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ــــــــدارات ــــن اص م

بغداد/ أوراق 
الُنب���ل قط���وف م���ن حدائ���ق احل���ب الإله���ي، 
هدي���ة حم���ب للمحب���ن. خمت���ارات ت�ضمنه���ا 
كت���اب )ديوان الوجد( للباح���ث هادي العلوي 
وال�ض���ادر ع���ن دار )امل���دى( للثقاف���ة والن�ضر. 
مبين���ًا ان احل���ب الإله���ي ه���و احل���ب ال�ضرقي 
وه���و احلب امل�ضاعي، وما ه���و بحب ال�ضعراء 
ول ح���ب التج���ار. امل���راأة في���ه كائ���ن روح���ي. 
اأم  اأو  كوني���ة  حبيب���ة  اأو  زوج���ة  واملحب���وب 
فقي���دة اأو ابن برور يرحل وترحل معه خمايل 
النجابة والنبل، احل���ب �ضرقي عالقة م�ضاعية 
ومدار عقل ال�ضرق ووجدانه على ات�ضاع رقعة 
امللكي���ة امل�ضاعية فيه. وتعن���ي امل�ضاعية نزاهة 
الإن�ض���ان عن عالق���ات البيع وال�ض���راء وفراغ 
ذهن���ه م���ن �ضحن���ات التوت���ر ال�ضوق���ي ال���ذي 
ي�ضيبه جراء تفكريه الزائد يف املال وو�ضائل 
احل�ض���ول علي���ه وحفظ���ه. واملال ،كم���ا يقول 
لوت�ضه ومن بع���ده ي�ضوع، ي�ضتل���زم كلفتن: 
كلف���ة التح�ضي���ل وكلف���ة احلف���ظ. ويف ه���ذا 
الو�ضط امل�ضاعي الغال���ب اجته العقل ال�ضرقي 
اىل تقري���ر الوج���دان وتقنين���ه يف منظومات 
نف�ضي���ة واأخالقي���ة اأريد بها جم���اراة اجلوهر 
الب�ض���ري اخلارج من التمل���ك لأن هذا اجلوهر 
هو يف اأ�ضله وخالفا لتنظريات فال�ضفة امللكية 
اخلا�ض���ة ين�ضاأ بال تعليقات خارجية اأعني انه 
اقت�ض���ادي. احل���ب ال�ضرق���ي ثم���رة الوجدان 
ال�ضرق���ي به���ذا القيد. ولي����س كل �ضرقي حمبًا 
فف���ي ال�ضرق �ضياطن ال�ضوق ومعلمو الغرائز 
وال�ضّياف���ون وفي���ه اأن�ض���ار �ضيوعي���ة الن�ضاء 
الذين يجمعون كما يجمع الغربي بن �ضيانة 
امل���ال واإباح���ة امل���راأة، لك���ن الف���رد العادي يف 
ال�ض���رق يكون يف املعدل حمب���ًا متواجدًا بّكاًء 
لأن���ه كما و�ضف���ه �ضيوخنا من اأه���ل الت�ضوف 

�ض���ايف ال�ضريرة ناعم ال�ضمري خلي القلب من 
�ضواغ���ل الأغيار. وه���و الفرد الغ���راري الذي 
يت�ض���كل من���ه مفه���وم العامة ح�ض���ب التعريف 
الت���اوي. والعام���ي قرين ال�ض���ويف والتاوي 
وهما غ���رار املثق���ف الك���وين يف احل�ضارتن 
فاإذا ذكرن���ا الثالث���ة امتنع التميي���ز. وللعامي 
م���ن الوجدان م���ا لل�ضويف والت���اوي ومع اأنه 
قلي���ل الب�ضاعة م���ن العلم فهو يتمت���ع بالوعي 
املكافئ لوع���ي ال�ضويف والتاوي وله حلظات 
يك���ون فيها �ضاعرًا كم���ا يخربنا هذا الفالح من 
جنوب الع���راق عن نف�ضه: َه���زين الهوى بكل 
حيل���ه �  ل���ن �ضاع���ر م�ضِويني. ج���اء املت�ضوفة 
ال�ضاطح���ة  املكثف���ة  العب���ارة  وراء  م���ن  اأول 
اأو ال�ضارح���ة ملوق���ف. لك���ن م���ا مييزه���ا لي�س 
الكثاف���ة ب���ل احلري���ة فالعب���ارة ال�ضوفية كما 
تبل���ورت عل���ى ي���د الب�ضطام���ي طليق���ة حملقة 
جانح���ة تتوج���ه يف اجله���ات ال�ض���ت بانفالت 
ل يح���ده اإل خي���ال ال�ض���ويف وقدرت���ه عل���ى 
الرتكيب���ة. وق���د ك�ضروا قي���ود اللغ���ة من جهة 
الت�ضري���ف اأول فم�ضى ال�ضتق���اق عندهم على 
غ���ري ما األفته الكتاب���ة الأدبية كما تنمطت على 
اجلاحظ . وه���م اأقل احرتاما للغوين من بن 
�ضائ���ر فئ���ات املثقف���ن اأو الخت�ضا�ضين. فقد 
ت�ضاوق خروجهم على الإكلريو�س الديني مع 
اخلروج عل���ى الإكلريو�س اللغ���وي. واأعطوا 
املفردات مع���اين ومدلولت مرجتلة بال قرينة 
يف الأغلب. واأ�ضقطوا انفالتهم على ن�ضو�س 
التاأوي���ل  يف  فت�ضرف���وا  وال�ُضن���ة  الكت���اب 
ال�ضائ���ب متجاوزين تاأويالت الباطنية بقلبهم 
املدلولت اىل عك�ضها تاأويل العذاب بالعذوبة 
والباطني���ة مقي���دة باجل���ذر اللغ���وي للكلم���ة 
املوؤول���ة. وتدخ���ل لغ���ة ال�ضوفية م���ع احلالج 
والنف���ري حالة م���ا ي�ضمي���ه الأب لوي�س نويا: 
جنون اللغ���ة. واجلنون من م�ض���ادر ال�ضلوك 
واملت�ض���وف  بالهذي���ان،  ويق���رتن  ال�ض���ويف 

يهذي ويحد�س فيك�ضر اللغة واملنطق ويخبط 
العقل ب�ضرب���ات مفاجئة يذهل بها عن ات�ضاقه 
في�ضب���ح الالمعقول معقول وامل�ضتحيل ممكنا 
. وم���ن هنا يتوغ���ل حد�س ال�ض���ويف وينطلق 
ل�ضان���ه فيبدع ن�ضو�ضه اخلا�ضة التي يتداخل 
فيها الأدب الرم���زي مع احلد�س لتظهر مزيجا 
م���ن الخرتاق املتجدد ينفتح عل���ى اآفاق الفكر 
لأن���ه فك���ر يف اأ�ضا�ض���ه وعل���ى املخيل���ة �ضورة 
م���ن �ض���ور الأ�ضل���وب الأدب���ي جنح���ت خارج 
اللغ���ة واأ�ضاليبه���ا امل�ضتقيمة. من���ذ اأن ناداين 
�ضيدي اأبو يزيد الب�ضطامي قائاًل: اترك نف�ضك 
وتعال، واأن���ا يف ال�ضلوك اإليه اأجاهد للخروج 
م���ن قي���د الأغي���ار والدخ���ول يف قي���د اخلل���ق 
وللخلق حظ���وظ وللنف�س حظ���وظ وحظوظ 
النف�س تابعة حلظوظ  اخللق ومادامت فيحد 
الغياب ول ي�ضح للنف�س ح�ضور ولها حظوظ  
فح�ضورها غياب لأن حظوظها لي�ضت لها. وملا 
�ضافرت يف تلك الليل���ة اىل بغداد لأرى �ضيدي 
ح�ضن بن من�ضور لمني على بقية من نف�ضي 
بقي���ت يل وقال اإن اأهل بغداد �ضلبت حظوظهم 
واأن���ت ب���اق عل���ى �ض���يء م���ن حظ���وظ نف�ضك. 
فنزعت من �ضحوي اىل �ضكري فراأيت م�ضرعة 
الكرخ من وراء العباءات وا�ضتيقنت عندئذ اأن 
روؤيت���ي م�ضوبة فعزمت على الغت�ضال يف ماء 
دجل���ة لكني غرقت فيه���ا. ودامت غيبوبتي يف 
املاء �ضطرا من الليل ثم �ضحوت واأنا �ضكران. 
وال�ضح���و اإذا مل ي�ضحبه حظ فهو عن ال�ضكر 
واأن���ا ل ب���د يل م���ن ال�ضحو بع���د ال�ضكر ولكن 
بهذا القي���د لأن ال�ضحو املطلق ل يقع ملن �ضلك 
واإمن���ا يك���ون ذل���ك قب���ل ال�ضلوك. وع���دت من 
�ضف���ري تلك الليل���ة لأبلغ اأ�ضحاب���ي مبا راأيت 
يف بغ���داد و�ض���ح عزمنا عندئ���ذ اأن ننتقل اىل 
�ضاح���ة جديدة نعمل فيها عل���ى و�ضع القواعد 
املطلوب���ة للمجتم���ع العظي���م كم���ا تعلمت���ه من 

�ضيخنا ال�ضيني ت�ضوانغ ت�ضه.

عن جمموعة النيل العربية �ضدرت طبعة عربية لكتاب "كيف تقوم بت�ضويق الكتب؟ للكاتبة الي�ضون بافر�ضتوك
لق���د ظل كتاب "كيف تقوم بت�ضويق الكتب؟" ل�ضنوات طويل���ة املرجع الأ�ضا�ضي للعاملن يف جمال الن�ضر امل�ضئولن 
ع���ن زي���ادة الأرباح وتقليل التكلف���ة. ويف ال�ضنوات الأخرية اأ�ضبح���ت عملية بيع الكتب وت�ضويقه���ا ت�ضهد �ضغوًطا 
متزاي���دة. فقد اأ�ضبحت هن���اك حمالت كربى متعددة الأفرع و�ضركات كربى ت�ضيطر عل���ى هذه ال�ضناعة، واأ�ضبحت 
هن���اك قن���وات جديدة للو�ض���ول اإىل ال�ضوق، كما ظهر لعب���ون جدد مثل املحالت الكربى )ال�ضوب���ر ماركت(. ويقدم 
هذا الكتاب اإجابات على ت�ضاوؤلت العاملن يف جمال الن�ضر امل�ضئولن عن ت�ضويق الكتب وبيعها يف بيئة اأ�ضبحت 
ت�ضه���د تناف�ًضا كبرًيا ومتزاي���ًدا. و�ضواء كنت تعمل مديًرا للت�ضويق اأو املبيعات اأو رئي�ًض���ا تنفيذًيا لدار ن�ض�����ر، ف�اإن 
كت������اب "كيف تق���وم بت�ضويق الكتب؟" يو�ضح لك اأف�ض���ل الأ�ضاليب العملية لزيادة العائد عل���ى ال�ضتثمار من خالل 
الت�ضوي���ق، وحتقي���ق اأعلى معدلت النمو لدار الن�ضر التي تعمل فيه���ا. كما يقدم هذا الكتاب معلومات اأ�ضا�ضية مهمة 
جلمي���ع العامل���ن يف جمال الن�ض���ر مهما كان���ت تخ�ض�ضاته���م وم�ضئولياتهم، و�ض���واء كانوا موؤلف���ن اأو باعة كتب، 
اأو اأمن���اء مكتب���ات اأو اأكادميي���ن يدر�ض���ون الن�ض���ر وما يرتبط به م���ن مو�ضوعات. وم���ن املو�ضوع���ات املهمة التي 
يت�ضمنه���ا ه���ذا الكت���اب: • الأنواع املختلفة من الدعاية والإع���الن. • كيف تكتب اإعالًنا فع���اًل وت�ضمم مواد الدعاية 
والت�ضوي���ق. • الت�ضوي���ق املبا�ضر. • الت�ضويق عرب الإنرتن���ت. • البيانات ال�ضحفية الناجح���ة وو�ضائل الإعالم. • 
الإعالنات والعرو�س الرتويجية واملهرجانات. • ميزانية الت�ضويق واحلمالت الإعالنية منخف�ضة التكلفة. • وهذه 
الطبع���ة اجلدي���دة التي �ضدرت من هذا الكتاب امل�ضتخدم على نطاق وا�ضع يف خمتلف جمالت الن�ضر ويف الدورات 
املتخ�ض�ض���ة يف الن�ض���ر تهدف اإىل احلفاظ على املكانة الت���ي و�ضل اإليها الكتاب، الذي اأ�ضب���ح املرجع الأ�ضا�ضي يف 

عامل الت�ضويق

�ض���در عن جمموع���ة الني���ل العربي���ة باكورة 
انت���اج الكاتب���ة ال�ضاخ���رة �ضايل الب���از كتاب 
"�ض���ايل والكع���ب العايل" والت���ي تعالج فيه 
ع���دد كبري من امل�ضكالت التي متر بها الفتيات 
وال�ضيدات  من خالل العمل والتعليم والعالقة 

باجلن�س الآخر
من اج���واء الكت���اب "مهما اختلف���ت خرباتنا 
وثقافتنا،  واتعلمنا جوه وبره وا�ضتغلنا يف 
اأعل���ى املنا�ضب تظل و�ضتظل العالقة بن ال�ضت والراجل من 
ا لأننا اأ�ضاًل كائنات  اأك���ر العالقات ت�ضابًكا و تعقيًدا وغمو�ضً
معقدة عندنا م�ضاكل نف�ضية بالفطرة بتبداأ من وقت الر�ضاعة 
وملا برنتبط بالط���رف الآخر بنبقى عاوزين نطلع فيه القطط 
الفاط�ض���ة والق���دمي واجلديد كله. ويف الآخ���ر بنكت�ضف اإن ل 
ال�ض���ت فاهم���ة نف�ضها ول عارف���ة هيه عاوزة اإي���ه ول الراجل 

واعي حلاله وعارف هوا عاوز اإيه... 
واملتابع���ة  واملراقب���ة  الالزم���ة  التحري���ات  عم���ل  بع���د  ب����س 
والتعام���ل عن قرب وعن ُبع���د قدرت يف الكت���اب ده اأنقل لكم 
خال�ض���ة املو�ض���وع واأجيبلكم م���ن الآخر وبب�ضاط���ة �ضديدة 
ع�ض���ان تقت���دروا تفهم���وا الطرف الآخ���ر وجتت���ازوا العالقة 
بنج���اح وطبًع���ا يف الأول ويف الآخر كله ن�ضيب وتوفيق من 
عند ربن���ا... ون�ضيحة اأخرية مني ليكم بال�س تاخدوا الدنيا 

على �ضدركم ع�ضان متفط�ضو�س."

اأم���ران يح�ضب���ان لكتاب"حمم���ود �ض���ربي.. حيات���ه، 
وفن���ه، وفكره"ال���ذي اأع���ده وقدم���ه الدكت���ور حمدي 
التكمج���ي. الم���ر الول ان الكتاب ياأت���ي متزامنًا مع 
الذك���رى الوىل لرحي���ل ه���ذا الفن���ان الرائ���د والت���ي 
ت�ض���ادف منت�ضف ه���ذا ال�ضهر، اما الم���ر الثاين فهو 
ان مو�ضوع الكتاب ميثل اجنازًا مهمًا من جهة اجلهد 
ال���ذي بذل���ه التكمجي يف جم���ع الوثائق الت���ي ت�ضكل 
مبجموعها بانوراما �ضاملة حلياة وفن وفكر احد اهم 

اعالم العراق الثقافية على مدى تاريخه احلديث. 
ويكت�ض���ب هذا الكت���اب اهميته م���ن ان موؤلفه الدكتور 
املهند����س حمدي التكمجي من اق���رب ا�ضدقاء الراحل 
الكب���ري حمم���ود �ض���ربي، وال���ذي رافق���ه من���ذ �ضباه 
الول. وا�ض���اءت املقدمة التي كتبها التكمجي للكتاب 
م�ض���رية هذه العالقة وما اكتنفها من احداث وحيوات 

عاي�ضه���ا الفن���ان يف م�ضق���ط راأ�ض���ه بغ���داد ويف املدن 
التي احت�ضنته دار�ضاأ ولجئًا من ق�ضوة قمع النظمة 

الدكتاتوترية املتعاقبة. 
والكت���اب اي�ضًا مبجمل���ه، وعلى اهمية م���ن ما تناوله 
من تفا�ضيل يف امل�ض���رية البداعية ل�ضاحب )واقعية 
الك���م( على امتداد اكر من �ضتة عقود من الزمن، فانه 
اي�ض���ًا توثيق ام���ن لتح���ولت �ضيا�ضي���ة واقت�ضادية 
واجتماعي���ة مر به���ا العراق على م���دى م�ضاحة زمينة 
كب���رية من تاريخه... و�ضرد جمي���ل للدور الذي لعبته 
الطبق���ة الو�ضط���ى يف تر�ضي���خ دعائم الدول���ة املدنية 
واي�ض���ًا يف النه�ض���ة الفكرية والثقافي���ة التي �ضهدها 

منت�ضف القرن املن�ضرم.
وكان���ت للتبويب ال���ذي اعتمده الكت���اب اهمية كبرية 
يف الحاط���ة بحياة ومنجز الفن���ان الراحل.. فا�ضافة 
اىل املقدم���ة الت���ي الق���ى فيه���ا املوؤل���ف ال�ض���وء عل���ى 
بداي���ات الفن���ان واعتناقه الف���كار التقدمية وعالقاته 
الجتماعية.. فان الكتاب ت�ضمن ف�ضوًل تناول احدها 
مق���الت وابحاث الفنان الفني���ة والفكرية والفل�ضفية، 
وف�ض���ل اآخر ما كتب عن الفنان من مقالت باقالم نقاد 
وفنان���ن ودوري���ات خمتلف���ة.. فيم���ا خ�ض����س ف�ضاًل 
مهمًا للمق���الت التي تناولت )واقعي���ة الكم(، واآخرى 
ع���ن الن�ضاطات الت���ي اقيمت بعد رحيل���ه.. وخ�ض�س 
التكمج���ي ف�ضاًل ممتع���ًا ت�ضمن مقتطف���ات من ر�ضائل 

الفنان اإليه يف مراحل زمنية خمتلفة.
ول �ض���ك ان الكت���اب عل���ى �ضع���ة مو�ضوعات���ه، فان���ه 
بحاج���ة اىل الغناء خا�ض���ة – وكما ا�ض���ار املوؤلف – 
اىل ان جم���ع الوثائق املتعلقة به���ذا املو�ضوع تطلبت 
جهدًا ا�ضتثنائيًا وبحثًا يف مدن عاملية مّر بها الفنان.. 
ون�ض���ري هن���ا اىل مقال���ة الفن���ان )العفلقي���ة وم�ضاأل���ة 
النق���الب( الت���ي ت�ضمنه���ا الف�ض���ل الول م���ن الكتاب 
غ���ري كاملة.. كما ن�ضرت يف جريدة طريق ال�ضعب قبل 

اأ�ضهر. 

ديوان الوجد
المشاعية.. نزاهة لإلنسان وفراغ ذهنه من شحنات التوتر

كيف تقوم بتسويق الكتب

يعترب هايرني�س بول واحدًا من اأعظم 
الأدباء الذين اأجنبتهم اأملانيا على مر 

التاريخ والأزمان، فهو الذي �ضجل ا�ضم 
اأملانيا على لئحة الفائزين بجائزة نوبل 

لالآداب مع غونرت غرا�س، وهو الذي جعل 
الأدب الأملاين يخرتق احلدود عن طريق 

ترجمة رواياته العاملية اإىل خمتلف اللغات، 
وحتويلها اإىل اأفالم �ضينمائية عاملية، لقت 

جناحًا ل نظري له وكان ا�ضهرها رواية 
�ضيدة." مع  جماعية  "�ضورة 

يف رواية "قلعة امل�ضائر املتقاطعة" 
ليتالو كالفينو تتعزز نباهة القراءة 

وفرا�ضة القارئ.. ، هاهنا، هو الراوي 
الأول الذي يلج القلعة يف و�ضط الغابة 

بعد عناء ويجد نف�ضه على طاولة مع 
عابرين اآخرين تقاطعت طرقهم فالتقوا 

ليحكي بع�ضهم لبع�س حكاياتهم، اإل 
اأنهم جميعًا يفاجاأون بفقدان مقدرتهم 

على الكالم.

