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ملح���ق اوراق يعنى بآخر اص���دارات الكتب الحديثة ف�ي العالم يصدر عن مؤسس���ة المدى لاع���ام والثقافةوالفنون

بغداد/ أوراق

الغ���رة واحلن���ن والأحقاد واحل���ب املمنوع وما 
جرى خالل القرن ال�ش���اد�س ع�ش���ر يف املجتمعات 
العثماني���ة، م���ادة تاريخي���ة فني���ة ت���روي حكاي���ا 
الغتيالت واملوؤامرات والد�ش���ائ�س بن ر�ش���امي 
املنمنم���ات الإ�ش���المية، نتابع احداثه���ا يف رواية 
)ا�شمي اأحم���ر( للكاتب اأورهان باموق وال�شادرة 
عن دار )املدى( للثقافة والن�شر برتجمة عبد القادر 
عبد اللي. تت�شمن الرواية اأبطاًل غر متوقعن قد 

يكونون غ���ر اآدمين قدموا اإىل الرواية من خالل 
اأ�شواته���م. اإذ خ�ش�ش���ت لهذه الأ�ش���وات ف�شول 
كث���رة تقاطعت م���ع ف�شول ال�شخ�شي���ات العادية 
فاأ�شف���ت على الرواي���ة طابع الفل�شف���ة والتحليل. 
هذه الأ�ش���وات هي جلثة تفت�س ع���ن هوية قاتلها 
وتري���د من القارئ البح���ث عنه: لن اهداأ يف قربي 
حت���ى لو دفن���وين.. ج���دوا اب���ن القحب���ة قاتلي.. 
وق���د تكون كلب م�شكن يدافع ع���ن �شرورة اإعادة 
النظ���ر يف احلك���م عل���ى جنا�شت���ه: الظراف���ة التي 
عوملت بها القط���ة مل نعامل بها نحن.. وقد يكون 
�شوت اأحد الأل���وان التي حتاول الو�شول اإىل اأن 
اللون ه���و مل�س النظر، وقد يك���ون �شوت �شيطان 

يح���اول جاهدًا تربئ���ة نف�شه.. وقد يك���ون �شوت 
النقود فنتابع اللحظات الأوىل ل�شكها ثّم تفا�شيل 
حتركاتها: قبل اأن اآتي اإيل هنا ق�شيت ع�شرة ايام 
يف جوراب �شانع حذاء فقر و�شخ، اأنا نقد مزور، 
�شنع���وين م���ن ذه���ب عي���اره قلي���ل يف البندقية، 
وجلب���وين اإىل هن���ا، ودفعوين اإيل الت���داول على 
اأ�شا����س اأنني ذهب. اأ�شكركم علي تفهمكم و�شعي. 
اأو �ش���وت ح�ش���ان ي�ش���رح اأ�شب���اب اخلط���اأ الذي 
يق���ع فيه الر�شام���ون ويعلن �شراحة ع���ن تف�شيله 
لأ�شل���وب الإف���رجن: �شئم���ت م���ن اإظه���اري ب�شكل 
خاطئ علي يد النقا�شن الذين يجل�شون يف البيت 
ول يخرج���ون اإىل احلرب مثل الن�شاء، وقد يكون 
�شوت �شجرة حتكي ع���ن نف�شها: ل اأريد ان اكون 
ال�شج���رة ذاته���ا بل معن���اه.. وذلك لك���ون الرواية 
تناول���ت حقبة من حي���اة الإمرباطورية العثمانية 
وحترميه���ا لفن الر�شم اإل ب�ش���روط معينة تخ�شع 
املر�ش���وم اإىل عدم املطابقة م���ع الواقع واإل اعترب 
حتدي���ًا للقدرة الإلهي���ة على اخلل���ق. وب�شبب هذا 
التحرمي اقت�ش���ر اهتمام الر�شامن يف ذلك الوقت 
على النق����س والزخرفة لدرجة اأنهم كانوا ي�شمون 
اأنف�شهم نقا�ش���ن بدل ر�شامن، وكان���وا يبتعدون 
ع���ن ر�شم املخلوقات ب�شكل حقيقي اأو قريب خوفًا 
من اتهامه���م بالكفر. واأظهرت لن���ا الرواية الكثر 
م���ن ال�ش���راع النف�ش���ي الداخل���ي للنقا�ش���ن حول 
مو�شوع حترمي الر�شم املطابق للحقيقة، فالكثر 
م���ن النقا�ش���ن كان���وا يب���دون �شمني���ًا الإعج���اب 
بالف���ن الإفرجن���ي لدرج���ة اأن بع�شه���م متاهوا مع 
هذا الفن الغربي وحاول���وا الو�شول اإىل اأ�شلوب 
خا�س مماث���ل بعيدًا عن التقلي���د القدمي لكنهم يف 
الوقت نف�ش���ه مار�شوا هذا التماه���ي �شرًا خائفن 

م���ن تكفرهم، فكل �شخ����س يريد �شري���ًا اأن يكون 
ل���ه اأ�شلوب���ه ال�شخ�شي.. وهن���اك م�شاأل���ة التبعية 
الديني���ة املتناق�شة ما بن من ميث���ل الدين وعامة 
النا�س. فبينما ت�شرح لنا الرواية بالتف�شيل خوف 
النقا�ش���ن من التطرق اإىل حمرم���ات الر�شم نفاجاأ 
بال�شلط���ان الكبر خليفة امل�شلم���ن، يطلب بنف�شه 
�شرًا اإجناز ر�شم له يناق�س كل الأ�شاليب التقليدية 
القدمية واأن يتبع فيه اأ�شاليب الإفرجن احلديثة من 
الرتكيز عليه وعلى �شورته بدل الهتمام باملظاهر 
الثانوي���ة، وبح�ش���ب �شف���ه ر�شم بحج���م كبر كما 
يفع���ل عبدة الأوث���ان.. وج���اءت اأح���داث الرواية 
بطريقة منطقية مت�شل�شل���ة يف ا�شتنطاق كل بطل 
باعرتافات خم�ش�شة يف الف�شل املحدد له اإذ يقف 
ال�شخ����س اأمامن���ا ويتح���دث عن نف�ش���ه وخماوفه 
و�شكوك���ه وق���د يك���ذب اأحيانًا كما فعل���ت �شكورة: 
قبل قليل قلُت لكم اأنن���ي مل اقراأ الر�شالتن، لكنني 
كذب���ُت عليكم.. واأحيان���ًا اأخرى تنق���ل ال�شخ�شية 
جمرد فكرة عابرة كما قال قّرة حبيب �شكورة وهو 
يحاول لفت انتباهها �شاع���رًا باأنها تتل�ش�س عليه 
من ثقب الباب: اأت�شرف ت�شرفات متنوعة معطيًا 
لنف�شي انطباعًا يوحي بالعمق والقوة وال�شيطرة 
م���ن اأجل التاأُث���ر على الفت���اة التي اأح���ب.. اأو قد 
يك���ون �شرًا ندمت �شكورة عل���ى اإف�شائه: اأنا نادمة 
مل���ا قلت���ه لكم واأن���ا غ�شبانة على اأب���ي وخرية، ما 
قلت���ه لي�س كذبًا ولكنني اخجل مما قلت.. اأو حتى 
نق���ل الرتدد: ل اأري���د اأن احكي لكم ه���ذا خ�شية اأن 
ل حتبون���ا اأبي واأنا.. ه���ذه الطريقة احلميمة يف 
ال�شرد والتي تاأتي بطريق الهم�س ال�شري من قبل 
البط���ل، جتعل من الق���ارئ طرف���ًا يف النزاع ويف 

اكت�شاف لغز القاتل من بن النقا�شن.

اسمي أحمر...
تشكيليون يعانون صراعًا نفسيًا بسبب تحريم ما يطابق الحقيقة

م����ن اص��������دارات

ولد اأورهان باموق يف ا�شطنبول 7 حزيران 1952.. ملع جنمه الروائي بعد �شدور روايته 
الأوىل )جودت بيك واأولده(.. ثم روايته الثانية )البيت ال�شامت( ونال �شهرة عاملية بعد 

�شدور روايته الثالثة )القلعة البي�شاء(.. وتعد روايته )ا�شمي احمر( ال�شادرة عام 1998 من 
اهم روايات العقد الأخر من القرن املا�شي.. اهتمت به ال�شحافة العاملية وتناول رواياته اأهم 

النقاد.. تت�شم كتاباته بالعمق يف ت�شوير الرث العثماين وال�شطهاد العرقي واحلوار بن 
احل�شارات، وقد كانت له مواقف ان�شانية يف بلده اأحيل ب�شببها اىل حماكمات مطولة. ويعد 

اول كاتب تركي ح�شل على جائزة نوبل عام 2006.

المؤلف في سطور

عمر أبو ريشة والفنون الجميلة

ح���رب ال��م��ئ��ة ع��ام

فيصل خرتش
 

يتعّر����س كت���اب »عم���ر اأب���و ري�ش���ة والفنون 
اجلميلة«، ملوؤلفه الدكت���ور اأحمد زياد حمّبك، 
لظاهرة متميزة عني بها ال�شاعر الراحل عمر 

اأبو ري�شة )1910- 1990(.
اإذ  وه���ي �شل���ة ال�شع���ر بالفن���ون اجلميل���ة، 
جتلت هذه ال�شل���ة يف �شعره ب�شكلن: الأول 
ا�شتله���ام الفن���ون اجلميلة وكتاب���ة الق�شيدة 
بوح���ي منه���ا، والثاين ه���و حم���اكاة الفنون 
اجلميلة ول�شيما الر�شم والنحت والعمارة. 
واأق���دم ن����سّ لل�شاعر: ق�شيدته »ج���ان دارك« 
الت���ي ترج���ع اإىل ع���ام 1935، م�شتوحاة من 

لوحة يف معر�س اللوفر يف باري�س.
وتغدو الق�شي���دة اأ�شبه بالق�شة، مبا فيها من 
متان���ة يف البناء، ووح���دة يف ال�شعور وقلة 

يف ال�شخ�شيات واختيار حلالة نف�شية تنبثق 
منه���ا كّل املواق���ف. ونهاي���ة، فيه���ا الإدها�س 
واملفاجاأة ودعوة اإىل اإعادة فهم الق�شيدة من 

خالل النهاية.
وي�شتوح���ي ال�شاع���ر الآث���ار القدمي���ة، اإذ مّر 
اإلي���ه بق�شي���دة  ب�ش���رح روم���اين، واأوح���ى 
عنوانها »طل���ل« ترجع اإىل عام 1937، وفيها 
ي�شتوق���ف ال�شاع���ر قدم���ه لتع���رّب ع���ن ذهوله 
اأمام هذا ال�شرح، وكي���ف انقلبت فيه احلياة 
من �شع���د اإىل نح�س، ومن عم���ار اإىل خراب، 
ويده�س اأمام حجارته التي ل تزال �شامدة.

وي�شتلهم ال�شاعر من الرق�س ق�شيدته »عودة 
ال���روح« � ع���ام 1951، وه���ي م�شتوح���اة من 
رق�ش���ة زجني���ة. كم���ا اأن���ه فنت مبعب���د هندي 
قدمي: »كاج���وراو« فا�شتوحى من���ه ق�شيدته 
امل�شماة بال�شم ذاته، ومن املرجح اأنه نظمها 
ع���ام 1957، وهي اأقرب ما تكون اإىل املذهب 

»الربنا�شي« الذي ي�شب���ط اجلنوح العاطفي 
بالعق���ل، ويرف����س طغيان ال���ذات الفردية اأو 
ال�شتغراق يف اخليال.. اإّنه يتطلع اإىل �شمو 

الفن والرتقاء به اإىل اجلمال املطلق.
وي���زور ال�شاع���ر الراح���ل اأب���و ر�شي���ة »ت���اج 
حم���ل« يف الهن���د، فيكت���ب ق�شي���دة عنوانه���ا 
»ح���ّب الأر����س«. ويف ق�شيدة تع���ود اإىل عام 
1935، عنوانها »�شاع���ر و�شاعر« ير�شم عمر 
اأب���و ري�ش���ة ثالث لوح���ات للفج���ر والظهرة 
وامل�ش���اء. وعلى املنهج نف�ش���ه يف الت�شوير، 
يرث���ي ال�شاعر عمر اأبو ري�ش���ة �شعيد العا�س 
عنوانه���ا   ،1935 ع���ام  نظمه���ا  ق�شي���دة  يف 
»�شهيد«، وفيها م���ن معاين التجديد وال�شور 
املبتك���رة وبن���اء الق�شيد املتميز م���ا يدل على 

�شاعرية خمتلفة.

عن: البيان

على مدى ما يزيد على قرن من الزمن ما بن عام 1337 
وع���ام 1453 ا�شتمّرت تلك احل���رب التي يطلقون عليها 
»ح���رب املئ���ة عام ب���ن فرن�ش���ا واإجنل���رتا. ذل���ك العداء 
الفرن�ش���ي � الإجنلي���زي التقليدي متاأ�ش���ل يف النفو�س 
اأبع���د م���ن تل���ك الف���رتة، كما يق���ال وي���رتدد عل���ى ل�شان 
الكثري���ن.. واجل���رال �شارل ديغ���ول ه���و القائل عام 
1962 م���ا مفاده:»اإن عدّونا الأكرب املوروث لي�س اأملانيا 
ب���ل كان اإجنلرتا. ومن ح���رب املائة عام حتى الفا�شودة 
�� حادث دبلوما�شي بن اجنلرتا وفرن�شا يف الفا�شودة، 
جن���وب ال�ش���ودان �� مل تتوق���ف عن مقارعتن���ا.. وهي ل 
متي���ل بالفطرة اإىل اأن تتمّنى لنا احل���ظ ال�شعيد«. ومن 
املالح���ظ اأن العديد م���ن املوؤّرخن اأول���وا اهتمامهم يف 

الفرتة الأخرة للعودة اإىل"حرب املائة عام".

ومن بن هوؤلء املوؤّرخ دافيد غرين، الأ�شتاذ يف جامعة 
مدين���ة نيويورك وموؤل���ف العديد من الكت���ب عن حقبة 
الع�ش���ور الو�شط���ى، ال���ذي يق���ّدم كتاب���ا حت���ت عنوان 
"حرب املئة عام". وهو يقّدم فيه "تاريخا �شعبيا" لتلك 

احلرب، كما جاء يف العنوان الفرعي.
ي�شر املوؤلف بداية اأن ن�شر هذا الكتاب يتزامن يف واقع 
الأمر مع الذكرى 600 لن�شوب معركة "اأزيكورت"التي 
دارت بتاريخ 25 اأكتوبر من عام 1415 بن الفرن�شين 
والإجنلي���ز. ومم���ا يتم ذك���ره اأن تلك احل���رب دارت يف 
معظم الوقت على الأر�س الفرن�شية ولي�س على الطرف 

الإجنليزي.
والإ�ش���ارة اأي�شا اأن املوؤّرخ���ن الفرن�شين يتفقون على 
الق���ول اإن اآثاره���ا كانت"ماأ�شاوية"بالن�شب���ة لبالده���م. 
ذلك اأّوًل م���ن حيث ا�شتمرارها اأكرث من قرن من الزمن، 
وثاني���ًا من حيث اإن ال�شرتاتيجي���ة الإجنليزية ترّكزت 

يف اأغلب الوقت على تدمر فرن�شا.
بل تتم الإ�شارة اإىل اأن اأحد املوؤّرخن الفرن�شين حتّدث 
عاّم 1976 عن اأنه يف نهاية �شنوات 1430 وبداية عقد 
الأربعينيات التايل كانت نتائج "التدهور القت�شادي" 
يف  ب�"هرو�شيم���ا  "اأ�شب���ه  الربيط���اين  و"الحت���الل 
النورمان���دي ، املوجودة على ال�شاط���ئ الفرن�شي لبحر 

املان�س.
يف  انت�ش���روا  الذي���ن  الإجنلي���ز  اأن  املوؤل���ف  وي�ش���رح 
خمتل���ف املع���ارك الكربى "خ�ش���روا احل���رب". مع ذلك 
ُيظهرون ق���درا اأكرب من الروؤي���ة الإيجابية والقول اإنها 
�شاهم���ت يف "رفع معنويات املجتم���ع". يتعّر�س دافيد 
غري���ن ل�"الفرو�شي���ة" ول�" طبقة الفالح���ن"و النبالء و 

دور الكني�شة و اجلنود و "الن�شاء ".
ولعل م���ن اأكرث الف�شول اإثارة يف هذا الكتاب ذلك الذي 
يكّر�ش���ه املوؤل���ف لل�شلوك«غر العقالين»ال���ذي جلاأ اإليه 
مل���كا فرن�ش���ا ه���ري ال�شاد�س و�ش���ارل ال�شاد����س. هذا 
ويكّر����س املوؤلف عددا م���ن ال�شفحات يف ه���ذا ال�شياق 
ل�«اأولئك الذين اأرادوا التفاو�س من اأجل اإبرام معاهدة 
�ش���الم». تل���ك اجله���ود الرامية لإح���الل ال�ش���الم ت�شكل 

مو�شوع الف�شل الأخر من الكتاب.

