهم.
اأن معظ����م  يف بداي����ة ه����ذا الكت����اب جن����د 
احل����وادث ق����د حدث����ت ول����ن يع����ود اإليه����ا 
املوؤلف اإل مت�شذكرًا هنا هناك، كاأن القارئ 
يعرفه����ا، وم����ا عل����ى املوؤل����ف اإل اأن ي����رى 
اثره����ا ووقوعه����ا يف نف�ص اأح����د الأبطال، 

وال�ش����عوبة يف ق����راءة الكت����اب تب����دو يف 
عدم معرف����ة القارئ للحوادث التي ي�ش����ري 
اإليه����ا املوؤلف كاأنه����ا معلومة ل����دى القارئ 
وه����و يف الواقع لن ي�ش����تويف معرفتها اإل 
حني ينهي الكات����ب. وعليه حينئذ اأن يعيد 
ق����راءة الرواي����ة م����ن جدي����د لي�ش����تمتع بها 
املتع����ة الكاملة. ولعل هذا هو ال�ش����بب يف 
اأن فوكر بعد ن�ش����ره الرواية ب�ش����تة ع�شر 
عام����ًا كتب لها ملحقًا يو�ش����ع يف الطبعات 
احلديث����ة كمقدم����ة  ي�ش����رح في����ه احلوادث 

املهمة يف الكتاب باإيجاز.

د. محمد المحفلي*

الرواية اإعادة ت�ش���كيل للعامل باللغة، اأي اأن الكاتب ي�شعى 
م���ن خالل هذا العمل الأدبي والفن���ي اإىل خلق عامل خا�ص 
به بوا�ش���طة الرتاكي���ب واجلم���ل والكلمات، ي�ش���مى عامل 
الرواي���ة اأو الع���امل الروائ���ي، فه���و ع���امل تختل���ف قدرات 
الكتاب يف ت�ش���كيله وهند�ش���ة متظهره. وق���د تطور الأدب 
باختالف نظرياته ابتداًء من اإفالطون الذي يرى اأن الأدب 
حماكاة للواقع املح�ش���و�ص، مرورا بالرمزية والتجريدية 
والواقعي���ة وحت���ى النظري���ات احلداثي���ة ومابعدها وبعد 
مابعده���ا. بيد اأن الثاب���ت يف هذه النظريات كلِّها اأنها جزء 
اأ�شا�ش���ي م���ن حركة احلياة التي يعي�ش���ها الإن�ش���ان‘ متتح 
منه���ا اأدواته���ا وتبني اأ�ش���كالها من مواده���ا الأولية. ولعلَّ 
املوت جزء اأ�شا�ش���ي من احلياة، واإن بدا يف هذه ال�شورة 
املبا�ش���رة نقي�ش���ا لها. املوت هو الوجه الآخر للحياة، ذلك 
حني ن�شلِّم اأمرنا اإىل فكرة الثنائيات املتقابلة التي متنحنا 
قيمة الأ�ش���ياء، فقيمة احلياة هي اأنها �شد املوت. فالراوية 
اإذا هي ت�ش���كيل للحياة اأو جزء منها، على اأن املوت حا�شر 
يف ه���ذا الت�ش���كيل، ويختلف يف متظهره م���ن ن�ص روائي 

اإىل اآخر.
كيف ي�ش���نع الكاتب هذه احلياة املوازي���ة يف الرواية؟ اإن 
براع���ة الكاتب تكم���ن يف قدرته على ت�ش���كيل هذه احلياة، 
من حيث املكان والزمان، وا�شتك�ش���اف الأحداث، وتركيب 
تفا�ش���يلها،  ال�شخ�ش���يات وحركاته���ا، وب���ث احلي���اة يف 
وتركيب املنظور الذي يتخللها ويهند�ص م�شاهدها. ي�شنع 
الكاتب كل ذلك ثم ي�شع لها حياتها وموتها، بيد اأن القارئ 
يكون م�ش���دودا يف كل التفا�ش���يل بعرى احلي���اة، ويكون 
املوت ا�شتثناء من ذلك. ولكن ميكن للقارئ املتاأين اأن يجد 
اأن املوت قد يح�ش���ر هو الآخر عن�ش���را بارزا يف ت�ش���كيل 
احلي���اة، بل قد يكون �شخ�ش���ية من �شخ�ش���يات هذا العامل 
الروائ���ي اأو حامال مركزيا لعدد من الدوال التي ت�ش���تكمل 

فيها �شورة احلياة ومن منظورات خمتلفة.
ه���ل ي�ش���كل الكات���ب امل���وت بوع���ي داخ���ل الرواي���ة اأم اأنه 
حا�ش���ر بفعل احلي���اة ذاته���ا؟ احلقيق���ة اأن ق���ارئ الرواية 
يج���د اأن هن���اك الكث���ري من الكتاب���ات الروائية ت�شتح�ش���ر 
املوت بو�ش���فه هنا جزئا فاع���ال يف العامل الروائي، فيغدو 
يف كثري من الأحيان الثيمة الرئي�ش���ة وامل�ش���يطرة كما هو 
مثال يف رواية نزلء العتم( لزياد حمافظة، التي خ�ش�شت 
لها قراءة �ش���ابقة، وجدت يف اخلتام اأن ثيمة املوت ت�ش���ل 
بها اإىل ف�ش���اء احلياة ذاتها. وكذلك رواية مياه مت�شحرة 
للروائ���ي العراقي ح���ازم كمال الدين، التي يوؤ�ش���طر فيها 
الواقع باأدوات املوات. ومن هنا فاإن الكثري من الروايات 
ت�ش���تدعي املوت وبت�ش���كالت خمتلفة، اإم���ا بامتداده يف 
خمتل���ف اأج���زاء امل���ن، اأو بت�ش���كله ب�ش���ورة مبا�ش���رة 

�شخ�شية وزمانا ومكانا واأحداثا وترميزا.
لقد قراأت روايتي "ال�ش���ورة الثالثة" للروائي العراقي 
علي لفتة �ش���عيد، و"القمحية" للروائية الأردنية نوال 
الق�ش���ار. ومن���ذ املفتتح وم���ا قبله نلمح ثيم���ة املوت، 
لنجدها تت�شعب على اأكرث من اجتاه يف بواطن الن�ص 
ح�شورا مبا�ش���را، وغري مبا�شر، فهو يحرك الأحداث 
حين���ا، وي�ش���كتها حين���ا، ويح���ول اأحداث���ا اأخ���رى، 
ويخرج �شخ�ش���يات ويدخ���ل اأخرى، وه���و ماحرك 
�شوؤال مركزيا عن املوت وت�شكالته، ووظائفه داخل 

الن�ص الروائي.
املوت داخ���ل الرواية هل هو �ش���رورة روائية؟ اأم 
هو امتداد للحياة الروائية التي ي�شنعها الكاتب؟ 
وهل يكون املكون �شخ�ش���ية �ش���من ال�شخ�شيات 
الفاعل���ة يف الن����ص؟ وهل ه���و فاع���ل اأم وظيفة؟ 
كل ه���ذه الت�ش���اوؤلت �ش���تحاول املقال���ة املوجزة 
اأن جتد له���ا اإجابات من خ���الل حتليل الرواين 
املذكورتني، التي رمبا ت�شتطيع اأن تقدم اإجابات 

�شافية لهذا املكون الروائي، وا�شتك�شاف الأهمية 

الفنية التي ميثلها داخل الن�ص.
لأغرا�ص منهجية ميكن تق�ش���يم املقال اإىل جزءين رئي�شني 
يبح���ث الأول يف وظائ���ف امل���وت الفني���ة داخ���ل الرواية، 
ويبح���ث الق�ش���م الث���اين يف ت�ش���كالته، عل���ى اأن���ه خ���الل 
الق�ش���يمن �شتعمد املقالة اإىل الو�ش���ول اإىل اإجابات تبحث 

يف الت�شاوؤلت ال�شابقة.
وظائف املوت:

للموت اأكرث من وظيفة داخل الرواية بيد اننا هنا �ش���ركز 
على اأهم الوظائف التي مت مالحظتها داخل الروايتني قيد 
الق���راءة، وهي ثالث وظائف مركزية: وظيفة ال�ش���تهالل، 

ووظيفة التحويل، والوظيفة الرمزية.
وظيف���ة ال�ش���تهالل الروائ���ي: و�ش���ع فيالدمي���ري ب���روب 
وظيف���ة ال�ش���تهالل كواحدة م���ن وظائف الق�ش���ة، بيد اأنه 
يف ه���ذه اجلزئية جند املوت بو�ش���فه فاعال يقوم بوظيفة 
ال�شتهالل الق�ش�شي اأو بالأ�شح ال�شتهالل الروائي. وهو 
قلب فكري يحدث �ش���دمة لدى امللتلق���ي يدعوه للبحث عن 
احلي���اة. فاإذا بداأنا برواية ال�ش���ورة الثالثة جند اأن املوت 
يت�ش���كل يف ال�شتهالل عرب ثالث نقاط مركزية، الأوىل يف 
الإهداء والثانية يف الت�ش���دير والثالثة يف املوقف البدئي 
للن����ص. فقد قال يف الإه���داء: "اإىل والدي الذي علمني اأن 
الوط���ن اأن تعي�ص ثم مات" )�ص: 5(. وتبعه يف ال�ش���فحة 
التالي���ة بالت�ش���دير الذي عنونه ب�كلم���ات اأوىل: مبقطوعة 
���وا  ن الآلهة الب�ش���ر خ�شُّ من ملحمة جلجام�ص: " عندما كوَّ
الب�ش���رية باملوت وحفظ���وا احلياة بني اأيديه���م" )�ص: 7( 
ث���م تبعها يف و�ش���ف املوقف البدئي الذي افتتحه مب�ش���هد 
ت�ش���اقط الوقت من ال�ش���اعة مبا يج�ش���د حالة من ت�ش���اقط 
الزم���ن باجتاه املوت. ثالثة مواطن مركزية جت�ش���د املوت 
وجتع���ل القارئ متجها بحا�ش���ة الق���راءة باجتاهه، جعلت 
قارئ ال�ش���ورة الثالثة يف هذه العتب���ات واملداخل الثالث 
املتوالية م�ش���دودا ليدخل لأحداث حياة الرواية من بوابة 
امل���وت. اأم���ا يف رواية "القمحي���ة" فلم تت�ش���من اإهداًء ول 
ت�ش���ديرا، وكان ال�ش���تهالل الروائي ع���رب املوقف البدئي 
للرواية بالو�ش���ف املبا�ش���ر للموت: " كان �شوت النحيب 
هزي���ال رغم هول احل���دث. ويف بلدة القمحي���ة هذه يعترب 
امل���وت فاجعة يف حاراتها املتج���اورة املمتدة بغ�ص النظر 
عن �ش���ن املتويف." )�ص:5(. هكذا تدخل الكاتبة الأحداث 
م���ن ه���ذا امل�ش���هد املليء ب�ش���وت النحي���ب، تارك���ة القارئ 
مت�ش���ائال عن هذه احلياة الروائي���ة التي تتفتح باملوت. 
لعل يف الأمر ما ي�ش���به 

ال�ش���تباق يف �شياق املفارقات الزمنية يف البناء الروائي، 
بيد اأن ال�ش���تباق هنا ج���اء من نقطة امل���وت حتديدا حيث 
اإن الأم���ر خمت����ص باختيار نقط���ة املوت لتكون ا�ش���تهالل 
جيدا ي���راى الكاتب اأنه الأن�ش���ب جلذب الق���ارئ اإىل حياة 

الرواية.
وظيف���ة التحوي���ل لالأحداث: مبعنى اأن املوت يح�ش���ر هنا 
بو�شفه حيلة فنية ي�شتعملها الكاتب لي�شاعده على اإحداث 
حت���ولت يف �ش���ري اأحداث الرواية اأو يف ح�ش���ول اأحداث 
عميقة يف الذات اأو يف ال�شخ�ش���يات. تغ���ريات داخلية قد 
تنعك�ص بعد ذلك على م�شتوى ال�شلوك. يف رواية القمحية 
وبعد امل�ش���هد الفتتاحي مبا�ش���رة تقول: "نظرت عليا اإىل 
ج�ش���ده امل�ش���جى اأمامه���ا وتنف�ش���ت ال�ش���عداء، "اأخ���ريا" 
هم�ش���ت لنف�ش���ها "ظننت اأنه لن ميوت اأب���دا" )�ص:5( يف 
احلقيق���ة لق���د مثل هذا امل���وت - بالن�ش���بة للزوجة- حتول 
كب���ري يف حياته���ا ويف حي���اة ال�شخ�ش���يات كله���ا، فم���وت 
ال���زوج ه���و احلدث املرك���زي ال���ذي انبنت علي���ه حتولت 
الرواية كله���ا وتعقيداتها واأفكارها، فلو مل يكن هذا املوت 
لكانت الرواية بكلها يف حكم املعدومة، اإذ نرى اأن الرواية 
تت�ش���اعد على جانبني اجلانب الأول ما قبل موت �ش���لمان، 
والآخ���ر م���ا بع���ده، ولكل وج���ه �ش���ورته املغاي���رة متاما، 
ول���كل وجه جتليات���ه املختلفة. يف رواية ال�ش���ورة الثالثة 
ي�ش���األ البطل: "متى �ش���تكتب روايت���ك؟" فيجيب: "عندما 
مي���وت اأبط���ال روايتي، فاأن���ا اأراقب الطريق���ة التي تنتهي 
به���ا احلي���اة" )����ص: 25(. فامل���وت هن���ا فنيا هو الفا�ش���ل 
لتحوي���ل املوت اإىل حياة، حني ياأتي املوت �ش���يكون بداية 
حلياة اأخرى هي احلي���اة الروائية، على اأن الروية يف كل 
مفا�ش���لها ل تخلو من هذا التج�شيد لوظيفة التحويل، فقد 
يك���ون حتوي���ال اإيجابيا وقد يكون �ش���لبيا، على م�ش���توى 
ال�شخ�ش���يات اأي�ش���ا. فاحلرب مثال وهي التي متثل املوت 
على امتداد الرواية؛ كانت ال�ش���بب الرئي�ص يف الكثري من 
التحولت ال�شلبية التي م�شت حياة ال�شخ�شيات الروائية 
ل �ش���يما �ش���لوى بطلة الرواية وزوجها والبطل )الراوي( 

اأي�شا.
الوظيف���ة الرمزية: ل ميكن لقارئ الرواي���ة اأن يرى املوت 
دون اأن يحمله م�ش���وؤولية رمزية ل �شيما حني يكون املوت 
ثيم���ة مركزية وحني يكون م�ش���يطرا على اأج���زاء الرواية 
ومتحكما يف مفا�شلها، فرواية ال�شورة الثالثة على �شبيل 
املث���ال ل ميك���ن اأن نزيح احلرب عن فك���رة املوت، فاحلرب 
جت�ش���ديا للموت وامل���وت معادل مو�ش���وعيا للح���رب، اأما 
يف رواي���ة القمحي���ة فامل���وت ه���و املع���ادل املو�ش���وعي 
لنح���راف التقالي���د الجتماعي���ة البالية الت���ي توؤدي 
اإىل الظلم وال�شطهاد ومن ثم اإىل املوت، فاملوت يف 
هذه احلالة ي�شري �ش���راحة اإىل موت ال�شمري والقيم 
اجلميل���ة واحلرية والعدالة وامل�ش���اواة وغريها. وقد 
حت�ش���ر مثال اأن ترتبط فك���رة املوت باأقد����ص الكلمات 
الالجتماعية )ال�ش���رف على �ش���بيل املثال( الذي �شيطر 
على حيز كبري داخل الرواية تقول يف اأحدى مقاطعها: 
"عادت فكرة ال�شرف توؤرق م�شجعها وهي تتذكر �شمية 
الت���ي تزوجت حبيبها رغم���ا عن كل الظ���روف، واأكملت 
تعليمه���ا اجلامع���ي ودخل���ت �ش���وق العمل، وه���ي زوجة 
ورب���ة بي���ت واأم وجنح���ت وحقق���ت ذاتها، غ���ري اأن فكرة 
ال�ش���رف ال�ش���ائدة يف جمتمعه���ا وحميط اأ�ش���رتها حرمت 
اأولدها م���ن اأمهم" )�ص: 71( لقد مت الربط رمزيا هنا بني 
ال�ش���رف وبني املوت، فاملوت هو املعادل املو�شوعي لفكرة 
ال�شرف، باملفهوم الذي يحرم الأطفال من اأمهم، ومن ثم اأن 
ا�ش���تمرار فكرة ال�شرف بهذا املعنى يعادل املوت والنعدام 
والندثار لكل ماحولها من القيم التي ر�ش���دها، ال�شتقالل 
العمل احلرية الطموح وغريها. اأما رواية ال�شورة الثالثة 
فق���د كثف���ت اأحيان���ا، وو�ش���عت اأحيان���ا اأخرى من م�ش���اهد 

املوت، وهي يف اإطار ت�شوير احلرب.

