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

أوراق 
املو�ضوع ال���ذي يخو�ضه هذا الكتاب هو 
تا�ض���ي�س جمهوري���ة "مهاب���اد" الكردي���ة 
والتنظيم���ات  ودوافع���ه،  وا�ض���بابه 
ال�ضيا�ض���ية ال�ض���رية والعلنية التي مهدت 
ل���ه، والرج���ال الذي���ن لعب���وا دورًا مهم���ًا  
فيه، كما يتناول �ض���قوط هذه اجلمهورية 
التي مل ت���دم �ضوى عام ون�ض���ف تقريبًا، 
واال�ضباب التي قادته���ا اإىل هذا ال�ضقوط 

ال�ضريع.
على الرغم من الغن���ى التاريخي املزدحم 
باحلوادث والوقائ���ع املهمة التي يخطب 
ف���اإن  عليه���ا،  احل�ض���ول  ود  الباحث���ون 
امل�ضادر املتوفرة عنها قليلة، وال تتنا�ضب 
مع اهميتها ال�ضيا�ضي���ة واالجتماعية وال 
م���ع دوره���ا الفع���ال يف حرك���ة التاريخ، 
وتاأثريها الكبري على جمرى االحداث يف 
هذه املنطق���ة ذات االأهمية ال�ضرتاتيجية، 
وم���ا كت���ب ب�ضدد ذل���ك يف اللغ���ة العربية 

على الرغم من قّلته التي ذكرت من قبل.
يعتمد الكت���اب كثريًا على ما األفه االأجنب 
الذي���ن اهله���م تط���ور بالده���م احل�ضاري 
اأغ���وار  �ض���ر  عل���ى  الثق���ايف  و�ضبقه���ا 
االأح���داث الت���ي م���رت باملناط���ق الكردية 
مما يجلعنا بحاجة دائمة اىل ترجمة تلك 
الكتب التي �ضنحت لها الفر�ضة بت�ضجيل 

ما فاتنا ت�ضجيله من تلك الوقائع.
يذك���ر الكات���ب اأن الوقت قد يك���ون مبكرا 
للبح���ث يف جمي���ع اجلوان���ب التي قامت 
فيه���ا جمهوري���ة مهاب���اد ولكن���ه منا�ض���ب 
ج���دا للحدي���ث عنها ب�ض���ورة عامة، وعن 

ا�ضب���اب قيامه���ا ع���ام 1946 و�ضقوطه���ا 
بع���د عام ونيف م���ن ارتف���اع رايتها عاليا 
يف ال�ضم���اء، وذل���ك مل���رور حقب���ة زمني���ة 
لي�ض���ت طويلة يف عمر الزمن وال ق�ضرية 
يح���ول ق�ضره���ا دون ا�ضتق�ضاء احلقائق 
التي احاطت مب�ضريته���ا ا�ضتق�ضاء دقيقًا  
يّرئ البحث من التاأثر باالأهواء الناجتة 
م���ن اجلدل واخل���الف املثابري���ن حولها، 
لتنطلق اإىل تقييمه���ا وفق ما متليه علينا 
احل���وادث التي ال تلب���ث اأن ت�ضمحل بعد 
ح���ن يف ذاكرة االن�ض���ان، والتي ت�ض���كل 
مع االآثار املطبوعة واملن�ض���ورة امل�ض���ادر 
الكامل���ة جلمهوري���ة  للق�ض���ة  اال�ضا�ض���ية 
مهاب���اد، على اأن كثريًا م���ن الوثائق التي 
تعن البحث على اإعطاء �ض���ورة حقيقية 
قد اأتلفت من قبل االأكراد  اأنف�ضهم، لطم�س 
معامل احلوادث التي ت�ض���كل اإدانة لهم من 
جانب ال�ضلطات االيرانية، اإ�ضافة اإىل اأن 
االخرية، اأي ال�ض���لطات االيرانية نف�ض���ها 
مل ت���ول اهتماما وعناي���ة  باملحافظة على 
�ض���ياع مثل تلك الوثائق التي تثري لديها 
ولدى النا�س ذكريات مريرة عن االأحداث 
الت���ي انحرف���ت ع���ن املج���رى الرئي�ض���ي 
االي���راين،  القوم���ي والتق���دم  لالندم���اج 
وعلى ه���ذا فقد كان اعتماد الكاتب الكبري 
يف تاألي���ف هذا الكتاب عل���ى ذكريات غري 

متكاملة، متناثرة يف ذاكرة متعبة.
اأن م���ا ق���اد املرتج���م لتعريب ه���ذا الكتاب 
دون غ���ريه ه���و املو�ض���وع امله���م ال���ذي 
االأمان���ة  �ض���بل  متحري���ا  علي���ه،  ا�ض���تمل 
وباحث���ا  التاأريخي���ة،  والدق���ة  العلمي���ة 
خمتل���ف جوانبه بعن اخلبري الفاح�ض���ة 
باإناة وروية، مت�ضل�ضال يف ايراد حوادثه 

بتتابع.
مل يغف���ل الكاتب قبل ان ي�ض���ع اخلطوط 
العري�ض���ة له���ذه اجلمهوري���ة اأن يتحدث 
ع���ن  باملنفع���ة  وواٍف  موج���ز  وب�ض���كل 
تاأري���خ املناطق الكردي���ة وتاأريخ االكراد 
له���ا  ميه���د  كم���ا  التاأريخي���ة  واأ�ض���ولهم 
للقائم���ن  احلياتي���ة  امل�ض���رية  بب�ض���اطة 
به���ا ب�ض���طًا حمايدًا مل توؤث���ر عليه نزعات 
الكات���ب ال�ضيا�ض���ية، ومل حت���رف جمراه 

مطامع بالده اال�ضتعمارية.
ومل���ا كان الداف���ع اال�ض���ا�س م���ن تعري���ب 
الكت���اب ه���و ك�ض���ف ال�ض���ورة احلقيقي���ة 
الق���ارئ  ام���ام  اجلمهوري���ة  تل���ك  لقي���ام 
العربي ال���ذي نعتقد اعتق���ادًا جازمًا باأنه 
ب�ض���ورة  عنه���ا  املعلوم���ات  اىل  يفتق���ر 
دقيق���ة والتي ه���و بحاجة ملح���ة لها على 
اأن يك���ون عل���ى ب�ض���رية تام���ة بتاأري���خ  
منطقته، ملا يف هذه املعرفة للما�ض���ي من 
اأث���ر فعال يف ر�ض���م خطواته لل�ض���عي اإىل 
بلوغ م�ض���تقبل متطور ومتح�ضر ي�ضاير 
التطور احل�ضاري الذي ي�ضود العامل يف 

هذا الع�ضر.
وان�ض���جامًا مع ه���ذا الهدف نف�ض���ه، األقى 
الكاتب �ض���وءا على جميع م���ا تناوله من 
اي�ض���ال  حم���اواًل  والوقائ���ع،  احل���وادث 
اجلوه���ر  م���ن  ين�ض���ده  م���ا  اىل  الق���ارئ 
املو�ض���وعي للكت���اب، دون ان يبذل جهدا 

فكريا كبريا.

ـــــــــــــدارات اص

القّصة القصيرة الروسّية الساخرة
ُيقّدم لنا املرتجم ال�ضوري نزار عيون ال�ضود  يف كتابه اجلديد "الق�ضة  
الق�ض���رية الرو�ضية  ال�ضاخرة" ال�ض���ادر عن دار املدى حديثا جمموعة 
من الق�ض�س الرو�ضية  ال�ضاخرة واملمتعة، التي مل تقت�ضر اأهدافها على 
الت�ضلية فقط بل تعدتها؛ ليبث فيها معارف كثرية. ففي ق�ضة »القروية 
احل�ض���ناء« نرى ق�ض���ة احلب بن »األيك�ضي« و»ليزا«، ويف اإطار الق�ضة 
يعر����س االأبع���اد االقت�ض���ادية واالجتماعي���ة والتغ���ريات الثقافية يف 
الريف الرو�ض���ي؛ تلك االأبعاد التي كادت اأن تق�ضي على ق�ضة حب. اأما 
ا« فيتداخل فيها احلب وال�ضيا�ض���ة والدين؛ حيث تتجلى  يف ق�ض���ة »ليَّ
االآثار االجتماعية للحرب العاملية االأوىل، كما اأكد كره اليهود لرو�ضيا. 
ويقدم يف ق�ض���ة »اأحد ملوك اجلمهورية« احلي���اة االأمريكية كما يراها 
ث���ري اأمريك���ي؛ فيعر����س م�ض���اوئ املجتم���ع و�ض���بل عالج���ه. ويقول 
املرتجم ان ثمة ظاهرة ميزت االدب الرو�ض���ي هي روح ال�ضخرية  التي 
كان فيها االدب ق�ض���ة ورواية وم�ضرحية ونقدًا اأ�ضبه بالعد�ضة املكرة 

التي  ت�ضلط ال�ضوء على كل م�ضاكل املجتمع وال�ضيا�ضة.

غاتسبي العظيم
رواية االأمريكي فرن�ض���ي�س �ضكات فيتزجريالد ن�ضرت الأول مرة يف عام 
1925. وتعت���ر ه���ذه الرواية واحدة من كال�ض���يكيات االأدب االأمريكي 
خت لعقد الع�ض���رينات ال�ض���اخب،  واح���دى اأهم الوثائق االأدبية التي اأَرّ
وهي فرتة مف�ض���لية �ض���كلت نقطة حتول يف حياة االأمريكين، اأخالقيًا 
وماديًا واجتماعيًا، اأطلق عليها فيتزجريالد ا�ض���م ع�ضر اجلاز فاأ�ضحى 
امل�ضمى يف ما بعد امل�ضطلح املعتمد يف الدوائر االأدبية، االأكادميية منها 

وغري االأكادميية. 
يبداأ ع�ض���ر اجلاز مع نهاية احلرب العاملية االأوىل )1918(، بعيد رواج 
مو�ض���يقى اجلاز، عندما اأخذ االقت�ض���اد االأمريكي يحقق اأف�ض���ل اأداء له 
مبعدالت غري م�ض���بوقة من النمو. وا�ض���تتبع ذلك ولوج اأمريكا ع�ض���رًا 
من حال الدعة بعد البوؤ�س، ع�ضرًا ذهبيًا براقًا متخمًا ركن فيه اأ�ضحاب 
النعم���ة اإىل الرفاهي���ة، والتبذي���ر، والرخاء، وما رافق ذلك من ال�ض���عي 
وراء املتع احل�ض���ية و�ض���روب الت�ض���لية مع دخول املخرتعات احلديثة 

كال�ضيارة والتلفون والنقل اجلوي.

دكتور فاوستوس: توماس مان
حتكي هذه الرواية عن التاريخ االأملاين املعا�ض���ر حتى اندالع احلرب 
العاملي���ة الثانية، واأبطال الرواية مهمومون وقلقون دائما وبع�ض���هم 
م�ض���تعد للتحالف مع ال�ض���يطان من اأجل حتقيق اأهدافه. فلي�س هناك 
اخت���الف بن فاو�ض���تو�س واأدولف هتل���ر، فكالهما تعاقد م���ع اإبلي�س 
وكالهم���ا يحم���ل جنون���ه الداخلي كي ي�ض���به على العامل م���ن حوله، 
االأخبار عن حياة  لهذه  اأقدم  اأنني حن  اليقن،  اأوؤكد، بكل  اأن  "اأريد 
الراح���ل اأدريان ليفرك���ون، اأي لهذه ال�ض���رية االأوىل، والتمهيدية اإىل 
حد بعيد، بال ريب، لرجل غال عزيز ومو�ض���يقي عبقري، ابتاله القدر 

مبحن رهيبة."

مئة عام من تاريخ الديانة البهائّية
اإطالل���ة �ض���املة على قرن كامل م���ن الوقائع الروحي���ة والدموية البارزة 
بكل اأجمادها وماآ�ض���يها، وا�ض���تعرا�س تاريخي الأحداث ب�ض���طها اأمامنا 
)�ض���وقي اأفندي رباين( مل�ضرية قرن من الزمان غرق فيه ال�ضرق والغرب 
يف الظ���الم واحلروب واالأجماد واال�ض���طرابات، وو�ض���ع تلك االأحداث 
التاريخي���ة يف مالب�ض���اتها ال�ض���حيحة من���ذ دعوة الباب ال�ض���ريازي يف 
���ار 1844م حّت���ى ع���ام 1944م. وبه���ذه الروؤي���ة التاريخي���ة دّون  23 اأيَّ
ويل اأم���ر الله بن دّفتي ه���ذا الكتاب وقائع وحقائق ه���ي االأثمن واالأدق 
من ب���ن املدونات التاريخية املتعلقة بن�ض���وء الديان���ة البهائية، وهو ما 
ُيغني الباحث والقارئ الذي ي�ضعى ملعرفة ن�ضوء هذه الديانة وحقيقتها 
التاريخية احلافلة باملاآ�ضي من جهة، وانت�ضار تعاليم ديانة معا�ضرة يف 
م���دة ق���رن من الزمان من جه���ة اأخرى. وميكن للق���ارئ اأن يرى عر هذه 

الوثيقة  قراءة مراحل ت�ضكل الديانة البهائية.

ــــــــدارات ــــن اص م

ضحى عبدالرؤوف المل 

يق���دم الروائ���ي  "انطوني���و تابوك���ي"  يف روايت���ه" 
"  وهي من ترجمة  ايزابيل" ال�ضادرة عن "دار ال�ضاقي
"  نوعا من الغطر�ضة واال�ضتعالء  "نبيل ر�ضا املهايني
على الواقع عر دوائر ت�ض���به دوائر التقاط العد�ض���ة،  
ل�ض���ورة حتتف���ظ بتفا�ض���يل زم���ن رحلنا عن���ه،  ومن 
ث���م نريد الع���ودة اليه من خالل العامل وال�ض���ورة يف 
حبكة ذكية م�ضنوعة من ا�ضرتجاع الذاكرة الحداث ال 
ميكن فهمها يف حلظة نعي�ض���ها �ضمن الدائرة الزمنية 
نف�ض���ها النه���ا تتبل���ور م���ن تلقاء نف�ض���ها ع���ر الزمن،  
او باالح���رى عامله���ا اخلا����س الذي فتح���ه" انطونيو 
"  ليم���ر  تابوك���ي"  كروائ���ي يبح���ث ع���ن "ايزابي���ل 
خالل يف رحلة بحثه عر تفا�ض���يل ت�ض���رتعي انتباه 
الق���ارئ وت�ض���د ذهنه،  ليبح���ث ويتوغ���ل يف دوائره  
الت���ي ت�ض���يق فع���ال كلم���ا اقف���ل واح���دة وانتق���ل اىل 
اخ���رى،  كاأن���ه يبحث عن االبداع يف �ض���ندوق عقلي،  
وبرتميز لنقاط ت�ض���عة ي�ضعب جمعها،  الأنها تتابعية 
عر الزمن كتبليغ ر�ض���ائل النبوة التي تتوا�ضل عر 
الزمن تلقائيا،  وايجاد احللول للكثري من املع�ض���الت 
الت���ي حت���دث وال ن�ض���تطيع فهمه���ا م���ا مل ن�ضتح�ض���ر 
الزمن ونعيد ت�ضكيل احلكاية من جديد.  او باالحرى 
اعادة اكت�ض���اف الرواية  حيث تت�ض���ابه االحداث عر 
االيحاءات وال�ض���ور والرتميز والق���راءات املختلفة،  
والق�ض���ايا االدبي���ة االكرث غمو�ض���ا من جني ال�ض���عر 
ال�ض���بيه بج���ن الغاب���ة الذي ذك���ره بتلمي���ح الختالف 
املع���اين، فه���ل ح���اول تابوك���ي جم���ع النقاط الت�ض���ع 
يف مثل���ث فلك���ي ل���ه مدلوالت���ه الريا�ض���ية وتاأثرياته 
النف�ض���ية،  وكاأنه يالعب فيزيائيا عقل القارئ �ض���من 
دوائ���ره حيث ا�ض���تطاع اغالقه���ا يف النهاي���ة،  وكاأنه 
يتنباأ عن امل�ضتقبل يف دخول ملا�ضي جمع االديان فيه 
دون التعمق فيها وبانتقاد مبطن للكثري من الق�ض���ايا 
ال�ضيا�ض���ية واالدبية و�ض���وال لل�ض���حافة وم���ا تعانيه 
ع���ر الزم���ن " نظ���ر ايل اجل���زار عندها بعين���ن بدتا 
يل بقريت���ن، ث���م اجاب بلهجة تنم عن ال�ض���يق: اأنا ال 

اعرف من اجلرائد اإال ما لف به اللحم."
رواية ذات ابعاد فيزيائية ترنو اىل التطلع املاورائي  
اليج���اد الكثري من االجوبة على ت�ض���اوؤالت �ض���ريالية 
تهاجم االن�ضان وت�ض���عه �ضمن  دوائر ال حلول لها ما 
مل نحاول الدخول اليها وبرمها،  لنخرج منها باجوبة 
مفي���دة تكون مبثابة املفاتيح لالجي���ال اجلديدة التي 
�ضت�ضل اىل احلقيقة عر النقطة املركزية التي انطلق 
منها االن�ض���ان االول،  و�ض���يختمها االن�ض���ان االخري.  
الننا وبكل ب�ض���اطة ال ن�ض���تطيع العي�س مئات ال�ضنن 
وبت�ض���ويق ال يخل���و م���ن انتق���اد للكثري م���ن املفاهيم 
االجتماعي���ة الت���ي ال ميك���ن فهمه���ا،  اال عندما نقرتب 
منه���ا خ�ضو�ض���ا املرحل���ة االبداعية املحمل���ة بغرائب 

اكرث،  ورمبا اي�ض���ا الق�ض���ائد ذات التنبوؤ لال�ضتعالء 
عل���ى الواق���ع ومزج���ه باحلل���م،  للقف���ز نح���و نقط���ة 
املاندي���ال واالعتق���ادات املرتابط���ة م���ا ب���ن الرتغال 
وال�ضن والهند والتي ت�ض���ري اىل االن�ضان املو�ضول 
بالعقائ���د،  ومبوؤث���رات احل���دث كالديكتاتورية التي 
فر�ضها �ضاالزار  ومنا�ضلة �ضيوعية اختفت،  ليحاول 
فك خيوط �ض���بكة معقدة و�ض���عها امام���ه كلغز النقاط 
الت�ضع،  كي ي�ضل اىل زوايا الزمن ويتالعب باملخيلة،  
ليلتق���ط بذلك القارئ املبدع  ال���ذي يحاول فكر ترميز 
احلدث الروائي  الذي قد يتكرر عر االزمنة واالمكنه 
التي دخلها وخرج منها بدائرة مر�ض���ومة على الرمال 
و�ض���اهد لقر ايزابيل."اعلم انني و�ضعت يف راأ�ضي  
ذات مرة فكرة تقول ان الق�ض����س التي يتمخ�س عنها 
خيايل تتكرر يف الواقع، علما اين كنت اكتب ق�ض�ضا 
�ض���يئة" لنقراأ تاري���خ الرتغال عر احجي���ات دائرية 
م�ضوقة هدفها الو�ضول اىل اال�ضراق ليك�ضف تابوكي 

عن نف�ضه كاإله غائب حا�ضر عر الزمن. 
الزوه���ار ي���وؤدي اىل الكاب���اال واملانديال واملو�ض���يقى 
ال�ضوفيه التي توؤثر على الذهن،  فتاأخذه نحو اال�ضراق 
او النقطة املركزي���ة للكون. هذه هي "ايزابيل"  التي 
تغ���ادر كل فرد عل���ى االر�س ان مل ي�ض���تطع ترك االثر 
االبداع���ي املوؤث���ر يف النا����س او خلدم���ة ال���ذات التي 
ت�ض���مو مع التاأم���ل والتفكر وايجاد احلل���ول.  ولي�س 
ع���ر ما يح���دث يف املجتمع���ات من مفاهي���م مغلوطة 
عن الدين او املمار�ضات ال�ضلوكية للب�ضر. "الين قادم 
من مكان ي�ض���ود فيه البهاء بكل ب�ض���اطة." مع حقبات 
زمني���ة يحوله���ا تبعا مل���ا قراأه اىل ق�ض���ائد وق�ض����س 
وروايات عر افراد حملوا راية االبداع بكل مقوماته 
اجلمالي���ة حت���ى املو�ض���يقية منها. "واذا كنت ت�ض���نع 
دوائرتتحلق حول مركز واحد ف�ضيعهد بهذه الدوائر 
اىل خيالك واىل روح االبتكار لديك." م�ض���ريا اي�ض���ا 
اىل التعبري املو�ض���يقي الروحي املختلف عن التعبري 
بالكلم���ة الب�ض���رية او باالحرى االر�ض���ية اخلالية من 
االبداع والرتميز والب�ض���يطة ب�ضاطة الرجل ال�ضغري 

يف املطعم الذي بداأ به الرواية. 
رواي���ة ذكية احاط���ت بعدة مفاهيم مغلق���ة فتحها عر 
ال�ض���رد احلرك���ي املحب���وك كلعب���ة ذهني���ة ذكية ت�ض���د 
الق���ارئ وترتكه يتفك���ر بايزابيل من هي،  ومن تكون 
وه���ل هي م���ن االحياء او م���ن  االموات.  لن�ض���ل اىل 
النهاية م���ع عازف ودائرة على الرم���ال كتنجيم فلكي 
يتتب���ع م�ض���ار الزم���ن وتوقعاته للول���وج اىل احلدث 
امل�ضتقبلي الذي ينتظر اال�ضراق والعودة اىل اال�ض�س 
الت���ي اختف���ت حماوال اكت�ض���اف الوجود باملو�ض���يقى 
او تبع���ا للكث���ري من املع���اين املبطن���ة يف الرواية اىل 
االنفتاح على احلكمة  القدمية،  وفك ا�ضرارها  اخلفية  
والق���درة على اخللق االبداع���ي املتعلق بقوة باخللق 
االكر او نقط���ة البداية ونقطة النهاي���ة.  الننا دخلنا 
معه املطعم وخرجنا منه عر مكان واحد جمازي هو 

نقطة الوجود االخري.

