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 1877م ��ن اأبوين مب�سرين من الهن ��د ،جتن�ض باجلن�سية
ال�سوي�سري ��ة بع ��د اأن ا�ستق ��ر فيها بعد ع ��ام  ،1919و من
اأبرز موؤلفاته (بيرت كامنزي ��ت) ( ،1904دمييان) ،1919
(ذنب الراري) ( ،1927املوت العا�سق)  ،1930كما ن�سر
ديوانني من ال�سعر ،و تويف يف  9اآب .1962
و رواية (�سدهارتا) ن�س ��رت عام  ،1922و تدور احداثها
يف الهند و تعود اإىل زمن بوذا (اأي حوايل  450ق .م)
اأنه ��ا رحل ��ة كل اأن�س ��ان ..و الن�س ��ان �سدهارت ��ا الرهمي
ال�سام ��اين ال ��ذي يرتك من ��زل اأبيه م ��ع �سديق ��ه غوفيندا
بحثا"ع ��ن اخلل�ض و الذات التي مل ي�سل اإليها من خلل
املعلم ��ني و التعالي ��م و الطقو�ض التي تتخذ م ��ن الفل�سفة
ار�سة و اإن�سباطا"للمريدين.
التاأمل و التفكري و الأمل

تعل ��م �سدهارتا لدى ال�سماني ��ني اأمورا"كثرية ،تعلم �سلك
دروب ع ��دة للإبتع ��اد ع ��ن الأن ��ا� ،سلك درب نك ��ران الذات
ب ��الأمل ،تكبد الأمل طوعا" ،و اجل ��وع و العط�ض و التعب،
و جالد كل ذلك.
�سل ��ك درب نك ��ران ال ��ذات بالتاأم ��ل ،بالتفكري ال ��ذي يُفر
احل� ��ض م ��ن اأي ت�س ��ورات ،هذه ال ��دروب و غريه ��ا تعلم
ولوجه ��ا ،األف م ��رة هاجر اأناه ،ل�ساع ��ات و اأيام مكث يف
ال ��ل اأنا ،لكن ،مهم ��ا بعدت به الدروب ع ��ن الأنا ،فنهايتها
ترجعه اىل الأنا اأبدا".
((كان ل ب ��د من الع ��ودة ،و اأن فر �سدهارتا م ��ن الأنا األف
م ��رة ،و �سك ��ن يف الع ��دم� ،سك ��ن يف احلي ��وان� ،سكن يف
احلج ��ر ،كان ل منا� ��ض م ��ن ال�ساع ��ة التي ي�ستعي ��د فيها
نف�س ��ه ،يف �س ��وء ال�سم� ��ض اأو يف وه القم ��ر ،يف الظل
اأو يف املط ��ر ،فيعود يكون (اأنا) ،يكون �سدهارتا ،و يعود
يح�ض بعذاب الدورة املفرو�سة)).
من الوا�سح اأن هرم ��ان ه�سه تاأثر باأ�ساطري اخللود ،مثل
اأ�سط ��ورة (كلكام�ض) ،بيد اأنه راح يجع ��ل من تاأثره هذا،
اأطارا"للبح ��ث يف اإمكانية الو�س ��ول اىل هذا الهدف ،من
خ ��لل جعل ه ��ذه امليثولوجي ��ا ،له ��ا اإنعكا� ��ض يف تاأريخ
الأ�ساطري الهندي ��ة اإفرتا�سا"اأو خيال" ،و قد اأراد هرمان
ه�سه اأن ي�سنع هذا الأمر متاأخرا" ،خ�سو�سا"و قد ربطه
زمني ��ا"يف ق ��رون ما قب ��ل التاأري ��خ ،التي و اكب ��ت اأزمنة
اأ�ساطري وادي الرافدين ،كما هو حال ملحمة (كلكام�ض).

ب ��داأ �سدهارت ��ا ي�سع ��ر بب ��ذور ال�سخ ��ط تنب ��ت داخ ��ل
نف�س ��ه ،و اأخ ��ذ ي�سع ��ر اأن ح ��ب اأبي ��ه و اأم ��ه ،و كذلك حب
�سديق ��ه (غوفين ��دا) ل يجعله دائما"�سعي ��دا" ،و ل مينح
الطماأنينة.
هل تهب القرابني ال�سعادة؟ ،و ماذا عن الآلهة؟
اأم من ال�سواب و احلكمة تقدمي القرابني للآلهة؟
 ،و اأين ميكن ان يوجد اأمتان؟ ،اين ي�سكن؟ ،و اأين ينب�ض
قلبه البدي اإن مل يكن داخل الذات يف العماق.
�شدهارتا يفرتق عن بوذا

اأثن ��اء ال�س ��ري البطيء ،تف ّك ��ر �سدهارت ��ا ،اأدرك اأنه مل يعد
�ساب ��ا" ،ب ��ل �س ��ار رج ��ل" ،اأدرك اأن اأمرا"واحدا"هجره،
كما يهج ��ر احلية اجلل ��د الق ��دمي ،اأن اأمرا"واحدا"مل يعد
موجودا"في ��ه ،اأمرا"رافقه ط ��وال �سبابه و لزمه :الرغبة
يف اإتباع املعلمني و �سماع تعاليمهم.
لقد ترك املعلم الأخري الذي ظهر له على دربه ،تركه اأي�سا"،
اأعل ��ى املعلم ��ني و اأكرثهم حكم ��ة ،ترك الأقد� ��ض ،البوذا،
اأ�سطر لأن يفارقه ،و مل ي�ستطع اإن يعتنق تعاليمه.
((م ��ا من �سيء يف العامل �سغل اأفكاري بقدر ما �سغلها هذا
الأن ��ا ال ��ذي يل ،ه ��ذا اللغز ،اأن اأحي ��ا ،اأن اأك ��ون واحدا"،
منف�سل"و منعزل"عن الآخرين كلهم ،اأن اأكون �سدهارتا
و م ��ا م ��ن �سىء يف الع ��امل اأعرف عنه اأقل �� ا اأعرف عن
ذاتي ،عن �سدهارتا)).
هن ��ا يبدو البط ��ل (�سدهارتا) منتح ��ل"كل �سفات القوة،
�سف ��ات الباحث و املتيقن يف حقيقة اخللق ،هذه احلقيقة
يف ت�س ��وره و اعتق ��اده تتج�س ��د يف ذات ��ه الت ��ي يحاول
اإيجاده ��ا ،هي الذات التي ولت لغزا"يف فهمه و بحثه،
رمب ��ا ُتع ��د حماولته هذه ،رحل ��ة �سر غور ع ��امل ما وراء
الطبيع ��ة (امليتافيزيقيا) حت ��ى راح يعتقد اأنه يف تعريفنا
احلدي ��ث ،اأنه من اأرب ��اب عل ��م (البار�سيكولوجي) القوى
اخلارق ��ة ((حني غ ��ادر �سدهارتا اجلنائن الت ��ي بقي فيها
البوذا ،املكتمل ،و التي بقي فيها غوفيندا ،حينذاك اأح�ض
اأن حيات ��ه ال�سابقة بقيت اأي�س ��ا"وراءه يف تلك اجلنائن،
و فارقته)).
لك ��ن �سدهارت ��ا ح�سبما يظهر يف الرواي ��ة ،قد تخل�ض من
ع ��بء بوذا ،عندما فارق ��ه ،بحثا"عن ذاته الت ��ي يعتقد اأن
خلوده ��ا كن اإذا ما و وج ��د ال�سبيل اىل ذلك ،و من هذه
اللحظ ��ة التي ذاب فيه ��ا العامل من حول ��ه و توارى ،التي

وقف فيها وحيدا"مثل جنمة يف ال�سماء ،من حلظة الرد
و الياأ� ��ض هذه ،طلع �سدهارتا اأك ��رث اإمتلء"بالأنا من ذي
قبل ،و اأ�سلب تكتل".
و �سرعان ما عاود ال�سري ،بداأ ي�سري عاجل"و نافد ال�سر،
ل يعود اىل الدار ،و ل اىل الوالد ،و ل اىل الوراء.
تعلم �سدهارتا اجلديد مع كل خطوة على دربه ،لأن العامل
ول و قلبه م�سحور.
راأي ال�سم�ض ت�سرق فوق اجلبال ال�سجراء ،و تغرب فوق
�سواطئ النخيل البعيدة.
((تذك ��ر �سدهارتا يف دربه اأي�س ��ا"كل ما عا�سه يف ب�ستان
ييتافانا ،تذكر التعليم الذي �سمعه هناك ،و البوذا الألهي،
و ف ��راق غوفيندا ،و حواره مع املتعايل كلمة كلمة ،فاأدرك
بده�سة اأنه قال حينذاك اأ�سياء"مل يكن يعرفها بعد)).
احلوار الأخري

تنته ��ي الرواي ��ة من خلل احلوار ال ��ذي دار بني غوفيندا
و �سدهارت ��ا ،و هو حوار ميث ��ل خل�سة بحث الأخري يف
رحلت ��ه امليتافيزيقي ��ة ،عندم ��ا يتلقي بغوفين ��دا يف نهاية
املط ��اف ،اإذ ا�س ��رتاح الأخري ذات ي ��وم يف احلديقة ،التي
اأهدته ��ا ال�سرية كمال لتلميذ الغوتاما ،ف�سمع اأقوال"عن
مراكبي عج ��وز (�سدهارتا) ،يعي�ض على م�سافة �سري يوم
واحد بجوار النهر ،و يظنه الكثريون حكيما".
و عندم ��ا و�س ��ل غوفيندا اىل النهر و �س� �األ الكهل العبور
للجه ��ة املقابلة قال للكهل :اأنك تغدق باخلري على اإخواننا
عرت الكثريين م ّنا النهر،
م ��ن الرهبان و احلجاج ،و ق ��د ّ
األ�س ��ت اأن ��ت اأي�س ��ا" ،ي ��ا مراكبي ��ا" ،باحثا"ع ��ن الطريق
ال�سواب؟
رد علي ��ه �سدهارت ��ا بابت�سام ��ة م ��ن عيني ��ه الكليلت ��ني:
أت�سم ��ي نف�س ��ك باحثا"اأيه ��ا اجلليل ،و اأن ��ت طاعن يف
((ا ّ
ال�سن و ترتدي رداء رهبان الغوتاما؟)).
و بع ��د اأن يتعرف غوفيندا على �سديق ��ه القدمي �سدهارتا

يف ه ��ذا احل ��وار
ال ��ذي كان فر�سة لقيام �سدهارت ��ا با�ست�سافة غوفيندا يف
كوخ ��ه ،بعدما قرر الأخري الرحي ��ل ،قال غوفيندا :على ما
يب ��دو يل ،ي ��ا �سدهارتا ،م ��ا زلت ب التهك ��م ،اأ�سدقك و
اأع ��رف اأنك مل تتبع معلما"واحدا" ،لكن األأم جتد بنف�سك،
اإن مل يكن تعليما" ،اإا اأفكارا"اأو معارف معينة ،تخ�سك
و تي�س ��ر عليك احلياة؟ ،لو تف�سلت و قلت يل �سيئا"منها،
ف�سيبته قلبي.
((و �سدهارت ��ا قال :كانت يل اأف ��كار و معارف ،نعم ..على
الدوام ،و اأحيانا"�سعرت ملدة �ساعة اأو يوم ،اأن علما"كما
ي�سع ��ر امل ��رء اأنّ يف قلبه حي ��اة ،رب فك ��رة جاءتني ،لكنه
ي�سع ��ب عل � ّ�ي اأن اأطلع ��ك عليها ،ففك ��رة من الأف ��كار التي
وجدته ��ا ،ي ��ا عزيزي غوفين ��دا ،تقول :ل ميك ��ن الإف�ساء
باحلكم ��ة ،فاحلكم ��ة التي يح ��اول احلكيم الإف�س ��اء بها،
تبدو دائما"كاحلماقة)).
و هك ��ذا ،اأراد هرمان ه�سه ،من خ ��لل �سدهارتا ،اأن يعيد
متاثل"لأ�ساطري اخلل ��ود ،عر اأ�سلوب التاأمل و النعزال
و البحث املعتكف ،م�ستخدما"الطقو�ض الهندية القدمية،
كبيئ ��ة متداخلة يف �سنع عملي ��ة البحث عن اخللود ،على
عك� ��ض ملحمة كلكام� ��ض التي تطلبت قت ��ال"و م�ساعب و
اأه ��وال" ،و املوؤل ��ف اأراد اأن يق ��ول يف روايت ��ه ه ��ذه ،من
املمكن البحث عن الذات و معرفتها اأول" ،كي يت�سنى بعد
ذلك الو�سول اىل هذا اخللود.
و اخلل ��ود يف مفه ��وم هرمان ه�س ��ه لي�ض بال�س ��رورة اأن
يك ��ون دوام العمر ،و اإ�� ا اأراد اأن يقول ،اأن �سرد اخللود
يف معرف ��ة ال ��ذات ،و م ��ن ل يفك طل�سم ه ��ذه الذات ،فلن
ي�ستطي ��ع الو�س ��ول اىل اخللود ،و اخللود ال ��ذي يعنيه،
هو خلود الذات
رواية �ساحرة و رائعة ،تنقلنا اىل اأجواء الهند و طقو�سها
الروحية و الفل�سفية ،ب�سنوات طويلة قبل امليلد.
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يف رواية (كيمياء الب�شر)..
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معــادن قابلــة للتفاعــل بيــن جدران
باﻧسيون العائالت
بغداد /اأوراق
مل ي�سب ��ق ان ق ��راأت ن�س� � ًا اأدبي ًا ين�سب ��ه كاتبه
ب�س ��كل مبا�س ��ر اىل تركي ��ب علم ��ي ي�س ��عرنا
وكاأنن ��ا يف ق�س ��م للتحلي ��لت املختري ��ة،
ننتظ ��ر نتيج ��ة نلتقطه ��ا م ��ن ب ��ني ا�س ��ابع
هريي ��ت عب ��ودي بروايتها (كيمياء الب�س ��ر)
ال�س ��ادرة ع ��ن دار (امل ��دى) للثقاف ��ة والن�س ��ر
وهي ترت ��دي �سدريتها البي�س ��اء متخ�س�سة
بالعل ��م املركزي الذي يرب ��ط الفيزياء بالعلوم
الطبيعي ��ة كالفل ��ك واجليولوجي ��ا والأحي ��اء
ومدى تفاع ��ل خوا�سها ،وقد ا�سهمت الأ�سطر
التي انف ��ردت على غلف الرواي ��ة معلنة انها
عملي ��ة ت�سريحي ��ة ملجموعة م ��ن ال�سخ�سيات
يف علق ��ات مت�سابك ��ة عل ��ى تعزي ��ز ال�سورة
يف خميلتي ..ف ��اىل اأي حد ا�ستطاعت الكاتبة
ان ت�سهر مع ��ادن �سخو�سها وجتعلها تتفاعل
ب ��ني ج ��دران بان�سي ��ون العائ ��لت م ��ن خلل
العلق ��ات التي تن�ساأ بينه ��م وهي تتحدث عن
حياتهم ال�سابقة وجراحاتهم وجتعلنا نتعرف
عل ��ى مطلقة واأرم ��ل والذي مل يح �� باإجناب
الأطفال ،والبخيل والرثثار والذي يبحث عن
زواج والريف ��ي الغ�سيم ..ونح ��ن ندخل عامل
الرواي ��ة جند (مره ��ف) ال�سخ�سية الأ�سا�سية
يلعب دور الو�سي ��ط الكيميائي يف التفاعلت
ب ��ني ال�سخ�سي ��ات الأخرى كما ينبغ ��ي فيبل
ذروة احل�سور واحليوية على اإحداث �سرارة
كهربائية تبعث احلياة بجو الفندق الذي يعد
خمتر ًا م�سغر ًا للمجتمع اللبناين وال�سوري
ب ��ل والعرب ��ي عموم� � ًا ،والأ�سخا� ��ض الذي ��ن
ح�سرته ��م الكاتب ��ة فيه عادي ��ون وب�سطاء جد ًا
وه ��م ال�سيد زاهي الب�ستاين البخيل ال�سحيح
وال�ساب الريفي امل�سكني �سالح املر�سد واأكرم
ح ��داد موظف اجلم ��ارك املتقاعد بع ��د اأربعني
�سن ��ة من العم ��ل م ��ن دون زواج ،وقد جلاأ هو
الآخ ��ر اإىل بان�سي ��ون العائ ��لت ع�س ��اه يجد
فيه دفئ ��ا وحنانا ورمبا فر�س ��ة للنق�سا�ض
على اإحداهن ..اأما غ ��ازي غا فهو �سخ�ض
ثرث ��ار يبح ��ث دائم ��ا عن اأح ��د يق� ��ض عليه
حكاي ��ة بطولت ��ه امللفقة كما تق ��ول الكاتبة
و�سوت ��ه يلعل ��ع يف املطع ��م كل ��ه ول اأح ��د
يع ��رف كيف تتحمله زوجت ��ه ليلى الكذابة
املثرية للنتباه .ورمبا لهذا ال�سبب كادت
تخون ��ه مع اأك ��رم ح ��داد ..الرواية عبارة
عن ت�سوير لنماذج ب�سرية بدء ًا من مدير
الفن ��دق حاكم وزوجت ��ه اأمينة التي تقف
عل ��ى راأ�س ��ه فيح�سب له ��ا األ ��ف ح�ساب
وه ��و بذلك حمك ��وم اأكرث كون ��ه حاكم،
فف ��ي ح�سرتها ل ي�ستطيع اأن يتنف�ض..
وجميعهم ق�س ��دوا الفندق كي يداووا
جراحاته ��م باحثني عن بقعة دفء يف
هذا العامل .كل واحد منهم لديه تاريخ
وق�س�ض يريد اأن ين�ساها ويبداأ حياة
جدي ��دة ..وهكذا يتحول البان�سيون
اإىل عائل ��ة م ��ن دون قراب ��ة..
وتب ��دو الكاتب ��ة مبثاب ��ة الرا�س ��د
احل ��اذق للمخا�س ��ات والتح ��ولت
الجتماعي ��ة وبخا�س ��ة م�س ��كلت
ال ��زواج والط ��لق والعلق ��ة بني
الرج ��ل وامل ��راأة واحتق ��ار اأه ��ل
امل ��دن لأه ��ل الأري ��اف والنبهار
بالطبقات العليا يف املجتمع فهي
تب ��دو بارع ��ة يف ف ��ن ال�سخرية
وق ��د اأ�سبع ��ت ميوله ��ا من خلل
تقدميها للنماذج الب�سرية املختلفة التي ت�س

بها الرواية خا�سة زاه ��ي الب�ستاين امل�سهور
بالبخل وغازي غا الرثثار اأو �سالح املر�سد
الق ��روي واخلج ��ول ..والواق ��ع اأن ال�سخرية
امل ��رة اأو احللوة هي مل ��ح الرواية اإ�سافة اإىل
ال�ساعري ��ة الفيا�س ��ة واحلن ��ني اجل ��ارف اإىل
�سيء م�س ��ى ولن يع ��ود ..كما تب ��دو الرواية
عب ��ارة عن نق ��د اجتماعي �سرق ��ي يتحول يف
بع� ��ض الأحي ��ان اإىل ث ��وري يتعل ��ق بالدف ��اع
عن امل ��راأة املطلقة اأو التفه ��م الن�سبي للخيانة
الزوجي ��ة الت ��ي كادت �سل ب ��ني مدام غا
ونزي ��ل الفن ��دق الآخر اأك ��رم ح ��داد والتي مل
�سل حتى نهاية الرواية ..وبالتايل حتى لو
مل تتح ��دث املوؤلفة عن الدين وال�سيا�سة اإل اأن
نقدها الجتماعي للعادات والتقاليد الرا�سخة
عرت ب�سكل غري مبا�سر عن ت�سريح للطائفية
املنت�س ��رة يف املجتم ��ع ال�س ��وري اأو اللبناين
اأو ال�سرق ��ي ب�سكل ع ��ام برغ ��م ان مو�سوعها
عن الطبقية ل الطائفي ��ة .اأي انق�سام املجتمع
ال�س ��وري واللبناين اإىل طبق ��ات ل طوائف..
ولكن هن ��ا م�سكلة تطرح نف�سه ��ا ،هل النبهار
بالطبقات العلي ��ا يعر عن راأي املوؤلفة اأم اإنها
تنتق ��د ب�سكل غري مبا�سر هذا النبهار..؟ يبدو
الحتم ��ال الثاين وا�سح� � ًا فالنبهار بالأ�سياء
ال�سطحي ��ة باملظاهر الفارغ ��ة بالأغنياء ملجرد
اأنهم اأغنياء ل ميكن اأن يعر عن راأي الكاتبة.
والدليل على ذلك ال�سفحة التالية التي يفتخر
فيها امل�سكني حاكم �ساحب بان�سيون العائلت
اأم ��ام زوجته قائ � ً�ل :اأما تاأكدت ب� �اأم عينك من
منزل ��ة رفاق ��ه الرفيعة؟ لقد �سهرن ��ا بالأم�ض يا
اأمينة م ��ع ابنة زهري بك ما�س ��ي ،وفخري بك

مــــ
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�سك ��ر ،ومع جنل وزير املالي ��ة �سابقا ،فوزي
الطرابل�س ��ي ،اجل ،ال�ساب ال ��ذي يدعى اأيهم
هو ابن الوزير الأ�سبق اأما الذي مل يكف عن
الرق� ��ض ،اأعن ��ي ال�ساب املرب ��وع الذي يدعى
و�سيم ،فهو ابن �سقيقة رجل الأعمال ال�سهري
عثم ��ان الدبا ،لح هذا التبجح والفتخار
باأن ��ه تع ��رف عل ��ى كل ه� �وؤلء الكب ��ار اأو انه
راآهم عن بعد جمرد روؤي ��ة ..انه انبهار اأبناء
الطبقات الدنيا باأبناء الطبقات العليا وذوي
املرات ��ب والنفوذ يف جمتمعاتنا التي ل تزال
تتحكم بها علق ��ات اإقطاعية فوقية تعود اإىل
ما قبل احلداثة ..م ��رة اأخرى تثبت هرييت
عب ��ودي اأنها قادرة على خل ��ق عامل روائي ل
ت�سن ��ع في ��ه ول افتع ��ال يف معظ ��م الأحيان.
ومعلوم اأن هات ��ني ال�سفتني هما اللتان قتلتا
الرواية العربية اأو ق�سما كبريا منها .املوؤلفة
ق ��ادرة عل ��ى خل ��ق جو داف ��ئ حميم ��ي مليء
بال�سخ�سي ��ات املختلف ��ة والهم ��وم املت�سابكة
اأو املتقاطع ��ة واملتعار�س ��ة يف اآن واحد ،انه
ع ��امل حي ي ��وازي ع ��امل الواق ��ع ويختلط به
وينف�س ��ل عن ��ه اأحيانا لكي يحل ��ق �ساعريا..
وينبغ ��ي التنوي ��ه بالنزع ��ة الإن�ساني ��ة يف
الرواي ��ة والتي ح�سلت ب�سكل عفوي طبيعي
من دون اأي مواع �� اأخلقية لة .وحل�سن
احل �� فان الكاتبة اختتمت روايتها على هذا
النحو .وبالتايل فل داعي للعتذار من ادهم.
حل�س ��ن احل ف ��ان مرهف جت ��اوز تراجيديا
الطفولة واأ�سبح اإن�سان ��ا يح�ض وي�سعر ومل
يعد يرف� ��ض التفاعل الإن�س ��اين اأو التعاطف
الب�س ��ري .ومعل ��وم اأن فواج ��ع الطفول ��ة اإذا
كان ��ت اأقوى من ال ��لزم �� ول الإن�سان اإىل
�سخر مل يعد يح�ض ب�س ��يء .اإنها وله اإىل
كائ ��ن عبثي غري قادر عل ��ى الميان باحلياة.
فم ��ن كرثة م ��ا �سدم يف احلي ��اة ميوت �سيء
م ��ا يف داخل ��ه ول يعود ق ��ادرا عل ��ى التفاعل
م ��ع الآخرين ب�سكل طبيع ��ي .وعندئذ يتوهم
النا�ض انه �سخ�ض م�ستوح�ض فاقد للإن�سانية
يف ح ��ني ان ��ه عك� ��ض
ذل ��ك متام ��ا .كل م ��ا يف
الأم ��ر هو انه فق ��د ثقته
باحلياة بع ��د قتل والده
اأم ��ام عيني ��ه يف ح ��ادث
�سري وهو طفل .وبالتايل
فم�سكلة مرهف يف نظري
لي�س ��ت قل ��ة احل ��ب اأو
نق�ض الإح�سا� ��ض بالنزعة
الإن�ساني ��ة والتعاط ��ف
م ��ع الآخري ��ن واإ�� ا زيادة
النزع ��ة الإن�ساني ��ة لدي ��ه
واخل ��وف عل ��ى احل ��ب م ��ن
�سدم ��ات احلي ��اة اأو نوائ ��ب
الزم ��ان ،فم�سكلت ��ه ل تكم ��ن
يف رف� ��ض ال�سع ��ادة واإ�� ا
يف اخل ��وف عل ��ى ال�سع ��ادة،
يف ال�سع ��ور ب ��ان ال�سعادة يف
هذا الع ��امل ه�سة ،مه ��ددة دائما
باخلط ��ر .ن ��وع اأن تك ��ون
�سعي ��د ًا يف ه ��ذا الع ��امل نوع
اأن تك ��ون يف هن ��اءة وطماأنين ��ة
وحب ��ور .كل حلظة �سعادة يد ّفعك
الق ��در ثمنها دم ��ا ودموع ��ا .نحن
يف ع�س ��ر الرتاجيدي ��ات الفردي ��ة
واجلماعي ��ة نح ��ن ل�سن ��ا يف ع�سر
ال�سعادات.

