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

عصر ميجي الياباني في صور
�أ�صدر م�شروع "كلمة" للرتجمة التابع
لهيئة �أبوظبي للثقافة والرتاث كتاب ًا
جديد ًا بعنوان" :الفن والإبداع" الذي
ي�ضم �صورا فوتوغرافية يابانية من ع�صر
ميجي واملعرو�ضة يف متحف الفنون
اجلميلة يف بو�سطن ،ف�ضال عن مقاالت
ب�أقالم �سبا�ستيان دوب�سون و�آن ني�شيمورا
وفريدريك �أ� .شارف ،وهم نقاد فنانون
متميزون.
يتناول الكتاب احلياة يف اليابان قبل
و�صول الإمرباطور ميجي لل�سلطة يف
منت�صف القرن التا�سع ع�شر ،و�إجرائه
�إ�صالحات �أخرجت هذا البلد من عزلته
الن�سبية �إىل االنفتاح على الآخر والتفاعل
مع العامل �أجمع ،كما ي�ضم الكتاب نبذة
عن عمليات البناء والتحديث التي �شهدتها
اليابان عقب تعديل الد�ستور يف عهد
ميجي.
و�إذ يتوق معظم الب�شر لقراءة تاريخ
الدول و�شعوبها وتقاليدها والتعرف على
ما�ضيها ،قد ت�شكل ال�صور الفوتوغرافية
قيمة كبرية ال غنى عنها يف التعريف عن
هذه ال�شعوب و�أ�ساليب عي�شهم وفنونهم
و�أزيائهم� ..إن ال�صور تاريخ �شاهد ي�ضيف
�إىل املخطوطات والوثائق املحفوظة
م�صداقية وحيوية� ،إنها تدلنا على �صور
ل�شخ�صيات لعبت �أدور ًا بناءة يف تاريخ

بلدانها ويف تقدمها ،كما توفر لنا �شواهد
على �أماكن طبيعية و�أثرية نتوق لر�ؤيتها
على الطبيعة ،وهذا ما نراه يف كتاب" الفن
والإبداع ـ� ..صور من ع�صر ميجي".
كما يتحدث الكتاب عن تطور �صناعة
الت�صوير يف اليابان يف مدينة يوكوهاما،
التي لعبت دور ًا كبري ًا يف احت�ضان
امل�صورين الأجانب بو�صفها �أكرب ميناء
ياباين حينها.
وي�ستعر�ض الكتاب م�سرية �أ�شهر امل�صورين
الأجانب يف القرن التا�سع ع�شر ،والذين
بني على �أكتافهم جمد هذه ال�صناعة
وتطورها ،كما يعود الف�ضل �إليهم يف تعليم
اليابانيني �سر هذه ال�صناعة الفنية حتى
�أتقنوها ،وانطبق عليهم القول امل�أثور" رب
تلميذ فاق �أ�ستاذه".
يحفل الكتاب ب�صور فوتوغرافية رائعة
لونها ب�أيديهم ر�سامون وفنانون يابانيون
ممن عرفوا ب�إخال�صهم يف العمل و�إتقانهم
مهنتهم.
وقد �صدر الكتاب بن�سخته الإجنليزية
عن متحف بو�سطن للفنون اجلميلة،
وهو متحف �شهري افتتح يف  4يوليو"
متوز"  ،1876يف الذكرى املئوية الأوىل
لت�أ�سي�س الواليات املتحدة الأمريكية .وقد
بني املتحف يف �ساحة كوبلي ،وكان ي�ضم
حينها  5600عمل فني ،ثم تو�سع املتحف

و�أ�ضيفت �إليه �أعمال فنية وحتف قيمة،
وت�ضاعف عدد زواره ،ويف وقت الحق
نقل املتحف �إىل مقره احلايل يف �شارع
هانتينجتون يف بو�سطن.
يعد متحف بو�سطن �أحد �أ�شهر املتاحف
الفنية يف العامل ،حيث ي�ضم قرابة 450
�ألف عمل فني وي�ستقطب �أكرث من مليون
زائر �سنوي ًا ي�أتون لت�أمل �أجمل القطع
الفنية التي يعود بع�ضها لع�صور م�صرية
قدمية� ،إىل جانب لوحات وحتف معا�صرة،
كما يقيم معار�ض خا�صة ،وبرامج ثقافية
و�إبداعية متنوعة.
ترجمت الكتاب �إىل اللغة العربية مي�سون
جحا املولودة يف مدينة �إدلب يف �سوريا
وتخرجت من ق�سم اللغة الإجنليزية و�آدابها
يف جامعة حلب ،عملت يف حقل الرتجمة
ملدة  25عام ًا يف جملة زهرة اخلليج ومن ثم
يف جريدة االحتاد الإماراتية ،كما �شاركت
يف ترجمة �أفالم وبرامج علمية وثائقية
ل�صالح م�ؤ�س�سة العني للإعالن يف الإمارات،
وقد ترجمت رواية" اخل�صم" للروائي
اجلنوب �أفريقي جي �إم كويتزي ،ف�ضالً
عن جمموعة من ق�ص�ص خا�صة بالأطفال،
ورواية" الفتاة الإيطالية" للروائية
الربيطانية ال�شهرية �آيري�س موردوخ ،كما
�شاركت يف ترجمة عدة كتب ل�صالح م�شروع
"كلمة".

ح����ي����ث ال ت���س���ق���ط األم�����ط�����ار
بعد نحو ثمانية دواوين �شعرية �أولها "مديح
ملقهى �آخر"  1979يرى ال�شاعر الأردين �أجمد
نا�صر الذي �أ�صدر روايته الأوىل "حيث ال
ت�سقط الأمطار" �أن العامل ال ميكن تخيله
من دون �شعر على عك�س الرواية التي ميكن
تخيل العامل من دونها و�أن ال�شاعر حني يكتب
الرواية يخل�صها من "ركاكة" يتهم بها كثري
من الروايات العربية.
وي�ضيف �أن ال�شاعر حني يكتب الرواية ال
يهرب من ال�شعر الذي "بو�سعه �أن يتخلل
�أنواعا كتابية عدة من بينها الكتابة ال�سردية
الروائية �أو الق�ص�صية" و�إنه حني كتب
الرواية كان يرغب يف تو�سيع حدود �إطار
التعبري �إذ " ميكن تخيل العامل من دون رواية
ولكن من ال�صعب تخيله من دون �شعر .ال�شعر
�أ�صل التلفظ الأدبي على ما �أظن .يف البدء
كان ال�شعر .الرواية ح�صلت الحقا" و�إن كان
�شكل ال�شعر تغري وتغريت �صورته و�إجراءاته
اللغوية والكتابية منذ وجدت ق�صيدة النرث.
ويرى �أن الرواية و�سعت حدودها و�أ�صبحت
�أكرب من كونها وعاء حكائيا فقط ومالت
�إىل فعل الكتابة �أكرث من ميلها ال�سابق �إىل
احلكاية "ويف فعل الكتابة ميكن توقع ال�شعر
واملعرفة والتواريخ ال�صغرية والت�أمل يف
م�صائر الإن�سان يف زمن ا�ستفحال القوة
واملال والتكنولوجيا واحلروب .وال �أعترب

كتابتي للرواية هربا من ال�شعر �أو �إعالن
هزمية لل�شعر خ�صو�صا و�أنا من الذين
كتبوا باكرا �أدب الأمكنة �أو ما ي�سمى �أدب
الرحلة" الذي ي�ضم خ�صائ�ص نرثية و�سردية
و�شخو�صا لي�ست بعيدة متاما عما هي عليه
يف الرواية.
ويرجح نا�صر �أن ال�شاعر "ي�سحب معه لغته
�إىل الرواية �أو �أي �شكل كتابي يت�صدى له.
لي�ست هناك لغتان للكاتب واحدة لل�شعر
و�أخرى للنرث وهذا يعني �أن لغة ال�شاعر يف
الرواية م�شدودة ومكثفة �أكرث .االقت�ضاب
�سمة ال�شعر عموما فهو يعمل على �ضغط
العامل يف حيز لغوي وتعبريي حمدود.
هذا يفيد الرواية التي تعاين عند كثري من
الروائيني العرب من الرتهل والرثثرة اللغوية
�إن مل يكن من الركاكة".
وي�شدد على �أن "ال�شاعر يقدم للرواية ت�صورا
خمتلفا للعامل� .إنه ت�صور قادم من البعد
احللمي لل�شعر .ولكن هذا ال يعني مماهاة
ال�شعر بالرواية" و�إن ظل عامل الرواية �أو�سع
و�أكرث مرونة من عامل الق�صيدة.
ويقول �إن الأمر ال يتعلق بتهريب �شطر
من حياته �إىل الرواية بل رغب يف كتابة
عمل روائي قائم بذاته لي�س فيه من حياته
ال�شخ�صية والواقعية �إال النزر القليل نافيا �أن
يكون ال�شخ�ص الرئي�سي يف روايته "حيث

ال ت�سقط الأمطار" هو نف�سه و�إن كان "يحمل
بع�ض موا�صفاتي اخلارجية "�شخ�ص يكتب
ال�شعر وتغرب يف �أكرث من مكان" و�إن الذي
�شغله هو كيف تكون الرواية على امل�ستوى
الفني.

وي�ضيف �أن روايته "حيث ال ت�سقط الأمطار"
رمبا ال تكون "دفقة واحدة وانتهت" فلديه
�أفكار وخمططات لأكرث من عمل �سردي قادم
ال يعرف الآن ما ال�شكل الذي �ستتخذه حني
ي�شرع يف الكتابة.

أرج�����وك�����م ال ت���س���خ���روا م��ن��ي
هذه الرواية االجتماعية ت�سلط ال�ضوء
على امل�شاكل التي تقع على الطالب من قبل
زمالئه ،يف غياب معرفة املدر�سني بهذه
املمار�سات والع�صابات الف�صلية التي
يتخذها بع�ض الطالب كنوع من التغطية على
ف�شلهم الدرا�سي و حماولة ال�سيطرة على
الف�صل ومنع الطالب الإيجابيني من التفاعل
مع مدر�سيهم يف الف�صل و عقاب كل من ال
يتما�شى معهم يف هذه املجموعات الف�صلية
بالنبذ وااليذاء النف�سي .و يف توطئة يل
�أقول �إن مراحل الطفولة مهمة جد ًا يف عمر
الإن�سان وهي الفرتة التي ترتك الأثر الغائر
وتنق�ش يف الذاكرة �أ�شياء كثرية من �ش�أنها
الت�أثري على بناء �شخ�صية الفرد يف مراحل
متقدمة من حياته العملية والعلمية وكيفية
تعامله مع الآخرين من خالل ت�صرفاته ما �أن
كان واثق ال�شخ�صية �أم ال.
الذكريات كما �أ�سلفت ت�شكل حياته املقبلة وما
يرتتب عليها من �أ�شياء كثرية وعر�ض هنا
لأحداث رواية " �أرجوكم ال ت�سخروا مني"
هذه من الروايات التي �أن�صح كل والدة �أن
تقر�أها ملا فيها من حقائق عما يحدث يف
املدار�س وداخل الف�صول حتديد ًا.
ومبا �أن هذه الرواية قد تطرقت �إىل ق�صة
معاناة لفتاة يف مراحل درا�ستها االبتدائية
وحتى الثانوية ،ويف تناولها و�سردها
حلكايتها مع تالميذ الف�صول والع�صابات
الف�صلية التي ت�ساهم يف عملية اختالط
الطالب من عدمه عن ان�سجامه وتطبيقه
لقواعد املجموعة وانتمائه لها.
هذه الرواية التي تعترب �أدب ل�سرية ذاتية
حتكي ق�صة مراهقة وهي جودي بالنكو
كتابتها و�سردها ملعاناتها احلقيقية التي
حتملتها و�أثرت على �سري حياتها بالكامل
بالرغم من جناحها بعد ذلك يف حتقيق
ثقتها بذاتها �إال �أن فرتة املراهقة ال�صعبة
التي تعر�ضت لها بقيت موجودة بذاكرتها
ب�شكل ال ميحى.فنقلتنا "جودي بالنكو" منذ
اللحظة الأوىل �إىل حياتها بكافة التفا�صيل
لنعي�ش معها ون�شعر مبعاناتها ،حتكي بعمق
ما تعر�ضت له من م�ضايقات �سخرية يف

الف�صل الدرا�سي من قبل �أ�صدقائها لدرجة
النبذ ودخولها بحالة نف�سية مزرية و�صعبة
من خالل حماوالتها الدائمة لك�سب حب
زمالئها الذين معها بال�صف �إىل جانب عدم
ثقة والديها فيها من خالل اعتقادهم اخلاطئ
كونها هي من ال تتكيف �أو تت�أقلم مع زمالئها
بال�صف كونها وحيدة.
ومن ناحية زمالئها ال توجد م�شكلة غري
كونها حمبوبة لدى مدر�سيها وذكية وجتيد
حفظ فرو�ضها وواجباتها املدر�سية .
وذات �شعبية حمبوبة لدى كل من يقابلها
من �أع�ضاء التدري�س باملدر�سة وكردة فعل
من زمالئها على تفوقها الدرا�سي تعاين
الأمرين من �سوء معاملتهم لها لدرجة الإيذاء
اجل�سدي يف حال عدم متا�شيها مع قوانني
زمالئها وتراجعها يف درو�سها مما ي�ضطرها
يف بع�ض الأحيان �إىل رف�ض الإجابات عن
الأ�سئلة التي يقدمها لها الأ�ساتذة لها لك�سب
ود زمالئها ولو ل�ساعة من الوقت ...ولكن
ما �أن تهفو منها حركة واحدة �إيجابية جتد
نف�سها بعيدة عن جمموع الزمالء ومنبوذة

من خاللهم .تدخلها هذه املعاناة يف رحلة
انتقال من مدر�سة �إىل غريها من �أجل �أن
تت�أقلم مع زمالئها يف ال�صف اجلديد والبحث
عن مناخ جيد داخل الف�صل �أو املدر�سة التي
تنتقل لها ولكن الكرة تعاود من جديد ويف
كل مدر�سة كانت مبجرد �إبرازها ملواهبها
الدرا�سية �أمام مدر�سيها ينقلها الطالب �إىل
قائمة املنبوذين فور ًا.
ال�صدق يف املعاملة ـ الإجابة عن الأ�سئلة التي
يوجهها الأ�ساتذة ـ املثابرة يف درا�ستها داخل
وخارج يف مقابل هذه الأ�شياء كانت تتح�صل
على الب�صق ـ العقاب البدين  ،التجاهل.
تقول "عند و�صويل �إىل املنزل بعد املدر�سة،
�أت�شاجر مع �أمي �،أ�شعر ب�إحباط وتعب �شديد
من �سماع عبارة "تفوقي على كل �شيء" ما
�أريد فعله حق ًا هو �إحلاق الأذى ب�أحدهم،
ت�صر �أمي ! "�أريهم مدى قوتك من خالل
جتاهلهم".
لقد كان ل�شكل جودي العادي املقارب �إىل
القبيح ن�صيب يف زيادة عذابها كذلك الأذى
اجل�سدي الذي ميار�س عليها من ب�صقة يف

الوجه �أو �إل�صاق الأ�شياء املقرفة �أو العلكة
يف �شعرها جميع ًا �أ�شياء تغ�ضبها ب�شدة
تتمنى من خاللها افتعال الأذى يف زمالئها،
تتمنى �أن تنتقم ولو مرة واحدة من هذه
الأفعال .ت�ستمر معاناتها يف عدم الت�أقلم من
خالل �سردها ليومياتها يف املدر�سة وب�إ�صرار
والديها على �أنها متت�ص وت�سيطر على
غ�ضبها وعدم دراية مدر�سيها لهذه امل�ضايقات
حتدث �سوء ًا يف نف�سيتها �إىل �أن تنتقل
�إىل اجلامعة وبهذه املرحلة تقل امل�ضايقات
لأنها مرحلة �أكرث ن�ضج ًا لها وللطالب الذين
معها و�أقل احتكاك ًا من مقاعد الف�صول يف
الإعدادية والثانوية.
وت�سرد بالنكو كيف جنحت يف حياتها
العملية بعد كل هذه املعاناة �إال �أن هذه
امل�شاكل ومنذ تعر�ضت لها قابعة يف ذاكرتها
ال ميحوها �شيء ،ذكرى را�سخة يف عقلها
وقلبها ،فمن خالل حفل خا�ص ملدر�ستها
الثانوية تلتقي بزمالئها يف الثانوية الذين
�سببوا لها الأذى وهم فرحون بها ي�ضحكون
معها بدل ال�سخرية منها .حيث تقول لإحدى
�صديقاتها �إنها مل تكرهها و�أخرى مل تن�سها
غري �أن املعاملة ال�سيئة بقيت ترتدد يف
ذاكرتها ومل ميحها الت�أ�سف وتن�ضم �إىل
�أ�صدقائها الذين ال ي�ستطيعون �إيذاءها بعد
الآن ..قالت يف �إحدى الفقرات "ال �أمتنى
حياتي ال�سابقة لأحد ولكنها حياتي� ،إن الأمل
الذي عانيته خالل املراهقة مدين بالقوة
وعلمني حقيقة ذلك القول امل�أثور الرائع:
عامل الآخرين كما حتب �أن ُتعامل" .هذه
الرواية بها الكثري من املواقف امل�ؤثرة
واملحزنة والتي حتدث لأي كان ب�إمكانية
ت�سعني باملئة يف الف�صل الواحد وتفتح
�أمامنا حقائق قا�سية وعواقب طويلة املدى
لإ�ساءة معاملة الآخرين وميكن �أن ت�ساعدنا
هذه الأحداث على حماولة توخي احلذر يف
تعاملنا مع املراهقني يف املدار�س وكيفية
حمايتهم من الإيذاء داخل الف�صل من خالل
طرق تعليمية واجتماعية خا�صة وتزيد من
حماولة تفاعل التالميذ ب�شكل متوازن داخل
الف�صل الواحد واملدر�سة ككل.

