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

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

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

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

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

الن�ساين وت�سوراته.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مهيمناً يف احل�سارة ال�سومرية

باريـس 
األخـرى 

عبق الجذور 

وجماليات الماضي

THE OTHER PARIS
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون
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Don Quixote by Dali – Dali Museum, Barcelona 

السيد نجم
    

يحت����ي كتاب »الإرهاب.. ب���ذوره وبث�ره و�صخ��ص���ه« مل�ؤلفه د. 
ه�ص���ام احلديدي، عل���ى عدد كبري م���ن احلقائق وال�قائ���ع املخفية 
امله�ل���ة، يف املجتمع الدويل، �صارحًا كيف اأن الإرهاب م�صرتك يف 
منطلقاته ومفاهيمه، بني جميع من ي�ؤمن�ن باأنهم هم على �ص�اب 
وغريهم على خطاأ، وباأنهم الأف�ص���ل بني النا�س، متنا�صني �صرورة 

الت�صلح بالعتبارات الإن�صانية ومراعاة ج�انب قيمية كثرية.
وبذا فاإنه، ح�صب الكتاب، ت�صرتك يف الإرهاب اجلماعات املتطرفة 
ودول ع���دة يف عاملن���ا، بينه���ا اإ�ص���رائيل،التي تقتل الفل�ص���طينيني 

وت�صردهم وت�صادر اأمالكهم وحق�قهم وتعاملهم ب�صكل وح�صي.
وي�ص���ري امل�ؤل���ف اإىل اأن���ه ب���دا، خا�ص���ة يف الفرتة الأخ���رية، وكاأن 
الإره���اب عرب���ي اجلن�ص���ية. وهك���ذا ب���رز الأم���ر بتج���ٍل وكان���ت 
الإ�ص���ارات والتداول الإعالمي، خا�ص���ة خ���الل العقدين الأخريين 
م���ن القرن املا�ص���ي، وذلك يع�د رمبا اإىل عاملني �ص���اعدا على ذلك: 
�صق�ط الحتاد ال�ص�فييتى وانهيار الكتلة ال�صي�عية، ثم ال�صع�د 
املفاجئ لبع�س الق�ى امل�صماة »اجلماعات الأ�ص�لية"وممار�صتها 

بع�س العمليات الإرهابية.
ويبني احلديدي يف اخل�ص�����س، اأن كتاب »الإرهاب: كيف ميكن 
للغرب اأن ينت�صر؟« مل�ؤلفه بنيامني نتانياه�، قبل انتخابه رئي�صًا 

ملجل����س ال�زراء يف اإ�ص���رائيل، لعب دورًا كب���ريًا. ويبدو اأن دوائر 
كثرية يف �ص���لطة القرار العاملي �ص���لطت الأ�ص�اء على الكتاب، عن 

عمد، بفعل م�صم�نه امل�ص�ه لفكر وحل�صارة العرب وامل�صلمني.
وم���ن ث���م فاإن الكت���اب اأ�ص���بح مرجعًا كال�ص���يكيًا يف م�ص���األة عالقة 
العرب وامل�ص���لمني بالإرهاب. وفيما بع���د، عرفت وزارة اخلارجية 
الأمريكية »الإرهاب«: »ه� التهديد با�ص���تعمال العنف اأو ا�صتعماله 
لتحقيق اأهداف �صيا�ص���ية من قبل اأفراد اأو جماعات، �ص����اء اأكان�ا 

يعمل�ن مل�صلحة حك�مة ر�صمية اأم �صدها«.
اإن الإ�ص���كالية الأب���رز يف فه���م الإ�ص���الم ل���دى الغ���رب، ورمبا لدى 
الكثري من امل�ص���لمني، هي الربط بني الإ�صالم والعنف، وذاك جراء 
اخلل���ط بني العنف واجلهاد. وهنا تربز اأهمية العلم ال�ص���حيح اأو 

ال�صتيعاب امل��ص�عي للمفاهيم والعقائد.
وي�ص���ري امل�ؤلف اإىل اأن الأزمة مل تقت�ص���ر عل���ى املفاهيم الدينية بل 
رافقته���ا اأزمة يف ال�عي اجلمعي العربي. ويبني اأن هناك ارتباطًا 
بني الثقافة الإ�صالمية وال�عي العربي، ويتبادلن التاأثري والتاأثر. 
من هنا يلزم النتباه اإىل ق�صية ال�عي العربي املعا�صر والع�امل 
الت���ي اأث���رت فيه خ���الل القرن املا�ص���ي، وخ�ص��ص���ًا بع���د احلرب 

العاملية الثانية.
ويبدو اأن هناك مراجعات حدثت بالفعل، يف دول اإ�صالمية وعربية 
كثرية، ومن بني ذلك: التح�لت لدى احلركة الإ�صالمية يف الأردن، 
التناف�س على ال�ص���لطة وحزب ال��ص���ط اجلديد يف م�ص���ر. وي�ؤكد 

احلديدي اأن العنف له تاريخ قدمي يف احل�صارة الغربية.
وي�ص���دد امل�ؤل���ف على اأن���ه ل ميك���ن اإغفال ال���دور الإ�ص���رائيلي يف 
تزكي���ة الإرهاب. ف���اأول اختطاف ج�ي، اأو لطائ���رة مدنية، مل يكن 
م���ن الفل�ص���طينيني، بل م���ن املقاتالت الإ�ص���رائيلية الت���ي اختطفت 

طائ���رة مدني���ة �ص����رية 
عام 1954م، واأرغمتها على الهب�ط يف 

مطار اللد.
لكن اخلطاب الإعالمي الأمريكي العن�صري، يتجاهل هذه ال�اقعة 
واملمار�ص���ات الإرهابية الإ�صرائيلية، ليقت�ص���ر فقط، على الإ�صارة 

اإىل العمليات التي يق�م بها العرب وامل�صلم�ن.
ويعرفنا احلديدي على اأن ما يرتدد ه� ك�ن اأ�صل احلكاية الأفغان 
الع���رب.. فف���ي البداي���ة ارتاحت اأم���ريكا لأفغان�ص���تان وباك�ص���تان 
كحاج���ز طبيع���ي يف�ص���ل ب���ني عدوه���ا التقلي���دي وم�ص���احلها يف 
ال�ص���رق. لكن قيام النقالب ال�ص���ي�عي عام 1978م يف اأفغان�صتان 
وغزو ال�ص�فييت لها يف 1979م، عدل من املعادلة. فظهرت املنطقة 

امللتهبة هناك..
وه���� م���ا اأيق���ظ البع���د الع�ص���ائري والإثن���ي ب���ني �ص���كان املناطق 
املجاورة كلها يف )دول اآ�ص���يا ال��صطى(. ومن ثم يف عام 1996م، 
يف  الإره���اب  لبح���ث  ك���ربى  دول  �ص���بع  داخلي���ة  وزراء  اجتم���ع 
ل�ك�ص���مب�رغ. فعر�ص���ت اأمريكا املعل�مة الأهم، وهي اأن التم�يل 
اجلدي���د لالإره���اب، يف الت�ص���عينات م���ن الق���رن الفائت، م�ص���دره 
اأم�ال اأ�ص���خا�س حمددين، وب���ذا مل تعد الدول هي املم�ل، كما يف 
ال�صتينات وال�صبعينات والثمانينات من القرن ال�20. وهنا ت�صدر 
ا�ص���م اأ�ص���امة بن لدن، كاأح���د رجال الأعمال اخلطري���ن واملم�لني.
واأن���ه ه� ومع���ه جمم�ع���ة مم�لني عرب مي���دون جماع���ات داخل 
ال�ليات املتحدة نف�ص���ها، ذلك بعد اأن كان بن لدن املم�ل ل�ص���الح 
اأم���ريكا يف اأفغان�ص���تان. وعليه كانت الق���رارات التي تبنتها مراكز 

الق�ى العاملية يف �صلب هذا امل��ص�ع )الإرهاب(.
البيان

شكر حاجم الصالحي 

تق���راأ جديده فيده�ص���ك ا�ص���راره على البحث 
واماط���ة الغب���ار ع���ن كل ما ه� م�ص���ك�ت عنه 
يف خفاي���ا م���ا انتج���ه العق���ل الب�ص���ري من���ذ 
التك�ي���ن الأول حتى زمنن���ا الراهن ، وتفرح 
لأن �ص���احبك يتحف قارئه ب���ني اونة واخرى 
بخال�ص���ة وافية جله�ده البحثي���ة و قراءاته 
امل�صاك�ص���ة التي اأثمرت للمكتبة العربية اكرث 
م���ن ع�ص���رة كتب يف جمال���ه النادر ه���ذا الذي 
تف���رد به من بني باحثني كرث مل يت��ص���ل�ا ملا 
ت��ص���ل اإليه ، فه� دائ���ب احلفر والتنقيب يف 
ركام الن�ص��س املتداولة ، وه� م�اظب على 
منهجه ال���ذي اختطه منذ بداي���ات اهتماماته 
الأوىل بالأ�ص���اطري وح�صارة وادي الرافدين 
واحل�ص���ارات املج���اورة ، ومل يكن ا�ص���راره 
عل���ى ان مبع���ث ال�ص���عاع احل�ص���اري عراقي 
البدء والتك�ين ، �ص����ى حماولة منه لت�صمية 
ال�صياء مب�صمياتها ، ولي�س بدوافع التع�صب 
والنحياز ، فه� باحث م��ص�عي واٍع متفتح 
ي���رى ما يحيط به بع���ني ثاقبة وروؤية جمردة 

من اله�اء وال�صغائر.
وكتابه اجلدي���د �� الت����راة وطق��س اجلن�س 
املقد����س ��� ال���ذي �ص���در م�ؤخرًا عن م�ؤ�ص�ص���ة 
املدى ، منحني عافية اأفتقدها ، ور�صّني بفي�س 
معرفة احتاجها ، رغم اين من القريبني مل�صغله 
البحث���ي الباذخ ، لقد طرت فرحًا مبنجزه هذا 
، باعتب���اره منج���زًا يل ، لأين واي���اه ن���رد من 
منهل معريف واح���د ، وتكاد نظراتنا متقاربة 
يف م���ا نراه ح�لن���ا وما نق���راأه. املبدع ناجح 
املعم����ري يف منج���زه ال�ص���خم ه���ذا ي�ؤك���د 
جديت���ه وحر�ص���ه على الك�ص���ف ع���ن اخلفايا 
واخلبايا يف ن�ص�����س املا�صي التي احاطتها 
ه���الت التقدي�س حماوًل ازاح���ة ما يراه غري 
لئق بفكر الن�ص���ان وقدرات���ه اخلالقة ، ومن 
هنا يظ���ل املبدع ناجح املعم����ري متفردًا يف 

حقله ، م�اظبًا على احلفر يف ثناياه ، وا�صعًا 
خال�ص���ة ت��ص���الته يف منج���زات مطب�ع���ة 
يتداوله���ا الق���ارئ باهتم���ام بال���غ واعج���اب 
يف�ص���ح عن���ه بعب���ارات ومتني���ات م�ا�ص���لة 
البحث والبداع يف خمتلف روافد املعرفة.  

ثمانية ف�ص�ل هي حمت�يات كتاب املعم�ري 
الفكري���ة  روؤيت���ه  يلخ����س  م�ج���ز  وتق���دمي 
واملعرفي���ة وم���ن باب تي�ص���ري اط���الع القارئ 
عليه���ا �ص���اأحاول ال�ص���ارة اإليه���ا ب�ص���يء من 
التف�ص���يل لإعم���ام الفائ���دة ، ريثم���ا ي�ص���بح 
املنجز متاحًا يف مكتباتنا العامرة ب�ص���بب ما 

نعانيه من �ص�ء ت�زيع الكتاب يف بلدنا..
ولب���د م���ن اقتط���اع هذا اجل���زء م���ن التقدمي 
الذي يف�ص���ح عن ا�ص���باب اهتم���ام املعم�ري 

بهذا احلقل اذ يق�ل: 
اأخ���ريًا �ص���يظل ه���ذا املج���ال مفت�ح���ًا ام���ام 
الباحث���ني وامل�ص���تغلني يف احلق���ل الت�راتي 
، كم���ا ان ا�ص���تمرار تغذيت���ه ميث���ل �ص���رورة 
ح�صارية / فكرية مهمة جدًا وعلينا تكري�صها 
يف مرحل���ة �ص���راعنا احلا�ص���م م���ع احلرك���ة 
ال�ص���هي�نية ، لأن واح���دًا م���ن اه���م ا�ص���باب 
�ص���راعها معن���ا ه���� الح�ص���ا�س بالإخ�ص���اء 
احل�صاري. اأما احل�صارات اجلزيرية املهيمنة 
والتي �ص���رق�ها و�ص���يدوا عليه���ا م�روثهم ، 
وم���ع كل حماولته���م يف التكت���م والتزيي���ف 
ف���ان مك�ناته���م ت�م���ئ الينا ب�ص���راحة تامة. 
وكان����ا غرب���اء ع���ن احل�ص���ارة ومل يعرف����ا 
غري اخلط���اب / اليه����دي / الأم�مي والذي 
�ص���عدت تفا�ص���يله حتى يف طق�����س اجلن�س 

املقد�س.
يت�صمن الف�صل الأول من ] الت�راة وطق��س 

اجلن�س املقد�س [ ما يلي:
1��� الله دم�زي / مت�ز وع�صتار يف الت�راة

2������ امللك دم�زي / مت����ز يتبادلن املجال يف 
طق��س اجلن�س املقد�س 

3��� الل�هة �صفة املل�كية....
ويف الف�صل الثاين:

1��� اللذات الع�ص���تارية والطاقة اخلالقة لالله 

ال�صاب
2 ��� ع�صتار اجلن�س و�صلة الل�هة امل�ؤنثة 

3��� الفرج مركز احلياة واخل�صب 
4��� ع�صرتوت / ال�صارية 

وي�صم الف�صل الثالث:
 1��� مدل�ل الرمز اجلن�صي 

 2���� الرمز الق�صيبي
 ويف الف�صل الرابع:

 1��� طق��س اجلن�س املقد�س 
 2������ ال�ص���فاهية و�ص���يلة لالت�ص���ال والتب���ادل 

الثقايف 
 3��� ن�صيد الن�صاد ، ن�س يف اجلن�س املقد�س 

4��� الن�ص��س ال�ص�مرية ون�صيد الن�صاد 
 5��� �صعرية الرمز وق�ة املدل�ل 

6��� ت�راة القد�س ون�صيد الأن�صاد
اأما الف�صل اخلام�س في�صم:

1�� رثاء مت�ز تعطيل م�ؤقت للجن�س املقد�س 
 2��� يه�ه ي�صرق حلية امللك د م�زي / مت�ز

وي�صم الف�صل ال�صاد�س:
  .. ن�ص��س اجلن�س املقد�س يف الت�راة 

  .. ل�ط ي�صاجع بنتيه �صكرانًا
  .. داود والرق�س 

 .. الزواج اليه�دي 
ويقت�ص���ر الف�ص���ل ال�ص���ابع ��� ����س 287��� �س 
307������ عل���ى م��ص����ع الل���ه يه����ه يت���زوج 

ا�صرائيل 
املعم����ري  فيكر�ص���ه  الثام���ن  الف�ص���ل  ام���ا 

لالنهيارات:
.. انهيار اخلطاب الم�مي و�ص���ع�د ال�صلطة 

الأب�ية 
.. انهيار الديانة اليه�دية 

وا�ص���افة اىل ف�ص����ل الكتاب هذه �صم اي�صًا 
فهر�ص���ًا لال�صكال وال�ص����ر الت��صيحية التي 
بلغ���ت )94( �ص���كاًل و�ص����رة ، ويف الكت���اب 
فهر����س ب����� )43( مرجع���ًا بداأه���ا ب����� الكت���اب 
املقد�س وختمها ب�� العنف واملقد�س واجلن�س 
يف امليث�ل�جيا ال�ص���المية مل�ؤلفه تركي علي 

الربيع� 
   وقبل اخلتام..

اود ان الفت انتباه القارئ اىل ان هذا العر�س 
امل�ج���ز ل يغن���ي عن ق���راءة الكت���اب ففيه من 
الرثاء ما ل ميكن تلخي�صه بهذه العجالة ، كما 
امتن���ى على نقادنا الكب���ار النتباه اىل منجز 
املب���دع الكب���ري ناجح املعم����ري ومناق�ص���ته 
وابداء الراأي فيه خدم���ة لثقافتنا ال�طنية... 
واأخريًا ل ي�ص���عني اإل ان ات�جه اىل م�ؤ�ص�صة 
امل���دى ب�اف���ر الثن���اء وال�ص���كر لت�فريها هذا 
ال���زاد املعريف لقرائها ورف���د مكتباتنا بكل ما 

ه� مفيد و جديد. 

اوراق 
يف املجم�عة ال�ص���عرية التي قدمها ال�ص���اعر غريب ا�ص���كندر بعن�ان"ل اأخ�س اأحدًا بهذا"، والتي �ص���درت عن دار 
الك�ك���ب ريا�س الري�س للكتب والن�ص���ر، واحت�ت اثنتني وع�ص���رين  ق�ص���يدة نرٍث مق�ص���مة ب���ني  فالمنك�، يخاطب 
ال�ص���اعر اأمه باأ�صل�ب نرثي بديع. ففي جمم�عة"�صالمل"�ص���مت الق�صيدة خم�س ع�صرة �ص�رة �صعرية اطلق عليها 
ال�ص���اعر ا�صم"�صلَّم"، فبني �ص�ر الع�ص���ق وحمطات النتظار ولد �ُصلم الق�صيدة ال�صاحرة لدى ال�صاعر وبني الغياب 
والغروب ولد ال�جع، اإ�ص���افة اإىل �ص���المل اأخرى كتبها ال�ص���اعر عن املدن التي زارها وا�ص���تذكرها بق�صائده جامعا 
خاللها احلب وال�جع . ويف جمم�عة"الع�دة اإىل بغداد"�ص�ر ال�صاعر املدينة  باأجمل ما حتمله من �ص�ر واأكرثها 
اأمل���ا ، وت�ص���منت املجم�ع���ة ق�ص���يدة"دجلة تالزم احل���رب والدم"ذاك���را خاللها حنينه له���ذا النهر وق�صيدة"�ص���ارع 
املتنبي"وما تركه يف قلب ال�ص���اعر من ذاكرة وق�صيدة"م�ص���لة ال�ص����ء"التي ر�ص���م خاللها �ص����ر بغداد بحداثتها 

واأيامها القدمية. 
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احلياة،  قطبي  بني  الثنائية  العالقة  عن  الإن�ساين  لل�سلوك  متثيل  ثقافة  اجلن�س 
ال�سلة  العنا�رص، ذات  من  تنطوي على عدد كبري  ثقافة  / والأنوثة، وهي  الذكورة 
املبا�رصة باحلاجات البايلوجية التي جتد لها جت�سدات حيوية يف الت�سال الدخايل مع 
املجال املوؤنث / الأنوثة. كذلك تتمثل ال�سلطة الدينية / والجتماعية التي اأ�س�ست 
اخلطاب  ذلك  كلية  عرب  و�سبغه  باجلن�س  واملرتبطة  اخلا�سة  وقوانينها  منظومتها 

الن�ساين وت�سوراته.

�ستحاول هذه الدرا�سة البحث يف عنا�رص اجلن�س ذات العالقة بالديني، الذي 
�رصع نظاماً اإخ�سابياً يف الع�سور املبكرة للح�سارات يف ال�رصق الدنى القدمي ومنها 
عقائد اجلن�س املقد�س / اأو الزواج اللهي. وهدف الدرا�سة الول مالحقة –اجلن�س 
املقد�س– احلكايات وال�سارات الن�سية التي انطوت على تلك الطقو�س والك�سف 
 / الجتماعي  لالن�سجام  خلخلة  اأو  املو�سوية،  للو�سايا  خرقاً  باإعتبارها  ل  عنها، 
جماًل  وكر�سته  ال�رصقية  احل�سارات  عرفته  دينياً  معتقداً  باعتبارها  واإمنا  الخالقي، 
احل�سارة  عرفتها  التي  الدينية  العنا�رص  من  وا�سحة  ا�ستفادة  مع  مقد�ساً،  طق�سياً 
اإىل الآن موؤثرة وفاعلة يف جتديد اخلطاب  ال�سومرية / عرب ن�سو�س �سعرية ما تزال 
واملعرفية،  الدينية  عنا�رصها  مع  املرحتلة  الن�سو�س  تلك  املعا�رص،  العربي  ال�سعري 
�سعدت نحو احل�سارة ال�سورية / الكنعانية وتت�سابك معها ومتنحها ملمحاً ل ميكن 
اإحتل مركزاً  يهمنا هنا مالحقة اخل�سوبة كنظام فكري  التمويه عليه وتغطيته. وما 

مهيمناً يف احل�سارة ال�سومرية

غريب اسكندر ال يخص أحدًا بشيء

الــــتــــوراة وطـــقـــوس الــجــنــس 
المقدس 

وبثــوره  بــذوره  اإلرهــاب.. 
وشخوصه

مــروة التـميمـي 
�ص���درت حديث���ًا للقا�س عبد الكرمي ال�ص���اعدي املجم�عة الق�ص�ص���ية الثاني���ة )ك�ميديا 

العامل ال�صفلي( عن دار ب�ر�صة الكتب - القاهرة.
وقال ال�ص���اعدي يف ت�ص���ريح خ�س به ق�صم الإعالم والت�ص���ال احلك�مي واجلماهريي 
يف وزارة الثقافة وال�ص���ياحة والآثار:"اإّن املجم�عة تتحدث عن اأنا�س يعي�ص�ن احلياة 
ول يتمتع�ن باأب�صط مق�ماتها وكاأنهم اأم�ات، اأي ان حياتهم اأ�صبه بحياة امل�تى، ومن 
هنا جاء ا�ص���م املجم�عة"ك�ميديا العامل ال�صفلي"فهي حتمل روح التهكم )�صر البلية ما 

ي�صحك(".
واأ�ص���اف ال�ص���اعدي:"اإّنه يعتزم اإ�ص���دار املجم�عة الق�ص�ص���ية الثالثة بعن����ان )مرايا 

ال�صيب(، و�صبق اإن �صدرت له املجم�عة الق�ص�صية الأوىل )مابعد اخلريف(".
يذك���ر اأّن عبد الك���رمي من م�اليد بغداد 1958، خريج كلية الرتبية ق�ص���م اللغة العربية، 

ويعمل حاليًا مدر�س لغة عربية.

كوميديا العالم السفلي.. 

دون كيخوته
العامل���ي...  الأدب  روائ���ع  م���ن  رائع���ة 
تط����ف يف ثنايا اأحداثه���ا ،التي جاءت 
�ص���من كتاب���ني،  �ص���مات اإن�ص���انية هي 
ودون  املن�ص����دة.  ثربانت����س  �ص���الة 
كيخ�ت���ه مبعانيه���ا هي جت�ص���يد للُمثل 
وللقي���م املج���ّردة، اإن���ه اجلان���ب املثايل 
ال���ذي ي�ص���رعه اجلان���ب  ال�ج����د  يف 
كال  ب���ني  ال�ص���راع  ويظ���ل  ال�اقع���ي، 
ع�ص���ده  يف���ت  ل  مت�ص���اًل،  اجلانب���ني 

انت�صار ال�اقع على املثال با�صتمرار.

