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يــن ، وربما  ي القــرن الع�ش
ف

ميخائيــل بولغاكــوف احــد ابــرز الكتــاب الــروس �

ي 
ف

ــه � ــروسي . وال يضاهي ي االدب ال
ف

ــرب مــن اكــرش الشــخصيات غموضــا � يعت

ه  ا حــىت اعتــرب ذلــك ســوى نقــوالي غوغــول الــذي تأثــر بــه بولغاكــوف كثــري

 .» ي
ف » غوغــول الثــا�ف بعــض الباحثــ�ي

عــة بتقلبــات االقــدار يمكــن ان تؤخــذ نفســها  وحياتــه العجيبــة المرت

ي شــبابه بســبب 
ف

د � ة. فقــد عــا�ف مــن العــوز والتــ�ش كموضــوع لروايــة كبــري

ــف اىل االورال ،  ــه كيي ــن مدينت ــه م اكية وهروب ــرت ــر االش ــورة اكتوب ــام ث قي

ــة  ــده لخدم ــيا تجني ي روس
ف

ــة � ــرب االهلي ــراف الح ــن اط ــرف م واراد كل ط

ي جبهــات القتــال. 
ف

ف � اغراضــه بحكــم كونــه طبيبــا يحتاجــه كافــة المحاربــ�ي

وعندمــا وضعــت الحــرب االهليــة اوزارهــا قــرر التخــ�ي عــن مهنــة الطــب 

ينيــات مــن 
. وهكــذا لمــع نجمــه فجــأة منــذ الع�ش ي والتفــرغ لالبــداع االد�ب

ه روايتــه الملحميــة » الحــرس االبيــض« ومــن ثــم  ي بعــد نــ�ش
القــرن المــا�ف

ــه . م�حيات

ــا« وهــي مــن  ــم ومرغريت ــة » المعل ــف رواي ــة تألي ــه االدبي وكان آخــر اعمال

ي مــزج فيهــا قصــة المســيح وبــوالت واىلي القيــر 
أعظــم رواياتــه الــىت

بقصــة الشــاعر الــذي طاردتــه الســلطة . ولــم تنــ�ش هــذه الروايــة والكثــري 

ــه . ــه اال بعــد وفات مــن أعمال

جــم مــن الروســية بدقــة   وممــا يؤســف لــه ان غالبيــة اعمالــه لــم ترت

فاهــة.  وبرف

ــة لتعريــف القــارئ  ــارة هــي محاول ــه المخت ــة مــن اعمال المجموعــة الحالي

ي ببعــض اعمــال هــذا الكاتــب الفــذ. العــر�ب
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ـــــــــــــدارات اص

الحرب والسالم
"  التي كتبه���ا عم���اق االدب الرو�سي ليف  تع���د رواي���ة  "احل���رب وال�س���ام
تول�ست���وي واحدة من اأعظم الروايات التي خطها كاتب على مدى التاريخ.  
يف هذه الرواية التي كتبها تول�ستوي العام 1869، حيث تدور اأحداثها يف 
بداي���ة القرن التا�سع ع�سر، مع اجتياح القائ���د الفرن�سي نابليون بونابارت 
االأرا�س���ي الرو�سية، ودخ���ول مو�سكو وان�سحابه بع���د اخليبة والف�سل يف 
مواجهة ال�ست���اء الرو�سي القار�ض، ورف�ض القي�س���ر الرو�سي اال�ست�سام.  
ب���ن اأحداث احلرب وال�سلم تدور اأحداث الرواية التي دمج تول�ستوي فيها 
�سخ�سي���ات عدي���دة، رئي�سية وثانوي���ة، تاريخية واأخ���رى خيالية، ابتدعها 
تول�ستوي نف�سه. كما وتعطي �سورة وا�سعة ومو�سحة حلياة الرتف التي 
عا�ستها طبقة النباء يف رو�سيا يف عهد احلكم القي�سري .. رواية "احلرب 
وال�س���ام" يف ترجمتها العربي���ة الدقيقة والكاملة من ا�س���دار "دار املدى" 
وق���د قام الراح���ل �سامي الدروب���ي برتجمة اجل���زء االول والث���اين واكمل 

العمل بعده املرتجم القدير �سباح اجلهيم. 

فيزياء الرواية وموسيقى الفلسفة
�س���در عن دار امل���دى كتاب )فيزي���اء الرواي���ة ومو�سيقى الفل�سف���ة( ترجمة 

وتقدمي الروائية لطفية الدليمي.. عن هذا الكتاب تقول الدليمي:
الروائي���ات والروائين  " متّث���ل هذه احل���وارات مع نخب���ة معا�سرة من 
اإ�سمامة عوملّي���ة جتتمع فيها الروؤى املختلفة والتاوي���ن الفكرية وم�سادر 
االإله���ام الاحم���دودة الت���ي جتعل م���ن الرواي���ة مو�سوعة الع�س���ر الثقافية 
وال�س���كل االإبداعي املتغ���ّر الذي يبق���ى يف حالة �س���رورة دائمة وحركية 
مفعم���ة باحليوية والطم���وح والقدرة على بعث االإله���ام ؛ فالّرواية كجن�ض 
اأدب���ي دائمة التغّر ِلكونها منفتحة على احتماالٍت الُت�سى تفرُزها احلياة 
االإن�ساني���ة وترتبط يف الوقت ذاته باللحظات الفل�سفّية الفارقة والتغرات 
الدراماتيكي���ة يف االقت�س���اد وال�ّسيا�س���ة وانعكا�ساتهم���ا عل���ى االأو�س���اع 

الدميوغرافية والنف�سية للكتلة الب�سرّية يف عموم العامل".

ثلج
"  الأورهان باموق ال�سادرة بطبع���ة جديدة عن "دار املدى"،  رواي���ة  " ثل���ج 
ت���دور اأحداثه���ا يف بلدة قار�ض الرتكّي���ة، تاريخ البل���دة امل�سطرب -والتي 
كان���ت يف كل ف���رتة تت اإم���رة دول���ة- جعلها تت���وي العديد م���ن الفئات 
والقومّي���ات مث���ل االأرمن والك���رد وال�سرك����ض واالأتراك، يعي�س���ون جميعًا 
بقرية نائية وادعة ن�سيها الزمن، اإىل اأن بداأ االنتحار بن الفتيات املحّجبات 

ينت�سر يف البلدة.
ويناق����ض الكات���ب العدي���د م���ن االأف���كار من خ���ال ح���وارات بطل���ه »كا« مع 
�سخ�سي���ات الرواي���ة، وتتن���اول الرواية العدي���د من االأفكار حي���ث  يتطّرق   
ملفه���وم االإ�س���ام ال�سيا�س���ّي،  حم���اوالت ال�سع���ب للبحث عن هوّي���ة ما بن 
القومي���ن واالإ�سامين، احلجاب يف تركيا وم���ا تتعّر�ض له الفتاة الرتكية 
من جتاذب بن دولة متنعه ودين ياأمر به، احلياة الب�سيطة يف بلدة قار�ض 

والفقر واجلهل.

القــربــان
اإذا كان  النق���اد يوؤك���دون ان الرواي���ة الرو�سي���ة  ق���د  خرج���ت م���ن معطف 
غوغول، فاإن الرواية العراقية احلديثة قد خرجت من اإحدى حارات بغداد 
وحماته���ا القدمية، وذلك عندما  �سدرت اعمال الراحل غائب طعمة فرمان 
الك���رى: النخل���ة واجل���ران، املخا�ض، القرب���ان، خم�سة اأ�س���وات. ويعد 
فرم���ان بحق رائ���د الرواية العراقي���ة. و�سمن م�سروعها الإ�س���دار االأعمال 
الكامل���ة ت�س���در دار املدى رواي���ة "القربان" التي عك�ض فرم���ان من خالها 
احلي���اة البغدادي���ة ب���كل تفا�سيله���ا وتناق�ساتها، قاعه���ا و�سقفها، يف فرتة 
اخلم�سين���ات، فق���د اأطّل غائب طعمة فرم���ان من خالها عل���ى هموم النا�ض 
ومعاناته���م وامل�س���كات االجتماعية واالقت�سادية، اإ�ساف���ة اإىل هواج�سهم 
وخماوفه���م. وتع���ّد الرواي���ة تكمل���ة مللحمة غائ���ب طعمة فرم���ان ال�سهرة  

واجلران." "النخلة 

جواد عبد الكاظم محسن

للثقاف���ة واالإع���ام يف  الف���رات      ع���ن دار 
احلل���ة �سدر حديثا للمحام���ي االأديب مهدي 
االأنب���اري كتاب���ه االأول )اأوراق ت���ت �سوء 
ال�سم����ض(، وق���د اأه���داه )اإىل ال�سابري���ن.. 
اأه���ل العراق(، وتوىل تقدمي���ه الدكتور عبد 
الر�سا عو����ض الذي اأو�سح اأن فكرة الكتاب 
ول���دت من رغبته يف جم���ع كتابات االأنباري 
املن�س���ورة يف ال�سحف املحلية وهي موغلة 
يف كل �س���وؤون احلي���اة وو�سعه���ا يف كتاب 

حفظا لها من ال�سياع.
    ويف مقدم���ة الكت���اب ق���ال املوؤل���ف اإن هذا 
الكتاب جمموعة م���ن ن�سرياته يف ال�سحف 
املحلية، وكان قد �سنفها وجمعها يف ملفات 
ح�س���ب الت�سل�س���ل الزمن���ي، واإن���ه ا�ستجاب 
لرغب���ة اأ�سدقائ���ه يف طبعه���ا بع���د اأن ح�سل 
عل���ى ت�سهيات من الدار الت���ي تولت طبعها 

ون�سرها.
�ست����ة  اإىل  الكت����اب  حمتوي����ات  ق�ّسم����ت      
حماور توزعت عليها املق����االت والدرا�سات 
والذكري����ات واخلواط����ر وق����د كتب����ت كله����ا 
باأ�سلوب جميل ت�سّد القارئ اإليها، واملحاور 
والق�ساي����ا  ال�سيا�سي����ة،  العملي����ة  ه����ي: 
القانونية، واالإره����اب، واملعاناة، وذكريات 

وخواطر، وهوؤالء علقوا بذاكرتي.
)العملي����ة  االأول  املح����ور  ت�سم����ن      
ال�سيا�سي����ة( ثم����اين ع�س����رة مقال����ة �سيا�سية 
ع����رت عن وجه����ة نظر املوؤل����ف يف ال�سلطة 
وال�سيا�سي����ة واأح����داث ال�ساح����ة العراقي����ة، 
وت����اه حمور )ق�سايا قانوني����ة( وقد تناول 
يف اأربع درا�سات عق����ود الزواج اخلارجية 
وا�ستقالي����ة الق�ساء والق�س����اء والت�سريع، 

ث����اث  يف  )االإره����اب(  حم����ور  واأعقب����ه 
درا�سات.

    وخ�س�����ض املوؤل����ف املح����ور الرابع ل�سرح 
معان����اة العراقي����ن يف �س����ت ع�س����رة مقال����ة 
تنزف اأمل����ا، وجعل عنوان����ه )معاناة(، وفيه 
ب�سط احلديث ع����ن: قانون تقاعد املحامن، 
والبيئ����ة املدر�سي����ة، و�س����ور م����ن احلي����اة، 
النا�����ض  ومطالب����ة  العراق����ي،  واالقت�س����اد 
بف�س����ح الف�س����اد، واملنا�سب����ات الرم�سانية، 
والب����االت يف بلد البرتول، وتمل املواطن 
اأ�سح����اب  وج�س����ع  امل�ستم�س����كات،  الإب����دال 
واآراء  واملتقاعدي����ن،  والتقاع����د  املول����دات، 

ومقرتحات الب�سطاء.
    اأم���ا املح���ور اخلام�ض وعنوان���ه )ذكريات 
وخواط���ر( وه���و االأجمل اإذ �س���رد فيه جزءا 
يف  �سادفت���ه  ومواق���ف  م�ساهدات���ه  م���ن 
م�سرة حياته احلافل���ة، مثل ذكريات كردية 
ومن جرائ���م املجتم���ع، والفره���ود واأبطال 
احلوا�س���م، وما يزال النزف م�ستمرا، واألف 
جحا وجح���ا، وقد ال نلتقي اأب���دا، وذكريات 
م���ن مدينت���ي امل�سي���ب، وم���ن حيل���ة الطفل، 
وبعيدا عن النفط، و�ساعي الريد وغرها.

    اأم���ا اآخ���ر املح���اور ف���كان )ه���وؤالء علق���وا 
بذاكرت���ي(، وفي���ه حدي���ث ع���ن ذكري���ات مع 
�سخ�سي���ات ثقافي���ة مرت يف حيات���ه، وهم: 
ال�ساع���ر حمم���د الر�س���ادي، وال�سي���خ عب���د 
االأمر النجار، والباح���ث جواد عبد الكاظم 
حم�سن، وال�ساعرة الراحلة �سحر اجلنابي، 
واالأديب املحقق مهدي عبد احل�سن النجم.

    وُخت���م الكت���اب بح���وار �سحف���ي مو�س���ع 
كان قد اأج���راه االأديب �سباح حم�سن جا�سم 
قب���ل اأكرث م���ن عقد م���ن الزمان م���ع املوؤلف، 
ون�س���ر يف ال�سحافة املحلية بعنوان )مهدي 

االنباري االإن�سان(.  

إعداد- فاتن صبح

عمل���ه  يف  الي���ك  بي���رت  املوؤل���ف  يفت���ح 
التحليل���ي التاريخ���ي االأدب���ي، بعنوان 
»كي���ف ج�ّس���د �سك�سب���ر ال�سيا�سة على 
امل�س���رح: ال�سلط���ة وت���وارث املن�س���ب 
يف امل�سرحي���ات ال�سيا�سي���ة؟« ال�ست���ار 
جمددًا على حقيقة ما كان �سك�سبر يود 
قوله للجمه���ور، وما تطالعنا به اأعماله 
امل�سرحية اليوم عن حقبة �سطرت زمن 

الكتابة.
وير�سم التحلي���ل، بارع احلبكة م�سوق 
االأحداث، تقاطعات م�سرحيات �سك�سبر 
م���ع �سيا�سة اإجنل���رتا وثقافتها يف عهد 
كان مرَتع���ًا باال�سطراب���ات وامل�سكات 
لاإ�ساح���ات،  امل�ساحب���ة  املعق���دة، 
وتهدي���د اأعداء اخل���ارج. ويتفوق اليك 
يف عمله االأخر على ما �سبقه من نقاد، 

يف اإظهار املدى الذي ذهبت اإليه اأعمال 
�سك�سبر يف ط���رح الثقاف���ة ال�سيا�سية 
بتعقيداته���ا  االإليزابيثي���ن  واخلي���ال 
الي���ك  ويتط���رق  العميق���ة.  واأبعاده���ا 
اإىل االأ�سالي���ب ال�سائك���ة، التي تعاملت 
به���ا م�سرحي���ات �سك�سب���ر االأ�سا�سي���ة 
مع االأح���داث، ال �سيم���ا الوراثة امللكية 
املريبة واجلدليات الدينية والعقائدية، 
كم���ا الف�سيلة واملكيافيلي���ة ال�سيا�سية، 
حي���ث دخل �سك�سب���ر يف حوار جريء 
مع اجلمهور حول �سل�سلة من الق�سايا 

املعا�سرة.
النم���ط  باإبداعي���ة  �سك�سب���ر  متّي���ز 
ال  الت���ي  التاريخي���ة،  م�سرحيات���ه  يف 
توج���د �سابقة لها يف اأع���راف الع�سور 
الكا�سيكية والو�سطى، فخافًا للغائية 
للع�س���ور  الديني���ة  للدرام���ا  املرك���زة 
الو�سط���ى، قدمت اأعمال���ه فكرة �سمنية 
مبطن���ة ع���ن تاري���خ ات�س���م بالعلماني���ة 
والتاريخي���ة واالنفت���اح خارج احلدود 

الزمني���ة الثابتة. و�س���ددت م�سرحياته 
املي���دان  يف  االإن�س���اين  العم���ل  عل���ى 
ال�سيا�سي.الوقت وحده يحدد الوراثة 
امللكي���ة، الت���ي �سكلت حم���ط تركيز كل 
م�سرحيات �سك�سبر، متامًا كما �سّطرت 
حم���ور االهتمام ال�سيا�سي يف اإجنلرتا 
اأواخر القرن ال�ساد�ض ع�سر، زمن كتابة 

االأعمال امل�سرحية.
وميّيز تركيز �سك�سبر على عامل الوقت 
والوراث���ة امللكي���ة نظريت���ه ال�سيا�سية 
املبطنة عن اأخاقي���ة و�سلطوية تعاليم 
الدولة الر�سمية يف عهد اأ�سرة تيودور 
م���ن جهة، وع���ن براغماتي���ة ال�سيا�سية 

املكيافيلية من جهة اأخرى.
وي�س���ر الي���ك يف مقدمة كتاب���ه اإىل اأنه 
ب�س���كل  يتذك���ر  اأن  يف  �سعوب���ة  الق���ى 
حمدد، الوقت الذي قرر فيه الكتابة عن 
اأعم���ال �سك�سب���ر، حيث يعتق���د اأنه من 
ال�سعوبة مبكان االإتي���ان ب�سيء جديد 

اأو الفت.

ويوؤك���د الي���ك اأن���ه يف ح���ن كان يرتاد 
عمل���ه  اقت�س���ى  لا�ستمت���اع،  امل�س���رح 
النه���اري ق���راءة ع���دد م���ن الن�سو����ض 
ال�سيا�سية الدينية. وقد اأدرك اأن االأعمال 
االأدبي���ة كانت ت�ستخ���دم بدقة جمموعة 
م���ن االأح���داث ال�سيا�سي���ة امل�ستقاة من 
التاري���خ االإجنليزي والروماين حلقبة 
الع�سور الو�سطى، بالتزامن مع عر�ض 
اأعمالهم  كتاب امل�سرحي���ات املعا�سرين 

على امل�سارح ال�سهرة.
واأ�س���ار اليك يف ال�سي���اق اإىل اأن رغبته 
كان���ت تتمث���ل يف اأن يق���ول �سيئ���ًا م���ا، 
يثر االهتمام، اأو يك���ون مبتكرًا رمبا، 
ب�س���اأن الثقاف���ة ال�سيا�سي���ة التي �سادت 
نهاية ق���رن �سطره الع�سر االإليزابيثي. 
ورغب تديدًا يف التطرق اإىل االأمناط 
واجلوان���ب االإعامي���ة، الت���ي طبع���ت 
تفكر املعا�سرين، اجلماعي وال�سعبي، 
حول اأب���رز الق�سايا امللحة واملحظورة 

يف ذاك الوقت.

بغداد/ أوراق
روائ���ي وم�سرح���ي رو�س���ي يع���د من 
اب���رز الكّتاب الذي ظهروا خال القرن 
الع�سري���ن برغ���م اأن اأغل���ب اأعمال���ه مل 
ُتن�س���ر اإال بع���د وفات���ه، ان���ه ميخائيل 
بولغاكوف يف كتاب بعنوان )االأعمال 
املخت���ارة( ي�س���م �سرته ومن���اذج من 
ن�سو�س���ه الروائية والق�س�سية مثل: 
قل���ب كلب � بيو����ض ال�س���وؤم � مذكرات 
دار  ع���ن  وال�س���ادر  ريف���ي.  طبي���ب 
)املدى( للثقاف���ة والن�سر برتجمة عبد 
الل���ه حب���ه. ول���د ع���ام 1891 مبدين���ة 
كييف عمله اال�سا�سي يف جمال الطب، 
لكن���ه ا�ستهر من خ���ال روايته )املعلم 
ومارغريت���ا( الت���ي عده���ا الكث���رون 
ا�سهر رواي���ات القرن الع�سرين، كتبها 
ع���ام 1930 لكن���ه اأح���رق خمطوطتها 
لياأ�س���ه م���ن اإمكانية ن�سره���ا وو�سعه 
ككاتب مغ�سوب عليه. ثم اأعاد كتابتها 
م���ن ذاكرت���ه يف ع���ام 1931، بعده���ا 
اأنه���ى امل�سودة الثاني���ة يف 1936، ثم 
املخطوط���ة الثالث���ة يف 1937، ثم بداأ 
املخطوط���ة الرابع���ة وكر�ض له���ا اآخر 
اأيام���ه حت���ى1940. وبقي���ت الرواية 
اأخ���رًا يف  ُطبع���ت  خمطوط���ة حت���ى 
1967. ومنه���ا ا�سته���رت عبارته التي 
ج���اءت على ل�س���ان فولند اأح���د اأبطال 
ت���رتق  ال  املخطوط���ات  الرواي���ة: 
اأبدًا. ن�سرت اإيلينا �سرجييفنا، اأرملة 
االأوىل  للم���رة  الرواي���ة  بولغاك���وف، 
يف جمل���ة مو�سك���و االأدبية يف حلقات 
عام 1966 وحت���ى 1967، وقد ُحذف 
منه���ا ب�سب���ب التحفظ���ات ال�سوفيتية 
على م�سم���ون الرواي���ة، او ما يتعلق 
يف  ال�سري���ة  ال�سرط���ة  مبمار�س���ات 
القد�ض ومو�سكو.. تعد حياته العجيبة 
مرتع���ة بتقلبات االق���دار فقد عانى من 

