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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون
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العتبات النصية والمعمار الروائي والرؤية المستقبلية

قراءة في رواية (عشاق وفونوغراف وأزمنة)

كان ولكن ذلك الحقيقة
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للروائي "عدنان فرزات"

القربان

قــال لعبــد اللــه «راح أغيــب كــم دقيقــة» وخــرج مــن المقهــى
وقطــع الزقــاق متجهـ ًا إلــى اليســار .وقــال عبــد اللــه فــي نفســه

«كأن الزورخانــة ســتنفعه» وراقبــه يحنــي قامتــه الطويلــة

�إذا كان الن ّقاد ي�ؤكدون �أنّ الرواية الرو�سيّة قد خرجت من معطف غوغول ،ف�إن الرواية
العراقي ��ة احلديث ��ة قد خرجت من �إح ��دى حارات بغداد وحمالتها القدمي ��ة ،وذلك عندما
�ص ��درت �أعمال غائب طعمة فرمان الكربى ،النخلة واجلريان ،املخا�ض ،القربان ،خم�سة
�أ�صوات ،حيث يعد فرمان بحق رائد الرواية العراقية.
و�ض ��من م�ش ��روعها لإ�ص ��دار الأعمال الكاملة �أ�ص ��درت "دار املدى" رواية القربان التي
عك�س من خاللها فرمان احلياة البغدادية بكل تفا�صيلها وتناق�ضاتها ،قاعها و�سقفها ،يف
فرتة اخلم�س ��ينات ،فقد � ّ
أطل غائب طعمة فرمان من خاللها على هموم النا�س ومعاناتهم
وامل�شكالت االجتماعية واالقت�ص ��ادية� ،إ�ضافة �إىل هواج�سهم وخماوفهم .وتع ّد الرواية
تكملة مللحمة غائب طعمة فرمان ال�شهرية" ،النخلة واجلريان".
ويدخلهــا.

كانــت «الزورخانــة» بيتــ ًا قديمــ ًا مجهــول األصــل ،شــبيه ًا
بجارتــه «الجومــة» بابــه المصنــوع مــن الخشــب الرخيــص ذو

المصــراع الواحــد يــؤدي إلــى فنــاء مربــع الشــكل تتوســطه حفــرة مســتديرة مثلمــة

الحوافــي هــي «الجفــرة» مهجــورة اآلن لفصــل الشــتاء .والــى اليســار إيــوان صغيــر

ضحى عبدالرؤوف المل

القـربـان

وفــي أقصــى اإليــوان بــاب أســود واطــئ تهبــط بــك درجتــاه الطينيتــان إلــى حجــرة

صغيــرة فــي ســقفها «ســماية» مــدورة.

وفــي الحجــرة دكــة طينيــة أخــرى أضيــق ،ورفــوف خشــبية وضعــت فيهــا أدوات
الزورخانــة ،ومشــاجب منفــردة أو مســامير كبيــرة تعلــق عليهــا المالبــس ،واألرض
مفروشــة ببســاط مبقــع مختلــط األلــوان ضــار بلــون الجلــد المدبــوغ العتيــق .وفــي
الجانــب اآلخــر حجــرة أخــرى يســكن فيهــا حــارس الزورخانــه ،والمقيــم فيهــا.

كانــت الزورخانــة ال تســتقبل زوار ًا كثيريــن فــي موجــات البــرد والمطــر .كان المطــر
يمــأ الجفــرة ،وينقــع الجــدران ،ويتســرب مــن خــالل الســقف إلــى أرض الحجــرة.

وحجــرة اللعــب ال تتســع لغيــر العبيــن أو ثالثــة .وكانــت الزورخانــه زورخانــة
«المحلــة» مثــل مقهــى دبــش .فــكان رجــال الطــرف يتــرددون عليهــا مــن حيــن آلخــر

كلمــا شــعروا بــأن أجســادهم ثقيلــة ،وتحتــاج إلــى تمريــن عضــالت .مجــرد هوايــة

كالســباحة ولعــب الدومينــو وتدخيــن النرجيلــة.

روائع القصص





اّ
اللجئ العراقي

ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺻﺨﻲ

ت�س ��حبنا �أعم ��ال الروائ ��ي العراق ��ي عبد الله �ص ��خي �إىل �س ��احات ال�ص ��راع ال�سيا�س ��ي
االجتماع ��ي يف تاري ��خ العراق املعا�ص ��ر ،وقد عك�س ذل ��ك يف رواياته ابت ��دا ًء من رواية
"خلف ال�س ��دة" م ��رور ًا برواية "دروب الفقدان" ،و�أخ�ي�ر ًا برواية "الالجئ العراقي"
الت ��ي �ص ��درت م�ؤخ ��را ع ��ن "دار املدى" ،حي ��ث تكتم ��ل ثالثيت ��ه الروائي ��ة ،و�إذا كانت
خل ��ف ال�س ��دة قد عاجل ��ت الهجرة م ��ن �أرياف جنوب �ش ��رق العراق �إىل بغ ��داد ،ودروب
الفقدان عاجلت الهجرة من بغداد �إىل بغداد ،ف�إن الالجئ العراقي تعالج الهجرة الثالثة
�إىل خ ��ارج الع ��راق .جتري �أح ��داث الرواية يف دم�ش ��ق وبريوت وعدن ولن ��دن ،لكنها
كثري ًا ما تعود �إىل احلياة داخل العراق� ،إىل املكان الأول الذي ي�شغل م�ساحة وا�سعة من
احلب والأحالم والكفاح اليومي العنيد.
جمريات ال�سرد حيث ّ
ﻓــﻲ ﻟﺤﻈــﺔ اﻟﺴــﻜﻮن اﻟﻐﺎﻣــﺮ ﺗﻠــﻚ ﺗﺬﻛــﺮ ﻣــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻘﻮﻟــﻪ أﻣــﻪ ﻣﻜﻴــﺔ اﻟﺤﺴــﻦ

ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺻﺨﻲ



كارل �شبيتلِر� ،شاعر وقا�ص وكاتب مقاالت �سوي�سري .ا�سمه احلقيقي كارل فيليك�س
تان ��دم َح َّ�ص ��ل �ش ��بيتلِر تعليمه املدر�س ��ي يف ِبرن ث ��م يف بازل حيث ب ��د�أ عام 1863
بدرا�س ��ة احلقوق ،لكن يبدو �أن هذه الدرا�س ��ة مل توافق ميوله ،فانتقل ،بعد خ�ص ��ام
مع والده بطريقة ت�شبه الهروب� ،إىل لوت�سرن وا�ستقر فيها .بد�أ درا�سة الالهوت يف
زيوريخ ثم تابع هذه الدرا�سة يف مدينة هايدلربغ الأملانية .تركز اهتمامه يف �أثناء
درا�سة الالهوت على جمع حجج �ضد امل�سيحية و�ضد الدين بوجه عام.
ح�ص ��ل �ش ��بيتلِر يف خ�ل�ال م�س�ي�رته على تكرمي �أو�س ��اط �أدبي ��ة عدي ��دة� ،إذ ُك ِّرم �إىل
جان ��ب الكاتب�ي�ن الأملاني�ي�ن الكبريين توما�س َمن وهِ ْرمان هي�س ��ه (احلا�ص ��لني على
جائزة نوبل للأدب ،التي ح�صل عليها هو �أي�ض ًا عام  .)1920كما ح�صل على جائزة
�شي َّلر الأدبية ،ا�صدرت له "املدى" جمموعة من اف�ضل ما كتبه حتت عنوان " روائع
الق�ص�ص".

ﻟﻠﻨﺴــﺎء اﻟﻼﺋــﻲ ﻳﺠﻠﺒــﻦ ﻟﻬــﺎ أﻃﻔﺎﻟﻬــﻦ اﻟﻤﺮﺿــﻰ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﻢ ﺑﺎﻷﻋﺸــﺎب وﻳﺴــﺄﻟﻨﻬﺎ
ﻋــﻦ ﻋﻼﻣــﺔ اﻟﺸــﻔﺎء .روت ﻟﻬــﻦ ﻗﺎﺋﻠــﺔ إن ﻋﻠــﻲ ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻛﺎن ﺻﻐﻴــﺮا ﻣــﺮض ذات

ﻓﺄﺧــﺬت ﺗﻐﺬﻳــﻪ ﺑﺸــﺮاب أﻋﺪﺗــﻪ ﻣــﻦ أﻋﺸــﺎب
ﻣــﺮة .ارﺗﻔﻌــﺖ درﺟــﺔ ﺣﺮارﺗــﻪ


ﻫﻨﺪﻳــﺔ ،وﺗﺒـ ﹺﺮد ﺟﺒﻴﻨــﻪ ﺑﻜﻤــﺎدات ﻣﺒﻠﻠــﺔ ،وﺗﻀﻌــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻤﻬــﺪ ﻋﺎرﻳــﺎ .ﻓــﻲ اﻟﻴــﻮم
اﻟﺜﺎﻟــﺚ أﺿﻨﺎﻫــﺎ اﻟﺨــﻮف ﻷن اﻟﻄﻔــﻞ ﻟــﻢ ﻳ ﹺ
ﻈﻬــﺮ أي ﺗﺤﺴــﻦ وﻗــﺮرت أن ﺗﺄﺧــﺬه

إﻟــﻰ اﻟﻄﺒﻴــﺐ ﻓــﻲ اﻟﻐــﺪ ،وﻃﻠﺒــﺖ ﻣــﻦ ﺳــﻠﻤﺎن اﻟﻴﻮﻧــﺲ أن ﻳﺴــﺘﻌﺪ ﻟﻤﺮاﻓﻘﺘﻬــﺎ.
أﻣﻀــﺖ اﻟﻨﻬــﺎر ﻛﻠــﻪ ﺟﺎﻟﺴــﺔ ﻗــﺮب اﻟﻤﻬــﺪ .وﻋﻨــﺪ اﻟﻐــﺮوب ﻗﻔــﺰت ﻣــﻦ اﻟﻔــﺮح

وﺻﺎﺣــﺖ ﻋﻠــﻰ زوﺟﻬــﺎ أن ﻳﺴــﺮع وﻳــﺮى ﺑﻨﻔﺴــﻪ .ﻫــﺮع ﻧﺤﻮﻫــﺎ .وﻗﺒــﻞ أن

ﻳﺼﻠﻬــﺎ ﻫﺘﻔــﺖ» :ﻋﻠــﻲ ﺳﻴﺸــﻔﻰ« .ﺳــﺄﻟﻬﺎ ﻋﻤــﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬــﺎ ﺗﻌﺘﻘــﺪ ﺑﺬﻟــﻚ ﻓﺄﺷــﺎرت
إﻟــﻰ ﻋﻀــﻮ اﻟﻄﻔــﻞ .ﻛﺎن ﻣﻨﺘﺼﺒــﺎ .ﻗﺎﻟــﺖ إن ﻫــﺬه ﻋﻼﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺷــﻔﺎء ﻗﺮﻳــﺐ.

وﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ ﻣــﻊ ﺷــﺮوق ﺷــﻤﺲ اﻟﻴــﻮم اﻟﺘﺎﻟــﻲ اﺳــﺘﻴﻘﻆ اﻟﻄﻔــﻞ ﺳــﻠﻴﻤﺎ ﻣﻌﺎﻓــﻰ.

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻐﻼف ﻟﻠﻨﺤﺎت اﺣﻤﺪ اﻟﺒﺤﺮاﻧﻲ

ﺍﻟﻼﺟﺊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ

يت�س ��اءل القارئ ع ��ن عن ��وان رواية "حتت
املعطف" للروائي "عدنان فرزات" فالعنوان
يحمل بكينونته الع�ص ��ف الذهن ��ي الروائي
املبني على الغمو�ض بت�سل�س ��ل ي�ش ��به وردة
تتفتح اوراقها تبع ��ا للنمو الزمني الطبيعي
الذي ير�س ��مه القدر لالن�س ��ان املم�سك مبقود
يح ��اول م ��ن خالل ��ه احلف ��اظ عل ��ى �س ��رعة
متزن ��ة .ليحافظ من خاللها على البقاء وان
برمزي ��ة ب ��د�أت من ال�س ��نونو نحواال�ش ��ياء
التي نفارقه ��ا اىل نزيهة امل ��ر�أة التي طحنها
القط ��ار كم ��ا طحنتها احلي ��اة الت ��ي تناقلتها
الأمكنة فيها ع�ب�ر زمن روائي موجع " نحن
الي�سطاء ب�إمكاننا �أن ن�شعر بعظمتنا مبجرد
الفوز ب�أ�ش ��ياء تبدو لالخرين �صغرية ،لكنها
بالن�سبة لنا هي اجنازنا االكرب يف احلياة".
فهل ميكن ان يكون االجناز االكرب لالن�س ��ان
ه ��و العي� ��ش ب�ي�ن الزواي ��ا كالفئ ��ران ليتقي
ال�ش ��رور املحيطة به ،وخا�ص ��ة املر�أة الكائن
اال�ضعف يف الكيان االن�ساين".
تعي�ش نزيهة اخلوف من املجهول اواخلوف
م ��ن االنتقال الذي اجربت علي ��ه هربا من �أم
و�س ��وء ت�ص ��رف املر�أة مع املر�أة او تلك التي
ت�ص ��بح طباعه ��ا قا�س ��ية مل ��ا تعر�ض ��ت له يف
احلي ��اة ،وكم ��ا يقول الروائ ��ي يف رواية "
حتت املعطف" "ال يطف ��ئ اخلوف اال خوف
اكرب من ��ه" فاخلوف العربي يف الغربة اكرب
من ��ه يف الوطن لأن العربي ي�ص ��بح يف بالد
االغرتاب و�س ��ائل لتحقيق امل�آرب ال�ش ��ريرة
واالطم ��اع املجهول ��ة وال�س ��رية املمه ��ورة
بخت ��م امل ��وت والتفج�ي�ر ،لتحقي ��ق عالمات
ا�س ��تفهام ال ت�س ��من وال تغني من جوع ،بل!
ت�ض ��يف على الفقري فقر ًا وتعب ًا وا�س ��تهتار ًا
بوجوده الب�س ��يط او الوجود غري امل�س ��يطر
عليه لأنه ي�صبح كال�سنونو يف قف�ص احلياة
املغل ��ق على الفكر الذي يهدف اىل النجاة او
الرحيل حيث املجهول وك�أن ما وراء البحار
يختلف عن الوطن الذي نرتكه .فهل الهجرة
يف ال ��زوارق الت ��ي ميوت فيه ��ا املهاجر غري
ال�شرعي حتمل احلياة ملن ميوت غرقا؟.
هجرة ،خ ��وف ،معان ��اة ،امل ،وجع ،ت�ش ��تت
وم ��ن ثم امل ��وت ،فاملخيلة الروائي ��ة واقعية
ب ��ل! واك�ث�ر م ��ن ذل ��ك لن�ش ��عر ان م ��ا حت ��ت
املعط ��ف ه ��و اخط ��ر بكث�ي�ر م ��ن االن�س ��ان
ال ��ذي يرتديه وي�س�ي�ر به يف طرق ��ات مليئة

بالب�ش ��ر ،وكان رحم االر�ض يت�ض ��ور جوعا
ل�ضم االج�ساد التي ت�سري عليها او تنام على
ار�صفتها كامر�أة الر�صيف ال�شبيهة بالطفلة
"االرحام يف هذا الزمن الذي يبعرثنا كعقد
فرطته طلقة م ��ن جيدها بعد ان كاد يخنقها"
عق ��د روائ ��ي متما�س ��ك احلبك ��ة ب�س ��يط يف
تطلعاته االن�س ��انية الت ��ي اعادتنا اىل الزمن
الفرع ��وين واال�س ��رار الهرمي ��ة الت ��ي تطر�أ
له ��ا "عدن ��ان ف ��رزات" بايحاء رم ��زي للعني
ال�س ��رية التي ترى االن�سان وت�سيطر عليها،
كجماع ��ات �س ��رية ال يع ��رف حت ��ى افراده ��ا
بع�ض ��هم البع�ض النها تهادن الب�شرية لتدمر
يف م ��ا بع ��د ما ميكنه ��ا تدمريه م ��ن الوجود
االن�س ��اين املبني على التجنيد او على �صنع
الدم ��ى الب�ش ��رية الت ��ي يتالع ��ب بها �ص ��ناع
ال�ش ��ر يف العامل وب�أ�س ��لوب روائي مل يخرج
م ��ن عب ��اءة االدب الرو�س ��ي وقدرت ��ه عل ��ى
التفكري والت�ص ��وير وا�س ��تخراج الواقع من
املتخي ��ل وبلغة اجتماعية تالم� ��س الطبقات
االجتماعية كافة.
حي ��اة فعلي ��ة واقعي ��ة تر�ص ��د االح ��داث
اال�سا�س ��ية امللمو�س ��ة من هجرة عامة الفراد
فق ��راء ي�س ��يطر عليه ��م الي�أ� ��س واالندف ��اع
وللم ��ر�أة ب�ش ��كل خا� ��ص الت ��ي تقع فري�س ��ة
الغرب وقدرته على تغيري املر�أة وان ب�ش ��كل
جزئ ��ي لتعتمد عل ��ى نف�س ��ها رمب ��ا! باملظهر
والتعاطي وما تكت�س ��به من ق�ساوة فيما بعد
كعاتك ��ة ورمب ��ا بالروائي وفرا�س ��ته التي مل
جتنبه من احللم بكحالء ال�شبيهة بالوطن او
باملدينة الفا�ض ��لة واملر�أة املثالية او احلبيبة
املفق ��ودة يف زمن ال �س�ل�ام وال حمبة فيه بل
ه ��و االنطواء او العودة اىل قوقعة �ش ��ديدة
الق�س ��اوة ال ت�شبه ال�س ��نونو الطائر املهاجر
الذي مات يف قف�صة ودفنه يف ار�ض الغربة
كم ��ا نزيه ��ة التي �ش ��كلت جناتها م ��ن البحر
جمموع ��ة م ��ن االح ��داث التي غريت م�س ��ار
حياتها التي انتهت باملوت يف حقيقة واقعية
قا�س ��ية على القلوب وبتطور لالحداث التي
تت�سرب اىل الوجدان مبنطق العقل الروائي
ال ��ذي حافظ على وت�ي�رة احلكم ��ة واجلملة
ال�ش ��اعرية يف مكانها املنا�سب لت�أخذ املعاين
مكانه ��ا املنا�س ��ب داخ ��ل امل�ش ��هد املم ��زوج
بال�س ��رد املت�س ��م بالبالغة ،مما يعك�س قيمة
البيئ ��ة الروائي ��ة الت ��ي خرجت منه ��ا عاتكة
ونزيهة والبطل الروائي املهاجر كال�سنونو
الذي وجد من يكفنه ومن يدفنه والذي رمبا
لن يجده الرواي.

بنيــت فيــه دكــة طينيــة طويلــة لصــق الحائــط فــرش عليهــا حصيــر مــن الخــوص مهلهل.
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قراءة في رواية "تحت المعطف"

القـربـان



ج���ذوة
جم���ر
صغيرة

ﺍﻟﻼﺟﺊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ

ﺭﻭﺍﻳﺔ

منه ��ا ،ووالده ��ا (جابر �ص ��بحي الكتبخاين)
عا�ش ��ق كبري للمو�س ��يقى واملعرفة والزهور،
صادق الطريحي
ف�ض ًال عن الع�ش ��ق املتبادل بينه وبني زوجته
ن�س ��تطيع الق ��ول بب�س ��اطة �إن ل ��كل رواي ��ة الت ��ي تتقاعد م ��ن وظيفتها من �أج ��ل رعايته،
بناءه ��ا الفني اخلا�ص ،ور�ؤيتها امل�س ��تقبلية وي�ؤم ��ن والده ��ا �أن املو�س ��يقى �أحد عنا�ص ��ر
�أو الواقعي ��ة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن املعم ��ار الن�ص ��ي تط ��ور الب�ش ��رية .ويع�ش ��ق �ش ��قيقها (ولي ��د)
للرواية بو�صفها بنا ًء لغوي ًا .وعلى الرغم من الفتاة امل�س ��يحية (�س ��مريامي�س) ثم يتزوجها
مئات الأعداد من الروايات املن�شورة م�ؤخر ًا؛ ويهاج ��را خ ��ارج العراق� ،أم ��ا (مديحة) خالة
�إ ّال �أن الرواي ��ة املبدع ��ة تنماز ع ��ن الروايات (نهى) فتنهي ق�صة ع�شقها باالنتحار! وخالتها
الأخ ��رى ب�إفادته ��ا م ��ن الأ�س ��اليب ال�س ��ردية (هناء) مل جتد بعد الرجل الذي ي�صلح ع�شيق ًا
لها بعد �أن فقدت الر�س ��ام الذي ر�س ��م لها عدة
احلديثة؛ ولكن بتوظيف فني جديد.
وتع ��د الروائية لطفي ��ة الدليمي واحدة من بورتريهات وهي �شبه عارية.
وتع ��ود (حياة البابلي) من رواية (�س ��يدات
الروائيني امل�ؤ�س�س�ي�ن للف ��ن الروائي العربي
احلدي ��ث ،مب ��ا متتل ��ك م ��ن حرفي ��ة وغ ��زارة زح ��ل) �إىل بغداد يف العام  ،2009و�س ��رعان
يف االنت ��اج الق�ص�ص ��ي والروائ ��ي� ،أو مب ��ا م ��ا جت ��د احل ��ب "دومن ��ا مقدم ��ات عزيزت ��ي
تن�ش ��ره من ترجمات روائية ونقدية .وتعنى نه ��ى ،دومنا متهيد �أعرتف ل ��ك �إنه احلب"...
روايات الدليمي ،وق�ص�ص ��ها الق�صرية بعامل الرواية� ،ص .427حتى �إنها تن�س ��ى م�شروع
الن�س ��اء� ،أحالمه ��ن وحتدياته ��ن يف احل ��ب الت�ص ��وير الذي اتفقت مع (نه ��ى) على القيام
واحلي ��اة والأموم ��ة ،وغالب ًا ما تك ��ون املر�أة به .حتى ال�شخ�ص ��يات الثانوي ��ة يف الرواية
هي ال�شخ�ص ��ية الرئي�سة يف الرواية؛ بل هي تعي�ش يف حالة ع�شق مثل (كارولني) �صديقة
نه ��ى يف باري� ��س .وكذلك "ن�س ��اء �س ��الونيك
ال�شخ�صية امل�ؤثرة يف م�سار الرواية.
ويف روايتها الأخرية (ع�شاق وفونوغراف البارعات يف �صنع الدانتيال خالل انتظارهن
و�أزمن ��ة) ال�ص ��ادرة ع ��ن دار امل ��دى  2016الع�ش ��اق والأزواج املجندي ��ن "..الرواي ��ة،
نلح ��ظ �إفادتها م ��ن العتبات الن�ص ��ية ،ونظام �ص.221
�أما الفونوغراف الذي �ص ��فته الدوران؛ كي
املدون ��ة �أو املخطوط ��ة ،وتوظيفه ��ا فني� � ًا من
يعطينا �ص ��وت ًا جديد ًا ،فقد �أن�س ��نته الروائية
�أجل منح الرواية تفرد ًا يف الأداء ال�سردي.
وحت ��اول هذه الورقة الإ�ش ��ارة �س ��ريع ًا �إىل حت ��ى غ ��دا �إح ��دى ال�شخ�ص ��يات الرئي�س ��ة،
ه ��ذه الأ�س ��اليب ال�س ��ردية ،وم ��دى فاعليته ��ا وب�س ��بب الفونوغ ��راف يط ��ر�أ تغي�ي�ر عل ��ى
�شخ�ص ��يات الرواية وم�س ��اراتها ،ففي داخله
للخروج بر�ؤية م�ستقبلية للرواية.
جت ��د (نه ��ى) خ ��امت جدته ��ا (بنف�ش ��ة خ ��امن)
�أو ًال ـ العتبات الن�صية:
وه ��ي الن�ص ��و�ص امل�ص ��احبة للرواي ��ة" ،خذي� ،إليك بهذا اخلامت� ،إنه يليق
مث ��ل :الهوام� ��ش واملقتب�س ��ات والعنوان ��ات بجمال ��ك ،هذا خامتها "...الرواية،
الفرعي ��ة واملقدمات والغالف و ،...وت�ش ��كل � ��ص .297يقول لها جدها �ص ��احب م����ن اص��������دارات
العتبات نظام ًا �إ�شاري ًا ومعرفي ًا يحفز الن�ص ،املخطوط ��ة وه ��ي يف حالة هذيان،
ويوجه القراءة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن قيمته اجلمالية ،وب�س ��بب عطل الفونوغراف �أي�ض ًا
و�ستقت�ص ��ر الورق ��ة عل ��ى عن ��وان الرواي ��ة ترتبط (نهى) مع (نادر) الفيزيائي
املنع ��زل ب�س ��بب تغ�ي�رات الزم ��ن ال�س ��لبية،
واملقتب�سات الن�صية.
1ـ العن ��وان :ال يج ��وز االبتداء بالنك ��رة؛ �إ ّال وتت ��زوج (منال) �أخت نادر من (فرا�س) الذي
مب�س ��وغ كما يق ��ول النح ��اة ،وابت ��د�أ عنوان �صنع بوق الفونوغراف.
 طري ��ق الفونوغراف فقط نعرف نهاية
وعن
عليه بنكرة
الرواية بنكرة (ع�ش ��اق) وعط ��ف
�ر 
ط �
�أي�ض� � ًا (فونوغ � 
 بنف�ش ��ة خات ��ون الت ��ي �س ��تكون نهاية
ق�ص ��ة
� آخ �
��رة
�ف بنك
�راف) وع
الرواية.
�داء
�
ت
االب
النحاة
�وغ
بالنكرة  



(�أزمنة) وقد �س � 

ح ��ظ �أن الفونوغ ��راف �ص ��ار عنوان� � ًا
   ويل
نكرات
بثالث  
العنوان 
وجاء 
�إذا كانت مبهمة  ،
�لني من اثني ع�ش ��ر ف�ص�ل ً�ا للرواية ،هما
  لف�ص �
�ص ��ار معرف ��ة!
مبهم ��ات؛ وك�أن الإبه ��ام هن ��ا
�ل اخلام� ��س (الفونوغراف) والف�ص ��ل
الف�ص �
املبهمة�س ��نحتاج �إىل
ولعر�ض ه ��ذه املعارف



الثاين ع�ش ��ر (الفونوغراف :ك�ش ��ف اخلبايا)
� 582صفحة!!