 أنا وحماري 
كت���اب "اأنا وحماري" لل�ص���اعر 
م���ن  خمين���ث  رام����ن  خ����ان 
قم���م الأدب ال�ص���باين دع���ا فيه 
ال�صاعر حماره الف�صي امل�صمى 
بالت���ريو اىل التاأم���ل مع���ه يف 
وامل�ص���يل  والفرا�ص���ة  ال����ردة 
والغ���روب  وال�ص���فق  والت���ل 
حي���ث  قريت���ه  يف  ب���ه  وط���اف 

ال�صعر واحلياة .

شيعة العراق
ي�ف���ر ه���ذا الكت���اب ت�ص����يبًا لبع����س 
ال�ص���ائعة ح����ل طبيع���ة  الفرتا�ص���ات 
ويف  الع���راق،  يف  ال�ص���يعي  ال�ص���الم 
مقدمته���ا العتق���اد القائل ب���اأن املجتمع 
ال�ص���يعي العراقي تك�ن منذ زمن بعيد، 
وان املذهب ال�ص���يعي العراقي م�ص���اغ  
عل���ى وفق النم����ذج الي���راين. وتركز 
الدرا�ص���ة عل���ى �ص���يعة الع���راق خ���الل 
فرتة من التغيري ال�ا�ص���ع بدءًا ب�صع�د 
معقل���ي  ب��ص���فهما  وكرب���الء  النج���ف 
املذهب ال�ص���يعي من���ذ منت�ص���ف القرن 
الثام���ن ع�ص���ر وحت���ى �ص���ق�ط امللكي���ة 

العراقية عام 1958.

تمر األصابع
"  ملح�صن  �ص���كلت رواية "متر الأ�ص���ابع
الأدب  يف  متف���ردة  جترب���ة  الرمل���ي 
العراق���ي، فهي الرواي���ة الأكرث طبعات 
بعد مدة ق�ص���رية من �صدورها، فبعدما 
�ص���درت باللغ���ة الإ�ص���بانية، وم���ن ث���م 
العربية �صدرت الرتجمة الإنكليزية لها 
وحظيت باهتم���ام نقدي عربي وغربي 

جاد.

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

عدنان حسين أحمد

�صدر عن"م�ؤ�ص�صة �صلطان بن علي الع�ي�س الثقافية"يف 
�ص����لطان  ب����ن  عن�ان"�ص����قر  يحم����ل  جدي����د  كت����اب  دب����ي 
َدة"للناقد والباحث د. �ص����اكر  القا�ص����مي... امل�ج����ة املُتَمرِّ
ن�����ري وهي التفات����ة كرمية من هذه امل�ؤ�ص�ص����ة حتى واإن 

جاءت متاأخرة بع�س ال�صيء.
رئي�ص����ة  ف�ص�����ل  و�ص����تة  مقدم����ة  اإىل  الكت����اب  ينق�ص����م 
وخمتارات من �ص����عره الف�صيح. قبل ال�ل�ج يف تفا�صيل 
ه����ذا الكت����اب لبد من الإ�ص����ارة اإىل �ص����رورة الت�ازن بني 
اأط�ال الف�ص�����ل، فلقد �صغل الف�ص����ل الثاين م�صاحة 100 
�ص����فحة بينما مل تتعَد م�صاحة الف�ص����ل اخلام�س اأكرث من 
12 �ص����فحة! اأما بقية الف�ص�����ل الأربعة فقد تراوحت بني 

30 و 43 �صفحة.
اعتم����د ن�����ري يف بحث����ه عل����ى �ص����بعة م�ص����ادر اأ�صا�ص����ية 
ُكتبت عن ال�صاعر وجتربته ال�ص����عرية، اإ�صافة اإىل اأعماله 
ال�صعرية الكاملة التي �صدرت باأربعة جملدات عن"�صركة 

�صرية لالإعالم والإعالن"بالقاهرة عام 2009.

الموجة الُمتمردة
ينتم����ي ال�ص����اعر �ص����قر بن �ص����لطان القا�ص����مي اإىل اأ�ص����رة 
عربية عريقة ف�الده ال�ص����يخ �صلطان القا�صمي كان حاكما 
لل�ص����ارقة وق����د وّف����ر لبنه �ص����قر حتدي����دا مكتبة �ص����خمة 
وج����د فيه����ا �ص����الته الأدبي����ة يف عم����ر مبكر بع����د اأن در�س 
يف الكتاتيب واملدر�ص����ة القا�ص����مية لحقا حيث انكّب على 
قراءة ال�صعر، وتاأثر باأ�صماء �صعرية لمعة من بينها امروؤ 
القي�����س، واملتنب����ي، والبحرتي،واملع����ري، والطغرائ����ي، 
واملعتمد بن عباد، واأحمد �ص�����قي و�ص�����اهم من ال�صعراء 
القدامى واملحدثني حتى اأنه عار�َس ق�ص����يدة"يا عرو�ص����ا 

تنام"لعمر اأب� ري�صة وه� يف �صّن الرابعة ع�صرة.
لعل النقطة الأهم يف هذا الف�ص����ل ال�ص����تهاليل ه� اإ�صارة 
قري����ة  يف  ن�ص����اأت  املتمردة"الت����ي  اإىل"امل�ج����ة  ن�����ري 
احِلرية، والتعريف باأع�ص����ائها اخلم�ص����ة وهم �صلطان بن 
علي الع�ي�س، وخلفان بن م�ص����ّبح، و�ص����قر بن �ص����لطان 
القا�ص����مي، واإبراهي����م املدف����ع ومب����ارك بن �ص����يف الذين 
منح�����ا ال�ص����عر نكه����ة خا�ص����ة، وطبع�����ا جمم�عاته����م 
ال�ص����عرية يف وق����ت مبكر، وفتح�ا اأعينهم على ق�ص����ائد 
ال�ص����اعر �ص����امل ب����ن عل����ي الع�ي�����س ال����ذي وج����دوا فيه 
فن����ارا لقافلتهم ال�ص����عرية الت����ي متردت على الأ�ص����كال 
وامل��ص�����عات النمطي����ة ال�ص����ائدة اآن����ذاك. وكما ذهب 
الباحث �ص����اكر ن�ري فاإن هذه احللق����ة املتمردة كانت 

د فعاًل ل�لدة الق�صيدة الإماراتية احلديثة. متهِّ
اإذن، اأراد �ص����قر القا�ص����مي منذ وقت مبكر اأن ي�ص����بح 
�ص����ّد التي����ار ويخل����ق نغمت����ه اخلا�ص����ة امل�ص����طبغة 
باأل�����ان روح����ه املتململ����ة م����ن الأ�ص����كال والثيم����ات 
الدارجة واملاأل�فة واأولها اأن يجعل ال�صيا�صي تابعا 
لل�ص����اعر ومنت�ص����با اإليه. وعلى الرغم من روؤي�يته 
وطليعيته اإّل اأن م��ص�عات ق�صائده مل تغرتب اأو 
ت�ص����تّط، واإمنا ظلت ل�صيقة بال�اقع، و�صغ�فة به، 

ة عن هم�م اأبنائه اخُلّل�س. ومعربِّ
مل يعار�����س �ص����قر القا�ص����مي فك����رة التجديد يف 
�ص����كل الق�ص����يدة وم�ص����م�نها، فقد رّحب ب�ص����عر 
التفعيلة، وال�ص����عر احلّر، وكتب ق�صيدة ط�يلة 
حتم����ل عن�ان"فت����اة اجلب����ل الأ�ص����ّم"على وفق 
تقني����ة التفعيلة اجلديدة مب����ا تنط�ي عليه من 

جتريب ومغايرة واختالف.
ت��ص����ل ن�����ري يف ه����ذا الف�ص����ل اإىل نتائ����ج 
مهمة مفادها اأن ال�ص����اعر �ص����قر القا�ص����مي قد 
نحا بالق�ص����يدة العربية �ص�ب امللحمية التي 

تتداخ����ل فيها م�ص����ت�يات الكتابة التي جتم����ع بني الذاتي 

وامل��ص�����عي، والعاطفي واملع����ريف، واملحلي والك�ين. 
وعل����ى الرغم من َنَف�ص����ه الق�م����ي، وِحراكه ال�صيا�ص����ي اإّل 
اأن ق�ص����يدته ظل����ت حمافظة على �ص����رطها اجلم����ايل الذي 
ُيع����ّد اأحد اأهّم املفاتيح ال�ص����حرية لتفكيك الن�س ال�ص����عري 
وقراءته قراءة فنية ل تخ�صع لالإكراهات الإيدي�ل�جية.

ي����رى ن�ري اأن �ص����عر �ص����قر القا�ص����مي ل يكتف����ي باملزايا 
الفنية واجلمالية ح�ص����ب، واإمنا يحت�صد باملرامي الفكرية 
والفل�ص����فية وال�ج�دية. وقد �ص����اعده ال�صفر اإىل اخلارج 
والخت����الط بال�ص����عراء الع����رب اأمث����ال عم����ر اأب����� ري�ص����ة 
والأخطل ال�ص����غري واأمني نخلة واأحمد رامي وحممد عبد 
الغني ح�صن على تعميق روؤيته الفكرية، وتكثيف جتربته 
ال�ص����عرية الت����ي ارتبط����ت بح����ركات الإ�ص����الح والتح����رر 
العربي والإ�ص����المي، واأ�ص����بح �صعره �ص����جاًل ذاتيًا وعامًا 

ملرحلة من التاريخ العربي اأو الإماراتي يف اأقل تقدير.

الشاعر العاشق والمغترب
ل ن�ص����ك اأب����دا يف اأن لأي اإن�ص����ان عالق����ة م����ا ب�طنه ولكن 
هذه العالقة تختلف من اإن�ص����ان لآخر. فال�ص����اعر �صقر بن 
�ص����لطان القا�ص����مي مرتبط ب�طنه كاأق�ص����ى ما يك�ن عليه 
الرتب����اط، خ�ص��ص����ا بعد اأن تغّرب وع����رف حمنة املنفى 
لكن����ه كان حمظ�ظا، بقدر اأو باآخ����ر، لأن منفاه كان عربيا 
يف الأق����ل، فمن يعي�س يف القاهرة اأو دم�ص����ق اأو بغداد ل 
ي�صعر ب�طاأة الغربة وق�ص�����تها املكانية اأو اللغ�ية ولكن 
ه����ذا ل مينع����ه من العزل����ة والت�حد ومناج����اة ال�طن من 
بعيد. فاأحد م�ص����ادر اإلهام �ص����قر القا�صمي ه� التقّرب من 
الذات الإلهية و�ص����نكتفي بق�ص����يدة"يا �صيدي"التي يق�ل 
فيه����ا ال�ص����اعر:"ويلي اإذا ما جّف ريقي يف غٍد /  وم�ص����ى 
دبي����ُب امل�����ِت يف اأو�ص����ايل / وُدِفن����ُت وحدي َو�ْص����َط قرٍب 
مظل����ٍم / وم�ص����ى الذي اأرج�ه م����ن اآمايل". متت����د جزالة 
هذه الأبيات املكثفة اإىل ق�ص����ائد اأخرى تك�ص����ف عن ولعه 
باللغة العربية، و�ص����غفه بال�ص����عر حتديدا حيث يق�ل يف 
����عُر �صنفان �صنٌف خالٌد اأبدا / على  ق�صيدة"ال�صعُر":"ال�صِ
عَرك من عيٍب ومن  الزمان و�ص����نٌف �ص����ائٌع فاين / فنقِّ �صِ
خط����ٍل / وِزْنُه من قبل اأن يبدو 

مبيزاِن".
كتب �ص����قر القا�صمي يف معظم الأغرا�س ال�صعرية تقريبا 
مث����ل ُح����ب ال�ط����ن، امل����راأة، الغ����زل، الرث����اء، الإخ�انيات 
وغريها لكن ال�طن كان يت�صلل اإليها جميعا ولغرابة يف 
اأن يدع� اإىل التحرر والنطالق والث�رة على ال�صتعمار 
وكل م����ا خّلف����ه م����ن ب�ص����اعات ومفا�ص����د. ويف احلب كتب 
عن املراأة بنقاٍء قّل نظريه لأن ق�ص����ائده يف هذا امل�ص����مار  
حتيلنا اإىل اأنا�صيد الكهنة وروؤى القدي�صني. لُنمعن النظر 
يف البيتني الآتيني من ق�ص����يدة"يا رّبة ال�صعر"التي يق�ل 
فيها:"َخربيني َمْن اأنِت يا فتنة الك�ن / ويا َبْل�َص����م الف�ؤاد 
املُعّن����ى؟ / اأمالٌك اأم زهرٌة من ُرب����ى الِفْرَدو�س / باهى بنا 
الزمان وغّنى". وعلى الرغم من احل�ص�����ر الذاتي لبع�س 
ق�صائده اإّل اأن جل ق�صائده جتمع بني الذات وامل��ص�ع، 

ب هم�م الأنا يف هم�م الأمة. وتذوِّ
ي�ص����ف ن�ري بع�س ق�صائد �صقر القا�ص����مي بالإ�صراقات 
ق�ص����يدة  اإىل  لحق����ا  �ص����يق�دنا  دقي����ق  ت��ص����يف  وه����� 
الهايك����� الياباني����ة الت����ي كتبه����ا يف وق����ت مبك����ر اأي�ص����ا 
وق�ص����يدة"عيناك"هي من�����ذج له����ذه الإ�ص����راقات اجلزلة 
الق����ارئ  اأو  ال�ص����امع  ذاك����رة  تغ����ادر  ل  الت����ي  الق�ي����ة 
ب�ص����ه�لة."عيناِك جزائُر فريوٍز / يف جُلِة بحٍر من ن�ر / 
يف فتنِة �ص����رٍّ ُقد�صّي / قد �صاَع �ص����راعي املغم�ْر / اأ�صراُر 

غي�ٍب ورم�ٌز / حتمل ُكنهي امل�صت�ْر".
يخل�����س الباح����ث اإىل الق�����ل ب����اأن امل����راأة ه����ي املُلِهمة يف 
الكتاب����ة، واملُحف����زة على الإب����داع، واملُغ�ي����ة على حتريك 
امل�صاعر، وتث�ير الأحا�صي�س ورمبا حت�صر بجانب مادي 
�س هذا احل�ص�����ر من خ����الل مناجاة  اأو ح�ص����ّي لكنه يروِّ
جماله����ا الروح����ي. ففي ق�ص����يدة"َهَ�ى ال�ص����اعر"يعرتف 
بالف����م املالآن:"�َص����ِهَد الل����ه م����ا ه�ي����ُت لِف�ص����ٍق / اأو تطلبُت 
للغ����رام ابت����ذال / اأو ن�ص����بُت القري�����س َمْدَخ����ل �ص����يٍد / 
وق�افيه للجماِل حبال". احتل �ص����عر احُلب والغزل حّيزا 
وا�ص����عا يف دواوين ال�ص����اعر �ص����قر القا�ص����مي لكن ذلك مل 
مينعه م����ن ول�ج العامل ال�ص�����يف والتمرت�����س خلَف لغة 

التمرد والث�رة.
انتب����ه الباح����ث اإىل اأهمي����ة املُعج����م القراآين ال����ذي وّظفه 
ال�ص����اعر  يف الكثري من ق�ص����ائده التي اأمّدها بزخم لغ�ي 
ال�ص����عرية  و�ص�����رها  جزالته����ا  ع����ّزز  جدي����د 

العميقة.
مل تك����ن غربة ال�ص����اعر ب����كاًء على الأط����الل اأو 
حرقة على فراق الأحّبة لأنه ا�ص����تطاع بطاقاته 
الروحية مقاوتها معتمدا على َنَف�صه البتكاري 
اخل����الق فه� ي�ص����به اإىل حٍد كب����ري طائر الفينيق 
ال����ذي ينه�س م����ن رم����اده ليجّدد نف�ص����ه ويطرح 
اأ�ص����ئلة ال�ص����عر املُقلقة من جديد بع����د اأن يخرتق 
وُيع����ّري  عن����ه  امل�ص����ك�ت  ويف�ص����ح  املحج�����ب، 

ر فيه. الالُمفكَّ
ي�ص����ري الباحث اإىل اأن القا�ص����مي قد بل�ر ق�ص����يته 
يف ال�ص����عر، وذّوب �ص����عره يف الق�ص����ية ذل����ك لأن����ه 
يعتق����د باأن الفن املُجّرد من الق�ص����ية ه� فن �ص����كلي 

بال�صرورة، ل ميتلك روحًا، وفاقدًا للم�صم�ن. 
غ�اية ال�صعر

ت�ؤكد ال�ص����اعرة مي�ص�����ن �صقر القا�ص����مي باأن ال�صعر 
كان ج����زءًا م����ن غ�اي����ة ال�ص����اعر ورمبا اأك����رب هم�مه 
على الإطالق لكنها تت�ص����اءل قائلة: هل متادى ال�صاعر 
يف كتاب����ة ال�ص����عر اإىل ح����ّد الغ�اي����ة؟ ن����رتك الإجاب����ة 
ر درجة التمادي. ثم يت�قف  للقارئ احل�ص����يف كي يقدِّ
الباح����ث عند الدواوين الثالثة الأخرية غري املن�ص�����رة 
لل�ص����اعر وهي"كان �ص����جنًا"،"قطرات عطر"و"ل ت�ص����األ 
تت�ص����م  الدواوي����ن  ه����ذه  ق�ص����ائد  ب����اأن  الأم�س"وي����رى 
بالِق�ص����ر فبع�ص����ها ل يتع����دى البي����ت ال�اح����د اأو البيتني 
اأو الثالث����ة اأبي����ات. ويت�ص����اءل اإن كان����ت هن����اك اإمكاني����ة 
لعتبارها ق�ص����ائد"هايك�"مكت�بة عل����ى النمط الياباين؟ 
يعتق����د ن�����ري اأن هذه الق�ص����ائد غري ُمكتِمل����ة لذلك جاءت 

ق�ص����رية ومقت�ص����بة. والهايك� بنظر الباحث هي ق�صائد 
ُمركزة ومقت�صدة جدا، وهذا ت��صيف دقيق، واأنها ُت�صبه 
وم�ص����ة بارق����ة يف ظ����الم كثيف. ن�����رد مثاًل واح����دًا فقط 
لتاأكيد �ص����حة ما نذه����ب اإليه حيث يق�ل ال�صاعر:"�ص����ادٌر 
يف غّي����ه ما ينتهي / من ُخمار الكاأ�ِس اإّل واختمر". وعلى 
الرغم من ق�صر هذه الق�صائد واختزالها اإّل اأنها حمت�صدة 
بالأفكا والروؤى والتاأمالت. ال�ص�����ؤال الذي لبد اأن يخطر 
بب����ال الق����ارئ ه�����: اأمل يكن باإم����كان الباح����ث ت�جيه هذا 
ال�ص�ؤال اإىل ابنتي ال�صاعر الراحل مي�ص�ن واأ�صماء �صقر 
القا�ص����مي، وهما �ص����اعرتان تعرفان �ص����ّر املهنة، وتدركان 

الفرق بني الهايك� الياباين والق�صائد العربية الق�صار؟
خ�ص�س ن�ري الف�صل اخلام�س من الكتاب ل�صحر ال�صعر 
والتماهي بني الذات وامل��ص�ع الذي ت�قفنا عنده �صلفا. 
واأ�ص����رنا اإىل رك�ب����ه امل�جة املتمردة التي اأف�ص����ت به اإىل 
من����اخ مغاير وخمتلف ع����ن اأقرانه وجمايليه. وق����د اأّهلتُه 
ه����ذه التجرب����ة ال�ص����عرية املتمي����زة لأن ي�ص����تعيد �ص����ريته 
الذاتي����ة عرب ق�ص����ائده املختلف����ة التي ُت�ص����به مبدعها الذي 
ميتلك ب�ص����مة خا�ص����ة به تنتمي خلالق الن�����س ول حُتيل 

اإىل جتارب �صعراء اآخرين.
يعتق����د ن�����ري اأن عزل����ة ال�ص����اعر يف القاه����رة ق����د جعلته 
يغ������س يف اأعم����اق وطن����ه، وي����راه ب�ص�����رة تف�ص����يلية 
جم�ّصمة. فقد تنّقل هذا ال�صاعر بني الق�صيدة الرومان�صية 
وال�صيا�ص����ية وامللحمية واتف����ق غالبية النقاد باأنه �ص����اعر 
الثنائيات املُت�ص����ادة مثل احلياة وامل�ت، املراأة والرجل، 
الغ����در وال�ف����اء وما اإىل ذلك غ����ري اأن ال�ص�����ؤال املهم الذي 
يتبل�����ر يف نهاي����ة املط����اف ه�����: هل ا�ص����تطاع القا�ص����مي 
ل ال�ص����اعر يف داخله اإىل اإن�ص����ان �ص����م�يل ميتلك  اأن يح�����ِّ

الإجابة على ت�صاوؤلت الع�صر؟

فن الُمحاكاة والمعارضة
ي�ؤكد ن�����ري باأن املُح����اكاة هي ن�ع من ت�ليد ال�ص�����رة، 
التمثي����ل  م����ن خ����الل عملي����ة  ال�ص����عري  و�ص����حذ اخلي����ال 
والتج�صيد والت�ص����اكل. وهي عملية اإبداعية لدى ال�صاعر 
الف����ّذ ول عالق����ة له����ا بالتقلي����د ال�ص����طحي الف����ّج. ا�ص����تعار 
الباحث من ابن ر�ص����د ثالثة اأ�ص����ياء يف حم����اكاة الأقاويل 
ال�ص����عرية. فاملحاكاة تك�ن اإما من قبل النغم اأو ال�زن اأو 
الت�ص����بيه نف�ص����ه. وقد حاكى ال�صاعر �ص����قر القا�صمي عددا 
غ����ري قليل من ال�ص����عراء الذي����ن اأحّبهم فن�ص����ج على من�ال 
ق�ص����ائدهم امل�ؤثرة التي ذاع �ص����يتها، و�ص����اع خربها بني 
النا�����س. وبح�ص����ب الباح����ث ف����اإن القا�ص����مي حينم����ا يريد 
حماكاة عمر اأب� ري�ص����ة واملعري واأحمد �ص�قي فه� يريد 
الك�ص����ف عن منابعة ال�ص����عرية ال�ص����افية. ويختم الباحث 
بالق�ل اإن املحاكاة لي�ص����ت ن�ص����خًا اأو تقليدًا حرفيًا واإمنا 
هي"اإعادة خلق"قد تبّز الن�س الأ�ص����لي وتتف�ق عليه يف 

بع�س احلالت.
يت�ق����ف الباح����ث اأخريا عن����د الت�ص����طري والتخمي�س وقد 
ز ما يذهب اإليه فقد"�صّطر"القا�صمي  اأورد اأمثلة عديدة تعزِّ
ق�ص����يدة اأبي ن�ا�����س التي يق�����ل يف مطلعها:"ي����ا ربُّ اإن 
عظم����ت ذن�بي َكرثًة / فلقد علمُت ب����اأّن عف�َك اأعظُم"على 
 / جم����ًة  ذن�ب����ي  عظم����ت  اإن  ربُّ  الآتي:"ي����ا  ال�ص����كل 
وا�ص����تقبلتني بالع����ذاب جهنُم". كما �ص����ّطر ق�ص����يدة اأحمد 
�ص�����قي التي يق�����ل يف مطلعها:"رّوع�ه فت�ىل مغ�ص����با 
/ اأعلمت����م كي����ف ترت����اع الظبا؟"فق����ال القا�ص����مي: رّوع�ه 
فت�ىل مغ�ص����با / ما الذي اأوح�ا اإليه فنبا". واملالحظ اأن 
الت�صطري ها هنا ل يقل اأهمية عن الأ�صل ورمبا يتجاوزه 

يف بع�س الأحايني.
يف اخلتام، لبد من ت�جيه ال�ص����كر اإىل م�ؤ�ص�صة الع�ي�س 
الثقافي����ة عل����ى ه����ذه املب����ادرة الكرمي����ة يف متابع����ة اأعالم 
الإمارات، امل�تى منهم والأحياء، وعلى راأ�ص����هم ال�ص����اعر 
�صقر بن �ص����لطان القا�صمي الذي امتطى امل�جة املتمردة. 
كم����ا نت�جه بال�ص����كر والتقدير للدكت�ر �ص����اكر ن�ري على 

بحثه الر�صني الذي و�صع الأم�ر يف ن�صابها ال�صحيح.

