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

العتبات النصية والمعمار الروائي والرؤية المستقبلية

قراءة في رواية )عشاق وفونوغراف وأزمنة( 
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القـربـان
غائب طعمة فرمان

قــال لعبــد اللــه »راح أغيــب كــم دقيقــة« وخــرج مــن المقهــى 
وقطــع الزقــاق متجهــًا إلــى اليســار. وقــال عبــد اللــه فــي نفســه 
الطويلــة  قامتــه  يحنــي  وراقبــه  ســتنفعه«  الزورخانــة  »كأن 

ــا.  ويدخله

كانــت »الزورخانــة« بيتــًا قديمــًا مجهــول األصــل، شــبيهًا 
بجارتــه »الجومــة« بابــه المصنــوع مــن الخشــب الرخيــص ذو 
ــة  ــرة مســتديرة مثلم ــع الشــكل تتوســطه حف ــاء مرب ــى فن ــؤدي إل المصــراع الواحــد ي
الحوافــي هــي »الجفــرة« مهجــورة اآلن لفصــل الشــتاء. والــى اليســار إيــوان صغيــر 
بنيــت فيــه دكــة طينيــة طويلــة لصــق الحائــط فــرش عليهــا حصيــر مــن الخــوص مهلهل. 
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 
ــس، واألرض  ــا المالب ــق عليه ــرة تعل ــامير كبي ــردة أو مس ــاجب منف ــة، ومش الزورخان
ــق. وفــي  ــوغ العتي ــد المدب ــون الجل ــوان ضــار بل ــط األل مفروشــة ببســاط مبقــع مختل

ــا. ــم فيه ــه، والمقي ــارس الزورخان ــا ح ــكن فيه ــرى يس ــرة أخ ــر حج ــب اآلخ الجان

كانــت الزورخانــة ال تســتقبل زوارًا 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 
ــة  ــن عضــالت. مجــرد هواي ــى تمري ــاج إل ــة، وتحت ــأن أجســادهم ثقيل كلمــا شــعروا ب

ــة. ــن النرجيل ــو وتدخي كالســباحة ولعــب الدومين
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الالجئ العراقي
عبداهللا صخي

فــي لحظــة الســكون الغامــر تلــك تذكــر مــا كانــت تقولــه أمــه مكيــة الحســن 
للنســاء الالئــي يجلبــن لهــا أطفالهــن المرضــى لمعالجتهم باألعشــاب ويســألنها 
عــن عالمــة الشــفاء. روت لهــن قائلــة إن علــي عندمــا كان صغيــرا مــرض ذات 
ــه مــن أعشــاب  ــه بشــراب أعدت ــه فأخــذت تغذي ــرة. ارتفعــت درجــة حرارت م
د جبينــه بكمــادات مبللــة، وتضعــه فــي المهــد عاريــا. فــي اليــوم  ِهنديــة، وتبــر
ــر أي تحســن وقــررت أن تأخــذه  الثالــث أضناهــا الخــوف ألن الطفــل لــم يظهِ
إلــى الطبيــب فــي الغــد، وطلبــت مــن ســلمان اليونــس أن يســتعد لمرافقتهــا. 
أمضــت النهــار كلــه جالســة قــرب المهــد. وعنــد الغــروب قفــزت مــن الفــرح 
ــل أن  ــا. وقب ــرع نحوه ــه. ه ــا أن يســرع ويــرى بنفس ــى زوجه وصاحــت عل
يصلهــا هتفــت: «علــي سيشــفى». ســألها عمــا يجعلهــا تعتقــد بذلــك فأشــارت 
إلــى عضــو الطفــل. كان منتصبــا. قالــت إن هــذه عالمــة علــى شــفاء قريــب. 

وبالفعــل مــع شــروق شــمس اليــوم التالــي اســتيقظ الطفــل ســليما معافــى.

العمل الفني للغالف للنحات احمد البحراني

كان ولكن ذلك الحقيقة
�سدرت حديًثا عن دار املدى ترجمة رواية "كان ولكّن ذلك احلقيقة" للكاتبة اال�سكتلندية 

اآىل �سميث، نقلها اإىل العربية اأ�سامة منزجلي.
اآىل �س���ميث م���ن موالي���د 1962 عمل���ت اأ�س���تاذا دائما يف ع���دد من  اجلامع���ات، وتفرغت 
للكتاب���ة بعد اإ�س���ابتها بالتعب املزم���ن، ولها عمود ثاب���ت بجريدة اجلاري���ادن، وامللحق 

االأدبي ل�سحيفة التاميز.
�س���در له���ا عدد م���ن الرواي���ات، نقل���ت بع�سه���ا اإىل العربي���ة ومنه���ا:" فندق الع���امل"، و 
"حب حر وق�س�ص اأخ���رى" وجمموعة ق�س�سية بعنوان  "فت���اة وفتى"،  "امل�سادف���ة"، 

اأخرى". وق�س�ص  االأول  "ال�سخ�ص 
عمدت اآيل �سميث اإىل جعل عنوان كل ف�سل من ف�سول روايتها هو الكلمة االأوىل من ذلك 
الف�س���ل، على �سبيل املثال وقد و�سعت  جمموع عناوين ف�سول الكتاب االأربعة  كعنوان 

للكتاب.

القربان
اإذا كان  النّقاد يوؤكدون اأّن الرواية الرو�سّية  قد  خرجت من معطف غوغول، فاإن الرواية 
العراقي���ة احلديث���ة قد خرجت من اإح���دى حارات بغداد وحمالتها القدمي���ة، وذلك عندما  
�س���درت اأعمال غائب طعمة فرمان الكربى، النخلة واجلريان، املخا�ص، القربان، خم�سة 

اأ�سوات،  حيث يعد فرمان  بحق رائد الرواية العراقية. 
 و�س���من م�س���روعها الإ�س���دار االأعمال الكاملة اأ�س���درت "دار املدى" رواية القربان التي 
عك�ص من خاللها فرمان  احلياة البغدادية بكل تفا�سيلها وتناق�ساتها، قاعها و�سقفها، يف 
فرتة اخلم�س���ينات، فقد اأطّل غائب طعمة فرمان من خاللها على هموم النا�ص ومعاناتهم 
وامل�سكالت االجتماعية واالقت�س���ادية، اإ�سافة اإىل هواج�سهم وخماوفهم. وتعّد الرواية 

تكملة مللحمة غائب طعمة فرمان ال�سهرية، "النخلة واجلريان".

روائع القصص
كارل �سبيتِلر، �ساعر وقا�ص وكاتب مقاالت �سوي�سري. ا�سمه احلقيقي كارل فيليك�ص 
���ل �س���بيتِلر تعليمه املدر�س���ي يف ِبرن ث���م يف بازل حيث ب���داأ عام 1863  تان���دم َح�سَّ
بدرا�س���ة احلقوق، لكن يبدو اأن هذه الدرا�س���ة مل توافق ميوله، فانتقل، بعد خ�س���ام 
مع والده بطريقة ت�سبه الهروب، اإىل لوت�سرن وا�ستقر فيها. بداأ درا�سة الالهوت يف 
زيوريخ ثم تابع هذه الدرا�سة يف مدينة هايدلربغ االأملانية. تركز اهتمامه يف اأثناء 

درا�سة الالهوت على جمع حجج �سد امل�سيحية و�سد الدين بوجه عام.
م اإىل  ح�س���ل �س���بيتِلر يف خ���الل م�س���ريته على تكرمي اأو�س���اط اأدبي���ة عدي���دة، اإذ ُكرِّ
جان���ب الكاتب���ني االأملاني���ني الكبريين توما�ص َمن وِهْرمان هي�س���ه )احلا�س���لني على 
جائزة نوبل لالأدب، التي ح�سل عليها هو اأي�سًا عام 1920(. كما ح�سل على جائزة 
�سيلَّر االأدبية، ا�سدرت له "املدى" جمموعة من اف�سل ما كتبه حتت عنوان " روائع 

الق�س�ص".

جئ العراقي اللاّ
ت�س���حبنا اأعم���ال الروائ���ي العراق���ي عبد الله �س���خي اإىل �س���احات ال�س���راع ال�سيا�س���ي 
االجتماع���ي يف تاري���خ العراق املعا�س���ر، وقد عك�ص ذل���ك يف رواياته ابت���داًء من رواية 
"الالجئ العراقي"  "دروب الفقدان"، واأخ���ريًا برواية  "خلف ال�س���دة" م���رورًا برواية 
الت���ي �س���درت موؤخ���را ع���ن  "دار املدى"، حي���ث  تكتم���ل ثالثيت���ه الروائي���ة، واإذا كانت  
خل���ف ال�س���دة قد  عاجل���ت الهجرة م���ن اأرياف جنوب �س���رق العراق اإىل بغ���داد، ودروب 
الفقدان عاجلت الهجرة من بغداد اإىل بغداد، فاإن الالجئ العراقي  تعالج الهجرة الثالثة 
اإىل خ���ارج الع���راق. جتري اأح���داث  الرواية  يف دم�س���ق وبريوت وعدن ولن���دن، لكنها 
كثريًا ما تعود اإىل احلياة داخل العراق، اإىل املكان االأول الذي ي�سغل م�ساحة وا�سعة من 

جمريات ال�سرد حيث احلّب واالأحالم والكفاح اليومي العنيد.

ضحى عبدالرؤوف المل
يت�س����اءل القارئ ع����ن عن����وان  رواية "حتت 
املعطف" للروائي "عدنان فرزات"  فالعنوان 
يحمل بكينونته الع�س����ف الذهن����ي الروائي 
املبني على الغمو�ص بت�سل�س����ل ي�س����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����داأت من ال�س����نونو نحواال�س����ياء 
التي نفارقه����ا اىل نزيهة امل����راأة التي طحنها 
القط����ار كم����ا طحنتها احلي����اة الت����ي تناقلتها 
االأمكنة فيها ع����رب زمن روائي موجع " نحن 
الي�سطاء باإمكاننا  اأن ن�سعر بعظمتنا مبجرد 
الفوز باأ�س����ياء تبدو لالخرين �سغرية، لكنها 
بالن�سبة لنا  هي اجنازنا االكرب يف احلياة". 
فهل ميكن ان يكون االجناز االكرب لالن�س����ان 
ه����و العي�����ص ب����ني الزواي����ا كالفئ����ران ليتقي 
ال�س����رور املحيطة به، وخا�س����ة املراأة الكائن 

اال�سعف يف الكيان االن�ساين". 
 تعي�ص نزيهة اخلوف من املجهول اواخلوف 
م����ن االنتقال الذي اجربت علي����ه هربا من اأم 
و�س����وء ت�س����رف املراأة مع املراأة او تلك التي 
ت�س����بح طباعه����ا قا�س����ية مل����ا تعر�س����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 الأن العربي ي�س����بح يف بالد 
االغرتاب و�س����ائل لتحقيق املاآرب ال�س����ريرة 
املمه����ورة  وال�س����رية  املجهول����ة  واالطم����اع 
بخت����م امل����وت والتفج����ري،  لتحقي����ق عالمات 
ا�س����تفهام ال ت�س����من وال تغني من جوع، بل!  
ت�س����يف على الفقري فقرًا وتعبًا وا�س����تهتارًا 
بوجوده الب�س����يط او الوجود غري امل�س����يطر 
عليه الأنه ي�سبح كال�سنونو يف قف�ص احلياة 
املغل����ق على الفكر الذي يهدف اىل النجاة او 
الرحيل حيث املجهول وكاأن ما وراء البحار 
يختلف عن الوطن الذي نرتكه. فهل الهجرة 
يف ال����زوارق الت����ي ميوت فيه����ا املهاجر غري 

ال�سرعي حتمل احلياة ملن ميوت غرقا؟.
هجرة، خ����وف، معان����اة، امل، وجع، ت�س����تت 
وم����ن ثم امل����وت،  فاملخيلة الروائي����ة واقعية 
ب����ل! واك����ر م����ن ذل����ك لن�س����عر ان م����ا حت����ت 
املعط����ف ه����و اخط����ر بكث����ري م����ن االن�س����ان 
ال����ذي يرتديه وي�س����ري به يف طرق����ات مليئة 

بالب�س����ر،  وكان رحم االر�ص يت�س����ور جوعا 
ل�سم االج�ساد التي ت�سري عليها او تنام على 
ار�سفتها كامراأة الر�سيف  ال�سبيهة بالطفلة 
"االرحام يف هذا الزمن الذي يبعرنا 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 تطراأ 
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�س����هم البع�ص النها تهادن الب�سرية لتدمر 
يف م����ا بع����د ما ميكنه����ا تدمريه م����ن الوجود 
االن�س����اين املبني على التجنيد او على �سنع 
الدم����ى الب�س����رية الت����ي يتالع����ب بها �س����ناع 
ال�س����ر يف العامل وباأ�س����لوب روائي مل يخرج 
م����ن عب����اءة االدب الرو�س����ي وقدرت����ه عل����ى 
التفكري والت�س����وير وا�س����تخراج الواقع من 
املتخي����ل وبلغة اجتماعية تالم�����ص الطبقات 

االجتماعية كافة. 
االح����داث  تر�س����د  واقعي����ة   فعلي����ة  حي����اة 
اال�سا�س����ية امللمو�س����ة من هجرة عامة الفراد 
واالندف����اع  الياأ�����ص  عليه����م  ي�س����يطر  فق����راء 
وللم����راأة ب�س����كل خا�����ص الت����ي تقع فري�س����ة 
الغرب وقدرته على تغيري املراأة وان ب�س����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�سبيهة بالوطن او 
باملدينة الفا�س����لة واملراأة املثالية او احلبيبة 
املفق����ودة يف زمن ال �س����الم وال حمبة فيه بل 
ه����و االنطواء او العودة اىل قوقعة �س����ديدة 
الق�س����اوة ال ت�سبه ال�س����نونو الطائر املهاجر 
الذي مات يف قف�سة ودفنه يف ار�ص الغربة 
كم����ا نزيه����ة التي �س����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����رية احلكم����ة واجلملة 
ال�س����اعرية يف مكانها املنا�سب لتاأخذ املعاين 
املم����زوج  امل�س����هد  داخ����ل  املنا�س����ب  مكانه����ا 
بال�س����رد  املت�س����م بالبالغة، مما يعك�ص 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.

صادق الطريحي
    ن�س���تطيع الق���ول بب�س���اطة اإن ل���كل رواي���ة 
بناءه���ا الفني اخلا�ص، وروؤيتها امل�س���تقبلية 
الن�س���ي  املعم���ار  ع���ن  ف�س���اًل  الواقعي���ة،  اأو 
للرواية بو�سفها بناًء لغويًا. وعلى الرغم من 
مئات االأعداد من الروايات املن�سورة موؤخرًا؛ 
اإاّل اأن الرواي���ة املبدع���ة تنماز ع���ن الروايات 
االأخ���رى باإفادته���ا م���ن االأ�س���اليب ال�س���ردية 

احلديثة؛ ولكن بتوظيف فني جديد. 
    وتع���د الروائية لطفي���ة الدليمي واحدة من 
الروائيني املوؤ�س�س���ني للف���ن الروائي العربي 
احلدي���ث، مب���ا متتل���ك م���ن حرفي���ة وغ���زارة 
يف االنت���اج الق�س�س���ي والروائ���ي، اأو مب���ا 
تن�س���ره من ترجمات روائية ونقدية. وتعنى 
روايات الدليمي، وق�س�س���ها الق�سرية بعامل 
اأحالمه���ن وحتدياته���ن يف احل���ب  الن�س���اء، 
واحلي���اة واالأموم���ة، وغالبًا ما تك���ون املراأة 
هي ال�سخ�س���ية الرئي�سة يف الرواية؛ بل هي 

ال�سخ�سية املوؤثرة يف م�سار الرواية.
   ويف روايتها االأخرية )ع�ساق وفونوغراف 
واأزمن���ة( ال�س���ادرة ع���ن دار امل���دى   2016 
نلح���ظ اإفادتها م���ن العتبات الن�س���ية، ونظام 
املدون���ة اأو املخطوط���ة، وتوظيفه���ا فني���ًا من 

اأجل منح الرواية تفردًا يف االأداء ال�سردي.
  وحت���اول هذه الورقة االإ�س���ارة �س���ريعًا اإىل 
ه���ذه االأ�س���اليب ال�س���ردية، وم���دى فاعليته���ا 

للخروج بروؤية م�ستقبلية للرواية. 
اأواًل � العتبات الن�سية: 

للرواي���ة،  امل�س���احبة  الن�س���و�ص  وه���ي      
مث���ل: الهوام����ص واملقتب�س���ات والعنوان���ات 
الفرعي���ة واملقدمات والغالف و...،  وت�س���كل 
العتبات نظامًا اإ�ساريًا ومعرفيًا يحفز الن�ص، 
ويوجه القراءة، ف�س���اًل ع���ن قيمته اجلمالية، 
الرواي���ة  عن���وان  عل���ى  الورق���ة  و�ستقت�س���ر 

واملقتب�سات الن�سية.
1� العن���وان: ال يج���وز االبتداء بالنك���رة؛ اإاّل 
مب�س���وغ كما يق���ول النح���اة، وابت���داأ عنوان 
الرواية بنكرة )ع�س���اق( وعط���ف عليه بنكرة 
اآخ���ر  بنك���رة  اأي�س���ًا )فونوغ���راف( وعط���ف 
)اأزمنة( وقد �س���وغ النحاة االبت���داء بالنكرة 
اإذا كانت مبهمة، وجاء العنوان بثالث نكرات 
مبهم���ات؛ وكاأن االإبه���ام هن���ا �س���ار معرف���ة! 
ولعر�ص ه���ذه املعارف املبهمة �س���نحتاج اإىل 

582 �سفحة!!
    وجمع���ت الكاتبة يف العنوان بني االن�س���ان 
واالآل���ة والزمن، ف�س���هرتهم و�س���ريتهم كائنًا 
�س���رديًا جدي���دًا، له �س���فة التح���ول واحلركة 
دائ���م،  حت���ول  يف  فالع�س���اق  وال���دوران، 
و�سخ�س���يات الرواي���ة م���ن الع�س���اق جميعًا، 
تنتظ���ر )نه���ى جاب���ر( ع�س���يقها ع���ن طري���ق 
الروؤيا " اأكان هذا �س���وت رج���ل الروؤيا الذي 
تنتظ���ره، حتل���م ب���ه؟؟ الرواية، ����ص 39. لقد 
يحم���ل  كان  )ن���ادر(  لك���ن  الروؤي���ا!  خدعته���ا 
"مالم���ح رجل الروؤيا الذي طاملا ظهر لها يف 
روؤاها العابرة واأحالمها" الرواية، �ص336. 
ويع�سق )�س���بحي الكتبخاين( )بيدار خامن( 
�س���احبة املقهى، ثم مييل قلبه اإىل ابنة اأخيها 
)�س���زكار خ���امن( التي تبحر معه، لكن ع�س���قه 
االأ�س���لي ه���ي املغني���ة )بنف�س���ة خ���امن( التي 
يفقدها وال يعرف �س���بب فقدانه���ا حتى نهاية 
حيات���ه، ف�س���اًل ع���ن ا�س���ابته بع�س���ق الكت���ب 
والكتاب���ة. واأما خال نهى ال�س���تيني )�س���ليم( 
فيع�س���ق اأرملة كردية جميلة يف االأربعني من 
العم���ر، وله���ا اأوالد ينتظر موافقته���م للزواج 

منه���ا، ووالده���ا )جابر �س���بحي الكتبخاين( 
عا�س���ق كبري للمو�س���يقى واملعرفة والزهور، 
ف�ساًل عن الع�س���ق املتبادل بينه وبني زوجته 
الت���ي تتقاعد م���ن وظيفتها من اأج���ل رعايته، 
ويوؤم���ن والده���ا اأن املو�س���يقى اأحد عنا�س���ر 
تط���ور الب�س���رية. ويع�س���ق �س���قيقها )ولي���د( 
الفتاة امل�س���يحية )�س���مريامي�ص( ثم يتزوجها 
ويهاج���را خ���ارج العراق، اأم���ا )مديحة( خالة 
)نهى( فتنهي ق�سة ع�سقها باالنتحار! وخالتها 
)هناء( مل جتد بعد الرجل الذي ي�سلح ع�سيقًا 
لها بعد اأن فقدت الر�س���ام الذي ر�س���م لها عدة 

بورتريهات وهي �سبه عارية. 
   وتع���ود )حياة البابلي( من رواية )�س���يدات 
زح���ل( اإىل بغداد يف العام 2009، و�س���رعان 
م���ا جت���د احل���ب "دومن���ا مقدم���ات عزيزت���ي 
نه���ى، دومنا متهيد اأعرتف ل���ك اإنه احلب..." 
الرواية، �ص427. حتى اإنها تن�س���ى م�سروع 
الت�س���وير الذي اتفقت مع )نه���ى( على القيام 
به. حتى ال�سخ�س���يات الثانوي���ة يف الرواية 
تعي�ص يف حالة ع�سق مثل )كارولني( �سديقة 
نه���ى يف باري����ص. وكذلك "ن�س���اء �س���الونيك 
البارعات يف �سنع الدانتيال خالل انتظارهن 
الرواي���ة،  املجندي���ن.."  واالأزواج  الع�س���اق 

�ص221.
   اأما الفونوغراف الذي �س���فته الدوران؛ كي 
يعطينا �س���وتًا جديدًا، فقد اأن�س���نته الروائية 
الرئي�س���ة،  ال�سخ�س���يات  اإح���دى  غ���دا  حت���ى 
عل���ى  تغي���ري  يط���راأ  الفونوغ���راف  وب�س���بب 
�سخ�س���يات الرواية وم�س���اراتها، ففي داخله 
جت���د )نه���ى( خ���امت جدته���ا )بنف�س���ة خ���امن( 

"خذي، اإليك بهذا اخلامت، اإنه يليق 
بجمال���ك، هذا خامتها..." الرواية، 
����ص297. يقول لها جدها �س���احب 
املخطوط���ة وه���ي يف حالة هذيان، 
وب�س���بب عطل الفونوغراف اأي�سًا 
ترتبط )نهى( مع )نادر( الفيزيائي 

ال�س���لبية،  املنع���زل ب�س���بب تغ���ريات الزم���ن 
وتت���زوج )منال( اأخت نادر من )فرا�ص( الذي 

�سنع بوق الفونوغراف. 
  وعن طري���ق الفونوغراف فقط نعرف نهاية 
ق�س���ة بنف�س���ة خات���ون الت���ي �س���تكون نهاية 

الرواية.
الفونوغ���راف �س���ار عنوان���ًا  اأن     ويلح���ظ 
لف�س���لني من اثني ع�س���ر ف�س���اًل للرواية، هما 
الف�س���ل اخلام����ص )الفونوغراف( والف�س���ل 
الثاين ع�س���ر )الفونوغراف: ك�س���ف اخلبايا( 
ف�س���اًل ع���ن عنوان���ني فرعي���ني يف الف�س���لني 

اخلام�ص وال�سابع.
    اأما االأزمنة فتحمل معنى التغري والتحول، 
و�س���رى يف الرواية اإننا يف حركة م�س���تمرة 
وانتق���االت زمنية، فتب���داأ الرواية م���ن كافيه 
دانت���ون يف باري�ص، لنمر مرورًا �س���ريعًا يف 
�سوي�س���را ونبقى ل�س���اعات يف ا�سطنبول، ثم 
اأربي���ل، ون�س���تقر اأخ���ريًا يف بغ���داد املتغرية 
لتنته���ي  الزم���ن واحل���رب،  املتحول���ة بفع���ل 
الرواية و)نهى( ت�س���تعد ملغ���ادرة بغداد هربًا 

من االأزمنة القدمية واجلديدة!
    اأم���ا الزمن يف الرواية فهو زمن جّد طويل، 
ميت���د اإىل ق���رن م�س���ى متح���واًل اإىل اأزمن���ة 
متع���ددة بعي���دة ومتقارب���ة، جت���ري متوازية 
مرة، عن طريق تقنية املخطوطة، اأو نعود لها 
عن طري���ق الفال�ص باك والتداعي احلر؛ لكنه 

يف تفا�سيله زمن مت�سل�سل.
   وي���رى الباح���ث اأن اختيار الكاتب���ة عنوانًا 
طوي���اًل للرواي���ة )ث���الث كلم���ات، قيا�س���ًا اإىل 
كلمت���ني يف معظم الروايات( قد اأوحى بطول 

زم���ن الرواية، اأما تنكري كلم���ات العنوان فقد 
اأ�س���ار اإىل غمو����ص االأح���داث الت���ي تعي�س���ها 
ال�سخ�س���يات، وتنك���ر الزم���ن لها، ث���م موتها 