الع���وز والت�س���رد يف �سباب���ه ب�سب���ب 
قيام الث���ورة اال�سرتاكية وهروبه من 
مدينته كييف اىل االورال بعد ان اراد 
كل ط���رف من اطراف احل���رب االأهلية 
جتني���ده خلدمة اغرا�س���ه بحكم كونه 
طبيبًا يحتاجه جمي���ع املحاربن. منذ 
طفولت���ه اح���ب اج���واء االأدب والف���ن 
واملو�سيق���ى وامل�س���رح، وق���د اعطت���ه 
املطالع���ة ثمارها حن ترك مهنة الطب 
ومار����ض االب���داع االدب���ي، ل���ذا وجد 
�سهول���ة بالغ���ة يف الكتاب���ة با�سل���وب 
ر�سيق كما بدت روايته )مذكرات على 
ك���م القمي�ض( وكاأنها م���ن ابداع كاتب 
قدير جتاوز مرحلة الن�سج، وظهر يف 
االأدب كاتب���ًا جاهزًا.. غ���ر ان الواقع 
يب���ن ان الكاتب مر مبراح���ل اخفاق، 
ال�سك���وك يف قدرات���ه  كذل���ك راودت���ه 
االأدبية قبل ان ي�سبح كاتبًا �سهرًا يف 
الثاثن من عمره، وقد امتزج ا�سلوبه 
بال�ساعرية املتفتحة والطليقة بالكام 
اليوم���ي الذي ي���رتدد يف ال�سارع مما 
جعل���ه قراءة �سهلة لدى القارئ املثقف 
وكان  �س���واء،  ح���د  عل���ى  والب�سي���ط 
ي�سعر بانه املوؤرخ الذي يدون احداث 
زمان���ه وحيات���ه ال�سخ�سي���ة، ومبا ان 
احلوادث العاب���رة اليومية قد ال تبقى 
يف الذاكرة فان���ه كان يدونها ب�سورة 
دقيق���ة، ل���ذا جند ن���رثه يطل���ق العنان 
خلياله، ويف الوقت نف�سه ي�سور لون 
ومذاق الزم���ن ب�سورة واقعية. وكان 
بولغاكوف ح�سب اأقوال معارفه قليل 
الكام كما لو انه ال يريد االف�ساح كما 
ي���دور يف فك���ره، واذا ما ت���دث فان 
حديث���ه يكون مرتعًا باله���زل الطريف 
ب���ن زمائه ال�سب���اب م���ن ال�سحفين 
اجلادي���ن واملتحم�س���ن لاأح���داث يف 
ف���رتة بناء الدول���ة ال�سوفيتي���ة الفتية 
خال الع�سرينات م���ن القرن املا�سي. 
ت���دث يف روايته ال�ساخ���رة )رواية 

م�س���رح  ع���ن جميئ���ه اىل  م�سرحي���ة( 
مو�سك���و وعمل���ه هناك، وكي���ف اأبدى 
رج���ال امل�س���رح حما�س���ًا كب���رًا ل���دى 
اخراج امل�سرحي���ة التي حققت جناحًا 
على خ�سبة امل�س���رح املو�سكويف، وقد 
توىل مهم���ة االخراج ايليا �سوداكوف 
�ستاني�ساف�سك���ي،  ا�س���راف  ت���ت 
جمي���ع  يف  بولغاك���وف  و�س���ارك 
الرف���ات.. التزام���ه بالدقة يف و�سف 
االح���داث وتدي���ده للزم���ان واملكان 
�سمت���ه  كان  الريبورت���اج  با�سل���وب 
التي ميزته ك�سحف���ي وكاتب وطبيب 
ممار����ض يتوخى الدق���ة يف كل �سيء، 
وقد اعتاد كتابة يومياته التي �سمنها 
حت���ى  اليومي���ة  احلي���اة  �سم���ات  كل 
حال���ة الطق����ض واال�سع���ار يف املتاجر 
وو�سائ���ل املو�سات وو�س���ف النا�ض 
ان  و�س���ادف  يلتقيه���م.  كان  الذي���ن 
ال�سرط���ة �سادرة دفات���ره اثناء تري 
بيته، ث���م اعادتها له لكن���ه قام بحرقها 
ومل يع���اود كتابة اليومي���ات التي من 
خاله���ا يطلق العن���ان خلياله في�سور 
لون ومذاق الزم���ن ب�سورة واقعية.. 
انتابه �سعور بالعزلة ال�سديدة بعد ان 
كان بطبيعته مييل اىل معا�سرة النا�ض 
ويتوق اىل التعارف مع االآخرين لكنه 
ا�سطر اىل جتنب �سخب ال�سالونات 
الن���وادي  يف  واللق���اءات  االأدبي���ة 
واالجتماع���ات الأنه وج���د فيها الكثر 
م���ن النف���اق والزي���ف فو�سفه���ا بانها 
حفات �ساهرة يف غرفة اخلدم.. وقد 
تغ���ر و�سعه حن عر����ض عليه تقدمي 
الن����ض امل�سرح���ي لروايت���ه "احلر�ض 
اخراج���ه  تق���رر  وال���ذي  االبي����ض" 
بعن���وان "اي���ام ا�س���رة تورب���ن" على 
خ�سب���ة م�س���رح مو�سكو الفن���ي مطلع 
الثاثين���ات، وكان معجب���ًا ج���دًا بهذا 
�ستاني�ساف�سك���ي  وباعم���ال  امل�س���رح 

ونيمروفتي�ض.  

أوراق
كت���اب "حمققو وا�سط نتاجا ورائدا" ملوؤلفه نبيل العطية، فيه 
بي���ان مل�ساهم���ة املحقق���ن الوا�سطين واملحدث���ن يف الرتاث 
العرب���ي واال�سام���ي ابت���داًء م���ن ع���ام 1962 وانته���اًء بعام 
2015، وق���د و�سع الكاتب الع���ام 1962 تاريخا للتحقيق يف 
وا�س���ط، عل���ى زع���م اأن رائ���ده االول املرحوم الدكت���ور خليل 
ابراهي���م العطي���ة الذي ا�سدر حمقق���ه االول يف هذا التاريخ، 
وق�س���ت م���ادة الكت���اب ان يق�سم عل���ى ق�سم���ن االول ملحققي 

وا�سط والثاين لرائدهم.
وكان الف�س���ل االول م�ستم���ا عل���ى ذك���ر ثمانية ع�س���ر حمققًا 
رتب���ت ا�سماوؤهم عل���ى وفق املعجم، تلت���ه اأعمالهم التحقيقية، 
وق���د اخرتنا اأن يك���ون ترتيب االإ�س���دار على �سن���ة �سدوره، 
واإي�ساح���ًا الأهمي���ة الك�س���ف ع���ن جانب م���ن تط���ور �سخ�سية 
املحق���ق، اأما الف�سل الثاين فقد خ�س�ض مل���ن اعده، وهو رائد 
التحقيقي���ن يف حمافظ���ة وا�س���ط املرحوم د. خلي���ل ابراهيم 

العطية.

ميخائيل بولغاكوف

األعمـــال
المختارة

قلب كلب )رواية(
بيوض الشؤم )رواية(

مذكرات طبيب ريفي )قصص(

ترجمة : عبدالله حبه

يــن ، وربما  ي القــرن الع�ش
ميخائيــل بولغاكــوف احــد ابــرز الكتــاب الــروس �ف

ي 
ــه �ف ــروسي . وال يضاهي ي االدب ال

ــرب مــن اكــرش الشــخصيات غموضــا �ف يعت
ه  ا حــىت اعتــرب ذلــك ســوى نقــوالي غوغــول الــذي تأثــر بــه بولغاكــوف كثــري

 .» ي
ف » غوغــول الثــا�ف بعــض الباحثــ�ي

عــة بتقلبــات االقــدار يمكــن ان تؤخــذ نفســها  وحياتــه العجيبــة المرت
ي شــبابه بســبب 

د �ف ة. فقــد عــا�ف مــن العــوز والتــ�ش كموضــوع لروايــة كبــري
ــف اىل االورال ،  ــه كيي ــن مدينت ــه م اكية وهروب ــرت ــر االش ــورة اكتوب ــام ث قي
ــة  ــده لخدم ــيا تجني ي روس

ــة �ف ــرب االهلي ــراف الح ــن اط ــرف م واراد كل ط
ي جبهــات القتــال. 

ف �ف اغراضــه بحكــم كونــه طبيبــا يحتاجــه كافــة المحاربــ�ي
وعندمــا وضعــت الحــرب االهليــة اوزارهــا قــرر التخــ�ي عــن مهنــة الطــب 
ينيــات مــن  . وهكــذا لمــع نجمــه فجــأة منــذ الع�ش ي والتفــرغ لالبــداع االد�ب
ه روايتــه الملحميــة » الحــرس االبيــض« ومــن ثــم  ي بعــد نــ�ش

القــرن المــا�ف
ــه . م�حيات

ــا« وهــي مــن  ــم ومرغريت ــة » المعل ــف رواي ــة تألي ــه االدبي وكان آخــر اعمال
ي مــزج فيهــا قصــة المســيح وبــوالت واىلي القيــر 

أعظــم رواياتــه الــىت
بقصــة الشــاعر الــذي طاردتــه الســلطة . ولــم تنــ�ش هــذه الروايــة والكثــري 

ــه . ــه اال بعــد وفات مــن أعمال
جــم مــن الروســية بدقــة   وممــا يؤســف لــه ان غالبيــة اعمالــه لــم ترت

اهــة.  ف وبرف
ــة لتعريــف القــارئ  ــارة هــي محاول ــه المخت ــة مــن اعمال المجموعــة الحالي

ي ببعــض اعمــال هــذا الكاتــب الفــذ. العــر�ب

السلطة وتوارث المنصب في مسرحيات شكسبير

ميخائيل بولغاكوف ترك مهنة الطب 
متفرغًا لألدب

)محققـــو واســـط( للكاتب 
نبيل العطية

أوراق 
تحت 
ضوء 

الشمس

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

ترجمة: عباس المفرجي
اللغ���ة، املنطق���ة وال�سراع���ات تهيم���ن عل���ى عمل 
احلائ���زة على جائ���زة نوبل هرت���ا ميللر. ولدت 
ميلل���ر يف رومانيا من عائلة م���ن االأقلية االأملانية 
الت���ي ا�ستق���ّرت يف منطق���ة البان���ات يف الق���رن 
الثام���ن ع�سر، ويعك����ض تاري���خ اأ�سرتها اخلا�ض 
اال�سطرابات العظيمة واحلرب والرتحيل. مثل 
الكثر من اأملان بانات، تطّوع والدها يف وحدات 
االأ�ض اأ�ض اأثناء احلرب العاملية الثانية. والدتها، 
مث���ل االآالف من الن�س���اء من الع���رق االأملاين بن 
لَ���ت بالق���وة اىل مع�سكر عمل  �س���ن 17 و45، ُرحِّ
بال�سخ���رة يف االتاد ال�سوفييت���ي بعد احلرب، 

وق�ست هناك خم�ض �سنوات.
ن�ساأت ميللر يف ظل نظام �ساو�سي�سكو، وروايتها 
" ت�ستح�سر على نحو  " باد الرقوق االأخ�سر 
متاأل���ق الطبيع���ة الدنيئة، والتافه���ة حتى لقب�سة 
املجتم���ع التوتاليتاري عل���ى مواطنيه. خميلتها 
جلية على نحو م���رّوع ومع هذا كابو�سية. خلف 
كل �س���يء ماأل���وف – �سج���رة برق���وق، مفت���اح، 
ث���وب، �سعرة واحدة – ثمة منطقة نائية، كما يف 
احلكاي���ة اخلرافي���ة، مفعمة بالظ���ال وال�سمت. 
ثقل م���ا ال ميكن اأن يقال يجري ببطء على اخلط 
الق�س�سي. ت�سرتك " ماك اجلوع " بهذه الكثافة 
ال�سعري���ة للغ���ة مركزة، ومتغرة ال�س���كل، وبناء 
من ف�سول �سريعة، تتح���اور مع بع�سها البع�ض 
ب�س���كل غ���ر مبا�س���ر. ه���ذا احلفي���ف اخلف���ي من 
احل���وار ب���ن االأج���زاء يك�سف ببطء ع���ن فداحة 

الكل.
عندم���ا عاد االمل���ان املرحل���ون اىل بيوته���م، كان 
اجلو ال�سيا�س���ي يحّتم اأن تك���ون ق�ستهم مروية 
بهم����ض، اإن مل تك���ن غ���ر مروي���ة عل���ى االإطاق. 
االآف عدي���دة كان���وا ق�س���وا نحبه���م، م���ن بينه���م 
�سديقة والدة ميللر، التي �ُسميِّت هرتا فيما بعد 

على ا�سمها. كما تق���ول ميللر يف تقدميها لرواية 
": ))كان الرتحي���ل مو�سوع���ا  " م���اك اجل���وع 
ر مبا�سي رومانيا  حمظور احلديث عنه الأنه يذكِّ
الفا�سي�ست���ي.(( اأك���رث م���ن خم�س���ن عام���ا بع���د 
ذلك، ب���داأت هي بتحدي ه���ذا ال�سمت املفرو�ض، 
باحلدي���ث م���ع مرّحلن �سابقن م���ن قراهم، ومن 
خ���ال اأحادي���ث طويل���ة م���ع ال�ساع���ر او�س���كار 
با�ستي���ور ح���ول �سنوات���ه يف مع�سك���رات العمل 
ال�سوفييتي���ة. فكرتا الكاتب���ن اجتمعتا يف كتاب 
مو�ّس���ع، وو�سع���ت ميلل���ر ماحظ���ات مكثفة من 
�سه���ادة با�ستي���ور. بعد م���وت با�ستي���ور، قررت 
ميلل���ر االإ�ستم���رار وحدها وتاألي���ف كتابها، الذي 
���ر يف املاني���ا تت عن���وان " اآتام�سواكل " )"  ُن�سِ
اأرجوح���ة الَنَف�ض "( واالآن يف بريطانيا، بعنوان 

." اجلوع  " ماك 
فت���ى  اوب���رغ،  لي���و  ب�س���وت  مروي���ة  الرواي���ة 
يف ال�سابع���ة ع�س���رة م���ن العم���ر، اكت�س���ف لتوه 
جن�سانيته ك�سيء ))غريب، قذر، خمز وجميل((. 
لق���اءات لي���و مع رج���ال يف مق�س���ورات احلديقة 
العام���ة ويف حمامات نبتون كان���ت �ستقوده اىل 
ال�سج���ن اأو اىل مكان عق���اب اإن مت القب�ض عليه. 
بدال من ذل���ك، وب�سبب عرقه االمل���اين، فاإن ا�سمه 
هو، باأي ح���ال، على قائمة الرتحي���ل، ويجب اأن 
يرّحل اىل مع�سكرات العمل. ي�سنع الفتى حقيبة 
�سفر م���ن �سن���دوق غرامف���ون، ومياأه���ا بكتاب 
فاو�س���ت، دي���وان �سع���ر، كولونيا بع���د احلاقة، 
ج���وارب، وو�س���اح حري���ري بورغون���دي... كل 
لة على نحو مو�سو�ض. ال فقط اأن  م���ادة هي مف�سّ
كل واح���دة منها ت�س���ّكل فرقا يف البق���اء على قيد 
احلياة، لكن، كما يف رواية ميللر، كل مادة تتملك 
ق���وة �ستك�س���ف فقط ع���ن ذاتها.   م���ا تعطيه جدة 
لي���و هو خم�ض كلمات: ))اإ����ض فايز، دو كوم�ست 

فايدر(( – ’’ اأنا اأعرف اأنك �ستعود ‘‘.
اأن تبق���ى حيا هو، باأي حال، �سيء معقد واأحيانا 
فظي���ع. كان لي���و تخل���ى عن ع���امل، اولئ���ك الذين 

تركهم في���ه ال ميكنه���م اأن يح���زروه، وال ميكنهم 
اي�س���ا اإدراك كربه، انف�سال���ه وغ�سبه حن يعود 
اىل البي���ت بع���د خم����ض �سن���وات. يف رواي���ة " 
ب���اد الرق���وق االأخ�س���ر "، يرمي ج���ورج نف�سه 
م���ن النافذة العلوي���ة لفندق ترانزي���ت، بعد �ستة 
اأ�سابيع على هجرته من رومانيا اىل فرانكفورت. 
اأو رمب���ا دفع���ه احده���م. مهما يكن م���ن اأمر، حلم 
اله���روب يتح���ّول وهم���ا. يف " م���اك اجل���وع "، 
حادثة رج���وع ليو من املع�سكر هي ))�سربة حظ 
اأعرج(( و))ذروة البق���اء على قيد احلياة التى ال 
تعمل �سوى على اإطال���ة اللعنة((. هو لي�ض حرا، 
وه���و يعرف ذلك. �س���رد حكايته يف كل تفا�سيلها 
املعقدة والرهيبة ه���و رمبا ال�سيء الوحيد الذي 

يبعث فيه احلياة.
التفا�سي���ل يف الرواي���ة هي غر عادي���ة، وتدين 
ع���ن  مبعرفته���ا  با�ستي���ور  اىل  بالف�س���ل  ميلل���ر 
حي���اة املع�سك���ر اليومية. مع هذا، ف���اإن جوهرية 
روؤي���ة الرواية هي �سيء تدين ب���ه ميللر ملخيلتها 
فق���ط. �سورتها عن كاتي �سن���رتي، ))البلهاء منذ 
ال���والدة(( ولها قامة طفل، ه���ي غامرة يف قوتها 
امل�سكونة ب���االأرواح. كاتي ه���ي يف املع�سكر الأن 
�سخ�سا ما اإ�ستبدل اإ�سمها باإ�سم اآخر يف القائمة، 
اأو رمبا بدافع ال�سادية ال غر. اإنها ال تقوى على 
العم���ل، اأو ال تفه���م ))معنى كوت���ا ] ن�سيب [، اأو 
اأوام���ر، اأو عق���اب((. ب���دال من ذلك، ه���ي ترفرف 
بذراعيه���ا وته���دل مث���ل حمام���ة، اأو جتل�ض على 
كثي���ب منل لت�سنع قفازا من منال. ب�سكل حا�سم، 
ال ميك���ن ملاك اجلوع اأن يت�سلق داخل عقل كاتي 

ويدمره، الأنها اأ�سا يف عامل اآخر.
رة معا. قد يكون  هذه رواي���ة رائعة، كئيبة ومطهِّ
لي���و �سع���ر اأن���ه يف بيت���ه ثاني���ة، لك���ن يف داخله 
))يتم���دد املع�سكر بغر انقط���اع، اأكر فاأكر، من 

ْدغي االأي�سر اىل االأمين((. �سُ

عن �صحيفة الغارديان

محمد رسن
اإن لغ���ة الق�س���ة وطاقاته���ا ال�سردي���ة 
تق���ق توازن���ًا فري���دًا يف منظوم���ة 
اإظه���ار  خ�سو�سي���ات  م���ع  الق����ض 
الواقع���ة الق�س�سي���ة وه���ذا التناغ���م 
يجع���ل احلك���ي يف الق�س���ة م�سوق���ًا. 
اأو  االخت���ال  ع���ن  ج���دًا  وبعي���دًا 
اال�سطراب جن���د املفردات واالأ�سكال 
العري�س���ة  واخلط���وط  واالأل���وان 
للق�ض كاأمنا ن�سجت يف لوحة تطرح 
ت�س���اوؤالت وا�ستف�سارات ذات دالالت 

كبرة.
 هن���اك اندف���اع حكائي حلم���ي ي�سغل 
حيزًا يف ذاتية ال�سرد فيقلب امل�ساهد 
اإىل بانوراما تختزل �سورًا وتلخ�ض 
تت�سظ���ى  جت���لَّ  حلظ���ات  يف  روؤي���ا 
احلكايات بعد االإمل���ام بها اإىل لقطات 
توح���ي دائم���ًا باحل�س���ور الوا�س���ح 
ذات  دائم���ًا  وه���ي  ال�س���اردة  لل���ذات 
مرجعيات واقعية معروفة يف جمتمع 

القا�ض اأو يف دائرة وجوده.
 تر�سنا املجموعة على قراءة جادة 
يف احتفالي���ة �سرد تن�سد االمتداد يف 
كل االجتاهات والتمركز يف عدة بوؤر 
تتاحم فيه���ا قوى ال�س���رد وتت�سافر 
مقا�س���د القا����ض يف ثب���ات مزح���وم 
بحرك���ة داخلية تظهر �سح���ر املتابعة 
والت�سوي���ق وتعم���ل عل���ى اخت�س���ار 
اأزمن���ة ون�ستجل���ي الكام���ن فيه���ا من 

اأ�سرار ومواقف.
تعمل احلكاية بو�سفها  االإله املركزية 
العامل���ة يف م�ساح���ة ن�س���اط اإبداعي 
خ���اق يعم���ل عل���ى ترتي���ب اأوا�س���ر 
ال�سي���اق ال�سيم���ا يف  ال�س���رد داخ���ل 
اعتم���اده عل���ى �سبكة م���ن املرجعيات 
الت���ي ت�سع���ى اإىل اإظه���ار العاقة بن 
الواقع���ي واملتخي���ل وكاأنه���ا طبيعية 

و�سرورية واأزلية.
اإن القارئ املتحم�ض لهذه الن�سو�ض 
ي�ستل مادتها براعة وخفة وال يثقله 
حمله���ا وه���و ح���ن يقراه���ا يوليه���ا 
االهتم���ام بفني���ة عالي���ة ورمب���ا يعيد 

خلفه���ا بيقظ���ة الع���ارف امل�ستمتع مع 
اأجوائها امت���ازت ق�س�سه بالو�سوح 
والدخول اإىل ثنايا النف�ض دون عناء 
اأو فر����ض معوق���ات اجل���دل العقي���م 
ف�س���ًا ع���ن كونها متناغم���ة من حيث 
الو�س���ف واثبات املواق���ف احلياتية 
باأ�سلوب �سيق ممت���ع ليكر�ض املنجز 
االأدب���ي ويعمقه فينا ويجعلنا نتوغل 
ملعرف���ة املزي���د وماخب���اأ ب���ن طي���ات 
حروفه من �سج���االت واأحام وروؤى 
ال ن�ستطيع اإن منر عليها مرورًا عابرًا 

دون الوقوف واالإ�سادة والتاأمل.
ومم���ا ا�ستمتعت ب���ه وقراأت���ه بعناية 
ه���ذا املقط���ع م���ن الق�س���ة املو�سومة 
)�سط���وة الكارثة( ال���ذي يقول: حن 
تواجه���ه بوجهه���ا الطف���ويل، وه���ي 
ت�ستعد للذهاب اإىل ال�سوق البعيد... 
تتطل���ع اإلي���ه باإمعان وتق���ول: اأح�ض 
خط���ى تدب... قلبي يقلقني، �ساأ�سرع 
يخونن���ي  اإن  ياأتون...اأرج���و  ق���د 
اإح�سا�س���ي تخيفن���ي روؤاك الزاحف���ة 
عل���ى ال���ورق... يقف���ل خلفه���ا الباب 

مفكرًا باالأ�سي���اء االأوىل وهي ترت�سم 
عل���ى �سا�س���ة الدم���اغ املقف���ل... واإذ 
ان���ه  اأو، ال، يف احلقيق���ة،  ي�ستح���م، 
يغ�س���ل وجهه باملاء الفات���ر ثم ي�سرع 

بالكتابة التي تختمر االآن كليًا... 
ومقط���ع اآخر اآخ���اذ من ق�س���ة )اآ�سام 
ال���روؤى وطقو�ض الهاك( حمكومون 
بال�ست���ات واللعن���ة االإلهي���ة و�سع���ار 
�سه���م  ي�سق���ط  �ساع���ة  الب�س���ر،  بن���ي 
الفرق���ة الغب���ي عل���ى قر����ض ظامن���ا 
االأوىل  التبا�س���ر  وم���ع    � احلزي���ن 
لذل���ك الفج���ر االأزيل كن���ا  ن�ستحم يف 
م�ستنقع احللم مثل �سعب تائه و�سط 
الفو�س���ى واخلراب، ع���ر حلظة من 
حلظ���ات ك�سف زل���زال خزينا الزري � 
لذا نلوذ بها اآ�سام: النجمة امل�ستحمة 
بال���رق واحلجارة � اآ�س���ام الروؤيات: 
نت���وق اإىل ن���ور �سرورته���ا وفخار 
�سنيعه���ا، وهج�ض لطخته���ا االإلهية، 
فهي التي ر�سم���ت منابت اجلرثومية 
الق�سية، حممي���ة، وحم�سورة، تت 

مياه االزدحام ودماء االأ�سرار.