اوراق
الف�ص���يحة والعار ا�صمان ل يعتمدان على 
مب���داأ ال�ص���خ�س بقدر ما اأ�ص���بحا م�روثًا 
قبلي���ًا واجتماعي���ًا، فب���دًل م���ن اأن يبن���ي 
املرُء ذات���ه امل�ص���تقلة وامل�ؤمنة ب�ص����ابط 
وق�اع���د تر�ص���ي �ص���مريه �صخ�ص���يًا بات 
يتبع خطى جمتمع���ه بانفتاحه اأو انغالقه 
على عق����ل اأبنائه وبتط�ره اأو انحداره، 
كل ه���ذا واأكرث يعر�س يف كتاب"ال�ص���بقة 
اإيرفين���غ  اأخريات"للكات���ب  ومه�و�ص���ات 
ول�س الذي �ص���در ع���ن دار املدى للالإعالم 
والثقاف���ة والفن�ن وال���ذي ترجمه حممد 

حنانا.
يف مقدم���ة ه���ذا الكت���اب يب���ني الدكت����ر 
�ص���يغم�ند فروي���د مت�ص���ائاًل عّم���ا تري���ده 
امل���راأة ذاكرًا اإنه ال�ص����ؤال الأك���رب الذي مل 
يج���د حتى الآن اإجابة �ص���افية له اأو انه مل 

يعرف له ج�ابًا.
يذك���ر م�ؤلف الكتاب م�ؤي���دًا ما قاله الل�رد 
باي���رون يف دون ج����ان ب���اأن الف�ص���ائح 
امليتة م�ا�ص���يع جيدة للدرا�صة والتحليل 
وذكر الكاتب اأيهم كان مادة جيدة للتحليل 
هل ه� ال�صخ�س الذي كان �صل�كه فا�صحًا 

اأم ال�صخ�س الذي روعه عمل ل اأخالقي.
ذاك���رًا اأن هذا الكتاب كفي���ل بالإجابة على 
هذا الت�ص���اوؤل، ذاكرًا اأنه مفت����ن بالتمرد 
املف���رط ال���ذي ا�ص���تح�ذ ع���ل النا����س يف 
املا�صي وخ�ص��صَا على اجلن�س الن�ص�ي 

الذي �صلك �صل�كًا ف�صائحيًا.
ويف ه���ذا الكت���اب جمع وال����س عددا من 
الن�ص���اء املختلفات يف الأعمار واخللفيات 
الجتماعية والن�صانية والعملية، م�صلطًا 
ال�ص����ء على اأكرث الن�ص���اء اإثارًة من حيث 
احلال���ة واحلي���اة خ�ص��ص���ًا الالت���ي ُك���ًن 
�صيئات ال�ص���معة اأو �صهريات لأنهن �صلكن 
�صل�كًا فا�صحًا ما جعلهن مثريات للجدل.

كما اأن هنال���ك رباطًا واحدًا لهذه الن�ص���اء 
�ص����اء كنَّ �ص���ابات اأو م�ص���نات فجميعهن 
ح�صدن عددا من الف�صائح اأو عارًا ل�صل�ك 
اأه���ان اأ�ص���رهن، كما يعر����س الكاتب عددًا 
من الن�ص���اء امله�و�صات ب�ص���يء معني اأما 
لرج���ل اأو لفكرة م���ا ومبا اأنهن ف�ص���لن يف 

اإخفاء ه��صهن فقد خلقن ف�صائحهن.
فالليدي جني اإيلينب�ر كانت من امل�صابات 
بالغلمة ال�ص���ديدة وكان �صل�كها ف�صائحيًا 
ب�ص���بب اإفراطها يف ممار�صة اجلن�س، اأما 
ال�ص���يدة اإميا هاملت�ن فريج���ح اإنها كانت 
عك�فة عل���ى املل���ذات وهكذا اأي�ص���ًا كانت 

ب�ل���ني ب�ناب���رت، وقد ت�ص���بنب بف�ص���ائح 
لأنهن حتدين اأعراف جمتمعاتهن، وكانت 
اأهدافهن هي املتعة بالرغم من الثمن الذي 

�صتكلفه هذه املتعة.
ذكر الكات���ب اأن الف�ص���ائح حتيا من خالل 
م���ع  متام���ًا  تتف���ق  وه���ي  والق���ال  القي���ل 
مالحظ���ات اأو�ص���كار وايل���د يف"مروح���ة 
الليدي وندرمري"يف اأن القيل والقال فاتن 
واأن التاريخ لي�س �ص����ى قيل وقال ولكن 
الكاتب اختلف مع وايلد حني ي�ص���يف"اأن 
الف�ص���يحة هي قيل وق���ال جعلتها املبادئ 
والأخالق م�ص���جرة"، والعك�س �ص���حيح 
متام���ًا فالف�ص���يحة ه���ي من جتع���ل القيل 
والق���ال حيا ومث���ريا وه���ي تتعار�س مع 

املبادئ الأخالقية ال�صائدة.
م���ن  ع���دد  عر����س  الكت���اب   ت�ص���من   
الن�ص���ائية والالتي اختلفن  ال�صخ�ص���يات 
يذك���ر  والالت���ي  النف�ص���ية،  ب�ص���راعاتهن 
الكاتب باأنه ماأ�ص����ر بهنَّ لأنهن كّن حرائر 
وغري هياب���ات وق���د جمعهن الكات���ب معًا 
يف �ص���تة ع�ص���ر ف�ص���اًل / وف�ص����ًل اأخرى 
وه���ي  ج���دًا  �صخ�ص���ية  ق�ص�ص���ًا  ت���روي 
حكاي���ات حقيقي���ة ل�ص���يدات بح���ث عنهن 
الكات���ب ل�ص���نني ط�ال بني لن���دن واأمريكا 

وباري�س.

اوراق
تق�م فكرة �ص���رطة املجتمع على حتمل كافة فئات املجتمع م�ص����ؤولية الأمن ب�ص�رة 
مبا�ص���رة وعل���ى تك�ين م�ص���اركة فعلي���ة كاملة يف امل�ص����ؤولية بني املجتم���ع املحلى 
وال�صرطة من خالل حتديد امل�صكالت الأمنية و�صبل ال�قاية منها واآليات مكافحتها. 
ه���ذا م���ا بّينه الدكت�ر معتز حميي عبد احلميد يف كتابه الذي �ص���در حديثا عن بيت 
احلكمة  يف بغداد وتناول يف ف�ص�له املتعددة كيفية  جتنيد ابناء املجتمع وتثقيفهم 
وت�عيتهم مبا ميكن اأن يطلق عليه احل�س الأمني الذي يزود الفرد بالأهداف الأمنية 
وامل�صالح امل�صرتكة التي ينبغي احلفاظ عليها، فال�صرطة بهذا املفه�م الع�صري هي 
جهاز ي�ص���عى اإىل تعزيز اجله�د الرامية ملكافحة اجلرمية و تك�ين ن�ع من الر�ص���ا 
لدى امل�اطنني عن اخلدمات الأمنية ب�صفة عامة ويخفف اخل�ف من اجلرمية وحل 
امل�ص���كالت املحلية وخف�س معدلت اجلرمية وزيادة ر�صا اأفراد ال�صرطة عن عملهم. 
وا�ص���ار الدكت�ر معتز اىل اأن هنالك العديد من الأهداف املت�خاة من تطبيق مفه�م 
ال�ص���راكة ب���ني ال�ص���رطة واملجتمع اأو م���ا يطلق علي���ه يف العل�م الأمنية مب�ص���طلح 
ال�ص���رطة املجتمعية، ذك���ر منها: العمل عل���ى تط�ير العمل الجتماعي و الإن�ص���اين 
يف جهاز ال�ص���رطة مبا ي�ص���هم يف حتقيق التقارب بني جميع اأفراد م�ؤ�ص�صة ال�صرطة 
م���ن جهة ومن ثم حت�ص���ني العالقة التبادلية بني ال�ص���رطة واملجتم���ع من جهة ثانية، 
بالإ�ص���افة اإىل تفعيل الدور ال�قائي و�ص���ط املجتمع من خالل تبني مفه�م"ال�قاية 
خ���ري م���ن العالج"ال���ذي ل يتحقق اإل من خالل اإ�ص���راك املجتمع ب���كل فئاته يف هذه 

امل�ص�ؤولية، و اإزالة احلاجز النف�صي لدى امل�اطنني يف التعامل مع ال�صرطة، ناهيك 
ع���ن اإيجاد حل�ل م��ص����عية وعملية للم�ص���كالت الجتماعية والأ�ص���رية من خالل 
دفع اجلمه�ر للم�ص���اركة يف تق�مي ال�صل�كيات اخلاطئة، ب�صفة عامة تط�ير اآليات 

العمل التط�عي يف املجال  الأمني.
اإن ه���ذا التع���اون الأمن���ي بني ال�ص���رطة واملجتمع، لب���د اأن يتم عرب اآلي���ات قان�نية 
يعم���ل اجلمي���ع مب�جبها، فهنالك الكثري م���ن الدول التى قطعت اأ�ص����اطًا كبرية يف 
جمال دمج جه�د املجتمع وتعاونه ل�صالح اأعمال ال�صرطة. ويف اأدبيات ال�صرطة يف 
الدول التي تنفذ هذه الفكرة ال�ص���امية هناك تاأكيدات ت�ص���ري اإىل اأن م�ص���ت�ى فعالية 
وتنظيم �ص���رطة املجتمع يحدد فعالية نتائجها. وحينما تعمل اأجهزة ال�ص���رطة على 
دمج جه�د امل�اطنني مع جه�د اأفراد ال�ص���رطة واْل�صتفادة منهم �صمن اإطار وا�صح 
حتكم���ه فل�ص���فة اأمنية حمددة املعامل لها �ص���رتاتيجية معتمدة ومم�ل���ة ولها اأهداف 
حمددة واإجراءات عمل مرنة وخطط م�ص���تمرة فاإن الت�فيق والنجاح �ص����ف يك�ن 

حتما حليفها.

وعليه  فاإن هذا الكتاب ي�ؤكد على ان �صرطة املجتمع اأو ال�صرطة املجتمعية لي�صت اإل 
عماًل تعاونيًا منظمًا ت�ص���رتك فيه اأطراف من ال�ص���كان اأفرادًا وم�ؤ�ص�صات، مع اأق�صام 
واإدارات ال�صرطة يف مدنهم واأحيائهم ال�صكنية، لتحقيق م�صت�يات اأف�صل يف جمال 
الأم���ن، و من الأول�يات يف ال�ص���اأن الأمني، اأن ي�ص���هم املجتمع مبا�ص���رة يف حتديد 
امل�صكالت الأمنية، ثم امل�صاهمة بالعمل على تقدمي احلل�ل لها ففي اإطار هذه العالقة 

ي�صبح الأمن معززًا و ق�يًا.

الشاعر صقر بن سلطان القاسمي... 
رّبان الموجة المتمردة

الشرطة المجتمعية بين النظرية والتطبيق

فضائح اختلقتها النساء في 
كتاب "الشبقة ومهووسات 

أخريات"

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 

م���ع رحيل الحتاد ال�ص����فييتي ونهاية احل���رب الباردة، 
ال�ص����ؤال القدمي ما اإذا كان تروت�ص���كي �ص���ي�ؤدي وظيفته 
ر له الن�صر يف �صراع الزعامة  اأف�ص���ل من �ص���تالني، ل� ُقدِّ
يف الع�ص���رينات، فقَد بع�ص���ا م���ن بريقه ؛ عل���ى كل حال، 
الدلي���ل على ان تروت�ص���كي، كذل���ك، كان �ص���يمار�س عنفا 
متطرف���ا، يبدو غامرا. يف امل�ص���هد العاملي، ح���ّل الإرهاب 
ال�ص���المي حم���ل التهدي���د ال�ص���ي�عي، بحي���ث انه �ص���غل 
ب���ال الع���امل الغرب���ي، خ�ص��ص���ا ال�لي���ات املتحدة، يف 
ف���رتة مابعد احلرب الباردة. يف رو�ص���يا م���ا بعد الحتاد 
ال�ص�فييتي، حالة تروت�صكي كعدو لل�صعب رقم واحد مت 
���يت عن تروت�ص���كي يف غ�غل  ن�ص���يانها متاما. حني تق�صّ
الرو�ص���ية، ال�ص���يء الرئي�ص���ي الذي وجدته عنه كان باأنه 
كع�صيق فريدا كال� لفرتة وجيزة يف املك�صيك، فه� واحد 

من �صخ�صيات فلم"فريدا")2002(.
بنظ���رة اأكرث قربا اىل كتاب روبن�ص���تاين، لحظت �ص���يئا 
���ر يف �صل�ص���لة"حي�ات  يبع���ث على ال�ص���تغراب: اإنه ُن�صِ
يه�دي���ة"، اىل جان���ب كت���ب عن امللك �ص���ليمان وم��ص���ز 
للق���رن  اجلدي���د  التف�ص���ري  ه����  ه���ذا  رمب���ا  مندل�ص����ن. 
احلادي والع�ص���رين، كما حتزرت: قد يك�ن هذا ع�ص���ريا 
على تروت�ص���كي، مبا ان���ه كان يعرّب با�ص���تمرار عن كرهه 
لت�ص���نيفه ك�نه يه�ديا، لكنه بال �صك متفق مع نزوع هذا 
القرن اىل الروؤية مب��ص�ر يه�دي للتاريخ وال�صخ�صيات 

التاريخية.
يثب���ت يف النهاية، ب���اأي ح���ال، اأن روبن�ص���تاين مل مي�س 
حق���ا يف درب"حي����ات يه�دي���ة". م���ع مزي���ج دقي���ق من 
الح���رتام والندم، ي�ص���ّلم بعن���اد تروت�ص���كي وثباته على 
رف�س اليه�دية كه�ية ول يحاول ال�ص���غط عليه يف هذا 
امل��ص����ع. كي ل ين�ص���ى، ي�مئ بني احل���ني والآخر اىل 
م��ص�ع"حي�ات يه�دية"، م�صريا اىل منا�صبات خمتلفة 
كان تروت�صكي يكف فيها عن تعريف نف�صه كيه�دي، لكنه 
يفع���ل ما ب��ص���عه لتحديد �ص���يء ما يه����دي يف تعليقاته 

الغا�ص���بة على حماكم���ة  القاتل اليه����دي لبيلي�س )التي 
اثارت غ�ص���ب اجلميع يف الي�ص���ار(، وم�ص���لكه يف مطعم 
يه�دي يف الربونك�س )رف�س اأن مينح ال�صاقي بق�صي�صا، 
لكن ذلك كان يبدو م�صاألة مبدا اأكرث ما ه� اإقرار بالت�صامن 
الإثني(. عم�ما، يرتجم روبن�صتاين، على كل حال، حياة 
تروت�ص���كي كحياة يه�دية فق���ط من ناحية اأنه ينحدر من 
اب�ين يه�دي���ني وان الخرين �� ب�ج���ه خا�س النازيني �� 
كان�ا يرون���ه يه�ديا وي�ؤمن�ن اأن العرق د�ّص���ا�س، مهما 

يكن.
بداأُت بكتاب ال�ص���رية هذا مبزاج من ال�صك، بف�صل تاأطري 
النا�ص���ر ل���ه، لكنه يف ال�اق���ع مقروء ومت����ازن معا، فه� 
تف�ص���ري معق����ل ظاهريا للرج���ل يف زمانه. روبن�ص���تاين 
لي����س م�اليا لأي جانب يف حروب تروت�ص���كي. اإنه يرى 
الأ�صياء التي تعجبه يف تروت�صكي والأ�صياء التي ياأ�صى 
له���ا. ب�ص���عيه اىل فهم كيف كان تروت�ص���كي ي���رى العامل، 
بينما ه� ل ي�صارك هذه الروؤية، يبلغ مزيجا من التعاطف 

والبعد النقدي اللذين يحتاجهما كل كاتب �صرية جيد.
متاألق���ا  �ص���بابه،  يف  تروت�ص���كي  كتاب���ه  لن���ا  يعر����س 
ومتغطر�صا،الثائر، على نح� مذهل، يف املنا�صبة الث�رية 
يف ع���ام 1905، ثم ثانية يف ع���ام 1917. اإنه يعر�س لنا 
تروت�ص���كي مهند����س النت�ص���ار يف احل���رب الأهلية، مع 
التقدي���ر ل�ص���البته وحج���م اإجن���ازه كقائ���د ح���رب. وه� 
يعر�س لنا تروت�صكي ال�صيا�صي قليل الكفاءة يف ال�صراع 
من اأج���ل اخلالف���ة، مكب�حا، ب�ص���بب الكربياء اأو �ص���يء 
اآخر، من التحرك للمطالب���ة بعر�س لينني، والذي يبخ�س 
ق���در �ص���تالني لأن���ه مل يك���ن من ن����ع تروت�ص���كي املثقف. 
)بالطبع، هذه التف�ص���ريات لي�ص���ت جدي���دة لكنها معق�لة 
ومطروحة للنقا�س باأف�ص���ل �ص����رة.( نرى تروت�ص���كي، 
املفعم بال�ص���خط ال�ص���ديد، اأول من ُينف���ى اىل اآملا- اآتا، ثم 
ُيط���رد من الحتاد ال�ص����فييتي، لي�اجه ال�ص���ّد من نظام 

دميقراطي اوروبي بعد الآخر حني قّدم طلبا لالإقامة.

احلدث الأخري مّت يف املك�ص���يك، فبعد مطاردته ل�صن�ات، 
اقدم واحد من عمالء �صتالني على قتله مبع�ل ثلج يف عام 
1940. يف كتابه، يقلل روبن�صتاين من �صاأن ال�صدمة من 
خالل ت�صمينه اكت�صافا جديدا: اأمنية تروت�صكي اليائ�صة 
يف احل�ص�ل على تاأ�صرية دخ�ل اىل امريكا، التي قادته 
اىل اق���رتاح القي���ام مبحادث���ات ، لي�س فقط مع ال�ص���فارة 
المريكي���ة يف مك�ص���يك�، بل اأي�ص���ا مع مارت���ن دي�س من 
اإدارة جلنة الن�صاطات غري المريكية. )الكت�صاف ل�ليام 

ت�صاي�س، كما ين�صبه اليه روبن�صتاين.(
لك���ن روبن�ص���تاين مل يكن يرغب يف احلط من �صخ�ص���ية 
تروت�ص���كي: بالأح���رى، اأن���ه ي���رى يف حيات���ه تراجيديا 
باملعنى الكال�ص���يكي �� �ص���يء ن�ص���اأ على نح� مت�صلب من 
ن����ع ال�ص���خ�س الذي كان علي���ه. مل ميكنه اأب���دا اأن يعلن 
ارتداده عن الث�رة، و ))هذا ال�لء الذي ل يقبل ال�ص���ك، 
رغم كل املعاناة التي ابتلي بها، وحتّملها، ي�ص���ّكل ج�هر 

املاأ�صاة يف واقع حياته((.
انته���ى ب���ي الأم���ر اىل امل�افق���ة تقريب���ا على الزع���م باأن 
هذه ال�ص���رية هي ترجم���ة عن تروت�ص���كي للقرن احلادي 
والع�صرين �� مبعنى �� تف�صري لعامل  ما بعد احلرب الباردة 
الذي كان تروت�ص���كي فيه جزءا من التاريخ، ل ال�صيا�صة. 
احل���ادي  الق���رن  رج���ل  ه����  نف�ص���ه  روبن�ص���تاين  رمب���ا 
والع�صرين  الذي لزالت الث�رة الرو�صية تعني بالن�صبة 
اليه الكثري، لكن �صريته املت�ازنة وغري املتحزبة تخربنا 
باأننا جميعا يف عامل ما بعد القرن الع�صرين، الذي انتهى 
فيه الحتاد ال�ص����فييتي وال�ص���ي�عية العاملية )يف عبارة 
تروت�ص���كي( اىل ك�م���ة رم���اد يف التاري���خ، خملف���ة فقط 
ب�ص���عة �صخ�صيات عظيمة، حتّ�لت اىل ا�صط�رة، حمّلقة 

ف�ق احلطام.
منهيا هذا الكتاب، راأيت م�ص���تقبال لرتوت�ص���كي يف �صرية 
حي���اة رائج���ة ك�ص���رية ناب�لي����ن يف الق���رن الع�ص���رين، 
ال���ذي يحّل���ق ويف النهاي���ة يتحط���م.  البط���ل املت�ص���ّدع 
ناب�لي����ن ل ُين�ص���ى، ول� فق���ط مبزية هروبه م���ن اإلبا ؛ 
نف�س الأمر يجري على تروت�صكي ول� فقط ب�صبب مع�ل 
الثلج. بالرتقاء اىل م�ص���اف ا�صط�رة على مّر الع�ص�ر، 
جتاوزت حياة تروت�ص���كي زمنه. هذا رمبا كان �صري�صي 
غ���روره، لكنن���ي اأميل اىل العتق���اد باأنه كان �ص���يزعجه، 
ت�ص���مينه  �ص���يزعجه  ال���ذي  بالق���در  ج���ّدي،  كمارك�ص���ي 

يف"حي�ات يه�دية".
عن �صحيفة الغارديان

زينب المشاط
ال�صيا�ص����ة،  ال����رتف،  الفق����ر،  امل����ال، 
املجتمع. جميعها خلفت تلك التفاوتات 
الطبقي����ة يف املجتم����ع، فب����ني من ميلك 
املال، اأو ميلك ال�ص����لطة واملال وبني من 
ل ميلك ما ي�صد حاجته، ت�لد التفاوتات 
التي ت����زرع احلقد الطبق����ي يف نف��س 
املحتاجني ون�صيان الإن�صانية يف قل�ب 
املرتف����ني، وهنا ول����دت رواية"ميلك�ن 
ول ميلك�ن"للكاتب اأرن�صت همنغ�اي 
الت����ي �ص����درت ع����ن دار امل����دى لالإعالم 
والثقافة والفن�ن بطبعتها الأوىل عام 
2014 والتي ترجمها ت�فيق الأ�صدي.

