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العدد )2082( السنة الثامنة - االحد )27( اذار 22011

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

�سدر لل�ساعر ال�سوري الكبري 
اأدوني�س " علي اأحمد �سعيد" كتاب 

بعنوان "ديوان البيت الواحد 
يف ال�سعر العربي" وذلك عن دار 

الكتاب  ويقع  "ال�ساقي" اللبنانية، 
256 �سفحة.

وبح�سب النا�سر الكتاب عبارة 
عن "حماولة اأخرى لبناء �سياق 

م�سرتك بني ما�سي ال�سعر العربي 
وحا�سره. تنه�س هذه املحاولة 
على قاعدة البيت الواحد. وهو 

بيٌت يقوم على الفكرة - الَوْم�سة، 
اأو ال�سورة – اللمحة، اأو املعنى 

الواحد،  البيت  يف  هنا  ورة.  – ال�سّ
َي�سفو الإيجاز، وتتكثَُّف حكمُة 

البداهة وبداهُة احلكمة. هنا كذلك 
ُيرجتل العميُق الغام�س، ووتعانق 

الّروّيُة وال�سفوّية.
هكذا ينفتُح جماٌل اآخر لمتحان 

الّتجربة، روؤيًة وك�سفًا.
هي، اإذًا، بعد "ديوان ال�سعر 

العربي" باأجزائه الأربعة، حماولة 
اأخرى لبناء �سياق اإبداعي م�سرتك 
يف ما�ٍس عربّي ُتوؤَْرجحُه الّنزعاُت 
واملعتقدات، تارًة يف اجّتاه ذاكرٍة 

ُملتب�سة، عدا اأّنها مو�سع �سراٍع 
وتنازٍع واقتتاٍل – اأحيانًا. وتارًة 

يف اجتاه م�ستقبٍل ل ذاكرة له، 
ولي�س له يف احلا�سر م�ستنٌد 

را�سخ".

 �سدر عن املركز القومي للرتجمة موؤخرًا الرتجمة 
العربية لكتاب "�سناعة الأخبار العربية" تاأليف نهى 
ميللر، وترجمة حنان عبدالرحمن، ويقع الكتاب يف 

258 �سفحة من القطع املتو�سط .
جاء �سدور هذا الكتاب متزامنًا مع ما يحدث حاليًا من 
جدل حول الآليات التي متكن و�سائل الإعالم الر�سمية 
من تبني خطاب اإعالمي جديد يقوم على اأ�س�س مهنية 

وا�سحة.
وتقارن املوؤلفة من خالل كتابها بني اأداء الف�سائيات 

العربية وقرينتها الأوروبية واأوجه ال�سبه والختالف 
بينهما من حيث امليزانيات، التقنيات، التدريب، 

وثقافة فرق العمل ولغتهم يف تغطيتها حلرب اخلليج 
والعراق الأمر الذي جعلها م�سدرا موثقا مب�سداقيتها 

لدى امل�ساهد العربى، كذلك ي�ستعر�س الكتاب باأ�سلوب 
ب�سيط م�سدر الإبهار واملتعة واملهنية يف عمل هذه 

الف�سائيات.
ينق�سم الكتاب جلزاأين يدر�س اجلزء الأول منه املنطقة 

العربية واأوجه الت�سابه والختالف، واإ�سارة اإىل تاريخ 
�سناعة الأخبار العربية، وال�سحافة وقيم الأخبار فيها 

ويدر�س اجلزء الثاين اأدبيات الأخبار ولغة كتابتها فيما 
ي�سمى بـ " الف�سحى املعا�سرة "

كما تناق�س املوؤلفة التقارب فى قيم الأخبار بني العامل 
العربي وامليديا الأمريكية والذى يت�سح فى تبنى بع�س 

القيم الخبارية والفورية فى اإذاعة اخلرب والتقارير 
احلية على الهواء، والإ�ستخدام وا�سع النطاق 

لل�سحفيني اأنف�سهم باعتبارهم م�سادر جيدة.

اأ�سدر م�سروع "كلمة" للرتجمة 
التابع لهيئة اأبوظبي للثقافة 

والرتاث كتابًا جديدًا حتت 
عنوان: "عامل جونار اإيكيلوف" 
وهو ال�ساعر ال�سويدي احلداثي 
الأهّم يف القرن الع�سرين، وقام 
برتجمة الكتاب الدكتور �سالح 

العويني.
ولد اإيكيلوف يف اأيلول/ 

�سبتمرب عام 1907 يف مدينة 
�ستوكهومل، لأم تتحدر من 
اأ�سول بورجوازية عريقة 

واأب يتحدر من اأ�سرة عمالية 
فقرية، ا�ستطاع اأن يكّون ثروة 
متوا�سعة بجهده وعمله، وهو 

�ساعر ع�سامي عّلم نف�سه بنف�سه 
ال�سعر واأ�سياء اأخرى كثرية، 

فبالإ�سافة اإىل اللغة الأم اأتقن 
اإيكيلوف الإجنليزية والفرن�سية 
والأملانية والالتينية واليونانية 

القدمية.. وات�سمت ثقافته 
بالعمق وتعدد الروافد، ففيه 

تقاطعت كل من الثقافات الهلينية 
والأُوروبية احلديثة و�سوفية 

ابن عربي وقدرًا من الفل�سفة 
البوذّية، وقد قراأ اإيكيلوف 

"ترجمان الأ�سواق" الذي ترجمه 
نكل�سون عام 1911، حني كان 

يافعًا وتاأثر به كثريًا واأحبه 
طوال حياته.

وقد اأ�سدر خم�سة ع�سر ديوانًا 
وهو على قيد احلياة، كما 

اأُ�سدرت �سظاياه ال�سعرية بعد 
وفاته عام 1968 يف كتابني.. يت�سمن كتاب "عامل جونار اإيكيلوف" 

منتخبات من اأهم ق�سائد اإيكيلوف املنتقاة من اأول ديوان له وحتى اآخر 
ديوان اأ�سدره يف حياته.

اإيكيلوف بالعربية وهو ال�ساعر ال�سويدي الذي اغتنى بدوره برتجمان ابن 
عربي، وهكذا تكتمل دائرة النار والع�سق.

مرتجم الكتاب د.�سالح العويني دكتور يف علم النف�س، مرتجم و�ساعر، 
ولد يف قرية الكابري �سنة 1943 يف اخلليل الأعلى يف فل�سطني، ويقيم 

يف ال�سويد منذ عام 1969 واأمت درا�سته العليا فيها، وهو ع�سو يف 
احتاد الكتاب ال�سويدي منذ عام 1991، وله العديد من الإ�سدارات باللغة 

ال�سويدية مثل: "اأنطولوجيا كيمياء النار الزرقاء" الذي حاز على �سرف 
ت�سميته بالكتاب ال�سنوي لعام �سدوره 1991، وله اأي�سًا كتابان ملحمود 

دروي�س وخمتارات �سعرية لنزار قباين.

صناعة األخبار العربية

الساقي تصدر "ديوان البيت الواحد" ألدونيس

عالم الشاعر السويدي 
جونار إيكيلوف

ان فعاليات الن�سان واجنازاته احلثيثة 
التي ا�ستندت على الفكر والتجربة 

احلية – هي التي هيمنت على قوانني 
الطبيعة و�سخرتها لر�ساء معامل 

احل�سارة ، عرب م�سار �ساق ليخلو من 
بع�س النتكا�سات اىل جانب النجاحات 

العظيمة باجتاه التطور والتقدم 

،وكان اخلطاأ يف الفكر هو ال�سبب  لتك 
النتكا�سات ف�سال عن كونه الهاج�س 

الذي يهدد  الن�سان ويقلقه حتى يف اوج 
جناحاته ..وهذا ماجعل الن�سان – منذ 
فجر احل�سارة حتى اليوم  - ي�سعى بكل 
ما  اوتي من نباهة ومالحظة واح�سا�س 
لتعميق فكره وتطويره لأق�سى درجات 

ممكنة من ال�سمو والن�سوج والتن�سيق 
..حتى متكن  من خلق قواعد التفكري 

لإجنازاته  وفعالياته املختلفة التي 
تتالقى بهذا القدر ويطورها – يبحث 
 – – ي�ستنبط  –يجرب  –ي�ستقرىء 

حتى تو�سل مع اطاللة الع�سر احلديث 
اىل علمنة الفكر وحتديث منهاج البحث 

والتفكري ،ل�سيما بعد �سيادة الروح 
النقدي – املو�سوعي على الروح 

امليتافيزيقي  يف الفل�سفة .
 نظرية الدراما من تاأليف – �سني�سينا 

يانوثا – وترجمة نورالدين  فار�س  - 
ومن ا�سدارات �سل�سلة ترجمان / دار 

ال�سوؤون الثقافية العامة .

نظرية الدراما  .. التطور التدريجي  في تراكم الصفات  النوعية
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�سدر للكاتب وال�ساعر العماين 
�سيف الرحبي رئي�س حترير جملة 

عن  جديد  كتاب  "نزوى" الف�سلية، 
دار "فرقد" بالعا�سمة ال�سورية 

دم�سق يحمل عنوان "القاهرة اأو 
زمن البدايات"، وفيه ي�ستعر�س 

حياته يف العا�سمة امل�سرية 
بداية  �سهدت  "القاهرة" والتي 

تكوينه الثقايف، وبداية جتربته 
ال�سخ�سية الوجدانية.

وح�سبما كتب اأحمد زين الدين 
ب�سحيفة "احلياة" اجته الكاتب يف 

موؤلفه اجلديد نحو مدينة "القاهرة" 
والتي وفد اإليها يف �سبعينات 

القرن املا�سي وق�سى فيها �سنوات 
�سبابه، وتتلمذ يف معاهدها، ومنها 

بداأ تكوينه الثقايف وجتربته 
ال�سخ�سية الوجدانية، وتعّرفه 

اإىل ذاته، حيث ي�ستعر�س الكاتب 
بع�سًا من ذكريات، يتمازج فيها 

الذاتي ال�سخ�سي بالروؤى الفكرية. 
وتتكاثف فيها املعاين الدالة على 

اأ�سى وجداين مكتوم.
وبالرغم مما كانت متثله م�سر خالل 

الفرتة التي وفد اإليها الرحبي من نه�سة 
ثقافية وفكرية و�سيا�سية، واإنفتاح على 
تيارات عاملية، بينما كانت عمان لزالت 

منغلقة على ما�سيها واأعراقها القبائلية، 
اإل اأن املدينة مل تبهره مثلما بهرت 

العوا�سم الغربية اأقرانه، حيث كانت 
هناك اأوا�سر خفية جتمع بني كل من م�سر 

وعمان فلم يكن يحدث يف م�سرغريبًا 

عن اأذهان اأهل بلده وعواطفهم 
ووجدانهم.

فكانت الأوا�سر ال�سيا�سية 
والإجتماعية جتمع بني البلدين 

ف�سور الزعيم الراحل جمال 
عبدالنا�سر كانت تزين بيوت اأهل 

قرية الكاتب، كما كانت اأ�سعار اأحمد 
�سوقي والبارودي وحافظ اإبراهيم 

وغريهم ت�سّكل جزءًا اأ�سا�سيًا من 
تكوين الذاكرة الثقافية الُعمانية، 

ولذلك كان قدوم الرحبي مل�سر األيفًا، 
ولي�س غريبًا عليها.

ووفقًا لزين الدين بـ "احلياة" عا�س 
�سيف الرحبي يف م�سر مرحلة مفعمة 
باأحالم التحويل والتبديل والتغيري، 
تغذيها قراءات اإيديولوجية ي�سارية 

متفائلة، وانخرط يف النظر اإىل 
ال�سيا�سة والعمل النقابي. ويزخر 
الكتاب باأ�سماء ال�سعراء والأدباء 

والروائيني واملطربني. مثل: جنيب 
حمفوظ واأحمد فوؤاد جنم وال�سيخ 
اإمام وعبداحلليم حافظ واأم كلثوم 

وحممد عبدالوهاب، و�سواهم من 
اأعالم الأدب والفن. كذلك ويف املنحى 

نف�سه، يكّر�س �سيف ب�سع �سفحات ملقاربة 
بع�س كتابات اأمل دنقل، واأروى �سالح، 

وعلي قنديل، وغالب هل�سا.

�سدر حديثًا كتاب "ع�سر الإنك�سار" من تاأليف اأ�ستاذ التاريخ 
بجامعة برين�ستون دانيل رودجرز، والكتاب �سادر عن 

ياتي  والكتاب  بر�س"،  يونيفر�ستي  هارفارد  ـ  بر�س  "بيلكناب 
ليجيب على عدة اأ�سئلة حول طبيعة التغريات التي جعلت 

من اأمريكا موؤخرًا تبدو بلدًا خمتلفًا عما كانت عليه من قبل. 
وبح�سب �سعيد كامل مبجلة "وجهات نظر" ياأتي تف�سري 

املوؤلف لهذه الظاهرة باأن اأمريكا انتقلت خالل ن�سف القرن 
الأخري من ليربالية احلكومة الكبرية للدميقراطيني اإىل 

ال�سيا�سات التلفيقية القائمة على مبداأ "دعه يعمل... دعه مير" 
للجمهوريني، ول يتوقف الأمر عند ذلك فقط بل يتعداه اإىل 

نواح اأكرث عمقًا.
كذلك ي�سري املوؤلف اإىل اأن اأمريكا �سهدت حتوًل من احلكومة 

الكبرية للحكومة ال�سغرية، وحتوًل اأكرث عمومية من الي�سار 
لليمني، هذا التحول الذي قاده جمموعة من املفكرين الكبار 

امللمني بالتاريخ، والذين متكنوا من خالل اأفكارهم، من 
التاأثري على اخلطاب ال�سيا�سي لروؤ�ساء عظام مثل اأيزنهاور، 

وكيندي وغريهم من الروؤ�ساء.
اإل اأن ذلك تغري بح�سب املوؤلف يف العقود التالية ب�سبب 

توقف املفكرين الأمريكيني الكبار يف كافة املجالت، واملجال 
القت�سادي على وجه اخل�سو�س، عن التفكري بطموح وطرح 

الأفكار الكربى.
كذلك ي�سري اإىل اأنه عندما خرج الإقت�ساد الأمريكي من 

جتارب ال�سبعينيات والثمانينيات، مل يعد يركز على حتقيق 
ال�ستقرار يف الداخل، اأو على �سالمة التفاعالت القت�سادية 

يف املجمل، بل تفاقمت امل�سكلة عندما مل يعد هناك اهتمام 
بتلك النماذج القت�سادية التي كانت ت�سمن ل�سناع ال�سيا�سات 

القت�سادية ومنفذيها، اختيار البديل الأف�سل بني جمموعة 
من البدائل. كما ينتقل الكتاب للحديث عن ع�سر بو�س البن 

الذي يقول اإنه رغم كافة العيوب التي يل�سقها به البع�س، 
فاإنه متكن على نحو ما من الربط بني الدعوة ل�سن حرب على 
الإرهاب وبني طماأنة الأمة الأمريكية يف ذات الوقت، وجنح 
يف اإقناع الأمة باأن خ�سائر تلك احلرب لن تكون كبرية، ولن 
مت�سهم يف معي�ستهم، اأو اأ�سلوب حياتهم ودرجة رفاهيتهم، 

وهو بالطبع ما كّذبته الوقائع على الأر�س بعد ذلك.

اطلقت موؤ�س�سة فريدري�س ناومان من اأجل 
احلرية اأحدث كتبها واملعنون بـ "القوى 

ال�سيا�سية يف م�سر وق�سايا حقوق الإن�سان" 
وهو الكتاب ال�سادر �سمن �سل�سلة مطبوعات 
ليربالية والتي تن�سرها املوؤ�س�سة الأملانية يف 

القاهرة.
ووفقًا ل�سحيفة "الد�ستور" الأ�سلي ي�ستعر�س 

الكتاب ق�سية مدى احرتام القوى ال�سيا�سية 
امل�سرية املمثلة يف الأحزاب لق�سايا حقوق 

الن�سان املختلفة، وذلك عرب ر�سد واقعي لكيفية 
تعاطي وممار�سة تلك الأحزاب لق�سايا حقوق 

الن�سان، ولي�س اعتمادا على ماجاء حول بع�س 

تلك احلقوق يف براجمها املكتوبة.
وبح�سب حمررة الكتاب اأمرية عبد الفتاح 

الباحثة والنا�سطة احلقوقية تعتمد فكرة الكتاب 
الأ�سا�سية على اأهمية حقوق الن�سان كق�سية 

اأ�سبحت جزءا ل يتجزاأ من الثقافة العامة 
للمجتمع امل�سري مبختلف طبقاته، وبالتايل ل 

ميكن للمرء اأن يثق يف نظام اأو حزب اأو حكومة 
اأو حركة اجتماعية ل حترتم حقوق الن�سان.

وخالل الندوة التي عقدت موؤخرًا لالحتفال 
بالكتاب ومناق�سة م�سمونه قال حافظ اأبو �سعدة 

رئي�س املنظمة امل�سرية حلقوق الن�سان، اإن 
الكتاب يك�سف عدة مفاجاآت عن احلياة احلزبية 

امل�سرية ب�سكل عام، ومنها مدى الت�سابه 
الكبري بني الربامج احلزبية املختلفة يف كيفية 
معاجلتها ومواقفها لق�سايا حقوقية مثل حرية 

العتقاد اأو حقوق املراأة، اإ�سافة اإىل غمو�س 
موقف العديد من الأحزاب التي ت�سف نف�سها 

بالليربالية جتاه ق�سايا حقوقية اأ�سا�سية، وهو 
يو�سح حقيقة ابتعاد تلك الأحزاب عن الهتمام 

اجلاد بق�سايا حقوق الن�سان.
�سم الكتاب يف بحثه �سبعة اأحزاب، هي 
اجلبهة  الدميقراطي،  الوطني  "احلزب 

الدميقراطية، الوفد، الغد، الإخوان امل�سلمني، 
التجمع والنا�سري".

