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العدد ( )2055السنة الثامنة  -االحد ( )27شباط 2011
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

دامبيسا مويو تكتب عن ضياع الغرب وتقدم الصين
�صدر عن " �ألني لني" للن�شر كتاب "كيف
�ضاع الغرب :خم�سون عاما من احلماقة
االقت�صادية واخليارات ال�صعبة املنتظرة يف
امل�ستقبل" ،مل�ؤلفته "دامبي�سا مويو".
وبح�سب جملة "وجهات نظر" الإماراتية
توجه امل�ؤلفة انتقادات مريرة ملواقف الدول
الغربية ،خ�صو�صا موقف الواليات املتحدة
الأمريكية ،جتاه الدول النامية ،وكيف �أن
الغرب والواليات املتحدة يتحدثون طوال
الوقت عن الدميقراطية ،والليربالية ،وحرية
التجارة ،واملناف�سة املفتوحة ،طاملا �أنهم
يت�صدرون امل�شهد� ،أما عندما تظهر �أي قوة

جديدة ت�شكل تهديدا للتفوق وال�سيادة
الغربيني ،ف�إنها غالبا ما تتعر�ض لال�ستهانة،
والتعايل ،ثم التعويق ،والعرقلة.
بعد ذلك الهجوم املبا�شر ال�صريح والقول
ب�أن الغرب قد طبق الطريقة ذاتها على
ال�صني من خالل احلديث الدائم عن عدم
التزامها بح�ص�ص التجارة و�أ�سعار العمالت،
وت�أثري ذلك على مبد�أ املناف�سة احلرة
يف ال�سوق العاملية ،يف حني �أن ال�سبب
الأ�سا�سي النعدام املناف�سة احلرة يف ال�سوق
العاملية ،الذي يجب تقدميه على ما عداه
-يف ر�أي الكاتبة -هو عدم قدرة االقت�صاد

الأمريكي على املناف�سة ،وعجزه الدائم حتى
قبل �أن ت�أتي العوملة ونقل التكنولوجيا
لتجعل من هيمنة ال�صني على االقت�صاد
العاملي احتماال واقعيا قابال للتبلور.
وبح�سب امل�صدر نف�سه  ،يعزز هذه
االحتمالية يف نظر امل�ؤلفة �أن نظام ال�صني
ال�سلطوي ،الذي كان الكثري من اخلرباء
واملفكرين يعتقدون �أنه �سيقيد االقت�صاد
ولن ميكنه من التحليق ،قد جنح يف دفع
االقت�صاد ال�صيني قدما للأمام من خالل
قدرته على ترتيب �أولوياته ،وانتهاز
الفر�صة ال�سانحة دون انتظار لأن يتم

مالعب البالون
�صدر عن م�شروع قلم كتاب لل�شاعر الإماراتي �سامل بوجمهور،
حتت عنوان "مالعب البالون" يجمع يف طياته  23ق�صيدة بلغة
�شعرية عالية.
يف بالونه �أخذنا ال�شاعر �سامل بوجمهور لعوامل جديدة حيث
يجمع بني ب�ساطة الكلمة وعمق الداللة ،بني �شعبية اجلملة
و�شعرية املعنى ،يكتب مواقف لل�شعر وال يكتب �شعر ًا للمواقف،
متفر�س ًا ومتمر�س ًا يف مالمح الوجوه املتعبة ليكتبها وليزرع
ق�صيدته ب�سم ًة فوق ال�شفاه� ،شاع ٌر ُ
يدرك ب�إن�سانيته املنفتحة
املت�ساحمة الواعية �أن للأر�ض روح ًا واحد ًة ،وهو يغني لهذه
الروح على وقع الربابة يف القول البديع والفعل ال�سحري الذي
للكلمات املغت�سلة مباء الورد وع�سل النحل والراق�صة على وقع
عزف ربابة ال�شعراء" ،فيقول يف �أحد ق�صائده:
"ت�سلق الأ�سوار واحليطان
ليلتقي رفاقه
وراء ذلك الزمان
يا �أهلي الأطفال
هناك جدة كرمية"
يعمل �سامل بوجمهور يف جمموعته ال�شعرية على "البالون"
ف�أغلب ق�صائد الديوان حتكي عن البالون ويختلف �شخ�صية
هذا البالون من ق�صيدة �إىل �أخرى ليتوحد املعنى فيها باختالف
�أمكنته و�أزمنته فاملجموعة مليئة بالإ�شارات الإن�سانية متتاز
بالتقاط اليومي واخلا�ص والعام ب�شكل ي�ضفي على القدرة
اللغوية التي تدل على ات�ساع قامو�س ال�شاعر قدرته على
ت�شكيل ال�صور املتالحقة يف كل ق�صيدة من ق�صائد املجموعة
التي تعد �إ�ضافة بارزة يف ال�شعر احلديث.

� ّإن جمموعة مالعب البالون هي جمموعة �شعرية خارجة عن
املكان والزمان رغم توالد الأمكنة والأزمنة فيها ،حيث �أن
الق�صيدة بحد ذاتها مكا ًنا مقرتحً ا �ضمن زمان بال عقارب،
هنالك حب وال توجد امر�أة يف ق�صيدته "عيد احلب" و"�أمرية
الع�شاق" ،والق�صيدة �سماء للواقع و�أر�ض للخيال يف "البالون
الأزرق" "مظاهرة يف ال�سماء" وغريها من الق�صائد التي حتمل
الهم الإن�ساين ،متخففة من العبء الأ�سطوري والتاريخي
كق�صيدته "ري�ش الن�سور".
تقع جمموعة "مالعب البالون" يف � 75صفحة مكثفة بال�شعرية
واحل�س الإن�ساين يف الدفاع عن الطفل وحقوقه يف التمرد
�أحيان ًا واملطالبة �أحيان ًا ففي مقدمته للكتاب يقول �سامل
بوجمهور:
"�إن �أطلق الطفل بالون ًا ر�أى قمر ًا
من راحتيه �إىل �آفاقه وثبا
ينط من طينة املطاط منطلق ًا
يرى الوجود �صديق ًا رائع ًا رحبا
ال غيمة تدعي �أن ال�سمو لها
�إذا تراءى لها البالون �أو لعبا"
ينحت ال�شاعر بو جمهور يف هذه املجموعة كما جمموعاته
ال�سابقة اللغة من الواقع ويج�سدها من خالل �إ�شباعها بق�ضايا
الهم العربي يف حلظة ت�أمل وبحث عن احلقيقة فيتعجب �أحيان ًا
ويذوب يف العاطفة جتاه ما يحدث �أحيان ًا �أخرى لتثبت �أن
�شاعريته ور�ؤاه الفنية وتراكيبه اللفظية و�إيقاعه والبناء
الفني كلها ظواهر مميزة تت�ضح بجالء وو�ضوح يف جمموعاته
كاملة.

"درب المسحورة"
�صدر �ضمن م�شروع م�شرتك
للن�شر بني دار االنت�شار العربي
يف بريوت والنادي الثقايف يف
�سلطنة عمان رواية جديدة بعنوان
"درب امل�سحورة" للقا�ص والروائي
العماين حممود الرحبي ،وحتمل
الرواية عنوان فرعي " �أوراق
هاربة من �سرية فتاة عمانية" وتقع
الرواية يف � 220صفحة من القطع
ال�صغري.
وبح�سب �صحيفة "االحتاد" ا�ستقى
ال�شاعر الفكرة العامة واخلط

الرئي�سي لأحداث روايته من
ق�صيدة ل�شاعر جمهول وردت يف
كتاب "حتفة الأعيان يف �سرية �أهل
عمان" مل�ؤلفه نور الدين ال�ساملي،
وتروي حكاية قدمية وقعت يف
عهد "الإمام �سيف بن �سلطان الأول
اليعربي" ،ثم بد�أ امل�ؤلف ب�إ�شعالها
دراميا �ضمن �أكرث من خط روائي،
و�أبرزت �شخ�صيات نا�ضجة من
البدء ،با�ستثناء �شخ�صية الفتاة
التي يتدرج منوها وفقا ملنطق
�سردي خا�ص .يتناول امل�ؤلف يف

روايته ق�صة امر�أة ي�صيبها ال�سحرة
ب�سحر خبيث فتموت وقبيل دفنها
يدهن ج�سدها بالزئبق بناء على
ن�صيحة �أحد العرافني ،وبعد دفنها
ي�أتي كبري ال�سحرة وينب�ش القرب
لي�ستخرج اجلثة لكن الزئبق ي�صيبه
ب�س ّم عندما يلعق �أ�صابعها ،ثم
بامل�صادفة تعرث راعية على الفتاة
فتخرجها من القرب وتتخذها ابنة
لها .لتم�ضي ف�صول احلكاية �إىل
نهايتها عرب حبكة جتمع التعقيد �إىل
الب�ساطة معا.

ذلك من خالل املناق�شات الربملانية التي
ت�ستغرق وقتا طويال عادة ب�سبب املناورات
ال�سيا�سية ،واالعتبارات احلزبية كما نرى
عادة يف الدول الغربية.
تقول الكاتبة �إن الغرب قد �ضيع اجلزء
الأكرب من موارده على الإنفاق الرتيف،
والرعاية ال�صحية ،وبرامج الرفاه
االجتماعي الباذخة ،وفقد الكثري من الفر�ص
التجارية ،و�إمكانيات املناف�سة ،وهو ما مل
يفعله النظام ال�صيني الذي كان حري�صا
على التعلم من جتربة الغرب ،وعدم تكرار
�أخطائه.

حجازي يجمع شعراء
العالم في "بابل الشعر"
�صدر لل�شاعر امل�صري �أحمد عبداملعطي حجازي كتاب جديد بعنوان "بابل
ال�شعر" وذلك �ضمن �سل�سلة "كتاب دبي الثقافية" ،والذي ي�ستعر�ض فيه
عددا من ال�شعراء الأجانب الذين قر�أ لهم �أو عنهم وعرف بع�ضهم معرفة
�شخ�صية خالل العقود الثالثة املا�ضية.
وبح�سب موقع �صحيفة "الوفد" يبدا حجازي كتابه بال�شاعر اليوناين
ق�سطنطني كفافي�س الذي عا�ش يف الإ�سكندرية  70عاما ،وارتبط بها ب�شكل
قوي والتي قال عنها ال�شاعر:
"لكنك لن ترى من هذا العامل اجلديد برا وال بحرا ول�سوف تتبعك
املدينة ،يف هذه ال�شوارع نف�سها تت�سكع ويف هذه الأحياء نف�سها �ستهرم
وحتت هذه ال�سقوف �سيبي�ض �شعرك و�إىل هذه املدينة �ستنتهي دائما
خطاك" .ومن ال�شعراء �أي�ض ًا الذين كانت مدينة الإ�سكندرية مرحلة م�ؤثرة
يف حياتهم ال�شاعر �أوجناريتي وهو �أكرب �شعراء �إيطاليا يف القرن الع�شرين
وولد يف الإ�سكندرية ،وي�شري حجازي �إىل �أنه عا�ش يف الإ�سكندرية
 20عاما قبل �أن يغادر �إىل باري�س .ويك�شف �أن رحلته �إىل باري�س كانت
م�شروعا م�شرتكا بينه وبني �شاب م�صري ا�سمه حممد �شهاب ،كانت تربطه
ب�أوجناريتي �صداقة متينة ،وكان مثله قد تلقى ثقافة فرن�سية لعبت بخياله
و�أثارت حما�سته للإقامة يف باري�س .وقد نظم �أوجناريتي ق�صيدة يف
�صديقه لتخليد ذكراه قال فيها� :سليل الأمراء البدو الذي انتحر بعد �أن مل
يعد له وطن �أحب فرن�سا فحول ا�سمه �إىل مار�سيل لكنه مل يكن فرن�سيا قط
ومل يعرف بعد كيف يعي�ش حتت خيمة ذويه حيث ي�ستمع لتالوة القر�آن
بينما يتذوق طعم القهوة مل يكن يعرف كيف يطلق ل�سانه ب�أغنية غربته
وانقطاعه"� .إىل جانب جمموعة �أخرى من ال�شعراء تناولهم حجازي يف
كتابه مثل :وولت ويتمان
�أبو ال�شعر الأمريكي،
وماياكوف�سكي ال�شاعر
ال�سوفييتي امل�شهور،
وال�شعراء الفرن�سيون:
جمال الدين بن ال�شيخ،
وجان جروجان ،ومي�شيل
دوجي ،و�أوجني جيفيك،
وبرنار نويل ،ويقدم
خمتارات �شعرية لهم
وخلم�سة �شعراء فرن�سيني
�آخرين ،هم� :إيف بونفوا،
وجاك دوبان ،وفيليب
جاكوتيه ،ودوبو�شيه،
و�إدوار جلي�سان.
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أطياف متمردة ..مرارة الوقوف
على العتبات

عرض  :عبود الجابري

هذا كتاب خماتل ،يوهم قارئه
بب�ساطة املعنى ،ليقوده باجتاه
�أغ�صان متكاثفة ي�صعب عليه
اخلروج من تالبيبها ،هذا كتاب
ير�سم �سرية ذاتية لعا�شق تف ّرد يف
ع�شقه ،ومل يعلن ا�سم حمبوبته� ،أو
حمبوباته �إن �أردنا �أن من�ضي بعيدا،
كتاب يهجو الب�شاعة من خالل ر�سم
�صورة �شخ�صية للجمال يف وجوهه
املختلفة ،وي�شتم الدن�س من خالل
مديح الطهارة والنقاء ،ويعرب عن
�ضيقه بالإح�سا�س بالربد من خالل
تقدي�س �صورة العناق.
"�أطياف متمردة" ..لزياد جيو�سي،
ت�أريخ �شخ�صي للحلم ،حلمه هو،
يعزز ذلك قوله " �أن هذا الكتاب
كلمات و�أفكار قد ال تنطبق على
�أحد ،وميكن �إ�سقاط جزء منها
على من ي�شاء " ،احللم الذي يغدو
بديال مو�ضوعيا لواقع معا�ش� ،أو
�أن ي�سعى الإن�سان نائما �أو �ساهما
لت�صور ما مل ينجز ،و �أن يتمنى
حتقق ما مل ينجز من قبله ،ورمبا
من قبل �آخرين ي�شكلون رموزا يف
�إغفاءاته احللمية.
وهو �أي�ضا كتاب مكتوب المر�أة
واحدة ،ومدينة واحدة ،وبالد
واحدة ،وعمر واحد ،ك�أمر م�سلم به
ملا نوهب من �أعمار ،ويبدو �أن "زياد
جيو�سي" ي�سعى لكي ينقع جميع
هذه املكونات يف ماء واحد ،لي�شرب
بعد ذلك الإك�سري الذي يعزز �صورة

البهجة ،يف حياته املطرزة بالداكن
والبهيج من الألوان.
كتاب المر�أة واحدة يهدي �إليها
الكتاب م�شريا �إىل حروف ا�سمها
اخلم�سة ،ي�ؤكد ذلك ن�ص "حرويف
الت�سعة" ،الذي يجلو احلقيقة عن
جمموع حروف ا�سمه وا�سمها،
لين�شغل القارئ بعملية طرح جمموع
حروف ا�سم "زياد" الأربعة.
وهو كتاب ملدينة واحدة هي "رام
الله" التي تتبدى يف �صورة حبيبة
متنحه الدفء وجم�سات الكتابة،
لأن �أربعة و�ستني ن�صا ت�سكن قلب
الكتاب ،متت كتابتها يف رام الله،
تليها ن�صو�ص عمان التي حتمل
ذات القلب الذي يتخذ من رام الله
قبلة لأحالمه ،رام الله التي ي�شري
�إليها باملحتلة يف بع�ض الن�صو�ص،
و�أحيانا تخلو من الإ�شارة �إىل �صفة
االحتالل ،هذه الإ�شارات ت�شي
باحلالة التي كانت عليها املدينة،
�إبان قيام "زياد جيو�سي" بكتابة
الن�ص.
ثالثة �أ�شياء ،ماثلة ب�شكل وا�ضح
جدا يف ن�صو�ص الكتاب :القهوة،
لفافة التبغ ،وامر�أة ت�شاركه
االحتفاء بقهوته ولفافة تبغه،
امر�أة يبتكرها وينفخ يف طني
غيابها ،م�شكال �صورتها ج�سدا
ميلك جميع مالمح الإغواء ،وا�صفا
�شفتيها ونهديها ،ويديها ،واقفا
على عتبات تلك الت�ضاري�س ،ليوهم
القارئ انه ما�ض يف ايرو�سيته،
متح�س�سا طريق �شفتيه �إىل �شفتيها،

ترجمة "مذكرات طالب"
لجيف كيني
�صدر عن الدار العربية للعلوم
نا�شرون الطبعة العربية من
�سل�سلة روايات الفتى ال�ضعيف
والتي حملت عنوان "
مذكرات طالب  -يوميات غريغ
هيفلي" للروائي الأمريكي جيف
كيني.
وبح�سب �صحيفة "امل�ستقبل" يعد
جيف كيني امل�ؤلف رقم واحد يف
النيويورك تاميز لعام  2009وذلك
ب�صفته امل�ؤلف الأكرث ت�أثري ًا يف
كتب الأطفال.
والق�صة موجهة �إىل الأطفال -
النا�شئة يف عمر الثانية ع�شرة،
وي�أتي هذا الكتاب لري�سم لأطفالنا
عامل ًا خا�ص ًا بهم ،ولي�سهل عملية

تفاعلهم مع الآخرين ،وذلك برواية
م�شوقة وهادفة يف �آن مع ًا للطفل
"غريغ هيفلي" وهو يدون مذكراته
يف دفرت يوميات خا�ص به.
تبد�أ الق�صة مع غريغ هيفلي ذي
الثانية ع�شرة من العمر والذي
يحلم �أن ي�صبح ثري ًا وم�شهور ًا
يف امل�ستقبل ،وهكذا يدون هيفلي
ما مير به من مغامرات ومقالب
م�سلية وم�شوقة ولكنها ذات داللة،
ومغزى يريد �أن يو�صله الكاتب
�إىل الأطفال وهو �أنه ال بد من
التقدم مرتبة �إىل الأمام �إىل �أن
ن�صبح م�شهورين ونحوز �أعلى
املراكز يف املدر�سة ويف احلياة
عموم ًا.

�أو م�صورا �شحوب ل�سانه عند
حلظة انبثاق نهديها من فتحة يف
قمي�صها ،الأمر الذي يحفز حوا�س
القارئ للدخول يف عامل اجل�سدين
املحمومني ،لكن "زياد جيو�سي"
ي�ضرب �ضربته املوجعة ،حني يعلن
حلبيبته �أن الوقت فجر ،و�أنه ذاهب
لأداء ال�صالة ..هذه ال�ضربة التي
رمبا �ستلحق �شتائم قراء �أطف�أ نار
�شكوكهم مباء يقينه.
هذا االنك�سار الذي ي�شعله يف
مفا�صل القارئ ،يقود القارئ مكرها
�إىل تتبع م�سارات الن�صو�ص
بدقة وهدوء ،لعله يهتدي �إىل
عنوان املر�أة املو�سومة بـ "مليكة
�سب�أ"� ،آ�سرة الأنبياء ،و�صديقة
الهداهد ،ومل ال...؟ �أمل يقل� :أن
هذه الن�صو�ص كتبت عرب ع�صور
متعاقبة ،كجزء من نزف متوا�صل
كان ينتابه..؟
وك�أنه �أراد �أن ي�سطر بذلك �ألواحا،
�أو رقما من احلنني والوح�شة التي
تط�أ حياته� ،إن�سانا عربيا ابتعد
عن عينيه حلم الوطن ،فالذ حتت
جناحي حبيبة ،هي الأخرى ت�صبح
طائرا يحلق يف جناح احللم ،بعد �أن
�سكن القلب وا�شتعل البيت �أوالدا،
يحا�صرون �أية �صبوة ميكنها �أن
تنفلت يف �ساعة ع�شق ..ليم�ضي
مغنيا ،يقرع ك�أ�سه بك�أ�سي الوطن
واحلبيبة ..احللمان اللذان يذران
امللح يف عيني العربي احلامل ،مثلما
يقول يف احد ن�صو�صه� ":صباح
اخلري يا وطن.