املجاين، اأو هجرتها اإىل اخلارج.
2� املقتب�س���ات: تع���د املقتب�س���ات الن�س���ية يف 
ه���ذه الرواية مهيمنًا �س���كليًا فيه���ا، فقد بلغت 
ثالثة واأربعني مقتب�س���ًا، تنوعت بني ال�س���عر 
والنر، فقبل بدء ف�س���ول الرواية جند ثالثة 
مقتب�س���ات، ويف معظ���م العنوان���ات الفرعية 
للف�س���ول جند مقتب�سًا اأو مقتب�سني يف بع�ص 
االأحيان. وتبداأ مذكرات )�سبحي الكتبخاين( 
عل���ى  ويلح���ظ  عرب���ي.  اب���ن  م���ن  مبقتب����ص 
املقتب�س���ات الثالث���ة االأوىل امتدادها الزمني 
منذ الفل�سفة اليونانية متمثلة بهرياقليط�ص، 
مرورًا بالفل�س���فة االإ�س���المية، متمثلة ب� اأحمد 
اب���ن م�س���كويه، وانته���اء بالع�س���ر احلدي���ث 
متمثل���ة ب���� اأمني معل���وف، ويف ه���ذا االمتداد 
الزمني داللة على امل�سري امل�سرتك لالن�سانية، 
ويلح���ظ اأي�س���ًا اأن الرواية ابت���داأت مبقتب�ص 
م���ن هرياقليط�ص " يف بحثك عن احلقيقة كن 
متاأهبًا دوما مل���ا هو غري متوقع؛ الأن احلقيقة 
منهك���ة يف البحث عنها وباعث���ة على احلرية 
عند اإيجاده���ا " وانتهت بهذا املقتب�ص نف�س���ه 
مع العن���وان الفرعي للف�س���ل االأخري. ويبدو 
اأن )نهى( يف اإ�س���رارها عل���ى قراءة املذكرات 
املخطوطة، و�س���ماع االأ�س���طوانات امل�سجلة، 
كان���ت متاأهب���ة ملواجه���ة ه���ذه اللحظ���ة، ث���م 
اتخ���ذت قرارها املجنون " اأيتها املجنونة، ما 
كن���ت اأتوقع منك هذه املفاج���اآت..." الرواية، 

�ص580 
   توزع���ت املقتب�س���ات ب���ني املت�س���وفة )اب���ن 
ال�س���فا،  اخ���وان  الت�س���رتي،  �س���هل  عرب���ي، 
ج���الل الدي���ن الروم���ي، حاف���ظ ال�س���ريازي، 
اجلنيد البغ���دادي...( الذين اأخذوا احل�س���ة 
االأك���رب، واآخري���ن من ال�س���عراء والر�س���امني 
والفال�س���فة  والرواي���ات  والكت���ب  والكت���اب 
والفيزيائيني ومقتب�س���ات بال م�س���در. ت�سري 
كرة املقتب�سات ال�سوفية اإىل ت�سوف وزهد 
وعف���ة ال�سخ�س���يات الرئي�س���ة اإزاء اأنداده���م 
م���ن ال�سخ�س���يات االأخرى التي اأخ���ذت حيزًا 
)�س���بحي  و�س���رف  عف���ة  الرواي���ة؛  اأق���ل يف 
الكتبخاين( الذي يتزوج زواجًا �سرعيًا؛ اإزاء 
�س���هوات والده وظلمه وج�س���عه الذي انحدر 
اإىل اأخي���ه ن�س���اأت ال���ذي يغت�س���ب اخلادم���ة 
احلب�س���ية )منن���م( وينكر فعلت���ه! وكذلك زهد 
اأ�س���رة )جابر الكتبخ���اين( مع اأرث االأ�س���رة، 
ورف�سه للمنا�سب اإزاء اأ�سرة �سقيقه من�سور 
ال���ذي ي�س���بح ابنه فهم���ي نائب���ًا يف الربملان، 
ويتنقل بني االأحزاب من اأجل م�سلحته. زهد 
)نادر( واعتزاله العامل بعد اأن اكت�سف حقارة 
ذلك العامل يف احلرب، ثم تركه التدري�ص بعد 
" ت�س���اعف م���ا يراه من قبح نفو�ص الب�س���ر 
تنه���ار...  املدار����ص  واأن  وت�س���وهاتهم... 
واملناه���ج تقوم على اأ�س����ص بالي���ة" الرواية، 
�ص332. وف�ساًل عن ذلك اإن بع�ص معلومات 
)نهى( ت�سلها عن طريق احلد�ص، وهو طريق 
املعرفة عند املت�س���وفة " تدرك نهى من تتابع 
االإ�س���ارات الغريب���ة على وعيه���ا اأن جذورها 

متت���د الأك���ر من ع���رق واأكر من ب���الد واأكر 
من ع�س���ر... اأي الب�س���ر يعلم حقيقة اأ�س���وله 

ون�سبه" الرواية، �ص13. 
   واقتب�س���ت الكاتب���ة مقطع���ًا من )اأ�س���طورة 
الف�س���ل  بداي���ة  يف  ال�س���ومرية(  الطوف���ان 
الفرع���ي )الطوف���ان( ال���ذي تتح���دث ب���ه ع���ن 
غرق بغ���داد وبيت اأهل نه���ى يف املطر، وكاأن 
الطوف���ان م���الزم الأهل الع���راق حت���ى اليوم. 
وو�س���عت الكاتبة مقتب�س���ًا من ر�سالة اإخوان 
يف  واملو�س���يقى  الريا�س���يات  يف  ال�س���فا 
الف�س���ل الفرعي )الفونوغراف( وفيه يتحدث 
)�س���بحي الكتبخاين( عن تعلمه للمو�س���يقى 
و�س���رائه جله���از الفونغ���راف. ويف الف�س���ل 
الفرع���ي )احل���ب واجلحي���م( تخت���ار الكاتبة 
مقطع���ًا لل�س���اعر اليون���اين كافافي����ص " اإن مل 
ت�س���تطع ت�س���كيل حياتك كما تري���د/ فحاول � 
على االأقل � اأال تبتذلها..." الرواية، �ص459. 
ويف هذه الف�س���ل يتح���دث )نادر( عن �س���بب 
عزلت���ه، وعن حياته الت���ي ال يريد اأن يبتذلها! 
وم���ن املقتب�س���ات املهمة مقتب�س���ني " لل�س���يخ 
قي���دار � �س���يدات زح���ل" ول���� "حي���اة البابل���ي 
)�س���يدات زح���ل(" اإذ حول���ت الكاتب���ة هات���ني 
�سخ�س���يتني  اإىل  الروائيت���ني  ال�سخ�س���يتني 
حقيقيت���ني، ون�س���بت لهم���ا ه���ذه املقتب�س���ات 
الن�س���ية، بدل اأن تن�سبهما اإىل لطفية الدليمي 
كاتبة رواية )�س���يدات زح���ل( ويلحظ هنا اأن 
املقتب�ص الن�س���ي حلي���اة البابلي هو املقتب�ص 
الوحيد لكاتبة اأنثى يف رواية تعلي من �س���اأن 

املراأة يف مواجهة احلياة. 
   لقد ا�س���تطاعت الروائية اأن تكون دقيقة يف 
اختياراتها للمقتب�سات الن�سية بحيث "تت�سل 
به ات�س���ااًل يجعلها تتداخ���ل معه اإىل حد تبلغ 
فيه درجة من تعيني ا�ستقالليته وتنف�سل عنه 
انف�سااًل ي�س���مح للداخل الن�سي كبنية وبناء 
اأن ي�س���تغل وينتج دالليته" كم���ا يقول حممد 
ب���ن ني�ص يف كتابه، ال�س���عر العربي احلديث، 

بنايته واإبداالتها التقليدية.
ثانيًا: نظام املدونة اأو املخطوطة:

    توظي����ف املخطوطة اأو الرقوق يف الرواية 
اأ�س����لوب �س����ابق على الرواي����ات العربية، فقد 
ظهر بلفظه يف ق�س����ة الإدجار األن بو، وكافكا، 
ويف رواي����ة )خمطوط����ة وج����دت يف عك����را( 
لباولو كيلو، وي�سعى هذا االأ�سلوب اإىل خلق 
روح جمالية توثر يف املتلقي لتحقيق �س����دق 
فن����ي حلوادث مل يطلع عليها الراوي. ف�س����اًل 
عن التوظيف الفني من خالل ر�سم ال�سخو�ص 
وو�س����ف االأماك����ن النائي����ة زماني����ًا، ومت����دد 
الرواي����ة بحرية ع����رب الزمن. وقد ا�س����تفادت 
الرواية العراقية والعربية والعاملية من هذا 
االأ�س����لوب، ووظفته يف بناء فني م�ستلهم من 
البيئ����ة املكاني����ة للرواي����ة، وال����رتاث الثقايف 
الذي تنتمي ل����ه لغة الرواية، كما يف روايات 
ال����راووق، و�س����ابع اأي����ام اخلل����ق، وعزازيل، 

وقواعد الع�سق االأربعون، وغريها.
    ويف ه����ذه الرواي����ة وظف����ت لطفية الدليمي 
وا�س����طوانات  ال�سخ�س����ية،  املذك����رات 
ال�س����وت  عليه����ا  امل�س����جل  الفونوغ����راف 
بو�س����فها خمطوطة حت����اول ف����ك كتابتها من 
اأجل والدها املري�ص " اأنت احلفيدة االأخرية 
الت����ي �س����تجمع اأخب����ار االأ�س����رة والبل����د معًا، 
تقوم����ني بتحقيق املخطوط����ات..." الرواية، 
�����ص 92. ولك����ن احلقيق����ة اأن الرواي����ة قدمت 
لن����ا ع����ن طري����ق املخط����وط ال����ذي ظه����ر يف 
الرواية بل����ون غامق، رواية اأخ����رى موازية 
للرواية االأ�س����لية، ومرتبط����ة بها فنيًا، فكيف 

ا�ستطاعت ذلك؟
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

حسن عبدالحميد
 مل ُتغ����ِراأو ُتغ����ِو �س����طوة �س����اأم املا�س����ي ال�س����حيق، بعم����وم 
ُمباعداته وُمقرتبات����ه التاأريخّية،على طول وعر�ص مديات 
اإ�س����تيعاب الذاكرة اجلمعّية واإ�س����تعداداتها التاأويلّية وهي 
حَتي����ا فينا وَنحيا فيها،عرب مباعث جلج زفرات تلك احلرية 
العام����ة الت����ي ترتكها اأفواه االأ�س����ئلة املفتوح����ة مثل جروح 
وقروح حقيقة اأرواحنا بوجه وح�سة ريح دواخلنا الغائرة 
بغرائ����ب االأم����ور وعجائبه����ا عل����ى ال����دوام، دون اأدنى ظفِر 
بج����واٍب �س����اٍف،مثلما اأغ����رت واأغوت ت�س����اوقات ُمنفتحات 
خوا�ص اآليات عمل وتفكري القا�ص والروائي الكبري)جهاد 
جميد( يف جممل حمافل ُمنعطفات نواجز ال�س����رد العراقي 
�س����ٍك من����ي عل����ى  �س����بِح  والعرب����ي احلديث-رمب����ا- وب����ال 
االطالق،حي����ال ما َجاد واأجاد به وم����ا اأنفك ُيحايث ويحاّدد 
م����ن تعزي����زات اإجراءات����ه التثمينّي����ة، بالق����رب م����ن مثابات 
توارداته التعا�سدّية نهجًا يف فتح نوافَذ ُمب�سرة خلوال�ص 
َنكء وف�س����ح وفتح ملفاٍت لتّورماِت ُمنتقيات من وقائع ذلك 
املا�س����ي بنواحي����ه الذهنّي����ة والنف�س����ّية املتوال����دة من رحم 
ق�س����وة ال�سلطة وتع�س����ُفاتها االأزلّية الرا�س����خة وال�ساخ�سة 
يف ُمرت�سمات وُم�س����تقبالت ماَحدث وَيحُدث،وما قد يحدث 
يف ق����وادم م����ا ينتظرنا م����ن ترويعات وتنويع����ات خماوف 
واكتظ����اظ هواج�����ص وجحافل تهدي����د حُمتمل����ة وُمتوقعة، 
بل قدرّية اإن �س����ئَت فح�سها يف مفرا�ص)جهاد جميد( لرتى 
وتّلم�ص قدرة تقريعه وجمريات عر�سه لالأحداث التاأريخّية 
ب�سخو�س����ها واأماكنها ومراويها التداولّي����ة اأواملُّوثقة منها 
بح����دود اأر�س����فة تقليدّي����ة تتقّب����ل ال�س����ك-للمتطلع اليه����ا اأو 
الدار�����ص له����ا مبنظ����ور االنروبولوجي-اأكر م����ن قبولها 
اليقني العايل الت�سّور،بجوانب االإثبات لفعل حفيف ورفيف 
اأجنح����ة املُخيلة وحتلقاته����ا الفائقة،بحا�س����ل فهم جمريات 
مة متجان�س����ة يتحقق فيها  الواقع،ومبا ُت�س����ّكل حتمّي����ة  حُلُ
الوع����ي املُوفق للُموقف من خالل �س����دقية نف�س����ه،واملوهبة 
م����ن األ����ق وهجه����ا، كذل����ك التجربة م����ن امت����الءات ذخريتها 
وتنويعاته����ا املختلفة،فكل ما يقع لدي)جه����اد جميد(خارج 
ُمت����ون توثيقاته ال�س����ردّية وتنّمياته االإدائّي����ة، ال يتعدى اأن 
يكون ديك����ورًا،اأو هاج�س����ًا ثانوّيًا قد جاء يت�سلل-ق�س����دًا- 
لكي يحمى حمى ما �س����ريوي وَي�س����رد، وق����د يكون الهام�ص 
بدالئ����ل ُمنِبهاته ولوازم عمقه و �س����واند تكثيف����ه اأكر اأثرًا 
يف تعميد متونه بينابيع ما �س����تنتهي اإليه الن�ص املم�س����وق 
����عر- متخفيًا، ُم�س����مرًا بهاج�ص مد�سو�ص-وعامل  بروح ال�سِ
الق�س����ة بجوهرها املُكّثف العنيد،والرواية ب�سمو �سمواتها 
املفتوحة وخ�سو�س����ّياتها الرحبة،البارعة البوح و�سحرّية 
االقتنا�ص ووجدانّية احلد�ص،وجدلّية همومها االإن�س����انّية 

واملجتمعّية وق�ساياها الكربى.

واقعّية اإليهام وِضفافها
   �س����اء ل�)جميد(اأن يقوم بال�س����عي لتحوي����ل وترحيل عمق 
جوانب حيوّية-اإن مل تكن كونّية- من خوا�ص ذلك املا�سي 
����فر و�ُس����ن نواياه ال�س����ردّية فيما ي�سطلُح  املُدان �س����وب �سِ
ه����و علي����ه ب�)الواقعّية االإيهامية(، ما�س����يًا...معتدًا �س����وب 
حوا�س����ر حم�سو�سة ومدرو�س����ة ومد�سو�سة يف ثنايا وعيه 
بعناية �سائغ داأب يعمل بدقة ن�سق مرئي حاذق،جاد ينتهل 
ويبته����ل يف مترير مراميه، ويف ما يبغي ر�س����ده وح�س����د 
نواجت مكامن كل ما كان ُي�س����مر وُيطمر حتت طبقات اأتربة 
ذل����ك الُبع����د الغام�ص من م�س����ميات الزمن)املا�س����ي... هنا( 
حي����ث يحف����ر فيه)جهاد( ويجي����د تر�س����يم اأخادي����د وحدود 
مت�س����عات روؤيته مبا يالئم طبيعة ال�س����رد التي مّيزت هوّية 
ح�س����وره يف ق����درات تبني����ه جُلمل����ة اأح����داث و�سخ�س����يات 
تنبثق من بطون املوروثات واملراحل التاأريخّية، لتن�س����هر 
يف ن�س����يج َتداُخلي يق����ّرُب منا ب����وؤرة )االأم�ص(القريب اأكر 
����نع جراأة خُميلة  ويهم�����ص )للغد( ممدودًا وممطوطًا من �سُ
ق����ادرة عل����ى تثبيت عالق����ات وتواثب����ات تتقاب����ل بواقعيتها 
لتنتح����ل وترت����دي لبو�س����ات واأك�س�س����وارات ذات �س����مات 
تاأريخّي����ة ت�س����ي بنوع جوه����ري يالم�ص املوروث،يح�س����ن 
ج�س����ه بح����ذٍر يقظٍ  حاد وح�ّس����ا�ص حت����ى لينف����رد وُيعاك�ص 
في����ه كل الذي����ن �َس����بقوه يف  تبن����ي ج����دارة ه����ذا امل�س����عى، 
ويف وط����اأة ثقل ه����ذا التداين من الروائيني وُكتاب الق�س����ة 

ولوامح ال�سرد-عمومًا- يف تقريب نواجت حماوالتهم بهذا 
د امليل نحو ترك  االجتهاد اخلا�ص،كون)جهاد جميد( يتق�سّ
الق����ارئ يهي����م يف البحث عن مظ����ان ما يريد ف�س����حه،بعيدًا 
ع����ن الت�س����ويق واخلو�ص يف ك�س����ف التفا�س����يل والدوافع 
التي تقف وراءه مت�سامياته ال�سردّية التي تتّوجت واندلع 
اأوارها يف)حكايات دوم����ة اجلندل...طبعة اأوىل/2001-

طبع����ة ثانية/2004(،والي����وم ي�س����تنفر ا�س����تئناف مظ����اّن 
وهموٍم كونّية تتابعّيةاأخرى،لي�سيف �سفافًا الإبعاٍد ت�ساير 
����فر عذاب����ات رحلةغارقة يف اأت����ون ومت����ون روايته  في����ه �سِ
االأخرية)اأزمن����ة الدم(ال�س����ادرة ع����ن دار الرافدين/بريوت 
اأواخ����ر الع����ام/2016 بطبعتها االأوىل،حي����ث يتاآلف نزيف 
ال����دم �س����اخنًا، ملتاعًا  ميور يف مم����رات وم�س����الك التاأريخ 
الق����دمي ال����ذي ال يب�س����ر في����ه الروائ����ي �س����واخ�ص ومعامل 
عمراني����ة وا�س����تجابات ح�س����ارية، بقدرم����ا يع����ي  دواع����ي 
ف�س����ح وتف�س����ري كيف ُيهدر فيها دم االإن�سان ممهورًا بطابع 
دم وح�س����ية ال�سلطة،متلم�سًا �س����خب عزف َنف�ص اإ�سطوانة 
حا�سر الدم م�س����فوكًا بفتك)جمعة �س����لمان(-الرجل الطّيب 
امل����رح ال����ودود و�س����ديق الدرا�س����ة اجلامعّية/ق�س����م االآثار 
للروائ����ي اأو ال�س����ارد- حي����ث مرا�س����م قط����ع ل�س����انه- علنًا- 
اأم����ام ح�س����ٍد من موظف����ي دائرة االآثارعلى خ�س����بة امل�س����رح 
االأحم����ر يف ثمانين����ات الق����رن الفائت-مث����اُل- ومب����ا مّه����د 
ملقت����ل اأوم�سرع)اإي�س����وال( يف ع�س����ر امللك املُقّد�����ص )اآدبون 
نا�س����يبال(،)الذي ُذبحت يف ق�سوره ت�س����ع وثالثون كاعبًا 
اآ�س����رات اجلمال،ه����ّن العرائ�ص ال�س����بايا الالئ����ي اأُخذن من 
خمادعهن الوثرية اإىل دكات الذبح،ما خال حمظيات اآدبون 
نا�س����يبال قب����ل اأربعة ع�س����ر عامًا م����ن ظهور نب����وءة البارو 
و�س����ور فتوى كبري ال�سنكا وم�س����ادقة الكاهن االأعظم على 
تعاليم الطريقة املثلى لزواج امللك املعّظم،الطريقة املقد�س����ة 
التي تر�س����ي االأله����ة فتحفظه وحتف����ظ ب����ه البالد.(الرواية 
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زهرة اليأس األسمى
املعنون)التاأري����خ  مبحث����ه  يف  بريج�����ص(  يرى)اأنت����وين 
وامليثولوجي����ا يف الرواية(باأن؛)الغ����ور يف التاأريخ ما هو 
اإالأ مدخ����ل بديل عن احلا�س����ر(،ثم اليخ�س����ى-بعد ذلك- يف 
اأن ُي�س����يد بنوازع حتويل اأحداث التاأريخ القريبة اإىل مراٍو 
وق�س�����ص بكل ما حتتويه تلك االأحداث من اأبطال �س����غار- 
ن�س����بيًا- اأو تاأم����ل الواق����ع القاب����ع وراء)امليثولوجيا( اأكر 
�س����مانًا من ت�س����وير االأبطال الذين يعطون للتاأريخ معناه، 
نع����م ولكن مل تاأِت هذه اال�س����تعارة متطابق����ة متامًا- وداللة 
الوعي ال�س����ردي والنهج االإيهامي الذي يتبعه)جهاد جميد(

يف تخريجات����ه التتابعّية وخ�سو�س����يات �س����عيه ومقا�س����د 
بحث����ه الدائ����م ع����ن �س����راحة التندي����د بهمجي����ة ال�س����لطات 
الدموّي����ة عل����ى ِمّر ما َمّر من ع�س����ور واأزمن����ة خلت واأخرت 
تلت،وبا�ستثناء التمّلي مب�س����بّبات الغور يف تنايا التاأريخ 
بح�س����ب )بريج�ص(،ن����راه ين����وء بفر�����ص تعمي����داِت وخ����ٍز 
وج�ِص نب�س����ات احلا�س����ر، بغية احلفول بتحري�ص نوازع 
اإيق����اظ ذلك النوع من )ال�س����مري املذنب( املُ�س����مر يف قيعان  
نفو�ص م����ن مل يزالوا يوؤمنون مب�س����تقبل الدف����اع عن حياة 
االإن�س����ان و�سعادته،ومبا قد ي�س����اهي اأو يقرتب من �سفاف 
بجوهرعبارت����ه  دعوة)كازانتزاكي(املاثل����ة  نب����ل  ترجّي����ات 

البارعة؛)ال�سعادة هي الزهرة االأ�سمى لياأ�سي(.
   جن����د يف اأن نق����ف عند ح����دود منبثق����ات املب����داأ التفكيكي 
الذاك����رة- فع����ل  فعالّي����ة  نوؤك����د  فوكو(لك����ي  لدى)مي�س����يل 

عمومًا- فيما يدنو من مدى ثقتها من اأ�سا�س����يات م�س����اندها 
الثالث����ة وهي؛)الهوي����ة/ القوة/ وال�س����لطة(، وم����ا يرتبط 
بينه����م م����ن متهيدات اأ�س����حت �س����ائعة-اىل حد مع����ني- ترد 
مبثابة عالقات وتوا�س����جات،حُتادد ما ميكن اأن ُيطلق عليه 
ب�)الطيف الق�س�س����ي( حني تتعلق مو�سوعات ال�سرد العام 
وتتالق����ح مابينه����ا ومو�س����وعة ثق����ل )التاأريخ(اأو)الرواية 
والتاأريخ( على م�س����ار تو�س����يفات)روبرت �س����ولتز(،كما - 
هنا- يف )اأزمنة الدم( �ساعات َت�ساّوقت  فيها عوا�سف الّهم 
و اإلتياع����ات ال�س����جن حاف����اًل وحمكومًا بنواي����ا وعي  روؤية  
تائقة، ُملحقة بذائق����ة وذاكرة األتقت فيها ومتاثلت)الهوّية(
اإمتداداته����ا  وعم����ق  املحلّي����ة  اليومّي����ة  اأوجاعه����ا  بن�س����ق 
التاأريخّي����ة على مّر �س����الف الع�س����ور و االأزمان ال�س����حيقة، 
لُيحقّق ال�س����ارد  �س����رعّية امل�س����ند االأول )الهوية( بخطوات 

تقّدم����ه عل����ى بواقي م����ا �س����يتلو من م�س����اند وق����ف الذاكرة 
وِمالكاته����ا املرتاكمة،فيم����ا يخ�ص و يتعّلق بت����وارد مفهوم 
)القوة( وج����ور جَتّوِرها الدائم كمعادل مو�س����وعي لل�ّس����ر 
وتقّدم تقنينات اأدواته وتربيراته الربغماتية- ونعني هنا 
ب)الرباغماتّية( وفق نظرية فعل الكالم )التداولّية(،بح�سب 
راي)�س����ري اآلن غاردنر( الذي ميثل اأحد اأهم اأركان املدر�سة 
االإنكليزي����ة يف جم����ال الفك����ر اللغ����وي- لنعي بذل����ك بع�ص 
م�س����بّبات جملة التربيرات التي تتبعها )ال�سلطة( مبفموها 
اجلربوت����ي العام م����ن خالل ق����درات ومواهب  ذل����ك الذكاء 
الكايف لالحتفاظ بها)اأي ال�س����لطة( حت����ت طائل وخيمة اأي 
مدٍع اأو اأية مقّو�سات من �ساأنها اأن توفر احلماية لتربيراتها 
تلك،مبا فيها العناية االإلهية، اأومفهوم ظل الله يف االأر�ص، 
حتت دثار املوت جراء جرم و تزاحم ظلم  )ال�س����لطات( من 
حي����ث تّفردات ولع اإبتكارها لفنون  القتل واملوت على نحو 

عدة مناح واأ�سكال عدة.

