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

ــــــــدارات ــــن اص م

اص�������������دارات

تونس )رويترز( -
 ت�صتدع���ي رواية )تعويذة العيفة( �صورا م���ن الذاكرة واأحداثا من 
الواق���ع لتوؤلف لوحة من الكلمات ت�صعى للك�صف عن اغرتاب املثقف 
ال���ذي يعاين من المباالة املجتمع وت�صلط النظم فيلوذ نحو الكتابة 

لتكون"تعويذة حتميه".
وال مين���ح موؤلف الرواي���ة الكاتب التون�صي توفي���ق العلوي فر�صة 
للقارئ لال�صرتخاء يف اأي جزء من الرواية الواقعة يف 244 �صفحة 
متو�صط���ة احلج���م بل يجعل���ه يتابع متحف���زا م�صرية بطل���ه والهثا 

مت�صوقا مل�صريه.
وتتتبع )تعويذة العيفة( م�صرية �صاب نزل من الريف اإىل العا�صمة 
طالب���ا ثم مثقف���ا ثم كاتبا ناجح���ا ن�ص���ر اأول اأعمال���ه الروائية با�صم 
م�صتعار خجال من ا�صمه )العيفة الهوميل( لكن ما اإن ا�صتهرت حتى 

فتح النظام حتقيقا ق�صائيا �صد موؤلفها املتخفي.
ويعان���ى البط���ل �صراعا مع ذات���ه ب�صبب ا�صم���ه ال���ذي اأطلقته عليه 
عائلت���ه التي مي���وت اأبناوؤها �صغارا حتى يعاف���ه املوت ويبقى على 
قي���د احلياة لكنه عاف حي���اة الهروب من نف�صه وم���ن نظام مت�صلط 

اأجربه على اأن يكون عدوا له وما ق�صد ذلك.
ويدخ���ل البط���ل يف لعب���ة القط والفاأر م���ع نظام يح���اول ا�صطياده 
ليحب����س كلمات���ه وي�صك���ت اأ�صواته لك���ن العيفة كان فطن���ا للفخاخ 
املن�صوب���ة واخت���ار اأن يبقى كاتب���ا جمهوال عل���ى اأن ي�صبح روائيا 

م�صجونا ويوا�صل جناحه متخطيا ال�صعاب.
البط���ل  يل���وذ  وحما�صرته���ا  ال�صلط���ة  �صغ���ط  زاد  وكلم���ا 
لكتابة"تعويذة"حتميه و�صدر امراأة يحت�صنه ويوؤويه من اغرتاب 
معن���وي و�صراع بني كربيائه و�صمريه خا�ص���ة عندما يتابع جناح 
روايتيه"حذاء ال�صجان"و"ربطة العنق وال�صيا�صي"لكنه يعجز عن 

ال�صياح باأعلى �صوت باأنه الكاتب.
وتك�صف الرواية عذابات البطل عندما يناجي كربياوؤه �صمريه"لو 
كنت مثل���ك الخرتت ال�صجن على هذه احلياة املهين���ة اأنا م�صتعد اأن 
اأكون معك يف زنزانت���ك اأوؤن�صك وقد اأحتدث مع زمالئي من �صمائر 

ال�صجانني".
ووا�ص���ل الكات���ب جناحه لي�صبح ع�ص���وا يف جمل�س الن���واب لكنه 
ق���رر التخل�س من عقده عندما اأعلن حت���ت قبة الربملان اأنه الروائي 

املجهول ليزيل عن نف�صه نزيفا اأبديا.
يقول"نعم اأنا الروائي املجه���ول اأنا كاتب روايات )حذاء ال�صجان( 
و)ربطة العن���ق وال�صيا�صي( وقهوة �صيدتي اآخ���ر رواياتي اأنهيتها 

منذ ثالثة اأيام ومل اأن�صرها بعد ولن اأن�صرهااإال يف بالدي".

