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

و ي���رى �ملوؤلف �أن فل�سفة �لأن���و�ر ح�سبما �أ�سماها، هي يف 
حقيقته���ا، ج�س���دت تيار�"فكريا"جدي���د�"و متم���رد�"، قام 
بتحطي���م قو�ل���ب �لفل�سفة �لغربي���ة �ملنطوي���ة و �جلامدة، 
بعدم���ا حررها م���ن هذ� �لنطو�ء و �جلم���ود، و �أطلقها �ىل 
ف�ساء�ت و��سع���ة من �لجتهاد و �لتغيري و �لتالقح، بعدما 
�أ�ستط���اع هذ� �لفكر، متهيد �لطري���ق، للق�ساء على �ل�سلطة 

�لدينية �لتي كانت تتمتع بها �لكني�سة . 
و �لكتاب يف مقدمت���ه �أو متهيده، جاء تلخي�سا"ملحتويات 
�لف�س���ول �لت���ي ت�سمنه���ا عندم���ا يق���ول �ملوؤل���ف، وتتمثل 
)فل�سف���ة �لأنو�ر( بتيار فكري جدي���د و متمرد، متلكته كليًا 
نزع���ة عقلي���ة و نقدية كوني���ة �ن�سانية، �خ���ذت لديه مكانة 
معي���ار مطلق �ل�سدق و وحي���د، �لمر �لذي قاده �ىل �عالن 
تبّنيه �جل���ريء ملو�سوعة �ن )�لفكر ينبغ���ي �ن يكون حرً� 

مهمًا كانت �لنتائج( .

حتمية الت�شادم 
من هن���ا ولدت حتمية ت�سادم���ه �لعنيف �حيان���ًا مع �سلطة 
�لكني�س���ة يف جم���ال �ملعرف���ة و �لخ���الق، و م���ع ��ستب���د�د 

حتالف �لنبالة- �لقطاع يف جمال �ل�سيا�سة و �حلقوق .  
�ُسغف���ت حرك���ة �لن���و�ر مبغامرة �ل�سع���ي ل�ستئ�س���ال �أي 
عقي���دة دوغمائي���ة و �أّي يق���ن ِقَيم���ي موروث مهم���ا كانت 
�ل�سرعي���ة �و �مل�سد�قي���ة �لت���ي ي�ستن���د�ن �ليه���ا و �ل�س���كل 

�لتاريخي �لذي يتلب�سانه
، كم���ا ل���و �ن هذ� �ل�ستئ�س���ال ب���د�، يف �ملح�سلة �لخرية، 
�لطري���ق �لوحيد لتحرير �لإن�سان م���ن �لأحكام �جلاهزة و 
�لقناعات �لثابتة و �لقيم �لعتباطية و �لعبودية �لفكرية و 

�ل�سيا�سية ب�سكل عام، و )
 �لطري���ق �لوحي���د نحو �ملج���د �حلقيقي( كما ق���ال �رن�ست 

كا�سرير يف كتاب له عن )فل�سفة �لنو�ر( . 
وم���ع ذلك فان حركة �لنو�ر مل تطم���ح �بدً� �ن تكون جمرد 
حرك���ة هّد�مة �و متمردة. �منا �ر�دت �ي�سًا، بل خ�سو�سًا، 
�ن تقي���م على �نقا�ض ما تهدم���ه، �سرحًا جديدً� من �ملفاهيم 
و�لقي���م �لو�قعي���ة و�ل�سامي���ة يف �آن، معتق���دة �ن �لن�سان 
بانعتاق���ه من ��س���ر وحمدودية �لفكار �جلام���دة �ملوروثة، 

�سينطلق نحو �متالك وعي �ن�ساين وكوين حقًا . 
تاريخي���ًا  �ق���رن  �لن���و�ر(  )فل�سف���ة  �نبث���اق  �ن  بال�س���ك 
وجغر�فيًا بولدة �لربجو�زي���ة �لليرب�لية كقوة �جتماعية 
جدي���دة و�ساعدة عربت هذه �لفل�سفة �ىل هذ� �حلد �و ذ�ك 
ع���ن طموحاتها �لذ�تي���ة، �ملحلي���ة و �لعاملية، �لت���ي ما كان 
له���ا �ن تتحق���ق دومنا حتري���ر �ملوؤ�س�س���ات و �لروؤو�ض من 

�لغ���الل �لتقليدية �لت���ي �سمدت لقرون طويل���ة على �سكل 
يقائ���ن �حيانًا، �لمر �لذي فر����ض تبعًا ح�سول ذلك �حلدث 
�ل�سيا�سي �لكبري �ملتج�سد بالثورة �لربجو�زية �لفرن�سية. 
 غري �ن���ه من �لتع�س���ف باملقابل، حتجي���م )فل�سفة �لنو�ر( 
لت�سب���ح جم���رد حركة �جتماعي���ة �و �قت�سادي���ة �و حم�ض 
غط���اء �يديولوجي لهذه �حلركة �و تلك، مهما كانت عظيمة 
�لهمي���ة من وجه���ة نظر �لتاري���خ �لفعلي، �من���ا لبد كذلك 
من �لعر�ف ببعدها �جلوه���ري �لآخر، �لب�ستمولوجي، 
�ل���ذي يق���ف ور�ء ح�سول ذلك �حلدث �لأعظ���م �هميًة لدينا 
م���ن �لثورة �لفرن�سي���ة، مبا ل يقا����ض، و �ملتمثل يف �حالل 
قطيع���ة جذري���ة د�خ���ل �لفك���ر �لوروب���ي بن )�لق���دمي(  و 

)�حلديث(  على �سعيد �لقيم �ملعرفية . 

ث�رة �شد مزاعم احلق املقد�س 
و يعتقد �ملوؤلف عرب كتابه هذ�، �أن �أفكار هذه �لفل�سفة، كان 
له���ا �لف�س���ل يف حلول �لعقل حم���ل �لوحي، فع���رب �إحاللها 
�لعقل حمل �لوح���ي، و �ل�ستفهام حمل �لميان، و �حلرية 
و �لت�سام���ح حم���ل �لعبودي���ة و �لتع�س���ب، مّثل���ت )فل�سفة 
�لنو�ر( ثورة كربى �س���د مز�عم �حلق �ملقد�ض، �للهي �و 
�لو�سع���ي، يف جتاوز �سي���ادة �لعق���ل �و يف تكبيل نزوعه 
نحو �حلرية و �لكونية و �حلقيقة، ثورة لول �نت�سارها ملا 
�مكن لأوربا �ن تنتقل من عهد �مل�سلمات �لر�كدة �ىل عهدها 

كعامل حديث .   
�ن تط���ور �ملوقف �لغربي من �لثقاف���ات �لن�سانية �لخرى 
ين���درج يف ه���ذ� �لط���ار كلي���ًا بر�أين���ا، فبف�س���ل �لروحي���ة 
�جلديدة �لتي ��ساعتها )فل�سفة �لنو�ر(، و بف�سلها ��سا�سًا، 
ب���د�أ �ملفكر �لورب���ي )�لفرن�سي و �لمل���اين خا�سة(، ي�سعر 
بالتح���رر من �مل���وروث �لالهوتي – �ل�سيا�س���ي - �ملعريف 

�ملتعلق باحل�سار�ت �لخرى ل�سيما �ل�سرقية منها .  
فف���ي �لقرن �لثام���ن ع�سر، )كان���ت �سعوب �ل�س���رق هي من 
يجتذب �لهتمام مطالبة لثقافاتها �لدينية بحق بامل�ساو�ة( 
فط���و�ل ع�س���ر �لن���و�ر كان �لهتم���ام بال�س���رق و �ل�سعي 

للدفاع عن كامل حقوقه 
يف �خذ مكان���ة مركزية لئقة يف �لتاريخ �لكوين، يقرنان 
د�ئم���ًا ب�سج���ال نق���دي عنيف �س���د �ملعتق���د�ت �مل�سيحية و 
تبعياته���ا و �نعكا�ساته���ا عل���ى �لقي���م �لخالقي���ة و�ملفاهيم 
�ل�سيا�سي���ة و�لآد�ب و �لفن���ون و �لعل���وم، �ىل �حل���د �لذي 
�علن في���ه مفك���رون غربيون عدي���دون ��سر�ره���م �ل�سديد 
عل���ى �سرورة �سطب م�سد�قية جمم���ل �لأحد�ث �لتاريخية 
�ملوؤ�س�س���ة عل���ى ن�سو�ض )�لكت���اب �ملقد����ض(، و ��ستبد�لها 

باأخ���رى موؤ�س�سة عل���ى �ملدون���ات �لبابلي���ة �و �مل�سرية �و 
�حلوليات �ل�سينية �و كلها معا". 

اإ�شتقالل االأخالق عن العقيدة 
كما عمل �آخ���رون على �ثبات �يجابي���ات ��ستقالل �لخالق 
ع���ن �لعقيدة �لدينية �مل�سيحية عرب �لتذكري بب�ساطة و نقاء 
�لخ���الق �لكونفو�سيو�سية �و بطبيعة و بر�ءة قيم �لبادية 

�لعربية مثاًل . 
كم���ا غ���دت �ل�ستعان���ة بال�س���رق و�لع���ودة �ىل عطاء�ت���ه 
�حل�ساري���ة �ملختلف���ة، و�سيلة مثل���ى لدى مفك���ري �لنو�ر 
لدح����ض مفه���وم �لكني�سة �لذي كان يب���دو مطلق �ل�سدق و 
�لقائ���ل باأن �مل�سيحية هي �لدي���ن �حلقيقي �لوحيد، و كذلك 
لتفني���د مز�ع���م �مللكي���ات �لوربي���ة �ملطلق���ة، بوربونية �و 

غريها، بانها �نظمة �حلكم �ل�سمى .  
ل���ذ� مل يع���د ن���ادرً� نعت ه���ذ� �لطق����ض �لكاثوليك���ي �و ذ�ك 
بال�س���وء �و �لف���ر�ط يف �لق�س���وة �و �لفجاج���ة، و مل يع���د 
غريبًا �ج���ر�ء �ملقارنة ب���ن �لب�ساعات و �ملظ���امل �ملن�سوبة 
عادة �ىل )�مل�ستب���د �ل�سرقي( و بن ما مياثلها من ب�ساعات 
و مظامل يف هذه �و تلك من �مللكيات �ملطلقة، لكن �مل�سيحية 

جدً�، يف �وروبا . 
و مل ين�ض �لكتاب �لإ�سارة �ىل �مل�ساو�ة �ملطلقة بن �لأفكار 
�ل�سيا�سية �لت���ي نتجت عن هذه �لفل�سفة �أو هي ب�سرت بها 
يف �أكرث من منا�سبة، عندما جاء فيه، من جهة �خرى كانت 
فك���رة �مل�س���او�ة �ملطلقة ب���ن �لب�سر من �لف���كار �ل�سا�سية 
�لت���ي قامت عليه���ا و ب�سرت به���ا )فل�سفة �لن���و�ر(، د�عمة 
�ياه���ا مبذه���ب ما �سم���ي )بالدين �لطبيعي) �ل���ذي يرى �ن 
هن���اك دين���ًا ��سليًا �نبثقت منه كاف���ة �لديانات �ملعروفة يف 
تاري���خ �لن�سان مب���ا فيها �لديان���ات �لك���ربى كاليهودية و 

�مل�سيحية و �ل�سالم . 
 و عليه ف�اليه���ود و �مل�سيحيون و �مل�سلمون و �لوثنيون.. 
ه���م جميعًا لي�س���و� �ل �تباع ديانات تفرع���ت �و �ن�سقت �و 

�نحرفت عن ذلك �لدين �لطبيعي �لول . 
ه���ذه ه���ي بكلم���ة �لأ�س����ض و�لظ���روف �لت���ي ��ستن���دت لها 
)فل�سف���ة �لن���و�ر( يف معركته���ا لالإطاحة بو�ح���دة من �أهم 

�مل�سّلم���ات �ملقد�سة يف �لفكر �مل�سيح���ي �لتقليدي، و نق�سد 
موقفه من �لديان �لخرى .  

اإمتياز االإ�شالم 
لك���ن �ل�سالم خا�س���ة كان و بامتياٍز �لدي���ن �لجنبي �لذي 
متح���ورت حول���ه تل���ك �ملعرك���ة �ك���رث م���ن غ���ريه ل�سبب���ن 
رئي�سين هما قوة و�سعة �لو��سر �لروحية و �لثقافية بن 
�لعامل���ن �لغربي �مل�سيحي و �ل�سرق���ي �ل�سالمي رغم حدة 
�لت�س���ادم بينهما من جهة، و �حل�س���ور �لفعلي، �ملتو��سل 
و �حلي���وي، لالإ�س���الم يف �حلي���اة �لوروبي���ة، �لفكري���ة و 
�ل�سيا�سي���ة و غريه���ا، م���ن خ���الل وج���ود �لمرب�طوري���ة 
�لعثماني���ة �لتي، �ذ� كانت قد تخلت نهائي���ًا عن غزو �ملانيا 
من���ذ ف�سل ح�ساره���ا �لخ���ري لفيّن���ا يف 1683، فانها ظلت 
�ل�سيد �ملطلق يف ب���الد �لبلقان و �ل�سرق �لأدنى، و �متلكت 
�سبك���ة مهم���ة م���ن �لعالق���ات �لدبلوما�سي���ة و �لتجاري���ة و 

�لثقافية مع دول غربية مهمة كفرن�سا مثاًل .
بكلم���ة �أخ���رى مل يك���ن �ل�س���الم دين���ًا جمه���وًل �و غريب���ًا 
بالن�سب���ة ملفكري �لن���و�ر، �منا كان، �ىل جان���ب �ليهودية، 
معروف���ًا ب�سكل جيد ن�سبيًا على �سعيدي عقائده �ل�سا�سية 

و تاريخه �لعام . 
بي���د �ن هن���اك �سببًا �خر لع���ب دور� ل يق���ل �همية يف دفع 
مفكري �لن���و�ر �ىل �ختيار �ل�سالم �د�ة يف �سر�عهم �سد 
�لكني�س���ة، و هو متانة و عر�قة �لر�ث �لفكري - �لالهوتي 

�لذي د�أبت �لخرية على ترويجه �سد �ل�سالم . 
و ينته���ي �لكت���اب �ىل �لق���ول، بن���اء عل���ى �أف���كار �لنخب���ة 
�ملذك���ورة، ف���اإن �لديان���ة �لإ�سالمي���ة �س���ارت عل���ى �أعق���اب 
فه���ذه  �مل�سيحي���ة،  و  �ليهودي���ة  �لتوحيديت���ن  �لديانت���ن 

�لديانات �لثالثة معا"هي �لتي ق�ست على �لوثنية . 
�لكتاب در��سة مهمة لإجتاهات �لفل�سفة �لغربية �لتنويرية 
�لت���ي �إ�ستعانت مبب���اديء �لدي���ن �لإ�سالم���ي، يف ت�سديها 
ل�سلطة �لكني�س���ة )�ل�سلطة �لدينية(، و بالتايل جناحها يف 

�نتز�ع �ل�سلطة �ل�سيا�سية من بر�ثن �سلطة �لكني�سة. 

الكتاب:  فال�شفة التن�ير و االإ�شالم 

امل�ؤلف: د . ح�شني الهنداوي 

النا�شر: دار املدى 

اأحلجم: املت��شط )245( �شفحة 

الطبعة االأوىل: 2014 

عر�س: عبدالزهرة الركابي

فالسفة التنوير و اإلسالم .. 
رؤى و مواقف 

ــــــــدارات ــــن اص م

يتفــق م�ؤرخ� الفل�شفة الغربية على اأن فرن�شا و اأملانيــا، مع اإعطاء االأوىل مكانة اأكرب 

ن�شبيا"، هما ال�طن امل�شرتك ل�الدة و ازدهار فل�شفة التن�ير، و الكتاب من هذا املنطلق 

ي�شتعر�ــس روؤى و اأفكار هذه الفل�شفة حيال االإ�شالم، بعدما تطرق اىل اأفكار فال�شفة 

و �شعــراء و اأدباء و كتاب و �شيا�شيني و قادة ع�شكريني مــن اأمثال )م�نت�شكي�، ف�لتري، 

رو�ش�، جيب�ن، هريدر، غ�تة، هيغل، نابلي�ن( . 

و يبنــي م�ؤلفــه د . ح�شني الهنداوي، ف�ش�ل كتابه على م�اقــف وروؤى ه�ؤالء النخبة، 

كي ي�شل بجم�ع هذه الروؤى و امل�اقف، اىل �ش�رة وا�شحة عن روؤية و م�قف الفل�شفة 

الغربية من االإ�شالم، و ه� ينقل م�اقف ه�ؤالء من الاله�ت اىل االأيدي�ل�جيا .
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في البدء
 عالء املفرجي

مشاهير ادباء العالم
�سعد  كاظم  �ل�ستاذ  و�ملرجم  للباحث  طويلة  رحلة 
�لرجمة  بن  موؤلف  �ملئة  قاربت  ح�سيلتها  �لدين، 
وكتب �لر�ث، و�دب �لطفال.. �لدب �لرو�سي كانت 
�لدين،  �سعد  �ل�ستاذ  �ن�سغال  يف  كبرية  ح�سة  له 
و�لمر ينطبق على �أدب �لطفال و�لفتيان، ف�سال عن 

�دب �لرحالت..
�لثاين من كتاب  �ن�سغاله �لخري يف ترجمة �جلزء 
�لعر�ق( من عام 1918 حتى  )وثائق بريطانيا عن 
عام 1922، وهو عمل �سخم مل مينعه من �ن يقدم 
للمكتبة �حد �هم �لكتب �ل�سادرة حديثا وهو كتاب 
�لذي  وح��و�ر�ت(  ذكريات  �لعامل..  �أدب��اء  )م�ساهري 
ملذكر�ت  مذهال  م�سحا  يقدم  �ن��ه  يف  �هميته  تكمن 
وحو�ر�ت مع �كرث من 30 �ديبا عامليا �غنو� �لفكر 
�لن�ساين بنتاجاتهم �لرثة.. وهو جهد يوفر للقارئ 
ورمبا  �هتماماته..  ت�سبع  غنية  م��ادة  �ملتخ�س�ض 
يف  �لقليلة  �لتجارب  م��ن  �أو  �لوىل  �لتجربة  ه��ي 
�سعد  �ملوؤلف  يكتف  ومل  �لكتابات.  من  �لنوع  هكذ� 
�لدين برجمة هذه �ملذكر�ت و�حلو�ر�ت بل تدخل 
حتريريا مبا ي�سهم بجعل �ملو�سوع قريبا من �هتمام 

�لباحثن و�لقر�ء على حد �سو�ء.
هوؤلء  عن  وقيمة  غزيرة  معلومات  يت�سمن  �لكتاب 
)�ل���رو�ي���ة،  �ب��د�ع��ي��ة خمتلفة  م��ي��ادي��ن  �لدب����اء يف 
فيما  �ما  �لفنون(..  من  غريها  و  �ل�سعر..  �لق�سة، 
جتارب  على  �ل�سوء  ت�سلط  فانها  �حل��و�ر�ت  خ�ض 
�لتي  �لن�����س��ان��ي��ة  و�ل��ع��الق��ات  و�حل��ي��اة  �لدب  يف 
تربطهم بغريهم من �لدباء وغري �لدباء.. كما �نها 
تك�سف � �ي هذه �حلو�ر�ت � عن �لكثري من �ملكونات 
�لدبية �لوىل �لتي �سنعت منهم �دباء مرموقن يف 
�ختيارهم  يف  ��سهمت  �لتي  و�ل�سباب  �لدب،  دنيا 

طريق �لدب.

راأ�س اخليمة - 

يق���دم �لكاتب و�ملفكر �س���المة كيل���ة يف كتابه ثورة حقيقي���ة – منظور 
مارك�س���ي للث���ورة �ل�س���ورية، و�ل�س���ادر موؤخ���رً� ع���ن د�ر نون للن�س���ر 
يف ر�أ����ض �خليم���ة، روؤية مغاي���رة للروؤية �خلاطئة �لت���ي تبنتها �أغلبية 
�لي�س���ار �لعرب���ي و�لعاملي جتاه �لثورة �ل�س���ورية، معتربً� �أن �لي�س���ار 
�لعرب���ي و�لعامل���ي وق���ع بتاأث���ري منظ���ور ي�س���اري مل ي�س���تطع جت���اوز 
ثقافة"�ملارك�س���ية"، �لتي عممها خرب�ء �س���وفييت تاأ�س�ست مارك�سيتهم 

على فهم �سر�عات �حلرب �لباردة.
يف مقدم���ة �لكت���اب � �ل���ذي �س���يكون �أول تو�جد له يف �لأ�س���و�ق خالل 
معر����ض �لقاهرة �لدويل للكتاب يف دورته �خلام�سة و�لأربعن � ي�سري 
�سالم���ة كيل���ة �إىل �أن �لثورة �ل�سورية ثرية، وفيها م���ن �لبطولة قدر ما 
فيها م���ن �لوح�سية �لتي مار�ستها �ل�سلطة، وهي ثورة حقيقية، مبعنى 
�أنها �سهدت �أق�سى �ملو�جهة من قبل �لطبقة �مل�سيطرة �سد �ل�سعب �لذي 
ب���ذل �أق�سى �لبطولة يف رف�ض �سلطة ممثل���ة للطبقة �ملافياوية �لعائلية 
�لريعي���ة �مل�سيط���رة �لتي ت�سن ح���رب �إبادة على �ل�سع���ب �ملتمرد، �لذي 

يريد �خلبز و�حلرية.
كم���ا �أن���ه يو�س���ح �أن هذ� �لكت���اب ي�س���در بع���د كتاب���ه �ل�سابق"�لثورة 
�ل�سوري���ة، و�قعها، م�سكالتها و�آفاقها"، منطلق���ًا بذ�ت �لوقت من فكرة 
�أن �لث���ورة �ل�سورية حتتاج لدر��سات عديدة لأنها باتت تطرح �لأ�سئلة 

حول �لكثري من �لق�سايا �لنظرية و�لعملية، �ل�سورية و�لعاملية، ومتثل 
جتربة ميكن �أن تقّدم �لكثري من �خلرب�ت.