ورق��������������������ة

االفتتان بالحقيقة
نزار عبدالستار

�شجاعة االدباء والفنانني معونة عالية الدعم ت�ؤدي بنا اىل انتاج
همة ثورية .على هذا اال�سا�س اجدين احب الكاتب االمريكي غور
فيدال الذي يكافح دائما لإثارة االنتباه �سواء يف اختياراته االدبية
الفذة او يف ت�صديه لإفكار الواليات املتحدة االمريكية.
لقد ق�ضيت وقتا وانا ات�أمل روايته عن االمرباطور الوثني جوليان،
وقبلها �شدتني اعرتافاته ال�شجاعة يف رواية "املدينة والعمود".
غور فيدال هو احد الذين يثريون انتباهي فهو يتمتع بنبوغ ادبي
ف�ضال عن اطالقه العديد من االفكار الي�سارية الليبريالية ال�شجاعة
ومنها كتابه التحري�ضي ( كيف ا�صبحنا مكروهني)� .شجاعة فيدال
تكمن يف اختياراته املحرجة وهو امر ال يتعلق مب�ساحة احلرية
وامنا هو و�صوله اىل درجة االفتتان باحلقيقة.
حني كنت اقر�أ رواية" جوليان" تذكرت حالة احلرج التي �شعرت بها
وانا ا�ستمر يف قراءة روايته " املدينة والعمود" .مل يكن املو�ضوع
ي�ستهويني وقد �سبق يل ان خا�صمت تني�سي ويليامز لل�سبب
نف�سه حني قر�أت مذكراته ،ولكنني وجدتني مع غور فيدال امام
افكار جديدة وت�أمالت عميقة ،ومع روايته "جوليان" �شعرت ب�أن
فيدال يركز كما فعل يف تلك الرواية املحرجة على ق�ضية االفتتان
باحلقيقة.
ال�شجاعة اميان ولي�ست موقفا ن�ضطر اليه ح�سب الظرف املتاح.
رمبا لهذا ال�سبب جند الكثري من الزيف واالدعاء يف �سلوكنا
الثقايف العربي .ان الفرق بني كاتب مفتون باحلقيقة و�آخر يهمه ان
يكون حقيقيا يف اللحظات الفا�صلة هو ان االول مبدع ثري العمق
والثاين راكب امواج مغامر يريد ان يكون مقبوال ومرئيا لل�سلطة
اجلديدة.
�إن ال�صراع االكرب يكمن يف اجلوهر .انه ن�ضالنا االبدي من اجل
مترين الب�صر والف�ؤاد على ر�ؤية احلقيقة واالميان بها وبالتايل
الدفاع املخل�ص عن القيم االن�سانية ونبل الوجدان الب�شري ،وهذا ما
مل ي�ستطع �شجعاننا �أن يغذونا به.
يف كل مرة �أقر�أ فيها لغور فيدال �أ�شعر ب�أنني امام
حما�ضرة فل�سفية يف النزاهة االبداعية .هذا
القدر من االفتتان هو طاقة كربى ال يفهمها
�شجعان الثقافة العربية او لنقل �إنهم مل
يبلغوها ومل يفكروا فيها يف ليايل القراءة
حتى انني �صرت ا�شك :هل ه�ؤالء الذين
يختلقون ال�صراخ يجيدون القراءة حقا؟!

الملك عبدالله يكتب عن فرص السالم
بالمنطقة
ي�صدر اليوم للملك عبدالله الثاين كتاب باللغة الإجنليزية
عن دار "فايكنج" للن�شر يحمل عنوان "فر�صتنا الأخرية:
ال�سعي نحو ال�سالم يف زمن اخلطر" ،بينما ت�صدر
ن�سخته العربية عن دار ال�ساقي اللبنانية قريب ًا.
وح�سبما ذكرت �صحيفة "الد�ستور" الأردنية  ،ي�صدر هذا
الكتاب تباع ًا يف ثماين لغات �إىل جانب اللغتني العربية
والإجنليزية ،وقد انتهى امللك عبدالله من كتابه �أواخر
�شهر �سبتمرب� /أيلول املا�ضي.
يزخر الكتاب باملعلومات عن م�سرية امللك عبدالله الثاين
من الطفولة وفرتة الدرا�سة وم�صاحبته لوالده الراحل
امللك ح�سني  ،حتى توليه العر�ش يف زمن �صعب ومنطقة
مليئة بالأحداث امللتهبة ،كذلك ي�ستعر�ض ما تواجهه
ح�سا�سة ودقيقة،
منطقة ال�شرق الأو�سط من م�سائل ّ
وي�شتمل على ر�ؤية امللك الإ�صالحية التي انطلقت ،منذ
حتمّله م�س�ؤولياته الد�ستورية  ،من االقتناع ب�أن الإ�صالح
ال�شامل �ضرورة حتمية تفر�ضها م�صالح الأردن و�شعبه.

وي�ؤكد امللك عبدالله الثاين �أن منطقة ال�شرق الأو�سط لن
تنعم بالأمن واال�ستقرار ما مل يح�صل ال�شعب الفل�سطيني
على حقه يف احلرية والدولة امل�ستقلة يف �إطار حل
�إقليمي �شامل.
لكنه يحذر من �أن فر�صة حتقيق ال�سالم ت�ضيق �أمام
التع ّنت الإ�سرائيلي  ،ما ي�ضع املنطقة على طريق املزيد
من احلروب وال�صراعات التي �ستكون �أ�ش ّد كارثية من كل
احلروب التي �سبقتها ،و�أن على �إ�سرائيل �أن تختار بني
�أن تظل قلعة معزولة يف منطقة تع�صف بها ال�صراعات ،
وبني ال�سالم الذي ي�ضمن الأمن واال�ستقرار جلميع دول
ال�شرق الأو�سط.
جدير بالذكر �أن دار ال�ساقي قد منحت �صحيفة "ال�شرق
الأو�سط" حق ن�شر عدد من ف�صول الكتاب والذي كتبه
امللك �أ�سا�س ًا باللغة الإجنليزية ملخاطبة الر�أي العام
العاملي حول الق�ضايا العربية والإ�سالمية وتو�ضيح
وجهة النظر العربية حولها.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

اعتبر الحضارة مفهومًا هشًا ،والفقر والجوع نماذج متكررة ،والعالم مفككًا:

" 50حقيقة ينبغي أن تغير العالم" لـ جيسيكا ويليامز..
كتاب يرسم تناقضات مروعة وسخافات غربية مدمرة
هو أحد الكتب الصادرة عن " الدار العربية للعلوم "  ،في ثالثمائة وأربعين صفحة من القطع المتوسط  ،ويحمل عنوان "  50حقيقة ينبغي أن تغير العالم " لمؤلفته " جيسيكا ويليامز " وهو الترجمة
العربية لألصل اإلنجليزي الذي يحمل عنوان "  ، " Facts that Should Change the World 50قام بترجمته مركز التعريب والترجمة ببيروت  ،ويدور الكتاب حول إحصائيات دقيقة لحقائق
مريرة يعاني منها العالم  ،ويتغافل عنها انطالقًا من السخافات وعدم المساواة المسيطرة في الغرب  ،ويرسم هذا الكتاب صورة مروعة من التناقضات  ،وصوال إلى المستويات المرتفعة من المعاناة من
الحروب  ،والمجاعة  ،واإليدز في دول العالم الثالث  ،معتبرًا الجوع والفقر ومختلف مستويات الحرمان المادي والمعنوي نماذج متكررة.

عرض :محسن حسن
�إىل جانب انتهاكات حقوق الإن�سان
التي متنت امل�ؤلفة عدم انتقالها من
جيل �إىل جيل  ،يف تركيز �شديد على
مظاهر الرثاء الفاح�ش وال�صعود
ال�سريع للمجتمع اال�ستهالكي
 ،والأمرا�ض العقلية  ،وجتارة
املخدرات  ،وثقافة ال�سالح  ،والف�ساد
 ،والإ�ساءة للبيئة  .جدير بالذكر �أن
كل حقائق الكتاب جاءت م�صحوبة
بتف�سري وحتليل وا�ضحني  ،يجعالن
القارئ يعيد النظر ب�أ�شياء كان يعتقد
�أنه يعرفها � ،إ�ضافة �إىل النتيجة

املجملة التي تو�صلت �إليها الكاتبة من
�أن عاملنا مفكك  ،و�أن احل�ضارة هي
مفهوم ه�ش .

عناوين مثيرة ومفزعة

يف حقائقها اخلم�سني  ،ذكرت م�ؤلفة
الكتاب عناوين كثرية �أغلبها مثري
ومفزع ؛ �إذا ما فكرنا يف مفهومه
ومغزاه بالن�سبة ملن يقع عليهم
الت�أثري املبا�شر ؛ من تلك العناوين
مث ًال عنوان يقول " معدل عمر املر�أة
املتوقع يف اليابان  84عام ًا �أما يف

بوت�سوانا ف�سيبلغ  39عام ًا فقط "
� ،أي�ض ًا عنوان �آخر يقول "  %81من
عمليات الإعدام التي وقعت يف عام
 2002يف العامل حدثت فقط يف ثالثة
بلدان  :ال�صني و�إيران والواليات
املتحدة "  ،عنوان �آخر يقول " يتم
�صرف  2.5دوالر يومي ًا على كل بقرة
يف االحتاد الأوروبي  ،وهذا مبلغ
يفوق ما يعي�ش عليه �أكرث من  %75من
الإفريقيني "  ،ومن العناوين �أي�ض ًا
" واحد من بني كل خم�سة �أ�شخا�ص
يف العامل يعي�ش ب�أقل من دوالر واحد

يف اليوم"" ،تقتل �أكرث من 12000
امر�أة يف رو�سيا ب�سبب العنف
املنزيل"" ،هناك  44مليون طفل عامل
يف الهند"" ،يقدر ب�أن جتارة العامل
باملخدرات املمنوعة ت�ساوي حوايل
 400مليار دوالر �أي �أنها م�ساوية
تقريب ًا لقيمة ال�صناعة ال�صيدلية
(الدوائية ) العاملية"� " ،أكرث من
 %70من �سكان العامل مل ي�سبق لهم �أن
�سمعوا �إ�شارة خط الهاتف "  ..هذا
بالطبع �إىل جانب عناوين �أخرى �أكرث
�إثارة و�أ�شد غرابة وعجب ًا .

كارثة الجوع

حتدثت امل�ؤلفة يف كتابها عن حقيقة
" اجلوع " العاملي ؛ فذكرت �أن
الإح�صاءات الدقيقة ت�شري �إىل �أنه
يتعر�ض للجوع  800مليون �شخ�ص
كل يوم  ،بينما يعاين  2مليار �آخرون
من �سوء التغذية املزمن  ،يف حني
ميوت  18مليون �شخ�ص �سنوي ًا من
�أمرا�ض مرتبطة باجلوع  ،ناهيك عن
�أنه يعاين  2مليار �شخ�ص يف العامل
من نواق�ص املغذيات الدقيقة والتي
ت�ؤدي �إىل م�شكالت �صحية مزمنة ،
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ثالثمائة ألف طفل يشاركون في حروب ونزاعات
عالمية بال ذنب وال جريرة
الصينيون والهنود والتايوانيون يتخلصون من
طفولة اإلناث بطرق موت شنيعة
وترتبط حوايل ن�صف وفيات الأطفال
دون اخلم�س �سنوات ب�سوء التغذية (
 10مليون طفل كل �سنة )  ،م�ؤكدة �أن
منظمة ال�صحة العاملية ( ) WHO
قررت �أن اجلوع و�سوء التغذية هما
من بني �أخطر امل�شكالت التي تواجه
فقراء العامل  ،لكن احلقيقة املرة التي
�أكدها الكتاب �أن م�شكالت اجلوع ال
تعود �أبد ًا لنق�ص الغذاء ـ فالعامل ينتج
كل �سنة غذاء ًا كافي ًا لإطعام كل �سكانه
ـ �إمنا امل�شكلة تكمن يف �سوء توزيع
الغذاء عاملي ًا ؛ ف�إذا كان الغذاء ال�صحي
يتمثل يف � 2500سعرة حرارية يومي ًا
 ،ف�إن املواطن ال�صومايل يح�صل
فقط على � 1500سعرة حرارية يف
اليوم  ،بينما يح�صل نظريه الأمريكي
على � 3600سعرة حرارية !! وذكرت
الكاتبة �أن نق�ص الدخل القومي ،
والنزاعات امل�سلحة  ،وا�ستخدام
اجلوع ك�أداة حربية  ،كل هذا يدخل
�ضمن �أ�سباب انت�شار هذه الكارثة
عاملي ًا .

العالم النفطي

وتطرقت م�ؤلفة الكتاب �إىل �صراع
العامل على النفط  ،وما يتبعه ذلك
ال�صراع من ت�أثري حاد يف �سرعة
ن�ضوب االحتياطيات العاملية منه
؛ فذكرت �أنه منذ اكت�شاف حقول
النفط الأوىل يف بن�سلفانيا بداية
ال�ستينيات من القرن التا�سع ع�شر ،
والإدمان الأكرب يف العامل احلديث
هو على النفط � ،أي�ض ًا ت�ؤكد الكاتبة
�أنه رغم جهود منظمة الدول امل�صدرة
للنفط ( �أوبيك ) يف حتديد املخطط
العاملي للطاقة  ،بحيث ي�ستمر
احتياطي النفط لدى الدول الأع�ضاء
لثمانني �سنة �أخرى مع ا�ستهالك
 90مليون برميل يومي ًا فيما بعد
عام � ، 2010إال �أن الكاتبة ت�سوق
ت�أكيدات العامل اجليولوجي " كولني
كامبل " ب�أن م�شكلة النفط م�ستقب ًال
�ستكون مرهونة بظهور الإنتاج
الغري االقت�صادي له بحيث ترتفع
�أ�سعاره يف ظل �صعوبة ا�ستخراجه ،
وهو ما يعني �أنه بحلول عام 2020
�سيكون هناك نق�ص يف احتياطي
النفط العاملي بن�سبة  ، %40ويف هذا
ال�سياق تتوقع الكاتبة اجتاه العامل
نحو " الهيدروجني " كتطبيق جتاري
وا�ستهالكي بديل عن النفط  ،لكنها
تقول " قد يكون من املبكر جد ًا �أن
نعرف �إذا ما كان الهيدروجني �سي�شكل

ح ًال حقيقي ًا مل�شكالت الطاقة العاملية
الطويلة الأمد  ..قد يكون لدينا فقط
�أربعة عقود لن�صحح الأو�ضاع ".

صينيات مفقودات

وحتت عنوان "  44مليون امراة
�صينية مفقودة "  ،ذكرت الكاتبة
حقائق مريرة تق�شعر لها الأبدان ،
�أ�شبه ما تكون بع�صور " و�أد البنات
" يف اجلاهلية ؛ ففي ال�صني والهند
وتايوان تتناق�ص معدالت الوالدة
بثبات  ،ورغم ذلك ف�إن عدم الرغبة
يف احل�صول على �إناث بات �أمر ًا
م�سيطر ًا على الأغلبية العظمى من
�سكان تلك الدول �إىل احلد الذي ذكرت
فيه التقارير الر�سمية لوكالة الأخبار
ال�صينية مث ًال �أن كل  116.8طفل
يقابلهم والدة  100طفلة مولودة
فقط  ،ومن ثم ف�إن امل�ستقبل ينذر
بحرمان  50مليون رجل �صيني من
الزواج  ،ناهيك عن ظهور عمليات
اختطاف الن�ساء من قبل رجال
يئ�سوا من العثور على زوجات ،
لكن الأب�شع والأم ّر من ذلك هو تلك
الطرق ال�شنيعة يف القتل التي يتبعها
�سكان تلك الدول للتخل�ص من بناتهم
؛ ت�سوق الكاتبة ما ذكرته " رادها
فينكاتي�سار " العاملة يف �صحيفة "
هيندو  " Hinduمن �أن الأمهات
يف مقاطعة " �سامل " يف " تاميل
نادو " يقمن ب�إطعام �أطفالهن الإناث
املولودات حديث ًا � ،شوربة دجاج حارة
مليئة بالتوابل يبد�أ الأطفال بعدها
بالتلوي وال�صراخ من الأمل لعدة
�ساعات يتبعه املوت  ،ثم تتعلل كل
�أم ب�أن طفلتها تعاين من " انتفاخ يف
البطن " لتنجو من املحا�سبة اجلنائية
 ،بينما توجد طريقة وح�شية �أخرى
يتبعها �أهايل قرى مقاطعة �سامل هي
�إطعام الطفلة فوق حد الإ�شباع ثم لفها
ب�إحكام بثياب مبللة فت�صاب ب�ضيق
التنف�س ومتوت � ،أما تقنية التخل�ص
الأخرية فتكون بو�ضع مروحة حتت
�سرير الطفلة ب�أق�صى قوتها  .هذا
وتذكر الكاتبة حقائق �أخرى مريرة
يف هذا ال�ش�أن ميكن مطالعتها يف
الكتاب .

أطفال محاربون

حقيقة �أخرى من احلقائق املرة التي
تذكرها الكاتبة حتت عناون " هناك
 300000من اجلنود الأطفال يقاتلون
يف النزاعات يف كل �أرجاء العامل "

؛ حيث ت�ؤكد �أن الأطفال الذين هم
دون الثامنة من العمر يقاتلون يف
كل منطقة تقريب ًا يف العامل  ،و�أنهم
�شاركوا يف �صراعات عابرة �أو
نزاعات حالية يف حوايل  33بلد ًا ،
و�أنه يعتقد �أن الأطفال املقاتلني قد
�شاركوا يف ثالثة �أرباع احلروب التي
جرت يف العامل ؛ ففي �سرييالنكا
يجند منور املعار�ضة الليرباليون
لتاميل �إيالم الفتيات اليتامى يف
احلرب �ضد القوات احلكومية �إما
كانتحاريات متفجرات �أو كزوجات
للقادة الع�سكريني  ،بينما يف بورما
ميثل الأطفال املجندون حتت �سن الـ
 18ن�سبة ،اخلم�س يف اجلي�ش البالغ
 350000جندي  ،وذلك ب�صفة جربية
حتت تهديد خيارين كالهما مر ؛ �إما
دخول اجلي�ش و�إما دخول ال�سجن
 ،ويف الكونغو الدميقراطية هناك
ع�شرات الآالف من الأطفال الذين
ا�شرتكوا فعلي ًا يف النزاعات الدامية
التي �أودت بحياة حوايل  3ماليني
ن�سمة منذ عام � ، 1998أما الناجون
من تلك احلروب فغالب ًا ما يعانون من
اال�ضطراب والعزلة كما يقول �أحدهم
" �أنا خائف اليوم � .أنا ال �أعرف
القراءة  ،وال �أدري �أين هي عائلتي ،
ولي�س لدى م�ستقبل  ،فحياتي �ضائعة
 ،ولي�س لدى ما �أعي�ش لأجله  ،ما عدت
�أ�ستطيع النوم لي ًال ؛ �إذ �أظل �أفكر بتلك
الأ�شياء الفظيعة التي ر�أيتها وفعلتها
عندما كنت جندي ًا " .

