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

دراسات نقدية في "النص والحياة"

ـي
ـج بثقافــة،
كانَ علم ـاً ،يتوهّ ـ ُ
تتمي ـ ُز بالتن ـو ِّع والغنــى المعرفـ ِّ
ّ
ـاب
ـي ،والتعــدُّ ِد فــي االهتمــام باتجاهاتهــا الفكر ّي ـ ِة ومدارســها
هيـ ٍ
والثقافـ ِّ
الفنيــة ،غي ـ َر ّ
ّ

والتفاعــل معهــا وهــو يكتــب ويؤل ُ
ُميــزه،
فــي تطويعهــا
ِ
ّــف ليبتكــ َر لنفســه اُســلوب ًا ي ّ
وتجلّياتِهــا.

يقــول علــي الشــوك ،كلّمــا أرادّ أن يتوقّ َ
ِّ
واألدبــي
الفكــري
ــف عنــد محطّ ــات إبداعــ ِه
ّ
أنَّ كتــاب «االُ طروحــة الفنطازيــة» يظـ ُّ
ـل يحتــلّ موقع ـ ًا أثيــر ًا فــي مســيرة عطائــه ،فريــد ًا
ـي ،ويجــدُ فــي اعتـ ِ
كلّ مــن أدونيــس ومحمــود درويــش
ـراف ٍ
مــن نوعــه فــي العالــم العربـ ِّ
ّس قيمتَهــا وســع َة تأثيرِ هــا .ويــرى الشــوك أنَّ «االُ طروحــ َة
بقيمــة االُ طروحــ ِة دالّــ ًة تُكــر ُ
الفنطازيــة» كرّســت ُه كاتبـ ًا ذاع صي ُتــه بيــن أبـ ِ
ـرز مجايليـ ِه مــن الك ّتــاب والمبدعيــن وجــوا َز
مـ ٍ
ـخصيت ِه التــي
ـرور إلــى عالــم الكتابــة واألدب .واألطروحـ ُة قــد تص ُلــح مفتاحـ ًا لفهــم شـ
ّ
ِ
ومتاهــات
الرياضيــ ِة
تجمــع بيــن االنفتــاح علــى العلــم المجــر ِّد الملغــوم بالمعــادالت
ّ
األدب والفنــون ،ومِ نهمــا ّ
نظر ّيـ ِ
ـات الفيزيــاء واإلبحـ ِ
ـار فــي عوالــم
ِ
تمكــنَ مــن تطويــع علــمِ
ـي رفيــعِ المســتوى.
الرياضيــات لصياغ ـ ِة عمـ ٍ
ـل أدبـ ٍّ
ّ



 


 

 


  





 



 











يو�ضح الكاتب يف مقدمة كتابه املطولة ،ما جاء
به كل ف�صل من الكتاب ،ويذكر حممد عبد احلميد
احلم ��د� ،أن الف�صل االول م ��ن الكتاب حتدث عن
�أثنية كعبة الهلينية وتبني له �أن العلوم ازدهرت
فيه ��ا ،ب�سب ��ب املن ��اخ الدميقراط ��ي ال ��ذي كان
متوفر ًا فيها رغم وجود النظام العبودي ال�سائد
يف جمتمعه ��ا ،ال ��ذي �أفرز �أعظ ��م فيل�سوفني يف
العامل القادم وهم ��ا (افالطون و �أر�سطو) وهما
الفيل�سوفان املف�ضالن لدى العرب.
�أم ��ا الف�ص ��ل الثاين م ��ن الكتاب وال ��ذي يتحدث
ع ��ن اال�سكندري ��ة قل ��ب الع ��امل املتح�ض ��ر ،فق ��د
تعر�ض في ��ه الكاتب اىل ال�ص ��راع بني مدر�ستي
اال�سكندرية الوثنية وامل�سيحية ،وما جرى بني
علمائهم ��ا ،من خ�صوم ��ات �أدت �إىل قت ��ل العاملة
الريا�ضي ��ة هوباتيا �أبنة ث ��اون اال�سكندري عام
415م ،ث ��م حت ��دث احلم ��د ع ��ن دور الفيل�سوف
والعامل يحيى النح ��وي يف الرتجمة والت�أليف
و�أثره يف الفكرين ال�سرياين واال�سالمي.
�أما م ��ا ا�شار له الف�صل الثال ��ث ،فهو تاريخ بناء
مدينة انطاكيا م�ش�ي�را اىل االراميني وال�سريان
الذي ��ن ن�سب اليهم ديودور� ��س ال�صقلي اخرتاع
احل ��روف وا�ستنب ��اط الكتاب ��ة ،ودعاه ��م
ب�آب ��اء احل�ض ��ارة ،و ُف ��رق ب�ي�ن املعن ��ى الآرامي
وال�سري ��اين .ليناق� ��ش بعده ��ا الف�ص ��ل الراب ��ع
من الكتاب م ��دن الرها ون�صيب�ي�ن ور�أ�س العني
والرق ��ة ودوره ��ا يف الرتجم ��ة ،وحت ��ى الف�صل
اخلام� ��س ال ��ذي ناق� ��ش ديرقن�سري ��ن وا�شه ��ر
املرتجمني فيه.



     
     
     
       
     
     
    

 
            


            








�أثر �أدبي عاملي و�إن�ساين خالد ،ترجم �إىل معظم لغات العامل ،و�أعيد طبعه مئات
املرات.
وتق ��دم "امل ��دى" طبعت ��ه اجلديدة برتجمة املرتج ��م القدير �صب ��اح اجلهيم ،وقد
تباين ��ت �آراء النق ��اد يف هذه الرواية ،فو�ضعت فيه ��ا درا�سات كثرية ،حيث ر�أى
فيه ��ا النقاد ع�صارة ف ��ن تول�ستوي وخامتة �أعماله الك�ب�رى .يفتتح تول�ستوي
رواي ��ة �آنا كارينينا باجلملة امل�شهورة" :كل العائالت ال�سعيدة تت�شابه ،لكن لكل
عائلة تعي�سة طريقتها اخلا�صة يف التعا�سة".
ُتع� � ّد �آنا كارينينا من �أك�ث�ر الروايات �إثارة للجدل حتى الي ��وم ،ولأن تول�ستوي
يناق� ��ش فيه ��ا �إحدى �أه ��م الق�ضاي ��ا االجتماعية الت ��ي واجهت كاف ��ة املجتمعات
الإن�سانية ،خا�صة الأوروبي ��ة ُب َع ْي َد الثورة ال�صناعية ،وما نتج عنها من اهتمام
باملادة ،وما ظهر من �أمرا�ض تتعلق باملال لدى الطبقات الأر�ستقراطية �آنذاك.








والمؤجل
المرتجى
َّ
املرجتى وامل�ؤجّ ل للروائي الكبري غائب طعمة فرمان ،هي الرواية الوحيدة
يف تاريخ الأدب العراقي التي تتناول حياة العراقيني يف رو�سيا ،بعد �سل�سلة
روايات غائب عن حياة العراقيني يف العراق� ،أي �أنها رواية غائب عن العراق
بع ��د ان ن�ض ��ب خزين ذكرياته ع ��ن العراق وانتقل للحديث ع ��ن العراق اي�ضا
ولكن عرب حياة العراقيني الذين كانوا يعي�شون حوله يف مو�سكو ،وهم طبع ًا
يحملون روح عراقيتهم وهمومها وم�شاكلها.
ول ��د غائ ��ب يف بغداد عام  1927وتويف يف مو�سك ��و عام  1990ودفن هناك،
وعا� ��ش الثالثني �سنة االخرية من حياته يف مو�سكو و كتب كل رواياته فيها،
�إ�ضافة �إىل ترجمته لـ  84كتاب ًا رو�س ّي ًا �إىل العربية.

George Frederic Watts,1886

العب الشطرنج



اعت�ب�رت رواي ��ة "العب ال�شطرجن" الت ��ي تعيد (دار املدى) �إ�ص ��دار طبعة جديدة
لها  ،تاج �أدب �ستيفان ت�سفايج ،رغم �أنها من �أق�صر �أعماله الروائية ومل تن�شر �إال
بعد وفاته .كيف لق�صة �أ�سا�سها لعبة �شطرجن بني �شخ�صيتني �أن حتمل يف طياتها
اله ��روب من اجلن ��ون �إىل العقل ،وهروب العقل �إىل اجلن ��ون ملتحم ًا معه ،وك�أنّ
املر�ض واحلياة ،واجلنون والتعقل اندجما مع ًا يف رباط ي�صعب ف�صله..
لك ��ن ماذا تهب لقارئها؟ حتتوي عل ��ى �أق�صى �إثارة قد يجدها القارئ يف الروايات
البولي�سي ��ة ،وحتتوي على عمق يجعل ��ك تت�ساءل :كيف ا�ستطاعت �صفحات قليلة
�أن حتمل هذه الدرجة الرفيعة من العمق؟

 



       



 
 
         
  

 





�ضمن اال�سئلة الت ��ي يطرحها الكاتب على نف�سه
بهذا ال�ش�أن هو " هل كان للإن�سان ان يتدرج يف
معارج التق ��دم احل�ضاري ل ��وال الل�سان؟" وكان
اجل ��واب عل ��ى ه ��ذا الت�س ��ا�ؤل يف ه ��ذا الكتاب
الذي �أراد به الكاتب ت�أريخ الرتجمة للعلوم عند
العرب.
و�أراد الكات ��ب �أن يكون الع ��ام " "2000هو عام
ال�س�ل�ام عن ��د الأمم ،ال�س�ل�ام ال ��ذي ال يتم �سوى
باحل ��وار اله ��ادئ ،الر�ص�ي�ن� ،أي بالرتجم ��ة،
ليت�س ��اءل الكاتب من جديد :هل يدخل عمله هذا
يف �إطار العوملة الثقافية التي كرث احلديث عنها
يف هذه االيام؟
يبتغ ذل ��ك ،لأنه ا�شرع
مل
�ه
�
ن
�
أ
�و
�
ه
وكان جواب ��ه
ِ
يف ه ��ذا الكتاب �أكرث من عقدين من الزمن و�أراد
ب ��ه �آن ��ذاك االجاب ��ة على م ��ا طرح ��ه امل�ست�شرق
الأمل ��اين ماك� ��س مايره ��وف يف �أيل ��ول ،1930
يف بحث ��ه ح ��ول تاري ��خ التعلي ��م الفل�سف ��ي عند
الع ��رب ،وكان ق�ص ��ده �أن يب�ي�ن م�س ��ار ال�ت�راث
اليون ��اين م ��ن اال�سكندري ��ة اىل بغ ��داد ،ولكنه
ط ��رح �إ�شكالية عدم و�ض ��وح ذلك امل�سار ،قائ ًال "
من امل�ؤكد �أن مدر�سة اال�سكندرية ،قامت بدورها
يف نق ��ل العلوم �إىل العرب ،غ�ي�ر �أن الدليل على
طريق االنتقال املبا�ش ��ر قد �أعوز الباحثني حتى
الي ��وم� ،أو بعبارة �أ�صح مل ي�سوقوه يف و�ضوح
وجالء".

الكتابة والحياة

لوحة الغالف للفنان فيصل لعيبي

آنا كارينينا

م����ن اص��������دارات

أوراق

الكتابة والحياة

ُ
جماليــ ًة قوامُ هــا الســردُ والموســيقى ونقــدُ النقــد ،م ّتكئــ ًا علــى معرفــ ٍة
وينحــت مســ َّل ًة
ّ
بالعلــوم والرياضيـ ِ
ٍ
ـذرات مــن كلّ ميـ ٍ
ـدان مــن ميادينهــا متماهيـ ًا فــي بحورهــا
ـات ملتقطـ ًا شـ



خ�صو�صا بالعالقة بني االنا والآخر واملوقف
الغربي من اال�سالم بعد احلادي ع�شر وي�سلط
�ضوءا مهم ًا حول ق�ضية الهوية الوطنية التي
ال ميك ��ن فك ا�شتباك اال�سالم عنها .ومعروف
يف الدرا�س ��ات االنرتبولوجية واالجتماعية
ا�ستمرار الذاك ��رة و�سرديات الهوية واجلدل
فيما بينه ��ا والدرا�سات ه ��ي املركز احلقيقي
للذاكرة التي تت�شكل و�س ��ط ف�ضائها الهوية،
بحيث ال ميك ��ن التعامل مع الهوية بعيدا عن
الذاك ��رة ،التي تبقى حية دائما لذا ا�شار بول
ريك ��ور اىل ان الهوي ��ة الذاك ��رة ه ��ي ال�شيء
الثاب ��ت الذي تقبل ��ه اجلماع ��ات املنتجة لها،
النها ارت�ضته وقبلته مع التداول واالت�صال.
اخري ًا قدم ��ت د .هناء خليف جه ��د ًا جيد ًا يف
الرتجمة واحلف ��اظ على تفا�صي ��ل ما يعيننا
لق ��راءة االنرتبولوجيا ،التي هي العني التي
ترى وال نراه ��ا ..تالحقن ��ا وجتعلنا كائنات
مك�شوف ��ة ،معروفة لالخر ولال�س ��ف ال نتعلم
كثري ًا من هذا الدر�س.
علين ��ا ان نتعل ��م م ��ن ه ��ذه البح ��وث ك ��ي
نحظ ��ى بالذاكرة للحف ��اظ مبخزونها القدمي
واالبي� ��ض /والنظي ��ف وهو ال ��ذي ا�شار له
بول ريكور بالذاك ��رة من �أجل ان نتمكن من
تو�صي ��ف ور�سم �ص ��ورة معا�ص ��رة حلا�ضر
جدي ��د ومغاي ��ر ،تتعاي� ��ش في ��ه اجلماع ��ات
وتقب ��ل الواح ��دة االخ ��رى عل ��ى الرغ ��م من
التباين بينها .والبد من التعرف على حقيقة
مهم ��ة وهي ان نتعل ��م من التباي ��ن در�س�أ يف
الو�صول اىل املغايرة يف الهويات اجلمعية،
وه ��ذا كل ��ه مينحن ��ا �صوت� � ًا ل ��ه العدي ��د م ��ن
االيقاعات.

علي الشوك

ِ
األكــوان البعيــدة.

علي الشوك






�ص ��در حديث ًا كت ��اب "انرتبولوجيا اال�سالم"
وه ��و م ��ن الدرا�س ��ات احلديث ��ة املهم ��ة .وقد
ت�أت ��ت اهميته م ��ن االن�شغ ��ال باال�سالم كدين
وامل�سلمني وتنوعهم يف جغرافيات وثقافات
عدي ��دة .وازدادت الأهمي ��ة بالدين اال�سالمي
منذ اللحظ ��ة التي اعلن فيه ��ا هنتغتون ر�أيه
امله ��م واخلط�ي�ر ع ��ن �ص ��راح احل�ض ��ارات
وتعم ��ق اجل ��دل قوي� � ًا وعنيف� � ًا يف كل م ��كان
يف الع ��امل ومترك ��زت نظريته ح ��ول ال�شرق
كج ��زء من ال�ص ��راع الثق ��ايف واملعريف الذي
ابت ��د�أ من ��ذ نهاي ��ات الق ��رن اخلام� ��س ع�شر،
ون�شوء اال�ست�شراق الذي ا�ستولد الحق ًا احد
�أه ��م العلوم االن�سانية وه ��و االنرتبولوجيا
ال ��ذي اعتنى بال�شع ��وب ال�شرقية واالفريقية
ويف �آ�سي ��ا وامري ��كا ،وب ��ذل اال�ست�ش ��راق
جمه ��ود ًا مهم ًا من اجل االق�ت�راب من البلدان
االك�ث�ر حيوي ��ة يف ال�ش ��رق ،وخ�صو�ص ًا تلك
الت ��ي �ساهم ��ت وبحيوية ملفت ��ة لالنتباه يف
ت�أ�سي� ��س ح�ضارات مبكرة جد ًا ،مثل العراق،
ب�ل�اد ال�شام ،م�ص ��ر لأن �أورعلى �سبيل �إحدى
�أه ��م احل�ضارات الت ��ي �شغلت حي ��ز ًا وا�سع ًا
وكبري ًا �ضم ��ن ان�شغاالت اال�ست�شراق .وعلى
�سبي ��ل املث ��ال كان امل�ستك�شف ��ون يعمل ��ون
جماعات متنوعة االهتم ��ام من �أجل التعرف
عل ��ى ح�ض ��ارة م ��ا ،يف ف�ت�رة م ��ن الف�ت�رات
احل�ضارية ،وكانت تلك اجلماعات مكونة من
تخ�ص�ص ��ات هند�سية ،وحفري ��ات للك�شوف،
وفوتغ ��راف �أو اكرث مع ر�س ��ام ،واملكت�شفات

وتطبيقاتهــا ومنجزاتهــا فــي المجتمــع والطبيع ـ ِة وســبرِ أغــوار



ناجح المعموري

م ��ع تو�صيف دقي ��ق للغاية ،وع ��ودة لتقارير
بع� ��ض احلفري ��ات �سنطلع على م ��ا هو مثري
وملف ��ت لالنتب ��اء وفع�ل� ًا متكنت ه ��ذه الفرق
العلمية من التو�ص ��ل اىل معلومات وحقائق
مهم ��ة للغاي ��ة ،بع ��د ذل ��ك انتب ��ه اال�ست�شراق
ال ��ذي �صار علم� � ًا مدعوم� � ًا من عل ��وم �أخرى
م ��ن اجل �إجن ��اح مهمت ��ه ،كاملخت�ب�رات التي
ا�ستطاع ��ت حتلي ��ل املكت�شف ��ات ومعرفته ��ا
م ��ع حتدي ��د مرحلتها ،مل ��ا �ساعد عل ��ى �ضبط
املراح ��ل احل�ضاري ��ة وم ��ا متي ��زت ب ��ه .وقد

لعبت عل ��ى التعامل مع اجلماعات وال�شعوب
الت ��ي ق ��ررت التوج ��ه اليه ��ا وا�ستعماره ��ا.
م ��ن هن ��ا كان موق ��ف املفك ��ر ادوارد �سعي ��د
وا�ضح� � ًا وجريئ� � ًا يف توجي ��ه االته ��ام لعل ��م
االنرتبولوجي ��ا ،ب�سبب تبعيته للكولونيالية
م ��ع اعرتاف ��ه باهمي ��ة ال ��دور العلم ��ي الف ��ذ
ال ��ذي بذل ��ه ع ��امل االنرتبولوجي ��ا االمريكي
غليفورد غريت�س واجنازاته العاملية الكبرية
يف �سعي ��ه للزوغ ��ان م ��ن دائ ��رة ارتباطات ��ه
م ��ع الكولونيالي ��ة واالف ��كار اال�ست�شراقي ��ة.
وذه ��ب م�ؤلف كتاب "انرتبولوجيا الإ�سالم"
غابريي ��ل ماران�سي وال ��ذي ترجمته د .هناء
خليف غن ��ي م�ؤكد ًا على موقف �أدوارد �سعيد
ح ��ول اثنني م ��ن علم ��اء االنرتبولوجيا وهم
ا�سد ط�ل�ال وابو لغد ،ب�أنه مل يكن مو�ضوعي ًا
ومن�صف� � ًا .على الرغم من ان امل�ؤلف غابرييل
مل ي ��رد �أن ��كار العالق ��ة التاريخي ��ة ب�ي�ن عل ��م
االنرتبولوجيا بو�صفه نظام� � ًا معرفي ًا وبني
عل ��م اال�ست�ش ��راق ،وال ��دور ال ��ذي لعبوه مع
الق ��وى الكولونيالي ��ة .حت ��ى ذه ��ب الباحث
�أبع ��د م ��ن ذل ��ك ،واته ��م ادوارد �سعي ��د يف
جتاه ��ل م ��ا تو�صل ل ��ه عل ��م االنرتبولوجيا،
يف جم ��ال فه ��م الدي ��ن اال�سالم ��ي يف �شم ��ال
�أفريقي ��ا وال�ش ��رق االو�س ��ط ،ومالحظ ��ة
الباحث "غابرييل" على موقف ادوارد �سعيد
مهم ��ة ،وذكرتن ��ي باملالحظ ��ات اجلوهري ��ة
للعامل كي ��ت وايتالم الذي ا�ص ��در كتابه املهم
"�إ�سرائي ��ل والل�سان املقط ��وع" والذي كتب
مقدمته ادوارد �سعيد وحتم�س له كثري ًا ،لكن
وايت�ل�ام وجه نق ��د ًا مو�ضوعي� � ًا وقا�سي ًا �ضد
ادوارد �سعيد ،النه جتاهل متام ًا الدور الذي

مياديــن العلــوم والثقافــة والمعرفــة بتنوِ ّ عهــا وتعــدُّ ِد حقولهــا

ان الحض��ارة ح��وار ثقايف مس��تمر ب�ين األم��م املتباينة
األلس��ن ،وأفضل أدوات التواصل هو اللس��ان ،الذي قال
عنه البريوين " اللس��ان هو الذي يرتجم للس��امع ما يريده
القائ��ل يف الوق��ت الراه��ن ،فكيف يتيرس نق��ل الخرب من
املايض إىل املس��تقبل عىل األلس��نة مع تطاول األزمنة؟
انه لوال قوة النطق يف االنس��ان املبدع للخط الذي يرسي
يف األمكن��ة رسيان الرياح ويف األزمن��ة رسيان األرواح ما
كان ذلك ممكن ًا ،فس��بحان الخالق مصلح أمور الخلق ..هذا
االعتق��اد الذي وضع��ه مؤلف الكتاب محم��د عبد الحميد
الحمد عن حوار الثقافات حني أطلق عىل كتابه هذا اســم
" حوار األمم ".