يتط���رق �لكتاب يف عدد من ف�سوله �إىل �س���ع �لثورة وو�قعها، لينطلق 
من���ه �إىل نقا�ض �ملنظ���ور �لي�ساري �ل���ذي مل ي�ستطع جت���اوز مارك�سية 
خ���رب�ء �حلرب �لب���اردة �ل�سوفييت، لفت���ا على �أن �ملوق���ف من �لثورة 
�ل�سوري���ة وّح���د معظ���م تي���ار�ت »�ملارك�سية"�لتي ن�ساأت خ���الل �لقرن 
�لع�سرين، و�لتي - بح�سب كيلة - يبدو �أنها فهمت �ملارك�سية بالطريقة 

ذ�تها رغم كل �لختالفات و�لتناق�سات �لتي حكمتها.
وي�سي���ف كيلة يف مقدمته �أنه ر�أى �سرورة �أن ُي�سار يف عنو�ن �لكتاب 
�إىل �ملنظ���ور �ملارك�س���ي للث���ورة �ل�سوري���ة، و�أن ي�س���دد �لنق���د، ويقوم 
بك�س���ف ل مارك�سي���ة كل �لي�س���ار �ل���ذي يتن���اول �لث���ورة �ل�سورية من 
منظ���ور: �أن �لإمربيالية"هي �أمريكا فقط"وكل من هو �سد �أمريكا، هو 
على حق بغ����ض �لنظر عن كل و�قعهم وتكوينه���م �لطبقي ومنظورهم 
�لأيديولوجي، فهو �ملبد�أ �لتي دّر�سته »�ملارك�سية �ل�سوفيتية« ملعتنقيها، 
وتاأثرت به تيار�ت �أخ���رى كانت تعتقد باأنها تخو�ض �سر�عًا �سد هذه 
�ملارك�سية، و�لذي كان يعرّب عن م�سالح �لدولة �ل�سوفيتية يف �سر�عها 

�سد �لإمربيالية �لأمريكية.
وله���ذ� ي���رى �أن���ه م���ن �ل�س���روري تن���اول �لو�س���ع �لعامل���ي يف عالقته 
بالث���ورة �ل�سوري���ة �نطالقًا م���ن �أن �مل�ساألة �ل�سورية كان���ت توؤ�سر �إىل 
ت�س���ّكل عامل���ي جديد يتج���اوز �لنق�سام �لذي حكم �لع���امل خالل �حلرب 
�لب���اردة، ومن ث���م بالتايل فق���د �سقط �لي�س���ار، لي�ض �لعرب���ي فقط، بل 
و�لعامل���ي �أمام �ل�سوؤ�ل �ل�سوري، م�ستخدم���ًا تعبري لينن حن �ندلعت 
�حل���رب �لعاملي���ة �لأوىل �إز�ء �لأممي���ة �لثانية، حيث عن���ون كتاب له ب 
»�إفال����ض �لأممية �لثاني���ة«، ليقول »�إفال�ض �حلرك���ة �ل�سيوعية �لعاملي، 
وكل �ن�سقاقاتها وتفرعاتها �لتي تاأ�س�ست على �أ�سا�ض منظور �ستاليني 
�أو �أحيان���ًا بال�سد منه«. هذ� ي�سمل �أي�سًا �حلركة �ل�سيوعية �لتي كانت 
يف تبعي���ة لالحتاد �ل�سوفيتي، و�ملاوية �لتي �عتمدت �ستالن ورف�ست 
�لنح���ر�ف �خلروت�س���ويف، و�أي�سًا بع����ض �لجتاه���ات �لروت�سكية. 
م���ع �لإ�سارة �إىل �أنن���ا ن�سري �إىل �أن هناك من �حلرك���ة �ل�سيوعية، ومن 
�ملاوين و�لروت�سكين م���ن ��ستطاع �أن يتخذ موقفًا �سليمًا من �لثورة 

�ل�سورية بعك�ض �لجتاه �لعام �ملهيمن.
يذك���ر �أن ه���ذ� �لكت���اب ي�س���در �أي�س���ًا بالتز�من م���ع �سدور كت���اب �أخر 
ل�سالم���ة كيلة يحمل عنو�ن"�لعلماني���ة - �ملعنى و�لإ�سكالية يف �لوطن 
�لعربي"�أي�س���ًا ع���ن د�ر نون للن�س���ر يف ر�أ�ض �خليم���ة و�سيكون �أي�سًا 

�سمن معرو�سات �لد�ر يف معر�ض �لقاهرة �لدويل للكتاب.
�أخ���ريً� ف���اإن �لكتاب يق���ع يف 190 �سفحة م���ن �لقط���ع �ملتو�سط، �سمم 

غالفه و�أخرجه فنيًا خالد �لنا�سري.

 )ث�رة حقيقية - منظ�ر مارك�شي للث�رة ال�ش�رية(

سالمة كيلة يعلن إفالس اليسار العربي والعالمي



العدد )2996( السنة الحادية عشرة االحد )2( شباط 42014
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�لعرب �خ����ر �لمم �ل�ساميَّة �لت����ي هاجرت �ىل 
�لمتد�دي����ن �ل�سام����ي و�لعر�ق����ي، ث����م �مت����دت  
م����ع �ل�س����الم �ىل �سم����ال �فريقي����ا وبقي����ت يف 
جزيرته����ا �لم. وحت����ى �لي����وم مل تظهر  موجة 
�للغ����ات  �ح����دث  و�لعربي����ة  �خ����رى.  �سامي����ة 
�ل�سامي����ة و�و�سعه����ا و�كرثه����ا تط����ورً�. وقول 
بع�����ض �لقومي����ن �نها �ق����دم �للغ����ات �ل�سامية 
هو م����ن ب����اب �لفخر�ل�س����اذج �مللت�س����ق  بعمى 
�للو�ن. فاللغة �لقدم يف �ل�ساميات هي �للغة 
�لق����ل تط����ور�، وه����ذه �لعربية ه����ي �و�سع يف 
قامو�سها و�كرث تطور� يف ت�سريفاتها و�سيغ 

جمموعها من �ي لغة �سامية �خرى.
وي�سيف: و�حل�س����ارة �لعربية �ل�سالمية هي 
�خ����ر �حل�سار�ت �لغرب ��سيوي����ة و�مالأها من 
ث����م بالجن����از �لعلم����ي و�لثق����ايف و�لعمر�ين، 
وبه����ا �كتمل����ت �ملعرف����ة )�حلامي����ة –�ل�سامية( 
فظه����رت �لفل�سف����ة و�لت�س����وف وعل����وم �لدب 
و�لفقه، كما �حرزت علوم �لطبيعة و�لطب من 

�لتقدم ما�سارف بها علوم �لع�سر �حلديث.
وي�سري �ىل �ن �لعامل �لعربي  ميتد من �لعر�ق 
�ىل �ملغ����رب �لق�س����ى وجتمع����ه وح����دة لغوية 
وتاريخي����ة وثقافي����ة لكنه����ا وح����دة م����ن ب����اب 
وح����دة �لوج����ود لوح����دة �ملوج����ود، لن  فيها 
من �لتنوع بقدر ما فيه����ا من �لتماثل وي�سعب 
بالت����ايل ح�سره����ا يف كب�سول����ة و�ح����دة  كم����ا 
يز�ي����د �لقومي����ون. لك����ن هذ� �لتن����وع مكبو�ض 
م����ن جهة بالتماثل �ىل ح����د ت�سكيل �مة و�حدة 
ولكن ل�سعوب  �ستى. و�لمة �لو�حدة  لتعني 
�لدول����ة �لو�حدة �ل باملفه����وم �لوروبي �لذي 

ي����ر�دف بن �لم����ة و�لدول����ة. ويجع����ل من �ي 
كيان �سيا�سي  يق����ام ولو بال�سدفة و�ملوقوتية 

قرينًا لالمة.
وهن����ا يج����ب �لتفري����ق ب����ن �لقومي����ة �لعربية 
ترجم����ة  فالقومي����ة  �لعربي����ة.  و�لم����ة 
يف  له����ا  وج����ود  ول   )nationalism(
�لعربي����ة  و�لم����ة  �لم.  �لعرب����ي  �لقامو�����ض 
غ����ري  مرجم����ة عن لغ����ة �خ����رى. وماينطق به 
�لقوميون هو �لعربي����ة �ملرجمة،  وماينطبق 
ب����ه �ي �سع����ب عرب����ي  مت�سل�س����ل م����ن �لع�س����ر 
�جلاهل����ي. ل����ذ� يك����ره �لقوميون  �ل����ر�ث ول 
يذكرون����ه �ل للمز�يدة، ومل ت�ستقم  �لمور �ىل 
�ن ج����اء �ملارك�سي ح�سن  مروة لي�سع �لمور 
يف ن�سابه����ا وجع����ل �لر�ث جزءً� م����ن حياتنا 

�لفكرية.
ويذك����ر �لعل����وي �أن للع����رب ع����دو� قدمي����ا هو 
�لغ����رب. و�لعرب و�لغ����رب متقاربان يف �للفظ 
ح�س����ب �لعربي����ة فلي�ض بينهما �س����وى �لنقطة. 
وه����و تقارب �سكلي ولفظ����ي و�تفاقي. فالعرب  
م����ن �لعربي����ة وه����ي �ل�سح����ر�ء يف �ل�ساميات 
�لقدم، و�لغ����رب من عرب  �لر�مي����ة، ب�سكون 
�ل����ر�ء  فجعله����ا �لعربي����ة بالغ����ن وه����و حرف 
��سافت����ه �ىل �للغ����ة  �ل�سامية. وم����ن �مل�سادفة 
�لنح�س����ة �ن �خل����ط  �لعربي تط����ور عن �خلط  
�ل�سري����اين  - �لنبطي  ذي �حل����روف �ملتقاربة  
�ملت�سابه����ة ومل  يتطور ع����ن �ملربعات �لر�مية  
�لت����ي  تكت����ب بها �لعربي����ة وهي �ق����ل �لتبا�سًا. 
و�دى ت�ساب����ه ر�س����م �حل����روف �ىل متييزه����ا  

بالنقاط.

يف مبحث �ل�سعر�ء يقول �ملوؤلف �ن �ل�سعر يف 
�لعربية متطور عن �سري �ل�سامية  بابد�ل �لباء 
عين����ًا  وجعلها هذ� �لبد�ل تتجان�ض مع �ل�سعر 
بفتحت����ن وه����و لف����ظ  �ل�سل����ي  يف �ل�سامية. 
�م����ا �ل�سع����ور فاح�سبه م�ستقًا م����ن �ل�سعر �ذ مل  
�جده  فيما بعد  بن  يدي من قو�مي�ض �للغات 
�ل�سامية.و�ل�ساع����ر من يكت����ب �ل�سعر و�جلمع  
�سو�ع����ر  و�جلم����ع  �ساع����رة  وه����ي   �سع����ر�ء  
ويجمعه����ا كثريون  ب� �ملوؤنث �ل�سامل �ساعر�ت. 
وتاري����خ �سع����ر�ء �لع����رب مر�ح����ل )�جلاهلي����ة 
و�س����در �ل�سالم و�لم����وي و�لعبا�سي ومابعد 

�لع�سر �ل�سالمي  يف �لع�سر �حلديث(.
وبخ�سو�ض �لظاهرة �لطائفية يف �لعر�ق يف 
مبح����ث كتبه م�ساركة مع �لكاتب عالء  �لالمي. 
يق����ول �لوطن هو نقي�����ض �لطائفي����ة. فعند  ما 
ي�سود  �لنظام �لطائفي  يغيب  �لوطن  وعندما  
يفر�����ض هذ� �لوط����ن نف�سه  تت����و�رى �لطائفية 
كما يق����ول بونان لبيب. وه����و  م�سيب متامًا. 
لك����ن ل �لطائفي����ة ذ�ت ماهي����ة ثابتةومكتفي����ة 
بذ�ته����ا ول �لوط����ن  جوه����ر ميتافيزيق����ي يقع 
خارج حدود �لتاري����خ �حلي،  �نهما و�سو�هما 
من �ملتماثالت، ظو�هر  ذ�ت حيثيات  ملمو�سة  
متمرك����زة �ىل ��س�����ض مادي����ة توؤل����ف بجملته����ا  
به����ذ�  و�س����د�ه.  �لتاري����خ  حلم����ة  وبحركته����ا  
�ملعن����ى ي�س����ح �لعتقاد  ب����اأن  �لوطن ليحتمل 
مناف�س����ة �لطائفي����ة له على �ل�سي����ادة �ذ يف هذ�  
�سياع����ة للح����ق.  �ما �لطائفي����ة  فهي حن حتل 
حم����ل �لوطن وحتتويه فاأنه����ا ت�سفي  �سفاتها  
وخ�سائ�سها  وولء�ته����ا عليه. �نها تنفيه �ىل 

�لع����دم لت�سي����د عدمها �خلا�ض مكان����ه يف هيئة 
حروب  تدمريية عقيمة و�عادة �نتاج حلروب 

�خرى من ذ�ت �لطبيعة.
وهن����ا لجم����ال لي����ة حل����ول توفيقي����ة  تخرع 
تو�زن����ات وهمي����ة تلفل����ف  بها  جوهره����ا كاأن 
ت�سم����ي �لطائفي  نف�سه ��سالمي����ًا �و يدعي �نه 
تنوي����ري مزي����ف �ىل �سي����ادة �لع����دل و�حل����ق، 
و�ىل �ز�ل����ة  �لتميي����ز �لطائف����ي، لكن����ه يرف�ض 
�لبدي����ل �لدميقر�طي  يف نف�ض �لوقت. �ن هذه 
�لدع����و�ت رغم  ما تت�سر به  من �سعار�ت  �سد 

�لطائفية هي تكر�ض  و�قع  �لطائفية. 
�إذن  كي����ف يغي����ب �لوطن  وفقا له����ذه �لقر�ءة؟ 
�و  �جلغ����ر�يف  �لغي����اب   لي�����ض  و�ملق�س����ود  
م����ن  ع�ساب����ة  تتمك����ن   ح����ن   ب����ل  �لتاريخ����ي 
�لنا�����ض من �ل�سيط����رة على �ملوؤ�س�س����ة �لقمعية  
وم�س����ادرة �لرثوة  يف دولة ما فتلغى  - حكمًا 
-  �سي����ادة  �لوط����ن ، وغالب����ا م����ا يتحالف عدو 
خارجي حمتم����ل وتدخل يف �س����ر�ع مع جمع 

مكونات  �لوطن  �لتاريخية.
م����ن هن����ا لي�سح �لدع����اء، كما  ي�س����ادر حممد 
�رك����ون  وزمالوؤه �مل�ست�سرق����ون  بان �ل�سر�ع  
�لطائف����ي ب����ن �ل�سيعة بحكم تاري����خ  �ل�سالم، 
ب����ل �ن �ل����ذي حكم  تاريخ �ل�س����الم يف �لع�سر 
�ل�سالمي هو �ل�سر�ع بن  �ل�سلطة و�ملعار�سة  
،وهو �س����ر�ع  طبق����ي �جتماع����ي خال�ض. كما  
حكمه لون �خر مكمل من �ل�سر�ع هو �ل�سر�ع 
ب����ن �لدين  و�لثقافة �ي ب����ن  �لعقيدة �ل�سلفية 
�خلال�س����ة وب����ن �لفكر �ل�سالم����ي  يف مناحيه 
ومد�ر�سه �ملتنوعة. �ما بعد  �لع�سر �ل�سالمي  

فقد ت�سمن �ل�سر�ع بتغلب  �ل�سلفية  على �لفكر  
و�نح�سار  �حل����ركات  �لجتماعية  و�ملعار�سة 
حل�س����اب رك����ود �سيا�س����ي. وعندما نع����ود �ىل 
�ساحات �ل�سر�عات �لطائفية جندها مقت�سرة 
على �لعالقات  �لير�ني����ة �لعثمانية وتنح�سر 
�ساحته����ا يف �لعر�ق. وه����و �لبلد �لوحيد �لذي 
عان����ى معاناة  �سديدة  م����ن �لتناحر بن �ل�سنة 

و�ل�سيعة.
وقد كان  �لعر�ق  من �ملر�كز  �ملعار�سة �لر�أ�ض 
للخليف����ة �لثالث عثم����ان بن عف����ان، ومنه ومن 
م�س����ر ج����اءت �لفئ����ات �لناقم����ة عل����ى  �خللفية 
و�لتي  �ساهمت  يف تاجيج  �لتمرد �لذي �نتهى  
بقتل����ه. وب�سبب هذ� �لو�سع فق����د نقل �خلليفة 
عل����ي  ب����ن �ب����ي طالب خالفت����ه م����ن �ملدينة �ىل 
�لكوف����ة  لنها �لكرث ولًء ل����ه ،وبعد مقتل علي 
)ع(  قام����ت  �لدولة �لموي����ة فظهرت �ملعار�سة 
له����ا  يف �لع����ر�ق وه����ي  معار�س����ة �سيعية غري  

�ل�سيعة �لثني ع�سرية.
�لفندي����ة  �سيوعي����ة  ع����ن  �خ����ر  مبح����ث  ويف 
بق����ول �ملوؤل����ف �لفندي ه����و �ل�سي����د �لكرب  �و  
�لربجو�زي �لذي يتميز عن �لفالح ويتميز يف 
�لعر�ق  بلبا�س����ه �لغربي �ل�سرة  و�لبنطلون. 
و��ستعمل����ه �ل�سيوعي����ون للربجو�زي����ن عل����ى 
�خت����الف مر�تبه����م. وق����د  �ثر وج����ود �لفندية 
موقفه����ا  بت�سوي����ه  �ل�سيوعي����ة   �لح����ز�ب  يف 
�لطبقي و�لوطني لن  �لفندي لتعنيه م�سكلة 
�لفقر بحك����م �نه �سبع����ان. وح����الت �لن�سالخ  
ه����وؤلء يف  �ن  ن����ادرة.  �لطبق����ي  م����ن �ل�س����ل 
�ح�سن �حو�له����م ��سر�كي����ون ودميقر�طيون 
يو�فق����ون  عل����ى تا�سي�����ض قطاع ع����ام و�جر�ء 
��سالح زر�ع����ي ويعتربون ذل����ك كافيا للتالزم 
مع  �ليدلوجيا �ل�سيوعية و�للتز�م �حلزبي. 
فه����م �سيوعيوعقيدة ولي�ض وج����د�ن  و�ملعول 
يف �ل�سر�ع �لطبقي لي�ض على �لعقيدة بل على 

�لوجد�ن.
يق����ول  �لف�س����اد  ع����ن  حديث����ه  معر�����ض  ويف  
�ن  �ل�سيع����ة �لعر�قي����ن و�ملق�س����ود �حل����ركات 
�ل�سيا�سي����ة  لل�سيع����ة �لعر�قي����ن ولي�����ض �ه����ل  
مدين����ة �لث����ورة �م �ملليون����ن وه����م مزدوج����و  
�ل����ولء لل�سيوعي����ة وعل����ي بن �ب����ي  طالب )ع(  
وه����م من نعمل على زرع �لنبتة  �مل�ساعية �لتي 
�سوفتظلل �لعر�ق كل����ه حتت عباءتها �لو�رفة. 
فال�سيعة �لعر�قيون  بامل�سطلح  �ل�سيا– ديني 
-  فا�س����دون كلهم. وهم �غنى فئ����ات �ملعار�سة  
با�ستثن����اء  �ملوؤمتر �لوطن����ي. فالمو�ل تاتيهم 
من جتار �ل�سيعة يف كل مكان. �ما �ل�سيوعيون  
فنجد �غلبهم يحاربون �ل�سيوعية ويحا�سرون 
كل من يدعو �ليها بحيث �نهم و�سفو� �نتفا�سة 
�لباني����ا بانتفا�س����ة �حلر�مي����ة بالرغ����م م����ن �ن 
�ل�سيوعي����ن قام����و� بها.  ويدع����ون هوؤلء �ىل 
�قت�ساد �ل�س����وق ويخطئون لينن. و�كت�سفو� 
�ن �مري����كا لي�ست  بدولة ��ستعمارية!  هكذ�هو 

حال �ل�سيوعين يف �حلقبة �لمريكية! 
�ن �ق���ر�ن ��س���م �ل�سالم يف �لع���ر�ق بالف�ساد 
و�لل�سو�سية مع ك���رثة ظهور �لقطط �ل�سمان 
ب���ن رج���الت �لدي���ن و�لقي���اد�ت �لدينية لبد 
�ن يبع���د �جلماه���ري ع���ن  تر�ثه���ا  وتقاليده���ا 
�ملحم���ودة. وق���د يفت���ح �لباب و��سع���ا لدخول 
وي�سب���ح  بتد�عياته���ا   �لغربي���ة   �لثقاف���ة 
جمتمعن���ا م�سرح���ًا للقي���م �لمريكي���ة �ملعادية  
لالن�س���ان  و�ملف�سدة يف �لر����ض. ونحن �منا 
نتو�سل بال���ر�ث ملو�جهة �خلط���ر �لمريكي. 
�ل���ذي ت�سكل���ه  ويظه���ر  ذل���ك م���دى �خلط���ر  

�حل���ركات �لديني���ة يف �لع���ر�ق عل���ى 
حياتنا �لجتماعية و�لخالقية. ومل  
�أر ب���ن رج���ال  �لدي���ن  �لعر�قين من 

والسياســة  األدب  فــي  والالمرئــي  المرئــي 
�شمن االأعمال الكاملة  للمفكر  

هادي  العل�ي  �شدر  عن دار املدى 
كتاب جديد بعن�ان )املرئي 

والالمرئي يف االأدب وال�شيا�شة( 
ويقع يف 200 �شفحة من القطع 

املت��شط.
الكتاب يجمع ماكتبه العل�ي يف 
ال�شيا�شة واالأدب مما �شاقت به 

منابر ال�طن واملهجر. كتابات 
مل يتمكن من ن�شرها يف حينها، 

ف�جد مت�شعًا لها يف هذا الكتاب، 
الذي يجمع �شل�شلة من املقاالت 

كتبت خالل ال�شن�ات القليلة 
املا�شية، وم��ش�عاتها اليزال 

عليها حظر عند البع�س. نختلف 
معها او نتفق معها، اال انها وجهة 

نظر يجب ان تقال يف مرحلة نحن 
باأم�س احلاجة اىل فتح االب�اب 
للكلمة  احلرة ال�شادقة الهادفة 

اىل التن�ير وو�شع االم�ر على 
ال�شكة، التي يرى امل�ؤلف انها �شكة 
الي�شتقيم االمر من دون التم�شك 

بها، بخالف ال�شكك التي يريد 
االمريكان  او غريهم و�شع االمة 

والثقافة العربية اال�شالمية 
عليها.

يق�ل العل�ي يف مقدمته:ـ

ــــــــدارات ــــن اص م
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ي�سل���ح للح���و�ر حول ه���ذه �ملخاط���ر. �لف�ساد 
�ل�سيوعي  �ساه���م بدوره يف فتح باب  للثقافة 
�لقت�سادي���ة   �لف���كار   �نت�س���ار  م���ع  �لغربي���ة 
�لفا�س���دة  و�لت�سكيك  باملبادئ �ل�سر�كية. �ن 
مهم���ة حرجة تو�جه  �لوطني �لعر�قي ملقاومة 
م���د �خليان���ة �لوطنية و�لف�س���اد �مللتب�ض �ستى 

�لعقائد  و�ليدلوجيات.
وي���روي �لعل���وي كي���ف �ن  �لع���د�م  وتعليق 
�جلث���ث عل���ى �مل�سان���ق �س���ارت ظاه���رة  من���ذ 
ع���ام 1958حن �سلم عب���د �ل�سالم عارف جثث 
�ركان �لنظ���ام �مللكي �ىل  �لغوغاء لي�سحلوهم 
ويعلقونهم على �عو�د �مل�سانق.وكذلك يف عام 
1963 حن �عدم �لنظام �ل�سابق جمموعة من 
�ليه���ود بحجة �نه���م جو��سي����ض وعلقهم على 
�عم���دة �لكهرب���اء �مام �لنا����ض.  كل ذلك مت من  
دون �ن يق���وم �ي مثق���ف عر�ق���ي  باإد�نة  هذ�  
�لفعل  �لهمجي. عل���ى عك�ض ذلك  جاء �لرد من 
منظمة �لعفو �لدولي���ة �لتي  د�نت تلك �لفعال 
وه���م  ��سرف من جميع  �ملثقفن بال  ��ستثناء، 
و�ج���در �حر�م���ا. وي�سي���ف �لعل���وي وكلم���ا 
��سمع بيانا من �ملنظمة �حتقر نف�سي وزمالئي 

�ملثقفن.
وع���ن �ملثقفن يف ه���ذ� �لزمان  يق���ول �لعلوي 
�ملثق���ف من �جليل �حلا�س���ر لي�ستطيع تناول 
غد�ئ���ه �و ع�سائ���ه �إل عل���ى �نغ���ام مبهم���ة  �و 
�سائته. ول ي�سعه �لنوم �و �لقر�ءة  �ل وقنينة 
�لوي�سكي  بجانب���ه مع علبة�ملارلبورو و�ذ� مل  
تتي�س���ر له ه���ذه  �لطلبات  لن���ه مل يح�سل بعد 
عل���ى  ح���ق �للج���وء �لن�س���اين  فان���ه ينا�سل 
للو�س���ول �ليه���ا. ون�سال  �ملثق���ف مندرج  يف 
�ل�س���ر�ع �لطبقي �ل���ذي ينك���ره �ملثقفون حن 
يكون من �جل �لعمال  و�لفالحن  وميار�سونه 
حن يكون حل�سابهم �خلا�ض! وهم  يعتربون  
�س���الح �لدول بق���در ماتقدم للثقاف���ة و�ملثقفن 
م���ن  دعم لن �لثقافة  همه���م �لكرب. وقد كتبت 
ملثقفة عر�قية �دعوه���ا  مل�ساعدة جمعية بغد�د 
�مل�ساعي���ة فتدع���و يل بط���ول �لعمر لك���ي �قدم 
�لدب  و�لثقاف���ة! �ين �رف����ض طلبات �ملثقفن 
بتحوي���ل �ل�سيوعية �ىل حركة  ثقافية  و�دبية 
لنها حركة �جتماعية تهتم  باملو�طن وحاجاته 

�لجتماعية يف �لبحث عن عي�ض  كرمي.
وع���ن �لعر�ق �ل�سومري يقول �ملوؤلف  �لعلوي 
�ن �لع���ر�ق �كت�س���ب ��سم���ه  م���ن ��س���م  �ملدينة 
باإب���د�ل  �لع���رب  ب���ه  فعرَّ �وروك،  �ل�سومري���ة 
�لهم���زة  عين���ًا )عنعن���ة متي���م( و�ل���كاف  قاف���ا  
فيك���ون  عوروق ثم  معاقبة �ل���و�و �لثانية مع 
�لل���ف فيكون عور�ق، ويخفف �لو�و  لي�سبح  
�سمه �و عر�ق. ولعل �لعرب ��ستثقلو� �ل�سمة 
فك�س���رو�  �لع���ن. و��ستعم���ل �لغري���ق ��س���م 
مي�سو بوتاميا �ي بالد مابن �لنهرين. وتوحد 
�لع���ر�ق  على يد �لع���رب  ككيان  جغر�يف وهم 
ر�سم���و� له حدوده وخارطته بعد  �ل�سالم  من 
�ملو�س���ل �ىل عباد�ن ومنه �ملث���ل �لقائل )ماكو 
خارط���ة  تت�سم���ن  قري���ة(.ومل   عب���اد�ن  ورة 
�لعر�ق كرد�ستان �جلنوبية �مل�سماة كرد�ستان 
�لع���ر�ق و�منا حلقت به بع���د  �تفاقية �سايك�ض 
بيك���و.  وكان �لعرب  ي�سمونها بالد �جلبال �و 
بالد �لك���ر�د و��سهر بقاعها  �سه���رزور. و�ول 
مدين���ة  ظهرت يف  �لعر�ق هي مدينة  �لفر�تن  
�لتي تركت  تاأثري�تها �للغوية على �ل�سومرين  
ومنه���ا عل���ى �ل�سامي���ن و�ليهم ترج���ع ت�سمية 
دجل���ة و�لف���ر�ت و��سماء �ملهن ح���د�د وجنار. 
وقد مرت  بالعر�ق بالتعاقب �ملوجات �ل�سامية  
بعد �ل�سومرين فجاء �لكديون ثم �لعموريون  
و�ل�سوريون و�لكلد�نيون و�لر�ميون. ومع 

كل موجة يغري �لعر�ق هويته.