ليوني���د اأندريي���ف كاتب ق�ض�ض���ي وم�ضرحي 
رو�ضي، امتاز ادبه بالت�ضاوؤم والقنوط املفرط 
يف معظم اأعماله. وتعالج اأعماله مو�ضوعات 
الوح���دة واملعان���اة الإن�ضاني���ة. وت�ضتك�ض���ف 
ق�ضت���ه الق�ض���رية الأك���ر �ضه���رة "ال�ضحك���ة 

احلمراء" )1904م( رعب وهول احلرب.

يحتوي هذا الكتاب فكرة وافية عن 
دو�ضتويف�ضكي الإن�ضان، من خالل مذكرات 
زوجته التي �ضهدت مراحل مهمة من حياة 
هذا الكاتب الكبري، وت�ضف بدقة انفعالت 
الكاتب وطقو�س كتابة رواياته، ومعاناته 

يف ن�ضرها بال�ضحف وتتحدث عن م�ضاريعه 
الروائية.

اصــــــــــــدارات

صورة جماعية 
مع سيدة

قلعة المصائر 
المتقاطعة

كتاب الجنون

مذكرات زوجة 
دوستويفسكي

سالي والكعب العالي

محمود صبري.. حياته، فنه، 
وفكره
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حيدر جمعة العابدي
خ���وف وح���ذر وذاكرة ماأزوم���ة. هكذا يحي���ا الإن�ضان 
العراقي بفعل احلروب املتكررة التي مزقت كل �ضور 
احلي���اة يف ذاكرتن���ا حتى حت���ول الواق���ع اإىل �ضورة 
مقطع���ة الأطراف ت�ضري اىل عجز ت���ام اأمام التحديات 
القادم���ة.. هذا م���ا ي�ضوره لن���ا بطل رواي���ة ال�ضورة 
الثالثة حم�ضن)اننا من�ضح زجاج احلياة مثلما مي�ضح 
العام���ل زجاج ال�ضي���ارة( نحاول حم���و ال�ضائد املغرب 
بفع���ل احلروب اخلا�ضرة دائما حتى لو كان هذا املحو 
عرب وه���م املتخيل ال�ضردي الذي لطاملا �ضكل لنا نافذة 
للهروب من وجع احلياة التي باتت امل�ضاحات املعتمة 
فيها تت�ضع وتزداد �ضبابية وق�ضوة حتى غابت جميع 

�ضور الأمل.
ير�ضم علي لفته �ضعي���د لوحته ال�ضردية باحلرب والدم 
لتكون �ضاهدا على ما حدث ويحدث من تدمري ممنهج 
للحي���اة، رواية"ال�ض���ورة الثالثة"ال�ض���ادرة ع���ن دار 

ف�ضاءات لعام )2015(.
يفتت���ح الكاتب الرواي���ة با�ضتهالل �ضع���ري ت�ضويري 
يك�ض���ف حجم الوجع الب�ضري من���ذ كلكام�س واىل حد 
يومن���ا هذا  )عندما كّون الآلهة الب�ضر خ�ضوا الب�ضرية 

باملوت وحفظوا احلياة بن اأيديهم.(
ت���دور اأح���داث الرواية ح���ول قا�س اأتعبت���ه احلروب 
املتك���ررة فق���رر ان يكت���ب رواي���ة ع���ن حج���م الدم���ار 
والوج���ع الذي تخلفه احلروب لتكون �ضاهدا لالأجيال 
القادمة عل���ى قبح وق�ضوة هذه احل���روب التي اأنهكت 
اجلميع مب���ا يف ذل���ك �ضديقته الوحي���دة �ضلوى التي 
تع���رف عليه���ا يف اإح���دى الأ�ض���واق لتك���ون خال�ض���ه 
الوحي���د م���ن ب�ضاع���ة احلي���اة يف ب���الد تتنا�ض���ل فيها 
احل���روب كتنا�ضل اجلرذان لكن���ه يكت�ضف فيما بعد اأن 
هذا املالك واخلال�س ه���و اأي�ضا م�ضاب بلعنة احلرب 
حن يكت�ضف �ضر غياب زوجها الذي كانت حتبه ولكن 
بفع���ل احلروب املتك���ررة التي ت�ضنعه���ا ال�ضلطة لقمع 
واإخ�ض���اء الإن�ضان العراقي يفقد ع�ض���وه الذكري، ما 
يدف���ع �ضل���وى للبح���ث عن بديل خ���ارج اإط���ار الزواج 
ال�ضرع���ي فتلتق���ي ببطل الرواية الوحي���د لتجده اأكر 
وجعا من زوجها فتقرر النتح���ار تاركة خلفها �ضوؤال 
مل جت���د له اإجابة �ضافية فح���واه ما جدوى العي�س يف 
ظ���ل املوت املرتب�س بنا؟ ورواي���ة مل تكتمل �ضطورها 
بعد )�ضلوى..اأرجوك، افتحي عينيك لتكملي احلكاية(

�س202.
يبداأ الكات���ب اأحداث روايته عل���ى ل�ضان بطله حم�ضن 
املحم���ل باأعب���اء الواقع )كان الوق���ت بطيئا مما �ضاعد 
تنا�ض���ل اخليب���ة( �س9 لك���ن �ضرعان ما تتغ���ري �ضيغة 
ه���ذه اخليبة من كونه���ا فعل نف�ضي ف���ردي موؤقت اىل 
بعدها الجتماعي العام املوزع على كل اأ�ضكال احلياة 
وه���و ما يعطي لهذه اخليب���ة عمقا وجوديا يظهر على 
�ضكل �ضوؤال فل�ضفي مغلف بنمط نقدي غري م�ضرح به 
علنا، ما يعك�س طبيع���ة �ضطوة احلاكم او ال�ضلطة يف 
وقتها )الدم �ضرياق من جديد لأن يف عروقنا دما كثري 

وجب حتويله اىل نفط؟(�س80.
مو�ض���وع  مركزي���ة..  ثيم���ة  عل���ى  الرواي���ة  تق���وم 
الرواي���ة الذي يت�ض���كل من خالله �ض���رد الحداث التي 
ي�ضع���ى الكات���ب اىل تك�ض���ري حواجز ال�ضم���ت املطبق 
ح���ول الكث���ري م���ن النته���اكات الب�ضرية الت���ي اأنهكت 
العراقي���ن جميعا،وه���ي ثيم���ة احل���رب ك�ض���ورة من 
�ض���ور القت���ل املمنهج لكل اأمن���اط احلي���اة.. لكن هذه 
ال�ضورة رغ���م بعدها الواقعي القبي���ح، اإل ان الكاتب 
ا�ضتط���اع وبحرفية عالي���ة من �ضحب �ض���ورة احلرب 

م���ن جماله���ا التدم���ريي العني���ف املبا�ض���ر اىل بعدها 
النف�ض���ي والإن�ضاين غ���ري املبا�ض���ر، اي امل�ضكوت عنه 
واملغي���ب خلف همجية الواقع اليومي املعا�س.. وذلك 
عرب املتخيل ال�ضردي ال���ذي يتيح للكاتب اإعادة اإنتاج 
احلي���اة عرب ف�ضاءات ال�ضرد الالمتناهية.. لتاأتي هذه 
امل���رة عل���ى �ض���كل �ض���ورة ام���راأة منك�ض���رة م�ضحوقة 
بوي���الت احلرب وتبعاتها النف�ضي���ة.. لذلك يقوم بطل 
الرواية حم�ضن من جعلها روايته التي ي�ضعى لكتابتها 
وه���و ما يجعلن���ا ندور يف فل���ك رواية داخ���ل رواية، 
ت�ض���كالن معا �ض���ورة لوجه احلرب امل�ض���وه واملهزوم 
من الداخ���ل ك�ضورة ثالثة، اذا افرت�ضن���ا اأن ال�ضورة 
الأوىل للح���رب تنجز حتت �ضع���ار الدفاع عن الوطن، 
وال�ضورة الثانية هي الق�ض����س التي تروى البطولة 
واملوت يف جبه���ات القتال، وال�ض���ورة الثالثة هي ما 
بعد هذه احلرب.. ولكن اي�ضا جند ان العنوان ارتبط 
اي�ضا كدللة ملدلول اإيحائي من جهة وواقعي من جهة 
اأخ���رى وكذل���ك تاأويلي م���ن جه���ة ثالث���ة.. والعنوان 
)ال�ض���ورة الثالث���ة( هو لزوج �ضل���وى التي ت�ضقط كل 
م���ا كان يت�ضوره حم�ض���ن يف ال�ضورت���ن ال�ضابقتن 
لذل���ك ت�ض���كل ال�ض���ورة الثالث���ة عن���د حم�ض���ن الوج���ه 
غري املعل���ن لمتداد تاأث���ري هذه احلروب عل���ى ما بعد 
احل���رب وهو تاأث���ري عميق للوج���ود الإن�ضاين يعك�س 
حج���م ال�ضتالب لكل معاين احلي���اة ال�ضوية، وهو ما 
دفع الكات���ب لختيار عنوان روايت���ه ال�ضورة الثالثة 

يق���ة م�ضتعين���ا  بطر

)امليتا �ض���رد( التي جتعل من زم���ن احلرب زمن حافل 
باملفارق���ات، فف���ي الرواي���ة الأوىل او الأ�ض���ل ي���روي 
الكات���ب �ضورة احل���رب واأثرها عل���ى الواقع اليومي 
للنا����س لذل���ك جن���د فيه���ا نق���ال مبا�ض���را للواق���ع ب���كل 
اأوجاعه..جن���ود تقت���ل وجتوع وبطال���ة وق�ضف مدن 
وحرم���ان �ضيا�ض���ي واجتماع���ي بحج���ة الدف���اع ع���ن 
الوط���ن الذي يف بعده العميق هو دفاع عن الزعيم او 
احلاك���م.. يت�ضح ذلك على ل�ض���ان البطل )قلت لناه�س 
وكان مهند معنا..اإننا اإذ نكتب علينا اأن جنعل القارئ 
قريب���ا منا ليفه���م اأن ته�ضيم احلرب ل ي���وازي ته�ضيم 
الن�س(����س48، اما الرواية الثانية فهي رواية حلمية 
متخيل���ة لأنه���ا تروي م���ا وراء هذه احل���رب اأي البعد 
الإن�ضاين واجلمايل املمزق بفعل �ضما�ضرة احلروب.. 
فكل �ضيء منتهك ومباح، اأنها �ضورة النف�س الب�ضرية 
امله�ضم���ة نف�ضي���ا ووجودي���ا التي يرويه���ا حم�ضن عن 
�ضلوى و�ضب���ب خيانتها لزوجها الذي كانت حتبه قبل 
احلرب )واأنا اأنتظر هذه الأوراق لأكتب فيها ما ا�ضمعه 
وم���ا اأتخيله بن كلماتها يدع���وين اىل طرح الأ�ضئلة(
����س56. لذلك ت�ض���رد اأحداثه���ا بطريق���ة ال�ضت�ضراف 
احللمي اأو كم���ا ي�ضمي جنيت هذا النوع ال�ضت�ضراف 
اخلارجي متيزا عن الداخلي التكميلي وهي الأحداث 
املكملة ل�ضورة احلرب يف الواقع املعا�س يف الرواية 
الأوىل ولع���ل اب���رز خ�ضي�ض���ة يف رواي���ة احلل���م او 
املتخي���ل هذه، ك���ون املعلوم���ات التي يقدمه���ا ال�ضارد 
ل تت�ض���ف باليقينية وهذا ما يجعل م���ن ال�ضت�ضراف 

�ض���كال من اأ�ض���كال النتظار ملا هو ق���ادم، عك�س ال�ضرد 
ال�ضتذكاري ال���ذي بداأت به الرواية وهو ما يعزز من 
دور امليتا �ض���رد داخل الرواية،)ه���ذا ال�ضمت جعلني 
اأحاورك..اأيعق���ل اأن ت���رتك مثل ه���ذه الفاتنة كالوردة 

املتفتحة بن اجلدران(�س57.
ا�ضتخ���دم الكات���ب اأ�ضلوب ال�ضتع���ارة ال�ضورية التي 
تعطي لل�ض���ورة بعدا دلليا ورمزي���ا اأكر منه واقعيا 
وذلك ع���رب �ضحن خميلة الق���ارئ ب�ضيل م���ن الإحداث 
املتقابلة واملتداخلة التي تتيح للتلقي م�ضاحة تاأويلية 
وا�ضع���ة مث���ل املقارب���ة ال�ضورية ما ب���ن والد حم�ضن 
ال���ذي ينتهي باملر����س واملوت بع���د ان اأتعبته ويالت 
الفق���ر واحل���روب حتى ب���ات م�ضل���وب الإرادة،وزوج 
�ضل���وى ال���ذي يعود م���ن احل���رب خا�ضرا ل���كل اأ�ضكال 
احلي���اة.. ولتاأكي���د رمزي���ة ه���ذه ال�ضتع���ارة ج���اءت 
�ض���ورة الزوج، �ض���ورة م�ضتلبة م���ن كل هوية �ضوى 
هوي���ة النهزام والنك�ض���ار وال�ضمت، وهو ما ك�ضفته 
ال�ض���ورة الثالثة ل���ه التي ت�ضدم حم�ض���ن وجتيب عن 
�ضوؤال���ه املح���وري.. كي���ف لرجل حم���ارب ويقاتل يف 
�ضبيل الواجب وله هذه الهيبة ان يرتك زوجته تنتهك؟ 
لياأت���ي اجلواب اأنها احلرب ك�ضورة حتمل يف طياتها 
حقيق���ة الوج���ع واحلرم���ان والذل الذي ينه���ك ويقمع 
وجودن���ا تقول �ضل���وى ملح�ضن )ت���رك الرجل مالحمه 
اجلديدة بن اأ�ضابعي، لذلك اأردتك( �س130، للرواية 
بط���ل واحد وهو ال�ضارد كل���ي العلم وظيفته الوحيدة 
ه���ي ان يك���ون �ضاهدا عل���ى حجم الدمار ال���ذي تخلفه 
احلروب على �ضخو�س روايته مهند، ناه�س، �ضلوى، 
زوج �ضل���وى فكل هذه ال�ضخ�ضي���ات تعلن متردها يف 
وجه احل���روب.. لكنه مترد ل يرتق���ي حلجم النتهاك 

الذي تعر�ضت له.. لذلك تختبئ وراء وجعها.
امل���كان يف الرواي���ة ه���و م���كان منعزل مث���ل �ضخو�س 
الرواي���ة الرئي�ضن فاغل���ب الأحداث ت���دور يف اأماكن 
مغلقة، ال�ضقيفة،وبيت �ضلوى مما انعك�س على ف�ضاء 
الرواي���ة ب�ضكل �ضلب���ي، ا�ضتخدم الكات���ب لغة و�ضفية 
تقرتب ان تكون لغة �ضعرية مكثفة لتحفيز الن�س ومد 
زم���ن الرواية رغ���م كونه زمنا ق�ضريا ه���و يوم واحد 
يت�ضع ليكون ذا تفرع���ات خمتلفة )البنادق وهو تفتح 
الأفواه من جديد لنموت( �س152،ا�ضتطاعت الرواية 
م���ن الولوج اىل ما وراء �ضتار املجتمع والواقع لتثري 
اأ�ضئل���ة عدي���دة ح���ول حج���م النته���اك النف�ض���ي الذي 
زرعت���ه هذه احل���روب يف الإن�ضان العراق���ي امل�ضتلب 
بفع���ل ال�ضيا�ضات اخلبيث���ة التي تتبعه���ا ال�ضلطة �ضد 
�ضعوبه���ا ))ث���وان مع���دودات غ���ريت معن���ى اأن يكون 
رجال(����س175 ت�ضن���ف الرواية �ضمن تي���ار روايات 
الواقعي���ة النقدية التي ظهرت وبق���وة ما بعد التغيري 
والت���ي تتخذ م���ن الواقع جم���ال حيويا لنق���د وتعرية 
كل اأ�ض���كال ال�ضلطة التي اأنتج���ت لنا هذا الواقع )واأنا 
يف امل�ضت�ضف���ى عرفت، اأنن���ي مل اأعد اأنا..لقد �ضوهتني 

احلرب وتركتني رجال ل ميلك اإل ا�ضمه((�س178.
واأخريا، لقد متكن���ت الرواية من ت�ضليط ال�ضوء على 
الأث���ر النف�ض���ي والجتماع���ي ال���ذي تخلف���ه احلروب 
وال�ضيا�ض���ات اخلاطئة على الإن�ض���ان العراقي وحجم 
الته�ضيم والنك�ضار امل�ضاحب له اأينما حل او ارحتل، 
ته�ضي���م ب���ات يتغلغل يف كل جم���الت حياتنا املختلفة 
لذلك خ�ضرن���ا وجودنا الإن�ض���اين ومت�ضكنا بوجودنا 

العدواين.

القاهرة )رويترز( – 
كال�ضماء امللبدة بغيوم الغربة واحلنن لالأوطان تارة 
وبف���راق احلبيب واختالف ال�ضبل ت���ارة اأخرى تعرب 
�ضاع���رة املهجر املغربية الأ�ض���ل ماجدة البارودي عن 
مزي���ج من الأحا�ضي����س املتداخل���ة يف ديوانها )�ضطور 

الغيم(.
ق�ضائ���د  عل���ى  امل�ضيط���رة  الأج���واء  "الغيم"ميث���ل 
الدي���وان. والكلمة متكررة متوات���رة على نحو يعك�س 
م���ا يعتم���ل يف النف�س م���ن م�ضحة حزن ت�ض���ل اإىل حد 
الغ�ض���ب اأحيان���ا.. لكنه���ا ل تخل���و من اأم���ل يف هطول 

املطر و�ضفاء احلال.
يحم���ل الغ���الف الأخ���ري م���ن الدي���وان كلم���ات لالأديب 
يق���ول  جب���ارة  اللطي���ف  عب���د  املغ���رتب  الفل�ضطين���ي 
وال�ض���ور  وال�ضفح���ات  ال�ضط���ور  ب���ن  فيها"تنقل���ت 
والأفكار وامل�ضاعر فوجدت نف�ضي وكاأنني اأقوم بنزهة 
اإىل فردو����س هادئة تارة وت���ارة هائجة كبحر غا�ضب. 
يف نهاي���ة املط���اف وقع���ت عل���ى ق�ضائ���د حي���ة عفوي���ة 

�ضادقة وعارية من اأية فذلكة لغوية."
ول���دت ماجدة الب���ارودي يف دو�ضل���دورف باأملانيا لكن 
كان لن�ضاأته���ا يف الناظ���ور بري���ف املغرب اأث���ر وا�ضح 
يف �ضعره���ا ال���ذي تنتق���ل اأحا�ضي�ضه للق���ارئ ب�ضال�ضة 

وان�ضيابية.
الدي���وان  عن���وان  كلمة"الغي���م"يف  اختي���ار  وع���ن 
وتواتره���ا ب���ن الأ�ضط���ر قالت ال�ضاع���رة يف لقاء عرب 
�ضط���ور  رويرتز"دي���وان  م���ع  الإلك���رتوين  الربي���د 
الغي���م كان نتيجة �ضل�ضلة من املراح���ل ال�ضعبة التي 
�ضادفتن���ي يف الغرب���ة... والغي���م يحج���ب ال�ضم�س 
والن���ور. كذل���ك كان���ت الغربة يف حيات���ي.. حجبت 

طفولتي واأهلي."
اأ�ضاف���ت اأنها ل ترى الق�ضيدة"جمرد ج�ضر موزون 

ومتناغ���م م���ن الكلمات والقوايف بل ه���ي ر�ضالة تدمي 
وتفرح.. جترح وتن�ضح.. وي�ضتطيع ال�ضاعر احلقيقي 
اإي�ض���ال خطاب���ات مهم���ة للنا����س يف جمي���ع احل���الت 
الإن�ضاني���ة وال�ضيا�ضية والفكري���ة بق�ضيدته. بالن�ضبة 
يل الق�ضي���دة ه���ي ال���روح والإح�ضا����س ال���ذي يج���ب 

اإي�ضاله بنف�س وترية امل�ضاعر للقارئ."
يحم���ل الكتاب بن غالفيه كلمات تن�ض���ح باأنن الغربة 
واأمل الف���رتاق وحن���ن لأي���ام �ضعي���دة ول���ت واأدبرت. 
يف ق�ضي���دة )اأمنيات الف���رح( تقول"ملاذا ل نعلن اليوم 
عيدا/ ون�ضع���د كما الأم�س/ ب�ضدونا ال�ضماء/ ثم نبني 
بيتا/ من ب�ضمات الطفولة/ ن�ضقفه باألوان ال�ضرور."

