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اص��������������دارات

فيصل خرتش
    

ويو�ض���ح اأب���و عيطة اأن���ه ما اإْن تدخ���ل املدينة، حت���ى تطالعك تلك 
اخل�ض���رة العجيب���ة، فعلى مدخله���ا �ضجرات عمالق���ة، وحتت تلك 
ال�ضج���رات ا�ضرتاحات �ضغرية، واأمام ال�ضاحة التي ت�ضكل مدخل 
املدين���ة، ي�ضتقبل���ك جام���ع ال�ضي���خ �ضالح عب���ده. وه���ذه ال�ضاحة 
ال�ضغ���رية تدخل���ك اإىل �ض���وارع هي اأق���رب اإىل اخلمائ���ل الكثيفة 
الأ�ضج���ار، فف���ي ناحي���ة الغ���رب تتجه اإىل �ض���ارع الع�ض���اق، واإىل 
ال�ضم���ال تتجه نح���و �ض���ارع املتنزهات..وكذلك نح���و �ضارع »عني 
ال�ضلطان«، وه���ي: اخلديوي، ق�ضر ه�ض���ام..واإىل ال�ضرق تتلقفك 
اخل�ض���رة الزاهي���ة لتق���ودك نح���و النهر..حي���ث غاب���ات النخي���ل 
واحلم�ضي���ات، وم���ع مرور الأيام تتع���رف على اأن���واع من الثمار 
الت���ي متنحها تلك املدين���ة لالإن�ضان، وهي اأنواع تت���درج من ثمار 
منطق���ة املتو�ض���ط كاحلم�ضيات والزيت���ون والت���وت والإكيدينا، 
والعن���ب والت���ني واأن���واع اخل�ض���ار، اإىل ثمار املناط���ق املو�ضمية 
وال�ضتوائي���ة، م���رورًا باملناط���ق املداري���ة وواح���ات ال�ضحارى، 

حيث املوز الريحاوي.. والق�ضطة، والبلح باأنواعه.
ي�ض���ري املوؤل���ف اىل اأن خ�ضب هذه املدين���ة، وجاذبية مناخها، وما 
اختزنت���ه من ث���روات، اأمور حف���زت اأبناء املدن الأخ���رى للهجرة 
اإليها وال�ضتق���رار فيها، واإقامة املنازل والق�ض���ور واملزارع فيها، 
وغالبيته���م من اأبناء القد�س، ومن اأبن���اء اخلليل والعيزرية واأبو 
دي����س وغريها. وحافظ اأبناء اأريحا على زّيهم التقليدي، وخا�ضة 

بالن�ضبة لكبار ال�ضن، فارتدى الرجال القمباز واحلطة والعقال..
بينم���ا ارت���دت الن�ضاء الث���وب الأ�ضود، الذي ين�ض���دل على اجل�ضم 
بط���ول اأربع���ة اأمتار يج���ري طيه���ا عند اخل�ض���ر الذي يلّف���ه زنار 
قما�ض���ي عري�س، فيتحول اإىل طبق���ات ثالث بحيث يحمي اجل�ضم 
من ح���رارة اجل���و، بينما 

تغطي الراأ�س عمامة وا�ضعة مثل خيمة.
يبني املوؤلف اأنه مار�س التدري�س، اإل اإنه كان ل يزال يذكر كم كان 
يرهقه اجللو�س على مقاعد الدرا�ضة، لي�ضتمع اإىل درو�س ل رابط 
بينها وبني احلياة التي يحياها الطفل اأو ال�ضبي، فكانت املدر�ضة 
مبثاب���ة �ضجن، لذلك عمل عل���ى األ تكون احل�ض�س، حني �ضرع يف 

التدري�س، ثقيلة على الطلبة.
ومار����س لعبة التن�س الت���ي مل يكن يعرفها، وك���ذا ال�ضباحة.. ومل 
يك���ن يتقنه���ا، وتخفف م���ن الثياب الر�ضمي���ة وربط���ة العنق التي 
كان يكب���ل املعلمون اأنف�ضهم به���ا، وكان اأّول من ا�ضتخدم الدراجة 
الهوائي���ة بني املعلم���ني، وخالل ف���رتة عمل���ه يف التدري�س جتّنب 

اإظهار �ضلطته كمعلم..
وت�ض���رف ك�ضدي���ق اأو اأّن���ه ميكن الإف���ادة من معارف���ه وخرباته، 
وخ���الل الرحالت املدر�ضي���ة، كان ل ي�ضتفيد م���ن موقعه كمدّر�س، 
ويق���ول هنا: »كنت اأ�ض���ارك الطلبة يف الألع���اب ويف الغناء، ويف 
الع���زف على الن���اي، ويف اليوم الت���ايل كنت اأع���ود اإىل �ضخ�ضية 

املعلم«.
لف���ت نظ���ره من خ���الل عمل���ه يف التعلي���م، اأّن فقر اللغ���ة العربية، 
كاأداة تفك���ري وتعبري لدى الطلبة، ترك اأث���رة ال�ضلبي على قدرتهم 
يف ا�ضتيع���اب درو�ضهم، ب�ضبب النف�ضام القائم بني اللغة املحكية 
واللغ���ة الف�ضح���ى، وراأى اأّن �ضعوبة اللغة العربي���ة لدى الطلبة، 
تتاأت���ى من اأ�ضل���وب تدري�ضها، وي�ضيع الطالب ب���ني اللغة املحكية 
التي تعّود على التفكري بها..وعلى التعبري عن اأفكاره من خاللها، 
وب���ني تل���ك اللغة املنح���درة اإليه م���ن ع�ضور اأخ���رى يف اجلاهلية 
و�ض���در الإ�ض���الم، واإذا كن���ا ن�ضلم ب���دور اللغة العربي���ة، والقراآن 
الكرمي بوجه خا�س يف حفظ الهوية العربية خالل ع�ضور الظالم 
واإب���ان ال�ضيطرة الأجنبي���ة، فقد بات مطلوبًا، يق���ول الكاتب: »اأن 
تكم���ل ه���ذه اللغة دورها ووظيفته���ا، باأن تعود جم���ّددًا لكي تغدو 
ملكًا لكّل اأبنائها..وذل���ك بفر�س اإعادة اإنتاج هذه اللغة وقواعدها 
وقوامي�ضها مبا يتالءم مع احتياج���ات الع�ضر، ومع الحتياجات 
اليومي���ة لأبن���اء الأّم���ة، يفر����س جه���دًا منظم���ًا دوؤوب���ًا ت�ضطلع 
ب���ه املوؤ�ض�ض���ات املعني���ة، وتتج���اوز يف فعاليته���ا 
وحيويتها املوؤ�ض�ض���ات القائمة التي ظلت معزولة 

عن اجلماهري«.
اللغ���ة،  ا�ضتع���ادة وح���دة  ه���و  فعل���ه  م���ا  اأّول  كان 
والتخل���ي عن عملية التمزي���ق الق�ضري التي جتري 
له���ا، بتق�ضيم عملية التدري����س اإىل ح�ض�س للقراءة 
واأخ���رى للقواع���د والنحو، واملحفوظ���ات والتعبري 
والبالغ���ة والإم���الء، فقد رّكز على كت���اب القراءة، ثم 
يع���ود بع���د ذلك اإىل تفكيك���ه وتركيبه واإج���راء عملية 
اإع���ادة اإن�ضائ���ه �ضفوي���ًا، ثم يج���ري بعد ذل���ك تر�ضيخ 
القواع���د الأ�ضا�ضية يف ذاك���رة الطلبة التي ترد يف هذا 

الن�س،..
فيعودون للتعرف عل���ى موقع الفعل والفاعل واملفعول 
ب���ه، وح���روف الن�ضب واجل���ر... ال���خ، وم���ع التكرار، 
ترت�ّض���خ ه���ذه القواعد يف وع���ي الطالب، ويغ���دو قادرًا 

على القراءة ال�ضحيحة.
وع���رب ه���ذا ال�ضكل من الق���راءة، كما يلف���ت املوؤلف، كانت 
جتري عملية اإدخ���ال درو�س التعب���ري وال�ضتظهار، وبذا 
حتول���ت درو����س التعب���ري اإىل جمعي���ات خطابي���ة. وم���ن 
هن���ا اأم�ضت الطالب���ات مم�ضكات بزم���ام هذه اللغ���ة. واأفاد 
بع����س املدر�ضات واملدر�ضني من ه���ذه التجربة املتوا�ضعة، 
وا�ضتخ���دم فيه���ا ما تعلم���ه من مدر�ض���ني اآخري���ن، واأ�ضاف 
اإليه���ا مدفوعًا بحّبه لهذه املهنة التي اأعرب اأمري ال�ضعراء عن 

تقدي�ضه لها.
عن البيان

اوراق 
�ضدرت عن مطبع����ة ال�ضيماء يف بغداد، املجموعة 
الق�ض�ضي����ة الأوىل )جمان����ة( لل�ضحفي����ة والقا�ضة 
وداد اإبراهيم، وزين����ت وجه الغالف لوحة للفنان 

العراقي الكبري موؤيد حم�ضن.
�ض����ت ق�ض�����س  الق�ض�ضي����ة،  ت�ضمن����ت املجموع����ة 
تتح����دث عن واق����ع امل����راأة العراقي����ة، والتي �ضبق 
واأن ن�ض����رت يف ال�ضحاف����ة املحلي����ة، منها )حكاية 
م����ن ح����رب الثم����اين �ضن����وات( والت����ي ح�ض����دت 
اجلائ����زة الثاني����ة ع����ن اأف�ضل عم����ل اإبداع����ي لعام 
2015 م����ن منظمة املراأة العربي����ة التابعة جلامعة 
ال����دول العربية يف م�ض����ر والتي تراأ�ضه����ا ال�ضيدة 
رون����اك عبد احلميد عقيلة رئي�����س جمهورية فوؤاد 

مع�ضوم.
وت�ضمن����ت ق�ضة الغالف )جمانة( احدى الق�ض�س 

الت����ي قدم����ت يف م�ضل�ضل اإذاعي م����ن اإذاعة بغداد، 
ون�ضرت يف جملة"�ضعوب"ال�ضهرية وتتحدث عن 
حكاية زوجة يغيب زوجها يف احلرب فتعاين مع 

ابنها حمنة معي�ضتها ون�ضالها.
وتنتظر ال�ضحفية والقا�ضة وداد اإبراهيم �ضدور 
كتابه����ا )عل����ى حاف����ات الهذي����ان ن�ض����اء( ع����ن دار 
ال�ض����وؤون الثقافي����ة والذي اعترب م����ن املو�ضوعات 
الجتماعي����ة الت����ي تتح����دث ع����ن م�ض����اكل العائل����ة 
العراقية والتي اأخذت من اأوراق املحاكم العراقية 

وبع�س اأق�ضام التوقيف للن�ضاء يف بغداد.
وقال����ت وداد اإبراهيم عن ه����ذه املجموعة:"كتبت 
ق�ض�ض����ي من اأفواه الن�ضاء ب�ض����كل مبا�ضر دون اأن 
يكون هناك تزويق لفظي لأين ل�ضت كاتبة بقدر ما 
اأن����ا �ضحفية انقل احلقيقة كم����ا هي دون اإ�ضافات، 
حتى اأن البع�س طلب مني تغيري بع�س العبارات 
اإىل عب����ارات اأ�ضع����ب لكن����ي وجدت نف�ض����ي اأحمل 
م�ضوؤولية كب����رية وهي اأن اأك����ون واجهة اأكتب ما 

تعاني����ه املراأة وه����ي ت�ضد من اأزره����ا واأزر اأبنائها 
للف����وز بحياة كرمي����ة من اأجل بن����اء املجتمع، رغم 
اأن املجتم����ع كان يف بع�����س الأحي����ان يق����ف بالن����د 
له����ا"، م�ضيفة"حر�ضت على اأن حتم����ل املجموعة 
لوح����ة من اأعمال الفنان الب����ارع موؤيد حم�ضن لأنه 
ر�ضم املراأة وهي �ضمعة توقد لتنري الطريق ويقف 

خلفها الرجل". 
وال�ضحفي����ة وداد اإبراهي����م عمل����ت يف ال�ضحاف����ة 

العراقية منذ ع����ام 1995، يف �ضحف 
ال�ضبك����ة  وجمل����ة  والحت����اد  الع����راق 
العراقي����ة ونرج�����س وحاليا تعمل يف 
�ضحيف����ة ال�ضباح اجلديد، تخ�ض�ضت 
يف املوا�ضيع الإن�ضانية والجتماعية 
وق�ض�����س امل����راأة، ح�ضل����ت عل����ى درع 
ال�ضحفي����ني  احت����اد  م����ن  الإب����داع 
العراقي����ني وتعم����ل حالي����ا يف الق�ضم 

الإعالمي لدائرة الفنون الت�ضكيلية.

زينب المشاط 
م���ا  غالب���ًا  وال�ضخري���ة  امل���رارة 
يجتمعان حني ن�ض���ل اإىل قمة الأمل، 
تول���د ال�ضخرية م���ن رحم املرارة يف 
نفو����س ال�ضخ�ضي���ات ال�ضتثنائي���ة، 
وهنا يولد التغيري الداخلي لكن هل 
بالإمكان لهذا التغيري اأن ميتد اإىل ما 

يفوق ت�ضوراتنا؟.
ه���ذا الت�ض���اوؤل الذي لن جن���د اإجابة 
رواي���ة  يف  �ض���وى  عن���ه  �ضافي���ة 
الإنكليزي���ة  للروائي���ة  "اأورلن���دو" 
فرجيني���ا وول���ف الت���ي �ض���درت عن 
دار املدى لالإعالم والثقافة والفنون 
بطبعته���ا الأوىل ع���ام 2016 والتي 

ترجمها توفيق الأ�ضدي.
ل ب���د من الإ�ض���ارة اأن ه���ذه الرواية 
ن�ض���رت  لأول م���رة يف احلادي ع�ضر 
م���ن اأكتوبر ع���ام 1982 وهي رواية 
التاأري���خ  م���ن  م�ضتوح���اة  مرح���ة 
امل�ضط���رب لعائل���ة �ضديق���ة مقرب���ة 
لوولف، وتعد هذه الوراية من اأ�ضهر 
رواي���ات وولف فهي ت�ض���ور تاأريخ 

الأدب الإنكليزي ب�ضكل �ضاخر.
وي�ض���ف الكات���ب مغام���رات �ضاع���ر 
يغ���ري جن�ض���ة م���ن رج���ل اإىل ام���راأة 
ويقاب���ل  ق���رون  لع���دة  ويعي����س 
ال�ضخ�ضي���ات الرئي�ضي���ة يف تاأري���خ 
الأدب الإنكلي���زي. وتعد" اأورلندو" 
من الروايات الكال�ضيكية يف تاأريخ 
الأدب الن�ض���وي، حي���ث تكل���م عنه���ا 
الباحثون يف تاأريخ الأدب الن�ضوي 
والدرا�ض���ات اجلن�ضي���ة واملتحولني 

جن�ضي���ًا، كما ذكر بورخي�س عن هذه 
الرواي���ة انها الأك���ر غرابة ومرارة 
حي���ث م���زج خالله���ا ب���ني �ضخري���ة 
املرارة، وبعد ه���ذه الرواية حتولت 
وولف م���ن كاتبة تقليدية بعد تاأليف 
كاتب���ة  والنه���ار"اإىل  كتاب"اللي���ل 
ا�ضتثنائي���ة خا�ضة بعد اأن األفت هذه 

الرواية .                      
   ذكرت وولف يف مقدمة كتابها باأن 
هذا الكتاب تطلب منها معرفة العديد 
م���ن ال�ضخ�ضيات الذين �ضهلوا عليها 
مهمة العمل به امث���ال ال�ضيد �ضانغر 
الذي ل���ول معرفته بقانون العقارات 
مل���ا امكنها ذلك من تاأليف هذا الكتاب 
اإ�ضافة اإىل معرفتها الوا�ضعة بال�ضيد 
�ضي���دين ترين���ر حي���ث حاف���ظ عليها 
من الوق���وع يف اخلط���اأ الفا�ضح او 
املاأ�ضوف له، كما حظيت بالفادة من 
اللغة ال�ضينية اإ�ضافة اإىل اأن وولف 
ذكرت باأنه���ا لو ا�ضتم���رت بذكر عدد 
من �ضاعدوه���ا لإكمال ه���ذه الرواية 
تنته���ي  ل  وق���د  القائم���ة  �ضتط���ول 
وخ�ضو�ضًا من �ضاعدها يف فن اللغة 
وال�ضل���وب فه���م اأ�ضح���اب الف�ض���ل 

الأكرب عليها يف ذلك .
ف�ض���ول  �ضت���ة  الرواي���ة  تت�ضم���ن 
عر�ضتها الروائية من خالل ا�ضتخدام 
�ضخ�ضي���ة من داخ���ل الرواية وكاأنها 
تكتب �ضرية حياة اورلندو، فتعر�س 
هن���ا وثائق خ�ضو�ضية له ولتاأريخه 
حت���ى جعلت م���ن املمكن تلبي���ة اأول 
واج���ب لكاتب ال�ض���رية اي ان ت�ضري 
دون التفات اىل اليمني والي�ضار وقد 

اقتفى اآثار احلقيقة رغبًة لالزهار .
 ف�ضخ�ضي���ة  اأورلندو ال�ضاب العابث 
الذي يت�ضف بالقوة والالمبالة يف 
عمله، حي���ث كان اهتمامه منح�ضرًا 
بال�ضيد وتت�ضف حيات���ه بالفو�ضى 
والعبثي���ة فهو مركب على نحو كثري 
م���ن الأمزج���ة ال�ضوداوي���ة والك�ضل 
والغ�ض���ب واحل���ب والعزل���ة ناهيك 
ع���ن اللت���واءات املزاجي���ة وابعاده 
الدقيق���ة الت���ي ذك���رت يف ال�ضفح���ة 
الوىل وذل���ك ح���ني �ض���رب ب�ضيف���ه 
راأ����س زجن���ي مي���ت فقطع���ه وعلق���ة 
بفرو�ضي���ة بعي���دا ع���ن متن���اول يده 
جمددا وب���ال مبالة اجته اىل مقعده 
حامال كتابا وه���ذه دللة على غرابة 
هذا الرج���ل وبرودة اع�ضابه وفكره 

التخويف.
ومبا اأن ال�ضخ�ضية كانت من موؤلفي 
الكتب فكان يرى ان داخل ال�ضخا�س 
هنالك انا����س اإلهيني احيط���وا بهالة 
م���ن  ان  ي���رى  وكان  اجل���الل،  م���ن 
املفرو�س حتى لج�ضادهم ان تتغري 
احيان���ا، ويب���دو ان م���ن هن���ا جاءت 

فكرة اورلندو اىل التحول.
وقد �ضه����د اأرلن����دو بع����د حتوله اإىل 
ح�ضي����ة  اأك����ر  اأخ����رى  �ضخ�ضي����ة 
الكاتب����ة  ت�ض����ري  حي����ث  وان�ضاني����ة 
حق����ده  يث����ري  كان  اخل����داع  ان  اإىل 
وان احلقيق����ة كان����ت تث����ري �ضفقت����ه، 
وه����ذا اثر عليه����ا ب�ض����كل نف�ضي فقد 
امتزج واقعه����ا بني الرغب����ة بالبكاء 
وال�ضح����ك، لتتح����ول اىل �ضخ�ضي����ة 

اكر تاأمال.








































Saturday Post





















         
        
          
       

         
       

      





ة   
لد

خا
ل 

ما
أع

1

Don Quixote by Dali – Dali Museum, Barcelona 
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صورة جماعية مع سيدة
يعت���رب هايرني�س ب���ول واحدًا م���ن اأعظ���م الأدباء 
الذي���ن اأجنبتهم اأملانيا على م���ر التاريخ والأزمان، 
فه���و الذي �ضجل ا�ض���م اأملانيا على لئح���ة الفائزين 
بجائ���زة نوب���ل ل���الآداب م���ع غونرت غرا����س، وهو 
ال���ذي جع���ل الأدب الأمل���اين يخ���رتق احل���دود عن 
طريق ترجمة رواياته العاملية اإىل خمتلف اللغات، 
وحتويله���ا اإىل اأفالم �ضينمائية عاملية لقت جناحًا 
ل نظري ل���ه وكانت ا�ضهرها رواية"�ضورة جماعية 

مع �ضيدة".

جّني بغداد
يع���د فران���ك لويدراي���ت اأه���م معماريي 
الق���رن الع�ضري���ن وموؤ�ض����س العم���ارة 
احلديث���ة والعمارة الع�ضوي���ة، اأعجب 
للع���راق  �ضم���م  وتاريخ���ه.  بالع���راق 
والع���امل جنة ع���دن كم���ا ي�ضميها. كانت 
رحلت���ه املبدع���ة الغريب���ة املتعب���ة م���ع 
الع���راق وتاريخ���ه وعمارته حي���ث بداأ 

�ضفره الكبري مع العراقيني.

دون كيخوته
طبع���ة جديدة لرائعة م���ن روائع الأدب 
العامل���ي... تط���وف يف ثناي���ا اأحداثه���ا 
�ضم���ات  كتاب���ني  �ضم���ن  ج���اءت  الت���ي 
اإن�ضانية هي �ضالة ثربانت�س املن�ضودة. 
ودون كيخوت���ة مبعانيها ه���ي جت�ضيد 
للُمث���ل وللقي���م املج���ّردة، اإن���ه اجلان���ب 
ي�ضرع���ه  ال���ذي  الوج���ود  يف  املث���ايل 

اجلانب الواقعي.