أيــــن مــكــيــة الــحــســن؟
اإعداد /اأوراق

ن�س ��رت الكاتب ��ة انع ��ام كجة ج ��ي يف �سحيفة ال�س ��رق الأو�سط مقال قالت في ��ه  -اأ�سع
رواية عبد الله �سخي جانبا ،بعد اأن اأمتمت قراءتها ،واأجدين اأبحث عن مثيلت بطلة
الرواي ��ة ،مكية احل�س ��ن ،الأم العراقية الفقرية ،ذات الكرامة الت ��ي تفتت ال�سخر .ماذا
فعلت �سنوات القهر والرعب وال�سنك باأولئك الن�ساء؟
"دروب الفق ��دان" ،وقبلها"خل ��ف ال�س ��دة" ،لي�ست من وحي اخلي ��ال بل هي ت�سجيل
اأم ��ني وموؤث ��ر وبلي �� مل�سائ ��ر الريفيني الذي ��ن ترك ��وا اأرا�سيه ��م واحتم ��وا بخا�سرة
العا�سم ��ة لعله ��م يج ��دون رزقه ��م فيه ��ا .اأقام ��وا يف منطقة خ ��لء كان ��ت ت�سمى"خلف
ال�س ��دة" ،وهي املرتفع الرتابي الذي كان الوايل العثماين ناظم با�سا قد اأمر بت�سييده،
اأوائل القرن املا�سي ،حلماية بغداد من في�سان دجلة .لقد عا�سوا يف"�سرائف"وزرائب
دون م�ست ��وى الب�س ��ر ،اإىل اأن ق ��رر عب ��د الكرمي قا�س ��م ،اأول رئي�ض لل ��وزراء يف العهد
اجلمه ��وري ،اأن ي ��وزع عليه ��م اأرا�سي ومنحا لبناء بي ��وت تتوفر فيه ��ا اأب�سط �سروط
العي�ض الكرمي.
م ��ن وراء ال�سدة انتقل ��ت مكية احل�سن وزوجه ��ا والأولد اإىل مدينة الثورة ،ال�ساحية
التي �سار ا�سمها ،يف ما بعد ،مدينة �سدام ،ثم مدينة ال�سدر .ت�سميات تتبدل مع تقلب
احل ��كام وتبدل اجتاهات الريح .وم ��ع تنقلت تلك الأ�سرة ياأخذنا الروائي اإىل الأحلم
الب�سيط ��ة لأفرادها ،واإىل البيوت املرجتلة من الطني وال�سعف والكرتون ،واإىل الأزقة
ال�سيق ��ة واأ�سواق الفلحني واملوا�سم الدينية واأع ��ني رجال الأمن .اإنه يثق بنا ،قرائه،
وياأمتنن ��ا عل ��ى احلب ال ��ذي �سلب لب علي �سلم ��ان ،ابن مكية وقرة عينه ��ا الوحيد بني
�سقيقات ��ه ،ذاك الذي طلبته من الأولياء وربته على قي ��م اأدركتها بالفطرة .لكن ال�سراع
ال�سيا�س ��ي اأخ ��ذ علي م ��ن اأمه واألق ��اه يف ال�سجون .ق�س ��ة عراقية عادي ��ة يف ظاهرها،
جترح القلب لأن ناعور الدم ما زال يدور ،منذ ن�سف قرن ،وي�سلب الأمهات اأعز الأبناء
واأجملهم.
عل ��ي �سلمان كان قد ذاق �سهق ��ة احلب الأول مع بدرية ،الت ��ي ي�سميها"بدراو" ،حموّ را
احلروف بحيث ت�سبح مثل �سحبة التنهيدة من ال�سدر .اإنها ال�سبية التي ف ّتحت عينيه
على �سيء ي�سبه ال�سحر ،قادر على اأن يخطفه من الفقر والرتابة وغبار املدينة ويرفعه
�سحاب ��ة خفيف ��ة تبت�سم لل�سم� ��ض .اأي ��ن مثيلت"بدراو"واحلبيبات املوؤرق ��ات اللواتي
اأطللن علينا من الروايات ،يوم كان حفيف اليد هو اأق�سى الآمال؟
يكت ��ب عب ��د الله �سخي بلغ ��ة اأنيقة حيية تبتع ��د عن ال�سخب .اإنه واح ��د من العراقيني
الذين اأ�س ��دروا مئات الروايات يف ال�سنوات القلئل الأخرية وكاأنهم ي�سابقون الزمن
للقب� ��ض على الإع�سار .اإن لكل منهم جانب ��ه اخلا�ض من احلكاية املتوح�سة التي تر�سم
جمتمع ��ا تداع ��ى ووطنا ي�سل ��ب يف كل حلظ ��ة .األي�ست نكت ��ة ما�سخة تل ��ك التي جتعل
�سفة"الوطن ال�سليب"تنطبق على العراق ،بعد اأن كانت حمجوزة لفل�سطني؟
اآخ ��ذ ورقة وا ّ
أ�سطر عليها اأ�سم ��اء كل تلك الروايات التي ل ت�سل اإىل اأيدي قراء كثريين
ول ينتب ��ه لها النقاد مبا يكفي .اأبحث عن اأ�سماء مكي ��ة احل�سن و�سبيهاتها من الأمهات
البا�س ��لت ،عن بدراو ونادي ��ة اإ�سماعيل وبلقي� ��ض واإقبال خلي ��ل ..وكل ن�ساء الرواية
اللوات ��ي تعارك ��ن مع اأقدارهن ،ع ��ن علي �سلمان ال ��ذي اأراد اأن يتعل ��م العزف وي�سبح
مطربا يف الإذاعة ،لكن الرماد تراكم على حنجرته
وكل ه ��ذه الرواي ��ات البل�س ��م ،ل ��ن ت�سن ��ع املعجزات ،لكنه ��ا تنطق مبا يج ��ب اأن يقال
وتداوي جرحا �سغريا لبلد ما زال ينزف مثل في�سان ما قبل �سدة ناظم با�سا.
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الكالشنكوف"
"بندقية
ِ

رحلة �سالح من حروب التحرير
�إىل حروب الع�صابات

�ص��درت من��ذ �أيام ع��ن دار نون للن�ش��ر يف �إمارة ر�أ���س اخليم��ة ،الرتجمة العربي��ة الأوىل من
كتاب"بندقي��ة الكال�شنك��وف" ،للكاتب ماي��كل هوجز وبعنوان فرعي"رحل��ة �سالح من حروب
التحري��ر �إىل ح��روب الع�صاب��ات  /فيتن��ام ،ال�س��ودان ،فل�سط�ين� ،أفغان�ستان ،الع��راق� ،أمريكا،
وترجم��ة حربي حم�سن عبداهلل وحمم��د م�صطفى مقداد ،ومراجعة فائز من��رود داوود ،وهو
كت��اب �س�يرة من نوع خا�ص ،كت��اب يروي �سرية بندقي��ة �ساهمت بف�ض��ل خ�صائ�صها يف تغيري
الكثري من �أحداث التاريخ ،هذه اخل�صائ�ص هي من دفعتها لل�سري ُقدم ًا يف رحلتها عرب املراحل
الثالث��ة الت��ي �سيتتبعها هذا الكت��اب� .أو ً
ال ،ك�سالح ّ
مك��ن االحتاد ال�سوفيتي م��ن ال�سيطرة على
ً
مناط��ق �شا�سعة اكت�سبها من ن�ص��ره على �أملانيا النازي��ة؛ ثانيا ،ك�أيقونة لث��ورات العامل الثالث؛
و�أخ�يراً ،يف ي��د �أ�سامة ب��ن الدن ،كعالمة لقائ��د الإرهاب العامل��ي ،وال�سالح الأكثـ��ر انت�شاراً يف
العامل.

متابعة� /أوراق

يب ��د�أ الكت ��اب ،بعر� ��ض ت�سل�س ��ل زمن ��ي
للأح ��داث التي واكبت ن�ش� ��أة وتطور هذه
البندقية ابتدا ًء م ��ن ميخائيل ك اََل�شنكوف
–ال ��ذي ت ��ويف �أواخ ��ر ال�شه ��ر املا�ض ��ي
دي�سم�ب�ر ع ��ن عم ��ر يناه ��ز ال  94عام� � ًا-
وف ��وزه ع ��ام  1947مب�سابق ��ة ت�صمي ��م
البندقي ��ة الهجومي ��ة ال�سوفيتي ��ة ،وتبني
للجي�ش ال�سوفيتي الطراز AK47مرور ًا
بعام  1956الذي �شهد �أو�سع انت�شار لهذه
البندقي ��ة حت ��ى و�صل ��ت ل ��دى احللفاء يف
�أوروب ��ا ال�شرقية وقمع الث ��ورة الهنغارية

م ��ن قب ��ل اجلي� ��ش ال�سوفيت ��ي .وم ��ن ث ��م
ت�أ�سي� ��س معام ��ل لت�صني ��ع البندقي ��ة يف
ال�صني ال�شيوعي ��ة ،ليتطرق �أي�ض ًا لدورها
يف الث ��ورة الفيتنامي ��ة يف قل ��ب املعادل ��ة
�ضد الأمريكان نتيجة الت�سليح ال�سوفيتي
للث ��وار يف ه ��ذه البندقي ��ة ،ودوره ��ا يف
ح ��رب الأي ��ام ال�ست ��ة يف متك�ي�ن �إ�سرائيل
من احت�ل�ال ال�ضف ��ة الغربية وقط ��اع غزة
ومرتفع ��ات اجل ��والن ،وكذل ��ك دوره ��ا
يف معرك ��ة الكرام ��ة ع ��ام  1968ل�صال ��ح
الفدائيني �ضد اجلي�ش الإ�سرائيلي ،و�أي�ض ًا
لعملي ��ة ميون ��خ ع ��ام  1972الت ��ي نفذتها
منظمة �أيلول الأ�س ��ود و�أودت بحياة �أحد
ع�ش ��ر ريا�ضيا �إ�سرائيليا يف دورة الألعاب
الأوملبية يف ميونخ و�أحداث عاملية �أخرى

كان للكال�شنك ��وف دور ًا يف �إح ��داث تغري
فيها.
ويف مقدم ��ة الكت ��اب الذي ي ��روي �أحداثه
الكات ��ب ع�ب�ر � 283صفح ��ة ي�ش�ي�ر �إىل �أن
بندقي� � ُة "AK47كال�شنكوف"الت ��ي م ��ن
املفرت�ض �أن تك ��ون الآن يف كومة اخلردةِ
�أو مزبل ��ةِ التاري ��خ .بعم ��ر ال�ست�ي�ن عام� � ًا
وتفتق ��ر �إىل الدق ��ة ،لكونها قدمي� � ُة الطراز
مقارن� � ًة بالبن ��ادق الهجومي ��ة امل�صنعة من
البال�ست ��ك والكارب ��ون الت ��ي ي�ستخدمه ��ا
اجلي�ش الأمريك ��ي والربيطاين اليوم .مل
تك ��ن بندقي ��ة  AK47البندقية الهجومية
الأوىل الن�ص ��ف �آلي ��ة الت ��ي ُت�ستخ ��دم يف
�ساح ��ات الوغى .املث�ي�رة للجدل كانت هي
بندقي ��ة  MP43تل ��ك البندقي ��ة الأملاني ��ة

التي ا�ستخدمت �ضد الرو�س خالل احلرب
العاملي ��ة الثاني ��ة .كذل ��ك مل تك ��ن بندقي ��ة
 AK47ال�سالح الأكرث تعقيد ًا يف ع�صره:
فق ��د كان نظ ��ا ُم الإط�ل�اق الن ��اري تقني ��ة
�أ�سا�سي ��ة معروفة حت ��ى يف الأربعينيات.
م ��ع ذل ��ك ف� ��إن الب�ساط ��ة ال�شدي ��دة له ��ذه
البندقية ه ��ي من دفعها لتحقي ��ق النجاح.
فق ��ط بثمانية قط � ٍ�ع قابلة للف ��ك والرتكيب
رخي�صة الت�صنيع و�سهلةِ اال�ستخدام .يف
احلقيق ��ة �إنها �سهلة ج ��د ًا لأي مقاتل ،طف ًال
كان �أم را�ش ��د ًا ك ��ي يطي ��ح ب� ��أي هدف عرب
تدم�ي�ره ب�إط�ل�اق  650طلق ��ة يف الدقيق ��ة
بع ��د عملية تدريب �أولية� .إن هذه البندقية
ميك ��ن �أن ُتف � ْ
�كك بدقيق ��ةٍ واح ��دة و ُتنظف
ب�سرعة وب ��كل الظروف املناخي ��ة تقريب ًا.

وحتى لو مل تكن نظيفة ،ف�إنها تبقى الأكرث
ق ��درة عل ��ى الإط�ل�اق م ��ن مناف�ساته ��ا يف
حاالت م�شابهة يف �ساحة املعركة.
�ضمن ه ��ذه املعايري الت ��ي يتتبعها الكاتب
ح ��ول تل ��ك البندقي ��ة اخلط�ي�رة الت ��ي من
املمكن �أن تكون البندقية الأكرث ا�ستخدام ًا
بالعامل وبالت ��ايل الأكرث فت ��ك ًا ،لدرجة �أنه
ملج ��رد �أن"ت�ش ّغ � ْ�ل املذي ��اع �أو التليفزيون
ل�سم ��اع الأخب ��ار و�س ��وف ت�سم ��ع مرا�س� � ًا
يتح ��دث ع ��ن مهاجم�ي�ن يحمل ��ون �أ�سلحة
هجومي ��ة م ��ن ن ��وع الكال�شينك ��وف �أو
متمردي ��ن م�سلح�ي�ن ببن ��ادق .AK47
التق ��ط �أي جري ��دة وا�سع ��ة االنت�ش ��ار �أو
�صحيفة تهت ّم مبوجز الأخبار و�سوف جتد
على الأق ��ل �صورة لبندقية  .AK47غالب ًا
ما �ستكون ال�ص ��ورة يف ال�صفحة الأوىل،
�أحيان� � ًا تختب ��ئ يف الداخ ��ل ،يف �صفحات
الأخبار العاملية؛ بل حتى لو مل تكن تعرف
�أي �ش ��يء ع ��ن الأ�سلح ��ة �ستتع ��رف ب�شكل
املقو�س املمي ّز لذخرية
غريزي على املخزن ّ
الكال�شنكوف.
�أما م�ؤلف الكتاب مايكل هوجز فهو م�ؤلف
و�صحايف بريطاين� .سب ��ق �أن نال جائزة
العم ��ود ال�صح ��ايف يف الع ��ام  ،2008كما
نال جائزة احلملة الإعالمية للم�ساواة بن
رجم كتابه عن
الأع ��راق يف العام ُ ،2006ت ِ
بندقية الكال�ش ِنك ��وف �إىل عدد من اللغات،
واختارت ��ه جمل ��ة النيويورك ��ر ك�أف�ض ��ل
اختي ��ار يف �أ�سب ��وع الكتب .كم ��ا �أنه �سبق
�أن ن�ش ��ر كتاب� � ًا ع ��ن �سرية"كيف ��ن كيغان-
امل�سي ��ح امل�ت�ردد"يف الع ��ام  ،1998و�أُعيد
ن�ش ��ره يف الع ��ام .2007.ا�سهم هوجز يف
�سل�سلة"�أل ��ف كتاب لتغ�ي�ر حياتك"،2008
و�سل�سل ��ةFlight Free Europe
 ،2007ول ��ه �إ�سهام ��ات ع ��دة يف جمل ��ة
 Time Outالربيطانية.
م ��ازال هوج ��ز يكت ��ب مقاالت ��ه عل ��ى
نح ��و منتظ ��م يف جمل ��ة Financial
 ،Times، Weekendو New
 ،Statesmanوظه ��رت تقاري ��ره ع ��ن
احلرب يف الع ��راق وال�صراع يف فل�سطني
يف �صحيف ��ة الفاينن�ش ��ال تامي ��ز وعدد من
ال�صحف الأخرى وما ي ��زال يكتب مقاالت
عن ال�شرق الأو�سط.
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مــــــدار الســـرطـــــان..

تقديم للحياة من دون رتوﺵ و زﺧرفة!

رواية مدار ال�سرطان ،هي انعكا�ض �سخ�سي
جلوان ��ب م ��ن حي ��اة موؤلفه ��ا ه ��ري ميللر
يف نيوي ��ورك ،حي ��ث �س ��رد ه ��ذه اجلوانب
احلياتي ��ة بتلقائي ��ة ،و م ��ن دون زي ��ادة اأو
نق�س ��ان ،اأي اأن ��ه اأ�ستخدم ال�س ��رد احلياتي
التلقائ ��ي ،متخذا"م ��ن انعكا� ��ض �سخ�سيته
على اأحداثها ،بدفق عاطفي هادر ،حتى راح
ميعن يف املبالغات و احلدة يف الندفاعات
م ��ن دون تكل ��ف اأو ق�س ��د ،و قد يك ��ون هذا
الأ�سل ��وب من �سجيت ��ه يف ال�سرد و الك�سف
و الو�سوح.
و يف اإعتقاد النقاد ،اأن اأجود ما كتبه ميللر،
كان يف روايت ��ه (م ��دار ال�سرط ��ان) ،العمل
الأول و الأب ��رز ،و في ��ه تتمث ��ل كل مقومات
اأدب ميلل ��ر ،بل اإن اأجود ما كتبه هذا املوؤلف
و اأ�سواأه يف اآن ،موجودان جنبا"اإىل جنب
يف هذه الرواية.
و بذل ��ك يك ��ون ميللر ق ��د حقق ما ن ��ادى به
دائم ��ا" ،و ه ��و اأن يق ��دم احلياة كم ��ا عرفها
دون ت�سذي ��ب اأو زخرف ��ة ،و اأن يرتك نف�سه
على �سجيتها لكي تنطل ��ق و تعر عن ذاتها
يف �سطحات ت ��وي الغث وال�سمني ،على
الرغم م ��ن اأن الرواية هي خي ��ال اأكرث منها
حقيقة ،بيد اأن هذا الأمر مل يقلل من قيمتها،
و له ��ذا ال�سبب اأ�سحت الرواي ��ة اأعلى قيمة
و اأكرث رغبة ل ��دى القارئ يف الإنغما�ض مع
جمريات ال�س ��رد التي جمعت املتناق�سات و
املبالغات و التلقائيات.
و يُذك ��ر يف هذا اجلان ��ب ،اأن كتابات هري
ميللر ظلت نوعة ل�سنني طويلة يف بلده
(اأمري ��كا) ،و قد ُق ��دم الكات ��ب اإىل املحاكمة
يف اأوائ ��ل ال�ستينات ،ب�سبب تلك الكتابات،
حيث حوربت كتبه و حوكم هو ،لأنه يعري
ب ��ل حي ��اء و ل �سفق ��ة املجتم ��ع الأمريك ��ي
املعا�س ��ر ،اإن ��ه يع ��ري حت ��ى العظ ��م ،الآل ��ة
الراأ�سمالي ��ة الأمريكية بدفق فني عجيب ،و
بتلك اللغة املك�سوف ��ة الوحيدة القادرة على
التعبري عن جمتمع كاملجتمع الأمريكي.
و لق ��د ا�سطرت هيئ ��ة املحكم ��ة اإىل اأن تقر
بفائ ��دة هذا النوع م ��ن الكتاب ��ة ،واإن كانت
مل ب ��ذ انت�سارها ،لكنه ��ا يف نف�ض الوقت
اأق ��رت بفائدته ��ا و جدواه ��ا ،و اإن جاء هذا
الإقرار على م�س�ض

ال�شتمتاع بالطعام

ال�ستمت ��اع ق ��د يك ��ون نظري ��ا"و ح�سيا"و
حت ��ى خيالي ��ا" ،بي ��د اأن ميلل ��ر مينحن ��ا
م�سهدا"معتادا"لديه ،و يتمثل يف ال�ستمتاع
بالته ��ام الطعام ((الطعام ه ��و اأحد الأ�سياء
التي ا�ستمتع بها ا ّأميا ا�ستمتاع.
و يف في ��ل بورغيز اجلميلة ه ��ذه نادرا"ما
يظهر له اأي اأثر.
و اأحيانا"يكون فظيعا"متاما".
طلب ��ت م ��ن بوري� ��ض م ��رارا"و تك ��رارا"اأن
يُح�سر خبزا"للإفطار ،لكنه دائما"ين�سى.
يب ��دو اأن ��ه يتن ��اول الطعام يف اخل ��ارج ،و
يع ��ود و هو يُخلل اأ�سنان ��ه و قد ع ّلق بي�سة
�سغرية من طرف حليته امل�سذبة)).
ه ��ذه ال�سورة اللمحة تك�سف عن اهتمامات
الكات ��ب بامل�ساه ��د الت ��ي تعك� ��ض جانبا"اأو
جوانب م ��ن موائد الطع ��ام ،و لرمبا يكون
الكاتب يتحدث عن نف�سه من خلل دفع هذا
الواق ��ع على غ ��ريه ،كما يق ��ول :اإنه يتناول
طعام ��ه يف املطعم دون اأن يح�سب ح�سابي،

ه ��ذه اللغ ��ة الت ��ي ا�ستخدمه ��ا املوؤل ��ف بكل
انفت ��اح و ع ��دم اكرتاث بكل تقالي ��د �سائدة،
تعك�ض يف حقيقتها ،احلالة امل�سطربة التي
جل� �اأ اإليها ميللر يف التقم� ��ض و الإيهام كما
اأ�سلفت ،و مرد تعمده هذا ،يعود اىل موقف
منه ،اأراد اأن يجاهر به باأعلى �سوت ،و هو
ال�س ��وت الذي تعر� ��ض اىل الكبت و املنع و
التهمي� ��ض ،و مع كل هذا اأ�ستطاع �سوته اأن
يتحدى اخلر�ض و املنع و التكميم .
((و ح ��ني ي�س ��ل ال�س ��اب ال�سخ ��م،
جائعا"كالذئ ��ب ،يطه بذراعيه ��ا و تقبله
بنه ��م – تقب ��ل عيني ��ه ،و اأنف ��ه ،و خديه ،و
�سع ��ره ،قفا رقبته ..و ق ��د تقبل موؤخرته اإذا
ا�ستطاعت ذلك علنا")).
يف �س ��رده املزح ��وم بعب ��ارات جريئ ��ة،
تخاجله ��ا اأمني ��ات ،يوغ ��ل ميلل ��ر يف
تو�سيفاته الت ��ي تقرتب من القذارة حينا"،
و م ��ن اجلن� ��ض حينا"اآخ ��ر ،و كاأنه يتلعب
بغريزة القارئ ،بق�سد اأو باآخر.