وتظه���ر ب���ن �ضطور 

الق�ضي���دة كلمة"الغيم"الت���ي تلع���ب دورا حموريا يف 
الكت���اب باأكمله. تقول"ملاذا ل ن�ض���كل ب�ضنابل حنيننا/ 
خمب���اأ �ضري���ا/ ت�ضرق���ه منا الأمط���ار فنغ�ض���ب/ فنمنع 
النه���ر برمال عنادنا من امل���رور/ ونقيم كل م�ضاء حفل 
اأح���الم/ ندعو اإليه �ضغار الزنابق/ والكثري من جنوم 
عيوننا كجمهور/ ثم نك���رم الغيم بتاج الفرح/ لتتغري 

ب�ضمات الزهور."
وتلوح الغيوم اأي�ضا يف اأجواء ق�ضيدة )ال�ضتاء( التي 
تفي����س برودة يف امل�ضاعر تنقله���ا الكلمات"فيك اأذكره 
ذاك ال���ذي ي�ضبهك كث���ريا اأيها ال�ضتاء/ ك���م كان عا�ضفا 
ومتم���ردا وثائرا يف وج���ه اللقاء/ خب���اأت دمعي عنده 
فتجم���د كحبات الثلج هذا امل�ض���اء/ وبحثت عن نوبات 
ال�ضم����س الن���ادرة في���ه/ فاأ�ضابتن���ي بالياأ����س �ضم����س 

اجلفاء."
اأمل احل���زن عل���ى الأوط���ان يقط���ر م���ن )لأي الأحب���ة 
اأه���دي دم���ي( فتب���داأ الق�ضي���دة بنف����س ال�ض���وؤال"لأي 
الأحب���ة اأه���دي دمي/ عل���ى اأي اللح���ود اأم�ضح بيدي/ 
احلمام الأخ�ضر ينادي جريحا/ اتركوا �ضماء الأحرار 
تزه���ر بالتاري���خ/ ل مت�ضوا بالأ�ضف���اد/ املعطر باملجد 
ج�ض���دي/ م���ا زل���ت بروح���ي ممزق���ة/ اأهج���ر الفرح..
وهو قبل هاج���ري/ كيف ويف كل اأر�س لل�ضاد/ �ضيء 

معلول يتاأمل با�ضمي."
ث���م جتيب عن ال�ض���وؤال يف النهاي���ة"لأي الأحبة اأهدي 

دمي/ اأهديه للمنت�ضر يوما/ ولدي."
ق�ضي���دة  الغرب���ة جم���ددا يف  اأن���ن  وينطل���ق �ض���وت 
)اأفيق(:"اأفي���ق يف زم���اين املن�ضي/ يف ب���الد الغ�ضة/ 
والتاري���خ املنع���ي/ اأج���د وجهه���ا/ وج���ه يا�ضمينتي/ 
يحملني ل�ضفحات النور/ وال�ضبا املنفي/ اأجد وجهها 
يل���ون غربت���ي/ ميحو جراحه���ا/ اأعالمه���ا/ ويعيدين 
طف���ال �ضغ���ريا/ بال خريط���ة ول اأقالم ت���دون احلنن/ 

والعامل الرمادي ال�ضقي."

وتخت�ض���ر ق�ضي���دة )وط���ن( بكلماتها معن���ى الأوطان 
فتقول"كلمة هي الكون خمت�ضر/ وطن/ كلمة ت�ضكنها 
خط���وات اأب���ي/ اأهازيج اأم���ي/ هي كتب���ي واأوراقي/ 
واأبيات احلنن/ احل�ضن/ ودف���رت الذكريات العزيز/ 
الوط���ن ذاك املداد القلي���ل/ كل املنايف ل تن�ضى ظالله/ 

يبقى بداخلي كبري."
يف الق�ضي���دة التي يحملها ا�ضم الكتاب )�ضطور الغيم( 
تقول"بن �ضطور الغيم اأنتظرك/ لن اأمل/ ولن اأخاف/ 
فقلمي حار����س/ وبجيبه/ بع�س الأغني���ات ت�ضليني/ 

وكثري من الر�ضا�س."
ومل تخ���ل الكلم���ات م���ن رومان�ضية حامل���ة. يف )خذين 
مع���ك( تقول"معك اأنا ل اأخاف الغرق/ اأ�ضرق من �ضماء 
احلل���م غيمت���ن/ ن�ضاف���ر للمجهول/ لنمط���ر عا�ضقن/ 
ويحملنا ع�ضف���ور ال�ضوق/ لدروب الن���ور/ للنجمات 

الهام�ضات با�ضمينا يف الأفق."
ويف )اأيعق���ل( حتم���ل الغي���وم اأم���ال يف هط���ول املطر 
مبا في���ه من اأم���ل وتف���اوؤل. تقول"اأيعق���ل/ اأن تغريي 
اجت���اه الأيام/ كما غريتي نب�ضاتي/ وتعبثي بغيومي 

الغا�ضبة/ لتمطري/ وتزهر اأيامي."
�ضدر ديوان )�ضطور الغيم( عن دار الرو�ضم للن�ضر يف 
بغ���داد ويق���ع يف 159 �ضفحة متو�ضط���ة القطع. وهذا 
ه���و الديوان الث���اين لل�ضاعرة بعد )حمط���ات احلنن( 

الذي �ضدر العام املا�ضي.
وماج���دة البارودي ع�ض���و يف احت���اد املبدعن العرب 
ويف رابط���ة �ضع���راء الع���رب ونالت هذا الع���ام جائزة 
اأح�ضن ق�ضي���دة يف امل�ضابقة الدولي���ة لل�ضعر بالقاهرة 

عن ق�ضيدة )اأعدين اإيل(.

أوراق
يع���ّد كاتب الأطف���ال جا�ضم حمم���د �ضالح من 
الرتبي���ة  ف������ي وزارة  املخت�ض���ن  اأه���م  ب���ن 
يف جم���ال تاألي���ف املناه���ج وتنقيحه���ا لع���دة 
�ضنوات، �ضغل من�ضب رئي�س حترير �ضحيفة 
)يعرب( لالأطفال، ن�ض���ر العديد من الدرا�ضات 
والبحوث يف جمال الرتبية، له عدد كبري من 
املوؤلفات، نال الكثري من اجلوائز، يعّد  النقاد 
واملتابع���ون كتب���ه ع���ن اأدب الطف���ل اأف�ضل ما 
�ضدر يف العراق، ول���ه اأربعون كتابا يف اأدب 

الطفل.
اإّن ق�ض����س الكات���ب �ضالح غني���ة مب�ضامينها 
جميل���ة ب�ضكلها ت�ض���د القارئ وجتعل���ه يتابع 
عربه���ا  م���ن  م�ضتفي���دا  ب�ضع���ادة،  اأحداثه���ا 
ودرو�ضها، ي�ضتخدم الكلمات اجلميلة القريبة 
من مدارك الطفل لتع���رب عن املعاين باأ�ضلوب 
راٍق، ي�ضع���ى يف ق�ض�ض���ه اإىل اإذكاء و�ضق���ل 
مواه���ب الأطف���ال، فالطف���ل اأو ال�ضب���ي حن 
يق���راأ ق�ض�س �ضالح ل يفهم املغازي واملرامي 
لأول وهل���ة، بل لبد من التفكري للتو�ضل اإىل 

الهدف. 
يقول �ضالح اإّن موؤلفاته لالأطفال ترجمت اإىل 

عّدة لغ���ات منها الكردي���ة وجمموعة"ال�ضمكة 
امللونة"اإىل الرتكي���ة، ورواية"ملكة ال�ضم�س 
كم���ا  والياباني���ة  النكليزي���ة  واخل���امت"اإىل 
ال�ضم����س"اإىل  م�ضرحية"اأ�ضدق���اء  ترجم���ت 

النكليزية والفرن�ضية والبلجيكية.
واأ�ضاف �ضالح اّن الكتابة لالأطفال لي�ضت من 
الأمور ال�ضهلة للكات���ب، فالبد لكاتب الأطفال 
اأن يك���ون ملم���ًا باملفاهي���م الرتبوي���ة طاحم���ًا 

اإىل بن���اء الطفل الواعي القادر على امل�ضاهمة 
يف بناء وطن���ه ومدافعا عنه. م�ض���ريا اإىل اأّن 
الكتاب���ة لالأطف���ال ر�ضال���ة وهدف وه���ي ذات 

ر�ضالة �ضامية وهدف نبيل. 
ويو�ض���ح �ضال���ح بالقول اإّن ل���كل كاتب روؤية 
وعلي���ه اأن يحق���ق ذلك م���ن خالل اللغ���ة، واأن 
يتعام���ل مع اللغة بح���ذر والت���زام با�ضتعمال 
املفردة، ومعرفة بالطفل، وان يكون القامو�س 
اللغ���وي متنا�ضب���ًا مع م���دارك الطفل، ويكون 

التوا�ضل معه من خالل الدرا�ضة.
وي�ض���دد �ضال���ح  عل���ى اّن عل���ى الكاتب حتمل 
وامل�ضوؤولي���ة  لالأطف���ال،  الكتاب���ة  م�ضوؤولي���ة 
حالة من درا�ضة القيم الرتبوية وعلم النف�س، 
موؤك���دًا اّن الأطف���ال يف ه���ذا الوق���ت اأخ���ذوا 
يبتع���دون عن هويته���م الوطني���ة، واأّن هناك 
هجمة �ضر�ضة توّجه للطفل العراقي من خالل 
القنوات الف�ضائية، التي تخلق للطفل الكثري 

من اجلمال  بعيدا عن الوطن.
ا�ضتط���اع الكاتب جا�ضم حممد �ضالح اأّن يقدم 
لالأطف���ال الكث���ري من اجلم���ال والقي���م وي�ضد 
الطف���ل اإىل وطن���ه وتاريخه من خ���الل  فنون 
الق�ض���ة وامل�ضرحي���ة وال�ضيناري���و والرواية 

والدرا�ضة وم�ضرح الدمى.

كاتب األطفال جاسم محمد صالح 
تترجم قصصه إلى لغات عالمية

سطور الغيم.. 
رحلة شاعرة في عالم الغربة والفراق والحنين

استالب المعنى في رواية "الصورة 
الثالثة"

"البنادق تفتح األفواه من جديد لنموت"
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ساهرة رشيد
�ض����درت ع����ن"دار التوا�ض����ل العربي"رواي����ة الأطف����ال )منق����ذ اليعربي( 
للكات����ب جا�ض����م حممد �ضال����ح، ت�ضور جه����اد العرب لتحري����ر وطنهم من 

املحتل.  
الرواي����ة تتح����ّدث عن احت����الل بغداد على ي����د املغول �ضن����ة 656 هجرية 
1258 ميالدي����ة وم����ا تعّر�ض����ت له من ماآ�����سٍ على يد املحت����ل، وقيام احد 
اأبن����اء بغداد )منق����ذ اليعرب����ي( وهو مواط����ن كان يعمل ح����دادًا ب�ضيطًا، 
وكان يحم����ل غ����رية �ضادق����ة عل����ى وطن����ه و�ضدق����ًا يف العم����ل والتدريب 
وال�ض����رب على امل�ضاق، حتى ا�ضتطاع اأن ينت�ضر على جيو�س التتار التي 
كان����ت حماطة بالتهويل والتخويف، وذل����ك بجمع قوى عراقية للت�ضدي 

ن  لالحت����الل وال�ضتعان����ة باأ�ضخا�����س من خمتل����ف اأنحاء الع����راق وليكوِّ
جي�ض����ًا ملقارعة املحت����ل املغويل وهزميته، والع����ودة اإىل بغداد من جديد 
لبنائه����ا وتطويرها واإ�ضعاد اأبنائها. وته����دف الرواية اإىل ربط احلا�ضر 
باملا�ض����ي يف تعّر�����س بلدنا احلبيب لأقوى هجم����ة بربرية توجب علينا 
جميع����ا امل�ضاهم����ة يف اإنقاذه، وزرع حب الوط����ن يف عقل وتفكري الطفل 
العراق����ي، وتعمي����ق النتماء اإلي����ه والعمل على خلق رم����ز وطني يقتدي 

الأطفال به من خالل منوذج البطل الرتاثي.

ــــــــدارات ــــن اص م

ترجمة: عباس المفرجي
رواية يوجن روجه ح���ول برلن ال�ضرقية، احلا�ضلة 
عل���ى جائ���زة ويف قائم���ة الكت���ب الأك���ر مبيع���ا يف 
املاني���ا، لي�س من املحتمل اأن يكون لها نف�س الأثر على 
الق���ّراء م���ع ا�ضتثمارها القلي���ل يف م�ضروعها 

الت�ضحيح���ي اأو �ضعفه���ا ل���� ’’ الو�ضتاجليا ‘‘ ] تعبري 
يف  احلي���اة  اأوج���ه  اىل  احلن���ن  اىل  ي�ض���ري  اأمل���اين 
اأملاني���ا الغربي���ة وهو مرّكب من ’ او�ض���ت ‘ )�ضرق( و’ 
نو�ضتاجلي���ا ‘ [. لكنه���ا ميكن اأن تث���ري نو�ضتاجليا من 
ن���وع خمتل���ف، تك���ون مدخ���ال واقعي���ا يف ال�ضلوب، 
بورتري���ه ميكروكوزم���ي ] عاملي م�ضّغ���ر [ عن ع�ضر، 

ازدهر فيه �ضابقا الروائيون النكليز.
فعل���ت الرواي���ة ح�ضن���ا بعنوانه���ا الفرع���ي –"ق�ض���ة 
عائل���ة"– عار�ض���ة م�ضهدا ع���ن احلياة 
يف اجلان���ب اخلطاأ م���ن ’’ ال�ضتارة 
 ،)‘‘ اجل���دار   ’’ بع���د  )وفيم���ا   ‘‘
وه���ي يف ق���وة تعبريه���ا اأق���رب اىل 
يومي���ات �ضيم���ون غارفيلد"حيواتنا 
فيل���م  اىل  اخلفية"منه���ا 
الآخرين"]"دا�س  الو�ضكار"حي���وات 
امل���اين،  فيل���م  اأن���درن"،  دي���ر  لي���ن 
2006، اإخ���راج فلوري���ان هن���كل ف���ون 
دي  ال���دي  ه���ي  ه���ذه   .] دونر�ضم���ارك 
 ] الدميقراطي���ة  اأملاني���ا  ] جمهوري���ة  اآر 
�ضواح���ّي  من���زل  مطب���خ  يف  م�ضاَه���دة 
اك���ر مم���ا ه���ي يف اأروق���ة ال�ضلط���ة، مع 
حت�ض���ري كرات عج���ن ثريجني���ة ] ن�ضبة 
اىل ولي���ة ثريينجي���ا يف و�ض���ط املاني���ا [ 
)))اأن���ت حتت���اج اىل بطاطا نيئ���ة ومقلية، 
على الن�ضف، او بال�ضبط بطاطا نيئة اأكر 
قليال من املقلي���ة((( م�ضتقَبلة مب�ضتوى من 
ت على  التفح����س يتف���ق �ضابق���ا م���ع التن�ضّ

الهاتف.
لك���ن روجه ينجح اأي�ض���ا، اىل جانب الك�ضف 
ع���ن ق�ض���ة اآل اأومنيت���زر، بالك�ض���ف عن ق�ضة 
دول���ة، م�ضتخدم���ا نفاذي���ة الع���ام واخلا����س، 
الدبلوما�ض���ي وامللب�ض���ي. خارج���ا مع فتاة يف 
1973، يفّك���ر الك�ضن���در اأومنيت���زر ملي���ا ب���اأن 
طق���م لبا�ضها ال���رّباق كان ممكنا فق���ط ب�ضبب ’’ 
املعاه���دة الأ�ضا�ضية ‘‘، الت���ي تعرتف مبوجبها 
والدميقراطي���ة  الفيدرالي���ة  اجلمهوريت���ان 

ببع����س – متيحة لالأخوات باإر�ضال املعاطف اجللدية 
والتنان���ري الق�ضرية ))عل���ى نحو لف���ت للنظر(( عربرْ 
احل���دود الداخلي���ة الملاني���ة. وبف�ض���ل امل�ضت���وردات 
الأخ���رى – الأ�ضاليب البورجوازي���ة الغريبة – ت�ضّر 
�ضديق���ة اأخرى من �ضديقات الك�ضن���در، الزائرة ملنزل 
اآل اأومنيت���زر يف يوم الكري�ضما����س 1976، على خلع 
حذائه���ا عن���د دخولها، تقلي���د تعتربه وال���دة الك�ضندر 

))تافه وريفي((.
لي����س فق���ط يف ال�ضيناريوه���ات الجتماعي���ة يجع���ل 
التاري���خ من نف�ض���ه حم�ضو�ضا. اإذ ُيفَتت���ح الكتاب، يف 
2001، يك���ون الك�ضن���در م�ضابا بورم ملف���اوي. ُيرَتك 
القارئ يف �ضك قليل م���ن اأن املر�س هو نف�ضي املن�ضاأ، 
نت���اج �ض���راع اأب���دي طوال احلي���اة – م���ن التوق اىل 

احلريات الذي تُظهر له اأ�ضرته احتقارا.
بن���اء الكت���اب معق���د وغ���ري مرت���ب يف خ���ط م�ضتقيم، 
ال�ضخ�ضي���ات املولودة يف اأزمان متباعدة، بن 1889 
و1977، تك���ون مو�ضوفة يف �ضرد مت���واٍز. بتحويله 

درامي���ا ف�ض���ول متعاقب���ة م���ن اأح���داث نق���ع يف عقود 
منف�ضلة، ينجز روجه ملحم���ة معاجَلة كرونولوجيًا، 
لكنه يحج���م عن ا�ضتغ���الل فوائد ال�ض���رد الحتمالية، 
كاإجازة لإرجاء التفا�ضيل. ارتداد الك�ضندر عن الغرب 
يف نهاي���ة الثمانينات مك�ض���وف تقريبا من غري ق�ضد، 
يف ف�ض���ل مبكر. وبينما يكون هن���اك عن�ضر بولي�ضي 
يف رحلت���ه اىل املك�ضي���ك، يك���ون روج���ه من�ضغال جدا 
بزي���ارات غ���ري متوقعة لفرتات اأخ���رى بحيث تختفي 

هذه الرحلة عن اأنظاره.
الرتجم���ة تتطلب براع���ة فائقة اأقل م���ن مهمات �ضابقة 
لأنثي���ا بي���ل ] املرتجم���ة [، م���ع اأف���كار الك�ضن���در عل���ى 
ال�ضفح���ة الفتتاحي���ة، ))كانت ال�ضماء زرق���اء، وماذا 
بع���د؟((، موف���رة موؤ�ض���ر مبك���ر لالهتم���ام بالو�ض���ف 
الطبيعي. لكن اإن يكن روجه يقرّت على القارئ ببع�س 
املتعة، فذلك لأنه خمل�س ملجموعة �ضخ�ضيات منهمكة 