ت�ض���در قريب���ا عن جمموع���ة الني���ل العربي���ة الرتجمة 
العربي���ة لكت���اب "تاري���خ خمت�ض���ر لو�ض���ائل االإع���الم 

"  للكاتب جيم كولن  ترجمة  اأحمد زكي. احلديثة 
ممت  اإذا كانت اأ�ض���كال االت�ض���ال على مدى قرون قد �ضُ
بحيث ت�ض���ل اإىل اأكر عدد م���ن اجلماهري، فاإن التطور 
التقني الكبري الذي بداأ منذ الثورة ال�ضناعية قد �ضاعد 
على اإعادة تر�ض���يم نطاق و�ض���ائل االإعالم اجلماهريي 
م هذا الكتاب  وحدوده ب�ض���ورة م�ض���تمرة. ولذلك، ُيقدِّ
تاريًخا خمت�ضًرا لو�ضائل االإعالم االأ�ضا�ضية التي ُوجدت 
خ���الل املئتي عام االأخريتن، ب���دًءا من مرحلة الطباعة 
وال�ض���ينما والرادي���و م���روًرا بالتلف���از والت�ض���جيالت 
ال�ض���وتية والفيدي���و و�ض���واًل اإىل االإنرتنت.والإعطاء 
خلفية تاريخية، يتتبع كل ف�ضل من ف�ضول هذا الكتاب 
اأ�ض���ل كل و�ض���يلة م���ن و�ض���ائل االإع���الم واآثاره���ا على 
املتلق���ي وكيف اأ�ض���بحت اليوم، كما يحتوي كل ف�ض���ل 
على درا�ض���ة تتن���اول نوًع���ا بعينه من و�ض���ائل االإعالم 

يف الثقافة ال�ض���عبية، مثل اأفالم الرعب اأو اأفالم الغرب 
االأمريكي اأو م�ضل�ضالت ال�ضيت كومcitcom؛بهدف 
ا�ض���تعرا�س اآثاره على الو�ض���يلة االإعالمية التي يظهر 
يف قالبها.وهناك درا�ض���ات اأخرى يف بع�س الف�ض���ول 
ت�ض���لط ال�ض���وء على االأعم���ال الفردية و�ض���انعيها يف 
الثقافة ال�ض���عبية، بدًءا من رواي���ة حرب العوامل )التي 
حتولت اإىل فيلم �ض���ينمائي وم�ضل�ضل اإذاعي اأمريكي( 
م ه���ذا الكتاب  حت���ى موقع ويكيبيديا ال�ض���هري.كما يقدِّ
تو�ض���يات للقراء الذين يرغبون يف االطالع على مزيد 
من الكتابات االأخرى حول مو�ضوعات بعينها ب�ضورة 
اأكرث تعمًقا وتف�ضياًل، عن طريق عر�س جمموعة مهمة 
من امل�ض���ادر واملراج���ع املقرتحة. وخال�ض���ة القول اأن 
م للق���ارئ روؤية قيمة لن�ض���اأة و�ض���ائل  ه���ذا الكت���اب يقدِّ
االإع���الم على النحو الذي نعرف���ه االآن، واالأحداث التي 
لت يف جمملها املعامل وال�ض���مات االأ�ضا�ضية لتاريخ  �ضكَّ

امل�ضهد االإعالمي خالل قرن ون�ضف من الزمان.

جمهورية مهاباد الكردية.. )1946( 

مختصر  لكتاب"تاريخ  عربي���ة  طبعة 
لوسائل اإلعالم الحديثة"

الدوائر التس���ع في رواي���ة "ايزابيل" 
للروائي "انطونيو تابوكي"
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وصال مصطفى

ال�ض���ليب  حملوا  الذين  "اىل 
وخرج���وا م���ن املو�ض���ل يف 19متوز 
اه���دى  الكلم���ات  به���ذه   ."2014
ن���زار عب���د ال�ض���تار روايت���ه اجلديدة 
"يوليان���ا" التي �ض���درت موؤخرا عن 
دار "نوف���ل / ها�ض���يت اأنط���وان" يف 
بريوت لي�ض���عنا الروائ���ي بعدها يف 
اجواء �ضاحرة ميتزج فيها املقد�س مع 
اخلي���ال والواقع م���ع اليقن الروحي 

لل�ضخ�ضيات.
حتكي رواية يوليان���ا عن االب ججو 
الذي يع���اين العوق اجل�ض���دي وابنه 
حن���ا وكيف يجرهم���ا االمي���ان النقي 
روحي���ة  جترب���ة  يف  اخلو����س  اىل 
تتمثل يف ظهور القدي�ضة يوليانا لهما 
ومنحهما املوا�ضاة التي طاملا حلم بها 
االن�ض���ان امللت���زم يف عالقته الروحية 
مع الله. الرواية  ت�ضف احداثا وقعت 
ما بن عامن 1929 و1987 يف بلدة 
كرملي�س امل�ضيحية يف ال�ضهل ال�ضرقي 
لنين���وى وكذل���ك يف مدين���ة املو�ض���ل 
حيث جن���د ججو وابنه حن���ا ومعهما 
�ض���مونيا ويا�ضمن يعي�ض���ون جتربة 
قوامه���ا التم�ض���ك بالفطرة االن�ض���انية 
و�ضريعة احلب وق�ضاوة االنكار الذي 

يقع لهم يف املحيط االجتماعي.
يتلق���ى جج���و االب تربي���ة ديني���ة يف 
ال�ضغر على يد الق�س يو�ضف كوماين 
يف كني�ض���ة القدي�ض���ة بربارة يف بلدة 

بامي���ان  يخو����س  حي���ث  كرملي����س 
كامل مهم���ة وعظ النا�س وار�ض���ادهم 
اىل قي���م احلي���اة ال�ض���ليمة لكن ججو 
املهم���وم بعوق���ه اجل�ض���دي وخيبات���ه 
االمياني���ة يالق���ي الكثري م���ن االنكار 
وي�ض���قط يف حزن كبري ج���راء اتهامه 
باجلنون وقيام اهايل البلدة بتحقري 
افعال���ه املحب���ة للخ���ري والتعامل معه 
ك�ضخ�ضية جمنونة. ويحدث التحول 
حن تظهر له القدي�ضة يوليانا وتدفعه 
اىل الهجرة اىل املو�ضل. يغادر ججو 
كرملي����س مودعا ابنة خالته �ض���مونيا 
التي كانت قد اآمنت به وتكن له في�ضا 
من م�ضاعر احلب ويف املو�ضل يتزوج 
تريزا ابنة املهرب ال�ضهري اأبلحد بابكا 
لينج���ب منها حنا ووارينا. حنا كاأبيه 
يع���اين فقر املرونة والقبح اجل�ض���دي 
لكنه ميلك الروح الريئة نف�ضها والأن 
دكان اخلياط���ة الت���ي ميتهنه���ا ججو 
يف حياته اجلديدة ل�ض���ق بيت دعارة 
تديرة امراأة فاتنة تدعى بتول بقالوة، 
فاإن حنا ين�ض���اأ يف و�ضط مغاير متاما 
عن و�ض���ط ابيه فيتعلق ببنت �ضغرية 
ا�ض���مها يا�ض���من وهي ابن���ة جمهولة 
االب لعاه���رة تدع���ى ليل���ى ليكر حنا 
بعدها ويعي�س ببيت يا�ضمن ممار�ضا 
القوادة بطريقة تنم اي�ض���ا عن �ضغف 
كب���ري مبعان���اة االن�ض���ان وهن���ا تظهر 
يوليان���ا حلن���ا كم���ا ظه���رت الأبي���ه من 
قب���ل فتعين���ه ليجد نف�ض���ه وخال�ض���ه 
ولكن هذه املرة لي�س بالزهد االمياين 
الكام���ل وامنا ب�ض���ريعة احل���ب الذي 

يكنه ليا�ضمن.

كتب نزار عن كرملي�س وعن تفا�ضيل 
كثرية تتعلق باالجواء الكن�ضية وهذا 
امر يح�ضب له حيث انه ادخل القارئ 
يف اجواء فيها من امل�ض���داقية الكثري 
كم���ا كتب عن املو�ض���ل واحلي���اة فيها 
يف فرتة الثمانين���ات. اجواء الرواية 
و�ضخ�ض���ياتها املر�ض���ومة بدق���ة تاأخذ 
الق���ارئ اىل ع���وامل اقل ما يق���ال عنها 
الرواي���ة  عل���ى  متام���ا  جدي���دة  انه���ا 
العراقية ف�ضال عن مهارة الكاتب نزار 
عبد ال�ض���تار الذي ع���رف عنه امتالكه 

لغة خا�ضة ور�ضانة �ضردية مميزة. 
ثمة ا�ضياء كثرية جتعل رواية يوليانا 
تنال الت�ض���در وحتوز عل���ى االهتمام 
فباال�ضافة اىل قوة ال�ضنعة الروائية 
االج���واء  ا�ض���باع  الكات���ب يف  جن���ح 
جمع���ت  موؤث���رة  مب�ض���اهد  الكن�ض���ية 
بن �ض���حر ال�ض���رد واملقول���ة التاأملية 
فنجد الكثري من ال���روؤى التي تناق�س 
االميان باعتباره فعال ان�ض���انيا يدعو 
اىل احل���ب واخل���ري وال�ض���دق وبهذا 
فقد جنح نزار عبد ال�ض���تار يف ك�ض���ب 
القارئ وتر�ضن العمل االدبي بنظرة 
فل�ض���فية ف�ض���ال عن ق���درة املو�ض���وع 
عل���ى ان ي�ض���ري اىل الواق���ع احل���ايل 
ب���كل ب�ض���اعته له���ذا فرواي���ة يوليان���ا 
تب���دو للق���ارئ كعزاء ملا يتلم�ض���ه االن 
م���ن جرائ���م ترتك���ب با�ض���م الدين كما 
يف  جدي���دا  افق���ا  تفت���ح  الرواي���ة  ان 
ق�ض���ايا عدة مثل الت�ض���امح واالميان 

باالن�ضان.
رواي���ة ت�ض���توطن يف ثناياه���ا املحبة 
طامل���ا  الت���ي  والقد�ض���ية  واالمي���ان 

افتقدناه���ا منذ زمن. لق���د اعادنا نزار 
عب���د ال�ض���تار يف رواي���ة يوليان���ا اىل 
عامل الب�ض���اطة واىل مكان���ة ان نكون 
انقياء بالفطرة واىل حقيقة اال�ض���ياء 
التي �ض���رقت من���ا على غفل���ة ومل نعد 
نبح���ث عنه���ا وال نب���ايل بوجوده���ا، 
تع���ر الرواي���ة ع���ن النق���اء الداخل���ي 
لالن�ض���ان  وكيف ان االميان احلقيقي 
ولي����س  واحل���ب  بالت�ض���امح  يكم���ن 
وال�ض���رامة.  والق�ض���وة  بالتعن���ت 
القدي�ض���ة يوليانا يف ظهورها املتكرر 
جلجو وابنه حنا �ضححت الكثري من 
املعتق���دات واعط���ت الطماأنين���ة حلنا 
ال���ذي كان يجد نف�ض���ه لي����س اكرث من 
�ضخ�ض���ية هام�ض���ية ال قيمة لها خلقت 
من اجل ان متنح اال�ضحاء واالغنياء 
الق���درة عل���ى فع���ل اخل���ري بينم���ا هو 
مهموم���ا  حزن���ه  ودي���ان  يف  ي�ض���قط 

بدونيته الب�ضرية. 
ومبا ان اهايل كرملي�س يكت�ضفون يف 
النهاية ان ججو االب مل يكن جمنونا 
فانه���م  ظن���وا  كم���ا  عادي���ا  وواعظ���ا 
يقعون يف حرج ان القدي�ض���ة يوليانا 
ق���د اخت���ارت بي���ت يا�ض���من اخلاطئة 
ك���ي تظهر في���ه. ورغم ان ال���كل يعتقد 
ان املعج���زات الت���ي تقع البن���اء بلدة 
كرملي�س وحاالت ال�ضفاء التي ح�ضل 
عليها املر�ض���ى ج���راء قيامهم بالترك 
ببيت يا�ض���من اال ان القدي�ضة يوليانا 
تعل���ن ل�ض���مونيا ان ال عالق���ة لها بهذه 
املعجزات التي تق���ع للنا�س املتركن 
وان الفع���ل االمي���اين كل���ه يكم���ن يف 
قدرة حن���ا االن�ض���انية. قدرته على ان 

يكون �ض���ادقا وحمبا ليا�ض���من. حنا 
الذي كان ي�ض���قي زوار بيت يا�ض���من 
امل���اء خملوط���ا بقط���رات من ع�ض���ري 
برتقال "نادر" املركز هو كان �ضاحب 
املعجزات وان كل هذه املعجزات التي 

وقعت كان �ضببها احلب ال�ضادق.

ناجح المعموري 
وما اختزنته �ضاندلر عر ال�ضنوات الطويلة، 
ه���و اأن ه���ذا الفن���ان العظيم، كان وظ���ل حاملًا 
واه���م ما يف حياته هي االأحالم الأنها احلقيقة 
الوحيدة. الأنه يدرك جيدًا، باأن العقل الباطن 
مكتظ بغزارة االأح���الم، الفردية اأو اجلمعية، 
يف اليقظ���ة والت�ض���ورات اأو فعي���ل خميال���ه 
الإنتاج االأحالم الفنية. وت���كاد تكون ترجمته 
الفني���ة م���راآة الأحالم���ه الت���ي اأع���اد انتاجه���ا 
�ض���ينمائيًا، وهك���ذا ه���و فيللين���ي املهوو����س 
بطاقته الفنية، وت�ض���ريحه مرات عديدة باأنه 
قادر على �ض���وغ اأحالم النا�س وما يت�ض���وره 
ه���و بوا�ض���طة االأف���الم، ل���ذا ي�ض���تطيع قارئ 
هذه ال�ض���رية املث���رية، اأن يقتنع ب���اأن احلياة 
حلم���ه الكبري والوا�ض���ع، امل�ض���تمر، والذي ال 
يتوقف اأبدا، واأ�ض���فى هذا نوعًا من االعتداد 
بتجربته، لذا كانت الذات م�ض���حونة بقدرتها 
للتعبري عن االأنا، وكالهما يعران عن الكائن 
الغري���ب، واال�ض���تثنائي. فاجل�ض���د موج���ود، 
ومث���ري ملن يراه، وي�ض���تدعي هذا اأن���ا فريدة، 
تباهى بها. ولي�س غريبًا اأن اختارت �ض���اندلر 

عنوانًا مركزًا للغاية: اأنا فيلليني.
ويف�ض���ح ه���ذا العن���وان ع���ن معرف���ة دقيق���ة 
ل�ضخ�ض���ية فيللين���ي واختارت له م���ا يحلم به 
اأو يطم���ح اأن يكون دااًل عليه، قالت هذا نيابة 
عن���ه، والعنوان ممتل���ئ بتاريخه وتفا�ض���يل 
اجنازات���ه الكث���رية وكث���ريًا م���ا قال له���ا اأراء 
مث���رية للتاأم���ل ملا تنط���وي عليه من �ض���ذرات 
فل�ض���فية "االإن�ض���ان ال يتذك���ر حيات���ه ح�ض���ب 
ترتيبه���ا الزمن���ي، فالنحو الذي �ض���ارت عليه 
ه���و االأه���م، اأو هو االأه���م يف الظاه���ر، نحن 
ال نتحك���م يف ذكرياتن���ا. وواحدن���ا ال ميل���ك 
ذكريات���ه، بل هي التي متلكه". ذاكرته مكتظة 
باالأحالم الذاتية، وت�ض���ورات االآخرين التي 

ي�ضتمع لها ويختزنها بو�ضفها اأحالمًا.
متي���زت �س �ض���اندلر يف جتربتها ال�ضخ�ض���ية 
الإع���داد �ض���ريته الفني���ة، لي�ض���ت مكتمل���ة، بل 
اخت���ارت منها ما توقعته مثريًا، وكا�ض���فًا عن 

الغمو�س الذي لف �ضخ�ضية فيلليني. 
ويف حواره���ا معه حول العناوي���ن قال: "ان 
العن���وان قي���د. وعلى االإن�ض���ان اأن ال يفكر يف 
العن���وان اأواًل، بل اأخريًا، وينبغ���ي اأن يكون 
�ض���اماًل مو�ض���وعه ق���در االإم���كان.اإذا تقي���دت 
بالعن���وان يف البداية. �ض���تجد م���ا تبحث عنه 
ب���داًل من البحث عما هو مث���ري لالهتمام حقًا، 
ومناق�ضته واأنت منفتح الذهن. ان العنوان ال 

ي�ضاعدك، بل ير�ضدك. " 
كان فيللين���ي فنان���ًا ال ي�ض���به اأح���دا. وقال���ت 
�ضاندلر ب�ض���راحة باأنه يوحدنا جميعًا بروؤيا 
واح���دة، وفري���دة. ق���ال م���رة: االأفالم �ض���ور 
ب���االإرث  وثيق���ة  �ض���لة  والأفالم���ه  متحرك���ة. 
الفن���ي واأق���وى م���ن �ض���لتها ب���االإرث االأدبي. 
اخت�ض���ر هذا املبدع الكبري حياته الفنية التي 

ا�ضتثمرت الرتاث الفني االإن�ضاين كله. وخلق 
لنف�ض���ه حي���اة واح���دة. وظل هو ال���راوي لها 
عر اأفالمه التي اختزلت الكثري، واخت�ضرت 

اأحالمه االإن�ضانية الغزيرة.
ت���وزع كث���ري م���ن ال�ضخ�ض���يات يف اأفالم���ه، 
واأكرثها ح�ض���ورًا غري مرئي يف اأفالمه، على 
الرغم من ح�ضورها الدائم كالروح، وهذه هي 
�ضخ�ض���ية فيلليني الذي ظل جنمًا يف اأفالمه، 
مثلما يف احلياة اليومية وتفا�ضيلها الكثرية 
ال�ض���اجة مبا هو مثري للده�ضة، لقد كان فنانًا 
قريب���ًا م���ن اجلميع، ينط���وي على �ض���يء من 
ال�ضحرية اجلذابة واالآ�ضرة، انه رجل �ضادق 
م���ع االآخرين، لكنه دائم���ًا ما يزاول الكذب مع 

نف�ضه.
كالمه مثري للده�ض���ة، وينفتح عل���ى التاأويل، 
وكان �ض���اعرًا، يلتقط م���ا يده�س من مفردات، 
تظل حا�ض���رة، حمف���زة لالن�ض���غال باإمكانات 
الك�ض���وف فيها: اأن االإن�ض���ان يوا�ضل احلياة 
م���ا دام هناك اأحي���اء، يعرفون���ه ويهتمون به 
واأردف���ت �ض���اندلر قائلة: " انه عل���ى حق، لقد 
كان فيللين���ي اكرث اهتماما باالأف���الم اخلالدة 

منه باخللود ال�ضخ�ضي. " 
املخفي الالواعي، غري املعروف بالتفا�ض���يل، 
كله���ا التقاط���ات فيلليني ال�ض���عرية اخلا�ض���ة 
ب���ه، والت���ي تعرف عليه���ا هو، اأو تو�ض���ل لها 
قبل االآخرين، �ض���جلها با�ضمه، انها مكت�ضفاته 
احللمي���ة الكامن���ة يف تخيالته وو�ض���ط عامله 
الفري���د، غ���ريه ال يع���رف و�ض���يلته للو�ض���ول 
لالأحالم التي ال تبعده عن الواقع، بل متركزه 
فيه. ومتنح تخيالت���ه طاقة املجال الفاعل يف 
جتربت���ه الفنية. وح���ده يعرف هذا الف�ض���اء، 
الغري���ب، البعيد عن االآخرين، والقريب اإليه. 
" الفرق بن االآخرين وبيني، هي اأين اعرف 
اأنني اأعي�س يف عامل متخّيل، وا�ض���تاء من اأي 
�ض���يء ي�ض���و�س روؤي���اي " والبد م���ن التذكري 
بالعالق���ة القائمة ب���ن احللم والروؤي���ة، التي 
ا�ض���ار لهما فيلليني، حيث املعنى اال�ضتعاري 
واملحج���وب املختف���ي فيهم���ا. وه���و فن���ان ال 
يعي�س اال يف ف�ضاء التخّيالت. الن الذكريات 
خمزون���ة وال يغادره���ا مثلم���ا ه���ي را�ض���ية 
بال�ض���بات في���ه " ولع���ل اأه���م ذكريات���ه ما كان 
له���ا متظهر يف عمل���ه ال�ض���ينمائي، واعني به 
الر�ضم. فقد كان يف زمن بعيد جدًا، عندما كان 
طفاًل ير�ض���م، حتى حتول الر�ض���م ج���زءًا منه، 
واالأم مزهوة به، الأنه ا�ض���تجاب لن�ضائحها له 
عندما ير�ضم، هي مولعة بالر�ضم اأي�ضا، عندما 
كانت فتاة. الر�ضم جمال جماور لعمله الفني، 
واأحيانا ير�ض���م �ضخ�ضًا ممثاًل اأو ممثلة وبعد 

ذلك يختار متماثاًل مع الذي ر�ضمه.
وع���رف ه���ذا الفن���ان باأنه موه���وب، وما حاز 
علي���ه نعم���ة ثمين���ة ج���دًا وعلي���ه اأن يقدره���ا 
وي�ض���تمتع به���ا. واأعظم موهب���ة امتلكها � كما 
ق���ال � يف احلياة هي خميلته الب�ض���رية " اأنها 
منبع اأحالمي، وهي التي مكنتني من الر�ضم، 
وه���ي الت���ي ت�ض���وغ اأفالم���ي " ويذهب نحو 

تخّيل غريب، انه حلمه الذي لن يتحقق " عند 
نهاية حياتي، ويف فرتة الغيبوبة القريبة من 
املوت، اأمتنى اأن اأرى روؤيا تك�ض���ف يل اأ�ضرار 
الك���ون، وبع���د ذل���ك ا�ض���تيقظ، واأمتك���ن م���ن 
�ض���ناعة فلم عن تلك الروؤي���ا... املوت يكتنفه 
غمو�س رومان�ض���ي... وي�ض���ري عن �ض���عوره 
يف �ض���نواته االأخرية " " لو اأ�ض���ابني مر�س 
واحتج���زين عن العم���ل املختلف ل���كان ذلك 
موت���ًا يف احلياة بالن�ض���بة يل تقلقني فكرة 
العجز وعدم ممار�ضة اجلن�س ثماين مرات 

يف الليلة الواحدة. ح�ضنًا رمبا �ضبعة " 
مل يحلم مبا �ضيكون عليه عند الكر، ومل يقل 
بذل���ك مث���ل اترابه: " مل ا�ض���تطع اأن اأت�ض���ور 
نف�ض���ي يف امل�ض���تقبل كن���ت ع���دمي االهتم���ام 
بذلك. مل اقدر يف احلقيقة على ت�ض���ور نف�ضي 
واحدًا من اأولئك الكبار الذين كانوا يحيطون 
ب���ّي. ولعلن���ي اكتهلت م���ن غ���ري اأن اكر لذلك 

ال�ضبب ".
لذا عا�ض���ه بكل  م���ا يعنيه احلا�ض���ر،  " اأدرك 
التفا�ض���يل الت���ي في���ه اأم���ا امل�ض���تقبل، احللم، 
فتعام���ل معه بو�ض���فه واقع���ًا متخّي���اًل، مثلما 
يف الق�ض����س العلمي���ة. ومل ي�ض���تطع تخي���ل 

نف�ضه كبريًا، حتى بعد اأن كر.
لذا ال انظر اىل نف�ضي فعاًل عندما احلق ذقني، 
وهذا ي���وؤدي اىل ج���روح كثرية. ومن �ض���وء 
احل���ظ اأن اللحي���ة ال تنا�ض���بني. اأن التناق�س 
ب���ن الواق���ع وال�ض���ورة الت���ي يف خيايل هو 
�ض���بب ا�ضتمراري يف ر�ضم نف�ضي �ضابًا نحياًل 

كما ا�ضعر يف داخلي حتى االآن ".
�ضريته �ضخمة ومكتنزة بالتفا�ضيل ال�ضعرية 
ال�ض���ورة  �ض���اعر  فيللين���ي  ف���اأن  غراب���ة  وال 
واملج���دد فيه���ا ويل عودة ثاني���ة حول عالقته 

باملراأة.
مل تك���ن االأح���الم هي حقائ���ق حي���اة فيلليني 
وح���ده، ب���ل ه���ي ف�ض���اء ال�ضخ�ض���يات الت���ي 
ان�ض���غل به���ا فنيًا، ومث���ال ذل���ك يف " جوليت 
واالأ�ض���باح " املعم���ول من اج���ل جوليتا التي 
�ض���ارت حلم���ه ال���ذي ا�ض���تمر طوي���اًل، حت���ى 
بعد وفات���ه. جعل منها اأمنوذج���ه الذي اأراده 
لتو�ض���يف املراأة االيطالية، التي مل ت�ض���تطع 
التعاي�س مع ما كانت تتوقع اأو تنتظر، مبعنى 
ف�ض���لت بعالقتها الزوجية. لكن فيلليني ر�ضم 
لها �ضورة مالئكية، لكنها خ�ضرت الكثري، هذا 
ما توقعت���ه جوليتا التي تزوجها. ان�ض���حبت 
" جوليت " فا�ض���لة ومنحها ف�ضاء ي�ضتوعب 
االنك�ضارات التي عرفتها يف موؤ�ض�ضة الزواج، 
اأعطاه���ا " الذك���رى واالأ�ض���طورة " ويالح���ظ 
ع���ودة الفنان للحلم م���رة جديدة، الأنه ال يكف 
عنه اأبدا، لكنه هذه املرة من خالل االأ�ضطورة 
والذكرى. ال فرق بن احللم واالأ�ض���طورة يف 
التحليل النف�ضي كالهما ير�ضحان عن الرموز 
واال�ضتعارات، والبد من ذكاء يف التعامل مع 
االأ�ض���طورة واحلل���م، وترجمة امل�ض���اهد فيها 

والتقرب من رموزهما.
والن الذكريات تتحكم بنا، وتعي�س فينا � كما 

قال � فهي 
التعوي����س غري املبا�ض���ر 

خل�ضارات الكائن يف حياته. والعالقة � اأي�ضا 
� كائنة بن احللم / االأ�ضطورة / الذكرى.