ضحى عبدالرؤوف المل
يح���اول الروائ���ي "�سنان انط���ون"  يف روايت���ه " فهر�ض"  
اال�ست���دالل باملنط���ق للداللة عل���ى العقل ال���ذي مل ي�ستنتج 
اىل االن م���ا يح���دث يف العامل ج���راء ما ح���دث يف املا�سي 
حم���اوال اال�س���اءة  عل���ى ع���دة حم���اور م���ن منط���ق ف�سله 
و�سرحه ت�سريح الناقد ال الروائي.  لتتخذ روايته فل�سفات 
خ�س�سها مبنطق نهائي هو منطق داوود برمزية هي اأبعد 
م���ن �سخ�ض واق���رب اىل العقل من حب���ل الوجدان الذي مل 
مي���ده يف روايته،  لتكون م�سبعة باالف���كار التي ت�سج يف 
نف�س���ه بداية،  كاأنه يروى ب�سكل ذاتي ما يفكر فيه االن�سان 
املغ���رتب البعيد عن وطنه واملدرك اهمي���ه املا�سي املرتبط  
بالكت���اب ال���ذي يحي���ا  اك���رث م���ن االن�س���ان،  فاملكتبات يف 
ال���دول الغربية غنية برتجمات الكتب م���ن املوؤلفن العرب 
القدم���اء وا�سع���ا كت���اب منطق الط���ر يف جعب���ة الرواية،  
وكاأن روايت���ه النور����ض املحل���ق يف ق�سائد وق���ع يف فخها 
وادخلته يف م�سمار امل�ستك�سف ال�سعار هي وم�سة تاريخ 
المم ما زلنا نبحث عنها يف كتب التاريخ واالدب. فهل كتب 
الروائي "�سنان انطون"  افكاره ام �سرد رواية هي مقاطع 
وفوا�س���ل ملراحل تاريخية مهم���ة؟ مما جعلها تنعك�ض على 
تاري���خ الع���راق يف نف�سه كعراقي  يع���اين من احلروب يف 
بل���د هاجر من���ه ويزوره كمرتج���م، تاركا لل�س���ور ال�سالبة 
مهم���ة اظهار ما ح���دث يف بلده،  وم���ازال حتى االن يعاين 
م���ن تفج���رات وفقر وت�س���رد،  وتراث م���ازال احلنن اليه 
ي�سكل �س���ورة �سالبة و�سعها يف منطق ال�س���ور ال�سالبة. 
ف���كل منط���ق يف روايته يحمل ق�سة معين���ة توحي مبنطق 
جنوين يعيد اىل الذات الهدوء وال�سكينة،  ولكن مب�س�ض 

ع���ر النتائ���ج امل�ستوح���اة م���ن كل منط���ق قدم���ه "�سن���ان 
انط���وان"  كفيلم وثائق���ي يف رواية جعلت من املنطق اداة 
للفهر����ض ال���ذي ال نهايات له،  الأنه  ا�سب���ه ب�ستلة نخلة كلما 
ق�سه���ا االن�س���ان عادت للظه���ور من جدي���د،  لتثمر وتطرح 
ثمارها ملن �ساء ان يتذوق منها كما يتذوق القارئ االدب. 

رواي���ة ه���ي فهر����ض ملق���روءات تث���ر ع���دة انطباع���ات يف 
النف����ض،  النه���ا ت�سب���ه �ستل���ة مزروع���ة يف اأر����ض  متت���د 
ف�ساءاته���ا يف رواي���ة نهاياتها هي بداياته���ا.  الن ديباجته 
مل تت�سل�س���ل افكارها،  امنا اعتمدت على العبثية والعدمية 
واالجتاه اىل االنتفا�سة على القدمي بالتجديد عر ا�سلوب 
املنطق الذي ان�سجم معه،  وتهجم عليه ب�سكل مبطن،  كاأنه 
يلج���اأ م���ن خ���ال املنط���ق اىل مراوغ���ة روائية ي�س���ع فيها 
الق���ارئ �سم���ن متاهة فكرية ه���ي عبارة عن "حل���م لتغير 
املا�س���ي" فه���ل يح���اول اال�س���ارة اىل  االهتم���ام باملا�س���ي 
الذي هو بحق ج���زء من االن�سان الذي اعتمد منطق الطر 
كمنظوم���ة رمزية  هي من املنظوم���ات البديعة التي نظمها 
باملا�س���ي "فريد الدي���ن العطار"  والتي يبح���ث من خالها 
ع���ن الطائر الوهم���ي،  وهي خمطوط���ة ذات اهمية لتكون 
وثيق���ة االن�سان امل���درك للقيم وللحياة،  ولل���رثوة الفكرية 
الت���ي تنازل���ت عنه���ا ح�س���ارة وت�سابق���ت اليه���ا ح�سارات 
اخ���رى،  وه���ي بالتاأكيد لي�س���ت بربرية او م���ا �سوى ذلك.  
امنا ه���ي اركيولوجيا الكتاب التي يج���ب ان تكون مماثلة 
الركيولوجي���ا االن�سان،  فالكتب تي���ا بعد موت ا�سحابها 
" ال ميكن الت�سريح الكامل جل�سد اال بعد املوت" ومن ثم 
يقول" نحن جميعا كتب " فهل من ا�ستثناءات بن الكتب ام 
منطق الطر ه���و منطق احليوات التي تنتهي وتبداأ تباعا 
متام���ا كروايته التي ي�سعنا يف دائرتها وال �سبيل للخروج 
منها الننا �سعب تتحدث عن���ه ال�سحف كغا�سل املوتى رعد 

عب���ود،  ولكن كيف للتبعي���ة ان تنتهي وهي مع�سلة او هي 
الداء الذي مل يجد له االن�سان الدواء؟ 

حقائ���ق تخيلية جلوان���ب واقعية  تتمحور ح���ول املنطق،  
والتنق���ل م���ن خال���ه اىل املكون���ات ال�سردي���ة يف الرواية 
حي���ث تلت�سق بالنق���د واهميته وقدرته عل���ى تبيان اهمية 
املخطوط���ات بل! وت�سريحها،   لتكون مبثابة ال�سوء الذي 

يريد له ان يزيل العتمة عن خمطوطاتنا العربية واهميتها 
لل�سعوب االخرى التي تعمل على فهر�ستها واالهتمام بها. 
اال ان���ه خلط الكثر من امل�س���اكل االجتماعية مع املوا�سيع 
الفكرية وال�سيا�سية باأ�سلوب ا�ساب القارئ بالتيه،  لكرثة 
املوا�سي���ع الت���ي طرحه���ا،  وكاأن���ه ي�ستنب����ض الكث���ر م���ن 
االح���داث واملرور به���ا مرور الكرام، كاأن���ه يرتكها يف زمن 
روائ���ي مل ي�سحح املا�سي بل!  دخل منطق الذكريات دون 
االهتمام بت�سحيح امل�سارات التي حاول منذ بداية الرواية 
اال�س���ارة اليه���ا. اذ يحلم منر بت�سحي���ح املا�سي والعودة 
الي���ه بثنائيات فق���دت توازنها يف الكثر م���ن النقاط التي 
ترك���ت ودود يف حالة ال وجود. فه���ل اعتمد املوؤلف "�سنان 
انط���ون"  على حماكاة ال���ذات؟ ام ان القارىء يتعاطف مع 
منر التائه بن بلده وعمله كمرتجم ا�ستطاع قراءة الكثر 
م���ن املخطوطات الت���ي تاأثر بها والتي تعيدن���ا اىل مراحل 

منطق الطر.    
ارتب���ط املوؤل���ف" �سن���ان انطون"  مبب���داأ املنط���ق متنا�سيا 
م�سروعي���ة الق���ارئ العرب���ي املتع���ب م���ن التبعي���ات الت���ي 
عاجله���ا و�سعر بها،  وجعل منها نقطة مل تتمحور لتت�سعب 
منه���ا املفاهي���م بل!  ت���رك للتبعي���ة الروائي���ة عاقة متيزت 
مبتاأثراته���ا علي���ه،  ومل ي�ستق���ل عن الن�ض كم���ا ينبغي   اذ 
اندم���ج بعاقة ذاتيه معه وتاحم معها،  لتتفاوت بامناطها  
وبذل���ك مل ي�س���ل اىل نهاي���ة او حت���ى اىل �سيغ���ة �سرية او 
مبطنة تتما�س���ى مع منطق �سبعاد والتلميح اىل  توظيفها،  
لي�ستن���د على كا�سان " خافت وظنت اأنهم ا�ستغنوا عنها او 
انه���ا �ستقع يف الظام اىل االبد." اال ان منطق اخلوف من 
امل�ستقب���ل هو الذي �س���اد على رواية لفه���ا غمو�ض منطقها 
واالقتبا�س���ات التي ارهقتها،  ليبق���ى الفهر�ض مفتوحا  اىل 

ما النهاية..

هذا منطقي ومنطق فهرسي
انطـــون" "ســـنان  للروائـــي  "فهـــرس"  روايـــة  فـــي  قـــراءة 

رؤى حول )سطوة الكارثة( لـقصي الخفاجي..

مالك الجوع لهيرتا ميللر..  
ــاة ــي ــح صـــــراع الـــبـــقـــاء عــلــى قــيــد ال

سهى عبد الحق
جت���ري من���ذ زم���ن حم���اوالت لكتاب���ة تاري���خ احلرك���ة اال�سرتاكية 
واملارك�سي���ة وال�سيوعية يف الوطن العربي، انها حماوالت وجهود 
حمم���ودة ال �س���ك، وه���ي واإن اأت���ت متاأخ���رة ويعوز بع�سه���ا املنهج 
العلم���ي والنزاهة احيان���ًا، فاإنها ت�سد فراغًا وخل���ا كبرا يجب ان 
يتدارك، فاحلقيقة اأنه من ال�سعب درا�سة وفهم التيارات االجتماعية 
والكفري���ة وال�سيا�سة يف الوطن العرب���ي دون اخذ هذا الرافد كبر 

االهمية بعن االعتبار.
على اأن من �سروط الكتابة الدقيقة للتاريخ اأن تكون الوثائق متوفرة 
ومن�س���ورة، وبالن�سب���ة للحركة للحرك���ة اال�سرتاكي���ة واملارك�سية، 
ث���م ال�سيوعية تدي���دًا فاإن وثائقه���ا ما تزال غر من�س���ورة اأو غر 
متوف���رة، الأ�سباب ال تعود كلها اإىل ا�سطهاد ال�سلطات لهذه احلركة، 
بق���در ما تعود اإىل انق�سامات هذه احلركة وحماوالت اجلناح الذي 
�سيط���ر عليه���ا اأوا�س���ط الثاثينات اإخف���اء جهود اختل���ف معهم  بل 

واال�ساءة اإىل دور ومواقف وتاريخ ا�سماء معينة.
وبق���در علمي نق���دم هذه الوثيق���ة – ال�سهادة عل���ى بدايات وطائع 
ت�سكي���ل احلرك���ة ال�سيوعي���ة يف �سوري���ا ولبن���ان – ورمب���ا م�س���ر 
وفل�سط���ن – وتقدمينا لها اليعني اإال �سم���اع �سهادة طال اإخفاوؤها، 
انها �سهادة ت�ساعد على كتابة تاريخ مت جتاهله ون�سي ورمبا حرف 

وزور، وهي جديرة باال�ستماع اإليها �سواء اتفق معها ام اختلف.
ق���د التك���ون هذه ال�سه���ادة ه���ي الكلمة الف�س���ل، وهي لي�س���ت كذلك 
حتم���ًا، فما م���ن كلمة ف�سل حت���ى ين�سر االخ���رون �سهاداتهم، واول 
م���ن يجب عليه تق���دمي �سهادته هو من �س���ارك يف االحداث وخا�سة 
االحداث املتعلقة بفرتة التاأ�سي�ض، ولكن بع�ض هوؤالء ال يح�ض باأية 
م�سوؤولي���ة تاريخي���ة، فيما يب���دو، وما يزال يف الراه���ن، ا�سر عقد 

وخاف���ات واإحن املا�س���ي ومماحاكته، ورمبا ما ي���زال ا�سر عقدة 
ووهم اإنه " الزعيم التاريخي" الذي ال ُي�ساأل عنه.

وكت���ب ه���ذه الوثيقة ف���وؤاد ال�سمايل، الذي ولد يف ع���ام 1894، يف 
لبن���ان ثم غ���ادر اإىل م�سر و�س���ارك يف تاأ�سي�ض احلرك���ة ال�سيوعية 
هن���اك/ ويف اوائل الع�سرينات اأبعد اإىل لبنان، ف�سارك يف تاأ�سي�ض 
نقابة لعمال التبغ يف بكفيا، ثم �سارك يف تاأ�سي�ض احلزب ال�سيوعي 
ال�س���وري – اللبن���اين، وبعده���ا اأ�سب���ح اأول اأمن ع���ام، ومثل هذا 
احل���زب يف اجتماع���ات الكومن���رتن، وبعدها اأبعد ع���ن احلزب يف 
ظ���روف غام�س���ة ق���د ت�ستح���ق درا�س���ة تاريخي���ة خا�س���ة )وق�سته 
�س���رتوى يف مكان اآخ���ر( ويف كل االحوال يبدو اأن ف���وؤاد ال�سمايل 
كان من ممثلي اجلناح العربي – العاملي يف فرتة التاأ�سي�ض، مثلما 

هو من ممثلي التيار املارك�سي العمايل.
لل�سمايل من املوؤلفات ا�سافة اإىل هذا الكتاب وهو " ا�سا�ض احلركات 
ال�سيوعية يف الباد ال�سورية – اللبنانية 1935" كتب اخرى منها 
" نقابات العمال، اال�سرتاكية/ تركيا احلديثة" ا�سافة اىل كراري�ض 
يذكره���ا ومل يت���م العثور عليه���ا، مثل " االمميات الث���اث" وغرها 
ا�ساف���ة اىل مقاالت خمتلفة يف ال�سحف واملجات وتويف ال�سمايل 
ع���ام 1939، وعل���ى االرجح فاإن االطاع عل���ى ار�سيف الكومنرتن، 
وار�سيف احلرك���ة ال�سيوعية العرب���ي يف الع�سرينات والثاثينات 

�سوف يك�سف حقائق مهمة عن الفرتة مو�سوع هذه ال�سهادة.
ام���ا هذا املجلد فيحتوي ملحات مهم���ة عن كتب ال�سمايل التي اعدها 
وحرره���ا حممد كامل اخلطي���ب، عام 1999 في�س���ر الكتاب اىل ما 
كتب���ه ال�سمايل عن نقابات العم���ال وا�سا�ض احلركات ال�سيوعية يف 

الباد وكذلك اال�سرتاكية.

كتابات مجهولة لفؤاد 
الشمالي في مؤلف واحد

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

س����ل����س����ل����ة ن����وب����ل 

اأجر زوال على مغادرة باري�ض فارًا باملاب�ض 
ب�سحيف���ة،  ملف���وف  وقمي����ض  علي���ه  الت���ي 
واجت���ه اإىل اإجنلرتا دون اأن تكون لديه اأدنى 
فكرة ع���ن موعد الع���ودة. تلك ه���ي العناوين 
العري�س���ة واملخت�سرة لرحلته يف املنفى. اأما 
روزن فيتعق���ب م�سار زوال من حمطة باري�ض 
ال�سم���ال حت���ى لن���دن، م�ستطلع���ًا اأهمي���ة هذا 

العام.
ال  وبحزم���ة  واخلم�س���ن،  ال�سابع���ة  بعم���ر 
تتع���دى قمي����ض النوم واجلري���دة وق�سا�سة 
ورق عليه���ا ا�س���م فن���دق غروفرن، �س���ق زوال 
طريق���ه ع���ر ال�ساح���ل متجه���ًا نح���و كالي���ه، 
وا�ستق���ل �سفين���ة اإىل اإجنل���رتا، حي���ث عا�ض 
عامًا كامًا معزواًل يف لن���دن اأم�ساه مبعظمه 
يف �سل�سل���ٍة من املن���ازل والفن���ادق يف اأحياء 
بغي�سة يف »اأبر نوروود«، وكري�ستال باال�ض 

ووميبلدون.
وتنطلق رواية مايكل روزن الدقيقة املتعاطفة 
له���ذه احلقب���ة م���ن حي���اة زوال يف تعريفن���ا 
عل���ى تركيب���ة حيات���ه يف املنف���ى وطبيعته���ا. 
فنّطل���ع عل���ى تفا�سي���ل معانات���ه م���ع الوحدة 
واآمال���ه اخلائبة بالع���ودة اإىل باري�ض ومنط 

عمل���ه وهوايات���ه وم�ساكنه املوؤقت���ة فانهياره 
واإ�سابته باالإحباط.

املوؤيدي���ن  �س���ف  يف  زوال  تدّخ���ل  وات�س���م 
لدريفو�ض باحلما�سي، حتى ال نقول احلا�سم. 
وقد كت���ب ورئي�ض ترير �سحيف���ة »لورور« 
الفرن�سي���ة، ج���ورج كليمن�سو مق���ااًل بعنوان 
»اأته���م«، كان يف الواق���ع ر�سال���ة مفتوحة اإىل 
الرئي����ض الفرن�س���ي اآن���ذاك، فيليك����ض ف���ور، 
ووجه فيها االتهام���ات اإىل كبار قادة اجلي�ض 
بالتاآمر والتاعب بنتائ���ج املحاكمات. واأقدم 
زوال على الت�سهر برغم علمه التام اأن ذلك قد 

يثر نقمة ال�سلطة عليه.
اأن  لدريفو����ض  املوؤي���د  املع�سك���ر  اأو�س���ح 
االكت�سافات احلديث���ة يف الق�سية التي تثبت 
ب���راءة دريفو����ض يج���ب اال�ستم���اع اإليها يف 

املحكمة، لكن ذلك مل يح�سل.

وقد اأكدت ال�سلط���ات اأن االأدلة ال تتعدى كام 
زوال. و�س���در حك���م بحقه بال�سج���ن مدة عام 
كام���ل ودفع غرامة بقيمة 3000 فرنك. اإال اأنه 
ق���رر بداًل من االمتث���ال ومت�سية مدة العقوبة 

الهرب اإىل اإجنلرتا.
و�ساه���م املنف���ى يف زي���ادة تعقي���دات �سبك���ة 

زوجتي���ه  بوج���ود  �سيم���ا  زوال،  عاق���ات 
األك�سندرين وجيان وولديه دنيز وجاك.

وتلخ�س���ت احلال���ة النف�سي���ة ل���زوال يف تل���ك 
االآونة ب���االأمل والغ�س���ب من ان���زالق فرن�سا، 
براأي���ه، اإىل الربري���ة، وم�سان���دة الظلم بجو 
م���ن التاآم���ر واإطاق ق���وى العن�سري���ة بوجه 

االأقلية.
وح���ن تاأكدت م�ساألة اإعادة حماكمة دريفو�ض 
ع���اد زوال اإىل فرن�سا، بعد 11 �سهرًا يف منفاه 
االإجنلي���زي. اأخلي �سبيل دريفو�ض بعفو عام 
مقت���ه زوال باعتب���اره دجل���ه قانونية. وتويف 
يف 29 �سبتمر 1902 م�سممًا باأحادي اأك�سيد 
الكرب���ون م���ع األكن�سدري���ن فيما كان���ا نائمن 
بفعل مدخنة م�سدودة، يف حادث اعتره كرث 

مدبرًا.
�سكل املنف���ى حلقة ا�ستثنائي���ة يف حياة زوال 
م���ن حيث اأنقذ نف�سه م���ن ا�سطرابات باري�ض 
ليه���وي يف منازل جنوب لندن وفنادقها. وقد 
نا�س���ل للحف���اظ عل���ى ات�سال خي���وط حياته 
الثاث وارتباطها مبوطنه: حبيبتيه واأعماله 
االأدبية وروؤيته ال�سيا�سية. وبدا العبء ثقيًا 
يف بع����ض االأوق���ات، الت���ي تخللته���ا فين���ات 

هدوء واأمل.

مل يك���ن زوال بحاج���ة الإقح���ام نف�س���ه يف كل 
ذل���ك، والغرق يف كتابة املزي���د من الروايات، 
�سيم���ا اأنه كان يحقق جناح���ات تلو االأخرى. 
كم���ا كان با�ستطاعته عر�ض ال�سور التي كان 
يتقن التقاطها، لكنه اآثر االرمتاء يف اأح�سان 
العا�سفة الفرن�سية، والتف���اين فيها، م�سحيًا 
ب�سهرت���ه وثروت���ه، وحتى حيات���ه اإذا �سدقت 
�سكوك تدبر حادث���ة االختناق، ليكون قد دفع 
الثم���ن االأعظم الذي ميك���ن اأن يدفعه اإن�سان. 
وق���د كان براأي روزن واح���دًا من االأوائل يف 
احلركة اال�سرتاكية يف العامل، ممن يدفعونها 
للعن�سري���ة،  مناه����ض  م�س���ار  يف  بو�س���وح 

ويعتر من هذا املنطلق بطًا.
ج�ّس���د تدوي���ن روزن ل�سهور الف���رار حماولة 
بديع���ة وموؤث���رة بعمق يف كثر م���ن االأحيان 
لك�سف النقاب عن بع�ض من ت�سحيات قدمتها 
�سخ�سي���ة وج���دت نف�سه���ا مرغم���ة، م���ن غور 
االأزم���ة وقلب اأحي���اء جنوب لن���دن بالت�سبث 
بال�سجاع���ة االأخاقية الكافي���ة، التي �ستوؤدي 
بنهاي���ة املطاف لترئ���ة �ساح���ة دريفو�ض يف 

حلظة طبعت عميقًا �سمر االإن�سانية.