ع���ن دار غ���راب للن�شر و التوزي���ع ت�شدر  قريبا   رواية "يف البح���ث عن زرزورة "العمل 
للكاتبة اأنهار عطية و هو اأول اأعمالها املقدمة للن�شر و يدور جزء كبر من اأحداث العمل 
يف جن���وب ال�شحراء الغربية حيث حممية اجللف الكبر ، التي كانت لفرتة طويلة حلم 
امل�شتك�شفن ملا اأحاط املكان من غمو�س و اأ�شاطر منقولة من تاريخ الواحات عن الواحة 
امل�شحورة زرزورة ، تلك التي طاملا داعبت خيال املغامرين. ترحتل عالياء بطلة الرواية 
اإىل ال�شحراء بعد �شراع فر�س اإرادتها مع ذويها ، باحثة عن �شوتها ، عن هويتها ، عن 

بطولة تعيد اإليها ثقتها ، لتقابل هناك انا�س و اأماكن تغر حياتها اإىل الأبد.
م���ن اأجواء الرواي���ة " لقد �شرت يف الثالث���ن ومل اأمن خارج �شري���ر طفولتي �شوى مرة 
واح���دة.. �ش���رت يف الثالث���ن ول زلت اأ�ش���األ اأمي قب���ل اأن اأقبل اأو اأرف����س اخلروج مع 
اأ�شدقائ���ي.. وهك���ذا �ش���رت يف الثالث���ن دون حب اأو جترب���ة، والأهم اأنن���ي �شرت يف 
الثالث���ن واأن���ا ل اأعرف من اأنا.. هل اأح���ب نف�شي.. هل اأريد روؤية الع���امل.. هل ما اأنا به 
الآن جمرد ثورة و�شتخمد و�شاأعود نادمة.. واإن فعلت ترى هل �شيقبالين مرة اأخرى."

رواية  "في البحث عن زرزورة"
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ملح���ق اوراق يعنى بآخر اص���دارات الكتب الحديثة ف�ي العالم يصدر عن مؤسس���ة المدى لاع���ام والثقافةوالفنون

بغداد/ أوراق

ا�شكالي���ة املراأة ب���ن الإ�شالم ال�شيا�ش���ي املتطرف 
يف اأ�شوليت���ه، والليربالي���ة املغرق���ة يف مييني���ة 
فري���دة  للباحث���ة  مف�شل���ة  درا�ش���ة  الراأ�شمالي���ة. 
النقا����س يف كت���اب بعن���وان )حدائ���ق الن�ش���اء يف 
نق���د الأ�شولية( وال�شادر ع���ن دار )املدى( للثقافة 
يف  انتج���ت  مادته���ا  ان  اىل  م�ش���رة  والن�ش���ر. 
خ�شم �ش���راع ممتد مع افكار �شائع���ة قوية لكتاب 
ومفكري���ن و�شي���وخ ورج���ال ون�ش���اء قاوموا وما 
زال���وا العملي���ة التاريخي���ة املو�شوعي���ة لتحري���ر 
امل���راأة، التي ب���داأت يف نهاية الق���رن التا�شع ع�شر 
وما ت���زال جارية، م�شتهدفة الو�ش���ول باملراأة اإىل 
و�شع املواط���ن الكامل وحتريرها من ال�شتغالل. 
وهنا تلتقي القوتان ال�شائدتان ال�شالم ال�شيا�شي 
والليربالي���ة اجلديدة برغم م���ا بينهما من تناق�س 
ظاهري يف ا�شتغاللهما للمراأة واحلط من مكانتها 
و�شاأنه���ا بالرغم من خطاب املدي���ح العايل للن�شاء 
ال���ذي تنتج���ه كل منهم���ا بطريقته���ا، حي���ث تكمن 
ف�شائ���ل امل���راأة يف اخل�ش���وع والطواعي���ة وروح 
الت�شحي���ة وقهر الذات. وهذا الواقع يولد مقاومة 
ت�شتد حين���ا وتخفت حينا اخ���ر يف ارتباط وثيق 
بق�شي���ة احلقوق والدميقراطية واحلريات العامة 
والكفاح م���ن اجلها، فبينما ت�شج���ن قوى الإ�شالم 
ال�شيا�ش���ي امل���راأة يف �ش���ورة ج�شدها ال���ذي تراه 
رم���زًا لل�ش���رف القوم���ي وال�شخ�ش���ي وتعتربه���ا 
لذل���ك ع���ورة ف���اإن �شيا�ش���ات الليربالي���ة اجلديدة 
والتكيف الهيكلي وما �شمي بالنفتاح القت�شادي 
ال���ذي كث���ف ال�شتغالل عام���ة تعترب امل���راأة �شلعة 
على اكرث م���ن م�شتوى �شواء ح���ن ت�شتعملها يف 
العالن والرتوي���ج للب�شائع يف الع���امل التجاري 
ال�شتهالك���ي القائم على املنفع���ة العارية، او حن 
تدفع به���ا اىل �شوق العم���ل، كايٍد عامل���ة رخي�شة 
قليل���ة التعلي���م والتدري���ب وم���ن دون �شمان���ات. 

وتب���ن الباحثة ان احلرك���ة الن�شائية اجلديدة يف 
بالد العرب تق���وى بتاأثرات وجتاذبات ما يجري 
يف الع���امل م���ن من���و هائ���ل لالجتاه���ات الن�شائية 
التقدمي���ة بتياراته���ا املختلف���ة وبنقده���ا لبع�شه���ا 
البع�س وا�شتداد عود حركة مناه�شة العوملة على 
نح���و خا�س، والتي دخلت اليه���ا منظمات الن�شاء 
ب���كل قوة �ش���د �شيا�شات البنك ال���دويل و�شندوق 
النقد الدويل ومنظمة التجارة العاملية التي تنتهك 
حق���وق ال�شع���وب وت�شتغل الكادح���ن على امتداد 
املعمورة ويف القلب منهم الن�شاء والطفال، وبات 
وا�شح���ا كال�شم�س ان التحرير ال�شامل للن�شاء من 

كل �شن���وف اخل���وف وال�شتغ���الل عل���ى ال�شعيد 
العامل���ي مرتبط بتج���اوز العومل���ة الراأ�شمالية اىل 
عومل���ة جدي���دة تق���وم عل���ى الت�شام���ن وامل�شاواة 
والعدال���ة واع���ادة توزي���ع ال���رثوات عل���ى �شعيد 
الكوك���ب، ويف كل بلد على ح���دة، والنقد اجلذري 
لثقاف���ة التميي���ز واح���الل ثقافة بديل���ة.. وحتاول 
الباحث���ة معاجل���ة واق���ع امل���راأة امل�شري���ة املقي���دة 
ب�شال�شل العبودية، برغم خرق امل�شريات للمجال 
الع���ام وخروجه���ن من ع�شر احل���رمي اإىل الف�شاء 
الأو�ش���ع. وتك�شف عن دللت الفحولية التي تقف 
كلها على اأر�س م�شرتكة. هي من جهة توجه نقدها 

لقوانن الأحوال ال�شخ�شية يف م�شر امل�شتمدة من 
ال�شريعة الإ�شالمية التي قامت بح�شر ج�شد املراأة 
يف املتعة، ومن جهة اأخرى تعترب اأن هذه القوانن 
ت�شتم���د خمزونه���ا القمعي من املجتم���ع والثقافة. 
وكان���ت النقا�س قد دعت اإىل تاأوي���ل جديد لالآيات 
القراآني���ة املتعلق���ة بالن�شاء، من اأج���ل التاأكيد على 
اأن الإ�شالم القراآين ل ي�شكل حاجزًا اأمام امل�شاواة 
الكامل���ة بن اجلن�شن، واأنه مل ميي���ز اأنطولوجيًا 
على اأ�ش�س النوع. وت�شر اىل ان الع�شر الأمومي 
كان رم���ز اخل�شوب���ة وال�شتقاللي���ة، وان ن�ش���وء 
امللكي���ة عرب التاري���خ هو الذي قون���ن ج�شد املراأة 
وحولها اىل اأداة يف يد الرجل. وتذكر الباحثة ان 
حترير الن�شاء يف عاملنا العربي لن يكون منف�شاًل 
عن حتري���ر ال�شعب كله وبناء جمتم���ع جديد قائم 
عل���ى امل�شاواة وتوزيع ث���روات البالد بالعدل بن 
منتجيه���ا من رج���ال ون�ش���اء وا�شتكم���ال حتديث 
املجتم���ع العرب���ي، وحتري���ره بدح���ر م�شروع���ات 
الهيمن���ة ال�شهيونية والإمربيالي���ة والطبقية على 
مقدرات���ه. ولع���ل اهم ثم���ار هذه املقاوم���ة هي تلك 
احلركة الن�شائي���ة اجلديدة التي تطمح لبناء عامل 
قائ���م على العدل وامل�ش���اواة واحلرية وهي تطرح 
ق�شي���ة امل���راأة يف كليته���ا و�شموليته���ا باعتبارها 
مواطنا وان�شانا اه���درت حقوقه وكرامته. وترى 
الباحث���ة ان الثقاف���ة ال�شائدة تعي����س طوياًل حتى 
بع���د ان يتقو�س الأ�شا����س القت�شادي الذي كانت 
تنه����س علي���ه، وتن�شج ان تواج���ه عقبات كثرة. 
وان احلرك���ة الن�شائي���ة اجلدي���دة الت���ي تو�شعت 
اآفاقها وجددت اآليات عملها لت�شم ع�شرات الرجال 
والن�ش���اء امل�شتن���رات �ش���وف تبقى مل���دى طويل 
�شرط ان تكون جزءًا فع���اًل ومعرتفًا به من حركة 
دميقراطي���ة �شامل���ة فالتحرير ل يتج���زاأ. كما ترى 
ان نق���د ال�شولية ل يكتم���ل ال بالعمل اجلدي من 
اأجل ف�ش���ل الدين كلية عن ال�شيا�شة، واإلغاء املادة 
الثاني���ة م���ن الد�شتور والت���ي تعن ال�ش���الم دينًا 
للدولة، فان هذه امل���ادة هي التي جتعل كل اأ�شكال 

التمييز �شد املراأة �شرعية. 

المكتبة الرقمية العالمية
هي نافذة ب�شبع لغات، منها العربية. بداأت الفكرة 
م���ن اق���رتاح جليم����س بيلنجت���ون، اأم���ن مكتب���ة 
الكوجنر�س، يف يونيو 2005 لليون�شكو بتاأ�شي�س 
مكتبة رقمية عاملية، حتفظ تراث العامل كله على اأن 
تكون بلغات خمتلف���ة. وُافتتحت املكتبة للجمهور 
الإلك���رتوين يف اأبريل 2009 مبحت���وى �َشمَل كلَّ 
دولٍة ع�شو يف اليون�شكو، قدمته نحو 180 مكتبة 
كربى ووطنية ح���ول العامل. ويف الوقت احلايل، 
ت�ش���م املكتبة 11051 مادًة م���ن 193 دولًة، اأقدمها 
م���واد تع���ود اإىل 1200 قبل املي���الد. وتعترب “دار 
الكتب والوثائ���ق العراقية” من اأك���رث املوؤ�ش�شات 
اإ�شهام���ا يف ه���ذه املكتب���ة، ذل���ك لأنه���ا قدمت نحو 
1500 م���ادة من الكت���ب واملج���الت واملخطوطات 
النادرة، وميكن ت�شفحها عرب موقعها الإلكرتوين 

.wdl.org/ar

مب��ادرات القري��ة اإللكترونية في 
أبو ظبي

ظب���ي،  اأب���و  يف  الإلكرتوني���ة  القري���ة  د�شن���ت 
هيئ���ة  وه���ي   ،electronicvillage.org
املكتب���ات  اأه���م  م���ن  بع�ش���ا  اإماراتي���ة،  حكومي���ة 
الرقمي���ة النوعي���ة يف العامل العرب���ي. فلم تقت�شر 
ه���ذه املكتب���ات على جمرد اإي���داع املخطوطات بن 
جنباته���ا، ولكن عملت عل���ى ت�شنيفه���ا وفهر�شتها 
واإدخ���ال بع����س العنا�ش���ر التقني���ة الت���ي جعلتها 
�شدي���دة اجلاذبي���ة. فمث���ال ج���اءت مب���ادرة موق���ع 
ع���ام  اأُطل���ق  ال���ذي   ،alwaraq.net ال���وراق، 
2000، به���دف “اإحي���اء ال���رتاث العربي من خالل 
ن�ش���ر عي���ون الثقافة العربي���ة واإتاحته���ا باملجان، 
وهن���اك م�شروع رقمي اآخر ه���و “واحة املتنبي”، 
“كل  ل�ش���م  �شع���ى   ،almotanabbi.com
م���ا له �شل���ة باأبي الطي���ب املتنبي م���ن معلومات” 
م���ن �شع���ر و�ش���رح للق�شائ���د ف�ش���ال ع���ن تطوي���ر 
الت�شف���ح لي�شم���ل خرائط جوج���ل باملواق���ع التي 
األق���ى فيه���ا ق�شائ���ده والبحث عن ج���ذور الكلمات 
الت���ي ا�شتخدمه���ا يف �شعره، وهن���اك موقع واحة 
املعلق���ات، almuallaqat.com، الذي ي�شم 
معلق���ات �شع���راء اجلاهلية الع�ش���رة وكذلك ملفات 

�شوتية لهذه الق�شائد و�شور وخرائط.

ذاكرة مصر المعاصرة
ه���و موقع معن���ي بالتاريخ امل�ش���ري، ويطمح لأن 
يكون اأكرب مكتبة رقمية للمواد ذات القيمة الثقافية 
والتاريخية املتعلقة بتاريخ م�شر املعا�شر، بداية 
من عهد حممد علي يف 1805 ونهاية بعهد الرئي�س 
ال�شادات يف 1981، ورقمنت هذه املبادرة مكتبات 
خا�ش���ة بال�شيا�شين والكتاب، ح�شل���ت عليها من 

بتعاون موؤ�ش�شات اأخرى.
وتع���د نقط���ة التمي���ز يف ه���ذه املكتب���ة ه���و اأنه���ا 
وثيق���ة  و25  �ش���ورة،  األ���ف   80 نح���و  حت���وي 
خمتلف���ة، وقراب���ة 2000 فيل���م، و231 خريط���ة، 
و207 �ش���ور ملختل���ف الأو�شم���ة يف تاري���خ م�شر 
وجمموعة من الطوابع منذ اإن�شاء م�شلحة الربيد 
امل�ش���ري تبلغ اأك���رث من 1000 طاب���ع بريد، ف�شال 
ع���ن قامو����س باأه���م ال�شخ�شي���ات امل�شري���ة خالل 
قرن���ن من الزمان، وميك���ن الو�شل لها عرب املوقع 
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مكتبة قطر الرقمية
تطالع���ك لدى ت�شفح���ك املوق���ع يف الواجهة جملة 
الرقمية متاح���ة لال�شتخدام بدون  “مكتب���ة قط���ر 
مقابل”، وه���ي املكتبة التي ت�ش���م اأكرث من ن�شف 
ملي���ون وثيق���ة تاريخي���ة مرتبط���ة بتاري���خ قط���ر 
احلديث ومنطقة اخلليج العربي والعلوم العربية 

والإ�شالمية.
ويقول موقع املكتبة اإنه يفخر باأن املكتبة تت�شمن 
�شجالت مكت���ب الهند التي تغط���ي الفرتة 1763-
1951، وي�شم ملفات من �شجالت املقيم ال�شيا�شي 
يف بو�شه���ر و�شجالت وكالة البحرين، ومو�شوعة 
ج���وردون لورمي���ر، دليل اخلليج وعم���ان وو�شط 
اجلزي���رة العربي���ة )1915، 1908(، الت���ي تعترب 
مدخ���اًل كال�شيكًي���ا لتاري���خ اخللي���ج، و500 م���ن 
اخلرائ���ط والر�ش���وم البياني���ة واملخطط���ات م���ن 
اخللي���ج العرب���ي واملنطق���ة املحيط���ة”. واملكتب���ة 
عب���ارة ع���ن مب���ادرة بن���اء جهود م���ن مكتب���ة قطر 
الوطنية واملكتبة الربيطانية التي بداأ العمل عليها 
منذ الع���ام 2012، وميكن الو�ش���ول ملوقع املكتبة 
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مكتبة ويلكوم للمخطوطات
ه���ي اأكرب مكتبة رقمية م���ن حيث عدد املخطوطات 
الطبية العربية والإ�شالمية التي تقتنيها، واملكتبة 
خمطوط���ة  األ���ف   12 نح���و  اإىل  الو�ش���ول  تتي���ح 

و4000 كتاب مطبوع بثالث واأربعن لغة خمتلفة 
ب�شورة رقمي���ة عالية اجلودة، ف�ش���ال عن تعريف 
به���ذه املخطوط���ات، وق���د اأُطلق���ت ه���ذه املب���ادرة 
ب�شراكة جتم���ع ما بن مكتبة الإ�شكندرية امل�شرية 
وكل من مكتبة ويلكوم وكلية كينج بلندن، وميكن 
wamcp.bibalex. الو�شول لها عرب موقعها