الُمكر الُموصل للعلي
فيم����ا تنهال )القوة( لتقب�ص على  اأرواح  احلقيقة بيد تعيق 
تطلع����ات و اأح����الم من ينربي لها وي�س����عى لتقّوي�س����ها واإال 
�س����يكون م�س����ريه بحكم ما اأ�س����ماه الروائ����ي )املكر املقد�ص 
للمل����ك نا�س����يبال(- ومبا ذك����ّرين بذلك النوع الذي ُيو�س����ل 
للعلي����اء عل����ى ح����د تعبري)�سك�س����بري( يف واح����دة م����ن اأبلغ 
ح����وارات م�س����رحياته احلّي����ة يف ثقاقتن����ا حت����ى االآن- فقد 
اأوقع امللك نا�س����يبال يف رواية )اأزمنة الدم( البطل والزعيم 
ال�سعبي )�س����االر( الذي اأ�سحى ميثل اأكرب معار�سي  حكمه 
يف �س����رك ذل����ك املكر)املقد�ص(كرهين����ة للتفاو�����ص معه اأمام 
ِخداع����ه وجماع����ة ذلك البط����ل املُغدور م����ن الذي����ن تفاجاأوا 
ب����اأن الرهينة البدي����ل التي كان����وا يعتقدون-بحك����م عفوية 
و�س����دقية تفكريه����م التقلي����دي وبراءة وعيه����م- متثل امللك 
نف�سه،مل يكن �سوى واحٍد من اأ�سباهه املُدّربني هو)حزقيال(

املُ�سلل واملغرّر به-اأي�ساُ- بالرغم اأن تلك الرهينة)ال�سبيه( 
بالطاغي����ة والت����ي ابتلي����ت يف اأن تك����ون ُطمع����ًا م�ست�س����اغًا 
لفر�����ص طبيع����ة وهيمنة تلك القوة الغا�س����مة عل����ى ُمقدّرات 
النا�����ص بال اإ�س����تثناء،حتت  غواي����ة اأفكارواأفعال)حوقبال(
عم امللك، مالك اأكرب مزارع ميزوبوتاميا واأغناها)ورجل مل 
ي�سرفه هو�سه يف االإ�ستيالء باحلق والباطل على العقارات 
و االأطيان عن زج اأنفه يف �سوؤون احلكم والتدخل بدوائره 
الظاهرة وامل�سترتة بدءًا من تلك التي لها م�سا�ص مبمتلكاته 
و و�س����واًل اإىل اأو�ساع البالط النا�سيبايل(الرواية �ص88، 
كم����ا لو كان)حوقبال( ومن يداني����ه يف لعب مثل هذا الدور  
بجانب تلك ال�سخ�سيات االإ�ستحواذّية التي ما اأنفكت ُتردد 

مع نف�سها؛)على العال حتى ولو على اخلازوق(.
   ت�س����ع )اأزمن����ة ال����دم( اأوزاره����ا يف م�س����ّبات اأنهاراحلل����م 
باحلي����اة جديرًة،حقيق����ة ًوحقة،عرب جتاوز ع����رات املوت 
املُح����دق بن����ا جميعًا،كما اإنه����ا ان�س����وت وتعلّل����ت بالتاأريخ 
ت�س����ّوفًا لعم����ق احلفر فيه تواثبًا مع ن�س����ق املا�س����ي القريب 
جدا،ولنق����ل املُعا�ص-بق�س����د اأمّت- من خالت تفوي�ص ذاكرة 

ال����راوي اأو ال�س����ارد )مدير املق����ر االإداري للموقع االأثري(- 
دون ذكر اأ�س����مه- �سوى �سخ ت�س����اوؤالت قادحة تروم ترميم 
ذاكرته التائهة ما بني واقع معا�ص حمموم وموثق باأحداث 
اأ�س����ابته يف حرب الع����راق و اإيران)معركة اململحة/جنوب 
البالد(-مث����اًل- اأوحادث����ة قاع����ة امل�س����رح االحم����ر- االآنفة- 
ومابني التملي بنواحي كيفي����ة املقارنة ما بني زمنني، زمن 
ي�س����األ فيه؛)هل ت�س����مد اآثارهم للزمن �س����مود هذا ال�سرح 
التاأريخي ال�س����امخ؟؟(ويريد به ما يحدث-اليوم- اأمامه،ثم 
ين����اأى ِبُبعد �س����وؤاٍل قاتٍل هو االآخر راح )ي�س����مر( به �س����اكًا- 
باإمتي����از- اإىل حي����ث يقول؛)اأكل ما و�س����لنا م����ن حتديدات 
تاأريخّية �س����حيحة؟؟؟(، فيم����ا تتداخل �سخ�س����ية احلار�ص 
والفّرا�ص)ع����ّداي اخلليف( ولتت�س����ح نواي����ا عدائه الدامي 
جراء قتل اأخيه)�س����اري(من قبل ال�سيخ )�سهيل الغ�سبان(

حبيب����ة  من)�س����ربية(  االإجب����اري  بال����زواج  واالإ�س����تحواذ 
)�ساري( العا�سق املقتول غدرًا،على قدر تعلق هذه الق�سّية 
يف ف�س����ل م����ن رواية جرى دفعها للن�س����ر يف جمل����ة االأقالم 
االأدبي����ة م����ن قبل الروائ����ي- االآثاري الذي كان مثار �س����ِك و 
تّوج�����صِ �س����خ�ص يعم����ل يف مكتب����ة دار ال�س����وؤون الثقافية 
العامة،�س����اء ل����ه قراءة ن�ص الف�س����ل اأياه وتوقفِه عند اأ�س����م  
ذلك ال�سيخ،وحني اأ�س����طر راح ي�ساأل االأ�ستاذ )�سعد الدين( 
الباحث والكاتب املعروف وي�ستف�سر عنه، فيما نفى االأخري 
معرفته باأ�س����م كاتب الن�ص،ظنًا منه باأن هذا ال�سخ�ص واإن 
كان يعم����ل بوظيفة اإدارية يف هذه ال����دار اإالأ اإنه- وكما هو 
م�س����كوك به- عل����ى عالقة تعاون مع جه����ات اأمنية،وقد جاء 
مرد �سوؤاله واإ�ستف�ساره كونه يتعّلق بتعّر�ص الكاتب ل�سيخ 

ع�سريته)�سهيل الغ�سبان( يف منت ذلك الف�سل املُلغز.

إشارات وشرح متون
   يرتقي اإعتقادنا على م�س����توى اأي م�س����عى من �ساأنه �سرح 
خطوط الرواية، الذي �سُيف�س����د متعة التوا�سل والف�سل ما 
بني قناع����ات التلق����ي املتنوعة  واملوزعة عل����ى وفق خزائن 
الذائق����ة وحمم����والت الثقاف����ة والوع����ي، مع واق����ع وفر�ص 
فر�س����ية قيمة الف����رق الكبري ما ب����ني اللغة وما ب����ني الكالم، 
وتعليالت لغة ال�س����رد اخلا�س����ة بكل �س����ارد على حدة،فثمة 
تقني����ات بارعة ومتاهيات اأج����رى عليها)جهاد جميد( جملة 
تواثقات اإيهامية واإ�ست�س����عارات معززة  باإ�س����ارات �ساردة 
م����ا ب����ني امل����نت وخارجه-نهاية الف�س����ل االأخري م����ن روايته 
اإ�س����تخدام  فك����رة  اإىل  متنه����ا  يف  ي�س����ري  اأن  االأخرية،قب����ل 
نظرية)دي مورغن يف االآثار(،والتي حترينا عنها فوجدنا- 
فق����ط- قوانني باأ�س����مه يف جمال قواعد املنطق يف و�س����ف 
نتيجة عك�ص عمليتي ال�س����رب املنطق����ي)و( and واجلمع 
املنطقي)اأو( or،كذلك فيما يخ�ص نظرية )الأر�س����ون(حول 
االإنقطاعات احل�س����ارية،اأو الن�سق القراآين للداللة وتنظيم 
املعن����ى، وامل�س����در االأه����م ال����ذي اأعتم����ده وم����ّوه عليه وهم 
كتاب )�س����جالت  ميزوبوتاميا القدمية( للباحث)�ساكر الزم 
الالمي(والذي ب�سببه ح�س����لت اأهانة بالغة ملدير عام دائرة 
االآثار)د.خالد �س����عيد(،فيما مت م�س����ادرته باأوامر ق�س����ائية 
جائ����رة واحلكم باالع����دام من قبل حمكمة الث����ورة على هذا 
الباحث الذي زامل الراوي واملفجوع)جمعة �س����لمان( اأبان 
درا�ستهم اجلامعية يف ق�س����م االآثار، وغريها من م�سادفات 
وتعميق����ات ملجري����ات هذا احلف����ر الواقع����ي و االإيهامي مبا 
يداين،ب����ل يفوق اإج����راءات فعل وتفعيل الذاكرة الراف�س����ة 
لكل اأ�س����كال القمع،كتلك التي راحت تن�س����جها)اأزمنة الدم(، 
بنفح����ات ح����رارة نف�ص روح حّي����ة قادرة عل����ى تثمني الفعل 
الداخلي والغور اىل اأعماق ال�سخ�س����يات دون اأدنى اإعتماد 
على تفا�س����يل م����ن مراميها حذف الفهم التقليدّي واأ�س����حى 
�س����لفيا يف قامو�����ص احلداث����ة و م����ا تالها م����ن حتديثات فن 
ال�سرد ومت�س����عات م�ساحات ما ت�سبو اإليه عوامل الروايات 
الكبرية، واحلث والتفكري ب�س����خ منبئات ت�س����فع مل�س����تقبل 
االإن�س����ان يف فهم حا�س����ره وتقي����م ما�س����يه، اأو التذكري مبا 
جيورجي����و(  �ساعة)كون�س����تانتان  نب����وغ  حتمل����ه  ج����اءت 
االأخ����رية يف روايته )ال�س����اعة اخلام�س����ة والع�س����رون(تلك 

التي ال يحل جميء امل�سيح فيها �سيئًا.

أوراق
"ثالث ق�س�ص لالأطفال" هي اآخر اإ�سدارات 
م�س���روع كلم���ة االإمارات���ي م���ن االإيطالي���ة، 
والّناُف���ورة"  امل���اِء  "َرُج���ل  بعن���وان  االأوىل 
الأوف���و روزات���ي وغابريي���ل باكيك���و، وهي 

حكاية تروي ق�سة "َرُجل املاِء، ِبالتَّحديِد.
اأَقوُل ثانية، مِلن مَل َيفهْم.

الَقط���رُة  َكّون���ت  اأَن  َبْع���َد  امل���اء،  ِم���َن  َرُج���ل 
االأَخريُة

لة �َسْعره املْنحنية يف منت�سِف َجبينِه،  خ�سْ
ِانت�سَب َفْجاأة َعلى َقدميِه،

َقفز خارج امِلغ�سلِة و�ساَح:
يا اإَلهي.. ما الذي يجِري هنا؟"

اأما الق�س���ة الثانية فهي بعنوان "االأَ�س���د اآِكُل 
���يدوتي وهي ال تقّل  �س���وِم" لبنيامينو �سِ الرُّ
ت�س���ويقا عن �س���ابقتها، تروي ق�س���ة "اأ�َس���د 

�َسغوف ِبُر�سوم االأَطفاِل.
كان يِحّبها حّبا جّما!

وكان َيقوُل: "ُر�سوم االأَطفاِل َح�سنُة املذاق، 
اأَلّذ ِمْن َبقّيِة الُر�سوم". َويقوُل اأي�سا: 

اأْع���رُف مل���اذا… ُرمّب���ا ِب�س���بِب كّل تل���ك  "ال 
االألواِن،

اأَو اِلأّن اخلطوط َعري�سٌة.
على اأَية حال، اإّنها �َسِهّية جّدا.

ال �َسيء يْعجبِني اأَكر مْن َر�سم طازج
َر�سمه ِطفل ِلتوه!"

يف حني الق�سة الثالثة "رحلة اإىل املَجهول"، 
فهي لكري�ستيانا فالنتيني وفيليب جوردانو، 
تتحّدُث عن بذرة طارت من �سجرة "ففي َيوٍم 

ُمزهر َهّبت الّريُح َوداعبِت الُغ�سون
غرية َفَحّيت ال�سَجرة الُبذوَر ال�سّ

وه���ي َتب���داأُ ِرحلته���ا الّطويل���ة اإىل امل�س���رِي 
املجهول. 

���ها َنحو  وِلك���ي ت�س���ِبح اأَ�س���جارا، َحّلق َبع�سُ
اجَلنوب الدافئ،

وَبع�سها اإِىل ال�ّسمال الباِرد،
طار َبع�سها قريبا، داخَل مْزهِرّية على اإِحدى 

ال�ُسرفات.
وهناَك ُب���ذور َهامت َبعيدا َبعي���دا، رمّبا اإىل 

امل�سرِي املجهوِل".
الق�س����ص الثالث من ترجمة العراقي عدنان 

عل���ي ومراجعة التون�س���ي عزالدي���ن عناية، 
وه���ي تن���درج �س���من مب���داأ اأقره "م�س���روع 
كلم���ة" اعتماد الرتجمة من اللغات االأ�س���لية 
مبا�س���رة دون لغ���ات و�س���يطة، واالأطفال هم 

اأجدر القراء ملراعاة حقهم هذا.

َرُجل املاِء والّناُفورة
تاأليف: اأوفو روزاتي-غابرييل باكيكو 

ترجمة: عدنان علي
مراجعة: عزالدين عناية

.2016 اأبوظبي  كلمة"،  "م�سروع 

�سوِم  االأَ�سد اآِكُل الرُّ
يدوتي تاأليف: بنيامينو �سِ

ترجمة: عدنان علي
مراجعة: عزالدين عناية

.2016 اأبوظبي  كلمة"،  "م�سروع 

رحلة اإىل املَجهول 
فالنتيني-فيلي���ب  كري�س���تيانا  تاألي���ف: 

جوردانو
ترجمة: عدنان علي

مراجعة: عزالدين عناية
.2016 اأبوظبي  كلمة"،  "م�سروع 
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CG كاَن أََحُدُهْم قَْد تَرََك الَحَنِفيّة َمفتُوحًة.

لَْم يَُعْد صاِحُب البَيِْت أَبَدا،

تَُرى أَيَْن انْتَهى ِبِه املَطاُف.

لََعلُّه َذَهَب إِىل ُجُزِر ِفيجي.

ا سافََر لِيَبَْحَث َعِن املال ُر�َّ

َهِب األَْزَرِق، َحيُْث َمناِجُم الذَّ

يف إِفْريقيا، كَ£ يَقولوَن.
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قاَل األََسُد آكُِل الرُّسوِم:

َء يُْعِجُبِني «ال َيشْ

أَكَْ�َ ِمْن َرْسٍم طاَزجٍ

ِه!» َرَسمُه ِطْفٌل لَِتوِّ

أوراق
 مُتّثل حالة »اال�س���تياء الفرن�سي« خالل العقدين 
املن�س���رمني مادة للنقا�سات العامة على ال�سعيد 
االأوروب���ي والعامل���ي. ذل���ك اأن هن���اك اإح�سا�س���ا 
بتقهقر مكانة الثقافة والفكر الفرن�سيني ومكانة 
فرن�س���ا عاّم���ة. ذل���ك بالقيا�ص اإىل م���ا كانت عليه 
االأم���ور خالل العق���ود التي تلت مبا�س���رة نهاية 
احل���رب العاملي���ة الثاني���ة، حي���ث كانت اأ�س���ماء 
مفكري فرن�س���ا وفال�س���فتها واأدبائها م���ن اأمثال 
رمي���ون اآرون والبري كامو وجون بول �س���ارتر 

وُكر غريهم تلمع يف �سماء عامل املعرفة.
ال�سورة ال�سائدة يف نظر العامل عن الفرن�سيني 
هي اأنهم »متغطر�سون« و»من الع�سري قيادتهم«، 
و�سل�سلة من التو�سيفات االأخرى التي ت�سب يف 
نف�ص املنحى ال�س���لبي. لكن هذا ال مينع واقع اأن 

فرن�س���ا الفكرية والثقافية اأثارت اهتمام الكثري 
من املوؤّرخني والباحثني يف فرن�سا والعامل.

ومن ب���ني ه���وؤالء امل���وؤّرخ الربيطاين »�س���ودير 
هازاري�س���ينج«، اأ�س���تاذ العل���وم ال�سيا�س���ية يف 
االخت�سا�س���يني  واأح���د  اأك�س���فورد،  جامع���ة 
املعروف���ني عاملي���ا بتاري���خ فرن�س���ا بع���د كتابته 
���ه بكتاب  ل�س���رية نابليون بوناب���رت الذي خ�سّ
�س���در ع���ام 2007 وغ���دا مرجع���ا حت���ت عنوان 

نابليون". "اأ�سطورة 
ه���ذا امل���وؤّرخ يكّر�ص كتاب���ه االأخ���ري لكتابة نوع 
م���ن التاري���خ الفكري لفرن�س���ا احلديث���ة بعمقها 
التاريخ���ي ال���ذي يع���ود اإىل ع���ّدة ق���رون خلت. 
يحمل الكتاب عنوان "كيف يفّكر الفرن�سيون".

وعل���ى مدى �س���فحات هذا الكتاب ي���ربز املوؤلف 
����� املوؤّرخ ما يعتربه »ال�س���مات الثقافية« الكربى 
اأه���م تل���ك  اأن م���ن  لفرن�س���ا احلديث���ة. ويح���دد 

ال�س���مات تلك »الدينامية الن�سيطة« التي تتحّلى 
به���ا يف جميع جم���االت الفك���ر ولكن اأي�س���ا يف 

جمال "االأفكار ال�سيا�سية".
لك���ن مقاب���ل ال�س���ورة »الفاتن���ة« التي ير�س���مها 
املوؤلف لفرن�س���ا الفكرية يف م�س���ارها التاريخي 
املمت���د من���ذ ع���ّدة ق���رون من الزم���ن فاإنه ي�س���ري 
باأ�س���كال عدي���دة اإىل اأنه���ا اأ�س���اعت يف العق���ود 
املن�س���رمة االأخرية الكث���ري م���ن تفاوؤلها وغدت 
م�سكونة مب�ساألة »هويتها« لتغدو اليوم بحاجة 
اأك���ر م���ن اأي وق���ت م�س���ى اإىل اإحي���اء �س���ورة 
فرن�س���ا »ذات القيم الكونية«. والكتاب هو اأي�سا 
باأحد وجوهه نوع من التاأريخ الفكري »املكّثف« 
ملجم���ل احلركات واملدار�ص والتي���ارات الفكرية 
والفل�س���فية وبالنتيجة ال�سيا�سية التي �سهدتها 
فرن�سا خالل القرون االأربعة املن�سرمة. كما انه 

مبثابة تاريخ فكري لفرن�سا.

أوراق
 

�س���درت عن دار ثقافة االأطفال يف وزارة الثقافة و�س���من اإ�سدارات 
مكتبة الطفل ال�سل�سلة العلمية ق�سة )منولة واجلدة ح�سناء( للكاتبة 

وجدان �سالح، ر�سوم فاخر ح�سني.
تبداأ الق�س���ة بنملة �س���غرية )مّنولة( تائهه يف الغاب���ة وبعد ان تنام 
حتى امل�س���اء يرتكها فريق العمل اال�ستك�س���ايف، تلتقي بنملة عجوز 
وهي اجلدة )ح�سناء( التي حتدثها عن ح�سرات النمل وحبهم للعمل 
وكيفي���ة جمع قوتهم اليومي، وتق�ص اجلدة )ح�س���ناء( لها ق�س�س���ا 

مث���رية ع���ن مملكة النم���ل والت���ي تتاألف من ف���رق وطبق���ات ويكمل 
بع�س���ها بع�س���ا وقد ت�س���م القرية الواحدة مئ���ات االآالف من النمل. 
وتروي )ح�سناء(: توجد يف القرية ثماين فرق للنمل لكل منها عمله 
اخلا�ص، املحاربات، احلا�س���دات، التخ�س���يب، الع�سالني، الثريان، 
امل�س���تعمرة، التحلي���ب، املزارع���ات. وي�س���رتك النمل مع الب�س���ر يف 
بع�ص ال�سفات ومنها ان �ساعات النوم لديه تقل كلما تقدم بالعمر. 

واأعطت اجلدة )ح�س���ناء( الن�س���ائح لنمولة منه���ا االجتهاد والتعب 
واالبتعاد عن الك�س���ل الأن احلياة بال عمل ال جتدي نفعًا، واإن الكائن 
احلي ال ي�س���تطيع العي�ص مبف���رده الأنه بحاجه ما�س���ة اإىل االآخرين 

خالل فرتة حياته.

مضامين الُمضمر...في رواية جهاد مجيد)أزمنة الدم(
الماضي... ظًل للمستقبل

ث������������لث ق������ص������ص إي������ط������ال������ي������ة ل�����أط�����ف�����ال

�����ول�����ة وال��������ج��������دة ح�����س�����ن�����اء...  ن�����ماّ
إص����������دار ج����دي����د ل���م���ك���ت���ب���ة ال���ط���ف���ل

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

س����ل����س����ل����ة ن����وب����ل 

د. كرنفال ايوب
    تنطل���ق الروائي���ة مي�س���لون ه���ادي لت�س���كيل الواق���ع 
العراقي اجلدي���د يف روايتها "جائزة التوؤام"، ذلك الن�ّص 
ال�س���ردي ال�س���اّج بالرموز واحلم���والت الداللية من جهة، 
و�س���ور الواقع البانورامية من جهة اخرى، لتعلل احداث 
ومواق���ف ع���رب االحت���كام اىل حم���ددات هوياتي���ة هي يف 
حقيقتها ت�س���كل عنا�س���ر ومفردات الواق���ع العراقي الذي 
�س���بق الع���ام 2003. لقد �س���كلت تطبيقات الكاتب���ة الذكية 
مرجعي���ة مهمة وقراءة دقيق���ة للمحكي الواقعي، اذ مل تعد 
جمهولة تفا�س���يل الواقع البغدادي اأو العراقي عمومًا من 
خ���الل اأبنية �س���رودها الرية، فه���ي يف "جائ���زة التواأم" 
جتت���اح اآليات االرتكاز اإىل االأحداث احلقيقية ودجمها مع 
املتخيالت ال�س���ردية ليطالها ج���زء كبري من حقيقة املعا�ص 
اليوم���ي لعائل���ة عراقي���ة يف ظ���ل التغي���ريات املهولة التي 

اجتاحت كل التف�سيالت يف البيئة والواقع العراقيني. 
    تتعر�ص العائلة ل�سدمة كربى حني ُيخطف اأحد تواأميها 
)�سخر( وهو طالب يف املرحلة الرابعة يف الكلية. وتتمتع 
هذه العائلة بو�س���ع خا�ص، فاالأب عراق���ي واالأم اإنكليزية 
الق���رن  ج���اءت لتعي����ص يف بل���د زوجه���ا يف ثمانيني���ات 
املا�س���ي، لتواكب كل التغيريات االجتماعية وال�سيا�س���ية 
الت���ي اجتاحت البل���د، ولتختار اأخريا الرج���وع اىل بلدها 
طلب���ًا لالأمان مع )بدر( الت���واأم االآخر على اأم���ل اأن يلتحق 
)�س���خر( ووال���ده بهما بعد اإنه���اء درا�س���ته، اإال اأن االأمور 
تاأخ���ذ اجتاهًا اآخر حني ُيخطف )�س���خر( من جهة جمهولة 
ولتنتهي اأحداث الرواية بتفجري �س���خر لنف�سه يف عملية 

انتحارية ت�ستهدف مطعمًا كانت اأمه اأحد رواده.

    اإن �س���رتاتيجية املقارن���ة ق���د قدمت للن�ّص اأبرز �س���ماته 
ال�س���كلية، املقارن���ة بني احلي���اة قبل وبع���د 2003، جاءت 
عل���ى م�س���توى الزمان واملكان وال�سخ�س���يات، ف�س���اًل عن  
تع���دد االأ�س���وات ال���ذي �س���ّكل ه���و االآخ���ر �س���مة مهمة من 
. فاحلكي يربز على األ�س���نة ال�سخ�س���يات،  �س���مات الن����صّ
ومن اأبرزها �سخ�س���ية )اإبراهيم( رب العائلة الذي متنحه 
الروائية م�س���احة وا�س���عة من ال�س���رد، ف�س���اًل عن احلكي 
الذي ميار�س���ه كل من )�س���خر(، و)بدر(، و)االأم �سويف(. 
وهناك �س���وت للدكتور )عامر(، يف تقنية اقتحمت الن�ّص 
و�سيطرت عليه، ف�سال عن �سيطرتها على القارئ يف خطة 
ن�س���ّية مبهرة حتمل القارئ على اإدراك وظيفتها االإ�سارية 

اإىل مكمن ال�سراع.
    لقد اعتمدت مي�سلون هادي على حماور اأ�سا�سية �سكلت 
مرجعي���ة خا�س���ة ح���ددت فيه���ا اأولوياتها وثبتتها ب�س���كل 
متمي���ز، وه���ذه املح���اور تتلخ����ص يف اأوجه ال�س���راعات 
االأيديولوجية وال�سيا�سية وحتى الدينية، وتاأثرياتها يف 

حيوات االأبطال �سمن هذه العائلة.
    لق���د نحج���ت الرواية يف اجلم���ع بني الهم���وم الواقعية 
والطروح���ات الرمزي���ة، اإذ ال يخف���ى اأن لكل ا�س���م وحدث 
وزمان ومكان داللته االإ�سارية التي ترتبط ب�سكل اأو باآخر 
مبجموع���ة املقارن���ات الت���ي عقدته���ا الكاتبة ب���ني االأزمنة 
واالأمكن���ة واالأح���داث وال�سخ�س���يات. اإن �س���ّكل الن�ص قد 
ا�س���توعب االإط���ار الفك���ري، فمع ال���روؤى املختلف���ة مل يكن 
ممكنًا االحتكام اإىل منظور �س���ردي تقلي���دي يقدم للقارئ 
عاملًا �س���رديًا مليئًا بالعالقات وال�س���راعات، ف�س���اًل عن اأن 
هن���اك ا�ست�س���عارًا القت�س���اد تعب���ريي موؤٍد، ح���ني تويل– 
الكاتبة- بع�ص االأ�س���وات اهتمامًا خا�سًا، وتدفع بها اإىل 

البوح وتقدمي الروؤية اخلا�سة ووجهة النظر املغايرة.
    اإن هيمنة الربنامج ال�سردي يف "جائزة التواأم" �سّكلت 
�س���ور تاأثريات التلقي والتاأويل ملقاربات مهمة تتعلق مبا 
اجته اإليه الواقع وبالذات ال�سراعات العنيفة. ففي جممل 
امل�سار ال�سردي كانت هناك اإ�ساءات هائلة على التاأ�سي�سات 
ال�سيا�سية واالأيديولوجية التي دفعت باأحداث ومتغريات 
اإىل النم���و واالت�س���اع ب�س���كل غ���ري متوقع، يف ف�س���اٍء من 
االأزمنة واالأمكنة التي اأحلقت بال�سخ�س���يات، حني عمدت 
مي�س���لون ه���ادي اإىل جع���ل اأزمن���ة واأمكنة لل�سخ�س���يات، 
باأ�س���ماء وظفته���ا كعالمات واأدل���ة توؤدي وظائ���ف جديدة 

تتاأ�س�ص على تفعيل احلاق الف�ساءات بال�سخ�سيات.