مياين وناقد  • اكادميي 
العربية  للرواي���ة  الدرا�ض���ة يف م�ؤمت���ر ف�ض���اءات  •   القي���ت 

الذي انعقد م�ؤخرا يف العا�ضمة االردنية عمان

))اب��و اله��ول بال س��ر(( 
قصص عالمية

عن دار )اأمل اجلديدة( يف دم�ش���ق �ش���درت 
للروائ���ي واملرتج���م العراق���ي زيد ال�ش���هيد 
ق�ش����ص عاملية حمل���ت عنوان ))اب���و الهول 
بال �ش���ر((. و�ش���م الكتاب الذي جاء ب� 137 
�ش���فحة م���ن القط���ع املتو�ش���ط ثالثة ع�ش���ر 
ن�ش���ًا ق�ش�ش���يًا لكّتاب من فرن�ش���ا واليابان 
وا�ش���كتلندا ورو�شيا وا�ش���بانيا وترينيداد 
وايطالي���ا والهند.. وتوخ���ى املرتجم اطالع 
الق���ارئ العربي عل���ى مناذج م���ن اآداب هذه 
ال���دول ليك���ون عل���ى بينة م���ن منط 
اتبعه���ا  الت���ي  وال�ش���اليب  الكتاب���ة 
الثق���ايف  لواقعه���م  طبق���ا  كّتابه���ا 
والجتماعي..  وجاء عنوان الكتاب 
من ق�شة للكاتب ال�شكتلندي او�شكار وايلد 

التي �شمتها املجموعة.

الرواية التي سماها النقاد
 "رواية الروائيين" ل� وليم فوكنر

تش��كالت الم��وت ف��ي الرواي��ة، الص��ورة 

الثالثة، والقمحية نموذجًا.
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أنور محمد
تبداأ الناقدة امل�ش���رية ناهد �ش���الح، كتابها 
»عم���ر ال�ش���ريف.. بط���ل اأيامن���ا احلل���وة«، 
يف تتب���ع م�ش���رية حي���اة الفن���ان مي�ش���يل 
دميرتي �شلهوب 1932 – 2015. اأو »عمر 
ال�شريف،« الذي �ش���غف بالتمثيل فبداأه مع 
م�شرحيات �شك�شبري يف املدر�شة، ثمَّ زمالته 
�ش���نوات الدرا�ش���ة مع يو�ش���ف �شاهني يف 

مدر�شة فيكتوريا كوليدج بالإ�شكندرية.
اإىل اأن وق���ف بطاًل للم���رة الأوىل اأمام فاتن 
ال���وادي«،  يف  »�ش���راع  فيل���م  يف  حمام���ة 
م���ن  املوؤلف���ة  وتقتب����ص  منه���ا.  فزواج���ه 

ت�شريحات ال�شريف:
»ال���ذي مل يك���ن زواج ح���ب، مبعن���ى اأنَّه مل 
يك���ن حبًا عاطفي���ًا، لقد كان زواجًا اأ�شا�ش���ه 
واأي  وال�ش���داقة،  واملحب���ة  الن�ش���جام، 
زواج يق���وم عل���ى مثل هذه امل�ش���اعر ميكن 
ن���ا بقينا  اأن ينج���ح، ولقد جن���ح بالفعل لأنَّ
زوج���ني ملدة ع�ش���ر �ش���نوات، وخ���الل هذه 
ال�شنوات الع�شر مل اأخدعها اأبدًا. وتتحدث 
املوؤلف���ة ع���ن اإ�ش���هاره اإ�ش���المه. وم���ن ث���مَّ 
�شعوده يف ال�شينما امل�شرية قبل اأن ينحو 
اإىل العاملي���ة بع���د اأف���الم �ش���غرية مثَّلها يف 
اأوروب���ا، حتى اختاره املخ���رج الربيطاين 
ديفيد لني لدور رئي�ش���ي يف فيلم »لوران�ص 

 » ب لع���ر كان ا الذي 
حه  مفتا

نح���و 

العاملية.
تق���ول الناقدة ال�ش���ينمائية امل�ش���رية ناهد 
�ش���الح: يف هولي���وود  بدا عمر ال�ش���ريف 
له���ا  �شك�ش���بريية حدث���ت  �شخ�ش���ية  ���ه  كاأنَّ
حت���ولت عنيف���ة قلب���ت حياتها راأ�ش���ًا علي 
لة يف ال�ش���ينما  عق���ب، م���ن جنومي���ة متمهِّ
ة واأ�شدقاء اأوفياء  امل�شرية واأ�شرة م�شتقرَّ
اإىل جنومية مندفعة يف ال�شينما الأجنبية 

ووحدة رهيبة و�شتات اأ�شري.
وت�ش���يف: وال���ده ووالدته يف اإ�ش���بانيا، 
وزوجت���ه ُطلِّقت منه، واأ�ش���دقاء جدد هم 
يف الغالب اأ�ش���دقاء عم���ل يفتقدون هذا 
ال���دفء ال���ذي كان يجده عند اأ�ش���دقائه 
امل�ش���ريني، ف�ش���ار عم���ر يف ظ���ل ه���ذه 
التقلبات التي تاأخذه من حال حلال مثل 

م فيه الأقدار. بطٍل تراجيدي تتحكَّ
فبع���د »لوران����ص الع���رب«، ظه���ر بطاًل 

���د دور جنكيز خان  يف اأف���الم عديدة، فج�شَّ
اأمام املمثلة الفرن�شية فران�شواز دورلياك، 
ولعب دور الكاهن يف فيلم »انظر احل�شان 
ال�ش���احب« للمخرج الأمريكي فريد زينمان 

مع اأنتوين كوين وجريجوري بيك.
حيث �ش���ار جنُم���ه يلمع اأكرث يف ال�ش���ينما 
العاملية، وبداأت و�شائل الإعالم تتكلَّم عنه، 
خ�شو�ش���ًا بعد قيام���ه ببطولة فيلم )دكتور 
زيفاغو( اأمام جويل كري�ش���تي وجريالدين 
الدكت���ور  دور  في���ه  اأدَّى  وال���ذي  �ش���ابلن، 
ال�ش���وفييتي  وال�ش���اعر  الطبي���ب  زيفاغ���و 

ي  ز ا ج���و لرب واملناه����ص ا املن�ش���ق 
للثورة البل�شفية.

ب������ع������د ذل������ك 
ان������ه������ال������ت 
ال����ع����رو�����ص 
ئية  ل�شينما ا
ع�����ل�����ى ع���م���ر 
وقام  ال�شريف 
ب����ب����ط����ول����ة 
من  العديد 
الأف������������الم 
ن�شية  لفر ا
اأمام كاترين 
دي���������ن���������وف 
وج������ان ب���ول 
ب����ومل����ون����دو، 
وغ����������ريه����������م. 
ك�����م�����ا وق����������ف اأم����������ام 
فيلم  ل��وري��ن يف  ���ش��وف��ي��ا  الإي��ط��ال��ي��ة 
الرومانية«،  الإم��رباط��وري��ة  »�شقوط 
فيلم  ب��ريغ��م��ان يف  اإجن���ري���د  واأم�����ام 
»ال��رول��زروي�����ص ال�����ش��ف��راء«، وم��رة 
اأخ����رى م��ع ب��ي��رت اأوت����ول يف فيلم 
كاترين  »ليلة اجل��رالت«، واأم��ام 

دينوف يف فيلم »مايرلينج«.
كما ق���ام ب���دور »ت�ش���ي غيفارا« 
يف الفيل���م الذي حمل ا�ش���مه، 
للمخرج ري�شار فلي�شر، لكن 
ه���ذا الفيلم واجه عا�ش���فة 
نقدي���ة، حي���ث مل يغفر له 
م على مدار �ش���اعة  ���ه قدَّ اأنَّ
�شًا  ون�شف مو�شوعًا مكرَّ
الثائ���ر  �ش���ورة  لت�ش���ويه 
ت�ش���ي  اأرن�ش���تو  الأرجنتين���ي 
غيف���ارا وتو�ش���يفه باأنَّه �ش���خ�ص 
بالرب���و ومث���ري  فا�ش���ل، مري����ص 

ية  لل�شخر
اأحيانًا.

وكما ع�ش���َق الربيدج، ب���رَع يف لعبة اأخرى 
وه���ي لعبة احل���ب واله���وى، فكان �ش���احر 
الن�ش���اء. واعترَب من اأكرث الرجال و�ش���امًة 
يف الع���امل، ثمَّ تقاطعت خط���وط حياته مع 
الربي���دج واحلب، فب���دا وكاأنَّ كل انت�ش���ار 
يحقق���ه يف اللع���ب ي�ش���اويه انت�ش���ار اآخر 
يف احلب، ب���ل اإن م�ش���اهديه ومتابعيه يف 
مباري���ات الربي���دج كان���وا يف الغالبية من 

الن�شاء.
وق���د وقع���ت كل بط���الت اأفالم���ه يف غرامه 
ب���دءًا من فات���ن حمام���ة وانته���اًء باأجنريد 
برغم���ان وباربرا �شرتاي�ش���ند، وكانت لكل 
ة ثم  منه���ن حكاي���ة يعي�ش���ها ب�ش���دق وق���وَّ

ين�شاها.
يف العام 1968، عمل مع بابرا �شرتاي�شند 
يف الفيلم املو�ش���يقي »فتاة مرحة«.. ولكن 
عمر ال�ش���ريف �ش���ينتهي ولع���ه بالعالقات 
الن�ش���ائية بال�ش���هولة نف�ش���ها الت���ي تخلى 

فيه���ا عن ع���ادة تدخ���ني 100 �ش���يجارة يف 
الي���وم، عق���ب اأزمة قلبية ع���ام 1994، حني 
انه���ار يف فرا�ش���ه بفندق ج���ورج اخلام�ص 

يف باري�ص.
وعا�ص بعدها اأكرث من ع�ش���رين عامًا بدون 
ام���راأة. يق���ول: لق���د تع���ودت عل���ى احلياة 
مبف���ردي، اأتن���اول طعام���ي مبف���ردي، اأنام 
التليفزي���ون مبف���ردي،  اأ�ش���اهد  مبف���ردي، 
اأتكلم مع ابني �ش���اعات واألعب مع اأحفادي 
لأعي�ص حلظات �شعادة خيالية، لقد تعودت 

على حياة العزوبية.
وم���ن الأح���داث التي ترك���ت اأث���رًا األيمًا يف 
نف�ش���ه، كما ي���روي عم���ر ال�ش���ريف، هو ما 
ح���دث يف 5 يونيو 1967: فق���د كان كارثة 
بكل املقايي�ص، و�ش���اعف من ثقلها النف�شي 
ر فيلمًا يف هوليوود،  علْي اأنني كنُت اأ�ش���وِّ
و�شط اليهود، متاأثرًا جدًا وحزينًا ل�شيئني، 
ل اأنن���ي تاأثَّرت حلال اجلي�ص امل�ش���ري  الأوَّ
ج���دًا وما ح���دث جلن���وده الب�ش���طاء الذين 
راأيته���م اأمام���ي عل���ى �شا�ش���ة التليفزي���ون 
يف م�ش���هد حزي���ن ومفجع، والأم���ر الثاين 
�شخرية اليهود مني ومن اجلي�ص امل�شري، 
كانوا يذبحونني وهم يت�ش���امرون اأمامي، 
ويقول���ون اإنَّ جي����ص بل���دي ت���رك احل���رب 
وانه���زم، كانت فرتة ع�ش���يبة ع�ش���تها على 

اأع�شابي يف مذلة واإح�شا�ص باملهانة.
يف  ال�ش���ريف  عم���ر  كان  الوق���ت  ه���ذا  يف 
هولي���وود يوا�ش���ل �ش���عوده الفن���ي وكان 

م�ش���غ�����وًل 
»فت���اة  اجلدي���د  فيلم���ه  بت�ش���وير 

مرح���ة«، ال���ذي �ش���اركته بطولت���ه الفنان���ة 
وكان���ت  �شرتاي�ش���ند،  برب���ارا  اليهودي���ة 
اأحداث���ه ت���دور يف ح���ي يه���ودي بربوكلني 
حول عالقة �ش���اب يه���ودي بفت���اة يهودية، 
فتلقَّى عمر هجومًا عنيفًا عندما ُن�ش���رت يف 
اإحدى ال�ش���حف الأمريكية �ش���ورة مل�ش���هد 
غرام���ي م���ن الفيل���م يجم���ع الثن���ني )عمر 

وبربارا(..
ما لبثت ال�ش���ورة اأن و�ش���لت اإىل القاهرة، 
ومن ثم ن�ش���رت مرفق���ة بتعليقات ومقالت 
عم���ر  جن�ش���ية  باإ�ش���قاط  تطال���ب  متتالي���ة 
���ه خائن.. اأثن���اء تعّر�ص الأمة  واتهام���ه باأنَّ
العربية لهذه النك�ش���ة التي �ش���رخت قلبها، 
متَّ  ق���د  كان  الفيل���م  ب���اأن  اأح���د  ينتب���ه  ومل 
جتهي���زه قب���ل النك�ش���ة، واأنَّ عم���ر اأ�شا�ش���ًا 
م فيها اليهود  يعمل يف هوليوود التي يتحكَّ
ولي�ص هو، فيواجه مبقاطعة عربية اتهمته 
باخليان���ة، ت���اأملَّ عمر من املقاطع���ة العربية 

له:
مل اأذه���ب اإىل اإ�ش���رائيل، رف�ش���ُت الذهاب، 
رت فيلمًا مل  فبم���اذا يتهمونني؟ لأنني �ش���وَّ
اأذهب من اأجله اإىل اإ�ش���رائيل؟ لقد �ش���رحُت 
كل هذا جلامعة ال���دول العربية، وعلى هذا 
الأ�شا�ص رفع احلظر، فماذا يريدون مني؟.