هن���اك �س���ورة يف مذك���ر�ت �ملوؤلف���ة ه���ذه �أُخ���ذت 
حن كانت طالب���ة يف جامعة �وك�سفورد يف نهاية 
�ل�ستين���ات: قبع���ة عري�س���ة �حل���و�ف، �بت�سام���ة 
عارف���ة، و�إ�سب���ع عل���ى ذقنه���ا. م�س���روح عليه���ا: 
))�أن���ا، ك���وين مزعج���ة يف �وك�سف���ورد((، حلظ���ة 
هر�ء جدي���رة باحلب، يف كتاب مرتاع من معجزة 
�حلي���اة �أكرث مم���ا هو �سخرية م���ن �سخافتها. جي 
ه���ي منذ �لبد�ية يف مو�جه���ة �إح�سا�سها باملعجزة 
����� ))�حلي���اة! م���خ وع�س���الت، ري����ض وف���رو!(( ����� 
وبرغم �أن �ولئك �لذين �عتادو� على موقف �ساخر 
ع�س���ري �أك���رث فاإنه���م �سيب���د�أون بروؤي���ة �لكت���اب 
متخم���ا بده�ساتها و�كت�سافاتها �لتي ترد بت�سّلب. 
�نه���ا و�عية ب�س���دة باأ�سوله���ا و�نحد�رها �لطبقي 

�لعم���ايل، و�لعديد من �ملقاط���ع �لأكرث تاأثري� تنبع 
من جتربتها م���ع و�لديها، وعلى وجه �خل�سو�ض 
و�لدها �سريع �لنفعال و�لعنيف �حيانا، وهروبها 
نح���و �لدر��سة و�لكتابة. تكتب جي، ))�لثنا ع�سر 
كتابا خا�ست���ي، �ملكّومة على �ل���رف، جعلت �سيئا 
م���ن �لزم���ن مي�س���ي خطاف���ا،(( لكن رغ���م عو�ئقه 
�ملتح�س���رة، يقب�ض"حيات���ي �لبهيمية"على �سيء 

من غر�بة �لوجود.

حممد �شيد بركة

ي�ستم���ل كتاب"ق�ساي���ا �ل�سينم���ا �لعربي���ة"، 
ملجموعة موؤلفن، على جملة من �ملو�سوعات 
و�لق�سايا �لتي تعاي���ن حال وو�قع وجتارب 
�ل�سينم���ا �جلدي���دة، يف �أكرث م���ن بلد عربي، 
�سجلتها �أقالم نقاد وباحثن متخ�س�سن يف 

حقل �لنقد �ل�سينمائي.

ويف �لبد�ي���ة، ي���رى �لناق���د �ل�سينمائي ندمي 
جرجورة، �أن �ل�سينما �لعربية تعاين �سل�سلة 
�أزم���ات، ميك���ن �خت�سارها ب�: غي���اب �ملخيلة 
�لدر�مي���ة،  �ملعاجل���ة  و�سع���ف  �لإبد�عي���ة، 
قل���ة �مل���و�رد �ملالي���ة �خلا�س���ة بالن�سو����ض 
و�مل�ساريع �ل�سينمائية �جلدية. ويو�سح �أنه 
لعل �أكرث �لدلئ���ل على ذلك، ما ي�ساهده رو�د 
�ملهرجان���ات م���ن �أفالم تر�جع���ت م�ستوياتها 
�لفني���ة و�لتقنية و�لثقافية و�لدر�مية، ب�سكل 

خميف وخطر.
يف  بحث���ه  حم���اور  يف  جرج���ورة،  ويب���ن 
�لكت���اب، �أنه مع دخولن���ا قرنًا جدي���دً�، مليئًا 
بالتط���ور�ت �لتقنية و�حل�ساري���ة و�لفكرية 
و�لعلمي���ة، ل ي�سعنا �إل �أن نت�ساءل عما ميكن 
�أن تقدم���ه لن���ا �سينمان���ا �لقومي���ة. ويت�ساءل 
لأزماتن���ا  م���ا  ح���ل  �إىل  نتو�س���ل  ه���ل  هن���ا: 
�ملتنوع���ة؟ م���ا �لذي يفعل���ه خريج���و �ملعاهد 
�لأكادميية و�جلامعي���ة، وهل ميكن �ملر�هنة 
عليه���م، ب�سفته���م �سينمائي���ي �مل�ستقب���ل، �أو 
�أنهم �سيبقون عاطل���ن عن �لعمل �ل�سينمائي 

�لحر�يف؟
ه���ل �ستتفاقم �أزم���ة �لإنتاج و�لإب���د�ع، �أو �أن 
�لتقني���ات �حلديث���ة �مل�ستخدم���ة يف �أوروب���ا 
و�أم���ريكا تقنيات فيديو ديجيتال، قادرة على 
منح �ل�سينما �لعربي���ة نب�سًا جماليًا ودر�ميًا 
م���ا؟ ويخل����ض �لناق���د �ل�سينمائ���ي، �إىل �أن���ه 
ت�سعب �لإجابة. فاخلوف كبري من �أن تتفاقم 
�لأزمات يف ظل غياب �سيا�سات ثقافية وفنية 

متكاملة..
�إم���ا عل���ى �ل�سعي���د �لر�سمي، �ل���ذي يفر�ض 
ب���ه منح �لنت���اج �لثق���ايف و�لفني مزي���دً� من 
�حلري���ات �لفردي���ة و�جلماعي���ة، �إىل جان���ب 
�لإنتاجي���ة  �لإمكان���ات  خمتل���ف  تقدمي���ه 
�ملطلوب���ة، �أو حت���ى عل���ى �سعي���د �ل�س���ركات 
�لإنتاجي���ة �خلا�س���ة �أو �مل�ستقل���ة، م���ن دون 
�إغف���ال تر�ج���ع �لقي���م �لإبد�عي���ة، و�ملو�هب 
�جلدية، و�ملخيل���ة �خل�سبة و�لرثية بالوعي 

و�ملعرفة و�لتجربة.
من جهته، ي�سري �لناقد خليل �سويلح، �إىل �أن 
�ل�سينم���ا �ل�سورية، �سينم���ا �ملو�سوع ولي�ض 
�سوري���ا  �ل�سينم���ا يف  �أن  �ملمث���ل، مو�سح���ًا 
ب���د�أت مبغامرة مبك���رة، �إذ يع���ود �إنتاج �أول 

فيلم رو�ئي �سوري �إىل �سنة 1928، �إذ وقف 
ور�ءه �س���اب متحم����ض، ��سمه �أي���وب بدري، 
لك���ن �ملغام���رة، و�إن كان���ت ت�سن���ع �ملبادرة، 
ف���اإن �ل�ستمر�رية فيها، تتطلب منطًا �آخر من 
�ل�سع���ي، فكيف كان �سعي �ل�سينما �ل�سورية، 
و�إىل �أي���ن و�س���ل؟ ويلف���ت �سويل���ح �إىل �أنه 
كان �لفيل���م �ل�س���وري �لأول بعنو�ن"�ملته���م 

�لربيء"..
ولق���ى جناح���ًا باه���رً�، فت�سجع مغام���ر �آخر 
كان يه���وى �ل�سينم���ا و�أقدم عل���ى �إنتاج فيلم 
بعنو�ن"حت���ت �سم���اء دم�س���ق"، وكان ه���ذ� 
�ملغامر هو ر�سيد جالل، �لذي تعاون مع هاو 
�آخر هو �إ�سماعيل �أنزور، فاأجنز� �لفيلم �سنة 

1932، مع �نتهاء عهد �ل�سينما �ل�سامتة..
و�أ�سيف���ت �إليه بع����ض �ملقطوعات �ملو�سيقية 
�ملر�فق���ة لأحد�ث �لفيلم، ووج���دت �ل�سلطات 
�لفرن�سي���ة �لت���ي كان���ت حتتل �لب���الد، ذريعة 
لإلغ���اء عر�ض �لفيلم، تتمث���ل يف �أن �أ�سحابه 
مل يدفع���و� حقوق �لتاألي���ف �ملو�سيقي فخ�سر 
�لفيلم ثالثمائة لرية ذهبية، هي ر�سيد �ل�سركة 
�لتي �أطلقت على نف�سها ��سم"هيلو�ض فيلم". 
كما ي�س���رح �لناقد �ل�سينمائي �ل�سوري، هنا، 

تدرج وتطور مر�حل �ل�سينما �ل�سورية.
وهناك �أي�سًا، جملة من �لدر��سات و�لأبحاث 
�لدقيقة �ملو�سع���ة، حول �لكثري من �جلو�نب 

�لإبد�عية �ل�سينمائية يف �لعامل �لعربي.
وعموم���ًا، نطالع يف �لكت���اب، �أكرث من قر�ءة 
نقدي���ة، موزعة عل���ى ثالثة �أب���و�ب رئي�سية، 
عاجل���ت جميعها نتاجات وهم���وم وتطلعات 
�ل�سينم���ا �لعربي���ة يف رب���ع �لق���رن �لأخ���ري، 

ب�سقيها �لرو�ئي و�لت�سجيلي..
�ملخ�سرم���ن  مبدعيه���ا  باأب���رز  وتعري���ف 
و�ل�سباب. ومتحورت مو�سوعات وعناوين 
�لكت���اب، ح���ول �ل�سينم���ا يف: �لأردن ولبنان 
و�ملغ���رب  وتون����ض  و�لع���ر�ق  و�جلز�ئ���ر 
وم�س���ر و�سوري���ا وفل�سط���ن، باأق���الم �لنقاد 
و�لباحثن: �سمري فريد، �أحمد يو�سف، فوؤ�د 
�لتهام���ي، خلي���ل �سويل���ح، ن���دمي جرجورة، 
�أ�س���رف  �ل�سب���ان،  رفي���ق  �سبح���ي حليم���ة، 
�ل�سب���اغ، روؤوف توفي���ق، حمم���ود قا�س���م، 
�أحمد بي�س���ون، حممد �س���وف و�أحمد بلية، 

عدنان ح�سن، �سعيد �ل�سيمي.

ا�شم الكتاب: حياتي البهيمية
ال�ؤلف: ماغي جي

دار: تلغرام

الحياة.. مخ وعضالت، ريش وفرو!

جملة مــن امل��ش�عات والق�شايا �شجلتها اأقالم نقــاد وباحثني متخ�ش�شني

الســينما العربيــة.. قضايــا وتجارب
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ــــل  ــــوب ــــة ن ــــســــل ســــل

تلق���ت نادي���ن تعليم���ا كاثوليكي���ا يف مدر�س���ة �لدي���ر 
�لكاثوليك���ي، و كان���ت تبق���ى وحي���دة ومنعزل���ة يف 
كثري من �لأحيان، و قد بد�أت �لكتابة يف �سن مبكرة، 
ون�س���رت ق�س�سه���ا �لأوىل يف 1937 و كانت حينها 
يف �س���ن �خلام�س���ة ع�س���رة، وقد قدم���ت �أول عمل لها  
�ملتمث���ل يف ق�سة ق�سرية لالأطف���ال بعن���و�ن"�ل�سعي 
لتو�ج���د �لذه���ب"، �لتي ن�س���رت يف جمل���ة �سيلدرنز 

�ساند�ي.
- در�س���ت نادي���ن غوردمي���ر مل���دة �سن���ة يف جامع���ة 
ويتو�تر�سر�ن���د، حيث كانت خمتلط���ة لأول مرة مع 
�لزمالء �ملهنين من عرقيات عديدة، و�أ�سبحت �أي�سا 
م�سارك���ة يف نه�س���ة �سوفي���ا ت���اون، لكنه���ا مل تكمل 
در��ستها �جلامعي���ة، و �نتقلت �ىل جوهان�سربغ يف 
1948 وكان���ت ُمدر�س���ة هناك، حي���ث عا�ست منذ ذلك 
�حل���ن و و��سلت غوردمير �لكتابة، وقد ن�ُ�سر معظم 
كتاباته���ا يف �ملج���الت �ملحلي���ة يف جن���وب �فريقيا، 
يف ع���ام 1951  قبل���ت جمل���ة نيويوركر ن�س���ر ق�سة 
غوردمي���ر �لتي كان���ت بعنو�ن"مر�قب م���ن �مليت"و 
كان ذل���ك مبثاب���ة بو�ب���ة �ل�سه���رة ل�نادي���ن وفر�س���ة 
لتق���دمي �أعماله���ا جلمه���ور عري����ض و كب���ري، و قالت 
غوردمي���ز �نه���ا تعتقد �لق�س���ة �لق�سرية ه���ي �ل�سكل 
�لأدب���ي لع�سرن���ا، و��سلت ن�سر �لق�س����ض �لق�سرية 
يف جمل���ة نيويورك���ر وغريه���ا من �ملج���الت �لأدبية 
�لب���ارزة، وكان �لنا�سر غوردمي���ر �لأول هي �ل�سيدة 
ول���و فريدم���ان، زوج���ة �لنائ���ب برن���ارد فريدم���ان، 
ون�س���رت رو�ية غوردمي���ر �لوىل"ي���وم �لكذب"يف 
ع���ام 1953 و يف 1954، تزوجت ر�ينولد كا�سرير، 
وهو تاج���ر �لفن �لذي يحظى باحر�م كبري و تويف 
ع���ام 2001 ب�سب���ب مر�ض �نتفاخ �لرئ���ة، ولد �بنهما 
"هوغ���و" يف ع���ام 1955، و�ليوم ه���و �ملخرج يف 
نيويورك، و قد تعاونت معه و�لدته يف �إنتاج بع�ض 
�لأعم���ال من �لأفالم �لوثائقية، تزوج هوغو كا�سرير 
يف وق���ت لح���ق �سارة بيريك، بالإ�ساف���ة �إىل  ثالثة 
�أطف���ال هم: كيت، رولن���د، وكون���ر�د، وكان ل� نادين 
غوردمي���ر �إبنة غري �سرعي���ة با�سم"�أوريان")مو�ليد 

1950(، رزقت بها قبل زو�جها �لأول.
- �لقب�ض على �سديقتها"بيتي دو تو�"يف عام 1960 
و كذلك جمزرة �ساربفيل كانتا �ل�سبب �حلقيقي ور�ء  
دخول نادين غوردمير حيز �حلركة �ملناه�سة للف�سل 

�لعن�س���ري وبعد ذل���ك، و �سرعان قررت �خلو�ض يف 
غم���ار �لن�ساط �ل�سيا�س���ي يف جنوب �فريقيا، وكانت 
تربطه���ا عالق���ة �سد�ق���ة مع"ب���ر�م في�سر"و"جورج 
بيزو����ض"و هما حمامي���ا �لدفاع ل� نيل�س���ون مانديال 
1962، وعندم���ا �أطلق �سر�ح مانديال من �ل�سجن يف 
ع���ام 1990، كانت نادين غوردمي���ر و�حدة من �أوىل 

�لنا�ض �لذين طلب روؤيتهم. 
- خ���الل ف���رة 1960 - 1970 و��سل���ت �لعي����ض يف 
جوهان�س���ربغ، عل���ى �لرغ���م م���ن �أنه���ا ترك���ت بلدها 
�أحيان���ا لفر�ت ق�سرية من �لوقت من �أجل �لتدري�ض 
يف جامعات عدة د�خ���ل  �لوليات �ملتحدة �لأمركية. 
وبقيت نادين تو�ل����ض �ن�سطتها �لدبية و�ل�سيا�سية 
م���ن �أجل �لإن�ساني���ة و قالت حينها �أنه���ا قد بد�أت يف 
حتقي���ق �لعر�ف �ل���دويل باأعمالها ، و ح�سلت على 
جائزتها �لوىل يف عام 1961، وكانت دوما ت�سر من 
خالل كتاباتها ون�ساطها على حد �سو�ء �أن على جنوب 
�أفريقيا �إعادة �لنظر يف �سيا�ستها وتنهي عقد� زمنيا 
طوي���ال من �لف�س���ل �لعن�س���ري، وخالل ه���ذ� �لوقت 
حظ���رت حكومة جن���وب �فريقيا �لعديد م���ن �أعمالها  
 The Late Bourgeois"كت���اب منه���ا  نذك���ر 
World" وحظ���ره يف 1976 مل���دة ع�سر �سنو�ت 
�أفريقي���ا، و كذل���ك  م���ن قب���ل �حلكوم���ة يف جن���وب 
كت���اب"A World of Strangers"عوق���ب 
�إىل  بالإ�ساف���ة  عام���ا،  �ثن���ي ع�س���ر  مل���دة  باليق���اف 
�عم���ال �خرى مل نتطرق �إليها، وظلت بع�ض كتاباتها 
تع���اين رقابة حت���ى يف ظ���ل حكومة ما بع���د �لف�سل 
�لعن�س���ري، و يف عام 2001 ق���ررت وز�رة �لتعليم 
�إز�لت���ه  كت���اب"July's People"و  باملقاطع���ة 
موؤقتا من قائمة"قر�ءة �ملدر�سة"و هو نف�ض �مل�سري 
�ل���ذي لقيت���ه معظ���م �أعمالها م���ن �لكت���ب �ملناه�سة 
للف�س���ل �لعن�س���ري، و ق���د مت و�س���ف حمتوي���ات 
كت���اب"July's People"باأنها"عن�سري���ة 
عميقة"، وهو �لو�سف �لذي ��ستهجنته غوردمير 
و �إعتربت���ه �إهانة خط���رية، و ذلك ما دفع بالعديد 
من �ل�سخ�سي���ات �لأدبية و�ل�سيا�سية بالتنديد و 

�لحتجاج. 

�ملوؤمت���ر  �ىل  غوردمي���ر  نادي���ن  �ن�سم���ت   -  
�لوطن���ي �لفريقي عندما كان ل ي���ز�ل مدرجًا 
عل���ى �نه���ا منظم���ة غ���ري قانوني���ة م���ن قب���ل 
�حلكوم���ة يف جن���وب �أفريقي���ا، يف حن كان 
متثل �لمل حلزب �ملوؤمتر �لوطني �لفريقي 
لعك�ض �جتاه �جلنوب �أفريقيا ت�ُجاه معاملة 
�ملو�طن���ن �ل�سود، و قد كان���ت منا�سلة بكل 

معنى للكلمة د�خل هذه �ملنظمة، وكان هدغها من ور�ء 
�لإنظم���ام �إىل ه�ذه �ملنظمة ه���و �لت�سدي و �لوقوف 
يف وج���ه حكومة جن���وب �إفريقيا، و ق���د �سمحت يف 
�إحدى �ملر�ت لقادة ح���زب �ملوؤمتر �لوطني �لفريقي 
بالإختب����اء يف منزله���ا مل�ساعدته���م عل���ى �لهروب من 
�لعتق���ال م���ن قب���ل �حلكوم���ة، و قال���ت يف حماكمة 
�خليان���ة دملا����ض 1986 �إن �لي���وم مدع���اة للفخ���ر لها 
وذل���ك عندما �أدلت ب�سهادتها يف  نيابة عن 22 نا�سطا 
يف جن���وب �أفريقيا �سد �لف�س���ل �لعن�سري، و طو�ل 
ه���ذه �ل�سن���و�ت كانت قد حققت �لعدي���د من �لأهد�ف 
من خالل �ملظاهر�ت �ملناه�سة للف�سل �لعن�سري يف 
جنوب �أفريقي���ا، و �أو�سلت هذه �لق�سية �إىل م�سامع 
�ملجتم���ع �لدويل و عما يحدث يف جنوب �فريقيا من 

�لتمييز و�لقمع �ل�سيا�سي. 
- بد�أت �أعماله���ا �لأدبية حتقق �لعر�ف �لدويل يف 
وقت مبكر من حياته���ا �ملهنية، مع �لعر�ف �لدويل 
 W. H."لأول لها يف عام 1961 �ملتمثل يف جائ��زة�
 Smith Commonwealth Literary
�لأدبي���ة  �جلو�ئ���ز  تو�ل���ت  بعده���ا  و   ،"Award
�لعديدة طو�ل �لعقود �لتي تلت ذلك �لتي 
مثل���ت 

�لإع���ر�ف �لأدب���ي و ذل���ك ه���و �ملق�س���ود م���ن ني���ل 
�جلو�ئ���ز و �لأو�سمة �لدولية، و تقدي���ر� لإجناز�تها 
�لعظيمة توجت بجائزة نوبل لالأدب يف عام 1991.
-  قام���ت نادي���ن غوردمي���ر بالن�س���اط ل حم���دود يف 
�لكف���اح و �ملقام���ة �سد �لف�سل �لعن�س���ري، و كذلك ل 
ميكن �إن���كار دورها يف تعزيز �لفن���ون �لأدبية د�خل 
جنوب �إفريقيا و خارجها،و قد كان ترف�ض �ل�سماح ب� 
ب���ث �أعمالها من قبل هيئة �إذ�عة جنوب �أفريقيا خالل 
فرة �لتي كانت ت�سيط���ر حكومة �لف�سل �لعن�سري، 
عمل���ت غوردمير �أي�سا يف �للجن���ة �لتوجيهية للعمل 
يف جن���وب �فريقيا و جمموع���ة مكافحة �لرقابة، كما 
�أنه���ا تعترب ع�س���و موؤ�س�ض للموؤمتر جن���وب �فريقيا 
للكتاب، وقد قامت نادين غوردمير �أي�سا بدور ن�سط 
يف �ملنظم���ات �لأدبية يف جن���وب �أفريقيا و �لر�سائل 
و�لدولية، و �سغلت كذل���ك من�سب نائب رئي�ض نادي 

�لقلم �لدويل. 
- يف مرحلة 1990 �أي  ما بعد �لف�سل �لعن�سري يف 
جنوب �إفريقيا، �أ�سبحت غوردمير نا�سطة يف حركة 
فريو�ض نق�ض �ملناعة �لب�سرية / �لإيدز، و هو مر�ض 
يعترب �أزمة �سحية عامة كبرية يف جنوب �فريقيا، و 
يف ع���ام 2004  قامت بتق���دمي كتاب جلمع �لتربعات 
للعم���ل عل���ى عل���ى �إع���د�د حملة للع���الج �سد 
حما�سر�ته���ا  جولته���ا  خ���الل  و  �لإي���دز، 
كان���ت دوم���ا تتحدث ع���ن م�سائ���ل �ل�سيا�سة 
�خلارجية و�لتمييز �لعن�سري خارج  جنوب 
�فريقي���ا، عل���ى �سبي���ل �ملثال  يف ع���ام 2005 
عندما �سقط في���دل كا�س���رو مري�سا �ن�سمت 
غوردمي���ر ه���ي و �ست���ة �آخري���ن م���ن �لفائزين 
بجائزة نوبل يف ر�سالة مفتوحة �ىل �لوليات 
�ملتحدة حمذرين من ي�سعون لزعزعة ��ستقر�ر 
حكومة كوبا �ل�سيوعية، و يف عام 2001 قامت 
بح���ث �سديقتها"�س���وز�ن �سونتاغ"ع���دم قب���ول 
جائزة من �حلكومة �لإ�سر�ئيلية، على �لرغم من 
�نها �غ�سب���ت �لبع�ض من خ���الل رف�سها مل�ساو�ة 
�ل�سهيوني���ة م���ع نظ���ام �لف�سل �لعن�س���ري، و يف 
ع���ام 2006 هوجمت غوردمي���ر يف منزلها على يد 
ل�سو�ض ما �أثار غ�سبا يف �لبالد و رف�ست باملقابل 
�لنتق���ال للعي����ض يف جمم���ع م�س���ور و حمرو����ض، 
وللعلم فاإن نادين غوردمي���ر معرفة باأنها ملحدة و 

لكنها مل تكن ن�سطة يف منظمات �مللحدين �بد�. 