"ناومان" تطلق كتابا عن القوى 
السياسية بمصر

كتاب أمريكي يحلل 
انكسار اإلمبراطورية 

األقوى

العماني سيف الرحبي يكتب عن ذكرياته بالقاهرة

يطرح  الكتاب فكرة الدراما بجميع  
عنا�سرها  امللحمية والتاريخية كذلك 
يحاول ان يك�سف او ي�ستو�سح اآراء 
املوؤلفني يف الدراما حتى نهاية القرن 

التا�سع ع�سر ،ويحدد يف تلك الفرتات 
الدراما العريقة – الغريقة والرمانية 

القدمية.
1- الدراما كجن�س ادبي 

اأ – امللحمية والغنائية يف الدراما :
 الدراما واحدة من ثالثة اجنا�س 

ادبية ا�سا�سية - �سعر غنائي – ملحمة 
. – دراما 

يتنقل املوؤلف يف منهجية الدراما 
ويتخذ منها مادة للدرا�سة واملقارنة 

وي�ستعر�س جميع انواع الدراما 
واجنا�سها عرب �سفحات الكتاب 

املتكونة من 407�سفحة ففي اجلزء 
الخري من الكتاب ي�سف النواع 

الدرامية – الرتاجيديا – الكوميديا 
 – – الدراما 

في�سف الرتاجيديا : هو اول عمل 
م�سهور يف نظرية الدراما "فن ال�سعر 
على  فيه  اطلع  الذي  الذي  " لر�سطو 

جوهر وخ�سو�سية الرتاجيديا .
الكوميديا -  براأي ار�سطو تتحرك يف 
هذه  متثله  "ماالذي  الفكاهة  " دائرة 

الفكاهة ..؟ تتكون الفكاهة ب�س�سب 
خطاأ ما  او القدام على امر قبيح دون 
ان ت�سبب املا او اذى رغم ان التحديد 

كثري العمومية .
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ألقى الضوء على أعظم كوارث التاريخ القديم والحديث:

تسونامي

بعد الزلزال املدمر الذي �سرب 
اليابان موؤخرًا خالل الأيام القليلة 
املا�سية ، وما زامنه من اأمواج املد 

البحرية الزلزالية العاتية ، التي 
ت�سببت يف وفاة وفقد واإ�سابة 

ما يقرب من خم�سة وع�سرين األفًا 
من اليابانيني وغريهم من الب�سر 

، اأ�سبح ا�سم " ت�سونامي " مرادفًا 

لأق�سى درجات الرعب واخلوف 
والدمار يف ذهن الب�سرية جمعاء 

، وهذا هو مو�سوع كتاب " 
ت�سونامي .. اأمواج املد البحرية 

الزلزالية العاتية وق�سة ثاين 
اأكرب زلزال مدمر عرب التاريخ "   
للثالثي ؛ الدكتور زكريا هميمي ، 

الدكتور حممد بن اإبراهيم مت�ساه ، 
والدكتور حممد بن هداية الله قاري 

، وال�سادر عن دار " هبة النيل 
العربية " للن�سر والتوزيع بالقاهرة 

، يف مائة وخم�سني �سفحة من 
القطع املتو�سط ؛ حيث ا�ستعر�س 

فيه املوؤلفون الثالثة ، كل ما يحيط 
بهذا الـ " ت�سونامي " الرهيب من 

اأ�سباب طبيعية واأخرى ب�سرية من 
�سنع العامل ، وذلك من خالل �ستة 

ع�سر عنوانًا خمتلفًا . جدير بالذكر 
اأن املوؤلفني الثالثة متخ�س�سون يف 

اجليولوجيا البنائية وال�ست�سعار 
عن بعد يف كلية علوم الأر�س 

بجامعة امللك عبد العزيز . 

نقمة ونعمة 
بداية ، ذكر موؤلفو الكتاب ، اأنه 

ل توجد هنالك منطقة على �سطح 
الأر�س مبناأى عن الهزات الزلزالية 
، لأن الزلزل ـ وكذا الرباكني ـ عبار 
عن متنف�س طبيعي ل�سغوط بالغة 

ال�سدة يف باطن الأر�س ، ولو 
مل تخرج هذه ال�سغوط بطريقة 
ما ، لخُتزنت يف باطن الأر�س 

، ومبرور الأعوام من املمكن اأن 
تنفجر الأر�س عن بكرة اأبيها 

انفجارًا مدويًا ، يكفي لأن ميزق 
اأو�سالها اإىل قطع متباينة الأحجام 

والأ�سكال تطري يف جو ال�سماء ، 
وهذا يعني اأن الزلزل والرباكني 

من النوامي�س الطبيعية التي تكفل 
بقاء الكرة الأر�سية دون انفجار 

، وت�سمن دميومة احلياة فوق 
�سطحها ، ومن خاللها تتخل�س 
الأر�س من ال�سغوط ال�سديدة 

التي تتعر�س لها ، والتي تنجم 
عن ارتفاع درجات احلرارة ، وعن 

عرض: اوراق

ل عن مكامن النشاط الزلزالي العربي كتاب يبحث في ظاهرة أمواج المد البحرية، ويتساء
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احلركة الدوامية ملا يعرف بتيارات 
احلمل يف اللب اخلارجي لالأر�س 

ويف نطاق املُور . 
اأحزمة ن�سطة

  ويحدد الكتاب ثالثة اأحزمة 
زلزالية ن�سطة على م�ستوى العامل 

؛ تتمثل اأوًل يف " حزام املحيط 
الهادي " وهو اأخطر حزام زلزايل 

ن�سط على م�ستوى العامل  ، 
وزلزاله اأقوى �سدة واأعمق بوؤرًا 
، وت�سل الن�سبة املئوية للزلزل 

التي حتدث يف هذا احلزام منفردًا 
نحو 80% من جمموع الهزات 
الأر�سية ، وي�سم هذا احلزام 

املرتفعات الغربية لالأمريكتني ، 
بدءًا من الطرف اجلنوبي لأمريكا 

الالتينية عند كيب هورن ، ثم 
يتجه �سماًل اإىل �سيلي ، بريو ، 

املك�سيك ، كاليفورنيا ، غرب كندا 
، واآل�سكا ، ثم يتجه اإىل اآ�سيا 

فوق جزر الو�سيان ، ثم اليابان ، 
الفلبني ، اإندوني�سيا ، ونيوزيلنده 

، اأما احلزام الثاين فهو حزام 
اأعراف ) ُحيود ( منت�سفات البحار 

واملحيطات ، ويرتبط هذا احلزام 
بحواف الألواح التكتونية البّناءة 

ممتدًا من القطب ال�سمايل اإىل 
القارة القطبية اجلنوبية مرورًا 

مبنت�سف املحيط الأطلنطي ، 
حيث يوجد ُعرف ) حيد ( منت�سف 

الأطلنطي ، وهناك حزام اآخر و�سط 
املحيط الهندي يت�سل بحزام اآخر 

يف �سرق اإفريقيا ، وحزام خليج 
عدن والبحر الأحمر ، واأما احلزام 

الثالث فهو حزام البحر املتو�سط 
وجبال اللب والهيماليا ، وي�سمل 

هذا احلزام بع�س النطاقات 
الزلزالية الوا�سعة املوازية جلبال 

الألب والهيماليا ، ويت�سل يف 
ال�سرق واجلنوب ال�سرقي باحلزام 

الزلزايل الن�سط يف جبال زاجرو�س 
وجبال طورو�س ، ومن الدول التي 

تدخل �سمن هذا احلزام : اأ�سبانيا 
، اإيطاليا ، يوغو�سالفيا ال�سابقة ، 

اليونان ، تركيا ، اإيران ، وال�سني . 
الت�سونامي 

ويعرف املوؤلفون " الت�سونامي 
من  جمموعة  عن  عبارة  " باأنها 

الأمواج العمالقة متتاز باأن 
لها طوًل موجيًا كبريًا جدًا ، 

والفرتة الزمنية الفا�سلة بني 
كل موجة واأخرى تكون كبرية 

اأي�سًا ، والطول املوجي يعرب عن 
امل�سافة بني قمتني متتاليتني ، اأو 

مبعنى اأكرث ب�ساطة هو امل�سافة 
بني موجتني متتاليتني ، ويف 

البحار واملحيطات العميقة ي�سل 
الطول املوجي للت�سونامي اإىل 

نحو 300 ميل ) 500 كيلومرت ( 
، والفرتة الزمنية الفا�سلة بني 

موجتني متتاليتني رمبا ت�سل اإىل 
نحو ال�ساعة ، و كلمة ت�سونامي 

الكتاب  يذكر  كما  ـ   Tsunami
ـ منحوتة من اللغة اليابانية ) 

وهي   )  tsoo-nah-mee
تتاألف من مقطعني " tsu " وتعني 

 " nami " و ، harbor املرفاأ
وتعني املوجة ؛ فهي اإذًا " موجة 

املرفاأ " اأو " موجة امليناء " ، 
ويو�سح املوؤلفون اأن ا�سطالحات 

" اأمواج  " اأو  الزلزالية  " الأمواج 
املد البحرية "  تعد خاطئة ؛ لأن 

ت�سونامي اإذا كانت تتكون بتاأثري 
العمليات ال�سيزمية ) الزلزالية ( ، 

فاإنها كذلك تتكون بطرق اأخرى مثل 
الثورات الربكانية اأو النهيارات 

الأر�سية التي حتدث يف قيعان 
البحار واملحيطات ، كما اأن اأمواج 

الت�سونامي لي�س لها عالقة على 
الإطالق بالظواهر الفلكية اأو 

بتاأثري جاذبية القمر اأو ال�سم�س 
اأو الكواكب ، وهذا يعني اأن 

ال�سطالح الياباين " ت�سونامي " 
والذي يعني " اأمواج املرفاأ " هو 
الأدق من الناحية اللغوية ، وهو 

ا�سطالح واف و�سامل ا�سطلح على 
ا�ستخدامه عامليًا . 

ت�سونامي القدمية
ويتطرق الكتَّاب اإىل ذكر اأقدم 

اأمواج الت�سونامي عرب التاريخ 
، تلك التي اأكدوا حدوثها يف عام 

1490 قبل امليالد ، والتي اأثرت 
على جزيرة قرب�س ، والتي يعتقد 
باأنها جنمت عن انفجار بركان " 
�سانتورن " الواقع يف جزيرة " 
ثريا " يف بحر اإيجة ، كما يعتقد 

باأن تلك الأمواج كانت بالغة ال�سدة 
، واأنها امل�سئولة عن اإبادة احل�سارة 

الأوروبية الأوىل التي يت�سور 
اأنها كانت تتمركز يف جزيرة كريت 

، اأما الزلزل العاملية بالغة ال�سدة 
امل�سجلة يف املا�سي فقد حدثت 

نتيجة انزلق وان�سواء األواح ) 
�سفائح ( الأر�س التكتونية حتت 
بع�سها البع�س ، وت�سبب معظمها 

يف تكوين اأمواج ت�سونامي 
، واأحدثت اأ�سرارًا بالغة يف 

م�ساحات �سا�سعة تفوق الأ�سرار 
الناجمة عن الزلزل ذاتها ، ومن تلك 

الزلزل العمالقة ؛ زلزال �سيلي يف 
عام 1960م والذي بلغت قوته 9.5 
، وزلزال األ�سكا ) الأمري وليام ( يف 

عام 1964 والذي بلغت قوته 9.2 
، وزلزال األ�سكا ) اأندرينوف ( يف 
عام 1957 والذي بلغت قوته 9.1 
، وزلزال كام�ساتكا يف عام 1957 
والذي بلغت قوته 9.0 ، بالإ�سافة 
اإىل زلزال �سومطرة ـ اأندامان عام 

2004 والذي بلغت قوته 9.0 على 
مقيا�س ريخرت . 

كامربفيجا الأطلنطي 
ويوؤكد موؤلفو الكتاب ، اأنه على 

الرغم من قلة حدوث اأمواج 
ت�سونامية عاتية باملحيط 

الأطلنطي خالل تاريخه الطويل ، 
اإل اأن العلماء يعتقدون اأن اأمواجًا 

عاتية رمبا جتتاح ال�سواطيء 
ال�سرقية لأمريكا ، من جراء انهيار 

جانب من بركان " كامربفيجا " 
و�سقوطه يف مياه املحيط، بحيث 

يوؤدي ذلك اإىل تناثر وارتفاع 
املياه لأكرث من ثالثة اآلف قدم ، 

بعر�س قدره ع�سرات الأميال ، 
وهذا يعني اأن اأمواج ت�سونامي 

عمالقة �سوف جتتاح الوليات 
املتحدة ، واأجزاء من الكاريبي 
، واملك�سيك ، واأمريكا الو�سطى 

، وكندا ، ب�سرعة قدرها 500 
كيلومرت/�ساعة ، وهو ما يعني 

اأنه يف غ�سون ت�سع �ساعات 
�سوف يتم تدمري �سرق الوليات 

املتحدة بالكامل . 
ت�سونامي نووية

ويف حماولة لالإجابة عن �سوؤال 
التفجريات  بني  عالقة  هناك  " هل 

النووية والت�سونامي ؟ " اأو�سح 
الكتاب اأن " برو�س بولت " 

يف كتابه املعنون " التفجريات 
النووية والزلزل " املن�سور 
عام 1976م ، اوماأ اإىل عالقة 

وطيدة بني التفجريات النووية 
من جانب ، والزلزل والرباكني 

واأمواج املد الزلزالية " ت�سونامي 
موؤلفي  ولكن   ، اآخر  جانب  " من 

الكتاب يقررون اأن الإجابة على 
ال�سوؤال ال�سابق من املمكن اأن 
تكون بالإثبات اأو بالنفي على 
حد �سواء ، وهذا مرده اإىل اأن 

العالقة بني التفجريات النووية 
وهذه الظواهر الطبيعية يقوم 
على عاملني اثنني ؛ هما : �سدة 

التفجري النووي ، ومكان اإجرائه 
بالن�سبة لق�سرة املحيط ، ويف 

الوقت الذي ترك فيه موؤلفو 
الكتاب حتليل �سدة التفجري 

النووي لعلماء الفيزياء النووية 
، فاإنهم قرروا اأن م�ساألة قرب 

اأو بعد اأماكن اإجراء التجارب 
النووية من حواف الألواح اأو 

ال�سفائح التكتونية التي تتاألف 
منها ق�سرة الأر�س ، �سوف يكون 

له اأبلغ الأثر يف حدوث اأو عدم 
حدوث الزلزل والرباكني ومن 
ثم حدوث اأمواج " ت�سونامي " 

؛ فعند ُعرف منت�سف املحيط 
الأطلنطي مثاًل ينطلق في�س من 

ال�سهارة الربكانية الهادرة ، ويف 
حال حدوث جتارب نووية بالقرب 

من هذه الأماكن ، تزداد الثورات 
الربكانية والهزات الزلزالية . 

ت�سونامي عربية 
وبعد اأن حدد املوؤلفون البحر 

الأحمر والبحر املتو�سط واخلليج 
العربي وخليج عدن ، كاأماكن 

حدوث الهزات الزلزالية يف 
الوطن العربي ، اأكدوا اأن مثل 

تلك الهزات على الأرجح ل تكون 
م�سحوبة باأمواج الت�سونامي 
العاتية لأ�سباب عديدة ؛ منها 
اأن جل ـ اإن مل يكن كل ـ زلزل 

املنطقة العربية اإما اأنها �سعيفة 
اأو متو�سطة القدرة ، ف�ساًل عن 
اأن البحرين الأحمر واملتو�سط 

واخلليج العربي عبارة عن 
م�سطحات مائية �سغرية امل�ساحة 

ومقفلة اأو �سبه مقفلة من الأطراف 
، و�سحلة مقارنة باملحيطات 

والبحار الأخرى ، ومثل هذه 
املوا�سفات ل ت�سمح بتكون اأو 
بحركة اأمواج الت�سونامي ، اإذا 

ما افرت�سنا اأن زلزاًل بالغ القدرة 
باغت املنطقة العربية . 
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ي وقد ق�سم املوؤلف هذه الف�سول 
اإىل اأربعة اأجزاء حملت عناوين 

هي " ملاذا ل ي�ستطيع املخططون 
حتقيق الرخاء ـ تخفيف العبء ـ 

جي�س الرجل الأبي�س ـ امل�ستقبل " 
. جدير بالذكر اأن " وليام اإي�سرتيل 

جامعة  يف  القت�ساد  اأ�ستاذ  " هو 
نيويورك وع�سو بارز يف " مركز 

التنمية الدولية " وكان باحثًا 
اقت�ساديًا يف " البنك الدويل " 

لأكرث من �ست ع�سرة �سنة ، وعمل 
يف مناطق عديدة من العامل النامي 

، خا�سة يف اإفريقيا واأمريكا 
الالتينية ورو�سيا ، ومن كتبه 

اأي�سًا كتاب " �ساآلة النمو املراوغ 
 . "

ملاذا ؟ 
يف هذا الكتاب ، ينتقد وليام  

اإي�سرتيل موقف الغرب املزهو 
بنف�سه والذي يحاول فر�س 

احللول من برجه العاجي مل�سكلة 
الفقر يف العامل ، ويت�ساءل 

اإي�سرتيل ملاذا بعد خم�سني �سنة 
واإنفاق 2.3 تريليون دولر مازال 
هناك اأطفال ميوتون نتيجة فقدان 

اأدوية تبلغ قيمة اجلرعة منها 
اثنى ع�سر �سنتًا ؟ ملاذا مازال هناك 

الكثري من النا�س يعي�سون على 
اأقل من دولر باليوم دون مياه 

نظيفة ، وطعام ، و�سرف �سحي ، 
وماأوى ، وتعليم اأو رعاية �سحية 
؟ ، ورغم تقديره للجهود املبذولة 
والتعاطف مع احلملة التي تهدف 
اإىل جعل الفقر �سيئًا من التاريخ ، 

فاإن اإي�سرتيل يقدم حججًا دامغة 
وقوية على اأن اخلطط الكبرية 

والنوايا الطيبة ت�سكل جزءًا من 
امل�سكلة ولي�س احلل ؛ ففي راأيه اأن 

تقدمي امل�ساعدات لي�س كافيًا بحد 
ذاته ، واأنه ينبغي التاأكد من اأن 
تلك امل�ساعدات ت�سل اإىل النا�س 

الأ�سد احتياجًا لها ، واأن الطريقة 
الوحيدة لذلك تكون عرب حتمل 
امل�سئولية والتعلم من التجارب 

ال�سابقة ، بدًل من الزهو الغربي 
املتكرر. 