عبودية األلفية الثالثة

ويف ختام الكتاب  ،وحتت عنوان "
هناك  27مليون عبد يف العامل اليوم
" ت�سوق الكاتبة بع�ض احلقائق حول
ظاهرة العبودية منذ القدم وحتى
الآن ؛ فتو�ضح �أن العبودية انت�شرت
يف �إفريقيا  ،وبد�أت بالعبيد الأفارقة
�إىل بلدان �أخرى قبيل الع�صور
الو�سطى � ،إىل �أن بلغت ذروتها يف
�أواخر القرن الثامن ع�شر  ،حيث
مت نقل حوايل  13مليون م�ستعبد
من غرب �إفريقيا �إىل م�ستعمرات
العامل اجلديد  .وتذكر الكاتبة �أن
العبودية �ألغيت نهائي ًا من بريطانيا
عام  ، 1838ومن �أمرييكا عام 1855
 ،كما حرم م�ؤمتر العبودية عام
 1926اال�ستعباد يف العامل � ،أما
الأمم املتحدة فقد �أبطلت العبودية
يف م�ؤمترها الإ�ضايف عام ، 1956
ورغم ذلك تذكر الكاتبة �أن العبودية
يف الع�صور احلديثة اتخذت �أ�شكا ًال
مقنعة � ،أبرزها ما يعانيه املاليني
اليوم من �سداد قرو�ضهم �أو ديونهم
وديون �آبائهم الفقراء بطريقة " عمل
املحجوزين " حتت �شروط وفاء
للدين قا�سية جد ًا منها العمل ال�شاق
امل�ضني مقابل الأجر الزهيد الذي ال
مي ّكن العامل من �سداد دينه  ،ومنها
اال�ستغالل اجلن�سي وال�ضرب املف�ضي
�إىل القتل  ،وهي عبودية حديثة
اعتربتها الكاتبة �أكرث �إيالم ًا وبعد ًا
عن الإن�سانية من العبودية القدمية.

كنوز المدى

الف ليلة وليلة
تحقيق :د .محسن مهدي
مراجعة :باسم عبد الحميد حمودي
الن�ساخ
(املفاج�أة الكبرية هنا �أن الف ليلة وليلة لي�ست كذلك حقيقة وان ّ
والوراقني هم من او�صلها اىل هذا الرقم الذي ا�شتهرت به – قارئ هذا
املو�ضوع �ست�صله احلقيقة ..كاملة هذه املرة ! )
(قام الباحث الكبري د .حم�سن مهدي منذ �سنوات بتحقيق الكتاب
اخلالد ( الف ليلة وليلة ) و�أثبات ن�سخه ّ
اخلطية املتعددة و�صوال –بعد
هذا – اىل حتقيق احلكايات احلقيقية التي وجدت يف الكتاب من دون
الن�ساخ والو ّراقني.
�أ�ضافات ّ
�أن �أبرزطبعات الكتاب التي زعم �أنها �أ�صلية تتحدد ب :
 -1طبعة بوالق
 -2الطبعة ال�شعبية املغربية
 -3ن�سخة االب �صاحلاين طبعة املطبعة الكاثوليكية
-4ن�سخة ر�شدي �صالح -مطبعة دار ال�شعب – بريوت
 -5ن�سخة بر�سالو التي حقق اق�ساما منها عبد ال�صاحب العقابي
منجمة يف جملة (الرتاث ال�شعبي) العراقية يف ثمانينيات
ون�شرها ّ
القرن الع�شرين
قام الباحث د .مهدي بتحقيق الليايل حتقيقا علميا معتمدايف ذلك على
الن�سخة ّ
اخلطية االقدم (وهي ن�سخة املكتبة الوطنية بباري�س) وعلى
ن�سختني اخريني هما ن�سخة املكتبة الر�سولية يف الفاتيكان ون�سخة
مكتبةجون رايلندرز يف مان�ش�سرت .
وو�ضع املحقق مقدمة �ضافية تولت مناق�شة النقاط التالية:
�آ-نقد الن�سخ القدميةاملطبوعة من الكتاب وهي:
-1طبعةكلكتا االوىل
 -2طبعة بر�سالو
 -3طبعة بوالق االوىل
-4طبعة كلكتا الثانية
ب -حتقيق الكاتب
ج-ن�سخ الكتاب اخلطية و�شجرتها :
 -1االمهات القدمية واالم والد�ستور
 -2الفرع ال�شامي
 -3الفرع امل�صري
وجند �أنه ي�شريهنا وب�سرعة اىل اال�صول العراقية االقدم للكتاب
ويربطها بالنتائج التي تو�صل اليها ت�سل�سل الفرع ال�شامي
د-لغة الكتاب :من
حيث خ�صائ�صها العامة واالمالء والرتقيم .
تو�صل الباحث اىل وجود ن�سخ خطية رئي�سة للكتاب ،تربطها �شجرة
من فرعني رئي�سيني هما ،الفرع امل�صري وفروع اال�سرة ال�شامية
ورواياتها وهو ي�شري يف حتقيقه اىل وجود ن�سخة ( �أم ) لكل الن�سخ
مل تعد باليد االن �,,أن الن�سخة الد�ستور قد نقلت من الن�سخة االم �أو من
ن�سخة ن�سخت عليها م�ؤكدا على  -1 :ان الن�سخة االم �ألفت يف ع�صر
دولة املماليك التي كانت ت�ضم م�صر وال�شام  -2ان ت�أليفها مل ي�سبق
الن�صف الثاين من القرن ال�سابع للهجرة-الن�صف الثاين من ق13
امليالدي – وهذا التحديد مرتبط بالنقطة التالية  -3ي�سبق الن�سخة االم
ن�سخة االم القدمية التي الفت يف القرن الثالث الهجري و�ضاعت بني
رواة الق�ص�ص وامل�صادر االدبية املتعددة  -4اعتمد املحقق على الرواية
ال�شامية املحفوظة باربع ن�سخ ويف التعديالت واال�ضافة على الن�سخ
االخرى وقد او�ضح ان ن�سخ الفرع امل�صري اكرث حداثة وبع�ضها
متداخل مع الرواية ال�شامية التي لها ن�سخة وحيدة  ,وقد و�ضع املحقق
حكاية قمر الزمان كنموذج يف العمل يف حتقيق اال�صل بني الن�سخ
املختلفة من درا�سة الن�صو�ص ،اعترب الباحث ان لغة الكتاب هي لغة
احلديث الو�سط ذلك ان الف ليلة ككتاب-يف راي كثريين – مل يكتب اال
لريوى وقد فعل الن�ساخ الكثريزيادة ونق�صا.
ناق�ش املحقق الن�سخ املطبوعة واو�ضح زيف احلكايات امل�ضافة م�شريا
اىل زيف طبعات الكتاب الثالث ا�ضافة اىل �أن طبعة بوالق تعد رواية
اخرى للكتاب تنق�صها خ�صائ�ص ع�صر وفن الرواية القدمي ،م�شريا اىل
انفراد هذه الطبعة باعتمادها ن�سخة خطية واحدة
وجد حم�سن مهدي (رح) ان هذا الكتاب مل ي�صل اىل  1001ليلة يف
ن�سخته اال�سا�سية بل اىل  300ليلة وحكاية تقريبا عدا احلكاية االطار
وان الن�ساخ وا�صحاب دكاكني الوراقة قد ا�ضافوا الليايل الباقيات
ك�سبا الجر من �سائح او من هاو.
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كتاب األفق التداولي
تأليف :الدكتور إدريس مقبول
عرض :عبد األمير خليل مراد
تأتي التداولية كمنهج نقدي جديد
يتناول النصوص اإلبداعية ،بوصفها
حقيقة متعددة الوجوه ،ولها آفاق
زمانية ومكانية تعبر عن الخطاب بين
المتكلم والمخاطب ،أو ما يكشف عن
سؤال المرئي في التواصل داخل نصوص
اللغة واألدب ،كما تجتهد التداولية في
رسم دائرة الداللة ،وتأكيد الممارسة
التراثية في مجال اللسان والنص،
والتعبير عن انفتاح القارئ والمتلقي
والمؤول والحامل على النص المكتوب.

ويف كتابه (الأفق التداويل :نظرية
املعنى وال�سياق يف املمار�سة
الرتاثية العربية ) يدر�س الدكتور
�إدري�س مقبول يف املبحث الأول (�آلية
الت�أويل عند الطاهر بن عا�شور)
حيث ي�شري �إىل ندرة الدرا�سات
التداولية يف الثقافة العربية ،مبينا
�أنواع هذه التداوليات ،تداولية
تلفظية ،تداولية تخاطبية ،تداولية
حتاورية ،كما يك�شف عن عنا�صر
التحليل التداويل الذي يعنى بتقليب
�أ�ساليب اخلطاب و�صلتها مبقا�صد
اخلطاب واملتخاطبني ،ثم يقف عند
م�ستويات الداللة و�أطراف التخاطب
عند ال�شيخ ابن عا�شور ،و�أهميتها
يف داللة التمثيل والإيجاز والتلميح
واملبالغة واال�ستطراد ،فالبنى
اال�ضمارية تويل عناية كبرية باملتكلم
واملخاطب ،انطالقا من االعتقاد
بان اخلطاب يتوجه ( من واىل )،
كما يقارن الباحث بني ابن عا�شور
والتداوليني املعا�صرين وكيفية
اهتمام بع�ضهم بالعالقة بني الأ�شكال
النحوية والأ�شكال املنطقية ودورها
يف تعدد املعنى.
ويو�ضح الباحث مفهوم التنا�سب بني
الداللة والتداول� ،إذ يبني �إن التنا�سب
– تداوليا – هو طلب االن�سجام
من خالل النظر يف الن�صو�ص ،وال
ينبغي وقوع التعار�ض بينها ،بل �إن
الأ�صل �أن يف�سر بع�ضها بع�ضا .وان
�أهل العربية ي�شرتطون الق�صد يف
الداللة ،وان الغاية من عملية الت�أويل
هي �إدراك الق�صد احلقيقي من
اخلطاب  ،ولي�س االكتفاء فقط بحل
�شفرته �أو �سننه ،والت�أويل يختلف
عن التف�سري يف �إ�صابة �أعماق الن�ص
والإف�صاح عن طاقاته ،واملعنى
موجود يف طبقات اخلطاب ،وان
تر�سباته لي�س �سوى الق�صد والغر�ض
الذي وجدت من اجله اللغات.
ويرى ال�شيخ الطاهر بن عا�شور �أن
معرفة املق�صد هو النظر يف �ألفاظ
القر�آن الكرمي ال غري ،وهناك ات�صال
بني الق�صدية واللفظية ،فاللفظ
عمل قويل �أما النية والق�صد فهما
عمل قلبي  .كما يو�ضح د� .إدري�س
مقبول ( القراءة احلاجبة والقراءة
التفاعلية )  ،فالقراءة التاريخية
كثريا ما تتحول �إىل حاجز �أمام
جتدد القراءات وا�ستمرارها وحياتها
 ،حيث يقرتح ابن عا�شور امل�سالة
الت�أويلية كبديل تداويل يعي�ش
فيه القارئ حلظاته اخلا�صة مع
الن�ص .ولعل القراءتني (احلاجبة
والتفاعلية) ال ترتقيان �إىل م�صاف
القراءات التداولية الفتقادها �شرط
الراهنية واملبا�شرة.
فالتداوليات التلفظية ،تعني
الإطار العام للقول الذي ي�شمل
زمان اخلطاب ومكانه وهوية

املر�سل وهوية امل�ستقبل �أو املتلقي
وعالقتهما بع�ضهما ببع�ض.
ويف املبحث الثاين (ال�سياق يف
تداوليات �أبي �إ�سحاق ال�شاطبي)
ي�شري �إىل �أهمية ال�سياق يف
درا�سة وحتليل القول الطبيعي،
ودوره يف توجيه املعنى و�إ�ضاءة
جماهيل الن�ص ورفع غمو�ضه،
حيث ي�ستعر�ض وجهات النظر لدى
الدالليني يف تاريخ ثقافتنا الإ�سالمية
ممن مثلوا البنيوية املعلقة ذات
املرجع الظاهري� ،إذ يو�ضح �أهمية
تداوليات ال�شاطبي وعنايته بعملية
الت�أويل وبيان �أدوات الباحث لتوقي
ال�شرود يف �إ�صابة الداللة واملعنى.
كما عد الباحث ال�شاطبي م�ؤ�س�سا
لعلم املقا�صد من خالل وعيه بقيمة
املعطيات التداولية ،وا�ستعماله
املنهجية الو�سطية يف التف�سري،
واعتربها املخرج ال�سرتاتيجي
لتجاوز �إ�شكاالت الإفراط والتفريط
اللذين طبعا كثريا من النتاج الرتاثي
يف جمال الت�أويل والتف�سري.
كما عنيت تداوليات ال�شاطبي ب�أوجه
الت�سييق الن�صي برد الن�صو�ص
بع�ضها على بع�ض واعتبار القر�آن
كله ن�صا واحدا وقطعة واحدة،
و�إحلاحها على املعاين الرتكيبية ال
االفرادية ،ذلك �أن االعتناء باملعاين
املبثوثة يف اخلطاب هو املق�صود
الأعظم والتم�سك باملرجع الوظيفي
الذي نادى به فيز جن�شتاين يف
مقولته ال�شهرية ( ال ت�س�ألني عن
املعنى وا�س�ألني عن اال�ستعمال)
فاال�ستعمال هو املحدد النوعي
للمعاين الرتكيبية.
ويرى ال�شاطبي �أن القران الكرمي
يف املنهاج الت�أويلي التداويل هو
كالم واحد وبنية واحدة من�سجمة
ومرتا�صة� ،أو وحدة بنيوية متثل
�سر �إعجازه ،وان وحدة الن�ص
اجلملية يف جمال الداللة وتكاملية
امللفوظية يف جمال التداولية تعرب
عن الن�سق املنهاجي يف م�شروع
ال�شاطبي املتمثل يف ب�سط الأفق
العقائدي املتناغم مع وحدة الكون
يف تعدده الرتكيبي على وحدة
امل�صدر املكون.
ويقف الباحث عند النظرة الن�صفية
�أو اجلزئية والتي ال حتفل بال�سياق،
حيث تقت�صر على االجتزاء وعدم
اكتمال املعنى ،فاللوحة الزيتية مثال
تتحول �إىل منظر ب�شع عندما نغطي
ن�صفها �أو نحجب ق�سما منها عن
النظر.
�إن ت�أويل الن�صو�ص مرهون باكتمال
�سياقها اللغوي وبيان مق�صدها
املف�ضي �إىل تقعيد املعنى التداويل،
وهذا ي�أتي كما يرى الدكتور مقبول
من وعي ال�شاطبي بق�ضية تدخل
العنا�صر التداولية وا�ستح�ضارها

يف تطويق املعنى والتقاط مقا�صده.
فاملنهج التاويلي يت�أ�س�س على
خطوات يخرج بها امل�ستدل –
امل�ؤول من الن�ص �إىل مقت�ضياته
ولوازمه و�إطاره اخلارجي ،ثم يعود
�إليه يف حركة جدلية يكون الن�ص
فيها مركز اجلذب والطرد يف �آن
واحد.
ويف املبحث الثالث ( العوتبي
والدر�س الداليل ) تناول فيه البحث
الداليل عند العوتبي ومكانته
العلمية واالجتاهات املهمة التي
انطلق منها يف درا�سة الن�سق
اللغوي ،وعنايته بال�صوت اللغوي
وفق منهج حتليلي وو�صفي يعك�س
اطالعا وا�سعا على علمي القراءة
والتجويد و�أ�صول ال�صرف  ،وبني
الق�ضايا الداللية التي تعر�ض لها
العوتبي واملتعلقة بالل�سان ،حيث
�شرح فيها
ا .الداللة واملعجم.
ب .الداللة والرتكيب .
ج .الداللة واال�شرتاك.
د .الداللة بني املجاز واحلقيقة.
هـ .التحليل الداليل.
وخل�ص الباحث �إىل �أن الر�ؤية
الداللية قائمة على حتليالت
متعددة ،وهي تتج�سد يف لغتنا
مبنظور و�صفي وتف�سريي �شمويل
يعرب عن م�ستوياتها الل�سانية
التحليلية واملوجودة يف املفردات
املعجمية و�أ�صواتها وما تثريه
ق�ضايا اال�شرتاك والرتادف �إىل
اجلملة واخلطاب ،حيث نتلم�س
البعد التداويل املو�سع الذي يفت�ش
يف الداللة من ناحية ال�سياق
واال�ستعمال ومقا�صد املتخاطبني.
ويف املبحث الرابع ( تداولية الفعل
الإن�شائي عند ابن عربي ) يدر�س
امل�ؤلف القول الإ�شاري وانفالت
املعنى وكيفية الك�شف عن �أ�سرار
التعبري ال�صويف وترميزاته،
م�شريا �إىل معرفة ل�سانيات الإ�شراق
والتو�صل �إىل مبادئ هذا القول
عن طريق ا�ستبطان اللغة ال�صوفية
والتي �أجملها الفيل�سوف طه عبد
الرحمن يف ثالثة :
ا .مبد�أ املجاز.
ب .مبد�أ اال�شتباه.
ج .مبد�أ الإ�ضمار.
وا�ستعر�ض املعارف الكونية يف
كتاب حميي الدين بن عربي (
الفتوحات املكية ) وما فيه من
�أقوال و�إ�شارات تكاد تكون مغلقة
حتى على املتخ�ص�صني ،وك�أن لهذه
الن�صو�ص �سلطة خفية.
و�أ�شار الباحث �إىل ( �ضروب
التوا�صل بني الالهوت والنا�سوت
عند ابن عربي ) وهما نوعان جمايل
وجاليل.
�أما اللغة فهي �سر الوجود والأ�صل

الإن�شائي ال�سابق لكل موجود يف
انطولوجيا اخللق ،ولعل الفعل
الإن�شائي ( كن ) بح�سب املتكلم عند
ابن عربي على ثالثة �أق�سام�...إلهي
ورباين ورحماين.
فاملت�أمل يف ن�ص الفتوحات املكية
يجد �أن ابن عربي ي�شبه �أمر الكالم
وتولد املعنى النا�شئ من تفاعل
املتكلم واملخاطب بعملية االت�صال
اجلن�سي بني الرجل واملر�أة .
ويرى الباحث �أن مدارج التكوين
بني اللغة والوجود انبثقت من
الإن�شاء الإيقاعي الذي مبوجبه
ان�ش�أ البارئ �سبحانه وتعاىل
الكون ،ويت�ضح �أن �إطار التكوين له
مدارج يرجع تق�سيمها �إىل ق�سمني:
توا�صل جاليل وتوا�صل جمايل،
وهي تت�أ�س�س على مرتبتني الأوىل:
التكوين الفوري ،وهو تكوين ي�أتي
دفعة واحدة لي�س بينه وبني �إن�شائه
اخلطابي م�سافة.
واملرتبة الثانية :التكوين التدرجي،
وهو تكوين ي�أتي على �سنن التدرج
يف الإيجاد بني الفعل الإن�شائي
والإيجاد ذاته.
ويف املبحث اخلام�س ( ال�سنة
النبوية والتمام ال�سياقي ) ي�شري
الدكتور �إدري�س مقبول �إىل دالالت
ال�سياق يف املدونة الرتاثية وجهود
املحدثني يف العناية ب�سياقية
احلديث النبوي ال�شريف ،والتوقف
عند ال�سياق يف امل�صنفات التاريخية
 ،وبني �أن هذه الدرا�سات هي
درا�سات تداولية بامتياز ،ولها
مناذج ملمو�سة يف ا�ستعماالت
املحدثني وهي :
ا .الداللة اللغوية العامة.
ب .الداللة املقا�صدية.
ج.الداللة البيئية.
د .الداللة املقالية اخلا�صة.
هـ .الداللة النحوية الرتكيبية.
و� .سياق الن�ص.
كما يتناول الباحث ( الق�صة يف
املنظور التداويل ) واندراجها يف
�سياق التداوليات الل�سانية �ضمن
�إجراءات الت�سييق العامة ،وهي
عملية م�شتقة من ال�سياق ويعني
ربط الكالم ( امللفوظات ) ب�سياقاتها
الن�صية والل�سانية ال�سابقة
والالحقة ويخل�ص امل�ؤلف �إىل نتائج
عدة ،منها ما هو نتائج جزئية� ،أو
نتائج تف�صيلية خا�صة ،وقد �أجملها
الباحث بثماين قرائن تف�صل القول
يف حيثيات التداولية ومراميها يف
توجيه القراءة النقدية لأي عمل
�إبداعي.
ي�شار �إىل �أن الكتاب من الكتب
اجلادة واملهمة يف تق�صيها
للممار�سة التداولية ،وهو �صادر عن
دار عامل الكتب احلديث ويقع يف
مئتي �صفحة من القطع املتو�سط .
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"صراع على روح مصر"
�صدر عن مركز الأهرام للن�شر والرتجمة
والتوزيع كتاب جديد بعنوان " �صراع على
روح م�صر" لـ د.ح�سن �أبو طالب ،والذي
حاول من خالله ر�صد حالة املجتمع امل�صرى
خالل العقود املا�ضية وكيف ن�ش�أت فيها
جمموعات مت�صارعة حول م�صر لكل منها
�أهدافها و�سرتاتيجياتها.
نقر�أ من كلمة النا�شر  :ي�ؤمن قطاع مهم من
امل�صريني ب�أن بالدهم م�ستهدفة� ،سواء كان
�سبب ذلك النظام �أو جماعات حمظورة �أو
قوى خفية تعمل لهدف م�سترت معاك�سا ملا
تعلن.
ومن هنا يبدو ال�صراع على روح م�صر هو
الغالب ،حيث ن�ش�أت فيها جمموعات لكل منها
�أهدافها و�سرتاتيجياتها ،كل يريد �أن ي�شكلها
على هواه ،كل يت�صور �أنه قادر على خطف
م�صر وحب�سها داخل قمقمه ،ولذلك وبالرغم
من �أنه ُكتب قبل ثورة  25يناير ،فقد زادت
�أهميته بعد ما ك�شفته تداعياتها.
�إن ال�صراع على روح م�صر و�شعبها له �أ�شكاله
املتعددة ،وفى ال�سنوات اخلم�س املا�ضية
فر�ضت الظواهر والتطورات املختلفة نف�سها