ً
وجمع ��ت الكاتبة يف العنوان بني االن�س ��ان ف�ض�ل�ا ع ��ن عنوان�ي�ن فرعي�ي�ن يف الف�ص ��لني
 

والآل ��ة والزمن ،ف�ص � 
اخلام�س وال�سابع.
�هرتهم و�ص�ي�رتهم كائن ًا
واحلركة

الأزمنة فتحمل معنى التغري والتحول،
� أما
�س ��ردي ًا جدي ��د ًا ،له �ص ��فة التح ��ول
 
�رى يف الرواية �إننا يف حركة م�س ��تمرة
�اق يف حت ��ول دائ ��م ،و�س�ن
وال ��دوران ،فالع�ش �
��االت زمنية ،فتب ��د�أ الرواية م ��ن كافيه
وانتق
الع�ش ��اق جميع ًا،
و�شخ�ص ��يات الرواي ��ة م ��ن

دانت ��ون يف باري�س ،لنمر مرور ًا �س ��ريع ًا يف
ع�ش��يقها ع ��ن طري ��ق
تنتظ ��ر (نه ��ى جاب ��ر)



�سوي�س ��را ونبقى ل�س ��اعات يف ا�سطنبول ،ثم
أكان هذا �ص ��وت رج ��ل الر�ؤيا الذي
ؤيا " �
 

 الر� 
ل ��م ب ��ه؟؟ الرواية�� � ،ص  .39لقد �أربي ��ل ،ون�س ��تقر �أخ�ي�ر ًا يف بغ ��داد املتغرية
تنتظ ��ره ،حت
خدعته ��ا الر�ؤي ��ا! لك ��ن (ن ��ادر) كان يحم ��ل املتحول ��ة بفع ��ل الزم ��ن واحل ��رب ،لتنته ��ي
"مالم ��ح رجل الر�ؤيا الذي طاملا ظهر لها يف الرواية و(نهى) ت�س ��تعد ملغ ��ادرة بغداد هرب ًا
ر�ؤاها العابرة و�أحالمها" الرواية� ،ص .336من الأزمنة القدمية واجلديدة!
�أم ��ا الزمن يف الرواية فهو زمن ج ّد طويل،
ويع�شق (�ص ��بحي الكتبخاين) (بيدار خامن)
�ص ��احبة املقهى ،ثم مييل قلبه �إىل ابنة �أخيها ميت ��د �إىل ق ��رن م�ض ��ى متح ��و ًال �إىل �أزمن ��ة
(�س ��زكار خ ��امن) التي تبحر معه ،لكن ع�ش ��قه متع ��ددة بعي ��دة ومتقارب ��ة ،جت ��ري متوازية
الأ�ص ��لي ه ��ي املغني ��ة (بنف�ش ��ة خ ��امن) التي مرة ،عن طريق تقنية املخطوطة� ،أو نعود لها
يفقدها وال يعرف �س ��بب فقدانه ��ا حتى نهاية عن طري ��ق الفال�ش باك والتداعي احلر؛ لكنه
حيات ��ه ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ا�ص ��ابته بع�ش ��ق الكت ��ب يف تفا�صيله زمن مت�سل�سل.
وي ��رى الباح ��ث �أن اختيار الكاتب ��ة عنواناً
والكتاب ��ة .و�أما خال نهى ال�س ��تيني (�س ��ليم)
فيع�ش ��ق �أرملة كردية جميلة يف الأربعني من طوي�ل ً�ا للرواي ��ة (ث�ل�اث كلم ��ات ،قيا�س� � ًا �إىل
العم ��ر ،وله ��ا �أوالد ينتظر موافقته ��م للزواج كلمت�ي�ن يف معظم الروايات) قد �أوحى بطول

رواية

زم ��ن الرواية� ،أما تنكري كلم ��ات العنوان فقد
�أ�ش ��ار �إىل غمو� ��ض الأح ��داث الت ��ي تعي�ش ��ها
ال�شخ�ص ��يات ،وتنك ��ر الزم ��ن لها ،ث ��م موتها
املجاين� ،أو هجرتها �إىل اخلارج.
2ـ املقتب�س ��ات :تع ��د املقتب�س ��ات الن�ص ��ية يف
ه ��ذه الرواية مهيمن ًا �ش ��كلي ًا فيه ��ا ،فقد بلغت
ثالثة و�أربعني مقتب�س� � ًا ،تنوعت بني ال�ش ��عر
والنرث ،فقبل بدء ف�ص ��ول الرواية جند ثالثة
مقتب�س ��ات ،ويف معظ ��م العنوان ��ات الفرعية
للف�ص ��ول جند مقتب�س ًا �أو مقتب�سني يف بع�ض
الأحيان .وتبد�أ مذكرات (�صبحي الكتبخاين)
مبقتب� ��س م ��ن اب ��ن عرب ��ي .ويلح ��ظ عل ��ى
املقتب�س ��ات الثالث ��ة الأوىل امتدادها الزمني
منذ الفل�سفة اليونانية متمثلة بهرياقليط�س،
مرور ًا بالفل�س ��فة الإ�س�ل�امية ،متمثلة بـ �أحمد
اب ��ن م�س ��كويه ،وانته ��اء بالع�ص ��ر احلدي ��ث
متمثل ��ة ب� �ـ �أمني معل ��وف ،ويف ه ��ذا االمتداد
الزمني داللة على امل�صري امل�شرتك لالن�سانية،
ويلح ��ظ �أي�ض� � ًا �أن الرواية ابت ��د�أت مبقتب�س
م ��ن هرياقليط�س " يف بحثك عن احلقيقة كن
مت�أهب ًا دوما مل ��ا هو غري متوقع؛ لأن احلقيقة
منهك ��ة يف البحث عنها وباعث ��ة على احلرية
عند �إيجاده ��ا " وانتهت بهذا املقتب�س نف�س ��ه
مع العن ��وان الفرعي للف�ص ��ل الأخري .ويبدو
�أن (نهى) يف �إ�ص ��رارها عل ��ى قراءة املذكرات
املخطوطة ،و�س ��ماع الأ�س ��طوانات امل�سجلة،
كان ��ت مت�أهب ��ة ملواجه ��ة ه ��ذه اللحظ ��ة ،ث ��م
اتخ ��ذت قرارها املجنون " �أيتها املجنونة ،ما
كن ��ت �أتوقع منك هذه املفاج� ��آت "...الرواية،
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توزع ��ت املقتب�س ��ات ب�ي�ن املت�ص ��وفة (اب ��ن
عرب ��ي� ،س ��هل الت�س�ت�ري ،اخ ��وان ال�ص ��فا،
ج�ل�ال الدي ��ن الروم ��ي ،حاف ��ظ ال�ش�ي�رازي،
اجلنيد البغ ��دادي )...الذين �أخذوا احل�ص ��ة
الأك�ب�ر ،و�آخري ��ن من ال�ش ��عراء والر�س ��امني
والكت ��اب والكت ��ب والرواي ��ات والفال�س ��فة
والفيزيائيني ومقتب�س ��ات بال م�ص ��در .ت�شري
كرثة املقتب�سات ال�صوفية �إىل ت�صوف وزهد
وعف ��ة ال�شخ�ص ��يات الرئي�س ��ة �إزاء �أنداده ��م
م ��ن ال�شخ�ص ��يات الأخرى التي �أخ ��ذت حيز ًا
�أق ��ل يف الرواي ��ة؛ عف ��ة و�ش ��رف (�ص ��بحي
الكتبخاين) الذي يتزوج زواج ًا �شرعي ًا؛ �إزاء
�ش ��هوات والده وظلمه وج�ش ��عه الذي انحدر
�إىل �أخي ��ه ن�ش� ��أت ال ��ذي يغت�ص ��ب اخلادم ��ة
احلب�ش ��ية (منن ��م) وينكر فعلت ��ه! وكذلك زهد
�أ�س ��رة (جابر الكتبخ ��اين) مع �أرث الأ�س ��رة،
ورف�ضه للمنا�صب �إزاء �أ�سرة �شقيقه من�صور
ال ��ذي ي�ص ��بح ابنه فهم ��ي نائب� � ًا يف الربملان،
ويتنقل بني الأحزاب من �أجل م�صلحته .زهد
(نادر) واعتزاله العامل بعد �أن اكت�شف حقارة
ذلك العامل يف احلرب ،ثم تركه التدري�س بعد
" ت�ض ��اعف م ��ا يراه من قبح نفو�س الب�ش ��ر
وت�ش ��وهاتهم ...و�أن املدار� ��س تنه ��ار...
واملناه ��ج تقوم على �أ�س ���س بالي ��ة" الرواية،
�ص .332وف�ض ًال عن ذلك �إن بع�ض معلومات
(نهى) ت�صلها عن طريق احلد�س ،وهو طريق
املعرفة عند املت�ص ��وفة " تدرك نهى من تتابع
الإ�ش ��ارات الغريب ��ة على وعيه ��ا �أن جذورها

متت ��د لأك�ث�ر من ع ��رق و�أكرث من ب�ل�اد و�أكرث
من ع�ص ��ر� ...أي الب�ش ��ر يعلم حقيقة �أ�ص ��وله
ون�سبه" الرواية� ،ص.13
واقتب�س ��ت الكاتب ��ة مقطع� � ًا من (�أ�س ��طورة
الطوف ��ان ال�س ��ومرية) يف بداي ��ة الف�ص ��ل
الفرع ��ي (الطوف ��ان) ال ��ذي تتح ��دث ب ��ه ع ��ن
غرق بغ ��داد وبيت �أهل نه ��ى يف املطر ،وك�أن
الطوف ��ان م�ل�ازم لأهل الع ��راق حت ��ى اليوم.
وو�ض ��عت الكاتبة مقتب�س� � ًا من ر�سالة �إخوان
ال�ص ��فا يف الريا�ض ��يات واملو�س ��يقى يف
الف�ص ��ل الفرعي (الفونوغراف) وفيه يتحدث
(�ص ��بحي الكتبخاين) عن تعلمه للمو�س ��يقى
و�ش ��رائه جله ��از الفونغ ��راف .ويف الف�ص ��ل
الفرع ��ي (احل ��ب واجلحي ��م) تخت ��ار الكاتبة
مقطع� � ًا لل�ش ��اعر اليون ��اين كافافي� ��س " �إن مل
ت�س ��تطع ت�ش ��كيل حياتك كما تري ��د /فحاول ـ
على الأقل ـ �أال تبتذلها "...الرواية� ،ص.459
ويف هذه الف�ص ��ل يتح ��دث (نادر) عن �س ��بب
عزلت ��ه ،وعن حياته الت ��ي ال يريد �أن يبتذلها!
وم ��ن املقتب�س ��ات املهمة مقتب�س�ي�ن " لل�ش ��يخ
قي ��دار ـ �س ��يدات زح ��ل" ول� �ـ "حي ��اة البابل ��ي
(�س ��يدات زح ��ل)" �إذ حول ��ت الكاتب ��ة هات�ي�ن
ال�شخ�ص ��يتني الروائيت�ي�ن �إىل �شخ�ص ��يتني
حقيقيت�ي�ن ،ون�س ��بت لهم ��ا ه ��ذه املقتب�س ��ات
الن�ص ��ية ،بدل �أن تن�سبهما �إىل لطفية الدليمي
كاتبة رواية (�س ��يدات زح ��ل) ويلحظ هنا �أن
املقتب�س الن�ص ��ي حلي ��اة البابلي هو املقتب�س
الوحيد لكاتبة �أنثى يف رواية تعلي من �ش� ��أن
املر�أة يف مواجهة احلياة.
لقد ا�س ��تطاعت الروائية �أن تكون دقيقة يف
اختياراتها للمقتب�سات الن�صية بحيث "تت�صل
به ات�ص ��ا ًال يجعلها تتداخ ��ل معه �إىل حد تبلغ
فيه درجة من تعيني ا�ستقالليته وتنف�صل عنه
انف�صا ًال ي�س ��مح للداخل الن�صي كبنية وبناء
�أن ي�ش ��تغل وينتج دالليته" كم ��ا يقول حممد
ب ��ن ني�س يف كتابه ،ال�ش ��عر العربي احلديث،
بنايته و�إبداالتها التقليدية.
ثاني ًا :نظام املدونة �أو املخطوطة:
توظي ��ف املخطوطة �أو الرقوق يف الرواية
�أ�س ��لوب �س ��ابق على الرواي ��ات العربية ،فقد
ظهر بلفظه يف ق�ص ��ة لإدجار �ألن بو ،وكافكا،
ويف رواي ��ة (خمطوط ��ة وج ��دت يف عك ��را)
لباولو كيلو ،وي�سعى هذا الأ�سلوب �إىل خلق
روح جمالية توثر يف املتلقي لتحقيق �ص ��دق
فن ��ي حلوادث مل يطلع عليها الراوي .ف�ض�ل� ًا
عن التوظيف الفني من خالل ر�سم ال�شخو�ص
وو�ص ��ف الأماك ��ن النائي ��ة زماني� � ًا ،ومت ��دد
الرواي ��ة بحرية ع�ب�ر الزمن .وقد ا�س ��تفادت
الرواية العراقية والعربية والعاملية من هذا
الأ�س ��لوب ،ووظفته يف بناء فني م�ستلهم من
البيئ ��ة املكاني ��ة للرواي ��ة ،وال�ت�راث الثقايف
الذي تنتمي ل ��ه لغة الرواية ،كما يف روايات
ال ��راووق ،و�س ��ابع �أي ��ام اخلل ��ق ،وعزازيل،
وقواعد الع�شق الأربعون ،وغريها.
ويف ه ��ذه الرواي ��ة وظف ��ت لطفية الدليمي
املذك ��رات ال�شخ�ص ��ية ،وا�س ��طوانات
الفونوغ ��راف امل�س ��جل عليه ��ا ال�ص ��وت
بو�ص ��فها خمطوطة حت ��اول ف ��ك كتابتها من
�أجل والدها املري�ض " �أنت احلفيدة الأخرية
الت ��ي �س ��تجمع �أخب ��ار الأ�س ��رة والبل ��د مع ًا،
تقوم�ي�ن بتحقيق املخطوط ��ات "...الرواية،
� ��ص  .92ولك ��ن احلقيق ��ة �أن الرواي ��ة قدمت
لن ��ا ع ��ن طري ��ق املخط ��وط ال ��ذي ظه ��ر يف
الرواية بل ��ون غامق ،رواية �أخ ��رى موازية
للرواية الأ�ص ��لية ،ومرتبط ��ة بها فني ًا ،فكيف
ا�ستطاعت ذلك؟

�صدرت حدي ًثا عن دار املدى ترجمة رواية "كان ولكنّ ذلك احلقيقة" للكاتبة اال�سكتلندية
�آىل �سميث ،نقلها �إىل العربية �أ�سامة منزجلي.
�آىل �س ��ميث م ��ن موالي ��د  1962عمل ��ت �أ�س ��تاذا دائما يف ع ��دد من اجلامع ��ات ،وتفرغت
للكتاب ��ة بعد �إ�ص ��ابتها بالتعب املزم ��ن ،ولها عمود ثاب ��ت بجريدة اجلاري ��ادن ،وامللحق
الأدبي ل�صحيفة التاميز.
�ص ��در له ��ا عدد م ��ن الرواي ��ات ،نقل ��ت بع�ضه ��ا �إىل العربي ��ة ومنه ��ا ":فندق الع ��امل" ،و
"امل�صادف ��ة"" ،فت ��اة وفتى"" ،حب حر وق�ص�ص �أخ ��رى" وجمموعة ق�ص�صية بعنوان
"ال�شخ�ص الأول وق�ص�ص �أخرى".
عمدت �آيل �سميث �إىل جعل عنوان كل ف�صل من ف�صول روايتها هو الكلمة الأوىل من ذلك
الف�ص ��ل ،على �سبيل املثال وقد و�ضعت جمموع عناوين ف�صول الكتاب الأربعة كعنوان
للكتاب.
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كيف يفكر الفرنسيون؟
أوراق

تمُ ّثل حالة «اال�س ��تياء الفرن�سي» خالل العقدين
املن�ص ��رمني مادة للنقا�شات العامة على ال�صعيد
الأوروب ��ي والعامل ��ي .ذل ��ك �أن هن ��اك �إح�سا�س ��ا
بتقهقر مكانة الثقافة والفكر الفرن�سيني ومكانة
فرن�س ��ا عا ّم ��ة .ذل ��ك بالقيا�س �إىل م ��ا كانت عليه
الأم ��ور خالل العق ��ود التي تلت مبا�ش ��رة نهاية
احل ��رب العاملي ��ة الثاني ��ة ،حي ��ث كانت �أ�س ��ماء
مفكري فرن�س ��ا وفال�س ��فتها و�أدبائها م ��ن �أمثال
رمي ��ون �آرون والبري كامو وجون بول �س ��ارتر
و ُكرث غريهم تلمع يف �سماء عامل املعرفة.
ال�صورة ال�سائدة يف نظر العامل عن الفرن�سيني
هي �أنهم «متغطر�سون» و«من الع�سري قيادتهم»،
و�سل�سلة من التو�صيفات الأخرى التي ت�صب يف
نف�س املنحى ال�س ��لبي .لكن هذا ال مينع واقع �أن

المضمر...في رواية جهاد مجيد(أزمنة الدم)
مضامين ُ
الماضيً ...
ظال للمستقبل

ال�س ��مات تلك «الدينامية الن�شيطة» التي تتح ّلى
به ��ا يف جميع جم ��االت الفك ��ر ولكن �أي�ض ��ا يف
جمال "الأفكار ال�سيا�سية".
لك ��ن مقاب ��ل ال�ص ��ورة «الفاتن ��ة» التي ير�س ��مها
امل�ؤلف لفرن�س ��ا الفكرية يف م�س ��ارها التاريخي
املمت ��د من ��ذ ع� �دّة ق ��رون من الزم ��ن ف�إنه ي�ش�ي�ر
ب�أ�ش ��كال عدي ��دة �إىل �أنه ��ا �أ�ض ��اعت يف العق ��ود
املن�ص ��رمة الأخرية الكث�ي�ر م ��ن تفا�ؤلها وغدت
م�سكونة مب�س�ألة «هويتها» لتغدو اليوم بحاجة
�أك�ث�ر م ��ن �أي وق ��ت م�ض ��ى �إىل �إحي ��اء �ص ��ورة
فرن�س ��ا «ذات القيم الكونية» .والكتاب هو �أي�ضا
ب�أحد وجوهه نوع من الت�أريخ الفكري «املك ّثف»
ملجم ��ل احلركات واملدار�س والتي ��ارات الفكرية
والفل�س ��فية وبالنتيجة ال�سيا�سية التي �شهدتها
فرن�سا خالل القرون الأربعة املن�صرمة .كما انه
مبثابة تاريخ فكري لفرن�سا.

فرن�س ��ا الفكرية والثقافية �أثارت اهتمام الكثري
من امل�ؤ ّرخني والباحثني يف فرن�سا والعامل.
ومن ب�ي�ن ه� ��ؤالء امل� ��ؤ ّرخ الربيطاين «�س ��ودير
هازاري�س ��ينج»� ،أ�س ��تاذ العل ��وم ال�سيا�س ��ية يف
جامع ��ة �أك�س ��فورد ،و�أح ��د االخت�صا�ص ��يني
املعروف�ي�ن عاملي ��ا بتاري ��خ فرن�س ��ا بع ��د كتابته
خ�ص ��ه بكتاب
ل�س�ي�رة نابليون بوناب ��رت الذي ّ
�ص ��در ع ��ام  2007وغ ��دا مرجع ��ا حت ��ت عنوان
"�أ�سطورة نابليون".
ه ��ذا امل� ��ؤ ّرخ يك ّر�س كتاب ��ه الأخ�ي�ر لكتابة نوع
م ��ن التاري ��خ الفكري لفرن�س ��ا احلديث ��ة بعمقها
التاريخ ��ي ال ��ذي يع ��ود �إىل ع� �دّة ق ��رون خلت.
يحمل الكتاب عنوان "كيف يف ّكر الفرن�سيون".
وعل ��ى مدى �ص ��فحات هذا الكتاب ي�ب�رز امل�ؤلف
ـ� �ـ امل�ؤ ّرخ ما يعتربه «ال�س ��مات الثقافية» الكربى
لفرن�س ��ا احلديث ��ة .ويح ��دد �أن م ��ن �أه ��م تل ��ك

حسن عبدالحميد

ن�����م�����ول�����ة وال��������ج��������دة ح�����س�����ن�����اء...
ّ
إص����������دار ج����دي����د ل���م���ك���ت���ب���ة ال���ط���ف���ل
أوراق
�ص ��درت عن دار ثقافة الأطفال يف وزارة الثقافة و�ض ��من �إ�صدارات
مكتبة الطفل ال�سل�سلة العلمية ق�صة (منولة واجلدة ح�سناء) للكاتبة
وجدان �صالح ،ر�سوم فاخر ح�سني.
تبد�أ الق�ص ��ة بنملة �ص ��غرية ( ّ
منولة) تائهه يف الغاب ��ة وبعد ان تنام
حتى امل�س ��اء يرتكها فريق العمل اال�ستك�ش ��ايف ,تلتقي بنملة عجوز
وهي اجلدة (ح�سناء) التي حتدثها عن ح�شرات النمل وحبهم للعمل
وكيفي ��ة جمع قوتهم اليومي ,وتق�ص اجلدة (ح�س ��ناء) لها ق�ص�ص ��ا

مث�ي�رة ع ��ن مملكة النم ��ل والت ��ي تت�ألف من ف ��رق وطبق ��ات ويكمل
بع�ض ��ها بع�ض ��ا وقد ت�ض ��م القرية الواحدة مئ ��ات الآالف من النمل.
وتروي (ح�سناء) :توجد يف القرية ثماين فرق للنمل لكل منها عمله
اخلا�ص ،املحاربات ،احلا�ص ��دات ،التخ�ش ��يب ،الع�سالني ،الثريان،
امل�س ��تعمرة ،التحلي ��ب ،املزارع ��ات .وي�ش�ت�رك النمل مع الب�ش ��ر يف
بع�ض ال�صفات ومنها ان �ساعات النوم لديه تقل كلما تقدم بالعمر.
و�أعطت اجلدة (ح�س ��ناء) الن�ص ��ائح لنمولة منه ��ا االجتهاد والتعب
واالبتعاد عن الك�س ��ل لأن احلياة بال عمل ال جتدي نفع ًا ,و�إن الكائن
احلي ال ي�س ��تطيع العي�ش مبف ��رده لأنه بحاجه ما�س ��ة �إىل الآخرين
خالل فرتة حياته.

ث������ل�����اث ق������ص������ص إي������ط������ال������ي������ة ل��ل��أط�����ف�����ال
�أَو ِلأنّ اخلطوط عَري�ض ٌة.
على �أَية حال� ،إ ّنها َ�ش ِهيّة جدّا.
ال َ�شيء يعْجبنِي �أَكرث منْ َر�سم طازج
َر�سمه طِ فل لِتوه!"
يف حني الق�صة الثالثة "رحلة �إىل املَجهول"،
فهي لكري�ستيانا فالنتيني وفيليب جوردانو،
وم
تتحد ُّث عن بذرة طارت من �شجرة "ففي َي ٍ
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َرجُ ل املاءِ وال ّنا ُفورة
ت�أليف� :أوفو روزاتي-غابرييل باكيكو
ترجمة :عدنان علي
مراجعة :عزالدين عناية
"م�شروع كلمة"� ،أبوظبي .2016
�سوم
الأَ�سد �آكِ ُل ال ُّر ِ
ت�أليف :بنيامينو ِ�سيدوتي
ترجمة :عدنان علي
مراجعة :عزالدين عناية
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ﺮﻳﺒﺎً،

ﺑِﺸَ ﻌﺮِﻫﺎِ :
ري ًة ُﻣﺘ َ َﻌﻠّﻘ ًﺔ ْ »ﻟامذا َﺑ ِﻘ
ﻴﺖِ ُﻫ
َﺻﻐ
ﻨﺎ؟«.

َﻟ ِﺖ
ﺎ
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َﺣﻠّ
َﻖ ﻧَ ْﺤ َﻮ

اﻟﺸﱠ ام ِل

اﻟﺒﺎ ِر ِد .ﻃﺎ

َر َﺑﻌ
ْ ﻀُ ﻬﺎ ﻗَ

ﻨﺎ َك
وَ ُﻫ

»Jhó« p°S ƒæ«eÉ«æH

َﻧ

ﺤْ ﻮَ اﻟ

ﺠَ ُﻨﻮبِ

اﻟ
ﺪّاﻓِﺊ،
وَ َﻣﻦْ

ر ِ
َذ َﻫﺒﺖْ ﺑَﻌﻴﺪا ً ﺑَﻌﻴﺪا ًُّ ،مبﺎ إﱃ اﳌ َﺠﻬ
ُﻮلِ ».آ
ُﺬورٌ
ه«...
ﺑُ

ﻛﺎ َن أَ َﺣ ُﺪ ُﻫ ْﻢ ﻗَ ْﺪ ﺗ َ َﺮ َك اﻟ َﺤ َﻨ ِﻔﻴّﺔ َﻣﻔﺘُﻮﺣﺔً.
ﻟَ ْﻢ ﻳَ ُﻌ ْﺪ ِ
ﺻﺎﺣ ُﺐ اﻟﺒَﻴْ ِﺖ أَﺑَﺪا،
ﺗ ُ َﺮى أَﻳْ َﻦ اﻧْﺘ َﻬﻰ ِﺑ ِﻪ اﳌ ُ
َﻄﺎف.
َﺐ إِﱃ ُﺟ ُﺰ ِر ِﻓﻴﺠﻲ.
ﻟَ َﻌﻠّ ُﻪ َذﻫ َ
ُر ﱠمبﺎ ﺳﺎﻓَ َﺮ ﻟِ َﻴ ْﺒ َﺤﺚَ ﻋَﻦِ اﳌﺎل
َﺐ اﻷَ ْز َرقِ ،
َﺣﻴْﺚُ َﻣﻨﺎ ِﺟ ُﻢ اﻟ ﱠﺬﻫ ِ
ﰲ إِﻓْﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻛَام ﻳَﻘﻮﻟﻮنَ.