ان�����ت�����روب�����ول�����وج�����ي�����ا اإلس����ل����ام
لعب ��ه اال�ست�ش ��راق يف جمال التاري ��خ وكان
وايتالم تن ��اول ال�ش ��رق االو�س ��ط والق�ضية
الفل�سطيني ��ة حي ��ث اكتف ��ى �سعي ��د مب ��ا ه ��و
ثق ��ايف ومعرف من تو�ص�ل�ات كيت وايتالم،
وتنا�س ��ى جمال التاري ��خ احلي ��وي بالن�سبة
لل�ش ��رق وخ�صو�ص� � ًا الق�ضي ��ة الفل�سطيني ��ة.
واكرث ما لف ��ت انتباهي يف هذا الكتاب املهم،
لي� ��س للمخت�ص فق ��ط ،بل وللمثقف�ي�ن ب�شكل
ع ��ام ..ومل يعد الدر� ��س االنرتبولوجي علم ًا
عادي� � ًا ،ب ��ل متت ��ع مبركزية وحيوي ��ة كربى،
متماث�ل� ًا مع علم االجتماع وال�سيا�سة واملثري
في ��ه اي�ض� � ًا الق ��راءة الدقيق ��ة والعميقة لعامل
االنرتبولوجي ��ا كلف ��ورد غريت� ��س وجهوده
العلم ��ة الر�صين ��ة يف كتاب ��ه املو�سوع ��ي
"ت�أوي ��ل الثقافات" والآخر واال�سالم مراقب ًا
ال ��ذي ترجم ��ه د .بابك ��ر احمد باق ��ادر تناول
في ��ه اال�س�ل�ام يف املغ ��رب وه ��ذا ميث ��ل نوع ًا
ريادي� � ًا ل ��ه قبل اكرث م ��ن ثالثني عام� � ًا .وقال
امل�ؤلف "ان ��ه با�ست�شناء غريت�س ،ف�شل علماء
االنرتبولوجي الذي ��ن يدر�سون مو�ضوعات
تت�ص ��ل باال�س�ل�ام ،عموم� � ًا يف الو�صول اىل
اجلمه ��ور الأو�س ��ع املتواج ��د خ ��ارج دائ ��رة
نظمه ��م املعرفية الفرعي ��ة ،ولكني اعرتف ان
ه ��ذا لي� ��س ال�سب ��ب الوحيد ال ��ذي نه�ضت به
بع�ض الدرا�سات والبحوث االنتوغرافية يف
تطوير البحوث االنرتبولوجية واالجتماعية
اخلا�ص ��ة باال�سالم ،وافتقرت هذه الدرا�سات
واالنتوغرافي ��ات عموم� � ًا خا�صي ��ة التناغ ��م
والتن�سي ��ق احلقيق ��ي فيم ��ا بينه ��ا والنقا�ش
احلاد واملثمر فيما بني الباحثني � /ص.17
ه ��ذا جهد علم ��ي ر�صني ل ��ه اهمي ��ة جوهرية

ع ��ن "دار املدى" �صدرت حديثا مذكرات الكات ��ب واملفكر والروائي علي ال�شوك
الذي جمع مابني فل�سفة الفن والأدب والرتجمة وعلم الريا�ضيات ،.حيث �أ�صدر
العديد من الكتب يف هذا املجال من بينها :الأطروحة الفنتازية وموعد مع املوت
و�أ�سرار املو�سيقى وكيمياء الكلمات والثورة العلمية احلديثة وما بعدها وجولة
يف �أقالي ��م اللغ ��ة واال�سطورة وغريها  .ب ��د�أ الكتابة يف ال�صح ��ف املحلية حتى
تو�سع ��ت �آفاقه ف�أخذ يف عام  58بكتابة رد على كتاب (وعاظ ال�سالطني) للباحث
االجتماع ��ي علي الوردي بع ��د ان وجده ي�ضم مادة قيمة ف�أب ��دى فيها مالحظاته
و�آرائ ��ه .ويف ع ��ام  59انتمى الحتاد االدباء والك ّت ��اب العراقيني وكان يكتب يف
املجلة التي ي�صدرها حتت عنوان (االحتاد) كما كتب يف جمالت �أخرى كاملثقف
والرابع ع�شر من متوز لنعيمة الوكيل ا�ضافة اىل ملحق الأهايل وجريدة البيان
للح ��زب الوطن ��ي التقدمي .ويف ع ��ام  70ظهر �أول كتاب له بعن ��وان (الدادائيّة)
ال ��ذي يع ��د مفاج�أة للفكر العراقي �آنذاك .يف كتاب " الكتابة واحلياة " ير�سم لنا
علي ال�شوك �سريته احلياتية والفكرية بري�شة فنان متمكن.



�إمن ��ا الن�ص هو حياة �أي�ض� � ًا ،لكنها حياة رمزية
متام� � ًا� ،أم ��ا احلياة فهي جترب ��ة حقيقية جتري
يف �إط ��ار الزم ��ان وامل ��كان ،وتكم ��ن قيم ��ة هذا
االق�ت�راح� ،أنه جاء يف مرحل ��ة ثقافية حتولية،
وهي املرحلة التي تنبه ��ت فيها الثقافة العربية
�إىل قيم ��ة ال�سياقات املق�صية م ��ن عملية تكوين
تف�س�ي�ر معق ��ول للتجرب ��ة االدبي ��ة �أو التجربة
الثقافي ��ة عموم� � ًا يف الب�ل�اد العربي ��ة الواقع ��ة
يف جغرافي ��ة ثقافي ��ة و�سيا�سي ��ة �ساخن ��ة عل ��ى
ال ��دوام .ولع ��ل الذي دفع م�ؤلف كت ��اب " الن�ص
واحلي ��اة" ال�صادر عن (دار املدى) ،ح�سن ناظم
�إىل املج ��اورة بني الن�ص واحلياة� ،إمنا هو ذلك
ال�ص ��راع الوج ��ودي ال�ساخ ��ن ال ��ذي تخو�ض ��ه
�شع ��وب هذه الب�ل�اد ومنها الع ��راق ،الذي يعود
تاريخه القدمي واحلديث �إىل تاريخ من امل�آ�سي
الب�شرية املفجعة.
الدرا�سات املقدمة يف كت ��اب " الن�ص واحلياة"
وه ��ي عل ��ى الأغلب حت ��اول �أن تعي ��د ت�أمل هذه
العالق ��ة بعيد ًا ع ��ن اي تع�سف ايدولوجي كانت
تقت�ضي ��ه دعوات االلت ��زام� ،أو منحى ا�صالحي
كان ��ت تقت�ضي ��ه الو�ضعي ��ة املعرفي ��ة للعرب يف
بواك�ي�ر القرن الع�شري ��ن ولعلها افلح ��ت �أي�ضا
يف التخل� ��ص من تع�سف �آخر غري ذلك التع�سف
االبديولوج ��ي ،وه ��و التع�س ��ف املنهجي ،فهي
حت ��اول �أن تخف ��ف من غلواء االلت ��زام احلريف
باملناه ��ج احلديث ��ة ،وم ��ن املهم ��ة الثقيل ��ة التي
�ألقيت على عاتقها يف �إع ��ادة قراءة الن�صو�ص،
الأم ��ر الذي خل ��ط حاب ��ل الن�ص بناب ��ل املنهج،
فكان ��ت عاقب ��ة ذلك عل ��ى االغلب ،مذاب ��ح ن�صية

الكتابة والحياة

ـوك فــي زمــن الصعـ ِ
ـت ثقافـ ُة علــي الشـ ِ
ـود واالنتصارات
توهّ جـ ْ

ِ
واالنتصار
العالميــة الثانيـ ِة
التــي شـ ِـهدتَها البشــر ّي ُة بعــدَ الحرب
ّ
علــى الفاشـ ّـية والنازيــة ،وتركــت بصماتهــا فــي كلّ ميـ ٍ
ـدان مــن

سيرة

أوراق

تناث ��رت فيه ��ا ا�ش�ل�اء اجم ��ل ن�صو� ��ص ال�شعر
العرب ��ي ،ول ��ذا فثمة ح ��ذر هنا وتدب ��ر ،يجنبنا
م�صاع ��ب النظري ��ة ،وا�ستح ��االت املنه ��ج التي
توقع الكث�ي�ر من املح ��اوالت النقدية يف �ضرب
من النق ��د الذي يتغافل عن ح ��االت عدم مالءمة
املنهج ،نقد غ�ي�ر علمي يورث العقم وحتى امللل
للق ��ارئ ،الب ��د م ��ن اع ��ادة ت�أكي ��د ان الن�صو�ص
االدبية له ��ا ر�سال ��ة تنقلها اىل الق ��راء الفعليني
م ��ن دون التنك ��ر �إىل الق ��راء الن�صي�ي�ن وه ��ذه
الر�سالة التقف يف �آخر �صف الأولويات ،ناهيك
ع ��ن ق�ضية عدم �إيالئها اهمية باملطلق .انها حقا
تتمتع بال�صدارة بني جملة ا�شياء.
ويف غم ��رة اهتم ��ام الناق ��د ببع� ��ض الن�صو�ص
ال�شعري ��ة والنرثي ��ة والق�ضاي ��ا النقدي ��ة ،كتب
الناق ��د مق ��االت ه ��ذا الكت ��اب ،و�أج ��د الآن �أن
املنط ��ق الأ�سا� ��س لها ه ��و تع�ضيد املج ��ال الذي
يعي ��د االعتب ��ار اىل �صل ��ة الن�صو� ��ص بالواقع،
ول ��ذا ف� ��إن يف الكت ��اب مناق�شة نظري ��ة تتوخى
تعزي ��ز ال�صلة الفاعل ��ة بني الن�صو� ��ص االدبية
واحلي ��اة ،وتدع ��و �إىل ت�ضم�ي�ن �أعم ��ال االدب
ر�سالة مقت�ضاة ،لكن �أغلب الدرا�سات هنا تعالج
الق�ضي ��ة نف�سها عرب الن�صو� ��ص ال�شعرية .وقد
جاءت �ض ��روب ه ��ذه الن�صو� ��ص متوزعة على
�شع ��راء عراقي�ي�ن ينتم ��ون �إىل اجي ��ال خمتلفة
ابت ��دا ًء من اخلم�سينيني وانته ��ا ًء باجليل الذي
ولد يف اعقاب حرب اخلليج الثانية.
من ناحي ��ة اخرى ،ال تدّعى ه ��ذه الدرا�سات �آية
�شمولي ��ة تذكر ،فهنالك جملة من ال�شعراء الذين
تربز يف �أ�شعارهم ال�صلة ال�ضرورية بني الن�ص
والواق ��ع .وم ��ا غيابهم هن ��ا ب�إغف ��ال خلرباتهم
ال�شعري ��ة ،وقد ينف ��ع القول �أن تن ��وع ال�صالت
ب�ي�ن الن� ��ص والواق ��ع يق ��وم مق ��ام البح ��ث عن

ال�شمول .اذ من امل�ؤكد �أن العالقات التي يقيمها
ن� ��ص �شاعر مثل حمم ��ود الربي ��كان هي غريها
لدى �شعراء �آخرين كرث� ،إذن ،التفل�سف العميق
ال ��ذي متار�س ��ه ن�صو� ��ص الربي ��كان والرمزية
احلروفي ��ة ل ��دى �أدي ��ب كم ��ال الدي ��ن ،والإبهام
املري ��ع يف ن�صو�ص �شع ��راء حقب ��ة الثمانيات،
وال�شفافية الطاغية يف ن�صو�ص عدنان ال�صائغ
وح�س ��ن الن�ص ��ار ،وه ��ذه كلها حت ��اول وتدعي
�إقامة رابط جوهري بني الكلمة وما حتيل عليه
بني ملمو�سيتي اللغة ووقائع احلياة.
�إذ ًا ال�صل ��ة ب�ي�ن الن�صو� ��ص والوثائ ��ع ما زالت
تت�أرجح عل ��ى م�ستويني :م ��رة بتنوعها وثانية
ب�ضعفه ��ا او قوته ��ا .ويبق ��ى التن ��وع مهما كان
منح ��اه على �ضرب من
الو�شائ ��ج بينهم ��ا ،اما
�ضع ��ف ه ��ذه الو�شائج
�أو قوته ��ا ف�أم ��ر ق �
نف�سه�د م����ن اص��������دارات
يعود �إىل الكاتب
وم ��ا يتبناه م ��ن ر�ؤى
�شعري ��ة �أو فكري ��ة،
وقد يع ��ود اىل احلقبة
التاريخي ��ة و�سماته ��ا الت ��ي ُتثقل ��ه ب�إكراهات ال
�سبي ��ل �إىل التمل� ��ص منه ��ا� ،أو �إىل كليهما مع ًا،
ويف احلال ��ة االخ�ي�رة تتظاف ��ر جه ��ود الكات ��ب
ور�ؤاه م ��ع ال�سعي احلثيث للحقب ��ة التاريخية
�أما �إىل جعل الن� ��ص واحلياة لحُ مة و�سداة� ،أو
�إىل طم� ��س معامل كل منهما ،فيك ��ون عاقبة ذلك
على التوايل ،توهج روح الكاتب يف ن�صو�صه،
ومتثيل ��ه احلياة التي يحياه ��ا ،او اختفاء روح
الكات ��ب واحما�ؤها حت ��ت وط�أة هو� ��س ن�صي،
�أو له ��اث وراء بالغة لفظية ،لتنت�صر يف االخري
النداءات النظرية على النداءات الروحية.
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" عاشق الشيطان"

الراب���ط الق���وي بي���ن الجنس
والعنف في العقل الذكوري
أوراق

�إذا �شئنا جتاوُز ظاه ��ر امل�شكالت ،على خمتلف م�ستويات
نقا�شها ،ف�إننا نكون �أمام �إحدى �أعقد امل�شكالت و�أ�صعبها،
وهي م�شكلة التخ ِّلي عن ال�صيغ والنماذج الفكرية امل�ألوفة
الت ��ي َد َر ْجن ��ا عل ��ى ا�ستعماله ��ا يف حياتن ��ا اليومي ��ة ويف
حواراتنا الفكرية ،مع �أنف�سنا �أو مع الآخرين.
ال ب� � َّد م ��ن �أن ن�شري� ،أو ًال� ،إىل �أن م�ش ��كالت الواقع لي�ست،
يف جوهرها� ،س ��وى م�شكالتنا نحن .فوعينا هو حمدِّدها
الأ�سا�س ��ي؛ وبت�صاع ��د ه ��ذا الوع ��ي ميك ��ن لن ��ا اكت�شاف
م�ستوي ��ات �أعل ��ى للفه ��م� ،أي ميك ��ن لن ��ا املخاط ��رة بطرح
مناذجن ��ا الفكري ��ة املحببة من معادل ��ة الفه ��م وا�ست�ضافة
مفاهي ��م جدي ��دة ُت�ض ��اف ،بدوره ��ا� ،إىل واقعن ��ا اليوم ��ي
وت�ساهم يف تغيريه.
�أن كت ��اب "عا�شق ال�شيطان" ل� �ـ روبن مورغان ال�صادر عن
دار امل ��دى ،وال ��ذي ترجمه خال ��د حداد ،ه ��و كتاب يبحث
يف اح ��دى �أهم امل�ش ��كالت العاملية ،وه ��ي م�شكلة نالت من
ال�سج ��ال واحل ��وار امل�سمى بـ"ح ��وار الديك ��ة" وال�صراخ
والتندي ��د ما نالت ،وقليال جدًّا م ��ا مت تناوُلها خارج نطاق
نتائجها� .إنها م�شكلة الإرهاب!

ال ميك ��ن لنا ،وقد ُط ِر َح هذا "الوثن"� ،إال �أن ن�ستذكر موق ًفا
خ�ضنا فيه ح ��وارا حول املو�ضوع� ،سواء على �صعيد عام
– وهو الأقل – يُعنى بالإرهاب العاملي كعامل حموريٍّ
يف �س�ي�رورة الدول ويف عالقاته ��ا بع�ضها مع بع�ض ومع
�شعوبه ��ا� ،أو – وه ��و الأعم – عل ��ى �صعي ��د �أ�ضيق يُعنى
مب ��ا هو ديني �أو قوم ��ي �أو حم ِّل ��ي ،م�ستخدمني ،يف حال
فعاليتن ��ا� ،أح ��د �أكرث النماذج �سهول ��ة وخفة ،وهو منوذج
"احل ��ل" ال ��ذي غالبا ما نك ��ون م�ستعدي ��ن لطرحه حتت
عناوين خمتلفة يجمعها قا�س ٌم م�شرتك مع الإرهاب ذاته.
لفه ��م هذا ال ب� � َّد من الإ�ش ��ارة �إىل �أن مف ��ردة "الإرهاب" مل
تتخ ��ذ �صيغ ًة حم ��دد ًة حتى الآن؛ وهو م ��ا تو�ضحه روبن
مورغ ��ان يف الف�ص ��ل الأول املعن ��ون بـ"�سيا�س ��ة الإن�سان
الع ��ادي� :إ�ضف ��اء الطاب ��ع الدميوقراط ��ي عل ��ى العن ��ف"،
عرب مناق�ش ��ة العديد من الطروح ��ات النظرية الفكرية يف
املج ��االت ال�سيا�سي ��ة والع�سكرية والأدبي ��ة .فالإرهاب –
"�سيا�سية املالذ الأخري" يف �أحد التو�صيفات – ما يزال
عائما ومباحا لال�ستخدام من قبل اجلميع �ضد اجلميع!
ت�ص ��ل مورغ ��ان يف حتليلها ال�ساب ��ق �إىل ما ي�شب ��ه زلزلة
فكري ��ة ،هي م�ب ِّ�رر هذه املقدم ��ة الطويلة املف ��ردة للدخول
�إىل ع ��وامل الكت ��اب فتق ��ول�" :إن الإرهابي ه ��و التج�سيد

م����ن اص��������دارات
املنطق ��ي لل�سيا�س ��ة البطريركي ��ة يف ع ��امل تقن ��ي" – مما
يعني و�ضع ح�ضاراتنا احلاليةِّ ،
بكل تاريخها ومنجزاتها
وثقافتها وطموحاتها امل�ستقبلي ��ة ،مو�ضع ت�سا�ؤل عميق،
توغلتْ في ��ه الكاتب ُة وناق�ش ْته� ،إح�صائ ًّيا و�سيا�س ًّيا وفكر ًّيا
و�أدب ًّي ��ا و�أ�سطور ًّيا ،وخرجت منه مب ��ا ي�شبه زلزلة فكرية
�أخ ��رى عندم ��ا تكلمتْ عل ��ى ال�ص ��ورة اجلانبي ��ة الأخرى

لبط ��ل جوزف كامب ��ل :البطل ب�أل ��ف وجه ،مبين� � ًة �أن هذه
ال�ص ��ورة لي�س ��ت �سوى �ص ��ورة الإرهابي نف�س ��ه! و�أعتقد
�أن يف اختي ��ار جوزيف كامبل �أهمي ًة كبرية :فبطله ينتمي
�إىل �أرق ��ى م�ست ��وى ملعاي�ي�ر التقيي ��م الذك ��وري للبط ��ل،
الذي ميثل ،ب ��دوره ،تكثي ًفا مه ًّما ملختل ��ف الآراء والأفكار
والوقائع املرتبطة باملو�ضوع.
يقوم مفه ��وم البطل ،كما نعرف ،على فكرة القوة .و�ضمن
منظومتن ��ا احل�ضاري ��ة ،التي ميث ��ل فيها ه ��ذا البطل حلم
كل رج ��ل ومو�ضع �شه ��وة ِّ
ِّ
كل امر�أة ،يك ��ون العنف حتم ًّيا
بال�ض ��رورة .فالعنف "يظهر ح�ي�ن تكون القوة يف خطر".
والق ��وة يف خطر دائ ��م ،كما يبني لنا التاري ��خ واحلا�ضر،
لأنه ��ا مو�ض ��ع منازعة ب�ي�ن ال�س ��ادة الرجال الذي ��ن ي�شكل
ملحا ال �سبيل �إىل مقاومته وال
"الإ�شباع" لديهم هاج�سً ا ًّ
�سبيل �إىل الظفر به.
تنقلن ��ا مورغ ��ان يف الف�ص ��ل الثال ��ث �إىل ا�ستكمال دائرة
القوة عرب الدي ��ن والفل�سفة وعلم اجلمال ،مبين ًة انحراف
ه ��ذه العل ��وم الهامة ع ��ن طريقه ��ا الأ�سا�س ��ي ،املتمثل يف
ال�سع ��ي �إىل �إدراك معن ��ى احلي ��اة وجماله ��ا� ،إىل تعمي ��م
"دعاية م�سمومة �صاغ ْتها امل� َّؤ�س�سات البطريركية :املوت
يف �سبي ��ل احلب ،ونك ��ران الذات باعتب ��اره �أعلى درجات
اخلري".
ال يفوتن ��ا هنا التطابق ب�ي�ن املنظومة الديني ��ة ومنظومة
الق ��وة؛ كم ��ا ال يفوتن ��ا التطابق الآخ ��ر اخلا� ��ص باملر�أة:
فاملر�أة� ،أداة ال�شهوة ولعن ��ة الرجل يف املنظومة الدينية،
ه ��ي ه ��دف البط ��ل وعائق ��ه يف �آن .وميك ��ن لن ��ا تت ُّبع هذا
الت ��وزع الغري ��ب لأدوار املر�أة يف �أي ��ة ملحمة بطولية من
العامل الأ�سطوري �أو من عامل الواقع .وقد �أجادت مورغان
الك�ش � َ�ف عن الرابط القوي بني اجلن�س والعنف يف العقل
الذكوري ،كما �أجادت تعري َة لغة القوة ،مربز ًة هيمنة فكرة
االخ�ت�راق الذكورية عل ��ى مو�ض ��وع العن ��ف وال�سيا�سة،
لت�أخذنا بعد ذلك ،يف ا�ستعرا�ض ممتع للأدبيات الذكورية
ومقارنته ��ا م ��ع الأدبيات الأنثوية القليل ��ة التي تبحث يف
العالق ��ة ب�ي�ن العاطفة والعن ��ف� ،إىل مقط ��ع جليل يلخ�ص
الفارق بني ما هو قائم وما هو ممكن.

ال��م��ق��ال��ة األدب����ي����ة واالس���ت���ن���ارة
زينو عبدهللا البرزنجي*

�صدر حديث ��ا يف ال�سليمانية ،كتاب جدي ��د للناقد الدكتور
فائق م�صطفي ،يحمل عنوان (املقالة االدبية و اال�ستنارة)،
يبح ��ث يف دور املقالة االدبية يف �إ�شاع ��ة القيم التنويرية
يف جمتمعاتن ��ا ،نق ��ر�أ يف مقدم ��ة الكتاب((ه ��ذا كتاب ��ي
الثاين ،بعد كتاب ��ي االول(دفاع عن املقالة االدبية)،ي�صدر
�ضمن م�شروعي الثقايف القائم علي العناية بـ (فن املقالة)
وا�ستثماراملقالة يف امليادين الرتبوية والثقافية علي نحو
ع ��ام .لقد عملت منذ عق ��د الثمانينات من الق ��رن املن�صرم،
علي ا�ستثمارة يف حتقيق الوظيفة اخللقية للجامعة ،ايل
جان ��ب الوظيف ��ة العلمية،يف جامعاتن ��ا العراقية ،ورفعت
�شعار(�إق ��ر�أ كل يوم مقالة ،تتثق ��ف) ،وقد �أتي ذلك �أكله يف
او�س ��اط الطبلة اجلامعيني ،كما ي�شه ��د بذلك طلبتنا الذين
�صاروا اليوم تدري�سيني يف جامعاتنا)(.الكتاب\.)5
يف م�ستهل الكتاب يثبت امل�ؤلف العالقة الوثيقة بني ن�ش�أة
املقال ��ة احلديث ��ة والتنوي ��ر ،ويعترب املقال ��ة االدبية عطاء
من عط ��اءات التنوي ��ر ،والدليل علي ذل ��ك جت�سيد مقاالت
من�شئ املقالة احلديثة (مونت ��اين  ،)1592-1533الكثري
من قيم ومبادئ ع�صر النه�ضة االوروبية التي ابتد�أت يف
منت�ص ��ف القرن اخلام�س ع�شر ،وثمة اتفاق بني امل�ؤرخني
عل ��ي �أن ع�ص ��ر النه�ض ��ة االوروبي ��ة كان البواكري االوىل
الت ��ي �شكل ��ت �أ�س�س التنوي ��ر االوروبي يف الق ��رن الثاين
ع�شر.ان مقاالت مونت ��اين التي ي�ضمها كتابه (حماوالت)
تت�س ��م بنزع ��ة عقلي ��ة وفل�سفي ��ة ،وحموره ��ا االن�س ��ان،
تربيته،عقله�،سعادت ��ه ،عالقات ��ه بغ�ي�ره .وق ��د تو�ص ��ل
مونتاين ايل ماتقوله الرتبي ��ة يف ع�صرنا الراهن ،من �أن
اله ��دف الرئي�س للرتبي ��ة والتعليم لي� ��س احلفظ ،بل تعلم
التفكري واحلكم علي اال�شياء و�إمناء العقل وتثقيفه.
من مباحث الكتاب(دور املقالة االدبية يف تنمية االن�سان)
تن ��اول في ��ه امل�ؤلف ال ��دور الرتب ��وي للمقال ��ة يف حتقيق
تنمية الفرد واملجتم ��ع ثقافيا وح�ضاريا ،ومن ثم اال�سهام
يف الق�ض ��اء علي الآافات االجتماعية التي نعانيها يف هذه
االي ��ام مثل التطرف والتع�ص ��ب وامليل ايل العنف والن�أي
ع ��ن العق ��ل واالعت ��دال يف النظ ��رة ايل الدي ��ن ،يف �ضوء