.org

مكتبة الش��رق األوس��ط العربية 
في جامعة ييل

هذا، ويف عام 2006 اأطلقت جامعة ييل الأمركية 
اأول مكتبة رقمية من نوعها حلفظ �شحف وجمالت 
�شرق اأو�شطية، وحددت اجلامعة قائمة اأولية ب�14 
األف �شحيفة وجملة من ال�شرق الأو�شط موجودة 
فى ع�شرين مكتبة من اأريزونا يف الوليات املتحدة 
اإىل الالذقية يف �شوريا. وتنوعت مقتنيات املكتبة 
ما ب���ن عر�س �شور رقمية للجرائد الر�شمية التي 
�شدرت فيها القوانن يف �شوريا وفل�شطن، ف�شال 
ع���ن رقمنة اأكرث من 150 األف كتاب مكتوب بلغات 
ال�ش���رق الأو�ش���ط، وميكن الو�ش���ول للمكتبة عرب 

املوقع�س

أرشيف المجالت األدبية 
والثقافية لشركة صخر

ه���ي اأول مبادرة عربية جمانية يف رقمنة املجالت 
العربية القدمي���ة وفهر�شتها واإتاحتها باملجان اإىل 
اجلمه���ور. يحت���وى املوقع على ع�ش���رات املجالت 
النادرة التي تواىل ظهورها يف العامل العربي منذ 
الق���رن التا�شع ع�ش���ر، وحتديدًا م���ن العام 1880، 
وحت���ى مطل���ع الألفي���ة الثالث���ة. ويعر����س املوقع 
جمالت من اإح���دى ع�شرة دولة عربي���ة )ف�شال عن 
جم���الت عربية �شدرت يف اأملاني���ا(. وتختلف هذه 
الدول فيما بينه���ا يف املجالت، فمثال و�شع املوقع 
32 جمل���ة م���ن م�ش���ر )5345 ع���ددا(، مث���ل جملة 
الثورة  “الأ�شت���اذ” التي راأ����س حتريرها خطيب 
العرابي���ة عب���د الله الن���دمي و�شدرت ع���ام 1892، 

وجمل���ة الر�شال���ة ال�شه���رة التي راأ����س حتريرها 
اأحمد ح�شن الزيات و�ش���درت عام 1932، وجملة 
اأبو  اأحم���د زكي  راأ����س حتريرها  “اأبولُّ���و” التي 
�شادي و�شدرت ع���ام 1932. وهناك ت�شع جمالت 
م���ن العراق )423 عددا( مث���ل جملة “لغة العرب” 
الت���ي راأ����س حتريره���ا الأب اأن�شتا����س الكرمل���ي 
و�ش���درت ع���ام 1911، وجمل���ة “املجم���ع العلمي 
العراق���ي” الت���ي راأ����س حتريره���ا حمم���د ر�ش���ا 
ال�شبيب���ي و�ش���درت ع���ام 1950، و13 م���ن لبنان 
)1413 ع���ددا( منها جمل���ة “امل�ش���رق” التي راأ�س 
الي�شوع���ي و�ش���درت  حتريره���ا لوي����س �شيخ���و 
ع���ام 1898، وكذلك جمل���ة “مواقف” الت���ي راأ�س 
حتريره���ا اأدوني�س و�شدرت ع���ام 1969، وميكن 
archivebeta. الو�ش���ول ملوقع املبادرة ع���رب

.sakhrit.com

مكتبة هنداوي
تاأ�ش�ش���ت عام 2007، وه���ي متخ�ش�شة يف طريق 
ن�ش���ر وترجمة املق���الت العلمي���ة والثقافية، ف�شال 
ع���ن ن�شر كت���ب اإلكرتونية لكبار الكت���اب واملثقفن 
الع���رب. تعت���رب م���ن رواد الن�ش���ر الإلكرتوين يف 
العامل باللغة العربي. ويبلغ عدد الكتب على موقع 
املوؤ�ش�ش���ة نحو األف كتاب. وجمي���ع ما حتويه من 
مواد اإما كتب انتهت حقوق ملكيتها الفكرية اأو اأن 
ال���دار ح�شلت على ح���ق الن�شر من ورث���ة الكتاب، 
على غ���رار اتفاق ال���دار مع اأ�شرة ط���ه ح�شن على 
���ا” واإتاحتها  ن�شر جمي���ع اأعماله “ن�شًرا اإلكرتونًيّ
باملجان. وحتوى املكتبة الرقمية جمموعة منتقاة 
م���ن الكت���ب الن���ادرة التي اأعي���د كتابته���ا ون�شرها 
يف مو�شوع���ات مثل �شر الأع���الم واللغة العربية 
واآدب الرحل���ة مث���ل كت���اب اأحم���د حمم���د ح�شن���ن 
با�ش���ا “يف �شح���راء ليبي���ا” وكتاب اأحم���د فار�س 
ال�شدي���اق” الوا�شط���ة يف معرفة اأح���وال مالطة” 
وكت���اب “�شوانح الأمرة قدري���ة ح�شن”، وتتاح 

w املكتبة عرب الرابط

حدائق النساء 
التحرر مرتبط بالتضامن وتجاوز الرأسمالية وعدالة توزيع الثروات

م����ن اص��������دارات

أهم 8 مكتبات رقمية تتضمن موادَّ باللغة العربية

نشطت خالل السنوات املاضية 

عمليات تأسيس مكتبات رقمية ضخمة، 

سواء تلك التي تحوي مواّد أنتجت يف 

 ،Born digital األصل بصورة رقمية

أو تلك التي تحوي كتًبا ومجالت جرى 

 Image رقمنتها” بطريقة املسح الضويئ“

scanning، وفيام ييل قامئة بأهم 

املكتبات الرقمية التي تتضمن مواّد 

باللغة العربية.
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ملح���ق اوراق يعنى بآخر اص���دارات الكتب الحديثة ف�ي العالم يصدر عن مؤسس���ة المدى لاع���ام والثقافةوالفنون

العاصمة القديمة
الفروق الطبقية وصراعات النفوس واألذهان

بغداد/ أوراق

برغ���م حياة ال���رثاء والعز التي تنع���م بها ت�شيكو 
ال انه���ا قلقة، ودائم���ة البحث عن حقيق���ة اأ�شلها 
من���ذ ان عرف���ت بانها لي�ش���ت ابن���ة حقيقية، حتى 
ناييك���و.  بتواأمته���ا  تلتق���ي  ان  الق���دار  ت�ش���اء 
فتع���رف منه���ا ان ا�شرته���ا قد تخلت عنه���ا ب�شبب 
الفقر، وابق���ت على اختها فعا�شت حي���اة البوؤ�س 
وال�شق���اء. اح���داث نتابعها يف رواي���ة )العا�شمة 
القدمية( للكات���ب يا�شوناري كاواباتا وال�شادرة 
ع���ن  دار )املدى( للثقاف���ة والن�شر برتجمة �شالح 
نيازي. مل تكن ت�شيك���و مهتمة لتلك الرعاية بقدر 
ان�شغالها بالطبيعة وخا�شة اأ�شجار الأندروميدا 
يف اجلانب الآخ���ر من اجلرف، وكثرًا ما تتطلع 
اىل اأزهارها البي�شاء وهي تفكر باملدينة القدمية 
نارا، فهناك اأي�شًا اأ�شجار �شنوبر باأ�شكال ح�شنة 
تاأ�ش���ر الع���ن.. وت�ش���اء ال�شدف���ة ان تتعرف على 
اخته���ا ناييك���و فتجده���ا فت���اة بائي�ش���ة تعمل يف 
قط���ع الأ�شج���ار ب���ن اجواء ذل���ك الري���ف.. ومن 
خالله���ا تع���رف اأن عائلته���ا �شح���ت به���ا ب�شب���ب 
الفق���ر ال�شديد الذي تعاين منه، فل���م يكن والدها 
غر حط���اب يعمل بقط���ع ال�شجار، وه���ذا كل ما 
اورث���ه لبنته ناييكو بعد موت���ه متاأثرًا ب�شقوطه 
من ف���وق �شج���رة عالية اثن���اء قطع���ه لغ�شانها، 
وبعده مبدة وجيزة مات���ت الأم اي�شًا وا�شبحت 
ناييك���و وحيدة تعي�س حي���اة الفاقة وت�شطر اإىل 
مزاولة العمل ال�شاق. وتخرب ت�شيكو اختها باأنها 
كث���رًا ما ت�شاءلت مع نف�شها ان كانت حقًا �ُشرقت 
م���ن بن افراد ا�شرتها كما اأكدت لها زوجة التاجر 
ك���ي ل ت�شعره���ا باأنها منب���وذة، ام وجدت مرمية 
للتخل����س منها. وهي تدرك متامًا م���دى اأهميتها 
ومكانته���ا يف قلبي التاج���ر تاكيت�شرو وزوجته 
لدرجة جعل���ت ال�ش���اب اأيديو الذي يعم���ل حائكًا 
ان يتلق���ى �شفعة من التاج���ر ب�شبب تق�شره يف 
ت�شميم زن���ار اأراد تقدمي���ه هديه لأبنت���ه املتبناة 
ت�شيكو، وكان قد نبه���ه لذلك لكن ال�شاب بدا عليه 
التذم���ر والغ�ش���ب مما جع���ل تاكيت�ش���رو يبادر 
ل�شفع���ه.. ومن ه���ذه الرواية يطلعن���ا كاتبهاعلى 
حي���اة املجتمع���ات الياباني���ة يف جمي���ع جوانبها 
الثقافي���ة والرثاثي���ة واملوروث���ات م���ن الع���ادات 

والتقالي���د والقي���م الخالقي���ة ومن���ط العالق���ات 
وال�شالي���ب التي ميار�شونها يف اأعيادهم واثناء 
واأوراق  الأزه���ار  لروؤي���ة  ونزهاته���م  جولته���م 
الأ�شجار يف الربيع، وكذلك املعابد واملهرجانات 
الكث���رة التي تعك�س �شغف ال���روح اليابانية يف 
الحتفاء بالطبيعة واحلي���اة. هذا كله نلم�شه من 
خ���الل �شخو����س الرواي���ة وخا�ش���ة ت�شيكو ذات 
الحا�شي�س املرهف���ة التي وجدت على عتبة حمل 
تاكيت�شرو تاجر اجلمل���ة، فعا�شت اجواء البذخ 
والدلل ب���ن التاج���ر وزوجته بع���د ان ا�شتحوذ 
حبها على قلبيهما ف�ش���ارت اعز ما لديهما، والآن 
تعي����س ناييكو مرحل���ة الهاج�س الطبق���ي للفرق 
بينه���ا وب���ن اأختها ت�شيكو الت���ي تعي�س يف كنف 
عائل���ة مي�ش���ورة ن�شبي���ًا وذات مكان���ة اجتماعية 
جتعله���ا تفكر باأنها ق���د ت�شكل عقبة اأم���ام �شعادة 
اأختها التي اأخذت تدعوها بالآن�شة. ويف مفارقة 
اأخرى جند ال�شاب اإيديو الذي كان يفكر بالزواج 
م���ن ت�شيك���و الربجوازية والت���ي ا�شعرت���ه باأنها 
لن تر�شى ب���ه، يغرم بناييكو العامل���ة الب�شيطة، 
ورمب���ا اخت���اره لها يعد بدياًل منا�شب���ًا بح�شب ما 
تعتق���ده ناييكو فتق���ول لأختها: اأعتق���د اأن ايديو 
يري���د اأن يتزوجن���ي كوه���م بديل عنك، ي���ا اآن�شة 
اأن���ا فتاة، اأنا اأعرف.. وبا�شلوب بعيد عن الرتابة 
تعال���ج الرواية ال�شراع بن التقاليد واملوروثات 
من العادات والقيم والطقو�س وال�شلوكيات ومن 
يرم���ي به���ذا كله متطلع���ًا للحداث���ة وثقافات دول 
الغرب، وهناك من يحاول اأن ياأخذ من الغرب من 
غر اأن ي�شحي متامًا بالأ�شالة والروح اليابانية. 
وق���د يبدو ذلك من خالل احلوار الذي يجري بن 
تاكيت�ش���رو و�شو�شوكه �شاح���ب م�شغل الن�شيج 
ب���ان بع����س النا����س ي�شتعمل���ون كلم���ات اجنبية 
يعربون م���ن خاللها ع���ن اآخر �شيح���ات مو�شة: 
األ توجد  " تلك الكلمات الغربية باتت متداولة. 
األ���وان اأنيق���ة بروع���ة يف الياب���ان من���ذ العه���ود 
القدمية".. وت�شهد العا�شمة القدمية التي عمرها 
األف عام تقلبات تهدد اأ�شالتها وهويتها من خالل 
هذه البتكارات الت���ي دخلتها من الغرب، حمدثة 
�شراع���ًا يب���دو هادئَا لكن���ه ينعك����س يف النفو�س 
والأذه���ان، فنلم�ش���ه ب�ش���كل حقيق���ي ب���ن الآباء 
والأبناء واملدينة والريف من خالل التطلع للحب 
واحلرية فهاهي ت�شيكو حتلم بال�شاب ريو�شوكه 
الذي يقول لها: اأي نوع من العطر فيك.. اأية روح 

طيبة تنبعث من يدك. 

ول���د يا�شون���اري كاواباتا مبنطقة اأو�شاكا جنوب طوكيو يف حزي���ران 1899 فقد والده ومن ثم 
والدت���ه واأخت���ه وجدته، ثم جده فواجه ق���دره وحيدًا وهو يف الرابعة ع�ش���رة من عمره. التحق 
كاوابات���ا مبدر�ش���ة داخلي���ة قب���ل اأن يوا�شل تعليمه مبدر�ش���ة خا�شة بالنخب���ة يف طوكيو. ويف 
وق���ت مبكر ن�شر كتابه الأول )ق�ش�س بحجم راحة اليد(، ثم كتاب )راق�س الإيزو( والذي �شمّنه 
�شرته الذاتية، وقد جلب له ال�شهرة مبكرًا. ومنذ ذلك الوقت ن�شر ق�ش�شًا وروايات عربت با�شمه 
القارات، وبواأته مكانة عاملية يف دنيا الأدب فا�شتحق عليها جائزة نوبل لالآداب عام 1968. كتب 
يف النق���د الأدبي واأ�شدر جملتن هما احلوليات الأدبية وع�ش���ر الأدب.. بداأ كتابة روايته )بالد 
الثل���وج( 1934 ون�شرت تباع���ًا على �شكل حلقات حتى كانت احللق���ة الأخرة عام 1947.. ويف 
ع���ام 1972 انتح���ر يا�شوناري كاواباتا يف حمرتفه ال�شغر يف مدين���ة كاموكارا بو�شع انبوب 

الغاز على فمه من دون ان يرتك ر�شالة لأحد.

الكاتب في سطور
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عبد الغفار العطوي

نقطة  يف  جماريها  اىل  امل��ي��اه  ع��ادت  النهاية  يف 
امها  مغت�شب  ترى  ان  يف  )جارية(  رغبة  انهيار 
)الب الغائب بالفعل( يف �شوق الذهب يف املنامة، 
بلونه البي�س،  بلونها ال�شود  ابي�س تتحد  كاأب 
لكنها مل تفعل وعادت ادراجها لبن خالتها )عبيد( 
وحتى  كنبوءة،  البداية،  منذ  جانبها  وقف  ال��ذي 
النهاية؛ ترى هل كان عبيد هو ل�شان حال )منرة 
بن  تالقي  ل  ان  يف  ال�شردية  روؤيتها  يف  �شوار( 
يف  اأطلقها  التي  نبوءته  وان  والبي�س؟  ال�شود 
وجه جارية يف حمى بحثها عن مكان لها يف عامل 
بطلتها!  غلواء  ردع  يف  حركاتها  من  هي  البي�س 
م�شاحة  قرائها  لتوقعات  الروائية  اعطت  اأعتقد 
وا�شعة من الحتمالت، رمبا تعاطفًا رمبا عدوًا، 
البطلة  الوقوف مع  لكنها بدت روؤية وا�شحة يف 
طرف  من  )غرامها  البي�س  ع�شق  يف  عنادها  يف 
التي تعاين من  �شعاد  لهيثم  وتعاطفها مع  واحد 
الرجال  نكد عليها عالقاتها مع  ال�شدغ  ت�شوه يف 
ان  لتكت�شف  هو�شًا  و���ش��ار  اب��راه��ي��م(  فيهم  مب��ن 
اللون  واإن  �شحيحن،  غر  وزجنيتها  �شوادها 
 ، زي��ف��ه  اظ��ه��ر  ال�شغر  منذ  دمغها  ال���ذي  ال���ش��ود 
و ب���ان ت���درج الب��ي�����س ي��ب��دو يف م��الحم��ه��ا ، يف 
عينيها الع�شليتن اللتن ل تنتميان لذوي الب�شرة 
ال�شوداء ، يف قلبها الذي يخفق لكل ذوي الب�شرة 