اﻟﺸﱠ َﺠﺮَ ُة ِﺣ َني َرأَتْ

"ثالث ق�ص�ص للأطفال" هي �آخر �إ�صدارات
م�ش ��روع كلم ��ة الإمارات ��ي م ��ن الإيطالي ��ة،
الأوىل بعن ��وان " َرجُ ��ل امل ��اءِ وال ّنا ُف ��ورة"
لأوف ��و روزات ��ي وغابريي ��ل باكيك ��و ،وهي
حكاية تروي ق�صة " َرجُ ل املاءِ ِ ،بال َّتحديدِ .
�أَقو ُل ثانية ،لمِ ن لمَ َيفه ْم.
َرجُ ��ل مِ ��نَ امل ��اءَ ،ب ْع� � َد �أَن َكوّ ن ��ت ال َقط ��رةُ
الأَخري ُة
َ
ﻗﺎل اﻷَ َﺳ ُﺪ آﻛ ُِﻞ اﻟ ﱡﺮﺳﻮمِ :
خ�صلة َ
حنيةﺠِ ُﺒﻨِﻲ
ﳾ َء ﻳُ ْﻌ
منت�صف َجبينهِ ،
يف
ِ
ْ
�شعْره امل ْن»ﻻ َ ْ
أَﻛ َ َْرث ِﻣ ْﻦ ر َْﺳﻢٍ ﻃﺎ
ِنت�صب َف ْج�أة ع ر ََﺳ َ
دميهِه َزِ!«جٍ،
ا
َ
َلىﻤﻪُ قﻃِ ﻔ ٌْﻞ ﻟِ َﺘ ﱢﻮ
و�صاح:
َقفز خارج املِغ�سلةِ
َ
يجري هنا؟"
يا �إ َلهي ..ما الذي ِ
�أما الق�ص ��ة الثانية فهي بعنوان "الأَ�س ��د �آكِ ُل
�وم" لبنيامينو ِ�س ��يدوتي وهي ال ّ
تقل
ال ُّر�س � ِ
ت�ش ��ويقا عن �س ��ابقتها ،تروي ق�ص ��ة "� َأ�س ��د
َ�شغوف ِب ُر�سوم الأَطفالِ .
يحبّها حبّا جمّا!
كان ِ
وكان َيقو ُلُ " :ر�سوم الأَطفالِ َح�سن ُة املذاق،
�أَل ّذ مِ نْ َبقيّةِ ال ُر�سوم"َ .ويقو ُل �أي�ضا:
"ال �أ ْع � ُ
�بب ّ
كل تل ��ك
�رف مل ��اذا… رُبمّ ��ا ِب�س � ِ
ألوان،
ال ِ

داعبت ال ُغ�صون
يح َو ِ
مُزهر هَ بّت ال ّر ُ
ال�صغرية
ال�شجرة البُذو َر ّ
َف َحيّت َ
وه ��ي َتب ��د ُ�أ ِرحلته ��ا ّ
الطويل ��ة �إىل امل�ص�ي ِ�ر
املجهول.
و ِلك ��ي ت�ص� � ِبح �أَ�ش ��جاراَ ،ح ّلق َب ُ
ع�ض ��ها َنحو
ا َ
جلنوب الدافئ،

ﺑ
َ ْﺬر ًة

أوراق

و َبع�ضها �إِىل ّ
البارد،
ال�شمال ِ
َ
ْ
هريّة على �إِحدى
طار َبع�ضها قريبا ،داخل مز ِ
ُ
ال�شرفات.
َ
وهناك ُب ��ذور هَ امت َبعيدا َبعي ��دا ،ربمّ ا �إىل
امل�صري املجهولِ ".
ِ
الق�ص ���ص الثالث من ترجمة العراقي عدنان

عل ��ي ومراجعة التون�س ��ي عزالدي ��ن عناية،
وه ��ي تن ��درج �ض ��من مب ��د�أ �أقره "م�ش ��روع
كلم ��ة" اعتماد الرتجمة من اللغات الأ�ص ��لية
مبا�ش ��رة دون لغ ��ات و�س ��يطة ،والأطفال هم
�أجدر القراء ملراعاة حقهم هذا.
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مل ُتغ � ِ�ر�أو ُتغ � ِ�و �س ��طوة �س� ��أم املا�ض ��ي ال�س ��حيق ،بعم ��وم
مُباعداته ومُقرتبات ��ه الت�أريخيّة،على طول وعر�ض مديات
�إ�س ��تيعاب الذاكرة اجلمعيّة و�إ�س ��تعداداتها الت�أويليّة وهي
تحَ ي ��ا فينا و َنحيا فيها،عرب مباعث جلج زفرات تلك احلرية
العام ��ة الت ��ي ترتكها �أفواه الأ�س ��ئلة املفتوح ��ة مثل جروح
وقروح حقيقة �أرواحنا بوجه وح�شة ريح دواخلنا الغائرة
ظفر
بغرائ ��ب الأم ��ور وعجائبه ��ا عل ��ى ال ��دوام ،دون �أدنى ِ
�اف،مثلما �أغ ��رت و�أغوت ت�س ��اوقات مُنفتحات
�واب �ش � ٍ
بج � ٍ
خوا�ص �آليات عمل وتفكري القا�ص والروائي الكبري(جهاد
جميد) يف جممل حمافل مُنعطفات نواجز ال�س ��رد العراقي
�بح �ش ��كٍ من ��ي عل ��ى
والعرب ��ي احلديث-رمب ��ا -وب�ل�ا �ش � ِ
االطالق،حي ��ال ما جَ اد و�أجاد به وم ��ا �أنفك يُحايث ويحادّد
م ��ن تعزي ��زات �إجراءات ��ه التثمين ّي ��ة ،بالق ��رب م ��ن مثابات
توارداته التعا�ضديّة نهج ًا يف فتح نواف َذ مُب�صرة خلوال�ص
رمات مُنتقيات من وقائع ذلك
ملفات لتوّ ِ
َنكء وف�ض ��ح وفتح ٍ
املا�ض ��ي بنواحي ��ه الذهن ّي ��ة والنف�س� �يّة املتوال ��دة من رحم
ق�س ��وة ال�سلطة وتع�س� � ُفاتها الأزليّة الرا�س ��خة وال�شاخ�صة
يف مُرت�سمات ومُ�س ��تقبالت ماحَ دث ويَحدُث،وما قد يحدث
يف ق ��وادم م ��ا ينتظرنا م ��ن ترويعات وتنويع ��ات خماوف
واكتظ ��اظ هواج� ��س وجحافل تهدي ��د محُ تمل ��ة ومُتوقعة،
بل قدريّة �إن �ش ��ئتَ فح�صها يف مفرا�س(جهاد جميد) لرتى
وت ّلم�س قدرة تقريعه وجمريات عر�ضه للأحداث الت�أريخيّة
ب�شخو�ص ��ها و�أماكنها ومراويها التداول ّي ��ة �أواملُوّ ثقة منها
بح ��دود �أر�ش ��فة تقليد ّي ��ة تتق ّب ��ل ال�ش ��ك-للمتطلع اليه ��ا �أو
الدار� ��س له ��ا مبنظ ��ور االنرثوبولوجي�-أكرث م ��ن قبولها
اليقني العايل الت�صوّ ر،بجوانب الإثبات لفعل حفيف ورفيف
�أجنح ��ة املُخيلة وحتلقاته ��ا الفائقة،بحا�ص ��ل فهم جمريات
الواقع،ومبا ُت�ش� � ّكل حتم ّي ��ة لحُ ُ مة متجان�س ��ة يتحقق فيها
الوع ��ي املُوفق للمُوقف من خالل �ص ��دقية نف�س ��ه،واملوهبة
م ��ن �أل ��ق وهجه ��ا ،كذل ��ك التجربة م ��ن امت�ل�اءات ذخريتها
وتنويعاته ��ا املختلفة،فكل ما يقع لدي(جه ��اد جميد)خارج
ُمت ��ون توثيقاته ال�س ��رديّة وتنمّياته الإدائ ّي ��ة ،ال يتعدى �أن
يكون ديك ��ور ًا�،أو هاج�س� � ًا ثانو ّي ًا قد جاء يت�سلل-ق�ص ��د ًا-
لكي يحمى حمى ما �س�ي�روي ويَ�س ��رد ،وق ��د يكون الهام�ش
بدالئ ��ل مُن ِبهاته ولوازم عمقه و �س ��واند تكثيف ��ه �أكرث �أثر ًا
يف تعميد متونه بينابيع ما �س ��تنتهي �إليه الن�ص املم�ش ��وق
ال�ش ��عر -متخفي ًا ،مُ�ض ��مر ًا بهاج�س مد�سو�س-وعامل
بروح ِ
الق�ص ��ة بجوهرها املُك ّثف العنيد،والرواية ب�سمو �سمواتها
املفتوحة وخ�صو�ص� �يّاتها الرحبة،البارعة البوح و�سحريّة
االقتنا�ص ووجدانيّة احلد�س،وجدليّة همومها الإن�س ��انيّة
واملجتمعيّة وق�ضاياها الكربى.
وضفافها
واقعية اإليهام ِ
ّ
�ش ��اء لـ(جميد)�أن يقوم بال�س ��عي لتحوي ��ل وترحيل عمق
جوانب حيويّة�-إن مل تكن كونيّة -من خوا�ص ذلك املا�ضي
املُدان �ص ��وب ِ�س ��فر و�سُ �ن�ن نواياه ال�س ��رديّة فيما ي�صطلحُ
ه ��و علي ��ه بـ(الواقعيّة الإيهامية) ،ما�ض ��ي ًا...معتد ًا �ص ��وب
حوا�ض ��ر حم�سو�سة ومدرو�س ��ة ومد�سو�سة يف ثنايا وعيه
بعناية �صائغ د�أب يعمل بدقة ن�سق مرئي حاذق،جاد ينتهل
ويبته ��ل يف مترير مراميه ،ويف ما يبغي ر�ص ��ده وح�ص ��د
نواجت مكامن كل ما كان يُ�ض ��مر ويُطمر حتت طبقات �أتربة
ذل ��ك ال ُبع ��د الغام�ض من م�س ��ميات الزمن(املا�ض ��ي ...هنا)
حي ��ث يحف ��ر فيه(جهاد) ويجي ��د تر�س ��يم �أخادي ��د وحدود
مت�س ��عات ر�ؤيته مبا يالئم طبيعة ال�س ��رد التي ميّزت هويّة
ح�ض ��وره يف ق ��درات تبني ��ه ُ
جلمل ��ة �أح ��داث و�شخ�ص ��يات
تنبثق من بطون املوروثات واملراحل الت�أريخيّة ،لتن�ص ��هر
يف ن�س ��يج َت ُ
داخلي يق� �رّبُ منا ب� ��ؤرة (الأم�س)القريب �أكرث
ً
ً
مخُ
ويهم� ��س (للغد) ممدودا وممطوطا من ُ�ص ��نع جر�أة يلة
ق ��ادرة عل ��ى تثبيت عالق ��ات وتواثب ��ات تتقاب ��ل بواقعيتها
لتنتح ��ل وترت ��دي لبو�س ��ات و�أك�س�س ��وارات ذات �س ��مات
ت�أريخ ّي ��ة ت�ش ��ي بنوع جوه ��ري يالم�س املوروث،يح�س ��ن
وح�س ��ا�س حت ��ى لينف ��رد ويُعاك�س
�ذر يقظ ٍ حاد ّ
ج�س ��ه بح � ٍ
في ��ه كل الذي ��ن َ�س ��بقوه يف تبن ��ي ج ��دارة ه ��ذا امل�س ��عى،
ويف وط� ��أة ثقل ه ��ذا التداين من الروائيني و ُكتاب الق�ص ��ة

ولوامح ال�سرد-عموم ًا -يف تقريب نواجت حماوالتهم بهذا
يتق�صد امليل نحو ترك
االجتهاد اخلا�ص،كون(جهاد جميد) ّ
الق ��ارئ يهي ��م يف البحث عن مظ ��ان ما يريد ف�ض ��حه،بعيد ًا
ع ��ن الت�س ��ويق واخلو�ض يف ك�ش ��ف التفا�ص ��يل والدوافع
التي تقف وراءه مت�سامياته ال�سرديّة التي تتوّ جت واندلع
�أوارها يف(حكايات دوم ��ة اجلندل...طبعة �أوىل-2001/
طبع ��ة ثانية،)2004/والي ��وم ي�س ��تنفر ا�س ��تئناف مظ � ّ
�ان
وهموم كونيّة تتابعيّة�أخرى،لي�ضيف �ضفاف ًا لإبعا ٍد ت�ساير
ٍ
في ��ه ِ�س ��فر عذاب ��ات رحلةغارقة يف �أت ��ون ومت ��ون روايته
الأخرية(�أزمن ��ة الدم)ال�ص ��ادرة ع ��ن دار الرافدين/بريوت
�أواخ ��ر الع ��ام 2016/بطبعتها الأوىل،حي ��ث يت�آلف نزيف
ال ��دم �س ��اخن ًا ،ملتاع ًا ميور يف مم ��رات وم�س ��الك الت�أريخ
الق ��دمي ال ��ذي ال يب�ص ��ر في ��ه الروائ ��ي �ش ��واخ�ص ومعامل
عمراني ��ة وا�س ��تجابات ح�ض ��ارية ،بقدرم ��ا يع ��ي دواع ��ي
ف�ض ��ح وتف�س�ي�ر كيف يُهدر فيها دم الإن�سان ممهور ًا بطابع
دم وح�ش ��ية ال�سلطة،متلم�س ًا �ص ��خب عزف َنف�س �إ�سطوانة
حا�ضر الدم م�س ��فوك ًا بفتك(جمعة �س ��لمان)-الرجل الطيّب
امل ��رح ال ��ودود و�ص ��ديق الدرا�س ��ة اجلامعيّة/ق�س ��م الآثار
للروائ ��ي �أو ال�س ��ارد -حي ��ث مرا�س ��م قط ��ع ل�س ��انه -علن ًا-
�أم ��ام ح�ش� � ٍد من موظف ��ي دائرة الآثارعلى خ�ش ��بة امل�س ��رح
الأحم ��ر يف ثمانين ��ات الق ��رن الفائت-مث�ل� ُا -ومب ��ا م ّه ��د
ملقت ��ل �أوم�صرع(�إي�س ��وال) يف ع�ص ��ر امللك املُق ّد� ��س (�آدبون
نا�ش ��يبال)(،الذي ُذبحت يف ق�صوره ت�س ��ع وثالثون كاعب ًا
�آ�س ��رات اجلمال،ه � ّ�ن العرائ�س ال�ص ��بايا الالئ ��ي �أُخذن من
خمادعهن الوثرية �إىل دكات الذبح،ما خال حمظيات �آدبون
نا�ش ��يبال قب ��ل �أربعة ع�ش ��ر عام ًا م ��ن ظهور نب ��وءة البارو
و�ص ��ور فتوى كبري ال�سنكا وم�ص ��ادقة الكاهن الأعظم على
تعاليم الطريقة املثلى لزواج امللك ّ
املعظم،الطريقة املقد�س ��ة
التي تر�ض ��ي الأله ��ة فتحفظه وحتف ��ظ ب ��ه البالد).الرواية
�ص11
زهرة اليأس األسمى
يرى(�أنت ��وين بريج� ��س) يف مبحث ��ه املعنون(الت�أري ��خ
وامليثولوجي ��ا يف الرواية)ب�أن؛(الغ ��ور يف الت�أريخ ما هو
�إلأ مدخ ��ل بديل عن احلا�ض ��ر)،ثم اليخ�ش ��ى-بعد ذلك -يف
مراو
�أن يُ�ش ��يد بنوازع حتويل �أحداث الت�أريخ القريبة �إىل ٍ
وق�ص ���ص بكل ما حتتويه تلك الأحداث من �أبطال �ص ��غار-
ن�س ��بي ًا� -أو ت�أم ��ل الواق ��ع القاب ��ع وراء(امليثولوجيا) �أكرث
�ض ��مان ًا من ت�ص ��وير الأبطال الذين يعطون للت�أريخ معناه،
نع ��م ولكن مل ت� ِأت هذه اال�س ��تعارة متطابق ��ة متام ًا -وداللة
الوعي ال�س ��ردي والنهج الإيهامي الذي يتبعه(جهاد جميد)
يف تخريجات ��ه التتابعيّة وخ�صو�ص ��يات �س ��عيه ومقا�ص ��د
بحث ��ه الدائ ��م ع ��ن �ص ��راحة التندي ��د بهمجي ��ة ال�س ��لطات
الدمو ّي ��ة عل ��ى مِ ّر ما َم ّر من ع�ص ��ور و�أزمن ��ة خلت و�أخرت
تلت،وبا�ستثناء التم ّلي مب�س ��ببّات الغور يف تنايا الت�أريخ
�دات وخ � ٍ�ز
بح�س ��ب (بريج�س)،ن ��راه ين ��وء بفر� ��ض تعمي � ِ
وج�س نب�ض ��ات احلا�ض ��ر ،بغية احلفول بتحري�ض نوازع
ِ
�إيق ��اظ ذلك النوع من (ال�ض ��مري املذنب) املُ�ض ��مر يف قيعان
نفو�س م ��ن مل يزالوا ي�ؤمنون مب�س ��تقبل الدف ��اع عن حياة
الإن�س ��ان و�سعادته،ومبا قد ي�ض ��اهي �أو يقرتب من �ضفاف
ترج ّي ��ات نب ��ل دعوة(كازانتزاكي)املاثل ��ة بجوهرعبارت ��ه
البارعة؛(ال�سعادة هي الزهرة الأ�سمى لي�أ�سي).
جن ��د يف �أن نق ��ف عند ح ��دود منبثق ��ات املب ��د�أ التفكيكي
لدى(مي�ش ��يل فوكو)لك ��ي ن�ؤك ��د فعال ّي ��ة فع ��ل الذاك ��رة-
عموم ًا -فيما يدنو من مدى ثقتها من �أ�سا�س ��يات م�س ��اندها
الثالث ��ة وهي؛(الهوي ��ة /القوة /وال�س ��لطة) ،وم ��ا يرتبط
بينه ��م م ��ن متهيدات �أ�ض ��حت �ش ��ائعة-اىل حد مع�ي�ن -ترد
مبثابة عالقات وتوا�ش ��جات،تحُ ادد ما ميكن �أن يُطلق عليه
بـ(الطيف الق�ص�ص ��ي) حني تتعلق مو�ضوعات ال�سرد العام
وتتالق ��ح مابينه ��ا ومو�ض ��وعة ثق ��ل (الت�أريخ)�أو(الرواية
والت�أريخ) على م�س ��ار تو�ص ��يفات(روبرت �ش ��ولتز)،كما -
هنا -يف (�أزمنة الدم) �ساعات َت�ساوّ قت فيها عوا�صف الهّم
و �إلتياع ��ات ال�ش ��جن حاف�ل� ًا وحمكوم ًا بنواي ��ا وعي ر�ؤية
تائقة ،مُلحقة بذائق ��ة وذاكرة �ألتقت فيها ومتاثلت(الهويّة)
بن�س ��ق �أوجاعه ��ا اليوم ّي ��ة املحل ّي ��ة وعم ��ق �إمتداداته ��ا
الت�أريخ ّي ��ة على م ّر �س ��الف الع�ص ��ور و الأزمان ال�س ��حيقة،
لي ّ
ُحقق ال�س ��ارد �ش ��رعيّة امل�س ��ند الأول (الهوية) بخطوات

تق ّدم ��ه عل ��ى بواقي م ��ا �س ��يتلو من م�س ��اند وق ��ف الذاكرة
ومِ الكاته ��ا املرتاكمة،فيم ��ا يخ�ص و يتع ّلق بت ��وارد مفهوم
(القوة) وج ��ور تجَ وّ ِرها الدائم كمعادل مو�ض ��وعي ّ
لل�ش ��ر
وتقدّم تقنينات �أدواته وتربيراته الربغماتية -ونعني هنا
ب(الرباغماتيّة) وفق نظرية فعل الكالم (التداوليّة)،بح�سب
راي(�س�ي�ر �آلن غاردنر) الذي ميثل �أحد �أهم �أركان املدر�سة
الإنكليزي ��ة يف جم ��ال الفك ��ر اللغ ��وي -لنعي بذل ��ك بع�ض
م�س ��ببّات جملة التربيرات التي تتبعها (ال�سلطة) مبفموها
اجلربوت ��ي العام م ��ن خالل ق ��درات ومواهب ذل ��ك الذكاء
الكايف لالحتفاظ بها(�أي ال�س ��لطة) حت ��ت طائل وخيمة �أي
مدع �أو �أية مقوّ �سات من �ش�أنها �أن توفر احلماية لتربيراتها
ٍ
تلك،مبا فيها العناية الإلهية� ،أومفهوم ظل الله يف الأر�ض،
حتت دثار املوت جراء جرم و تزاحم ظلم (ال�س ��لطات) من
حي ��ث ت ّفردات ولع �إبتكارها لفنون القتل واملوت على نحو
عدة مناح و�أ�شكال عدة.
الموصل للعلي
المكر ُ
ُ
فيم ��ا تنهال (القوة) لتقب�ض على �أرواح احلقيقة بيد تعيق
تطلع ��ات و �أح�ل�ام من ينربي لها وي�س ��عى لتقوّ ي�ض ��ها و�إال
�س ��يكون م�ص�ي�ره بحكم ما �أ�س ��ماه الروائ ��ي (املكر املقد�س
للمل ��ك نا�ش ��يبال) -ومبا ذك� � ّرين بذلك النوع الذي يُو�ص ��ل
للعلي ��اء عل ��ى ح ��د تعبري(�شك�س ��بري) يف واح ��دة م ��ن �أبلغ
ح ��وارات م�س ��رحياته احل ّي ��ة يف ثقاقتن ��ا حت ��ى الآن -فقد
�أوقع امللك نا�ش ��يبال يف رواية (�أزمنة الدم) البطل والزعيم
ال�شعبي (�س ��االر) الذي �أ�ضحى ميثل �أكرب معار�ضي حكمه
يف �ش ��رك ذل ��ك املكر(املقد�س)كرهين ��ة للتفاو� ��ض معه �أمام
خِ داع ��ه وجماع ��ة ذلك البط ��ل املُغدور م ��ن الذي ��ن تفاج�أوا
ب� ��أن الرهينة البدي ��ل التي كان ��وا يعتقدون-بحك ��م عفوية
و�ص ��دقية تفكريه ��م التقلي ��دي وبراءة وعيه ��م -متثل امللك
نف�سه،مل يكن �سوى واح ٍد من �أ�شباهه املُد ّربني هو(حزقيال)
املُ�ضلل واملغر ّر به�-أي�ضاُ -بالرغم �أن تلك الرهينة(ال�شبيه)
بالطاغي ��ة والت ��ي ابتلي ��ت يف �أن تك ��ون ُطمع� � ًا م�ست�س ��اغ ًا
لفر� ��ض طبيع ��ة وهيمنة تلك القوة الغا�ش ��مة عل ��ى مُقد ّرات
النا� ��س بال �إ�س ��تثناء،حتت غواي ��ة �أفكارو�أفعال(حوقبال)
عم امللك ،مالك �أكرب مزارع ميزوبوتاميا و�أغناها(ورجل مل
ي�صرفه هو�سه يف الإ�ستيالء باحلق والباطل على العقارات
و الأطيان عن زج �أنفه يف �ش�ؤون احلكم والتدخل بدوائره
الظاهرة وامل�سترتة بدء ًا من تلك التي لها م�سا�س مبمتلكاته
و و�ص ��و ًال �إىل �أو�ضاع البالط النا�شيبايل)الرواية �ص،88
كم ��ا لو كان(حوقبال) ومن يداني ��ه يف لعب مثل هذا الدور
بجانب تلك ال�شخ�صيات الإ�ستحواذيّة التي ما �أنفكت ُتردد
مع نف�سها؛(على العال حتى ولو على اخلازوق).
ت�ض ��ع (�أزمن ��ة ال ��دم) �أوزاره ��ا يف م�ص� �بّات �أنهاراحلل ��م
باحلي ��اة جدير ًة،حقيق ��ة ًوحقة،عرب جتاوز ع�ث�رات املوت
املُح ��دق بن ��ا جميع ًا،كما �إنه ��ا ان�ض ��وت وتعل ّل ��ت بالت�أريخ
ت�ش ��وّ ف ًا لعم ��ق احلفر فيه تواثب ًا مع ن�س ��ق املا�ض ��ي القريب
جدا،ولنق ��ل املُعا�ش-بق�ص ��د �أ ّ
مت -من خالت تفوي�ض ذاكرة

ال ��راوي �أو ال�س ��ارد (مدير املق ��ر الإداري للموقع الأثري)-
دون ذكر �أ�س ��مه� -سوى �ضخ ت�س ��ا�ؤالت قادحة تروم ترميم
ذاكرته التائهة ما بني واقع معا�ش حمموم وموثق ب�أحداث
�أ�ص ��ابته يف حرب الع ��راق و �إيران(معركة اململحة/جنوب
البالد)-مث�ل� ًا� -أوحادث ��ة قاع ��ة امل�س ��رح االحم ��ر -الآنفة-
ومابني التملي بنواحي كيفي ��ة املقارنة ما بني زمنني ،زمن
ي�س� ��أل فيه؛(هل ت�ص ��مد �آثارهم للزمن �ص ��مود هذا ال�صرح
الت�أريخي ال�ش ��امخ؟؟)ويريد به ما يحدث-اليوم� -أمامه،ثم
قاتل هو الآخر راح (ي�ش ��مر) به �ش ��اك ًا-
ين� ��أى ِببُعد �س� �� ٍؤال ٍ
ب�إمتي ��از� -إىل حي ��ث يقول؛(�أكل ما و�ص ��لنا م ��ن حتديدات
ت�أريخيّة �ص ��حيحة؟؟؟) ،فيم ��ا تتداخل �شخ�ص ��ية احلار�س
والف ّرا�ش(ع� �دّاي اخلليف) ولتت�ض ��ح نواي ��ا عدائه الدامي
جراء قتل �أخيه(�ض ��اري)من قبل ال�شيخ (�سهيل الغ�ضبان)
والإ�س ��تحواذ بال ��زواج الإجب ��اري من(�ص�ب�رية) حبيب ��ة
(�ضاري) العا�شق املقتول غدر ًا،على قدر تعلق هذه الق�ضيّة
يف ف�ص ��ل م ��ن رواية جرى دفعها للن�ش ��ر يف جمل ��ة الأقالم
الأدبي ��ة م ��ن قبل الروائ ��ي -الآثاري الذي كان مثار �ش ��كِ و
توّ ج� � ِ�س �ش ��خ�ص يعم ��ل يف مكتب ��ة دار ال�ش� ��ؤون الثقافية
العامة�،ش ��اء ل ��ه قراءة ن�ص الف�ص ��ل �أياه وتوقفهِ عند �أ�س ��م
ذلك ال�شيخ،وحني �أ�ض ��طر راح ي�س�أل الأ�ستاذ (�سعد الدين)
الباحث والكاتب املعروف وي�ستف�سر عنه ،فيما نفى الأخري
معرفته ب�أ�س ��م كاتب الن�ص،ظن ًا منه ب�أن هذا ال�شخ�ص و�إن
كان يعم ��ل بوظيفة �إدارية يف هذه ال ��دار �إلأ �إنه -وكما هو
م�ش ��كوك به -عل ��ى عالقة تعاون مع جه ��ات �أمنية،وقد جاء
مرد �س�ؤاله و�إ�ستف�ساره كونه يتع ّلق بتع ّر�ض الكاتب ل�شيخ
ع�شريته(�سهيل الغ�ضبان) يف منت ذلك الف�صل املُلغز.
إشارات وشرح متون
يرتقي �إعتقادنا على م�س ��توى �أي م�س ��عى من �ش�أنه �شرح
خطوط الرواية ،الذي �سيُف�س ��د متعة التوا�صل والف�صل ما
بني قناع ��ات التلق ��ي املتنوعة واملوزعة عل ��ى وفق خزائن
الذائق ��ة وحمم ��والت الثقاف ��ة والوع ��ي ،مع واق ��ع وفر�ض
فر�ض ��ية قيمة الف ��رق الكبري ما ب�ي�ن اللغة وما ب�ي�ن الكالم،
وتعليالت لغة ال�س ��رد اخلا�ص ��ة بكل �س ��ارد على حدة،فثمة
تقني ��ات بارعة ومتاهيات �أج ��رى عليها(جهاد جميد) جملة
تواثقات �إيهامية و�إ�ست�ش ��عارات معززة ب�إ�ش ��ارات �شاردة
م ��ا ب�ي�ن امل�ت�ن وخارجه-نهاية الف�ص ��ل الأخري م ��ن روايته
الأخرية،قب ��ل �أن ي�ش�ي�ر يف متنه ��ا �إىل فك ��رة �إ�س ��تخدام
نظرية(دي مورغن يف الآثار)،والتي حترينا عنها فوجدنا-
فق ��ط -قوانني ب�أ�س ��مه يف جمال قواعد املنطق يف و�ص ��ف
نتيجة عك�س عمليتي ال�ض ��رب املنطق ��ي(و)  andواجلمع
املنطقي(�أو) ،orكذلك فيما يخ�ص نظرية (لأر�س ��ون)حول
الإنقطاعات احل�ض ��ارية�،أو الن�سق القر�آين للداللة وتنظيم
املعن ��ى ،وامل�ص ��در الأه ��م ال ��ذي �أعتم ��ده وم ��وّ ه عليه وهم
كتاب (�س ��جالت ميزوبوتاميا القدمية) للباحث(�شاكر الزم
الالمي)والذي ب�سببه ح�ص ��لت �أهانة بالغة ملدير عام دائرة
الآثار(د.خالد �س ��عيد)،فيما مت م�ص ��ادرته ب�أوامر ق�ض ��ائية
جائ ��رة واحلكم باالع ��دام من قبل حمكمة الث ��ورة على هذا
الباحث الذي زامل الراوي واملفجوع(جمعة �س ��لمان) �أبان
درا�ستهم اجلامعية يف ق�س ��م الآثار ،وغريها من م�صادفات
وتعميق ��ات ملجري ��ات هذا احلف ��ر الواقع ��ي و الإيهامي مبا
يداين،ب ��ل يفوق �إج ��راءات فعل وتفعيل الذاكرة الراف�ض ��ة
لكل �أ�ش ��كال القمع،كتلك التي راحت تن�س ��جها(�أزمنة الدم)،
بنفح ��ات ح ��رارة نف�س روح ح ّي ��ة قادرة عل ��ى تثمني الفعل
الداخلي والغور اىل �أعماق ال�شخ�ص ��يات دون �أدنى �إعتماد
على تفا�ص ��يل م ��ن مراميها حذف الفهم التقليديّ و�أ�ض ��حى
�س ��لفيا يف قامو� ��س احلداث ��ة و م ��ا تالها م ��ن حتديثات فن
ال�سرد ومت�س ��عات م�ساحات ما ت�صبو �إليه عوامل الروايات
الكبرية ،واحلث والتفكري ب�ض ��خ منبئات ت�ش ��فع مل�س ��تقبل
الإن�س ��ان يف فهم حا�ض ��ره وتقي ��م ما�ض ��يه� ،أو التذكري مبا
ج ��اءت حتمل ��ه نب ��وغ �ساعة(كون�س ��تانتان جيورجي ��و)
الأخ�ي�رة يف روايته (ال�س ��اعة اخلام�س ��ة والع�ش ��رون)تلك
التي ال يحل جميء امل�سيح فيها �شيئ ًا.
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معجم األمثال الروسية بترجمة عربية
أوراق
الأمث ��ال م ��ر�آة حكم ��ة ال�ش ��عوب وخال�ص ��ة جتاربه ��ا
املت�شعبة يف احلياة ،ولهذا ف�إنها حتظى باهتمام النا�س
جميع ��ا ،لقد ب ��د�أ العرب باالطالع على االدب الرو�س ��ي،
ب�ش ��كل ع ��ام منذ نهاي ��ة الق ��رن التا�س ��ع ع�ش ��ر ،وقاموا
برتجمت ��ه عن الرو�س ��ية �أو عرب لغات و�س ��يطة منذ ذلك
احلني ،و�إىل يومنا هذا وقد �شملت هذه العملية الفكرية
الوا�س ��عة كاف ��ة اجنا�س االدب ،مبا فيه ��ا الأمثال طبع ًا،
�إال ان ��ه مل ي�ص ��در حلد الآن  -ح�س ��ب علمنا املتوا�ض ��ع
�أي معج ��م رو�س ��ي – عربي م�س ��تقل وخا� ��ص باالمثال
الرو�سية رغم كل الدرا�سات املتنوعة والبحوث العلمية
اخلا�ص ��ة به ��ذه االمثال يف كث�ي�ر من امل�ص ��ادر العربية
واملعاجم ثنائية اللغة ،لهذا ف�أنه ميكن القول وباعتزاز،
�أن ه ��ذا املعجم يعد �أول حماولة يف هذا املجال املهم من
جماالت العالقات الثقافية والفكرية بني رو�سيا والعامل
العربي.