بع���د  ذات  رويرتز"الرواي���ة  م���ع  مقابل���ة  يف  العل���وي  ويق���ول 
�صو�صيولوج���ي نف�ص���ي اإذ كلن���ا العيف���ة واإن تغ���ريت التعاويذ ففي 
الرواي���ة عم���ق اإن�ص���اين وتغلغل يف ال���ذات الب�صري���ة. يف همومها 
الذاتي���ة و�صراعاته���ا يف احلياة مث���ل �صراع العيفة م���ع ذاته و�صد 

ال�صلطة".
واأ�صاف العلوي وهو اأ�صتاذ لغة باجلامعة التون�صية"كتبت الرواية 
باأ�صل���وب الرواية )كما اأنا( واأطلق���ت العنان للغة واعية باأنها تكتب 
الرواي���ة و�صكل���ت اللغة ت�صكي���الت خمتلفة من �صج���الت متنوعة اإذ 
للذكري���ات لغته���ا. والرتاجيديا لغ���ة ولغة رمزية مفهوم���ة واأخرى 

هزلية تعرب عن عمق ال�صخ�صية".
جاءت بنية الرواية دائري���ة حيث بداأت مب�صهد لبطل اأوىل روايات 

العيفة )حذاء ال�صجان( داخل الزنزانة وانتهت به يف ال�صجن.
واأو�ص���ح العلوي اأن روايته االأوىل"ميكن اإدراجها �صمن االأ�صلوب 
الواقعي باملفهوم االأدبي فهي ما يقع وما ميكن اأن يقع.. هي �صرب 

من الواقعي و�صرب من املتخيل الواقعي."
و�ص���درت )تعوي���ذة العيف���ة( عن دار زين���ب للن�ص���ر يف مطلع العام 

احلايل.

�صدر حديثا عن املكتب امل�ص���ري للمطبوعات بالقاهرة كتاب"50 فكرة 
يجب اأن تعرفها عن العمارة"للموؤلف فيليب ويلكن�صون

 
يتن���اول ه���ذا الكت���اب االأف���كار املحوري���ة الت���ي و�صع���ت االأ�صا�س لفن 
العم���ارة الغربية بدًءا من زمن االإغريق القدمية وحتى اليوم. وتغطي 
ه���ذه االأفكار جم���االت عدة م���ن العلم التطبيق���ي حت���ى الزخرفة، ومن 
التخطي���ط حتى احلرفية اليدوية، ومن كيفية تاويل املا�صي اإىل كيفية 
البناء للم�صتقبل. وهي ت�صم���ن الوم�صات العقلية التي ابدعت الطراز 
القوط���ي املنتمي للع�ص���ور الو�صط���ى واالنطباعات العام���ة التي تقف 
خل���ف فكرة املدينة احلدائقية واالبت���كارات التكنولوجية التي اأنتجت 

ناطحات ال�صحاب.
يغطي الن�صف االأول من الكتاب ما�صي العمارة املت�صم بالرثاء و�صوال 
اإىل التطورات الثورية لنهايات القرن التا�صع ع�صر. اأما الن�صف الثاين 
من الكتاب فيبداأ بالتجديد الكبري الذي حدث يف القرن الع�صرين؛ حيث 

اأدار املعماريون ظهورهم للما�صي.

زينب المشاط
االأماك���ن التي نزروها دائم���ا ما ترتك �صيئًا 
م���ن عط���ر ذاكرته���ا فين���ا وهذا م���ا خل�صت 
ب���ه اأجاث���ا كري�صت���ي اأح���داث رحلته���ا اإىل 
�صوري���ا والعراق وذكرياتها هناك يف كتاٍب 
بعنوان"تع���ال ق���ل يل كي���ف تعي�س"الذي 
�ص���در ع���ن دار امل���دى لالإع���الم والثقاف���ة 

والفنون وترجمته اإكرام احلم�صي.
الكت���اب  ه���ذا  ج���اء  كري�صت���ي:  وذك���رت 
لالإجابة عن الكثري م���ن الت�صاوؤالت التي 
تطرح علّي"ملاذا انت يف �صوريا تنقبني؟ 
وكي���ف تعي�ص���ني يف خيمة؟؟"ذاكرًة اأن 
معظ���م النا����س ال يرغب���ون يف معرف���ة 
اجل���واب فاالأمر بالن�صب���ة اإليهم جمرد 
جت���اذب الأط���راف احلدي���ث ث���م يظهر 
بع�س االأ�صخا�س مم���ن يعنيهم االأمر 