عن/ ويكيبيديا، و�ستار تاميز

نــاديــن غــورديــمــر
ولــدت نادين غ�ردمير يف بلدة �شربينغز ال�اقعة يف �ش�احـــي ج�هان�شب�رغ، وهي ابنة 
اإيزيــدور غ�ردمير و نــان، كان والداها مــن املهاجرين اليه�د على حد �شــ�اء، والدها من 
ليت�انيــا بالقــرب مــن احلدود مع التفيــا واأمها من لنــدن، و قد ا�شتحــ�ذت الظروف التي 
تعي�شهــا جنــ�ب اإفريقيا مــن عدم امل�شــاواة العرقيــة واالقت�شادية  على جــزء كبري من 
اهتمامهــا، وقــد لعبــت جتربة والدها كالجــئ يه�دي يف رو�شيــا القي�شريــة دورا هاما يف 
ت�شكيــل ه�ية ناديــن ال�شيا�شية، لكنه مل يكــن يتعاطف ب�شكل خا�س مــع جتارب ال�ش�د 
حتــت نظام الف�شــل العن�شري، وباملقابــل كانت ترى ن�شاطــا من قبل والدتهــا التي كانت 
ت�شتنكر الفقر والتمييز و عدم امل�شاواة و العديد من الظروف التي كان يعاين منها ال�شكان 
ال�شــ�د يف جن�ب افريقيا، و التي قامت بتاأ�شي�ــس ح�شانة لالأطفال ال�ش�د و �شرعان ما مت 
قفلهــا من طــرف ال�شلطات، و قد داهمت ال�شرطة منزل عائلتـهــا و �شادرت كل ال�ثائق و 

الر�شائل يف املنزل. 
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رو�ي���ة"دروب �لفقد�ن"للكات���ب عبد�لل���ه �سخي 
و�ل�س���ادرة ع���ن د�ر �ملدى �لطبع���ة �لوىل 2013 
و�لت���ي حتتوي على 287�سفح���ة ،رو�ية و�قعية 
، تنق���ل لن���ا بعد�س���ة �لكاتب �س���ورة حي���ة ملدينة 
�لث���ورة ، فيرجم ق�سة مدينة مهمل���ة على �لرغم 
م���ن كونها تعترب من �سمن �لعا�سمة مدينة بغد�د 
، تعي�ض �جو�ءها �خلا�س���ة و�عر�فها �لع�سائرية 
وجتربتها بالهجرة من �جلنوب ومن ثم �لرحيل 
من خلف �ل�س���دة بالر�سافة و�ل�ساكرية يف �لكرخ 
�ىل �ملدينة �لت���ي �أ�س�سها عبد�لكرمي قا�سم فاأ�سبغ 
عليه���ا تكوينا �جتماعيا معين���ا �سبه مغلق مقارب 
مل���ا يع���رف بالغوتا ل���ه طبيعت���ه �لجتماعية �لتي 
تنف���رد ع���ن موطنه���ا �ل�سل���ي �جلن���وب �لعمارة 
و�لنا�سري���ة و�لك���وت �مل���دن �لت���ي نزح���و� منها 
ب�سب���ب ظروفه���م �خلا�س���ة �لت���ي طبع���ت عليه���م 
حي���اة وطبيعة خمتلفة ، لكنه���ا ل ت�سبه باي �سكل 
م���ن �ل�س���كال حي���اة �ملدينة �لت���ي قدم���و� �ليها ، 
فكون���و� تاريخهم �مل�س���رك وعقائدهم و�فكارهم 
�ل�سيا�سي���ة �ملختلف���ة. رحل���ة ينقلنا �ليه���ا �لكاتب 
عبد�لل���ه �سخ���ي كي نكون عل���ى مقربة م���ن �آمال 
وتطلع���ات �لطبق���ة �ملعدم���ة �لتي تعت���رب �لقر�ءة 
 ، ��سر�ره���ا  فيك�س���ف  �لي���وم  قوته���ا  و�ملطالع���ة 
وي�سف �سو�رعها وقطاعاتها ومقاهيها و��سو�قها 
ويتذك���ر �سخو�سها ويدخ���ل يف تفا�سيل �حلياة 
�ليومي���ة له���ذه �ل�سريحة وه���و ل يخجل عن ذكر 
مثالبه���ا وتقدمي تفا�سيل دقيق���ة لعمال ميار�سها 
��سحابه���ا م���ن �ل�س���ر�ق و�خلو�سي���ة لكنن���ا نقف 
�م���ام هذه �ل�س���ور �لو�قعي���ة موق���ف �حلياد ول 
ن�ستطي���ع �د�نته���ا ب�سهول���ة فهو ي�س���ف لنا �ي�سا 
خلفي���ة هوؤلء �ل�سخا�ض ومعاناة �سريحة مغيبة 
لعقود م���ن �لزمن يعي�سون على �ط���ر�ف مدينتنا 
لكنن���ا جنه���ل جماهلها ه���ذه �لو�قعي���ة بال�سرد ل 
ت�سب���ة �لو�قعية �لفرن�سية ومن ثم �ليطالية �لتي 
ت�س���ور �حلي���اة ت�سويرً� و�قعي���ا دون �غر�ق يف 
�ملثالي���ات �و جنوح �سوب �خلي���ال لكنها مثاأثرة 
باأدب �مريكا �لالتيني���ة فت�سجل لنا بايقاع يومي 
ح���و�دث �ملدينة من �عد�م���ات وتوقيف و�سجون 
و�سق���وط يف �ملب���ادئ لبع����ض �سخو�سها وتنتقل 
بالزمن بن �حلا�س���ر يف مدينة �لثورة و�ملا�سي 
خلف �ل�سدة و�حيان���ا ينتقل بنا �نتقالت �سريعة 
مث���ل فل���م �سينمائي �ىل م���ا قبل �لهج���رة ، فيميل 
�ىل كل م���ا هو جتريبي وذ� طابع �سيا�سي وبذلك 
يتناق����ض مع �لو�قعي���ة �لوروبي���ة و يقرب من 
�دب �لكاتب و �ل�سحفي غابريل غاري�سيا ماركيز 
هذ� �لق���ر�ب ليك���ون مو�زيا لكتاب���ات غابريل 
و�ن �ق���رب يف بع����ض من مالحم���ه ، ف�سخ�سية 
�لم �لبطل���ة مكية �حل�سن و�ن �ختلفت �لتفا�سيل 
تق���رب يف �سخ�سيته���ا �مللحمي���ة و�لبطولية من 
�سخ�سي���ة �لم يف رو�ية مك�سي���م غوركي �لكاتب 
�لرو�س���ي وكما يلمح لنا �لكاتب ذ�ته هذ� �لتقارب 

من خالل �ل�سرد يف رو�ية دروب �لفقد�ن.
تب���د�أ �لرو�ي���ة مب�سهد �ع���د�م )�خلو�س���ي( نايف 
�ل�ساع���دي، و�خلو�س���ي م�سطل���ح حمل���ي ملدينة 
�لث���ورة يطلق على ��سقياء �ملنطق���ة من �لعاطلن 
�لذي���ن يقدم���ون خدماتهم بعد �ن يب���د�أو� كالمهم 

خو����ض  ولد"�و"�حن���ة  خو����ض  بعبارة"�آن���ة 
ولد"وعن���د �لتق�س���ي مل���ا كتب���ه �لكات���ب �لكب���ري 
عبد�لل���ه �سخ���ي �كت�سفت �ن كلم���ة �خلو�سي غري 
مر�دف���ة حرفي���ًا ملعنى كلم���ة �ل�سقي �لبغ���د�دي �ذ 
يقول �لكاتب يف �سفح���ة 19 عن نايف �ل�ساعدي 
 ، �أوفي���اء   ، ومت�سول���ون  نب���الء  ورفاقه"�نه���م 
وغ���د�رون ، �ساحل���ون ، وطاحل���ون ، يد�فع���ون 
ع���ن �ل�سرف وينتهكونه ، ميار�سون قيم �لف�سيلة 
وينت�سرون للرذيل���ة ، يتطلعون �ىل �لفرح بقوة 
وح���ن ياأت���ي يحولون���ه �ىل م���اأمت ، ي�ستجيبون 
لن���د�ء�ت بع�سه���م يف حلظ���ة �سفاء ن���ادر ، ويف 
��سدقائه���م  �ج�س���اد  ميزق���ون  �خ���رى  حلظ���ات 
�ع�ساءه���م  ي�سل���ون  �و  بال�سكاك���ن  ومعارفه���م 
باخلناجر"ثم ي�ستطرد �لكاتب يف �ل�سفحة ذ�تها 
فيق���ول"و�إذ� تكفل���و� بالذود عن �س���كان مناطقهم 
عموم���ا تبن���ى ق�س���م منه���م حماي���ة �ل�سيوعي���ن 
�ملطاردين"م���ن هنا يكون �ع���د�م نايف �ل�ساعدي 
ب�سبب حمايته وتعاونه لتهري���ب �مر�أة �سيوعية 

�لق���رن �ملن�س���رم وكم���ا  مط���ارة يف �سبعيني���ات 
تبت���دئ �لرو�ي���ة باع���د�م نايف �ل�ساع���دي تنتهي 
مبوت �لبطلة كمد� وقهر� على ولدها علي �سلمان 
�ملغيب يف �سج���ون �ل�سلطة، دورة موفقة للكاتب 
با�ستعم���ال حرفي���ة �لرو�ية �لد�ئري���ة لهذ� �ل�سرد 
�لدب���ي. �لرو�ي���ة ت�سج���ل �حد�ث مدين���ة �لثورة 
وما جاورها من �ملدن بعد �نهيار �جلبهة �لوطنية 
�لتي كانت قائمة ب���ن حزب �ل�سلطة حزب �لبعث 
و�حل���زب �ل�سيوع���ي �لعر�قي وتتعر����ض بجر�أة 
ملعاناة �لفقر�ء و�لكادحن �لذين رف�سو� �لنتماء 
حل���زب �لبع���ث ب�سب���ب حبه���م ملخل�سه���م �لزعيم 
عبد�لك���رمي قا�س���م ف���رى �لم حتتف���ظ ب�س���ورة 
�لزعي���م وتلفه���ا بفوط���ة قدمية مع �س���ورة لبنها 
�لتقطها له م�س���ور جو�ل وو�سعتها يف �سندوق 
عر�سه���ا �ض 32. لك���ن ل جمال للحي���اد مع �سلطة 
غ���ادرة تعترب �لغري منتمن �سيوعن رغما عنهم ، 
�ض 202 يقول �لر�وي �لعليم"يف نادي �جلامعة 
�ساأله �حد �لطالب �مل�سوؤولن با�ستياء علي ملاذ� ل 

تنتم���ي �ىل �لحتاد �لوطن���ي؟ فاأجابه �نه م�ستقل 
ويف�سل �ن يبقى هكذ� فقال �مل�سوؤول �لطالبي"كل 

�ل�سيوعين يقولون �نهم م�ستقلون".
�لكات���ب  �لرو�ي���ة �سيا�سي���ة وبامتي���از وحقيق���ة 
مل يلج���اأ �ىل �لرمزي���ة �ب���دً� فه���و ي�سط���ر ملحمة 
جماعي���ة لف���رة زمني���ة مقرن���ة مب���كان حم���دد 
فينتق���ل  و�ل�سخو����ض  �لح���د�ث  في���ه  تت�سع���ب 
ب�سرع���ة �حيان���ا �ىل ف�س���ول ليعرفن���ا ب�سخ�سية 
�خرى تتعر�ض لال�سطهاد وهو ل يتو�نى يف �ن 
ي�س���رد �حد�ث �سيا�سية تدع���م فكرته، ومنا�سرته 
لتطلع���ات �لفق���ر�ء كم���ا ح���دث يف �ل�سفحة 238 
فيق���ول"يف �لثال���ث م���ن مت���وز ع���ام 1963ق���اد 
�لعري���ف ح�س���ن �سري���ع حرك���ة لالطاح���ة ب�سلطة 
�لبعثي���ن و�لقومين �لذين ��سقط���و� عبد�لكرمي 
قا�س���م و�عدم���وه م���ن دون حماكم���ة"�ذن �لكاتب 
منج���از �ىل فكره منذ بد�ية �لرو�ية لكنه مل يهمل 
�جلان���ب �لفن���ي و�لتقن���ي يف �لبن���اء �ل�سردي بل 
�عطانا �س���ورة �جتماعية ر�ئع���ة لطبيعة �حلياة 
�لجتماعية �لت���ي تبدو للوهلة �لوىل �نها مغلقة 
لكنه يدخ���ل يف �لتفا�سيل لي�سرد عالقات عاطفية 
�ك���رث �نفتاحا م���ن �ملدين���ة ذ�ته���ا فيجعلن���ا نفهم 
طبيع���ة هذ� �ملجتمع �لذي يجم���ع �لريف و�ملدينة 
يف �آن و�ح���د ، �ض 150 يق���ول �لكاتب عن ل�سان 
�لر�وي"ك���ن ينرثن �سعوره���ن يف �لهو�ء فينهمر 
�لعبري لي�ستدل به �لع�ساق على حبيباتهم �للو�تي 
ي�سربن �أ�سلعهن ب�سو�عدهن و�لر�ض باأقد�مهن 
وكان �ل�سب���اب يقربون منه���ن باحر��ض خ�سية 
�ن يعر����ض عليه���م �آب���اء �و �أخ���وة �أو �زو�ج ، 
ح���ن ي�سعرن �أنهم �قربو� كث���ريً� تطلق �حد�هن 
ر�سال���ة مقرنة برنن جر�ض نحا�سي �سغري يهتز 
بيدها: �سويحبتك مو�ض ويانة وتكمل جمموعة 

�لفتيات: بذيج �للمة.
ه���ذه �ل�سورة جت�سيد لليل���ة عا�سور�ء يف �حدى 

زو�يا �لقطاع �ملطلة على �ساحة مدينة �لثورة.
خل�س���ة  �حد�ه���ن  تن�سح���ب  يقول"وق���د  �ن  �ىل 
وتدخ���ل يف رك���ن معتم لتجد نف�سه���ا يف مو�جهة 
حبيبه���ا وه���ي تنز عرق���ا ورغب���ة في�س���وع عطر 
�ل�سع���ر �ل�سبط و�ذ� ي�س���الن �ىل �ل�سفة �خلطرة 
تن�سحب ،�لعا�سقة �ىل ماأوى �لليل فيهيم �جلو�ل 
يف �لطرق���ات م���ن جديد"ه���ل هن���اك �ك���رث روعة 
وجمالية لو�سف �حلي���اة �لجتماعية و�لطقو�ض 
�لديني���ة �ملقرن���ة باحلب ،وحده م���ن عا�ض هناك 
يع���رف متعته���ا ويرن���و �ىل �حا�سي�سه���ا �ل�سجية 
م���ن غن���اء ريفي وول���ع باأهازيج ث���ورة �لع�سرين 
ورد�ت لطمي���ة تعلو وتخبو عل���ى نب�سات قلوب 
�لفتي���ات و�ل�سب���اب �ملح���روم م���ن فر����ض �حلياة 
لكن���ه مفعم باحليوية يفه���م �حلياة على حقيقتها، 
فف���ي �لوقت �لذي يعمل فية علي �سلمان �بن مكية 
�حل�سن �لبطلة عامل بن���اء يحاول �كمال در��سته 
�جلامعية وممار�سة هو�ية �لغناء وحماولة تعلم 
�ملو�سيق���ى و�لبحث عن طرقه���ا و�آد�بها ، و�خريً� 
�لرو�ي���ة مفعمة مبو�قف �مليلودر�م���ا �لقريبة من 
�لفن �ل�سينمائي فيجعلن���ا �لكاتب عبد�لله �سخي 
نبك���ي ون�سحك يف �آن و�ح���د �و ن�سحك �ىل حد 

�لبكاء.

ــفــقــدان" روايــــــــة"دروب ال
صخي ــه  ــل ــدال ــب ع ــكــاتــب  ــل ل

ــــــــدارات ــــن اص م

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

ير�س���د كتاب"ن�س���اء �لزعم���اء.. �أ�س���ر�ر �حلب 
يف قل���وب �أ�سحاب �لفخام���ة �لروؤ�ساء و�مللوك 
�لعرب"، ق�س�ض حب �لروؤ�ساء و�مللوك �لعرب 
لزوجاتهم. ويتحدث �ملوؤلف بد�ية، عن �أنه كان 
علي عبد�لله �سالح ر�عيًا للغنم يف مر�عي بيت 
�لأحمر، حن وقع يف غر�م ر�عية فتزوجها يف 
ع���ام 1964. وكان عمره 17 �سنة. ولكن رفيقة 
�سب���اه توفيت عام 1979 بحادث �سري، فركت 
ل���ه خم�ض بن���ات وولدين. وت���زوج �سالح بعد 
ذل���ك، مرتن، م���ن دون �أن يرى وج���ه �لعرو�ض 

قبل ليلة �لزفاف.
ويحك���ي �ملوؤلف ع���ن ق�س���ة زو�ج عبد�لنا�سر، 
من���زل �سديق���ه  عل���ى  ي���ردد  كان  �أن���ه  مبين���ا 
عبد�حلمي���د، ح���ن دخل���ت علي���ه فت���اة رقيق���ة 
��سمه���ا حتي���ة، قدمت �ل�س���اي له. وح���ن ر�آها 
جمال، للمرة �لأوىل، �أعج���ب بها وكانت �سابة 
�سغ���رية.. هادئ���ة.. رقيقة �ملالم���ح.. ومل تكن 

�لفتاة �سوى �بنة �سديقه.
ومع تع���دد �لزي���ار�ت �زد�د جم���ال �إعجابًا بها 
ف�س���ارح و�لده���ا برغبت���ه يف �لرتب���اط به���ا. 
وطل���ب يدها، ورغم تردد عبد�حلميد و�أ�سقائها 
بحكم �لوظيف���ة �لع�سكري���ة لعبد�لنا�سر، �لتي 
ل متنح���ه �إل ر�تبًا قلياًل، ولك���ن حتية ح�سمت 
�ملوق���ف، و�أغلق���ت �أب���و�ب �لردد عندم���ا �أ�سر 
جم���ال عل���ى معرفة ر�أيه���ا. فو�فقت ب���ال تردد. 
خ���الل  �لزف���اف  وج���رى  �خلطوب���ة  و�علن���ت 
�سهري���ن. وظلت �م���ر�أة متو��سع���ة، قبل وبعد 
ت���ويل عبد�لنا�س���ر �لرئا�س���ة، وظل���ت حياته���ا 
مكر�سة خلدم���ة زوجها و�أبنائه���ا: هدى ومنى 

وخالد وعبد�حلميد وعبد�حلكيم.
وير�س���د موؤمن �ملحمدي، حكاي���ة حب وزو�ج 
)عم���ر �لب�س���ري وود�د(، مو�سح���ًا �أن �لرئي����ض 

يف  وق���ع  ح���ن  متزوج���ا،  كان  �ل�س���ود�ين 
ح���ب �م���ر�أة �سود�ني���ة فا�سل���ة ومثقف���ة: ود�د 
بابكر.و��ستطاع���ت �ن تك�س���ب قل���ب �لب�س���ري 
ب�سخ�سيته���ا �لقوي���ة، وكان���ت متزوج���ة قب���ل 
ذل���ك م���ن �للو�ء �بر�هي���م �سم�ض �لدي���ن �أحمد، 
�لذي قت���ل يف حادث �سقوط طائ���رة مروحية. 
وجنح���ت ب�سرعة يف �ن تكت�س���ب لقب �ل�سيدة 
�لأوىل، م���ن خالل تقدميها �مل�ساعد�ت ملنكوبي 
د�رف���ور، لكنها ع���ادت لالختفاء بع���د �نتقاد�ت 
وجهت للب�س���ري، يف �نه ي�ستغل زوجته لتلميع 
�سورته �أمام �لعامل، �أما زوجة �لب�سري �لأوىل، 

فال يعرف �أحد عنها �سيئًا.
وعن )عرف���ات و�سهى(، ي�س���ري �ملوؤلف �ىل �أنه 
نب����ض قلب �لزعي���م �لفل�سطين���ي �لر�حل يا�سر 
عرفات باحلب، للمرة �لأوىل، حن �لتقى �سهى 
خ���الل زيارت���ه �لأوىل �ىل فرن�س���ا يف 1989. 
وكان���ت �سه���ى لبق���ة ذ�ت حميا م�س���رق و�سعر 
مت���دل عل���ى �لأكت���اف، ح���ن تول���ت �لرجم���ة 
�لفوري���ة يف �جتماع���ات عرفات م���ع �حلكومة 

�لفرن�سية.
ووق���ع �حلب يف قل���ب عرفات ح���ن طلب منها 
�ملجيء معه �ىل تون�ض. ويف �لبد�ية، ��ستعان 
عرف���ات ب�سهى يف توجي���ه �لعالقات �لعامة يف 
منظمة �لتحري���ر �لفل�سطيني���ة خلربتها، ثم ما 
لبث���ت �ن �أ�سبحت م�ست�سارة عرف���ات ل�سوؤون 
�لقت�س���اد. ولك���ن �حلقيق���ة، ح�س���ب �ملوؤل���ف، 
�ن عرف���ات تزوجه���ا �س���رً� يف 1990، و�علن���ا 
زو�جهم���ا بعد ذل���ك بعام���ن. وكان عمرها 27 
�سن���ة. و�عتنقت �لإ�سالم قب���ل �لزو�ج �حر�مًا 

لزوجها �لذي يعرف �لإجنيل عن ظهر قلب.
وع���ن )مبارك و�سوز�ن(، ي�س���رح �ملحمدي، �أن 
ح�سني مب���ارك كان يلب���ي دعوة �ح���د تالمذته 

يف �لكلي���ة �جلوية للع�ساء، يف من���زل �أ�سرته، 
مبنا�سب���ة جناحه. وهن���اك وقعت عين���اه على 
�سوز�ن �لت���ي تزوجها يف عام 1958، وتعرف 
مب���ارك على �س���وز�ن م���ن خ���الل �سقيقها منري 
ثاب���ت ح���ن �لتح���ق بالأكادميي���ة �جلوي���ة يف 

بلبي�ض لدر��سة �لطري�ن.
وكان مب���ارك وقته���ا مدر�س���ًا. وم���ن هن���ا جاء 
تعارفه باأ�سرة من���ري ثابت وب�سقيقته �سوز�ن. 
وج���رت �خلطوبة، وه���و يف رتبة م���الزم ثان 
طي���ار يف �لقو�ت �جلوية. وتزوجت منه وهي 
يف �ل�سابع���ة ع�س���رة من عمرها، بع���د �أن �أنهت 
در��ستها �لثانوي���ة يف مدر�سة"�سان كلري"عام 

.1958
وحول )�ل�ساد�ت وجيه���ان(، يلفت �ملوؤلف �إىل 
�أن �ن���ور �ل�س���اد�ت ت���زوج مرت���ن، �لأوىل من 
�إقبال ما�س���ي، و�أجنب منها ثالث بنات: رقية، 
ر�وي���ة، كاميليا. ثم طلقها ليت���زوج عام 1949 
م���ن جيهان روؤوف �سفوت، و�أجنب منها ثالث 

بنات وولد: لبنى ونهى وجيهان وجمال.
ويب���ن �ملحم���دي، �أن جيه���ان وقع���ت يف غر�م 
�ل�س���اد�ت من���ذ �لوهل���ة �لأوىل، لك���ن و�لدته���ا 
�لإجنليزية رف�ست �ل�س���اد�ت فور �سماعها. �إل 
�أن ذل���ك مل ي�سعف من عزمية جيهان يف �لدفاع 
ع���ن حبها، وبالفع���ل، جرى �ل���زو�ج بعد �أ�سهر 
عدة على ط���الق �ل�ساد�ت م���ن زوجته �لأوىل: 

�إقبال.
ثم ي�ستعر�ض �ملوؤلف ق�سة حب وزو�ج )حممد 
�لنظ���رة  �س���ر  مو�سح���ًا  و�سلم���ى(،  �ل�ساد����ض 
�لأوىل �لتي جمعت ب���ن ملك وفتاة فقرية، يف 
حفل ل�سركة متلكها �لعائلة �ملالكة �ملغربية، عام 

1999، �إذ كانت �سلمى تعمل فيها كمهند�سة.
عن/ بيان الكتب.