امل���راأة حلمه واأ�ض���طورته " اأنني ارفعهن اىل 
م�ض���توى االإله���ات اللوات���ي ينح���درن منه���ا. 
اأنهن يهبطن ع���ن قواعد متاثيلهن. اأنني اجُل 
الن�ض���اء " فعاًل، ي�ض���في على املراأة �ضربًا من 
القدا�ضة. وهي اأكرث تعطياًل من الرجال مبا ال 
يقا����س، متامًا مثلما ه���و اجلن�س اأكرث تعقيدًا 
بالن�ض���بة اإليهن " اأنا اظهر دائمًا مدى ب�ضاطة 
الرج���ال، ولك���ن ت�ضخي�ض���ي لهم ال ي�ض���عرهم 
بالهوان. اأما الن�ضاء فهن اأكرث ح�ضا�ضية. واأنا 
ميكنني كمخرج وكاتب اأن اأتعلم من جوليتا، 
حتى بعد خم�ضن �ضنة من زواجنا. كرجل مع 
امراأة، ا�ض���عر اأحيانا كاأنني عجينة يف يديها. 
ويف منزلنا ت�ضتطيع جوليتا اأن توجهني يف 
�ض���هولة، اأنها غام�ض���ة ومفاجئة، مثلما كانت 
يوم التقينا... من يحب الن�ض���اء يظل �ض���ابًا، 
وم���ن يظل �ض���ابًا يحب الن�ض���اء. احلب يبقيك 
�ض���ابًا. قال كنج فيدور: انه يح�ض���د املخرج " 
ج���ورج كوكور " على لوطيته التي ال ت�ض���مح 
لبطالت اأفالمه اأن يجتحنه بالفتنة اجلن�ضية. 
فهو ي�ض���تطيع اأن يبقى باردًا وم�ض���يطرًا على 

نف�ضه.
زوجت���ه " جوليت���ا " ه���ي حلم���ه اليومي.... 
والن�ض���اء اجلمي���الت جزء م���ن ذاكرت���ه التي 
تعي����س معه كم���ا ق���ال " واملث���ري يف راأيه عن 
الن�ض���اء، الدق���ة وامله���ارة يف التعب���ري، ليقدم 
تو�ض���يفًا تبليغ���ًا ع���ن امل���راأة كن���وع. ويحدد 
مكانته���ا الفريدة جن�ض���انيًا. ليتح���دث وكاأنه 
ينتقي مفرداته، وهي لي�ضت كذلك، الن �ضريته 
حوار متقطع مع �س �ضاندلر، دائمًا ما يح�ضل 
يف ال�ض���يارة، اأو املطع���م، اأو املقه���ى حديث���ه 
مركز، كا�ضف عن مهارته يف حتديد ور�ضم ما 
يريد قوله �ضريعًا. والن املراأة حلمه امل�ضتمر، 
فانه يراها مثلما يحلم بها وير�ض���مها ب�ض���در 
اأنث���وي �ض���خم، ويعب���ث مبوخراته���ن عنهما 
وي�ض���ع حوله���ن ع�ض���افري وحم���ري " معظ���م 
الن�ض���اء اللواتي ار�ض���مهن يف كرا�ضة الر�ضم 
االأوىل يظه���رن كاأن ثيابه���ن تتمزق عنهن، ان 
كن يرتدين اأي ثياب.... تلك الر�ض���وم تعطي 
كل �ضيء، وال�ضيما اجلن�س. ت�ضتيقظ ذاكرته 
عندما يعمل ويرى �ض���ور اأحالمه، لذا ي�ض���عر 
باأن �ض���عادته غامرة جدًا، الأن���ه يرى ويعي�س 

العم���ل  عن���د  مم���ا االأح���الم  اأك���رث 
ل���و كان يف اأج���ازة " عملي حيات���ي... بل هو 
االإب���داع  ان  عق���اب...  واالإج���ازة  �ض���عادتي. 
الفن���ي ه���و ن�ض���اط االإن�ض���انية احل���امل... ان 
خي���ال االإن�ض���ان اأقد�س م���ن واقع���ه، وبرهان 
ذل���ك، هو انك اأن �ض���حكت عل���ى واقع احدهم 
�ضاحمك، اإال انه لن ي�ضاحمك اأبدا اإذا �ضحكت 

على ما يتخيل " 

*************
بعد انتهاء الق�ض���م الثالث / االأخري، ت�ضمنت 
�ض���اندلر  في���ه  " �ض���جلت  " تعقيب���ًا  �ض���ريته 
وبع����س  لديه���ا،  تك���ون  وم���ا  ت�ض���وراتها، 
مم���ا �ض���معته ومل تزرع���ه يف اح���د الف�ض���ول 
وجعلت���ه بع�ض���ًا م���ن �ض���ردية مث���رية ج���دًا، 
فا�ضت بال�ض���عرية والتفا�ض���يل التي اأ�ضاءت 
حيويات فيلليني التي اأ�ضار لها، وظل الكثري 
منه���ا عالق���ًا يف �ض���جرته ال�ض���احرة. تعقي���ب 
�س. �ض���اندلر، حي���وي، مث���ري، واملده�س فيه، 
اأنها ا�ض���تطاعت اأن تو�ض���ف احلل���م الفلليني 
باآلية جدي���دة، مغايرة متام���ًا. لكن احللم ظل 
هو احللم، واالختالف يف الف�ض���اء امل�ض���اهم 

بتكوينه.
اأبدا، �ضائع،  اأحالمي  " اأنا ل�ض���ت �ضمينًا يف 
�ض���حية �ض���هوتي اجلن�ض���ية، ولكني �ضاأموت 
�ض���عيدًا "... والن�ض���اء يتنازع���ن عل���ّي ولكن 
يف االأح���الم. الذاكرة متنح �ض���رديات جميلة 
جدًا وا�ض���تعادت جوليت���ا يف الفرتة االأخرية 
م���ن حي���اة فيلليني، بع�ض���ًا م���ن اأحالم حلظة 
التع���ارف ال�ض���ريع والت�ض���ابك بينهم���ا " كان 
حب���ي االأول والوحي���د، وال ي���زال " كان قلقًا، 
الن عالقته مع ج�ض���ده تغ���ريت، وهذا ما اأثار 
يف نف�ض���ه اخل���وف والف���زع: اأن���ا ال اأترق���ب 
الن���وم االآن، الأين مل اعد تلك االأحالم الرائعة، 
الت���ي يبعث فيها خي���ايل، واإذا راأيتها فاأين ال 
اأتذكره���ا " و " ال ا�ض���تطيع اأن اأتخيل احلياة 
من غري جيوليتا " كان يخاف التعطل ب�ض���بب 
مر�ضه " يوؤثر املوت على العي�س ذلياًل ن�ضف 

م�ضلول." 

أوراق
يت�ض���من هذا الكتاب درا�ضات ومقاالت كتبت 
عل���ى مدى ع�ض���رة اأع���وام تقريب���ا يف الفرتة 
املتفاوت���ه ب���ن االع���وام " 1998 – 2009" 
يف جوان���ب ومو�ض���وعات ثقافي���ة اإ�ض���كالية 
اأث���ارت  م���ا  ويف  طروحاته���ا  يف  ومتج���ددة 
من ج���دل: ع���ن )ال���ذات واالآخرة(، )ال�ض���رق 
والغ���رب(، )ال�ض���لفية والتغري���ب(، )الواق���ع 

واملثال(، )الذاكرة واحلرب(..اإلخ.
مل ير�ضدها الكتاب بتناول تنظريي ومبعاجلة  
�ض���املة، واإمنا عني بزوايا  خمتارة منها عند 
هذه ال�ضخ�ض���ية اأو تل���ك، ويف هذا املحور اأو 

ذاك ويف هذا الن�س اأو ذاك.
والأنه���ا ق�ض���ايا متج���ددة  فاإن القارئ �ض���يجد 
يف ت�ضاعيف �ض���فحات الكتاب اآراء ومواقف 
ون�ضو�ض���ا ابداعي���ة تنتمي الأجي���ال خمتلفة 
فكري���ًا وايدولوجي���ًا: فيهم الرائد وال�ض���اب، 
االأكادميي وغري االكادميي، القومي  املحافظ 
ال�ض���اعر  امل�ضت�ض���رق،  العرب���ي  والي�ض���اري، 

والقا�س، الناقد واال�ضتاذ اجلامعي... اإلخ.
ويف ه���ذا تعزي���ز مل���ادة الكت���اب اإذ االختالف 
والتن���وع م���ن و�ض���ائل حتقي���ق �ض���به كام���ل 

التمثيل – اذا �ضح اال�ضتنتاج –.
يب���داأ الكت���اب من اب���رز املكون���ات املوؤ�ض�ض���ة 
لوع���ي ال���ذات وه���و املوق���ف من ال���رتاث، ثم 
ينعط���ف اإىل املوقف م���ن االآخر ال���ذي ميكنه 
اإذا  اأخ�ض���ب  اأبع���ادا  اأن مين���ح ه���ذا الوع���ي 
جرى توظيفه على اأ�ض����س �ضحية من التالقح 
الثقايف البناء الذي يحرتم خ�ضو�ضية الذات 
ويع���رتف مبنجزها بال انبه���ار اأو تهالك على  
ثقاف���ة االآخر الأن االنبهار كفيل بانهيار جوهر 
العالقة ال�ضحية املطلوبة بتحويلها من حالة 
)احل���وار( اإىل حالة )التبعية( التي �ض���تجهز 
عل���ى القيم ال�ض���حيحة باأن تكون اال�ض���تفادة 
–  وهي ا�ضتفادة م�ضروعة –  من ثقافة االآخر 
م�ض���روطة بوعي نقدي عميق وقراءة متاأنية 
حميط���ة بالظواه���ر وال�ض���ياقات التاريخي���ة 
واالجتماعي���ة الت���ي انتجته���ا و�ض���كلتها واإال 
وقعن���ا يف ماأزق الغراب يف احلكاية الرتاثية 
املعروف���ة التي �ض���ريد احلديث عنه���ا يف اأول 

درا�ضة يف الكتاب.
وق���د وقف الكتاب على ثالث �ض���ور من اللقاء 
الثق���ايف  )العرب���ي – العرب���ي(، و )العرب���ي 
– االأجنبي(، من خالل ثالث وثائق خمتلفة 
زمان���ًا ومكان���ًا وا�ض���ماًء ووجوه���ًا، ولكنه���ا 

متقارب���ة يف توجهات ا�ض���حابها نحو متتن  
ال�ضالت الثقافية ال�ضحية وتخطي املعوقات 

وا�ضباب القطيعة.
ثم عرج الكتاب على درا�ضة ظواهر ون�ضو�س 
ابداعية )�ضعرية وق�ض�ضية و�ضريية( عراقية 
خ���الل احل���روب الأن احل���رب وج���ه ث���اٍن م���ن 
وج���وه العالق���ة باالآخر، مار�ض���ت فيه���ا هذه 
الن�ض���و�س اأدوارها يف مقاومة ذاكرة املوت 
وتفعيل ذاكرة احلياة، وهو املو�ضوع االأقرب 
اإىل نف����س الكاتب���ة، فهي ل�ض���وء – او ح�ض���ن 
احل���ظ من اجليل الذي ن�ض���اأ وترعرع و�ض���ب 
ون�ض���ج يف خ�ض���م وقائ���ع احل���روب امللتهبة 
ومل����س – ع���ن كثب ومن داخ���ل دقائق احلياة 
الب���دن  عل���ى  الثقيل���ة  بتف�ض���يالتها  املعا�ض���ة 
وال���روح – معن���ى اأن تنتزع حلظ���ة حياة من 
براثن ال�ض���واريخ والقنابل وماآ�ض���ي اجلوع 
والقهر يف احل�ض���ارات، تلك امل�ض���اهد االأليمة 
التي حفرت ب�ضمتها بعمق يف الواقع الثقايف 
العراقي، فال ي�ض���تطيع الدار�س املو�ض���وعي 
تخط���ي م���ا انتجت���ه م���ن ظواهر مو�ض���وعية 
وفني���ة حاول الكت���اب الوقوف عل���ى جوانب 
منها. ف�ض���ال عن هذه املحاور الرئي�ض���ية ثمة 

مو�ضوعات اخرى متنوعة.

رواية يوليانا ومعجزة اإلنسان والحب

الوقوع في مأزق الغراب.. 
مجموعة دراسات

ــــــــدارات ــــن اص م

أنا فيلليني .. األحالم هي 
الحقيقة الوحيدة

كان مغامرًا ومعقدًا للغاية، هذا ما تضيئه س��رته الضخمة التي أعدتها ش: ش��اندرلر 
وترجمها عارف حذيفة. لقد اس��تغرقت فرتة اعدادها أكرث من ثالثة عرش عامًا، وحتى 
األسابيع التي سبقت وفاته... وكل سرته هي حكاياته هو وما دونته ساندلر. كان يختار 

األماكن العام��ة للحديث معها، وعمومًا كانت املقاهي واملطاعم وأحيانا يف س��يارته، الن هذه 
األماكن تثر البهجة يف نفسه، مثلام تكشف طبيعته الواضحة والرصيحة.

ــــــدارات مـــن اص
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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 

آالء عثمان
كي���ف ميكنك اأن مت�ض���ك ب���ن يدي���ك كتابًا عن 
�ض���يدة ال�ضا�ض���ة العربية فاتن حمام���ة لتقراأه 
ثم تكتب عنه؟! ال �ض���ّك اأنها مهّمة �ضاقة؛ فاأنت 
تتلق���ى كل ح���رف مكت���وب في���ه بح���ب بال���غ، 
وتخ�ض���ى اأال تعط���ي كتاب���ًا كه���ذا بقيمة وقدر 

فنانة قديرة حقه؛ لكنك حتاول وح�ضب!
هذا الكتاب، الذي ُن�ض���ر العام اجلاري، ي�ض���م 
جمموعة ح���وارات اأجرتها معها ال�ض���حافية 
زينب عبد الرزاق عر اأكرث من ع�ضرين �ضنة، 
تتح���دث فيه���ا فاتن حمامة ع���ن الفن واحلياة 
وق���د  واالأح���داث،  والذكري���ات  وال�ضيا�ض���ة 
اأو�ضت الفنانة الراحلة بن�ضرها يف كتاب قبل 

وفاتها.
هن���اك الكثري من وجوه فات���ن حمامة التي ال 
يعرفه���ا اجلمهور عنها خمّب���اأة بن طّيات هذا 
الكت���اب: ماذا حت���ب؟ م���اذا تكره؟ م���ن املراأة 
القوي���ة يف نظرها؟ وكيف ترى جتربة العمل 
مع �ض���باب املمثل���ن؟ ما اأهم املحط���ات الفنية 
يف حياته���ا؟ وهن���اك الكث���ري م���ن اجلوان���ب 
فات���ن  به���ا  باح���ت  واالإن�ض���انية  ال�ضخ�ض���ية 
حمام���ة، وهن���اك اأ�ض���ياء اأخرى مل تب���ح بها؛ 
فتح���دث عنه���ا الدكت���ور حممد عب���د الوهاب، 
زوجها ورفي���ق دربها ملدة تزي���د على اأربعن 

عامًا.
ويك�ضف الكتاب كيف وجدت فاتن يف الدكتور 
حمم���د عبد الوهاب الرجل الذي ي�ض���تحق اأن 
يرتب���ع على عر����س قلبها. ويف احل���وار معه، 
يك�ض���ف جوانب خا�ض���ة من عالقته مع �ضيدة 
ال�ضا�ض���ة، جوان���ب ال ي���كاد اجلمه���ور يعرف 

عنها �ضيًئا.
ويو�ض���ح حممد عبد الوه���اب اأنه »يف بداية 
عيادت���ي،  يف  كان  لق���اء  اأول  ال�ض���بعينات، 
ج���اءت فات���ن حمامة ت�ض���تكي م���ن اأعرا�س 
مر�ض���ية ب�ض���يطة.. وعندم���ا �ض���األتني ع���ن 
االأتع���اب رف�ض���ت وقل���ت له���ا: كث���ريًا م���ا 
غمرتينا بفنك«. ويقول: »مل يكن االرتباط 
اآب 1977م،  �ض���هاًل، ولك���ن تزوجن���ا يف 
وا�ض���تمرت عالقتن���ا مع���ا اأربع���ن عامًا«. 
هك���ذا يجيب الدكت���ور عب���د الوهاب عن 
�ض���وؤال ال�ض���حافية زين���ب عب���د الرزاق 
ح���ن �ض���األته »كي���ف تزوجت م���ن فاتن 

حمامة؟«.
الكتاب ي�ض���لط ال�ض���وء على ق�ضة حب 

قوي���ة، مل تبه���ت يوم���ًا، ومل ي�ض���بها امللل، 
ق�ض���ة ح���ب ظل���ت فات���ن حمام���ة حتيطها 
بخ�ضو�ضية بعيدة عن االأ�ضواء ل�ضنوات 
طويلة؛ تقدي�ضًا للعالقة احلقيقية بينهما 

وحفاظًا عليها.
هن���ا يتحدث الدكت���ور عب���د الوهاب عن 
عالقت���ه هذه بفاتن حمام���ة، وتلمح بن 
كلمات���ه قلب���ًا ناب�ض���ًا باحل���ب حتى بعد 
رحيلها، وهو ي�ضتح�ض���ر حياتهما معا 
ب���كل عذوبته���ا وب�ض���اطتها، وت�ض���عر 
يتح���دث  وه���و  له���ا  ال�ض���ديد  بفق���ده 
ع���ن احت�ض���ائه القهوة كل �ض���باح يف 

الفنج���ان املف�ض���ل لزوجت���ه، كاأن���ه يق���ول لها 
»�ض���باح اخلري«، م�ض���لتهمًا بيت �ض���عر الأحمد 

ِر فاِك«. بِح املَُنِوّ �ضوقي: »َوَلَثمُت َكال�ضُ
يقدم الكتاب، ف�ض���اًل كاماًل ل�ضهادات تف�ضيلية 
لعدد من النقاد واملخرجن والفنانن واالأدباء 
ع���ن فاتن حمام���ة، من بينهم: م�ض���طفى اأمن 
وعب���د الرحمن االأبن���ودي ويو�ض���ف اإدري�س 

وداوود عبد ال�ضيد وغريهم.
كما يقدم اأي�ضًا عددًا من ال�ضهادات املخت�ضرة 
عنها من كبار الُكّتاب والفنانن، ونرى هنا اأن 
االأديب جنيب حمفوظ يقول عنها: »ت�ض���تحق 
بج���دارة لقب �ض���يدة ال�ضا�ض���ة العربي���ة.. فقد 
ا�ض���تطاعت اأن حتاف���ظ عل���ى موهبته���ا الت���ي 
منحها الله لها وتنمّيها؛ وهذا الأن لديها ثقافة 

عميقة واإرادة قوية«.
والالف���ت اإىل االنتب���اه هن���ا اأن���ه رغم �ض���هادة 
حمف���وظ الرائعة فيه���ا؛ اإال اأن فاتن حمامة مل 
تقدم عم���اًل فنًيا ماأخوًذا ع���ن اإحدى رواياته، 
وهو ما جتيب عنه �ضيدة ال�ضا�ضة بنف�ضها يف 
هذا الكتاب �ض���من اأحد حواراتها املن�ض���ورة؛ 

لتك�ضف لنا ال�ضر يف ذلك.
فتق���ول: »كان���ت ن�ض���اُء 

حمفوظ يف روايات���ه منًطا خمتلًفا 
عني، وخ�ضو�ض���ًا يف املرحل���ة الواقعية التي 
انته���ت بالثالثي���ة، ومن �ض���وء حظ���ي عندما 
كنت �ض���غرية معظم رواياته ُقّدمت لل�ضينما، 
وبطالت���ه ك���نَّ اأكر �ض���ًنا مني.. وق���د كتب يل 
حمفوظ �ض���يناريو فيلم لك يوم يا ظامل ولقي 