بالفعل.
كيف ع�صت وكيف ذهبت وكيف كانت 

احلياة هناك؟؟؟؟
جميعه���ا ت�ص���اوؤالت جتي���ب عليه���ا 
املعاول واملجارف وال�صال�صل"تلك 
الت���ي  الطه���و  ق���دور  كان���ت 
ال�صومعة  تلك  ا�صتخدمناها"ويف 
بقمحن���ا،  نحتف���ظ  كن���ا  الكب���رية 
م���ن  امل�صنوع���ة  االإب���ر  وبتل���ك 
العظ���ام كنا نخي���ط ثيابنا، حتى 

م�صاحي���ق جتميل���ي كن���ت اأ�صعه���ا يف هذه 
اجلرة ال�صغرية. 

ذكرت كر�صت���ي يف مقدمتها حمذرًة القارئ 
م���ن اأن ي�صاب بخيب���ة االأمل فهذا الكتاب مل 
يك���ن عميق���ًا للغاي���ة وال يلقي ال�ص���وء على 
عل���م االآثار م���ن زاوية مث���رية لالإهتمام وال 
يقدم و�صف���ا جميال للمناظ���ر الطبيعية وال 
يت�صدى للم�صكالت االقت�صادية ولي�س فيه 
�صيء من التاأري���ح، فهو جمرد واقع �صغري 
من اجلعة جمرد كتاب �صغري للغاية يحتفي 

باالأعمال اليومية واالأحداث اليومية.
وهن���ا تتح���دث الكاتب���ة ع���ن بداي���ة التهيوؤ 
للرحيل اإىل �صوريا، وتذكر اإنها و�صلت اإىل 
الكيليكية الت���ي تطل على واحدة من اأجمل 
املناظر التي راأتها يف حياتها وهنا اأح�صت 
الكاتبة مبا قد يك���ون مو�صى اأح�س به على 
حّد تعبريها فذلك اجلمال الرقيق ال�صبابي 
االأزرق القامت هو اأر�س لن يتمكن املرء من 
بلوغها اإذ اأن البلدات والقرى احلقيقية عند 
بل���وغ ذلك املكان هي العامل اليومي العادي 
ال ه���ذا اجلم���ال ال�صاحر ال���ذي يدعوك اإىل 

النزول...
ث���م اإنتقل���ت كر�صت���ي بع���د ذل���ك اإىل حل���ب 
وبعدها اإىل بريوت حيث ينتظرهم مهند�س 
معم���اري �صيمه���د لهم الطري���ق يف رحلتهم 
الطويل���ة و�صيتم اإج���راء اأول ا�صتطالع لهم 
يف اخلاب���ور وجغج���غ، ت�ص���ف الكاتبة يف 
رحلتها اال�صتطالعي���ة االأوىل بريوت باأنها 
بح���ر اأزرق وخليج مقو�س وخ���ط �صاحلي 
طوي���ل من جب���ال زرقاء �صبابي���ة، هذا كان 
بال�صب���ط امل�صه���د ال���ذي راأته م���ن م�صطبة 

الفندق ومن غرفتها املطلة على الياب�صة.

م���دة حي���ث يط���ل اخلري���ف تنتق���ل   بع���د 
كري�صتي للخابور وجغجغ ذاكرًة اأ�صتحالة 
درا�ص���ة كافة الت���الل الواقعة عل���ى طريقها 
تقرر العودة اإىل احل�صكة يف الليلة نف�صها، 
يف ختام احلديث عن هذه الرحلة و�صفتها 
حي���ث  باملغام���رات  باأنه���ا حافل���ة  الكاتب���ة 
رافقتهم اأحوال جوية رديئة جعلتها ت�صعر 