حكايات الروؤ�شاء العرب وارتباطهم بزوجاتهم

نســاء الزعمــاء.. أســرار الحب في 
قلوب أصحاب الفخامة
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�لكاتبة �آن مورغان و�سعت لنف�سها حتديا - لقر�ءة 
كتاب م����ن كل بلد يف �لعامل يف عام و�حد. وت�سف 
يف هذ� �ملقال جتربتها وما تعلمته.تقول �آن: �عتدت 
�ن �عترب نف�سي �سخ�س����ا عامليا"كوزموبوليتانيًا" 
لكن رفوف �لكتب يف بيتي علمتني �سيئا �خر،حيث 
و�سع����ت يف ح�ساباتي �ن �قر� كتابا من كل بلد من 
�ل����� 195 بلدً� �ملعرف به����ا �لأمم �ملتحدة بالإ�سافة 

�إىل )تايو�ن( ملعرفة كل ما �فتقده من معرفة.

مل تكن لدي �دنى فكرة عن كيفية �لقيام بذلك،فجمُع 
كت����ب مما يقارب 200 بلد هو �م����ر �ساق،لذلك قمت 
بعمل مدونة وطلبت من �ل�سدقاء عرب كل �لكوكب 
�لر�س����ي �ن ي����زودوين بعناوي����ن �جنليزي����ة م����ن 

خمتلف �لبلد�ن،

�لقر�ءة"�ل�ستجاب����ة  م����ن  �ملدونة"�سن����ة  ��سمي����ت 
كان����ت مذهلة،فح�سل����ت عل����ى �مل�ساعدة م����ن جميع 
�نحاء �لكوكب،وقد قام ��سخا�ض بالبحث ل�ساعات 
نياب����ة عني، بع�ض �ل�سخا�ض �ر�سلو� كتابات غري 
من�سورة م����ن رو�ياتهم،م����ا �ت����اح يل فر�سة نادرة 
لق����ر�ءة كتب غ����ري متوفرة ل� 62%م����ن �لربيطانين 

�لذين ل يتحدثون �سوى �للغة �لجنليزية.

�ملهم����ة مل تك����ن �سهل����ة ف����� 4.5% فق����ط م����ن �لعمال 
�لدبي����ة �لتي ن�سرت يف �نكل����ر� و�يرلند� متوفرة 

ومن�سورة باللغة �لجنليزية.

الدول ال�شغرية:
هن����اك دول كان م����ن �ل�سع����ب ج����د� �لعث����ور عل����ى 
ترجم����ات ملوؤلفاته����ا وخ�سو�س����ا �ل����دول �لفريقية 
�لناطقة بالفرن�سية و�لربتغالية، فهناك �لقليل جد� 
م����ن �ملعرو�سات من دول مثل جزر �لقمر، مدغ�سقر 
وغيني����ا بي�س����او، وموزمبيق، ��سط����ررت لعدد من 
�لعم����ال غ����ري �ملن�س����ورة لكتاب م����ن ه����ذه �لدول، 
وكذل����ك �حل����ال بالن�سب����ة للج����زر �ل�سغ����رية �لت����ي 
ت�سكل �مما مثل �س����ان تومي، وبرين�سيبي، وكذلك 
�ساع����دين فريق من �ملتطوعن م����ن �وربا و�مريكا 
لرجم����ة بع�ض �لق�س�ض �لق�س����رية لبع�ض �لكتاب 

ليجاد �سيئا ما لقر�ءته!.

يدون����و�  �ن  �لن����ادر  م����ن  �ماك����ن  هنال����ك  �ن  ث����م 
�ملار�س����ال،  ج����زر  مث����ل  وحكاياته����م،  ق�س�سه����م 
�لرئي�ض"ي�سم����ى  �ىل  تذه����ب  �ن  يتطل����ب  حي����ث 
باملحلي����ة �ليرويجي"لخ����ذ �لذن ل�سم����اع و�ح����د 
م����ن رو�ة �لق�س�����ض �ملحلي����ة للتقاطه����ا وو�سعها 
يف كت����اب، وباملث����ل �ي�سا يف �لنيج����ر، فال�ساطري 

�لتقليدي����ة حكر على كب����ري �لرو�ة"ي�سمى باملحلية 
لذل����ك  قليل����ة  �ملكتوب����ة  �لكرويت�ض"فال�س����د�ر�ت 

حتتاج �ىل �ل�ستماع بنف�سك وو�سعها يف كتاب.

كما ��سطررت �ىل �لت�سال بالكاتبة جوليا دو�ين 
م����ن جن����وب �ل�سود�ن"�لدول����ة �لت����ي تفتق����ر متاما 
للبنية �لتحتية من مد�ر�ض وم�ست�سفيات و�لطرق، 
فق����د ��ستقل����ت قريبا بع����د حرب �هلي����ة طويلة"وقد 
كتب����ت يل جولي����ا ق�س�س����ا ق�س����رية مف�سل����ة ع����ن 

بالدها..

��ستغ����رق تعقب ه����ذه �لق�س�ض �لكث����ري من �لوقت 
للق����ر�ءة و�لتدوي����ن، وق����د جل�ست غائم����ة �لعينن 
للي����ال عدي����دة لمّت هديف بق����ر�ءة كت����اب كل 1.87 

يوما.
لك����ن �جله����د كان ي�ستح����ق كل �لعناء �ل����ذي بذلته، 
فتجول����ت يف طريقي"من خ����الل �لقر�ءة"باملناظر 
�لطبيعي����ة و�لدبية لهذ� �لكوك����ب، لقد وجدت �ين 
�جت����ول يف �لف�س����اء�ت �لعقلي����ة للكّت����اب، جتولت 
يف �ملعاب����د �لبوذية �لغريبة، من خ����الل �ن�سغالت 
�سبي ر�عي يف جبال �لت����اي يف منغوليا، جتولت 
كذل����ك مع ن����و نو يي كدلي����ل حملي، كذل����ك و�جهت 
منظ����ور  م����ن  ميانيم����ار  �لديني����ة يف  �لحتف����الت 

�ملتحولن جن�سيا!.

عل����ى ي����د �لكتاب �ملوهوب����ن، �كت�سف����ت �ين ��سافر 
بدنيا و�دخل �ىل عمق �فكار �لذين يعي�سون بعيد� 
يف �لع����امل و�رى �لع����امل م����ن منظاره����م، لقد كانت 
�لتجربة �قوى م����ن مئات �لتقارير �لخبارية، هذه 
�لق�س�����ض مل تفتح ذهني عل����ى تفا�سيل �حلياة يف 
�ماكن �خرى لكنها فتحت قلبي �ي�سا للطريقة �لتي 
ي�سع����ر بها �لنا�ض وهذ� بدوره غ����رّي تفكريي، فمن 
خالل قر�ءة �لق�س�ض �لت����ي ت�ساركها معي �لغرباء 
ع����رب �لعامل، �درك����ت �ين مل �ك����ن �ن�سان����ة معزولة 
لولع����ي بالكت����ب، لكني ج����زء من �سبك����ة متتد عرب 

�نحاء �لعامل ي�ساركونني ولعي بالكتب.

لق����د بد�أت رحلتي كممار�س����ة فكرية ثم حتول �لمر 
�ىل �س����يء �ك����رث حيوي����ة، حيث زرت �ماك����ن مليئة 
باحليوي����ة و�حل����ب و�ل�سحك و�لغ�س����ب و�حلزن 
و�خلوف، ��سبح����ت �لأر��سي �لتي كانت بالن�سبة 
يل بعي����دة ونائية، قريبة وماألوفة لدي، لقد تعلمت 
يف �ف�سل �لحو�ل، �ن �خليال ميكن �ن ير�سم عاملا 

حقيقيا!..

CNN Culture /عن

قراءة العالم من خالل 196 كتابا!!
الطريقــة ال�حيــدة للتعــرف على العــامل هي القــراءة. والذيــن يقــراأون ملجم�عة من 
الكتــاب العرب او الربيطانيني او االمريكان اوحتى اال�شرتاليني، هل يعتربون انف�شهم 

قد اطلع�ا على العامل باأكمله؟
اجل�اب: ال يا �شيدي ففي العامل ما ال تت�قع.

بقلم الكاتبة اآن م�رغان ...................... ترجمة:رعد طالب
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

   �ن كت���ب �ملذك���ر�ت يف �لع���ر�ق، قدمت 
خدم���ة فائقة حلركة �لكتاب���ة �لتاريخية، 
ل�سب���ب رئي����ض ه���و فق���د�ن �لكث���ري م���ن 
عدي���دة،  ل�سب���اب  �ملختلف���ة  �لوثائ���ق 
م���ن  فا�سبح���ت �ملذك���ر�ت قريب���ة ج���د� 
�لوثائق �لتاريخية، بل و�سل �لمر لدى 
�لكثريين �ىل �عتماد �ملذكر�ت، ول�سيما 
كوثيق���ة  و�ل�س���ري،  �لر�ج���م  كت���ب  يف 
رئي�س���ة ليعتوره���ا �لنق����ض و�ملبالغ���ة 
و�لتع�س���ف!!. ورغ���م ه���ذ� ف���ان �ملكتب���ة 
�لعر�قية بحاج���ة م�ستمرة �ىل ن�سو�ض 
�لذكري���ات  ��سكاله���ا:  ب���كل  �ملذك���ر�ت 
و�ليومي���ات و�لتو�سيح���ات و�لتقاري���ر 
�ل�سخ�سية. ولهذ� فاأن �لحتفاء ب�سدور 

كتب �ملذكر�ت له ما يربره بقوة.
  ولع���ل مذك���ر�ت �ل�ست���اذ عب���د �ل���رز�ق 
�لظاه���ر �ملو�سومة )رحلتي م���ع �لأيام( 
�ل�س���ادرة ببغد�د قريب���ا، وقد نهدت �ىل 
جمعه���ا وتقدميه���ا �ل�سي���دة ��سم���اء عبد 
�لعلمي���ة   �لكت���ب  )د�ر  �لظاه���ر  �ل���رز�ق 
�لتاريخي���ة  �ملكتب���ة  تق���دم �ىل   ،)2013
�دب  م���ن  جدي���دة  ��ساف���ة  �لعر�قي���ة 
�ملذكر�ت، ل�سخ�سية �سيا�سية و�جتماعية 
مرموقة، وكاتب لمع، كانت مقالته يف 
�ل�سيا�س���ة و�لتاري���خ و�لجتم���اع حم���ل 

تقدير �لو�ساط �لوطنية.
   ول���د �ل�ستاذ عبد �لرز�ق �حمد �لظاهر 
ع���ام 1907 يف ��س���رة معروفة يف كرخ 
بغ���د�د، وعلى وجه �لتحدي���د حملة باب 
�ل�سي���ف �ملطلة عل���ى نهر دجل���ة جنوبي 
�حم���د  و�ل���ده  وكان  �لق���دمي.  �جل�س���ر 
�لظاهر من وجهاء بغد�د �مل�سهورين وله 
جمل����ض ر�ئ���ق يف د�ره، ومن �مل�ساركن 
ببغ���د�د،  �لع�سري���ن  ث���ورة  �ح���د�ث  يف 
وق���د ذك���ره �ل�ست���اذ عبا����ض �لع���ز�وي 
يف كتاب���ه ع���ن �لع�سائر وق���ال �ن ��سرة 
�لظاهر تنتمي �ىل ع�سائ���ر �لبو �سلطان 
يف �حلل���ة. ومن �أع���الم �ل�سرة �ملرحوم 
عبد �لهادي �لظاهر )1898 � 1978( من 
رجال �لق�س���اء و�لد�رة، توىل منا�سب 
�لأك���رب  �لأخ  وه���و  ووز�ري���ة،  نيابي���ة 

للر�حل عبد �لرز�ق �لظاهر.
 ودر�ض عبد �ل���رز�ق �لظاهر يف كتاتيب 

�لكرخ، قب���ل �ن يدخل �ملد�ر�ض �لر�سمية 
)�حل�سيني���ة ث���م �ملاأمونية( ث���م �لثانوية 
يف  �مل�سارك���ن  �ح���د  وكان  �ملركزي���ة، 
مظاهرة �لدفاع ع���ن �حلرية �لفكرية يف 
ق�سي���ة �لن�س���ويل �ملدر����ض يف �لثانوية 
�ملركزية. وبع���د �نتهاء �ملرحلة �لثانوية 
�ر�د �ساطع �حل�سري مدير �لتعليم �لعام 
�ن ير�س���ل �لظاهر �سمن �لبعثة �لعر�قية 
�ىل �نكلر�، غري �ن و�لده �حمد �لظاهر 
رف����ض ذل���ك، فدخل كلي���ة �حلق���وق ملدة 
ق�س���رية، لت�سميم���ه عل���ى �لدر��س���ة يف 
خارج �لعر�ق، فدخل �جلامعة �لمريكية 
يف ب���ريوت، �ل �ن���ه مل يكم���ل �لدر��س���ة 
فيه���ا، فم���ا �ن ع���اد �ىل بغ���د�د حتى �خذ 
يكتب يف جري���دة )�لنه�س���ة( �لبغد�دية 
مهاجما �ل�سيا�س���ة �لتعلمية يف �جلامعة 

�لمريكية. 
بغ���د�د  يف  �حلق���وق  كلي���ة  �ىل  ع���اد     
وتخ���رج فيها ع���ام 1934، ودخل �ل�سلك 
�لوظيفي بوظيف���ة يف وز�رة �لقت�ساد. 
وبع���د �نته���اء �حل���رب �لعاملي���ة �لثانية، 
ك���رثت �جتماعاته بعدد من �ل�سخ�سيات 
�ل�سيا�سي���ة مم���ن كان���ت ره���ن �لعتقال 
مل�ساركته���ا �و تاييده���ا حكوم���ة ر�سي���د 
ع���ايل �لكيالين ع���ام 1941، ومتخ�ست 
�للقاء�ت عن تا�سي�ض حزب  )�ل�ستقالل( 
بزعامة حمم���د مهدي كب���ة. ويف �أعقاب 
وثبة كانون �لثاين 1948، تاألفت وز�رة 
�ل�سيد حممد �ل�سدر و�جريت �نتخابات 
نيابي���ة جدي���دة، كانت �لك���رث �ثارة يف 
تاري���خ �لع���ر�ق، حي���ث �سه���دت �سر�عا 
�سيا�سي���ا �سدي���د� �نتقل���ت �ج���و�وؤه �ىل 
�له���ايل يف �ملناطق �ل�سعبي���ة. و�سارك 
عبد �ل���رز�ق �لظاهر يف تلك �لنتخابات 
وف���از ع���ن منطقته �لك���رخ �م���ام مر�سح 
�حلكوم���ة حممد ح�س���ن �سلم���ان. وكان 
�لظاه���ر من �لن���و�ب �ملقربن م���ن �بناء 
�ل�سعب، و��ست���وزر وزير� لالقت�ساد يف 
وز�رة عل���ي جودة �ليوبي �سنة 1949، 
�ل �ن���ه ��ستق���ال يف �ل�ستقالة �جلماعية 
لنو�ب �ملعار�س���ة يف �ل�سنة �لتالية، وملا 
تا�س�س���ت حرك���ة )�جلبه���ة �ل�سعبية( من 
ع���دد كب���ار �ل�سيا�سي���ن �ملعار�سن، كان 

�لظاه���ر م���ن موؤ�س�سيه���ا و��سه���ر كت���اب 
جريدته���ا، و�ن�سب���ت مقالت���ه عل���ى نقد 

�لو�ساع �ل�سيا�سية و�لقت�سادية. 
   �عتق���ل �لظاه���ر يف حمل���ة �لعتق���الت 
�لكب���رية �لت���ي طال���ت رج���ال �ملعار�سة 
ع���ام 1952، لنقد�ته �ل�سدي���دة لل�سلطة، 
غ���ري �نه �آثر �عتز�ل �لعمل �ل�سيا�سي يف 
كانون �لث���اين 1953، كما يذكر �لتقرير 
�لربيط���اين ع���ن �ل�سخ�سي���ات �لعر�قية 
قبل ثورة مت���وز 1958.  وبع���د �لثورة 
�تخذ موقفا حياديا ومل يقبل �أي من�سب 
من منا�سب �لدولة، ماعد� ع�سوية جلنة 
قانون �ل�سالح �لزر�عي، وكان �لظاهر 
ق���د دع���ا �ىل ��س���الح �لو�ق���ع �لزر�ع���ي 
يف �لع���ر�ق منذ �لربعين���ات، وقد جمع 
مقالت���ه �لنقدي���ة و�ل�سالحي���ة يف عدد 
م���ن �لكتب ه���ي )�لقط���اع و�لديو�ن يف 
�لع���ر�ق( �ل�س���ادر ع���ام 1946 و)�سور 
من �لع���ر�ق( �ل�سادر يف �لع���ام نف�سه و 
و�ل�سيا�س���ي(  �لزر�ع���ي  �ل�س���الح  )يف 
�لظاهر  �ل�سادر عام 1959.  ويذكر 
يف  �خلارجي���ة  وزي���ر  �ن  مذكر�ت���ه  يف 
حكوم���ة �لثورة عب���د �جلب���ار �جلومرد 
طلبه م���ع عبد �لوه���اب حممود وجنيب 
�ل�سائغ وطالب م�ستاق لتعيينهم �سفر�ء 
للع���ر�ق، غري �نه �عت���ذر وقبل �لخرون 
و��سبحو� م���ن كبار �ل�سل���ك �خلارجي. 
وبق���ي �لظاهر بعيد� عن ع���امل �ل�سيا�سة 
�ل�سن���و�ت  يف  و�مل�سط���رب  �لقل���ق 
د�ره  يف  مبجل�س���ه  و�كتف���ى  �لتالي���ة، 
وح�س���ور �ملجال�ض �لخرى و�ملنا�سبات 
�لجتماعي���ة و�ل�سف���ر �ىل �ن توفاه �لله 

يف �لعا�سر من كانون �لثاين 2003.   

    �سمن �لظاهر كتاب مذكر�ته �لعديد من 
�لنطباعات عن �ملر�حل �ل�سيا�سية �لتي 
مر بها �لع���ر�ق �حلديث،  وكانت �ور�قه 
قد �ودعها ل���دى كرميت���ه و�و�سى بعدم 
ن�سره���ا �ل بعد رحيله �لبدي، خوفا من 
م�سائلة �ل�سلطة. وق���ال يف �ملقدمة: منذ 
�مد بعيد و�ن���ا �حاول �ن �كتب نبذة عن 
حيات���ي وجتاربي و�لط���و�ر �لتي مرت 
بي وعو�مل �لبيئ���ة �لتي تاثرت بها منذ 

ولدت���ي عام 1907. لن حياة 
�لن�سان على ق�سره���ا لتخلو من �لعرب 
و�لدرو�ض �لتي رمبا ينتفع منها �لقارئ 
�لك���رمي فتب���ن ل���ه بع����ض دروب �حلياة 
فه���ي لتخل���و م���ن �لطر�ف���ة و�لفائدة... 
فتجربتي يف �حلياة �متدت خالل عهود 
�سهده���ا �مل�سرح �ل�سيا�س���ي �لعر�قي منذ 
�و�خر �لعهد �لعثماين �ىل عهد �لحتالل 
�لربيطاين ثم �حلكم �لوطني وما تخلل 

ذلك من �حد�ث حملية وعاملية.
  تالف كتاب مذكر�ت عبد �لرز�ق �لظاهر 
م���ن �ربع���ة ف�س���ول وعدد م���ن �ملالحق، 
ن�س���اأة  حدي���ث  �لول  �لف�س���ل  ت�سم���ن 
�لكات���ب ودر��ست���ه �لولي���ة و�جلامعية 
ودخوله �لوظيفة �حلكومية، ثم �نغماره 
ونيابي���ا  حزبي���ا  �ل�سيا�س���ي  بالعم���ل 
و��ستي���ز�ر� حتى �عتز�ل���ه �ل�سيا�سة �ىل 
�لنهاي���ة، و�حلق ه���ذ� �لف�س���ل بنظر�ت 
حتليلي���ة و�نطباعي���ة ع���ن �لعه���د �مللكي 
يف �لعر�ق. وحت���دث يف �لف�سل �لثاين 
�لت���ي عرفه���ا وعق���د  ع���ن �ل�سخ�سي���ات 
معه���ا �سالت خمتلفة، مم���ن كان يح�سر 
جمل�س���ه يف د�ره �و �لذين عرفهم خارج 
جمل�س���ه �ل���ذي �سماه )�حلديق���ة( ��سارة 
�ىل �حلديق���ة �لكب���رية �لعائ���دة ل�س���رة 
�لظاه���ر يف �لك���رخ. �ما �لف�س���ل �لثالث 
فق���د عر�ض فيه ملدينته بغ���د�د كما عرفها 
بن �حلربن �لعامليتن �لوىل و�لثانية، 
مت�سمن���ة ذكرياته ع���ن حمالتها �لقدمية 
وع���دد م���ن �ل�س���ر �لبغد�دي���ة �لعريق���ة 

و�عالمها. �م���ا �لف�س���ل �لر�بع و�لخري 
فق���د نق���ل في���ه خو�ط���ر ومقتطف���ات من 
كتب���ه �ملن�س���ورة �و �ملخطوط���ة وبع�ض 
من �ور�ق���ه �خلا�سة �طرفها هي ر�سالته 
�ىل �ل�ستاذ �ملحقق عبود �ل�ساجلي �لتي 
ي�سف فيها م�ساهد�ته يف �حدى �سفر�ته 

�ىل خارج �لعر�ق.
   �ن كت���اب )رحلتي مع �لي���ام( لال�ستاذ 
عب���د �لرز�ق �لظاهر، �ل�سيا�سي و�لنائب 
و�ح���د وجوه �حلركة �لوطنية يف �لعهد 
�مللك���ي. م���ن كت���ب �ملذك���ر�ت �جلدي���رة 
بالق���ر�ءة و�لتنوي���ه، مل���ا �حتجنت���ه من 
م�ساه���د تاريخية و�نطباع���ات �سيا�سية 
وخو�ط���ر �جتماعي���ة، كتبه���ا م���ن خ���رب 
�مللك���ي  �لع���ر�ق  يف  �لعام���ة  �حلي���اة 
�و  �حد�ثه���ا  م���ن  �لعدي���د  يف  و�س���ارك 
ع���رف با�سر�رها. وحتية �ىل جامع هذه 
�لور�ق �ل�سائق���ة �ل�سي���دة ��سم���اء عب���د 
�ل���رز�ق �لظاه���ر، �لت���ي عني���ت بن�سرها 
وتقدميه���ا للقارئ �ملتعط����ض �ىل معرفة 
تاريخ���ه �حلديث،بع���د �ملح���ن �لتي �ملت 

بهذ� �لوطن.

