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

ــــــــدارات ــــن اص اص������������داراتم

عماد الطيب 
 �صدر للدكتور عامر �صباح املرزوك كتاب 
ع���ن �صي���خ املفهر�صن العراقي���ن الراحل 
عن���وان  حم���ل  امل���رزوك  ن���وري  �صب���اح 
"�صباح احللة"، وهو �صرية ذاتية واأدبية 
حلياة علم من اع���ام احللة. َبّرز فيه اهم 
حمط���ات امل���رزوك يف الثقاف���ة والتاأليف 
ف�صا ع���ن �صهادات قلمية بح���ق املرزوك 
من قب���ل مثقفي العراق. يق���ع الكتاب يف 

)450( �صفحة من النوع املتو�صط. 
و�صب���اح ن���وري امل���رزوك كان، علم���ًا من 
اأع���ام الثقاف���ة يف الع���راق، واأكادميي���ا، 

قدم الكثري للحركة الرتبوية والتعليمية، 
وباحثا فذا، افنى وقته بالبحث والتنقيب 
يف بط���ون الكتب، ليوث���ق تاريخ العراق 
الثق���ايف، م���ن خ���ال ا�صتغال���ه بالتوثيق 
والفهر�ص���ة والببلوغرافي���ا وعلم الرجال 
وتاريخ املدن، وه���ذه املنطقة التلج اليها 
اال موؤ�ص�ص���ات متخ�ص�ص���ة او فريق عمل 
متكامل. وخري مثال على ذلك ان موؤلفاته 
تع���دت ال�)اخلم�صن( كتابا. وكان ن�صيب 
مدين���ة احلل���ة وهي مدينت���ه التي ترعرع 

فيها ال�صيء الكثري من موؤلفاته. 
كتاب"�صب����اح احللة"م����ن الكت����ب الهامة 
التي ت����وؤرخ حي����اة املبدع����ن االعام يف 
الع����راق. وتع����د م����ادة خ�صب����ة للباحثن 

يف ه����ذا املجال �صدر عن موؤلفه"الدكتور 
عامر"وهو اب����ن املفهر�س الراحل �صباح 
نوري امل����رزوك. �صدر الكت����اب مبنا�صبة 

مرور عامن على رحيل املرزوك.
يق����ع الكت����اب يف ثاث����ة ف�ص����ول، ت�صمن 
الف�ص����ل االول حي����اة امل����رزوك و�صريت����ه 
حيات����ه.  يف  والثقافي����ة،  الرتبوي����ة 
لل�صه����ادات  الثال����ث  الف�ص����ل  وخ�ص�����س 
بع����د  قيل����ت  الت����ي  والقلمي����ة  ال�صعري����ة 
رحيله. ويف نهاية الكت����اب و�صع ملحقا 
واه����م  حيات����ه  مراح����ل  وف����ق  لل�ص����ور، 
م�صاركات����ه و�ص����ور اغلفة كتب����ه، وما مت 
توثيقه للجل�ص����ات التاأبينية التي اقيمت 

بعد رحيله. 

 المفتش العام
من ابرز روائع االدب الرو�صي وُت�صنف يف عداد 
امل�ص���رح العامل���ي وال ت���زال ُتعر����س يف خمتل���ف 

اأنحاء العامل، ويقول غوغول عن م�صرحيته:
اأجم���ع فيه���ا، يف كومة واحدة كل ما  اأن  "اأردُت 
كن���ت اأع���رف يف رو�صي���ا م���ن قب���ح وكل م���ا كان 

ميار�س فيها من جور وظلم".
منذ البداي���ة جاءت امل�صرحية فري���دة يف نوعها؛ 
فاأحداثه���ا تتمح���ور ح���ول النظ���ام االجتماع���ي 
القائم. والبلدة التي تدور فيها االأحداث ميكن اأن 
تكون اأي���ة مدينة يف االمرباطورية الرو�صية، بل 
ميك���ن اأن تكون ن�صخة م�صغ���رة من هرم ال�صلطة 

القي�صرية.

اآلباء والبنون
رواية الكاتب الرو�صي ايفان تورجينيف و�صعها 
فيم���ا بن ع���ام 1860 وع���ام 1861 ون�صرها يف 
اإح���دى املج���ات الرو�صي���ة ع���ام 1862. وه���ي 
ب���ن  واالجتماع���ي  الفك���ري  ال�ص���راع  ت�ص���ّور 
ال�صب���اب وال�صي���وخ، يف رو�صي���ا، ع�صّي���ة اإعتاق 
االأقن���ان serfs عام 1861 ، م�ص���ريا اإىل اأن هذا 
ال�ص���راع �صاأُنُه يف ذلك ك�صاأن ال�ص���راع بن املُُثل 
واالأع���راف، يج���ب اأن ي�صتم���ّر من غ���ري انقطاع. 
وُتعت���رب رواية "االآب���اء والبنون" الي���وَم اأقوى 

اآثار تورجينيف واأروعها.

مذك�����������رات 
صّياد 

ه���ذا اول عم���ل كب���ري حق���ق ال�صه���رة 
للكات���ب الرو�ص���ي تورغني���ف ، حيث 
يعر�س في���ه احوال الري���ف الرو�صي 
وم���ا يتعر�س له الفاح م���ن ظلم على 

يد النظام ال�صيا�صي واالجتماعي.

ت���ّوج  الكات���ب ال�صوفيت���ي الك�ص���ي تول�صت���وي 
ر فيها اأحداث ع�صره  اأعمال���ه الروائية التي ي�صوِّ
بثاثيت���ه امللحمي���ة "درب االآالم"  الت���ي ح���ازت 
جائزة الدول���ة عام 1943، فاأع���اد �صياغة رواية 
»ال�صقيقت���ان« )1925(، وجعلها اجلزء االأول من 

هذه الثاثية.
وهي ملحم���ة الوطن امل�صّيع وامل�صتعاد، ويتمثل 
خطه���ا االأ�صا����س يف ر�ص���م طري���ق املعان���اة التي 
ِلهم اإىل منا�صلن فعالن  اجتازها املثقفون، وحتوُّ
و�صن���اع للتاري���خ. وي�ص���ود يف الرواية هاج�س 
يوؤك���د اأن ال�صعادة ال�صخ�صية الت���ي كان اأبطالها 
االأربع���ة الرئي�صيون يبحث���ون عنها ال تتحقق اإال 

حن ترتبط ب�صعادة ال�صعب والوطن.

�ص���درت حديث���ا ع���ن جمموع���ة الني���ل العربي���ة للن�ص���ر والتوزيع 
بالقاه���رة الطبع���ة العربي���ة لكتاب"تقوي���ة الروابط ب���ن املدر�صة 
واالأ�صرة"للكاتب���ن ري���كاردو وكي���م لوبانك-اإي�صب���ارزا وهو من 
اإ�صدارات معر�س القاهرة الدويل للكتاب"جمموعة النيل العربية 

�صالة 4."
 

هذا الكتاب هو اأف�صل ملخ�س � حتى وقتنا هذا � حول مزايا امل�صاركة 
القوية لاأبوين يف املدار�س. ويف حن ي�صتعر�س ريكاردو جناحه 
الباهر يف اال�صتفادة من امل�صاركة العائلية بو�صفها االأداة الرئي�صة 
الإح���داث نقلة نوعية مهمة يف املواق���ع املدر�صية ال�صعبة، ت�صتعن 
كي���م بخربته���ا العميق���ة للتاأكد من ا�صتف���ادة كل الط���اب من مزايا 
امل�صارك���ة االإيجابي���ة لاأبوين... ولذلك، يزود ه���ذا الكتاب املربن 
واملعلم���ن ب���اأدوات فعال���ة من �صاأنه���ا حتوي���ل امل�صارك���ة العائلية 

نة اإىل واقع ملمو�س يف جميع املواقف واملنا�صبات." املح�صَّ
يف ه���ذا الكت���اب الذي ُيع���ّد حلق���ة يف �صل�صل���ة املب���ادئ االأ�صا�صية 
للمديري���ن، ي�صف املوؤلفان ال���دور املحوري الذي تلعب���ه امل�صاركة 
م هذا الكتاب �صرتاتيجيات  العائلية يف اإجناز الطاب. ولذلك، يقدِّ
عديدة للو�صول اإىل اأف���راد العائلة وحثهم على امل�صاركة يف تعليم 
اأبنائه���م وبناتهم ويف احلياة املدر�صية. وم���ن بن قوائم الفح�س 
واملراجعة واال�صتبيانات والن�ص���رات العديدة القابلة للن�صخ التي 
يزخر بها هذا الكت���اب، توجد مناذج لبع�س الن�صو�س التي تعمل 
عل���ى توجي���ه طاقم عمل املدر�ص���ة عند اإجراء ات�ص���االت هاتفية مع 
اأولي���اء االأم���ور الإباغهم باأخب���ار �صيئ���ة اأو اأخبار �ص���اّرة على حدٍّ 
م ال�صوء  �ص���واء. عاوًة على ه���ذا، ُيلقي هذا الكتاب املرجع���ي القيِّ
عل���ى امل�صكات التي قد تظهر عن���د العمل على حتقيق قدٍر اأكرب من 

امل�صاركة العائلية يف املدار�س �صديدة الفقر.
�صيتعلم ق���ادة املدار�س بدءا من مرحلة ريا�س االأطفال اإىل املرحلة 

االبتدائية كيفية حتقيق االآتي:
امل�صبقة عن  النمطية  ال�صيئة واأفكارهم  •  التغلب على مفاهيمهم 

العاقة بن املدر�صة واالأ�صرة.

اأولياء االأم���ور واملدر�صن، وبن  ب���ن  لق���اءات فعالة  •   تنظي���م 
اأولياء االأمور واملديرين.

وال�صركات. املجتمع  قادة  من  الدعم  •  طلب 

•   اإع���داد خط���ة ناجحة بالفعالي���ات واملنا�صبات �صواء اخلا�صة 
بالعائات اأو املدار�س، وزيارات املدر�صن للمنازل.

امل�صاركة  لزيادة  االإعامية والتكنولوجيا  الو�صائل  •  ا�صتخ���دام 
العائلية.

اإليها. الو�صول  ي�صعب  التي  العائات  مع  •  التوا�صل 

اوراق

ج���اء كتاب "انه�ص���ي اأيتها الب���اد ااجلبارة" 
مبجموعة من الق�ص�س والذكريات والر�صائل 
لعدد من املفكرين واالأدباء واملثقفن املتعددين 
جمعه���ا األك�صندر كريفيت�صكي يف كتاب واحد 
بعن���وان " انه�ص���ي اأيته���ا الب���اد اجلب���ارة " 
وال���ذي ترجم���ه الكات���ب غائب طعم���ة فرمان 
، و�ص���در ع���ن "دار امل���دى لاإع���ام والثقاف���ة 
والفن���ون" بطبعته االأوىل لع���ام 2015  ،وقد 
دار حمور الق�ص����س املذكورة يف الكتاب عن 
احل���روب الت���ي خا�صه���ا االإحت���اد ال�صوفيتي 
والتي اأدت اإىل الكثري من اخل�صائر باالأرواح 
واملجتمع���ات وغريه���ا ، وذك���ر الكات���ب ان���ه 
ال يع���رف كي���ف يج���ب ان تك���ون مقدم���ة هذه 
كل  يكت���ب  اأن  ح���اول  ولكن���ه    ، املجموع���ة  
ق�ص���ة على انفراد اأو يق�صمه���ا ملجاميع ح�صب 
ال�صمات املت�صابهة وبذلك يعمد اإىل التحليل ، 
واإىل اإنه ف�صل اأن ينظر اإىل هذه االأعمال وفق 
الرتتيب الزمني ومن ثم وفق املجرى احلر ، 
وبينم���ا ُيقلب الكاتب االإمكانيات املتاحة اأمام 
موؤل���ف املقدم���ة قف���ز ذهنه اىل ملم���ح يوا�صج 
كل ه���ذه الق�ص����س واالأوت�ص���ركات  ، كل هذا 
ُذك���ر يف مو�صوع���ة " االإخ���وة يف ال�ص���اح " 
وال���ذي كان عبارة عن �صراعات ترجع كاتبها 
اإىل احل���رب الوطنية يف االحت���اد ال�صوفيتي 
، ذاك���رًا ان هنال���ك  اك���ر م���ن ن�ص���ف قرن مت 
انق�صاوؤه���ا على تكوين احت���اد اجلمهوريات 
اال�صرتاكي���ة ال�صوفيتي���ة لنق���ول ردا على كل 
من ي�ص���كك يف متانة هذا االحت���اد " اأتريد اأن 

تع���رف ما ه���ي �صداق���ة �صعوبن���ا يف القتال ؟  
اأنظ���ر اإذا اىل ماأثرة الثماني���ة والع�صرين من 

مقاتلي بانفيلوف ".
" ا�صط���ورة  ملو�صوع���ة  الكات���ب  انتق���ل  ث���م 
او�صيتي���ا احلي���ة " لبوري����س بيالي���ك والت���ي 
يفتتحه���ا بيالي���ك قائ���ًا " ايها الق���ارئ انوي 
ان اخ���ربك برواي���ة قدمي���ة ع���ن �صل���ف جميد 
با�ص���ل ك�صب له اخلل���ود ، كو�صتا خيتاغورف 

" خيتاع"  .
وحت���دث هنا عن احلرب م���ع املانيا من خال 
ا�صت���ذكار م�صاه���د ع�صكرية واخ���رى مروعة 
وكيفي���ة ا�صطه���اد ال�صب���اب وتروي���ع االآب���اء 
ذاك���رًا اأن يف احلرب تكون النتيجة دائما هي 

قطع االأنفا�س .
ويف مو�صوع���ة " لغ���ز قرب بعي���د " ل�صريغي 
�صمرين���وف ، هن���ا اأي�صا حتدث ع���ن ا�صطهاد 
الفا�صين وحتري���ر االر����س ال�صوفيتية منها 
ولك���ن هذه احلري���ة اغت�صلت بدم���اء االبطال 

ال�صوفيتين .
ويب���دو اإن جمي���ع الق�ص����س والر�صائل كانت 
تتح���دث عن حرية االإحت���اد ال�صوفيتي وكيف 
اأحرز االحت���اد انت�صاراته فكان الُكتاب الذين 
اجتمعوا يف هذا الكتاب مبوؤلفاتهم مو�صوعا 
واح���دا وه���و االنت�ص���ار واأمل احل���رب وفرح 
احلري���ة الت���ي ج���اءت بن���زٍف كبري م���ن دماء 
االأبط���ال وال�صب���اب وه���ذا اأي�ص���ا م���ا تناوله 
ق�صطنط���ن ل���ورد كيباني���دز يف ق�ص���ة "هكذا 
احرزن���ا الن�ص���ر" والتي افتتحه���ا بخ�صخ�صة 
طبقات اجلليد يف اإحدى ال�صباحات ال�صتائية 
متحدث���ا خالها ع���ن بطلِه النقي���ب امرييدزه 
الذي تنتهي الق�صة مبوت���ه على الرابيه التي 

حفرتها جنازير الدبابات االأملانية .

"  لعمانوئيل كازاكيفيت�س  ويف ق�صة " جنمة 
الت���ي افتتحه���ا اي�ص���ا ب���ربودة اجل���و ليدل���ل 
خالها عل���ى ق�صوة احلال اآن���ذاك وي�صري اإىل 
ا�صتهداف���ات الفرق االملاني���ة واملعلومات ايل 
يرت�صده���ا اجلي�س االملاين اآنذاك ذاكرًا هجع 

االملان يف كل مكان .
ويف ق�صة "الطريان نحو ال�صم�س" مليخائيل 
دفياتاي���ف الذي يعد من املدون���ن البطولين 
للح���رب الوطنية الكربى الأن���ه خلدها بعدد ال 
يح�صى م���ن املاآثر الباقية عل���ى الدهر والتي 
حققه���ا املحاربون ال�صوفي���ت يف املعارك من 
اأج���ل احلري���ة ، ع���دت ه���ذه الق�ص���ة وثائقية 
تتح���دث ع���ن املح���ارب اجلبه���وي انط���ويل 
خوروجني متحدثا عن االي���ام ال�صعبة التي 
ق�صاه���ا ه���ذا املحارب ورفاق���ه يف مع�صكرات 

االعتقال والهروب من االأَ�صر .
 وخت���م الكت���اب مب�ص���ادر واأق���وال ملار�ص���ال 
االحتاد ال�صوفيتي اندريه ايفانوفتي�س الذي  
كان يف ذلك احل���ن قائد جبهة كالينن والذي 
ر�ص���ح ماترو�ص���وف اىل لق���ب بط���ل االحت���اد 
ال�صوفيتي " االن�ص���ان الذي ازدرى املوت يف 
�صبي���ل احلياة وانه���ا ق�صية خال���دة تلك التي 

ترفع االن�صان لهذه املاأثرة ".
اإن الك�صن����در كريفيت�صك����ي املرا�ص����ل احلربي 
اأول  " ه����و  زافي����زدا  " كرا�صناي����ا  جلري����دة 
ع����ن  جريدت����ه  �صفح����ات  يف  حت����دث  م����ن 
اجل����رال  فرق����ة  م����ن  حمارب����ا  ال�����28  ماآث����ر 
بانفيل����وزف الذين كان����و يدافعون عن طريق 
فولوكوالم�ص����ك العام عند م�ص����ارف مو�صكو 
وه����و موؤل����ف كت����ب �صعبي����ة تخ�����س اأح����داث 
احل����رب الوطني����ة العظم����ى " اللي����ل والفجر 
                                                                                                                                                . "  وغريه����ا  االأب����د  اإىل  اأن�ص����ى  " ل����ن  "  و 

اوراق
واالأه����واء  كتاب"االأم����اين  ت�صم����ن  
ب����ن الدي����ن والدني����ا" للكات����ب يعق����وب 
اأف����رام من�ص����ور، م����واد ن�صرته����ا جمات 
ومرموق����ة  ر�صين����ة  عدي����دة،  و�صح����ف 
وحافل����ة ب�صن����وف غنية من ثم����ار الفكر 
واملعرف����ة والفن����ون واخلي����ال والثقاف����ة 
وال����رتاث، �ص����درت اأثناء العق����ود ال�صتة 
االأخ����رية من ه����ذا الزم����ان، ومعظمها ما 
ب����رح قي����د ال�ص����دور، وكان الباع����ث على 
انتقائه����ا هو كونه����ا دائرة �صم����ن م�صار 
كنج����وم وكواكب ن����رّية، توم�س ب�صور 
احلمي����دة  اخل�ص����ال  م����ن  واإ�صعاع����ات 
واملب����ادئ ال�صامي����ة واالأخ����اق الفا�صلة، 
ونق����اء الطوية، وجم����ال احلياة والروح 

وبه����اء  وروعته����ا  الب�ص����ري  والقل����ب 
مبنزل����ة  وتوح����ي  الطبيع����ة  نوامي�����س 
احلجى الرفيعة ومكانة احلكمة ال�صامية 
وج����دوى االهتداء بها يف م�صالك العي�س 
العدال����ة واحلري����ة  والتعام����ل وقد�صي����ة 
املج����ردة م����ن دواع����ي الفو�ص����ى والهدم 
واالإف�ص����اد،  وتدع����و اإىل نب����ذ الطمع بكل 
اأ�صكاله – علة العل����ل لل�صقاء  الب�صري – 
واإىل احلث على التعاي�س يف ظل وارف 

من املحبة واالإن�صانية ال�صاملة.
كل ه����ذه اخل�ص����ال احلمي����دة واملب����ادئ 
ال�صامي����ة والقيم الرفيع����ة اإذا مت االلتزام 
به����ا متام����ا �صمنت عي�ص����ًا اأف�ص����ل واأرغد 
للرباي����ا يف ه����ذا الع����امل الذي ن����راه االآن 
حاف����ًا بال�صقاء وال�ّصع����ار واجلنون منذ 
ق����رن، وخ�صو�صًا اإذا راع����ى االأنام جّلهم 
اأمانيهم واأهوائهم  – يف جم����ال حتقيق 

الف�صيل وفقًا  العي�����س  – انته����اج �صب����ل 
ملقت�صي����ات القوانن الو�صعي����ة وال�ُصنن 
الديني����ة، فق����د قال �صاعر ق����دمي يف عي�س 

احلياة الدنيا هذا البيت:
 ما اأح�صن الدين والدنيا اإذا اجتمعا            

ال بارك الله يف دنيا با دين   
فلي�صت حمن����ة العامل، حالي����ًا ومنذ قرن، 
حمنة الق����وة بل هي حمنة االإميان حمنة 
املحبة ال�صاملة �صبه املفقودة، فالعامل جّله 
ال يعرف معنى الل����ه وجمرد من ال�صعور 
بالل����ه، اإذ �ص����ر الع����امل امل�صه����ود ناجم عن 
غي����اب الل����ه ومعنى الله، واحل����ل املتعن 
عل����ى الب�صري����ة ه����و يف الع����ودة اإىل الله 
وال�صعور ب����ه ومعرفة معن����اه ، فخا�س 
االإن�صان م����ن ال�صقاء والبوؤ�س والهاك ال 
يتم باالإن�ص����ان فقط بل بالله اأي�صًا، وهذا 
ما ينق�س الب�صرية ومل يدركه ال�صا�صة.  