من جان���ب اآخر تورد املوؤلِّفة ناهد �ش���الح، 
موقف ال�شريف من ثورة يوليو 1952: اأنا 
مل اأكره عبد النا�ش���ر ول ثورة يوليو اأبدًا، 

كن���ت  و
عتها  معه���ا من���ذ البداية و�ش���جَّ

ودافع���ت عنه���ا كث���ريًا يف مواجه���ة والدي 
الربجوازي الذي خاف من الثورة، والذي 
�ش���ت اأمواله واأمالك���ه للتاأميم، ولو مْل  تعرَّ

اأكن اجتهت للتمثيل.
واأذعن���ت لوال���دي ال���ذي اأرادين اأن اأعم���ل 
ا اأفل�شنا نحن  معه يف جتارة الأخ�شاب، لكنَّ
���ه للرئي�ص اأنور  الثن���ني. لكنَّه اأعلن عن حبِّ
ال�ش���ادات، حيث دخل عمر ال�شريف تاريخ 
�شنع ال�شالم العربي/  الإ�شرائيلي ب�شمت 

وبدون علم اأحد، ح�شب و�شفه.
حيث حكى اأنَّ ال�شادات طلَب منه اأن يج�صَّ 
نب�ص اجلانب الإ�ش���رائيلي متهيدًا لزيارته 
ال�ش���هرية اإىل القد����ص ع���ام 1977، اإذ كلَّف 
ال�ش���ادات عمر مبهمة »ج����ص نب�ص« رئي�ص 
ال���وزراء الإ�ش���رائيلي مناحي���م بيغ���ني يف 
ال�ش���بعينات م���ن الق���رن ال�20، والت�ش���ال 
م���دى  ملعرف���ة  الإ�ش���رائيلية  بالقي���ادة 
ا�ش���تعدادها ل�ش���تقباله يف زي���ارة للقد�ص، 
وه���ي الزي���ارة التي مه���دت لحق���ًا لتفاق 

ال�شالم يف كامب ديفيد.
ه عل���ى املوؤلِّف���ة ح���ول حيات���ه التي  اأم���ا ردَّ
ر يف الغد، ول اأنظر اإىل  يعي�شها فقال: ل اأفكِّ
اليوم الذي م�ش���ى، ول اأعمل ح�شابًا للغد، 
ول اأنظر اإىل اخللف، اأعي�ص يومي فقط من 

ة ومن دون تفكري يف �شيء اآخر. دون خطَّ
عن البيان الماراتية

قيل وُكت����ب الكثري عن القرن الع�ش����رين باأنه كان قرنًا 
اأمريكي����ًا، ب����ل و»القرن الأمريكي« معّرف����ًا. يف املقابل، 
ي����رتدد يف الفرتة الأخرية الق����ول اإن القّوة الأمريكية 
يف ط����ور التقهق����ر، واإن الق����رن الأمريك����ي يف طريق����ه 
اإىل الأفول مع بروز القوى ال�ش����اعدة، هذا اإذا مل يكن 

القرن الأمريكي ينتمي اليوم اإىل املا�شي.
ويف خ�ش����ّم املعركة النتخابية الرئا�ش����ية الأمريكية، 
�شدرت كتب عدة يف اأمريكا كما يف بقية بلدان العامل، 
جعلت م����ن الوليات املتحدة الأمريكي����ة ومكانتها يف 
العامل مو�ش����وعًا لها. ومن بني ه����ذه الكتب عمل بيري 
ميالن����دري، امل����وؤّرخ الفرن�ش����ي املخت�����ص بالعالق����ات 
الدولية وبتاريخ الوليات املتحدة الأمريكية واأ�شتاذ 
العلوم ال�شيا�ش����ية يف باري�ص، والذي كّر�شه ل� »القرن 

ة تاريخ«، كما جاء يف عنوانه. الأمريكي.. ق�شّ
يذّك����ر املوؤل����ف بداية اأن تو�ش����يف »الق����رن الأمريكي« 
»لي����ف«  جمل����ة  ن�ش����رته  افتتاح����ي  مق����ال  اإىل  يع����ود 
الأمريكي����ة ال�ش����هرية بقلم هري لو�ش����ي، اأحد اأقطاب 

ع����ام ال�ش����حافة اآن����ذاك، وال����ذي دع����ا في����ه املواطن����ني 
الأمريكي����ني اإىل اأن يجعل����وا القرن الع�ش����رين »القرن 
الأمريك����ي« بامتي����از، متا�ش����يًا مع موجة من امل�ش����اعر 
العاّم����ة التي كانت ت�ش����ود ل����دى اأغلبي����ة الأمريكيني.. 

ومنذ احلقبة التاأ�شي�شية.
ب����ل وحدد القول اإن من واج����ب »الأّمة« الأكرث قوة من 
موق����ع �ش����يطرتها يف الع����امل، اأن تكون بالت����وازي مع 
ذلك »املحّرك الأكرث فاعلية« لن�ش����ر القيم التي ترفعها. 
وترجم����ة ذلك على ال�ش����عيد الواقعي، عن����ى اأن تطّور 
الولي����ات املتحدة من �ش����ورتها بحي����ث تكون مبثابة 
»جم�ّش����دة لقيم الإنتاج، بالتزامن مع ت�ش����ييد منظومة 

اقت�شادية تتوافق مع مبادئ احلرّية والتقّدم«.
م����ا ي�ش����رحه املوؤل����ف ه����و اأن ه����ري لو�ش����ي، مل يفعل 
�ش����وى التعب����ري ع����ن »تطّل����ع« ق����دمي ب����رز م����ع بدايات 
قي����ام امل�ش����تعمرات »البي�ش����اء« يف اأم����ريكا منذ القرن 
ال�ش����ابع ع�شر، باأن الإن�شانية »ت�ش����هد انطالقة جديدة 
لتاريخه����ا«. مثل تل����ك العالقة مل تكن غائبة اأي�ش����ًا عن 

اأذهان الآباء املوؤ�ش�ش����ني للولي����ات املتحدة الأمريكية 
يف نهايات القرن الثامن ع�شر.

وكان م����ن املفه����وم اأن يتع����زز مث����ل ذل����ك التطّل����ع يف 
نهايات القرن التا�ش����ع ع�شر، عندما غدت البالد »القّوة 
القت�ش����ادية العاملي����ة الأوىل«. وم����ع و�ش����ول الق����رن 
الع�ش����رين غدا الهدف احلقيقي ال�ش����مني هو الهيمنة 
على العامل واأ�ش����واقه »�شلميًا«، ب�شبب الكلفة الباهظة 

للتو�ّشع ذي الطبيعة ال�شتعمارية.
لكن م�شائل العامل ل ت�شري بالنوايا والدعوات، بل مبا 
تفر�شه اأحداث الواقع وم�شاراتها. وبيري ميالندري، 
موؤلف هذا الكتاب، يقوم بالتاأريخ ل� »القرن الأمريكي« 
بالتحدي����د على �ش����وء ه����ذه الزدواجية، ذات ال�ش����مة 
التنازعية يف الكثري من الأحيان، بني »اإرادة الهيمنة« 
الت����ي حكمت الكثري من �ش����لوك الوليات املتحدة على 

�شعيد العالقات الدولية.
وبالتايل على �ش����عيد مكانتها، وبني »اأحداث الواقع« 
التي �ش����هدها العامل خالل القرن الع�ش����رين، والتي مل 
يكن اأقّلها ن�شوب حربني عامليتني، و�شل�شلة طويلة من 

احلروب والنزاعات الإقليمية اأو املحلّية.
ويبنّي موؤلف الكت����اب، اأن الوليات املتحدة الأمريكية 
واجه����ت با�ش����تمرار »مع�ش����لة التوفي����ق على �ش����عيد 
عالقاته����ا الدولية و�شيا�ش����اتها اخلارجي����ة عمومًا بني 
خطابه����ا الأيديولوج����ي وم����ا تنادي به م����ن قيم وبني 

م�شاحلها القت�شادية وال�شرتاتيجية«..
ويب����داأ املوؤلف حتليالت����ه اعتبارًا من ع����ام 1910، اأي 
قبل �ش����نوات قليلة من اندلع احلرب العاملية الأوىل، 
وو�شوًل اإىل الفرتة الراهنة. ثم كانت احلرب العاملية 
الثاني����ة، لتخ����رج الوليات املتح����دة الأمريكية مبثابة 
املنت�ش����ر احلقيقي فيها. و�شادت عندها »حلظة كربى 

من احلبور اجلماعي«.
اأن  الكت����اب،  موؤل����ف  يوؤّكده����ا  الت����ي  املق����ولت  وم����ن 
الولي����ات املتح����دة الأمريكي����ة زعمت مّرات ع����دة اأنها 
حققت حلم التفّوق على الآخرين، وبالتايل »الهيمنة« 
على ال�ش����عيد العاملي. ولكن فهمت وا�ش����نطن يف مثل 
ه����ذا ال�ش����ياق، كما ي�ش����ري املوؤلف، اأنه من الأف�ش����ل اأن 
يك����ون مبواجهته����ا »ع����دو ق����وي واحد حم����دد الهوية 
بو�ش����وح«، مثل الحتاد ال�ش����وفييتي ال�شابق، من اأن 

جتد نف�شها يف مواجهة »ح�شد من اخل�شوم ال�شغار« 
الذين ي�شعب حتديد كيفية مواجهتهم.

ما يوؤّكده املوؤلف باأ�ش����كال خمتلفة يف هذا الكتاب، هو 
اأن الولي����ات املتحدة الأمريكية مل تنجح يف ال�ش����ابق 
ولن تنجح اأبدًا، يف فر�ص هيمنتها و�ش����لطتها ب�ش����كل 
كام����ل عل����ى »ع����امل معّق����د ومتب����ّدل وزاخ����ر مب�ش����ادر 

الفو�شى«.
ي�شرح موؤلف الكتاب، اأنه، ومع انهيار وتفكك الحتاد 
ال�ش����وفييتي ال�ش����ابق ع����ام 1991، اإثر �ش����قوط جدار 
برل����ني ع����ام 1989، ونهاية احلرب الب����اردة، اعتربت 
الولي����ات املتح����دة اأنها حققت انت�ش����ارًا حا�ش����مًا، بل 
اله����دوء  اإىل  الع����امل متي����ل  �ش����وؤون  واأن  و»نهائي����ًا«، 
وال�شتقرار بزعامتها »املتفّردة«. لكنها وجدت نف�شها 
يف الواق����ع يف مواجه����ة حال����ة »فو�ش����ى عاملي����ة اأكرب 
واأك����رث ات�ش����اعًا«، وبالتايل من ال�ش����عوبة اأكرث فاأكرث 

»�شبطها«.

القرن األميركي.. قّصة تاريخ أمة وواجباتها

إضاءات وتفاصيل تحكي سيرته ومواقفه

عمر الشريف.. بطل أيامنا الحلوة
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

محمود شاهين

يبح���ث كت���اب )تقان���ات فن احلف���ر/  الطباع���ة احلجرّية 
Lethographic(، ملوؤلف���ه د. عل���ي  الليثوغرافي���ك 
�ش���ليم اخلال���د، يف اإحدى تقان���ات فن احلف���ر املطبوع، 
ال���ذي ُيعت���رب اأح���د اأركان الفن���ون الت�ش���كيلّية، اإ�ش���افة 

للر�شم والت�شوير والنحت.

ه���ذه التقني���ة هي الطباعة بو�ش���اطة حج���ر خا�ص، يتم 
�ش���قل �ش���طحه، ثم ُير�ش���م فوق هذا ال�ش���طح املو�شوع 
امل���راد، وُتثب���ت الر�ش���وم والأ�ش���كال ب���اأدوات وم���واد 
خا�ش���ة، ثم يجري ا�شتن�ش���اخ هذه الر�ش���وم والأ�شكال 
بو�ش���اطة مكاب�ص اأعدت خ�شي�ش���ًا لهذه املهمة، اإىل عدد 
من الن�ش���خ، تفقد جودتها وقيمتها الفنّي���ة والتعبريّية، 
كلما ارتفع عددها الذي ميكن اأن ي�ش���ل اإىل املائة، ولهذا 
يق���وم الفنان-احلف���ار، برتقي���م ه���ذه الن�ش���خ، لتحديد 

قيمتها.

الطباع���ة  حج���ر  تركي���ب  طبيع���ة  الكت���اب  يح���دد 
)الليتوغ���رايف( باأنه���ا �ش���رائح م���ن )الكال�ش���اريو�ص( 
وه���ذا احلج���ر موج���ود على �ش���فاف نه���ري الدانوب 
ق���رب مدين���ة )كاله���امي( ونه���ر الراي���ن، ويف مدين���ة 
)زولنهوف���ن( ومناطق اأخ���رى يف اأوروب���ا والعامل. 
ولكي يكون احلجر �شاحلًا للطباعة، يجب اأن يكون 
ب�ش���ماكة و�ش���البة قادرة على مقاومة قوة ال�ش���غط 
علي���ه. وحتى ُي�ش���بح جاهزًا لهذه املهم���ة، ل بد من 
اأن يخ�ش���ع لعمليات تاأهيل وحت�شري. اأما الأدوات 
والتقانات امل�ش���تخدمة يف الر�شم عليه، فهي اأقالم 
���نعت له���ذه الغاي���ة، مركبة م���ن الدهن  خا�ش���ة �شُ
وال�ش���مع وهب���اب املداف���ئ، اإ�ش���افة اإىل ال�ش���مغ 
العربي والأ�شيد، وحرب طباعة، وورق، ومكب�ص 

يدوي خا�ص، تتم عملية الطباعة بو�شاطته.