البي�شاء الخ من الإ�شكاليات.
بامتياز حيث  ن�شائية  الرواية  ت - ومادامت هذه 

طرحت منرة �شوار ا�شكاليات املراأة يف البحرين 
و�شواها من المكنة، يف التمايز العرقي والطبقي 
امل��راأة  قبالة  كجارية  ال�شوداء  امل��راأة  والوظيفي 
البي�شاء كفائزة، واملراأة املي�شورة كجارية واملراأة 
اخلادمة كراكيل الفلبينية، واملراأة العاملة ك�شلمى 
و املراأة العاطلة كدلل الخ من هنا اهتمت الكاتبة 
بالإعالم او امليديا او المفوميديا وهي تتعر�س 
اىل التفاوت بن الن�شو�س الن�شوية التي ت�شلط 
�شائقة  يف  الن��ث��وي  الكيان  على  فقط  ال���ش��واء 
اكراهاته وجتاذب الغيار يف معيار اليرو�شيات 
والن�شو�س   ، وم��ف��ات��ن��ه  اجل�����ش��د  ع��ل��ى  املن�شبة 
املراأة  كيان  نحو  باأعناقها  ت�شرئب  التي  الن�شائية 
مفهوم  �شوب  الرواية  هذه  �شفت  لقد  الن�شاين، 
العالم الذي يبن ان املراأة لي�شت ج�شدًا فح�شب 
بل و ق�شية، وتناول ام��راأة �شوداء يف كومة من 
تعيد  اب��وي��ة  وم��دام��ي��ك  ارت��ك��ازات  على  البيا�س 
لهذا ال�شواد بيا�شه ولو على ح�شاب ال�شرف، اإن 
منرة �شوار قد مار�شت دورًا اإعالميًا ف�شحت فيه 
مزاعم البي�س يف ال�شرف، عندما ا�شتعادت جارية 
ولعها باللحوق مبجد البي�س و الوقوف مع جمد 
العطاء  الغرب اجزل  الن�شوي يف  ال�شود! والنقد 
لكفاح املراأة ال�شوداء يف افريقيا )جنوب افريقيا 
وبريتوريا( وقبلها يف امريكا، لكن مناق�شة العرق 
ال�شود وامكانية تعاي�شه مع العرق البي�س جنبًا 
جلنب يف عاملنا العربي ال�شالمي يواجه ا�شتياء 
ج���اءت يف  الفتنة  ه��ذه  اإث���ارة  ل��ه��ذا  م��ن اجلميع، 
حملها يف زوبعة فنجان حيث تندلق العتبارات 
منرة  به  قامت  ما  وح�شنًا  البع�س،  بع�شها  على 
ج�شد  يف  ي��ت��ح��رك  ك��ائ��ن  ا�شتنها�س  م��ن  ���ش��وار 

ثقافتنا دون ان نعره ادنى اهتمام و عناية. 
قوله  ارادت  ما  ملخ�س  يف  الكاتبة  وجنحت  ث - 
للكتابة  لذع��ًا  نقدًا  وجهت  ان  جارية  روايتها  يف 
اىل  ت��ذه��ب  كما  ال��رج��ويل  والت�شنع  ال��ذك��وري��ة 
قوله ماري ايلمان، واأن تفند منرة �شوار مزاعم 
البوية يف ادعائها يف غيابها املدرو�س عن �شاحة 
اىل  القارئ  يفطن  التي  )جارية(  ال�شوداء  امل��راأة 
وا�شباغ  )ج��اري��ة(  نعتها  يف  ال��دلل��ة  ل  و  املعنى 
يف  وحمبيها  اهلها  قبل  من  املزيف  ال��دلل  �شمة 
الن�شب و النتماء  البحث عن  )جوري( يف حمى 
ال�شفاح  ط��ري��ق  ع��ن  ات��ت  ك��اذب��ة  بي�شاء  لأب��وي��ة 
واحلرام )لهذا هي تكره كلمة جارية يف اليحاء 
ال�شريح  للعبودية و تف�شل عليها كلمة جوري يف 
فرق وا�شح بينهما يف املعنى والدللة، واإن عدلت 
عنه  يف النهاية يف مغالطة �شندريال(، لكنها عندما 
تقتنع بالقرابة ال�شوداء بالزواج من عبيد وقطع 
المل يف النت�شاب للعرق البي�س، فقط يف نهاية 
�شيارة  )تقف  ذلك  يف  جارية  تقول  حيث  احلكي 
بالقرب من ال�شالون، ترتجل منها امراأة يف غاية 
اجلمال، تت�شع حدقتاي وانا اراها تتجه نحوي، 
ازددت  او���ش��ح،  ب�شكل  مالحمها  ارت�شمت  كلما 
، تذكرين ب�شرتها احلنطية و �شعرها  انبهارًا بها 
وهي  متاما  قبالتي  تقف   ، ب��دلل  الطويل  الناعم 

تبت�شم يل ب�شفتيها الورديتن قائلة :
 ��  هل انت الن�شة جوري، �شاحبة ال�شالون؟

اأرد على ابت�شامتها بواحدة اأكرب منها. 

�� ا�شمي ال�شيدة جارية - - واأنا �شاحبة ال�شالون! 
�س 183 من هنا يربز الت�شفيه من اهازيج الأبوية، 
والتعليق على اأب غائب يحكم �شيطرته على عامل 
جارية ويغلق منافذ التفكر بغر ذكوريته، وتبدو 
جتلياته يف الغياب التي تظهرها الكاتبة وتختفي 

على البطلة يف النقاط التالية:
ج��اري��ة(  )ب��ي��ت  ال�����ش��وداء  العائلة  بيت  ع��زل��ة   -1
وبن  بينه  احلجيات  منطقة  يف  اقنان  بيت  كاأنه 
وطريق  ج�شر  له(  كرمز  )املنامة  البي�س  مدينة 
حيث  وح�����ش��اري��ة،  عمرانية  وف����وارق  م��وح�����س، 
ومهمة  البيت،  معامل  يف  ال��ف��رق  البطلة  ت�شور 
وق��ع��ود  امل��ط��ب��خ،  يف  ت��واج��ده��ا  ك���رثة  يف  الم 
)�شلمان  الراحل  الب  �شورة  قبالة  الدائم  اجل��د 
اجلوهري( والتحدث مع بيبي عن ما�شي �شيده 
البطلة،  ال�شحيق، وا�شرار عبيد على زواجه من 
من  جانبًا  تثبت  للعائلة  الدونية  ال�شورة  وه��ذه 
قب�شة الب الغائب احلا�شر يف عامل ال�شود، واإن 
كفاح  يف  يتجلى  اإمن��ا  �شهاًل،  لي�س  منه  اخلال�س 
للعالقة  النمطي  الت�شور  ذل��ك  رف�س  يف  جارية 
بن ال�شود والبي�س، الذي ترتب عليه عالقة بن 
العبد و ال�شيد ، و خا�شت غمار جتربة املنافحة و 
تبادل الدوار بينهما، واإذا كان الف�شل ن�شيبها يف 
اعرتاف الب احلا�شر )ابن اخ �شلمان اجلوهري| 
�شبابه  يف  امها  اغت�شب  ال��ذي  اجل��وه��ري  خالد 
منه  اكتفت  فقد  كهولته(  يف  ابويتها  واغت�شب 
وهي تقابله باإ�شرار عجيب وحدها دون م�شاعدة 
بذهوله  اكتفت  الذهب  �شوق  يف   حمله  يف  عبيد 
ناري  كعيار  جزافًا  اطلقها  )يبه(  وكلمة  وتوتره 
يف هواء كفاحها لنيل اعرتافه بالنتماء للبي�س، 
العتبار جلارية  اعاد  املح�شوب  التجلي غر  هذا 

و بالتدريج. 
التي  ال�����ش��ورة  يف  لي�س  الب  غياب  يتجلى   -2
اإمن���ا يف  ب��ي��ت احل��ج��ي��ات،  ال�����ش��ال��ة يف  تتو�شط 
اأم���ري���ن اآخ���ري���ن ي��ق��ع��ان يف خ��ط��ن م��ت��وازي��ن 
لكنهما  متفاوتن  يبدو  ما  يف  غر�شن  وي��وؤدي��ان 
اختطهما  واح���د  جم��رى  يف  ي�شبان  الخ���ر  يف 
باحلا�شر  املا�شي  ارتباط  فكرة  غيابه،  يف  الب 
على  وا�شهد  تتبدل،  ل  وهياأة  يتغر  ل  مكان  يف 
ذلك الببغاء التي جلبها اجلد و ق�س جناحيها امام 
مراأى و م�شمع )جارية ( مما ر�شخ يف  خميلتها 
الطفولية ايحاء القيد البوي الذي ربطها بواقعها 
ادرك��ت  وق��د  �شيما  م��ن��ه، ل  نفرها  ال���ذي  ال���ش��ود 
)بيبي(  مع  وت�شامنت  مبكرًا  القيد  ذل��ك  جارية 
وفطنت  ذلك،  على  و�شجعتها  حريتها  ن�شدان  يف 
يف  ويتمرغ  يتبخرت  وهو  جدها  القدمي  للحار�س 
وحل عبودية الب، وملا حلت عقدتها ال�شوداء مع 
ذلك  من  الهروب  جناحي  )بيبي(  اطلقت  البي�س 
ال�شار البوي، اأما احللم الذي تكرر طوال حياتها 
كائنًا  كلما واجهت   قدومه  ، و ت�شاعف  ال�شوداء 
املربع الول  ابي�س ي�شتفز روحها و يعيدها اىل 
فاإنه من �شناعة البوية حيث جنحت اباطيله يف 
دفع داخل جارية اىل الت�شهي و الغالمة لالأبي�س، 
ل  �شك،  يف  جارية  ي�شع  ال��ذي  احللم  تكرار  لإن 
عن  فوتوغرافية   �شورة  مع  يتطابق  اإن��ه  �شيما 
امها  خزانة  يف  وجدتها  املح�شة  ال�شدفة  طريق 

دهليز  يف  ه��ي  تقف  حيث   ، احللم  مالمح  تثبت 
لالأيتام او لأبناء  ينفتح على باب م�شيء يف دار 
احلرام، و �شعقت ل�شورة احللم، وغرت وجهتها 
لالأبي�س  وغ��رام��ه��ا  )عبيد(  ال���ش��ود  كراهية  م��ن 
)هيثم( اىل البحث عن �شبب وامل�شبب يف ان ترتك 
وملا   )4( عمر  يف  وهي  وحدها  اللقطاء  ملجاأ  يف 
احلت على امها يف من التقطت لها ال�شورة، هي 
اأو خالتها او �شواهما عرفت ان وراء كل الفانن 
يتالعب  و  كله،  امل�شهد  يحرك  حا�شر  غائب  اأب 
���ش��وداء،  هولوك�شت  نحو  وي�شوقها  مبقدراتها 
لنزوة  ركام  اىل  وحتولها  طحنًا  تطحنها  حمرقة 
فاتورتها  تدفع  هي  الن  والدتها  مع  املا�شي  يف 
لأنه  والبي�س،  ال�شود  اللونن  بن  الت�شتت  من 
بالتاأكيد ل وجود للرمادي يف عامل من ال�شروري 
غيه  التمايز، ولعل �شدمتها الكبرة يف اكت�شافها 
اأباها احلقيقي يف حلظة العرتاف منها دون  ان 
مقابل كان هو يف واد، م�شغول يف طرد حمظية 
املحطات،  كل  يف  يرتكهن  اللواتي  حمظياته  من 
الغياب  و يتجلى لهن يف الغياب دومًا حيث لون 

طبعًا اأ�شود ا�شود بدون نقا�س. 
3- مار�س الب الغائب  ذكوريته يف مواطن عدة 
ب� )خالد( زوج )دلل( حينما   ) ، يف عالقة )هيثم 
يف  امامه  زوجها  خالد  �شذوذ  الخ��رة  ف�شحت 
ا���ش��راره،  دف��رت  ت��ارك��ًا  وه���رب  التجميل  �شالون 
وهي اإ�شارة لغرة الرجل الفحل من ان مي�س احد 
ذكوريته ويتهم  الرجل اي رجل بال�شذوذ، وكانا 
اأث��رًا �شيئًا لدى جارية  �شديقن مع ان هيثم ترك 
عن  اإبراهيم(   ( ابتعاد  اأما  كتب،  عما  اطالعها  يف 
ا�شابها  الذي  بالت�شوه  امل�شبق  علمه  مع  �شعاد(   (
عقب حادث قدمي ا�شابها ،و القاء تهمة املمانعة من 
للمثال  الغائب  الب  لتاليف  اأهله  على  بها  الزواج 
لهذا  ال��ذك��وري��ة  �شدمته  و  للجمال  ي�شعه  ال��ذي 
و   ، عالجيًا  معاجلته  �شعاد  رف�شت  الذي  النق�س 
بانت ذكورية الب الغائب  يف ذهوله يف حمله يف 
�شوق الذهب و هو يجمع بن التعامل الرقيق مع 
ابنته جارية و الغلظة و ال�شرا�شة مع امراأة غائبة 
عرب املوبايل، لتتاأكد اإن هذا الب الذي هو امامها 
من دم و حلم هو اداة من ادوات البوية احلا�شرة 
، لكن مل جتلى الب يف غيابه و ظل حاكمًا باأمره 
للت�شادم  جارية  دفع  و  الرواية  كون  ت�شير  يف 
؟! حتى  كليهما  من  معه ممار�شات حمقاء طائ�شة 
بال�شبط،  �شيحدث  فعاًل  ح��دث  ما  ان  نتوقع  كنا 
اأكرث  بالمفوميديا  تفكر  �شوار  منرة  كانت  رمبا 
ح�شب  على  الم��ور  تزن  التي  ال�شيوخ  حكمة  من 
ال�����ش��ود من  ي��ت��زوج  ان  ب��اأ���س  ح�شن اخل��ت��ام ول 
بع�شهم ول دوخة را�س، لهذا تبقى رواية جارية 

ترفع عالمات ا�شتفهام كبرة. 

احاالت: 
1- حتليل اخلطاب الروائي �سعيد يقطني. 
2- مدخل يف نظرية النقد الثقايف املقارن 

اأ- د حفناوي بعلي 
3- رواية جارية  منرية �سوار 

4- احللقة النقدية  ديفيد كوزنز هوي   

تجلي��ات غي��اب األب ف��ي رواي��ة )جارية(
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ملح���ق اوراق يعنى بآخر اص���دارات الكتب الحديثة ف�ي العالم يصدر عن مؤسس���ة المدى لاع���ام والثقافةوالفنون

يف هذه املذكرات املن�شورة بعد وفاة الكاتبة 
والروائية الأمريكية �شوزان �شونتاغ، بقرار من 
ولدها الوحيد ديڤيد رييف، ننتقل يف رحلة بني 
�شنوات عمر وجتربة مرت بها �شوزان �شونتاغ 

منذ عام ١٩٤٧ وحتى عام ١٩٦٣

هذا املجلد الذي �شم احلكايات ال�شعبية اخليالية والأ�شاطري 
ال�شاحرة التي جمعها الأخوان غرمي واأعادا كتابتها من جديد 

�شنة ١8١2. اإىل جانب جمعهما للأ�شاطري واحلكايات ال�شعبية 
الأملانية "اجلريماني�شتك".

�شدرت عن دار املدى ترجمة عربية لرواية الكاتب 
الأمريكي وليم فوكرن، دخيل يف الرتاب 

اأول رواية ظهرت له العام ١٩25،"اأجر اجلندي" كانت 
انعكا�شًا لتجاربه يف اخلدمة الع�شكرية التي ق�شاها يف 

الق�شم الفني التابع للقوات اجلوية الكندية والربيطانية.
خللها  من  ي�شور  اأن  الرواية  هذه  يف  فوكرن  "وغاية 

اجلنوب المريكي وما ح�شل فيه من تغيري وهو 
مو�شوع فوكرن، و"ال�شرف والإباء" كلمتان ترتددان 

يف اأكرث كتبه، ال�شرف والإباء واحلب وال�شجاعة، وقد 
اأحاطت بها قوى الف�شاد واجلرمية واملادية واجل�شع 

واخل�شة.