ه�������������ا ه�������������ي م������ع������ج������زت������ي
�صدرت عن "دار اجلمل" يف بريوت
جمموعة �شعرية جديدة حتمل عنوان "ها
هي معجزتي!" لل�شاعر جالل زنكابادي.
ّ
وقد �ض ّمت هذه املجموعة حتديدا ن�صف
ق�صائده املكتوبة باللغتني العربية والكردية
عن ثيمة ا ُ
حلب الأزلية التي لوالها
لأ�صبحت احلياة �أ�ش ُّد وط�أة مما هي عليه
الآن.
لقد �شاء ال�شاعر املرهف احل�س جالل
زنكابادي� ،أو رمبا �شاءت ق�صائده �أن يكون
للحب فقط من
هذا الديوان برمته مك ّر�سا ُ
دون بقية الأغرا�ض التي قد جند بع�ض
ت�شظياتها منثورة هنا �أو هناك يف متون

ق�صائده العذبة التي تت�صف بتجلياتها
اللغوية والروحية والفنية على حد �سواء.
فجالل زنكابادي للذين يعرفونه من كثب
هو �شاعر عفوي و�صادق بامتياز ت�أتيه
ال�صور ال�شعرية "مثلما ت�أتي الأوراق اىل
�أغ�صان الأ�شجار" بح�سب ووردزورث،
و�إنه "�صانع �أمهر" لل�شعر بح�سب ت�.س.
�إليوت ،يعرف جيدا �أ�سرار هذه ال�صنعة
م�ستقطرا فيها
الفنية ،ويت�ألق فيها دائما،
ِ
عُ�صارة قلبه ،فال غرابة �إذا جاءت ن�صو�صه
ُم�ست ِف ّزة واخزة تهّز املتلقي وت�ضعه يف
مثلث الده�شة وال�سحر واالفتتان.
لقد هُ م�شت التجربة ال�شعرية جلالل

زنكبادي ،عن ق�صد �أو غري ق�صد ،على مدى
�أربعة عقود بالتمام والكمال ،رمبا ب�سبب
الظروف الع�صيبة التي كان يحياها معظم
العراقيني يف �أثناء حقبة النظام ال�شمويل
ال�سابق� ،أو رمبا ب�سبب ك�سل الن ّقاد� ،أو
�شلل احلركة النقدية يف العراق الذي كان
خمطوفا يف ُو ُ�ضح النهار ،وما �إىل ذلك من
وم�سوغات قد تكون �ضعيفة واهنة
�أعذار
ّ
وال ت�صمد �أمام التهمي�ش �أو االق�صاء.
وتعزيزا لثيمة ا ُ
حلب التي انقطع �إليها
ال�شاعر �سنينا طواال فقد انتقى ال�شاعر
ثالثة ع�شر بيتا �شعريا معروفا ،جرت على
الأل�سن جمرى الأمثال ،لع�شرة �شعراء

م�ستقرين يف الذاكرة اجلمعية للنا�س من
بينهم ابن الفار�ض وابن الرومي والبهاء
زهري والب�سطامي واحلالج وغريهم من
ال�شعراء الذين كتبوا عن ا ُ
حلب كثريا،
وتر�سخت جتاربهم يف م�ضمار ال�شعر
ال�صويف وجتلياته املعروفة التي تبتغي
الذوبان والتماهي يف ذات املحبوب الذي
ميثل من وجهة نظرهم امتدادا للذات
االلهية.
حت ِّفز معظم الق�صائد التي يكتبها ال�شاعر
جالل زنكابادي قارئه على تثوير خلفيته
الثقافية وتغذية ذهنه مبختلف �أ�شكال
الثقافة واملعرفة االن�سانية املُتاحة.
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"مل يكتب هذا الكتاب للقراءة فقط ،وال لأولئك الذين يهتمون بامل�س�ألة العلمية ،ولكنه
توجيه للتع�ساء لي�صبحوا �سعداء" ،هكذا ي�شرح الفيل�سوف الإجنليزي برتراند را�سل ( - 1872
 )1970هدف كتابه "الفوز بال�سعادة" .وقد ق�سم كتابه �إىل بابني؛ الأول حول �أ�سباب التعا�سة ،و
الثاين تناول فيه �أ�سباب ال�سعادة .كان را�سل يرى �أن ال�سعداء ال ي�صادفون �أحداثا �سارة جتعلهم
كذلك  ،و�إمنا يتمتعون بحالة نف�سية تطبع الأحداث حولهم بهذا اللون اجلميل ! ..

من هم السعداء حقا؟..

خواطر الفيلسوف الشهير
برتراند راسل

سميرة سليمان
�شقاء النا�س
ي�ؤكد را�سل الذي يعد من �أعظم
الفال�سفة حيث ح�صل على جائزة
نوبل عام � 1950إن الب�شر يف
العامل احلديث غالبا لي�سوا �سعداء،
والتعا�سة املنت�شرة بينهم يعود
بع�ضها �إىل النظام االجتماعي� ،أو
النظرة اخلاطئة عن العامل  ،ومنها
الدرا�سة �أو التقاليد اخلاطئة التي
تقو�ض �أ�سباب ال�سعادة .فمثال
الرتبية املحفوفة بالطغيان واخلوف
�سيئة ،ولكن ال �سبيل لنوع �آخر من

الرتبية �إذا كان القائمون بها هم
�أنف�سهم عبيد ًا لتلك الأفكار.
و�أي�ضا يعد ع�شق الذات
والرنج�سية ،بالإ�ضافة �إىل ارتكاب
اخلطايا الأخالقية وجنون العظمة ،
من �أهم م�سببات التعا�سة.
والإن�سان املثايل للتعا�سة  -بر�أي
را�سل  -هو من كان قد جرد يف
�شبابه من االكتفاء العادي �أو ت�أمني
احتياجاته الب�سيطة ،و�أ�صبح ي�شعر
�أنه مغلوب على �أمره ،هنا ين�شد
التدمري والن�سيان فقط ،وعندئذ

تراه �أ�صبح متعلق ًا بامللذات مدمن ًا
لها ،وهناك �أ�شخا�ص بف�ضل خربتهم
ال�سابقة �أ�صبحوا على يقني �أنه مل
يبق هناك �شيء ي�ستحق العي�ش
من �أجله ،وه�ؤالء هم تع�ساء يف
حياتهم ،ولكنهم فخورون ب�شقائهم
ويعتربونه ال�صفة املميزة لل�شخ�ص
العاقل!
ومن �ضمن م�سببات التعا�سة
�أي�ضا ح�صول الإن�سان على رغباته
ب�سهولة ،وحينها ي�ستنتج �أن حتقيق
الرغبة ال يجلب ال�سعادة ،ويف ر�أي

امل�ؤلف ف�إن جذور املتاعب ت�صدرمن
االهتمام املتزايد للت�سابق على
النجاح التناف�سي باعتباره م�صدرا
رئي�سيا لل�سعادة ،وما يريد امل�ؤلف
قوله �أن النجاح لي�س �إال عن�صر ًا
واحد ًا من عنا�صر ال�سعادة ولي�س
كلها.
ومن م�سببات التعا�سة �أي�ضا ال�س�أم
الذي يقا�سي منه �سكان املدن
الع�صريون ،وهو مرتبط ارتباط ًا
حميم ًا بانف�صالهم عن حياة الأر�ض،
مما يجعل حياتهم حارة ترابية

وعط�شى� ،أما الأغنياء فهم يعانون
من خوف ال�س�أم �أكرث مما يعانون
من ال�س�أم نف�سه ،واحلياة ال�سعيدة
يجب �أن تكون حياة هادئة ،ف�ض ًال
عن �إرهاق الأع�صاب يف ع�صرنا
احلا�ضر ،والقلق ،واحل�سد الذي
يبعد ال�سعادة تدريجيا.
ود الب�شر والأ�شياء
ي�ؤكد را�سل �صاحب نوط اال�ستحقاق
الذى قلده �إياه امللك جورج ال�ساد�س
عام � 1949أن العمل ،وتو�سيع دائرة

اهتمامات الفرد ،وحب الأ�شخا�ص
والأ�شياء من �أكرث م�سببات ال�سعادة
ويف ذلك يقول�" :إن لذة العمل
متاحة لكل فرد ي�ستطيع �إمناء مهارة
متخ�ص�صة ،بحيث ي�ستمد االكتفاء
من جتربة مهارته بدون �أن يطالب
العامل كله باالنحناء له.
�إين اعرف �شخ�صا فقد رجليه يف
�شبابه الباكر ،بيد �أنه بقي �سعيد ًا
بهدوء طيلة حياته املديدة ،وتو�صل
�إىل هذه ال�سعادة من خالل انكبابه
على ت�أليف كتاب يف خم�سة �أجزاء
عن �آفات الورد ،حيث كان خبريا يف
هذا املو�ضوع".
�إن الولع بال�شيء والهوايات مهما
تكن قد ال تكون م�صدر �سعادة
�أ�سا�سية ،بل و�سيلة للهروب من
الواقع� ،إن ال�سعادة احلقيقية تعتمد
�أكرث من �أي �شيء �آخر على ما
يعرف بالتوجه الودي للأ�شخا�ص
والأ�شياء.
هذا التوجه الودي يتمثل يف
االهتمام الذي يدعم ال�سعادة ويق�صد
به النوع من الب�شر الذين يحبون
مراقبة النا�س ،ويجدون لذة يف
�سماتهم الفردية ،بدون الرغبة يف
احل�صول على تفوق عليهم �أو نيل
�إعجابهم احلما�سي� ،إن الإن�سان
الذي �سلوكه جتاه الغري بهذا الواقع
�سيكون م�صدر �سعادة ومرجع
الرقة املتبادلة ،ولن يتذوق مرارة
عدم التقدير لأنه قلما يلقى ذلك من
النا�س.
ويعود الفيل�سوف من جديد لي�ؤكد
�أن جميع ذلك يجب �أن يكون واقعياُ
غري مفتعل ،وغري نابع من فكرة
ت�ضحية الذات املوحى بها من
فكرة ال�شعور بالواجب ،لأن هذا
ال�شعور مفيد يف العمل ولكنه �ضار
يف العالقات ال�شخ�صية .فالنا�س
يرغبون �أن يكونوا حمبوبني ،ال �أن
يطاقوا ويحتملوا يف �إذعان �صبور.
�إن يف حمبة �أنا�س كثريين ،وبدون
جهد رمبا كان ذلك من �أعظم م�صادر
ال�سعادة ال�شخ�صية.
�إن �سر ال�سعادة هو كالتايل :دع
اهتمامك مت�سع ًا بقدر الإمكان ودع
ردود فعلك للأ�شياء �أو الأ�شخا�ص
الذين يهمونك ودية بقدر الإمكان،
وابعد قدر ما ت�ستطيع عن العداء.
مباهج احلياة
ي�شرح م�ؤلف الكتاب العالقة بني لذة
الطعام مثال وال�سعادة قائال :هناك
طرق خمتلفة ي�سلكها النا�س عندما
يجل�سون �إىل مائدة طعام ،فمنهم من
تكون لهم وجبة الطعام باعثا على
ال�س�أم وال�ضجر ،ثم هناك املر�ضى
الذين ي�أكلون كواجب بناء على �أمر
الدكتور.
وهناك الذواقون الذين ال يجدون
الطعام كما يتوقعون ،كما �أنه يوجد
�أي�ضا النهمون الذين ينق�ضون على
طعامهم ب�شهية وي�أكلون �أكرث مما
ينبغي ،و�أخريا هناك من يبد�أون

الطعام ب�شهية �سليمة وي�أكلون
كفايتهم ثم يتوقفون.
ثم يقول  :من يجل�سون �أمام وليمة
احلياة لهم �سلوك �شبيه بهذا ،
والرجل ال�سعيد بر�أي را�سل هو
من ينطبق عليه �آخر النماذج من
�صنوف الآكلني!.
فهناك �أ�شخا�ص متربمون من
ملذات احلياة ،وهناك من يزهدون
فيها ،ومن ي�شتهونها ب�شدة ،ولكن
ال�سعادة لي�ست يف هذا �أو ذاك،
فالواقع ي�ؤكد �أن الإن�سان بطبيعته
يبحث باعتدال عن ال�سعادة،
والأطفال ال�صغار يهتمون بكل
�شيء ي�شاهدونه وي�سمعونه،
في�صبح عاملهم حافل باملفاج�آت ،وهم
م�شغولون ب�صورة م�ستمرة بال�سعي
وراء املعرفة القائمة على الألفة مع
الأ�شياء التي ت�سرتعي اهتمامهم،
ولهذا فهم �سعداء.
ال�صداقة منبع لل�سعادة
يوا�صل امل�ؤلف �شرح م�سببات
ال�سعادة ،م�شري ًا �إىل �أن احدى
العوامل الرئي�سية يف افتقار اللذة
هو ال�شعور ب�أن املرء غري حمبوب،
وعلى النقي�ض من ذلك عندما يكون
حمبوب ًا ترى اللذة ظاهرة عليه
�أكرث من �أي �شيء �آخر .والنا�س
�إذا �شعروا بانهم غري حمبوبني
غرقوا يف ي�أ�س مفزع ،والغالب �أن
حياة مثل ه�ؤالء ت�صبح منكم�شة
على ذاتها ،ويعطيهم فقدان العاطفة
ال�شعور بعدم الأمان الذي يحاولون
التهرب منه ،وذلك ب�سماحهم للعادة
ان ت�سيطر عليهم كلي ًا.
�إن العاطفة املتبادلة هي �أف�ضل طراز
من العواطف ،فكل من الطرفني
يتقبل العاطفة مبرح ومينحها بدون
جهد ،وكل منهما يرى يف العامل
�أهمية كبرية نظر ًا لوجود هذه
ال�سعادة املتبادلة.
وبر�أي را�سل ف�إن العائلة من �أ�سباب
ال�سعادة �أي�ضا ،فوالدينا يعطونا
احلب لأننا �أطفالهما ،ولهذا ن�شعر
مبزيد من الأمان معهما �أكرث من
�أي �شخ�ص �آخر ،وقد يبدو هذا يف
�أوقات النجاح غري هام ،ولكنه يف
�أوقات الف�شل ميدنا بالراحة والأمان
اللذين ال جندهما يف �أي �شيء �آخر.
�أي�ضا العمل البناء يبهجك �أن تراه
قائم ًا ،وال يخلو الأمر من �إمكان
ادخال التح�سينات عليه با�ستمرار،
فالإن�سان الذي ا�ستطاع بنظام جديد
�أن يجعل الرباري املقفرة ورود ًا
ي�ستمتع بعمله ،كذلك احلال بالن�سبة
لل�سا�سة والفنانني ورجال العلم ،لأن
عملهم هو بحد ذاته مبهج.
يقول را�سل بختام كتابه  :العاقل ال
يكرتث كثريا للغبار الذي مل تنظفه
اخلادمة ،وال �إىل القاذورات التي مل
يكن�سها الزبال ،لأن الهم وال�ضيق
جهود ت�ضيع بهجة احلياة التي
تنتظرك دوما ..
عن حميط

حياة واسطورة لورنس العرب
في كتاب جديد
ترجمة :اوراق
لويل توما�س ال�صحفي ومنتج االفالم
االمريكية الرائد  ،كان ي�شرتي التمر
يف �شوارع القد�س مبا�شرة بعد حتول
املدينة من ال�سيطرة الرتكية اىل
الربيطانية عام 1917حينما �شاهد
جمموعة من العرب تقودهم �شخ�صية
رائعة " بدوي وحيد كان يقف بعيدا
عن رفاقه ب�شكل وا�ضح وكان يربط
يف حزامه ال�سيف املقو�س لأمري
من مكة كما لو كان كل اجن فيه يدل
على انه ملك ...ذلك ال�شاب كان ا�شقر
كاال�سكندنافيني وتعابريه هادئة
ومالئكية من االيثار والهدوء .
تلك ال�شخ�صية كانت تي �أي لورن�س
فقد كان بالن�سبة اىل رفاقه العرب "
ملك العرب غري املتوج" طبقا لوا�صفيه
واذا كان و�صف توما�س يبدو مثريا
فانه من ال�صعب ان يكون مفاجئا
فاالمريكان قد عملوا على حتويل
�شخ�صية لورن�س اىل �شخ�صية
م�شهورة ومت�ألقة عامليا اكرث من
اي �شخ�ص �آخر ليتحول اىل قدي�س
وخرافة وا�سطورة .
لقد كان لورن�س �شخ�صية غام�ضة
خالل فرتة حياته وبقي كذلك منذ ذلك
الوقت جزئيا لأن �ضباب ال�شهرة جعل
من امل�ستحيل ر�ؤيته ب�شكل وا�ضح
فقد كان عاملا وحماربا وامربياليا
وم�ساندا للعرب من اجل اال�ستقالل
� ،سيا�سيا وثائرا  ،باحث عن ال�شهرة
ومنعزل قاتل اىل جانب العرب ب�شكل
غري منتظم يف الثورة �ضد احلكم
العثماين الرتكي خالل احلرب العاملية
االوىل فقد كان �شجاعا متع�صبا وعدمي
الرحمة ب�شكل خميف فقد كان �صعبا
 ،نباتيا ب�شكل متناق�ض  ،حمروم
جن�سيا وح�سا�س لأي متا�س ج�سدي
فقد ادمن اخلطر فقد كان يعاقب ذاته
يف احلمامات ال�ساخنة لقد كان غريبا
ب�شكل المثيل له.
اكرث املعاجلات حلياة لورن�س ت�صفه
اما انه يف هراء امللوك او رحالة
جغرايف اما البطولة فهي تاتي يف
املرتبة االخرية .
لذا فان اعجاب امل�ؤلف ياتي على �شكل
وابل " ال�شجاعة الطبيعية  ،الق�سوة ،
االحكام الهادئة يف االوقات الع�صيبة
" باال�ضافة اىل و�صف بارز " اليتعب
ج�سديا  ،جريء جدا وذا طريقة لطيفة
"مع ذلك فانه يف هذه ال�سرية الذاتية
املمتعة فان " كوردا " م�ؤلف عدة
كتب تاريخية يذكر اجلانب املظلم من
�شخ�صية لورن�س الكئيبة و اخلجولة
 ،والزاهدة املعذبة  ،متثال غريب
لن�صف وغد وعبقري ففي واحدة من
اال�ساطري التي يذكرها احد رفاقه خلف