    لق���د حم���ل اخلطاب، ال���ذي وجهته الرواي���ة، تعبريًا من 
نوع خا�ص، و�س���كاًل نوعيًا تتح�س���ل ع���ربه جمموعة من 
االإ�سارات الدالة ال�ستلهام روح الواقع وا�ستخال�ص املغزى 
عرب �س���نعة تعّد واحدة من اأ�سا�سيات االرتقاء بالن�ّص من 
خالل تق�ّص ٍ واٍع عن الظاهرة، يرتكز اإىل قيا�س���ات خا�سة 
اعتمدته���ا الكاتب���ة ووظفته���ا يف عامله���ا الروائ���ي الذي ال 
ب���د اأن ن�س���عه حتت ت�س���نيف التج���ارب القوي���ة، الأنه بدا 
م�س���غواًل باأ�س���ئلة كبرية ومهمة تتعل���ق بالهوية واالنتماء 
وا�س���تجالب العالق���ة باملا�س���ي اإىل احلا�س���ر املدعم االآن 
مب�س���تويات اأك���رب من �س���ور ال�س���دام وال�س���راع اللذين 
اأخ���ذا يتجهان اإىل ه���ّز وتقوي����ص االأ�سا�س���ات املجتمعية 
للف���رد وحتويلها وفقا الجتاهات خا�س���ة حتتكم غالبًا اإىل 
رف�ص االآخر بكل ما ميثله. واهم ما ميكن االإ�سارة اإليه هو 
اأن الن����ص قائم على توليد وت�س���كيل العالقات بني مقاطع 
احلكي املتباينة لل�سخ�سيات ووجهات نظرها واأ�سواتها، 
م���ع من���ح كل �س���وت خ�سو�س���يته التعبريي���ة يف مقاربة 
تعتم���د عل���ى تر�س���يم يك�س���ف عن عالم���ات ع���ن املوجهات 

واملحددات التي حتكم االأبطال.
تاأثيثاته���ا  ع���ن  الروائي���ة مي�س���لون ه���ادي      مل تتخ���ل 
ال�س���ردية الت���ي تقوم على ا�س���تجالب عنا�س���ر املوروثات 
ال�س���عبية واالرت���كاز اإىل العادات والتقالي���د، كما مل تتخل 
عن اأ�س���لوبها الب�س���يط والري يف االإ�س���ارة اإىل العنا�سر 

البيئية والك�س���ف ع���ن عالقتها القوية باأب�س���ط املخلوقات 
الت���ي تعي����ص يف م�س���رحها ال�س���ردي، كم���ا مل تنف�س���ل– 
الروائي���ة- يف "جائ���زة الت���واأم"، وبع���د كل اأعمالها على 
مدى �س���نني، عن الثيمة التي حتكمها وت�س���ّكل هاج�س���ها، 
وهي ر�س���م �س���ورة الوط���ن مبختل���ف حاالت���ه، وارتباط 
ال�سخ�س���يات ب���ه مب�س���ريية هائل���ة. فه���ي ت�س���تجلي، يف 
ه���ذا الن�ّص، كما ا�س���تجلت يف غريه، اخلفاي���ا التي حتكم 
امل�سائر، ف�س���اًل عن حاالت الواقع املتباينة تبعًا لالأحداث 
التي ت�س���رّيه، وتك�سف عن اأمناط من املعاجلة تتباين بني 
الرف�ص والقبول، اأو التحدي واال�ست�سالم دون اأن تخرج، 
بالطبع، عن ف�س���ائها الزماين واملكاين احلامل الذي توؤثثه 

دائمًا بكل التف�سيالت الباهرة:
    "امل�سكن اجلديد كان اأقرب اإىل البيت منه اإىل العمارة.. 
بناي���ة م�س���ممة عل���ى �س���كل ث���الث �س���قق اأنيقة م���ع كراج 
لل�س���يارات ين���زل قلياًل حتت م�س���توى االأر����ص، وحديقة 
اأمامية �سغرية م�س���رتكة جلميع ال�ساكنني، ولي�ص ل�ساكن 
ال�س���قة االأر�س���ية فق���ط... احلديق���ة كانت جميل���ة وكثيفة 
االأ�س���جار، ويوج���د يف الط���رف البعيد منها ب���اب جانبي 
يطل على ال�س���ارع الفرعي، وغرف���ة كبرية مبطبخ وحمام 
ي�سكنها حار�ص �س���وداين ا�سمه ع�سمان مع زوجته مَلك.. 
وه���ذه الغرفة تقع على ميني ال�س���قة االأر�س���ية التي تركها 
�س���اغلها الطبيب لعدة �س���نوات  اأيام العنف الطائفي. تلك 
ال�س���قة ظل���ت فارغ���ة لف���رتة طويل���ة، واأمي حبيب���ة عندما 
تاأت���ي اإلين���ا كان���ت تتوق���ف لتلتفت اإليه���ا، وتلّقي ال�س���الم 
على مالئكتها، وتظل يف حالة اإن�س���اد متوا�سل للغمغمات 
والتمتمات خالل معراجها درجات ال�س���لم للو�س���ول اإلينا 
يف �س���قة الطاب���ق االأو�س���ط التي �س���كنتها اأنا مع �س���ويف 
وتواأمن���ا �س���خر وب���در، ومازل���ت اأعي����ص فيه���ا االآن، لكن 

لوحدي." الرواية، �ص9.
    لق���د قدم���ت "جائزة التوؤاأم" منطًا �س���رديا فّعاال كَمن يف 
احل���وارات الداخلية واملنولوج���ات، ومنح الرواية زمنها 
املميز، واأداءها اخلا�ص الذي توافق مع ق�س���ية امل�س���ائر 

والهويات التي وجلتها الروائية با�ستثنائية حت�سب لها.

أوراق
جتاربه���ا  وخال�س���ة  ال�س���عوب  حكم���ة  م���راآة  االأمث���ال 
املت�سعبة يف احلياة، ولهذا فاإنها حتظى باهتمام النا�ص 
جميع���ا، لقد ب���داأ العرب باالطالع على االدب الرو�س���ي، 
ب�س���كل ع���ام منذ نهاي���ة الق���رن التا�س���ع ع�س���ر، وقاموا 
برتجمت���ه عن الرو�س���ية اأو عرب لغات و�س���يطة منذ ذلك 
احلني، واإىل يومنا هذا وقد �سملت هذه العملية الفكرية 
الوا�س���عة كاف���ة اجنا�ص االدب، مبا فيه���ا االأمثال  طبعًا، 
اإال ان���ه  مل ي�س���در حلد االآن  - ح�س���ب علمنا املتوا�س���ع  
اأي معج���م رو�س���ي – عربي م�س���تقل وخا����ص باالمثال 
الرو�سية رغم كل الدرا�سات املتنوعة والبحوث العلمية 
اخلا�س���ة به���ذه االمثال يف كث���ري من امل�س���ادر العربية 
واملعاجم ثنائية اللغة، لهذا فاأنه ميكن القول وباعتزاز، 
اأن ه���ذا املعجم يعد اأول حماولة يف هذا املجال املهم من 
جماالت العالقات الثقافية والفكرية بني رو�سيا والعامل 

العربي.

لقد حاول الكاتب يف هذا املعجم اأن يقدم للقارئ العربي 
الرتجم���ة احلرفي���ة لالأمث���ال الرو�س���ية قبل كل �س���يء، 
وم���ن ث���م التعليق عليه���ا واال�س���ارة يف تل���ك التعليقات 
اإىل االمث���ال العربي���ة املناظرة لها من حي���ث املعنى قدر 
االمكان، وهو منهج علمي و�سليم وجديد اىل حّد 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����ص اإال، مم���ا اأدى اإىل ع���دم معرف���ة الق���ارئ العرب���ي 
بالبنية اخلا�س���ة لالمثال الرو�س���ية يف لغتها اال�س���لية 
ب�سكل عام، بل واإىل عدم التعمق، بع�ص االحيان، حتى 

يف فهم معانيها كما يجب.
وقد قدم الدكتور �س���ياء نافع يف كتابه هذا الذي يحمل 
عن���وان "معجم االأمثال الرو�س���ية " رو�س���ي – عربي " 
جمموعة من االأمثال الرو�سية التي و�سع ترجماتها اىل 
العربية، كما ترك بع�ص التف�سريات مبينًا ا�سباب و�سع 

كل مثل واملوقف امل�ساحب له.

اأط���راف  يف  ال�س���وء  ويجتم���ع 
الغي���وم املمت���دة واملمي���زة متام���ًا، 
ويخرتقها وينتق���ل بينها ويتحول 
اإىل �س���دمي كم���ا ال�س���باب، ويتغري 
ثاني���ة فيت�س���مر ثم ي�س���بح �سم�س���ًا 
مدورة معتمة تر�سل ومي�سًا اأزرق، 
�س���م�ص متي���ل اإىل االأرجواني���ة، ثم 
تنفت���ح، مركزها جامد ومييل لونها 
نحو االأحمر القامت وتر�س���ل �سوءًا 
اأرجوانيًا. تغم�ص عينيك كي متنع 
اأ�س���عة ال�س���وء من الو�سول اليهما 
لكن���ك تف�س���ل يف منعه���ا. ويفي����ص 
قلب���ك برع�س���ات ورغب���ات، وعل���ى 
العتم���ة ت�س���مع املو�س���يقى،  حاف���ة 
يت�س���كل،  ال���ذي  ال�س���وت  ويعل���و 
وميت���د، يخرتق���ك، م���ن امل�س���تحيل 
اأن تع���رف اأي���ن اأنت. هذا ال�س���وت 
الكري�س���تايل القوي يقتحم ج�سمك 
م���ن كل اجله���ات، وموجة ق�س���رية 
تختل���ط ب���ه وال ت�س���تطيع حتدي���د 
اإيقاعه���ا لكنك تدرك ارتفاعها، وهي 
مربوطة مبجموعة اأ�سوات خليطة 
تنت�سر وت�سبح نهرًا يغيب ويعود، 
يظهر ويختف���ي. ال�س���م�ص الزرقاء 
اأك���ر  قم���ر  اإىل  تتح���ول  العامت���ة 
عتم���ة. تلتق���ط اأنفا�س���ك وتتوق���ف 
�سيئًا التفكري، فقدت تنف�سك وت�سل 

اإىل نهاية حياتك. 
ال���روح"  "جب���ل  رواي���ة  ت�س���كل 
"امل���دى"  ال�س���ادرة ع���ن موؤ�س�س���ة 
لالإع���الم والثقافة والفنون، لكاتبها 
ج���او ك�س���ينغ جي���ان، وترجمها د. 
انط���ون حم�س���ي، عماًل فري���دًا يف 
امل�س���هد االأدبي املعا�سر،  وتوؤكدها 
االأ�س���طورية  ال�س���ينية  الكتاب���ات 
والتي حتمل ا�سمًا ملكان م�سكوك يف 
وجوده على اخلارطة ال�سينية، هل 
هي �س���عى وراء اجلم���ال، واملعرفة 

املطلق���ة، اأو هي اع���رتاف ذاتي، اأو 
اأن الرواية نف�سها رواية م�ستحيلة 
م���ا دام���ت بعيدة ع���ن املاأل���وف يف 

ال�سرق كما يف الغرب؟
و قد ا�س���تهر جاو باأ�س���لوبه االدبي 
الذي ميي���زه عن بقي���ة املوؤلفني يف 
جمي���ع اأنح���اء الع���امل حي���ث تتميز 
عبارات���ه بجر�ص مو�س���يقي جميل، 
وكذل���ك البن���اء الدرام���ي للروايات 
الت���ي يوؤلفه���ا و احلبك���ة الدرامي���ة 
التي جتعلك ت�س���عر و اأن���ت تقراأها 
اأت���ك ت�س���اهد م�س���رحية مو�س���يقية 
رائعة، و قد قال بع�ص النقاد العرب 
عن هذه الرواية اأنها اأقرب ما تكون 
لل���روح ال�س���وفية و يظه���ر ذلك يف 
اأبطاله���ا و اأحداثه���ا، و نال���ت ه���ذه 
الرواية �س���هرة وا�سعة على النطاق 
العاملي حيث ترجمت اىل عدة لغات 

خالف لغتها اال�سلية، هذه الرواية 
تتميز بطابع خا�ص ومميز جتعلك 
يف  وتغو����ص  بقراءته���ا  ت�س���تمتع 

اعماق تفا�سيلها.
تع���د رواي���ة "جب���ل ال���روح"  عمال 
فريدا يف امل�س���هد االأدبي املعا�س���ر، 
فه���ي رحلة �س���ميمية، وح���وار بني 
�سخ�س���يات يع���رف عنه���ا ب�"اأن���ا"، 
و"اأن���ت" "هو" اأو "ه���ي" )وال اأثر 
لل� "نحن" التي ت�سري اإىل اجلمهور 
اأو اجلماه���ري التي توقظ بال ريب، 
كثريا من الذكريات غري امل�ستحبة( 
وا�ستح�سار ملناظر ال�سني وغاباتها 
وت�س���خي�ص  الي���وم،  اإىل  الع���ذراء 
لعذاب���ات الغرام، او جمرد و�س���ف 
م�س���درها  املتع���ة  م���ن  لهنيه���ة 
اإىل  الرواي���ة  وترتق���ي  ال�س���داقة. 
م�ستوى مماثل من االإبداع من غري 

اللغة التي ت�س���م اطرافا م�س���كتها: 
لغة ع�سرية، ذات جر�ص، خالية من 
التكلف والغمو�ص، وال �سائبة فيها 
على االطالق، تلعب جتربة امل�سرح 
دورا مهم���ا يف كتاب���ة �س���ينغجيان 
الذي اعتاد خلق امل�سافة بني الراوي 
والقارئ عرب تكراره اىل ما ال نهاية 
عبارة "تقول..." والتي نعر عليها 

يف ن�سو�سه امل�سرحية.
جبل ال���روح ه���ي مبثابة اأودي�س���ة 
جت���ري اأحداثه���ا يف ريف ال�س���ني، 
حيث يفت����ص الكاتب عن جبال على 
حدود اخلي���ال واحلقيق���ة. وخالل 
اخلفاي���ا  ي���روي  الدائ���م  ترحال���ه 
االأ�سطورية ال�سامانية التي ما تزال 
حية يف االأذهان، واحلكم الطاوية، 
وق�س�س���ًا فردية كل �سخ�س���ية فيها 
م���راآة الأخرى. رواي���ة حّج وجودّي 
وروح���اين ووثيقة اأدبية ال ت�س���به 
اإال نف�س���ها. اإنها �س���فران: �س���فر يف 
ال�سني االأبدية و�سفر داخلي يرتقي 
في���ه الكاتب بجب���ل روحه من خالل 
تعّدد االأ�س���وات واالأن���واع االأدبية 
والتاأمل يف ال���ذات. وهذه الرواية 
تذّكر الكّتاب مب�سعى الرومنطيقية 
االأملاني���ة الهادف اإىل خلق ق�س���يدة 

كونية.
لرواي���ة  الرتجم���ة  ه���ذه  وتتخ���ذ 
جب���ل ال���روح التي ح���از �س���احبها 
عل���ى جائ���زة نوب���ل ل���الآداب، قيمة 
ا�ستثنائية ت�ساف اإىل اأهميتها بني 
االأعم���ال االأدبية املعا�س���رة، كونها 
م���ن اآخ���ر االأعم���ال التي عم���ل على 
ترجمته���ا ال�س���اعر الراح���ل ب�س���ام 
حجار ال���ذي اأغنى املكتب���ة العربية 
ببع����ص اأف�س���ل الرتجم���ات خ���الل 
العقود االأخرية، واأدخل ح�سا�س���ية 

جديدة اإىل فن الرتجمة.

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 مميزًا، إنه رفيع مثل 
شعرة، ويشبه أيضًا شقًا يعتمد 
طرفاه يف الظلمة ويفقد شكله 
ويختفي متحواًل إىل شعاع 
من ضوء صغري جدًا قبل أن 
يتبدد إىل ذرات غبار ال تحىص 
وتقلقك.

معجم األمثال الروسية بترجمة عربية

روايـــة "جــائــزة الــتــوأم" 
ت��ج��رب��ة خ���اص���ة ل��م��ي��س��ل��ون ه���ادي
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ترجمــة وإعــداد/ عــادل 
العامل

قد يقع حتى الكّتاب العظام فري�سًة ملتالزمة 
" اإنني ال اأدري ما العنوان الذي اأطلقه على 
عمل���ي هذا "! فعلى العنوان اأن يوؤدي دورًا 
هن���ا لفائدة العم���ل املنَج���ز. اأن يجتذب يف 
االأق���ل انتباه الق���ارئ وينط���وي على روح 
الن����ص. ولهذا فلي�ص م���ن املده�ص اأن يبذل 
حتى الكّت���اب الكبار جهدًا البتداع العنوان 
املنا�س���ب متامًا. وَم���ن ي�س���تطيع اأن يحكم 
منا، نحن الق���راء، على ذلك؟ اأبدًا، فالبع�ص 
من���ا ال ميكن���ه حتى اأن ي�س���تقر على �س���طر 

مفيد لر�سالة ت�سع مرات من ع�سر! 
ومع اأن بع�ص عناوين الكتب تبدو اأيقونية 
االآن اإىل حد اأن من ال�سعب ت�سور اأنه كان 
ال بد الأ�سحابها من احللم بها قبل اإقرارها، 
ف���اإن الكث���ري من تل���ك االأعمال الكال�س���يكية 
قد اقرتن���ت بعناوين اأولي���ة خمتلفة متامًا 
قبل ن�س���رها. وه���ذا التعري���ف اللطيف من 
موق���ع " كت���ب جونك���رز الن���ادرة " به���ذه 
احلال���ة الثقافي���ة يتق�س���ى الت�س���ميات غري 
املن�سورة الأ�سهر الكتب الق�س�سية الغربية 
ويورد الق�س����ص اخللفية التي وراء تغيري 

العناوين. منها على �س���بيل املثال، مبتدئني 
يف كل واح���د م���ن االأعمال ال�س���هرية اأدناه 

بالعنوان االأويل الذي مل تظهر به:   
 First اأوىل      انطباع���ات   •

  Impressions
  كربياء وهوى

  جني اأو�سنت  ��  1813 
" ق���د  اأوىل  " انطباع���ات  رواي���ة  اأن  م���ع 
اكتمل���ت يف ع���ام 1796، فاإن جني اأو�س���نت 
مل ت�س���تطع اأن جتد نا�س���رًا له���ا حتى كتبت 
ُن�س���ر يف عام  " الذي  " العق���ل والعاطف���ة 
1811. ومت تنقيح " انطباعات اأوىل " اإىل 
حد كب���ري يف عامي 1811 و1812، وهكذا 
تغري العنوان اآن���ذاك على االأرجح من اأجل 
اأن يعك�ص حمور الرواية اجلديد، وُن�سرت 

الرواية بعنوان " كربياء وهوى " بداًل من 
االأويل.                                                                                                       عنوانها   ،" اأوىل  " انطباعات 

Mistress Mary  الع�سيقة ماري • 
 احلديقة ال�سرية

  فران�سي�ص هودغ�سون َبرنيت  �� 1911
وي�سري العنوان االأويل هنا اإىل ال�سخ�سية 
الرئي�سة يف الرواية وكيف كان ي�سار اإليها 
يف الكت���اب. وعل���ى كل ح���ال، هناك اأي�س���ًا 
ف�س���ل يف الرواية عنوان���ه " ماري، ماري، 
متناق�س���ة متامًا "، فيها اإ�سارات اإىل اأغنية 
اأطفال اإنكليزية �سعبية قدمية تقول: ماري، 
ماري..،/ كيف تنم���و حديقتك؟/ باأجرا�ص 
ف�س���ية وقواقع حّمار،/ واآن�س���ات لطيفات 
م�س���طفات جميعًا، ومن هن���ا جاء عنوان " 

احلديقة ال�سرية ". 
 Nobody’s Fault اأحد  ال  • غلطة 

  دوريت ال�سغرية
  ت�سارل�ص ديكنز  ��  1857

و" دوري���ت ال�س���غرية " يف الكث���ري منه���ا 
عبارة عن تعليق اجتماعي، وال�سخ�سيات 
التي فيه���ا جميعًا �س���حايا للمجتمع اأكر 
م���ن كونها بوج���ٍه خا�ص ت�س���تحق اللوم 
اأنف�سها. ومن هنا جاء العنوان االأويل " 
غلط���ة ال اأحد ". وقد ح�س���ل التغيري يف 
العن���وان نتيجًة الإدراك ديكنز اأن عيوب 
املجتم���ع غلطة كل واح���د ولي�ص غلطة 
ال اأح���د. وقد ُن�س���رت الرواية يف حينه 
يف �س���كل م�سل�س���ل على دفع���ات خالل 
19 �س���هرًا، وجرى فيما بعد اقتبا�سها 

لل�سينما والتلفزيون مرات عديدة.    
اأي���غ  وي�س���ت  يف  ترميال�س���يو   •

Trimalchio in West Egg
  غات�سبي العظيم

  ف. �سكوت فيتزجريالد  ��  1925
كان هن���اك َم���ن يعتق���دون يف الن�س���ر ب���اأن 
العن���وان االأ�س���لي يت�س���من اإ�س���ارًة مبهمة 
جدًا ال ت�س���مح للنا�ص بفهم املق�سود �� لكون 
ترميال�س���يو �سخ�س���ية رئي�سة يف  رواية " 
�س���اترييكون " للكات���ب الروم���اين الق���دمي 
بيرتونيو����ص. ويورد فيتزجريالد بالفعل، 
م���ع ه���ذا، مقتب�س���ًا ح���ول ترميال�س���يو يف 
الرواي���ة، لكن���ه وافق على تغي���ري العنوان 
اإىل " غات�س���بي العظي���م " ال���ذي ظهرت به 

الرواية.
 The Saddest • الق�س���ة االأكر حزنًا 

Story
 اجلندي اجليد

  فورد مادوك�ص فورد  ��  1915
بع���د  الرواي���ة  ُتن�س���ر  اأن  املق���رر  م���ن  كان 
ان���دالع احل���رب العاملية االأوىل بال�س���بط، 
ولهذا طلب النا�س���رون من الكاتب اأن يغري 
العنوان. فاقرتح عن���وان " اجلندي اجليد 
" على �سبيل املزاح، لكن النا�سرين اأحبوا 

ذلك وهكذا �سدرت الرواية بهذا العنوان.
 Strangers الداخ���ل  م���ن  غرب���اء   •

 from Within
 �سيد الذباب

 وليام غولدنغ 
ب���اأن  اأ�س���اًل  يعتق���د  النا�س���رين  اأح���د  كان 
العن���وان االأويل وا�س���ح اأك���ر م���ن الالزم 
و�سخيف، ولهذا جاء اأحد املحررين بفكرة 
 Lordعنوان  �سيد الذباب اأو اأمري الذباب
يقال  ملا  الذي هو ترجمة   ،of the Flie
له يف العربي���ة " fleetzebub  "، وهو 

اال�سم املعا�سر لل�سيطان.
Atticus • اأتيكو�ص 

 اأن تقتل ع�سفورًا �ساخرًا 
 هاربر يل

حت���ى م���ع اأن اأتيكو�ص هو واح���د من اأبرز 
ال�سخ�سيات يف " اأن تقتل ع�سفورًا �ساخرًا 
"، فاإن املوؤلفة قررت لروايتها اأن ال حتمل 
ا�سم �سخ�سية واحدة فقط من �سخ�سياتها، 
ولهذا قام���ت بداًل من ذل���ك بتغيري العنوان 
اإىل اإ�س���ارة وردت يف الكت���اب، " اأن تقت���ل 
ع�سفورًا �ساخرًا "، وظهر الكتاب بالعربية 
اأي�س���ًا بعنوان " ال تقتل ع�س���فورًا �ساخرًا 
تقتل طائًرا  " اأن  " و 

بريًئ���ا " و " اأن تقت���ل طائ���رًا حماكي���ًا "، 
وفقًا ملع���اين mockingbird املتعددة 

باالنكليزية...
 Tomorrow Is اآخ���ر  ي���وم  غ���دًا   •

Another Day
 ذهب مع الريح

 مارغريت ميت�سل
والعن���وان االأويل، " غ���دًا ي���وم اآخر "، هو 
اآخ���ر �س���طر م���ن الرواي���ة، عل���ى كل ح���ال. 
تاأخ���ذ  اأن  بعدئ���ٍذ  ميت�س���ل  ارت���اأرت  وق���د 
العنوان بداًل من ذلك من ال�س���طر االأول من 
املقطع الثالث من ق�س���يدة ال�ساعر اأرن�ست 
داو�س���ون: " لق���د ن�س���يت الكث���ري، وذهبت 
�س���ينريال Cynara! مع الريح "، وهكذا 
اأ�سبح عنوان الرواية " ذهب مع الريح ". 
 The البح���ر  بج���وار  الت���ي  اململك���ة   •

Kingdom by the Sea
 لوليتا

 فالدميري نابوكوف  ��  1955
كان نابوكوف متاأثرًا اإىل حد كبري بق�سيدة 
اإدغ���ار اأالن بو " مالذ اآخر "، فاأخذ العنوان 
" اململك���ة الت���ي بج���وار  االأويل ل�روايت���ه 
البحر " من هذه الق�سيدة. وقد ا�ستقر على 
عن���وان " لوليت���ا "، يف نهاي���ة االأمر، وكان 

بتاأثري هذه الق�سيدة اي�سًا. 
 The Last اأوروبا   •الرجل االأخري يف 

Man in Europe
   1984

جورج اأورويل  �� 1949
هناك العديد من النظريات املتعلقة بعنونة 
رواية اأورويل ال�س���هرية هذه ب� " 1984 "، 
وكان���ت تدعى يف االأ�س���ل " الرجل االأخري 
يف اأوروب���ا " ب�س���بب الكيفي���ة الت���ي ُت���رك 
فيها اأورويل منعزاًل وهو يكتبها، وب�س���بب 
وحدت���ه املَر�س���ية على جزيرة ج���ورا التي 
كان يعي����ص عليه���ا اآن���ذاك، باالإ�س���افة اإىل 
ون�س���تون  الرئي�س���ة  ال�سخ�س���ية  �س���عور 

بالعزلة يف الرواية. 
 Something That • �سيٌء ما حدث 

Happened
 فئران ورجال

  جون �ستاينبك  �� 1937
كان العنوان االأ�س���لي " �سيء ما حدث " قد 
اختري لكون �ستاينبك كان يرى اأنه ال ميكن 
يف الواق���ع ل���وم اأح���د عل���ى م���ا يحدث يف 
الرواية، ومع ذلك، األهمته ق�س���يدة ال�ساعر 
روب���رت برين���ز " اإىل ف���اأرة "، العنوان 

الذي ُن�سرت به الرواية يف االآخر.   
 All is ينتهي جيدًا هو جيد  ما  • كل 

well that eands well
 احلرب وال�سالم

 ليو تول�ستوي  �� 1869 
رغ���م اأن تول�س���توي كان ق���د اتخ���ذ قراره 
احلا�س���م باختي���ار العنوان االأ�س���لي " كل 
م���ا ينتهي جي���دًا هو جيد "، فاإن���ه غرّي راأيه 
بع���د اأن اأراد االإحاط���ة باملزي���د من اخللفية 
املنا�س���بة للح���روب الت���ي حدثت قب���ل عام 
1863، مث���ل ح���رب القرم وغ���زو نابليون 
" احل���رب  ب���دا عن���وان  لرو�س���يا، وبذل���ك 
وال�س���الم " اأكر مالءمًة، وهو الذي ظهرت 

به روايته ال�سهرية.