اأ�شدرت دار املدى للن�شر، الرتجمة العربية لكتاب بعنوان "تعال قل 
يل كيف تعي�ش" للكاتبة الإجنليزية ال�شهرية اأغاثا كري�شتي، ويت�شمن 

الكتاب مذكراتها فى �شوريا والعراق، وقام بنقله اإىل اللغة العربية اأكرم 
احلم�شي. وا�شتهرت اأغاثا كري�شتى )١8٩0-١٩٧٦( بكتابة الروايات 

البولي�شية وتعد اأعظم موؤلفة روايات بولي�شية يف التاريخ حيث بيعت 
اأكرث من مليار ن�شخة من رواياتها التي ترجمت لأكرث من ١0٣ لغات.
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مذكرات سوزان سونتاغ 

حكايات األخوين غريم 

دخيل في التراب

تعال قل لي كيف تعيش

ترجمة: عباس المفرجي

ج األفالم الرديئة ؟ لماذا ُتَروَّ
م���ارك كريم���ود ه���و رج���ل ذو اأ�ش���ول �شينمائي���ة عل���ى 
نحوملئ���م: اإ�شمه ، مظهره ، ومكانه يف احلياة الثقافية 
ه���ي بو�شوح نتيجة جتربة فا�شلة مل�شاألة نقل كانت فيها 
جينات فرانك كريمود ومارك لمار مقرونة من غري ق�شد 
. هن���ا هو ناق���د وا�شع املعرفة مع تقدي���ر �شليم للرديء ؛ 
حماف���ظ حمب لل�شري���ط ال�شينمائي ويف�ش���ل على نحو 
�شري���ح " عل���ى اآخر نف�ش " ؛ ورجل يب���دي بتباه �شعره 
امل�ش���ّرح  وامل�شفوف عاليا واىل اخلل���ف ، ومع هذا فهو 
يتماثل مع طيف ملغد لريت�شارد نيك�شون . كتابه هذا هو 
كت���اب اأزمة منت�شف العمر . لو كان ناقدا �شينمائيا لربع 
ق���رن ) و )) الأكرث ثق���ة (( يف بريطانيا ح�شب اإ�شتطلع 
يوغوف عام 20١0 ( ما الفائدة من وجوده عندما يحقق 

فلم " اجلن�ش واملدينة 2 " جناحا �شاحقا ؟
اإ�شل���وب كريم���ود مف���رط يف الرثث���رة . كث���ريا م���ا يردد 
عب���ارات مث���ل : )) اإ�شم���ع ... (( اأو )) ه���ل تري���د �شم���اع 
حجت���ي ؟ �شاأخ���ربك عل���ى كل ح���ال . اإنها �ش���يء من هذا 
القبيل ... ((  كما انه يتحدث على نحو غري مرتابط اىل 
ح���د امللل : تنويه بزاك ايفرون يّحث على اإ�شتطراد نزق 
ع���ن مارلون براندو ، الذي ينطوي على قو�شني حول )) 
املخ���رج اجلنوب اأفريقي املولد ريت�شارد �شتانلي (( ، ثم 
نادرة من ديفيد ثيولي�ش ، قبل اأن يعود اىل ايفرون ، قبل 
اأن ينطل���ق ثانية مثل مافريك بعد ان يحدث �شجة داوية 
بعجلت���ي طائرته على �شطح الباخرة قبل الذهاب للحاق 
بكوغار يف امل�شهد الإفتتاحي من " توب غن " . كان على 
حمرر الكتاب اأن يب�شم على كل هذا الهراء . حني تنتهي 
م���ن الكتاب ، �شرتى اأن لدى كريمود معرفة غري طبيعية 
، حما�شة رهيبة متف���ردة ، جهاز كبري للك�شف عن الهراء 

وبع�ش الأمور من املثري للإهتمام جدا قولها . لي�شت كل 
تلك الأ�شياء متفائل���ة ؛ انه يلقي نظرة �شاملة على منظر 
ال�شينم���ا ال�شائدة ف���ريى اأر�شا قاحل���ة م�شرتكة كريهة ، 
تدفع فيها انت ثم���ن بطاقة مبقدار ع�شرين باونا ملتابعة 
فل���م رديء ، م�شن���وع بكلفة عالية ، يف م���كان للوجبات 

ال�شريعة ثمنها فاح�ش .
�شك���واه الأ�شا�شي���ة ه���ي ه���ذه : اذا كان م���ن امل�شتحي���ل 
تقريبا للأفلم القنابل ، التي جنومها من القائمة الأوىل 
م���ن امل�شاه���ري ، خ�شارة نق���ود ) وي�شرح ذلك م���ع اإ�شارة 
خا�ش���ة اىل اأف���لم " واترلن���د " ، " كليوبات���را " ، و " 
بواب���ة الفردو�ش " ( ، ملاذا اإذن تكون نفاية ؟ هل هو اأمر 
ع�ش���ري اأن ُتعطى �شيناريو حمرتم���ا ، ممثلني ملئمني ، 

وهّلم جّرا ؟

اإف���لم احل���دث تل���ك التي تك���ون ح���ذرة يف اإهان���ة ذكاء 
جمهورها ه���ي ، كما يقول ، اإ�شاعة كاذبة : اأفلم احلدث 
ه���ي فقط للأ�شخا�ش الذين يقدرون على حتّمل املجازفة 
ل  . ل���و اردت حق���ا اأن تخ�ش���ر نق���ودا ، فا�شن���ع فلما مُموَّ
ب�ش���كل م�شتقل ، فلما ل���لآرت ه���اوز ] دور ال�شينما التي 

تعر�ش اأفلم الفن فقط [ متو�شط الثقافة .
جلع���ل دع���واي و�شح���ة ، �ش���وف ليك���ون يل النظ���رة 
الفوقي���ة الت���ي لكريمود . اأن���ا مل اأ�شاهد فلم���ا ملايكل باي 
مل يعجبن���ي ؛ رغم اين اأعرتف باأنن���ي مل اأ�شاهد " بريل 
هارب���ور " ، اإذ كن���ت ح���ذرا م���ن م�شاهد الفل���م العلنية 
ومل�شاقات���ه ، وكل النق���د ال���ذي ُكت���ب عن���ه .اأنني حتى 
اأُعجب���ت بفلم " تران�شفورمر����ش " . وبرغم اأن لكريمود 
فك���رة قد نقود اىل اإكت�شاف مهم ، فما كان من املمكن لفلم 

" تران�شفورمر����ش " اأن يك���ون اأف�شل . يطرح كريمود 
نقط���ة مثرية للإنتب���اه ، واإن تكن م�شايق���ة فليل ، وهي 
رغ���م انه ل ميك���ن للمرء الإخفاق يف م�شه���د م�شّلي ، فاإن 
الفكاه���ة هي خماط���رة . رمي اأم���وال كافية عل���ى م�شهد 
اإنفج���ار هيليكوبرت خال م���ن الفكاهة ، �شيدفع اجلمهور 
للح�ش���ور ؛ لكن كوميديا �شعيفة رمب���ا �شتف�شل متاما . 

ح �شيئا عن طبيعة ال�شينما . ذلك قد ُيف�شِ
موجة الرثي دي ال�شائعة حاليا هي ، كما يزعم كريمود ، 
�ش���يء مفرو�ش على اجلمهور اأكرث مما هي مطلوبة منه 
، لذل���ك هي مدانة بالف�شل ، كما احلال مع ُبَدع الرثي دي 
ال�شابقة . غايتها هي الإجتاه نحو القر�شنة ، ل حت�شني 
املنت���ج ، ومرياثها هو اأوج���اع الراأ�ش ، �شا�شات مت�شخة 
، �شرخ���ات رعب ولمب���الة اإ�شتهلكي���ة وا�شعة النطاق 

. ويتعر����ش كريم���ود باإقت���دار لأوجه الق�ش���ور التقنية 
والفنية فيها .

يظه���ر كريم���ود ، اأي�ش���ا ، ع���ددا ل باأ�ش به م���ن اأ�شاطري 
اأخ���رى . ف�ش���ل واحد ُيفتت���ح بتقاربات لذع���ة بعناوين 
)) ال�شينم���ا الربيطاني���ة مات���ت (( ح���ول �شطب جمل�ش 
الفل���م الربيطاين ، بجوار عناوي���ن متزامنة )) ال�شينما 
الربيطاني���ة تولد من جديد (( حول ح�شاد " خطبة امللك 

. الو�شكار  " جلوائز 
كلهما ، كما يقول ، كانا �شماد ح�شان . جوائز الو�شكار 
هي ف�شاد موؤ�ش�شي لو�شائل العر�ش التجارية المريكية 
، والأف���لم ’’ الربيطانية ‘‘ التي فازت ، كانت ب�شكل عام 
بتوجيه واإنتاج م�شرتك مع امريكا حول اأع�شاء الأ�شرة 
املالكة ، ورعاية املنتج المريكي هاريف واين�شتاين هي 

يف كل حال���ة تقريب���ا كان���ت ق�شية حا�شم���ة . اأّما جمل�ش 
الفل���م الربيطاين ، الذي مّول فل���م " احليوات اجلن�شية 
لرجال البطاطا " ، كان الأجدر به اأن ينفق ماله على دعم 
ال�شينم���ات الربيطانية بدل من ’’ ال�شينما ‘‘ الربيطانية 
. ما حتتاجه �شناعة ال�شينما ، كموطن خ�شب للمواهب 
، ه���و لي����ش اأفلم ف���ن جادة مدعم���ة ، بل ثقاف���ة مزدهرة 
لإ�شتثمارات �شينمائية براأ�شمال �شغري . ثيمة كريمود ، 
يف كل مكان ، هي اأن م�شكلة املنَتج الفني لي�شت التمويل 

: انها التوزيع .
حول م�شاألة العلقة ب���ني الذيل والكلب �� من منهما يهتز 
؟ ه���ل تك���ون الأف���لم الرديئ���ة مفرو�شة عل���ى جمهور ل 
يريده���ا ، اأو ه���ي مطلوبة من قبل جمه���ور يح�شل على 
الأف���لم الت���ي ي�شتحقها ؟ ����� كريمود ي���رواغ قليل . لكن 
عندم���ا ُيظِهر رف�شه ال�شارم والع���ادل لفلم " اأفاتار " ، " 
ب���ريل هارب���ور " و ) على وجه اخل�شو����ش ( " اجلن�ش 
واملدينة 2 " ، فاإنه ل يخ�شى من اإطلق ر�شا�شة الرحمة 
على الكلب ، ويدع الأجيال القادمة تتج�شم عناء التمييز 

ال�شائب .
الكثري من اأك���رث الأ�شياء التي تعلق يف الذهن حول هذا 
الكاتب �� ولعه ال�شبي���اين طويل الأناة بالفنون ، حنينه 
للما�ش���ي و�شخافته الطفيفة �� ه���و ملخ�ش بهذه اجلملة 
�شعب���ة املاأخ���ذ : )) واحدة م���ن اأكرث اللحظ���ات املجزية 
يف م�شريت���ي املهني���ة ، كان���ت عندم���ا اإ�شرتك���ت فرقت���ي 
املو�شيقي���ة ، ذا دودج ب���روذرز ، مع نيل براند يف تقدمي 
ع���زف مو�شيق���ي ح���ي لفلم من�ش���ي للوي����ش بروك�ش ، " 
مت�شول���و احلياة " ، على �شا�شة " كاربون – للونية " ، 
كجزء من حفل اإفتتاح مهرجان " نيو فوري�شت فلم " يف 

ايلول عام 20١0 . ((
ل حك���م واحد من ه���ذه الأح���كام ، لأ�شباب رمب���ا تاأملها 
املوؤل���ف اأو ل ، مل يك���ن رائع���ا . ينبغ���ي علين���ا اأن نك���ون 

م�شرورين بوجود ناقد مثله بيننا .

عن صحيفة الغارديان 

 الجّيد ، السيئ والمتعدد: ما خطب األفالم الحديثة ؟
للمؤلف: مارك كيرمود
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يوؤ�شر كتاب ) الغ�شل الفني Artwash ( ملوؤلفته 
ميل اأيفانز �شرتاتيجيًا لذكرى خم�س �شنوات على 
" ل�شركة بريت�س  العميق  املاء  " اأفق  ت�شرب نفط 
اأم��ي��اًل حتت الأر����س ملدة  ال��ذي ج��رى  برتوليوم 
النفط  من  برميل  مليون   4،9 اأ�شال  و  يومًا   87
ُق�شد  ال��ذي  ال��وق��ت  ويف   .2010 ع��ام  ال�شاحلي 
للبيئة جاء حدث  املدّمر  التذكر بذلك احلدث  فيه 
مماثل يف اأوائل 2015 على �شاحل �شانتا بربارا 
الرائع. وبالرغم من كون التوقيت املتعلق باإطالق 
الكتاب والتدفق الأخر ت�شادفيًا، فال ميكن للمرء 
التي  لل�شرعة  ال��ذن��ب  م��ن  ب�شيء  ي�شعر  اأن  اإل 
اجلمعي.  ال�شمر  ب��رب��ارا  �شانتا  تدفق  بها  ت��رك 
 ) الفني  الغ�شل   ( كتاب  فاإن  بالذات  ال�شبب  ولهذا 
للكيفية  يقدم تو�شيحًا  اأنه  اإذ  يخدم غر�شًا مهمًا. 
الذاكرة  عجالت  النفط  �شركات  بها  زّيتت  التي 
على  للم�شاعدة  الثقافية  املوؤ�ش�شات  وا�شتخدمت 
الأح��داث  هذه  مثل  عن  وف�شلها  �شورها  تنظيف 

الرهيبة.

و" الغ�شل الفني " م�شطلح اأوجدته املوؤلفة ليمّثل 
النفط  �شركات  بوا�شطتها  تنظف  التي  العملية 
خة عن طريق ا�شتخدام رعاة  �شورها العامة امللطَّ
الفنون  يف املتاحف البارزة من اأجل مللمة �شمعة 
اأف�شل لها بن دوائر النفوذ. وتربط اأيفانز فكرتها 
الأخ�شر   الغ�شل  " مع مفهوم  الفني  " الغ�شل  عن 
ال�شركات  تدعي  ح��ن   ،green washing
املوؤيد،  العام  ال��راأي  لك�شب  بيئية  بجهود  القيام 
ال�شركات  تتباهى  ح��ن  القرنفلي،  الغ�شل  وم��ع 
وتالحظ  جن�شيًا.  ال�����ش��واذ  ح��ق��وق  تتقبل  باأنها 
على  تعتمد  راح��ت  ال�شركات  من  ع��ددًا  اأن  اأيفانز 
ثقايف.  راأ�شمال  اإن�شاء  اأجل  من  الرعاية  �شفقات 
الغ�شالت   " من  كانت  تبٍغ  �شركات  فعلت  مثلما 
فيه  يّت�شم  ال��ذي  الوقت  يف  و  ال�شابقة.   " الفنية 
ر، فاإن من الأف�شل عمومًا  اعتبار  امل�شطلح بالتب�شّ
درا�شة يف حالة الغ�شيل الفني. وهذا الكتاب روؤية 
ا�شتح�شلت  ال��ت��ي  الكيفية  اإىل  م��ّط��ل��ع  �شخ�س 
بريت�س  وه��ي  خ��ا���س،  ب��وج��ٍه  واح���دة  �شركة  بها 
نف�شها  رب��ط  طريق  عن  القبول  على  برتوليوم، 
باأربعة من �شالت تيت Tate للفنون يف اململكة 
ب�شكل  بع�شها  على  اأيفانز  اعتمدت  وقد  املتحدة. 
الرعاية  ب�شاأن  التاريخية  خلفيتها  لكن  مكثف، 

امل�شرتكة يف الفنون منجزة جيدًا بوجٍه عام. 

وم���ع اأه��م��ي��ة ال��ك��ت��اب، ف���اإن ه��ن��اك خم���اوف منها 
الطبيعة الأحادية اجلانب للكتاب. فاملوؤلفة تنتمي 
قامت  التي   ،Liberate Tate التمثيل،  لفرقة 
مب�شرحة عدد من الحتجاجات الفنية العامة على 
رعاية �شركة بريت�س برتوليوم يف �شالت تيت. 
فيه  ُت��راق  فني  مب�شهد  يبداأ  الكتاب  اأن  الواقع  و 
غالونات كثرة من مادة �شبيهة بالنفط يف حفلة 
من  املكان  وتنظيف  العقاب  ليكون  فقط  كبرة، 
ن�شيب فريق ثالث �شّيئ احلظ من كادر الرعاية. 
اأن املوؤلفة ميتعها هنا مقدار �شدة حماكاة  ويبدو 
الفعلي  النفطي  الت�شرب  لذلك  ال�شائل  ان�شكاب 
الذي جرى ل�شركة برتوليوم على �شاحل الوليات 
املتحدة.  وعلى الرغم من اأهمية روؤيتها للم�شاألة، 
فمن املالحظ اأنها ل ترتك اإل حيزًا قلياًل للقارئ كي 
يكت�شف ويقرر لنف�شه تاأثر رعاية �شركة بريت�س 
برتوليوم يف جمال الفنون. وعلى كل حال، فاإننا 
اإن كانت جمموعة �شالونات  ُنرتك حلالنا لنخّمن 
تيت الفنية تف�شل اأن تخ�شر املقدار القليل من املال 

الذي تتربع به ال�شركة.
يف  امل��رك��زي��ة  النقطة  ه��و  الب�شيط  ال��ت��ربع  وه��ذا 
ح�شة  توفر  ال�شركة  اأن  تذكر  فهي  اأيفانز.  كتاب 
�شغرة فقط من ميزانية عمل متحف تيت. ويبدو 
بريت�س  من  النقود  من  �شغرة  حفنة  اأن  لو  كما 

برتوليوم متتلك قوة �شراء هائلة. وهذا عائد رمبا 
يف  ال�شتخدام  ترتيبات  و  املريبة  ال�شالت  اإىل 
اأع�شاء  من  الكثر  لدى  التي  ال�شركة  مع  املا�شي 
ما  اإىل  نظرنا  اإذا  و  الفنية.  تيت  �شالونات  هيئة 
وراء حقيقة اأن لبرتوليوم ح�شورًا مبالغًا فيه كما 
يبدو لكل جنيه تنفقه، فاإن اأيفانز تقوم بعمل رائع 
ذاتها.  ال�شركة  متتلكه  ال��ذي  التاأثر  مبناق�شتها 
وهي تالحظ اأن حلقات الأ�شفر و الأخ�شر ت�شبب 
قدرًا كبرًا من اخلالف بن التن�شيب و اجلمهور 
احلا�شر امل�شتهلك، بن رغبات اأمن املتحف ورعاة 
ذلك الفن. و تقول اإن هذا اخلالف امللمو�س ي�شر 
بالطبع.  الرعاة  عدا  العالقة،  ذات  الأط��راف  بكل 
ومع اأن ن�شيب برتوليوم ال�شغر ن�شبيًا قد ُمنح 
كما يبدو مقدارًا ل مربر له من التمثيل يف املتحف، 
فاإن اإيفانز مت�شرعة جدًا يف القيام بال�شيء نف�شه 
حن توجه اللوم على كل التاأثرات ال�شلبية لتغر 
اأن بريت�س  املناخ و ا�شتنزاف النفط. فمن املوؤكد 
برتوليوم منتج كبر جدًا و موزع للبرتول، لكنها 
وهي  امل��ن��اخ.  تغّر  يف  الوحيد  املت�شبب  لي�شت 
اإليها  اأّل يوّجه  لي�شت بريئة بالتاأكيد، لكن ينبغي 

اللوم كله على ما ي�شيب العامل من كوارث.