س����ل����س����ل����ة ن����وب����ل

البيئة الصينية في رواية "جبل الروح"
صفاء مجهول ،كل يشء
نقي ،عذوبة يصعب تحقيقها،
موسيقى هادئة تصبح شفافة.
ومنتقاة بعناية ،ومرتبة تسقط
لكنك تطري أثناء سقوطك
فأنت خفيف والريح هادئة وال
توجد عقبات .مشاعرك عميقة
وجسمك يحس بالطراوة،
تركز من أجل االستامع إىل
املوسيقى التي ال شكل لها مع
أنها متأل األفق ،لقد ضعف
رشيط ذكرياتك لكنه يبقى يف
نظرك مميز ًا ،إنه رفيع مثل
شعرة ،ويشبه أيض ًا شق ًا يعتمد
طرفاه يف الظلمة ويفقد شكله
ويختفي متحو ًال إىل شعاع
من ضوء صغري جد ًا قبل أن
يتبدد إىل ذرات غبار ال تحىص
وتقلقك.

لقد حاول الكاتب يف هذا املعجم �أن يقدم للقارئ العربي
الرتجم ��ة احلرفي ��ة للأمث ��ال الرو�س ��ية قبل كل �ش ��يء،
وم ��ن ث ��م التعليق عليه ��ا واال�ش ��ارة يف تل ��ك التعليقات
�إىل االمث ��ال العربي ��ة املناظرة لها من حي ��ث املعنى قدر
االمكان ،وهو منهج علمي و�سليم وجديد اىل ح ّد ما يف
درا�س ��ة االمثال الرو�س ��ية يف راينا ،اذ جرت العادة يف
املعاجم الرو�س ��ية العربية والعربية الرو�سية على ذكر
االمثال املناظرة من حيث املعنى لتلك االمثال الرو�س ��ية
لي� ��س �إال ،مم ��ا �أدى �إىل ع ��دم معرف ��ة الق ��ارئ العرب ��ي
بالبنية اخلا�ص ��ة لالمثال الرو�س ��ية يف لغتها اال�ص ��لية
ب�شكل عام ،بل و�إىل عدم التعمق ،بع�ض االحيان ،حتى
يف فهم معانيها كما يجب.
وقد قدم الدكتور �ض ��ياء نافع يف كتابه هذا الذي يحمل
عن ��وان "معجم الأمثال الرو�س ��ية " رو�س ��ي – عربي "
جمموعة من الأمثال الرو�سية التي و�ضع ترجماتها اىل
العربية ،كما ترك بع�ض التف�سريات مبين ًا ا�سباب و�ضع
كل مثل واملوقف امل�صاحب له.

رواي���ة "ج��ائ��زة ال��ت��وأم"

ويجتم ��ع ال�ض ��وء يف �أط ��راف
الغي ��وم املمت ��دة واملمي ��زة متام� � ًا،
ويخرتقها وينتق ��ل بينها ويتحول
�إىل �س ��دمي كم ��ا ال�ض ��باب ،ويتغري
ثاني ��ة فيت�س ��مر ثم ي�ص ��بح �شم�س� � ًا
مدورة معتمة تر�سل ومي�ض ًا �أزرق،
�ش ��م�س متي ��ل �إىل الأرجواني ��ة ،ثم
تنفت ��ح ،مركزها جامد ومييل لونها
نحو الأحمر القامت وتر�س ��ل �ضوء ًا
�أرجواني ًا .تغم�ض عينيك كي متنع
�أ�ش ��عة ال�ض ��وء من الو�صول اليهما
لكن ��ك تف�ش ��ل يف منعه ��ا .ويفي� ��ض
قلب ��ك برع�ش ��ات ورغب ��ات ،وعل ��ى
حاف ��ة العتم ��ة ت�س ��مع املو�س ��يقى،
ويعل ��و ال�ص ��وت ال ��ذي يت�ش ��كل،
وميت ��د ،يخرتق ��ك ،م ��ن امل�س ��تحيل
�أن تع ��رف �أي ��ن �أنت .هذا ال�ص ��وت
الكري�س ��تايل القوي يقتحم ج�سمك
م ��ن كل اجله ��ات ،وموجة ق�ص�ي�رة
تختل ��ط ب ��ه وال ت�س ��تطيع حتدي ��د
�إيقاعه ��ا لكنك تدرك ارتفاعها ،وهي
مربوطة مبجموعة �أ�صوات خليطة
تنت�شر وت�صبح نهر ًا يغيب ويعود،
يظهر ويختف ��ي .ال�ش ��م�س الزرقاء
العامت ��ة تتح ��ول �إىل قم ��ر �أك�ث�ر
عتم ��ة .تلتق ��ط �أنفا�س ��ك وتتوق ��ف
�شيئ ًا التفكري ،فقدت تنف�سك وت�صل
�إىل نهاية حياتك.
ت�ش ��كل رواي ��ة "جب ��ل ال ��روح"
ال�ص ��ادرة ع ��ن م�ؤ�س�س ��ة "امل ��دى"
للإع�ل�ام والثقافة والفنون ،لكاتبها
ج ��او ك�س ��ينغ جي ��ان ،وترجمها د.
انط ��ون حم�ص ��ي ،عم ًال فري ��د ًا يف
امل�ش ��هد الأدبي املعا�صر ،وت�ؤكدها
الكتاب ��ات ال�ص ��ينية الأ�س ��طورية
والتي حتمل ا�سم ًا ملكان م�شكوك يف
وجوده على اخلارطة ال�صينية ،هل
هي �س ��عى وراء اجلم ��ال ،واملعرفة

املطلق ��ة� ،أو هي اع�ت�راف ذاتي� ،أو
�أن الرواية نف�سها رواية م�ستحيلة
م ��ا دام ��ت بعيدة ع ��ن امل�أل ��وف يف
ال�شرق كما يف الغرب؟
و قد ا�ش ��تهر جاو ب�أ�س ��لوبه االدبي
الذي ميي ��زه عن بقي ��ة امل�ؤلفني يف
جمي ��ع �أنح ��اء الع ��امل حي ��ث تتميز
عبارات ��ه بجر�س مو�س ��يقي جميل،
وكذل ��ك البن ��اء الدرام ��ي للروايات
الت ��ي ي�ؤلفه ��ا و احلبك ��ة الدرامي ��ة
التي جتعلك ت�ش ��عر و �أن ��ت تقر�أها
�أت ��ك ت�ش ��اهد م�س ��رحية مو�س ��يقية
رائعة ،و قد قال بع�ض النقاد العرب
عن هذه الرواية �أنها �أقرب ما تكون
لل ��روح ال�ص ��وفية و يظه ��ر ذلك يف
�أبطاله ��ا و �أحداثه ��ا ،و نال ��ت ه ��ذه
الرواية �ش ��هرة وا�سعة على النطاق
العاملي حيث ترجمت اىل عدة لغات

خالف لغتها اال�صلية ،هذه الرواية
تتميز بطابع خا�ص ومميز جتعلك
ت�س ��تمتع بقراءته ��ا وتغو� ��ص يف
اعماق تفا�صيلها.
تع ��د رواي ��ة "جب ��ل ال ��روح" عمال
فريدا يف امل�ش ��هد الأدبي املعا�ص ��ر،
فه ��ي رحلة �ص ��ميمية ،وح ��وار بني
�شخ�ص ��يات يع ��رف عنه ��ا بـ"�أن ��ا"،
و"�أن ��ت" "هو" �أو "ه ��ي" (وال �أثر
للـ "نحن" التي ت�شري �إىل اجلمهور
�أو اجلماه�ي�ر التي توقظ بال ريب،
كثريا من الذكريات غري امل�ستحبة)
وا�ستح�ضار ملناظر ال�صني وغاباتها
الع ��ذراء �إىل الي ��وم ،وت�ش ��خي�ص
لعذاب ��ات الغرام ،او جمرد و�ص ��ف
لهنيه ��ة م ��ن املتع ��ة م�ص ��درها
ال�ص ��داقة .وترتق ��ي الرواي ��ة �إىل
م�ستوى مماثل من الإبداع من غري

اللغة التي ت�ض ��م اطرافا م�س ��كتها:
لغة ع�صرية ،ذات جر�س ،خالية من
التكلف والغمو�ض ،وال �شائبة فيها
على االطالق ،تلعب جتربة امل�سرح
دورا مهم ��ا يف كتاب ��ة �ش ��ينغجيان
الذي اعتاد خلق امل�سافة بني الراوي
والقارئ عرب تكراره اىل ما ال نهاية
عبارة "تقول "...والتي نعرث عليها
يف ن�صو�صه امل�سرحية.
جبل ال ��روح ه ��ي مبثابة �أودي�س ��ة
جت ��ري �أحداثه ��ا يف ريف ال�ص�ي�ن،
حيث يفت� ��ش الكاتب عن جبال على
حدود اخلي ��ال واحلقيق ��ة .وخالل
ترحال ��ه الدائ ��م ي ��روي اخلفاي ��ا
الأ�سطورية ال�شامانية التي ما تزال
حية يف الأذهان ،واحلكم الطاوية،
وق�ص�ص� � ًا فردية كل �شخ�ص ��ية فيها
م ��ر�آة لأخرى .رواي ��ة حجّ وجوديّ
وروح ��اين ووثيقة �أدبية ال ت�ش ��به
�إال نف�س ��ها� .إنها �س ��فران� :س ��فر يف
ال�صني الأبدية و�سفر داخلي يرتقي
في ��ه الكاتب بجب ��ل روحه من خالل
تعدّد الأ�ص ��وات والأن ��واع الأدبية
والت�أمل يف ال ��ذات .وهذه الرواية
تذ ّكر الك ّتاب مب�سعى الرومنطيقية
الأملاني ��ة الهادف �إىل خلق ق�ص ��يدة
كونية.
وتتخ ��ذ ه ��ذه الرتجم ��ة لرواي ��ة
جب ��ل ال ��روح التي ح ��از �ص ��احبها
عل ��ى جائ ��زة نوب ��ل ل�ل��آداب ،قيمة
ا�ستثنائية ت�ضاف �إىل �أهميتها بني
الأعم ��ال الأدبية املعا�ص ��رة ،كونها
م ��ن �آخ ��ر الأعم ��ال التي عم ��ل على
ترجمته ��ا ال�ش ��اعر الراح ��ل ب�س ��ام
حجار ال ��ذي �أغنى املكتب ��ة العربية
ببع� ��ض �أف�ض ��ل الرتجم ��ات خ�ل�ال
العقود الأخرية ،و�أدخل ح�سا�س ��ية
جديدة �إىل فن الرتجمة.

ت��ج��رب��ة خ���اص���ة ل��م��ي��س��ل��ون ه���ادي

د .كرنفال ايوب
تنطل ��ق الروائي ��ة مي�س ��لون ه ��ادي لت�ش ��كيل الواق ��ع
الن�ص
العراقي اجلدي ��د يف روايتها "جائزة الت�ؤام" ،ذلك ّ
ال�س ��ردي ال�ض ��اجّ بالرموز واحلم ��والت الداللية من جهة،
و�ص ��ور الواقع البانورامية من جهة اخرى ،لتعلل احداث
ومواق ��ف ع�ب�ر االحت ��كام اىل حم ��ددات هوياتي ��ة هي يف
حقيقتها ت�ش ��كل عنا�ص ��ر ومفردات الواق ��ع العراقي الذي
�س ��بق الع ��ام  .2003لقد �ش ��كلت تطبيقات الكاتب ��ة الذكية
مرجعي ��ة مهمة وقراءة دقيق ��ة للمحكي الواقعي ،اذ مل تعد
جمهولة تفا�ص ��يل الواقع البغدادي �أو العراقي عموم ًا من
خ�ل�ال �أبنية �س ��رودها الرثية ،فه ��ي يف "جائ ��زة التو�أم"
جتت ��اح �آليات االرتكاز �إىل الأحداث احلقيقية ودجمها مع
املتخيالت ال�س ��ردية ليطالها ج ��زء كبري من حقيقة املعا�ش
اليوم ��ي لعائل ��ة عراقي ��ة يف ظ ��ل التغي�ي�رات املهولة التي
اجتاحت كل التف�صيالت يف البيئة والواقع العراقيني.
تتعر�ض العائلة ل�صدمة كربى حني يُخطف �أحد تو�أميها
(�صخر) وهو طالب يف املرحلة الرابعة يف الكلية .وتتمتع
هذه العائلة بو�ض ��ع خا�ص ،فالأب عراق ��ي والأم �إنكليزية
ج ��اءت لتعي� ��ش يف بل ��د زوجه ��ا يف ثمانيني ��ات الق ��رن
املا�ض ��ي ،لتواكب كل التغيريات االجتماعية وال�سيا�س ��ية
الت ��ي اجتاحت البل ��د ،ولتختار �أخريا الرج ��وع اىل بلدها
طلب� � ًا للأمان مع (بدر) الت ��و�أم الآخر على �أم ��ل �أن يلتحق
(�ص ��خر) ووال ��ده بهما بعد �إنه ��اء درا�س ��ته� ،إال �أن الأمور
ت�أخ ��ذ اجتاه ًا �آخر حني يُخطف (�ص ��خر) من جهة جمهولة
ولتنتهي �أحداث الرواية بتفجري �ص ��خر لنف�سه يف عملية
انتحارية ت�ستهدف مطعم ًا كانت �أمه �أحد رواده.

للن�ص �أبرز �س ��ماته
�إن �س�ت�راتيجية املقارن ��ة ق ��د قدمت ّ
ال�ش ��كلية ،املقارن ��ة بني احلي ��اة قبل وبع ��د  ،2003جاءت
عل ��ى م�س ��توى الزمان واملكان وال�شخ�ص ��يات ،ف�ض�ل ً�ا عن
تع ��دد الأ�ص ��وات ال ��ذي �ش� � ّكل ه ��و الآخ ��ر �س ��مة مهمة من
�س ��مات الن� �ّ�ص .فاحلكي يربز على �أل�س ��نة ال�شخ�ص ��يات،
ومن �أبرزها �شخ�ص ��ية (�إبراهيم) رب العائلة الذي متنحه
الروائية م�س ��احة وا�س ��عة من ال�س ��رد ،ف�ض�ل ً�ا عن احلكي
الذي ميار�س ��ه كل من (�ص ��خر) ،و(بدر) ،و(الأم �صويف).
الن�ص
وهناك �ص ��وت للدكتور (عامر) ،يف تقنية اقتحمت ّ
و�سيطرت عليه ،ف�ضال عن �سيطرتها على القارئ يف خطة
ن�ص� �يّة مبهرة حتمل القارئ على �إدراك وظيفتها الإ�شارية
�إىل مكمن ال�صراع.
لقد اعتمدت مي�سلون هادي على حماور �أ�سا�سية �شكلت
مرجعي ��ة خا�ص ��ة ح ��ددت فيه ��ا �أولوياتها وثبتتها ب�ش ��كل
متمي ��ز ،وه ��ذه املح ��اور تتلخ� ��ص يف �أوجه ال�ص ��راعات
الأيديولوجية وال�سيا�سية وحتى الدينية ،وت�أثرياتها يف
حيوات الأبطال �ضمن هذه العائلة.
لق ��د نحج ��ت الرواية يف اجلم ��ع بني الهم ��وم الواقعية
والطروح ��ات الرمزي ��ة� ،إذ ال يخف ��ى �أن لكل ا�س ��م وحدث
وزمان ومكان داللته الإ�شارية التي ترتبط ب�شكل �أو ب�آخر
مبجموع ��ة املقارن ��ات الت ��ي عقدته ��ا الكاتبة ب�ي�ن الأزمنة
والأمكن ��ة والأح ��داث وال�شخ�ص ��يات� .إن �ش� � ّكل الن�ص قد
ا�س ��توعب الإط ��ار الفك ��ري ،فمع ال ��ر�ؤى املختلف ��ة مل يكن
ممكن ًا االحتكام �إىل منظور �س ��ردي تقلي ��دي يقدم للقارئ
عامل ًا �س ��ردي ًا مليئ ًا بالعالقات وال�ص ��راعات ،ف�ض�ل ً�ا عن �أن
هن ��اك ا�ست�ش ��عار ًا القت�ص ��اد تعب�ي�ري م�ؤدٍ ،ح�ي�ن تويل–
الكاتبة -بع�ض الأ�ص ��وات اهتمام ًا خا�ص ًا ،وتدفع بها �إىل
البوح وتقدمي الر�ؤية اخلا�صة ووجهة النظر املغايرة.
�إن هيمنة الربنامج ال�سردي يف "جائزة التو�أم" �ش ّكلت
�ص ��ور ت�أثريات التلقي والت�أويل ملقاربات مهمة تتعلق مبا
اجته �إليه الواقع وبالذات ال�صراعات العنيفة .ففي جممل
امل�سار ال�سردي كانت هناك �إ�ضاءات هائلة على الت�أ�سي�سات
ال�سيا�سية والأيديولوجية التي دفعت ب�أحداث ومتغريات
�إىل النم ��و واالت�س ��اع ب�ش ��كل غ�ي�ر متوقع ،يف ف�ض ��اءٍ من
الأزمنة والأمكنة التي �أحلقت بال�شخ�ص ��يات ،حني عمدت
مي�س ��لون ه ��ادي �إىل جع ��ل �أزمن ��ة و�أمكنة لل�شخ�ص ��يات،
ب�أ�س ��ماء وظفته ��ا كعالمات و�أدل ��ة ت�ؤدي وظائ ��ف جديدة
تت�أ�س�س على تفعيل احلاق الف�ضاءات بال�شخ�صيات.

لق ��د حم ��ل اخلطاب ،ال ��ذي وجهته الرواي ��ة ،تعبري ًا من
نوع خا�ص ،و�ش ��ك ًال نوعي ًا تتح�ص ��ل ع�ب�ره جمموعة من
الإ�شارات الدالة ال�ستلهام روح الواقع وا�ستخال�ص املغزى
بالن�ص من
عرب �ص ��نعة تع ّد واحدة من �أ�سا�سيات االرتقاء
ّ
واع عن الظاهرة ،يرتكز �إىل قيا�س ��ات خا�صة
خالل ّ
تق�ص ٍ ٍ
اعتمدته ��ا الكاتب ��ة ووظفته ��ا يف عامله ��ا الروائ ��ي الذي ال
ب ��د �أن ن�ض ��عه حتت ت�ص ��نيف التج ��ارب القوي ��ة ،لأنه بدا
م�ش ��غو ًال ب�أ�س ��ئلة كبرية ومهمة تتعل ��ق بالهوية واالنتماء
وا�س ��تجالب العالق ��ة باملا�ض ��ي �إىل احلا�ض ��ر املدعم الآن
مب�س ��تويات �أك�ب�ر من �ص ��ور ال�ص ��دام وال�ص ��راع اللذين
�أخ ��ذا يتجهان �إىل ه� � ّز وتقوي� ��ض الأ�سا�س ��ات املجتمعية
للف ��رد وحتويلها وفقا الجتاهات خا�ص ��ة حتتكم غالب ًا �إىل
رف�ض الآخر بكل ما ميثله .واهم ما ميكن الإ�شارة �إليه هو
�أن الن� ��ص قائم على توليد وت�ش ��كيل العالقات بني مقاطع
احلكي املتباينة لل�شخ�صيات ووجهات نظرها و�أ�صواتها،
م ��ع من ��ح كل �ص ��وت خ�صو�ص ��يته التعبريي ��ة يف مقاربة
تعتم ��د عل ��ى تر�س ��يم يك�ش ��ف عن عالم ��ات ع ��ن املوجهات
واملحددات التي حتكم الأبطال.
مل تتخ ��ل الروائي ��ة مي�س ��لون ه ��ادي ع ��ن ت�أثيثاته ��ا
ال�س ��ردية الت ��ي تقوم على ا�س ��تجالب عنا�ص ��ر املوروثات
ال�ش ��عبية واالرت ��كاز �إىل العادات والتقالي ��د ،كما مل تتخل
عن �أ�س ��لوبها الب�س ��يط والرثي يف الإ�ش ��ارة �إىل العنا�صر

البيئية والك�ش ��ف ع ��ن عالقتها القوية ب�أب�س ��ط املخلوقات
الت ��ي تعي� ��ش يف م�س ��رحها ال�س ��ردي ،كم ��ا مل تنف�ص ��ل–
الروائي ��ة -يف "جائ ��زة الت ��و�أم" ،وبع ��د كل �أعمالها على
مدى �س ��نني ،عن الثيمة التي حتكمها وت�ش� � ّكل هاج�س ��ها،
وهي ر�س ��م �ص ��ورة الوط ��ن مبختل ��ف حاالت ��ه ،وارتباط
ال�شخ�ص ��يات ب ��ه مب�ص�ي�رية هائل ��ة .فه ��ي ت�س ��تجلي ،يف
الن�ص ،كما ا�س ��تجلت يف غريه ،اخلفاي ��ا التي حتكم
ه ��ذا ّ
امل�صائر ،ف�ض�ل ً�ا عن حاالت الواقع املتباينة تبع ًا للأحداث
التي ت�س�ّي�ررّ ه ،وتك�شف عن �أمناط من املعاجلة تتباين بني
الرف�ض والقبول� ،أو التحدي واال�ست�سالم دون �أن تخرج،
بالطبع ،عن ف�ض ��ائها الزماين واملكاين احلامل الذي ت�ؤثثه
دائم ًا بكل التف�صيالت الباهرة:
"امل�سكن اجلديد كان �أقرب �إىل البيت منه �إىل العمارة..
بناي ��ة م�ص ��ممة عل ��ى �ش ��كل ث�ل�اث �ش ��قق �أنيقة م ��ع كراج
لل�س ��يارات ين ��زل قلي ًال حتت م�س ��توى الأر� ��ض ،وحديقة
�أمامية �صغرية م�ش�ت�ركة جلميع ال�ساكنني ،ولي�س ل�ساكن
ال�ش ��قة الأر�ض ��ية فق ��ط ...احلديق ��ة كانت جميل ��ة وكثيفة
الأ�ش ��جار ،ويوج ��د يف الط ��رف البعيد منها ب ��اب جانبي
يطل على ال�ش ��ارع الفرعي ،وغرف ��ة كبرية مبطبخ وحمام
ي�سكنها حار�س �س ��وداين ا�سمه ع�صمان مع زوجته م َلك..
وه ��ذه الغرفة تقع على ميني ال�ش ��قة الأر�ض ��ية التي تركها
�ش ��اغلها الطبيب لعدة �س ��نوات �أيام العنف الطائفي .تلك
ال�ش ��قة ظل ��ت فارغ ��ة لف�ت�رة طويل ��ة ،و�أمي حبيب ��ة عندما
ت�أت ��ي �إلين ��ا كان ��ت تتوق ��ف لتلتفت �إليه ��ا ،وتل ّقي ال�س�ل�ام
على مالئكتها ،وتظل يف حالة �إن�ش ��اد متوا�صل للغمغمات
والتمتمات خالل معراجها درجات ال�س ��لم للو�ص ��ول �إلينا
يف �ش ��قة الطاب ��ق الأو�س ��ط التي �س ��كنتها �أنا مع �ص ��ويف
وتو�أمن ��ا �ص ��خر وب ��در ،ومازل ��ت �أعي� ��ش فيه ��ا الآن ،لكن
لوحدي ".الرواية� ،ص.9
لق ��د قدم ��ت "جائزة الت�ؤ�أم" منط ًا �س ��رديا فعّاال ك َمن يف
احل ��وارات الداخلية واملنولوج ��ات ،ومنح الرواية زمنها
املميز ،و�أداءها اخلا�ص الذي توافق مع ق�ض ��ية امل�ص ��ائر
والهويات التي وجلتها الروائية با�ستثنائية حت�سب لها.
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كـــتب ..وعناويــن أولــى!