الرجل الأبي�س
ويتحدث املوؤلف عن هذا الزهو 

الغربي ، موؤكدًا اأن م�سالح الفقراء 
مل حتظ باهتمام يذكر مقارنة 

بخيالء الأغنياء ؛ بحيث انبثقت 
" من  الغربي  الرجل  " م�سئولية 

الفكرة اخليالية التي اأ�سعدت 
الغرب باأنه من وقع عليه الختيار 

لإنقاذ باقي العامل ، واأناط الرجل 
الأبي�س بنف�سه دورًا قياديًا يف 

ن�سخة النظام ال�سيا�سي القدمي من 
اإي�سرتيل  ويذكر  بوتر" ،  " هاري 

اأن حركة التنوير الفكري يف 
اأوروبا يف القرن الثامن ع�سر 

اعتربت بقية العامل لوحًا فارغًا 
ـ لي�س لديه تاريخ ذو معنى اأو 

موؤ�س�سات خا�سة ـ ي�ستطيع الغرب 
اأن ينق�س عليه مثله العليا ، وكما 

و�سف " كومت دو بوفون " الأمر 
قائاًل " ظهرت احل�سارة من خالل 

الأوروبيني ... ونظرًا لتفوقها 
حتديدًا ، تعترب ال�سعوب املتح�سرة 
م�سوؤولة عن تطوير العامل " ، وقال 
" ماركيز دو كوندور�سيه " : " تلك 

الأرا�سي ال�سا�سعة ... ل حتتاج 
�سوى اإىل م�ساعدة منا لت�سبح 

متح�سرة " ، ويو�سح املوؤلف اأنه 
نتيجة هذه اخليالء الغربية يف 

التعامل مع الفقر والفقراء يف 
العامل ، تخلى الفقراء يف العامل 
عن تلك امل�ساعدات املغلفة باملّن 

والتف�سل ؛ ففي الوقت الذي كان 
يناق�س فيه الغربيون اإمكانية زيادة 

امل�ساعدات اخلارجية لت�سل اإىل 
50 مليار دولر لكل البالد الفقرية ، 
كان مواطني بلدين فقريين كبريين 

فقط ـ الهند وال�سني ـ يحققون 
زيادة يف دخلهم تبلغ 715 مليار 
دولر يف ال�سنة ، بحيث انتقلت 
ع�سابة الأربعة ـ هوجن كوجن ، 

كوريا ، �سنغافورة وتايوان ـ من 
العامل الثالث اإىل الأول خالل اأربعة 

عقود فقط . 
ملحة

وخالل ف�سول الكتاب ، عمد 
املوؤلف اإىل تدعيم كالمه باأمثلة 

تطبيقية لأمناط الفقر والفقراء يف 
العامل ، وذلك من خالل �سفحات 
ا�ستثنائية حملت عنوان " ملحة 

حتدث  اللمحات  تلك  ويف   ، "
املوؤلف عن " اأمارتخ " الطفلة 

البالغة من العمر ع�سر �سنوات ، 
وكيف اأنها كانت ت�ستيقظ يوميًا 

يف الثالثة �سباحًا لتجمع اأغ�سان 
واأوراق الأوكالبت�س ، ثم تبداأ 

رحلة �سري طويلة وموؤملة ؛ يقول 
املوؤلف " اأقود �سيارتي خارجًا 

من اأدي�س اأبابا يف اإثيوبيا ، اإىل 
الأرياف ، واأ�ساهد �سفًا ل نهاية 
له من الن�ساء والفتيات مي�سني 

يف الجتاه املعاك�س ، اإىل داخل 
املدينة ، ترتاوح اأعمارهن بني 

التا�سعة والتا�سعة واخلم�سني ، 
وتنحني كل واحدة منهن وتتلوى 
حتت حمل من احلطب ، وتدفعهن 

الأحمال الثقيلة نحو الأمام هرولة 
تقريبًا ، اإنهن يحملن احلطب من 
على بعد اأميال خارج اأدي�س اأبابا 
، جتلب الن�ساء احلطب اإىل �سوق 

املدينة الرئي�سي ، حيث يبعنه 
مقابل ب�سعة دولرات ، وميثل ذلك 

دخلهن اليومي ، لأن نقل احلطب 
اإىل اأدي�س اأبابا والعودة جمددًا 

يتطلب منهن النهار بطوله " . ويف 
اللمحات ذكر املوؤلف اأي�سًا �سكان 

القرى الغانية الطاعنني يف ال�سن 
، وكيف اأنهم يعانون ـ ب�سبب املياه 
امللوثة ـ من وباء دودة غينيا الذي 
ي�سببه برغوث مائي �سغري يحمل 

يرقات الدودة ؛ فعندما ي�سرب 
الغانيون تلك املياه ي�سابون 

بالعدوى وتفق�س الريقات داخل 
اأج�سادهم ، وتنمو اأخريًا اإىل 

ديدان كاملة بطول ثالثة اأقدام ) 

الفقر مستمر في العالم ، رغم خمسين سنة 
مساعدات و2.3 تريليون دوالر نفقات

صندوق النقد الدولي يورط الحكومات ، وبعض 
القروض لعنات وليست مساعدات

عصابة األربعة تخلت عن المساعدات ، فتقدمت 
إلى مصاف الدول الغنية 

كتاب " مسؤولية الرجل األبيض " لـ وليام إيسترلي..
أجاب على سؤال : لماذا قادت جهود الغرب لمساعدة اآلخرين إلى الكثير من الضرر والقليل من المنفعة؟: 

يفضح سلبيات أوروبا الغنية تجاه إفريقيا الفقيرة بحقائق واقعية

عرض: محسن حسن

قع كتاب " مسئولية الرجل األبيض 
" لمؤلفه " وليام إيسترلي " في 
طبعته العربية األولى ، في اربعمائة 
وخمسين صفحة من القطع الكبير ، 
وهو من إصدرا الدار العربية للعلوم 
ناشرون ، من ترجمة مروان سعد 
الدين ، ومراجعة وتحرير مركز 
التعريب والبرمجة ، ويتضمن أحد 
عشر فصاًل حملت العناوين التالية 
" المخططون في مواجهة البحاثة ـ 
أسطورة الدفعة الكبيرة ـ ال يمكن 
تخطيط السوق ـ المخططون 
والمحتالون ـ األغنياء لديهم 
األسواق والفقراء لديهم الموظفون 
ـ مساعدة الفقراء ـ المداواة : 
البهجة والمأساة ـ من االستعمار 
إلى إمبريالية ما بعد الحداثة ـ غزو 
الفقراء ـ التنمية المحلية ـ مستقبل 
المساعدة الغربية " ،
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املخططون وال�سيا�سة

وحتت هذا العنوان ، يلقي املوؤلف 
ال�سوء على ما اأ�سماه بـ " النقا�س 

العقيم " ، والذي حتدث عنه يف 
اإطار اعتبار ال�سيا�سة اأحد اأهم 

الأ�سباب الواقعية يف فقر الأمم 
وال�سعوب ؛ حيث اأ�سار اإىل اأن 

املخططني ينق�سمون اإىل مع�سكرين 
؛ اأحدهما ـ وهو املتاأثر بحكومة 

الوليات املتحدة و�سندوق 
النقد والبنك الدوليني ـ يقول باأن 

حكومات البالد الفقرية �سنيعة 
وينبغي على الغرب الت�سدد مع 

احلكومات ال�سيئة واإرغامها 
على التغيري مقابل ح�سولها على 
امل�ساعدات ، بينما يقول املع�سكر 
الآخر ـ املتاأثر بالأمم املتحدة ـ اإن 

حكومات البالد الفقرية لي�ست 
�سيئة جدًا ، وينبغي اأن تكون حرة 

يف تقرير ا�سرتاتيجيات التنمية 
اخلا�سة بها ، ثم يعلق املوؤلف 

موؤكدًا اأنه يف كل الأحوال يعد هذا 
النقا�س عقيمًا ؛ لأن ال�سعور دائمًا 

يكون �سيئًا عندما ي�سري دبلوما�سي 
ما ب�سكل غري دبلوما�سي اإىل 

حكومات اأخرى يف بالد اأخرى ، 
ولأنه ينبغي التحلي بالكثري من 

التوا�سع عند اإطالق الأحكام على 
حكومة جمتمع اآخر . ويعترب 

املوؤلف ال�سيا�سة جزءًا ل يتجزاأ من 
طبيعة ذلك النقا�س العقيم ، بالنظر 
اإىل انتهاكات اأخرى ترتكبها بع�س 

احلكومات املهيمنة ، خا�سة فيما 
يتعلق بالغزو ال�ستعماري املبني 
على اأ�سباب غري مقنعة ، وانتهاك 

حقوق الأ�سرى يف احلرب على 
الإرهاب ومتويل حمالت �سيا�سية 

با�ستعمال اأموال الر�سى . 
م�ساعدات ولكن !! 

ويتحدث اإي�سرتيل عن بع�س اأنواع 
واأغرا�س امل�ساعدات مت�سائاًل : 
هل جتعل امل�ساعدات احلكومة 

اأ�سواأ ؟ ثم يقرر اأنه اإذا كان هناك ما 
ي�سمى بـ " لعنة املوارد الطبيعية 
ب�سكل  مثاًل  النفط  يوؤثر  " حيث 
�سلبي على الدميقراطية وظهور 

حكومة جيدة ، فاإن هناك من 
الدرا�سات ما يوؤكد وجود " لعنة 

م�ساعدات " ؛ بحيث تذهب عائدات 
امل�ساعدات العالية اإىل احلكومة 

املركزية وي�ستفيد منها املتنفذون 
�سيا�سيًا ، ويكونون هوؤلء فا�سدين 

على الأغلب ، ويعار�سون ب�سدة 

الدميقراطية التي �ستقود اإىل 
توزيع تلك امل�ساعدات ب�سكل 

عادل ، ويذكر املوؤلف عن " �ستيف 
ناك " من البنك الدويل راأيه يف 

اأن امل�ساعدات الكبرية تف�سد 
البريوقراطيني وتقود اإىل خرق 
القانون مع الإفالت من العقوبة 

وزيادة الف�ساد ، واأنه رمبا جتذب 
احلكومات ال�سيئة املانحني الذين 

يريدون اإ�سالحها متامًا كما يجذب 
املذنبون امل�سلحني الجتماعيني ، 
ولذلك يعرتف املوؤلف هنا بجدوى 

بع�س الدرا�سات احلديثة التي 
تو�سلت اإىل اأن امل�ساعدات تخفف 

يف الواقع من الدميقراطية وجتعل 
احلكومة اأ�سواأ ، واأنه حتى يف 

حال �سبط التاأثري الناجت بني كل 
تلك العالئق ، فاإن املانحني يجعلون 

احلكومات اأ�سواأ ، والدميقراطية 
مرتاجعة ، ومن ثم فتاأثري 

امل�ساعدات على الدميقراطية اأ�سواأ 
من تاأثري النفط عليها . 

ال�سندوق الدويل
ورغم اعرتاف املوؤلف مبا يقدمه 

اأقوى الدائنني يف العامل ـ على 
حد تعبريه ـ وهو " �سندوق النقد 
الدويل " من دعم اقت�سادي للدول 

النامية والفقرية وقت الأزمات 
، اإل اأنه اأكد اأن حماولت هذا 

ال�سندوق الأكرث طموحًا لإ�سالح 
القت�ساديات الفقرية ، مل تلق 

ذاك النجاح املنقطع النظري ، واأنه 
حتى الوظيفة الأ�سا�سية له يف 

تعزيز الن�سباط املايل تعر�ست 
للخطر نتيجة ذهنية املخِطط 

التطفلية التي ت�سع اأهدافًا عددية 
اعتباطية ملوؤ�سرات رئي�سية حول 

�سلوك احلكومة ، ومثل جميع 
املخططني ، يعمل �سندوق النقد 

الدويل على مالئمة احلقيقة 
املعقدة لالأنظمة القت�سادية مع 

املعايري املت�سددة لالأهداف العددية 
التي ل �ساأن لها بذلك التعقيد ، 

كما اأن �سروط قرو�سه غالبًا ما 
تعكر ال�سيا�سات الداخلية بطريقة 

تطفلية للغاية ، ويف النهاية 
لي�س وا�سحًا حتى ما اإذا كانت 

تلك ال�سروط ت�ساهم يف ت�سديد 
القرو�س ، اإ�سافة اإىل اأن اتفاقيات 

هذا ال�سندوق قد تاأتي بنتائج 
عك�سية اأحيانًا ، بحيث تتورط 

حكومات ق�سرية الب�سر يف 
قرو�س فورية ذات عواقب وخيمة 

على املدى الطويل.

يعد البحث يف ميدان التاريخ من املهمات الع�سرية ، 
ذلك ب�سبب ندرة امل�سادر، وعدم اعتماد املو�سوعية 

يف تق�سي وا�ستقراء وقائع التاريخ  امل�سطربة 
اأحيانا ، والباحث يف هذا امل�سمار ينبغي عليه 

اأن يكون حذرا واأمينا يف نقل احلقيقة ومعاينة 
اأحداث املا�سي ،فكيف بنا ونحن نتناول التاريخ 

الجتماعي..؟.
اإن درا�سة التاريخ الجتماعي ت�ساعف من م�سقة 
املوؤرخ يف ا�ستخدام القواعد العلمية املوثقة يف 

الو�سول اإىل النتائج املدرو�سة ،حيث ت�سيف 
هذه املفردة الكثري من العتبارات والأعباء على 

الباحث الجتماعي وهو يتلم�س الأبعاد التاريخية 
والجتماعية ملجموعة من الب�سر ، وخ�سو�سا اأن 

هذه الدرا�سة مل تتوقف عند هذه العينة من النا�س بل 
تتعداها يف ذلك اإىل احلقبة الزمنية املحدودة .

ومن هنا ، فان كتاب )املجتمع احللي مطلع القرن 
الع�سرين ( للباحث الأ�ستاذ احمد الناجي قد نه�س 

بهذه املهمة ال�سعبة يف درا�سة اأحوال هذا املجتمع ، 
وقراءته بعني املوؤرخ – الجتماعي ، حيث ا�ستطاع 

اأن ميزج هذه الروؤية بني التاريخ واملجتمع على 
قدم واحدة ، وكذلك ا�ستطاع اأن يعتمد الكثري من 

الدرا�سات واملراجع التي تناولت تاريخ احللة ، غري 
اأن الناجي قد تناولها بروؤية الفاح�س املو�سوعي ، 

اإذ جلاأ اإىل ترتيب املادة التاريخية على �سكل وحدات 
زمنية ا�ستقى منها املعلومات املتي�سرة ،وا�ستق�سى 

من جانب اآخر ما ا�ستو�سحه من الأ�سخا�س 
وال�سيوخ والعارفني باأهمية احللة كموقع تاريخي 

وح�ساري بني مدن العراق الأخرى .وكان منهجه يف 
هذا الكتاب منهجا 

مو�سوعيا يف ت�سمية امل�سادر والأحداث ومقارنتها 
مع الوقائع التاريخية ،وه�سم حمركات الأحداث 

وفق روؤية تاريخية واجتماعية قائمة على امل�ساهدة 
والتحليل .

اإن هذه الدرا�سة تعرب عن جماع التاريخ الإن�ساين 
لثلة من الب�سر من خالل اجلغرافيا ،وهي قراءة ذات 

بعد ا�سرتجاعي  حلقبة من اأهم احلقب التاريخية 
يف حياة مدينة احللة ،حيث �سهدت هذه الفرتة 

حتولت مفاجئة ومت�سارعة، فمن احتالل عثماين 
اإىل احتالل اآخر بريطاين ،وما لهذه التحولت من 

تاأثري على نف�سية الإن�سان وما ي�سيبه على رقعة 
معينة على الأر�س من انت�سارات ا احباطات، واإذا 

كان التاريخ هو تدوين املا�سي كما يقول الفيل�سوف 
هيجل ) ل تاريخ اإل تاريخ الأ�سخا�س ( فان اآلت 

املوؤرخ الجتماعي واأدواته 
مرهونة بالنتائج القريبة اإىل 

ال�سحة ،ولعل هذه الدرا�سة مل 
تقم نتائجها على تاريخ احلكام 
وامللوك ،بل ا�ستقت تو�سالتها 

من اختبار امللمو�س و�سمائر 
العامة ومل تق�سر منهجها على 

التاريخ املكتوب ،فالكثري من 
م�سادره مل ت�سعف الباحث يف 

الو�سول اإىل احلقيقة املطلوبة .
لقد اأعاد الأ�ستاذ احمد الناجي 

طرح ق�سية املجتمع احللي 
مبفرداته الريفية واملدنية 

وت�سكالته املتنوعة ،وا�ستطاع 

اأن يجيب على ال�سوؤال الذي ي�سغل تفكرينا ،ملاذا 
ل نتح�س�س اأخاديدنا باأناملنا اأو مبعنى اآخر كيف 
نتخطى املوجهات التقليدية يف اكت�ساف ما�سينا 

باأنف�سنا؟
ففي الف�سل الأول )املجتمع احللي اأواخر العهد 
العثماين ومرحلة النتداب الربيطاين 1869- 

1920( توقف الباحث عند تركيبة ال�سكان 
الجتماعية وقراءتها من خالل مفا�سل اأعداده 

وطبيعته كمجتمع ريفي واآخر جمتمع مدين وبحث 
اأهم التغريات القت�سادية يف ريف احللة مبا فيها 

تفوي�س الأرا�سي ،ثم تناول اأحوال التعليم وال�سحة 
وقد وثق تو�سالته باحلجج واجلداول والإح�ساءات 

الر�سمية .
ويف الف�سل الثاين )املجتمع الريفي يف لواء احللة 

خالل مرحلة النتداب الربيطاين 1932-1920( 
تناول الناجي التكوين الع�سائري يف جمتمع احللة 
واكت�ساب خارطة العراق الع�سائرية �سكلها النهائي 

يف اأواخر القرن التا�سع ع�سر ،وت�سمية تلك الع�سائر 
وف�سائها اجلغرايف ،حيث ا�ستعر�س التنظيم 

الجتماعي للقرية احللية وخ�سائ�سها الثقافية يف 
املجتمع الريفي والتغيريات القت�سادية والجتماعية  

والإ�سهامات الع�سائرية يف لواء احللة ،ودورها 
يف احلياة ال�سيا�سية ومهمة تلك الع�سائر يف ثورة 
الع�سرين ومناوئتها لالحتالل الربيطاين للعراق .

كما در�س الأحوال املعي�سية ل�سكان احللة والذي 
توزع بني الطعام اليومي وامللب�س الريفي وامل�سكن .

ويف الف�سل الثالث )جمتمع مدينة احللة خالل 
مرحلة النتداب الربيطاين ) 1920-1932( توقف 

الباحث عند اإعداد ال�سكان يف احللة وطبيعته وولئه 
للموقع اأو املحلة ومبا ا�سماه ب )الع�سبية للمحلة 
( اإذ تناول النظم الجتماعية ملدينة احللة وظهور 

التمايزات الطبقية التي توزعت بني مواقع اجتماعية 
واقت�سادية خمتلفة كمجتمع احلرفيني والربجوازيني 

،وهناك طبقة ت�ستمد خطواتها من املنزلة الدينية 
اأو الن�سب الرفيع لبع�س الفئات املعينة ،اإ�سافة اإىل 

الطبقة الو�سطى وطبقة الأفندية وفئة الطبقة املثقفة 
)الجنلي�ستيا (والطبقة الدنيا والطبقة العاملة .

اأما خ�سائ�س الثقافة يف املجتمع احللي فقد متثلت 
بال�سراع  الثقايف يف املدن ،اإذ ظهرت معامل هذا 

ال�سراع بني التيار التقليدي واملحافظ وتبلورت 
العالقة بني املوقع الطبقي والقيم الجتماعية من 
خالل مت�سك الطبقات الغنية بقيم النجاح والربح 

والك�سب املادي والتحديث ،وكانت غالبية املجتمع 
احللي كما ي�سري الباحث من الطبقات الدنيا القانعة 
بعي�سها ،حيث كانت ثقافة املدينة منفتحة على كافة 

الفنون كال�سعر وامل�سرح وال�سحافة واملكتبات 
والأحزاب ال�سيا�سية ،وقد 
در�س الناجي واقع املراأة 

يف احللة ومركزية اجلذب 
التاريخي والجتماعي يف قراءة 

معاناتها وهمومها ونبذ العزلة 
والتهمي�س الذي فر�سه الواقع 

الجتماعي على تطور املراأة 
وحقوقها يف التعليم وانتعا�س 

اأو�ساعها املعي�سية الأخرى .
ي�سار اإىل اأن الكتاب مزود 
باملالحق واجلداول املهمة 

و �سادر عن دار الفرات للثقافة 
و يقع يف ) 293 ( �سفحة من 

القطع الكبري.