LSE / عن

الشركات تنّظف سمعتها فّنيًا!

�شدر حديثا عن جمموعة النيل العربية للن�شر والتوزيع 
بالقاهرة كتاب "العمل احلر" للكاتبة ماريانا كانتويل

هل م���ا زلَت قابًع���ا داخل قف����س الوظيفة وت�شع���ر »اأنك 
ل�شَت اأن���ت«؟، ودائًما ما حتلم باإجازت���ك املقبلة وتتطلع 
اإىل العطلة الأ�شبوعية؟، هل تتخيل اأن حت�شل على اأجر 
مقاب���ل اأداء عمل يبث فيك احلي���اة.. دون اأن ت�شطر اإىل 
التوجه اإىل املكت���ب ثانيًة.. كل هذا ممكن من خالل هذا 
رك من قف�س الوظيفة ويجعلك  الدلي���ل الذكي الذي يحرِّ
تتحك���م يف اإيقاع حياتك. اإن هذا الكت���اب دليل اإر�شادي 
�شائ���ق ومفع���م باحلما����س والطاق���ة الإيجابي���ة حي���ث 
يخاطبك ب�شكل مبا�شر مل�شاعدتك على ابتكار منط حياة 
مذه���ل، وحتقيق دخ���ل مادي كب���ر واأداء العم���ل الذي 
حتب���ه )وفًقا ل�شروطك ه���ذه املرة(. وي�ش���م الكتاب بن 
ا درا�شات حالة ملِهمة متثِّل م�شرة اأ�شخا�س  َدّفتْيه اأي�شً
حقيقي���ن اجته���وا بالفعل �ش���وب العمل احل���ر. ولذلك، 
م هذا الكت���اب اأفكاًرا غر تقليدي���ة وخطوات عملية  يقدِّ

لتحقيق الآتي:
بالفعل. بحياتك  تفعله  اأن  تريد  ما  تكت�شف  • اأن 

ا يتنا�شب مع �شخ�شيتك  • اأن توج���د لنف�ش���ك عماًل حرًّ
الفريدة ويتالءم مع مهاراتك واهتماماتك اخلا�شة.

ال�شتم���رار يف احل�شول  م���ن وظيفتك مع  • تخلَّ����سْ 
على نف�س الدخل الذي تتقا�شاه الآن )ورمبا اأكرث(.

اأن تربح  ْر م���ن قيود الزم���ان واملكان )ميكن���ك  • حت���رَّ
اأم���واًل بينما جت���وب اأنحاء الع���امل اأو ُت���دّر على نف�شك 
دخ���اًل بينم���ا جتل����س يف مقهى اأو مطع���م اأو ن���اٍد اأو اأي 

له(. مكان اآخر تف�شِّ
باأقل من 100 جنيه  م�شوارك خالل 90 يوًم���ا  • اب���داأْ 
اإ�شرتلين���ي )دون اأن تك���ون بحاج���ة اإىل ماج�شت���ر يف 
اإدارة الأعم���ال، وبدون حاج���ة اإىل متويل اأو ُخطة عمل 

مكتظة بالبنود املختلفة(.
بطريقتك اخلا�شة! واأجنْز عملك  الزحام،  • ابتعْد عن 

العمل الحر

تأليف  زهير الجزائري
عرض وتعليق جعفر لبجة     

بعد اأربعة عقود من الزمن ترك الأ�شتاذ زهر 
ذاكرته  من  واأزاح��ه��ا  املنفى  مدن  اجلزائري 
))النجف  مدينة  الأوىل  مدينته  اإىل  وع��اد 
بعد  املدينة  يف  النا�س  يعرفه  لن  ال�شرف(( 
هذا الغياب، فقد هجر املدينة اأبناوؤها القدامى 
اىل بغداد.. مغادرين مدينة الكالم اإىل مدينة 
النقود، و�شيلومني الباقون لأنني تركته يف 
اأيام النجيعة واأعود متاأخرًا حيث مل يبق غر 

الرماد واجلنائز.

يتذمروا  ان  دون  ال�شوؤال  النجفيون  يطرح 
على  وهي  ال�شحراء  يف  مدينتهم  موقع  من 
م�شافة �شبعة اأميال من املاء واخل�شرة، اإمنا 
لكز  ال��ذي  الإم���ام  حكمة  اإىل  الأم���ر  يحيلون 
ول  ))احلنانة((  منطقة  يف  حلت  حن  ناقته 
يطرح الزوار هذا ال�شوؤال وهم يتوافدون من 
الإح�شاء  ومن  لبنان  يف  عامل  وجبل  اإي��ران 
من  وحتى  وباك�شتان  الهند  ومن  والقطيف، 
جمهوريات اأ�شيا الو�شطى. يكفيهم ان المام 
علي اختارها لت�شم ج�شده، منائرها الذهبية 
يرى  حيث  ال��ي��ه��ا.  ال��ق��ادم��ن  اأن��ظ��ار  تخطف 

الزائر القباب الذهبية والأبواب الف�شية.
اجل��زائ��ري  زه��ر  ال�شتاذ  ب��داأ  الكتاب  بهذا 

ترعرع  التي  املدينة  هذه  عن  ذكرياته  ي�شرد 
بها منذ طفولته حتى غادرها اإىل املنفى.. بعد 
امل�شايقات من قبل اأزلم نظام البعث البائد.. 
كل هذا اخلليط العجيب جتمع حول ال�شحن، 
كنت  كانوا،  حيثما  وامل�شلمن  ال�شيعة  قبلة 
الظهرات احلارة متكد�شن جنب  اراهم يف 
يف  املرمر  افرت�شوا..  وقد  البع�س.  بع�شهم 
وامل��اء  اخلبز  يتقا�شمون  ال�شريح،  اروق���ة 

دون ان يعرفوا لغات بع�شهم..
ي��ت��ذك��ر زه���ر اجل���زائ���ري.. م��دي��ن��ة النجف 
مكان  اىل  م��ك��ان  م��ن  عائلته  م��ع  والن��ت��ق��ال 
اخ���ر.. م��ع وال���ده امل��وظ��ف احل��ك��وم��ي ومن 
ب�شاحة  حتيط  التي  والدواوين  الغرف  بن 
امل�شجد تخ�ش�س الدارة غرفتن متجاورتن 
الكرمي اجلزائري.. حيث  ال�شيخ عبد  لعائلة 
تفا�شيل  بكل  يعلمون  الذين  والحبة  الهل 
هذا  والحبة..  ال�شدقاء  من  كثر  احلياة.. 
يف  معلم  وال��ث��اين  ال��ف��واك��ه  ب��ي��ع  يف  يعمل 
مدر�شة ما والثالث يعمل يف الفندق والرابع 
ي�شجلها  امل�شاهدات  ه��ذه  كل  م�شجد..  ام��ام 
ال�شتاذ زهر اجلزائري الذي مل متُح ذاكرته 
طفولته..  اي��ام  فيها  عا�س  التي  املدينة  هذه 
وايام درا�شته حقيقة ان كتاب ال�شتاذ زهر 
الكلمات  حيث  م��ن  قيم  كتاب   .. اجل��زائ��ري 
باأ�شلوب  ذكرياته  يكتب  كاأنه  وال��ذك��ري��ات.. 
اىل  الكتاب  ه��ذا  لي�شاف   .. خال�س  روائ��ي 
خدمة  خا�شة..  والعراقية  العربية  املكتبة 
هذا  يف  والباحثن  ولال�شاتذة  العلم  لطالب 

املجال..

النجف... الذاكرة والمدينة

م����ن اص��������دارات
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بيروت / رويترز

الهولوكو�شت  كون�شرتو   .. )م�����ش��ائ��ر  رواي����ة 
الفل�شطيني  الكاتب  امل��ده��ون  لربعي  والنكبة( 
املقيم يف لندن عمل مركب من الواقعي واملتخيل 
اأدبي  توثيق  اإىل  الكاتب  فيه  �شعى  الفرتا�شي 
لكثر من ماآ�شي الفل�شطينين واآلمهم وت�شردهم 

وم�شائرهم.
وحتت عنوان )قبل القراءة( وهي مقدمة و�شعها 
الكاتب للرواية قال اإنها الثانية "من بعد )ال�شيدة 
بانوراميا  فيها م�شهدا  التي قدمت  اأبيب(  من تل 
قمت  م��ع��ي��ن��ة...  زمنية  مرحلة  يف  غ��زة  لقطاع 
‘بتوليف‘ الن�س يف قالب الكون�شرتو املو�شيقي 
حكاية  منها  كل  ت�شغل  حركات  اأرب��ع  من  املكون 
ف�شائهما  يتحركان يف  اثنن  تنه�س على بطلن 
اخلا�س قبل اأن يتحول اإىل �شخ�شيتن ثانويتن 
رئي�شان  بطالن  يظهر  حن  التالية  احلركة  يف 
اآخران حلكاية اأخرى... وحن ن�شل اإىل الرابعة 

تبداأ احلكايات الأربع يف التكامل."
وجدير بالذكر هنا اأن هذه "التوليفة" كما و�شفها 
حترك  بن  ما  بطريقة  الربط  اأي  املدهون  ربعي 
العمل الق�ش�شي وحركات عمل مو�شيقي قد يكون 
والقا�س  ال��روائ��ي  العربية  يف  اأطلقها  من  اأول 
اللبناين ال�شوري الأ�شل الراحل اإليا�س مقد�شي 
الق�شة  اأ�شماه  ما  اإىل  دع��ا  قد  ك��ان  ال��ذي  اإليا�س 
تتكامل يف  تقوم على حركات  التي  ال�شيمفونية 

النهاية.

القطع  الرواية يف 267 �شفحة متو�شطة  جاءت 
و���ش��درت ع��ن )امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��درا���ش��ات 
كل  )مكتبة  وع��ن  وع��م��ان  ب���روت  يف  والن�شر( 

�شيء( يف حيفا.
�شنة  املجدل/ع�شقالن  يف  ولد  املدهون  وربعي 
1945 وهاجرت عائلته اإىل قطاع غزة عام 1948 
وا�شتقرت يف خميم خان يون�س لالجئن. در�س 
يح�شل  ومل  الإ���ش��ك��ن��دري��ة  جامعة  يف  ال��ت��اري��خ 
عام  البالد  اأبعد عن  لأنه  ال�شهادة اجلامعية  على 
يف  حاليا  يعمل  وهو  �شيا�شية.  لأ�شباب   1970
لندن  يف  ت�شدر  التي  الأو���ش��ط  ال�شرق  ج��ري��دة 
من  الربيطانية.  اجلن�شية  ويحمل  يقيم  حيث 
اأعماله )النتفا�شة الفل�شطينية الهيكل التنظيمي 
اأجيال  ثالثة   .. الفراق  العمل( و)طعم  واأ�شاليب 
اأبيب(.  تل  من  و)ال�شيدة  ذاك��رة(  يف  فل�شطينية 
"الكون�شرتو  ح��رك��ات  م��ن  الأوىل  احل��رك��ة  يف 
الأرمنية  حتب  )م�شائر(  رواي��ة  يف  املو�شيقي" 
يف  بريطانيا  طبيبا  اأردكيان  اإيفانا  الفل�شطينية 
زمن النتداب على فل�شطن وتتزوجه ويرحالن 

اإىل لندن وتنجب منه بنتا.
ونرث  جثتها  بحرق  تو�شي  وفاتها  قبل  اإيفانا 
اأم��ا  ل��ن��دن.  يف  التيمز  ن��ه��ر  يف  رم��اده��ا  ن�شف 
مزعجا  يبدو  تكليف  يف  فطلبت  الآخ��ر  الن�شف 
اأن يوؤخذ يف اإناء ويو�شع يف بيت اأهلها يف عكا 
يف  يو�شع  اأو  اإ�شرائيليون  يهود  ي�شكنه  ال��ذي 

بيت يف القد�س.
ال��رواي��ة  جم���الت  يف  كما  امل��ده��ون  يعتمد  هنا 
الذي  وما  املختلفة  الحتمالت  اأ�شلوب  الأخ��رى 

يحدث يف حال حتقق كل منها.

جنن  ع��ن  ك��ان��ت  الثانية  "الكون�شرتو"  ح��رك��ة 
تي�س(  )فل�شطيني  رواي���ة  تكتب  ال��ت��ي  ده��م��ان 
املجدل  اإىل  �شرا  يعود  ال��ذي  دهمان  حممود  عن 
ويرف�س الرحيل وكذلك ق�شتها مع زوجها با�شم 
وبطل  اأمريكا  يف  وج��وده��ا  خ��الل  التقته  ال��ذي 

ق�شتها الذي �شمته با�شم اأي�شا.
اأم���ا احل��رك��ة ال��ث��ال��ث��ة ف��ك��ان��ت ع��ن ول��ي��د ده��م��ان 
"البالد"  اللذين زارا  اإيفانا  ابنة  وزوجته جويل 
لتنفيذ و�شية اإيفانا ووقعا يف ع�شق البالد وفكرا 

يف العودة.
احل��رك��ة ال��راب��ع��ة ه��ي زي����ارة ول��ي��د ملتحف )ي��د 
ف�شيم( ل�شحايا املحرقة النازية مقيما متاهيا بن 
�شحايا املحرقة اليهود وبن �شحايا جمزرة دير 

يا�شن الذين قتلتهم منظمات �شهيونية.
�شحفية  بكتابة  ي��وح��ي  ال��رواي��ة  يف  مم��ا  كثر 
تواريخها  وتعيد  بدقة  الأم���ور  تفا�شيل  تنقل 
"كي  هي  الكاتب  غاية  كانت  ورمب��ا  الذهن.  اإىل 
وجد  ولرمبا  ت�شتمر.  احلياة  اإن  مع  نن�شى"  ل 
القارئ يف عمل املدهون كثرا من تقنيات ال�شرد 
املختلفة وقد حاول الكاتب التوفيق بينها. ومن 

اأو يف  الآخرين  ل�شان  نف�شه على  اأنه يعطي  ذلك 
م�شاهد يف الرواية اأدوارا �شريعة واأو�شافا على 
كان  الذي  األفريد هت�شكوك  ال�شهر  املخرج  غرار 
يظهر يف اأفالمه يف لقطات عابرة. لكن القارئ قد 
يرى اأن هذه التقنيات رمبا تكون قد جاءت على 
بع�شه  فجعلت  ال�شياب  الروائي  العمل  ح�شاب 

يتاآكل.
قال عن  دراج  في�شل  الدكتور  الفل�شطيني  الناقد 
"قراأت زمنا  اإن الرواية  عمل ربعي املدهون هذا 
اآخر ل يعد اإل مبا فيه من حيث املحتل اليهودي 
م�شتت  والفل�شطيني  امليعاد(  )اأر���س  يف  م�شتقر 
داخل اأر�شه وخارجها. "ومع اإن يف الن�س عناقا 
ال��رواي��ات  تق�شي  كما  واملتخيل  ال��واق��ع��ي  ب��ن 
الوعد  من  م��رباأة  األيمة  ب��اردة  )واقعية(  فيه  فاإن 
�شمنا  "تنت�شب  ال��رواي��ة  اإن  وق��ال  والوعيد." 
غ�شان  الراحل  الفل�شطيني(  )الكاتب  رواية  اإىل 

كنفاين )رجال يف ال�شم�س(."
هنا  اإيجابية  من  القارئ  انطباع  يف  كان  ومهما 
و�شلبية هناك فال �شك يف اأن )م�شائر( عمل متقن 

مركب وغر عادي من نواح خمتلفة.