    The Huffington Post / عن

الرجل الذي اخترع فيدل كاسترو
كاسترو ثائر أخلص لمبادئه                        

يعترب فيدل كا�س���رتو بالن�س���بة للكثريين قائدًا متطرفًا 
بحما�س���ته مهوو�س���ًا بذات���ه موؤمن���ًا مبا ال يقبل ال�س���ك 
اأن م�س���ري حيات���ه را�س���خ، خالف���ًا الأهوائه ال�سيا�س���ية 
واالقت�س���ادية املتقلب���ة الت���ي حتدده���ا الرباغماتي���ة ال 

العقيدة.
ففي���دل كا�س���رتو كم���ا ي�س���فه ه���ري ري�س���تون رئي�ص 
جمل�ص العالقات اخلارجية االأمريكية رمبا القائد االأهم 
الذي قدمته اأمريكا الالتينية منذ حروب اال�ستقالل يف 
مطلع القرن التا�س���ع ع�س���ر، وكان الزعيم االأكر نفوذًا 
يف حتديد �سكل تاريخ كوبا. وقد اأحدثت ثورته حتواًل 
باملجتمع الكوب���ي وكان لها التاأثري االأطول يف املنطقة 
ب�س���كل يفوق اأية نه�س���ة �س���هدتها اأمريكا الالتينية يف 

القرن الع�سرين.
ي�س���ف املحلل���ون في���دل كا�س���رتو باأن���ه زعي���م الثورة 
املتحم����ص ال���ذي جل���ب احل���رب الب���اردة اإىل الن�س���ف 
الغرب���ي م���ن الك���رة االأر�س���ية ع���ام 1959، وحت���دى 
الوالي���ات املتح���دة يف عق���ر داره���ا لقرابة ن�س���ف قرن 
كقائد كوبا املطلق، الذي اأربك 11 رئي�سًا اأمريكيًا ودفع 

العامل اإىل حافة احلرب النووية.
اأم�س���ك كا�س���رتو بزم���ام ال�س���لطة اأك���ر م���ن اأي زعي���م 
عامل���ي با�س���تثناء امللكة اإليزابيث الثاني���ة، وحتّول اإىل 
�سخ�س���ية عاملي���ة فاقت اأهميته���ا يف القرن الع�س���رين، 
اأهمي���ة توقع���ه من رئي����ص دولة يف ج���زر الكاريبي يف 

جزيرة ال يتجاوز عدد �سكانها 11 مليون ن�سمة.
عل���ى الرغم من مرور اأع���وام على تدهور �س���حته، قاد 
كا�س���رتو م���ا كان ياأم���ل اأن ي�س���كل ا�س���تمرارية الثورة 
ال�س���يوعية، قب���ل اأن يتنحى يف الع���ام 2006 اإثر تاأزم 
�س���حته. وقد نقل العديد من �سالحياته الأخيه االأ�سغر 
راوؤول، وقدم ا�س���تقالته الر�س���مية كرئي����ص للبالد بعد 

عامني.
وي�س���كل كا�س���رتو رمبا القائد االأهم رمب���ا الذي قدمته 
اأمريكا الالتينية منذ حروب اال�ستقالل يف مطلع القرن 
التا�س���ع ع�س���ر، وكان بح���ق الزعي���م االأكر نف���وذًا يف 
حتديد �سكل تاريخ كوبا، وقد اأحدثت ثورته حتواًل يف 
املجتم���ع الكوبي وكان لها التاأث���ري االأطول يف املنطقة 
على نحو يفوق اأية نه�سة �سهدتها اأمريكا الالتينية يف 

القرن الع�سرين.
وقد ات�س���م اإرث حركة كا�سرتو يف كوبا والعامل ب�سجل 
�س���كل مزيجًا م���ن التق���دم االجتماع���ي والفق���ر املدقع، 
والظلم العرقي واال�سطهاد ال�سيا�سي، والتقدم الطبي 
وحّد من املاأ�ساة املقرونة بالظروف التي اأحاطت بكوبا 

مع دخوله هافانا كقائد ع�سبة منت�سر عام 1959.
وق���د جعلت تلك ال�س���ورة م���ن فيدل رم���زًا للثورة على 
امتداد العامل، وم�س���درًا ملهم���ًا لعدد من الزعماء الذين 
حاولوا تقليده، حيث اعترب الرئي�ص الفنزويلي هوغو 
�س���افيز كا�س���رتو وال���ده الروح���ي اإيديولوجي���ًا. ومل 
ي�س���تطع اأداوؤه املتع���ر كاأوتوقراط���ي ه���رم على راأ�ص 
اقت�س���اد متهالك تقوي�ص �س���ماته اأو ت�س���ويه �س���ورته 

كقائد ثوري.
وفوق كل �س���يء كان هو�ص كا�سرتو بالواليات املتحدة 
وهو�س���ها به، االإط���ار االأبرز الذي ر�س���م مالمح حكمه، 
وقد �سّورته وا�س���نطن بعد اعتناقه ال�سيوعية �سيطانًا 
وطاغية وحاولت مرارًا اإزاحته عن ال�س���لطة، ال�س���يما 
من خالل اجتياح خلي���ج اخلنازير عام 1961، وفر�ص 
ح�س���ار اقت�س���ادي ا�س���تمر عقودًا، وو�س���ع خمططات 
اغتي���ال تاآمري���ة كث���رية، واللج���وء اأحيان���ًا اإىل خطط 
غريب���ة كاالنتقا�ص من �س���معته من خالل د�ص ال�س���م له 

وجعل �سعر حليته يت�ساقط.
وقد جعل حتدي كا�س���رتو للق���وة االأمريكية منه منارة 
املقاوم���ة يف اأم���ريكا الالتيني���ة و�س���واها، واأ�س���بحت 
حليته ال�س���عثاء الطويلة و�س���يجاره الكوبي الطويل، 
وزي���ه الع�س���كري االأخ�س���ر رم���وزًا للتم���رد يف اأرجاء 

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 اأ�سواأ مراحل احلرمان والعزلة التي عا�ستها بالده، 
وق���د عزيت تل���ك العزلة ب�س���ورة روتيني���ة اإىل اأمريكا 

واحلظر الذي تفر�سه.
ومكنت���ه اإجادت���ه لف���ن اخلطاب���ة ع���رب اآالف اخلطابات 
التي غالبًا ما كانت تدوم �س���اعات م���ن تعبئة الكوبيني 
مب�س���اعر الكراهي���ة �س���د اأم���ريكا، وتركه���م يف حال���ة 
جهوزية دائمة للت�سدي للح�س���ار �سواء اأكان ع�سكريًا 

اقت�ساديًا اأو اإيديولوجيًا قادمًا من ال�سمال.
ظهر كا�س���رتو يف مئات االأحاديث ال�س���حافية، واأثبت 
ق���درات عالي���ة يف جتيري اأ�س���عب االأ�س���ئلة ل�س���احله، 
وا�س���تهر يف حدي���ث الإحدى املجالت ع���ام 1985 برّده 
الق���وي على �س���وؤال املح���اور كيف يجيب على و�س���ف 
الرئي�ص االأمريكي االأ�س���بق رونال���د ريغان له بالطاغية 
الع�س���كري، بالق���ول: دعنا نفك���ر يف ال�س���وؤال، اإذا كان 

و�س���ف الديكتاتور يعني احلكم بقوة املرا�سيم، 
ف���اإن باإمكاننا اأن جنادل ونتهم اأي قائد 

باأنه ديكتاتور.
واأع���اد الك���رة اإىل ملع���ب 

اإذا  بالق���ول:  ريغ���ان 
كانت قوته تت�سمن اأيًا 
من اأوجه الدميقراطية 

ميتل���ك  كاأن  الوح�س���ية 
القدرة على اإ�سدار اأوامر 

ف���اإين  نووي���ة،  ح���رب  ب�س���ن 
اأ�س���األك، من منا االأكر ديكتاتورية، رئي�ص 

الواليات املتحدة اأم اأنا؟.
بع���د قي���ادة قوات���ه لالإطاح���ة 
بالطاغية الكوبي فوجلن�سيو 

كا�س���رتو  حتال���ف  باتي�س���تا، 
حينم���ا كان يف الثالثين���ات، مع 

وا�س���تعان  ال�س���وفييتي  االحت���اد 
بالقوات الكوبي���ة لدعم الثورة يف 

اأفريقي���ا وجمي���ع اأنح���اء اأمريكا 
الالتينية.

ال�س���ماح  ا�س���تعداده  واأدى 
قواع���د  ببن���اء  لل�س���وفييت 
م���ن  �س���واريخ  اإط���الق 

االأرا�سي الكوبية اإىل احتدام 
الدبلوما�س���ية  العالق���ات  يف 

واالحت���اد  املتح���دة  الوالي���ات  ب���ني 
ال�س���وفييتي يف خريف العام 1962، 

تل���ك  اأن تت�س���اعد  وكان ميك���ن 
ح���رب  م�س���توى  اإىل  االأزم���ة 

نووي���ة بني البلدي���ن. وظل العامل باأ�س���ره يعي�ص حالة 
من الت�س���نج واخلوف من املواجهة ا�س���تمرت 13 يومًا 

قبل اأن حتّل امل�ساألة �سلميًا.
ال�س���وفييتي  االحت���اد  انهي���ار  م���ع  كا�س���رتو  واج���ه 
ع���ام 1991، واح���دة م���ن اأ�س���عب التحدي���ات املتمثلة 
باال�س���تمرار مبع���زل ع���ن الدع���م ال�س���يوعي. وحتدى 
توقع���ات ت�س���ري اإىل موته ال�سيا�س���ي، حي���ث كان يلجاأ 
حتت التهديد اإىل توجيه �سهام االتهامات املعادية نحو 
الوالي���ات املتحدة. وملا اأو�س���ك االقت�س���اد الكوبي على 
االندثار، �س���ّرع كا�س���رتو الدوالر االأمريكي، الذي كان 

يعار�سه منذ اخلم�سينات.
اإال اأنه عاد وحظر ا�س���تعماله مبجرد اأن عاد اال�س���تقرار 
للو�سع االقت�س���ادي، بعد ب�سع �سنوات. داأب كا�سرتو 
على م�س���ايقة روؤ�س���اء الوالي���ات املتحدة عل���ى امتداد 
وا�س���نطن  حم���اوالت  جمي���ع  حمبط���ًا  ق���رن،  ن�س���ف 
باحتوائ���ه، وظ���ّل وفيًا ل���روح التحدي، ونب���ذه للغرب 
حت���ى حني خف���ت �س���وته وحت���ّول اإىل هم�س���ات رجل 

عجوز.
خ�س���عت �سخ�س���ية كا�س���رتو و�س���ورته عل���ى امت���داد 
رحل���ة حكمه الطويل���ة اإىل ع���دد من التح���والت، بداأت 
مع انطالقة م�س���ريته كرجل ثوري يف �سيريا ماي�سرتا 
�سرق كوبا. فبعد و�سوله اإىل �سواحل البالد يف كانون 
االول 1956، عل���ى م���نت يخ���ت زائ���د احلمول���ة برفقة 
ت�س���ي غيفارا و80 من الرفاق، اتخذ فيديل دور املقاتل 
يف �س���بيل احلري���ة، فخا�ص حرب ع�س���ابات اأغ�س���بت 
باتي�س���تا، ال���ذي ا�س���توىل بانقالب���ه على ال�س���لطة عام 

1952 منهيًا فرتًة وجيزة من الدميقراطية.
وغ���دا باتي�س���تا مرتعب���ًا من كا�س���رتو الفدائي ال�س���اب 
وقدرات���ه اخلطابي���ة التعبوية، على الرغ���م من قلة عدد 
مقاتليه و�سعف ت�سلحهم، واأمر جي�سه بقتله. وبالفعل 
اأكدت �س���حف العامل يف كانون االول 1956 خرب مقتل 
فيدل، ليطل بعد ثالثة اأ�س���هر فقط يف عدد من املقابالت 
الت���ي بثت ال���روح يف حركته الن�س���الية، وغريت وجه 

التاريخ.
بداأت عملية الفرار حني ات�سل 

م�������وال�������ون 

ت��امي��ز،  ن��ي��وي��ورك  م��ن �سحيفة  ل��ك��ا���س��رتو مب��را���س��ل 
هريبرت ماثيوز، لرتتيب اإجراءات املقابلة. وا�سطحب 
ب�سفته  اجلبال  اأع��ايل  اإىل  الرجل  املنا�سرين  بع�ص 
اأحد املتمولني االأمريكيني. وكتب ماثيوز متعاطفًا مع 
يزال  ال  كان  الذي  كا�سرتو  فو�سف  والق�سية،  الرجل 
اأ�سجار  ب��ني  م��ن  يخرج  وه��و  عمره  م��ن  الثالثني  يف 
ل��ل��ح��وار: ك��ان رج��اًل بحق مهيبًا  االأدغ����ال ا���س��ت��ع��دادًا 

بقامته الفارعة وب�سرته ال�سمراء وحليته الكثة.
و�س���ورت املقاالت الثالث كا�سرتو باأنه �سخ�سية رجل 
ال تق���اوم، اأمامك �س���خ�ص مثق���ف متفاٍن، رج���ل يتحلى 
واأ�س���اف  املتمي���ز.  والقي���ادي  وال�س���جاعة  باملب���ادئ 
ماثيوز: تتملك���ه اأفكار قوية عن احلرية والدميقراطية 
الد�س���تور،  اإحي���اء  االجتماعي���ة و�س���رورة  والعدال���ة 
واإج���راء االنتخاب���ات. ودان���ت حكوم���ة كوب���ا ماثيوز 

واأكدت اأن املقاالت جمرد فربكات.
اإال اأن االأخبار عن جناة كا�سرتو اأعادت احلياة حلركته 
الن�س���الية، ورفعت م�ستوى الدعم له يف كوبا والعامل. 
وتبّدت االأ�سهر القليلة التالية عن حتّول اآخر ب�سخ�سية 
كا�س���رتو بالن�س���بة لل���راأي العام، حيث جل���ب 500 من 
اأتباع باتي�ستا وقدمهم اإىل حماكمة ق�سرية قبل اإ�سدار 

حكم االإعدام بالر�سا�ص بحقهم.
اأحك���م فيدل كا�س���رتو ال�س���يطرة عل���ى البالد ب�س���طوة 
ورمزية �س���ّطرت اأول اأي���ام دخوله الظاف���ر لهافانا عام 
1959، واأمت انقالب���ه الناج���ح عل���ى الرئي����ص الكوبي 
االأ�سبق فوجلن�س���يو باتي�ستا باإلقاء اخلطاب الرئي�سي 

االأول يف العا�سمة اأمام ع�سرات اآالف املعجبني.
ودخل دائرة ال�س���وء منذ اأن ظل يخطب بحما�سة حتى 
الفجر، قبل اأن يتم اإطالق احلمامات البي�ساء يف �سماء 
البالد اإيذانًا با�س���تتباب ال�سالم يف كوبا، وحني حطت 
اإحداه���ا عل���ى كتفه، هتف ال�س���عب »في���دل«، فكانت تلك 
العالمة االأوىل بالن�سبة للكوبيني اخلائفني من احلرب 
ب���اأن الزعيم املغوار امللتحي ال�س���اب مق���ّدر له اأن يكون 

منقذهم.
مل يك���ن ل���دى عدد من املحت�س���دين اأدنى فك���رة عما كان 
يخط���ط ل���ه كا�س���رتو لكوب���ا، وق���د كان �س���يد املظاه���ر 
والغمو�ص يعتقد نف�سه خمل�ص اأر�ص االأجداد، والقوة 
ال�سرورية املخولة �س���لطات علوية لل�سيطرة على 
كوبا و�س���عبها. وقب�ص كا�س���رتو عل���ى مقاليد 
جوان���ب  ب���كل  فتحك���م  كالطاغي���ة  احلك���م 
االأعل���ى  القائ���د  وكان  اجلزي���رة،  وج���وه 
للبالد. ارتبطت با�س���مه الكثري من االأخبار 

والتفا�سيل.
كتدخله �سخ�س���يًا يف اختي���ار األوان الزي 
املوح���د للجي�ص، واالإ�س���راف على برنامج 
اإنتاج اأف�سل اأنواع حليب االأبقار، كما كان 
يحدد �سخ�س���يًا اأهداف موا�س���م احل�ساد، 
وير�س���ل باأوامر منه اأعدادًا ال حت�سى من 

النا�ص اإىل ال�سجون.
اال�س���تبدادية  وحكومت���ه  ه���و  بق���اءه  اأن  اإال 
يف ال�س���لطة له���ذه امل���دة الطويلة يعود الأ�س���باب 

تتجاوز اال�سطهاد واخلوف.
�سرح يف مقابالته اأكر من مرة اأنه ي�سبه دون كي�سوت 
م�س���ارع االأهوال احلقيقية واملتخيل���ة، واأنه داأب على 
مّر عق���ود يف االإعداد الجتياح اآخ���ر مل يحدث للجزيرة 
الكوبية. ومت�سكًا مبزاياه ال�سخ�سية، �سّور كا�سرتو 
اإق�س���اءه ع���ن ال�س���احة العاملي���ة باأن���ه اأحد موؤ�س���رات 

القوة.
وعل���ى الرغ���م م���ن قلة ظه���وره ظل كا�س���رتو م�س���رًا 
على ع���دم ثقته بالوالي���ات املتحدة، ومل تكد مت�س���ي 
اأي���ام على زي���ارة اأوباما غ���ري امل�س���بوقة اإىل كوبا 
هذا العام، رّد كا�سرتو م�س���ككًا بخطواته الإحالل 
ال�س���الم، وموؤك���دًا اأن كوب���ا ال تري���د �س���يئًا مم���ا 

تعر�سه اأمريكا.

عرض ومناقشة: فاتن صبح

 كـــتب.. وعناويــن أولــى!
قون قي اختيارها أحيانًا!    حتى عظماء المؤلفين ال يوفَّ
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

"دار  ع���ن  �س���درت 
القاه���رة  يف  �س���جرة" 
النا�س���ئة  رواي���ة 
واحل���ذاء  "�سو�س���انا 
الطائر" للكاتب �سريف 
اأول عمل  �س���الح وهي 
ل���ه يف جم���ال الكتاب���ة للطفل بعد �س���ت 

جماميع ق�س�سية.
الرواية تتوجه للمرحلة العمرية ما بني 
12 اإىل 18 �سنة، حيث حتكي ق�سة فتى 
م�سري يدعى "ماجد"، يعي�ص مع والده 
ال�سفري يف النم�سا، ويتم خطف زميلته 
ورفيق���ة رحلته للمدر�س���ة "�سو�س���انا"، 
فيفكر يف البحث عن و�سيلة الإعاداتها.

بتاري���خ  الطري���ف  اهتمام���ه  وب�س���بب 
ثقاف���ات  ع���ن  تع���رب  الت���ي  االأحذي���ة 
وح�س���ارات خمتلف���ة يفكر"ماج���د" يف 
اخرتاع حذاء �س���ريع ميكنه من البحث 
عن "�سو�س���انا" وتخلي�س���ها م���ن اأيدي 

الل�سو�ص.
وبالفع���ل يتعمق يف البح���ث عن تاريخ 
االأحذي���ة، وبداياته���ا م���ع احل�س���ارات 
املختلفة. ثم يعود اإىل م�سر، ويبداأ يف 
تكوي���ن فريق عمل من �س���ديقني تعرف 
بهما هناك م�س���تغاًل مه���ارة اأحدهما يف 

التكنولوجي���ا، وظل االأ�س���دقاء الثالثة 
يقوم���ون بتجارب علمي���ة خمتلفة حتى 
نه  ا�س���تطاعوا اأن يخرتع���وا ح���ذاء مُيكِّ
االأكادميي���ة  يف  و�س���جلوه  الط���ريان، 
العلمي���ة يف النم�س���ا، وبه���ذا ا�س���تطاع 
اأن يعيد "�سو�س���انا" مبعاونة ال�س���رطة 

هناك.
وع���ن الرواية قالت الروائي���ة والناقدة 
د.هويدا �سالح: هذه رواية معلوماتية 
تاري���خ  ع���ن  وف���رية  معلوم���ات  تق���دم 
االأحذي���ة، وا�س���تعرا�ص تطوره���ا عرب 
احل�س���ارات املختلفة، كما يوؤكد الكاتب 
على دور العرب يف م�س���رية احل�س���ارة 

االإن�سانية
التفك���ري  الرواي���ة  حت���رتم  وت�س���يف: 
العلم���ي يف البحث عن حل���ول منطقية 
للم�س���كالت، وكيفية ا�س���تخدام التقنية 
العلمي���ة يف التغل���ب عليه���ا. اإنها دعوة 
الأوالدن���ا للتفك���ري العلم���ي وخطوات���ه 
يف حتليل اأي م�س���كلة والتو�س���ل للحل 
املنا�س���ب، كم���ا تهت���م الرواي���ة بتق���دمي 
خطاب ح�س���اري واإن�س���اين ي�س���هم يف 
تنمي���ة االإن�س���ان العرب���ي، فه���ي رواية 
تعل���ي من قيمة ال�س���داقة وقبول االآخر 
والعم���ل  الفري���ق  وروح  املختل���ف، 

اجلماعي.
وختمت �سالح كالمها بالقول: يحر�ص 
الكات���ب عل���ى ا�س���تخدام لغ���ة �س���ردية 
ال  حت���ى  �س���ريع  اإيق���اع  ذات  م�س���هدية 
ي�س���عر الق���ارئ النا�س���ئ باملل���ل. كذل���ك 
ا�س���تطاع الفن���ان يا�س���ر جعي�س���ة م���ن 
اأن ير�س���م لوح���ات تعبريي���ة ع���ن اأبرز 
املواق���ف واملغامرات يف ه���ذه الرواية 
املعلوماتية التي ت�س���د فراًغا يف املكتبة 
العربية املخ�س�س���ة للنا�س���ئة كم���ا اإنها 
متثل اإ�سافة يف ابتعادها عن االأ�ساطري 
ال�سرقية والعاملية املعتادة يف ن�سو�ص 
االأطفال. وبالت���ايل خرجت الرواية من 
املفه���وم ال�س���يق الأدب الطفل بو�س���فه 
رواية للق�س����ص واحلكاي���ات اخليالية 
الرواي���ة  يكر����ص  اأرح���ب  مفه���وم  اإىل 
كخط���اب مع���ريف يحم���ل قيم���ة علمي���ة 
وع���ي  تنمي���ة  يف  وي�س���اهم  وفل�س���فية 
النا�س���ئة مثلم���ا ي�س���حذ خياله���م عل���ى 

االبتكار.
ومن اأجواء الرواية نقراأ:

يف  للجلو����ص  فران���ز  االأ�س���تاذ  "ع���اد 
مقع���ده وقال: �س���اأروي لكم ي���ا اأوالدي 
ق�س���ة طريف���ة" ث���م غ���ري ن���ربة �س���وته 
بطريق���ة رائع���ة واأ�س���اف: "ُيحك���ى اأن 

مل���كًا كان يحك���ُم دول���ًة وا�س���عة ج���دًا.. 
تط���ل عل���ى البح���ر �س���رًقا وعل���ى النهر 
غرًب���ا.. وذات ي���وٍم  ق���اَم برحل���ٍة �س���يد 
االأطراف،وعن���د  مرتامي���ة  الغاب���ة  يف 
عودت���ه يف امل�س���اِء اأح����ص املل���ُك بتورم 
قدميه من كرِة امل�سي يف طرِق وعرة.. 
ت���ارة مي�س���ي عل���ى �س���خور خ�س���نة.. 
مدبب���ة،  �س���خور  عل���ى  ي�س���ري  وت���ارة 
كل  بتغطي���ِة  يق�س���ي  فاأ�سدَرمر�س���ومًا 
�س���وارع مملكته الوا�س���عِة جًدا بجلود 

احليوانات.
لكن وزيره قال له: "ا�سمح يل يا موالي 
املل���ك، هذا احل���ُل يكلف خزان���ة اململكة 
اأم���وااًل طائل���ة ولن جن���َد م���ا يكفي من 
اجللوِد لتغطية اأر�ِص اململكة كلها حتى 
لو قتلنا كل االأ�سود والنمور والغزالن.. 
و�سائر حيوانات الغابة.. الراأي عندي 
اأن ن�س���نَع قطعَة جلد �سغرية ون�سعها 
حت���ت قدمي م���والي اأثن���اَء ال�س���ري يف 
الغابة.. وهكذا  ي���ا اأوالدي كانْت بداية 

�سنع االأحذية".