تتح����دث الرواية عن مكاب����دات الربان 
البح����ري ه����اري م�رغان ال����ذي يعمل 
عل����ى ق����ارب يف تهري����ب الب�ص����ائع بني 
ك�با وفل�ري����دا. تق����دم الروايُة هاري 
رجاًل خرّيًا اأرغمته ظروف اقت�ص����ادية 
قا�ص����ية للعمل يف ال�ص�ق ال�ص�داء، يف 
البداية ينجح ال�ص����يد ج�ن�ص����ن بخداع 
ه����اري ويهرب م����ن دون اأن يدفع اأجرة 
الق����ارب فيتخ����ذ هاري ق����رارًا حا�ص����مًا 
اإىل  ال�ص����ينيني  املهاجري����ن  بتهري����ب 
فل�ريدا ليتدبر اأم�ر حياته وتع�ي�س 
اأن�����اع  نق����ل  جان����ب  اإىل  خ�ص����ائره، 
خمتلفة من ال�ص����حنات غ����ري القان�نية 

ب����ني ك�ب����ا وفل�ريدا يف �ص����كل منتظم 
مث����ل الث�����ار الك�بي����ني ليعيل اأ�ص����رته 
ويفق����د ي����ده وقاربه يف تب����ادل لإطالق 
الن����ار بينما كان يه����ّرب الكح�ل، وهذا 
�ص����د القان�ن، اإىل جزيرة يف فل�ريدا 

ا�صمها"كي وي�صت".
مل تن����ل هذه الرواي����ة ال�ص����هرة الكافية 
الع����امل  ح����ني �ص����دورها وخا�ص����ة يف 
العربي كم����ا انها مل تنل ذل����ك الهتمام 
يف الغ����رب اأي�ص����ًا، ويبدو اأن و�ص�����ح 
حي����ث  م����ن  همنغ�����اي  ل����دى  الروؤي����ة 
ال�صراع الطبقي، فالرواية تتحدث عن 
الذين »ميلك�ن"من اأ�ص����حاب اليخ�ت 
الفاخ����رة واملعام����ل الكب����رية والفيالت 
»ل  م����ن  ي�ص����تغل�ن  والذي����ن  الفخم����ة، 
ميلك�ن«، اأولئك الذين يكدح�ن مقابل 
دولرات قليلة ل تكاد تكفي ل�صد الرمق 
ا�ص����طرارًا  بع�ص����هم  ي�ص����طر  وكي����ف 
لك�ص����ب  املختلف����ة  ال��ص����ائل  ل�ص����ل�ك 
عي�ص����هم، ما يدفع ببع�ص����هم اأحيانًا اإىل 

ال�صرقة وحتى القتل.
تظه����ر يف الرواية اآثار مرحلة الك�ص����اد 
الكبري يف �صكل وا�صح على �صخ��صها 
مب����ا فيه����ا الفق����ر والنح����الل القيم����ي 
�ص����كان"كي  ك�اه����ل  يثق����الن  الل����ذان 
اإليه����م  ي�ص����ار  الذي����ن  وي�ص����ت"الفقراء 
يف الرواي����ة بلق����ب الك�نك�����س، وه����ذه 
الرواية متاأثرة ب�ص����يناري�ات ال�صينما 

ب�لي�ص����ية  مغام����رات  رواي����ة  فه����ي 
ومطاردات يف بع�س ج�انبها.

وتع���د "ميلك����ن ولميلك����ن" العمل  

الثاين  لهمنغ�اي التي جترى اأحداثها 
يف ال�لي���ات املتح���دة الأمريكي���ة بعد 
رواية"�صي�ل الربيع"وكتبها يف �صكل 

متقط���ع ب���ني 1935 - 1937 ونقحه���ا 
اأثن���اء �ص���فره وتنقالته خ���الل احلرب 
الرواي���ُة  ت�ص���رد  الإ�ص���بانية،  الأهلي���ة 
وي�ص���ت"وك�با  عن"ك���ي  ت�اري���خ 
اجتماعي���ًا  عر�ص���ًا  اأي�ص���ًا  وتعت���رب 
لف���رتة الثالثينات الكا�ص���دة من القرن 

املا�صي.
 ويع���د اأرن�ص���ت همنغ����اي م���ن اأه���م 
روائي���ي وكتاب الق�ص����س يف اأمريكا، 
ول���د ع���ام 1899 – 1961 وق���د غلبت 
علي���ه النظ���رة ال�ص����داوية للع���امل يف 
البداي���ة، اإل اأن���ه ع���اد ليج���دد اأف���كاره 
فعم���ل عل���ى متجي���د الق����ة النف�ص���ية 
لعق���ل الإن�ص���ان يف روايات���ه، �ص���ارك 
يف احل���رب العاملي���ة الأوىل والثاني���ة 

وح�صل كل منهما على اأو�صمة.
ومتيز ا�ص���ل�ب همنغ�اي بالب�ص���اطة 
ب�ص���مة  وت���رك  الق�ص���رية  واجلم���ل 
كب���رية عل���ى الأدب الأمريك���ي، ودائمًا 
م���ا كان اأبطال���ه منفردي���ن يف حتملهم 
امل�صاعب دومنا �صك�ى واأمل، وتعك�س 
ه���ذه ال�صخ�ص���يات طبيع���ة همنغ�اي 

ال�صخ�صية.
و�ص���ع همنغ�اي حد حلياته من خالل 
م���ن  راأ�ص���ه  عل���ى  الر�ص���ا�س  اإط���الق 
بندقيته ع���ام 1961 يف منزله والي�م 
حت�ل منزله يف ك�با اإىل متحف ي�صم 

مقتنياته.

الصراع بين المال والفقر في"يملكون 
حياة ثوري ارتقت الى مصاف أسطورةوال يملكون"

اسم الكتاب: ليون تروتسكي: 
حياة ثوري
المؤلف   : جوشوا روبنستاين

))تفسري للقرن الحادي والعرشين(( 
يقول التعريف عىل غالف الكتاب 
الورقي. كان رد فعيل األول تساؤال 
عماّ إذا كان القرن الحادي والعرشين 
يحتاج اىل تفسري جديد لرتوتسيك، 
أو حتى إن كان تروتسيك بحاجة اىل 
سرية جديدة عنه. لدينا مسبقا املجلد 
الكالسييك الثاليث األجزاء إلسحق 
دويترش، ووجهة نظر روسية )سوفييتية 
سابقة( من دميرتي فولكوغونوف، 
وفقط قبل بضع سنوات، كتاب عن 
قاتله من تأليف برتراند بانيود وسرية 
روبرت سريفز، متوسطة الحيوية، 
رمبا، لكنها بحث غني وأكرب مرتني من 
هذا الكتاب الجديد لروبنستاين.

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

 تث���ري هي���الري يف مذكراته���ا نظري���ات اجتماعية 
وفكرية تق�دها اىل ال�صيا�ص���ة، بفن املراأة املرتبطة 
بتي���ارات م���ن النظري���ات الت���ي تعتم���د عليه���ا يف 
ت�جهاتها مع الهتمام ال�ص���ديد ب�ص�رة امريكا يف 
النف�����س الآخرين وبتعلق كل���ي يف حلم ه� هدف 
لكل ف���رد من اأف���راد العائل���ة المريكية،  وب�ص���يغة 
اجلماعة،  وكاأنها جزء من كين�نة تتالحم عنا�صرها 
مع بع�ص���ها البع�س،  وان اظه���رت الختالفات يف 
ال�صخ�ص���يات وال�د يف حلبات ال�ص���راع الرئا�صي 
م�صتنكرة"�ص���حنة  العن�ص���رية  املنافية للعقل �ص���د 
بيل" ب��صفها م�ؤملة ولكن بامل�صي قدما نح� الأمام 
ل بد من الحتاد عند الت�قف يف مرحلة ال�صيا�ص���ة 
النتخابية التي اولتها اعرتافات ذات اهمية كربى 
خ�ص��ص���ا يف حت�ص���ري اخلطاب ال�ص���بيه باحلمل 
الثقيل الذي ي�ص���تمد من فكره���ا الرغبة يف حتقيق 
الت�ازن  ودعم ناخبيه���ا  مع الهتمام بالتطلع اىل 
امل�ص���تقبل، فهل الكتاب ي�ؤكد عل���ى اهمية املراأة يف 
احلي���اة ال�صيا�ص���ية المريكي���ة جنب���ا اىل جنب مع 

الرجل دون اظهار فروقات لكال اجلن�صني؟ 
"الن�ر ينبثق عرب هذه ال�صق�ق"ومناه�صة للمراأة 
يف ام���ريكا تتمث���ل يف النتخاب���ات  الهادف���ة اىل 
حتقيق جناحات يف مرحلة ا�ص���تدت فيها املناف�صة،  
ومل تك���ن مناف�ص���ة �ص���د الرجل بل جنب���ا اىل جنب 
م���ع الرج���ل،  وبرقي فك���ري برزت���ه يف الكثري من 
املحاور يف الكتاب،  ون�ص���يجه ال�صيا�ص���ي املرتبط 
باأدب املذكرات ال�صيا�ص���ية وحنكتها،  وان ب�ص���رية 
ذاتي���ة انطلق���ت منها"هي���الري كلينت�ن"لتك�ي���ن 
�ص�رة عن املراأة المريكية ومفاهيمها جتاه بلدها 

ال�ا�ص���عة اخلريات، كما ت�ص���فها م���ع الرتكيز على 
ج�لتها وخطاباتها التي انهكتها م�صتعر�صة بن�د 
اخل�ص���ارة والربح،  ومبيل نح� مفه�م اخل�ص���ارة 
الت���ي نرب���ح من خالله���ا لق���اءات ومعرفة ت�ص���يف 
الكثري الينا،  وخ�ص��ص���ا �ص���قل ال�صخ�صية ب�صكل 
او�ص���ع،  لت�صتمد خرباتها من نقاط ال�صعف فتزداد 

ق�ة، فهل يف مذكراتها مدر�صة �صيا�صية ذات خي�ط 
تركتها جليل جديد ميكن له حبك روؤية من املا�صي 
ي�ص���تفيد منه���ا م�ص���تقبال؟ ام انها جن���دت مذكراتها 
لتك�ن �ص���الحا لها يف الي���ام املقبلة وملا�س تفتخر 

به؟.
تر�ص���د"هيالري كلينت����ن" يف مذكراته���ا حركتها 
احلياتية ال�صيا�صية منها وال�جدانية مع الهتمام 

بال�ص����رة التعبريية الق����ى من الكلمة ب�ص���ريا،  
لتك�ن مقروءة بح�ا�س الزمن الذي تبثه مفاهيمها 
يف البييت البي�س خ�صي�ص���ا، ونح� امريكا ومع 
امل���راأة وقدرته���ا على خلق حتدي���ات حتفزها دائما 
لتك����ن يف الطليعة م���ع الرتكيز عل���ى لباقة الكالم 
عن الخرين العداء وال�صدقاء واملناف�صني الذين 
ت���ربر وج�ده���ا بينهم عل���ى عل� فكري و�صيا�ص���ي 
وثق���ايف.  لأن الكلم���ة الف�ص���ل وال�صا�ص���ية امريكا 

اول..
القرارات، الفعال، الدرا�ص���ات، ال�صرة، العقالنية 
وان  التاأيي���د  ك�ص���ب  عل���ى  امل�ؤهل���ة  والع�اط���ف 
خ�صرت مركزا ر�صيت بالعمل اخلريي والن�صاين 
وال�ص���عبي لتزداد �ص���عبيتها وتك�ن مبثابة الر�س 
الثابتة التي حتتاجه���ا امريكا من كل فرد من افراد 
فهي حتاول يف مذكراتها اأن متنح املعجبني بادائها 
ال�صيا�ص���ي والفكري ن�عا املحبة املرتبطة باميانها 
بال�ط���ن وبابنائ���ه وه���ي يف كت���اب �ص���تبقى في���ه 
م�ؤرخة لفعالها يف املعاين التي منحتها ق�ة املراأة 
ورجاحة عقلها يف ا�صتخال�س فل�صفة �صبه وثائقية 
يف ال�صراء وال�صراء وحتى يف اجلل�صات احلميمة 
مع ال�ص���دقاء الذين مت�ص���كت بهم حتى النهاية... 
كت���اب م��ص����م مبذك���رات ذات خي���ارات �ص���عبة 
ا�صتعر�ص���تها بتكني���ك عاطف���ي جم���دول بعقالني���ة 
النافي���ة  ال�صيا�ص���ية  الحا�ص���ي�س  ذات  احلكاي���ة 
للتع�ص���ب والق����ة غ���ري امل���ربرة مع احلف���اظ على 
ت�ازن ال�صخ�ص���ية با�ص���ل�ب ت�ص����يقي ل ميل منه 
القارئ بل يتطلع اىل املزيد ملعرفة حياة هذه املراأة 

حتى النهاية او بالحرى حتى الرمق الخري...

لك���ن هناك »باري����س الأخرى"التي يكّر�س 
له���ا حت���ت ه���ذا العن����ان »ل����ك �ص���ينت«، 
الكات���ب الأمريك���ي م���ن اأ�ص���ل بلجيك���ي، 
وال���ذي كان قد خ����سّ بالعديد م���ن اأعماله 
مدينة ني�ي�رك، عمله الأخري.. و»باري�س 
الأخرى"الت���ي يتحدث عنه���ا هي تلك التي 
كانت يف املا�ص���ي غري البعي���د جدًا »مدينة 
الفق���راء واملهّم�ص���ني والهائمني ����� اختيارًا 
�� خ���ارج منازلهم بدون ه���دف واجلانحني 
الذين يق�م�ن بن�ص���اطاتهم اخلارجة على 
القان����ن يف و�ص���ح النه���ار واملت�ص���ّكعني 
وكثري من النماذج الأخرى. كل ه�ؤلء كان 

لهم وج�دهم يف باري�س الأخرى«.
وعلى مدى �صفحات هذا الكتاب التي تزيد 
ع���ن ثالثمئ���ة �ص���فحة يعيد »ل�ك �ص���ينت« 
للذاك���رة باري�س القدمي���ة، »الأخرى«، كما 
ي�ص���ري يف العن�ان، التي »اختفت تقريبا« 
ولك���ن الت���ي عا�ص���ت حت���ى القرن التا�ص���ع 
ع�ص���ر وبقيت اآثارها »حمف�رة على بي�ت 
القرميد وعلى حجارة املدينة املعا�ص���رة«. 
وي�صري امل�ؤلف اأن بع�س تلك الآثار جتد ما 
ي���دّل عليه���ا يف »ثقافة فرن�ص���ا ذاتها« حتى 

الي�م.
"اختف���اء"  واإذا كان امل�ؤل���ف ي�ؤّك���د عل���ى 
باري�س »الأخرى«، القدمية، بدرجة كبرية 
م���ن ال�اق���ع العمراين الي����م، فاإن���ه ي�ؤّكد 
عل���ى اأنها »باقية يف الن�ص�����س والأغاين 
وال�ص����ر والذكريات«. وكذل���ك يف بع�س 
»املخاب���ز القدمي���ة« ويف العدي���د من املهن 
»التقليدي���ة«. وم���ن ال�ص���مات الت���ي ي�ؤّك���د 
عليه���ا امل�ؤلف بالن�ص���بة لباري����س هي اأنها 
»مل تتغ���رّي كث���ريا م���ن حيث العم���ران منذ 
الع�ص����ر ال��ص���طى حت���ى القرن التا�ص���ع 
حك���م  حقب���ة  حت���ى  وبالتحدي���د  ع�ص���ر«، 

نابلي�ن ب�نابرت.
ويرّك���ز امل�ؤلف يف حتليالت���ه على العالقة 
للم���دن  العم���راين  ال�اق���ع  ب���ني  ال�ثيق���ة 
وب���ني منط احلي���اة الجتماعي���ة فيها. من 
هن���ا يع����د اإىل عملية ته���دمي اآلف املنازل 
بباري�س يف القرن التا�ص���ع ع�ص���ر، باأوامر 

من نابلي�ن وبتنفيذ »البارون ه��صمان«، 
واإع���ادة بنائها بالطريق���ة الرائعة معماريا 

التي ن�صهدها يف �ص�ارع باري�س الي�م.
وي���رى امل�ؤل���ف اأن ذل���ك امل�ص���روع الرامي 
ح�ص���ب التربيرات املقّدمة له اإىل »حت�صني 
منظ���ر املدين���ة« كان���ت ل���ه اأي�ص���ا اأهداف���ه 
يف جم���ال »الرقاب���ة الجتماعي���ة«. ويت���م 
يف ه���ذا ال�ص���ياق وعل���ى م���دى العديد من 
ال�ص���فحات تق���دمي مقارن���ة ب���ني قام�����س 
»ال�ظيف���ة  وب���ني  امل���دن  يف  العم���ران 

الجتماعية"للم�صاريع العمرانية.
»ال�ص���ارع  اأن  امل�ؤل���ف  ي�ص���ري  هك���ذا 
العري�س"اق���رتب م���ن وظيف���ة »احلاجز«، 
بل وي�صرح اأن »الأ�ص���ل اللغ�ي للكلمتني« 
نف����س  الالتيني���ة. ويف  اللغ���ة  واح���د يف 
النه���ج م���ن التفك���ري والتحلي���ل ي�ص���ري اأن 

ق�ص���مًا كب���ريًا م���ن ال�ص���رائح ال�ص���عبية يف 
باري����س اأطلق����ا عل���ى »ه��ص���مان"عندما 
هدم البي����ت القدمية لقب »اتي���ال«، القائد 

»الرببري« الذي غزا اأوروبا.
امل�ؤل���ف  يطرحه���ا  الت���ي  الأف���كار  وم���ن 
اأن  باأ�ص���كال و»�ص����ر"متعددة ومتنّ�ع���ة 
باري����س »ت�ص���به بقي���ة م���دن الع���امل، لكنها 
بال�قت نف�ص���ه تختلف عنها«. هذا اجلانب 
»املختلف« ه���� الذي يث���ري اهتمامه، وه� 
ال���ذي يري���د الك�ص���ف ع���ن خباي���اه. هك���ذا 
»مرّتا�ص���ة  انه���ا  بالق����ل  املدين���ة  ي�ص���ف 

ومنكم�صة على نف�صها، اإنها دهليز«.
وكما ه���� الأمر بالن�ص���بة للدهاليز ي�ص���ري 
امل�ؤل���ف اأن »ما�ص���يها يبقى حا�ص���را«. من 
هن���ا بالتحديد اي�ص���ا ي����يل اأهمّية كبرية 
للخ�����س يف تاريخ باري����س للتعّرف على 

الطريق���ة  اأن  وي���رى  ه�يته���ا احلقيقي���ة. 
الأف�ص���ل والأمثل لفعل ذلك ه���ي »التجّ�ل 
املرف���ق بالنتب���اه الكبري"لر�ص���د خمتلف 
التفا�ص���يل، وعل���ى اأن يت���ّم ذل���ك انطالق���ا 
م���ن املحي���ط ولي����س م���ن املرك���ز. هك���ذا 
يج���د الق���ارئ يف ه���ذا العم���ل الكث���ري من 
الت��صيفات والتفا�ص���يل لأ�صياء متتد من 
»مقب����س باب ق���دمي« اإىل »اأج�اء �ص���الت 

الحتفالت الكربى«.
وعرب »باري�س الأخرى"ي�صتعر�س م�ؤلف 
ه���ذا الكت���اب الكث���ري م���ن مالم���ح احلي���اة 
الثقافية والفني���ة والجتماعية التي كانت 
تع���ّج بها باري�س »عا�ص���مة القرن التا�ص���ع 
ع�ص���ر«. هكذا يجد القارئ نف�صه يف اأحيان 
كثرية برفقة ه�ن�ري���ه دو بلزاك وفكت�ر 
ه�غ� و�ص���ارل ب�دلري وُكرث غريهم. ومن 

ال�ا�ص���ح اأن م�ؤل���ف ه���ذا الكت���اب عمي���ق 
املعرف���ة بالأدب الفرن�ص���ي عم�م���ا وباأدب 

القرن التا�صع ع�صر ب�صكل خا�س.
ومن ال�ا�ص���ح اأن م�ؤلف ه���ذا الكتاب اأراد 
اأن يك����ن يف م�قع »الدليل ال�ص���ياحي يف 
م�ص���الك ما�ص���ي باري����س«. ول ين�ص���ى اأن 
يلتقط »ال�ص�ر« التي تدّل على ذلك املا�صي 
حيث ي�جد منها الكثري لرتافق ت��صيفات 
العمل. اإنه ير�ص���د كل ما يراه يف �ص����ارع 
الأحياء القدمية واأزّقتها، لكنه يق�م اأي�صا 
ب�»التنقي���ب«، على غرار علم���اء الآثار، يف 

اأقبيتها ودهاليزها.
ومن ال�ا�ص���ح اأي�صا اأن م�ؤلف هذا الكتاب 
يريد اأن ير�ص���م �ص����رة لل�اقع الذي كانت 
تعي�ص���ه باري����س يف القرن التا�ص���ع ع�ص���ر 
مهم���ا بدا متناق�ص���ا مع »الأف���كار املاأخ�ذة 
عنها«، وع���ن »الأحي���اء الراقي���ة اجلميلة« 
الت���ي جت���ذب اإعج���اب م���ن يراه���ا الي�م. 
ويرك���ز ب�ص���كل اأ�صا�ص���ي على اإبراز �ص���مة 
»التف���ّرد«، ب���ل و»التم���ّرد، التي اكت�ص���بتها 

خالل تاريخها.
الكات���ب  ع���ن  املنق����ل  باملعن���ى  ذل���ك 
والناق���د  الف���ن  وم����ؤّرخ  والفيل�ص����ف 
ال�ص���هري"والرت بنجامان"ومفاده"باري�س 
املنظ�م���ة  يف  معرت�ص���ة  حال���ة  ه���ي 
الجتماعي���ة مبقدار ما ه���� بركان فيزوف 
يف منظ�مة الطبيعة". وي�ص���يف ما يعني 
اإىل  فيزوف"تتح���ّ�ل  اأن"حم���م  كم���ا  اأن���ه 
اأر����س خ�ص���بة للزراعة"عندم���ا تربد"فاإن 
باري�س تغدو بعد ف�رانها"اأر�ص���ًا خ�ص���بة 

للفن والأزياء".
كت���اب عن باري�س التي ق���ال عنها ذات ي�م 
الفن���ان الناقد"غ���ي ديب��س"ان"الكثريين 
يف�صل�ن العي�س فيها فقراء من اأن يعي�ص�ا 
يف اأماك���ن اأخرى اأثري���اء". ويق�د امل�ؤلف 
قارئ���ه اإىل"اأحياء باري����س القدمية"حيث 
ل تزال اآثار امل�ص���ارح ال�ص���عبية و�ص���الت 

الحتفالت.