المجتمع الحلي مطلع القرن العشرين
تأليف: احمد الناجي

 عرض: عبد األمير خليل مراد
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ولكن فى الفرتة الأخرية اأ�سبح 
ا�سم اأن�س الوجود مثار جدل 
ونقا�س كبريين على ال�ساحة 

امل�سرية وميكن لأى �سخ�س من 
زوار مواقع الإنرتنت وخا�سة 
موقع الفي�س بوك اأن يكت�سف 

بنف�سه كيف �سارت حديث 
امل�سريني ووكالت الأنباء العربية 
والأجنبية فى الفرتة الأخرية لأنها 
اأول امراأة م�سرية بل هى امل�سرية 

الوحيدة بني جمموعة املر�سحني 
الرجال لرئا�سة اجلمهورية بعد 

اأن اأعلنت اأنها �سرت�سح نف�سها فى 
النتخابات الرئا�سية ولأنها جتربة 

مثرية على الأديبة اأن تتحول من 
جمال الكتابة واخليال اإىل عامل 
الواقع ال�سيا�سي بكل ما فيه من 

متاعب وم�ساكل التقيناها فى 
القاهرة وكان معها هذا احلوار 

وكانت البداية عن م�سروعها 
الثقافى الذى تتبنى من خالله 
�سباب املبدعني على الإنرتنت 

فقالت : 
ـ هو م�سروع ثقافى يهدف اإىل 

م�ساعدة �سباب الكتاب الذين 
يبحثون عن من ين�سر لهم اأعمالهم 

ولي�ستطيعون  ب�سبب التكلفة 
الباهظة للطباعة والن�سر ففكرت 

فى ال�ستفادة من عمل زوجى 
فى جمال الورق وكونت �سركة 

�سغرية جنحت من خاللها اأن 
اأتبنى املواهب اجلديدة وب�سعر 
تكلفة ي�سل اإىل ثلث التكلفة فى 
دور الن�سر التجارية وقد بداأت 

الفكرة معى منذ بداأت اأتوا�سل مع 
ال�سباب عرب الإنرت نت واأ�ستفيد 

من الن�سر الإلكرتونى كو�سيلة 
رخي�سة و�سريعة للن�سر والنت�سار 
ومن خالل ذلك بداأت الفكرة تختمر 

فى عقلى تدريجيا وت�سري جنبا 
اإىل جنب مع الن�سر الإلكرتونى من 

اأجل خدمة الأدب والثقافة .
الن�سر الإلكرتونى

* لكن هناك من يعترب الن�سر 
الإلكرتونى م�سيئًا مل�ستوى 

الإبداعات املطروحة على ال�ساحة 
فى هذه النوافذ ؟

ـ بالعك�س فالن�سر الإلكرتونى 
يوفر فر�سة كبرية جدا وم�ساحة 

وا�سعة من النت�سار وبدون 
التكلفة الباهظة لعملية الطباعة 

والن�سر ومن خالل جتربتى 
اخلا�سة وجدت اأن الن�سر الورقى 
رغم تكلفته ليحقق النت�سار لأن 

الكثريين لي�سرتون الكتاب اليوم 
وحتى من يقتنى ن�سخة فقد ل 

يقراأها اأو ي�سرتيها ملجرد املجاملة .
*  وهل اكتفيت فى اأعمالك الأدبية 

بالن�سر الإلكرتونى ؟
ـ  ل.. فلى بع�س الأعمال املن�سورة 

واأعمال اأخرى غريمن�سورة .
* ما اأهم اأعمالك املن�سورة ؟

ـ جمموعة ق�س�سية بعنوان "كلمات 
ممطرة " عبارة عن جمموعة من 

الق�س�س الق�سرية ت�سم ع�سرة 
ق�س�س هى: " ال�سيجارة امل�ستعارة 

"حني  و  الأخري"،  و"احللم   ،"
ين�سكب الدفء "، و "العودة اإىل 
الأر�س "، و "اأن�سودة العودة "، 

و"جزيرة الأحالم ، و" ثرثرة على 

حافة هاوية "، و"ع�سفور جارح "، 
و"احت�سار �سجرة "، و" ذكريات 

عا�سفة "، و" كلمات ممطرة ".
حرمان املهم�سني

* وما املو�سوعات التى تدور 
حولها هذه املجموعة ؟

ـ  تدور حول املهم�سني فى الأر�س 
والذين يعانون من اأنواع خمتلفة 
من احلرمان حيث اأر�سد واقعهم 

من خالل الرتكيز على جوانب 
ذات دللت اجتماعية ونف�سية 

لهذا الواقع، وتفا�سيل �سغرية فى 
العالقات الجتماعية بني النا�س 

مع اختيار اأنواع من الأحداث تولد 
حالت ال�سراع التى يكون الإن�سان 
فى بوؤرتها فاعال وموؤثرا �سواء كان 

رجال اأم امراأة .
* ملاذا كان الرتكيز على عامل 

املهم�سني ؟
ـ  لأننى اأحكى من خالل هذا العامل 
اأزمة الإن�سان املُعا�سر واغرتابه، 

وال�سغوط التي تعرقل خطواته، 
وانت�ساراته ال�سغرية، وتت�سب 

فى انك�ساراته املخيفة فاأبطال 
ق�س�سى مهم�سون مغرتبون 

مي�سي بهم العمر دون اأن يدركوا 
اأحالمهم ومع ذلك فهم ليكفون عن 
احللم لأنه ين�سيهم متاعب احلياة 

واآلمها  وهناك من يظل م�ست�سلما 
لهذا العامل اخلياىل من الأحالم 

التى يفيق منها فجاأة على �سياع 
العمر بدون اأى اإجناز كما حدث 

فى ق�ستى " اأر�س الأحالم " حينما 
مرت اأعوام، واأعوام، والبطل 

مازال يعي�س على الوهم وعندما 
وقف اأمام املراآة مي�سط راأ�سه، 

فلمح خطوًطا من ال�سعر الأبي�س، 
قد غزت راأ�سه  وبدت على وجهه 

عالمات ال�سيخوخة  .
بعد الزمن

*اإىل اأى درجة يحتل بعد الزمن 
م�ساحة كبرية من كتاباتك ؟

ـ ل�سك اأن الزمن عن�سر اأ�سا�سى 
واأهم متغري فى حياة الإن�سان وهو 

املعيارالذى ندرك من خالله حجم 
الجنازات والنك�سارات . كما اأن 

للزمن اأثرا كبريا على الأبطال وقد 
فر�س نف�سه فى اأكرث من ق�سة  " 

ال�سيجارة املُ�ستعارة " وفيها تنظر 
جتاه ال�ساعة املعلَّقة على احلائط 

منذ �سنني؛ يعلو �سوت حركة 
عقاربها؛ ليغطي على الهدوء ويزيد 

من ثورتها ثم اأخذت حتدث نف�سها 

القاصة أنس الوجود عليوة:
"كلماتى  الممطرة"  ترصد واقع المهمشين 
والمهزومين نفسيا

صارت حديث المصريين بعد إعالن ترشحها لرئاسة مصر:

حوار: صفاء عزب

األديبة والقاصة أنس الوجود عليوة 
كاتبة مصرية لها مجموعة قصصية 

هامة بعنوان " كلمات ممطرة " 
تتناول عالم المهمشين فى االرض 

وروايات تحت الطبع باإلضافة 
لسيناريوهات أفالم سينمائية روائية 

قصيرة وطويلة وهى عضو اتحاد 
الكتاب المصريين وتستعد لعمل 
كبير يؤرخ ويخلد ثورة 25 يناير 

التى قام بها شباب مصر كما أن 
لها مشروعا ثقافيا جديدا  تتبنى 

به شباب الكتاب بعد أن نجحت فى 
التوصل إلى معادلة ثقافية متوازنة 
تجمع بين الكيف والكم أو القيمة 

الثقافية والجدوى اإلقتصادية.
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اليمكن إنكارفضل النشر 
اإللكترونى على األدب 
والثقافة 

لهذه األسباب رشحت نفسى 
لرئاسة الجمهورية

السيادة للقصة القصيرة وليس 
للرواية كما يدعون!

"السبع بنات" روايتى الجديدة 
عن التسامح الدينى فى مصر

يف ح�سرة : �ساع عمري دون اأن 
اأعي�سه ! امتزجت قطرات املاء 

املت�ساقطة علي وجهها بدموعها .. 
همْت بفتح دولبها لتاأخذ منه علبة 

دواء .. ترتدد يف فتحه .. تتذكر اأن 
طبيبها قد حذرها من الإفراط يف 

تناول املهدئات .. تتوقف للحظات 
لكنها ل جتد مفرا من  التقاط حبة 

مهدئة من العلبة .
اأن�سودة العودة

* ما اأقرب تلك الق�س�س اإىل قلبك ؟
ـ ق�سة اأن�سودة العودة لأنها 

ت�سورحالة يعي�سها كثري من 
املهم�سني واملطاردين مب�ساعر 

الغربة والغرتاب باأننا اأحيانا 
كثرية نكون امل�سئولني عن  

معاناتنا ولندرك ذلك وننظر 
لالآخرين على اأنهم ال�سبب هذا 
ماحدث فى هذه الق�سة فالبطل 

الذى جاء من الريف للقاهرة بحثا 
عن نف�سه مل يجدها واإمنا �سعر 

باملعاناة التى اأفقدته كل �سئ حتى 
الأ�سدقاء فقرر العودة اإىل بلده 
الأ�سلى ولكنه يجد نف�سه خالل 

رحلته بالقطار يف موقف اإن�ساين 
ب�سيط اإل اأنه يعك�س معنى عميق 
فالبطل اأراد اأن ياأكل اأثناء ال�سفر 

فاأخذ �سندوت�س لياأكل ففوجئ 
برجل عجوز جدا يجل�س بجواره 

وميد يده لياأخذ �سندوت�س هو 
اأي�سا ف�سمح له على م�س�س 

وعندما هم البطل لياأخذ �سندوت�س 

اآخر كان العجوز يفعل نف�س ال�سئ 
لي�سعر البطل بالغ�سب ال�سديد 

من هذا العجوز املتطفل حتى بقى 
�سندوت�س واحد فقط انتظر البطل 

اأن ين�سرف العجوز تاركا له طعامه 
اإل اأنه فوجئ بالعجوز ينظر اإليه 

طويال ثم ياأخذ ال�سندوت�س املتبقى 
ويق�سمه ن�سفني ويعطيه ن�سفه  

و�سط ده�سة وغ�سب البطل الذى 
�سعقته املفاجاأة  باأنه كان ياأكل من 
اأكل العجوز واأن طعامه لزال فى 
حقيبته ف�سعر باخلجل من نف�سه 

ومن الرجل العجوز الذى كان اأكرم 
منه. وهو موقف اإن�سانى يلخ�س 

م�ساعر الب�سر ويو�سح كيف اأن 
الإن�سان ميكن اأن  يكون م�سئول 
فى كثري من الأحيان عن تعا�سته 

لأنه مل ير الأمور ب�سكلها ال�سحيح. 
وقد ر�سمت فى الق�سة دورا هاما 

لأغنية جميلة معربة عن هذه 
احلالة للفنان حممد منري بداأت بها 
الق�سة وختمتها بها وتقول كلماتها 
" دور ع النا�س فى قلوب النا�س .. 
هتالقى اخلري واخلريفى النا�س " 

الق�سة الق�سرية
* ملاذا اخرتت الكتابة فى جمال 

الق�س�س الق�سرية؟
ـ لأننا فى ع�سر الق�س�س الق�سرية 
فهى الأكرث رواجا فى هذا الع�سر 
لأن الوقت مل يعد منا�سبا لقراءة 
رواية طويلة والإقبال اأكرث على 

قراءة ق�سة ق�سرية

* لكن كبار الأدباء والنقاد يرون 
اأننا نعي�س فى ع�سر الإنفجار 
الروائى لنت�سار الرواية بني 

الجنا�س الأدبية ؟!
ـ هذا غري حقيقى والواقع يوؤكد 

غري ذلك . فقراءة الق�سة الق�سرية  
تروق اأكرث للقراء خا�سة من 

ال�سباب . .
* األهذا ال�سبب حتجمني عن كتابة 

الروايات ؟
ـ  بالعك�س فقد كتبت روايتني 

وهما حتت الطبع ولكنى مل 
اأحدد لهما ا�سما حتى الآن لأننى 

بطبيعتى اأترك الإ�سم للنهاية 
اأهتم اأكرث باجلوهر ولكنى اأعدك 
اأننى �ساأن�سرهما قريبا و�ستكونا 

مفاجاأة فى مو�سوعيهما .
*هل تنوين الدخول فى كتابة 

اأعمال �سينمائية اأو تليفزيونية ؟
ـ  بالفعل كنت قد كتبت من فرتة 
�سيناريوهني لفيلمني روائيني 

طويلني ولكنهما توقفا .
ق�سر البارون

* ملاذا ؟
ـ  ب�سبب التمويل فاأحدهما 

�سيناريو فيلم يتناول اأحداث 
وق�سة اأ�سباح ق�سر البارون 

ال�سهري فى منطقة م�سر اجلديدة 
ونحن نحتاج لتمويل كبري لأن 
الت�سوير داخل الق�سر يتكلف 

ميزانية كبرية ت�سل اإىل 15 
األف دولر يوميا بالإ�سافة 

اإىل التقنيات العالية والباهظة 
التكلفة التى يتطلبها الفيلم 

للتعبري عن عامل الأ�سباح 
واأحداث ما وراء الطبيعة التى 

ي�ساع حدوثها فى الق�سر. كما اأن 
ال�سيناريو يتطلب اأربعة اأبطال 

كبار تتمحور حولهم الأحداث 
وهو ما يعنى تكلفة اأكرب لدفع 
اأجورهم فتوقف امل�سروع بعد 

اأن قمت بعدة حماولت لتي�سري 
اإجراءات الت�سوير دون جدوى . 
*هل فكرت فى عر�س ال�سيناريو 
على اأحد املخرجني لعله يتبناه ؟

ـ بالفعل  تقدمت ب�سيناريو الفيلم 
اإىل مكتب املخرج خالد يو�سف 

وكان رده اأنه ليعمل فى هذه 
النوعية من اأفالم ماوراء الطبيعة 

ور�سح ىل املخرجة كاملة اأبو 
ذكرى ولكن امل�سروع توقف 

ب�سبب اأحداث الثورة امل�سرية .
* مبنا�سبة الثورة هل تنوين 

تخليد ذكرى الثورة امل�سرية فى 
عمل اأدبى ؟

ـ لقد فكرت فى عمل م�سابقة على 
الإنرتنت لأح�سن اإبداع �سبابى 
�سعرى عن الثورة ول يقت�سر 

الأمر على املبدعني امل�سريني بل 
كل املبدعني ال�سباب من الوطن 

العربى ويتم مكافاأة الفائزين 
بتجميع اأعمالهم ال�سعرية فى 

كتاب كبري اأقوم بطبعه ون�سره 
على نفقتى اخلا�سة .

رئي�سة م�سر
*هل حقا تنوين تر�سيح نف�سك 
لرئا�سة م�سر مع عمرو مو�سى 

والربادعى؟
ـ ومل ل فاليوجد مانع �سرعى 

ولد�ستورى يجربنى على 
الرتاجع عن هذه اخلطوة التى 

اتخذتها بكل اإرادة وت�سميم 
على اأن اأثبت اأن املراأة العربية ل 
ينق�سها �سئ لكى ت�سبح رئي�سة 

جمهورية .
*ملاذا اأقدمت على هذه اخلطوة 

الآن ؟ 
ـ لأننى اأردت اأن اأقول لكل امراأة 

عربية لتتنازىل عن حقك مهما مر 
من وقت على عدم ا�ستخدامك له 

لأنه حق اأ�سيل لي�سقط بالتقادم.
* ماذا عن اأعمالك الأدبية املقبلة؟

ـ اأعد لكتابة عمل اأدبى كبري 
يتناول واقعة تاريخية حلظة 

الفتح الإ�سالمى مل�سر بطلها �سبع 
راهبات كن ي�ساعدن امل�سلمني 

العرب بالطعام وال�سراب  �سد 
الرومان وملا انك�سف اأمرهن مت 

اإعدامهن فى ظل احلكم الرومانى 
مل�سر فما كان من امل�سريني اإل 

اأن خلدوا ذكراهن فى م�سجد 
وكني�سة يحمالن ا�سم ال�سبع 

بنات وهى ق�سة تك�سف وتوؤكد 
جذورالت�سامح الدينى الرائع بني 

العرب وبني امل�سريني الأقباط 
عند فتح م�سر.
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ي�سنِّف مي�سيل فوكو جلَّ ما 
ميار�سه الكتاب يف م�سغل النقد 

ى  الأدبي اليوم حتت م�سمَّ
املواعظ امل�سجرة الداعية 
للغثيان، فهم بالن�سبة له ل 

يقتن�سون �سيئًا يف الن�س، ول 
ي�سرمون اأيَّ �سرارة يف حطبه، 

بل يجعلونه م�سرحًا حّرًا لتداوِل 
لة ما زال رّوادها  اأحكاٍم ممِّ

يوؤثرون ارتداء روب القا�سي 
وي�سرون على و�سع الآخر بني 

زوايا قف�س الإتهام.1 على اإنَّ 
امل�ساغل النقدية الراهنة، وبعد 
التحولت العميقة التي طراأت 
على اأ�ساليب وطرائق القراءة 

ا  والتلقي حتاول البتعاد عمَّ
�سنَّفه فوكو، ول�سيما حيِّز 

جزافية الأحكام اأو املواجهات 
وال�سعي مل�سادرة الآخر. فالنقد 

معنٌي الآن باعادة العتبار ملا 
للقاريء من م�سلَّمات ميكنه 

عربها اأن ي�ست�سَف ما اأثاَرُه يف 
َد قراءته عليه،  ن�ٍس ما لي�سيِّ

كواحدة من تعددية قرائيِّة رمبا 
بدت ل نهائية. ولذا ما عادت 

مركزّية النقا�س واجلدل حوَل 
التاأ�سيل ملرجعيات اخلطاب 

ال�سعري احلديث ذات ح�سور 
طاغ يف الكثري من ال�سفحات 
الثقافية والدوريات املخت�سة 

التي ت�سدُر يف العامل العربي، 
فيما لو قورَن الأمُر مبا كانت 

عليه يف العقدين الأخريين من 
القرن الع�سرين، حيث اأن�سرفت 

جلُّ اهتمامات النقاد، واإن 
�ساَب الكثري من احلذر غالبية 
خطاهم، للنظر يف احلفريات 