بالر�صا عن قرار العودة الذي اإتخذته.
تنتقل بعدها كري�صتي اإىل �صاغر بازار حيث 
�صكنت يف قري���ة معظم مبانيها مهجورة ما 
جعله���ا تنف���ق مبال���غ طائل���ة من اأج���ل بناء 
م�صتوطن���ة ومل ت�ص���ع اأي ترتي���ب �صحيح 
لو�صع االأولويات البنائية، واجهت الكاتبة 
العديد من امل�صكالت وال�صعوبات يف �صاغر 
ب���ازار، وبع���د وق���ت طوي���ل تق���رر كر�صتي 
الرحي���ل اإىل الرق���ة وهن���ا حي���ث تواجهها 
العديد م���ن املواقف االإن�صانية التي تتطلب 
منها ت�صرفًا حقيقيًا وعط���اء فريدًا وموقفًا 
حا�صم���ًا، لتتعلم كر�صتي من ه���ذه التجربة 
كي���ف تك���ون اأك���رث �صالب���ة وب���ذات الوقت 

حتافظ على االإن�صان الذي ي�صكنها. 
 ذكرت كر�صتي وا�صفة تلك االيام"كم كانت 
جميل���ة تلك احلياة وك���م اين اتوق الأعي�س 
فرح تل���ك االيام من جديد، ف���ال يعد تدوين 
ه���ذا ال�صج���ل الب�صيط جمرد مهم���ة، بل هو 
فع���ل ح���ب، وال هروب���ا اإىل �ص���يء كان ب���ل 
تطعيم���ا للم�صق���ة واحلزن اللذي���ن يكتنفان 
ه���ذه االي���ام ب�صيء خال���د مل يك���ن يف يوم 

م�صى بل ما يزال كائنًا."

�ص���درت حديث���ًا عن جمموع���ة النيل العربي���ة  للن�صر 
والتوزيع بالقاهرة الطبعة العربية لكتاب"الليربالية 
يف الق���رن الع�صري���ن" للكات���ب ماكوت���و ميزوت���اين 

وترجمة عال �صالح.
"ه���ذا الكتاب درا�صة جادة وعميقة لالإ�صهام الثقايف 
مْت���ه �صخ�صيت���ان �صهريت���ان، هما  والفك���ري ال���ذي قدَّ
اأحم���د اأم���ني وابن���ه ح�ص���ني. ورمب���ا يك���ون ال�صب���ب 
االأك���رب وراء �صه���رة اأحمد اأمني ه���و �صل�صلة كتبه عن 
تاري���خ الفك���ر االإ�صالم���ي الت���ي بداأه���ا بكتاب���ه "فجر 
الفار�صي���ة  اإىل  ُترج���م  ال���ذي  )1928م(  االإ�ص���الم" 
واالأوردي���ة ومعظ���م اللغ���ات االأوروبي���ة الرئي�ص���ة، 
وكتاب���ه "حيات���ي" الذي يعر�س �صريت���ه الذاتية. كما 
ا بكتابة عدة مئ���ات من املقاالت  ق���ام اأحمد اأم���ني اأي�صً
الطويل���ة والق�ص���رية حت���ى يتمكن م���ن التوا�صل مع 
قطاع اأو�صع من جماهري القراء. وقد �صار ابنه ح�صني 
� ال���ذي ُول���د ع���ام 1932 � على خطى اأبي���ه؛ فا�صتخدم 
املق���االت يف ط���رح وجهات نظره ح���ول جمموعة من 
املو�صوع���ات املت�صلة بالدي���ن والتاري���خ وال�صيا�صة 
والثقاف���ة يف منطقة ال�ص���رق االأو�صط، والتي تغريت 

ب�صورة جذري���ة منذ زمن وال���ده. وميكن و�صف كال 
الرجل���ني باأنهم���ا "ليرباليان" باملعنى ال���ذي عربَّ عنه 
األ���ربت حوراين يف كتابه "الفك���ر العربي يف الع�صر 
"الالئ���ق"  ال���دور  م�صاأل���ة  الأن  ونظ���ًرا  اللي���ربايل". 
باالإ�ص���الم يف الدول���ة احلديث���ة هي املح���ور الرئي�س 
لكتاب���ات كلٍّ م���ن اأحم���د وح�ص���ني اأم���ني، ف���اإن درا�صة 
الدكت���ور ميزوتاين تكت�ص���ب اأهميًة خا�صة يف حلظة 
تاريخية فارقة متت فيه���ا االإطاحة بنظم ديكتاتورية 
اإىل  اإ�صالمية  اأح���زاب  "علماني���ة" را�صخ���ة وو�صلت 