بالقيام بدور طيور لتحليقات غنائية.
هو الك�ضن���در، ال�ضخ�ضية الأقرب يف العمر والتجربة 
لروج���ه، ال���ذي يوفر �ض���ورة اأكر و�ضوح���ا لقواه – 
ال�ضتخ���دام البليغ للتفا�ضيل �ضريع���ة الزوال، القدرة 
عل���ى القب�س عل���ى التاريخ عربرْ انتق���الت ذهنية. ثمة 
حلظ���ات يف م�ضه���د الكري�ضما����س، عندم���ا ل ي�ضتطيع 
الك�ضن���در، وهو ي�ضهد ِعن���اد �ضديقته وا�ضتهجان اأمه، 
اأن يقرر ما اإذا كان عليه خلع حذائه. يف النهاية يختار 
اأن يخل���ع حذاءه، لكن حياة حمددة بالتمرد هي اأخريا 
لي�ض���ت حّرة اأكر من حياة امتث���ال. حتى بعد عقد من 
اخلل���ل، ما تزال اأف���كاره م�ضتهلك���ة ب�ضدمات املا�ضي، 
ا عنها بتعاب���ري: ))هو ي�ضرتي قبعة كي  م���ا تزال معربرَّ
يترّباأ م���ن والده. ه���و ي�ضرتيها ليترّباأ م���ن كل حياته 
حت���ى هذه اللحظ���ة، احلياة التي مل يك���ن يرتدي فيها 

قبعة.((
عن الغارديان

�ضدرت عن املكتب امل�ضري للمطبوعات 
�ضل�ضل���ة  " درا�ض���ات يف اإع���الم وثقاف���ة 
الأطف���ال"  لالأ�ضت���اذ الدكت���ور حمم���ود 
ح�ض���ن اإ�ضماعي���ل رئي����س ق�ض���م الإعالم 
وثقافة الأطف���ال بجامعة ع���ن �ضم�س. 
ال�ضل�ضلة عدة كت���ب، �ضدر منها حتى 
الآن كتاب���ان الأول بعنوان "�ضحف 
والث���اين  الأطف���ال"  وجم���الت 

بعنوان "الطفل والف�ضائيات."
كت���اب "الطف���ل والف�ضائي���ات"  
يتن���اول اأث���ر الب���ث الف�ضائ���ي 
الثقافي���ة  التن�ضئ���ة  عل���ى 
للطف���ل يف ظ���ل العومل���ة 
..الطف���ل امل�ض���ري بن 
وتكوي���ن  الف�ضائي���ات 

املراهق���ن  ا�ضتخدام���ات  الهوي���ة.. 
للقنوات الف�ضائية الدينية والإ�ضباعات 
املتحقق���ة..دور اإعالن���ات الأغذي���ة غري 
اإك�ض���اب  يف  بالتليفزي���ون  الأ�ضا�ضي���ة 

الأطفال ال�ضلوكيات الغذائية.
يق���ول املوؤل���ف ع���ن ه���ذه ال�ضل�ضل���ة: " 
القائم���ن  الأ�ضات���ذة  اأح���د  باعتب���اري 
على اأم���ر ق�ضم الإعالم وثقاف���ة الأطفال 
منذ اإن�ضائ���ه؛ راأيت ن�ض���ر اأبحاثي التي 
ترقي���ت بها اإىل درج���ة اأ�ضتاذ م�ضاعد ثم 
اأ�ضتاذ وما بعد الأ�ضتاذية، حتى ي�ضتفيد 
منها اجلميع يف �ضل�ضلة جتمع الواحدة 
منها البح���وث التي تتناول مو�ضوعات 

متقاربة".

بغداد/ اوراق
الهن���اء والطماأنين���ة واحلب���ور ممنوع���ة يف 
ع���امل يت�ض���دى لن���ا فيجعلن���ا ندف���ع ثم���ن كل 
حلظ���ة �ضعادة دم���ًا ودموعًا. اح���داث نتابعها 

يف رواي���ة )كيمي���اء الب�ض���ر( للكاتبة هرنييت 
عب���ودي وال�ضادرة ع���ن دار )امل���دى( للثقافة 
الو�ضي���ط  دور  "مره���ف"  يلع���ب  والن�ض���ر. 
الكيميائ���ي يف التفاعالت ب���ن ال�ضخ�ضو�س 
فيبل���غ ذروة احل�ضور واحليوية على اإحداث 
�ضرارة كهربائية تبعث احلياة يف جو الفندق 
الذي يعد خمت���ربًا م�ضغرًا للمجتمع اللبناين 
وال�ض���وري بل والعربي عمومًا، والأ�ضخا�س 
الذي���ن ح�ضرتهم الكاتبة فيه عاديون وب�ضطاء 
جدًا وهم "ال�ضيد زاه���ي"، الب�ضتاين البخيل 
ال�ضحي���ح وال�ض���اب الريف���ي امل�ضك���ن �ضالح 
املر�ضد واأكرم حداد موظف اجلمارك املتقاعد 
بع���د اأربعن �ضن���ة من العمل م���ن دون زواج، 
وقد جل���اأ هو الآخ���ر اإىل بان�ضي���ون العائالت 
ع�ض���اه يجد في���ه دفئ���ًا وحنانًا ورمب���ا فر�ضة 
لالنق�ضا�س عل���ى اإحداهن.. اأم���ا غازي غامن 
فه���و �ضخ����س ثرث���ار يبح���ث دائم���ا ع���ن اأحد 
يق����س علي���ه حكاي���ة بطولت���ه امللفق���ة كم���ا 
تق���ول الكاتب���ة و�ضوته يلعل���ع يف املطعم كله 
ول اأح���د يع���رف كي���ف تتحمله زوجت���ه ليلى 
الكذاب���ة املثرية لالنتباه. ورمب���ا لهذا ال�ضبب 
كادت تخونه م���ع اأكرم حداد.. الرواية عبارة 
ع���ن ت�ضوير لنم���اذج ب�ضري���ة بدءًا م���ن مدير 
الفن���دق حاكم وزوجته اأمين���ة التي تقف على 
راأ�ض���ه فيح�ض���ب لها األ���ف ح�ضاب وه���و بذلك 
حمكوم اأك���ر كونه حاكما. فف���ي ح�ضرتها ل 
ي�ضتطي���ع اأن يتنف����س..  وجميعه���م ق�ض���دوا 
الفن���دق ك���ي ي���داووا جراحاته���م باحثن عن 
بقع���ة دفء يف ه���ذا الع���امل. كل واح���د منهم 
لديه تاريخ وق�ض�س يري���د اأن ين�ضاها ويبداأ 
حياة جديدة.. وهكذا يتحول البان�ضيون اإىل 
عائلة م���ن دون قرابة.. وتبدو الكاتبة مبثابة 
للمخا�ض���ات والتح���ولت  الرا�ض���د احل���اذق 
ال���زواج  م�ض���كالت  وبخا�ض���ة  الجتماعي���ة 
وامل���راأة  الرج���ل  ب���ن  والعالق���ة  والط���الق 
واحتق���ار اأهل املدن لأه���ل الأرياف والنبهار 
بالطبقات العليا يف املجتمع فهي تبدو بارعة 
يف ف���ن ال�ضخري���ة وق���د اأ�ضبع���ت ميوله���ا من 
خالل تقدميها للنماذج الب�ضرية املختلفة التي 

ت�ض���ج به���ا الرواي���ة خا�ضة زاه���ي الب�ضتاين 
امل�ضه���ور بالبخ���ل وغ���ازي غ���امن الرث���ار اأو 
�ضالح املر�ضد الق���روي واخلجول.. والواقع 
اأن ال�ضخرية املرة اأو احللوة هي ملح الرواية 
واحلن���ن  الفيا�ض���ة  ال�ضاعري���ة  اإىل  اإ�ضاف���ة 
اجل���ارف اإىل �ض���يء م�ض���ى ولن يع���ود.. كما 
تب���دو الرواية عبارة عن نقد اجتماعي �ضرقي 
يتحول يف بع�س الأحي���ان اإىل ثوري يتعلق 
بالدف���اع عن املراأة املطلق���ة اأو التفهم الن�ضبي 
للخيان���ة الزوجي���ة الت���ي كادت حت�ض���ل ب���ن 
م���دام غامن ونزي���ل الفندق الآخ���ر اأكرم حداد 
الرواي���ة..  نهاي���ة  والت���ي مل حت�ض���ل حت���ى 
وبالتايل حتى لو مل تتحدث املوؤلفة عن الدين 
وال�ضيا�ض���ة اإل اأن نقده���ا الجتماعي للعادات 
والتقاليد الرا�ضخ���ة عربت ب�ضكل غري مبا�ضر 
ع���ن ت�ضري���ح للطائفية املنت�ض���رة يف املجتمع 
ال�ض���وري اأو اللبن���اين اأو ال�ضرقي ب�ضكل عام 
برغ���م ان مو�ضوعها عن الطبقية ل الطائفية. 
اأي انق�ض���ام املجتمع ال�ض���وري واللبناين اإىل 
طبق���ات ل طوائف.. ولكن هن���ا م�ضكلة تطرح 
نف�ضها، هل النبهار بالطبقات العليا يعرب عن 
راأي املوؤلف���ة اأم اإنها تنتق���د ب�ضكل غري مبا�ضر 
هذا النبهار..؟ يبدو الحتمال الثاين وا�ضحًا 
باملظاه���ر   ، ال�ضطحي���ة  بالأ�ضي���اء  فالنبه���ار 
الفارغة ، بالأغنياء ملجرد اأنهم اأغنياء ل ميكن 
اأن يعرب ع���ن راأي الكاتب���ة. والدليل على ذلك 
ال�ضفح���ة التالي���ة الت���ي يفتخر فيه���ا امل�ضكن 
حاكم �ضاحب بان�ضيون العائالت اأمام زوجته 
قائ���اًل: اأما تاأك���دت باأم عينك م���ن منزلة رفاقه 
الرفيع���ة؟ لق���د �ضهرن���ا بالأم����س ي���ا اأمينة مع 
ابنة زهري بك ما�ضي، وفخري بك �ضكر، ومع 
جن���ل وزير املالية �ضابقا، فوزي الطرابل�ضي، 
اجل، ال�ضاب الذي يدعى اأيهم هو ابن الوزير 
الأ�ضب���ق! اأما الذي مل يكف عن الرق�س، اأعني 
ال�ض���اب املربوع الذي يدع���ى و�ضيم، فهو ابن 
�ضقيق���ة رجل الأعمال ال�ضه���ري عثمان الدباغ، 
لحظ هذا التبجح والفتخار باأنه تعرف على 
كل ه���وؤلء الكبار اأو انه راآه���م عن بعد جمرد 
روؤية.. انه انبهار اأبناء الطبقات الدنيا باأبناء 

الطبق���ات العلي���ا وذوي املرات���ب والنفوذ يف 
جمتمعاتن���ا الت���ي ل تزال تتحك���م بها عالقات 
اإقطاعي���ة فوقي���ة تعود اإىل ما قب���ل احلداثة.. 
مرة اأخ���رى تثبت هرنييت عبودي اأنها قادرة 
عل���ى خل���ق ع���امل روائ���ي ل ت�ضن���ع في���ه ول 
افتع���ال يف معظم الأحيان. ومعلوم اأن هاتن 
ال�ضفتن هما اللتان قتلتا الرواية العربية اأو 
ق�ضما كبريا منها. املوؤلفة قادرة على خلق جو 
داف���ئ حميمي مل���يء بال�ضخ�ضي���ات املختلفة 
والهموم املت�ضابكة اأو املتقاطعة واملتعار�ضة 
يف اآن واحد، انه عامل حي يوازي عامل الواقع 
ويختلط به وينف�ضل عن���ه اأحيانا لكي يحلق 
�ضاعريا.. وينبغي التنويه بالنزعة الإن�ضانية 
يف الرواي���ة والت���ي ح�ضل���ت ب�ض���كل عف���وي 
طبيعي م���ن دون اأية مواع���ظ اأخالقية مملة. 
وحل�ضن احلظ ف���اإن الكاتبة اختتمت روايتها 
عل���ى هذا النحو. وبالتايل فال داعي لالعتذار 
م���ن ادهم. حل�ض���ن احلظ ف���اإن مرهف جتاوز 
تراجيدي���ا الطفول���ة واأ�ضب���ح اإن�ضان���ا يح�س 
وي�ضع���ر ومل يع���د يرف�س التفاع���ل الإن�ضاين 
اأو التعاط���ف الب�ض���ري. ومعل���وم اأن فواج���ع 
الطفول���ة اإذا كان���ت اأق���وى من ال���الزم حتول 
الإن�ضان اإىل �ضخر مل يعد يح�س ب�ضيء. اإنها 
حتول���ه اإىل كائن عبثي غري قادر على الميان 
باحلي���اة. فم���ن ك���رة م���ا �ض���دم يف احلي���اة 
ميوت �ضيء ما يف داخله ول يعود قادرا على 
التفاعل مع الآخري���ن ب�ضكل طبيعي. وعندئذ 
يتوه���م النا�س ان���ه �ضخ����س م�ضتوح�س فاقد 
لالإن�ضاني���ة يف حن انه عك����س ذلك متاما. كل 
ما يف الأمر هو انه فقد ثقته باحلياة بعد قتل 
والده اأمام عيني���ه يف حادث �ضري وهو طفل. 
وبالتايل فم�ضكلة مرهف يف نظري لي�ضت قلة 
احلب اأو نق�س الإح�ضا�س بالنزعة الإن�ضانية 
والتعاط���ف مع الآخرين واإمن���ا زيادة النزعة 
الإن�ضاني���ة لدي���ه واخل���وف عل���ى احل���ب من 
�ضدمات احلياة اأو نوائ���ب الزمان، فم�ضكلته 
ل تكمن يف رف�س ال�ضعادة واإمنا يف اخلوف 
عل���ى ال�ضعادة، يف ال�ضعور ب���ان ال�ضعادة يف 

هذا العامل ه�ضة، مهددة دائما باخلطر.

قصة )منقذ اليعربي( عن 
احتالل بغداد على يد المغول 

كيميـــاء البشــــر..
ن���م���اذج م���ن ع��ص��ر ال���ت���راج���ي���دي���ات ال��ف��ردي��ة

المكتب المصــري يصدر "الطفل من أدب األطفال... 
والفضائيات"

في عصور الضوء الخافت
عن حياة عائلة في شرق المانيا
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بيروت )رويترز( – 
يف زم���ن ذهب���ي للطب���خ والطباخ���ن عل���ى الف�ضائي���ات وو�ضائ���ل الإعالم 
وغريها وتداخل نتاج املطابخ ال�ضرقية والغربية اأ�ضدر الكاتب ال�ضعودي 
خليف���ة اإ�ضماعيل الإ�ضماعي���ل كتابا عنوانه )اأجدادنا والغ���ذاء( عر�س فيه 
لأن���واع من امل���اآكل وللتعامل مع الطعام مبا يحوله اإىل عامل �ضحي ويبعد 

الآكلن عن الأ�ضرار التي قد تن�ضاأ عن �ضوء ا�ضتخدامه.
وج���اء يف التعريف بالكتاب الق���ول اإنه"كتاب يحكي عن معتقدات اأجدادنا 
يف الغ���ذاء وكيف تعاملوا معه كغذاء وكدواء". وتناول الكتاب اأقوال عن 
خمتل���ف الأطعمة واملواد الغذائية وما قال���ه الأجداد فيها"وما هي الأكالت 

امل�ضهورة قدميا... وما هي الأكالت امل�ضتحدثة يف حياتهم".
وم���ن جملة ما جاء يف الكتاب من اأبواب كث���رية نورد اأمثلة مما قالوه عن 
بع�س الأطعمة. وقد ا�ضتهل ذلك مبا قاله اأجدادنا"عن املاء. ما قاله اأجدادنا 
عن اللحم. ما قاله اأجدادنا عن راأ�س اخلروف والأح�ضاء الداخلية. ما قاله 
اأجدادن���ا عن حلم اجلمل. ما قاله اأجدادنا عن حلم الطيور. ما قاله اأجدادنا 
عن الدجاج. ما قاله اأجدادنا عن ال�ضب. ما قاله اأجدادنا عن الأرنب. ما قاله 
اأجدادن���ا عن حل���م الغزال. ما قاله اأجدادنا عن حل���م العجل والبقر. ما قاله 
اأجدادن���ا عن ال�ضمك والربيان. ما قال���ه اأجدادنا عن احلليب وم�ضتقاته. ما 

قاله اأجدادنا عن البي�س"وغري ذلك الكثري.
ويف م���واد الكت���اب اأم���ور كثرية ل ت���زال �ضاحل���ة وجيدة مفي���دة كما اأن 
في���ه اأمورا يب���دو اأن الزمن جتاوزه���ا اأو اأظهر اأنها غ���ري مفيدة كما يرى 

البع�س.
ويف مقدمة حتليلي���ة �ضاملة قال الكاتب"اإن امل���داواة بالغذاء ترجع 

اإىل الع�ض���ور التاريخي���ة الأوىل ب���ل واإىل ما قبل حكم���اء اليونان 
الذين برعوا يف التداوي بالأع�ضاب حتى اأخذها العرب وقاموا 
بتطويره���ا... وق���د اأو�ضح اأجدادن���ا يف الكثري م���ن موؤلفاتهم 

اأن كل غ���ذاء ه���و دواء اإذا مت تناول���ه بالطريق���ة ال�ضحيح���ة 
والكميات املنا�ضبة."

وحت���دث املوؤلف عن اأن احلجاج بن يو�ض���ف �ضاأل )تياذوق( 
الطبي���ب العربي ال�ضهري بالأع�ضاب قائال"�ضف يل �ضفة اآخذ 

بها يف نف�ضي"فاأجاب���ه تياذوق قائال"ل تتزوج من الن�ضاء 
اإل �ضاب���ة ول ت���اأكل من اللحم اإل فتي���ا ول تاأكله حتى يتم 

طبخ���ه ول ت�ضرب���ن دواء اإل م���ن حمل���ه ول ت���اأكل م���ن 
الفاكه���ة اإل ن�ضيجها ول ت���اأكل طعاما اإل اأجدت م�ضغه 
وكل م���ا اأحببت من الطعام وا�ض���رب عليه واإذا �ضربت 
ف���ال تاأكل عليه �ضيئا ول حتب����س الغائط والبول واإذا 
اأكل���ت يف النه���ار فنم واإذا اأكل���ت يف الليل فتم�س ولو 

مئة خطوة."
اأورد خليف���ة اإ�ضماعي���ل الإ�ضماعي���ل بع���د حديث���ه عن 

اآراء لب���ن �ضينا اأن اأجدادن���ا ق�ضموا الأطعمة اإىل ثالثة 
اأ�ضناف"ال�ضن���ف الأول اأطعم���ة لطيف���ة يتولد منها دم 
لطيف وح�ض���روا تلك الأطعمة يف لب���اب خبز احلنطة 

وحلم الدجاج واأجنحة جميع الطيور وما لن من حلمه 
م���ن �ضغ���ار ال�ضمك وذك���روا م���ن اخل�ضار )الق���رع( ومن 

احلبوب )املا����س( وقالوا عنه اأنه من اأج���ود اأنواع الأطعمة 
لل�ضخ�س قليل احلركة."