ً
حتى عظماء المؤلفين ال َّ
أحيانا!
يوفقون قي اختيارها

ترجم��ة وإع��داد /ع��ادل

العامل

قد يقع حتى الك ّتاب العظام فري�س ًة ملتالزمة
" �إنني ال �أدري ما العنوان الذي �أطلقه على
عمل ��ي هذا "! فعلى العنوان �أن ي�ؤدي دور ًا
املنج ��ز� .أن يجتذب يف
هن ��ا لفائدة العم ��ل َ
الأق ��ل انتباه الق ��ارئ وينط ��وي على روح
الن� ��ص .ولهذا فلي�س م ��ن املده�ش �أن يبذل
حتى الك ّت ��اب الكبار جهد ًا البتداع العنوان
املنا�س ��ب متام ًا .و َم ��ن ي�س ��تطيع �أن يحكم
منا ،نحن الق ��راء ،على ذلك؟ �أبد ًا ،فالبع�ض
من ��ا ال ميكن ��ه حتى �أن ي�س ��تقر على �س ��طر
مفيد لر�سالة ت�سع مرات من ع�شر!
ومع �أن بع�ض عناوين الكتب تبدو �أيقونية
الآن �إىل حد �أن من ال�صعب ت�صور �أنه كان
ال بد لأ�صحابها من احللم بها قبل �إقرارها،
ف� ��إن الكث�ي�ر من تل ��ك الأعمال الكال�س ��يكية
قد اقرتن ��ت بعناوين �أولي ��ة خمتلفة متام ًا
قبل ن�ش ��رها .وه ��ذا التعري ��ف اللطيف من
موق ��ع " كت ��ب جونك ��رز الن ��ادرة " به ��ذه
احلال ��ة الثقافي ��ة يتق�ص ��ى الت�س ��ميات غري
املن�شورة لأ�شهر الكتب الق�ص�صية الغربية
ويورد الق�ص ���ص اخللفية التي وراء تغيري

العناوين .منها على �س ��بيل املثال ،مبتدئني
يف كل واح ��د م ��ن الأعمال ال�ش ��هرية �أدناه
بالعنوان الأويل الذي مل تظهر به:
First
• انطباع ��ات �أوىل
Impressions
كربياء وهوى
جني �أو�سنت ــ 1813
م ��ع �أن رواي ��ة " انطباع ��ات �أوىل " ق ��د
اكتمل ��ت يف ع ��ام  ،1796ف�إن جني �أو�س�ت�ن
مل ت�س ��تطع �أن جتد نا�ش ��ر ًا له ��ا حتى كتبت
" العق ��ل والعاطف ��ة " الذي ُن�ش ��ر يف عام
 .1811ومت تنقيح " انطباعات �أوىل " �إىل
حد كب�ي�ر يف عامي  1811و ،1812وهكذا
تغري العنوان �آن ��ذاك على الأرجح من �أجل
�أن يعك�س حمور الرواية اجلديد ،و ُن�شرت

الرواية بعنوان " كربياء وهوى " بد ًال من
" انطباعات �أوىل " ،عنوانها ال أويل.
• الع�شيقة ماري Mistress Mary
احلديقة ال�سرية
فران�سي�س هودغ�سون بَرنيت ــ 1911
وي�شري العنوان الأويل هنا �إىل ال�شخ�صية
الرئي�سة يف الرواية وكيف كان ي�شار �إليها
يف الكت ��اب .وعل ��ى كل ح ��ال ،هناك �أي�ض� � ًا
ف�ص ��ل يف الرواية عنوان ��ه " ماري ،ماري،
متناق�ض ��ة متام ًا " ،فيها �إ�شارات �إىل �أغنية
�أطفال �إنكليزية �شعبية قدمية تقول :ماري،
ماري /،..كيف تنم ��و حديقتك؟ /ب�أجرا�س
ف�ض ��ية وقواقع حمّ ار /،و�آن�س ��ات لطيفات
م�ص ��طفات جميع ًا ،ومن هن ��ا جاء عنوان "
احلديقة ال�سرية ".
• غلطة ال �أحد Nobody’s Fault
دوريت ال�صغرية
ت�شارل�س ديكنز ــ 1857
و" دوري ��ت ال�ص ��غرية " يف الكث�ي�ر منه ��ا
عبارة عن تعليق اجتماعي ،وال�شخ�صيات
التي فيه ��ا جميع ًا �ض ��حايا للمجتمع �أكرث
م ��ن كونها بوج� � ٍه خا�ص ت�س ��تحق اللوم
�أنف�سها .ومن هنا جاء العنوان الأويل "
غلط ��ة ال �أحد " .وقد ح�ص ��ل التغيري يف
العن ��وان نتيج ًة لإدراك ديكنز �أن عيوب
املجتم ��ع غلطة كل واح ��د ولي�س غلطة
ال �أح ��د .وقد ُن�ش ��رت الرواية يف حينه
يف �ش ��كل م�سل�س ��ل على دفع ��ات خالل
� 19ش ��هر ًا ،وجرى فيما بعد اقتبا�سها
لل�سينما والتلفزيون مرات عديدة.
• ترميال�ش ��يو يف وي�س ��ت �أي ��غ

Trimalchio in West Egg
غات�سبي العظيم
ف� .سكوت فيتزجريالد ــ 1925
كان هن ��اك َم ��ن يعتق ��دون يف الن�ش ��ر ب� ��أن
العن ��وان الأ�ص ��لي يت�ض ��من �إ�ش ��ار ًة مبهمة
جد ًا ال ت�س ��مح للنا�س بفهم املق�صود ــ لكون
ترميال�ش ��يو �شخ�ص ��ية رئي�سة يف رواية "
�س ��اترييكون " للكات ��ب الروم ��اين الق ��دمي
بيرتونيو� ��س .ويورد فيتزجريالد بالفعل،
م ��ع ه ��ذا ،مقتب�س� � ًا ح ��ول ترميال�ش ��يو يف
الرواي ��ة ،لكن ��ه وافق على تغي�ي�ر العنوان
�إىل " غات�س ��بي العظي ��م " ال ��ذي ظهرت به
الرواية.
• الق�ص ��ة الأكرث حزن ًا The Saddest
Story
اجلندي اجليد
فورد مادوك�س فورد ــ 1915
كان م ��ن املق ��رر �أن ُتن�ش ��ر الرواي ��ة بع ��د
ان ��دالع احل ��رب العاملية الأوىل بال�ض ��بط،
ولهذا طلب النا�ش ��رون من الكاتب �أن يغري
العنوان .فاقرتح عن ��وان " اجلندي اجليد
" على �سبيل املزاح ،لكن النا�شرين �أحبوا
ذلك وهكذا �صدرت الرواية بهذا العنوان.
• غرب ��اء م ��ن الداخ ��ل Strangers
from Within
�سيد الذباب
وليام غولدنغ
كان �أح ��د النا�ش ��رين يعتق ��د �أ�ص�ل ً�ا ب� ��أن
العن ��وان الأويل وا�ض ��ح �أك�ث�ر م ��ن الالزم
و�سخيف ،ولهذا جاء �أحد املحررين بفكرة
عنوان �سيد الذباب �أو �أمري الذبابLord
 ،of the Flieالذي هو ترجمة ملا يقال
له يف العربي ��ة "  ،" fleetzebubوهو
اال�سم املعا�صر لل�شيطان.
• �أتيكو�س Atticus
�أن تقتل ع�صفور ًا �ساخر ًا
هاربر يل
حت ��ى م ��ع �أن �أتيكو�س هو واح ��د من �أبرز
ال�شخ�صيات يف " �أن تقتل ع�صفور ًا �ساخر ًا
" ،ف�إن امل�ؤلفة قررت لروايتها �أن ال حتمل
ا�سم �شخ�صية واحدة فقط من �شخ�صياتها،
ولهذا قام ��ت بد ًال من ذل ��ك بتغيري العنوان
�إىل �إ�ش ��ارة وردت يف الكت ��اب� " ،أن تقت ��ل
ع�صفور ًا �ساخر ًا " ،وظهر الكتاب بالعربية
�أي�ض� � ًا بعنوان " ال تقتل ع�ص ��فور ًا �ساخر ًا
" و " �أن تقتل طائ ًرا

بري ًئ ��ا " و " �أن تقت ��ل طائ ��ر ًا حماكي� � ًا "،
وفق ًا ملع ��اين  mockingbirdاملتعددة
باالنكليزية...
• غ ��د ًا ي ��وم �آخ ��ر Tomorrow Is
Another Day
ذهب مع الريح
مارغريت ميت�شل
والعن ��وان الأويل " ،غ ��د ًا ي ��وم �آخر " ،هو
�آخ ��ر �س ��طر م ��ن الرواي ��ة ،عل ��ى كل ح ��ال.
وق ��د ارت� ��أرت ميت�ش ��ل بعدئ� � ٍذ �أن ت�أخ ��ذ
العنوان بد ًال من ذلك من ال�س ��طر الأول من
املقطع الثالث من ق�ص ��يدة ال�شاعر �أرن�ست
داو�س ��ون " :لق ��د ن�س ��يت الكث�ي�ر ،وذهبت
�س ��ينريال  !Cynaraمع الريح " ،وهكذا
�أ�صبح عنوان الرواية " ذهب مع الريح ".
• اململك ��ة الت ��ي بج ��وار البح ��ر The
Kingdom by the Sea
لوليتا
فالدميري نابوكوف ــ 1955
كان نابوكوف مت�أثر ًا �إىل حد كبري بق�صيدة
�إدغ ��ار �أالن بو " مالذ �آخر " ،ف�أخذ العنوان
الأويل لـروايت ��ه " اململك ��ة الت ��ي بج ��وار
البحر " من هذه الق�صيدة .وقد ا�ستقر على
عن ��وان " لوليت ��ا " ،يف نهاي ��ة الأمر ،وكان
بت�أثري هذه الق�صيدة اي�ض ًا.
•الرجل الأخري يف �أوروبا The Last
Man in Europe
1984
جورج �أورويل ــ 1949
هناك العديد من النظريات املتعلقة بعنونة
رواية �أورويل ال�ش ��هرية هذه بـ " ،" 1984
وكان ��ت تدعى يف الأ�ص ��ل " الرجل الأخري
يف �أوروب ��ا " ب�س ��بب الكيفي ��ة الت ��ي ُت ��رك
فيها �أورويل منعز ًال وهو يكتبها ،وب�س ��بب
وحدت ��ه امل َر�ض ��ية على جزيرة ج ��ورا التي
كان يعي� ��ش عليه ��ا �آن ��ذاك ،بالإ�ض ��افة �إىل
�ش ��عور ال�شخ�ص ��ية الرئي�س ��ة ون�س ��تون
بالعزلة يف الرواية.
• �شي ٌء ما حدث Something That
Happened
فئران ورجال
جون �شتاينبك ــ 1937
كان العنوان الأ�ص ��لي " �شيء ما حدث " قد
اختري لكون �شتاينبك كان يرى �أنه ال ميكن
يف الواق ��ع ل ��وم �أح ��د عل ��ى م ��ا يحدث يف
الرواية ،ومع ذلك� ،ألهمته ق�ص ��يدة ال�شاعر
روب ��رت برين ��ز " �إىل ف� ��أرة " ،العنوان
الذي ُن�شرت به الرواية يف الآخر.
• كل ما ينتهي جيد ًا هو جيد All is
well that eands well
احلرب وال�سالم
ليو تول�ستوي ــ 1869
رغ ��م �أن تول�س ��توي كان ق ��د اتخ ��ذ قراره
احلا�س ��م باختي ��ار العنوان الأ�ص ��لي " كل
م ��ا ينتهي جي ��د ًا هو جيد " ،ف�إن ��ه غيرّ ر�أيه
بع ��د �أن �أراد الإحاط ��ة باملزي ��د من اخللفية
املنا�س ��بة للح ��روب الت ��ي حدثت قب ��ل عام
 ،1863مث ��ل ح ��رب القرم وغ ��زو نابليون
لرو�س ��يا ،وبذل ��ك ب ��دا عن ��وان " احل ��رب
وال�س�ل�ام " �أكرث مالءم ًة ،وهو الذي ظهرت
به روايته ال�شهرية.

عن The Huffington Post /

الرجل الذي اخترع فيدل كاسترو

كاسترو ثائر أخلص لمبادئه

عرض ومناقشة :فاتن صبح
يعترب فيدل كا�س�ت�رو بالن�س ��بة للكثريين قائد ًا متطرف ًا
بحما�س ��ته مهوو�س� � ًا بذات ��ه م�ؤمن� � ًا مبا ال يقبل ال�ش ��ك
�أن م�ص�ي�ر حيات ��ه را�س ��خ ،خالف� � ًا لأهوائه ال�سيا�س ��ية
واالقت�ص ��ادية املتقلب ��ة الت ��ي حتدده ��ا الرباغماتي ��ة ال
العقيدة.
ففي ��دل كا�س�ت�رو كم ��ا ي�ص ��فه ه�ن�ري ري�س ��تون رئي�س
جمل�س العالقات اخلارجية الأمريكية رمبا القائد الأهم
الذي قدمته �أمريكا الالتينية منذ حروب اال�ستقالل يف
مطلع القرن التا�س ��ع ع�ش ��ر ،وكان الزعيم الأكرث نفوذ ًا
يف حتديد �شكل تاريخ كوبا .وقد �أحدثت ثورته حتو ًال
باملجتمع الكوب ��ي وكان لها الت�أثري الأطول يف املنطقة
ب�ش ��كل يفوق �أية نه�ض ��ة �ش ��هدتها �أمريكا الالتينية يف
القرن الع�شرين.
ي�ص ��ف املحلل ��ون في ��دل كا�س�ت�رو ب�أن ��ه زعي ��م الثورة
املتحم� ��س ال ��ذي جل ��ب احل ��رب الب ��اردة �إىل الن�ص ��ف
الغرب ��ي م ��ن الك ��رة الأر�ض ��ية ع ��ام  ،1959وحت ��دى
الوالي ��ات املتح ��دة يف عق ��ر داره ��ا لقرابة ن�ص ��ف قرن
كقائد كوبا املطلق ،الذي �أربك  11رئي�س ًا �أمريكي ًا ودفع
العامل �إىل حافة احلرب النووية.
�أم�س ��ك كا�س�ت�رو بزم ��ام ال�س ��لطة �أك�ث�ر م ��ن �أي زعي ��م
عامل ��ي با�س ��تثناء امللكة �إليزابيث الثاني ��ة ،وحتوّ ل �إىل
�شخ�ص ��ية عاملي ��ة فاقت �أهميته ��ا يف القرن الع�ش ��رين،
�أهمي ��ة توقع ��ه من رئي� ��س دولة يف ج ��زر الكاريبي يف
جزيرة ال يتجاوز عدد �سكانها  11مليون ن�سمة.
عل ��ى الرغم من مرور �أع ��وام على تدهور �ص ��حته ،قاد
كا�س�ت�رو م ��ا كان ي�أم ��ل �أن ي�ش ��كل ا�س ��تمرارية الثورة
ال�ش ��يوعية ،قب ��ل �أن يتنحى يف الع ��ام � 2006إثر ت�أزم
�ص ��حته .وقد نقل العديد من �صالحياته لأخيه الأ�صغر
را�ؤول ،وقدم ا�س ��تقالته الر�س ��مية كرئي� ��س للبالد بعد
عامني.
وي�ش ��كل كا�س�ت�رو رمبا القائد الأهم رمب ��ا الذي قدمته
�أمريكا الالتينية منذ حروب اال�ستقالل يف مطلع القرن
التا�س ��ع ع�ش ��ر ،وكان بح ��ق الزعي ��م الأكرث نف ��وذ ًا يف
حتديد �شكل تاريخ كوبا ،وقد �أحدثت ثورته حتو ًال يف
املجتم ��ع الكوبي وكان لها الت�أث�ي�ر الأطول يف املنطقة
على نحو يفوق �أية نه�ضة �شهدتها �أمريكا الالتينية يف
القرن الع�شرين.
وقد ات�س ��م �إرث حركة كا�سرتو يف كوبا والعامل ب�سجل
�ش ��كل مزيج ًا م ��ن التق ��دم االجتماع ��ي والفق ��ر املدقع،
والظلم العرقي واال�ضطهاد ال�سيا�سي ،والتقدم الطبي
وح ّد من امل�أ�ساة املقرونة بالظروف التي �أحاطت بكوبا
مع دخوله هافانا كقائد ع�صبة منت�صر عام .1959
وق ��د جعلت تلك ال�ص ��ورة م ��ن فيدل رم ��ز ًا للثورة على
امتداد العامل ،وم�ص ��در ًا ملهم� � ًا لعدد من الزعماء الذين
حاولوا تقليده ،حيث اعترب الرئي�س الفنزويلي هوغو
�ش ��افيز كا�س�ت�رو وال ��ده الروح ��ي �إيديولوجي� � ًا .ومل
ي�س ��تطع �أدا�ؤه املتع�ث�ر ك�أوتوقراط ��ي ه ��رم على ر�أ�س
اقت�ص ��اد متهالك تقوي�ض �س ��ماته �أو ت�ش ��ويه �ص ��ورته
كقائد ثوري.
وفوق كل �ش ��يء كان هو�س كا�سرتو بالواليات املتحدة
وهو�س ��ها به ،الإط ��ار الأبرز الذي ر�س ��م مالمح حكمه،
وقد �صوّ رته وا�ش ��نطن بعد اعتناقه ال�شيوعية �شيطان ًا
وطاغية وحاولت مرار ًا �إزاحته عن ال�س ��لطة ،ال�س ��يما
من خالل اجتياح خلي ��ج اخلنازير عام  ،1961وفر�ض
ح�ص ��ار اقت�ص ��ادي ا�س ��تمر عقود ًا ،وو�ض ��ع خمططات
اغتي ��ال ت�آمري ��ة كث�ي�رة ،واللج ��وء �أحيان� � ًا �إىل خطط
غريب ��ة كاالنتقا�ص من �س ��معته من خالل د�س ال�س ��م له
وجعل �شعر حليته يت�ساقط.
وقد جعل حتدي كا�س�ت�رو للق ��وة الأمريكية منه منارة
املقاوم ��ة يف �أم�ي�ركا الالتيني ��ة و�س ��واها ،و�أ�ص ��بحت
حليته ال�ش ��عثاء الطويلة و�س ��يجاره الكوبي الطويل،
وزي ��ه الع�س ��كري الأخ�ض ��ر رم ��وز ًا للتم ��رد يف �أرجاء
العامل.

�س ��اهم فه ��م فيدل لق ��وة الرم ��وز الثورية ال�س ��يما على
التلف ��از ،يف ا�س ��تعادة والء العديد م ��ن الكوبيني حتى
يف �أ�سو�أ مراحل احلرمان والعزلة التي عا�شتها بالده،
وق ��د عزيت تل ��ك العزلة ب�ص ��ورة روتيني ��ة �إىل �أمريكا
واحلظر الذي تفر�ضه.
ومكنت ��ه �إجادت ��ه لف ��ن اخلطاب ��ة ع�ب�ر �آالف اخلطابات
التي غالب ًا ما كانت تدوم �س ��اعات م ��ن تعبئة الكوبيني
مب�ش ��اعر الكراهي ��ة �ض ��د �أم�ي�ركا ،وتركه ��م يف حال ��ة
جهوزية دائمة للت�صدي للح�ص ��ار �سواء �أكان ع�سكري ًا
اقت�صادي ًا �أو �إيديولوجي ًا قادم ًا من ال�شمال.
ظهر كا�س�ت�رو يف مئات الأحاديث ال�ص ��حافية ،و�أثبت
ق ��درات عالي ��ة يف جتيري �أ�ص ��عب الأ�س ��ئلة ل�ص ��احله،
وا�ش ��تهر يف حدي ��ث لإحدى املجالت ع ��ام  1985بردّه
الق ��وي على �س� ��ؤال املح ��اور كيف يجيب على و�ص ��ف
الرئي�س الأمريكي الأ�س ��بق رونال ��د ريغان له بالطاغية
الع�س ��كري ،بالق ��ول :دعنا نفك ��ر يف ال�س� ��ؤال� ،إذا كان
و�ص ��ف الديكتاتور يعني احلكم بقوة املرا�سيم،
ف� ��إن ب�إمكاننا �أن جنادل ونتهم �أي قائد
ب�أنه ديكتاتور.
و�أع ��اد الك ��رة �إىل ملع ��ب
ريغ ��ان بالق ��ول� :إذا
كانت قوته تت�ضمن �أي ًا
من �أوجه الدميقراطية
الوح�ش ��ية ك�أن ميتل ��ك
القدرة على �إ�صدار �أوامر
ب�ش ��ن ح ��رب نووي ��ة ،ف� ��إين
�أ�س� ��ألك ،من منا الأكرث ديكتاتورية ،رئي�س
الواليات املتحدة �أم �أنا؟.
بع ��د قي ��ادة قوات ��ه للإطاح ��ة
بالطاغية الكوبي فوجلن�سيو
باتي�س ��تا ،حتال ��ف كا�س�ت�رو
حينم ��ا كان يف الثالثين ��ات ،مع
االحت ��اد ال�س ��وفييتي وا�س ��تعان
بالقوات الكوبي ��ة لدعم الثورة يف
�أفريقي ��ا وجمي ��ع �أنح ��اء �أمريكا
الالتينية.
و�أدى ا�س ��تعداده ال�س ��ماح
لل�س ��وفييت ببن ��اء قواع ��د
�إط�ل�اق �ص ��واريخ م ��ن
الأرا�ضي الكوبية �إىل احتدام
يف العالق ��ات الدبلوما�س ��ية
ب�ي�ن الوالي ��ات املتح ��دة واالحت ��اد
ال�س ��وفييتي يف خريف العام ،1962
وكان ميك ��ن �أن تت�ص ��اعد تل ��ك
الأزم ��ة �إىل م�س ��توى ح ��رب

نووي ��ة بني البلدي ��ن .وظل العامل ب�أ�س ��ره يعي�ش حالة
من الت�ش ��نج واخلوف من املواجهة ا�س ��تمرت  13يوم ًا
قبل �أن ّ
حتل امل�س�ألة �سلمي ًا.
واج ��ه كا�س�ت�رو م ��ع انهي ��ار االحت ��اد ال�س ��وفييتي
ع ��ام  ،1991واح ��دة م ��ن �أ�ص ��عب التحدي ��ات املتمثلة
باال�س ��تمرار مبع ��زل ع ��ن الدع ��م ال�ش ��يوعي .وحتدى
توقع ��ات ت�ش�ي�ر �إىل موته ال�سيا�س ��ي ،حي ��ث كان يلج�أ
حتت التهديد �إىل توجيه �سهام االتهامات املعادية نحو
الوالي ��ات املتحدة .وملا �أو�ش ��ك االقت�ص ��اد الكوبي على
االندثار� ،ش� � ّرع كا�س�ت�رو الدوالر الأمريكي ،الذي كان
يعار�ضه منذ اخلم�سينات.
�إال �أنه عاد وحظر ا�س ��تعماله مبجرد �أن عاد اال�س ��تقرار
للو�ضع االقت�ص ��ادي ،بعد ب�ضع �سنوات .د�أب كا�سرتو
على م�ض ��ايقة ر�ؤ�س ��اء الوالي ��ات املتحدة عل ��ى امتداد
ن�ص ��ف ق ��رن ،حمبط� � ًا جمي ��ع حم ��اوالت وا�ش ��نطن
باحتوائ ��ه ،وظ � ّ�ل وفي ًا ل ��روح التحدي ،ونب ��ذه للغرب
حت ��ى حني خف ��ت �ص ��وته وحت ��وّ ل �إىل هم�س ��ات رجل
عجوز.
خ�ض ��عت �شخ�ص ��ية كا�س�ت�رو و�ص ��ورته عل ��ى امت ��داد
رحل ��ة حكمه الطويل ��ة �إىل ع ��دد من التح ��والت ،بد�أت
مع انطالقة م�س�ي�رته كرجل ثوري يف �سيريا ماي�سرتا
�شرق كوبا .فبعد و�صوله �إىل �سواحل البالد يف كانون
االول  ،1956عل ��ى م�ت�ن يخ ��ت زائ ��د احلمول ��ة برفقة
ت�ش ��ي غيفارا و 80من الرفاق ،اتخذ فيديل دور املقاتل
يف �س ��بيل احلري ��ة ،فخا�ض حرب ع�ص ��ابات �أغ�ض ��بت
باتي�س ��تا ،ال ��ذي ا�س ��توىل بانقالب ��ه على ال�س ��لطة عام
 1952منهي ًا فرت ًة وجيزة من الدميقراطية.
وغ ��دا باتي�س ��تا مرتعب� � ًا من كا�س�ت�رو الفدائي ال�ش ��اب
وقدرات ��ه اخلطابي ��ة التعبوية ،على الرغ ��م من قلة عدد
مقاتليه و�ضعف ت�سلحهم ،و�أمر جي�شه بقتله .وبالفعل
�أكدت �ص ��حف العامل يف كانون االول  1956خرب مقتل
فيدل ،ليطل بعد ثالثة �أ�ش ��هر فقط يف عدد من املقابالت
الت ��ي بثت ال ��روح يف حركته الن�ض ��الية ،وغريت وجه
التاريخ.
بد�أت عملية الفرار حني ات�صل
م � � ��وال � � ��ون

ل�ك��ا��س�ترو مب��را��س��ل م��ن �صحيفة ن �ي��وي��ورك ت��امي��ز،
هريبرت ماثيوز ،لرتتيب �إجراءات املقابلة .وا�صطحب
بع�ض املنا�صرين الرجل �إىل �أع��ايل اجلبال ب�صفته
�أحد املتمولني الأمريكيني .وكتب ماثيوز متعاطف ًا مع
الرجل والق�ضية ،فو�صف كا�سرتو الذي كان ال يزال
يف الثالثني م��ن عمره وه��و يخرج م��ن ب�ين �أ�شجار
الأدغ���ال ا��س�ت�ع��داد ًا ل�ل�ح��وار :ك��ان رج� ً
لا بحق مهيب ًا
بقامته الفارعة وب�شرته ال�سمراء وحليته الكثة.
و�ص ��ورت املقاالت الثالث كا�سرتو ب�أنه �شخ�صية رجل
متفان ،رج ��ل يتحلى
ال تق ��اوم� ،أمامك �ش ��خ�ص مثق ��ف ٍ
باملب ��ادئ وال�ش ��جاعة والقي ��ادي املتمي ��ز .و�أ�ض ��اف
ماثيوز :تتملك ��ه �أفكار قوية عن احلرية والدميقراطية
والعدال ��ة االجتماعي ��ة و�ض ��رورة �إحي ��اء الد�س ��تور،
و�إج ��راء االنتخاب ��ات .ودان ��ت حكوم ��ة كوب ��ا ماثيوز
و�أكدت �أن املقاالت جمرد فربكات.
�إال �أن الأخبار عن جناة كا�سرتو �أعادت احلياة حلركته
الن�ض ��الية ،ورفعت م�ستوى الدعم له يف كوبا والعامل.
وتبدّت الأ�شهر القليلة التالية عن حتوّ ل �آخر ب�شخ�صية
كا�س�ت�رو بالن�س ��بة لل ��ر�أي العام ،حيث جل ��ب  500من
�أتباع باتي�ستا وقدمهم �إىل حماكمة ق�صرية قبل �إ�صدار
حكم الإعدام بالر�صا�ص بحقهم.
�أحك ��م فيدل كا�س�ت�رو ال�س ��يطرة عل ��ى البالد ب�س ��طوة
ورمزية �س � ّ�طرت �أول �أي ��ام دخوله الظاف ��ر لهافانا عام
 ،1959و�أمت انقالب ��ه الناج ��ح عل ��ى الرئي� ��س الكوبي
الأ�سبق فوجلن�س ��يو باتي�ستا ب�إلقاء اخلطاب الرئي�سي
الأول يف العا�صمة �أمام ع�شرات �آالف املعجبني.
ودخل دائرة ال�ض ��وء منذ �أن ظل يخطب بحما�سة حتى
الفجر ،قبل �أن يتم �إطالق احلمامات البي�ضاء يف �سماء
البالد �إيذان ًا با�س ��تتباب ال�سالم يف كوبا ،وحني حطت
�إحداه ��ا عل ��ى كتفه ،هتف ال�ش ��عب «في ��دل» ،فكانت تلك
العالمة الأوىل بالن�سبة للكوبيني اخلائفني من احلرب
ب� ��أن الزعيم املغوار امللتحي ال�ش ��اب مق� �دّر له �أن يكون
منقذهم.
مل يك ��ن ل ��دى عدد من املحت�ش ��دين �أدنى فك ��رة عما كان
يخط ��ط ل ��ه كا�س�ت�رو لكوب ��ا ،وق ��د كان �س ��يد املظاه ��ر
والغمو�ض يعتقد نف�سه خمل�ص �أر�ض الأجداد ،والقوة
ال�ضرورية املخولة �س ��لطات علوية لل�سيطرة على
كوبا و�ش ��عبها .وقب�ض كا�س�ت�رو عل ��ى مقاليد
احلك ��م كالطاغي ��ة فتحك ��م ب ��كل جوان ��ب
وج ��وه اجلزي ��رة ،وكان القائ ��د الأعل ��ى
للبالد .ارتبطت با�س ��مه الكثري من الأخبار
والتفا�صيل.
كتدخله �شخ�ص ��ي ًا يف اختي ��ار �ألوان الزي
املوح ��د للجي�ش ،والإ�ش ��راف على برنامج
�إنتاج �أف�ضل �أنواع حليب الأبقار ،كما كان
يحدد �شخ�ص ��ي ًا �أهداف موا�س ��م احل�صاد،
وير�س ��ل ب�أوامر منه �أعداد ًا ال حت�صى من
النا�س �إىل ال�سجون.
�إال �أن بق ��اءه ه ��و وحكومت ��ه اال�س ��تبدادية
يف ال�س ��لطة له ��ذه امل ��دة الطويلة يعود لأ�س ��باب
تتجاوز اال�ضطهاد واخلوف.
�صرح يف مقابالته �أكرث من مرة �أنه ي�شبه دون كي�شوت
م�ص ��ارع الأهوال احلقيقية واملتخيل ��ة ،و�أنه د�أب على
م ّر عق ��ود يف الإعداد الجتياح �آخ ��ر مل يحدث للجزيرة
الكوبية .ومت�سك ًا مبزاياه ال�شخ�صية� ،صوّ ر كا�سرتو
�إق�ص ��اءه ع ��ن ال�س ��احة العاملي ��ة ب�أن ��ه �أحد م�ؤ�ش ��رات
القوة.
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن قلة ظه ��وره ظل كا�س�ت�رو م�ص ��ر ًا
على ع ��دم ثقته بالوالي ��ات املتحدة ،ومل تكد مت�ض ��ي
�أي ��ام على زي ��ارة �أوباما غ�ي�ر امل�س ��بوقة �إىل كوبا
هذا العام ،ر ّد كا�سرتو م�ش ��كك ًا بخطواته لإحالل
ال�س�ل�ام ،وم�ؤك ��د ًا �أن كوب ��ا ال تري ��د �ش ��يئ ًا مم ��ا
تعر�ضه �أمريكا.
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اوكسفورد عن الباروديات