لعبة الكريات 
الزجاجية
يف"لعب���ة الكري���ات الزجاجي���ة" ُيحكم 
هريم���ان هي�ضة �ض���كل الرواية ويعتني 
وت�ضب���ح  والتفا�ضي���ل،  بالأ�ضل���وب 
العالقة التي تقوم بني اجلملة املكتوبة 
والنوت���ة املو�ضيقي���ة ه���ي �ض���ر اأ�ضرار 
العمل الفني، وه���ي فوق �ضكل الرواية 
وف���وق م�ضمونها،لأنها هي التي جتمع 
كل اأج���زاء العم���ل الفني.. وه���ي  التي 
تك�ض���ف عن اأ�ضرار الف���ن دون ان تبوح 

به.

أريح��ا..  إل��ى  الحني��ن 
حكايات ومشاهد

ي��رد كتاب »الحن��ن إىل أريحا..اس��تعادة لتجربة حياتية وسياس��ية«، 
ملؤلف��ه غطاس أبو عيط��ة، حكاية املؤلف وما عايش��ه، منذ دخوله إىل 
مدينة أريح��ا، عىل منت حافلة قدمية، وكان ذل��ك يف عام 1968، تاريخ 
تسلمه لعمله األول. ويرشح انه منذ اليوم األول، لفتت انتباهه قلة عدد 

الطالبات يف الصفوف ومتيزهن.

جمان���ة.... مجموعة قصصي���ة جديدة 
تحكي واقع المرأة العراقية

بين سخرية المرارة  وألم الشاعر.. 
تولد "أورلندو"

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

ضحى عبدالرؤوف المل

تلج����اأ الروائي����ة "عائ�ض����ة العاج����ل"  اىل الفق����د املفاجئ،  
لتباغ����ت القارئ بحدث يغزو املخيل����ة مبرارته،  وقدرته 
عل����ى فت����ق الن�ضي����ج البع����دي للعنا�ض����ر التخيلي����ة الت����ي 
ميك����ن لها �ضد وثاق الق����ارئ اليها ببث املزيد من عالمات 
التعجب التي ت�ضتوقف الوجدان من البداية،  وباختزال 
اق����رتن ب�ضخ�ضي����ة املراأة وامل����وت املفاج����ئ بواقع اغرب 
م����ن اخليال م����ن حيث جدلي����ة اخليانة واحل����ب،  وتعدد 
احلي����وات يف حياة،  وامل�ضه����د املحبوك مب�ضاهد ت�ضتقي 
منه����ا التحلي����الت البي�ضط����ة،  وبب�ضم����ة تناث����رت فيه����ا 
ب�ضم����ات الن�ض����اء اللواتي تداخلت حياته����ن مع بع�ضهن 
م����ن اجلدة م����وزة وفاطمة و�ض����ول اىل ن����ورة ، و�ضارة 
، وم����ريا ، واحل����ب الع����ذري الذي ج����ن يف م�ضهد املوت،  
وبغواية ق�ض�س احلب التي احت�ضنتها الن�ضاء اللواتي 
تاأث����رن بطفولتهن، و ب�ضلوكي����ات الب،  وبذكورية ذات 
ا�ضكالي����ة حياتية لها خطوطه����ا العري�ضة يف عودة مريا 
تلك العودة ال�ضبيه����ة بعودة الغائب احلا�ضر،  ومبثالية 
ذاتية او افالطونية ترمي ب�ضهامها على الن�ضيج ال�ضردي 
اخلفيف الظل،  والب�ضيط يف حكايتها املتناغمة مع واقع 

املراأة العربية. 
�ضلوكي���ات متوارثة تر�ض���ى بها امل���راأة،  ولكن بغمو�س 
�ضمني رمبا تقابله جتربة ان�ضانية م�ضتوحاة من الواقع 
الفرتا�ض���ي ال���ذي ب���ات يتوه���ج يف احلي���اة وق�ضاياها 

املفتوح���ة على املع���ادلت الن�ضانية بني الرج���ل واملراأة،  
كعب���د العزيز،  و�ضارة ، وق�ضة احل���ب التي تف�ضر نف�ضها 
بنف�ضها . ان من حيث تعلق املراأة برجل هو الرمز البوي 
املفق���ود يف احلي���اة او م���ن حيث م���ريا الت���ي ا�ضتطاعت 
التماه���ي مع م���ا يحدث من حوله���ا او للح���ب املوجه لها 
م���ن زوج �ضديقته���ا،  والوعي املو�ضوع���ي الذي تطرحه 
"عائ�ض���ة العاجل" يف ه���ذه الرواية ذات املالمح الفنية 
الت���ي تتوغ���ل بواقعه���ا يف املخيل���ة النا�ضط���ة بجوانبها 
الن�ضاني���ة،  وبحداث���ة مل تخ���رج ع���ن الكال�ضيكية.  امنا 
خرج���ت منه���ا بتح���رر حكائ���ي مغ���زول ب�ض���رد ممت���زج 
اجتماعي���ا،  ونف�ضي���ا بفل�ضف���ة ال���روؤى امل�ضتخرج���ة م���ن 
اجل���دة م���وزة،  وفاطم���ة،  ومريا املهي���اأة بعامله���ا املغاير 

للعودة املجازية �ضمن �ضخ�ضيات ن�ضائية اخرى.
ايقاع وج����داين �ضمح للقارئ بالتعاط����ف مع ال�ضخو�س 
بل!  وقبول ق�ض�س احلب املرفو�ضة عقليا يل!  وحياتيا 
وبغواي����ة له����ا غرائزها املن�ضبط����ة يف بع�����س منها.  ان 
م����ن حي����ث امل����راأة التون�ضي����ة والبعي����دة ع����ن املجتم����ع 
ال����ذي تعي�����س فيه م����ريا وعبدالعزي����ز او ال�ض����ال الهندي 
اليحائ����ي بزخارف����ه تاركة لالجنا�����س التعبريية جمالها 
وتداخالته����ا،  وان يف م�ضهد امل����وت و�ضمن العودة اىل 
ال����وراء لال�ضتك�ض����اف مب����داورة تع����ود فيه����ا اىل فاطمة 
واحم����د،  والزيج����ات الكث����رية �ضمن تقاطع����ات روائية 
اكت�ضبت تاأثريات عك�ضية يف منحاها املر،  فبع�س احلب 
ي����وؤدي اىل املوت،  وتكرار الح����داث عرب الزمن تختلف 
وقائعه����ا،  فم����ا نا�ضية احلدث ال����ذي بداأت به����ا "عائ�ضة 

العاج����ل"  روايته����ا  ال بن����اء حرك����ي تنتق����ل بجزئيات����ه 
م����ن �ضخ�ضي����ة اىل �ضخ�ضية م�ضلطة ال�ض����وء على املراأة 
تارك����ة للظ����ل وقع����ه وقوت����ه،  وخلفيت����ه امل�ضترتة حتت 
حجب الذكورة الت����ي تتنقل من امراأة اىل امراأة م�ضرعة 
بذل����ك للقلب ان يع�ضق على ه����واه يف ظل ا�ضتكانة املراأة 
ورف�ضها،  وترجمة �ضلوكها بف�ضحة حمفوظة مبجريات 
الحداث وت�ضل�ضلها،  وبالت����ايل قبولها او رف�ضها،  وان 
باخل����روج من احلياة اي اخلروج املجازي الذي ي�ضعنا 

امام قارعة احللول والندم او الر�ضى. 
جت�ضيد للواقع الجتماعي الذي تعاين منه املراأة العربية 
حتدي����دا،  والت����ي تنتم����ي اىل امكنة حم����ددة �ضمن اآفاق 
ان�ضاني����ة رحبة �ضورتها بب�ضاط����ة تنا�ضبت مع جمريات 
اخلط����وط  في����ه  ت�ضارع����ت  وباخت����زال  الول،   امل�ضه����د 
الثانوي����ة م����ع اخلط����وط الرئي�ض����ة بت����وازن اعتمد على 
وح����دة املو�ضوع،  وان باخت����الف ال�ضكاليات املت�ضابهة 
يف منحاه����ا واملختلف����ة بحك����م و�ضعه����ا الجتماع����ي او 
البيئ����ي ، مثل �ضارة التون�ضية وليلى وان يف ظل ن�ضبية 
جتعل املراأة يف كل زمان ومكان ذات كيان واحد تختلف 
�ض����كال وم�ضمون����ا وتبق����ى �ضم����ن كينونته����ا  احلقيقي����ة 
كم����راأة عربي����ة ق����د تقب����ل بتع����دد الزيج����ات وق����د ترف�س 
والع����ودة دائم����ا حممل����ة بال�ض����ى واحل����زن. فه����ل �ضّدت 
ع����رب حكاية وجدانية  الرواية  العاجل"  بناء  "عائ�ض����ة 
مربوطة باأ�ض�����س نف�ضية واجتماعي����ة ت�ضعنا من خاللها 
امام ع����ودة املراأة الراف�ض����ة لتعدد الزيج����ات عرب م�ضهد 

املوت املباغت؟ 

اوراق
املغام����رة ه����ي الت����ي تخل����ق رواي����ة اأو ق�ض����ة اأو حكاية 
ا�ضتثنائي����ة ملوؤلفه����ا، والروائي الذكي ه����و من ي�ضتطيع 
خلق مغامرة روائي����ة، اأو ق�ض�ضية وحكاية ا�ضتثنائية، 
وه����ذا م����ا ق����ام ب����ه اإيتال����و كالفين����و م����ن خ����الل خل����ق 
جمموع����ة  املتقاطعة"وه����ي  امل�ضائ����ر  جمموعة"قلع����ة 
ق�ض�ضي����ة �ض����درت ع����ن دار امل����دى لالإع����الم والثقاف����ة 
والفن����ون بطبعته����ا الأوىل ع����ام 2015 والت����ي ترجمها 

الكاتب يا�ضني طه حافظ.
وقد ا�ضتخدم كالفينو اأوراق التاروت والتي هي عبارة 
ع����ن اوراق قدمي����ة للع����ب والك�ض����ف ع����ن الطال����ع وهي 

�ضائعة يف فرن�ضا وايطاليا خا�ضة. 
الرزم����ة منها حتوي ثم����ان و�ضبعني ورق����ة وقد متيزت 
بر�ض����م نقو�����س من"كوؤو�����س، قط����ع نق����ود، ه����راوات، 
و�ضي����وف، وغريها"وه����ي توح����ي لكث����ري م����ن ك�ضوف 
الطال����ع ف�ضكل����ت لهم تقلي����دا وا�ضعا قائم����ا على خمتلف 
التفا�ض����ري الرمزي����ة والتنجيمي����ة، وق����د اخت����ار الكاتب 
�ض����ور الت����اروت لأنه����ا متل����ك الث����ار الك����رب للتكلم مع 

ال�ضياء يف هذا الكتاب  .
امل�ضائ����ر  جزءين:"قلع����ة  م����ن  يتاأل����ف  الكت����اب  ه����ذا 
املتقاطعة"و"ن����زل امل�ضائ����ر املتقاطعة"ن�ض����رت ال�ضور 
اخلا�ض����ة بج����زء قلع����ة امل�ضائ����ر املتقاطع����ة يف اأوراق 
ت����اروت في�ضك����وين يف برجام����و ونيوي����ورك ون�ضرها 
فرانك����و ماري����ا ري�ض����ي م����ن بارم����ا ع����ام 1969،  ه����ذه 
املجموع����ة الق�ض�ضي����ة تت�ضمن بع�ضا م����ن اأوراق رزمة 
مبب����و والت����ي فقدت منه����ا ورقت����ان مهمت����ان للق�ض�ضي 

هما"ال�ضيطان والربج".
ويف القلعة ترتب اأوراق التاروت يف جمموعتني اأفقية 

وعمودي����ة وتقط����ع باأرب����ع جمموع����ات مزدوج����ة اأفقية 
وعمودي����ة لتكون ق�ض�ضا اأخرى كم����ا ميكن قراءة ثالث 
ق�ض�����س افقية وثالث اأخرى عمودي����ة وميكن قراءة كل 
حكاي����ة ب�ضكل مقل����وب وبهذا تكون لدين����ا جمموعة من 
اثنت����ي ع�ضرة ق�ضة، املحاور الت����ي �ضيغ بها هذا اجلزء 
متي�ضرة يف الوق����ت احلا�ضر حيث اأوحى بها اأورلندو 
فيوريو�ضو من لودوفيكو اإىل حكاية اأولندو الذي جن 
حب����ا وحكاي����ة اأ�ضتولفو على القمر وق�ضي����دة اأورلندو 
فيوريو�ض����و الت����ي كتبه����ا خ����الل الن�ض����ف الأول للقرن 
ال�ضاد�����س ع�ضر بعد ن�ضف ق����رن تقريبا من ر�ضوم مببو 
لكنه����ا ولدت من احل�ضارة نف�ضه����ا اأي ح�ضارة الق�ضور 

الإيطالية يف ع�ضر النه�ضة.
ت�ضم����ن  وال����ذي  الكت����اب  م����ن  الث����اين  الق�ض����م 
النزل"اخلان"كت����ب بطريقة مماثلة مع مراجعة وا�ضعة 
للتاروت املطبوع ال�ضائع واملنت�ضر الذي ل يزال يباع يف 
فرن�ضا اليوم، اإنه التاروت القدمي، هذه الأوراق امتلكت 
�ضه����رة اأدبي����ة وا�ضح����ة معت����ربه وبخا�ض����ة يف الفرتة 
ال�ضريالية وهي �ضبيه����ة باملر�ضيليز والتي ت�ضتعمل يف 
اإيطاليا على انها اوراق لعبة �ضعبية يف �ضمال وجنوب 
اإيطالي����ا. ويف النزل تك����ّون اوراق التاروت ق�ض�ضا من 
خ����الل الثماين وال�ضبعني ورقة ح����ني تن�ضر على املائدة 
يف ت�ضكي����ل ع����ام لتتداخ����ل حكاياته����ا املختلف����ة، اما يف 
القلعة فتكون الوراق ق�ض�ضا �ضخ�ضية ب�ضفوف افقية 
وعمودي����ة وا�ضح����ة بينما يف اخل����ان اأو الن����زل ت�ضكل 
وحدة خطوطها الظاه����رة غري منتظمة ومركب بع�ضها 
فوق بع�س و�ضط الت�ضكيل العام وهناك تظهر الوراق 

التي ترتكز فيها احلكايات تقريبا.
يذك����ر املوؤل����ف انه ن�ضر ه����ذا الكتاب رغبة من����ه بالتحرر 
من����ه، ذاكرا انه األف����ه من خالل حماولت ق����ام بها لتتبع 

الت����اروت  اوراق 
انتق����اء  ودومن����ا 
ي����رى انه كان  كي 
ي�ضتطي����ع قراءتها 
ل����ه  ب����رزت  وهن����ا 
من  حكاي����ات  عدة 

خالل قراءة ال����ورق ومنها حكاية املتذبذب والتي �ضرع 
بكتابته����ا ومن خ����الل بحثه عن و�ض����الت ترابط اخرى 
له����ذه الوراق ادرك ان جمموع����ة الت����اروت هذه عباره 
ع����ن ماكن����ة لت�ضني����ع الق�ض�س ففك����ر حينه����ا بن�ضر هذا 
الكت����اب مت�ضورا �ضكله واغ����وت الكاتب فكرة �ضيطانية 
ل�ضتح�ض����ار كل الق�ض�س التي من املمك����م اأن تت�ضمنها 

رزمة ورق التاروت.
ويذك����ر الكات����ب انه احيان����ا �ضاع بني �ض����ور ومكعبات 
الت����اروت ولك����ي ينج����و م����ن ه����ذا امل����اأزق ت����رك �ضياغة 
ال�ضي����غ والت�ضامي����م حم����اول اعتماد كتاب����ة احلكايات 
التي اتخذت عنده �ض����كال وهنا �ضي�ضتطيع ايجاد �ضبكة 
�ضالت ولكن و�ض����ع القواعد جعلت اللعبة حتقق معنى 
فق����ط ول ت�ضن����ع حكاي����ات جديدة كم����ا ذك����ر الكاتب اأن 
لي�ض����ت كل احلكايات الت����ي ت�ضكل �ضورا ه����ي حكايات 

قابلة للكتابة فبع�ضها يفتقر للحبكة الق�ض�ضية. 
وهن����ا ق����رر الكات����ب البتع����اد عن ه����ذه ال�ض����ور التي ل 
تعطي �ضوى معان ولكن بعد �ضنوات عدة عاود الكتابة 
ب�ضيغ����ة اخرى، ذاكرًا ان����ه ما يزال يح����اول فك روموز 
اك����رب بهذه الوراق وتاأليف املزيد من الكتب الق�ض�ضية 

التي ت�ضكلها اوراق التاروت.      
وق����د ُعدَّ كالفينو بني اأف�ضل الروائيني الإيطاليني الذين 
ظه����روا بع����د احل����رب والأك����ر مغام����رة وه����دوء وهذا 

دربك موح�س يابغداديتج�ضد يف هذا الكتاب 
اأرحل يف الفراغ وبو�ضلتي توؤن�س �ضربي

اأن �ضتمطر ال�ضم�س يوما 
اأ�ضرعة اخلال�س باأ�ضمال بالية 

على بقايا دينا�ضورات 
بهدوء، مت�ضي..

 يف ديوانها  )اأحاول دحرجة الأيام( ت�ضتغل  
ال�ضاع���رة فرح دو�ضك���ي بنمطني �ضعريني: 
منط ق�ضيدة الن���رfree verse  ومنط 
الق�ضي���دة الوم�ض���ة  epigram. ي�ضم 
الدي���وان بني دفتيه �ض���ت ع�ضرة ق�ضيدة: 
م���ن بينه���ا )تراتي���ل اأنث���ى( و )�ض���ذرات 
للوط���ن( اللتان ت�ضم���ان  ثمان و�ضبعني  
ق�ضي���دة وم�ض���ة  اأو ما ت�ضم���ى بالدفقة 
 mass  ال�ضعوري���ة  اأو ق�ضي���دة الكتلة
 short  اأو  الن�س املختزل   poem
hand text  مكتنزة بتكثيف دليل 
ع���ال مبف���ردات قليل���ة جميل���ة تطرب 
ذوو  به���ا  وي�ضع���ر  الأذن  ل�ضماعه���ا 

الذائقة اللغوية. 
يبدو يل اأن ال�ضاعرة فرح دو�ضكي كانت ترنو 
اإىل  اإب���داع ن�ضو����س خارج���ة ع���ن املاألوف، 
فكان���ت تتفادى املف���ردات  ال�ضائعة  منقبة عن 
ما تكتن���زه العربية من مفردات خالبة، ورغم 
�ضعوب���ة العربية لها، كان���ت كلمات ق�ضائدها 
ق���د تن�ضلت عن وظيفتها يف نق���ل الأفكار اإىل 

مفجرة  لالأحا�ضي�س. 
وق�ضائ���د الوم�ض���ةepigrams  عن���د فرح 
دو�ضك���ي – كما عند غريها – تعتمد التكثيف 
ناب�ض���ة  يجعله���ا  م���ا  والإيح���اء  والإيج���از 

بانفعالت الن�س 
الدي���وان  وق�ضائ���د  ال�ضع���ري. 

جميع���ا  ترجم���ة حي���ة ملعان���اة ذاتي���ة وروح 
مزقته���ا الآلم والآهات ب�ضبب �ضدق وعفوية 
النتماء لوطن جري���ح.. ق�ضائد الديوان كلها 
ذات م�ضح���ة تراجيدي���ة  راجع���ة اإىل م�ضاع���ر 
حزين���ة كامن���ة حممل���ة باله���م الإن�ض���اين يف 
بالدن���ا، وح���ال ال�ضاع���رة وهي تئ���ن وتتاأوه 

جاعلة من  ذاتها  )الأنا(  مركزا للق�ضائد :
اآه، اآه، اآه

ما اأوجع احلب، وثيابنا حداد

امراأة يعلكها النتظار 
مر من جانبها وما وقف

اأرجاأ اللقاء ثم �ضار..

 وهذا ما ي�ض���ري اإىل م�ضايرة ال�ضاعرة 
للحداث���ة ال�ضعرية: )اأنا اأت�ضبب خوفا 
م���ن عرق( )اأنا امل���ك جمذافا من ورق( 
)اإين ارجت���ف بن�ض���وة تن���ز الرتط���ام( 
)اأن���ا مل افع���ل �ضيئ���ا.. �ض���وى اأين( )اأنا 
اعتدت احلروب( )اأن���ا راحلة..ا�ضرجت 

خيلي.( 
تبدو ال�ضاعرة فرح دو�ضكي يف ق�ضائدها 
متعب���ة ومتوت���رة وقلقة، فف���ي ق�ضائدها 
عناوين ت���دل على ما نق���ول. ففي )تراتيل 
اأنثى( يجد القارئ مفردات مثرية للحرية: 
)�ضظايا، امل، اأ�ضئلة، عط�س، ارتطام، هبوط 
، زنزان���ة، ا�ضتب���اك، ظماأ، ه�ضي���م، نحيب(. 
ويف ق�ضيدة )ب���اب( : )تقدمي بغداد..اأم�ِس 
م���ع النا����س اإىل البي���وت( اأرج���و ت�ضحي���ح 
)اأم�ضي( بالياء،لأن املخاطب )بغداد( موؤنث. 
ق���ال تعاىل )وكلي و ا�ضربي و قري عينا( لأن 

املخاطب  مرمي العذراء  )ع(. 
يف ق�ضي���دة  )ل���ن اآتي���ك  ثاني���ة( الت���ي  اأرجو 
ت�ضحيح عنوانها اإىل )ل���ن اأاأتيك  ثانية(، لأن 
الفع���ل )اأتى( مبعنى )جاء(، ق���ال تعاىل  )هل 
اأت���ى على الإن�ض���ان حني من الده���ر( و الفعل 
)اآت���ى( مبعن���ى )وه���ب  و اأعطى( ق���ال تعاىل 
)ولقد اآتينا لقمان احلكمة(. يف هذه  الق�ضيدة  
تبدو ال�ضاعرة ف���رح دو�ضكي عنيدة من خالل 
ا�ضتعمالها املتكرر حلرف الن�ضب )لن(. ويف 
ق�ضيدة )ملن اأتعطر؟(  مفردات مو�ضيقية ولغة 

حلم ترتكز على ال�ضورة والإح�ضا�س واللون 
والعطر كامنة مب�ضاعر حزينة :

ملن اأتعطر ويف القلب األف �ضكني و خنجر
ملن  

فما زال الغي�س في�ضا، و ما زال الدم اأحمر
ملن؟

والعامل ما زال اأخطر
  ويف   ق�ضي���دة  )اإي���اب(  الت���ي تب���دو يل – 
كقارئ – اأنه���ا ق�ضيدة وم�ضة رمزية فيها من 
الرم���ز ما ي���دل على ان ال�ضاعرة غ���ري متفائلة 
يف جتاوز ما يواجه بالدنا وما يعانيه �ضعبنا 
. ويف الق�ضيدة تقنية  )املفارقة( التي اأجادت 
ال�ضاع���رة يف ا�ضتخدامها اإذ اإن القارئ �ضيقف 

عندما يقراأ:     

�ضاأر�ضم منفى
ليتبعني وطن

يجمعني يوم الغياب اإيابا..