ن�صو� ��ص لكبار كتاب املقالة العربية امثال م�صطفي لطفي
املنفلوط ��ي و �أحمد �أم�ي�ن وزكي جنيب حمم ��ود وتوفيق
احلكي ��م .وج ��اء يف نهاي ��ة املبحث((فه ��ذه الن�صو� ��ص
املقالي ��ة الت ��ي عر�ضن ��ا له ��ا ال�ض ��اءة الق�ضاي ��ا التنموي ��ة
الثالث(العقالتي ��ة و الت�سام ��ح و النظ ��رة االن�ساني ��ة ايل
امل ��ر�أة) والتي تت�ضم ��ن �أف ��كارا تنويرية وبن ��اءة ،ت�صلح
كل ال�ص�ل�اح ،ال�ستثمارها يف ميادين التعليم،يف املدار�س
واجلامع ��ات واملدار� ��س الديني ��ة ،ويف ميادي ��ن االع�ل�ام
وميدان التعليم الذاتي،و�أنا على يقني ب�أنها �ست�ؤتي �أكلها
وت�سف ��ر عن نتائج تربوية ايجابية ،يف تغيري النفو�س ،و
بنائها بناء ح�ضاريا� ،سوف يكون لها دور فعال يف حتقيق
التنمية الب�شرية املن�شودة))(،الكتاب\.)39
�أم ��ا معن ��ى م�صطلح(التنمي ��ة) ال ��ذي يتبن ��اه امل�ؤل ��ف يف

الكت ��اب ،فهو((العل ��م ح�ي�ن ي�صب ��ح ثقاف ��ة)) ،والتخل ��ف
يعني((العلم ح�ي�ن ينف�صل عن الثقاف ��ة))� ،أوهو((الثقافة
ح�ي�ن الي�ؤ�س�سهاالعل ��م)) ،والي�ض ��اح ذل ��ك ي ��ورد امل�ؤل ��ف
مايقول ��ه اجلاب ��ري ع ��ن العل ��م والثقاف ��ة يف البل ��دان
العربي ��ة حي ��ث جن ��د العل ��م �س ��واء كمع ��ارف او كتقنيات
واالت،ي�ش ��كل عاملا يختلف ب ��ل ويتناق�ض مع عامل الثقافة
ال�سائ ��دة ،الثقافة مبعناه ��ا الوا�سع ال ��ذي ي�شمل ال�سلوك
والتقالي ��د والنظ ��ام االجتماع ��ي وال�سيا�س ��ي واحلي ��اة،
الفكريةوالعقليةال�سائ ��دة .والنتيج ��ة قي ��ام كيان املجتمع
عل ��ى كتل ��ة م ��ن املفارق ��ات والتناق�ض ��ات ،التناق� ��ض ب�ي�ن
ال�سي ��ارة التي م ��ن اخرطراز(مث�ل�ا) وبني �سل ��وك راكبها
الذي م ��ازال يحتف ��ظ يف مظه ��ره وخمربه،ب�سلوك راكب
الفر�س او راكب اجلمل املتباهي املت�سابق.
ويف مبحث(الرتبي ��ة العقالني ��ة يف مق ��االت زك ��ي جنيب
حمم ��ود) يح ��دد امل�ؤل ��ف الرتبي ��ة العقالني ��ة يف خم�س ��ة
�أموره ��ي� :إح�ت�رام ان�ساني ��ة االن�سان،نب ��ذ التدي ��ن
املظهري،احلري ��ة ورف�ض الطغي ��ان ،االح�سا�س باجلمال،
وال�سع ��ادة القائمة علي الب�ساطة.وقب ��ل ذلك يورد امل�ؤلف
تعري ��ف الفيل�سوف االملاين (كان ��ط) للرتبية وهو((ترقية
جمي ��ع �أوجه الكمال الت ��ي ميكن ترقيتها عن ��د الفرد ،و�أن
اله ��دف من الرتبية ه ��و �أن ننمي لدي الفرد كل مان�ستطيع
من كمال)).
ويف ختام املبح ��ث يدعو امل�ؤلف((الرتبوي�ي�ن واملثقفيني
عل ��ي نح ��و ع ��ام ،ال�ستثم ��ار ه ��ذه املق ��االت ذات النزع ��ة
العقالني ��ة لزكي جنيب حمم ��ود ،يف ميادين الرتبية ،هذه
املقاالت التي جت�سد القيم واملمار�سات احل�ضارية الرفيعة،
وتعلمن ��ا ،يف الوقت نف�سه ،كي ��ف ن�ستطيع الو�صول اليها
وحتقيقه ��ا علي �أر� ��ض الواقع .وثم ��ة يف املقاالت مايعني
عل ��ي النجاح يف حتقيقها تربوي ��ا ،وذلك ال�سلوبها االدبي
الذي ين�أى باملقاالت عن ا�سلوب الوعظ واالر�شاد املبا�شر
الذي ثبت عدم جدواه يف ميادين الرتبية.وهذا اال�سلوب
االدب ��ي يق ��وم عل ��ي العناي ��ة باختي ��ار االلف ��اظ وتراكيب
اجلمل ،وا�ستخدام ال�سرد(احلكاية) والتنا�صات املختلفة
وال�ص ��ور املجازية .كل ذلك ي�ث�ري مايف املقاالت من �أفكار
وتوجهات ،ويدعمه ��ا وي�سهل و�صولها ايل نفو�س الطلبة

وعقوله ��م .و�إين متفائل ب�أنن ��ا� ،إذا ا�ستطعنا �إي�صال هذه
املب ��ادئ احل�ضارية ايل طلبتن ��ا و�شبابنا،وجدن ��ا �أنف�سنا
نخط ��و يف طري ��ق التنمي ��ة والتق ��دم ،الن يف �إ�شاعة هذه
املب ��ادئ يف جمتمعاتن ��ا ،خال�ص ��ا م ��ن �أغل ��ب امل�ش ��كالت
االجتماعية وال�سيا�سية التي نعانيها))(.الكتاب\.)65
�أم ��ا مبحث(ال ��ر�ؤى االجتماعية و امل�ستقبلي ��ة يف مقاالت
�أحمد ام�ي�ن) ،فقد در�س في ��ه امل�ؤلف امل�شاري ��ع امل�ستقبلية
لأحم ��د �أم�ي�ن ،املتعلق ��ة بخم� ��س ق�ضاي ��ا ه ��ي :الدي ��ن،
واالدب،والرتبي ��ة والتعليم ،واملر�أة ،وال�سيا�سة واحلكم.
((�إن نزع ��ة �أحم ��د �أم�ي�ن اال�صالحي ��ة ،دفعت ��ه ايل العناية
بامل�ستقبل ،وذلك ب�سعيه ايل ر�سم م�آل الق�ضايا االجتماعية
وغريها التي تناولها نقده اال�صالحي م�ستقبال ،يف مقاالت
�أ�ش ��ارت عناويته ��ا �صراح ��ة ايل ارتباطه ��ا بامل�ستقب ��ل...
فمقاالت ��ه ،يف جملته ��ا ،حتم ��ل �أف ��كارا واراء اجتماعي ��ة
وتربوي ��ة وح�ضاري ��ة نا�ضج ��ة �إذ نراه مهموم ��ا مبا يري
يف املجتم ��ع من �سلبي ��ات وعيوب وممار�س ��ات �ضارة يف
ميادي ��ن الدي ��ن واالدب و الرتبي ��ة والتعلي ��م وال�سيا�س ��ة
يكتف بت�شخي�ص هذه ال�سلبيات
واحلكم وامل ��ر�أة ،لكنه مل ِ
فح�س ��ب ،وامن ��ا عمل عل ��ي و�ض ��ع النقاط عل ��ي احلروف
بتحديد ط ��رق عالجها ،والدعوة اىل ا�شاع ��ة قيم وعادات
ح�ضارية))(.الكتاب\.)92-91
و�أم ��ا مبح ��ث (حممد ك ��رد عل ��ي والتنوير) فق ��د خ�ص�صه
امل�ؤلف لدرا�سة القيم التنويرية عند �شخ�صية كردية حممد
كرد عل ��ي( )1953-1876رئي�س املجم ��ع العلمي العربي
ووزي ��ر املع ��ارف يف �سوريا يف عهد االنت ��داب الفرن�سي،
والقي ��م التنويري ��ة التي وق ��ف عندها امل�ؤل ��ف يف مقاالت
حممد كرد علي ،هي االحتكام اىل العقل ،والنظرة املعتدلة
اىل الدين ،والدعوة اىل امل�ساواة ،والقيم املدنية.
�إذن ،يف �ض ��وء ماعر�ضن ��اه ،ميكنن ��ا الق ��ول ب� ��أن الكتاب
ي�ستح ��ق الق ��راءة واالف ��ادة من ��ه ،خا�ص ��ة يف امليادي ��ن
الرتبوية باملدار�س واجلامع ��ات ،كونه يهدف اىل ا�ضاءة
طريقنا نحو التنمية والتق ��دم ،بالقيم واملبادئ التنويرية
التي تقدم بها العامل املتح�ضر.

* التدري�سي يف جامعة ال�سلمانية والإعالمي

غورا
" بورتريه سيدة " رواية لمايكل ّ
غيرت األدب
عن هنري جيمس وتحفة أدبية أمريكية ّ
العمل األديب اإلنس��اين العظي��م لهرني جيمس " بورتريه س��يدة " (،)1881
قصة فت��اة أمريكية ملهمة ((تتح��دى قدرها)) ،هي األك�ثر تفضيال بني كتبه
القراء .يضعها نقّ اده وك ّتاب س�يرته يف مركز حيات��ه وعمله .هي نقطة
عن��د ّ
تحول��ه .من كونه مؤلفا واعدا ،تخص��ص يف الكتابة عن األمريكيني يف اوربا
ّ
(" دي��زي ميللر " " ،االوربيون " " ،األمريكيون ") ،أصبح كاتبا ش��هريا ،مهام،
معرتف به ’’ سيدا ‘‘ للوعي ،لنفاذ البصرية الثقافية ،للدعابة ،للرقة والعمق.
لكن أيضا ميكن النظر اىل " بورتريه س��يدة " كنقطة العودة .بعد ذلك جاءت
روايات تحليل إجتامعي غري سائغة ،الشهرة لها "( .البوسطنيون " " ،األمرية
والتورط املنحوس يف املرسح ،وروايات تس��عينات القرن
كاساماس��يام ")،
ّ
 19املربك��ة ،املعقّ دة بغم��وض (" ما عرفته مييس " " ،العمر املربك ") .تبدأ
ايزابيل آرش مفعمة باألمل ،مستقلة وطموحة ،وتنتهي ((راسبا يف مطحنة))،
ُقرأ
أس�يرة شرَ َ ك ومحررة م��ن الوهم .قصة حي��اة جيمس أيضا ميك��ن أن ت َ
ككوميديا فائرة تنتهي اىل حزن تراجيدي.
يق ��ارن ك ّت ��اب �سرية جيم� ��س دائم ��ا ايزابيل
وروايته ��ا بحيات ��ه اخلا�ص ��ة .الحظ اجلميع
�أن امل ��وت املبك ��ر البنة عمه احلبيب ��ة املفعمة
باحلي ��اة ،الذكي ��ة ،مين ��ي متبل ،ح�ي�ن كانت
يف الرابع ��ة والع�شري ��ن من العم ��ر وهو يف
ال�سابع ��ة والع�شري ��ن ،كان م�صيب ��ة عظيم ��ة
حثت على �إب ��داع ايزابيل .كم ��ا يقول مايكل
غ ��ورا(( ،م�ستقبله ��ا غ�ي�ر املعا� ��ش توا�ص ��ل
يف ر�أ�س ��ه)) .يقول لي ��ون اي ��دل� ،أن جيم�س
و�ض ��ع يف ايزابي ��ل طفولت ��ه اخلا�ص ��ة ب ��ه
وتوق ��ه اىل احلري ��ة يف اورب ��ا ،لك ��ن �أي�ض ��ا
غلربت �أوزمون ��د ،البارد واملغرتب التقليدي
(الذي ارتكبت ايزابي ��ل خط�أً كبريا بزواجها
من ��ه) ه ��و بورتري ��ه مل ��ا كان �سي�صب ��ح عليه
جيم� ��س ((ل ��و كان �سمح للتن ُّفجي ��ة �أن ت�سود
الب�شرية)) .املو�ضوع ��ان احلقيقيان للرواية
هما ((الأنانية وال�سلطة)) .يعتقد فريد كابالن
�أن رواي ��ة ايزابيل ه ��ي ((كابو� ��س)) :خلف
الو�ص ��ف املتكل ��ف للع ��ادات وال�شخ�صي ��ة...
ع ��امل " بورتري ��ه �سي ��دة " هو ع ��امل متوعد،
وغالب ��ا ممي ��ت من القم ��ع والإب ��ادة ،حيث ال
�أحد �سعيد ،ال �أحد يف م�أمن)).
يف حق ��ل حا�ش ��د بالتف�س�ي�رات البيوغرافية،
يج ��ادل غ ��ورا ب� ��أن " بورتري ��ه " ه ��ي ((نقد
للإ�ستثنائية االمريكية)) .املفارقة التاريخية
عن االمريكيني هي �أنهم ي�ؤمنون مب�ساواتية
جمهوري ��ة – اجلمي ��ع خلق ��وا �سوا�سي ��ة –
وبحري ��ة ال�سع ��ي ،عل ��ى نح ��و تناف�سي ،اىل
ال�سعادة الفردي ��ة .ايزابيل (املغادرة امريكا،
الراف�ضة للورد انكلي ��زي لطيف ولبو�سطني
عاق ��د العزم ،خمت ��ارة اوزموند لأنه ��ا تعتقد
�أنه م�ستقل) ت�ص ّر على وجوب �أن تكون ح ّرة
كي تكتب حبكتها اخلا�صة بها� .إنها لن تكون
حم َّجم ��ة مبا يحي ��ط بها – مالب� ��س ،بيوت،
َ
نق ��ود ،تقالي ��د� .إنه ��ا ت�ؤم ��ن ب� �ـ ((ا�ستقالله ��ا
اخلا� ��ص به ��ا ،عزلته ��ا املخول ��ة اخلا�ص ��ة
به ��ا� :إميان ،وحل ��م �سيتحدي ��ان كل جتربتها
التالي ��ة )).كم ��ا تل ّم ��ح له ��ا م ��دام مرييل ،يف
حدي ��ث عن حدود الذات(( ،اكتفاء ذاتي كامل
ه ��و م�ستحي ��ل)) .يف اوربا ،تتعل ��م ايزابيل
((�أن حياتها اخلا�صة كانت م�سبقا حمددة)).
تكت�ش ��ف �أن بالن�سب ��ة له ��ا ،كم ��ا لأمري ��كا ،ال
وج ��ود ل�شيء ا�سمه ’’ بداي ��ة جديدة ‘‘ �أو ’’
عامل جديد ‘‘ .طرق �أخرى لقراءة ايزابيل –
كام ��ر�أة فتي ��ة خائفة من التجرب ��ة اجلن�سية،

كربيئ ��ة واقع ��ة يف �أيد فا�س ��دة ،ك�إفراز لهيام
جيم� ��س ب�أورب ��ا ،كتج�سي ��د للعزل ��ة – حتتل
مكانا ثانويا يف هذا التف�سري ال�سيا�سي.
حت ��ى لو كانت ه ��ذه القراءة مث ��ار جدل ،ف�إن
غ ��ورا يوف ��ق فيه ��ا بطريق ��ة مث�ي�رة اىل حد
بعي ��د .قال جيم� ��س عن " بورتري ��ه �سيدة "،
�إنه ��ا ((حج ��ر زاوية واحد �صغ�ي�ر)) ن�ش�أ يف
((بناء كبري)) ،كب�ي�ر كاف يف �شكله بالن�سبة
ل ��ه ((خلل ��ق �ضج ��ة)) ح ��ول ايزابي ��ل �آ�ش ��ر.
غ ��ورا ،متتبعا ذلك التلمي ��ح� ،أن�ش�أ ((�ضجة))
ح ��ول �صن ��ع جيم�س لروايته ،ك ��ي يروي لنا
((ال فق ��ط ما يح ��دث يف الرواي ��ة نف�سها ،بل
�أي�ضا ق�صة كيف جنح جيم�س يف كتابتها)).
�إنه ��ا �سرية لرواية يتم من خاللها الكتابة عن
روائي.
غ ��ورا ح ��ذِ ر ،م ��ع ذلك ،م ��ن �أخط ��ار مزاوجة
احلي ��اة والفن على نحو �ص ��رف .ملاذا اقتفاء
�أث ��ر رحلة م�ؤلف ع�ْب رْ �أمكنته؟ مل ��اذا حماولة
مطابقة �شخ�صيات على �أنا�س واقعيني؟ لأن،
كما يقول هو ،الفرق بني الأ�صول والإبداعات
((ميكن �أن يعَّد مر�شدا خلربة فنية)).

الأمكن ��ة ته ّم كثريا يف ه ��ذه الرواية ،وغورا
يقتف ��ي �أثرها بحر� ��ص ،عبرْ باري� ��س ،لندن،
فلورن�س ��ا ،فيني�سي ��ا وروم ��ا ،متعقبا املواقع
الت ��ي كتب فيه ��ا جيم�س "بورتري ��ه �سيدة "،
والنماذج املحتملة ل�شخ�صياته ،كما بالن�سبة
للبي ��ت االنكلي ��زي حي ��ث تب ��د�أ الرواي ��ة،
والفي�ل�ا الرومانية املعتم ��ة لأوزموند .وهو
يُظه ��ر لنا جيدا كي ��ف �أن الف�صول الأوىل يف
الغاردنك ��ورت تطل ��ق �إح�سا�سا م ��ن ((ترفيه
مه ��ذب))� ،أو كي ��ف �أن ظم� ��أ ايزابي ��ل للحرية
مع�ّب�رّ عنه ح�ي�ن ت�س�ي�ر وحي ��دة يف �شوارع
�ضبابي ��ة ندي ��ة للن ��دن ت�شريني ��ة� ،أو كي ��ف
تتماثل مع ((احلزن الرائع)) لروما.
ين�شغ ��ل غورا �أكرث مبعاجلة الرواية للوعي.
جيم� ��س يغ�ّي�رّ عل ��ى نح ��و ج ��ذري م ��ا ميكن
للأدب الروائي عمل ��ه لإعطائنا ،ال فقط ق�صة
فت ��اة ب�إح�سا� ��س ع ��ال بذاتها والت ��ي ترتكب
خط� ��أً كارث ��ي ،ب ��ل تو�ضيح ��ا عن كي ��ف ((�أن
احلي ��اة داخله ��ا له ��ا درام ��ا خا�ص ��ة به ��ا)).
كق ّراء رواي ��ات ،نحن اعتدنا عل ��ى هذا الآن،
لك ��ن جيم�س هو من واحد م ��ن الك ّتاب الذين

ترجمة :عباس المفرجي
جعلونا نعتاد عليه .يف الف�صل ال�شهري حيث
جتل�س ايزابيل قرب املوقد م�ستعيدة حياتها
الزوجي ��ة(( ،غ�ّي�رّ ه ��و �إح�سا�سن ��ا ذات ��ه مبا
ُيعَّد حدث ��ا يف الأدب الروائي)) .تلك اجلر�أة
الروائية ،ترافق ،على نحو متناق�ض ظاهريا،
موارباته ،حتفظه اجلن�سي(( ،مزيجه املميز
من الكبت والت�سامي))(( .حلظات من رف�ض،
�أحداث مل تقع)) ،ثغرات يف الزمن� ،أ�شياء مل
تقال ،هي ما تلهب خميلته.
يتنام ��ى لدين ��ا �شع ��ور وا�ض ��ح بتط ��وّ ر هذه
املخيل ��ة ،ح�ي�ن يوجز غ ��ورا تعلي ��م الطفولة
((امل�شوّ �ش)) جليم�س ،عالقته التناف�سية مع
�أخيه ويليام ،اختياره لـ ((الهواء املتكاثف))
لأوربا ،رد فعله على وفاة والديه ،جن�سانيته،
قراره الإمتناع عن الزواج و�سمعته املتنامية.
ال �ش ��يء من هذا هو جدي ��د ،لكنه عومل على
نحو قوي .غورا مهتم ب�شكل خا�ص بعالقة "
بورتريه �سيدة " بالأدب الآخر – بهاوثورن،
بج ��ورج الي ��وت ،بالروائي�ي�ن الفرن�سي�ي�ن،
بتورجني ��ف – ويبح ��ث جي ��دا يف ظ ��روف
الن�شر ،وا�ستقب ��ال الرواية والتنقيح الأخري

الذي �أجراه عليها.
يف�ضل غورا طبعة نيوي ��ورك من عام 1906
لرواي ��ة " بورتريه �سيدة " ،لأنه يجدها �أكرث
ايروتيكي ��ة� ،أكرث دراية� ،أك�ث�ر طبيعية� .أحد
الأمثلة هو عودة ايزابيل اىل الغاردنكورت،
بع ��د �س ��ت �سنوات م ��ن بداي ��ة الرواي ��ة ،كي
تك ��ون اىل جان ��ب �إب ��ن عمها احلبي ��ب رالف
توت�شيت قب ��ل �أن ميوت .تط ��وف يف �أرجاء
املن ��زل ،يف ن�سخ ��ة (( ،1881ت�صبح خائفة،
وحت ��ى مرتعبة)) .يف ن�سخة  ،1906ت�صبح
(( َف ِزع ��ة كما لو �أن الأ�شياء حولها بد�أت تبدو
واعية ،ترقب همّها بك�شرات ب�شعة)).
ذل ��ك التوكيد عل ��ى اله� � ّم والرتاجيدي ��ا يقلل
م ��ن الإبهار الهزيل للرواي ��ة� .إيجازات غورا
للحبك ��ة تفوته ��ا بع�ض امل�ؤث ��رات الرائعة .ال
يوجد هنا الكثري ح ��ول ال�صحفية االمريكية
البا�سلة هرنيت ��ا �ستاكبول و�صديقها احلميم
م�س�ت�ر بانتلن ��غ� ،أو �أخت الل ��ورد واربورتن
اخلنوع ��ة� ،أو �سخاف ��ة �أخ ��ت اوزمون ��د،
الكونتي�س ��ة جيمين ��ي .ومل يف�س ��ح جم ��اال
للعالق ��ات الثانوية يف الرواية – على �سبيل
املث ��ال� ،صداقة رالف م ��ع واربورتن – التي
بح ��د ذاتها مت ��وج باحلي ��اة ،والت ��ي جعلت
الق�صة املركزية اليزابيل حتى �أكرث قوة.
تركيزه على حياة الرواية الداخلية امل�سكونة
ب ��الأرواح ،مدي ��ن بالف�ض ��ل اىل رواي ��ة كومل
توي�ب�ن اجلميلة عن جيم�س " ،ال�سيد " ،التي
يثن ��ي عليه ��ا غ ��ورا يف كتابه� .أحيان ��ا ،يبدو
كما ل ��و �أنه يح ��اول �أن يكتب مث ��ل الروائي:
((وهك ��ذا تبددت ال�سن ��ون وهاهي تقف))...
((الرج ��ل العج ��وز يف اجل ��اودار يج� � ّر قلمه
عبرْ ال�سطر.))...
لك ��ن ه ��ذا هو انتق ��اد طفيف وُجِّ ��ه اىل جناح
غورا يف اجت ��ذاب الرواية وم�ؤلفها اىل مثل
احلي .قال جيم�س(( ،ال
هذا الرتكي ��ز املكثف ّ
�شيء ه ��و كلمت ��ي الأخرية ع ��ن اي �شيء)).
وكل ق ّراء الرواية ي�شعرون ،كما يقول غورا،
ب� ��أن ايزابي ��ل �آ�ش ��ر �سيك ��ون لها ((حي ��اة ما
خلف الكلم ��ات املثبتة على ال�صفحة)) .حتية
تقدي ��ر لكتاب ��ه ال ��ذي جعلن ��ا ن�شع ��ر باحلياة
بعمق �شدي ��د ،ب�سبب الرواي ��ة و�شخ�صياتها
وم�ؤلفه ��ا� .إن ��ه ي�ستح ��ق ان ينته ��ي بكلم ��ات
جيم� ��س الرائع ��ة(( ،حقا ،هن ��اك الكثري جدا
قوله)).