خطوط العثمانيني يقول " تكمن حمبة
لورن�س يف بطولته التي متثل �صنفا
فريدا من الالمركزية ال�شخ�صية فهو
يرف�ض ان يو�ضع يف حمل توقعات
االخرين ولديه ت�صميم ثابت على ان
يقوم باال�شياء بطريقته اخلا�صة لكن
هذا االمر يعطي عنه االنطباع بالغرابة
والعناد ".
ولد لورن�س عام  1888وهو االبن
غري ال�شرعي ملالك ارا�ضي ايرلندي
هرب بف�ضيحة مع مربية العائلة
�سارة لورن�س وا�ستقرا يف مدينة
اك�سفورد م�ستخدما ا�سمها اذا كان
حقا هذا اال�سم مل يكن ا�سم �شهرة فقد
غري لورن�س االب ا�سمه عدة مرات
يف نهاية حياته كان توما�س ادوارد
هو الثاين من بني خم�سة ابناء وهو
االذكى واالغرب يبلغ طوله  5,5قدم
ذا وجه طويل وحزين وعيون زرقاء
ثاقبة وبعد ان كرب قليال كانت عيونه
الزرقاء هي اول ما ي�صدم املالحظني له
ويبدو ان ابويه قد الحظا وقبال ان ذلك

االبن خمتلف عن غريه حيث قاما ببناء
كوخ له كي ي�ستطيع العي�ش فيه حتت
حديقتهم يف اك�سفورد .
وبينما كان يدر�س الهند�سة املعمارية
يف اك�سفورد كان يذهب للتجول يف
القالع ال�صليبية يف �سوريا العثمانية
قاطعا الف ميل �سريا على االقدام وهي
كانت من اول الرحالت االنفرادية
القا�سية وحينما و�صل اىل التخرج
عاد اىل ال�شرق االو�سط مرة �أخرى
يف حقل االثار ي�صحبة جريترود
بيل امل�س�ؤولة ال�سيا�سية والكاتبة
التي لعب دورا حيويا يف و�ضع
وتكوين اخلارطة ال�سيا�سية للعراق
فقد عرثت عليه بيل وهو ينقب يف
مدينة كار�شمي�ش االثرية على احلدود
ال�سورية الرتكية عام  1911حيث
اعطى مرة اخرى منظرا رائعا وهو
يرتدي �سرتة اك�سفورد وبنطاال ق�صريا
ابي�ض ونعاال عربيا احمر وكوفية
حمراء  ،كان لورن�س يحب الت�أنق لكنه
حتى حينما تبنى الزي البدوي الكامل

الذي ا�صبح عالمته التجارية كان
يقف خارج �شخ�صيته املتبنية قائال "
انا يف احلقيقة ال ا�ستطيع ان ارتدي
ال�شخ�صية العربية ب�صدق لقد كان ذلك
جمرد ت�صنع ".
باندالع احلرب العاملية االوىل كانت
معرفة لورن�س باالمرباطورية
العثمانية قد �ضمنت له التعيني يف
القاهرة ك�ضابط خمابرات ومت ار�ساله
يف �شهر ت�شرين االول من عام 1916
لدعم الثورة العربية النا�شئة �ضد
احلكم العثماين التي ابتد�أها ال�شريف
ح�سني من مكة بهدف خلق دولة عربية
موحدة متتد من �سوريا اىل اليمن
حيث ا�صبح لورن�س ب�شكل �سريع
همزة الو�صل بني ال�سلطات الربيطانية
والثوار وكانت القوات العربية عام
 1916ابعد ما تكون عن جي�ش تقليدي
كما يتخيل البع�ض فقد كانت القوات
عبارة عن جمموعة من رجال القبائل
الق�ساة على اجلمال مع ميل قوي
للعداء وال�سلب يف ال�صحراء ومن
خالل اال�سلحة الربيطانية والنقود
الذهبية امللكية ولورن�س كقائد تكتيكي
حتولوا اىل جي�ش حمارب و فعال .
لقد و�صف امل�ؤلف حمالته بتقدير
�شديد من خالل م�ضايقة نقاط االت�صال
العثمانية والتخريب املبدع والغزوات
املده�شة باجلمال خلف خطوط العدو
خالل الت�ضاري�س القا�سية وطرق
القرون الو�سطى العربية وكان
لورن�س يقوم بقتل الرجال اجلرحى
من جي�شه بدال من تركهم يتعر�ضون
للتعذيب العثماين وقد طور الرجل
االنكليزي الذي يرتدي الزي العربي
امكانية تكتيكية ناجحة جدا من
خالل و�سيلة الكر والفر م�ستخدما
قوة �صغرية متحركة فيما ت�سمى االن
باحلرب غري املتكافئة .
غالبا ما كان مري�ضا وجائعا وال يقدر
على النوم فقد اعتنق امل�شقة وهو يلف
نف�سه بعباءة غري مريحة ويف عام
 1917اثناء حماولة طائ�شة على احد
مع�سكرات العثمانية مت القاء القب�ض
عليه لكن مل يتم التعرف على هويته لذا
تعر�ض لل�ضرب والتعذيب واالعتداء
اجلن�سي من قبل اجلنود االتراك قبل
ان ي�ستطيع الهروب  .كانت جتربة
قا�سية عانى منها ،فهذا االذالل الذي
تواءم مع االخفاق يف �ضمان الدولة
العربية املوعودة لأ�صدقائه وحلفائه
طاردا لورن�س لبقية حياته حيث قتل
عام  1946حينما انزلقت دراجته
النارية ال�ضخمة يف طريق ريفي يف
قرية دور�ست.

عن :نيويورك تايمز
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ثقافة عراقية

عن حواء وعن أضالع آدم
نقر�أ هذه الأيام ق�صائد تعتمد
ال�سرد اليومي وتخلو اىل حد بعيد
من ابتداع "التعبري ال�شعري"،
وابتداع العبارة ال�شعرية مقيا�س ًا
اول ي�شري له الدار�سون االجنليز
يف �شعر ال�شاعر .وهو لي�س
بال�ضرورة ان يكون ا�ستعاري ًا .يلي
ذلك املقيا�س ك�شوفات ال�شاعر من
املعاين والأفكار ،او ر�ؤيته اجلديدة
للأ�شياء .واملقيا�س الثالث هو
التقنيات وابتداع اال�شكال.
ما يهمنا اليوم هو اننا نقر�أ �شعراً
�شاء �أ�صحابه ان يكون �سرد ًا يومي ًا
مبا�شر ًا ،يقل او ينعدم فيه ابتداع
التعبري .لكننا يف كل حال نقر�أ
ق�صائد وق�صائد حتظى ب�إعجابنا �أو
ارتياحنا �أحيان ًا .ما �س ّر الإعجاب
بها �إذن؟
م�ؤلفة "لغة ال�شعراء" تعطينا جواب ًا
حمدد ًا ،فتقول اننا نقر�أ االبيات
االعتيادية حتى ن�صل يف الأخري اىل
بيت او بيتني مينحان الق�صيدة قفزة
 Jumpو ي�سبغان ال�شعر على ما
قر�أناه .
يف جمموعة ال�شاعر علي االمارة
"حواء تع ّد �أ�ضالع �آدم" جمع بني
ال�سرد اليومي االعتيادي وابتداع
التعبري ،فهو بني :
" �ألو � ،أه ًال  .اال نلتقي
ولكن بحق ال�صداقة �أين نلتقي ...؟"
وبني
"جتل�س االز ّقة القدمية معنا على
الكنبات
ودخان ا�سود ير�سم خرائط ايام
مهملة"

ويُالحظ لهذا ال�شاعر انتباهاته  ،له
فطنة �شعرية او ما ي�سميه االجنليز
wit
التمثال حتت م�صرف الرافدين
بجيب مثقوب
ً
هذا ال ينفي ان ال�شاعر احيانا ال
يغادر الب�ساطة املفرطة فيقول ما ال
جديد فيه وما ي�سيء اىل الن�ص.
الليل ي�س�ألنا عن �أحوال
�أبنائه القمر والنجوم "...
�أو :
حني ا�صبح عربة للقلوب
املفتوحة الفارغة  ...الخ"
واذ نتفح�ص ق�صائد الديوان جند
فيه الكثري مما يفرح ويحثنا على
�إعادة القراءة .وان ال�شاعر �سرعان
ما يتوقد بعد و�شك االنطفاء:
"ح�شد من الأ�سئلة ي�سري مع املاء
املنتف�ض
اجلامح
�إىل اجلنوب
و
"قا�ضت ثانوية الع�شار
بالوجوه احلانقة
فانهمرت يف ال�شوارع �أزمنة
معطوبة
(تعمدتُ حذف "الكلمات" بعد
معطوبة – الكاتب)
لي�س من�صفا من ال يح�س بو�ضوح
ان ال�شاعر يتحدث عن مظاهرة
يف الب�صرة  ،وان املتحدث �شاعر!
والقفزة التي تواجهنا يف �آخر
الق�صيدة هي قوله محُ ْ َبط ًا :
ً
" ولكن املاء لي�س دائما حميما"!

اما ق�صيدته عن "نقرة ال�سلمان"،
فال يبدو يل ان ال�شاعر عرف هذه
"النقرة" ،او هذا ا َ
خل ْ�سف املرعب
يف جمجمة العامل! لذلك راح يكتب
ان�شا ًء بارد ًا ال �ضرورة له ،بينها
انتباهات ال�شاعر الذي ال يغيب عنا
طوي ًال.
علي االمارة �شاعر وقدراته ال�شعرية
وا�ضحة حمرتمة ولكنه �أحيان ًا
ين�سى مه ّماته الإبداعية فينحاز
للطرافة �أو العابر الذي يبعث
االبت�سامة نا�سي ًا اننا ننتظر عمالً
�شعري ًا .و�إال فهل من املعقول انه
يف الطائرة و�سي�شرب �شاي ًا فوق
الغيوم لكن الفرق "ان م�ضيفته
عراقية"!
مهما كانت الأعذار فهي لن تكون
مقنعة ،ف�أنت تكتب �شعر ًا ونحن
نتحدث عن ال�شعر! لكن ق�صيدة "ظل
القلم" تبهجنا مرة �أُخرى:
"ن�ؤ�س�س �صرح ًا من كلمات
ن�ضع حف ًَال يف �أرجوحة الكالم
و
طفال ينمو
يف الأزقة املرة ...
ما ق�صدت التقليل من م�ستوى
الديوان ،على العك�س ،حظي
باهتمامي ووجدت فيه مو�ضوعا
للكتابة ع ّما يعم الكثري من الكتابات
ال�شعرية .فهناك التفاوت بني
م�ستويات الق�صائد ح ّد ال ُف ْرقة
والتفاوت يف قيمة املو�ضوعات
كما ان هناك تفاوت ًا كبري ًا �أحياناً
يف �أق�سام الق�صيدة الواحدة .هذه
الظاهرة �سائدة هذه الأيام وارى

ان وراءها ال �إحكام كتابة املو�ضوع
وعدم و�ضوح حدوده.
يف ق�صيدة علي االمارة" :حواء
تع ّد �أ�ضالع �آدم" ذخرية �شعرية
مزج
كبرية ت�ستحق الإعجاب .لكن َ
الواقعي بالتجريد يُحدِ ث �إرباك ًا
م�ؤقتا � ،شاعريته عودتنا على الت�ألق
املفاجئ:
"تن َقلتَ يف خرائط ج�سدي
فازددتَ غربة"
�أين هذا ال�شعر من قوله:
دبر
ان كان قمي�صك ُق َّد من ٍ
ف�إن قم�صانك الأخرى
ُقدُّت من قبل...
يا �صديقي للطرائف منا�سباتها.
هذا هبوط يف وقت ال�صعود! لكن
ال�شاعر يعود اىل ت�ألقه الذي هو
�أكرث �أ�صالة فيه:
�أمل تقر�أ و�صايا روحي
على م�س ّلة ج�سدي ؟
علي الأمارة �شاعر له �أجوا�ؤه
ولغته التي حتاول ان تبتعد عن لغة
جمايليه وله قدرة على الكتابة يف
مو�ضوعات متعددة خمتلفة ،وهذا
امتياز يُ�شا ُر له .كما انه يتمتع ب�أفق
رحب ي�ست�ضيف الكثري مما يُغني
م�ساحة مو�ضوعه وهو من ال�شعراء
الذين ميتلكون روح ال�سخرية
وروح الأ�سى يف �آن وف�ضال عن
متيز الأ�سلوب ،تر�سم لنا هذه
ال�صفات �شاعر ًا حمرتم ًا وا�ضح
التمكن .انا على ثقة ب�أنه �سيتكامل
ب�سرعة �إن وا�صل جهده واجتهاده
و�أن القادم منه �سيكون مفرح ًا..

حكايات عن المنتفق

وشم الذاكرة العراقية الجميل

عرض  -ملحق ورق

جرعة دواء �ضرورية ...،بهذا التو�صيف
املعريف ي�صلح التعامل مع التاريخ يف �أي زمن
كان ،ولكن با�شرتاطات الو�ضوح وامل�صداقية
والوثوقية العالية ،التي هي يف حقيقة الأمر،
معيار اجلودة املعرفية يف كل االعتبارات
الثقافية ،يف االطالل على املا�ضي .ويبدو من
تطبيقات هذه البديهية ،ان الدكتور حميد حمد
ال�سعدون ،قد التزم يف كتابة(حكايات عن
املنتفق) ،ال�صادر عن مكتبة الذاكرة ،والذي ذيله
بعنوان فرعي" وقائع من تاريخ العراق احلديث
واملعا�صر" هذا االجتاه.
ما ي�شري �إىل تلك الوثوقية ،ان ال�سعدون اعتمد
منهجا متجرد ًا يف التعامل مع الأحداث التي
يتناولها باحلر�ص على التجرد من م�س�ؤولية
احلا�ضر يف التعامل معها لكي ال ي�ستخدم
احلا�ضر يف الرتويج معها ،ومبعنى �أدق قدم
حكاياته يف عر�ض �أمني ،توخى فيه املكا�شفة
املعرفية التي ن�أى بها من التدخل ،كما يفعل
مزارع واثق من ثمار حقله ،وهي يف هذا
حكايات بدون طالء على وفق التقدمي الذي
ت�ضمنه الكتاب للأ�ستاذ (عادل �سعد)� ،أي
مبفردات م�شذبة من نزعة التدخل "رواية ت�شم
فيها رائحة البارود البدائي ونكهة القهوة املهيلة
وال�شجون املحزنة والن�سج املجهول بني ذرى
ال�صحراء وحفيف �سعف النخيل ،وبني العط�ش
واالرتواء ،وبني طراوة وادي الرافدين،
و�صالفة ريح ال�سموم".
"ت�ضمن كتاب الدكتور حميد ال�سعدون ،خم�ساً

و�سبعني حكاية ،تراوح م�ضمونها بني املواقف
االجتماعية والنف�سية وال�سيا�سية والإن�سانية،
وحفلت بقيم الت�ضامن والنخوة والأثرة
وامل�صاحلة ،مثلما حفلت بعناوين اخل�صومة
وال�صدام والتنافر ..،وهو يف امل�س�ؤولية التي
ا�ضطلع بها ،مل يتدخل يف الر�ؤية التحليلية
للرواية� ،إال يف العنوان اخلا�ص بكل حكاية.
لقد كان هذا هو التدخل الوحيد للراوي
(ال�سعدون) ،وما عدا ذلك جاءت احلكايات
باملزيد من الف�ضائية التاريخية كما هي� ،ضمن
الطبخة املعرفية اخلا�صة بها ،وبذلك حافظت
على الطزاجة التاريخية� ،إذا �صح التعبري ،مثلما
حافظت على �سياقها العام الذي كانت عليه.
وما ي�شفع للكتاب �أي�ض ًا ،ان امل�ؤلف قدمه
بروح الراوي املتب�صر باحلياة العراقية ،من
الزاويتني االجتماعية وال�سيا�سية .وعلى الرغم
من كرثة ال�شخو�ص والأماكن التي زخرت بها
الأحداث ،وبالرغم من احلدة والغ�ضب والتطلع
واحلماقات يف بع�ض الأحيان ،وعلى الرغم
من التظلم والقهر واالنكفاء واملنكدات ،ف�إن ما
يعزز �أ�صالة الأحداث �آنذاك� ،أنها كانت حت�صل
يف �إطار الوعاء الوطني العام ،وبعيد ًا عن
�أجواء املزايدة والت�شخ�صن الفاقع .وهكذا جاء
�أبطال احلكايات بدون �أية عرو�ض تتجاوز
القيمة الإن�سانية اخلال�صة للمكان وللأ�شخا�ص
�أي�ض ًا ،وهذا ما يجعلها يف امل�سار املعريف ،قدوة
نحن بحاجة ما�سة لها االن ،يف الت�أ�سي�س �إىل
املزيد من العالقات املبنية على روح التوا�صل
والإ�صرار املبدئي ،ونبذ امل�ساومات التي علينا

االعرتاف،
انها �أثقلت
الواقع العراقي
احلايل بالكثري
من التنطح
و�أ�ساليب
املبارزات
الذليلة القائمة
على الك�سب
الرخي�ص
و�سجالت
القوة الفارغة.
ان حكايات الدكتور حميد ال�سعدون عن املنتفق
وان كانت باخت�صا�ص مكاين هو تلك املنطقة
املعروفة االن مبحافظة ذي قار �إال �أنها جاءت يف
البعدين املكاين والزماين ن�سخة موفقة للوحدة
العراقية بكل ما حتفل به من مقرتبات قوية
وم�صالح �سيا�سية وجغرافية واجتماعية.
وما يلفت يف احلكايات التي دونها الدكتور
حميد ال�سعدون �أنها كانت خال�صة يف طموحاتها
و�آمالها وم�ضامينها ،مما ميكن ان ن�صطلح
عليه �أطماع اجلاه والك�سب املايل واالقت�صادي
ونزعات اال�ستحواذ والهيمنة واال�ستغالل ،هذا
بحد ذاته ما يجعلها حكايات رومان�سية على
وقع من القناعة والألفة والرف�ض املحبب ،الذي
يجعل الود واالخاء جماالت ال ح�صر لها وان مل
حت�صل يف بع�ضها ،ولعل ما زخرت به احلكايات
من �أ�شعار ور�سائل ومنا�شدات ومقرتحات
للمعاجلة جتعل منها �إطار ًا رحب ًا ،لكي يت�سلح

اجليل العراقي احلايل بها ،بعيد ًا عن �أي ن�صح
او وعظ تقليدي.
ولنا ان نتوقف �أي�ض ًا يف حكايات الدكتور
حميد ال�سعدون ،عند مفهوم احلكمة والأمثلة
و�ضروب االتعاظ واالعرتاف واحلوار وقيم
الإ�صغاء ،والذهاب بعيد ًا من اجل احلقيقة
والزهد وفرائ�ض ال�سخاء يف منا�صرة ما يجب
منا�صرته من مواقف ،تعيد االعتبار ل�شهية
ال�سالم االجتماعي بني العراقيني التي تتعر�ض
يف الوقت احلا�ضر �إىل االنتقا�ص والت�شكيك.
وازعم بثقة ان (حكايات عن املنتفق) كتاب
مطالعة تاريخي وتربوي ،عن جدارة ،وهو
ي�صلح للدار�سني يف التاريخ �ضمن الرواية
ح�سنة االداء ،بقدر ما متثل غذاء"لبع�ض
ال�سيا�سيني العراقيني احلاليني اجلاهلني
مبا�ضي بالدهم ،وارى ان الدكتور ال�سعدون
وفق يف هذا املنهج �إىل حد بعيد ولكن �ضمن
حدود الق�ص املتيم بالو�شم التاريخي اجلميل.
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حوار :صفاء عزب

شاعرة جزائرية من جيل التسعينيات ـ حاصلة على العديد من الشهادات العلمية منها دراسات عليا فى االدب العربى ودراسات عليا فى الفلسفة وعلم الجمال والترجمة ودبلوم
لغة إنجليزية وغيرها ـ مثلت بالدها فى العديد من الملتقيات والمهرجانات الثقافية العربية والدولية .صدر لها :المملكة والمنفى – كسور فى العراء – وقد ترجمه إلى اإلنجليزية
د .محمد عنانى – فيض الغربة – القصيدة السياسية فى شعر نزار قبانى – ديوان الخلخال ـ أول شاعرة وكاتبة جزائرية تحصل على عضوية انتساب التحاد كتاب مصر ـ تم
تكريمها فى مدينتها (البيرين) بمناسبة االحتفاالت الوطنية بشهداء أحداث  8مايو  45بالجزائر ـ كرمها صالون د.غازى عوض الله عام وهو الصالون الثقافى العربى الذى يكرم
المتميزين فى مختلف مجاالت األدب والسياسة والفن.