* �س���درت كت���ب الظاه���ر يف طبع���ة ثاني���ة 
يف جمل���د واحد بعن���وان )تاري���خ الإقطاع 
يف  وال�سيا�س���ي  الزراع���ي  والإ�س���اح 
العراق( �س���نة 1913 بعناية ال�سيدة ا�سماء 

الظاهر. 

الظاهر الـــــرزاق  عــبــد  مـــذكـــرات 
)رحـلتـــي مـــع األيـــــام(

عر�س: رفعة عبد الرزاق حممد

  الريــب ان ادب املذكــرات، يف البلــدان التــي مل تعنــى بتاريخهــا ووثائقــه، 
ا�شبــح من م�شــادر الكتابة التاريخيــة الرئي�شــة. وعلى الرغم مــن ان طبيعة 
كتابــة املذكرات او الذكريــات، تبدو يف احايني كثرية، بعيــدة عن امل��ش�عية 
العتمادهــا اوال على الذاكرة، ف�شــال عن �شع�بة التجرد واحليــاد فيها. اال ان 
االمــر يف ذاته الي�جب على كاتب املذكرات ان يكــ�ن م�ؤرخا، يظاهي الروايات 
ويحلــل االحــداث، واليخطــ� خطــ�ة يف الكتابــة اال ويعتمــد علــى مراجعــة 
املظــان التاريخية. ان ادب املذكرات كما و�شف حالــة نف�شية تختلط بها القيم 
ال�شخ�شية والقيم العامة، ومن حق كاتب املذكرات ان ي�شمن كتابه دفاعه �شد 

مناوئيه او منتقديه، اذا اعتد ب�شدق الرواية وو�ش�ح الفكرة.
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القاهرة )رويرتز( – 

يف ديو�ن����ه )ق�سائ����د من غب����ار �لطريق( 
ي�سع����ى �ل�ساع����ر �مل�س����ري موؤم����ن �أحمد 
�إىل جم����ع م����ا يتبقى م����ن غب����ار حلظات 
هارب����ة لي�س����كل من����ه مع����اين �أق����رب �ىل 
ت�سيي����د بنيان من �ل�س����ور �لتي تتجاوز 
حال����ة �لغر�ب لت�سعنا يف قلب �للحظة 

�مل�سرية.
وتتو�تر ثنائية �للي����ل و�لنهار و�ل�سوء 
�لق�سائ����د  م����ن  �لدي����و�ن  يف  و�لظ����الل 
�لأوىل حت����ى �لق�س����م �ل����ذي ي�سم خم�ض 
ق�سائ����د ميك����ن �عتباره����ا تاأريخ����ا فني����ا 
لتح����ولت �لنتفا�س����ة �مل�سري����ة بد�ي����ة 
بالأم����ل م����ع �نطالقه����ا يف يناي����ر كانون 
�لثاين 2011 و�نتهاء بالرتباك وفقد�ن 

�ليقن يف نهاية 2013.
لك����ن �لق�سائد �لتي و�كب بع�سها �حلالة 
�لعام����ة تتجن����ب �ملبا�س����رة وتوح����ي ول 
ت�سرح.. ففي ق�سيدة )على مرمى حجر( 
2011"فج����ر  يناي����ر   27 يف  �ملكتوب����ة 
دم  �أول  �إىل  �مل�سرية"�إ�س����ارة  �لث����ورة 
�أريق يف �لحتجاجات ملو�طن يف مدينة 
�ل�سوي�����ض وتنتهي �لق�سي����دة مبا ي�سبه 
�لدع����وة للقيام بفعل يتج����اوز �لع�سيان 

�ملدين..
�لل�����ض �ملدج����ج بال�سيا�س����ة  "ل����ن يفه����م 
و�لنخا�س����ة م����ا نقول وم����ا نري����د-�إل �إذ� 

م����ا حو�س����ر �لق�س����ر �لنحا�س����ي �ملنيف-
�ملنيف-و�سي�سق����ط  �لق�س����ر  �سيحا�س����ر 
�جل����الد يف و�س����ح �لنهار-حجر �سغري 
�س����وف يه����دم طوده-حج����ر �سغ����ري من 

عناد".
ويف ق�سي����دة )غ����ادر( �لت����ي كتبت �ليوم 
�لتايل جلمعة �لغ�س����ب 28 يناير 2011 
-وه����و ي����وم حا�س����م يف حتدي����د م�س����ار 
�لثورة وم�سري �لرئي�ض �لأ�سبق ح�سني 
مبارك- دعوة �سريحة �إذ تبد�أ مبا ي�سبه 
تع����د  �أ�سابعن����ا  �لأمر.."غادر-و�ت����رك 

جر�حنا وتلم قتالنا.. وغادر".
�لت����ي كتبه����ا  �لث����الث  وتاأت����ي �لق�سائ����د 
�ل�ساعر يف �سبتمرب �يلول 2013 تعبري� 
ع����ن حال����ة �سبابي����ة يختلط فيه����ا �لقتلة 
و�لقتل����ى ويزحف نح����و �لغنائم مماليك 
توؤذيه����م �سم�����ض �لنهار حت����ى �إن ق�سيدة 
)مي����م.. �س����اد.. ر�( وه����ي ثالثة حروف 
متثل )م�س����ر( تنتهي مب����ا ي�سبه مناجاة 

�لبالد..
كل  حت�س����ن  �أن  جلر�ح����ك  ميك����ن  "ه����ل 
ت�س����رذم  �ل����روح  ع����ن  ومتي����ط  عيال����ك؟ 
�أطر�ف����ك؟ ومت����د �إىل �لنائ����ي ب�سر�؟ هل 
ميك����ن حلديقة زيتون����ك �أن توؤوي با�سق 
ع�س����ب ملت����اع يتطلع �أن ي�سب����ح �سجر�؟ 
يا بيت �لعائلة-وق�س����ر �ل�سابلة-وباحة 
متناق�����ض كل �لأ�سئلة-�أق����م وجهك للنور 
�ل�ساعد م����ن بن �أ�سابع �أطف����ال ن�سبو� 

للعتمة فجر�".
و�لدي����و�ن �ل����ذي يق����ع يف 112 �سفح����ة 
�أ�سدرت����ه د�ئ����رة �لثقاف����ة و�لإع����الم يف 
�ل�سارق����ة �سم����ن �سل�سلة )كت����اب �لر�فد( 
�ل����ذي ي����وزع جمانا م����ع جمل����ة )�لر�فد( 

�ل�سهرية �لإمار�تية.
وحت����ولت �لزم����ن ت�سغل دي����و�ن موؤمن 
بق�سي����دة  ديو�ن����ه  يب����د�أ  �ل����ذي  �أحم����د 
)حلظ����ة( وينهي����ه بق�سي����دة )هك����ذ� بلغ 
�لأربعن( �لتي ت�سبه مرثية رجل فوجئ 
باأن����ه يف منت�س����ف �لعم����ر ومل ينج����ز ما 
كان يحل����م ب����ه ح����ن كان متمرد�"يهوى 
ت�سلق �لأ�س����و�ر �ل�سائكة-ير�سم �ل�سبح 
ظهر� و�مل�س����اء �سحى و�لرج����ال �لق�ساة 
�لأربع����ن  يف  �أ�سب����ح  عجينا"وح����ن 
تاريخ����ه  و�أدرك"�أن  عم����ره  ��ستعر�����ض 
مل����يء بالن����دوب �حلية �لعاث����رة... تاأكد 
متاما من ع����دم �سالحيته للنبوة-فف�سل 

�أن يكون �سديقا للقدي�سن".
ويكتم����ل ه����ذ� �ملعن����ى بق�سائ����د �أخ����رى 
منها )على حاف����ة( وفيها نقلة بن زمنن 
للرج����ل نف�س����ه.. فف����ي زم����ن �ساب����ق كان 
�لأعن"ولكن"�لوق����ت  ير�سد"ملع����ات 
ب����ن  �أعمى-يتقل����ب  كحط����اب  يج����ول 
ت����الل �ل�س����وك... وقفنا عند ن����د�ء �لفجر 
ت����دق  و�ل�سم�����ض  ن�سبح-�أم�سين����ا  ومل 
�لأجر������ض مبفردها-ونه����ار جبلي ينمو 

من دون �إر�دتنا."

بع���د جتربت���ه �لأوىل �لت���ي ق���دم فيه���ا �أول 
فيلم �سينمائ���ي مقروء، يقدم �لكاتب �سريف 
عبد�له���ادي هذه �ملرة رو�ية"�أبابيل"، وهي 
�لعمل �لأول من نوع���ه �لذي يتناول �لف�ساد 
�لق�سائ���ي، وب���طء �ملنظوم���ة ب�س���كل مبالغ 
فيه، ما يدف���ع �ملو�طنن �إىل فقد�ن �لثقة يف 
�حل�سول عل���ى حقهم بالقان���ون، وجلوئهم 

�إىل قانون �لغاب.
و�أك���د �سري���ف عبد�له���ادي، �أن �أي���ة م�سكل���ة 
يف م�سر د�ئمًا ما تك���ون مرتبطة بالق�ساء، 
وه���ذ� لي�ض تقلياًل من �ساأنه، ولكن �أية غلطة 
جت���ري خالل���ه يك���ون له���ا تاأثري عل���ى حياة 

�لب�سر، خا�سة �أن"�لعدل �أ�سا�ض �مللك".
مو�سح���ًا �أن���ه مبح����ض �ل�سدف���ة كان يتابع 
�أزمة تيار ��ستقالل �لق�ساء يف عهد �لرئي�ض 
�لأ�سب���ق مب���ارك، �لذين كان���و� يرغبون يف 
تعدي���ل قانون �ل�سلط���ة �لق�سائي���ة، وتلقو� 
وع���ودً� م���ن �لنظ���ام مت تنا�سيها فيم���ا بعد، 
وت�سعي���د �لأمور �سد �أع�س���اء �لتيار �لذين 

كان بينهم �مل�ست�سار ه�سام �لب�سطوي�سي.

وه���و م���ا دفع���ه �إىل �أن يق���رر تق���دمي ه���ذه 
�لفكرة �خلا�سة باأو�ساع �ل�سلطة �لق�سائية 
د�خل عم���ل رو�ئ���ي، م�ستن���دً� �إىل در��سات 
�لق�ساي���ا به���ا  م���ن  �أن %96  ن�س���رت توؤك���د 
�أخط���اء، ومعتم���دً� عل���ى مقاب���الت �أجر�ه���ا 
م���ع م�ست�ساري���ن ومو�طن���ن ت�س���ررو� من 

�لق�ساء.

ث�رة يناير تغري امل�شار
و�أ�س���ار �ملوؤلف �إىل �أن وقوع ثورة �خلام�ض 
و�لع�سرين م���ن يناير جعلته يق���وم بتعديل 
�لأو�س���اع  �أن  يعتق���د  �لر�وي���ة، حي���ث كان 
�ستن�سل���ح يف جم���ال �لق�س���اء، ولكن حدث 
عك����ض ذل���ك - ح�سبما قال -، وه���و ما جعله 
يعدل يف �لنهاي���ة �إىل �أن جاءت �لنتخابات 
�لرئا�سي���ة �لت���ي فاز به���ا �لرئي����ض �ملعزول 

حممد مر�سي.
هن���ا ق���رر �ملوؤل���ف �أن يجع���ل �لنهاي���ة تق���ع 
بو�س���ول وج���ه ث���وري للحكم يق���وم بعمل 
�ل�سلط���ة  لقان���ون  �إيجابي���ة  تعدي���الت 

�لق�سائي���ة، ولكن حدث عك����ض ذلك، وهو ما 
جعل���ه يقوم بتعديل �لرو�ي���ة للمرة �لثانية، 
خا�سة بعدما قام �لرئي����ض �ملعزول بتعديل 
�لقانون �خلا����ض بال�سلط���ة �لق�سائية وفقًا 

لأهو�ء جماعته.

قا�ٍس �شاب يتمرد
�أك���د  للرو�ي���ة،  �لدر�م���ي  �مل�س���ار  وح���ول 
عبد�له���ادي �أنه���ا ت���دور ح���ول قا����ضٍ �ساب 
يعتق���د �أن و�سول���ه ملن�سب���ه �سيمكن���ه م���ن 
تغيري �لأو�ساع �ل�سلبية، ولكنه يكت�سف �أن 
�مل�سكلة �أكرب منه، وهناك فجوة بن �لقانون 
و�لعد�ل���ة، وه���و م���ا يجعله يتم���رد ويخرج 
عل���ى �لقان���ون من �أج���ل �لإتي���ان باحلقوق، 

ولكنه يكت�سف �أن هذ� لي�ض هو �حلل.
�لث���اين  يف  �ستط���رح  �أنه���ا  �إىل  م�س���ريً� 
و�لع�سري���ن م���ن �ل�سهر �جل���اري، مبعر�ض 
�لكت���اب، معرف���ًا ب���اأن �أك���رث م���ن د�ر ن�س���ر 
رف�س���ت طرحها ب�سبب مو�سوعه���ا، قبل �أن 

تقرر د�ر"�لربيع �لعربي"طرحها.

"أبابيل"
يف  ومر�شــي  مبــارك  نظامــي  حمــاوالت  ير�شــد 

ال�شيطرة على الق�شاء وتعديله اأكثـر من مرة

"قصائد من غبار الطريق".. ديوان يحاول تثبيت لحظات 
هاربة وفجر الثورة المصرية
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�م���ر�أة ��سباني���ة ب�سيطة تدع���ى )�إني�ض( تعمل يف 
مهم���ة �خلياط���ة.. جنده���ا تتم���رد عل���ى �لع���اد�ت 
�ل�سائدة يف بلدها فت�سل���ك طريق �ملغامرة للبحث 
ع���ن فار�ض �حالمها.. �ح���د�ث م�سوقة نعي�سها مع 
رو�ي���ة �إيز�بيل �للين���دي )�إني����ض حبيبة روحي( 
�ل�سادرة عن د�ر )�ملدى( للثقافة و�لن�سر برجمة 
�سال���ح علم���اين.. خم�سة ف�سول مفعم���ة بال�سور 
و�للقط���ات ب�سحب���ة �إني����ض �سو�ريث م���ن مدينة 
�سنتياغو دي ��سرميادور� يف مملكة ت�سيلي �لتي 
ت�س���ارك يف فتحه���ا و�إقام���ة مدينة عل���ى �أر��سيها 
�خل�سب���ة وت�سيي���د ح�س���ارة جدي���دة قادم���ة م���ن 
��سبانيا بجانب ح�سارة �لأنكا يف عامل بالد �لهند 
�ل���ذي يت�سكل من قدي�س���ون وبي�ض و�سود و�سمر 
وهن���ود وخال�سون ونب���الء وخ���دم.. �لهجرة من 
�أ�سبانيا �إىل �وي���كا �لالتينية وبالذ�ت �إىل �لبريو 

�ملحطة �لأوىل ومن ثم �لإنطالق �إىل ت�سيلي
حي���ث مناجم �لذهب و�لف�س���ة حتكي �إني�ض خالل 
�أربعن �سنة عا�سته���ا ما بن حب يتمجد د�خلها.. 
�إن���ارة  رج���ال مرق���و� يف حياته���ا و��سهم���ت يف 
�أجماده���م و�كت�سافاتهم يف ت�سيل���ي وبن م�ساهد 
مروعة م���ن دن���اءة �لإ�ستعم���ار وفظاع���ة جيو�ض 

��سبانيا
و�ملعارك �لتي تدور حتت ر�ية كارلو�ض �خلام�ض، 
وبه يتم فتح �أفق���ر مملكة يف �لعامل �جلديد �سور 
كثرية للج�سع و�لتكالب على �لرثو�ت و�لأر��سي 
�لتي تفت���ح بت�سريح م���ن �ملل���ك �لأ�سباين..وبعد 
عملي���ات �سط���و م�سل���ح يتح���ول هن���ود �لكيت�سو� 
جلي����ض  و�أع���د�ء  عبي���د  �إىل  �لأ�سلي���ن  �ل�س���كان 
�لأ�سباين �لفاحت لأر�سهم.. �أربعون �سنة تعي�سها 
�إني�ض ع�سقًا مع زوجها �لأول خو�ن �لذي هجرها 
يف �إ�سباني���ا.. ث���م تعم���ل عل���ى تدري���ب حياته���ا 
وتوطينها على �لعي����ض يف �لبريو لتقع يف ع�سق 

�ملحارب و�لقائد
�لإ�سب���اين  بي���درو دي بالديبيا وتك���ون له خليلة 

وع�سيقة ت�ساركه فر��سه لياًل 
ومعارك���ه وطموحات���ه يف فتح ت�سيل���ي لتاأ�سي�ض 
مملك���ة تق���وم عل���ى �ملدني���ة.. وهكذ� ع���رب ع�سرة 
�سن���و�ت حمتدم���ة �لأح���د�ث جنده���ا ت�سافر معه 

ع���رب �سحر�ء قاحل���ة وجبال وع���رة وم�ستنقعات 
رطبة وغاب���ات كثيفة وكان �حل���ب يظللهما وهما 
يرجتف���ان عط�س���ا ويحارب���ان ب�س���رً� متوح�س���ن 
وي�سع���ان �للبن���ات �لأوىل لبن���اء مدينتهما �حللم 
�سنتياغ���و.. �إني����ض ت���روي �حلقيق���ة كامل���ة بكل 
جمالها وب�ساعتها، فتل���ك �لبطولت �خلارقة �لتي 
رددها �لتاريخ لقرون مل تكن جمرد �أعمال بطولية 
�سامية، بل كانت ملوثة بدماء لزجة، جثث متعفنة 
و�أعمال وح�سية ل ح�سر لها.. وهي �إذ حتكي ذلك 
توقظ �لإن�سان بد�خلها ويقف قلبها ب�سدق مع ما 
يفعله �لوطنيون يف تلك �لأر��سي، فهم ي�ستميتون 
دفاع���ا ع���ن �أر�سهم �لت���ي ج���اء غرب���اء لي�سلبوها 
�أدن���ى ح���ق ينهب���و� ثرو�ته���ا  منه���م، وم���ن دون 
وي�ستعبدونه���م فيه���ا.. �نها ملحم���ة حب ل ينتهي 
وهي ت�سعى بكل �خال�ض خلف زوجها �لذي مات 
وهو يبحث عن ذهب �أل���دور�د.. جندها ت�سع كل 
حبها ملالغا يف �سندوق وترميه من �ل�سفينة �لتي 
�أبحرت بها وحتكم عقلها جيدً� لتعي�ض.. تاأ�س�ست 
�ني����ض ت�سيل���ي ب���كل ��س���ر�ر وح���ب يهبه���ا وجه 
بيدرو �حلياة مع���ه وبعده من خالل ر�سالة �حلب 
�ليومي���ة �لتي منحتها لنف�سها قبل �أن مينحها �ياه 
هو ببذخ و�سمو، وليبقى هو حاكم �سنتياغو.. ثم 
جندها تبد�أ �سرية ع�س���ق �أخرى مع �لقائد ونائب 
حاك���م ت�سيل���ي رودريغ���و وليكتب �لق���در زو�جها 
برودريغ���و �لذي �أحبته فع���اًل.. و�ن و�رت �ني�ض 
عاطفتها �لأبدية لبيدرو باختبائها خلف رودريغو 
باإخال����ض كم���ا ذَك���َرت، ون�سي���ت �نه���ا بك���ت ح���ّد 
�جلنون وهو يتعذب بيد �ملاوبوت�سي لإح�سا�سها 
�لعمي���ق و�در�كه���ا ب���اأن ثّم���ة م���وت ي�سلب���ه منها 
بوح�سي���ة، ي�سلبه منها رغم �لثالثون عاما �لتي مل 
تره فيها �س���وى مر�ت قليلة.. ت���ربز �لرو�ية دور 
�مل���ر�أة يف �لفتوح���ات �جلغر�فية للع���امل �جلديد، 
ذل���ك �لدور �لذي مت جتاهل���ه لقرون عديدة وبرغم 
�حل�س���ار�ت مل تكن لتنه�ض لول وجود �ملر�أة �إىل 
جان���ب �لرج���ل.. حتبه وتدعم���ه وت���وؤ�زره وهي 
تطب���خ له طعامه وتخيط ثياب���ه وتد�وي جر�حه، 
تبني بيته وحتارب معه �إن ��ستلزم �لأمر.. ت�سنع 
�لرو�ئي���ة ملحمته���ا م���ن خ���الل تقني���ة �لت�سوي���ق 
باإتكائه���ا على �سم���ري �ملتكل���م �إني����ض �ل�سخ�سية 
�لرئي�س���ة فالأنا هنا حتي���ل �إىل �لذ�ت عرب �ملناجاة 

و�لتكلم م���ع �إيز�بيل �إبنة زوجه���ا رودريغو �لتي 
�حت�سنها منذ �إن كانت طفلة.. و�ملتاأمل يف �جو�ء 
�لرو�ية ل يجدها جمرد �سرد �أحد�ث تاريخية يف 
�إط���ار �س���ردي ممل بل تبن���ي �سخ�سي���ات حقيقية 
و�قعي���ة حتك���ي �سريه���م وكي���ف عا�س���و� حياتهم 
خا�سوه���ا  �لت���ي  و�حل���روب  �ملع���ارك  ظ���ل  يف 
لإقام���ة م�ستعمر�ته���م.. وم���ن ب���ن �ل�سخ�سي���ات 
�لكث���رية ت���ربز �سخ�سي���ة �إني�ض �ملحوري���ة، فهذه 
�لبطل���ة وبعد �أن نتعرف عل���ى ن�ساأتها يف �أ�سبانيا 
وزو�جه���ا يف ريع���ان �سبابه���ا برغ���م �أن���ف جدها 
و�لعائل���ة باأكمله���ا و�دعاء�ته���م ب���اأن مو��سفاتها 
�جل�سماني���ة و�جلمالي���ة ل ت�سل���ح لتك���ون زوجة 
م���ع ذلك ت�ستطيع جذب �نتباه دون جو�ن �أ�سباين 
�ل���ذي ل يجي���د يف حيات���ه �س���وى ممار�سة �حلب 
و�لإيق���اع بالفتيات فتوؤدي جمموع���ة ظروف �إىل 
�ل���زو�ج بها بعدم���ا خطبه���ا ل�سنو�ت علمه���ا فيها 
�لتع���رف عل���ى ج�سده���ا و�أماكن �لل���ذة فيه.. ويف 
�لنهاي���ة ل حت�سد من���ه �سوى هذه �خل���ربة �إذ �أنه 
�سرع���ان م���ا يق���رر �ل�سف���ر �إىل �لأر����ض �جلدي���دة 
�ملكت�سف���ة يف �أم���ريكا.. وبعد �سن���و�ت من رحيله 
و�لعذ�ب���ات �لتي حلقت بها ب�سفتها زوجة مهاجر 
تقرر �ملغادرة �إىل �أمريكا لي�ض للحاق بزوجها يف 
حقيقة �لأمر و�إمنا للتخل�ض من �لغنب �لالحق بها 

و�لذي من �ملمكن �أن ميتد حتى وفاتها.
لهذ� تعمل للح�سول على �إذن ملكي بال�سفر بحجة 
�للح���اق بزوجها �ل���ذي كان �أر�سل �إليه���ا ر�سالتن 
�أو �أكرث بقلي���ل يعلمها فيها عن �أحو�له.. وتقع لها 
�أحد�ث كثرية خالل رحلته���ا وهي تتق�سى �أخبار 
زوجها حتى ت�سل �لب���ريو فتعلم بوفاته.. عندها 
تقي���م يف �ملدين���ة تعي���ل نف�سه���ا م���ن بع����ض �ملهن 
�لت���ي �كت�سبته���ا يف �إ�سباني���ا مثل طه���ي �لفطائر 
و�خلياط���ة وم���د�و�ة �جلرحى.. ث���م تتعرف على 
�لرج���ل �ل���ذي تقود مع���ه معركة فت���ح ت�سيلي بعد 
حماول���ة فا�سلة قام بها �أحد �لقادة �لإ�سبان و�أعدم 
بع���د هزميته يف حرب �أهلية جرت يف �لبريو بن 
�لإ�سب���ان �أنف�سه���م.. ت�س���ف �إيز�بي���ل �لليندي يف 
ه���ذه �لرو�ي���ة �لإمكان���ات �لت���ي تتمتع به���ا �ملر�أة 
و�لت���ي ل تقل عن �إمكانات �لرجل وتفوقها �أحيانًا 
من خالل �سرية ذ�تية لمر�أة ناجحة ��ستطاعت �ن 

ت�سنع �لتاريخ.