يقوم مبداأ الطباعة )بح�ش���ب الكتاب( على اإنتاج 

���ر على حجر الطباعة،  ن�ش���خ متماثلة عن الأ�شل املح�شّ
والذي ُر�ش���م يف الأ�شل ب�ش���كل معكو�ص، للح�شول عند 
الطباعة على ال�ش���كل ال�شحيح، �شواء باللونني الأ�شود 
والأبي����ص وتدرجاتهم���ا م���ن الرمادي���ات، اأو بالألوان، 
والطباع���ة امللون���ة حتت���اج لأك���رث م���ن حج���ر، ولنجاح 
عملي���ة طباعتها، ل بد من امتالك الفنان-احلفار للخربة 
املكت�ش���بة بالبحث والتجريب، اإ�شافة اإىل املوهبة التي 
هي اأ�ش���ا�ص الفن ورافعته، وهذا م���ا يوؤكده قول الفنان 
العاملي بابلو بيكا�ش���و ل�ش���ديقه فران�ش���و خيلوت: كلما 
حاولت اأن اأ�شبق )مريو( يف اإنتاج عمل فني ملون، راح 

ذلك الكتالين الطيب يغلبني باألوانه اجلذابة.

ُي�ش���ري الكتاب اإىل اأن الف�شل الأول يف اخرتاع الطباعة 
احلجرّي���ة يعود اإىل األوي�ص �ش���ينفلدر. غري اأن م�ش���ادر 
اأخ���رى تب���ني اأن بع����ص الباحث���ني العامل���ني يف اأم���ور 
الطباعة يف منطقة )بافاريا( �ش���بقوا �شينفلدر بع�شرات 
ال�ش���نني، حيث طبعوا بع�شًا من �شور وخرائط قدمية، 
وبع�ص الر�ش���ومات ذات ال�ش���لة بالت�ش���ريح، بو�شاطة 
الع���ام  وذل���ك  الن���رتك،  حم����ص  م�ش���تخدمني  احلج���ر، 
1787. م���ع ذل���ك ُي�ش���جل الف�ش���ل الأول يف وجود هذه 
التقني���ة الطباعّية اإىل �ش���ينفلدر ال���ذي تعاقبت جتاربه 
���ل اإىل ا�ش���تخدامات علمّية حديثة وعملّية،  اإىل اأن تو�شّ
وه���و �ش���يد الطريقة امل�ش���توية من الطباع���ة احلجرّية، 
ذل���ك لأن الذين ج���اءوا قبله كانوا يطبع���ون احلجر اإما 
غائ���رًا اأو نافرًا، واأو�ش���لته جتارب���ه احلثيثة 
اإىل الطباعة امل�ش���توية التي ا�ش���تمرت حتى 
الي���وم، وم���ن اأ�ش���هر الفنانني الأمل���ان الذين 
ا�ش���تخدموا الطباع���ة احلجرّي���ة األربي�ش���ت 
دورر. ويف اجنل���رتا ب���رز الفن���ان وي�ش���تلر 
وجوزيف بيتل الذي تاأ�ش�ش���ت با�شمه معامل 
ورق )Pennel( اخلا����ص به���ذا الن���وع من 

الطباعة.
ولأن غالبية الدول ل تتمكن من احل�شول على 
حج���ر الطباع���ة الطبيع���ي، بعد نفاد م�ش���ادره 
الأر�ش���ّية، ن�ش���اأت الطباعة احلجرّي���ة املعدنّية، 
���ر  با�ش���تخدام �ش���فائح رقيق���ة من املعدن املح�شّ
خ�شي�ش���ًا لهذه الغاية، وهي عبارة عن �ش���فائح 
مغط���اة مب���ادة رقيق���ة م���ن ال�ش���رياميك، جتعلها 

توازي �شطح احلجر الليتوغرايف يف نتائجها.

يع���دد موؤلف الكتاب اأ�ش���ماء فنان���ني مهمني جذبهم 
هذا الفن، ومن بينهم: النحات الجنليزي ال�ش���هري 
هري م���ور.. اأندريه ماين، ه���ري تولوز لوترك، 
بون���ارد، ري���دون، راوؤول دوفي���ه، النح���ات مايول، 
كري�ش���ر، اأو�ش���كار كوكو�ش���ا، كاندين�ش���كي، براك، 

�شاغال، مريو، دايل.. وغريهم.
عن البيان االماراتية

في  التوري���ة  مفارق���ة 
اإلعالمي"..  "الخطاب 
للدكتور  جدي���د  إصدار 

أكرم الربيعي

إسماعيل حامد

�ش���من الإ�ش���دارات التي ت�شنف يف خانة 
البح���ث العلم���ي املعم���ق، �ش���در للدكت���ور 
اأكرم الربيعي الباحث يف مركز الدرا�شات 
والبحوث يف وزارة الثقافة كتاب بعنوان 
كت���اب  اأول  وه���و  الإعالم���ي(  )اخلط���اب 
اإعالم���ي يبحث ب�ش���ورة معمقة م�ش���طلح 

مفارقة التورية يف اخلطاب الإعالمي.
وق���ال الدكتور اأكرم اإن الكتاب هو درا�ش���ة 
معمق���ة يف ا�ش���تعمالت مفارق���ة التوري���ة 
يف اخلطاب الإعالمي ومدى م�ش���روعيتها 
وعالقاته���ا بالت�ش���ليل العالمي؛ م�ش���يفا 
"اإن ه���ذا الكت���اب ج���اء تلبي���ة لرغبة عدد 
م���ن الباحثني يف م�ش���ر وهو اأول اإ�ش���دار 
اإعالم���ي يبحث ب�ش���ورة معمقة م�ش���طلح 
مفارق���ة التوري���ة يف اخلط���اب الإعالم���ي 
درج���ة  وف���ق  اأنواع���ه  ت�ش���نيف  وكيفي���ة 
ال�ش���تعمال". ويع���د ه���ذا الكت���اب الثاين 

للدكتور اأكرم الربيعي خالل هذا العام.

أوراق
يعتم���د ه���ذا الكتاب عل���ى جتربة تول�ش���توي 
ال�شخ�ش���ية، واأي�ش���ًا �ش���نلم�ص هذا من خالل 
العمال التي يت�شمنها هذا الكتاب، ففي ربيع 
ع���ام 1851 و�ش���ل تول�ش���توي اإىل القفقا�ص، 
العم���ر،  م���ن  والع�ش���رين  الثاني���ة  يف  وه���و 
ب�ش���حبة اأخيه الكبري نيقولي نيقوليفيت�ص 
الذي كان �ش���ابطًا يف كتبية املدفعية املرابطة 
"�شتاراغالدكوف�ش���كيا"  يف القرية القوزاقية 

على ال�شاطئ الأي�شر لنهر ترييك اجلبلي.
وقد ق�ش���ى تول�ش���توي يف ه���ذه القرية زهاء 
ثالثة اع���وام م�ش���رتكًا يف العمليات احلربية 
ب�شفة متطوع اأوًل، وبعد ذلك كطالب ع�شكري 

وبعد ذلك ك�شابط بعد تقدميه المتحانات.
وعل���ى حد قوله جاء اإىل ه���ذه املدينة ليجرب 
احل���رب،  ماه���ي  بعين���ه  ول���ريى  �ش���جاعته، 
وهن���اك �ش���ار كاتبًا، رغ���م ان ن�ش���اطه الأدبي 
ق���د بداأ مبو�ش���كو، حيث اأخذ يعمل يف ق�ش���ة 
" الطفول���ة" قبيل �ش���فره اإىل تلك الأ�ش���قاع 

البعيدة.
ولكنه فرغ من هذه الق�شة يف القفقا�ص، ومن 
هن���اك اأر�ش���لها اإىل جملة "�ش���فرميينيك" يف 
بطر�ش���بورغ، فانبهر حمررها مبزايا الق�ش���ة 
حت���ى انه ن�ش���رها قبل اأن يعرف ا�ش���م موؤلفها 

احلقيقي. 
قدم���ت انطباع���ات تول�ش���توي يف القفقا����ص 
الق�ش����ص  م���ن  ل�شل�ش���لة  م���ادة  ومالحظات���ه 
الع�ش���كرية "غارة" و "قطع الغابة" و"املنزل 
القفقا����ص"  "ا�ش���ري  ولق�ش���ة  رتبت���ه"  عل���ى 
املحبوبة لدى الأطفال والتي كتبها تول�شتوي 
لكتاب���ه املع���روف "الق���راءة الأولي���ة" 1872 
وعلى ا�ش���ا�ص هذه النطباع���ات واملالحظات 

كتب تول�شتوي ق�شتيه الطويلتني ال�شهريتني 
مراد". "القوزاق" و"حاج 

يف   1854 و�ش���يف  ربي���ع  الكات���ب  ق�ش���ى 
اجلي�ص بالدانوب بعد اأن ا�ش���رتك يف ح�شار 
القلعة الرتكية "�شيل�شرتيا" ثم انتقل منه اإىل 
جي����ص القرم، بعد اأن ح�ش���ل بن���اًء على طلبه 
على تعيني يف �شيبا�ش���توبول املحا�ش���رة من 
قبل القوات الرتكية والنكليزية – الفرن�شية 

التي نزلت على �شاحل البحر الأ�شود.
ع���ن  املدافع���ني  اح���د  تول�ش���توي  و�ش���ار 
�شيبا�شتوبول، فعرف الرو�ص الب�شطاء – من 
اجلنود البحارة واأهايل املدينة عن قرب اأكرث 
مم���ا كان وه���و يف القفقا����ص والدانوب. وقد 
بهره هدووؤهم ورباطة جاأ�شهم، وتوا�شعهم، 

و�شجاعتهم الأ�شيلة ل التظاهرية.
 – الأدي���ب  بقل���ب  ي�ش���عر  تول�ش���توي  كان 
الع�ش���كري والوطني باأن ال�ش���عب الرو�ش���ي 
�شيبا�ش���توبول  ح�ش���ون  يف  يخو����ص  كان 
حرب���ًا دفاعية عادلة، مدافعًا عن اأر�ش���ه �ش���د 
املتدخل���ني، وقد تك�ش���فت امام الكات���ب، اأكرث 
من اأي وقت م�ش���ى، املالمح العميقة اجلذرية 
للخلق القومي الرو�ش���ي. فعقد العزم، وكتب 
كن�ش���يد  �شيبا�ش���توبول،  ق�ش����ص  �شل�ش���لة 
لبطول���ة و�ش���البة املدافع���ني عن ه���ذه القلعة 

الرو�شية على البحر ال�شود.
ه���ذه  ال�ش���اب  الكات���ب  اعم���ال  به���رت  وق���د 
معا�ش���ريه باحلقيق���ة الكاحل���ة ع���ن احلرب، 
وه���ي معرو�ش���ة، كم���ا يق���ول الكات���ب،" يف 
ال���دم، والعذاب���ات  �ش���ورتها احلقيقي���ة، يف 

واملوت".
واأ�ش���ار الكات���ب يف ت�ش���ويره العمل ال�ش���اق 
اخلطري للجن���ود والبحارة ورج���ال املدفعية 
من احل�ش���ن الراب���ع اإىل البواع���ث الداخلية 
الت���ي كانت حت���دو به���م فيق���ول "ل ميكن اأن 

يتقب���ل النا�ص هذه الظروف الفظيعة من اأجل 
ني�ش���ان، من اأجل لقب، وب�ش���بب من التهديد. 
وم���ن ال�ش���روري اأن هناك �ش���ببًا اخ���ر رفيعًا 
ي�ش���حذ الهم���م، وه���ذا ال�ش���بب ه���و ال�ش���عور 
الن���ادر الظه���ور، واخلج���ول عن���د الرو�ش���ي 
ولكنه م�ش���تقر يف اعم���اق نف�ص كل رو�ش���ي، 

وهو حب الوطن."
وق�ش���ة "�شيبا�ش���توبول يف اأي���ار" مكتوب���ة 
بلهج���ة اأخرى، وفيها اإدانه قا�ش���ية لل�ش���باط 
اإىل  حتركه���م  كان  الذي���ن  الأر�ش���تقراطيني 
�شيبا�ش���توبول ذا دواف���ع نفعية، �ش���اعني اإىل 
"اقتنا�ص ال�شلبان والروبالت" اي للح�شول 

على النيا�شني واملال.
الق�ش����ص  �شل�ش���لة  م���ن  ق�ش���ة  كل  اأن 
ال�شيبا�شتوبولية مكتوبة مبفتاحها املو�شيقي 
اخلا����ص، فق�ش���ة " �شيبا�ش���توبول يف �ش���هر 
اجليا�ش���ة  بنربته���ا  متت���از  الول"  كان���ون 
العاملية يف �شلمها املو�ش���يقي، رغم احتوائها 

على كم غري قليل من ال�شور امل�شنية.
كما متتزج األ���وان "�شيبا�ش���توبول يف ايار" 
احل���ادة ال�ش���اخرة بال�ش���يكولوجية النف���اذة، 
والت�ش���وير العمي���ق ل���� "ديالكتي���ك ال���روح" 
يف م�ش���اهد من مثل م�ش���هد م�ش���رع ال�شابط 

برا�شكوخني.
اآب  يف  "�شيبا�ش���توبول  تقت�ش���ر  ل  بينم���ا 
1855" عل���ى و�ش���ف املدين���ة الت���ي هجرتها 
الق���وات الرو�ش���ية ب���ل وعل���ى م�ش���اهد ع���ن 
امل�ش���رع البط���ويل لل�ش���ابطني الأخوين من 

عائلة كوزلت�شوف.

تقانات فن الحفر..
 أبحاث في الطباعة الحجرّية

"القوزاق قصص سيباس��توبول" إدانه الضباط 
األرستقراطيين

ــــــــدارات ــــن اص م

  باسم عبد الحميد حمودي
 منذ ظهور مقال���ة الكاتب خالد مطلك يف ملحق –اأوراق- 
لع���دد جري���دة امل���دى الغراء ال�ش���ادر يف الثالث ع�ش���ر من 
ت�ش���رين الث���اين املا�ش���ي حت���ت عن���وان – ظاهرة �ش���اعة 
بغداد...انعط���اف يف الكتاب���ة وحريق يف �ش���وق الكتب- 
واأنا �شخ�ش���يا اأ�ش���عر بالنزعاج من خالد والمتنان له يف 

نف�ص الوقت.
 النزعاج الذي عربت عنه يف �شفحتي يف الفي�ص يف ذات 
اليوم للق�ش���وة التي مار�شها ال�ش���يد خالد مع اآباء الرواية 
العراقية-ف���وؤاد التك���ريل وغائ���ب طعمة فرمان و�ش���واهم 
–كما قال ،والمتنان له لنه نبهني �شخ�شيا اىل �شدور 
رواي���ة –�ش���اعة بغ���داد – الت���ي حت���دث الع���م خال���د عنها 
كظاهرة ا�شتثنائية جديدة �شدرت بثالث طبعات متوالية 

وباأ�شهر قليلة.
 اع���دت قراءة املق���ال املهاجم لأجيال الروائيني ال�ش���ابقني 
الذي���ن اراد خال���د ف���ك بيعت���ه لهم ع���ن رقبته باعتب���ار انه 
ليريده���ا بيعة ابدي���ة –لنمط حمدد �ش���اد لعقود  طويلة 
يف كتاب���ة الرواي���ة املحلي���ة- كما ق���ال واعت���رب اأن هذه 
–البيعة- التي مل يقل بها اأحد �شواه تقف يف وجه حق 
الجيال اجلديدة اأن تبتكر اأ�ش���اليبها ال�شردية احلديثة 

مبزاجها وبثقافتها واهتما ماتها –كما قال-.
 اقتنيت الرواية من �شوق الكتب –دون اأن اجد حريقا 
مفرت�ش���ا في���ه- �ش���اكرا خلال���د ان���ه دّلني عل���ى رواية 
جديدة اقتنيتها من ال�ش���وق العادية ،ومل اأح�شر حفل 
الت�ش���ويق الكبري لها الذي اقيم يف اكرب ناد اجتماعي 

ببغداد وح�شرته نخبة من الفتيات اجلميالت والإعالميني 
و�شاحب دار الن�شر وجنوم املجتمع والكاتبة ال�شابة.