املعرفية ل�سوؤال احلداثة، 
الذي ظلَّ متاأرجحًا، يف الأعم 

من طروحاتهم، بني موقفني 
مت�سادين راأى الأوُل اأنَّ هذا 

ال�سوؤال هو حلظة انعطافٍة 
تاريخية ت�سعى لت�سييد فر�سيات 

ه  وقيم جمالية جديدة، فيما عدَّ
املوقف الثاين واأدًا ملنظومات 

فكرية يقينية م�سيَّدة يف العقل 
اجلمعي وفعاًل تدمرييًا هدفُه 

خراب الذاكرة، ثمَّ بحث عن 
انقطاع اجلذور الفل�سفية ملظاهر 

حداثة الن�س، يف حماولة لإثبات 

ا ما ن�سهدُه  عدم اأ�سالتها. اأمَّ
اليوم من انح�ساٍر يف النقا�س 

والتنظري ملقولت ون�سو�س ما 
بعد احلداثة فلعّله عائٌد ملا حدث 
من خلٍط ما بني ا�سطالح ما بعد 

 postmodernism احلداثة
املتَّ�سل معناه بكل ما له عالقة 

بامناط واأ�سكال الثقافة املعا�سرة 
وم�سطلح ما بعد التحديث 

والذي   postmodernity
يعني درا�سة ظواهر واأن�ساق 

فكرية و�سعت منظومة املفاهيم 
والقيم العليا مو�سع الت�ساوؤل 

والت�سكيك، مما ولََّد هاج�سَا من 
عدم الإعتقاد مباآلت هذا الجتاه 

وما ي�سمره من افرتا�سات 
�سمنية ق�سدت قولبة م�سرية 
تاريخ الأدب وتاأطريها باأطر 

مرحلية، كمقدمة لو�سع راهنية 
الزمن الثقايف داخل حا�سنة 

فكرية تعزله عن واقع املعرتك 
احلياتي املعي�س. ف�ساًل عن 

ذلك حدث خفوت يف املوقف 
ال�سراعي املرافق لروح التمرد 

والتجاوز، التي حملها تيار 
احلداثة، ول�سيما بعد جناح 

ق�سيدة النرث يف اخرتاق �سالبة 
هيكل الذائقة الأدبية والنقدية، 

حيث فر�ست نف�سها كخياٍر 
ابداعي ان�ساين يالم�س متطلبات 

احلياة اجلديدة. ولكن عالقة 
ق�سيدة النرث بجوهر ق�سية 
احلداثة بقيت على طبيعتها 

الإ�سكالية من جهة طبائع قراءتها 
ُم انحرافًا �سعوريًا  بو�سفها "تقدِّ

وفكريًا خمتلفًا، وروؤية خمالفة 
للعامل خارجة على اأخالقياته 

وقوانينه"2، ومن جانب ما 
تخلقُه من م�سافات بني عامل 

الن�س وعامل التلقي، م�سافات 
تخلخُل حيثيات التلقي وتفرت�ُس 

ت�ساوؤًل جدليًا يتمحوُر يف : هل 
القاريء قناُع الكاتب اأو العك�س 

هو ال�سحيح؟  
   ديوان ال�ساعرة اأمل اجلبوري 

املو�سوم )ت�سعة وت�سعون 
حجابًا(3، املُعدُّ من النتاجات 

متها �ساعرات  املهمة التي قدَّ
ق�سيدة النرث العراقية، واحلائز 

على جائزة البداع من النادي 
العربي اللبناين يف باري�س 

العام 2003 ، هو ما تروم هذه 
القراءة تنقيب معانيه وتلم�س 

ما متو�سع فيه من مكامن اأو 
ة و عالقات بني  ذخائر قرائيِّ

زة،  الذات واللغة الإ�سراقية املرمَّ
عالية التكثيف، التي �سادت 

على الن�سو�س واتخذت من 
اأرومة التاريخ وت�سعباته الدالة 

حقاًل اإ�ساريًا موحيًا ومنظومة 
َل ا�ستدعاوؤها اأهم  عالماتية �سكَّ
موؤن الن�س ومعانيه  لالإ�ستباك 

مع قيم الراهن وتعرية ما اأنتجه 
من موؤ�س�سات.

اأيُّها احلجاُب ما اأنَت وكيف �سكلَُك 
ومن تكون ؟ 

هل اأنت مقيٌم يف الَب�َسر ؟ 
ل، فاملرُء نوٌم واأنت ل ُتغِم�ُس 

عينيك. 
هل اأنت مقيم يف الطري ؟ 

ل ، فالطيوُر ِهجْرٌة واأنت باٍق 
حيث اأنت . 

هل انت مقيم يف الورد ؟ 
ل ، فالورُد موٌت واأنت حيٌّ اإىل 

الأََبد. )حجاب احلجاب(
تثرُي مفردة احلجاب مرجعيات 

ونظم عالماتية ذات وظائف 
تت�سل بحيِّز كبري من التداعيات 

يف املعنى، اإبتداًء من تلك املنوطة 
مب�سار احلد�س )ال�سرت، الوقاية، 

املنع، الإحالة...( و�سوًل ملا تقوُد 
اإليه �سعة م�ساحة تاأويلها، والتي 

ب الوجه الدليل للن�سو�س  تخ�سِّ
مبنظومة اإ�سارية تتعالق  فيها 
مفهومات من قبيل )التواري، 

الإن�سحاب، ال�سمور، ال�سمت( 
وغريها مما يف�سي اإليه التداعي 

مع املوروث الرمزي للكلمة. 
واإذا بداأنا من عنوان املجموعة 

)ت�سعة وت�سعون حجابًا( بو�سفه 
َلت  اأوىل العالمات التي �سكَّ

نواة دلليَّة منحت املتلقي اأهم 
ات توجيه القراءة ف�سنجده  جم�سَّ

ينه�ُس بدللة مزدوجة تتبنى 
انية  اأوًل: �سياقات القراءة الربَّ

ملا حتمله مفردة احلجاب من 
عالقات ا�ستبدالية ميكن لبع�سها 

اأن يحلَّ حملَّ الآخر، و كذا 
الرقم ت�سعة وت�سعون وما له 

من اأبعاد ميتافيزيقية م�سوبة 
برائحة القدا�سة اأو ذات العمق 

ال�سطوري. وتقوُم ثانيًا بانتاج 
�سفرات الن�س الداخلية عرب لغة 

لة غنيَّة ل تقمع املتلقي على  وخميِّ
الرغم مما طغى عليها من نزعة 

دة، واأنا مت�سائلة  فكرية جمرَّ
عنيت با�ساعة جٍو من التوتر 

املعريف و و�سعت اأ�سالة الغيب 
والوجود مو�سع النقا�س. 

وقد بدى كلُّ ن�ٍس من ن�سو�س 
الديوان وكاأنَّه بحٌث دوؤوب عن 

قيمة الختالف و التفرد، وهو يف 
الوقت ذاته ا�ستغاٌل لغوي على 

�سيماء ن�ٍس اآخر تتوقف مديات 
ا�ستح�ساره على �سعة قابليات 

التلقي يف بحثها عن لغة متوارية 
تبداأ مع نهاية اللغة احلا�سرة 

للن�س.
الديواُن مقربة

والق�سائُد قبوٌر يف اج�ساد 
خمتلفة،

بلداٌن وحكايات 
واأقداٌح ممتلئٌة بوهم يبدو حقيقًة 

ووعٍد يبدو كاأنه ال�سراب . 
لكنَّ يف تلك احُلُجُب قربًا ما 

حينما اأهمُّ بفتحه ل اأعرف اأيَة 
ر واريُتها فيه  جثة لل�َسّ

ول اأجد غري املجهول يف وجوه 
تلك احُلُجُب . )حجاب اإينانا(
َل ما ي�ستوقف املتلقي     اإنَّ اأوَّ

يف على ن�سو�س الديوان 
هو اأنَّ اأن�ساق البناء الدليل 

والرتكيبي الذي بدت عليه فهي 
ًا واحدًا ي�سعى  ه بكونها ن�سَّ متوِّ
ة الراهن وته�سيم  لإق�ساء روحيِّ
اأن�ساق املتداول، وهذا ما ذهبت 
اإليه د. ناه�سة �ستار يف قراءتها 

للمجموعة، حيث راأتها ن�سًا 
َع حتت عنوانات،  واحدًا تقطَّ

ن�سو�س مفرت�سة، و عدَّت الأمر 
ًا مع الفكرة ذاتها  ًا ق�سديِّ تنا�سَّ

ل هو حديث  يف ن�سني: الأوَّ
الإ�سراء واملعراج: اخرتق �سبعني 

األف حجاب وكُل حجاب له ا�سم 
مثل الدخان والثلج واجلربوت 

وامللكوت واجلالل واجلمال.. 
اىل اأن ي�سل اىل اآخر حجاب 

وهو حجاب الغفران واإذا بالنداء 
من قبل الله تعاىل، يا مالئكتي 

ارفعوا احلجاب الذي بيني وبني 
حبيبي حممد. اأما الن�س الثاين 

فهو للنفري يف موقف حجاب 
الروؤية: اأوقفني وقال يل اجلهل 

حجاب الروؤية اأنا الظاهُر ل 
حجاب واأنا الباطن ل ك�سوف، 

وقال يل من عرف احلجاب 
اأ�سرف على الك�سف4. وتتفُق هذه 

القراءة مع ما ذكرته د.ناه�سة 
يف كون دللة احلجاب اكت�سبت 

داخل الن�سو�س قيمًا تعبريية 
تعلقت بقوة بغريها من الدلئل 

تسعة وتسعون حجابًا
ات التلقي قراءة في أنساق المعنى وحيثيَّ

أسامة الشحماني
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الداخلة يف ت�ساوؤلت عميقة 
وقدمية مع بنى واأن�ساق املجتمع 

ناته الدينية.  الثقافية و مدوَّ
على اإنَّ كاًل من تلك الن�سو�س/
الت�ساوؤلت حقق لنف�سه اإطارًا 

�سعريًا م�ستقاًل عن �سواه، على 
الرغم من وحدة ما دارت حوله 

من مو�سوعات ان�سرفت لقراءة 
احلا�سر من ممرات املا�سي، 

وملالحقة وتتبع ال�سوؤال الفل�سفي 
والإحلاح على كينونة الذات يف 
غياب الأ�سياء وعالقتها بال�سرط 

النهائي لوجودها. واإذا عدنا اىل 
ن�س النفري ف�سنجده ل يتقاطع 

مع املرجعيات ـ كما هو احلال 
ا  يف ن�سو�س الديوان ـ واإمنَّ

يتخذها اأ�سا�سًا للتداعي معها، 
لأن جوهر املبنى املعريف الذي 
قام عليه الن�س ال�سويف يرتكز 

اأ�ساًل على فر�سة روحانية حتاول 
القرتاب اأو الفناء يف ذلك البعد 

الغيبي املتواري، واإعادة اكت�سافه 
ثمَّ ا�ستغواره يف الذات. بينما 
تدخُل ُحُجب اأمل يف نقا�س مع 

تلك املرجعيات، تتحقق منها، 
تاأتلف معها لغة وتختلف على 
م�ستوى الروؤيا والوجود، و 

تتوق لإن�ساء ن�ٍس يناق�س تلك 
اخلزائن بقطيعة من نوٍع خا�س، 
يخرق املواريث وكاأنه كما يقول 

اأدوني�س " ن�ٌس يلغي امل�سافة بني 
الن�س واملقدَّ�س"5. 

كنَت اَلمنَي على الأر�س 
فيما كان اأخوك فردًا من قطيع 

ما�سية 
اأَلأجِل هذا �َسَعَر الربُّ بذنبه حياَل 

هابيل 
فرمى باأ�سحياتك اإىل غ�سبك 

ثم �سَقط وجُهك  
الذي �ساقك اإىل دم اأخيك . 

دمه الذي �سار َبْعُد 
ُبْعَد اجلرمية  

هو نف�سه الذي رماَك اإىل ذْنِبك .   
رك بتعاويذه  لكنه �سوَّ

وجعلك تفت�سُّ َفْرَج الرتاب 
لي�سهَد ُفرَجة اأخيك ، 

ب  فاأيُّ جنون  ا�ستحوذ على الرَّ
ليجعل من خطيئتك َفَرَجك . 

)حجاب قايني(
هناك تالزٌم اإذًا بني الفكر وال�سعر 

واملرجعيات الثقافية مياحُك 
كلُّ طرٍف منها الآخر عرب �سبكة 

عالقات تبادلية تن�ساأ بني اللحظة 
ال�سعرية املنبثقة من اأن�ساق 
لغوية، والأخرى الفل�سفية 

القائمة على روؤى وتاأمالت. 
وحني تطغى الأوىل يخرُج 

الن�س على الن�سق التاريخي ول 
يخ�سع لأيِّ ت�سوٍر قبلي، اأي اإنَّ 
مداليله تفتُك بكلِّ ما هو موؤ�س�ٌس 
خارجها لتحرر املفارقة ال�سعرية 

من اأيِّ وجود �سابٍق. اأما تقهقُر 
اللحظة ال�سعرية فيعني بروز 

ت�سورات ذهنية كثيفة حتفز 
املتلقي فيما تطرُح من ا�ستفهامات 

تتخطى حدود اللغة ال�سعرية 
لتبلغ م�ستوى العقلية الفل�سفية 

التحليلية، وتنربي ل�ساعة روَح 
الإنعتاق من متظهرات ال�سلطة 

على اختالف وجوهها، ول�سيما 
الوجه ال�سيا�سي امل�سطِهد والآخر 

امليتافيزيقي املغلَّف بح�سانة 
�س. اإنَّ قراءة الديوان على  املقدَّ

اأ�سا�س خلفيته الفكرية امل�سمرة، 
وما طفح منها على لغته من 

ا�ستطرادات �سردية ومواقف 
وجودية تقود املتلقي لال�سطدام 
بوحدات ومقومات دللية تتمدد 

خارج اأطر املعنى ال�سعري لتدخل 
يف عالقة ع�سوية ل تف�سل بني 

اللغة ال�سعرية وما يت�ساكل معها 
من بنى وم�سامني نرثية، كما يف 

اجلملتني ال�سعريتني:
اأن تكون

حرًا يف مالتريد ...حجاٌب 
اأن تكون مقيدًا يف ما تريد 

...حجاٌب. )حجاب ال�سهيق(
حيث تنقلنا احلركة الذهنية اىل 

ف�ساء حكائي و �سورة تختزُل 
كل عنا�سرها يف ن�سق تعبريي 
فكري ذي وظائف عقالنية، اإل 
اإنَّ الإجتاه الذهني ال�سرف مل 

ي�سعف هنا من �سعرية ال�سورة، 
والتي اأنتجتها بنية الت�ساد بني 
الروؤيا العقلية والبناء ال�سعري.

   من املعروف اإنَّ جلَّ البنى 
النظرية لق�سيدة النرثـ على قلَّتها 
�س املفهوم العام ملقومات  ـ مل تقوِّ
اللغة ال�سعرية واأدبيتها بو�سفها 

يف النهاية خدعة نحوية دللية، 
ول ما حدده جان كوهن6 لهوية 

النزياح كاأبرز �سمات الن�س 
ال�سعري واأهم و�سائل اأدبيته، 
اإذ ح�سره بدائرة اخلروج عن 

م�ستويات اللغة العادية، اأو 
بخرق ما هو �سائٌد من قوانينها 

ومبادئها. على اإنَّ مدارات 
�سعرية ق�سيدة النرث ترمي 

باأحابيلها اأحيانًا  ملا هو اأو�سع 
من حتديدات وثوابت اللغة، اإذ 

تتجلى يف مظاهر ا�سلوبية ل 
يحدث فيها خرٌق ملاهية و قواعد 
الن�سيج اللغوي واإمنا لرتاكيب 

و�سور ن�سقية ودللية يوؤدي 
كٌل منها وظيفته يف التداعي 

ومو�سعة ال�سورة النفعالية 
خارج ال�سياق اللغوي. ومن 

ذلك ُبنى الت�سكيل التكراري على 
اختالف طبقاتها )من الكلمة اىل 

اجلملة( وما تولِّده من اأن�ساق 
انتظام ما اأن تك�سرـ بتحقق 

م�سري ال�سياق التكراري ـ حتى 
يبزُغ ذلك النزياح ال�سعري غري 
املاثل مو�سوعيًا يف لغة الن�س. 

و تت�سافر يف نظم التكرار 
ة(،  تراكيب بنائية )نحوية/بالغيِّ

ف�ساًل عن تكرارات لظواهر 
و�سور ت�سهُم جمتمعة يف اإثراء 
م�ستويات التاأويل على اختالف 

طبقاتها )مقا�سد الكاتب، مقا�سد 
الن�س، مقا�سد القاريء( وتعدد 

اأن�ساق الت�ساد ال�سعري يف اللغة 
والدللة، حيث مينح وجوُدها 

الن�َس بوؤر دللية جوهرية 
واأخرى عر�سية ت�سهم يف اإثراء 

املعنى، فيما يوؤدي غيابها لنهدام 
ذلك الن�سق وبروز قيمة رمزية 

لنقطاع فاعلية املكرر ك�سرورة 
فنية، فالتكرار داخل الن�س 

د  ال�سعري كما يراه عز الدين ال�سيِّ
هو "اأداة لت�سوير حالة نف�سية 
دقيقة اأو جمرى الال�سعور من 
اإن�سان ماأزوم بكلمة اأو �سورة 

اأو موقف ا�ستدعاه وعيه من 
املا�سي"7.

يف بلد غريب ،
التَقْت كفُّ غريبٌة بوجٍه غريب 

حاول اأن يوحدا العامَلَ يف دفء 
غريْب 

ف�سارت الكف ُّ لغَة الغريْب ، 
ليناَم الوجُه وحيدًا يف �سمِت 

الغريب . )حجاب الغريب(  
املفردة املكررة على اختالف 

ُل داخل  تراكيبها النحوية ت�سكِّ
دائرة املعنى اأحدى اأهم الركائز 

الدللية لبناء ال�سورة ال�سعرية، 
ول �سيَّما من زاوية ت�ساكلها 

مع الأبعاد الرمزية لالغرتاب 
وما تركُه على ال�سورة من اأثار 

و تراكمات اأدَّت اىل تكثيف 
الإح�سا�س بالغربة و�سحنت 
الن�س بطاقات �سعرية اأكرب. 

لقد تكررت مفردة احلجاب يف 
ة  الديوان مئة واأربٍع وع�سرين مرَّ
بت�ساعيف لغوية و�سيغ �سرفية 

خمتلفة، ابتداًء من تواري كلِّ 
ن�ٍس من الن�سو�س وراء عنوان/
ل، مرورًا بت�سظي تلك  حجاب اأوَّ

العالمة الأوىل اىل ا�سارات/
ل  ُحُجب اأخرى، وانتهاًء بتحوَّ
ذلك التنا�سل الرمزي للمفردة 

اىل رحٍم خ�سيبة لنتاج عالقات 
وان�ساق دللية ي�سطبُغ كٌل منها 

بطابع �سعري يتباين يف مدى 
اتفاقه اأو تناق�سه مع تخمينات 

التلقي.
احلجاُب ُعْنٌق تدَلّت منه اأنهاري 

، جنوين 
حروبي وفتنتي املووؤودُة 

باحلراْم 
احلجاُب خطيئتي التي حتّج اإىل 

كعبة اجل�سد 
لكنَّ الو�ساياِت عرباٌت بخيول 

جاحمة تنتهك احلجاْب . 
املوُت وجُه احلجاب املثقوب 

ك  بال�سَّ
ز  واحلياة مراآة احلجاب املطرَّ

باليقني.)حجاب النتهاك/حجاب 
اليقني(

 واإذا كانت حماولت تف�سري 
الن�س هي ما مينحه خا�سيته 
الفنية فاإنَّ املت�سفح لن�سو�س 

اجلبوري يجدها متت�ُس 
مرجعياتها بان�ساق لغوية طيِّعة 

م الكثري منها  وبا�ساليب ل يقدِّ
�سعرية �سرفة اإل اإنَّها تناأى عن 
التقريرية اأو ال�سطحية، فتوفر 

للن�س هام�سًا من الب�ساطة، 

وترتك للمتلقي حق املبادرة 
والإجتهاد يف مالأ فراغات الن�س 

اقتحام تلك املرجعيات واعادة 
ت�سييدها لبناء �سل�سلة مرجعياته 

اأو عامله الفرتا�سي اجلمايل 
الناجت عن فعل القراءة. ولذا مل 

تخيِّم على هوية املعنى ُحُجٌب 
من التعمية واللتبا�س، كتلك 

التي نراها على جتارب اأخرى 
يف ق�سيدة النرث تاأثرت اىل حد 
كبري مبا خلَّفه احلراك الفل�سفي 
والفكري الذي رافق تيار ما بعد 

احلداثة فقدمت ن�سو�سًا بلغٍة 
عامرة مبعرقالت الن�سجام 

مع التلقي، مما جعلها مدونة 
م�ستغلقة غري مدركة املرامي.
   تتاآزُر يف الت�سعة وت�سعني 

حجابًا تقنيات الوظائف اجلمالية 
للَّغة يف املعجم الرتكيبي/الدليل 

بو�سفها منظورًا وروؤية ولي�س 
كو�سائل �سامتة، ف�ساًل عن بنية 
اجلملة وحركة ال�سمائر داخلها، 

ثمَّ البنية الإيقاعية وا�ستثمار 
الطاقة الذاتية لالأ�سوات، لإبراز 

اأجوبة �سعرية على بع�س 
لت  املهيمنات الفكرية التي �سكَّ

بوؤرًا معرفية لبد للمتلقي 
لالإنتباه اإليها والتعاطي معها. 