جناحًا كبريًا �ضنة 1951م«.
عموم���ًا، يحت���وي هذا الكت���اب، ال�ض���ادر عن 
دار ال�ض���روق بالقاه���رة، على اأربع���ة اأبواب؛ 
االأول ي�ضم »مذكرات فاتن حمامة« كما روتها 
لالإعالم���ي وج���دي احلكيم ع���ام 1995م، من 
يف  �ض���جلتها  تليفزيوني���ة  حلق���ة   15 خ���الل 
لندن اآنذاك. والثاين ي�ض���م خم�ضة حوارات، 
كان اأوله���ا يف ع���ام 1996م واآخره���ا يف عام 
2014م، اأي قب���ل اأ�ض���هر م���ن رحيله���ا. ويف 
الب���اب الثال���ث جن���د جمموعة من ال�ض���هادات 
واحل���وارات لنخب���ة م���ن النق���اد واملخرجن 
والفنان���ن واالأدب���اء الذين اقرتب���وا من فاتن 

حمامة خالل م�ضوارها الفني.
اأما الب���اب الرابع، الذي جاء بعنوان »اأ�ض���رة 
فات���ن حمامة تتح���دث«، فنجد في���ه حوارًا مع 
الدكت���ور حممد عب���د الوهاب واآخ���ر مع ابنة 
اأخيها و�ض���هادة من اأبيها اأحمد حمامة، وجند 
جمموع���ة �ض���ور �ضخ�ض���ية له���ا مع اأ�ض���رتها 
ُتن�ض���ر للم���رة االأوىل، و�ض���ورًا اأخرى حتكي 
م�ض���وارها الفن���ي واالإن�ض���اين ع���ر ثمان���ن 

عامًا.
والكت���اب مذّيل بقائم���ة من املالح���ق، اأحدها 
بي���اٌن باأعماله���ا، وثاٍن باأه���م التكرميات التي 
نالته���ا، وثال���ث مب�ض���اركاتها يف مهرجان���ات 
�ض���ينمائية ودولي���ة، واأخ���رٌي بي���ان مدي���ري 

ت�ضوير اأفالمها.
عن البيان االماراتية

أوراق
 "ال ميك����ن الأي ق����در من التحلي����ل اأن يبن 
قيم����ة ه����ذه الرواي����ة. اإنه����ا ق�ض����ة اأخاذة 
حق����ًا، وحمكي����ة باأ�ض����لوب مره����ف وقوي 
مم����ا ي�ض����ع الكث����ري م����ن االأعم����ال االأدبية 
االإجنليزي����ة يف موقف حرج. ال تقت�ض����ر 
ق����درة الكاتب على جع����ل الكلمات حمددة 
فق����ط، بل يتع����دى ذل����ك اإىل ق����درة تنظيم 
جمموع����ة م����ن الكلمات لتف�ض����ح عن اأكرث 
مم����ا تبديه منفردة. كتابتها رائعة ومليئة 
باحلرك����ة اجل�ض����دية التي تعطي �ض����ورة 
اأكرث تاأثريًا واإقناعًا لل�ضخ�ضيات."هذا ما 
ن�ض����رته النيويورك تاميز يف 31 ت�ضرين 
 " رواي����ة  مراجع����ة  ح����ول  االول 1926  
الرن�ض����ت  ت�ض����رق"  ال�ض����م�س  ومات����زال 
همنغ����واي والتي ترجمه����ا الدكتور بديع 
حق����ي، وح����ازت عل����ى جائزة نوب����ل لعام 

  .1954
يحاول همنغواي يف "وما تزال ال�ضم�س 
املعه����ودة،  تعب����ريه  بر�ض����اقة  ت�ض����رق"، 
االإن�ض����انية  للنف�����س  الرائ����ع  وحتليل����ه 
وطبائعها املتناق�ضة ونزواتها املذهلة، اأن 
ير�ض����م خلجات نف�س كات����ب غري موهوب 
وثري يريد اإنفاق اأمواله يف طلب ملذاته 
احل�ض����ية، واأهواء �ض����ابة كانت اأقرب اإىل 
الالمباالة، وي�ض����ف فوق هذا كله اعتمال 
احل����ب يف نف�����س متحرق����ة عاج����زة ع����ن 

الذهاب به اإىل غاياته الق�ضوى.
 وتدور ق�ض����ة الرواية حول جمموعة من 
املغرتبن االأمريكي����ن واأفراد بريطانين 

يف اوروب����ا القاري����ة، خالل الع�ض����رينات 
م����ن الق����رن الع�ض����رين. عن����وان الرواي����ة 
الذي اختاره همنغواي بناء على تو�ضية 
م����ن  نا�ض����ره مقتب�س م����ن �ض����فر اجلامعة 
تغ����رب  وال�ض����م�س  ت�ض����رق  "وال�ض����م�س 

وت�ضرع اإىل مو�ضعها حيث ت�ضرق." 
م�ض����هورًا،  همنغ����واي  الرواي����ة  جعل����ت 
واألهم����ت ال�ض����ابات يف اأنح����اء اأمريكا اأن 
يتخذن ق�ضات ال�ضعر الق�ضرية ويرتدين 
ال�ض����رتات مثل بري����ت ويت�ض����رفن مثلها، 
وكذل����ك غ����ريت الرواي����ة اأ�ض����لوب الكتابة 
التي ميكن اأن جتده يف اأي جملة اأمريكية 

ن�ضرت خالل الع�ضرين �ضنة املقبلة.
راوي الرواي����ة ج����اك بارنز هو �ض����حفي 
مغ����رتب يعي�س يف باري�س عاجز ب�ض����بب 
اإ�ض����ابة تلقاه����ا يف احلرب م����ع اأن طبيعة 
جرح����ه مل تذك����ر اأب����دًا ب�ض����راحة. ويحب 
جاك بريت اآ�ضلي املتزوجة مرتن ولديها 
العديد من العالقات العاطفية منذ احلرب. 
تق����ع اأحداث الكتاب االأول من الرواية يف 
باري�����س، حي����ث يلع����ب ج����اك التن�����س مع 
�ض����ديقه روب����رت كون، وي�ض����طحب فتاة 
ليل يف م�ضهد واحد، ثم يرحل من النادي 

يف �ضيارة االأجرة مع بريت.
وي�ض����ل بيل جروت����ون يف الكتاب الثاين 
م����ن نيو يورك لين�ض����م اإىل ج����اك، وكذلك 
يق����دم ماي����كل كامب����ل خطي����ب بري����ت من 
ا�ض����كتلندا ي�ض����افر ج����اك وجروت����ون اإىل 
بنبلونة  بالقطار، ويقابلون كون �ض����مال 
بنبلون����ة للقي����ام برحل����ة ال�ض����يد املخطط 
له����ا، لك����ن ك����ون ي����رتك اأ�ض����دقاءه ليقابل 
بري����ت يف ينبلونة، وتب����داأ غرية جاك من 

كون على الرغم من ا�ضتمتاعه وجروتون 
بخم�ض����ة اأيام من ال�ض����يد بهدوء. يجتمع 
اإىل  ي�ض����لون  عندم����ا  املجموع����ة  �ض����مل 
ب�ض����رب  باالإف����راط  ويب����داأون  بنبلون����ة 
اخلم����ر. يرغ����ب ك����ون بهج����ر املجموعة، 
لكن����ه يف نف�����س الوق����ت يرغ����ب يف البقاء 
م����ع بري����ت. عندما يب����داأ االحتف����ال اليوم 
التايل تق�ض����ي املجموعة ج����ل الوقت يف 
الث����ريان  م����ع  واالأكل واجل����ري  ال�ض����رب 
وم�ض����اهدة امل�ض����اجرات. وُيع����رف ج����اك 
بريت مب�ض����ارع ث����ريان ويظه����ر على اثر 
هذا التعارف التوتر بن الرجال وي�ض����عر 
كل م����ن كامب����ل وجاك وك����ون بالغرية من 
م�ض����ارع الث����ريان ه����ذا. ويتع����ارك ك����ون 
م����ع الرجال االآخري����ن وحتى مع رومريو 

م�ضارع الثريان ال�ضاب.
ي�ضور الكتاب الثالث من الرواية ما حدث 

بعد املهرجان.يغادر اجلميع بنبلونة بعد 
اأن ي�ض����حوا من �ضكرهم. يرجع جروتون 
اإىل باري�����س، ويبق����ى كمب����ل يف باي����ون 
ويذهب جاك اإىل �ض����ان �ضبي�ضتان. يتلقى 
م����ن بري����ت املوج����ودة يف  ج����اك برقي����ة 
باري�����س تطلب من����ه اأن ين�ض����م اإليها الأنها 
يف م����اأزق. يجد ج����اك بري����ت وحيدة من 
دون روم����ريو يف مدري����د وتخ����ره اأنه����ا 
ق����ررت اأن ت�ض����تقر م����ع كمبل. وُت�ض����تكمل 
الرواي����ة لتنتهي بجاك وبري����ت يتحدثان 
يف املقعد اخللفي ل�ض����يارة االأجرة عن ما 

كان ممكن اأن تكون عليه االأمور.
حتتوي الرواية على الكثري من العواطف 
املكبوتة والقيم املدفونة. ومتثل املغرتبن 
ال�ض����ائمن الذين ال هدف لهم يف املجتمع 
املفتق����د للتفاوؤل وال�ض����فاء بع����د احلرب. 
ن����ادرًا م����ا تناق�����س �ضخ�ض����يات الرواي����ة 

مو�ض����وع احل����رب ب�ض����راحة، لك����ن ُيلمح 
اإىل اأثره����ا من خالل عجز جاك واإ�ض����ابة 
احلرب، وت�ضرفات ال�ضخ�ضيات االأخرى 
الت����ي ي�ض����فها كارلو�����س بيك����ر بالتخبط 
ب����ن ال�ض����جر و�ض����رب الكح����ول. وتاأث����ر 
احلرب اأي�ض����ًا بالطريقة التي تتعامل بها 
ال�ضخ�ضيات مع نف�ض����هم وجمتمع ما بعد 
احلرب. وا�ُضتخل�ض����ت اأفكار الرواية من 
االأحداث خل����ف االقتبا�س االأجنيلي الذي 
ت�ض����تفتح به الرواية: "دور مي�ضي ودور 

يجيء واالأر�س قائمة اإىل االأبد."
كت����ب همنج����واي "ثم ت�ض����رق ال�ض����م�س" 
باأ�ض����لوبه الب�ض����يط اخلايل من الو�ض����ف 
املف�ض����ل الذي ا�ض����تهر به، وهو االأ�ضلوب 
ال����ذي يظه����ر اأثره يف عدد ال يح�ض����ى من 
ق�ض�����س اجلرمية واخليال، لكن ب�ض����اطة 
االأ�ضلوب هذه مظلة. ي�ضتخدم همنجواي 
الو�ض����ل البالغ����ي لينقل للق����ارئ اللحظة 
االجنيلي����ة.  االقتبا�ض����ات  وق����وة  االآني����ة 
وتطغى عل����ى جمله الو�ض����ل البالغي كي 
يجمع الروؤى املذهلة وال�ض����ور البيانية، 
وه����و ما قارنه الناقد جاك�ض����ون بن�ض����ون 
بالهايك����و واأ�ض����اء العدي����د من م�ض����اعديه 
تف�ض����ري اأ�ض����لوبه واعتق����دوا اأن����ه يحاول 
اإق�ض����اء امل�ض����اعر، ولكنه يف احلقيقة كان 
يق����وم بت�ض����ويرها بطريقة عليم����ة اأكرث. 
اعتق����د همنج����واي اأنه من ال�ض����هل ورمبا 
من العبث اأن ي�ض����ف امل�ضاعر، فهو ينحت 
ال�ض����ور البيانية بدقة لك����ي يدرك القارئ 
ال�ض����يء احلقيق����ي وهو ت�ضل�ض����ل احلركة 
والواقع الذي �ض����يكون �ضالح يف �ضنة اأو 
ع�ض����ر �ض����نوات، اأو دائمًا بقليل من احلظ 
اإذ ما �ضورناه بو�ض����وح كاٍف. ا�ضتخدام 
ال�ضور التعبريية بهذه الطريقة هي �ضمة 
ي�ضرتك فيها كل من عزرا باوند وت. �س. 
اإلي����وت وجيم����ز جوي����ز وه����ي اي�ض����ا من 

�ضمات ال�ضعر الياباين.
ُتلخ�س الرواية حياة جيل املغرتبن بعد 
احلرب لالأجيال املقبلة. وميزج همنجواي 
باري�س يف اإ�ض����بانيا يف الرواية، في�ضور 
بو�ض����وح الث����ريان ترك�����س يف بنبلون����ة 
وي�ض����ور حلب����ة �ض����راع الث����ريان كاملكان 
ال����ذي يواجه فيه امل����وت، ويخل����ط اإثارة 
املهرج����ان به����دوء الطبيع����ة اخلالب����ة يف 
اإ�ضبانيا. وتعتر هذه الرواية عمومًا من 

اأف�ضل روايات همنجواي.

"وال تزال الشمس تشرق" 

الرواية التي تأثرت بها  األميركيات
جوانب خاصة في حياتها وقّصة حب ال تنتهي

فاتن حمامة.. لحن الخلود العذب
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

كان����ت العق����ود الثالث����ة االأخ����رية من����ذ 
املا�ض����ي  الثمانين����ات  عق����د  اأوا�ض����ط 
وو�ض����ول ميخائيل غوربات�ض����وف اإىل 
ال�ض����لطة حتى اليوم من اأكرث فرتات التاريخ الرو�ضي 

املعا�ضر ا�ضطرابا.
وه����ذه العقود الثالثة يف رو�ض����يا وبروزها من جديد 
عل����ى امل�ض����رح ال����دويل ه����ي بالتحدي����د الت����ي ت�ّض����كل 
مو�ض����وع كت����اب »اخ����رتاع رو�ض����يا« ملوؤلف����ه »اركادي 
او�ض����توروف«، ال�ض����حفي ذي االأ�ض����ل الرو�ضي الذي 
عمل ل�ض����نوات طويلة مرا�ض����اًل لل�»فاينن�ضال تاميز« ثم 

ال�»ايكونومي�ضت« يف مو�ضكو.
يف هذا الكتاب يعود املوؤلف لر�ض����م معامل »الرحلة من 
حرّية غوربات�ضوف اإىل حرب بوتن«، كما يدّل عنوانه 
الفرعي. اأي الفرتة الواقعة بن ال�ضنوات االأخرية من 
حياة االحتاد ال�ضوفييتي ال�ضابق اإىل الفرتة الرئا�ضية 
لنظام فالدميري بوتن. ويرّكز املوؤلف ب�ض����كل اأ�ضا�ضي 
يف حتليالته على درا�ض����ة املواقف والدور الذي لعبته 
و�ضائل االإعالم يف ال�ض����عود القوي للرئي�س الرو�ضي 

احلايل.
يب����داأ املوؤلف حتليالته لدور و�ض����ائل االإعالم بتكري�س 
عدد من ال�ض����فحات ل�»و�ض����ائل االإعالم ال�ض����وفييتية«. 
واالإ�ض����ارة اإىل ما فعله الرئي�س ال�ض����وفييتي االأ�ض����بق 
ل����الإرث  بالنق����د  التعّر�����س  يف  خرو�ض����وف«  »نيكيت����ا 

ال�ضتاليني.
و�ض����رح اأن ذلك مل يكن بعي����دا عن حماولة »االنعطاف« 
و»االنفت����اح« التي قام بها ميخائيل غوربات�ض����وف يف 
اأوا�ضط عقد الثمانينات املا�ضي. ومما يتم تاأكيده هو 

اأن حماولة غوربات�ضوف اإ�ضالح االحتاد ال�ضوفييتي 
اأّدت اإىل انهياره.

والق�ض���م الثالث من الكتاب مكّر�س لدرا�ضة رو�ضيا من 
زاوي���ة دور و�ض���ائل االإعالم يف ظل رئا�ض���ة فالدميري 
بوت���ن اعتب���ارًا م���ن و�ض���وله اإىل الرئا�ض���ة يف ع���ام 
2000 وحّتى اليوم. لكن يبقى عقد الت�ض���عينات، كما 
ي�ض���رح املوؤلف، هو الف���رتة االأكرث ت�ضو�ض���ا فيما بعد 
النظام ال�ض���يوعي الذي ا�ضتمر قرابة �ضبعة عقود من 

الزمن.
ذل����ك اأنه����ا الف����رتة الت����ي »اأرادت فيها رو�ض����يا االنتقال 
م����ن دولة ا�ض����رتاكية ذات طبيعة ت�ض����ّلطية اإىل انتهاج 
�ض����بيل االقت�ضاد احلر«. ذلك يف �ض����بيل االنخراط يف 
»�ض����وق عاملية حّرة« مل يكن ال�ضعب الرو�ضي مهياأ لها. 
وكان يف راأ�س ال�ض����عارات التي رفعتها رو�ضيا يف تلك 
املرحلة »احرتام حقوق االإن�ضان«، كاإحدى اأولوياتها.

ذل����ك بالت����وازي مع التاأكي����د على �ض����رورة منح جميع 
احلريات لل�ض����عب الرو�ض����ي. واالإ�ض����ارة بهذا ال�ض����دد 
اأن مث����ل تل����ك ال�ض����عارات تباين����ت مع ما عرف����ه الواقع 
وتناق�ض����ت مع النهج ال�ضيا�ض����ي الذي �ضلكه فالدميري 
بوت����ن يف اأوكرانيا وجيورجي����ا وغريهما. والرتكيز 
عل����ى تو�ض����يف تل����ك الف����رتة اأنه����ا عرف����ت يف الواق����ع 
»�ض����عود االأثري����اء اجل����دد املت�ض����ّلقن عل����ى ال�ض����لطة �� 

االأوليغار�ضية«.
وي�ضرح املوؤلف اأنه مّت مّرات عديدة ا�ضتخدام و�ضائل 
االإعالم، منذ �ضنوات الثمانينات حتى اليوم، من اأجل 
توجيه االأحداث من قبل اأولئك الذين كانوا ي�ضيطرون 
عليه���ا. وهذا ما يحاول املوؤل���ف تقدمي الراهن عليه 

منذ »االنتحار املخطط له بدّقة« لالحتاد ال�ض���وفييتي 
وانتخاب بوري�س يلت�ض���ن كاأّول رئي�س لرو�ضيا بعد 
ال�ض���يوعية وحت���ى احل���رب يف جيورجي���ا واجتياح 

اأوكرانيا.
باملقابل يذهب »اركادي او�ضرتوف�ض���كي« اإىل الذهاب 
اأبع���د م���ن ذل���ك يف حديث���ه عن »الفع���ل الكب���ري« الذي 
متار�ض���ه و�ض���ائل االإعالم يف االأحداث فيما يخ�س ما 
فعلت���ه رو�ض���يا حيال اأوكرانيا و�ض���به جزي���رة القرم. 
نقراأ »اإن احلرب مل تن�ضب اأبدا اإذ جرى ب�ضكل رئي�ضي 
اال�ضتيالء على االأر�س بوا�ضطة التلفزيون والدعاية. 

اأّما دور اجلي�س فقد كان م�ضاندة ال�ضورة«.
االإع���الم  و�ض���ائل  اأن  ال�ض���ياق  نف����س  يف  والتاأكي���د 
الرو�ض���ية مل تكت���ف بالعمل على »ت�ض���ويه احلقائق«، 
ولكنها »اخرتعت« الكثري من االأحداث التي مل يكن لها 
اأي وجود. مثل تو�ض���يف »فظاعات« خيالية واإ�ضاعة 
»الكثري من االأخبار الكاذبة املثرية اأحيانًا لل�ض���حك«. 
ذل���ك كّله بن���وع م���ن حماول���ة »ذّر الرم���اد يف العيون 

واإخفاء احلقائق«.

وال يرتدد موؤلف هذا الكتاب يف التاأكيد اأن »�ض���انعي 
الدعاي���ة الرو�ض���ية« ال يبحث���ون يف مرجعياته���م وال 
يوجه���ون عملهم م���ن اأجل بناء »عامل رو�ض���ي«، مثلما 
قد ي���رتدد لدى الكثري م���ن نظرائه���م االأمريكين. وال 
»يحلم���ون باإعادة بناء االإمراطوري���ة الغابرة«. اأنهم 
»ال يت�ض���رفون تبعا ملا متليه عليه���م قناعاتهم اأو على 
خلفي���ة اإح�ضا�ض���هم بحقيقة ما هو قائ���م، بل باالأحرى 

من موقع قّلة احرتامهم لتلك احلقيقة«، كما نقراأ.
وما يوؤّكده املوؤلف ب�ض���كل خا�س هو اأن رو�ضيا اليوم 
تق���وم بن���وع م���ن »احل���رب التخريبي���ة« للمعلوم���ات 
و»ا�ض���تغالل و�ض���ائل االإع���الم« به���دف ه���ز ا�ض���تقرار 
اأعدائها. ويرى اأن فالدميري بوتن »اأطلق نوعا جديدا 
من النزعة ال�ض���عبوية �� اللعب على امل�ضاعر ال�ضعبية �� 
ذات النزعة القومية«. واالإ�ض���ارة، عبورا، اأن مثل هذا 
ال�ض���لوك وجد من اتبعوا نهجه من ال�ضيا�ض���ين على 

غرار »دونالد ترامب«.
الكت���اب يلقي الكثري من االأ�ض���واء على الطريقة التي 
مّت فيه���ا ا�ض���تغالل و�ض���ائل االإعالم يف رو�ض���يا خالل 
العق���ود الثالثة االأخرية بالتوازي م���ع قمع، واأحيانا 
اغتيال، جميع االأ�ض���وات التي ال ين�ض���وي اأ�ضحابها 
يف اجلوق���ة ال�ض���ائدة. ولع���ّل املي���زة الك���رى ملوؤلف 
هذا العمل هو اأنه، عر مكوثه ل�ض���نوات يف مو�ض���كو 
ومعرفته لغالبية »الالعبن االأ�ضا�ضين«، ميلك اأدوات 
ر�ض���م مالم���ح »ظاه���رة فالدمي���ري بوتن« و�ض���عوده 
وطول فرتة وجوده على راأ�س ال�ض���لطة وا�ضتخدامه 
تدخالت���ه  تغطي���ة  اأج���ل  م���ن  االإع���الم  ل���كل و�ض���ائل 

الع�ضكرية.