عن �صحيفة الغارديان
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س����ل����س����ل����ة ن����وب����ل
" يتوج��ب علينا أن ندخل الش��عر إىل الع��امل الذي يعيش فيه
الجمه��ور وال��ذي يعود إليه عندما يغادر امل�سرح ،ال أن ننقل
الجمه��ور اىل بع��ض الع��وامل الخيالية الرصفة التي ال تش��به
عامله ،الش��عر فيها متس��امح ،ما أوده وآمل��ه ،رمبا يتمكن من
تحقيق��ه جيل من كتاب الدراما باالس��تفادة من تجربتنا ،هو أن
يرى الجمهور يف لحظة إدراكه أنه يس��مع ش��عر ًا ،أي أن يقول
لنفس��ه :وأنا استطيع قول الشعر ايض ًا ،إذن يجب أال ننتقل اىل
عامل مصطنع ،عىل العكس ف��إن عاملنا اليومي القذر ،الكئيب
سيكون فجأة مجسد ًا ومضاء ....".إليوت

شكر حاجم الصالحي

زينب المشاط

التحليل النفس��ي والديني للذات المسيحية
في مسرحية "اجتماع شمل العائلة"
تعت�ب�ر م�سرحي ��ة" اجتماع �شم ��ل العائلة
"لكاتبها ت�� � .س .اليوت ،احلا�صلة على
جائزة نوبل لع ��ام  ،1948وال�صادرة عن
دار امل ��دى عام  ،2001م ��ن ترجمة حممد
حبي ��ب ،امل�سرحي ��ة الت ��ي نال ��ت العناي ��ة
الأكرب اثناء كتابتها ،ومع ذلك فهي االكرث
ت�صدعا يف نتاج �إلي ��وت الدرامي ،ورمبا
بني كل �أعماله.
تنف ��ذ الت�صدع ��ات �إىل قل ��ب امل�سرحي ��ة،
وم ��ع ذل ��ك فالأف ��كار الت ��ي تناق� ��ش فيه ��ا
�آ�سرة� ،أ�صيلة ،و�شجاعة ،لدرجة �أن هذه
الت�صدعات �أج ��در باملناق�شة من ح�سنات
عمل �أدبي �أكرث جناح ًا ومتا�سك ًا.
خل ��ف ه ��ذه الأ�شي ��اء كله ��ا توج ��د ثالثة
�أه ��داف متبل ��ورة تق ��وم عليه ��ا ه ��ذه
امل�سرحي ��ة� ،أولها �إع ��ادة االعتبار لل�شعر
ب�صفت ��ه لغ ��ة الدرام ��ا :ليجدد م ��ن خالل
الدرام ��ا م�شهدي ��ة تورطن ��ا بالعالق ��ة مع
اخلري وال�شر " الله ،ال�شيطان".
باال�ضافة اىل التجربة الدينية واحلد�س:
حت ��ى ولو جرت هذه اال�شي ��اء يف �سياق
الع ��ادات ،يف الع ��امل املعا�ص ��ر لغ ��رف
اال�ستقب ��ال وما يدور فيه ��ا من حمادثات
وت�صرف ��ات �سيط ��رت على م�س ��رح لندن
فرتة طويل ��ة .ففي حماولت ��ه تناول هذه
اال�شي ��اء الثالث ��ة ،كان �إلي ��وت يهاج ��م
ب�شكل رئي�س ��ي ال �أدرية اجلمهور ،بتوقه
واعتياده على احلوار النرثي الطبيعي،
والذي كان يذهب �إىل امل�سرح للت�سلية ال
مل�شاهدة جتربة خالقة.
�إن الر�ؤي ��ا الواقعي ��ة الت ��ي رغ ��ب �إليوت
بتقدميه ��ا ،ه ��ي الر�ؤي ��ا امل�سيحي ��ة ،كما

كــالكــيت
مقاالت فــــي الســــينما...

يثبت تطوره ك�شاع ��ر وكمفكر ،ومع ذلك
فق ��د رغ ��ب جتنب ذك ��ر امل�سيحي ��ة ب�شكل
مبا�ش ��ر ،تعاليمه ��ا الوا�ضح ��ة ورموزها
امل�ألوفة.
وق ��د �صمم ��ت م�سرحي ��ة "اجتم ��اع
�شم ��ل العائل ��ة" لتنت�س ��ب �س ��ر ًا �إىل
امل�سرحي ��ة امل�سيحي ��ة ،برم ��وز روحي ��ة
غ�ي�ر م�ألوف ��ة ،ونغم ��ة وثني ��ة طاغي ��ة،
لتنق ��ل ر�سائل ��ه امل�سرحية الت ��ي ال ميكن
الت�شكي ��ك مب�سيحيته ��ا مقدم� � ًا .ولك ��ي
يج ��د مو�ض ��وع م�سرحيت ��ه املنت�سب ��ة
�سري� � ًا للم�سيحي ��ة ،انتق ��ل �إلي ��وت م ��ن
ت�شيخوف �إىل ا�سخيلو�س �أعظم �شعراء
امل�س ��رح الأثين ��ي ،و�إىل ثالثيته الرائعة
�أوري�ستي ��ا ،حي ��ث يوج ��د املو�ض ��وع
ال ��ذي يهدف �إلي ��ه �إلي ��وت يف م�سرحيته
– ال�شع ��ر ال�سام ��ي واملتن ��وع ،الر�ؤي ��ة
امل�سيحية للإثم والتكفري.
ت ��ورط االن�سان م ��ن خالل لعن ��ة العائلة
م ��ع قوى اخلري وال�شر ،وطريقة روحية
اخلروج من دائرة اجلرمي ��ة ،باكت�شاف
ابع ��اد الآله ��ة اخلارق ��ة ،والتغي�ي�ر الذي
يط ��ر�أ عليه ��ا ،كل ه ��ذه االف ��كار ،بقلي ��ل
م ��ن املعاجل ��ة ،ميك ��ن �أن تقح ��م املفت ��اح
امل�سيحي ب�شكل جديد.
له ��ذا ف� ��إن هنال ��ك ثالث ��ة اه ��داف عميقة
يف امل�سرحي ��ة توج ��ب عل ��ى �إلي ��وت
حتقيقه ��ا ،وميكن ر�ؤيته ��ا ،رمبا ،كهدف
وحيد للخي ��ال ،اخليال ال ��ذي يقول فيه
�شك�سب�ي�ر �أنه :لتج�سي ��د ا�شكال اال�شياء
املجهول ��ة ،يقلقن ��ا ويثرين ��ا بال�ش ��يء
الغام� ��ض يف امل�ألوف ويالم�سنا بطرفةٍ ،

ال�شع ��ر والدين فقط هما الق ��ادران على
و�ضعه ��ا ،وميكنه ��ا ان تظه ��ر �أن ع ��امل
غرف اال�ستقبال ال يبعد عن القفر �سوى
خط ��وة واحدة و�أنه من املمكن ان نكون
جميع� � ًا مدعوين خلطو خط ��وة من ذلك
النوع يف �أية حلظة ،كما هي حال هاري
مون�سن�سي.
الفك ��رة الرئي�سية للم�سرحية بعينها هي
ح�س �إليوت املكثف باالختناق الروحي
وامل ��وت يف احلرب التي جتتاح انكلرتا
واوربا.
ب ��د�أ ال�شع ��ور يداخله قب ��ل نهاية احلرب
العاملي ��ة االوىل ،ويحك ��ي لن ��ا بروفروك
ع ��ن الن�س ��اء املثقف ��ات يف اللق ��ات الت ��ي
كان يرتاده ��ا ،الن�س ��اء اللوات ��ي ك ��ن
يدخل ��ن ويخرج ��ن وه ��ن يتحدث ��ن ع ��ن
ميكي ��ل �أجنل ��و� ،أنهن متزين ��ات بالثقافة
لكنهن خامدات روحي� � ًا� ،أنهن وامثالهن،
يخنقن ال�س�ؤال امللح الذي يود ان ي�س�أله
و�أ�صواته ��ن توقظه يف حلم ��ه ،وب�إيجاز
ميك ��ن تخلي� ��ص ه ��ذه االف ��كار مب ��وت
امل�سيحي ��ة يف احلي ��اة ب�ي�ن احلرب�ي�ن
العامليتني.
يرك ��ز مو�ضوع امل�سرحية على ما يحدث
داخ ��ل نف� ��س �أخ�ضع ��ت لتحلي ��ل نف�س ��ي
ودين ��ي على حد �س ��واء ،بالق ��در الذي ال
يلغ ��ي فيه �أي م ��ن التف�سريين الآخر .لقد
ُك ِتب ��ت ه ��ذه امل�سرحية لتك ��ون م�سرحية
معا�ص ��رة مب�صطلح ��ات معا�ص ��رة ،وقد
كان �إلي ��وت م ��درك ًا النت�ص ��ارات عل ��م
التحلي ��ل النف�س ��ي احلديث ��ة ،ولعي ��ادات
املحللني النف�سيني.

ل ��وال ج ��ذوة الأمل الت ��ي يوقده ��ا يف نفو�س
حمبيه ��ا  ,لقر�أنا على ال�سينم ��ا ال�سالم ولقلنا
ان الع ��راق الذي �شهد افتت ��اح اول دار عر�ض
لل�سينما يف بغداد يف منت�صف القرن املا�ضي
 ,يعي�ش اليوم بال دار واحدة لل�سينما بف�ضل
التدم�ي�ر املمنه ��ج ملراك ��ز العل ��م و الثقاف ��ة و
املعرف ��ة الت ��ي ي�سع ��ى لتكري�سه ��ا الظالميون
اع ��داء احلياة و التق ��دم  ,ولكن ا�صراره على
تذكرينا باهميتها ودورها الفاعل يف تعمييق
وع ��ي النا�س واالرتق ��اء باذواقه ��م من خالل
منربه اال�سبوع ��ي (اخلمي�س) ن�سبة اىل يوم
اخلمي�س  ,ال ��ذي يوا�صل ن�شره عرب �صحيفة
امل ��دى العراقي ��ة  ,جعلن ��ا ننظ ��ر اىل الك�أ� ��س
بن�صفها املمتل ��ئ وال ننظر اىل الن�صف الآخر
 ,هك ��ذا ه ��و ا�ص ��رار ال�صديق ع�ل�اء املفرجي
ال ��ذي بقي وحيد ًا يف �ساحة النقد ال�سينمائي
 ,ي�ضيء فنونها ويعر�ض �أحد �أفالمها ويتابع
مهرجاناته ��ا املحلية والعربية  ,بعد �أن تباعد
نق ��د ال�صدي ��ق كاظ ��م مر�شد ال�سل ��وم وتوقف
قلم امل�ؤرخ ال�سينمائ ��ي مهدي عبا�س عن هذا
امليدان احليوي  ,وتوقف ��ت زوايا و�صفحات
كان ��ت متلأ حياتن ��ا الفنية ح�ض ��ور ًا وفاعلية
 ,ف�ل�ا (مقعد امام ال�شا�ش ��ة ال�صغرية) للزميل
الدكت ��ور جميد ال�سامرائي وال جملة لل�سينما
و امل�س ��رح وال �أخرى لالذاع ��ة و التلفزيون..
وال دور عر� ��ض �سينمائية م ��ن اق�صى الوطن
اىل اق�صاه بعد �أن حتولت اماكنها اىل ور�ش
�صناعية و ا�سواق جتارية..........
�ضمن هذه االجواء القائم ��ة يتحفنا املفرجي
عالء بدفق ��ة اجلمال والنور با�ص ��داره كتابه
الأول ـ� �ـ كال كيت ــ مقاالت يف ال�سينما  ,ليعيد
لل�سينم ��ا الروح و ليجعلنا نبتهج معه احتفا ًء
به ��ذا الأ�ص ��دار االني ��ق الذي ي�أت ��ي يف ظرف
نحتاج فيه اىل ا�شاعة جمال احلياة و فنونها
اجلميلة يف يبا�س هذا الزمن العاهر..
كال كي ��ت ــ مقاالت يف ال�سينما (� 190صفحة)
لل�صدي ��ق عالء املرجي  ,احت ��وى على مقدمة
كا�شف ��ة عن بداي ��ات اهتمام ��ات املفرجي بهذا
الف ��ن الراقي  ,و ثالث ��ة مباحث هي ..كالكيت
�ص  14ــ �ص 86
 ..اف�ل�ام عراقية بع ��د �( 2003ص  87ت �ص
)120
 ..مقاالت يف ال�سينما (�ص  121ــ )187
وبهذه احل�صيلة نكون قد قر�أنا (� )62صفحة ــ
كالكيت  ,و (� )43صفحة عن افالم عراقية بعد
� )66( , 2003صفحة عن مقاالت عن ال�سينما
 ,وبه ��ذا يت�ض ��ح لن ��ا ان االف�ل�ام العراقية يف
الفرتة امل�ش ��ار �إليها  ,مل تك ��ن بتلك ال�ضخامة
العددي ��ة الت ��ي ت�ست ��درج الناق ��د لفح�صه ��ا و
متابعته ��ا  ,فه ��ي اف�ل�ام حمكوم ��ة بظروفه ��ا
االنتاجية وقلة العاملني يف جت�سيدها وغياب
دور العر� ��ض املالئمة لتقدميها اىل جمهورها
الوا�س ��ع  ,يف حني جند ان املبحثني الآخرين
ق ��د ن ��اال اهتمام� � ًا �أو�س ��ع بالتنظ�ي�ر لفن ��ون
ال�سينم ��ا وا�ضاءة وك�ش ��ف العديد من االفالم
العربي ��ة واالجنبي ��ة الت ��ي حظي ��ت باهتم ��ام
ال�صديق املفرجي باعتب ��اره ناقد ًا متخ�ص�ص ًا
و�صحفي ًا متابعا من خالل منربه اال�سبوعي.

وم ��ن هنا ن�ستطي ��ع ان نلم�س حجم ما تعانيه
ال�سينم ��ا العراقية بع ��د  2003م  ,من ظروف
انتاجي ��ة و تنفيذي ��ة ع�صيب ��ة ازاء النظ ��رة
القا�صرة لها.
يق ��ول ع�ل�اء املفرج ��ي يف مقدمت ��ه (يوميات
مرتاد �سينما):
ال�سينم ��ا كلم ��ة تتفت ��ح عل ��ى ع ��وامل البهج ��ة
و احل ��زن  ,الفو�ض ��ى واالن�سج ��ام احل ��ب
والالح ��ب متام ًا مث ��ل كالفين ��و يف اح�سا�سه
ان م ��ا ي�شاه ��ده عل ��ى ال�شا�شة فق ��ط هو الذي
ميتلك املمي ��زات املطلوبة من العامل :االمتالء
 ,ال�ض ��رورة  ,االن�سج ��ام  ,واح�ل�ام اليقظ ��ة.
بب�ساط ��ة مالذ م�صطنع ت�شاغلن ��ا به احلياة..
طفل يحث اخلطى يف ازقة الكرخ �صوب قاعة
�سينم ��ا ق ��دري ــ �ستتح ��ول فيما بع ��د وبقرار
(ث ��وري) اىل �سينما بغ ��داد  ,والتي حتت�ضن
عتمتها هذه املرة نزا ًال غري متكافئ بني بطليه
املف�ضل�ي�ن انتوين كوين وكريك دوغال�س يف
حمطة قط ��ار مهجورة  ,هو نف�س ��ه من �سيلج
قاعته ��ا بع ��د �سن ��وات مت�أبط� � ًا كتاب� � ًا �أحم ��ر
لي�شاه ��د تراجيدي ��ا (�ساك ��و وفانزيتي) على
ايقاع الت�صفيق وزهو ال�شعارات..
ومن ف�ضيلة ه ��ذه املقدمة اجلميلة ان ا�شارت
ب�سطورها اىل بدايات ال�سينما يف العراق  ,و
يذك ��ر املفرجي دور امل�ؤ�س�سني االوائل ب�شيء
م ��ن اال�شادة والتقدي ��ر  ,وهو به ��ذا ين�صفهم
بقوله احلق:
ف� ��إن يه ��ود بغ ��داد ه ��م م ��ن �أ�سه ��م يف دخول

ال�سينم ��ا اىل الع ��راق  ,عندم ��ا نظ ��م تاج ��ر
يه ��ودي عراق ��ي �أول عر� ��ض �سينمائ ��ي ع ��ام
 1909م  ,قب ��ل ت�أ�سي� ��س الدول ��ة العراقي ��ة

ب�أك�ث�ر م ��ن عق ��د م ��ن الزم ��ن يف دار ال�شف ��اء
بالك ��رخ  ,وان اول دار عر�ض �سينمائي بناها
يه ��ودي عراقي ه ��و (بلوكي) وحمل ��ت ا�سمه

�أب ��ان احلكم العثم ��اين .وهي اخلط ��وة التي
تع ��زرت بع ��د ت�أ�سي� ��س الدول ��ة العراقية  ,يف
اوائل العقد الثالث من القرن املن�صرم فكانت
�سينما �سنرتال وروي ��ال والر�شيد و الزوراء
و غريها...
وي�ستعر� ��ض املفرج ��ي يف مقدمته ه ��ذه اهم
دور العر� ��ض ال�سينمائي انذاك  ,و تخ�ص�ص
كل واح ��دة منه ��ا يف عر�ض اف�ل�ام معنية كما
ي�ش�ي�ر اىل دور املرك ��ز الثق ��ايف الفرن�س ��ي و
ال�سوفيتي و الربيط ��اين  ,كما يقدم املفرجي
ج ��رد ًا باالف�ل�ام العراقية املنتج ��ة مثل افالم:
القاه ��رة ـ� �ـ بغداد  ,م ��ن امل�س� ��ؤول  ,اجلابي ,
عرو�س الفرات  ,املنعطف  ,و يختتم املفرجي
خال�صته بحقيقة مفادها:
نخل�ص اىل ان بغداد مل تكن كمكان
وح ��دث مو�ضوع ًا لفيل ��م عراقي على الطريقة
الت ��ي ا�ستعر�ضن ��ا به ��ا افالم� � ًا مل ��دن حمل ��ت
تواقيع خمرجني كبار.
ومع هذا اجلهد الكبري الذي بذله املفرجي يف
مقدمته و تذكرينا بنماذج ما انتجته ال�سينما
العراقي ��ة يف �سنوات زهوه ��ا �إال انه حتا�شى
اال�ش ��ارة اىل العديد من االفالم العراقية التي
مازال ��ت يف ذاك ��رة االجيال الغاب ��رة كــ افالم
بي ��وت يف ذلك الزق ��اق  ,الظامئون  ,افرت�ض
نف�سك بعيد ًا ...الخ...
ولك ��ي ال �أف�س ��د متع ��ة الق ��راءة عل ��ى القارئ
الناب ��ه يف هذا العر�ض املبت�س ��ر �س�أ�ضع امام
عيني ��ه عنوان ��ات مبح ��ث املفرج ��ي (اف�ل�ام
عراقية بع ��د  , )2003ليذه ��ب بنف�سه للبحث
عنه ��ا واالطالع على ما فيها م ��ن خالل اقتناء
و ق ��راءة كال كي ��ت ع�ل�اء املفرجي ال ��ذي اتاح
مبجه ��وده ه ��ذا فر�ص ��ة اكت�ش ��اف واقعن ��ا
ال�سينمائي يف مثل هذه الظروف التي نعاين
فيه ��ا من ا�ضطرابات بنيوي ��ة �شائكة  ,و ن�أمل
ان نك ��ون قد قدمنا ولو ب�ص ��ورة قا�صرة هذا
الكتاب املهم الذي نتمنى ان يحظى باالهتمام
وال نق ��ول ان ن�ضعه �ضم ��ن املناهج الدرا�سية
ملدار�سنا...
و ه ��ذه ه ��ي االف�ل�ام العراقية بع ��د  2003م
واللبيب يفهم:
 ..الرحيل من بغداد �ص 89
�ص 91
 ..هم�س املدن
�ص 94
 ..خيال
 ..كل الط ��رق ت� ��ؤدي اىل املو�سيق ��ى � ��ص
96
 ..اب ��ن باب ��ل ـ� �ـ ثالثية الدراج ��ي املقرتحة
�ص 98
 ..كنت هناك يف بغداد �ص 101
 ..اجلغرافية احلزينة يف (اغاين الغائبني)
�ص 104
 ..حف ��ل امل ��اين يف حديق ��ة باري�سي ��ة �ص
107
 ..اجلناب ��ي وكورو�س ��اوا و فاكه ��ة �سيزان
�ص 109
 ..ع�شر �سنوات من حياتي �ص 112
 ..رحلة (قطن) مع اجلوائز �ص 117
ويف خت ��ام هذا العر�ض �أ�شد على يد ال�صديق
املفرجي وامتنى له موا�صلة احلفر والتنقيب
للك�ش ��ف عن كنوز وذخائ ��ر ال�سينما العراقية
باعتباره ��ا فن ال�شع ��ب الطامح اىل غد �أف�ضل
وحياة الئقة ببني االن�سان...
�شـــك ��ر ًا ع�ل�اء املفرج ��ي �أيه ��ا املهوو�س بحب
هـــذا االبداع الـــراقي....
ْ
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كتاب عن الممثل األمريكي جوني ديب

دو فيلبان يصف عالمنا الغارق
والتعصب
في الدماء
ّ

يلقي الضوء على سيرة حياته

ذكريات السالم من أجل زمن الحرب ..دوامة العنف والحقد

يرتدد القول إن تاريخ العامل خالل املسرية اإلنسانية
الطويلة هو بالدرجة األوىل تاريخ الحروب التي شهدتها
س��احاته منذ األزمنة القدمي��ة حتى الف�ترة الراهنة.
ولكن البرشية شهدت أيضا خالل مسريتها فرتات من
السالم طالت أو قرصت ...بني تلك الحروب.
ويف ال�سي ��اق الراه ��ن م ��ن تط ��وّ ر امل�سار
الإن�ساين �س ��ادت لفرتة ق�صرية من الزمن
بعد �سقوط جدار برل�ي�ن وانهيار املع�سكر
اال�شرتاكي فك ��رة راجت كثريا ،مفادها �أن
املع�سك ��ر الر�أ�سم ��ايل انت�صر م� � ّرة واحدة
و�إىل الأب ��د .وبالتايل انتهى زمن ال�صراع
وطوي ��ت �صفحة احلروب نهائي ًا .وهذا ما
�أطلق ��وا علي ��ه تو�صيف «نهاي ��ة التاريخ»،
ح�س ��ب التعبري ال�شائع ال ��ذي �أطلقه املف ّكر
الأمريك ��ي ،من �أ�ص ��ل ياب ��اين ،فرن�سي�س
فوكوياما.
لكن النزاعات واحلروب �سرعان ما عادت
�إىل امل�شهد العاملي ...وعادت بقوّ ة ذكريات
زمن ال�سالم «ال�ضائع» �إىل الأذهان.
و«ذكري ��ات ال�سالم من �أج ��ل زمن احلرب»
ه ��و بالتحدي ��د عن ��وان الكت ��اب الأخ�ي�ر
ال�صادر قبل �أ�سابيع قليلة مل�ؤلفه دومينيك
دو فيلب ��ان ال ��ذي ت� �ولىّ منا�ص ��ب وزارية
عديدة لي�س �أق ّلها �ش�أن� � ًا وزارتي الداخلية
واخلارجية قبل �أن ي�صبح رئي�س ًا للوزراء