"صب���اح الحّلة"كتاب يؤرخ س���يرة حياة 
صباح  العراقيي���ن  المفهرس���ين  ش���يخ 

نوري المرزوك

مآثر الحروب السوفيتية تلتقي في

"انهضي أيتها البالد الجبارة "

ثالثية درب اآلالم 

الموازنة الحياتية 
تكمن في كتاب 

"األماني واألهواء بين 
الدين والدنيا"

تقوي��ة الروابط بين المدرس��ة 
واألسرة
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ترجمة: عباس المفرجي
الن����ر اجليد ه����و لي�����س كل �ص����يء، بالطب����ع. يف"االأخاقيات 
اخلرافية للقارئ"، مق����ال هرطقي على نحو مميز من �صنوات 
الثاثين����ات، رف����ع في����ه بورخ�����س ق�صي����ة �ص����د عب����ادة فلوبري 
واالإنطباع����ة ال�صخ�صية )"هذا الغرور ح����ول االإ�صلوب"( باأن 
))ال�صفح����ة املتقن����ة(( ه����ي ال�صفحة ))التي ال ميك����ن فيها الأي 
لة من دون �صرر((. يجادل بورخ�س قائا،  كلم����ة ان تكون ُمَبدَّ
على العك�س، اأن ))ال�صفحة التي ت�صبح خالدة ميكن اأن جتتاز 
نريانا من االأخطاء املطبعية تقارب الرتجمات، ومن القراءات 

الغافلة اأو اخلاطئة، من دون اأن تفقد روحها يف ال�صياق((.
باإ�صتمراري����ة  �ص����ك  ب����ا  بورخ�س"يوح����ي  "بروفي�ص����ور 
تام����ة الأف����كاره ع����ن امل�صاأل����ة. يف ه����ذه ال�صفح����ات، احلبك����ة 
تاأخ����ذان  املناق�ص����ة،  حم����ل  ‘‘ الكت����ب  ’’ روح  وال�صخ�صي����ة، 
 ‘‘ ال�صف����وف   ’’ ����ي.  الن�صّ التف����ّرد  عل����ى  وا�صح����ة  اأ�صبقي����ة 
ال�صبع����ة االأوىل مكّر�صة ل����اأدب االنكل����و- �صاك�صوين، وبينما 
نح�ص����ل على كت����اب متهيدي ع����ن تعابري ’’ الكنن����غ ‘‘ ] تعبري 
مرّك����ب يف �صع����ر االنكليزي����ة القدمي����ة والرويجي����ة القدمية 
مبع����اين جمازي����ة [ والق�صائد اجلنا�صي����ة اال�صتهالية ] تكرار 
ح����رف اأو اك����ر يف م�صته����ّل لفظت����ن متجاورت����ن [، يق�ص����ي 
بورخ�����س معظ����م الوقت لريوي لن����ا بب�صاطة عن م����اذا يحدث 
يف"بيولف"،"معرك����ة والدن"،"فين�صربغ فراغمنت"] ق�صائد 
بطولية م����ن ال�صعر االنكليزي القدمي [، وهل����م جّرا. نافرا من 
التقيي����م اللغوي، نادرا ما يرتفع حتليل املدّر�س فوق م�صتوى 
ة  التعج����ب احلما�صي. ))لكن هذه الق�صيدة كانت مكتوبة بِحدَّ
����د واحدة من اأعظ����م الق�صائد يف ال�صعر  كب����رية جدا بحيث ُتعَّ
االنكلي����زي.(( ))وه����ذه ه����ي، ب����ا ري����ب، مذهل����ة.(( مهما كان 
تاأث����ري مبا�صرية مثل هذه عل����ى ال�صخ�س )وعلينا اأن نتذّكر اأن 
بورخ�����س كان يخاط����ب �صفا من ط����اب مل يتخّرجوا بعد ومل 
تك����ن لغته����م االأوىل ه����ي االنكليزي����ة(، فهي يف �ص����كل طباعي 

لي�صت مثرية.

وهك����ذا نتدح����رج ع����ربرْ الق����رون. الع�ص����ر االوغ�صط����ي ت����اق 
اىل ))الو�ص����وح، الباغ����ة، وتعاب����ري الت�صوي����غ املنطق����ي((. 
الرومانتيكي����ة كان����ت تتمّي����ز ))باإح�صا�صه����ا احل����اد امل�صج����ي 
بالزم����ن((. الفكتوري����ون عا�ص����وا يف ع�ص����ر ))م����ن املناظرات 
واملناق�ص����ات((. ك����ي نك����ون وا�صحن، كان بورخ�����س با �صك 
روحا ملهمة، وهذا املرج����ل التاريخي االأدبي له وظيفته التي 
هي نوع من امل�صح الدرا�صي يف املحا�صرات التي يدّر�س بها. 
ال�ص����وؤال ه����و م����ا اذا كان ف�صل����ه الدرا�صي يحتاج حق����ا اىل اأن 

يتحّول اىل كتاب.
يف"مكتبة بابل"، يتخّيل بورخ�����س كونا ف�صيحا ب�صعة �صبكة 
من قاعات ق����راءة مربوطة مع بع�س، رفوفها حتوي كل كتاب 
ممك����ن. كل جمّلد، كما يروي لن����ا، ))هو فريد، ال ُي�صتبَدل، لكن 
)مب����ا اأن املكتب����ة �صاملة(هن����اك دائم����ا ع����دة مئ����ات االألوف من 
ن�ص����خ طبق االأ�صل: اإعمال تختلف فقط يف حرف اأو فارزة((. 
ن�ّس"بروفي�ص����ور بورخ�س"، ال����ذي اإعتمد على قراءتنا له يف 
الغال����ب، ُيقراأ مثل ن�صخ����ة طبق االأ�صل غري كامل����ة – اأو حقا، 
دة اأوىل من كت����اب فائ����ق. بطريقة ما، ه����ذا ما هو  مث����ل م�ص����وَّ
علي����ه. الكثري م����ن املادة الت����ي يغطيه����ا كان اأعي����د العمل عليه 
يف حما�ص����رات ’’ ت�صارل����ز الي����وت نورتن لكت�ص����رز ‘‘ ]  ق�صم 
يف جامع����ة هارف����ارد يلقى في����ه �صنوي����ا بروفي�ص����ورا متميزا 
حما�ص����رات [ الت����ي األقاه����ا بورخ�����س يف هارف����ارد يف عامي 
1967 و1968، والتي كانت ُجِمعت فيما بعد يف كتاب"براعة 
الق�صي����دة هذه". هناك اأي�صا تداخ����ل ذو مغزى مع العديد من 
املق����االت التي توؤلف كتاب"املكتبة ال�صاملة". اأي �صخ�س مهتم 
بالكتابات النقدية )اأو لنقل، اأي �صخ�س مهتم باالأدب( عليه اأن 

يبداأ مع هذه الكتب النرّية العميقة.
))اأن����ا اأعت����رب نف�ص����ي يف االأ�صا�����س قارئ����ا،(( يق����ول بورخ�س 
يف"براع����ة الق�صي����دة هذه". ))كم����ا اأنتم مدرك����ن، اأنا غامرت 
يف الكتاب����ة؛ لكن����ي اأعتق����د بان ما قراأت����ه هو اأك����ر اأهمية مما 
كتبت����ه.(( �ص����ادرا ع����ن كاتب ذي �صمع����ة تاريخي����ة عاملية، هذا 
يقين����ا جمي����ل، و، حتى ل����و مل تعّو�س ع����ن خلبطة"بروفي�صر 
بورخ�����س، م�صتجيبية املوؤلف غ����ري الواهنة تر�صلك على االأقل 

عائ����دا اىل اآثاره ب�صهية جديدة. ))ال�صل����ك الذي َينرْظم كل هذه 
ال�صف����وف،(( يكت����ب املحرران، عل����ى نحو ت����ّواق رمبا، ))هو 
املتع����ة االأدبية، واحلب الذي يتعامل ب����ه بورخ�س مع كل هذه 
االأعم����ال، ونيته الوا�صحة يف تعمي����م حما�صه لكل موؤلف وكل 

فرتة حمل الدرا�صة.((
ذل����ك يبدو �صحيحا متام����ا؛ ومع هذا لروؤي����ة بورخ�س كجالب 
ح����ظ حلي����اة الكتبي����ن ه����ي ال يف روؤيت����ه بخ����ط م�صتقي����م وال 
برمت����ه. مل يكن بورخ�����س �صوى ديالكتيكي، وجت����در االإ�صارة 
اىل اأن اأعمال����ه، خا�ص����ة الروائية، ُتظِه����ر يف الغالب رعبا تاما 
م����ن الكتب. يف"مكتب����ة بابل"، الكث����ري من الذين ُحِك����َم عليهم 
بالق����راءة م����دى احلي����اة، يخت����ارون االإنتح����ار: ))اليق����ن باأن 
كل �ص����يء كان مكتوب����ا يبطلنا اأو يحّولن����ا اىل �صراب.(( ق�صة 
�صهرية اأخرى،"خمطوطة الرب"، تقلب ال�صيناريو راأ�صا على 
عقب. بدال من مكتبة �صاملة مرتعة بكتب اأغلبها با معنى، ثمة 
اليوم  الرب يف  قبل  ‘‘ وحيدة، مكتوبة من  ’’ جملة �صحرية 
االأول للخلق. قراءتها تعني ت�صّلم قوة واإدراك �صماوين، لكن 

كم����ا يتعّلم راوي الق�ص����ة )كاهن من املايا اأُِخ����َذ اأ�صريا من قبل 
الفاحت����ن اال�صبان(، هذه املعرفة ت�صتل����زم اأي�صا حمو الذات: 
))كّل َمن راأى الكون، كّل َمن الحظ املقا�صد امل�صطرمة للكون، 
ال ي�صتطي����ع التفكري بلغة اإن�صان واحد، بذل����ك ال�صعد او �صوء 

الطالع الإن�صان، رغم انه يكون ذلك االإن�صان نف�صه.((
اأو ثاني����ًة، هن����اك الق�ص����ة القدمي����ة املتوّعدة"االجني����ل وفق����ا 
ملاركو�����س"، التي يجرب فيها في�صان مفاج����ئ طالب طب �صاب 
عل����ى ق�صاء عدة اأيام مع اأ�صرة فاحية جاهلة واأمّية. لتم�صية 
الوق����ت، يقراأ الطالب مل�صيفيه م����ن واحد من الكتب القليلة يف 
املنزل،"االإجنيل". العائلة متحدرة من مهاجرين ا�صكتلندين 
لك����ن، بع����د اأجيال من الت����زاوج مع الهن����ود، يفق����دون اإميانهم 
الكالفين����ي ال����ذي كان الأجداده����م. برغ����م ذلك، ق�ص����ة ت�صحية 
امل�صي����ح حتّوله����م. ميتحن����ون الطال����ب يف م�صائ����ل الاهوت. 
))واولئ����ك الذي����ن دّق����وا امل�صام����ري ه����ل �صُينَق����ذون اأي�ص����ا؟(( 
االأب ي�ص����األ، والطال����ب، ال����ذي ه����و نف�ص����ه ملح����د لكن����ه ي�صعر 
اأن م����ن واجب����ه اأن يدافع عن ما ق����راأه لهم، يجي����ب بنعم. فقط 
يف ال�صفح����ة االأخ����رية ن����درك اىل اأي����ن ي�ص����ري االأم����ر كله. يف 
اأح����د االأما�ص����ي، اإذ بدا اأن امل����اء على و�ص����ك االإنح�صار، حتيط 
االأ�صرة بال�صيف، ويقودوه اىل اخلارج حيث �صّيدوا �صليبا. 
بورخ�س، مّداح القراءة، َعرَف اأنه كان من امل�صتحيل طلب، اأو 

�صنع، اأكر مما يلزم من الكتب.
فالنا�����س  بورخ�����س"،  كتاب"بروفي�ص����ور  اىل  بالن�صب����ة  اأّم����ا 
اأك����ر مم����ا يل����زم من����ه ه����م  الوحي����دون الذي����ن �صي�صنع����ون 
بروفي�ص����ورون قّل����ة. دعهم ي�صتمتع����ون بذل����ك. كان بورخ�س 
مولع بالفكرة التي تقول اأن العجز عن الن�صيان يجعل احلياة 
ال تطاق وبا معنى. ثمة العديد جدا من االأ�صياء التي ن�صتطيع 

االإ�صتغناء عنها."بروفي�صور بورخ�س"هو واحد منها.

 بلغت اإ�صدارات ق�صم الدرا�صات والبحوث 
بدائ���رة الثقاف���ة واالإع���ام بال�صارق���ة م���ع 
جمموع���ات   )5(  ،2016 الع���ام  اإطال���ة 
�صعرية، حيث �صدر �صمن �صل�صلة اإبداعات 
عربية دي���وان )احلبق املح���زون( لل�صاعر 
فاحت البيو�س ت�صمن 25 ق�صيدة احتوتها 

�صفحات الديوان البالغة 136 �صفحة. 
ال�صارق���ة  الإ�ص���دارات جائ���زة  وبالن�صب���ة 
لل�صع���ر العرب���ي بدورته���ا ال�صاد�ص���ة فق���د 
�صدر ديوان لل�صاعر اأحمد حممد عبيد )ما 
مل حتمل���ه الري���ح( ت�صم���ن 19 ق�صيدة يف 
97 �صفحة غارفًا فيها من الرتاث العربي. 
اجلدير بالذكر اأن اأحمد حممد عبيد قد ُكّرم 
يف مهرجان ال�صارقة لل�صعر العربي )14( 
م���ن قبل �صاح���ب ال�صمو ال�صي���خ الدكتور 
�صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س 

االأعلى حاكم ال�صارقة.
اأم���ا املك���رم الث���اين له���ذا الع���ام الدكت���ور 
ال�صاع���ر را�صد عي�ص���ى )االأردن( فقد عنون 
ديوانه )اأبازير( وال���ذي احتوى  على 54  
ق�صي���دة يف 148 �صفح���ة، وق���دم لديوان 
الري���ح" و"اأبازير" ال�صاعر  حتمله  "مامل 

واالإعامي حممد الربيكي.

)ال�صعر العربي ع���رب الع�صور االإ�صامية( 
وقائ���ع ن���دوة نظمه���ا بي���ت ال�صع���ر واأعد 
الدرا�ص���ات املقدم���ة فيه���ا حمم���د الربيكي 
وتناول���ت عناوين: بنية التك���رار اللفظي 
ب���ن ال���رتاث الباغ���ي والدر����س اللغوي 
واحلديث، مقاربة يف �صعر الغزل االأموي، 
ال�صع���ر االأندل�ص���ي ب���ن النظ���م واالإبداع، 
ال�صع���ر ال�ص���ويف يف الع�ص���ر العبا�ص���ي، 
ال�صعر العربي احلديث واملعا�صر، الن�صاأة 

والتطور وال�صمات املميزة.
واأخريًا يوثق االأ�صت���اذ عبدالفتاح �صربي 
افتتاح بي���وت ال�صعر العرب���ي يف كل من: 
االأردن )املفرق(، نواك�صوط )موريتانيا(، 
االأق�ص���ر )م�ص���ر(، والق���ريوان )تون�س(، 
من خ���ال ق�صائ���د األقاها: اإبراهي���م اأحمد 
احل�صبان، اأ�صامة ه���زاع ال�صرحان، حمود 
حوي�ص���ان العنزي، را�ص���د العي�صى، �صعيد 
ه���ال  العمو����س،  حام���د  يعقوب،حمم���د 
�صلم���ان ال�صرف���ات، هناء الب���واب، يو�صف 
عبدالعزي���ز، اأحمد ولد عبدالق���ادر، حممد 
كاب���ر ها�صم، ناج���ي حممد االإم���ام، حممد 
احلاف���ظ ول���د اأحم���دو، ال�صيخ ب���ن حممد 
ب���ن بابان���ا، حمم���د ول���د �صي���دي حممود، 

ال�صي���خ  جاكت���ي  بومل�ص���اك،  ول���د  اأحم���د 
�ص���ك، اأبوبكر املام���ي، بلقي����س اإ�صماعيل، 
زينب ب���ن عابدين، اأحمد عن���رت م�صطفى، 
ح�ص���ن طلب، ح�ص���ن خلف الل���ه، دروي�س 
االأ�صيوطي، عبدالنا�صر حممد عام، عبيد 
عبا����س عبي���د علي،عزت الط���ريي، حممد 
ج���اد امل���وىل، اأحم���د جم���ال م���دين، اأحمد 
ال�صب���اط، ال�صوي حمم���د ال�صوي، ح�صن 
عام���ر، ح�ص���ن �صعي���د �صي���د �صع���د، حممد 
حممود الع���ارف، من�صف املزغن���ي، خالد 
الوغاين، �ص���اح الدين احلمادي، فوزية 
العل���وي، جم���ال ال�صليع���ي، عبدالرحم���ن 
الكبلوط���ي، خال���د الع���اين، عبدالوه���اب 
املن�صوري، ال�صيد ال�صالك، �صنية مدوري، 
عادل الهمامي، التهامي ناجي اجلوادي و 

�صامي الذيبي.
جتدر االإ�ص���ارة اأن بي���وت ال�صعر افتتحت 
تنفيذًا لتوجيهات �صاح���ب ال�صمو ال�صيخ 
القا�صم���ي  حمم���د  ب���ن  �صلط���ان  الدكت���ور 
ع�ص���و املجل�س االأعلى حاك���م ال�صارقة -  ، 
وت�صتم���ر الدائ���رة يف تنفي���ذ التوجيه���ات 
�صعي���ًا لدعم ال�صع���ر وال�صع���راء يف اأقطار 

الوطن العربي الكبري . 

كتاب  بروفيسور بورخس: دورة عن األدب االنكليزي

ه��ل نحن حق��ًا بحاجة ال��ى إضافة أخرى 
لصناعة بورخس؟

أي خ��وف من أن صناعة بورخس املنش��ورة بعد وفاته 
كان��ت دخلت مرحل��ة اإلنكامش ووريت ال��راب. كتابه 
األخري،"بروفيسور بورخس: دورة عن األدب االنكليزي"، 
يجم��ع ما يعادل فصال دراس��يا من املح��ارضات، التي 
قّدمه��ا األس��تاذ األرجنتيني يف ع��ام 1966 يف جامعة 
بوين��س آيرس. كانت املحارضات مس��ّجلة عىل أرشطة 
صوتي��ة من قب��ل الط��الب وُنِقلت كتابًة في��ام بعد – ال 
بحافز، كام يرشح مح��ررا الكتاب، من حّس التبجيل بل 
ببس��اطة يك ميكن للطالب اآلخرين من دراس��ة املادة. 
عىل نح��و مالئم )ألننا نتعامل هنا م��ع كتاب حائز عىل 
تقدير خاص م��ن الكتب املفقودة ومخال��ف للتقاليد(، 
إختفت التس��جيالت نفسها. كام ورد يف املقدمة، ))من 
املحتم��ل أنها اس��تخدمت لُيس��َجل عليه��ا محارضات 

صفوف أخرى، يف مواضيع أخرى.((
"بروفيس��ور بورخس"هو إذن نقل عن نس��خة مس��جلة 
صوتيا لسلس��لة من محارضات مرتجلة كام هو واضح، 
ويجب عىل هذا األساس، لسوء الحظ، أن ُتقرأ. ))اآلن، 
بالطريقة ذاتها التي رأينا بها كيف ان جونس��ون يش��ابه 
دون كيخوته، علينا التفكري أنه بنفس الطريقة التي يكون 
بها سانشو مرافق كيخوته معاَمال بشكل سيئ، نرى إذن 
كيف هي عالقة بوزوالد مع دكتور جونس��ون.(( الجملة 
متّثل اإلرساف اللفظي يف الكتاب. مسّلمني بذلك، حني 
نتوصل يف النهاية اىل فهم ما يقال )أن بوزوالد بالنسبة 
لجونسون هو كام سانش��و بانزا بالنسبة لدون كيخوته؛ 
أن األبطال بحاجة اىل أشياء ُتظِهر باملغايرة ُحْسَن أشياء 
أخرى(، تبدو املس��ألة مضبوطة متاما. لكن أال يجب أن 

يقوم الربوفيسور نفسه باإليضاح؟

عن الغارديان

اوراق
�ص����درت حديث����ا  ع����ن دار "اكت����ب" للن�ص����ر والتوزي����ع بالقاهرة 
رواي����ة  )ت����اج اجلني����ات( للكاتبة  وف����اء �صهاب الدي����ن الروائية 

ومديرة مركز �صهرة للخدمات االإعامية.
تق����ع الرواية فى 195 �صفحة من القطع املتو�صط وهى الرواية 
اخلام�ص����ة لوفاء �صهاب الدين التى تت�ص����م كتاباتها بلغة �صعرية 
ممي����زة وتلتزم خطًا واقعيًا ممتزج����ا برومان�صية ناعمة . �صمم 
الغ����اف الفنان اأحمد فرج ..الرواي����ة موجودة مبجموعة النيل 

العربية �صالة اربعة وبجناح دار اكتب �صالة 3.
يبداأ الكتاب باإهداء عا�صف ل�صخ�س ما نعتته الكاتبة باخلطيئة 
الت����ى اختلقتها خميلته����ا وظل العقل يحارب م����ن اأجل غفرانها، 
ولكن����ه مل يوفق، ثم تبداأ اأح����داث الرواية عند وفاة جدة "نهاد" 
ال�صخ�صي����ة املحوري����ة بالرواية، وتنتقل بن����ا ال�صاردة اإىل عامل 
اآخر يختلف عن ع����امل القاهرة واحل�صارة، حيث تعي�س "نهاد" 
حياة اأخ����رى بالتحديد حياة جدتها بكل ما فيها من واقع مغاير 
وتفك����ري خمتلف ثم تع����ود لت�صتعي����د حياة االأ�صت����اذة اجلامعية 
لت�صلن����ا بواقعن����ا املعا�صر ثم تع����ود دون �صابق اإن����ذار حلياتها 
الثاني����ة التى مل تكن اأكر اإمتاعًا من حياته����ا احلالية وتتاأرجح 
ب����ن حي����اة قدمية وحياته����ا العادي����ة والتى فى مرحل����ة متقدمة 

اأ�صبحت تخلط بينهما فتنادى زوجها "ندمي" االأ�صتاذ اجلامعى 
با�ص����م "اأحمد" خطيبها ال����ذى قتل ثم يكت�صف الق����ارئ عددا من 
االأحداث املت�صابهة فى احلياتن اإىل اأن تتحرر "نهاد" متامًا من 

االأخرى التى ت�صكنها وحتولها اإىل اإن�صانة ال تعرفها.
وتتخذ االأح����داث وترية مت�صارعة ال يكاد القارئ يلتقط اأنفا�صه 
حتى ي�صعر اأن اإحدى �صخ�صيات الرواية قد قام باختطافه حيث 
يقوم ع����دد من ال�صخ�صيات بر�صم االأحداث التى متتنع نهاد عن 
ذكرها، فرى �صامى �صقيقها يحكى اأحداثا اأ�صرية اأنفت نهاد عن 
اخلو�����س فيها وق�صة حبها اخلالدة م����ع ال�صحفى جواد والذى 
وقف����ت عوائق اأ�صرية دون اإمت����ام زواجهما ويلتقط منه والدها 
اخلي����ط ليكمل ثم زوجها لنجد اأنف�صن����ا حتت تاأثري اأحداث حية 
ت����دور بن����ا لنتذكر ف����ى النهاية اأن نه����اد ككل اأنث����ى تطمح للحب 
واحلي����اة الطيب����ة، واأن كل ما م����رت به من اأح����داث ال يعدو عن 
كون����ه در�صا تتعل����م منه كيف تت�صام����ح مع من اأ�ص����اء اإليها بغري 

ق�صد.
 الكاتبة وفاء �صهاب الدين لها اأن�صطة كثرية؛ حيث كتبت الكثري 
م����ن املق����االت والق����راءات وقدمت من خ����ال اجلرائ����د واملواقع 
االإلكرتونية واملجات الكثري م����ن العرو�س املميزة الإ�صدارات 
كتاب ومبدعن من خال عمله����ا كم�صت�صارة اإعامية للعديد من 

دور الن�صر وللكتاب امل�صتقلن ومديرة ملركز �صهرة االإعامي.

