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العدد ( )2049السنة الثامنة  -االحد ( )20شباط 2011
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

السياسات األمريكية في صراعات إفريقيا
�صدر عن مركز الإمارات للدرا�سات
واالبحاث الإ�سرتاتيجية كتاب
بعنوان "ال�سيا�سة الأمريكية
جتاه �صراعات القرن الإفريقي ما
بعد احلرب الباردة" مل�ؤلفه خبري
ال�ش�ؤون الإفريقية �سامي ال�سيد
�أحمد ،والذي يحاول من خالله
ر�صد وحتليل ال�سيا�سة الأمريكية
جتاه منطقة القرن الإفريقي
و�صراعاتها منذ عام .1991
وبح�سب حممد ولد املنى ب�صحيفة
"االحتاد" ينق�سم الكتاب �إىل مقدمة
ومتهيد وخم�سة ف�صول يتناول
من خاللها امل�ؤلف ال�صراعات
الداخلية والدولية يف منطقة
القرن الإفريقي ،وحمددات
الدور الأمريكي يف هذه املنطقة،
واملبادرات الأمريكية جتاهها،
و�أمناط اال�ستجابات الأمريكية
لتلك ال�صراعات ،ودار�سة ا�ستجابة
الواليات املتحدة حلالتني هما
"ال�صراع الإثيوبي الأريتريي،
واحلرب الأهلية يف ال�سودان".
يق�سم الكتاب �أمناط �صراعات
منطقة القرن الإفريقي� ،إىل نوعني
رئي�سيني�" :صراعات داخلية"
حيث ي�سلط فيها امل�ؤلف ال�ضوء
على ال�صراعات يف كل من رواندا

وبوروندي و�إثيوبيا وال�صومال
وال�سودان و�أوغندا� ،أما النوع
الثاين فهو " ال�صراعات الدولية"
ويتمثل هذا النوع يف ال�صراع

الإثيوبي الأريتريي ،وال�صراع
بني ال�سودان وبع�ض جريانه،
وال�صراع اجليبوتي الأريتريي،
وال�صراع حول املوارد الطبيعية.

صالح منتصر يكتب عن رحلته آلخر العالم
�صدر عن مركز الأهرام للرتجمة والن�شر كتاب ًا جديد ًا بعنوان "رحلتي
�إىل �أخر العامل" للكاتب ال�صحفي �صالح منت�صر والذي ير�صد فيه
رحالته لعدة دول من �أمريكا الالتينية مثل بريو ،وت�شيلي والأرجنتني
و�أورجواي.
ير�صد الكاتب خالل رحالتها الأماكن وال�شخ�صيات املختلفة التي مر
بها فيكتب عن �شعوب خمتلفة ،ويت�ضمن �صو ًرا كثرية التقطها منت�صر
لهذه ال�شعوب ،فيحكى عن رحالته فوق مياه املحيط الهادي من مدينة "
�أوكالند" فى نيوزيالندا" �إىل "هاواي" فى الواليات املتحدة ،كما يروى
منت�صر رحلته �إىل لو�س �أجنلو�س ،وي�صف معامل املدينة.
كذلك يكتب عن رحلته �إىل مدينة " كابو �سان لوكا�س" املك�سيكية،
ويعر�ض للأزمات االقت�صادية التى تعر�ضت لها املك�سيك ،كما يروى عن
عادات وتقاليد املك�سيكيني وتاريخهم.
ويف كو�ستاريكا يروى منت�صر تاريخ املدينة ،وا�ستقاللها ،وكيف
حافظت على دميوقراطيتها ،ونظامها ال�سيا�سي ،خ�صو�صا كونها دولة
بال جي�ش ،بعد �إلغائه عام .1948

مذكرات مشفرة
ي�صدر قريب ًا عن �شركة ح�ضارات
كتاب جديد بعنوان "مذكرات
م�شفرة" للم�ؤلفة واملفكرة القطرية
جمد خالد ،والذي من املقرر طرحه
يف املكتبات اللبنانية والعربية
قريب ًا.
وبح�سب �صحيفة "العرب"
القطرية يالم�س الكتاب الواقع
الأنثوي العربي والق�ضايا التي

تعي�شها املر�أة العربية ،والكتاب
مرتجم لثالث لغات هي العربية
والإجنليزية والفرن�سية.
وحول كتابها تقول امل�ؤلفة
"ت�ستطيع كل امر�أة �أن حتول �صوت
العا�صفة �إىل �أغنية بف�ضل ما متلكه
من حب ،ب�شرط �أن يكون حبا غري
م�شروط ،في�شمل اجلميع ،حبنا
للآخرين وحبنا لأنف�سنا ..هذه هي

اخلال�صة".
�أما املدير العام ل�شركة "ح�ضارات"
م�صطفى جحا فقال عن ر�ؤيته لهذا
العمل "نحن انطلقنا بهدف العمل
على رفع امل�ستوى الثقايف واملعريف
عند �شعوبنا .املر�أة العربية تتمتع
بطاقات و�أفكار �أكرث من رائعة
ت�ستطيع من خالل طرحها �أن تر�سم
طريقا م�ضيئا نحو م�ستقبل �أف�ضل".

كذلك يق�سم امل�ؤلف حمددات الدور
الأمريكي يف �صراعات القرن
الإفريقي �إىل نوعني� :أولهما
املحددات النابعة من البيئة

ترجمة "قصر الذئاب"
الداخلية للواليات املتحدة؛ وتتمثل
يف امل�صالح الأمنية والإقت�صادية
الأمريكية يف املنطقة� ،إ�ضافة �إىل
الت�أثريات التي متار�سها جماعات
ال�ضغط داخل الواليات املتحدة.
ويتمثل النوع الثاين يف املحددات
الإقليمية والدولية ،وت�شمل تلك
النابعة من البيئة الإقليمية،
�إ�ضافة �إىل املحددات الدولية وعلى
ر�أ�سها تغيري النظام الدويل بعد
انهيار االحتاد ال�سوفييتي ،وتعدد
املناف�سني داخل منطقة القرن
الإفريقي.
كما ي�ستعر�ض الكتاب �أهم املبادرات
الأمريكية للتعامل مع الأو�ضاع
ال�سائدة على م�ستوى املنطقة ككل،
كذلك يركز الكتاب على �أربعة �أمناط
فيما يخ�ص الإ�ستجابة الأمريكية
ل�صراعات القرن الإفريقي ،وهي:
منط الالمباالة واالمتناع عن
التدخل "رواندا وبوروندي"،
ومنط م�ساندة �أحد الأطراف على
ح�ساب الطرف الآخر "ال�صراع
الداخلي يف كل من �أثيوبيا
و�أوغندا" ،ومنط التدخل الق�سري
"�صراع ال�سودان مع �إثيوبيا
و�أريترييا و�أوغندا" ،و�أخري ًا منط
التدخل الع�سكري "ال�صومال".

دكتاتورية الشعر األسود
ي�صدر عن م�ؤ�س�سة �شم�س للن�شر
والإعالم بالقاهرة جمموعة ق�ص�صية لـ
د.حممد حمفوظ بعنوان "دكتاتورية
َّ
ال�شعر الأ�سود" وتقع املجموعة يف 84
�صفحة من القطع املتو�سط ،وت�ضم 14
ن�صا ق�ص�صيًا ق�صريًا.
ً
ً
متتلك هذه املجموعة وفقا للنا�شر
طابعها اخلا�ص؛ الذي يجعلها
تخو�ض يف �أر�ض
وعرة ملغومة ب�أوثان
و�أ�صنام الدكتاتورية
واال�ستبداد؛ لتك�شف
يف ق�ص�صها التي قد
تبدو ق�صرية  -ولكنها
طويلة وممتدة بعمر
موكب الطغيان  -عن
الوجه القبيح للت�شبث
بال�سلطة واالفتتان بها؛
فرت�سم يف "�صورة
جم�سمة" الأقنعة التي
قد يختفي وراءها هذا الوجه.
املجموعة الق�ص�صية " دكتاتورية
َّ
ال�شعر الأ�سود" هي امتداد لر�ؤية
الكاتب والروائي الدكتور حممد
حمفوظ " والتي بد�أها بروايته
النبوءة " العزبة " وال�صادرة
العام املا�ضي عن م�ؤ�س�سة �شم�س
للن�شر والإعالم ،وهي الرواية التي

ا�ست�شرفت الكثري من معامل ثورة
ال�شعب امل�صري الراهنة التي بوغتنا
بها جميعًا؛ ولكنها كانت حا�ضرة
مبعظم جتلياتها يف �أحداث الرواية.
وهذه الر�ؤية املمتدة ت�سعى يف د�أب
لتج�سم بثورة القهر واال�ستبداد التي
�شوهت ج�سد ووجه املجتمع امل�صري.
يفتتح " د .حممد حمفوظ " جمموعته
بعبارة�" :إذا طالت
مدة بقائك يف
ال�سلطة ،ف�أنت ُتخاطر
ب�أن ترى معظم
منجزاتك ،وهي تنهار
واحدة تلو الأخرى،
بني يديك"
وهو املقطع الذي جاء
على الغالف اخللفي
للمجموعة ،وب�أ�سفله
عبارة" :ال�شعب
ما يقف�ش ع�شان
الرئي�س..لكن الرئي�س يقف ع�شان
ال�شعب" ت�ضم املجموعة �أربع ع�شرة
ق�صة وهي�" :صورة جم�سمة ،املوكب،
دكتاتورية َّ
ال�شعر الأ�سود ،الكر�سي،
ال�صندوق ،اخلطاب ،الر�سالة ،القاعة،
النظام ،الباب ،فرافري وطراطري على
�سلم جمل�س الدولة ،الثمن ،انك�سار،
االجتاه".

�صدر حديث ًا عن الدار العربية للعلوم الرتجمة العربية
لرواية "ق�صر الذئاب" للكاتبة هيالري مانتيل وهي
الرواية الفائزة بجائزة مان بوكر لعام  ،2009قام
برتجمتها وحتقيقها زينة �إدري�س  -مركز التعريب
والربجمة.
ووفق ًا للنا�شر ت�أخذنا مانتيل يف روايتها لكوالي�س
ع�شرينيات القرن ال�ساد�س ع�شر من تاريخ �إجنلرتا
برواية تعر�ض بواقعية نقدية بريطانيا التيودورية
كمجتمع غري متكامل عرب �شخ�صيات متثل ثقافة
ع�صر النه�ضة بالعمل على ا�ستك�شاف نقاط التقاطع
بني النف�سي الفردي وال�سيا�سي
الأو�سع نطاق ًا.
عند هذا املنعطف التاريخي
تبدو �إجنلرتا قاب قو�سني
�أو �أدنى من كارثة حقيقية،
فلو �أن امللك هرني الثامن
مات دون �أن يعقب وريث ًا
ذكر ًا للعر�ش ،لتعر�ضت البالد
للدمار يف غمار حرب �أهلية
دامية.
هكذا مل يكن من العجيب �أن
هرني الثامن كان م�شغو ًال
بتحقيق رغبته اجلارفة يف
�إبطال زواجه الذي دام عقدين
من الزمن من كاترين ،للزواج
من �آن بولني ،وهي الرغبة

التي كان يعار�ضها بابا روما ومعظم ملوك �أوروبا
و�أمرائها.
وعلى امتداد الرواية نتابع الدمار الذي يتعر�ض له
الكاردينال الالمع وولزي امل�ست�شار املت�ألق للملك هرني
الذي ي�سقط �إزاء عجزه يف حتقيق رغبة امللك خملف ًا
وراءه فراغ ًا يف ال�سلطة وم�أزق ًا.
و�سط هذه الأزمة ت�شتد احلبكة الروائية بظهور
"توما�س كرومويل" الذي يجمع بني اجلاذبية ال�شديدة
والنزوع �إىل التنمر ،وميلك قدرة فريدة على قراءة
النا�س من حوله على الرغم من �أنه حمارب مرتزق
قا�س ،فبدا ك�سيا�سي
وابن حداد ٍ
ورا�ش ،وم�ست�أ�سد يحظى
عبقري،
ٍ
بطاقة ال حدود لها ملزيد من العمل
والإجناز ،لقد خرق كرومويل
جميع قواعد املجتمع ال�صارمة يف
�صعوده �إىل ال�سلطة ،وبدا �أكرث
ا�ستعداد ًا خلرق املزيد منها.
قام من رماد كارثة �شخ�صية،
�إذ �إنه خ�سر عائلته ،كما خ�سر
�سيده املحبوب وولزي و�شق
طريقه ب�سال�سة يف بالط ي�سود
فيه قانون الغاب ،و�شريعة
الذئاب ليواجه مبفرده الربملان
وامل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية والبابوية،
لإعادة �صياغة بريطانيا وفق ًا
لرغباته ورغبات.

كتاب يحذر من التلقين بالمدارس األمريكية
يقدم دوغ ليموف يف كتابه "در�س كبطل:
ت�سع و�أربعون طريقة ت�ضع الطالب يف امل�سار
ال�صحيح نحو الكلية" عدة �أ�ساليب للتدري�س،
وتتجمع هذه اال�ساليب املقرتحة حول فر�ضية
�أنه يجب �إبقاء الأطفال من�شغلني وهادفني.
وبح�سب �صحيفة "ال�شرق الأو�سط" �أو�صى
الكاتب بتقنية "افعل الآن" وهو عبارة عن
ن�شاط �إحماء يقوم به الطالب فور جلو�سهم
على املقاعد ،وهذه التقنية هي التي ت�ؤدي �إىل
الدر�س وميكن لهذه التقنية �أن تكون ذات معنى
يف بع�ض احلاالت ،مثال حتفيز الطالب للتفكري
يف الدر�س بطرح �س�ؤال م�صاغ بطريقه ذكية،
وهو ما يتيح لهم الفر�صة للح�صول على ب�ضع
دقائق لتجميع �أفكارهم و�إنعا�ش ذاكرتهم وكتابة
�أ�سئلتهم �أو مالحظاتهم قبل بدء الدر�س،.
مو�ضح ًا �أنه �إذا توقع الطالب �أنه �سوف يتم
تلقني ما عليهم فعله يف كل حلظة ،ف�إنهم لن
يتعلموا كيفية التعامل مع املواقف التي ال
يعرفون �أ�صال ما عليهم فعله ،وعالوة على ذلك،
لن يح�صل الطالب الذين هم على علم بكيفية
اجللو�س بهدوء والتفكري على الفر�صة لفعل
ذلك �أي�ضا.
ويف�ضل ليموف متحور نظريته يف �إطار
"البقاء يف املهمة" ،حيث ي�صر ليموف على �أن
الدر�س يجب �أن يحتوي على هدف وا�ضح و�أن
على املدر�سني والطالب على حد �سواء عدم
االنحراف عن هذا الهدف.

دروز بلغراد ..رواية
جديدة لربيع جابر
�صدر ببريوت رواية جديدة
بعنوان "دروز بلغراد _
حكاية حنا يعقوب" للكاتب
اللبناين ربيع جابر.
و يتخذ الروائي اللبناين
من واقعة قيام الوايل
العثماين باعتقال 550
درزي ًا ونفيهم �إىل بلجراد
بعد واقعة عام  1860بني
الدروز وامل�سيحيني بجبل
لبنان وهي واقعة مل حتدد
�إذا كانت حقيقية �أو خمتلقة
منطالق ًا لروايته.
ويف الرواية جند �أن الوايل
يعفو عن "�سليمان" �أحد
الإخوة اخلم�سة يف عائلة عز
الدين بنا ًء على �شفاعة من والدهم ،مما ي�ضطر اجلنود امل�س�ؤولون
عن ت�سفري الدروز بالباخرة من مرف�أ بريوت� ،إىل �إيجاد بديل للأخ
الناجي من النفى ،وهنا يظهر حنا يعقوب بائع البي�ض امل�سيحي
ليكون البديل وال�ضحية.
ً
وعا�ش يعقوب يف املعتقل ك�أي درزي �آخر ،متنقال من حب�س �إىل
�آخر يف بالد ال�صرب والبو�سنة والهر�سك والبلغار ،ميار�س الأعمال
ال�شاقة املطلوبة منهم ،ثم يجد حنا نف�سه حر ًا ولكنه مل يهرب ،بل وجد
نف�سه حر ًا بعد ق�صف متبادل �أدى �إىل دمار القلعة التي ت�ضم ال�سجناء
واحرتاقها .لكن قبل ذلك �س ُيقتل زمال�ؤه و�إخوته الدروز الأربعة.

4

5

العدد ( )2049السنة الثامنة  -االحد ( )20شباط 2011
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

الطائفة ال�شيعية وزيادة عددها ،
وهذا ال يعني �أن الطائفة ال�شيعية
مل يطاردها اخلوف هي �أي�ض ًا ؛ فقد
كانت تخ�شى خطر ًا داهم ًا ب�سبب
وقوعها ـ بحكم وجودها يف اجلنوب
اللبناين ـ بني مطرقة الإ�سرائيليني
و�سندان الفل�سطينيني  ،ثم ينتهي
امل�ؤلف �إىل �أن الأمر يرتبط بلعبة
الطوائف اللبنانية التي يتجاوز فيها
عدد املغلوبني نظريه يف املنت�صرين.

تعايش ما قبل الحرب

سلط الضوء على جذور النزاع اللبناني وطبيعة العالقات الشائكة بين أطيافه:

كتاب " لبنان  ..تعايش في زمن الحرب " لـ تيودور هانف
تأمل صورة اللبنانيين من انهيار الدولة وحتى انبعاث األمة
"لبنان  ..تعايش في زمن الحرب"  ..كتاب هام للكاتب األلماني "تيودور هانف" ،ترجمه للعربية "موريس صليبا" ،وهو صادر عن مركز الدراسات العربي األوروبي  ،وتتجاوز صفحاته ثمانمائة صفحة من
القطع المتوسط  ،قسمه المؤلف إلى أحد عشر فصال ،تتناول بعمق وتحليل دقيق كل ما يدور داخل لبنان من حسابات خاصة بأطياف المجتمع اللبناني وعالقتها بدول الجوار  ،وتأتي أهمية الكتاب من كونه
يشرح مشكلة تعدد القوميات أو الطوائف في بعض المناطق  ،وخطورة ذلك على الوضع السياسي  ،مع التطبيق على النموذج اللبناني باعتباره بلدًا يعاني من الفرقة واالختالف والقالقل العرقية من آن آلخر
بسبب اختالف وجهات النظر النابعة من اختالف التوجهات السياسية القائمة على أسس طائفية ودينية  ،ويقول مؤلف الكتاب أن سبب اختياره لبنان نموذجًا لدراساته التجريبية حول مشكالت التعايش في
دولة تعددية  ،هو أنه يضم بين سكانه تجمعات اثنية من جهة ،وتجمعات وطوائف دينية من جهة أخرى  ،موضحًا أنه على مدار أكثر من ثالثة عقود اعتبر لبنان نموذجًا لتعايش ناجح وسلمي وديمقراطي
ليكون أحد الدول القليلة خارج القارة األوروبية التي نجحت فيها ديمقراطية التوافق.