م���ا ا�ضتطي���ع قول���ه – كق���ارئ-  اإن ال�ضاع���رة 
فرح دو�ضكي قد جنحت يف حتقيق عن�ضرين 
هامني: اأولهما اأنها اأجادت يف التقاط الوم�ضة 
لكتاب���ة ق�ضائدها ومب�ضتوى ع���ال ، وثانيهما 
اأنها اأج���ادت بعر�س الن�ضو�س بكثافة لغوية 
عالية من خالل �ضحن املفردات باأكر ما ميكن 
م���ن ال���دللت. وبه���ذا ف���اإن ال�ضاع���رة جت���ود 

بفر�ضة للقارئ لترتك له حرية التاأويل.
متتل���ك ال�ضاع���رة ف���رح دو�ضك���ي  �ض���رورات 
الوع���ي يف كتاب���ة ق�ضائدها معتم���دة  اأ�ضا�ضا 
عل���ى احل���دث املرك���ز وه���و )ق�ضي���ة وط���ن(. 
وبهذا الوع���ي توؤكد فرح دو�ضك���ي اأنها قارئة 
متيقظ���ة  – اأثارتنا -  و نح���ن ن�ضمع قراءتها  
لبع�س  الن�ضو�س موؤكدة  بذلك قول با�ضالر: 
)يج���ب اأن يك���ون الأدي���ب قارئ���ا متيقظا اإىل 

اأق�ضى احلدود(.
وبع���د، فاإن ق�ضائد الدي���وان ذات بناء �ضعري 
اغل���ب  يف  حا�ض���رة  ال�ضاع���رة  وذات  مت���ني 
ق�ضائده���ا وامل�ضه���د ال�ضع���ري ال���ذي تعر�ضه 
ال�ضاعرة فرح دو�ضكي متميز يجعلنا مطمئنني 
مل�ضتقب���ل ق�ضيدة الن���ر وق�ضي���دة الوم�ضة. 
ت�ضكل ق�ضائد الديوان جميعا  ترنيمات حلب 
الوطن ودعوة للت�ضب���ث باحلياة. ي�ضكل الهم 
الوطني الثيمة الرئي�ضية يف ق�ضائد الديوان. 
ق�ضائد  قوية الوقع، ل تعرف ال�ضكون، ولهذا 
فاإن ال�ضاعرة تكر من اجلمل الفعلية ال�ضاجة 
باحلرك���ة.. ولل�ضاعرة فرح دو�ضك���ي اأدواتها 
الكتابية  وق�ضائدها تتدفق با مل�ضاعرالوطنية 
ال�ضادقة  مبفردات جميلة ووا�ضحة ما يفتح 
الباب اأمام املتلقي ل�ضتيعاب ر�ضالة ال�ضاعرة 

و ما تدعو اإليه.     
واأخ���ريا فاإن ق�ضائد الدي���وان ر�ضائل م�ضفرة 
واإدان���ة ملجتمعن���ا ال���ذي يع���ج  بالتناق�ض���ات 
الطائفية وظواهر القتل و ال�ضلب والختطاف 
والتهجري الق�ضري واإدانة لكل من يتلذذ باآلم 

الآخرين.

قراءة في ديوان: 

آهات فرح دوسكي  في )أحاول دحرجة األيام( 

عن املركز الثقايف للطباعة 
و النرش يف بابل و بإرشاف 
الشاعر والء الصواف ويف 
لحظة إبداعية   رائعة 
وفضاء شعري رحب 
أصدرت الشاعرة املبدعة 
فرح  دوسيك ديوانها الثاين 
)أحاول دحرجة األيام( 
لتضيف للمشهد الشعري 
يف بالدنا قصائد جميلة يف 
لغة جزلة صافية تعي فيها 
ما تريد البوح به.
 استوقفني العنوان ألن 
الزمن فيه – األيام -  يبدو 
ثقيال للجميع بثقل ما تشهده 
بالدنا من ابتالءات من  
رشور وقتل وسلب وتهجري  
قري. ترسم لنا الشاعرة 
فرح دوسيك صورة تأكيد 
للذات العراقية املتأرجحة 
بن الصرب واالنتظار:

محمد جودة العميدي

كلما أوشكنا على النهاية كانت البداية

قراءة في رواية "عودة ميرة " للروائية "عائشة العاجل "

رموز وحكايات تخلقها أوراق التاروت يكشفها 
الروائي إيتالو كالفينو في "القلعة والنزل"

ــــــــدارات ــــن اص م

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

اوراق 
هل الرجاء لالآلهة كفي���ل بتغيري واقعنا، وهل 
هو كاٍف خللق العامل من اجلهل؟ وهل املعجزة 
قادرة على حتويل راعي بقر اإىل �ضاعر كبري؟ 
جمي���ع ه���ذه الت�ض���اوؤلت ا�ضتطاع���ت معجزة 
كاليدا�ض���ا اأن جتيبن���ا عنه���ا م���ن خ���الل كتاب 
"ر�ض���ول ال�ضحاب"لل�ضاعر كاليدا�ضا وحكاية 
�ضاف���رتي والذي �ضدر ع���ن دار املدى لالإعالم 
والثقاف���ة والفنون بطبعته الأوىل عام 2015 
والذي ترجمه ال�ضاعر فوزي كرمي، الذي ذكر 
ان���ه يف الوقت الذي ا�ضتهر في���ه كاليدا�ضا يف 
اللغ���ة ال�ضن�ضكريتية ظل مو�ضع ت�ضاوؤل حول 
ان اأغلب الباحث���ني املعا�ضرين يتفوقون على 
مرحلة منت�ضف القرن الرابع امليالدي ومطلع 
الق���رن اخلام����س خ���الل حك���م ت�ضاندراغوبتا 
الث���اين فيكراماديتي���ا وخليفت���ه كومارغوبتا 
وكذلك مكان ن�ضاط كاليدا�ضا الذي ظل مو�ضع 

ت�ضاوؤل. 
وقد اأ�ضارت اأعمال كاليدا�ضا وب�ضكل دائم اإىل 
انه �ضخ�س كثري ال�ضفر والرتحال حول الهند 
حي���ث وردت الإ�ضارة لكثري م���ن اأعماله حول 
ترحاله وجتواله كما انه كان ماأ�ضورًا باجلبال 
بعمق وخا�ضة جبال الهماليا وكان على ثقافة 
وا�ضع���ة يف حقل اللغ���ة ال�ضن�ضكريتي���ة ذاتها 
التي كان���ت كف�ضحى العربية اليوم يف مقابل 
العامي���ة الدارج���ة وكان كاليدا�ضا على معرفة 
بالفل�ضف���ة وع�ضب الثقاف���ة الهندية اآنذاك اإىل 

جانب الفلك والقانون.

اإن ق�ضيدة ر�ضول ال�ضح���اب ُتعد من الق�ضائد 
الغنائي���ة والتي مل تُكن معروفة للقارئ خارج 
الهن���د حت���ى ال�ضتينات م���ن الق���رن الع�ضرين 
وع���دت منوذج���ا رائع���ا وبال���غ الكم���ال كم���ا 
اح���دى  ال���ذي عده���ا  ك���رمي  ف���وزي  و�ضفه���ا 
روائ���ع الدب العامل���ي ذاك���را انه���ا تتاألف من 
111 مقطعا"�ضتان���زا"وذات مو�ض���وع واحد 
حمك���م. وتتح���دث مو�ضوع���ة الق�ضي���دة ع���ن 
�ضخ�س"ياكا�ضا"ال���ذي اأُبع���د ب�ضب���ب تق�ضري 
يف واج���ب ما مل يو�ض���ح يف الق�ضي���دة، وقد 
املنف���ى يف جب���ال  اإىل  �ضن���ة بطواله���ا  اأبع���د 
الهن���د الو�ضط���ى بعي���دًا ع���ن زوجت���ه املقيمة 
على جبل كيال�ض���ا يف الهماليا، فُيفتتح مقطع 
ق�ضيدة"ياك�ضا"الغ���ارق يف ذهول���ه وتعا�ضته 
يف اأف���ق ممط���ر و�ضم���اء معتمة قامت���ة ملبدة 
بال�ضح���ب، طالبًا من الري���ح والربق والدخان 
اأن يو�ض���ل ر�ضال���ة تعزي���ة اإىل حبيبت���ه وهو 
ياأخ���ذ طريق���ه اإىل ال�ضم���ال وي�ض���ف ياكا�ض���ا 
حينه���ا عدة م�ضاهد اآ�ض���رة �ضيلتقيها ال�ضحاب 
يف طريق���ه اإىل املدين���ة الرائعة"األكا"حي���ث 

تقبع زوجته و�ضط حمى ذكرياتها عنه.
ال�ضاع���ر كاليدا�ض���ا ُت���رك يتيم���ا وه���و  بعم���ر 
ال�ضت���ة اأ�ضه���ر حت���ت رعاي���ة مرب���ي جامو�س 
ون�ض���اأ وبلغ �ض���ن الرجول���ة دون ثقاف���ة تذكر 
ولكنه متتع بو�ضامة ا�ضتثنائية و�ضلوك نبيل 
الأم���ر ال���ذي جعله م�ض���در افتت���ان لأمرية يف 
مدينة"بينار�س"التي ينت�ضب اإليها كاليدا�ضا، 
ورغم اإنها رف�ض���ت خاطبني كر اإل انها فتنت 
ببالغ���ة �ضمت���ه وجمال���ه وارت�ضت���ه زوج���ا، 
وبذلك طلبت منه الت�ض���رع لالآلهه"كايل"التي 

منحته ال�ضع���ر واحلكمة وبهذا �ُضمي كليدا�س 
با�ضم���ه ه���ذا وال���ذي يعني"عب���د كايل" وهنا 
ق���رر اأن يتعام���ل م���ع اأمريته كمعل���م اعرتافهًا 

بجميلها.
وق���د و�ض���ع املو�ضيق���ي الإنكلي���زي كو�ضتاف 
عن"ر�ض���ول  املو�ضيق���ي  عمل���ه  هول�ض���ت 
ال�ضحاب"ب���ني عام���ي 1895 – 1914 حي���ث 
ق���ال هول�ضت وقتها اإن ترجم���ة هذه الق�ضيدة 
اخ���ذت منه �ضنوات �ضبع �ضعيدة لإكمالها واإن 
هول�ض���ت مل يكمل ترجمة ه���ذا الن�س لوحده 
فهنال���ك ترجم���ة م�ضابه���ة �ضمنه���ا فري���زر يف 
كتابه"الآله���ة ال�ضامته"والت���ي كان هول�ض���ت 
ميل���ك ن�ضخة من���ه. وقد تالحق���ت الرتجمالت 
الإنكليزي���ة معتمدي���ن يف ترجمته���م ب�ضورة 
رئي�ض�ض���ة على ترجم���ة اآرثر راي���در ال�ضعرية 

الكال�ضكية.
كما احتوى املوؤَلف على حكاية �ضافرتي الذي 
ُع���ّد ن�ضا �ضعريا يتحدث ع���ن ق�ضة حب فريدة 
يف الدب العامل���ي وه���ي بالغ���ة ال�ضه���رة ب���ني 
الهن���ود حيث يكونون على امتداد �ضبه القارة 
تعرفها الن�ضاء خا�ضة على خمتلف انت�ضابهن 
الطبق���ي وجتتم���ع الن�ضاء يف ليل���ة من ال�ضنة 
لتك���رمي امل���راأة الت���ي انت�ض���رت بف�ض���ل حبها 
عل���ى امل���وت وقد ترجم���ت �ضاف���رتي اأول مرة 
من قبل"اأدن اآرنولد"وتتابعت بعدها عمليات 
الرتجمة لها اىل لغ���ات عدة وت�ضمنت خم�ضة 

ن�ضو�س مت�ضل�ضلة حتمل عناوين فرعية. 

س����ل����س����ل����ة ن����وب����ل 
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أوراق
الكثري من الأ�ض����رار التي نحملها طيلة حياتنا 
والت����ي نخ�ضى عليه����ا اأن ُتب����اح، ياأتي الرحيل 
الأخري"امل����وت" لُيعل����ن م����ا حاولن����ا اإخف����اءه 
جاهدي����ن اما برغبٍة من����ا واآث����اٍر ُنعنى برتكها 
بع����د رحيلن����ا اأو ال�ضدف����ة والق����در هم����ا م����ن 
يقرران ك�ضف كل �ضيء بعد رحيلنا وقد تكون 
نتائج ك�ضف تل����ك الأ�ضرار وخيمة، فبني الندم 
واخلذلن والأمل نخلف بعدنا قلوبًا منك�ضرة، 
بع�ضها ترج����و منا العتاب واأخ����رى ترجو لو 

تنتقم وبع�ضها يروم لإلتما�س �ضماحنا.
غالبا ما تكون و�ضي����ة امليت اأو ر�ضالة يرتكها 
ملن يحب قبل رحيل����ه الأخري هي التي تك�ضف 
فران�ض����وا  م����ا ج�ض����ده  وه����ذا  الأ�ض����رار  تل����ك 
موري����اك يف روايته"عق����دة الأفاعي"احلائزة 
عل����ى جائ����زة نوب����ل يف ع����ام 1952، والت����ي 
�ض����درت بطبعته����ا الأوىل اجلدي����دة ع����ن دار 
امل����دى لالإعالم والثقاف����ة والفنون لعام 2016 

وترجمها نزيه احلكيم.
وت�ضمنت الرواية ر�ضالة تركها البطل والذي 
رح����ل ع����ن احلي����اة، مل����ن اأح����ب وه����ي زوجته 
وت�ضمن����ت الكثري من العرتاف����ات التي ادعى 
ان����ه مل يكن ق����ادرًا عل����ى البوح به����ا ب�ضبب ان 
زوجته كانت من�ضغلة باحلياة وتربية الأولد 
فالرج����ل الذي يح����اول الروائي �ض����رد �ضريته 
هو عدوٌّ لعائلت����ه يف داخله قلب ينه�ضه احلقد 
والبخل. وعل����ى الرغم من ه����ذا اأراد الروائي 

اأن يجع����ل القارئ يرثي بطل����ه واأن يثريعقلية 
القارئ ومنهجه يف احلياة ويثري لديه ال�ضفقة 
واحلنان على هذا الرجل امل�ضكني الذي ق�ضى 
عم����را كام����ال يحجب ع����ن قلبه الن����ور القريب 
وال����ذي عندما مي�س اأحيان����ا �ضعاعا من النور 
فاإنه يكاد اأن يحرقه، هذا الرتكيب املتكون من 
اأه����واء معقدة وال����ذي كان يعذب كل من حوله 

فينفرون منه.
ومل يك����ن امل����ال ه����و ال�ضيء ال����ذي ياأ�ض����ر هذا 
البخي����ل، ول الثاأر هو ما يطلبه هذا املجنون، 
ه����ذا الرجل كان يفقد احلب فكان يحاول جعل 
كل من حوله ي�ضع����رون باحلاجة اإليه ظنًا اإنه 
بذل����ك �ضُيغذي حاجت����ه وتعط�ض����ه لالإح�ضا�س 
ب����اأن من حوله يحب����وه، وتنا�ض����ى اأن احلاجة 
اإليه وحبه لن ياأتيا باحلقد والبخل واجل�ضع، 
ه����ذا الرجل ال����ذي عا�����س اأ�ضواطًا م����ن حياته 
فاق����دًا العرتاف بحاجته تل����ك وباذًل اجلهود 
الطائلة من اأج����ل اأن ُيغذي حاجته دون طلبها 
خوف����ًا على كربيائه وحفاظًا عليه، يقف اليوم 
الوقفة الأخرية اأم����ام نف�ضه وحيث ل ميلك ما 
يعرتف به لنف�ضه �ضوى ورقة بي�ضاء كان عليه 
كتابة ما يدور يف داخله من �ضراع طويل واأن 
يعرتف اأمام ذاته اأوًل وثم لالآخرين عن وجعه 
الكبري يف ورقة تركها كما قال يف و�ضيته يف 
�ضن����دوق حزمة الإ�ضناد لإم����راأة كان واثقًا كل 
الثق����ة انه����ا الوحي����دة التي �ضتجده����ا يف هذا 
امل����كان لأنه����ا كان����ت تعرفه جي����دًا ب����ل وتقراأه 
جيدًا،"وهن����ا يج�ض����د الروائي ال����دور الكبري 
والعظي����م للم����راأة الت����ي ت�ضتطي����ع اأن تتكيف 

وتتعاي�����س م����ع رُجلها ب����كل وفاء وح����ب مهما 
كان وكيفما كان"، وذكر البطل اإنه كان يف�ضل 
اأن ي����رتك ه����ذه الر�ضال����ة يف درج مكتبه الأول 
لكنه عل����ى دراية باأن هذا ال����درج �ضيكون اأول 
ه����دف �ضيخلع����ه اأولده بع����د وفات����ه وقبل اأن 
ي����ربد دمه يف تربت����ه، واإنه ندم لأن����ه مل يودع 
ر�ضالت����ه تلك ل����دى م�ضجل العق����ود لريدها اإىل 
زوجته بعد موته، وهنا حاولت زوجة البطل 
اإخفاء ما تركه البطل من ر�ضالة بعد وفاته عن 
اأحفاده����ا خا�ضية اأن تت�ض����وه �ضورته اأمامهم، 
حي����ث ان و�ضف����ه لهم ج����اء قا�ضي����ا ومدمرا اإل 
اإن جانني"احلفيدة"ترف�س ال�ضت�ضالم لقرار 
جدتها وحتاول ال�ضغط عليها من خالل خالها 
هوب����ري ذاك����رة اأنه مهما ا�ضت����دت ق�ضوة جدها 
حياله����ا يف ه����ذه الوثيقة، فاإنه����ا واثقة اإنه مل 
ي����َر ال�ضوء يف ما تراه هي يف نف�ضها ذاكرة اأن 
ق�ضوته وفرت لها حي����اة بائ�ضة عا�ضت خاللها 
خريف����ا كام����ال اىل جانبه وحتى موت����ه ذاكرة 
اإنه����ا كانت ال�ضاهد الوحي����د اإىل ما حالت اإليه 

احلالة العاطفية جلدها يف ايامه الخرية.
ورغ����م م����ا تركه البط����ل من كلم����ات واأو�ضاف 
جارح����ة فم����ا كان لأبنائ����ه هوب����ري وجنفييف 
�ض����وى الت�ضام����ح وال�ضف����ح، وهذا م����ا اأقروه 
من خ����الل ر�ضائ����ل تبادلوه����ا فيما بينه����م، اإل 
اأن �ضخ�ضي����ة البط����ل املعق����دة والت����ي حتم����ل 
�ضراع����ات عميق����ة ه����ذا الرج����ل الغائ����ب ع����ن 
احلياة واحلا�ض����ر بني �ضطور الرواية والذي 
دارت حول����ه جميع اأحداث الرواية رغم غيابه 

اإل اإنه �ضخ�ضية �ضعبة ومعقدة 

إيمان فارس 
يف لق���اء يفرت����س انه عاب���ر يجد الب�ض���ر انف�ضهم 
ا�ض���رى �ضبك���ة عالقات جتم���ع اثر املا�ض���ي الذي 
يهرب���ون من���ه باحلا�ضر ال���ذي اعت���ربوه عابرًا، 
وال���ذي يتب���ني ان���ه لي�س كم���ا اعتق���دوا، لن هذه 
اللحظ���ة تك�ضف حقيقته���م التي يروه���ا، احلبكة 
الروائي���ة م�ضي���دة عن���د ابري�س م���ردوخ برفاهة 
�ضدي���دة، وتعقي���د بال���غ الت�ضاب���ك، وقابل���ة للنمو 
والتط���ور، بحي���ث �ضم���ت روايته���ا ع���ددا كبريا 
م���ن ال�ضخ�ضي���ات، متخ����س التفاع���ل بينهما اىل 
ماميك���ن ان ي�ضم���ى بالتط���ور )الكاليدو�ضكوبي( 
اي تغ���ري املنظ���ر امل�ضتم���ر ا�ض���كاًل والوان���ًا،او 
يف ال�ضخ�ضي���ات، وق���د اأوتي���ت ابري����س مردوخ 
ه���ذه املق���درة عل���ى التحك���م ب�ض���ورة ف���ذة تدعو 
اىل العج���اب ال�ضدي���د، هذا ف�ضل ع���ن ب�ضريتها 

ال�ضيكلوجية الثقافية، وروؤيتهاالفل�ضفية العميقة، 
وروح  لالأ�ضاطريالقدمي���ة،  اجلي���د  وتوظيفه���ا 
الفكاهة وامللهاة عندها واهتمامها عادة بالق�ضايا 
الخالقية وايحاءاتها ال�ضعرية البارعة، فاأغرقت 
باأهمي���ة التجرب���ة الدبي���ة الروحي���ة وحماولتها 
ملعاجلة احل���ركات العميقه يف ال�ضعور الن�ضاين 

مهمًا.
تناول���ت يف روايته���ا ه���ذه ال�ضه���وة الت���ي تدفع 
الن�ضان اىل ال�ضيط���رة، ال�ضهوة التى لتقل عنها 

تدمريا وهي اخل�ضوع لل�ضيطرة.
تناول���ت احلب واحلرية والخ���الق واخلري، يف 
م�ض���اد بع����س الجتاه���ات الوجودي���ة املرتك���زه 
على ذات، فالف���راد يكت�ضبون احلرية ا�ضا�ضًا عن 
طري���ق احلب، فاحلب هو الق���وة اىل متكن الفرد 
من فهم انف�ضال الخرين عنه ومن ثم ال�ضعي اىل 
التوا�ض���ل  معهم، والنغما����س يف احلنني واملتع 
احل�ضية ومايرتتب عل���ى ذلك من خداع واكاذيب 

وم���ن ه���ذه ال�ضبك���ة م���ن العالق���ات املعق���دة جتد 
ايري�س مرتعًا خ�ضبًا  لروح ال�ضخرية عندها.