اأم���ا ال�ضنف الث���اين فو�ضفوه"بالأطعم���ة الغليظ���ة امللطفة لأطعمة 
غريه���ا وح�ضروه���ا يف الب�ضل واجل���زر والفج���ل والعد�س وحلم 
الأرنب والكبد احلي���واين والبي�س امل�ضلوق واللن املطبوخ طبخا 
كثريا وع�ض���ري العنب املطبوخ ومن اللحم ذك���روا حلم الإبل وحلم 

البقر واأح�ضاء احليوانات وم���ن احلبوب ذكروا ال�ضنوبر واللوبياء 
وبع����س اأنواع اخلب���ز ون�ضحوا من اأحب اأن ياأكل م���ن تلك الأطعمة األ 

يكر منها."
اأم���ا ال�ضن���ف الثالث فو�ضف���وه بالأطعم���ة اللطيفة امللطف���ة لأطعمة غريها 
وح�ضروها يف اأربعة اأنواع. النوع الأول هو احللو مثل الع�ضل والبطيخ 

وماء ال�ضعري والتن الياب�س واجلوز.
اأم���ا الن���وع الث���اين فهو"احل���ار مث���ل الث���وم والك���راث والفليفل���ة احلارة 
واجلرج���ري والزع���رت والنعن���اع والكرف����س وزعم���وا اأنه���ا مفي���دة للكب���د 
والطح���ال واأوجاع ال�ضدر والراأ�س واأك���دوا اأنها ت�ضاعد يف اإخراج البلغم 

من ال�ضدر وحذروا من الإكثار من تناولها.
"اأم���ا الن���وع الثال���ث فهو املالح مث���ل ال�ضمك واللحم املق���دد )اأي املجفف 
باملل���ح(... وكل ما حفظ م���ن اأطعمة بامللح مثل املخل���الت والزيتون املالح 
واجلن الأبي�س ومن اخل�ضار ال�ضلق واأكدوا اأن هذا ال�ضنف من الأطعمة 

مفيد لتنقية املعدة وحذروا من الإكثار من اأكلها.
"الن���وع الراب���ع ه���و احلام�س مث���ل الليم���ون والأترج )الكب���اد( واخلل 
وم���اء الرمان وجمي���ع الأطعمة املحفوظة يف ال�ضوائ���ل احلام�ضة... وقال 
اأجدادن���ا: هناك اأربعة اأ�ضياء ته���دم العمر الأول دخول احلمام على البطنة 
)اأي ال�ضعور باجلوع ال�ضديد(. الثاين: اجلماع على امتالء املعدة. الثالث: 
الإكثار من اأكل القديد... الرابع �ضرب املاء ال�ضديد الربودة على الريق."

أجدادنــا  يــأكل  كان  مــاذا 
وكيف.. في كتاب

ل �ضك اأن لعبة كرة القدم هي الريا�ضة الأكر جماهريية يف 
الع���امل اليوم. ول �ضك اأن لعبيه���ا امل�ضاهري، لهم اأفواج من 
املعجب���ن بهم، بل وتفوق �ضهرتهم جن���وم ال�ضينما، واأكر 
القادة ال�ضيا�ضين يف العامل. ويكفي للتعّرف اإىل »ال�ضعبية« 
التي حتظى فيها هذه اللعبة، مالحظة اأن ع�ضرات وع�ضرات 
املالي���ن م���ن امل�ضاهدين، يالحق���ون مبارياته���ا وبطولتها 

على �ضا�ضات التلفزة يف جميع مناطق العامل.
لك���ن من اجلوانب التي قد تثري الده�ضة، اأن هذه اللعبة لها 
جمهوره���ا العري�س بن املثقف���ن، الذين اهتّم العديد منهم 
بها قب���ل »املوجة الأخرية«، التي جعلته���ا من اأكر املظاهر 
انت�ض���ارًا. ثم ان هناك من اأراد منه���م اأن يعطي للعبة وجهًا 
ثقافي���ًا باأ�ضكال وط���رق خمتلف���ة. وهكذا �ضّكل���ت مو�ضوع 
�ضل�ضل���ة طويلة من الكتب »البعيدة جدًا« عن الريا�ضة وعن 

عاملها.
م���ن بن ه���ذه الكتب، عمل �ضدر موؤّخ���رًا يف فرن�ضا، يحمل 
عن���وان »ك���رة القدم« ملوؤلفه ج���ان فيليب تو�ّض���ان، الروائي 
البلجيك���ي ال�ضهري وع�ضو الأكادميي���ة امللكية للغة والأدب 
الفرن�ضي���ن يف بلجي���كا، واحلائز على ع���ّدة جوائز اأدبية. 
جت���در الإ�ض���ارة اإىل اأن ه���ذا الروائ���ي كان قد ق���ّدم يف عام 
2006، كتاب���ًا ع���ن جن���م ك���رة الق���دم الفرن�ضي زي���ن الدين 
زي���دان، حتت عن���وان »كاآب���ة زي���دان«. وقّدم زي���دان فيه ك� 
»فّنان«، دفعته اأحا�ضي�ضه للقيام ب� »�ضربة الراأ�س"ال�ضهرية 
لالع���ب اإيط���ايل يف نهائي مباري���ات بطولة ك���رة القدم يف 

اأملانيا.
"ك���رة الق���دم"، لي����س كتاب���ًا يف الريا�ض���ة اأو يف تقنيات 
اللعب���ة وقوانينها ومهاراتها. هذا ما ي�ض���ري له املوؤلف منذ 
ال�ضط���ور الأوىل يف املقّدم���ة، عندما يكتب:"ه���ذا كتاب لن 
ي���روق لأح���د. لن يعج���ب املثقفن الذي���ن ل يهتم���ون عادة 
بك���رة الق���دم، ولن يعجب ه���واة كرة الق���دم، حيث �ضريون 
في���ه كتابًا مغرق���ًا يف الثقافة. لكنني وج���دت نف�ضي مرغمًا 
على حترير هذا العمل، اإذ انني ل اأريد قطع اخليط الذي ل 

يزال يربطني مع العامل."
ول ي���رتدد الروائ���ي البلجيكي، ج���ان فيلي���ب تو�ّضان، يف 
مواجه���ة »التحّدي"واإجن���از كتاب »لن ي���روق لأحد«. وهو 
يجم���ع يف حديث���ه عن ك���رة الق���دم، ذكريات طفولت���ه التي 
ن�ضجت نوعًا من العالقة »احل���ميمة« بينه وبينها، وي�ضرح 
كي���ف اأن تلك العالقة هي التي دفعته فيما بعد اإىل املالعب، 
اأو اإىل البق���اء �ضاع���ات م�ض���دودًا اإىل �ضا�ض���ة التلفزي���ون 

مل�ضاهدة املباريات الكربى.
ة  ويق���ّدم املوؤلف، عرب العديد من املقاط���ع، ال�ضمات اخلا�ضّ
الت���ي تت�ض���م فيه���ا ك���رة الق���دم و»مواط���ن اجل���ذب فيه���ا«. 
ويع���رب في���ه ع���ن حّبه لتل���ك الفرق الت���ي يرت���دي لعبوها 
با�ضتم���رار اللبا�س الريا�ضي الذي ع���رف �ضهرتها. ويعرب 
ع���ن اإعجاب���ه ال�ضدي���د، من موق���ع املتف���ّرج، ب���� »ال�ضياطن 
احلمر« البلجيكي���ن، وكيف اأنه حمل القّبعة التي تدل على 
ت�ضجيعه���م حت���ى الياب���ان، عندما ح�ض���ر كاأ����س العامل عام 
ب  2002. لكنه ي�ضج���ب بالوقت نف�ضه، م���ا ي�ضميه »التع�ضّ
القوم���ي«، و"رفع قّبعات ولي�س مفاهيم وقيم وال�ضفري يف 

املدّرجات والت�ضّلي بالتهام البوب كورن."
ويكت���ب امل���وؤلف:"متتزج كرة القدم م���ع الزمن ال�ذي مير، 
وت�ضكن���ه اإىل درج���ة اأنه������ا حت��مل لن���ا، ونح���ن ن�ضاهدها، 
نوعًا م���ن الهناء الداخلي، الذي ين�ضينا اآلم���نا، ويبعد عّنا 

التفكري باملوت."
ويرى املوؤلف ����� الروائي، اأن م�ضاهدة م�باريات كرة القدم، 
جتعل الكثري م���ن الب����ضر يلج���ون بف�ضلها اإىل"عامل جمّرد 

ومثري للطماأنينة."
ل���ة، ل يكتب املوؤل���ف عّما يجري »ريا�ضيًا« على  ويف املح�ضّ
اأر����س مالعب كرة القدم بالدّقة. لكن���ه يكتب عن »الراب���طة 
احلميم���ة« التي تقوم بن عامل كرة القدم وبن»الزمن الذي 
ي�ض���ري ف���ي اأعماقنا«. به���ذا املعنى، ينظ���ر اإىل كرة القدم، 
على اأنها مبثابة »اخليط الذي يربطه مع العامل«، كما اأ�ضار 

يف تربيره لتاأليف كتاب عن هذه اللعبة.

الرياضة 
األكثر 
جماهيرية

كرة القدم..
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س����ل����س����ل����ة ن����وب����ل 

ــــــــدارات ــــن اص م

بغداد/ أوراق
حكاي���ات ت�ض���ور معان���اة وا�ضطه���اد �ضرائح 
اجتماعي���ة م���ن املثقفن والفالح���ن الرو�س، 
تعي�ضه���ا  هزيل���ة  حلي���اة  واقعي���ة  لوح���ات 
الن�ضاني���ة يف ظ���ل العبودي���ة ي�ضمه���ا كتاب 
بعن���وان )مذكري���ات �ضي���اد( للكات���ب اإيف���ان 
تورغينيف، وال�ضادر عن دار )املدى( للثقافة 
والن�ضر برتجمة الدكتورة حياة �ضرارة. مبينًا 
من خاللها كيف يف�ض���ي ذلك النظام العبودي 
اىل �ضي���اع امكاني���ات الفالح���ن وا�ضتنزاف 
املالك���ون  ي�ضتثمره���ا  اإذ  هب���اًء  جهوده���م 
ل�ضاحله���م، با�ضتثن���اء بع����س املح�ضنن ممن 
العاطفي���ة  بقواه���م  الحتف���اظ  ا�ضتطاع���وا 
والتحل���ي ب���روح اخلري وح���ب النا�س، فنجد 
بيوت���ر كاراتاي���ف ي�ضحي بكل م���ا ميلكه يف 
�ضبي���ل الفالحة املمتلكة الت���ي يحبها، وتت�ضم 
تايتان���ا بوري�ضوفن���ا باحل�ضن���ات والب�ضاطة 
والوداع���ة، اإذ تتمي���ز �ضخ�ضيتها بالرتفع عن 
التفاهات برغ���م عي�ضها ملدة طويلة يف الريف 
ال���ذي يحد الفك���ر يف اطر �ضيق���ة وحمدودة. 
ويف ق�ضة "هاملت من منطقة �ضيغروف�ضكي" 
جند ت�ضويرًا ملعاناة فئة من املثقفن الرو�س 
الذي���ن در�ض���وا يف اخل���ارج واطلع���وا عل���ى 
الفل�ضفة الأملانية، واعجبوا خ�ضو�ضًا بفل�ضفة 
هيغل، لكنهم مل ي�ضتطيعوا ان يفهموا الواقع 
الرو�ض���ي، ول ان يطبق���وا اأفكاره���م اجلريئة 
بال�ضي���اع  ي�ضع���رون  جعله���م  م���ا  املتفائل���ة، 
واخل���واء الروحي والفك���ري والعزلة عن كل 
م���ا يحيطهم. وتاأخذ ماأ�ضاته���م لونًا تراجيديًا 

قوي���ًا لأنه���م مل يق���دروا على ايجاد م���كان لهم 
يف احلي���اة الرو�ضية. م���ن جانب اآخر يك�ضف 
ل���دى  ال�ضامي���ة  اخللقي���ة  ال�ضف���ات  الكات���ب 
الفالح���ن وحب الطبيعة وال���روح ال�ضاعرية 
الت���ي ت�ضم���و بها، فق���د ت�ضمنت ق�ض���ة "خور 
وكالينيت�س" عقلية عملية وفكر ثاقب يت�ضف 
بها خور، لذا ا�ضتطاع ان يدبر اأمور معي�ضته. 
اما �ضديقه كالينيت�س فهو رومانتيكي النزعة 
وبعي���د عن التفك���ري العمل���ي يف حياته، لكنه 
ذو روح طاه���رة نقي���ة. وتنط���وي �ضخ�ضي���ة 
الر����س  م���ن  "كا�ضي���ان  ق�ض���ة  يف  كا�ضي���ان 
اجلملي���ة" عل���ى روح عاطفية وتفك���ري متاأمل 
عميق يف عظمة اخلال���ق وجربوت الطبيعة. 
وعن �ض���رية الكات���ب وجتربته يعد ه���ذا اأول 
عمل كبري حقق له ال�ضهرة. وكان قد كتب هذه 
املجموع���ة م���ن الق�ض�س الق�ض���رية بناء على 
مالحظاته اخلا�ض���ة عندما كان يذهب لل�ضيد 
يف اأم���الك والدته مبدين���ة �ضبا�ضكوي، حيث 
�ضاه���د اإ�ضاءة معاملة الفالح���ن وظلم النظام 
الرو�ض���ي الذي قيدهم. كم���ا يظهر على العمل 
تاأث���ري الإ�ض���اءة التي تعر�س له���ا تورغينيف 
م���ن قب���ل والدت���ه. ون�ض���رت الق�ض����س للمرة 
"املعا�ض���ر" عل���ي �ض���كل  الأوىل يف جري���دة 
ق�ض����س منف�ضلة قبل اأن تظه���ر يف كتاب عام 
1852. وكان تورغيني���ف على و�ضك التخلي 
عن الكتابة عندما لقي���ت ق�ضته الأوىل "خور 
وكالينيت����س" ال�ضتح�ض���ان م���ن قب���ل النق���اد 
واجلمه���ور لكونه���ا تناول���ت حقائ���ق حتاكي 
الواقع الرو�ض���ي، ما �ضكل اأحد ال�ضباب التي 
اأدت اإىل و�ضع���ه حت���ت الإقام���ة اجلربية اىل 
جانب رثائ���ه لنيقولي غوغ���ول. ا�ضافة اىل 

ان���ه كان اأحد البذور الت���ي اأدت لإلغاء القنانة 
يف رو�ضيا. ولد تورغينيف عام 1818 لأ�ضرة 
رو�ضي���ة عريقة، وكان اأب���وه عقيدًا يف اإحدى 
كتائ���ب اخليالة، ومات عندما كان اإيفان بعمر 
ال�ضاد�ض���ة ع�ض���رة، ليرتكه واأخ���وه نيكول�س 
برعاية اأمه فارف���ارا، التي كانت وريثة اأ�ضرة 
ليتفين���وف، ومتلك اأرا�ض���ي وا�ضعة والعديد 
م���ن الأقن���ان. ك���رب الفت���ى ليدر����س �ضن���ة يف 
جامع���ة مو�ضكو ثم جامعة �ض���ان بطر�ضربج، 
ثم اأر�ضل اإىل برلن عام 1843، وكان قد تلقى 
تعليم���ه املنزيل من معلم���ن اأملان وفرن�ضين. 
"مذك���رات  الأول  عمل���ه  تورغيني���ف  اأ�ض���در 
�ضي���اد"، وو�ض���ف حي���اة الفالح���ن الرو����س 
البائ�ضة بواقعية �ضديدة، وظهر لأول مرة يف 
ع���ام 1852 ب�ضكل مقتطفات، وق���د قراأ العمل 
العديد من النا����س من خمتلف الطبقات، مبن 
فيه���م الإمرباط���ور، وا�ضه���م يف اإلغ���اء نظام 
القنان���ة، وكان تورغيني���ف متعاطًفًا مع طبقة 
الفالح���ن كث���ريًا ويعاين من اأم���ه التي كانت 
ام���راأة مت�ضلطة ومتزمتة. وج���اء عمله الآخر 
رواي���ة "بي���ت النب���الء" ليزي���د م���ن �ضعبيت���ه 
اأك���ر، ث���م اأتبع���ه برواية "يف امل�ض���اء". ويف 
ع���ام 1862 كت���ب رواي���ة "الآب���اء والبنون" 
الت���ي و�ض���ف فيه���ا الأف���كار العدمي���ة الت���ي 
كان���ت منت�ض���رة يف رو�ضي���ا وقته���ا، ث���م كتب 
كت���ب   1877 ع���ام  ويف  "الدخ���ان".  رواي���ة 
اآخر اأعماله الطويل���ة "الأر�س العذراء". كما 
ن�ض���ر عدة ق�ض�س ق�ضرية حل���ل فيها نف�ضيات 
�ضخ�ضياته���ا، مث���ل رودي���ن، يومي���ات رج���ل 
زائ���د، وغريه���ا. وجمعت ق�ض�ض���ه الق�ضرية 
لحًقا يف ثالثة جملدات. ومل يكن تورغينيف 

يقي���م كثريًا يف رو�ضيا خ���الل الفرتة الأخرية 
من حياته، حيث كان يعي�س يف بادن بادن اأو 
باري�س، وكان يقيم مع عائلة املغنية فياردوت 
جار�ضي���ا، وزار اإجنلرتا يف ع���دة منا�ضبات، 
ومت منح���ه دكت���وراه يف القان���ون املدين من 
جامعة اأوك�ضف���ورد، ومات يف بوجيفال قرب 

باري�س عام 1883.

 ي�ض����م كت����اب »م�ض����ر يف ال�ضع����ر الإجنلي����زي يف الق����رن 
ال�����19«، ملوؤلف����ه حمم����د عن����اين، جمموع����ة م����ن الرتاجم 
ي�ضتوحي فيه����ا �ضعراء اللغة الإجنليزي����ة م�ضر القدمية 
ونهر الني����ل، وهوؤلء ال�ضعراء معظمه����م من اأبناء القرن 
التا�ض����ع ع�ض����ر، واإن امت����د العم����ر ببع�ضه����م اإىل الق����رن 
الع�ضرين، وكان م�ض����در الكاتب الأول هو كتاب بعنوان 
»وجه حمط����م«، حي����ث كان العنوان الفرع����ي للكتاب هو 
»�ضعر القرن التا�ضع ع�ضر"ال����ذي ي�ضتلهم م�ضر القدمية، 
والذي حذف عناين بع�س الأ�ضعار الواردة فيه واأ�ضاف 

اأخرى.
ا�ضتله����ام  لفك����رة  التاريخ����ي  ال�ضب����ب  الكات����ب  يو�ض����ح 
النم����وذج امل�ضري داخل الأ�ضع����ار الإجنليزية، مو�ضحًا 
اأن »ع����ام 1798 �ضغل مكانة ب����ارزة يف التاريخ امل�ضري 
خ�ضو�ض����ًا، ويف حياة دار�ضي الأدب احلديث عموما، اإذ 
كان ه����و العام الذي جاء فيه نابليون بونابرت اإىل م�ضر 
باحلمل����ة الفرن�ضية..والت����ي قام����ت بدور كب����ري يف اإلقاء 
ال�ض����وء على ما ي�ضم����ى ب�»ال�ضرق الغام�����س« اإ�ضافة اإىل 
الك�ضف عن حجر ر�ضيد، الذي فك رموزه العامل الفرن�ضي 
�ضامبلي����ون. وكان هذا الكت�ضاف دافعا للبحث عن املزيد 

من ح�ضارة م�ضر القدمية.
وبع����د جن����اح ال����دول املتحالف����ة يف قه����ر نابلي����ون، كان 
ال�ضع����راء ميثلون ال�ضع����ي يف �ضبيل الغاي����ة التي ن�ضيها 
النا�����س يف �ضراع الإمرباطوريات األ وهي احلرية، وما 

ان ب����داأت �ضورة م�ضر القدمية تنتق����ل اإىل اأوروبا حتى 
وج����د ال�ضع����راء فيها رم����وزًا لكل م����ا كان����وا ي�ضعون يف 
�ضبيله. وي�ضري الكات����ب اإىل اأن املو�ضوعات يف الأ�ضعار 
تاأثرت بالواق����ع والبيئة، فنجد بع�س ال�ضعراء يخلطون 
بن اأبي الهول امل�ض����ري، والهولة اليونانية امل�ضار اإليها 

يف اأ�ضطورة اأوديب..
والبع�س اأ�ضار اإىل ق�ضة النبي مو�ضى وفرعون الواردة 
يف الق����راآن الك����رمي، ورك����ز اآخ����رون على م�ض����ر القدمية 
كنم����وذج ملا ميك����ن اأن ي�ضبح م�ضري بلد مث����ل بريطانيا، 
والبع�����س ركز عل����ى �ضخ�ضي����ات تاريخية فيعي����د خلقها 
وكليوبات����را  حت�ضب�ض����وت  مث����ل  بدق����ة،  وت�ضويره����ا 

ورم�ضي�س الثاين.
ون�ضر الكاتب ع����دة ق�ضائد ورتبها ترتيبًا زمنيًا لكتابتها 
ل لن�ضره����ا، ليرتج����م بهذه الق�ضائد نظم����ا، حيث ان كلها 
منظوم يف الأ�ضل، اأما الق�ضيدتان اخلاليتان من القافية 
فل����م ياأت بقواف عربي����ة يف ترجمتها لأ�ض����ل غري مقفى، 
ث����م مل ينتظ����م الكات����ب بالنظ����م املوج����ود يف الن�ضو�س 
الأ�ضلي����ة، فاأت����ى بق����واٍف عربية تق����رتب اقرتاب����ًا �ضديدًا 
م����ن الأ�ضل م����ن دون اأن توح����ي بالعجمة، كم����ا مل يلتزم 

بالبحور ال�ضافية..
والت����ي تتكرر فيها تفعيلة واحدة ع����دة مرات، خ�ضو�ضا 
يف ال�ضع����ر املر�ض����ل ال�ضال����ح لرتجمة امل�ض����رح مع تغيري 

القافية ما بن الفقرات.