�ُصّدة احلكم عن طريق �صناديق االنتخاب."
� بي���رت �صالجلي���ت، اأ�صت���اذ زائ���ر يف جم���ال البحوث 

مبعهد ال�صرق االأو�صط، جامعة �صنغافورة الوطنية.
كت���اب ماكوتو ميزوت���اين مبتكر وعلمي وجاء  "اإن 
يف الوق���ت املنا�ص���ب متاًما؛ حي���ث يتوق الع���امل اإىل 
معرف���ة كي���ف ميك���ن للحرك���ة االإ�صالمي���ة امل�صطه���دة 
الت���ي و�صل���ت اإىل ال�صلط���ة )2012م( التماه���ي م���ع 
توقع���ات اأولئك الذي���ن قاموا بث���ورة �صلمية اأ�صقطت 
رم���ًزا ل�صتة عقود م���ن الديكتاتورية �صدي���دة الق�صوة 
والبط����س وال�صرا�صة ب�ص���ورة متزايدة. ولذلك، فهذا 

الكت���اب بحث جاّد وعميق بامتي���از. باالإ�صافة اإىل اأن 
الزاد الفكري الذي تركه اأحمد وح�صني اأمني فريد من 
نوع���ه وال يوج���د من ه���و اأف�صل حت���ى يف م�صر  من 
الدكتور ميزوتاين الباحث الياباين املتميز واخلبري 
بال�صوؤون العربية للتعريف بهما. وهذا ما جعل كتابه 
مبتكًرا وجديًدا؛ حي���ث تتبع بكل دقة ومهارة اخليط 
ال���ذي يرب���ط بني الكن���وز التي تركها لن���ا اأحمد اأمني � 
موؤل���ف اأف�صل درا�صة عربي���ة للتاريخ االإ�صالمي حتى 
وقتن���ا هذا � وب���ني فكر ابنه ح�ص���ني التحليلي املتفتح 
وجتلياته���ا عل���ى اأح���وال م�ص���ر اأثن���اء دخوله���ا نفًقا 
مظلًم���ا. ولذل���ك، �صي�صت�صعر القارئ ق���درة ميزوتاين 
امل�صتم���دة م���ن خربات���ه العلمي���ة والدبلوما�صية على 
�ص���رب اأغ���وار الق�صاي���ا التي �صغل���ت م�ص���ر بقوة يف 
القرن املا�صي من خ���الل ا�صتدعاء فكر اثنني من اأبرز 

ا اأن يكونا اأًبا وابًنا." موؤلفيها �صاءت ال�صدفة اأي�صً
� االأ�صت���اذ �صبل���ي م���اّلط، اأ�صت���اذ قان���ون زائ���ر بكلية 

احلقوق، جامعة ييل
� االأ�صت���اذ اأو�ص���كار م. روبهاوزن، اأ�صت���اذ غري متفرغ 

بكلية احلقوق، جامعة ييل

طبع��ة عربي��ة لكت��اب "الليبرالية في 
القرن العشرين"

ع��ن مذكراته��ا في س��وريا والع��راق... أجاثا 
كريستي تتحدث في كتاب 

50 فكرة يجب أن تعرفها عن العمارة

رواي��ة تداوي  العيفة...  تعوي��ذة 
النظ��م  ومعان��اة  الهوي��ة  ج��راح 

دفاتر دون السلطوية
ريغوبيرتو

يقدم يو�صا يف روايته هذه مقاربة 
جريئة للج�صد، وهي تعترب اجلزء 
الثاين لروايته"امتداح اخلالة"، ومع 
اأن الكاتب ال ي�صري لهذا االأمر لكن 
القارئ �صيالحظ باأن الثانية تبداأ حني 
تنتهي االأوىل وهذا ال يلغي اإمكانية 
قراءة كل رواية ب�صورة منف�صلة 
فرغم اأن ال�صخ�صيات هي ذاتها لكن 
عوامل الروايتني تختلف الواحدة عن 
االأخرى.