عرض :صفاء عزب
جذور النزاع

يبد�أ امل�ؤلف كتابه ب�شرح جذور
النزاع اللبناين  ،وحتليل خماوف
الطوائف الدينية املختلفة هناك ،
ودورها يف �إذكاء �أو تهدئة اخلالف
الداخلي  ،م�شري ًا �إىل �أن �شكل هذا
النزاع اتخذ عدة جوالت  ،و�أنه
يف جولته الأوىل دار ال�صراع فيه

على الكر�سي الفل�سطيني  ،و�أنه
منذ عام  ، 1975حتول ال�صراع
�إىل الكر�سي اللبناين  ،بعد �أن
جل�س الإ�سرائيليون على كر�سي
الفل�سطينيني بينما ان�صرف
الفل�سطينيون للبحث عن كر�سي
لهم يف لبنان كبديل عن كر�سيهم
املفقود  ،مو�ضح ًا �أنه قبل عام 75

تقا�سم امل�سيحيون وامل�سلمون
الكر�سي اللبناين بنوع من التفاهم
واالن�سجام قبل �أن يثور اخلوف
بني امل�سيحيني اللبنانيني من اختالل
التوازن بينهم وبني م�سلمي لبنان
ب�سبب �إ�ضافة �أكرث من ن�صف مليون
فل�سطيني م�سلم �إىل لبنان  ،وكذلك
ب�سبب وجود قوات فل�سطينية

م�سلمة على الأر�ض اللبنانية ال
�سلطة وال رقابة للحكم اللبناين
عليها ما يزعزع �أ�س�س ومقومات
الدولة الوحيدة ذات النظام
الدميقراطي الليربايل يف ال�شرق
العربي على حد و�صف امل�ؤلف .

سنة وشيعة

و يذكر " هانف " �أن اخلوف
كان هو القوة املحركة للطوائف
الإ�سالمية يف لبنان ب�سبب فقدانهم
البطيء لل�سلطة ؛ حيث كان �أهل
ال�سنة ي�شكلون الأكرثية املطلقة
وال�سلطة احلاكمة  ،ولكنهم يف
لبنان " اجلمهورية " حتولوا �إىل
�أقلية بني �أقليات يف ظل تنامي قوة

ويف الف�صل الثاين من الكتاب يحلل
امل�ؤلف الأ�سباب التف�صيلية التي
يرجع �إليها الف�ضل يف ا�ستقرار
اللبنانيني وتعاي�شهم يف فرتة ما
قبل احلرب ،لي�صل �إىل �أن اللبنانيني
قبل احلرب ،كانوا يعتمدون على
تطبيق هادىء لال�سرتاتيجيات
اخلا�صة بكل طائفة من طوائفهم،
و�أن اجلميع كان يدرك �أن تنفيذ
�أية ا�سرتاتيجية ب�شكل كامل هو
�أمر غري ممكن �إال بالعنف وبكلفة
باهظة على اجلميع  ،لذا عمد
جميعهم �إىل حت�سني ن�سبي لو�ضعهم
الطائفي القائم �ضمن نظام لبناين
�شامل  ،ومن ثم ف�إن لبنان ما قبل
احلرب ـ وبح�سب ما يقرره امل�ؤلف
ـ قام على تخويف  ،وتخويف
معاك�س ال�سرتاتيجيات معاك�سة،
مما �أقنع امل�س�ؤولني ال�سيا�سيني
ب�أن احل�صول على جزء من قطعة
اجلنب  ،هو �أف�ضل من احل�صول
على القطعة كاملة  ،لذا يرى امل�ؤلف
�أنه عندما طبق النموذج بطريقة
�سلبية  ،حدثت النزاعات اللبنانية ،
وانه حتى و�إن حلت تلك النزاعات
بالطرق ال�سلمية �إال �أنها �سرعان
ما انهارت ت�سوياتها عندما حاول
�أحد الفرقاء �أو �إحدى الطوائف ،
ا�ستخدام ا�سرتاتيجيتها اخلا�صة
للح�صول على كل �شيء  ،ولي�س
للح�صول على مكا�سب ن�سبية .
وي�ؤكد امل�ؤلف �أن لبنان " امليثاق
الوطني " عرف ب�صورة عامة مرحلة
من الزمن مل تكن خالية �إطالق ًا من
الأمرا�ض  ،ولكنها كانت بالإجمال
"
مرحلة �سعيدة  ،كما يرى �أن
لبنان امليثاق " هذا قد اغتيل و�أنه ال
ميكن �إل�صاق التهمة باملغدور  ،ولكن
ال ميكن �أي�ض ًا ترب�أته من امل�شاركة
يف اغتيال نف�سه.

وسط العاصفة

ويف ف�صل �آخر من الكتاب  ،تطرق
امل�ؤلف �إىل الأ�سباب اخلارجية
التي �أ�شعلت نريان النزاع يف
لبنان  ،حيث يرى حتديد ًا �أن هناك
�أحداث ًا م�س�ؤولة عن هذا النزاع ؛
منها ال�صراع العربي الإ�سرائيلي
وت�أثرياته على ال�سيا�سة العربية
 ،م�ضيف ًا �إليه احلركة القومية
الفل�سطينية � ،إ�ضافة ل�سبب ثالث هام
يتعلق ب�أزمة القومية العربية ويقظة
الأ�صولية الإ�سالمية  ،وي�شرح

امل�ؤلف كيف �أثرت تلك املتغريات
على لبنان ؛ ويذكر �أنه على �سبيل
املثال كان ل�سيا�سة التحالفات التي
اتبعتها املنظمات الفل�سطينية
ت�أثري جانبي هام ؛ ف�أكرث احللفاء
اقتناع ًا كانت الأحزاب الي�سارية ،
حيث زادت قوتها ونفوذها ب�سبب
ح�صولها على الأ�سلحة والتدريب ،
ومن ثم كان �إقامة العالقات الوثيقة
بني الي�سار اللبناين والفل�سطينيني
لها �أهداف وا�سرتاتيجيات جتاوزت
ما كانت تطمح �إليه منظمة التحرير
الفل�سطينية  ،التي كانت تتطلع �إىل
�إحداث تغيري جمتمعي و�سيا�سي يف
لبنان لتدعيم مواقعها التي حققتها
يف لبنان وا�ستخدامها يف الن�ضال
من �أجل فل�سطني  ،وي�شري امل�ؤلف
�إىل �أنه بعد �أيلول الأ�سود ب�أ�شهر
قليلة  ،مال ميزان القوى يف لبنان
ل�صالح الفل�سطينيني كثري ًا ،ومل
يعد ب�إمكان �أحد ردعهم عن التدخل
بال�ش�ؤون اللبنانية الداخلية،
وحتولوا عن طريق حلفائهم �إىل
عن�صر جوهري يف ال�سيا�سة
اللبنانية.

ثوابت أساسية

ومي�ضي بنا امل�ؤلف عرب �سطور
الكتاب م�ؤكد ًا � ،أن كل �أطراف
النزاع الداخليني واخلارجيني ،
قد وقعوا يف ح�سابات خاطئة �أدت
يف النهاية �إىل زعزعة اال�ستقرار
 ،ثم يتطرق �إىل تفا�صيل خا�صة
برتكيبة الطوائف الدينية يف لبنان
 ،وترتيبها من حيث الرثاء والفقر
 ،والعدد والفروقات االجتماعية
الأخرى ؛ خا�صة املتعلقة منها
بامل�ستويات التعليمية لأبناء تلك
الطوائف  ،وي�ؤكد امل�ؤلف �أن
اال�ستعداد الدائم للبنانيني للتعاي�ش
والت�سامح والبحث عن التوافق
مع االحتفاظ بالتباينات  ،هو من
الثوابت الأ�سا�سية يف الثقافة
ال�سيا�سية اللبنانية  ،ا�ستناد ًا ملا
ك�شفت عنه �سل�سلة التحقيقات منذ
عام  ، 1981وحتى عام ، 1987
ويخ�ص�ص امل�ؤلف بعد ذلك ف�ص ًال
كام ًال بعنوان " انهيار التحالف "
يتناول فيه ملحات عن بذور تكوين
النزاع وا�ستمراره  ،حيث �ساق
بع�ض العناوين املهمة يف هذا الإطار
منها " لبنانيني �ضد لبنانيني " " ،
ع�سكرة النزاع "  " ،التطور لدى
�أطراف النزاع اللبناين "  " ،وجود
ت�صورات خاطئة مل�صالح احللفاء
اخلارجيني " ،بالإ�ضافة �إىل " �أهداف
اجلريان العرب "  ،وو�صو ًال �إىل "
نهاية دميقراطية التوافق ب�سبب
ف�شل النخبة والأزمة الدولية " .

انهيار الدولة

وحتت هذا العنوان  ،تناول امل�ؤلف
فرتة نهاية الثمانينيات وما �صاحبها
من مظاهر �سلبية حول وحدة لبنان
 ،م�شري ًا �إىل �أن تلك الدولة بد�أت

يف االنهيار  ،وكذلك اجلهود التي
بذلت ال�ستعادة بنائها  ،انتهت �إىل
تفتيت �أو�سع وارتباط متزايد لبع�ض
�أجزائها بالدولة ال�سورية املجاورة ،
ثم ي�ستعر�ض امل�ؤلف بع�ض الأحداث
الهامة يف تلك الفرتة  ،منها حماولة
العماد " مي�شيل عون " �إعادة بناء
الدولة  ،وعمليات الق�صف املدفعي
 ،واحل�صارات التي متت �آنذاك  ،ثم
يتوقف عند ظاهرتني مهمتني �أولهما
" املتفرجون " من الأطراف الكثرية
ذات ال�صلة بلبنان � ،سواء من القوى
الداخلية �أو الإقليمية �أو الدولية ،
وت�أثري ه�ؤالء املتفرجني على الأزمة
اللبنانية  ،وثانيهما " الو�سطاء "
ممن يتدخلون يف الق�ضية لإنهاء
الأزمة  .لي�صل بنا امل�ؤلف للحديث
عن وقوع احلرب بني اجلي�ش
وامليلي�شيات يف املنطقة امل�سيحية،
وما جنم عنها من فقدان للم�صداقية
يف املجتمع اللبناين ،وما �أدى
يف النهاية �إىل خ�سائر اقت�صادية
كبرية خالل اخلم�س ع�شرة �سنة من
وقوع احلرب الأهلية عام ، 1975
ويك�شف امل�ؤلف يف النهاية �أن حرب
مي�شيل عون �ضد ال�سوريني والقوات
اللبنانية  ،كلفت لبنان حوايل �ألف
قتيل وثالثة �آالف وخم�سمائة جريح
ودمرت خم�سة وع�شرين �ألف م�سكن،
وب�سببها كان عام  1990من �أ�سو�أ
ال�سنوات بعد �أن انخف�ضت ن�سبة
الإنتاج الوطني �إىل  %20ودمرت
املن�ش�آت الكهربائية واملائية  ،كما �شل
متام ًا القطاع ال�صناعي وبلغت ن�سبة
العجز يف املوازنة العامة ما يقارب
 %65وهو ما �أدى �إىل هجرة ع�شرات
الآالف من اللبنانيني �إىل اخلارج
هرب ًا من الفقر والقهر على حد و�صف
امل�ؤلف.

انبعاث أمة

ويختتم امل�ؤلف كتابه بف�صل خا�ص
بالتوقعات والآمال املعقودة على
امل�ستقبل اللبناين  ،و�سط �س�ؤال
مطروح حول ما �إذا كانت لبنان �أمة
تنبعث مت�أخرة جد ًا  ،حماو ًال الإجابة
على ال�س�ؤال بت�أكيد �أن لبنان كانت
دولة م�ستقلة ثم �أخذت تتحول �إىل
�أمة عندما تعر�ضت خلطر املوت،
م�شري ًا �إىل �أن هذا البلد قطع مرحلة
متقدمة من التبعية ل�سوريا التي يف
ظلها مل يكن ممكنا للبنان �أن ي�شهد
ازدهار ًا �أو ا�ستثمار ًا  ،لعدم �ضمان
دولة القانون يف الأر�ض اللبنانية
 ،كما �أن اللبنانيني املوجودين يف
اخلارج لن يعودوا قبل الت�أكد من
ممار�سة حرياتهم الثقافية واحرتام
حقوقهم املدنية  ،خا�صة حرية الفكر
والكلمة  ،ومن ثم يتوقع امل�ؤلف
م�ستقب ًال زاخر ًا بالركود االقت�صادي
يف ظل هذه الأجواء  ،لذا فهو يرى
�أن تطور امل�ستقبل اللبناين ال يرتبط
فقط باللبنانيني �أنف�سهم  ،بل يرتبط
�أكرث ف�أكرث بطبيعة عالقاتهم ال�شائكة
بجارهم الكبري �سوريا

شارع الرشيد؛ عين
المدينة بعين الناقد
عرض :اوراق

الن�صي يف كتابه (�شارع الر�شيد – عني املدينة و ناظم
يق ّد ُم الناقد يا�سني
رّ
ُ
يناق�ش ت�أريخ هذا ال�شارع
الن�صّ ) �أ�سلوب ًا جديد ًا يف الكتابة الأدبيّة ؛ �إ ْذ انه
ُ
تختلط فيها اللغة ال�شعريّة والنقديّة وال�سرديّة فيما يمُ كنُ
ال�شهري ب�أ�سلوبية
ً
ُ
�صي واحدا من روّ اد هذا اجلن�س
�أن يُ�سمّى بـ"ن�صو�ص املكان" والذي يُع ُّد الن رّ
الكتابي ومن املتخ�ص�صني بنقده بالإ�ضافة اىل نقده للن�صو�ص الأدبيّة من
ال�شعر وال�سرد ولي�س انتها ًء بالنقد الت�شكيلي...
الكتاب الذي امت َّد على � 278صفحة من ال َق ْطع الكبري وال�صادر عن دار املدى
فالن�صي يبينّ يف عد ٍد من
يتن ّق ُل بني مفا�صل ت�أريخية مهمّة يف ت�أريخ العراق ،
رّ
جوانب كتابه �أهم ّي َة �شارع الر�شيد اجلغرافيّة وال�سيا�سيّة والثقافيّة مُع ِّرجاً
على �أهم الأحداث التي جرتْ بني �أزقته وم�ؤ�س�ساته الر�سميّة حني كان ي�ض ُّم
وزارة الدفاع العراقيّة بالإ�ضافة اىل عدد من امل�ساجد املهمّة والتي كانت مت ّث ُل
�أدا ًة ل�صناعة الر�أي العام يف العهد امللكي...
ال نجُ ازف اذا قلنا ان الكتاب مي ّثل عود ًة اىل ذاكرة الن�صري التي افتقدها
�أثناء هجرته من العراق
يف الت�سعينيات من القرن
املا�ضي  ،فهو ي�ص ّد ُر كتابه
بجملة قال فيها":هذه
�أوراق مبعرثة مللمتها الريح
من �أطراف العراق لتلقي
بها هنا يف جحيم املعاي�شة
اليومية  ،من يجد فيها
�شيئ ًا فقد وجدين  ،ومن
افتقد فيها �شيئ ًا فقد وجد
نف�سه"  ،فهو وبهذه اجلملة
يلقي ال�ضوء على مو�ضوع
ذي �أهمية وهو ان كتاب َة
الت�أريخ كتابة جمعية ال
فردية  ،ولي�ست الكتب التي
تتناول الأمكنة باخل�صو�ص
اال جمموع ًة من ذاكرات
حيّة لك ّتاب ي�سعون اىل
كتابة ذواتهم قبل ّ
الن�صي يف كتابه هذا العودة اىل النظرة
ميار�س
كل �شيء.
رّ
ُ
املتفح�صة  ،وهي النظرة املو�ضوعية التي تناق�ش الأ�شياء بعد
الت�أريخية
ّ
�أن ت�صبح من املا�ضي  ،فالعهد امللكي و احلقبة ال�ستينية املريرة التي �شهدت
االنقالبات ال�سيا�سية يف العراق مت ّثل ا�ستمراريّة جلدل الناقد الد�ؤوب ،
احلقب التي عا�صرها �شخ�ص ّي ًا بو�صفه واحد ًا من
يكتف بالعودة اىل
فهو مل ِ
ِ
مواليد الأربعينيات بل �أنه َ
ناق�ش نتائج مراحل االحتالل العثماين واحلرب
�سبب اختياره ل�شارع الر�شيد ثيم ًة ثابت ًة لكتابه
العاملية وثورة الع�شرين � ،أما ُ
فهو لكونه عين ًا ملدينة بغداد كما د َّل عنوان الكتاب  ،خ�صو�ص ًا وانه كان قلب ًا
َ
التناق�ض ك�أ ّ
مت ما يكون..
للعا�صمة يف تلك الفرتة التي حملتْ
ّ
ُ
يتو ّزع الكتاب على جزئني مهمّني  ،اجلزء الأول ميثل حالة االغراق بالذاكرة
والعودة اىل التفا�صيل الدقيقة من حمال جتاريّة و�أ�سواق و ما اىل ذلك
ُ
يناق�ش اجلز ُء الثاين من الكتاب دالالت العِ مارة
ب�صورة � ّأخاذة  ،فيما
البغدادية ،وذلك عرب وجهني مهمّني لها كانا متواجدين ب�صورةٍ كبرية يف
فالن�صي يقول يف كتابه ":مل
�شارع الر�شيد وهما امل�ساجد وال�شنا�شيل ،
رّ
ً
يكن طراز العمارة يف منوذج اجلامع واملدر�سة اال�سالمية اال جملة من
املفاهيم الدينية واالجتماعية والبيئية  ،تلك املفاهيم التي قامت على توظيف
العالقة بني البعد الديني والبعد االجتماعي – الفني للدين  ،فالدين الذي هو
جمموعة قيم �سماوية بحاجة اىل جمتمع ي�ؤمن به ولي�س اىل افراد ي�ؤمنون
به ،ونعني باملجتمع هنا كل القيم والتقاليد واالعراق واملوروث الثقايف
والرتكيبة ال�سكانية  ،فحينئذ ي�صبح الدين �سلطة وقوة ي�ستمد وجوده الدائم
من عراقة ور�سوخ هذه االجتماعية املقد�سة".
الن�صي
مي ّث ُل هذا الكتاب ا�ضاف ًة ت�أريخي ًة و�أدب ّي ًة مهمّة  ،فاملنجز الذي قدَّمه
رّ
يف (�شارع الر�شيد) ي�ش ّك ُل اخلطوة الأوىل بكتابة ن�صو�ص املكان من جهة ؛
و العودة اىل الذاكرة من جهة �أخرى ومناق�شة �شارع الر�شيد بت�أريخه الكبري
بعد �أن هجره روّ اده كما يبدو!.
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بنيان صالح و الحلم في المسرح