ترجمة / عادل العامل
اإن القليل من امل�ض���اريع الفل�ض���فية يكون اأكرث طموحًا 
اأو قهرًا م���ن تاأليف كتاب حول احلب. و االأدب املتعلق 
باحل���ب، يف املقام االأول، اأكر من اأي مو�ض���وع اآخر، 
كما يقول الروفي�ض���ور كالن�ضي مارتن يف مقاله هذا. 
و هن���اك يف ه���ذا االإطار كال�ض���يكيات مثل االأودي�ض���ة، 
و الن���دوة، و الكام���ا �َض���رتا، و غريه���ا ل�ضك�ض���بري، و 
كرييكغارد، و �ض���تاندال، و برو�ضت و اآخرين. وانظر 
اأي�ض���ًا اإىل انفج���ار االهتمام باملو�ض���وع يف الفل�ض���فة 
االأمريكية املعا�ضرة منذ النتاج الرائد الإرفينغ �ضنجر، 
وروبرت �ض���ولومون، وهاري فرانكفورت، اإىل جانب 
العق���ول النقدي���ة املعا�ض���رة التي عاجلت املو�ض���وع. 
ول���دي اأن���ا عّينة �ض���غرية من كتب���ي املف�ض���لة املتعلقة 
باحل���ب يف البي���ت، وه���ي ت�ض���غل ثالث���ة ج���دران من 

الرفوف املمتدة من ال�ضقف اإىل االأر�ضية.
ثاني���ًا، اأن كل واح���د م���ن �ض���ن 15 اإىل �ض���ن 25، كم���ا 
يبدو، خبري، اأو خبري متدرب. ولهذا، فاإننا نبداأ بتعلم 
االأم���ور املتعلقة باحلب قبل اأن نول���د حتى �� فكم هناك 
م���ن �ض���عور باحلب مرتبط بتل���ك االألفة التي ع�ض���ناها 
م���ع اأمهاتنا حينما كنا ما ن���زال يف اأرحامهن؟ �� وهناك 
اأ�ض���خا�س يف الثمانين���ات م���ن العمر، اأحت���دث اإليهم، 

يوؤكدون يل اأن احلب ما يزال يثري لديهم الده�ضة.
ثالثًا، هناك موا�ض���يع فل�ض���فية قليلة يهتم بها اجلميع 

تقريبًا ب�ضورة جدية. 
ورابع���ًا، اأنك بكتابت���ك جيدًا عن احلب ه���ذه االأيام، ال 
ميكن���ك اأن تكون "جمرد فيل�ض���وف": فعلي���ك اأن تتعلم 
�ض���يئًا عن ال�ض���ايكولوجيا، كيمي���اء االأع�ض���اب، العلم 
االجتماع���ي؛ يتوجب علي���ك اأن ت�ض���بح موؤرخًا؛ ومن 

االأف�ضل لك اأن تدر�س الثقافة ال�ضعبية بعناية.

خام�ضًا، الأية فكرة قوية ينا�ضرها البع�س يف ما يتعلق 
باحلب، �ض���تجد فكرة معاك�ض���ة لها يدافع عنها اآخرون 
على حد �ضواء ب�ضكل مقنع. فكل ما يقوله اأفالطون عن 
احلب يعار�ضه نيت�ضه. وكل �ضيء يقوله القدي�س بول 
عن احلب يرف�ضه فرويد.  ويف نهاية اليوم، ي�ضعر كل 
واحد تقريبًا وب�ضرف النظر عن قوة الذكاء لديه، باأنه 
يحكي لن���ا على االأغلب جتاربه ال�ضخ�ض���ية. والأن تلك 
ه���ي الطريقة التي يعمل بها احلب �� فاإنه يتطلب املودة 
اأو االألف���ة. واالأ�ض���خا�س الذي���ن يحاول���ون اأن يكتبوا 
ع���ن احلب ب�ض���ورة مو�ض���وعية يف�ض���لون يف العادة. 
الال�ضعورية  الذاتية  ال�ضرية  " ففل�ض���فة كل مفكر هي 
ملوؤلفه���ا تقريب���ًا "، كما الحظ نيت�ض���ه: و ك���م يزداد ذلك 

حن يتعلق االأمر باحلب!
لكل تلك االأ�ض���باب، ُيعد كتاب )عن احلب الرومان�ض���ي 
بروغ���ارد  لب���رِيت   )On Romantic Love
فيل�ض���وفة  ه���ي  و  بروغ���ارد،  تخ�ض���ى  ال  و  اإجن���ازًا. 
حتليلية بجامعة ميامي، اأن تخرنا بكل ما تعّلمته عن 
احلب من حياتها ال�ضخ�ضية و من حيوات اأ�ضحابها و 
ن ذلك يف بحٍث تطويري يف  زمالئها، بينما تقوم ت�ضمِّ
علم االأع�ضاب و �ض���ايكولوجيا احلب، وتغامر بحرية 
بالدخ���ول يف اأي جمال م���ن الثقافة ال�ض���عبية يجتذب 

اهتمامها.
وه���ي تفه���م الظاهرة جيدًا مب���ا يكفي للتق���دم بنظرية 

فل�ضفية اأ�ضيلة: 
اإنن���ي اأجادل هنا باأن احل���ب انفعال، وباأن االنفعاالت، 
مث���ل املعتقدات، ميكن اإخ�ض���اعها للعقالنية: اإن احلب 
يف مراحل ن�ضوئه، ون�ضجه، وتال�ضيه عقالين اأحيانًا 
وغري عق���الين يف بع�س االأحيان. بل واأن احلب لي�س 
على الدوام �ض���يئًا ما نح�س به ب�ض���ورة واعية... فهو 
يكم���ن اأحيان���ًا حت���ت اإدراكن���ا الواع���ي.... كم���ا اأنني 
اأختلف مع االعتقاد ال�ض���ائع باأن احلب م�ضاألة " اأ�ضِعل 

/ اأطف���ئ "... الأن احل���ب ُيقّر بالدرج���ات.... واالدعاء 
االأخ���ري ال���ذي اأداف���ع عنه ه���و م���ا دام احل���ب انفعااًل، 
واالنفعاالت خا�ض���عة لن���وع من ال�ض���يطرة العقالنية، 

فاإن احلب اأي�ضًا �ضيء ميكننا اأن نختاره. 
واأن���ا اأتفق مع بروغ���ارد يف اأن احلب عق���الين جزئيًا 
واأن���ه كذلك طوعي، اأو هو �ض���يء ما ميكننا اأن نختاره 
�� و هذا ي�ض���عنا يف مع�ض���كر معن من املفكرين ب�ض���اأن 
احلب. فكثري من الفال�ض���فة وعلم���اء النف�س يجادلون 
ب���اأن احل���ب ظاهرة اأك���رث ج�ض���ديًة وال طوعي���ًة بكثري 
����� وه���وؤالء موؤيدون مل���ا تدع���وه بروغ���ارد يف الواقع 
ب���� " روؤي���ة جيم�س ����� لينج " )اإ�ض���ارًة اإىل الفيل�ض���وف 
االأمريك���ي وليام جيم�س و الطبي���ب الدامناركي كارل 
لينج(. والرهان هنا على مقدار ما لدينا من ال�ض���يطرة 
وامل�ض���وؤولية عن ا�ض���تجاباتنا االنفعالية جتاه العامل. 
وتعتق���د بروغارد واأنا باأن اجلواب، حن يتعلق االأمر 
باحل���ب خ�ضو�ض���ًا، ه���و: اإن امل���رء لديه ق���در كبري من 

ال�ضيطرة وقدر كبري من امل�ضوؤولية.
وميكن القول اإن اثنن من عنا�ضر روؤية بروغارد هذه 
جديدان ب�ض���كل الف���ت لالنتب���اه يف اأدب احلب ����� واأنا 
اأتف���ق معها فيهم���ا واأدافع عنهم���ا يف نتاجي اخلا�س. 
واأولهم���ا، اأن لدينا انفعاالت غ���ري واعية. ولي�س هناك 
م���ن اإجم���اع على ذلك ����� وحتى فرويد يت�ض���كك به، وقد 
�ضار كل مفهوم الالوعي معقدًا ب�ضكل وا�ضع وم�ضكوكًا 
في���ه ب�ض���ورة متزايدة من���ذ فرويد. اأم���ا  يف املوروث 
الب���وذي، مث���اًل، فقد �ض���ار م���ن املوؤكد الألفي �ض���نة يف 
االأقل اأننا ال ننطوي على ع�ض���رات بل مئات االآالف من 
االنفعاالت التي حتدث حتت اإدراكنا الواعي. و كوننا 
ننطوي على انفعاالت غري واعية اأمر حا�ض���م بالن�ضبة 
لروؤي���ة بروغ���راد، الأن���ه ياأخ���ذ بنظر االعتب���ار ظواهر 
مثل "ال�ض���عقة املباغتة coup de foudre" التي 
نعي�ض���ها اأحيانًا حن نقع فجاأًة يف احلب، والكثري من 

اال�ض���تجابات االنفعالي���ة غري العقالني���ة التي مير بها 
الع�ّضاق.

والعن�ضر املثري الثاين يف راأي بروغارد اأن االنفعاالت 
اأو العواطف، وخا�ض���ًة احلب، لي�ض���ت متكافئة ب�ضكٍل 
"  on/off"، واإمنا  فج. فهي لي�ض���ت  حقيقي/ زائف، 
تنط���وي على درجات. وهذا ينق���ل ميدان احلب خارج  
"الواقعة " اأو "احلقيقة املو�ضوعية " اإىل طرق اأخرى 
من التفكري حول املو�ضوع اأكرث دقًة يف فروقها. و ذلك 
يوؤك���د دور امل�ض���اركة االإبداعية. وُيقّر، كما كان ي�ض���ّر 
�ض���تاندال، ب���اأن اخليال يق���وم بدور حا�ض���م يف عملية 

الوقوع يف احلب والبقاء فيه. 
 وتو�ض���ح بروغ���ارد مناق�ض���اتها بفك���ر فل�ض���في ثاقب، 
وحيوية اأ�ضلوبية، واأمثلة اإن�ضانية ملمو�ضة. و�ضتجد 
هناك الكثري مما تختلف معه، لكن هذا جزء من �ض���حر 
عملها: اإنها جتعل القراء يرتبطون بطريقة �ضخ�ض���ية 
جدًا مع اأو�ض���اع فل�ضفية عميقة مثرية للجدل. كما اأنها 
تبحر ب�ض���هولة عر املياه التقنّية العا�ض���فة لبحث علم 
االأع�ض���اب املعا�ض���ر املتعل���ق باحلب، حي���ث ميكن اأن 

نتوقع طوفانًا من تب�ضرات امل�ضتقبل يف هذا املجال.

The Chronicle Review / عن

ــًا؟! ــق ـــبُّ ح ــاك ح ــن  هـــل ه

إضاءات على دور اإلعالم في بروز الرئيس الحالي لالتحاد الروسي

اختراع روسيا.. من »حّرية غورباتشوف« 
إلى »حرب بوتين«
روس��يا هي بالد ذات تاري��خ عريق. وقد عرفت عىل م��دى هذا التاريخ 
الكث��ر من التحّول واملنعطفات. وهي ب��الد ثورة أكتوبر عام 1917 التي 
أّدت إىل قيام االتحاد الس��وفييتي السابق عىل أنقاض روسيا القيرصية 
وأمجاده��ا. ث��م كان انهيار برلني يف خري��ف عام 1989 ليهت��ّز االتحاد 

السوفييتي قبل أن يتفكك عام 1991.
ودخلت روس��يا ما بعد الش��يوعية مرحل��ة جديدة من تاريخه��ا افتتاحًا 
بعهد رئيسها األول »بوريس يلتسني« قبل أن يصل إىل السلطة الرئيس 

الحايل فالدمير بوتني.
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موسى الحوري
اأول م���ا اثارين عن���وان الرواي���ة وعتبة 
اأقارب���ي الت�ض���عة(  اإهدائه���ا )اىل اأرواح 
مفاتي���ح  اىل  الق���ارئ  وّج���ه  فاالإه���داء 
اغرائي���ة لق���راءة الن�س الروائي و�ض���ر 
وم�ض���امينه  خفاي���اه  ومعرف���ة  غ���وره 
وروؤاه وميول���ه واجتاهات���ه وانفعاالته 
احلكوات���ي  وبنائ���ه  و�ض���وداويته 

املتتابع...
يف قراءة اوىل ياأخذ القارئ غري العادي 
انطباع���ا ب���اأن �ضخ�ض���يات الرواي���ة هي 
�ضخ�ض���يات تاأريخي���ة انتقاه���ا الروائي 
بدقة، ف�ضخ�ض���يات ابراهيم وا�ض���ماعيل 
اوالد)�ض���ق  وط���ارق  كاف���كا  وعبدالل���ه 
داللته���ا  له���ا  �ضخ�ض���يات  االر�س(ه���ي 
وعمقها الرم���زي والتاأريخي واملعجمي 
مل�ض���مياتها..  وال�ض���يميائي  واملدل���ويل 
فاملكان الذي دارت به اأحداث الرواية هو 
م���كان �ض���ريي للكاتب انطلق م���ن القرية 
اىل  ث���م  وم���ن 
القتال  جبه���ات 
الع���راق  يف 
املطاف  لينتهي 
بع����س  حلرك���ة 

ال�ضخ�ض���يات اىل حدائ���ق الرئي����س يف 
بغداد..

امل���كان ب���كل تفا�ض���يله وبيئت���ه وامكنته 
ال�ض���ريية ا�ض���تفاد الكات���ب من���ه لي�ض���عل 
جذوة الذاكرة التي �ضكلتها قرية ا�ضديرة 
/قري���ة الرملي ولينطل���ق منها واحلديث 

عن تراثها و�ضخ�ضياتها وتاأريخها..
حاول الراوي اأن يفاجئ القارئ باالأحداث 
العجائبية والغرائبية باأحداث وحكوات 
ذات بناء مت�ضل�ض���ل ومتواٍل حلقي تربط 
كل حكاي���ة باخ���رى بخيط �ض���ردي ي�ض���د 
ع�ض���د الن����س ومي���اوج الق���ارئ ويربكه 
باأح���داث مفاج���اآت تفت���ح الن����س بجميع 
دالالت���ه الفكري���ة والتاأريخية والنف�ض���ية 
والذاكراتية وت�ضتغل باأق�ضى طاقتها عر 
ذاكرة الكاتب الذي ي�ضارع �ضطوة املكان 
الذي مازال يتلب�ض���ه وياأبى اأن يتاأقلم مع 
غريه �ضاأنه �ضاأن )ق�ضمة وعبدالله االأ�ضري 
وابن ال�ض���يخ الذي هاجر لبالد جمهولة( 
الذين رف�ض���وا املكان او ان املكان اليعني 
لهم ااّل الواقع الذي يجب ان يتعاي�س فيه 
كل �ض���خ�س مبا يتح���رك وميار�س حياته 
فيه... فاملكان متاأرجح بن �ض���طوته عند 
ابراهي���م واأه���ل القري���ة وب���ن ماذكرن���ا 
م���ن واق���ع فر����س �ض���طوته وثقافته على 

البع�س االخر..

الرواي���ة  يف  املحوري���ة  ال�ضخ�ض���يات 
ولدت يف �ض���نة 1958 وه���و زمن احلكم 
اجلمه���وري ال���ذي يعت���ر زم���ن الثقافة 
والث���ورات  واالنفت���اح  وال�ض���يوعية 
واحل���روب، زم���ن احل���راك العراقي غري 
امل�ض���تقر، زم���ن احل���روب الت���ي تتبعه���ا 
الروائ���ي م���ع احداث و�ض���رية وحكوات 
�ض���ق  الثالوثية)ابن���اء  ال�ضخ�ض���يات 

االأر�س(...
ا�ض���تطاع الروائي اأن يق���ارن بن حياته 
الب�ض���يطة والكف���اف والعي����س الب�ض���يط 
وبن حياة الرئي�س وحدائقه وق�ض���وره 
وحياة البذخ.. لذا ف���اإن الراوي عر عن 
العالقة بينهما بقتل املو�ض���يقي املبا�ض���ر 
من قب���ل الرئي�س والتعبري عن وح�ض���ية 
ال�ضيا�ضة والقتل والدمار واحلروب....

)للماء( ن�ض���يب يف الرواي���ة، فنهر دجلة 
ال���ذي مل يتغ���ري ه���و الوحي���د يف روؤى 
عبدالل���ه كاف���كا االأ�ض���ري اب���ن الزنى على 
يف  اال�ض���ياء  جمي���ع  تغ���ري  م���ن  الرغ���م 
ف���رتة غياب���ه يف االأ�ض���ر... وامل���اء ه���و 
الطه���ارة وال���راءة والنق���اء وال�ض���فاء 
الري���ف  ب���راءة  �ض���ر  وه���و  والليون���ة 
املفعم���ة  وحيات���ه  وب�ض���اطته  ونظافت���ه 
الب�ض���يط  والعي����س  واخلي���ال  بالهن���اء 
ال�ض���هل اجلميل...ومل يغف���ل الرملي عن 

ذك���ره وهو يحرك �ضخ�ض���ياته ب���ه وفيه 
وه���م ي�ض���بحون عائمن فيه ت�ض���احبهم 

الكركرات واالنب�ضاط...
التاأري���خ واالأح���داث التاأريخي���ة للعراق 
كان���ت مت�ضل�ض���لة ومرتابط���ة ومتوالي���ة 
مع اح���داث الرواي���ة وكل ح���دث روائي 
ا�ض���تطاع الراوي اأن ينق���ل احداثه بدقة 
وحرفن���ة عالي���ة مبايالئ���م البن���اء الفني 
تفا�ض���يل  وينق���ل  للرواي���ة  وال�ض���ردي 
الروي با�ضرتجاعات وا�ضتباقات حُتدث 
احلبك���ة  طبيع���ة  يالئ���م  �ض���رديا  توت���را 
الروائية وا�ض���تغالها حل���د التوتر، ومن 
ث���م ينقلنا الكات���ب اىل ب�ض���مة ونكتة يف 
حوار �ض���ردي ونح���ن بقمة ال�ض���وداوية 

واحلزن....!!!...
اأق���ول اأخ���ريا اأن "حدائ���ق الرئي�س" هي 
عمل �ض���ردي فري���د وموؤ�ض����س اجرت من 
ال�ض���رية الذاتي���ة للكات���ب عم���ال ذا قيمة 
اأن  الكات���ب  وا�ض���تطاع  وعم���ق  ودالل���ة 
يعر�س تاأريخه وتاأريخ قريته وا�ضدقائه 
ب�ضورة �ض���ردية مازالت �ضورتها تنزف 
دم���ا ج���راء احل���روب والوي���الت الت���ي 
اذاقت العراق الويالت واعطت لل�ضا�ض���ة 
واحلكام رخ���اء وانت�ض���اء بالتلذذ بدمار 
ولل�ض���رد  و�ض���عوبهم....  حمكوميه���م 

بقية...

قراءة في )حدائق الرئيس(..لمحسن الرملي

ــــــــدارات ــــن اص م

قيس كاظم الجنابي

   لعن���وان  جمموع���ة ال�ض���اعر اأمري احل���الج )ال�ض���رنقة خارج 
الدائرة( احاالت وا�ض���حة اىل فكرة اخل���روج والتمرد، بعيدًا  
عن االأطر املر�ض���ومة او املعت���ادة ؛ فالدائرة هي ا�ض���به بالكرة 
االأر�ض���ية، وال�ض���رنقة ه���ي �ض���رنقة دودة الق���ز الت���ي تنتح���ر 
لتفت����س �ض���رنقتها وتدم���ر جماليات حريرها. ذل���ك ان منتجي 
احلرير يعمدون اىل قتل يرقات دودة القز، لغر�س احل�ض���ول 
عل���ى حرير �ض���ليم. وفكرة االفت�ض���ا�س/ التدمري هي جزء من 
�ض���ايكلوجية ر�ضمها طريق ال�ض���علكة، هذا حفلت ق�ضائد هذه 
املجموعة بفكرة االنتحار، الوخز، ال�ض���رب، التدمري، النتف، 

الدفن، التمزيق، ال�ضلخ، احلرق، ال�ضم.. وغريها.
   اذا كان���ت دائ���رة الكون هي التي حتت���وي احلياة كلها، وهي 
�ض���رنقة فوق جميع ال�ضرانق؛ فكيف ميكن خروج هذه الدائرة 
ع���ن ال�ض���طوة الرمزي���ة لل�ض���لطان املتع���ددة املنظ���ورة وغ���ري 
املنظ���ورة، الن املعاناة دائمًا ترف����س القيود وتتوهم احلرية؛ 
حري���ة التعب���ري والبحث عن لذائذ احلياة يف اجل�ض���د واخلمر 
ولذائد  الكلمات التي تنتحر، او تتوغل مثل امل�ضامري يف ج�ضد 
اخلوف وال�ضوابط املفرو�ضة. و�ضاعر مثل اأمري احلالج، بداأ 
حياته  متمردًا، اختار ان تكون مو�ض���وعة التدمري/ االنتحار 
االفرتا�ض���ي خال�ض���ًا من ال�ضرنقة، لكنه ن�ض���ي بانه له �ضرنقته 
اخلا�ض���ة وموت���ه االفرتا�ض���ي اخلا����س، ذلك ان االفت�ض���ا�س 
الذي توحي به هذه ال�ض���رنقة هو نزعة لتحقيق وجود جديد، 
بطريقة حتاكي افت�ض���ا�س اجل�ض���د االنثوي، النه نقطة حتول 
ج���ذري يف اجل�ض���د، يح���دث بطريقة �ض���به ق�ض���رية توحي بها 
الرغب���ة الغريزية، وحلم اخل�ض���ب واعادة انت���اج احلياة عر 
احلمل والوالدة، وهو م�ض���كلة تتاأ�ض����س باخلوف من املجهول 
والرغب���ة يف اكت�ض���افه. وهن���ا نت�ض���اءل: مل���اذا حتول���ت فكرة 

االفت�ضا�س اىل اندحار / انتحار؟
اأهي تنطلق من اخلوف،او من العار؟
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 تع���د االجابة  عن اي �ض���وؤال وجودي، ق���راءة موازية للن�س، 
مع االخذ بنظر االعتبار ان ال�ض���واد الذي ورد ذكره هو م�ضاد 
ل���راءة البيا����س، والعي���ون واملرايا ه���ي العد�ض���ات لتوثيق 
وجت�ضيد حماوالت ال�ضاعر يف التعبري عن فكرة االفت�ضا�س؛ 
بو�ض���فها تعبريًا عن وهم التغيري، ففي ق�ض���يدة )عذراء داخل 

ال�ضرنقة( وهي اول ق�ضائده يقول:
ُم بالقطن احلريَر    حن راأيت احلائك ُيطعِّ

،   انتحرت بف�سِّ بكارتها القزِّ
   يا جلراأتها مبمار�ض���ة االحتج���اج، ]دار ميزوبوتاميا، بغداد، 

2016م/ �س16[.
  تب���دو اجلمل اال�ض���مية  مدجج���ة باالأفعال، والت���ي هي عبارة 
ع���ن جمل فعلي���ة، ولي�ض���ت ثمة �ض���ياقات وا�ض���حة، ولكن ثمة 
ا�ض���تجداء حلق احلياة وال�ضمع، فالنا�س ي�ضطرون اىل البقاء 
بن اجلدران، وال�ض���ورة هنا موزعة بن ال�ضوت وال�ضورة، 
مت�ضل�ض���لة  منطقي���ا، واجلم���ل مرتابط���ة برغب���ة يف تاأ�ض���ي�س 
ق�ض���يدة تتخلى عن �ض���وابط م�ض���بقة او مفرو�ضة �ض���لفًا، كما 
تب���دو لعبة الكالم وكاأنها لعبة قدري���ة تتعلق بكينونة الوجود 
ذاتها، ذلك ان ا�ضتبدال االبواب باجلدران يعني القبول باملوت 
او االنتحار،كم���ا هو موت دودة القز وه���ي تقتل باملاء احلار، 