ترجمة: عباس المفرجي
ح���ني كن���ت يف الثانية ع�س���رة من العم���ر، ق���راأت باروديا 
] حم���اكاة �س���اخرة الأعم���ال املوؤلف���ني [ الأل���ن كوري���ن ع���ن 
همنغواي، "االأُّف ت�سرق ثانية". ))نه�ص االأّف من فرا�سه، 
وخرج يف الثلج ذاهبا لريى بيغليت. كان بيغليت يوما ما 
واحدا من العظماء. كان بيغليت واحدا من ’’ البوجاديني 
’’، واحدا من ’’ االنداريلويني ’’، واحدا من اأعظم الذين 
وج���دوا يوما من ’’ النوغالي���ني ’’، لكنه مل يعد واحدا من 
اأعظم ’’ النوغاليني ’’ بعد االآن.(( وهلم جّرا. وهكذا جرى 
االأم���ر: اكت�س���فت، بعد اأن حاولت، بان���ه ال ميكنني ان اأبداأ 
بقراءة همنغواي من دون اأن افّكر بالنوغاليني، واأ�س���اب 
باالنهيار. على مدى �سنني، وّفر يل هذا ال�سرب من االأدب 
الكث���ري م���ن الوق���ت. وهذا كم���ا يع���رف جيدا ق���ّراء جون 
غرو����ص )حمرر الكتاب( هو واحد من اأغرا�ص الباروديا: 
لنوفر على اأنف�سنا اإزعاج قراءة االأعمال االأدبية احلقيقية. 
لالأ�س���ف، اأنا االآن، بعد ق���راءة هذا الكت���اب، اأجتنب قراءة 
ادوارد ل���ري ب�س���بب هذا ال���ذي يكتبه ج���ون كالرك: ))كان 
هن���اك رج���ل عجوز ملت���ٍح، / رجل عجوز فك���ه ملتٍح. / له 
حلية كثة، حلية قدمية عظيمة كثة، / وهذا ي�س���ّلي الرجل 
العج���وز امللتح���ي.(( وال ميكنك اال اأن حت����ّص اأنها الكلمة 

االأخرية عن هذا املو�سوع.
هن���اك، بالطبع، البارودي���ا ’’ املُِحّب���ة ’’. الباأ�ص بذلك. من 
الطبيع���ي على كاتب الباروديا اأن يغمر نف�س���ه اأو نف�س���ها 
ب�س���كل تام تقريبا يف عمل الكاتب الذي �س���يحاكيه ب�س���كل 
�س���اخر – رغم ذلك، كما كتب كريغ ب���راون يف مقالة حول 
املو�س���وع يف ه���ذه ال�س���حيفة، اأحيان���ا، تق���وم املوؤلف���ات 
امل�س���تهدفة بهذا العمل بنف�س���ها. )يعطي مث���اال مالئما جدا 

من جريمني غرير.(
رمبا تالحظ، بال�س���دفة، عبارة ))ممتع ب�س���كل النهائي((، 
املن�س���وبة اىل م�س���رت براون، عل���ى الغ���الف االأمامي لهذا 
الكت���اب. ح�س���ٌن، رمبا يك���ون هو متت���ع به، مبا اأن���ه كان، 
�س���وية م���ع ماك����ص بريب���وم، الكات���ب الب���ارودي االأك���ر 
اقتبا�س���ا هنا، م���ع وندي كوب يف املرتب���ة الثانية. )فّكرت 
احيان���ا باأن باروديات كريغ ب���راون يف "املخرب اخلا�ص" 
ت�س���رف الكث���ري جدا م���ن الوق���ت يف مهاجمة ال�س���عيف، 
اأكر من اإ�س���ابة املي�س���ور احلال؛ باأنه كان هناك �سيء من 
التبج���ح فيها، مع ذلك، فهو هنا مقّدم ب�س���كل ح�س���ن جدا، 
وهجومه عل���ى كتاب كريغ راين    تاريخ: الفيلم املنزيل " 
هّداأ من ال�سغط الع�سبي النا�سئ عن قراء ونقد ذلك العمل 

املزعج.("
وهكذا، على كل عا�س���ق لالأدب اأن يكون له هذا الكتاب على 

رف مكتبت���ه، خ�سو�س���ا ل���و راأى ان وقته �س���ّيق. النا�ص 
يحب���ون انت���وين ب���اول، واأن���ا اأ�س���عر مبي���ل خا����ص نحو 
األن الك�سندر قام بتلميح  "رق�س���ة ملو�سيقى الزمن"، لكن 
مفح���م حني اأع���اد رواية ق�س���ته عن جاك هورنر ال�س���غري 
يف اأ�س���لوب باول: ))ثّبت هورنر نف�سه باأبعد ما ميكن عن 
مرك���ز الغرفة...(( الخ. الِحْظ كي���ف كان حتى دقيقا متاما 

عندما ي�س���فه، على طريقة املدار�ص العامة، با�س���م العائلة 
فقط. )م�س���تخدما ق�سائد اأو ق�س�ص اأطفال كقاعدة يك�سف 
منه���ا عن االنتح���ال االأدبي اأو االأعمال الدعّية ب�س���كل جيد 
باروديا  اأعاله من همنغواي.  �سخرية كورين  – كما يف 
كوري���ن هي، لالأ�س���ف، لي�س���ت يف ه���ذا الكت���اب، لكن ثمة 
واح���دة جيدة من اإي بي واي���ت: ))هل تتذكر عندما اأخذنا 
كل ظروف الربيد من املخزن، نب�س���ق على ل�س���ان ظروف 
الر�سائل، ومن ثم ن�س���رب الل�سوق املطاطي حتى و�سلت 

اأقدام اجلنود؟ وهكذا دواليك.(
م���ع كل هذه االأعم���ال التدمريية هنا، التي تغطي �سل�س���لة 
كاملة من االأدب االنكليزي منذ بداياته، تبداأ بالت�ساوؤل كم 
من االآثار االأدبية ت�ستحق فعال االحتفاظ بها. يفلت بيكت، 
هنا، من الهجاء متاما – رغم ظنك اأنه قد يكون هدفا �سهال 
للباروديا )لكنه لي�ص كذلك(. تي اأ�ص اليوت وودر�س���ورث 
عوقبا بق�س���وة اكر من االآخري���ن؛ ونحن نعلم اأن غراهام 
غرين كان ل�س���نني كث���رية يبعث باروديات عن نف�س���ه اىل 

مباريات يف �سحف النيو �ستيتمانت واال�سبكتاتور.
مب���اراة 1965 دعت الق���ّراء ))اىل تقدمي مقتطف من حياة 
�سخ�س���ية عامة با�س���م �س���خ�ص يحم���ل نف�ص 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، اأخ���وه. )الكلم���ات االفتتاحي���ة: فقد هيو 
اإميان���ه يف الي���وم ال���ذي �س���ربته عل���ى راأ�س���ه مب�س���رب 
الكريكي���ت(. ثب���ت يف النهاية اأن هي���و كان يف الواقع هو 
املوؤل���ف، كاتب���ا حتت ا�س���م م�س���تعار، والفائ���ز االآخر كان 
غراه���ام، ال���ذي كت���ب اأي�س���ا حول هي���و. هل فهم���ت هذا؟ 
ح�سٌن،هذا هو كله هنا، يف هذه االنطلوجيا املثالية، وغري 

القابلة للنقد تقريبا.
عن �صحيفة الغارديان 

وادي  ميار�س���ها  الت���ي  ال�س���طوة  وع���ن 
ال�س���يليكون عل���ى الع���امل الي���وم يق���ّدم اريك 
�س���ادان، الكات���ب والفيل�س���وف الفرن�س���ي ذو 
ال�س���هرة العاملية يف جم���ال درا�س���ة تاأثريات 
الث���ورة الرقمي���ة وتكنولوجياته���ا املتقدم���ة 
على الب�س���ر واملجتمعات واحل�سارات، كتابا 
ال�س���يليكون  »وادي  عن���وان  حت���ت  جدي���دا 
يجت���اح الع���امل« وي�س���رح في���ه واقع »تو�س���ع 
الليربالي���ة الرقمية دون قدرة مقاومتها«، كما 

جاء يف عنوانه الفرعي.

االأ�س���ئلة  م���ن  جمموع���ة  يط���رح  املوؤل���ف  اإن 
عنه���ا.  اإجابات���ه  تق���دمي  بالت���ايل  ويح���اول 
اأ�س���ئلة مث���ل: ما ه���ي املخاطر الت���ي ميكن اأن 
ترتتب على »اإخ�س���اع الع���امل ملتطلبات وادي 
ال�س���يليكون؟ وَم���ن ي�س���يطر عل���ى املعطي���ات 
اخلا�س���ة بامل�س���تهلكني؟ وم���ا هي ال�س���وابط 
القائمة اليوم ب�سدد ذلك؟ وكيف ميكن للب�سر 
احلماية من التكنولوجي���ات الذكّية؟ وما هو 
الت���وازن املطل���وب بني تق���ّدم التكنولوجيات 

والرقابة االإن�سانية عليها؟«... الخ.

ي�س���رح املوؤلف بداي���ة اأن وادي ال�س���يليكون، 
الذي ي�س���تمد ت�س���ميته من ماّدة ال�س���يليكون 
ال�س���ناعات  مكون���ات  كاأح���د  ال�س���رورية 
العام���ة  املخيل���ة  يف  يرتب���ط  االإلكرتوني���ة، 
للب�س���ر الي���وم باأن���ه املرك���ز - املح���ّرك مل�س���ار 
التط���ور والتجديد الرقم���ي يف العامل اأجمع. 
وميثل بالت���ايل »نقطة ج���ذب« حقيقية الآالف 
املجموع���ات وال�س���ركات العامل���ة يف القطاع 

الرقمي على امل�ستوى العاملي.
ويح���دد اريك دا�س���ان الق���ول اإن هن���اك اليوم 
قط���اع  يف  تعم���ل  جمموع���ة   6000 نح���و 

التكنولوجيات الرقمية. وي�سري اإىل اأن »عددًا 
منه���ا قد نالت �س���هرة عاملية مث���ل اآبل وغوغل 
و�سي�س���كو وفي�س���بوك وتويرت.. وغريها من 
املجموع���ات الت���ي غ���دت ب�س���رعة كب���رية يف 

موقع م�سيطر يف ال�سوق العاملي«.

وي�س���رح اأن وادي ال�سيليكون قام منذ االأ�سل 
ك�»اأحد املراكز االأ�سا�س���ية للراأ�س���مالية«، لكنه 
حتّول خالل الثالثني عام���ًا االأخرية اإىل نوع 
من »املنظوم���ة الليربالية التكنولوجية« التي 
متّد ن�س���اطاتها لتطال العامل اأجمع. وي�س���رح 
ذل���ك باأن الع���امل اليوم يعي����ص مرحلة جديدة 
»رقمية« ت�سمح بالرقابة يف جميع االجتاهات 
ويف جمي���ع امليادي���ن دون ا�س���تثناء. ونقراأ: 
»اإن الليربالي���ة التكنولوجي���ة غ���دت تتح���ّرك 

وتعمل بحرّية كاملة ودون اأّية عوائق«.
ويرى املوؤلف اأن هذه »االإحاطة« التكنولوجية 
مبختلف مناحي احلياة والن�ساطات �ستوؤدي 
هك���ذا  الب�س���ر.  �س���لوك  خمتل���ف  ر�س���د  اإىل 
�س���يكون مبقدورها اأن تقيم ما ي�سميه املوؤلف 
»�س���ناعة احلي���اة« الهادفة حتدي���دًا اإىل جني 
اأكرب املكا�س���ب من خمتلف ن�س���اطات االإن�سان 
ممار�س���ة  حماول���ة  وبالت���ايل  وت�س���رفاته. 
ال�س���غط امل�س���تمر على »القرارات االإن�سانية« 
با�س���م البح���ث ع���ن »اأف�س���لها«. وم���ا يعتربه 
املوؤلف يف عمقه نوعا من »نكران حق احلرّية 

الفردية«.

ويعترب املوؤلف اأن وادي ال�س���يليكون »يج�ّسد 
رم���زًا فري���دًا للنج���اح ال�س���ناعي يف ع�س���ر 
الث���ورة الرقمي���ة«. وه���ذا النج���اح كان وراء 
قيام »عمالقة ال�س���ناعة الرقمية«. واالإ�س���ارة 
به���ذا ال�س���دد اإىل االأرب���اح »اخليالي���ة« الت���ي 

حتققها املجموع���ات املعنّية بذل���ك ما يعطيها 
عل���ى  املتعاظم���ة  لل�س���يطرة  كب���رية  اأدوات 
خيارات الب�س���ر وعلى طريقة تفكريهم حيال 

العامل املحيط بهم.
وهذا ال ي�سكل مع�سلة كبرية اأمام املجتمعات 
فح�س���ب، ولكنه ميّثل اأي�س���ًا على وجه خا�ص 
م�سكلة ذات عالقة مبا�سرة بالنمط احل�ساري 
الذي يرت�س���م بو�س���وح يف االأفق، كما ي�سرح 
ح اأن اخلطر ال ي�ستهدف  اريك �سادان. ويو�سّ
اجلن�ص الب�س���ري بوجوده، ولكن ي�س���تهدف 
باالأحرى »قدرة االإن�سان على اتخاذ القرارات 
وق���درة احلكم عل���ى االأ�س���ياء بحرّية وبوعي 

كاملني«.
جمموع���ة  رئي����ص  ع���ن  نقل���ه  مّت  ومم���ا 
»ميكرو�سوفت« قوله: »التحدي الذي يواجهه 
االإن�سان هو اأن ي�ستعيد �سلطته على البيانات 
ة به«. وي�س���ري املوؤلف بهذا ال�سدد اأن  اخلا�سّ
عمالق���ة »وادي ال�س���يليكون« يتابع���ون جمع 
البيان���ات عن الب�س���ر واأعماله���م وحركاتهم.. 
ولكنه���م يحاول���ون بالوق���ت نف�س���ه »طماأن���ة 

ال�سمائر«.
وم���ن االأف���كار التي ت���رتدد يف حتلي���الت هذا 
الكت���اب تاأكي���د املوؤل���ف باأ�س���كال خمتلف���ة اأن 
الت���ي  الولي���دة«  التكنولوجي���ة  »الليربالي���ة 
تتو�س���ع ومتت���د دون التمّك���ن م���ن مقاومتها 
ت�س���ّكل، بفعل القوة املتعاظمة التي تكت�س���بها 
التكنولوجي���ات الرقمية، اأح���د مكامن اخلطر 
على حياة الب�س���ر بعيدًا عن اإعطاء الكثري من 
���ة للب�س���ر  االهتم���ام ل�»احرتام احلياة اخلا�سّ

وحرياتهم الفردية«.

واالإ�س���ارة اأنه يوج���د يف وادي ال�س���يليكون 
العديد من ال�سركات واملجموعات التي تقوم 

ب�»ر�سد« و»التقاط« و»ت�سجيل« اأغلبية االأفعال 
واحل���ركات التي يقوم بها امل�س���تهلكون. ذلك 
دائم���ًا حت���ت حّج���ة »حت�س���ني اأدائه���ا«. لك���ن 
املوؤل���ف يحّذر م���ن »املخاط���ر« التي تت�س���ّمن 

عليها هذه »الليربالية التكنولوجية«.

وادي  »ذهني���ة  م���ن  يح���ذر  املعن���ى  وبه���ذا 
ال�سيليكون« من حيث هي »م�سروع ال�ستعمار 
الع���امل«. ذلك اأن���ه، اأي وادي ال�س���يليكون، مل 
يعد يدل على جمّرد »موقع جغرايف« فح�سب، 
ولكن اأي�س���ًا عل���ى »مركز ملحاولة ال�س���يطرة« 
عل���ى العامل. واالإ�س���ارة اأنه يعتم���د بذلك على 
واجلامعي���ني  ال�س���ناعيني  م���ن  كب���ري  ع���دد 
ومراك���ز االأبحاث.. هذا ف�س���اًل عن اأ�س���حاب 

القرار ال�سيا�سيني.

لك���ن املوؤل���ف ي���رى اأن مثل ه���ذا ال�س���لوك قد 
»النم���ط احل�س���اري  م���ن  ن���وع  اإىل  يتط���ّور 
الرقم���ي«  »التنظي���م  عل���ى  القائ���م  اجلدي���د« 
خليارات امل�س���تهلكني يف املجتمع���ات املعنّية 
ب���ه. وي���رى اأن ه���وؤالء امل�س���تهلكني عليهم اأن 
يقاوم���وا م���ن اأج���ل املحافظ���ة عل���ى »حري���ة 

قراراتهم«.
وي�س���رح موؤلف الكتاب ما ي�س���ميه »الرهانات 
للتكنولوجي���ات  واالأخالقي���ة«  االجتماعي���ة 
اجلدي���دة، فيوؤك���د يف ه���ذا ال�س���ياق اأن���ه من 
الوا�س���ح تعاظم دور التكنولوجيات الرقمية 
ينبغ���ي  وبالت���ايل  الي���وم.  املجتمع���ات  يف 
التفك���ري جدّي���ا بظاه���رة »ب���روز« ه���ذا العامل 
اجلدي���د و�س���رورة »ا�س���تقراء النتائ���ج التي 

ترتتب على ذلك«.

عن البيان

"سوشانا والحذاء الطائر".. رواية خيال علمي للناشئة

اوكسفورد عن الباروديات

كم من اآلثار األدبية تستحق فعاًل االحتفاظ بها 

الرهانات االجتماعية واألخلقية للتكنولوجيات الجديدة

وادي السيليكون يجتاح العالم.. 
يعيش العامل اليوم عرص 
الثورة الرقمية بامتياز. 
وال شك أن أهم رموز 
التكنولوجيا الرقمية يف 
الحقبة الراهنة يتمّثل 
يف »وادي السيليكون« 
الذي ميتد عىل مسافة 
40 كيلومرتا يف جنوب 
رشق سان فرنسيسكو 
بوالية كاليفورنيا بالواليات 
املتحدة األمريكية. هذا 
فضاًل عن أنه غدا مرادفًا 
يف األذهان ملركز التجديد 
التكنولوجي األكرث فاعلية 
عىل الصعيد العاملي.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

�س���درت حديث���ا الرتجم���ة العربية لكت���اب "ابداأ 
�س���غريا فكر كبريا" للكاتبني جاي���ل حريجوري 

ومارتا كوفيلدت  وترجة عال �سالح.
مع اندم���اج الفولكلور املهني يف علم االأع�س���اب 
التعليم���ي ب�س���ورة متزاي���دة واكت�س���ابنا ق���درة 
اأك���رب على معاجلة املعلومات بف�س���ل الو�س���ائط 
اأدبي���ات  ب���داأت  التكنولوجي���ة القابل���ة للحم���ل، 
ا�س���تجابًة واأك���ر ن�س���جًا يف  اأ�س���رع  تعليمي���ة 
ال���ربوز اإىل حي���ز الوج���ود. وميثل ه���ذا الكتاب 
اإ�سافًة قيِّمة ومفيدة و�سليمة علمّيا وتكنولوجّيا 
�سايلوي�س���رت  روب���رت  ي  اإليه���ا.  وتدري�س���ّيا 
الرتبي���ة  اأ�س���تاذ   ،Robert Sylwester

بجامعة اأوريجون:
»هذا الكت���اب وا�س���ح ودقيق ومدع���م بالبحوث 
واالأهم من ذلك عملّي بكل تاأكيد! اإنه يدمج جمايَل 
التدري����ص املميَّز وعلم االأع�س���اب اللذين ُيحتمل 

لهما اإىل �س���رتاتيجيات  ْين ويحوِّ اأن يكونا حمريِّ
جتمع بني الب�س���اطة والقوة ي�س���تطيع املعلمون 
تطبيقه���ا فورًا؛ في�س���نعون بذلك دليال وا�س���حا 
م�س���تقيما لنجاح جميع الطالب. اأخريا، اأ�س���بح 
لدين���ا كتاب واحد يحق���ق اإمكان���ات كال املجالني 
وميكن اأن يك���ون مبثابة الدلي���ل العملي الدقيق 
ال�س���الح للتنفي���ذ م���ن ِقب���ل املعلم���ني ع���رب كاف���ة 
 Rich اآالن  ريت����ص  العمري���ة.«  امل�س���تويات 

اإيديوكي�سن. اليت  جرين   �  Allen
 اإن التميي���ز � مبعنى اإدراك الف���روق الفردية بني 
الط���الب � ه���و لب فن وعلم التدري����ص. ومع ذلك، 
فحت���ى اأ�س���اتذة هذا الف���ن قد ال يكون���ون فّعالني 
ا للكيفية  يف الف�س���ل م���ا مل ميتلكوا فهًما اأ�سا�س���يًّ
الت���ي ينمو به���ا مخ االإن�س���ان ويتعل���م ويتطور. 
ولكي ينفذوا �سرتاتيجيات التمييز بنجاح يجب 
على الرتبويني ت�س���ميم وتن�س���يق بيئة متوافقة 

م���ع امل���خ. ويغو����ص ه���ذا الكت���اب داخ���ل جمال 
د الرتبويني  عل���م االأع�س���اب الف�س���يح حتى ي���زوِّ
باجلرع���ات الالزمة من املعرفة باأ�سا�س���يات عمل 
امل���خ بحي���ث ي�س���تطيعون تهيئ���ة بيئة درا�س���ية 
ز اأف�س���ل فر����ص التعل���م لطالبه���م. يف ه���ذا  تع���زِّ
الكت���اب تعر����ص املوؤلفت���ان جاي���ل جريج���وري 
االأع�س���اب  • بح���وث عل���م  ومارث���ا كوفيل���دت: 
حول التعلم، واالنتب���اه، والذاكرة، واالنفعاالت 
والتوتر. • �س���رتاتيجيات �سريعة االإعداد عالية 
امل���ردود لتق���دمي مع���ارف الط���الب واهتمامته���م 
وتف�س���يالتهم تبًع���ا للف���روق الفردي���ة بينه���م. • 
تو�س���حان كيفية اإن�ساء بيئة �سديقة للمخ تعظم 
تعلُّم الطالب. • تو�س���حان كيف ميكن اأن حتقق 
تغيريات ب�س���يطة يف اأ�س���لوب تقدمي املعلومات 
للطالب نتائج مذهلة على م�س���توى اإدماجهم يف 

العملية التعليمية ب�سورة اأ�سرع.

 اإلسلم السياسي 
والدولة العلمانية 

في تركيا
 

ال�سيا�س���ي  اال�س���الم  كت���اب"  حديث���ا  �س���در 
والدولة العلمانية يف تركيا"

"ه���ذا الكت���اب درا�س���ة م�ستفي�س���ة وعميق���ة 
حلزب العدال���ة والتنمية يف تركيا وتداعياته 
واآثاره عل���ى "العلمانية" الرتكي���ة على مدى 
ال�س���نوات الع�س���ر التي ق�س���اها يف ال�سلطة. 
واعتمادا على جمموع���ة متنوعة ومبهرة من 
امل�سادر، ت�س���ّد هذه الدرا�سة فجوة قائمة يف 
اأغل���ب الكتاب���ات واملراجع املتاح���ة عن حزب 
العدال���ة والتنمي���ة م���ن خ���الل الرتكي���ز على 
املناق�س���ات الت���ي دارت حول معن���ى الكمالية 
اأف���كار م�س���طفى كم���ال موؤ�س����ص  اأو هيمن���ة 
اجلمهورية على كل مظاهر احلياة يف تركيا، 
والتحدي���ات التي تطرحها احلكومة احلالية. 
وم���ن خ���الل تقدمي ث���روة م���ن املعلومات عن 
�سيا�س���ات حم���ددة ينتهجه���ا ح���زب العدال���ة 
والتنمية كتلك املت�سلة باالإ�سالح الد�ستوري 
واالنتخاب���ات وارت���داء احلج���اب وامل�س���كلة 
الكردي���ة والعالق���ات مع اأوروبا، ي�س���لِّط هذا 
ر  الكتاب ال�س���وء عل���ى اإمكانية حتقي���ق تطوُّ
حلرك���ة �سيا�س���ية بعينه���ا والطبيع���ة متعددة 

االأبعاد للُهوية الذاتية.