الحارس في 
حقل الشوفان

يقف ج.د.�صالنجر وحيدًا منفردًا بني 
الكّتاب االأمريكيني املعا�صرين، فهو 
من مواليد 1919، وبداأت �صهرته 
مع اأول اأعماله التي كتبها يف نحو 
ع�صرين عامًا، ثم توقف واختفى عن 
االأ�صواء يف الريف البعيد."احلار�س 
يف حقل ال�صوفان"رواية من اأهم 
اأعماله، ترجمها الروائي الراحل غالب 
هل�صا بلغته امل�صرقة.

مذّكرات 
سوزان سونتاغ 

يف هذه املذكرات املن�صورة بعد وفاة 
الكاتبة والروائية االأمريكية �صوزان 

�صونتاغ، بقرار من ولدها الوحيد ديڤيد 
رييف، ننتقل يف رحلة بني �صنوات عمر 

وجتربة مّرت بها �صوزان �صونتاغ منذ 
عام 194٧ وحتى عام 19٦3.

المفتش العام
اأبرز روائع االدب الرو�صي وُت�صنف يف 
عداد امل�صرح العاملي وال تزال ُتعر�س يف 
خمتلف اأنحاء العامل، ويقول غوغول عن 
م�صرحيته:
واحدة  كومة  يف  فيها،  اأجمع  اأن  "اأردُت 
كل ما كنت اأعرف يف رو�صيا من قبح 
وكل ما كان ميار�س فيها من جور 
وظلم". منذ البداية جاءت امل�صرحية 
فريدة يف نوعها؛ فاأحداثها تتمحور 
حول النظام االجتماعي القائم. والبلدة 
التي تدور فيها االأحداث ميكن اأن تكون 
اأية مدينة يف االمرباطورية الرو�صية، بل 
ميكن اأن تكون ن�صخة م�صغرة من هرم 
ال�صلطة القي�صرية.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

انطولوجي���ة، ولتفادي اخل�صران، فان العزلة 
عند النا�س ه���و خال�صي من الذين يقتحمون 
خ�صو�صيتي، في�صب���ح )املوت( وعالقتي به، 
ه���و احلادث���ة الوحيدة الت���ي تخ�صني ب�صكل 

فريد، ومطلق.
اىل  العبودي���ة  م���ن  نه���رب  و)بال�صم���ري( 
)احلري���ة(، املبهم هو ما اأخلقه انا يف التم�صك 
بقدرت���ي الباطنية، ب���داًل من ت�صتي���ت نف�صي، 
تب���ني هذا، وذاك، وامنا بالرجوع اىل نف�صي، 
وزمن���ي املنطل���ق م���ن احلا�صر، ال���ذي يجب 
عل���ّي اجن���ازه، ولكن���ي ال ا�صتطي���ع اجنازه، 
لكن���ه م�صريي االأ�صيل ال���ذي العبه من اجلي 
انا نف�صي، ال من اج���ل اجلمهور الذي ي�صفق 

من اجلي.
هيدج���ر، وجد عند االغري���ق ات�صاع الكينونة 
ويف  م�صرحيات���ه،  يف  )�صوفوكل����س(  عن���د 
�ص���ذرات بارمنيد����س، وهريقليط����س، قبل ان 
تتقول���ب الفال�صف���ة ل���دى �صق���راط وم���ن جاء 
بع���ده من فال�صف���ة، وكتاب، �ص���وؤال الوجود، 
ه���ذا، قد جن���ده عن���د �صاعر مثل نب���ي، يتلفظ 
بالكينونة، بلغة هي منزل الوجود، وبال�صعر 

يتجلى االله املخفى يف الليل الكوين.
يخ����س مبح���ث الكينون���ة، رت���ب: احلقيق���ة، 