من اجل ان يترج بحريرها االأغنياء.
يف  ال�ض���واد،  بارت���داء  االأعي���اد   ابته���االت  تنك�ض���ر   له���ذا 
ق�ض���يدة)طقو�س( فتبدو اليد املرتع�ضة بال�ضر، وثمة مفارقات 
ومت�ض���ادات و�ض���راعات ب���ن النحي���ب واللهو، كما ينح�ض���ر 
ال�ض���وء ح���ن ت�ض���غر ال�ض���م�س يف الناف���ذة لتت�ض���ّيد اخللفية 
ال�ض���وداء، مثل الدخول يف العماء االأ�ض���ود ال���ذي يعد ظاهرة 
كوني���ة تعر عن انتحار احلياة وتال�ض���ي الدفء، كما ال�ض���تاء 
هو مثل ازميل النحات،وكما ي�ض���ح ب�ض���ي�س ال�ضوء وتتك�ضر 
االأح���الم. ويف ق�ض���يدة )رو�ض���ة م���ن اجللي���د( يح�ض���ل فع���ل 

الوخز/ الوخز مبا يدفع العيون للتخلي عن وظيفتها.
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ادت لعبة االنتحار وهيمنة الوجع اىل �ضيوع الظالم وال�ضواد، 
فثمة حمو و�ضغط وان�ضالخ ونتف و�ضلخ وحلج ومتزيق؛ اي 

ثم���ة عمليات تطهري ق�ض���ري ينال دميومة احلي���اة وكينونتها، 
وخا�ض���ة يف �ض���طوح اال�ض���ياء، الن ثم���ة حم���اوالت لتغي���ري 
هويته���ا، وقدرتها عل���ى البق���اء، او على االحتفاظ ب�ض���ورتها 
احلقيقي���ة، وه���ذا ب���دوره ي���وؤدي اىل انح�ض���ار ل���ون البيا�س 
وامت���داد االل���ون املعتم���ة، حت���ى ا�ض���بح يف ق�ض���يدة)حماق( 
يبحث عن ماعز ا�ض���ود اللون لالمتداد اىل البحر، الن ال�ض���واد 

لديه هنا مت�ضل بالغربة، لذا يقول:
     فال�ضواد مّنى خيمة ال�ضعر دون حدود

    ونبحث عن ماعز ا�ضود اللون لالمتداد  اىل البحر،
   يا اأيها اال�ضود امل�ضتكن بحّمى اختالل اليقن

     متى ال�ضحو يفتح عينيك كي ت�ضتقّر بعذب ال�ضواب
     وكل ال�ضفائر

      كاجلب���ل ي�ض���حب ما ي�ض���رئب من الغابة امل�ض���رتيحة للنوم 
]�س57[

 وهن���ا تهيمن ادوات اال�ض���تفهام والنداء واجلمل االن�ض���ائية، 
وينح�ض���ر الفعل مع انح�ض���ار البيا�س، بو�ضفه لونًا وهاج�ضًا 
ي�ض���في ظالله على ال�ض���ور، وبو�ضفه هاج�ض���ًا وجوديًا ي�ضري 
نحو ح�ضا�ضية التعامل مع اال�ضياء، وعلى م�ضاعر النا�س الذين 
هج���روا البهجة وا�ض���تكانوا للح���زن عر �ض���ور مراآوية  تعد 
امل���راآة والعن واحدة م���ن اآليات عملها يف ق�ضيدتي)مرا�ض���يم 
الهجرة، حلظات م�ضل�ضل قبلة(،واملراأة هنا هي �ضورة عاك�ضة 
لعمل العن، والعن هي اداة االب�ض���ار ومنح اال�ضياء الوانها؛ 
لهذا يعد ح�ض���ورها ا�ضتكماال ل�ضورة االنتهاك امل�ضتمر لراءة 

اال�ضياء وعفوية الوجود.
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 اذا كانت ال�ض���ورة ال�ضعرية تعمل ب�ضكل متناغم مع  ال�ضورة 
احل�ض���ية/ الب�ض���رية  ب�ض���كل جل���ي، فاإنها حت���اول خلق حركة 
فاعلة تتخلى عن املراآة العاك�ضة،كما حتاول تاأ�ضي�س وجودها 
بقوة من خالل بناء اجلملة ال�ض���عرية التي حتاول ان ت�ضتثمر 
ق���درة العن يف االنتقال من احل�س اىل احلد�س؛ اي ان متتلك 
فل�ض���فتها اخلا�ض���ة، ذل���ك ان الع���ن له���ا ح�ض���ورها يف العديد 
من ق�ض���ائدها، منها:  )عتمة،�ض���رع، �ض���راخ، ح���روب ملونة، 
مالحظات عابرة، حن ين�ض���ى املهاجر، حلظات م�ضل�ضل قبلة، 
حوار الكوؤو�س، اجرا�س، انهم يعرون، �ض���رقة، مقاتل(؛ ففي 
ق�ض���يدة )عتمة( ت�ضكل ال�ض���ورة الب�ض���رية القائمة بن ت�ضاد 

ال�ضوء والظلمة حمورًا مهمًا، فهو يقول:
    لو �ضحِّ ب�ضي�س ال�ضوء املت�ضلُل

    من �ضّق يف اجلدار
    كيف تداريك العتمة 

   وهبوبٌة من ريح تقتل وهج الفانو�س؟  ]�س28[
   وهن���ا نت�ض���اءل: ملاذا ي�ض���ح ال�ض���وء، وملاذا ه���ذه ال�)لو(، او 
اال�ض���رتط،واجلمل اال�ض���مية املت�ضائلة التي ت�ض���لل اخلائفن 
يف خوفه���م؟ وملاذا يه���زاأ منا )املكفوفون(يف ق�ض���يدة )حروب 

ملون���ة(؟ م���ع انه���م نت���اج تل���ك احل���روف، االأنه���م يحد�ض���ون 
احلقيقة؟

 ثمة عيون مفتوحة تتحدث عن رواد املقهى مملوءة بالرثثرات 
يف ق�ض���يدة )مالحظات عابرة(، يف �ضورة تزاوج بن احلرب 
وطلقاتها وبن ال�ضورة ال�ضعرية، يف مفارقة ح�ضية وجودية 
لتدم���ري هاج�س الروؤية، الن العن ما عادت قادرة على التعبري 
ع���ن وجوده���ا احلقيقي،وخ�ضو�ض���ًا  عن���د وج���ود بدائ���ل او 
عد�ض���ات تعو�س عنها، كما يف ق�ض���يدة)حوار الكوؤو�س( عر 
�ض���ورة ر�ض���مها خارج اط���ار اللوحة، ث���م يح���اول ان يغمرها 

بفي�س من االلوان، اذ يقول:
     كثرية األوان الكوؤو�س

    منها ال�ضفافة 
    منها اخلزفية بجمع االلوان،

   ال فرق بن كاأ�س خزيف او �ضفاف ] �س 76[
وهن���ا يختل���ف الطابع اجلمايل الن الكاأ�س اخلزيف )ي�ض���تمتع 
بالنظرات(، فتزرع الن�ض���اء)العيون املت�ض���اقطة من املحاجر/ 
يف خط���وط النب املرت�ض���ب(، الن ه���ذه الكوؤو�س )ت���وؤدي عناء 

الوظيفة(،ولكنها تعاين ونحن جنهل ما تعانيه، لقوله:
   اذ يتّلون ال�ضفاف منها

   بلون ُيقارب لون احلليب
    ولون مياثل لون الكاأ�س ال�ضفاف

    والوان تتزاوج
   كاالألوان الزيتية يف ر�ضم اللوحة

     بن االأ�ضفر واالأخ�ضر واخلمري
   ولون البدر املجروح.

   كوؤو�س خزفية
    اداء وظيفتها ينتهي بانتهاء الذي حتتويه.    ]77[

ثم���ة حماولة خللق مقاربات /مقارنات بن وعاءين، بو�ض���ف 
الوعاء هو اجل�ض���د املحيط بال�ض���ورة، او اجلزء املولد لها، ما 
ي�ض���مح بدمج ال�ض���ورة الب�ض���رية للكاأ�س مع اللوحة بو�ضفها 
نتاجا ابداعيا مهما، وابتكار ر�ضام له هو خيال ابداعي وروؤية 
خا�ضة، حتاول ان تزيح االفعال، تقلل من حركتها وح�ضورها 
وقدرته���ا على بناء اجلمل، مع العلم ان الفعل له دور ا�ضا�ض���ي 

يف بناء اجلملة العربية.
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 يف ق�ض���يدتي )�ضرقة، مقاتل( ي�ض���تثمر عالقة اللوحة باحل�س 
عي���ون  تاألفه���ا  مل  و�ض���م  لوح���ة  ع���ر  االوىل،  يف  الب�ض���ري 
امل�ضتك�ض���فن، يف حماولة لربط الوان ال�ضفق مبا تراه العن، 
م���ن اجل ربط ال�ض���ورة املبتك���رة  مع املوج���ودات والكيانات 

املختلفة، اذ يقول يف الثانية:
      وجهُة   ال�ضري ومدونة ال�ضرية

     حيث العيون امللقة ب�ضخور ا�ضدالها �ضتارة اخلتام
     تقرتف دفع التكاثر الأّول التعجيِل

     عّل رق�ضات اال�ضجار
    تبث  �ضحنات القحط     ]�س104[

  فيجري التزاوج بن احلركة وال�ض���ورة احل�ضية، عر عالقة 
ال�ضوء بالعطر، وهنا يح�ضل نوع من الرتا�ضل بن احلوا�س، 
كما يف)�ض���روع عطرها احلامل الدلو ال�ضاكب ال�ضوء(، او كما 
يغني ال�ض���حاب )عيونا تطلق يف جوف اجلو املتلبد / مناطيد 
مط���ر القبالت(؛ مم���ا يك�ض���ف عن عالق���ة ال�ض���ورة بالوجود، 
يف حماول���ة من ال�ض���اعر الن ي�ض���تثمر النواف���ذ املختلفة لبناء 
�ض���ورة مرتع���ة بال���دالالت، عر لغة �ض���عرية مرتفع���ة حتاول 
تاأ�ض���ي�س وجودها العميق على وفق عالقة اجل�ض���د/ الكون / 
العن باالأحداث املحيطة به، الن البناء  ال�ض���عري هو اال�ضا�س 

لتاأ�ضي�س روؤية جدية لكتابة الق�ضيدة.
  م���ن خ���الل ه���ذه ال�ض���حبة لق�ض���ائد جمموع���ة ال�ض���اعر اأمري 
احلالج)الدائ���رة خ���ارج ال�ض���رنقة( ميكن ان ن�ضت�ض���ف  بع�س 

النتائج والروؤى التالية:
ان االنتهاكات  لعذرية اجل�ضد �ضكلت حمورًا مهما    -
من خالل حماكاة هذا االنتهاك بحية دودة القز. ثم حمالة بناء 
�ضور �ض���عرية حتاكي هذا الفعل التدمريي، عر لغة ذات بناء 

ينح�ضر فيه ا�ضتخدام الفعل الحالل اال�ضم مكانه.
تب���دو االل���وان الطبيعي���ة ج���زءًا م���ن تك���ون تلك   -
ال�ضور، ولكن ثمة �ضغوطا م�ضتمرة من اللون اال�ضود ال�ضغال 
الف�ض���اءت املوج���ودة. مب���ا ي�ض���مح بانته���اك عم���ل احلوا����س 

املوجودة، بحيث ادى ذلك اىل اختالطها او تداخلها.
ثمة حماولة لالرتفاع بحياة ال�ضعلكة من ف�ضائها   -

املتمرد اىل م�ضاف احلية الطبيعية.

قصائد الحياة الَيْومّية

�ضدَرت َعن دار "اأدب فّن" املجموعة 
ال�ضعرية اجلديدة  لل�ضاعر ن�ضيف 

النا�ضري "ق�ضائد احلياة الَيْومّية"  ، 
واملجموعة هي ال� 44 التي اأ�ضدرها 

النا�ضري. وكان ال�ضاعر قد ا�ضدر اول 
جمموعة �ضعرية يف عمان عام 1996 

بعنوان )اأر�س خ�ضراء مثل اأبواب 
ال�َضَنة( .

حسين علي خضير الشويلي

�ض���در حديث���ًا كت���اب ))تاأم���الت يف تاري���خ االدب 
الرو�ضي يف القرن التا�ضع ع�ضر((، الكاتب الرو�ضي 
فالدميري ياكوفليفيت�س لينكوف، وبودي ان انوه 
ان هذا املقال هو خم�ض����س فقط للمو�ضوع االول 

)جدلية النفو�س امليتة( يف هذا الكتاب.

ع���ن رواي���ة  الكت���اب  لينك���وف يف ه���ذا  يتح���دث 
غوغول امل�ض���هورة ه���ي ))النفو�س امليت���ة(( التي 
ع���ن  تختل���ف  بطريق���ة   1842 ع���ام  يف  �ض���درت 
بقي���ة الكت���اب  الرو����س  الذي���ن تناولوا مو�ض���وع 
))النفو����س امليتة((. يف بداية االم���ر يُبن الكاتب 
بان غوغول قد تقاطع مع ادب القرن التا�ض���ع ع�ضر 
كله يف جمال فهم االن�ضان و التاريخ ح�ضب ما ذكر 
لينك���وف، ومن ثم يو�ض���ح لينكوف اأين يكمن هذا 
التقاطع حن يذكر ر�ض���الة غوغ���ول اىل انينكوف 
*))ال اأ�ض���تطيع تقبل خمتلف  ااّلراء حول ع�ضرنا 
وزمانن���ا النها جميعها كاذبة((، وعلى ما اعتقد ان 
�ضبب عدم تقبل غوغول خمتلف  اآراء ع�ضره يعود 
اىل املوا�ضيع او االأفكار التي تطرح يف زمانه هي 
بعي���دة ع���ن الواقع الذي ه���و يف ت�ض���ور غوغول 
او كم���ا و�ض���ح لينك���وف يف كتابه مل���اذا مل يعتنق 
غوغ���ول االأفكار الروحية املعا�ض���رة له النُه  اهتم 
بالقيم الروحية يف ع�ض���ره، وكان منتقدًا لع�ضره 
م���ن وجه���ة نظ���ر م�ض���يحية، وكان ي���رى غوغ���ول 
امل�ضوؤولية التي تقع على عاتق االن�ضان هي العمل 
على ار�ض���اد اأخيه االن�ض���ان اىل الطريق ال�ضحيح 
الذي ال يدركه، وال�ض���يء امللفت للنظر ان لينكوف 
يج���ري مقارنة ب���ن غوغول ودو�ضتويف�ض���كي يف 

جانب احلقيقة امل�ض���يحية فمفهومه���ا عند غوغول 
يختلف لدى دو�ضتويف�ض���كي الن غوغول يعترها 
ا�ض���تنفدت وا�ض���تهلكت ومل يب���َق �ض���يء للبح���ث. 
اما دو�ضتويف�ض���كي ف���ريى لزاما علين���ا ان نقتدي 
ب�ضخ�ض���ية امل�ض���يح، وم���ن ث���م لينك���وف يُبن بان 
غوغ���ول رك���ز يف اعمال���ه بتفاهة االن�ض���ان، وهذا 
))النفو����س  املعروف���ة  روايت���ه  يف  جتل���ى  االم���ر 
امليت���ة((، كلن���ا يعرف م���ن هو ت�ضيت�ض���يكوف؟ انه 
بطل رواية ))النفو�س امليتة((، ا�ض���به بحرباء يف 
�ض���حراء لها قدرة عجيبة على التاأقلم مع الظروف 
احلي���اة يق���ول ف. ي���ا. لينكوف عن بط���ل غوغول 
ق���ادر  املث���ال،  ** ))ت�ضيت�ض���يكوف، عل���ى �ض���بيل 
عل���ى اإدام���ة اي ح���وار: ))فلو ج���رى احلديث عن 
الطاحون���ة اخليول، حتدث ع���ن طاحونة اخليول 
ول���و ج���رى نقا�س حول لعبة البلي���ارد - ملا زل عن 
الكالم لعب���ة البليارد؛ وان كان احلديث عن العفة، 
كان تعليق���ة عل���ى العفة جي���دًا ج���دًا، وحتى تنزل 
الدم���وع من عينيه((، اذن، نحن امام �ض���يطان مبا 
للكلم���ة م���ن معن���ى، اال ان هذا ال�ض���يطان يكت�ض���ي 
لبو����س ان�ض���ان، ام���ا غاي���ة ه���ذا البطل فقد اأ�ض���ار 
له���ا غوغول  وكت���ب )يف الف�ض���ل احلادي ع�ض���ر( 
يق���ول: *** ))لي�س لدي���ه )ت�ضيت�ض���يكوف( تعلق 
باملال باملعن���ى احلريف للكلمة. فاجل�ض���ع والبخل 
غريبان عن طبيعته، انه يحلم بحياة يعّمها الر�ضا 
والراحة: عربات، بيت جميل، جمموعة كبرية من 
اخلدم، م���اآدب ع�ض���اء رائعة... هذا هو ما ي�ض���عى 
ل���ه، ان يكون ق���ادًرا يف النهاية يف احد االأيام على 
تذوق طعم ال�ض���عادة حتى الثمالة. كل ما فية طعم 
الوفرة واحلي���اة املريحة كان ل���ه تاأثري قوي عليه 
بحيث انه هو نف�ض���ة ال ي�ض���تطيع ان يف�ضر ذلك((. 
اذن، ن�ض���تنتج من كالم غوغول ه���ذا ان املال لي�س 
غايته بل و�ض���يلة للح�ض���ول على و�ض���ائل الراحة، 

وه���و لدي���ه ا�ض���تعداد تدمري كل �ض���يء يف �ض���بيل 
الو�ض���ول اىل غايته املن�ض���ودة، وال�ضيء العجيب 
ان بط���ل غوغول يتميز بطباع غ���ري موجودة عند 
ابط���ال الرواي���ات التي ظه���رت يف القرن التا�ض���ع 
ع�ض���ر، نحن حقًا امام �ض���يطان من �ضنف اخر، انه 
م���ن جن�س الب�ض���ر. ويف ه���ذا املو�ض���وع لينكوف 
اأ�ض���ار اىل مفاهيم او املوا�ض���يع التي ترتكز عليها 
الرواية هي اخل�ضة والتفاهة والعبث )الهراء( وقد 
و�ض���ح لينكوف باإ�ض���هاب هذه الظواهر املوجودة 
يف رواي���ة ))النفو����س امليت���ة((. ويف نهاي���ة ه���ذا 
املو�ض���وع الكاتب لينك���وف التي اأف���كاره تخرتق 
العق���ل قب���ل القلب فه���و اب���دع يف اإي�ض���ال اأفكاره 
الت���ي متلوؤه���ا ق���وة الدليل ونق���ده الثاق���ب املبني 
عل���ى دراية كاملة يف فهم ابطال الرواية واأ�ض���باب 
ظهورهم و تاأثريه���م على املجتمع، ولكن لينكوف 
يف هذا الف�ض���ل حتدي���دا مل يتطرق ال من بعيد وال 
من قريب على اأ�ضئلة تدور يف بال القارئ والنقاد 
وهي اأ�ضئلة جدًا مهمة وقد تطرق لها الكاتب هرني 
تروب���ا يف كتابه املعروف ))غوغول: �ض���رية نف�س 
ممزق���ة(( ومن ه���ذه االأ�ض���ئلة **** ))كيف ميكن 
لومه ل�ض���رائه نفو�ض���ًا ميتة يف بلد ي�ض���رع �ض���راء 
النفو�س احلية؟ األي�س ما ي�ضتحق ال�ضجب اأ�ضا�ضًا 
هو حتويل الب�ض���ر االأحياء اىل العبودية اكرث من 
حتوي���ل املوتى منهم من �ض���جل اىل اخر؟((، اذن، 
ن�ضت�ضف من االأ�ضئلة ان اخل�ضة والتفاهة والعبث 
التي اأ�ض���ار اليه���ا لينكوف يف مو�ض���وع ))جدلية 
النفو����س امليتة(( لي����س ت�ضيت�ض���يكوف وحده من 
تق���ع علي���ه ه���ذه املمي���زات الت���ي ذكرناه���ا اآنفًا بل 
حتى ال�ض���لطة املتمّثل���ة بنظام البلد اآن���ذاك، وهذا 
اال�ض���تنتاج يقودنا اىل ان غوغول عمل على ف�ضح 
ال�ض���لطة واظهار عيوبها اآن���ذاك. واأخريًا اأقول كم 

لدينا من اأمثال ت�ضيت�ضيكوف يف ع�ضرنا هذا؟

ترويض الصعلكة
-1-قراءة في قصائد )الدائرة خارج الشرنقة(

آراء ح���ول رواية )النفوس الميتة( للكاتب الروس���ي 
نيقوالي غوغول )1٨٠٩-1٨٥٢(

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

ترجمة: عباس المفرجي
ال اأع���رف اإن كان لها نف����س املعنى يف اللغة اليونانية، لكن 
يف الفرن�ضية، en secret ] خفية [ هي عبارة مو�ضوقة، 
مع دالالت ماألوفة لكلمة ’’ �ض���ّر ‘‘، لكن اأي�ضا لعبارة ’’ يف 
�ض���جن العزلة ‘‘، التي تبدو مالئمة ل�ض���عر رجل ق�ضى جّل 

حياته يقاوم الفا�ضية، اأحيانا يف ال�ضجن.
ياني����س ريت�ض���و�س )1909- 1990( هو واح���د من اأبرز 
�ضعراء اليونان يف القرن الع�ضرين. مبّجل يف وطنه ويف 
اخلارج، وهو اأ�ضبن متواتر على قائمة جائزة نوبل. كتَب 
ب�ض���عة وغزارة؛ يقّدم لن���ا مرتجمه، ديفيد هار�ض���نت، يف 
هذا الكتاب اجلذاب جمموعة من ق�ض���ائد غنائية ق�ضرية، 
العدي���د منها �ضيا�ض���ي، ُتظِهر تعاطف ريت�ض���و�س مع حياة 
�ضعب ب�ضيط: ن�ضاء يهّوين املالءات، بثياب حداد ))يجّرّن 
اأقدامهّن على الطريق... روؤو�ض���هّن مطاأط���اأة... مرتديات 

معاطف مل تعد تنا�ضبهّن((: احلّماالت االأبديات.
ا�ض���لوب ريت�ض���و�س �ض���هل لكنه اأني���ق؛ ُجَمل���ه بيانية على 
نحو متحفظ، وحتى رتيبة؛ مع ذلك، بن االأ�ضطر ثمة قدر 
يجري. الق�ض���يدة االأوىل، "ك�ض���ر يف الروت���ن"، تتحدث 

ب�ضيغة ال�ضمري عن زعماء الق�ضية:

             اأتوا اىل الباب وقراأوا
             ا�ضماًء من قائمة.