يف فرن�س ��ا خالل �سنوات ،2007 - 2005
وهو كاتب و�شاعر قدّم حتى الآن ع�شرات
الأعمال.
م ��ا ي�ؤ ّك ��د علي ��ه دوميني ��ك دو فيلب ��ان يف
بداية هذا الكتاب هو �أن «العامل ي�شهد ،كما
يبدو ،منذ � 15سنة حالة �سباق جمنون يف
�ساحات احلروب .وال�شرق الأو�سط غارق
يف دوّ ام ��ة ال نهاية لها م ��ن العنف القاتل،
والإره ��اب الدويل ين�ش ��ر تهديداته بوجه
اجلميع».
وم ��ن الوا�ض ��ح �أن م�ؤل ��ف ه ��ذا الكت ��اب
ت�ساوره اخل�شية من ن�شوب حروب تت�سع
لتطول ق�سما كبريا م ��ن العامل ،لكنه ي�ؤ ّكد
�أن «�أوروب ��ا ال ت ��درك مب ��ا يكف ��ي خماط ��ر
�إمكانية مثل تلك احلرب الكونية».
ومي ّثل هذا العمل ب�أحد وجوهه الأ�سا�سية
تو�صيف ��ا للحال ��ة الراهن ��ة لع ��امل الي ��وم.
�أمّا �سمات ��ه الرئي�سي ��ة فيقدّمها امل�ؤلف يف
هيمنة الواليات املتح ��دة و�صعود ال�صني
وا�شتع ��ال ن�ي�ران احل ��رب يف ال�ش ��رق

الأو�س ��ط .ه ��ذا ك ّل ��ه بالتواكب م ��ع �شيوع
حالة م ��ن الت�شا�ؤم يف �أوروبا واالعرتاف
بعجزها.
ما ي�شرحه امل�ؤلف بالتف�صيل يف حتليالته
ه ��و �أن احلالة ال�سائدة م ��ن اجلنوح نحو
العن ��ف يف ال�سي ��اق الراه ��ن جتد اجلذور
الت ��ي عاظمت منها وجعلته ��ا �أكرث عدائية
يف «�أ�ش ��كال اخل ��وف والإذالل والغ�ضب»
عل ��ى خلفي ��ة فق ��دان العالق ��ات املتوازن ��ة
وبح ��ث البع� ��ض ع ��ن حماي ��ة م�صاحله ��م
وتعزيزها.
ه ��ذا ك ّله ف�ض�ل ً�ا عن �أن «فريو� ��س احلرب»
موج ��ود يف ن ��وازع النف� ��س الإن�ساني ��ة،
ويتحدّث امل�ؤلف �أي�ض ًا عمّا ي�سميه «ذهنيّة
احلرب».
وال ي�ت�ردد دوميني ��ك دو فيلب ��ان يف
توجي ��ه نوع م ��ن �أ�صابع االته ��ام لـ«الأمم
الغربية» التي حاول ��ت �أن جتعل املناف�سة
ال�سائ ��دة يف ظل العوملة بخدمة م�صاحلها
و«امتيازاته ��ا» ح�صري ��ا .ه ��ذا على خلفية

«ر�ؤي ��ة للع ��امل» تع ��ود �إىل تاري ��خ القرون
الثالث ��ة ال�سابق ��ة وللف�ت�رة اال�ستعمارية.
وال ي�ت�ردد دوفيلب ��ان يف الت�أكي ��د �أي�ض ��ا
�أن مثل ه ��ذه الر�ؤية للعامل ق ��د «عفا عليها
الزمن».
ذل ��ك �أن املعطيات قد تغ�ّي�ررّ ت ،وهناك �أمم
وبل ��دان �صاعدة �أخذت موقعه ��ا ومكانتها
عل ��ى امل�س ��رح العامل ��ي .والإ�ش ��ارة �أن ��ه ال
ينبغ ��ي على الق ��ا ّرة القدمي ��ة� ،أوروبا� ،أن
تن�س ��ى ه�شا�شته ��ا االقت�صادي ��ة وتوا�ضع
دورها على امل�سرح العاملي.
وتتم يف هذا ال�سي ��اق مناق�شة ال�سيا�سات
الت ��ي انتهجها «املحافظ ��ون اجلدد» الذين
كان ��ت لهم كلمته ��م يف ظ ��ل �إدارة الرئي�س
الأمريك ��ي الأ�سب ��ق جورج دبلي ��و بو�ش.
وي�ش ��رح �أن تل ��ك ال�سيا�س ��ات ،والر�ؤي ��ة
الت ��ي قام ��ت عليه ��ا ،كان ��ت ت�ش� � ّكل خطرا
ويوجه دوفيلبان
على ال�سالم يف الع ��امل.
ّ
يف ه ��ذا ال�سياق نوع ًا م ��ن الدعوة جلميع
ال�شعوب وم�س�ؤوليه ��ا لتب ّني ر�ؤية للعامل

تقوم على تعزيز ال�سالم والأمن للجميع.
وي�ش ��رح يف مقاربته للعومل ��ة وعاملها �إىل
نهو� ��ض وتعاظ ��م بع� ��ض الظواه ��ر ،التي
التم�سك مبا
كان يُفرت� ��ض �أن تزول ،مث ��ل
ّ
يت ��م التعب�ي�ر عن ��ه بـ«الهوي ��ات الوطنية»
وتعايل الدعوات نح ��و �ضرورة املحافظة
عل ��ى «الأع ��راق النقيّة» ،كم ��ا تعرف اليوم
ع� �دّة �أمم �أوروب ّي ��ة .والإ�ش ��ارة اىل �أن
�ضع ��ف بني ��ة «ال ��دول  -الأمم» دف ��ع يف
الكث�ي�ر م ��ن احل ��االت �إىل العن ��ف من قبل
بع�ض املجموعات با�سم مطالب الهوية �أو
غريها من �أمناط االنتماء.
م ��ا يعرفه العامل من عن ��ف وحروب اليوم
يج ��د فيه امل�ؤل ��ف «اللحظ ��ة احلا�سمة» من
�أج ��ل ب ��ذل اجله ��ود احلقيقي ��ة م ��ن �أج ��ل
�إحالل ل�سالم يف الع ��امل الذي نعي�ش فيه.
واخلطوة الأوىل يف هذا ال�سبيل يحددها
ب�ض ��رورة �أن «يفت ��ح امل�س�ؤول ��ون يف
خمتل ��ف الأمم وال�شع ��وب �أب�صارهم على
اجلراح التي يعاين منها العامل».
وعل ��ى خلف ّي ��ة م ��ا ي�ستدعي ��ه العم ��ل على
وق ��ف الرتدّي القائم ي�ش�ي�ر دو فيلبان �إىل
�ضرورة العمل من �أجل �إقامة «نظام دويل
جديد م�ستقر وعادل» .نظام يتم يف �إطاره
«جت ّن ��ب �إذالل الأقلي ��ات اجلريح ��ة» ك ��ي
ت�ستطيع التوا�ؤم يف املحيط الذي تعي�ش
فيه.
وي�ص ��ل امل�ؤل ��ف يف ح�صيل ��ة التحلي�ل�ات
الت ��ي يقدّمها يف ه ��ذا الكت ��اب� ،إىل القول
�أن «ال�س�ل�ام ي�ش� � ّكل التح ��دي الأك�ب�ر �أمام
العامل اليوم» .وبع ��د ت�أكيده على �صعوبة
حتقي ��ق مثل هذه املهمّة ي�ش�ي�ر �أنها لي�ست
م�ستحيل ��ة �إذا تو ّف ��ر «ال�ص�ب�ر واملخ ّيل ��ة
والإرادة» .ومم ��ا يكتبه امل�ؤل ��ف�« :أنا على
قناع ��ة كامل ��ة �أن لفرن�س ��ا دور ًا عليه ��ا �أن
تلعب ��ه يف ه ��ذا العامل اجلدي ��د �شريطة �أن
ت�ستعيد روح املب ��ادرة والت�أمّل واحلوار.
و�أن تكون وفيّة لر�سالتها ولتاريخها».
وكت ��اب عن تاريخ احل ��رب وال�سالم خالل
م�س�ي�رة التاري ��خ الإن�س ��اين من ��ذ الق ��دمي
حت ��ى اللحظ ��ة الراهن ��ة .ويبق ��ى الأم ��ل
الكب�ي�ر ال ��ذي ي�ؤ ّكد عليه امل�ؤل ��ف ويطالب
بتغذيته هو يف �أن «نزرع عميق ًا يف قلوب
�أطفالنا ج ��ذوة املحبّة وال�س�ل�ام» .ودر�س
يف التاريخ من �أجل �أجيال الغد.

ال ُيق� �دّم الكتاب اجلديد عن املمثل الأمريكي جوين ديب ()1963
�إ�ضافات متنح قارئه مزيد ًا من ّ
خمفي ما يف ال�سرية
االطالع على
ّ
احلياتية ل ��ه� ،أو عرب حتليل يفتح �آفق ًا خمتلف� � ًا� ،أو يطرح �س�ؤا ًال
غري مط ��روح �سابق ًا .ف�أ�سل ��وب الكتابة مائ� � ٌل �إىل مفردات العمل
ال�صحايف االحرتا ّ
يف ،م ��ع �أن معطيات �أ�سا�سية غائبة ،كم�صادر
�أقوال ممثلني وخمرجني ومنتج�ي�ن وكتاب �سيناريو يعمل ديب
خم�ص�صة للكتاب ،لكن
معه ��م �أو ب�إدارتهم .فالأقوال تبدو ك�أنه ��ا ّ
�إ�ش ��ارات وا�ضح ��ة تفيد �أنه ��ا م�ست ّلة م ��ن �صحف �أو جم�ل ّ�ات �أو
لق ��اءات �إذاعي ��ة �أو تلفزيوني ��ة متف ّرقة غري حم� �دّدة بتواريخ �أو
ق�صة
عناوي ��ن .وبالتايل ،ف� ��إن ال�سرد ال�سل� ��س ،ال�شبيه بق ��راءة ّ
لذيذة وهادئة وجميلة ،يجمع معلومات ويو ّلفها يف �إطار يقرتب
قلي�ل ً�ا من الت�شوي ��ق الب�صريّ  ،لكنه يبقى عل ��ى م�سافة من البناء
املتكام ��ل واملطلوب لن� �ّ�ص �أدبي حتليلي �س ��رديّ متكامل ،ميزج
ّ
مبحطات من
مفا�ص ��ل من احلي ��اة اليومية لل�شخ�صية املخت ��ارة،
�سريته ال�سينمائية .يحم ��ل الكتاب عنوانني اثنني :جوين ديب،
متم ّرد هوليوود الوج ��وه املختلفة لل�سيّد �شلينغ ،لوا�ضعه جون
غريفن .يت�أ ّل ��ف من  8ف�صول ومقدّمة .هناك الئحة ب�أفالم حديثة
الإنت ��اج جلوين ديب ،مُنجزة ب�ي�ن العامني  2007و 2015فقط.
املقدّمة اختزال مل�ضامني متف ّرق ��ة يف الكتاب ،احلامل مالحظتني
�إيجابيت�ي�ن مه ّمت�ي�ن� :أوىل معق ��ودة على تكثي ��ف املعلومات يف
�إطار �س ��رديّ متما�سك ،م ��ا مينح املهت ّم خال�ص ��ات عديدة للحياة
اخلا�ص ��ة باملمث ��ل قب ��ل دخوله ع ��امل التمثيل والف ��ن ال�سابع ،مع
ّ
معطي ��ات متع ّلق ��ة بعائلت ��ه و�أ�صدقائ ��ه وزيجات ��ه �إل ��خ .من دون
تنا�س ��ي �آليات ا�شتغاله مع خمرجني وممثلني ،وكيفية موافقته/
رف�ض ��ه امل�شاركة يف هذا امل�ش ��روع �أو ذاك (لو �أن الكتاب محُ ّ�صن
علمي ووا�ض ��ح للمراجع ،لقيل �إنه خال�صة مو ّثقة تريح
بتحديد ّ
املهت� � ّم من البحث عن م�ص ��ادر تدعم ما ي�صبو �إلي ��ه من قراءة �أو
حتليل) .ثانية مرتبطة ب�أ�سلوب الكتابة بح ّد ذاته� ،إذ �إن ب�ساطته
الن�ص �إىل حكاية ،واحلكاية �إىل نوع
و�سهولته كفيلتان بتحويل ّ
م ��ن توا�صل قد يكون مه ّم� � ًا بالن�سبة �إىل م ��ن ال يعرفون العوامل
اخلا�ص ��ة بجوين دي ��ب ،لكنه توا�صل ممت ��ع ملن يعرف
املتف ّرق ��ة
ّ
أ�سا�سي يف ال�س�ي�رة احلياتية
العوامل ه ��ذه .الع ��امل املو�سيق � ّ�ي �
ّ
جلوين ديب .عالقته بجدّه مه ّمة للغاية� ،إذ مي�ضي جزء ًا �أ�سا�سي ًا
رهيب جد ًا بالن�سبة �إ ّ
يل .كنتُ يف
م ��ن طفولته برفقته :وفاته �أمر
ٌ
ال�سابعة من عمري .لك ّني ،من ناحية ما� ،أ�ؤمن ب�أنه ال يزال قريب ًا
م ّن ��ي� .أ�ؤمن بالأ�شب ��اح� .أمت ّنى �أن �أُ�صبح واح ��د ًا منها ،ذات يوم
(�ص .)33 .والداه يتن ّقالن دائم ًا .مل ي�ش�أ التمثي َل مهن ًة� .أول فيلم
يجعل ��ه ممث ًال ه ��و كابو�س يف �ش ��ارع ِ�إمل ( )1984لو�س كرافن.
يريد ما ًال كم�صروف يوم ��ي� :أُ�شارك يف �أفالم تافهة يف بداياتي
من دون �أن �أنزعج ،لأين مل �أف ّكر يف اال�ستمرار يف مهنة التمثيل.
�أحاول احل�صول على بع�ض املال (�ص .)59 .يف فرتتي املراهقة
وال�شب ��اب ،يُ�ش ��ارك يف حف�ل�ات مو�سيقي ��ة م ��ع ف ��رق يُ�ش ّكلها �أو
�ن ما ّ
يل له ،قب ��ل �أن يتحوّ ل �إىل عامل
ينت�س ��ب �إليه ��ا .التمثيل مع�ي ٌ
�شعور ب�أن
متكام ��ل من العطاء واالختبار واملواجهة� :أحتاج �إىل
ٍ
الق�ص ��ة حت ّفزين على العمل ،كي �أعطي �أف�ض ��ل ما ّ
يف .لن �أوافق
ّ
على ت�أدي ��ة دور �شخ�صية مم ّلة يف مقابل �شيك مببلغ كبري (�ص.
.)103
يحت ��وي الكتاب على تفا�صي ��ل مفيدة ،و�إن مل تك ��ن جديدة ك ّلي ًا.
تفا�صي ��ل ع ��ن �أ�شياء ذاتي ��ة وفنية ومهني ��ة وثقافي ��ة .يك�شف �أن
للممثل جانب ًا مرتك ��ز ًا على قراءة ومتابعة ،مع �أن املمثل يعرتف
بعدم ّ
اطالعه على م ��ا يحدث يف عامل ال�صناعة ال�سينمائية مث ًال.
ميار� ��س مهنة مل يكن يريدها ،لكنه يُتقن حتقيق براعة �أدائية يف
�أدوار خمتلف ��ة� ،إن مل تكن متناق�ض ��ة �أحيان ًا .يف بداياته ،يتخ ّلى
ع ��ن �أدوار يتل ّقفها �آخرون فتمنحهم �إما �شهر ًة دولية ،و�إما مزيد ًا
ال�سينمائي .ج ��ون غريفن يُعدّد
من احل�ض ��ور املتني يف امل�شه ��د
ّ
بع�ضه ��ا يف املق ّدم ��ة (�ص� :)7 .سرع ��ة ( )1994لي ��ان دو بونت،
ال ��ذي ي�ضع كيان ��و ريفي ��ز يف ق ّمة ال�شه ��رة� .شخ�صيت ��ان لي�ستا
م�صا�ص دم ��اء ( )1994لنل جوردان ودراكوال يف
يف ح ��وار مع ّ
دراكوال ب ��رام �ستوكر ( )1992لفرن�سي�س ف ��ورد كوبوال ،اللتان
ي�ستفي ��د منهم ��ا ت ��وم كروز وغ ��اري �أولدم ��ان .يتخ ّل ��ى ديب عن
�أ�ساط�ي�ر اخلريف ( )1994لإدوارد زفايك ،وعن دور ال جيغولو

يف تيلم ��ا ولوي ��ز ( )1991لريديل �سكوت ،اللذي ��ن مي ّثلهما براد
بي ��ت ،ويتن ��ازل ع ��ن دوري روب ��ن ه ��ود يف روب ��ن ه ��ود� :أمري
ال�سارق�ي�ن ( )1991لكيف ��ن رينولدز و�ش ��اريل �شابلن يف �شابلن
( )1992لريت�ش ��ارد �أتنبوروه مل�صلحة كيف ��ن كو�سترن وروبرت
داوين جوني ��ور .ينتب ��ه جوين ديب الحق� � ًا �إىل ه ��ذا ك ّله .يقول
�إن ��ه يرف� ��ض �أدوار ًا عديدة ،لكن ��ه ي�ؤ ّكد �أنه نادم عل ��ى رف�ضه هذا
(� ��ص .)86 .يختار جون غريف ��ن بع�ض �أفالمه املحطات ،فريوي
تفا�صيل متع ّلقة ببدايات امل�شاريع ،وبالتوا�صل بني جوين
ديب وخمرجيها مث ًال .بدء ًا من و�س كرافن ،و�صو ًال �إىل
�شخ�صي ��ة القبطان جاك �سب ��ارو يف �سل�سلة قرا�صنة
الكاريب ��ي ،ب�ي�ن العام�ي�ن ( 2003غ ��ور فريبن�سكي
خمرج احللقات الثالث الأوىل) و( 2011روب
مار�شال) ،علم ًا �أن الإيرادات الدولية للأفالم
الأربع ��ة ه ��ذه ت�س ��اوي  3ملي ��ارات و729
مليون� � ًا و� 577ألف� � ًا و 967دوالر ًا �أمريكي� � ًا،
يف مقاب ��ل ميزانيات تبلغ  915مليون دوالر
�أمريك ��ي� .أم ��ا احللق ��ة اخلام�سة،
فيتو ّق ��ع �إط�ل�اق عرو�ضه ��ا
التجاري ��ة يف الع ��ام ،2017
ويُخرجها يواكيم رونينغ و�إ�سبان
�ساندب�ي�رغ .هن ��اك �أي�ض� � ًا تعاون ��ه مع
تي ��م بورت ��ون يف �أك�ث�ر م ��ن فيلم،
وم ��ع �أوليف ��ر �ست ��ون وفرن�سي�س
ف ��ورد كوبوال وروم ��ان بوالن�سكي
وغريهم .التنويع قلي ��ل ،لكنه مرويّ
بلغة �سل�سة ،وم َُو ّل ��ف بطريقة متما�سكة.
حكاي ��ة جوين دي ��ب ،املكتوب ��ة يف م�ؤ ّلفات
عديدة �سابق ��ة ،ال تزال قابل ��ة لل�سرد� .إنه
�أح ��د �أب ��رز ممثل ��ي جيل ��ه ،و�أقدرهم على
اجلمع ب�ي�ن براع ��ة الأداء والإنتاجات
ال�ضخم ��ة .ج ��وين دي ��ب ،متم� � ّرد
هولي ��وود .الوجوه العدي ��دة لل�سيّد
�شلين ��غ جل ��ون غريف ��ن ،من�ش ��ورات
 ،Pages Ouvertesباري� ��س،
الطبعة الفرن�سي ��ة الأوىل175 ،2015 ،
�صفحة.
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العدد ( )3838السنة الرابعة عشرة االحد ( )29كانون الثاني 2017
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

مشاهدات وكوميديات

مس��رح تورغيني��ف ..تصوي��ر واقع��ي
لتفاصيل الحياة الروسية
بغداد /أوراق
حممد ظاهر �شاه

حممد نادر �شاه وحا�شيته

يف  17متوز  1973نجح الرسدار محمد داود خان املعروف مبيله نحو االتحاد
الس��وفييتي باالطاحة بالحكم املليك يف افغانس��تان بانقالب عس��كري مع
مجموعة من الضباط منهم قائد الجيش ،منتهزا غياب ابن عمه امللك محمد
ظاهر ش��اه وذهابه برحلة اس��تجامم يف ايطاليا .وقد اعلن محمد داود خان
نفسه رئيسا للجمهورية يف اليوم التايل ،وبعد نحو شهر اعلن امللك املطاح
ب��ه تنازله عن العرش ،لينته��ي عهد مهم من تاريخ افغانس��تان ،بدأ منذ ان
اعلنت البالد استقاللها واعالن النظام املليك فيها سنة .1921

افغانستان في
عه��د الملك محمد ظاهر ش��اه

كابل يف ال�سبعينات

حممد داود خان

رفعة عبد الرزاق محمد
ومن فرتات العهد امللكي يف افغان�ستان كانت تويل حممد
ظاهر �ش ��اه العر�ش بعد وفاة والده حمم ��د نادر �شاه �سنة
 .1933وا�ستم ��رت لنح ��و اربع ��ة واربعني عام ��ا ،وكانت
ف�ت�رة ذهبي ��ة يف تاري ��خ ه ��ذا البلد ال ��ذي �شه ��د �صراعات
�سيا�سي ��ة وقبلي ��ة وديني ��ة تخللته ��ا ح ��روب م�سلح ��ة بني
املت�صارع�ي�ن .وق ��د �شهد عهد هذا امللك تط ��ورات �سيا�سية
واقت�صادية واجتماعية تزامن ��ت مع فرتة احلرب الباردة
ب�ي�ن االحت ��اد ال�سوفييت ��ي والوالي ��ات املتح ��دة و�سع ��ي
كل منهم ��ا لال�ستح ��واذ عل ��ى مناط ��ق النف ��وذ .وكان عه ��د
ه ��ذا امللك ب ��كل ما ت�ضمن ��ه من �صع ��ود ون ��زول مو�ضوع
الر�سال ��ة اجلامعي ��ة للدكتورة مي فا�ضل جمي ��د الربيعي.
وق ��د �صدرت ع ��ن دار احلكمة يف لن ��دن �سنة  .2017وهي
من الر�سائ ��ل اجلديرة بالتقدير والتنوي ��ه ،الدالة على ان
الكث�ي�ر من الر�سائ ��ل العلمية املقدمة للجامع ��ات العراقية
ب ��ذل يف اجنازه ��ا جه ��د علمي كب�ي�ر ،وتع ��اون معدها مع
امل�ش ��رف عليها لتقدمي بح ��ث متكامل اعتم ��د على خمتلف
امل�صادر واملراجع والوثائق املتنوعة.
ا�ستهل ��ت الباحث ��ة القدي ��رة كتابها مبقدم ��ة عرفت بها مبا
اجنزت ��ه ،وال�سب ��ب يف اختي ��ار ه ��ذا املو�ض ��وع ال�شائ ��ك
والتف�صيلي ،ومما قالته :ان افغان�ستان ج�سر غريب ،وبلد
�ش ��اءت الظ ��روف ان حتركه االق ��دار ،الن طبيعته اجلبلية
ووديان ��ه �شبه املغلقة على نف�سه ��ا بالقمم العالية ،ومناخه
الق ��اري القا�سي جعلته منوذج ��ا لذلك.فهو معزول وعازل
مط ��روق ولك ��ن ب�شروط ،اهمه ��ا التوافق مع اه ��ل البالد،
وموق ��ع الب�ل�اد يف و�سط ا�سي ��ا على ه�ضب ��ة مرتفعة تطل
عل ��ى �شبه القارة الهندية وعل ��ى القوقاز وال�صني وايران،
وامتالك ��ه ح ��دودا جغرافي ��ة مهم ��ة حتدد كال م ��ن االحتاد