عرض :زينة الربيعي
بنيان �صالح كاتب وناقد م�سرحي
جاد معروف يف الو�سط الثقايف
العراقي والعربي..بد�أ م�شواره
امل�سرحي مع والدة اول ن�ص له
(طلق بدون والدة) وتاله (اجلنني
اال�شقر املبوب) عام  1966وقد
انتقدت هذه امل�سرحية من قبل
الناقد يا�سني الن�صري يف كتابه
(وجها لوجه) وتتالت بعدها اعماله
امل�سرحية فكان من البديهي ان يهتم
الناقد امل�سرحي عزيز ال�ساعدي
باعمال بنيان �صالح والقيام بدرا�سة
نقدية العماله امل�سرحية.
الكتاب ال�صادرعن دار الينابيع
للن�شر والتوزيع يف �سوريا_
دم�شق تناول بني طياته درا�سة قيمة

وم�شوقة ملن يريد ان يدخل ويلج
اىل عامل امل�سرحية البنيانية فهذا
الكاتب امل�سرحي يعترب مو�ضوعا
جديرا لي�س باالهتمام فح�سب وامنا
بالتمعن يف كوالي�س م�سرحياته.
(طلق بال والدة) و(اجلنني اال�شقر
املبوب) و(�سرية �أ�س )و(اليانكي)
و(النوار�س مل تهاجر)و(البندورا)
وغريها �أ�سماء العمال بنيان املهمة
التي تناولها الناقد يف اجلزء
االول من الكتاب يف مقدمة عن
حياة وم�سرح الكاتب بنيان �صالح
وجاءت املقدمة كافية ووافية
كتعريف خلط �سري هذا الكاتب
امل�سرحي .ومل تت�ضمن املقدمة
تعريف باالعمال امل�سرحية فح�سب
وامنا احتوت على �إ�شارة �إىل دور
الكاتب كناقد م�سرحي جاد مهم لي�س

يف العراق فقط وامنا على ال�صعيد
العربي ككل حيث بد�أ م�شواره
النقدي بدرا�سة نقدية حتمل عنوان
(العودة اىل النبع) وتناولت هذه
الدرا�سة الرائد الكبري امل�سرحي
يو�سف العاين ثم تلتها درا�سة عن
امل�سرحي الكبري توفيق الب�صري
وتبعتها مقاالت مهمة يف ال�صحف
العراقية والعربية وتنتهي املقدمة
يف و�صف للقمع الذي تعر�ض له
بنيان �صالح هو وفرقته امل�سرحية
املتحدية للعنف البعثي ال�شر�س
على يد ال�سلطات البعثية الطاغية
 .ومن املهم ان نذكر ان الناقد عزيز
ال�ساعدي هو من �ضمن الفرقة
امل�سرحية التي تعر�ضت لتع�سف
وجربوت البعث البائد ولكنه
ا�ستطاع االفالت من قب�ضتهم

على حصان خشبي

بالهروب خارج العراق .
املراة ت�شغل م�ساحة كبرية من
م�سرحيات الكاتب بنيان �صالح
وحتديدا العمة الزرقاء_
البندورا_اليانكي _املانيكان.
ويف هذا ال�صدد حتدث الناقد
بدرا�سة م�ستفي�ضة عن كل
ن�ص م�سرحي ور�صد ال�سمات
امل�شرتكة التي توحد بطالت
امل�سرحيات,وتناولها تباعا.
العمة الزرقاء
من امل�سرحيات املهمة التي بد�أ بها
الناقد عزيز ال�ساعدي م�سرية النقد
م�سرحية العمة الزرقاء وتنتمي
هذه امل�سرحية اىل ذلك النوع الذي
يطلق عليه م�سرحيات الدراما
العائلية ثيمتها اال�سرة وماتتعر�ض
له �شخ�صياتها من م�صائر قاهرة

اثناء �صراعها واندفاعها وطموحها
وخيبتها يف ظل حياة بالغة الق�سوة
والتعقيد.ويبد�أ بتناول امل�شاهد
امل�سرحية نقدا جملة وتف�صيال
ليتيح للمتلقي فهم ال�صورة املجملة
لثيمة امل�سرحية ويبني لنا ج�سد
امل�شهد اال�ستهاليل وهو الثورة
والغ�ضب .
ا�شكالية الواقع والر�ؤيا
بعدها يتناول البندورا كن�ص ادبي
فيبني للقارئ ا�شكالية رموزها
ودالالتها وامياءاتها التي تربط
العام باخلا�ص متخذة من الفن
كو�سيلة لالحالة بالواقع من خالل
�شخ�صيات مرمزة وي�ستمر باي�ضاح
ال�صراعات الدرامية بني �شخو�ص
امل�سرحية واجتاهات حتركه.
املانيكان يف م�سرحية املانيكان
يتخذ بنيان �صالح الوجه املناق�ض
ال�سلبي للت�سلط وقد ق�صد به الناقد
االرادة امل�ضطهدة التي تتج�سد يف
حمورين كفعل درامي فاعل وم�ؤثر
يف نوازع وواقع �شخ�صية املراة.
النوار�س مل تهاجر
كتب بنيان �صالح م�سرحية
النوار�س مل تهاجرعام � 1989أي
بعد عام من انتهاء احلرب االيرانية
العراقية املجنونة .ابطال هذه
امل�سرحية ينتمون اىل فئات �شعبية
اكتوت بنريان احلرب ال�صدامية
لغة وافكارا وطموحات ..ويخط
الناقد كلماته عن هذا العمل ب�شفافية
ومو�ضوعية كبرية.ويكمل بعدها
باقي امل�سرحيات نقدا مت�سل�سال..
ويف نهاية الدرا�سة يجري الناقد
حوارا مع الكاتب بنيان �صالح
حول ن�شاته ور�ؤيته الفنية وعامله
االبداعي ..
ومن املهم جدا ان ن�شري اىل ان
الكاتب امل�سرحي بنيان �صالح
ا�ستمد مو�ضوعاته امل�سرحية من
ار�ضية الواقع العراقي بتعقيداته
وا�شكالياته.

ال����ت����م����ث����ال  ..واق����������ع ع���ج���ائ���ب���ي
عرض :اوراق
للقمع واالرهاب يف زمن النظام
البائد ا�ساليب �شتى ,ولكن ما
تناوله الكاتب �سعد حا�شو�ش يف
روايته التمثال كان حمفزا لنا ان
نقر�أ ونتدبر �أكرث ونكت�شف واقعا
كان قد مر على جمموعة من اجلنود
مل يكن لهم ذنب �سوى انهم حتدثوا
بحناجر �صادقة.
وقد حتدث الروائي �سعد حا�شو�ش

يف روايته التي �صدرت عن دار
رند للن�شر والتوزيع والطباعة
يف دم�شق عن م�س�ألة التعذيب يف
ال�سجون العراقية بطريقة تهيج
امل�شاعر وت�صور لنا امل�صيبة
ب�أبعادها الثالثية من خالل جت�سيم
العذاب ب�أج�ساد تلفحت بدماء
واتربة وجنا�سة ب�أمل وكربياء.
وان الواقع العجائبي للرواية كان
ملئيا مبرارة العلقم بني طيات
حقيقته ..عند ت�صفح بداية الرواية

جند و�صفا للمكان املتواجد فيه
�سعيد _بطل الرواية_ومايحيط
به �أ�شالء وبقايا جنود متردوا على
النهج ال�صدامي التع�سفي ..وحني
يتوغل القارئ يف �صفحات الكتاب
�سيجد حماورة بني �سعيد وزوجته
مو�ضحا لها احلق ولي�س مايتغلف
بورق ملون ليغدو حقيقة وهمية...
وعن عنوان الكتاب نقر�أ يف
الرواية ان الت�سمية ترجع اىل
مرور �أبطال الرواية بتمثال وزير

الدفاع ال�سابق عدنان خري الله
والت�أمل مرارا يف حماجر تثري
الت�سا�ؤالت بال�سلب وااليجاب
.ويتذكر �سعيد زيارة خريالله لهم
يف �سجن احلارثية وكيف حلت
بركات الزيارة املوعودة وت�ستمر
الرواية لتك�شف خبايا اجلملون
املقيت وخبايا ماوراء اجلملون,
خبايا نظام بكامله..
لقد �صور لنا الكاتب العراقي �سعيد
حا�شو�ش احداث الرواية بطريقة

جترب القارئ على اكمالها التخاذ
القرار احلا�سم يف �س�ؤال مهم :
هل ان الطيب ميكن ان يكون ظاملا
يوما و كيف ان اجلالد ي�ضرب هكذا
ب�أع�صاب باردة ويق�ضي على �أحالم
وابطال رواية..
ومن اجلدير بالذكر ان الكاتب
يختتم روايته بكلمات ناطقة (:واي
ان�سان يفكر او يحلم...بالتاكيد
يتمنى ان ينبثق من الفراغ وي�سمو
الها).

عرض :اوراق

ق�صائد ٌيف انهارها �سمك ٌ ملون
�صدرت عن دار ال�ش�ؤون الثقافية جمموعة جديدة
لل�شاعر منذر عبداحلر بعنوان ( على ح�صان خ�شبي)
من � 160صفحة وبحجم متو�سط �،سبق لل�شاعر ان
ا�صدر العديد من الكتب يف ال�شعر والنقد والق�صة
والرواية  /قالدة الأخطاء /مترين يف الن�سيان /
قرابني الع�ش الذهبي �/شجن  /زائر املاء رواية
�صدرت عن احتاد االدباء ،وله م�سرحيتان يف
املونودراما – اع�شا�ش –و غرقى  -كتب عنه

أنا الذي تكلمت
عرض :اوراق

�صدرت لل�شاعر عبداحلميد اجلباري املجموعة
ال�شعرية ال�سابعة بعنوان ( انا الذي تكلمت ) الذي
يقول يف مقدمتها الناقد �صالح هواري :بعد رحلة
طويلة مع ال�شعر  ...تكونت لدي القناعة الكافية ب�أن
اجلمال اليتحقق �إال بالب�ساطة ،وال اعني بذلك �صوغ
ال�صور ال�شعرية من طينة الواقع �صوغا فوتوغرافيا
،بل اعني املزاوجة بني الفكر والفن عن طريق ادوات
تعبريية م�ضيئة حتمل القدرة على ت�شقيق اغلفة
اال�شياء والنفاذ اىل اعماقها ك�سهم ال�ضوء .
بالو�ضوح ايها ال�شعراء نحقق اجلمال  ...وباجلمال
نوفر الده�شة  ...وباالبهام نعطل لذة الك�شف لدى
القارىء الذي يتوق دائما لعناق ال�ضوء يف غابة
احلياة املعتمة  .يف خفقة الريح  /نرى منزلك /ام
زرقة الفجر  /الذي ظللك  /ن�شرب/...من ك�أ�سك لو
نرتوي  /ياواهبا  /قرب لنا منهلك  /ياطائر الوهم /
الذي زارنا  /يف رع�شة اللحظة من ار�سلك ؟ .
ال�شاعر عبداحلميد اجلباري يتم�سك بق�صيدة
التفعيلة ويحاول ان مينحها اكرث من �صورة
ا�ستعارية يف انزياحات �شعرية ت�ؤكد ثبات ال�شاعر
على اهمية هذا النوع ال�شعري بال ت�شظي يف املعنى
اللغوي وال�صوري.

الكثري من النقاد العرب والعراقيني وله العديد من
املخطوطات .دعه يلعب  /اعطه كل �شيء  /ك�سر
ال�ساعة ف�سالت ايامك  /قلب الكرا�سي ف�صهلت ذاكرتك
 /انت حتبه هكذا  /لو ا�ستطعت لأعطيته قلبك /
ي�صنع �سيارة حمراء  /يلهو بها دقائق  /ثم ين�ساها
يف ركن من البيت  /الحتدثه عن ابيك  /حدثه عن قرى
بعيدة /يف انهارها �سمك ملون  /اره ال�صور التي
ت�ضحك قيها  /انه ي�سمع االن ا�صواتا يظنها عيد ميالد
 /ي�س�ألك عيد ميالد من  /فتجيبه عيد ميالد وطن .
حتتوي هذه املجموعة العديد من الق�صائد املهداة اىل
ا�صدقاء ال�شاعر،من خاللها يحاول ان يرمي احل�صى
يف الربك اال�سنة ويطلق اال�سئلة من حيث يدري
واليدري ،فهو �شغوف بحب الوطن الذي كان جزءا
من ثقافته ومل يزل يعلق عالمات اال�ستفهام على
احليطان املن�سية التي يقطنها النا�س املن�سيني ،وهم
ي�شكلون ال�سواد االكرب من ذاكرة الوطن املغم�س
بالفجيعة والقهر منذ يف كل احلقب التي مرت عليه .
ان ال�شاعر منذر عبدر احلر ير�سم خارطة خا�صة
به فهو ابن الب�صرة ،فهو ي�ستذكر املكان من الذاكرة
اجلنوبية وي�شري اىل امل�سميات اخلا�صة به مثل
اخلريط – والربدي – وم�شاعل ال�صيادين – واملياهال�ضحلة  -وال�سوابيط – واملعبري – و�سكان االهوار
– املعدان – وا�سماك الكو�سج – وعبد ال�شط –
والنطل – وغريها من اال�شياء التي توحي بان هذا
ال�شاعر مازال مرتبطا اىل ذاك املكان دون ان ي�شعر .
ديوان (على ح�صان خ�شبي ) اغنيات لال�صدقاء
الغرو�سني يف ذاكرة ال�شاعر الذين يرتبون ت�شكالت
مهمة بالن�سبة اليه ومن خاللهم يعرب من حافة
الالوعي اىل مناطق اكرث ات�ساعا اىل عوامله امل�شتبكة
بالده�شة والفجيعة واالنك�سارات والتل�ص�ص على
غابة احلدث ملا داخل املناطق امللغزة واملحتدمة
بال�شعر .

ذاكرة االشياء
السينما والناس عبر
ذاكرة تنتظر

عرض :اوراق
عن دار �شم�س للن�شر والتوزيع – م�صر-القاهرة � -صدر كتاب –
ذاكرة اال�شياء – لالعالمية د.اعتقال الطائي وهو ف�صول من �سرية
ذاتية ،جت�سد فيها الكاتبة التجربة االعالمية عرب زمن متجمد يف
ذاكرة املنفي  ،غري ان اال�شياء بلونها ،بطعمها ،برائحتها،ب�صوتها
"او �صمتها " ت�ستفزه في�ستيقظ ،واليكتفي بايقاظ �صاحبه بل ي�ؤرقه
حتى يعيده اىل الوراء عرب ذاكرة تنتظر اية حجة او مربر لتعود اىل
ما�ضيها احلميم حتى مب�آ�سيه و�آالمه.
ف�صول من �سرية ذاتية ا�ستلتها الكاتبة اعتقال الطائي من ما�ضيها
عرب حا�ضرها الكامن يف اال�شياء املحيطة بها ،فجاءت بريئة من
الغاية ،عفوية ،معافاة من احلنني املفتعل ،تت�سم بت�أمل احلا�ضر
واملا�ضي يف �آن واحد ،وبحيادية املن ّزهعن فعل املفا�ضلة او اغما�ض
العني عن م�ساوىء برّ�أها ال�شوق من ثقل وط�أتها على نف�س املنفي .
حجر ،خامت  ،حفيف غ�صن عند النافذة ،انهمار الثلج ،خ�صلة �شعر
،طائر – لوحة – متثال – عرباة ٌينطقها �أحد...اك�س�سوارات م�سرح
احلا�ضر يف املكان الغريب ،لكنها حتمل يف داخلها ذاكرة تتعا�شق
مع ذاكرة الكاتبة لتعيدها عرب مقارنة او تداع اىل طفولة و�شباب
ومدن ونهرين ،مل تغف ُ يوما ولكنها ت�أطرت بفعل �ضرورة جتدد
احلياة اليومية لالن�سان .
وكما كانت الدكتورة الطائي تطل على اجلمهور العراقي يف
�سبيعينيات القرن املا�ضي عرب برناجمها التلفزيوين "ال�سينما
والنا�س " حماورة بلباقة وذكاء ،هاهي االن تعر�ض للقارىء مقاطع
من فيلم �سريتها الذاتية و�ؤلفة وخمرجة وحماورة نف�سها هذه املرة.
عادت اعتقال الطائي اىل ار�ض الوطن بعد غياب اكرث من ثالثة عقود
بزيارة ت�سرتجع فيها حمطات الذاكرة اجلمعية وحتط كاحلمامة
يف االو�ساط الثقافية لتثري غبار الزمن املر  ،كانت الذاكرة العراقية
مبتهجة بها ،لرتوي عرب االحتفاء بها ذكريات حمفورة يف اخاديد
احلطيان التي ت�شكلت بالوجوه املهاجرة اىل املنايف هروبا من بط�ش
الطغاة.
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التحنيط .