واإنَّ البنية العامة لهذا الديوان 
وب�سرف النظر عن تف�سيالتها، 
تتوالج داخل اإطارين  اأ�سا�سيني 
لعبت فيهما الأنا دورًا حموريًا، 

وهما:
ـ االذات ال�سعرية مقابل �سورة 

الأنثى 
�سورة املوؤنَّث هي �سقف 

الن�سو�س واأر�سيتها الوا�سعة، 
التي ظهرت على امتداد الديوان، 

ومل تكن ذات وجوٍد عائٍم، 
واإمنا كان ح�سورها احدى اأهم 

الركائز الإنفعالية مدعاة التاأّمل، 
جت  كونها �سورة الأنا التي توهَّ

مبفردات حتاكي �سرورتها 
ك�سرط بقاء الوجود الب�سري 

وانتقاله من الكمون اىل التحقق، 
وقد اأثقلت التلقي بخلفيات يجب 

ا�ستح�سارها، مما جعلها من 
اأ�سعب الإ�سارات مرجعية. ولعلَّ 

اأهم ما ميَّز �ساهد الأنثى لدى 
اجلبوري هو توخيه هدم النظام 

الهرمي ال�سلطوي والتداعي 
مع املوروث عرب تاأثيث الذات 
مبواجهة الآخر، اأو الدفاع عن 

وجودها وتقدميها كم�سافة توتٍر 
وتنافر بني ثنائيات ينتُج كٌل منها 
الآخر كالإمكان/الإجناز، املجاز/

احلقيقة، اخلارج/الداخل.
حينما ان�سحب الله من ج�سد 

مرمي 
ترك  ُندوَبه 

األغامًا وورودًا . 
لكنه خلق لنقي�سها 

ل�سانني اثنني 
الأول ي�سكن النور كا�سفًا األغاَمه ، 

والآخر ي�سكن الظلمة مُم�سكًا 

 طرٍف منها 
ُّ
هناك تالزٌم إذًا بين الفكر والشعر والمرجعيات الثقافية يماحُك كل

اآلخر عبر شبكة عالقات تبادلية تنشأ بين اللحظة الشعرية المنبثقة من أنساق 
لغوية، واألخرى الفلسفية القائمة على رؤى وتأمالت. وحين تطغى األولى يخرُج 
النص على النسق التاريخي وال يخضع أليِّ تصوٍر قبلي، أي إنَّ مداليله تفتُك بكلِّ 

ما هو مؤسٌس خارجها لتحرر المفارقة الشعرية من أيِّ وجود سابٍق. 

ث هي سقف النصوص وأرضيتها الواسعة، التي ظهرت على امتداد  صورة المؤنَّ
الديوان، ولم تكن ذات وجوٍد عائٍم، وإنما كان حضورها احدى أهم الركائز 

جت بمفردات تحاكي ضرورتها  اإلنفعالية مدعاة التأّمل، كونها صورة األنا التي توهَّ
كشرط بقاء الوجود البشري وانتقاله من الكمون الى التحقق، وقد أثقلت التلقي 

بخلفيات يجب استحضارها، مما جعلها من أصعب اإلشارات مرجعية.

ز كبير  تثيُر مفردة الحجاب مرجعيات ونظم عالماتية ذات وظائف تتصل بحيِّ
من التداعيات في المعنى، إبتداًء من تلك المنوطة بمسار الحدس )الستر، 
الوقاية، المنع، اإلحالة...( وصواًل لما تقوُد إليه سعة مساحة تأويلها، والتي 

ب الوجه الداللي للنصوص بمنظومة إشارية تتعالق  فيها مفهومات من  تخصِّ
قبيل )التواري، اإلنسحاب، الضمور، الصمت( وغيرها مما يفضي إليه التداعي مع 

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

بالألغام ، 
َفِرحًا ب�َسكرة املوت . )حجاب 

اآدم(
وقد ب�سطت ال�سطورة �سيئًا 

من ا�ساراتها على خطاب املوؤنث 
اإذ اأثرت بع�س الن�سو�س 

با�سارات وتعابري لغوية جزئية 
ماألوفة، واأخرى تبطُن اإمياءات 

وروؤى حر�ست على بلورة 
اآفاق التلقي باجتاه العودة 

بذلك املوؤنث اىل عمق ما له من 
اأر�سية ميثيولوجية هيمنت 

على تدرجات املخيلة الإن�سانية/
ت به  ال�سعرية على اختالف ما مرَّ
من حقب وع�سور، حيث اتخذت 

اإلهة و ُجعلت يف احل�سارات 
القدمية )ال�سومريون/ع�ستار، 

امل�سريون/اإيزي�س، الأغريق 
والرومان/فينو�س واأفرديت( 

�سرطًا نهائيًا لكل ما له عالقة 
باخل�سب والنماء.
اإن كنُت نارًا َتْلَهُب 

فالأنَّ َرِحَم ع�ستار َقَذَفتني يف 
ح�سن عناة ، 

وبني َثْدَيْي اإيزي�س 
اإن كنُت نارًا َتْلَهُب 

فالأين �َسَحْبُت ال�سحراَء اإىل 
منطق الع�سب 

فاأوَرقْت بالرباق 
واأَثمرْت بي �سدرة الن�ساء . 

اإن كنُت نارًا تلهُب 
فالأّن هواي يف قلبه كان عروَته 

الوثقى. )حجاب عائ�سة( 
ولكنَّ اآليات الدمج الدليل 
بال�سطورة، التي حاولت 
عربها لغة الن�س مالم�سة 

تخوم عميقة يف الروؤيا وتقوية 
املعنى املراد، مل تكن ناجحة 

اأو موحية يف ا�ستعادة اأمثولة 
ال�سطورة بو�سفها مظهرًا 

ا�ساريًا متالحمًا مع ن�سيج الن�س، 
ُ على اأ�سا�سه م�سارات  تتغريَّ

الر�سالة ال�سعرية، ولذا ما 
كانت ال�ستعانة بالبعد الرمزي 

ال�سطوري متجاوزة كثريًا 
للمعنى ال�سطالحي الو�سعي، 
لها اىل عامل من عوامل  مما حوَّ

�سعف و رخاوة املعنى. لقد 
ا�سُتِعريت مهيمنة الأنا/املوؤنث 
يف الديوان كو�سيط رمزي ذي 

قدرٍة على النماء واأداة دلليِّة 
كا�سفة عن ازدواجّية املواقف 

حياله، وكاأنها رمٌز لت�ساكل 
العالقة بني الفن/الواقع/

احلياة، اأينما ت�ستنبت وتنمو 
اأهم املتناق�سات. ومل يكن خطاب 

ذلك املوؤّنث/احلجاب اإل تعبريًا 
اإ�ساريًا مكثفًا ي�سحي يف غري 

مو�سع بجماليات اللغة ال�سعرية 
حل�ساب امل�ستوى التحتي لإن�ساء 

معاين عقلية جمردة، وهنا تنغلق 
نافذة ال�سورة ال�سعرية، فيبحث 
القاريء عن ممرات اأخرى ميكن 

من خاللها الولوج اىل �سعرية 
الن�س. ومن هنا كان اأهم ما 

خلقته �سورة الأنا/املوؤنث على 
م�ستوى اللغة هو القدرة على 

اإ�ستيالد املعاين والتعدد يف 
اإنتاج الدللت العقلّية. و جتدر 

الإ�سارة اىل اأنَّ اإ�سارات الإنبهار 
بهذا املوؤّنث ذات خا�سّية ذكورّية 

اإ�سقاطّية ينعك�ُس من خاللها 
منظور الالآخر كفحولة مقابلة 
مطلقة، كما نقراأ يف الكثري من 

الن�سو�س الن�سوية.
ـ حتولت املكان يف الذات 

ال�سعرية  
ن�سو�س عديدة �سمتها دفتا 

الديوان تلتب�ُس فيها الأنا 
مبواجهة املكان وتدخُل يف حواٍر 

مع ما طراأ على تواريخِه من 
حتولت، اأمكنة ل تظهر كعالمة 
ثابتة ت�سرُي اىل اأبعاد م�سهٍد اأو 
ن�سٍق بعينِه يحمُل املعنى ذاته 

اأينما ظهر، ومل تكن متناظرة حد 
الت�سابه مع وقائعها اخلارجية، 

فقد نزعت �سورتها يف الن�س 
اأحقية وجودها ال�سابق وكاأنها 

تتخلى عن مرجعياتها يف حماولة 
لتعوي�س وا�ستح�سار ما غاب 

عنها من اأجزاء، و هنا يبزُغ 
نوٌع من الوئام بني الأنا واملكان 

وينافذ كلٌّ منهما الآخر.
املدن ن�ساٌء اأو ثكنٌة عائدين من 

حرب غام�سة 
طريٌق �سريعة ل�سهوة عابرة ، 

اأو ِجماٌع  اأبدي . 
املدن اأحزاُب ي�ساٍر ، 

اأو اأفكاُر مينٍي 
املدن تقنية لزمن مبتوْر . 

لكنَّ بيوَتك التي تلَب�ُس وجه 
بام  ترمي، �سيئون و�سِ

توقظ غفوة املعمار بعيون 
�سبابيكها، 

ولغز اأبوابها 
وترابها الذي يختزل عطَر 
البخوْر. )حجاب البيوت(

 ي�ستحلُب املقطع ال�سابق �سور 
املدينة و تتولد �سعريتُه من 

�سعة امل�سافة الفا�سلة بني الدال 
واملدلول )املدن/ما ت�سري اإليه(، 

حيث يربز حجم التناق�س 
واملفارقة يف املزاوجة بني 

مرجعيتني الأوىل هي مظاهر 
املكنون احلياتي للمكان وما 
يختزله من مالمح وعالقات 

ان�سانية ترتابط حينًا وتتنافر 
تارة. والثانية هي امل�ستوى 

الإ�ساري املتخيَّل للمكان وظهوره 
ا يقع  كوجود م�ستقل ين�سلخ عمَّ

خارجه من مرجعيات. فاملدن 
التي ير�سم �سورها الن�س تت�سكل 

عرب ك�سر املدار الدليل املتوقع 
لها اأن تقع فيه. واإذا اأعدنا النظر 

يف املبنى اللغوي للن�س جنده 
مفرغًا متامًا من عنا�سر حركية 

الزمن، اإذ ين�سحب فيها اأداء الفعل 
وتربز تراكيب اجلملة ال�سمية 

)�سفة/مو�سوف(، ف�ساًل عن 
اأ�ساليب التكرار والتوكيد لتلك 

الوحدات 
النحوية 

اجلامدة، 
مبا يوحي 

بارتباط 
واقع 

تلك املدن 
مبظاهر 
ال�سكون 
وال�سلل 
احلائل 

دون 
مظاهر 

التنامي، 
والذي 

ي�سي بدوره ب�سمور وانهيار 
الأنا املتداخلة �سمنًا مع �سور 

املكان، وكاأنَّ كاًل من الطرفني 
يعيد �سيغة الآخر. و يف )حجاب 

غ اأبعاُد املكان من  بغداد( تفرَّ
ل اىل اأزمنة  حمتوياتها فيتحوَّ

لتوثيِق فجائعية املدينة، و يحدث 
تطابٌق بني الأنا و املدينة:

ُتها املدينة  غاب النهران عنِك اأيَّ
مثَل اختفاء نهدين من ج�سد اإلهة 

اجلمال 
دجلُة نهُدك الأمين 

هجر البيَت وترك بابك وحيدَا 
والفراُت نهُدك الآخر ارحَتَل عنك 

عائدًا اإىل �سمائه الأوىل 
دومنا وعٍد بولدٍة قريبة . 

من املالحظ اأنَّ الأفعال )غاب، 
ُل نواة  هجر، ترك، ارحتل( ت�سكِّ
مركزية ل�ستقطاب دللة احلدث 

الدرامي لفعل انهيار املكان/الأنا 
ًا، مبا يجعل املتلقي  ًا ونف�سيِّ ح�سيِّ

اأمام الوجه الآخر امل�سكوت عنه 
يف هذه ال�سورة، وجه يغيب 

يف جغرافيا املدينة ويح�سر يف 
طبيعة عالقتنا بها.

   اإنَّ تعر�س اأمناط التعبري 
ال�سعري احلديث ملو�سوعة 

هدم ن�سقية املكان ـ لي�س مبعنى 
تخريب ما ي�سري اليه من دللت 
واإمنا مبفهوم تفكيك وحتليل ما 

توارثه من وحداته ـ ل يخ�سع 

لواقعية اأو 
مرجعية 
الأمكنة، 
فاملدينة 

يف الن�س 
ل تعني 

اجلغرافية 
املن�سجمة 

طوًل 
وعر�سًا 

مع منطق 
وبرهان 
�سورتها 

اخلارجية 
واأحكام 

انت�سابها ملحيطها الجتماعي، 
وامنا هي نافذة للمرور والتداخل 

مع الذات ال�سعرية اأو ما ي�سمى 
بامل�سطلح النقدي بـ )تاأمكن 

الأنا( الذي يك�سو الأمكنة اأبعادًا 
عاطفية وانفعالية جتعل لها 
موقفًا من الوجود ومتنحها 

الت دللية تطعم الن�سق  حممِّ
ال�سعري وتو�سع من اآفاق التلقي. 

على اإنَّ بعث احلدث ال�سعري 
عرب م�سخ �سفة املغايرة وتعميق 
�سور الرتادف بني الأنا واملكان، 

قد يبدو يف الن�س �سالحًا ذا 
حدين، فهو يف الوقت الذي 

ب الن�س جماليًا اإذ يذوب  يخ�سِّ
يف ن�سيجه البنائي، يقحُم اأحيانًا 

ه ال�سورة  اقحامًا زائدًا في�سوِّ
و يبدو حماًل م�سافًا ينوء بثقله 

الن�س.
طريق تقِذُف الذكرياِت اإىل 
م�ستقبل ي�ستطيل وينحني 

َخْتُه اللقاءاُت  ليتنا�سَل يف عمر �سيَّ
ال�سريعة . 

احلا�سُر قادم من �سومر 
ومن بابل ياأتي الآتي 

وما َظلَّ منهما 
وما َظلَّ مّنا 

ُغربٌة ، و�سداقٌة ، 
يف ج�سِد �سيدة غريبة ، 

ْعِر رجٍل طليْق .)حجاب  و�سِ
احلا�سر( 

زت غالبية ن�سو�س  لقد تعكَّ
الت�سعة وت�سعني حجابًا على 
تركة ثقافية ومرجعيات دعت 

املتلقي لتحديد موقفه منها ومن 
ال�سياقات الزمنية التي اأنتجتها، 

كمقدمة خللق �سورة القاريء يف 
الن�س وتوجيه م�سارات اخلطاب 

باجتاه الكف عن قراءة روحية 
الع�سر الراهن من نافذة مدونة 
تاريخية اإ�سكالية. ومل تتحول 

فيها بنية الن�س اللغوية اىل اأداة 
جتريبية، على الرغم من كونها 

قد توترت بني مناخني متنافرين، 
تعددت وظائف العالمة اللغوية 

فيهما بتناق�ساتها واأ�سدادها. 
ل هو ن�سيٌج من عالقات  املناخ الأوَّ

ترابطية و�سياقية �سهلة ت�سذَرت 
على �سطحها الدليل اإميا�سات 

جمازية واأخرى ا�سطورية، 
ومنها ما بقي يراوح يف جدلية 
احلا�سر/املا�سي واأيُّ الطرفني 
عتبة للمرور اىل الآخر. واملناخ 

الثاين هو ت�سخم �سور الأنا 
و وقوعها موقع القطب داخل 

ز الن�س، مما اأحدث ان�سحاقًا  حيِّ
لكينونات اأخرى، فهناك دائمًا 

ذات موؤنثة حمتجبة داخل 
ًل يف  �سياقات الن�س حتدث حتوَّ

اخلطاب ال�سعري اأنَّى �ساءت 
وتفلح كثريًا يف اإثراء املعنى 

ب�سور �سعرية ت�سطاد اخلاطف 
والعر�سي، على اإنها تهبط 

ببع�س الن�سو�س لدرجة جتعلها 
ل تعدو كونها حوارًا داخليًا 

اأحادي ال�سمري.
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نصوص عديدة ضمتها دفتا الديوان تلتبُس فيها األنا بمواجهة المكان وتدخُل في 
حواٍر مع ما طرأ على تواريخِه من تحوالت، أمكنة ال تظهر كعالمة ثابتة تشيُر الى 
أبعاد مشهٍد أو نسٍق بعينِه يحمُل المعنى ذاته أينما ظهر، ولم تكن متناظرة حد 
التشابه مع وقائعها الخارجية، فقد نزعت صورتها في النص أحقية وجودها السابق 

وكأنها تتخلى عن مرجعياتها في محاولة لتعويض واستحضار ما غاب عنها من أجزاء، 
 منهما اآلخر.

ٌّ
و هنا يبزُغ نوٌع من الوئام بين األنا والمكان وينافذ كل

ز النص، مما  المناخ الثاني هو تضخم صور األنا و وقوعها موقع القطب داخل حيِّ
أحدث انسحاقًا لكينونات أخرى، فهناك دائمًا ذات مؤنثة محتجبة داخل سياقات النص 

ى شاءت وتفلح كثيرًا في إثراء المعنى بصور  اًل في الخطاب الشعري أنَّ تحدث تحوَّ
شعرية تصطاد الخاطف والعرضي، على إنها تهبط ببعض النصوص لدرجة تجعلها ال 

تعدو كونها حوارًا داخليًا أحادي الضمير.