الشاعرة الجزائرية حبيبة محمدي

تؤمن بأنها كائن تلقائي ال يحب التصنع ،وتطالب
برفع القيود الذكورية عن عالم المرأة..
ا�ستطاعت بح�سها املرهف،
و�شاعريتها الطاغية � ،أن حتتل
مكانها يف قلوب ع�شاق ال�شعر
وحمبيه  ،و�أن ت�صنع لنف�سها نهج ًا
�شعري ًا مميز ًا  ،ومعجم ًا �أدبي ًا يزخر
برومان�سية حاملة قلما جندها عند
�شاعرات غريها  ،وهو ما جعل
البع�ض ي�ؤكد �أنها �أعادت �إيل ال�شعر
رومان�سيته املفقودة  ،وعامله اخليايل
الأثري  ،ورغم كرثة املعارك وامليادين
اجلدلية يف حياة املر�أة العربية
� ،إال �أنها تخل�صت من تراكمات
العقد الن�سوية  ،و�ألقت بنف�سها بني
�أح�ضان الأنثي احلنون التي ت�صنع
لن�صفها الآخر عامل ًا خا�ص ًا من اجلمال
والأناقة والذوق � ..إنها ال�شاعرة
العربية اجلزائرية حبيبة حممدي
والتي التقيناها بالقاهرة فكان
معها هذا احلوار حول عامل ال�شعر
وال�شعراء
* كيف حترك وجدان ال�شعر يف
البدايات الأويل لديك؟
ـ عالقتي بال�شعر ولدت منذ زمن
بعيد  ،منذ �أن بد�أت �أعي ما حويل
من �أ�شياء  ،وهي عالقة �أ�شبه بعالقة
البحر بالزرقة �أو الأر�ض باملاء ،
بد�أت كمعني من ال�صغر  ،م�شفوعة
ب�إح�سا�س الطفولة املرهف الذي كان
يرافقني حينذاك  ،و�أعرتف �أنني
كنت �أو�صف ب�أنني " بنت ح�سا�سة
جدا " لكل الأ�شياء من حويل  ،مبا
يف ذلك الكلمة واملوقف  ،وكانت
كتابة اخلواطر هي البداية ثم
انتقلت �إيل مرحلة الن�ضج ففهمت �أن
ال�شعر �أكرث ا�شكال الكتابة اختزاال
للعامل وتعبريا عنه  ،فبد�أت يف ن�شر
ماكتبت يف ال�صحافة اجلزائرية
�آنذاك و�شيئا ف�شيئا ن�ضجت جتربتي
فكان �أن ن�شرت �أول دواويني
بالقاهرة عام  1995ولأن �أيدي
النقاد تلقفته بحفاوة وعرف ترحابا
من الأ�صدقاء ال�شعراء واملبدعني
� ،شجعني ذلك �أكرث علي موا�صلة
الدرب ال�شاق وتتابعت دواويني .

وسائل اإلعالم الحديثة أثرت في الكلمة  ،ولكن اليزال الشعر دثارًا
للدفء والمشاعر

ورغم ذلك ال زلت �أ�شعر �أنني مازلت
طفلة تخرب�ش بالكلمات  ،وتقف علي
عتبة الكتابة ال�شعرية .
* بعد الن�ضج ال�شعري  ..هل �آثرت
االنتماء ملدر�سة �أدبية بعينها ؟
ـ املدر�سة الكربي لل�شاعر هي احلياة
ذلك الينبوع الذي يغرتف منه
جتاربه � ،آالمه  ،همومه � ،أحالمه
 ...احلياة هي مدر�ستي وما �أعي�شه
بانفعاالت الإن�سان احلقيقية هي
خمزوين ك�شاعرة و�أحاول دائما
يف كتاباتي �أن �أكون كما �أنا �شفافة
الروح � ،صافية النف�س لأن احلياة
احلقيقية هي مانعي�شه ب�صدق فيها .
و�أ�ستح�ضر هنا مقطعا من ن�صو�صي
التي كتبتها يف ديواين " وقت يف
العراء " �"...أن تكتب ماتعرف  ،هو
نعناع يزكي ما ي�شربه حربك من
حمبة " مبعني �أنني ال �أحب الت�صنع
يف الكتابة بل �أطلق العنان النفعاالت
الروح بتلقائية و�صفاء حتي ت�أخذ
الق�صيدة �شكلها الطبيعي كمات�شاء
هي ال كما �أ�شاء �أنا  ،وعلي العموم
هناك من النقاد من ي�صنفني علي
�أنني �شاعرة رومان�سية �أعدت �إيل
ال�شعر رومان�سيته املفقودة كما فعل
قدمي ًا جربان ومي زيادة .
* َمن مِ ن ال�شعراء �ساهم يف تكوينك
ال�شعري والأدبي ؟
ـ كثريون من �ساهموا يف بناء ذائقتي
ال�شعرية والأدبية عموما  ،و�ساهموا
�أي�ض ًا يف بناء �صرحي الوجداين
؛ بالن�سبة للرتاث العربي املتنبي
 ،حمطة ثرية ا�ستوقفتني  ،جربان
خليل جربان  ،نزار قباين  ،ومن
اجلزائر احلبيبة �أحب �شعرمفدي
زكريا �شاعر الثورة اجلزائرية
العظيمة � ،أما الأديبة مي زيادة ف�أنا
�أعتربها منوذجا ا�ستثنائيا للمر�أة
العربية التي فر�ضت وجودها
واحرتامها يف ع�صر كان �أ�صعب من
ع�صرنا الآن حيث كانت املر�أة تواجه
�صعوبات كثرية يف جمتمع الينت�صر
لها كثريا .

* كيف تنظرين �إيل لغة ال�شاعر ،
وجتربته ال�شعرية من حيث ال�صدق
والكذب يف ظل مقولة " �أعذب ال�شعر
�أكذبه " ؟
ـ ال�شاعر كاذب جميل فمثال لو قال
ال�شاعر حلبيبته �أنت قمر فهل هو
يق�صد القمر مبفهومه املادي الواقعي
�أم كناية عن جمال حبيبته احلقيقي
�أم �أن حبيبة هذا ال�شاعر لي�ست
جميلة بالقدر الكايف لهذا ال�شعر
اجلميل لكنه من فرط حبه وع�شقه
لها ي�ضفي عليها جماال يراه يف
عينيه قمرا اليراه الآخرون !وهذا
مثال ب�سيط علي �أن الإبداع عموما
لي�س دائما نقال للواقع بل هو �إعادة
�صياغة لهذا الواقع ب�شكل فني
وممتع  .و�أعتقد �أن املجال اليت�سع
حتي نتحدث عن نظريات كثرية
تناولت مو�ضوعات الفن ومفاهيمه
املختلفة .فال�شعر كما يقول �أر�سطو "
متثيل جميل ل�شئ من الأ�شياء ولي�س
متثيال ل�شئ جميل " وقد قال نف�س
الفكرة �أي�ضا نزار قباين " �إن ال�شعر
هو كالم غري عادي عن �شئ عادي " .
* ما ر�أيك يف �شعراء الغمو�ض
وال�ضبابية ؟
ـ من خالل جتربتي املتوا�ضعة
تو�صلت �إيل ا�ستنتاج ب�أن ال�صمت
والوحدة ي�ساعدان علي الت�أمل ،
والت�أمل قرين الفكر والفكر وعا�ؤه
الكالم !! لذلك ف�أنا �أ�ؤمن �أنني كائن
تلقائي اليحب الت�صنع  ،وال �أعرف
كيف ميكن ل�شاعر ماهيته احلرية
وال�صدق �أن يلب�س كرافتة وبدلة
ويجل�س �إيل مكتبه لينظم �شعرا
�أغلبه طال�سم �أو تعقيدات لغوية
ليقال عنه �إنه �شاعر ،ف�أنا �أحب الكلمة
ال�سهلة والعميقة يف �آن ِ واحد .
* من وجهة نظرك  ..ما �أ�سباب
هيمنة الرجال علي عامل الكتابة
ال�شعرية وقلة ال�شاعرات ؟
ـ عندما ننظر بتمعن يف تاريخ ال�شعر
العربي  ،جند �أن الأ�سماء الن�سائية
كانت قليلة �أو تكاد تكون نادرة
ف�أ�سماء الن�ساء ال�شواعر تكاد تكون
علي ا�ستحياء ؛ ففي الرتاث العربي
القدمي كانت هناك اخلن�ساء  ،بعدها
بزمان نازك املالئكة � .أي �أن ال�شواعر
اللواتي ملعن يف �أدبنا العربي نادرات
 ،وهذا يرجع �إيل نظرة املجتمع
للمر�أة ال�شاعرة حيث يحتفي املجتمع
العربي بال�شاعر الذكر بينما توءد
ال�شاعرة لأنها �أنثي يف جمتمع
حتكمه عقلية القبيلة التي تري يف
�صوت املر�أة عورة ويف وجهها عورة
ويف �شعرها عورة  ،ي�ضاف �إيل ذلك
تقهقر املر�أة نف�سها عن �أداء وظيفتها
كمثقفة و�صاحبة ر�ؤية  ،و�إح�سا�سها
دائما �أن دورها غري مفعل يف املجتمع
وبالتايل ي�سبب لها ذلك فتورا يف
�أدائها ويف تفعيلها ملا متلكه من
موهبة � .إننا للأ�سف يف جمتمعات
تنظر �إيل املر�أة بو�صفها مواطنا من
الدرجة الثانية � ،صحيح �أن الفرد

مى زيادة نموذج استثنائي المرأة عربية فرضت
وجودها واحترامها.
الكتابة حبلي السري  ،ورئتي الثالثة التي تمدني
بالحياة.
يف الوطن العربي مقهور يف �أ�شياء
كثرية لكن املر�أة مقهورة مرتني  ،مرة
من نظرة املجتمع �إليها  ،ومرة �أخري
من نظرة الرجل الناق�صة �إليها.
* معني ذلك �أن املر�أة تنق�صها م�ساحة
�أكرب من احلرية واالنفتاح ؟
ـ هذا بالت�أكيد  ،لأن املر�أة تعي�ش
يف جمتمع ذكوري و�سيوف
الرقابة م�سلطة علي رقبتها  .لذلك
ظهرت ن�ساء كثريات يكتنب ب�أ�سماء
م�ستعارة خا�صة يف منطقة اجلزيرة
العربية  .واملر�أة �أ�صبح لديها ذعر
داخلي من املجتمع ف�أ�صبحت تخاف
�أن تعرب بحرية عن م�شاعرها خ�شية
�أن تو�صف ب�أنها غري م�ستقيمة ؛
ولذلك جتربة املر�أة عندنا مبت�سرة
لأنها تفتقد �إيل �أهم �شرط يف الكتابة
وهو احلرية .
* �إذن �أنت ت�ؤيدين حقوق ًا �أكرث
للمر�أة املبدعة ؟
ـ للمر�أة عموم ًا  ،وللمر�أة املبدعة علي
وجه اخل�صو�ص  ،وهناك حماوالت
كي ت�أخذ املر�أة مكانتها حتت �سماء
الإبداع العربي  ،وهناك �أ�سماء
كثرية جنحت يف ذلك ومازالت
حتي الآن تعطي وتنا�ضل من �أجل
�إي�صال كلمتها مثل الكاتبة ال�سورية
غادة ال�سمان و�أخريات  .لكني �أري
�أن املر�أة عموما حتي الآن مل ت�أخذ
حقوقها االجتماعية وال�سيا�سية
كاملة ؛ كمواطنة وكمبدعة ؛ فهي
مازالت حتتاج �إيل جهود كثرية
ي�شرتك فيها املجتمع من جهة
والقيادات ال�سيا�سية من جهة �أخري
واملر�أة نف�سها من جهة ثالثة .
* من يف ر�أيك من ال�شعراء والأدباء
كان �أكرث تعبري ًا عن املر�أة ؟
ـ �إذا كان �إح�سان عبد القدو�س
�أكرث من عرب �أدبيا عن هموم املر�أة
وناق�ش مو�ضوعاتها ب�شكل جيد ،
ف�إن نزار قباين يف جمال ال�شعر هو
�أف�ضل من عرب عن املر�أة و�أف�ضل
من ربط مو�ضوع املر�أة مبو�ضوع
الوطن  .ومزج بني ال�شعر العاطفي
وال�سيا�سي .
* هل لك طقو�س خا�صة عند كل �إبداع
�شعري ؟
ـ طق�سي الوحيد �أن �أفتح قلبي
ال�ستقبال ال�شعر يف �أي وقت .
فمازالت الطفلة يف داخلي ت�سكنها
الده�شة يف ر�ؤيتها للأ�شياء و�أغلب
ال�شعر هو مايولد من الده�شة

ومايخلق الده�شة فينا �أي�ضا ،
ومن بع�ض الطقو�س امل�صاحبة يل
�أي�ضا �أثناء الكتابة ال�سكون ال�شديد
ورائحة القهوة اجلزائرية وبعد
�إقامتي مب�صر �أحببت القهوة الرتكية
كثري ًا مع املو�سيقي اخلافتة .
* كل مبدع له جمموعة من الأعمال
حتتل خ�صو�صية لديه  ..ماذا عن
�أعمالك التي تعتزين بها ؟
ـ �أعتز بكل حمطة يف حياتي لأن
الكتابات الأويل تكون ذات روح بكر
رغم ب�ساطة التجربة لكنني �أعتز بكل
حرف كتبته لأنني كنت �صادقة فيه
بدءًا بديوان اململكة واملنفي 1995
 ،مرورا بـ ( ك�سور الوجه )  ( ،وقت
يف العراء ) ثم اخللخال ون�صو�ص
�أخري حتت الطبع  .وقد كنت �سعيدة
كثريا عندما �أعادت وزارة الثقافة
يف اجلزائر طبع دواويني يف �إطار
احتفاالت اجلزائر عا�صمة للثقافة
العربية  ،وانا �أعكف حالي ًا علي
جتميع كل �أعمايل التي كتبتها لطبعها
يف ديوان بالإ�ضافة �إيل م�ؤلفات
نرثية وفكرية �أخري  ،و�أمتني �أال
تنقطع �صلتي بالكتابة عموما ،
وكتابة ال�شعر خ�صو�ص ًا لأن الكتابة
هي حبلي ال�سري الذي يربطني
باحلياة وال�شعر هو رئتي الثالثة
الذي يعني بالن�سبة يل حياتي .
* ما تقييمك حلركة ال�شعر العربي يف
الآونة الأخرية ؟
ـ ال�شعر كان دائما هو ديوان العرب
وكان ال�شاعر دائما هو ل�سان حال
قبيلته �أو جمتمعه او �أمته  ،لكن
بظهور و�سائل الإعالم وتفاقم هذه
الأجهزة احلديثة وو�سائل االت�صاالت
 ،تقهقر دور الكلمة عموما ودور
ال�شعر لأن املتلقي �أ�صبح م�أخوذا
بو�سائل مبهرة �أخرى  ...لكن هذا
المينع �أن ال�شعر هو روح االن�سان
،هو ذلك الهم�س من االن�سان للإن�سان
 ،هم�س منع�ش للروح �إذ هي ت�صارع
عامل املادة  ،ال�شعر كقطرة الزيت
التي ت�ضئ قنديل حياتنا  .بل هو
قطرة احلب التي ت�ضئ قلوبنا ..
نعم نحتاج �إيل ال�شعر كلما طغت
املادة يف العامل  ،نتدثر بال�شعر كلما
احتجنا �إيل دفء وحب يف حياتنا ،
وهذه حقيقة ال �شك فيها.