عن البيان االماراتية

زينب المشاط
ال�سيا�سي���ة  االح���داث  الق�س���ة  تناق����ض  ال 
ولكنه���ا ترك���ز عل���ى م���اذا يح�س���ل للنا�ض 
الذي���ن جترفه���م االح���داث ال�سيا�سية دون 
ان تكون لهم القدرة على احداث اي تغير 
فيما ي���دور حولهم. وكي���ف تتغر املواقف 
وتتب���دل االأفكار ب���ن الثوار قب���ل ال�سلطة 
والثوار بعد ال�سلطة وم���اذا تفعل ال�سلطة 

يف الب�سر.
الق�س���ة متعددة الطبقات تبداأ مبوت والدة  
جيفاك���و. اأم���ا والده، وه���و �سناعي غني، 
فق���د انتح���ر ج���راء التاأث���ر املحب���ط الذي 
مار�سه علي���ه حماميه. يتزوج جيفاكو قبل 
احل���رب العاملي���ة االوىل من ام���راأة جميلة  
ويعي�س���ان حياة مرفهة �سعي���دة. يف اثناء 
ذل���ك تظه���ر ام���راأة  ا�سمه���ا الرا، حي���ث ان 
ع�سي���ق والدته���ا اجل���رنال �سرتينيك���وف 
كوماروف�سك���ي  يح���اول اغواءه���ا ولكنها 
تتخل����ض من���ه بال���زواج م���ن �س���اب مثايل 
لكنه يرتكه���ا الحقًا. اثناء احل���رب العاملية 
كممر�س���ة  للعم���ل  الرا  تتط���وع  االوىل 
وتلتق���ي بالدكتور جيفاكو الذي كان يخدم 
يف اجلي�ض كطبي���ب، فرتبطهما ق�سة حب 

جارفة تنتهي بنهاية احلرب.
يلج���اأ  الرو�سي���ة  الث���ورة  ت���دث  عندم���ا 
زيفاج���و وزوجت���ه اىل قري���ة يف الري���ف 
الرو�سي يف منطق���ة االورال، ويلتقي مرة 
اخرى بارا الت���ي كانت تبحث عن زوجها 
يف نف�ض املنطقة لتتفجر مرة اخرى م�ساعر 
كان���ت جتمعهم���ا  الت���ي  احل���ب واحلن���ان 
والت���ي تتعرقل مرة اخ���رى ب�سبب احداث 
الث���ورة وب�سب���ب اجل���رنال �سرتينيك���وف 

كوماروف�سكي احلبيبب ال�سابق لارا.
ويع���ود الدكتور جيفاك���و اإىل مو�سكو عام 
1922 ليعي����ض يف فقر مدق���ع، وي�سعر يف 
اأح���د اأيام ع���ام 1929 بالغثيان متاأثرًا بكل 
م���ا ي���دور،  حول���ه، ح���ن يك���ون  يف عربة 
الرتام وبلحظة خاطفة قاتلة يلمح عن بعد 
حبيبته الرا مت�سي على الر�سيف املحاذي 
لل�سارع الذي يعره ال���رتام حاول اللحاق 
به���ا ولهث وراءها كحل���م ودون اأن يت�سنى 
له لف���ت انتباهه���ا ودون اأن ت���درك هي اأنه 
حبي���ب عمره���ا كان وراءه���ا عل���ى م�سافة 
ب�س���ع خطوات وقع اأر�س���ا وباغتته �سكتة 
قلبية ليم���وت على الر�سيف الذي كانت قد 
عرت���ه الرا لتوها، هكذا عّر لنا پا�سرتناك 

عن لهاثنا املخيف وراء ال�سعادة. 
الرواي���ة عب���ارة ع���ن ملحم���ِة رومان�سي���ة 
�ساملة، تقدم ق�سة احلب والثورة مب�ساهد 
رائعة وتاأ�سرنا بطبيعة مو�سكو اخل�سراء 
قب���ل احلرِب والث���ورِة االإجتماعيِة الَعنيفِة 

التي ح�سلت.
ب�سب���ب  االنتق���اد ال�سدي���د املوج���ه للنظام 
نا�س���رًا  پا�سرتن���اك  يج���د  مل  ال�سيوع���ي، 
االت���اد  يف  الرواي���ة  بن�س���ر  ير�س���ى 
ال�سوڤييتي، لذلك فق���د هّربت الرواية عر 
اإيطالي���ا، ون�س���رت يف ع���ام  احل���دود اإىل 
1957، مث���ر اأ�س���داًء وا�سع���ة: �سلب���ًا يف 
االتاد ال�سوفيات���ي، واإيجابًا يف الغرب. 
رغم اأن اأحدًا م���ن النقاد ال�سوفييت مل يكن 
ق���د اطلع عل���ى الرواية اإال اأنه���م هاجموها 
بعن���ف، بل وطالبوا بط���رد پا�سرتناك. يف 
العام الت���ايل 1958 منح پا�سرتناك جائزة 
نوب���ل  لاآداب، وهو الكات���ب الوحيد الذي 
فاز بجائ���زة نوبل عن رواي���ة واحدة، كما 
ذكرت جلنة اجلائزة حينها "اإن �سبب منح 

پا�سرتناك اجلائزة يتمثل يف القيمة الفنية 
لرواي���ة دكت���ور زيفاجو". لك���ن پا�سرتناك 
رف�سه���ا )غ�سبًا عن���ه(. وقد �س���در موؤخرًا 
كتاب عنوانه: "د.زيفاج���و بن املخابرات 
الرو�سي���ة"،  واملخاب���رات  االأمريكي���ة 
لباح���ث يك�س���ف فيه اأ�س���رار تدخ���ل وكالة 
م���ع  بالتع���اون  االأمريكي���ة  املخاب���رات 
نظرتها الريطاني���ة للدفع يف اجتاه فوز 
رواي���ة "دكت���ور جيفاكو" بجائ���زة نوبل. 
حي���ث توؤكد وثائ���ق الكت���اب اأن املخابرات 
ترجم���ة  وراء  كان���ت   CIAاالأمريكي���ة

الرواية اإىل اأكرث من40 لغة عاملية.
حولت رواي���ة "دكتور جيفاك���و" اإىل فيلم 
�سينمائ���ي ملحمي ع���ام، 1965 من اإخراج 
ديفيد ل���ن، بطولة عم���ر ال�سريف وجويل 
كري�ست���ي، ح�س���د الفيل���م خم����ض جوائ���ز 
اأو�س���كار، ويع���د ثام���ن اأجن���ح فيل���م عل���ى 
م�ست���وى �سب���اك التذاكر العامل���ي متجاوزًا 
فيلم تايتاني���ك اذا حذفنا معدالت الت�سخم 

املايل.
 :)1960  -  1890( پا�سرتن���اك  بوري����ض 
كات���ب و�ساع���ر رو�س���ي، ع���رف يف الغرب 
بروايت���ه املوؤثرة عن االت���اد ال�سوڤياتي 
"دكت���ور زيفاجو" لكن���ه ي�ستهر يف باده 
ك�ساع���ر مرم���وق. در����ض يف كلي���ة االآداب 
والتاريخ يف جامع���ة مو�سكو وحن اهتم 
اأملاني���ا  اإىل   1912 يف  �ساف���ر  بالفل�سف���ة 
لدرا�س���ة الفل�سف���ة يف جامع���ة مارب���ورج. 
ول���د يف مو�سك���و الأب كان يهودي وتول 
اإىل الكني�س���ة االرثوذوك�سي���ة، وهو ر�سام 
متمي���ز واأ�ست���اذ يف معهد الفن���ون، والدته 
كانت عازفة بيانو م�سهورة. خال احلرب 
العاملية االأوىل، عمل با�سرتناك و در�ض يف 

خمتر للكيميائيات يف االورال. 

عن املوؤ�س�سة العربي���ة للدرا�سات والن�سر 
يف ب���روت.. �س���درت االعم���ال ال�سعرية 
الكامل���ة لل�ساع���ر عي�سى ح�س���ن اليا�سري 
يف جمل���د واح���د وت�س���م اإح���دى ع�س���رة 
جمموع���ة �سعري���ة كتب���ت ماب���ن الع���راق 
واالردن وكندا..وهي – ف�سول من رحلة 
طائ���ر اجلن���وب – و – �سم���اء جنوبية – 
و – امل���راأة مملكت���ي  و – �ست���اء املراع���ي 
اأناديكِ  من  – و-  االأكواخ  – و- �سم���ت 
م���كان بعيد – و- ال�س���ام عليك يامرمي – 
و- ماميكث على االأر�ض – و- اأيتها الباب 
– و- بقايا البيدر -و – اأغاين الغروب.

جدي���ر بالذك���ر ان االأ�ست���اذ الدكت���ور عب���د 
الواحد حمم���د قد قام برتجم���ة خمتارات 
 – الع�سب���ة   – بعن���وان  منه���ا  �سعري���ة 
وجمموعت���ي – ماميك���ث عل���ى االأر�ض – 

و – اأيته���ا الب���اب – اإىل اللغ���ة االإنكليزية 
و�س���درت يف كت���اب بعن���وان – مل اتعل���م 
�سيئ���ا.. كم���ا قام���ت املرتجم���ة وال�ساعرة 
التون�سي���ة اال�ست���اذه – مني���ه بوليل���ة – 
برتجمة جمموعة – اأغاين الغروب – اإىل 
الفرن�سية.. وا�سرتك كل من ح�سن عي�سى 
اليا�س���ري واال�ست���اذة املرتجم���ة العراقية 
واملرتجم���ة  وال�ساع���رة  فا�س���ل  ليل���ى 
املغربية اال�ستاذة فوزية القادري برتجمة 
خمتارات �سعرية منها اإىل اللغة االإ�سبانية 
وق���د راجعها ال�ساع���ر والروائي املقيم يف 

مدريد اال�ستاذ – عبد الهادي �سعدون –.
وق���د �سدر اأكرث من كتاب نقدي عن جتربة  
ال�ساع���ر – منه���ا كت���اب – عي�س���ى ح�س���ن 
اليا�س���ري �ساعر قري���ة اأم �ساع���ر اإن�سانية 
ا�سلوبي���ة تليلي���ة من  – وه���و درا�س���ة 

تاأليف الناقد العراقي املعروف اال�ستاذ – 
الدكتور ح�س���ن �سرمك ح�سن –.. وكتاب 
– البني���ة املكانية يف �سعر عي�سى ح�سن 
اليا�سري – تاأليف ال�ساعر والناقد اال�ستاذ 
– ماجد احل�سن.. وكتاب – عي�سى ح�سن 
 – �سع���ره  فني���ة يف  درا�س���ة  اليا�س���ري.. 
تاألي���ف الدكت���ورة.. اآالء حم�سن احل�سني 
–.. وظهر ف�سل كامل عنه مبا يقرب من 
خم�سن �سفحة يف كتاب – مرايا الذاكرة 
– تاألي���ف االأ�ستاذ الدكتور – قي�ض كاظم 
اجلنابي –.. وكتاب �سلة من ثمار.. اعداد 
وتق���دمي ال�ساع���رة والروائي���ة اللبناني���ة 
اال�ست���اذه فاطمة خليفة الذي يحتوي على 
مقاالت نقدية ومقابات �سحفية وق�سائد 

مهداة وغرها.
ا�ساف���ة اإىل الكثر م���ن الدرا�سات النقدية 

لنقادن���ا العراقي���ن الكب���ار مث���ل اال�ست���اذ 
الدكت���ور عب���د الواح���د حمم���د واال�ست���اذ 
الدكت���ور الناق���د ح���امت ال�سك���ر واال�ستاذ 
الدكتور الناقد حممد �سابر عبيد واال�ستاذ 
الناق���د ط���راد الكبي�س���ي والناق���د امل�سري 
الدكتور �سري حاف���ظ وكثرين غرهم، 
وظه���ر ا�سم���ه يف العديد م���ن املو�سوعات 
العراقية والعربية والعاملية.. و�سارك يف 

العديد من مهرجانات ال�سعر العاملي.
– الكلم���ة احل���رة  حا�س���ل عل���ى جائ���زة 
العاملية – التي منحه���ا له مهرجان ال�سعر 
العامل���ي الذي اأقي���م يف روت���ردام عا�سمة 
الثقافة الهولندية يف 25-5- 2002 وكان 
اأول م���ن  ح�س���ل على ه���ذه اجلائ���زة عام 
1950 ه���و ال�ساعر االإ�سب���اين – رافاييل 

الرتي -..

" دكتور جيفاكو "... الرواية المتهمة سياسيًا 

قصة ح��ب مفعم��ة بالرومانس��ية لألديب 
الرويس بوريس پاس��رناك. احداث القصة 
تجري بني عام��ي 1903 و1929، وهي أعوام 
الضياع واالضطرابات الدموية يف روس��يا، 
حي��ث ت��دّون لن��ا قصة الث��ورة البلش��فية 
م��ن وجه��ة نظر تل��ك الش��خصية املثقفة 
البرشي��ة:  النف��س  واملتعمق��ة يف فه��م 
الطبيب والش��اعر ي��وري جيفاكو الذي ولد 
أواخ��ر القرن التاس��ع عرش وأنهى دراس��ة 

الطب أثناء الحرب العاملية األوىل.
فبينام يتغري املشهد السيايس ويسقط نظام 
القي��ارصة الروس، تعك��س عالقات دكتور 
جيفاك��و االضطراب الس��يايس ال��ذي كان 
يس��يطر يف جميع االوس��اط نتيجة احداث 
الثورة وكذلك الحرب العاملية االوىل التي 

كانت تدور رحاها يف تلك الفرة.

صـــدور األعمال الشـــعرية الكاملة للشـــاعر 
عيسى حسن الياسري

ـــرار وف وأدب  زوال..حــــــب  ــل  ــي إم ــاء  ــف ــت اخ
يق��دم عمل املؤلف ماي��كل روزن رؤية مثرية لالهت��امم تعالج فكر وأهواء 
وسياس��ة وأعامل املؤلف إميل زوال، ويعالج القصة املثرية لهروبه إىل لندن 
عقب قضية دريفوس الفضائحية. فعش��ية الثامن عرش من متوز عام 1898 بدأ 
الروايئ العاملي الش��هري رحلة الهرب، أما جرميته، فتحدي الس��لطات العليا 

يف البالد من خالل رسالة مفتوحة بعنوان »أتهم«، وخسارة القضية.
وكانت قضية دريفوس يف تلك األثناء تقسم فرنسا إىل نصفني، جانب اصطف 
مع معس��كر امللكية والقومية والكاثوليكية، وآخ��ر ضم تحالف الجمهوريني 

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

نورهان مصطفى  

نجــاة الصغيــرة.. »أول ســيرة 
ذاتية مصّورة«

ت���ت �سع���ار »اأول �س���رة ذاتي���ة م�س���ّورة«، اأ�سدرت 
الكاتب���ة، رحاب خال���د، كتاًبا عن حي���اة الفنانة، جناة 
ال�سغرة، عن دار »الكرمة« للن�سر والتوزيع، وح�سّب 
كلم���ات دار الن�س���ر، ُيع���د الكت���اب اأول �س���رة �سامل���ة 
وموثق���ة تتناول حي���اة جناة ال�سغ���رة، وي�سم اأكرث 
من 270 �سورة نادرة باالأبي�ض واالأ�سود وباالألوان.

ويحك���ي الكت���اب �س���رة »جن���اة ال�سغ���رة« الفني���ة 
وال�سخ�سي���ة من���ذ طفولته���ا يف بيت �سج���ع املواهب 
فاحرتف اأطفال���ه املو�سيقى والغن���اء والتمثيل، حتى 
اعتزاله���ا وه���ي يف قمة تاألقه���ا، يتناول ف���ى ف�سوله؛ 

حياتها العائلية، وتطورها الفني، وعاقاتها املهنية.
كّم���ا يتمي���ز هذا االإ�س���دار بتغطية رحلة جن���اة الفنية 
بواب���ة  االآن، ح�س���ّب  من���ذ مولده���ا حت���ى  الناجح���ة 
االأه���رام، من خال ن�سر اأغلفة االأ�سطوانات واإعانات 
احلف���ات واالأفام والكاريكات���رات واأغلفة املجات، 
ا عديًدا من االأق���وال الأهم النقاد  ويجم���ع الكتاب  اأي�سً
والفنان���ن وال�سخ�سيات العامة حول املحطات املهمة 

يف حياتها الفنية.
وير�سد الكتاب البداية مع اأبيها ثم احلياة مع زوجها 
االأول، كم���ال من�س���ى، و�س���رد حكاي���ة مل���اذا ا�سط���رت 
لله���روب م���ن بيت اأبيه���ا اإىل بي���ت �سقيقها ع���ز الدين 

لتتخل�ض من قيود االأب وا�ستغاله الفنى لها.

ليلى ُمراد.. »وثائق خاصة«
فيم���ا عر�ست، دار ال�سروق، كت���اب »الوثائق اخلا�سة 
لليل���ى م���راد« الأ�س���رف غري���ب، والذي ي�س���ارك به يف 
معر����ض القاهرة الدويل للكت���اب، يف دورته ال�سابعة 
واالأربع���ن املق���رر. ويعر����ض الكتاب رحل���ة 20 عاًما 
م���ّرت على رحيل ليلى م���راد، ومازال���ت الرحلة مليئة 
بالكثر م���ن التفا�سيل؛ جذورها اليهودي���ة، بداياتها 
لُغ���ز  اإ�سامه���ا،  واإ�سه���ار  الث���اث،  االأوىل، زيجاته���ا 
اعتزالها املفاجئ، وامل�سكوت عنُه طيلة 60 عاًما، وفًقا 

لبوابة ال�سروق.
ومل تُك���ن ليل���ى مراد م���راد جمرد مطرب���ة قادها جمال 
�سوتها اإىل الظهور ممثلة على �سا�سة ال�سينما، واإمنا 
هي واحدة م���ن االأ�سماء القليلة الت���ي �سنعت لنف�سها 
���ا حتى يف ظل �سن���وات احتجابها  ح�س���وًرا ا�ستثنائيًّ

الطويل���ة، ورمب���ا �ساهم ه���ذا كله يف اإك�س���اب �سرتها 
الذاتية ذلك ال�سحر اخلا�ض.

واعتم���د الكات���ب يف تاألي���ف الكت���اب عل���ى جمموع���ة 
م���ن الوثائق الر�سمّي���ة واخلا�سة، والت���ي تك�سف عن 
ل اإىل حد املفاجاآت، وهو اأ�سلوب جديد  حقائق قد ت�سِ
عل���ى التاأريخ للحي���اة الفّنية يف م�س���ر، ح�سّب رواية 

الكاتب.

فاتن حمامة.. »ذكريات سيدة 
الشاشة«

ا كتاب »فاتن حمامة«،  كّما عر�ست، دار ال�سروق، اأي�سً
للكاتب���ة ال�سحفي���ة، زينب عب���د الرازق، حي���ُث يعتر 

الكت���اب حماولة لتوثي���ق �سرة الفنان���ة القديرة فاتن 
حمام���ة، ت�سم ه���ذه ال�سرة ذكري���ات �سي���دة ال�سا�سة 
كم���ا �سردتها يف مقاب���ات متت قبل رحيله���ا،  اأجرتها 
معه���ا الكاتبة ال�سحفية زينب عبد ال���رزاق يف اأوقاٍت 
خمتلف���ة، واأو�س���ت الفنان���ة �سي���دة ال�سا�س���ة بن�سرها 

جممعة بعد رحيلها.
ويحت���وي الكتاب احل���وار االأول لزوجها الدكتور 
حممد عبد الوهاب، يحكي في���ه عنها، وفًقا لبوابة 
ال�س���روق، وعن حياتها الفني���ة وال�سخ�سية، وعن 
فات���ن الزوجة واالأم، وع���ن حياتهما مًعا على مدى 
ما يق���رب من 40 عام، وا�ستكم���ااًل لتوثيق مراحل 
���م العدي���د  حياته���ا الرثي���ة، باالإ�ساف���ة مللح���ق ي�سُ
م���ن �سور الفنان���ة فاتن حمامة مع اأف���راد اأ�سرتها، 

واأخرى مع م�ساهر الفن واالأدب والثقافة.

 ماجــدة.. »مذكــرات ماجدة 
الصباحي«

اأم���ا  كتاب »مذك���رات ماج���دة ال�سباح���ي« للكاتب 
ال�سي���د احلرانى، فانف���ردت بيها »االأه���رام«، حيُث 
يعر����ض الكت���اب حياة الفنان���ة، ماج���دة، االأ�سرية 
وتاري���خ املياد الذي ظّل مل���دة طويلة مثاًرا للجدل 
ب���ن املوؤل���ف وماجدة وجلن���ة الق���راءة واملراجعة 
االأه���رام  لبواب���ة  وفًق���ا  باملوؤ�س�س���ة.  للكت���اب 

االإلكرتونية.
ويقول الكاتب، ال�سيد احلرانى، اأّن الكتاب يحوي 
و�سفا تف�سيلي���ا مل�سر؛ التى عا�ست بها ماجدة فى 
الثاثيني���ات واالأربعيني���ات واخلم�سيني���ات، ث���م 
يتطرق لث���ورة يوليو وخروج امللك، واأي�سا بداية 
احلياة الفني���ة للفنانة، واأ�سب���اب خو�سها مغامرة 
االإنت���اج ال�سينمائ���ى وه���ى فت���اة الع�سري���ن عاما، 

ومراحل هذا االإنتاج ومواجهاته.
واملراهق���ة  احل���ب  جوان���ب  الكات���ب  ويك�س���ف 
والعاقات العاطفية االأوىل، ث���م االرتباط باإيهاب 
نافع �ساب���ط املخابرات الذى جعلت���ه ماجدة جنم 
جمتم���ع و�سينم���ا ف���ى �سه���ور مع���دودة، واأ�سباب 
باالأ�سم���اء  يك�س���ف-  واأي�س���ا  عن���ه،  انف�ساله���ا 
والتفا�سي���ل- ال�سخ�سي���ات الت���ى جذبتهم ماجدة 
من الظل اإىل االأ�س���واء ال�سينمائية واالجتماعية، 
والذين ينتمى معظمهم جليل الو�سط فى ال�سينما، 
ومازال بع�سهم يرتبعون على عر�ض احلياة الفنية 

احلالية.
���م الكت���اب اأر�سي���ف �س���ور فوتوغرافي���ة  كّم���ا ي�سُ
ن���ادرة مل تن�س���ر من قب���ل، جُت�سد احلي���اة العائلية 
واالجتماعي���ة والفني���ة ملاج���دة، كم���ا ي�ستمل على 

ثاثة وع�سرين ف�سًا.