مــــن اص ـــــــدارات
الكتاب :مدار ال�شرطان

الهال قدر

املول :هي ميللر
ترجمة :اأ�شامة منزجلي
النا�شر :دار املد
احلم :املتو�ش� )( شفحة
الطبعة الأوىل202 :
عرس :اأوراق

اأو مث ��ل قوله :يوؤمله اأن يتناول وجبة د�سمة
بينما اأنا اأكتفي بالنظر.
ميلل ��ر ،يح ��اول اأن يعر�ض علين ��ا من خلل
هذه الرواي ��ة بع�سا"من عادات ��ه يف تناول
الطع ��ام ،بيد اأن ��ه يرميها على جان ��ب اآخر،
حت ��ى ل تك ��ون م ��ن عادات ��ه املعروف ��ة لدى
امللأ ،اأو ق ��د يكون مندفع ��ا"اىل الك�سف عن
ه ��ذه الع ��ادات املحبب ��ة اإلي ��ه ،يف حماول ��ة
من ��ه لإ�سفائها عل ��ى الآخري ��ن ،لكنه يف كل
الأحوال ،يتعمد يف اإ�س ��اءة هذه اجلوانب
من عاداته اأو من العادات التي ي�ست�سيغها،
مت�س ��ورا"اأو حت ��ى متوهما"ب� �اأن الأم ��ر
طبيعي يف مثل هذه العادات.
ب ��ل هو ما انفك عن عر�ض �سور فيها اأ�سياء
مبالغ ��ة يف التو�سي ��ف و ال�س ��رد ((اأول م ��ا
يوحي به مولدورف هو اأنه �سورة �ساخرة
لرج ��ل ،له عينان درقيتان ،و �سفتا مي�سلن،
و �س ��وت ي�سبه �سورب ��ة الفا�سوليا ،يحمل
�� ت بزته ثمرة اأجا�ض �سغ ��رية ،و كيفما
تنظ ��ر اإلي ��ه ت ��رى امل�سه ��د ال�سام ��ل نف�س ��ه:
�سن ��دوق الن�سوق ،املقب� ��ض العاجي ،رقعة
ال�سطر ،مروحة ،ر�سم كني�سة)).
به ��ذه امل�ساه ��د التو�سيفي ��ة ،يك ��ون هري
ميلل ��ر ،ق ��د اإنته �� يف ال�س ��رد الروائ ��ي
اإ�سل ��وب (الواقعية القذرة) ،و هو الإ�سلوب
ال ��ذي ب ��دا طاغي ��ا"يف معظ ��م روايات ��ه،
وفقا"لإعتب ��ارات ال�سرد الت ��ي توزعت على
التلقائي ��ة و ال�سخري ��ة و املبالغ ��ة ،و املي ��ل
اىل تن ��اول الأجزاء املثرية يف ت�سمياتها ،و

خ�سو�سا"على ال�سعيد الإنثوي.
اأن الت�سمي ��ات اجلريئ ��ة و ال�سريحة ،كانت
اإح ��دى الركائ ��ز الت ��ي يق ��وم عليه ��ا ال�سرد
الروائ ��ي مليلل ��ر :جريم ��ني عاه ��رة ،قل ��ب
عاه ��رة ،ع�سق عنكب ��وت ((و راأيتها جتل�ض
ليل ��ة بعد اأخرى يف مكانه ��ا املعتاد ،بردفيها
ال�سغريي ��ن ،الر ّيان ��ني ،و امل�ستكين ��ني على
املقع ��د امل ��رتف� ،سعرت بن ��وع م ��ن الثورة
يُع�سى على الو�سف نحوها)).
يعم ��د الكات ��ب اىل الدخ ��ول الفو�سوي يف
تن ��اول كل م ��ا يظه ��ر اأمام ��ه ،حت ��ى يُخي ��ل
للقارئ ،اأنه اأمام �سور مت�ساربة يف املعنى
و لي� ��ض له ��ا راب ��ط يف امل�سه ��د املتن ��اول و
املو�س ��وف ،رمب ��ا اأراد ميللر م ��ن وراء هذا
التن ��اول و هذا التو�سي ��ف ،اأن ي�سفي على
�س ��وره و م�ساه ��ده ،غراب ��ة و تناف ��را"و
ا�ستغراب ��ا"اىل حد يجعل قارئه اأما خيارين
ل ثالث لهما :الإيهام اأو الإقناع

اجلو امل�شموم

اأن التو�سيفات ال�سردية املحببة لدى املوؤلف
ح�سبم ��ا تتك ��رر يف �س ��وره و م�ساه ��ده،
تنط ��وي على عب ��ارات يف املقاربة لأو�ساع
�ساج ��ة يف املتع ��ة و احل�سا�سي ��ة ((و يف
الوقت الذي ن�سل فيه اىل مقطوعة ديبو�سي
يكون اجلو قد بات م�سموما"متاما".
و اأج ��دين اأت�ساءل كيف يك ��ون �سعوري لو
كنت ام ��راأة اأثن ��اء امل�ساجع ��ة – و فيما اإذا
كانت املتعة اأكر ،الخ)).

ينعط ��ف الكات ��ب يف اأ�سلوب ��ه ال�س ��ردي
اىل حماول ��ة التقم� ��ض للح ��الت املث ��رية و
احل�سا�س ��ة ،و اأزع ��م اأن مثل ه ��ذا التقم�ض،
رمب ��ا يك ��ون ينطل ��ق م ��ن نزع ��ة �س ��اذة ،و
اإن كن ��ا نق ��ر بخيالي ��ة الرواي ��ة و كل ما هو
متن ��اول فيه ��ا م ��ن اخلي ��ال ،بي ��د اأن ه ��ذا
الإق ��رار ،ل يعن ��ي اأن الكات ��ب اأنته فر�سة
اخلي ��ال الروائ ��ي ،ك ��ي يب ��ث عر�سا"مث ��ل
ه ��ذا الإح�سا�ض اأو هذا الن ��زوع لديه ،حيث
هام� ��ض اأو حت ��ى جم ��ال الف�س ��اء الروائ ��ي
ي�سجع ��ه و يح�س ��ه يف التعب ��ري عن مكنون
رغباته التي ل ي�ستطي ��ع الإف�ساح عنها يف
املحيط الطبيعي و املاألوف.
و الأك ��رث اإف�ساح ��ا"يف انتق ��الت ميلل ��ر
التو�سيفية ،هي التي تتفجر من دون متهيد
اأو تهيئ ��ة ((فكنت اأوفر له ��م الأعمال و اأجد
لهم املاأوى بل و اأطعمهم عند ال�سرورة.
و اأع ��رتف باأنه ��م كانوا تن ��ني جدا" ،اىل
درجة اأنهم جعلوا حياتي بائ�سة برعايتهم،
اأثن ��ان منه ��م كان ��ا م ��ن القدي�س ��ني ،اإن كنت
اأعرف ما هو القدي� ��ض ،و ل �سيما (جوبت)
ال ��ذي وجدوه ذات ي ��وم منحورا"من الأذن
اىل الأذن.
فق ��د وج ��د يف �سب ��اح اأح ��د الأي ��ام يف ُن ُزل
يف قري ��ة غرين� ��ض ددا"عل ��ى ال�سري ��ر
عاريا"متاما" ،و نايه اىل جانبه و حنجرته
مقطوع ��ة ،كما قلت ،م ��ن الأذن اىل الأذن ،و
مل يُعرف فيم ��ا اإذا كان ُقتل اأم اأنتحر ،اإل اأن
هذا لي�ض اأمرا"ذا بال)).

اأراد ه ��ري ميلل ��ر م ��ن اأحاديث ��ه اجلانبية
و ال�ست ��ذكاري و التخيّلي ��ة ،اأن يق ��ول ،اأن
الإن�س ��ان هو جمموعة من ت�سكلت متنافرة
و متوائم ��ة يف اآن واح ��د ،اأي اأن الإن�س ��ان،
اأي اأن�س ��ان ،يظ ��ل عر�سة ل ��كل التاأثريات و
املتغريات ،و هو بالتايل انعكا�ض ملا يجري
و ي ��دور حوله ،فه ��و العاق ��ل و املجنون ،و
امل�ستغ ��رب و املاألوف ،و الطبيعي و ال�ساذ،
و البارد و احلار ،و املنطلق و املنزوي.
ه ��ي لغة احلي ��اة و ال�س ��ارع و البي ��ت ،بكل
واقعيتها و اأغطيتها و ف�سائحها و اأ�ستارها
املزعومة ،هي اللغة التي اأ�ستعان بها ميللر،
يف تو�سي ��ف م ��ا يري ��د تو�سيل ��ه اأو حت ��ى
التقرب من غر�سه و مبتغاه.
((لع ��ل اله ��لك قدرن ��ا ،و لي� ��ض لدين ��ا ،لدى
اأي من ��ا ،اأي اأمل ،و لك ��ن اإذا كان الأمر كذلك
دعونا نطلق �سرخة اأخرية معذبة)).
ب ��دت يف امل�س ��ارات الأخ ��رية م ��ن الرواية،
الر�سال ��ة الت ��ي اأراد ميلل ��ر اإي�ساله ��ا يف
التعمي ��م ،و اإن كان ق ��د اأف�س ��ح ع ��ن بع� ��ض
التخ�سي�ض.
الرواي ��ة ع ��ر موؤلفها هري ميلل ��ر ،جت�سد
�سرخ ��ة راف�س ��ة لل�سائ ��د و املاأل ��وف م ��ن
النف ��اق ،ه ��ي �سرخة رج ��ل و ام ��راأة ،تعر
يف مكنونه ��ا ،عن رف�ض و احتجاج للهيمنة
الجتماعية و ال�سيا�سية و القت�سادية ،هي
رواي ��ة ك�س ��ر املحرم ��ات ،مثلما ه ��ي رواية
اإ�سه ��ار املوبق ��ات �سخري ��ة و �سماج ��ة ،كي
يتي ��ح املوؤل ��ف الفر�س ��ة لنف�س ��ه ،يف اإعلن
موقفه و اإ�ساعة مبدئه.
رواي ��ة (ب ��رج ال�سرط ��ان) ،اأخت ��زل ه ��ري
ميللر م ��ن خللها ،كل هموم ��ه و طموحه و
م�سمومه غري املباح.
رواي ��ة باذخة يف التو�سيف ��ات و املقاربات
و التناق�س ��ات الفارغ ��ة ،اعتم ��دت عل ��ى
ال�س ��رد املتخلخ ��ل يف الجت ��اه و املعنى ،و
ق ��د اأراد املوؤل ��ف م ��ن وراء ذل ��ك ،اأن يف�سح
ع ��ن خواجل ��ه الراف�س ��ة للنم ��ط و القال ��ب
ال�سائدين يف املع ��رتك ،بعدما و جد املوؤلف
نف�س ��ه على حمك احلقيقة و التمني ،حمك ل
ميك ��ن الو�سول اإلي ��ه ،اإل من خ ��لل البيان
امل�سط ��رب و املتناق� ��ض ،و اخل ��ارج ع ��ن
�سجر احلياة
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ســــلــــســــلــــة ﻧــــوبــــل

في�شوافا �شيمبور�شكا �شاعرة وباحثة ومرتجمة بولندية
ول��دت يف  2يولي��و  .92ح�شل��ت عل��ى نوب��ل ل��الأدب عام
 .99توفيت يف  فرباير .202
تناول��ت اأعم��ال �شيبمور�ش��كا موشوع��ن اأ�شا�شي��ن هم��ا
احلرب والإرهاب وناف�شت مبيع��ات اأعمالها يف بولندا اأهم
الأدب��اء رغم اأنها �شرحت يف ق�شيدة لها تدعى"�شيء مثل
ال�شعر"اأن اإثنن من كل األ� شخ�س يهتمان فعلي ًا بالفنون.
ح�شلت �شيموبر�شكا علي جائزة نوبل يف الداب عام 99
لأن اأ�شعارها ا�شتطاعت بدقة متناهية اأن جت�شد احلقائق
الذاتية والتاريخية يف �شورة ت�شرذمات ب�شرية.

ت���س�ت�خ��دم ��س�ي�ب�م��ور��س�ك��ا دائ �م � ًا
اأ���س��ال��ي��ب اأدب � �ي� ��ة م �ث��ل الطباق
وال�سخرية والتناقدات والت�سريح
امل �ق �ت �� �س��ب لإل� �ق ��اء ال �� �س��وء علي
الو�ساو�ض واملوا�سيع الفل�سفية.
ق���س��ائ��د �سيبمور�سكا الق�سرية
غ��ال �ب � ًا م��ا ت�ستح�سر اإ�سكاليات
وجودية كبرية تلم�ض من خللها
م��وا� �س �ي��ع ذات ق �ي �م��ة اأخ��لق �ي��ة
وت �ع �ك ����ض ح��ال��ة الإن� ��� �س ��ان كفرد
وك �ع �� �س��و يف امل �ج �ت �م��ع .يتميز
اأ�سلوب �سيبمور�سكا بالقت�ساب
ويتميز بالتاأمل يف بواطن الأ�سياء
وبروحه الفكاهية.
جنت �سيبمور�سكا �سيتها ك�ساعرة
م��ن جم �م��وع��ة ل�ي���س��ت ك �ب��رية من
الأعمال فل يتجاوز عدد ق�سائدها
اإيل ال� �ي ��وم امل �ئ �ت��ني وخم�سني.
يو�سفها من يتعامل معها باخلجل
وي �ق��دره��ا اجل�م�ي��ع يف الأو� �س��اط
الأدب �ي��ة البولندية�� .ول بع�ض
اإن �ت��اج �ه��ا اإيل اأع� �م ��ال مو�سيقي
وت��رج �م��ت ك �ت��اب��ات �ه��ا اإيل لغات
اأوروب��ي��ة ب��الإ��س��اف��ة اإيل اللغات
ال �ع��ري��ة وال �ع��رب �ي��ة واليابانية
وال�سينية.
ا�ستمرت �سيبمور�سكا يف درا�ستها
عن طريق الدرو�ض اخل�سو�سية
وقت اندلع احلرب العاملية الثانية
وع �م �ل��ت يف ال �� �س �ك��ك احل��دي��دي��ة
وقاومت ب�سدة فكرة انتقالها اإيل
اأمل��ان�ي��ا لتعمل بنظام للمهاجرين
ي�سبه ال���س�خ��رة .يف ت�ل��ك الفرتة

ب��داأت عملها كفنانة فكانت تر�سم
ال�سور املو�سحة للكتب التعليمية
باللغة الإجنليزية.
يف عام  ،1945در�ست �سيبمور�سكا
اللغة والأدب البولندي ثم غريت
جمال درا�ستها اإيل علم الجتماع.
يف اجلامعة ب��داأت تظهر موهبتها
ك �ك��ات �ب��ة يف الأو� � �س� ��اط املحلية
ويف ن�ف����ض ال��ع��ام ن �� �س��رت اأوىل
ق�سائدها"اأبحث ع��ن العامل"يف
اإحدى اجلرائد اليومية وا�ستمرت
يف ن���س��ر ق���س��ائ��ده��ا يف خمتلف
اجل� ��رائ� ��د وامل� � �ج � ��لت .يف ع��ام
 1948ا�سطرت �سيبمور�سكا اإىل
ترك درا�ستها دون احل�سول علي
��س�ه��ادت�ه��ا ب���س�ب��ب ظ� ��روف مادية
�سعبة ويف نف�ض العام تزوجت من
اآدم فلودك ومل يدم زواجهما �سوى
�ستة اأعوام ،ويف تلك الفرتة كانت
تعمل م�ساعدة يف جملة تعليمية
ت���س��در م��رت��ني ك��ل ��س�ه��ر واأي�س ًا
ر�سامة.
يف ع � � ��ام  1953يف ال � �ف� ��رتة
ال�ستالينية يف بولندا �ساركت يف
الت�سهري بالرهبان الكاثوليك الذي
ح�ك��م عليهم ال �ن �ظ��ام ال�سرتاكي
احلاكم بالإعدام دون �سبب حقيقي
ولكن احلكم مل ينفذ علي اأية حال
ب�سبب موت �ستالني.
ك��ان م��ن املفرت�ض لأول كتبها اأن
ين�سر يف عام  1949ولكن الرقابة
مل ت�سرح به زاعمة اأنه ل يتما�سي
مع املناخ ال�سرتاكي وبالرغم من

ذل ��ك ا��س�ت�م��رت �سيبمور�سكا يف
مديح لينني و�ستالني وال�سيوعية
يف كتاباتها مثل ق�سيدتها التي
�سمتها"لينني"يف اأول جمموعة
�سعرية لها وك��ان��ت تدعي"و هذا
ال ��ذي نحيا م��ن اأجله" .ان�سمت
� �س �ي �ب �م��ور� �س �ك��ا حل � ��زب ال �ع �م��ال
البولنديني املتحدين ولكنها ككثري
م��ن امل�ف�ك��ري��ن ال�ب��ول�ن��دي��ني تخلت
عن اأفكارها ال�سيوعية ولكنها مل
ترتك احلزب حتي عام .1966يف
عام  ،1957ربطتها علقة �سداقة
ب�سحفي يف جريدة كولتورا التي
تن�سر يف باري�ض و�ساركت فيها
واهتمت يف تلك الفرتة بالت�سدي
للمحاولت ال�سيوعية للت�سدي
حلرية الراأي.
يف ع��ام  ،1953ان�سمت لفريق
جملة متخ�س�سة النقد الأدبي كانت
ت�سمي"احلياة الأدبية"وعملت بها
حتي عام  1983وخلل عام اأ�سبح
ل �ه��ا ع �م��ود خ��ا���ض ل�ل�ن�ق��د الأدب� ��ي
ا�سمه"قراءة غري ملزمة"والكثري
من اأبحاثها يف تلك الفرتة ن�سر يف
��س��ورة كتب� .ساركت يف العديد
من املجلت الأخ��رى وكانت تركز
ج �ه��وده��ا ع�ل��ى م�ع��ار��س��ة النظام
احلاكم.
اجلوائز التي ح�سلت عليها:
نوبل ل��لأدب ع��ام  1996وجائزة
جوتة عام 1991

ن وييبيديا او�سوعة ار
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ﺿغوطات ﻧفسية ﻧتيجة ممارسات
سلوكية تﺆدﻱ ﻻﻧتهاﻙ اﻹﻧساﻧية
بغداد /اأوراق
تر�س ��د القا�س ��ة اينا� ��ض العبا�س ��ي العدي ��د م ��ن
التفا�سي ��ل احلياتي ��ة مرك ��زة عل ��ى ار�س ��ات
اجتماعي ��ة مقيت ��ة تتعار�ض كثري ًا م ��ع اجلوانب
الن�ساني ��ة ،لكنه ��ا يف الوقت ذاته كث ��ري ًا ما جتد
يف حياتن ��ا تري ��رات �� ت مزاعم كث ��رية تبدو
مبثاب ��ة ث ��وب مزين يخف ��ي ته ج�س ��د ًا ي�سعف ًا
تنه ��ار ق ��واه م ��ن الداخل �سيئ� � ًا ف�سيئ� � ًا ،وهذا ما
عرت عنه القا�سة ب"اله�سا�سة"التي و�سمت بها
جمموعته ��ا ال�سادرة ع ��ن دار الفارابي يف بريت
� لبن ��ان ..الوه ��ن الداخلي اأو ه�سا�س ��ة ال�سخ�ض
اأم ��ام نف�س ��ه وواقع ��ه نتلم�س ��ه ب ��دء ًا م ��ن الق�سة
الأوىل للمجموع ��ة (ح ��ني راأي ��ت جثته ��ا) ونحن
نعي�ض مع غ�سان حالة الغربة يف مدينة قاف وهو
يبحث ع ��ن ذاته حماو ًل تاأمني م�ستقبله من خلل
عم ��ل ي�سعره بالأم ��ان وال�ستق ��رار ويخفف عنه
معاناة الغرب ��ة والغرتاب ،الأمر الذي اأخذ يوؤثر
على اأدائه الجتماع ��ي ويجعله يتقوقع على ذاته
حت ��ى ي�سل ب ��ه اإىل درجة خطرية م ��ن اله�سا�سة،
فيج ��د نف�سه متعلقا بخيال امراأة يف �س ّقة مقابلة،
وتدور رحى �سراع بني الإقبال والإدبار ..يقوي
عزميت ��ه ويقرر الق ��رتاب م ��ن ذاك اخليال ،ويف
طريقه ملعرفة ذلك يقابل اأنا�سا غرباء مثله ،جتمع
بينهم ه�سا�سة اللغة واملدينة والغربة وال�سياع.
غ�س ��ان ال ��ذي غ ��ادر تون� ��ض ليواج ��ه الإح�سا�ض
بغربة �سدي ��دة ،نتيجة ابتعاده عن م�سقط راأ�سه،
وجد نف�سه مل ي�ستط ��ع التاأقلم مع بيئته اجلديدة
حيث اأنه مل يعد يبداأ نهاره بال�ستماع اإىل �سوت
ف ��ريوز لئل يعرتيه احلن ��ني اىل وطنه ،كما اأنه ل
يتاب ��ع تلفزي ��ون بلده وذل ��ك لئل ي�سم ��ع الأخبار
امللفق ��ة التي متج ��د النمو القت�س ��ادي الوهمي،
بي ��د اأن ��ه مل يفلح اأي�س ًا يف �سداق ��ات العمل وذلك
لأنه ��ا كانت بالن�سبة ل ��ه كالوجبات ال�سريعة غري
املفي ��دة لأنها مبنية على املجامل ��ة ..وهنا تتعمق
وحدته فيلج� �اأ لكت�ساب عادات جديدة كال�سباحة
والريا�س ��ة اإىل اأن تقع عيناه عل ��ى ظل امراأة يف
البناية املقابلة ،ا يبعث �سعاع الأمل يف حياته
حتى يخيل له ذات يوم اأنها ت�سنق نف�سها فقد بدا
ج�سدها اأمامه متدلي� � ًا من ال�سقف فما كان منه ال
اأن ن ��زل ب�سرع ��ة ،اَ
واجته بخط ��وات وا�سعة نحو
عمارتها ،توقف ت نافذتها ورفع راأ�سه� ،سوء
خاف ��ت يف بيتها عك�ض ظل ج�س ��د معلق يف نقطة
من ال�سقف .فرك عينيه ثم عاود النظر .كان ج�سد ًا
غري وا�سح املعامل ب�سبب الزجاج املظلل بال�سواد
للتخفيف من حدة ال�سم� ��ض نهار ًا ..تراها �سنقت
نف�سها ،ث ��م يتوجه نحو الباب ،يطرقه ،فيتاأكد اأن
�ساكن ��ة البي ��ت انتقلت اإىل مكان اآخ ��ر ،واأن ثلثة
باك�ستانيني نزوا ب ��د ًل عنها ،وما خيل اليه معلق ًا
بال�سق ��ف لي�ض �سوى ثوب عل ��ى حبل الغ�سيل ،اإذ
تقول الكاتب ��ة :كان هناك حبل غ�سي ��ل علق عالي ًا
يف �سماء الغرف ��ة .كان احلبل مزدحم ًا بامللب�ض،
وعن ��د م�ست ��وى النافذة تدلت اجلث ��ة القما�سية..
ث ��م تنتقل بنا القا�سة م ��ن اله�سا�سة الداخلية اإىل