قد بسطت االسطورة شيئًا من اشاراتها على خطاب المؤنث إذ أثرت بعض النصوص باشارات 
ات ورؤى حرصت على بلورة آفاق التلقي  وتعابير لغوية جزئية مألوفة، وأخرى تبطُن إيماء
باتجاه العودة بذلك المؤنث الى عمق ما له من أرضية ميثيولوجية هيمنت على تدرجات 

ت به من حقب وعصور، حيث اتخذت إلهة و  المخيلة اإلنسانية/الشعرية على اختالف ما مرَّ
ُجعلت في الحضارات القديمة )السومريون/عشتار، المصريون/إيزيس، األغريق والرومان/

فينوس وأفرديت( شرطًا نهائيًا لكل ما له عالقة بالخصب والنماء.
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م�سرحية البارافانات للكاتب املعروف جان 
جينيه من امل�سرحيات املهمة والتي تتحدث 
عن حرب اجلزائر لكن البعد ال�سيا�سي فيها 

ليتو�سح على م�ستوى اخلطاب والكالم املبا�سر 
وامنا يف البنية امل�سرحية التي تطرح الواقع 
التاريخي يف جدليته وحتولته وتنقله على 

اخل�سبة ب�سكل مم�سرح ولعبي عرب لغة متلونة 
تتاأرجح بني ال�سعرية الق�سوى والهذيان 

اللغوي الذي يقارب العبثية .
هذه امل�سرحية للكاتب الفرن�سي هي 

الخرية يف م�سار الكتابة امل�سرحية لديه 
بعد" حرا�سة م�سددة " و"اخلادمات " 

و"البلكون"و"الزنوج".
كتب جينيه هذه امل�سرحية عام 1961 وقدمها 

املخرج الفرن�سي روجيه بالن للمرة الوىل على 
م�سرح الوديون يف باري�س يف عام 1966 اي 

ان احداث امل�سرحية التي تدور يف اجلزائر 
كانت تتوافق زمنيا مع مرجعها يف واقع 

�سيا�سي معقد وعا�سف يف فرن�سا فقد كانت 
حرب اجلزائر يف اأوجها واتفاقية ايفيان حتتل 

مركز ال�سدارة يف الحداث ال�سيا�سية ومن 
يعرف مواقف جان جينيه ال�سيا�سية يعرف ان 
اختيار مو�سوع كهذا مل يكن مبح�س م�سادفة 

فقد كان �سديقا لكل الذين ينا�سلون �سد 
ال�ستغالل والقمع وقد كانت مواقفه ال�سجاعة 

تتجاوز نطاق الكتابة اىل الفعل والدعم 
احلقيقي فقد ا�ستحق ال�سجن وهو يف الثامنة 
ع�سر لفراره من اخلدمة اللزامية التي ق�سى 

فرتة منها جمندا يف دم�سق ايام اجلرنال غورو 
اذا مل يقبل ان يكون جزءا من موؤ�س�سة حمتلة 

تق�سف املدن ال�سورية وتدمرها كذلك �سافر اىل 
امريكا ليح�سر حماكمة الفهود ال�سود ويدعم 

زعماءهم بوب �سيل واجنيال ديفيز يف ن�سالهم 
�سد العن�سرية ووقف اىل جانب الفل�سطينيني 
يف معاركهم ل�ستعادة احلقوق امل�سلوبة وكتب 

هذه التجربة موؤلف �سخم "ال�سري العا�سق 
�سربا  املخيمات  زار  من  اول  كذلك  " وكان 

و�ساتيال يف لبنان بعد املجزرة الرهيبة وكتب 
عنها ن�سه ال�سهري "اربع �ساعات يف �ساتيال 

م�سرحية  لهم  خ�س�س  فقد  اجلزائريني  " .اما 
�سريحة  ادانة  ت�سكل  " التي  "البارافانات 

ووا�سحة لال�ستعمار ال�ستيطاين ولالحتالل 
الع�سكري ولكل املوؤ�س�سات الر�سمية باملطلق.
تدور احداث م�سرحية" البارافانات"يف قرية 
جزائرية خا�سعة حلكم الفرن�سيني يف الفرتة 

الواقعة بني 1830 وحتى مابعد ال�ستقالل .
وامل�سرحية يف جمملها ت�سافر ذكي ومطنقي بني 

الق�سة ال�سخ�سية ل�سعيد العامل الفقري املهم�س 
الذي يعي�س مع امه ال�ساحرة وزوجته الدميمة 

عند مقلب قمامة القرية ،وبني التطور العام 
لأحداث ت�سمل القرية باأكملها عندما تثور على 

امل�ستعمر الفرن�سي وحتقق ال�ستقالل.
وزواج �سعيد الذي يفتتح امل�سرحية هو حماولة 

من الفرد الهام�سي الذي يعي�س على اطراف 
القرية للدخول يف دائرة املجتمع لكن هذا 

الزواج الذي يربط الرجل الكرث قفرا باملراة 
الكرث ب�ساعة �سرعان ما يتحول ب�سبب �سخرية 

اجلميع اىل كابو�س بالن�سبة ل�سعيد بحيث 
ليبقى امامه ال ان يك�سر الطوق احلديدي 

لالأعراف والتقاليد بقيامه بفعل يهدد امللكية 

الفردية والبنية الجتماعية املحكمة والعراف 
:ال�سرقة.

هكذا ينتقل �سعيد من داخل الدائرة الجتماعية 
اىل خارجها ليعي�س يف خمطط اخر حتركه قوى 

فردية بحتة ويقف فيه حب الذات يف املو�سع 
الول.فان كانت ثورة �سعيد على التقاليد ثورة 

جريئة ال انها فردية متاما اذ يتحول �سعيد 
من كائن يرغب يف ار�ساء جمتمعه اىل ان�سان  

هام�سي ي�سرق للذة ال�سرقة ولي�س للربح بعد ان 
عدل عن فكرة الطالق والزواج جمددا لن املبداأ 

الجتماعي مل يعد يهمه ا�سال.
يف نف�س الوقت وبحركة موازية لق�سة �سعيد 

الفردية جند املجتمع اجلزائري يخ�سع ل�سلطة 
امل�ستعمرين وجند العمال العرب يعملون من 
ال�سباح حتى امل�ساء يف ار�سهم ي�ستخرجون 

خرياتها ل�سالح 
املت�سوطنني دون ان 

يجروؤوا على جمابهتهم 
مما يف�سر تراجعهم اىل 
اح�سان وردة ،املوم�س 
بعيدة املنال التي حمل 

يف ثناياها وحتت  
اطراف ارديتها املثقلة 

بالفولذ خريات املناجم 
والكروم فالعمال العرب 
كانوا اذن يف حماولتهم 

ار�ساء امل�ستعمرين 
يف البداية �سجناء فخ 

حمكم كما كان حال 
�سعيد يف ق�سة الزواج.

ومثل �سعيد خال�سهم 
من الطوق ليتم يف 

هذه امل�سرحية ال عن 
طريق ال�سر لأن الطيبة 

واخل�سوع ليوؤديان ل�سئ.ولذلك تتخذ الثورة 
على امل�ستعمر من �سعيد �سعارا وراية .

ليتو�سع الدر�س ال�سيا�سي للم�سرحية على 
م�ستوى اخلطاب والكالم كما يف امل�سرح 

ال�سيا�سي املبا�سر وامنا يف بنية امل�سرحية 
نف�سها ، اي يف التحول الديالكتيكي الذي 

يجري يف م�سارها ويوؤدي اىل انقالب المور 
من النقي�س زوال ال�ستعمار وزوال التقاليد 

والن�سالخ عن الجداد الذين يفقدون تاأثريهم 
على احلياة اليومية للنا�س ليتحولوا بعد موتهم 

اىل �سهود يطلون من عل على مايجري على 
الر�س بني الحياء .

كان خطاب كل �سخ�سية من ال�سخ�سيات يتميز 
�سبئ ما وكان احرتام ذلك التمايز اللغوي 

بتلوناته يزيد عملية الرتجمة الدبية يعرف 
ان النقل من لغة للغة مهما كان دقيقا ليخلو 

من اخليانة ، وبني احلفاظ على روحية الن�س 
ال�سلي واحرتام بنية اللغة  التي يتم النقل 

اليها هناك خيارات �سعبة تزيدها تعقيدا م�سكلة 
العامية والف�سحى يف اللغة العربية والغربة 

التي ميكن ان تولدها الف�سحى ملواقف من 
احلياة اليومية ،والبعد ال�سعري الذي ميكن ان 
ي�سيع يف العامية اذا ما اعتمدت كلغة للرتجمة.

حتتوي �سفحات هذه امل�سرحية التي قامت 
برتجمتها حنان ق�ساب ح�سن،على لوحات ت�سري 

اىل م�ساهد امل�سرحية وت�ستهل بداية الكتاب 
ببع�س املالحظات املهمة على كيفية تقدمي 

امل�سرحية.

يف عزلة القطن :
وامل�سرحية الثانية يف الكتاب هي م�سرحية"يف 

عزلة القطن" للكاتب برنار ماري كولتي�س 
هذا الكاتب الذي اتى اىل امل�سرح بعد ان 
عا�س �سدمة اكت�ساف التجارب احلياتية 

املفاجئة خالل اقامته يف نيويورك وغواتيمال 
ونيكاراغوا ثم افريقيا العنف والعرب واجلوع 

التي �ستظل ال�سا�س يف كل اعماله امل�سرحية 
وعلى الخ�س "معركة الزجني والكالب".

تتحدث امل�سرحية "يف عزلة القطن " عن الياأ�س 
املتولد من ه�سا�سة العالقات الن�سانية وجوع 

القاء مع الخر ومل�سه حتى ولو عن طريق العنف 
يف حوارات طويلة مليئة بالتلوي والقفزات 
املفاجئة وكان ال�سخ�سيات حتاول ان تخفي 

بغطاء من الكذب والنكار اجلرح اخلفي الذي 
حتمله يف داخلها 

ويجعلها غريبة عن 
نف�سها .

ولد برنار ماري 
كولتي�س عام 1948 

وتويف عام 1989 
وهو يعترب اليوم من 

اكرث الكتاب امل�سرحيني 
الفرن�سيني املعا�سرين 
�سهرة بعد ان ترجمت 

اعماله اىل اكرث من 
ثالثني لغة وقدمت 
يف كثري من بلدان 

العامل .�سافر كثريا 
ويف �سن مبكرة كان 
يحب مو�سيقى باخ 

واجلاز وافالم برو�س 
يل والكونغ فو .وكاأنه 
يجد يف ا�سكال التغيري 
املتنافرة �سورة عن ع�سره .ومع ذلك فقد كتب 

للم�سرح الذي ظل اكرث الفنون الت�ساقا بالتقاليد 
."لطاملا كرهت امل�سرح لن امل�سرح هو عك�س 

احلياة لكنني اعود اليه دائما واحبه لنه املكان 
الوحيد الذي يقال فيه انه لي�س احلياة ".

لي�س من املده�س اذا تكون المكنة يف 
م�سرحيات كولتي�س ا�ستعارة عن احلياة 

لحماكاة لها .امكنة مده�سة مبهمة الهوية ذات 
وظيفة ا�سكالية لن وجودها غري اكيد. امكنة 

ت�سري اىل الواقع دون ان تختلط به ،امكنة 
معلنة يف العناوين على حدود املدن ،خارج 

املدن،حدود الزمن "اجل�سر الغربي" ،"يف عزلة 
القطن"،"الهروب على ظهر احل�سان بعيدا يف 

املدينة"،"الليلة ماقبل الغابة متاما".
تتحدث م�سرحية "يف عزلة حقول القطن" 

عن �سم�سار وزبون يقومان معا ب�سفقة غري 
وا�سحة ليتو�سالن فيها ل�سئ لن البائع يرف�س 

ان يعلن عن الب�ساعة وامل�سرتي يرف�س ان 
يحدد مايرغب ب�سرائه.تنفتح الحتمالت اذن 

على املخدرات واجلن�س وكل ال�سفقات املمنوعة 
وحتى ال�سيا�سة لكن كولتي�س الذي ترك البهام 

مق�سودا حول نوعية ال�سفقة يرفع العالقة 
اىل م�ستوى اية عالقة مع الخر :عالقة رغبة 

واجنذاب ،عالقة غرابة وعدوانية ،عالقة جرمية 
و�سهوانية.كان كولتي�س قد كتب دور ال�سم�سار 

ملمثل ا�سود ليعمق اح�سا�س بالختالف اجلذري 
وبالعدوانية املتاأ�سلة التي لميكن جتاوزها 

بني ال�سخ�سيتني .فال�سراع بني ال�سم�سار 

والزبون هو ا�سبه مبعركة بني كلب وقط 
ح�سب قول كولتي�س اي انه فعل حرب بال مربر 

،عداوة متواجدة بالطبيعة بينهما وخالية من 
البعد الب�سيكولوجي هي احلرب او لنقل هي 

الدبلوما�سية التي ت�سبق احلرب ورمبا تليها كما 
يقول كولتي�س نف�سه.

لكن هذه امل�سرحية  لتروي فقط طيف يتواجه 
الزبون وال�سم�سار بعنف وامنا اي�سا كيف 
يكت�سف كل منهم ذاته خالل ال�سفقة فهوية 

الزبون وال�سم�سار تتحدد من وظيفتهما فقط 
وم نالعالقة التي تربطهما لكن هذه الهوية 

التي ترت�سم احيانا بو�سوح كامل ت�سري يف 
بع�س الحيان ع�سية على الم�ساك كثل احلوار 

املتدفق واملتوتر .
ال�سخ�سيات يف هذه امل�سرحية تعرف كيف 

تتكلم جملها وا�سحة البنية ومفرداتها منتقاة 
بعناية وال�ستعارات مدرو�سة والبالغات كاملة 

.لكن الطابع ملتوي للجمل يعرب عن املعركة 
الداخلية التي لت�سبح قوية عا�سفة ال يف 

حلظة املواجهة.
لكن التدفق اللغوي لل�سخ�سيات لي�س ثرثرة 

وامنا حماولة منها ان تخلق لنف�سها هوية من 
خالل اللغة ،وان تقنع ال�سطراب الذي يعتمل 

بداخلها وعدم اليقني الداخلي من خالل بناء 
كالمي معقد ،وكانها تخف بغطاء من الكذب 

والنكار اجلرح الداخلي واخلفي الذي حتمله 
يف داخلها ويجعلها غريبة عن نف�سها.

لي�سف كولتي�س اطالقا الو�سط الذي يربر 
ت�سرف �سخ�سياته لكنه يختار لها مواقع 

متنع الالمبالة او النكفاء والهرب فاأجتياز 
ار�س ال�سم�سار يعني اللتقاء به وعقد القدرة 

على جتنبه بحيث يتم النتقال من امل�ساومة 
الكالمية اىل العراك ففي اللحظة التي ت�سل 

فيها ال�سفقة لغياب الرغبة يولد العنف الذي 
يوؤدي بال�سخ�سيتني اىل املجابهة فاذا بالزمة 
التي تنهي النتظار تنفتح على احتمال املوت 

�سرباتي  حتت  وقعت  وان  �ساتبعك  هربت  "ان 
�ساأبقى اىل جانبك انتظر يقظتك وان قررت ال 
تفيق �ساأبقى اىل جانبك يف نعا�سك يف لوعيك 
وفيما بعدهما" بهذه الكلمات يك�سف ال�سم�سار 
يف امل�سرحية عن احتمال هوية انه مالك املوت 

الذي يبقى واقفا فوق جثة �سحيته وبهذه 
الكلمات يجيبه امل�سرتي "للن ت�ستطيع ان ت�سل 

ل�سئ لي�س موجودا بال�سل .ميوت الن�سان 
اول ثم يبحث عن موته ثم يلتقي به يف النهاية 
�سدفة ،على م�سار ال�سدفة الذي يقع بني �سوء 

و�سوء اخر 
هل كان كولتي�س يعرف ان حياته على م�سار 

ال�سدفة �ستكون ق�سرية ليطرح املوت كا�سكالية؟
هل كان يعرف ان حياته �ستكون ق�سرية ليكتب 

بهذه ال�سرعة بهذا ال�سغف بهذا اجلنو رمبا 
كان يجب ان تكون حياته ق�سرية ليظل ا�سارة 

تعجب �سهقة معلقة على منعطف امل�سرح.
ومن اجلدير بالذكر ان الكتاب طبع يف دار املدى 

للثقافة والن�سر كان لكاتبني من اهم الكتاب 
امل�سرحيني املعا�سرين يف فرن�سا وجمعهما 
معا يف كتاب واحد حماولة لتعريف القارئ 

العربي بكتابة امل�سرحية ا�سيلة وا�سكالية يف 
طروحاتها وبنيتها ومعاجلتها للمو�سوع .وعلى 
الرغم من التمايز الوا�سح بني املوؤلفني ال انهما 

ميثالن تيارا يحتفي باللغة ويفجر امكانياتها 
ال�سعرية اىل احلد الق�سى.

ـــــــــــــات ـــــــــــــان ـــــــــــــارف ـــــــــــــب ال
عرض: زينة الربيعي
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

كتاب " جغرافية املعتقدات 
والديانات .. مباديء واأ�س�س 

.. حمتوى ومنهج .. حتليالت 
مكانية " ملوؤلفه الأ�ستاذ 

الدكتور حم�سن عبد ال�ساحب 
املظفر ، �سادر عن دار " �سفاء 

" للن�سر والتوزيع بعّمان ، يف 
خم�سمائة �سفحة من القطع 

املتو�سط ، ق�ّسمه موؤلفه لثمانية 
ف�سول حملت هذه العناوين " 
املدخل النظري ـ حتليل الإطار 

التوزيعي املكاين للديانات ـ 
اخل�سائ�س العامة للديانات 

البدائية ـ املعتقدات والديانات 
القدمية ال�سائدة بني �سعوب 

احل�سارات القدمية ـ املعتقدات 
والديانات غري ال�سماوية ـ 

الديانات ال�سماوية ـ امللحدون 
والالمعتقدين ـ املعتقدات 

والديانات يف درا�سة اإقليمية 
النموذج : اإيران والعراق " ، 

وقد حر�س الكاتب على تزويد 
كتابه بكل مهم و�سروري من 

ال�سور والرموز واخلرائط 
والأيقونات تبعًا ملا يناق�سه 

ويحلله من مو�سوعات عرب 
ف�سول الكتاب الثمانية ، 

والكتاب يف جممله ميثل ك�سفًا 
عن ال�سورة املكانية للمعتقدات 

والديانات وم�ستوى التفاعل 
بينها ، وفيما بينها والبيئة 

يف �سور من اأمناط توزيعية 
مكانية ، ومل يتعر�س موؤلف 

الكتاب اإىل مناق�سة اأفكار 
الديانات وتف�سيل بع�سها على 

الآخر ، ومل يناق�س فل�سفتها 
والقول ب�سحة بع�سها وخطاأ 

البع�س الآخر ، اإمنا ان�سب 
الهتمام على عر�س الديانات 

كما هي يف ن�ساأتها واإبراز 
معتقداتها وتوزع اأنطقتها على 

اأ�سا�س عدد املعتنقني . جدير 
بالذكر اأن املكتبة العربية تخلو 

من كتب بهذا التوجه اللهم اإل 
كتاب واحد مرتجم مقت�سب ، 

ومركز على امل�سيحية هو كتاب 
" جغرافية الأديان " لـ �سوفري . 