مثلث برمودة

ويتطرق الكاتب لظاهرة " مثلث
برمودة " املثرية للجدل ؛ والتي
ارتبطت بحدوث كوارث كبرية
يف تلك املنطقة املثلثية باملحيط
الأطلنطي والتي يطلقون عليها ا�سم
" مثلث ال�شيطان " وهي على م�ساحة
� 770ألف كلم 2على امتداد ما بني
جزيرة برمودا وجزيرة بورتريكو
وميامي بوالية فلوريدا ،حيث ي�سوق
امل�ؤلف عدد ًا من تلك الق�ص�ص املثرية
التي وقعت يف تلك املنطقة؛ منها
ق�صة الرحلة رقم  19والتي �أثارت
جد ًال كثري ًا حول حقيقة هذا املكان
و�سر تكرار الكوارث فيه وعالقته
مبكان "عر�ش �إبلي�س".

كنوز الجن

يكشف أسرار كنوز البابليين واآلشوريين:

" سكان تحت األرض " لـ محمد
عارف يرصد ظواهر ميتافيزيقية
في محاولة لتفسيرها
عرض :اوراق
ال �شك �أن الدخول �إىل عامل الغيبيات
وما فيه من �أ�سرار كثرية  ،يعد من
الأمور املثرية للف�ضول  ،على الرغم
مما قد يكتنفها من م�شاهدات مرعبة
� ،أو معلومات خميفة  ،وكثريا ما
تراودنا ت�سا�ؤالت من وحي هذا
العامل مثل  :ما حقيقة اجلن وزواجهم
من الإن�س  ،وحت�ضري الأرواح ولعنة
الفراعنة وكنوزهم  ،وغريها من
املو�ضوعات املثرية  ،والتي ترتدد
كثري ًا يف الأذهان دون �إجابات �شافية
 ،وبطبيعة احلال ف�إن االقرتاب �أكرث
من هذه املو�ضوعات  ،ي�شبع ف�ضولنا
وفهمنا للمعرفة يف هذا املجال  ،لذا
ف�إن كتاب " �سكان حتت الأر�ض "
للكاتب حممد عارف وال�صادر عن
الدار امل�صرية للن�شر والتوزيع  ،يف
مئة وخم�س وع�شرين �صفحة من

القطع املتو�سط  ،ويعد من الكتب
ال�شيقة لأنه ي�ضم بني دفتيه تفا�صيل
مثرية عن تلك املو�ضوعات الغريبة
التي غالب ًا ما ترتك �آثارها العميقة
على نف�سية القارىء العربي .

اإلنس والجن

يبد�أ امل�ؤلف كتابه بالإجابة عن
ت�سا�ؤل " من هم �سكان حتت الأر�ض
 ،وما مدى غمكانية الزواج منهم
؟ " بحيث احتلت الإجابة عن ذلك
ن�صف الكتاب تقريب ًا  ،ملحاولة الكاتب
التعمق يف �شرح التفا�صيل املثرية
عن �سكان الأر�ض الذين �سكنوها قبل
الب�شر  ،م�ست�شهد ًا بن�صو�ص قر�آنية
و�أحاديث نبوية  ،م�ؤكد ًا �أن اجلن
�سكنوا الأر�ض قبل الب�شر ،و�أنهم
�أف�سدوا فيها و�سفكوا الدماء ،ويحكي

امل�ؤلف عن لقاءات متت بني الب�شر
و�سكان حتت الأر�ض  ،م�ؤكد ًا �أنه
ال غرابة يف حتاور الإن�س واجلن ،
باعتبارهما من خلق الله  ،كما �أ�شار
�إىل �أنه قد يجري حوار بينهما يف
حلظات ا�ستنطاق امل�صروع  ،بحيث
يفاجئنا الكاتب هنا بواقعة غريبة
بطلها عامل �أوروبي يدعى " د .بول
لوران�س " والذي اعرتف �أنه �أثناء
عمله تعرف على رجل عمره خم�س
وثالثون �ألف �سنة يدعى " رام "
ف�صار �صديق ًا له مع الوقت  ،وقدم له
معلومات هامة عن احلياة يف باطت
الأر�ض � ،أفادته يف درا�سته للق�شرة
الأر�ضية وغالفها اخلارجي  ،كما
يك�شف امل�ؤلف على ل�سان د .بول ما
يطلق عليه " نظرية الأقطاب الثالثة
"التي ميكن عن طريقها ا�ستطالع ما

بداخل الأر�ض  ،مو�ضح ًا �أن الأر�ض
لها �أقطاب ثالثة ؛ قطبان �شمايل
وجنوبي  ،وقطب ثالث �أ�سفل هرم
خوفو مبنطقة الأهرامات مب�صر،
وا�ستناد ًا �إىل ذلك ك�شف امل�ؤلف
عن قناعته ب�أنه �سي�أتي يوم تخرج
فيه من �أعماق الأر�ض خملوقات قد
ت�ستعمرها وتبيد كل احل�ضارات
اله�شة املوجودة على ظهرها .

محمد والجنية زراكش

ويف �سطور اخرى من الكتاب ناق�ش
خاللها امل�ؤلف حقيقة زواج الإن�س
من �سكان حتت الأر�ض � ،أ�شار �إىل
�أن ابن تيمية قال ب�أن الإن�س واجلن
قد يتناكحا  ،ويولد بينهما ولد ،
ويرجح امل�ؤلف هنا �أن يكون الولد

خمنث المتزاج نطفة الزوج مع نطفة
اجلن الكافر بحيث يحدث ذلك يف
حالتني هما غتيان الزوج زوجته حال
احلي�ض  ،او �إذا مل يذكر ا�سم الله
تعاىل قبل اجلماع  ،ثم ي�سوق الكاتب
ق�صة �أغرب من اخليال عن " حممد
" وحكايته مع اجلنية " زراك�ش
" التي تخفت يف �شكل قطة ظلت
تطارده �أربع �سنوات  ،حتى ك�شفت
نف�سها له ذات يوم يف حجرة نومه
 ،وطلبت منه الزواج وفق �شروط
�أهلها من عامل اجلان  ،لي�أخذنا امل�ؤلف
�إىل تفا�صيل مثرية عن �سيناريو
عملية الزواج وعقد القران ب�شهوده
اخلم�سة من اجلان واحلمل والوالدة
التي قد ال تبدو معقولة على الإطالق،
ولكن امل�ؤلف �أكد م�صداقية هذه

الواقعة بذكره حقائق تف�صيلية عن
بطل الق�صة  ،ليرتك قارءه يف حرية
وده�شة من �أمره .

أرواح مستحضرة

وينتقل الكاتب �إىل مناق�شة مو�ضوع
�آخر يخ�ص " حت�ضري الأرواح "
م�ست�شهد ًا ب�أقوال �شهرية مثل قول
الغزايل يف كتاب " ركائز الإميان "
من �أن الأرواح املجرمة حتب�س يف
�سجنها املوح�ش  ،وتلقى من العنت
ما ي�شغلها عن ال�سياحة والت�سكع ،
منتظرة من ي�ستح�ضرها  ،كما ي�شري
امل�ؤلف �إىل �أن الإمام ال�شيخ حممد
عبده قد ح�ضر م�ؤمتر ًا دولي ًا كبري ًا
لتح�ضري الأرواح يف �أوروبا  ،و�أنه
فوجىء بتح�ضري �أرواح موتى كان

يعرفهم  ،ف�أراد �أن يتحدى القائمني
بعملية التح�ضري  ،فطلب منهم �أن
يح�ضروا روح حممد بن عبدالله
�صلى الله عليه و�سلم  ،لي�س�أله عن
بع�ض الأحاديث ال�شريفة  ،فاعتذروا
له ب�أنه ال ميكن حت�ضريها لأنها روح
" عالية " على حد قولهم  ،بحيث �أكد
الإمام حممد عبده بعد ذلك �أن عمليات
حت�ضري الأرواح هي من عمل اجلان
 ،ثم يك�شف م�ؤلف الكتاب عن معلومة
خطرية ت�ؤكد االرتباط الوثيق بني
املحافل املا�سونية اليهودية  ،وبني
اجلمعيات التي تزعم القدرة على
حت�ضري الأرواح  ،م�شري ًا �إىل �أنها يف
حقيقة الأمر ت�ستخدم ال�سحر جللب
القرناء وال�شياطني .

لعنة الفراعنة

وحتت هذا العنوان  ،ناق�ش امل�ؤلف
ظاهرة من �أكرث الظواهر الغريبة
التي حريت العامل ودفعته للبحث
عن �سر هذه اللعنة  ،خا�صة بعد
تعر�ض املقربني من عامل الفراعنة
�سواء من علماء الآثار واحلفريات ام
من ع�شاق اقتناء القطع الفرعونية،
لبع�ض احلوادث الغريبة واملثرية
وامل�أ�ساوية �أحيان ًا ؛ حيث يذكر
امل�ؤلف �أن جملة " �سايكك نيوز "
ن�شرت عام  1947ق�صة امل�أ�ساة التي
تعر�ض لها كل من تعامل مع مومياء
فرعونية لكاهن من كهنة �آمون رع
كان قد عرثت عليها بعثة بريطانية
عام  1860عن طريق رجل عربي
باعها لآخرين  ،حتى و�صلت يف

نهاية املطاف للمتحف الربيطاين
 ،حيث مل ينج �أحد منهم من �أنواع
ال ح�صر لها من الأيذاء  ،وكان من
�أ�شهر �ضحايا لعنة الفراعنة الذين
ذكرهم امل�ؤلف " اللورد كارنافورد "
الذي م ًَّول عملية الك�شف عن مقربة
توت عنخ �آمون عام  1922والذي
جاءت وفاته غام�ضة  ،ثم مي�ضي
امل�ؤلف لذكر عدد من الق�ص�ص الغريبة
واملثرية عن تلك اللعنة الفرعونية ،
ي�شرح خاللها �آرا ًء غري م�سبوقة عن
كيفية بناء الأهرامات ؛ فيقرر �أن
�أق�صى ما كانت تعرفه دولة الفراعنة
يف فن البناء هو الطني املحرتق ،
ومن ثم ال ي�ستطيعون بناء هذا الهرم
�إال باعتمادهم على ال�سحر الذي ر�آه
هو �سر تلك احل�ضارة وكذلك �سر

ويف �إطار البحث عن �إجابات �شافية،
ملو�ضوعات مثرية للجدل  ،يتطرق
امل�ؤلف يف كتابه لظاهرة اعتقاد
البع�ض يف وجود كنوز يحر�سها
اجلن حتت الأر�ض  ،حيث ق�سم تلك
الكنوز �إىل ثالثة �أق�سام ؛ �أولها "
الكنوز الإرثية " وهي املوروثة من
الأقارب  ،وثانيها " الكنوز الأثرية "
مثل كنوز الفراعنة يف م�صر  ،وكنوز
اال�شوريني والبابليني يف العراق
والتي وجدها البع�ض يف �صورة
عمالت دمية الذهب واملجوهرات
مثل " كنز بغداد " و " كنز توت عنخ
�آمون "  ،وثالثها " الكنوز املر�صودة
" والتي و�صفها امل�ؤلف ب�أنها تلك
الكنوز التي ير�صدها �شياطني من
اجلن ل�سنوات طويلة كخدم وحرا�س
 ،كا�شف ًا عن الطرق املختلفة التي
يتبعها البع�ض للح�صول عليها ،
وم�ستد ًال مبا حدث عام  1993عندما
قام �أثري �إيطايل ـ ا�ستعان بجهاز
ر�صد املعادن ال�ستخراج كنز من حتت
الأر�ض ي�ضم �ستة �آالف قطعة ذهبية
وف�ضية ترجع للع�صر الروماين
قدرت قيمتها بـ خم�س ع�شرة مليون
دوالر  ،وي�ؤكد امل�ؤلف �أن بطون
البحار واملحيطات زاخرة بالكنوز
املوجودة يف �صناديق غا�صت مع
الأ�ساطيل الغارقة يف احلروب � ،إال
�أنه يحذر من " الكنوز املطل�سمة "
التي يحر�سها اجلن والتي تت�سبب
غالب ًا يف هالك الباحثني عنها .
وب�شكل عام  ،ف�إن هذا الكتاب يعد
مادة �شيقة لع�شاق القراءة يف عامل ما
وراء الطبيعة والظواهر امليتافيزيقية
التي يرتدد ذكرها كثري ًا دون وجود
تف�سريات قاطعة لها  ،وهو ما حاول
امل�ؤلف �أن ي�أخذه على عاتقه  ،يف
مهمة لإزالة بع�ض الغمو�ض املحيط
بها.
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كتاب "مع كتاب نوبل  ..حوارات نادرة " لمؤلفه المصري "حسين عيد" صادرعن الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة ،في اربعمائة وسبع صفحات
من القطع المتوسط  ،وهو كتاب استهدف فيه مؤلفه البحث عن إجابة شافية لسؤال هو " هل الكتابة موهبة أو دأب واستمرار؟" ،وذلك من
خالل حوارات نادرة مع مجموعة من كتاب "نوبل" بدءًا من "وليم فوكنر" وانتهاء بـ "أورهان باموق"؛ حيث تكتسب هذه الحوارات أهميتها  ،ألنها
تحدد آليات الكتابة الناجحة ،ودور المؤثرات الخارجية المضافة إلى الموهبة لدى ثالثة وعشرين أديبًا يعون أهمية الكتابة بالنسبة لهم  ،كما
تضيء هذه الحوارات من زاوية ثانية أهم العناصر التي لعبت دورًا مهمًا في نشأة هؤالء الكتاب  ،مثل  :الموسيقى والحكايات ،والقراءات المتنوعة
خصوصًا الشعر بالنسبة للروائيين ،والرواية بالنسبة للشعراء ،وكيف أن كليهما يؤثر في اآلخر ويتأثر به.

سرمك في (الثورة النوابية):

"النواب بحاجة الى نقاد وليس الى ناقد!

عرض :محسن حسن

عرض :علي وجيه
ي�س ّلط الناق ُد الدكتور ح�سني �سرمك ح�سن يف كتابه (الثورة
النوّ ابية) ال�ضوء على �أثر ال�شاعر العراقي الكبري مظ ّفر النوّ اب
يف خارطة ال�شعر ال�شعبي ؛ بو�صفه جمدد ًا و�صاحبَ ثورة كما د ّل
عنوان الكتاب � ،إ ْذ ان �سرمك  -وعلى مدى � 314صفحة من القطع
املتو�سط و�ضمن كتابه ال�صادر حديث ًا عن دار الينابيع – عكف
على درا�سة التجربة النوّ ابية يف ال�شعر ال�شعبي مُنذ �صدور ديوان
النوّ اب (للريل وحمد) منت�صف �ستينيات القرن املا�ضي ...
نواح عدّة  ،فمن ناحي ٍة ت�أريخية
ويناق�ش �سرمك ق�صائد النوّ اب من ٍ
تناق�ش ال�شعر ال�شعبي العراقي ما قبل وما بعد النواب باال�ضافة
اىل مناق�شة داللية تعتمد على القامو�س اللفظي لل�شاعر بالإ�ضافة
اىل التحليل النف�سي للق�صائد  ،خ�صو�صا وان امل�ؤلف ٌ
نف�سي
باحث ٌّ
يخ�ص علم نف�س االبداع وكان قد �أ�صدر �أكرث من
متم ّر�س يف ما ُّ
�أربعني م�ؤ َّلف ًا مه ّم ًا من بينها (التحليل النف�سي مللحمة َكل َكام�ش ،
مملكة احلياة ال�سوداء  ،التحليل النف�سي للأمثال ال�شعبيّة العراقية
وغريها الكثري الكثري) ...يبينّ �سرمك يف كتابه � ّأن ثورة النوّ اب
ثور ٌة فن ّي ٌة متكامل ٌة ت�شابه ثورة ال�سيّاب احلداثيّة بالتم ّرد على
قيود ال�شعر العمودي �شك ًال �أو �أُ�سلوب ًا ؛ �إذ ان ما جعل ال�سيّاب و
جمموع َت ُه ي�ستقر�أون ال�شعر العمودي وا�ستنباط ال�شعر احلر هو
�سطوة ال�شاعر حممّد مهدي اجلواهري الذي كان ظلُّه ممتد ًا على
ال�ساحة ال�شعريّة العراقية  ،اال ان النوّ اب حني ظهر مل يكن ال�شعر
ال�شعبي العراقي �سوى عمليّة جنر بج�سد اللغة وترتيب الكالم
العامي �ضمن قوالبَ وزنيّة دون ايجاد قاعدة ر�ؤيويّة لل�شعر ،
وقد ا�ستند �سرمك يف ر�أيه هذا على ر�أي عالمتني فارقتني يف النقد

استخلص إن الموهبة ال تساوي أكثر من عشرة في المائة من النجاح األدبي:

"مع كتاب نوبل" لـ حسين عيد ..يرصد حوارات
نادرة مع أقطاب الكتابة األدبية في العالم ،ويغوص
في جذورهم الثقافية
أقسام وحوارات

ت�ضمن الكتاب ثالثة وع�شرين حوار ًا
 ،توزعت على ثالثة �أق�سام  :يحتوي
الق�سم الأول منها على �ستة ف�صول ،
يتكون كل منها من حوار واحد ل�ستة
كتاب  ،هم  :الأمريكي وليم فوكرن "
نوبل  ، "1949والأمريكي �آرن�ست
همنجواى " نوبل  1954والنيجريي
وول �سونيكا " نوبل ، " 1986
والأمريكية توين موري�سون " نوبل
 ، " 1993والياباين كينزا بورو �أوى
" نوبل  ،" 1994والإجنليزي هارولد
بينرت " نوبل  ، " 2005وحوار �آخر
�سابع م�شرتك الثنني من الكتاب  ،هما
الأملاين جونرت جرا�س " نوبل 1999
"  ،واملجري �إمره كريت�س " نوبل
 . " 2002ويت�ضمن الق�سم الثاين
خم�سة ف�صول يحتوي كل ف�صل منها
على حوارين خلم�سة من الكتاب  ،هم
الكولومبي جابرييل جار�سيا ماركيز
" نوبل  ، " 1982الرتيندادي ديريك
والكوت " نوبل  ، " 1992وال�صيني
جاو زينجيان " نوبل ، "2000
اجلنوب �إفريقي ج.م.كويتزي " نوبل
 ، " 2003والنم�ساوية �آلفريدا يلنيك "
نوبل  . " 2004بينما يت�ضمن الق�سم
الثالث من الكتاب ف�صلني  ،يحتوي
كل ف�صل منهما على ثالثة حوارات
للربتغايل خو�سيه �ساراماجو " نوبل
 ، " 1998وثالثة حوارات �أخرى مع
الرتكي �أورهان باموق " نوبل 2006
".