عن البيان

تبقى الديموقراطية هي الفاعلة
قراءة في كتاب "خيارات صعبة" مذكرات"هيالري كلينتون"

لعبت"هيالري كلينتون" يف 
كتابها"خيارات صعبة"الصادر عن"رشكة 
املطبوعات للتوزيع والنرش"دورا بارزا 
يف مذكراتها املشحونة باالحداث 
والتحليالت،  ومبوضوعية ذات حنكة 
سياسية انطلقت من قاعدة املحاماة 
وكناشطة يف مجال العدالة االجتمعية 
مع"باراك أوباما" الذي استطاع الفوز يف 
االنتخابات التي خاضتها بحلوها ومرها، 
فهي تشاركت يف فكرة  الخدمة كمسعى 
نبيل، مؤمنة بعمق املبدأ األسايس 
الذي يقوم عليه الحلم االمرييك تحت 
شعار"ال يهم من أنت ومن أين أتيت. اذا 
عملت جاهدا والتزمت مبادئ اللعبة، 
فستحظى بفرصة لبناء حياة تليق بك 
وبعائلتك"فهل الحلم االمرييك هو 
توحيد العامل كعائلة واحدة بتشارك 
دميوقراطي واحرتام متبادل ملن يدخل 
الحلبة؟ أم أن املرأة يف مذكراتها تصف 
رحلة حياتية من النوع االول التي تليق 
بامريكا؟

ضحى عبدالرؤوف المل

باريس األخرى.. عبق الجذور وجماليات 
يطلقون عىل باريس، العاصمة الفرنسية، أنها »مدينة النور«. وهي الماضي

من أكرث مدن العامل استقبااًل للزائرين الذين يقصدونها باملاليني كل 
عام. إنها مدينة متحف اللوفر وبرج ايفل وقوس النرص والعرشات 
من الرصوح ذات الشهرة العاملية. ويرتدد القول حولها انها مدينة 
ا يف العامل ومدينة الفن  زة ودور األزياء األكرث رقياّ األطعمة املتمياّ
اب واملبدعني يف  والفنانني وملتقى الشعراء والكتاّ
جميع امليادين وأشياء أخرى كثرية.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

رحلــة بهنــام أبــو الصــوف مــع اآلثــار 
العراقية 

اوراق
ل���كٍل رحلت���ُه الت���ي يبحث من خالله���ا عن هدف���ه، اأو يبحث من خالله���ا عن ذاته 
ووج�ده، وقد ي�ص���طحب اأحدنا معه تاأريخًا اأو كتابًا اأو ا�صخا�ص���ًا اإل اأن رحلة 
الآث���اري العراق���ي بهن���ام اأب���� ال�ص����ف متيزت بغري ذل���ك فه� م���ن رحل وحّل 
حام���اًل معه هدفه وباحثًا عن هدف، فكانت الآثار العراقية هذا التاأريخ بذاكرته 
وعراقت���ه وقيمت���ه العظم���ى ترافق اأب� ال�ص����ف يف م�ص���ريته الط�يل���ة والتي 
تلخ�صت يف كتاب"رحلتي مع اآثار العراق )مذكرات الآثاري العراقي بهنام اأب� 
ال�ص�ف("والذي �صدر عن دار املدى لالإعالم والثقافة والفن�ن بطبعته الوىل 

لعام 2014 والذي راجعه ال�صتاذ عبد ال�صالم �صبحي طه.
حي���ث ذكرت مراجع الكت���اب اأن هذا امل�ؤَلف ينق�ص���م اإىل اربعة ف�ص����ل يتناول 
الف�ص���ل الول �ص���رية الآثاري احلياتية من���ذ ولدته يف مدينة امل��ص���ل وحتى 
م�ص���تقره الأخ���ري يف مدينة عمان ويخت�س الف�ص���ل الث���اين بتنقيباته واعماله 
امليداني���ة على مدى خم�ص���ة عق�د. اأما يف الف�ص���ل الثالث فق���د مت ت�ثيق معظم 
البح�ث والدرا�ص���ات التي اأجنزها الراحل خالل حياته وي�ص���م الف�صل الرابع 
ت�ثيق���ًا لبع����س املقالت التي ن�ص���رها يف ال�ص���حف واحل�ارات الت���ي اأجرتها 
معه و�ص���ائل الإعالم وقد متت اإ�ص���افة ملحق لالأ ر�صيف الف�ت�غرايف يف نهاية 

الكتاب.
يف اجلزء اخلا�س بعمل اأب� ال�ص����ف كاآث���اري ُذكر انه عمل بدائرة الآثار عام 
1963 وذلك بعد �ص���ق�ط نظام عبد الكرمي قا�صم  حيث �صهد ذلك �صجن العديد 
من ك�ادر الهيئة، ويذكر اأن الدكت�ر في�ص���ل وف�ؤاد �صفر وطارق مظل�م وعبد 

القادر ح�ص���ن علي التكريتي ظل����ا يعمل�ن يف الدائرة بني اأق�ص���امها املختلفة، 
ويق�م�ن بعمليات تنقيب وحترٍّ و�صيانة عديدة يف كل انحاء العراق ون�صروا 
بح�ثهم ونتائج اأعمالهم امليدانية يف جملتها العلمية �ص����مر وعا�ص����ا يف هذا 

ال��صط الآثاري الأثري بحل�ه ومره على مدى اربعني عاما.
ع���ّد الكات���ب حديثه ع���ن حيات���ه يف دار الآثار لزمًا وب���داأ منذ ثالثين���ات القرن 
املا�ص���ي يف وقٍت حت�لت فيه الدائرة اإىل م�ؤ�ص�ص���ة وطني���ة بك�ادرها ونهجها 
الق�مي ال�ا�ص���ح، وث���م افتتحت اعم���ال التنقيب وال�ص���يانة يف م�اقع عربية 
واإ�ص���المية اأبرزها �ص���امراء والك�فة ووا�صط على يد �ص���اطع احل�صري اآنذاك، 
ث���م ذكر الكاتب اأن هنال���ك الكثري من املنجزات التي حتقق���ت يف هذه الدار بني 
عامي 1945 و1958 اأي يف عهد اإدارة الدكت�ر ناجي الأ�صيل،ذاكرًا اإنه اإ�صافة 
اإىل اإتقانه لإدارة هذا امل�ص���روع فال يجب اأن نتغا�ص���ى عن �صخ�صيته الإن�صانية 
والرتب�ية وعالقته ال�ا�ص���عه مع الأو�ص���اط الآثارية املتحفية يف اأنحاء العامل 
التي فر�صتها خلفيته ال�صيا�صية الدبل�ما�صية ال�صابقة. واإ�صتمر الكاتب بعر�س 

جميع املدراء الذين 
م���روا عل���ى ال���دار حلني ا�ص���تبدال 

عم���ل عي�ص���ى ال�ص���لمان ع���ام 1978 مبدي���ر دائ���رة جدي���د والذي ذك���ر اإنه 
جاهدًا على التخل�س من ال�صلمان.

ويف ع���ام 1979 تلقى اأب� ال�ص���ف�ف دع�ة من قبل الأم���ن العام ما جعله ُيفاجاأ 
لأن ملف���ه ل غب���ار عليه، وذكر ان���ه بعد مراجعته الأمن الع���ام ل�حظ اإنها مكيدة 
ُح�ص���رت له من قبل �ص���ابط الأم���ن يف دائرته من خالل تقري���ر ل وج�د له قدم 

با�صمه. 
خالل هذه ال�ص���رية يتح���دث الكاتب عن ت�ليه مه���ام اإدارة املديرية العامة لآثار 
املنطق���ة ال�ص���مالية ع���ام 1980 وذكر اإن���ه كان كث���ري التج�ال يف تل���ك املناطق 
امل��ص���لية م���ا جعله معروف���ًا لدى اأهله���ا اآنذاك وحت���دث خالل تل���ك الفرتة عن 
منجزاته التي ت�صمنت م�صاريع ترميم و�صيانه يف نين�ى وا�ص�ارها والتحري 
والتنقيب عن العا�صمة الآ�ص�رية الأوىل اآ�ص�ر مع �صيء من ال�صيانة يف بع�س 

مبانيها وا�ص����ارها اإ�ص���افة اىل عمليات ترميم للحم���ام القدمي يف قلعة اربيل 
واإجناز بيت التتنجي الرتاثي يف و�ص���ط امل��صل ودعم و�صيانه ج�صر منارة 
احلدباء وقاعدتها والكثري من الأعمال املنجزة والتي كان على و�ص���ك اإجنازها 
حت���ى تقاعد ع���ن وظيفته عام 1986 ذاك���رًا اأن تقاعده مل يكن ب�ص���بب العمر اأو 
تقاع���دا طبيعيا بل كان ب�ص���بب الحراج���ات التي حتدث مع مدير ع���ام الدائرة 
والحراجات التي �ص���ببها له نتيجة جتاهل ال�زير او امل�ص����ؤول الزائر للدائرة 
وحتدث���ه معي باعتباري اأقدم م�ظف يف الدائرة واأملك من املعل�مات ما اأملك، 

فكان املدير يعاتبني بحزن اآنذاك. 
 يف الف�ص���ل الث���اين ق���دم الكات���ب جمم�عة من البح����ث والدرا�ص���ات الآثارية 
وتقدمي نتائج تقنيات واعمال ميدانية وهي التي قام بال�صراف عليها �صخ�صيا 
مثل تنقيبات �ص���املة يف ح��ص���ي �ص���دّي حمرين يف منطقة دياىل �ص���رق بغداد 
وا�صكي م��صل يف حمافظتي نين�ى وده�ك وذلك بني الع�ام 1956 و1986 
من �صمنها تنقيبات تل ال�ص�ان والتي �صملت  خم�صة م�ا�صم وتنقيبات يف تل 
فالينج اغا يف اربيل والتي ا�ص���تمرت ثالثة م�ا�ص���م ا�صافة اىل تنقيبات �صاملة 
حل��س �ص���د حمرين وح��س �صد ا�صكي بامل��ص���ل واحل�ص�ل على اكت�صافات 

من�صاآت بابلية حماذية لنهر دجلة اىل جانب الكرخ من بغداد.
اما الف�ص���ل الثالث من الكتاب والذي ت�صمن عدد من الدرا�صات والبح�ث التي 
تخت����س باحلديث عن العراق ون�ص���اأته وتط�ره واحلديث ع���ن تنقيبات الآثار 
خ���الل الق���رن الع�ص���رين ذاك���رًا اأن منذ قي���ام دائرة الآث���ار العراقي���ة يف اأواخر 
الثالثينات من القرن املا�صي وال�صن�ات الالحقة وحتى الآن كان هنالك �صعف 
يف واحد اأو اكرث من هذه الن�ص���اطات ونرى اأننا اإذا ما اردنا اخلروج بت�ص����ر 
فعال ينقل العلمية والآثارية يف العراق اىل م�ص���ت�يات علمية مقب�لة تر�ص���ي 
الطم����ح وت�ازي امل�ص���ت�يات العاملية ورمب���ا تف�قها يجب علين���ا هنا العناية 
التامة بت�فري كال ال�ص���اليب الالزمة للقيام مبختلف الن�صاطات الثارية ودعم 

الثاري نف�صه.
 ث���م اختتم الكتاب ه���ذا امل�ؤَلف ببع�س املقالت واحل����ارات التي اجريت معه، 
اإ�ص���افة اإىل ف�ص���ل �ص����ري تظهر من خالله تدوين حياة الكاتب ب�صكل �ص�ري 
من���ذ تخرج���ه م���ن الدرا�ص���ة العدادية م���رورًا  بعمل���ه كمنقب اآث���ار ولغاية عام 

  2012
وقد ُعدَّ اأب� ال�ص����ف من اأ�ص���اطني اجليل الثاين لالآثاريني العراقيني املرم�قني 
يف املحافل املحلية والعربية والدولية وقد اإقتفى خطى اأ�ص���اتذة كبار من جيل 
ال���رواد يف جم���ال الآث���ار ويف مقدمتهم العالمة طه باقر وال�ص���تاذ ف�ؤاد �ص���فر 
واآخرون ممن �صع�ا حثيثًا من اأجل بناء خربات عراقية للنه��س بقطاع الآثار 

النا�صئ والذي لبث على مدى ط�يل.

ع���ن  حديث���ًا  �ص���درت 
والن�صر  دار"ف�ص���اءات"للطباعة 
عّم���ان،  الأردني���ة  العا�ص���مة  يف 
جمم�عة �صعرية لل�صاعر الكردي 
اأو�ص���ي،  ه��ص���نك  ال�ص����ري 
ال�صاّلة..  الّنار  بعن�ان:"ق�صائد 

يف مديح القرابني".
اأت���ت املجم�عة يف 176 �ص���فحة 
مع القطع املت��صط، مط�ية على 
ثالث ع�صرة ق�صيدة، كتبها ال�صاعر 
بني اأع�ام 2005 و2008، اأثناء 
ت�اجده يف دم�ص���ق، والق�ص���ائد 
كاف  هي:"زيتن�نامة"،"اجلب���ل 
والغيم���ة ن�ن"،"الأي���ل الن���اري 
ال�ص���هيد وم���دن الثل���ج ال�ص���اهدة 

)اإىل ال�ص���اعر الك���ردي العراق���ي 
عبدال�صتار ن�ر علي("،"مدّونات 
احلرائ���ق  ال�صيطان"،"�ص���يدة 
ال�ص���اعرة  )اإىل  الباكي���ة 
مليك���ة  املغربي���ة  المازيغي���ة 
م  لب���� اأ " ، جيم" لر ا " ، " ) ن ا مز
م  م���ا اإ " ، " تيكي و ير اإ
)اإىل  الطري"،"ال�ص���اقي 
عي�ص���ى("،"حمتف  ري���زان 
ال���دم  وبالغ���ة  الأنثى"،"البح���ر 
ق�ص���ري("،"ِخطاب  �ص���مري  )اإىل 

الب�م"، و"اأ�صرُي الغزلن".
هم���ا  املجم�ع���ة  غ���الف  ل�حت���ا 
للفن���ان الك���ردي ال�ص����ري نه���اد 

الرتك.

ال�ص���اعر اأو�ص���ي، يكتب باللغتني 
واإىل  والعربي���ة.  الكردي���ة 
زاول  ال�ص���عر،  كتاب���ه  جان���ب 
كان  حي���ث  ال�ص���حفي،  العم���ل 
 - جملة"�ص����رُغل  يف  حم���ررًا 
املعني���ة  Sorgul"الكردّي���ة 
بالبح���ث والت�ثي���ق والتحلي���ل، 
يف  لالأخب���ار  حم���ررًا  وعم���ل 
يف  تيفي"الكردّي���ة  قن���اة"روج 
مقالت���ه  ون�ص���رت  بروك�ص���ل. 
ودرا�صاته �ص���حف عربّية عديدة 
منها"احلياة، ال�ص���رق الأو�ص���ط، 
اخللي���ج،  العرب���ي،  القد����س 
امل�ص���تقبل، ال�صفري، النهار، معهد 
العربية للدرا�صات، مركز م�صبار 

للدرا�صات، جملة نزوى العمانّية، 
جملة ال�صروق المارتّية...".

ترجم���ت مقالته ال�صيا�ص���ية اإىل 
ون�ص���رتها  والرتكية  النكليزي���ة 

�صحيفة"ريديكال"الرتكية.
ال�صاعر اأو�صي، ع�ص�:

نادي القلم الكردي.
 - الفالم���اين  القل���م  ن���ادي 

البلجيكي.
نادي القلم الدويل.

رابطة الكّتاب ال�ص�ريني.
رابطة ال�صحافيني ال�ص�ريني.

ترجم���ت من���اذج م���ن ن�ص��ص���ه 
النكليزي���ة،  اىل  ال�ص���عرية 

الفرن�صية، اله�لندية والرتكية.

حسب هللا يحيى
ال�ص����راع الدام����ي الذي �ص����هدته الب�ص����رية يف حربني 
عامليتني، وح����روب اأهلية واأقليمي����ة.. مل تتمكن ابدًا 

من اإر�صاء حياة ب�صرية اآمنة وم�صتقرة.
ه����ذه احلقيقة، ه����ي التي اأملت عل����ى املفكر المريكي 
البارز جني �صارب – ولد عام 1928 – افكاره وبناء 
فل�ص����فته وم�قف����ه يف التاأكي����د على خط����اب الالعنف 
ال����ذي دعا الي����ه يف جميع كتبه الت����ي ترجمت اىل كل 
لغ����ات العامل، وهي التي ر�ص����حته م����رارًا لنيل جائزة 
ن�بل لل�صالم، وهي – كذلك – تعك�س طبيعة دع�اته 
يف العدي����د م����ن املقاب����الت الرثية الت����ي حت�لت فيما 
بع����د اىل كتب، تعد مناذج اأ�ص����يلة وحية يف اخلطاب 
الذي يعد الالعنف من اأف�ص����ل ال�صبل التي تتطلب من 
ال�ص����ع�ب اللج�ء اليها وا�ص����تخدامها لبناء امل�صتقبل 

الآمن امل�صتقر.
يق�����ل جني �ص����ارب يف كتابه: )م����ن الدكتات�رية اىل 
الدميقراطي����ة – اط����ار ت�ص�����ري للتح����رر( ترجم����ة: 

خالد دار عمر:
)ان امل�ص����كلة العامة ه����ي كيفية الق�ص����اء على النظام 

الدكتات�ري، ومنع قيام نظام دكتات�ري اآخر(.
وي��ص����ح الأمر: )ليجب تف�ص����ري ه����ذا التحليل على 
اأنه يعنى بانتهاء نظام دكتات�ري معني تنتهي جميع 
امل�ص����اكل، حيث ان �صق�ط نظام معني ليخلق املدينة 
الفا�صلة، بل اأنه يفتج املجال اأمام جه�د ط�يلة لبناء 
عالق����ات اجتماعي����ة واقت�ص����ادية و�صيا�ص����ية عادل����ة، 
واىل الق�ص����اء عل����ى ا�ص����كال الالعدال����ة وال�ص����طهاد 

الخرى..(
ان اأه����م ماينبغ����ي معرفت����ه وب����دء العم����ل عل����ى وفقه 
ه� )تفكي����ك الدكتات�رية( ب��ص����فها الب�����ؤرة الوىل 
للجرمية والف�ص����اد وال�صتئثار باحلكم ومن ثم ب�صط 

النف�ذ الظامل والهيمنة على حرية وارادة النا�س.
ه����ذا ال�اقع املاثل امامن����ا، وجدناه يف بلدان عديدة، 
تخل�ص����ت م����ن دكتات�����ر ظ����امل، تنتق����ل اىل دكتات�����ر 
اأ�ص����د ظلمًا وتع�صفًا على حياة الب�ص����ر.. وذلك ب�صبب 
ا�ص����تخدمها  مت  الت����ي  العن����ف  ا�ص����اليب  ا�ص����تخدام 
م����ن قب����ل.. وه����� الم����ر ال����ذي يتحتم الجت����اه نح� 
)ا�ص����تخدام الن�ص����ال الالعنفي على تر�ص����يخ الت�جه 

نح� الدميقراطية( ذلك ان )اللج�ء اىل و�ص����ع الثقة 
يف ا�ص����اليب العن����ف؛ امنا يعني ا�ص����تخدام ا�ص����ل�ب 
للن�ص����ال يتمي����ز الطغ����اة دائم����ًا بالتف�ق في����ه( فماذا 
فعلنا اإذا نحن ا�ص����تخدمنا ادوات الطغيان ذاتها التي 
ا�ص����تخدمتها النظم����ة الدكتات�رية للهيمنة وب�ص����ط 

النف�ذ؟
اإن التج����ارب احلي����ة ت�ص����ري اىل اأن: )جن����اح مقاتلي 
الع�ص����ابات وت�ليهم ال�ص����لطة، فانه����م يخلق�ن نظام 
حكم اأكرث دكتات�رية من النظام ال�صابق الذي حارب�ا 
�صده ب�صبب تاأثري مركزية الق�ات الع�صكرية املمتدة، 
وب�ص����بب �ص����عف اأو دم����ار جمم�ع����ات وم�ؤ�ص�ص����ات 
املجتمع امل�صتقلة التي هي مبثابة العنا�صر احلي�ية 

يف اإن�صاء جمتمع دميقراطي دائم(.
وه����ذا يعن����ي ان �صل�ص����لة العن����ف م�ص����تمرة، وكل ما 
تغري ه� العنا�ص����ر املتنفذة التي ت�ص����تاأثر بالتغيري.. 
تغي����ري ال�ج�����ه احلاكم����ة واملتنفذة، ولي�����س تغيري 
ال�ص����اليب القمعية التي كانت متار�ص����ها تلك النظمة 
الدكتات�ري����ة.. التي جتد دعمًا من ال����دول الأجنبية، 
لأن تل����ك النظمة حتفظ امل�ص����الح القت�ص����ادية لهذه 
ال����دول وازاء ذلك قد تبيع ال�ص����ع�ب الت����ي تزعم اأنها 
تداف����ع عنها، لذل����ك يرى �ص����ارب ان ال�ص����بيل ال�حيد 
التحرر م����ن الدكتات�ري����ة )يعتمد ا�صا�ص����ًا على قدرة 
ال�ص����ع�ب عل����ى حترير نف�ص����ها باأيديها.. با�ص����تخدام 
الن�ص����ال الالعنيف من اأجل حتقيق اأهداف �صيا�صية( 
تعزز ارادتها يف احلرية والعدالة وال�ص����الم وي�ص����ري 
�صارب اىل ان الدكتات�رية تعمد اأحيانًا اىل الت�ص�ية 
ال�ص����لمية م����ع الق�����ى الدميقراطي����ة ال ان اأي التزام 
للدكتات�ري����ة �ص����رعان ما يت����م انتهاكه.. وه����� الأمر 
الذي يجعل مثل هذه الت�ص�ية اأقرب اىل الف�صل منها 

اىل النجاح.
وي�رد �ص����ارب حكاية �صينية تتعلق باقطاعي عج�ز 
درب الق����ردة على جمع الف�اكه وتقدميها اليه.. ويف 

حلظة ت�صاءل اأ�صغر القردة:
ه����ل زرع العج�����ز كل الأ�ص����جار؟ فاأجابه اأ�ص����حابه: 
بل هناك ا�ص����جار تنم� وتثم����ر ل�حدها، عندئذ ادرك 
اجلميع طبيعة ال�صتغالل الذي كان ميار�صه العج�ز 
فانقلب�ا عليه ومتردوا وتخل�ص�����ا م����ن عب�ديتهم.. 
ه����ذه احلكاي����ة ت�ص����ري اىل امكانية خال�س ال�ص����ع�ب 
م����ن الطغيان �ص����لميًا ح����ني ت����درك واقعها بنف�ص����ها.. 