ً
فعال االحتفاظ بها
كم من اآلثار األدبية تستحق

ترجمة :عباس المفرجي
ح�ي�ن كن ��ت يف الثانية ع�ش ��رة من العم ��ر ،ق ��ر�أت باروديا
[ حم ��اكاة �س ��اخرة لأعم ��ال امل�ؤلف�ي�ن ] لأل ��ن كوري ��ن ع ��ن
همنغواي" ،الأُ ّف ت�شرق ثانية"(( .نه�ض ال ّأف من فرا�شه،
وخرج يف الثلج ذاهبا لريى بيغليت .كان بيغليت يوما ما
واحدا من العظماء .كان بيغليت واحدا من ’’ البوجاديني
‘‘ ،واحدا من ’’ االنداريلويني ‘‘ ،واحدا من �أعظم الذين
وج ��دوا يوما من ’’ النوغالي�ي�ن ‘‘ ،لكنه مل يعد واحدا من
�أعظم ’’ النوغاليني ‘‘ بعد الآن )).وهلم ج ّرا .وهكذا جرى
الأم ��ر :اكت�ش ��فت ،بعد �أن حاولت ،بان ��ه ال ميكنني ان �أبد�أ
بقراءة همنغواي من دون �أن اف ّكر بالنوغاليني ،و�أ�ص ��اب
باالنهيار .على مدى �سنني ،و ّفر يل هذا ال�ضرب من الأدب
الكث�ي�ر م ��ن الوق ��ت .وهذا كم ��ا يع ��رف جيدا ق� � ّراء جون
غرو� ��س (حمرر الكتاب) هو واحد من �أغرا�ض الباروديا:
لنوفر على �أنف�سنا �إزعاج قراءة الأعمال الأدبية احلقيقية.
للأ�س ��ف� ،أنا الآن ،بعد ق ��راءة هذا الكت ��اب� ،أجتنب قراءة
ادوارد ل�ي�ر ب�س ��بب هذا ال ��ذي يكتبه ج ��ون كالرك(( :كان
ملتح / .له
هن ��اك رج ��ل عجوز ملت � ٍ�ح / ،رجل عجوز فك ��ه ٍ
حلية كثة ،حلية قدمية عظيمة كثة / ،وهذا ي�س� � ّلي الرجل
العج ��وز امللتح ��ي )).وال ميكنك اال �أن حت� � ّ�س �أنها الكلمة
الأخرية عن هذا املو�ضوع.
هن ��اك ،بالطبع ،البارودي ��ا ’’ املُ ِح ّب ��ة ‘‘ .الب�أ�س بذلك .من
الطبيع ��ي على كاتب الباروديا �أن يغمر نف�س ��ه �أو نف�س ��ها
ب�ش ��كل تام تقريبا يف عمل الكاتب الذي �س ��يحاكيه ب�ش ��كل
�س ��اخر – رغم ذلك ،كما كتب كريغ ب ��راون يف مقالة حول
املو�ض ��وع يف ه ��ذه ال�ص ��حيفة� ،أحيان ��ا ،تق ��وم امل�ؤلف ��ات
امل�س ��تهدفة بهذا العمل بنف�س ��ها( .يعطي مث ��اال مالئما جدا

من جريمني غرير).
رمبا تالحظ ،بال�ص ��دفة ،عبارة ((ممتع ب�ش ��كل النهائي))،
املن�س ��وبة اىل م�س�ت�ر براون ،عل ��ى الغ�ل�اف الأمامي لهذا
الكت ��اب .ح�س ��نٌ  ،رمبا يك ��ون هو متت ��ع به ،مبا �أن ��ه كان،
�س ��وية م ��ع ماك� ��س بريب ��وم ،الكات ��ب الب ��ارودي الأك�ث�ر
اقتبا�س ��ا هنا ،م ��ع وندي كوب يف املرتب ��ة الثانية( .ف ّكرت
احيان ��ا ب�أن باروديات كريغ ب ��راون يف "املخرب اخلا�ص"
ت�ص ��رف الكث�ي�ر جدا م ��ن الوق ��ت يف مهاجمة ال�ض ��عيف،
�أكرث من �إ�ص ��ابة املي�س ��ور احلال؛ ب�أنه كان هناك �شيء من
التبج ��ح فيها ،مع ذلك ،فهو هنا مقدّم ب�ش ��كل ح�س ��ن جدا،
وهجومه عل ��ى كتاب كريغ راين تاريخ :الفيلم املنزيل "
ه ّد�أ من ال�ضغط الع�صبي النا�شئ عن قراء ونقد ذلك العمل
املزعج").
وهكذا ،على كل عا�ش ��ق للأدب �أن يكون له هذا الكتاب على

رف مكتبت ��ه ،خ�صو�ص ��ا ل ��و ر�أى ان وقته �ض� �يّق .النا�س
يحب ��ون انت ��وين ب ��اول ،و�أن ��ا �أ�ش ��عر مبي ��ل خا� ��ص نحو
"رق�ص ��ة ملو�سيقى الزمن" ،لكن �ألن الك�سندر قام بتلميح
مفح ��م حني �أع ��اد رواية ق�ص ��ته عن جاك هورنر ال�ص ��غري
يف �أ�س ��لوب باول(( :ثبّت هورنر نف�سه ب�أبعد ما ميكن عن
الح ْظ كي ��ف كان حتى دقيقا متاما
مرك ��ز الغرفة ))...الخِ .

عندما ي�ص ��فه ،على طريقة املدار�س العامة ،با�س ��م العائلة
فقط( .م�س ��تخدما ق�صائد �أو ق�ص�ص �أطفال كقاعدة يك�شف
منه ��ا عن االنتح ��ال الأدبي �أو الأعمال الدعيّة ب�ش ��كل جيد
– كما يف �سخرية كورين �أعاله من همنغواي .باروديا
كوري ��ن هي ،للأ�س ��ف ،لي�س ��ت يف ه ��ذا الكت ��اب ،لكن ثمة
واح ��دة جيدة من �إي بي واي ��ت(( :هل تتذكر عندما �أخذنا
كل ظروف الربيد من املخزن ،نب�ص ��ق على ل�س ��ان ظروف
الر�سائل ،ومن ثم ن�ش ��رب الل�صوق املطاطي حتى و�صلت
�أقدام اجلنود؟ وهكذا دواليك).
م ��ع كل هذه الأعم ��ال التدمريية هنا ،التي تغطي �سل�س ��لة
كاملة من الأدب االنكليزي منذ بداياته ،تبد�أ بالت�سا�ؤل كم
من الآثار الأدبية ت�ستحق فعال االحتفاظ بها .يفلت بيكت،
هنا ،من الهجاء متاما – رغم ظنك �أنه قد يكون هدفا �سهال
للباروديا (لكنه لي�س كذلك) .تي �أ�س اليوت وودر�س ��ورث
عوقبا بق�س ��وة اكرث من الآخري ��ن؛ ونحن نعلم �أن غراهام
غرين كان ل�س ��نني كث�ي�رة يبعث باروديات عن نف�س ��ه اىل
مباريات يف �صحف النيو �ستيتمانت واال�سبكتاتور.
مب ��اراة  1965دعت الق� � ّراء ((اىل تقدمي مقتطف من حياة
�شخ�ص ��ية عامة با�س ��م �ش ��خ�ص يحم ��ل نف�س اال�س ��م)) –
وواحدة من الباروديات الفائزة كانت حياة هيو كارلتون
غري ��ن ،الذي كان حينئ ��ذ املدير العام للبي بي �س ��ي ،بقلم
غراه ��ام غري ��ن� ،أخ ��وه( .الكلم ��ات االفتتاحي ��ة :فقد هيو
�إميان ��ه يف الي ��وم ال ��ذي �ض ��ربته عل ��ى ر�أ�س ��ه مب�ض ��رب
الكريكي ��ت) .ثب ��ت يف النهاية �أن هي ��و كان يف الواقع هو
امل�ؤل ��ف ،كاتب ��ا حتت ا�س ��م م�س ��تعار ،والفائ ��ز الآخر كان
غراه ��ام ،ال ��ذي كت ��ب �أي�ض ��ا حول هي ��و .هل فهم ��ت هذا؟
ح�سنٌ ،هذا هو كله هنا ،يف هذه االنطلوجيا املثالية ،وغري
القابلة للنقد تقريبا.

"سوشانا والحذاء الطائر" ..رواية خيال علمي للناشئة
�ص ��درت ع ��ن "دار
�ش ��جرة" يف القاه ��رة
النا�ش ��ئة
رواي ��ة
"�سو�ش ��انا واحل ��ذاء
الطائر" للكاتب �شريف
�ص ��الح وهي �أول عمل
ل ��ه يف جم ��ال الكتاب ��ة للطفل بعد �س ��ت
جماميع ق�ص�صية.
الرواية تتوجه للمرحلة العمرية ما بني
� 12إىل � 18سنة ،حيث حتكي ق�صة فتى
م�صري يدعى "ماجد" ،يعي�ش مع والده
ال�سفري يف النم�سا ،ويتم خطف زميلته
ورفيق ��ة رحلته للمدر�س ��ة "�سو�ش ��انا"،
فيفكر يف البحث عن و�سيلة لإعاداتها.
وب�س ��بب اهتمام ��ه الطري ��ف بتاري ��خ
الأحذي ��ة الت ��ي تع�ب�ر ع ��ن ثقاف ��ات
وح�ض ��ارات خمتلف ��ة يفكر"ماج ��د" يف
اخرتاع حذاء �س ��ريع ميكنه من البحث
عن "�سو�ش ��انا" وتخلي�ص ��ها م ��ن �أيدي
الل�صو�ص.
وبالفع ��ل يتعمق يف البح ��ث عن تاريخ
الأحذي ��ة ،وبداياته ��ا م ��ع احل�ض ��ارات
املختلفة .ثم يعود �إىل م�صر ،ويبد�أ يف
تكوي ��ن فريق عمل من �ص ��ديقني تعرف
بهما هناك م�س ��تغلاً مه ��ارة �أحدهما يف

التكنولوجي ��ا ،وظل الأ�ص ��دقاء الثالثة
يقوم ��ون بتجارب علمي ��ة خمتلفة حتى
ا�س ��تطاعوا �أن يخرتع ��وا ح ��ذاء يمُ ِّكنه
الط�ي�ران ،و�س ��جلوه يف الأكادميي ��ة
العلمي ��ة يف النم�س ��ا ،وبه ��ذا ا�س ��تطاع
�أن يعيد "�سو�ش ��انا" مبعاونة ال�ش ��رطة
هناك.
وع ��ن الرواية قالت الروائي ��ة والناقدة
د.هويدا �صالح :هذه رواية معلوماتية
تق ��دم معلوم ��ات وف�ي�رة ع ��ن تاري ��خ
الأحذي ��ة ،وا�س ��تعرا�ض تطوره ��ا عرب
احل�ض ��ارات املختلفة ،كما ي�ؤكد الكاتب
على دور العرب يف م�س�ي�رة احل�ض ��ارة
الإن�سانية
وت�ض ��يف :حت�ت�رم الرواي ��ة التفك�ي�ر
العلم ��ي يف البحث عن حل ��ول منطقية
للم�ش ��كالت ،وكيفية ا�س ��تخدام التقنية
العلمي ��ة يف التغل ��ب عليه ��ا� .إنها دعوة
لأوالدن ��ا للتفك�ي�ر العلم ��ي وخطوات ��ه
يف حتليل �أي م�ش ��كلة والتو�ص ��ل للحل
املنا�س ��ب ،كم ��ا تهت ��م الرواي ��ة بتق ��دمي
خطاب ح�ض ��اري و�إن�س ��اين ي�س ��هم يف
تنمي ��ة الإن�س ��ان العرب ��ي ،فه ��ي رواية
تعل ��ي من قيمة ال�ص ��داقة وقبول الآخر
املختل ��ف ،وروح الفري ��ق والعم ��ل

اجلماعي.
وختمت �صالح كالمها بالقول :يحر�ص
الكات ��ب عل ��ى ا�س ��تخدام لغ ��ة �س ��ردية
م�ش ��هدية ذات �إيق ��اع �س ��ريع حت ��ى ال
ي�ش ��عر الق ��ارئ النا�ش ��ئ باملل ��ل .كذل ��ك
ا�س ��تطاع الفن ��ان يا�س ��ر جعي�ص ��ة م ��ن
�أن ير�س ��م لوح ��ات تعبريي ��ة ع ��ن �أبرز
املواق ��ف واملغامرات يف ه ��ذه الرواية
املعلوماتية التي ت�س ��د ً
فراغا يف املكتبة
العربية املخ�ص�ص ��ة للنا�ش ��ئة كم ��ا �إنها
متثل �إ�ضافة يف ابتعادها عن الأ�ساطري
ال�شرقية والعاملية املعتادة يف ن�صو�ص
الأطفال .وبالت ��ايل خرجت الرواية من
املفه ��وم ال�ض ��يق لأدب الطفل بو�ص ��فه
رواية للق�ص ���ص واحلكاي ��ات اخليالية
�إىل مفه ��وم �أرح ��ب يكر� ��س الرواي ��ة
كخط ��اب مع ��ريف يحم ��ل قيم ��ة علمي ��ة
وفل�س ��فية وي�س ��اهم يف تنمي ��ة وع ��ي
النا�ش ��ئة مثلم ��ا ي�ش ��حذ خياله ��م عل ��ى
االبتكار.
ومن �أجواء الرواية نقر�أ:
"ع ��اد الأ�س ��تاذ فران ��ز للجلو� ��س يف
مقع ��ده وقال� :س� ��أروي لكم ي ��ا �أوالدي
ق�ص ��ة طريف ��ة" ث ��م غ�ي�ر ن�ب�رة �ص ��وته
بطريق ��ة رائع ��ة و�أ�ض ��اف" :يُحك ��ى �أن

مل ��ك ًا كان يحك� � ُم دول� � ًة وا�س ��عة ج ��د ًا..
تط ��ل عل ��ى البح ��ر �ش ��ر ًقا وعل ��ى النهر
�وم ق ��ا َم برحل ��ةٍ �ص ��يد
غر ًب ��ا ..وذات ي � ٍ
يف الغاب ��ة مرتامي ��ة الأطراف،وعن ��د
عودت ��ه يف امل�س ��اءِ �أح� ��س املل � ُ�ك بتورم
طرق وعرة..
قدميه من كرثةِ امل�شي يف ِ
ت ��ارة مي�ش ��ي عل ��ى �ص ��خور خ�ش ��نة..
وت ��ارة ي�س�ي�ر عل ��ى �ص ��خور مدبب ��ة،
ف�أ�صد َرمر�س ��وم ًا يق�ض ��ي بتغطي ��ةِ كل
�ش ��وارع مملكته الوا�س ��عةِ جدًا بجلود
احليوانات.
لكن وزيره قال له" :ا�سمح يل يا موالي
املل ��ك ،هذا احل� � ُل يكلف خزان ��ة اململكة
�أم ��والاً طائل ��ة ولن جن� � َد م ��ا يكفي من
أر�ض اململكة كلها حتى
اجللو ِد لتغطية � ِ
لو قتلنا كل الأ�سود والنمور والغزالن..
و�سائر حيوانات الغابة ..الر�أي عندي
�أن ن�ص ��ن َع قطع َة جلد �صغرية ون�ضعها
حت ��ت قدمي م ��والي �أثن ��ا َء ال�س�ي�ر يف
الغابة ..وهكذا ي ��ا �أوالدي كانتْ بداية
�صنع الأحذية".

عن �صحيفة الغارديان

الرهانات االجتماعية واألخالقية للتكنولوجيات الجديدة

وادي السيليكون يجتاح العالم..
يعيش العامل اليوم عرص
الثورة الرقمية بامتياز.
وال شك أن أهم رموز
التكنولوجيا الرقمية يف
الحقبة الراهنة يتمثّل
يف «وادي السيليكون»
الذي ميتد عىل مسافة
 40كيلومرتا يف جنوب
رشق سان فرنسيسكو
بوالية كاليفورنيا بالواليات
املتحدة األمريكية .هذا
فض ًال عن أنه غدا مرادف ًا
يف األذهان ملركز التجديد
التكنولوجي األكرث فاعلية
عىل الصعيد العاملي.

وع ��ن ال�س ��طوة الت ��ي ميار�س ��ها وادي
ال�س ��يليكون عل ��ى الع ��امل الي ��وم يق� �دّم اريك
�س ��ادان ،الكات ��ب والفيل�س ��وف الفرن�س ��ي ذو
ال�ش ��هرة العاملية يف جم ��ال درا�س ��ة ت�أثريات
الث ��ورة الرقمي ��ة وتكنولوجياته ��ا املتقدم ��ة
على الب�ش ��ر واملجتمعات واحل�ضارات ،كتابا
جدي ��دا حت ��ت عن ��وان «وادي ال�س ��يليكون
يجت ��اح الع ��امل» وي�ش ��رح في ��ه واقع «تو�س ��ع
الليربالي ��ة الرقمية دون قدرة مقاومتها» ،كما
جاء يف عنوانه الفرعي.
�إن امل�ؤل ��ف يط ��رح جمموع ��ة م ��ن الأ�س ��ئلة
ويح ��اول بالت ��ايل تق ��دمي �إجابات ��ه عنه ��ا.
�أ�س ��ئلة مث ��ل :ما ه ��ي املخاطر الت ��ي ميكن �أن
ترتتب على «�إخ�ض ��اع الع ��امل ملتطلبات وادي
ال�س ��يليكون؟ و َم ��ن ي�س ��يطر عل ��ى املعطي ��ات
اخلا�ص ��ة بامل�س ��تهلكني؟ وم ��ا هي ال�ض ��وابط
القائمة اليوم ب�صدد ذلك؟ وكيف ميكن للب�شر
احلماية من التكنولوجي ��ات الذكيّة؟ وما هو
الت ��وازن املطل ��وب بني تق� �دّم التكنولوجيات
والرقابة الإن�سانية عليها؟» ...الخ.
ي�ش ��رح امل�ؤلف بداي ��ة �أن وادي ال�س ��يليكون،
الذي ي�س ��تمد ت�س ��ميته من مادّة ال�س ��يليكون
ال�ض ��رورية ك�أح ��د مكون ��ات ال�ص ��ناعات
الإلكرتوني ��ة ،يرتب ��ط يف املخيل ��ة العام ��ة
للب�ش ��ر الي ��وم ب�أن ��ه املرك ��ز  -املح� � ّرك مل�س ��ار
التط ��ور والتجديد الرقم ��ي يف العامل �أجمع.
وميثل بالت ��ايل «نقطة ج ��ذب» حقيقية لآالف
املجموع ��ات وال�ش ��ركات العامل ��ة يف القطاع
الرقمي على امل�ستوى العاملي.
ويح ��دد اريك دا�س ��ان الق ��ول �إن هن ��اك اليوم
نح ��و  6000جمموع ��ة تعم ��ل يف قط ��اع

التكنولوجيات الرقمية .وي�شري �إىل �أن «عدد ًا
منه ��ا قد نالت �ش ��هرة عاملية مث ��ل �آبل وغوغل
و�سي�س ��كو وفي�س ��بوك وتويرت ..وغريها من
املجموع ��ات الت ��ي غ ��دت ب�س ��رعة كب�ي�رة يف
موقع م�سيطر يف ال�سوق العاملي».
وي�ش ��رح �أن وادي ال�سيليكون قام منذ الأ�صل
كـ«�أحد املراكز الأ�سا�س ��ية للر�أ�س ��مالية» ،لكنه
حتوّ ل خالل الثالثني عام� � ًا الأخرية �إىل نوع
من «املنظوم ��ة الليربالية التكنولوجية» التي
مت ّد ن�ش ��اطاتها لتطال العامل �أجمع .وي�ش ��رح
ذل ��ك ب�أن الع ��امل اليوم يعي� ��ش مرحلة جديدة
«رقمية» ت�سمح بالرقابة يف جميع االجتاهات
ويف جمي ��ع امليادي ��ن دون ا�س ��تثناء .ونقر�أ:
«�إن الليربالي ��ة التكنولوجي ��ة غ ��دت تتح� � ّرك
وتعمل بحريّة كاملة ودون �أيّة عوائق».
ويرى امل�ؤلف �أن هذه «الإحاطة» التكنولوجية
مبختلف مناحي احلياة والن�شاطات �ست�ؤدي
�إىل ر�ص ��د خمتل ��ف �س ��لوك الب�ش ��ر .هك ��ذا
�س ��يكون مبقدورها �أن تقيم ما ي�سميه امل�ؤلف
«�ص ��ناعة احلي ��اة» الهادفة حتدي ��د ًا �إىل جني
�أكرب املكا�س ��ب من خمتلف ن�ش ��اطات الإن�سان
وت�ص ��رفاته .وبالت ��ايل حماول ��ة ممار�س ��ة
ال�ض ��غط امل�س ��تمر على «القرارات الإن�سانية»
با�س ��م البح ��ث ع ��ن «�أف�ض ��لها» .وم ��ا يعتربه
امل�ؤلف يف عمقه نوعا من «نكران حق احلريّة
الفردية».
«يج�سد
ويعترب امل�ؤلف �أن وادي ال�س ��يليكون
ّ
رم ��ز ًا فري ��د ًا للنج ��اح ال�ص ��ناعي يف ع�ص ��ر
الث ��ورة الرقمي ��ة» .وه ��ذا النج ��اح كان وراء
قيام «عمالقة ال�ص ��ناعة الرقمية» .والإ�ش ��ارة
به ��ذا ال�ص ��دد �إىل الأرب ��اح «اخليالي ��ة» الت ��ي

حتققها املجموع ��ات املعنيّة بذل ��ك ما يعطيها
�أدوات كب�ي�رة لل�س ��يطرة املتعاظم ��ة عل ��ى
خيارات الب�ش ��ر وعلى طريقة تفكريهم حيال
العامل املحيط بهم.
وهذا ال ي�شكل مع�ضلة كبرية �أمام املجتمعات
فح�س ��ب ،ولكنه مي ّثل �أي�ض� � ًا على وجه خا�ص
م�شكلة ذات عالقة مبا�شرة بالنمط احل�ضاري
الذي يرت�س ��م بو�ض ��وح يف الأفق ،كما ي�شرح
ّ
ويو�ضح �أن اخلطر ال ي�ستهدف
اريك �سادان.
اجلن�س الب�ش ��ري بوجوده ،ولكن ي�س ��تهدف
بالأحرى «قدرة الإن�سان على اتخاذ القرارات
وق ��درة احلكم عل ��ى الأ�ش ��ياء بحريّة وبوعي
كاملني».
ومم ��ا ّ
مت نقل ��ه ع ��ن رئي� ��س جمموع ��ة
«ميكرو�سوفت» قوله« :التحدي الذي يواجهه
الإن�سان هو �أن ي�ستعيد �سلطته على البيانات
اخلا�صة به» .وي�ش�ي�ر امل�ؤلف بهذا ال�صدد �أن
ّ
عمالق ��ة «وادي ال�س ��يليكون» يتابع ��ون جمع
البيان ��ات عن الب�ش ��ر و�أعماله ��م وحركاتهم..
ولكنه ��م يحاول ��ون بالوق ��ت نف�س ��ه «طم�أن ��ة
ال�ضمائر».
وم ��ن الأف ��كار التي ت�ت�ردد يف حتلي�ل�ات هذا
الكت ��اب ت�أكي ��د امل�ؤل ��ف ب�أ�ش ��كال خمتلف ��ة �أن
«الليربالي ��ة التكنولوجي ��ة الولي ��دة» الت ��ي
تتو�س ��ع ومتت ��د دون التم ّك ��ن م ��ن مقاومتها
ت�ش� � ّكل ،بفعل القوة املتعاظمة التي تكت�س ��بها
التكنولوجي ��ات الرقمية� ،أح ��د مكامن اخلطر
على حياة الب�ش ��ر بعيد ًا عن �إعطاء الكثري من
اخلا�ص ��ة للب�ش ��ر
االهتم ��ام لـ«احرتام احلياة
ّ
وحرياتهم الفردية».
والإ�ش ��ارة �أنه يوج ��د يف وادي ال�س ��يليكون
العديد من ال�شركات واملجموعات التي تقوم

بـ«ر�صد» و«التقاط» و«ت�سجيل» �أغلبية الأفعال
واحل ��ركات التي يقوم بها امل�س ��تهلكون .ذلك
دائم� � ًا حت ��ت حجّ ��ة «حت�س�ي�ن �أدائه ��ا» .لك ��ن
امل�ؤل ��ف يح ّذر م ��ن «املخاط ��ر» التي تت�ض� �مّن
عليها هذه «الليربالية التكنولوجية».
وبه ��ذا املعن ��ى يح ��ذر م ��ن «ذهني ��ة وادي
ال�سيليكون» من حيث هي «م�شروع ال�ستعمار
الع ��امل» .ذلك �أن ��ه� ،أي وادي ال�س ��يليكون ،مل
يعد يدل على جم ّرد «موقع جغرايف» فح�سب،
ولكن �أي�ض� � ًا عل ��ى «مركز ملحاولة ال�س ��يطرة»
عل ��ى العامل .والإ�ش ��ارة �أنه يعتم ��د بذلك على
ع ��دد كب�ي�ر م ��ن ال�ص ��ناعيني واجلامعي�ي�ن
ومراك ��ز الأبحاث ..هذا ف�ض�ل ً�ا عن �أ�ص ��حاب
القرار ال�سيا�سيني.
لك ��ن امل�ؤل ��ف ي ��رى �أن مثل ه ��ذا ال�س ��لوك قد
يتط ��وّ ر �إىل ن ��وع م ��ن «النم ��ط احل�ض ��اري
اجلدي ��د» القائ ��م عل ��ى «التنظي ��م الرقم ��ي»
خليارات امل�س ��تهلكني يف املجتمع ��ات املعنيّة
ب ��ه .وي ��رى �أن ه� ��ؤالء امل�س ��تهلكني عليهم �أن
يقاوم ��وا م ��ن �أج ��ل املحافظ ��ة عل ��ى «حري ��ة
قراراتهم».
وي�ش ��رح م�ؤلف الكتاب ما ي�س ��ميه «الرهانات
االجتماعي ��ة والأخالقي ��ة» للتكنولوجي ��ات
اجلدي ��دة ،في�ؤك ��د يف ه ��ذا ال�س ��ياق �أن ��ه من
الوا�ض ��ح تعاظم دور التكنولوجيات الرقمية
يف املجتمع ��ات الي ��وم .وبالت ��ايل ينبغ ��ي
التفك�ي�ر جد ّي ��ا بظاه ��رة «ب ��روز» ه ��ذا العامل
اجلدي ��د و�ض ��رورة «ا�س ��تقراء النتائ ��ج التي
ترتتب على ذلك».