إعداد - أحمد قوجة

يحزم اأحم���د اأمتعته ليغادر بلده �سوريا 
متوجه���ًا اإىل بريطانيا ليكم���ل درا�ساته 
العلي���ا يف اأدب �سك�سبر، ويقول: »على 
الرغ���م م���ن �سه���رة �سك�سب���ر يف العامل 
العربي اإال اأن موؤلفاته كلها لن جتدها اإال 
يف م���كان واحد وهو مكتب���ة برمنغهام، 
حيث ت���وي غرف���ة خا�سة ت�س���م كافة 

اأعماله وخ�سو�سًا النادر منها«.
ي�ساحب اأحمد يف رحلته حمد، الباحث 
الن���ادرة،  االإ�سامي���ة  املخطوط���ات  يف 
مكتب���ة  ع���ن  كث���رًا  »ق���راأت  ويق���ول: 
برمنغه���ام ول���دي �سغف كب���ر لاطاع 
وخ�سو�س���ًا  املعرفي���ة  كنوزه���ا  عل���ى 
املخطوطات النادرة من القراآن الكرمي، 
حيث ت���وي �سفحت���ن يبل���غ عمرهما 
نح���و 1370 عام���ًا وتع���ودان اإىل زم���ن 

اخللفاء الثاثة االأوائل«.
ح���ال اأحم���د وحم���د، مياث���ل الكثر من 
الباحث���ن الع���رب وغرهم مم���ن لديهم 
�سغف احل�سول عل���ى العلوم واملعارف 

يف �ستى املجاالت.
يف  املكتب���ة  �سمل���ت  الت���ي  التحديث���ات 
جان���ب  تغف���ل  مل  االأخ���رة  ال�سن���وات 
والتحديث���ات  الرقمي���ة  االأر�سف���ة 

االإلكرتونية، حتى اأ�سحت بوابة رقمية 
تتفي بالكلمة واالإبداع، وتعد »اأ�سخم 
جممع للفك���ر االإن�ساين«، كم���ا قال مايك 
وايتباي رئي�ض جمل�ض مدينة برمنغهام. 
واملكتب���ة اجلدي���دة نتاج عملي���ة تطوير 
ملكتبة »برمنغهام« املركزية، املبنية �سنة 
1973، والت���ي �سممت ال�ستبدال مكتبة 
واأعي���د  القدمي���ة.  املركزي���ة  برمنغه���ام 
افتتاحه���ا يف �سبتمر 2013 وا�ستغرق 
بناوؤه���ا اأكرث من ثاثة اأع���وام. وتتاألف 
م���ن 41 طابقًا وت�ستقطب 3 ماين زائر 
�سنوي���ًا، اإ�سافة اإىل ماي���ن االأ�سخا�ض 
الذي���ن يزورونها عر موق���ع االإنرتنت، 
وو�سف���ت باأنه���ا اأك���ر مكتب���ة عامة يف 
اململك���ة املتح���دة، واأكر مكتب���ة اإقليمية 

يف اأوروبا.
تل���ك التحف���ة الهند�سية املعماري���ة التي 
تتف���ي بالكلم���ة واالإب���داع تق���ع و�سط 
مدينة برمنغهام يف ميدان �سينتيناري، 
الريبرت���وري  وه���ي ملحق���ة مب�س���رح 
بالري���ب«.  »املع���روف  برمينغه���ام 
وتتو�س���ط مركزي���ن ثقافي���ن كبري���ن، 
هما م�سرح ربرت���وري ومركز ح�ساري 
�سابق كان يطلق علي���ه ا�سم »با�سكرفيل 
هاو����ض«. وافتتح���ت للم���رة االأوىل عام 
ق�س���م  عل���ى  تت���وي  وكان���ت   .1865
الإعارة الكتب فقط، ثم اأ�سيف اإليها ق�سم 
املطالع���ة يف العام الت���ايل. وبعد عامن 

جرى افتت���اح »مكتب���ة �سك�سبر«، وهي 
غرف���ة خا�سة ت�سم كل اأعم���ال �سك�سبر 

وما ُكتب عنه.
تت���وي املكتب���ة �ست���ى اأن���واع الكت���ب 
العلمي���ة والتاريخي���ة واالأدبي���ة، وفيها 
كت���ب ن���ادرة و�س���ور قدمي���ة تع���ود اإىل 
مئ���ات ال�سن���ن، وُيق���در ع���دد امل�س���ادر 
املوج���ودة به���ا اأك���رث م���ن 5 ماين من 
الكت���ب، وت�س���م كتب���ًا رقمي���ة ومراج���ع 
اإلكرتونية واأقرا�سا مدجمة ور�سومات 
وخرائ���ط واأقرا����ض املو�سيق���ى واأفام 
الديفيدي واملج���ات وال�سحف، وحتى 
اأعل���ى  تق���ق  الت���ي  احلديث���ة  الكت���ب 
املبيعات. وهن���اك اأي�سًا، عدد من الكتب 
املنوع���ة امل�سموع���ة يف جم���االت االأدب 

والتاريخ.
ت�سم املكتب���ة مركز الطفل الذي يحتوي 
كتبًا وجمات خمتلفة، وق�سمًا خم�س�سًا 
مل�ساع���دة االأطف���ال ال�سغار عل���ى تنمية 
عادة الق���راءة، ومركزًا لاأعم���ال ي�سمل 
مراج���ع متعلقة بقطاع االأعمال. ومكتبة 
لاإع���ارة تق���دم كتب���ًا وجم���ات واأفامًا 
ت�سجيلي���ة واأقرا�س���ًا مدجم���ة، ومكتبة 
مراج���ع ومرك���زًا للتعل���م يق���دم دورات 
تدريبي���ة ومعلوم���ات ون�سائ���ح متعلقة 
بالفر����ض الوظيفي���ة والتنمي���ة الذاتية 
وامله���ارات احلياتي���ة املختلف���ة، اإ�سافة 
للمو�سيق���ى تت���وي عل���ى  اإىل مكتب���ة 
اأقرا�ض مدجمة وكتب متكن قراءتها اأو 

اال�ستماع اإليها.

وتعر�ست املكتبة يف عام 1991 حلريق 
كبر اأ�سفر ع���ن احرتاق مكتبة االأطفال، 
وجزء م���ن الطابق ال�سفلي م���ن املبنى. 
الطف���ل«  »مرك���ز  اأن�س���ئ  عام���ن  وبع���د 
توال���ت  وبعده���ا  االأعم���ال«.  و»مرك���ز 
عمليات التحديث والتطوير يف املكتبة، 
فاأ�سيف���ت خدمة االإنرتنت ع���ام 1998، 

ومركز التعّلم عام 2002.
ان�سئت مكتبة �سك�سب���ر التذكارية على 
ي���د ج���ون ه���رني ت�سامرل���ن يف ع���ام 
1882، وه���و ع�س���و موؤ�س����ض يف نادي 
�سك�سبر، وكان م�سوؤواًل عن اإعادة بناء 
املكتب���ة املركزية القدمية بعد اأن التهمت 
الن���ران املبن���ى االأ�سل���ي ع���ام 1879. 
الطاب���ق  يف  التذكاري���ة  الغرف���ة  وتق���ع 
االأول من املبنى. وتتميز بنمط عمرانها 
االإليزابيث���ي م���ع املنحوت���ات املطعم���ة 
وامل�سغوالت املعدنية التي متثل الطيور 

والزهور واأوراق ال�سجر.
اأعمال �سك�سبر اخلالدة مل تبَق حبي�سة 
الكت���ب والرف���وف، ب���ل دخل���ت الع�س���ر 
الرقمي احلدي���ث، حيث ن�س���رت املكتبة 
االأوىل  الطبع���ات  بع����ض  الريطاني���ة 
االإنرتن���ت،  �سبك���ة  عل���ى  مل�سرحيات���ه 
وت�سم���ل 93 ن�سخ���ة م���ن 21 م�سرحية، 

منها امل�سرحية ال�سهرة »هاملت«.
رفوفه���ا  م���ن  ج���زاأ  املكتب���ة  خ�س�س���ت 
للثقاف���ات العاملي���ة واللغ���ات االأخ���رى، 
وتت���ل اللغ���ة ال�سينية حي���زًا مهمًا يف 
ه���ذا اجلان���ب، وهن���اك اهتم���ام وا�سح 
باجلالية ال�سينية نظرًا لتعدادها الكبر 
يف مدينة برمنغهام. وهناك اأي�سًا ق�سم 
�سغ���ر ي�س���ّم جمموع���ة خمت���ارة م���ن 
الكت���ب العربي���ة.. منها: رواي���ة »عمارة 
يعقوبي���ان« لعاء االأ�سواين و»منامات« 
كت���ب  جلوخ���ة احلارث���ي، كم���ا توج���د 
لعبدالرحم���ن مني���ف وجني���ب حمفوظ 
املتنب���ي  ودي���وان  من�س���ور  واأني����ض 
وترجم���ة الأعم���ال �سك�سب���ر وترجمات 
»ه���اري بوت���ر«، وغره���ا. كم���ا ي�س���م 
ق�سم االأدب العرب���ي ترجمات اإجنليزية 
العربي���ة.  االأدبي���ة  الكت���ب  م���ن  لع���دد 
وتوج���د اأي�سًا، كتب باللغ���ات االأوردية 
والرو�سي���ة  والفرن�سي���ة  واالإيطالي���ة 

والبولندية والرتكية.. وغرها.

مكتبــة برمنغهــام بوابــة رقميــة تحتفــي 
بالكلمة واإلبداع

أســرار حيــاة 4 جميــالت فــي تاريخ 
السينما المصرية

 صور نادرة ووثائق تنشر ألول مرة داخل ُكتب
ُزين��ت ُكتب مع��رض القاهرة ال��دويل للكتاب، يف دورته الس��ابعة 
واألربعني، بوجوه حس��ناوات السينام املرصية، فأثناء مرورك عىل 
دور النرش امُلختلفة، س��تِجد سيدة الشاش��ة العربية، فاتن حاممة، 
حّية عىل أغلفة كتاٍب ما، فيام سُتس��حَرك إبتسامة »نجاة الصغرية«، 
وكأّن��ك تراها للم��رة األوىل، بينام تظّل ُهناك وثائق خاصة تكش��ف 

جانًبا آخر من حياة صوت الُحب، ليىل ُمراد.
»املرصي الي��ت« ترُصد لُكم 4 ُكتب تعرض الس��ري الذاتية ل� 4 من 
»جميالت« الس��ينام املرصية، عرضته��ا دور النرش مبعرض الكتاب 

:2016



1011 العدد )3844( السنة الرابعة عشرة االحد )5( شباط 2017

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

القاهرة )رويترز( - 

ج���ازف كث���را موؤمن املحم���دي حينم���ا ق���رر الكتابة عن 
مو�س���وع د�س���م مغ���رق يف الق���دم واالإبه���ام مث���ل تاريخ 

قري�ض م�ستخدما اللهجة العامية امل�سرية.
ورمب���ا يعتقد القارئ اأن موؤم���ن املحمدي يق�سد اأن يكتب 
كتاب���ة �ساخرة حينم���ا اأدىل بدلوه يف تاري���خ يلفه �سيء 
م���ن القد�سية- كونه اأحد ف�سول تاري���خ النبي حممد- ال 
�سيما واأن الكتابة مل تخل من ا�ستخدام ت�سبيهات تاكي 
ع�سرن���ا احلا�سر بل واأمثلة وعبارات وردت يف ال�سينما 

اأو امل�سرح.. اأو حتى يف لغة ال�سارع حاليا.
لكن يف ه���ذا- اإن ح�سل- اإجحافا كب���را. فهو كتاب جاد 
مرث للغاية. ويحمل القارئ على التفكر بتجرد وب�ساطة 
مت�سلح���ا ب�سهول���ة االألف���اظ وجزال���ة املعن���ى وقرب���ه من 
تفا�سي���ل حياتن���ا اليوم. فت���زول كل احلواج���ز الرتاثية 

والرتابية التي تراكمت بفعل الزمن ورمزية املقد�ض.
كت���اب "ليايل قري����ض- قبل املي���اد" الذي �س���در عن دار 
روافد للن�سر والتوزيع يف القاهرة ياأخذ القارئ بتب�سيط 
�سدي���د يف رحل���ة تاريخي���ة ت�سر يف ظ���ال املنطق الذي 
ي�سوقه املحمدي بن احل���ن واالآخر يف دعوة للتفكر يف 

مدى �سحة الرواية اأو يف طرافتها اأو غرابتها.
خم�س���ون ف�سا �سغ���را �سماه���ا "خم�سون ليل���ة" تقود 
الق���ارئ بنعومة يف في���ايف وقفار �سح���راء اجلزيرة من 
بداي���ة �سبب وجود مكة الديني واجلغرايف واالجتماعي 
والتجاري... وبالتايل.. املنطقي.. القبائل التي ح�سرت 
م���ن بعي���د والت���ي اقتتل���ت اأو تالف���ت اأو احتال���ت حتى 
تق���ق مكا�سب.. وكذا ال�سخ�سي���ات املختلفة التي كانت 

لها ب�سمات اأثرت يف جمرى التاريخ يف هذه املنطقة.
يف الكت���اب �س���رد �سعبي ملا ح�سل من���ذ بداية مكة وحتى 

عام الفيل الذي ولد في���ه النبي )570 ميادي(. ويخطط 
الكات���ب الإ�سدار كتاب اآخر مكتوب بنف�ض الطريقة يوؤرخ 

لفرتة ما قبل الدعوة يف وقت الحق هذا العام.
ورمبا يك���ون من املجح���ف اأي�سا و�سف الكت���اب الواقع 
يف 208 �سفح���ات باأن���ه حكاية م�ساغة للق���ارئ الب�سيط 
وح�سب. فالكتاب- على ب�ساطة اأ�سلوبه- يت�سمن اأفكارا 
تق���ع يف �سلب عل���م التاريخ والكتاب���ة التاريخية. وهو- 
واإن ت���دث بحذر ح���ول حمى الن�سو����ض املقد�سة الذي 

يو�س���ك اأن يرتع فيه- اإال اأن���ه مل يتجاوز يف حق العلم اأو 
الدين.

املوؤل���ف ق���ال لروي���رتز اإنه تعم���د "�سعبن���ة احلكاية" كي 
ت�س���ل اإىل اأك���ر قط���اع ممك���ن... "ه���و �سياغ���ة �سعبية 

للتاريخ االإ�سامي".
ويرف����ض املحم���دي اعتب���ار الكت���اب مرجعا علمي���ا "الأنه 
ال يلت���زم بال�س���روط العلمي���ة من ذكر امل�س���ادر وتوثيقها 

واتباع منهجية اأكادميية."
ولكن���ه ي�سدد على اأن ه���ذا العمل لي�ض متعار�سا مع العلم 
"اإمنا غر ملتزم بالقيود االأكادميية التي اأراها �سرورية 

يف م�سمارها".
ويح���ذر الكات���ب - ب�سكل علم���ي- يف مقدم���ة الكتاب من 
وجود م�سكات يف م�س���روع الكتابة يف بحر كهذا "منها 
�سعوب���ة الكتاب���ة الأن التاريخ مكت���وب يف اأمهات الكتب 
بلغة قدمي���ة وعتيق���ة.. ومكت���وب حديثا بلغ���ة اأكادميية 
متخ�س�س���ة.. حمتاجة من الوقت واجلهد والرتكيز ما ال 

يتوفر يف اإيقاع احلياة اللي عاي�سينها".
وي�سي���ف "م�ض ب�ض ك���ده.. لكن كم���ان الأن مفي�ض تاريخ 

تقدر تطمن ل�سحته ولو بن�سبة معقولة."
وبعد �سرح يف املنهج ال يفتقر للمنطق العلمي للم�سكات 
الت���ي واجهه���ا يت�س���اءل الكاتب: "طي���ب نعمل اإي���ه؟"... 

وبعدها "واإيه الفايدة بقى؟"
�سحكت كثرا من عنوان الليلة ال�ساد�سة "هات االإزازة". 
فهو عن���وان اأغني���ة هابطة م���ن بدايات الق���رن الع�سرين 
تك���ي عن اأجواء �سك���ر و�سمر. ومن املده����ض كيف اأتى 
املحم���دي به���ذا امللم���ح احلديث لي�س���رح روؤيت���ه النقدية 
لق�س���ة انتقال والية البيت احلرام م���ن غب�سان اخلزاعي 

اإىل ق�سي بن كاب جد النبي.
فتقول الق�سة املروي���ة اأن ق�سي ا�سرتى والية البيت من 

غب�سان "بزق خمر وقعود".
ي�سخ���ر املحمدي م���ن الرواية ويدعو لتخي���ل ق�سة يقوم 

فيه���ا �سخ����ض باأخذ حماف���ظ القاهرة اإىل "ب���ار" لي�سقيه 
"ربع براندي" لي�سرتي منه اإدارة املحافظة... ثم يعلق 

الكاتب قائا "كام هزيل"!!!!
وعل���ى الرغ���م م���ن رف����ض الكات���ب يف احل���وار الق�سر 
ال���ذي اأجرته مع���ه رويرتز العتب���ار كتابه مرجع���ا علميا 
تاريخي���ا اإال اأن ال�س���وؤال م���ا زال مطروح���ا: ه���ل ت�سلح 
الكتاب���ة بالعامي���ة اأو باأ�سل���وب �سعب���ي على ح���د و�سف 
املوؤل���ف- لكتابة مو�سوعات علمي���ة مرجعية؟ االأدب �سق 
طريق���ه و�سغل حيزا وا�سعا يف الوج���دان واخليال.. بل 
واالأكادمييا. فهل ت�سر هذه الكتابة على نف�سى اخلطى؟

ال �س���ك اأن ط���رح املوؤل���ف له وجاهت���ه لكن: ه���ل باالإمكان 
البحثي  االأكادميي  املنهج  الكتاب���ة" مع مراعاة  "�سعبنة 

العلمي؟
وال يعن���ي ع���دم وج���ود فهر����ض للمراجع���ة اأن الكتاب ال 
يعتمده���ا. فكت���اب لي���ايل قري����ض يت�سم���ن االإ�س���ارة اإىل 
مراجع كثرة يبدو اأن الكاتب عكف على درا�ستها بتمعن. 
واجلهد املبذول وا�سح يف الكتابة التي فيها حر�ض على 

ذكر الروايات املتعددة للحدث.
متعة القراءة والفكاهة يف الكتاب جتعل من يقراأه ميتثل 
دون ت���ردد ل���كل اأمر ي�س���در يف نهاية كل ليل���ة.... "اقلب 

ال�سفحة".
روح الفكاه���ة امل�سري���ة حا�س���رة بق���وة يف الكتاب حتى 

اآخر جملة فيه "�سلي على ر�سول الله".
ب���ل اإن النا�س���ر حينما كت���ب ماحظة يف اآخ���ر الكتاب مل 
ي�ستطع اخل���روج من اجلو امل�س���ري البهيج الذي ر�سمه 
موؤم���ن املحمدي يف متن���ه فقال "كنا هنعم���ل فهر�ض ب�ض 

مازم الكتاب قفلت على كده".

 
لقد امتازت جتربة حمفوظ الب�سري مبتانة 
و�سام���ة لغته���ا وجزال���ة ا�سلوبه���ا وغناه���ا 
وثراء معانيه���ا ومبانيها وح�س���ن �سياغتها 
وا�ستثمارها للجوان���ب واال�سارات امل�سيئة 
يف تراثن���ا اللغ���وي م���ن ح���وادث وق�س����ض 
وحكاي���ات ظل���ت حي���ة يف ذاك���رة الق���راءة ، 
وه���ذا ال يعني انكفاء التجرب���ة على املا�سي 
لوح���ده ب���ل ات�سع���ت اآفاقه���ا لا�ستف���ادة من 
املعرفي���ة  ونتاجاته���ا  احلداث���ة  معطي���ات 
التج���ارب  الأغل���ب  م���وردًا  اأ�سبح���ت  الت���ي 
املعا�س���رة... ورغم امت���اك ال�ساعر لقدرات 
ممي���زة يف القول ال�سع���ري اإال ان جّل نتاجه 
الغزي���ر ميي���ل اىل ال�س���كل التقلي���دي ولك���ن 
بلغة تنه����ض مبفرداتها الت���ي مازالت قادرة 
يف  والعي����ض  والتو�سي���ل  االي�س���ال  عل���ى 
غاي���ة اال�س���كال ال�سعرية املحت�س���دة باجليد 

وال���رديء وبالغ���ث وال�سمن ، ومما 
حمف���وظ  الراح���ل   ����� ل���ه  يح�س���ب 
داود الب�س���ري ������ اخا�س���ه ملنهجه 
وحر�سه على احل�س���ور الفاعل يف 
ه���ذه الغاب���ة امللتب�س���ة مبوجوداتها 

وكائناتها املتنافرة....
ومن ميزات �سعر الب�سري ا�ستغراقه 
يف انت���اج الن�سو����ض الطويل���ة التي 
متي���ل اىل ال�سرد احلكائ���ي وا�سباعه 
ملدي���ات التجرب���ة املنبثق���ة ع���ن حي���اة 
�ساجة باحل���وادث والتجارب اليومية 
الت���ي اكت�سبها وعا����ض مفرداتها خال 

�سنواته الرثية والغنية...
ه���ذا  ))لي����ض  االأخ���ر  ديوان���ه  ويف 
ا�س���م الوردة(( ال���ذي ابت���داأه بق�سيدته 
))اأ�س���م ال���وردة(( الت���ي ذيله���ا بتاري���خ 
بق�سيدت���ه  واختتم���ه   ،  2014/11/5
))لغ���ة احلج���ارة(( الت���ي ذيله���ا بتاريخ 
2014/10/28 ناح���ظ ا�ستفادة ال�ساعر 
م���ن ثريا عن���وان ] ا�سم ال���وردة[ الأمرتو 
اإيك���و ، وه���ذا التنا����ض يت�س���ح من خال 
عن���وان ق�سي���دة الدي���وان االأوىل ))ا�س���م 
ال���وردة(( وهذا م���ا ال يعيب عل���ى ال�ساعر 
الب�س���ري الراح���ل اعجاب���ه باالأ�س���م ال���ذي 
م���اأ االف���اق �سه���رة وانت�س���ارًا وح���از عل���ى 
ق���راءة مليوني���ة ، ومم���ا يلف���ت االنتب���اه ان 
ه���ذا الدي���وان �س���م )47( ق�سي���دة تنوع���ت 
م�سامينها وا�سكالها ، والأعمام الفائدة اأ�سع 
ه���ذا اجل���دول التو�سيح���ي ل�سن���وات انتاج 

ق�سائده:
                  �سنة 2000 / ق�سيدة واحدة
                 �سنة 2001 / ق�سيدة واحدة

                �سنة 2003 / ق�سيدتان
                �سنة 2013 / ق�سيدة واحدة

                �سنة 2014 / 14 ق�سيدة 
                �سنة 2015 / 8 ق�سائد

               �سنة 2016 / 18 ق�سيدة 
وهن���اك ف���رتة انقطاع ب���ن عام���ي 2003 و 
2013 رغ���م ان ال�ساع���ر ن�سر ق�سيدة واحدة 
يف الع���ام االأخ���ر ، ورمب���ا له م���ن االأ�سباب 

ما دع���اه اىل العزوف عن االنت���اج اأو الن�سر 
رمبا!! لكن املاحظ ان ذروة انتاجه املن�سور 
ه���و عام رحيل���ه اىل اخللود ع���ام 2016 ، اذ 
بل���غ م���ا ن�س���ره )18( ق�سي���دة ، وق���د يك���ون 
ال�ساع���ر ق���ذف لقارئ���ه كل ما تبق���ى لديه من 
�سعر غر من�س���ور اح�سا�سًا منه بدنو االأجل 
، و�سيت�س���ح ذل���ك م���ن خ���ال ق�سائ���د عام���ه 

االأخر... 
لنق���راأ ))ل�ست اأن���ا ملكًا(( ����ض109 ق�سيدته 

املميزة التي يقول فيها: 
               ل�س���ت اأن���ا العا�س���ق ابروف���روك ومل 

اأعرف ميخائيل اجنلو.
              اإال ان ن�ساًء يذرعن الغرفة يف الوجد 

ذهابًا و اأيابًا.
              يتحدثن عن الطق�ض... وعن هملت: 

يف ال�سوء انا اكرث
اأو يق���راأ خم���ذواًل                 مم���ا يب���دو ، 

كلمات...
     و....