رحالت هـ  .م
تأليف :جي بريني
ترجمة :ابتسام عبد الله

يقول جي بريني� ،أن الرواية التاريخية قد غدت اليوم ال�شكل الأف�ضل للأدب
التخيلي ،وان احلا�ضر يبدو منا�سب ًا لتقدمي روايات من هذا النوع ،عرب ا�ستعادة
املا�ضي ،مثل "لينكولن" لغور فيدال ،و"متزيق ال�سحاب" لر�سل بانك� .إن مثل هذه
الروايات تقدم و�سيلة جديدة ل�شرح التاريخ.
وراوية جي بريني"،رحالت هـ .م" تقدم حياة هريمان ميلفيل ب�شكل ا�صدق من
احلقيقة وهي ت�ضم جمموعة من الأحداث املتالحقة املرتابطة� ،أغلبها خيالية
جتمعت مما تر�شح �أو �أ�صبح معروف ًا عن رحالت ميلفيل البحرية .كما ان الرواية
تقدم كيفية تفكري ميلفيل وعمله يف تلك الرحالت ككاتب .على ظهر �سفينته ل�صيد
احليتان �أكو�شنت ،كان ميلفيل يف الـ 12من عمره" بد�أ يفكر حول طبيعة الأعمال
الأدبية اخليالية ،وكيف ميكن تقدمي احلقيقة ولكن ب�صورة اقوى واعنف" .وفيما
بعد ويف نف�س الرحلة ،كتابة مذكراته معتمد ًا على اليوميات التي يكتبها باهتمام كل
ليلة!ف�أجاب"،الروايات فقط حتكي احلقيقة بال زخرفة".
ويعرف اجلميع �إن احلقيقة الكاملة ال ميكن ذكرها ،لي�س يف عمل تاريخي ،ويف
رحلته التالية ،كان بحار ًا انكليزي ًا"،قارئ جيد" ،قد �صاحب ميلفيل على ظهر
�سفينته"لو�سي �آن" ،و�ألح عليه يف كتابة الرواية ،خا�صة وانه كان ي�سرد على
الق�ص ،كان هريمان
البحارة ق�ص�ص ًا كثرية يف الليايل وبحما�س كبري .ويف خالل ّ
ميلفيل ،ي�ص ّر على التفا�صيل ،م�ستطرد ًا يف الو�صف .ومل يكن البحارة ،يع ّلقون
على الت�ضارب والتناق�ض الذين حتويهما الق�ص�ص ،لأنهم �أدركوا �أن احلقيقة تتطلب
�شيئ ًا من اجلر�أة يف االخرتاع ،ورغبة يف �إعادة ت�شكيل الواقع .وهكذا حتوّ لت
�سفينة احليتان �إىل م�شغل للكتابة.
وهذه الرواية التي كتبها جي بريني ،تطرح �س�ؤ ًال وهو هل �إنها تقدم حقيقة هريمان
ميلفيل؟ �إن الرواية التاريخية تبحث عادة عن فراغ ما يف �سجل الأحداث او يف
حياة �شخ�صياتها ،فراغ موثق باحلقيقة ،مع وجود ف�سحة كبرية من املكان ملناورات
اخليال لل�سرد .واملثال على ذلك ما فعله ماثيو لبريل يف كتاباته عن حياة �إدغار االن
بو ،عندما اختفى ال�شاعر املنغم�س يف امللذات ،عن الأنظار لكتابة كتابه املثري"،ظل
ال�شاعر" .ويف "ال�سيد" اختار كومل توبني ،بع�ض الأعوام من حياة هرني جيم�س
حماو ًال الو�صول اىل نف�سية جيم�س.
يخ�ص هريمان ميلفيل هي �إن حياته كلها كانت تقريب ًا هدر ًا
�إن امل�شكلة يف عمل كبري ّ
وثرثرة وكما ي�شرح �أندرو ديلبانكو يف مقدمة �سريته املمتازة عن ميلفيل التي حتمل
عنوان "ميلفيل :عامله وعمله" �إن البحّ ار ال�شهري ترك وراءه  12000ر�سالة لكاتب
ال�سرية او الروائيني من اجل النب�ش فيها .ومل ي�ستفد الباحثون �إ ّال من  300منها
تقريب ًا كما �أن ميلفيل �أتلف الر�سائل التي تل ّقاها ولذلك ال�سبب تعذر الو�صول �إىل
احلياة الداخلية اخلا�صة به وما حوت .وهكذا مل يبق �أمام بريني غري مناق�شة نا�شر
�أعمال ميلفيل النرثية وا�ستح�ضاره ن�سخة جديرة بالت�صديق لـ "�شخ�ص خرايف"،
كما ا�سماه هارت كرين .ويف حياة ميلفيل �أحداث م�أ�ساوية منها وفاة والده وهو يف
�سن الـ  12والذي �أدى �إىل تغيري حظ العائلة وحادثة �أ�سره من قبل �أكلة حلوم الب�شر
قا�ض معروف يف بو�سطن،
يف جنوب املحيط الهادي ،وزواجه الفا�شل بليزي ابنة ٍ
و�أخري ًا انتحار ابنه.
ويتحدث بريني عن تلك احلوادث ،ولكن كيف كان ر ّد فعل ميلفيل �إزاءها؟ وقد
ان�شغل بريني بالإجابة لأن على الروائي �أن يقدم �أجوبة �أو تعلي ًال ملا يحدث وما
كتبه بريني عن ذلك غري كاف �أو مثري ،وال يو�سع معرفتنا عن �شخ�صية ميلفيل ،بل
على العك�س كما ان اللغة التي ي�ستخدمها يف احلوار تبدو حديثة وع�صرية جد ًا
خمتلفة عما كان �سائد ًا يف تلك احلقبة من الزمن.
ويقدم لنا بريني  ،حقيقتني حول ميلفيل ،كل واحدة منها خمتزلة :الأوىل تقول �أن
"هريمان �أم�ضى حياته ب�أكملها حماو ًال تهدئة ذلك الطفل" ويعني ال�صغري يف داخله
الذي عانى من فقدان والده يف طفولته� ،أما احلقيقة الثانية ان ميلفيل با�ستمرار كان
يجذب ال�شبان مبظهره القوي .ويف نهاية الرواية يتزايد عدد ه�ؤالء ال�شبان الذين
ميكن اال�ستعا�ضة عن واحد منهم بالآخر وقد مت اختالق الكثري منهم وب�شكل يدعو
�إىل امللل ،ويخلق امل�ؤلف عدة �أحداث �أو م�شاهد ومنها ذلك امل�شهد الذي يلتقي فيه
بال�شاعر والت ويتمان ويوحي بوجود عالقة من نوع خا�ص بينهما ،يف حني �أن
احلقائق ت�ؤكد عدم التقاء االثنني الواحد بالآخر يف احلياة الواقعية.
�إن �أولئك اال�شخا�ص الذين مل يقر�أو رواية "موبي ديك" رائعة هريمان ميلفيل،
ي�ساورهم الف�ضول حول هذا الكاتب الروائي الأمريكي ،و�أي�ض ًا حول م�ؤلف "رحالت
هـ .م" ،وما مدى احلقيقة يف هذه الرواية التي تتناول حياة ميلفيل.
�إن �أية �سرية حياة لهذا الرجل الذي عا�ش ما بني ( ،)1841 -1819وكل كاتب �سرية
ي�ضع يف ح�سبانه �أن ميلفيل هو الأقرب �إىل �شخ�صية �إ�سماعيل ومعرفته الوا�سعة
باحليتان والأمر ال�سيئ �أن هذه الأعمال التي تقدم ك�سجالت حياة �أ�شخا�ص
معروفني ،دون اعتمادها او ا�ستنادها على حقائق ثابتة� ،ستعلق يف �أذهان القراء
كحقائق �أكيدة ال يرقى �إليها ال�شك – ولي�ست كحقيقة �إن�سانية ولكن بريني مل تكن
لديه غري حقائق معقولة ومنمقة.
وبريني �شاعر وناقد �أدبي وكاتب �سرية ،كما �أنه روائي معروف ،يكتب ق�صائد
مكثفة جيدة وله �أ�سلوب �أدبي متميز يف و�صفه للبحار واجلزر والقمر واجلبال
وال�سماء والطيور واملياه وتعاقب الليل والنهار ولكننا يف قراءة تلك املقاطع
اجلميلة ،نرغب يف قراءة كلمات ميلفيل نف�سه� ،أفكاره وال�صور التي داعبت خياله
�إزاء تلك امل�شاهد.

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

ملحمة طفولية معاصرة تروي بأسلوب بديع رحلة استكشاف مثيرة يقوم بها صبي:

" مملكة ِك ْن ُسوكي " لـ " مايكل موربورجو " تحلق بأحالم
الطفولة فوق بساط المغامرة واإلثارة والتشويق
" و " �سيجوتونيموتو و�أ�سرته
" بال�شكر العميق ملا تعطفوا به
من عون يف �إعداد ن�سخة الرواية
املطبوعة  ،كما جتدر الإ�شارة �إىل
�أن هذه الرواية لي�ست لل�صغار فقط
 ،و�إمنا با�ستطاعة الكبار �أي�ض ًا �أن
ي�ستمتعوا بقراءتها كثري ًا .

خطاب مفاجئ

عرض  :محسن حسن

فيما يزيد على مائة و�سبع و�سبعني
�صفحة من القطع ال�صغري � ،أ�صدرت
دار " بل�سم للن�شر والتوزيع "
بالقاهرة  ،الرتجمة العربية لرواية "
مملكة كن�سوكي " للكاتب الإجنليزي
" مايكل موربورجو "  ،واحلا�صلة
على جائزة " ريد هاو�س " لكتب
الأطفال  ،وجاءت الرتجمة العربية
ممتعة وتكاد تكون مطابقة لن�سختها
الإجنليزية  ،وما ذلك �إال لأنها من
جهود الدكتور " حممد عناين "
امل�شهود له بالباع الطويل يف
الرتجمة الأدبية وغريها  ،واحلقيقة
�أن الرواية مت �إخراجها ب�شكل م�شوق
وجذاب � ،أ�ضيفت �إىل ذلك خرائط
و�شروحات ولوحات مر�سومة �أكرث
جاذبية بري�شة " مايكل فورمان "
 ،وهو ما �أعطى الرواية عن�صر
الواقعية املكانية يف كل انتقاالت
�أبطالها  ،جدير بالذكر �أن الكاتب "
مايكل موربورجو " �أهدى الرواية
�إىل " جراهام و�إيزابيال "  ،وخ�ص
" �إيزابيال هت�شرن " و " ترين�س بكلر

يبد�أ " مايكل " روايته بتقدمي نف�سه
لأقرانه ومن هم مثله يف �سن احلادية
ع�شر ؛ حيث كان يرتدد على مدر�سة
" �سانت جوزيف " التي كان يطلق
عليها والده " مدر�سة القرود " لأن
الأطفال فيها ي�صيحون وي�صرخون
ويتعلقون يف �أو�ضاع مقلوبة بجهاز
الت�سلق مثل القرود يف فنائها ،
وكيف �أنه بعد انتهاء درا�سته يف
هذه املدر�سة  ،كان ينطلق ليلعب كرة
القدم على �أر�ضية طينية يف فريق "
َم ْد الرك�س " �أو " الالعبون يف الطني
" مع �صديقه املحبب " �إدي دودز "
وباقي �أع�ضاء الفريق  ،ويف عطلة
نهاية الأ�سبوع كان " مايكل " يقوم
بتوزيع ال�صحف على املنازل حل�ساب
امل�سرت " باتل " �صاحب الدكان
على نا�صية ال�شارع الذي ي�سكن
فيه  ،وهكذا كانت ت�سري الأمور مع
مايكل � ،أما �أ�سرته املكونة من والده
ووالدته وكلبة الرعي " �ستال �أرتوا
" ذات اللونني الأبي�ض والأ�سود ،
والتي كانت لها قدرات خا�صة يف
توقع �أحداث م�ستقبلية ب�أذن متدلية
و�أخرى منت�صبة  ،فقد كانت ت�ستمتع
معه مبنا�سباتها اخلا�صة يف كل
يوم �أحد ؛ حيث الرحالت البحرية
الق�صرية يف زورق الأ�سرة ال�شراعي
 ،ترفيها بعد عناء العمل مب�صنع
الطوب القريب  ،ولكن فج�أة تتغري
احلال وتت�سلم الأ�سرة خطاب ًا ب�إغالق
م�صنع الطوب  ،فيفقد الأب والأم
وظيفتيهما بامل�صنع  ،وهو ما يولد

فكرة جمنونة لدى والد مايكل .

الفكرة المجنونة

كانت الفكرة املجنونة هي قرار والد
مايكل ترك منزل الأ�سرة  ،و�شراء
" يخت �أزرق داكن براق " مببلغ
التعوي�ض عن الف�صل من العمل ،
يكون مبثابة املنزل البديل للأ�سرة
 ،والذي من خالله �سيقوم اجلميع
برحلة بحرية حول العامل  ،وبعد
اعرتا�ضات ومناق�شات  ،تنفذ الفكرة
 ،وبعد الدراما املحزنة التي �سببها
اخلطاب الأخري بالف�صل من العمل
مب�صنع الطوب  ،تتفتح �آفاق رحبة
وا�سعة �أمام �أعني وقلوب �أفراد �أ�سرة
مايكل  ،في�شرتي الوالد ال�سفينة
اجلديدة  ،والتي �أطلقوا عليها ا�سم
" بيجي �سو "  ،وبعد فرتة قليلة كان
مايكل ووالده ووالدته قد تعلموا
�أ�صول وقواعد املالحة البحرية على
يد البحار العجوز ذي ال�شارب الكث
" بيل باركر "  ،ويف العا�شر من
�سبتمرب عام  1987وبعد �أن ح�شدت
الأ�سرة يف كل ركن وزاوية بال�سفينة
ما حتتاج �إليه من م�ؤونة ومن زاد ،
بد�أت املغامرة الكربى حول العامل
والتي �أطلق عليها مايكل ا�سم "
ملحمة الأودي�سة العظمى لنا "
وكانت جدة مايكل يف وداعهم جميع ًا
 ،وقد اغرورقت عيناها بالدموع ،
�أما " �إدي دودز " فقد جاء لوداع
�صديقه مايكل ؛ ف�ألقى �إليه بكرة قدم
�أثناء رفع املر�ساة  ،و�صاح به عالي ًا
" �إنها متيمة ال�سعد "  ،وبعد حلظات
 ،كانت الكلبة " �ستال �أرتوا " تودع
بنباحها جميع القوارب الرا�سية
�أثناء مرور " بيجي �سو " مب�ضيق
" �سولينت " الذي يف�صل جزيرة "
وايت " عن �أر�ض اجنلرتا .

جغرافيا بحرية

وخالل الرحلة اال�ستك�شافية التي

تحمل إشارات عميقة لمعطيات الصراع العالمي
وتأثيره على مصير األسر والشعوب واألطفال
تؤصل لمعاني المروءة والرجولة  ،وترفع من قدر
اإلبداع الذاتي وتلبية الطبيعة الملهمة

بد�أتها الأ�سرة بحما�س �شديد  ،يبد�أ
مايكل يف ر�صد امل�شاعر الإن�سانية
املتناق�ضة واملتقلبة بتقلب �أحوال
البحر واملاء املحيط بال�سفينة "
بيجي �سو " من كل مكان  ،كما
ير�صد ال�شعور الغامر بالإثارة
ومتعة املغامرة واملخاطرة يف عر�ض
البحر  ،وتف�ضي �سطور الرواية
يف كل تلك التفا�صيل مبزيد من
املعلومات التلقائية والعفوية حول
�أماكن الإبحار والر�سو ومالمح
املفردات البحرية من �أ�سماك
القر�ش والأ�سماك الطيارة والطيور
املهاجرة � ،إىل جانب نخبة ال ب�أ�س
بها من م�سميات مالحية وبحرية
تلتقطها العني وتلتفت لها الأذن من
هنا وهناك  ،يف �إطار من الت�شويق
واملتعة والطرح التلقائي غري
املتع�سف  ،ومل ين�س " موربورجو
" يف كل هذه الأجواء امل�شحونة
بالتقلبات اجلوية والبحرية �أن
يعلن �إ�صرار والديه على �إكمال
درا�سته املدر�سية حتى ولو كان يف
عر�ض البحر  ،وهو ما ترتب عليه
التزامه بت�سجيل ما يراه من تفا�صيل
تخ�ص العلوم واجلغرافيا والتاريخ
وخ�صائ�ص الكائنات و�سلوكياتها
الظاهرة مثل حية " ذات الر�أ�س
النحا�سي " و دببة " الومبات " و
حيوانات " البو�سوم " والكناغر
والببغاوات البي�ضاء وغريها ،هذا
بالإ�ضافة لقيامه بواجب املالح
البحري كمراقب لغرفة ال�سفينة � ،إىل
جوار �أمه " ربان ال�سفينة " و �أبيه
" مهند�س الأعطال "  ،ومن القنال
الإجنليزي �إىل خليج ب�سكاي ما بني
فرن�سا و�إ�سبانيا ثم �إىل �إفريقيا وعرب
�ساحلها �إىل املحيط الأطل�سي ومنه
�إىل �أمريكا اجلنوبية � ...إىل �أن
حتدث مفاج�أة �أخرى ..

مملكة كنسوكي

تتطور �أحداث الرواية  ،وتتعر�ض
ال�سفينة " بيجي �سو " لعوا�صف
بحرية يف ليلة حالكة ال�سواد  ،كان
مايكل فيها هو قائد الدفة  ،يف حني
كان والده نائم ًا ووالدته ت�سرتيح
من �آالم مفاجئة وتقل�صات يف املعدة
 ،وب�سبب �سقوط الكلبة " �ستال �أرتوا
" يف مياه املحيط وبعدها كرة "
�إدي دودز " حاول مايكل �إنقاذهما
لكنه �سقط هو الآخر يف مياه املحيط
 ،وابتعدت ال�سفينة وهم يف و�سط
العا�صفة  ،ليجد مايكل نف�سه بعد

ذلك يف جزيرة منعزلة و�سط القرود
والأ�شباح والأ�شجار الكثيفة العالية
 ،ويقابل مايكل الرجل العجوز "
كن�سوكي " الذي يتكلم بلغة خمتلفة
ال يعرفها  ،لتبد�أ �أحداث مثرية من
ال�صراع ثم التعاون بني مايكل وبني
هذا الرجل ؛ يتعلم خاللها مايكل
الكثري من مهارات و�صعوبات احلياة
فوق جزيرة منعزلة  ،ثم يكت�شف
الكثري من مواهب الرجل العجوز "
كن�سوكي " وي�ساعد كل منهما الآخر
يف تعلم لغة �صاحبه ؛ حيث يعرف
مايكل �أن كن�سوكي طبيب وجندي
ياباين فقد ابنه " مي�شيا " وزوجته
بعد �إلقاء القنبلة الذرية على مدينة
" ناجا�ساكي " اليابانية  ،و�أنه قرر
العي�ش فوق �أر�ض هذه اجلزيرة
بعيد ًا عن الب�شر و�شرورهم الآثمة .