عن البيان
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كيف أصبح
ّ
الملوحي

"الصرخة" تشارك
في معرض
القاهرة للكتاب
ت�شارك رواية "ال�صرخة" للكاتب االجنليزي عراقي
الأ�صل ريا�ض القا�ضي ال�صادرة دار كنوز للن�شر
والتوزيع بالقاهرة يف معر�ض القاهرة الدويل
للكتاب وهي رواية واقعية تتطرق اىل ق�ص�ص
واقعية من �ضحايا داع�ش والفنت التي يواجهها
ال�شباب من خالل االرباك التي حتدث نتيجة اجلهل
الذي تف�شي وا�ستغالل الو�ضع من قبل بع�ض
املت�شددين دينيا لتوتري االو�ضاع يف املنطقه.
ريا�ض القا�ضي كاتب روائي و�صحفي ومدير
حترير �صحيفة  Iraqi bbcيعي�ش يف لندن..
وهو من امل�ؤلفني ال�شباب اللذين برزوا على ال�ساحة
االدبية الذي ا�ستطاع با�سلوبه ال�شيّق ان يو�صل
م�ؤلفاته اىل ال�شباب العربي وال�سيما ال�شباب
العراقيني اللذين �شدهم ا�سلوبه ال�شيق اىل قراءة
م�ؤلفاته بدون ملل وال�سيما روايته �أحدب بغداد
وامل�صري – مذكرات مواطن عراقي -والذي كان من
املخطط له ان يتحول اىل فيلم عراقي
�أ�صدر  24رواية حتى الآن �أبرزها رواية
ال�صرخة وديوان "ن�سرين �أبجدية الع�شق" له حتت
الطبع رواية "موالنا"التي �ست�صدر عن جمموعة
النيل العربية

م����ن اص��������دارات

أنطونيو سكارميتا يختار
االراضي التشيلية لفتاة
الترومبون

ً
شيوعيا؟

ال ميكن لإن�س ��ان �أن يرى العبيد يلقون
�إىل اني ��اب الأ�س ��ود وه ��م مكبل ��ون
باالغ�ل�ال يف مالعب روم ��ا ،وال ميكن
ر�ؤي ��ة الأقن ��ان ينتقل ��ون م ��ن اقطاعي
�إىل اقطاع ��ي يتاج ��ر بهم وه ��م احياء
حت ��ى وهم موت ��ى ،وال ميك ��ن �أن يُرى
الفالح ��ون وابنا�ؤه ��م ميوتون جوعا
ومالك الأرا�صي ي�أكلون فيتخمون.
هذا ما دفع عب ��د املعني امللوحي للنظر
�إىل اف ��ق اال�ش�ت�راكية بجدي ��ة اك�ب�ر
من ذل ��ك ،جاع�ل�ا اياها احل ��ل الوحيد
له ��ذه املظلومي ��ات التي تق ��ع على �أي
�شخ�ص ،حيث يذكر امللوحي يف كتابه
"كي ��ف ا�ص ��بحت �ش ��يوعي ًا" ال�ص ��ادر
ع ��ن م�ؤ�س�س ��ة املدى لالع�ل�ام والثقافة
والفن ��ون ،مراح ��ل حيات ��ه واالحداث
الت ��ي واكبت ��ه و�أدت ب ��ه �إىل �أن ي�ؤمن
بالفكر ال�شيوعي.
يتتب ��ع امللوح ��ي يف ه ��ذا الكت ��اب
اجل ��ذور االوىل حليات ��ه يف طفولت ��ه
التي وجد فيها ان االن�س ��ان ان�س ��ان ال
غول يف ن�ش� ��أته ،التي عا� ��ش فيها ظلم
االقطاعي�ي�ن وعدائه ��م ،ويف �ش ��بابه
الذي مل� ��س فيه ب�ؤ�س ال�ش ��عوب عامة،
والعمال خا�صة ،يف بلده ويف االقطار
التي زارها خارج وطنه ،وقد ا�س ��تنكر
عدوان النازية على ال�شعوب وخا�صة
ال�ش ��عب اليون ��اين العري ��ق ،وهزت ��ه
�إىل االعم ��اق جرمي ��ة الر�أ�س ��مالية
الت ��ي اثارت خالل ن�ص ��ف قرن حربني

عامليت�ي�ن كلف ��ت الثاني ��ة منه ��ا "" 50
مليون ان�سان.
جتمع ��ت ه ��ذه العوام ��ل ودفعت ��ه اىل
اعتن ��اق ال�ش ��يوعية ،الت ��ي ر�أى فيه ��ا
املنق ��ذ الوحي ��د للإن�س ��انية ،وي�س ��جل
الكات ��ب مواقفه امل�س ��تقلة م ��ن احلزب
ال�شيوعي ال�سوري وتركه له مع بقائه
�ش ��يوعيا ،ويعدد بع�ض اال�سباب التي
دفعته لرتك احلزب.
انه كتاب يهم كل من يريد االطالع على
االو�ض ��اع املحلية والعربي ��ة والعاملية
خالل عدة عق ��ود من القرن الع�ش ��رين
والقرن الواحد والع�شرين.
ويتح ��دث الكات ��ب ع ��ن جتربت ��ه التي
جت�س ��دت يف �ص ��دامات متع ��ددة م ��ع
الفوارق الطبقية ،ذاكر ًا ان اول �صدام
بين ��ه وبينه ��ا كان يتج�س ��د يف معاملة
ال�سادة للعبيد.
كان ��ت درا�س ��ة امللوح ��ي للمارك�س ��ية
نظري ��ة بالدرج ��ة االوىل وعملي ��ة
بالدرج ��ة الثاني ��ة ،وكان ��ت حما�س ��ته
لال�ش�ت�راكية حما�سة ان�س ��انية عامة،
خ�صو�ص ��ا ح�ي�ن كان يف �س ��وريا
ولبن ��ان ،لأنهم ��ا دولتان تعي�ش ��ان يف
رفاهٍ ن�سبي ،وكانت الطبقة املتو�سطة
هي الطبق ��ة الغالب ��ة يف املجتمع ومل
يك ��ن الفق ��ر �ش ��ديد ًا ،وال خميف� � ًا ،ثم
ان الربجوازي ��ة مل تك ��ن اال يف ب ��دء
خطواتها نحو ال�ص ��ناعة ،رغم وجود
بع� ��ض القرى الفق�ي�رة اال انها مل تكن

زينب المشاط

حمرومة..
وي�ش�ي�ر الكات ��ب اىل نظ ��رة بع� ��ض
ال ��دول للفك ��ر املارك�س ��ي ،وق ��ال ان ��ه
حني زار باك�س ��تان ،حل�ض ��ور م�ؤمتر
الكت ��اب اال�س ��يويني واالفريقي�ي�ن،
ث ��م يف ا�ش�ت�راكه يف امل�ؤمت ��ر العاملي
لل�ش ��اعر " حممد اقبال " الذي اجتمع
في ��ه عدد كب�ي�ر من امل�ست�ش ��رقني ر�أوا
يف حمم ��د اقب ��ال �ش ��اعر ًا �ص ��وفي ًا
فح�س ��ب ،ومل ي�ش�ي�روا �إىل اف ��كاره
الثوري ��ة ،وعندم ��ا حان موع ��د القاء
كلمة امللوحي فاج�أهم بق�صيدة حممد
اقب ��ال "لينني امام الله" مبينا انه كان
�ش ��اعرا تقدميا – ويذك ��ر امللوحي ان
اقبال انت�س ��ب يف �ش ��بابه اىل احلزب
ال�شيوعي العراقي" وهنا جند توجه
امللوح ��ي املتط ��رف اىل ال�ش ��خو�ص
ال�ش ��يوعية" ،كم ��ا حت ��دث امللوح ��ي
ع ��ن زيارت ��ه ل� �ـ "ت�شيكو�س ��لوفاكيا"

ً
ً
كبيرا"
صغيرا فكر
"ابدأ
�ص ��درت حديث ��ا الرتجم ��ة العربية لكت ��اب "ابد�أ
�ص ��غريا فكر كبريا" للكاتبني جاي ��ل حريجوري
ومارتا كوفيلدت وترجة عال �صالح.
مع اندم ��اج الفولكلور املهني يف علم الأع�ص ��اب
التعليم ��ي ب�ص ��ورة متزاي ��دة واكت�س ��ابنا ق ��درة
�أك�ب�ر على معاجلة املعلومات بف�ض ��ل الو�س ��ائط
التكنولوجي ��ة القابل ��ة للحم ��ل ،ب ��د�أت �أدبي ��ات
تعليمي ��ة �أ�س ��رع ا�س ��تجاب ًة و�أك�ث�ر ن�ض ��ج ًا يف
ال�ب�روز �إىل حي ��ز الوج ��ود .وميثل ه ��ذا الكتاب
�إ�ضاف ًة قيِّمة ومفيدة و�سليمة علميّا وتكنولوجيّا
وتدري�س� �يّا �إليه ��ا .ي روب ��رت �سايلوي�س�ت�ر
� ،Robert Sylwesterأ�س ��تاذ الرتبي ��ة
بجامعة �أوريجون:
«هذا الكت ��اب وا�ض ��ح ودقيق ومدع ��م بالبحوث
عملي بكل ت�أكيد! �إنه يدمج جماليَ
والأهم من ذلك ّ
التدري� ��س املم َّيز وعلم الأع�ص ��اب اللذين يُحتمل

�أن يكونا حميرِّ ْين ويحوِّ لهما �إىل �س�ت�راتيجيات
جتمع بني الب�س ��اطة والقوة ي�س ��تطيع املعلمون
تطبيقه ��ا فور ًا؛ في�ص ��نعون بذلك دليال وا�ض ��حا
م�س ��تقيما لنجاح جميع الطالب� .أخريا� ،أ�ص ��بح
لدين ��ا كتاب واحد يحق ��ق �إمكان ��ات كال املجالني
وميكن �أن يك ��ون مبثابة الدلي ��ل العملي الدقيق
ال�ص ��الح للتنفي ��ذ م ��ن ِقب ��ل املعلم�ي�ن ع�ب�ر كاف ��ة
امل�س ��تويات العمري ��ة ».ريت� ��ش �آالن Rich
 Allenـ جرين اليت �إيديوكي�شن.
�إن التميي ��ز ـ مبعنى �إدراك الف ��روق الفردية بني
الط�ل�اب ـ ه ��و لب فن وعلم التدري� ��س .ومع ذلك،
فحت ��ى �أ�س ��اتذة هذا الف ��ن قد ال يكون ��ون فعّالني
يف الف�ص ��ل م ��ا مل ميتلكوا فهمًا �أ�سا�س� � ًّيا للكيفية
الت ��ي ينمو به ��ا مخ الإن�س ��ان ويتعل ��م ويتطور.
ولكي ينفذوا �سرتاتيجيات التمييز بنجاح يجب
على الرتبويني ت�ص ��ميم وتن�س ��يق بيئة متوافقة

م ��ع امل ��خ .ويغو� ��ص ه ��ذا الكت ��اب داخ ��ل جمال
عل ��م الأع�ص ��اب الف�س ��يح حتى ي ��زوِّ د الرتبويني
باجلرع ��ات الالزمة من املعرفة ب�أ�سا�س ��يات عمل
امل ��خ بحي ��ث ي�س ��تطيعون تهيئ ��ة بيئة درا�س ��ية
تع� � ِّزز �أف�ض ��ل فر� ��ص التعل ��م لطالبه ��م .يف ه ��ذا
الكت ��اب تعر� ��ض امل�ؤلفت ��ان جاي ��ل جريج ��وري
ومارث ��ا كوفيل ��دت • :بح ��وث عل ��م الأع�ص ��اب
حول التعلم ،واالنتب ��اه ،والذاكرة ،واالنفعاالت
والتوتر� • .س�ت�راتيجيات �سريعة الإعداد عالية
امل ��ردود لتق ��دمي مع ��ارف الط�ل�اب واهتمامته ��م
وتف�ض ��يالتهم تب ًع ��ا للف ��روق الفردي ��ة بينه ��م• .
تو�ض ��حان كيفية �إن�شاء بيئة �صديقة للمخ تعظم
تعلُّم الطالب • .تو�ض ��حان كيف ميكن �أن حتقق
تغيريات ب�س ��يطة يف �أ�س ��لوب تقدمي املعلومات
للطالب نتائج مذهلة على م�س ��توى �إدماجهم يف
العملية التعليمية ب�صورة �أ�سرع.

م�ش�ي�را انها اول بلد اا�شرتاكي زاره،
م ��ار ًا بطريق ��ه ملجموع ��ة م ��ن ال ��دول
الر�أ�س ��مالية واال�ش�ت�راكية ،م�ش�ي�ر ًا
اي�ض ��ا وب ��ر�أي متط ��رف "�أن النظ ��ام
االول يقت ��ل االن�س ��ان ،والثاين يبدع
االن�سان".
بعده ��ا حت ��دث امللوحي ع ��ن نظريته
الثورية بعد املمار�س ��ة العملية ،ذاكر ًا
ان اول كت ��اب ق ��ر�أه ع ��ن ال�ش ��يوعية،
كان ل�س ��تايلني " املادي ��ة اجلدلي ��ة
واملادية التاريخي ��ة" وعلى الرغم من
االنتقادات التي واجه ��ت هذا الكتاب
وم�ؤلفه الذي اغفل قانون نفي النفي،
مم ��ا يربه ��ن عل ��ى ق�ص ��ور يف فه ��م
الديالكتيك وحتويله من مو�ض ��وعات
�ش ��املة ومنهج متجدد يف فهم احلياة
اىل قانونني خمت�ص ��رين فقط .وختم
الكاتب كتابه ببع�ض الق�ص ��ائد حميي ًا
خاللها ثورة اوكتوبر العظمى.

يف رواي ��ة" فت ��اة الرتومب ��ون" لأنطونيو �س ��كارميتا
الت ��ي ترجمها �ص ��الح علماين ،و�ص ��درت عن م�ؤ�س�س ��ة
املدى لالع�ل�ام والثقافة والفنون ،يوا�ص ��ل �س ��كارميتا
ال�س ��رد ،ولك ��ن هذه امل ��رة عل ��ى الأرا�ض ��ي الت�ش ��يلية.
تتن ��اول الرواي ��ة حكاي ��ة فت ��اة �ص ��غرية جلبه ��ا عازف
ترومب ��ون ،وم ��ن هنا جاء العن ��وان يف نهايات احلرب
العاملي ��ة الثاني ��ة ،م ��ن �س ��واحل البح ��ر الأدرياتيك ��ي
الأوروبية التي تعاين ويالت حرب ق�ض ��ت على جميع
�أفراد �أ�س ��رة تلك الفتاة ال�صغرية ...جلبها العازف �إىل
مدين ��ة انتوفاغا�س ��تا الت�ش ��يلية الآمن ��ة والفقرية حيث
يعي� ��ش جده ��ا املفرت�ض ا�س ��تيبان كوبيت ��ا الذي هرب،
ب ��دوره ،م ��ن تل ��ك ال�س ��واحل يف زمن م�ض ��ى فو�ص ��ل
�آمن� � ًا ،ليمار� ��س حيات ��ه بهدوء و�س�ل�ام .به ��ذه املفاج�أة
تب ��د�أ الرواية ،لكن اجلد ال ي�س� ��أل كثري ًا ،وال يبحث عن
حقيق ��ة هل ان ه ��ذه الطفلة ال�ص ��غرية ،ذات ال�س ��نتني،
ه ��ي حفيدت ��ه �أم ال؟ رمبا كان بحاجة ما�س ��ة �إىل حفيدة
جمهول ��ة ت�ؤن�س وحدته البعيدة يف تلك القارة النائية،
وتذ ّكره مبا�ض ��يه اجلميل يف تلك ال�سواحل الأوروبية
الت ��ي هجرها ق�س ��ر ًا .يقبل اجلد ،ب�س ��هولة ،وعن طيب
خاطر ،هذه الهدية ،ويتواط�أ مع حفيدته املزعومة على
�صنع حياة جديدة يجد تفا�صيلها يف هذه الرواية.
الرواي ��ة مكتوب ��ة ب�ض ��مري املتكل ��م ،عل ��ى ل�س ��ان فت ��اة
الرتومبون نف�س ��ها ،تلك التي ت�س ��مى �آليا اميار كوبيتا
التي تق�ص علينا �سرية حياتها يف هذه ال�صفحات بعدما
ت�ص ��احلت مع واقعه ��ا ،ومل تعد تهتم كث�ي�ر ًا بجذورها
الأوروبية .تعلق بها اجلد ،و�أف�شل حماولتها الوحيدة
لله ��رب على �إحدى ال�س ��فن التي متخ ��ر املحيط باجتاه
�أوروب ��ا .ه ��ي الآن فت ��اة ت�ش ��يلية تتعل ��م يف مدار�س ��ها
وله ��ا �ص ��داقات وا�س ��عة ،واندجم ��ت م ��ع ه ��ذا اجل ��و،
ب�ص ��ورة تامة ،عل ��ى رغم االخت�ل�اف يف ال�ش ��كل بينها
وبني �ص ��ديقاتها .هي �ش ��قراء بعين�ي�ن زرقاوين ،وهن
�س ��مراوات":فقد كان �أق�صى ما تتطلع �إليه هو �أن تكون
مثلهن .فكانت تريد ،يف املقام الأول� ،أن تتحول ب�شرتها
�إىل ال�سمرة"كب�ش ��رة �أهايل تلك الب�ل�اد .رغبتها الثانية

م����ن اص��������دارات

متثلت يف امتالك �أب و�أم� ،أو"�أن �أعرف ا�س ��ميهما على
الأق ��ل" كما تقول" ،لأرد حني ي�س� ��ألني �أحدهم عنهما".
لن تعرف ،قطع ًا ،ا�س ��ميهما ،ولن يت�س ��نى لها الت�أكد من
�أن هذا ال�ش ��يخ الوقور الذي احت�ضن ك�آبتها ،هو جدها
يف الواقع �أم ال؟
تتحدث �آليا اميار عن تلك العالقة اخلا�صة التي ربطتها
باجل ��د ،وهي تكاد تنظر �إليه كقدي�س ،فت�ص ��ف مالحمه
وحركات ��ه و�ص ��مته وغمو�ض ��ه على ه ��ذا النحو":على
رغم �أن الريح الهائجة قد دفعته ،على رغم �إرادته ،نحو
ه ��ذه ال�ض ��واحي الهاجعة ،فق ��د مار�س العج ��وز بقايا
حياته بوقار .مل تكن هناك ،قط� ،أي لطخة ُ
تلوث ياقات
ّ
واملن�ش ��اة التي يرتديها �أيام الآحاد.
قم�صانه النا�صعة
وكانت عق ��دة ربطة عنق ��ه املنقطة ،كب�ي�رة مليونريية،
ومندي ��ل �س ��فري ي�ب�رز م ��ن جي ��ب �س�ت�رته العل ��وي،
وابت�س ��امته عل ��ى ال ��دوام خفيف ��ة ،وكان ��ت مو�س ��يقى
مذياع ��ه لباخ� ،أو �ش ��وبري �أو �ش ��ومان ...لقد كان جدي
فقري ًا ،ولكن ��ه مل يكن عادي ًا" .وبعد انتقال الأ�س ��رة من
�أنتوفاغا�س ��تا �إىل العا�ص ��مة �س ��نتياغو بغر� ��ض ع�ل�اج
اجلد ،ميوت اجلد":مل يكن املوت منا�س ��ب ًا له ب�أي حال.
لقد بعث َّ
يف الإح�س ��ا�س ب�أنه �سيرتك �ش ��يئ ًا معلق ًا ،غري
ناجز" ،فتقوم جوفانا� ،ص ��ديقة اجل ��د الراحل ،برعاية
الفتاة.
الرواي ��ة ،به ��ذا املعن ��ى ،تر�ص ��د تاري ��خ ت�ش ��يلي يف
اخلم�سينات وال�ستينات من القرن املا�ضي .تتحدث عن
حياة الب�شر يف تلك البالد النائية ،عن الطباع والعادات
والتقالي ��د ،والطقو� ��س ...عن الهواج� ��س والأحالم...
وت ��دور وقائعه ��ا على خلفية �أحداث �سيا�س ��ية �ض ��خمة
�ش ��هدتها تلك البالد ،لتنتهي الرواية بو�ص ��ول الرئي�س
الي�س ��اري �س ��يلفادرو الليندي �إىل ال�سلطة عام ،1970
�إذ ينتهي ال�س ��رد عند هذه اللحظة التاريخية احلا�سمة
يف حياة الت�ش ��يلي ،ويعلق �سكارميتا على اختيار هذه
اللحظة بالقول":كان يجب �أن ا�صمت عند هذه اللحظة
لأنن ��ي �أنتظ ��ر م�س ��اهمة القارئ الذي �س ��يعطي �ش ��ك ًال
درامي ًا للق�ص ��ة ،فالقارئ يجعل توازن ًا بني ما يقال ،وما
ي�سكت عنه� .إن م�شاركته �شيء حيوي".
ينجح �سكارميتا �إىل حد بعيد يف ا�ستح�ضار جانب من
تاري ��خ بالده ،وخ�صو�ص� � ًا يف اجلان ��ب االجتماعي� ،إذ

اإلسالم السياسي
والدولة العلمانية
في تركيا

يقدم �شخ�ص ��يات من حلم ودم تظهر يف �ص ��فحات هذه
الرواي ��ة ،وينجح ،كذلك ،يف ر�ص ��د احلراك ال�سيا�س ��ي
والثق ��ايف الذي �ش ��هدته ه ��ذه البالد يف فرتة ما �س ��مي
بـ"احلرب الباردة" ،وهو هنا ال يعرب عن قناعات �أكيدة
وحا�سمة ،ولكنه يظهر اجلو ال�سيا�سي والثقايف العام،
وتلك ال�صراعات التي رافقت تر�شيح �سلفادور الليندي
لرئا�س ��ة الت�شيلي وكيف و�ص ��ل �إىل احلكم ...الرواية،
�إىل جان ��ب انطوائه ��ا عل ��ى املتع ��ة الأدبي ��ة ،تنط ��وي
كذلك على ر�س ��م بانوراما وا�س ��عة لبالد تب ��دو لنا نائية
وجمهولة ،ونحن الآن �إذ من�ضي مع �سكارميتا يف هذه
الرواي ��ة نحو تل ��ك الب�ل�اد املمت ��دة �آالف الكيلومرتات
عل ��ى �س ��واحل املحيط اله ��ادي ،نكت�ش ��ف عامل� � ًا روائي ًا
ميور بال�ص ��خب واحل ��ب والب�ؤ�س واملعان ��اة والتمرد
واالحتجاج وع�ش ��ق احلياة ...ي�س ��تثمر �سكارميتا يف
ذلك خرباته وجتاربه التي �أعانته لتقدمي حياة ت�ستحق
الق�ص.

 50فك���رة يج���ب أن تعرفها
عن الدين
�ص ��در حديث� � ًا عن املكتب امل�ص ��ري للمطبوعات للن�ش ��ر والتوزيع بالقاهرة كت ��اب " 50فكرة
يجب �أن تعرفها عن الدين" ت�أليف بيرت �ستانفور ترجمة �سحر جرب حممود.
تدور �أفكار الكتاب عن معلومات وافية خمت�ص ��رة حول الأفكار الب�شرية الأوىل التي رافقت
ت�صور معنى الإله ،وما �أعقبها من الن�صو�ص املقد�سة التي حتفل بها كتب الأديان الرئي�سة،
وال�شعائر والطقو�س ،واحلقائق التي تخ�ص الديانات وحتكم ت�صورات �أتباعها و�سلوكهم
يف �ض ��وء تعاليمه ��ا املختلفة .وا�س ��تعر�ض الكتاب معلوم ��ات حول امل�س ��يحية ،والبابوية،
والروح القد�س ،والقدي�س�ي�ن ،والآرثوذك�سية ،ثم انتقل �إىل احلديث عن الرتاث الإ�صالحي
املتمثل بلوث ��ر وخلفائه ،والإجنليكانية ،وامليثورية ،واملعمدانيني ،والكني�س ��ة ال�ش ��يخية،
وا�ستمر يف تعداد الفرق والطوائف ب�أ�سلوب جذاب ،وانتقل منها �إىل اليهودية وطقو�سها،
والكاباال ،كما ا�ستعر�ض الإ�سالم و�أركانه ومذاهبه ،وجعل ف�ص ًال كام ًال من الكتاب للحديث
عن عقائد ال�ش ��رق التي �شملت الهندو�سية ،وال�س ��يخية ،وبوذا ،والكونفو�شيو�سية ،وديانة
ال�ش ��نتو ،ثم اختتم الكتاب ببحث م�س ��تقبل الدين ،و�أردفه بقامو�س للم�ص ��طلحات الورادة
�إمتام ًا للفائدة.

�ص ��در حديث ��ا كت ��اب" اال�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي
والدولة العلمانية يف تركيا"
"ه ��ذا الكت ��اب درا�س ��ة م�ستفي�ض ��ة وعميق ��ة
حلزب العدال ��ة والتنمية يف تركيا وتداعياته
و�آثاره عل ��ى "العلمانية" الرتكي ��ة على مدى
ال�س ��نوات الع�ش ��ر التي ق�ض ��اها يف ال�سلطة.
واعتمادا على جمموع ��ة متنوعة ومبهرة من
امل�صادر ،ت�س� � ّد هذه الدرا�سة فجوة قائمة يف
�أغل ��ب الكتاب ��ات واملراجع املتاح ��ة عن حزب
العدال ��ة والتنمي ��ة م ��ن خ�ل�ال الرتكي ��ز على
املناق�ش ��ات الت ��ي دارت حول معن ��ى الكمالية
�أو هيمن ��ة �أف ��كار م�ص ��طفى كم ��ال م�ؤ�س ���س
اجلمهورية على كل مظاهر احلياة يف تركيا،
والتحدي ��ات التي تطرحها احلكومة احلالية.
وم ��ن خ�ل�ال تقدمي ث ��روة م ��ن املعلومات عن
�سيا�س ��ات حم ��ددة ينتهجه ��ا ح ��زب العدال ��ة
والتنمية كتلك املت�صلة بالإ�صالح الد�ستوري
واالنتخاب ��ات وارت ��داء احلج ��اب وامل�ش ��كلة
الكردي ��ة والعالق ��ات مع �أوروبا ،ي�س� � ِّلط هذا
الكتاب ال�ض ��وء عل ��ى �إمكانية حتقي ��ق تطوُّر
حلرك ��ة �سيا�س ��ية بعينه ��ا والطبيع ��ة متعددة
الأبعاد للهُوية الذاتية.
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في الخط والشعر "القلم وما كتب"
اوراق

هل ت�س ��تطيع ر�ص ��د العملي ��ة االبداعية ،والك�ش ��ف
عن ذلك العلم املليء بالذرات املت�صادمة واملتناثرة
واملتح ��دة ،واملثرية للعواط ��ف واالنفعاالت توتر ًا
وارتخ ��اءً ،واملحرك ��ة لع ��وامل النف� ��س الداخلي ��ة،
ومكونات اجل�سد واع�ضائه ،على نحو غري م�ألوف،
وغري �سياقي ،وغري قادر على الثبات ،وخارج على
منط ��ق اال�ش ��ياء ،وناف ��ر م ��ن مراكز اال�س ��تقطاب،
ومنفلت من اوليات الوعي املعريف الذي منار�س ��ه
يف حياتنا االعتيادية؟
ه ��ذه الت�س ��ا�ؤالت تثري ت�س ��ا�ؤالت اخ ��رى ،قد جند
اجابته ��ا يف كتاب "القلم وما كت ��ب" للكاتب حممد
�سعيد ال�صكار وال�صادر عن م�ؤ�س�سة املدى للإعالم
والثقافة والفنون.
حي ��ث يبني هذا الكتاب �أن ر�ص ��د �أي ��ة حالة متعلقة
بالرتكيب الداخلي للعمل الفني ،هو عملية خارجية
متطفل ��ة على االبداع ،وهي ،بعد ،عملية تن�س ��يقية
مرتبط ��ة بالوعي الناق ��د ،تتلو العملي ��ة االبداعية،
وال ت�ش ��اركها ،فكي ��ف �إذن نر�ص ��د توت ��رات العم ��ل
االبداع ��ي وهي حال ��ة زئبقي ��ة ي�س ��تحيل ت�أطريها
والنظر اليها ب�صفاء من اخلارج� ،أي خارج العملية
االبداعية نف�سها.
�أن هاج� ��س الر�ص ��د كم ��ا يذك ��ر الكات ��ب م ��ا هو اال
حماول ��ة تربيع الدائرة (وهذا امل�ص ��طلح يعرب عن
اال�س ��تحالة او احل�ض ��ور يف اخلارج والداخل يف
وقت واحد).