"تاج الجنيات" 
جديد وفاء شهاب الدين

5 إصدارات شعرية 
لثقافي��ة  جدي��دة 

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

ــــــــدارات ــــن اص م

خضر عواد الخزاعي 
بوق���ت مبك���ر وبوعي متق���دم، يتعامل القا����س ال�صاب حممد 
خ�ص���ري يف منت�ص���ف ال�صتين���ات م���ن الق���رن املن�ص���رم، مع 
ال"Tabu"، تابوه���ات فرادي�س الكتاب���ة الثاثة، الدين – 
امل���راأة – ال�صيا�صة، وما حتمله كل واحدة من هذه التفاحات 
االآَدمّي���ة، م���ن حم���والت خط���رية عل���ى م�صتويات/الوع���ي- 
ال�صخ�صية- امل�صري/. لي�س يف قانون ال�صلطة فقط، بل ويف 
ما اتفق عليه من اأع���راف جمتمعية. الدين/املقد�س. املراأة /

املدن�س. ال�صيا�صة /املحرم واملميت.
ففي بوتقة هذه املحاذير الثاث، ت�صكلت اأوىل براعم الثقافة 
ال�صرقية الروحية. على �صف���اف نهري دجلة والفرات، ونهر 
الني���ل،  ونه���ر الغ���اجن، ونه���ر اليانغ�صت���ي. والت���ي وج���دت 
نف�صه���ا وبع���د االف ال�صن���ن، ت�صتقر واىل االب���د يف اأتون / 
بيت ال�صلط���ة/ ممِثًا/الأبّوة الدولة/،املفرط���ة يف �صادّيتها، 
حامية لها، ُم�صرعنة لقوانينها/الد�صاتري. ولتفادي االنزالق 
يف متاهات املهاد املر�صودة بعيون ال�صلطة/مق�س الرقيب+ 
تقري���ره ال�صري/والذي يقود يف الغال���ب، اإىل زنزانة �صيقة 
اأو انفرادي���ة، اأو م�صري جمهول،يعم���د القا�س حممد خ�صري 
و"التورية"ت���ارة  ا�صلوب"االإزاحة"ت���ارة،  ا�صتخ���دام  اىل 
اأخ���رى، مع اعتم���اد خطاب �ص���ردي باغي، حماي���ث لثيمات 
Neurasthenia""الن�س.اال�صطراب النف�صي Motif

النورا�صتيني���ا، الذي كانت تع���اين منه الفتاتان، يف مماحكة 
ه���ذه املحرم���ات الثاث، يف ق�صت���ه الثانية"اأمني���ة قرد"،يف 
جمموعة"اململكة ال�صوداء". كتقان���ة ُم�صتحدثة بالن�صبة اىل 
جيل���ه، اأو ماي�صمي���ه روالن بارت"تقانة ف���ن تنويع املبتذل" 
االإزاح���ة  املباح،وا�صتخ���دام  بلغ���ة  املمن���وع  ع���ن  للتعب���ري 
الإ�صقاط املحرم يف جن�س املراأة/املَُدن�س.على بهيمية القرد/

املنج�س،كم���ا يف"وتاأمل���ت الفت���اة عينّي الق���رد ال�صغريتن 
وهما تلتمعان بنظرة حيوانية ثابتة، ُتوهم، على هذا البعد، 
باالنخ���ذال والرع���ب، غ���ري اأنه���ا نظ���رة م�صيط���رة، فامتزجا 
مع���ًا". يف هذا الن�س اأي�صًا، يكون لب ا�صتغال القا�س حممد 
خ�صري، ون�صتعري هنا مفردة"اال�صتغال"كم�صطلح اإجرائي، 
يعرفه الناقد املغربي حمم���د عزالدين التازي"الوعي بكتابة 
ن����س بال���غ الرتكي���ب" .حي���ث يق���وم بتحوي���ل الكام���ن م���ن 
الا�صع���ور اىل مرئي، من خ���ال خلق م�صتوي���ات �صعورية، 
داخلي���ة وخارجي���ة، يتم فيها ا�صت���دراج ما يختل���ج يف روح 
اخل���ارج،  اىل  الداخ���ل  م���ن  متعاك�ص���ة،  بطريق���ة  الفتات���ن 
واأق���رب مثال اىل ذل���ك، هو ذلك الو�ص���ف الدقيق الذي خ�ّس 
ب���ه القا�س حممد خ�ص���ري، ال�صلم املَُث�ل���م باجتاهه النازل من 
االأعل���ى لاأ�صفل، لينته���ي حيث الظلمة/الع���دم، وهي اإ�صارة  
اآيروتيكية �صيميائي���ة، ا�صتخدمها الكاتب للداللة على احليز 
   phallus ال���ذي يتخ���ذه الع�ص���و الذك���وري كرمز جن�ص���ي
مقارب ملا ميثله ال�ص���كل الهند�صي لل�صلم،"حيث تت�صل�صل يف 
الهبوط احلواف الثلمة لدرجات ال�صلم احلجرية وتغيب يف 
القع���ر املعتم يف االأ�صفل". ليف�ص���ح املجال لاإنزياح النف�صي، 
ال���ذي كان يَه���ّوم يف وج���دان الفتات���ن،واإن كان يف"فت���اة 
النافذة"يب���دو اأك���ر و�صوح���ًا، الأنه���ا اأواًل:اأعط���ت االيحاء، 
بحاجته���ا املا�ص���ة اىل حلظ���ة اندها����س، تقتلعه���ا م���ن وهدة 
الامب���االة الت���ي تغلف حوا�صه���ا، وثاني���ًا: باندماجها الكلي 
م���ن خ���ال م���ا اتخذته م���ن و�ص���ع جنين���ي يف جلو�صها عند 
راأ����س ال�صلم"جل�ص���ت الفت���اة امللتفعة بالغطاء عل���ى الدرجة 
العليا من ال�صل���م،وزادت يف تغطية ج�صدها ويديها وكّورت 
اطراف الغطاء يف حجره���ا، واأطبقت قدميها يف نعليها.كان 
�صعرها غري مرتب". فاالأفعال/ زادت:تفيد الزيادة واال�صافة 
والتكوي���ر. واالإدخ���ال  الل���ف  والت�صاعف.وكّورت:تفي���د 

واأطبقت:تفي���د االجتماع واالنق�صا����س والهجوم .وكل هذه 
االأفع���ال ترجم���ت، حلظات ح�صّي���ة نورا�صتينّي���ا. موغلة يف 
يه���ا لاأبع���اد النف�صي���ة، التي كان���ت عليها فت���اة النافذة،  تق�صّ
وق���ت جلو�صها عل���ى راأ�س ال�صل���م ومراقبته���ا النحدارال�صلم 

ال�صاقويل نحو اال�صفل.

وك���ون ح���واف درج���ات ال�صلم 
ال���ذي مثلم���ة، فذل���ك للدالل���ة عل���ى الت�صو����س الذهني، 

كان���ت تعاين من���ه الفتاة، يف ت�صورها لل�ص���كل املغاير، الذي 
يج���ب اأن يك���ون عليه الرم���ز الذك���وري، وه���ي يف حالة من 
االنك�ص���ار، مل���ا كانت متر ب���ه من هيمنة م���ا ي�صميه فرويد يف 
عل���م النف�س"libido"الليبيدو، اأي حماولتها انتزاع ثيمة، 
ولو موؤقت���ه النت�ص���اء غرائزها اجلن�صي���ة احلبي�صة، يف �صن 
هي اأحوج ماتكون فيه، اىل اإ�صباع تلك احلاجات ال�صرورية 

وتنميتها. 
ويف �ص���رد �ص���كاين  لطريق���ة وق���وف الفتات���ن عل���ى راأ����س 
ال�صل���م، يف بداية ال�صب���اح. تاأخ���ذ فيه"االآيروتيكية"منحى 
حمايثا لل�صكل الهند�صي لل�صلم،يف انحداره العميق"توقفت 
الفتاتان،العاملت���ان يف اأح���د معام���ل اخلياط���ة، عن���د راأ����س 
ال�صل���م". يح���اول القا�س يف ه���ذا املقطع، انت���زاع ال�صورة 
م���ن كنهته���ا املادية، كرم���ز معماري. اىل م�صت���وى متقدم من 
االنزي���اح املعريف، يعمل على خلخلة ُنظم ال�صورة، من حالة 
�صاخ�ص���ة لل�صلم كبن���اء هند�صي، وظيفت���ه املعمارية، وا�صلة 
للرب���ط بن م�صتوي���ن متتالي���ن،اإىل حالة ُمَتَخّيل���ة، �صورة 
الع�ص���و الذك���وري، كع�صو بايلوجي، يك���ون و�صع الفتاتن 
فيه وهما تقفان يف اأعاه ولي�س يف اأ�صفله، انعكا�س ن�صازي 

للحرمان الذي تعاين منه الفتاتان.
ياأخ���ذ احل���وار بن الفتاتن، وب���ن فتاة الناف���ذة والغجري، 
حي���زًا كب���ريًا م���ن م�صاح���ة الن����س، ويف ِكا امل�صتوي���ن من 
احل���وار، عم���د القا����س اإىل �صياغ���ة  اخلط���اب بطريقة غري 
مبا�ص���رة، اأي ع���ن بعد، وع���دم االإ�ص���ارة اىل خا�صي���ة االداء 
ال�صوت���ي، ك���دال ل�صاين يحف���ظ اخلطاب م���ن االنزالق نحو 
ج���ادة التاأوي���ل، الت���ي ميك���ن للق���ارئ اأو الناق���د اأن ُيحّمله���ا 
للفظ���ة املنطوقة، وه���و يف هذا املجال ال يعم���د اىل احلد من 
عنا�ص���ر االت�ص���ال املهيمنة،الت���ي تظه���ر اأك���ر و�صوحًا يف 
ال���كام املحك���ي، كما ي�صفه���ا جاكوب�صن، بل ي���رتك للخطاب 
املكت���وب، اإمكانية خلق مرجعيات تنا�ص���ب اللحظة التي يتم 

فيها التخاطب.
فف���ي احلال���ة االأوىل تكون الفت���اة االأوىل يف احلم���ام، وهّي 
تغت�ص���ل، وتك���ون يف حالة انت�صاء، تغلفه���ا بالرغبة للخروج 
اىل ال�ص���وق، بينم���ا فتاة الناف���ذة جتل�س على راأ����س ال�صلم، 
يف حال���ة اأ�ص���واأ ماتك���ون عليه م���ن ال�صاأم، ويك���ون ال�صوت 
بينهم���ا متباعدا. وغري م�صم���وع، يف بع�س مراحل احلوار، 

ويف املح���اورة الثانية يكون احلوار ع���رب النافذة، بن فتاة 
الناف���ذة والغجري، ويف هذه التقان���ة ال�صردية، ومع وجود 
�صوت ال�ص���ارد العليم، ب�صم���ري الغائب، مراقب���ًا وم�صتدركًا 
حليثي���ات املحاورة، يحاول الكات���ب �صياغة نوع من االإيهام 
ع���رب خطاب �ص���ردي، ي�صتجلي ما ت�صت�صعر ب���ه الفتاتان، من 
هواج����س، هّي خليط ب���ن النف�صي والغرائ���زي، حن ت�صاأل 
الفتاة االأوىل فت���اة النافذة"مابك؟ اإرفعي �صوتك!؟"فتجيبها 
فتاة النافذة، االأكر ا�صطرابًا وغمو�صًا"اإين اأح�س باآالم"مع 
كل اإح�صا�صه���ا بالعزل���ة وال�صي���ق، وعدم رغبته���ا يف انتزاع 
نف�صه���ا مما هي علي���ه ومغادرة البيت، وملن���ح الفتاة اليائ�صة 
ال�صع���ور بالت�صامن ت�صتدرك الفت���اة االأوىل"مرمر! كفي عن 
ال�صكوى..ج�ص���دي اأن���ا اأي�صًا، م���اذا تظنن؟"لينتقل احلوار 
بينهم���ا بعد ذلك، اىل م�صتوى متدرج م���ن احلميمية، بعد اأن 
جتاوزت���ا الفا�صل���ة النف�صي���ة، التي كانت تق���ف بينهما،حيث 
تب���ادر فت���اة الناف���ذة ب�ص���وؤال رفيقتها"اأن���ِت ترتع�ص���ن. هل 
احلم���ام بارد؟"فتجيبها رفيقتها باأريحي���ة وا�صحة"كا.كا.

اإين �صاخنة.وامل���اء �صاخن"فتلت���زم فت���اة الناف���ذة ال�صم���ت، 
دون تعلي���ق م���ن ال�ص���ارد العلي���م. ال���ذي كان يدي���ر املحادثة 
مبهني���ة املُ���درك للخفايا، الت���ي كان���ت تبطنها الفتات���ان، وال 
ُت�صّرح���ان بها اإال من خال مف���ردات وُجمل م�صفرة، جتيدان 
�صياغته���ا وااللتفاف عليه���ا، حن ت�صاأل الفت���اة االأوىل:"هل 
ب���داأِت متوت���ن؟"وكاأن ه���ذا اال�صت���دراك الذي ج���اء يف غري 
وقت���ه، حي���ث فت���اة الناف���ذة ُم�صتغرق���ة يف َتخّي���ل رفيقته���ا 
ال�صاخن���ة و�ص���ط ظلم���ة احلمام، ق���د اأ�صاب فت���اة النافذة يف 
�صمي���م ن�صوته���ا،"اإين اأ�صمع���ك الت�صرخي"مع ع���دم وجود 
اأي���ة اإ�ص���ارة ل�ص���راخ الفت���اة االأوىل، غ���ري حديثه���ا اليوم���ي 
وحاجته���ا  عمله���ا،  يف  اليومي���ة،  معاناته���ا  ع���ن  امل�صتهل���ك 
اىل الراح���ة، وم���ع تعم���د القا����س �صياغ���ة حديثه���ا الت���ايل 
بطريقة"منولوجية"،"ه���ل يظه���ر كل �صيء ح���ويل حقيقيًا؟ 
اإين اأت�ص���اءل م���اذا �صيح���دث يل بال�صبط..."وي�صتم���ر ه���ذا 
احل���وار بهذه الكيفية الت���ي كانت تقوده���ا يف الغالب الفتاة 
االأوىل، كونها كانت االأكر متتعًا بروح املبادرة وال�صيطرة، 
من خال �صراخها املتك���رر يف املحادثة، حتى يتوج بامل�صهد 
اخلتام���ي، ال���ذي ت�صت�صل���م ب���ه فت���اة الناف���ذة متام���ا، وه���ي 
من�صحقة بالرغبة الكامنة يف اأعماقها، والتي عرّبت عنها، يف 
حواريتها م���ع رفيقتها"اأنِت قا�صية يف كامك معي كالعادة". 
وبع���د ذلك يتم االنتق���ال اىل م�صتوى اآخر م���ن اخلطاب، بن 
فتاة النافذة والغجري،اأقرب مايكون اىل العر�س امل�صرحي، 
الذي يقوم به القرد، تت�صاطره ال�صورة واحلوار، ولن يكون 
فيه عن�صر التخاطب، اإال مفردات رمزية، ُمغرقة يف احل�صية، 
{اإن���ه بائ����س االن – هل هو مري�س؟ – ل���ه رغبات واأمنيات 
ت�صايق اأكر النفو�س رقًة و�صخاء – اأمنيات �صخيفة التطاق 
 Telepathy اأمنيات طريفة}.وهّي مقاربات ل�صحنات –
تنبع���ث من َعين���ّي كائ���ن متوحد/الق���رد. قراأت بعم���ق، قلق 
وفداح���ة  الرغبة اجلاحم���ة، يف َعيني الط���رف املقابل/فتاة 
النافذة.والذي حفز يف نف�صها كل الرغبات الكامنة، لت�صت�صلم 
ل�صريرها امل�صو�س"فا�صتلق���ت عليه بانتظار هجوم اخليول، 
التي تقبل من احلائط، م�صرعًة نحوها".وكانت الق�صدية من 
ابعاد احلوار عن املبا�صرة وجتريد اخلطاب ال�صردي من كل 
مقومات املخاطبة احلوارية/اأ�صوات – ملفوظات – خمارج 
احل���روف/ هو منحها ه���ذه االإفا�صة من فعل االإنزياح، اأو ما 
ي�صمي���ه تزفيتيان ت���ودوروف التحفي���زMotivationاأو 
التحفيز الفني، الذي يوؤدي اىل نزع االألفة وُي�صّوغ متطلبات 
البني���ة الفنية .القائمة على خلق معنى، مواٍز حلالة املُخاطب 
ولي����س اخلطاب نف�ص���ه، وهذا يدخل �صم���ن تعددية القراءة، 
التي مينحه���ا الن�س ال�صردي للق���ارئ والناقد، الذي الين�صد 
املتع���ة م���ن تناول الن����س، بق���در اهتمامه ببل���وغ اكت�صافات 
م�صافة يف بنية الن�س، حتقق الذائقة اجلمالية، واملعرفة يف 
نف�س الوق���ت، وهذا ال يتاأتى اإال اىل القلة القليلة من الكتاب، 

على �صاكلة القا�س حممد خ�صري.
  

    تزفيتان ت�دوروف – الق�صة الرواية امل�ؤلف – �ص80.

اوراق 
�صدرت عن "دار اأمل اجلديدة" رواية لاأطفال 
للكات���ب جا�ص���م حمم���د �صال���ح، بعنوان)ملكة 
ال�صم�س(. فكرة الرواي���ة يف االأ�صل اأ�صطورة 
متّك���ن  وق���د  االأ�صط���ر.  تتج���اوز  ال  ياباني���ة 
الكات���ب م���ن تعمي���ق الفك���رة وزرع االأحاديث 
وال�صخو�س وتقريبه���ا كليًا من االأفق املعريف 

للطف���ل العراق���ي. وجتّن���ب الكات���ب االأ�صي���اء 
الت���ي ال تت���اءم مع بيئ���ة ومعتق���دات العراق 
كتع���دد االآله���ة والغيبيات التي ت�ص���كل جوهر 

االأ�صطورة.
ومتّك���ن الكاتب م���ن تطوي���ر واإع���ادة �صياغة 
فك���رة وم�صمون االأ�صط���ورة وتقدميها ب�صكل 
جديد للطفل العراقي حي���ث اأ�صاف لاأ�صاطري 

اليابانية اأ�صطورة بنكهة جديدة.
وعر�صت رواية )ملك���ة ال�صم�س( على الكاتبة 

الياباني���ة �صائوري اأثناء تواجدها يف العراق 
العرب���ي  والن����س  بالرواي���ة  اأعجب���ت  حي���ث 

باعتبارها جتيد اللغة العربية. 
الطبيع���ة مبجمله���ا مث���ل  الرواي���ة  وتتن���اول 
ال�صم�س والقمر والري���اح والغيوم واالأ�صجار 
واحليوان���ات والطي���ور، واأهمي���ة الطف���ل يف 
حب���ه للحي���اة وطبيعتها، والرواي���ة ت�صري اإىل 
الرغبة يف اأن ي�صود التفاهم واأن يعم التعاون 

من اجل بناء االأوطان وحتقيق العدالة.