سمات ومالمح

وقد �أبرزت حوارات الكتاب �أهم
ال�سمات واملالمح التي يتمتع بها �أولئك
الكتاب ؛ فمن الالفت للنظر �أن بع�ضهم
ميار�س �ألوان ًا خمتلفة من الأدب ،
فمنهم من امتلك نا�صية الرواية ب�شكل
رئي�سي  ،و�إن مار�س الق�صة الق�صرية

الكاتب الياباني كينزا
بورو أوى ولد له طفل
معاق ،فكتب رواية
"مسألة شخصية".
أدباء نوبل لهم نشاط
مسرحي وشعري
وسياسي  ،وال تقتصر
حياتهم على الرواية
فقط

�إىل جانبها  ،وخري مثال على ذلك هو
وليم فوكرن وهمنجواى  ،وماركيز
 ،وكينزا بورو �أوى  ،ومنهم من نال
�شهرته لكتابة ال�شعر �أ�سا�س ًا لكنه يكتب
للم�سرح �أي�ض ًا مثل ديريك والكوت ،
ومنهم من ا�شتهر بكتاباته امل�سرحية
�إ�ضافة �إىل ال�شعر والرواية مثل وول
�سونيكا  ،وهناك من كتب الرواية
وامل�سرحية مثل جونت جرا�س وجاو
زينجيان  ،ومنهم من امتلك نا�صية
الر�سم �أي�ض ًا مثل ديريك والكوت وجاو
زينجيان  ،كما �أظهر الكتاب �أن بع�ض ًا

من ه�ؤالء الكتاب كان له م�شاركة
فعالة يف ال�سيا�سة العاملية كنا�شطني
�سيا�سيني  ،مثل الربتغايل �ساراماجو ،
والأملاين جونرت جرا�س  ،والنيجريي
وول �سونيكا .

عملية الكتابة

ومن خالل حوارات الكتاب يظهر
جيد ًا للقارىء ذلك الوعي الذي يتمتع
به �أدباء نوبل بخ�صو�ص �أهمية
الكتابة بالن�سبة لهم ؛ وهو ما عرب عنه
همنجواى بقوله " ما �إن ت�صبح الكتابة

�شاغلك الرئي�سي و�أعظم �سرور لك  ،ف�إن
املوت وحده هو ما ميكن �أن يوقفها".
�أما وليم فوكرن ف�إنه و�ضع ملمح ًا
للك ّتاب اجليدين قائ ًال " لي�س لدى
الكتاب اجليدين وقت  ،كي ين�شغلوا
بنجاح �أو غنى" ،وكذلك حدد فوكرن
م�س�ؤولية الكاتب ومعادلة جناحه
قائ ًال" تعترب م�س�ؤولية الكاتب الوحيدة
جتاه فنه فقط  ...ت�سع وت�سعون يف
املائة موهبة ،وت�سع وت�سعون يف املائة
نظام ،وت�سع وت�سعون يف املائة عمل".

عملية اإلبداع

وبالإ�ضافة لكالم �أدباء نوبل عن عملية
الكتابة و�أهميتها  ،ف�إنهم من خالل
حواراتهم يف الكتاب  ،تناولوا عملية
الإبداع؛ فمنهم من خا�ض يف �أدق
تفا�صيلها مثل توين موري�سون عندما
حتدثت تف�صيلي ًا عن بع�ض �شخ�صيات
رواياتها  .وديريك والكوت حني تغلغل

يف �أعماق بع�ض ق�صائده  ،بينما تطرق
الآخرون �إىل بع�ض �أ�سرار عملية
الإبداع اخلفية حيث تطرق خو�سيه
�ساراماجو �إىل �أحد اجلوانب اخلفية
يف �إبداع رواية " كل الأ�سماء " حني
اعترب �أخاه " �شريك ًا " يف ت�أليفها  ،كما
ك�شف ديريك والكوت عن ت�أثري رواية
" خريف البطريرك " ملاركيز على �إبداع
ق�صيدة " مملكة تفاحة النجمة " ،
حني اعرتف يف حواره ب�أنه " يف كل
مرة كنت �أقدم قراءة الق�صيدة دائم ًا
بهذه الكلمات  :جاءت هذه الق�صيدة
� ،أو تطورت من قراءة رواية خريف
البطريرك  ،التي �أذهلتني "  ،يف حني
�أو�ضح همنجواى �أ�سلوب �إبداعه
ب�شكل عام حني قال " �أحاول دائم ًا �أن
�أكتب وفق مبد�أ جبل اجلليد  ،يوجد
هناك �سبعة �أثمان منه حتت املاء مقابل
كل جزء يظهر � .أي �شيء تعرفه ميكن
�أن يحذف  ،يقوّ ي جبل جليدك فقط " ،
�أما جار�سيا ماركيز فك�شف يف حواره
عن جانب غريب يف عملية الإبداع ،
هو قدرتها على �شفاء الكاتب من بع�ض
الأمرا�ض ومنها " البرثات " .

عناصر النشأة

ومن ناحية �أخرى  ،فقد �ألقت حوارات
الكتاب ال�ضوء على �أهم العنا�صر
التي لعبت دور ًا مهم ًا يف حياة ون�ش�أة
كتاب نوبل يف الأدب  ،ومنها مث ًال "
املو�سيقى "  ،والتي كان لها دور م�ؤثر
يف طفولة " همنجواى "  ،ذلك الدور
الذي عرب عنه بقوله " لقد اعتدت �أن
�أعزف على الت�شيلو  ،بعد �أن �أبعدتني
�أمي عن املدر�سة عام ًا كام ًال كي �أدر�س
مو�سيقى وفن مزج الأحلان  ،كانت
تعتقد �أنني �أمتلك قدرة  ،لكنني كنت
بدون موهبة على الإطالق "  ،ونف�س
احلال مع ماركيز  ،الذي �سيطرت
املو�سيقى على حياته كلها لدرجة �أنه

قال " يكون البيت حيث تكون كتبك ،
كما يقولون  .لكن بالن�سبة يل يكون
البيت حيثما تكون ت�سجيالتي � ،إنني
�أمتلك ما يربو على خم�سة �آالف منها
"  ،وبالإ�ضافة لعن�صر املو�سيقى ،
ي�أتي عن�صر " احلكايات " م�ؤثر ًا يف
حياة ه�ؤالء ون�ش�أتهم ؛ تقول توين
موري�سون " �أ�شعر بارتباط بالأ�سالف
 ،يدفعني �إىل �أن �أتكلم  ،يربز الأ�سمى
يف ذهني حني �أفكر ب�أن حياتي قد
هيمن عليها مبعلومات عن ن�ساء �سود
� ،إنهن حامالت الثقافة  ،وهن يحكني
لنا ( ك�أطفال ) ما يجب �أن نفعل  ،لكن
وفق �شروط حكي الق�صة � ،أتذكر
ذلك كن�شاط م�شرتك �أكرث بني الرجال
والن�ساء لزيجات جداتي  ،ولأبي و�أمي
 .كان حكي الق�صة ن�شاط ًا م�شرتك ًا
بينهما  ،حت�ضره كل الأجنا�س " .
وت�ضيف احلوارات عن�صر ًا م�شرتك ًا
بني كتاب الق�صة والرواية خ�صو�ص ًا ،
هذا العن�صر هو بداياتهم بال�شعر �أو ًال
 ،حيث يقول وليم فوكرن "�إنني �شاعر
فا�شل ،ولعل كل روائي حاول �أن يكتب
ال�شعر �أو ًال "بينما يقول ماركيز "كانت
خلفيتي الأدبية تكمن ب�شكل �أ�سا�سي
يف ال�شعر ،لكنه �شعر �سيئ ،لأنه فقط
عرب �شعر �سيئ ميكنك �أن تتقدم �إىل
�شعر جيد.

لحظة نضج

وكان مما طرحته حوارات الكتاب ،
ق�ضية البداية احلقيقية له�ؤالء الكتاب،
�أو مبعنى �أدق " حلظة الن�ضج " لديهم،

والتي كما ي�ؤكد الكاتب ال يلعب العمر
فيها �أي دور على الإطالق ؛ حيث عرب
جار�سيا ماركيز عن حلظة ن�ضجه قائ ًال
" رمبا كانت رواية " التحول " لكافكا
هي الك�شف  ..كان ذلك يف عام 1947
وكنت يف التا�سعة ع�شرة من عمري
حيث كنت يف ال�سنة الأوىل من مدر�سة
القانون � ..أتذكر اجلملة الأوىل التي
ن�صها (عندما ا�ستيقظ جريجور
�سام�سا ذات �صباح من �أحالم مزعجة
 ،وجد نف�سه قد حتول �إىل ح�شرة
�ضخمة )  ..ياللعنة الرهيبة ! حني
قر�أت ذلك  ،قلت لنف�سي ( لي�س هذا
�صحيح ًا )  ..مل يخربين �أحد �أن ذلك
ميكن �أن يحدث  ،لأنه حقيقة يحدث !
وهو ما ميكنني �أنا �أي�ض ًا �أن �أفعله " .
�أما الكاتب الياباين كينزا بورو �أوى
 ،فقد جاءت حلظة ن�ضجه وهو يف
الثامنة والع�شرين من عمره بح�سب
ما يذكر الكاتب وكان دار�س ًا للأدب
الفرن�سي  ،وم�سكون ًا ب�صوت جان
بول �سارتر وموري�س مريلو  ،حني
ولد له ابن معاق  ،فكان مولده نقطة
( حتول )  ،كتب على �إثرها رواية "
م�س�ألة �شخ�صية " التي قال عن جتربة
كتابتها " �شعرت ب�ضرورة �أن �أكتب
عن نف�سي  .مل ال ؟ فلم يكن ممكن ًا �أن
يعاد مولدي  ،ومل يكن ممكن ًا �أن يعاد
مولد ابني  ،هذا ما �شعرت به�( ،إذا مل
�أ�ستطع) وهكذا ( قررت ذلك) حني كنت
بجوار البحر  ،يجب �أن �أنقذ نف�سي ،
ويجب �أن �أنقذ ابني  .وقد كتبت ذلك
يف الكتاب ،كما �أعتقد".

العربي وهما الدكتور حممّد ح�سني الأعرجي والدكتورة �سلمى
اخل�ضراء اجليّو�سي...
يقول �سرمك يف كتابه �أن ":املنجز ال�شعري العامي للمبدع الكبري
مظفر النواب لي�س بحاجة اىل قارئ بل اىل ( َق َّراء)  ،وميكننا القول
�أي�ض ًا �أنه لي�س بحاجة اىل ناقد بل اىل ( َن َّقاد) و�ش ّتان بني (فاعل)
و (فعّال).هذا ما نحتاجه لكي نقر�أ هذا املنجز ب�صورةٍ �صحيحة
مبنى ومعنى  ،خ�صو�ص ًا من
ودقيقة من الناحية الأ�سلوبية ً ،
وجهة النظر اللغوية النف�سية التحليلية  ،حيث مل ُتكت�شف خفاياه
الال�شعورية الهائلة والتي يف حالة الإم�ساك بها ف�إنها لن تغني ثراء
البحث النقدي مل�شروع النواب  ،وهو م�شروع حياة كاملة ح�سب ،
بل مت�سك بالعوامل احلاكمة امل�سترتة التي �شكلت منجزه االبداعي
وتفتح مغاليق ن�صو�صه التي مل يغ�ص الن ّقاد يف طبقاتها العميقة".
وت�ضمّن الكتاب ن�صو�ص ًا ُتن�ش ُر لأول م ّرة للنوّ اب ح�صل عليها
خا�صة  ،اذ ان النوّ اب وعلى الرغم من طباعة
�سرمك منه ب�صورةٍ ّ
كتبه لأكرث من م ّرة اال ان هذه الكتب جميعها ُطبعت نق ًال عن
الأ�شرطة ال�صوتيّة التي ُت�سجَّ ُل يف اجلل�سات ال�شعرية  ،وبهذا
يكون لدى القارئ العراقي منجزان حقيقيان محُ ققان للنوّ اب :
الأول ديوان للريل وحمد والثاين هو الن�صو�ص املن�شورة يف
هذا الكتاب وهي ":حجام الربي�س  ،زفة �شنا�شيل  ،يجي يوم نرد
لأهلنه  ،مو حزن لكن حزين و �أخري ًا  :جر�س عطلة".
ي�ش ّكل هذا الكتاب ا�ضافة مهمّة اىل املنجز النقدي اخلا�ص بال�شعر
العامي العراقي خ�صو�ص ًا مع حالة االبتعاد عن نقد الفنون ال�شعبيّة
باال�ضافة اىل انه ا�ضاف ٌة مهمّة ملنجز مظفر النواب �سيما وان الن ّقاد
احلي ال ُتطرب" ومن جه ٍة
العرب ي�ؤمنون من جهة ب�أن "مطربة ّ
�أخرى ال يوىل ال�شاع ُر اهتمام ًا اال بعد وفاته بوقت طويل...

حين تنقب يد الناقد في التأريخ…

عبد الرضا علي في "الذي أكلت القوافي لسانه وآخرون"…
عرض :اوراق
عن امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر �صدر كتاب (الذي �أكلتْ
القوايف ل�سانه و�آخرون) للناقد الدكتور عبد الر�ضا علي...
وي�سر ُد الكتاب الذي امت ّد على � 157صفحة من القطع املتو�سّ ط
�شيئ ًا من ذاكرة الكاتب و معا�صرته لك ّتاب تركوا �أثرهم على
احلياة والأدب يف البالد العربيّة كالدكتور علي جواد الطاهر
وحم�سن �أطيم�ش و�أمل دنقل وحممود الربيكان وغريهما...
يقول الدكتور عبد الر�ضا علي يف مقدمة كتابه �":إن هذه
ال�شخ�صيات قد �أ�سهمت على نحو فاعل يف �إغناء الثقافة العربية
 ،مبا قدمته من اجنازات وفق ًا ملا كانت متلكه من ابداع يف
جماالتها املختلفة  ،و�سيتعرف القارئ على مواقف لها �أثرها
يف احلياة الثقافية � ،إن هذه ال�شخ�صيات حمببة اىل نف�س من
اختارها  ،فبع�ضها �أ�ساتذة له  ،علموه  ،فهم �شيوخه بحق،
وخوف
وبع�ضها �أ�صدقاء رحلته الثقافية التي مل تخ ُل من قلق
ٍ
ومناف  ،وبع�ضها ممّن �أعجب بهم  ،ومبواقفهم الإبداعية
ٍ
واحليوية  ،ف�ش ّكلوا �شيئ ًا من �ضمريه الثقايف"...
ي�ش ّكل هذا الكتاب وثيق ًة مهمّة يف كتابة ت�أريخ الأدب  ،فالدكتور
عبد الر�ضا علي املولود بداية �أربعينيات القرن املا�ضي عا�صر
الأ�سماء املهمّة يف الأدب العراقي والعربي  ،فهو يكتب عن
�شعراء وك ّتاب عراقيني و�سوريني و م�صريني وميانيني وغري
ذلك يف طريق ٍة ُتعيدُنا ال �إراد ّي ًا اىل التفكري بكتاب الأغاين لأبي
الفرج الأ�صبهاين  ،فهو هنا ميزجُ النقد بال�سرد املنبعث من
الذاكرة وب�أ�سلوب املقال ال�صحفي اخل ّالق...
يكتب عبد الر�ضا علي عن �أ�ستاذه الدكتور علي جواد الطاهر
ويقول":مل يكن الطاهر ا�ستاذ ًا جامع ّي ًا عاد ّي ًا  ،ومل تكن درو�سه
التي يلقيها على طلبته درو�س ًا تقليدية تلتزم باملفردات  ،وتتحدد
بالعنوانات املعدّة �سلف ًا للتلقني  ،واال�ستظهار  ،امنا كان كما
يقال (ن�سيجٌ لوحده) يف الدر�س اجلامعي  ،ال ي�شبهه مثيل يف

غزارة املادة التي يلقيها من حيث �سهولة عر�ضها وات�ساعها
�شموال وتوا�شجها مع علوم العربيّة الأخرى"...
ويكتب �أي�ض ًا عن حممود الربيكان فيقول�":أ ّي ًا كانت دوافع
جرمية قتل ال�شاعر الرائد حممود الربيكان (�سيا�سية �أم
اجتماعية)  ،و�أ ّي ًا كان القات ُل (م�ؤ�س�س ًة �أم فرد ًا) ف�إن ايراد خرب
ذبحه على �سريره يف الب�صرة كان مبثابة ال�صاعقة التي ح ّلت
قلب ك ّل مبدع يقاوم
يف وجدان ك ّل ٍ
واع  ،والم�ستْ �شفاف ِ
مثقف ٍ
روح ال�شر  ،ويعلي قيم احلريّة  ،عا�ش الربيكان زاهد ًا يف ك ّل
�شيء  ،فال احلاجة د ّن�ست قلمه ال�شريف  ،وال ال�شهرة �أغرته
بالتعايل  ،وال �صخب احلياة منعه من ترك �صومعة الت�أمل
والغو�ص يف �أعماق احلياة و املوت  ،وهذا ال�شيء هو ال�شعر
بو�صفه الهام ًا يرى فيه ما ال يراه الآخرون"...
فيما يكتب عن حممّد مهدي اجلواهري  ،الذي حمل الكتابُ
جملته ال�شهرية "�أكلتْ القوايف ل�ساين" غالف ًا له ؛ فيقول":وعلى
الرغم من �أن اجلواهري ٌ
ح�ضاري �شاخ�ص �إال �أن
عتيق مثل � ٍأثر
ٍ
حافظته قد قهرت ال�شيخوخة  ،اذ ظل يحفظ معظم �شعره  ،لكنه
حني يُدعى لأم�سية خا�صة به  ،يُدرك �أن جمهوره �سيطلب منه
ان�شاد بع�ض روائعه القدمية  ،فيعمد اىل كتابة الأبيات التي
يح�س بقلق حافظته �إزاءها على نحو ي�شري اىل مكان القلق
من البيت  ،ففي بع�ض الأبيات يذكر املفردة الأوىل وهي تكفي
لتذكريه بالبيت كله"...
وي�ستم ّر عبد الر�ضا علي بالتحدث عن الأدباء الذين عا�صرهم
م�ش ّك ًال واحد ًا من الكتب املهمّة التي من املمكن �أن تزيل الكثري
من ال�ضباب على �صورة املبدعني...
يقول الدكتور علي عبّا�س علوان بكلم ٍة حملها ُ
غالف الكتاب
الأخري�":سف ٌر متم ّي ٌز بقلم ناقد حاذق موهوب  ،يقدم للقارئ
جتارب ور�ؤى نقديّة وفنيّة على مدى ن�صف قرن
اجلاد عُ�صارة
ٍ
من الزمن تقريب ًا  ،لقد قر� ُأت هذا الكتاب بجل�س ٍة واحدة  ،ولذا
�أدعوك �أيها القارئ اجلاد �أن تدخل عوامله متم ّتع ًا باجلمال ّ
والفن
وال�سرية  ،ولن تخ�سر �أبد ًا"....
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