يقينا اأن حفل الت�شويق هذا مل يحظ به غائب طعمة فرمان 
ول ف���وؤاد التك���ريل ول حممود عبد الوه���اب ول عبد امللك 
نوري،وه���م اآب���اء اجلي���ل الث���اين لل�ش���رد العراق���ي ،وهم 
اجلي���ل املوؤ�ش����ص للرواي���ة العراقية احلديثة –با�ش���تثناء 
عبد امللك الذي ان�ش���رف اىل كتابة الق�ش���ة الق�شرية دون 

ان يفلح يف ن�شر روايته  املخطوطة –
ويقينا اي�ش���ا اأن هذا احلفل البهي الذي نقلته الف�شائيات 
العراقية مل يحظ به كتاب ال�شرد العراقي الوائل: حممود 
ال�شيد وجعفر اخلليلي وعبد املجيد لطفي 

و�ش���واهم، ويقين���ا اي�ش���ا اأن جي���ل ال�ش���تينات-عدا عب���د 
الرحم���ن جميد الربيعي – مل يح�ش���ل عل���ى جزء من حفل 
الت�ش���ويق هذا،وهو جيل ابدع واعطى وا�شاف للتجارب 
الرا�ش���خة جت���ارب جديدة اعط���ت مالمح جدي���دة للرواية 
العراقي���ة واك���دت قدرته���ا عل���ى التط���ور وال�ش���افة فمن 
يتج���اوز جتارب مو�ش���ى كريدي وجمع���ة الالمي ولطفية 
الدليمي وعالية ممدوح وحممود جنداري وموفق خ�ش���ر 
وحممد خ�ش���ري والركابي عب���د اخلالق والركابي ه�ش���ام  
وح�ش���ن مطلك  وبثينة النا�شري وحممود �شعيدوحم�شن 

اخلفاجي...والقائمة تطول فعال.
ه���وؤلء جميع���ا �ش���نعوا جم���د الرواي���ة العراقية’اأ�ش���افة 
للجي���ل الت���ايل الذي ي�ش���كل وارد ب���در ال�ش���امل وعلي بدر 
وعبد ال�ش���تار البي�شاين  ومي�شلون هادي وهدية 
ح�ش���ني  وعالية طالب ودنى غايل مناذج ا�شا�شية 

منه.
فما الذي ازعج خالد مطلك من كل هوؤلء منت�ش���را 
–فق���ط – لتجربة الكاتبة ال�ش���ابة  �ش���هد الراوي 
لعنًا الأجيال ال�ش���ابقة معت���ربا جتاوزها نوعا من 
ح���ل لبيع���ة مفرت�ش���ة ،ا�ش���افة حلديث مت�ش���نج من 
موؤ�ش�ش���ة النقد املنهجي الذي ي�ش���فها باأنها –غائبة 

يف ال�شل-؟
 الذي ازعجه يف رايي املتوا�ش���ع اأنه يريد الت�ش���ويق 
للروائي���ة ال�ش���ابة –وهذا من حقه- لك���ن هذه الرغبة 
العارمة يف الت�ش���ويق للكاتبة ال�ش���ابة ي�شاحبها حرد 
مت�شنج م�ش���نوع على التجارب ال�ش���ابقة التي ا�ش�شت 
للرواي���ة العراقية �ش���ورتها البهية يف الع���امل العربي، 
ا�ش���افة لكتاب���ا ت العراقيني الخري���ن باللغات الخرى 

،وه���ي جت���ارب مل نطلع عليه���ا ولكننا نق���راأ تقارير ملفتة 
عنها.

ات���ى خالد مطل���ك اذن مب���ا مل ي�ش���تطعه الأوائل م���ن لعنة 
للتجارب ال�ش���ابقة و�ش���يق بها، بل وع���دم اميانه بوجود 
م�ش���طلح الرواي���ة العراقية،ذل���ك –اأن ه���ذا ال�ش���يء غ���ري 
موج���ود يف تقدي���ري –كم���ا يقول،ب���ل اأن���ه مل يق���ف عند 
العراقي���ني  بل امتدت لعنت���ه اىل لوتريامون والآن غرييه 

و�شواهما.
واذا كان���ت من ف�ش���يلة واحدة يف مقالة خال���د مطلك فهي 
الدع���وة للتجدي���د الدائ���م   يف الكتاب���ة الروائي���ة ،وه���ذه 
دعوة نتمناه���ا ان تكون حقيقية معتقدي���ن اعتقادا جازما 
ان الرج���ل مل يطل���ع متاما على املنج���ز الفعلي للرواية يف 
العراق،واأن حما�ش���ه لتجربة �ش���هد ال���راوي جتربة ملفتة 
لحتت���اج اىل كل ه���ذا الهج���وم اجل���ارح على املوؤ�ش�ش���ني 

الوائل والجيال التالية.
اختتمم مقالتي بالقول:انك ل�ش���ت الأخ���ري زمانه ومل تاأت 
مبا مل ت�ش���تطعه الأوائل من جتديف..والله الله يف �ش���وء 
النواي���ا ل يف الدف���اع عن ت�ش���ويق روايات مث���ل روايات  
عبري ،ولي�ش���ت رواية –�شاعة بغداد- التي اعددنا مقالتنا 

عنها من هذا النوع بالطبع.
ان رواية –�شاعة بغداد – تعرب عن واقع طبقة من النا�ص 
عا�ش���وا ويالت احلروب واحل�ش���ار كاأي عراقيني اآخرين 
،اأ�ش���ناهم الهج���ر وال�ش���فر وخيبات احلب وتفكك الأ�ش���ر 
وعدوان الغرباء ومقالتي التالية �ش���تكون عن تف�ش���يالت 
ه���ذا العمل ..دون احتفاء مدف���وع الثمن ول طعن لتجربة 
،وه���و  النق���دي  الدوام..با�ش���تحقاقها  له���ا  نري���د  �ش���ابة 

ا�شتحقاق ليحرتمه خالد مطلك ول يعباأ به.

خالد مطلك..  الذي أتى بما لم يستطعه األوائل
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

 علي حسن الفواز
اإذا كان البع����ص يع���ّد الأدب الإ�ش���باين جزءا 
م���ن  الكث���ري  ف���اإن  الإ�ش���تعماري(  م���ن)الأدب 
التجليات الإن�ش���انية واجلمالي���ة مل ُتقراأ بعد 
لتو�ش���يف  اإخ�ش���اعه  واأن  الأدب،  ه���ذا  يف 
عموم���ي �ش���يخّل حتما بقدرة الق���ارئ والناقد 
على حيازة الك�شف، وا�شتهواء املتعة، ل�شيما 
واأن هذا الدب مبوروثه امل�ش���يحي والثقايف 
وال�شيا�ش���ي والرومان�ش���ي وحتى الفرو�شي 
ق���ّدم للع���امل مالحم واأ�ش���فارا كث���رية حتولت 
اىل اإرث كبري واىل تاريخ من ال�شعب جتاوز 

مدوناته واأثره.. 
كتاب)الأدب  الإ�ش���باين يف ع�شره الذهبي(/ 
ترجم���ة واإع���داد وتق���دمي د. حم�ش���ن الرملي 
وال�شادر حديثا عن دار املدى/2015 ي�شعنا 
اأمام الوجه الآخر لالأدب الإ�شباين يف �شطوعه 
التاريخ���ي واجلمايل، اإذ يوف���ر الكتاب جمال 
وا�ش���عا للتعرف على �شرائر هذا الأدب، وعلى 
املنهجية التاريخية التي اعتمدها الباحث يف 
ق���راءة ه���ذا الأدب والتي يحدده���ا ب�)املرحلة 
النه�ش���ة(  ع�شريها)ع�ش���ر  يف  الذهبي���ة( 
و)الع�شر الباروكي( وهما ف�شاءان للتعريف 
باأ�ش���ماء وجتارب وحركات يف ال�شعر والنرث 
وامل�ش���رح مل ن�ش���مع به���ا �ش���ابقا، ف�ش���ال ع���ن 
تعريف���ه بالعدي���د م���ن مظاهر اإزده���ار الفنون 
والآداب وكتب الرح���الت والكتابة التاريخية 
واحل���ركات الفكرية يف اإ�ش���بانيا، وبعيدا عن 
احل�شا�ش���ية التاريخي���ة الت���ي و�ش���عت الأدب 
ا�ش���مها)الدون  الإ�ش���باين يف خان���ة واح���دة 

كيخوته( مليغيل دي ثربانت�ص..
�شمولية الكتاب تنتظم يف ال�شعة واجلهد الذي 
بذله املرتجم بحثا وتدقيقا، ويف مو�ش���وعيته 
لتق���دمي روؤية وا�ش���حة حلمولت ه���ذا الأدب 
يف القرنني ال�ش���اد�ص وال�ش���ابع ع�شر، والتي 
ير�شد من خاللها اأهم التحولت وال�شراعات 
ال�شيا�شية والفكرية التي عا�شتها اململكة، لكن 
مامييز هذا الكتاب اأي�ش���ا هو ر�شده لكتابات 
ُتع���ى بالكثري م���ن الهم���وم الإن�ش���انية والقيم 
واجلمالي���ة والفكري���ة بعي���دا ع���ن املهيمن���ات 

ال�شيا�شية ومظاهرها القامعة..
احتوى الكتاب على اأربعة اأبواب كما ي�شميها 
الباحث والتي مهد لها بتقدمي تعريفي لطبيعة 
الكتاب واأهميته يف ر�شد مظاهر الزدهار يف 
الأدب الإ�شباين، اإذ اأن  التحولت الكربى يف 
اإ�ش���بانيا)تدين بهويتها الثقافي���ة لأدبائها يف 

القرنني  ال�شاد�ص وال�شابع ع�شر(�ص5.
�ش���مل الباب الأول درا�شة نقدية لتاريخ الأدب 
الإ�شباين عرب قراءة �شريية لعتبات وحتولت 

مهمة يف هذا التاريخ، والتي ك�شفت عن الكثري 
من العالئق وال�ش���راعات مابني طبقة النبالء 
يف املجتم���ع ال�شيا�ش���ي الإ�ش���باين واملل���وك، 
ف�ش���ال عن اإرتباط���ه  مبظاهر الق���وة وطبيعة 
الهيمنات ال�شيا�شية والقت�شادية يف املجتمع 
الثق���ايف وال�شيا�ش���ي، وكذل���ك موؤث���رات ذل���ك 
على احلم���ولت الرمزية والدينية والتجارية 
والثق���ايف،  ال�شيا�ش���ي  وتاأثريه���ا  للغ���زوات 
والت���ي كان���ت مظهرا لال�ش���تعمار الإ�ش���باين، 
لكنه���ا اأي�ش���ا مظهرا لإنت�ش���ار الثقاف���ة واللغة 

الإ�شبانيتني..
تاأث���ريات املناخ���ات ال�شيا�ش���ية وال�ش���راعات 
الداخلي���ة انعك�ش���ت عل���ى الأ�ش���كال الثقافية، 
والت���ي ح���اول الباح���ث اأن يق���ّدم م���ن خاللها 
معامل مهم���ة يف التاريخ الثق���ايف، والتعريف 
بالكثري من الكّتاب وال�ش���عراء والتعّرف على 
اأفكارهم واأعمالهم، والتي و�ش���عتنا اأمام اأفق 
وا�ش���ع و�ش���في وتعريفي للثقافات الإ�شبانية 
يف مراحل مهمة،  ل�ش���يما ال�شعر مبرجعياته 
وال���ذي  والأخالقي���ة،  والغنائي���ة  الإن�ش���انية 
امل���دن والبالط���ات  ب���ه البالط���ات يف  حتف���ل 
الإ�ش���بانية، ف�ش���ال عن ماكان يقدمه ال�ش���عراء 
اجلوالون)التورب���ادو( وغريهم من �ش���عراء 
اجلماعات الأخرى كاملور�ش���يكيني  وغريهم. 
طبيع���ة  عل���ى  �ش���هادات  الباح���ث  ق���ّدم  كم���ا 
التح���ولت احلادثة يف)النرث( الإ�ش���باين يف 
جمالت)الق�ش���ة، الكتاب���ة التاريخي���ة، كت���ب 
الرحالت، الرواية( ولعل مايجمع هذه الفنون 
النرثي���ة هو الهتم���ام الأ�ش���لوبي، والنفتاح 
على حت���ولت جديدة يف الكتابة، وا�ش���تعادة 
الرموز املهمة يف املوروث ال�ش���عبي، والإبانة 
عن موا�ش���فات اأ�ش���همت يف و�ش���ع الأ�ش���ا�ص 
للتح���ولت الكربى التي حدث���ت فيما بعد يف 

الثقافة الإ�شبانية..
الب���اب الثاين م���ن الكتاب ُيعنى بالق�ش���ة عرب 
ا�ش���تغالتها   وتن���وع  التاأ�شي�ش���ية  مراحله���ا 
الباح���ث  جم���ع  اإذ  وم�ش���امينها،  واأ�ش���كالها 
)خم�ش���ني ق�ش���ة ق�ش���رية لأربعة ع�ش���ر كاتبا 
اإ�ش���بانيا من الع�ش���ر الذهبي( تناولت العديد 
ي�ش���تبك  الت���ي  والأف���كار  املو�ش���وعات  م���ن 
فيه���ا التاري���خ واخلرافة واحلكمة وق�ش����ص 
املهرج���ني والرومان����ص واخلي���ال يف القرون 
ال�ش���اد�ص ع�ش���ر وال�ش���ابع ع�ش���ر، وم���ن اأبرز 
الباح���ث بع����ص  له���ا  الت���ي اخت���ار  الأ�ش���ماء 
الق�ش����ص واحلكاي���ات اخلرافي���ة وال�ش���عبية 
تيموني���دا،  دي  خ���وان  والأمث���ال-  واحلك���م 
خوان دي مال لرا، ميلت�ش���ور دي �ش���انتا دي 
ونيا�ص، لوي����ص غراثيان دانتي�ش���كو، لوي�ص 
دي ثاباتا ت�شابي�ص، ميغا دي لونا، اأوغ�شطني 
دي روخا�ص، �شبا�شتيان مي، اأنطونيو لينيان 