واللغة، وال�صعر.
املقدم���ات  )احل���وزة(  يف  الرفاع���ي  در����س 
وفق���ه  لغ���ة  اخل���ارج،  والبح���ث  وال�صط���وح 
وا�ص���ول وعل���وم حدي���ث وتف�ص���ري ومنط���ق 
وفل�صف���ة وعرف���ان وعل���م الكالم، وه���و يثبت 
حديثًا )للنبي حممد(:- )ان ال�صريعة اقوايل، 
والطريق���ة اأفعايل، واحلقيق���ة احوايل(. يف 
جمتم���ع تكرث فيه ال�ص���وءات، يقول الرفاعي: 
)لق���د وّف���رت عل���ّي مواق���ف الغ���در واخليانة 
والكي���د والتاآمر من بع�س م���ن كنت اح�صبهم 
اق���رب اال�صدق���اء- الكث���ري م���ن اجله���ود يف 
اكت�ص���اف النزع���ات العدواني���ة الغاط�صة يف 
النف����س الب�صري���ة(. وهن���ا يح�صر ق���ول )ابن 
عرب���ي( ان )املحبة ه���ي ا�ص���ل املوجودات(، 
وهذا ي�صمر مقته للكره واالحقاد وعند ذوي 

النفو�س املري�صة.
يلتف���ت الرفاع���ي اىل �صرورة ال�ص���ك، ويثبت 
راأي )الغزايل( ب����اأن ال�صكوك مو�صلة للحق، 
فم���ن مل ي�ص���ك مل ينظر ومل يب�ص���ر ويبقى يف 
العمى وال�ص���الل، وكاأن هذا النمط من حرية 
ال�ص���ك، هو م���ا عناه النب���ي يف حديثه، )اللهم 

زدين حترّيا(، ذلك الأنها ت�صيء الروح.
ث���م ينتق���ل بن���ا اىل �صلط���ة اال�صالمي���ني يف 
احلك���م، فرياه���م مل يعرفوا م���ن الدين �صوى 
الظف���ر بالغنيمة، وي���رى ان ال�صلطة �صتم�صي 
مقربته���م التي يدفن���ون فيها، الأنه���م انتهكوا 
ان�صاني���ة االن�ص���ان با�ص���م اال�ص���الم، وهدروا 
كرامت���ه ومل يفيدوا من مفكري���ن اأمثال )علي 
�صريعت���ي( ال���ذي وج���د ان الت�ص���ن االم���وي 
يعادل الت�صي���ع ال�صفوي، والت�صن املحمدي، 
يع���ادل الت�صي���ع العل���وي. ذل���ك الن الدي���ن – 
ح�صب �صاليرماخر- رهب���ة وقدا�صة، ويحرك 

اكرث القيم تفوقًا.
الرفاعي يرى البعد االنطولوجي للدين يتمثل 
يف االمي���ان باحلياة الروحي���ة، واالخالقية، 

النها جوهر الدين.
عل���ى امل�صت���وى العم���ودي )االركيولوج���ي(، 
وامل�صم���ون  )االجتماع���ي(  واالفق���ي 
االنطولوجي – يتحقق بالتذوق، ال باالدراك 
الذهني وبذلك يك���ف الدين عن ان يكون اداة 
�ص���راع عل���ى ال���رثوة والق���وة وال�صلطة، وال 
ينحرف الدي���ن باجت���اه االيدلوجية لالهوت 
العبودية، ويحافظ على انطولوجية احلرية. 
فال���رب اله للجمال واحل���ب والرحمة، ولي�س 

للقبح واحل�صية.

اأُ���ص��ي��ب امل��ع��ري ب��اجل��دري، فعمي، وه��و يف ال��راب��ع��ة من 
عمره:"ُق�صي عليَّ واأنا ابن اأربع". وعلى الرغم من معاناته 
يوقفه  ال  االإن�صان  ب��اأن  واأثبت  احلياة  يف  انطلق  الكبرية، 
اإىل التحدي  اأمام طموحاته الوا�صعة. دفعته عاهته  عجزه 
والرغبة يف التكيف والطموح يف اإكت�صاب خمتلف املعارف 
الب�صراء.  على  والتفوق  وال�صطرجن  الرند  لعب  درجة  اإىل 
قوية  دف��ع  ع��وام��ل  وف��ق��ره  ومعاناته  حمنته  م��ن  جعل  لقد 