على الباحث فى �أكرث من جريدة وموقع
اليكرتونى فى م�صر وفى اخلارج ،كنوع من
االجتهاد والت�أمل والتمعن يف �ش�ؤون الوطن
وق�ضاياه.
يتكون كتاب "�صراع على روح م�صر" من
�أربعة ف�صول يحاول من خاللها الكاتب طرح
�أفكاره �ساعيا �إىل فك اال�شتباك بني �أطراف
ال�صراع املختلفة.
يحمل الف�صل الأول عنوان "وطن فى مواجهة
الفتنة" وير�صد من خالله امل�ؤلف النزاعات
التى حتدث من وقت �إىل �آخر بني طريف
الأمة امل�صرية ،م�سلميها و�أقباطها مما قد
ي�سبب خلال فى العالقة بينهما ويهدد وحدتهم
الوطنية ومتا�سكهم الداخلي ،كما يلقي
ال�ضوء على مواقف �أقباط املهجر .ويتعر�ض
لرواية �أثارت جدال كبريا �أثناء طرحها وهي
رواية "عزازيل" للكاتب يو�سف زيدان،
وال�صخب الذى �أحدثته.
وير�صد امل�ؤلف يف الف�صل الثاين "فى �أ�صول
امل�س�ألة احلزبية" كافة القرارات والأحداث
املتعلقة بالأحزاب فى م�صر منذ تعديل املادة
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ويحمل الف�صل الثالث عنوان "ال�صراع على
قلب م�صر وعقلها" وي�ستعر�ض فيها بع�ض
الق�ضايا التى يت�ضح فيها ال�صراع النا�شب
بني القوى املختلفة �سواء كانت �سيا�سية
�أو عقائدية �أو اجتماعية والتى حتاول
كل منها الفوز بقلب م�صر وعقلها والتفرد

"وجه النائم"

"بقايا القهوة" ماريو بينيديتي

�صدرت حديث ًا عن دار "ال�ساقي" بالعا�صمة
اللبنانية بريوت رواية جديدة بعنوان
"وجه النائم" للكاتب عبدالله ثابت ،وتدور
�أحداثها حول ق�صة رجل �سعودي ،يف
منت�صف الأربعينات من عمره ،تعر�ض
للعديد من امل�آ�سي املبكرة يف حياته والتي
جعلت منه �شخ�صا خمت ًال وم�ضطرب ًا يف
عيون الآخرين.
وبح�سب �صحيفة "اليوم" الإلكرتوين �أدت
هذه امل�أ�سي التي عانى منها به لي�صبح
�إن�سان ًا وحيد ًا له نظرته اخلا�صة للوجود
واحلياة ،ي�سافر ب�شكل دائم �إىل جبل لبنان
حيث يجد مكانا هناك �صغريا لأ�سراره.
ثم تن�شا بني بطل الرواية وبني فتاة لبنانية
عالقة غيبية يف عامل الغيب فقط ،دون �أن
تتحقق على �أر�ض الواقع ،وير�صد امل�ؤلف
طباع هذا الغيب بت�أمل وا�سع ،عرب عدة
م�سارات ،هي :املنامات التي يراها النائم،
والق�صا�صات التي يجمعها �أو يكتبها ذلك
الرجل ثم يودعها يف حفرة ببيت يف جبل
لبنان ،وتقرر ال�صدفة �أن تكت�شفها الفتاة
اللبنانية ،فتقر�أ كل ق�صا�صاته فتتابعه
وتت�أثر به وب�أ�سراره وحياته امل�ؤملة ،دون
�أن يعلم ،حتى تقع يف حبه غيبيا.

�أ�صدر م�شروع "كلمة" للرتجمة ،التابع لهيئة
�أبوظبي للثقافة والرتاث رواية جديدة بعنوان
"بقايا القهوة" ،للم�ؤ ِّلف الأوروغوائي املعروف
ماريو بينيديتي ، Mario Benedettiوقد
قام برتجمتها من الإ�سبانية �إىل اللغة العربية
الأ�ستاذ املغربي حممد الع�شريي ،وهي
باكورة الأعمال املرتجمة من الإ�سبانية �إىل
اللغة العربية عن م�شروع كلمة يف �إطار �سل�سلة
من العناوين الإ�سبانية التي اختارتها �إدارة
امل�شروع لنقلها �إىل القارىء العربي
واملزمع �إ�صدارها عن قريب.
�إن رواية "بقايا القهوة" ف�ضاء مليء
بالب�ساطة والده�شة والتفا�صيل
ال�صغرية التي ت�ستثري الذاكرة
واحلنني ،فهي كل ما تب َّقى من تفا�صيل
الذاكرة ،التي ك َّلما تغلغل فيها القارئ،
كلما ر�أى ذاته فيها ب�شدة ،و�إذ ذاك،
الن ميلك �إ َّال �أن يبت�سم �أو ي�ضحك �أو
يبكي ،فثمة ذكرى لطفولة �أو �شقاوة �أو
حزن ال بد �أن تتحرك داخله ،وهو يقر�أ
طفولة كالوديو ،بطل الرواية.
كما حتكي الرواية فرتة ن�ضوج
هذا الطفل حيث يكرب وتكرب معه
�أحالمه وتطلُّعاته ،وتتغري نظرته
للحياة وللأ�شياء ،ومع هذه اللحظات
والتفا�صيل الروائية الن ميلك هذا
القارئ �إال �أن يتذكر �أي�ض ًا َّ
حمطات
من حياته ،التي ال ب َّد و�أن يتقا�سمها
مع كالوديو ال�شاب ،ومع �أنها رواية
حتمل الكثري من "الذاتي" – وبخا�صة
ملن يعرف �سرية بينيديتي ،يكت�شف
هذا ب�سرعة �إال �أن هذه الذاتية متتزج
بال�سردي احلكائي بحبكة عالية متقنة،
وخفة روح وعفوية ال تخلو منها

كتابات هذا امل�ؤلف البارع.
كما �أن رواية "بقايا القهوة" ال تعالج �أية
مع�ضلة كربى ،وال تطرح �أية ق�ضية فل�سفية
حميرِّ ة ،ولكن جماليتها تكمن يف �أنها رواية جد
�إن�سانية وكونية ،ميكن لأيٍّ كان يف �أي مكان،
�أن يقر�أها ب�شيء من احلنني ،وهو يرى �أطياف ًا
من حياته متر �أمامه ،بني �سطور الرواية.
�أ ّما م�ؤلف الرواية ماريو بينيديتي "-1920
 "2009فكان يُ�ص ُّر على �أنه �شاعر قبل كل �شيء،

بها .ومنها مثال �إلغاء املادة الثانية من
الد�ستور واخلالف النا�شب حول هذا الأمر،
والتعديالت الد�ستورية عام  ،2007وق�ضية
املواطنة وما حتمله من �إ�شكاليات.
كذلك يحاول الكاتب ،فى ق�سم من هذا
الف�صل ،االجابة عن �س�ؤال هام هو :هل
م�صر بلد �أقليات؟ و�إجابة هذا ال�س�ؤال،
تبعا لر�أى الكاتب ،هى جزء من جدل �أ�شمل
حول هوية م�صر� .أما الف�صل الرابع والذي
حمل عنوان "ت�أمالت �سيا�سية و�إن�سانية"
يناق�ش فيه د�.أبوطالب بع�ض امل�شروعات
التنموية والطاقات واملقومات املهدرة وكيفية
ا�ستغاللها من خالل ر�ؤية للمجتمع ككل،
مع درا�سة للجوانب املختلفة امل�ساعدة �أو
املعوقة ملثل هذه امل�شاريع  ،مثل :م�شروع
تطوير �سيناء وما له وما عليه! وم�شروع
�إحياء الربنامج النووي امل�صري وم�شكلة
ال�ضبعة،مع حتليل بع�ض املظاهر امل�ستحدثة
داخل املجتمع امل�صري والتحول الذي حدث
فيه ومدى توافق التغري املجتمعي مع التغري
ال�سيا�سي وامل�ؤ�س�سي.

�إال �أنه روائي وقا�ص وكاتب م�سرحي ناجح
ومتميز ،فنتاجه الأدبي غزير� ،إذ �أ�صدر �أكرث
من  80ديوان ًا وكتاب ًا جرت ترجمتها –كما
ي�شري الكاتب يف الإهداء� -إىل �أكرث من ع�شرين
لغة ،كما �أن العديد من �أعماله الأدبية ُنقِلت �إىل
ال�سينما وامل�سرح ،ما �أعطاه الكثري من ال�شهرة
واالنت�شار� ،إال �أن �أهم الأعمال التي يدين لها
الكاتب ب�شهرته الوا�سعة هي رواية "الهدنة"
" "1960التي لقيت جناح ًا فاج�أ امل�ؤ ِّلف نف�سه،
�إذ �ضربت �أرقام ًا قيا�سية من حيث
عدد الطبعات واملبيعات ،كما جند
�أي�ض ًا جمموعاته الق�ص�صية "املوت
ومفاج�آت �أخرى" "ق�ص�ص ،"1968
"بحنني وبدونه" "ق�ص�ص ،"1977
"�شكر ًا على �إ�شعالك �سيجارتي"
"رواية  "1965من بني �أعماله الأكرث
جناح ًا بني القراء.
رحل م�ؤلف "بقايا القهوة" يوم 17
ماي � /أيار  ،2009وال �شك �أن كثري ًا
ممن قر�أوا له دائم ًا تذكَّروا �أبياته هذه:
َّ
و�إذا ح َّلت �ساعة الدفن
�أرجوكم ال تن�سوا
قلمي.
ومرتجم الرواية ،حممد الع�شريي،
من مواليد  ،1950كاتب ومرتجم،
يعمل حالي ًا �أ�ستاذ ًا للغة الإ�سبانية
يف الدار البي�ضاء� ،صدرت له �أربع
جمموعات ق�ص�صية باللغة الإ�سبانية،
كما �أنه ترجم عدة �أعمال �أدبية من
بينها "رائحة الغوافة" لغرثيا ماركيث،
"بيت برناردا �ألبا" لغرثيا لوركا،
"�سيدة الفجر" لأخلاندرو كا�صونا،
و"ليلة حرب مبتحف الربادو"
لرافاييل �ألربتي.
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تصدر الئحة نيويورك تايمز للكتب األكثر مبيعًا:

كتاب " بالكووتر " لـ جيريمي سكاهيل يفتش في دفاتر
أخطر منظمة سرية في العالم
" بالكووتر ..أخطر منظمة سرية في العالم " لمؤلفه " جيرمي سكاهيل "  ،كتاب صادر عن شركة المطبوعات للنشر والتوزيع بلبنان  ،في خمسمائة وعشرين صفحة من القطع المتوسط
 ،وهو من الكتب االستقصائية ذات البعد السياسي واالستخباراتي  ،يؤرخ فيه مؤلفه لواحدة من أخطر المنظمات السرية التي تعمل في الخفاء على أعظم ما يدور في العالم من نكبات
وحلت  ،والتي انطلقت من كارولينا الشمالية على يد مؤسسها المليونير الكبير " إريك برانس
ومصائب وحروب  ،وحتى كوارث طبيعية ؛ إنها منظمة " بالكووتر " المثيرة للرعب اينما ذكرت ّ
" أحد أقطاب الحركة الكاثوليكية اإلنجيلية  ،ثم تحولت إلى جيش من المرتزقة لنصرة المسيحيين بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر  ،ورسم لها مؤسسها خطط المعارك الشاملة التي
تدور رحاها على األراضي اإلسالمية  ،ومن ثم فهي ذات أياد خفية عابثة في أفغانستان والعراق خاصة فيما يتعلق بنهب الثروات وقهر الشعوب وسحقها  .جدير بالذكر أن مؤلف الكتاب "
مراسال للبرنامج التلفزيوني واإلذاعي األمريكي الرائج " الديمقراطية اآلن " ،
جيريمي سكاهيل " يعد من أبرز الصحافيين األميريكيين المستقلين  ،وأحد الكتاب السياسيين بامتياز  ،يعمل
ً
وهو من الكتاب المعتمدين لمعهد نايشن  ،وقد نقل سكاهيل األحداث من قلب العراق وأعلن مرارًا رفضه للسياسة األمريكية هناك وفي أمريكا الالتينية وال سيما كوبا .

عرض :اوراق
فصول الكتاب

�ضم الكتاب ـ بخالف املقدمة واخلامتة ـ ت�سعة
ع�شر ف�ص ًال كام ًال  ،حملت العناوين التالية" :
الربان�س ال�صغري ـ بداية بالكووتر ـ الف ّلوجة
قبل بالكووتر ـ حماية رجل بو�ش يف بغداد ـ
�سكوتي مي�ضي �إىل احلرب ـ الكمني ـ �سنطوّ ع
الف ّلوجة ـ النجف  ،العراق  2004/4/4ـ هذا
من �أجل �أمريكيي بالكووتر ـ برن�س يذهب
�إىل وا�شنطن ـ �أحالم خط الأنابيب القزويني ـ
رجل بالكووتر يف �شيلي ـ بغايا احلرب ـ حتطم
بالكووتر 61ـ كوفر بالك  :تعامل بال هوادة ـ
فوق املوت  ،املرتزقة  ،و" خيار ال�سلفادور "
ـ جوزف �شميتز  :اجلندي امل�سيحي ـ �سقوط
بالكووتر  :بغداد يف امل�ستنقع ـ فر�سان
الطاولة امل�ستديرة "  ، .وقد وجه الكاتب
م�ضمون كتابه قائ ًال " �إىل ال�صحافيني غري
املرتهنني  ،وال �سيما العاملني يف و�سائل
الإعالم العربية  ،الذين يخاطرون بحياتهم ،
ويفقدونها غالب ًا  ،ليكونوا �أعني العامل و�آذانه
 ،فلوال �شجاعتهم وت�ضحياتهم  ،ل ُكتب التاريخ
بالفعل على �أيدي الأغنياء والأقوياء الذين
يعلنون �أنف�سهم املنت�صرين " .

بالكووتر

يف مقدمة الكتاب يورد الكاتب تعريف ًا �شام ًال

وتف�صيلي ًا لهذه املنظمة ال�سرية التي ولدت
من رحم " احلرب على الإرهاب " و " احتالل
العراق " وحتولت من �شركة مغمورة �إىل
منظمة �سرية متحكمة يف جمريات �أحداث
كثرية داخل وخارج �أمريكا ؛ يقول الكاتب
" يف �أقل من عقد  ،طلعت " بالكووتر "
من م�ستنقع يف كارولينا ال�شمالية لت�صبح
نوع ًا من احلر�س االمرباطوري لـ " حرب "
�إدارة بو�ش " على الإرهاب "  .ولبالكووتر
اليوم �أكرث من �ألفني وثالثمائة جندي خا�ص
منت�شرين يف ت�سعة بلدان  ،مبا يف ذلك داخل
الواليات املتحدة نف�سها  .وهي حتتفظ ب�سجل
بياين لواحد وع�شرين �ألف عن�صر �سابق
يف القوات اخلا�صة  ،واجلنود  ،وعمالء
تطبيق النظام املتقاعدين  ،الذين ميكن �أن
ت�ستدعيهم يف �أي حلظة  .ومتلك بالكووتر
�أ�سطو ًال خا�ص ًا من ع�شرين طائرة  ،مبا فيها
طائرات هيليوكوبرت هجومية  ،وفرقة من
مناطيد الر�صد ال�صغرية  .فمقرها وم�ساحته
�سبعة �آالف فدان يف " مويوك " يف كارولينا
ال�شمالية  ،هو �أو�سع من�ش�أة ع�سكرية خا�صة
يف العامل  ،تدرب فيه ع�شرات الآالف من رجال
الأمن االحتاديني واملحليني يف ال�سنة  ،وقوات
من دول خارجية " �صديقة " كما تدير ال�شركة
فرقتها اال�ستخباراتية اخلا�صة  ،وتعد بني

كبار مدرائها التنفيذيني م�س�ؤولني �سابقني يف
اجلي�ش واال�ستخبارات  ،و�شرعت �أخري ًا يف
بناء من�ش�آت جديدة يف كاليفورنيا و�إلينوي
والفلبني  ،وح�صلت على عقود حكومية ب�أكرث
من خم�سمائة مليون دوالر  ،وال يت�ضمن هذا
الرقم �صندوق عملياتها " الأ�سود " ال�سري
حل�ساب وكاالت اال�ستخبارات الأمريكية،
وعلى ما الحظه �أحد �أع�ضاء الكوجنر�س
الأمرييكي  ،بعبارات ع�سكرية حم�ضة  ،ف�إن
يف �إمكان بالكووتر قلب الكثري من حكومات
العامل " .

الفلوجة قبل بالكووتر

وحتت هذا العنوان  ،ي�ستهل الكاتب ف�صله
الثالث من الكتاب مبثل من �أمثال الفلوجة
يقول " على الغريب �أن يُح�سن �سلوكه "
كمدخل للحديث عن كمني �أ�سطوري �أعدته
املقاومة العراقية يف � 31آذار /مار�س 2004
قتلت فيه �أربعة من مقاويل بالكووتر يف
و�ضح النهار وعلقتهم على ج�سر الفلوجة ،
وهو ما دفع الأمريكيني �إىل تبديل جمرى حرب
العراق  ،و�إثارة ح�صارات �أمريكية متعددة
للفلوجة  ،ويف هذا ال�سياق  ،يذكر الكاتب �أن
مدينة الفلوجة عانت ما مل تعانه �أي مدينة
�أخرى يف العراق منذ بدء الغزو يف 2003

جيش احتياطي يقدر بـ
 21ألف عنصر متقاعد
يمكن استدعاؤهم في أي
لحظة
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�شبه الع�سكرية  ،يعيد �إىل الأذهان ميلي�شيات
احلزب النازي  ،التي عملت ك�آلية تنفيذ من
خارج الإطار الق�ضائي � .إن ا�ستخدام هذه
املجموعات ي�شكل خطر ًا كبري ًا للغاية على
حقوقنا " .