              ل�س���ت اأن���ا املل���ك ال�سّليل ، ومل اأق�سد 

قي�سر
             اأو اأتدثر يف درع م�سموم ورفيقي 

            غ���ادرين ، مملكت���ي اأخلي���ت خي���ويل 
فيها وتركت 

            عبي���دي يف كْن���دة تعب���ث يف امللُك ومل 
اأعقر

             لعنيزة مهري ، اأثقب زق اخلمر 
             و اأ�سكر ذات م�س���اء......

وهنا ناحظ ا�ستخدام���ات ال�ساعر املنفتحة 
عل���ى اأفقي ال���رتاث واملعا�س���رة )ابروفروك 
،ميخائي���ل اجنل���و ، همل���ت ، املل���ك ال�سليل 
، كْن���دة ، عني���زة( واىل الكث���ر م���ن الرموز 
االخ���رى امل�ستخدمة يف امل���ن ال�سعري. لقد 
وف���ق ال�ساع���ر الب�س���ري يف ا�ستثم���ار ه���ذه 
امل�سمي���ات وبذل���ك من���ح ق�سيدت���ه ح�س���ورًا 
واعيًا وجديرًا باعجاب. اأما يف ق�سيدت�������ه 

)خمبابا حار�ض الغابة( �ض 139 ، فانه يقود 
مق���ود ق�سيدته اىل حيث املاح���م وا�ساطر 

باد ما بن القهرين ، فهو يقول:
        احرتق���ت ياخمباب���ا الغاب���ة واحرتق���ت 

ا�سرار اال�سجار ،
         احرتق���ت ع�سب���ة �س���ر اخللد ، هل جاءك 

جلجام�ض 
         يغ���رق انكي���دو يف قع���ر الكاأ����ض وال من 

انثى
        اأو �س���وت بغ���ي يف احلانة ، دخل الغابة 

اأم كان تخلى
       ع���ن جل���د اأ�سود يلب�سها هل كانت اوروك 

با اآلهة ،
      ت���اأكل حل���م املوت���ى ، تق�س���م اث���داء ن�ساء 

ونهود عذاراها
      تلعق من ظماأ حلمات االأبكار.......

ويف خت���ام ه���ذه الق���راءة التذوقي���ة اأدع���و 
اأ�سدقاءن���ا وا�ساتذتن���ا النق���اد ان ين�سف���وا 
ال�ساعر الراحل ويقراأوا جتربته الرثية بعد 
ان اداروا اأقامه���م عن���ه يف حياته ، ليقولوا 
فيه���ا ما يرون���ه من غن���ًى ي�ستح���ق اال�سارة 
والتنوي���ه ، ويف ه���ذا بع�ض م���ا يتوجب من 
وفاء يف كلم���ة حق تن�س���ف ال�ساعر الراحل 
حمفوظ داود �سلمان الب�سري.......                                                       

جاسم العايف 
االأديب���ات   " منت���دى  ع�س���وة  اخلزاع���ي(،  )مرف���ت 
الب�سري���ات" ال���ذي �سكله،موؤخ���رًا، االتاد الع���ام لاأدباء 
والكت���اب العراقي���ن- الب�سرة، وميار����ض جل�ساته ن�سف 
ال�سهري���ة بتوا�سٍل الف���ت للنظر، اأ�س���درت " حرير فرا�سة 
���ًا، و مبوجب الغاف  احلكاي���ات"، احتوى على )67( ن�سّ
فه���ي" ق�س����ض ق�س���رة ". جنده���ا م���ن ناحي���ة الثيم���ات 
التكثي���ف  نح���و  تتج���ه  ال�س���ردي،  واملنح���ى  واحلج���م، 
واالخت���زال، اإ�ساف���ة ملحدودي���ة زمنها الفن���ي، ويف االأهم 
جتليات ال�س���رد الق�س�س���ي. فال�سرد، عمومًا، ل���ه اأ�ساليب 
ع���ّدة، تك���ون لدى ال�س���ارد/ ال�ساردة/ مبا ي�سب���ه االأدوات 
ب���ن يدي���ه،  ومبوج���ب قدرات���ه، يكوره���ا حيثم���ا ي�س���اء، 
فكري���ًا وداللي���ًا و فنيًا، وم���ن املنا�س���ب اأن تعتمد)الق�سة( 
احلبك���ة املن�سبط���ة، وال�س���رد املت���زن، ال���ذي ين���اأى في���ه، 
ال�س���ارد/ ال�س���اردة/ عن االإرب���اك واالرتب���اك، واخل�سائر 
اللغوي���ة الفائ�سة. ول���ذا ال ميكن جتني����ض "حرير فرا�سة 
احلكايات" جميعًا �سم���ن الق�س�ض الق�سرة، جند القليل 
منه���ا تقع يف دائرة )الق�سة الق�س���رة جدًا( كون غالبيتها 
تبتع���د عن البناء املحدد بحثيًا جلن�ض )الق�سة الق�سرة(. 
وناحظ، فيها، ع���دم االهتمام على الُبن���ى امل�سكلة للق�سة 
الق�س���رة، ويف االأهم جتلي���ات ال�س���رد واآفاقه.فال�سرد له 
اأ�سالي���ب عّدة، تكون ل���دى ال�سارد مبا ي�سب���ه االأدوات بن 
يدي���ه، وال�سارد يعمد يف اختياراته االأداة واملنحى اللذين 
ينا�سب���ان ما يطمح الإظهار توجهاته وما ي�سعر به وي�سعى 
لتقدمي���ه، م�ستثم���رًا ما ي���راه مائم���ًا من تقني���ات �سردية 
- فني���ة. وكما معل���وم اإن ال�سرد من االأ�سالي���ب املّتبعة يف 

الق�س����ض والرواي���ات وكذل���ك امل�سرحي���ات و اليومي���ات 
واملذك���رات، وه���و ين�سج���م مع طب���ع الكثر م���ن الكّتاب/ 
الكاتبات/، واأفكاره���م/ اأفكارهن/، وذلك ملرونته وك�سف 
املق���درة والتوجهات الفكرية والقدرات الفنية، و يعد اأداة 
للتعب���ر، ويقوم الكات���ب/ الكاتب���ة/ بوا�سطت���ه برتجمة 
باأ�سلوب���ه  واالأماك���ن،  وال�سلوكي���ات  وردوده���ا  االأفع���ال 
اخلا����ض، وعلى وف���ق اإمكانيات���ه ال�سخ�سي���ة وتوجهاته 
–االجتماعي���ة، وقدراته الفني���ة - الفكرية، وبذلك يكون 
الكات���ب/ الكاتب���ة/ ق���د قام بتحوي���ل املحك���ي، واملتخيل، 
والوقائ���ع املتحقق���ة،و الغرائب���ي، ويجه���د عل���ى ترتي���ب 
االأح���داث يف ن�سه،بغ����ض النظر عن االن�سج���ام اأو عدمه، 
بن توجهاته واأفكاره، عر اللغة التي تطرح تلك املعاين. 
ويف ال�س���رد الفني تنعدم احلاجة لتقدمي املواعظ واحِلكم 
، وذل���ك الأن ال�س���رد يظهر كل ما هو ممك���ن، واإن ح�سل ما 
ه���و عك�ض ذلك فهو ترهل وح�سو ي�سعفانه ويوؤثران �سلبًا 
يف بنيت���ه، و ين�ساأ من هنا ال�سع���ف يف تركيبته. ولل�سرد 
�سيغ متنوعة فيمكن اأن ي���روى �سفهيًا اأو كتابة اأو حوارًا 
اأو اأن يكون عن طريق ال�سور واالإمياءات، وقد يقع اأي�سًا 
ب�سيغ فنية مبتكرة يلجاأ اإليها القا�ض عندما تقت�سي اإليها 
احلاجة فني���ًا، وح�سب )روالن بارت( ف�: ال�سرود ال ح�سر 
اأو عَد لها. حول )ال�سرد وتقنياته( ميكن العودة اإىل عدد ال 
ُيح�سى من امل�سادر العربية واالأجنبية املرتجمة، و�سبكة 
االنرتن���ت العاملية – نوؤكد عل���ى ا�ستفادتنا منها بت�سرف. 
ميك���ن و�س���ع " حري���ر فرا�س���ة احلكاي���ات" �سم���ن دائرة 
)احلكاي���ات(، فالعن���وان ي�س���ر اإىل ذلك، ثم بع���د االإهداء، 
من خال توجيه ال�سوؤال لاأم:" من اأين تاأتي احلكايات؟.

هل تاأتي من بئر ال تن�سب!.وماذا �سيحدث اإن جَف ماوؤها 

يوم���ًا ما!". ه���ذا االأمر،مبثاب���ة االإعان باأنه���ا )حكايات(، 
ومرف���ت اخلزاعي، بو�س���وح، هن���ا )احلكاءة(،والدالئل 
كثرة،ومنه���ا الت���ايل: " اإ�س���راك:" امل���وت حرق���ًا "، هوت 
مطرق���ة القا�س���ي باحلك���م عل���ى الروؤو����ض االأربعة،تزعم 
اأنه���ا تخلق من الط���ن كهيئة طٍر، تنفخ في���ه وتطعمهم"، 
�سْت  وا�ستحقاق": بر�سًى، ت�ستقبل عتاَب الله لها)؟!( َتَوجَّ

خيفًة،كان الذن���ب ال يغتفر هذه امل���رة"؟!. و" قيامة:خلف 
�ساه���دة القر، راح���ت ُتلقمُه ثديه���ا ال�سامر،عا �سراخُه، 
اأ�سكته هم�ٌض هادر، اجلميع هنا الزالوا جياعًا"،و"تواطوؤ: 
،تركْت عر�َض قلبي  احلروف التي �سعرْت بالو�سن، حن مرَّ
وتبعت���ه"، و" تلُب�ض:كان���ت يف املخفر،تهمته���ا �سرقة الُرّز 
واخلب���ز مع �سبق االإ�س���رار، ردْت: ولكنَّ حاوي���َة القمامة 
لي�سْت ملكًا الأحد"،و" جتارة:دواوينه التي األب�سها الغباُر 
حل���ًة قدمية، رق�س���ْت فرح���ًا، ارتفَع ثم���ُن حروفها يف عيد 
احل���ب". ين���درج يف هذا كل ما ج���اء يف ال�سفحات )52 - 
76(، من )79( �سفحة بحجم متو�سط - دار اأمل اجلديدة 
- دم�سق-  ط1- 2016 – الغاف الفنانة الت�سكيلية )الهام 
نا�س���ر الزبيدي(. بهذه اللغة املقت�سدة- الب�سيطة البعيدة 
ع���ن التكلف واملثاقفة، وال�سرب���ات النرثية املركزة، ميكن 
اأن تعل���ن " مرفت اخلزاعي"، على الغاف: " ح�ك�اي�ات"، 
ولي�ست" ق�س�سا ق�س���رة". وال اإ�سكال يف ذلك، فبموجب 
كثر م���ن امل�س���ادر واملراج���ع املتوفرة، ف���ان )احلكايات( 
تندرج �سمن االأعمال االأدبية - الفنية، وتنتقل اإىل االأجيال 
املتعاقبة، �سفهيًا، ومع اإنها تتحول دائمًا ب�سبب،�سغوطات 
واالأزمن���ة  املتغ���رة،   - املتع���ددة  االجتماعي���ة  الظ���روف 
املتعاقبة بتوا�س���ل ال ينقطع نهائيًا، لكنها كم�سمون" تعد 
مبثابة الن�ض �سبه الثاب���ت، واآخر متحول، يتغر بح�سب 
ظ���روف ال���راوي- الناق���ل، وتوجهات���ه، و الع�س���ر ال���ذي 
يعي����ض فيه، قد تك���ون االأحداث فيها واقعي���ة اأو خيالية"، 
و ال يع���رف "موؤلف" احلكاي���ة، بينما "ال���راوي- الناقل" 
يف حك���م ال�"معروف"، و ي�ستند)احلكاء - احلكاءة(، على 
وقائ���ع كانت قد حدثت.. وواقعنا املحلي، الراهن بالذات، 

ي�سج كثرًا ويتميز،  جدًا، ب�ال�" ح�ك�اي�ات".

ــة الــحــكــايــات"..حــكــايــات  ــراش ــر ف ــري "ح

ـــــــــــش...  ـــــــــــري لــــــــيــــــــالــــــــي ق
سرد شعبي مصري خفيف الظل لتاريخ قريش قبل ميالد النبي

ليس هــــذا اســــــم الــــوردة 

رغم غزارة انتاج��ه الالفت يف 
عمق املشهد الشعري العراقي 
مل  النقدي��ة  الق��راءة  ان  إال   ,
متنحه ما يستحق من االهتامم 
تجربته  وتفح��ص  واملعاين��ة 
التي امتدت عىل مدى اكرث من 
نصف ق��رن من الزم��ن بدأها 
ن��رشًا ع��ام 1976 م��ن خالل 
اصدار ديوان��ه األول )صالة 
بدائي��ة( واختتمه��ا بديوان��ه 
))لي��س هذا اس��م الوردة(( 
الذي صدر قبل وفاته بأيام 
يف الرب��ع األول م��ن ه��ذا 
العام 2016 , ولست هنا يف 
مع��رض البح��ث يف قصور 

املش��غل النقدي , فليست تجربة 
الش��اعر الراح��ل محف��وظ داود 
س��لامن , ه��ي الضحي��ة لوحدها 
ج��راء ه��ذا التقص��ري والقصور 
, وامن��ا هن��اك الع��رشات ال بل 
الش��عرية  الدواوين  م��ن  املئات 
الت��ي م��ا حظي��ت ب��أي اهتامم 
حت��ى ولو باش��ارة عابرة يف هذه 
الصحيفة أو تل��ك املجلة , ولهذا 
الواقع أسبابه و مربراته ودوافعه 
واعذاره التي يقولها املش��تغلون 
يف املش��غل النقدي.. )س��نعود 

اليها يف مناسبة قادمة(...

شكر حاجم الصالحي 

اوراق
ح���اول الكاتب نبيل العطية اأن يجمع بن دفتي كت���اب "روؤى يف كتٍب وُكّتاب" 
لي�ستفي���د قراوؤه���ا منه���ا، بع���د اأن كانت متناث���رة يف �سحف  ع���ّدة ليقدمها اىل 
الن�سر، ويو�سح اأنه مل يجِر اأي تغير عليها مادًة وبناًء اإال ما يتطلبه ت�سحيح 

خلطاأ طباعي اأو حذف لكلمة غر منا�سبة اأما اجلوهر فبقي كما هو.
وق���د رتب الكاتب املق���االت هذه ترتيبًا زمني���ًا ودون املقال االأق���دم فاالأقل قدمًا 
وهكذا، ذاكرًا اأن توثيقها هذا اقت�سى اأن ُيَذّيل بذكر تواريخ الن�سر، جريًا على 

اأعراق الكتابة ال�سائدة اليوم.
ه���ذه ال���روؤى املبثوثة يف ثنايا ه���ذا الكتاب هي خمتارات م���ن  مقاالت ن�سرها 
ا�سحابه���ا بيان���ًا لراأي د. نبي���ل العطية يف كتاب اأو كات���ب اأو كليهما معًا  حيث 
ُن�س���ر جلها بعد التغي���ر ال�سيا�سي احلا�سل يف العراق ع���ام 2003، با�ستثناء 
مقالة واحدة عن ق�سة "الكلب" للقا�ض املرحوم مو�سى كريدي، الواردة �سمن 
جمموعت���ه "غرف ن�س���ف م�ساءة" واملعنونة ب���� " ق�سة الكل���ب وال�سراع بن 

احلقائق واالوهام".

مجموعة رؤى لُكّتاب،
وكتب يقدمها 
د. نبيل العطية
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

)... طحنُت عظام هداهد وكلمات،
خبزُت الريح،

كتبُت طا�سَم الأرواح تائهة،
لن�ساء مل يذقن غر احللم،

واأخريات �سبقات،
لرجال جف يف عروقهم املاء.

كتبُت بدماء
االأرانب الولودة والغربان ال�سود،

مباء )العف�ض( والزعفران،
دّجنُت تنانَن عيونهم تت اأجنحتهم،

وكابًا ب�سبع روؤو�ض،
داويُت رجاال عقيمن،

ون�ساًء ياب�سات...( ق�سيدة امل�سعوذ �������� يحيى ال�سيخ 
      يتخلق)1( بطل رواية )بهجة االأفاعي( للكاتب يحيى 
ال�سي���خ، يف كنف )مكان(  �سغر، اأ�سبة بقرية ح�سب ما 
ورد يف الن����ض م���ن و�س���ف )... يف بقع���ة �سغرة من 
الع���امل، يعزله���ا نه���ر يلتف حوله���ا مثل اأفع���وان جبار، 
تطوقها ب�ساتن النخيل، خلف �سور عال متّوج ب�سظايا 
الزجاج...(، ولكن �سرع���ان ما ميتد هذا املكان ليتحول 
اإىل )ق�سور، متث���ال رودان، الطب العديل، ماعب كرة 
ق���دم( وهذه كلها اإ�س���ارات ُتخرج هذا امل���كان من داللته 
االأوىل واملبا�س���رة -اأي )القري���ة(- اىل م���كان وا�س���ع 
يق���رتب اإىل اأن يك���ون مدين���ة، حيث اأن تل���ك االإ�سارات 
جزء من التاأثيث املكاين للمدن، فهل ممكن اأن ت�ستوعب 
القري���ة ب�سورته���ا التقليدي���ة )متث���ال رودان( مثا، اأو 
)دائ���رة الطب الع���ديل(، ال اعتقد ذل���ك، ومل يقدم الن�ض 

تريرا لهذا التنوع، لكنه ا�ستمد)�سحنات لغته( منه 
   يول���د هذا البطل)الفحل( وه���و حماط ب�سكوك كثرة 
منها ما عرف ب�)الرقود( وهو رقود اجلنن يف بطن اأمه 
لف���رتة اأطول من فرتة احلمل املعت���ادة بح�سب االعتقاد 
ال�سائ���د، اأو)االخت���اط( اأي اختاط���ه باالآخر كما يلمح 
ال�س���ارد )... قال���ت: انه���ا �ساهدته���ا وه���ي ت�ستحم يف 
الع���راء اأمام اأبيه���ا..( �ض8. وه���ي )االإ�س���ارات( تقود 
الق���ارئ اىل اأن املولود )لقيط( اأو )نغل( اأي املولود عن 

زنى.
  وعل���ى الرغ���م م���ن ق���وة ه���ذه ال�سخ�سي���ة )الفح���ل(، 
وهيمنته���ا على الن����ض، اإال اأن الكاتب  اغفل جانبا مهما 
يف بنائه���ا، وهو احلوار، اذ اإنها مل تنطق بحرف واحد 

عل���ى امت���داد الن����ض، ورمب���ا ان الكات���ب ق���د تعمد ذلك 
ليعط���ي ه���ذه ال�سخ�سي���ة زخما م���ن الغمو����ض، ليزيد 
م���ن تاأثرها، او تاأثر ال�سح���ر الذي امتهنته، لذلك قرن 
�سم���ت ال�سخ�سي���ة ب�سم���ت تل���ك الطقو����ض و�سريتها، 
حي���ث ان الن�ض ق���د نه�ض بعملي���ة متوالية ب���ن الفعل 
و�سورته، اإذ انه ق���د ا�ستخدم طا�سم تيل لذلك الفعل 
ال�سحري، والتي ميكن وب�سورة وباأخرى عدها رديفا، 
اأو معو�س���ا �سوري���ا لذل���ك احلوار، امل�سم���ن من خال 
دائ���رة يكون قطباها االبن)الفح���ل( واأبوه الذي اأورثه 
هذه الطا�سم، لكنه تخلى عن هذه املتوالية، وهذا املن 
امل�س���اف ملن ال�سرد)2(، ما قلل من اأهمية تلك الطا�سم 
بع���د ان كان���ت مهيمن���ة، ومتفاعل���ة م���ع دالالت الن����ض 
وبن���اه، وهذا رمبا كان نتيجة اإهمال قوة ال�سحر داخل 
الن����ض، واإغفالها باعتبارها م�سدرا لتكون ثيمة الن�ض 
وتناميه���ا، فمث���ا لو جاء االإخ�ساب الإن���اث القرية التي 
تع���اين من العق���م؛ بفعل ال�سحر ولي����ض بفعل االت�سال 
الطبيع���ي  املبا�س���ر، حلاف���ظ الن����ض على اإيقاع���ه الذي 
بن���ي على تلك القوة الكامن���ة والغام�سة بالرجل الفحل 
اال�ستثنائي واملغاير، فوالدته بوجهن)جميل وقبيح(، 

كان حمف���زا الظهار  قوة ال�سحر، بعد ان خ�سع ال�سوي 
والطبيعي- اي رجال القرية- اىل العقم.