تهادت بأحالم مجردة  ،وتراثيات شعبية ،على بساط من السرد المتوازي والواقعية السياسية:

"سلك شائك"
لـ خيري عبد الجواد..
تجسد أحداثها في "ثنائيات موازية" لبطل حالم ،بلغة موحية
عن "الدار المصرية اللبنانية" بالقاهرة ،وفي مائة وست عشرة صفحة من القطع المتوسط ،صدرت الطبعة األولى من رواية "سلك
شائك" للروائي الراحل " خيري عبد الجواد "  ،وهي الرواية التي كتبها مؤلفها قبل رحيله عن عالمنا عام  2008مباشرة ،خالفًا
لمجموعة من أعماله السابقة التي كان منها " حكاية الديب رماح  ،حرب أطاليا ،قرن غزال ،التوهمات ،العاشق والمعشوق ،وكيد
النساء" ،وتدور أحداثها في إطار حاشد لمعطيات التراث الشعبي واألسطوري والتاريخي ،إضافة للبعد السياسي الذي يغلف أحداثها
المتالحقة من خالل طرح المتغيرات االجتماعية التي ألقت بظاللها السياسية على المجتمع المصري خالل فترة حكم السادات  ،وما
أدت إليه تلك المتغيرات من تأثيرات خاصة على الشخصيات واألحداث  ،انتهت لذروتها بتدبير اغتيال الرئيس في العرض العسكري.

عرض :اوراق
جدير بالذكر �أن هذه الرواية حملت
�أطروحات حتليلية عميقة لتيمات
�أثرية لدى م�ؤلفها متثلت يف املوت
واجلن�س والت�صوف  ،ورمزية
امل�ضمون الروائي  ،يف �إطار ثنائي
الطابع والأ�سلوب وال�سرد  ،ما بني
الأحالم املراوغة والواقع املاثل
بح�ضوره امللح الطارىء  ،جتدر
الإ�شارة �أي�ض ًا �إىل �أن " خريي عبد
اجلواد " من مواليد العام .1960

ثنائية سردية

ينطلق ال�سرد الروائي يف هذا العمل
من البطل " جمال " ابن منطقة "
بوالق الدكرور " ال�شعبية بالقاهرة
ذو املالمح املنحوتة املميزة بالطول
الفارع وال�شارب الكث  ،وال�شعر
الأبي�ض الطويل واحلاجبني
الغليظني  ،والذي يعمل كرئي�س
لنادي الأدب بق�صر الثقافة يف ذات
املنطقة  ،حيث ت�شاء الظروف �أن
يلتقي ب�إحدى فتيات منطقة راقية
هي املهند�سني  ،فتعجب به وتعر�ض
عليه �أن يتزوجها رغم كونها
تعرف ب�أنه متزوج ولديه �أطفال ،
وت�ستمر مقابالتهما مع ًا يف �إطار
من �إعجابه املتحفظ ورومان�سيتها
الفجة املتكلفة؛ فيعرف �أنها قاربت
الأربعني مثله ،و�أنها جامعية
ومثقفة ،لكنه يدرك يف نهاية الأمر
فجاجة مطاردتها له ،وقبح اقتحامها
حياته بو�سائل �أقرب لال�ستدراج
الن�سائي املغلف ب�ألفاظ و�سلوكيات
جن�سية مبتذلة" يف تلك اللحظة فقط
عرف �أنه ال يحبها  ،و�أنه هكذا دائم ًا
مطارد ممن ال يحبهن ،هذا هو قدره،
ويف نف�س اللحظة ا�شتاق �إىل امر�أة
�أخرى  ،امراة يطاردها هو نف�سه،
امر�أة كثري ًا ما �أتت �إليه يف احللم،
لكن الواقع ي�ضن بها عليه" ،ومن
جديد ي�ستهل خريي عبد اجلواد،
ولكن ب�أ�سلوب �سردي ثنائي الب�ساط
والعر�ض (بني احللم والواقع)

 ،مفع ًال ـ مرة ـ ا�ستغراق البطل "
ذاتي ًا " يف �أحالمه اخلا�صة املجردة
بالنموذج املثايل للمحبوبة اخليالية
 ،ومثني ًا ـ مرة ـ بالنموذ الواقعي
للأحداث املحيطة بهذا البطل املغيب
ـ يف تلك الأحداث ـ مبا يعانيه من
�أعرا�ض نف�سية ا�ستلزمت بقاءه
داخل م�ست�شفى الأمرا�ض العقلية.

سلك شائك

ومن خالل عر�ض �أحداث الرواية
وتتابعها  ،ي�ستطيع القارىء تلم�س
املنطقية املو�ضوعية التي فر�ضت
على م�ؤلفها اختيار ا�سم روايته ؛
فجميع �شخ�صيات الرواية تقريب ًا
ـ با�ستثناء الثانوي منها ـ م�أ�سور
خلف " �أ�سالكه ال�شائكة " اخلا�صة
به ابتدا ًء بتلك العان�س اللعوب التي
حاولت ت�صيد " جمال " بطل الرواية
للزواج منه  ،مرور ًا بجمال نف�سه
الذي بات م�أ�سور ًا ـ طوال الرواية ـ
بفتاته املثالية التي �سيطرت على لبه
وعقله ووجدانه منذ �أن �سمع �صوتها
تليفوني ًا  ،لكنه يف احلقيقة ال يجدها
ماثلة �أمامه يف حياته الواقعية
امللمو�سة  ،ومن ثم فهو ي�ستغرق
بالكلية يف مناجاتها من خالل
�أحالمه الكثرية وحواراته اخلا�صة
الذاتية  ،وانتهاء باملجتمع املحيط
ككل والذي بدا ـ من خالل �إطاره
االجتماعي وال�سيا�سي املتنامي ـ �أنه
بات �أ�سري ًا لت�صرفات حاكمه ورئي�سه
 ،وهو ما يظهر من احلوار الدائر بني
البطل " جمال " وبني �ضابطه " خالد
" ـ مرتكب حادث املن�صة ـ ؛ حيث

يقول خالد " �أما عن �أحوال البلد فال
يوجد �أ�سو�أ مما هي فيه الآن ... ،
قوانني االنفتاح على كل �شيء جعلت
البلد مفتوحة بالفعل  ،ففي �سوق
االنفتاح �أ�صبحنا ن�سمع عن املهلباتي
والفهلوي وال�شاطر الذي يلعب
بالبي�ضة واحلجر  ،و�سمعنا ور�أينا
الزملكة وال�شبح حتى �إن م�ؤخرة
�إحدى الراق�صات ال�شهريات �أطلقت
على نوع معني من العربات و�صل
ثمنها �إىل ثالثة �أرباع املليون جنيه
 ،ازداد الأغنياء غنى والفقراء فقر ًا
 ...وهكذا عا�شت م�صر يف عزلتها
الكاملة "  .على �أن امل�سمى املبا�شر
الوارد يف الرواية والذي يتطابق مع
ا�سمها  ،كان هو ذلك ال�سلك ال�شائك
مل�ست�شفى الأمرا�ض العقلية الذي
حاول البطل " جمال " عبوره مرار ًا
وتكرار ًا دون جدوى .

تراثيات وشعر

ويبدو من تنامي ال�سرد الروائي
واحلدثي داخل الق�صة املمتدة  ،ت�أثر
م�ؤلف الرواية بازدحام الر�صيد
الرتاثي يف ذهنه الإبداعي ؛ بحيث
مزج يف كتابته الروائية بني احلكاية
الع�صرية من جهة  ،واحلكاية
الرتاثية من جهة �أخرى  ،خا�صة يف
مناطق ا�ستح�ضار املحبوبة والرغبة
امللحة يف مناجاتها بكل الثقافات
واحلكايات والأ�ساطري كنوع من
اال�ستئنا�س الدافئ بتلك املحبوبة،
واالرمتاء يف �أح�ضانها احلاملة "
طيب وبعدين يا �ستي  ..و�صلنا
حلد فني � ،آه  ،هذا ما كان من �أمر

ال�شاطر ح�سن � .أما ما كان من امر
�أخته فقد جل�ست تبكي على فراق
�أخيها وهي تنتظر عودته ،ومتنت ان
تكون قد ذهبت بدال منه ،وبينما هي
كذلك نظرت �إىل اخلامت يف �أ�صبعها
ف�أح�ست �أنه ي�ضيق حتى �إنها ت�أملت
فعرفت �أنه وقع يف �ضيق ؛ لأن هذه
هي العالمة املتفق عليها بينهما  ،فلما
ت�أكدت من ذلك قامت وا�ستودعت
احلاج علي وزوجته وركبت على
فر�س وانطلقت �إىل اجلبل "  ..وقد
ا�ستطاع خريي عبد اجلواد �أن
ي�ستخدم ـ �إىل جانب الرتاث ـ لغة
موحية معربة  ،وظفها جيد ًا يف ر�سم
اللحظة الآنية والدخائل ال�شعورية
والنف�سية وتداعيات احلوار
الرومان�سي والغريزي  ،ب�شكل
رائع  ،مع عدم �إغفال ال�شعر يف �أداء
نف�س الوظيفة كلما لزم الأمر ودعى
ال�سياق  ،ومن ثم فقد وظف �أ�شعار
نزار قباين توظيف ًا متوافق ًا و�سل�س ًا .

اللغة والسياق

ومن جهة �أخرى  ،ي�ستطيع القارئ
اال�ستمتاع احلقيقي ب�إمكانات خريي

من خالل عرض أحداث الرواية وتتابعها  ،يستطيع القارىء تلمس المنطقية الموضوعية التي فرضت على
مؤلفها اختيار اسم روايته ؛ فجميع شخصيات الرواية تقريبًا ـ باستثناء الثانوي منها ـ مأسور خلف " أسالكه
ابتداء بتلك العانس اللعوب التي حاولت تصيد " جمال " بطل الرواية للزواج منه  ،مرورًا
الشائكة " الخاصة به ً
بجمال نفسه الذي بات مأسورًا ـ طوال الرواية ـ بفتاته المثالية التي سيطرت على لبه وعقله ووجدانه منذ أن
سمع صوتها تليفونيًا  ،لكنه في الحقيقة ال يجدها ماثلة أمامه في حياته الواقعية الملموسة.

عبد اجلواد الأدبية يف تطويع اللغة
ـ والتي كانت و�صفية �إىل حد كبري
ـ واالنطالق بها �إىل خدمة ال�سياق
والرتكيب واحلالة القائمة �شعوري ًا
على م�ستوى الق�ص واحلكي ؛ ففي
املناطق احلاملة تن�ساب اللغة وتتدفق
بعمق �إىل مفردات اخليال املجرد
والو�صف احلامل  ،ويف مناطق
الر�صد احلدثي تتحول اللغة �إىل
تقارير مرتبة  ،لكنها ال تفقد عذوبتها
وت�سللها الإيحائي �إىل عقل ووجدان
وانتباه القارئ ؛ يقول مث ًال " �أفلت
طرف الروب فج�أة فاندلق �صدرها
منت�صب ًا �أمامه ،حبكته مرة �أخرى
وهبت واقفة ،اقرتبت منه ونظرت
�إىل بنطلونه ،كان منتفخ ًا ومقبقب ًا
فانفرجت �شفتاها القرمزيتان عن
ابت�سامة �إغواء ... ،وبحركة بدت
عفوية مل�ست ع�ضوه ف�أح�سته �ص ًال
قوي ًا� ،سمع �شهقة مكتومة �صدرت
منها� ،أرته حجرة �صنع البلوفرات،
ثم �أخذته من يده فان�ساق وراءها
م�ست�سلما ،اجتهت به �إىل حجرة
نومها ،اوقفته على حافة ال�سرير
والت�صقت به وهم�ست  :انا النهاردة
هافرت�سك ... ،ووقفت �أمامه عارية،
وعال �صوتها يف ا�ستثارة كاملة،... ،
فاندفع �إليها بكل رجولته".

النقد والتسجيل

وكما ا�ستطاع خريي عبد اجلواد
توظيف ما �سبق من الرتاثيات
ال�شعبية والأ�ساطري وال�شعر واللغة

 ،ا�ستطاع كذلك ت�سريب بع�ض
اللوحات النقدية للواقع االجتماعي
والعربي  ،و�أي�ض ًا تدعيم ال�سياق
الروائي وال�سردي ببع�ض املعلومات
الت�سجيلية التي ا�ستقاها من م�صادر
عديدة كـ " خريف الغ�ضب " ملحمد
ح�سنني هيكل  ،و "اغتيال رئي�س"
لعادل حمودة  ،و " الوا�ضح املبني
يف ذكر من ا�ست�شهد من املحبني "
للحافظ ملغطاي  ،وبع�ض ال�صحف
كجريدة الأخبار يف عددها ال�صادر
يف ال�ساد�س من �أكتوبر عام 1973
� ،إىل غري من امل�شاهد الت�سجيلية
املوظفة بعناية يف الرواية  ،كل ذلك
يف �إطار من ال�سرد املمتزج املطبوخ
يف حبكة الرواية و�سياقها املمتد
؛ يقول مث ًال يف احلوار الدائر بني
البطل وحبيبته " �أقول لك على
�شيء قد تده�شني له  :فكثري ًا ما
فكرت �أن العرب مل ينتبهوا �أبد ًا �أنهم
مهزومون على طول اخلط  ،فقد
حتولت تلك الهزائم بقدرة قادر �إىل
انت�صارات ورقية  ،هزمنا يف الواقع
وانت�صرنا على الورق "  ،ويقول عن
يوم العر�ض واالغتيال " ا�ستيقظ
ال�سيد الرئي�س يف الثامنة والن�صف
�صباح يوم الثالثاء ال�ساد�س من
اكتوبر يف بيته باجليزة  ،وكعادته
قام ببع�ض التمرينات الريا�ضية �أمام
مدلكه اخلا�ص الذي با�شر عملية
التدليك بنف�سه  ،ثم �أخذ و�ش ًا بعدها
 ،وجل�س يتناول �إفطاره الأخري
م�ستعر�ض ًا �أهم ما جاء يف �صحف
ال�صباح " .

عن الرواية

و�أخري ًا  ،نظر كثري من النقاد �إىل
رواية " �سلك �شائك " خلريي عبد
اجلواد  ،باعتبار �أنها املحاولة الأكرث
ن�ضج ًا ومتكن ًا يف تاريخه الإبداعي
 ،والتي ا�ستطاع خاللها جت�سيد
موهبته النادرة يف املزج واجلمع
بني الثنائيات ال�ضدية على م�ستوى
الآليات ال�سردية التي ت�شبه كثري ًا
�سرديات " �ألف ليلة وليلة "  ،بحيث
حملت تلك الثنائيات يف هذه الرواية
فكرة اجلاذبية امل�ضادة واملوازية
 ،والتي عرب هو عنها بقوله فيها "
ورمبا االختالف هو ما يجذبني
�إليك� ،إنه قانون اجلاذبية يا حبيبتي،
فار�ستقراطيتك يف مقابل �شعبيتي،
جاذبيتك الأنثوية يف مقابل
رجولتي ،ذكا�ؤك و�سرعة بديهتك يف
مقابل �أحالمي الطفولية ،واقعيتك
يف مقابل خيايل اخل�صب ،كفرك بكل
�شيء ،يقابله �إمياين الرا�سخ بكل
�شيء "  ..هذا �إىل جانب جناحه يف
التوظيف املمتع لرتاث اخلطابات
ال�شعبية وق�ص�ص اجلن والعفاريت
وكتب ال�سحر  ،بحيث ُع ّد بحق � ،أحد
�أهم الذين كتبوا عن احلارة امل�صرية
بعد جنيب حمفوظ  ،ولعلها ـ وهي
الرواية الأخرية يف حياته ـ تركت
الب�صمة الالئقة واخلتامية يف تاريخ
كاتب روائي متمكن من �أدواته.