زينب المشاط
 يف رواي����ة" فت����اة الرتومب����ون"  الأنطونيو �س����كارميتا 
الت����ي ترجمها �س����الح علماين، و�س����درت عن موؤ�س�س����ة 
املدى لالع����الم والثقافة والفنون، يوا�س����ل �س����كارميتا 
ال�س����رد، ولك����ن هذه امل����رة عل����ى االأرا�س����ي الت�س����يلية. 
تتن����اول الرواي����ة حكاي����ة فت����اة �س����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 االأدرياتيك����ي 
االأوروبية التي تعاين ويالت حرب ق�س����ت على جميع 
اأفراد اأ�س����رة تلك الفتاة ال�سغرية... جلبها العازف اإىل 
مدين����ة انتوفاغا�س����تا الت�س����يلية االآمن����ة والفقرية حيث 
يعي�����ص جده����ا املفرت�ص ا�س����تيبان كوبيت����ا الذي هرب، 
ب����دوره، م����ن تل����ك ال�س����واحل يف زمن م�س����ى فو�س����ل 
اآمن����ًا، ليمار�����ص حيات����ه بهدوء و�س����الم. به����ذه املفاجاأة 
تب����داأ الرواية، لكن اجلد ال ي�س����األ كثريًا، وال يبحث عن 
حقيق����ة هل ان ه����ذه الطفلة ال�س����غرية، ذات ال�س����نتني، 
ه����ي حفيدت����ه اأم ال؟ رمبا كان بحاجة ما�س����ة اإىل حفيدة 
جمهول����ة توؤن�ص وحدته البعيدة يف تلك القارة النائية، 
وتذّكره مبا�س����يه اجلميل يف تلك ال�سواحل االأوروبية 
الت����ي هجرها ق�س����رًا. يقبل اجلد، ب�س����هولة، وعن طيب 
خاطر، هذه الهدية، ويتواطاأ مع حفيدته املزعومة على 

�سنع حياة جديدة يجد تفا�سيلها يف هذه الرواية.
الرواي����ة مكتوب����ة ب�س����مري املتكل����م، عل����ى ل�س����ان فت����اة 
الرتومبون نف�س����ها، تلك التي ت�س����مى اآليا اميار كوبيتا 
التي تق�ص علينا �سرية حياتها يف هذه ال�سفحات بعدما 
ت�س����احلت مع واقعه����ا، ومل تعد تهتم كث����ريًا بجذورها 
االأوروبية. تعلق بها اجلد، واأف�سل حماولتها الوحيدة 
لله����رب على اإحدى ال�س����فن التي متخ����ر املحيط باجتاه 
اأوروب����ا. ه����ي االآن فت����اة ت�س����يلية تتعل����م يف مدار�س����ها 
وله����ا �س����داقات وا�س����عة، واندجم����ت م����ع ه����ذا اجل����و، 
ب�س����ورة تامة، عل����ى رغم االخت����الف يف ال�س����كل بينها 
وبني �س����ديقاتها. هي �س����قراء بعين����ني زرقاوين، وهن 
�س����مراوات:"فقد كان اأق�سى ما تتطلع اإليه هو اأن تكون 
مثلهن. فكانت تريد، يف املقام االأول، اأن تتحول ب�سرتها 
اإىل ال�سمرة"كب�س����رة اأهايل تلك الب����الد. رغبتها الثانية 

متثلت يف امتالك اأب واأم، اأو"اأن اأعرف ا�س����ميهما على 
االأق����ل" كما تقول، "الأرد حني ي�س����األني اأحدهم عنهما." 
لن تعرف، قطعًا، ا�س����ميهما، ولن يت�س����نى لها التاأكد من 
اأن هذا ال�س����يخ الوقور الذي احت�سن كاآبتها، هو جدها 

يف الواقع اأم ال؟
تتحدث اآليا اميار عن تلك العالقة اخلا�سة التي ربطتها 
باجل����د، وهي تكاد تنظر اإليه كقدي�ص، فت�س����ف مالحمه 
وحركات����ه و�س����مته وغمو�س����ه على ه����ذا النحو:"على 
رغم اأن الريح الهائجة قد دفعته، على رغم اإرادته، نحو 
ه����ذه ال�س����واحي الهاجعة، فق����د مار�ص العج����وز بقايا 
حياته بوقار. مل تكن هناك، قط، اأي لطخة تلوُث ياقات 
قم�سانه النا�سعة واملن�ّس����اة التي يرتديها اأيام االآحاد. 
وكانت عق����دة ربطة عنق����ه املنقطة، كب����رية مليونريية، 
العل����وي،  �س����رتته  جي����ب  م����ن  ي����ربز  �س����فري  ومندي����ل 
وابت�س����امته عل����ى ال����دوام خفيف����ة، وكان����ت مو�س����يقى 
مذياع����ه لباخ، اأو �س����وبري اأو �س����ومان... لقد كان جدي 
فقريًا، ولكن����ه مل يكن عاديًا". وبعد انتقال االأ�س����رة من 
اأنتوفاغا�س����تا اإىل العا�س����مة �س����نتياغو بغر�����ص ع����الج 
اجلد، ميوت اجلد:"مل يكن املوت منا�س����بًا له باأي حال. 
لقد بعث يفَّ االإح�س����ا�ص باأنه �سيرتك �س����يئًا معلقًا، غري 
ناجز"، فتقوم جوفانا، �س����ديقة اجل����د الراحل، برعاية 

الفتاة.
يف  ت�س����يلي  تاري����خ  تر�س����د  املعن����ى،  به����ذا  الرواي����ة، 
اخلم�سينات وال�ستينات من القرن املا�سي. تتحدث عن 
حياة الب�سر يف تلك البالد النائية، عن الطباع والعادات 
والتقالي����د، والطقو�����ص... عن الهواج�����ص واالأحالم... 
وت����دور وقائعه����ا على خلفية اأحداث �سيا�س����ية �س����خمة 
�س����هدتها تلك البالد، لتنتهي الرواية بو�س����ول الرئي�ص 
الي�س����اري �س����يلفادرو الليندي اإىل ال�سلطة عام 1970، 
اإذ ينتهي ال�س����رد عند هذه اللحظة التاريخية احلا�سمة 
يف حياة الت�س����يلي، ويعلق �سكارميتا على اختيار هذه 
اللحظة بالقول:"كان يجب اأن ا�سمت عند هذه اللحظة 
الأنن����ي اأنتظ����ر م�س����اهمة القارئ الذي �س����يعطي �س����كاًل 
دراميًا للق�س����ة، فالقارئ يجعل توازنًا بني ما يقال، وما 

ي�سكت عنه. اإن م�ساركته �سيء حيوي".
ينجح �سكارميتا اإىل حد بعيد يف ا�ستح�سار جانب من 
تاري����خ بالده، وخ�سو�س����ًا يف اجلان����ب االجتماعي، اإذ 

يقدم �سخ�س����يات من حلم ودم تظهر يف �س����فحات هذه 
الرواي����ة، وينجح، كذلك، يف ر�س����د احلراك ال�سيا�س����ي 
والثق����ايف الذي �س����هدته ه����ذه البالد يف فرتة ما �س����مي 
ب�"احلرب الباردة"، وهو هنا ال يعرب عن قناعات اأكيدة 
وحا�سمة، ولكنه يظهر اجلو ال�سيا�سي والثقايف العام، 
وتلك ال�سراعات التي رافقت تر�سيح �سلفادور الليندي 
لرئا�س����ة الت�سيلي وكيف و�س����ل اإىل احلكم... الرواية، 
اإىل جان����ب انطوائه����ا عل����ى املتع����ة االأدبي����ة، تنط����وي 
كذلك على ر�س����م بانوراما وا�س����عة لبالد تب����دو لنا نائية 
وجمهولة، ونحن االآن اإذ من�سي مع �سكارميتا يف هذه 
الرواي����ة نحو تل����ك الب����الد املمت����دة اآالف الكيلومرتات 
عل����ى �س����واحل املحيط اله����ادي، نكت�س����ف عامل����ًا روائيًا 
ميور بال�س����خب واحل����ب والبوؤ�ص واملعان����اة والتمرد 
واالحتجاج وع�س����ق احلياة... ي�س����تثمر �سكارميتا يف 
ذلك خرباته وجتاربه التي اأعانته لتقدمي حياة ت�ستحق 

الق�ص.

�س���در حديث���ًا عن املكتب امل�س���ري للمطبوعات للن�س���ر والتوزيع بالقاهرة كت���اب "50 فكرة 
يجب اأن تعرفها عن الدين" تاأليف بيرت �ستانفور ترجمة �سحر جرب حممود.

تدور اأفكار الكتاب عن معلومات وافية خمت�س���رة حول االأفكار الب�سرية االأوىل التي رافقت 
ت�سور معنى االإله، وما اأعقبها من الن�سو�ص املقد�سة التي حتفل بها كتب االأديان الرئي�سة، 
وال�سعائر والطقو�ص، واحلقائق التي تخ�ص الديانات وحتكم ت�سورات اأتباعها و�سلوكهم 
يف �س���وء تعاليمه���ا املختلفة. وا�س���تعر�ص الكتاب معلوم���ات حول امل�س���يحية، والبابوية، 
والروح القد�ص، والقدي�س���ني، واالآرثوذك�سية، ثم انتقل اإىل احلديث عن الرتاث االإ�سالحي 
املتمثل بلوث���ر وخلفائه، واالإجنليكانية، وامليثورية، واملعمدانيني، والكني�س���ة ال�س���يخية، 
وا�ستمر يف تعداد الفرق والطوائف باأ�سلوب جذاب، وانتقل منها اإىل اليهودية وطقو�سها، 
والكاباال، كما ا�ستعر�ص االإ�سالم واأركانه ومذاهبه، وجعل ف�ساًل كاماًل من الكتاب للحديث 
عن عقائد ال�س���رق التي �سملت الهندو�سية، وال�س���يخية، وبوذا، والكونفو�سيو�سية، وديانة 
ال�س���نتو، ثم اختتم الكتاب ببحث م�س���تقبل الدين، واأردفه بقامو�ص للم�س���طلحات الورادة 

اإمتامًا للفائدة.

ال ميكن الإن�س���ان اأن يرى العبيد يلقون 
مكبل���ون  وه���م  االأ�س���ود  اني���اب  اإىل 
باالغ���الل يف مالعب روم���ا، وال ميكن 
روؤي���ة االأقن���ان ينتقل���ون م���ن اقطاعي 
اإىل اقطاع���ي يتاج���ر بهم وه���م احياء 
حت���ى وهم موت���ى، وال ميك���ن اأن ُيرى 
الفالح���ون وابناوؤه���م ميوتون جوعا 

ومالك االأرا�سي ياأكلون فيتخمون.
هذا ما دفع عب���د املعني امللوحي للنظر 
اك���رب  بجدي���ة  اال�س���رتاكية  اف���ق  اإىل 
من ذل���ك، جاع���ال اياها احل���ل الوحيد 
له���ذه املظلومي���ات التي تق���ع على اأي 
�سخ�ص، حيث يذكر امللوحي يف كتابه 
"كي���ف ا�س���بحت �س���يوعيًا" ال�س���ادر 
ع���ن موؤ�س�س���ة املدى لالع���الم والثقافة 
والفن���ون، مراح���ل حيات���ه واالحداث 
الت���ي واكبت���ه واأدت ب���ه اإىل اأن يوؤمن 

بالفكر ال�سيوعي.
الكت���اب  ه���ذا  يف  امللوح���ي  يتتب���ع 
اجل���ذور االوىل حليات���ه يف طفولت���ه 
التي وجد فيها ان االن�س���ان ان�س���ان ال 
غول يف ن�س���اأته، التي عا����ص فيها ظلم 
�س���بابه  ويف  وعدائه���م،  االقطاعي���ني 
الذي مل����ص فيه بوؤ�ص ال�س���عوب عامة، 
والعمال خا�سة، يف بلده ويف االقطار 
التي زارها خارج وطنه، وقد ا�س���تنكر 
عدوان النازية على ال�سعوب وخا�سة 
العري���ق، وهزت���ه  اليون���اين  ال�س���عب 
الراأ�س���مالية  جرمي���ة  االعم���اق  اإىل 
الت���ي اثارت خالل ن�س���ف قرن حربني 

عامليت���ني كلف���ت الثاني���ة منه���ا "50 " 
مليون ان�سان.

جتمع���ت ه���ذه العوام���ل ودفعت���ه اىل 
اعتن���اق ال�س���يوعية، الت���ي راأى فيه���ا  
املنق���ذ الوحي���د لالإن�س���انية، وي�س���جل 
الكات���ب مواقفه امل�س���تقلة م���ن احلزب 
ال�سيوعي ال�سوري وتركه له مع بقائه 
�س���يوعيا، ويعدد بع�ص اال�سباب التي 

دفعته لرتك احلزب.
انه كتاب يهم كل من يريد االطالع على 
االو�س���اع املحلية والعربي���ة والعاملية 
خالل عدة عق���ود من القرن الع�س���رين 

والقرن الواحد والع�سرين.
ويتح���دث الكات���ب ع���ن جتربت���ه التي 
جت�س���دت يف �س���دامات متع���ددة م���ع 
الفوارق الطبقية، ذاكرًا ان اول �سدام 
بين���ه وبينه���ا كان يتج�س���د يف معاملة 

ال�سادة للعبيد.
كان���ت درا�س���ة امللوح���ي للمارك�س���ية 
وعملي���ة  االوىل  بالدرج���ة  نظري���ة 
بالدرج���ة الثاني���ة، وكان���ت حما�س���ته 
لال�س���رتاكية حما�سة ان�س���انية عامة، 
�س���وريا  يف  كان  ح���ني  خ�سو�س���ا 
ولبن���ان، الأنهم���ا دولتان تعي�س���ان يف 
رفاٍه ن�سبي، وكانت الطبقة املتو�سطة 
هي الطبق���ة الغالب���ة يف املجتمع ومل 
يك���ن الفق���ر �س���ديدًا،  وال خميف���ًا، ثم 
ان الربجوازي���ة مل تك���ن اال يف ب���دء 
خطواتها نحو ال�س���ناعة، رغم وجود 
بع����ص القرى الفق���رية اال انها مل تكن 

حمرومة..
بع����ص  نظ���رة  اىل  الكات���ب  وي�س���ري 
ال���دول للفك���ر املارك�س���ي، وق���ال ان���ه 
حني زار باك�س���تان، حل�س���ور موؤمتر 
واالفريقي���ني،  اال�س���يويني  الكت���اب 
ث���م يف ا�س���رتاكه يف املوؤمت���ر العاملي 
لل�س���اعر " حممد اقبال " الذي اجتمع 
في���ه عدد كب���ري من امل�ست�س���رقني راأوا 
�س���وفيًا  �س���اعرًا  اقب���ال  حمم���د  يف 
اف���كاره  اإىل  ي�س���ريوا  ومل  فح�س���ب، 
الثوري���ة، وعندم���ا حان موع���د القاء 
كلمة امللوحي فاجاأهم بق�سيدة حممد 
اقب���ال "لينني امام الله" مبينا انه كان 
�س���اعرا تقدميا – ويذك���ر امللوحي ان 
اقبال انت�س���ب يف �س���بابه اىل احلزب 
ال�سيوعي العراقي" وهنا جند توجه 
ال�س���خو�ص  اىل  املتط���رف  امللوح���ي 
امللوح���ي  حت���دث  كم���ا  ال�س���يوعية"، 
"ت�سيكو�س���لوفاكيا"  ل����  زيارت���ه  ع���ن 

م�س���ريا انها اول بلد اا�سرتاكي زاره، 
م���ارًا بطريق���ه ملجموع���ة م���ن ال���دول 
م�س���ريًا  واال�س���رتاكية،  الراأ�س���مالية 
اي�س���ا وب���راأي متط���رف "اأن 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، ذاكرًا 
ان اول كت���اب ق���راأه ع���ن ال�س���يوعية، 
اجلدلي���ة  املادي���ة   " ل�س���تايلني  كان 
واملادية التاريخي���ة" وعلى الرغم من 
االنتقادات التي واجه���ت هذا الكتاب 
وموؤلفه الذي اغفل قانون نفي النفي، 
فه���م  عل���ى ق�س���ور يف  مم���ا يربه���ن 
الديالكتيك وحتويله من مو�س���وعات 
�س���املة ومنهج متجدد يف فهم احلياة 
اىل قانونني خمت�س���رين فقط. وختم 
الكاتب كتابه ببع�ص الق�س���ائد حمييًا 

خاللها ثورة اوكتوبر العظمى.

ت�سارك رواية "ال�سرخة" للكاتب  االجنليزي عراقي 
االأ�سل  ريا�ص القا�سي ال�سادرة  دار كنوز للن�سر 

والتوزيع بالقاهرة  يف معر�ص القاهرة الدويل 
للكتاب وهي رواية واقعية تتطرق اىل ق�س�ص 

واقعية من �سحايا داع�ص والفنت التي يواجهها 
ال�سباب من خالل االرباك التي حتدث نتيجة اجلهل 

الذي تف�سي وا�ستغالل الو�سع من قبل بع�ص 
املت�سددين دينيا لتوتري االو�ساع يف املنطقه.

ريا�ص القا�سي كاتب روائي و�سحفي  ومدير 
حترير �سحيفة Iraqi bbc يعي�ص يف لندن..

 وهو من املوؤلفني ال�سباب اللذين برزوا على ال�ساحة 
االدبية الذي ا�ستطاع با�سلوبه ال�سّيق ان يو�سل 

موؤلفاته اىل ال�سباب العربي وال�سيما ال�سباب 
العراقيني اللذين �سدهم ا�سلوبه ال�سيق اىل قراءة 

موؤلفاته بدون ملل وال�سيما روايته اأحدب بغداد 
وامل�سري – مذكرات مواطن عراقي- والذي كان من 

املخطط له ان يتحول اىل فيلم عراقي
    اأ�سدر 24 رواية حتى االآن  اأبرزها رواية 

ال�سرخة وديوان "ن�سرين اأبجدية الع�سق" له حتت 
الطبع رواية "موالنا"التي �ست�سدر عن جمموعة 

النيل العربية

"ابدأ صغيرًا فكر كبيرًا"

"الصرخة" تشارك 
في معرض 

القاهرة للكتاب
كيف أصبح 
المّلوحي 

شيوعيًا؟  ــــــــدارات ــــن اص م

ــــــــدارات ــــن اص م

50 فك���رة يج���ب أن تعرفها 
عن الدين

أنطونيو سكارميتا يختار 
االراضي التشيلية لفتاة 

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

عن دار تبارك للن�س���ر والتوزيع ت�س���در 
قريبا  رائعة من روائع االأدب امل�ستقبلي، 
رواي���ة " اأَزل " للفنان���ة الروائي���ة هب���ة 
عي�س���ى التي �س���بق وُن�س���رت لها رواية 

املا�سي. العام  "�سيطالئكية"يف 
الرواي���ة تخو����ص م���ع الغي���ب اقتحاما 
م���ن نوع خا����ص، تخاطب جي���ال مل ياأِت 
بع���د، وي�س���هد عليه���ا جٌيل ال ي���زال االآن 
يف امله���د. ع���امل ال يعل���م اأحد عنه �س���يئا 
واإن َثُب���ت وجوده ؛ ظه���ر من ُينكره وال 

يعرتف به.
تقول هبة عي�س���ى يف مطل���ع روايتها  " 

اأزل "
يكت���ب  الرواي���ات،  بع����ص  مطل���ع  "يف 
موؤلفه���ا اأن���ه غ���ري م�س���وؤول اإن حاك���ت 

اأحداثه���ا و�سخو�س���ها الواقع، نافيا عن 
نف�س���ه ورط���ة م�س���تقبلية ما، ي�س���تدرج 
القارئ كي يتخطى  بع�ص االإ�س���قاطات 
�سخ�س���ية  م���ع  تتطاب���ق  ق���د  الت���ي 
م�س���هورة،اأو زم���ان مع���روف اأو وط���ن 

لي�ص بغريب عنهم ُتقطع فيه االأل�سنة .
اأو يكت���ب حتذي���را اأن به���ا جرع���ة قاتلة 
م���ن االأحزان ؛ك���ي اليتناولها اأ�س���حاب 

النهنهات ؛فت�سيبهم اأرتيكاريا الدموع
اأما هنا واأنتم يف ح�س���رة امل�س���تقبل فال 
ي�س���عني �س���وى اأن اأخربك���م ب���اأن ه���ذه 
الق�س���ة ُكتبت جليٍل مل ياأِت بعد،وجليل 
يعي����ص االآن  عل���ى قي���د ما�س���يها، جليٍل 

يراقب من االأعلى.. من الزمكان..
قن����ص  يف  يجته���د  يرتق���ب..  االأخ���ري 

اأرواحكم..، ويعلقها يف �س���جرة التفاح 
الزمكانّية.

 هن���اك عدلٌّ ما ي�س���من لنا اأخذ ن�س���يبنا 
الكامل من ال�س���عادة قبل اأن ندفع ثمنها 

موتا،
تاأك���د اأن ما نق�ص من �س���عادتك اأمام كفة 
امل���وت الثقيلة، اأخذَته يف حياٍة قدمية ال 

تذكرها.
الت���ي  �س���عادتك  كف���ة  م���ن  زاد  م���ا  واأن 
تذكرها،ه���و ثمٌن م���ن التعا�س���ة مدفوع 

مقدما فيما قبل الذاكرة"

"أزل" 
جديد 
تبارك

شكر حاجم الصالحي

ظل����ت امل����راأة مو�س����وعًا مهيمن����ًا وحا�س����رًا يف املدون����ات 
ال�س����ردية وال�س����عرية الت����ي انتجتها املخيل����ة العربية منذ 
ق����رون. وقد تنازع����ت النظرة اليه����ا روؤيتان متناق�س����تان 
، اإحداهم����ا مل تنظ����ر لها ������ املراأة �� �س����وى انها وع����اء للذة 
واملتعة ورحم لالجن����اب ، يف حني وجدتها االأخرى كيانًا 
ان�س����انيًا فاعاًل ومنتجًا و�س����ريكًا ، وب����ني هاتني الروؤيتني 
، كانت االأنثى ومّلا تزل ال�س����حية التي تنوء حتت �س����ياط 
اال�س����تبداد والقم����ع والتهمي�ص الذكوري ال�س����ارخ ، وقد 
جت�س����د ذل����ك يف ما قراأن����اه من ن�س����و�ص �س����ادمة ظهرت 
طافح����ة بالغزل املاجن والريب����ة واالتهام باخليانة واملكر 
، ومل تك����ن غواي����ة التفاحة وا�س����طورة الطرد م����ن النعيم 
االأزيل ، مبناأى عن تكري�ص هذه النظرة القا�س����رة ، وهي 
يف نظر االأغلبية )قا�س����رة عقل( وج�س����د مي����ور بالغواية 
واخلديع����ة ، ولي�س����ت اإن�س����انة مباله����ا وم����ا عليه����ا م����ن 
احا�س����ي�ص وم�ساعر ، فهي متهمة على الدوام بعدم الوفاء 
والتنكر للعهود واملواثيق ، والتي اأحدثت �سروخًا عميقة 
يف تكاف����وؤ العالق����ة ال�س����ليمة القائم����ة على امل�س����اواة بني 
ط����ريف ادام����ة النوع رجل / ام����راأة ، اذ حتولت اىل عالقة 

غري متوازنة ، ذكر / انثى.
�سيكون )طقو�ص ما بعد االأربعني( ديوان ال�ساعر ح�سني 
نهابة ميدانًا لهذه القراءة التي ترافق )25( ن�سًا ، �سمها 
هذا الديوان االأنيق ومنذ العنوان تبداأ االإ�سكالية القرائية 
، وثريا الن�ص تك�سف عن وعي م�سمر ينعك�ص على روؤية 
ال�ساعر ومدى جناحه يف معاجلة مو�سوع املراأة بكل ما 
فيه من تفا�سيل ومالب�س���ات ال �سيما وان العنوان ي�سري 
اىل ان هذه الن�سو�ص / طقو�ص ما بعد االأربعني ، ونحن 
ن���درك ان االأربع���ني تعني الن�س���ج وتروي����ص العواطف 
الهائج���ة والنظر اىل االأم���ور بعقالنية االأربعني )�س���نة( 
التي انتجت ن�س���و�ص الديوان �� التي من بني عنواناتها 

التي ت�س���ري اىل ما نزعم وما يوؤكد �س���واب ا�س���تنتاجات 
هذه القراءة ولنقراأ: 

�س���هقة الفق���دان ، رجولة ممتهنة ، �س���ندباد رحلتها ، مذبح 
عيني���ك ، طقو����ص م���ا بعد االأربع���ني ، عبري رحمت���ك ، منِك 
تعلمت ، كوين مطمئنة ،ر�سا... واملالحظ ان اغلب ق�سائد 
الدي���وان موجهة اىل امل���راأة / االأنثى التي تتلون ف�س���ول 
جتربتها مبا يثري ف�سول ال�ساعر م�ستفزًا م�ساعره الالبدة 

خلف ركام القي���م والتقاليد واالأعراف العتيقة ، فهو يقول 
مثاًل يف ن�سه ))�سهقة الفقدان(( �ص 15: 