 الرواي���ة اي�ض���ًا ت�ضمن���ت خمتل���ف الحا�ضي����س 
الوجودية باحلياة من حيث انها مواقف لمعقولة 
وبالمكان،فالن�ضان يعتقد انه ميار�س على حياته 
حتكما عقالنيا حيث انه يف الواقع دمية بني يدي 
الال�ضعور وم���ن القوى الالاإن�ضاني���ة، ا�ضتطاعت 
ايري�س م���ردوخ ان تخت���ار و�ضطا �ضدي���د التعقد 
واللتبا�س ي�ضع���ى فيه الفرد �ضواء اأكان رجال او 
ام���راأه اىل ت�ضكي���ل هويته الخالقي���ة بالتجاوب 
الت���ي  للح���وادث وال�ضخ�ضي���ات  او ال�ضتجاب���ة 
تعر����س ل���ه يف احلي���اة دون تدب���ري او تخطي���ط 
وهذا هو مايطغى على احلياة بطابع الع�ضوائية 
والعر�ضية ويجعلها جمموعة من المكانات التي 
علينا ان نخت���ار بينها لنتمكن من ت�ضكيل هويتنا 
والتفاع���ل ب���ني العالق���ات ال�ضخ�ضي���ة لأنن���ا غري 

عاجزين عن احلب.

الموت واألس��رار في"عق��دة األفاعي" 
لفرانسوا مورياك

ايريس مردوخ... الفتاة االيطالية 

معجزة كاليداس��ا في الش��عر وحكاية 

سافتري في كتاب "رسول السحاب"
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ح������دي������ث ف�������ي ال���ك���ت���ب

ب�ضم���ات  ه���ذه  التنمي���ة  برام���ج  وتّت�ض���م 
اأخ���رى، من بينها وب���اء الت�ضميم مببيدات 
الزواي���ا  اإىل  و�ضل���ت  الت���ي  احل�ض���رات 
القليل���ة م���ن منطقتنا ال�ضغ���رية هنا، التي 
اأفلت���ت، م���رًة، م���ن التاأثري املهل���ك للمبادئ 
النيوليربالي���ة. فف���ي كو�ضتا ري���كا، مثاًل، 
القانونية"��  احل�ضري���ة  تت�ضبب"املبي���دات 
الولي���ات  م���ن  ُي�ضت���ورد  منه���ا  والكث���ري 
املتح���دة ����� يف اإ�ضابة النا����س بالأمرا�س، 
والإ�ضاب���ات البدني���ة، ب���ل والقت���ل اأي�ضًا. 
ويكت���ب كري�ضتوف���ر �ضكان���الن تقريرًا يف 
�ضحيف���ة مياميهريالد م���ن بيتاهايا، حيث 
كان عام���ل زراعي عمره 15 عامًا قد تويف 
الت�ضم���م مبنَت���ج �ضايانامي���د  م���ن  حديث���ًا 
اأمريك���ي �ض���ام. وي�ضتم���ر قائ���اًل اإن مقربة 
القرية،"ُتعد رم���زًا �ضارخًا ل�ضريبة املوت 
العامل���ي م���ن املبي���دات احل�ضري���ة تقدره���ا 
ب����  220،000   العاملي���ة  ال�ضح���ة  منظم���ة 
يف ال�ضن���ة"اإىل جن���ب 25 ملي���ون ح���ادث 
اأ�ض���رار  ذل���ك  يف  مب���ا  �ضنوي���ًا،  مر�ض���ي 
اجله���از الع�ضب���ي؛ اأم���ا هن���ود الغومي���ي 
الذي���ن ميوتون من الت�ضمم باملبيدات وهم 
ينظفون قنوات الت�ضريف يف امل�ضتنبتات 
اململوك���ة للولي���ات املتح���دة يف كو�ضت���ا 
ريكا وبنما، فلي����س من املرجح اأن يكّونوا 
مقربة قرية. وهناك اأكر من 99 باملئة من 
الوفي���ات ب�ضبب الت�ضمم احل���اد باملبيدات 
تقع يف بلدان العامل الثالث، التي ت�ضتخدم 

20 باملئة من املواد الكيميائية الزراعية. 
ومع"اأ�ضواق مغلقة يف الوطن"عن طريق 
تنظيمات حلماي���ة ال�ض���كان والبيئة،"فاإن 
ال�ض���ركات الكيميائي���ة بدل���ت مبيعات هذه 
امل���واد الكيميائي���ة املحظ���ورة اإىل الع���امل 
احلكومي���ة  التنظيم���ات  حي���ث  الثال���ث 
�ضعيفة". كما اأن ال�ضركات ابتكرت مبيدات 
ح�ضرية"غ���ري مقاومة"جديدة"اأكر �ضّمية 
امل���زارع  لعم���ال  عمومًا"بالن�ضب���ة  بكث���ري 
وعوائله���م. ويدع���و الخت�ضا�ضي���ون يف 
كو�ضت���ا ري���كا اإىل اإزال���ة املبي���دات القاتلة 
م���ن اأ�ضواق الع���امل الثالث، غ���ري اأن اإدارة 

بو�س كانت تقف اإىل جانب ال�ضناعة، كما 
يق���ول �ضكان���الن يف تقري���ره. وموقفه هو 
اأن احل���ل ل يكمن يف التدخ���ل يف ال�ضوق 
النكليزي���ة:"اإن  اإىل  ذل���ك  ولرتجم���ة   �����
الأرباح ه���ي لالأغنياء �� واإمن���ا يف تعريف  
النا����س باملخاط���ر"، كم���ا يو�ض���ح ولي���ام 
ج���وردان من وكال���ة حماية البيئ���ة. وكما 
يقر،"فاإن للتقدم م�ضاكله، لكنك ل ميكن اأن 
تتجاهله بب�ضاط���ة". ويقول مدير تنفيذي 
م���ن �ضركة �ضايامي���د اأمرييكان،"اإنني اأنام 
ليل���ي مرتاحًا ج���دًا". وهذا م���ا يفعله قادة 
ح���ني  اإل  ع���ام،  بوج���ٍه  واإيديولوجي���ون 

تزعج راحتهم اأخطاُء اخل�ضوم الر�ضميني 
ومعتقداتهم الرتاجعية.

ومل تك���ن الولي���ات املتح���دة �ضعي���دة جدًا 
اأبدًا مع كو�ضتا ريكا، بالرغم من خ�ضوعها 
الكلي تقريب���ًا لرغبات ال�ضركات الأمريكية 
الدميقراطي���ة  فكان���ت  ولوا�ضنط���ن. 
الجتماعي���ة الكو�ضت���ا ريكي���ة وجناحاتها 
يف التنمي���ة املوجه���ة من الدول���ة، الفريدة 
يف نوعه���ا باأمريكا الو�ضط���ى، اأمرًا مثريًا 
يف  املخ���اوف  خّف���ت  وق���د  با�ضتم���رار. 
الثمانين���ات، ح���ني من���ح الدي���ن ال�ضخ���م 
الولي���ات  حكوم���ة  الأخ���رى  وامل�ض���اكل 
ري���كا  كو�ضت���ا  لتقري���ب  نف���وذا  املتح���دة 
من"من���ط اأم���ريكا الو�ضطى"ال���ذي تثن���ي 
علي���ه ال�ضحافة، لكن التيكو Ticos )كما 
يطل���ق الكو�ضتاريكيون عل���ى اأنف�ضهم( ما 
يزال���ون ل يعرف���ون مكانه���م. وق���د برزت 
اإحدى امل�ض���اكل يف ت�ضرين الثاين 1991، 
اإىل  طلبه���ا  ري���كا  كو�ضت���ا  ج���ددت  ح���ني 
الوليات املتحدة لت�ضليم املُزارع الأمريكي 
جون َهل، املتهم بالقتل يف تفجري ل بينكا 
ال���ذي ُقت���ل في���ه �ضت���ة اأ�ضخا����س، اإ�ضاف���ًة 
لإدارة املخ���درات وجرائ���م اأخ���رى. وكان 
ه���ذا الطل���ب املج���دد مث���ريًا بوج���ه خا�س 
ب�ضب���ب التوقي���ت �� حي���ث كان���ت الوليات 
املتحدة تن�ضق احلملة ال�ضاخبة �ضد ليبيا 
لإ�ضرارها على اللت���زام بالقانون الدويل 
والرتتيب ملحاكمة ليبيني متهمني باإرهاب 

ج���وي اإما يف حماكمه���ا ه���ي اأو بوا�ضطة 
دولة اأو وكالة حمايدة، بدًل من ت�ضليمهما 
اإىل الولي���ات املتح���دة. ومل يعط���ل ه���ذا 
الت�ض���ادف ال�ضي���ئ احلظ حمل���ة وا�ضنطن 
الإعالمي���ة �ضد ليبيا، بف�ض���ل الكبت املفعم 

بال�ضكوك للطلب الكو�ضتا ريكي.
اأما"جرمية"كو�ضتا ري���كا الأخرى، فكانت 
م�ضادرة ملكية مواطن���ني اأمريكيني، التي 
عوقبت عليها يف حين���ه بتجميد امل�ضاعدة 
القت�ضادية املوعودة بها. وكانت الق�ضية 
اأعم���ال  رج���ل  ملكي���ة  م�ض���ادرة  الأخط���ر 
اأمريكي م���ن ِقبل الرئي����س الكو�ضتا ريكي 
اأو�ض���كار اأريا����س، الذي دجمه���ا يف متنزه 
قوم���ي. وقد قدمت كو�ضت���ا ريكا تعوي�ضًا، 
�ضمم���ت وا�ضنط���ن عل���ى اأن���ه غ���ري كاٍف. 
وكان���ت الأر�س ق���د �ض���ودرت عندما ُوجد 
 CIA ����اأنه���ا ق���د ا�ضُتخدم���ت م���ن ِقب���ل ال
م���ن اأج���ل مهب���ط طائ���رات غ���ري قان���وين 
الإرهابي���ة  الأمريكي���ة  الق���وات  لتجهي���ز 
يف نيكاراغ���وا. وم�ض���ادرة اأريا����س ه���ذه 
م���ن دون تعوي����س كاٍف ُتعده���ا الوليات 
املتحدة جرمي���ة ت�ضتدع���ي بطبيعة احلال 
عقوبة من وا�ضنطن ����� و�ضمتًا من و�ضائل 
اآن���ذاك  ت�ضج���ب  وه���ي  خا�ض���ًة  الإع���الم، 

الإرهاب الليبي!
ووقاحة القوي غالبًا ما ترتك املرء واجمًا 

بالفعل.
Alternet / عن

من�ضدت���ك  عل���ى  املوج���ودة  الكت���ب  *ماه���ي 
الليلية حاليًا؟

جولفت����س  لهاي���دي  املطوي���ة"  -"ال�ضاع���ة 
و"يام���ادا برديدا"لغابريي���ال فيرن و"الألعاب 
اجلدي���دة للح���رب الباردة"خل���وان مانوي���ل 
لأيل���ني  الغ���رب"  نح���و  و"اللعب���ة  روبل����س 

را�ضكني.
*ما هو اآخر كتاب عظيم قراأته؟

- كان���ت لدّي ق���راءات كثرية ه���ذه ال�ضنة يف 
الواق���ع وال�ضب���ب يف الغال���ب ه���و لأين حكم 
يف جائ���زة الكتاب الوطن���ي يف الرواية. اإنها 
كمي���ة لمعقولة من الق���راءات لكن يف النهاية 
التاأث���ري ال�ضايف ه���و اأين �ضع���رت باليجاب 
ج���دا جت���اه حال���ة الآداب الأمريكي���ة. هن���اك 
العدي���د من الكتب املمتازة التي كتبت يف هذا 
البل���د وهن���اك البع�س م���ن الكت���اب الرائعني 
العاملني الآن. من املثري التفكري اأن املرء جزء 
من ذلك احلوار. اأن���ا هاو كبري لكل الكتب يف 
قائمتنا الطويلة وكان لدينا على الأرجح اأكر 
من 15 اإىل 20 ناق�ضناها وبالكاد ا�ضتطعنا اأن 
ن�ضفيها. حني انتهي من قراءة الكتب املر�ضحة 
جلائ���زة الكت���اب الوطن���ي كن���ت ق���ادرًا عل���ى 
قراءتها مرة اأخرى من اأجل املتعة. اأول كتاب 
التقطت���ه كان مقالة طويل���ة خلوزيه كارلو�س 
اأغوي���رو بعنوان:"امل�ضت�ضلمون"اإنه���ا خليط 
مده�س م���ن املذك���رات والفل�ضف���ة يكافح فيها 
اأغويرو مع مرياث والديه- كالهما ع�ضو يف 
حرك���ة "املم���ر امل�ضرق" - وهي اإح���دى اأعنف 
احل���ركات امل�ضلح���ة يف اأم���ريكا اجلنوبي���ة- 
وت���روي بتف�ضي���ل حمي���م م���وؤمل ما ظه���ر اأنه 
ن�ض���اأ يف ذلك العامل وتطل���ب الأمر اأن ينف�ضل 
عن���ه. قراأت���ه يف غ�ض���ون يوم���ني ومل اأتوقف 
ع���ن التفكري ب���ه من ذلك احلني. ق���راأت الكثري 
ع���ن الن���زاع يف بريو، البلد ال���ذي ولدت فيه، 
لكن لي�س من وجه���ة النظر هذه اأبدًا. اإنه اأمر 

مرهق.
*اأي م���ن الكّت���اب- الروائي���ني وامل�ضرحي���ني 
والنق���اد وال�ضحفي���ني وال�ضع���راء- العاملني 

الآن اأعجبت بهم كثريًا؟

- هذه القائمة متغرية دائما وغري مكتملة. يف 
كل مرة اأق���رًا �ضيئًا يجعلني اأرغب يف الكتابة 
واأ�ضع���ر بالغ�ض���ة. ميكنك اأن تدع���وه اإعجابًا 
لك���ن يف الوق���ت نف�ضه غ���رية، �ض���يء يريد اأن 
يقول"اأرغ���ب يف كتابة ذلك". الكّتاب الأحياء 
الذين اأث���اروا يّف ه���ذا ال�ضع���ور: األيخاندرو 
كار�ض���ون  واآن  رانك���ني  وكلودي���ا  زام���ربا 
وخون���وت دياث والك�ضن���در هيمون وجنيفر 

اإيغان ويوري هرييرا.
*اأخربنا عن الق�ضة الق�ضرية املف�ضلة لديك

- لي�ض���ت لدي ق�ضة ق�ضرية بل لدي املئات من 
الق�ض�س الق�ضرية املف�ضلة.

اأم  بالنكليزي���ة  الق���راءة  اإىل  متي���ل  *ه���ل 
الإ�ضبانية وكيف تختلف جتربة القراءة لديك 

عن طريق اللغة؟
- يف �ضن���ة عادية اأق���راأ بالنكليزي���ة اأكر من 
ال�ضبانية نح���و 60/40 اأو نحو ذلك. ال�ضنة 
الأخرية مع كل القراءات التي تطلبتها جائزة 
الكت���اب الوطني كانت ن�ضب���ة العناوين متيل 
ب�ض���كل �ضديد نحو النكليزي���ة. لكي اأقرر ذلك 
اأظ���ن اأين �ضاأق���راأ فق���ط الرواي���ات املكتوب���ة 

بال�ضبانية حتى متوز.
*من هما البطل والبطلة اخلياليان املف�ضالن 

لديك؟ 
روث  جلوزي���ف  ق�ض���رية  رواي���ة  هن���اك   -
بعنوان "طريان بال نهاي���ة" قراأتها خم�س اأو 
�ضت م���رات. اإنها اأحدى كتبي املف�ضلة يف كل 
الأوق���ات على الرغم من اأين حني اأو�ضي بها 
اإىل الأ�ضدق���اء يتعجبون مل كل هذه ال�ضجة 
حوله���ا. اع���رتف اأنه كت���اب غري���ب ناق�س. 
في���ه ي���روي روث ق�ض���ة مقات���ل �ض���اب يف 
احلرب هو فرانز توندا مي�ضي عرب اأوروبا 
وياأم���ل اأن يعود اإىل حيات���ه كما كانت قبل 
احلرب. ل ت�ضري الأم���ور كما خمطط لها. 
فه���و ي�ضجن ويق���ع يف الغرام ث���م ي�ضقط 

وي�ضبح هائمًا على وجهه مرة اأخرى. 
وي�ضل اإىل بيته يف برلني ليجده متغريًا 
متام���ًا. مل يعد فردًا. تنته���ي الرواية يف 

باري����س ح���ني يواجه "تون���دا" اأخ���ريًا، بعد 

�ضن���وات م���ن يقينه���ا باأنه مي���ت، امل���راأة التي 
تزوجه���ا قب���ل اأن يذه���ب اإىل احل���رب. ت�ضري 
جنب���ه دون اأن تتعرف عليه. اإن���ه زائد متامًا. 
ل اأ�ضتطي���ع اأن اأو�ض���ح كم كانت تل���ك لرواية 
مث���رية يل. قبل �ضنوات ح���ني اعتدت الذهاب 
اإىل حف���الت املو�ضيق���ى امل�ضجل���ة يف اأوكالند 
ف���اإّن ا�ضمي فيها كان فران���ز توندا على الرغم 
م���ن اأنني ل�ضت متاأكدًا من اأن ذلك ميثل دوري 

يف احلفلة. 
*اأي ن���وع من القراء كنت يف طفولتك؟ ما هي 

كتب الأطفال التي ا�ضتهوتك ب�ضكل كبري؟
كنت اأقراأ كل �ضيء حني كنت طفال: الروايات 
والرواي���ات  والرومان����س  البولي�ضي���ة 
التاريخي���ة واملراج���ع. كل �ض���يء ع���دا الكتب 
امل�ضورة.. كنت اأتفاخر بجودي بلوم ورولد 
داه���ل. كنت يف ال�ض���ف اخلام�س حني قراأ لنا 
معلمنا رواية "جرمية روجر اأكرويد" لأجاثا 
كري�ضتي. لكن ال�ضف باأكمله 

كان يله���ث يف النهاي���ة. فك���رت اأن الأم���ر كان 
حيلة كربى جرى اخرتاعها. اأتذكر اأين فكرت 

باأين اأريد اأن اأفعل ذلك.  
*حني كنت مدر�ض���ًا للغة النكليزية يف هارمل 
ماذا كان كتابك املف�ضل الذي تختاره وتناق�ضه 

مع الطلبة؟
�ض���وؤال وجي���ه لأنه يفرت����س اأن ل���دّي الكثري 
م���ن اخلي���ارات يف املو�ض���وع. يف احلقيق���ة 
حينم���ا �ضاأل���ت معاون املدير م���ا يتوجب علّي 
اأن اأدّر�ضه اأخربين اأن اأ�ضعد اإىل غرفة الكتب 
واأرى الرواي���ة الت���ي لدين���ا منه���ا الكثري من 
الن�ض���خ. حقائ���ق امليزانية كان���ت تعني باأين 
كن���ت ملتزم���ًا اأ�ضا�ض���ًا يف تعليم ذل���ك الكتاب 
مهما كان. اأعطاين مفتاح ذلك املختلى العتيق 
يف الطاب���ق الرابع للبناية و�ضعدت فزعًا مما 
�ضاأجده، ما يجربين على التعليم. هناك 110 
من الطالب يف ال�ضف ال�ضاد�س وكانت �ضعادة 
مده�ض���ة اأن اأجد ما يقارب م���ن 80 ن�ضخة من 
رواية"الع���ني الأ�ض���د زرق���ة". مل اأق���راأ لتوين 
ع�ض���ر  مل���دة  الأوىل  روايته���ا  موري�ض���ون 
�ضنوات وقد متتعت حقًا يف الغو�س فيها 
مرة اأخرى. وكما يحدث غالبًا فاإن تدري�س 
الكتاب والتح���دث عنه مع النا����س ال�ضباب 

هو اأف�ضل طريقة للوقوع يف غرامه. 
*ما هو الكتاب الذي قراأته يف املدر�ضة وكان 

له تاأثري كبري عليك؟
- رواية "يف قب���وي" لدو�ضتويف�ضكي. كنت 
يف ال�ضاد�ض���ة ع�ضرة اأو ما يقارب حني قراأتها 
فاأعجب���ت بها ب�ضدة. حماولتي اجلادة الأوىل 
لكتاب���ة الق�ض���ة جاءت بع���د ب�ضع���ة اأ�ضهر من 
اإنهائه���ا- ت�ضو����س �ضايكولوج���ي منم���ق غري 
قاب���ل للقراءة ظهر يف ذلك الوق���ت بارعًا جدًا 
لقلب���ي املراه���ق وتقليدي ال�ضيئ ج���دًا لكتاب 
عظيم حقًا. اإن مزاج وجو رواية "يف قبوي" 
بقيت معي حت���ى الآن لأكر من ع�ضرين �ضنة 
ح���ني اأتذكر بالكاد تفا�ضيل احلبكة. اإن ذكرى 
ما فعله ذلك الكتاب بي كانت قوية جدًا وفعالة 
اإذ اأنن���ي مل اأمتك���ن م���ن ا�ضتجم���اع ال�ضجاعة 

لقراءتها مرة اأخرى خ�ضية اإف�ضادها. 