إنيس حبيبة روحي 
رحيل عبر المجهول للبحث عن الحب وتحقيق األمنيات

"د�ر� بار"ه���ي خمرج���ة �أف���الم وثائقي���ة، حازت عل���ى جو�ئز عن عملها ح���ول �لن�ساء �لبو�سني���ات و�إع�سار 
كاترين���ا، وتن���وي �لآن ))�لقي���ام بجولة ح���ول �ل�ساحل �ل�سرق���ي لأفريقيا لت�سوي���ر �لقر��سنة(( �� م���ن �أجل فلم 
وثائق���ي، ل �أك���رث. لكن لأن ه���ذه رو�ية �لإثارة �لر�بعة و�لأربع���ن ليلمور ليونارد، ف���اإن د�ر� تاأخذ معها �أي�سا 
مالحا �سبعينيا، غام�سا يدعى كز�فييه ليبو و�لكثري من �لذخرية �حلربية. يتحول"جيب"�ىل �أن يكون قر�سانا 
معا�س���ر� يف خلي���ج �سغري، يقطنه �نتهازي���ون بياقات عري�سة، و�سيار�ت فارهة وفي���الت على �لطر�ز �لغربي، 
وي�ستاأج���رون طباخ���ن فرن�سين لتح�سري �لطعام ل�سيوفهم. رغم �أن �لرو�ي���ة حا�سدة بالأحد�ث، تبدو �حلبكة 
�لرئي�سي���ة للرو�ية �إنها ل حتتمل غري تف�سري و�حد. و�لف�س���ول �لطويلة، �ملليئة باحلركة مكّر�سة لد�ر�، تر�جع 
لقط���ات فلمه���ا، مت�سائلة ما �إذ� كانت عالقتها مع كز�فييه �ستتطور �ىل �أكرث من عالقة عمل، و�لتي ت�سبح حتمية 
حامل���ا يق���وم هو ب�سر�ء �سيء يدعى"ع�سبة �ملاعز �لعجوز ذي �لقرون". ثمة �سيء من �ملاعز �لعجوز ذي �لقرون 
ح���ول فك���رة ليونارد بكاملها لهذه �لرو�ي���ة، مبا �أنه بلغ �ل�ساد�سة و�لثمانن من �لعم���ر، جتعل من �ل�سعب �أن ل 

نعجب باأ�سلوب رو�يته.

رواية اثارة جديدة اليلمور ليونارد

ا�شم الكتاب: جيب�تي
امل�ؤلف: ايلم�ر لي�نارد 

دار: اوري�ن
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�لرو�ي���ة �لتي �سنتحدث عنها يف �سطور هذه �لدر��سة 
ه���ي و�حدة من �لرو�يات �لت���ي �سلكت ��سلوبا ونهجا 
جدي���د� عل���ى �لرغ���م من ع���دم جدت���ه تاريخي���ا �ل �نه 
��سل���وب ميك���ن �ن نقول عن���ه �نه ��سل���وب مركب بن 
�لق���دمي و�حلدي���ث. فهو قدمي مب���ا ي�سع م���ن عناوين 
لأق�س���ام ف�سوله، وجديد مبا ي�سع من مقولت �سهرية 
يف بد�ي���ة �لرو�ي���ة وكل ف�سوله���ا ميك���ن �ن ن�سميه���ا 
عتب���ات كعتبات �ب���و�ب �ل���د�ر و�لغرف �لت���ي ت�سمها 
تل���ك �ل���د�ر، فلكل ب���اب عتبته �لتي ه���ي �لق�سم �ل�سفل 
من �طار �لباب �ملثبت يف �جلد�ر، و�لدخول �ىل �لد�ر 
�و �ىل �أي���ة غرفة فيه تتم من خ���الل عبور عتبة �لباب، 
وه���ذ� �لعب���ور يتطل���ب �سلوكي���ات و�فع���اًل وع���اد�ت 
وتقالي���د خا�سة لي����ض عند جمتمعن���ا �ل�سرقي �لعربي 
�ل�سالم���ي فح�س���ب، ب���ل عن���د جمي���ع �سع���وب �لع���امل 
وب�سي���غ خمتلفة ومتعددة. وقد تع���ددت هذه �لعتبات 
يف �لرو�ي���ة، فهن���اك عتب���ات رئي�سة خا�س���ة بالرو�ية 
ككل، وهن���اك عتب���ات فرعي���ة، �ذ ل���كل ف�س���ل عتبات���ه 

�خلا�س���ة ب���ه، و�ذ� كان عبور عتبة ب���اب يف �لو�قع 
يتطلب �سلوكيات و�قو�ل فه���و عند قر�ءة �لرو�ية، 
�و قر�ءة ف�س���ل منها يتطلب مثل تل���ك �ل�سلوكيات 
و�لق���و�ل من خالل قر�ءة ما هو مكتوب يف بد�ية 
�لرو�ي���ة �و �لف�سل كعتبة دخول يف عامل �لرو�ية 
�و �لف�سل. ه���ذه �لعتبتات �ستجع���ل ذهن �لقارئ 
م�ستع���د� لقر�ءة ما مكتوب م���ن �حد�ث من خالل 
��ست���ذكار �حد�ث �ملقول���ة �ملكتوبة، وما �ليها من 
�مور �خ���رى، �ذ تتد�ع���ى �ملخيلة مب���ا �ختزنته 
م���ن ذكري���ات لها عالق���ة بتل���ك �ملقول���ة. م�سادر 
عتب���ات �لرو�ية �لتي بن �يدين���ا متعددة، منها 
م�س���ادر دينية من �لق���ر�آن، �و �لكتاب �ملقد�ض، 
ومنه���ا �قو�ل لأدباء وفنان���ن و�سيا�سين كلها 
له���ا عالق���ة مبا يح���دث يف �لرو�ي���ة.  �لرو�ية 
تتحدث عن حياة حممد بوعزيزي �ل�سخ�سية 
�لتون�سي���ة �لذي فج���ر �حر�ق نف�س���ه �لثورة 
عل���ى زي���ن �لعابدي���ن ب���ن عل���ي يف تون�ض. 
ت�سم �لرو�ية �ربعة ف�سول، كل ف�سل ي�سم 
جمموعة من �لق�سام �ملرقمة و�ملعنونة،عد� 
�لق�سم �لول من كل ف�سل فقد تركه �لكاتب 
ب���ال رق���م ول عن���و�ن. تب���د�أ رو�ي���ة )��سم 
�لعربة – �و �لرجل �لذي حتاور مع �لنار( 
لزيد �ل�سهيد بعتبت���ن ن�سيتن، �حد�هما 
م���ن �لفك���ر �ل�سالمي غري �مل�س���ادق عليه 
قر�آنيا،وه���ي تق���دم ح���و�ر� ب���ن �لنب���ي 
يو�سف و�سخ�ض ي�ساأله: ))قيل ليو�سف 
علي���ه �ل�س���الم: مالك جت���وع و�نت على 
�ن  �خ���اف  �ج���اب:  �لر����ض؟  خز�ئ���ن 
��سب���ع و�ن�س���ى �جلائع���ن((. تتحدث 
ه���ذه �ملحادث���ة ع���ن �جل���وع و�ل�سبع، 
ورو�يتن���ا ه���ي �لخ���رى تتح���دث عن 

�ملو�س���وع ذ�ت���ه ب�سورة عام���ة دون  �ن 

ت�س���رح بذلك، م�ساأل���ة �جلوع يف �ملجتمع���ات �لعربية 
خا�س���ة وه���ي تعي�ض على بح���ر من �لنف���ط. �لحد�ث 
تر�س���م لنا �س���ورة لبوعزيزي وهو يح���اَرب يف رزقه 
�ليوم���ي، وي�سج���ن، وت�سادر عربته �لت���ي يبيع عليها 
�لثاني���ة  �لن�سي���ة  و�لعتب���ة  و�لفاكه���ة.  �خل�س���رو�ت 
للرو�ي���ة، ق�سي���دة تتح���دث ع���ن رج���ل ياأت���ي بالآمال 
�لت���ي تتولد منها �لث���ورة، ورو�ية )��س���م �لعربة( من 
بد�يته���ا حتى �خر �سطر فيه���ا تتحدث عن �لرها�سات 
�لعتبت���ان  ب���د�أت. هات���ان  �لولي���ة بالث���ورة، وكي���ف 
لتهيئ���ة ذه���ن �لق���ارىء لأح���د�ث �لرو�ي���ة، و�لقب���ول 
باأفع���ال �ل�سخو����ض �لذي���ن �سيديرون تل���ك �لحد�ث، 
�و �ن �لح���د�ث تدور عنه���م.  يف �لف�سل �لول، يثبت 
�لرو�ئي يف بد�يته مقولة �لرئي�ض �لمريكي"�بر�هام 
لنكولن"عندما ر�أى"هرييت �ستاو"موؤلفة رو�ية"كوخ 
�لع���م ت���وم")1852( �ذ ق���ال عنه���ا: )ه���ذه �ذ� �ل�سيدة 
�ل�سغ���رية �لتي ��سعل���ت �حلرب �لكب���رية(. وكان هذ� 
�لف�س���ل يتح���دث ع���ن �ل�سخ�ض �ل���ذي �سي�س���كل حرق 
نف�س���ه �يذ�نا ببدء �س���ر�رة �لثورة يف 

تون����ض.  �لف�سل �لثاين تكون �لعتب���ة �لن�سية �لوىل 
هي قول �لعامل �مل�س���ري د. �حمد زويل �حلا�سل على 
جائزة نوبل للفيزي���اء �لتي مفادها �ن:"�لغرب لي�سو� 
عباق���رة ونحن �غبي���اء... ه���م فقط يدعم���ون �لفا�سل 
حت���ى ينجح، ونح���ن نح���ارب �لناجح حت���ى يف�سل". 
ه���ذه �لعتبة / �ملقول���ة تتحدث عن �سيا�س���ة و�خالقية 
وتفكري �لغ���رب، �لذين يدعمون �لفا�س���ل – ومل يحدد 
ف�سل���ه يف �ي عمل – يف عمله، و رو�ية )��سم �لعربة( 
تتح���دث كيف �ن بو عزيزي حمارب يف �ن يقدم جهد� 
ك���ي يعي�ض. �ما �لعتبة �لثانية �لت���ي كانت مدخال لهذ� 
�لف�س���ل، فهي مقولة �لرو�ئي"مي���الن كوندير�"و�لتي 
مفاده���ا: �ن"�لنظمة �ملجرم���ة مل ي�سكلها جمرمون... 
�من���ا �سكله���ا متحم�س���ون مقتنع���ون بانه���م �كت�سف���و� 
�لطريق �لوحد �ىل �جلنة". هذه �ملقولة تالم�ض �وتار 
قل���ب �مل�سلم ب�سورة عامة، �ذ �ن �غلب �ل�سعب �لعربي 
م�سلمون، و�لذي يتحم�سون له، مهما كان، هو �لف�سل 
عنده���م، لن���ه ح�سب �عتقاده���م، هو �لطري���ق �لوحد 
�ىل �جلن���ة.  �لف�س���ل �لثالث يفتتح���ه �لرو�ئي مبقولة 
�لنح���ات �لعاملي"غوغان":"غالب���ا م���ا يك���ون �ل�سهي���د 
�سرورة حتتمه���ا �لثورة...�أي���ة ثورة". 
تب���د�أ ث���ورة تون����ض بحرق ب���و عزيزي 
نف�س���ه / ��ست�سه���اده – ح�س���ب �لروؤي���ة 
�ل�سالمية -، حي���ث كان هذ� �ل�ست�سهاد 
كلمة �ل�سر يف ب���دء �لثورة �ل�سعبية �لتي 
�طاحت بابن عل���ي.  ويبد�أ �لف�سل �لر�بع 
بعتبة ن�سي���ة من �لكت���اب �ملقد�ض – �سفر 
�ملز�م���ري – مت���دح �ل�سع���ب �ل���ذي يع���رف 
�لهت���اف، �ي يعل���و �سوته:"طوبى لل�سعب 
�لذي يع���رف �لهتاف"�سف���ر �ملز�مري. وهي 
دع���وة لرفع �ل�س���وت و�ملطالب���ة باحلقوق، 
وباحلرية. �م���ا �لعتبة �لن�سي���ة �لثانية لهذ� 
�لف�سل، فهي قول �سيا�سي:"�لكفاح ل يتحقق 
باأدو�ت �لقناعة �و مبفرد�ت �جلمود. �لكفاح 
يتو�لد فك���رة ويتكر����ض حقيق���ة عندما تكون 
هناك �ر�دة مثلى للتجاوز و��سر�ر مكن على 
�خللق... �لكفاح كت���اب مقد�ض ي�سم بن دفتيه 
�س���ور �لت�سحي���ات �لعظم���ى و�س���ور �ملع���اين 
�لكربى"ج���ورج �سور�. وهك���ذ� يكتب �لرو�ئي 
زي���د �ل�سهيد ف�سله هذ� يف رو�ية )��سم �لعربة(، 
ويبني عو�مله���ا و�حد�ثها، وي�س���وغ �سخو�سها 
بن���اء عل���ى ه���ذه �ملقولة �لت���ي توؤكد ب���ان �لقناعة 
�جلام���دة ل ت�سنع �سيئا، �منا �لذي ي�سنع �لثورة 
�لتي �ستاأتي بالتغري هي فكرة وتطبيق تلك �لفكرة 
ب���اإر�دة و��سر�ر. كان���ت رو�ية زي���د �ل�سهيد )��سم 
�لعرب���ة( �و)�لرجل �لذي حتاور مع �لنار( �لعنو�ن 
�لثانوي لها، هي حماولة لتوثيق �لثورة �لتون�سية 
بقل���م عر�قي، �نها ل تكتب تاريخ���ا، بل تكتب رو�ية 

ت�ستجيب ل�سروطات �لرو�ية �لفنية.

ا�شم الكتاب: انتقام 
امل�ؤلف: فيليب روث

�ن�سحبت كارمن كاليل من هيئة حتكيم 
جائزة بوكر �لأدبية �لعاملية، عندما قرر 

�حلّكام منحها �ىل فيليب روث. روث، كما 
تقول، ))يثابر على تناول نف�ض �ملو�سوع 

يف كل كتاب تقريبا. كما لو �نه جال�ض 
على وجهك ول ت�ستطيع �أن تتنف�ض.(( 

وهو �سيء من �ملفارقة قوله، لأن مو�سوع 
حب�ض �لأنفا�ض يرد ب�سكل متكرر يف 

رو�يته �لأخرية. حب�ض �لأنفا�ض، �مل�سار 
�ليه، هو نتيجة ملر�ض �سلل �لأطفال، وباء 

�سرب نيو�آرك، نيوجر�سي يف �سيف 
1944. وهو ل يفوقه �إل �ملوت فقط، بل 
لأن �سحاياه من �لأطفال �أ�سا�سا. �لبطل 

هو بكلي كانتور، 23 عاما، �ساب ريا�سي 
ُيعفى من �خلدمة �لع�سكرية ل�سعف 

ب�سره، وهو مدير ملعب لالأطفال، �لذي 
ُينظر �ليه من قبل هوؤلء بتعظيم وكم�سدر 

لال�ستقامة و�لطيبة. يتعذب ب�سدة ب�سبب 
�لأقد�ر �ملرّوعة �لتي تنتظر �ل�سحايا، لكنه 

لميكن �ن يفعل �سيئا ملنع �نت�سار �ملر�ض 
�خلطري. ب�ساأن �ملثابرة مر�ر� على نف�ض 

�ل�سيء، ميكنك �لزعم �أن روث، مرة ثانية، 
يو��سل �حلديث عن �ملوت، لكن ما يفعله 

يف هذ� �لكتاب هو �حلديث عن �لنزوية 
�ملاكرة للقدر، ول ع�سمة للرب. هذ� هو 

روث �لكال�سيكي، �لذي يرجع هنا، بطريقة 
ما �ىل م�سهد طفولته. �نه َمْرج روث وهو 

يتملكه تقريبا بعدو�نية.

عتبـــــات الروايـــة فـــي )اســــم 
العربــة( لزيـــد الشهيــد

داود �شلمان ال�ش�يلي

ينزع الروائي�ن اىل البحث عن طرق وا�شاليب �شتى لكتابة 
ن�شهــم الروائــي، ما ي�شعهــم يف �شف التجريــب يف االأ�شكال 
التي �شتقــدم م��ش�عــات روائية جديــدة، وتطرح ع�امل 
و�شخ��شا جديــدة على ذائقة القــارئ احل�شيف، فتعددت 
ا�شاليــب كتابــة الروايــة، ونهجــت نهجا خمتلفا بــني رواية 
واخرى، حتى بات من ال�شع�بة مبكان تعداد تلك اال�شاليب 

والطرق يف تقدمي ع�املها واحداثها و�شخ��شها.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ترجمة / اأحمد فا�شل

ف����وز  �لقن����و�ت �لإعالمي����ة  مل تنتظ����ر �ل�سحاف����ة وبقي����ة 
�لرو�ئي����ة �لنيوزيالندي����ة �ل�سابة �إليان����ور كوتن 28 عاما 
بجائ����زة م����ان بوك����ر �ملعروف����ة له����ذ� �لع����ام ع����ن رو�يتها 
�ل�سخمة"�لأجر�م �مل�سيئ����ة" 832 �سفحة، حتى �سارعت 
لاللتق����اء بها ول����و لدقائق معدودة حتقيق����ا للفوز بال�سبق 
�ل�سحفي �ل����ذي ينتظره �لقارئ يف كل م����كان، كوتن كان 
قد �أ�ساد بها وبرو�يتها رئي�ض جلنة بوكر يف ليلة �لثالثاء 

�لتي �سهدت تقلدها �جلائزة حيث قال :
- يكمن ن�سج ه����ذه �لرو�ية يف كل جملة تطالع كل عبارة 

فتتولك �لده�سة ملا ت�سمه من معرفة و�تز�ن.
ولرمبا هذ� �لتعبري قد يبدو كبري� عليها عندما كنت �أذكره 
لها، لكنها �أ�سافت على قوله �أنها حتب �خر�ع �أمناط غري 

متوقعة ل�سخ�سيات رو�ياتها.
حديثي معها جرى �لذي تال فوزها، مع �أنني ميكن �أن �أقول 
�ن �آث����ار �حتفالت �لليلة �ل�سابق����ة ومنها ماكياجها ليز�ل 
يعط����ي بريقا خا�سا على خديها، مع �إ�سر�قة و��سحة على 
عينيها، �إنه����ا تلتقي بي بحيوية كب����رية ل�سعورها كم هي 
�سعي����دة وفرحة كما قالت منذ فج����ر �ل�سباح حتى �ل�ساعة 

�ل�سابعة و�لن�سف وهو موعد لقائنا.
�ساألتها:

- كي����ف كان �سع����ورك بهذ� �لف����وز، مع �أن����ك �أ�سغر من فاز 
ببوكر من �أي وقت م�سى؟

قالت:
- �إن����ه �سع����ور ر�ئع، م����ع �أنني كن����ت �أعي�����ض يف حالة من 
�لقل����ق �نتابني طيل����ة �لأ�سهر �لقليلة �ملا�سي����ة �لتي علمت 
بر�سح����ي للجائزة، ومع فوزي به����ا بعدئذ ل تز�ل بع�ض 
�آث����ار �لقلق و�لع�سبية ميكن مالحظته����ا علّي، بعدها قلت 

لنف�سي ل د�عي لهذ� كله فقد حتقق ما كنت �أ�سبو �إليه.
كان����ت رو�ية كات����ون �لأوىل هي"�لربوف����ة"2008، وهي 
خمتلفة متاما عن رو�يته����ا �لثانية لتعاملها مع مو�سوعة 
�جلن�����ض يف �ملد�ر�ض �لثانوية، بعدها �أر�دت �أن تكتب يف 
مو�س����وع �آخ����ر مغاير هو حم����ى �لذهب و�سر�ه����ة �لب�سر 
يف �حل�سول علي����ه ب�ستى �لو�سائل حت����ى و�إن كان �لقتل 

�أحدها.
�لطويلة"�لأج����ر�م  رو�يته����ا  م����ن  �لأول  �لف�س����ل  يف 
�مل�سيئة"�لت����ي تب����د�أ فيها �لأحد�ث يف ليل����ة عا�سفة ي�سل 
خالله����ا من �إدن����ربة ولر م����ودي �إىل نيوزيلنده بحثا عن 
�لذه����ب ليزيد م����ن ثروته فياأخذ �أول فن����دق يعرث عليه يف 
طريقه بعد نزوله من �سفينته ليلتقي د�خله باثني ع�سرمن 
�لرجال ي�سكن����ون بتلك �ملنطقة وليب����د�أ نقا�سهم بد�ية يف 
�أم����ور عامة خا�س����ة منها م����ا يتعلق بالذه����ب و�سول �إىل 

ع����دد من �جلر�ئم �لت����ي �سهدتها �ملدين����ة و�لتي ��ستع�ست 
عل����ى �حل����ل، منها فق����د�ن �أح����د �ل�سب����اب �لأثري����اء، ووكر 
�لأفي����ون، و�لعاهرة �ملتورطة تقريبا ب����كل رجال �لرو�ية 
�لتي تتعاط����ى �ملخدر�ت وحتاول �لنتحار، وثروة هائلة 
يت����م �كت�سافها يف بي����ت �سكري، و�أع����د�د لي�ستهان بها من 
�ل�سخ�سي����ات �ملبهم����ة، كالق�سي�����ض و�ل�سيا�س����ي و�لعر�ف 
و�ل�سج����ان، هوؤلء جميعا يت�سابك����ون يف �أحد�ث �لرو�ية 

مع علمهم �أنهم يخفون �أ�سر�رهم عن كل و�حد منهم .
 وم����ع كل �سطر من �لرو�ية نقر�أه جن����د كاتون ت�ستوحي 
�أحد�ثه����ا �إبان �لع�سر �لفيكتوري من �لقرن �لتا�سع ع�سر، 
وم����ع �أن معظم �لرو�ئين �لآخري����ن لهم نظرتهم يف �سنع 
�أحد�ث قد تب����دو غريبة للقارئ وهو ي�ستعر�ض مرحلة ما 
م����ن �لتاريخ، كاتون تقول عن نف�سه����ا �إنها د�ئما ما ترغب 
يف ق����ر�ءة �لتاري����خ ق����ر�ءة متاأني����ة كونه يح����وي �أ�سر�ر� 
كث����رية لميك����ن فت����ح مغاليقه����ا �إل با�ستيع����اب مرحلته����ا 
بهدوء، م����ن هنا و�سعت �سخ�سياته����ا �لإثنى ع�سر كحالة 
�سلبي����ة للعالق����ات �ل�سائ����دة �آن����ذ�ك و�سخ�سي����ات �أخ����رى  
تتح����رك دون �أن تع����ي حركته����ا يف حماول����ة للخروج من 

د�ئرتها �ملغلقة.
�إليان����ور كات����ون وظف����ت يف رو�يته����ا وبطريق����ة و�قعي����ة 

و�ح����د� من �لعل����وم �ل����ذي �أثار جدل 
من����ذ وج����وده يف �حلي����اة ه����و علم 
�لتنجي����م معت����ربة �إياه �أم����ر� و�قعا 
لميك����ن �إخفاءه بحي����ث جعلت من 

�سخ�سياته����ا �لثن����ى ع�سر تتو�فق م����ع ما هو 
موج����ود يف �لأب����ر�ج �لثنى ع�سر كما ه����و معروف حيث 

تقول عن ذلك: 
- مل �ك����ن �أع����ري �أي �هتم����ام ملو�سوع����ة �لفل����ك و�لأب����ر�ج 
حت����ى �أفردت لها يف كل ف�سل م����ن �لرو�ية حدث ما يتعلق 
ب�سخ�سياته����ا م����ا �أعطاها قوة و�سر��س����ة، وجدت ذلك يف 

�عمال هيالري مانتيل.
قلت لها:

- كيف تاأخذين على حمم����ل �جلد علم �لتنجيم وجتعلينه 
نظاما د�عما ل�سخ�سيات �لرو�ية؟

قالت:
- لق����د ��ستدعي����ت هذ� �لنظ����ام لأنني �عتقد بتاأث����ر �أعمالنا 
ب����ه من خ����الل عالم����ات جنومه وه����و به����ذ� ين�سحب على 
�لطريق����ة �لتي �أر�ها به كم�ستودع للفكر وعلم �لنف�ض ن�ساأ 
كثقاف����ة وو�سيلة جلع����ل �لأمور تعني �أ�سي����اء للكثري ممن 

ميتهنونه ويعدونه حقيقة ولي�ض خيال.