والالف����ت اأن مو�ضوعات الق�ضائ����د تر�ضد جملة تفا�ضيل 
ودقائ����ق يف بنية املجتمع امل�ضري يف تل����ك الفرتة، رغم 
اأنه����ا اأي�ضا ت�ضوه بع�����س احلقائق..وتنتق�����س من قيمة 

جملة عادات وتقاليد.
كما انها ت�ضتح�ضر التاري����خ وحتاكي ق�ض�ضا ومرويات 
كثرية، ترتاوح بن الواقعية وال�ضطورة ب�ضورة عامة، 
وتعك�����س الق�ضائد جمموعة جمالي����ات وق�ضايا حمورية 

مت�س املجتمع واأفراده يف تلك الآونة.
واأورد الكات����ب جمموع����ة م����ن الأ�ضع����ار املرتجم����ة التي 
ت�ض����ف وحتك����ي ع����ن م�ض����ر يف القرن ال�����19، مث����ل »اإىل 
الني����ل، حديث اإىل مومياء، اأول مول����ودة يف الأ�ضرة يف 
م�ض����ر، اأعن النيل، عن م�ضر والنيل، م�ضرع كليوباترا، 
ع����دم زي����ارة م�ض����ر، الهولة، فت����ح املومي����اء، مومياء من 
من����ف، القرب امل�ض����ري، من اأنطوني����و اإىل كليوباترا، من 
اأط����الل اأبو الهول، كليوباترا، م�ضر، العبء الذي حتمله 
م�ض����ر، الهج����رة اإىل م�ض����ر، اإىل امل�ضلة امل�ضري����ة، اأوبئة 
م�ض����ر، رم�ضي�س الث����اين، اأبو �ضمب����ل، الكرنك يف �ضوء 
القم����ر، �ضه����ل طيبة، غ����رق فرعون، اإىل اخل����ف امل�ضري، 
الع����ودة اإىل م�ض����ر، �ضب����اب ال�ضباح على اله����رم الأكرب، 
مدافن املل����وك، مرحبا بك يف م�ضر، اأب����و الهول، امل�ضلة، 
مقتطف����ات م����ن الكرن����ك، �ض����ر ق����رب م�ض����ري، الفج����ر يف 

ال�ضعيد، �ضلطان م�ضر، رياح الليل يف م�ضر"وغريها.
عن البيان

بغداد/ أوراق
ومواجه����ة  للطبيع����ة،  الإن�ض����ان  حتدي����ات 
�ضعوباته����ا حم����اوًل التغل����ب عليه����ا مهم����ا 
ب�ضخ�ضي����ة  متمثل����ة  خطورته����ا،  ا�ضت����دت 
ع����رب  طريق����ه  يط����وي  وه����و  "ا�ضح����اق" 
الغاب����ة. اح����داث  امل�ضتنقع����ات اىل �ضمي����م 
نتابعه����ا يف رواي����ة )واخ�ض����رت الأر�����س( 
ال�ض����ادرة ع����ن دار )املدى( للثقاف����ة والن�ضر 
عل����ي  ومراجع����ة  عب����د  �ض����ويف  برتجم����ة 
اأده����م. يرك����ز الكات����ب على الأر�����س واإعادة 
ا�ضتغ����الل ثرواته����ا بعيدًا عن حي����اة املدينة 
وتكلفاته����ا، واملتغ����ريات الت����ي ترتكها على 
البيئة، وخطره����ا على الإن�ض����ان والطبيعة 
من خ����الل التح����ولت التي عا�ضه����ا اإ�ضحاق 
وه����و ي�ضج����ع غريه عل����ى ا�ضتيط����ان املكان 
ليت�ض����ع عامله الذي اكت�ضف����ه وفكر يف تهيئة 
�ضب����ل احلي����اة فيه متطلع����ًا لم����راأة ت�ضاركه 
العي�����س ومت����الأ وحدت����ه.. اح����داث ت�ضعرنا 
ببدايات اخللق الأول لالن�ضان الذي وطئت 
قدماه ه����ذه الأر�س ومل يك����ن ثمة درب قبل 
جميئ����ه، ثم من بعده حي����وان الأوابد، ومن 
بعدهما ان�ضان الالب �ضاللة منغولية توجد 
يف �ضم����ال ا�ضكندن����اوة ورو�ضي����ا، وهم من 
ج����دًا  ق�ض����رية  قاماته����م  الرح����ل  الع�ضائ����ر 

وجماجمهم عري�ضة. 
ومي�ضي ا�ضحاق على طول اجلانب الغربي 
من الوادي حيث الأر�س كثرية ال�ضجر، من 
بينه����ا التن����وب الف�ضية وال�ضنوب����ر ا�ضافة 

اىل ان����واع من النباتات والع�ضب. ومي�ضي 
�ضاعات يف ذل����ك ال�ضري ويخيم الغ�ضق واذا 
باأذنه تلتق����ط �ضوت خري����ر �ضعيف ملجرى 
ماء، في�ضد ذلك ال�ضوت من عزمه كاأنه كائن 
ح����ي، ويت�ضلق املرتفع ثم ينظر اإىل الوادي 
وقد لفته غاللة ن�ضف مظلمة من حتته ومن 
ورائ����ه �ضماء اجلنوب. ويرق����د لي�ضرتيح.. 
ث����م يري����ه ال�ضب����اح م�ضاح����ات م����ن اأر�����س 
املراعي والأرا�ضي امل�ضجرة فيهبط بجانب 
ت����ل خم�ضر، وم����ن حتته وبعي����دًا عنه يلوح 
جدول واأرنب بري يقفز عربه، فيهز الرجل 
راأ�ض����ه ه����زة ا�ضتح�ضان، لأن اجل����دول لي�س 
عري�ض����ًا، بحيث ا�ضتط����اع الأرنب الربي اأن 
يع����ربه بوثب����ة واحدة، وه����ذه انث����ى طائر 
القطا جاثمة يف ع�ضها جتفل مع وقع قدميه 
وكاأنه����ا تهم�س يف غ�ضب، فيه����ز راأ�ضه مرة 
اأخرى. هذه بقعة طيبة فيها �ضيد من ذوات 
الري�س والفراء، وفيه����ا اخللنج و�ضجر من 
ف�ضيلة التوت يغطي وجه الأر�س ونباتات 
�ضغ����رية م����ن ف�ضيل����ة ال�ضرخ�����س واأزه����ار 
ح�ضي�ض����ة البتول التي ت�ضب����ه جنومًا ذوات 
قريت����ه  ا�ضح����اق  يبن����ي  �ضبع����ة...  اأط����راف 
معتم����دًا عل����ى البيئ����ة املحيطة ب����ه، وبعمله 
ال�ض����اق وال����دوؤوب، وتفك����ريه الدائ����م مب����ا 
�ضي�ضيف����ه له����ا لي�ض����كل عاملًا ثريا م����ن منزل 
وحظائ����ر ومب����اٍن واأ�ضرة كب����رية.. وي�ضفه 
�ضخ�����س من  قبائل ال����الب بان�ضان راٍق اأتى 
ليعي�����س هنا.. بينم����ا ي�ضف����ه الكاتب برجل 
ج����اء ي�ض����ق طريق����ه �ض����وب ال�ضم����ال حاماًل 
خرج����ًا هو اأول خرج على هذه الطريق، فيه 

زاده و�ضيء من الأدوات، وهو �ضخ�س قوي 
خ�ضن ذو حلية حديدية حمراء وعلى وجهه 
ويدي����ه ب�ضعة ن����دوب متثل مواق����ع جروح 
قدمية ب�ضبب العم����ل او العراك. ولعله كان 
م�ضجون����ًا ويبح����ث الآن ع����ن م����كان يختبئ 
في����ه، او لعل����ه فيل�ض����وف ين�ض����د اله����دوء.. 
ويطل����ب ا�ضح����اق من بع�����س قبائ����ل الالب 
ان يج����دوا له ام����راأة من اأي م����كان تر�ضى 
بالعي�����س معه.. فيم�ض����ي احدهم وقد قرر 
ان يتح����دث باأمره �ضاعي����ًا يف طلبه، مبينًا 
انه رجل قدم ليعي�س يف جانب التل، ولو 
كان ف����ارًا من العدالة لعروا عليه.. ومع 
حلول الربيع تخ�ض����ر الر�س من حوله 
وتثم����ر مزروعاته وتتكاث����ر حيواناته، 
وتتحقق اأمنيت����ه باأمراأة تدعى "اأجنر" 
ج����اءت هائم����ة تقوده����ا قدماه����ا الي����ه، 
فاره����ة البني����ة بني����ة العين����ن تناه����ز 
الثالث����ن م����ن عمره����ا خ�ضن����ة اليدين 
تت����دىل م����ن كتفيه����ا حقيب����ة م����ن جلد 
البق����ر وتنتع����ل ح����ذاء غليظ����ًا تب����دو 
م����ن قبائل الالب، وم����ا ان راآها حتى 
انتاب����ه �ضعور انها ج����اءت تق�ضده، 
فدعاه����ا للدخ����ول.. تن����اول الطعام 
مع����ًا، و�ضربا قهوتهم����ا، ويف الليل 
ا�ضطج����ع م�ضوق����ًا اليه����ا فوجدها 
راغب����ة في����ه.. ومل تن�ض����رف عن����د 
ال�ضب����اح ب����ل جعل����ت تعاون����ه يف 
�ض����وؤون البيت فحلب����ت العنزات 
ودعك����ت الأواين وابدت رغبتها 

بالعي�س معه كزوجة.

واخضرت األرض
اكتشاف سبل جديدة للحياة والتعامل مع الطبيعة

ولد الكاتب الرنويجي املبدع كنوت هام�ضون 
يف  ن�ض���اأ   ..1859 ع���ام  اآب  م���ن  الراب���ع  يف 
ج���و ثق���ايف متاأرجح ب���ن الو�ضعي���ة العلمية 
اأو�ضل���و  والرومان�ضي���ة.. در����س يف جامع���ة 
الطبيعي���ة  والعل���وم  والفل�ضف���ة  الاله���وت 
اعتب���ار  اىل  وم���ال  احلديث���ة،  والفل�ضف���ة 
ال�ضيكولوجيا علم���ًا فل�ضفيًا يربط بن املنطق 
والأخ���الق وعلم اجلم���ال ونظري���ة املعرفة.. 
متي���زت موؤلفات���ه بالعن�ض���ر ال�ضخ�ضي الذي 

ا�ضتمده من حياته اخلا�ض���ة و�ضعيه الدوؤوب 
وراء احلقيق���ة.. زار اأم���ريكا مرت���ن واأ�ضدر 
كتاب���ًا انتق���د في���ه مب���رارة احلي���اة الثقافي���ة 
يف ام���ريكا ع���ام 1889.. اته���م بالتواطوؤ مع 
النازي���ن اثن���اء غزوه���م لبل���ده وحك���م علي���ه 
بغرام���ة باهظ���ة ع���ام 1947 من ج���راء ذلك.. 
ح�ض���ل عل���ى جوائز عدي���دة من اأهمه���ا نوبل 
لالآداب 1920.. وت���ويف يف التا�ضع ع�ضر من 

�ضباط 1952.

الكاتب في سطور

مص���ر ف���ي الش���عر اإلنجلي���زي ف���ي الق���رن 19

ــاد ــي مــــذكــــرات ص
العبودي���ة زم���ن  ف���ي  الخّي���رون 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

علي سعيد
 

كتاب جديد ي�ضدر للروائي وال�ضاعر والناقد 
النقد  �ضفة  امل���رة  ه��ذه  يحمل  ال�ضهيد  زي��د 
ال��ك��ات��ب وغ��زارت��ه  ت��ن��وع  ليظهر  الإب���داع���ي 
النتاجية مثلما يبن مدى ات�ضاع الروؤية لدى 
ال�ضهيد يف تناوله للمواد البداعية املختلفة.

الكتاب اجلديد ال�ضادر عن املوؤ�ض�ضة العربية 
عنوان  حمل  ب��ريوت  يف  والن�ضر  للدرا�ضات 
)مملكة الب��داع.. طواف على خميلة الدب( 
ويقع بنحو308 �ضفحات من القطع املتو�ضط 
اق�ضام تناولت درا�ضات  و�ضم مقدمة وثالثة 

يف الرواية والق�ضة وال�ضعر.
التي جاءت بعنوان  الكتاب  وذكر يف مقدمة 
)الرتحال يف  م�ضامي�ر احِلرفة( اأّن )الداخل 
كثريًا  �ضيلتقي  الن�ضو�س  ه��ذه  ع���وامَل  اإىل 
اإن�ضانية خمتلفة، ويحاور توجهات  بهويات 
على  اطالعه  �ضفينة  �ضري�ضي  لكنه  متفاوتة 
هوية واحدة لإن�ضاٍن واحد يحمل هّمًا واحدًا 
توّخيت  املعاين..  تقرره  ت�ضظٍّ  يف  بدا  واإن 
نَر جتارب، وعر�َس حاٍل، وترجمَة فحوى، 
دخلُت  هالٍت..  وم�ضاحبَة  اإبداٍع،  وحماورَة 
عوامَل وحيوات.. جتولُت يف دروب وعطفات 
وجناحات  وانك�ضارات  وهموم  وف�ضاءات 
وت���داع���ي���ات... راأي�����ُت حم�����اولِت ان��ت��ح��اٍر، 
واأمطاَر  ���ض��روٍر،  وح�ضاَد  ي��اأ���ٍس،  وتوالياِت 
ر�ضا. كذلك �ضاهدُت عدَم قناعٍة، ورف�َس حٍال، 
وتوقًا  بال�ضياع،  وبوحًا  بالأ�ضى  وت�ضريحًا 
ذلك  ك��ل  وم��ع  للحيازة...  وَلهفًا  لالنطالق، 
خزيٍن  على  املجبول  الإن�ضاِن  َه  توجُّ اأدرك��ُت 

الرباعة  بحكم  مو�ضوعي  وتدار�س  معريف 
مرفاأ  نحو  الزمن  تراكم حيثيات  من  املنبثقة 
اخللق اجلميل م�ضتدًل بال�ضوء الذي يوم�س 
الذي ل يرتجم دعوته  ال�ضاهق  الفنار  له من 
ي�ضتعينون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  امل��ت��م��ي��زون.  اإل 
الياأ�س  التفاوؤل، ويطردون ح�ضود  من  باإرث 
املتكاثفة عند حدود ال�ضعف الذي يع�ض�س يف 

فجوات القلق وخ�ضية النكو�س.(
وقد �ضم الق�ضم الول من الكتاب املوا�ضيع: 
)الكّتاب.. عادات الكتابة وهاج�ضها( و)منابت 
الذاكرة.. الطفولة جدوى اخلزين(،و)توليفة 
ال�����ض��رد يف ال��ن�����س ال�����ض��ع��ري(،و)ج��دل��ي��ة 
الرواية  وم�ضار ال�ضعر(،و)قراءة يف فحوى 
والتفاوت  ال���روؤى  يف  و)التناغم  ال�ضعر(، 
يف ال��ت��ط��ل��ع��ات(،و)ال��ت��داخ��ل الج��ن��ا���ض��ي.. 
ال�����ض��رد يف امل��ك��ت��وب ال�����ض��ع��ري(،و)ال��ب��ح��ث 
ع���ن احل����داث����ات(،و)ال����ت����ج����ري����ب.. ح��داث��ة 
ال��الم��رئ��ي..  اإىل  و)الن�������ض���داد  ال��ل��ح��ظ��ة(، 
بالزمن..  و)الإح�ضا�س  احللم(،  اإىل  الهروب 
ج��دل��ي��ة ال��ف��ي�����س ال��ك��ت��اب��ي(،و)ال��ف��ن��ت��ازي��ا.. 
اخل���ل���ق وامل����ربرات(،و)ر�����ض����ائ����ل الإب�����داع 
ال������ن������ه������ري������ة(،و)امل������اأوى.. ف���ع���ل امل���ك���ان 
ال��ذات  اإىل  الو�ضول  ال��زم��ن��ي(،و)حم��اولت 
الأمل(،  تعبريية  احلزن..  و)�ضفرة  القارئة(، 
و)املطالعة.. قراءة كتاب احلياة(، و)الفارغ 
و)العزلة..  وتنافر(،  تناغمات  واملمتلئ.. 

اأبجدية اخللق(.
اأم�������ا ال���ق�������ض���م ال����ث����اين ف�������ض���م )اب���ج���دي���ة 
ال�������ن���������������س(،و)ال�������ن���������������س.. ح���ي���ث���ي���ات 
متعة  ب��ال��ن�����س..  وب���واع���ث(،و)الح���ت���ف���اء 
القراءة الأول�ى(، و)ن�ضو�س البدء.. طقو�س 

ال�����رباءة(، و)ت���اأوي���ل ال��ن�����س ب��ن ال��ث��واب��ت 
الت�ضكيلي..  و)الن�س  املفرت�ضة(،  والدللت 

مكّونات واأدّلة(.
)�ضماع  مو�ضوعات  الثالث  الق�ضم  �ضم  فيما 
هوية  العطر(،و)ال�ضاقان  ح��وار  الل���وان.. 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى اجل���������ض����د(،و)الزرار عيون 
امل���الب�������س(،و)امل���ق���ربة.. ق�����ض��ي��دة امل��وت��ى(، 
و)امل���ك���ت���ب���ة.. رق�����ض��ة احل����رف ع��ل��ى اإي��ق��اع 

حيوات(.
يا  )�ضبت  رواي����ات:  �ضت  ال�ضهيد  وا���ض��در 
)اأفرا�س  تنتظر(،و  لآهات  ثالثاء(،و)فرا�ضخ 
الأع���وام(،و)ت���راج���ي���دي���ا م��دي��ن��ة(،و)ا���ض��م 
ال��ع��رب��ة( ، و)ج��ا���ض��م وج��ول��ي��ا(..ك��م��ا ا�ضدر 
جماميع ق�ض�س ق�ضرية عديدة منها:)مدينة 
ِد���س(،و)ف�����ض��اءات  ليبه  )ا����س  احل���ج���ر(،و 
ج��دا:  ق�����ض��رية  ق�ض�س  وجم��ام��ي��ع  ال��ت��ي��ه(. 
)حكايات عن الغرف املعلقة( و)فم ال�ضحراء 
تراب(.  امل�ضنجر(،و)ن�ضاء  الناده(،و)�ضحر 
ويف حقل الرتجمة قدم ال�ضهيد للقراء رواية 
)طريق  وم�ضرحية  موللر(،  لهريتا  )اجل��واز 
العميق(،و)ق�ض�س  ال�ضمال  باجتاه  �ضيق 
ال��ع��امل..  دول  خمتلف  م��ن  ل��ك��ت��اب  ع��امل��ي��ة( 
ول���ه ك��ت��اب ���ض��رية ذات��ي��ة ب��ع��ن��وان )ال����روؤى 
ج��وائ��ز  ال�ضهيد  اح���رز  ول��ق��د  والم���ك���ن���ة(.. 