صدور رواية "سقوط 
سرداب"

 
للروائي  جديدة  �صرداب"رواية  "�صقوط 

العراقي نوزت �صمدين، �صدرت عن 
املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر ب� 
176 �صفحة من القطع املتو�صط. وهي 

ثاين اأعماله الروائية بعد"ن�صف قمر"التي 
�صدرت بطبعتن 2015-2002.

 الرواية تتحدث عن ال�صاب"ثائر"ابن عميد 
يف احلر�س اجلمهوري فقد يف احلرب 

العراقية االإيرانية، فتخ�صى االأم 
اأن يلقى وحيدها بن خم�س 

بنات نف�س م�صري والده، فتخفيه 
قبل اأيام من اندالع حرب 1991 

يف �صرداب اأعد له، ليمكث فيه 
�صنوات طويلة، بعد اأن اأقنعت 

اأخواته والفرقة احلزبية يف 
احلي وكل من تعرفهم اأنه فر 

من اداء اخلدمة الع�صكرية اىل 
خارج الباد. فتهبط اإليه �صباح 
كل جمعة لتزوده مبا يحتاج من 

طعام، وتنقل له ما يجري يف 
العامل الفوقي.

الظام والعزلة، يواجهها ثائر 
بالراديو متتبعا اأحداث العراق 

من حرب وح�صار وثورات 
�صمالية وجنوبية، وقرارات نظام 

اأراد اأن ي�صتعيد هيبته املفقودة، وهاج�س 
املوت رميا بالر�صا�س لهروبه من خدمة 

العلم ي�صيطر عليه، ويازمه كل حلظة. 
�صاحه الثاين، متثل بالفانو�س، لينك�صف 

املكان عن كنز �صم اآالف الكتب التي ورثتها 
العائلة عن جده املوؤرخ. ليتتبع تاريخ الباد 

التي يعي�س حتتها، لكي يفهم ما يجري 
فيها، من انقابات وحروب واحتاالت 

وديكتاتوريات.

اوراق
بعد ال�صراع الذي �صهدُه الو�صط الثقايف 
بن اتب���اع الطريقة الكا�صيك���ي القدمية 
يف االأدب "�صع���ر ، ن���ر ، ق�صة ،ورواية" 
وب���ن التجدي���د وم���ا ُت�صم���ى احلداثة اأو 
تعديه���ا اإىل م���ا بعد احلداث���ة ، اإال ان هذا 
اخلاف مل ُيقيد رواد احلداثة وخ�صو�صًا 
يف جم���ال الرواية التي �صه���دت تغرّيات 
عدي���دة يف حماول���ة لارتق���اء بامل�صتوى 
اأج���ل  م���ن  للرواي���ة  والتقن���ي  الفن���ي 
تطويره���ا ، ويف حماول���ة جلي�ص���ي ملتز 
لتبي���ان مراحل تطوير الرواية والتحدث 
ع���ن الرواي���ة احلديث���ة ومراحل م���ا بعد 
احلداثة م���ن خال كتاب " تطور الرواية 
لطفي���ة  الروائي���ة  ترجم���ة   " احلديث���ة 
الدليمي ، ومن اإ�ص���دار دار املدى للثقافة 

واالإعام والفنون لعام 2016 .
حي���ث يذك���ر ملت���ز ان���ه اخت���ار الرواي���ة 
بال���ذات لدرا�ص���ة  اأ�صب���اب تطوره���ا الأنه 
يعتربه���ا اال�صتغال املع���ريف الوحيد من 
ب���ن اال�صتغ���االت  االأدبي���ة حي���ث ا�صتمر 
هذا الف���ن باالرتقاء املتوا�ص���ل بعد فرتة 
انقط���اع اإىل جان���ب ف���ن ال�ص���رية الذاتية 
ال���ذي ميك���ن ع���ده "رواي���ة ذات �صم���ات 
خا�صة" .  وعند التدقي���ق بالدوافع التي 
ارتق���ت بالف���ن ال�صينمائ���ي وف���ن الر�صم 
والت�صوي���ر وبع�س امليادي���ن الت�صكيلية 
االأخ���رى وحتى بع����س االأعمال الروائية 
مث���ل ه���اري بوت���ر و�صيد اخل���وامت التي 
ا�صتحالت اإىل اأعم���ال �صينمائية وحققت 
اإي���رادات خيالي���ة ، اإال اأن الف���ن الروائي 
بق���ي االأك���ر اإيف���اًء مبتطلب���ات ال�صغ���ف 
الب�ص���ري ، وبقي���ت الرواي���ة حديثة على 
ال���دوام وكان ال�صغ���ل ال�صاغ���ل للرواي���ة 
هو احلياة املعا�ص���رة واالأ�صياء اجلديدة 
وامل�صتحدث���ة وه���ذا م���ا توحي ب���ه كلمة 
اأو مف���ردة " احلديث���ة " وه���ذا كان خال 

الفرتة مابن " 1910 و1922 " .
اأم���ا الي���وم ف�ص���ارت كلم���ة حداث���ة تعني 
اأ�صي���اء اأخ���رى ، حي���ث طال���ت كل �ص���يء 
وكما لو انها �صط���رت العامل اإىل �صطرين 
وفج���رت كل م���ا ه���و مو�ص���ول  باملا�صي 

. وه���ذا االأم���ر ن�ص���اأ عن���ه وع���ي جدي���د 
ذاته���ا  واحلي���اة  االإن�صاني���ة  لل�صخ�صي���ة 
مع���ا ، ويف درا�ص���ة ل " اأين ومت���ى ن�صاأت 
الرواي���ة احلديثة " يك���ون اجلواب على 
ه���ذا ال�ص���وؤال بحد ذاته اأم���ر �صائك ، ففي 
الوقت الذي مل يكن في���ه النا�س معتادين 
عل���ى معامل���ة الرواية ك�صنع���ة فنية على 
ق���دم امل�ص���اواة م���ع ال�صع���ر واملو�صيق���ى 
والر�صم ظهر "االأ�صتاذ" كما اعتاد الكّتاب 
ال�صب���اب اآن���ذاك اأن ي�صم���وه وهو هري 
جيم����س الذي مل ي���ربع بالرواية فح�صب 
ولكن���ه كان وب�ص���كل م���ا �صانعه���ا وذل���ك 
م���ن خال برهنته احلا�صم���ة باأن الرواية 
ه���ي ال�ص���كل الفني اإ�صاف���ًة اإىل كونها فنا 
را�ص���خ االأركان ، وبع���د اأن �صه���د الع���امل 
تغ���ريا حا�صم���ًا مل يك���ن ممكن���ا للكتاب���ة 
اأن مت�ص���ي كم���ا كان���ت من قب���ل، فب�صبب 
احلرب والعاق���ات االجتماعية اجلديدة 
فقدت االأ�صم���اء الو�صفية كل قدرتها على 
التج���اوب م���ع الواقع واالإم�ص���اك به  كما 
مل تعد للحكاي���ات القدمية القدرة على اأن 
تت�صمن التج���ارب اجلديدة التي اأتاحتها 
احلداثة ، كما مل تعد التو�صيفات القدمية 
قادرة على جُماراة امل�صاعر واالآفاق التي 
خلقته���ا احلداث���ة وبذل���ك وجَب���ت تعرية 
اأوج���ه النفاق عل���ى كل االأ�صعدة ، وغدت 
االأ�صئلة اجلديدة واالإح�صا�صات اجلديدة 
هي التي تعيد خلق العامل الروائي لتكون 
احلاجة ما�صة اإىل جتريب اأ�صكال جديدة 
جلع���ل هذه التغريات يف ال�صكل الروائي 
ممكن���ة ، وبهذا ه�صم���ت الرواية احلديثة 
احلبك���ة وفككت النهاي���ات ولونت ال�صرد 
الروائي بلون االأمناط ال�صردية ال�صائعة 
يف التج���ارب احلياتي���ة اليومية وهذا ال 
يعِني ان الرواية حلديثة اأ�صعفت القدرة 
على التعبري بل انها فعلت الكثري وعززت 
اجله���د الروائ���ي ال���ذي يه���دف اإىل من���ح 
الق���ارئ ال�صع���ور بالواقعي���ات املبا�ص���رة 

بقدرات جديدة من الدقة واحل�صا�صية . 
ولغر�س البح���ث يف كيفية اإعادة ت�صكيل 
الرواي���ة جن���د ان ال�صخو�س يف الرواية 
احلديث���ة ال ُتب���ِد اأي���ة �صم���ة م���ن �صم���ات 
البطولة اإذ من الن���ادر اأن ُينظر لها بتفرد 
اأو عل���ى اأ�صا�س امتاكها ل�صم���ات فائقة ، 

وقلم���ا تنجز هذه ال�صخ�صيات الكثري يف 
الرواي���ة وغالب���ا ما تكون اق���ل جماال من 
ال�صخ�صي���ات العادي���ة يف الرواي���ة واقل 
اجن���ازا وذكاًء وق���درًة م���ن ال�صخ�صيات 
جت���اوز  عل���ى  االإمكاني���ات  املتو�صط���ة 
املواق���ف امللتب�صة . وه���ذا ما ُيعد نكو�صا 
االأبط���ال  جلي����س  ومتوا�ص���ل  طوي���ا 
امللحمي���ن ذوي الطبيعة اال�صطورية يف 
امل�صه���د الروائي ، ومن �صمن طرق اإعادة 
ت�صكيل الرواية اأُ�صيفت مع�صات جديدة 
للرواية حي���ث جعل الكت���اب احلداثيون 
االأ�ص���كال الروائي���ة ت�ص���م اأمناطا جديدة 
من الوعي والرمزي���ة املازمة لاأ�صوات 
الروائي���ة املتداخلة واالأمن���اط احلكائية 
جان���ب  اإىل  املتوقع���ة  غ���ري  الت�صادفي���ة 
والغام�ص���ة  الغريب���ة  الت�صخي�ص���ات 
الت���ي تتواف���ق معه���ا وج���اءت احلداث���ة 
بجمل���ة مكا�صف���ات �صايكولوجية وهياأت 
م�ص���ارات جدي���دة للتعام���ل م���ع الواقع ، 
وبينما بات���ت الرواية احلديثة متيل اإىل 
الرمزي���ة ج���اءت رواي���ة ما بع���د احلداثة 
بع���د اأن اأحدثت الطاقة اجلدي���دة لرواية 
ما  مع  �صارخ���ة  "الكومنول���ث" مفارق���ة 
وهن���ا  االأدب���ي  باملنظ���ور  يو�ص���ف  كان 
ب���داأت التجارب توظ���ف وُتعَتمد كم�صدر 
للتدعي���م  والتغيري الثق���ايف املطلوب يف 
الوق���ت الذي واجه فيه الكت���اب اإح�صا�صا 
عميق���ا بالاج���دوى وا�صتنف���اد الغر����س 
م���ن الكتاب خ���ارج منطق���ة الكومنولث ، 
فتذكر ُمرتجمة الكتاب باأننا لو ذهبنا اإىل 
حتدي���ات ما بع���د احلداثة جنده���ا اأغنت 
الرواية احلديث���ة وا�صتوجبت مداخات  
�صكلي���ة  وتعقي���دات  جدي���دة  �صيا�صي���ة 
م�صتحدث���ة ولو حاولن���ا امل�صي الأبعد من 
ذل���ك وادعينا ب���اأن ثم���ة ُكت���اب حداثيون 
يكتبون اليوم بغية اإيجاد ف�صحة منا�صبة 
للرواي���ة داخ���ل خيمة احلداث���ة  ف�صتبقى 
احلاج���ة قائم���ة للت�ص���اوؤل : ه���ل ميك���ن 
للرواي���ة احلديثة الي���وم اأن تك���ون اأكر 
ا�صتجاب���ة للتحدي���ات ال م���ا بع���د حداثية  
تل���ك التحدي���ات التي جعلت الع���امل اأكر 
فو�صى وتنوع االأم���ر الذي اأدى لتو�صيع 
الق���درات التمثيلي���ة اأي متثي���ل م���ا ه���و 

مطلوب وتوجيه البوؤرات نحوه . 

االستخدامات المبكرة لتقانة السرد/ الخطاب- اإلزاحة- التورية.

قصة "أمنية قرد" في مجموعة 
"المملكة السوداء"

رواية األطفال )ملكة الشمس( لكاتب عراقي 
تترجم إلى اليابانية  

دراسات في الرواية بين الحداثة وما بعدها 
في كتاب "تطور الرواية الحديثة"
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ــــــــدارات ــــن اص م

زينب المشاط
ر  ال�صراع مع الذات كفيل بجعل االإن�صان خّاقا وُمبدعا ، التفكُّ
باحل���ب ، ومباغتات املر����س تكفي جلعل االإن�ص���ان يخلق من 
الوج���ع �صرحا عظيما لثقافت���ه واإن�صانيته ليو�صلها لاآخرين 
فيم���ا بعد ،  فالوجع الذي غ���زا روح وذاكرة �صوزان �صونتاغ 
خل���ق منها روائية كبرية وخمرجة ب���ارزة ومبدعة اإال ان �صر 
اإبداعه���ا هذا مل يك�صف عنُه �ص���وى ابنها ديفيد ريف يف كتاب 
"كما ُي�ّصخر الوعي للج�صد" الذي �صدر عن دار املدى للثقافة 

والفنون واالإعام عام 2016 وترجمُه عبا�س املفرجي.
ت�صم���ن الكت���اب جمموع���ة م���ن ُمذك���رات �صونت���اغ للعام���ن 
1964 و 1980 ، اإ�صاف���ة اإىل مقاالته���ا ، الت���ي عم���ل "ري���ف" 
عل���ى حتريرها يف هذا الكتاب ال���ذي يتحدث عن اأهم ما كانت 
ُتقا�صي���ه �ص���وزان �صونتاغ . يذكر ري���ف يف كتابه اإن �صونتاغ 
فك���رت يف ال�صن���وات االأوىل من  الت�صعين���ات بكتابة �صريتها 
الذاتي���ة قائًا : كان���ت �صونتاغ تكتب عن ذاته���ا ب�صكل مبا�صر 
حيث كانت تق���ول "الكتابة ب�صكل رئي�صي عن نف�صي تبدو يل 
بع����س ال�صيء طريقا غ���ري مبا�صر اإىل ما اأري���د الكتابة حوله 
.. مل اأك���ن مقتنع���ة اأب���دًا باأن اأذواق���ي وحظوظ���ي العاثرة لها 
"  ، وذكر ري���ف اإنها قبل  اأي���ة �صمة منوذجي���ة ب�صكل خا����س .
اأن ُت�ص���اب ب�صرطان الثدي عام 1975 �صدر لها كتاب بعنوان 
، ثم  الذاتية  م���ن �صريتها  الفوتوغراف" والذي خا  "ح���ول 
حاول���ت اإ�ص���دار كت���اب " املر����س جم���ازًا " اإال اإنه���ا اأُ�صيبت 
وقته���ا بال�صرطان فلم تُك���ن حُتب اأن جتعل م���ن �صريتها مادة 
اأ�صا�صي���ة  ملو�صوعاتها الروائي���ة ، اإال اإن�صونتاغ تطرقت اإىل 
�صريتها ب�صكل ب�صيط ومنف�صل يف اأربع ُكتب اأ�صدرتها وهي  
"  وال���ذي ُن�صر عام 1973  ،  " م�ص���روع رحل���ة اإىل ال�صن 
والثاني���ة "جولة با مر�صد" عام 1977 والثالثة "رحلة حج" 
ع���ام 1987 اإ�صافة اإىل مقاطع م���ن �صريتها يف رواية "عا�صق 

الربكان" عام 1992 .
اأم���ا الكت���اب ال���ذي ح���ررُه ديفي���د ري���ف فق���د ت�صم���ن اجلزء 
االأك���رب منه و�صف���ا خل�صارات احلب يف حي���اة �صونتاغ وهذا 
يوؤك���د االنطباع الزائ���ف يف حياة �صونتاغ الت���ي كانت تكتب 
يومياته���ا ب�صكل اأكرب عندما تك���ون تعي�صة ، حن يكون قلبها 
حُمطم���ًا فتعا�صته���ا يف احل���ب كانت ج���زءا منها بق���در ما هي 
جزء م���ن املعنى العميق لاجناز ال���ذي ا�صتمدته من كتاباتها 

وم���ن الهوى الذي جلبته خا�صة ح���ن مل تكن تكتب �صيئا عن 
حياته���ا كتلميذة �صرمدي���ة  ، فكانت �صادقة م���ع نف�صها تنتقل 
يف اليومي���ات من خ�ص���ارة اإىل معرفة وا�صع���ة  ، فتلك مل تكن 

احلياة التي متنتها لها لكن هذا ال يهم ومل يعد مهما .
يذك���ر ريف اإن اجل���زء االأهم واالأبرز يف " كم���ا ُي�صخر الوعي 
للج�ص���د " ه���ي متارينها عل���ى االإعج���اب بالعديد م���ن النا�س 
والذي���ن م���ن اأبرزهم " جا�ص���رب جونز وجوزي���ف برود�صكي 
" ، ويذك���ر ري���ف اإن قراءات مق���االت �صونتاغ غري وا�صحة 
وحتت���اج اإىل تف�صري واإن ُهنالك ن�صو�صا ُتهديها تف�صريات ما 

جتعلها اأكر و�صوحًا بع�س ال�صيء .
يف بداي���ة الكت���اب ُيح���رر ري���ف اأهم م���ا دونتُه �صونت���اغ عام 
1964 وال���ذي َرِفدُه ريف ببع����س التو�صيحات ، حيث كانت 
ُتع���رب ع���ن غ�صبه���ا يف بع����س الن�صو����س ب�صب���ب حماق���ات 
احل���روب االأمريكية يف فيتنام والت���ي غدت �صدها باعتبارها 
نا�صط���ة بارزة ، وهنا ُيبن ري���ف ان اأمه لو ا�صتعادت املا�صي 
وتاأملت���ه لرتاجعت عن بع�س ما قالته يف زيارتها اىل هانوي 

حتت ق�صف الواليات املتحدة . 
وم���ن ب���ن ح���االت اال�صتي���اء التي ع���ربت عنه���ا �صونتاغ يف 
مذكراته���ا هي عدم قدرتها عل���ى العناية بابنها ، وهنا حاولت 
�صونت���اغ  اإقناع ديفيد باأنها ال حتتاج���ه وغري مت�صبثة به كما 

حاول هو االآخر اإقناعها. 
مل تتخ���لَّ �صونت���اغ ع���ن حالة القل���ق واخل�صية م���ن احتمالية 
التخلي عنها وهذا كان وا�صحًا من خال مذكراتها عام 1970 
، اإ�صافة لبع�س مقاالتها ، فبن الوجع واحلب بداأت �صونتاغ 
ت�صع���ر باإخم���اد العاطف���ة ، ويف يومياته���ا غ���ري املوؤرخ���ة من 
�صباط 1976 حاولت �صونتاغ  اأن مُتلي تفكريها بديفيد قائلة 
اإن كل و�ص���ع حمدد بكمية الطاقة التي ي�صعها املرء فيه وهي 
ت�صع املزيد من الطاق���ة يف احلب . ويف الثمانينات عار�صت 
�صونتاغ احلروب بعدة ق�ص�س كما عار�صت ال�صيوعية ب�صكل 
وا�ص���ح من خ���ال رحلة ال�صم���ت التي عا�صته���ا يف 29/ 4/ 
1980 قائل���ة " ال وجود ل�ص���يء ا�صمه �صيوعية الن ال�صيوعية 
يف نظره���ا تعني خل���ق بريوقراطي���ة قمعية اأك���ر بكثري من 

الراأ�صمالية . " .
اإال اأن �ص���وزان �صونت���اغ " 1933 – 2004 " حر�ص���ت عل���ى 
موا�صل���ة تقدمها االأدبي والفني ، واعت���ادت التوا�صل مع كل 
وجوه الفن واالأدب والن�صاط االإن�صاين رغم كل ما يف حياتها 

من ا�صطرابات وقلق .

أقدم وثيقة
ا�صته���ل موؤل���ف الكت���اب مادت���ه باالإ�ص���ارة اإىل مقول���ة 
م�صتقاة م���ن نقو�س  كور����س االأك���رب، اعتربتها االأمم 
املتحدة � وفق ما يذكر الكتاب � اأقدم وثيقة يف التاريخ 
حلق���وق االإن�ص���ان ؛ يق���ول فيه���ا:"االآن، ومب���ا اأنن���ي 
و�صعت تاج مملكة الفر����س، وبابل، واأمم االجتاهات 
االأربع���ة على راأ�ص���ي مب�صاع���دة اأهورا م���ازدا )الله(، 
اأعل���ن باأنني �صاأح���رتم تقالي���د، وع���ادات واأديان اأمم 
اإمرباطوريت���ي، ول���ن اأدع اأي���ًا م���ن حكام���ي واأتباعي 
ي�صت�صغرونه���ا اأو يهينونه���ا، م���ا دم���ت حي���ًا. وم���ن 
االآن ف�صاع���دًا، وحت���ى مينحني اأهورا م���ازدا اإح�صان 
اململك���ة، لن اأفر�س حكمي على اأي���ة اأمة. فاجلميع حر 
بقبول���ه، اأو رف�صه، ولن اأجل���اأ اإىل احلرب الأحكم، وما 
دمت اأنا ملك فار�س، وبابل، واأمم االجتاهات االأربعة، 
فلن اأدع اأحدًا ي�صطه���د االآخر، واإذا حدث ذلك ف�صاأقف 
بجان���ب احل���ق واأعاق���ب امل�صطه���د". وه���ذه الوثيقة 
يذك���ر الكتاب اأنه مت اكت�صافه���ا يف القرن التا�صع ع�صر 
املي���ادي ؛ بع���د اأن اأمت ال�ص���ري ه���ري رولن�صون حل 
رم���وز الكتابة الفار�صية القدمية ع���ام 1847م ؛ حيث 
اأ�صب���ح العلم���اء ي�صتطيعون ق���راءة نقو�صها، ومن ثم 
تب���ن لهم اأن كور�س هو اأول من عرف حقوق االإن�صان 
ونادى بها مبعناها املعا�صر، واأنه لذلك كان النا�س يف 

فار�س ويف الباد املفتوحة يلقبونه بامللك الوالد. 