ربعي المدهون
 يقدم رواية توثق أدبيًا كثيرًا 
من مآسي الفلسطينيين

 أوراق

ال��غ��زايل  ن��اظ��م  ال��راح��ل  ال��ف��ن��ان  �شخ�شية  ترتبط 
بعوامل كثرة حتكمت يف �شخ�شيته وقدرته على 
مواجهة املجتمع الذي كان يحمل فيه الفنان متاعب 
خائف  بقلب  الفن  اىل  توجه  قد  ان��ه  ملجرد  كثرة 
امتدت  واخل���وف  التوج�س  م��ن  حالة  قلق.  وفكر 
العقدة  هذه  الم،  عطف  من  وحرمانه  ولدت��ه  منذ 
الوىل التي ا�شتحكمت يف �شخ�شية ناظم الغزايل، 
ف�شار ينظر اىل املراة نظرة مقد�شة خالية من اي 
�شوائب، كان املرحوم ناظم الغزايل عندما يريد ان 
يحب  يحب باخال�س، كان حبه رومان�شيا وكانت 
والتفاين  والإخ��ال���س  الطيبة  من  �شريطا  حياته 
يتقبل  وك��ان  بالح�شان  ال���ش��اءة  يواجه  ك��ان   ....
كان طموحا  لهذا  النتقادات بروح �شمحة وبريئة 
ما  كل  رغ��م  وا���ش��رار.  بعناد  طريقه  ي�شق  ان  اآث��ر 
ا�شابه من م�شاعب مالية ونف�شية ب�شبب الظروف 
ووالدته  وال��ده  فقدان  وه��ي  بها  مر  التي  ال�شيئة 
يتغلب  ان  الكبر  الفنان  ذلك  ا�شتطاع  ... وبالفعل 
... حيث واظب على ق�شوة احلياة  امل�شاعب  على 
يف  التمثيل  يحب  الغزايل  ناظم  املرحوم  كان   ...
على  واحلا�شل  املتفوق  الطالب  لنه  حياته  بداية 
الدرجات العالية يف كل الدرو�س التي در�شها وكان 

مولعا بقراءة الكتب اجليدة ويعد مغنيا بارعا يف 
اكرث امل�شرحيات التي يتطلب الدور فيها ان يغني.  
يف  جنح  ب��ارع��ًا  مغنيًا  ليكون  يعده  القدر  وهكذا 
حياته  ال��راح��ل  ال��ف��ن��ان  ن�شج  م��وت��ه  وب��ع��د  حياته 
وتفا�شيل جديدة حتدث عنها الفنان القدير فخري 
منذ  امتدت  طويلة  فرتة  معه  عا�س  الذي  الزبيدي 

الثالثينات وحتى �شنة رحيله..
الغزايل  ناظم  ع��ن  الزبيدي  فخري  الفنان  يقول 

مايلي:
ت��ع��رف��ت ع��ل��ى امل��رح��وم ن��اظ��م ال��غ��زايل م��ن��ذ خ��الل 
يلتقي  كان  حيث  ))البارودية((  حملة  على  ت��ردده 
وبخا�شة  ال���ش��ط��وان��ات  ع�شاق  م��ن  جمموعة  م��ع 
�شطوانات ال�شتاذ املرحوم حممد القبنجي و�شليمة 
ام  ان��ور وجليلة  ال��ه��وزوز وب��دري��ة  م��راد ومنرة 
�شامي.. فكان الغزايل يلتقي مع هذه املجموعة من 
كنت  انني  ل�شيما  به  عالقتي  توطدت  وقد  الهواة 
اأعي�س وحدي لآن والدي كان �شابطًا كبرًا وكثر 

التنقل يف اماكن عمله.
وملا كنا اأنا وناظم طالبًا يف معهد الفنون اجلميلة 
))راأ����س  يف  متوا�شعة  غرفة  معرفة  جمعتنا  فقد 
القرية(( ب�شارع الر�شيد فكنا نعي�س �شوية يف هذه 
الغرفة.. حيث كنا نغ�شل مالب�شنا وناأكل يف املطاعم 
فهو يتحمل  راتبي  اك��رث من  ناظم  رات��ب  ك��ان  ومل��ا 
امل�شاريف اأكرث مني. وا�شتمرت هذه احلالة طيلة 

نتفارق �شباحًا لن�شغال  كنا  �شوية.  درا�شتنا  ايام 
كل واحد منا بعمله.

معهد  يف  الدرا�شة  ترك  قد  كان  الغزايل  ان  واأذك��ر 
يوم  ذات  ولكنه  خا�شة  لظروف  اجلميلة  الفنون 
امل��رح��وم  ك���ان  ال�����ش��ف ح��ي��ث  ف��دخ��ل  للمعهد  ع���اد 
ال�شتاذ حقي ال�شبلي قد طلب منا م�شهدًا اأرجتاليًا 
الراوي واملرحوم حامد  مع املرحوم احلاج ناجي 
الط��رق��ج��ي وجم��م��وع��ة م��ن ط��الب امل��ع��ه��د.. مثلنا 
الدور امام ناظم وعندما انتهينا نه�س وقبلنا على 
ال�شبلي  حقي  ال�شتاذ  اأعلن  بعدها  الداء  ج��ودة 
ذلك  وك��ان  الغرفة  اىل  والن�شمام  للمعهد  عودته 
على  يح�شل  الغزايل  ناظم  الفنان  كان   1944 عام 
قابلية  ول��ه  التحليلية  ب��ال��درو���س  عالية  درج���ات 
بالتمثيل  ا�شتمر  ولو  �شيء..  كل  تقليد  يف  خارقة 
ا�شتمر يف  لكنه  املجال  هذا  �شاأن كبر يف  له  لكان 
وقد  كبر  ب�شكل  بها  ب��رع  التي  الرتاثية  الغ��اين 
الع�شر  النجار وال�شاعر يف  لل�شاعر جبوري  غنى 
والأخطل  ما�شي  ابو  اليليا  زهر  البهاء  العبا�شي 

ال�شغر )ب�شار اخلوري(.
احل��ق��ي��ق��ة ك��ت��اب ال���ش��ت��اذ ك��م��ال لطيف ���ش��امل عن 
املطرب ناظم الغزايل كتاب قيم لي�شاف هذا الكتاب 
العلم  العربية.. خدمة لطالب  العراقية  املكتبة  اىل 
والفنانن وكتاب الغاين.. وفق الله ال�شتاذ كمال 

لطيف واأطال الله يف عمره .

ناظم الغزالي: سفير االغنية العراقية

كرد�شتان،   اإقليم  عا�شمة  اأربيل،  2016يف  التف�شر  مكتب  من�شورات  من 
اإم��ام   ( رواي��ت��ه  ترجمة  يو�شف  الباقي  عبد  ال�شوري  للروائي  ���ش��درت 
وزارة  عن  �شدرت  قد  كانت  التي  ال��رواي��ة  الكردية،  اللغة  اإىل  احلكمة( 
الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية يف الكويت �شنة 2010، وهي ت�شرد �شرة 

حياة قطب احلكمة لقمان احلكيم. 
جاء يف مقدمة الطبعة العربية التي و�شعتها وزارة الأوقاف الكويتية يف 

مقدمة الرواية:
التاريخي  اإم��ام احلكمة، حدود  رواي��ة  تثرها  التي  الإ�شكالت  اأب��رز  )من 
واخليايل يف ر�شد �شرة لقمان احلكيم ولعل هذا ل يرتبط بهذه الرواية 
فقط، بل اأن النقد الأدبي اأثارها، ويثرها مع كل جتربة �شردية ت�شتدعي 
التاريخ، فتجعله مادتها الروائية. اإن اأطروحة رواية اإمام احلكمة تتعّلق 
عالقاته  خاللها  م��ن  ي��رى  نف�شه،  م���راآة  اإىل  نف�شه  الإن�����ش��ان  يتحّول  ب��اأن 
و�شلوكياته ومواقفه، ويعيد اكت�شاف مفهوم احلياة والوجود، وي�شتثمر 
طاقات الذكاء واخلربة والإرادة التي وهبها الله اإياه، ليكون متحكمًا يف 
نف�شه وحميطه، لحمكومًا بها، قائدًا لهما ل مقودًا من قبلها، فيتوّلد عنده 
وعالقته  واحلياة،  الكون  يف  ومركزه  ووظيفته  بنف�شه  جديد  اإح�شا�س 
بالله، خالقه ومبدعه، وبالإن�شان والنبات واجلماد، اإح�شا�س بطعم احلياة 
الباقي  عبد  الروائي  ُوف��ق  لقد  ومعادلتها..  وتوازتها  جدتها  يف  نف�شها 
واأن  واملكان،  الزمان  يف  املمتدة  احلكم  تلك  �شتات  يجمع  ان  يف  يو�شف 
يتاأملها ويح�شن  َمن  قالب روائي ممتع ومفيد، تتحّول عند  ي�شوغها يف 

الإ�شغاء اإليها، اإىل نربا�س يهديه يف مدلهمات اخلطوب واملواقف والآراء، 
واجلمال،  للخر  وحب  وتقدير  واأخ��وة  واأمانة  �شدق  ل�شان  له  وجتعل 
التي  الت�شنيفات  عن  بعيدًا  اإن�شان،  هو  حيث  الإن�شان  خدمة  اإىل  و�شعي 
اأحدثت �شروخًا يف الكينونة الن�شانية التي اأراد لها الله �شبحانه وتعاىل 
اأن تكون �شالكة �شبيل التعارف والتعاون والتوا�شل والتعاي�س، واحرتام 
والرواية  احلكيم،  �شنعه  يف  احلكيم  الله  اآيات  من  اآية  باعتباره  التنوع 
اأن جتعل من احلكمة �شخ�شية مت�شي  اأ�شلوب احلكمة عليها، تريد  يغلب 
بن باقي ال�شخ�شيات، وروؤية حتكم الإن�شان يف عالقته بذاته وبالآخرين 
والجتماعية  النف�شية  اجل��وان��ب  يف  وجمتمعه،  ب��اأ���ش��رت��ه  ح��ول��ه،  م��ن 
اأن  اإنها ُتب�ّشر مب�شروع الإن�شان احلكمي، بعد  وال�شيا�شية والقت�شادية. 
الطائفي،  والإن�شان  القبلي،  والإن�شان  النفعي،  الن�شان  فل�شفات  تهاوت 
الأ�شود، والإن�شان  الإن�شان  الأبي�س مقابل  القومي، والإن�شان  والإن�شان 
املكيافيلي، وغرها من  الرباغماتي، والإن�شان  الأيويولوجي، والإن�شان 
الأمناط الإن�شانية التي اأحدثت اآثارًا �شلبية يف الر�شيد احل�شاري لالأمم 
وقد  العامل(.  يف  الروائين  لإب��داع��ات  خ�شبًا  جم��اًل  وكانت  وال�شعوب، 

وقعت الرواية يف 225 �شفحة من احلجم الو�شط.
قام برتجمة هذه الرواية ) مظفر اأول ق�ش��ريي( ومّما ُيذكر اأن هذا العمل 
الروائي هو الثاين الذي تتم ترجمته  اإىل اللغة الكردية للكاتب عبد الباقي 
ترجمة  �شمن   2014 �شنة  حبيبتي(  )هولر  روايته  ترجمة  بعد  يو�شف، 

اأعمال الكاتب من اللغة العربية اإىل اللغة الكردية.

صدور الترجمة الكردية لرواية "إمام الحكمة"
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ملح���ق اوراق يعنى بآخر اص���دارات الكتب الحديثة ف�ي العالم يصدر عن مؤسس���ة المدى لاع���ام والثقافةوالفنون

ضحى عبدالرؤوف المل

"منتجع  رواي��ة  يف  الع�شوائي  الواقع  ال�شر"  ت��اج  "امر  يعك�س   
ت��راود  التي  الف��ك��ار  على  احل��روب  فيها  ي�شن  التي   ال�شاحرات" 
ال���زم���ن.  ان من  ي��ل��ج��اأ اىل حم��اك��م��ة نف�شه ع��رب  ع��ن��دم��ا  الن�����ش��ان 
يف  الفرد  يعي�شها  التي  الليمة  امل�شاهد  يف  احل�شية  اليقظة  خالل 
املجتمعات الفقرة ، والتي هي جزء منه ول ي�شعر بذلك ملا يحيط 
اىل  ي�شحبنا  وكاأنه  التخيلية.   ال�شور  عنها  احتجبت  روؤى  به من 
لت�شب   ، روائيا  ين�شجها  التي  ال�شورة  داخ��ل  وي�شجننا  الواقع 
املمتد  ال�شماء  عامل  يف  م�شافرا  وترتكه  القارئ،   اأفكار  ذهنية  يف 
عرجا  ناهوم  واملراهق"  املت�شكعن  اىل  �شجر"  "عبدالبا�شط  من 
ال��واق��ع املرير  " و���ش��ول اىل م��وت الح����الم،  وولدة  الث��ي��وب��ي 
فقدن  لنهن  بال�شمت،   يلذن  اللواتي  امل�شنات  ال�شاي  بائعات  مع 
به�شا�شة  يوحي  وكاأنه  النظر  يلفت  عاد  ما  الذي  "عبدالقيوم"  
من  وبع�س  ال�شعفاء  الف��راد  فيها  يعي�س  ع�شوائيات  يف  القوانن 
، وبب�شاطة �شعبية   التاأثر  بانزياح جمايل عفوي يف   . املت�شلطن 
توؤدي اىل حتولت الفق الروائي املاألوف عادة،  وباإبراز جوانبه 
اجلوهرية يف بناء الرواية. ليحارب  يف راأ�س كل منا افكاره املبهمة 
نعاي�س  وكاأننا  ال��ق��راءة،   يف  توغلنا  كلما  تدريجيا  تت�شح  والتي 

�شخو�شه بتاآلف ت�شويري نتبعه كعن �شحرية تراقب امل�شهد.
من  نوعيه  تفر�شها  التي  احل��ي��اة  ونوعية  املراهقة  �شن  جمرمو 
�شائعن،   وبالطبع،  م�شاجن،  او  مطرودين  ال�شبا  اىل  خرجوا 
وعاطلن عن العمل بجدارة" والق�شية التي يثرها امر تاج  ال�شر 
وزمانه  مكانه  له  واقع  من  لأنها  للنقا�س،   مطروحة  لي�شت  روائيا 
وظواهره املحلية التي اعتاد عليها بطل الرواية ومن معه.  ال انه 
مي�شك بعنا�شر الواقع  لتكت�شب الرواية مب�شارها  الفني تراكيب 
ذات خ�شو�شية ي�شن حروبها املتعددة من الفكار اىل حروب الرزق 
والوجود،   و�شاي احل�شرات  و�شرياليات ل ميكن ان تتخذ �شفة 
روايته  ال�شر" يف  تاج  "امر  عنه  يتكلم  او  ي�شفه   ما  غرابة  غر 

من  اخل��وف  القارئ  فيها  ي�شتغرب  التي  ال�شاحرات"   "منتجع 
انقرا�س مهنة ال�شرقة ، فما هذا املجتمع الذي يروي عنه ما يروية 

ومن هو عبدالقيوم هذا والنزوات املرتفة؟ 
رمزية  خلفيات  عرب  ي�شتنطقها   باإ�شكاليات  تعج   م�شهدية  حركة 
يثر  ومبا  وت�شفر،   برتميز  امل�شغول  ال�شينمائي  امل�شهد  كاأنها    ،
ده�شة املتخيل او حوارات ال�شخو�س التي تلتقي ببع�شها وتفرتق،  
لتنفي بع�شها  بينها.   فيما  لغة فكرية تت�شارع  ت�شتند على  وكاأنها 
البع�س،  وكاأن البقاء لالقوى يف الرواية التي متاثل احلياة وافكار 
ال�شرد  ببنية  املتحكم  نف�شه  ال��روائ��ي  افكار  بالحرى  او  ال��رواي��ة 
على  تطراأ  التي  والتغرات  وال�شعف،   بالقوة  اليهامية  وقوته 
الن�شان الذي ل يختار بيئته ، ول اين يولد،  ول كيف ميوت،   فهل 
من ا�شتعمار نف�شي ميار�س على الفرد من خالل املحيط الجتماعي 
اأم ان الواقع ال�شيا�شي وتاأثراته هو انعكا�س للمجتمعات املوبوءة 
�شن  جدلية  بذلك  خمت�شرا  للخر  وامليالة  وال�شاحلة   ، والفا�شدة 
املراهقة واملعاير الن�شانية،  لباقي افراد املجتمع،  وكاأن كل فرد 
تاج  "امر  �شخو�س  متار�س  كما  احلياة  يف  دوره  ليمار�س  يولد 
ال�شر"  ادوراه��ا يف هذه الرواية التي تفر�س على القارئ منطية 
ال�شخ�شيات  معها  تتفاعل  التي  احلياة  لقبح  او  للجمال  معاك�شة 
مب�شاعر متناق�شة.    هجرة ع�شوائية بال �شند ، ومفردات لفتاة مل 
م�شتقرة  الوطن،  ول لجئة قدمية  ار�شا يف  لتمنح  تكن  مواطنة 
الروائي تركه مفتوحا على م�شراعيه ا�شتنكارا  ، فالقامو�س  كذلك 
الغراب  طائر  فيها  يتحول  اأن  �شديدة  ب�شهولة  ميكن   " مدينة  من 
ذي  بتبطن  املجتمع  منتقدًا  دوجن��وان  اىل  و�شلوكا  �شكال  املنبوذ 
ايحاء  يحيله اىل مناذج ت�شبيهية مغمو�شة بالبعاد،  وهاربة من 
�شوارع توؤدي اىل �شوارع تقطنها هاربة من عر�س الدم ،  وبت�شوير 
تعبري ينقل القارئ من معنى اىل معنى بفن �شاعري مثقل بلهجات 
ال�شى ، واحلرمان لطبقة اجتماعية توحدت فيها معامل الغمو�س 
ورموزها  �شخ�شياته  �شيفرة  لفك  مبحاولت  خيوطها  نتبع  التي 
املرافقة لوجودها او اختفائها دون التغا�شي عن اهمية  اجلوانب 
وال�شيا�شية،    الجتماعية  وتوج�شاتها  الروائية  للحبكة  التقنية 
التخيلية  وال�شتح�شارات  بالت�شاوؤلت  املرهون  الزمني  وال�شياق 
لح��داث كثرة جت��ري يف ال��ع��امل،   فهل ال��رواي��ة هي فكرة احدث 