ال�سوفييت ��ي (ال�سابق) ،و�شب ��ه القارة الهندية جعله حمط
اطم ��اع الق ��وى الكربى الت ��ي ت�صارعت لال�ستح ��واذ على
مناط ��ق النفوذ في ��ه عرب مراحل التاريخ ،م ��رة با�ستخدام
الو�سائل الدبلوما�سية واخرى بال�سبل الع�سكرية مما زاد
من اهمية التطورات ال�سيا�سية والع�سكرية التي مرت بها
املنطقة.
اعلن ��ت بريطاني ��ا ا�ستق�ل�ال افغان�ستان �سن ��ة  1919ومت
عقد معاه ��دة ال�صداقة مع االحت ��اد ال�سوفييتي يف �شباط
 1921التي تع ��د انت�صارا �سيا�سيا الفغان�ستان ملا ح�صلت
علي ��ه من امتيازات اقت�صادية خمتلفة .وبد�أ العهد اجلديد
الفغان�ست ��ان بتويل االمري امان الل ��ه احلكم امللكي وقيامه
بالعديد من حركات التجديد واال�صالح لتحديث افغان�ستان
الت ��ي كلفت ��ه عر�ش ��ه عل ��ى الرغ ��م م ��ن دوره التاريخي يف
ا�ستقالل بالده،اذ امتدت الثورة التي قادها ر�ؤ�ساء القبائل
ورج ��ال الدي ��ن اىل العا�صمة كابول فا�ضط ��ر اىل التنازل
ع ��ن العر� ��ش �سنة  1928الخيه االكرب عناي ��ة الله .غري ان
انت�شار الثورة يف جميع انح ��اء البالد وانت�شار الفو�ضى
واال�ضطراب ادى اىل ا�ستيالء احد الثوار الطاجيك (�سقا
با�ش ��ا) على احلكم .ومل ي�ستطع احلاك ��م اجلديد من انهاء
حالة الفو�ضى واالرتباك ال�سيا�سي و�سيطرة رجال الدين
ور�ؤ�س ��اء القبائل وحماولة امللك ال�ساب ��ق امان الله اعادة
عر�ش ��ه ،حت ��ى متك ��ن وزير احلربي ��ة ال�سابق حمم ��د نادر
خان مع ان�صاره وحلفائه من الزحف نحو العا�صمة كابل
ودخولهايف ت�شرين االول  1929والقاء القب�ض على �سقا
با�شا واعدامه ،ومن ثم اعالن توليه عر�ش البالد.
امتد حكم حممد نادر �شاه حتى اغتياله باطالق النار عليه
يف ت�شري ��ن الث ��اين  1933على يد ابن اح ��د ال�شخ�صيات
املعار�ض ��ة الت ��ي اعدمه ��ا امللك .وتوىل جنل ��ه حممد ظاهر
�ش ��اه احلك ��م يف الثامن من ت�شرين الث ��اين  ،1933اال انه
كان �صغ�ي�ر العم ��ر ومل مير بعد بتج ��ارب �سيا�سية فتوىل

اعمام ��ه حممد ها�شم خان و�شاه حممود خان الهيمنة على
مق ��درات البالد وادارة احلياة ال�سيا�سية ،اذ ا�ستمر حممد
ها�شم خان رئي�سا للوزراء من عام  1933حتى عام 1946
كم ��ا ان اخ ��اه ا�ستم ��ر رئي�سا لل ��وزراء من بع ��ده اىل �سنة
.1953وتقول الباحثة:
ان ف�ت�رة تويل اعم ��ام امللك حممد ظاهر �ش ��اه للحكم تعد
نهاي ��ة حلك ��م االخ ��وان امل�صاحب�ي�ن الت ��ي ا�ستم ��رت ربع
ق ��رن كان ��ت حافل ��ة باملنج ��زات ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادية

واالجتماعي ��ة .وكان دور املل ��ك �ضعيف ��ا يف احلي ��اة
ال�سيا�سي ��ة اذ مل يظه ��ر اال يف املنا�سب ��ات الوطني ��ة� .شعر
امللك بعد ذلك ب�ضرورة اجراء تغيري حكومي وحكم البالد
بنف�س ��ه مب�ساعدة ابن عمه ال�سردار حممد داود خان الذي
كلفه بت�شكيل ال ��وزارة يف ايلول  ،1953وهو نف�سه الذي
قاد االنقالب ال ��ذي اطاح باحلكم امللكي بعد ع�شرين عاما.
وميك ��ن ان نعد ه ��ذا الفرتة الثانية من تاري ��خ افغان�ستان
ال�سيا�سي يف عهد امللك حممد ظاهر �شاه.
يف الف�ت�رة الثاني ��ة الت ��ي تكر�س ��ت فيها مظاه ��ر الن�شاط
ال�سيا�سي وتبلورت االجتاهات واالفكار وظهرت االحزاب
ال�سيا�سي ��ة وب ��رزت احلرك ��ة الوطنية .وقد ت ��وىل رئا�سة
ال ��وزراء ع ��دد م ��ن ال�شخ�صي ��ات املهم ��ة مثل حمم ��د داود
خان ال ��ذي توىل امل�س�ؤولية ع�شر �سن ��وات  1953ــ1963
الذي متي ��ز حكمه باعالن اخلطة اخلم�سي ��ة للبالد ملرتني،
والدكت ��ور حمم ��د يو�س ��ف (خري ��ج املاني ��ا يف الفيزي ��اء)
ال ��ذي ت ��وىل رئا�س ��ة ال ��وزراء ل�سنت�ي�ن �شهدت ��ا انبث ��اق
د�ست ��ور  1964واالنتخاب ��ات النيابي ��ة يف ال�سنة التالية،
وحمم ��د ها�شم ال�صحف ��ي والدبلوما�س ��ي  1965ـ ،1967
ون ��ور اعتم ��ادي 1967ـ� �ـ  ،1971والدكتور عب ��د الظاهر
 1971ـ� �ـ  ،1972ال ��ذي تفاقمت يف عه ��ده حركة املعار�ضة
،وف�ت�رة حممد مو�سى �شفيق التي انتهت بوقوع االنقالب
الع�سكري وانتهاء العهد امللكي يف افغان�ستان.
ان عه ��د حمم ��د ظاهر �ش ��اه يف افغان�ستان مل ��يء بالعرب
ومثال عل ��ى ت�صادم االفكار وامل�صالح يف بلد �شهد تاريخا
مثريا م ��ن ال�صراع ��ات ال�سيا�سي ��ة واالجتماعي ��ة وتدخل
الق ��وى االجنبية يف تطور احداثه مل ��ا يحمله من خطورة
جغرافي ��ة ج�سيمة ،واعتقد ان الكتاب جاء م�ستوفيا لبيان
تلك التطورات وفق منهج علمي اعتمد الكثري من امل�صادر
واملراجع والوثائق النادرة مبختلف اللغات.

ن�صو� ��ص وق ��راءات وملح ��ات عن �س�ي�رة وجتربة
الأدي ��ب الرو�سي �إيف ��ان �سرجييفيت�ش تورغينيف
ي�ضمه ��ا كتاب حت ��ت عن ��وان (�إيف ��ان تورغينيف ـ
م�شاه ��دات وكوميديات) ال�ص ��ادر عن دار (املدى)
للثقاف ��ة والن�ش ��ر برتجم ��ة االديب الراح ��ل غائب
طعم ��ة فرم ��ان .مبين ًا ان ��ه كتب خ�ل�ال االربعينات
وبداية اخلم�سينات عدة م�سرحيات ات�سمت اكرثها
باتب ��اع تقاليد غوغول الواقعي ��ة ،وكانت ا�شهرها
م�سرحية (�شهر يف القرية) ،ومعظم م�سرحياته من
النوع االجتماعي النف�سي تهت ��م بت�صوير الطباع
الب�شري ��ة وب�ساط ��ة احلبك ��ة وو�ضوحه ��ا مع غنى
احلدث الداخل ��ي وحدة املواق ��ف النف�سية� ..أنهى
تورغيني ��ف درا�سته الثانوي ��ة على �أيدي مدر�سني
خ�صو�صيني ،والتح ��ق بجامعة مو�سكو يف العام
 1833در� ��س فيه ��ا عام� � ًا واحد ًا بكلي ��ة الآداب ،ثم
انتق ��ل �إىل جامع ��ة بطر�سربغ حي ��ث در�س اللغات
الأجنبي ��ة ،و�أنه ��ى درا�ست ��ه اجلامعي ��ة باكت�ساب
حا�س ��ة التذوق الأدبي� .ساف ��ر �إىل برلني يف العام
 1838لإمتام معارفه بالتاريخ والفل�سفة ،وتع َّرف
عل ��ى فل�سف ��ة هيغ ��ل ،وعن ��د عودت ��ه �إىل مو�سك ��و
تابع درا�سته للح�صول عل ��ى ماج�ستري بالفل�سفة،
وكان يداوم على ح�ضور الندوات الأدبية ويكتب
ال�شعر .ورغم ح�صوله على ماج�ستري يف الفل�سفة
م ��ن جامع ��ة بطر�س�ب�رغ �إال �أ ّنه مل ي�سل ��ك الطريق
الأكادمي ��ي ،فق ��د غلب ��ت علي ��ه موهبت ��ه الأدبي ��ة،
فاجت ��ه �إىل الكتابة ،وتعرف عل ��ى الأدباء الرو�س
مث ��ل بيلن�سك ��ي ونيكرا�س ��وف ودو�ستويف�سكي.
تو َّل ��ع �إيفان بح ��ب الأدب والقراءة وت ��ذوق اللغة

الرو�سي ��ة ع ��ن طري ��ق بون�ي�ن العام ��ل يف من ��زل
العائلة بالقرية .الإ�ضاف ��ة �إىل � ّأن مكتبة �سبا�سكي
الت ��ي كانت زاخ ��ر ًة ب�أمهات كت ��ب الأدب الفرن�سي
والأوروب ��ي ..قوبل ��ت �أعماله امل�سرحي ��ة من قبل
معا�صري ��ه بفت ��ور �شدي ��د ،وكان النق ��اد يعرتفون
بالقي ��م الفني ��ة لكوميديات ��ه لكنهم كان ��وا ينكرون
كلي� � ًا �صالحياتها للتمثيل عل ��ى امل�سرح ،وكان هذا
ال ��ر�أي مقب ��و ًال من جهته حتى ان ��ه كتب يف مقدمة
الطبعة الأوىل من م�شاه ��د وكوميديات :مع انني
مل اع�ت�رف لنف�س ��ي باملوهب ��ة امل�سرحي ��ة ،فلم �أكن
�س�أنزل عل ��ى رجوات ال�س ��ادة النا�شرين ورغبتهم
يف طب ��ع م�ؤلفات ��ي كاملة ق ��در االم ��كان اذا مل اكن
اعتق ��د ان م�سرحيات ��ي الت ��ي ال ت�صل ��ح للم�س ��رح
ميك ��ن ان توف ��ر بع�ض املتع ��ة يف الق ��راءة ..ويف
عام  1871ذك ��ر تورغينيف بانه منذ ع�شرين عام ًا
مل يكت ��ب �شيئ ًا للم�س ��رح فقد �صار يظ ��ن انه لي�س
ميدان ��ه ..ولكن خالل ال�سبعينات والثمانيات مثل
عدد م ��ن م�سرحياته على م�سارح رو�سية و�أوربية
بنج ��اح كب�ي�ر ،ومع ذل ��ك ف ��ان النق ��اد امل�سرحيني
ظلوا كال�ساب ��ق ينكرون �صالحيته ��ا للتمثيل على
امل�س ��رح ،حتى ج ��اء االع�ت�راف بها وا�سع� � ًا نهاية
الق ��رن التا�سع ع�ش ��ر وبداية الع�شري ��ن .ووجدت
م�شاه ��د وكوميديات مكان ًا وطي ��د ًا لها يف برنامج
امل�س ��رح الرو�س ��ي ،واع�ت�رف النقد مب ��ا ي�ستحقه
تورغينيف الكاتب امل�سرحي كفنان جتديدي كبري
ي ��رى ان امل�سرح يج ��ب ان يتميز يف املق ��ام الأول
بالأ�صال ��ة ،ويعك� ��س احلياة الرو�سي ��ة عن �صدق.
وكان بظه ��وره يف م�سرحيات ��ه الأوىل كمحط ��م
للقواعد القدمية ي�سعى اىل ت�صوير عامل االن�سان
الداخل ��ي ،ويتج ��ه اىل البح ��ث عن طرائ ��ق لر�سم
الواقع فني ًا متكنه من اظهار االنفعاالت االن�سانية

م����ن اص��������دارات

كما ه ��ي يف احلياة .ويف مذكراته ��ا ت�شري املمثلة
الرو�سي ��ة ماري ��ا �سافينا انه ��ا منذ �صباه ��ا مولعة
بق ��راءة م�سرحيات تورغيني ��ف حتى تعرفت عليه
عام  1879بعد اختيارها لتمثيل ا�شهر م�سرحياته
(�شهر يف القرية) وقد دعت ��ه مل�شاهدتها فانبهر يف
متثيلها ،وبح�سب تعبريه اكت�شف فيها بطلته التي
�صار يتمثلها بني اعمال ��ه فهي ليزا يف رواية ع�ش
النب�ل�اء ويلينا يف رواي ��ة يف الع�شي ��ة و�آ�سيا يف
رواية �آ�سيا ،ومن خ�ل�ال متثيلها لبطالت رواياته
�ص ��ارت ماري ��ا �سافين ��ا املمثل ��ة الرو�سي ��ة الأوىل
التي ج�س ��دت �شخ�صية ليزا عل ��ى نحو مل يربزها
ب ��ه احد .وق ��د كتبت تق ��ول :انا نف�سي �أق ��ر بانني
ق ��د قم ��ت ولرمب ��ا لأول م ��رة يف حيات ��ي مبهمتي
ب�ل�ا �شائبة ..وتعد عالقته به ��ا من اكرث ال�صفحات
�شاعرية و�ضي ��اء يف حياته حتى �سنواته الأخري،
فق ��د كان ��ت ر�سائل ��ه اليه ��ا تعبري عن ق ��وة عاطفية
و�ص ��دق عميق ك�أنها مقطوعات نرثية ،وهي كانت
ت ��زوره يف �سبا�سكويه وتع ��وده يف باري�س وهو
مري� ��ض ي�شارف على املوت .وتب�ي�ن ماريا �سافينا
انه ��ا ج�سدت �شخ�صية فريوت�ش ��كا فاثارت اعجاب ًا
هائ�ل� ًا وحتم� ��س اجلمه ��ور لر�ؤي ��ة امل�ؤل ��ف عل ��ى
خ�شب ��ة امل�س ��رح ،فابرقت بذلك تدع ��وه للح�ضور.
وتق ��ول ماري ��ا :تق ��دم من ��ي فاحت� � ًا عيني ��ه عل ��ى
�سعتهم ��ا ،وتناول كلتا يدي وق ��ادين اىل امل�صباح
الغ ��ازي واخذ ميعن النظ ��ر يف وجهي .مل ي�صدق
ان فريوت�ش ��كا ال�شخ�صية الت ��ي كتبها يجدها حية
امامه مبا متلك ��ه من موهبة .فلم يكن امامها وهي
ت�سم ��ع كلمات ��ه اال ان تعانق ��ه وتقبل ��ه بقوة .ويف
نهاية العر�ض خ ��رج للجمهور على خ�شبة امل�سرح
وق ��د اتخذ الت�صفيق طابع ًا عا�صف� � ًا ،وحينها تعب
تورغينيف من االنحناء.

"ح���ارس ب��واب��ة الكبار األخ��ي��ر..ودي��ع فلسطين"
�صدر يف القاهرة عن املجمع الثقايف
امل�صري كتاب "حار�س بوابة الكبار
الأخري ..وديع فل�سطني" ،للكاتبة
وال�صحفية" ،والء عبدالله �أبو �ستيت"،
والكتاب يقع يف � 173صفحة ،وهو �أ�شبه
ب�سرد ال�سرية الذاتية لـ(�سفري الأدباء) وديع
فل�سطني.
والكتاب مق�سم لثالثة ف�صول جاء عناوينها
كالتايل:
الف�صل الأول" :وديع فل�سطني..حياته
وم�ساراته بني ال�صحافة والفكر ،وفيه
حديث عن ميالده ون�ش�أته وعمله وحياته
و�أعماله وما ناله من تكرميات يف عناوين
فرعيها جاءت كالتايل ":امليالد والن�ش�أة
(من �أخميم ..لل�سودان ..وحتى العا�صمة)،
بني املقتطف والأهرام واملقطم ،التدري�س
باجلامعة الأمريكية ،حياته بعد �إغالق
املقطم ،مرياثنا من وديع فل�سطني ،ع�ضويات
وتكرميات".
الف�صل الثاين" :حكاياته و�آراءه" ،و
يق�سم الف�صل �إىل �أربعة �أق�سام :الأول؛
"املقطم ل�سان حال االحتالل الربيطاين"
ويت�ضمن حديث عن ن�ش�أة املقطم وارتباطها
باالحتالل ،ثم ذكريات وديع فل�سطني مع

ال�صحيفة ،وعالقته بكرمي ثابت با�شا،
امل�ست�شار ال�صحفي للملك فاروق.
و�أما الق�سم الثاين ف�أتي بعنوان "حكاياته
عن املقطم" وي�ضم عناوين":املقطم وهواها
االجنليزي ،هو والطربو�ش وامللك� ،صاحب
فكرة ال�سد العايل� ،إ�سرائيل املزعومة
ورف�ض تدويل القد�س ،ق�ضية العروبة وحلم
اجلامعة العربية ،املقطم قبل ثورة يوليو،
الثورة واملقطم ،بداية القطيعة مع الثورة.
وي�أتي الق�سم الثالث بعنوان "معلم الأجيال
املغ�ضوب عليه" ،ويتناول عناوين ":ق�سم
ال�صحافة باجلامعة الأمريكية ،م�سز �آدمز
الأم الر�ؤوم يف اجلامعة ،مغ�ضوب عليه �أو
من�سي".
و�أخريا ي�أتي الق�سم الرابع بعنوان "�أ�صعب
مراحل التاريخ امل�صري" ،وفيه حوار معه
ن�شرته امل�ؤلفة يف جملة الثقافة اجلديدة،
وتناول بحديثه فرتة حكم الإخوان،
و�سعيهم لتحويل م�صر لإمارة �أطلق عليها
ت�سمية "�إخوان�ستان".
الف�صل الثالث :وجاء بعنوان "قب�س من
�أعالم ع�صره ،وت�ضمن عالقته ومعاي�شته
برموز الأدب والثقافة يف م�صر والوطن
العربي ،وجاءت عناوينه على النحو

التايل":حكاياته مع عميد الأدب العربي،
باكثريو�صداقة ربع قرن ،العقاد..دودة
القراءة ،جنيب حمفوظ ،مي زيادة ،خليل
مطران �شاعر القطرين� ،إ�سماعيل �أدهم
وق�صة انتحاره ،نزار قباين وميالده
القاهري ،م�ؤرخ اليمن عبدالوا�سع
الوا�سعي ،عبدالرحمن �شكري وهجر

الكتابة ،الدكاترة زكي مبارك ،الأخوان علي
وم�صطفى �أمني ووالداهما ،نازك املالئكة
رائدة احلداثة� ،شاعر الأطالل املظلوم".
ويف ت�صديره للكتاب يقول الكاتب ،الذي
دخل عقده املائة:،
(هذا كتاب عني فيه كثري من احلقائق التي
يجهلها النا�س �أرجو �أن يلقى من االهتمام ما
هو جدير بالتعب الذي تكبلته الكاتبة حتى
�سجلت كل هذه الروايات والأحاديث مع
متنياتي لها بالتوفيق والنجاح).
وعن "وديع فل�سطني" تقول الكاتبة
ب�أنه م�صري من �صعيد م�صر ،من مواليد
 ،1923در�س ال�صحافة يف اجلامعة
الأمريكية ،وكان من رواد ال�صحافة
امل�صريني �إال �أن مكان عمله كان مبثابة
كارثة عليه حتملها طوال حياته �إهماال
وتغييبا،وظل يعي�ش بعيدا عن �أي �ضوء،
راف�ضا ال�سيا�سة �أو جمرد اخلو�ض فيها ولو
كلمة واحدة� ،إذ كان يعمل بجريدة "املقطم"
�آنذاك وو�صل به الأمر �أن يكتب افتتاحيتها
يف �أحيان كثرية ،بل وقال ب�أنه يف ال�سنوات
الأخرية من عمر ال�صحيفة كان هو املحرر
الدائم لهذه االفتتاحية بالرغم من عدم ورود
ا�سمه بها.

وت�شري �إىل �أنه رجل رماه القدر لأن يح�سب
على املع�سكر الآخر من ثورة  23يوليو،
فعا�ش عقودا طويال بعيدا مظلوما� ،صامتا
ورمبا خائفا من احلكي ي�صدر دائما
كلمة�":أنا الدخل يل بال�سيا�سة" ،حتى ت�أتي
ثورة  25يناير  ،2011فتحرر هذا ال�شيخ
الكبري الذي يقف على م�شارف الت�سعني،
ليبد�أ يف اخلو�ض يف ال�سيا�سية وحكاياتها
رغم �أن م�سار حياته مل يتغري.
وتقول":رمبا �س�أقول بكتابتي هذه لكل َمنْ
يجايلني الآن� ،أو �سي�أتي من بعدي،ولديهم
�إ�شكالية يف متابعة كل ما �سبق ،ب�أن هناك
رجال قد مر من هنا ،وكان �صديقا للرعيل
الأول من كتابنا ومبدعينا ..كان �سفريهم
الذي تناول �سريهم ..وقد نال تقديرا وا�سعا
خارج بلده ،لكنه عا�ش يف بلده وحيدا
وبعيدا ومُبعدا ..ا�سمه "وديع فل�سطني..
حار�س بوابة كبار الأدباء ".
ووالء �أبو�ستيت� ،صحفية ،وكاتبة وباحثة،
عملت بال�صحافة ،وا�شتغلت بالعمل البحثي
لفرتة يف مركز اخلليج للدرا�سات� ،صدر
لها "جربتي الثقافة الليبية"جمع و�إعداد،
"نب�ضات عنكبوتية" ،و�أخريا "حار�س
بوابة الكبار الأخري وديع فل�سطني،
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العتب��ات النصية والمعم��ار الروائي
والرؤية المستقبلية

قراءة في رواية (عشاق وفونوغراف وأزمنة)


أنش��أت الروائية مجا ًال مناس��ب ًا لعرض املخطوط ،من حيث التجليد وحرب الكتابة
ول��ون الورق ونوع الخ��ط ،ومن ثم تحقيق��ه أو اعادة كتابته ،واخت��ار جابر صبحي
الكتبخاين ابنته (نهى جابر) لهذه املهمة ،وهي ليست طارئة عىل هذه الوظيفة ،فهي
سليلة أرسة الكتبخاين التي آل إليها اللقب "من جد بعيد عاش يف القرن السابع عرش
أي من أحفاده علمه وولعه ما
وكان كتبي�� ًا مولع ًا باملخطوطات والكتب ...ومل ي��رث ّ
خال صبحي "...الرواية ،ص .36

"فاكتش��فت أن��ه كان يتحدث عن
جعل��ت كاتب املخطوط يغري من طريقة الكتابة
        
ويشهد تفاصيل حياته وحياة
يعايشه
نفس��ه مرة بضمري الغائب ،يتحدثعن شخص
 
 
 
ومرة
آنويته  ،
     
األقرب�ين وأحوال البالد وال يريد أن 
يكتب بصوته هو "...الرواية
يظه��ر
 
إىل رواية طويلة ،وقللت
القراء
االيهام استطاعت الكاتبة شد
ص .154وعن طريق هذا


من الرتابة يف الرسد .