   ب���راأي ال ميكن جتاه���ل قوة ال�سح���ر والطاقة الدفينة 
للحروف والطا�سم )3(، كدالالت مهمة تنه�ض بالن�ض 
وت�س���كل دوال���ه، والتي تيلنا اىل انه���ا احد املهيمنات 
الت���ي اعتم���دت عليه���ا اخلليق���ة لف���رتة طويلة ج���دا من 
الزم���ن، يف تف�سر الظواه���ر الغام�سة، او و�سيلة حلل 
امل�س���اكل التي الينفع معها املنط���ق والعلم والدين الذي 

هو االبن ال�سرعي لل�سحر.

)1(البط���ل هن���ا خملوق،  متام���ا مث���ل فرانك�ستاين يف 
رواي���ة م���اري �سيل���ي )Mary Shelley( 1818 اأو 
رواي���ة امل�سخ لكافكا 1915 وهي لي�ست ق�سية ل�سانية ، 

ح�س���ب تودوروف. وال  كائن من الورق على حد تعبر 
روالن ب���ارت. املاحظ هنا اأن كت���اب بهجة االأفاعي هو 
الكت���اب ال�س���ردي الثال���ث ليحي���ى ال�سيخ )بع���د �سرة 
الرم���اد و �ساع���ة احلائ���ط( كل ه���ذه ال�س���رود تتح���دث 
)اأظنها( عن بقعة واحدة ومن ذاكرة واحدة وهي اأ�سبه 
ب�� )َك�ّس���اف( �سوء م�سلط على اأر����ض الطفولة وال�سبا 

للكاتب، وامل�سجلة بعينّي �سقر التخطئ هدفها. 
)2( هناك اإخفاء ق�سد اأو انكار القيمة احلقيقية لل�سحر 
عر تاريخه الطويل الذي اعتمدته الب�سرية، واعتباره 
�سرب���ا م���ن اخلي���ال وال�سع���وذة واالإق���ال م���ن قيمته، 

واعتماد اجلانب العلمي. 
)3( تبداأ الطا�سم ����� والتي تعد �سمن م�ساحة )ال�سواد( 
ُم�سّكل���ة متنا قرائي���ا ال ميكن اغفالة اأو جتاهل���ه ���������� من 

�سفحة الغاف الداخلي.....
��������� ر�سمة اأوىل..... امللك قرقا�ض.... ال�سروع، البداية، 

اجللو�ض )على البي�ض( )الفكرة( الوالدة. 
املَُوج���ه،  الرقع���ة،  )����ض17(  الثاني���ة  الر�سم���ة   �����������

)امل�سخ�ض(، حاملة اال�سم، )طل�سم خذوين اليه(. 
������������ الر�سم���ة الثالثة )����ض20( �سكب املحت���وى، طبخة 

حجاب ال�سهوة )معلوم( = اىل بنت ر�سية. 
الب�س���رة  تدري���ب  )����ض22(  الرابع���ة  الر�سم���ة   ������������
والفرا�س���ة يقراأ عموديا، الكحل ������� العن اليقظة ���� عطر 

االآ�ض. 
������������� الر�سم���ة اخلام�س���ة )����ض23( )حج���اب عر�س���ون 
ل���كل جمنون ���������� الت�سل���ح، الهيمنة، وتذلي���ل ال�سعاب، 

وت�سخر االآخر. 
������������ الر�سم���ة ال�ساد�س���ة )����ض24( االأكتم���ال، امتط���اء 

الفحولة، االم�ساك بزمام االأمور 
����������� الر�سمة ال�سابعة )����ض25( )حجاب كوهيل لكل من 

�ساح الويل( اأبخرة الفحولة، والثقة بالنف�ض 
������������ وهك���ذا تت���واىل الطا�س���م )الر�س���وم( حت���ى تبلغ 
الفحول���ة  تتجل���ى  ال�سفح���ة )54( حي���ث  ال���ذروة يف 
وتكتم���ل، وُتَتَبل هذه ال�سخ�سي���ة االأ�سطورية لتزج يف 
�سل���ب الرواية. حمرو�س���ة و)مكفول���ة( بعناية ال�سحر 

وقوته.

بيروت )رويترز( 
الكاتب العراقي عاء م�سذوب يف روايته 
)اآدم �سام����ي – مور( وبطريقة يدخل فيها 
االفرتا�سي يف �س����كل قوي يعيد كتابة اأ�ساطر وحكايات 
قدمي����ة م����ن ب����اد م����ا ب����ن النهري����ن وي�سيطر علي����ه هدف 
وا�سح جلي وهو اإظهار اأجماد باده القدمية و�سبقها يف 

جماالت عديدة من جماالت احل�سارة االإن�سانية.
اأم����ا اأ�سلوب����ه يف ذل����ك فيجم����ع ب����ن الع����ودة اإىل ال����رتاث 
الق����دمي حين����ا وا�ستح�س����اره اأحيان����ا وب����ن جع����ل حياة 
البطل متداخلة يف هذا ال�سرد اإذ ي�سر هذا مبحاذاة تقدم 

الك�سف عن ذاك املوغل يف الزمن.
ي����روي ع����اء م�س����ذوب ق�سة قد يج����د البع�����ض يف تطور 
�سخ�سية بطله����ا بع�سا من ال�سرع����ة يف االنتقال من حال 
اإىل ح����ال مب����ا قد يبدو اأن����ه يحمل �سيئا م����ن املبالغة. اإنها 
ق�س����ة خراء اآث����ار بريطاني����ن يعملون عل����ى الك�سف عن 
بع�ض اآث����ار العراق القدمي وبخا�سة ال����رتاث ال�سومري. 
اأم����ا الزم����ن فه����و كم����ا يب����دو يف الرب����ع االأول م����ن الق����رن 
الع�سري����ن. تب����داأ الرواي����ة مع خبر بريط����اين هو امل�سرت 

وويل وال يلبث العدد اأن يزداد الحقا.
بط����ل الق�س����ة هو فت����ى يف اأوائل العمر عل����ى قدر حمدود 
من العل����م يف العربية والق����راآن وهو يعم����ل راعيا الأغنام 

حمدودة ميلكها اأبوه وعائلته الفقرة.
امل�س����رت وويل ال����ذي ي�سمي����ه الفت����ى )امل�س����رت( وي�سم����ي 
زميل����ه الواف����د الحق����ا )امل�سرت الث����اين( ينتقي ه����ذا الفتى 
ك����ي يعاونهم يف عملهم على الرغم م����ن عدم معرفته اللغة 
االإجنليزي����ة فيتخل����ى االأخر عن غنمات����ه وخرافه القليلة 
وين�س����م اإىل العم����ل م����ع فريق البح����ث املوؤل����ف اأي�سا من 

عمال وحار�سن.
وال ي�ستغ����رق االأمر وقتا طويا قبل اأن يتحول هذا الفتى 
اإىل خبر على قدر ال باأ�ض به من املعرفة يف �سوؤون احلفر 
بل يف قراءة الكتابات امل�سارية وغرها. وتنتهي الرواية 
بتحول����ه اإىل م����ا ي�سبه الويل نتيجة احلكم����ة التي قال اإن 

احل�سارة ال�سومرية اأعطته اإياها.
جاءت الرواية يف 181 �سفحة متو�سطة القطع و�سدرت 
ع����ن املوؤ�س�س����ة العربي����ة للدرا�س����ات والن�س����ر يف بروت 

وعمان.
يقي����م الكاتب كث����را من االأف����كار واالآراء الت����ي وردت يف 
الرواي����ة عل����ى من����اذج م����ن ال����رتاث الق����دمي لب����اد ما بن 
النهري����ن ولكن����ه يت�س����رف يف حرك����ة �سرده����ا واإن بق����ي 
حمافظا على اأفكارها وروحه����ا واأحداثها التي وردت يف 
الن�سو�����ض التاريخي����ة. وهو يلج����اأ اأحيان����ا اإىل نوع من 
التاأوي����ل فيدخل يف الن�ض الذي يفرت�ض اأن يكون موغا 

يف القدم األفاظا حديثة ن�سبيا.
ويق����ول يف بداي����ة الكت����اب "ه����ذه الرواي����ة ه����ي روؤي����ا 
لاإن�سان االأول كيف كان يفكر ويعي�ض وبالتايل فاإن اأي 
ت�سابه باالأ�سم����اء اأو املواقف مع اأ�سخا�ض حقيقين هو 

حم�ض م�سادفة."
ويف )مدخ����ل اإىل ع����امل الرواي����ة( يقول ع����اء م�سذوب 
"ق�س����ة حل رم����وز اخلط امل�سماري ت�سب����ه ق�سة حل 
رموز اخل����ط الهروغليفي حيث وجد مفتاح احلل يف 
كلت����ا احلالتن باكت�ساف ن�سو�ض قدمية مدونة بثاث 

لغ����ات اإحداها ترجمة لاأخرى وكان����ت اإحدى تلك اللغات 
الثاث معروفة: اليوناني����ة يف حال )حجر ر�سيد( مفتاح 
ح����ل رم����وز الهروغليفية.. والفار�سي����ة القدمية يف حالة 

حل رموز اخلط امل�سماري."
اإال اأن الرواي����ة ال تمل اأي �س����يء من الدرا�سات اخلا�سة 
بتلك اللغات القدمية اأو بعلم احلفريات ب�سكل جدي. اإنها 
قراءة ي�سح فيها الق����ول اأنها "اأدبية" لنماذج من تراث ما 

بن النهرين. 
واملوؤل����ف يحاكي روائي����ا عملية تنقيب وي�س����رد االأحداث 
بقدر جيد من الت�سويق. ي�سف حال بطله مع البعثة فيقول 
"وقد كانت لرفقتي معهم دور مهم يف ت�سهيل مهمتهم يف 
احلف����ر والتنقيب من خال جلب العمال من اأهايل املنطقة 
وخدمات الغ����ذاء وال�سراب وغرها حت����ى اأ�سبحت )اأنا( 
اللغة الو�سيطة بينهم للرتجمة ومن جانب اآخر ا�ستطعت 
اأن اأتعل����م منهم كيفية ق����راءة االأل����واح ال�سومرية ومن ثم 

كتابته����ا يف م�سودات بعيدة 
عن اأعينهم."

ويتابع "الك�سف الكبر كان يف مدينة اأور فقد مت التنقيب 
فيه����ا واكت�س����اف يف اأك����رث من م����كان مكتب����ة تتوي على 
ن�سو�ض نرثية و�سعري����ة كانت يف اأغلبها تتكلم عن خلق 
الك����ون وكاأنها تناق�ض فكرة االإن�سان االأول الذي �سنع كل 
�سيء مادي����ا وغيبيا ثم تول ذلك الغيب من م�سنوع اإىل 
�سان����ع." تعبر �سام����ي – مور عند ع����اء م�سذوب يعني 

ال�سومري.
اأف����اد الكاتب من كثر من االأ�ساط����ر واحلكايات العراقية 
القدمي����ة واأع����اد اإخ����راج بع�����ض مروياته����ا بلغ����ة �سعرية 
�سع����ت اإىل اأن تاكي الق����دمي. اإذن املحتوى قدمي ماأخوذ 
ع����ن الرتاث اأما ال�سكل اأي اللغ����ة والتعبر هنا فقد خ�سع 
ل�سيء من التعديل م����ع ال�سعي اإىل اأكر قدر من املحافظة 

عليه.

ال�سرع����ة الت����ي �سارت فيه����ا الرواية تعن����ي هنا كيفية 
تول الفتي الذي ال يح�س����ن االإجنليزية والذي تعلم 
منه����ا باملحادثة ق����درا مل ي�سل اإىل ح����د معرفة القراءة 
اإىل �سب����ه فيل�سوف ل����ه اآراء يف التاري����خ واحلياة وما 
وراء الوج����ود وما لب����ث اأن ت����ول اإىل )حكيم( يطلب 

النا�ض م�سورته.
يف )االأل����واح( التي يورد الكتاب ن�سو�س����ا منها اأ�سياء 
عديدة بينه����ا ق�سة التكوين وق�س����ة الطوفان وخمل�ض 
النفو�ض )اأون����ا ب�ستم( الذي نعرفه با�سم نوح وحكايات 

عديدة اأخرى.
يف اللوح رقم اثنن مثا جند يف الن�ض املغرق يف القدم 
ع����ودة اإىل )العنا�س����ر االربع����ة( كما عند فا�سف����ة �سبقوا 
�سق����راط اإذ يقول الن�ض "اأال يكف����ي لكي تولد احلياة / اأن 

يوجد املاء والهواء والرتاب وال�سياء."
ويب����دو بو�سوح اأنه الأ�سباب باغية غر كلمة )النار( اإىل 
ال�سي����اء. وهو هنا ي����روي ق�سة التط����ور االإن�ساين وبدا 
اأن����ه اأفاد فيها من اأ�ساطر عدي����دة ومن نتائج العلوم. فهو 
مث����ا يفيد من نظرية الن�سوء واالرتقاء وبقاء االأن�سب اأو 
االأ�سل����ح الدارويني����ة فيقول "يجتمع اجلمي����ع.. االأمهات 
فاالأق����وى واالأ�سلح واالأجدر مع االأبن����اء... ملاذا يختبيء 
م����ن اجلميع على رغ����م اأنه االأقدر واالأ�سل����ح على دميومة 

بقائه."
يف الرق����م 11 ي�ستخدم للن�ض املفرت�����ض اأنه قدمي تعبرا 
غربيا حديثا ن�سبيا في�سميه )يوميات �ساعر يف كرنفال(. 
ويخاط����ب مدينة اأور وي�ستخدم كلمات حديثة ن�سبيا مثل 
الرملان فيق����ول "اإيه يا اأور / اأيتها الباد العظيمة / اأنت 

اأول دويات / املدن اأ�س�ست الرملان مبجل�سن."
ق����راءة ن�ض عاء م�س����ذوب هنا تفي�����ض حما�سة وحيوية 
عندم����ا يتح����دث ع����ن احل�س����ارة ال�سومري����ة وم����ا قدمت����ه 
للب�سرية ويحاول التوفيق بينها وبن ح�سارة ال�سامين 

املثيلة لها يف الزمن يف راأيه والأنهما تواأمتان.
ول����د ع����اء م�س����ذوب يف بغ����داد ودر�����ض يف كلي����ة الفنون 
اجلميلة وهو موظف حكومي وله رواية هي )جرمية يف 

الفي�ض بوك(.

رجاء حميد رشيد
�سم���ن اإ�سدارات دار ال�س���وؤون الثقافية 
العام���ة احدى ت�سكي���ات وزارة الثقافة 
وال�سياح���ة واالآث���ار �سل�سل���ة املو�سوعة 
ال�سغرة، �س���در للموؤلف حم�سن نا�سر 
الطف���ل يف  )�سخ�سي���ة  كت���اب  الكن���اين 

الق�سة العراقية الق�سرة املعا�سرة(.
مل�ض القا�ض عند قراءته لن�سو�ض الق�سة 
العراقية الق�سرة بع���د احلرب الثانية، 
ظاهرة توظيف القا�ض ل�سخ�سية الطفل 
بع���د الن�ض الق�س�سي، اأ�سوة ب�سخ�سية 
امل���راأة، و�سخ�سي���ة العام���ل و�سخ�سية 

الفاح.

ن�سو����ض،  جمموع���ة  الكات���ب  اخت���ار 
بواق���ع ق�سة واح���دة لكل قا����ض، ليوفر 
للق���ارئ متع���ة ق���راءة الن����ض والتعرف 
واالإحاط���ة  املختلف���ة،  االأ�سالي���ب  عل���ى 
نظره���م  وزواي���ا  الق�سا�س���ن  ب���روؤى 

،ومعاجلاتهم ، وم�ستوى ن�سو�سهم.
ك�س���ف الكن���اين يف ن�سو�س���ه املختارة 
النق���د  خط���ى  تطاأه���ا  مل  بك���رًا  ،ار�س���ًا 
بع���د،ومل ت�ستهلك،وخرجت ع���ن النمط 
ال�سائ���د قب���ل احلرب الثاني���ة اإىل النمط 
ال�س���ردي الفن���ي ،ال���ذي يفي���د م���ن تيار 
ب���ن  والتم���ازج  والتداع���ي  الوع���ي 
الفنون املج���اورة ، كال�سينم���ا وامل�سرح 
الت�سكيلي���ة  والفن���ون  واملو�سيق���ى 
،م���ع حمافظته���ا عل���ى هويته���ا املحلي���ة 

،وثيماتها ،فبدت �سخ�سية الطفل بارزة 
من خال معاناته ال�سديدة وحرمانه من 
حقوق���ه وحاجاته االأ�سا�سية يف التعبر 
عن نف�سه التي ظهرت جلية داخل العائلة 
�سخ�سيته  واملدر�سة،ظه���رت  وال�سارع، 
مقموع���ه يف ظ���ل نظ���ام اجتماع���ي _

اقت�سادي متخلف.
تعتر الن�سو�ض الت���ي اختارها املوؤلف 
م�ستواه���ا  اإىل  النظ���ر  تلف���ت  من���اذج 
االإبداعي ،وتن���وع م�سامينها واأ�سكالها 
جترب���ة  وتنب���ع  ولغاته���ا.  التعبري���ة 
الكات���ب من اهتمام���ه بالطفول���ة درا�سة 
وكتابة التي حف���رت يف مو�سوع جديد 
النق���د  األي���ه  ي���زال بك���رًا ومل يلتف���ت  ال 

العراقي بعد.

�س���در حديثا عن املكتب امل�س���ري للمطبوعات كتاب "اإدارة 
االأزمات" لا�ستاذ الدكتور رفعت ال�سبع.

ه���ذا املوؤلف يوؤ�س���ل علمًا جديدًا ي�سم���ى اإدارة االأزمات من 
خال ما جاء بالقراآن الكرمي واالأحاديث القد�سية والنبوية 

ال�سريفة.وهو امتداد لتاأ�سيل علوم االإعام النوعي.
ومت الأول مرة و�سع مفهوم جديد وفل�سفة  جديدة واأهداف 
واأغرا����ض ومبادئ  ميكنها التعام���ل مع التطورات العلمية 
واملتغ���رات العاملي���ة احلديث���ة، حي���ث ي�س���ارك يف ع���اج 
م�سكات املجتم���ع وينه�ض به ويت�سدى للفل�سفات املدمرة 
ويعالج االأزم���ات الطاحنة واملتكررة التي يعي�سها املجتمع 
ويه���دف اإىل ت�سن القراء وتنقي���ة الر�سالة االإعامية من 
ال�سوائب وتر�سي���خ الر�ساالت ال�سماوية وحماربة الرذيلة 
والدع���وة اإىل الف�سيل���ة واإع���داد جريج���ن يف تخ�س�سات 
بينية جديدة للوفاء بحاجة املجتمعات العربية واالإ�سامية 
م���ن تلك التخ�س�س���ات ليقدم���وا للمجتمع منوذج���ًا موؤها 
ومدرب���ا عل���ى اإدارة االأزمات اخلايل م���ن ال�سوائب والذي 
يعم���ل على اكت�ساف املواهب واملهارات وتنميتها لنتحقيق 
االأه���داف ال�سامي���ة والعمل على رفاهي���ة املجتمع وتقيق 
االأمن واالطمئنان واملحب���ة  والتعاون وال�سام وال�سعادة 

والرفاهية لبني االإن�سان.

ت�س���ارك رواي���ة "ال�سرخة" للكات���ب االجنليزي 
عراق���ي االأ�سل  ريا����ض القا�سي ال�س���ادرة  عن 
دار كنوز للن�سر والتوزيع بالقاهرة  يف معر�ض 
القاه���رة الدويل للكت���اب. وهي رواي���ة تتطرق 
اىل ق�س����ض واقعية عن �سحاي���ا داع�ض والفن 
التي يواجهها ال�سباب من خال االرباكات التي 
ت���دث نتيج���ة اجلهل ال���ذي تف�س���ى وا�ستغال 
الو�سع من قبل بع����ض املت�سددين دينيا لتوتر 

االو�ساع يف املنطقه.
ريا�ض القا�سي كات���ب روائي و�سحفي  ومدير 
يف  يعي����ض   Iraqi bbc �سحيف���ة  تري���ر 

لندن..
 وه���و م���ن املوؤلفن ال�سب���اب الذين ب���رزوا على 
ال�ساحة االدبي���ة حيث ا�ستطاع با�سلوبه ال�سّيق 
ان يو�سل موؤلفاته اىل ال�سباب العربي وال�سيما 
ال�سباب العراقي���ن الذين �سدهم ا�سلوبه ال�سيق 
اىل ق���راءة موؤلفاته بدون ملل خ�سو�سا روايته 
– مذك���رات مواطن  "اأح���دب بغ���داد وامل�س���ر 
عراق���ي-" والتي كان من املخطط لها ان تتحول 

اىل فيلم عراقي.
    اأ�س���در 24 رواي���ة حت���ى االآن  اأبرزه���ا رواية 
"ال�سرخة" وديوان "ن�سرين اأبجدية الع�سق"، 
ل���ه تت الطب���ع رواية "موالنا" الت���ي �ست�سدر 

عن جمموعة النيل العربية.