وعندئذ ي�ص����بح هذا ال�عي م�ص����در اإنطالقها.. وهذا 
ال�ع����ي ه� الذي يتبني فيه املرء نقطة ال�ص����عف لدى 
خ�ص����مه، كما ه����� المر يف ا�ص����ط�رة )كع����ب اخيل( 
ال����ذي قات����ل ب�ص����راوة يف ح����روب ط����روادة، اىل ان 
متك����ن منه جندي كان يعرف ان مقت����ل )اآخيل( يكمن 
يف كعب قدمه التي مل تغمرها امه يف النهر املقد�س.. 
وكذا الأمر بالن�صبة لأنظمة احلكم الدكتات�رية التي 

حتمل معها �صعفها ومن ثم قتلها ونهاية وج�دها.
ويحدد جني �ص����ارب ثالثة ا�ص����اليب لعنفية و�ص�����ًل 
اىل اإرادة ال�ص����ع�ب وه����ي: )الحتج����اج والقن����اع، 
والالتع����اون، والتدخ����ل( ذل����ك ان الحتج����اج وحده 
غري كاٍف ما مل يقرتن بقناع الآخر ب�ص����رعية وحقيقة 
وم�ص����داقية وعدالة هذا الحتجاج، كم����ا ان مقاطعة 
النظم����ة الدكتات�ري����ة وعدم التعاون معها �صيا�ص����يًا 
واجتماعي����ًا واقت�ص����اديًا م����ن �ص����اأنه اأن ي�ص����عف تلك 

ال�صلطة ويق�دها اىل الف�صل.
اأما التدخل فيكمن يف اتخاذ �صتى الأ�صاليب النف�صية 
لحل����اق  وال�صيا�ص����ية  والقت�ص����ادية  والجتماعي����ة 

وافراغ تلك ال�صلطة من حمت�اها.
يف ح����ني جت����د ال�ص����لطة يف ا�ص����تخدامها للعنف اهم 
و�ص����ائلها يف م�اجه����ة اعدائه����ا.. لأنه����ا ل متل����ك يف 
خطاباته����ا منطلق����ًا �ص����ليمًا يجع����ل ال�ص����عب يث����ق بها 

وي�صتجيب لنداءاتها.
ويف حال����ة حتقي����ق التغي����ري املن�ص�����د، يق�����ل ج����ني 

�صارب:
)ليجب ان يعتقد اأحد يف اأن جمتمعًا مثاليًا �ص����يظهر 
ف�ر �ص����ق�ط نظام احلكم الدكتات�ري، ف�ص����ق�طه ه� 
نقطة البدء التي تقع حتت ظروف حرية اف�صل تتيح 
املج����ال لب����ذل جه�����د ط�يلة الأم����د لتط�ي����ر املجتمع 

وتلبية حاجاته الن�صانية ب�صكل اأف�صل..(.
وه� ما لتنتظ����ره بع�س الق�ى التي لي�ص����غلها امر 
�ص�����ى ال��ص�����ل اىل كر�ص����ي احلكم.. لتك�ن نظامًا 
قمعيًا بدياًل، يف حني تك�ن ارادة ال�صع�ب املتالحمة 

واملتاآزرة هي الأم�صى والأبقى.

* من الدكتاتورية اىل الدميقراطية /
 اطار ت�صوري للتحرر
تاأليف: جني �صارب / ترجمة: خالد دار عمر.
ا�صدار موؤ�ص�صة الربت اين�صتاين.

اوراق 
  حني يظنك الآخرون حّرا اإل اأنك حبي�س خلف ق�ص����بان 
الذاك����رة، ُيحج����ب عنك ن�ر احلب وال�ص����الم وال�ص����عادة 
وتغ����دو حبي�س ظلمتك املنفردة التي يجهلها اجلميع ول 

يعرفها �ص�اك.
ن�����زت �ص����مدين بات اأ�ص����ري حب�����سٍ انف����رادي كان للقدر 
ال����دور الأول في����ه، اإل اأن �ص����مدين التج����اأ اإىل الكتاب����ة 
حم����اوًل اخلروج من اأ�ص����ره فاأ�ص����در كتابه"�ص����ق�ط يف 
ال�ص����رداب"عن امل�ؤ�ص�ص����ة العربي����ة للدرا�ص����ات والن�ص����ر 

بطبعته الأوىل لعام 2015.
ويذكر �ص����مدين اأن اختباءه  يف ال�صرداب مل يكن �صدفة 
حياتية اأو نزوة �صاب قرر فجاأة العي�س يف قلب الظالم، 
بل هي خط����ة حمبكة للحفاظ عليه و�ص����عتها اأمه،زوجة 
ال�ص����هيد، حلماية وحيدها الذي يقع ب����ني خم�س فتيات. 

فبع����د اأن �ص����لمها �ص����هادة تخرج����ه يف �ص����يف 1986 من 
الدرا�ص����ة العدادي����ة ق����ررت ذل����ك. وذك����ر �ص����مدين"لقد 
اأقنعت اأخ�اتي بعدم القرتاب من ال�ص����رداب ذلك ان فيه 
روح املغف�ر ل����ه اأبي، وقد جنحت خط����ة اأمي بحمايتي 
م����ن امل�ص����ري ال����ذي واجه����ه اأبي"ال�ص����هادة"والذي كان 
�ص����ابطًا يف احلر�����س اجلمه�����ري يف احل����رب العراقية 

اليرانية."
دخلت جامعة امل��ص����ل بعامي الدرا�ص����ي الول ومل يكن 
لدي ا�صدقاء يف حي ال�صباط الذي كنا ن�صكن فيه و�صط 
املدني����ة وكنت اأُعد البن املدلل بالن�ص����بة لأبناء اجلريان 
لعائلة اأنفها يف ال�صماء، وهذا جعل حماولتي بالفالت 

من �صلطة اأمي اأمر �صعب.
يذكر الكاتب هنا باأنه كان �صجينًا لعاطفة اأمه وم�صت�صلمًا 
لها فهي من كانت تقرر عنه كل �ص����يء وا�صفًا اإياها باأنها 
القائ����د املي����داين يف املن����زل والعق����ل املدب����ر ل�ص�����ؤونه، 
ويذكر الكاتب انه بقي ا�صري ال�صرداب وا�صفه مبع�صكر 

تدريب����ي بعي����د عن عي�����ن اخ�اته اإل اأن م����ا اأجربه على 
ذل����ك ه� احل����رب والع����دام فكالهما حمت�م����ان يف هذا 
البل����د وكالهما ي�ؤديان اىل امل�ت فال بديل عنهما �ص�����ى 
وحده����م  قائاًل"ال�ص����جناء  �ص����مدين  وخت����م  ال�ص����رداب. 
يعرف�����ن املعنى احلقيقي لل�ص����رب ويعي�ص�����ن جتاربهم 
النف�صية واجل�ص����دية بتفا�صيل غري منق��صة في�صعرون 
املدي����ات  اق�ص����ى  اإىل  واأوجاعه����ا  والأمرا�����س  ب����الأمل 
ومينح�����ن ذاكرته����م القدمية كل ما ميلك�����ن من احلزن 
والدم�ع وي�ص����حك�ن ملء اأف�اههم لأتفه حلظة �صعادة 
ت�ص����ادفهم ويخرتع�نه����ا لأنف�ص����هم اإذا ل����زم الأم����ر لك����ي 

لجتف قل�بهم."
يذك����ر الكاتب انه ت��ص����ل له����ذه القناعة الإن�ص����انية بعد 
اأن �ص����ار واحدًا منهم بل اإن����ه كان يغبطهم لأنهم معلن�ن 
وي�ا�صل�ن حياتهم يف امل�صاحات واملدد املقررة لهم يف 
�ص����ج�نهم خالفا ل�صجنه ال�صري املتداخل والذي مل يكن 

فيه �ص�ى �صبح ل اأكرث حني �صقط ال�صرداب.

سجين خلف قضبان روحه في كتاب 
"سقوط  في السرداب"

جـــين شـــــارب
مــن الدكتاتورية الــى الديمقراطية / اطار تصوري 

للتحرر

قالئد الّنار الضاّلة: مجموعة 
شعرية جديدة 

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

إيمان فارس 

ت�ص���ف الكاتبة ر�ص���مية حميب�س جتربتها احلياتية مع كزار حنت��س باملغامرة، بالقلق. فقد وجدت اأن دخ�لها عامل هذا 
ال�ص���اعر ا�ص���به بالقارة املجه�لة لتدري كيف تكت�ص���فها. وعندما تقدمت بخط�اتها على ار�س هذه القارة اكت�ص���فت انه 
�صخ�س غام�س، ع�صبي املزاج، يعي�س حلظته فقط، ليح�صب ح�صاب الغري، هَمه �صعره وا�صدقاوؤه، يتنقيهم ع�ص�ائيًا. 
قد يبدوهذا الت��ص���يف لل�صخ�صية معروفًا للعديد من املقربني له، كان كزار كتابًا مفت�حًا يحتفظ له ال�صدقاء مب�اقف 

خالدة لن تن�صى اأبدًا. 
م���ن خالل مذكراتها تك�ص���ف الكاتبة انه���ا يف البدء عانت كثريًا من غرابة اط�اره، فه� يث�ر احياناآ ويدمر كل �ص���يء ثم 
يع�د ويعتذر وكاأن �ص���يئا مل يكن، ولكن بعد فرتة املعاي�ص���ه �ص���تعرف ان ل اأحد بعف�يته وب�ص���اطته وبراءته، والالفت 
اي�ص���ًا من غرابة اط�ار ال�ص���اعر ان روؤيا امل�ت برزت حتى من اأوج حالت ن�ص����ته، فما اأن  انتهت مرا�صم الزواج )عقد 
القراأن( بينهما، يف هذه اللحظه التي يفرت�س ان تك�ن من ا�ص���عد اللحظات يف حياة الب�ص���ر، ال ان كزار قراأ لها ابياتًا 

�صعرية خيم فيها �صبح امل�ت على مفرداتها.
ك���زاز حنت�����س ميال لل�حده، فه� ينقطع ايامًا ط�يلة ليراه اأحد وكان ي�ص���ميها فرتة نقاهة حي���ث يتفرغ فيها للتاأمل، 
والق���راءات والكتاب���ة، واملراجع���ة، لكنه بع���د فرتة يفاجئها بظه�ره جمددًا وقد ا�ص���تعاد بع�ص���ًا من حي�يته ون�ص���اطه 
البداعي.لك���ن اه���م ماكان مييزه عف�يًا يف كتاباته اأنه ليزوق نف�ص���ة بل يطرحها على ال����رق كما هي ماجعل طريقته 

وا�صعاره �صهلة اىل القل�ب، عف�ية على الل�صان.
�ص���لطت الكاتبة ال�ص����ء على ثقافة ال�صاعر، فتذكر انه قارئ لكل ماتقع عليه عيناه �ص����اًء  اأكان �صعرًا  -وخا�صة ال�صعر 
احلدي���ث- اأم ن���رثًا، وان���ه ليقراأ ال حلاجة ملحة ر�ص���مية جتعلن���ا نتلم�س تن�ع ثقاف���ة كزار وانعكا�ص���ها على العم�م، 
وتروي جتربته البداعية عنه،�صخ�ص���يته، وعددًا من امل�اقف التي تبنى فيها ب�صاطتة وعاطفته الطافحة بالنبل، وهي 
التي رافقته منذ وقت مبكر من حياته ال�ص���اخبة، فكانت الأم اأول حمطات حبه، وظل ي�ص���عر بتاأنيب �ص���مري جتاهها ملا 

ت�صبب لها من متاعب واأمل، حيث يعرتف لها: ان ابنك مت�صخ القلب.
�صم الكتاب عددًا من الق�صائد التي كتبها بحق بع�س ال�صدقاء ال�صعراء الذي احاطهم مبحبة خا�صة  مثل  حميد�صعيد، 
ي��ص���ف ال�ص���ائغ، كاظم احلجاج،... وكذلك عددا من ر�صائلة اىل من اأحب، كما �صم الكتاب اي�صًا مالحق وبع�س الرثاء 
يف رحيلة والتي اف�ص���حت عن اخل�ص���ارة التي تعر�ص���ت لها الثقافه العراقية مب�ت كزار حنت��س الذي و�صفه ال�صاعر 

احلجاج ب�)الكنز الف��ص�ي(.
ال�ص���اعرة والكاتبة ر�ص���مية حميب�س يف كتابها )كزاز حنت��س ال�صعر مقابل احلب( اأمينة يف اأ�صاءتها لعامل و�صخ�صية 
�ص���اعرها املتفرد بالروح وال�ص���عر، فجاء الكتاب �صرية بقلم الزوجة وال�ص���اعرة، امتزج فيها ال�فاء بالنبل،كما تقراأ بني 

�صط�رها ال�صع�ر امل�ؤمل بالفقدان وفداحة العي�س بالغياب وت�صعر بحرارة ذلك، فتهم�س بهدوء:
 )كم يبدو هذا العامل م�ح�صًا من دونك... كم يبدو هذا العامل م�ح�صًا من دونك(

العبارة والجملة 
المأزومة

اإن اللغ����ة التي غ����اب عنها اللت����زام بالق�اعد 
العربي����ة والإعتم����اد عل����ى املف����ردة ال�ص����عبية 
القريبة من القارئ لأنه يريد ا�صتمالة عاطفته 
وه����� يتحدث له ب�ص�����ت الروي..وكثريًا ما 
تلجاأ العبارة اأو اجلملة يف الرواية ا�صتغالل 
حاجة القارئ اىل من ينبهه على اأمله) لقد فقد 
النا�س اأرواحهم فلم جتِد نفعا بعدها عمليات 
الرتقيع الروحي(�س91 وعلى الرغم ان )مل( 
يجعلها جازم����ا اإل اإن هذه اجلمل����ة التي تقع 
خارج �صياق املنت الروائي م�جهة اىل القارئ 
اأك����رث منه����ا م�جه����ة اىل ا�ص����تكمال عنا�ص����ر 
الروي..ويف ذات ال�صفحة يذكر اأن ) ال�صني 
ف�ص����لت يف انتاج عالج للدي�����ث والق�اد،... 
( وله����ذا ترتاكم يف اللغ����ة اأو العبارة العديد 
من الهنات التي ت�ص����عف من م�صت�ى الإدارة 
للحدث وت�ص����عف م����ن م�ص����ت�ى التلقي حني 
تتكّرر كلمة دون ال�ص����تعارة او ال�صتعا�ص����ة 
عنها بالإ�ص����ارة امل�ازية لها كما يف ال�ص����فحة 
124 ح����ني  تتكرر كلمة البيت �ص����ت مرات يف 
�ص����تة ا�ص����طر..وه� ما ينعك�س عل����ى املفردة 
وا�ص����تخدامها العاطف����ي اأو التهكمي من مثل 
)ظل�����ا ينتظرون بف����ارغ ال�ص����رب حل�ل ي�م 
القيام����ة مبمار�ص����ة اجلل����ق وه����م يق�ل�����ن: 
ال�ص����تمناء اأرح����م من الجن����اب( وكذلك هذه 
الق�ص�ة يف ا�صتخدام اللغة حتى ل� كان هناك 
مثلها يف التاريخ لك����ن ما يهم يف الرواية اأن 
جتعل املتلق����ي يتخيل ما تق�ل ولي�س ي�افق 
على ما تق�ل ) انق�صت على البائع حامي روح 

احلالج ت�صب وت�صتم وتف�صر بدون مقدمات: 
اب� العي�����رة اخ الكحبة ا�س تب�ك الكدر من 
احل������س( �س163 ومن ه����ذه كثريات حتفل 
بها الرواية.. ولكن ما ي�ؤ�ص����ر اأي�صا اإن هناك 
جماليًة عاليًة يف بع�س الأق�ص����ام ومنها ق�صم 
) يف املي����دان يبيع�����ن اأح�ص����اء التاري����خ (و) 
�ص����رقة الزم����ن ( وكذل����ك ) م�ص����رية القيام����ة( 
اإذا م����ا اأزحنا تلك املفردات عن متنها �ص����نجد 
اإن الفع����ل ال�ص����ردي تت�ص����اعد في����ه احلرك����ة 
الدرامية بهدوٍء وبلغٍة قابلٍة للمخيلة وتبتعد 
عن ال�ص�����ت والعاطفة وتغطي تيارًا �صرديًا 

متما�صيًا مع الفكرة.
ول����ذا رمبا يج����د الق����ارئ اطناب����ا يف املفردة 
وه����� ط�ي����ل ل ينف����ع الرواي����ة ول فكرته����ا 
كم����ا يف �س 228 ح����ني يج����د اأول الكلمة يف 
اأعلى ال�صفحة ) م�ص����ح ال�صخ�س الفيل�ص�ف 
اأط����راف �ص����فتيه.........( اىل اأخ����ر كلمة يف 
ال�ص����طر الأخ����ري ) انعطف الفيل�ص�����ف ينتف 

ويهل�س ري�س ا�ص�ات طي�ر القيامة(

الفنطازيا والتهكم 
الساخر

حتفل الرواية بالعديد من امل�صاهد الفنطازية 
التي كان بالإمكان ال�صري على هداها لت�ليف 
منت �ص����ردي غابة يف التقان بدل من اللج�ء 
اىل اجلمل����ة ال�ص����خرية التي تخ����رج كل حني 
لتبيان خلفي����ة او ايدي�ل�جية الروائي اأكرث 
م����ن اأيدي�ل�جي����ة ال����راوي داخ����ل الرواية..

الفنطازيا متتد من حلظة �ص����رقة ال�ص�����ارع) 
�صرق�ا ال�ص�ارع.. مل يبَق �صيء اإل و�صرق�ه( 

�س18 واي�ص����ا فنطازيا ا�ص����تخدام العناوين 
غ����ري املبا�ص����رة ومتييع����ًا و�ص����ياع دمه����ا بني 
ع�صائر الق�صدية اإن �صح التعبري فيما يتعلق 
بنغ�ل����ة البع����ث وجماع����ات الثق�ب ال�ص�����د 
فالبط����ل معار�����س للنظ����ام ال�ص����ابق ) اخلرا( 
ليج����د ما ه����� )اأخرا ( من����ه يف الزمن اجلديد 
فيتعر�����س اىل تهدي����د م����ن خ����الل ر�صا�ص����ة 
وورقة وهذه ت�ص����يع و�ص����ط عدم لنتباه اىل 
�ص����يل النقدي وال�صخرية من الروي يف حني 
هي كانت العم�د الفقري لتغيري واقعه وترك 
زوجت����ه له، لأن����ه اأما يذه����ب معه����ا اأو ترتكه 
وحي����دًا لأنها تخ����اف القتل لكن����ه ي�ؤثر البقاء 
دون اأن نعرف ماذا ح�صل له على مدى ف�ص�ل 
حتى النهاية..اإن اللغة يف بنية الكتابة تعتمد 
على مهاجمة ال�اقع بدون قي�د اأو �صروط..

مثلم����ا اإن بني����ة ال�ص����خرية اأو الفنطازي����ا يف 
الرواي����ة جعلت الروائي يعي����د ويكرر بع�س 
التفا�ص����يل لأنه ينتبه اىل ال�ص����خرية اأو اأكرث 
من انتباهه للمبنى ال�ص����ردي لكي تبدو اللغة 
�صاخرة ولكي تك�ن اجلراأة م�زعة عل ج�صد 

الروي بل ومتهكمة اي�صا..
ولهذا فاإن الرواية حتفل بالكثري من التفا�صيل 
ال�اقعية اأرادها اأن تك�ن ماأ�ص����اوية من جهٍة 
وفنطازي����ا م����ن جه����ٍة اأخ����رى من مثل م�ص����هد 
اأم جعف����ر وه����ي جت����د راأ�����س ابنه����ا يف علبة 
كارت�ن..وه����ي تدخ����ل يف �ص�����تية الرواية 
وعاطفته����ا لأن����ه مل ي�ص����تمر يف حت�ص����يد هذه 
امل�صهدية لتتح�ل اىل ب�ؤرة امل�ت والرهاب 
والتكال����ب على قتل الإن�ص����ان كما ح�ص����ل مع 
ال�ص����باب وهم يحمل�����ن اأجزاء من الأج�ص����اد 
املقت�لة ولهذا يع�د دائما اىل م�صهدية ذكرت 
�ص����ابقًا وه� يق�لها دومًا كج����زٍء من معاجلة 
الع�����دة اىل ما ذك����ر) تذك����رت وج�ها كثرية 

بتلعتها  النفج����ارات ا
الك�����امت  يق وف�ه����ات  د �ص����نا و

�ص����يارات اخلطف..اختلط����ت عل����ّي ال�ج�ه 
الت����ي راحت تتداخل يف �ص����ريط فيلم حياتنا 
الدم�����ي مفت�����ح النه����اة  اىل الب����د( �س38 
وله����ذا نرى اإع����ادة للم�ص����اهد الدم�ي����ة لي�س 
ب�ص�����رٍة جدي����دٍة بل ه����ي ذاته����ا ل تق�د اىل 
تاأويل جديد..وهذه العاطفة وال�ص�ت اأي�صا 
جاءت �صمن جلد الذات والنقد الذي يحتاجه 
القارئ يف الكثري من مفا�ص����ل الرواية ) اإذ ل 
مير ي�م بدون �ص����حية ل�ص����خ�س م�ص����تطرق 
�ص����اهي ل يعرف ومل ي�ص����مع بقنا�س الفرقان 
الذي كان يرت�ص����ده ليفتح را�ص����ه وقلبه حتى 

ي�صرب دينه وطائفته( �س42
مثلما تزخر الرواية بفنطازيا الت�صال مبلك 
امل�����ت ووج�����د رق����م هات����ف له..وفنطازي����ا 
ال�����لدة  يف  الجتماع����ي  الفع����ل  انق����الب 
والعر�����س تتح�����ل اىل ماأمت وقب�����ل الدع�ة 
ح����الت  يف  والزغاري����د   والف����رح  بامل�����ت 
ح�ص�����ل امل�����ت يف عائل����ة وتقبل����ه لته����اين 
الآخري����ن لأنه تخل�س من احلياة وهي نكاية 
بكل هذا الإرث ال�ص����عب حلي����اٍة واقعٍة حتت 
مطرق����ة امل�����ت ال����ذي ي�صت�ص����رخه اجلمي����ع 
لإنه����اء العمر وانهاء احلي����اة، لأن امل�ت قادم 
فالبد من ا�ص����تعجاله والت�ص����ال مبلك امل�ت 
هاتفي����ًا لك����ي ينجز حل����م الن�ص����ان، وبالتايل 
ف����اإان التظاهرات تطالب بامل�ت واحالل ي�م 
القيامة..وكذلك تلك الت��صيفات غري املاأل�فة 
اخ����ي عن����اد احت�ص����ن عزرائي����ل وت�ص����بث   (
بحزامه مت��ص����ال اأن ياأخذ روح����ه الآن وهنا 
ليخل�س من ه�ل العي�����س واأل يركتب املزيد 