وبو�س ��اطة ا�ش�ت�راك �أك�ث�ر م ��ن كات ��ب يف
املخط ��وط (ف� ��ؤاد �صبح ��ي ،ر�أف ��ت اخليامي،
بنف�شة خاتون) ا�ستطاعت الكاتبة �أن تعطينا
رواية �أجيال متت ��د لأكرث من مائة عام ،ولكن
من خالل زمن ال�سرد الذي مل ي�ستغرق �سوى
�أ�شهر قليلة.
ويتجلى توظيف املخطوط لهذه الرواية من
خ�ل�ال و�صف املكان ،واملكان يف هذه الرواية
ه ��و بغ ��داد يف ع�صرين خمتلف�ي�ن ،بغداد يف
العه ��د العثم ��اين �إىل الع ��ام  1953يف العهد
امللك ��ي ،وبغ ��داد بعد الع ��ام  ،2007بامل�ساكن
الع�شوائي ��ة ،وتب ��دالت ال�س ��كان وتغري �شكل
املحالت وال�ش ��وارع ...لقد و�صف ��ت الرواية
البي ��ت البغ ��دادي للأ�سر البغدادي ��ة املتنفذة،
وب�ساتينه ��ا ،وحمالت بغ ��داد القدمية ،ف�ض ًال
عن املالهي ،ودوائر احلكوم ��ة ،و�شق �شارع
الر�شي ��د ،وعرب ��ات الرتام ��واي ،وو�سائ ��ل
املوا�ص�ل�ات ،وبع� ��ض الأزقة ...كم ��ا وانتقل
بن ��ا املخط ��وط �إىل الإ�ستان ��ة بو�صفها امل�ؤثر
الفعلي يف بغداد ،ثم �إىل لندن وجامعاتها.
وعلى الرغم من �أن املخطوط يعنى مبذكرات
�صبحي الكتبخاين ال�شخ�صية؛ �إال �إنه ممتلئ
بالر�سائ ��ل التي تود الرواية بثها ،ففيه رف�ض
للعبودي ��ة وال ��رق �إب ��ان الدول ��ة العثماني ��ة،
وت�شمل هذه العبودية اجلميع ولي�س الرقيق
اخل ��ادم فق ��ط "�أبك ��ي ت�أ�سي� � ًا عل ��ى روح ��ي،
�أبك ��ي على �أمي و�أخوات ��ي و�أخوتي واخلدم
واحلرا� ��س واملربية املخل ��دة �أم نعمان وعلى
النا� ��س القانعني مبا وجدوا �أنف�سهم عليه من
عبودية موروثة "..الرواية� ،ص .154
وفيه �إ�شارة �إىل الفلكلور البغدادي من خالل
تقدمي الن ��ذور من قبل الن�س ��اء امل�سلمات �إىل
الكني�س ��ة طلب� � ًا للإجن ��اب �أو ال ��زواج " �أتينا
نتبارك بال�سيدة العذراء ونطلب املراد من �أم
�سيدنا عي�سى" الرواية� ،ص .322
وع ��ن طري ��ق املخط ��وط ف�ضح ��ت الرواي ��ة
الطبق ��ات ال�سيا�سي ��ة والأر�ستقراطي ��ة من ��ذ
العه ��د العثم ��اين حت ��ى زم ��ن الرواي ��ة؛ لأن
نفوذها و�أمالكها و�أرا�ضيها جاءت عن طريق
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الرواي ��ة بن ��اء لغ ��وي بالدرج ��ة الأوىل،
والربيطانيني فيما
هبات ال�سلطة العثماني ��ة
ي ��ة الناجح ��ة ه ��ي الت ��ي توظ ��ف هذا
والروا
بعد.

يف �إنت ��اج دالالته ��ا ،وتعطيه ��ا �صف ��ة
 ن�� اء
احلبكة الروائية ربطت الكاتبة الب
طريق
وعن


املخطوط والرواية الأ�صلية؛ بحيث التفرد والتميز ع ��ن الروايات الأخرى ،مثلها
فني ًا بني


يكمل �أحدهما الآخ ��ر درامي ًا� .إذ تبد�أ احلبكة
يف القطار الذاهب �إىل زيورخ من باري�س� ،إذ
ي�س�ألها "رجل خم�سين ��ي نحيل وله مالمح ما
بني القوقازية والهندية...
ـ هل �أنت جايا؟؟
ـ عفوا؟؟
ـ �أنت جايا القادمة من لندن؟
ـ ال ..ل�ست جايا..
ـ �آ�س ��ف �أنت ت�شبهني جايا م�ي�راي متام ًا� ..أنا
�شاهروخ قريب والدته ��ا ".الرواية� ،ص.46
وق ��د ال ترتك ه ��ذه احلادث ��ة �أثر ًا درامي� � ًا لأن
مثل هذا التوهم موجود بكرثة ،ولكن التوتر
الدرام ��ي يح ��دث ح�ي�ن تخ�ب�ر والده ��ا به ��ذا
احلوار ،فيقول مرتبك ًا:
ـ �أيعقل هذا؟ م�ستحيل! ال ال ..جايا؟
ـ ماذا يا �أبي؟
ـ �س�أحكي لك الق�صة يف وقت �آخر "..الرواية،
�ص95
ومم ��ا يزي ��د احل ��دث توت ��ر ًا �أن وال ��د نه ��ى
ميوت وه ��ي مل تعرف بعد من هي جايا؛ لكن
املخطوط يتكفل لنا مبعرفة من هي جايا.
وبجان ��ب املخط ��وط ا�ستخدم ��ت الكاتب ��ة
ر�سائ ��ل الربي ��د الرقمي ،كما تظه ��ر من خالل
احلا�س ��وب ،مما �أ�ضفى توثيق� � ًا ت�أريخي ًا على
الرواي ��ة ،ول ��و قر�أن ��ا الرواية بع ��د ربع قرن
مث ًال ،عرفنا �شكل الر�سائل املتبادلة حينها!
ولقد ت�سل ��ل �إىل املخطوط �أ�سلوب الكاتبة،
ومعجمه ��ا ال�سردي ،كما يف ه ��ذه العبارات:
"�أمن ��ا �أنا �أكتب عن االن�سان و�أوجاع روحه
و�أ�شواق ��ه املكبوح ��ة ع ��ن �أحالم ��ه وخطاياه
وجنون القلب" الرواية� ،ص� .155أو "فتحت
نوافذ الغ ��رف املطلة على الب�ست ��ان فانهمرت
الأ�شذاء و�أ�صوات بع�ض الطيور "..الرواية،
�ص.284
املعمار الن�صي للرواية:

مث ��ل الهند�س ��ة املعمارية متام ًا ،ف�ل�ا تفا�صيل
زائ ��دة ،و�أيّ م ��كان �أو ا�ست ��دارة يف البن ��اء
ي� ��ؤدي وظيفة جمالية ونفعي ��ة .ولعل املعجم
ال�سردي ي�شكل ملمح ًا منا�سب ًا للدرا�سة؛ لكنه
يحت ��اج �إىل مقالة خا�صة ،لذل ��ك �سي�ستعر�ض
الكات ��ب بع�ض الن�سيج ال�س ��ردي الذي �أ�ضفى
على الرواية هذا التفرد.
�إن �إح ��دى الثيم ��ات الرئي�س ��ة للرواي ��ة ه ��و
ال ��زواج م ��ن ع ��رق �أو دي ��ن �آخ ��ر ،كم ��ا ر�أينا
زواج (ولي ��د) م ��ن (�سمريامي� ��س) �أو زواج
(جابر) ج� � ّد نهى من زميلت ��ه الطالبة الهندية
ثم انف�صالهم ��ا املفاجئ ،كم ��ا �ستعرف (نهى)
م ��ن خالل املخط ��وط .وم ��ن الثيم ��ات �أي�ض ًا،
طبيع ��ة احلي ��اة اليومية يف الع ��راق اجلديد،
و�أث ��ر املفخخات وجرائ ��م اخلطف يف النا�س
الأبرياء.
ولتعزي ��ز هذه الثيمات يف املعمار الن�صي،
اخت ��ارت الكاتب ��ة باري� ��س كمحط ��ة �أوىل
للرواي ��ة ،وباري�س مث ��ا ًال للتن ��وع والتداخل
اجلن�س ��ي ،وثم ��ة �إ�شارات كث�ي�رة له يف جمل
مبثوث ��ة يف الن� ��ص �أو م�شاه ��د يومية ،مثل:
"ه�سي�س اللغات ،فرقة مو�سيقية من الهنود
احلم ��ر ،كلنا �أبناء ه ��ذه الأر� ��ض� ،سفر ابنها
ال�ش ��اب موري� ��س لر�ؤي ��ة وال ��ده الأفريق ��ي،
احت�ش ��دت ن�ساء من مهاجرات �ش ��رق �أوروبا
يف جهة القطار اليمنى"...
و(نه ��ى) قرب �سينم ��ا دانتون ت�شاهد �شباب
وفتيات من �أع ��راق خمتلفة بانتظار م�شاهدة
فيل ��م (م ��ذاق الآخ ��ر) ال ��ذي يتن ��اول مع�ضلة
الهوية وتداخل الثقافات.
واختارت �ساح ��ة دانتون يف باري�س كمكان
للتداعي احل ��ر يف ال�سرد ،وم ��ن املعروف �أن
دانتون ه ��و �أحد رجاالت الث ��ورة الفرن�سية،
وق ��د �أعدمت ��ه الث ��ورة نف�سه ��ا ،فه ��ل �أ�ستطيع
الق ��ول �إن اختي ��ار ه ��ذه ال�ساح ��ة يرم ��ز �إىل

التخبط والع�شوائي ��ة ،و�أكل بع�ضهم البع�ض
يف الع ��راق اجلدي ��د!! دون �أن يكت ��ب ال�سارد
"فك ��رت نهى؛ وهكذا يف ب�ل�ادي قب�ض على
ال�سلط ��ة من ه ��م �أ�ش ��د نذالة وخ�س ��ة وف�ساد ًا
وكراهي ��ة للحي ��اة واجلم ��ال" الرواي ��ة� ،ص
.27
ولتعزي ��ز االنتق ��االت الزماني ��ة ف� ��إن �سالمل
امل�ت�رو الباري�س ��ي تتداع ��ى به ��ا �إىل �س�ل�امل
زق ��ورة دوركوريكال ��زو يف عقرق ��وف ،وهي
�س�ل�امل ت� ��ؤدي �إىل ال�سماء� ،أم ��ا �سالمل املرتو
فت�ؤدي لزحام املدينة!!
ول ��و نظرن ��ا �إىل الكت ��ب املف�ضل ��ة ل ��دى نهى
�سنجد :كت ��اب ّ
الطوا�سني ،وف�صو�ص احلكم،
وترانيم الع�ش ��ق ال�سومرية ،وكتب طه باقر،
وه ��ادي العل ��وي ،و�أم�ي�ن معل ��وف ،و،...
وم ��ن الوا�ض ��ح �أن املت�صوف ��ة يدع ��ون �إىل
وح ��دة الأديان ،وطه باقر نق ��ل لنا �أدب وادي
الرافدي ��ن ،وه ��ادي العل ��وي م ��ن املت�صوف ��ة
املحدث�ي�ن ،وعال ��ج �أم�ي�ن معل ��وف م�شكل ��ة
الهوي ��ة ...وكل ه ��ذه الكت ��ب تع ��زز ر�ؤي ��ة
الرواي ��ة ،وال تختلف الكتب يف مكتبة (نادر)
�إال ب�إ�ضاف ��ة كت ��ب الفيزي ��اء والك ��ون ،ومنها
جاءت بع�ض املقتب�سات الن�صية.

وبث ��ت الكاتب ��ة يف ثناي ��ا ال�س ��رد �أبيات ًا من
ال�شعر العربي والأوربي ،وترنيمات �شعبية،
و�أغان لف�ي�روز ،وبع�ض الأبوذيات العراقية،
و�أ�سم ��اء �أو ح�ض ��ور ًا لعازف�ي�ن حقيقيني مثل
جمي ��ل ب�ش�ي�ر ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن م�شارك ��ة الأن�س ��ة
غري�ت�رود بيل يف جزء ب�سيط م ��ن الأحداث،
�أو معرفتن ��ا �أن الأب �أن�ستا� ��س الكرملي يدير
جريدة العرب ،مما خلق �إيهام ًا �سردي ًا ومتعة
يف التخيي ��ل ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن ال�ص ��ورة اجلميلة
للمجتمع العراقي �إبان ال�سلم.
ويخل� ��ص الباح ��ث �إىل �أن ه ��ذه التفا�صي ��ل
ال�صغ�ي�رة يف املعمار الن�ص ��ي العام للرواية،
مل توج ��د عبث� � ًا ،ب ��ل �أدت وظيفت�ي�ن :جمالية
ونفعية (�سردي ��ة) وا�ضاءت لنا جوانب مهمة
من دالالت الرواية ور�ؤيتها اخلا�صة.
ر�ؤية الرواية ور�سائلها:
رمب ��ا كان الفن ال�سردي ه ��و الأكرث انت�شار ًا
يف الع ��امل ،وه ��و الأك�ث�ر قدر ًة عل ��ى ت�صوير
امل�صائ ��ر االن�ساني ��ة املت�شابك ��ة ،وخلق واقع
مواز للواقع احلقيقي؛ مب ��ا ُ
يبث من ر�سائل،
ٍ
ومب ��ا يحم ��ل م ��ن ر�ؤي ��ة ،ذات �ص ��دق فن � ّ�ي.
و�ستح ��اول ه ��ذه الورقة �إ�ض ��اءة بع�ض هذه
الر�ؤية.

قل ��ت يف بداي ��ة الورق ��ة �أن رواي ��ات لطفية
الدليم ��ي تعنى بعامل الن�ساء ،وغالب ًا ما تكون
املر�أة ه ��ي ال�شخ�صية الرئي�س ��ة يف الرواية،
بل هي ال�شخ�صية امل�ؤثرة يف م�سار الرواية.
وه ��ذه (نهى) ي�سميها والده ��ا �إينانا " كان
�أمل ��ي �أن تك ��وين مبق ��ام ملك ��ة يف بي ��ت"...
الرواي ��ة�� � ،ص .92لق ��د �أر�س ��ل يف طلبها من
فرن�س ��ا ك ��ي ي�سلمه ��ا الإرث " يف املكتب ��ة،
�سوف يك ��ون هديتي و�إرثي ال ��ذي لن �أ�سلمه
ل�سواك "..الرواية� ،ص85
وك�أنه ��ا ه ��ي امللك ��ة املبارك ��ة الق ��ادرة عل ��ى
حتقي ��ق الأمان ،بع ��د �أن قت ��ل �شقيقه ��ا ف�ؤاد،
وان�شغال �شقيقها وليد بزواجه ،وعدم رغبته
يف الكتاب ��ة .وعل ��ى الرغم من ف�ش ��ل زواجها
الأول �إال �أنه ��ا ا�ستطاع ��ت التغل ��ب عل ��ى هذا
الف�شل.
وتتجل ��ى ق ��وة الأنثى يف الرواية من خالل
اع�ت�راف (نادر) لنه ��ى "قال لنه ��ى من بني ما
قاله لها :ـ �أنت �أ�ش ��د م�ضا ًء وعزمية مني لأنك
خ�ضت مع�ت�رك احلياة غرب ًا و�شرق ًا وح�سمت
�أم ��ر زواجك البائ� ��س ب�إرادة فعال ��ة� ...أما �أنا
فل ��م �أج ��رب املجازف ��ات �إال كجن ��دي مرغم...
كن ��ت �أ�شف ��ق من تغيري منط حيات ��ي لوال �أنك
بزغت كال�شم� ��س يف �أفقي املعتم و�أيقظت بي
�شهوة احلياة ذاتها "..الرواية� ،ص.412
�أم ��ا نهاي ��ة الرواي ��ة فق ��د كان بي ��د (نه ��ى)
وا�ستجاب لها (نادر) ب�سرعة.
�أم ��ا يف الرواي ��ة املخطوط ��ة ف� ��إن (�صبحي
الكتبخ ��اين) ه ��و ال�شخ�صي ��ة الرئي�س ��ة يف
الرواي ��ة� ،إنه يبح ��ث عن احلقيق ��ة والعدالة،
ويذهب �إىل الإ�ستانة كي يتعلم رغم معار�ضة
والده ،وينتمي �إىل جمعية االحتاد والرتقي،
ث ��م يرتكها لدعوتها للترتي ��ك ،ويتخذ قرارات
جريئ ��ة ،مث ��ل �سكن ��ه يف ق�صر �آخ ��ر وزواجه
م ��ن (بنف�ش ��ة) وه ��ي مغني ��ة �سابق ��ة �أ�صله ��ا
م ��ن قري ��ة يف �سمرقن ��د ,ويب ��دو (�صبح ��ي
الكتبخ ��اين) هن ��ا وك�أن ��ه ي�سمو ف ��وق �سرية
وال ��ده م ��ن خ�ل�ال دفاع ��ه ع ��ن خ ��دم الأ�سرة
ودعوت ��ه للتعليم ،و�إن�شائ ��ه ملكتبة خا�صة به،
ومن خ�ل�ال اطالعنا على الكتاب املف�ضل لديه
تب ��ث الرواية ر�سالتها يف الدعوة �إىل ال�سالم
الدائم " ونع ��ود بعده ��ا �إىل املكتبة ليطلعني
عل ��ى كت ��اب ي ��راه مهم� � ًا ويع�ت�رف ب�أن ��ه غري
�أف ��كاره وطور قدرت ��ه على اجل ��دل والنقا�ش
هو كتاب (م�شروع ال�سالم الدائم) للفيل�سوف
(�إميانوي ��ل كان ��ت) الرواية�� � ،ص .538وهو
�ض ��د احل ��رب "متلكني احل ��زن عل ��ى �أحوال
الب�ش ��ر الذي ��ن م�سختهم احل ��روب والكراهية
و�أفقدته ��م �إن�سانيته ��م" الرواي ��ة�� � ،ص.401
لك ��ن م�سرية �صبحي الكتبخ ��اين تتوقف بعد
االختفاء الغام�ض لزوجته (بنف�شة) وت�صيبه
الك�آبة ،ويرف�ض �أن يتزوج مرة �أخرى ،وك�أن
(بنف�شة) هي املحرك الرئي�س حلياته!
وعل ��ى وف ��ق ر�ؤي ��ة الرواي ��ة ف� ��إن اخلال�ص
يكم ��ن يف الهجرة من الع ��راق "احلمد لله لقد
جنا واحد منا" الرواية� ،ص.456
وحتف ��ل الرواي ��ة بنظ ��رة مو�ضوعي ��ة �إىل
الآخر " ويف لندن وبعد خربة عام يف الغربة
�إكت�شف ��ت بط�ل�ان فكرت ��ي ع ��ن نف�س ��ي ف�أنا ال
�أع ��رف �شيئ� � ًا قيا�س� � ًا �إىل �شب ��اب ه ��ذه البالد
الغريب ��ة املختلف ��ة عم ��ا ع�شت ��ه وعرفت ��ه"...
الرواية� ،ص.546
و�أخ�ي�ر ًا �سيك ��ون اخلال� ��ص الف ��ردي ه ��و
الر�ؤي ��ة الأخرية للرواية " ال تطرح املزيد من
الأ�سئلة ،الع�شق �أو ًال "..الرواية� ،ص.580
وي ��رى الباح ��ث �أن الرواي ��ة طرحت املزيد
م ��ن الأ�سئل ��ة؛ لأن الفن اخلال� ��ص ي�ستوجب
املزيد م ��ن الأ�سئلة ،وقدم ��ت الرواية ر�ؤاها،
و�إجاباتها من وحي هذا الفن اخلال�ص ،الذي
هو الأول يف الرواية.
وعلى الرغم من طول الرواية؛ �إ ّال �أن البناء
الدرام ��ي املتق ��ن ،وانع ��دام الرته ��ل اللفظي،
ولغ ��ة الرواية التي حتمل موجات مو�سيقية،
�ساع ��دت القارئ عل ��ى موا�صلة الق ��راءة ،كما
�أرى.

تزايد ش��راء رواي��ة جورج
أوريل ()1984
بع� ��ض التعليق ��ات الت ��ي �أطلقها دونالد ترم ��ب �إثر ن�صيح ��ة م�ست�شاره م�ش�ي�ر ًا �إىل رواية
كال�سيكي ��ة ،مما جعل املبيع ��ات تتزايد يومي ًا على رواي ��ة ( ،)1984لت�صبح الرقم ( )6يف
املبيعات.
�إن مبيع ��ات رواية جورج �أوريل ال�شهرية ( ،)1984بع ��د احلديث الناجح لدونالد ترامب
ا�ستخدم عبارة "حقائق مقلوبة" ،يف مقابلة معه قبل �أيام� ،إذ احتلت رواية �أوريل املرتبة
ال�ساد�سة �إذ كان كتاب " "1984يف املرتبة ال�ساد�سة يف املبيع ،وبد�أت بعد ذلك املقارنات.
ويف كت ��اب �أوري ��ل ،قال "�أن ذل ��ك التعبري املزدوج يعن ��ي "�أفكار مزدوج ��ة" ويعني �أي�ض ًا
القوة وال�سلطة ،وهي تعرب عن القوة .و�أنه يقبل الكلمتني.
ان ارتب ��اط ،وكان الرب ��ط ب�ي�ن الكلمت�ي�ن وكان ق ��د �أطلق ��ت م ��ن م�ص ��ادر ( ،)CNNوان
الوا�شنط ��ن بو�س ��ت قال ��ت يف تقري ��ر له ��ا .وقد ا�ستخ ��دم كون ��وي ،وكان ذل ��ك يف تعبري
اال�ستخ ��دام للتعبري عن م ��ا ين�شره البيت االبي�ض ،من قبل �صحاف ��ة البيت االبي�ض وهي
�ش ��ون �سبين�س ��ر يف تعليقها على املو�ض ��وع كي جتلب االهتمام اىل �أكرب ع ��دد من القراء.
وقد مت انتقاد تلك الت�صريحات لبع�ض الكلمات فيها �إن ( )1984حالة ا�ستثنائية� ،إنه يعرب
عن ال�سيطرة التامة على ال�شعب.
***
مالحظة :ان �صحيفة الغارديان تن�شر يف كل اعدادها عن حاجتها �إىل (املال) ،و�أن �أفرادها
يعملون طوي ًال كي تكون جيدة.