إحصاء مستحيل

ومما ذكره الكاتب �أي�ض ًا عن عنا�صر بالكووتر
الإجرامية � ،أنهم ع�صاة على الإح�صاء والعد
حتى من قبل اجلي�ش و�سالح الطريان
الأمريكي ؛ فبالرغم من اعتماد البنتاغون
على مثل ه�ؤالء املقاولني القتلة يف العراق
و�أفغان�ستان ب�شكل غري م�سبوق � ،إال �أن
احلكومة الأمريكية نف�سها ف�شلت يف �إح�صائهم
 ،ناهيك بتويل حفظ نظامهم  ،بحيث ن�شر
تقرير �أمريكي ملكتب املحا�سبة احلكومي
ت�ضمن ت�أكيدات ب�أنه ال يوجد لدى اجلي�ش
نظام مراقبة فعال لعنا�صر بالكووتر  ،و�أن "
امل�س�ؤولني مل يتمكنوا من حتديد عدد املقاولني
املنت�شرين يف قواعد يف العراق "  ،ومن
ثم يكون من الطبيعي �أن يعترب" بران�س " ـ
م�ؤ�س�س بالكووتر ـ عنا�صره الأجرية يف منزلة
االمتداد الوطني للجي�ش الأمريكي ؛ بحيث
�أدى جميع موظفي ال�شركة وجميع املقاولني
 ،ق�سم الوالء نف�سه للد�ستور الأمريكي الذي
ي�ؤديه زبائن بالكووتر " الذين لهم عالقة
بالأمن ( �أي البنتاغون  ،وزارة اخلارجية
 ،وكاالت اال�ستخبارات ) " لـ " دعم د�ستور
الواليات املتحدة والدفاع عنه �ضد جميع
الأعداء  ،اخلارجيني والداخليني " .

ربح الكوارث

؛ فقد هاجمت القوات الأمريكية املدينة يف
ومهجرة ع�شرات
منا�سبات عدة  ،قاتلة الآالف
ّ
الآالف من �سكانها  ،و�أطلقت قوات االحتالل
النار مرات عدة على متظاهرين ع ّزل  ،ومنذ
الغزو  ،توخى امل�س�ؤولون الأمرييكيون
بطريقة وح�شية ـ على حد و�صف الكاتب ـ �أن
يجعلوا من املدينة املتمردة �أمثولة ؛ بحيث
مت ت�صوير الفلوجة يف ال�صحافة الأمريكية
 ،وبني اخلرباء و�صانعي ال�سيا�سة  ،والقادة
الع�سكريني على �أنها مقر مقاتلني �أجانب
�أغ�ضبتهم الإطاحة بالنظام  ،كما يذكر الكاتب
كيف �أن " بول برمير " ال�سفري الأمريكي �إىل
العراق يف ذلك الوقت  ،طبق �سيا�سات ليربالية
عديدة يف العراق  ،كان من بينها ا�ستخدام
مرتزقة بالكووتر حر�س ًا خا�ص ًا له  ،وهو ما
مكن لهذه املنظمة ال�سرية بعد ذلك من اتخاذ
تدابريع�سكرية وا�ستخباراتية  ،و�أفعال
دموية داخل العراق  ،بحيث يت�ساءل الكاتب
قائ ًال " ماذا فعلت هذه القوات يف العراق ؟ كم
قتلت من النا�س ؟ وما هو عدد الذين قتلوا �أو
جرحوا ؟ تبقى كلها �أ�سئلة من دون �أجوبة لأنه
ما من �أحد ي�شرف على ن�شاطاتهم يف البالد" .

األمر 17

ويف �إطار ا�ستطراد امل�ؤلف يف احلديث عن

أكثر من  2300جندي
خاص منتشرين في تسعة
بلدان بما في ذلك الواليات
المتحدة
تبدو مناصرة لحقوق
المقموعين وهي تخفي
أخطر المشروعات على
المدى المنظور والبعيد
كلفها البيت األبيض بحماية
كبار المسؤولين في العراق
قوات تضرب وترتكب
وتبقى خارج المحاكمات

غياهب بالكووتر ال�سوداء داخل العراق  ،ذكر
متييز �أفراد هذه املجموعة �أو املنظمة ال�سرية
مالي ًا على عك�س غريهم من اجلنود الأمريكيني
داخل العراق ؛ حيث قفزت تعريفة عن�صر
بالكووتر من � 300إىل  600دوالر يف اليوم
 ،بل يذكر امل�ؤلف �أكرث من ذلك ؛ حيث �أخذت
قوة بالكووتر الدموية اخلا�صة تتو�سع يف
العراق  ،حتت �ستار من مر�سوم عرف بـ "
الأمر  " 17كان قد �أ�صدره بول برمير قبل
الت�سلل خارج ًا من العراق يف  28حزيران/
يونيو عام  ، 2004وهو مر�سوم �أعطى
عنا�صر بالكووتر االنتقامية ح�صانة من
املالحقة القانونية � ،إىل احلد الذي اعرتف
فيه النائب الأمريكي " دني�س كو�سينيت�ش
" خالل ا�ستجوابه " �شاي �أ�سد " مدير
امل�شرتيات واملقتنيات الدفاعية يف البنتاغون
 ،ب�أنه ميكن للمقاولني اخلا�صني من عنا�صر
بالكووتر ارتكاب جرائم قتل والنجاة بفعلتهم
 ،على اعتبار �أنهم ال يخ�ضعون لأي قانون ،
وبالتايل لديهم �أكرث من رخ�صة متكنهم من
تنفيذ القانون على طريقتهم  ،ب�أيديهم  ،ومن
ثم �أعلنت بالكووتر �صراحة �أن قواتها فوق
القانون  ،الأمر الذي حدا بـ " مايكل راترن "
من مركز احلقوق الد�ستورية �إىل ال�شعور
باخلطر قائ ًال " هذا النوع من املجموعات

وينفي الكاتب �أن تكون تطلعات بالكووتر
حمدودة باحلروب الدولية �أو النزاعات
الإقليمية  ،م�ؤكد ًا يف كتابه �أنها تغلغلت �أي�ض ًا
�إىل الرتبح من الكوارث الداخلية يف �أمريكا
�إىل احلد الذي تفوقت فيه مث ًال على معظم
الوكاالت الفيدرالية يف نيو �أورلينز غداة
الإع�صار " كاترينا " عام  2005؛ �إذ انت�شرت
املئات من مرتزقة بالكووتر املدججني
بال�سالح يف املنطقة املنكوبة  ،ويف غ�ضون
�أ�سبوع كانت وزارة الأمن الداخلي ت�ستخدمهم
ر�سمي ًا للعمل يف اخلليج الأمريكي  ،وقد
�أر�سلوا �إىل احلكومة االحتادية فواتري بقيمة
 950دوالر ًا يف اليوم الواحد لكل جندي من
" جي�ش " بالكووتر  ،ويف �أقل من �سنة كانت
ح�صلت �أكرث من  70مليون دوالر
ال�شركة قد ّ
(  243الف دوالر يومي ًا ) من عقود فيدرالية
مرتبطة بالإع�صار  ،و�سرعان ما بد�أت ال�شركة
تقدم طلبات احل�صول على �أذون لتعاقد قواتها
مع احلكومات املحلية يف الواليات اخلم�سني
الأمريكية كلها ؛ يقول �أحد م�س�ؤويل بالكووتر
مراوغ ًا " ما من �أحد م ّنا يحبذ فكرة �أن يتحول
تخريب ما �إىل فر�صة للربح � ،إنه واقع نكرهه ،
لكنه ما هو عليه  .فالأطباء  ،ومدراء اجلنازات
 ،وحتى ال�صحف  ،يعتا�شون كلهم من الكوارث
التي حتدث  ،وهكذا نحن  ،لأنه على �أحد ما ،
التعامل مع الأمر".
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"مهاجر من إسرائيل"

رواية تعري دموية الدولة الصهيونية وكراهيتها في نفوس أبنائها
عرض :اوراق
رواية " مهاجر من �إ�سرائيل "
�صادرة عن دار " قباء " للن�شر
والتوزيع بالقاهرة  ،يف مئة وخم�س
ع�شرة �صفحة من القطع ال�صغري ،
وم�ؤلفها هو الدكتور �إيهاب �سالم
 ،وهي رواية معا�صرة تتحدث
عن يهودي يك�شف عن م�ساويء
املجتمع الإ�سرائيلي وتناق�ضاته ،
وعلى امل�ستوى ال�سيا�سي يك�شف
التخبط يف هذا املجتمع ؛ �إذ يعاين
ب�شدة من تلك امل�ساوئ  ،فبطل
الرواية ي�سعى �إىل الهرب من احلياة
اليهودية بكل ما فيها من زيف ،
كما �أنه ال ي�ستطيع �أن يقبل الدين
اليهودي  ،ولذا ف�إنه يتخذ موقف ًا
معادي ًا وراف�ض ًا له  .وتت�ضمن هذه
الرواية ر�ؤية متعددة الآفاق مل�صري
دولة �إ�سرائيل  :هل �ستعي�ش ؟ �أم
�أن االنهيار هو م�صريها املحتوم
مثل االحتاد ال�سوفييتي ؟ ويطرح
عدة �سيناريوهات مل�ستقبل الوطن
ال�صهيوين املزعوم  ،وبجوار هذا
يجد القارئ جتارب احلب والع�شق
والنجاح والف�شل التي مير بها بطل
الرواية  ،ومن ثم فهي رواية غري
تقليدية ؛ لأنها تق�ص حكاية غري
معتادة عند الروائيني العرب .

البطل والحكاية

الرواية تدور �أحداثها حول "
بن �إيجال " اليهودي الأربعيني
الذي ن�ش�أ لأ�سرة من �أب و�أم كان
موطنهما الأ�صلي هو �أملانيا  ،لكنهما
هربا من بط�ش النازي يف �أواخر
الأربعينيات مع عائلتهما جميع ًا
�إىل القد�س  ،حيث ولد بن �إيجال
ب�أر�ض " ال�صابرا " �إبان املعارك
الطاحنة بني العرب و�إ�سرائيل  ،ثم
التحق باجلي�ش الإ�سرائيلي وعا�ش
انت�صارات  1967وما واكبها من
بط�ش �إ�سرائيلي بالأمة العربية
والأ�سرى امل�صريني  ،ثم كان �أن مت
�أ�سره مع لواء " ع�ساف ياجوري
" خالل حرب �أكتوبر ( كيبور عند
اليهود )  ، 1973ومل يقتل  ،بل
تعجب من معاملة امل�صريني له �أثناء
الأ�سر  ،وبعد التحرر متلكته الرغبة
يف االنعتاق من املجتمع الإ�سرائيلي
واالندماج يف املجتمع الغربي هرب ًا
من احلياة الدموية اليهودية  ،ومن
ثم قرر " بن �إيجال " يف النهاية
ترك �أبويه العجوزين مع �أخيه "

مو�شيه " و�أخته الطبيبة " جوديثا
" والهجرة �إىل �أمريكا للعمل يف
�أحد امل�صارف التي يديرها عمه "
بنيامني " � ،إىل �أن تبد�أ بوادر �صلح
بني العرب و�إ�سرائيل  ،فيعود مرة
�أخرى ولكن لي�س لال�ستقرار  ،بل
ال�ستق�صاء معلومات ت�ساعده يف
ت�أليف كتاب له عن " بقاء وفناء "
�إ�سرائيل .

قصة األمس

عندما يعود بن �إيجال �إىل �أ�سرته ،
تبد�أ خيوط حياته املا�ضية وعالقاته
الن�سائية يف التج�سد �أمامه من
جديد  ،فتظهر " جولدا " �صديقته
القدمية قبل الرحيل  ،لتخربه ب�أن
له ولد ًا يدعى " �إ�سحاق
" يبلغ من العمر �أربعة
ع�شر عام ًا كانت قد
حملت به جراء عالقتهما
غري ال�شرعية مع ًا
طوال �سبع �سنوات قبل
هجرته من �إ�سرائيل ؛
حيث يقرر " بن �إيجال
" تعوي�ض ولده عما
حلقه من حرمان ،
فيتعرف عليه ويتحابان
 ،وهو ما يدعوه للتفكري
يف الزواج الر�سمي من
" جولدا " لكنه يفاج�أ
بظهور حمب جديد لـ
جولدا يعيق �إمتام مثل
هذا الزواج  ،هنا تبد�أ
�سل�سلة من الأحداث
الرومان�سية يف حياة
بن �إيجال ؛ فيهيم حب ًا
بفتاة م�سلمة تدعى "
علياء " تعمل مرا�سلة
لإحدى ال�صحف العربية
بالقد�س ويحاول جاهد ًا �أن يقنعها
بالزواج منه  ،لكنها ت�أبى مت�سك ًا
بقواعد دينها الإ�سالمي  ،ورغم
ذلك تبادله احلديث يف �آراء كثرية
حول القد�س والق�ضية الفل�سطينية
ومدى �أحقية اليهود يف وطنهم
املزعوم  ،ورغم تكرار لقاءاتهما
مع ًا  ،بل و�سفرهما �إىل القاهرة
 ،وتفكريه يف اعتناق الإ�سالم
من �أجلها � ،إال �أنهما يفرتقان يف
النهاية  ،ليجد بن �إيجال نف�سه على
موعد مع " �أ�سمهان " الدرزية ،
ثم مع " هريمينا " اليهودية � ،إىل
�أن ينتهي به املطاف �إىل ا�ستعادة
�أ�سرته الأوىل املكونة من " جولدا "

وابنهما " �إ�سحاق " .

نصوص وعقائد

وخالل تدفق الرواية  ،يجد القارئ
نف�سه �أمام جمموعة من الن�صو�ص
والعقائد التي حتكم دموية املجتمع
الإ�سرائيلي وعنفه يف تعامالته
مع الفل�سطينيني وغريهم ؛ بحيث
تتج�سد كراهية بطل الرواية " بن
�إيجال " لتلك الن�صو�ص والعقائد
التي تطبق دائم ًا يف �شكل م�أ�ساوي
للآخرين ؛ يقول الكاتب على ل�سان
البطل " لقد خرجت من �إ�سرائيل
و�أنا عازم على �أال �أعود  .رمبا
�أكون قد كرهت العنف منذ �صغري
وكانت زجاجة اللنب التي �أ�شربها

مذاب ًا فيها العنف  .يكفي �أنه جاء يف
التوراة  :كل مكان تدو�سه بطون
�أقدامكم يكون لكم من الربية ولبنان
والفرات �إىل النيل تكون تخومكم
 .لقد اختاركم الرب لتكونوا �شعباً
خا�ص ًا فوق جميع ال�شعوب على
وجه الأر�ض  ..حني تذهب �إىل
مدينة لكي حتاربها ا�ستدعها لل�صلح
ف�إن �أجابتك وفتحت لك �أبوابها فكل
ال�شعب الذي جتده فيها يكون عبيداً
لك ت�سخره يف خدمتك  .ف�إن حاربتك
ودفعها الرب �إىل يدك  ،فا�ضرب
جميع ذكورها بحد ال�سيف واجعل
من ن�سائها و�أطفالها وبهائمها
غنيمتك � .أي عنف ذلك الوارد يف

التوراة  .كرهت �سفك الدماء منذ
�صغري  ،وازدادت كراهيتي له
حينما مت اقتيادي �إىل احلرب " .

لقطات من هناك

ويف ثنايا �أحداث الرواية تربز
العديد من اللقطات وال�صور
اخلا�صة بطبيعة املجتمع
الإ�سرائيلي  ،الذي طاملا عرب البطل
خالل الرواية عن كراهيته ورف�ضه
موا�صلة احلياة على �أر�ضه ؛ يقول
بطل الرواية عنه وعن علياء امل�سلمة
" �سرنا مع ًا يف �أور�شليم القد�س
 .ور�أينا الإباحة تتج�سد  .حتى
احلاخامات �شاهدناهم يبحثون
عن املتعة ين جنبات املدينة ..
وقع ب�صرنا على بع�ض
ال�شباب اليهودي يدخن
النارجيلة وال�سجائر
املح�شوة باملنكرات ،
وبنات اللذة يعر�ضن
ب�ضاعتهن عليهم  .ما
�أقبح هذا املنظر " .
وعن طبيعتى اخلداع
والعنف املت�أ�صلتني
يف ذلك املجتمع يقول
" تذكرت مذبحة دير
يا�سني ( قرب �أور�شليم
) قال الإ�سرائليون
�إن هذه احلادثة �شاذة
وم�سئولة عنها ع�صابات
اليمني املتطرف " �إي�سل
وليمي "  ،وتبني فيما
بعد �أن الهاجاناه وهو
اجلي�ش الفعلي للحركة
ال�صهيونية �شارك
يف هذه املذبحة  ،ثم
بعد �شهرين قام هذا
اجلي�ش نف�سه بارتكاب
ع�شرات من املذابح بهدف تخويف
وترحيل العرب  .كانوا يختارون
ع�شرة �شبان �أقوياء ب�شكل ع�شوائي
ويوقفونهم �أمام بقية ال�سكان
ويطلقون عليهم الر�صا�ص حتى
املوت فريتعب النا�س ويبادرون
بالرحيل  ..بهذه الطريقة جرى
ترحيل �سكان ال�صف�صاف وعيلوان
وعيلبون واللد والرملة و�سع�سع
و�أم الزينات وغريها " .

لغة الرواية

ب�إمتام قراءة الرواية يدرك
القارئ وي�ست�شعر جناح الكاتب
يف االعتماد على لغة و�صفية

وتقريرية ب�سيطة وغري معقدة
� ،أ�شبه ما تكون بلغة " باردة
" خالية من العمق ال�شعوري
والوجداين  ،وك�أن الكاتب �أراد من
وراء ذلك التعبري الغريمبا�شرعن
تلك الأر�ضية ال�شعورية اجلامدة
التي ت�سود عالقاته وارتباطاته
ال�سطحية بوطنه �إ�سرائيل وبكل
ما يدور به من ت�صلب وجداين
وجمود فكري و�سلوكي وعنجهية
دموية باردة تبط�ش بالآخر
وتق�ضي عليه بعد ا�ستعباده و�إذالله
حال القدرة على ذلك ؛ يقول الكاتب
على ل�سان البطل " يبدو �أنني
كنت قد ن�سيت حبي جلولدا خالل
ال�سنني املا�ضية  ،ومل يعد ال�شوق
�إليها يعذبني  .وما تفتح قلبي من
جديد �إال ب�سبب وجود �إ�سحاق .
ما �أردت لهذا الربعم �أن يحيا حياة
غري �سوية  ،ي�شري �إليه النا�س �أنه
ابن جاء بطريق غري �شرعي  .لكن
�أمه ال تر�ضى �أن تن�ش�أ هذه الرابطة
ما دامت �ستحيا خارج �إ�سرائيل
 .ويف نف�س الوقت وجدت �أن يف
التحرر من جولدا تقرب ًا من علياء .
ولو �أن الأمل يف عالقة وثيقة معها
�ضعيف " .

بقاء أم فناء ؟

وت�أتي خامتة �أحداث الرواية
بحقيقة �أ�شبه باليقني لدى بطلها ،
تلك احلقيقة التي �أجابت عن �س�ؤاله
اال�ستق�صائي الذي ظل يبحث عن
�إجابة له بخ�صو�ص بقاء �أو زوال
�إ�سرائيل ؛ حيث انتهى من �إمتام
ت�أليف كتابه  ،م�ؤكد ًا نتيجته التي
تو�صل �إليها قائ ًال " لقد تنب�أت يف
هذا الكتاب �أن دولة �إ�سرائيل �سوف
تتحول من دولة دينية �إىل دولة بها
كل الأديان والنا�س فيها �سوا�سية .
ومن املنتظر �أن يحكمها يهودي �أو
م�سيحي �أو م�سلم  .ف�سوف تختفي
النعرة الدينية من ال�سيا�سة و�سوف
يكون هدف احلكام املتعاقبني خري
املواطن بغ�ض النظر عن جن�سه �أو
دينه �أو لونه �أو انتمائه العرقي "
 ،وبنظرة ت�أمل ب�سيطة ميكن �أن
يدرك القارئ �إميان " بن �إيجال "
العميق بحتمية ذوبان �إ�سرائيل
واندثارها يف �أعماق �أعماق العامل
ال�سلمي املتجدد  ،بعيد ًا عن دموية
املجتمع اليهودي الذي ال يزال
يفقد مع مرور الوقت مقومات
بقائه وا�ستمراره.

11

فينومينولوجيا الخطاب البصري
صدر للناقد واالكاديمي د  .جواد
الزيدي كتابه النقدي الخامس ويحمل
عنوان (فينو مينولوجيا الخطاب
البصري) مدخل لظاهراتية الرسم
الحديث صدر عن دار الينابيع في
دمشق ويقع في  280صفحة من
القطع المتوسـط .
الكتاب يبحث عن الظاهرة في الرسم
ويناقشها من جوانب مختلفة فبقدر
ماتتجه الظاهراتية الى االشياء وتهبها
المعنى او تؤسس معناها في الخبرة
المباش ــرة فأن الرسم يهب االشياء
معنى من خالل الصورة الفنية التي
يهبها لمعطيات االشياء  ...وكاننا نراها
الول مرة  ..والحقيقة ان استخالص
الماهيات من الوقائع في الظاهراتية
تشبه الى حد ما تلك العملية المبدعة
التي يقوم بها الرسام حين يستجلب
المعنى او الماهية في الواقعة المعطاة
لخبرته عن طريق الخيال.