نهاية سعيدة

وبعد حماوالت م�ضنية وخماوف
وخماطر كثرية فوق �أر�ض اجلزيرة
تعود " بيجي �سو " ال�سفينة احلبيبة
�إىل قلب مايكل  ،وعليها والده
ووالدته ؛ حيث ت�ستقبله والدته
بالأح�ضان  ،بينما ي�ستقبله والده

بعبارته امل�شهورة " مرحب ًا �أيها القرد
"  ،ومتر الأيام ويخفي مايكل عن
والديه ما حدث فوق �أر�ض اجلزيرة
ملدة ع�شر �سنوات كاملة  ،وفا ًء التفاقه
مع الرجل احلنون " كن�سوكي "
 ،وبعد هذه املدة ي�صرح بق�صته
وبحقيقة " مملكة كن�سوكي " وما
حدث له عليها  ،فيكتب هذه الرواية ،
وتكون املفاج�أة بعد �أربع �سنوات �أنه
يتلقى ر�سالة تقول " ا�سمي مي�شيا
�أوجاوا  ،و�أنا ابن الدكتور كن�سوكي
�أوجاوا  ،كنت �أت�صور حتى قر�أت
كتابك �أن والدي مات يف احلرب ....
لي�ست لدي ذكريات عن والدي  ،بل
بع�ض ال�صور الفوتوغرافية فقط ،
�إىل جانب كتابك  ،ليتنا نتقابل يوم ًا
ما � ..أرجو ذلك " وبعد �شهر من ت�سلم
هذه الر�سالة يذهب مايكل �إىل اليابان
 ،ويقابل مي�شيا ؛ حيث يجده ي�ضحك
متام ًا مثلما كان والده ي�ضحك .

آفاق رحبة

وبعد � ،إن رواية " مملكة كن�سوكي
" للكاتب الإجنليزي " مايكل
موربورجو " واحدة من الروايات
امل�شوقة  ،التي تفتح �آفاق ًا رحبة

لقارئها بغ�ض النظرعن �سنه وعمره
؛ فهي تنتقل به عرب عوامل خمتلفة
من احلياة النمطية املتح�ضرة � ،إىل
حياة املغامرات والأخطار البحرية
املجهولة  ،ثم �إىل مالمح احلياة
البدائية للإن�سان الأول فوق جزيرة
معزولة  ،وهي يف خالل ذلك ت�ضع
النقاط فوق احلروف بالن�سبة للكثري
من معطيات الأخالق وال�سلوكيات
الرتبوية والتعليمية الراقية ،
كما تناو�ش من بعيد �أزمات العامل
و�صراعاته الع�سكرية والنووية ،
تلك التي حترم الأب من ابنه وزوجه
 ،وحتيل احلياة الآمنة �إىل دمار
�شامل ومفزع ؛ لكل ذلك ا�ستحقت
هذه الرواية �أن يعرب عنها امللحق
التعليمي ل�صحيفة " التاميز" بعبارة
يقول فيها " ملحمة معا�صرة رائعة "
 ،و�أن تعرب �صحيفة " الأوبزيرفر "
بقولها " رواية مثرية وتدعو للتفكري
العميق "  ،بينما عربت الناقدة "
وندي كولينج " عن الرواية بقولها
" هذه رواية رائعة  ،ك�أنها رواية
روبن�سون كروز وجتري يف الع�صر
احلا�ضر  ،والبد من قراءتها لفرط
جمالها " .

الرواد للعلوم العربية

الكتاب الرواد :العصر الذهبي للعلوم العربية

المؤلف :جيم الخليلي
العرض ترجمة :هاجر العاني
كيف حافظ العامل العربي على العلم ون�شره
فيما كان الغرب يغط ب�سباته يف الع�صور
املظلمة؟
�ستوكهومل يف كانون االول  . 1979 /ع�شر
رجال ينتظرون ا�ستالم جائزة نوبل اخلا�صة
بهم من ملك ال�سويد  .ت�سعة منهم يرتدون
ربطات رقبة كالفرا�شة وال�سرتات اخلطافية
ذات الذيل  ،اما (عبدو�س �سالم) – وهو م�سلم
ورع – فيربز مرتدي ًا عمامة ومالب�س بنجابية
تقليدية  ،فقد كان الفيزيائي الباك�ستاين يـ ُـك ـ َرم
لدوره يف �صياغة نظرية القوة ال�ضعيفة
للكهرومغنطي�سية التي توحد الكهربائية
املغنطي�سية والقوة النووية ال�ضعيفة  ،ويقول
جيم اخلليلي الكاتب العراقي املولد امل�شارك
للفيزيائي " لي�س ثمة �شك يراود ذهني ب�أن
عمله ي�صنفه ك�أعظم عامل طبيعيات يف العامل
اال�سالمي لآالف ال�سنني".
وبالن�سبة للكثري من غري امل�سلمني فـ�إن م�صطلح
"اال�سالم" ي�ستح�ضر يف الذهن " �صورة منطية
�سلبية تتناق�ض مع جمتمعنا الغربي الدنيوي
العقالين املت�سامح املتنور " كما يقول اخلليلي
 ،وهذا الكتاب الآ�ســر هو ر�سالته التذكريية
التي اطلقها يف الوقت املنا�سب ب�ش�أن الدَّين
الذي يدين به الغرب جتاه االجنازات الفكرية
للعرب والفر�س وامل�سلمني قبل الف �سنة من
نيل (�سالم) جلائزة نوبل عندما كانت االدوار
معكو�سة .

�أراد اخلليلي منذ وقت طويل ان يق�ص حكايات
"الع�صر الذهبي للعلوم العربية " الذي بد�أ يف
اواخر القرن الثامن وا�ستمر الكرث من ()500
عام  ،وطاملا انه ال يوجد ما ي�سمى بـ "العلوم
اليهودية" او "العلوم امل�سيحية" فـ�إن اخلليلي
يف�سر ذلك ب�أنه يق�صد بـ "العلوم العربية" الكتلة
الالفتة للنظر من العمل الذي مت انتاجه باللغة
العربية  ،اللغة امل�شرتكة يف حو�ض املتو�سط
للعلوم وللكثري غريها فيما كانت اوربا تغط
يف �سباتها ابان ع�صورها املظلمة .وكان القر�آن
�أول كتاب مكتوب بالعربية ومت بذل جهد كبري
يف درا�سته وت�أويله  ،اما غنى االمرباطورية
اال�سالمية املتنامية ونفوذها فقد جعال من
املمكن بالن�سبة للخلفاء العبا�سيني ان يعززوا

جما ًال متنامي ًا ب�شكل دائم يف اال�ستق�صاء
الأكادميي الذي كان قد �أُ�ضيع منذ ايام جمد
اال�سكندرية االغريقية  ،والتقدم يف الريا�ضيات
وعلم الفلك والفيزياء والكيمياء والطب
وازدهار الفل�سفة الذي ظهر او ًال يف بغداد ومن
ثم يف ارجاء العامل اال�سالمي  ..كلها لها �أ�صولها
فيما ي�صطلح عليه امل�ؤرخون بحركة الرتجمة .
وبف�ضل الفوائد العملية التي جاءت بها
حركة الرتجمة يف املالية والزراعة والهند�سة
وال�صحة كانت تلك احلركة عبارة عن عملية
�أمدها ( )200عام متت خاللها ترجمة الكثري من
معرفة االغريق والفر�س والهنود اىل العربية
 ،وقد �ساعدت هذه الرتجمات على تقدمي ثقافة
معرفة ا�صبحت مكتفية ذاتي ًا و�شكلت جزء ًا
من تنقيب �أو�سع من اجل املعرفة التي تطورت
اىل تقليد لال�ستك�شاف الفكري الذي �أ�شعل
�شرارة بداية ع�صر من التقدم العلمي  ،اذ �أن�ش�أ
�أحد اخللفاء يف بغداد يف القرن التا�سع (بيت
احلكمة) وهو مركز للتعلم قال البع�ض عنه انه
كان مقر ( )400 000كتاب – يف وقت كانت
�أف�ضل املكتبات االوربية حتتفظ مبا ال يزيد على
دزينات قليلة من الكتب .
ويف عام  1711كان امل�سلمون قد عربوا اىل
ا�سبانيا وهكذا بد�أت حوايل ثمانية قرون من
النفوذ اال�سالمي يف االندل�س  ،ومتام ًا كما
كانت بغداد من قبل ب�ؤرة حركة الرتجمة من
االغريقية اىل العربية كذلك ا�صبحت مدن مثل
قرطبة وطليطلة مراكز الرتجمة من الن�صو�ص
العربية العظيمة اىل الالتينية  ،و�أحد اوائل
العلماء الذين در�سوا تلك الن�صو�ص كان

(جريبرت د�أورلياك) وهو راهب فرن�سي عا�ش
يف القرن العا�شر  ،وقد �أ�صبح فيما بعد �أول
عامل م�سيحي ينقل علم العربية عرب �سل�سلة
جبال البريينيه [جنوب غربي �أوروبا بني
فرن�سا وا�سبانيا]  ،ويبدو �أنه من املنا�سب ان
الرجل الذي ا�صبح فيما بعد البابا �سلف�سرت
الثاين ع َّرف اوربا امل�سيحية على علوم
االمرباطورية اال�سالمية.
ويحاجج اخلليلي ب�أن الثورة العلمية ما
كانت لتقع بدون التقدم الذي اجنزه العامل
اال�سالمي يف القرون الو�سطى  ،اذ هيمن ابن
الهيثم على حقل الب�صريات قبل وقت طويل
من نيوتن وا�ستخدم املنهج العلمي قبل ()600
عام حتى من ان يفكر (فران�سي�س بيكون) فيه
 ،و(عبدو�س �سالم) الذي تويف عام 1996
ذكر ا�سماء بع�ض عمالقة العلوم العربية يف
حما�ضرته ال�ستالم جائزة نوبل وهم البريوين
والرازي وابن �سينا وجابر [بن حيان]
واخلوارزمي  ،واذا رغبت مبعرفة ما اجنزه
ه�ؤالء فـاقر�أ هذا الكتاب الآ�سـِـر و دع اخلليلي
يق�ص عليك ق�ص�صهم.
كتب يعقوب بن ا�سحاق الكندي – وهو احد
متعددي الثقافة العظماء من "الع�صر الذهبي"
– يقول "ال ينبغي ان نخجل من االقرار
باحلقيقة وا�ستيعابها  ،من اي مكان ت�صلنا
 ،حتى ولو �أتت من اجيال ت�سبقنا و�شعوب
�أجنبية "  ،وي�ضيف " فبالن�سبة لل�ساعي اىل
احلقيقة لي�س ثمة �شيء �أكرث قيمة من احلقيقة
نف�سها فـ�إنها ال تبخ�س ذلك ال�ساعي او حتط من
قدره و �إمنا ت�ش ِّرفه وترفعه".
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حلقت بقارئها في تفاصيل مبهجة ،وحركت فيه إحساسًا بالدفء والجمال

"أرز باللبن لشخصين" لـ "رحاب بسام" ..قصاصات
حياتية لمشاعر ذوقية
في سلسلة جديدة أصدرتها دار الشروق
المصرية أسمتها " مدون الشروق "
 ،صدرت أولى المجموعات القصصية
للكاتبة الشابة " رحاب بسام " تحت
عنوان " أرز باللبن لشخصين " في مئة
وخمسة وعشرين صفحة من القطع
المتوسط  ،ضمت قصصًا طريفة
ممتعة زادت عن الثالثين كانت الكاتبة
سطرتها في مدونة إلكترونية لها حملت
عنوان " حواديت "  ،وتأتي مسميات
القصص داخل هذه المجموعة القصصية
ثرية في تنوعها وتفاصيلها المفعمة
بتدفق المشاعر وروعة األحاسيس ،
إضافة إلى طرافة العرض  ،وتموجات
األفكار  ،وهو ما يظهر من بعض تلك
العناوين مثل " أرز باللبن لشخصين ،
المرأة الخارقة  ،طق حنك  ،على بياض
 ،المرجيحة  ،لما الشتا يدق البيبان ،
باألمس حلمت بالبطيخ  ،أسباب بسيطة
 ،كيف يبايعون الرئيس في شارع  ،أيام
القط األسود  ،الشباب الدائم لأللوان
 ،جمال الدنيا وحقيقة األشياء  ،رحيل
 ،عالم صغير  ،نظريتي اللغوية  ،أن
تنسي  ، " ....ومن الجدير بالذكر أن
هذه المجموعة القصصية القت رواجًا
كبيرًا بين القراء الشبان  ،حتى الطبعات
المتتالية لها نافست بقوة طبعات كبار
الكتاب المصريين والعرب في دور النشر
المصرية.

عرض :محسن حسن

لغة شائعة
من خالل �أ�سلوب وعبارات
ومفردات هذه املجموعة  ،ي�ستطيع
القارئ لأول وهلة � ،أن يكت�شف
معجم الكاتبة اللفظي الذي
اختارت �أن تخاطبه به ؛ فهو يجنح
للغة �شعبية معتدلة جتمع بني
الف�صحى الب�سيطة والعامية املقننة
يف غري ابتذال ،وهي لغة يف
جمملها ف�صحى ت�ستغرق تفا�صيل
مو�ضوعها باال�ستناد �إىل �أ�سلوب
تفاعلي بني الكاتبة والقارئ ال
يخلو من خلفية مبهجة الإيحاء ،
ب�سيطة التعبري والرتكيب اللفظي
تقول رحاب يف ق�صتها " �أرز باللنب
ل�شخ�صني " ـ عنوان املجموعة
الق�ص�صية ـ  " :لعمل طبق من
الأرز ل�شخ�صني �ستحتاجني �إىل
ربع كوب من الأرز �أوال.. �أخرجي
اللنب من الثالجة .� .ضعي كل
�شيء جانبا مرارتك.. وحزنك..
وغ�ضبك.. احباطك . .و�أي فكرة
�سيئة. تتطلب هذه الو�صفة باال

طويال والكثري من االبت�سامات
املفاجئة.. قومي بكل اخلطوات
برتو . .لي�ست هناك طريقة �سريعة
ل�صنع الأرز باللنب, وال ت�صدقي �أي
و�صفة حتاول �أن جتعلك تهرولني
يف �صنعه.. من الأف�ضل �أن تكوين
وحدك يف املطبخ, بل يف املنزل
كله و�أن تغلقي جميع الهواتف
وترتدي �شيئا مريحا, اغ�سلي الأرز
�أكرث من مرة حتى ي�صبح ما�ؤه
نقيا . .انقعيه يف كوبني من املاء
الدافئ ( ولي�س املغلي ) لثالثني
دقيقة  .يف هذه الأثناء �صبي مقدار
خم�سة �أكواب من اللنب يف ابريق
زجاجي �شفاف.. اجل�سي با�سرتخاء
حمت�ضنة الأبريق بني كفيك,
�سيعمل هذا احل�ضن اليدوي على
تدفئة اللنب بحنان بالغ..اربتي على
الأبريق.. فكري ب�أفكار �سعيدة ..
دندين ب�أغنية حامل ة.�أنا حلبيبي
وحبيبي �إيل يا ع�صفورة بي�ضة
ال بقى تزعلي . .ال يعتب حدا وال
يزعل حدا .� .أنا حلبيبي وحبيبي

�إيل . .فكري �أن كل ما �ستقومني
به �سي�صبح جزءا من الأرز باللنب
ي�شعر به كل من �سي�أكله " بهذا
الأ�سلوب اللغوي الب�سيط مت�ضي
رحاب يف جمموعتها الق�ص�صية .
تفاصيل ومشاعر
وقد ا�ستطاعت رحاب ب�سام
بحرفية الكاتبة  ،وم�شاعر الإن�سان

� ،أن تغو�ص يف �أعماق التفا�صيل
احلياتية اليومية لقارئها ولنف�سها
�أي�ض ًا � ،سواء يف الأحداث �أو
الأماكن  ،وا�ستخدمت يف ذلك
تقنيات عدة منها احلوار املبا�شر
والإ�سقاط غري املبا�شر  ،والت�صريح
والتلميح والرمز �أحيان ًا  ،وهذا
�أعطاها م�ساحة �أثريية جذابة لطرح

متوجات �شعورية ووجدانية عديدة
ذات وجهة اجتماعية وواقعية
معا�صرة ؛ ففي ق�صتها " �أيام القط
الأ�سود " حتدثنا عن رمزية اللون
الأ�سود  ،وداللة احلا�ضر الغائب
 ،واالرتباط ال�شرطي  ،وال�شعور
الغام�ض املفاجئ  ،من خالل "
جعفر " ذلك القط الأ�سود الذي ال
يلبث يختفي بعد �أن يظهر  ،ويف
ق�صتها " �أ�سباب ب�سيطة " تلم�س
رحاب ب�سام جزء ًا من التما�س
االجتماعي بني الذات واملجتمع
 ،وتناق�ض بنيتيهما كثري ًا عندما
تن�شغل الذات بنظرة املجتمع  ،يف
حني يهمل املجتمع قيمة الذات ،
ويف " املرجيحة " �أملحت رحاب
ب�سام �إىل " افتقاد الأمان " ولكن
لي�س للب�شر � ،إمنا للدنيا التي نعي�ش
فيها  ،وذلك من خالل افتقاد الثقة
التامة بال�سعادة �أو التعا�سة املطلقة
؛ تقول رحاب عن بطلتها " لأنها
تخاف املرتفعات ،مل تثق �أبد ًا يف
قمة ال�سعادة…وال قمة التعا�سة.
جتل�س دائم ًا على املرجيحة املعلقة
بني القمتني .فكل �سعادة حتمل
ُن ُذر تعا�ستها ،وكل تعا�سة حتمل
ب�شائر �سعادتها .يف ال�سعادة،
تتذكر الغائبني ،وتت�ساءل عن دوام
تلك ال�سعادة .يف التعا�سة ،يخرج
لها القط مبت�سم ًا فج�أة من وراء
ال�ستائر� ،أو ت�أتي قهوتها م�ضبوطة.
من على املرجيحة و�صلت �إىل
احلكمة :كل �شيء ن�سبي ،واحلياة
مراحل "  ،وهكذا مت�ضي رحاب يف
جمموعتها الق�ص�صية امل�ست�أن�سة
مبعطيات التدفق الوجداين
 ،ورقائق امل�شاعر  ،وب�ساطة
التفا�صيل .
خلفيات الحالة
ومن الوا�ضح يف هذه املجموعة
الق�ص�صية �أن كاتبتها رحاب
ب�سام مت�أثرة مبعطيات امليديا
ال�سينمائية والتلفزيونية  ،خا�صة
بالن�سبة للمو�سيقى الت�صويرية
وامل�ؤثرات املحيطة بامل�شهد ؛ فقد
حر�صت على تر�شيح مدلوالت
م�شاهدها الق�ص�صية بكلمات غنائية
ي�ستح�ضر من خاللها القارئ
تداعيات مو�سيقية و�صوتية
رومان�سية وحاملة " �صبي مقدار
خم�سة �أكواب من اللنب يف �إبريق
زجاجي �شفاف  .اجل�سي با�سرتخاء
حمت�ضنة الإبريق بني كفيك .
�سيعمل هذا احل�ضن اليدوي على
تدفئة اللنب  .بحنان بالغ اربتي
على الإبريق  .فكري �أفكار �سعيدة
 .دندين ب�أغنية حاملة � :أنا حلبيبي
وحبيبي �إيل...يا ع�صفورة بي�ضا
ال بقى تزعلي...ال يعتب حدا...وال
يزعل حدا�...أنا حلبيبي وحبيبي
�إيل  ..و�أنا على بابي الندي
وال�صباح...وبعيونك ربيعي نور
وحلي وندهني حبيبي جيت بال
ِ
�س�ؤال...من نومي �سرقني...من
راحة البال "...وكثري ًا ما نلمح