اإي بردوغ���و،  لوبه دي بيغ���ا، خريوتيمو دي 
الكال- وق�ش�ص هذا الباب املختارة ت�شّب يف 
اإبراز هوية الأدب الإ�شباين بنزعاته التخيلية 
والإن�ش���انية، ومتثل���ه لروح امل���دن التي عا�ص 
فيها اأغلب الق�شا�ش���يني الذين ا�شتلهموا فيها 
الكثري م���ن الطرائف واحلكاي���ات  العجائبية 
وذات ال�ش���مة الوعظية الأخالقية، والتي)يف 
اأغلبه���ا ذات �ش���لة وثيق���ة باملالح���م وال�ش���ري 
ال�ش���عبية، وقد مت احلفاظ على هذه الق�ش�ص 
واحلكايات ال�ش���عبية بف�شل التقاليد 

ال�شفاهية( �ص258
 الب���اب الثال���ث م���ن الكت���اب �ش���ّم املخت���ارات 
ال�ش���عرية التي وج���د فيها الباح���ث مرجعيته 
املو�ش���وعية يف احلفاظ على منهجية الكتاب، 
واإب���راز التج���ارب والأ�ش���ماء ال�ش���عرية التي 
تّعرب  كتاباتها املتعددة عن املالمح التاأ�شي�شية 
لالأدب الإ�ش���باين يف ع�ش���ره الذهبي، والذي 
اأبرز الهيمنة املميزة لل�ش���عر الغناين وطبيعة 
تاأثرات���ه بال�ش���عر الإيطايل، ف�ش���ال عن ر�ش���د 
حتولته الفنية ب���دءا من املرحلة التي)انطلق 
منه���ا غارثيال �ش���و دي لبيغ���ا لتبداأ النه�ش���ة 
ال�شعرية على يديه، وتوا�شل منوها متمخ�شة 

عن اأروع حتف ال�ش���عر الإ�ش���باين، وت�ش���تموؤ 
مع ظهور الأ�شلوب املكتظ بالزخارف اللفظية 
والبالغي���ة، اأي الباروك���ي لتنته���ي من بعدها 

باإنتهائه(�ص339
وم���ن اأب���رز الأ�ش���ماء ال�ش���عرية الت���ي اخت���ار 
الباحث ق�شائدهم- غارثيال دي لبيغا، خوان 
بو�شكان، كري�شتوبال دي كا�شتيو، هورتادو 
دي ميندوث���ا، �ش���انتا تريي�ش���ا، هريناندو دي 
اآكواني���ا، فرانث�ش���كو دي ترياثا����ص، ميغي���ل 
دي ثربانت����ص، وغريه���م من �ش���عراء قد تبدو 
اأ�ش���ماوؤهم جمهول���ة للكثريي���ن، لكنه���ا تع���رّب 
يف جوهره���ا ع���ن الطبيعة احليوي���ة للحراك 
ال�ش���عراء الذي هيمنت مظاهره على ما�ش���مي 

ب�)الع�شر الذهبي(..
الف�شل الرابع من الكتاب ي�شعنا اأمام الف�شاء 
امل�ش���رحي الذي مَتّثل اأجواء هذا الع�شر بكل 
جتلياته، والذي اأ�ش���بغ على كتابة امل�شرحيات 
مظاهر عرب من خاللها كّتاب امل�شرح عن وعيهم 
للتح���ولت يف الأدب والفك���ر ويف العالق���ات 
العامة، والتي مت توظيفها يف �ش���ياغة اأ�شكال 
متنوع���ة للم�ش���رح الكوميدي ومل�ش���رح املتعة 
ومل�ش���رح الأقنع���ة، ف�ش���ال ع���ن ج���راأة بع����ص 
مو�ش���وعات  م���ع  التعاط���ي  يف  امل�ش���رحيني 
ح�شا�ش���ة مثل ثربانتي�ص الذي)تناول ظاهرة 
ال���دم"  و�ش���عار"تنقية  العرق���ي  التطه���ري 
ال���ذي رفعته حماكم التفتي�ص �ش���د امل�ش���لمني 
واليهود بعد �ش���قوط غرناط���ة وانتهاء الدولة 

الأندل�شية( �ص456
مثلت م�ش���رحيات ثربانتي����ص- الذي ليعرف 
الكث���ريون ع���ن تاريخه �ش���وى ماعِل���ق به من 
اأثر كتابه الكبري دون كيخوته- وعيا تاريخيا 
الإ�ش���باين  الواق���ع  مظاه���ر  بر�ش���د  ونقدي���ا 
كان���ت  الت���ي  الأف���كار  و�ش���راعاته، وطبيع���ة 
ب�ش���فافية  عميقة)ت�ش���خر  روؤي���ة  اىل  حتت���اج 
مطعم���ة مب���رارة وع���دم ر�ش���ا ع���ن الواق���ع( 
�ص455 وت�ش���ع هذه امل�ش���رحيات  يف �شياق 
�ش���ياغة  ع���ن  ف�ش���ال  ومعار����ص،  اأخالق���ي 
�شخ�ش���ياتها على اأ�ش���ا�ص ماحتوزه من عمق 

نف�شي واجتماعي..
كث���ريا  اأغنان���ا  الأنطولوج���ي  الكت���اب  ه���ذا 
بكثاف���ة املعلومات عن ع�ش���ر مه���م وزاخر يف 
التاري���خ الثقايف الإ�ش���باين، ووفر لنا اأي�ش���ا 
ت�ش���ورات عن طبيعة التحولت التي �ش���هدها 
هذا التاري���خ، والذي ماكان ل���ه اأن يكون لول 
ه���ذا الإرث العمي���ق احلاف���ل ب�ش���غف ال���روح 
الإن�ش���انية واجل���راأة يف معاجل���ة الكث���ري من 
تعي�ش���ه،  ال���ذي  وال�ش���راع  احلي���اة  مظاه���ر 
حت���ى لوكان ميدان هذا ال�ش���راع حياة امللوك 

والنبالء وعواملهم ال�شرية..    

رفعة عبد الرزاق محمد
الدرا�ش���ات الكادميي���ة لدرا�ش���ة   ل ن�ش���يف جدي���دا ان 
تاريخن���ا احلدي���ث، قدم���ت ومل تزل فوائد كب���رية حلركة 
الكتاب���ة التاريخي���ة، وا�ش���تجلت ح���وادث التاريخ بروح 
علمي���ة حمايدة. ومن هذه الدرا�ش���ات، تلك التي كر�ش���ت 
لدرا�شة ال�شخ�شيات العراقية التي لعبت دورا بارزا على 
امل�ش���تويات املختلفة. بل ان بع�ص هذه اجلهود ا�شبحت 
م���ن املراج���ع الرئي�ش���ة الت���ي ل ي�ش���تغنى عنه���ا الي���وم. 
وال�ش���بب وا�ش���ح ومفهوم يف بلد فقد الكث���ري من وثائقه 
ومق���درات الكتابة عن تاريخه بتج���رد.. وعلى الرغم من 
�ش���عف العدي���د م���ن الدرا�ش���ات الكادميي���ة، ف���ان الكثري 
منه���ا جدير بالتقدير والتذكري، ومنها الدرا�ش���ة اجلديدة 
ع���ن ال�شخ�ش���ية العراقي���ة الرائ���دة )�شا�ش���ون ح�ش���قيل( 
الت���ي نه���دت اىل كتابته���ا الباحثة نور حمم���ود العبديل، 
ومنحت بها درجة علمية مرموقة جلهدها العلمي الفائق، 
و�شدرت عن مكتبة النه�ش���ة العربية ببغداد موؤخرا. ول 
�ش���ك ان درا�شة ال�شخ�شيات املهمة من �شاأنها ان ت�شتجلي 
العديد من حقائق التاريخ وخفاياه، وو�ش���ع ال�شخ�شية 

التاريخية يف م�شار تقوميي �شحيح.
تقول الباحثة يف ختام الكتاب:

اأظهرت الر�شالة اأن �شا�شون ح�شقيل كان �شخ�شية عراقية 
مهمة ومن ال�شخ�ش���يات التي ك�شبت احرتام وثقة جميع 
احلكوم���ات يف ثالثة عهود، وهي العهد العثماين الأخري 
وم���دة الحت���الل الربيطاين للع���راق وت�ش���كيل احلكومة 
العراقي���ة امللكي���ة وكان حم���ّط ثقة هذه اجله���ات خلربته 
القت�ش���ادية، والقانونية وا�ش���هاماته ال�شيا�ش���ية. ومما 
�شاعد على �ش���قل �شخ�شية �شا�شون ح�ش���قيل هو تعليمه 
وتكوين���ه الفكري، وكان ملدر�ش���ة الأليان�ص الإ�ش���رائيلية 
الأثر الكبري يف تنمية �شخ�شية �شا�شون، وكانت الأ�شا�ص 
الفك���ري والعلم���ي ل���ه، ف�ش���اًل عن درا�ش���ته يف املدر�ش���ة 
ال�ش���لطانية يف ا�ش���طنبول والتحاقه بكلي���ة ماريا تريزا، 
ودرا�ش���ته للحق���وق، كل ه���ذه عوامل مهم���ة كان لها الأثر 
الكبري يف �ش���قل �شخ�ش���يته، واإتقانه للغات عدة. ا�شتفاد 
�شا�شون من عمله مرتجمًا لولية بغداد يف زيادة خربته، 
واطالع���ه على اأم���ور الولية بحكم عمله ال���ذي كان حلقة 
الو�شل بني الوايل، والقنا�شل الأجانب، فتحت له املجال 
ليتوىل من�شب مدير الإدارة النهرية احلميدية، وقد زادت 
الوظائ���ف، واملنا�ش���ب من خربت���ه القت�ش���ادية، ومّهدت 
ل���ه الطري���ق اىل الدخول يف مع���رتك احلياة ال�شيا�ش���ية، 
والأنتماء اىل جمعية الحت���اد والرتقي ثم انتخابه نائبًا 

عن لواء بغداد يف جمل�ص املبعوثان العثماين. 
وّظ���ف �شا�ش���ون ح�ش���قيل خربت���ه وثقافت���ه ح���ني عودته 

اإىل الع���راق، ف���كان من ب���ني ال�شخ�ش���يات العراقية التي 
اأ�ش���همت يف ت�ش���كيل احلكوم���ة العراقية �ش���اعدت اآراوؤه 
ال�ش���ديدة وحكمته يف معاجلة الو�ش���ع ال�شيا�ش���ي الذي 
كان يعي�ش���ه الع���راق اإبان الحتالل الربيط���اين، واندلع 
ثورة الع�ش���رين. واختري �ش���من النواب ال�شابقني الذين 
�ش���اركوا يف جلنة النتخابات العراقية لو�ش���ع الأ�ش����ص 

ال�شليمة للنظام ال�شيا�شي يف العراق. 
وبع����د ت�ش����كيل النظ����ام امللكي يف العراق،�ش����ار �شا�ش����ون 
ح�ش����قيل من ال�شخ�ش����يات الت����ي بلغت �ش����وطًا يف العراق 
املعا�شر فلدى ت�شلمه وزارة املالية �شرع �شا�شون ح�شقيل 
اإىل و�ش����ع الأ�ش�����ص املالية ال�ش����ليمة للدول����ة العراقية يف 
اأثن����اء مراجع����ة القوانني العثماني����ة، وتعديله����ا، وجعلها 
تتالءم مع الو�شع اجلديد للعراق مبا يتالءم مع اأمكانيات 
العراق، واأظهر يف اأثناء عمله اأنه كان حري�شًا على اأموال 
العراق وم�ش����الح �ش����عبه وي�ش����عى دائمًا اىل ايجاد موارد 
مالية للعراق، ومعاجلته العج����ز املايل الذي كانت تعانيه 
الدولة العراقية وهي يف بداية ن�شاأتها وهذه مهمة �شعبة 
ل�ش����يما اأن ميزاني����ة الدول����ة كان����ت مثقل����ة بنفق����ات قوات 
اجلي�����ص الربيطاين، وتاأ�ش����ي�ص اجلي�����ص العراقي. جنح 
�شا�شون ح�ش����قيل يف حتقيق التوازن، ومعاجلته الو�شع 
القت�ش����ادي، ولعل اأهم ما ي�ش����جل ل�شا�ش����ون ح�شقيل من 
ماآث����ر وطنية �ش����ادقة، ه����و موقف����ه يف مفاو�ش����ات النفط 
فقد اأ�ش����ّر على دفع عوائ����د النفط بالذهب عل����ى الرغم من 
�شغوط املفاو�ش����ني، و�شلطة النتداب الربيطاين، جلعله 
يرتاجع عن موقفه لكنه بقي متم�شكًا براأيه لإدراكه لأهمية 
املو�ش����وع فيم����ا يخت�ص بالع����راق يف امل�ش����تقبل، وهذا ما 

اأثبتته الأو�شاع املالية العلمية بعد ذلك. 
هو �شا�ش���ون بن حاخام ح�ش���قيل بن �ش���لومو )�شليمان( 
بن عزرا بن �ش���لومو بن داود. ينتمي اىل اأ�شرة )�شلومو 
داود( وهي من الأ�ش���ر اليهودية الغنية املعروفة ول�شيما 
يف ميدان التجارة فقد كانت ت�شمى ب�)روت�شيلد ال�شرق(، 
وكان لهم بيوتات جتارية يف كل من باري�ص ومان�ش�ش���رت 
وبومبي)وكان والده احلاخام ح�ش���قيل من علماء اليهود 
الروحاني���ني البارزي���ن ببغداد.ول���د �شا�ش���ون ح�ش���قيل 
يف 17/اآذار/1860 يف بغداد.تلق���ى �شا�ش���ون تعليم���ه 
الأبتدائ���ي يف مدر�ش���ة الأليان����ص الأ�ش���رائيليثم اأر�ش���ل 
يف ع���ام 1877 اىل اأ�ش���تانبول ب�ش���حبة مناحيم �ش���الح 
داني���ال الذي اأنتخب نائبًا عن بغداد يف جمل�ص املبعوثان 

العثماين وثم انتقل اىل املدر�شة ال�شلطانية .  
وا�ش���ل �شا�ش���ون درا�ش���ته يف ا�ش���تانبول زمنًا ثم اأنتقل 
منه���ا اىل لن���دن حي���ث اأجت���از اأمتح���ان املرتوكولي�ش���ن 
)Matriculation( وذه���ب بعد ذل���ك اىل فينا فدخل 

يف كلية )ماريا تريزا(.
 وكان عبا����ص حلم���ي با�ش���ا خدي���وي م�ش���ر ال�ش���ابق من 