الفاتح المنتصر
ويف تعريف���ه ب�صخ�صي���ة الكتاب وبرحلت���ه يف تكوين 
اإمرباطوريت���ه العاملية الوا�صعة، اأو�صح موؤلف الكتاب 
اأن كور����س االأك���رب حكم الع���امل القدمي كله بع���د قيامه 
بتاأ�صي����س االإمرباطوري���ة الفار�صي���ة يف عه���د ال�صالة 
االأخميني���ة م���ن خ���ال توحي���د فار�س"اإيران"بع���د اأن 
كان���ت اأقالي���م �صمالية وجنوبية منف�صل���ة ؛ حيث كون 
منه���ا دولة قوية، ثم اجته لفتح الباد املجاورة ؛ ففتح 
ب���اد ما ب���ن النهرين اأي باب���ل واآ�ص���ور، وكذلك ميديا 
الدول���ة العظيمة يف االأنا�صول، وكي���ف اأنه توجه بعد 
ذل���ك نحو ال�ص���رق لتمت���د فتوحاته اإىل تخ���وم ال�صن 
وم���ا وراء نه���ر �صيح���ون، باالإ�صاف���ة اإىل فت���ح دول���ة 

ليديا اليوناني���ة القوية الغنية بعد اأن هزم كرو�صو�س 
اأغن���ى ملوك ع�ص���ره كما فتح ال���دول املجاورة، فخال 
عه���د حكمه الذي امتد ت�صعة وع�صري���ن اأو ثاثن عامًا 
ح���ارب كور����س اأعظ���م ال���دول يف ع�صره مب���ا يف ذلك 
اإمرباطوريات ميديا وليديا وبابل، لكنه مل يفتح م�صر 
الأن���ه � كما يذكر الكتاب �  م���ات يف اإحدى املعارك، فقام 
ابنه قمبيز الثاين بفتحها خال فرتة حكمه الق�صرية. 

الفاتح المتسامح 
وي�ص���ري الكت���اب اإىل ال�صف���ات الن���ادرة الت���ي ات�صف 
به���ا كور�س االأك���رب يف تعامله مع النا����س ومع الباد 
الت���ي قام بفتحها واالنت�صار عليه���ا ؛ حيث يوؤكد على 
اأن���ه ترك تراث���ًا اإن�صانيًا خالدًا لي�س فق���ط داخل باده 
ولكن يف كل الباد التي فتحها، واأنه كان معروفًا عند 
الفار�صي���ن واأهل الباد املفتوح���ة بالعدل واالإح�صان 
اخلل���ق  و�صع���ة  واحلل���م  الرعي���ة،  عل���ى  والعط���ف 
والت�صام���ح، فكان بعد فتحه الباد مينح اأهلها احلرية 
التام���ة يف العقي���دة وال���راأى، واالجتم���اع، وي�ص���وق 
الكت���اب دلي���ًا عل���ى ذلك، ما قدم���ه كور����س لليهود يف 
ع�ص���ره �� عل���ى غري حب منه ����� من ت�صام���ح ديني عرب 
مر�ص���وم اأ�ص���دره بعودة اليه���ود اإىل القد����س واإعادة 
بن���اء هيكل �صليمان بع���د فرتة ال�صب���ي اأو االأ�صر التي 
ق�صوه���ا يف بابل وامتدت اإىل نح���و �صبعن عامًا بعد 
اأن اقتاده���م نبوخذ ن�ص���ر اإليها وه���دم الهيكل ؛ حيث 
حرره���م كور�س بعد ان هزم بيل�صا�ص���ر واأعاد لهم كل 
اأواين الهي���كل املقد�ص���ة التي دن�صه���ا بيل�صا�صر حفيد 
نبوخذ ن�صر يقول موؤلف الكتاب:"احلقيقة اأن كور�س 
عندم���ا حرر اليهود، مل يكن يفع���ل هذا عن حب خا�س 
لليه���ود، ب���ل كان يتب���ع املب���ادئ التي يوؤم���ن بها وهي 
الع���دل والت�صامح واحلرية الديني���ة، فقد كان كور�س 
يطبق هذه املبادئ مع كل ال�صعوب حتى الوثنية منها 

ولي�س مع اليهود فقط...". 

بين كورش وميكيافيللي 
وبع���د اأن يو�ص���ح موؤلف الكتاب �ص���ر اختياره للكتابة 
ع���ن ه���ذا املل���ك الع���ادل املت�صام���ح، واملتمث���ل يف عدم 
وج���ود اأية موؤلف���ات عربية عن �ص���رية كور�س يف ظل 

وجود اهتم���ام غربي كبري بها، يذكر الكاتب اأنه"يقال 
اإن االإ�صكن���در االأك���رب املق���دوين حينم���ا فت���ح اإي���ران 
واأنهى بذل���ك حكم �صالة كور����س االإخمينية، زار قرب 
كور����س ق���رب اإ�صطخر وذك���ره مبا يلي���ق مبقامه من 
التك���رمي والتعظي���م، عم���ًا بو�صية اأ�صت���اذة اأر�صطو، 
ومتن���ى االإ�صكن���در اأن يوف���ق يف ال�ص���ري عل���ى هدي���ه 
ووف���ق مبادئه". ثم يذكر املوؤلف اأن الرئي�س االأمريكي 
توما����س جيفر�ص���ون كان���ت لدي���ه ن�صختان م���ن كتاب 
)�ص���رية كور����س واأخاقه( جنب���ًا اإىل جن���ب مع كتاب 
االأم���ري مليكيافيللي، يف اإ�ص���ارة اإىل اأن اأخاق كور�س 
العظيمة �صوف حتدث توازنًا مع املبادئ امليكيافيللية 
يف كت���اب االأمري. ويف اإ�صارة اأخ���رى يذكر الكاتب اأن 
االإعام���ي االأمريك���ي ال�صهري"تي���د كوبل"الذي �صاهم 
يف عمل فيل���م ت�صجيلي عن كور����س االأكرب ملحطة اإيه 
ب���ي �صي االأمريكي���ة، قال عنه:"اإن كور����س االأكرب حقًا 
واحد م���ن اأعظم ال�صخ�صي���ات ال�صامي���ة يف التاريخ، 
فموؤ�ص�ص���و اأمري���كا اأنف�صه���م مثل توما����س جيفر�صون 
تاأُث���ر وب�صدة بكور�س االأك���رب خا�صة يف جمال حقوق 

االإن�صان. 

العظماء المئة 
ومم���ا اأورده الكتاب اأن مايكل ه���ارت �صاحب الكتاب 
ال�صه���ري )العظماء املئ���ة( واأعظمهم حمم���د �صلى الله 
علي���ه و�صل���م، وال���ذي ق���ام الراح���ل اأني����س من�ص���ور 
برتجمة بع����س اأجزائه، و�صع كور�س يف املرتبة رقم 
87 بن اأعظ���م مئة �صخ�صية �� من وجهة نظره بالطبع 
� اأث���روا يف تاري���خ االإن�صاني���ة، وبع���د اأن يوؤكد موؤلف 
الكتاب اتفاقه مع م���ا اأورده مايكل هارت من ال�صفات 
الع�صكرية وال�صرتاتيجية واالأخاقية لكور�س االأكرب، 
ي�صجل حتفظه على قيام هارت بالتقليل من �صاأن االأثر 
ال���ذي تركته االإمرباطوري���ة الفار�صية يف عهد كور�س 
يف مقاب���ل نظ���ريه ل���دى االإمرباطوري���ات الروماني���ة 
اأو الربيطاني���ة اأو ال�صيني���ة ؛ حي���ث يقول:"اأتفق مع 
ماكي���ل هارت يف حديث���ه عن كور����س، ولكني اأختلف 
مع���ه بالن�صب���ة لعم���ق اأث���ر احل�ص���ارة الفار�صية الأين 
اأعتق���د اأنه ال يقل عن احل�صارة الرومانية اأو ال�صينية 

اإن مل يزد". 

كتاب يثي��ر التاريخ المجهول 
الفارس��ية  الدولة  لمؤس��س 
و"أبو  إيران": كورش األكبر

كتاب "كورش األكرب" صادر عن دار 
الكتاب العريب "القاهرة - دمشق"، 
مبا يزيد عىل 320 صفحة من القطع 
املتوسط، يف طبعته األوىل، من 
تأليف"صالح صابر زغلول"، وهو 
الكتاب الذي يثري فيه مؤلفه ذلك 
التاريخ املجهول عن مؤسس الدولة 
الفارسية و"أبو إيران"، وكذلك مدى 
ارتباط هذه الشخصية بشخصية"ذو 
القرنني"الوارد ذكرها يف القرآن 
الكريم، وهل كورش األكرب هو نفسه 
ذو القرنني؟ وذلك من خالل تحليل 
مستفيض لبحث قام به العامل 
الهندي"أبو الكالم آزاد"قارن فيه 
بني الشخصيتني، والكتاب ينطلق 
مؤلفه ابتداًء من مقدمات ظهور 
الدولة األخمينية 546 � 330 قبل 
امليالد وحتى حكم كورش األكرب 
559 � 530 قبل امليالد.. الكتاب اعتمد 
نظام العناوين الرئيسية والجزئية 
بعيدًا عن النمط املعتاد للتبويبات 
والفصول، وجاءت مادته عىل جزءين 
؛ األول تناول سرية كورش وفتوحاته 
التفصيلية من مصادرها األصلية 
التي هي تاريخ املؤرخني اليونانيني 
هريودوت وزينوفون، وكذلك 
حوليات نابونيدوس امللك البابيل 
املعارص لكورش، ثم مجموعة 
كبرية من كتب السري الحديثة. أما 
الجزء الثاين من الكتاب فيتناول 
رؤية األديان الثالثة لكورش وعالقة 
كورش باليهود ونظرة املسيحيني له، 
ثم ذكر اآلراء املؤيدة واملعارضة 
للمقارنة بني كورش وذي القرنني. 

عرض: محسن حسن 

كيف تعاملت سوزان سونتاغ مع اضطراباتها 
في " كما ُيسخر الوعي للجسد "
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

س����ل����س����ل����ة ن����وب����ل 

هاينريش بول في سطور

�ص���در حديثا ع���ن املكتب امل�ص���ري للمطبوعات كتاب 
"50 فكرة يجب اأن تعرفها عن الفل�صفة " . وهو من 
االإ�ص���دارات املهمة ملعر�س الكت���اب والذي ي�صارك به 

املكتب امل�صري .
تعر�صت الفل�صفة، على مدار معظم تاريخها الطويل، 
للم�صاع���ب واالأهوال. وبف�صل ق���وة االأفكار لفا�صفة 
مثل دي���كارت و�صبين���وزا وهي���وم ورو�صو وغريهم 
الكثريين، الذين كانوا يعي�صون ب�صبب اأفكارهم هذه 

مهددين بالع���زل يف جمتمعاته���م، وبالنفي واالإعدام 
اأحياًن���ا. ال اأحد من الفا�صف���ة يتعر�س اليوم لاإعدام 
ب�صب���ب معتقدات���ه- وهو ما ي���دل على االأق���ل على ان 

فكرة اخلطر زالت عنهم.
ق���د تطرح الفل�صف���ة اأ�صئلة متباني���ة يف درجة عمقها، 
وكث���ريا ما تكون �صعبة، لكنها اأ�صئلة حتدث فرًقا يف 
حياتن���ا. فنحن لكي نقرر عموما يف حياتنا ما ينبغي 
اأن نفعل���ه ولي�س ما الذي ت�صتطي���ع اأن نفعله، يحتاج 

االأمر هنا اإىل الفل�صفة.
تعت���رب الفل�صفة الي���وم من���وذج املعرف���ة االأكادميية، 
يعي����س ممار�صوها يف اأبراج عاجي���ة، منف�صلن عن 
م�ص���اكل احلي���اة الواقعي���ة، لك���ن يف معط���م االأحيان 
�صنج���د اأن الفا�صفة هم م���ن يب�صروننا وينريون لنا 
الطري���ق من خ���ال اأجوبته���م على اأ�صئل���ة ينبغي اأن 
نهت���م بها. وهذه االأ�صئلة حتديدا هي التي يهدف هذا 

الكتاب اأن يهتم بها وي�صتك�صفها.

بغداد/ أوراق
دولة تق���وم على القتل والقم���ع واإخفاء االأدل���ة وطم�س احلقائق، 
جمرمون يرتقون �صدة احلكم، ويحكم على اآخرين باأنهم جمرمو 
ح���رب. احداث ي���روي تفا�صيلها الكاتب االمل���اين هايري�س بول 
يف روايته )ن�صاء اأم���ام طبيعة نهرية( وال�صادرة عن دار )املدى( 
للثقاف���ة والن�ص���ر برتجمة �صاح حامت. حقيق���ة توؤكدها �صخ�صية 
الوزارة  من�ص���ب  يعتلي  ال���ذي  العف���ن  "وباوكرمي���ر" الن���ازي 
ويتنق���ل يف الب���اد بحرية كغ���ريه ممن مل ي�صتطع اح���د ان يثبت 
عليهم تهمة القتل، وهو يربر ما�صيه باأنه كان عليه تنفيذ االأوامر. 
و"�صون���دت" ال���ذي يرمز الي���ه بالرقم اربعة املقد����س وقد اطلقوا 

عليه ا�صم االإله ، يعرتف بانهم قذرون اال انه عمل ح�صابه اأال يعاب 
اح���د على جرمية حرب. فيم���ا تذكر "اريكا" زوج���ة الرجل االأول 
يف الدول���ة هريم���ان فوبل���ر والذي يدي���ر ويخطط ل���كل �صيء من 
وراء الكوالي����س وه���ي تخاطب هايري�س ف���ون كرايل الذي جاء 
ي�صت�صريها يف امر ا�صناد من�صب وزير اليه، باأن جميع القائيمن 
عل���ى اجله���از احلكوم���ي فا�صدون حت���ى العظم، وانه���م يرت�صون 

ويهللون لل�صواريخ واملوت من دون ان يح�صوا بالذنب.
فما ه���و مبثوث يف ثنايا هذا العمل االأدبي وما تتناوله �صخو�س 
ه���ذه الرواي���ة من مو�صوعات وم���ا يتخذونه م���ن مواقف يذكرنا 
باأ�صي���اء كثرية تط���رق اإليها بول وجادل ال�صلط���ة والكني�صة ومن 
بينها احلرية والدميقراطية واجلرية وال�صكن واحلب والزواج. 
وم���ا اإىل ذلك من مو�صوع���ات وق�صايا اإن�صانية اأخرى اتخذت من 
مدين���ة ب���ون م�صرحًا يظه���ر على خ�صبت���ه �صيا�صيون م���ع ن�صائهم 
بح���ركات واأق���وال وردود اأفعاله���م تعل���ق عل���ى املواق���ف بح�صب 
م���ا تقت�صي���ه الطبيعة التي تنه����س على عن�صري���ن اأ�صا�صين هما 
احل���وار واملونول���وج. وم���ن خ���ال ذلك يرم���ي ب���ول اإىل حتليل 
النف����س من جه���ة والك�صف عن مكنوناته���ا والطبيعة الب�صرية من 
جهة اأخرى.. تتاألف الرواية من اثني ع�صر ف�صًا على عدد �صهور 
ال�صنة، والطبيع���ة النهرية هي طبيعة الراين الذي ي�صكل عن�صرًا 
اأ�صا�صي���ًا يف لبن���ة املبنى الروائي وان كان اأق���ذر اأنهار اأوروبا اإال 
اأن ه���ذه القذارة ال تفقده جاله. اأما �صخ�صيات الرواية من رجال 
ون�ص���اء فتتوزع عل���ى م�صاهد. وم���ن خال احل���وار واملونولوج 
تتك�ص���ف اأدق التفا�صيل يف احلياة اخلا�صة والعامة التي يحياها 
ه���وؤالء النا�س بكل م���ا فيها من مكائد و�صك���وك. وعنوان الرواية 
موؤلف من �صقن: ن�صاء وطبيعة نهرية. فالن�صاء لهم الدور االأول، 
ال دور التاب���ع، واأهميتهن يف الرواية ال ترجع اإىل ناحية جن�صية 
�صهوانية، بل اإىل حقيقة اأنهن كيان ووجود واأن لهن من احل�صا�صية 
ورق���ة امل�صاعر م���ا يجع���ل كيان الرج���ل باهت���ًا و�صخيف���ًا اأمامهن 
فيظه���ر الرج���ل وكاأنه ي�صتظل بظ���ل املراأة ولي�س ل���ه دور التابع. 
والب���اد ت�صودها دميقراطية مزيفة باطنه���ا ارهاب يدفع بابنائها 

اىل االنتح���ار او الهج���رة. وجن���د زوج���ة هايري�س ف���ون كرايل 
يجذبه���ا نهر الراين اىل قاعه اكر مم���ا جذبتها اأملانيا بعد احلرب 
يف جمتم���ع تنعدم في���ه االن�صانية ما يجعل االمل���اين ي�صافر بحثًا 
عما هو اجتماعي ان�ص���اين، فحتى الكني�صة تعمل عمل موؤ�ص�صات 
الرتوي�س والتدج���ن، وحت�صن الدولة ت�صخري ه���ذه املوؤ�ص�صات 
ب�ص���ورة دائم���ة. اما الن�ص���اء يف الرواية فيتكلم���ن على �صجيتهن 
فه���ن م�ص���ادر معلومات، وم���ا ان ت�صرح زوج���ة �صيا�صي بحديث 
حتى ي�صبح ت�صريحها م�صدرًا يعتمد عليه ولو كان مطابقًا ملا مت 
ن�صره يف ال�صحف. والعاقات الزوجية التي يجمعها رابط ديني 
تظهر بانها �صليمة باملفهوم االجتماعي لكنها يف احلقيقة مهزوزة 
و�صبه معطلة، وهذا ما يجعلها تتخذ منحى اآخر يتجلى يف عاقة 
غ���ري م�صوغة �صرعًا. وجند عاقة الرجل بامراأة اأخرى اأو العاقة 
امل���راأة برج���ل اآخر م�صاألة ال تخفى على اأي م���ن الطرفن، وال احد 
منهم���ا يرى يف ذلك ما ي�ص���ن، وكاأن هناك عرفًا او تفاهمًا ال مينع 
م���ن ان تكون له���وؤالء النا�س يف جمتمع كه���ذا عاقاتهم الغرامية، 
فف���ي حفلة يقيمها باوكرمير يلتقي كارا فون كرايل بزوجته اإيفا 
التي يع���رف انها تعا�صر رجًا مهمًا مث���ل غروب�س ويتمنى لها ان 
تنجب طف���ًا منه. وكم �صخ�صية يف الرواي���ة ا�صلها غري �صرعي، 
وجن���د امل�ص���وؤول ال�صيا�ص���ي يتجاوز بنف���وذه املج���ال ال�صيا�صي 
خمرتقًا املج���ال االخاقي حيث ي�صع �صيا�صيون اآخرون ن�صاءهم 
حتت ت�صرف���ه ويبيحون بذل���ك اعرا�صهم، ويرونه���ا اهانة اذا مل 
يحظ���ن بالتفاتة منه. ويف ه���ذه احلالة تكون امل���راأة و�صيلة الأن 

ي�صنع زوجها م�صتقبلة ال�صيا�صي.

 ول���د يف �صواحي كولوني���ا 1917.. ن�ص���ر اول ق�ص�صه عام 46. 
ج���رب العديد م���ن اال�ص���كال واالأن���واع االأدبية لكن معظ���م النقاد 
متفق���ون عل���ى انه حق���ق اف�ص���ل اعمال���ه يف الق�صة. وم���ن ا�صهر 
روايات���ه: مل يق���ل كلمة واح���دة � بيت ب���ا حرا�س � خب���ز االأعوام 
التا�صع���ة  يف  بلي���اردو   � مورك����س  الدكت���ور  �صم���ت   � ال�صابق���ة 
والن�ص���ف. ويف جمي���ع اعماله يربز �صخف احل���رب بكل �صورها 

وا�صكالها، وحمنة االخاق التي دفعت البع�س اىل خلق الفا�صية. 
وهذه الرواية هي اآخر رواياته التي اأنهى كتابتها قبيل وفاته يف 
ال�صاد�س ع�صر من متوز عام 1985، وهي متثل عمًا كبريًا لكاتب 
كبري ح�صد جائزة نوبل عام1972. على اأننا لن جنايف ال�صواب 
اإذا قلنا اإننا نلتقي على �صفحات هذا العمل الروائي بكاتب جديد 

جلاأ اإىل تقنية جديدة يف ال�صرد.