يف ثنايا الرتاكيب اللغوية لرحاب
ب�سام يف هذه املجموعة � ،إ�صرار ًا
ما على ر�سم امل�شهد  ،وترتيب
التفا�صيل والإجراءات  ،مبا يعني
�أنها حري�صة على و�ضع خلفياتها
ال�شعورية اخلا�صة بر�صد " احلالة
" والأجواء املحيطة باحلدث
الق�ص�صي .
مآخذ وأبعاد
ورغم الأجواء املبهجة ،
واالنطباعات ال�سارة التي ترتكها
" �أرز باللنب ل�شخ�صني " لرحاب
ب�سام يف نف�س قارئها � ،إال �أن بع�ض
امل�آخذ و�ضعت تطرق الكاتبة يف
ق�صتي " كيف يبايعون الرئي�س " و
" عناوين ال�صحف " لأبعاد �سيا�سية
� ،ضمن اخلروج عن اخلط الأدبي
العام لباقي ق�ص�ص املجموعة  ،على
اعتبار �أنها تتحدث عن ذكريات
وعالقات وم�شاعر �شخ�صية  ،بعيدة
عن �أجواء ال�سيا�سة و�صداماتها
وتناق�ضاتها �أي�ض ًا  ،كذلك احلال
بالن�سبة للإطالة اململة ـ يف ر�أي
ه�ؤالء ـ يف ا�ستغراق تفا�صيل ق�صة
" جمال الدنيا وحقيقة الأ�شياء "
حيث ا�ستغرقت الكاتبة فيها خم�س
ع�شرة �صفحة � ،أما ق�صة " �أيام
القط الأ�سود " فقد �أخذ البع�ض
عليها �أنها تقدم تفا�صيل �سطحية ال
تهم قارئ قارئ ق�صة بقدر ما تهم
قارئ مدونة .
ثناء نقدي
ولكن رغم كل االنتقادات ال�سابقة
 ،حلت جمموعة رحاب ب�سام
الق�ص�صية حمل تقدير واحرتام
الكثري من النقاد  ،الذين ر�أوا �أن
رحاب ب�سام ال تعلمنا فقط يف
ق�ص�صها �صناعة الأرز باللنب ،
ولكنها ت�ضعنا �أمام " خلطة �سحرية
" تربط فيها بني التفا�صيل اليومية
املعلنة  ،وبني الذات الباطنة
املجهولة واملن�سية يف خ�ضم املادية
الطبقية والإن�سانية املرتاجعة
املت�آكلة  ،ومن ناحية �أخرى �أثنى
القراء والنقاد �سواء ب�سواء على
حترر الكاتبة من قيود القارئ
املحتمل والناقد املحدد  ،ذلك �أنها
كتبت ق�ص�صها من خالل مدونة
�شخ�صية ر�سمت خاللها بورتريه
لأنثى مفعمة باحليوية والن�شاط
والإقبال على اجلمال واالهتمام
بالتفا�صيل ال�صغرية امل�ؤثرة بعيد ًا
عن ق�صدية التنظري والإغراق
الفل�سفي املجرد  ،كما �أكد النقاد
على �أن هذه املجموعة الق�ص�صية
يح�سب لها �أنها حلقت بقارئها
يف تفا�صيل مبهجة  ،وحركت
فيه �إح�سا�س ًا بالدفء واجلمال ،
ودفعته دفع ًا من خالل ما ي�شبه الـ
" ق�صا�صات " احلياتية �إىل تذوق
الأ�شياء من حوله .

تيد هيوز القادم من برودة الموت
روبرت ماكروم
ترجمة :عبد الخالق علي
يعود تيد هيوز  ،الذي تويف عام � ، 1998إىل ال�صدارة
مرة �أخرى ،هناك �شيء ما يحدث لل�شاعر تيد هيوز  ،لي�س
فقط كونه على و�شك ان يو�ضع يف زاوية ال�شعراء ،و
�إمنا الأمر يتعلق " ب�أ�سطورته " ك�شاعر باملعنى الأو�سع
 ،عندما ميوت الأدباء – كبارا كانوا ام �صغارا – ف�أنهم
عادة ما يقبعون يف قبورهم مع �أعمالهم على مدى جيل
كامل  ،ثم جتري اعادة تقييمهم بعد موتهم  ،ثم تتوىل
ذريتهم �ش�ؤونهم  ،او ان الكثري منهم يدخل عامل الن�سيان
 ،هناك م�س�ألة مماثلة مع غراهام غرين  ،ف�أنك ال جتد
م�ؤلفاته يف املكتبات على مدى اخلم�سة ع�شر عاما التي
اعقبت وفاته يف عام  ، 1991مع ذلك فقد جرت �إعادة
اكت�شاف �أعماله م�ؤخر ًا  ،و يبدو غرين الآن �صوتا مهما
من القرن الع�شرين  ،رمبا يكون قد عانى من االهمال
كرجل  ،لكنه حي كروائي انكليزي كبري  ،اما تيد هيوز
فانه يختلف عن غرين  ،اذ كانت حياته لفرتة طويلة مادة
لل�سينما و لال�سطورة  ،منذ وفاة (�سيلفيا بالث) عام
 ، 1963و قيامه الحق ًا باتالف جريدتها الأخرية ،تف ّرغ
هيوز – مثل بروميثيو�س  -مرتقبا النقد االكادميي
و الن�سوي ليق�ضم قلبه و كبده يف عام  1984اتخذت
م�سريته املهنية م�سلكا وديعا عند تتويجه ب�أكليل ال�شعر
بعد (بجيمان)  ،يقال ان جاللة امللكة كانت منجذبة اليه
بقوة و كانت حتب ان تناق�ش مع �شاعر بالطها موا�ضيع
مثل �صيد ال�سمك و اخليول و الكالب  ،و يبدو ان م�سريته
الأدبية قد �صارت وراء ظهره و انغلقت مبجلدات مثل
(ال�صقر حتت املطر) و (الغراب و مدينة الرباري).
بعد فرتة طويلة من ال�سكون و يف �أحد االيام يدخل هيوز
على النا�شر و هو يحمل الق�صائد املعروفة بـ (ر�سائل عيد
امليالد)  ،من النادر ان نرى جمموعة �شعرية واحدة تبدّل
�سمعة كاتب بهذا ال�شكل � ،أخريا ك�شف هيوز عن جراحه
و بد�أ يخاطب التعقيدات امل�أ�ساوية يف م�س�ألة �سيلفيا ،كان
اجلميع مبتهجني  ،يف الذوق الأدبي لعام � 1998أ�صبحت
(ر�سائل عيد امليالد) من �أخبار ال�صفحات الأوىل و حققت
�أعلى املبيعات  ،و �أخريا تعالت ال�صيحات املطالبة بفوزها
باجلائزة ،
يف نف�س العام  ،و قبل ان يتذوق طعم رد االعتبار ،

تويف هيوز ب�شكل مفاجئ نتيجة التعقيدات التي �أحاطت
بعالجه من �سرطان القولون  ،خالل مرا�سيم ت�أبينه  ،عبرّ
�صديقه (�سيمو�س هيني) عن احلب الذي يكنه الكثريون
لهذا املتوج ب�أكليل ال�شعر  " :كان دعامة من الرقة و القوة
 ،و قو�سا مير من حتته ال�شعراء و هم ي�شعرون بالأمان
" و كما قال �شك�سبري " كانت قواه املبدعة التزال تكرب
كالهالل "  ،ثم تبعت ذلك مرا�سيم فخمة  ،و مازال �صدى
قراءة هيوز امل�سجلة "التخ�شى بعد اليوم حرارة ال�شم�س
" يرتدد من كنائ�س وي�ستمن�سرت  ،كمقدمة منا�سبة �،إىل
برزخ املوت.
لقد حتررت ظلمات هيوز  ،و ا�ستمرت �شهرته بال�صعود،
ولي�س هذا فقط  ،اذ انه يبدو الآن� ،أكرث من �أي وقت
م�ضى  ،واحدا من عمالقة الأدب االنكليزي يف القرن
الع�شرين  ،كان ن�شر مرا�سالته يف حياته نقطة حتوّ ل
تك�شف بعدا جديدا من احلكمة و االنك�شاف ممزوجة
بقدرة حتمّل للمعاناة و ب�صرب يورك�شاير  ،كان هيوز
دائما كاتبا مبدعا للر�سائل و ميتلك �أ�صابع ال ميكن
ن�سيانها  ،و قد �ساعدت طبعة الر�سائل التي ن�شرها
كري�ستوفر ريد يف تعجيل عملية اعادة التقييم ،حتت
الكا�شف  ،كانت هناك �إ�ضافات اخرى ل�صورة الفنان يف
�شبابه  ،ت�ساهم يف االح�سا�س اجلديد ب�أهميته  ،يف عام
 9،،2ن�شر (جيم دونر) – �أحد �أ�صدقاء الفنان – كتاب
(تيمي القوي) و هو كتاب لالطفال كان هيوز قد كتبه
يف اخلم�سينات عندما كان ي�شارك غرف ًة على حافة
بلومزبريي مع ال�شاب بيرت �أوتول و �آخرين  ،هذه الطبعة
كانت ت�ضم ذكريات عن تيد و �سيلفيا و ت�شري اىل �صورة
خمتلفة عن اال�سطورة  ،يف ال�شهر املا�ضي جرى �إرفاق
هذا الن�ص الذي ال يقدر بثمن مع ذكرى ا�ستثنائية –
ذكريـ ـ ـ ــات تيد هيوز  1963 – 1952من قبل �صديقه يف
جامع ـ ــة كامربدج (دانييل هوز)و هي طبعة بغالف ورقي
رائع قام بت�صميمها امل�صمم املعا�صر ريت�شارد هوليز ،
يعتقد هوز ب�أن " �شخ�صية هيوز قد ثلبت ب�سبب "
�صورته املعوجّ ة " امل�أخوذة من ر�سائل و �صحف �سيلفيا،
بالن�سبة له  ،يعترب هيوز �شخ�ص ًا متحم�س ًا رومان�سي ًا ،
طالب جامعي "يرتدي البنطلون ال�صويف الرمادي و
ال�سرتة القطنية ال�سوداء " ،هذا املقطع املغاي�ض �سيجعل
�أي معجب بهيوز يفقد �صربه ب�سبب ال�سرية الن�شاز التي
كتبها(جوناثان بيت)  ،ر�سائل  ،ذكريات  ،اح�سا�س متجدد
ب�أهمية ال�شاعر  :الوقت قد حان حلياة هيوز.
البد ان يكون ذلك جناحا لـ (الركن) يف اوك�سفورد،
يف العامل امل�شاك�س لل�شعر االنكليزي ال يوجد هناك
�شيء م�س ّلم ب�صحته  ،التناف�س املبا�شر على لقب �أ�ستاذ
اوكـ ـ ــ�سفورد يف ال�شعر بي ــن (جيوفري هيل) و طبيب
االع�صاب (�سني هالدين) �صار معقدا ب�سبب ظهور �شاعر
�أداء – على الفي�سبوك – هو �ستيف الركن  ،الذي �أتعب
حوايل  ،،3من امل�ؤيدين عرب ال�شبكة االجتماعية  ،بهذا
العدد البد ان رمية الركن الثاين كانت موفقة و هي
عاد ًة ما تتقرر بعدد اقل من  ،،7م�صوت  ،الركن يجعل
املناف�سني الآخرين يبدون مثل تني�سون و ملتون.
انه وقت احلفلة بالن�سبة للنا�شرين يف كل مكان ،ان
ميول هذا العام تتجه �صوب كتب حتمل يف طياتها مادة
" احلفلة "  ،فهناك �أو ًال كتاب زميلي (اندرو زون�سلي)
الرائع " نهاية احلفلة " الذي حقق �أعلى املبيعات  ،تليه
مذكرات (روبرت تومب�سون)الالمعة "هذه احلفلة يجب
ان تتوقف " ،و الآن املناف�س الأخري كتاب " احلفلة "
ّ
للكاتب (ريت�شارد ماغريغور) عن " العامل اخلفي حلكام
ال�صني ال�شيوعيني " و الذي يبدو انه حنني للما�ضي مثل
كتاب تومب�سون و ي�شبه اىل حد غريب كتاب رون�سلي ،
اذ انه ي�صف منظمة "�سرية معادية للقانون ،غري م�س�ؤولة
�أمام �أحد عدا حماكمها اخلا�صة بها و هي مهي�أة للتفكري
ب�أ�سو�أ ما يف �أعدائها.
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تبسيط التداولية  ..والفجوة النقدية المعاصرة

لكي ال تتسع الفجوة بين الخطاب النقدي
المعاصر والقارئ ،أصبح لزاما على هذا
الخطاب تبسيط مفاهيمه االصطالحية
واالبتعاد عن بعض االستعراضات
التبجحية بالمصطلح النقدي مما يؤدي
حتما إلى نفرة القراءة واستهجان
الصياغات اللفظية المفتعلة بجانب
مصطلحات زائدة ال عالقة لها بالموضوع
الرئيس غالبا  ،وبالتالي تكبر هوة العالقة
التواصلية الذي يسعى إليها النقد بعامته
بينه وبين القارئ بعامته هو اآلخر،
ويكفينا تذرعا بأننا نكتب للنخبة ،ذلك ان
الصحيفة اليومية بتنوع صفحاتها وكذلك
الكتاب في متناول الجميع.

د .محمد حسين حبيب

فجاء كتاب (تب�سيط التداولية  ..من �أفعال
اللغة �إىل بالغة اخلطاب ال�سيا�سي) ت�أليف
الدكتور بهاء الدين حممد مزيد  ،وال�صادر
عن م�ؤ�س�سة �شم�س للن�شر والتوزيع
 ،القاهرة يف طبعته الأوىل ، 2010
كمحاولة نقدية مهمة للت�ضييق على هذه
الفجوة النقدية  ،وما كلمة (تب�سيط)
البارزة يف العنوان �إال لت�أكيد على هذا
ال�سعي  ،وحيث ان (التداولية) بو�صفها
م�صطلحا علميا بنيويا ل�سانيا مهتما
بدرا�سة اال�ستعماالت اللغوية يعاين
�ش�أنه �ش�أن امل�صطلحات النقدية احلديثة
الأخرى من �إ�شكاليات مفاهيمية �صنعتها
بع�ض اخلطابات النقدية املتطرفة والتي
يحاول د.مزيد هنا حلحلة هذه الإ�شكالية
وتب�سيط ما ا�ست�صعب منها على القارئ
بعموميته التخ�ص�صية وغري التخ�ص�صية
وح�سبنا انه جنح يف ذلك كثريا .
ما هي التداولية ؟  ":التداولية لغة من
التداول  ،والتداول تفاعل  ،وكل تفاعل
يلزمه طرفان على اقل تقدير  :مُر�سل و
مُ�ستقبل  ،متكلم و�سامع  ،او م�ستمع ،
كاتب وقارئ  ،على معنى ان مدار ا�شتغال
التداولية هو مقا�صد وغايات متكلم ،
وكيف تبلغ م�ستمعا او متلقيا  ،وكل
تداول حتكمه ظروف و�آليات وعوامل
حتيط به  ،لذا فالرتجمة لها ما يربرها
 ،ويبدو انها قد ا�ستقرت بالفعل على
ح�ساب (الرباجماتية) و (الرباجماتيكية)
وهما بالإ�ضافة اىل اعجميتهما رمبا
ي�ؤديان اىل خلط بني املق�صود يف هذا
التب�سيط واملدر�سة الفل�سفية املعروفة
بالنفعية او الذرائعية Pragmatism
(الرباجماتية او الرباغماتية) " .