عشرة كتب غير روائية :رقم ()8

االستشراق من قبل إدوارد سعيد ()1978
إبتسام عبد هللا
* �إدوارد �سعي ��د" :لق ��د اطلق ��ت عل ��ى م ��ا �أزاول ��ه
(اال�ست�شراق)
* َك َت � َ�ب روبريت مكرون�" :إىل جانب القنابل االنتحارية،
واىل العملي ��ات االخ ��رى يف القت ��ل ،توح ��ي لعم ��ل �أدبي،
ولكن الق�س ��وة والقتل يف العامل اال�سالمي ويف الغرب ما
تزال �سارية ،هنا يف هذه املقالة يحلل ما يجري يف الغرب
ويف اال�س�ل�ام ،وهو يحلل بقايا من كت ��اب ،ال بد �أن يكون
غري مبالٍ .
* �إن اال�ست�شراق هو درا�سة منذ  2000عام ،منذ احلروب
م ��ا بني كل من الإغريق القدام ��ى والفر�س ،وح�صل �أما ان
ال�شرق حارب بقوة من �أجل ثقافته وامت�صا�صها وتقليدها
حتى يف �سيا�ست ��ه .وكان (�إدوارد �سعيد) الأف�ضل يف هذا
املجال قب ��ل عام ( )1979عندما انبثق ��ت الثورة االيرانية
واي�ض� � ًا بع ��د التجرب ��ة الت ��ي م� � ّر بها الع ��رب �إث ��ر احتالل
فل�سط�ي�ن .و�سعي ��د معقد ج ��د ًا ولدي ��ه ثقافة عالي ��ة بحكم
كونه عربي� � ًا من فل�سط�ي�ن ،ويعي�ش
يف غربها.
ام ��ا الغ ��رب فق ��د ا�ست ��وىل عل ��ى
�أج ��زاء وا�سع ��ة م ��ن �شم ��ال �أفريقيا
واملجتمع ��ات املعق ��دة يف افريقي ��ا
وال�شرق القريب و�آ�سيا .وكان يريد
التفاو�ض .ان احل ��روب يف اخلليج
وما ح ��دث يف العراق ،ه ��ي النتائج
املبا�شرة لتلك احلرب.
و�سيقول الغ ��رب �أن حروب اخلليج
والع ��راق ،ه ��ي النتائ ��ج املبا�ش ��رة
لل�سيا�س ��ة ب ��دون ا�ستع ��داد له ��ا
ونظري ��ة خ�شن ��ة واف ��كار عميقة يف
الغ ��رب واالمرباطوري ��ات ال�ضخمة
(بريطاني ��ا وفرن�س ��ا) والوالي ��ات

املتحدة وذكائها.
�إن امل�ؤلفني الذين نتحدث عنهم ت�ضم هومر وكتاب امل�سرح
يف اليونان ومنهم اي�سكو لو�س ،وحث على ادماج الفر�س
م ��ع ال�ش ��رق ،وقد ح ��ث الغرب الفر� ��س كتاب كب ��ار ومنهم
فلوب�ي�ر واي�ض� � ًا ديزبيلي ال�ش ��اب وكيبلين ��غ ،وخا�صة �أن
�آراءه كان ��ت حت ��ث الغرب على ال�ش ��رق .و(�إدوارد �سعيد)
جعل �آراءه ت�ؤدي عم ًال جيد ًا يف �أوربا.
* بع ��د طبع كتاب "اال�ست�ش ��راق" ا�شتعلت نار يف ال�شرق.
االنتق ��ادات م ��ن كل زاوية والنقد �أي�ض ًا م ��ن كل ناحية يف

ال�ش ��رق والغ ��رب وانق�سم الطرفان ،ال�ش ��رق والغرب ،كما
اعل ��ن �أدوارد �سعيد يف مقالة له وق ��ال �أن ال�شرق والغرب
�سينف�ص�ل�ان ،يف مقال ��ة له� .إن هذا االم ��ر ال يعد مقبو ًال �أو
مفهوم ًا.
نافذة على العامل
�إدوارد �سعيد
كان ��ت الآراء ب�ل�ا �أم ��ل .فخ�ل�ال ال� �ـ( )40عام� � ًا ،من ��ذ ب ��دء
اال�ست�ش ��راق ،نادى العرب وامل�سلم�ي�ن بالتغيري والكفاح.
ون ��ادى �إدوارد �سعيد باال�ستقالل ،ون ��ادى �أو ًال با�ستقالل
فل�سط�ي�ن ،ودار ح ��وار طوي ��ل ح ��ول املو�ضوع ،م ��ن كافة
اجلهات.
�إدوارد �سعي ��د كان دائم ًا ي�شتاق �إىل املفاو�ضات واحلوار،
وق ��ال م ��رة "اين ان ��ادي باالن�ساني ��ة" وكان �شغوف� � ًا
باحلوارات وي�ستخدم لغته االدبية .وكل جمال لدرا�ساته،
حتولت �إىل �شعارات والدعوة اىل العنف.
�صديقي �إدوارد
وكتب "كري�ستوفر هيكينز" عن �إدوارد قبل وفاته يف عام
 ،2003وا�صحاب املكتبات يف الواليات املتحدة االمريكية
قائ�ل� ًا�" :إن العنف ت�صاع ��د يف ال�شرق بني العرب والغرب
وكذلك الدولة اال�سالمية".
وكت ��ب �أي�ض� � ًا" :ان الواليات املتحدة مادام ��ت تتدخل يف
ال ��دول العربية :يف �سوريا ،الع ��راق ،م�صر وليبيا ،وهذه
الدول هي امريات العرب لرثائها ب�آبار النفط.
�إن �إدوارد �سعي ��د كان ع ��دو ًا للنظري ��ات ع ��ن "ت�ض ��ارب
احل�ضارات" وكان ينادي �إىل تقدم ثقايف.
و�أخ�ي�ر ًا ال بد من القول �أن املعلوم ��ات عن ال�شرق ،ال تدل
عل ��ى �ش ��يء� .إذ ان ��ه تذكري ،هو ا�س ��اءة للمعرف ��ة� ،أي نوع
منها .يف �أي مكان ويف كل زمان.
كتب تتحدث عن املو�ضوع:
* الربت حوراين" :تاريخ العرب" ()1991
* �إدوارد �سعيد" :خارج املكان – ذكريات (.)1999
* اال�ست�شراق – �إدوارد �سعيد "خارج املكان ذكريات.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ً
س��ؤاال مع
عش��رون
إيان ماك إيوان

ً
مبيعا
الكتب العالمية األكثر
الكتاب :ال�سيدة
ت�ألي ��ف :دانييل �ستي ��ل النا�شر:
ديالكورت بر�س

ترجمة  /أحمد فاضل

م ��ن مو�سك ��و �إىل الريفي�ي�را
فباري� ��س ولن ��دن ،ت�ش ��كل
«ال�سيدة» رواي ��ة متينة احلبكة
وقوي ��ة الت�أث�ي�ر ،حتك ��ي ق�ص ��ة
الرثوة الهائلة والق�سوة والعبقرية الإبداعية
واجلر�أة اخلط ��رة ،يف حبكة يتوزع �أبطالها
عل ��ى م�سار االرتطام املحت ��وم �إكرام ًا جلمال
ناتا�شا ليونوفا.

ملح��ق التاميز األديب الصادر عن صحيفة التاميز اللندنية ،كثريا ما وجه أس��ئلته لنخبة معروفة
من الكتاب والفنانني الذين لهم حضورهم يف املش��هد الثقايف والفني العاملي ،عدده األخري
التق��ى فيه بالكاتب الربيطاين ذائ��ع الصيت إيان ماك إيوان الذي هو أيضا كاتب مرسحي ومنتج
أفالم وروايئ وكاتب سيناريو ،ولد يف ألدرشوت عام  1948وهو عضو يف األكادميية األمريكية
للفن��ون والعلوم والجمعية امللكية لألدب يف بريطانيا ،من أهم اعامله " الكفارة " وهي رواية
عاطفي��ة غري عادية ،وهذه األس��ئلة التي يوجهها امللحق للكت��اب واملفكرين قد تكون مزعجة
أحيانا ،لكنها تحاول كشف املواهب الخفية لهم بني الحني واآلخر:
� ��س  -هل هناك كتاب كتبه �شخ�ص �آخر كنت
ترغب يف كتابته؟
ج –" امل ��وت يف البندقي ��ة " رواي ��ة ق�صرية
ت�أليف الأملاين توما�س مان.
� ��س  -ما ال ��ذي ي�شغ ��ل تفكريك بع ��د خم�سة
وع�شرين عاما من الآن؟
ج  -العدي ��د م ��ن الرواي ��ات �س ��وف ال ت�أخذ
حقها يف الن�ش ��ر والتوزيع يف �أماكن عديدة
م ��ن الع ��امل ب�سب ��ب �س ��وء �إداراته ��ا ،لكنني
�أتوقع لها �أن تعي�ش طويال ب�سبب ما حتمله
م ��ن م�ضامني وخي ��ال �أدبي لي� ��س له حدود،
و ي ��ا للأ�س ��ف �أن ن�ت�رك جائ ��زة م ��ان بوك ��ر
للأمريكي�ي�ن ،وم ��ن املح ��زن كذل ��ك �أن جن ��د
الكث�ي�ر ب�ي�ن قط ��اع ال�شب ��اب م ��ن ال يعطون
اهتماما لقراءة الروايات.
� ��س � -أي م ��ن معا�صريك �س ��وف تتم قراءته
بعد � 100سنة من الآن؟
ج  -فيليب روث ،القراء �سوف يتعلمون منه
كل م ��ا يحتاجونه ملعرفة القل ��ق الذي عا�شه
وجمايليه يف القرن الع�شرين املن�صرم.
�س – ما مدى ر�أيك الأكرث ا�ستخفافا مب�ؤلف
�أو كتاب ما؟ و ملاذا؟
ج – " ت ��وين و�سوزان " م ��ن قبل الأمريكي

�أو�سنت رايت الذي حتول �إىل عمل فني هائل
رمب ��ا يكون �أكرب من الرواي ��ة نف�سها بعد �أن
و�ضع له عنوانا رهيبا هو " حيوانات ليلية
" وق ��د جلب املزيد م ��ن قرائه بينما يبقى
الكتاب هو الأ�سا�س.
�س  -م ��ا امل�ؤلف �أو الكت ��اب يف ر�أيك الأكرث
مبالغة فيه؟ و ملاذا؟
ج – " يف قل ��ب املو�ض ��وع " من قبل غراهام
غرين ،فكرته رهيبة وقد حاول م�ؤلفه تف�سري
معنى احلياة بطريقته اخلا�صة.
�س � -إذا كنت تري ��د �أن تكون كاتبا ،ففي �أي
زمان ومكان �ستكون؟
ج � -أواخ ��ر الق ��رن ال�ساب ��ع ع�ش ��ر يف لندن
فهناك فر�صة الحت�ساء القهوة مع �شخ�صيات
�إنكليزية تنويرية �أمثال نيوتن ،فالم�ستيد،
بوي ��ل ،ه ��وك وغريه ��م ،ورمب ��ا ن�ص ��ل اىل
بيبي�س يف اجلمعية امللكية.
� ��س � -إذا كنت ترغب ب�إج ��راء تغيري على ما
كنت قد كتبته على مر ال�سنني ،ملن �سيكون؟
ج  -م ��ن كتاب ��ي الأول " احلب الأول " وذلك
ب�إزال ��ة جمي ��ع الفوا�ص ��ل من نقط ��ة النهاية
و�إدخال بع�ض الفقرات املعقولة عليه.
�س – ما ه ��ي ال�شخ�صية الوهمي ��ة املف�ضلة

لديك؟
ج � -إمي ��ا بوف ��اري بغ� ��ض النظ ��ر عما كانت
علي ��ه �أو ع ��ن �أي �ش ��يء فعلت ��ه� ،ضعفه ��ا،
�ساديته ��ا ،كل املعان ��اة وامل ��وت اللذي ��ن
�سابقاها كاملاراثون.
�س  -م ��ا هو الكت ��اب الأكرث �شه ��رة الذي مل
تقر�أه و�شاهدته على ال�سينما؟
ج – داني ��ال ديرون ��دا ،بريكلي� ��س� ،سي ��د
اخل ��وامت ،الهوبي ��ت ،ه ��اري بوت ��ر ،لعب ��ة
العرو�ش.
�س  -هل لديك �أية مواهب خفية؟
ج  -ال ،بل قل �سيئة ،يف بع�ض الأحيان.
�أ�سئلة �سريعة:
�س  /جورج �أو ت �س �إليوت؟
ج  /ت �س �إليوت.
�س  /احلداثة �أو مرحلة ما بعد احلداثة؟
ج  /ما بعد احلداثة.
�س  /جني �أو�سنت �أو �شارلوت برونتي؟
ج � /أو�سنت.
�س /كامو �أو �سارتر؟
ج  /كامو.
�س  /برو�ست �أو جوي�س؟
ج  /جوي�س.

الكتاب :غاية كلب
ت�أليف :برو�س كامريون
النا�شر :ماكميالن

�س  /كارل �أوف كنا�سجارد� ،أو فريانتي؟
ج  /كارل �أوف كنا�سجارد.
�س  /جاك دريدا �أو جوديث بتلر؟
ج  /جاك دريدا.
� ��س  /هامل ��ت� ،أو حل ��م ليل ��ة منت�ص ��ف
ال�صيف؟
ج  /هاملت.
�س /برام �ستوكر� ،أو ماري �شيلي؟
ج � /شيلي.
تري�سي �إمني� ،أو جيف كونز؟
ج  /كونز.

تتط ��رق ق�ص ��ة «غاي ��ة كلب» �إىل بح ��ث عاملي
�آخ ��ر �سعي� � ًا للإجاب ��ة عن واح ��د م ��ن �أ�سئلة
احلياة اجلوهرية« :ملاذا نحن هنا؟» .وتدور
�أح ��داث الرواي ��ة ح ��ول بح ��ث «بايل ��ي» عن
غايت ��ه من احلياة على امت ��داد عدة حيوات.
فه ��ل يكت�ش ��ف ع�ب�ر مغامرات ��ه الالمتناهي ��ة
معنى احلياة؟
الكتاب :حتت احلزام
ت�أليف� :ستيوارت وودز
النا�شر :بومتان

يتلق ��ى �ست ��ون بارينغت ��ون فج� ��أة ،ات�ص ��ا ًال
م ��ن �صدي ��ق ق ��دمي يطل ��ب �إلي ��ه خدم ��ة تت�سم
باحل�سا�سي ��ة ،فيج ��د نف�س ��ه يف قل ��ب موق ��ف
ميكن �أن يتطور على م�سار االنفجار .وتتفتق
الأح ��داث ع ��ن رج ��ل يحم ��ل بيدي ��ه مفاتيح ال
تتحكم مب�صري رجل وح�سب ،بل ب�أمةٍ كاملة.
الكتاب :رجل يدعى �أوف
ت�أليف :فريدريك باكمان
النا�شر� :آتريا بوك�س
تعرفنا ق�صة الكت ��اب ،على بطله �أوف البخيل
واملحب يف �آن ،رج ��ل م�ستوحد تنقلب حياته
ر�أ�س ًا على عقب بانتقال عائلة للعي�ش بجواره.
�أوف �صاح ��ب مب ��ادئ ثابت ��ة ،وروتين ��ات
�صارمة وانفع ��االت �سريعة� ،شخ�ص ي�صفونه
باجل ��ار اجلهنمي اللئيم ،ملج� � ّرد �أنه ال مي�شي
وابت�سامة م�صطنعة تعلو وجهه.
الكتاب :حامل ال�صافرة
ت�أليف :جون غري�شام
النا�شر :دوبل داي
تغو� ��ص الق�صة يف ع ��امل يطوّ ع في ��ه الق�ضاة
القوانني مبا ي�ضم ��ن احل�صول على الر�شوة.
ت ��وكل الي�س ��ي �ستولت ��ز م ��ن جلن ��ة ال�سل ��وك
الق�ضائي مبهمة ف�س ��اد مقدمة من حمام با�سم
قا�ض
م�ستع ��ار هو غري ��غ ماي ��رز ،يتهم فيه ��ا ٍ

من فلوريدا ب�سرق ��ة مبالغ خيالية .والرواية،
عموم ًا ،تتخطى هام�ش اخلطورة القاتلة.
الكتاب� :شخ�صيات خفية
ت�أليف :مارغوت يل �شيترييل
النا�شر :هاربر كولينز
ق�ص ��ة الظاه ��رة احلقيقي ��ة لعامل ��ات احل�ساب
ال�س ��وداوات يف وكال ��ة «نا�س ��ا» يف مرحل ��ة
حرك ��ة دع ��م الن�س ��اء واحلق ��وق املدنية ،ممن
�ساع ��دت ح�ساباته ��ن يف دف ��ع بع� ��ض �أب ��رز
الإجنازات الأمريكية يف جمال الف�ضاء .ت�شكل
«�شخ�صيات خفية» م�ساهمة قوية كا�شفة لفهم
م�سائ ��ل الع ��رق والتميي ��ز والإجن ��ازات يف
�أمريكا احلديثة.
الكتاب :يوميات �أمرية
ت�أليف :كاري في�شر
النا�شر :بانتام بر�س
ي�شكل كتاب "يوميات �أمرية" ا�ستعادة ذكريات
حميم ��ة مث�ي�رة لأح ��داث خلف كوالي� ��س فيلم
«حرب النجوم» الأكرث �شهرة .ال ميكن اجلدال
اليوم حول في�شر امل�ؤلفة واملمثلة ورمز ثقافة
البوب ،لكنها عام  ،1977كانت جمرد مراهقة
عادي ��ة .يفي�ض العمل مب�صداقي ��ة وا�ستبطان
املذك ��رات ويقدم يف الوقت عين ��ه ر�ؤية ثاقبة
حول نوع النجومية التي ال يختربها �إال قلة.

عن  /ملحق التاميز الأدبي

المجردة والقيم الجمالية
رحلة في اإلبداعات
ّ

لونية" ودالالت االنتصار والهزيمة
"قراءة في تكوينات
ّ
محمود شاهين
(ق ��راءة يف تكوين ��ات لون ّي ��ة) ،م ��ن ت�ألي ��ف
وت�صمي ��م و�إخ ��راج الفنان ��ة الت�شكيل ّي ��ة
والأكادمي ّي ��ة العُمان ّي ��ة الدكت ��ورة فخر ّي ��ة
اليحيائ ��ي ،راف ��ق معر�ضها الف ��ردي ال�سابع،
وفي ��ه ر�سم ��ت بدق ��ة ،املالمح املبه ��رة لإحدى
جتاربها الفنيّة التجريديّة القائمة على تقنية
الت�صوي ��ر ال�ضوئ ��ي ،والأقم�ش ��ة ال�شرق ّي ��ة
امللونة التي اختارتها بعناية.
وه ��ي درا�س ��ة م�ستفي�ض ��ة للعالق ��ة الناجت ��ة
ع ��ن جمعها له ��ا� ،ضمن تكوين ��ات فنيّة الفتة،
ح�شدت فيها (كما تقول) نغمات لونيّة �صفراء
وذهب ّي ��ة خافت ��ة ،تتابع �أمام الظ�ل�ال الزرقاء
الكبرية والبنف�سجيّة �أحيان ًا.
ويف ه ��ذا التتاب ��ع �ص ��دى للأحل ��ان املتوالدة
والالنهائيّة من الرتنيمات املتدفقة كلها با�سم
الل ��ون .وبا�س ��م الل ��ون الواح ��د ،ت�أت ��ي �أكرث
من دالل ��ة رمز ّي ��ة متعار�ض ��ة ،ومتناق�ضة يف
الوق ��ت نف�سه كما يف داللة (امل ��وت واحلياة)
وداللة (االنت�صار والهزمية) وداللة (الن�شوة
والإحب ��اط) .فطاق ��ات الل ��ون هائل ��ة ،وغ�ي�ر
حم ��دودة ،ورمز ّي ��ة الأل ��وان فيه ��ا خا�ص ّي ��ة
التعدد والتنوّ ع واخلفاء يف الوقت نف�سه.
يف جتربتها املتفردة الت ��ي و ّثق لها الكرا�س،
قدم ��ت اليحيائ ��ي رحل ��ة يف العالق ��ات

اللون ّي ��ة املج ��ردة ،حاول ��ت م ��ن خاللها خلق
تكوين ��ات متزن ��ة ومكتمل ��ة م ��ن حي ��ث القيم
اجلماليّة البحت ��ة ،م�ستعينة بالألوان �شديدة

ال�سخون ��ة ،واحليويّة ،بغي ��ة �إيجاد تنبيهات
ب�صر ّي ��ة ،موج ��ودة �أ�سا�س ًا.ولكنه ��ا حتت ��اج
م ��ن يُدركه ��ا �أو يُ�شاهده ��ا كعالق ��ات جماليّة،

م ��ن غري ال�سه ��ل �إدراكها .فكما �أنن ��ا م�ؤمنون
بحاجتن ��ا (بح�سب قوله ��ا) �إىل تدريب �آذاننا
على �سم ��اع املو�سيق ��ى ال�ستح�س ��ان تذوقها،
ف�إن هذه احلاجة تزداد كلما تعلق الأمر بنوع
من الأحل ��ان مل نعهده من قب ��ل ،ويف املقابل،
ف� ��إن عيوننا الأ�ش ��د حاجة �إىل تدري ��ب لت�أمل
الأ�شكال الفنيّة ،وا�ستح�سان ر�ؤيتها ،والنفاذ
�إىل م�ضامينها ،وهي بحاجة �إىل تدريب كلما
تعلق الأمر بطراز من الفن مل ن�ألف ر�ؤيته من
قبل ،وعملية التدري ��ب لي�س لها حدود وال بد
�أن ت�ستمر م ��دى احلياة عند الفنان على وجه
اخل�صو�ص.
ترى اليحيائي �أن ال�صورة ال�ضوئيّة �ساهمت
يف م�ساع ��دة الفنانني على جت�سي ��د التعابري
الإن�سانيّة (التعبرييّة) والأحا�سي�س النف�سيّة
ب�ش ��كل كب�ي�ر و�سريع� .إذ �أك ��د كل من مان ري
وهل�سمان ونا�ش على �أن الكثري من الر�سامني
وامل�صوري ��ن م ��ن �أ�صح ��اب املدار� ��س الفنيّة
احلديث ��ة ،ا�ستف ��ادوا م ��ن تقان ��ات الت�صوير
ال�ضوئ ��ي يف تنفيذ �أعماله ��م مثل لوحة (فتاة
تن ��زل ال�س�ل�امل) ملار�سي ��ل دي �شام ��ب الت ��ي
اعتم ��دت �أ�سل ��وب تع ��دد اللقط ��ات يف الكادر
الواحد.
ويف ف�ت�رة ما بع ��د احل ��رب العامل ّي ��ة الأوىل،
ا�ستخ ��دم ع ��دد م ��ن الفنان�ي�ن ال�سوريالي�ي�ن
و�أ�صح ��اب املدر�سة الدادائيّة م ��ن �أمثال ماك
بني وبله ��ام ،ال�ص ��ور ال�ضوئ ّي ��ة يف �أعمالهم

بطرق خمتلفة كاملونتاج والكوالج.
وبذلك ميكن الق ��ول ان دخول الكامريا �سجل
تط ��ور ًا يف نظري ��ات العل ��وم والتكنولوجيا
القائل ��ة ب� ��أن الر�ؤي ��ة ينبغ ��ي �أال تعن ��ي دائم ًا
الت�سجي ��ل ال�ص ��ادق ،و�أن احلوا� ��س لي�س ��ت
ه ��ي دائم ًا كم ��ا تبدو عليه ،و�أن ع ��امل الإبداع
والرغب ��ة يف التغيري الدائم ،ه ��و الدليل على
ظه ��ور احل ��ركات الفن ّي ��ة املتوالي ��ة ،والت ��ي
�ساهم ��ت يف �إغن ��اء مفاهي ��م الف ��ن م ��ن �أج ��ل
الفن.
�أم ��ا بالن�سب ��ة للفنان ��ة فخر ّي ��ة اليحيائ ��ي،
فاعتم ��دت يف �إجن ��از �أعمالها الت ��ي ان�ضوت
حتت عن ��وان (تكوينات لون ّي ��ة) على منظور
متمايز للإدراك احل�سي ،ي�ؤدي وظيفة خالقة
يف ت�أكي ��د البح ��ث ع ��ن التكوين ��ات اللونيّة،
ومن خاللها البح ��ث عن املنظومات اجلماليّة
املوجودة يف البيئ ��ة املحيطة بالفنانة ،حيث
كان ��ت رحل ��ة البح ��ث مرتك ��زة عل ��ى �أل ��وان
الأقم�شة كمادة خام.
اقت�صرت الفنانة ،الكاتبة يف حتليالتها ،على
البح ��ث يف املثريات اللون ّي ��ة للر�ؤية التي قد
تله ��م الفن ��ان القدرة عل ��ى املالحظ ��ة والت�أمل
اال�ستك�شايف من �ش�أنه �أن يقوي عالقة الفنان
باملث�ي�رات م ��ن حول ��ه ،ويتي ��ح ل ��ه اكت�ش ��اف
الإمكانات الكامنة فيما يحيط به من عنا�صر،
بر�ؤي ��ة تتخط ��ى ح ��دود الر�ؤي ��ة االعتياديّة،
ليف�صح عنها يف حلظات التفكري الإبداعي.

ء
ملحق يعني ب�آخر اال�صدارات احلديثة فـي العامل ي�صدر عن م�ؤ�س�سة
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