"أزل"
جديد
تبارك

وهنا �س ��يتحدث الكتاب عن احلالة ال�شعرية والتي
تع ��د حالة توهج ابداعي ،هي ذاتها يف ال�ش ��عر كما
يف اللوحة ،وهي حالة غري �س ��رية� ،أي انها لي�س ��ت
بال�ضرورة حالة كتابة الق�صيدة �أو ان�شاء اللوحة،
وامنا هي حالة قراءتها ومتثلها اي�ض ًا.
يتح ��دث الكات ��ب كذل ��ك عن ا�س ��تنباط الق ��ارئ بني
اخلط وال�ش ��عر يف اعمال ��ه املنج ��زة يف امليدانني،
ويذكر الكاتب ان ال�ش ��عر واخلط لديه بد�آ يف وقت
متق ��ارب ،ظهر اخلط اوال وبعد ف�ت�رة تقارب العام
ظهر ال�شعر.
ويبني الكاتب ان ر�ؤياه يف اخلط مل تكن وا�ضحة،
ب ��ل كان مقلد ًا� ،ش� ��أنه �ش� ��أن كل اخلطاطني ،وكانت
قدرت ��ه ل�ض ��بط القواعد ه ��ي هم ��ه االول واالخري،
على عك�س ما عمل عليه يف ال�شعر الذي كان يطمح
خالل ��ه اىل التجري ��ب واملغام ��رة ع ��اد ًا اياهما همه
اال�س ��ا�س ،وكان ل�س ��عة مدار ال�شعر اغراء مثري يف
التجريب.
وهذا ما نبهه يف �ض ��مور رقع ��ة اخلط ،وحمدودية
التجرب ��ة في ��ه فاخل ��ط التقلي ��دي حمك ��م القواعد،
حمدد الآفاق ،قيا�س ��ا اىل ال�شعر ،ويرى الكاتب ان
عليه ايجاد منفذ يحتمل املغامرة ،دون ان يهدم هذا
الكيان التقليدي اجلميل.
مل يكن هنال ��ك بد من ابتكار خطوط جديدة تنه�ض
به ��ذا الطموح وهذا ما ح�ص ��ل ،فلق ��د اطلق الكاتب
اخلط الكويف م ��ن بنائه الهند�س ��ي الرتبيعي� ،إىل
ف�ض ��اء �أو�س ��ع ،وا�ض ��اف عليه حيوية وحركة فيما
ا�س ��ماها (الك ��ويف اخلال� ��ص – ن�س ��بة اىل مدين ��ة

ط���ق���وس م���ا ب��ـ��ـ��ع��د األرب��ع��ي��ن

اخلال�ص العراقية).
وكذل ��ك احلال م ��ع ما ابتك ��ره الكاتب م ��ن خطوط
اخرى ،كاخلط الب�ص ��ري ،واخل ��ط العراقي ،حيث
يت�سع كل منها اىل حرية مقاربة حلرية ال�شعر ،وال
ي�س ��تبعد الكاتب �أن يكون للمو�سيقى يف الق�صيدة
احل ��رة الت ��ي يكتبها اثر يف ايق ��اع اللوحة اخلطية
الت ��ي �أن�ش� ��أها ،و�أن يكون لل�ض ��ربات االيقاعية �أو
الداللية يف الق�ص ��يدة ،ما يرتبط بالب� ��ؤرة اللونية
املتمي ��زة الت ��ي تك ��وّ ن احيان� � ًا ب� ��ؤرة ا�س ��تقطاب
ب�ص ��ري يف اللوح ��ة ،كم ��ا ه ��ي ب� ��ؤرة ا�س ��تقطاب
داليل ،او مو�س ��يقي يف الق�صيدة ،فاخلط بالن�سبة
للكاتب تطور بف�ضل ال�شعر �إىل كينونة فنية معقدة
تتجاوز القواعد وال�ضوابط اخلطية �إىل �أغوار مل
تكن مما يهم قبل ال�شعر.
كما يجب ان ن�ش�ي�ر �أن يف �سياق التبادل التجريبي
ب�ي�ن اخل ��ط وال�ش ��عر ،احت�ش ��دت ذاك ��رة الكات ��ب
ب ��دالالت متنوع ��ة للح ��روف وطبيعته ��ا وعالقتها
وتاريخها وحياتها ،كل تلك �س ��اعدت الكاتب كثريا
يف درا�س ��ته اخلطية ،لفهم العالقات املت�شابكة بني
الداخل واخلارج ،وبني الداخل بتفا�صيله وحركته
املتالطم ��ة ،وب�ي�ن مف ��ردات العملي ��ة االن�ش ��ائية
ودقائقها ومالب�س ��اتها ،يف ان�ش ��اء اللوحة اخلطية
و�ص ��ارت �ش ��بيهة مبع ��اين
الكلم ��ات وا�ص ��بح للبالغ ��ة
الأدبي ��ة دور يف تف�س�ي�ر
م
����ن
ا
ص
��������دارات
احل ��روف والبناء ال�ش ��عري
يف �أثر بناء اللوحة.

عن دار تبارك للن�ش ��ر والتوزيع ت�ص ��در
قريبا رائعة من روائع الأدب امل�ستقبلي،
رواي ��ة " �أَزل " للفنان ��ة الروائي ��ة هب ��ة
عي�س ��ى التي �س ��بق و ُن�ش ��رت لها رواية
"�شيطالئكية"يف العام املا�ضي.
الرواي ��ة تخو� ��ض م ��ع الغي ��ب اقتحاما
م ��ن نوع خا� ��ص ،تخاطب جي�ل�ا مل ي� ِأت
بع ��د ،وي�ش ��هد عليه ��ا ج ٌيل ال ي ��زال الآن
يف امله ��د .ع ��امل ال يعل ��م �أحد عنه �ش ��يئا
و�إن َث ُب ��ت وجوده ؛ ظه ��ر من يُنكره وال
يعرتف به.
تقول هبة عي�س ��ى يف مطل ��ع روايتها "
�أزل "
"يف مطل ��ع بع� ��ض الرواي ��ات ،يكت ��ب
م�ؤلفه ��ا �أن ��ه غ�ي�ر م�س� ��ؤول �إن حاك ��ت

�أحداثه ��ا و�شخو�ص ��ها الواقع ،نافيا عن
نف�س ��ه ورط ��ة م�س ��تقبلية ما ،ي�س ��تدرج
القارئ كي يتخطى بع�ض الإ�س ��قاطات
الت ��ي ق ��د تتطاب ��ق م ��ع �شخ�ص ��ية
م�ش ��هورة�،أو زم ��ان مع ��روف �أو وط ��ن
لي�س بغريب عنهم ُتقطع فيه الأل�سنة .
�أو يكت ��ب حتذي ��را �أن به ��ا جرع ��ة قاتلة
م ��ن الأحزان ؛ك ��ي اليتناولها �أ�ص ��حاب
النهنهات ؛فت�صيبهم �أرتيكاريا الدموع
�أما هنا و�أنتم يف ح�ض ��رة امل�س ��تقبل فال
ي�س ��عني �س ��وى �أن �أخربك ��م ب� ��أن ه ��ذه
جليل مل ي� ِأت بعد،وجليل
الق�ص ��ة ُكتبت ٍ
جليل
يعي� ��ش الآن عل ��ى قي ��د ما�ض ��يهاٍ ،
يراقب من الأعلى ..من الزمكان..
الأخ�ي�ر يرتق ��ب ..يجته ��د يف قن� ��ص

شكر حاجم الصالحي

�أرواحكم ،..ويعلقها يف �ش ��جرة التفاح
الزمكانيّة.
هن ��اك عد ٌّل ما ي�ض ��من لنا �أخذ ن�ص ��يبنا
الكامل من ال�س ��عادة قبل �أن ندفع ثمنها
موتا،
ت�أك ��د �أن ما نق�ص من �س ��عادتك �أمام كفة
امل ��وت الثقيلة� ،أخذ َته يف حياةٍ قدمية ال
تذكرها.
و�أن م ��ا زاد م ��ن كف ��ة �س ��عادتك الت ��ي
تذكرها،ه ��و ثمنٌ م ��ن التعا�س ��ة مدفوع
مقدما فيما قبل الذاكرة"

تقوم رواية الكاتبة ال�شابة �شهد الراوي على مفاتيح
متعددة يتوازن فيها احللم -وهو املفتاح االول -مع
احلقيقة –وهي املفتاح الثاين ,ويتوازى املفتاحان
م ��ع املفت ��اح الثال ��ث ال ��ذي ه ��و خليط ب�ي�ن الأغاين
ال�شعبية املتداولة وال�شعر ال�شعبي اخلا�ص بالكاتبة
,فيما يكون املفتاح الرابع تغطية درامية من مقاطع
رواي ��ة ماركيز "مئ ��ة عام من العزل ��ة" ,وهي رواية
تعتم ��د على اح�ل�ام الكاتب عن مدينته االفرتا�ض ��ية
–ماكان ��دو -التي تتماهى مع احالم �ش ��هد الراوي
دون ان تتطابق معها بال�ضرورة.
امله ��اد الواقع ��ي االول وهومثلث ار�ض ��ي ميتد من
مدين ��ة امل�أمون البغدادي ��ة اىل جنوب حي احلارثية
البغ ��دادي ,حي ��ث تق ��ع �س ��اعة بغ ��داد ,ويق ��ع ب ��رج
االت�صاالت بني احليّني فيما يجاورهما �ضلع املثلث
االر�ضي الثالث وهو حي ال�صحفيني ,الذي ن�شك �أن
معظ ��م احداث الرواية تقع فيه ,حيث يت�ش ��كل فيه-
روائي ��ا – حي افرتا�ض ��ي ,يجمع ال ��دور املتجاورة

التي ت�ش�ي�ر اىل ما نزعم وما ي�ؤكد �ص ��واب ا�س ��تنتاجات
هذه القراءة ولنقر�أ:
�ش ��هقة الفق ��دان  ,رجولة ممتهنة � ,س ��ندباد رحلتها  ,مذبح
عيني ��ك  ,طقو� ��س م ��ا بعد الأربع�ي�ن  ,عبري رحمت ��ك  ,منكِ
تعلمت  ,كوين مطمئنة ,ر�شا ...واملالحظ ان اغلب ق�صائد
الدي ��وان موجهة اىل امل ��ر�أة  /الأنثى التي تتلون ف�ص ��ول
جتربتها مبا يثري ف�ضول ال�شاعر م�ستفز ًا م�شاعره الالبدة

الواقعية الجديدة ومابعدها في السينما اإليطالية

في الحديث المنصف عن رواية "ساعة بغداد"
التي تعي�ش فيها الفتيات :راوية الأحداث –�ش ��هد-
و�ص ��ديقاتها نادي ��ة ومي ��ادة و�س ��ايل و�ش ��روق
ومروة املرتجمة و�س ��ائر الفتيات,ا�ضافة اىل الآباء
والأمهات وعمو �ش ��وكت وزوجته نادرة وامل�ش ��عوذ
الذي يغزو احلي بني حني و�آخر.
يف احل ��ي اي�ض ��ا ال�ش ��باب:فاروق وخلي ��ل و�أحم ��د
و�س ��واهم ....وهن ��اك اي�ض ��ا الكائ ��ن اللطيف الذي
يتعاي� ��ش مع العم �ش ��وكت وهو الكل ��ب برياد الذي
�ص ��اغته الروائي ��ة كمفت ��اح نب ��وءات مل ��ا �س ��يحدث
م�ستقبال.
وال�ش ��ك ان �أية رواية ترجو النج ��اح ثقافيا وتقدم
م�شروعها الفكري و�سط ّ
جلة من اعمال اخرى تريد
ان تق ��ول �ش ��يئا لتربهن ان كمية ال ��ورق وجماليات
الطبع تعد و�سائل للو�صول اىل اخلطاب اال�سا�سي
للعمل �,أو الر�سالة املرجوة منه.
وق ��د جنحت الكاتب ��ة ال�ش ��ابة يف اي�ص ��ال جتربتها
ال�ش ��اقة اىل الق ��ارئ ب�ش ��كل جيد,لأنه ��ا ا�س ��تطاعت

ظل ��ت امل ��ر�أة مو�ض ��وع ًا مهيمن� � ًا وحا�ض ��ر ًا يف املدون ��ات
ال�س ��ردية وال�ش ��عرية الت ��ي انتجتها املخيل ��ة العربية منذ
ق ��رون .وقد تنازع ��ت النظرة اليه ��ا ر�ؤيتان متناق�ض ��تان
� ,إحداهم ��ا مل تنظ ��ر لها ـ� �ـ املر�أة ــ �س ��وى انها وع ��اء للذة
واملتعة ورحم لالجن ��اب  ,يف حني وجدتها الأخرى كيان ًا
ان�س ��اني ًا فاع ًال ومنتج ًا و�ش ��ريك ًا  ,وب�ي�ن هاتني الر�ؤيتني
 ,كانت الأنثى ولمّ ا تزل ال�ض ��حية التي تنوء حتت �س ��ياط
اال�س ��تبداد والقم ��ع والتهمي�ش الذكوري ال�ص ��ارخ  ,وقد
جت�س ��د ذل ��ك يف ما قر�أن ��اه من ن�ص ��و�ص �ص ��ادمة ظهرت
طافح ��ة بالغزل املاجن والريب ��ة واالتهام باخليانة واملكر
 ,ومل تك ��ن غواي ��ة التفاحة وا�س ��طورة الطرد م ��ن النعيم
الأزيل  ,مبن�أى عن تكري�س هذه النظرة القا�ص ��رة  ,وهي
يف نظر الأغلبية (قا�ص ��رة عقل) وج�س ��د مي ��ور بالغواية
واخلديع ��ة  ,ولي�س ��ت �إن�س ��انة مباله ��ا وم ��ا عليه ��ا م ��ن
احا�س ��ي�س وم�شاعر  ,فهي متهمة على الدوام بعدم الوفاء
والتنكر للعهود واملواثيق  ,والتي �أحدثت �شروخ ًا عميقة
يف تكاف� ��ؤ العالق ��ة ال�س ��ليمة القائم ��ة على امل�س ��اواة بني
ط ��ريف ادام ��ة النوع رجل  /ام ��ر�أة  ,اذ حتولت اىل عالقة
غري متوازنة  ,ذكر  /انثى.
�سيكون (طقو�س ما بعد الأربعني) ديوان ال�شاعر ح�سني
نهابة ميدان ًا لهذه القراءة التي ترافق ( )25ن�ص ًا � ,ضمها
هذا الديوان الأنيق ومنذ العنوان تبد�أ الإ�شكالية القرائية
 ,وثريا الن�ص تك�شف عن وعي م�ضمر ينعك�س على ر�ؤية
ال�شاعر ومدى جناحه يف معاجلة مو�ضوع املر�أة بكل ما
فيه من تفا�صيل ومالب�س ��ات ال �سيما وان العنوان ي�شري
اىل ان هذه الن�صو�ص  /طقو�س ما بعد الأربعني  ,ونحن
ن ��درك ان الأربع�ي�ن تعني الن�ض ��ج وتروي� ��ض العواطف
الهائج ��ة والنظر اىل الأم ��ور بعقالنية الأربعني (�س ��نة)
التي انتجت ن�ص ��و�ص الديوان ــ التي من بني عنواناتها

خلف ركام القي ��م والتقاليد والأعراف العتيقة  ,فهو يقول
مث ًال يف ن�صه ((�شهقة الفقدان)) �ص :15
ال تك ��وين امر�أة تقليدية  /فل�س ��ت الرجل الذي تغريه
الن�ساء واخلجوالت /
ب�ش ��فاههن املتوردة  /وال�ضفائر الذهبية  /انا انك�سار
جاء من غبار احلزن
ليل مثل �شعرك...
ومن �شهقة الفقدان  / ,يف ٍ
هذا الن�ص ــ كما ارى ــ يف�ص ��ح عن �شخ�ص ��ية رجل �ش ��رقي
متما�س ��ك ال تغريه املظاه ��ر اخلارجية اخلادع ��ة ولذا فهو
يبحث عن ان�س ��انة تبادله �صدق امل�ش ��اعر بعالقة ان�سانية
لي�ست عابرة  ,ولذا فهو ي�ؤكد ا�شرتاطاته يف ذات الن�ص:
ال تك ��وين مع ��ي ام ��ر�أة تقليدية  /وتزعمي اين كربتُ
 /وان هذه الق�ص�ص
مل تع ��د لن ��ا  /ظ ّلي معي طفلة  /و دعي املجنون َّ
يف /
يحدثكِ عن ليل احرتاقه/
وع ��ن فح ��ول ا�ش ��تياقه  /مل تع ��د تعنين ��ي الرمو� ��ش
الناع�سة  /وال الأ�صوات
الهام�س ��ة  /ان ��ا �أعب ��د غاب ��ات الق�ص ��ب النائح ��ة  /على
جفنيك� ...ص 18
لكنه يف ن� ��ص ((رجولة ممتهنة)) �ص  , 25يعود اىل ذات
الر�ؤية امل�ض ��ببة الت ��ي نوهنا عنها يف �أول �س ��طورنا هذه
فهو يقول:
احرتتُ معكِ � /أبت�سم  ,تغتالني غريتك غري املربرة /
�أعب�س  ,ت�ستنفرين غابات انوثتك  /املدججة المتهاين /
وا�سقاطي من خطيئة الرجولة  /تارة � ,أهز ذيل الطاعة
مرغم ًا/
ك ��ي ال تته ��اوى م ��دنٌ بنيناه ��ا مع� � ًا  /حت ��ت واب ��ل
الهزمية...
يف (عب�ي�ر رحمت ��ك)) �ص  , 85يوا�ص ��ل ال�ش ��اعر ح�س�ي�ن
نهاي ��ة اعرتافاته ال�ص ��ادمة معلن� � ًا عن (�ش ��رقيته) التي ال
ميكن لها ان تغادر ر�ؤيته :مهدد ًا  ,وواعد ًا ومندد ًا:
�س� ��أعلن عل ��ى ملكوت ��ك اعتى الثورات � /س ��تختنقني
ع�شق ًا يف زمني /

�أن توظ ��ف املكان والزمان وال�ش ��خو�ص التي لعبت
على م�سرح الرواية اىل الغاية املرجوة,وهي ابالغ
الر�سالة الروائية التي خل�صتها الكاتبة ومنها:
 انهيار الطبقة الو�سطى البغدادية وت�شظيها دخول الريف املقتحم بكل قيمه اىل املدينة انهي ��ار الن�س ��يج االجتماع ��ي للم ��كان مو�ض ��عاللع ��ب الدرامي للرواي ��ة وخروج معظ ��م العائالت
عن ��ه لأ�س ��باب متعددة �ص ��نعها احل�ص ��ار واحلروب
املتوالية واجلوع و�ضياع الأحالم ال�سعيدة لل�شباب
�إال الأقل.
والرواي ��ة بع ��د ه ��ذا حاول ��ت تتب ��ع �أث ��ر الأبط ��ال
املبتعدي ��ن ع ��ن املحلة وم ��ا حل بالأ�س ��ر الراحلة يف
اعادة ا�س ��تكمال للوقائع وبتدخل وا�ض ��ح ومتق�صد
م ��ن الكاتب ��ة التي احتف ��ت متاما بالأغني ��ة العراقية
مبختلف �أجيالها يف متاهٍ م�س ��تمر م ��ع الغربة التي
تعي�ش ��ها وه ��ي ت�س�ت�رجع ما�ض ��ي ه ��ذا اجل ��زء من
بغداد.

أوراق
تع ��د �إيطاليا �إح ��دى الدول الرائدة يف جم ��ال الفنون كافه ومن
قلب عا�صمتها روما ولدت �سينما "الواقعيه اجلديدة" اﻻيطالية
التى كان لها دور �أكرب اثر يف تغيري مفاهيم هذا الفن يف العامل
وخا�صة ال�سينما ومابعد احلرب العاملية الثانية.
حيث �شهدت روما اول عر�ض ل�صور متحركة كينيتوغراف عام
 1895للمخ ��رج الربيني وذلك قب ��ل عر�ض اﻻخوين لوميري يف
باري� ��س ب�ش ��هر واحد وبعد ع�ش ��رات ال�س ��نوات مت حتقيق اول
فيلم تاريخي ق�ص�ي�ر ﻻبريني و�ساتتوين وهو (احتالل روما).
وكان ��ت اﻻفالم اﻻيطالي ��ة اﻻوىل والناجتة منها افالم هزلية ثم
ثبت رواج االفالم التاريخية الكبرية ل�سهولة ا�ستعمال ديكورات
طبيعي ��ة جميلة وقلة تكاليف الإنتاج وب ��د�أ التقدم الفني لإنتاج
عام 1912ويف عام  1914حقق با�س�ت�رونه رائعته ال�سينمائية
(كابرييا) و�سجل هذا الفيلم التاريخي حدثا فنيا وتقنيا عظيما
يف تاري ��خ ال�س ��ينما العاملي ��ة وكان له ت�أثري كبري على ال�س ��ينما
اﻻمريكية وعل ��ى املخرج والناقد اﻻمريك ��ي غريفيث ،ثم اتبعه
با�س�ت�رونه بفيل ��م (�س ��قوط ط ��روادة) ع ��ام  1915حي ��ث ﻻقت
هذه اﻻفالم جناحا كبريا يف اﻻ�س ��واق العاملية مما �ش ��جع على
اﻻنتاح ال�س ��ينمائي حيث �أ�صبحت هناك �أكرث من ع�شر �شركات
�إنتاج حيث كان ينمو يف ال�س ��ينما اجتاه �أكرث واقعية ا�ستطاع

ان ي�س ��هم يف �ش ��ركات وﻻدة الواقعي ��ة اجلدي ��دة .ويف ع ��ام
1935ت�أ�س�س ��ت (املدينة ال�س ��ينمائية) واﻻدارة العامة لل�سينما
وو�ص ��ل حجم اﻻنتاج ع ��ام  1939اىل اربعة وثمانني فيلما ،اﻻ
ان رجال ال�سينما غري املوالني للنظام الفا�شي راحوا ي�ستلكون
قاعدة لنه�ض ��ة ثقافية و�سينمائية كان لها اثر كبري على ال�سينما
اﻻوربية العاملية .وبعد ذلك ت�أثريات احلركة الواقعية من القرن
الع�شرين ب�إنتاج افالم تتحدث عن م�ساوئ النظام الدميقراطي
اجلديد وا�ش ��تهر خمرجون ايطاليون واحتلوا مكانه عالية يف
ال�س ��ينما اﻻيطالية ب�سبب افالمهم التي نالت �شهرة وا�سعة مثل
(برتوجريم ��ي يف فيلم ��ه �س ��ائق القطار ع ��ام  )1956و (فليني
يف فيلمه املت�س ��كعون عام  )1953و (وده �سيكا بفيلم الفالحة)
ام ��ا (بازولين ��ي فقد فر�ض نف�س ��ه خمرجا وكاتب �س ��يناريو يف
�أك�ث�ر افالمه مثل الطي ��ور واجلوارح والع�ص ��افري وغريها من
اﻻفالم).
حي ��ث حقق بع�ض املخرج�ي�ن اﻻيطالني افالمهم خ ��ارج �إيطاليا
مث ��ل رو�س ��ليني .ومن ��ذ الرب ��ع الثال ��ث م ��ن الق ��رن الع�ش ��رين
ا�ستطاعت ال�سينما اﻻيطالية ان تناف�س ال�سينما اﻻمريكية التي
مازالت تغرق اﻻ�سواق العاملية ومنها اﻻيطالية.
حيث ق�س ��م الدكتور فرا�س كتابه (الواقعية اجلديدة ومابعدها
يف ال�س ��ينما اﻻيطالي ��ة) و (ق ��راءة يف ال ��دﻻﻻت املتحولة) اىل
اربعة ف�صول.

وبجربوتي � ,س� ��أجعلك تعانني �أ�س ��و�أ النكبات  /لن
اختار اليا�سمني
لأب ��ارك ب ��ه جيدكِ  /بل �س� ��أطوقه ب�أغالل من الأفاعي
ّات  /تنفث
واحلي ِ
يف داخلك كل يوم �س ��م ًا زعاف ًا � / ..../س� ��أتخذك �سبيّة
لق�صري
احلج ��ري  /ال ��ذي بنيت ��ه فوق جبل من ن ��ار  /ف�أ ّنى لك
الفرار /
و�أجمل ((ر�ش ��ا)) � ��ص  117يف الدي ��وان (طقو�س ما بعد
الأربع�ي�ن)  ,ا�س ��تطاع من خاللها ح�س�ي�ن نهاب ��ة ان يك ّثف
م�ش ��اعره وميطرن ��ا به ��ا رذاذ ًا �ش ��عري ًا لذي ��ذ ًا ي�س ��تحق
الإ�ش ��ادة مبا اجنزه يف ه ��ذا الن�ص املت�أل ��ق واملنبثق عن
نب�ض وجداين حقيقي �صاغه على هيئة ر�سالة موجعة:
ماذا اكتب �إليكِ يا وجعي
وكل ميامة عنكِ ت�س�ألني
ملن �س�أكتب بعد الآن عنواين؟
ومن ي�سمع غريك ا�شجاين
كيف ت�أتى لهذا الكا�سر ,
�ضمرييَ الأ�سود
ان يتيه يف وحول �أنانيته وين�أى عن واحاتك؟
يف اخلت ��ام الب ��د �أن ا�ش�ي�ر اىل مقدم ��ة ((طقو� ��س ما بعد
الأربع�ي�ن)) الت ��ي ابدعها الدكت ��ور مال ��ك املطلبي واثرى
القارئ مب ��ا فيها فهو يقول :يف هذه املجموعة ال�ش ��عرية
((طقو�س ما بعد االربعني)) لل�ش ��اعر ح�سني نهابة ُ ,تعلن
ال�س ��يادة املطلقة للخطاب امل�ؤنث  ,حيث ت�ش ��كل ا�ش ��ارات
أنت  ,وكافها
الت�أني ��ث (ياء الت�أنيث  /ال تكوين وتا�ؤها ِ � /
 /ب�أن ��كِ وهوا�ؤه ��ا � /أنتظرها ...الخ) م ��ا ميكن ان تكون
�ش ��رايني متت ��د يف ج�س ��د كل ق�ص ��يدة م ��ن ق�ص ��ائد ه ��ذه
املجموعة...
و�أخري ًا لقد �أبدعت يا ح�س�ي�ن نهابة بطقو�س ��ك ال�ش ��عرية
وامتعتن ��ا بق ��راءة منتج ��ة جعلتن ��ا نبته ��ج بباب ��ل الت ��ي
اجنبتك �ص ��وت ًا �ش ��عري ًا مت�ألق ًا نطمع باملزيد من ابداعاته
القادمة....
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ســابق ًا ،كل
الموعــد الم
هــذا بعــد ت
سـموح لــه بع
ـ
دة
أي
ـ
ركــه مدرســة
ـا
م،
والديــه قب
حيـث
ـل معرفتهمــا
يقيــم بفنــدق
بنبــأ طــرده مـ
متحاشــي ًا لقـاء
ن المدرسـة.

ج .د .سالنجر

كادوري -
حازم عبيدو

االخراج الفني خـالـد خضير

التصحيح اللغوي كاظم ابراهيم

طبعت بمطابع مؤسسة
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لالعالم والثقافة والفنون