        ال تك���وين امراأة تقليدية / فل�س���ت الرجل الذي تغريه 
الن�ساء واخلجوالت /

       ب�س���فاههن املتوردة / وال�سفائر الذهبية / انا انك�سار 
جاء من غبار احلزن 

      ومن �سهقة الفقدان ، / يف ليٍل مثل �سعرك...
هذا الن�ص �� كما ارى �� يف�س���ح عن �سخ�س���ية رجل �س���رقي 
متما�س���ك ال تغريه املظاه���ر اخلارجية اخلادع���ة ولذا فهو 
يبحث عن ان�س���انة تبادله �سدق امل�س���اعر بعالقة ان�سانية 
لي�ست عابرة ، ولذا فهو يوؤكد ا�سرتاطاته يف ذات الن�ص: 
         ال تك���وين مع���ي ام���راأة تقليدية / وتزعمي اين كربُت 

/ وان هذه الق�س�ص
         مل تع���د لن���ا / ظّلي معي طفلة / و دعي املجنون يفَّ / 

يحدثِك عن ليل احرتاقه/
        وع���ن فح���ول ا�س���تياقه / مل تع���د تعنين���ي الرمو����ص 

الناع�سة / وال االأ�سوات
      الهام�س���ة / ان���ا اأعب���د غاب���ات الق�س���ب النائح���ة / على 

جفنيك...  �ص 18
لكنه يف ن����ص ))رجولة ممتهنة(( �ص 25 ، يعود اىل ذات 
الروؤية امل�س���ببة الت���ي نوهنا عنها يف اأول �س���طورنا هذه 

فهو يقول:
    احرتُت معِك / اأبت�سم ، تغتالني غريتك غري املربرة /

اأعب�ص ، ت�ستنفرين غابات انوثتك / املدججة المتهاين /
   وا�سقاطي من خطيئة الرجولة / تارة ، اأهز ذيل الطاعة 

مرغمًا/
واب����ل  حت����ت   / مع����ًا  بنيناه����ا  م����دٌن  تته����اوى  ال  ك����ي     

الهزمية...
يف )عب����ري رحمت����ك(( �ص 85 ، يوا�س����ل ال�س����اعر ح�س����ني 
نهاي����ة اعرتافاته ال�س����ادمة معلن����ًا عن )�س����رقيته( التي ال 

ميكن لها ان تغادر روؤيته: مهددًا  ، وواعدًا ومنددًا:
          �س����اأعلن عل����ى ملكوت����ك اعتى الثورات / �س����تختنقني 

ع�سقًا يف زمني /

         وبجربوتي ، �س����اأجعلك تعانني اأ�س����واأ النكبات / لن 
اختار اليا�سمني 

        الأب����ارك ب����ه جيدِك / بل �س����اأطوقه باأغالل من االأفاعي 
واحلّياِت / تنفث 

       يف داخلك كل يوم �س����مًا زعافًا /.... / �س����اأتخذك �سبّية 
لق�سري

      احلج����ري / ال����ذي بنيت����ه فوق جبل من ن����ار / فاأّنى لك 
الفرار /

واأجمل ))ر�س����ا(( �����ص 117 يف الدي����وان )طقو�ص ما بعد 
االأربع����ني( ، ا�س����تطاع من خاللها ح�س����ني نهاب����ة ان يكّثف 
م�س����اعره وميطرن����ا به����ا رذاذًا �س����عريًا لذي����ذًا ي�س����تحق 
االإ�س����ادة مبا اجنزه يف ه����ذا الن�ص املتاأل����ق واملنبثق عن 

نب�ص وجداين حقيقي �ساغه على هيئة ر�سالة موجعة:
         ماذا اكتب اإليِك يا وجعي 

        وكل ميامة عنِك ت�ساألني
        ملن �ساأكتب بعد االآن عنواين؟

       ومن ي�سمع غريك ا�سجاين 
       كيف تاأتى لهذا الكا�سر ،

      �سمريَي االأ�سود 
      ان يتيه يف وحول اأنانيته ويناأى عن واحاتك؟

يف اخلت����ام الب����د اأن ا�س����ري اىل مقدم����ة ))طقو�����ص ما بعد 
االأربع����ني(( الت����ي ابدعها الدكت����ور مال����ك املطلبي واثرى 
القارئ مب����ا فيها فهو يقول: يف هذه املجموعة ال�س����عرية 
))طقو�ص ما بعد االربعني(( لل�س����اعر ح�سني نهابة ، ُتعلن 
ال�س����يادة املطلقة للخطاب املوؤنث ، حيث ت�س����كل ا�س����ارات 
التاأني����ث )ياء التاأنيث / ال تكوين وتاوؤها / اأنِت ، وكافها 
/ باأن����ِك وهواوؤه����ا / اأنتظرها... الخ( م����ا ميكن ان تكون 
�س����رايني متت����د يف ج�س����د كل ق�س����يدة م����ن ق�س����ائد ه����ذه 

املجموعة...
واأخريًا لقد اأبدعت يا ح�س����ني نهابة بطقو�س����ك ال�س����عرية 
وامتعتن����ا بق����راءة منتج����ة جعلتن����ا نبته����ج بباب����ل الت����ي 
اجنبتك �س����وتًا �س����عريًا متاألقًا نطمع باملزيد من ابداعاته 

القادمة....

تقوم رواية الكاتبة ال�سابة �سهد 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���ني االأغاين 
ال�سعبية املتداولة وال�سعر ال�سعبي 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���الم الكاتب عن مدينته االفرتا�س���ية 
–ماكان���دو- التي تتماهى مع احالم �س���هد الراوي 

دون ان تتطابق معها بال�سرورة.
 امله���اد  الواقع���ي االول وهومثلث ار�س���ي ميتد من 
مدين���ة املاأمون البغدادي���ة اىل جنوب حي احلارثية 
البغ���دادي ،حي���ث تق���ع �س���اعة بغ���داد، ويق���ع ب���رج 
االت�ساالت بني احلّيني فيما يجاورهما �سلع املثلث 
االر�سي الثالث وهو حي ال�سحفيني ،الذي ن�سك اأن 
معظ���م احداث الرواية تقع فيه ،حيث يت�س���كل فيه-

روائي���ا – حي افرتا�س���ي ،يجمع ال���دور املتجاورة 

التي تعي�ص فيها الفتيات: راوية االأحداث –�س���هد- 
و�س���روق   و�س���ايل  ومي���ادة   نادي���ة  و�س���ديقاتها 
ومروة املرتجمة و�س���ائر الفتيات،ا�سافة اىل االآباء 
واالأمهات وعمو �س���وكت وزوجته نادرة وامل�س���عوذ 

الذي يغزو احلي بني حني واآخر.
يف احل���ي اي�س���ا ال�س���باب:فاروق وخلي���ل واأحم���د 
و�س���واهم.... وهن���اك اي�س���ا الكائ���ن اللطيف الذي 
يتعاي����ص مع العم �س���وكت وهو الكل���ب برياد  الذي 
�س���اغته الروائي���ة كمفت���اح نب���وءات مل���ا �س���يحدث 

م�ستقبال.
 وال�س���ك ان اأية رواية  ترجو النج���اح ثقافيا وتقدم 
م�سروعها الفكري و�سط جّلة من اعمال اخرى تريد 
ان تق���ول �س���يئا لتربهن ان كمية ال���ورق وجماليات 
الطبع  تعد و�سائل للو�سول اىل اخلطاب اال�سا�سي 

للعمل  ،اأو الر�سالة املرجوة منه.
وق���د جنحت الكاتب���ة ال�س���ابة يف اي�س���ال جتربتها 
ال�س���اقة اىل الق���ارئ ب�س���كل جيد،الأنه���ا ا�س���تطاعت 

اأن توظ���ف املكان والزمان وال�س���خو�ص التي لعبت 
على م�سرح الرواية اىل الغاية املرجوة،وهي ابالغ 

الر�سالة الروائية التي خل�ستها الكاتبة ومنها:
- انهيار الطبقة الو�سطى البغدادية وت�سظيها

- دخول الريف املقتحم بكل قيمه اىل املدينة
مو�س���ع  للم���كان  االجتماع���ي  الن�س���يج  انهي���ار   -
اللع���ب الدرامي للرواي���ة وخروج معظ���م العائالت 
عن���ه الأ�س���باب متعددة �س���نعها احل�س���ار واحلروب 
املتوالية واجلوع و�سياع االأحالم ال�سعيدة لل�سباب 

اإال االأقل. 
والرواي���ة بع���د ه���ذا حاول���ت تتب���ع اأث���ر االأبط���ال 
املبتعدي���ن ع���ن املحلة وم���ا حل باالأ�س���ر الراحلة يف 
اعادة ا�س���تكمال للوقائع وبتدخل وا�س���ح ومتق�سد 
م���ن الكاتب���ة التي احتف���ت متاما باالأغني���ة العراقية 
مبختلف اأجيالها يف متاٍه م�س���تمر م���ع الغربة التي 
تعي�س���ها وه���ي ت�س���رتجع ما�س���ي ه���ذا اجل���زء من 

بغداد.

اوراق
هل ت�س���تطيع ر�س���د العملي���ة االبداعية، والك�س���ف 
عن ذلك العلم املليء بالذرات املت�سادمة واملتناثرة 
واملتح���دة، واملثرية للعواط���ف واالنفعاالت توترًا 
وارتخ���اًء، واملحرك���ة لع���وامل النف����ص الداخلي���ة، 
ومكونات اجل�سد واع�سائه، على نحو غري ماألوف، 
وغري �سياقي، وغري قادر على الثبات، وخارج على 
منط���ق اال�س���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���اوؤالت تثري ت�س���اوؤالت اخ���رى، قد جند 
اجابته���ا يف كتاب "القلم وما كت���ب" للكاتب حممد 
�سعيد ال�سكار وال�سادر عن موؤ�س�سة املدى لالإعالم 

والثقافة والفنون.
حي���ث يبني هذا الكتاب اأن ر�س���د اأي���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�س���اركها، فكي���ف اإذن نر�س���د توت���رات العم���ل 
االبداع���ي وهي حال���ة زئبقي���ة ي�س���تحيل تاأطريها 
والنظر اليها ب�سفاء من اخلارج، اأي خارج العملية 

االبداعية نف�سها.
اأن هاج����ص الر�س���د كم���ا يذك���ر الكات���ب م���ا هو اال 
حماول���ة تربيع الدائرة )وهذا امل�س���طلح يعرب عن 
اال�س���تحالة او احل�س���ور يف اخلارج والداخل يف 

وقت واحد(.

وهنا �س���يتحدث الكتاب عن احلالة ال�سعرية والتي 
تع���د حالة توهج ابداعي، هي ذاتها يف ال�س���عر كما 
يف اللوحة، وهي حالة غري �س���رية، اأي انها لي�س���ت 
بال�سرورة حالة كتابة الق�سيدة اأو ان�ساء اللوحة، 

وامنا هي حالة قراءتها ومتثلها اي�سًا.
يتح���دث الكات���ب كذل���ك عن ا�س���تنباط الق���ارئ بني 
اخلط وال�س���عر يف اعمال���ه املنج���زة يف امليدانني، 
ويذكر الكاتب ان ال�س���عر واخلط لديه بداآ يف وقت 
متق���ارب، ظهر اخلط اوال وبعد ف���رتة تقارب العام 

ظهر ال�سعر.
ويبني الكاتب ان روؤياه يف اخلط مل تكن وا�سحة، 
ب���ل كان مقلدًا، �س���اأنه �س���اأن كل اخلطاطني، وكانت 
قدرت���ه ل�س���بط القواعد ه���ي هم���ه االول واالخري، 
على عك�ص ما عمل عليه يف ال�سعر الذي كان يطمح 
خالل���ه اىل التجري���ب واملغام���رة ع���ادًا اياهما همه 
اال�س���ا�ص، وكان ل�س���عة مدار ال�سعر اغراء مثري يف 

التجريب.
وهذا ما نبهه يف �س���مور رقع���ة اخلط، وحمدودية 
التجرب���ة في���ه فاخل���ط التقلي���دي حمك���م القواعد، 
حمدد االآفاق، قيا�س���ا اىل ال�سعر، 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�ص 
به���ذا الطموح وهذا ما ح�س���ل، فلق���د اطلق الكاتب 
اخلط الكويف م���ن بنائه الهند�س���ي الرتبيعي، اإىل 
ف�س���اء اأو�س���ع، وا�س���اف عليه حيوية وحركة فيما 
ا�س���ماها )الك���ويف اخلال����ص – ن�س���بة اىل مدين���ة 

اخلال�ص العراقية(.
وكذل���ك احلال م���ع ما ابتك���ره الكاتب م���ن خطوط 
اخرى، كاخلط الب�س���ري، واخل���ط العراقي، حيث 
يت�سع كل منها اىل حرية مقاربة حلرية ال�سعر، وال 
ي�س���تبعد الكاتب اأن يكون للمو�سيقى يف الق�سيدة 
احل���رة الت���ي يكتبها اثر يف ايق���اع اللوحة اخلطية 
الت���ي اأن�س���اأها، واأن يكون لل�س���ربات االيقاعية اأو 
الداللية يف الق�س���يدة، ما يرتبط بالب���وؤرة اللونية 
املتمي���زة الت���ي  تك���ّون احيان���ًا ب���وؤرة ا�س���تقطاب 
ب�س���ري يف اللوح���ة، كم���ا ه���ي ب���وؤرة ا�س���تقطاب 
داليل، او مو�س���يقي يف الق�سيدة، فاخلط بالن�سبة 
للكاتب تطور بف�سل ال�سعر اإىل كينونة فنية معقدة 
تتجاوز القواعد وال�سوابط اخلطية اإىل اأغوار مل 

تكن مما يهم قبل ال�سعر.
كما يجب ان ن�س���ري اأن يف �سياق التبادل التجريبي 
ب���ني اخل���ط وال�س���عر، احت�س���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�سابكة بني 
الداخل واخلارج، وبني الداخل بتفا�سيله وحركته 
االن�س���ائية  العملي���ة  مف���ردات  وب���ني  املتالطم���ة، 
ودقائقها ومالب�س���اتها، يف ان�س���اء اللوحة اخلطية 

مبع���اين  �س���بيهة  و�س���ارت 
للبالغ���ة  وا�س���بح  الكلم���ات 
تف�س���ري  يف  دور  االأدبي���ة 
ال�س���عري  والبناء  احل���روف 

يف اأثر بناء اللوحة.

في الحديث المنصف عن رواية  "ساعة بغداد"

في الخط والشعر "القلم وما كتب"

ــــــــدارات ــــن اص م

ــعــد األربــعــيــن  ـــ ـــ ـــا ب طـــقـــوس م

أوراق
تع���د اإيطاليا اإح���دى الدول الرائدة يف جم���ال الفنون كافه ومن 
قلب عا�سمتها روما ولدت �سينما "الواقعيه اجلديدة" االيطالية 
التى كان لها دور اأكرب اثر يف تغيري مفاهيم هذا الفن يف العامل 

وخا�سة ال�سينما ومابعد احلرب العاملية الثانية.
حيث �سهدت روما اول عر�ص ل�سور متحركة كينيتوغراف عام 
1895 للمخ���رج الربيني وذلك قب���ل عر�ص االخوين لوميري يف 
باري����ص ب�س���هر واحد وبعد ع�س���رات ال�س���نوات مت حتقيق اول 
فيلم تاريخي ق�س���ري البريني و�ساتتوين وهو )احتالل روما(. 
وكان���ت االفالم االيطالي���ة االوىل والناجتة منها افالم هزلية ثم 
ثبت رواج االفالم التاريخية الكبرية ل�سهولة ا�ستعمال ديكورات 
طبيعي���ة جميلة وقلة تكاليف االإنتاج وب���داأ التقدم الفني الإنتاج 
عام 1912ويف عام 1914 حقق با�س���رتونه رائعته ال�سينمائية 
)كابرييا( و�سجل هذا الفيلم التاريخي حدثا فنيا وتقنيا عظيما 
يف تاري���خ ال�س���ينما العاملي���ة وكان له تاأثري كبري على ال�س���ينما 
االمريكية وعل���ى املخرج والناقد االمريك���ي غريفيث، ثم اتبعه 
با�س���رتونه بفيل���م )�س���قوط ط���روادة( ع���ام 1915 حي���ث القت 
هذه االفالم جناحا كبريا يف اال�س���واق العاملية مما �س���جع على 
االنتاح ال�س���ينمائي حيث اأ�سبحت هناك اأكر من ع�سر �سركات 
اإنتاج حيث كان ينمو يف ال�س���ينما اجتاه اأكر واقعية ا�ستطاع 

ع���ام  الواقعي���ة اجلدي���دة. ويف  �س���ركات والدة  ي�س���هم يف  ان 
1935تاأ�س�س���ت )املدينة ال�س���ينمائية( واالدارة العامة لل�سينما 
وو�س���ل حجم االنتاج ع���ام 1939 اىل اربعة وثمانني فيلما، اال 
ان رجال ال�سينما غري املوالني للنظام الفا�سي راحوا ي�ستلكون 
قاعدة لنه�س���ة ثقافية و�سينمائية كان لها اثر كبري على ال�سينما 
االوربية العاملية. وبعد ذلك تاأثريات احلركة الواقعية من القرن 
الع�سرين باإنتاج افالم تتحدث عن م�ساوئ النظام الدميقراطي 
اجلديد وا�س���تهر خمرجون ايطاليون واحتلوا مكانه عالية يف 
ال�س���ينما االيطالية ب�سبب افالمهم التي نالت �سهرة وا�سعة مثل 
)برتوجريم���ي يف فيلم���ه �س���ائق القطار ع���ام 1956( و )فليني 
يف فيلمه املت�س���كعون عام 1953( و )وده �سيكا بفيلم الفالحة( 
ام���ا )بازولين���ي فقد فر�ص نف�س���ه خمرجا وكاتب �س���يناريو يف 
اأك���ر افالمه مثل الطي���ور واجلوارح والع�س���افري وغريها من 

االفالم(. 
حي���ث حقق بع�ص املخرج���ني االيطالني افالمهم خ���ارج اإيطاليا 
مث���ل رو�س���ليني. ومن���ذ الرب���ع الثال���ث م���ن الق���رن الع�س���رين 
ا�ستطاعت ال�سينما االيطالية ان تناف�ص ال�سينما االمريكية التي 

مازالت تغرق اال�سواق العاملية ومنها االيطالية.
حيث ق�س���م الدكتور فرا�ص كتابه )الواقعية اجلديدة ومابعدها 
يف ال�س���ينما االيطالي���ة( و )ق���راءة يف ال���دالالت املتحولة( اىل 

اربعة ف�سول. 

الواقعية الجديدة ومابعدها في السينما اإليطالية
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إن مــا يقولــه القديــس آوغســتينوس عــن الزمــن يســري بالدرجــة 

ى لنــا أكثــر  نفســها علــى الحــب. كلمــا قللنــا مــن تفكيرنــا بــه، تبــدّ

ــخ  ــي مطب ــوص ف ــه، نغ ــر في ــن التفكي ــا نمع بداهــة؛ ولكــن حالم

ــة أن اإلنســان  ــب حقيق ــا يؤكــد هــذا الوضــع الغري الشــيطان. وم

كفنــان منــذ فجــر التاريــخ الحضــاري واإلنســان كشــاعر منــذ عهود 

ــغاله  ــل انش ــدودة مث ــغله ســوى موضوعــات مع ــم تش ــوس ل أورفي

بموضــوع الحــب وبهــذا اإلصــرار. فالشــعراء كمــا هــو معــروف ال يكتبــون عمــا يعرفونــه 

حــق المعرفــة، بــل عمــا ال يعرفونــه حــق المعرفــة، وهــذا ألســباب هــم أيضــاً ال يعرفونهــا 

كيــد أن يعرفوهــا حــق المعرفــة. إن حالــة عــدم  حــق المعرفــة، لكنهــم يريــدون بــكل تأ

ــز األساســي،  ــه – هــذا) هــي الحاف ــا – يعني ــا – ال – أعــرف – م ــة (أن ــة أو حال المعرف

الــذي دفعهــم لإلمســاك بالقلــم أو الريشــة أو القيثــارة. (الغضــب، الحــزن، فيــض 

العاطفــة، المــال وإلــخ تأتــي كلهــا بالدرجــة الثانية).لــو كان الوضــع مغايــراً، لمــا وجــدت 

قصائــد وروايــات ومســرحيات، بــل تصريحــات وحســب.

يبــدو أن ثمــة غموضــاً يــالزم الحــب، شــيئاً اليتمكــن اإلنســان مــن معرفتــه بدقــة، مثلمــا 

ال يســتطيع شــرحه إال بصــورة قاصــرة. غيــرأن هــذا يســري بطبيعــة الحــال علــى االنفجــار 

العظيــم األول أو علــى الســؤال: كيــف ســيكون الطقــس بعــد أســبوعين؟ ورغــم ذلــك 

فــإن نظريــة االنفجــار العظيــم والتنبــؤ باألحــوال الجويــة اليحــركان لــدى الشــعراء 

وجمهورهــم مثلمــا يفعــل أبســط مــا يتصــل بالحــب. وبنــاء علــى ذلــك هنــاك مــا يــالزم 

كثــر مــن مجــرد الغمــوض. مــن الجلــي أن كل إنســان ينظرإلــى الحــب باعتبــاره  الحــب أ

مســالة شــخصية خاصــة وأهــم مســائل وجــوده، إلــى حــد أن خبيــر فيزيــاء الفضــاء نفســه 

عنــد بحثــه عــن شــريكة حياتــه ال يولــي كبيــر اهتمــام بنظريــة نشــوء الكــون، ناهيــك عــن 

حالــة الطقــس.

Oskar Kokoschka:لوحة الغالف 

ترجمة: غالب هلسا
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 د.
ج. ــالنجر  ــد س ــروم ديفي ــي جي ــب األمريك ــة للكات ــي رواي  ه

َصــدرت عــام 1951. كانــت الروايــة فــي االصــل موجهــة 

للقــراء البالغيــن، لكنهــا أصبحــت ذات شــعبية كبيــرة بيــن 

القــراء الُمراهقيــن بســبب محاورهــا الرئيســية مثــل اليــأس 

والعزلــة خــال مرحلــة المراهقة.ُترجمــت الروايــة إلــى 

أغلــب لغــات العالم،وبلغــت مبيعاتهــا أكثــر مــن 65 مليــون 

نســخة حــول العالــم، ويبــاع حوالــي 250,000 نســخة ســنويا.أصبح بطــل الروايــة 

هولــدن كولفيلــد رمــزا لتمــرد المراهقــة. ُتعالــج الروايــة قضايــا ُمعقــدة مثــل الهويــة 

واإلنتمــاء والخســارة والعاقــات والُعزلــة.

تــدور الروايــة بشــكل أساســي حــول المراهــق هولــدن كولفيلــد، ذو الســبعة عشــر 

عامــًا، يــزدري مجتمعــه ويــرى أن األفــراد جميعــًا غارقــون فــي نــوع مــن الزيــف 

والغبــاء. َيتعــرض هولــدن كولفيلــد للطــرد مــن مدرســة بنســي الداخليــة، بســبب 

رســوبه فــي كل المــواد عــدا اإلنجليزيــة. هكــذا تبــدأ الروايــة، حيــث يمــر هولــدن 

عبــر مجموعــة مــن المواقــف التــي تعطــي فكــرة عامــة عــن أفــكاره. فيلتقــي بعدد 

ــل عمــره.  ــان فــي مث ــات وفتي ــخ المســن، فتي ــراد، منهــم مــدرس التاري مــن األف

ــد تركــه مدرســة  ــذي دّرســه ســابقًا، كل هــذا بع ــة الشــاب ال ــدرس اإلنجليزي وُم

بنســي قبــل الموعــد المســموح لــه بعــدة أيــام، حيــث يقيــم بفنــدق متحاشــيًا لقــاء 

والديــه قبــل معرفتهمــا بنبــأ طــرده مــن المدرســة.

Artist Alexandra Dunham :لوحة الغاف

ترجمة: �أيف كادوري - حازم عبيدو
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منذ عمر ال�ساد�سة ع�رشة، ولج برنار فريبري )املولود �سنة 

1961 يف مدينة تولوز( عامل الأدب. فكتب ق�س�ساً ق�سرية، 

يف  درا�سته  اأنهى  اأن  وبعد  وم�رشحّيات.  و�سيناريوهات، 

علم اجلرمية وال�سحافة، عمل حمّرراً يف ال�سحافة العلمّية.

حظيت  التي  )النمل(  الأوىل  روايته   1991 �سنة  اأ�سدر 

من  الثالثني  بعد  يتجاوز  مل  وهو  النظري،  منقطع  بنجاح 

من  جديداً  نوعاً  اأعماله  يف  فريبري  برنار  يقرتح  عمره. 

هي  والتي  الفل�سفّي”،  “اخليال  يدعوها  الأدبّية  الكتابة 

مزيج من اخليال العلمّي والفل�سفة واملعتقدات الروحّية.

ي�سبو فريبري اإىل فهم مكانة الإن�سان داخل هذا الكون عرب وجهات نظر، متعّددة وغريبة، 

خارجة عنه: حيوانات، اأ�سجار، اآلهة قدمية، وحّتى �سّكان حمتملون من خارج الكوكب.

ت�ستقبل اأعمال برنار فريبري بحفاوة لي�س يف فرن�سا فح�سب، واإّنا يف العامل. غري اأّن ثالثيّة 

النمل -والتي ت�سّكل هذه الرواية كتابها الأّول، اإذ حلقها يوم النمل 1992، وثورة النمل 

1996 -تبقى هي اجلوهرة يف تاجه الإبداعي، وال�سمة التي منحت جتربته النكهة الفريدة 

التي اخت�ّس بها، واألهمت كّتاباً اآخرين.