بغداد  /قحطان جاسم جواد

الكتاب يحاول ان يخلق مقاربة
بني الفل�سفة الظاهراتية والر�سم
احلديث من خالل ارثني اولهما
اجلهد الفل�سفي االن�ساين
مبجمله  ..مبا يحوي من
حتوالت وتاثريات بالالحق منه
و�صو ًال اىل املقوالت الرئي�سة
اخلم�س التي �شكلت جوهر
ظاهراتية (هو �سـرل) حتديد ًا
 .وثانيهما حركة الر�سم عرب
التاريخ واالنقالبات التي
حدثت لتت�أ�س�س من خاللها
مدار�سه الفنية .حتى التقيا
يف ا�سباب ظهورهمــا للوجود
مرة واحدة من خالل قراءة
ت�أملية لكيليهما و�ضعنا
االخري يف ميكانزم املنهج
الظاهراتي وحتليله لوجود
دالئل امل�ش ـ ــابهة يف التوجه
حماور اال�شتغال بو�ضعها
حمركات بنائية لهما  ..ولهذا
تتطلب املقارنة (كما ي�شري
د .الزيدي) اىل تق�صي كيفيـة
ر�ؤيتهما لال�شياء والظواهر من
خالل اي�ستمولوجيا مو�ضوعية
متنوعة اذ ا�ستفادت هذه
االبحاث من حماولة املقاربة
هذه به ــدف الك�شف عن

م�ستوى التداخل بينهما لذا مت
التفريق بني الر�ؤية اجلمالية
امليتافيزيقية والر�ؤية اجلمالية
الو�ضعية طبق ًا الخت ــالف املنحى
االب�ستمولوجي لكل منهما.
ان حتول االن�سان من تفكريه
البدائي اىل التفكري الفل�سفي
اك�سبه قدرة على مناق�شة مقوالت
الوجود واالن�سان بو�صفها
اهم مامي�س حياته  ..فقد عدت
حماولة افالطون التوفيقية بني
املثال والواقع منوذج ًا مقرتب ًا
باملثايل املاهوي على العك�س
من ار�سطو الذي اقرتب من
املادية  ..والن الفل�سفة ب�شقيها
(املادي واملثايل) هي اجلذر
الت�أ�سي�سي االول يف اجلهد
الفل�سفي االن�ساين فقد عادت
اليهما جميع الفل�سفات الالحقة
منذ املثالية املحدثة على يد
ديكارت وحتى الوجودية لدى
هيدجر و �سـارتر  ..اال ان هذا
الطريق و�صل اىل طريق م�سدود
يف نهاية القرن الـ  19وبداية
الـقرن ال  20مما دعا (هو�ســرل)
اىل العودة للجذور واال�شياء
االوىل �ضمن منهج توفيقي
ي�أخذ من افالطون وار�سطو

وديكارت وال يبنتز ليعيد
�صياغة منهجه الظاهراتي يف
�ضوء تطوير مقوالت �سابقيه ..
ومن ذلك انطلق د .جواد الزيدي
يف كتابه عن مظاهراتية الر�سم
احلديث وق�سم ذلك اىل اربعة
ف�صول باال�ضافة اىل �سطور
عدة حدد فيها امل�صطلحات
ومعناها الواردة يف الكتاب
مث ًال الظاهراتية التي يقول
عنها هي مبد�أ فل�ســفي ينكر
معرفة ال�شيء لكنه ال ينكر
وجوده خارج حدود عامل
الظاهرة حمدد ًا مدى املعرفة
اىل املو�ضوعات املمكنة لالدراك
احل�ســي  ..ويف ر�أي اخر عن
معنى الظاهراتية يقول انها
علم الظاهرة الذي مييز بني
علم الوجود (االنطولوجيا)
ح�سب ادموند هو�سـ ـ ــرل
الو�صف العلمي للوعي وق�صدية
اال�شياء يف الوجود اخلال�ص
م�ؤج ًال التاكيد على وجودها
قا�صدا الوعي  ...ويف مكان
اخر يعرفهـ ــا امل�ؤلف بانها كل
واقعة ميكن ادراكها باحلوا�س
والتجربة  .كما يناق�ش تعاريف
اخرى مثل الق�صدية والرد
الظاهراتي وتعليق احلكم
واملاهيــة والرد ال�صوري
املاهوي الذي يعني ادراك
ال�صور العقلية واملاهيات
احلقيقية كما تظهر حية يف
ال�شعور .

في الفصل االول الذي منحه

امل�ؤلف عنوان (املرجعية
الفل�سفية للظاهراتية)يتناول
فيه حماوالت (هو�ســرل) عندما
تبنى عملية التوفيق بني الفكر
والعامل عن طريق و�صف البنى
العليا للوعي االن�ساين يف وقت
كان الفكر االن�ساين مير ب�أزمة
حـ ـ ـ ــادة ب�سبب حلول االلة بدل
االن�سان  ..وبذلك اراد (هو�سرل
) ان يجعل من الظاهراتية علم ًا
كلي ًا ويقيني ًا او علم ًا للماهيات
ميد العلـ ــوم ب�أ�سا�س تقوم عليه
اي مبعنى حتقيق ات�صالنا
بالعامل واقامة ج�سر بيننا وبينه
متجاوزة الثنائية التقليدية
(ال ـ ــذات واملو�ضوع) لتعتمد
فكرة ق�صدية ال�شعور يف العمل
واال�شياء واملوجودات .
كما عدها هو�سرل مبثابة
تطوير للفل�سفة اليونانية حني
قال (الفينومنولوجيا) انبثقت
عن االفكـ ــار القدمية للفل�سفة
اليونانية التي ظلت يف ا�شكال
عدة اىل وقتنا الراهن ويق�صد

هنا افالطون وار�سطو  ..كذلك
يحدد ا�سماء اخرى للمرجعية
الفل�سفية للظاهراتية يف
الفل�سفة املثالية املحدثة مثل
ديكارت وال يبنتز واميانوئيل
كانت وهيغل وكروت�شه
وبرغ�سون .
يف الف�صل الثاين (الظاهراتية
النظرية اجلمالية) يناق�ش فيها
(د .الزيدي) الكثري من مفاهيم
منظري اجلمالية التي ذكرها
رواد هذا العلم او النظرية
ومنهم (هو�سرل) و (مارتن
هيدجر) و (رومان اجناردن)
و(غا�ستون با�شالر) و(�سـارتر) و
(مريلوبونتي) .
ويف الف�صل الثالث (الظاهراتية
والر�سم احلديث  -جدل ال�شكل
 جدل املعنى) ي�ؤكد فيه امل�ؤلفعلى ان الفن الرمان�سي فتح
الباب ل�سلطة اخليال والذات
وامكانية االطاحة بالثوابت
والنظم التي كان يدين بها الفن
الكال�سيكي وع�صر النه�ضة مما
جعل حركات الر�سم احلديث
تقتفي هذا االثر يف ايجاد
نظامهـا الب�صري طبق ًا لالليات
حتركها ر�ؤى ومرجعيات فكرية
خا�صة ب�أي من هذه احلركات
 ..ومن ابرز التيارات التي
حققت هذا اجلانب االنطباعية
والتعبريية والتكعيبية
والتجريدية واالغائية
وال�سوريالية .
اما الف�صل الرابع (حتليل
ظاهراتي لنماذج الر�سم
احلديث) حيث اخذ امل�ؤلف
منوذج ًا يف حتليله للظاهراتية
والنماذج هي لوحات مهمة
لر�سامني عامليني منها (لوحة
ال�شقائق لكلودمونيه) ولوحة
(اجل�سر على كوربيفوا) جلورج
�سورا و(طاحونة غاليت
الوغ�ست رينوار) و (قوارب
على ال�ساحل لفان كوخ و (امر�أة
وماندولني) جلورج نراك و
(حياة �ساكنة) لبيكا�سو .
وقد اعتمد امل�ؤلف يف كتابة على
 127م�صدر ًا بحثي ًا وم�ؤلفا
اىل جانب دوريات وجمالت
باال�ضافة اىل م�صادر باللغة
االنكليزية.
كذلك ثبت �صور ًا للنماذج او
اللوحات التي ناق�شــها يف
الف�صل الراب ـ ـ ــع ثبتها يف
نهاية الكتاب الذي يعد اليــوم
م�صدر ًا مهم ًا لـ (فينومينولوجيا
اخلطاب الب�صري) يف االقل
لفناين وطلبة الفن الت�شكيلي
يف العراق.
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عوالم القص الغرائبي
في "أرض الحكايا"
من جماليات اشتغال القص وحضرياته في ارض السرد وحقل الحكاية ،تنوع أساليب اإلبداع في الكتابة النصية ،وحذاقة الشخصية
اإلبداعية ،التي تشتغل في هذا المضمار على التخيل والحلم واالستذكار والتجربة وتراسل األجناس األدبية والفنية ....يحرص القاص
أو السارد على التقاط البؤر الحكائية من المناطق المجهولة والخفية والالمرئية ،بانفتاحه على الرؤى الغرائبية والسحرية واألسطورية
وحتى مناطق الخرافة في أنساقها الحكائية العميقة.

عرض :شاكر مجيد سيفو
وت�شتغل هنا وظيفة الإدراك
احل�سي واجلمايل مقابل وظيفة
التخيل -ح�سب �أر�سطو  -يف
املزيد من النفاذ �إىل الأعماق
والرثاء والإثراء للداخل الن�صي
الذي تتحاور من منحنياته �أقطاب
عديدة من ال�سلوك ال�شخ�صي
لل�شخ�صيات وال�سلوك املرئي
والب�صري يف حميط الذاكرة
املكانية ،هذه الأقطاب التي
تتجاذب وتتنافر يف حركاتها بفعل
الر�ؤية والر�ؤيا احللم هي التي
تتم�شهد وتتحول بقوة اخليال
ال�شخ�صي �إىل فعالية حوا�س
ت�ؤ�س�س للم�شهد احلكائي بنيته
ال�ضاجة ب�أفعال احلياة.
�أ�سوق هذه املقدمة للدخول �إىل
عوامل حكايا � -أر�ض احلكايا -
كتاب القا�صة د� .سناء ال�شعالن،
يتلم�س القارئ احلافات احلادة
للن�ص احلكائي ابتدا ًء من بنية
العنونة املو�سومة ق�صديا -
�أر�ض احلكايا � -إىل منظوماتها
الق�ص�صية للن�صو�ص التي تنتقل
من القوى الكامنة للنف�س املثرية
ب�أحالمها ومقا�صدها ورغباتها �إىل
مد ج�سورها اخلفية مع العامل،
وللذات الكاتبة التي تقدم ن�صها
احلكائي يف جمالية الرتاكم الفني
واملعريف للطبيعة الب�شرية لكل
�شخ�صية من �شخو�ص احلكاية،
ت�ستهل القا�صة �سناء �شعالن
جمموعتها بالت�صدير املو�سوم
 �إهداء م�سروق  -تنبئ داللةالإهداء عن ا�شتغال ذكي لذاكرة
احلكي ،فهي ت�صرح باملو�شور
الوقائعي" �إىل �سليل الأ�ساطري
والعمامات ال�سود الذي �سافر ومل
يعد بعد �أن كتب على عجل على
بوابة �صحرائها ":كانت مدينة
القحط طيلة �سنوات ثالث مدينة
ال تطاق ،كنت �أمتنى اخلال�ص
منها.....،الخ".
تر�شح عن قيمة الإهداء حمتوى
الوثيقة بالإ�شارة �إىل الفعل "
كتب" الذي تتماهى معه �أفعال
َ
الق�ص حكي بداللة �أن الن�ص يبد�أ
من منطقة ُمت�أ َّرخة يف الوجود،
حيث الأفعال ت�أخذ م�سارها يف

حركتها مع الأ�شياء التي تتحرك
يف م�ستوى من ت�أويل الوجود �أو
لفهم الوجود ح�سب هايدجر.
القا�صة �سناء �شعالن تعمل على
تدوين الواقعة خارج منطية
احلياة ،فهي حري�صة يف تناولها
ملو�ضوعاتها وعوامل �شخ�صو�صها،
كما ترى من فهومات و �آليات
ا�شتغاالتها يف كتابها التنظريي
اجلاد املو�سوم":ال�سرد الغرائبي
والعجائبي" يلتفت القارئ هنا
�إىل �س�ؤال الإبداع يف ترا�سل
الأجنا�س الأدبية والفنية� ،إىل
�س�ؤال"الفنية" الذي يمُ هّد لذيوع
الرمز والت�شكيل بعيدا عن الأداء
اخلطابي ،واجلنوح �إىل الإمياء
والتلميح عو�ضا عن البوح
والت�صريح ،هذا ح�سب تقدمي
الدكتور �إبراهيم خليل الكاتب.
فالقا�صة �سناء �شعالن تهتم
اهتماما ا�ستثنائيا وجدليا
وجماليا بال�سرد الغرائبي يف "
�أر�ض احلكايا" لنقل الن�صو�ص
من زاوية النظر الواحدة� ،إىل
ف�ضاءات مفتوحة غري م�ألوفة
� .أو ينفتح العمل الق�ص�صي �أو
الن�ص احلكائي بالعودة �إىل بنية
العنونة� ،إىل منظومة دالالت
و�إ�شارات ورموز ودوال و�إحاالت
�ضاجة يف ال�سرد
تفتح لها نوافذ ّ
بال�شكل الذي يقع على تو�صيفات
التكوينية والبنيوية والتفكيكية.
وترى القا�صة يف ر�صدها
ل�شخ�صياتها و�أفعالها �إىل �إقامة
منظومة �سردية ت�شتغل بقوة
يف منطقة الفانتازيا واخليال
وا�ستيطبقيا احللم� -:إذ ت�ستفيد
من قراءاتها لنظريات النقد العربي
والغربي معا.
تالحق القا�صة �سرية �شخو�صها
يف انتقاالتهم من الذات �إىل
الوجود ومن العامل �إىل الذات يف
�سردوها عرب �شبكة دالالت تر�شح
عنها �أن�ساق الده�شة وال�صدمة
واخللق وابتداع اخلوارق
وك�شوفات احللم و�سوريالية
اللغة� ،إذ ُحُت ِّمل �شخ�صيات
حكاياتها عالمات ال�شك واحلرية
والغرية والفزع ،ويعود هذا

اال�شتغال �إىل قراءاتها الذكية
لأر�سطو و فور�سرت و تودوروف
و باختني و روالن بارت و فتاح
كيلطو و�صالح ف�ضل وفا�ضل ثامر
ومنى حممد حميالن و �شعيب
حليفي ويو�سف ال�شاروين و طراد
الكبي�سي وغريهم.
جتتهد القا�صة �سناء �شعالن يف
ا�شتغاالتها الذكية على اهتمامها
ال�شديدة بتفكيك احلادثة الن�صية
�إىل مقرتبات حتت�شد باملواقف
احلياتية يف ت�أملها ال�شديد حلياة
ال�شخو�ص� ،إذ ت�ستجمع �صورة
الآخر يف تد ّبرها ملا جتنح �إليه
وتعمل على تر�سيخهِ " يف تقنيات
احلذف
والإ�ضمار واال�ستباق
واال�ست�شراق ،ح�سب د� .إبراهيم
خليل".
ن�ص القا�صة �سناء �شعالن
يت�ضمن ّ
 بن�ص اللذة  -بالعودة �إىلفهومات روالن بارت ،فاحلادثة هي
ال�شغف اللذيذ باللغة ،هي الولع
الكبري بفكرة ع�شق ولذة الأدب يف
هذا البذخ اللفظي يف الن�ص� ،إذ
تبذل القا�صة جهدها الكبري يف ّ
حق
الإ�شباع لغرائز ال�شخ�صيات ،حتى
املوت الذي يتحدث عنه فرويد�":إذ
ال�شيء جماين غري املوت" �إذ
تقع هذه الر�ؤى �ضمن" متخيالت
اللغة" ونعني بذلك الكلمة التي
هي اجلوهر ،وال�سحر لرت�سيخ
الن�صي يف احلكاية و
املتخ ّيل ّ
�أروحتها الأ�سطورية.
تت�سم حكايات "�أر�ض احلكايا"
بالغرائبية يف �أعلى تو�صيفاتها
النظرية الر�ؤيوية واجلمالية،
والغرائبية التي نتحدث عنها
هنا هي  :الغرائبية هي ا�سلوب
خميل يعمد فيه امل�ؤلف �إىل معاينة
الواقع بعني مغايرة ترى ما ال نرى
لت�ش ّكل �صياغات ن�صية لوقائع
خمتلفة ِ�سم ُتها التغاير املبني على
مفارق العقل والواقع والدخول
يف ف�ضاءات تتعار�ض ومعيارية
التقنني احلياتي ،الغرائبية
وبح�سب " با�شالر" تعيد �إىل
الإن�سان ح�س الده�شة ،فالغرائبية
التي ت�شتغل عليها حكايا �سناء

�شعالن تبد�أ من العنونات" :
�سدا�سية احلرمان ـ �أكاذيب البحر
 الباب املفتوح  -ملك القلوب -الطريان على ارتفاع  1000دقة
قلب  -دقلة النور � -أر�ض احلكايا
 الذي �سقط من ال�سماء  -مدينةاالحالم  -البلورة ـ ال�شيطان
يبكي"....
يف حكايتها الأوىل تت�صل
ب�شخ�صية "املتوح�ش" ت�ستغرق
وتغرق القا�صة يف و�صفه
بحاالت تراكمية عديدة ""فهو
يعي�ش مت�أبد ًا متوح�ش ًا على هذه
اجلزيرة اجلرداء القاحلة لت�صل
به" :من قال انه يفكر ا�ص ًال يف
من يكون؟ واىل �أيِّ الأزمان
والع�صور ينتمي ،وال ي�شعر مبلل،
ال يعرف النفور من التكرار لقد
�ألف كل الروائح وكل الأ�صوات،
غدا �صديق حيوان من حيوانات
اجلزيرة" هذا جمتزء من حكايتها
 �سدا�سية احلرمان � -إذ تك�شفعن قدرتها الفائقة يف ا�صطياد
اللحظة احلرجة وتن�صي�صها على
ج�سد احلكاية واجرتاح طراز من
"الق�ص حكي" لتحرير الأوهام
الكبرية التي رافقت ال�شخ�صية
املحورية �إىل �أن �أ�شبعتها
�أحا�سي�س فنتازية قد ال ترافق
الإن�سان يف �صحوهِ .
لذا نقر�أ ما بني ال�سطور غرائبية
ال�شخ�صية يف جممل �أفعالها
الغرائبية وال�سحرية يف حكايتها
اخل�صي  -دفعني
الثانية -
ّ
اال�ستهالل �إىل مرجعية حكائية