*اإذا ن�ضح���ت الرئي����س بق���راءة اأح���د الكت���ب 
فماذا �ضيكون؟

- اأخم���ن اأن ه���ذا يعتمد ب�ضكل ت���ام عما يتكلم 
عنه الرئي�س. اأوباما؟ من اأجنح اأوباما؟ هناك 
�ضتكون قوائ���م القراءة املقرتحة خمتلفة جدًا 
مث���ل تواجدها يف اأجنح���ة خمتلفة من مكتبة 
كب���رية ج���دًا. من جه���ة اأخ���رى، بديهي���ة هذا 
ال�ض���وؤال- باأن الأدب ميك���ن اأن يهذب ويلطف 
م���ن الدواف���ع الأق�ض���ى لل�ضلطة- اأت�ض���اءل اإن 
كان ه���ذا �ضحيح���ًا. هن���اك خطة قب���ل ب�ضعة 
�ضنوات خالل اأزمة القا�ضرين الذين و�ضلوا، 
عل���ى حدودنا اجلنوبي���ة لإر�ض���ال ن�ضخة من 
كتاب"الوح�س"وه���و و�ض���ف رائ���ع للهجرة 
من اأمري���كا الو�ضطى اإىل الولي���ات املتحدة، 
اإىل كل ع�ضو من الكونغر�س. كم منهم قراأها؟ 
وك���م من اأولئك الذين قراأوها غريوا موقفهم؟ 
وهل املروج���ون �ضد الهجرة اأظهروا ذرة من 

الإن�ضانية اأو ال�ضماحة نتيجة ذلك؟  
* م���ا هو الكت���اب ال���ذي �ضعرت اأن���ك �ضتحبه 
لك���ن حدث العك�س ب�ضب���ب خيبة الأمل منه اأو 
كون���ه مبالغ���ًا يف تقديره اأو جم���رد اأنه كتاب 
غري جي���د؟ هل تتذكر اآخر كت���اب اأهملته دون 

اأن تنهيه؟
- مل اأكم���ل العدي���د م���ن الكت���ب دون خج���ل. 
ل���دّي القليل جدًا من الوقت للق���راءة من اأجل 
املتع���ة اإذا مل تعجبني ف���اإين اأغلقها ول اأرجع 
اإليها. اأحيانًا اأعجب بكتاب دون اأن اأمتتع به. 
مثاًل: اأخربت بق���راءة رواية "الت�ضحيحات" 
بها.  اأعجب  لكني مل  الواقع-  – اأحببتها يف 
نعم الكتابة كانت مروعة لكني وجدت نف�ضي 
بع���د 300 �ضفحة مل اأ�ضعر ب�ضيء. اإنها لي�ضت 
هديف. م���ن الوا�ض���ح اأن املاليني م���ن النا�س 
يفك���رون ب�ض���كل خمتل���ف له���ذا ف���اإن اأذواقهم 

تختلف اأي�ضًا.    
* ماذا تخطط لقراءته يف امل�ضتقبل؟

-ابني الذي يبل���غ العا�ضرة طلب مني اأن اأقراأ 
اأتذكر  "اللعبة نحو الغرب" معه. وهو كتاب 
اأين اأحببت���ه حني كن���ت طفاًل واآم���ل اأن اأقراأه 

مرة اأخرى.
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وهو كاتب زائر مشهور يف كلية ميلز وكلية كاليفورنيا للفنون. يف ربيع عام 2013 أصبح زميال 
زائرا يف برنامج "يو يس بريكيل أننفستيغيتف ريبورتنغ بروغرام". ينرش أعامله يف مجالت"ذا 
نيويوركر"و"هاربرز"و"غرانتا"فرجيني��ا كوارت��ريل ريفيو".وصدرت له يف عام 2013 رواية"يف 

الليل منيش دائرين". 

كن��ت أقرأ كل ش��يء 
التدخل اإلمبريالي األميركي الوقح  في بلدان العالم الثالث.. كوستا ريكا نموذجًاحين كنت طفال .. 

فصل م��ن كتاب تشومسكي"الس��نة 
501 �� ويستمر اإلخضاع"

��ذت فكرة جديدة يف كولومبيا، حيث كان حّراس أمن مدرس��ة طبية يغتالون أش��خاصًا فق��راء ويبيعون جثثهم  ُنفِّ

للمدرس��ة الستخدامها يف بحوث الطلبة؛ وتش��ري تقارير إىل أنه قبل أن ُيقتل هؤالء، تتم إزالة األعضاء التي ميكن 

أن ُتباع يف الس��وق الس��وداء، كام جاء يف هذا االقتباس من كتاب الفيلس��وف وأس��تاذ اللغويات األمرييك نعوم 

تشومسيك  Noam Chomsky، الصادر مؤخرًا بعنوان )السنة 501 �� ويستمر اإلخضاع(.  

وعىل كل حال، فإن هذه املامرس��ات نادرًا ما ُتحدث أثرًا يف سجالت حقوق اإلنسان يف القارة األمريكية الالتينية، 

التي تجمعها قوات األمن، املستفيدة طوياًل من تدريب وتجهيز الواليات املتحدة لها والتي أصبحت اآلن واحدة من 

أكرث املتلقن للتمويل العسكري األمرييك يف نصف الكرة األرضية. وكام هي الحال يف أماكن أخرى، فإن األهداف 

الرئيس��ة للتش��ويه، والتعذيب، واالغتيال هنا هم القس��س، والناش��طون النقابيون، والقادة السياسيون، وكل من 

يح��اول الدفاع عن الفقراء، ويش��كل تعاونيات، وإال فإنه��م ُيصنفون"مخربن"بالتداخل م��ع النموذج االقتصادي 

ذ تحت تعليامت من الواليات املتحدة والبنك العاملي. النيوليربايل املنفَّ

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

ــــــــدارات ــــن اص م

اوراق 
دائمًا ما ن�ضم���ع اإن الق�ضيدة لتعك�س �ضخ�س قائلها بل هي 
تعك����س هموم الق���ارئ لذلك فهي ت�ض���ل اإىل املتلقي ب�ضهولة 
اأن  اإل  قراءته���ا،  اأو  وتالم����س م�ضاع���ره مبج���رد �ضماعه���ا 
مي�ضائي���ل كروغر جتاوز هذه القاع���دة وكتب كل ما ُيالم�ضه 
�ضخ�ضي���ًا وعك����س م���ن خ���الل ق�ضيدت���ه روؤاه ال�ضخ�ضي���ة 
واأف���كاره فم���ن اأراد اأن يتع���رف عل���ى كروغر علي���ه اأن يقراأ 

ق�ضائده.
وم���ن خ���الل جمموع���ة م���ن الق�ضائ���د املخت���ارة ملي�ضائي���ل 
كروغر"خط���وات، ظ���الل، اأي���ام وح���دود، ق�ضائ���د خمتارة 
وراجعه���ا  وايل  جن���م  ترجمه���ا  2008"الت���ي   –  1976
ف���وؤاد رفق���ة والتي �ضدرت ع���ن دار املدى لالإع���الم والثقافة 
والفن���ون، �ضنتع���رف اأك���ر عل���ى كروغر الذي ب���ات يعك�س 

ق�ضيدته ويظهر بني ال�ضطور.
يذك���ر كروغ���ر يف مقدمة كتاب���ه انه ل�ضرف كبري ل���ه ان تقراأ 
ق�ضائده باللغة العربية التي هي اللغة الكر قدما من اللغة 
الملانية  والتي حافظت عل���ى قدرها العتيق رغم التحديث، 
ذاك���را ان���ه خالل رحلت���ه اىل اليمن من���ذ �ضنوات ق���در له اأن 
ي�ضتم���ع لق�ضائ���ده  وهي تلق���ى باللغة العربية وه���ذا ما اأثر 
به وم�ضه  قائال"له���ذه اللغة رنتها وعمقها وعلوها، ما جعل 

الق�ضيدة ت�ضري اأغنية تن�ضر هالة �ضعرية من حولها."
ذك���ر كروغر اأنه يف ه���ذه الرحلة تعرف اىل جنم وايل الذي 
ارتبط به ب�ضداقة حميمة وجاء اقرتاحه برتجمة خمتارات 
م���ن اعمال���ه مفاجئا لأن���ه يعرف ك���م يكلف هذا م���ن �ضداقة 
حميم���ة وكان���ت فكرة جن���م وايل تبادل وجه���ات النظر يف 
ترجم���ة الق�ضائد مع عميد الرتجم���ة العربية لل�ضعر الملاين 
ف���وؤاد رفق���ة الذي يدين ل���ه العامل العرب���ي بال�ضكر برتجمته 

لل�ضاعر الأملاين الكبري فريدر�س هولدرلن.

���َم املوؤَل���ف اإىل خط���وات واحت���وى على قراب���ة الثمانية  ق�ضِ
ع�ض���ر ن�ضًا ق�ضريا من ق�ضائد النر وهي"يف �ضيف، بطاقة 
بري���د يف خط �ضغ���ري، اليام الطيب���ة، الن�ض���ان املرتعب"، 
وت�ضمنت جمموعة ن�ضو����س ا�ضوات اأربع وع�ضرين ن�ضا 
اختلفت بني ن�ضو�س ق�ضرية واخرى طويلة  مثل"ال�ضوت 
والبي���ت ال�ضغري وع���راف دلفي ويف ذكرى �ضي���وران"، اأما 
جمموع���ة ظالل فق���د ت�ضمنت ارب���ع ع�ضرة م���ادة. واأكر ما 
يلف���ت يف هذه املجموعة املواد"3،8، 12، 9"والتي تتحدث 
عن �ضور خيالية يف ذاكرة ال�ضاعر اإ�ضافة اإلة نظرات واأيام 

واأ�ضجار وغريها.
ويذك���ر املرتج���م ان م���ن يع���رف كروغ���ر م���ن ال�ضع���ب ان 
يف�ضل���ه ع���ن عامل���ه ال�ضع���ري لن���ه ي�ضبه"ا�ضط���وات الزمن 
القدمي"والذين ير�ض���ون قواعد البناء كلمة كلمة ولبنة لبنة 
مبه���ارة و�ضغف يثريان احل�ضد عليه فم���ن ينتهي من قراءة 
ق�ضائ���ده �ضيح�ض���د مي�ضائي���ل كروغ���ر عل���ى بيت���ه ال�ضعري 
الأني���ق وكاأن ال�ضع���ر يف ق�ضائ���ده يقول لنا ه���ا هي الرحلة 
تبداأ منذ الآن وعلينا اأن ل نقلق فمع كروغر لن ن�ضعر بغربة 
اأو عزل���ة وكل �ضيء نلتقي به �ضي�ضب���ح ماألوفا لدينا وكاأننا 
�ضمعناه وراأيناه وتلم�ضن���اه وتنف�ضناه وتذوقناه منذ زمن 
�ضحي���ق فم���ن يري���د اأن يتحاور م���ع العامل يج���ب اأن يعرف 
اللغ���ة التي تكمن بال�ضي���اء املحيطة بن���ا ومي�ضائيل يعرف 
ذل���ك ومن يتاب���ع �ضعره من���ذ اأول ديوان ي�ض���در له"ريجينا 
بويل، هانزيز،  ميوني���خ وفيينا 1976"ومرورًا بدواوينه 
الأخ���رى �ضنعرف من ذلك ان �ضخ�ضي���ة ال�ضاعر تتج�ضد يف 
ق�ضائ���ده، واأن من يعرف���ه �ضيجده �ضاع���ر ل ي�ضتطيع كتابة 

�ضعرا خمتلفا عن هذا املوؤلفات التي بني يدينا .
فال�ضاعر كتب ق�ضيدته وم�ضى وترك عندنابيته الذي يت�ضع 
للكثري ولكي نعر عليه"على كروغر ال�ضاعر والن�ضان"علينا 
اأن نحم���ل بو�ضلت���ه ونعي���د الرحل���ة  مثل خط���وات وظالل 
وغريه���ا.                                                                                                                                           واإ�ض���ارات  واأ�ضج���ار  واأ�ض���وات  ونظ���رات 

تهويدة رجل عاشق ألسامة شاهين 
عن"موؤ�ض�ض���ة �ضم����س للن�ضر والإعالم"بالقاهرة؛ �ضدر لل�ضاعر امل�ضري"اأ�ضامة �ضاهني"ديوانه ال�ضعري »تهويدة رجل عا�ضق «. الديوان ي�ضم 26 ق�ضيدة 

متنوعة، ت�ضميم الغالف: حممد طاهر املو�ضوي.
» تهوي���دة رج���ل عا�ضق « ق�ضائد حاملة متخمة بالأحا�ضي����س املوغلة يف العمق، امل�ضرجة باجلمال، تنطلق من روؤي���ة رومان�ضية ذاتية وجدانية قائمة على 
التغن���ي بامل�ضاع���ر... حروف ات�ضمت بال�ضدق يف املراأة واحلب، يف اخلوف واجلفاء والغياب.. تعام���ل معها ال�ضاعر"اأ�ضامة �ضاهني"بكل عناية، واختار 

من تهويداته اأقدر التعابري على التوغل يف الروح، واأكثف املفردات واأرقاها، فكان ال�ضقل وال�ضحذ وجتنيد احلرف وت�ضوير املعاين.
كان للق�ضي���دة النري���ة الن�ضيب الأكرب من ق�ضائ���د الديوان، لتعربرِّ عن التجربة ال�ضعرية الرومان�ضية التي ت�ضتوج���ب التحرر من كل ال�ضكليات الإيقاعية 
الت���ي تتناف���ى مع ان�ضياب امل�ضاع���ر وت�ضريع النفعالت ومترير الدفقات ال�ضعورية بدون قيود الروي والقافي���ة... كما كان لوجود بع�س الق�ضائد املقّفاة 

ك �ضكون الكلمات. اإيقاٌع رائع، يحررِّ

من ق�ضائد الديوان:
        عرو�س ال�ضوء / الكلمات رغباتي / اإع�ضار ُحب / فات الأوان / �ضف�ر

        قلب منت�ضر / اأمام املراآة / ر�ضالة اإىل جندي / زلت�ك / غ�ائب�ة 
        ج�اء ال�ضتاء / ج�رح اأنثى / ل تكتئبي / يا حرية نف�ضي / خط�وات

ت�����ض��ك��ل األ���ف���اظ )ال�����ض��ل��ط��ان( و)ال��ع�����ض��ق( 
لعدد  روحية  جت��ارب  م�ضمون  و)املعرفة(، 
من اأعالم الفكر ال�ضويف يف الإ�ضالم، فبلفظ 
وب��األ��ف��اظ  وت���وح���دوا،  اجتمعوا  ال�ضلطان 
فو�ضل  وتفرقوا؛  تباينوا  واملعرفة  الع�ضق 
عا�ضقًا،  فكان  الع�ضق  مقام  اإىل  و�ضل  م��ن 
فكان  املعرفة  مقام  اإىل  و�ضل  م��ن  وو���ض��ل 
ع���ارف���ًا، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��ب��اع��ده��م زم��ان��ًا 
ومكانًا. مما يقت�ضي منهجيًا تتبع هذا اللفظ 
اأو ذاك لالطالع على معناه ودللته يف الفكر 
اأو  ال�ضويف  ه��ذا  ول��دى  عمومًا،  ال�ضويف 
من  اأ�ض�س  ومبا  لُقرِّب،  ممن  خ�ضو�ضًا  ذاك، 
اللقب  فا�ضتحق  بها  ت��ف��رد  روح��ي��ة  جت��رب��ة 
غايته  اإىل  و���ض��ل  وب���ه  امل�����ض��م��ون  وح��ق��ق 
ومبتغاه ع�ضقًا ومعرفًة، حاًل ومقامًا، ف�ضار 

�ضلطانًا يف ع�ضقه اأو يف معرفته.
فاأقوُل: لعل ما لفت نظري يف الفكر ال�ضويف 
وجتارب �ضخ�ضياته الروحية وم�ضطلحاتهم 
ورموزهم املعرفية ولغتهم ال�ضوفية؛ وعلى 
امل�ضطلح  يف  الدقيقة  اهتماماتي  من  الرغم 
ال��روح��ي��ة،  املت�ضوفة  وجت����ارب  ال�����ض��ويف 
ت�ضمنًا  ال�ضوفية  امل�ضطلحات  ت�ضمن  عدم 
�ضريحًا للفظ اأو ملفهوم )ال�ضلطان(. ولكنني 
ب�ضكل  )ال�ضلطان(  لفظ  اإىل  اإ�ضارات  وجدُت 
ال�ضويف  التعبري  خ���الل  م��ن  مبا�ضر  غ��ري 
امل�ضطلحات  من  ما  م�ضطلٍح  م�ضمون  عن 
من  مب�����ض��ط��ل��ح  ال��ت��ع��ري��ف  اأو  ال�����ض��وف��ي��ة 

امل�ضطلحات ال�ضوفية.
ت�ضمينًا  وج��دُت  فقد  ذك��رُت  ما  وف��ق  وعلى 
ل��ل��ف��ظ )ال�������ض���ل���ط���ان( يف ع����ّدة  ����ض���ري���ح���ًا 
مقرتنًا  اللفظ  فورد  ال�ضوفية؛  م�ضطلحات 
مع لفظ النور يف تعريف اأبو ن�ضر ال�ضّراج 
الأل��ف��اظ  )���ض��رح  حينما  )ال��ل��م��ع(  كتابه  يف 
امل�ضكلة اجلارية يف كالم ال�ضوفية( مل�ضطلح 
التوحيد تطلع  "اأنوار  قوله:  )الطوالع( يف 
اأهل املعرفة بت�ضع�ضعها فيطمئن  على قلوب 
ما يف القلوب من الأنوار ب�ضلطان نورها". 
وهو ما اأكده بعدُه وبقرون عّدة عماد الدين 
الأموي  القر�ضي  بن علي  حممد بن احل�ضن 
يف �ضرحه لألفاظ وا�ضطالحات ال�ضوفية يف 
كتابه )حياة القلوب يف كيفية الو�ضول اإىل 

)الطوالع(  مل�ضطلح  تعريفه  ويف  املحبوب( 
تطلع  التوحيد  اأن��وار  "وهي  بقوله:  اأي�ضًاً 
فيطم�س  ب�ضعاعها  ال��ع��ارف��ني  ق��ل��وب  ع��ل��ى 

�ضلطان نورها �ضائر الأنوار". 
ومّت التعبري عن لفظ )ال�ضلطان( �ضعريًا يف 
لل�ضراج  وفقًا  املهج(  )بذل  م�ضطلح  تعريف 
يف "لُ�َمِعِه"، يف و�ضف توجه ال�ضويف اإىل 

الله عّز وجّل، فقال القائل: 
لرِّ والُغُنج يا مليح الدَّ

لك �ضلطاٌن على ال�ُمهج 
م�ضطلح  تعريف  يف  )ال�ضلطان(  لفظ  وورد 
ف��ي��م��ا ن�ضه:  ال�����ض��ّراج  ل���دى  )ال����ض���ط���الم( 
في�ضتلبها  العقول  على  ت��رُد  َغَلبٍة  "َنْعُت 
اأكده بعدُه  ". وهو ما  بقوة �ضلطانه وقهره 
الأموي يف  الدين  عماد  اأي�ضًاً  عّدة  وبقرون 
كتابه )حياة القلوب يف كيفية الو�ضول اإىل 
على  يرُد  َولٍه  َنْعُت  "وهو  بقوله:  املحبوب( 

القلب في�ضكن حتت �ضلطانه". 
ب��ي��ن��م��ا ظ��ه��ر ل��ف��ظ )ال�����ض��ل��ط��ان( ل���دى علي 
ك��ت��اب��ه )ك�ضف  ال��ه��ج��وي��ري يف  ب��ن ع��ث��م��ان 
)الإثبات(  مل�ضطلح  تعريفه  يف  املحجوب( 
مقرتنًا مبفهوم احلقيقة وعلى وفق ما ورد 
وهو   ." احلقيقة  �ضلطان  "اإثبات  قوله:  يف 
ما اأكده اأي�ضًاً بعدُه وبقرون عّدة عماد الدين 
كيفية  يف  القلوب  )حياة  كتابه  يف  الأم��وي 
لفظ  ب��اق��رتان  اأي  املحبوب(  اإىل  الو�ضول 
تعريفه  يف  احلقيقة  مبفهوم  )ال�ضلطان( 
مل�ضطلح )الفناء( بقوله: "واأما الفناء املطلق 
فهو عبارة عن ا�ضتيالء �ضلطان احلقيقة على 
احلظوظ".  عن  الفناء  ي�ضتلزم  وهو  العبد 
وعليه فالفاين هو: "من �ضح فناوؤه ل�ضتيالء 

�ضلطان احلقيقة عليه". 
بن  الدين  حميي  ال�ضيخ  ل��دى  ي��رد  حني  يف 
)الزمان(  م�ضطلح  تعريفه  خالل  من  عربي 
هو  فالزمان  )ال�ضلطان(.  هي  مفردة  بكلمة 
الزمان يف ترابط  ال�ضلطان، وال�ضلطان هو 