ذاكرة الرصيف والفصول غير المروية
عرض :جاسم العايف
كتاب (ذاكرة الر�صيف) للأ�ستاذ "توفيق
التميمي"  ،وح�سب ما و�صفه يف عنوانه الفرعي
على غالفه " ف�صول غري مروية من تاريخ �شارع
املتنبي" .وكان التميمي متوا�ضعا جد ًا عندما
ذكر على الغالف �أي�ضا "�سرية رواها" ومل يقل
كتبها وكان ذلك ان�سجاما مع العنوان الفرعي
ذاته �،إذ �أن ال�سري تروى عادة ،مع كل اجلهد
التاريخي والتوثيقي واملعاينة اليومية التي
بذلها "التميمي" لغر�ض توثيقها ومن ثم روايتها
و كتابتها .وبحكم �إن التميمي احد الرواة-
ال�شهود -ف�أنه ينقب يف املكان -الر�صيف-
املحدود م�سافة واملفتوح زمني ًا ال�ستعادة مكونات
وتاريخ هذا الر�صيف -الذاكرة لغر�ض احلفاظ
عليها من االندثار �أو الن�سيان و لتو�صيلها �إىل
الزمن القادم والأجيال املتعاقبة.
يحدد الراوي-الكاتب وامل�ؤلف يف ذات
الوقت  -اقرتان ظاهرة ر�صيف الكتاب بـظواهر
اجتماعية واقت�صادية متعددة ومتنوعة خالل
حقبة الت�سعينيات من القرن املن�صرم
وخا�صة خالل فرتة احل�صار ،والذي هو �أق�سى
�أنواع العقوبات التي فر�ضت على العراق
وا�ستطاع النظام �إن يلقي بثقلها الغالب على
العراقيني فقط والتخل�ص منها بالن�سبة �إليه،
ال بل عمد ال�ستغالل تلك العقوبات بو�ضع
العراقيني بني نارين ،ناره التي مل تخمد ونار
احل�صار املتوا�صل والفتاك والذي �أ�صاب البنية
االجتماعية �إ�صابات باهظة مما ولد ظواهر
و�أمرا�ض وجرائم و�سلوكيات مل يعتدها العراقي
�سابقا مع انه قد خرج من حرب طاحنة امتدت
ثماين �سنوات مل يجن منها غري اخل�سران
والقتلى واملعوقني والأرامل والأيتام و�أخري ًا
االحتالل .و الكاتب "توفيق التميمي" خالل
روايته يف كتابه يوثق و يتناول �شارع املتنبي
الذي يعترب واحد ًا من �أهم مكونات املكان
العراقي ثقافيا ،كون �إن �شارع املتنبي ي�شكل وجه
العراق الثقايف  ،و�أغلفة كتبه وحمتوياتها تقرتن
وحتاول �أن تنقب يف الروح الثقافية واملعرفية
يف الواقع العراقي وحتوالته ال�صاخبة القا�سية
املريرة  ،وال�شارع بات يف تلك املرحلة ميدانا
لل�صراع بني الثقافة احلرة ورموزها وال�سلطة
القامعة وممثليها وجالوزتها.
من الر�صيف والعوز واحلرمان والقمع
والطموح لالطالع واملقاومة برزت بب�سالة
نادرة ظاهرة"اال�ستن�ساخ" العراقية بتفرد،
فهي �إذا كانت يف الغالب  ،بحث ًا عن الربح غري
امل�شروع وا�ستغالل الباحث والكاتب والأديب
و�سرقة جهوده و حقوقه ،ف�إنها يف العراق ويف
تلك املرحلة بالذات كانت غري ذلك� .إنها املطبوع
املعار�ض وامل�شاك�س الذي ف�ضح يف احد معاين
ظهوره ورمزيته تفاهة وانحطاط وتخلف الثقافة
ال�سلطوية و�أطروحاتها املتلفعة بالقومية �ضيقة
الأفق م�ضاف ًا لها التدين الزائف والكاذب من خالل
ما �سمي بـ"احلملة الإميانية" .لقد نقب(الراوي-
التميمي) يف م�ستهل روايته لذاكرة الر�صيف
يف تاريخ املكتبات البغدادية العريقة �أمانة منه
�أو ًال وا�ستجاب ًة لل�ضرورات التاريخية والبحثية
ثاني ًا  ،ومن هذه املكتبات املكتبة الع�صرية التي

�أ�س�سها املرحوم حممود حلمي �سنة 1914
وهي �أول مكتبة ا�ستوطنت �شارع املتنبي قادمة
من �سوق ال�سراي وكان ذلك يف �أربعينيات
القرن املن�صرم وتواىل بعدها انتقال مكتبات
�أخرى منها ال�شرق والأهلية واملثنى واملعارف
والنه�ضة والرتبية ومكتبة ال�شطري وغريها من
املكتبات كالزوراء والبيان والنه�ضة ،والنه�ضة
العربية وغريها ،ثم ا�ستعر�ض تاريخ وتطور
ر�صيف الكتاب ومزاده ورائده الأول الأ�ستاذ
"نعيم ال�شطري" �صاحب املكتبة البغدادية
وم�ؤ�س�س مزاد ال�شطري ال�شهري .وواجه التميمي
م�صاعب عدة لغر�ض هذا التوثيق ،منها انعدام
املعلومات التاريخية الر�سمية خا�صة يف املكتبات
اجلامعية املعنية بهذا الأمر �أ�سا�س ًا ،مما دعاه
للبحث ال�شخ�صي يف هذا اجلانب مع �صعوبته
وامتناع بع�ض ورثة هذه املكتبات عن تقدمي يد
العون وامل�ساعدة يف هذا اجلانب .ويف بحثه
عن �سرية �شارع املتنبي يذكر �إن اغلب امل�صادر
التاريخية ت�ؤكد �إن هذا ال�شارع يعود يف �أ�صله
�إىل �أواخر الع�صر العبا�سي وهو مذ ذلك احلني
ا�شتهر بازدهار مكتباته وامل�ؤ�س�سات الثقافية
التي كانت فيه ،وان امللك غازي هو الذي �أطلق
عليه ت�سمية"�شارع املتنبي" عام  1932تيمنا
بال�شاعر"�أبي الطيب املتنبي"  .يف الف�صل الثاين
املعنون "والدة الر�صيف -ثقافة اال�ستن�ساخ"
ينقل التميمي اجلدل الدائر ،حتى اللحظة،
حول من �أ�س�س لهذه املغامرة فالبع�ض يرى �إن
"�صباح ميخائيل" هو من بد�أها والآخر يذهب
�إىل �إن القا�ص والروائي "حميد املختار" هو
َمنْ كان الأول وق�سم �آخر ين�سبها �إىل ال�شاعر
"زيارة مهدي" .ومن املهم �أن نعلم �إن من بد�أها
هو احد املثقفني العراقيني الذين مل تتلوث
�سريتهم مب�آدب ومغامن النظام املنهار ،ومن هذه
الظاهرة بد�أت رحلة حمفوفة باملخاطر والعذاب
واملحن ،هي "ثقافة اال�ستن�ساخ" وما كانت تعمد
�إليه ال�سلطة من �إجراءات للحد منها و لقمعها
وحتجيمها ،خا�صة وان ظاهرة اال�ستن�ساخ قد
تركزت على كتب املعار�ضني العراقيني يف املنايف
ومذكراتهم التي ف�ضحت ال�سلوك القمعي للنظام
البعثي املنهار .كما يتناول "الراوي-التميمي"
م�س�ألة املخربين ال�سريني واملتطوعني الو�شاة
ومنهم بع�ض الأ�ساتذة يف اجلامعات العراقية
الذين تطوعوا لذلك ،مما حول عمل و حياة
باعة الر�صيف ،والعاملني منهم بالذات ،على
اال�ستن�ساخ جحيما من النادر اخلال�ص منه
�إذ وقع بع�ضهم يف �شرك اجلهات الأمنية التي
دفعتهم لالعتقال و�ألقت بهم يف ال�سجون ل�سنوات
ومنهم " �سعد خيون العبيدي" و"رحيم عبيد
مو�سى" " وحيدر حممود �شاكر" وكنيته( حيدر
جملة" .ويك�شف "الراوي التميمي" يف روايته
كيفية النهب املنظم للرتاث الثقايف بتهريب
املخطوطات والوثائق النادرة والتي كانت
جتري بت�سهيل موثق من بع�ض وجهاء النظام
 .وكذلك يروي عن " جمانني �شارع املتنبي"
وامل�شرتكات التي بينهم ومنها لوثة جنون
الكتابة والر�سم والتهور ال�شجاع وبطوالت
اجلنون التي ال تتي�سر للأ�صحاء والنبذ من

العوائل واحلرمان من الإرث وال�سكن يف
الكراجات الليلية ومنادمة �سكان املقابر النائية
ومت�سكهم بحرية اجلنون التي يرون �إنها �أنبل
من العقل .وم�صائرهم ال�شخ�صية املت�شابهة ،
حيث ال�سجون �أو املوت بال مرا�سيم �أو نحيب
و�سكنهم الدائم يف الذاكرة ومن املجانني يف
�شارع املتنبي ال�شاعر "�صباح العزاوي" الذي
يوثق له مقاطع من بع�ض ق�صائده والقا�ص
"حامد عبد الر�ضا املو�سوي" القادم من �أرياف
النجف و املقتول بر�صا�صة طائ�شة ختمت حياته
التي يكتنفها الغمو�ض حتى يف طريقة موته
املعلن والر�سام وال�شاعر والكيماوي "هادي
ال�سيد حرز" الذي ين�شر له مقابلة �أجراها معه
يف زمن ما ،ه�ؤالء املجانني املقرتنة ت�سميتهم
ب�شارع املتنبي لي�سوا �سوى ظاهرة خا�صة بذلك
الر�صيف و�شارع املتنبي بالذات ،ومل يكن �أمامهم
غري خيار قدرهم الطوعي والبطولة املتلفعة
بالي�أ�س والتي تنكر لها العقالء  -الواعون ومل
يتمتع بها غري املجانني �أو من يدعي منهم ذلك
ملواجهة ذلك الزمان وفظاظة و�شر�سة �سلطته  .ثم
يروي يف ف�صل "اغتيال �شارع" ملا �سمّاه التميمي
بحق "اليوم الأحمر" ،يوم االثنني ،اخلام�س
من �آذار عام  ،2007اليوم الذي مت فيه تفجري
�شارع املتنبي وح�صد �أرواح رواده املغدورين.
ويوثق للتناق�ض بني عدد ال�شهداء الذي ذكرت
ال�سلطات الر�سمية انه ال يزيد على الثالثني
بينما جتاوز العدد �أ�ضعاف ذلك بكثري  ،ويوثق
�أ�سماء بع�ضهم و�صورهم ومكتباتهم التي حتولت
�إىل خراب بفعل �أولئك الذين ي�أتون من �أكرث
زوايا التاريخ عتمة وتتواىل هجماتهم تفجريا
،وتنوء خمالبهم وت�ستعر �أحقادهم �ضد �أنوار
املعرفة وفل�سفات الع�شق وحكمة احلكماء ،كما
يوثق لقدرات العراقيني دوما على انت�صار
القيم التي يجمعون على �إنها تتمتع بالثقة على
انت�صار اجلمال والعدالة االجتماعية الإن�سانية
مبواجهة الظلم والفناء،متطلعني بوله نحو
الف�ضاءات الرحبة والغنية التي تنطوي على
ما هو جميل ونبيل وحافل بالرثاء الوجداين-
الإن�ساين وذلك من خالل الإ�صرار على �إعادة
اعمار �شارع املتنبي من قبل اجلهات الر�سمية
املعنية وم�ساهمات بع�ض اجلهات املدنية املعنية
بالثقافة ح�صر ًا والإ�صرار على �إعادة احلياة
لل�شارع ذاته والتي يف حقيقتها ر�سالة علنية
حتمل يف بع�ض دالالتها موقعة مقارعة اجلهل
والرببرية و العدوان ولتجديد دفق احلياة
والثقافة يف ذات مكان اجلرمية التي حدثت
ب�شكل مروع وكان ميكن للأجهزة الأمنية العمل
على تالفيها �أو التقليل من حجم خ�سائرها
املادية والب�شرية .كتاب "ذاكرة الر�صيف"
وتفا�صيل الرواية فيه ت�ؤكد �إن الإن�سان ينحو
لأن يتذكر ويروي بقدر ما يراه ويعي�شه
وحتى يتخيله ،و هو ين�شد �إىل قادم الزمان
بقدر ما يتالزم ويوثق للمكان ، ،وان الذاكرة
وت�صوراتها متلأ الزمان باملمكن واملختلف وان
الوعي ال ميكن �أن يتوقف �أو يت�أرجح عند
مرحلة ما لدى الإن�سان امل�شدود واملتوله بني
زمنه �أو مكانه� ،أو ذكرياته املروية .
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األسلوبية ...الرؤية والتطبيق

آف���������������������اق

الطاهر مقاليًا

تعد األسلوبية منهجا أو طريقة
يعتمدها البالغيون ودارسو النصوص
األدبية سواء أكانت نصوصا شعرية أم
نثرية  ،وقد نشأت في هذا الميدان
مدارس أسلوبية عديدة لها مفاهيم
وعالقات بعلوم اللغة األخرى.
وفي كتابه( :األسلوبية ...الرؤية
والتطبيق) يقف الدكتور يوسف أبو
العدوس عند مفهوم األسلوبية في ضوء
الدراسات الحديثة ،حيت يعتمد االلتزام
بالمنهج الموضوعي في تحليل األساليب،
كاشفا عن القيم الجمالية التي ينطوي
عليها النص األدبي.
ففي الفصل األول( :مفهوم األسلوب عند
النقاد القدامى والمحدثين) يشير إلى
أهم األسماء التي تناولت مفهوم األسلوب
واألسلوبية منذ تأسيسه عند الجاحظ،
حيث بات على تلك األسماء مستعرضا
ومبينا انجازاتها ومعالجاتها لقضايا
البالغة والنقد وقضايا إعجاز القرآن
الكريم ،ومنها ابن قتيبة وثعلب وابن
المعتز والجبالي واآلمدي والخطابي
وابن جني والباقالني وعبد الجبار
والمرزوقي وابن رشيق وعبد القاهر
الجرجاني والزمخشري والرازي والسكاكي
وابن األثير والقرطاجني وابن منظور
والعلوي وابن خلدون وجالل الدين
السيوطي والسجلماسي.

تأليف :الدكتور يوسف أبو العدوس
عرض :عبد األمير خليل مراد

كما تناول اجليل الثاين من الأدباء
والنقاد العرب الذين بحثوا يف
الأ�سلوب ،حماولني �إ�ضافة بع�ض
الأفكار �إىل الأ�سلوب والأ�سلوبية
يف البالغة العربية ،ومنهم الرافعي
والعقاد و�أمني اخلويل و�أحمد
ح�سن الزيات و�أحمد ال�شايب ،كما
توقف الباحث عند الأ�سماء املحدثة
يف م�ضمار الكتابة الأ�سلوبية ،
حيث �أ�شار �إىل بع�ض الأ�سماء
التي �أغنت املكتبة العربية من
خالل الرتجمة ،وخ�صو�صا بع�ض
الكتاب الذين ت�أثروا بالثقافة
الغربية و�أخذوا ينقلون �إىل
ثقافتنا الكثري من الأفكار والبحوث
التي تناولت مو�ضوعة الأ�سلوب
والأ�سلوبية ،ومنهم عبد ال�سالم

امل�سدي وعدنان بن ذريل وحممد
�شكري عياد و�صالح ف�ضل وعبد
الهادي الطرابل�سي وعز الدين
�إ�سماعيل و�شفيع ال�سيد ولطفي
عبد البديع وحممد عبد املطلب
و�سواهم من تلك الأ�سماء التي
�أ�صلت لعلم الأ�سلوب يف العربية
وقدمت �إجراءات ومبادئ حديثة
�أغنت البحث الأ�سلوبي وب�شرت
بوالدة �أ�سلوب عربي �أ�صيل مل يغفل
انفتاحه على مناهج الدرا�سات
الأ�سلوبية املعا�صرة يف الغرب،
و�أ�شار امل�ؤلف �إىل الأ�سماء املهمة
التي عمقت هذه التوجهات من
كروت�شه وتودوروف وجاكب�سون
وبارت وبايل وجينيت وجوم�سكي
.

ويف الف�صل الثاين( :الأ�سلوبية
:تعريفها ،ن�ش�أتها ،و�صلتها بعلم
اللغة والنقد الأدبي ،والبالغة )،
يدر�س الباحث مفهوم العالقة بني
الأ�سلوب والأ�سلوبية ،م�ستعر�ضا
تاريخها منذ �أر�سطو يف كتابه
اخلطابة ،مبينا �أهم تعريفات
الأ�سلوبية و�أهم �أدواتها ون�ش�أتها
و�صلتها بعلم اللغة والنقد الأدبي
والبالغة ،حيث توقف عند �آراء
بايل الذي ابتكر م�صطلح الأ�سلوبية
وجوم�سكي الذي ميز بني مفهوم
البنية ال�سطحية (انزياح ) والبنية
العميقة للأ�سلوب.
كما در�س الباحث مظاهر التحليل
الأ�سلوبي والتحليل اللغوي ،مبينا
م�ستويات التحليل الأ�سلوبي التي

ترتكز على امل�ستوى ال�صوتي
والداليل والبالغي� .أما يف جمال
(الأ�سلوبية والنقد الأدبي) فقد
تناول الدكتور يو�سف �أبو العدو�س
الأ�سلوبية بو�صفها مدر�سة لغوية
تتناول الن�ص الأدبي من خالل
عنا�صره ومقوماته الفنية و�أدواته
الإبداعية ،وقد ق�سم عالقة الأ�سلوب
بالنقد �إىل ثالثة اجتاهات ،تناول
فيها �أوجه التالقي بني البالغة
والأ�سلوبية .
ويف الف�صل الثالث( :مناهج
التحليل الأ�سلوبي ) ،يحاول
الباحث الوقوف عند �أربعة
مناهج للتحليل الأ�سلوبي ،وهي
املنهج الو�صفي ومنهج الدائرة
الفيلولوجية واملنهج الوظيفي
واملنهج الإح�صائي ،وقد عر�ض
لطريقة �سبيرتز الأ�سلوبية
والتي تعتمد �أعمال الو�سائل
يف الغايات ،كما �أو�ضح يف ذلك
اقرتان التوا�صلية بالعامل اللغوي
الأل�سني رومان جاكوب�سون الذي
�أقام نظريته على �أفكار علوم
االت�صال ونقلها �إىل جمال اللغة
بو�صفها نظاما من الدالئل يعرب بها
عما للإن�سان من �أفكار بني �أفراد
اجلماعة اللغوية .
كما تناول موقف اللغويني من
املنهج التوا�صلي ،حيث خل�ص
هذه املواقف بخم�س وظائف
وهي :وظيفة تعاملية ،و�أخرى
تفاعلية وعدم وجود مقايي�س
ل�سانية �صورية ووجود تداخل
بني الوظيفة التوا�صلية ،والوظيفة
التمثيلية و�صعوبة الف�صل بني
الوظيفة ال�شعرية ،والوظيفة
التوا�صلية والتعبريية .
�أما نظرية مايكل ريفارتز ،فهي
نظرية ت�أ�صيل الأ�سلوبية البنيوية،
حيث تناول يف كتابيه (حماولة
يف الأ�سلوبية ) و(�إنتاج الن�ص )
عنا�صر الدرا�سة الأ�سلوبية القائمة
على القارئ والكاتب والن�ص ,
حيث يقرر ريفارتز �أن الأ�سلوب:
(هو كل �شيء مكتوب ثابت علق
به �صاحبه مقا�صد �أدبية) ,حيث
اعتمد يف ذلك مقيا�سني للتحليل
الأ�سلوبي ،هما من املخرب – املبلغ
�إىل القارئ  -و�أخطاء الإ�ضافة.
�أما املنهج الإح�صائي فقد بني
الباحث �أهميته يف توظيف
الإح�صاء الرقمي لدرا�سة الأ�سلوب
وعناية الدار�س ب�إح�صاء عدد
الأفعال والظروف وحروف اجلر
و�أدوات الربط وداللة عالمات
الرتقيم ،و�أ�شار الباحث �إىل
االعتبارات اجلوهرية التي تقلل
من �أهمية املنهج الإح�صائي يف