نساء  أمام طبيعة نهرية
تحليل النفس وكشف مكنوناتها البشرية

ضحى عبدالرؤوف المل
ينه���ل الروائي "اأنور حامد" م���ن املفاهيم الوطنية 
م���ا يجعلها مت�صابكة رغم انه���ا تنف�صل عن كياناتها 
بنق���اط ثانوي���ة تنف�ص���ل كلي���ا ع���ن مفه���وم الوطن 
وال�صعب الواح���د معتربًا ان االأن�صانية هي التوحد 
م���ن ال���رتاب وحتدي���دًا ت���راب الوط���ن ال ف���رق بن 
املذاه���ب واالديان واالجنا�س،  امن���ا حكمة واحدة 
يحمله���ا الروائي ال فرق بن �صفاوي او غزاوي اال 
ان" هناك اخل���ط االأحمر، بلون ال���دم الذي يربطنا 
وال���ذي �صال منا جميعا على الن�ص���ال نف�صها، بفعل 
ال�صكاك���ن نف�صه���ا. االحم���ر يربطن���ا ويف�صلن���ا.ال 
نتج���اوزه مهما ح�ص���ل" ا�صقاطات روائي���ة مدوية 
و�صراعات داخلية م���ع النف�س ومع االخرين �صمن 
العي����س الفل�صطين���ي اال�صرائيلي ال���ذي فر�س بكل 
اوجاع���ه عل���ى الفل�صطين���ي التقييد به���ذا التعاي�س 
الذي تع�ص�س فيه ال�صكوك التي حتيط بالفل�صطيني 
الذي يعي�س يف الداخ���ل والفل�صطيني املغرتب عن 
ار����س وطنه امل�صل���وب، وباأ�صل���وب درامي معا�صر 
ي�صعن���ا امام احلقائ���ق التي تع�ص���ف باالجيال من 
املا�ص���ي للم�صتقب���ل دون ع���ودة اىل ال���وراء،  وان 
ب���دور االب ال���ذي يرف����س عاق���ة ابنت���ه م���ع رجل 
يكربه���ا  حت���ى ! دون روؤيته او معرفت���ه او ماهيته 
الت���ي يج���ب ا�صتدراكه���ا.  فالرف�س ملج���رد العقيدة 
او م���ا ه���و متوارث ه���و رف�س تع�صب���ي،  وان اأتى 
حمما بفكر يف ظاهره التم�صك بال�صرقية وعاداتها 
وتفكريه���ا،  ويف باطن���ه هو و�صيلة رف����س لكل ما 

ي�صيء للوطن دون االهتمام بخلفية كل ذلك. 
رواية �ص���ادرة ع���ن "املوؤ�ص�صة العربي���ة للدرا�صات 
"  وللروائ���ي "اأن���ور حام���د " ال���ذي يغزل  والن�ص���ر
امل�صهد بحركي���ة ن�صف دائرية مبني���ة على التجدد،  
واالنتق���ال م���ن االمكن���ة ببنائي���ة الزم���ن و�صرعت���ه 
واحلا�ص���ر،   املا�ص���ي  ب���ن  تدويرت���ه  وحت���ى   ،
واالختاف���ات الفكري���ة او العقائدي���ة الت���ي تن�ص���اأ 
بفروقاته���ا بن االزمن���ة دون ان ي�صعر ابن االر�س 
نف�صها بالزم���ن.  امنا املغرتب يلم�س ذلك بعد غياب 
وان بنفحة اال�صياء وطيبها التي تبقى �صمن تراث 
الوطن ال���ذي ينتهكه ال�صهيوين ب�صت���ى الو�صائل،  
وبالت���ايل يوؤك���د "انور حام���د"  على انتم���اء ابناء 
فل�صط���ن لفل�صط���ن اك���ر م���ن ال�صهي���وين ال���ذي 
ي���زرع جوا�صي�صه  بن ابن���اء اإ�صرائيل انف�صهم قبل 
الفل�صطين���ي خوفا م���ن اي جمهول ق���د يجعله يفقد 
م���ا ح�صل عليه،  وهي ال�صهيونية التي ال هوية لها 

رغم كل الوجود املت�صبث بار�س لي�صت ار�صه،  الأن 
ابن تراب الوط���ن هو اال�صيل،  والباقي هو وجود 
ال معنى له ،  وهذا ملمو�س يف رواية حبكها "انور 
حام���د "بفن حرك���ي ال يثري امللل يف نف����س القارئ،  
ويوؤث���ر عل���ى ذهنيته فقد يغ�صب غ�صي���ا �صديدا من 
بط���ل الرواي���ة النتق���اده ابن���اء وطن���ه،  وملفاهيمه 
الغربي���ة التي ت�صريت اليه مبنط���ق الزمن املعا�صر 
ال���ذي نعي�صه ومتطلبات���ه وقد ير�ص���ى للحب الذي 
عا�ص���ه مع ابنة وطنه حمرتم���ا رغباته دون النزوع 
اىل الق�ص���ور وقد يرف����س القارئ ذل���ك وقد ير�صى 
عن���ه،  وامنا قد ي�صعر ان الروائي ا�صتطاع الت�صرب 
اىل ذهن���ه الث���ارة زوابع���ه الروائي���ة بفك���ر وطني 
فل�صطين���ي وعرب���ي اي�صا مييل نحو زم���ن ال�صرعه 
ومتطلباته. فهل حق���ق الروائي "انور حامد" خلق 
ا�صتفزازات جعلت القارئ ي�صتنتج الهدف احلقيقي 

للرواية؟
منط���ق عق���اين روائ���ي غلف���ه " انور حام���د" بتيه 
مل يفق���د بو�صلت���ه الفل�صطينية امنا ه���و البحث عن 
الهوي���ة الداخلي���ة وبواقعي���ة احل���دث،  وامكانيته 
خ�صو�ص���ا م���ن خ���ال البط���ل ال���ذي منح���ه �صف���ة 
�صاعرية ووجدانية تعي���د اىل االدب وهج قوته يف 
اب���راز خماوف االعداء م���ن الكلمه و�صاحبها،  وان 
كان �صاع���را وبرمزي���ة تعي���د اىل االذه���ان ال�صاع���ر 
الفل�صطين���ي الكبري "حممود دروي����س"  والروائي 

واالديب "غ�ص���ان كنفاين" واملعان���اة التي يعي�صها 
االدي���ب او ال�صاع���ر وه���و بعي���د عن ار����س وطنه،  
وان كان ميتل���ك جن�صي���ة بريطاني���ة او فرن�صية او 
امريكي���ة.  الن ج���ل اهتماماته هويت���ه الفل�صطينية 
الت���ي يتم�صك به���ا حتى يف لهجته الت���ي ين�صاها او 
اماكنه التي كان يزورها،  والرا�صخة يف طفولته او 
اكاته املف�صلة والت���ي ت�صتهر بها فل�صطن،  كما ان 
الفل�صطينية  باللهجة  الرواية  " انور حامد" اغرق 
داجما الف�صحى معه���ا با�صلوب ال ي�صتغربه القارئ 
ب���ل يجد نف�ص���ه يف نهاي���ة الرواية قد حف���ظ بع�س 
املفردات العامية الفل�صطينية بروح اللهجة املحكية 
وخفتها على القارئ.  النه اختار منها ما هو ب�صيط 
ومع���روف منذ زم���ن الفل�صطين���ي االول،  وبعفوية 
و�صا�ص���ة ا�صتبطنها مبعرفة اب���ن البلد احلق الذي 
ا�صتط���اع التم�صك بكل هذا،  وانكار وجود ابن بلده 

على ار�صه.  
نفق هو ق�صية فل�صطينيي الداخل امتد مع الروائي 
بتواأمة   ، االنعكا�صي  الرواية  "منري حمدان" بطل 
تنف�صل عن الواقع  وتتقارب معه ، بروؤية مل تنعدم 
فيه���ا الكوابي����س  واحلركة الت���ي ا�صيبت بحواجز 
�صهيوني���ة مت و�صعه���ا ب�صكل غري مبا�ص���ر،  لتعيق 
املواط���ن الفل�صطيني من التح���رك على ار�س وطنه 
�صمن املنطق الواقعي،  واملاألوف يف زمن مل يفارق 
الرواي���ة اال يف حمط���ات مل ي�صط���ب منه���ا املب���ادئ 
اال�صا�صية،  وهي الفل�صطيني امللتزم بق�صايا وطنه 
حتى مع املراأة التي نالت الق�صط االكرب من العاقة 
املمنوع���ة اجتماعيا،  واملقبولة �صمن التزام الرجل 
بكلمت���ه،  وه���ي احل���ب احلقيق���ي املحاف���ظ ولي�س 
املبت���ذل رغ���م اخلل���ل في���ه  والنهاي���ة املفتوحة على 
احلقائ���ق  بح�ص���ن النواي���ا وااللت���زام دون التهرب 
م���ن مواجهة جادة تعر�صت لها ابن���ة فل�صطن التي 
نال���ت ن�صيبها من الرجل املنتم���ي وظيفيا اىل دولة 
حمتلة  لي�صع امل���راأة الفل�صطينية امام مفرتق طرق 
خطورته  يف ظله ال�صيا�صي،  فالروائي  انور حامد 
مل مي����س  اال�ص����س الفكرية واالنتمائي���ة والثوابت 
الفل�صطيني���ة الت���ي يوؤمن به���ا امنا ا�صق���ط ال�صوء 
وبق���وة عل���ى معان���اة الفل�صطيني م���ع الفل�صطيني 
ومع اب���ن فل�صطن الذي در�س يف جامعات اخلارج 
او يف جامع���ات تنتمي لل�صهاينة او امل�صطر للعمل 
حت���ت ادارة ا�صرائيلي���ة ، فه���ل رواية"انور حامد" 
تنتم���ي للرواية الفل�صطيني���ة املعا�صرة  وبت�صوير 
فني حرك���ي يعك�س مبوؤثراته مدى اميانه بالق�صية 
فل�صطيني���ي  ق�صي���ة  باالح���رى  او  الفل�صطيني���ة 

الداخل؟ 

عالم المعادالت والقوانين
ق���راءة ف���ي رواي���ة "والتي���ه والزيتون" 

للروائي "أنور حامد"
نعتب لئال 

نفقدكم
عبدالكريم يحيى الزيباري

جريدة املدى التي يحرتمها ال�صعب الأنها مل تتملق 
رئي�صا وال وزيرًا، وتهاجم الف�صاد واخلرافة، فكيف 

تروج للف�صاد الثقايف واإطاق االألقاب ِجزافًا، ن�صرت 
خربًا يوم ال�صبت 2016/1/30، اآملني وكان �صيوؤملني 

حتى لو كتب حتته اإعان مدفوع الثمن! منح من ال 
ميلك، لقبًا ملن ال ي�صتحق، لقب عميد االإعام الكردي 
الذي منحه الروائي ل�صخ�ٍس ال يجيد العربية التي 

يكتب بها، كما واأنَّه ال يكتب بالكردية مثلي، فكيف اإذن 
يكون عميدًا الإعاٍم ال يكتب بلغته؟ 

يجب اأال تن�صر املدى خربًا ثقافيًا عن جنيب حمفوظ اإذا 
كان كاتبه جنيب حمفوظ، لئا تنت�صر هذه امل�صخرة، 
حت اأكر من مئتي رواية باللغة  يف العام الفائت تر�صَّ

العربية تقدمت بها دور الن�صر اإىل جائزة البوكر 
ح رواية عبدالباقي  العربية، فن�صرت املدى خرب تر�صُّ

يو�صف ر�صميًا اإىل جائزة البوكر، فماذا يعني خرب 
تر�صح رواية مع مئتي رواية؟ هل ن�صر اأحد الروائين 

املئتن مثل هذا اخلرب امل�صحك؟
وهو اعتاد اأنرْ يكتب عن نف�صه )منذ اأن ح�صر الروائي 

الكوردي الكبري عبد الباقي يو�صف اإىل اأربيل يف 
كورد�صتان العراق وهو ي�صهم يف حتريك امل�صهد 
الثقايف الكوردي ، وتتبع و�صائل االإعام كتاباته 

اليومية اجلديدة التي ين�صرها يف �صحف وجمات 
عراقية وعربية وخا�صة مقالته التي يداوم عليها يف 

�صحيفة االحتاد العراقية حيث تتناقلها الكثري من 
املواقع وال�صحف لتعيد ن�صرها ، اأو ترجمتها(.

وذات مرة كتب عن ح�صوره منا�صبة ثقافية يف دهوك، 
بهذه الفخامة وكيف ا�صتقبله اجلمهور ورئي�س االحتاد 
وغري ذلك، علمًا اأنَّه ح�صر با دعوة ومل يَر اأحٌد وجهه، 

ومل ي�صرتك مبحا�صرة وال مناق�صة، وبعد مراجعة 
ال�صور كان يجل�س و�صنانًا يف ال�صفوف االأخرية، 

وحن قراأت املقال الذي ن�صرته اجلرائد البغدادية اأمام 
اجلمع، ابت�صم رئي�س االحتاد وقال: كيف يفعل هذا؟ 
وملاذا مل يظهر ويقدم نف�صه لنا؟ ملاذا مل يجل�س معنا 

ويتناق�س معنا لعلنا ن�صتفيد من علمه واأدبِه؟
ولي�س عتاب النا�س للمرء نافعًا، اإذا مل يكن للمرء لب 

يعاتبه!

50 فكرة يجب أن تعرفها عن الفلسفة
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

�ص���درت حديثا عن جمموعة النيل العربية للن�صر والتوزيع بالقاهرة  طبعة 
"  تاأليف جيزيا جراي�صن واألك�صندر ه�صه وهو  عربية لكتاب"طريق العنرب
من اإ�صدارات معر�س القاهرة الدويل للكتاب "جمموعة النيل العربية �صالة 

"4
كي���ف و�صل العنرب ))ذهب البلطيق(( اإىل م�ص���ر؟ هذا ما �صيو�صحه لنا اأحُد 
االكت�صاف���ات االأثري���ة املهمة. ولذل���ك ندع���و  � احلمي���ع � اإىل اال�صتمتاع معنا 
به���ذه الرحلة الرائعة اإىل حجرات الكنوز وميادين املعارك ومراكز التجارة 

واحلفريات احلالية.
جيزيا جراي�صن: در�صت ال�صحافة والقانون والعلوم ال�صيا�صية، وح�صلت 

عل���ى دبلوم علوم االقت�صاد. وقد قامت جراي�ص���ن � وهي موؤلفة اأفام وكتب 
�  بكتاب���ة �صل�صلة ))اإرث �صليم���ان( وال�صل�صلة االقت�صادية ))اإرث هومبولد(( 

للقناة الثانية بالتلفزيون االأملاين، وتعي�س يف هامبورج.
األك�صن���در ه�صه: در�س ال�صحافة والعلوم ال�صيا�صي���ة واالإدارة. وهو رئي�س 
حتري���ر ب���اب التاري���خ واملجتم���ع يف القن���اة الثاني���ة بالتلفزي���ون االأملاين، 
وامل�ص���رف عل���ى برنام���ج ))تريا اإك����س(( ال���ذي ُيعر�س م�ص���اء االأحد من كل 

اأ�صبوع، ويعي�س يف في�صبادن.
ق���ام االثن���ان باال�ص���رتاك مع رول���ف هيميل كي���زوف بتاأليف كت���اب ))احتاد 

التجار االأملاين((  لدار ن�صر روفولت. وهو من اأكر الكتب مبيًعا.

القاهرة )رويترز( -
 م����ن ال�صطر االأول ت�ص����ع رواية )عطارد( 
بذب����ح  �ص����واء  ال����دم  م�صه����د  يف  قارءه����ا 
لزوجت����ه  اأب  بذب����ح  اأو  العي����د  اأ�صحي����ة 
واأبنائ����ه واأبي����ه يف كابو�����س ينفتح على 
دائ����رة اأك����ر ات�صاعا ت�صبح فيه����ا احلياة 
مرادف����ا الأ�صكال اجلنون من قتل وانتحار 

وتعذيب وح�صي يبلغ حد املوت.
يف ه����ذا الكابو�����س ال ميك����ن ح�ص����ر عدد 
اجلث����ث املقتول����ة وامل�صنوق����ة واملخوزقة 
يف ال�ص����وارع اإذ يب����دو القتل����ة مدفوع����ن 
اإىل نهاية تراجيدية حتمية بحجة اأن قتل 
النا�����س مبن فيهم االأبناء مينحهم م�صريا 
اأف�صل بعد اأن �صار اجلحيم واقعا واالأمل 

بعيدا.
 )عط����ارد( م����ن تاألي����ف الكات����ب امل�ص����ري 
حمم����د ربي����ع واخت����ريت �صم����ن القائم����ة 
الطويلة للجائزة العاملية للرواية العربية 
حالي����ا  ت�ص����م  والت����ي   2016 )البوك����ر( 
15 رواي����ة. وه����ي اإحدى ث����اث روايات 

م�صرية تتناف�س على اجلائزة.
وتدور االأحداث ع����ام 2025 بعد تعر�س 
م�ص����ر "الحتال" ي�صتدع����ي ن�صاط خايا 
للمقاومة يف مقدمتها بقايا ال�صرطة التي 
ان�صحب����ت يف "جمعة الغ�ص����ب" يوم 28 
يناي����ر كان����ون الث����اين 2011 وه����و يوم 
حا�ص����م يف االحتجاج����ات احلا�صدة التي 

اأنهت حكم ح�صني مبارك.
ال�صرط����ة مم����ن يقاوم����ون  اأف����راد  ولك����ن 
االحتال الغام�س -الذي وقع على اأيدي 
"الق����وات امل�صلح����ة جلمهوري����ة فر�ص����ان 
مالط����ا... م����ا يق����رب م����ن ن�ص����ف ملي����ون 
فار�����س مالطي" يف مار�����س اآذار 2023- 
ال يكف����ون ع����ن ال�صخري����ة مما ج����رى عام 
2011 ويرونه "عامة �صوداء يف ذاكرة" 

وزارة الداخلية.
بطل الرواية هو �صاب����ط ال�صرطة العقيد 
)اأحم����د عط����ارد( قائد "جمموع����ة الربج" 
وه����ي خلية ملقاوم����ة االحت����ال تتخذ من 
اأهدافه����ا  لر�ص����د  مرك����زا  القاه����رة  ب����رج 

متهي����دا لقن�صهم واغتيالهم بعد مراقبتهم 
يف اجلان����ب املحت����ل يف العا�صمة �صرقي 
نه����ر النيل. اأم����ا جزي����رة الزمال����ك فخلت 
القاه����رة  ظل����ت  ح����ن  يف  ال�ص����كان  م����ن 
الغربي����ة ومتثله����ا مدين����ة اجلي����زة غربي 
الني����ل "حمررة وحتت �صيطرة امل�صرين 
متاما" رغم تعر�����س بع�س مبانيها للهدم 

ب�صبب الق�صف.
وت�ص����ور الرواية تعر�س مع����امل القاهرة 
يف بداي����ة االحت����ال ع����ام 2023 للق�صف 
والتدم����ري واالنهيار الت����ام وت�صمل مبنى 
جامعة الدول العربية والبنوك والفنادق 
ودار االأوب����را وال����وزارات. وعن����د قط����ع 
االت�ص����االت والب����ث التلفزي����وين ع����ادت 
الع�صري����ن  الق����رن  اأوائ����ل  "اإىل  احلي����اة 
اإال الرادي����و املحل����ي.  فج����اأة" وال يبق����ى 
وتعلن اإذاع����ة بي.بي.�صي �صيطرة جي�س 
واإلغ����اء  م�ص����ر  مالط����ا" عل����ى  "فر�ص����ان 
بد�صت����ور  والعم����ل  امل�ص����ري  الد�صت����ور 
جمهوري����ة فر�ص����ان مالط����ا وتعين بول-
بيري جينفيف حاكما ع�صكريا على م�صر.
اأما متثال اإبراهي����م با�صا بو�صط القاهرة 
فاأ�صاب����ه الت�ص����وه بع����د �صرق����ة راأ�صه يف 
بداي����ة االحتال ث����م ن�صر ذراع����ه واأجزاء 
م����ن احل�ص����ان ال����ذي ميتطي����ه ويف وقت 

الحق لن تتبقى منه اإال ثاث قوائم.
وبالتوازي م����ع وقائع ع����ام 2025 تدور 
ف�ص����ول م����ن الرواي����ة ع����ام 2011 حي����ث 
ين�صغ����ل )اإن�ص����ال( ع����ن زوجت����ه )ليل����ى( 
عل����ى  )زه����رة(  الطفل����ة  م����ع  بالط����واف 
امل�صت�صفيات وثاجات املوتى للبحث يف 
ال�صج����ات ع����ن جثمان اأبيه����ا املقتول يف 

االحتجاجات.
وت�ص����ع ليل����ى جنين����ا ميتا فتغ����ادر البيت 
قبل عودة )اإن�ص����ال( تاركة وراءها اأ�صئلة 
معلق����ة.. "ه����ل م����ات اأم اأن����ه مل يع�����س من 
اإن�ص����ال باإ�ص����دار  االأ�ص����ل. ه����ل �صيق����وم 
�صه����ادة وف����اة اأم �صهادة مي����اد" رمبا يف 
اإ�ص����ارة اإىل م����ا ترت����ب عل����ى احتجاجات 
امل�صري����ن  م����ن  كث����ري  كان  الت����ي   2011

يعلقون عليها اآماال كبرية.
ويق����رر )اإن�ص����ال( اأن يتبن����ى زه����رة التي 

اأ�ص����اب  اأي�ص����ا ملر�����س غري����ب  تتعر�����س 
وجهه����ا بت�صوه����ات ال يج����د له����ا االأطباء 
تف�ص����ريا. وال يب����دو احت����ال م�ص����ر ه����و 

امل�صكلة..
فبعد اأن كانت املقاومة تت�صيد "املتعاونن 
مع املحتل وموظفي احلكومة الكبار" رحل 
االحت���ال فجاأة وتده���ورت االأو�صاع من 
�صيئ اإىل اأ�صواأ وتخل���ى النا�س عن االأمل 
وع���ادوا "لانتحار قفزا من فوق االأ�صطح 
ورج���م بع�صهم بع�ص���ا يف ال�صوارع حتى 
امل���وت" وه���و م���ا يعت���ربه بط���ل الرواية 

جحيما وعذابا دون احتال.
وي�صج���ل )عط���ارد( بط���ل الرواي���ة مي���ا 
كث���ريا من رج���ال ال�صرط���ة لانتحار "من 
�صدة ال�صغط النف�صي" اأما هو ف�صار قتله 
للنا�س ع���ادة ويرى ذلك واجب���ا عليه الأنه 
"مهمت���ي االأوىل اإخراج  "يف اجلحي���م". 
النا����س من اجلحي���م بقتله���م." حدث ذلك 
ع���رب ثاث���ة ع�ص���ور: ح���ن كان �صابط���ا 
يف ال�صرط���ة قب���ل احت���ال الب���اد واأثناء 
انخراطه يف مقاومة االحتال وبعد جاء 
"اجلحي���م خال���د..  الأن  اأي�ص���ا  االحت���ال 
و�صينته���ي ه���ذا اجلحي���م ليب���داأ جحي���م 

اآخر."
�صدرت )عطارد( عن دار التنوير للطباعة 
والن�ص���ر يف القاه���رة وب���ريوت وتقع يف 
304 �صفح���ات متو�صط���ة القط���ع وه���ي 
العمل الثالث لربي���ع بعد روايتيه )كوكب 

عنرب 2010( و)عام التنن( 2012.
وقال ربيع )38 عام���ا( لرويرتز اإن جانبا 
م���ن "ه���ذا اجلحي���م قائ���م بالفع���ل.. حن 
يتعاي�س النا�س مع اجلنون وياألفون الدم 

بحيث ي�صبح غيابه هو اال�صتثناء."
واأ�صاف اأنه مل يكت���ب �صيئا "بعيدا متاما 
عم���ا يحدث م���ن جن���ون" ويتخ���ذ �صورا 

خمتلفة.
والقائمة الق�صرية للبوكر والتي تت�صمن 
�ص����ت رواي����ات �صيعل����ن عنه����ا يف م�صقط 
عا�صم����ة �صلطن����ة عم����ان يف التا�ص����ع م����ن 
فرباي����ر �صباط الق����ادم يف موؤمتر �صحفي 
تعل����ن في����ه اأي�ص����ا اأ�صم����اء اأع�ص����اء جلنة 

التحكيم.