فكري و�ضويف وا�ضح و�ضريح. 
ومما هو جدير بالذكر ورود لفظ )ال�ضلطان( 
لدى احل�ضني بن من�ضور احلاّلج يف ديوانه 
)الوجد(  ح��ال  عن  ت��ارة  للتعبري  ال�ضعري، 
)الوجد(،  اأي  نف�ضه،  بالعنوان  ق�ضيدته  يف 

بقوله:
اأب������������������دى 
احل����ج����اب 
ف����������ذّل يف 

�ضلطانه 
�ضوم وكلُّ معنًى  الرُّ

يخُطُر
ق�ضيدته  يف  اأي�ضًاً  )ال�ضلطان(  لفظ  وج��اء 
امل��و���ض��وم��ة )م��ق��ال��ة ح��اّلج��ي��ة يف ال��وج��ود( 
به،  ومقرتنًا  الإل��ه��ي،  التجّلي  ع��ن  للتعبري 

فقال:
هذا جتّلي ُطلُوع احلق: نائرٌة

قد ازدهرت يف تالليها ب�ُضلطان 
معاٍن  من  ورد  فيما  والتدقيق  النظر  وبعد 
الفكر  يف  )ال�ضلطان(  ملفهوم  وم��ت��الزم��ات 
م�ضمون  بيان  يف  الإ���ض��الم،  يف  ال�ضويف 
امل�ضطلحات ال�ضوفية ك���: )الطوالع( و)بذل 
و)الإثبات(  و)الفناء(  و)ال�ضطالم(  املهج( 
و)ال���زم���ان( و)ال���وج���د( و)ال��ت��ج��ّل��ي(، من 
جانب، ومتالزماته ك���: )النور( و)احلقيقة( 
من جانب اآخر، يت�ضُح يل مديات حتقيق هذه 
ال�ضوفية  التجربة  يف  واملتالزمات  املعاين 
ل�ضالطني مت�ضوفة الإ�ضالم، وعمق ما اأُطلق 
بلفظ  متمثلة  و�ضفات  ت�ضميات  من  عليهم 
الع�ضق  يف  ودللت��ه��ا  )ال�ضلطان(،  و�ضفة 
العارفني(  )�ضلطان  منهم  فكان  وامل��ع��رف��ة، 
وكان بينهم )�ضلطان العا�ضقني( من خالل ما 
ج�ضد هذا ال�ضويف اأو ذاك بفكره وجتربته 
وحياته و�ضلوكه و�ضوًل اإىل مقامه ال�ضويف 
حبًا وع�ضقًا له �ضبحانه، معرفة به �ضبحانه، 
لقب  فا�ضتحقوا  �ضبحانه،  واإليه  منه  وقربًا 
)ال�ضلطان(، ووفقًا ملا طرح هوؤلء ال�ضالطني 
من مفاهيم وم�ضطلحات تدل على اأحوالهم، 
وتو�ضح جتاربهم، وحتدد مقاماتهم، وتبني 
مكاناتهم يف الرتاث ال�ضويف، وتاأثر زمانهم 
احل��ق��ي��ق��ي وامل��ف��رت���س رغ���م ت��غ��ري الأم��ك��ن��ة 
زمانه  �ضلطان  واح��ده��م  ف��ك��ان  والأزم���ن���ة. 
فعرف به الزمان واقرتن، فكان )الب�ضطامي( 
)-  ه�( )�ضلطان العارفني( يف القرنني الثاين 
خرا�ضان،  ب�ضطام  يف  الهجريني  والثالث 
وكان )ابن الفار�س(  )�ضلطان العا�ضقني( يف 

اخلام�س  القرنني 
وال�ضاد�س الهجريني يف القاهرة، 

يف  العارفني(  )�ضلطان  عربي(   )اب��ن  وك��ان 
يف  الهجريني  وال�ضاد�س  اخلام�س  القرنني 

الأندل�س ودم�ضق. 
- -

تعّد احلياة ال�ضوفية جتربة �ضخ�ضية، فردية 
بربه،  ال�ضويف  يربط  روحيا  و�ضموا  حّية، 
توؤ�ض�س على مفهوم احلب الإلهي ل حمبوب 
للمثول  ال��روح��ي  ال�ضفر  بو�ضفه  ال��ل��ه،  اإّل 
اإىل  القلبي  والتوجه  الإلهية،  احل�ضرة  يف 
التحقق بالوجود املتجلي بالأعيان الكونية. 
يثبت  فبه  البتداء،  نقطة  يغدو  الذي  احلب 
فبه  الن��ت��ه��اء،  ونقطة  وج����وده،  ال�����ض��ويف 
ولذلك  )ال��ل��ه(،  منتهاه  اإىل  ال�ضويف  ي�ضل 
يكون تعبري ال�ضويف عن نف�ضه -وعلى وفق 
ما اأرى- )اأنا اأحب اإذن فاأنا موجود( حتقيقًا 
القد�ضي: )كنت  لقوله عّز وجّل يف احلديث 
كنزًا خمفيًا فاأحببت اأن اأعرف فخلقت اخللق 
فبه عرفوين(، مما يدل على كون احلب هو 
واإثباتًا  الوجود،  يف  ال�ضاري  الإلهي  املبداأ 
على كون احلب )املحبة( �ضفة قدمية للذات 
اأو  الإلهية، تعك�س ما بني املحب واملحبوب 
ال�ضويف وربه من تعلق متبادل وعلى وفق 
)ُيِحبُُّهْم  القراآنية:  الآي��ة  يف  وج��ّل  عّز  قوله 
املعرفة  ب��ني  م��ا  على  ل��ل��دلل��ة  ��وَن��ُه(،  َوُي��ِح��بُّ
وثيق  ترابط  من  الإلهي  واحل��ب  ال�ضوفية 
اإق����رار ال��ت��الزم  يف ال��ف��ك��ر ال�����ض��ويف، ويف 
معرفته  يف  وتداخلهما  واملعرفة  احلب  بني 
بينهما،  الف�ضل  ميكن  ل  بحيث  �ضبحانه، 
الله  ومعرفة  معرفته،  اإىل  ي��وؤدي  الله  فحب 
ب��اأن  اإىل ح��ب��ه؛ اإىل ج��ان��ب الإق����رار  ت���وؤدي 
الك�ضف من �ضرط )احلب(، يتحقق باتخاذه 
���ض��ب��ح��ان��ه ال�����ض��ويف )حُم���ب���ًا( ف��ي��م��ّك��ن��ه من 

معرفته. 

ف�ي  ي��ت�����ض��ح  واإذن 
ثمرة  "احلب  ك���ون 
امل���ع���رف���ة وامل��ع��رف��ة 
دلل���ة  احلب"  ث��م��رة 
املتبادلة  النظرة  على 
امل����ت����م����اث����ل����ة ل��ل��ح��ب 
واملنعك�ضة  وامل��ع��رف��ة 
على  نف�ضه  ال��وق��ت  يف 

ال�ضويف،  فال�ضويف"يف حال احلب ح��ال 
يحب  املعرفة  ح��ال  حمبوبه"و"يف  يعرف 
فكريٍّ مفاده  اإىل م�ضمون  لي�ضل  معروفه". 
"ملوجود، واإن  اإ�ضمان  "املعروف واملحبوب 
واحدة  حلقيقة  وجهان  واحل��ب،  "املعرفة 
عّز  الله  هما  احلقيقة  وهذه  املوجود  "فذاك 

وجّل. 
اأن احل���ب الإل��ه��ي طريق  ت��ق��دم  اأت��ب��نُي مم��ا 
بو�ضفه  بالله  املعرفة  اإىل  مو�ضل  �ضويف 
ب��احل��ب، ل  امل��ع��رف��ة  دلل���ة على حتقق ه��ذه 
بالنظر اأو بالتعّقل. وعندئذ مل يعد م�ضتغربًا 
على  الروحية  حياته  ال�ضويف  يقيم  حينما 

احلب واملعرفة. 
م�ضطلٌح  ُي��َح��ّدْد  فلم  تقدم  مما  الرغم  وعلى 
لعجز  ال�����ض��ويف  ال��ف��ك��ر  يف  الإل���ه���ي  للحب 
ملا  م�����ض��م��ون��ه؛  ع��ن  التعبري  ع��ن  ال�����ض��ويف 
ل��ه ف��ي��ه ب��ع��دم��ا تخّلى  ُك�����ض��ف  ذاق م��ن��ه وم���ا 
مقام  اإىل  بقربه وو���ض��ل  ذات��ه وحت��ّل��ى  ع��ن 
م�ضتغرقًا  ح�ضه  عن  غائبًا  الإل��ه��ي،  التجّلي 
التعبري  يتّم  ب��ل  )ال��ل��ه(.  حمبوبه  يف  بكله 
واأ����ض���ارت  ب��ه  اأح���اط���ت  مب�ضطلحات  ع��ن��ه 
)الوجد(  ك�: م�ضطلح  فيه  ال�ضويف  اإىلحال 
)امل��ن��اج��اة(  وم�ضطلح  )ال��ول��ه(  وم�ضطلح 
وم�ضطلح )ال�َضر(. لذا مل يعد من امل�ضتغرب 
ال�ضويف وعيه مبن حوله يف  اأن يفقد  لدّي 
ال�ضويف  الوله  اأو  ال�ضويف  الوجد  اأح��وال 
دائمًا، ولكنه يبقى يقظًا بوعٍي ل�ضعوري مع 

حمبوبه. فقال القائل: 
فال تلُمني على ما كان من قلقي

اإيّن بُحبك ماأخوٌذ وم�ضتلُب
وما اأن�ضد اأبو حمزة ال�ضويف:

وحُتيي حمّبًا اأنت يف احلب حتفُه 
وذا عجٌب كون احلياة مع احلتف

فصل من كتاب

ـــي قــــــريــــــبــــــا ف

سالطين 
المتصوفة 

في العشق 

والمعرفة

شخصية الشاعر 
ميشائيل كروغر 

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

ترجمة: عباس المفرجي
ه���ذا واح���د من اأك���ر الكت���ب الت���ي �ضتقراأها 
يوم���ا تفردا. ه���و يومي���ات منا�ضبي���ة، ُكِتبت 
باإهتي���اج ب���ني ماي����س 1936 وت�ضرين الأول 
1944، للروائ���ي الذي دعا نف�ض���ه فريدري�س 
ريك- مالي�ضيفن )كان ا�ضمه ريك، لكنه اأ�ضاف 
ا�ضم عزبت���ه، التي ابتاعها بعائ���دات رواياته 
املعروفة(. تبداأ اليومي���ات ببع�س احلكايات 
امل�ضلي���ة ع���ن امل���وؤرخ والفيل�ض���وف اوزفال���د 
�ضبنغلر، مث���ل حكاية اأكله، يف زمن الإقت�ضاد 
يف الطعام نحو نهاية احلرب العاملية الأوىل، 
وّزة كامل���ة دون اأن يق���ّدم لرفيقه على الع�ضاء 
قطعة �ضغرية. ))اأك���ر الرجال افتقادا حل�ّس 

الدعابة الذين عرفتهم يوما،(( يقول ريك، ول 
يفوقه يف هذا �ضوى ))هري هتلر((.

ومنذئ���ذ ف�ضاع���دا �ضيك���ون الكت���اب تقريب���ا 
يومي���ات عن هتلر – اأو بالأحرى، عن احلياة 
اليومي���ة يف ظل النظام النازي. ))حياتي يف 
هذا اجلحيم �ضتدخل قريبا عامها اخلام�س،(( 
اثن���ني  م���ن  ))لأك���ر   .1936 اآب  يف  يكت���ب 
واأربع���ني �ضه���را، كن���ت اأفّك���ر بالك���ره، كن���ت 
اأ�ضتلق���ي عل���ى فرا�ض���ي وقلبي مفع���م بالكره، 
كن���ت اأحل���م بالك���ره واأ�ضتيق���ظ عل���ى الكره. 
اأختن���ق باإدراك اأنن���ي �ضجني قبيلة م���ن ِقَردة 
وح�ضي���ة، واأره���ق ذهن���ي باللغ���ز ال�ضرمدي 
ع���ن كيف ميك���ن لنف�س ه���وؤلء النا����س الذين 
حر�ض���وا بغ���رية �ضدي���دة على حقوقه���م قبل 
ب�ض���ع �ضن���وات اأن ي�ضتغرق���وا الآن يف ه���ذا 

اخلَدر...((
احلاف����ز عل����ى الكراهي����ة يع����اوده امل����رة تل����و 
الأخرى. ه����و يطفح به، بنف�س الطريقة التي 
يطف����ح بها بع�س النا�س باحلب؛ وكانت هذه 
الكراهي����ة ه����ي التي اأجربته عل����ى كتابة هذه 
اليوميات، ومن ثم، ح����ني اأنهاها ذات م�ضاء، 
اأخذه����ا يف علبة �ضغ����رية وخرج ليخبئها يف 
الغاب����ة على اأر�ضه، لأن اكت�ضافها، كما ميكنك 
اأن تتخّي����ل، �ضينت����ج عنه احلك����م باملوت )يف 
النهاي����ة، ُيعتق����ل هو بجرمي����ة، كانت عندذاك 
تعت����رب خط����رية اىل اأبع����د احل����دود، ))اإهانة 
التو�ض����ع الأملاين((، بعد اأن ت�ضّكى يف ر�ضالة 
اىل نا�ض����ره م����ن اأن الت�ضخ����م امل����ايل يدّم����ر 
تدريجي����ا تق����ّدم البل����د. بعد ذل����ك مّت نقله اىل 

مع�ضكر دا�ضاو، حيث مات يف عام 1945.

اأخذ الكثري م����ن النا�س بالتفك����ري، خ�ضو�ضا 
بعد ن�ض����ر كت����اب دانيي����ل غولدهاغن"جالدو 
هتل����ر الطوعي����ون"، بالأكري����ة الوا�ضعة من 
�ض����كان اأملاني����ا بكونه����م م�ضرتك����ني يف ا�ضواأ 
جرائم النازية؛ وجهة نظر �ضوداوية ومثرية 
للج����دل، وتعّر�ضت للهجوم من����ذ ذلك احلني. 
لك����ن اإن رميت طينا، فاإن بع�ض����ا منه يل�ضق، 
وغولدهاغ����ن ل����ن يك����ون مرفو�ض����ا ب�ضهولة. 
كت����اب ريك ال����ذي منح يف النهاي����ة �ضهرة بعد 

وفاته، هو كتاب ت�ضحيحي ذو قيمة.
لعب����ا دور مال����ك الأر�����س املحاف����ظ،، يوب����خ 
بحق����د عق����ول ’’ اجلماه����ري ‘‘ الذي����ن لي�ض����ت 
لديه����م اإرادة فردية اأكر من تل����ك التي للنمل 
الأبي�����س، واملرددي����ن بحما�ضة مث����ل الببغاء 
ال�ضعارات الغبية للهتلرية. لكن هناك �ضوت 
الفط����رة ال�ضليم����ة يف العقل الباف����اري، يوؤكد 
ري����ك لنا، خا�ض����ة و�ضط الطبق����ة العاملة )هو 
�ض����كاك بعمق بالطبقة الو�ضطى التي اندفعت 
اأفواجا اىل راية هتلر(، ويعطي انطباعا باأن 
جزءا كب����ريا هاما من الأمل����ان اجلنوبيني هم 
يف الواق����ع راغب����ون بانت�ضار احللف����اء، لأن 

انقاذ اأملانيا يكمن فقط يف تدمريها.

ميك����ن لري����ك احيان����ا اأن يك����ون نّفاج����ا، لك����ن 
نره جي����د جدا، واأحكامه ذكي����ة جدا – حني 
يتحّزر بامل�ضتقبل فهو يف الغالب على حق – 
بحي����ث اأن موقفه يكون منطقي����ا. اأفكاره عن 
امل�ضيحية هي اأي�ضا ت�ضتحق الإنتباه، �ضواء 
اأكن����ت متدين����ا اأو مل تكن. وم����ن املبهج اأي�ضا 
مالحظة اأن����ه مل يكن هناك اأثر فيه من معاداة 
ال�ضامي����ة، واأنه تنباأ ب����اأن املواقف النازية من 
اليه����ود �ضتق����ود الب����الد ذات ي����وم اىل قدرها 

امل�ضوؤوم.
يف ه����ذه الأثن����اء، يخرتع ه����و اأ�ضم����اًء لهتلر 
‘‘ اأو  الدجال  الو�ضطى  الطبقة  – ’’ م�ضي����ح 
’’ مكيافيل����ي خادم����ات غ����رف الفن����ادق ‘‘ – 
وي�ضجب باألفاظ جارح����ة الذهنية الربو�ضية 
الت����ي �ضمحت لرجل مثل ه����ذا بالإزدهار. هو 
اأي�ض����ا ينتق����د بق�ض����وة ال�ضباط الذي����ن كانوا 
وراء حماول����ة الإغتي����ال يف مت����وز 1944 – 
برغم اأنه كان يتمنى جناحها –  لأنهم خانوا 
اجلمهوري����ة وامللكي����ة مع����ا. ه����ذا الكتاب هو 
واحد م����ن اأكر الوثائ����ق ال�ضخ�ضي����ة اهمية 

التي ظهرت عن احلرب.
عن الغارديان

وداد إبراهيم 

�ضدر يف ايطاليا كتاب بعنوان 
)ال�ضوء( يت�ضمن م�ضاركات فنية 
لفنانني عراقيني منهم: �ضالم عطا 

�ضربي وخالد املبارك وفنانة 
الكرافيك مليعة اجلواري وندى 

احل�ضناوي ونادية فليح واآخرين.
وقالت فنانة الكرافيك مليعة 

اجلواري: "اإّن الكتاب �ضدر عن 
موؤ�ض�ضة �ضارينكو بالتعاون مع 

موؤ�ض�ضة بينيتون اليطالية، اإذ اأقامت 
املوؤ�ض�ضة املنتجة للكتاب معر�ضا فنيا 
متجول يف اأكر من �ضتني بلدا لأكر 

من 10 اآلف عمل فني"، م�ضيفة 
متحف  يف  املتجول  املعر�س  "ينتهي 

بينيتون حيث �ضتن�ضر هذه الأعمال 
على املواقع اللكرتونية، وامل�ضروع 

يقام بالتعاون مع الفنان العراقي 
حامد �ضعد". 

واأو�ضحت اجلواري: "اإّن الفنانني 
امل�ضاركني �ضلموا عملني باأبعاد 10 
�ضم و 12 �ضم للموؤ�ض�ضة من خالل 

الفنان حامد �ضعيد وهذه هي املرة 
الأوىل التي يكون يل عمل يف كتاب 

خا�س يتحدث عن الفن العراقي".

�ضّن���ت وزارة الرتبي���ة والتعلي���م الفرن�ضي���ة يف ربي���ع ع���ام 
2015 قانونًا مدر�ضي���ًا مكّر�ضًا ملا �ضمي »اإ�ضالح املناهج« يف 
احللقة الإعدادي���ة. يكمن جوهر هذا القان���ون يف اأنه ابتداء 
م���ن �ضه���ر ايلول من ه���ذا الع���ام 2016 �ضيتم اإلغ���اء تدري�س 
اللغت���ني الالتينية واليونانية القدمية م���ن احللقة الإعدادية 
يف املدار�س الفرن�ضية العاّمة، وبحيث ل يطال ذلك املدار�س 

ة. اخلا�ضّ
عل���ى اعتب���ار اأنه���ا ل تعني �ض���وى نخبة قليلة م���ن الطلبة، 
وتتطّل���ب قدرًا كبريًا من الإعداد ومن التكاليف. واقرتحت 
الوزارة املعنية اأن يتم التعوي�س عنهما بنوع من التدريب 
العملي حول احلقب القدمية، ويقوم به مدّر�ضون متعددو 
امل�ضارب. وه���ذا يعني بو�ضوح اأنه���ا بالفعل »لغات ميتة 

وغري مفيدة«.
والإ�ض���ارة اإىل اأن املمار�ضة التعوي�ضي���ة املوّجهة لطلبة 
املراحل الإعدادية تتم، ح�ضب ن�ضو�س القانون املعتمد، 
با�ض���م »تعميم �� دميقراطية ����� التعريف باحلقب القدمية 
جلمي���ع الطلبة«. ولي����س الكتفاء بالتوج���ه لن�ضبة 20 
باملئ���ة الذي���ن يتعّلم���ون الالتيني���ة و3 باملئ���ة ملتعّلمي 
اليونانية القدمية. هذا ف�ضاًل عن التاأكيد »الر�ضمي"اأن 
الأه���ل الذي���ن يختارون تعلي���م اأبنائه���م الالتينية اأو 
اليوناني���ة ل يفعلون ذلك بدافع الفائ���دة، ولكن على 

اأ�ضا�س »املوؤ�ّضر الجتماعي« لذلك الختيار.
اأثار هذا القانون الكثري من اجلدل، بل ومن املرارة، 
ل���دى العدي���د م���ن املدّر�ض���ني لهات���ني اللغت���ني ومن 
املثقف���ني اأي�ضًا الذين ي���رون يف اللغتني اليونانية 
مهم���ني  ثقافي���ني  جذري���ن  والالتيني���ة  القدمي���ة 

بالن�ضب���ة للح�ض���ارة الغربية احلديث���ة. ومل يرتدد 
البع�س يف اعتب���اره، اأي القانون املعني، نوعًا من »العبث«، 
ح�ضب تو�ضيف بيري جودي دو لكومب، الأخ�ضائي بالعامل 
اليوناين القدمي والذي يقّدم كتابًا حول هذا املو�ضوع حتت 

عنوان »م�ضتقبل الأقدمني«.
ول ي���رتدد املوؤل���ف يف الدف���اع ع���ن �ض���رورة تعلي���م اللغتني 
القدميت���ني اللتني متثالن مرجعيات ثقافي���ة وح�ضارية اأكر 
مما ه���ي مرجعيات لغوي���ة بحتة. وي�ضي���ف اأن تعليم هاتني 
اللغتني »امليتتني"و»املجهولتني"ينّم عن ممار�ضة فيها الكثري 
من امل�ض���اواة بعيدًا عن الفائ���دة املبا�ضرة. وه���ذا ينّمي لدى 
ال�ضب���اب املعنيني حّب خو����س التج���ارب ال�ضخ�ضّية وح�ّس 

التنقيب يف التاريخ.
به���ذا املعنى ي���رى املوؤلف اأن ق���رار وزارة الرتبي���ة والتعليم 
ال���ذي �ضيك���ون ناف���ذ املفع���ول يف ايل���ول املقبل، ه���و مبثابة 
»حرب جديدة على اللغتني اليونانية القدمية والالتينية، كما 

تعّودت فرن�ضا اأن تفعل منذ القرن الثامن ع�ضر«، كما نقراأ.
وي�ضرح اأن مثل هذا التوّجه يندرج يف �ضياق »ميل يثقل على 
النظ���ام الرتبوي الفرن�ض���ي ويرمي اإىل تهمي����س الدرا�ضات 

كانت  الت���ي  الكال�ضيكي���ة 
اأدوات ال�ضيط���رة قدمي���ًا«. وه���ذا م���ا يرد 

علي���ه القائمون عل���ى اإ�ضالح الربامج التعليمي���ة باأن »العامل 
ق���د تغ���رّي واأن���ه ينبغ���ي جت���اوز خمتل���ف اأ�ض���كال احلن���ني«. 
والقول ب�ضرورة جت���اوز »النموذج �� املوديل �� النخبوي يف 

املدر�ضة«.