البحث الأ�سلوبي  ،غري �أنه مل يغفل
الدقة التي يتبناها هذا املنهج و�أهم
الأ�سماء التي متيزت با�ستخدامها
لهذا املنهج يف درا�سة الن�صو�ص
الأدبية من مثل جورفني مايلز ود.
�سعد م�صلوح يف الكثري من كتبه
وبحوثه .
ويف الف�صل الرابع( :ظواهر
�أ�سلوبية نقدية ) ،در�س الباحث
موقف النقاد العرب القدامى
من اختيار الأ�سلوب ،وما هي
التعريفات ال�شائعة يف الدرا�سات
الأ�سلوبية � ،إذ يقر�أ الأ�سلوب يف
تراثنا العربي من خالل �آراء :ابن
منظور الذي ذكر �أن العرب تعرب عن
ال�سطر من النخيل بكلمة� :أ�سلوب،
و ابن خلدون الذي يقرر �أن
الأ�سلوب( :عبارة عن املنوال الذي
ين�سج فيه الرتكيب ) ،والثعالبي
(الأ�سلوب الذي يفرغ فيه ) ،وقد
مثل لبع�ض الأ�ساليب ب�أ�شعار من
ذي الرمة وجرير ،مبينا �أهمية
اختيار ال�شاعر لألفاظه وعباراته
بدقة وعناية ،وكيف ي�ؤثر هذا
االختيار على البناء الكلي للق�صيدة
مثل ح�سن التخل�ص �أو ما يناق�ضه،
�أو ح�سن االبتداء واالنتهاء ،حيث
ا�ستعر�ض ر�أي اجلرجاين وهو
ي�شري �إىل �أهمية عن�صر االختيار
وتفاوت املبدعني يف �أ�ساليبهم� ،إذ
ي�ؤكد �أن عملية االختيار هي عملية
فردية ،وقد �أ�شار احمد الزيات
 ،وهو من النقاد املحدثني �إىل
�أن الأ�سلوب( :طريقة الكاتب �أو
ال�شاعر اخلا�صة يف اختيار الألفاظ
وت�أليف الكالم )ويبدو �أن عملية
االختيار ت�صبح عملية �أ�سا�سية
مهما اختلفت ت�أويالت النقاد
ومواقفهم منها ،لأنهم يجمعون يف
النهاية على �أهمية االختيار يف
الدرا�سات الأ�سلوبية .
ويرى د .يو�سف �أبو العدو�س �أن
االنزياح هو ( :خروج عن امل�ألوف
�أو ما يقت�ضيه الظاهر ) ،ويبني �أن
هذا اخلروج يتخذ �أ�شكاال خمتلفة
 ،خرقا للقواعد � ،أو ا�ستخداما ملا
ندر من ال�صيغ ،وقد يكون خمالفة
بني الن�ص واملعيار النحوي العام
للغة  ،وقد يكون ا�ستعماال مفاجئا
للمعنى .
وي�صف منذر عيا�شي مفهوم
االنزياح من خالل تو�ضيح العالقة
بني اللغة املعيار والأ�سلوب
االنزياح ،وهو كما يري ( خروج
عن اال�ستعمال امل�ألوف للغة
) ،ويرى د� .صالح ف�ضل ( �أن
االنزياح هو االنتقال املفاجئ
للمعنى ) ،بينما تقرر مينى العيد
�أن ( االنزياح هو االنحراف

باجتاه االختالف ) ،كما يطالعنا
الأ�سلوبيون الغربيون بت�سميات
خمتلفة لالنزياح  ،وهذا ناجت عن
االختالف يف مفهوم امل�صطلح نف�سه
 ،فهو تارة التجاوز �أو االنحراف �أو
االنتهاك �أو اللحن �أو خرق ال�سنن
�أو التحريف �أو املخالفة وغريها .
�أما علماء العربية فيعرفونه
بالعدول �أو التو�سع ،وقد �سماه
اجلرجاين بـ(فاعلية اال�ستعارة
املفيدة) ،وقد ورد عند ابن الأثري
(بالتو�سع) وهما على �ضربني الأول
يرد على وجه الإ�ضافة والآخر
يرد على غري الإ�ضافة ،وقد ورد
عند ابن ر�شد (الإدارة واال�ستدالل
والتغيري) ،ولعل طبيعة االنزياح
و�أهميته قد جاءت لإخراج اللغة
من دائرة املعاين املعجمية ال�ضيقة
واملعيارية �إىل دائرة الن�شاط
الإن�ساين احلي ،وقد عد الكثري من
الأ�سلوبيني االنزياح هو جوهر
الإبداع.
و�أ�شار امل�ؤلف �إىل درجات االنزياح
ومدى قبوله لدى القارئ واملحاذير
التي من �شانها الإ�ساءة �إىل الن�ص
الإبداعي عرب الأخطاء النطقية
�أو الكتابية وغريها من الظواهر
التي جتانب الأ�سلوب واملعايري
املو�ضوعية يف جت�سيد االنزياح ،
ويالحظ �أن لالنزياح م�صطلحات
متعددة ،وان كانت ذات داللة
واحدة .
ويف الف�صل اخلام�س املعنون بـ(
تطبيقات ) قدم الدكتور العدو�س
مناذج تطبيقية انتخبها من �شعر
حممود دروي�ش و �سميح القا�سم،
حيث تناول بالتطبيق �أوال ق�صيدة
حممود دروي�ش ( :ن�سافر كالنا�س
) وا�ستطاع �أن يقدم قراءة
�أ�سلوبية لهذا النموذج ،وبد�أ من
مفتاح الق�صيدة الذي مينح الن�ص
ال�شعري �أكرث من داللة ،و�أ�شار �إىل
�أن مهمة الناقد تكمن يف العثور
على املداخل التي ميكن �أن ي�سلكها
يف قراءته للن�ص ال�شعري ،وذكر
معنى ال�سفر يف هذه الق�صيدة،
م�ستعر�ضا الألفاظ التي يقوم عليها
الن�ص ال�شعري  ،فكلمات الق�صيدة
حتمل دالالت ال�سفر واالنتقال
واحلركة من خال ل ال�سياق الذي
وردت فيه الأفعال امل�ضارعة .
كما اجتهد امل�ؤلف يف تفكيك الن�ص
ب�صورة �أ�سلوبية ،اعتمد فيها
ال�سياق ومنو املفردات التاريخية
وا�ستعادتها وهي تعرب عن موقف
ال�شاعر الذي يحاول ت�أكيده يف
منت الق�صيدة ،كما تناول ال�صور
ال�شعرية وا�ستعماالت ال�ضمري عند
حممود دروي�ش ودالالتها يف الإطار

اجلمعي املتمثل يف ال�ضمري (نحن)
�إىل ال�ضمري (�أنا) ،وبني امل�ؤلف
�أن الرتاث ميثل مرجعية �أ�سا�سية
من مرجعيات الن�ص ال�شعري ،وان
الكلمات الرتاثية متنحنا �أكرث من
داللة تدلنا على املجهول  ،وكان
ال�شاعر كما يقول العدو�س يريد
�أن يحمل حلم الوطن �إىل حلم
العودة  ،ثم ي�أتي �إىل درا�سة البنية
اللغوية عند دروي�ش من خالل
دالالت املفردات وعنا�صر احلركة
التي مييل ال�شاعر �إىل تبنيها يف
ق�صيدته ،وغالبا ما تكون هذه
اال�ستخدامات هي الكلمة املفتاح يف
الولوج �إىل الن�ص ال�شعري ،ويف
قراءته لق�صيدة دروي�ش ( عيونك
�شوكة يف القلب ) ،يرينا كيف
يتلم�س الأ�سلوبي ا�ستعمال القافية
والأن�ساق اللغوية التي تتج�سد
فيها االنزياحات النوعية يف
اخلروج عن العرف اللغوي ،وهو
بذلك ي�ستثمر ما طرحته الأ�سلوبية
والل�سانيات احلديثة ،وب�شكل
خا�ص يف االعتماد على االنزياحات
الداللية والنحوية.
ويف الق�سم الثاين من هذا الف�صل
يقف امل�ؤلف عند ق�صيدة (�سقوط
الأقنعة ) ل�سميح القا�سم ،حيث
يدر�س مدلول الفعل (�سقطت )
و�أهمية تكراره يف هذا الن�ص،
وك�أنه ي�شري �إىل الأقنعة التي �أخذت
تتداعى عن وجوه احلكام العرب
وهم يتجرعون مر الهزمية ،كما
ي�شري �إىل �أهمية القناع وتكرار
املفردة والإحلاح على ا�ستعادة
بع�ض املفردات العامية التي تر�سخ
يف ذهن املتلقي فعل املخادعة
وت�أثريها على املعنى الداليل
للجملة ال�شعرية .
كما يلخ�ص الباحث الوظائف
اللغوية للن�ص ال�شعري والتي
يجملها على النحو الآتي :
 .1الوظيفة التعبريية  . 2الوظيفة
الت�أثريية  .3الوظيفة الذهنية.
ثم ي�أتي يف ختام هذا لف�صل:
(م�ستويات الدرا�سة الأ�سلوبية
للتعبري اللغوي )� ،إذ يخت�صرها
بامل�ستويات ال�صرفية وال�صوتية
واملعجمية والداللية ،ويقدم
�شرحا م�ستفي�ضا لكل نوع من
هذه الأنواع ،مبينا فيه فاعليتها
وت�أثريها يف الك�شف عن دالالت
الن�ص الأدبي .
يذكر �أن هذا الكتاب من الكتب املهمة
التي تدر�س الأ�سلوبية ب�صورة
علمية ومب�سطة ،قريبة من القارئ،
والكتاب �صادر عن دار امل�سرية يف
عمان ويقع يف( � ) 328صفحة من
القطع الكبري.

سعد محمد رحيم
تتجلى �أهمية كتاب الناقد الدكتور فا�ضل عبود التميمي (جماليات
املقالة عند د .علي جواد الطاهر /دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة ) 2007
يف �أنه يحتفي ب�إبداع واحد من �أ�شهر نقاد العراق يف القرن الع�شرين،
هو الدكتور الطاهر .هذا �أو ًال ..وثاني ًا �أنه يخت�ص بفن املقالة حتديد ًا
عند ناقدنا الراحل ،واملعروف �أن الكتب العراقية التي تناولت هذا
الفن الأدبي نادر جد ًا .وثالث ًا �أن الكاتب تو�سّ ل يف كتابة بحثه مبنهج
�أكادميي حتليلي مر ِّكز ًا على اجلانب ال�شكلي والبالغي /اجلمايل يف
مقاالت كتاب ( وراء الأفق الأدبي ) للطاهر وال�صادر يف العام .1977
وهذا ما �ساهم يف �إعطاء البحث حدوده الوا�ضحة وهويته ،و�أي�ض ًا
طابعه العلمي الر�صني.
ارتبط فن املقالة بال�صحافة ،فهو �إذن يختلف عن الدرا�سة �أو البحث،
ويخاطب جمهور ًا من املتلقني الذين تتنوع خلفياتهم الثقافية
واالجتماعية .والتميمي يع ّرف املقالة ب�أنها "فن �أدبي بنا�ؤه اللغة
والأفكار" وقد يكون يف هذا التعريف �شيء من العمومية �إالّ �أن
الكاتب �سي�سهب يف منت بحثه بت�شريح بنية املقالة ( الطاهرية )
وك�شف خ�صائ�صها اللغوية والأ�سلوبية والبالغية وكيفية ت�ش ّكلها
كي ن�ستطيع �أن نفهم ماهية املقالة فن ًا �أدبي ًا له �شروطه البنيوية
واجلمالية.
وطاملا �أن الكتابة ال ت�أتي من فراغ ف�إن لكل كاتب مرجعياته .ويف
الف�صل الأول ( جماليات الأثر والتوجيه ) �سعى الكاتب �إىل التحري
عن م�صادر الطاهر و�أثر تلك امل�صادر وبيان �سلطتها يف ن�صو�صه.
وهذه امل�صادر هي القر�آن الكرمي ،والرتاث العربي ،واللغة املعا�صرة،
واملع ّرب .وهكذا تتداخل عند الطاهر جمل ببالغة عالية مع مفردات
وعبارات من اللغة ال�شعبية ،مانح ًا ملقالته �أ�سلوبها املميز املتمثل بلغة
"دقيقة يف مبناها ،وا�ضحة يف معناها� ،سل�سة يف ترابط فقراتها..
غنية ب�صورها".
ويف الف�صل الثاين يبحث التميمي ،وهو املتخ�ص�ص يف البالغة
والنقد ،عن جماليات البالغة يف �أ�سلوب الطاهر م�ستعري ًا تعريف عبد
القادر اجلرجاين للأ�سلوب ب�أنه " ال�ضرب من النظم ،والطريقة فيه".
وقد متثلت الظواهر البالغية التي لها �سمة �أ�سلوبية يف لغة الطاهر
باال�ستفهام الذي هو "طلب العلم ب�شيء مل يكن معروف ًا" .والتكرار
الذي يلج�أ فيه املبدع "�إىل ترديد �أو �إعادة كلمة� ،أو جملة �أكرث من
مرة ،لغر�ض ي�صب يف تقوية املعنى ،"...وال�سجع الذي هو "توافق
الفا�صلتني يف كل فقرتني �أو �أكرث يف احلرف الأخري" .والطباق حيث
يجمع الكاتب بني املعنى و�ضده .والعك�س حني "تعك�س الكالم فتجعل
يف اجلزء الأخري منه ما جعلته يف اجلزء الأول" بعبارة �أبي هالل
الع�سكري.
�أما يف الف�صل الثالث فيدر�س جماليات اجلملة االعرتا�ضية يف لغة
الطاهر منطلق ًا من تعريف قدامة بن جعفر لالعرتا�ض وهو "�أن يكون
ال�شاعر �آخذ ًا يف معنى وك�أنه يعرت�ضه ."..من ثم يذهب �إىل التق�صي
عن بناء املقالة وجماليات ت�شكيلها لتكون ،بح�سب ر�ؤيته ،بنا ًء لغوي ًا
و�أ�سلوبي ًا ،فيبد�أ بالعنوان موجِّ ه ًا �أولي ًا للقراءة ،مرور ًا باال�ستهالل
نوا ًة تنداح منها الأفكار ،وامل�ضمون "وهو عند العرب ما فوق
احلا�شية" ،و�أخري ًا اخلامتة التي هي "�إعالن ت�ستكفي فيه املقالة عن
غايتها" .ي�ستند التميمي يف مقارباته ،يف معظم الأحيان� ،إىل معجم
النقد العربي القدمي ،مع �إ�شارات عابرة ملا حتفل به كتب النقد احلديث
من جهاز ا�صطالحي م�ؤمن ًا ب�أن النقاد العرب القدماء قد قالوا
ال�شيء الكثري مما يقوله ،اليوم ،نقاد الغرب املحدثني.
ويف النهاية يبقى هذا الكتاب �إ�ضافة مميزة
ملكتبتنا النقدية .ومن �سوء احلظ �أنه �صدر
يف فرتة حرجة من تاريخنا املعا�صر
( /2007مو�سم املد الإرهابي والطائفي)
وامل�ؤلف بعيد عن ظروف طباعته ،فلم ينل
حقه من االهتمام ،ف�ض ًال عن ظهور ع�شرات
الأخطاء املطبعية يف متنه .ولهذا ف�إنه يحتاج
حق ًا �إىل طبعة ثانية خالية من الأخطاء،
وب�إخراج طباعي �أف�ضل.

إصدارات دار

للثقافة والنشر

إن مفهوم العلمانية واسع جدًا
وضيق جدًا في آن .فهو واسع ألنه
يعني في تحليل أولي األنظمة التي
تحترم حرية الضمير ،بمعنى أن تلك
األنظمة تفترض أن الدولة ليست
(ملكًا) لفئة من السكان ،وإنما هي
للجميع ،للشعب( Iaosباليونانية)،
من دون أدنى تمييز بين األفراد تبعًا
لتوجيهاتهم في الحياة .وهو ضيق،
إذا كان التعبير نفسه والمعركة ضد
الكهنوتية الدينية التي يحيل إليها،
مدلوال في التقليد
يعكسان بقوة
ً
الفرنسي يتضمن ،باإلضافة إلى تأكيد
الحرية الدينية ،مبدأ فصل الدين عن
الدولة ،األمر الذي مازال يجهله عدد
كبير من الدول األخرى التي تلتزم
باحترام حرية الضمير ومبدأ عدم
التمييز التزامًا صارمًا.

تطلب من مكتبة املدى وفروعها :بغداد � -شارع ال�سعدون  -قرب نفق التحرير  ..بغداد � -شارع املتنبي  -فوق مقهى ال�شابندر  ..اربيل � -شارع برايه تي  -قرب كوك
تحرير نزار عبد الستار

االخراج الفني مصطفى جعفر

طبعت بمطابع مؤسسة المدى
لإلعالم والثقافة والفنون