عدنان حسين أحمد
�ص���درت عن "من�ص���ورات لندن العربي���ة" جمموعة 
�صعري���ة جديدة حتم���ل عنوان "ح���ن تبكي مرمي" 
لل�صاعرة الربيطانية-اللبنانية مرمي م�صتاوي. وقد 
�صّم���ت هذه املجموع���ة 42 ق�صيدة تت���وزع ثيماتها 
بن املنحين الذات���ي واملو�صوعي. ات�صمت غالبية 
م���ات الن����س ال�صع���ري الناجح جلهة  الق�صائ���د ب�صِ
اللغ���ة املكثف���ة، والبناء الر�صن املغل���ق، وال�صورة 
لق  ال�صعري���ة املُ�صذبة، والنهاي���ة التنويرية التي تعرْ

يف ذهن القارئ. 
قبل الولوج اإىل اخل�صائ�س االأربع املُ�صار اإليها �صلًفا 
البد من التنويه اإىل �صدق التجارب ال�صخ�صية التي 
عا�صته���ا م�صتاوي وكتبت عنها باأمانه مفرطة ُتغَبط 
عليه���ا، فال�صدق ب�صّقيه الواقع���ي والفني هو الذي 
مين���ح الن�س اأ�صالت���ه، وفرادت���ه، ونب�صه اخلا�س 
ال���ذي ينتم���ي اإىل خال���ق الن����س ومبدع���ه من دون 
اأن جت���د �صذرات الثيم���ة وت�صظياته���ا يف ن�صو�س 
�صعرية �صابقة، بل ميكن القول بكثري من االطمئنان 
اأن بع����س هذه الثيمات الذاتية ه���ي ماركة م�صّجلة 
با�صم مرمي م�صتاوي جله���ة خ�صو�صيتها، وطريقة 

معاجلته���ا املرهفة من الناحية الفني���ة بلغة �صعرية 
ر�صيق���ة خالي���ة م���ن الرته���ل والتورم���ات اللفظي���ة 
الطّنانة التي ُتثقل كاه���ل ال�صورة ال�صعرية وُتربك 
اآلي���ة التلّقي عند الق���ارئ الع�صوي الذي يتفاعل مع 

رته االإبداعية. الن�س وينغم�س يف �صورْ
اإّن مهم���ة ال�صاع���ر ه���ي اإث���ارة االأ�صئل���ة، ال تق���دمي 
االإجابات فاغرابة اأن حتتفي هذه الق�صائد باأ�صئلة 
ا�صتفهامي���ة كثرية قد ال ت�صاع���د ال�صاعرة على ف�ّس 
الغمو����س، واخلا����س م���ن احلرية، لكنه���ا حت�سُّ 
���ط املخّيل���ة الب�صري���ة يف اأقل  عل���ى التفك���ري، وتن�صِّ

تقدير.
يتك���ّرر �ص���وؤال الرحي���ل غ���ري م���ّرة يف ق�صائد هذه 
املجموع���ة، وهو م���ن دون �صك �ص���وؤال وجودي قد 
ال جند ل���ه جوابا ُمقنعا الأننا نع���رف �صلفا اأن �صبب 
رحي���ل االبن، وهو يف عمر الزهور، يعود الإ�صابته 
مبر�س فّتاك ال تنفع مع���ه، اإاّل يف حاالت نادرة، كل 
و�صائ���ل الدف���اع الطبي���ة املاألوفة، ومع ذل���ك ينبثق 
ال�ص���وؤال من فم الراوي���ة ُم�صتفِهم���ا: "مِلَ رحلت. . . 
ة اأبدية ال تفارق احلنجرة املُختنقة  مِلَ؟" وكاأنه غ�صّ

على الدوام.
الب���د لف���راٍق ُمفجٍع م���ن ه���ذا الن���وع اأن ُيف�صي اإىل 
الُعزل���ة والتوّحد، ومتازمة القل���ب املنك�صر، والبد 
للطري���ق الت���ي تقطعه���ا الراوي���ة اأن تك���ون طويلة 
ب القارئ على ال�صمت املهيب  و�صامتة وكاأنها ُت���درِّ
ر  لطفل مائكي  الذي يتما�صى مع فكرة الرحيل املبكِّ
املع���امل نلمح���ه، كلما اأغم�صن���ا اأعينن���ا، وهو يعوم 

ويلهو يف فردو�س �صماوية زرقاء.
تزدان غالبية ه���ذه الق�صائد ببنية معمارية ر�صينة 
بحي���ث تب���دو الق�صي���دة وكاأنه���ا وح���دة متما�صك���ة 
ت�ص���ّد بع�صها بع�صا ولع���ل الق�صائد الق�صار االأقرب 
اإىل �ص���كل الهايك���و ه���ي خري منوذج مل���ا نذهب اإليه 
يف الر�صان���ة والتما�صك كما هو احل���ال يف ق�صائد 
"�ص���يء م���ا". تقول  "ب���كاء"و  "ذاك���رة"،  "ُح���ب"، 
الراوي���ة يف ق�صي���دة "ذاك���رة": "�صاأ�ص���رُم الن���ار 
بذاكرت���ي / ما ع���دُت اأريده���ا / ولكن���ي / �صاأراقب 
الرم���اد املتطاير من بعيد". ه���ذه الق�صيدة وغريها 
ل  م���ن ق�صائ���د الهايك���و التي اأ�صرن���ا اإليها ت���وًا تعوِّ
عل���ى ثيمة مهم���ة، خاطفة، ُت�صَرد ب�ص���كل برقي، لكن 
نهايته���ا، يف االأع���ّم االأغل���ب، ت�صتق���ر يف الذاك���رة 
ب�صبب وم�صتها اأو نهايتها التنويرية املُدِه�صة على 

الرغم مما تنطوي عليه من اأمل مم�ّس.

يج���رتح ال�صاعر الذي يع���رف لغة اأجنبي���ة اأو اأكر 
عرنا  �صورا �صعرية جديدة قد ال جند لها مثيًا يف �صِ
العرب���ي وم���رّد ذلك يع���ود اإىل غن���ى االآداب العاملية 
ب�ص���وٍر ومعطي���ات غ���ري ماألوفة للمتلق���ي العربي . 
ومرمي م�صتاوي تتقن اللغة االإنكليزية، اإ�صافة اإىل 
تخ�ص�صه���ا الدقي���ق يف اللغة العربي���ة، االأمر الذي 
مينحه���ا مرونة التعب���ري ومطواعيت���ه الناجمة عن 

تاقح لغتن عامليتن اأو اأكر .
يبلغ الوجع االإن�ص���اين ذروته يف باقة من الق�صائد 
الذاتي���ة مثل "عيد االأم" ال���ذي ُيوِقظ يف داخلها كل 
اأ�صكال االأمل فاغراب���ة اأن تطلب الراوية امل�صتحيل 
حينم���ا تقول: "اإّم���ا اأن تعود اأو اأن يك���ّف العيد عن 
املج���يء. ." وكلن���ا يع���رف بتع���ّذر ع���ودة الراحل، 
وا�صتحال���ة توق���ف االأعي���اد الت���ي ُترتى عل���ى مدار 

ال�صنة.
تاأخذ م�صتاوي بتابيب القارئ يف بع�س ق�صائدها 
املوؤثرة التي حت���اور فيها االأ�صياء ال�صغرية للَماك 
لة.  الراحل مث���ل ماب�ص���ه، واأحذيته، ولَُعب���ه املف�صّ
وق���د جنح���ت يف ترميزه���ا ت���ارة، واأن�صنته���ا تارة 
اأخرى كما يف ق�صيدت���ي "ليلة الذكريات ال�صتوية" 
و "احل���ذاء ال�صغري" حيث لعبت بطريقة فنية على 
لون قمي�ص���ه "االأزرق ال�صيفي" ال���ذي ا�صرتته من 
"اأحم���َر" عند  "�ص���وق الع�صاف���ري" فا�صتح���ال اإىل 
الغ���روب، ث���م انقل���ب يف خامتة املط���اف اإىل اللون 

االأبي�س الذي ُيكفِّن الطفل الراحل يف اأبديته.
اأم���ا ق�صي���دة "احل���ذاء ال�صغ���ري" فه���ي م�صحون���ة 
بالعاطف���ة االإن�صاني���ة الت���ي تفي����س عل���ى الق���ارئ 
وت�صطرُه الأن يحّل حمّل االأم املفجوعة التي تعانق 
ح���ذاء �صغريه���ا يف مفتت���ح الن�س وت���رتك احلذاء 
يعانقه���ا يف اخلامت���ة وكاأن���ه كائ���ن ب�ص���ري ُمفع���م 
بال�ص���وق واحلنن وهو يحت�صن اأم���ُه امللتاعة على 
فراقه الطويل. اإّن هذه الق�صيدة على وجه التحديد 
هي ق�صي���دة مغلق���ة ال حتتمل احل���ذف اأو االإ�صافة 
الأنها مكتفي���ة بذاتها وم�صّبعة ب���اأمل الفراق املم�ّس. 
وه���ي ت�صبه اإىل ح���ٍد كبري ق�صيدة "كي���ف �صاأحتمل 
جميء العي���د؟" التي تقول فيه���ا: "�صاأ�صرُخ بوجِه 
كل لعب���ٍة جديدة / وكل واجهة مزّينة / �صاأ�صفُع كل 
�صجرٍة تق���ف اأمامي / واأقتل���ُع االأجرا�س / واأحرُق 
نف�ص���ي و�ص���ط ال�صاح���ات الكب���رية". وال غرابة اأن 
ُتنهي الراوية املفجوعة ن�صها نهاية موؤ�صية مريرة 
ُتكم���ل فيها دائرة الق�صيدة احلزينة ب�صوؤال تعجبي 

ع  اإنكاري يتفّجر اأملًا وانفعاال: " كيف تركتني / اأُقطِّ
ثياب االأعياد القادمة؟".

ت�صل���ح ق�صيدة "حوري���ة" اأن تكون منوذجا للن�س 
ال�صع���ري ال�صل����س، املن�صاب بعفوي���ة كبرية تاآزرت 
فيه اللغة ال�صافية، مع ال�ص���ورة ال�صعرية املرهفة، 
والنهاي���ة التنويري���ة الذكي���ة الت���ي تنفت���ح على كل 
اأ�ص���كال الده�ص���ة التي فجّرته���ا ال�صاعرة يف خامتة 
ه���ذه الق�صي���دة املاك���رة الت���ي ميك���ن اأن تتناغم مع 
ع���ّدة �صمائر خُماَطبة يف اآن معا. "وها اأنذا حورية 

متعددة االألوان / تداعب �صعابَك املرجانية" .
ق�صي���دة  يف  م�صت���اوي  م���رمي  ال�صاع���رة  ت�صتل���ف 
"املقهى البحري" اأ�صداَء من ملحمة كلكام�س لكنها 
تتف���ادى التنا�ّس م���ع اأي حدث مع���روف. واإذا كان 
كلكام����س قد دخل املقهى وجت���اذب اأطراف احلديث 
م���ع �صيدوري ف���اإن راويتن���ا املعا�صرة ق���د اختارت 
اأن جتل����س مع الق���در اأم���ام املقهى وت�ص���ع اأمامهما 
كوبا م���ن نحا�س يرمي لهما امل���ارّون نقودا معدنية 
"ت�صدُح رّنتها داخل الكوب" لتثري خيالنا ال�صمعي 
قب���ل اأن ت�صتفز خميلتن���ا الب�صرية وكاأنه���ا تريد اأن 
ت�صتح���وذ عل���ى معظم حوا����س املتلّق���ن اأو اأكرها 

اأهمية على اأقل تقدير.
ثم���ة اإح���االت تاريخية وديني���ة وح�صاري���ة وردت 
يف مت���ون عدد من الق�صائ���د مثل "رحلة املجو�س"، 
"ُبوابة ع�صتار" وغريها  "والطب���ل الكبري باالق"، 
بات الن�صّية التي متّد الق�صائد اجلديدة  م���ن املُخ�صِّ
بطاق���ة اإيجابية قد تنقله���ا اإىل ف�صاء اإبداعي ُمغاير 
متام���ا لكن ا�صتثم���ار االأ�صاطري القدمي���ة وتوظيفها 
يف الن�صو����س اجلدي���دة يحتاج اإىل خ���ربات فنية 
تفّعل الق���ّوة الكامنة يف الن�ص���غ االأ�صطوري بحيث 
ت�صب���ح مادت���ه ج���زءا م���ن حُلم���ة الن����س و�صدات���ه 
ولي�صت ج�صم���ًا طارئًا اأو فائ�صًا عن احلاجة، متاما 
كما فعلت م�صتاوي يف ق�صيدة "املَعبد" التي ك�صفت 
عن طول رحلة املجو�س وم�صّقتها من خال الراوية 

التي تخ�صى اأن تخونها قدماها.
ح���ري بنا اأن ن�صري يف خامت���ة املطاف اإىل اأن مرمي 
م�صتاوي �صاعرة متمكنة من اأدواتها ال�صعرية التي 
ال تكتم���ل م���ن دون الق���راءات املعمق���ة املتوا�صل���ة، 
م���ن  واالإف���ادة  املرتاكم���ة،  احلياتي���ة  والتج���ارب 
االأجنا�س االأدبية االأخ���رى، واالنفتاح على عنا�صر 
الطبيع���ة الت���ي متث���ل معين���ًا ال ين�ص���ب ل�صوره���ا 

ال�صعرية الرقراقة كاملاء الزالل.

اوراق
ع���ن "موؤ�ص�صة �صم�س للن�صر واالإع���ام" بالقاهرة ؛ �صدرت 
للقا����س والروائ���ي العراقي املقي���م يف اأملاني���ا "هيثم نافل 
وايل" روايت���ه » اأنه���ر بن���ت الرافدي���ن «. الرواي���ة تقع يف 
384 �صفح���ة من القطع املتو�صط. غ���اف املجموعة للفنان 

الت�صكيلي مازن لطيف.
» اأنه���ر بن���ت الرافدين « ه���ي العمل الروائ���ي االأول لاأديب 
"هيثم نافل وايل" بعد اأكر من مائة وع�صرين ق�صة ق�صرية 
ت�صمنته���ا ثاث جمموع���ات ق�ص�صية �ص���درت جميعها عن 
موؤ�ص�صة �صم�س للن�صر واالإعام، وهي: »املوتى ال يتكلمون 

« و »الهروب اإىل اجلحيم« و » عجائب يا زمن «.
» اأنه���ر بنت الرافدي���ن « هي م�صاهد راأته���ا العن، وخزنتها 
الذاك���رة، هي ق�ص���ة حي���اة الفت���اة العراقية "اأنه���ر"، ق�صة 

ال���رباءة وال�صفاء واحل���ب يف زمن القهر، ه���ي ق�صة حياة 
االإن�ص���ان العراق���ي ال���ذي مل يع���د يطي���ب ل���ه غ���ري احلزن، 
وخيب���ات االأم���ل املتتالية وامل�صتمرة... بل ه���ي ق�صة حياة 
الكثريي���ن من الهاربن من القهر والقم���ع، والتائقن حلياة 

اأخرى يتن�صمون فيها ن�صائم احلرية واحلب.
زم���ن الرواي���ة زم���ٌن منه���وب، حفرة كب���رية مث���ل جبل يف 
الظام. م�صرحه���ا كل العامل اإال الوط���ن. مو�صوعها يتعلق 
باحلقيق���ة، واحلقيقة القا�صي���ة املوؤملة اأو املخجلة يف بادنا 
يج���ب اأن تبقى �صرًا كالف�صيح���ة... لكن املوؤلف هنا يك�صفها 
ويعريها دون تزويق، لتنعك�س �صطورها مراآة اأمام اأعيننا. 
ن���رى من خالها قبح جمتمعاتن���ا املت�صلطة وما تفر�صه من 

قهر على االإن�صان.
ت�صري اأحداث الرواي���ة وفق خط �صردي ت�صاعدي، و�صواًل 
اإىل النهاي���ات املاأ�صاوي���ة احلزين���ة، كنتيج���ة حتمية للقمع 

واال�صتبداد املجتمعي.

"طريق العنبر" .. جديد مجموعة النيل العربية

عطارد.. رواية كابوسية ضمن المرشحات 
لجائزة البوكر

أنهر بنت الرافدين

ومنجم  مش��تاوي  مري��م 
الحزن الكثيف
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

�صدرت حديثا  عن جمموعة النيل العربية  
للن�صر والتوزيع بالقاهرة الطبعة العربية 
لكتاب " بناء ثقاف����ة االأمل" تاأليف روبرت 
م����ن  وه����و  جيب�ص����ون  امييل����ي  و  د.ب����ار 
اإ�صدارات معر�س القاهرة الدويل للكتاب 

"4 �صالة  العربية  النيل  "جمموعة 
م ه����ذا الكت����اب الكثري ولي�����س جمرد   يق����دِّ
فكرة موجزة عن املدار�س والطاب الذين 
م النظرية  يفتقرون اإىل االأمل، ولكن����ه يقدِّ
والنظ����ام واملنهجي����ة الأي مدر�ص����ة ت�صعى 
الإله����ام الطاب الذين ال يحظون باالهتمام 

الكايف وحثهم على موا�صلة تعليمهم.
� بغ�����س النظ����ر عن  "اإن جمي����ع االأطف����ال 
اإىل  � يحتاج����ون  ثرائه����م  ِعرقه����م وم����دى 

ال�صعور باالأمن واالأمان واحلب واالنتماء 
واال�صتمت����اع بالكفاءة والق����درة.... وهنا 
م كل من بار وجيب�صون خارطة طريق  يقدِّ
عملية لبناء ثقافة االأمل ب�صكل منهجي يف 

املدرا�س العامة وف�صولها".
لتحقيق النج����اح يحتاج االأطف����ال الفقراء 
التعلي����م  ح����دود  تتج����اوز  اأ�صي����اء  اإىل 
ج����و  اإىل  يحتاج����ون  اإنه����م  االأكادمي����ي؛ 
مفع����م باالأم����ل. وبناًء عل����ى عملهما املكثف 
م����ع املدار�����س ذات االأداء املتمي����ز ون�صب����ة 
الفقراء املرتفعة يقدم املوؤلفان روبرت. د. 
ب����ار واإمييلى. ل. جيب�ص����ون برنامج عمل 
لتحويل املدار�س ذات االأداء ال�صعيف اإىل 

اأماكن ت�صع فيها ثقافة االأمل.