وي�ضري املوؤل���ف اإىل اأن الفرن�ضيني اليوم، وعلى غرار العديد 
م���ن ال�ضع���وب التي انح���درت لغتها م���ن الالتيني���ة القدمية، 
ي���رددون يومي���ًا �ضل�ضلة من الكلم���ات مث���ل »دميقراطية"و»اإ
مرباطورية"و»تقنّية"وغريه���ا. وي�ض���رح اأنه���ا لي�ضت جمّرد 
»األفاظ"ولكنه���ا اأي�ض���ًا ت���دل عل���ى مفاهي���م ج���رى »تثبيته���ا 
يف ن�ضو����س مكتوب���ة«، واكت�ضب���ت معناه���ا ومدلوله���ا عرب 

النقا�ضات واحلجج.
وتعّل���م اللغة التي ُكتبت فيها هو اأي�ضًا مترين على ا�ضتخدام 
منطق احلجج الذي تاأ�ض�ضت عليه. ثم ان هذا ي�ضمح مبعرفة 
الآخري���ن �� الأقدمني �� واإ�ضدار الإحكام عليهم. وما يعرّب عنه 

املوؤلف بالقول اإن قراءة اليونانيني والرومان بلغة 
ع�ضرهم ت�ضمح ب�»الدخول املتاأين لفكرهم«. 
راف���دًا  اأي�ض���ًا متّث���ل  الق���راءة  اأن  وي�ضي���ف 
اأ�ضا�ضي���ًا للثقاف���ة. »الثقافة تعتم���د على قدرة 

القراءة«، كما نقراأ.
واإذا كان موؤلف هذا الكتاب يوؤّكد اأهمية قراءة 
القدمي���ة والالتيني���ة،  اليوناني���ة  الن�ضو����س 
فاإنه يوؤّك���د يف الوقت نف�ضه اأن احلقب القدمية 
ه���ي مبثاب���ة »البوتق���ة« التي تفاعل���ت فيها عرب 
التاريخ الثقافات القدمية من يونانية ولتينية، 
ولكن اأي�ضًا �ضينية وعربية واإفريقية. يف جميع 
احلالت ي���رى املوؤلف اأن اللغ���ات متثل »الرابطة 

بني الأقدمني وبيننا«.
يبق���ى من املهم الق���ول اإن موؤلف هذا الكتاب يبتعد 
يف حتليالت���ه ع���ن اخلط���اب ال�ضائ���د ال���ذي يردده 
كث���ري م���ن الباحث���ني الأوروبي���ني، وال���ذي يجعل 
من النتم���اء اإىل اليون���ان وروم���ا القدميتني نوعًا 
من البح���ث، وبالأح���رى التاأكيد على وج���ود هّوية 

ح�ضارية م�ضرتكة لها جذورها املحددة القدمية.
لكن املوؤلف يرّكز يف املقابل على اأهمية عدم النقطاع 
ع���ن املا�ض���ي ومرجعيات���ه يف حقب���ة الإنرتن���ت، وما 
يفر�ض���ه من »ح�ضارة اللحظة"الت���ي ل متتلك اأي بعد 
»تاأّمل���ي عميق«. ث���م ان درا�ضة القدم���اء ت�ضمح لأجيال 
احلا�ض���ر اأن يتاأّمل���وا كي���ف كان���وا يفّك���رون يف حقبة 
تتماي���ز كثريًا عّم���ا هو �ضائ���د اليوم. وع���رب هذا ميكن 
للمجتمع���ات احلديث���ة واملعا�ض���رة اأن حتاك���م الأم���ور 

بطريقة خمتلفة.
ومما يوؤك���ده املوؤلف اأن جتربة ق���راءة القدماء »لها قيمة 
تربوي���ة �� بيداغوجية ����� واجتماعية و�ضيا�ضي���ة«. ذلك اأن 
»الدخ���ول يف ثنايا ن����س مثل الن�ضو����س اليونانية القدمية 
والالتيني���ة مكت���وب بلغة مل يع���د يتحدث بها اأح���د وبالتايل 
لي�ضت مرتبطة ب���اأي امتياز اجتماعي هو، اأي الدخول، حالة 

تعبري رائعة عّما ميكن اأن تقّدمه القراءة«.
املدار����س  يف  وتعليمه���ا  القدمي���ة  اللغ���ات  ح���ول  ونقا����س 
الفرن�ضي���ة، اإث���ر اإق���رار ح���ذف اللغت���ني اليوناني���ة القدمي���ة 
والالتيني���ة من املدار����س الإعدادية. وعر����س ملختلف الآراء 

يف اجتاه واآخر.
ومن املقولت الت���ي يوؤّكدها املوؤلف، يف حتليالته عن اأهمية 
تعلي���م اللغتني اليونانية القدمي���ة والالتينية، اأن اليونانيني 
لي�ضوا جمّرد اجلدود القدماء للح�ضارة الأوروبية، بل غدوا 
اأقرب من ذلك ابتداء من قيام املركز الذي مّثلته الإمرباطورية 
الروماني���ة. ويحدد الق���ول اإن تلك الإمرباطوري���ة »اعتمدت 
اللغ���ة الالتينية"الت���ي ان�������ح���درت منها اللغ���ات الأوروبية، 

ولكنها »تبّنت الث�����قافة اليونانية القدمية«.

)اليونانية(  األقدمي��ن..  مس��تقبل 
و)الالتينية( كضرورة عصرية

)الضوء(  .. 
عن الفن 
التشكيلي 
في ايطاليا 

يوميات رجل يائس

حياتي في هذا الجحيم ستدخل 
قريبا عامها الخامس

البي�ض���اين جمموع���ة  ال�ضت���ار  عب���د  للقا����س  �ض���در 
ق�ض�ضي���ة بعن���وان )امل�ض���الت( �ضم���ت جمموع���ة من 
الن�ضو����س الت���ي حتم���ل عن���وان امل�ض���الت توزع���ت 
بعنواين " م�ضلة قابيل"، "م�ضلة ال�ضدقاء "، "م�ضلة 
احل���ب "، "م�ضلة ال�ضجر"، م�ضل���ة اللحظات املدببة"، 

المهات" . "م�ضلة 
تقول القا�ضة مي�ضلون هادي:

جن���د اأن خ�ضم الهو�س الروائي ال���ذي يجتاح امل�ضهد 
الثقايف العربي يبدو الأخال�س لفن الق�ضة الق�ضرية 
�ضرب���ًا م���ن ال�ضغ���ف اخلا����س لزال يتمل���ك قل���ة م���ن 
كت���اب ال�ضرد العرب مم���ن مي�ضكون بزم���ام هذا الفن 

ال�ضع���ب وعبد ال�ضت���ار البي�ضاين واحدًا م���ن اأوؤلئك 
الالعب���ني املثابري���ن وهو من ال�ضم���اء العراقية التي 
ترك���ت ب�ضمتها الوا�ضحة خالل م�ض���رية ثالثني عامًا 
من الكتابة ال�ضحفي���ة والق�ض�ضية والروائية لتوؤ�ضر 
قبل عق���د من الزمان واحدة من عالمنات تلك امل�ضرية 
الفارق���ة ، هي جمموعة " م���اآمت تنكرية " ال�ضادرة عا 

2000 وترجمت اإىل ال�ضبانية عام 2004 .
اأنه قا�س اجلذور التي تت�ضبث برائحة الطمي ون�ضائم 
الأهوار وطيورها ال���ذي يجمع بني الوهم الوجودي 

وهموم النا�س الب�ضطاء والفقراء واملتاأملني .
اما الناقد د. ح�ضني �ضرمك ح�ضن فقال :

وتع���د " م�ضالت " عب���د ال�ضتار البي�ضاين هي �ضرخة 
ال���روح الذبيحة لالأن�ض���ان واملفجوع���ة بلعنة احلرب 
الت���ي لت�ضتثني اأحدًا . اأبط���ال امل�ضالت اأو بطلها فهو 
واح���د يحاولون العثور على م�ضلتهم التي يحملونها 
كتعوي���ذة تفلته���م من �ضدقي امل���وت املفتوحني والتي 

تبقيهم يف ذاكرة الزمان .
" ال�ضظايا لن ترتك �ضيئًا من اأج�ضادنا تلتذ به جهنم 
املب���دع مفردات مل تخ�ضع  القا�س  ا�ضتخدم  لق���د   . "
لأختي���ار وتقني���ة قامو�ضي���ة ، مف���ردات فر�ضها �ضدق 
واحن���دم التجرب���ة م���ن جه���ة و�ض���دق الكات���ب الذي 

عا�ضها باأدق تفا�ضيلها من جهة اأخرى .

م��س��ات ع��ب��د ال��س��ت��ار ال��ب��ي��ض��ان��ي
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

الفكرة.. مفتاح أول
 كل كتاب����ة تبداأ من الفكرة..مرحل����ة كبرية رمبا متر بها 
الفك����رة يف مرحلته����ا ال�ض����فاهية لكي تتبلور على �ض����كل 
�ضورٍة واإن كانت هالمية يف راأ�س الروائي لتن�ضج على 
نار التدوي����ن.. وفكرة )قياموت( لي�ض����ت واحدة.. لأنها 
فكرٌة حا�ض����رٌة ملواجهة الياأ�س، وياأ�����ٌس حا�ضٌر ملواجهة 
التهك����م، وتهك����ٌم جاه����ٌز ملواجه����ة الفجيع����ة، والفجيع����ة 
م�ضتم����رٌة تريد منا ق�ضم العمر والف����رح.. هنا الفكرة  ل 
تطي����ح باملعنى واملعنى ل يرت�ض����ي بغري اأن يقول كلمته 
بو�ض����وح اإن احلي����اة العراقي����ة ل تقب����ل الق�ضم����ة عل����ى 
اجلمال وجتع����ل القا�ضم امل�ضرتك لها ه����و املوت وتدرك 
اإن هن����اك م����ن يعمل على اأخذ املوت بي����ده ليوزعه هدايا 
كيفم����ا ي�ضاء على اإنها من ال�ضم����اء..ولأن العقل ال�ضاذج 
هو املطّوح بكل مع����اين احلياة فاإنه من�ضاٌق من حيث ل 
ي����دري ليكون امل����وت �ضبيال.. ولكن الأنك����ى يف الرواية 
اإن املوت هنا على يد مثقفني اأو لنقل انتقلوا من الثقافة 
والوع����ي اىل التع�ضب فانخرط يف الثق����وب ال�ضود من 
اعتقد ان القيامة قائمٌة وقريبٌة ومن انخرط يف �ضعاليك 
القيامة كرّدة فعٍل على ما يفعله اأ�ضحاب الثقوب ال�ضود 
الت����ي تاأخذ اأكر من معنى واأكر م����ن دللة..الفكرة، اأن 
هناك �ضّق ث����وب الواقع لتعريته وك�ضف عوراته التي ل 
تنتمي اىل ع����ورات الأ�ضحاب يف البقاع..هي اإن متزق 
م����ن جهة لتو�ضع �ضق املحنة وت�ضخر منها لت�ضحك تارة 
او ت����ذرف الدمع تارة اأخرى.. الك����رة يف الرواية تقول 
ان احلي����اة اأ�ضبه ) ب�ضرط����ة( اأو �ضرب كاأ�ٍس اأو مليو�ضة 
م����ن اأ�ضا�ضه����ا.. بدءًا من نغول����ة النظ����ام ال�ضابق وحتى 
�ضعاليك التغيري وكيف يجرتحون دولًة لهم داخل دولٍة 
با�ضتغالل كّل �ضيء.. الفكرة ت�ضعب ال�ضخ�ضيات املرافقة 

ل�ضخ�ضي����ات ال����راوي واملنبثقة م����ن خميل����ة الروائي.. 
الفكرة حتميل الفنطازيا كمحموٍل �ضردي على انه واقع 
�ضرق����ة ال�ض����وارع والفرح والزغاريد عن����د امليت والفرح 
والأمني����ات والدع����اء بامل����وت والإ�ض����راع ب����ه للمري�����س 
املراوغة بالقتل والذبح له.. الفكرة اأي�ضا هي اإن النا�س 
رغ����م كونهم م�ضامل����ني لكنهم اأغبياء وجبن����اء اأي�ضا لأنهم 
يرون وينظرون بغابات عيونهم لكل من يريد اأن ي�ضمع 
لهم �ضوت، اإل الذي اأرادهم الروائي اأن يكونوا رواًة له 
يف القيام����وت.. الفكرة اأن تت����درب على ال�ضخرية لتنتج 
وطن����ًا مدربًا على احل����رب والقتل والنحي����از والتحّول 
الدين����ي ال����ذي ل معنى له �ض����واء من جهة اله����روب منه 
بع����د اإمي����اٍن اأو اللج����وء اإليه بع����د كف����ٍر ورّدة.. ففي كلتا 
احلالت����ني ثمة وجٌع و�ضخريٌة وغب����اء.. هاتان احلالتان 
جعلهما الروائي يف بيٍت واحد، اأخ هو البطل حتول من 
الإمي����ان اىل مداعبة احلقيقة والن�ض����الخ منها واإليها..
واأٌخ �ضقي����ٌق حت����ّول م����ن ال�ضك����ر والعرب����دة اىل الإميان 
ف�ض����ار متع�ضب����ًا حتى يف روؤيت����ه للعائل����ة.. الفكرة هنا 
مطليًة بالعاطف����ة اأي�ضا حيث جتري الأحداث بطريقتني 
مرًة بالنقد املبا�ضر الذي ي�ضرح للمتلقي ما ميكن حتمله 
من نق����ٍد لذٍع للواقع ومّرًة بالعاطفة ع����ن طريق الكتابة 
ال�ضردي����ة الت����ي تنتم����ي اىل ال�ضوت.. �ض����وت متالحق 
م����ن اأحداًث، قد تغيب عنها املهنة ال�ضردية للرواية وهو 
اأ�ضل����وٌب راأى في����ه البع�س م����ن كّتاب الرواي����ة اجلديدة 
اإن����ه الأ�ضلم يف احتواء املعاناة ع����رب �ضرب اأغوار النف�س 
الب�ضري����ة والإنتقاد ب����روٍح وثابٍة ملا يج����ري، حتى لكاأن 
املقارن����ة ب����ني الأزم����ان اأ�ضح����ت متعبة..)قيام����وت( يف 
فكرته����ا ان كّل �ضيٍء اأ�ضود يف هذي البالد..ولأنه مل يقل 
ما يريد اإل مبخاتلة التاأويل، اإل اإنه و�ضع م�ضاحًة كبريًة 
لناف����ذٍة تطلًّ عل����ى التاأويل واإن جعل اأمامه����ا �ضتارًة من 
التالع����ب يف منطقية التاأوي����ل، لأن الق�ضدية وا�ضحة.. 

الفك����رة اإن البطل �ضبه منهزٍم اأو مهزوٌم اأو بطٌل اأو �ضبه 
بطٍل..ورغ����م اإن����ه مثقٌف وموؤلٌف م�ضرح����ي،اإل انه اأطاح 
مبثل����ه وراح يكي����ل لهم الته����م وم�ضوؤولية م����ا يجري ثم 
ليعيد الك����ّرة فيختار منهم بع�ضه����م ليحملهم امل�ضوؤولية 
يف اأنه����م باأقالمه����م م�ضوؤول����ون ع����ن اإع����الء �ض����اأن القتل 
وامل����وت واخلط����ف والتي����ارات اجلديدة..عق����ول ق����ادة 
املوت واأفكارهم املطروحة ت�ضّوقها اأقالم املثقفني وكاأن 
يو�ض����ح اإن الثقافة ميتٌة رغم اإن الراوي والروائي جزٌء 
م����ن هذا الواقع..ال����راوي موؤلٌف له عالق����ات مع موؤلفني 
كتابًا وفنانني والروائي هو منتج للفن والرواية ويقف 
بال�ض����د منهم..الفك����رة اإن كّل م����ا يح�ض����ل اأ�ضل����ه نغولة 
النظ����ام ال�ضابق واحلاكم الذي كان لوطيًا فاغتال كل من 
) ناكه( ولط به وهو ما رف�ضه بطل �ضعاليك املوت حني 
انربت جماعته اىل الفعل باملثقفني وكاأن هناك عالقة بني 
كّل نظ����اٍم وقّوة هو اإن الف�ضاد ديدنهم.. الفكرة اإن العامل 
اجلدي����د هو امت����داد لفكرة امل����وت وهناك م����ن يرى هذا 
العامل الكوكب من اآخ����ٍر، فيطل على ان املوت هناك ولو 
كان حلمًا..الفكرة اإن ل فرق بني نغولة النظام وجماعات 
الثق����وب ال�ضود التي تلون اجلباه عب����ادًة فا�ضدًة والتي 
ج����اءت به����ا الأحزاب الديني����ة وكاأن الفك����رة تريد القول 
اأن ل �ض����يء تغ����رّي، ثمة م����وٌت يف كّل طريق..الفكرة اإنه 
يهاجم كّل �ضيٍء اأمامه وينتقد كّل �ضيء اأمامه..حتى اإنه 
يع����د نحر الأنعام جرمي����ة.. الفكرة اأن تاأت����ي ب�ضخو�ٍس 
كّل طري����ٍق ودرٍب و�ض����ارٍع وبي����ٍت ويدجمه����م يف  م����ن 
بوتقة املوت واحللم لتتحّول �ضاحات القمامة اىل حفلة 
موٍت واغتيالٍت وقتٍل ونح����ٍر، ومن ي�ضلم من املقتولني 
يتح����ّول اىل قاتٍل للقتلة.. الفك����رة اإن كّل �ضيٍء يقود اىل 
ن�ض����رات  النا�س..احلرب..ال�ض����واق..  القيامة..حرك����ة 
اجلدد..الذبح..الدم.. املتاأ�ضلمون  الأخبار..املثقفون.. 

الف����ن. لذا فاإن ي����وم القيامة هو املع����ادل املو�ضوعي لكّل 

ق�ض����ٍم من اأق�ضام الفكرة يف الرواية..الفكرة 
اإن الإن�ض����ان العراق����ي يظّل هارب����ًا خائفًا..

الإن�ض����ان امل�ض����امل ال����ذي ل يري����د اأن يتاأث����ر 
ف����رتاه  ي�ضت�ضل����م،  اأن  يري����د  بال�ضلط����ة..ل 
يحفر قبوًا اأو �ضرداب����ًا لتم�ضي الأيام حتى 
ينته����ي اخل����وف، ليج����د نف�ض����ه وق����د دهمه 
اخلوف من جديٍد ليه����رع اىل �ضرداٍب اآخر، 
خ�ضي����ة اأن تالحقه ر�ضا�ضات املوت اجلديد 
وع����دوى ي����وم القيامة..الفك����رة اأن تناق�س 
فل�ضفة الوجود ب����ني الأر�س �ضكانًا وب�ضرًا، 
وبني ال�ضماء مالئك����ًة وموتا..وكيف ميكن 
اأن تط����رح الأ�ضئل����ة حت����ى ل����و كان����ت بروح 
التهك����م وال�ضخري����ة، لأن احلي����اة اأ�ضح����ت 
اف����الم كارتون..الفك����رة ان ل متوت مرتني 
وتتنكر جلميل املوت، لأن ل اأ�ضا�س منطقّي 
اإّل املوت ذاته.. الفك����رة كيف ان النا�س ينق�ضمون على 
ال�ض����الة ويف ال�ض����الة و�ضبي����ل ال�ض����الة اىل طريق����ني 
و�ضالت����ني ومكانني من مكان واح����د.. الفكرة اأن يالحق 
الق����ارئ طريقة جل����د نف�ضه من خالل ما يكت����ب وما يقراأ 
وم����ا ي�ض����رد له م����ن اأح����داٍث يتم جلبه����ا م����ن كّل املناطق 
وبالأ�ضم����اء لتك����ون اقرب اليه يف حق����ل العاطفة..مثلما 
هي مراقبٌة لأ�ضماء الأبطال بدءًا من البطل ) برعم ( اىل 
هن����دي احلالق حيث يقود الفنطازيا يف بع�س مفا�ضلها 
اىل حديد الذي يكون يف مواجهة الثقب ال�ضود..الفكرة 
اأن نكت�ضف ان الولدة تعني العذاب وان الإجناب يعني 
ا�ضتمراري����ة احللق����ة املفرغ����ة م����ن اأح����الم التخل�س من 
قب�ض����ة ال�ضلطة.. يكون الب����كاء والتعزية يف يوم املولد 

بدًل من التهاين لأن ل معنى للحياة.