قلت لها:
- فالدميري نابوكوف كان برجه �لثور.

�أجابتني ب�سرعة:
- لأن طبيعته غام�سة.

و�أنت؟
- �حتفل����ت بعي����د مي����الدي �ل�سه����ر �ملا�س����ي، برج����ي ه����و 

�مليز�ن.
قلت:

- بالتاأكي����د، فاإن����ه لي�����ض من قبي����ل �مل�سادف����ة �أن مو�طنك 
�لنيوزيلندي"ك����ريي هومل"ف����از ببوك����ر قي����ل 28 عام����ا، 
و�ليوم تفوزين بها عن عمر 28 عاما، يبدو �أن �جلائزة قد 
دخل����ت هي �أي�سا عامل �لأبر�ج و�لنجوم وهي يف ت�ساعد 

كما يروج لها.

عن / �سحيفة الديلي تلغراف الربيطانية

رواية إليانور كاتون ثورة على الثوابت 

ُبني���ت �لوليات �ملتحدة على ))�ل�سجاعة، �لروؤي���ا، �إر�قة �لدماء وجزء كبري من �جلرمية،(( 
يكت���ب �آنا�ستا�سي���ا وماكن���او يف �حتفاله���م �ملمت���ع باأكرث �لأن���و�ع �ل�سينمائي���ة ر�سوخا يف 
هولي���وود ����� �أف���الم �لغانغ�سر ] �لع�ساب���ات [. بد�أ ه���ذ� �جلن�ض من �لأف���الم يف وقت مبكر، 
يف ع���ام 1912، مع فلم دي دبليو غريفيث"فر�سان بي���غ �آيل"، لكن �نطالقته �حلقيقية كانت 
يف �لثالثين���ات. فل���م مثل"لتل �سيز�ر")1931( ����� �حتل �ملرتبة �ل�ساد�سة م���ن �لعد �لتنازيل 
يف قائم���ة �أف���الم �لقمة �ملئة ����� �ساهم بتحّول خارج���ن على �لقانون �مثال ج���ون دلنجر �ىل 
�أبط���ال �سعبين. ��سبحت �أفالم �لغانغ�سر �ملقابل �ملديني لأفالم �لو�سرن، متيحة ملرتادي 
�ل�سينم���ا �أن يهربو� �ىل وهم �ملتعة بان يغدو �لف���رد جمرما. �لفلمان �للذ�ن يت�سدر�ن قائمة 
�ملوؤلف���َن هما �جل���زء �لأول و�لثاين من"�لع���ّر�ب". بالإ�سافة �ىل مقاب���الت وغزو�ت د�خل 
�ف���الم �لغانغ�سر �لفرن�سية، ي�ستك�سف �ملوؤلف���ان كل فلم و�سناعته يف مقالة خمت�سرة، �إمنا 
مميزة، قبل �أن يورد� بتف�سيل بع�ض مقاطع من حو�ر�ت �نطبعت يف �لذ�كرة لأفالم تافهة، 
مث���ل ))دع �مل�سد����ض، وخذ كعكة((، وجمموع���ة �إح�ساء�ت. من �لو��س���ح �ن ر�أ�ض �حل�سان 
يف �سري���ر ج���اك وولتز كان و�قعيا �� فلم كوبول، لكن حق���ن �لدرينالن يف �لقلب هي لي�ست 

�لطريقة لإعادة �حلياة ل�سخ�ض تناول جرعة ز�ئدة من �لهريوين �� فلم تار�نتينو.

ا�شم الكتاب: 
الكتاب االأ�شا�شي الأفالم الغانغ�شرت

امل�ؤلف: 
ج�رج اآنا�شتا�شيا وغلني ماكناو

دار: رننغ بر�س

افالم العصابات في كتاب
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ــــــــدارات ــــن اص م

بغداد/ اأوراق 

عند �أو�سخ و�أقذر �لأماكن �نت�سارً� للرو�ئح 
�لنتن���ة و�ملقززة للنف�ض ب���ن �سارعي �أوفري 
وفريونريي من �لعا�سمة باري�ض �أكرب مدن 
فرن�سا يك�سف لنا �لرو�ئي باتريك زو�سكيند 
ع���ن حكاية لقي���ط تعود للن�س���ف �لثاين من 
�لق���رن �لثام���ن ع�س���ر يف رو�يت���ه )�لعط���ر( 
�ل�س���ادرة ع���ن د�ر )�ملدى( للثقاف���ة و�لن�سر 

برجمة نبيل �حلفار حيث 
ير�س���م م�ساه���د �لنتان���ة يف �ب�س���ع حالته���ا 
�ل���روث �ملنت�س���ر يف  و�سوره���ا ب���دءً� م���ن 
�ل�س���و�رع ور�ئحة �لب���ول يف زو�يا �لطرق 
و�لأزق���ة م���رورً� بعفن �لبيوت م���ن ف�سالت 
�حلم���الن  و�سح���م  و�ملطاب���خ  �جل���رذ�ن 
و�ملالب����ض و�لفر��ض وحت���ى رو�ئح �ملد�بغ 
و�مل�سال���خ وغريه���ا، وو�سط ه���ذه �لجو�ء 
يجعل ولدَة بطِله ج���ان بابتي�ست غرينوي 
بع���د �ن ياأتي �ملخا�ض لأم���ه �لعاملة يف �حد 
دكاكن بي���ع �ل�سمك وه���ي من�سغلة بتق�سره 
غري �ساع���رة بر�ئحته فقد كان �نفها حم�سنًا 
�سد �لرو�ئح.. لنجدها تتكور حتت �لطاولة 
وتاأخ���ذ بتولي���د نف�سه���ا للم���رة �خلام�س���ة.. 
�لتع���ب  ح���الت  ��س���د  يف  وه���ي  ت�سع���ه 
و�لره���اق و�لأمل فتقوم بقط���ع حبل �ل�سرة 
ب�سكن تنظي���ف �ل�سمك.. ولكن ما �ن ��سدر 
�ملول���ود �سوت���ًا حت���ى كان �سبب���ًا يف موتها 
لترك���ه يعي����ض عل���ى هام����ض �حلي���اة كابن 
غ���ري �سرع���ي لأم �عت���ادت �أن تقت���ل �أبناءها 
ل���ول �ن �سر�خ���ه ك�س���ف  ذ�ت���ه  �مل���كان  يف 
�أمرها لل�سلط���ات فاعرفت بجر�ئمها ليكون 
م�سريها �لع���د�م.. بعده���ا يتنقل غرينوي 
بن ع���دة مر�سع���ات رف�س���ن �ل�ستمر�ر يف 
�إر�ساع���ه لأنه ج�سع ير�س���ع ب�سر�هة، �لأمر 
�ل���ذي ح���د� مبر�سعت���ه �لر�بع���ة �أن تر�سل���ه 
�إىل �لأب تريي���ر م���ربرة رف�سه���ا �ر�ساع���ه 
بابن �حل���ر�م �لذي لي�ست له �أية ر�ئحة على 
�لإط���الق، �لأمر �ل���ذي حم���ل �لأب تريير �أن 
ينقل غرينوي �إىل م���د�م غايار �ملر�أة �مل�سخ 
�لت���ي تلّق���ت �سرب���ة م���ن و�لدها عل���ى �أنفها 
فما ع���ادت ت�سم �سيئًا، �حتملت���ه عندها �ست 
�سن���و�ت، �أر�سلته بعدها للعم���ل عند �لدّباغ 

غرمي���ال للتخل�ض م���ن عادت���ه يف �إيجاد كل 
�س���يء و�أي �س���يء حت���اول �إخفاءه عن���ه، �إذ 
مل تك���ن تعل���م �أنها حتت�س���ن يف بيته���ا ملك 
�لرو�ئح �لذي يحفظ بذ�كرته وحا�ّسته �آلف 
�لرو�ئح، في�ستدل على �لأماكن ل بعينيه بل 
باأنفه �حل�سا�ض.. غرينوي �لذي �ختزن يف 
روح���ه �آلف �لرو�ئ���ح و�أ�سمائها، كان و�ثقًا 
م���ن نف�سه �أنه �سيعمل ل���دى �أف�سل عطار يف 
باري�ض بالدين���ي �لذي �أدركت���ه �ل�سيخوخة 
وق�ست على حا�سة �ل�س���م لديه، وكاد ُيفل�ض 
ل���ول �أن �أنقذه غرينوي ب���اأن �بتكر له مئات 
�لعطور حتى ر�ج �سوقه و��سمه يف باري�ض 
مرة �أخ���رى، ومل ي�سمح لغرينوي مبغادرته 
حتى �حتفظ بطريقة �سنع �ستمائة نوع من 
�لعطور، قرر غرين���وي بعدها �أن يبتعد عن 
�لنا�ض فاختار كهفًا عا�ض فيه �سبع �سنو�ت، 
وخالل عزلته يف جوف �جلبل �سدمته حقيقة 
عدم ف���رز ج�سده لرو�ئح خا�سة به، وهو ما 
خلف رج���ة قوية يف خاطره خ�سو�سا و�أنه 
ل ي���درك �لعامل �ل ع���رب حا�سة �ل�س���م، فكان 
�ح�سا�س���ا �سبيه���ا بعدم �لوج���ود حفزه على 
مغ���ادرة �لكه���ف و��ستئن���اف رحلت���ه.. بعد 
مغادرت���ه جب���ال كانت���ال �لتق���ى باملاركي دو 
لطاي���اد ��سبينا�ض �أحد �لنب���الء �لفرن�سين 
و�ل���ذي ب���دوره ح���اول ��ستغ���الل غرينوي 
كدليل ب�سري لثبات �حدى نظرياته �لعلمية 
ح���ول �لت�سبيب لكن غرين���وي �غتنم فر�سة 
زيارت���ه ملونبيليي���ه لي�سن���ع عط���رً� مينح���ه 
ر�ئحة ب�سرية ويح�س�س���ه بوجوده كاإن�سان 
ب���ن �لب�س���ر. ويف ه���ذه �ملرحل���ة ي�ستنت���ج 
�أن م���ن ي�سيطر عل���ى �لرو�ئ���ح ي�سيطر على 
قل���وب �لنا�ض، ف�سعى مثاب���رً� للو�سول �إىل 
�بت���كار عط���ر ميكن���ه م���ن �ل�ستح���و�ذ على 
�لب�س���ر وتركيعهم م�ستعين���ًا باحلياة �ملليئة 
ويف  و�سكنت���ه..  �سكنه���ا  �لت���ي  بالرو�ئ���ح 
خ�س���م ذلك تده�س���ه ر�ئحة فت���اة ي�سمها عن 
بع���د مئات �لأمتار عن���ه، وحن تبع ر�ئحتها 
ق���رر �أن ميتلكها فقام بقتله���ا و��ستن�ساق كل 
�سرب م���ن ج�سدها.. لق���د �أدرك غرينوي ملك 
�لرو�ئ���ح �أن���ه ل ميتل���ك ر�ئح���ة خا�س���ة به، 
وقد حلم �أي�سًا بحل���م �أرعد فر�ئ�سه، فحمله 
�أن يع���ود �إىل عامل �لب�سر م���رة �أخرى، وهنا 

يق���رر �أن ميتل���ك �أجم���ل ر�ئح���ة يف �لك���ون 
لتك���ون ر�ئحت���ه، فعم���ل بج���د كب���ري وباأجر 
زهي���د ل���دى م���د�م �رنول���ويف �لت���ي ت�سنع 
�لعط���ور فتعل���م كيفية ��ستخال����ض �لعطور 
اًل ��ستخال�ض  م���ن �لنباتات و�لأزه���ار ُمتخيِّ
عطره �خلا����ض من �أج�س���اد �لب�سر.. و�سار 
يبح���ث عن ع���ذر�ء جميل���ة فيقتله���ا ب�سربة 
على �لر�أ�ض ثم يجز �سعرها وميزق مالب�سها 
م���ن دون �أن مي�ض ج�سدهًا، �لأمر �لذي خلق 
بلبل���ًة يف �لبلد.. ويختت���م غرينوي جر�ئمه 
بقتل لور ري�سي �لتي مل ينفع حد�ض و�لدها 
�أنط���و�ن و�حلماية �ل�سارم���ة �لتي حتيطها 
يف تف���ادي نف�ض م�سري �لع���ذ�رى �ل�سابقات 
و�لالتي بلغن خم�سًا وع�سرين فتاة، ومتكن 
م���ن تركي���ب �أك���رث �لعط���ور كم���ال بتوليف 
�لعط���ر �مل�ستخل�ض من ج�س���د لور بالعطور 
�مل�ستخل�س���ة م���ن �أج�س���اد بقي���ة �ل�سحاي���ا. 
وبع���د �فت�س���اح �أم���ره �لق���ى علي���ه �لقب����ض 
ليحك���م بالإع���د�م، وعن���د �قتي���اده ل�ساح���ة 
�ملدينة لتنفيذ �حلكم حتت �أنظار �لآلف من 
�سكان �ملدينة يتعطر بعطره �ل�سحري ليفقد 
�آلف �حلا�سرين �سو�بهم.. وبف�سل عطره 
يغدو بريئًا حتى يف �أعن جالديه ويكت�سب 
قد��س���ة ل���دى �لنا����ض م���ن حول���ه.. يغ���ادر 
غرين���وي عائد� �إىل باري�ض بعد �ن ��ستطاع 
��ستمالة حمبة وعط���ف �لب�سر بف�سل عطره 
�ل�سح���ري. وبرغ���م ذل���ك مل ي�ستط���ع جتاوز 
كر�هيت���ه للب�سر ناهيك ع���ن �حباطه وحنقه 
�لناجتن ع���ن عدم �مت���الك ج�س���ده لر�ئحة 
خا�س���ة و�لذي يول���د لديه �سع���ورً� م�ستمرً� 
بالالوجود وبعبثية كينونته.. وعند عودته 
لباري����ض يتجه ل�سعوريا �إىل م�سقط ر�أ�سه، 
�أن���ن �أمكنة �لعا�سمة، �س���وق �ل�سمك. هناك 
يفرغ ق���ارورة عطره �ل�سحري فوق ج�سده، 
مم���ا يحول���ه �إىل م���الك يف �أع���ن �لع�سر�ت 
من �لأ�سخا�ض �ملتو�جدي���ن يف عن �ملكان، 
و�لذي���ن �أغلبهم م���ن �لعاه���ر�ت و�ل�سكارى 
و�ملت�سردين ينجذبون �ليه بعنف ووح�سية 
لدرجة نه�سهم جل�سده و�فر��سه بوح�سية. 
بع���د ذلك مل يبق جلان باتي�ست غرينوي من 
وجود على وجه �لأر�ض خالل ن�سف �ساعة 

فقط من و�سوله �ىل مكان ولدته.

ه�شام بن ال�شاوي

�جلدي���دة..  �لعربي���ة  �جلديد:"�لرو�ي���ة  كتاب���ه  يف 
�ل�سرد وت�سكل �لقي���م")د�ر �لنايا، �سوريا 2014م(، 
يعت���رب �لدكت���ور �إبر�هيم �حلج���ري  �لرو�ية �إحدى 
�لعرب���ي  �ملب���دع  تنب���ه  �لت���ي  �لأ�سا�سي���ة  �لقن���و�ت 
�إىل �أهميته���ا يف تو�سي���ل خط���اب �ل���ذ�ت، وك�س���ف 
�مل�ست���ور، وتعرية �جل���روح �ملتعفنة �لت���ي تر�كمت 
يف ه���ذه �لذ�ت، عرب قرون، فر�سا من قوى خارجية 
حا�سرته���ا، جاعل���ة منه���ا ذ�ت���ا مفرغ���ة، تعي�ض، يف 
��ست���الب تام، حلظ���ة تاريخية غ���ري حلظتها، وتعرب 
م���ن خ���الل �إبد�عه���ا مكتوب���ا �أو �سفهي���ا، ع���ن �أ�سئلة 
متوهم���ة ل مت����ض من بعي���د �أو من قريب م���ا يوؤرق 
ه���ذه �ل���ذ�ت �لعربية، وما يطرح عل���ى �لآخر و�قعها 
�لفعل���ي، لذلك ظلت خ���ارج تاريخها. لك���ن مع ظهور 
�ملد �لعوملي �حلد�ثي و�لنفجار �ملعلوماتي و�لدفق 
�لتكنولوج���ي، �نك�سف �لغطاء ع���ن �لغطاء، ولحت 
يف �لأف���ق �لرو�ئي مطب���ات �أقنعة �حلك���ي، فلم تعد 
يف �لإم���كان ��ستعادة جتارب �ملا�س���ي �أو ��ستن�ساخ 
�أقنعته���ا  �لرو�ئي���ة  �ل�سخ�سي���ة  فاأز�ل���ت  �ملك���رور، 

بالكام���ل، ومزقت حجب �لطابوه���ات، وغا�ست يف 
يوميه���ا وحمكيه���ا معري���ة وجهه���ا وم���ا يج���ول يف 
خاطرها �ملك�س���ور و�أحالمها �ملجه�س���ة، ملمحة �إىل 
مو�ط���ن �جل���رح �لعميق يف دو�خله���ا دون خجل �أو 

خوف.
 لق���د فتح له���ا �ملتخي���ل �لرو�ئ���ي، مبا يتمي���ز به من 
مرونة، وما يت�سع ل���ه من م�ساحات �لقول و�أ�ساليبه 
�آف���اق �لب���وح على م�سر�عي���ه، كما �أتاح���ت للرو�ئي 
�أي�س���ا فر����ض تاأم���ل �لو�ق���ع وحتولت���ه وتد�خالت 
مكونات���ه و�أ�سئلت���ه، وت�سري���ح �ل���ذ�ت �سيكولوجيا 
و�سو�سيولوجيا و�سيا�سيا وفكريا، وو�سع �لإن�سان 
على طاول���ة �لدر�ض، مع تقليبه م���ن خمتلف زو�ياه 
يف حماول���ة لر�س���د هموم���ه وتطلعات���ه، و�لقب����ض 
عل���ى خلجات���ه و�نفالتاته �لزئبقية بغي���ة بلوغ ما ل 

ت�ستطيع ذ�ت �لفرد �لإعر�ب عنه مبا�سرة.
ويرى د. �حلج���ري �أن هذه �لتجارب قد تفاوتت من 
حي���ث قيمة �ل�س���وغ �لفني مثلم���ا تفاوتت من حيث 
�ل���ربوز �ل���دليل، لكنه���ا يف جمملها تع���رب عن ح�ض 
�إن�س���اين مف���رط يت�سامى عم���ا تغرق في���ه �لإن�سانية 
�ملعا�س���رة م���ن عف���ن، وتن�س���د قيم���ا جدي���رة بخلق 
تو�زن عاملي عل���ى م�ستوى �لعي����ض �لكرمي. ويبدو 
�أن �له���دف �لأ�سمى لهذه �لتج���ارب هو �إثبات �لذ�ت، 

و�سد �لعو�ئق �لتي جتابه هذ� �حللم.
وبامل���و�ز�ة م���ع �لتعوي���ل عل���ى �جلان���ب �لقيم���ي، 
كان���ت هناك ند�ء�ت عميقة للج�س���د: �سعرية �جل�سد 
�لأنث���وي كما تر�ها �مل���ر�أة، حيث ت�سبح �للغة ر�سما 
باحل���روف جل�سد م�ستع���ل ل يهد�أ. وق���د كان �ل�سند 
يف ه���ذه �لن���د�ء�ت �سخري���ة عميق���ة بالأ�سي���اء �لتي 
مته���د لتف�سخ عام، وجر�أة ح���ادة تفوق جر�أة �لرجل 
يف كث���ري من �حل���الت. ف�سال عن ذل���ك، جند بع�ض 
�لأ�سماء ت�سعى جادة للبحث عن �أ�سكال فنية جديدة 

ت�ستقطب حمكي �ملر�أة.
ويخل�ض �لباحث �إىل �أن �لرو�ية �لعربية �جلديدة قد 
ع���ربت عن رف�سها للقو�لب و�لأ�سكال و�ملو�سوعات 
�جلاه���زة و�مل�ستهلك���ة من���ذ �إرها�ساته���ا �لأوىل، �إذ 
ظل���ت تعرب عن قلقها �ل�سكل���ي و�مل�سموين من خالل 
�لتجديد، �لذي تخ�سع من قبل كّتابها �لذين يكادون 
ل ي�ستكين���ون �إىل خ���ط معن حت���ى يفارقونه بحثا 
عن �أثر �آخر، وظل �حلفر عن �لبديل ديدن �لرو�ئين 
�لعرب �إىل درجة �أن د�ر�ض �لرو�ية �لعربية �جلديدة 
ي�ستحي���ل علي���ه �إيج���اد تنمي���ط م���ن �أي ن���وع له���ذه 
�لرو�ية، ب�سب���ب �لختالف و�لتنوع بن ن�ض و�آخر 
لنف����ض �لكاتب، فقد �أ�سح���ى �سوؤ�ل �لتمي���ز و�لتفرد 

و�لبحث عن �سوت جديد مي�سم �لكتاب �جلدد.

الرواية العربية الجديدة.. السرد وتشكل القيم

العطر.. حكاية ملك الروائح الذي ال رائحة له
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من اصدارات

غابرييل غارسيا ماركيز
* ولــد غابرييل غار�شيــا ماركيز عــام 1932 يف اراكاتاكا، �شمال ك�ل�مبيــا، ودر�س يف ب�غ�تــا العا�شمة يف مدر�شة 

ي�ش�عية، لينتقل بعدها اىل اجلامعة.
* عمل �شحفيًا وجاب كثرياً من بلدان العامل اهمها روما، وباري�س، عام 1960 كان بال مال �ش�ى ثمن تذكرة الع�دة 
الذي ا�شتعاده، فا�شطر اىل بيع الزجاجات الفارغة واال�شرتاك مع اخرين من م�اطني امريكا الالتينية يف تبادل 
العظــام لي�شنع�ا منه احل�شاء! كتب حينذاك روايته"لي�س لــدى الك�ل�نيل من يكاتبه"، كما انه اقام يف مك�شيك� 
وكتــب عدة �شيناري�هات �شينمائية، ن�شــر ماركيز اول ق�شة له عام 1955 وكانت"غربــاء امل�ز"ومل يتجاوز وقتها 

عدد ن�شخها االلف ن�شخة.
* ذاع �شيتــه بعــد ن�شره لرائعته"مائة عام من العزلة"عام 1967، والتي نّبهــت العامل اليه ككاتب متميز"ترجمت 

اىل 32 لغة بينها العربية"، ال بل فّجرت اهتمامًا ا�شتثنائيًا باأدب امريكا الالتينية ككل.