د ه����ذا الكت����اب العوام����ل االجتماعية  يح����دِّ
اإىل  تق����ود  الت����ي  االأ�صا�صي����ة  والعاطفي����ة 
النجاح وهي ال�صع����ور بالتفاوؤل، ال�صعور 
باالنتماء، ال�صعور بالفخر والتقدير الذاتي 

والثقة بالنف�س، وال�صعور بالهدف.
االإر�ص����ادي  الدلي����ل  ه����ذا  ا�صتخ����دام  اإن 
االأ�صا�ص����ي يطمئ����ن املدر�ص����ن واملديري����ن 
ب�صن����وات التعلي����م االثنتي ع�ص����رة اإىل اأن 
الط����اب يك����ربون وينجح����ون لي�����س يف 

املدر�صة فح�صب ولكن يف احلياة اأي�صًا.

أحمد فاضل
 Melissa ال�صع���ر احلقيق���ي وليد اأزم���ة كما تق���ول
وال�صاع���رة  الناق���دة  توك���ي  ميلي�ص���ا   Tuckey
واملرتجم���ة االأمريكي���ة ، وه���و يعي����س ،اأي ال�صع���ر، 
ظ���روف تل���ك االأزم���ة واأحواله���ا يحم���ل مع���ه االآم���ال 
والتناق�ص���ات الت���ي ميك���ن اأن حترك م�صاع���ر ال�صاعر 
العاطفي���ة جتاهه���ا والروؤي���ة االأك���ر و�صوح���ا له يف 
ا�صتك�صافه لهذه العواطف التي هي حم�س خلق حلالة 
اأو كج���زء من التنقيب غري الع�صوائي لها اأو كجزء من 
جترب���ة تعك�س حالة االأزمة الت���ي يعي�صها ، وال�صعراء 
لديه���م الكثري لتقدميه هنا على وج���ه اخل�صو�س فقد 
اأعط���وا �صوت االآهة واالأمل لتل���ك االأزمات . ومن يقراأ 
ن����س ال�صاعرة اللبنانية �صو�ص���ان جرج�س "هربا من 
العتمة" �صيتعرف على ذاك ال�صوت احلامل معه خوفا 
اأبدي���ا لو اقرتبن���ا منه ل�صعرنا به وبك���م االأمل واحلزن 
واملعاناة ، هو نداء ي�صحبنا مثل الريح كما يف مفتتح 

ن�صها :
تناديني الريح .... 

اأغادر النور حمت�صرًا 
يف اأنفا�صي

�صورة عتيقة 
لعا�صقن

تخ�صبا بجمال اخلطيئة ... 
بطهرها .... 

و�صمّوها
اأمًا يف االإنعتاق

من الروؤية القا�صرة .... 
مغم�صة العينن

والروح مب�صرة .... 
�صراخ اجلوع .... 

بكاء العري على بردنا
على برد اأرواحنا 

املغّربة يف اأج�صادنا
والأنن���ي موؤم���ن ب���اأن حرك���ة النق���د االأدب���ي وكما عرب 
عنه���ا الناقد امل�ص���ري د . �صاح ال�ص���روي يف كتابه " 
تداخ���ل الن�صو����س واالأن���واع االأدبي���ة " ال�صادر عن 
جامع���ة الزقازي���ق 2009 حي���ث ق���ال : " تن�صغل االآن 
هذه احلرك���ة  بدرا�صة الغني من���ه والتنوع الروؤيوي 

واالأ�صلوبي داخل الن�صو�س االأدبية املعا�صرة والتي 
�ص���ارت حافل���ة بظواه���ر التداخل النوع���ي لاأجنا�س 
االأدبي���ة وتوظي���ف تقني���ات بع�صها البع����س توظيفا 
واعي���ا وذلك حتى تكون قادرة على التعبري عن اأزمات 
واغرتابات االإن�صان املعا�صر الذي يعي�س عاملا �صريع 
التحول والتغي���ري ، كثري االإ�صكالي���ات وال�صراعات ، 
واأق���ل ما ميكن اأن يق���ال بهذا ال�صاأن ه���و �صراع الفرد 
وكث���ري من املجتمعات يف هذا العامل بن عوملة منطية 
تلغي احل���دود والهوي���ات وتذيب الف���وارق واملامح 
املائ���زة وب���ن هوي���ات وقومي���ات حتاول جاه���دة اأن 
ت�صتع�ص���م بخ�صائ�صه���ا وحتاف���ظ عل���ى م���ا تبقى من 
�صماته���ا املمي���زة ، العرقية  والفكري���ة واملجتمعية " ، 
ولذلك فاإن جرج�س ميكن يل اأن اأدعوها وهي متار�س 
ا�صتغاالته���ا هذه بال�صردية ال�صاعرة فهي تكتب ال�صرد 
�صع���را الذي غالبا ما يك���ون يف اأ�صلوبها متاثل للق�صة 
الق�صرية ، ه���ذا االأ�صلوب وجدته يف " حكايات كانرت 
بري " لل�صاعر االإنكليزي جيفري ت�صو�صر ) 1343 – 
1400 ( الذي ابتدع ه���ذا النمط من اخلليط ال�صعري 
ال�ص���ردي الذي يق���ول عنه الناق���د املغرب���ي الكبري د . 
حمم���د مفت���اح يف كتاب���ه " حتليل اخلط���اب ال�صعري 
/ �صرتاتيجي���ة  التنا�س / ال�صادر عن املركز الثقايف 

العربي يف الدار البي�صاء – املغرب  :
" ثمة م�صلمة تقول اإن ال�صردية تتحكم يف كل خطاب 
مهم���ا كان نوع���ه " ، واأظنه���ا ال�صاع���رة ق���د اأطلع���ت 
علي���ه فه���ي وا�صع���ة الثقاف���ة وت�صتغ���ل عل���ى ع�صرنة 
وحداثوي���ة �ص���واء من خ���ال ق�ص�صها الق�ص���رية اأو 
ال�صع���ر ، فف���ي االأبي���ات االأوىل من ق�صيدته���ا " هربا 
م���ن العتمة " حتكي ع���ن ذاتها لذك���رى �صورة قدمية 
لعا�صقن ميكن اأن يرف����س املجتمع ع�صقهما هذا فهي 
بالتايل ت�صتهجن فع���ل جمتمعهما املتم�صك باالأعراف 
القدمي���ة الت���ي اأكل الدهر عليها و�ص���رب ، فتذهب يف 
املقاط���ع االأخرى م���ن الق�صيدة لتحكي م���ا جرى لهذا 

احلب باأ�صلوب ال�صرد ال�صعري  :
احلب مي�صح دمعه 

متاأ�صفًا.... يلوح مبنديله 
على طريق الفراق امللعون 

بتخمة ال�صياطن.... 
قهقهاتهم....

بغائهم.... 
األعابهم النارية...

اأقنعة الهالوين
واأرواح املوتى 

ومل���ا كان ال�صع���ر وليد اأزم���ة كما قلنا بداي���ة فعلينا اأن 
نتخي���ل تغي���ري طرق تفكرين���ا ونحن ندونه بيت���ًا بيتًا 
، واأن هن���اك الكثري من املفاهي���م واملعتقدات الواجب 
تغيريها ، مل يكن ال�صاعر االأمريكي ذائع ال�صيت عزرا 
باون���د ليعلمنا من خال �صع���ره اأن الظلم االقت�صادي 
يتدف���ق م���ن الظلم البيئي ل���وال اإح�صا�ص���ه به واخلطر 
املح���دق الذي ميك���ن اأن يلحق �ص���ررا فادحا باملجتمع 
ال���ذي عا�ص���ه اآن���ذاك  ، هذا ال�ص���رر اأ�صب���ح بعد عقود 
طويل���ة من حتذي���ر باون���د ا�صتباحة موجع���ة ال تريد 

املغادرة كما يف �صردية ال�صاعرة جرج�س :    
عارية هي القيثارة

دون وتر ....  
�صامتة

اأمام ا�صتباحة البحر
ل�صحكة طفل

غّلفتها اأوراق اخلريف ..... 
اأما اأوجاعي

اأما اأوجاعي التي اأبكت املوت ... 
على فراقك.... وفراقي 

فهي مت�صبثة باأر�صي .... 
بعنقي .... 

بدمع عينّي .... 
باأمرا�س وّقعت معي

عقدًا اأبديًا ....
فاالأوجاع قد امتدت اإىل اأن نت�صاءل :

اأين اأنا؟
اأين اأنت؟؟

ما لنا افرتقنا 
على حدود قبلة باردة .... 

وعناق يتيم
عند وتد خيمة لاجئن .... 

عند وتد خيمة 
جرفها املطر االأ�صود

واأنت تن�صد يل
اأغنية ال�صمود املخنوق

ه���ذه الائحة الطويلة من �ص���رب الت�صبيهات جميعها 
جتمعت لتعلن الت�صاكلية ال�صردية مع الن�س ال�صعري 
التي ميكن اأن نفهمها ب�صكل حد�صي يدعونا لتخيل ما 
مر على ال�صاعرة من وجع تريد ا�صتبداله بفرح ميحي 
م���ا علق بوجه الع���امل من زيف تقالي���ده وازدواجيته 

ومعايريه املتربقعة باأقنعة زائفة :
مت�صح بدمعك

فوق خا�صرتي املثقوبة....
تكّفن ذاكرتي 

التي نه�صتها الذئااااب.... 
مذ رفعوا راية الله

ودا�صوا على كرامة االإن�صان....
حتاول اأن حتييني بقبلة.... 

وال تدري اأين عابرة
اإىل ال�صفة االأخرى 

من العامل....
حيث ال قناع...

ال �صيء 
اإال ذكرى �صفتيك 

حتت املطر
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يف  ال���رتاث  دار  موؤ�ص�ص���ة  اأنه���ت 
مدين���ة النجف االأ�صرف والتي تعنى 
ب�ص���وؤون حف���ظ ال���رتاث االإِ�صام���ي 
وتوثيقه ون�صِره، العمل على طباعة 
كت���اب نه���ج الباغ���ة بن�صخ���ة طب���ق 
االأ�صل للخطاط ياقوت امل�صتع�صمي 
اإحي���اء  �صل�صل���ة  اإ�ص���دارات  �صم���ن 
تتبن���اه  ال���ذي  املخط���وط  ال���رتاث 

املوؤ�ص�صة.
ويعود خ���ط هذه الن�صخ���ة النفي�صة 
من كتاب نهج الباغة الأكر من 730 
عام���ا وبيد اخلط���اط ال�صهري ياقوت 
امل�صتع�صم���ي، وتعد هذه املخطوطة 
من املخطوطات الفري���دة والنفي�صة 
الع���امل  يف  واح���دة  وبن�صخ���ة 
وموج���ودة يف مدين���ة م�صه���د ل���دى 

مكتبة العتبة الر�صوية املقد�صة.

وق���ال رئي����س املوؤ�ص�ص���ة وامل�ص���رف 
على االإ�صدار ال�صيد ح�صن املو�صوي 
م�صاري���ع  اأه���م  الربوجردي"�صم���ن 
املوؤ�ص�صة لاهتم���ام بالرتاث عمومًا 
وخ�صو�ص���ًا االإ�صامي من���ه، بادرت 
املوؤ�ص�ص���ة باإط���اق م�ص���روع اإحي���اء 
الرتاث املخطوط من خال اإ�صدارات 
طبق االأ�ص���ل ملخطوطاته���ا االأ�صلية 
بطريق���ة حتاك���ي ال���رتاث وت�صمن 
للمخطوط���ات  التفا�صي���ل  اأدق 

اخلزائنية النفي�صة االأ�صلية".
اأ�صدرت  الربوجردي"لقد  واأ�ص���اف 
وم���ن  اإ�ص���دارات  ع���دة  املوؤ�ص�ص���ة 
ال���ذي  الباغ���ة  نه���ج  كت���اب  اأهمه���ا 
جمع���ه ال�صري���ف الر�ص���ي عل���ي ب���ن 
احل�ص���ن املو�ص���وي البغ���دادي ومت 
اختي���ار خمطوطة اخلط���اط ياقوت 
���ب بقبل���ة  ُيلقَّ امل�صتع�صم���ي وال���ذي 
الُكّتاب وهو من اأ�صهر اخلطاطن يف 

زمان���ه واملتوفى ع���ام 696 ه�، وُتعد 
ه���ذه املخطوط���ة م���ن املخطوط���ات 
الفري���دة بن�صخ���ة واح���دة موجودة 
يف مدين���ة م�صهد ل���دى مكتبة العتبة 

الر�صوية املقد�صة".
وعن مراحل عم���ل االإ�صدار، او�صح 
يف  العم���ل  الربوجردي"ا�صتغ���رق 
االإ�ص���دار نحو �صتة اأ�صه���ر ت�صمنت 
ع���دة مراحل بدءًا بعملي���ة الت�صوير 
والت�صمي���م واأخ���ريًا الطباع���ة التي 
كان���ت على ورق خا����س مت ت�صنيعه 

وجتهي���زه من قبل اإح���دى ال�صركات 
الفرن�صي���ة لغر�س مائم���ة الظروف 
التي مي���ر بها ال���ورق وقدرت���ه على 
البق���اء اأكر م���دة ممكنة، كم���ا تّزين 
الغاف بزخارف يدوية خم�صو�صة 

لاإ�صدار".
وبن الربوجردي"ان االإ�صدار متت 
طباعت���ه بع���دد 1000 ن�صخة متيزت 
ثاثمئة منها بن�صخ خزائنية نفي�صة 
وبجلد طبيعي خم�صو�صة للمتاحف 
واملراكز الرتاثية املهمة يف العامل".

ألول مرة في العراق.. دار التراث في النجف تعيد إحياء 
كتاب"نهج البالغة"بخط"ياقوت المعتصمي"النفيس

 طبعة عربية لكتاب " بناء ثقافة األمل"

الشعر يتحدى : حدود العاطفة وأوجاع الفراق
في قصيدة الشاعرة اللبنانية الشابة سوسان جرجس  " هربًا من العتمة "

�ص���در حديث���ا ع���ن املكت���ب امل�ص���ري للمطبوع���ات كت���اب "50 فك���رة يج���ب اأن تعرفها عن 
االأفكارالرقمي���ة " وه���و من االإ�ص���دارات املهمة ملعر����س الكتاب والذي ي�ص���ارك به املكتب 

امل�صري يف العر�س املك�صوف. 
م���ا املق�صود بكلم���ة "رقمي"؟ اأحد معاين الكلمة بب�صاطة ه���و ال�صيء الذي يتمثل وجوده 
النهائ���ي يف �صل�صلة من االآح���اد واالأ�صفار. ومن خال هذه احلقيقة الب�صيطة خرجت اأهم 
ق���وى التغيري الثقافية يف الن�صف الثاين من القرن الع�صرين والتي ال تزال حتدث اأثرها 

يف الن�صف االأول من القرن احلادي والع�صرين.
املواد الرقمية ترمز اإىل كلمات اأومو�صيقى اأو �صور اأو تطبيقات اأو قواعد البيانات التي 
ت�صتم���ل عل���ى كثري من خمزون املعرف���ة الب�صرية. فاأ�صبح من املمك���ن الأول مرة يف تاريخ 
الب�صرية ن�صخ وتوزيع هذه الكلمات واالأ�صوات وال�صور واالأفكار اإىل ما ال نهاية تقريبا، 

واأ�صبح من املمكن الو�صول اإليها ومواءمتها وخلق كل ذلك على االأجهزة نف�صها.
هن���اك م���ا يقرب من 2 بليون من الب�صر لديهم �صكل ما م���ن اأ�صكال الو�صول اإىل االإنرتنت، 
وه���ذا العدد ميثل ثلث عدد اجلن�س الب�صري. و�صوف يت�صاع���د هذا الرقم با�صتمرار على 

مدار ال�صنوات القادمة.
لذل���ك ف���اإن هذا الكت���اب يتحدث ع���ن االإنرتنت وكل ما يتعل���ق به، وعن تل���ك اجلوانب من 
احلا�ص���ر الرقم���ي ذات التاأثري االأق���وى يف �صياغ���ة امل�صتقبل، واإع���ادة ت�صكيل الكثريمن 

�صمات ع�صو املجتمع احلديث.

متابعة اوراق
�ص���در ع���ن دار املاأم���ون للرتجم���ة والن�ص���ر، 
ل���وزارة الثقاف���ة العراقي���ة ، كت���اب  التابع���ة 
"م�ص���رح الطفل" للكاتب اال�صباين الفون�صو 
�صا�صرته، وقد ترجمته اىل العربية املرتجمة 
اإ�ص���راق عبد الع���ادل �صكبان وه���و مكون من 

160 �صفحة.
وج���اء يف املقدمة: م���ن املع���روف ان امل�صرح 
املنج���ز  يف  ج���دًا  مهم���ة  مبكان���ة  يحظ���ى 
االأدبي املتمي���ز للكاتب االإ�صب���اين )األفون�صو 
�صا�ص���رته(، ومع���روف ولك���ن على نح���ٍو اأقل 
ان البع�س من اأعماله التي بلغت ال�صتن كان 
قد كتبها لاأطف���ال وُجمعترْ كاملًة يف جملدين 
ع���ن م�صرح الطف���ل... ويف ه���ذا الكتاب يقدم 
لن���ا )�صا�ص���رته( الق�صة التي كان���ت وما تزال 
واح���دًة من اأب���رز اأعمال م�ص���رح الطفولة يف 
امل�ص���رح االأوربي بنحو ع���اٍم، وهي م�صرحية 
)ق�ص���ة ُدمية مرتوكة( ه���ذا العمل الذي ُترجم 
اإىل نحو اإحدى ع�صرة لغة وُقدَم على م�صارح 
اأملاني���ا وم�صارح ال���دول االإ�صكندنافية، ميكن 
ع���ّده واحدًا م���ن كا�صيكي���ات االأدب العاملي. 
فيما ُتعد )دائ���رة الطبا�صري( ال�صينية االأ�صل 

الت���ي تع���ود للق���رن الث���اين ع�ص���ر االأ�صا����س 
لنم���اذج م�صرحية كبرية كتبه���ا بريخت الذي 
رمب���ا مل ُيعرف عنه انه ا�صتوح���ى الفكرة من 
ه���ذا العم���ل. فكانت ق���راءة )�صا�ص���رته( لكا 
العملن )ال�صيني واالأمل���اين( املحرك الإجناز 
عمل���ه ه���ذا، املخ�ص����س لاأطف���ال م���ن خ���ال 
اعتم���اده اأ�صلوب���ًا �صل�صًا وظف���ه لانتقال اإىل 
ع���امل الطفول���ة - جدال �صببت���ُه ُدمية - والتي 
تظه���ر يف ن�صو�س اأخرى على �ص���كل ُم�صادة 
م���ن اأج���ل تاأكي���د َن�ص���ِب كائ���ٍن م���ا اإىل اإحدى 

االأمهات.  
كما يت�صمن ه���ذا الكتاب ف�صًا على ذلك عما 
اآخر للكاتب نف�صه والذي يحمل اأهمية خا�صة 
لدي���ه )اب���ن غيريمو تي���ل الوحي���د( والذي مل 
ُيعرف على نط���اٍق وا�صع وفيه يقرتح الكاتب 
انعكا�ص���ًا جدي���دًا ملفه���وم البطول���ة، بو�صفها 
�صورة تُطبق يف عامل البيت والعائلة اأي�صًا. 
و)دائرة الطبا�صري ال�صغ���رية( عنوان العمل 
االأول، ه���و يف احلقيق���ة )برنام���ج م���زدوج( 
ال�صيني���ة  )الدائ���رة  م�صرحي���ة  م���ن  يتاأل���ف 
ال�صغرية( وم�صرحية )الُدمية املرتوكة( التي 
اأ�صدره���ا الكاتب نف�ص���ه يف ا�صبانيا يف العام 

1988 بعنوان )الُدمي���ة88( وقد ُقدمترْ اأي�صًا 
يف اأوروب���ا ومبعاجل���اٍت اأخ���رى.  يف ه���ذا 
العمل يبح���ث الكاتب يف درا�ص���ٍة من جزءين 
)تتق���دم ِكا امل�صرحيت���ن( م�ص���رح الطفل يف  
ا�صباني���ا م���ن كاف���ة جوانب���ه وُيلق���ي ال�صوء 
فيهم���ا عل���ى ال���دور ال���ذي يلعب���ه امل�صرح يف 
التكوين ال�صخ�صي والنف�صي للطفل وال�صيما 
عندما يتح���ول هذا الطفل اإىل قائد ُيدير عمًا 

م�صرحيًا، باأدوات ب�صيطة ومبخيلٍة اأكرب. 
وُيع���د األفون�صو �صا�صرته املول���ود يف مدريد 
ع���ام 1926 من كبار ُكت���اب امل�صرح االأ�صباين 
اإذ ن���ال الكثري من اجلوائ���ز االأدبية والفكرية 
كانت اأهمها اجلائ���زة الوطنية للم�صرح للعام 
1985 ع���ن عمله )احلانة الوهمية( واجلائزة 
عمل���ه  ع���ن   1993 للع���ام  ل���اآداب  الوطني���ة 
)خينوف���ا خونكال، غجري���ة مونته خا�صكيبل 
احلم���راء( وجائزة فيارجي���و الدولية لاآداب 
ع���ن الن�صخ���ة االأيطالي���ة لروايت���ه )اللي���ايل 
املرعبة(.  ويف الع���ام 2000 اأ�صدر �صا�صرته 
كت���اب  البا�صكي���ة  اأو�ص���كال  ه���ريو  دار  ع���ن 
)الدرام���ا ولغاته���ا( وه���و عم���ٌل مه���م يقع يف 

جزءين اأي�صًا. 

50 فكرة يجب أن تعرفها 
عن األفكارالرقمية

مقدمة لكتاب 
مسرح الطفل.. 
إصدار جديد عن دار 
المأمون 



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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