اله�سا�س ��ة املجتمعي ��ة فف ��ي ق�س ��ة (زوج اأقراط)
ت�س ��ف بوؤ� ��ض الواق ��ع الجتماع ��ي لم ��راأة تقتل
�سقيقته ��ا م ��ن اأبيها معتق ��دة باأنها كان ��ت تخونها
م ��ع زوجه ��ا يف فرا�سه ��ا حيث جت ��د زوج اقراط
ي�سب ��ه متام� � ًا قرط ��ي اخته ��ا فت�سدمه ��ا املفاجاأة
وتعي ��د امامه ��ا حقد زوج ��ة ابيها وم ��ا زرعته يف
نف� ��ض ابنتها �سده ��ا فا�سابها ه ��ذا الواقع املرير
بالنهيار ودفعها للنتقام فاأدخلها عامل اجلنايات
واخليان ��ات املرتكب ��ة يف اخلف ��اء ب ��ني ج ��دران
ال�سج ��ن بع ��د ان تك�س ��ف لن ��ا الكاتب ��ة حقيق ��ة ما
ح�سل :والآن حني وجدت زوج قرطي ثريا عالق ًا
يف ن�سي امل ��لءة ال�سفوفية لفرا�سي الزوجي مل
اأوج ��ه اأي تهمة اىل زوجي وق ��ررت النتقام على
طريقتي ..م ��ن قال ان احلقد خطيئة ..من قال ان
الغ�سب املكتوم ل�سنوات جرمية ..األ يكفي اأنني
مل ا�ستمت ��ع يف طفولتي بتعذي ��ب زوجة اأبي مبا
يكف ��ي ..كنت �سوكة يف حلقه ��ا حاولت با�ستماتة
التخل� ��ض مني ..وثريا لي�ست اأختي هي ابنتها..

اخذت مني ابي وحنان ��ه واهتمامه ..اأخذت مني
كل �س ��يء حتى زوجي ..كما ه ��و احلال يف ق�سة
(ذاكرة امللح) حيث جند بطلتها تنتقم من �سخ�ض
بريء ماأخوذ ًا بجريرة اآخر ل علقة له بالأمر ا
يو�س ��ح ن�سق النته ��اكات الت ��ي ميار�سها النا�ض
بوح�سي ��ة بني بع�سه ��م البع�ض ..وجن ��د �سورة
اأخ ��رى لله�سا�س ��ة الداخلية والواقعي ��ة يف ق�سة
(اأونلين) حيث يحيط م ��ازن نف�سه بعامل خا�ض
به يق�سي فيه �سنوات من حياته بعيد ًا عن �سغط
الواق ��ع يتعامل م ��ع احلوا�سي ��ب والتكنولوجيا
وي�ستعملها بطريقة غريبة حتى ينتهي اإىل درجة
من الكتفاء فيقرر اخلروج اإىل العامل احلقيقي..
وعندها يتعل ��ق بامراأة يهيم بها لكن ��ه �سرعان ما
ينه ��ار اأم ��ام املفاجاأة ح ��ني تبلغه باأ ّنه ��ا متزوجة
ولن ت�ستطي ��ع ال�ستمرار معه ..وتتناول الكاتبة
يف ق�سة (طائر النح�ض واأ�سياء اأخرى) مو�سوع
الف�س ��اد امل�ست�س ��ري ب ��ني مفا�سل اأجه ��زة الدولة
والذي ت�ساع ��د على انت�س ��اره النفو�ض ال�سعيفة

في� �وؤدي بالنتج ��ة اىل خ ��راب املجتم ��ع وي�س ��رب
اله�سا�سة اإىل خمتلف املجالت يف عموم الدولة،
وق ��د ج�س ��دت ذل ��ك من خ ��لل هيث ��م وه ��و �ساب
جامع ��ي يف منت�س ��ف العق ��د الثال ��ث م ��ن عمره،
ينتظ ��ر الوظيفة املرتقبة ،وينتقل من اختبار اإىل
اآخر ،وتخرتع له الأ�سباب التي متنعه من النجاح
يف امل�سابقة من قبل امل�سرفني املمتحنني ..وبرغم
اأنه يدرك اأن احلل يف دفع ر�سوة طائلة ل قدرة له
عليه ��ا �سوى انه يظل متاأم ًل اخلل�ض من حمنته
بطريقة م ��ا ،وبينما هو يف انتظ ��ار اخلروج من
اأزمت ��ه ترتك ��ه حبيبت ��ه ،وبالنتيج ��ة ل يقب ��ل يف
اخلدمة الع�سكرية لأن قدمه ّ
م�سطحة فيجد نف�سه
�سائع� � ًا مي� �لأ الياأ� ��ض حيات ��ه حتى يجعل ��ه يفكر
بالنتح ��ار بتن ��اول كمية م ��ن دواء ال ��روزاك..
ولك ��ن بعد ذل ��ك يكت�س ��ف باأنه �سخ� ��ض منحو�ض
قد ف�س ��ل حتى يف النتح ��ار ،والطبي ��ب يخاطبه
ب�سخري ��ة قائ ًل :م ��ن الغباوة ان تفك ��ر يف تناول
ال ��روزاك للنته ��ار ،هذا ال ��دواء �سم ��م لتحفيز
امل�ساع ��ر اليجابية لدى املكتئب ��ني وتركيبته من
الع�س ��اب الطبيعي ��ة حتى ل ��و تناولت من ��ه مائة
علب ��ة ل ��ن مت ��وت ..ويف ع ��ودة لأج ��واء اخليانة
ت�سور الكاتبة يف ق�سة (اأريد كِ لية) حكاية امراأة
تعاين من غ�سل كليتها وتاج لزرع كلية ،وحني
تطل ��ب من زوجه ��ا اإ�سعافها والت ��رع لها بكليته،
يتهرب وي�سري عليها باإمكانية �سراء كلية من اأحد
املترعني خارج البلد في�سافر برفقتها اىل الهند،
وهن ��اك بعد الو�سول يجتاح ��ه مر�ض يقعده عن
احلركة ،فت�سعه زوجته يف امل�ست�سفى وتتخل�ض
م ��ن اأعبائ ��ه ،لتج ��د نف�سه ��ا �سليمة ل تع ��اين من
�س ��يء ،فتنطلق مب ��رح متار�ض مغام ��رات مل تكن
تخطر ببالها يوم ًا وكاأنها كانت يف حاجة للحرية
للخل� ��ض من زوج يهينها باإهمال ��ه لها وان�سغاله
الدائم عنها ولي�ست بحاجة اىل كلية كما نقراأ يف
نهاية الق�سة� :سوه ��د و�سط مومباي امراأة تقود
دراجة نارية ب�سرعة وتهور وهي تغني مبتهجة.
ويف ق�س ��ة (حرب) ت�سعنا الكاتب ��ة اأمام ه�سا�سة
م ��ن نوع اآخ ��ر يتمازج في ��ه ال�سع ��ف النف�سي مع
النهي ��ار اجل�سدي ويتداخلن م ��ع رغبة النتقام
املدمرة ل ��دى الآخر وع ��ودة اىل م�سرح اجلرمية
والق�سا�ض وهي ت�س ��ف حال حمارب يبحث عن
النج ��اة وه ��و يف غاية اجل ��وع والعط�ض يقرتب
و�س ��ط ظلم دام� ��ض من اح ��د البيوت يج ��د بابه
مفتوح� � ًا وكاأنه مهجور ولي� ��ض فيه �سيئ ًا من املاء
او الطع ��ام فاملدين ��ة دم ��رت متام� � ًا ومل يع ��د فيها
�س ��وى احلط ��ام واجلث ��ث املن�س ��رة يف كل مكان،
الق ��ى ج�س ��ده م�ست�سلم� � ًا للن ��وم ولك ��ن مل مت�ض
�ساعات حتى �سعر بوثاق يقيده ،حاول الدفاع عن
نف�س ��ه لكنه مل ي�ستطع كانت امراأة عجوز غا�سبة
تطل ��ق كلمات ل يفهمها ،ثم م ��ا لبثت ان اح�سرت
رف�س� � ًا حدي ًا و�سارت ت�سربه بقوة ل تتنا�سب مع
�سنه ��ا فج ��رت الدماء من راأ�سه وه ��ي تقول :هذه
م ��ن اأج ��ل ابني ال ��ذي قتلتموه ،وهذه م ��ن اأجل
ابني الذي اعتقلتموه ،وهذه من اأجل بلدي الذي
قمتم باحتلله ،وهذه ال�سربة الأخرية هدية مني
اأيها الكلب.
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�سبن�سر تري�سي

دوق ودوقة وند�سور

جودي غارلند

مغـامراتـــي فـي هـوليــوود
وال����ح����ي����اة ال���ج���ن���س���ي���ة ل��ل��ن
يف كتابه الرائع ،ال�صادر عام
 2009والذي �أُبخ�س تقديره،
ل�سرية حياة نيكول كيدمان،
يعلل الناقد ال�سينمائي
ديفيد توم�سون �سبب اتخاذه
قراراً مفاجئ ًا بعدم لقاء
املمثلة �أثناء كتابة بحثه.
كي ال يزول �سحر ال�سينما،
كتب(( ،على املمثل وامل�شاهد
�أن يبقيا على مبعدة)) .رغم
اعرتافه بالرغبة اليائ�سة
أح�س بها جتاه كيدمان
التي � ّ
�أثناء م�شاهدة �أفالمها ،مل
تكن تراوده �أمنية بلقائها
يف احلياة الواقعية .ي�ضع
توم�سون نف�سه بني ع�شاق
ال�سينما اولئك الذين
((يودون دائما �صيانة
وحفظ الرغبة ب�ضمان عدم
�إ�شباعها �أبدا)).

ترجمة :عبا�س املفرجي
الكتاب للناقد ال�سينمائي ديفيد توم�سون

عن �صحيفة الغارديان

مثل ه ��ذه الو�ساو� ��س ال يب ��دو �أنها تقلق
�سكوت ��ي باورز .لعقود م ��ن ال�سنني ،كان
ب ��اورز ــ عم ��ره الآن � 88سنة ـ� �ـ ((�شخ�ص
ُيعت َم ��د علي ��ه)) يف هولي ��وود ل ��كل ((م ��ا
يرغب ��ه النا� ��س)) .كان ب ��اورز ذا مي ��ول
جن�سي ��ة ثنائي ��ة ،عَمِ ل يف حمط ��ة بنزين
ث ��م �ساقي يف حان ��ة ،وهو جن ��دي �سابق
يف املارين ��ز �أخذ على عاتق ��ه مهمة �إ�شباع
رغبات النج ��وم ورغباته اخلا�صة �أي�ضا.
من حمط ��ة بنزي ��ن ركفيل ��د يف هوليوود
بولف ��ارد ،ر ّت ��ب بع�ض"احل َي ��ل" ،املثلي ��ة
اجلن� ��س والطبيعي ��ة معا ،لع ��دد من �أكرب
الأ�سم ��اء يف املدينة ،منه ��م جورج كوكر،
كول بورت ��ر ،نويل كوارد ،اي ��رول فلني،
كاري غران ��ت ،ت�شارلز لوت ��ون وكاترين
هيبورن (ال ��ذي ادعى �أنه رتب لها ((�أكرث
م ��ن مئ ��ة وخم�س�ي�ن ام ��ر�أة خمتلف ��ة))).
وكلم ��ا �أمكن ذلك ،كان باورز يرتب بع�ض
احلي ��ل بنف�س ��ه(( .كنت فخ ��ورا بج�سدي
وكان ي�سع ��دين �أن �أ�ش ��ارك ب ��ه ))،يكت ��ب
بتباه يف مذكراته الرطبة ،الفاح�شة.
ل ��و كنت ت�شارك توم�سون حب ��ه لل�شا�شة،
�أنا�ش ��دك �أن ال تقر�أ ه ��ذا الكتاب� .أو�صافه
الناب�ض ��ة باحلي ��اة للإثارة ح�ي�ن ُت�ش َبع ال
تف�ض ��ي اىل البق ��اء عل ��ى الرغب ��ة ّ
املعطلة
الت ��ي تخبرّ ه ��ا يف م�شاهدت ��ك الأف�ل�ام
الكال�سيكي ��ة ل�سن ��وات الأربعين ��ات
واخلم�سين ��ات .م ��ن جه ��ة ،يذك ��ر باورز
�أن ��ه من ��ع كاتب �س�ي�رة تايرون ب ��اور من
و�صف ((ول ��ع تاي بالق ��ذارة الب�شرية))،
لأن ذلك �سوف يحطم �أ�سطورة هذا النجم
املعبود .لكنه من جهة اخرى ،يحطم الآن
وب�س ��رور �أ�ساط�ي�ر ع ��دد ال يح�ص ��ى م ��ن
النج ��وم ،مزعزا الإميان بهم ،وكا�شفا عن

االنحراف ��ات اجلن�سي ��ة املخجلة ـ� �ـ �سواء
كان ��ت التعل ��ق بالفتي ��ات ال�صغ�ي�رات،
الفت�شي ��ة �أو التل�ص�صية .رمبا �أنه ظنّ �أن
الأمر مل يعد مهما الآن.
�إنه يروي عن طقو� ��س عربدة وثالثيات،
وميول غريبة ومواجه ��ات مفاجئة :ماذا
كان ت�شارل ��ز لوت ��ون يح ��ب �أن ي�ض ��ع يف
�شطائ ��ره (الأف�ض ��ل ان ال تع ��رف) ،ب� ��أي
�ص ��وت ع ��ال كان ��ت فيفي ��ان يل ت�ص ��رخ،
النزع ��ة اجلن�سي ��ة الف ّمي ��ة عن ��د ج ��ورج
كوكر .عامل باورز هو واحد من احلفالت
املاجن ��ة ،الت ��ي يخ ��رج فيه ��ا ب ��اورز ،من
ال�سو ّزل))
�أجل املزي ��د من املرح(( ،ع ��ود َّ
اخلا�ص ب ��ه وي�ستخدم ��ه لتحريك �شراب
الكوكتي ��ل(( .النا�س يحبون ه ��ذا� )).إنه
يقدّم ذكريات ��ه الفظيعة كنوع من التاريخ
ال�س ��ري ملهن ��ة ال�سينم ��ا .يف الوقت الذي
كان فيه النا� ��س ي�سعون اىل الته ّربية من
الواقع يف ال�سينما ،كان النجوم يتهربون
من الواقع اىل حمطة البنزين ،حيث ((اي
�شيء يريده النا�س ،كان عندي)).
من ال�صعب معرفة ك ��م من ق�ص�ص باورز
�أقرب اىل احلقيقة� .إنه ي�ص ّر ب�شكل متكرر
عل ��ى �أن ��ه ((مل يطالب ب�أي �أج ��ر ومل يكن
يقبل �أي نق ��ود مقابل حيله)) التي رتبها،
الأم ��ر الذي كان يبدو غريبا ب�شكل خا�ص
يف م ��كان ي�سود فيه املال كم ��ا هوليوود.
ي�ص ��وّ ر ب ��اورز نف�سه ك�شخ�صي ��ة غريية:
((�أك�ث�ر ما فعلته لعقود م ��ن اجلن�س ،كان
�إبق ��اء النا� ��س �سع ��داء )).ق ��د يك ��ون ذلك
�صحيحا (�إذا مل ن�أخذ يف احل�سبان الق�صة
احلزينة حلياة باورز اخلا�صة ،املت�ضمنة
زوجة خائنة وابنة مه َملة توفيت يف �سن
الثالث ��ة والع�شري ��ن بعد عملي ��ة �إجها�ض
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جورج كوكر

نــجــوم
فا�سلة)(( .عملي ))،يعلن باورز ب�سلبة،
((مل يك ��ن حلق ��ة دع ��ارة)) ،رغ ��م اعرتافه
باأن ��ه كان �سعيدا باأن ((يقب ��ل بق�سي�سا))،
ح ��ني كان ي�س ��ارك ه ��و نف�س ��ه ،ول ينك ��ر
اأن ��ه يف الأيام الأوىل يف حمطة البنزين،
كان ي�ستل ��م نقودا مقاب ��ل بع�ض الأن�سطة
يف دورة املي ��اه .يع ��رتف اأي�س ��ا اأنه كان
يرتب لنجم الأفلم ال�سامتة هارولد لويد
بع� ��ض ((اجلمي ��لت)) ل�سن ��وات عديدة،
كله ��نّ ك ��نّ (عاهرات)) .مع ذل ��ك ظل يعلن
اأنه مل يك�سب نقودا من دوره كمنظم.
رمبا � رمبا فقط � كان الأمر كذلك� .سادف
اأن ��ه كان �سديد احلاج ��ة لأن يكون �سديقا
للنج ��وم اأك ��رث منه جم ��رد �سخ� ��ض يقدم
خدم ��ات مدفوعة الأجر .مث ��ل توم�سون،
كان يف �سب ��اه ي�ساه ��د ه� �وؤلء الآله ��ة
والإلهات ،الذين هم ((اأكر من احلياة))،
يف ال�سينما .بخ ��لف توم�سون ،عمل كل
ما يف و�سعه للتع ّرف عليهم اأكرث� .سبن�سر
تري�س ��ي ،مي و�س ��ت ،لورن� ��ض اوليفييه،
فن�سن ��ت براي�ض ،كانوا كلهم ميثلون دور
اأ�سدق ��اء حميم ��ني ل ��ه .كان يطي ��ب له اأن
يرى جورج كوكر يغت ��اب جودي غارلند
ب�سبب �سوء ت�سرفها اثناء الت�سوير ،لأن
ه ��ذا كان ي�سعه يف دور ّ
املطلع .اإنه يطلق
على زبائنه امل�ساهري األقابا جاهزة ك�سكل
م ��ن اأ�س ��كال احلميمي ��ة� :سبن� ��ض ،لري،
فين ��ي .يب ��دو اأن الأمر كل ��ه حدث فقط يف
خميلته.
اأكرثالأمثلةترويعا،هما"اأدي"و"واللي"،
املعروفان بدوق ودوقة وند�سور ،اللذين
يق ��ول باورز اأنه تع� � ّرف عليهما من خلل
اأ�سدقائه ��م امل�سرتك ��ني ،ومنه ��م �سي�سيل
بيت ��ون .يدّعي باورز اأن والي�ض وادوارد

يفيان 

جي �دين

ن�سن راي�

ريا يوار

كاترين يبورن

ي و�س

لورن� اوليفيي

كان ��ا كليهم ��ا لواطي ��ني ،وكان ال�سبب يف
تنازل ادوارد ع ��ن العر�ض هو اأن يتيح له
زواجهم ��ا احلرية الت ��ي يحتاجها لإ�سباع
رغبات ��ه يف ال�سر .يقول ب ��اورز اأنه رتب
كل انواع الفتيات اجلميلت ذوات ال�سعر
الأ�سود للدوقة والفتي ��ان للدوق ،كما اأنه
منح ج�سده هو للدوق ليفعل به ما ي�ساء.
((كان الدوق جيدا .حقا جيد)).
((ب�سراحة ))،كم ��ا يقول(( ،مل اكن اأبايل
البت ��ة �سواء كانوا لواطي ��ني اأو طبيعيني
اأو ثنائي ��ي اجلن� ��ض )).اجلان ��ب املحبب
يف الكتاب ه ��و حياد ب ��اورز ال�ستثنائي
ازاء الغراب ��ة املده�سة والأهواء الب�سرية
املتنوع ��ة .ل �س ��يء كان يزعج ��ه(( .حني
يتعل ��ق الأم ��ر باجلن� ��ض ،كل ف ��رد يك ��ون
خمتلف ��ا ،لك ��ن ه ��ذه الختلف ��ات تك ��ون
ع ��ادة طفيف ��ة ،بحي ��ث ان ��ك م ��ا مل تك ��ن

متاآلف ��ا معه ��ا ،ميكن ��ك اإغفاله ��ا اأو حتى ل
تع ��ي بوجوده ��ا� )).سوف ي�س ��ف باورز
با�ستمرار املي ��ول الفاح�سة ،ول يكف عن
الق ��ول ك ��م كان ال�سخ�ض ال ��ذي ميار�سها
فاتنا ولطيفا.
ال�سخا�ض الوحي ��دون ،تقريبا ،الذين مل
تطاله ��م دعارته ب�سكل مبا�س ��ر ،هم الذين
مل يق� �دّم لهم خدماته :ريتا هيوارث (التي
يتهمه ��ا بالفظاظ ��ة ،م�سيفا اأن ��ه ((مل تتح
لن ��ا الفر�سة اأبدا باأن نكون معا يف فرا�ض
واح ��د))) وجيم�ض دي ��ن (((�ساب بغي�ض
جدا)) ،كان يبدو ان اإثمه احلقيقي هو
اأن هناك ((الكثري من الفتيان والفتيات
ال ��ذي ي�سع ��ون وراءه)) ،وباأن ��ه مل
يك ��ن بحاج ��ة اىل ب ��اورز واىل حيل ��ه).
يق� �دّم ب ��اورز معنى حي ��ا حلري ��ة وتقييد
احلي���اة مع���ا لنجم م���ن جن���وم هوليوود