اأبناء �ش���فه، ومن ثم انت�ش���ب اىل كلي���ة احلقوق يف فينا، 
وح���از على �ش���هادتها، واأ�ش���بح من اب���رز خريجيها ويف 
هذا ال�ش���دد يذكر مري ب�ش���ري: "اأنه عندما انتمى �ش���عاد 
ه���ادي العم���ري اىل الأكادميي���ة القن�ش���لية يف فين���ا بعد 
احلرب العاملية الأوىل فلما قال للم�ش���جل: اإنه من بغداد، 
قال امل�ش���جل: " در�ص يف مدر�ش���تنا منذ حقبة طويلة فتى 
بغدادي كان طالبًا لمعًا كان ا�ش���مه �شا�ش���ون، وقد اعلمه 
�ش���عاد ه���ادي العمري اأن ه���ذا الطالب ملع جنمه واأ�ش���بح 

وزيرًا للمالية . 
 بع����د درا�ش����ته يف فيينا عاد اىل ا�ش����تانبول ونال �ش����هادة 
يف  احلقاني����ة  وزارة  يف  الأوىل  الدرج����ة  م����ن  املحام����اة 

الأ�شتانة. 
الأليان����ص  مدر�ش���ة  يف  �شا�ش���ون  درا�ش���ة  اأن  ويب���دو 
الإ�ش���رائيلي، ودرا�ش���ته يف اخل���ارج قد اأ�ش���همت ب�ش���كل 
ملحوظ يف �ش���عة ثقافت���ه، واتقانه للغات متع���ددة، فكان 
يجيد ف�شاًل عن العربية والعربية )الإنكليزية، والرتكية، 
واليوناني���ة،  والأملاني���ة،  والفرن�ش���ية،  والفار�ش���ية، 

والالتينية(. 
 وكان���ت لديه مكتب���ة عامرة ب���الآف الكتب باللغ���ات التي 
يح�ش���نها، ول�شيما املوا�شيع ال�شيا�ش���ية، والقت�شادية، 

والتاريخية.
وق���د ذكرته امل�ص بيل يف ر�ش���ائلها فقالت: "... ان الرجل 
ال���ذي اأحبه متامًا هو �شا�ش���ون اأفندي وكفاءته تفوق اىل 
حد بعيد �ش���ائر اأع�ش���اء ال���وزراء، تعوزه املرون���ة قلياًل، 
وه���و يتخذ وجه���ة نظر الرجل القانوين الد�ش���توري ول 
يح�ش���ب لظروف الع���راق البدائية ح�ش���ابًا كافي���ًا، ولكنه 
�ش���ادق وبعي���د عن الهتم���ام مب�ش���لحته وه���و ل يتمتع 

بكفاية حقيقة فقط بل بتجربة وا�شعة اأي�شًا. 
قال �شفوت با�شا:"دخلت على وزير املالية �شا�شون اأفندي 
ثائ����رًا منتق����دًا كرثة النفقات معرت�ش����ًا على نق����ل العتماد 
فحاول����ت تهدئت����ه وقل����ت ل����ه: اإن جالل����ة املل����ك يف الغرفة 
املج����اورة... ويف الي����وم الث����اين �ش����األني امللك: مل����اذا كان 
هائجًا بالأم�ص، وحينما او�ش����حت له الأمر، قال امللك: اإنه 
مبتهج من موقف وزير ماليته، و�ش����البته، وحر�ش����ه على 
التم�شك بالقواعد املالية واحلر�ص على خزينة الدولة." 

ق�ش���ى �شا�ش���ون حياته من غري اأن يت���زوج،وكان له بيت 
فخ���م على �ش���اطئ دجلة يف اآخر �ش���ارع النه���ر قرب غرفة 
جتارة بغداد. وقد كان �شا�شون خادمًا اأمينًا للعلم والأدب 
وكان جمل�ش���ه حمف���اًل لالأدباء وجممعًا لالأخ���الء الأوفياء 
الذين نال مع�ش���رهم ب�ش���دقه ووفائه. ا�ش���يب �شا�ش���ون 
ح�ش���قيل مبر�ص ا�شطره اىل ال�ش���فر اىل باري�ص للعالج 
يف �ش���يف عام 1932وهنالك تويف يف احد م�شت�ش���فيات 
العا�ش���مة باري����ص يف )31 اآب 1932( وكان يف الثاني���ة 

وال�شبعني من عمره.

"هيس��تيريا الجس��د".. 
المصري  المكتب  جديد 

للمطبوعات

 ت�ش���در قريب���ا ع���ن دار "املكتب امل�ش���ري 
اجل�ش���د"  "هي�ش���رتيا  للمطبوعات"رواية 
هاج���ر  الروائي���ة  والكاتب���ة  لل�ش���حفية 

تهامي.
برتجم���ة  جبي���ل  ح�ش���ني  الفن���ان  وق���ام   
حمتويات الروايه من النتهاكات النف�شيه 
واجل�شدية والتي تتعر�ص لها املراأه طوال 
عر����ص الرواي���ة ايل غ���الف يعك����ص مدى 
النظرة الذكورية املراأه. وتتناول الروايه 
الت���ي حت���دث  ال�ش���ائكة  الق�ش���ايا  بع����ص 
داخ���ل املجتم���ع والتي تتعر�ص له���ا املراأه 
م���ن اغت�ش���اب وهت���ك العر����ص والنظ���رة 
الذكورية لها. كما تناق�ص الرواية ق�ش���ايا 
زن���ا املحارم وتبادل الزوجات، ف�ش���ال عن 
اخلت���ان م���ن منظ���ور نف�ش���ي وجمتمعي، 
وامل�ش���اكل النف�ش���ية للم���راأة الناجت���ة عن 

العنف.

تنهيد علي المياحي

مبنا�ش���بة حترير مدينة منرود الأثرية من براثن 
داع����ص الإرهابي���ة اأطلق���ت الهيئة العام���ة لالآثار 
والرتاث الكتاب املو�ش���وم )منرود قبور امللكات( 
الذي اأجنزته الهيئة بالتعاون مع املعهد ال�شرقي 

جلامعة �شيكاغو.
و�ش���رح ال�شيد وكيل الوزارة ل�ش���وؤون ال�شياحة 
والآثار قي�ص ح�شني ر�ش���يد بان هذا الكتاب املهم 

يحكي ق�ش���ة اكت�ش���اف قبور امللكات الآ�شوريات 
يف مدينة منرود عام 1988_1989 والذي كان 

احد اأهم الجنازات الآثارية التي نفتخر بها.
واأ�ش���اف ر�شيد اأن هذا الكتاب من تاأليف الآثاري 
مزاحم حممود ح�ش���ني وق���ام بالرتجمة والإعداد 
م���ارك الطوي���ل والتحري���ر واملراجع���ة مكواي���ر 
جب�شون والت�ش���وير دوين جورج والر�شم لوؤي 
حممد ح�ش���ني ومن املوؤمل اأن تنجز مالكات هيئة 
الآثار والرتاث تقرير تقييم الأ�شرار التي حلقت 

باملدينة متهيدا لإجراءات الإ�شعافات الأولية.

أول وزير مالية 
في تاريخ العراق 
الحديث في كتاب 
جديد

هيئ���ة اآلثار والت���راث تطلق كتاب 
"نمرود قبور الملكات"

األدب اإلسباني في عصره الذهبي

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

�شدرت عن دار متوز يف دم�شق املجموعة ال�شعرية 
الثالثة للروائي والقا�ص وال�شاعر علي لفته �شعيد 
وحملت عنوان )...نا( وتقع بنحو مئة �شفحة من 

القطع املتو�شط وت�شم14 ن�شا �شعريا.
واملجموع���ة اجلدي���دة حم���اكاة لالآي���ات القراآني���ة 
ومقاربتها ومقارنتها مع حياة الن�ش���ان املعا�ش���ر 
وا�ش���تغالل اللغ���ة واملفردة العميق���ة التي متنحها 
لتفكي���ك  قابل���ة  مف���ردة  جلعله���ا  القراآني���ة  اللغ���ة 
العالق���ات املتاأزم���ة يف الواقع العراق���ي والعربي 
وت�ش���خري  ال�ش���كوى  لب���ث  حم���اول  ه���ي  مثلم���ا 
ال�ش���ورة ال�ش���عرية التي متنحها املفردة لتطويع 
اخللج���ات الذاتي���ة لتك���ون غنائية خال�ش���ة. ولذا 

تبدو الن�ش���و�ص مرتبطة ارتباط���ا كليا بالعنوان 
وكاأنه���ا ن����ص واح���د وه���و ا�ش���لوب داأب عليه يف 
الكتاب���ة ال�ش���عرية موؤخرا.. وان العن���وان )...نا( 
ه���و اخت�ش���ار اجلمع وتذويب���ه يف النا وحتويل 
الن���ا اىل غنائي���ة جمعي���ة  وحماورة ذاتي���ة تارة 
م���ع الك���ون واخرى م���ع الوط���ن وثالثة م���ع المل 
واحللم ف�ش���ال عن كونها ن�شو�شا تطرح ال�شئلة 
الكوني���ة ملاهية هذا الوجود املت�ش���ارع فيما كانت 
عناوين ن�شو�ص املجموعة جميعها تنتهي ب� )نا( 
اجلمعية  والفاعلة من مثل )اإ�شراوؤنا.. حجراتنا.. 
خيوطن���ا.. منلنا.. يو�ش���فنا.. قرانا.. اأ�ش���ياوؤنا.. 

كهفنا( وغريها.

و�ش���بق ل�ش���عيد ان ا�ش���در جمموعت���ه ال�ش���هرية 
الوىل وحمل���ت )اأث���ر كف���ي( ع���ن ذات ال���دار عام 
جمموعت���ه  اي�ش���ا  الع���ام  ه���ذا  وا�ش���در   2013
ال�ش���عرية الثانية )مدونات ذاك���رة الطني( عن دار 
ال�ش���وؤون الثقافي���ة العراقي���ة كما انه ا�ش���در اربع 
جماميع ق�ش�شية هي:امراأة من الن�شاء،واليوبيل 
الذهب���ي، وكذل���ك بي���ت ومداعبة اخلي���ال. اما يف 
الرواية  فقد اأ�شدر: و�شم نا�شع البيا�ص، واليوم 
الخ���ري لكتابة الفردو�ص،  ولها طبعة ثانية حملت 
عن���وان "ال�ش���ورة الثالثة"،  ف�ش���ال ع���ن روايتي 
موا�شم الإ�ش���طرلب، ومثلث..اما يف امل�شرح فقد 

ا�شدر م�شرحية واحدة حملت عنوان )املئذنة(.

ت�ش���در قريبا عن جمموعة النيل العربية للن�ش���ر 
والتوزي���ع بالقاه���رة الرتجم���ة العربي���ة لكت���اب 

." اأوروبا  يف  "الو�شطية 
لقد اأثار مفهوم الو�ش���طية ج���داًل طوياًل على مر 
الع�ش���ور واألقى بظالله على اخلطاب ال�شيا�ش���ي 
والثق���ايف والجتماع���ي على اخت���الف الأنظمة، 
ولك���ن قب���ل اخلو����ص يف تفا�ش���يل نتائ���ج ه���ذا 
اجل���دال واآث���اره، علين���ا اأن نح���دد اأوًل:   م���ا هو 
ا  ا و�شيا�شيًّ بال�ش���بط مفهوم الو�ش���طية اجتماعيًّ
���ا؟،  واأي���ن يق���ع الو�ش���ط؟  وم���ن ه���م  وجغرافيًّ
املنتم���ون اإلي���ه؟  ومل���اذا يرتبط من���ذ الأزل واإىل 

الأبد بفكرة )القيا�ص ال�شحيح(؟
وقد قام املوؤلف هريفريد مونكلري يف هذا الكتاب 
على نحو مماثل باإعادة قيا�ص الو�شطية واأو�شح 

كي���ف تطورت الت�ش���ورات عن مذهب الو�ش���طية 
ب���كارل مارك����ص  اأر�ش���طو وم���روًرا  م���ن  بداي���ًة 
وو�ش���وًل اإىل النقا�ش���ات املحتدمة حت���ى يومنا 
هذا،وبداي���ًة من ن�ش���اأة املُ���دن باعتباره���ا مراكز 
لل�ش���لطة والنفوذ وحتى تاآكل الطبقة املتو�ش���طة 

يف جمتمعات القرن احلادي والع�شرين.
يناق����ص  لأن���ه  وج���ريء؛  مه���م  الكت���اب  "ه���ذا 
اأدق تفا�ش���يل الق�ش���ايا املحوري���ة يف املجتم���ع 

الأوروبي املتقلب."
م  ق���دَّ "لق���د  روند�ش���او:  فرانكفورت���ر  �ش���حيفة 
وباأ�ش���لوب  باقت���دار  مونكل���ري  هريفري���د  لن���ا 
ال�ش���هل املمتن���ع الروؤي���ة العقلية العميق���ة لفكرة 
الو�شطية،�شواء من منظور الفل�شفة اأو ال�شيا�شة 

اأو الجتماع اأو اجلغرافيا."