              اإن �ضمعَت ا�ضمك عليك اأن
             تتهياأ على عجل:

            حقيبة مفجرة، �ضّرة
            ميكنك حملها

           على كتفك، رمبا؛ اإن�َس
           البقية.

           مع كل رحيل جديد، الح
          املكان �ضّيقا.

هو بذلك يوؤثر يف القارئ للف�ض���ل ب���ن اخلرّيين، الذين ال 

يبقون يف الغالب كذلك، وم�ض���طهدمي؛ ويوحي بالطبيعة 
الالاإن�ضانية )امل�ض���تبدة( للطغيان. تفا�ضيل مقت�ضبة لكنها 
متما�ضكة، تكفي لر�ض���م حالة واإمكانيتها لكوميديا �ضوداء 
– يف "ك�ضر يف الروتن" )الِحْظ ال�ضخرية يف العنوان( 

ثمة حكاية تت�ضمن �ضاعة منبهة.
العديد من الق�ض���ائد لها عن�ضر �ض���ريايل، اإنها ت�ضع �ضيئا 
بجانب اآخ���ر اكرث مما تتقدم زمني���ا اأو على نحو منطقي، 
م���ن ال�ض���بب اىل النتيجة؛ اإنها حتتوي على �ض���ور ملغزة 
ومرّوع���ة متن���ح القارئ متعة ا�ضتك�ض���اف ال�ض���الت، اأكرث 
�ض���بها مبا نفعل حن ننظر اىل لوحة تكعيبية ت�ضم اأ�ضكاال 
و�ض���طوحا م�ض���توية ملونة، او لوحة �ض���ريالية بري�ض���ة، 
لنق���ل، دي كرييكو، مع م�ض���اهد حلمية ثابتة. هنا ق�ض���يدة 

وابولينري: بيكا�ضو  عند  اأثري  مو�ضوع  "االكروبات"، 

                   م�ضى على يديه، باإتقان تام
                   مقلوبا.

                  اإذ بدا اإنه يجعل من املا�ضي
                  حا�ضرا، واحلا�ضر ما�ضيا

                 عند ذاك انفتح ال�ضقف
                 وابتلعه.

                 نظرنا اىل بع�س: مْن
               �ضي�ضدقنا بحق ال�ضماء؟

              بعد برهة، رّن جر�س الباب.
              كان واقفا هناك وبيده �ضّلة

             برتقال.
اإنه���ا براعة الكلمة، وفتنة عل���ى نحو مطلق. رمبا الطريقة 
املثل���ى لق���راءة ق�ض���يدة مثل هذه ه���ي تقليب ال�ض���يء بن 
يدي���ك املرة تل���و املرة حتى تبلغ االإح�ض���ا�س ب���ه. وكما مع 
ابولينري، وال�ض���ريالين الذين برزوا بعد احلرب العاملية 
االأوىل، ح�ض���ور الن�ض���اء ق���وي ج���دا؛ هذا يغذي م�ض���در 
الوح���ي االيروتيكي: ))يظن اأنه ال ب���د اأن تكون امراأة يف 
كل مراآة، عارية، حبي�ض���ة فيها. / يظن اأن املراأة التي يفّكر 
فيها نامت // ت�ض���ّم رائحة واهية لنجمة بعيدة، / الن�ضفة 
عينها من �ض���فعة ه���ي التي تبقيه االآن يقظا.(( )ق�ض���يدة " 
النجمة ذاتها "(. اأبطال ق�ض���يدة ريت�ضو�س، ذكور واإناث، 
هم على حد �ض���واء فري�ض���ة لهول احلياة اليومية: ))رجال 
ون�ض���اء. حدائ���ق وكتب. اإنه���م ياأتون ويذهب���ون. / وذلك 
الرن���ن اخلافت الذي �ض���معته / قبيل الفجر متاما، مل يكن 
قدوم �ض���اعي الريد. / كان اجلر�س القدمي لكب�س املقدمة، 

يقود خرافا للذبح.(( )" اجلر�س "(.
كتاب " يف ال�ضّر "، الذي يدعوه ديفيد هار�ضنت ))اقتبا�ضا 
اأو حتية تقدير(( اأكرث منه ترجمات قريبة، �ضيكون اإ�ضافة 
جميل���ة لرف كتب ريت�ض���و�س يف مكتبت���ك، اأو بداية جيدة 

لو�ضع رف خا�س به. 
عن �صحيفة الغارديان 

فيفيان حداد
يف مث����ل هذه االي����ام، من ع����ام 2014 رحلت 
ال�ض����حرورة �ض����باح ع����ن ه����ذه الدني����ا تاركة 
وراءها مدر�ضة وتراثا فنين ال ي�ضتهان بهما. 
يف ذل����ك اليوم وّدعها اللبنانيون باملو�ض����يقى 
ورق�س الدبكة والزغاريد، فرافقها الفرح اإىل 

مثواها االأخري كما رغبت متاما.
ويف الذك����رى الثاني����ة لرحيله����ا اأعلنت كلودا 
عق����ل ابن����ة �ض����قيقتها الراحل����ة املمثل����ة ملي����اء 
فغايل، اأنها ب�ض����دد تدوين كت����اب عن خالتها 
�ض����باح ت�ض����ع عليه حالي����ا مل�ض����اتها االأخرية، 
ليك����ون مبثاب����ة وثيق����ة تاريخية ع����ن الفنانة 
مواق����ف  عل����ى  يحت����وي  وه����و  الراحل����ة. 
واأخب����ار ومعلومات �ض����حيحة وواقعية عن 
»ال�ض����حرورة«، بع�س منها تركته لها �ض����باح 
����تها بها من اأجل  يف ت�ض����جيالت �ضوتية خ�ضّ

هذا الكتاب.
وملنا�ض����بة هذه الذكرى ن�ض����رت لها �ض����فحتها 
االإلكرتونية على موقع »في�ض����بوك«، �ضهادات 
حّي����ة م����ن قب����ل �ضخ�ض����يات كان����ت مقّربة من 
الفنانة الراحلة حتى اأيامها االأخرية. وكانت 

كل����ودا عق����ل امل�ض����رفة عل����ى ه����ذه ال�ض����فحة 
�ضخ�ض����يا، ق����د اأجرت تل����ك املقاب����الت لتكون 
مبثاب����ة حتّي����ة تكرميي����ة خلالتها بع����د مرور 

�ضنتن على غيابها.
»لق����د رغب����ت يف اأن اأنق����ل �ض����هادات حّي����ة من 
رافق����وا �ض����باح حت����ى حلظاته����ا  اأ�ض����خا�س 
االأخ����رية وكان����ت حتمل له����م كثريا م����ن الوّد 

واملحّب����ة اأمث����ال االأب �ض����ربل ديب مر�ض����دها 
الروحي، وال�ض����يدة مي عري�ض����ة )موؤ�ض�ض����ة 
مهرجانات بعلب����ك(، وجوزيف غريب )مزّين 
�ض����عرها(، وال�ض����حايف جه����اد اأي����وب ال����ذي 
كانت خالتي الراحلة ت�ضتمتع باحلديث معه، 
اإ�ض����افة اإىل ت�ض����جيل �ضوتي مل�ض����مم االأزياء 
الراح����ل وليم خوري ال����ذي كان ينوي اإقامة 

متحف خا�س باأزيائها«.

ت�ضري كلودا عقل اإىل اأن ال�ضفحة االإلكرتونية 
تاأ�ض�ض����ت يف ع����ام 2013 وطلب����ت الراحل����ة 
تغي����ري ا�ض����مها من »�ض����باح االأ�ض����طورة« اإىل 
»�ض����باح« قائلة: »اأنا �ض����باح وب�����س وال اأريد 
األقاب����ا« وهك����ذا �ض����ار، فال�ض����بوحة معروفة 
بتوا�ضعها وب�ضاطتها وبالن�ضبة لها فاإن ا�ضم 
»�ض����باح« كان يكفيها. ومما قاله االأب �ض����ربل 
دي����ب ال����ذي كان يداأب على زيارتها: »�ض����باح 
ما زالت حا�ض����رة بيننا باأعمالها و�ض����مريها 
احل����ي وقلبه����ا الكبري، ه����ي عا�ض����ت يف فرح 
دائ����م ومهم����ا كان حزنه����ا كب����ريا فق����د كان����ت 
حتتفظ به لنف�ض����ها«. اأما مي عري�ضة فتذكرت 
�ض����من الريبورت����اج التكرميي ل�ض����باح، اأيام 
مهرجانات بعلبك الذهبية التي كانت ت�ض����ّكل 

فيه����ا الفنان����ة الراحلة واح����دا م����ن اأعمدتها: 
»كانت حرارة ت�ض����فيق اجلمهور لها ال ت�ضبه 
غريها يف حفالت فنانن اآخرين، هي بالفعل 
اأ�ض����طورة وكان لديها ح�ض����ورها االأخاذ على 
امل�ض����رح«. ومما ذكره مزين ال�ض����عر جوزيف 
غريب الذي بقي يهتّم بجمالها حتى اللحظات 
االأخ����رية: »كّل �ض����يء تغرّي وتب����ّدل مع رحيل 
ال�ض����بوحة، ومل يع����د هناك م����ن نكهة وفرحة 
الأي �ض����يء نق����وم ب����ه، اأ�ض����عر وكاأن خم�ض����ن 
�ض����نة م����ّرت عل����ى رحيلها م����ن �ض����ّدة افتقادي 
حل�ضورها بيننا«. ومن اأمام فندق )برازيليا( 
مركز اإقامة �ض����باح حتى اأيامها االأخرية، قال 
ال�ض����حايف جهاد اأيوب: »كانت ت�ضّر على اأن 
اأتن����اول معه����ا طعام اإفطار رم�ض����ان يف ثالث 

يوم من ال�ض����هر الكرمي، مل تكن حتّب الهموم 
ب����ل ترميه����ا خلفه����ا و)تطّن�����س(، ه����ي غاب����ت 
بج�ض����دها نعم ولكنها بقيت بيننا ويف العامل 

اأجمع من خالل تراثها الفّني«.
واأكدت كلودا عقل التي �ضتقيم قدا�ضا تذكاريا 
يف ه����ذه املنا�ض����بة خلالته����ا �ض����باح )ا�ض����مها 
احلقيق����ي جاني����ت فغ����ايل( يف كني�ض����ة بلدة 
بدادون )م�ض����قط راأ�س الفنانة الراحلة(، اأنها 

تتمن����ى م����ن خ����الل الكتاب 
����ره ويتن����اول  ال����ذي حت�ضّ
�ض����رية حياة �ضباح اإ�ضافة 
اإىل والديه����ا املمثل����ة ملي����اء 
فا�ضل  وال�ض����حايف  فغايل 
تفيه����ا  اأن  عق����ل،  �ض����عيد 
حّقه����ا ول����و اأن م����ا اأجنزته 
جمّلدات  ي�ض����تلزم  خالته����ا 
الحتوائ����ه. »�ض����اأحتّدث يف 
ه����ذا الكتاب ال����ذي يدّونه ال�ض����حايف اإليا�س 
ح����داد ع����ن طب����اع �ض����باح وحمّبته����ا الكبرية 
متام����ا  خمتلف����ا  حمت����واه  �ض����يكون  للبن����ان، 
عّم����ا �ض����بق اأن ن�ض����ر اأو عر�س �ض����من اأعمال 
تلفزيوني����ة، الأنه ينبع من ق�ض�����س ومواقف 
واقعي����ة تنط����وي عل����ى كث����ري م����ن احلقيق����ة، 
واحلقيقة وحدها«. وت�ض����يف: »�ضاأحكي يف 
هذا الكتاب عن ن�ضاأتها التي �ضاأربطها بجّدي 
)اخل����وري( من ناحي����ة والدت����ي، وجّدي من 
ناحية والدي �ض����عيد عقل«. اأما الت�ض����جيالت 
ال�ضوتية فقد تركتها �ضباح خ�ضي�ضا لكلودا 
لت�ض����تخدمها يف ه����ذا الكت����اب، طالب����ة منه����ا 
اأن تن�ض����فها بع����د مماتها وتكت����ب عنها كما مل 
ي�ضبق اأن كتب عنها اأحد اآخر: »لقد �ضجّلت يل 
كل �ض����يء ب�ض����وتها وتوجد اأخبار لن اأتطّرق 
اإليها الأنها قد تزعج البع�س، فاحلقيقة حلوة 

�ضرط اأن ال جنّرح اأحدا من خاللها«.
�ضيت�ضمن الكتاب اأي�ضا خمطوطات ور�ضائل 
كتبتها �ض����باح بخط يدها، اإ�ض����افة اإىل �ضور 
فوتوغرافية تن�ضر لها الأول مّرة اختارتها من 

بن اأربعة اآالف �ضورة.
وقد واجهت كلودا �ضعوبات اأثناء بحثها عن 
بع�����س االأغاين التي اأّدته����ا خالتها من اأحلان 
الراحل فيلمون وهبي، واأ�ضياء اأخرى تخ�ّس 
تراثه����ا الفني يف املجمل وتوّثق م�ض����وارها. 
وتختم: »هي م�ضوؤولية كبرية حّملتني اإياها 
خالتي قبل رحيلها، ولقد و�ض����عت روحي يف 
هذا الكتاب ملا يحمل من اأهمية يل، خ�ضو�ضا 
اأنني اأتطّرق فيه اأي�ض����ا اإىل والدي العزيزين 

جدا اإىل قلبي«.

يق����دم الفنان الت�ض����كيلي �ض����عد الطائي يف 
كتابه اجلديد ال�ض����ادر بطبعته االوىل هذا 
الع����ام بعن����وان " �ض����عد الطائي..مائيات" 
واح����دة من اه����م واب����رز التج����ارب الفنية 
يف اط����ار منج����زه االبداع����ي املنتم����ي اىل 
ع����امل لوحات����ه املائية املليئة ب�ض����حر جمال 
الطبيع����ة والبيئ����ة والت����ي كم����ا يب����دو انها 
جزء مه����م وحيوي من اهتمامات����ه بالبيئة 
واللمح����ات االجتماعية الريفي����ة املحفوفة 

بجمال ما يحيط بها.
تع����ود تلك االعمال الت����ى قدمها الطائي يف 
كتاب����ه احلدي����ث، لف����رتات وحق����ب زمني����ة 
خمتلفة منها ما يعود اىل ت�ض����عينات القرن 
املا�ض����ي واىل م����ا بعد ه����ذا التاريخ وهذه 
ا�ض����ارة اىل ث����راء اخلي����ال من جه����ة وثراء 
م����ا تختزنه الذاكرة الت�ض����جيلية للفنان من 

جهة ثانية.. الن ما قدمه الطائي من اماكن 
وزوايا وتفا�ض����يل يف تلك االعمال يج�ضد  

تلك احلقيقة.
لقد عك�ضت تلك االعمال التي ت�ضمنها كتاب 
الطائي رحلة فنية زاخرة وممتلئة بالر�ضد 
الري����ف  واحلياتي..فع����امل  االجتماع����ي 
ال�ض����احر واالك����واخ املنت�ض����رة وب�ض����اتن 
ال����ورود وكثافة اال�ض����جار وج����داول املياه 
كل هذه التفا�ضيل تلتقي يف اعمال الطائي 
م�ضرتكة بح�ضيلة لونية �ضاحرة متجددة.

ومما يث����ري االنتباه يف تلك االعمال الفنية 
امتزاجه����ا بتاأث����ريات فني����ة خارجية رمبا 
تكت�ضي بطابع فني ايطايل يعود لتاأثريات 
االجواء الدرا�ض����ية التي ام�ض����اها الطائي 
يف روم����ا حي����ث اكمل هن����اك درا�ض����ته يف 
الق����رن  م����ن خم�ض����ينات  الث����اين  الن�ض����ف 

املا�ضي.
واذا كان كت����اب الطائ����ي متمي����زا بجمالية 
م�ض����امن تلك اللوح����ات واالعم����ال املائية 
الرائع����ة مب����ا حتمله الكلمة م����ن معنى،فان 
الطباعة التي ارتقت اىل م�ض����تويات تقنية 
الفتة للنظر كان����ت هي االخرى واحدة من 
اال�ضافات اجلمالية لهذا الكتاب الذي جاء 
بحجم كبري مت�ض����منا ما يقارب املئة لوحة 

وباإخراج فني وطباعي متميز.
يذك����ر ان الفن����ان �ض����عد الطائ����ي ول����د ع����ام 
يف  درا�ض����ته  وا�ض����ل  احلل����ة  يف   1935
ايطالي����ا وتواج����د منج����زه االبداع����ي يف 
الكث����ري م����ن املعار�����س اخلارجي����ة املهم����ة 
ونال �ضهرة طيبة عر تلك امل�ضاركات التي 
ترك فيها ب�ض����مات احتلن حيزا حيويا يف 

خارطة الفن الت�ضكيلي العراقي.  

في السّر: قصائد يانيس ريتسوس
مجموعة من الشعر الغنائي

 المقتضب لشاعر اليونان العظيم

"سعد الطائي.. مائيات" 
كتاب يتحدث عن واحدة من اهم تجاربه الفنية 

التشكيلية

صباح في القاهرة عام 1950 )غيتي(
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

خليل مزهر الغالبي
 

وم���ا ن���رى يف اال�ض���لوب ال�ض���عري يف كتاب���ة ن�ض���و�س 
املجموعة "حروف ا�ض���مِك"،اعتمادها على القليل الكتابي 
املفت���وح  على الكث���ري ال�ض���عري، وفق معرف���ة تقانة اللغة 
ال�ض���عرية يف االيجاز واالختزال واالخت�ض���ار والتكثيف 
والق����س والق�ض���ر واخل���رم واحل���ذف االخفائ���ي  للجملة 
الكلم���ات  ب���ن  التنقي���ط  ال�ض���عري،واالأخر يف  والن�ض���ق 
وتنقي���ط اخر ممتد خلف الكلم���ات و اجلملة،والتي تكتب 
�ضعرها من الن�ضف االول لها وحتمل الن�ضف االخر خارج 
حدود الكتابة املرئية. والن�ض���ف االخر هو وجود المرئي 
مت وفق معرفة ا�ض���تغال لغوي خا�س له���ذه البناءات،هذا 
���َل يف اجلمل���ة املع���رة  املث���ول وال�ض���نع ال�ض���عري َح�ضَ
الالحمة واجلامعة وال�ضانعة لالكتفاء الدال واملحقق للذة 
القراءة واإ�ض���تئنا�س تلقيها ال�ض���عري الذي ميالأ الفجوات  
واالمتدادات، ومرة  تكليم التنقيط، وكان لتفعيل اميائية 
اللغة وا�ضارتها املوحية اإىل معاين عالية الن�ضج وال�ضبط 
وكامل���ة الدالة ال�ض���عرية يف اإثراء ال���ذوق واغنائه باللمح 
الكايف عن التف�ض���يل والبعيد عن ا�ض���لوب ال�ضرح القدمي 
والبي���ان الكال�ض���يكي، والي���رر االيج���از يف االخت�ض���ار 
القاطع و احلاذف لبع�س الكلمات يف ترك الن�س بدون ان 
ي�ض���في فاعلية جمالية لهذا الفعل، واولها التذوق القرائي 
وا�ضتئنا�ض���ه وانبهاره اجلمايل يف هذا ال�ض���نيع املن�ض���ق 

للجملة  كما يف ق�ضيدة – كلما قلت -.......
 )كلما قلت )اأنا ج�ضرك( /يلطمني /���� واأنا م�ضدود كقو�س  
ب���ن ج���رف وجرف ��������/ وق���ع الأق�����دام  غريب���ة /........، 
/..................(،لرنى ال�ض���اعر معرًا باخت�ض���ار عن 
ماهو عليه يف و�ض���ول احلبيبة، وكما تعني دالة اجل�ض���ر 
كمعر ومبعناه االجتماعي االن�ض���اين،واالخر امل�ض���تنتج 
من عملي���ة العبور من حل���م ومراد وكل اال�ض���ياء اجلميلة 
واملنتظرة للعبور والو�ض���ول لها،ليذهب ال�ض���اعر وميتد 
للحبيب���ة ب�ض���دة مثل �ض���د القو�س الع���ايل التوت���ر ليوؤمن 
العب���ور اخلا����س للحبيب���ة، لكنه يالقي لطم���ة  االقدام من  

املارة العابرين على امتداد ج�ضره واخلا�س للحبيبة.
وق���د اعتم���دت ا�ض���تغاالت املجموعة  يف مثولها ال�ض���عري 
عل���ى الكتابة الناعمة، لتب�ض���يط مروره���ا االإيحائي بدون 
كتلة لغوية فائ�ض���ة تك�ض���ف املعنى القاتل لتلقي وا�ض���راك 
القارئ لوالدة الن�ضف ال�ض���عري االخر واكمال الق�ضيدة، 
وه���ذا الوليد هو الكتاب���ة الالمرئية املتماهي���ة مع الكتابة 
االم الإكمال تام اجلملة والن�ض���ق والكالم ال�ضعري للن�س، 
و بح���االت متعددة ومتنوعة، منها االخت�ض���ار امل�ض���غوط 

واملقطوع،واالخ���ر يف ظاهرة التنقيط املعر �ض���عريا بن 
الفج���وات ال�ض���اكتة للكتاب���ة احيانًا او تنقي���ط ميتد خلف 

الظاهر الكتابي لل�ضعر.
ومل يتحق���ق هذا ب���دون التفعيل العايل الكثافة مل�ض���تخدم 
اللغة االيحائية مبا فيها من ا�ضارات واميائات، و فق معرفة 
التن�ض���يط اللغوية ملعادلة التوليد التوافقية املتماهية بن 
مكوين هذه اال�ضتغاالت الكتابية،وملا افرت�ضه من انوجاد 
حمقق لروح ال�ض���عر، حيث تنبعث وترتفع �ضاحرة ال�ضعر 
يف تاأملها املابعد القراءة الب�ضرية وتظهر مبظهر �ضحري 
ي�ض���معك �ض���وتها العابر للورقة البي�ض���اء كما يف ق�ضيدة 
-كلم���ا قلت...)كلما قل���ت، )اأنا خيمت���ك(./...    توخزينها 
بالدبابي����س، /وتقولن: �ض���قفك اأتلف���ه املطر/كلما اأفتديك 
، /تخيطن العم���ى من اأهدابي،/العم���ى واحلجب./كلما 
اأ�ض���مت مث���ل �ض���جرة ميتة /تن�ض���لن ج���واري  مث���ل نهر 
يافع.......(،ومن داللة اخليمة من �ض���قف حنون ودايفء 
حلماية احلبيب���ة، وما تعمل دبابي�ض���ها يف ثقبها واتالفها  
ومتناق�ض���ي  متعار�ض���ي  يف  ح�ض���نها،ليوجزها  والغ���اء 
الق���ول ال�ض���عري االخ���ر واملقارن بن ال�ض���جرة ال�ض���ماأى 
و امليت���ه وجتلي����س النه���ر اليافع الن�ض���يط جنب �ض���ماأها 
العا�ض���ق وبحالت���ه النافقة، وهنا نقراأ الوا�ض���ع ال�ض���عري 