يف الأربعين���ات واخلم�سينات :يحظى
بتوقري املليني وبامل���ال لإ�سباع نزواته
ال�سهواني���ة ،م���ن دون القل���ق من مر�ض
الأي���دز (ال���ذي و�س���ع يف النهاي���ة ح���دا
لباورز وترتيباته).
م ��ن املح ��زن ،اأي�س ��ا ،اأن ه� �وؤلء الأوثان
الذهبي ��ة كانوا مدفوعني لإ�سباع رغباتهم
من خلل هذا ال�سخ�ض بوجه خا�ض .رغم
اأن اهتماماتهم اجلن�سية كانت وا�سعة ،ل
يبدو ان ��ه كان لديهم الكثري من اخليارات
يف اإ�سباعه ��ا .كل جنم ن ��ال جوار باورز،
بدا مت�سائل على نحو غريب .انطباعاته
يف الغال ��ب تك ��ون تافه ��ة .كاري غرانت �
ال ��ذي كان ي�سارك ��ه ((الن ��زوع اىل الأذى
اجلن�س ��ي)) � � � كان ((م�س ��رت �سم ��وث
املث ��ايل ...دقي ��ق� ،سج ��اع ولطي ��ف)).
فيفي ��ان يل ،كان ��ت عا�سف ��ة و�سدي ��دة
الع�سبية .كاترين هيبورن ،كانت �سديدة
الذكاء .ما اجلدي ��د يف هذا ،األ�سنا جميعا
نع ��رف ذلك م�سبق ��ا � ونعرف اأك ��رث � فقط
من م�ساهدتهم ،منريين و حقيقيني ،على
ال�سا�س���ة الكبرية؟ قد يكون باورز �سارك
النجوم املت���ع اجل�سدية والأ�سرار ،لكن
هذا ل يتيح له �سبيل للو�سول اىل �س ّر
هوليوود .احلي ��اة احلقيقية � الرغبة
احلقيقي ��ة � � � لل�سينم ��ا حمفوظة لنا
على �سريط �سيلولوي ��د لن�سارك

فيها.
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العدد ( )2990السنة الحادية عشرة االحد ( )26كانون الثاني 2014
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

اأطلق��ت عليه��ا لة فورب��ز لقب"اأق��و ام��راأة يف الع��امل" ،و منحها
الرئي�س اأوباما و�ش��ام احلرية الرئا�شي .اإنها واحدة من زعماء اأوروبا
الأط��ول خدمة ،و ان بلدها هو اكث�ر بل��دان العامل احرتاما .تكت�شب
�شعبي��ة وا�شعة يف الداخل حيث يطلق عليها ودة لقب"ماما" ،بينما
قته��ا الكث��ريون يف اماكن اخر م��ن اوروبا .انها طبع��ا امل�شت�شارة
الأملانية اأجنيال مريكل.
ت�شبب��ت الأزم��ة القت�شادي��ة الأوروبية – التي تدخ��ل اليوم عامها
اخلام���س – يف جع��ل ا�ش��م اجني��ال ا�شم��ا ماألوف��ا عاملي��ا .م��ع ذلك ،ل
يع��رف عنه��ا ال القليل ع��دا ا�شولها اخلارجي��ة امللهم��ة ؛ ابنة وزير
بروت�شتانت��ي م��ن املاني��ا ال�شرقي��ة �شابق��ا ،ترعرع��ت لتك��ون عاملة
فيزياء متدربة وتعت ب�شعود �شيا�شي بعد اعادة توحيد املانيا.
ا�شم املول� :شتيفان كورنيليو�س
ترجمة عبداخلالق علي

أﻧجــــــيـال مـــيركـــل
سيرة ﺫاتية (المستشارة و عالمها)

يف ه ��ذه ال�سرية يقوم �ستيف ��ان كورنيليو�ض – املحرر
يف �سحيف ��ة �سودوت�س ��ي زيتونك املحرتم ��ة من ي�سار
الو�س ��ط و املراقب ال�سيا�سي عن كثب ملريكل منذ الأيام
الأوىل مل�ستقبله ��ا ال�سيا�سي – مبلء الثغرات يف فهمنا
لأقوى �سخ�سية �سيا�سية يف اوربا و اأول امراأة ت�سغل
من�سب م�ست�سارة املانيا.
يت ��م تاألي ��ف مثل هذه الكت ��ب لأن الق ��راء متلهفون لفهم
م ��ا ال ��ذي يجعل الق ��ادة الناجح ��ني بارزين .ه ��ل كانت
طفولته ��م مثالية اأم م�سطرب ��ة ،و كيف يوؤطرون الآراء
الدولي ��ة حولهم؟ و كيف توؤث ��ر ميولهم ال�سخ�سية على
الق ��رارات ال�سيا�سية؟ هل ميك ��ن ان نتكهن بردود فعل
قائد ما جت ��اه اأزمات امل�ستقبل من خ ��لل فهم التجارب
التي �ساعدت يف تكوين �سخ�سيته؟
لي�س ��ت الإجابة عن هذه الأ�سئلة �سهلة يف حالة مريكل،
تلك ال�سخ�سية التي تتجنب كل ا�سكال تعظيم الذات.
ياأخذن ��ا كورنيليو� ��ض يف رحل ��ة عر �سن ��وات اجنيل
املبكرة كطفل ��ة يف ظل احلكم ال�سيوع ��ي يف جمهورية
املاني ��ا الدميقراطي ��ة .فف ��ي ح ��ني كانت هن ��اك نقا�سات
ح ��ادة داخل عائل ��ة كرا�سر حول احلي ��اة ال�سيا�سية و

التط ��ورات املعا�سرة يف املانيا ال�سرقي ��ة ،فوراء عتبة
ال ��دار كانت ال�ساب ��ة اجنيل تعرف ان عليه ��ا الأحتفاظ
بافكاره ��ا و اآراءها لنف�سه ��ا و عدم الثقة باأحد .تدريبها
الأكادمي ��ي كفيزيائي ��ة ر�سم بعمق نهجه ��ا جتاه اأي من
التحدي ��ات الت ��ي تواجهه ��ا ؛ العم ��ل ال�س ��اق ،التحليل
املنهجي"خط ��وة فخط ��وة" ،التحلي ��ل العلم ��ي غ ��ري
العاطفي للم�سكل ��ة ،املنظور احلذر البعيد عن املخاطر،
الأرادة احلديدي ��ة للعث ��ور عل ��ى اجل ��واب .كل ه ��ذه
ال�سمات تبدو وا�سح ��ة يف العمل و ال�سيا�سة اليومية
للم�ست�س ��ارة الأملانية اجنيل مريكل .انها يط نف�سها
مبعاون ��ني متمر�س ��ني م ��ن نا�سطي الفك ��ر و املوالني و
املتكتم ��ني عل ��ى حمادثاتهم معها ،ا يحف �� ا�سرارها
ك�سخ� ��ض و ك�سيا�س ��ي .هن ��اك موا�سي ��ع رئي�سي ��ة يف
حكاي ��ة كورنيليو� ��ض ؛ م ��ريكل مل تعت ��ر اب ��دا قيم ��ة
احلري ��ة اأمرا م�س ّلما ب ��ه و توؤمن بان هن ��اك م�سوؤولية
كبرية تاأتي مع احلرية.
هذا اليقني – الذي تعلمته باأمل من افتقارها للحرية يف
طفولته ��ا – كان احيان ��ا يطغى عل ��ى �سعورها الفطري
باحلذر.
لكونه ��ا كان ��ت �سيا�سي ��ة معار�سة يف ع ��ام  ،2003فقد
اأك ��دت يف مقال ��ة افتتاحي ��ة للوا�سنطن بو�س ��ت – رغم
اعرتا�ض مناف�سها امل�ست�سار جريارد �سرودر على حرب
الع ��راق – على ان احلرية و القيم الغربية املتعلقة بها

و الت ��ي تكمن يف جوهر العلق ��ات عر الأطل�سي يجب
ان ل تتعر� ��ض للتح ��دي .يف حينه ��ا كان ه ��ذا تكتيك مل
ي�سمع ��ه اأحد م ��ن �سخ�سي ��ة املانية معار�س ��ة .مع ذلك،
فانه ��ا غري متنا�سق ��ة يف تنفيذ قناعاته ��ا .فعندما دعيت
كم�ست�س ��ارة مل�سان ��دة نف� ��ض تل ��ك العلق ��ات نياب ��ة عن
ال�سع ��ب الليب ��ي يف  ،2011جعل ��ت املاني ��ا متتن ��ع عن
الت�سوي ��ت لقرار حموري للأ املتحدة بدل من دعمه.
كانت النتخابات الإقليمية تقرتب يف املانيا ،ف�سمحت
م ��ريكل للنتهازي ��ة ال�سيا�سي ��ة ان تلع ��ب بواح ��دة من
قيمها اجلوهرية.
الي ��وم تعت ��زم م ��ريكل امل�ساع ��دة يف تهيئ ��ة اوروب ��ا
للتناف�ض الدويل للقرن اجلديد .انها تخ�سى من تخلف
اوروب ��ا عن بقي ��ة العامل ،و ه ��ذا اخل ��وف جعلها تدفع

املانيا لت�سبح قوة اقت�سادية عاملية ل ي�ستهان بها.
ك�سخ�سي ��ة عادية و ك�سيا�سية ،فانها تعك�ض ميل الأملان
للدخ ��ار و جتن ��ب الديون؛ فهي تعي� ��ض مع زوجها يف
�سق ��ة متوا�سع ��ة ،و تق ��وم بنف�سه ��ا بالت�س ��وق .احل ��ل
ال ��ذي قدمت ��ه للأزمة احلالية يف اوروب ��ا هو عبارة عن
عملي ��ة ا�س ��لح عقلني ��ة ،خط ��وة فخط ��وة ،خالية من
احلل ��ول ال�سريع ��ة ال�ساملة .ح ��ل ل بريق في ��ه ،و اا
فق ��ط عمل جاد و تف ��اين للعي�ض يف ح ��دود امكانية كل
بل ��د .ال ان هذا النه يتناق� ��ض ب�سدة مع وجهات نظر
القت�سادي ��ني الذين يعتق ��دون ان �سيا�ساتها قد فاقمت
امل�س ��اكل القت�سادي ��ة يف اورب ��ا م ��ن خ ��لل تخفي� ��ض
الأنف ��اق احلكومي يف ح ��ني كان بالإمكان فيز النمو
عن طريق زيادة الأنفاق.
مع دخولها الولية الثالثة و رمبا الأخرية يف من�سبها،
ه ��ل �ستتمكن مريكل من انقاذ الي ��ورو و اوروبا؟ حتى
الآن ،فان ا�ستنتاجها يتمثل يف ان املانيا �ستعاين اذا ما
انه ��ار اليورو ،و ان احلكومة الأملانية تخمن بان تفكك
ال�� اد الأوربي ميك ��ن ان ي�سبب انكما� ��ض القت�ساد
الأمل ��اين بن�سب ��ة  10باملئة .ل ��ذا فانها �ستق ��وم مبا يلزم
لإنقاذ اليورو – حاليا.
ال ان م ��ريكل ل ��ن تواف ��ق على انق ��اذ الي ��ورو بل ثمن.
�سيك ��ون عليه ��ا التحقق من ان البل ��دان املثقلة بالديون
تتعه ��د باجراء ا�سلحات مقاب ��ل الدعم املايل .و تكون
مرنة يف كيفية متابعة هذا الهدف من خلل ال�ست�سلم
لبقية املطالب الأوروبية الهادفة اىل تقليل التق�سف يف
بع�ض الأحيان ،و يف احيان اخرى رف�ض ال�ست�سلم.
مل ��اذا تعتر املاني ��ا و مريكل به ��ذه الأهمي ��ة؟ ان املانيا
�ستوؤط ��ر امل�ستقبل القت�س ��ادي و ال�سيا�س ��ي لأوروبا.
ب�س ��كل اأو باآخ ��ر ،فان برل ��ني �ستوجه �سيا�س ��ة اوروبا
باجت ��اه رو�سي ��ا و منطقة ما بعد ال�� اد ال�سوفييتي،
و �ست�س ��ع �س ��روط علق ��ة اوروب ��ا برتكي ��ا .العلقات
القت�سادي ��ة النامي ��ة لأملانيا مع ال ��دول ال�ساعدة مثل
ال�سني �ستوؤثر على الاط اجليو اقت�سادية على مدى
عقود قادمة.
�ستق ��ود م ��ريكل الطري ��ق بح ��ذر و تتب ��ع قناعته ��ا بان
امل�سوؤولية املالية و النقدية تاأتي مع احلرية.
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القاﺻة و الروائية العراقية عالية طالﺐ..

مــن بــحــر الــلــﺆلــﺆ الـــﻰ قــيــامــة بــغــداد!
بغداد – عبدالزهرة الركابي
عالي ��ة طالب ،اأديب ��ة و اإعلمية ،تكت لديها
عناوي ��ن الإبداع بال�سم ��ول و التفرد ،اإمراأة
م ��ن ن�ساء العراق اللئي ُخلقن توازيا“بني
الإنوث ��ة ال�سرمدي ��ة املت�سقة م ��ع الطيبة و
احلن ��ان ،و الإب ��داع املت�سام ��ي عل ��وا“يف
الدعوة اىل حف كرامة الإن�سان.
كل العناوي ��ن الإبداعي ��ة و الإن�ساني ��ة و
الإجتماعية ،اأرت ��دت لبو�ساتها حقيقة":
قا�سة ،روائية ،اإعلمية ،مهنية ،نا�سطة
يف حق ��وق املراأة و الإن�س ��ان ،و ل غرو
اإذا ما اإنعك�ست عليها ،تداعيات العراق،
بعدما اأم�ست �سنوات عدة يف الغربة،
بي ��د اأن هذه الغربة مل ت�ستطع اأن تلني
م ��ن عريك ��ة اأملها املرتام ��ي ثقة" ،يف
اإحي ��اء اأ�سطورة طائر الفينيق ،كتابة
و ت�سريح ��ا“و تب�س ��ريا" ،عندم ��ا
تقول ب�سدد روايتها (قيامة بغداد)،
و يبق ��ى العراق طائ ��ر التحول من
الفن ��اء اىل اخلل ��ود كم ��ا اعتاد عر
تاأريخه الطويل.
و من املفارقات يف امل�سار احلياتي
لعالية طالب ،اإنها در�ست التجارة يف
ب ��ريوت خ ��لل الثمانين ��ات ،و عندما عادت
اىل بغ ��داد ،در�س ��ت اللغ ��ة الأنكليزي ��ة اأبان
الت�سعين ��ات ،بي ��د اأنها اإنغم�س ��ت يف النتاج
الق�س�س ��ي و الروائ ��ي و العم ��ل الإعلمي،
و عن ه ��ذه املفارقة الدرا�سية تقول ،در�ست
�سيئ ��ا“ل اأحبه كث ��ريا“يف جامع ��ة بريوت
العربية ..كلية التج ��ارة (اإدارة الأعمال) و
بعد �سن ��وات عدت لدرا�سة �س ��يء كنت اأجد
نف�س ��ي ب ��ه ..اللغ ��ة الجنليزي ��ة� ..س ��ي
جمي ��ل اأن تفك ��ر بلغة غ ��ري لغت ��ك الأم و اأن
جت ��د م�سلكا“لفهم م ��ا ينتجون و يقولون و
يت�سرف ��ون و اعتقد اإنها اأفادتني كثريا“يف
اأمور متعددة.
و ت�ستط ��رد ،الدرا�سة ل علق ��ة لها باملوهبة
اإنه ��ا عط ��اء رب ��اين ق ��د ت�سقل ��ه الدرا�سة و
ه ��ذا ك ��ن اأن تتح�س ��ل علي ��ه باملتابع ��ة و
الق ��راءة و البح ��ث و التق�سي ،و الكثري من
خريجي كليات الآداب و الإعلم ل يعرفون
التعبري عن ما بداخلهم ..املوهبة اأن تعرف
ان ��ك �ستعي ��د ت�سكي ��ل الك ��ون وف ��ق اأحداث
جتي ��د �سياغتها و ترع يف جع ��ل الآخرين
يتخيلونها مثلما اأردت اأنت.
و ق ��د تبدى اإبداعها الق�س�س ��ي و الروائي،
ع ��ر تن ��اول اجلوان ��ب الإجتماعي ��ة و
الذاتي ��ة و ال�سيا�سي ��ة ،و تدوي ��ن الأح ��داث
املعا�س ��رة يف الع ��راق ،عل ��ى ال�سعيدي ��ن
التاأريخ ��ي و الإجتماعي ،و مل ترتك ف�سحة
مكاني ��ة و زماني ��ة يف اأداء مه ��ام اإن�سانية و
اإجتماعي ��ة و مهني ��ة ،اإن�سان ��ة اأختط ��ت لها
م�سارا“اإبداعيا“و اإن�سانيا“يف اآن.
ه ��ذه الكاتب ��ة اأ�س ��درت اأكرث م ��ن جمموعة
ق�س�سي ��ة و اأك ��رث م ��ن عم ��ل روائ ��ي ،بل و
موؤلف ��ات اأخرى ،تناولت من خللها جوانب
اإجتماعي ��ة و �سيا�سي ��ة و ثقافي ��ة و فكري ��ة،
منطلق ��ة يف موؤلفاته ��ا ه ��ذه ،م ��ن هم ��وم و
تداعيات و اإنك�س ��ارات و توجعات املجتمع
العراقي ،حتى اأن توجهها هذا ،كان الطابع

الغال ��ب يف درا�ساته ��ا و قيقاته ��ا
و كتاباته ��ا ،فكان ��ت وذجا“للكلم ��ة
املتج�س ��دة ديناميا“عل ��ى اأر� ��ض الواقع ،و
غ ��دت ه ��ذه الكلم ��ة يف قامو�سه ��ا املبدئ ��ي،
رديفة“خلطاه ��ا املت�س ��ارع نح ��و التماث ��ل
العمل ��ي و املمار�س ��ة امليداني ��ة ،مندفعة اىل
ت�سلق اأع ��ايل الطموح ��ات الإبداعية ،ذروة
بع ��د اأخ ��رى ،و مل تخم ��د ج ��ذوة حما�ستها
يف العم ��ل الإبداعي و املهن ��ي و الإن�ساين،
متخطي ��ة الكثري من العوائ ��ق و املطبات ،و
مل تاألو جراأة يف اإخرتاق كل امل�سايقات.
و م ��ن ه ��ذا امل�سه ��د ال ��ذي ح ّرك ��ت عوامل ��ه
بنتاجاتها املتنوعة ،تك ��ون عالية طالب ،قد
حقق ��ت هدف ��ني اأو غر�س ��ني :الأول امل�س ��ي
قدم ��ا“يف ر�س ��م م ��ا ترتاأي ��ه من ح ��راك ذي
�سف ��ة عمومية وذجية ،له م ��ا يوازيه يف
النماذج ال�سائدة ،و يرتبط يف نف�ض الوقت،
باأحداث ما�سوي ��ة ،و عملية الإجرتار هذه،
كان ��ت وقف ��ة للتاأم ��ل و التوث ��ب ،و مل تك ��ن
وقف ��ة تراجع اأو نكو�ض ،و الدليل اأن عملية
الر�س ��و الت ��ي اأ�سطلع ��ت به ��ا القا�س ��ة يف
جمموعته ��ا الق�س�سية (بح ��ر اللوؤلوؤ) ،هي
الوقف ��ة الت ��ي اإنطلق ��ت منها ،نح ��و الإبحار
الباح ��ث ع ��ن املج ��د (اللوؤلوؤ) ال ��ذي يتطلب
اأي�سا“الغو� ��ض اىل الأعم ��اق ،مهم ��ا كانت
املخاط ��ر و امل�ساعب ،ه ��ي عملية بحث عن
الذات اأول" ،و عن الإن�سان امل�ستلب ثانيا"،
وذجا“ع ��ن امل ��راأة ،الإن�سانة الت ��ي تريد
م ��ن الرج ��ل ،الإع ��رتاف بكيانه ��ا و عامله ��ا،
بكل م ��ا يحمل م ��ن خ�سو�سي ��ات اأنثوية و
ف�سيولوجية.
و م ��ن املفيد يف تناول اأعم ��ال عالية طالب،
هو التطرق اىل جمموعتها الق�س�سية (بحر
اللوؤلوؤ) ،و كذل ��ك روايتها (قيامة بغداد) ،و
هو تط ��رق خمت ��زل و وذج ��ي ،معر عن
طاب ��ع و نف�ض هذه الكاتب ��ة التي اأبت ،اأن ل
ترتاجع عن البحث عن كيان املراأة امل�ستقل

ب�سخ�سيت ��ه ،و غري املنف�سل عن جمتمعه و
اأط ��اره ال�سغري و الكب ��ري ،كما اأنها ل ترتدد
يف اإتهام الرجل عل ��ى م�س�ض عندما تقول،
قل ��ة من الرج ��ال اول ان ت ��وازن الكفة و
ب ��ذات اللحظ ��ة ،ل يُ�سمح له ��ا باملطلق ،لن
الرج ��ل اأ�سا�س ��ا“يف هاج�س ��ه ،يتخي ��ل انه
�سيفقد رجولته و �سطوته و جروته.
ه ��ذه الكاتبة مل تنفك ع ��ن البحث عن الذات
و رموزها املتخيل ��ة ،رموز تتج�سد يف اآلية
ل تتوق ��ف ديناميته ��ا ،باحث ��ة ع ��ن اللوؤلوؤ،
م ��ن دون �سج ��ر و ياأ� ��ض و تلك� �وؤ ،و ه ��ي
بالت ��ايل مهموم ��ة ب ��كل اإن�سغ ��الت احلياة،

هذه الإن�سغالت الت ��ي اأوجعتها و اأتعبتها،
بي ��د اأنه ��ا تلت�س ��ق به ��ا اىل ح ��د الإلت�ساق
امليكانيك ��ي ،رمب ��ا تري ��د م ��ن وراء ه ��ذا
الألت�ساق ،و�سع حاج ��ز بينها و بني ما�ض
اأ�سعده ��ا و اأرقها ،و رمب ��ا اأي�سا“اأرادت من
الزم ��ن اأن يك ��ون هذا الفا�س ��ل و العازل ،و
كذل ��ك الن�سي ��ان ،طبعا“الن�سي ��ان املجبب و
املوج ��ع معا" ،و مع كل هذا ،تعمد اىل ركن
الذاتي و البعي ��د تخ�سي�سا" ،لتعي�ض هم و
اأرق احلا�س ��ر ،املحا�س ��ر بهم ��وم و متاعب
الكتاب ��ة ،مف�سح ��ة عن ذلك بقوله ��ا ،متاعب
عدي ��دة فه ��ي مل ت�سم ��ح يل ان ان ��ام براحة،
فان ��ا افكر و انا نائمة ،لي� ��ض يل عقل باطن،
و ل اع ��رف كي ��ف ين ��ام عقل ��ي ،فان ��ام و انا
�ساحية.
و جمموعتها الق�س�سية (بحر اللوؤلوؤ) التي
اأخرتته ��ا يف ه ��ذا التن ��اول ،تق ��ول القا�سة
عنه ��ا ،بح ��ر اللوؤلوؤ هي جمموع ��ة ق�س�سية
�سم ��ت ث ��لث و ع�سري ��ن ق�سة �س ��درت يف
بغ ��داد ،و هي ق�س� ��ض عراقية بحتة ،حفلت
به ��ذا الك ��م الهائل م ��ن المل الن�ساين ،الأمل
الذي يعي�س ��ه العراقي ،ا ادى اىل ت�سظي
كل املجتم ��ع ،الرج ��ل ،امل ��راة و ال�سي ��خ ،
فالبط ��ل الواح ��د ،م�سطور ب ��المل ،م�سطور
بالعق ��د ،م�سط ��ور باملاآ�س ��ي ،و لكنه يحاول
ان يفت ��ح �سفح ��ة جدي ��دة يف تاريخه و يف
تاريخ بلده ،هذه هي الثيمة العامة لق�س�ض
هذه املجموعة.
((ومه ��ا راأي ��ت يف عيني ��ك التماع ��ة ت�سب ��ه
�س ��وت مفاج� �اأة ال�سقوط يف بح ��ر اللوؤلوؤ.