متعددة من منظور تاريخي اجتماعي �شيا�شي؟ 
ب��وؤر  م��ع  وال��ن��زوح  احل���روب  وم�شكالت  وال��وط��ن  الهوية  فل�شفة 
 " ال�شجون   رواد  ومع  جمروحة  بوطنية  يحاكيها  التي  التعا�شة 
باأدنى  ي�شتقبلك  ل  بلد  يف  ممزقا  جتعلك  التي  احلياة   و�شخرية 
بذلك  " فاحتا  ب�شراحة  اأر���ش��ه  عن  يطردك  ول  احل��ف��اوة،  من  حد 
التاريخ  اب��ع��اد  اىل  ت�شتند  التي  الف��ك��ار   ام��ام  ال��روائ��ي  م�شرحه 
ا�شا�شية  مدلولت  عن   والبحث  الجيال  عرب  املتتالية  واحلقبات 
لبناء الوطان القادرة على �شم اهلها،   ويقومية تتمرد على ذاتها،  
لتنتج  �شمات ان�شانية تت�شع وت�شم النبالء الذين ل وجود لهم يف 
الرواية،  ومنعطفاتها ال�شت�شالمية او تلك التي تقاوم فن المتالك 
بالقوة حتت م�شميات متعددة عاك�شا النزعة الفكرية،  وال�شتغالل 
الجتماعي الذي ميار�س على ال�شعوب امل�شت�شعفة،  والتي تبحث 
عن ذاتها يف ظل م�شتنقعات يتقهقر فيها الفرد تبعا لعمره او قوته 
وبغزل  �شرعية،   او  نظيفة  غر  بو�شائل  اوجدها  التي  مكانته  او 
وطني �شاخر يف بع�س منه م�شرا اىل البلدان التي تبقى دون دعم 
من احد وتت�شرذم وت�شل اىل اق�شى حالت ال�شوء دون رعاية من 
�شيا�شيا واجتماعية،  وب�شخرية  انتقادية  روؤية  ذات  رواية  احد.  
رمزية كالثوب ال�شفر املطعم بالذهبي او اللون املحر�س،  وحتى 
الفكرية  وامل��ن��اورات  والت�شابيه،   بال�شقاطات  اململوء  ال�شلوب 
ال�شاي  بيع  ي�شقط  حيث  م��ن  ان  ع��دي��دة.   ب��ت��اأث��رات  امل��م��زوج��ة 
اىل  التواقة  النف�س  الثيوبي وم�شكالت  او  الريتري  ..والنزوح 
بن  املنت�شف  يف  املتلون   الحتاليل  اخلنجر  يتوقف  فهل   ، املجد 
هو  القارئ  ان  ام  عبدالقيوم  خنجر  توقف   كما   ، واحلياة  امل��وت 
وحتى  البداية  " منذ  ال�شر  تاج  معها" امر  يت�شارع  التي  الفكار 

النهاية؟  

من أجل غواية الشر 
قراءة  في رواية منتجع الساحرات 

للروائي أمير تاج السر..

بعد انتظار طويل �شدر اأخرًا للدكتور جنم عبدالله كاظم "فهر�شت 
معنّي  فهر�شت  اأ�شمل  ليكون   ،"2014-1919 العراقية  ال��رواي��ة 
عمر  من  القرن  يقارب  ما  الفهر�شت  هذا  غطى  فقد  العراقي.  بال�شرد 
الرواية العراقية، وهو يقّدم كل ما �شدر خالل هذه املدة الطويلة، من 
روايات، ومن ق�ش�س طويلة يف بع�س املراحل املبكرة حن وجدها 

تقرتب بدرجة اأو باأخرى من الرواية. 
ويف ظل �شيوع �شور م�شّوهة كثرًا ما ير�شمها البع�س عن الرواية 
العراقية، يف و�شائل الإعالم والدوريات وال�شفحات الثقافية واأحيانًا 
من  وا�شت�شهال  جتاهل  اأو  جهل  عن  تنم  وه��ي  درا���ش��ات،  يف  حتى 
اأ�شحابها يف اإطالق الأحكام، وا�شٌح متامًا ما �شي�شكله هذا الفهر�شت 
من اأهمية يف عامل البحث والكتابة الر�شينة، وللدار�شن والباحثن 
اأن  خ�شو�شًا  عمومًا،  العراقي  والأدب  وال�شرد،  بالرواية،  املعنين 
املوؤلف مل يكتف بالفهر�شة فقط، ومبا يعني اإدراج عناوين الروايات 
وموؤلفيها، بل وجدناه، متى ما وجد ذلك ممكنًا، كثرًا ما ي�شف العمل 
اأعمال  عن  يبحثون  الذين  للباحثن  ج��دًا  مهمة  هي  جملة  اأو  بكلمة 
الوقت  من  الكثر  الكثر  �شيخت�شر  الذي  الأمر  بعينها،  مبوا�شفات 

واجلهد على هوؤلء الباحثي. 
كما اأن الدكتور جنم عبدالله كاظم قّدم يف كتابه، اإىل جانب الفهر�شت 
على  الكتاب  ا�شتمل  فقد  فرعية.  فهار�س  �شّماها  ما  الرئي�س،  ال�شامل 
يف  الفتيان  رواية  وفهر�شت  العراق،  يف  الن�شوية  الرواية  فهر�شت 
الأ�شول  ذوي  اليهود  الروائين  روايات  وفهر�شت  الع�شرين،  القرن 
العراقية، وفهر�شت الروائين العرب الذين عا�شوا يف العراق ردحًا 
مبا  املالحق  من  جمموعة  بفهار�شه  اأحل��ق  كله  هذا  فوق  الزمن.  من 
خرج به من نتائج ا�شتقراءاته للفهر�شت الرئي�س والفهار�س الفرعية، 

وهي نتائج اإح�شائية وتو�شيفية طريفة واأحيانًا مهمة.   
الكتب  من  جمموعة  �شمن  العراقية"،  الرواية  "فهر�شت  كتاب  ياأتي 
التي �شدرت موؤخرًا للموؤلف، ومنها عن املوؤ�ش�شة العربية للدرا�شات 
والفن"  املو�شوع  خ�شو�شية  الفتيان،  "رواية  بروت  يف  والن�شر 
ال��دار  نف�س  الإم���ارات، وع��ن  الرتبوية يف  ف��از بجائزة خليفة  ال��ذي 
كتاب "نحن والآخر يف الرواية العربية املعا�شرة" الذي فائز بجائزة 
لبنان، وعن  العربي يف  الفكر  التي متنحها موؤ�ش�شة  الأدبي  الإبداع 
دائرة الثقافة والإعالم بال�شارقة كتاب "على م�شارف الق�شة العربية"، 
وعن دار املاأمون كتاب "بغداد البعد يقرتب.. درا�شة وق�ش�س ق�شرة 
الوطن  "عا�شق  كتاب  الأطفال  ثقافة  دار  وعن  العراق"،  من  خمتارة 

واخلليج واملطر"، وهو �شرة روائية عن ال�شياب مقدمًة للفتيان. 

صدور كتاب

الفهرست الشامل 
للرواية العراقية

زيارة الشيطان لموسكو 

مخائيل بولغاكوف 
في سطور

 روائي وم�شرحي رو�شي ولد عام 1891 مبدينة كييف عمله 
ال�شا�شي يف جمال الطب، لكنه ا�شتهر من خالل روايته هذه 
التي اعدها الكثرون ا�شهر روايات القرن الع�شرين.  كتبها 

عام 1930 لكنه اأحرق خمطوطتها لياأ�شه من اإمكانية ن�شرها 
وو�شعه ككاتب مغ�شوب عليه. ثم اأعاد كتابتها من ذاكرته 
يف عام 1931، بعدها اأنهى امل�شودة الثانية يف 1936، ثم 

املخطوطة الثالثة يف 1937، ثم بداأ املخطوطة الرابعة وكر�س 
لها اآخر اأيامه حتى1940. وبقيت الرواية خمطوطة حتى 

ُطبعت اأخرًا يف 1967. ومنها ا�شتهرت عبارته التي جاءت 
على ل�شان فولند اأحد اأبطال الرواية: املخطوطات ل حترتق 

اأبدًا. ن�شرت اإيلينا �شرجييفنا، اأرملة بولغاكوف، الرواية 
للمرة الأوىل يف جملة مو�شكو الأدبية يف حلقات عام 1966 
وحتى 1967، وقد ُحذف منها ب�شبب التحفظات ال�شوفيتية 

على م�شمون الرواية، او ما يتعلق مبمار�شات ال�شرطة 
ال�شرية يف القد�س ومو�شكو. تويف عام 1940.

بغداد/ أوراق

ج���دال يقع اأوائ���ل  الثالثيني���ات يف مو�شكو حول 
وج���ود امل�شي���ح وال�شيطان، ي���وؤدي ظه���ور فولند 
ليح�شم  الأمر ويثبت النتيجة ب�شفته ال�شيطانية. 
اح���داث نتابعه���ا يف رواي���ة )املعل���م  ومارغريت���ا 
� ال�شيط���ان ي���زور مو�شك���و( للروائ���ي الرو�ش���ي 
ميخائي���ل بولغاكوف وال�شادرة  ع���ن دار )املدى( 

للثقافة والن�شر برتجمة يو�شف حالق.
ميخائي���ل  الأدي���ب  الأول  املج���ادل  الط���رف 
األك�شندروفت����س برليوز رئي����س رابطة املا�شوليت 
ورئي����س حتري���ر جمل���ة ادبي���ة، والث���اين ال�شاعر 
ال�ش���اب اإيفان نيقوليفت����س بونريف الذي يكتب 
بيزدومن���ي. يح�ش���ر  ه���و  ا�ش���م م�شتع���ار  حت���ت 
ال�شيط���ان يف الرواية ح�ش���ورًا اإيجابي���ًا فهو من 
يعي���د املخطوط���ة اإىل املعل���م، ويجمع���ه بحبيبت���ه 
يف  يت�شب���ب  اأن���ه  كم���ا  الطماأنين���ة،  اإىل  ويق���وده 
اح���داث ه���زة اجتماعي���ة ونف�شي���ة هائل���ة ت���رتك 
اأثره���ا الكامل عل���ى كل �شخ�شي���ات الرواية. لكنه 
يقتل ويرتك���ب الأعمال الب�شعة اإم���ا بنف�شه اأو عن 
طريق اأتباعه.. وتظهر ثيمة الرواية الأ�شا�شية يف 
لق���اء فولند مبت���ى الع�شار قرب نهايته���ا، فيتحدث 
الثن���ان، ويعل���ن فولند اأنه ل وج���ود للخر بدون 
ال�ش���ر، ول عم���ل للم�شيح ب���دون ال�شيط���ان. كذلك 
ياأت���ي ال�شيطان منف���ذًا لطلبات امل�شي���ح التي نقلها 
اإلي���ه مت���ي. وبوجود ال�ش���ر يظهر اخل���ر واحلق 
وينت�ش���ر.. ومن الثيمات الأخ���رى انت�شار الأدب 
الطماأنين���ة،  اإىل  الأرواح  فيق���ود  عموم���ًا  والف���ن 
وت���وق الروح اإىل احلرية بعي���دًا عن اأي ا�شتعباد، 
وحاج���ة الإن�ش���ان اإىل احل���ب والري���اء والك���ذب 
ال���ذي يعم النفو����س والبذرة الطيب���ة التي ل تزال 
موج���ودة حت���ت ركام الأناني���ة واخل���وف.. ويف 
الرواي���ة م�شهد لق���اء بيالط�س البنط���ي مع ي�شوع 
الغنا�ش���ري، ث���م يتنب���اأ مب���وت برلي���وز، واإ�شابة 
بزدومن���ي بال�شيزوفرينيا.. ويظه���ر فولند بعدها 
يف �شق���ة برلي���وز التي يتقا�شمها م���ع مدير م�شرح 
منوع���ات ا�شمه ليخديي���ف، وُير�شل ليخدييف اإىل 
يالط���ا، لي�شتوىل على ال�شقة مع ع�شابته كرفيوف 
وبيهم���وث القط الت���ي روعت بزودمن���ي، وتن�شم 
اإليه���م فيما بع���د هيال م�شا�شة الدم���اء، وعزازيلو 
القات���ل املاأج���ور. يت���وىل كرفي���وف تنظي���م حفلة 
لل�شحر الأ�شود وف�شحه لرغبة فولند يف م�شاهدة 
اأه���ل مو�شكو، فيمتلئ امل�شرح ع���ن اآخره، ويحيي 
كرفي���وف وبهيم���وث احلفلة التي متتل���ئ بالأمور 
املرعب���ة والغريب���ة.. يظه���ر بيالط����س البنطي من 
جدي���د متدبرًا اأم���ر العفو عن امل�شي���ح، لكن الكهنة 
اليه���ود يرف�شون ذلك، ومن ث���م يظهر ليفي ماتفي 
متي الع�شار حماوًل اإنقاذ امل�شيح من العذاب ولكن 
من دون فائدة.. يقابل بزودمني املعلم ويعرف منه 
اأنه قابل ال�شيطان يف البداية. كما يعرف اأن املعلم 
كتب رواي���ة عن بيالط�س البنط���ي وايل اليهودية 
اخلام����س، ويعل���م ع���ن حب���ه ملارغريت���ا.. ويدب���ر 
بيالط����س البنطي مقت���ل يهوذا، وتقب���ل مارغريتا 
دع���وة عزازيلو لزي���ارة فولند، فت�شب���ح �شاحرة، 
وتن�ش���م اإىل ال�شيطان م���ع خادمتها يف حفلة يقتل 

خاللها البارون مايغل، اإحدى ال�شخ�شيات البارزة 
املكلف���ة بالتعامل مع ال�شياح، وذلك مل�شكلة بينهما. 
ثم يع���ودون جميعًا اإىل ال�شق���ة رقم خم�شن حيث 
يوا�شل كرفي���وف وبهيموث حيلهما واألعيبهما.. 
تطل���ب مارغريتا م���ن فولند اأن يح�ش���ر لها املعلم، 
في�شتح�شره لها، ويعيد له روايته املحرتقة قائاًل: 
اأن الكت���ب ل حترتق، ويعود املعلم ومارغريتا اإىل 
�شق���ة الأخر، يف ح���ن يقوم كرفي���وف وبيهموث 
حتا�ش���ر  بعده���ا  اأخ���رة،  مغام���رات  مبجموع���ة 
تك���ررت  والت���ي  خم�ش���ن  رق���م  ال�شق���ة  ال�شرط���ة 
الإخباري���ات الغريب���ة ب�شاأنها، لك���ن بهيموث يهزاأ 
برجال ال�شرط���ة، ويحرقها، ويغ���ادر برفقة فولند 
وكرفي���وف يف و�شح النه���ار مودع���ن مو�شكو.. 
ياأت���ي مت���ي الع�ش���ار ملقابل���ة فولن���د ب�ش���اأن املعلم، 
ويطلب منه اأن يقوده اإىل الطماأنينة ل اإىل النور، 
في�شتدعي فولند املعلم ومارغريتا، وينطلق برفقة 
ع�شابت���ه اإىل امل���الذ الأبدي.. فتتعم���ق م�شتويات 
ال�ش���رد عن طريق ال���راوي العليم به���ذه الطريقة. 
ويب���دو وا�شح���ًا اأن فولند ي���روي الف�شل الثاين، 
بيالط����س البنطي، لكن الرواية تبق���ى ملغزة اإزاء 

ال���راوي العلي���م ال���ذي يخ���رب ببقي���ة الف�شول عن 
بيالط����س البنط���ي.. طريقة ال�ش���رد فيلمية، تر�شم 
�ش���ورة ب�شرية كامل���ة، كما تر�شم �ش���ورة نف�شية 
للح���دث. وتتنق���ل ب���ن ال�شخرية من قت���ل الإبداع 
با�شم املعتقد اإىل تق���دمي فيلم �شوداوي �شاخر عن 
احلياة يف مو�شكو.. يف الرواية قوة فوق طبيعية 
تقود ال�شخ�شي���ات وت�شعها يف املواقف املختلفة، 
واأج���واء غرائبي���ة مبعثها لي�س وج���ود ال�شيطان، 
لكن الت�شوه النف�ش���ي والجتماعي الذي طراأ على 
املجتمع.. يت�شابه املعلم م���ع بولغاكوف، فكالهما 
اأح���رق روايت���ه بتاأث���ر القم���ع، وث���م ا�شتعاده���ا. 
ولع���ل اأكرث عب���ارات الرواية اقتبا�ش���ًا هي عبارة: 
الكت���ب ل حترتق. وهي العبارة التي اأكدتها عودة 
خمطوط���ة بيالط����س البنط���ي اإىل املعل���م، وع���زم 
بولغاكوف على اإكمال رواي���ة املعلم ومارغريت.. 
ظه���ر تاأثر بولغاكوف باأ�شط���ورة فاو�شت وا�شحًا 
يف الرواي���ة، ب���دءًا م���ن القتبا����س يف مقدمته���ا، 
وا�شتعارة �شخ�شي���ة مارغريتا من فاو�شت غوته، 
ومرورًا بالتاأثرات الظاهرة يف �شخ�شية فولند، 

وح�شور ال�شحر الأ�شود وال�شاحرات. 



طبعت بمطابع مؤسسة  

لالعالم والثقافة والفنون
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ملحق يعني باآخر اال�سدارات احلديثة فـي العامل ي�سدر عن م�ؤ�س�سة 
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