ل���و اأراد املرء اأن يحدد تاريخًا لبدايات التحول الذي حلق 
بالنظري���ة الدبية يف ه���ذا القرن، فاإن اأف�ش���ل اختيار يقع 
عليه هو العام 1917، ذلك العام الذي ن�ش���ر فيه ال�شكالين 
الرو�شي ال�شاب فيكتور �شكلوف�شكي مقالته الرائدة " الفن 

ك�شنعة".
ومنذئ���ذ، وخا�ش���ة خ���الل العقدي���ن املن�ش���رمني �ش���هدت 
النظري���ة الأدبي���ة تكاث���رًا لفت���ًا لالنتب���اه، وط���ال التب���دل 
العمي���ق حتى معاين كلمات مث���ل " الأدب "، و" القراءة " 
و " النق���د ". بيد اأن انت�ش���ار هذه الث���ورة النظرية ل يزال 
حمدودًا خارج نطاق حلقة من املخت�ش���ني واملتحم�ش���ني: 
فهي مل ت�ش���ل بع���د اإىل اإح���داث اأثرها الكام���ل على دار�ص 
الأدب والق���ارئ العام، اأن ت���ريي اإيغلتون يحاول احلديث 
ع���ن الأدب ونظريات���ه وتطوراته���ا واملراحل الت���ي مر بها 
الدب م���ن خالل كت���اب " نظرية الدب " ال���ذي ترجمه يف 
م���ا بعد ثائ���ر الديب ون�ش���ر عن "موؤ�ش�ش���ة امل���دى لالعالم 

والثقافة والفنون".
 ان الغاي���ة م���ن ه���ذا الكتاب ه���ي اأن يقدم عر�ش���ًا �ش���اماًل 
للنظري���ة الأدبي���ة احلديث���ة لأولئ���ك الذي���ن لديه���م معرفة 

�شئيلة اأو لي�شت لديهم اأية معرفة بهذا املو�شوع. 
وعلى الرغم من اأن مثل هذا امل�شروع لبد اأن ينطوي على 
�ش���روب من الإغف���ال والإف���راط يف التب�ش���يط فقد حاول 
الكات���ب اأن يجع���ل املو�ش���وع يف متناول م���دارك العامة، 

دون اأن يبتذله.
ان كانت ثم���ة نظرية ادبية فال بد اأن يكون هنالك اأدب هي 

نظريته وميكننا اأن نبداأ، اإذًا، بطرح ال�شوؤال ما الأدب؟
وهن���ا يب���ني الكاتب اأنن���ا اإن مل نَر الأدب عل���ى اأنه مقولة " 
مو�ش���وعية " وا�ش���فة، فاإن ذلك ل يعني اأن الأدب يقت�شر 
عل���ى ما يختار الب�ش���ر ب�ش���ورة نزوي���ة واأن يطلقوا عليه 
ه���ذ ال�ش���م: فلي����ص ثمة مطلق���ا ما هو ن���زوي ب�ش���اأن مثل 
ه���ذه النواع من احكام القيم���ة: اإن لها جذورها يف البنى 

العميق���ة للقناع���ة التي تب���دو يف الظاهر را�ش���خة ل يهتز 
�شاأنها �شاأن مبنى الإمباير�شتيت. واإذًا فاذا ما اأزلنا النقاب 
عنه اإىل الآن ل يقت�شر على اأن الأدب غري موجود باملعنى 
الذي توجد فيه احل�شرات، واأن اأحكام القيمة التي يت�شكل 
بوا�ش���طتها متغ���رية تاريخيًا. واإمن���ا اأزلنا النقاب اأي�ش���ًا 
ع���ن اأن لأحكام القيمة ه���ذه عالقة وثيق���ة باليديولوجية 
الجتماعي���ة فه���ي لت�ش���ري يف النهاي���ة اإىل جم���رد ذوق 
خا�ص، وامنا اإىل الفرتا�ش���ات التي متار�ص بها حماعات 
اجتماعي���ة معينة �ش���لطتها على الآخري���ن وحتافظ عليها. 
واإذا م���ا كان ه���ذا التاكيد يب���دو متكلفًا وبعي���د الحتمال، 
وم�ش���األة حتي���ز خا�ص، فنحاول اأن ن�ش���عه على املحك من 

خالل تتبعنا لن�شوء " الأدب " يف انكلرتا.
ثم ينتقل الكاتب من احلديث عن الأدب يف انكلرتا بكل ما 
م���ّر به من مراح���ل اإىل " علم الظاه���رات، التاأويل، نظرية 
ال�ش���تقبال" ويذكر اأن عل���م الظاهرات قد اأم���ن عاملًا قاباًل 
للمعرف���ة بيد، وفقد ر�ش���خ مركزي���ة الذات الب�ش���رية باليد 

الخرى.
 وم���ن اجل التقاط البنى املتعالية، والنفاذ اإىل داخل وعي 
الكات���ب ذات���ه يحاول النق���د الظاهرات���ي اأن يتو�ش���ل اإىل 
مو�ش���وعية ونزاه���ة كاملت���ني. وه���ذا ما يفر����ص عليه اأن 
يتطهر من ميوله اخلا�ش���ة، وينغم����ص بحما�ص يف " عامل 
" العمل، ويعيد انتاج ما يجده هناك ب�شورة دقيقة وغري 

متحيزة قد الإمكان.
اأي�ش���ا يتح���دث الكت���اب ع���ن الأدب والتحلي���ل النف�ش���ي، 
م�ش���ريا اإىل التط���ورات الت���ي �ش���هدتها النظري���ة الدبي���ة 
احلديثة وال�شطراب ال�شيا�شي واليديولوجي يف القرن 
الع�ش���رين. بي���د اأن هذا ال�ش���طراب ل يقت�ش���ر على كونه 
م�شاألة حروب وانهيارات اقت�شادية وثورات، بل �شيظهر 
لنا بع�ص ال�شخ�ش���يات التي تعاين اي�ش���ا على امل�ش���توى 
ال�شخ�ش���ي م���ن الدم���ار، وباملعن���ى احلقيق���ي ميك���ن ان 
ن�ش���ري له على انه ازمة العالقات الن�ش���انية، وال�شخ�شية 
الن�شانية، ف�ش���ال عن كونه زلزلة اجتماعية، وهذه النوع 
من ال�ش���راعات الجتماعية والنف�ش���ية ا�ش���ار اإليها الكثري 

من الُكتاب يف كتبهم.
ولعل من املمكن اجمال التحليل النف�ش���ي على اف�شل وجه 
يف واح���د من ا�ش���عارات فروي���د اخلا�ش���ة " حيثما يكون 

الهو، لبد لالأنا ان يكون".
واخ���ريا يتح���دث الكاتب يف خامتة هذا الكت���اب عن النقد 
ال�شيا�ش���ي، ذاكرا اأن النظريات الدبية والنقاد واملدر�شني 
لي�ش���وا ملتزم���ني مبذهب بقدر ما هم قيم���ون على خطاب، 
ومهمته���م هي �ش���يانة ه���ذا اخلطاب ون�ش���ره وتر�ش���ينه 
بو�ش���فه �ش���رورة، والدف���اع عن���ه �ش���د ا�ش���كال اخلطاب 
الخ���رى، وك�ش���ب منت�ش���بني جدد وحتدي���د م���ا اإذا كانوا 

بارعني يف ا�شتخدامه ام ل. 



نظرية األدب
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الوسطية في أوروبا

ع���رف التاري���خ الإن�ش���اين ع���ددًا قلي���اًل من 
اأولئك املنّظرين احلربيني وال�ش���رتاتيجيني 
الكب���ار الذي���ن تركوا ب�ش���ماتهم عل���ى الفكر 
ال�ش���رتاتيجي يف جمي���ع الأزمن���ة بعده���م. 
ومن ب���ني ه���وؤلء املنّظر ال�ش���يني ال�ش���هري 
»�شون تزو«، الذي عا�ص يف القرن اخلام�ص 
قبل املي���الد؛ ومكيافيللي، القائد الع�ش���كري 
ال�ش���هرية  ال�ش���رتاتيجي، �ش���احب املقول���ة 

القائلة اإن »الغاية تربر الو�شيلة«.
واملنّظ���ر الثال���ث الأك���رث تاأثريًا عل���ى الفكر 
التاري���خ  يف  والع�ش���كري  ال�ش���رتاتيجي 
كالوزفيت���ز«،  ف���ون  »كارل  ه���و  احلدي���ث 
�ش���احب الكتاب ال�ش���هري »عن احلرب« الذي 
غدا مرجعا اأ�شا�ش���يا يف جمال الفكر العاملي 
ال�شرتاتيجي احلربي والذي يعتربه النّقاد 
اأنه يف طليعة الذين جددوا الفكر الع�شكري 

احلديث.
و�ش���رية حي���اة »كارل فيلي���ب غوتي���ب فون 
كالوزفيت���ز« واأف���كاره وتاأثريات���ه الفكري���ة 
ال�ش���رتاتيجية ه���ي مو�ش���وع كتاب»برونو 
والأ�ش���تاذ  البلجيك���ي  امل���وؤّرخ  كول�ش���ون«، 
يف جامعة نامور»ببلجيكا والخت�شا�ش���ي 
بالتاريخ الع�شكري وبامل�شائل ال�شرتاتيجية. 

يحمل الكتاب عنوان "كالوزفيتز".
و"كارل ف���ون كالوزفيت���ز"، كم���ا يع���ّرف به 
املوؤلف، هو من مواليد عام 1780 يف اأملانيا 
وتويف عام 1831 يف بولندا. وي�ش���فه منذ 
البداية اأنه "ينتمي اإىل فئة اأولئك امل�ش���اهري 
املجهول���ني الذي���ن طم�ش���ت اأعمالهم �ش���رية 

حياتهم".
ويق�ش���د املوؤلف بذلك العمل بالتحديد كتاب 
كالوزفيتز ال�شهري الذي جرت اإعادة طباعته 
ع�ش���رات املّرات يف خمتلف اللغات العديدة 
الت���ي مّت���ت ترجمته لها، اأي "ع���ن احلرب". 
وكان ق���د مّت ن�ش���ره بعد خم�ص �ش���نوات من 
وفاة موؤلفه لي�ش���بح يف عداد "اأمهات الكتب 
اخلالدة". ويوؤّكد املوؤلف اأنه لو مل يتم ن�ش���ر 
كتابه "عن احلرب" فاإن كالوزفيتز كان بقي 
جمهول مثل اآلف اجلرالت الذين ق�ش���وا 

يف �شاحات املعارك اأو غريها.
وجت���در الإ�ش���ارة من���ذ البداي���ة اأن برون���و 
كول�ش���ون الذي �ش���بق له وقّدم �ش���رية حياة 

نابلي���ون، ير�ش���م يف ه���ذا العم���ل اجلدي���د 
�ش���ورةمغايرة جدا لل�ش���ورة التي ر�ش���مها 
عاّمة اأولئك الذين �ش���بقوه اإىل كتابة �ش���رية 

حياة املنّظر الكبري كالوزفيتز.
وعلى خالف ما ُو�ش���ف به كالوزفيتز �شابقا 
اأن���ه "قليل احل�شا�ش���ية" و"ذو عق���ل مغلق" 
و "حماف���ظ منكفئ على نف�ش���ه"... وما اإىل 
م���ا هن���اك م���ن تو�ش���يفات ت�ش���ري يف نف�ص 
املنحى، اإنه ي�ش���ف كالوزفيتز ب�"�شخ�ش���ية 
منفتحة"و"ذو عالقات اجتماعية عديدة"..
يف غاي���ة التزان و�ش���احب نزع���ة حداثية، 
موؤكدا اأنه من امليزات الكربى التي ات�ش���مت 
به���ا �شخ�ش���ية كالوزفيت���ز اأنه كان �ش���ديقا 
م���ع  عالقت���ه  ويف  �ش���داقاته  يف  خمل�ش���ا 

اأ�شرته.
ب���ل ويذهب املوؤل���ف اإىل التاأكيد، على عك�ص 
اأن���ه كان  ال�ش���ورة ال�ش���ائدة ع���ن »بطل���ه«، 
متم���ّردا يف بع����ص الأحي���ان �ش���د م���ا كان 
يتعار�ص مع قناعاته. هكذا مل يقبل اأن ي�شع 
نف�ش���ه يف خدمة م�ش���اريع نابليون مما كّلفه 
النفي بعي���دا خارج ب���الده »برو�ش���يا« التي 

كانت حليفة لنابليون اآنذاك.
كانت الوجهة التي ق�شدها »كالوزفيتز« يف 

منفاه هي رو�ش���يا القي�ش���رية، حيث �ش���اهم 
جي����ص  ع���داد  يف  الرو�ش���ية«  »احلمل���ة  يف 
القي�ش���ر. كما �شارك اأي�شا يف جميع املعارك 
الك���ربى الت���ي عرفته���ا الف���رتة النابليونية 
ولي����ص اأقّله���ا معرك���ة »واترل���و« بالقرب من 
العا�ش���مة البلجيكية بروك�شل والتي عرفت 

هزمية جيو�ص نابليون.
وي�ش���ري املوؤل���ف اأن���ه كان للق���رارات الت���ي 

�ش���ري  يف  كب���ري  وزن  كالوزفيت���ز  اتخذه���ا 
املعارك.

واإذا كان موؤل���ف هذه ال�ش���رية يويل الكثري 
م���ن الهتم���ام لر�ش���م �ش���مات »كالوزفيت���ز« 
كقائ���د ع�ش���كري مبرتب���ة ع�ش���كرية عالي���ة �� 
جرال ��، فاإنه يويل انتباهه اأي�شا لتو�شيف 
دور»املفّكر ال�ش���رتاتيجي والع�شكري« الذي 

لعبه بالن�شبة لالأجيال الالحقة.

وي�ش���ري اأنه كان قد كّر�ص ال�شنوات الأخرية 
من حياته لتوثيق ما عرفه و�شاهده وعا�شه 
خالل احلمالت الأ�شا�ش���ية التي �شارك فيها. 
ولك���ن كّر�ص اأي�ش���ًا بالتوازي م���ع ذلك وقتا 
كب���ريا لكتاب���ة »رائعته« الت���ي حملت عنوان 

»عن احلرب«.
ة  كذلك يويل »برونو كول�شون« اأهمّية خا�شّ
يف هذه ال�ش���رية ملا ي�ش���ميه »البعد الرتبوي 
����� البيداغوجي« ل���دى كالوزفيتز. وي�ش���رح 
اأن ذلك اجلرال الربو�ش���ي �� الأملاين �� حاول 
دائم���ا اأن يجع���ل الآخري���ن يقبل���ون اأفكاره 

بوا�شطة الإقناع و�شرد الوقائع.
ويعترب املوؤل���ف اأن من اأهم جوانب احلداثة 
الت���ي اأدخله���ا كالوزفيت���ز يف جم���ال الفك���ر 
الع�ش���كري اأن���ه ربط با�ش���تمرار ب���ني ما هو 
�شيا�ش���ي وم���ا هو ع�ش���كري. وهو �ش���احب 
املقولة ال�ش���هرية التي يرددها الباحثون يف 
املجال املعني والتي مفادها اأن "احلرب هي 

متابعة ال�شيا�شة بطريقة اأخرى".
ول �شّك اأن هذا الكتاب عن �شرية حياة كارل 
ف���ون كالوزفيت���ز �ش���يكون م���ن املرجعي���ات 
الأ�شا�شية من حيث انه يلقي اأ�شواء جديدة 
على �شياقات احلروب. وما قد ي�شاعد كثريا 
اجليو�ش���رتاتيجية  التوت���رات  فه���م  عل���ى 
املعا�ش���رة التي يتعاظ���م ات�ش���اعها وحّدتها 
لت�ش���مل الكثري م���ن مناطق الع���امل اليوم... 

ويف مقدمتها ال�شرق الأو�شط.
ي�ش���ع كالوزفيت���ز يف  اأن  املوؤل���ف  يح���اول 
»�ش���ابقًا  يعت���ربه  ب���ل  ع�ش���ره«،  »�ش���ياق 
لع�شره«. ويوؤّكد اأن اأحد امل�شادر الأ�شا�شية 
التي ا�ش���تقى منه���ا اأفكاره متّثل يف »ع�ش���ر 
التنوير« الفرن�ش���ي يف القرن الثامن ع�ش���ر. 
وكان قد اأبدى الكثري من النفتاح على اأفكار 
الع�شر واأراد ال�شتفادة من »دينامية« اأفكار 
ع�ش���ر التنوي���ر ك���ي يجع���ل قي���ادة اجلي�ص 
الأمل���اين اآنذاك قابلة للتعّلم من علوم احلرب 

احلديثة.

كالوزفيتز..تصويبات وصور مغايرة لعبقري 
القرن ال�19
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