و قلت
بتمهل ونظراتك تتفح�ض وجهي:
 نحن متفقان اإذن. اأبد ًا ،لقد تعودت اأن اأحارب رغباتي. لكنك �ستخ�سرين. مطلق ًا� ..ساأربح اأملي)).و هك ��ذا اأ�ستطاع ��ت القا�س ��ة توظي ��ف الأمل
كع ��زاء و موا�س ��اة ،و اإعتبار ه ��ذا الأمل هو
املك�س ��ب و الرب ��ح يف ظل دوام ��ة التباعد و
التف ��ارق و الت�سظ ��ي ،التي �س ��ادت املجتمع
ال ��ذي تتحرك في ��ه البطلة ،حي ��ث ظلت هذه
الدوامة م�سيطرة على جوانب هذا املجتمع
ال ��ذي مل يعل ��ن اإ�ست�سلم ��ه ،م ��ا دام قد ربح
الأمل.
و عل ��ى نف� ��ض منح ��ى املجموع ��ة املذكورة،
تاأت ��ي رواي ��ة (قيام ��ة بغ ��داد) الت ��ي تق ��ول
الروائي ��ة عالية طال ��ب يف تو�سيفها ،ولدت
روايتي ( قيام ��ة بغداد)  8..2ال�سادرة عن
دار �سم�ض يف القاهرة ،هي رواية ت�سجيلية
دث ��ت ع ��ن بع�ض م ��ن امل�سك ��وت عنه و
ت ��راأت ن ح ��اول اإن يتباهى باأنه عراقي
فيما ه ��و ياأكل بلحم الع ��راق ليل نهار .هي
رواية ال�ساهد احلي الذي كان و�سط احلدث
و علي ��ه اإن يق ��ول كلمت ��ه يف وج ��ه التاأريخ
حتى ل ي�سمل التزييف الحداث التي تكتب
ح�سب املرجعيات و الهواء و الرتباطات،
و روايت ��ي) قيامة بغداد)  2008هي رواية
الع ��راق و هو انتمائ ��ي الول و الخري يف
قيام ��ة �ستجعله ينه�ض من رقوده اللهب
لريمي الوج ��وه التي تط ��ارده مب�ساريعها
املتلحق ��ة للنيل من ��ه ،يرميها ب ��ذات اللهب
لتتحول رمادا“ متناثرا".
يف هذه الرواي ��ة اأ�ستطاعت عالية طالب اأن
توؤدي دورا“حموري ��ا“يف �سرد الأحداث و
ت�سويره ��ا و روايتها على نح ��و موؤثر ،بل
اأنها اأقامت م�سهدا“عراقيا“من الواقع الذي
كان يعي�س ��ه العراقي ��ون يف اأي ��ام املحن ��ة،
ه ��ذه املحن ��ة الت ��ي اأ�ستم ��رت يف متاثلها و
تداعياتها حت ��ى اإت�سلت بيومنا هذا ،و هي
من ه ��ذا املنطلق ،كانت رواية يف الت�سجيل
و التدوي ��ن و ال�سه ��ادة و التو�سيف ،مثلما
كانت رواية لم�س ��ت عميقا“ن�سي املجتمع
العراقي ،بعدما تقطع ��ت خيوطه و اأ�سابها
الإهرتاء.
عالي ��ة طال ��ب ،بق ��در م ��ا كان ��ت ت� �وؤدي دور
الراوي ��ة ،بق ��در م ��ا كان ��ت ه ��ي ال�ساه ��د و
ال�سهي ��د ،وه ��ي عر ه ��ذا احل�س ��د الروحي
املفج ��وع ،اأختزل ��ت معان ��اة و اإنك�س ��ارات
العراقي ��ني ،اإنك�س ��ارات مل تلجمه ��ا مرحل ��ة
م ��ن التخدي ��ر بخامت ��ة الرواي ��ة ،لأن ه ��ذه
الإنك�س ��ارات تتوا�س ��ل بحلق ��ات معتم ��ة و
مفتوحة اىل اأجل ،تع ��زز توقعاته اأن يكون
مفتوحا“عل ��ى هاوي ��ة الت�سظ ��ي ،و دوام
الأمل ه ��و الرب ��ح الذي يجرتح ��ه املفجوع و
املت� �اأمل ما دام ال ��دواء بعيدا“عن ��ه اأو هو ل
ي�ستطيع الو�سول اإليه.
عالي ��ة طالب ..من جيل اأعتن ��ق ال�سعاب و
الدخول يف التجارب الإجتماعية و الثقافية،
و كان يف م�سريه يحاذر يف وقع خطاه بني
�سوكة و اأخ ��رى ،مل ميتثل للإغراءات ،و مل
يذعن لل�سطوات ،كان جيل“تواقا“للحرية
وفق مفهومه الريء.
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(ش��جرة األمنيات) كت��اب األطفال القصص��ي الوحيد
لوليم فوكنر
ماريا بوبوفا
ترجمة :جناح اجلبيلي
ك ��وين عا�شقة لكت ��ب الأطف ��ال الغام�ضة التي
�ألفه ��ا كت ��اب معروف ��ون يف �أدب الفتي ��ان كن ��ت
م�سرورة الكت�شاف ق�صة"�شجرة الأمنيات"الذي
مل يك ��ن م�ؤلفه ��ا �سوى وليم فوك�ن�ر -وهي نوع
م ��ن احلكاي ��ة الأخالقية الغريب ��ة املتجهمة التي
ت�ت�راوح بني"�ألي�س يف ب�ل�اد العجائب"و"دون
كيخوته"و"قت ��ل طائ ��ر حماكي"والت ��ي ت ��دور
ح ��ول فت ��اة ت�ش ��رع مبغام ��رة غريب ��ة يف ي ��وم
ميالده ��ا لت ��درك �أهمي ��ة اخ ��ذ رغب ��ات الآخرين
بالتقدير واللطف.
لك ��ن الأك�ث�ر خداع� � ًا م ��ن جم ��رد وج ��ود الكتاب
ه ��و الق�ص ��ة العجيبة لظه ��ور الكت ��اب ،يف عام
� 1927أعطى فوك�ن�ر الق�صة �إىل فكتوريا"جو-
جو"فرانكل�ي�ن ابن ��ة حبيب ��ة طفولت ��ه ا�ستي�ل�ا
�أولده ��ام ال ��ذي كان م ��ا زال على عالق ��ة غرامية

به ��ا .كان لديه �أم ��ل �أنّ �أ�ستيال �سوف تتخلى عن
زواجها التع�س وتتزوج ��ه -وذلك ما فعلته بعد
�سنتني.
كان الكت ��اب ال�صغ�ي�ر مطبوع� � ًا ومغلف� � ًا بورقة
ملون ��ة من قب ��ل فوكرن نف�سه( .من غ�ي�ر ال�شائع
يف تل ��ك الأي ��ام بالن�سب ��ة للم�ؤلف�ي�ن �أن يكتب ��وا
م�ؤلفاتهم بيده ��م وين�شروا كتبهم على ح�سابهم
اخلا� ��ص) .وكانت ال�صفح ��ة الأوىل يف الكتاب
تقول:
من �أجل �صديقته العزيزة
فكتوريا
مبنا�سبة عيد ميالدها الثامن
�صنع بيل
هذا الكتاب
كما �ضم ��ن فوكرن الكتاب ه ��ذا الإهداء ال�شعري
اجلميل:
�إىل فكتوريا
" ......لق ��د ر�أي ��ت املو�سيق ��ى� ،سمع ��ت الق�ب�ر
والأجرا�س بال رياح؛ مالحمي

لها حقائق الورقة اليانعة والطري"
�أه ��دى فوك�ن�ر الكتاب �أي�ض� � ًا �إىل ابنة �صديقه
وهي فت ��اة �صغرية تعاين م ��ن مر�ض ال�سرطان
وبعد ع ��دة �سنني �أه ��دى ن�سخت�ي�ن �أخريني �إىل
ابن ��ه باملعمودي ��ة و بن ��ت �صديق ��ه املمثل ��ة رذ
ف ��ورد .اعتقد كل طفل ب� ��أن الكتاب ق ��د اهدي له
ب�شكل خم�صو�ص .لكن بغ�ض النظر عن امل�س�ألة
الأخالقي ��ة ثمة م�س�ألة �أك�ث�ر عملية قدمت نف�سها
ح�ي�ن حاول ��ت فكتوري ��ا �أن تن�ش ��ر الكت ��اب بعد
�أربع ��ة عق ��ود تقريب ًا ووجدت ب�أنه ��ا مل تكن هي
وحدها لها حقوق الطبع.
و�أخ�ي�ر ًا مت حل�صول عل ��ى حق ��وق الطبع ،ففي
ع ��ام  1964قام ��ت حفي ��دة فوك�ن�ر فكتوري ��ا،
ابنة جو ج ��و مبنح حقوق الطب ��ع �إىل دار ن�شر
ران ��دوم هاو� ��س يف نيوي ��ورك ك ��ي تن�شره ��ا
بطبعة حم ��دودة من  500ن�سخة زينتها لوحات
بالأبي� ��ض والأ�س ��ود للفن ��ان"دون بلوجن�س".
وكنت حمظوظ ��ة باحل�صول على �إحدى الن�سخ
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سناء الشعالن تفوز بالجائزة التقديرية ألجمل كتاب
للعام  2013عن روايتها"أعشقني"
متابعة /اوراق
ح�ص ��دت الأديب ��ة الأردني ��ة د�.سن ��اء ال�شع�ل�ان جائزة
جدي ��دة يف م�سريته ��ا الإبداع ّي ��ة ،وهي جائ ��زة "�أجمل
كت ��اب للع ��ام  "2013يف م�سابق ��ة العنق ��اء الدّول ّي ��ة.
وذلك ع ��ن روايته ��ا الأخرية"�أَع�ش ُقني"الت ��ي نالت �أكرث
م ��ن جائ ��زة ،كان ��ت �آخره ��ا جائزة دب ��ي للراوي ��ة للعام
.2011/2010
والرواية كما تقول ال�شعالن عنها هي :رواية انت�صار
الع ��رق الب�شريّ على ال ّدم ��ار واالنقرا�ض ب�شرط واحد،
احلب والعط ��اء وال ّتوا�صل ،ه ��ذه ال ّرواية
وهو �ش ��رط
ّ
م�ستقبلي
تر�س ��م عامل� � ًا كابو�س ّي� � ًا يف بُعد خي ��ال علم � ّ�ي
ّ
ي�ست�شرف الألفيّة القادمة حي ��ث �ست�ؤول الإن�سانيّة �إىل
م�ص�ي�ر كارث � ّ�ي يف �ضوء تخل � ّ�ي الب�شر ع ��ن �إن�سانيتهم،
للحب.ويف هذه ال ّرواية ينت�صر الب�شر(رجا ًال
وتن ّكرهم ّ
احلب .ويبقى
ون�ساءً)على املوت والفناء والآلة ب�شرط
ّ
احلب والبقاء؟ �أم
ال�س� ��ؤال معلق ًا هل �ستختار الب�شري ��ة ّ
�ستتو ّرط يف املوت واالنقرا�ض؟ نهاية ال ّرواية مفتوحة
على ّ
كل االحتماالت ،والقارئ هو من يختار ال ّنهاية.
وق ��ال الأدي ��ب حمم ��د ر�شي ��د امل�ش ��رف الع ��ام عل ��ى
اجلائ ��زة� :سيت ��م �إحياء كرنف ��ال خا� ��ص للفائزين مطلع
ع ��ام  2014لالحتفاء بهم ومنحهم اجلوائز وباقات من
الزهور وتكرميهم.
و ُيذك ��ر �أن اجلائزة الأوىل كان ��ت من ن�صيب الدكتور
ث ��روت عكا�ش ��ة ع ��ن كتاب ��ه (م ��ارك �شاج ��ال)،يف ح�ي�ن
مت الإع�ل�ان ع ��ن منح:ل ��كل م ��ن الأ�ست ��اذة الدكت ��ورة
�أنع ��ام الها�شمي (عراقي ��ة مقيمة يف الوالي ��ات املتحدة
الأمريكية) عن كتابها (امر�أة بني ح�ضارتني) والروائية
بلقي� ��س امللح ��م (�سعودية) عن روايته ��ا (حريق املمالك
امل�شته ��اة) والكات ��ب حمي الدي ��ن اللب ��اد (م�صري) عن
كتابه (نظ ��ر) و القا�صة رغد ال�سهي ��ل (عراقية -بغداد)
عن جمموعتها الق�ص�صية (�ضحكة اخلاتون) ود.احمد

يحي ��ى ود.ع�ل�اء عب ��د املنع ��م ود.احم ��د عب ��د العظي ��م
(م�صريني)عن كتابهم امل�ش�ت�رك (�سلطة الرتاث وبالغة
املتخي ��ل) والكات ��ب �ضياء البياتي (عراق ��ي -بابل) عن
كتابه (زم ��ن ال�سينما العراقية) والأدي ��ب جمال بخيت
(م�ص ��ري) عن ديوان ��ه (م�شاعر بال ترتي ��ب) وال�شاعرة
م ��رمي العط ��ار (عراقي ��ة – مي�س ��ان) ع ��ن جمموعته ��ا
ال�شعرية (و�أد) والقا�صة مليكة ال�شجعي (مغربية) عن
جمموعتها الق�ص�صي ��ة (دموع ال�صبار) وال�شاعر حيدر
احلج ��اج (عراقي – مي�س ��ان) عن جمموعت ��ه ال�شعرية
(عن الوردة وهي تطي ��ح بحياتي).وال�شاعر رعد زامل
(عراق ��ي – العمارة) ع ��ن جمموعته ال�شعري ��ة (انقدوا
�أ�سماكنا من الغرق).
وق ��د �أبدت ال�شعالن فخره ��ا واعتزازها بهذه اجلائزة

الت ��ي ت�ضيفه ��ا �إىل ر�صيده ��ا ّ
ال�ضخ ��م م ��ن اجلوائ ��ز
والإجنازات الت ��ي منها :رواية "�أع�شقني" و"ال�سقوط
يف ال�شم� ��س" ،واملجموع ��ات الق�ص�صية":اجل ��دار
الزجاج ��ي" و"قافل ��ة العط� ��ش" و"الكابو�س"و"نا�سك
ال�صومع ��ة" و"مذك ��رات ر�ضيع ��ة" و"تراتي ��ل امل ��اء"
ّ
و"ال�ضياع
و�أر� ��ض احلكاي ��ا" و"مقام ��ات االح�ت�راق"
يف عين ��ي رج ��ل اجلب ��ل"�.إىل جان ��ب ق�ص� ��ص
الأطفال":زري ��اب :مع ّل ��م النا�س وامل ��روءة" و"هارون
الر�شيد :اخلليفة العاب ��د املجاهد" و"اخلليل بن �أحمد
الفراهي ��دي� :أب ��و العرو� ��ض والنحو العرب ��ي" و"ابن
ال�س ّن ��ة و"اللي ��ث بن
تيمي ��ة� :شي ��خ الإ�س�ل�ام وحمي ��ي ُ
ال�سالم� :سلطان
�سع ��د :الإمام املت�صدّق" و الع ِّز بن عبد ّ
العلم ��اء وبائ ��ع املل ��وك" و"ع ّبا� ��س ب ��ن فرنا�س:حكيم
الأندل�س"و"زرياب :مع ّلم النا�س واملروءة" و"�صاحب
النقدية":ال�س ��رد الغرائب ��ي
القل ��ب الذهبي".والكت ��ب
ّ
والعجائب ��ي يف الرواي ��ة والق�ص ��ة الق�ص�ي�رة يف
الأردن2002-1970م"و"الأ�سطورة يف روايات جنيب
حمف ��وظ"و"دور جالل ��ة املل ��ك يف مكافح ��ة الإره ��اب:
تفجريات عمان يف ق�ص�ص" .كما لها م�شاركات يف كتب
نقدي ��ة وتعليمي ��ة ،منه ��ا":يف �آفاق ال ّن� ��ص الق�ص�صي:
مقاربات يف الهو ّية وال ّن�ص وال ّت�شكيل عند فرج يا�سني"
و"الق�ص ��ة الق�صرية يف الوقت الراهن" و"كتاب املبدع
ال ّراحل حميي الدين زنكنه ب�أقالم �أ�صدقائه"و"نظرات
نقدي ��ة يف ع ��امل حمي ��ي الدي ��ن زنكن ��ة الإبداع ��ي" و
امل�شارك ��ة يف ف�ص ��ل �إبداع ��ي يف م�ؤ ّل ��ف جماع ��ي يف
�إط ��ار �سل�سلة"الثقاف ��ة باملجان،و"تعلي ��م اللغة العربية
للناطقني بغريها،امل�ستوى ال�ساد�س"�.إىل جانب الكثري
املجموع ��ات الق�ص�صي ��ة امل�شرتكة مث ��ل جمموعة":يف
الع�شق"و"خمت ��ارات م ��ن الق�ص ��ة الأردنية"و"ر�سال ��ة
�إىل الإله"و""From the speaking Womb
of the Desert:SHORT STORIES
 ""FROM JORDANو""الق�صة يف الأردن..
ن�صو�ص ودرا�سات"،وغريها الكثري.
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ســﻄوة الواقــﻊ وســحر الﺨيــال
العلمي المجنﺢ
عدنان ح�شن اأحمد
تنطوي رواية"اآدم عر الأزمان"للدكتورة
خول ��ة الرومي على �سيء من املراوغة لأنّ
ترتجح ب ��ني احلقيق ��ة واملجاز.
اأحداثه ��ا ّ
فالرواي ��ة ميك ��ن اأن ُتق ��راأ ق ��راءة واقعي ��ة
من جه ��ة وخيالية من جه ��ة اأخرى .وكلتا
القراءت ��ني �سحيح ��ة وكن ��ة وقابل ��ة
للتاأوي ��ل ،لكنن ��ا يج ��ب اأن نع ��رتف من ��ذ
البداي ��ة اأن الروم ��ي ل ّ ب ��ذ ال�سط ��دام
وحدة
باملت�سدّدين م ��ن اأتباع الديان ��ات املُ ِ
كله ��ا لذل ��ك فق ��د ح ��وّ رت بع� ��ض الأ�سم ��اء
الديني ��ة املعروفة غ ��ري اأن هذا التحوير مل
يفلح كث ��ري ًا يف عملية التمويه اأو التخ ّفي
وراء الأ�سماء املحوّ رة قلي ًل لأن الإيقاعات
الداخلية للأ�سماء الأ�سلية ل تزال ترنّ يف
الأ�سماء املحوّ رة.
مل ِّ
توظ ��ف خول ��ة الروم ��ي احلكاي ��ات
والأ�ساط ��ري املندائي ��ة يف روايتيه ��ا
ال�سابقتني"رق�سة الرمال"و"ال�سمت حني
يلهو" ،لكنها فعلت ذلك يف رواية"اآدم عر
الأزمان".
لق ��د ا�ستط ��ت الروائي ��ة كث ��ري ًا يف خيالها
اجلام ��ح حينم ��ا اعتق ��دت ب� �اأن اخلط� �اأ
ال ��ذي اقرتف ��ه اآدم لي� ��ض ب�سب ��ب تناول ��ه
للفاكه ��ة املح ّرمة ،واإا ب�سب ��ب الإجناب
ومعرفة اخل ��ري وال�سر حي ��ث اأدخلت اإىل
عق ��ل اآدم"ن�سم ��ة ثا"الت ��ي متث ��ل اخل ��ري،
ْ
و"�ستان"ال ��ذي مي ّثل ال�سر فب ��داأ ال�سراع
ال ��ذي �س ّكل اأوىل ملم ��ح املعرفة الب�سرية
الت ��ي اأدخل ��ت الإن�س ��ان يف غاب ��ة الأ�سئلة
الفل�سفية ال�سائكة.
ل ب ��د م ��ن الأخ ��ذ بع ��ني العتب ��ار ق ��درة
الكاتب ��ة خول ��ة الروم ��ي عل ��ى ت�سوي ��ر
احلي ��اة البدائي ��ة الأوىل الت ��ي عا�سها اآدم
عل ��ى وف ��ق الت�س ��ورات املندائي ��ة الت ��ي
اأخرجت ��ه من بدائيته فانت�س ��ب وافق ًا بعد
اأن دخلت"ن�سم ��ة ث ��ا"اإىل جتاوي ��ف عقله،
واأم ّدت ��ه باأوىل عنا�سر املعرفة التي دفعته
لإط ��لق اأول جملة ا�ستفهامية يف الوجود
مفادها":منْ اأنا؟"ثم مهدّت للمتلقي مراحل
التط ��ور الت ��ي م� � ّر به ��ا اآدم واكت�سافات ��ه
املتتالي ��ة للنار والزراع ��ة وتاأمني هاج�ض
الطعام م ��ن احليوان ��ات الت ��ي ي�سطادها
والفواك ��ه الت ��ي يجده ��ا يف الغاب ��ة،
وتدجين ��ه للحيوان ��ات التي �س ��وف تلعب
دور ًا مهم ًا يف حياته اليومية فحينما ياأتي
حواء املخا�ض و ُتنجب طفلها الأول يندفع
ال�س ّري قاطع ًا اإياه يف
الكلب ليع�ض حبلها ُ
احل ��ال ُمب ��دد ًا ح ��رية الأم وده�ستها وهي
ت�ستقب ��ل مولوده ��ا الأول ال ��ذي اكت�س ��ف
طريقه اإىل ثدي اأم ��ه م�ستمد ًا منها اأ�سباب
الدميومة والبقاء .لق ��د ادعّت حواء باأنها
طلبت ه ��ذا الطفل م ��ن ال�سم� ��ض ،فل غرو
اأن ت�سند اأبوت ��ه اإىل �سيائها الباهر مُنبه ًة
اإيّان ��ا اإىل اأهمي ��ة الكواك ��ب والنجوم يف
حياة الكائن املندائ ��ي .كما جتدر الإ�سارة
اإىل ال�سوت العمي ��ق الذي انبثق من عقل
اآدم ُحم ِّف ��ز ًا اإي ��اه عل ��ى تعميد ابن ��ه مبياه
الف ��رات املقد�سة ك ��ي يكون �سبيه� � ًا به من
جهة ،ومبارك ًا من جهة ثانية.
اإن �سخ�سي ��ة اآدم ه ��ي الت ��ي �ستلع ��ب دور