اما ا�صطالحا  :التداولية
 Pragmaticsفيعرفها مزيد " هي
درا�سة اللغة قيد اال�ستعمال او اال�ستخدام
 Language in useمبعنى درا�سة
اللغة يف �سياقاتها الواقعية  ،ال يف
حدودها املعجمية  ،او تراكيبها النحوية
 .هي درا�سة الكلمات و العبارات و
اجلمل كما ن�ستعملها ونفهمها ونق�صد
بها  ،يف ظروف ومواقف معينة  ،ال كما
جندها يف القوامي�س واملعاجم  ،وال
كما تقرتحها كتب النحو التقليدية " ...
بهذه التقدمة التعريفية يبد�أ الكتاب يف
التعريف بامل�صطلح لينتقل بعدها مبا�شرة
�إىل الإجابة عن ال�س�ؤال الثاين  :كيف
تطورت التداولية ؟ متوقفا عند جذورها
ومرجعياتها �ضمن جمموعة من املقاربات
اللغوية من بينها ( :حتليل احلوار  ،و
حتليل الن�ص  ،وحتليل الكالم  /اخلطاب
بو�صفها امتدادا طبيعيا الطروحات
النحو الوظيفي التي طورها هاليداي
(. )1985
لقد جاءت مباحث الكتاب بعنوانات
مت�صلة بهذا اجلذر الت�أ�سي�سي للتداولية
مثل (ال�سياق) بجانب جل الت�صورات
التي ثبتها (دل هاميز) ثم �أطروحات
(هاليداي) يف النحو الوظيفي ف�ضال عن
ت�صنيفاته لوظائف اللغة و�أفعالها ومنها
" ان املعنى لي�س فيما يقول ال ُنحاة وال ما
تقول املعاجم – على ما لكليهما من �أهمية
– وال يف العمليات املعرفية املجردة من
�سياقاتها  ،لكن فيما يق�صد من ي�ستخدم
اللغة وما يريد  ،وفيما يفهم من يتلقاها
ا�ستماعا او قراءة  ،وفيما ينتج من دالالت
من خالل ظروف ال�سياق "  .ان مما

يلفت االنتباه لقارئ الكتاب او مت�صفحه
وجود (ا�ستطردات) احتلت حيز ًا كبري ًا
من �صفحات الكتاب بل جعل لها امل�ؤلف
ثبتا خا�صا بعنوانات �أخرى جماورة
للعنوان الأ�صل لكل مبحث من الكتاب مثل
( :وهذا كتاب  ،و �إيها القارئ ،وما البالغة
؟  ،والعلم والأدب  ،وان ل�صاحب احلق
مقاال  ،و�صدق اخلرب وكذبه  ،و فوائد
قل ما يجمعها كتاب  ،وبالغة ال�صمت
 ).وغريها من ا�ستطرادات �أخر �أ�سبغت
معنى تنويريا على مباحث الكتاب الأ�صل
وو�سعت معانيها .
وبعد ان يفرز امل�ؤلف ما بني (التداولية
العامة) و (التداولية املقارنة) ينتقل اىل
حتليل اخلطاب ولغويات الن�ص  ،بو�صف
ان م�صطلح حتليل اخلطاب م�صطلح بالغ
الغمو�ض و�سوف ي�ستخدمه امل�ؤلف هنا
مبعنى التحليل اللغوي للخطاب الطبيعي
املكتوب او ال�شفهي املنطوق  ،اما الن�ص
فريى امل�ؤلف  :ان اي ا�ستخدام للغة
هو ن�ص وهو تعريف يظل على �سعته
حمدودا ،الن ن�صو�صا كالربامج التلفازية
تت�شكل �إ�ضافة �إىل اللغة التقليدية من
م�ؤثرات �صوتية وب�صرية  ...اما م�صطلح
اخلطاب في�شري اىل اللغة قيد اال�ستعمال
يف الواقع بو�صفها جزءا من احلياة
االجتماعية يرتبط بغريه من عنا�صرها
ومكوناتها  .وي�سعى امل�ؤلف بعد ذلك حلل
االلتبا�س يف (التحليل النقدي للخطاب)
كونه لي�س مرتبطا بتحليل خطاب النقد
الأدبي  ،بل " املق�صود هنا حتليل اخلطاب
من وجهة نظر ناقدة فيها متحي�ص وتفنيد
وم�ساءلة  ،على معنى ان التحليل النقدي
للخطاب ال ينكفئ على ال�سياقات اللغوية

قراءة في "جسد في مرآة الشيطان"
والن�صية املحدودة بل يتجاوزها �إىل
ال�سياقات االجتماعية املهيمنة وال ينخدع
باملقوالت اجلاهزة وال مبا متار�سه
الإيديولوجيات من تعمية و تعميم
وخداع  ،وال يتوقف عند ما هو كائن
بل يتجاوزه اىل ما ميكن وما ينبغي ان
يكون وي�سعى �إىل �أحداث تغيريات تبد�أ
من الوعي وال تنتهي به  " .لينتقل بنا
امل�ؤلف اىل مفاهيم ومباحث �آخر و�صوال
�إىل �إطار الكتاب الإجرائي الذي جاء حتت
عنوان (ن�صو�ص وتطبيقات) بتنويه ان
ما ي�صدق تطبيقه على الن�صو�ص اللغوية
املختارة هنا ي�صدق كذلك على الن�صو�ص
الب�صرية املرفقة يف نهاية الكتاب كمالحق
ثبت تبني لنا مقا�صد امل�ؤلف حيث جند يف
ال�صورة والن�ص اللغوي (اال�ستعارات و
الت�شبيهات والتكرار واحلذف واجلنا�س
والطباق وغريها) .
ا�شتملت عينات الكتاب خمتلف
الن�صو�ص اللغوية كاالدعية الدينية
واخلطب ال�سيا�سية واملقاالت الأدبية
وال�صحفية �إىل جانب الن�صو�ص
الب�صرية كيافطات دعائية او كاريكاتريية
او اية ر�سومات حيوانية وغريها .و
يذكر ان م�ؤلف الكتاب هو ا�ستاذ اللغويات
والرتجمة بكلية العلوم الإن�سانية
واالجتماعية جامعة الإمارات العربية
املتحدة ،و�أ�ستاذ اللغويات والرتجمة
�أي�ض ًا يف ق�سم اللغة االجنليزية كلية
الآداب جامعة �سوهاج يف م�صر،
حا�صل على درجة دكتوراه فل�سفة يف
اللغويات ،ق�سم اللغة الإجنليزية ،كلية
الآداب ،جامعة عني �شم�س  .1999عمل
�إ�ضافة �إىل وظيفته باجلامعة باح ًثا
ميدانيًا وا�ست�شاريًا لتدري�س الإجنليزية
للأغرا�ض اخلا�صة مع هيئة فولربايت،
ومدربًا ملعلمي اللغة الإجنليزية
للأغرا�ض اخلا�صة� .شارك يف تنظيم
عدد من امل�ؤمترات يف جامعة جنوب
الوادي وهيئة فولربايت بالقاهرة .قدم
عدة درا�سات وبحوث باللغتني العربية
والإجنليزية يف اللغويات والنقد الأدبي
وتدري�س اللغة الإجنليزية والرتجمة يف
م�ؤمترات يف م�صر والأردن والواليات
املتحدة الأمريكية والإمارات العربية
املتحدة وتايالند .من م�ؤلفاته الأخرى
العديدة نذكر  :ت�سيي�س الرتجمة
(ميونيخ) و زمن الرواية العربية:
مقدمات و�إ�شكاليات و تطبيقات (ال�شارقة)
و خالتي �صفية والدير بني واقعية
التجريد و�أ�سطورية التج�سيد (الكويت)
و النزعة الإن�سانية يف الرواية العربية
وبنات جن�سها و التعابري اليومية يف
لغة اململكة العربية ال�سعودية و نظرية
الكيا�سة من بول جراي�س �إىل �أخالقيات
الإنرتنت (الكويت) و الكالم اجلميل
والقبيح يف خطاب احلرب على العراق و
كتاب ممار�سة ال�سيميوطيقا  .الكتاب من
احلجم الكبري  ،عدد �صفحاته � 180صفحة
�،صمم غالفه ا�سالم ال�شماع  ،انه كتاب
جدير بالقراءة.

علي نافع حمودي
رغم �إن موجة ال�شعر وال�شعراء قد �أنح�سرت يف ال�سنوات
الأخرية وباتت عملية طبع جمموعة �شعرية �أ�شبه ما
تكون باملجازفة التي ال حتمد عقباها  ،وجدت �إن ال�شعر
الزال يعي�ش ويتنف�س ويبدع عند الكثري من �شعرائنا ،
ورغم �أنني �أعرف جيدا ب�أن ال�شعر يف العراق يتوارث من
جيل لآخر ويتوا�صل  ،لهذا وجدت نف�سي �أمنح نف�سي
فر�صة �أن �أطالع ق�صائد يف الغزل والوجدانيات يف
زمن غابت فيه الق�صائد واملجاميع ال�شعرية وباتت من
�سمات املا�ضي  ،لهذا حني �صدرت عن دار ال�سجاد للن�شر
والتوزيع املجموعة ال�شعرية ( ج�سد يف مر�آة ال�شيطان
) لل�شاعر امنار اجلراح والتي ت�ضم �أكرث من �أربعني
ق�صيدة يف الغزل والأدب املك�شوف يف � 136صفحة من
احلجم املتو�سط و�سبق هذه املجموعة �صدور جمموعة
�شعرية حتت عنوان ( رداء يف ذاكرة الرتق ) وقدمها له
عبد العزيز الرا�شد  ،وقد ت�ضمنت عدد ًا كبري ًا من الق�صائد
 ،تنوعت بني االجتماعي والغزل وال�سيا�سي . وهي
ب�إ�صدار خا�ص وتقع يف � 331صفحة من القطع الو�سط.
 ،م�ستخدما �أكرث من �أ�سلوب يف �إي�صال ما يريده للمتلقي
موظفا العديد من الرحالت التي طاف بها البلدان حماوال
ربط الواقع باخليال عرب عدد من الق�صائد التي تت�سم
بالرقة وال�شفافية مما يوحي لنا ب�أن ال�شاعر يجد ثمة
جتديد ًا يف روح الق�صيدة ال يف �شكلها وقد جتلى ذلك يف
ق�صيدة ليايل دم�شق حيث يقول يف مقطع منها :
ال�شام َ�سهران ًا م�ساءاتي
عانقتُ يف
ِ
و�صا َر يومي ك�أم�سي كاحتماالتي
الح ُ
جر من َ�سه ٍَر
�أنا ُم لو َ
خيط ال َف ِ
ْ
أق�صتْ نهاراتي؟
�
الهوى
ليايل
ل
فه
َ
فقدتُ زقزق َة العُ�صفور يُطربني
َ
�ضحى ويحكي هَ زا ُر ا َ
قل �أ ّناتي
حل ِ
ً
مي ُّر �صبحي وال غ ّري ُد يوقظني
ُ
دم�شق �أعيدي يل �صباحاتي
فيا

والذي يطالع ق�صائده يف هذه املجموعة يجد اجلمع بني
الرومان�سية والواقعية وحماولة خلق �أجواء جديدة من
�شانها �أن تبقي املتلقي يف ال�صورة التي يريدها ال�شاعر
ويخلق يف داخله �سعة كبرية من اخليال ويتج�سد ذلك يف
ق�صيدة حورية الفر�س حني يقول :
�شف القمي�ص ي�شي ولي�س بقادر
�أبدا يخبئ ال�ؤل�ؤات حمار
جدرانها هامت تقول ق�صائدا
ينهي جدار ما ابتداه جدار
�إن من يطالع املجموعة ال�شعرية يجد نف�سه يف حلظة
ا�سرتخاء جميلة تبعده عن هموم ومتاعب احلياة ،
خا�صة و�إن ال�شعر النابع من الوجدان يحاكي النف�س
الب�شرية يف كل اللحظات وهذا ما تتميز به املجموعة
ال�شعرية ج�سد يف مر�آة ال�شيطان لل�شاعر امنار اجلراح
املولود يف خريف عام  1952يف مدينة اخلال�ص .

نوتومب تتبادل رسائل مع جندي
أمريكي بالعراق

تتبادل الروائية البلجيكية ال�شهرية
�إمييلي نوتومب يف روايتها
اجلديدة املعنونة بـ "�شكل من
احلياة" الر�سائل مع �أحد اجلنود
الأمريكان بالعراق ،حيث تتخيل عرب
روايتها توا�صلها مع هذا اجلندي

عرب الر�سائل.
وبح�سب �صحيفة "االحتاد" تقول
امل�ؤلفة �أن فكرة كتابها قد تولدت
لديها �إثر مطالعتها ملقال يف فرباير/
�شباط  2009ب�إحدى ال�صحف
الأمريكية عن تف�شي ظاهرة ال�سمنة

لدى اجلنود الأمريكيني يف العراق
وتخيلت وهي يف مكتبها مرا�سالت
بينها وبني �أحد ه�ؤالء اجلنود.
ويف ر�سائله لها ي�شكو اجلندي
الأمريكي كما تخيلته امل�ؤلفة والذي
�أر�سل للم�شاركة يف احلرب على
العراق ويدعى ملفان مابل من
ال�سمنة ب�سبب كرثة �أكله ،وتر ّد
امل�ؤلفة يف الرواية على هذه الر�سالة،
وتتوا�صل املرا�سالت بينهما ومن
خاللها يروي اجلندي �شذرات من
حياته ومن يومياته.
ويف �إحدى ر�سائله يعرفها اجلندي
�أنه يعاين من انف�صام يف ال�شخ�صية
معرتف ًا ب�أنه يكاد ي�صاب باجلنون،
ويقول "�إين هنا يف بغداد يف
حاجة اىل قليل من الدفء واىل من
يفهمني ،و�أنت ـ �أعلم ذلك ـ قادرة على
فهمي".

آف���������������������اق

في مديح
القصة القصيرة
سعد محمد رحيم
�شرعت بقراءة الروايات قبل �أن �أتع ّرف على العامل ال�ساحر
للق�صة الق�صرية .كان ذلك يف مطلع �سبعينيات القرن املا�ضي.
وكنت قد قر�أت عدد ًا ال ب�أ�س به من ق�ص�ص املغامرات ( �شرلوك
هوملز و�أر�سني لوبني ) �أو ًال ،ومن ثم بع�ض روايات جنيب
حمفوظ وتوفيق احلكيم و�إح�سان عبد القدو�س حتى وقعت ،بنا ًء
على ن�صيحة �صديق ،على جمموعة ( بيت �سيئ ال�سمعة ) لنجيب
حمفوظ ..هنا اكت�شفت منبع ًا للمتعة واجلمال ال يُ�ضاهى .ومنذ
ذلك الوقت �صرت �أنظر �إىل الق�صة الق�صرية بعدِّها واحدة من
�أرقى الفنون على الإطالق .وكان ذلك مبتد�أ حلمي يف �أن �أ�صبح،
يوم ًا ما ،قا�ص ًا.
�أن تخو�ض يف حقل ال�سرد هو �أن تقتن�ص� ..أن جتيد فن
االقتنا�ص ..يتفكك العامل �إىل عدد هائل من ال�شذرات ،وكل �شذرة
هي طريدة تتحدى مهارة ذلك الق ّنا�ص ال�سارد ..هذه ال�شذرات
هي �أ�شياء العامل؛ �أمكنته و�أزمنته وموجوداته وكائناته احليّة
وغري احليّة ،وحركته الدائبة التي ال ت�ستكني .و�أن تكتب الق�صة
الق�صرية هو �أن تتقن فن اقتنا�ص �شذرة من تكوين العامل� ..شذرة
عليك �أن ت�صقلها ،تعيد �صياغتها و�إنتاجها� ..أن حتوِّ لها من حالتها
اخلام �إىل حتفة فنية.
العامل لي�س متما�سك ًا كفاية� ،إنه جمموعة ال نهائية من الأجزاء
والوقائع التي ترتابط وتتنافر ،تتوازى وتتناظر ،تت�آزر
وتت�صارع لت�ش ِّكل ،يف النهاية ،حكاية الوجود الإن�ساين ،والتي
هي ،يف حقيقة الأمر ،حكايات .فلي�ست احلياة الإن�سانية رواية
واحدة ذات حبكة كثيفة و�صلبة ،بل جمموعة ال ع َّد لها من
الق�ص�ص .وكل ق�صة ميكن �أن تحُ كى ،و�أكرث ما يتوارثه الب�شر هو
الق�ص�ص كما لو �أنها ال�سر يف بقائهم وا�ستمرارهم .والأفراد كلهم
بدرجات متفاوتة قادرون على �سرد الق�ص�ص؛ �أن يحكي بع�ضهم
لبع�ض ق�ص�ص ًا .لكن ما يعنينا هو كيف نخلق من حكاية ما ق�صة،
�أي �أن نحوِّ لها �إىل فن ق�ص�صي .كيف نطوِّ ع اللغة من �أجل �أن
جنعل من ق�صة ما قطعة جمالية.
الق�صة ت�شكيل ،فهي �إذن فن .والق�صة ر�ؤية فهي �إذن موقف من
احلياة والوجود .وكل ق�صة حماولة لإعادة �صياغة �شيء عابر
وبلورته يف �صورة حيّة ،تدوم �أبد ًا .والق�صة �صنيعة خيال ،لكنه
اخليال اخل ّالق املتعا�شق مع الواقع ،واملتجاوز له .ففي الق�ص�ص
مننح معنى لوجودنا يف العامل ،ونعيد االعتبار للإن�سان جاعلني
منه قيمة عليا .كان ال�سرد الق�ص�صي هو االبتكار الأذكى والأجنع
ملواجهة �أ�سئلة الإن�سان الكربى ورعب الوجود .وبدا �أن احلياة ال
ُتطاق ما مل منتلك القدرة على �أن ن�سرد الق�ص�ص لبع�ضنا بع�ض ًا.
و�أظن �أنه ما كان بالإمكان �أن تقوم للح�ضارة قائمة لوال هذه
القدرة على �سرد الق�ص�ص.
قد �أكون �أحتدث عن الق�ص�ص عموم ًا ،غري �أن ما ي�ضغط على
ذهني يف هذه اللحظة هو الغرية على ( الق�صة الق�صرية ) .فهناك
من يدّعي ب�أن فن الق�صة الق�صرية قد مات �أو يكاد ،و�أن الع�صر
هو ع�صر الرواية ،وطبع ًا مع وجود من ينعي هذا الع�صر الأخري
�أي�ض ًا .كيف ميكننا الإقرار مبثل هذه النهاية الرتاجيدية للق�صة
الق�صرية؟ ومن ي�ستطيع �أن ي�أتي بامل�سوِّ غات ملثل هذا الإدعاء
الفج .فما دام هناك من يكتبون الق�ص�ص اجليدة ،وما دام هناك
متلقني ،يف �أنحاء العامل كله ،يقر�أونها ب�شغف وانبهار ف�إن الق�صة
الق�صرية �ستبقى من فنون هذا الع�صر والع�صور التالية.
�إن ق�ص�ص ًا من طراز عنرب رقم  6لت�شيخوف
والكلب لفوكرن وثلوج كليمنجارو
لهمنغواي و�أحالم الناي لهرمان هي�سه
والنداهة ليو�سف �إدري�س ومنزل
الن�ساء ملحمد خ�ضري وحرية �سيدة
عجوز ملهدي عي�سى ال�صقر و�سدوم
لفرج يا�سني ودنيا الله لنجيب حمفوظ،
وغريها �آالف� ،ستبقى مقروءة ملدة طويلة
قادمة بعدِّها من روائع الرتاث الأدبي
الإن�ساين.
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