تبد�أ بالأخبار عن م�شهدية املكان �إذ
دفعني هذا ال�صف �إىل ولع القا�صة
ب�أحوال الو�صف الأدبي العايل
الذي ي�شتغل على لغة الق�ص
احلداثي ب�سلطة الذات املبدعة
ال�ساردة ومالحقة تو�صيفات
املكان وعالقة ال�شخ�صيات به
احل�ضي
وفيما بينهم� ،شخ�صية –
ّ
– تعيد القارئ �إىل فوران الذاكرة
اجلمعية باالن�شغال مبحموالت
اجل�سد الذكوري ورهابه ""كثريا
ما �سمع خ�صيان الق�صر يتنذرون
جميالت ويتبارون
بو�صف ن�ساء
ٍ
يف حلق التمنيات اجلميلة عن
جدران خميالتهم ،يتخيلون
�أنف�سهم ب�أع�ضاء كبرية ن�شطة،
ت�ستبيح كل جميالت الق�صر ،ثم
ينخرطون مبزاج ي�شككون فيه يف
ت�صنيفهم اجلن�سي ،لريوا �أنف�سهم
يف النهاية م�سخا حزين ًا لرجل
وامر�أة� .ص ""21تنه�ض املفارقة
الأ�سلوبية يف ر�صف منظومة
الت�ضادات يف منطوق احلكاية،
فمن جهة ترى الذات ال�ساردة
احتفائية ال�شخ�صية يف تندّرها
على الن�ساء اجلميالت وت�شفيها
لهنّ  ،ترى ال�شخ�صية املحورية
�سعادتها يف هذا التال�صف
ال�سردي احلكائي يف طبقته العليا
الظاهرة.
فيما ترى القا�صة اجلانب الثاين
يف الطبقة الطافية من احلكاية،
وهي انك�سار وان�سحاق واحباط
ال�شخ�صية  -اخل�صي  -وامثالهِ
يف �شكوكهم يف ت�صنيفهم اجلن�سي
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وعطل اع�ضائهم عن ممار�سة
�أفعالها وتنتهي �أحداث احلكاية
بف�شل اخل�صي �أقام جربوت
ال�سلطان �إذ يعلق ر�أ�سه على بوابة
الق�صر ،انتقاما من خيانته وت�أديبا
لغريه من اخل�صيان �ص� 22إن
الدخول �إىل عوامل  -ار�ض احلكايا
 ال ميكن االفالت منها دون �إ�صابةالقارئ بامل�سى �أو اجلنون بقدر
تعالقها ال�شديد بهذه ال�سحرية
ال�ضاجة بالغرابة وال�سحر
ّ
واجلنون وا�سطر احلدث احلكائي
املثقل بالإ�شارات ال�صريحة
احللمية الفنتازية والرومانتيكية
املرق�شة بالعالمة ال�سوريالية -
احيان ًا  -يف عوامل احلكايا ،ثمة
�ضجيج كوين تتالطم امواجه
بهذا الو�صف ال�سردي الذي ال تكل
عنه القا�صة الو�صف املتناغم مع
�سينمائية اللغة واجلملة واملركب
التكويني للحدث احلكائي هو
نتاج عد�سات ال�سرد يف غرائبيته،
عد�سات مقعرة وحمدبة وال�صقة
ومت�ضادة ومتوازية ،عد�سات
تختلط فيها �أفكار ال�سارد يف
منطقة ال�سرد تت�شاكل فيما بينها
لتكون عامل ًا متداخ ًال من الر�ؤى
ّ
املتغايرة يف الزمان واملكان
عامل يجمع فيه الن�سق احلكائي
م�سروداته التخيلية التي تك�شف
عن ت�س ّيد املخيال ال�شخ�صي للذات
القا�صة البارعة يف ك�شوفاتها
و�صياغاتها ال�سردية املعا�صرة..
يف حكايتها� ..أكاذيب البحر -
�ص ،- 33تتحقق عنا�صر احلكي
يف الو�صف املتماهي مع احلال
الق�ص�صي واملغامرة اجلمالية التي
تدفع بها القا�صة �إىل �إ�شغال طاقة
اللعب يف املوقعة احلكائية.
فلو �أمعنا النظر والر�ؤية يف الب�ؤر
احلكائية �سنجد ات�ساع مديات
الر�ؤية والتقاط م�ستطيالت الب�ؤر
الق�ص�صية من التفاعل والتجان�س
نحو تدفع
والالجتان�س على ٍ
بهذه املعادلة القا�صة يف دفعها
لل�شخ�صية املحورية �إىل ا�ستدعاء
ّ
وت�شظيها ،و�ضخها
الأحداث
الو�صفي اجلميل املمتلئ" :البحر
مليء باحلكايا� ،ستحبني حكاياه"
"البحر مليء بالأكاذيب� ،ستحب
�أكاذيبه" " البحر يزخر بحكايا
من انتحروا لأجلهِ " " البحر يزخر
بحكايا من قتلهم" وعلى ل�سان
الراوي �أو ال�سارد يقول " �إين
�أحب البحر �إىل ح ّد �إين لأجله
�ضحيت بالعمامة ال�سوداء"ق�صة
– �أكاذيب البحر� -إىل ا�سلوب
احلوار ماذا عني؟ �س�أل بابت�سامة
هادئة – "�أنت �أكذوبة البحر
الكربى" " -اي بحر؟!" "بحر
قلبي" "�إذن انا �أكذوبة؟!"  -دعنا
من الأكاذيب ،عندي لك مفاج�أة
 "وما هي هذه املفاج�أة؟""خمن"...ت�ؤول بنية احلوار �إىل منظومة

ت�سا�ؤالت تتخفى يف طبقات من
املعنى يف �سيل الألفاظ التي
جترتح لها �أنظمة حكائية تقول
ماتراه ال�شخ�صية املحورية
وعالقتها بالعامل املحيط بها �إىل
�أن تنتهي �إىل الإقرار باجلمال
الذي هو املعادل املو�ضوعي
للحكاية و�أن�ساقها الكلية:
""ولكنك قلت يل انك �صياد""
""متى كان ذلك؟!"" – " يل �ساعة
ّ
""كل ما يقال
�أكذوبة اجلزر" –
يف زمن اجلزر هو كذب "" -
""ولكنني اع�شقك!!"" "" -و�أنا
�أع�شقك ،اق�سم على ذلك""..
وتت�شظى عنونات �أكاذيب البحر
�إىل �أكاذيب حمتويات البحر
اجلوانية
وكائناته وعنا�صره
ّ
اخلفية ،ومتتد العنوان قي
الت�شظي �إىل �أكذوبة الل�ؤل�ؤ،
و�أكذوبة الأمواج و�أكذوبة املد
واملرجان و�أكذوبة الأ�صداف...
تقول القا�صة والكاتبة �سناء
�شعالن يف درا�ستها للق�صة
الق�صرية يف الأردن ،املن�شورة
يف كتابها "ال�سرد الغرائبي
والعجائبي" وان كان ال�سرد
العجائبي قد وهب احلياة من
العدم حلجر ،فهو قادر على
�إبقاء املقتولني �أحياء وهم
�أموات ،يف مداخلة عميقة درا�سة
لق�صة "لن ي�صدقه احد" للكاتب
حممود الرمياوي هكذا ت�شتغل
القا�صة �سناء �شعالن يف ا�سطرة
حكاياتها يف كتابها – ار�ض
احلكايا – �إذ حتقق للقارئ ما
يراه لذيذا ،ك�أنه يرى ما�ضيه
و�أوهامه وتاريخه يف �سطر
ما من �سطور �أية حكاية من
حكاياها ،تتوزع همومه وتنبثّ
ال�سرد الغرائبي
ذكرياته بني ّ
والعجائبي على امتداد �أطوار
حياته ،حتّى لتغدوا احلكاية
بنية �سلوكية تتوازى مع النزوع
الفردي لت�أ�صيل احلدث احلكائي
�إن كتاب – ار�ض احلكايا –
يتك ّثف يف �سل�سلة حكايات
تكتنز بطاقة التلغيز والرتميز
والغمو�ض الذي ُي�شهد ح�سا�سيته
اجلديدة يف ميتا �سحرية اللغة
واملعنى ويقرتح ل�سيميائية
ت�ؤول �إىل مقرتبات جمالية عالية
يف اللعب على وتر املغامرة
اجلمالية وتعددية البنى الن�صية،
يف املغاورة مع م�صورات
احلكي واالنتقال من زمن �إىل
�أخر ومن مكان �إىل �أخر يف
تداخل غريب م�ستخدمة �آليات
ت�صوير �سينمائية حاذقة تك�شف
�أفعال ال�شخ�صية يف حركاتها
االحتفالية ،وتالحق الدوائر
الرا�شحة عن حركة الكامريا
وعد�ستها املكربة مل�ستويات
العمق الأ�سطوري ،وقد حتقق كل
هذا يف معظم ق�ص�ص الكتاب -
ار�ض احلكايا.

القصب المضيء

رحلة فنان بين مسارح األيام
في العراق
عرض :اوراق

من �صفحات الطني ال�سومري املتجذر يف �أعماق
الهور املي�ساين وموجاته الهادئة  .من �صدى
�أركانه وف�ضاءاته  ،وعبق زنبقات الورد الطافية
على �س ــطوح نب�ضه املوغل يف �أعماق الزمن
البعيد  ..وحيث يتهادى املاء رقراقا �صافيا
لينبت ق�صبا وحبا لرت�ضع �أبناءها ع�شقا ووفاء
و�إبداعا لتبزغ من عليها �شمو�س ال�صباحات
امل�شرقة دفئا وح�ضارة ولي�ضيء �إ�شعاعها
�سموات احلكمة واملعرفة والت�ألق .
في�شمخ مبدعوها كالق�صب امل�ضيء املطرز
ب�ألـ ـ ـ ــوان احلكايات القرمزية اخلالدة  ،يعك�س
�إ�شعاع التوا�صل مع زمن اخللق والإبداع

بحثا عن نبتة اخللود يف ار�ض �سومر التوهج
والعطــاء فكانت تلك �أوىل بوابات امل�سرية نحو
�أزمنة احللم ال�سعيد  ...وهكذا يقدم امل�ؤلف
واملخرج واملمثل عبد اجلبـار ح�سن كتابه عن
امل�سرح و�أبطاله يف مي�سان وبغداد وجتاربه
الأخرى يف �أماكن �أخرى .
الكتاب اجلديد �صدر عن جمموعة دار الهنـا
للعمارة والفنون ويحمل عنوان ( الق�صب
امل�ضيء ) يروي فيه حكاياته مع امل�سرح منذ �أن
كان يف العم ــارة �إىل يومنا هذا مرورا بتجربته
مع الفتاة العمي ـ ـ ــاء باال ردن حني اخرج
م�سرحية بطلتها هذه العمياء يف جتربة فريدة

من نوعها يقع الكتاب يف � 131صفحة من القطع
الكبري وقد �أقيم له احتفال توقيع الكتاب يف
قاعة مدارات للفنون .
يت�ضمن الكتاب ت�سعة �أبواب ي�ضم كل باب
جمموعة من العناوين حلكايات ومواقف مر بها
امل�ؤلف مع فنانني ب�ضمنها الفنانة �أنعام الربيعــي
زوجته وبطلة معظم �أعماله يف العمارة .
يف الباب الأول تناول بوادر احلركة امل�سرحية
يف مي�سان يف مرحلة الع�شرينات والثالثينات
والأربعينات مثل ت�شكيل �أول فرقة م�سرحية
و�أول حماولة واثقة و�أول حماولة جريئة كما
حتدث عن جمعية �أن�صار التي و�ضعت اللبنات
الأوىل للفن يف العمارة وكيف ت�شكلت
�أول هيئة ادارية م�سرحية للجمعية
وكيف وجدوا �أول مقر للفرقة كما
تناول �أول عمالها ثم توالت الأعمال .
يف باب اخر يتناول عبد اجلبار ح�سن
العطاء الرث جليل الرواد يف م�سرح
مي�سان وت�أ�سي�س جمعية الطليعة
امل�سرحية كما حتدث عن واقع امل�سرح
العماري اجلديد وتناول جنوم هذا
امل�سرح ب�شيء من التف�صيل .
يف باب اخر يتحدث امل�ؤلف عن جتارب
يف حياته مابني ال�سينما وامل�سرح
ويعترب عام  1975من �أهم �أعوام
حياته عندما زار القاه ــرة وتعرف عن
كثب على امل�سرح امل�صري العريق
وزار املناطق ال�شعبية وحاراتها
وكذلك الأهرامات  ...ثم ي�أتي عام
 1980ليعلن عن ت�أ�سي�س فرع للفرقة
القومي ــة للتمثيل كما �أ�س�س فرقة فنون
وقدم �أول �أعمالها ( جاللة الإمرباطور
العام ) وهي من ت�أليفه و�إخراجه
وبطولته مع فناين املحافظــة كما
يتناول ب�شيء من التف�صيل جتربته
يف الأردن مع املمثلة العمياء �سارة
وهي جتربـة فريدة من نوعها
قدمت حل�ساب مركز هيا الثقايف يف
عمان ونالت �أعجـاب كبري من النقــاد
واجلمهور ويعد العمل – كما يقول – املمثل �أول
عمل موندراما يف الوطن العربي ملمثلة كفيفة .
كما يتحدث الفنان عبد اجلبار عن فنانني يف
ذاكرته �أمثال �سلمان اجلوهر ووجيه عبد الغني
وكرمي العراقي وعبد الكرمي العالق وعبد
الرحمن خ�ضر حني �صدح �صوته يف مي�سان كما
خ�ص�ص م�ساحة لزوجته �أنعام الربيعي حتدث
فيها عن معرفته بها ثم زواجه و�إجناب فنانني
منها مثل �أوالده قي�صر وعطيل وديزدمونه ومل
يكتف امل�ؤلف ب�سرد التاريخ والذكريات واملواقف
بل اطر كتابه ب�صورة نادرة عن الأحداث التي
حتدث عنها.
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قراءة في المسرح اإلماراتي
اسم الكتاب :مسرح سلطان القاسمي
المؤلف :د .غنام محمد خضر
عرض :بشار عليوي

(�إن الهدف من �إختيار ن�صو�ص �سلطان القا�سمي
امل�سرحية كان مبني ًا على ما حتمل ُه تلك الن�صو�ص من
قيم درامية � ,إذا �إنها تناولت فرتات ت�أريخية مهمة
من ت�أريخ الوطن العربي  ,بر�ؤية واعية  ,محُ اول ًة
بذلك �إ�سقاط ما بها من درو�س وعرب على الراهن الذي
نعي�ش ُه ال�سيما و�أن جميع احلوادث التي تناولتها
الن�صو�ص هي حوادث تخ�ص �إنك�سارات وهزائم
وقعت بها الأُمة ) بهذهِ الكلمات يفتتح الباحث د .غنام
حممد خ�ضر كتابه ( م�سرح �سلطان القا�سمي  ..درا�سة
نقدية )  1الذي يُ�سلط ال�ضوء على امل�سرح الإماراتي
الذي نحتاج اىل الكثري ملعرفة ماهية هذا امل�سرح
وبداياته والذوات املُ�شتغلني ومدى فاعلية احلراك
امل�سرحي يف احلياة الثقافية الإماراتية  .و�سلطان بن
حممد القا�سمي هوم�ؤ�س�س امل�سرح الإماراتي احلديث
 , 2بو�صف ِه �أول من كتب الن�ص امل�سرحي يف دولة
الإمارات.
ي�صف الباحث خ�ضر درا�ست ِه منهجي ًا بـ" درا�سة
نقدية " ل�سبب منهجي يتمثل يف �أن م�سرح القا�سمي
(ح�سب و�صف الباحث) مل ي َ
ُعن باخل�صائ�ص الفنية
املتطورة يف الت�شكيل امل�سرحي فقط بل يهدف من
وراء عمله امل�سرحي اىل غاية تنويرية ونه�ضوية ,
ت�أخذ بعني الإعتبار اجلانب املو�ضوعي �أي�ض ًا ومن ُهنا
جاء و�صف الدرا�سة بالنقدية �أ�ستجابة منهجية لهذه
الر�ؤيا.

مدخل الى المسرح اإلماراتي

تعود بدايات التجربة امل�سرحية الإماراتية اىل
فرتة اخلم�سينيات من القرن املن�صرم ,و�إختلفت
الروايات يف حتديد ت�أريخ حمدد لظهور امل�سرح يف
الإمارات  .ففي ت�أريخ  1963دخل واثق ال�سامرائي
اىل ال�شارقة وقام مع �أع�ضاء نادي ال�شعب ببناء �أول
م�سرح يف الإمارات بت�أريخ /22متوز 1963/ولهذا
يعتقد �أكرث امل�سرحيني �أن هذا الت�أريخ هو البداية
احلقيقية للم�سرح الإماراتي .وبالن�سبة لدور القا�سمي
وموقعه يف امل�سرح الإماراتي ,فهو يُعد �شخ�صية
ريادية يف هذا امل�سرح� ,إذ يعد ُه بع�ض ال ُنقاد �أول من
كتب الن�ص امل�سرحي يف دولة الإمارات ,وهو �أحد
املهتمني يف تطوير امل�سرح العربي املعا�صر  ,فمنذ
ما يقرب الن�صف قرن لن ي�أل جهد ًا يف رفد م�سرية
امل�سرح الإماراتي والعربي بكل ما من �ش�أنه تطويره
وحتديثه.
البعد الأخالقي للخطاب امل�سرحي عند القا�سمي

القا�سمي من الأُدباء الذين توجهوا بكتاباتهم نحو
عامة ال�شعب من �أجل ّ
بث ما ي�ؤمن به من �أفكار طليعية
� ,إذ ت�شتغل م�سرحياته على ثيمة مركزية �أ�سا�سية ,
تنهل مو�ضوعاتها من الت�أريخ وتنقلها خل�شبة امل�سرح
� ,إميان ًا من ُه بخطورة الفن امل�سرحي ومدى ت�أثريه على
املتلقي عن طريق ما يحمل ُه من �أدوات فعل درامية من
�ش�أنها �أن ُتقرب احلادثة املُنتقاة من الواقع الراهن � .إذ
تركزت مو�ضوعات م�سرحيات القا�سمي على معاجلة
الراهن العربي ال�سيا�سي واالجتماعي والثقايف ,
واملت�أمل لهذه امل�سرحيات يجدها �إرتكزت على حوادث
ت�أريخية معينة ال عالقة وثيقة باملتلقي من خالل
�أهميتها الت�أريخية .

والمتلقي
المسرح ُ

دائم ًا ما ي�ستح�ضر القا�سمي يف كتابت ِه للم�سرح كان
ي�ستح�ضر املتلقي دائم ًا ويوجهه من خالل خطابه
التنويري �إذ نراه يتعامل مع املتلقي عن طريق بنية
الن�ص متمثلة باجلمل والعبارات والأفكار التي يحملها
الن�ص كما ي�ستح�ضر العتبات املُ�صاحبة للن�ص بطريقة
درامية� ,إذ يتعامل مع العنوان تعام ًال خا�ص ًا من �أجل
حتري�ض املتلقي وجذبه اىل منطقة الن�ص.