الفحولة المقدسة  
الشيخ ليحيى  األفـــاعـــي(  )بــهــجــة  روايــــة  فــي  قــــراءة 

شـــخصية الطفـــل فـــي القصـــة العراقيـــة  
القصيرة المعاصرة 

أمير ناصر

عالء مشذوب.. كتابة األساطير متداخلة مع 
السيرة الذاتية للبطل

المصري للمطبوعات يصدر "إدارة 
األزمات"

"الصرخة" تشـــارك في معرض 
القاهرة للكتاب
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

رمي  د/  ال�سعودي���ة   الكاتب���ة  وقع���ت 
"زاي���ا"  اجلدي���دة  روايته���ا  ال�سق���ر 
ال�سادرة حديثا ع���ن "جمموعة النيل 
جن���اح  يف  للن�سر"وذل���ك  العربي���ة 
جمموع���ة النيل العربي���ة �سالة 4 يوم 
اأم�ض ال�سبت املوافق 4 �سباط ال�ساعة 

الثالثة ظهرا..
والرواية ه���ي العمل االإبداعي الثاين 
للكاتبة بعد جمموعة ق�س�سية متميزة 
�سدرت لها العام املا�سي تت عنوان 

النعمة". "بنات 
"اأهل���ي واأن���ا.. ن�سبه م���ن اقتلع نبتة 
م���ن م���كان.. وح���ن جف���ت جذوره���ا 
اأع���اد غر�سه���ا مبكان اآخ���ر.. مل يتمكن 
اأبي اأن يزرعن���ي يف ال�سعودية..رغم 

مي���ادي به�ا.. و�سال���ح مل ي�ستطع اأن 
يغر�سني باالإم���ارات.. رغم اأنها كانت 
اأك���رث ي�س���را.. وبحبوح���ة.. رمبا الأن 
كليهم���ا كان اأق���ل م���ن اأن يهدي�ني حبا 
حقيقي���ا.. لكن���ي باحل���ب.. ا�ستط���اع 
حمم���د اأن يغر�سني يف ب���اد الفرجنة 

كما ي�سميها ون�سحك منها.
تل���ك هي اقتبا�سة م���ن رواية "زايا".. 
تلخ����ض بدق���ة حال���ة الت�ست���ت الت���ي 
عا�سته���ا بطلته���ا.. وم���ا ترم���ي اإلي���ه 
الكاتب���ة ال�سعودي���ة رمي ال�سق���ر عر 
احلبك���ة  �سدي���دة  روايته���ا  �سط���ور 

متميزة املفردة وال�سورة.
تط���رح الرواي���ة ا�ستفهام���ات عميق���ة 
لعل م���ن اأبرزه���ا.. مل���اذا اجلن�سية اأو 

"الهوية" التي تعد من اأثمن االأ�سياء.. 
قد تكون اأحيانا من اأرخ�سها؟.. وملاذا 
تقيي���م االآخر ل���ك يبتدئ فق���ط بعد اأن 
يع���رف م���ن اأي���ن اأن���ت..؟؟ مث���ل ه���ذه 
االأم���ور هي ما ظل���ت الكاتبة تر�سدها 
وتل���ح عليها ع���ر املراح���ل واالأحداث 

التي مرت بها بطلتها "زايا".
رمي ال�سق���ر اأرادت اأن تق���ول بب�ساطة 
اإنه اأينما يوجد الظلم وجد االن�سان.. 
م�ستلهم���ة اأفكار جيف���ارا وغاندي عر 
�سط���ور روايته���ا فق���د ظل���ت البطل���ة 
باالأمل  "زايا" مثلهما تقاوم وتتم�سك 
اإيل اأن كافاأتها ال�سنون باحلب واألقت 

بها علي �ساطئه بعد طول معاناة.

ساهرة رشيد
 �س���درت جمموع���ة ق�س�ض ق�س���رة لاأطف���ال بعنوان  
)الري�س���ة امللونة( الأديب االأطفال  د.جا�سم حممد �سالح 
ور�س���وم للفن���ان حممد �سم���ر،  ت�سمن���ت )15( ق�سة، 
ه���ي: الدي���ك واحلم���ار ومعلم الغاب���ة، الف���ار ال�سغر، 
الدي���ك امللون،البلب���ل والغراب، الف���ار والقط الرمادي، 
االأ�س���د مل���ك اجلميع، قف���زة ال�سف���دع، امله���ر ال�سغر، 
االأ�س���واك، الري�سة امللونة، ال�سنج���اب و�سجرة التفاح، 
الزه���رة ال�سف���راء، الكل���ب الذك���ي، الري�س���ة اجلميلة، 

واأخرا الع�سل اللذيذ.
ت�سم معظم الق�س�ض الكثر من الن�سائح واالإر�سادات 
يف ال�سلوك والتخاطب وااللتزام وفعل اخلر، وامتازت 
بالب�ساط���ة بعيدًا عن التعقيد، باالإ�سافة اإىل اإنها تغر�ض 

يف االأطفال �سفات الثقة بالنف�ض وباالآخرين.
ومتي���زت ق�س�ض د.جا�س���م حممد �سال���ح بال�سدق يف 
التعام���ل م���ع  االأطف���ال ع���ن طري���ق الكتابة له���م، والأنه 
ترب���وي ا�ستط���اع اإن ُيكّي���ف يف كتابات���ه لاأطف���ال الأنه 
ا�ستوع���ب مداركه���م، كم���ا رك���ز عل���ى ال���دور االإيجابي 
الفعال يف �سقل م�ساعرهم وتهذيب اأذواقهم وتعويدهم 

على الدقة واحرتام م�ساعر االآخرين.
وقال املوؤل���ف اإن املتعارف علي���ه اأن اللعب يعّد الن�ساط 
االأك���رث جدي���ة ال���ذي ي�سرف���ه الطفل يف جم���رى حياته 
اليومي���ة ويف اأثن���اء تعب���ره عن ن�ساط���ه ويف م�سعاه 
للتعرف على البيئ���ة املحيطة به، اللعب بالن�سبة للطفل 
اأداة ت�سلي���ة ت�سقل م�ساعره وته���ّذب ذوقه وتغر�ض فيه 

�سفات التبادل والثقة بالنف�ض وباالآخرين.
وبن �سالح اإن الطفل املبدع يف ت�سوره التطور العقلي 
يكم���ن يف ممار�سته للع���ب وتعلمه االأ�سي���اء عن النا�ض 
ويتعلم مه���ارات جديدة ويكت�سب اخلرات والذكريات 
لتك���ون جتربته احلياتية اأ�سم���ل وا�سع، ن�ستخل�ض من 

خال املجموعة. 
يذكر ان معظم ق�س�سه ترجم���ت اإىل اللغات االنكليزية 
والفرن�سي���ة واليابانية و�سوف نعر����ض تباعًا عددًا من 

بع�ض نتاجات اأديب االأطفال جا�سم حممد �سالح. 

ـــــم الـــصـــقـــر تـــوقـــع "زايــــــا" ري

)الريشة الملونة( 
مجموعة قصص 
قصيرة لألطفال جاسم العايف 

ول���دت ال�ساع���رة االوروغوايية "ثرث���ة ماي���ا"، يف منتفييدو عام 
1932، و َدَر�َس���ْت الفل�سفة واللغات احلديثة باجلامعة ال�سرقية يف 
االوروغ���واي. و�سدرت له���ا منذ عام 1958 ع���دة دواوين �سعرية 
منه���ا:يف الزمان- 1958،واحل�سور اليوم���ي- 1963، واجل�سر-
1970، وتغر..ثواب���ت- 1978، وال�سرختان- 1981،و�سطوح-
1990، واملرئي���ة – 1999، وال�سم����ض الق�س���رة-2000،واآالم-

2001، وفيم���ا اطلعن���ا عل���ى بع����ض اأ�سعارها، مرتجم���ة اإىل اللغة 
العربي���ة، كانت معنيًة بعذابات وقهر االإن�سان، املحبط واالأعزل،اإال 
م���ن االأمل.  )االأمل( الذي ي�ساعده على احلياة بب�ساطة و�سمو، يف 
عامل يتمتع بحٍد، ولو اأدنى، من عدالة- اجتماعية اإن�سانية، وَعرّت 
"ثرثة مايا"، عن حرة االإن�سان، االأعزل،  وهو ي�سعى للدفاع عن 
وجوده اليومي تت ظل �سلطات قمعية- قاهرة، بغ�ض النظر عن 
املكان والزمان، وغالبًا ما ميثله���ا "ذئاب ب�سرية" ال تعباأ نهائيًا،اإال 
بالتوجه���ات واالأوام���ر ال�سلطوي���ة، وتتفنن بتطبيقها ب���كل ما فيها 
م���ن انته���اكات لب�س���ر ال ذنوب لهم غ���ر التم�سك باالأم���ل، الذي البد 
من���ه، يف حياة تعا�ض، م���رة واحدة ال غر.ول�"ثرث���ة مايا" اأعمال 
نرثية عدة منها "هدم"، و" قناع" و" قنوط" و" حنن"و" لوعة". 
املرتجم���ة )�سحر احمد( قدمت )رحل���ة اإىل �سالتو( ل�" ثرثة مايا"، 
وتق���ع يف ما ترويه بنت ووالدتها، عن رحل���ٍة قامتا بها يف ظروف 
قا�سية، من مدينة )با�سو دي لو�ض تورو�ض(، اإىل مدينة "�سالتو"، 
وبع���د عودتهما، مبنتهى  القنوط  و الياأ�ض، ملنزلهما، اقرتحت االأم 
على ابنتها، اأن َتكتَب كٌل منهما، على حدٍة، ما ح�سل لها، من وقائع، 
بدقٍة و�سراحة ودون خياٍل،ال قيمة ومعنى له يف رحلة" اجلحيم" 
تل���ك، التي دامت اأكرث من �سهور،م���ع التطرق لتفا�سيلها، بحيادية، 
بق���در اال�ستطاعة، وكانت االأم، بحك���م عمرها، و خرتها احلياتية، 
وثقافته���ا الي�ساري���ة، توؤك���د الأبنته���ا اإّن اإن�سان���ًا ال تّرك���ه اأه���وال 
اال�سطه���اد، ومعان���اة �سحاياه���ا، وال ته���زه اآالمهم، بغ����ض النظر 
ع���ن تواجدهم اأينما كانوا، ودينهم وقوميته���م، وجن�سهم،و درجة 
القرابة معه���م، ويكفي اأنهم )ب�سر( فقط،�سوف ياحقه �سمته كعاٍر 
اأبدّي  دائم، ويتابع �سرته حتى وان انتقل اإىل العامل االآخر،وتوؤكد 
)االأم( على اأن التعامل مع الب�سر يف دولة )الاقانون( يحول النا�ض 
اإىل )اأقن���ان(، وان العق���اب، ال���ذي يطولهم، مبج���رد )ال�سك( ودون 
قرائن)مادي���ة(، له عاقة بدولة )االإرادة( الفردية، لتعميم )العقاب( 
اجلماع���ي عل���ى النا�ض. مل جتن����ض" ثرثة ماي���ا" ومعها املرتجمة 
)رحلة اإىل �سالتو(، لكن ميكن،لنا، اأن ندرجها �سمن)املذكرات(، اأو 
ال� )يوميات( و التي ُتدون فيها االأحداث التي ترتك اأثرًا فينا، اأو يف 
حميطنا املعي�ض،اأو)اأدب الرحات(، وكذلك )ق�س�ض( ق�سرة،غر 
والفكري���ة،  وال�سيا�سي���ة،  االإن�ساني���ة،  االأو�س���اع  ع���ن  منعزل���ة 
واالجتماعي���ة �سم���ن تل���ك املرحلة التي كان���ت يعي�سه���ا النا�ض يف 
)االأوروغ���واي(، ويف اأمكنة ع���دة يف العامل، متقارب���ة و مت�سابهة 
يف ن�سقه���ا الع���ام، وم���ا كان يج���ري يف)االأوروغواي(،م���ن خال 
ت�سني���ف كثر م���ن النا�ض كونهم )اق���رب( للتوجه���ات )الي�سارية( 
والت���ي تعد ))لعن���ة((، تاحقهم حتى بعد الفن���اء �سلطويًا، و�سمن 
ظروف غام�سة،وه���ذه ))اللعنة(( ت�سيب حت���ى االأبناء واالأحفاد. 
)رحل���ة اإىل  �سالت���و( ميكن،كذل���ك، اأن ت���درج �سمن جن����ض الق�سة 
الق�سرة الت���ي يكون �سخو�سها مغمورين، لكنهم يف قلب احلياة، 
حيث ت�س���كل حياتهم اليومية املو�سوع االأ�سا�سي لهم، ومع اإن تلك 
الق�س�ض- احلكايات-ال�سهادات- املذكرات، ميكن  ماحظة خلوها 
م���ن بع����ض التوجه���ات الفني���ة - اجلمالية، لكنه���ا �سه���ادة �سادقة 
ع���ن االنته���اكات واجلرائ���م املرتكب���ة بح���ق املعتقل���ن وخ�سو�سا 
)الي�ساري���ن( يف �سجون)االوروغ���واي(، و تتح���دث ع���ن جتارب 
�سخ�سي���ة، وتخ�ض البن���ت واالأم، يف تفا�سيلها، وقد مرَّ بها الكثر 
من "االوراوغواين"، ولي�ض الأ�سماء االأ�سخا�ض اأهمية ما بقدر ما 
حلقهم من تع�سف واإجحاف وعذاب���ات ومهانات، متوا�سلة، وكان 
مبع���ث ذل���ك االأمر، جم���رد ال�سكوك، اجلاه���زة، والت���ي ال ت�سى، 
وميك���ن تكييفه���ا من قب���ل َم���ْن ن���ذروا اأنف�سه���م خلدم���ات �سلطات 
قمعية،قاهرة، غادرة. تلك ال�سكوك التي يتقدم بها بع�ض "املخرين 
ال�سرين"،ب���كل ما معروف عنهم من خ�سة ودناءة وانعدام �سمر. 
وان َم���َن كتب تلك: اليوميات - الق�س����ض - ال�سهادات - املذكرات، 
وبب�ساط���ة �سدي���دة فت���اة مل تبل���غ ال�)16( عام���ًا من عمره���ا، واأمها 
املعذب���ة - القانط���ة ح���د الياأ����ض، خ���ال �سن���وات 1974-1972. 
اإىل �سالتو" تروي اعتقال االأب الزوج- الطبيب- ب�سبب  "رحل���ة 

م�ساعدته، بحكم واجبه الطبي االإن�ساين اأواًل، وتوجهه الفكري - 
الي�ساري ثانيًا، لبع�ض جرح���ى ثوار )التوبومارو�ض( ومكابدات 
زوجته وابنته يف احل�سول على معلومة،مهما كانت ب�سيطة عنه، 
وحماول���ة مواجهت���ه عند نقله، الدائم، من معتق���ٍل الأخر، وي�سرتك 
يف ه���ذا املو�س���وع اأالف الن�س���اء، لغر�ض احل�س���ول على معلومة 
م���ا، عن االأبناء، واالأ�سق���اء، واالأزواج، واالآب���اء، واالأحباء، الذين 
اعتقل���وا ب�سب���ب اتهامه���م مب���والة الث���وار، اأو اإنه���م حمل���ة للفكر 
الي�س���اري،اأو متعاطف���ون مع���ه �س���رًا!!. قدم���ت املرتجم���ة "�سحر 
احمد" )رحل���ة اإىل �سالتو(، بلغة عربية �سل�س���ة، وموؤرقة ومعذبة 
لل�سم���ر االإن�س���اين، بغ�ض النظر ع���ن توجهات���ه الفكرية. و�سبق 
ل���� "�سحر اأحم���د" اأن ترجمت "الت�س���اوؤالت" و"مائة ق�سيدة حب" 
لبابل���و ن���رودا، و�سدرت���ا ع���ن دار - اأزمن���ة - االأردن. كما قدمت 
)البحر و االأجرا�ض( لنرودا اأي�سًا،وقد تناولنها يف قراءة ن�سرت 
يف ملح���ق)اأوراق- املدى( الثقايف. كما ترجمت �سحر اأحمد جزءًا 
من بحث مطول للباحثة الريطانية"تري دوي يونك" واأ�سدرته 
بكت���اب حم���ل عن���وان:" قراءة جدي���دة الأن�س���ودة املط���ر"، و�سبق 
وقدمن���ا له قراءة مطولة ن�سرت يف جملة " بيت" الف�سلية - العدد 
الثالث،والت���ي ت�سدر عن" بيت ال�سعر العراق���ي". كما وا�سرتكت 
املرتجم���ة" �سح���ر احم���د" مع ال�ساع���ر ح�سن عب���د اللطيف يف: " 
بابل���و ن���رودا- كتاب الت�س���اوؤالت- ح�س���ن عبد اللطي���ف- كتاب 
االإجابات". واأثارت ترجماتها اهتمام���ًا جديًا، فكتب عنها ال�ساعر 
حممد علي �سم�ض الدين، وال�ساع���ر ح�سن عبد اللطيف، والكاتب 
اإح�س���ان ال�سامرائ���ي،  والقا����ض والروائ���ي جم���ال ح�س���ن علي، 
وبع�ض النق���اد وال�سعراء والكت���اب العراقين والع���رب. يذكر اأن 
املرتجمة"�سح���ر احمد" حا�سل���ة على درجة املاج�ست���ر يف اللغة 
االنكليزي���ة واآدابها - جامعة الب�سرة، و تكت���ب الق�سة الق�سرة، 
و يف خمزونه���ا الثق���ايف- املت���اأين، اأكرث من جمموع���ة ق�س�سية، 
وترجم���ات ع���دة تنتظ���ر الطبع،وله���ا م�ساهمات ن�سط���ة- متعددة 
يف امل�سه���د الثق���ايف- االأدبي العراق���ي- الب�سري.الغ���اف للفنان 

املك�سيكي )بيرت كوبر(. 

هذا املنقوع ال�سعب����ي يتناوله ال�سعب ال�سيني 
يف خمتل����ف االأوقات، مبا يف ذلك اأثناء وجبات 
الطع����ام ب����داًل م����ن امل����اء. ويعت����ره ال�سينيون 
مفي����دًا ج����دًا لل�سّح����ة كم����ا اأ�سارت كت����ب الطب 
ال�سيني����ة القدمية ج����دًا اأو اأنهم يتناولونه على 

اعتبار اأنه م�سدر متعة كبرة بالن�سبة لهم.
و»تاري����خ ال�س����اي يف ال�سن« م����ن حيث بعدها 
الثقايف وكذل����ك بعدها العقائدي، هو بالتحديد 
مو�سوع كت����اب »جيم�����ض اآ. ب����ن«، املتخ�س�ض 
بال�س����ن ومعتقداته����ا وثقافته����ا من����ذ الع�سور 

الو�سطى ال�سينية حتى الوقت الراهن.
ال����دالالت  الكت����اب  ه����ذا  يف  املوؤل����ف  ويدر�����ض 
الثقاف����ة  ال�س����اي يف  اكت�سبه����ا  الت����ي  العميق����ة 
اأخ����ذ  اأن����ه  اإىل  و�س����واًل  التقليدي����ة  ال�سيني����ة 
بالتدري����ج وع����ر ال����دور ال����ذي لعب����ه »الرهبان 
البوذي����ون« لدى العديد من الطبق����ات ال�سعبية 

ال�سينية بعدًا عقائديًا.
ويع����ود »جيم�����ض ب����ن« يف تق�سّي����ه ع����ن م�سار 
انت�س����ار ا�ستهاك منقوع ال�ساي يف ال�سن اإىل 
حقب����ة قدمية انطاق����ا من الق����رن التا�سع عمليا 
ليتعّر�����ض بع����د ذل����ك لبحث خمتل����ف التحّوالت 
التي رافق����ت ا�ستهاك ال�ساي عل����ى امل�ستويات 
والعلمية  وال�سحّي����ة  والطقو�سية  "اجلمالي����ة 

وعلى خمتلف جماالت املعرفة عمومًا."
اإن التب����ّدل الكب����ر يف  الق����ول  يح����دد املوؤل����ف 
ا�سته����اك ال�س����اي ل����دى ال�سيني����ن ح�سل عند 
نهاي����ة الع�س����ر الو�سيط ال�سيني ال����ذي ا�ستمر 
حت����ى بدايات الق����رن التا�سع ع�س����ر. واالإ�سارة 
عل����ى  ط����راأ  ال����ذي  التب����ّدل  فه����م  اأن����ه ال ميك����ن 
ا�ستهاك ال�سينين لل�س����اي بدون اأخذ مواقف 
»الرهب����ان البوذي����ن« باحل�سبان. ذل����ك اأنهم مل 
يكون����وا م�سوؤول����ن ع����ن تبديل مواق����ف الب�سر 
العادي����ن حيال املواد التي تت����وي على مواد 
خم����ّدرة فح�س����ب، ب����ل كان����وا اأي�س����ا م�سوؤولن 
ع����ن »االنت�سار الكبر ال�سته����اك ال�ساي«. بهذا 
املعنى اكت�س����ب ال�ساي يف ال�سن بعدًا عقائديًا 

منذ زمن بعيد.
ال�س����اي«  تن����اول  »طقو�����ض  اأن  املوؤل����ف  يوؤّك����د 
انت�س����رت ه����ي االأخ����رى يف »االأدي����رة البوذية« 
الت����ي يطلق����ون عليها يف �سم����ال ال�سن ت�سمية 
»�سان«. واالإ�سارة اأن ذلك االنت�سار كان كتغير 
كبر يف »امل�سهد الطقو�سي« ال�سائد �سابقًا وبت 
»ممار�سات����ه«. ذلك بالن�سب����ة لل�سرائح ال�سعبية 
واأي�س����ا على م�ست����وى النخب الت����ي كانت توؤّم 

دور العبادة.
وي�س����رح املوؤل����ف اأن انت�سار تن����اول ال�ساي يف 

االأدي����رة البوذي����ة كان اأحد الدواف����ع االأ�سا�سية 
التي كانت وراء بروز ظاهرة جديدة يف ال�سن 
متّثل����ت يف اأن اأع����دادا كب����رة م����ن ال�سيني����ن 
اأ�سبح����وا يرت����ادون بع�����ض االأدي����رة املح����ددة 
ب�سبب �سهرتها يف اأنها تنتج اأ�سنافًا من ال�ساي 
نالت هال����ة كبرة. هكذا �ساعت كثرا بالنتيجة 
»زراع����ة نباتات ال�ساي« حيث اإن بع�ض االأديرة 
غدت متتل����ك مزارع ذات م�ساح����ات كبرة منها 

يف عموم املناطق ال�سينية.
ل����ة التحلي����ات  يف مث����ل ه����ذا االإط����ار ومبح�سّ
»الرهب����ان  اأن  الكت����اب  موؤل����ف  ي����رى  املقّدم����ة، 
البوذي����ن« و»اأه����ل االأدب مبختل����ف م�ساربهم« 
ح����ول  وج����دوا  العل����م«  »اأه����ل  له����م  وي�سي����ف 
»كوؤو�����ض ال�ساي« اأر�سًا للتفاهم بحيث كان ذلك 
املنقوع النباتي ذو االأ�سرار اجلانبية الثانوية 
جدا واملنع�ض ال�سعبي االأكرث انت�سارا وال�سهل 
»االإله����ام  ل�����  باه����را  م�س����درا  علي����ه  احل�س����ول 
والطاق����ة« مم����ا ي�ساع����د عل����ى »�سب����ك ال�سعر« و 

»ممار�سة التاأّمل« الروحاين.

رحلــة " ثيرثة مايا " و" ابنتها ":..
)إلى  سالتو(

الشاي في الصين.. تاريخ عقائدي وثقافي
الرهبان البوذيون وأه��ل األدب والعلم وجدوا حول »كؤوس 
الش��اي« أرضًا للتفاهم وبذا كان ذلك املنقوع النبايت املنعش 

مصدرًا باهرًا ل� "اإللهام والطاقة."
من املعروف أن الصني هي بالد الشاي بامتياز، وبالد تقاليدها 

العريقة منذ القديم حتى اليوم.



اصدارات
جديد

مدير التحرير  عالء المفرجي طبعت بمطابع مؤسسة  التصحيح اللغوي   كاظم ابراهيماالخراج الفني  خـالـد خضيررئيس التحرير التنفيذي  علي حسين

لالعالم والثقافة والفنون

ء

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

القمم العالية
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