متعددة.
ال���روائ���ي.. درا���ض��ة  ا���ض��در)م��ن الدب  ك��م��ا 
العامة  الثقافية  ال�ضوؤون  دار  عن  وحتليل( 

.2008

كث����ريا م����ا تواجهن����ي اأ�ضئل����ة ع����ن تو�ضيات 
الكت����ب، وي�ضاألن����ي النا�س: »م����ا الكتاب الذي 
تقرتح����ه للمعرفة عن احل����دث التاريخي �س، 

�س، اأو ع؟«
اأو يقول����ون: »م����ا الكت����اب ال����ذي تو�ض����ي به 
لدرا�ض����ة الفل�ضف����ة �����س، �����س، اأو ع؟« اأو م����ا 

�ضاكل.
ول باأ�����س بذلك. اإذ ي�ضعدين دوم����ا اأن اأعطي 
راأيي. فاأن����ا اأحب اأن اأناق�����س، اأنتقد، واأحلل، 

لأنه هكذا تعمل املعرفة وتتقدم.
ولكني كث����ري ما ل اأملك غ����ري التفكري يف اأمر 
اآخر هو: قبل اأن تدخل يف تفا�ضيل اأي كتاب 
تود قراءته، عليك اأول بالتاأكد من اأنك تعرف 

كيف تقراأ.
ذلك �ضحيح: كيف تقراأ.

»ولك����ن يا كوينتو�س، اأنا اأع����رف كيف اأقراأ«. 
ميكنن����ي �ضماع����ك تق����ول ذل����ك. واأن����ت تقوله 

الآن.
ولك����ن هل تعرف حق����ا كيف تق����راأ؟ نعم، اأنت 

تعرف الأ�ضوات، ال�ضرف، النحو، اجُلمل.
لكنني اأحتدث عن القراءة من اأجل املعلومات 
وال�ضتيع����اب. اأحتدث ع����ن ا�ضتخال�س اأكرب 
ق����در ممك����ن من املعلوم����ات املفيدة م����ن كتاب 

ما.
ذل����ك اأنه، كما ترى، تق����ع اإدارة املعلومات يف 
قل����ب الق����راءة احلديث����ة. فحج����م املعلوم����ات 
الأم����ر  اأن  الغ����زارة ح����د  م����ن  يبل����غ  املتاح����ة 
الرئي�����س ي�ضب����ح القدرة عل����ى الإبحار خالل 

منجم املعلومات دون اأن تفقد �ضوابك.
واإذا و�ضع����ت ذلك يف خاطرك، فعليك بالتزام 

ما يلي:
اخلطوة الأوىل: لي�ضت كل الكتب �ضوا�ضية.

اأب����داأ هن����ا مبقدمة ب�ضيط����ة، علين����ا يف البدء 
كل  لي�ض����ت  وه����ي:  وتقديره����ا،  ا�ضتيعابه����ا 

الكتب �ضوا�ضية.
1. ال�ضنف A: بع�س الكتب يراد لها اأن تقراأ 

وتدر�س وته�ضم بعمق.
2. ال�ضن����ف B: بع�����س الكت����ب ي����راد له����ا اأن 

تت�ضفح ب�ضرعة هادئة، وتخ�ضع »للتنقيب«.
3. ال�ضن����ف C: بع�س الكتب يراد لها اأن مير 

عليها يف عجالة.
ح�ضن���ًا. لقد وطدن���ا حقيقة اأن هن���اك ترتيبا 
للكت���ب، واأنه���ا مل تخل���ق جميعه���ا �ض���واء. 
وهك���ذا من�ضي نحو اخلط���وة الثانية: كيف 
منيزه���ا عن بع�ضه���ا؟ الأمر ب�ضي���ط جدا يف 
الواق���ع، فاأن���ت تعرفه���ا ح���ن تراه���ا. فاأنت 
تعرف عمال من الأدب الراقي حن تراه. فقد 
�ضمع���ت عنه، واأن���ت تعرف بالفع���ل �ضيئا ما 
حول���ه. و�ضيتطلب ال�ضنف���ان الآخران �ضيئا 

من التدقيق.
اخلطوة الثانية: ت�ضنيف الكتاب.

اإن الكت���ب الت���ي يج���ب درا�ضته���ا باإخال����س 
)ال�ضن���ف A( ل تتطل���ب حقا كث���ري تعريف. 
فهي الأعمال العظيمة يف الأدب، التاريخ، اأو 
الفل�ضف���ة. اأو ميكن اأن تكون تلك الكتب التي 
توليها بالفعل تقديرا جليال. واأنت مع نف�ضك 
تعرف ما هي ه���ذه الكتب: تعرفها لأنك قمت 

ببحثك حولها.
 C و B ولكن م���اذا عن الكت���ب يف ال�ضنفن

بها؟ نفعله  الذي  … ما 
اإلي���ك كي���ف نق���رر اإن كان الكت���اب يف ه���ذا 
ال�ضن���ف ي�ضتح���ق الط���الع اأ�ض���ال. اأم�ض���ك 
الكت���اب، قّل���ب يف ال�ضفح���ات، م�ضتعر�ض���ا 
العناوي���ن واأول جمل���ة من كل فق���رة لدقيقة 
واح���دة. وم���ا اأن تنتهي من ذل���ك، ف�ضتعرف 

اإىل اأي �ضنف ينتمي الكتاب.
وعند هذه النقطة يجدر بي القول باأن بع�س 
الكتب ل ت�ضتحق القراءة من الأ�ضل. فالعديد 

منها )ورمبا معظمها( هراء خال�س.
اخلط���وة الثالث���ة: كي���ف تق���راأ كتاب���ا من كل 

�ضنف.

اأ�ضبحن���ا اإذن نع���رف اأي �ضن���ف ينتمي اإليه 
الكتاب. واإليك ما �ضنفعله بعدها.

لنتح���دث عن كي���ف نق���راأ كتابا م���ن ال�ضنف 
الأول.

اإن كن���ت تع���رف اأن كتابا ما ه���و يف ال�ضنف 
الأول )اأي عم���ل م���ن الأدب اجل���اد(، فاأن���ت 
تع���رف م�ضبقا اأنه يتطل���ب بع�س العناء، ول 
ميكنك اأن تتلهى ب���ه. فهو يحتاج منك ل�ضيء 

من العناء والرتكيز.
اأول م���ا يج���ب عليك فعله ه���و اأن تقراأ �ضرحا 
للكت���اب. مل���اذا؟ لأن اأعم���ال الأدب والكتاب���ة 
اجلادة قد تكون معق���دة و�ضعبة على الفهم. 
ولن تعرف حتى ما يتحدث عنه املوؤلف اإل لو 
قمت ببع����س البحث الأ�ضا�ض���ي عن الكتاب، 

واإل ف�ضوف ت�ضيع.
الأمر الثاين الذي يجب عليك فعله هو قراءة 
الأدب  م���ن  اإن كان عم���ال  الأ�ضل���ي.  الن����س 
الأجنب���ي، فاحر����س على اأن متتل���ك ترجمة 
جي���دة، واأن تك���ون مفهوم���ة. وح���ن تق���راأ 
الكت���اب، دّون نقاطك يف حوا�ضي الكتاب عن 
الأفكار والأ�ضئلة الت���ي لديك. فذلك �ضيعينك 

على التذكر.
والأم���ر الثال���ث الذي يج���ب علي���ك فعله هو 
ق���راءة الكت���اب من جدي���د وب�ضرع���ة. فما اأن 
�ضرت تع���رف ما يتحدث عنه املوؤلف، انطلق 
يف الكت���اب مل���رة اأخ���رية وب�ضرع���ة، ون�ضط 

النقاط الرئي�ضة يف بالك.
اأم���ا الأم���ر الأخ���ري ال���ذي يج���ب علي���ك فعله 
فه���و اأن تعيد ق���راءة ال�ض���رح ب�ضرعة. وبهذا 
�ضتع���رف كل تفا�ضيل الكت���اب والأفكار التي 
ينط���وي عليه���ا. وم���ن نافل���ة الق���ول اأن ذلك 

�ضي�ضتغرق وقتا، لكن هذا هو احلال.
واأحيانا، حتى لو قمت بكل ما �ضبق، رمبا لن 
تفه���م الكتاب حقا. ولك���ن ل م�ضكلة! فاأحيانا 
تك���ون يف حاج���ة اإىل خ���ربات حياتي���ة ك���ي 
ت�ضب���ح الأم���ور مفهوم���ة. واأحيان���ا نك���ون 
غري م�ضتعدي���ن ل�ضماع �ض���وت جديد. وهذا 

م���ا تعنيه الكت���ب اجليدة: اأ�ض���وات جديدة، 
تدعونا لجتاهات جديدة.

وكم���ا يقول املث���ل: »ما من طري���ق ملكي اإىل 
الهند�ضة«.

تروى ق�ضة عن الريا�ض���ي العظيم اأقليد�س، 
ال���ذي كان يعلم بطليمو����س الأول ملك م�ضر 
)323-281 ق.م(. وتوج���ه املل���ك بال�ضوؤال 
لأقليد����س اإن كان هن���اك �ضبي���ل اأ�ضه���ل لفهم 
م�ضّلم���ات الهند�ضة. واأج���اب اأقليد�س باأنه ل 
يوج���د: فحت���ى املل���وك عليهم حتم���ل امل�ضقة 
لتعل���م املع���ارف اجلدي���دة: »م���ا م���ن طري���ق 
ملك���ي اإىل الهند�ضة«. ل يوجد درب خمت�ضر 
اإىل املعرف���ة، وعلى كل �ضخ����س اأن يبذل لها 

ثمنها.
واإن ا�ضتطع���ت فع���ل ذلك، ف�ضتك���ون �ضلطان 

هذا املبحث.
يف  الكت���ب  نق���راأ  كي���ف  اإىل  نذه���ب  والآن 

ال�ضنف الثاين.
وهذا هو �ضنف الكتب التي ت�ضتحق القراءة، 
لكنه���ا ت�ض���م كمية حم���دودة م���ن املعلومات 
املفي���دة. �ضتكون فيها بع����س عروق الذهب، 

ولكن معظم ما تبقى �ضيكون ح�ضوًا.
طال���ع الكت���اب �ضفح���ة �ضفح���ة، واق���راأ اأول 
واآخ���ر جملة م���ن كل فقرة، وجت���ّول بعينيك 
يف اجل���زء الأو�ض���ط م���ن كل فق���رة. وبفعلك 
لذلك �ضتكون قادرا على حتديد اأجزاء الكتاب 

التي ت�ضتحق احلفظ.
ح���ن تع���ر على ج���زء مفي���د م���ن الكتاب، 
ح���دد حا�ضية الكتاب بالقل���م الر�ضا�س مع 
النقط���ة اجلوهرية يف ذل���ك الن�س. وبهذا 
النح���و �ضتحتف���ظ باملعلوم���ات املفيدة. ل 
تخ�س من و�ضع العالمات يف الكتاب: فاأنا 
اأفعل ذل���ك، ولن ي�ضر الأمر به���ا. ا�ضتخدم 

الر�ضا�س فقط.
�ضت�ضاع����دك  الكت����اب  يف  الكتاب����ة  جم����رد  اإن 
على تذك����ر املعلومات. واإن كن����ت تدر�س لغة 
اأجنبي����ة، فم����ن املفيد ل����ك اأن تكت����ب تعليقاتك 
باللغة الهدف. وبه����ذا �ضتح�ضل على قدر من 

املمار�ضة يف الكتابة.
تذكر اأن����ك »تنقب"يف الكتاب. ول يهم لو اأنك 
ن�ضيت كثريا من احل�ضو، فمعظمه ل ي�ضتحق 

احلفظ اأ�ضال.
والآن لنتح����دث ع����ن كي����ف تق����راأ الكت����ب يف 

ال�ضنف الثالث.
ه����ذا ه����و �ضن����ف الكت����ب الت����ي ي����راد له����ا اأن 
مير عليه����ا يف عجال����ة. وه����ذا ال�ضنف ي�ضم 
اجلرمي����ة  ق�ض�����س  ال�ضائع����ة،  الرواي����ات 
الواقعية، وما �ض����اكل. وحن ياأتي الأمر اإىل 
كتب كهذه، �ضتجد نف�ضك ت�ضتثار عاطفيا، ول 
باأ�����س بذل����ك. وحتى ل����و مل ت�ضم ه����ذه الكتب 
كث����ريا من املعلوم����ات املفيدة، فه����ي كثريا ما 

تت�ضمن ق�ض�ضا جيدة.
ول م�ضكل����ة يف ذل����ك، فاملعرف����ة ب����ال قيمة من 
دون خي����ال. وعليك اأن تنّم����ي خيالك. ميكنك 
اأن تنطلق يف هذا الن����وع من الكتب ب�ضرعة، 
واإن كان ي�ضتحق القراءة فال باأ�س، واإل فاألق 

به.
وهك����ذا اإذن: اأ�ضبحت تعرف كيف تقراأ. واإذا 
تابعت ه����ذه الن�ضائح الأ�ضا�ضي����ة، �ضتحتفظ 
مبزيد من املعلومات من الكتب التي تقراأها. 
كم����ا اأنك لن ت�ضيع وقتك على كتب ل ت�ضتحق 

انتباهك.
تعلي����ق اأخري: يرغ����ب بع�س النا�����س مبعرفة 
اإن كان عليه����م احل�ضول على ن�ضخ ورقية اأو 
اإلكرتوني����ة من الكتب. ولي�����س ذلك بال�ضجال 
اجلدي����د، ول اأرغب باخلو�س فيه. لكن راأيي 
املوج����ز ه����و: للكت����ب اجلي����دة، اح�ض����ل على 
الن�ض����خ الورقي����ة، لأن����ك �ضتعود اإليه����ا دوما، 

والأمر ي�ضتحق ذلك
عن موقع/ قارئ متتبع

بيروت )رويترز( – 
جمموع���ة )لي���ل يف مرايا البح���ر( لل�ضاع���رة ال�ضورية 
املقيم���ة يف كندا �ضلوى فرح ت�ض���م ق�ضائد حب تفي�س 
�ضورا وجمازات وعاطفة حتمل �ضمة من �ضمات عودة 

الرومان�ضية بقوة يف بع�س ال�ضعر العربي احلايل.
ق�ضائ���د �ضل���وى ف���رح عل���ى الرغم م���ن الب�ضاط���ة ومن 
ال�ضهول���ة اللتن ي�ضيعان فيه���ا تتميز بكثري من ال�ضور 
واملج���ازات والرم���وز وكث���ري م���ن املج���رد واحل�ضي.. 
وتبق���ى كله���ا تطف���و يف ع���امل م���ن احل���ب وال�ضم���ات 

الرومان�ضية واحلنن اإىل الوطن املفقود.
الأبي���ات الت���ي حملها غ���الف الكتاب عك�ض���ت كثريا من 
ال�ضم���ات التي حفل���ت به���ا الق�ضائد اإجم���ال وهي كلها 
م���ن منط ق�ضيدة النر التي ي���ربز فيها اإيقاع مو�ضيقى 

ناب�س.
تق���ول ال�ضاعرة "بعد املنت�ض���ف / تكمن ال�ضهقة الأوىل 
والأخ���رية / هي امتداد املرايا / على اأجنحة النوار�س 
/ واحت�ض���ار امل���وج / عن���د �ضواط���ئ ال���روح / ما بعد 
انت�ضاف اجلنون / �ضاأمنح الربيع النابت على مقلتيك 

/ ميالدا جديدا لكل ال�ضنابل."
ق�ضائ���د املجموع���ة ال�ضب���ع والع�ضرون كتب���ت يف كندا 
ووردت يف كتاب من 85 �ضفحة متو�ضطة القطع �ضدر 

عن دار بي�ضان للن�ضر والتوزيع يف بريوت.
�ضل���وى فرح -وهي م���ن مواليد �ضوري���ا- ح�ضلت على 

دبلوم يف الرتبية املو�ضيقي���ة والفنون من معهد اإعداد 
املدر�ض���ن يف �ضوريا ونالت دبل���وم �ضهادة ال�ضرتخاء 
والتن���ومي املغناطي�ض���ي م���ن كيبيك يف كن���دا. وعملت 

مدر�ضة ملادة الرتبية املو�ضيقية يف �ضوريا.
الق�ضي���دة الأوىل يف املجموعة حمل���ت عنوان )رق�ضة 
املطر( وفيها تقول "منذ اأول قبلة لعينيك / رق�س املطر 
.. ج���ن املط���ر / تكاثفت �ضهقات الغي���وم / من الغروب 
وال�ضحر / ل مكان اأهرب اإليه اإلك / هب يل ظل �ضجرة 
/ ريثم���ا تبن���ي يل وطن���ا / ثوبي املبلل يهم����س / اإليك 

األثم رذاذه يف برهة غيبوبة."
ال�ضاع���رة  ق���ول  الأنوث���ة(  )يا�ضمين���ة  ق�ضي���دة  وم���ن 
ال�ضماء / وهم�س  ت�ضعرين بحقيقة   / "اأتلم�ضك غيمة 
املط���ر / اأراق�س نب����س الأزل / على ارتعا�س �ضفتيك / 
لي�س وهم���ا ما يوحدنا / مت���ور باأوردتي / اأفي�س يف 
�ضرايين���ك / فتزه���ر ال�ضماء / ويحمر الت���وت ال�ضامي 
/ عل���ى �ضرفة اأحالمي / ارتع����س / كفرا�ضة �ضقط على 

جفونها الندى."
يف ق�ضيدة )هكذا اأحب���ك( يتحول احلب واحلبيب اإىل 
وط���ن ميوج بال���دفء وبجمال الطبيع���ة. تقول �ضلوى 
ف���رح "ي���ا �ضري���ك النق���اء / هك���ذا اأحبك / وطن���ا يزهر 
باليقن / اأحبك هم�ض���ا يرتع�س فيه البنف�ضج / وعطرا 
فواحا م���ن اليا�ضمن / اأحبك نب�ضا مزلزل / يهوي من 
فل���ك املالئكة / و�ضالل ورد يتحدى الروتن / يا �ضريك 
املوجة الغافية / على اأهداب البحر / خذين اإليك مثلما 

يهب الن�ضيم / خذين اإليك بلهفة الأر�س للمطر."

ويف ق�ضي���دة )لي���ل يف مراي���ا البحر( تق���ول ال�ضاعرة 
"بن اأروقة امل�ضاء / اأحالم موؤجلة تعجن كعكة العيد / 
ما بن �ضغف و�ضمت عا�ضق / ي�ضدل احلنن �ضتائره / 
تنطوي امل�ضافات / اأبحث عن���ك بن م�ضاحات اأنفا�ضي 
/ ويبق���ى عل���ى �ضفة احلل���م / عالمة ا�ضتفه���ام / رموز 
مبهمة ت�ضق عباب الآهات / اأ�ضرار تتاأرجح على اأكتاف 

الرياح / و�ضهيق العوا�ضف يخت�ضر الوقت."
يف ق�ضي���دة )احرتق ليلك( تق���ول "اخلع عنك كل �ضيء 
.. اخل���ع اأك���ر واأك���ر / م�ضامات���ك املغلق���ة / نظارتيك 
الرماديت���ن / �ضالك الرم���ادي / وتنزيالت الغرور / يا 

هرم احلاجبن."
ويف ق�ضي���دة )لعب���ة ال�ض���وء( تق���ول �ضل���وى فرح يف 
رومان�ضي���ة وحزن �ضيال يعك����س الأفول ومرور الزمن 
"ل ت�ضل تلك الزنبقة / مل جف حنينها / لي�س لغزا / 
كل الطي���ور �ضرتحل يوما / ويبق���ى ريق احللم / على 
�ضفة ال�ضباح / كل الأطفال / تخلع ري�ضها اأمام العمر / 
وتخب���ئ براءتها / بن �ضيق���ان ال�ضنابل / ل تفت�س عن 
بو�ضلة الأبدية / اإنها لعبة ال�ضوء / يف ظل الرياح."