الشخصيات

القا�سمي �أحد الأدباء الذين بد�أوا يثورون على هذه
الفكرة� ,إذ مل ي�ش�أ �أن يخ�ص القادة وحدهم على

اربع مسرحيات
عرض :اوراق
مل�سرحياته اثر كبري يف مدر�سة امل�سرحية
العراقية ولنمط جت�سيده للدور طعم خمتلف
،انه بنيان �صالح الكاتب والناقد امل�سرحي
العراقي �صدر له كتاب �أربع م�سرحيات من
دار الينابيع للن�شر والتوزيع يف دم�شق وهذا
الكتاب ي�ضم اربع م�سرحيات للكاتب وهي
(دراماتوج_بندورا_منيكان _حذاء
الراق�صة ).
ويبد�أ الكتاب مبقدمة عن ال�شاعر متثل تعريفا
مب�سطا بهيكلية بناء بنيان �صالح ملجمل
م�سرحياته،حيث تبني املقدمة ان الكاتب

ي�ستمد مو�ضوعاته من الواقع العراقي
وتطور ا�سلوبه تبعا لتطور كل مرحلة
زمنية وماتفرزه من �صراعات وا�شكاالت
فنية ،وت�ضيف املقدمة بان الكاتب يتخذ من
الرمز ا�سلوبا يف بناء احلبكة وال�شخ�صيات
ويتجه �صوب التغريب واملنهج التعليمي
يف م�سرحية (�سرية �أ�س ) والتجريبية يف
م�سرحية (اليانكي ) واال�سلوب ال�شعبي
الواقعي يف ر�سم ال�شخ�صيات واالجواء
العامة يف م�سرحية (النوار�س مل تهاجر )
مازجا كل تلك اال�ساليب يف م�سرحيته الكبرية
(النب�ؤة والدينونة) ثم م�سرحياته الر�ؤيوية
(العمة الزرقاء والبندورا واملنيكان).وبهذا

عظمتهم ب�صفة الإيجابي ,بل �أن ُه �أ�شرك معهم يف هذه
البطولة القوى ال�شعبية وممثليها من رجال الدين
واملعربين عن �صوت اجلماهري ,فمنح عمله الفني
بعد ًا �شعبي ًا يعك�س �صورة الواقع .كما نراه يعتمد على
الثنائيات ومل يرتك ال�شخ�صية تعرف نف�سها مبفردها.
وي�أتي �أعتماد القا�سمي يف كتابة ن�صو�صه امل�سرحية
على مبد�أ الثنائيات ,من �أجل �إظهار ايجابية ال�شخ�صية
و�سلبياتها� ,إذ �أن هذه الثنائيات تظهر للمتلقي جلي ًا
موقف كل �شخ�صية ايجابي ًا كان �أم �سلبي ًا وهذا املبد�أ
هو الذي مينح املتلقي حتديد االيجابيات وال�سلبيات
من خالل قراءته للحدث من دون حكم م�سبق من
امل�ؤلف .ومن هذه الثنائيات التي جل�أ غليها القا�سمي
(ثنائية ال�شرق والغرب وثنائية ال�سلطة وال�شعب).
ن�صو�ص القا�سمي نقدي ًا
امتازت ن�صو�ص القا�سمي امل�سرحية (عودة هوالكو
 /الق�ضية  /الواقع �صورة طبق اال�صل  /اال�سكندر
االكرب  /النمرود � /شم�شون اجلبار)  ,بلغة �سهلة يف
ت�شكيل خطابها الدرامي  ,حيث خلت هذه الن�صو�ص
من االلفاظ املركبة  .كما �إننا جند �أن القا�سمي قد اعتمد
على النهايات �شبه املفتوحة يف اغلب م�سرحياته  ,تلك
التي ترفد املتلقي بف�سحة من االمل  .كما ج�سدت تلك
الن�صو�ص �شعبية امل�سرح وجماهرييته  .وفيها �أي�ض ًا
�أن القا�سمي قد اعتمد على فكرة التنوير  .وم�سرح
القا�سمي عموم ًا ميكن و�صفه مب�سرح اجتماعي ثقايف
يعالج هموم ور�ؤى جمتمعنا العربي .
يذكر �أن امل�ؤلف من مواليد املو�صل  , 1979بكاليور�س
لغة عربية  ,جامعة املو�صل  , 2002ماج�ستري نقد
م�سرحي  ,املو�صل  , 2005دكتوراه فل�سة �أب حديث
 ,جامعة تكريت  , 2009تدري�سي ًا يف جامعة تكريت
 .وهو ع�ضو يف االحتاد العام لالدباء والكتاب
العراقيني  ,له كتاب ( م�سرح حمي الدين زنكنه _
م�سرحية الف�صل الواحد �أمنوذج ًا  ,ال�سليمانية 2008
).

اإلشارات:

 .1د .حممد خ�ضر  ,غنام  ,م�سرح �سلطان القا�سمي
_ درا�سة نقدية  ,من�شورات القا�سمي  ,دارة الدكتور
�سلطان القا�سمي للدرا�سات اخلليجية  ,ال�شارقة  ,دولة
االمارات العربية املتحدة  ,الطبعة االوىل .2010
 .2د� .سلطان بن حممد القا�سمي  ,هو حاكم امارة
ال�شارقة بدولة االمارات العربية املتحدة.

ال�شرح املخت�صر تتبني لنا �صورة وا�ضحة
لكيفية ر�سم كل �أجزاء اللوحة البنيانية
امل�سرحية .

تعري ثوب النقاء او انهيار الروح يف طوفان
الكذب،حوار ي�ؤجج روح الطفولة يف التخلي
عن امل�س�ؤوليات ي�ستحق قراءة م�ستفي�ضة منا
لأنها تك�شف وجها ن�سعى دائما لتغطيته.

جمادلة وراء كوالي�س احلقيقة حتدث
بني ممثلة العر�ض املخيب لالمال وبني
الدراماتوج (مقدم عرو�ض امل�سرحية)البائ�س
واحلزين جدا،هذا حمور امل�سرحية االوىل
التي تناولها الكتاب التي حتمل عنوان
دراماتوج..م�سرحية قليلة ال�شخو�ص ولكنها
ذات معان وا�سعة ج�سدت مالمح الف�شل
ومايرتتب عليه من تبعات حني ف�شل العر�ض
االول للم�سرحية رمبا لغياب امل�صداقية او

لطموحاتنا حدود وللأحالم وقت بعدها
تهاجمنا اليقظة ولكن الأمر خمتلف مع
بندورا بطلة م�سرحية (بندورا)الحدود
لأحالمها امل�ضرجة بالأوهام..تع�شق يف كل
مرحلة من يرتقي بها خطوة نحو االعلى فمرة
حملم بعرو�ضه اجلنونية ومرة غربة باطاللته
الهرمية املتعفنة بامال اخليبة ..وجديدا
ال�شبح الذي ي�صعد بها اىل حلم رمبا يتقاذفها
اىل الهاوية،فال�شبح باحالمه الفوالذية رمى

دراماتوج

بندورا
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أساطير األستانة
عرض :زينة الربيعي

واحلكاية ..

حلكايات اجدادنا القدمية متعة خا�صة الميكننا اال�ستغناء
عنها،فهي مع ماحتمله من ت�سلية فهي كذلك تنقل لنا تراثا
كامال رمبا يخفى عن الكثريين منا.
�أ�ستغلت الكاتبة الرتكية �إ�شق �سوقان هذه النقطة و�ألفت
كتاب (�أ�ساطري الأ�ستانة) الذي ترجمه اىل العربية عبد
القادر عبد اللي،حيث تناولت هذه الكاتبة املعا�صرة
ق�ص�صا �أ�سطنبولية قدمية من خالل احتكاكها ب�سيدات
ا�سطنبول الطاعنات بال�سن.
وجاءت مقدمة الكتاب لتحكي عن هذه ال�شريحة من
ال�سكان وهن �سيدات الق�صور املرموقات التي عا�صرتهم
خالل فرتة درا�ستها اجلامعية وبد�أت بذكر بع�ض اال�سماء
ومنا�صبهم وماهي الق�ص�ص التي رويت لها وبهذا
تكون القا�صة قد عرفت ق�ص�ص احلياة احلقيقية_ التي
و�صفتها بانها ت�ساوي عندها ثروة _من خالل ه�ؤالء
الن�سوة الطاعنات بال�سن مقارنة بها يف تلك الفرتة من
خالل حديثها معهن..
ومع ال�سنني بدات اولئك ال�سيدات املحرتمات النادرات
اللواتي ع�شن يف ا�سطنبول القدمية بوداع احلياة واحدة
تلو االخرى،وبالطبع �صار من ال�صعب جدا التعرف على
فلكلور ا�سطنبول القدمية الذي �شهدته تلك ال�سيدات
.لهذا ال�سبب،ف�أن القا�صة �إ�شق �سوقان كانت م�ؤمنة ب�أن
عملها "ا�ساطري اال�ستانة" الذي كتبته ب�صفته نتاجا لتلك
الزيارات �سيلعب دورا مهما يف نقل طراز حياة ا�سطنبول
القدمية لالجيال اجلديدة.

السلطانة مهريماه ورستم

الجانية على نفسها

يبد�أ الكتاب بق�ص اول حكاية وهي حكاية �سيدة تعي�ش
يف منطقة "طا�ش ق�صاب " مع زوجها ويعي�شون حياة
هادئة ولكن هناك ماينغ�ص لهم حياتهم وهو عدم اجنابهم
لالوالد خالل ع�شرين �سنة زواج ،ويف احد االيام تذهب
هذه ال�سيدة اىل احلمام ان�سائي للرتفيه عن نف�سها
وممار�سة طقو�سهم القدمية هناك واذا با تتعرف اىل فتاة
ذات ح�سن وجمال وماكان منها اىل ان حتكي لزوجها
عليها من غري دراية بنوايا الزوج فذهب وتزوج الفتاة
ولكنها مل ت�سكت عن حقها كامراة مغدورة فهرعت اىل
التخفي والدخول بني لبنات هذه العائلة والتعرف عليهم
عن كثب ودمرت زواج زوجها من ذات احل�سن واجلمال
وعادالرجل اىل املراة التي جنت على نف�سها منح�سرا اىل
تفا�صيل احلكاية التي رويت بطريقة رائعة ت�شد القارئ
اىل الرجوع اىل زمن الطفولة واال�ستمتاع بنمط الق�صة
باح�ضانه م�سرحا فتيا من فوالذ يتوعدها
ب�شباب بعد كهولة وغناء بعد فقر وراحة بعد
تعب وكد..هذه طيات امل�سرحية املتحدثة
باكرث من لغة واكرث من حلم.

المنيكان

اخلائطة تلب�س املنيكان قطعها الرتيبة التي
تخيطها يوميا لتلتهم الدقائق اململة يف غيابه
ال�سرمدي بعاد احلبيب �أمر يبعث للجنون
ويبعث ال�شيخوخة يف القلب ،اخلائطة
ممتعظة من �صمت املنيكان الأزيل ومن
�سيقانها اخل�شبية املتيب�سة ومن فلينها البارد
حد امللل فهي مهما حاولت ان تلب�سها ثيابه
ومهما فعلت لتبعث روحه فيها فهي �ست�ستمر
بكونها جمرد مانيكان ت�سمع وحتفظ ا�سرار
بوحها العذري ولكنها ابدا لن تفهم لوعة
العا�شق املطعون بهجر احلبيب بهذه اجلمل
ن�صف م�سرحية بنيان (املانيكان )التي هيجت

ق�صة امللك وال�سلطان وزواج ال�شاب الفقري من ابنته ق�صة
تقليدية طاملا �سمعنا عنها يف �صغرنا وكربنا حكايات
�شتى ويف منا�سبات عديدة،ولكن ق�صة ر�ستم الفقري مع
ال�سلطان وابنته تعدت هذه احلدود لكونها ق�صة حتكي
كيف ان القدر يفعل ماي�شاء مهما اعرت�ضنا طريقه وان
احلق البد ان يظهر مهما طال به الزمان،حكاية ت�ستحق ان
نت�صفح ثناياها من اجل معرفة نهاية ال�سلطانة مع ر�ستم
رغم انف ابيها الظامل وجور الزمان عليهم.

سر الجوهري

كان ياماكان يف قدمي الزمان كان هناك �سلطان عادل
يتجول يف �شوارع ا�سطنبول يتفقد احوال النا�س وعندها
بدت القا�صة ب�سرد كامل الق�صة التي تخ�ص جواهري
له �سرعجيب �أثار ده�شة وف�ضول ال�سلطان ف�أ�سر على
معرفته،وبعد ان امر وزيره بحل لغز الق�ضية ت�سل�سلت
احلكاية اىل نهايتها ،وعنج قراءة هذه احلكاية فاننا
نكت�شف الكثري من احلكم واملواعظ وراء �سطورها وان دل
هذا االمر فامنا يدل على ان منط احلكايات القدمية يحمل
بني طياته اهدافا تعليمية عن طريق �سرد احلكاوي.
بعدها تتواىل عملية �سرد الق�ص�ص بطريقة من�سقة ومن
هذه الق�ص�ص (املراة النا�شفة-حممد اغا البد�ستاين-جني
القمقم-ويل العهد الولد االقرع)وغريها كثري ويختتم
الكتاب بحكاية القط الذي ت�ؤمله �سنه.ويحوي الكتاب على
�صورة تو�ضيحية يف نهاية كل حكاية مما يزيد من متعة
وجت�سيد احلكاية..وقد مت ا�صدار الكتاب يف الدار العربية
للعلوم (نا�شرون).يف دولة االمارات العربية املتحدة.
ومن اجلدير بالذكر ان الكاتبة �إ�شق �سوقان من مواليد
عام  1936لأ�سرة ا�سطنبولية عريقة در�ست احلقوق يف
جامعة ا�سطنبول ويف الوقت نف�سه در�ست يف املعهد
العايل لل�صحافة وكانت اي�ضا متار�س هواية الر�سم منذ
ال�صغر وحازت على ميدالية ذهبية يف ميدان الر�سم
ودخل ا�سمها مو�سوعة الفنانني الت�شكيلني و�شاركت مع
املجموعة امل�ؤ�س�سة لرابطة الفتح مع �أدباء كبار هم نهاد
�سامي باناريل،يحيى كمال
بياتلي ،ر�شاد اكرم كوت�شو،عبد احلق �شينا�سي،اكرم اي
فريدي .و�شاركت بفعاليات ثقافية عديدة وقد �صدر لها
جملدان يت�ضمنان حكايات لالطفال هما :االمري قاردو
–وحكاية القلم الذهبي واختارتهما جريدة ملييت من بني
اف�ضل مناذج ادب االطفال.

املقل بدموع حارة فعال انها حماورة بغري امل
وظف فيها �شخ�صية اخلائطة بطريقة رائعة
واعطانا �صورة للتحمل ب�صورة خ�شب وفلني.

حذاء الراقصة

راق�صة مرتنحة بني �أخيلة كاتب وله ملا يرى
وي�ستعذب بتمايالت ك�أنها امواج عابثة بت�أين
..هي ترق�ص وهو يطالع احلذاء املمزق الذي
اليليق بزقورة عراقية مثل تلك التي تخت�ض
بتنا�سق �أخاذ،م�سرحية �أخذتنا بعيدا عن
اجواء احلزن والفراق واالنتظار يف اطار
حافل بتناغمات من رق�ص و�صرب اجنذاب بني
كاتبة بلغة الرق�ص وكاتب بلغة الكلمات ،حوار
�شفاف يف كوالي�س م�سرحية جديرة باالهتمام
ختم بها الكتاب وكانت نهاية موفقة لتزيل الهم
بحركات حافية القدمني..

آف���������������������اق

المحرقة
سعد محمد رحيم

يطغي على رواية ( املحرقة /دار املدى  ) 2010لقا�سم حممد عبا�س
مناخ كافكوي قامت ال تخطئه القراءة املتمعنة على الرغم من حماولة
امل�ؤلف �إ�ضفاء �شيء من الطراوة على عامله ال�سردي عرب م�شاهد
عاطفية وجن�سية ومواقف �إن�سانية ال تخلو من الفكاهة� ،أحيان ًا،
تتناثر هنا وهناك ،للتخفيف من حدة وثقل ال�صفحات املعجونة
بالك�آبة .فثمة ح�صار خانق ُفر�ض على �شخ�صيات الرواية لينعك�س
على وعيهم وطبيعة �إح�سا�سهم بالزمن وبالعامل من حولهم .و�أول
�سمة كافكوية يف هذه الرواية تتمثل بقلق ال�شخ�صيات يف حميط
ي�شعر فيه املرء ب�أنه م�سيرّ من قبل �سلطة ظاهرة وخفية يف الوقت
نف�سه ،حت�صي عليه �أنفا�سه �إىل احلد الذي لن يعرف معه �أبد ًا ما هو
و�ضعه احلقيقي ،و�إىل �أي م�صري يُ�ساق .ومروان ال�شخ�صية الرئي�سة
يف الرواية وراويها ( ب�ضمري املتكلم ) الطالب يف كلية الهند�سة
يجد نف�سه م�ضطر ًا للحلول حمل �أخيه الهارب غ�سان من اجلندية
يف زمن احلرب ،فهو ي�شبهه يف هيئته اخلارجية كثري ًا! .يُبعد عن
جامعته وحبيبته و�أهله بطلب من والده اخلائف على م�صري العائلة
من انتقام ال�سلطة ..يدخل مروان ال�سجن ملدة �أ�شهر ب�سبب تغيبه
عن االلتحاق بوحدته ( تغيّب �أخيه ) ثم يخرج وقد عوقب بتن�سيبه
�إىل املحرقة �إذ �سيكون م�س�ؤو ًال ،مع جندي �آخر ،عن �إحراق الأع�ضاء
الب�شرية املبتورة يف م�ست�شفيات امليدان و�ساحات القتال .مغادر ًا
حياته امل�ألوفة :ا�سمه وبيته ودرا�سته و�أ�صدقاءه وحبيبته /ابنة عمه
يا�سمني.
يُلقى مروان يف هذه الدوامة العبثية ويحاول التكيّف معها بفهمها
�أو ًال ،وهو مُبتغى �صعب بطبيعة احلال ..يقول؛ "كنت �أواجه امل�س�ألة
بكل ما �أعرفه عن نف�سي من �ضعف ،واخلوف يهزين بقوة ،اخلوف
من املجهول ،ومن الف�شل يف املحافظة على حياتي ،اخلوف من
املفاج�آت التي جتعل �أطرايف ترتع�ش .مع خويف يف الأ�سا�س من
حياة �أخي التي ال �أعرفها".
قد يبدو مثل هذا الأمر غريب ًا وغري معقول بح�ساباتنا املنطقية
لكن علينا �أال نطالب الروائي �أن يكون عامله الذي ي�شيّده مطابق ًا
بالتفا�صيل للعامل التاريخي الذي نعرف� ..إنه يخلق عامله اخلا�ص
الذي هو �صدى م�ؤ�س وفاجع لعاملنا ..ي�ستدرجنا �إىل ذلك املكان
الكافكوي بامتياز �إذ تتال�شى احلدود بني املعقول والالمعقول،
بني الواقع واحللم ،بني تراجيديا احلياة والكابو�س ،بني التاريخ
واملخيلة .وقد �صدّر الروائي روايته مبقولة للإمام الغزايل؛ "�إن
البالء موكل باملنطق" .والبالء ها هنا يكمن يف غياب املنطق..
حني يطوّ ح الواقع باملعقول ..حني يكون مُراد املنطق والتفكري
مبنطقية �أ�س البالء .ومع هذا بقي يف الرواية ما يُ�شغلني ويحريين،
بح�سابات املنطق .ومل �أعرف كيف �أ�سوِّ غ للروائي ما �أعتقد �أنه ثغرة
يف البناء ال�سردي لروايته حيث يقوم متنها احلكائي على فر�ضية
�أعتقد �أنها تن�سف نف�سها بنف�سها ،وتتلخ�ص باخل�شية من ال�سلطة
الفا�شية ذات القوة اال�ستخباراتية الهائلة لغياب �شخ�ص عن �أداء
دوره املر�سوم له ( جندي ًا يُحارب ) فيحل �آخر حمله لأداء الدور
املطلوب ( ينتحل مروان �شخ�صية غ�سان ويخدع ال�سلطة ) .ولكن
هناك يف ظل مثل هذه ال�سلطة دور لكل �شخ�ص ( ذكر ) فكيف �إذن
�سيجري التمويه على غياب مروان عن �أداء دوره؟! .فمروان هو
الآخر �سيكون مطلوب ًا للجندية بعد تركه جلامعته .وكنت �أتوقع �أن
يُنهي الروائي روايته باعتقال �أو ا�ستجواب مروان ( وتظنه
ال�سلطة غ�سان ًا ) ب�سبب اختفاء مروان .وهكذا كانت ال�صورة
�ستكتمل مب�سحتها العبثية وال�سريالية.
متتلك رواية املحرقة عنا�صر جناح
كثرية فالروائي ا�ستطاع التحكم
بالن�سق ال�سردي لها ب�شكليه التتابعي
واال�ستعادي .وكانت له لغته ال�سل�سة
املتدفقة التي ت�شد القارئ �إليها� .إىل جانب ما
انطوت عليها الأحداث من �إثارة وت�شويق.
و�شخ�صي ًا �أعرتف ب�أنني قر�أت هذه
الرواية مبتعة كبرية.

إصدارات دار

للثقافة والنشر

كان ويليام سيبروك رحالة مغامرًا،
وكاتبًا يبحث عن أسرار الحياة في
كل أنحاء العالم ،كما كان رسامًا
وروائيًا بارزًا ،وهو من أوائل
المستشرقين األمريكيين الذين
كتبوا عن الشرق.
وهو في كتابه هذا يكشف أسرارًا
مجهولة عن السحر في طقوسه
وتأثيراته في حياة الناس في
مناطق مجهولة وغنية بالتفاصيل.
أول كتبه التي ترجمت إلى العربية
(مغامرات في بالد العرب) الذي
صدر عن دار المدى.

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