من الآثام( �س146.
اأن م���ا يالحظ يف ه���ذا الأ�ص���ل�ب الذي اتبع 

يف بن���اء الرواية وما اق�ص���ده التهكمي منه 
يغي���ب عنه احل���دث.. ال�ص����رة الت���ي تق�د 
هن���ا  الأ�ص���ل�ب  وتخيل���ه..  م�ص���هٍد  لروؤي���ة 
مينحنا �ص����تا فقط..اأن ت�ص���مع م�صهدية ما 
يق�له الروائي م���ن خالل الرواة ودائمًا كما 
ذكرت يجن���ح اىل العاطفة حتى يف م�ص���اهد 
الفنطازي���ا  ه���ذه  تتح����ل  الفنطازيا..وق���د 
اىل حلظ���ة تهك���ٍم وانتقاٍد ومعار�ص���ٍة ملا ه� 
طبيع���ي مثلما يتنقد ولأكرث من مّرة عمليات 
ذب���ح الدجاج واخلرف���ان والعج�ل بل تاأخذ 
حيزًا كبريًا يف ا�صتطالت غري مربرٍة جل�صد 
الرواي���ة حت���ى انها جاءت اأك���رث من عمليات 
يف  والإعدام���ات  الب�ص���رية  الروؤو����س  ح���ّز 
ال�ص���احات، بل ويقحم معها معل�مات علمية 
يف ج�ص���د الرواي���ة لي�س �ص���من ح�ارية اأو 
م���نت روائي، بل بكلماٍت متجزئٍة خارج املنت 
كما ه���ي معل�م���ة الأطباء الفرن�ص���يني ح�ل 
بقاء الراأ�س ثالث دقائ���ق بعد النحر وه� ما 

كان مق�ص�دا عن الأنعام )�س81 (
ال�اقعي���ة  ب���ني  املختلط���ة  الثيم���ة  ه���ذه  ان 
باإم���كان  جعل���ت  وال�ص���خرية  والفنطازي���ة 
الرواي���ة اأن تت�ال���د داخل الأح���داث كما ه� 
�صاأن اأية رواية اأخرى مليئة مبا يراد تناولها 
من جزئي���اٍت كثريٍة من اجل�ان���ب ال�اقعية 
لتفعي���ل اجل�ان���ب الفنطازي���ة ويح�لها اىل 
واقٍع �ص���اخٍر..ول� تتبعنا اأثر هذا جند مثاًل 
نح���ر اأح���د الذباحني وه���� بذات الأ�ص���ل�ب 
للمقت����ل ال���ذي انقذت���ه الق����ات الأمريكي���ة 
ومل ينق���ذه عراق���ي ال���ذي راح يبح���ث ع���ن 
القتلة من )الثق�ب ال�ص����د( لي�ؤ�ص����س مقابل 
لها ع�ص���ابات قتٍل اأخرى ) �ص���عاليك القيامة 
( تنتق���م م���ن قتل���ة العراقيني وهنا يت�ص���ّعب 
التاأوي���ل وتت�الد جمم�عة من الق�ص���ديات.
حت���ى اإن بع�س م�ص���اهد الفنطازيا اأو العبث 
بال�صخ�صيات اإن �ص���ح ت��صيفها،هي و�صع 
م�ص���اهٍد مقززٍة غري مقب�لٍة حت���ى ل� انتمت 
اىل اجل���راأة اأو العاطف���ة اأو جل���د ال���ذات اأو 
حتى ال�صخرية من الآخر وهي ل تنتمي اىل 
روح ال�ص���رد وكان الأج���دى ل���� حتّ�لت اىل 
طريقٍة اأخرى جتعل القارئ يتخّيل ما يحدث 
ل اأن يجعله���ا اأمام���ه بطريق���ٍة مبا�ص���رٍة تفقد 
معها املخيلَة املطل�بة) ابتكر بع�س �صعاليك 
القيام���ة  ن�ع���ا جديدا من العق���اب والنتقام 
راح����ا  اإذ  ال�ص���حية،  خ�ن���ة  ه����ؤلء  م���ن 
ينيك�ن �ص���حفيا بعد �ص���حفي، ي�ص�رونهم 
ويطلق����ن �ص���راحهم، ينكح�ن �ص���اعرا بعد 
�ص���اعر وي�ص����رون عمليات النيك ويطلق�ن 
�صراحهم، واختتم�ا حفلة النيك بالروائيني 

مع الت�ص�ير( �س119 
وله���ذا يبدو الزمان واملكان حم�ص����رين يف 
رواية )قيام�ت( ببغداد ومتتد اىل ما ع�صر 
التهك���م وامل�ت واحلي���اة والقم���ر والنج�م 
يف  ب���ه  التالع���ب  يت���م  وال�ص���ماء..والزمان 
جّ� م�ص���ح�ٍن من ال�ص����ت لكنه زمن مقب�ل 
لذان ف���اأن الأحداث داخل الرواية تتمّدد على 
ح�صاب خا�ص���ية ال�صرد حني يت�صاعد �ص�ت 
ال���راوي م���ن خ���الل ال�ص���تطاللة والع���ادة 
لالأمكنة والزمنة وحتى احل�ارات مبا ي�صي 
ان هذا قد فلت منها وخا�صة يف احلديث عن 
ال�صلعة وال�صعر واحلالقة واأع�صاب القيامة 
وامرا�ص���ها دون ان تك�ن هن���اك فائدة حتى 

خلا�صية التهمكم او النقد ملا يجري..

الشخصيات
ال�صخ�صيات ماأزومٌة وهي نتاج مرحلتني من 
ال�صيا�ص����ة الت����ي اجتاحت العراق بني �ص����لطٍة 
طاغيٍة وحكٍم جديٍد ل يعرف الدولة وي�ص����عى 
لل�ص����لطة باأي����ة طريق����ٍة مم����ا ت�ص����بب بخروج 
جماع����اٍت م�ص����لحٍة واإرهابي����ة راح����ت تقت����ل 
النا�س با�ص����م الدي����ن )الثق�ب ال�ص�����د( وه� 
ما يعني ال�صتعانة كذبًا مبا يظهره ال�صج�د 
الكث����ري خالل ال�ص����الة.. وهذه ال�صخ�ص����يات 
هي مثقفُة اأو قاع املجتمع ومعار�ص����ة للنظام 
ال�صيا�ص����ية  للعملي����ة  ومعار�ص����ة  ال�ص����ابق 
اجلديدة ..ل فرق بالن�ص����بة لها..كما ي�ص����مها 
يف عملية التذكار وال�صتذكار نغ�لة العقيدة 
للبعثي����ني والثق�ب ال�ص�����د التي ج����اءت بها 
الأحزاب الإ�ص����المية والإحت����الل وكاأنه يريد 
الق�ل اأن ل �ص����يء تغ����ري واإن اجلميع ) خرا( 
والتح�����ل م����ن الزيت�����ين اىل الأ�ص�����د ومن 
حف����الت الإعدام����ات اىل حف����الت الغتيالت 
ل  حت����ى  متنقل����ة  والتفجريات..�صخ�ص����يات 
تعلم من هي ال�صخ�صية الأكرث قب�ٍل بال�اقع 
الروائ����ي وهذه ح�ص����نة الرواية يف مفه�مها 
العام،اأن����ه يجم����ع كّل �ص����يٍء م����ن ا�ص����خا�س 
و�ص����يئيات يف ب�تقة �ص�����ته ال�صردي �ص�اء 
كان �ص����ارعًا اأو بيت����ًا اأو اأماك����ن القمام����ة اأو 
�صاحات الإعدام اأو اأماكن التظاهر اأو املقابر 
اأو ال�ص����راديب..زمن �ص����ابق وزم����ن لحق..

يجم����ع لهم رابطًا واحدًا ه� ال�ق�ع يف زمن 
امل�ت الذي مي�ص����ي حتى عند باعة الأع�ص����اب 
الذي����ن حت�ل�����ا اىل باعة حاجي����ات امل�ت..

ون����رى اأي�ص����ا م����ن جان����ب اآخ����ر اأن الروائي 
يحاول ت�زيع �صخ�صياته الرئي�صة واأدوارهم 
بح�ص����ب فكرت����ه فيختل����ف الفع����ل وتت�ص����ابه 
الأفكار وتلتقي يف ال�صل�ك والأهداف �ص�اء 
كان )برع����م( ام )دخ����ان( اأم )هن����دي( اأم )اأب� 
عبا�س( والأخ )عن����اد( والزوجات..الروائي 
يراقب لي�ص����ري اىل ال����راوي ملتابع����ة احلركة 
بالإمي����ان  والتلف����ظ  ال�ص����ل�ك  يف  والتغ����ري 
بال�ص����باب  والهذي����ان  بال�ص����تيمة  والرتق����ب 
وامل�ص����ي بتق�ص����ري الرذيل����ة والتق����اط امله����ن 
وت��صيف الياأ�س والإتيان بال�صجر وتل�ين 
اأج����ل اأن  الفجيع����ة وترتي����ب اخلديعة..م����ن 
يعط����ي داًل ملدل�ل املتغرّي اجلديد يف العراق 
بطريق����ة ل ت����رتك للعاطف����ة جم����اًل لأن تك�ن 

�ص�تية �صاخرة.
ال�صخ�ص����ية املح�ري����ة )برع����م( ه����� مثق����ٌف 
وفناٌن وم�ظٌف يف الن�صاط املدر�صي وم�ؤلٌف 
م�ص����رحّي يحاول اأن ي�اجه امل�����ت ويعانده 
حني ياأتيه التهديد لأنه �ص����بق اأن كان �صحية 
النظام ال�صابق) ومثلما عاندت الهلع ومزقت 
ر�ص����الة التهديد ورميت خرط��صة الر�صا�صة 
يف الزبالة وعاندت اخل�ف وعدم ال�صت�صالم 
لل�ص��س الذي �صرق�ا �ص�ارع ) اجلريخي(( 
لكنه اأي�ص����ا ي�ص����ب جام غ�ص����به على املثقفني 
الآخرين وي�صتهزئ بهم �ص�اء اأكان�ا �صعراء 
اأو كاب ق�ص����ٍة اأو روايٍة وحتى �ص����حفيني..ل 
حقيق����ة ثابت����ة واإن اجلميع م����ن وجهة نظره 
يبحث�����ن عن م�ص����لحتهم ومتملق�����ن) األي�س 
عجيبا اأن اأغلب املثقفني والكتاب وال�صحفيني 
كان�ا مع �صلطة نغ�لة العقيدة �صد ال�صحايا 
وبعد �صق�طهم بالألفني وثالثة ت�زع�ا على 
ال�ص����حف واجلراي����د اجلدي����دة حت����ى انته�ا 
الي�م ب�ق�ف اأغلبهم �ص����د ال�ص����حايا اجلدد 
الثق�����ب  وجماع����ات  الق����دمي  اجل����الد  وم����ع 
ال�ص�����د( �����س33 وهنا اأحكم قب�ص����ته كمثقٍف 
روائ����ّي عل����ى ل�ص����ان روائ����ي مثق����ٍف كّل هذا 
الهج�����م عل����ى طبقٍة قال انه����ا )اغلب املثقفني 
( وكاأن����ه ينح����ت اجلان����ب الإعالم����ي يف جلد 
ال����ذات والت�ص�����يق جلذب العاطف����ة وليك�ن 

�ص�����ته اأعلى يف التهكم وال�صخرية من طبقة 
ينتم����ي اليها..مبعن����ى اإنن����ا هنا جند �ص�����تًا 
للروي اأك����رث من متنًا �ص����رديًا حتى من خالل 
اللغة امل�صتخدمة القريبة اىل اللهجة الدارجة 
لأن����ه يريد ك�ص����ب وّد القارئ وه����� يعرف اإن 

النقد الالذع مطل�ٌب يف زمن الياأ�س.
ان ال�صخ�ص����يات الت����ي تناوله����ا )برعم ( هي 
�صخ�ص����يات مت�ن �صردية قائمة بذاتها ومنها 
) هندي احلالق ( حتى اإن الروائي و�ص����ع له 
ف�صاًل معن�نًا با�صمه ورمبا يك�ن ه� املعادل 
امل��ص�عي لفكرة التاأويل اخلا�صة بالعن�ان 
وفك����رة الفكرة التي ت����دور يف راأ�س الروائي 
وفك����رة الب�����ؤرة الت����ي يتناولها ال����راوي لأنه 
�صخ�ص����يٌة ميت����ٌة وحي����ٌة خاطئ����ٌة يف ال�����لدة 
وامل����كان وفنطازية..ه����� ال����ذي يق�����د مهمة 
والتهك����م  والفنطازي����ا  ال�ص����خرية  ا�ص����تكمال 
م����رٍّ يعي�ص����ه البط����ال  وال�ص�����داوية ل�اق����ٍع 
املاأزوم����ني لياأخ����ذ ب����ني دفتيه حركته �ص�����ؤال 
القيامة ليك�ن م�اٍز لفعل ال�صرد بني الثق�ب 
ال�ص�د و�ص����عاليك القيامة الّند الآخر اجلديد 
ونغ�ل����ة العقيدة مل����ا ه� ال�ص����حراء الخرى 
لل�اق����ع العراقي..احلالق ال����ذي يتحّ�ل اىل 
فيل�ص�����ف لأن له ميزة �ص����ماوية فيك�ن قادرًا 
على حتليل ال�صخ�ص����يات فيتح�ل اأي�صا اىل 
راٍو لل����راوي املرافق للروائي..فيك�ن هندي 
احلالق حمذرًا ومنذرا )ارج�كم حتمل�ين..

اأنا ل اأريد بث الرعب اإمنا التحذير وال�قاية 
من خطر ال�ص����ابة بجن�����ن القيامة( �س66.

وه����ذا اجلن�ن لي�س وليد م����ا بعد عام 2003 
بل يجره اىل ما قبل ذلك باعتباره فايرو�ص����ا 
) ينت�صر ويعمل ويكرب منذ اربعني �صنة، منذ 
حفلة الإعدام العلنية يف باب ال�ص����رجي اأمام 

اجلماهري( �س68

األخطاء النحوية
  ل ميكن للكتابة اأن ت�ص���تقيم بدون ا�صتقامة 
اللغة فيها واحلفاظ على معن�ياتها واأهدافها 
وط���رق كتابته���ا.. تلك بديهٌة وا�ص���حُة وهي 
و�صيلٌة لل��ص����ل اىل الهدف وه� الت�ص�يق 
واجلمالي���ة واجل���ذب لأن القارئ لي����س اأميًا 
لك���ي ي�ص���ع اأ�ص���بعه عل���ى احل���روف بل ه� 
ق���ارئ رواي���ٍة يفرت�س ب���ه اأن يك�ن عا�ص���قًا 
للمخيل���ة من خ���الل املخيل���ة.. لك���ن الرواية 
واإن كان كاتبها قد و�ص���ع متهي���دًا اأوليًا قبل 
ا�ص���تهالل الرواي���ة )كل خط���اأ مق�ص����د فلغة 
الرواية تنحت نف�صها( �س5لكن هذا ل مينع 
اأن يك����ن الكات���ب نف�ص���ه ق���د وق���ع يف مطّب 
الع���رتاف باللغة من جهٍة والتغافل عنها من 
جه���ة اخرى..الإعرتاف ياأت���ي لأنه التزم يف 
اأكرث املفا�ص���ل بالإع���راب والنح� ومل يلتزم 
بج�ان���ب اأخ���رى ل���ذات الكلمات..وم���ا )مل( 
اجلازمة اإل واحدًة من الإ�ص���رارعلى نكران 
جازميته���ا وه� م���ا جعلني اأ�ص���عها كما هي 
دون ت�ص���حيحها يف القتبا�صات..ورغم اإنه 
ي�ص���تخدمها �ص���حيحة يف جملة ) �ص���م حاقد 
مل ي�ص���تطع ع�ص���ل كلمات���ه( ����س201 وكذلك 
) بحي���ث مل يبق منه �ص���يئا( ����س269 ولكن 
اأن ي�ص���ل الأم���ر اىل جتاهل الفع���ل والفاعل 
واملفع�ل به فه���ذا غري ممكن على الطالق..

الأ�ص���ل�ب  يف  التجدي���د  يعن���ي  ل  ذل���ك  لأن 
الت���كاء  اأو  العاطف���ي  التهك���م  اأو  الروائ���ي 
عل���ى الفنطازي���ا اأو الهج����م عل���ى ال�اق���ع 
ال�صيا�ص���ي، ب���ل ه� ينم عن �ص���عف يف اللغة 
متامًا رغم معرفتنا اإن الروائي لي�س �صعيفًا 
بل ه� م�ص���ّحح للغة حيث عمل يف ال�صحف 
العراقية بعد �صق�ط النظام..ونقراأ من�ذجا 
من ذل���ك ) واإذا برجل افندي يرتدي بنطل�ن 

ا�ص�د وقمي�س اأخ�صر( �س147

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

علي لفته سعيد

2-2

 تحمل جملة الرواية عبارات مأزومة وهي متازج بني لغة الرسد 
لت الجملة  يف بعض مفاصلها ولغة الحيك يف أغلبها، حتى تحواّ
اىل عب��ارٍة تحمل امتعاضًا م��ن جهتها حتى ل��و كانت مقبولًة 
ألن هذه العبارة ال تأيت ضمن س��ياق الرسد بل ضمن س��ياق 
الصوت..ولذا ف��إن املفردة التي اتكأت عليه��ا الرواية اتبعت 
أس��لوب الروي بطرقة )األنا( وهذا األس��لوب مينحها القدرة 
عىل خوض غمر الحالتني بطريقٍة قد يجدها القارئ مدهش��ةً 
وجاذبًة أو يراها قارٌئ آخر صادم��ًة مفتتًة مأزومًة غري رسديٍة 
بل غري مؤدب��ٍة أيضا رغم أن الروايئ أرادها ان تعادل الواقع 
الجديد بكونه واقعًا س��خيفًا.. فيلج��أ يف بعض جمله اىل لغة 
الحيك اليومي)نرتك البيت ونتحول اىل مدينة أخرى، نش��يل 
م��ن مدينة )الحس��ينية( ص12..و) زوجتي ح��وراء باكت هوا، 
افرتس��تها أنياب الخوف وتخردلت وهي تراين ارفض الهرب(

) مل أس��د خش��مي املرتع بعطور املجاري واملزابل ( ص18 
وله��ذا نجد ان هن��اك إرصارًا من الروايئ ع��ىل عدم االنقياد 
اىل اللغ��ة وتأثرياتها، فهو ال يجعل )مل( جازمًة يف الكثري من 
األحيان حتى لكأنه يبدو غلطًا مقصودًا،وإن كان مقصودًا فهو 

يستخدمها صحيحًة يف بعض املرات..

كزاز حنتوش.. 
مقابل  الشعر 

الحب!

�صدر حديثًا كتاب بعن�ان )الأمن ال�طني العراقي 
وال�صرتاتيجيات الغائبة( بروؤية حرفية للخبري 
الأمني ريا�س هاين بهار يتناول الكتاب املقالت 
التي كتبت بجزئه يف جمال ال�اقع الأمني املرتدي 
بحقبة املالكي، والآثار التي جنمت عن هذه احلقبة 
على امل�اطن العراقي، حيث تناولت الحداث من 
امليدان ال�اقعي بعيدًا عن التنظري الفكري.

األمن الوطني العراقي 
والستراتيجيات الغائبة
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الروائي���ة  تكت���ب   - )روي���رتز(  ب���ريوت 
والقا�صة العراقية مي�صل�ن هادي يف عملها 
الأخ���ري وب�ص���رد اأخ���اذ واأحيان���ا ب�ص���عرية 
جذاب���ة م�حية ق�ص�ص���ا وروايات ق�ص���رية 
ميك���ن اأن ي���راوح و�ص���فها بني الق����ل اإنها 
تقع يف جمال الق�ص����س الغرائبي واخليال 
العلم���ي.. وت����رد ذل���ك بقدرة ممي���زة على 
و�ص���ع الق���ارئ يف اأج����اء هذه الق�ص����س 
وجعلها بال�صرد ال�صيق تنقله اإىل اأج�ائها.

العمل الأخري ملي�ص���ل�ن هادي حمل عن�ان 
وق�ص����س  رواي���ات  وح���دي..  )�ص���اهدتهم 
اأن رب���ط  للفتي���ان( وال�اق���ع ه����  ط�يل���ة 
ه���ذه الق�ص����س بالفتيان لي�س"حا�ص���ما"اذ 
انه���ا ت�ص���كل م���ادة ق���راءة ممتع���ة ل ميكن 
حرمان البالغني وحت���ى الكه�ل من التمتع 

باأج�ائها.
جاء كتاب مي�ص���ل�ن هادي يف 280 �صفحة 
مت��ص���طة القط���ع و�ص���در ع���ن )امل�ؤ�ص�ص���ة 
العربي���ة للدرا�ص���ات والن�ص���ر( يف بريوت 
وعمان. ا�ص���تمل الكتاب على �ص���ت ق�ص�س 
وروايات لعل يف اإيراد عناوينها ما ي�ص���ري 

اإىل حمت�ياتها.
)اخل���امت  عن����ان  حمل���ت  الوىل  الق�ص���ة 
العجيب( والثانية )الهج�م الأخري لك�كب 
العق���رب( وبعده���ا )�ص���ر الكائ���ن الغريب( 
ث���م )اخلط���اأ القات���ل( و)الطائ���ر ال�ص���حري 

والنقاط الثالث( و)اأقرا�س الن�صيان(.
الكائ���ن  )�ص���ر  مث���ال ق�ص���ة  الق�ص����س  م���ن 

�ص���فحة.   30 يف  وردت  الت���ي  الغري���ب( 
�ص���خ�س  �ص���يارة  وق����ع  الق�ص���ة  تتن���اول 
ريا�ص���ي يف حف���رة ومل���ا اأقبل���ت ال�ص���رطة 
والنا����س لإنقاذه وجدوا كائنا غريبا اأ�ص���به 
بذراع �ص���خمة فعّم اخل�ف والهلع وح�صر 
العلماء ومنهم العامل ح�ص���ن الذي عرف انه 
�صحلية كبرية من الن�ع املنقر�س وال�حيد 
يف العامل ت�ص���ربت من حديقة احلي�انات. 