لهذه املخت�ضرات التي ابدع جمالية ال�ضغل املعر.
 ويح�ضل معتمد االإيحاء اللغوي يف فعالية اخرى �ومبثلية 
اإمت���داد لنق���اط اك���رث فت���وح ومع���ن للق���اريء، وم���رتوك 
لتاأويل���ه كم���ا يف بقية احلاالت الالمرئية، لت�ض���بح �ض���كل 
نق���اط  موطوءة يف الورقة لدالالت �ض���عرية، و باإتقان اآيل 
وفني  قاب���ل للمداخلة القرائية  والتلقي ال�ض���عري،لتكون 
كتاب���ة النقاط يف تاأويله ال�ضعري،ا�ض���افات لذات الن�ض���ق 
���َه لكفاي���ة املكتوب منه  ال�ض���ابق الذي خزله ال�ض���اعر وَق�ضِ
عل���ى االمتداد بحمله وت�ض���مينه واخلروج ب���ه عن دائرته 
الكتابي���ة اىل اال�ض���افة املكمل���ة ل�ض���عريتها،و هو اأ�ض���ا�س 
ملعرفة ذوقية و تب�ض���ر جمايل  كما يف الق�ض���يدة املذكورة 

�ضابقًا  –كلما قلت -..
األ����... وال  التنه���دات،  اخلطاب���ات،ال  وال  الكلم���ات،  )ال 

�ض���فائي  عل���ى  ./............................./ق���ادرة 
الت�ض���اوؤمات  راح���ت  /....................(.وفيه���ا  من���ك 
الوجودية تن�ضر خطوطها على روح الق�ضيدة ومن عدمية 

احللول واليتها.
و يف ق�ضيدة "ن�ضيت" نرى ذلك التو�ضيف الغزيل املتخيل 
وبو�ضف خا�س من ال�ضاعر "اأمري نا�ضر"،وغري امل�ضبوق 
اال�ض���تعمال يف الت�ضبيه والكنايه،كما  يف جتميل احلبيبة 
من ت�ض���غريه الأنف احلبيبة  وت�ض���بيه حقيبتها اليدوية – 

بجناح اوزة- وهو و�ضف وليد حلظة ال�ضاعر وخا�ضته.
)ن�ض���يت اأن اأق���ول لك:اأنفك جميل /واأنت مت�ض���كن حقيبة 

�ضغرية /ت�ضبه جناح اإوزة(
ه���و  املخت�ض���ر،  ال�ض���عري  اال�ض���تغال  ه���ذا  مائ���ز  وكان 

التب�ضيط اللغوي والكفاءة بالقليل لت�ضهيل مرورها بدون 
ا�ضتعماالت فائ�ض���ة عن احلاجة ال�ضعرية احلديثة، والتي 
تبدو يف املجموعة ان ال�ضاعر يقول ن�ضفها اي قول �ضعري 
غري كامل �ض���كليًا ويرمي به اىل ا�ضماع املتلقي الذي يقوم 
هو االخر م�ضتاأن�ض���ًا باإكمالها او لنق���ل اظهار كمالها،وهذا 
م���ا حتر�س علي���ه املنتجات ال�ض���عرية االك���رث حداثة وفق 

اعتبارية نظرية التلقي املفتوحة على الو�ضع التاأويلي.
وهذا اال�ض���لوب الكتابي للق�ض���يدة املخت�ض���رة،هو توجه 
يتنا�ضب كثريا مع الزمن املثخن باالإزدحامات  التي ت�ضايق 
كث���ريًا الزمن ال�ض���عري، ومنه...البد من اي�ض���ال ال�ض���عر 
بقليل الكلم���ات واكرثها دالإلي���ًا، اي الكلمات الغري قاطعة  
للنف�س ال�ضعري والغري مربكة الألياتها اللغوية و�ضيماتها 
الالزمة، وبتكوين مالم���ح كالمية  ناعمة البوح،وهي لغة 
مكثفة وخمت�ض���رة،مكتفية  بالبوح االيحائي وفيو�ض���اته 
املفتوحة املتوجهة نحو القاريء ومب�ض���احات وا�ضعة يف 
قبوله���ا  مل�ض���اركة الق���اريء يف التاأويل و�ض���ناعة الن�س. 

وكما  يف ق�ضيدة -ال اأح��د يهتم الأم����ري-
)م���ا بك حبيب���ي؟/ تقول اأخت���ي. /واأقول يف �ض���ري:/ان 
حبيبتي القا�ض���ية كال���� )تيكيال( /والرهيف���ة مثل وريقات 
اخل�س /اأخاف عليها يا... اأختي /....../وعلى خطواتها 
/حتى من كرامتي املهدورة حتت قدميها./...............

)،......./......../..................
ومن التكل���ف الوجودي لروؤى الن�ض���و�س،والذي توافق 
كثريا مع اال�ض���لوب الوا�ض���ح الغور والقريب من ق�ضدية 
و رغب���ة و�ض���رائر ال�ض���اعر النف�ض���ية،وهي م���ن التعبريية 
العالي���ة ال�ض���دق،والتي متاه���ت من�ض���جمة م���ع ماميك���ن 
ت�ض���ميته -اللغ���ة الريئ���ة- و -الن���رة اخلفي�ض���ة -ومن 
ا�ض���تطباب روؤى الن�ض���و�س يف تاأم���ل الذات وف���ق لغة  ال 
يقب���ل ال�ض���اعر مرورها ب�ض���روط اللغة الر�ض���مية البعيدة 
ع���ن هموم واعتنائات –اأمري نا�ض���ر – هذا ال�ض���اعر ومن 
جمموعته يبان انه نف�س عن متنه اطالل القرية ال�ض���عرية  
ورمال الق�ض���يدة الكال�ضيكة،الكال�ض���يكية بزمنها القريب 
لفرتة املاقبل االلفية الثالثة وع�ض���يتها،حيث ميتد ال�ض���عر 
وميالأ طوال وعر�ضا اوراقنا البي�ضاء بالكثري من الفائ�س 
ال�ضعري ال�ض���بية بالورم،لكن ال�ضاعر امري نا�ضر يريد ان 
يوزخنا بابر �ضعريته ليبلل خيمتنا بلذة ال�ضعر البعيد عن 

اال�ضافات الزائدة..
وكما نالحظ في�ض���ه ال�ضعري املفتوح والوا�ضع  يف ايجاز 
ق�ض���يدة " اأخ�ض�������ى" )اأخ�ض���ى اأن تذبل،/)كلماتي املرحة، 
ذبابات الزب���د، واالأغ���اين( /اليوم ويف مين���اء انتظارك، 
/ابتع���ت حلوري���ة البح��ر �ض���وارًا اأزرق�����اأً، /وللدلفن كرة 
�ض���فراء، /وللقر����س غم�����دا مر�ض���عًا بالف�ض���ة /..... ، /

عدت...... /بوحول ومياه ماحلة /عدت بخيبات.(.ويف 
اتيه املنتظر و املحمل بجميل مايراها من اال�ضوار الزرقاء 
ووو..يروح يف مالقاته الكئيبه ليعود بوحول ماحلة مبا 

يعنيه خيبات عالية الوطء.
واملرون���ة  بال�ض���ماح  املجموع���ة   لغ���ة  امن���ازت  وله���ذا   
واحليوية، لتن�ضيط ا�ض���لوبها التجديدي املعر وامل�ضور 
والداليل، ويت�ض���ح ما يف  ق�ض���يدته )الوجودية( ال�ضاكية  
- كلم���ا قلت...وهو الطائ���ر العا�ض���ق،الطائر الذي امتلكه 
الفزع من تعب التحلي���ق  وابتكار االحلان فراح ليقبع يف 
مو�ضوفات الق�ضيدة املحددة للمكان واال�ضخا�س التعبن 

واحلالة الوجودية ال�ضيئة...
)اأن���ا االآن  قاب���ع يف غرف���ة رطب���ة/ جوار مكتبة،/�ض���اجة  
بال�ض���عراء والقتلة والع�ض���اق /اأقّلب يف هاتف���ي  واأبحث 

عن ر�ضائلك 
/انقره���ا واح���دة تلو االأخرى، / مثل طائ���ر فزع /طائر ال 
�ض���ماء له وال اأر�س /تعب من التحليق،/ وابتكار االأحلان 

/ذلك هو اأنا....(.
ويف ق�ض���يدة -ح���روف �ض���ركون بول�س املرح���ة- تلم�س  
الَتّذك���ر ال�ض���ادق  واملخاط���ب ل���روح ال�ض���اعر الراح���ل – 
�ض���رجون بول����س – وقيها ت�ض���مع روح كلماته���ا احلزينة 
للفق���د، ان���ه الن�س االك���رث قرب لل�ض���اعر الراح���ل واالكرث 

انحناءًا عليه دون �ضراخ مع بكاءه ال�ضاج باحلزن...
  )مِلَ اأيه���ا االآ�ض���وري اجلمي���ل /واأن���ت تغ���ادر الوط���ن./
وطنك... /الذي األب�ض���ك اجلراحات كله���ا /ومنحك عينن 
ان  /وق�ض���رك(..وميكن  �ض���عرك  /وف�ض����س  منك�ض���رتن 
ن�ض���عر باحل�ض���ور  للكلمة احلان���ة واملعرة ع���ن ذلك مثل 
�ضعرك-  – اال�ضوري اجلميل، عينن منك�ضرين، ف�ض�س 
ومبثل و�ض���ف فوتغرايف ين�ض���ج ويقرتب روح ال�ضاعر، 
ويذهب  يف حوار ال�ض���اعر بعد ان �ض���ج القلب العاقل عن 

اللماذويات املعاتبه له كما يف ت�ضاوؤالته االخرى...
)...مَل ال حتف���ر يف م�ض���مار الذكرى /واأنت تغ���ادر اأعتابه 
/اأغني���ة على جدران )قلعة كركوك( /اأو ندبًا على �ض���جرة 
يف )�ض���احة امليدان( /اأو ع�ض���قًا يف قلب �ضيدة. /مَل حملت 
�ض���ركون بول�س كله /وم�ض���يت( وهو يزاوج يف املقاربة 
الدالة للمفردات امل�ض���تعملة والدال���ة على الرحيل احلزين 
مدينة  ذاكرة  )التاريخي���ة  كركوك  –الذكرى،تغادر،قلع���ة 

ال�ضاعر ومعلمها( كما، �ضاحة امليدان.
ونوؤكد اننا يف زمن االلفية الثالثة التي حتمل على جنبيها 
االفرازات والظواهر واالت�ضامات املزدحمة التي حتا�ضر 
و ت�ض���ع التلق���ي يف املخت�ض���ر الزمني له، وعلى ال�ض���اعر 
ان يقدح �ض���علته ال�ضعرية مبوا�ض���فات تلج ابواب التلقي 
بجمالها البعيد عن املط والتو�ضيحات الال�ضعرية و الغري 
من�ض���جة جلمال اخللق ال�ضعري.وهنا نرى توجه وابداع 
�ضاعر املجموعة  حروف ا�ض���مك" يف توجه ا�ضاب الكثري 
م���ن الدر�س ال�ض���عري اجلدي���د والقائ���م على  االخت�ض���ار  
يف الكتابة ال�ض���عرية، واال�ض���تغال على اال�ض���ارة الكتابية 
املوحي���ة بقليله���ا للكثري ال�ض���عري الوا�ض���ع واملكافئ لنهم 

ولذة القارئ واإ�ضتئنا�ضه القرائي.............

ثالث���ة  الكردي���ة  والن�ض���ر  الثقاف���ة  دار  ع���ن  �ض���درت 
مطبوع���ات ثقافية جدي���دة، االأول بعن���وان )اأنت االآن 
مثل اأعماقي( لل�ض���اعر جا�ض���م غريب والثاين بعنوان 
)اق���رب مم���ا ينبغ���ي( لل�ض���يد هيث���م الطي���ب واالأخري 
بعن���وان )ال�ضيا�ض���ة الرتكي���ة جت���اه الك���رد يف عه���د 
الرئي����س م�ض���طفى كم���ال اتاتورك( لل�ض���يدة �ض���يماء 

رمزي عبد الغني الهموندي.
وقال���ت مدي���رة ق�ض���م العالق���ات واالإع���الم يف ال���دار 
ال�ض���يدة جي���ان عق���راوي اإن جمي���ع ه���ذه الكت���ب هي 
مطبوع���ات ثقافية، اإذ ان الكتاب���ن االأول والثاين هما 
مطبوع���ان �ض���عريان اأما الكت���اب الثال���ث فيتحدث عن 
احلقبة ال�ضيا�ضية الرتكية جتاه الكرد يف عهد الرئي�س 
م�ض���طفى كمال اتاتورك خالل الف���رتة من عام 1923 

اإىل 1938.
يذكر اإن الدار قد اأ�ضدرت يف وقت �ضابق من هذا العام 

جمموعة كبرية من االإ�ضدارات الثقافية واالأدبية.

وهنال����ك موؤلف����ات مثل  "انتظ����ار الرابرة" للوي�����س البهام اأو " 
امراطوري����ة قفر" لروبرت كابالن، متالأ رفوف املكتبات، وجتد 
ن�ض����و�س كثرية من هذه املوؤلفات واملق����االت طريقها اإىل بع�س 
اأف�ضل جمالتنا القومية. اجلدير بالذكر اأن ما تطرحه من م�ضائل 
لي�����س خطًا، فم����ا تقدمه من توثيق لالأنظمة املدر�ض����ية املتهاوية، 
واالأمية الوظيفية املنت�ض����رة على نطاق وا�ضع، وجرائم العنف، 
وعدم امل�ضاواة االقت�ض����ادية ال�ضارخة، والالمباالة، وما ي�ضمى 
ب�"امل����وت الروح����ي" يقط����ع االنفا�����س.  اأن االأم����ر ال يحت����اج ل� " 
اإمر�ض����ون " اأو " اإين�ض����تاين " الإدراك اأن النظام الراأ�ض����مايل فقد 
مر�ض����اته وهو يجنح ب�ض����كل متزايد نحو حال����ة اختالل وظيفية 

مثل روما القدمية.
وم����ا يزال لدينا ثقافيًا وعلى م�ض����توى االفراد العديد من الطرق 
الإخف����اء هذه احلقيقة عن انف�ض����نا. فهنالك الكثري من امل�ض����كنات 
حولن����ا مثل الدم����ى واالألعاب االلكرتونية اجلدي����دة التي تندفع 
نحونا با�ض����تمرار وثبات، وو�ض����ائل االعالم البارعة التي تغرق 
البلد بامل�ض����اهد التي جتعل عقولنا مركزة با�ضتمرار على االأمور 
ال�ض����خيفة واملثرية مث����ل حماكمة " اأو. جي  �ضمب�ض����ون، وموت 
االمرية ديانا، وحياة بيل كلنتون اجلن�ضية، ومعلومات الت�ضلية 

على طريقة ال�ضي. اأن. اأن. "
لكن امل�ض����األة اأعمق من هذا بكثري، ومهما بدا هذا متناق�ض����ًا، فاإن 
انحطاط  احل�ضارة هو حيويتها، وقوة امريكا وا�ضحة للعيان، 
وهي اول �ضيء يالحظه زوار هذا البلد وغالبا ما يعجبون بهذه 
القوة. حيث يالحظ الزائر دائمًا ان�ضغااًل ما يف اجلو العام: فيلم 
جديد اأو ف�ض����حية جديدة اأو فكرة جديدة يتجاذبها النا�س لعدة 

ايام، وطبعا يالحظ تقلبات �ضوق املال التي ال تتوقف ابدًا.
يت�ض����اءل الكاتب كيف نتحدث عن انحطاط احل�ضارة االمريكية 
بينم����ا ن�ض����مع تاأكيد الرئي�س االمريكي كلنت����ون يف خطاب حالة 
االحت����اد لعام 1999 يذكر فيه اأن االقت�ض����اد االمريكي هو اأقوى 
اقت�ض����اد يف العامل منذ ثالثن �ض����نة، واإن البطلة منخف�ضة واأن 
ازدهارن����ا وا�ض����ح، ولك����ن م����امل يخر ب����ه كلنتون  ه����و ان هذه 

املعلومات التي قدمها والت����ي بذل كثري من املحللن جهدًا كبريًا 
يف توثيقها هي معلومات م�ضللة، وهذا الت�ضليل مق�ضود.

اأن هذا االزدهار امل�ض����ار اإليه ي�ض����مل االغنياء فقط، بينما الواقع 
خمتلف كثريًا بالن�ض����بة ملعظم االمريكين، واأن الفجوة مت�ض����عة 

جدا اقت�ضاديًا بن الفقراء واالغنياء.
ويح����اول الكات����ب اأن يبن يف ه����ذا الكتاب مدى تبج����ح القيادة 
االمريكي����ة حول م����ا تتحدث به عن ق����وة امريكا غ����ري الواقعية، 
ويذكر الكاتب باأن ال يكفي اأن نقول اأن ن�ضاطاتنا تغطي خمتلف 
مناح����ي احلي����اة، ويج����ب اأن نق����ول اأنن����ا نق����وم ب����اأداء انحطاط 
ح�ضاري عميق كما و�ضف يف كتاب اأوزولد �ضبنغلر " انحطاط  
الغرب " فلكل ح�ض����ارة مرحلة اأفول تتحجر يف فرتة كال�ضيكية 
حمتفظ����ة بال�ض����كل فق����ط، ولكنه����ا تفق����د حمتواه����ا اأو روحه����ا 
االأ�ضا�ض����ية، وه����ذا م����ا ح�ض����ل للح�ض����ارة االأمريكية " ح�ض����ارة 
اال�ض����تهالك " اأو " ال�ضركة التجارية اال�ض����تهالكية املتحدة" كما 

�ضماها العامل ال�ضيا�ضي بنجامن باربر.
ويختت���م الكات���ب م�ض���ريًا لكتاب���ه فيق���ول "ان كتاب���ي ه���ذا هو 
كتاب غريبي االأطوار لرجال ون�ض���اء يعترون اأنف�ض���هم اأجانب 
يف بلده���م، اأنه دليل للقرن احلادي والع�ض���رين وم���ا بعده. اإنه 
يحاول ان يعطي القارئ االح�ض���ا�س بتو�ض���يف تاريخي وماذا 
يعن���ي هذا؟ اأنه طريقة لتعريف ال�ض���خ�س مب���ا يجري يف عاملنا 
املعا�ض���ر لك���ي يتمكن م���ن اإيجاد املعنى يف ح�ض���ارة تتال�ض���ى 
ورمبا لكي ي�ض���هم ب�ضكل ما يف اإعادة بنائها على اأ�ض�س خمتلفة 
متام���ا، وال���ذي ياأمل الكاتب اأن يعر�ض���ه من خالل ه���ذا الكتاب 
ه���و اأن هنالك �ض���ببًا لالأمل يف امل���دى البعيد عل���ى االأقل". واأنه 
مقتن���ع  اأنه على الرغ���م من اأن معظم االأمريكين اأ�ض���ابهم عطل 
و�ضرر و�ضو�س حوا�ضهم الق�ضف الالنهائي الذي يتعر�ضون له 
)ال�ضجة البي�ض���اء( وباملعلومات املتعلقة باالعالنات التجارية 
والت�ض���ويق واال�ض���تهالك، ذاك���رًا اأن���ه  "على الرغم م���ن كل ذلك 
هنال���ك جوه���ر ح���ي يف داخلنا، كلن���ا نتعط����س للو�ض���ول اإىل 

احلقيقة ".

المرئي والالمرئي في االختزال الشعري
 "حروف اسمِك" ألمير ناصر نموذجًا...

هن��ا ميكن أن نتذكر "جعفر بن يحيى"  يف حث ِكتابِه عىل اإليجاز واالختصار يف 
كتابتهم له بقوله " إن اس��تطعتم أن تكون كتبكم كالتوقيعات فافعلوا ". ونحن 
نقرأ نصوص مجموعة "حروف اسمِك" للشاعر "امر نارص"، وكّأَن الشاعر يقرتب 
م��ن  قولة "ابن يحيى" يف كتابته الش��عرية... هذه الكتاب��ة التي اوصانا هو االخر 
الش��اعر – امر نارص -  بكتابة قصيدة له ومبثل التوقيعات املذكورة الس��ابقة، 
ويف نصه املس��مى – قصيدة – )قبل أن أتوارى يف ترايب/وقبل أن يس��دل عيّل 
س��تار الظالم /أكتبوا يل قصيدة /قصيدة قصرة /ضعوها تحت رأيس /قصرة 
ج��دا /أعملوا عىل تصفيتها وتش��ذيبها /فأنا أكره الزيادات والزخ��ارف/............./
اجعلوه��ا بحجم ك��ف /بحجم إصبع /بحجم أمنلة /أو كلم��ة واحدة /بحرف أو 
حرفني أو ثالث��ة/.........../ أو.............../ليك آمن يف قربي(،حتى اختصار القصيدة 
عنده  بحرف واحد،كام يف اختيارات الش��اعر املوصوفة يف القصيدة، بل ويف 
ترات��ب اخر غر مريئ ليرتك القارئ يف اختياره ولتك��ون مجرد نقطة واحدة ال 

اكرث ايضًا،هذه النقطة التي اشار لها يف تنقيطه،وهو اخرص من توقيع.

ال��ك��ردي��ة ال��ث��ق��اف��ة وال��ن��ش��ر  إص�������دارات ج���دي���دة ع���ن دار 

موريــس بيرمــان يتنبــأ بانهيار 
الحضارة األمريكية

إن الحض��ارة االمريكي��ة يف ورط��ة يش��عر بها ويحس��ها ماليني 
االمريكيني مع إطالل��ة القرن الحادي والعرشين، وبعض املئات 
منهم يكتبون الكتب واملقاالت عنها، موثقني اتجاهاتها ومحللني 
اس��بابها، ويناق��ش ذلك كت��اب "انحط��اط الحض��ارة االمريكية" 
ملوريس برمان الذي ترجمه حسني الشويف وصدر عن مؤسسة 

املدى لالعالم والثقافة والفنون.

ــــــــدارات ــــن اص م



اصدارات
جديد

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

لالعالم والثقافة والفنون

ء

ملحق يعني باآخر ال�شدارات احلديثة فـي العامل ي�شدر عن موؤ�ش�شة 
WWW. almadasupplements.com
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