البطول ��ة عل ��ى اَم ��دار الن� ��ض وه ��ي التي
�ست�س� � ّد الف�س ��ول الثماني ��ة اإىل بع�سه ��ا
بع�س� � ًا يف وح ��دة بنائي ��ة متين ��ة �� اول
ق ��در الإم ��كان اأن توي معظ ��م الأحداث
الكوني ��ة الكب ��رية وم ��ا م ّرت ب ��ه الديانات
غريت جمرى
ِ
املوح ��دة من اأح ��داث ج�سام ّ
احلي ��اة م ��رات عدي ��دة .ول ب ��د اأن يك ��ون
للديان ��ة املندائي ��ة ن�سيبه ��ا الواف ��ر يف
عر�ض روؤى اأتباعهم وت�سوراتهم الفكرية
الت ��ي تتعل ��ق ب�"�ستان"ال ��ذي مت� � ّرد عل ��ى
الل ��ه ورف� ��ض اإطاع ��ة اأوامره خالق� � ًا عاملة
ال�سفل ��ي املظل ��م وجحيمه اخلا� ��ض الذي
يقتن� ��ض ب ��ه الأرواح التائهة الت ��ي �س ّلت
طريقه ��ا اإىل عامل الأنوار ،لكن امللك زيوا
كان ل ��ه باملر�س ��اد حيث و�سع ح ��د ًا لل�سر
واأوق ��ف زحف ��ه املخي ��ف ،مُغلق� � ًا يف نهاية
املط ��اف ،بوابات اجلحيم الت ��ي انفتحت
عن اآخرها.
وعل ��ى الرغم ا فعله زي ��وا اإ ّل اأن نوح ًا
ي�سن ��ع فلك ��ه ك ��ي ينق ��ذ الب�سري ��ة م ��ن
النقرا�ض ،فالطوفان قادم ل حمالة كي
يغ ��رق الأر� ��ض ويطهّرها م ��ن الذنوب
الكث ��رية علق ��ت به ��ا .مل تكت � ِ�ف خول ��ة
الرومي ب�سرد بع� ��ض ق�س�ض الأولني
وحكاياته ��م املتنوعة الكث ��رية ،واإا
ذهبت اأبعد من ذلك لكي تنبّه الق ّراء الكرام
اإىل اأنّ الأدي ��ان والكت ��ب ال�سماوي ��ة ت�سم
ق�س�س� � ًا متتابعة ،واأن الدين اجلديد ياأخذ
دائم ًا من الأدي ��ان القدمية ،ويتع ّكز عليها،
بل ي�سوم اأ�سحاب الديانات ال�سابقة �سوء
العذاب اإذا مل يتحولوا اإىل الدين اجلديد،
ويتبنوا اف ��كاره وعقائده ومنظومة قيمه
الفكرية والأخلقية والجتماعية.
تع� � ّرج الروم ��ي عل ��ى حقب ��ة اجلاهلي ��ة
و�س ��در الإ�سلم مُنتقدة تع ��دد الأزواج اأو
الزوج ��ات ،وواأد البن ��ات حتى تك�سف عن
ا�سطه ��اد املراأة ال ��ذي اأ�سرنا اإليه غري مرة
حي ��ث ُتدين الكاتبة ظواهر ال�سبي والقتل
وال�سطه ��اد التي تتعر�ض له ��ا املراأة على
م ّر الع�سور ،لكننا نفاج� �اأ بوجود اآدم كي
ينقذ"هبة"بو�سفه ��ا رمز ًا للمراأة وحمور ًا
للع ��امل الأنث ��وي .وهكذا مت�س ��ي اأحداث
الرواي ��ة حتى الف�سل الأخ ��ري الذي يدور
يف الوقت الراهن.
لق ��د اخت ��ارت خول ��ة الروم ��ي مدين ��ة
�سروب ��اك ،وه ��ي مدين ��ة حقيقي ��ة
موج ��ودة يف جن ��وب الع ��راق ول تبع ��د
عن"اأوروك"�س ��وى ثمان ��ني كيلومرتا كي
ُتنه ��ي فيها فك ��رة عملها الروائ ��ي بطريقة
رمزي ��ة موؤثرة �سديد الدللة .ل �سك يف اأن
الرومي قد اأفادت كثري ًا من اإ�سارة طه باقر
يف هام�ض"ملحم ��ة كلكام� ��ض"اإىل وجود
ق ��وم الأنوناك ��ي يف مدينة �سروب ��اك اأيام
ال�سومريني الذين اعتقدوا يف حينه باأنهم
اآله ��ة قدموا من كواك ��ب اأخرى ،و�ساعدوا
ال�سومري ��ني كث ��ري ًا بعلومه ��م املتقدم ��ة
جد ًا ،لكنهم غ ��ادروا �سروباك عندما حدث
الطوف ��ان ،وتب ��دو ه ��ذه املعلوم ��ة قابل ��ة
للت�سديق ،خ�سو�س ًا واأن"اآدمو"وزوجته
كان ��ا يخدم ��ان الأنوناك ��ي واأنهم ��ا تع ّلم ��ا
الكث ��ري م ��ن امل�سائ ��ل احل�ساري ��ة خ ��لل
امل ��دة الت ��ي ق�ساه ��ا يف خدم ��ة ه� �وؤلء
النا� ��ض املتطوري ��ن القادمني م ��ن الف�ساء
اخلارجي.

المكتﺒات العربية
في اﻻﻧدلﺲ

رمب ��ا تك ��ون خمطوط ��ة ج ��د �سريي ��ن هي
خ ��ري خامتة له ��ذه الرواية ف� �اآدم املعا�سر
ل يع ��رف على وج ��ه الدق ��ة اإىل اأية �سللة
تنتم ��ي �سريي ��ن وبح�س ��ب الرواي ��ة التي
وردت يف خمطوطة اجلد فاأن بنات جدتها
�ست"وهن املندائية واليهودية وامل�سيحية
وال�سيعية وال�سني ��ة والكردية"وقد �سكاَنَّ
يف مناط ��ق خمتلف ��ة تتوزع ب ��ني العمارة
وبغ ��داد والنج ��ف وكرب ��لء وال�سليمانية
وتركي ��ا ولبن ��ان وفل�سط ��ني .لق ��د طل ��ب
اآدم ي ��د �سريي ��ن ،لكنه ��ا ت ��رددت يف بادئ
الأم ��ر خ�سي ��ة م ��ن رف� ��ض والده ��ا الآغ ��ا
له ��ذه الزيج ��ة ،غري اأنها تق ��رر الذهاب يف
خامت ��ة املطاف اإىل ال�سليماني ��ة ع ّلها ّ
تلني
موق ��ف اأبيها وجتعله يب ��ارك هذا الزواج،
لكنها م ��ا اإن ت�سل هناك حتى يقع الهجوم
الإرهاب ��ي ويدمر املعبد وكل من فيه .ومع
ذلك فاإن اخلتم الأ�سط ��واين الذي اكت�سفه
اآدم واأو�سله اإىل ال�سري ديفيد نا�ض بلندن
�سوف ّ
يحل األغاز ًا عديدة كانت ت�سغل بال
الب�سري ��ة من ��ذ اآلف ال�سنني .ث ��م ّ
تبني اأن
ه ��ذا احلج ��ر الأ�سط ��واين ه ��و ر�سالة من
كوك ��ب يقع �سم ��ن كواكب املج� � ّرة الثالثة
وا�سم ��ه" 1300م�� � .ض .ك"وق ��د جاء قوم
الأنوناك ��ي ب�سفنه ��م الف�سائي ��ة بحث ًا عن
الذه ��ب ال ��ذي مينحه ��م طاق ��ة احلياة يف
كوكبه ��م ،ولكنه ��م مل يع ��رثوا عل ��ى ه ��ذا
املعدن ،واإا وج ��دوا كوكب ًا جمي ًل مليئ ًا
مبختل ��ف اأ�سن ��اف احلي ��اة وب�سمنه ��م
الق ��رود لذلك فك ��روا بتعديل جين ��ات اأحد
الق ��رود وخل ��ق حي ��وان ذك ��ي ق ��ادر عل ��ى
ح�سنوا جينات
بن ��اء ح�سارة متقدم ��ة ،اإذ ّ
الق ��رد بن�سبة ثمانني باملئ ��ة يف خمترهم
البايولوج ��ي واأبق ��وا عل ��ى ع�سري ��ن م ��ن
جينات ��ه احليواني ��ة واأ�سم ��وا ه ��ذا القرد
املح�سن"اآدمو"ال ��ذي انت�س ��ب يف احل ��ال
ّ
وقال":م ��نْ اأنا؟"لق ��د ذهب خي ��ال الرومي

اإىل اأبع ��د من ذلك بكثري فجعلتهم يخلقون
لآدمو اأنثى كي يدميوا ن�سلهم ،لكن اخلطاأ
الوحي ��د الذي ارتكب ��وه اأنهم اأبق ��وا اآدمو
واأنث ��اه على بع�ض غرائزه ��م احليوانية،
وب ��د ًل م ��ن الكتف ��اء مبفه ��وم الدف ��اع عن
النف�ض تطورت لديه ��م �سهوة القتال حتى
اأ�سبح ��وا متوح�س ��ني ل يتورع ��ون ع ��ن
الذب ��ح والقتل ا دفعه ��م لإغراق الأر�ض
والتخل� ��ض من بن ��ي اآدم ،لكنهم جنوا من
الفن ��اء الكلي ،وعادوا للتكاث ��ر من جديد،
الأم ��ر الذي دفع ق ��وم الأنوناكي اإىل حف
احلجر الأ�سطواين يف مكان �سري مبعبد
�سروباك والعودة اإىل كوكبهم.
ل تكتف ��ي خول ��ة الروم ��ي بالتعاط ��ي م ��ع
الق�ساي ��ا الراهن ��ة ،ب ��ل ه ��ي تذه ��ب اإىل
امل�ستقب ��ل وتعتق ��د اأن الأر� ��ض ق ��د تنتهي
نهاية كارثي ��ة بعا�سفة �سم�سي ��ة وت�ستدل
عل ��ى ذل ��ك ب� �اأن الأر�ض ق ��د تعر�س ��ت اإىل
الفن ��اء غري مرة بوا�سط ��ة هذه العوا�سف
ال�سم�سية ،ولكنها تعتقد اأن احلياة �سوف
ت�ستمر على كوكب الأر�ض واأن الروبوتات
الت ��ي ُت�سح ��ن بطارياتها بوا�سط ��ة اأ�سعة
ال�سم� ��ض ل مت ��وت ،واإ�� ا �س ��وف كي
للأجي ��ال القادم ��ة ق�س ��ة احل�س ��ارة التي
اندث ��رت .وحينما يع ��ود ق ��وم الأنوناكي
م ��رة ثاني ��ة فاإنه ��م �س ��وف يخلق ��ون اآدمو
جدي ��د اعتم ��اد ًا عل ��ى املعلوم ��ات املخ ّزنة
يف الروبوت ��ات ،لكنه ��م �سيخ ّل�سونه هذه
املرة من جني القتل وال�سراع كي يدعونه
يعي�ض ب�سلم.
نخل� ��ض اإىل الق ��ول ب� �اأن"اآدم ع ��ر
الأزمان"ه ��ي رواي ��ة م�ستقبلي ��ة بامتياز،
مثلم ��ا ه ��ي رواي ��ة خيالي ��ة علمي ��ة تتكئ
عل ��ى الواق ��ع وتنطل ��ق م ��ن اأُ ّ�س ��ه الديني
والأ�سط ��وري مُف ّن ��دة م ��ا في ��ه م ��ن اأوهام
وخراف ��ات عا�س ��ت معنا منذ ب ��دء اخلليقة
حتى الوقت الراهن.

هذا كتاب اخر من ا�سدارات دار
املاأمون للرتجمة والن�سر ،حافل
باملعلومات الوثائقية والتاريخية
عن املكتبات العربية يف الندل�ض،
يجد فيها القارئ والباحث واملتطلع
اىل حب املعرفة والتاريخ العربي
يف ازهى ع�سوره ما ل يتي�سر له
العثور عليه يف ع�سرات الكتب
املتخ�س�سة يف هذا املو�سوع الذي
ياأ�سر القلوب ،ل �سيما وانه يعود
بالقارئ اىل تلك الع�سور الزمانية
التي ازدهرت فيها الثقافات العربية
متج�سدة يف مكتبات قل نظريها
يف عامل الأم�ض ،وينظر اليها بعني
العجاب والتقدير عامل اليوم الذي
باتت فيه القراءة ن�ساطا ذهني ًا اخذا
بالنح�سار بعد ان غزت الف�سائيات
وتكنولوجياتها عقول القراء الذين
مل يعد لهم ح�سور متميز يف مكتبات
اليوم العامة ال من رحم ربي.
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عتﺒات لرﺅية مﻀاعفة

تاأمالت يف اللوحة الت�شكيلية بن عاملن ..املرئي وغري املرئي
بغداد /اأوراق
ي�سعى الباحث وال�ن��اق��د �سلح �سالح اىل
تعميق الروؤية يف احلركة الت�سكيلية واثرائها
يف الثقافة العربية املتعط�سة اىل املزيد
من الن�ساق النظرية ال�سرورية التي بل
تراكم اذجها حدا متقدم ًا ق�سر عنه الدر�ض
النظري جلعل التوا�سل مع الفن الت�سكيلي
تقليد ًا را�سخ ًا يف امل�سهد الثقايف الراهن،
وذلك من خلل كتابه (عتبات لروؤية م�ساعفة)
وال�سادر عن دار (امل��دى) للثقافة والن�سر
مركز ًا اهتمامه يف حركة ال�سورة من املجاز
اىل تو�سعها املادي ومن النتفاع بها ك�سياق
يجعل معرفة ال�سيء ب�سري ًا مقدمة لمتلكه
من خلل احلاجة اىل ال�سورة ومتعة تاأملها
وحم ��اولت �سحن اللوحة بو�سفها جزء ًا
م��ن ال�ع��امل امل��رئ��ي والآل �ي��ات التخيلية التي
تنت حالة مزدوجة من التجادل والتوا�سل
العميق بني العاملني املرئي وغري املرئي مبا
يعزز احل�سا�سية اجلمالية يف تلقي الفن
الت�سكيلي ع��ر ال��وق��وف على تطور حركة
ال�سورة ودللتها يف املعتقدات والطقو�ض
الدينيّة والجتماعية والإيديولوجيّة .ففي
ا�ستق�سائه التاريخي لل�سورة يف اجلزيرة
العربيّة قبل الإ��س��لم ي�وؤ ّك��د امل�وؤ ّل��ف معرفة
العرب لأ�سكال واأنواع من ال�سور التي كان
بع�سها يوؤدي دور ًا نفعي ًا مثل �سور املعبود
اأو م��ا يوازيها م��ن �سور القدي�سني بق�سد
التقرب اإليه ،وبع�سها الآخر كان يوؤدي دور ًا
جمالي ًا مت ّثل يف الأ�سكال املمنوحة للحلي
واأغ��را���ض الزينة ،والنقو�ض على الأواين
والأدوات ،وج ��دران املو�سرين والق�سور
القليلة يف مناطق ال��س�ت�ق��رار .واإذا كانت
هناك بع�ض اللوحات املر�سومة على اجلدران
والداخلة يف ن�سيجها بدافع احلاجة للنتفاع
بها اآنذاك مثل ر�سوم احليوانات على جدران
الكهوف ا�ستعداد ًا ل�سيدها اأو تخليد ًا لواقعة

ال�سيد ذاتها ،فاإن تعليق اللوحات الفنية على
تلك اجلدران بق�سد املتعة اجلمالية املح�سة
مل يكن �سائد ًا بعد ..وم��ن ذل��ك ال�ستق�ساء
جل��ذور ال�سورة ينتقل اإىل تعريفها فريى
اأنها يف اللغة تعني ال�سكل وال�سفة والنوع،
وتطلق على ما ير�سمه امل�سور بالقلم اأو باآلة
الت�سوير .واإذا كانت اللغة قادرة على �سياغة
املرئي ومفهوم اللمرئي فاإن قدرة ال�سورة
تكمن يف ويل املرئي واللمرئي اإىل كيان
حم�سو�ض ماثل ه�ن��ا ..والآن وفيما جتمع
الفنون احلرفية ب��ني النافع واجلميل فاإن
الر�سم يُع ّد من الفنون اجلمالية ال�سرفة..
ويعيد املوؤلف ن�سوء الت�سوير اإىل اأ�سباب
عدّة ،يرى اأهمّها يف مقاومة الإن�سان لفكرة
ال�ف�ن��اء وال�� ��زوال .ف �غ��ري��زة امل�ح��اف�ظ��ة على
النوع زمن ًا اأطول من الفرتة املتاحة له على
قيد احلياة تدفعه لإقامة ُن�سب حجري ،اأو
متثال خ�سبي ،اأو ر�سم �سورة فنيّة .وتل
ال�سورة بو�سفها عم ًل ج� اَذاب� ًا من الناحية
الب�سريّة موقفا متميّزا يف ه��ذا ال�سياق.
اإذ ت �ب��دو اأ� �س �ب��ه ب��امل��ول��ود .وي���رى املوؤلف
اأن ال�سعراء اجلاهليّني ب��رع��وا يف الر�سم
بالكلمات بد ًل من اخلطوط والأوان ،فكانت
ه�ن��اك جمموعة م��ن ال�ل��وح��ات احل � ّي��ة التي
تواترت يف ق�سائدهم :كاحل�سان والناقة
وامل��راأة وم�ساهد ال�سيد والفار�ض والرجل
الكرمي وال�سورة الذاتية .ويف هذا ال�سرب
من الت�سوير تت�سح املعامل الدقيقة لفكرة
اللوحة ب�سكلها الب�سري الراهن امل�ستمد من
جممل ال�سياق التاريخي للثقافة الب�سريّة،
ويف تاأطريه الأوروبي ب�سكل اأكرث ديد ًا.
وي �ت��وق��ف امل� �وؤل ��ف ع �ن��د ع ��دد م��ن امل�ساهد
الب�سريّة مثل م�سهد الظعائن يف مع ّلقة زهري
بن اأب��ي �سلمى و�سورة امل��راأة ذات اجلمال
امل �ث��ايل يف مع ّلقة ال�ن��اب�غ��ة و� �س��ورة طائر
الطاوو�ض اجلميل الزاهي الألوان .ويدر�ض
امل �وؤل��ف يف ه��ذه ال��وق�ف��ة ال��روؤي��ة الب�سرية

للوحة يف م�سهد الظعائن عند زهري ور�سم
الإط��ار املكاين وعنا�سر الطبيعة والزمان
والتفا�سيل يف املناظر الطبيعيّة والتلوين
واخلطوط وتكوين امل�سهد الك ّلي .ثم يدر�ض
املنظر اخللفي والإط ��ار يف ر�سم ال�سورة
املتجردة عند النابغة ،والو�سعيّة العامة،
والأ��س��اب��ع وح��رك��ة اليد وال�سعر والعيون
وال�سفتني واللثة والأ�سنان ور�سم ال�سورة
ال�سخ�سية ال �ب��ورت��ري��ه .وي �ت �ن��اول ال��رثاء
اللوين يف ر�سم الطاوو�ض من خ��لل ن�ض
الإمام يف نه البلغة ..وهو بذلك يفتح
ب��اب� ًا ج��دي��د ًا يف درا� �س��ة ال ّن�ض الأدب��ي
الت�سويري ،خ��ارج ال�سياق البلغي
وامل� �ج���ازي امل �ع �ه��ود يف ال��درا���س��ات
ال���س��اب�ق��ة ل �ه��ذه ال �ن �� �س��و���ض .حم ّل ًل
وم�ستنتج ًا ومع ّل ًل ما تت�سمنه وما
توحي وت�سي به من مقدرة ت�سويرية
ب��ارع��ة ..وب�سبب بع�ض ال�سكالت
الدينية ا�سطر الر�سامون امل�سلمون
اإىل ق �ط��ع ال �� �س �ل��ة ب ��ني ال �� �س��ورة
امل���س�ه��دي��ة ال�ب���س��ري��ة وو�سائجها
الواقعية قطع ًا با ّت ًا جم�سدين هذه
القطيعة يف فن ال��ري��ازة الزخرفة
الذي برعوا فيه وتف ّننوا باأ�سكاله
واأ��س��ال�ي�ب��ه .وينتقل امل �وؤل��ف من
الع�سرين اجلاهلي والإ�سلمي
اإىل الع�سر احل��دي��ث ف��ريى اأن
الت�سكيل العربي املنجز خلل
القرنني املن�سرمني مظهر من
مظاهر التفاعل الثقايف ال�سامل
مع الغرب ال�ستعماري .وياأخذ
عليه اأنه اكتفى بالتاأ ّثر وتلقي
التاأثريات حتى انفرد بالتكاء
ك�ل�ي� ًا ع�ل��ى جم�م��ل م��ا اأنتجه
الغرب يف هذا املجال ،ومن
هنا ي�ب��دو ال ��رتاث الب�سري
ال �ع��رب��ي ب �ع �ي��د ًا ح�ت��ى الآن عن

مــــن ا

ص ـــــــدارات

التاأثري يف حياتنا املعا�سرة ،ويحدد معاناة
الت�سكيل العربي يف ثلثة بنود منها غربة
التذوق الناجمة عن الأمية املنت�سرة ،و�سبهة
التحرمي وندرة النقد امل�ستغل على الت�سكيل.
وه��و يدعو اإىل تفعيل وت��راك��م الدرا�سات
املتع ّلقة بالت�سكيل لإجناز ثلثة اأمور تتع ّلق
ببناء الف ّنان الت�سكيلي بناء معرفي ًا متين ًا
اإىل جانب بنائه حرفي ًا .وك��ذل��ك مايتع ّلق
بالعملية الرتبويّة واملناه املدر�سية التي
تبا�سر تعليم التلميذ اأ�سول تذوق هذا الفن
لردم الفجوة بني املتلقي واللوحة .ويحدد
امل�وؤل��ف اأب��رز ال�سعوبات يف اإخ�ساع
الفن للمعايري ومنها ال�سعوبة
النظرية الفكرية وال�سعوبة
الج� �ت� �م ��اع� � ّي ��ة وال �� �س �ع��وب��ة
اجلمالية وال�سعوبة الفردية
ويف مواجهة هذه ال�سعوبات
ي�ق��رتح ع ��دد ًا م��ن امل�ع��اي��ري التي
مي��ك��ن اأن ُ�� � �دث ن �ق �ل��ة على
م �� �س �ت��وي��ي الإن � �ت� ��اج والتل ّقي
الب�سري على ح��د ��س��واء ومنها
ال�ت��وا��س��ل م��ع ال���رتاث واملحلية
والتقنية والتجريب ..وعر ر�سد
ن �ظ��ري وم��ي��داين ل��واق��ع اللوحة
ؤ�س�ساته
الت�سكيلية يف املجتمع ومو ّ
يتوقف املوؤلف عند مفهوم اجتماعية
اللوحة واجتماعية فن الر�سم ورعاية
ال��دول��ة ل��ه وواق ��ع ال��رتب�ي��ة الفنية،
وك�ل�ي��ات ال�ف�ن��ون اجلميلة ،ومراكز
ال�ف�ن��ون الت�سكيليّة ون�ق��اب��ة الفنون
اجلميلة والأن�سطة اخلا�سة و�سالت
العر�ض واقتناء اللوحات وغ��ري ذلك
��ا ل��ه ��س�ل��ة وث�ي�ق��ة ب �اإن �ت��اج وت ��ذوق
وت�سويق اللوحة الفنيّة .ثم يوازن بني
واقع الت�سكيل املح ّلي والت�سكيل العاملي
عر الرتكيز على مفهوم املحلية والعاملية
وال�سلة بينهما.