وعرثوا على اأخرى.
وككل ح���دث تقريب���ا فق���د ا�ص���تغله بع����س 
النا�س الأ�صرار من امل�صتغلني يف ال�صيا�صة 
و�صرق�ا حقنا ت�صمى حقن العملقة اأوجدها 
العلماء وه���دد ه�ؤلء بحقن الفيلة و�ص���ائر 
احلي�انات بها لت�ص���بح عمالقة ولل�صيطرة 
والنتق���ام لك���ن امل�ؤام���رة تخفق وي�ص���يطر 

العلماء والنا�س الطيب�ن على الأو�صاع.
ولعل ق�ص���ة )اخلط���اأ القاتل( الت���ي تقع يف 
51 �صفحة من اأبرز ما جاء يف الكتاب. اإنها 
وبنج���اح كبري ت�ص���ع الق���ارئ يف اأج�ائها 
الغريبة املحرية. خالل قراءتها يختلط على 
القارئ- م���ع البطلة- ال�هم بال�اقع ويجد 
نف�ص���ه يتذكر اأحجية �ص����ان تزو ال�ص���هرية 
التي يق�ل فيها اإن �ص�ان تزو ال�صيني وقد 
نام وحلم باأنه فرا�ص���ة. والآن مل يعد يعرف 
اذا كان ه� �ص����ان تزو ال�صيني يحلم باأنه 
فرا�صة اأم اأنه فرا�صة حتلم باأنها �ص�ان تزو 

ال�صيني.
يرتجح و�ص���ع البطل���ة نح� ال�ه���م القاتل 

اذ انه���ا اكت�ص���فت انه���ا تعي�س يف املا�ص���ي 
متاأخرة 30 �صنة عن التاريخ احلقيقي الذي 

يعي�س فيه الخرون وه� �صنة 2020.
راأت نف�صها مع زوجها امل�ص�ر التلفزي�ين 
يف ال�ص���حراء يف م�قع ت�ص�ير تلفزي�ين 
و�ص���ينمائي لفيل���م وثائق���ي عن ال�ص���حراء 
وحي�اناته���ا واحلي���اة فيه���ا وذل���ك يف ج� 
م���ن ال�ح���دة واملل���ل. وجدت نف�ص���ها تنظر 
اإىل زوجها يف رعب اإذ انها وجدته قد �صاخ 
بع���د اأن تركته يف الي�م ال�ص���ابق �ص���ابا يف 

اخلام�صة والثالثني.
كان كل �ص���يء يدل على الع���ام 2020 بينما 
ه���ي م�ص���رة عل���ى انه���ا يف �ص���نة 1990. 
اأح�ص���ر طبيبا نف�ص���يا ملعاجلتها ف���كان راأيه 
ان امل���راأة التي قتل اأب�ه���ا واأمها يف حادث 
�صيارة وكانت هي معهما ا�صيبت بن�ع من 
الهرب من احلا�ص���ر واللج�ء اإىل املا�ص���ي 

احلافل بالطماأنينة والدفء.
راأت نف�ص���ها تقاب���ل اأ�صخا�ص���ا يبلغ�نها اأن 
هن���اك م�ؤام���رة واأن زوجه���ا يخ�نه���ا م���ع 

ام���راأة اأخ���رى وانه دب���ر مكي���دة للتخل�س 
منها. �صارت يف و�صع �صيئ جدا.

تق����ل هنا م�ص���رية اإىل ال���ذي اأبلغها خيانة 
زوجها"هل ج���اء حقا واأخربين بذلك المر 
اأم انن���ي ق���د تخيلت ذلك كما تخيلت �ص����اه 
من قبل... لقد ظهر واختفى بطريقة غريبة 
كانها حلم ق�صري.. فمن ي�صمن ان ما �صمعته 
ه���� كالم حقيق���ي ولي����س جمرد هل��ص���ات 
�ص���اأنها �صاأن غريها من الهل��صات... مل اأعد 
اأع���رف �ص���يئا م�ؤك���دا.. ومل اأعد اأث���ق اأيهما 
احلقيقي.. واأيهما الزائف.. واأ�ص���بحت اأنا 
دون الخري���ن م�ص���درا لإثارة �صل�ص���لة من 
امل�ص���كالت والحراجات واملخ���اوف... من 
دون اأن اأعرف عل���ى وجه التاأكيد فيما كنت 
اأنا التي ابت�صم.. واأنا التي ا�صتند اإىل ذراع 

زوجي."
وبعد اأن جتد نف�ص���ها يف امل�صت�صفى جتد ما 
يدلها عل���ى انها كردة فعل على مقتل اأب�يها 
كان���ت يف غيب�ب���ة واأن كل م���ا راأت كان يف 
نطاق تل���ك الغيب�بة. تنتظر ق���دوم زوجها 

احلبيب اإىل امل�صت�صفى.
"ها ه� ال�هم قد انتهى وال�اقع يع�د من 
جدي���د لأرى زوج���ي الطيب ال��ص���يم قادما 
نح����ي لريب���ت بكف���ه احلن�ن على راأ�ص���ي 
ويخفف م���ن ح���زين... رفعت نظ���ري اإليه 
فهلعت وانكم�ص���ت يف مكاين على ال�ص���رير 
وقل���ت له م���ن اأن���ت؟ كان ه� نف�ص���ه الرجل 

العج�ز الذي راأيته يف الغيب�بة."

ترجمة / عادل العامل 
قمت يف الربيع املا�ص���ي، تق�ل كاتب���ة املقال هايل م�تيك، 
بزي���ارة اإىل ل�ح���ة للفنان���ة يل كرا�ص���ر مل اأكن ق���د راأيتها 
معرو�ص���ة   ،)1957("Seasons قبل،"الف�ص����ل  م���ن 
يف متح���ف ويتن���ي. وقد اأو�ص���حت الرقعة املرفق���ة بها اأن 
كرا�صر قد اأكملت هذا العمل كطريقة للرد على �ص�ؤال عنها 
يف حينه، وه�: اإن زوجها جاك�ص����ن ب�ل�ك قد ت�يف قبل 

عام. فهل �صتظل تر�صم؟
وق���راأت اأن مر�ص���دة �ص���ياحية م���رت م���ع جماعة م���ن زوار 
املتحف، وقالت يف معر�س تقدميها"هذه زوجة جاك�ص����ن 
ب�ل�ك"، وكنت غا�ص���بًة من مقدار حمدودية ذلك ال��ص���ف 
�� ذلك اأن كرا�ص���ر كانت اأكرث بكثري من جمرد قرينة �� ولهذا 

غادرُت.
اإن �ص�رة الفنان، املك�نة من كلمات، قطعة جدلية من الفن. 
فالأ�ص���ماء ت�ص���بح عناوي���ن، والأوقات فرتات، والع�ص���اق 
معا�ص���رين، والأ�ص���ئلة اإجاب���ات: فنق���د الف���ن حق���ل تقيمه 
احلدود. لكنه اأي�ص���ًا مكان لالإ�ص���راف العاطفي، حيث ياأمل 
النّقاد يف فقدان اأنف�صهم يف الأحا�صي�س التي ي�صتح�صرها 
عم���ل فن���ي واحد. ف���كل ناقد ه���� رومان�ص���ي. واأكرثالنقاد 

رومان�صية ه� ج�ن بريجر. 
 Portraits وكت���اب بريجر الأخ���ري، )�ص����ر �صخ�ص���ية
: ج����ن بريجر ع���ن الفنانني(، ه���� جمم�عة م���ن املقالت 
تغطي تاريخ الفن. فبدءًا من ل�حات كهف �ص�رفيت ملا قبل 
30،000 �ص���نة قبل امليالد، وانتهاَء مبنح�تات عام 2008 
للفنانة الفل�صطينية رندة مداح Randa Mdah، يتتبع 
بريجر قرونًا من الفن بينما يق�دنا عرب م�صريته لعق�د من 
الزمن ككاتب فني. وه� ي�ص���تهل ه���ذه املجم�عة باإعالمنا 
اأنه"ظ���ل يكره على الدوام دع�ته بناقد للفن"، حتى مع اأن 
���ل، بدًل من ذلك، التفكري بعمله  التعبري �ص���حيح، فه� يف�صّ

على اأنه حمادثة، �ص�اء كان باإمكان الفنان اأن يرد اأم ل. 
لقد ر�ّص���خ بريج���ر اأوًل نف�ص���ه ك�احد م���ن اأبرز نّق���اد الفن 
يف زمنن���ا بعمله،"طرق الروؤية"، وه� �صل�ص���لة تلفزي�نية 

يف الب���ي ب���ي �ص���ي ع���ام 1972 اأدت ب���ه اإىل تاألي���ف كت���اب 
بالعن�ان نف�ص���ه. وقبل ذل���ك، كتب نقدًا للفن ل�ص���حف مثل 
الني� �ص���َتيتمان و ال�َص���ندي لندن تامي�س، ون�ص���ر كتبًا عن 
بيكا�ص�، والتكعيبية، اإ�صافًة لعدة روايات و�صيناري�هات 

�صينمائية.
ويف كتابه )�ص�ر �صخ�صية Portraits(، �صينظر بريجر 
اإىل الل�ح���ة باعتبارها و�ص���يلة للنظ���ر اإىل الفنانني الذين 
ير�صم�نها: للروؤية، من خالل ب�صعة اأعمال ت�ص�يرية، اأية 
اأن����اع من اله�يات ت����ؤّدى باحلرب، اأو الر�ص���م، اأو الطني. 
وجتري املحادثات بينه وبني الفن، لكن الغالب يف كل مرة 
اأن ال�ص���كل يتبدل لي�ص���بح ذهابًا واإيابًا فعليًا بني الأ�ص���كال 

املحب�ب���ة. وتظهر ابنته كاتي���ا، ويكتبان ر�ص���ائل اأحدهما 
اإىل الآخر، يناق�صان فيها مزايا ل�حات خمتلفة: ففي ف�صل 
عن ل�حة اأندريا مانتيغنا،"امل�ص���يح امليت")1480(، يحث 
بريجر كاتيا ب�ص�ؤالها"اأتتذكرين كيف راأيناها معًا؟". ويف 
مقال���ة ح����ل تف�ص���يالت كرافاجي� اجلن�ص���ية تتخذ �ص���كل 
حدي���ث و�ص���ادة بني بريج���ر وزوجت���ه، وهي ر�ص���الة حب 
ل�صريكة حياته تدور ح�ل ذكريات ليلة �صاألته فيها اأن يذكر 

ل.  لها ر�صامه املف�صَّ
  ويكت���ب بريج���ر قائاًل:"اإننا نرغ���م الفن على م�ا�ص���اتنا. 
ث���م نكافئ���ه بدع�تن���ا ل���ه اأنه جمي���ل". وه���ذا ه� ال�ص����ؤال 
الأخري الذي ي�ص���عى بريجر لالإجابة عليه باأعماله اخلا�صة 

بال�ص����ر ال�صخ�صية: حني ير�ص���م الفنان، ما الذي ُيراد منا 
روؤيت���ه؟ هل يراد من���ا حتليل �ص���انع العمل الفن���ي حتلياًل 
نف�ص���يًا، حتديد ال�صخ�صية ا�ص���تنادًا على ل�حة الأل�ان؟ اأم 
اأن الفن يبقى منف�صاًل عن الفنان، �صيئًا ما ينبثق من ل�حة 

الأل�ان هذه لكنه ل يخ�صها؟
اأم���ا املقال���ة التي جتيب اأف�ص���ل اإجاب���ة على هذا ال�ص����ؤال، 
فه���ي ع���ن العالقة ب���ني ب�ل�ك وكرا�ص���ر. ويكت���ب بريجر 
عن النظر اإىل �ص����رهما الف�ت�غرافية، متفح�صًا كيف اأنه 
ي�ص���تطيع اأن يرى اأن"نظرهما ذاك تزاوج بني ر�ص���امني". 
ويطلب بريجر منا اأن ننظر اإىل ل�حات كرا�ص���ر وب�ل�ك 
مع���ًا لرى احل�ار بينهما )من خ���الل هذه الل�حات(."فه� 
ير�صم انفجارًا؛ وهي تقيم، م�ص���تخدمًة عنا�صر ت�ص�يرية 
مماثل���ة تقريب���ًا، ن�ع���ًا م���ن امل�ا�ص���اة". وي�ص���تمر يتاأمل، 
مت�ص���ائاًل"اإن كانت ل�حاتهما تق�ل اأ�ص���ياًء بع�صها للبع�س 
الآخ���ر خالل تلك ال�ص���ن�ات م���ا كان باإمكانهما ق�له���ا اأبدًا 

ب�ص�رة �صخ�صية". 
وم���ن ع���ام 1943 اإىل 1952، ر�ص���م ب�ل����ك، كم���ا يق����ل 
بريجر، اأعماًل عظيمة كثرية، بينما عملت كرا�ص���ر بعناية 
يف اإجناز قطع فنية اأ�صا�صية قليلة، لكنهما كانا على الدوام 
اجلمه����ر الأول اأحدهم���ا لالآخ���ر."كان الثن���ان، جزئي���ًا، 
ير�ص���مان بع�ص���هما لبع�س، ل���ريى كل واحد منهما ده�ص���ة 
 touching الآخر. وكانت تلك طريقة للت�ا�صل، التاأثري

اأو التاأثر. 
وهك���ذا ه���ي جمم�عة مق���الت بريجر ه���ذه بالن�ص���بة لنا: 
بكلمات، ل بلطخ اأ�ص���باغ، طريقة للتاأثري يف القراء بروؤاه 
امل�ا�صية. فقد كان بريجر على الدوام كاتبًا يفهم اأن الفن ل 
يبداأ وينتهي بالقما�صة �� بل اأن الفن )وكتابة الفن العظيمة( 
ينبغي اأن تظل معنا كم�صاركة بني العناوين املتخطية التي 
نحددها ك�ص����ر �صخ�صية  portraits: زوجة، �صخ�س، 
عبق���ري، فن���ان. وه���ذه العناوي���ن، عندما يج���ري تعيينها 
دة، لكنه���ا، بي���دي بريجر  باإهم���ال، ميك���ن اأن تك����ن حم���دِّ

اخلبريتني، جمرد البداية لي�س غري.

National Post  / عن

اوراق
الأدب ر�ص����الة  وهدف، ف����اإن مل يكن كذلك ف����ال فائدة من 
وج�����ده، وهذا م����ا حر�س علي����ه ميخائي����ل ب�لغاك�ف 
الكاتب والأديب الرو�صي يف جميع اأعماله الأدبية التي 
قدمها، وخ�ص��ص����ًا يف رواية"قل����ب كلب"والتي حاول 
من خاللها اإي�ص����ال ر�صالة تنب�ؤية عن املجتمع الرو�صي 
خمتارة"�ص����درت  لب�لغاك�ف"اأعم����ال  احل����رب.  بع����د 
ع����ن دار امل����دى لالإع����الم والثقاف����ة والفن�����ن بطبعته����ا 
الأوىل ع����ام 2015 وت�ص����منت ه����ذه املجم�عة"رواي����ة 
قلب كلب، ورواية بي��س ال�ص�����ؤم، وجمم�عة ق�ص�����س 

ق�صرية"ترجمها الكاتب عبد الله حبه.
ذك����ر املرتج����م يف مقدمة هذا الكتاب اأن����ه بالرغم من قلة 
اأعم����ال ب�لغاك�����ف اإل اأن����ه ا�ص����تطاع اأن يت�ص����در كّتاب 
الأدب الرو�ص����ي يف القرن الع�ص����رين، ذاكرًا انه وا�صل 
تقاليد الأدب الكال�صيكي الرو�صي ذي النزعة الإن�صانية 
والبعيد عن اليدول�جيات. وقد بداأ ب�لغاك�ف بكتابة 
الن�ص������س امل�ص����رحية والت����ي كان����ت تنا�ص����ب مرحلته 
مب�ص����حة  يت�ص����م  ب�لغاك�����ف  م�ص����ري  وكان  الث�ري����ة، 
دراماتيكي����ة من����ذ ت�����يف والده وعان����ت عائلت����ه الع�ز 
وم�ص����قة احلي����اة، لكن ب����ذور م�هبته تف�ق����ت على ذلك 
فق����د كان من����ذ طف�لت����ه حمب����ًا لأدب والفن وامل��ص����يقى 
وامل�صرح، وقد امتزج ا�صل�به الأدبي املت�صم بال�صاعرية 
بال����كالم  والطليق����ة  املتفتح����ة 
يف  ي����رتدد  ال����ذي  الي�م����ي 
قراءت����ه  جع����ل  م����ا  ال�ص����ارع 
م�ص����رية �ص����هلة ل����دى الق����ارئ 

املثق����ف والب�ص����يط على ح����د �ص�����اء، وكان ب�لغاك�ف 
يلتزم بالدقة يف و�ص����ف احلدث وحتديد زمانه ومكانه 
باأ�ص����ل�ب ريب�رت����اج حل����د ذك����ر الت�اري����خ والأماك����ن 
يف املدين����ة بدق����ة متناهي����ة وه����ذا يرتبط اأي�ص����ًا بعمله 
ك�صحفي وكاتب ريب�رتاجات وطبيب ممار�س يت�خى 
الدقة يف كل �ص����يء، وقد ن�ص����رت كتاباته بف�ص����ل جه�د 
ارملته يلينا ب�لغاك�فا التي �ص����لمت ار�ص����يفه فيما بعد 

اإىل مكتبة لينني مب��صك�. 
يف رواية"قل����ب كلب"ت����دور الأح����داث ح�����ل التجربة 
العلمية التي يق�م بها الربوف�ص�����ر بري�برا جين�صكي 
والذي يق�م بنقل الغدة النخامية لرجل قتل حديثًا اإىل 
دماغ الكلب �صاريك وبهذا يتح�ل الكلب اإىل هيئة رجل 
دميم، لتجتمع �ص����فات الكلب الذليل اجلائع مع �ص����فات 
الن�ص����ان املان����ح واملدم����ن على الكح�����ل من اأ�ص����حاب 

ال�ص�ابق.
وهنا ي�ص����عب عل����ى الربوف�ص�����ر تروي�س ه����ذا الكائن 
وتعليم����ه ال�ص����ل�ك احل�ص����ن، فب����ني خمتل����ف الأن�ص����طة 
املتاحة يختار الكائن الن����اجت عن هذه التجربة العلمية 
ال�صريك كه�اية ثقافية راف�صًا الت�جه للم�صرح، وتدخل 
يف اأحداث الرواية �صخ�ص����يات حتاول جذب �صاريكف 
لأن يك�ن مارك�صيًا ا�صرتاكيًا اإل اأنهم يف�صل�ن يف ذلك.

وهنا ُيج�ص����د الكاتب �صخ�ص����ية �ص����اريكف ال����ذي يتميز 
بالتخلف العقلي والنحطاط الأدبي والأخالقي اإ�صافة 
اإىل النزع����ة الطفيلي����ة، وقد وجد الكات����ب تط�يرًا لهذه 
ال�صخ�ص����ية بفع����ل ال�ص����عار الث�����ري اآنذاك"م����ن كان ل 

�صيء �صي�صبح كل �صيء".
وهنا ب���رزت قدرة الكات���ب البداعي���ة وعبقريته حيث 
تنباأ مبا �صيح�ص���ل يف رو�ص���يا من انت�ص���ار و�ص���يطرة 

�ص���اريكف،  اأمث���ال  وال�ص���فهاء  والعدائي���ني  التافه���ني 
والذين انت�صروا كالفطر بعد �صق�ط املطر وخنق�ا كل 
�صيء جميل و�صريف وفا�صل، وبني الكاتب ظه�ر هذا 
الكائ���ن اجلديد ك�ج���ه اجتماعي قريب جدا لل�ص���لطة، 
بذل���ك مل يك���ن عبث���ًا اأن يج���د مكان���ه ب�ص���ه�لة يف هذه 

البالد. 
ثم يب���ني لنا ب�لغاك�ف كيف يت���م تط�ير هذا املخل�ق 
لي�ص���بح اأك���رث عدائي���ة ووقاح���ة وهن���ا يرغ���م القارئ  
الذي يح�صل على متعة ال�ص����ر ال�صاخرة والتعليقات 
الظريف���ة لأن ي�ص���عر باخلط���ر ال���ذي �ص���يحل يف حالة 

ا�صتفحال وج�د �صخ�صيات مثل �صاريكف .
ويت�ص���من الكتاب  اي�صا راوية"بي��س ال�ص�ؤم"والتي 
تتح���دث عن �صخ�ص���ية الربوف�ص����ر بري�ص���يك�ف، يف 
ال�صخ�ص���ية  حيات���ه  ب���ني  وا�ص���طراباتها  �ص���راعاتها 
والعلمي���ة وكي���ف واجهت���ه ال�ص���ع�بات والتحدي���ات 
م���ن غي���اب العم���ل باعتب���ار ان���ه كان عاملا خمت�ص���ا يف 
احلي�انات. وجت�ص���د هذه الرواية اثني ع�ص���ر ف�ص���اًل 
تبح���ث يف عالق���ات الربوف�ص����ر املختلف���ة مع حميطه 
وم���ع الأحي���اء الأخ���رى وكيف ان���ه يبحث ع���ن اأماكن 
بعيدة عن القلق وال�ص���جيج لإ�صدار اأبحاثه وم�ؤلفاته 
حل���ني ما تق����م البلدية يف امري���كا بحل اأزمة ال�ص���كن 
م���ن خ���الل بن���اء م�ص���اكن وهن���ا ي��ص���ع الربوف�ص����ر 
غرفته ويرتب م�ص����ؤلياته وكتبه وي�ص���هد �ص���يفًا مليئا 

باإ�صدارات الكتب والبح�ث.
وت�ص���من اأي�ص���ًا الكتاب جمم�عة ق�ص�ص���ية تتاألف من 
ثم���اين ق�ص����س من بينه���ا امل�رفني واملن�ص���فة املطرزة 
والعا�صفة الثلجية وغريها والتي تتحدث كل منها يف 

م��ص�عات خمتلفة  . 

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

ميسلون هادي.. سرد أخاذ في غرائبية وخيال علمي

محاوالت تنبؤية للكاتب الروسي بولغاكوف 
في مجموعة من"أعماله المختارة"

ــــــــدارات ــــن اص م

لوحة الف�صول

كيف ننظر إلى الفنان  ؟
جون بريجراللوحة كوسيلة للنظر إلى الفنانين الذين يرسمونها



اصدارات
جديد

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

لالعالم والثقافة والفنون

ء

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

WWW. almadasupplements.com

بلقي�س �شرارة

ارة
�شر

�س 
لقي

ب

بلقي�س �رشارة

ت
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جتولت �لذكريات يف ر�أ�سي، ووجدت نف�سي حمملة بحقائب 

�ملعاناة،  ذكريات  و�لفرح،  �ملتعة  ذكريات  �لذكريات،  من 

تلك  يف  �إال  ت�ّسخ�ص  هنالك  ولي�ص  و�لغنب،  �الأمل  وذكريات 

�لذكريات. �إنها ذكريات حتوم وتقبع يف تالفيف دماغ كل منا، 

وجتعلنا نختلف عن �الآخر، فلي�ص هنالك ذكريات نحملها ت�سبه 

مز�ج  باألو�ن  خمتلفة  �ألو�ن  ذ�ت  حقائب  �إنها  �الآخر.  ذكريات 
وجتربة �أ�سحابها.

وحقيبة �مل�سافر تختلف عن حقيبة �لذكريات، الأن يف �الوىل 

�أ�سياء ملمو�سة ت�سافر معه، لكن حقيبة �لذكريات غري ملمو�سة، 

تذوب وتختفي مع �لزمن بانتهاء حياة �الإن�سان. وهذه �ملذكر�ت 

هي �إحدى هذه �حلقائب �لتي ر�فقتني وعا�ست قابعة يف �لذ�كرة، 

الأن بع�سها قد �منحى. ووجدت �أن كتابتها قد �عانتني و�أعادتني 

�إىل تقبل �لو�قع و�لعي�ص يف �حلا�رض ثانية. 