لل�ضاعرة قبل هذه املجموعة جمموعتان �ضعريتان هما 
)اأزه���ر يف الن���ار( و)ل يكفي اأن جت���ن(. ولها جمموعة 
ق�ض�ضية اإ�ضافة اإىل ق�ض�س ومقالت ن�ضرت يف مواقع 

اإلكرتونية وجمالت عربية.

ــرأ كــتـــــابــًا ــق  ؟كــيــف ت

)مملكة اإلبداع( كتاب جديد لزيد الشهيد

سلوى فرح.. قصائد حب وحنين إلى الوطن
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

بعد النقل��ة النوعية الكبرية التي 
خلقتها الثورة الرقمية عىل كافة 
املس��تويات، يب��دو أن الع��ر 
املكتبات  مس��توى  الرقمي عىل 
يتقدم بش��كل يف��وق توقعاتنا، 
وقد ظه��ر العديد من التجارب 
الواع��دة يف ه��ذا الب��اب عىل 
لك��ن  العامل��ي.  املس��توى 
وبالرغ��م من أننا نس��ري بهذه 
الرسعة الجنونية نحو ” رقمنة 

الع��امل ” إال أن دور املكتب��ات 
التقليدية سيبقى له تأثري ال ميكن 

أن نغفل عنه إطالقًا.

مكتبة دير أدمونت في 
النمسا

تع���د مكتب���ة دير اأدمون���ت من اأجم���ل واأكرب 
الع���امل، مت بن���اء املكتب���ة يف  املكتب���ات يف 
ع���ام 1776م وت�ض���م بن جدرانه���ا الرائعة 
ما يق���رب م���ن 200 األف كت���اب والعديد من 
املخطوطات الن���ادرة، يبلغ طول املكتبة 70 
مرتًا وعر�ضها 14 مرتًا وارتفاعها 12 مرتًا. 
يزور املكتبة �ضنوي���ًا العديد من ال�ضياح من 
خ���ارج النم�ضا ول ي�ضمح ل���زوار املكتبة من 
داخ���ل النم�ضا اأو خارجه���ا با�ضتعارة الكتب 
خ���ارج املكتبة نظ���رًا لأهميته���ا ولحتوائها 
عل���ى جمموعة م���ن الكتب ترج���ع اإىل القرن 
ال�ضاد����س ع�ض���ر كم���ا حتت���اج املخطوط���ات 
باملكتب���ة اإىل رخ�ضة ر�ضمية لالإطالع عليها. 
كم���ا ت�ضم املكتب���ة اأي�ض���ا متحفا فني���ا ي�ضم 
العدي���د من اللوح���ات املميزة يف���وق عددها 

100 لوحة لأهم فناين النم�ضا .

المكتبة الوطنية 
النمساوية 

املكتبة الوطنية ه���ي اأكرب مكتبة يف النم�ضا 
وتق���ع يف العا�ضم���ة فيين���ا، ويوج���د بها ما 

م���ن 7.4 ملي���ون كت���اب  يق���رب 
وخمطوط���ة ويت���م متوي���ل املكتب���ة ب�ض���كل 
اأ�ضا�ضي م���ن قبل الدولة وم���ن املهمات التي 
تق���وم به���ا املكتبة ه���ي جتمي���ع واأر�ضفة كل 
املن�ضورات الت���ي تظهر بالنم�ضا مبا يف ذلك 
ما ين�ضر عل���ى و�ضائل الإع���الم الإلكرتونية 
بالإ�ضافة اإىل ذلك ت�ضم املكتبة جميع اأعمال 

املوؤلفن النم�ضاوين خارج النم�ضا.
ت�ضم املكتبة اأي�ضا جمموعة من املخطوطات 
والكتب النادرة التي ترجع اإىل القرن الرابع 
املي���الدي كم���ا ت�ض���م العدي���د م���ن اخلرائط 
والت���ي يرجع بع�ضه���ا اإىل الق���رن ال�ضاد�س 
ع�ضر، اأي�ض���ا حتتفظ املكتبة بالن�ضخ الأوىل 
للعدي���د م���ن الأعم���ال املو�ضيقي���ة املعروف���ة 
لع���دد كبري من امللحنن م���ن �ضمنهم اأنطون 
بروك���رن وريت�ض���ارد �ضرتاو����س وبخ���الف 
الت�ضجيالت والأقرا�س املدجمة فاإن املكتبة 
حتتفظ اأي�ضا مبالحظات مكتوبة بخط اليد 

لهوؤلء املو�ضيقين.
جدير بالذكر اأن املكتبة الوطنية ويف خطوة 

ملواكب���ة  منه���ا 
وتو�ضيع  التكنولوج���ي  التق���دم 

م�ض���روع  باعتم���اد  قام���ت  قرائه���ا  دائ���رة 
بالتع���اون مع �ضركة قوقل عام 2010 يهدف 
اإىل حتويل ما يقرب من ن�ضف مليون كتاب 

اإىل ن�ضخ اإلكرتونية.

مكتبة سانت مارك 
الوطنية 

تق���ع املكتب���ة يف مدين���ة البندقي���ة اجلميل���ة 
�ضم���ال اإيطالي���ا ، وتع���د واح���دة م���ن اأق���دم 
املكتب���ات يف اإيطاليا ، وهي من اأهم الركائز 
الثقافية ملدينة البندقية ويزورها العديد من 
العلم���اء وال�ضياح من جميع اأنح���اء العامل. 
مت تاأ�ضي����س املكتية ع���ام 1468 وت�ضم نحو 

مليون كتاب وخمطوطة.

 �ضدر حديثًا عن املكتب امل�ضري للمطبوعات كتاب "مهارات 
الت�ضال" لالأ�ضتاذ الدكتور حممود ح�ضن اإ�ضماعيل رئي�س ق�ضم 

الإعالم يف معهد الطفولة جامعة عن �ضم�س.
يوؤكد املوؤلف على اأننا اإذا عرفنا اأننا نق�ضى 70 % من يومنا يف 

حالةات�ضال ، �ضنعرف اأن الت�ضال وفّعاليته من الأموراملهمة 
جدا لنا جميعا �ضواء اأكنا ن�ضغل من�ضبا اإداريا اأوقياديا اأوحتى 

كنا مروؤو�ضن، ومن هنا نعرف اأن الت�ضال مهارة يجب اأن 
نكت�ضبها.

وتاأتي اأهمية هذا الكتاب من ان مهارات التوا�ضل الجتماعي 
متنح الإن�ضان الّثقة بالنف�س. وتعتمد فكرة التوا�ضل على 

عاملن؛ اأولهما امتالك املهارات، والذي يعتمدعلى ت�ضجيعك 
ملحدثك على التحدث والتعاون املثمر بينكما، وثانيهما التفهم 

اجليد لطبيعة ال�ضخ�س الذي نتعامل معه..
ويقدم الكتاب جمموعة من مهارات الت�ضال التي يجب علي كل 

اإن�ضان اأن يكت�ضبها.
جاءالكتاب يف �ضبعة ف�ضول: تناول الأول منها مقدمة يف 

الت�ضال، والّثاين املهارة، والّثالث مهارات الت�ضال، الف�ضل 
الرابع طرق الإلقاء، الف�ضل اخلام�س اجلمهور، الف�ضل ال�ضاد�س 

املحا�ضرة، وال�ضابع والأخريمهارات العر�س الفّعال.
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والدميقراطي���ة وال�ضداق���ة العاملي���ة وُق���دم، كاإه���داء اإىل ال�ضع���ب الأمريكي 
با�ض���م ال�ضعب الفرن�ضي، و َقِبلُه الرئي����س الأمريكي"جروفر كليفالند" نيابًة 
ع���ن ال�ضع���ب الأمريك���ي. اإل اإن"الرجل"املتوحد يف  الب���ار، يعي�س حلظاته، 
حمدق���ًا مبج�ض���م التمث���ال، ومتح�ض�ض���ًا ومتلم�ض���ًا ممتعات امل���كان، ويراقب 
م�ضاحت���ه وهند�ضت���ه وت�ضكيالت���ه والكائن���ات اجلال�ض���ة في���ه ؛ وين�ضغ���ل- 
الرج���ل- بعي���دًا عن الزم���ان- املكان لرين���و هن���اك.. اإذ املارين���ز وامل�ضرفات 
والهم���رات ؛ وهي ته���در يف راأ�ضه، لتجتاح �ضمته الع���اري وت�ضحق وحدته 
احلالي���ة، ب�ضجيجه���ا وبغبارها الذي تخلفه خلفها، وكذل���ك  طائرات ال�ضبح 
وه���ي تق�ضف راأ�ضه الدائخ ب���دوي عا�ضف لت�ضقط اأطن���ان القنابل الذكية  /

العنقودي���ة /الرذاذي���ة /ال�ضوتي���ة، م�ضت�ضلمًا،م�ضل���وب الإرادة، لالأبات�ض���ي 
التي حتوم ح���ول عزلته لتلتقط اأنفا�ضه ال�ضعبة يف �ضدره امل�ضروخ وت�ضع 
مكان���ه حفن���ة م���ن اليوراني���وم املن�ض���ب، ول ين���ي يف اأن ي�هرب م���ن �ضيارة 
مفخخ���ة انفج���رت يف مدينته، وحولت���ه اإىل اأ�ضالء من اللح���م.. اأو من قادم 
ع���رب ال�ضح���راء، وه���و ملت���ح، و"د�ضدا�ضته"الق���ذرة، الق�ض���رية م���ن الإمام 
والطويل���ة من اخللف، وجاء ليقتل نف�ض���ه، وَمنرْ يتواجد قربه، م�ضادفًة، من 
العراقين، منتظرًا"حورًا عن"عاري���ًة متامًا،"َت�ضلع"ج�ضده وكل مكبوتاته 
اإىل اجلن���ان اخل�ض���ر املوع���ودة يف زمن، اأو مكان، ل َيع���رف اأو حتى يخمن 
كائ���ن م���ا، متى يتحقق  ذل���ك فعليًا؟!.  ويبقى - رجل الب���ار- غريبًا يف املكان 
ذاته، ك��ضرقي منزٍو وراء ظالل معتمة، ت�ضتتت وتع�ضرت يف فمه لغة املراثي 
الت���ي اعتادها اأكر من  ثالثن عامًا، وهو ينق���ل ب�ضره بن �ضدر نادلة البار 
الب����س، والطافح بالأنوثة، ومتثال"احلري���ة ال�ضغري"حيث يوقن انه، ويف 
هذا الزمن والعامل واملكان، اإن كل �ضيء حمتمل وقابل للتحقق، فلرمبا يكون 
ذلك الأ�ضقر، اجلال�س بفرح و�ضرور غامرين مع ع�ضيقته، يف عتمة ذلك البار، 

هو ذاته احد الذين قتل���وه ذات مرة وخنقوا وريده على م�ضارف"ب�ضرته"، 
اأو اح���د الذي���ن �ضرق���وا وجي���ب قلب���ه ودبي���ب روح���ه الهائمة يف لي���ل البار 
وظالل���ه القامتة. تتمي���ز جمموعة )البار الأمريكي( بنم���ط من الق�س  يربط 
ب���ن مهيمن���ات اآني���ة ع���دة، اذ يت�ضاب���ك الداخل- اخل���ارج، الزم���ان - املكان، 
الواقع - الفرتا����س، الغياب- احل�ضور، احلا�ضر- املا�ضي. وتتميز الروؤيا 
الفني���ة  وبوؤرته���ا الدللي���ة عرب معرفة وخ���ربة يف وظائف وطرائ���ق ال�ضرد 
الفني الذي ي�ضتع���ن بالذاكرة الفردية – اجلمعية. نالحظ اإن ق�ض�س"البار 
الأمريكي"الثم���اين، مبثابة"بوؤر"تت�ضع بعيدًا عرب اأفكار مزدحمة بالوقائع، 
واحلكاي���ات والأح���الم الت���ي ل تنقط���ع وغالب���ًا م���ا يهيمن �ض���وت الراوي- 
الوحي���د - القا�س ذاته، على الثيمات ليتلب�س، عرب لغة �ضردية مرنة، اأدوارًا 
ع���دة منها:"امل�ضتك�ضف اجلغرايف تارة اأو املوؤرخ اأو العامِل النروبولوجي 
ت���ارة اأخ���رى، اأو اجلمع بن الرتاثي واملحقق، م���ن روؤى تتوجه اإىل بواطن 

الأحالم ومفازاتها"القا�س اأحمد اأمن. 
ويف ق�ض�س"الب���ار الأمريكي"يقدم ال�ضامل:"�ضاردًا خا�ض���ًا ن�ضميه )ال�ضارد 
الت�ضكيل���ي( الذي يقوم بتو�ضيف اأو ر�ضم لوحة ت�ضكيلية بالكلمات والتحكم 
مبفرداتها وبتحريك تفا�ضيلها، اأو اإ�ضافة عنا�ضر جديدة لها اأو اإلغاء بع�ضها 

اأو جميعها"الناقد جميل ال�ضبيبي. 
القا�س"وارد بدر ال�ضامل"من طالئع ق�ضا�ضي  جيل الثمانينات العراقي، ذلك 
اجلي���ل الذي طحنته حروب النظام املنهار، العبثية املتعاقبة، والتي طم�ضت 
حياته وبددت اأحالم���ه �ضلطة قامعة، ل حد لق�ضوتها وبربريتها ووح�ضيتها، 
وه���و يف بدي���ات تطلعاته احلياتي���ة -الثقافية. وقد ا�ضدر ال�ض���امل عددًا من 
املجاميع الق�ض�ضية والراويات التي ا�ضتخدم فيها التوظيف الفني - الدليل 
للواق���ع العراقي املعا�س يف حتولت���ه القا�ضية ال�ضاخبة املري���رة، منقبًا عن 
�ضي���اع  دور الإن�ض���ان العراقي، كا�ضف���ًا الظروف املعقدة الت���ي ُتغّيب وُتكّبل 
تطلعات���ه وت�ضوفه نحو عامل جديد لئ���ق باحلياة الآدمية، متطلعًا بوله نحو 
الف�ض���اءات الرحب���ة والغنية التي تنطوي على  ما ه���و جميل ونبيل وحافل 
بال���راء الوج���داين - الإن�ض���اين، وحيات���ه الت���ي ُتعا����س مرة واح���دة فقط، 
وم�ضتخدم���ًا - القا����س- م�ضتوى متمي���زًا يف عبارته ال�ضردي���ة - ال�ضاعرية 
- املكثفة،جمموعة"املع���دان"- 1995، منوذج���ًا، ونالح���ظ اإن )ال�ض���امل( يف 
بع����س روايات���ه و الكثري م���ن ق�ض�ضه ي�ضه���م يف تقدمي )بانورام���ا( �ضديدة 
اخل�ضو�ضية واملحلية العراقية- اجلنوبية حتديدًا،  تلك العوامل  واحليوات 
والف�ضاءات ل يتعامل معها اأو يقدمها )ال�ضامل( ب�ضفتها )يوتوبيا( بل كجزء 
م���ن �ضميم احلياة الواقعي���ة و الغرائبية - روايته "مول���د غراب"- 2001- 
الت���ي ينط���وي عليها جنوب الع���راق وبع�س بقايا مكونات���ه الب�ضرية وعمق 
تقاليدها التي توؤكد الدرا�ضات النروبولوجية العديدة )�ضومرية( اأ�ضولها 
وامت���دادات بع�س طقو�ضها احلالي���ة. جمموعة"البار الأمريكي"مرتبطة يف 
ن�ضيجها العام عرب طرحها ملو�ضوعة احلرب وق�ضوتها وب�ضاعتها وتاأثرياتها 
عل���ى الإن�ض���ان والأوط���ان، ولذا ميك���ن اأن ت�ض���كل يف كليتها ف�ض���وًل �ضمن 
رواي���ة، وه���و ما نوه اإليه القا�س ال�ضامل يف هام����س ورد يف ال�ضفحة)92(، 
ويف نهاي���ة ق�ضة"ميزوبوتاميا"اإذ يوؤكد فيه دخول ه���ذا الن�ضيج الق�ض�ضي 

يف روايته"جتميع الأ�ضد". 

المكتب المصري 
يصدر "مهارات 

االتصال"

العتمــة وعوالم األرق 
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مكتبات عمالقة حول العالم

مكتبة دير اأدمونت يف النم�سا

مكتبة �سانت مارك الوطنية 

املكتبة الوطنية النم�ساوية 



اصدارات
جديد

طبعت بمطابع مؤسسة  التصحيح اللغوي   كاظم ابراهيماالخراج الفني  خـالـد خضيرتحرير  عالء المفرجي

لالعالم والثقافة والفنون

ء

ملحق يعني باآخر اال�شدارات احلديثة فـي العامل ي�شدر عن م�ؤ�ش�شة 

WWW. almadasupplements.com
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احلياة،  قطبي  بني  الثنائية  العالقة  عن  الإن�ساين  لل�سلوك  متثيل  ثقافة  اجلن�س 

ال�سلة  العنا�رص، ذات  من  تنطوي على عدد كبري  ثقافة  / والأنوثة، وهي  الذكورة 

املبا�رصة باحلاجات البايلوجية التي جتد لها جت�سدات حيوية يف الت�سال الدخايل مع 

املجال املوؤنث / الأنوثة. كذلك تتمثل ال�سلطة الدينية / والجتماعية التي اأ�س�ست 

اخلطاب  ذلك  كلية  عرب  و�سبغه  باجلن�س  واملرتبطة  اخلا�سة  وقوانينها  منظومتها 

الن�ساين وت�سوراته.

�ستحاول هذه الدرا�سة البحث يف عنا�رص اجلن�س ذات العالقة بالديني، الذي 

�رصع نظاماً اإخ�سابياً يف الع�سور املبكرة للح�سارات يف ال�رصق الدنى القدمي ومنها 

عقائد اجلن�س املقد�س / اأو الزواج اللهي. وهدف الدرا�سة الول مالحقة –اجلن�س 

املقد�س– احلكايات وال�سارات الن�سية التي انطوت على تلك الطقو�س والك�سف 

 / الجتماعي  لالن�سجام  خلخلة  اأو  املو�سوية،  للو�سايا  خرقاً  باإعتبارها  ل  عنها، 

جماًل  وكر�سته  ال�رصقية  احل�سارات  عرفته  دينياً  معتقداً  باعتبارها  واإمنا  الخالقي، 

احل�سارة  عرفتها  التي  الدينية  العنا�رص  من  وا�سحة  ا�ستفادة  مع  مقد�ساً،  طق�سياً 

اإىل الآن موؤثرة وفاعلة يف جتديد اخلطاب  ال�سومرية / عرب ن�سو�س �سعرية ما تزال 

واملعرفية،  الدينية  عنا�رصها  مع  املرحتلة  الن�سو�س  تلك  املعا�رص،  العربي  ال�سعري 

�سعدت نحو احل�سارة ال�سورية / الكنعانية وتت�سابك معها ومتنحها ملمحاً ل ميكن 

اإحتل مركزاً  يهمنا هنا مالحقة اخل�سوبة كنظام فكري  التمويه عليه وتغطيته. وما 

مهيمناً يف احل�سارة ال�سومرية