قصائد من ﻏﺒار الﻄريﻖ ..ديوان يحاول تﺜﺒيﺖ لحﻈات هاربة من فجر الﺜورة المصرية
القاهرة (رويرتز) –
يف ديوانه (ق�سائد من غبار الطريق) ي�سعى ال�ساعر
امل�س ��ري موؤم ��ن اأحم ��د اإىل جمع ما يتبق ��ى من غبار
حلظات هارب ��ة لي�سكل منه معاين اأق ��رب اىل ت�سييد
بني ��ان م ��ن ال�س ��ور الت ��ي تتج ��اوز حال ��ة الغرتاب
لت�سعنا يف قلب اللحظة امل�سرية.
وتتواتر ثنائي ��ة الليل والنهار وال�سوء والظلل يف
الديوان م ��ن الق�سائد الأوىل حتى الق�سم الذي ي�سم
خم�ض ق�سائد ميك ��ن اعتبارها تاأريخا فنيا لتحولت
النتفا�س ��ة امل�سري ��ة بداي ��ة بالأمل م ��ع انطلقها يف
يناير كانون الثاين  2011وانتهاء بالرتباك وفقدان
اليقني يف نهاية .2013
لك ��ن الق�سائ ��د الت ��ي واك ��ب بع�سه ��ا احلال ��ة العامة
تتجن ��ب املبا�س ��رة وتوح ��ي ول ت�س ��رح ..فف ��ي
ق�سي ��دة (عل ��ى مرمى حج ��ر) املكتوب ��ة يف  27يناير
"2011فج ��ر الث ��ورة امل�سرية"اإ�س ��ارة اإىل اأول دم
اأري ��ق يف الحتجاجات ملواط ��ن يف مدينة ال�سوي�ض
وتنته ��ي الق�سي ��دة مب ��ا ي�سب ��ه الدعوة للقي ��ام بفعل
يتجاوز الع�سيان املدين..
"ل ��ن يفهم الل� ��ض املدج بال�سيا�س ��ة والنخا�سة ما

نق ��ول وما نريد-اإل اإذا ما حو�س ��ر الق�سر النحا�سي
املنيف�-سيحا�س ��ر الق�سر املنيف-و�سي�سقط اجللد
يف و�س ��ح النهار-حجر �سغري �س ��وف يهدم طوده-
حجر �سغري من عناد".
ويف ق�سي ��دة (غ ��ادر) الت ��ي كتب ��ت الي ��وم الت ��ايل
جلمع ��ة الغ�سب  28يناير - 2011وه ��و يوم حا�سم
يف دي ��د م�سار الث ��ورة وم�سري الرئي� ��ض الأ�سبق
ح�سن ��ي مب ��ارك -دع ��وة �سريح ��ة اإذ تبداأ مب ��ا ي�سبه
الأمر"..غادر-وات ��رك اأ�سابعن ��ا تع ��د جراحن ��ا وتلم
قتلنا ..وغادر".
وتاأت ��ي الق�سائ ��د الث ��لث الت ��ي كتبه ��ا ال�ساع ��ر يف
�سبتم ��ر ايل ��ول  2013تعب ��ريا ع ��ن حال ��ة �سبابي ��ة
يختل ��ط فيه ��ا القتل ��ة والقتلى ويزحف نح ��و الغنائم
اليك توؤذيهم �سم�ض النهار حتى اإن ق�سيدة (ميم..
�س ��اد ..را) وهي ثلثة حروف متث ��ل (م�سر) تنتهي
مبا ي�سبه مناجاة البلد..
"ه ��ل ميكن جلراحك اأن �سن كل عيالك؟ ومتيط
عن الروح ت�س ��رذم اأطرافك؟ ومتد اإىل النائي ب�سرا؟
ه ��ل ميكن حلديق ��ة زيتون ��ك اأن ت� �وؤوي با�سق ع�سب
ملت ��اع يتطل ��ع اأن ي�سب ��ح �سج ��را؟ يا بي ��ت العائلة-
وق�س ��ر ال�سابلة-وباح ��ة متناق� ��ض كل الأ�سئلة-اأقم
وج ��ك للنور ال�ساع ��د من بني اأ�ساب ��ع اأطفال ن�سبوا

للعتمة فجرا".
والديوان الذي يق ��ع يف � 112سفحة اأ�سدرته دائرة
الثقاف ��ة والإع ��لم يف ال�سارقة �سم ��ن �سل�سلة (كتاب
الرافد) الذي يوزع جمانا مع جملة (الرافد) ال�سهرية
الإماراتية.
و�� ولت الزم ��ن ت�سغل دي ��وان موؤم ��ن اأحمد الذي
يب ��داأ ديوان ��ه بق�سي ��دة (حلظ ��ة) وينهي ��ه بق�سي ��دة
(هك ��ذا بل الأربعني) التي ت�سب ��ه مرثية رجل فوجئ
باأن ��ه يف منت�سف العم ��ر ومل ينجز م ��ا كان يحلم به
ح ��ني كان متمردا"يه ��وى ت�سلق الأ�س ��وار ال�سائكة-
ير�سم ال�سبح ظهرا وامل�ساء �سحى والرجال الق�ساة
عجينا"وح ��ني اأ�سبح يف الأربع ��ني ا�ستعر�ض عمره
واأدرك"اأن تاريخه مل ��يء بالندوب احلية العاثرة...
تاأك ��د متام ��ا م ��ن ع ��دم �سلحيت ��ه للنبوة-فف�سل اأن
يكون �سديقا للقدي�سني".
ويكتم ��ل ه ��ذا املعن ��ى بق�سائ ��د اأخ ��رى منه ��ا (عل ��ى
حاف ��ة) وفيه ��ا نقل ��ة بني زمن ��ني للرجل نف�س ��ه ..ففي
زمن �ساب ��ق كان ير�سد"ملع ��ات الأعني"ولكن"الوقت
يج ��ول كحط ��اب اأعمى-يتقل ��ب بني ت ��لل ال�سوك...
وقفنا عند نداء الفجر ومل ن�سبح-اأم�سينا وال�سم�ض
تدق الأجرا� ��ض مبفردها-ونهار جبلي ينمو من دون
اإرادتنا".
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اﻧساﻕ القصيدة الﺬهنية في
(الحياة بالنيابة)
زهري اجلبوري

يف اإطللة متاأنية لتجربة ال�ساعر علي
حمم ��ود خ�سري وهو يقدم جمموعته
اجلدي ��دة (احلي ��اة بالنياب ��ة) ،فاإنن ��ا
ام�سكن ��ا بخيوطه ��ا وهي تق ��وم على
بناءات ن�سقي ��ة ل ّلغةٍ �سعريةٍ ل تخرج
عن اط ��ار ال�سورة الذهني ��ة امل�سبعة
بتاأم ��لت وهواج�ض عالية ،بل ن�سعر
يف مناط ��ق متباع ��دة يف ق�سائ ��د
املجموع ��ة م ��ا يكر� ��ض تل ��ك احلالت
بق�سدي ��ة البن ��اء ومه ��ارة ال�سناع ��ة
ال�سعري ��ة ،م ��ا يث ��ري جترب ��ة ال�ساعر
انه وقع يف فخ الأبوة ال�سعرية التي
طرح ��ت كخط ��اب ثق ��ايف يف العقود
املا�سية ،بخا�س ��ة العقدين ال�ستيني
وال�سبعين ��ي ،غ ��ري ان ابن ��اء جيل ��ه
جرب ��وا ان ��واع الكتاب ��ات ال�سعري ��ة،
حتى التجريبية منها ،والبع�ض منهم
ركز على م�سم ��ون الق�سيدة النرثية
املعا�سرة..
تت�س ��ح روؤي ��ا ال�ساع ��ر يف جمي ��ع
ق�سائ ��ده عل ��ى دللت ملمو�س ��ة
وفاعل ��ة ،بل تاأخ ��ذ تنا�سقه ��ا ال ّلغوي
عل ��ى انه ��ا ل تنف�س ��ل م ��ن وحداته ��ا
اجلملي ��ة ،ول تغ ��ور بتفا�سيل مقننة
لث ��ورة الق�سي ��دة الآن ،ا�� ا تاأخ ��ذ
منح ��ى تراتبي ًا حمافظ� � ًا ،مع ح�سور
فاعلي ��ة وهيمن ��ة ال�(اأن ��ا) العاك�س ��ة
على ذات ال�ساع ��ر ،وهو بذلك يحيلنا
اىل م�سروع ��ه بهيمن ��ة املعنى املحمل
ب ��دللت الن� ��ض القراآئ ��ي ،وبن�سيقة
م�سبع ��ة مبا ه ��و جم ��ايل ،او بذوقية
تاأملي ��ة  /انعكا�سي ��ة � بح�س ��ب
غادامري�.
مث ��ل الطريق ��ة الت ��ي اعتمده ��ا (علي
حمم ��ود خ�س ��ري) يف جتربت ��ه هذه،
فاإن هن ��اك عنا�سر تلتح ��م يف وحدة
اجلملة ال�سعرية لديه ،هي:
 �1اللغ ��ة ومفارقته ��ا وطريق ��ة
�سياغتها.
 �2امل�سم ��ون وم ��ا يحمله م ��ن دللت
املعنى.
 �3الن�سق وتعدد البناء الن�سي.
م ��ن ه ��ذه ،تق ��رتب �سم ��ات الق�سيدة
ب ��دللت ذهنية جمردة ،رغم البتعاد
ع ��ن ملم ��ح الغمو� ��ض والتعقيد ،بل
متي ��زت بو�سفه ��ا �سل�س ��ة الق ��راءة،
والقرتاب اىل املتلقي ،ولعل الر�ض
اخل�سب ��ة يف التجدي ��د والبتكار اذا
م ��ا قام ال�ساعر على اثارة ما م�سكوت

عنه يف بنية الق�سيدة املتداولة..
��1
يف بني ��ة ال ّلغة ال�سعري ��ة و�سياغتها،
تظه ��ر بع� ��ض الق�سائ ��د عل ��ى درج ��ة
عالية م ��ن املفارق ��ة الداخلة يف عمق
امل�سم ��ون ال�سع ��ري ،والت ��ي �سكل ��ت
ف�س ��ا ًء �سعري� � ًا انفت ��ح عل ��ى ذهني ��ة
ال�س ��ورة املكثفة ،فالق�سائد (خطاطة
اأوىل ..احلياة بالنيابة ..الذي مي�سي
يف راأ�س ��ك ..ل فك ��رة ع ��ن الوه ��م)،
تك�س ��ف عن م ��دى ق ��درة ال�ساعر على
خل ��ق معاين �سك بها من خلل فعل
القراءة املعمقة لق�سدية املعنى ،نقراأ
يف (خطاطة اأوىل):
اأنت ،يامن ت�سبهني
ول اأعرفك..
لك ّ
كل هذي الر�سائل واخلطاطات
ك ��ي ل نظ ��ل وحيدي ��ن ..يف مرك ��ب
العامل�(.ض.)11
تتخ ��ذ الق�سي ��دة هنا �سكله ��ا ال ّلغوي
الوا�س ��ح واملط ��ل عل ��ى الآخ ��ر ع ��ر
تهومي ��ات اغرتابي ��ة وفني ��ة مع� � ًا،
ف�(اأنت ..ت�سبهني ..ل اأعرفك) ،فركة
لغوي ��ة ،خلق ��ت مفارق ��ة يف املعن ��ى،
واأو�سح ��ت م�سه ��د ًا متنامي� � ًا ل�س ��كل
الق�سي ��دة املحكوم ��ة بحبك ��ة ال ّلغ ��ة
ال�سعري ��ة ال�سرفة ،وك ��ذا احلال نقراأ
يف املقط ��ع الأول من ق�سيدة (احلياة
بالنيابة) � عنوان املجموعة �:
هذه اأغللك التي تطري بها
هذا اَ�س ّمك الذي متنو به
هذي اإ�ساعتك التي تنجو لأجلها
اأنت تعي�ض حياتك بالنيابة�(.ض)15
ثم نقراأ بع� ��ض العبارات يف املقاطع
الأخ ��رى م ��ن الق�سي ��دة (تخ ��ون
نف�س ��ك ..تخ ��ون �س ��وء ال�سم�ض..
تخ ��ون القط ��ة الت ��ي مت ��وء) ،ث ��م
حكمة الق�سيدة (اأف�سل خياناتك /
ان ��ك ترى العامل كما ت�ساء  /ل كما
هو�( .)..ض.)18
نلم� ��ض كي ��ف ان ال ّلغ ��ة ال�سعرية
ا�ستغل ��ت عل ��ى عنا�س ��ر البني ��ة
الت ��ي ق�سده ��ا الن� ��ض ال�سعري
ذات ��ه ،والت ��ي اأفا�س ��ت فع ��ل
التك ��رار للآخ ��ر امل� �وؤول عل ��ى
ال�(اأن ��ا الداخلية) او (اأنا الذات
ال�سعري ��ة) ،امله ��م ث ّم ��ة حرك ��ة
فعلية بنائية من قبل ال�ساعر،
بخا�س ��ة اذا ما علمن ��ا ان ث ّمة
انفع ��الت خفي ��ة �س ��ك بها
داخل ن�سو�ض ال�ساعر..
��2
فيما يخ�ض قراءتنا مل�سمون

املجموع ��ة ،فهي تب ��ني ق�سدية البناء
املو�سوع ��ي املط ��ل عل ��ى انعكا�سات
ذاتية/انفعالي ��ة ،لكنه ��ا اغرتابي ��ة،
وله ��ذه ال�سم ��ة ابعاده ��ا ال�س�سي ��و/
�سايكولوية ،فال�ساعر اعتمد الق�سيدة
للتعب ��ري ع ��ن ذلك ،ل اأع ��رف ان كانت
املجموعة ه ��ي م�سروع ��ه الإ�سقاطي
لذل ��ك ،اأم انه ��ا دخل ��ت ب� ��(ل وعي ��ه
ال�سع ��ري)..؟ .انن ��ا ام�سكن ��ا ببع�ض
الق�سائ ��د وقمنا بتحليله ��ا بالطريقة
الت ��ي ارتاأيناه ��ا ،فجمي ��ع الق�سائ ��د
احتكم ��ت ما ب ��ني (اخلطاطة الوىل)
� كمدخ ��ل ا�سته ��ليل � ،و(اخلطاط ��ة
الأخ ��رية) � كن� ��ض اختتام ��ي � لإنزال
ال�ست ��ار ع ��ن جترب ��ة غني ��ة مبه ��ارة
�سعرية عالية ،نقراأ يف ن�ض (خطاطة
اخرية):
اأنت ..يا من ت�سبهني
هل عرفتني الآن
دع اخلطاطات ..ل اأريد مركب العامل
فق ��ط ..ق ��دين اإلي ��ك.

عي ود س

(�ض.)103
تلتق ��ي خطاط ��ة ال�ساع ��ر الأخ ��رية
مع باق ��ي الن�سو� ��ض الأخ ��رى التي
احتكم ��ت نف�سها برتاتبي ��ة متنا�سقة،
ف�(الآخ ��ر) املحاك ��ى ،ه ��و (اآخ ��ر)
ا�سكال ��وي ،ظه ��ر يف م�ساح ��ة داخ ��ل
ق�سائد املجموعة ،ف ��الدوات (اأنت..
ه ��ل ..دع ..ق ��دين) �سمائ ��ر وافع ��ال
يكرره ��ا ال�ساع ��ر دائم ��ا ،ولتعمي ��ق
قراءتنا يف اجلانب امل�سموين ،نقراأ
يف ق�سيدة (خادم احلياة):
اأنا خادم احلياة
علي حجر ًا
ك ّلما األقت ّ

ذراعي من دون احتجاج
اأاَفردت
َّ
وك َّلما �س ّكت نافذة اإبرة
ر�سم ��ت م�ساف ��ة للقادم ��ني برفقتي..
(�ض.)83
ثم تتكرر فاعلية ال�(اأنا) بجمل اأخرى
مت�سك بوح ��دة الق�سي ��دة( ،اأنا خادم
احلياة)و(اأن ��ا خادمها ال ��ذي ل يئن)
و(الأن ��ني خ ��ادم يبك ��ي) و(الأنني اأنا
واأن ��ت)و(اأمل اأق ��ل اإين خادم ��ك ايتها
احلي ��اة اجلاح ��دة) ،ه ��ذا الحت�ساد،
حمك ��وم ب�س ��وت ال�ساعر وه ��و يلح
بتلوينات ��ه النفعالي ��ة والغرتابي ��ة،
الأمر ال ��ذي اأظه ��ر �سعريت ��ه بال�سكل
الذي قراأناه..
��3
مل تك ��ن ق�سائ ��د (احلي ��اة بالنياب ��ة)
�ساكن ��ة او خا�سع ��ة لن�س ��ق �سع ��ري
واح ��د ،اا هن ��اك �سياغ ��ات جديدة
اأبانه ��ا ال�ساع ��ر بغي ��ة الو�س ��ول اىل
تنويع ��ات اأدائي ��ة خمتلف ��ة ،مبعن ��ى
ان هن ��اك ن�سو�س� � ًا حمل ��ت مزاي ��ا
فني ��ة خمتلف ��ة ع ��ن غريه ��ا ،منه ��ا ما
متتع ��ت ب�(لزم ��ات) مقطعي ��ة،
ومنه ��ا م ��ا بان ��ت عل ��ى �سياغات
ال�سرب ��ة ال�سعري ��ة ذات املنح ��ى
الدرام ��ي الت ��ي تتمت ��ع بخ ��وط
التوت ��ر واحل ��وار وال�س ��راع ،وما
اىل ذل ��ك ،ومنه ��ا ما ه ��و كا�سف عن
ا�سل ��وب ن ��رثي معا�س ��ر ،ومنها ما
يبني كل ذلك ،كما يف ق�سيدة (تفاحة
خ�سراء) ،نقراأ:
فيما نق�سم ال ّليل كتفاحة..
هل اأحدثك عن الأ ّم..؟
عن ال�سوء اخلفي�ض يف زاوية قلبي
املثقوب كالينابيع..
عن ال ّليايل التي ق�سيتها هناك ،فار�سا
اأح�ساءها كما اأ�ساء؟(�ض.)53
(ثم بعد ذلك):
كنت ر�سام ًا جيد ًا..
وكانت الريح عمياء�(.ض.)59
ه ��ذا التن ��وع والتع ��دد الن�س ��ي يف
�سي ��اق الق�سيدة� ،س� � ّكل فعل التنامي
الذي بحث عن ��ه ال�ساعر علي حممود
خ�س ��ري ،بغي� � ًا من ��ه تق ��دمي ق�سي ��دة
جديدة ،فبع ��د احلداثة الوىل (نهاية
الربعين ��ات وبداي ��ة اخلم�سين ��ات)،
وبع ��د الث ��ورة الثقافي ��ة يف العق ��د
ال�ستين ��ي م ��رورا بالعق ��ود الخرى،
ه ��ل �سنب�س ��ر بق ��دوم جي ��ل �سع ��ري
يلب�ض ال�سع ��ر العربي ثوب� � ًا مغاير ًا،
ه ��ذا م ��ا �سننتظ ��ره ،وم ��ا يطم ��ح به
�ساعر احلياة بالنيابة..؟.

ﻣﻦ ﺍﺻﺪﺍﺭﺍﺕ

ح�شن الهنداوي يف �شطور
اأكم��ل الدكت��وراه يف الفل�شف��ة احلديث��ة بدرج��ة �ش��رف م��ن فرن�ش��ا
متخ�ش�شا يف الفل�شفة الهيغلية ،مو�ش�س الق�شم العربي يف جامعة بواتيه
الفرن�شية وحماشر فيه بن  92و 9ومو�ش�س ورئي�س حترير الق�شم
العرب��ي يف وكالة انب��اء يونايتد بري���س انرتنا�شيون��ال العاملية لثما
�شن��وات ب��ن  00و .200ومبع��وث منمة العفو الدولي��ة اىل لبنان يف
 99واىل اليم��ن يف  992و 99وع�ش��و بعث��ة الأ املتحدة اىل هايتي
ب��ن  99و ،99واأول رئي�س ملفوشية النتخاب��ات يف العراق بن 200
و ،200م�شت�ش��ار اىل الأ املتحدة وع�ش��و بعثتها لد العراق منذ 200
واىل الن ،ل��ه مولف��ات وكتابات يف الفل�شفة والفك��ر ال�شيا�شي بالعربية

ﺀ
ملحق يعني باخر ال�شدارات احلديثة ف�ي العامل ي�شدر عن مو�ش�شة

ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﻤﻔﺮﺟﻲ

ﺍﻻﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺧـﺎﻟـﺪ ﺧﻀﻴﺮ

والفرن�شي��ة والنكليزي��ة م��ن بينها":التاري��خ والدول��ة م��ا ب��ن اب��ن
خلدون وهيغل"(بريوت ،)99و"هيغ��ل وال�شالم"(بالفرن�شية،)9
و"هيغ��ل والفل�شفة الهيغلية"(بريوت ،)200و"عل��ى شفاف الفل�شفة"
(بغ��داد ،)200و"اأخاديد"(موع��ة �شعري��ة بغ��داد ،)202و"حمم��د
مكية والعمران املعا�شر"(بريوت )202وحتت الطبع"ا�شتبداد �شرقي اأم
ا�شتبداد يف ال�شرق ،"و"مقدمة يف الفل�شفة البابلية"و"لبنان"99رحلة
يف كوك��ب زق" ،و"يف نق��د العقل المريكي" ،كما ل��ه ع�شرات املقالت
املن�شورة يف دوري��ات عربية و اجنليزية مهم��ة منها"الغرتاب الأدبي"
و"نزو"و"احلياة"و"املد"اشاف��ة اىل لة"اأ�شوات"الت��ي اأ�ش�شه��ا م��ع
اخرين يف  ،9كم��ا ترجمت له ع�شرات املقالت الفل�شفية وال�شيا�شية
اىل لغات اأجنبية عدة.
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