سؤال العنوان.. سؤال الروي
تل����ك ه����ي املك����رة الت����ي ق�ض����رت معانيه����ا  عل����ى م�ضاحة 

الرواية.. ولكن ل�ضوؤال..كيف اأدار الرواي روايته؟
يبداأ العمل من عنوانه الذي ي�ضهل معرفة ال�ضبيل ل�ضلوك 
الطري����ق والو�ض����ول اىل ك�ضف احلقائ����ق والدخول اىل 
غاب����ة التلق����ي و�ضاحتها الفاره����ة اأي�ضا..العنوان حلظة 
ج����ذٍب اأوىل و) قياموت( حلظًة جاذبًة ب����كّل تاأكيد.. هو 
اج����رتاح خا�س من قب����ل الروائي..فتحول����ت من خالل 
العن����وان عملية البح����ث اىل مهمة تاأوي����ل ملاهّية الفكرة 
واحل����دث والأ�ضل����وب والتقنية ولذا نكت�ض����ف اإن �ضوؤال 
القيام����ة م����واٍز لفع����ل ال�ضرد.. يبح����ث عنه����ا املتلقي لفّك 
رموزه����ا وما يعنيه العنوان من دللٍة ملدلوٍل ايحائيٍّ اأو 
، ورمبا �ضخرية على الرغم  رمزيٍّ اأو فك����ريٍّ اأو فنطازيٍّ
م����ن ان ل كث����ري من اجلهد للقارئ املتاب����ع حلركة الروي 
من ف����ك رموز العن����وان على اعتباره مكّون����ا من كلمتني 
القيام����ة واملوت..وه����و ما اأو�ضح����ه الروائي يف �ضرده 
وه����و ما كان بح�ضب ما اأعتق����د خطاأ يف التو�ضيح وكان 
علي����ه اأن يبق����ي املهمة عل����ى عاتق املتلق����ي لك�ضف املعامل 
ول����و مل يك�ضفها لكان معادًل مو�ضعي����ًا لكل تاأويٍل يجده 
القارئ..يرتك����ه هكذا حمموًل لتحلي����ل للفكرة..) �ضالته 
وقته����ا ع����ن ه����ذا ال�ض����م الغريب وكي����ف انوج����د واأذكر 
جوابه عنما قال ب����اأن معظم ) �ضعاليك القيامة( خرجوا 
من املزاب����ل وال�ضاحات املرتبة بع����د خطفهم وهم قاموا 
من امل����وت، هو وحدهم القيام����وت، ول اعرف بال�ضبط 

من روج ون�ضر هذا ال�ضم....( �س121

مستويات السرد
 تب����داأ الرواي����ة مب�ضت����وًى اإخب����اريٍّ �ض����ادم يحم����ل معه 
امل�ضتوى الق�ضدي الذي �ضيتم بناء الرواية على اأ�ضا�س 

ما ميك����ن ا�ضتخال�ضه من كمياٍت كب����ريٍة من العواطف.. 
وهذا امل�ضتوى يف ال�ضتهالل ي�ضعى لتبيان حالة الياأ�س 
وه����ي حالة �ضوداوية قامت����ة) اإين ميت ميت،ل يتفقدين 
اأح����د ول ي�ض����األ عن����ي ماح����ود، وم�ضتحي����ل ان يرك�����س 
ورائي �ضديق حايف القلب يثغب وينتحب( . ولأن هذه 
ال�ضوداوي����ة مرتبطًة ببغداد كمكاٍن ووط����ٍن وهي بغداد 
املنكوب����ة يف الرواي����ة فاإن املوت فيها كان م����ن نوٍع اآخر 
�ضرع����ان م����ا ينك�ضف بع����د اأن تتحد امليت����ات املتعّددة يف 
ج�ضد الرواي����ة لالأ�ضخا�س والأماكن والطرق واخلطاب 
واخلط����ب فيع�س ال����راوي ل�ضان ال����روي ليجرح حديث 
الأول����ني ويت�ضح ال�ضم حني يذكر ر��س النظام ال�ضابق، 
ث����م يعال����ج املوقف عرب م����ا ح�ضل بعد �ضقوط����ه فيتحول 
امل�ضتوى الإخباري اىل حمم����وٍل ل�ضتائٍم ق�ضدية ليحّدد 
مالمح اخل�ض����ارات العديدة للموت����ات العراقي.. اإن ثمة 
مثل ه����ذه يف ) قياموت (..لذا اعتم����د الروائي على راٍو 
�ضاخٍر يحمل روحًا �ضوداوية فكانت م�ضتوياته ال�ضردية 
يف اأغلب متونها تعتمد على ما ي�ضبه كتابة املقال ليح�ضر 
ع����ددًا من املثابات التاأريخية والأرجوحة اجلغرافية من 
خالل امل�ضت����وى الق�ضدي ليمنح الق����ارئ قدرة الحتكام 
لي�ض����ل اىل امل�ضتوى التاأويلي..وله����ذا كانت حممولٌت 
كث����ريٌة تتجه نحو الياأ�س وال�ضجر يف الكثري من اأق�ضام 

الرواية.
   ان بنية الكتابة تعتمد على حركتني زمنيتني �ضرديتني..

الأوىل هي الزمن احلايل التي انتهجت م�ضتوى اإخباريًا 
كتوكيٍل لإي�ضال فكرتها والدفاع عنها، والثانية حماولة 
اإزاحة ه����ذا الزمن اىل احلال����ة ال�ضايكولوجي����ة للراوي 
وثقافت����ه اي�ضا..وح����ني مي����ازج ب����ني الزمن����ني احلا�ضر 

املقرف واملا�ضي اللعني يتكّون لدينا بطٌل ماأزوم.
كم����ا ان بني����ة الكتاب����ة حتتك����م اىل ب����ّث معلوم����اٍت تنقل 
ب����ني زمن����ني املا�ض����ي واحلا�ضر..املا�ضي لزم����ن النظام 
ال�ضاب����ق وه����و زم����ن ) خ����را( وه����ي مف����ردة تتك����ّرر يف 
الرواي����ة كاأ�ضلوب حكي ولكن ه����ذه الطريقة يعرفها من 
عا�����س املرحلتني ول متن����ح للذي يعي�����س مرحلة واحدة 
فر�ض����ة التاأمل والتماهي معه����ا لأنه يتحدث معه ب�ضوٍت 
اأك����ر منه متن����ًا �ضردي����اأً تاأملي����ًا تخيليًا..والق����ارئ يرى 
لغ����ًة انتقاديًة لكل م����ا حوله وهو ما ينعك�س ب����كّل تاأكيد 
عل����ى القارئ العربي اإذا م����ا اأتيح لهذه الرواي����ة اأن تقراأ 
خارج العراق.. ولهذا �ضيجد القارئ اإنه مت و�ضع �ضبكة 
مياه ال�ض����رد لعلها ت�ضطاد املعنى والتاأويل ل�ضتخال�س 
فل�ضفٍة قامت����ٍة متنح �ضواد عي�ضه����ا اىل اجلملة العاطفية 
اأكر منه����ا قربًا من اجلمل����ة ال�ضردية..له����ذا جند اأن كل 
مقط����ٍع اأو ف�ض����ٍل يب����داأ مب�ضت����وًى اإخب����اري فيم����ا يجنح 
امل�ضت����وى الت�ضوي����ري اىل و�ض����ف احلال����ة امل�ضاحب����ة 
ل�ضخري����ة ال����راوي اأو م�ضيئ����ة ال�ضخري����ة الت����ي يريدها 
ور املكان كونه مكان فعاٍل اأو مرتبٍط  الروائي فهو ل ي�ضّ
باحلدث الروائي بقدر ارتباط ذلك بال�ضخ�ضية) ل يخلو 
قمي�����س من خارط����ة بول القفا، مبقع����ة ظهورنا من عرق 
احل����ر وبول البعري (�����س15 مثل هذه اللغ����ة جند مثلها 
الكثري حتى لو مل يكن لها مكاٌن اإقناعّي يف املنت ال�ضردي 
اأو له عالق����ٌة بال�ضخرية اأو ال�ضوداوية، فهو يبث اأحداثًا 
مت�ضل����ًة ب�ضخ�ضي����ة ال����راوي اأو املت�ضل����ة بالواقع الذي 
يري����د متزيقه.. كم����ا يف مو�ضوعة ال�ض����ور التي ميزقها 
الطفل )ونو�س( فهنا مثال عالقة ماأزومة بخلفية كراهية 

العراقيني ل�ضور مر�ضحي النتخابات العراقية.

    اأن بني����ة الكتاب����ة جت����رتح م�ضطلح����ات خا�ض����ة غ����ري 
م�ضطل����ح العنوان الأعلى لكي يتكئ عليه يف بث الأفكار 
املر�ضوم����ة من مث����ل الثقوب ال�ضود وي����وم القيامة وقبو 
الب�ض����ل.. وله����ذا ق����د ل جن����د حرك����ًة �ضرديًة واح����دًة اأو 
اإدارًة فني����ة.. ب����ل هن����اك كالم يراد منه اأن يك����ون �ضرديا 
من خالل ا�ضتغالل الياأ�س والفجيعة وعدم الت�ضديق اإن 
كل م����ا ح�ضل هو ذات����ه الذي ح�ضل قب����ل التغيري ورمبا 

اأ�ضواأ منه وهو بالت����ايل يريد ر�ضم �ضورٍة قامتٍة مبعنى 
ان اللغ����ة العاطفي����ة الت����ي تق����ال بطريق����ة ال�ض����وت هي 
امل�ضيطرة وا�ضتغالل جزء م����ن الواقع ليكون كل الواقع 

ومن ثم تركه.
اإن م����ن ب����ني م����ا تعتم����د علي����ه بني����ة الكتاب����ة يف تاأجيج 
الفك����رة تعّدد م�ضاه����د القتل وال����دم والعدامات والذبح 
ل�ضخ�ضيات ترتبط بف�ضيلني م�ضلحني عاثا بالبالد حتى 
ل ي����كاد ق�ضم من اأق�ض����ام الرواية يخلو م����ن م�ضهد القتل 
حت����ى لو كان بطريقة التهك����م اأو ال�ضخرية، لأن ممار�ضة 
ال�ض����وت وج����ذب العاطفة م�ضتم����رة لدى ال����راوي التي 
اأ�ضبح����ت هدفًا لطريق����ة ال�ضرد..وامل�ضتوي����ات ال�ضردية 
ل يغيب عنه����ا امل�ضتوى الفل�ضفي ال����ذي حتاول الرواية 
اأن تتغن����ى به وله����ذا كان احلوار الفل�ضف����ي الذي ينطلق 
م����ن م�ضت����وًى حتليل����ّي متواج����دًا واإن كان حت����ت عباءة 
الفنطازي����ا) ي����ا �ضي����د عزرائيل..ان����ك اأع����رف من����ي كيف 
حتولت حياتنا من ميلودراما الأفالم امل�ضرية وال�ضينية 
والهندي����ة اىل اف����الم كارتون..ه����ل هذا يعن����ي اإن املوت 
ب�ضطوت����ه الق�ضري����ة ولون����ه الطاع����ن يف العدمية..�ضار 
بنف�س قيمة الدرامية لأفالم كارتون..�ضار بنف�س اخلفة 

والطي�س والالمعقول؟( �س153

بنية الحوار
اإن بني����ة احلوار واح����دٌة من عالمات ال�ض����رد ولكن هذه 
العالم����ة املهم����ة كان����ت تنفل����ت من ب����ني اأح����رف الراوي 
ح����ني ي�ضي����ع علي����ه م����ن يتح����ّدث في�ضتمر لدي����ه احلوار 
ب����ني �ضخ�ضيت����ني اىل ح����واٍر ب����ني الروائ����ي وال����راوي، 
في�ضتطي����ل وتنتفي احلاج����ة اىل كونه حوارًا حتى تاأتي 
جمل����ة تقطع هذا التوا�ضل ليتبني اإن ما متت قراءته هو 
حواٌر وخا�ضة بني برعم البطل الرئي�س وهندي احلالق 
اأو ب����ني برعم واأخيه وحداد وغريه����م.. ولذا فاإنه يغرق 
با�ضتخ����دام املفردة ال�ضعبي����ة او اللهج����ة العراقية،لي�س 
يف احل����وارات الت����ي تتحم����ل تواج����د املف����ردة ال�ضعبية 
فيه����ا اإل انه ي�ضتخدمها حتى يف امل����نت ال�ضردي وهو ما 
يجعل هذا املنت يف بع�����س مفا�ضله اأقرب اىل التقريرية 
خا�ض����ة تل����ك التي تخرج م����ن �ضي����اق ال�ض����رد اىل �ضياق 

التعليم اأو بّث حتليل يومي) هناك نوع من النا�س 
يرك�ض����ون معك ويدافعون عنك بقلبهم ومالهم 
و�ضرفه����م، لكنه����م يتوقف����ون و�ض����ط الطريق، 
واله����وان  والتع����ب  وال�ض����ك  الريب����ة  ت�ضله����م 

والتوج�س من كالم����ك وت�ضرفاتك ليقنع نف�ضه 
بالن�ضح����اب.....( �����س71 وكذلك ف����ان احلوار 
ال����ذي يحمل ال�ضخرية من جه����ة اأخذ على عاتقه 

مل حت����ى امل�ضتوي����ات الأخ����رى وكان الراوي هنا 
اأراد م����زج احل����وار م����ع امل����نت ال�ض����ردي كواحدٍة 
من طرق تك�ضري وته�ضي����م هذا املنت والتيان مبا 

ه����و يريده من دللت متوازي����ة.. واحلوارات من 
هذا الن����وع كث����رية وخا�ضة تلك الت����ي يرتكها بني 
احل����وار وامل����نت ال�ض����ردي والت����ي ل تتب����ني حالت 

النف�ض����ال بينه����ا وبل����ني املنت ال جمل����ة و�ضفية او 
جمل����ة حوارية ثانية ل�ضتكمال الك�ضف عن امل�ضتور 

ال����ذي يري����ده ال����راوي ان يتو�ض����ح ب�ض����كل جل����ي.. 
ومنه����ا احلوار م����ع عزرائيل رغم ان����ه فنطازي ولكن 
رمبا اريد ب����ه اأن يكون حلقة الده�ضة من جهة وحلقة 

ال�ضوداوي����ة م����ن الواقع م����ن جهة اأخرى وه����ي اي�ضا 
تدخل من باب العاطفة وال�ضوت.. لذا يتحول احلوار 
من حواٍر داخلي منلوجي اىل حواٍر وعظّي اأو �ضوتّي 

يف الكث����ري من املف�ض����ول ويتنقل ب����ني اأن يكون حوارًا 
اأو يكون متنًا �ضرديًا على ل�ضان الراوي..مبعنى اإن ثمة 
مزاوج����ٌة بني احلالتني تنتميان اىل �ضيغة ال�ضخرية يف 

الكثري من الأحيان. 

يف ال�ضاب���ع ع�ضر من �ضباط- فرباير اجلاري، نالت الطالبة فاطمة بو عذار �ضهادة املاج�ضتري 
بدرجة"جيد عال"عن بحثها )توظيف الرتاث يف �ضعر اأديب كمال الدين( من فرع اللغة العربّية 

واآدابها، كلّية ال�ضريعة، جامعة چمران. اأ�ضرف على البحث الدكتورة خريية عجر�س. 
وق���د �ضبقته���ا الطالبة ليال يادكاري، ولله احلمد،  فنالت �ضه���ادة املاج�ضتري مبرتبة امتياز عن 
بحثها )دللت الألوان يف �ضعر اأديب كمال الدين( من ق�ضم اللغة العربّية واآدابها، كلّية الآداب 
هر. حيث مّت���ت املناق�ضة يف الأول من �ضباط  والعل���وم الإن�ضانّي���ة، جامعة خليج فار�س- بو�ضِ
– فرباير اجلاري. اأ�ضرف على البحث الدكتور علي اأ�ضغر قهرماين مقبل والدكتور ر�ضول 

بالوي.
احلدي���ر بالذك���ر اأّن عدة ر�ضائ���ل جامعية نوق�ضت، من قب���ل، عن �ضعر اأديب كم���ال الدين لنيل 
الدكت���وراه واملاج�ضتري. حيث ناق�ضت د. حياة اخلياري )الرموز احَلْرفية يف ال�ضعر العربي 
املعا�ض���ر( يف كلّي���ة الآداب والعلوم الإن�ضانية، جامعة �ضو�ضة، ع���ام 2011. تناولت الر�ضالة 
اأعم���ال اأدوني�س، اأديب كمال الدين، اأحمد ال�ضهاوي. وناق�س م�ضتاق طالب حم�ضن: )التنا�س 
يف �ضع���ر اأدي���ب كمال الدين( يف كلّية الرتبية، ابن ر�ض���د، جامعة بغداد عام  2014. وناق�ضت 
ن���وال فا�ضل���ي: )توظي���ف املوتي���ف يف �ضعر اأدي���ب كم���ال الدي���ن( يف كلّي���ة الآداب والعلوم 

الإن�ضانية اجلامعة الأراك، عام 2015.

نوزت شمدين
 -Typo(ض���درت لل�ضاعرة العراقية املغرتبة من���ال ال�ضيخ جمموعة �ضعري���ة حملت عنوان�
مل���ف احلب( عن دار اأثر يف الدم���ام باململكة العربية ال�ضعودية، و�ض���م الكتاب الذي جاء يف 
136 �ضفح���ة جمموع���ة من ق�ضائد النر حملت ب�ضمة من���ال ال�ضيخ اجلريئة يف طرح ق�ضايا 

الوطن والقلب على حد �ضواء وهي يف منفاها البعيد.  اإذ تقول:

عندما اأموت
ل يهم اأين �ضاأدفن

ففي العراق ل تنمو الزهور
وهنا

ما من عابر �ضبيٍل
مير �ضدفًة

ي�ضع وردة على ا�ضٍم
مل يعد يذكرُه

ل�ضانك.
من���ال �ضاع���رة وكاتب���ة عراقية تقي���م حالي���ًا يف الرنويج. 
ولدت يف نينوى، حا�ضلة على �ضهادة بكلوريو�س ترجمة 
انكليزي من جامعة املو�ض���ل. عملت �ضحفية حرة لفرتة 
م���ن الوقت ون�ض���رت نتاجها يف �ضح���ف عراقية وعربية 
واأوربية عدة و�ضدر لها:"ديوان بالنقطة احلمراء حتت 
عين���ه الي�ضرى"ع���ن دار الغ���اوون يف ب���ريوت 2010. 
وديوان"ر�ضائ���ل لت�ضل"عن دار ف�ضاءات. اإ�ضافة اىل 
جماميع �ضردية منها"انح���راف التوابيت"عن �ضل�ضلة 
نون يف نين���وى 1996."بوابات ليل انطاكيا"عن دار 

قدم�س يف دم�ضق 2010.
وانطلوجيا لل�ضعر العراق���ي احلديث بعنوان"اأمراء 
الروؤى"عن من�ضورات البيت الثقايف 2007. وكتاب 

ا�ضفار العزلة عن دار مالمح - القاهرة 2008.  

ُبنية الكتابة في رواية )قياموت(
رواية الصوت وفنطازيا األلم والسخرية

تبدأ رواي��ة )قياموت ( للروايئ نصيف فلك من املوت ويف 
امل��وت وال تنتهي به وتنته��ي به وال تب��دأ.. معادلة املوت 
العراق��ي.. رواية تريد أن تناقش الحي��اة يف ظل املوت أو 
كي��ف مييش املوت ب��ن الحياة ويحيلها اىل ش��كٍل آخر قد 
ال تس��مى الحياة، ل��وال الحركة التي تن��دب فيها الخطوات 
حظه��ا.. ولذا ف��إن الرواية تتكئ عىل موضوع��ة رمبا تغلق 
العيون يف الشارع العراقي وتجعله ال يبحث عن كالٍم آخر.. 
موضوعة املوت والرتقب ليوم القيامة وجعله يومًا معاشا 
بن العراقين، حتى لكأنه يقام يف كل يوم وس��ط الخراب 
والقتل..الرواية التي تستفيد من عنرص الوجع لتدوين فعل 
املخيلة..مثلام تس��تفيد من املخيلة لتدوي��ن فعل الواقع..

ومثل هكذا رواية تحتاج اىل حرفٍة وحرفنٍة ومقدرٍة وتأجيٍج 
ولغ��ٍة وقابليٍة ومه��ارٍة ألنها تهضم الواق��ع وتحيله وتأيت 
باملخيلة التي تعتم��د عليها روح الرواية وتحيله اىل منطقة 
غري رخ��وٍة وغري منظورٍة م��ن قبل املتلق��ي العراقي عىل 
األقل..وألن الرواية قابل��ة المتصاص فكر الروايئ وتحميل 
م��ا يقوله الراوي داخل املنت فإن اإلح��االت دامئا ما تكون 
هي املنظورة يف واجه��ةٍ ومرايا النتائج حن تحرض لحظة 
الحص��اد ملناط��ق التأويل والبح��ث عن تفس��ري القصدية 

ومعنى ما سكبت عليه رواية ) قياموت .( 

علي لفته سعيد

1-2

)Typo- ملف الحب( للشاعرة 
العراقية منال الشيخ

رسالتا 
ماجستير 
عن أديب 
كمال 
الدين



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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