التعريف وامل�سمون 
يف بدلية الكتاب اأو�سح 

املوؤلف اأن جغرافية املعتقدات 
والديانات تعد فرعًا من 
اجلغرافية الجتماعية ، 

كما يعدها البع�س فرعًا من 
اجلغرافية احل�سارية التي 

تهتم بنواحي احل�سارة 
املادية والالمادية يف اإطارها 

املكاين ، ويذكر اأن هذا 
الفرع من اجلغرافية يهتم 

بوجه عام بتوزيع املعتقدات 
والديانات وحتليل عالقة 

البيئتني الطبيعية والب�سرية 
يف ظهورها وانت�سارها ، 
وكذلك حتليل اأثرها على 

هاتني البيئتني ، وت�ستطيع 
جغرافية املعتقدات والديانات 

اخلو�س يف حمتواها 
ومنهجها على اأ�سا�س معاجلة 

التجارب الدينية الفردية 
كونها نظام اجتماعي للعبادة 

يتفاعل مع البيئة ل على 
اأ�سا�س التجارب الفردية . 

وعن م�سمون هذا النوع من 
اجلغرافية العتقادية يذكر 

الكاتب اأنها تخت�س بعدة اأمور 
منها التعريف بالدين واملعتقد 

والأنظمة الدينية واملوؤ�س�سات 
الدينية عن طريق الوقوف 

على مراحل تطور املعتقدات 
من اأ�سكالها البدائية املعتقدية 

حتى ظهور ديانات �سماوية 
عاملية ، ودرا�سة مراكز وبوؤر 
تلك الأ�سكال وتطورها �سمن 

مراكز ن�سوئها ثم انق�سامها 
، بالإ�سافة لتحليل تاأثري 

خمتلف العوامل اجلغرافية 

الطبيعية والب�سرية عليها 
وعلى انعكا�س املعتقدات على 

البيئة القت�سادية وال�سيا�سية 
واملجتمع ، ومعرفة اأ�سباب 

زيادة اجلماعات امللحدة 
والالدينية يف جهات العامل . 

جهود �سابقة 
كما األقى الكاتب ال�سوء على 

ما �سبقه من جهود اهتمت 
بجغرافية املعتقدات والديانات 

؛ فذكر اأن الكتابات الأوىل يف 
هذا الجتاه قوبلت بانتقاد 

�سديد جدًا خا�سة كتابات 
املوؤلفة " �سمبل " يف كتابها 

اجلغرافية  البيئة  " تاأثريات 
 " كتب  كما   ، 1911م  " عام 

بيريديفو نثني " عن اجلغرافية 
والدين ، وكان عمله مو�سوعيًا 

يك�سف عن عالقة ظروف 
البيئة بالدين ، اأما الباحث 

الأمريكي " زيلن�سكي " فقد 
خ�س�س يف كتابه " اجلغرافية 

احل�سارية للوليات املتحدة 
م�سمار  يف  لالأديان  " جانبًا 

معاجلته ، اإ�سافة لن�سره بحثًا 
بعنوان " بحث يف جغرافية 

الديانات يف الوليات املتحدة 
الأمريكية " ، وكان اأهم 

ما اأو�سح فيه طريقته يف 
ا�ستخدام املعلومات الدينية 

لأغرا�س جغرافية ؛ حيث 
ك�سف عن العالقة بني الديانات 

واأ�سكال احلرف ، ومناطق 
تركز ال�سكان يف املدن والريف 
، ويف كندا قدم " اأندروكالرك 

والديانات  الأعراق  عن  " بحثًا 
يف نوفو�سكو�سيا عام 1871 
م ور�سم خرائط توزيعية لها 

ودر�سها ثانية عام 1941م يف 
نف�س املنطقة فوجد اأن اأعرافًا 

وديانات قد زاد انت�سارها 
واأخرى قد اختفت . 

الظاهرات املقد�سة 
ويف اإطار تو�سيحه لفروع 

جغرافية املعتقدات والديانات 
، اأورد املوؤلف فرعًا ي�سمى 

الدينية  املواقع  " جغرافية 
املقد�سة " ، ذكر فيه اأن هناك 

اأماكن عدة ذات عالقة مكانية 
مرتبطة بالدين مثل املمرات 

واجلبال والأنهار والتالل 
والغابات والطرق والتي 

مبجموعها توؤلف ما ي�سمى 
بـ " جغرافية الظاهرات 

املقد�سة " بحيث يج�سد كل 
مكان مقد�س معنى معني يف 
معتقدات ذلك الدين ؛ ومما 

ذكره املوؤلف ، ممر " مّنا لها 
الهند  يف    Bath Gaya "

مكان تنوير البوذا ، وجبل 
غربى  " الواقع    Kailas "

التبت م�سدر احلياة والزراعة 
والتدفق لأنهار جنوب اآ�سيا ، 

وجبل " كاترين " يف م�سر 
و Olympus يف اليونان 

و " فيجي " يف اليابان و" 
الوليات  " يف    Narajo

املتحدة ، وتل احلجر الرملي 
الأحمر الهائل املعروف بـ " 
القارة  قلب  " يف   Uluru
ال�سرتالية حيث يحج اإليه 

املوؤمنون به ، ومن البحريات 
ذكر الكاتب بحريات " 

ت�سينخهاى" ، " مانا�ساروار" 
، " اأماركانتاك "  غرب ال�سني 

استعرض المباديء واألسس والمحتوى والمنهج والتحليالت 
المكانية للمعتقدات والديانات:

"جغرافية المعتقدات والديانات" 
للدكتور محسن المظفر .. 

يرصد عقائد البشر فوق الخريطة
عرض: اوراق
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كتبت �سيمون دي بوفوار روايتها ) املثقفون ( بذهن متوقد، وجراأة 
ل ُت�ساهى، را�سمة �سورة بانورامية عن اأحداث كانت، يف حينها، مل 
ها ن�سًا �سرديًا  تزل حتتفظ بطزاجتها و�سخونتها. فهذه الرواية بعدِّ
متازجت مع فن ال�سرية الذاتية واملدّونة التاريخية، واإن مل تكن يف 

نهاية املطاف، ل �سرية خال�سة، ول كتابة تاريخية دقيقة، بل عماًل فنيًا 
ن�ستطيع بي�سر بالغ مناظرته بالواقع التاريخي، والتعرف فيه على 
�سخ�سيات واقعية ) �سارتر وكامي ودي بوفوار، مثاًل ( وقد متثلت 

يف �سخ�سيات املتخيل ال�سردي. ومثل هذه الرواية جتعل القارئ على 
متا�س مع نب�س احلياة وحرارتها.. اإنها رواية فكرية يف اأكرث وجوهها 

ن�ساعة، ل لأنها حتكي عن �سراعات املثقفني وت�سادم ت�سوراتهم 
ومواقفهم فقط، بل لأنها تبقي ال�سلة مبا�سرة ومفتوحة مع واقع 

تاريخي يتحرك، وله متطلباته واأ�سئلته. 
   كانت عقابيل احلرب العاملية الثانية، ومن ثم احلرب الباردة، قد األقت 
بظاللها الكثيفة على الأفكار ال�سيا�سية ومواقف الأ�سخا�س وعالقاتهم، 
ومار�ست نوعًا من التحفيز، واأحيانًا من الت�سوي�س، على وعي النخب 

يف كل مكان، ومل تكن النخبة الباري�سية مبنجى عن اآثارها. وقد 
عك�ست كتابات اأ�ساطينها من اأمثال �سارتر وكامي ودي بوفوار ومرلو 
بونتي وكوي�ستلر وغريهم وجهات نظر متعددة، تك�سف اليوم لقارئها 

عن مدى التوتر الذي طبع املناخ ال�سيا�سي والثقايف اآنذاك بطابعه. 
واإذا كنا نقع على اإجنازات اأدبية وفنية وفكرية و�سيا�سية كبرية اإّل اأنه 

مل مي�ِس كل �سيء ب�سال�سة.. ففي املقابل ح�سلت خيبات وخ�سارات 
واإحباطات واآلم، يف الوقت الذي كان اأولئك الكبار يحفرون يف وعي 

جيلهم، وي�ساركون يف �سناعة ثقافة ع�سرهم، ويتحولون اإىل قوة 
�سغط �سيا�سية.

   امتلكت النخبة الثقافية يف فرن�سا، يومئذ، ح�سًا تاريخيًا وح�سًا 
�سيا�سيًا مرهفني. وكانت قادرة، اإىل حد بعيد، على فهم ما يجري. 

وتعرف ماذا عليها اأن تفعل.. كانت اأوروبا ال�ستعمارية املنهكة من 
احلرب تدخل طور ال�سيخوخة، فيما احللم بعامل اأكرث عدالة وحرية 
واإن�سانية يداعب العقول والنفو�س، ولكن مع �سيء من ال�سك، ومع 

قليل من احلذر، اإن مل نقل مع قدر من الت�ساوؤم كذلك. اإذ اأن تلك النخبة 
مل تنخدع بالتفاوؤل ال�سطحي الذي �ساد، ل�سيما عند الي�سار ال�ستاليني، 
عن قرب انهيار الراأ�سمالية وانت�سار الربوليتاريا. فثمة نذر �سوؤم كانت 

تلوح يف الأفق، وثمة عقبات تظهر ل ميكن ال�ستهانة بها، وثمة خطاأ 
يف بع�س ما يجري ل ُيخفى على الرا�سد اللبيب.. كانت تلك النخبة 

تفكر بعمق وتتحاور وتختلف وتتخا�سم، وتكتب يف ال�سحافة، 
وتن�سط يف امليدان ال�سيا�سي. من هنا كان احلوار هو العن�سر 

الفني الطاغي يف رواية ) املثقفون (. وهو حوار �ساخن غالبًا يعطي 
انطباعًا عن جّدية ال�سخ�سيات وهمومها ورغباتها وطرق تفكريها 

وروؤيتها للحياة والعامل. فالق�سايا تخ�سع لنقا�سات م�سهبة وحامية؛ 
ق�سية املوقف من ال�سيوعية والحتاد ال�سوفيتي، اأو من احتالل 

اجلزائر، اأو �سورة اأوروبا امل�ستقبلية، الخ.. وكان اختالف وجهات 
النظر ال�سيا�سية يفتك حتى بن�سيج ال�سداقات، ويوؤجج العواطف 

والنفعالت، وير�سم جغرافيا العالقات بني الأ�سخا�س والقوى.. كان 
الغ�سب والأنانية والعتداد بالنف�س والغرية والع�سق والكره م�ساعر 

متواترة ومتالزمة عند هذا املفكر اأو ذاك، واإْن بدرجات متفاوتة. وهذا 
ما كان ينعك�س على لغة اخلطب واملقالت والت�سريحات فتهز اأجواء 

باري�س، وتوّزع النا�س يف خنادق متقابلة. 
   اأزعم اأن كتابات الوجوديني، حتى واإن اختلف املرء مع 

اجتاهاتهم وروؤاهم متنح دفقًا من النتعا�س 
الروحي والأمل، ل�سيما حني يتحدثون 
عن احلرية وامل�سوؤولية وت�سغلهم ق�سية 
املعنى؛ معنى الوجود يف العامل، وماذا 

على الإن�سان اأن يفعل. وف�سيلة فل�سفتهم 
هي اأنها حتث على التفكري يف امل�سائل التي 
تطرحها حتى واإن مل نتفق مع ما يطرحون. 

وهذا اأقل ما يخرج به قارئ رواية ) 
املثقفون (.

المثقفون مرة أخرى
سعد محمد رحيم

، ومن الأنهار املقد�سة ذكر 
الكاتب اأنهار " اجلاجنز" و 

ومن   ، الهند  " يف  " ناربادا 
الأ�سجار �سجرة " �ساكاكا 

اجلزر  ومن   ، اليابان  " يف 
جزيرة " �ساجار " وجزيرة 

مقد�س  " وكالهما  اآباد  " الله 
لدى الهنود . 

اإح�ساءات 
ويف اإطار حتليل الإطار 

التوزيعي املكاين للديانات 
ومعتنقيها وفروعها يف العامل 
، قدم الكاتب اإح�ساءات تعود 
للعامني 1790م ، ثم 1963 م 
، ثم اإح�ساء اأخري يعود للعام 
2005 ذكر فيه اأن امل�سيحيني 

بجميعهم بلغوا 2.1 بليون 
ويحتل عددهم املرتبة الأوىل 

وميثلون ن�سبة 32% من �سكان 
العامل اأو ) جميع املعتنقني 
وغري املعتنقني ( يف العامل 
، ويحتل امل�سلمون املرتبة 

الثانية بعدد يبلغ البليون و ) 
300 ( مليون معتنقًا بن�سبة 

20% من املجموع الكلي 
ل�سكان العامل ، اأما الالدينيون 

وامللحدون يف العامل فقد بلغوا 
حوايل 1.1 بليونًا ون�سبتهم 

15% احتلوا بها املرتبة الثالثة 
 ) Paganis ( اأما الوثنيون ،

فقد اختلف احت�سابهم وعدوا 
با�سم اجلاهليني وعددهم 

ي�سل املليون فقط ، وتاأتي 
الهندو�سية باملرتبة الرابعة 

من حيث العدد والن�سبة 
اإذ بلغ عددهم 900 مليون 
بن�سبة ت�سل اإىل 13% من 

�سكان العامل ، اأما املوالون 
للموروثات ال�سينية الدينية 
عددهم  بلغ  " فقد   Folk "

394 مليونًا بن�سبة بلغت 
5.4% وهوؤلء مل يتحولوا 

اإىل البوذية اأو الهندو�سية ، 
وياأتي بعدهم البوذيون  بعدد 
بلغ 376 مليونًا بن�سبة %5.3 
، اأما الديانة البدائية فقد بلغ 
عدد املتم�سكني بها نحو 300 

مليونًا يف العامل بن�سبة %4.3 
ولو جمع عددهم مع الديانة 

القبلية الأفريقية والـ ) يوروبا 
( واأ�سيف اإليهم اجلاهليون 
والأرواحيون للتقارب بني 

هذه الديانات وبخا�سة ب�سفة 
البدائية لأ�سبح عددهم 416 

مليونًا ولألفوا ن�سبة %10 
وجلاوؤا باملرتبة اخلام�سة . 

الثالثي البدائي 
ويف ثنايا حديث املوؤلف عن 

 " البدائية  القبلية  " املعتقدات 
يف الف�سل الثالث من الكتاب 

، تطرق اإىل اأركان العقائد 
يف املجتمعات القبلية حمددًا 

اإياها يف " اخللق ـ ال�سحر 
ـ الأ�ساحي " ؛ حيث كانت 

تروى اأ�ساطري عن خلق الكون 

وخلق الب�سر واأن القوى 
اخلارقة هي املوجدة للكون 

والب�سر ، واأنه ح�سلت فو�سى 
بني ال�سماء والأر�س نتج 
عنها الآلهة التي جاء منها 
الب�سر ، وكانت الأ�ساطري 

تف�سر خلق الب�سر باأنه نتاج 
عالقة بني احليوانات والب�سر 

وقوى كونية خارقة ، اأما 
ال�سحر فكانت اأعماله ـ كما 

يوؤكد املوؤلف ـ توثق ال�سلة 
بني اأهداف الب�سر واأفعالهم 

والقوى الكونية اخلارقة 
، وكل جمتمع بدائي لديه 
جمموع من ال�سحرة على 

اعتبار الأقدر يف فهم �سلوك 
القوى اخلارقة والك�سف 

عن مكنونها اأو اإر�سائها ، 
وبخ�سو�س الأ�ساحي يذكر 
الكاتب اأنها قرابني تقدم اإىل 

القوى اخلارقة لإر�سائها ومع 
�سرورها بحيث يعني تقدميها 

فتح باب ال�سلة مع القوى ، 
ولزالت القبائل البدائية يف 

اإفريقيا تقدم الثريان كقرابني 
، يف حني تقدم امل�سروبات 

الروحية والدواجن عند 
جماعات جنوب �سرقى اآ�سيا 

، اأما جماعات الهنود يف 
الأمريكتني فتقدم الأ�ساحي 

الب�سرية من الأ�سرى والعبيد 
لإر�ساء القوى الكونية ، 

واأحيانًا بع�س الأبناء كما 
كانت تفعل جماعات هنود 

 Natchezالنات�سيز
الأمريكية . 

العراق 
ويف الف�سل الأخري من 

الكتاب قدم الكاتب الكثري من 
التحليالت املكانية للمعتقدات 

والديانات يف العراق ؛ فتحدث 
عن املعتقدات القدمية ون�ساأتها 

واأهم اآلهة العراقيني القدماء 
، كما حتدث عن الديانة عند 

ال�سومريني 4000 ق.م ، 
وقارن بني الإ�سالم وباقي 

الأديان يف العراق ، وحتدث 
عن امليثولوجيا عند الإيزيدين 
، وعن يهود العراق وكيف اأنهم 

يرتكزون يف الوقت احلا�سر 
يف مناطق حمدودة من املدن 

الكربى كمنطقة الكرادة 
ال�سرقية ببغداد ، ومنطقة 

الر�سافة حيث مزار ال�سيخ 
اإ�سحق الفاووين ، كما حتدث 
الكاتب عن اجلماعات الدينية 

ال�سغرية يف العراق وذكر 
منها " الكاكائية ـ ال�سارلية ـ 

العلى اللهية ـ الن�سريية ... " 
، وباجلملة يعد هذا الكتاب 
وثيقة جامعة لكل ما يخ�س 

املعتقدات والديانات يف العامل 
القدمي واحلديث ، لذا فال 

غنى لأي باحث اأوقاريء عن 
اقتنائه.

الكتاب هو األول في موضوعه 
ومحتواه بالنسبة للمكتبة 
العربية 

الكتاب يسهل على الباحثين 
في الديانات طريق الوصول إلى 
جذورها وأماكنها



تطلب من مكتبة املدى وفروعها: بغداد - �شارع ال�شعدون -  قرب نفق التحرير .. بغداد - �شارع املتنبي - فوق مقهى ال�شابندر .. اربيل - �شارع برايه تي - قرب كوك

االخراج الفني   مصطفى جعفرتحرير  نزار عبد الستار

إصدارات دار        للثقافة والنشر

طبعت بمطابع مؤسسة المدى  
لإلعالم والثقافة والفنون

فتاة تكتشف الكلمات فجأة فتتخذ 
منها سلعة لتجارتها، لكن بنزاهة 

وإخالص، وطفلة متوحدة تقع في حب 
عشيق أمها وتمارس في حّمى الحب 
طقوسًا غامضة، وزعيم محلي غيور 

يحبس امرأة اغتصبها وهي صبية 
غضة وقتل أباها... هذه بعض قصص 
هذا الكتاب الذي يستعيد شخصيات 

رواية إيفا لونا: رولف كارليه، المعلمة 
إينس، رياض حلبي، وغيرهم... خمس 

عشرة قصة حب وعنف يربط بينها 
خيط قصصي رفيع مستوحى من ألف 

ليلة وليلة، ولغة عنيفة متدفقة تعيد 
خلق ظروف مشؤومة في عالم خصيب 

وشهواني.
وبرقة أنثوية وصنعة أدبية عالية، 

تالحق إزابيل أللندي مصير شخصياتها 
كجزء ال ينفصل عن المصير االجتماعي 

والبحث الدؤوب عن الهوية. هذا 
العالم القصصي المرسوم بإتقان هو 

محصلة وعي تاريخي واجتماعي ثاقب، 
وتناول جمالي فني يقدم صورة فريدة 

للواقعية السحرية.