وظفها بعزم �صد كل التيارات املعرقلة مل�صريته:
قالوا العمى منظٌر قبيٌح   

قلُت بفقدانكم يه����وُن
والله ما يف الوجود �صيٌء   

تاأ�س على فقده العيوُن 
بن�صيب  ظفروا  الذين  ال�صعراء  اأولئك  اأحد  هو  العالء  اأبو 
وافر من الطبيعة الفنية، التي جعلت �صعره جزءًا من حياته، 
ومو�صوع  �صعره،  مو�صوع  هو  حياته  مو�صوع  فا�صبح 
يدل على  �صعره  البديع.  النظم  فهو �صاحب  �صعره حياته. 
اأنه كان عاملًا باالأديان واملذاهب وعقائد النا�س والفرق. نّدد 
باخلرافات التي متار�صها االأديان. كانت له فل�صفتة املتميزة 
للحياة والكون والوجود واالأديان. تباينت تقييمات النقاد 
وعده  ال�صعر،  من  وج���ّرده  فيل�صوفًا  جعله  من  فمنهم  ل��ه، 
اآخرون �صاعرًا جمردًا من الفل�صفة، وجمع له فريق ثالث بني 
ال�صعري  ونتاجه  والتعلم،  بالعلم  �صغوفًا  كان  اخل�صلتني. 
واالأدبي والفل�صفي يعك�س عمق ثقافته و�صعة اطالعه، لديه 
يف  الواعية  واملناورة  واملناق�صة  احلوار  على  عالية  قدرة 

خمتلف جماالت املعرفة واالأدب والفل�صفة.
ُنقلت عنه ق�ص�س عجيبة، اإىل حد االإعجاز، عن قوة ذاكرته 
وعظمة ذكائه، جعلته متفردًا متميزًا حتى قيل عنه:"ما قراأ 
عنه  ونقل  �صيئًا".  منه  ين�َس  ومل  ق��راأه  ما  جميع  حفظ  اإال 
قوله:"ما �صمعت �صيئًا اإال حفظته". اهتم باالآداب والفل�صفة 
فاأقروا  ع�صره  عظماء  فاأبهر  والعلوم  واجل��دل  وال���رتاث 
واالأدب��اء  الكتاب  من  الكثري  اأن�صفه  واالب��داع.  بالنبوغ  له 
�صبق  عامليًا  فيل�صوفًا  ف��ع��ّدوه  بعد،  فيما  وامل�صت�صرقون 
وال�صيا�صية  واالأخالقية  والفل�صفية  العقلية  باآرائه  زمانه 

والدينية.
ما مر فى هذه الدنيا بنو زمن … اإال وعندى من اأخبارهم 

طرف 
اآمن  كبري.  ج��دل  حمل  االأدي���ان  اإىل  النقدية  نظرته  كانت 
اإىل  اأو�صلته  التي  ال�صك  نظرية  واعتنق  العقل،  بنظرية 
معتقداته،  يف  املت�صككني  من  ك��ان  احلقائق.  من  الكثري 
كان  ولهذا  القدماء"،  ابتدعها  الدين"خرافة  ب��اأن  يعتقد 
موقفه �صارمًا بال�صد من اخللفاء الذين ا�صتغلوا الدين 
كاأداة لتربير اأعمالهم ال�صيئة يف تدعيم �صلطتهم، وكذلك 
انتقد وعاظ ال�صالطني الذين طبلوا لهوؤالء احلكام. كان 
�صادقًا يف اأقواله، موؤمنا باأفكاره كل االإميان، غري اآبه 
فاأ�صبح  الطقو�س،  هيمنة  من  حت��ّرر  االأف��ع��ال.  ب��ردود 
بالزندقة  فاتهم  للتقاليد،  راف�صًا  جم��ددًا،  مبدعًا  ح��رًا 

واالإحلاد. 
اإىل  وجمتمعه  ومكانه  زمانه  اأح��داث  املعري  جتاوز 
موقع  يف  جعلته  الفكر،  يف  احل��دود  تعرف  ال  اآف���اٍق 

فاأ�صبح  والتزمت.  والتع�صب  التخلف  قوى  مع  املواجهة 

وع��زل��ت��ه،  ت��ك��ف��ريه  م��وط��ن��ه، وب�صبب  غ��ري��ب��ًا يف  م��ت��م��ردًا 
وم�صايقة اأمري حلب له، الذي حاربه يف فكره وطموحاته، 
اإزده��رت  التي  ال�صالم(،  )مدينة  بغداد  اإىل  بالتوجه  فكر 

بالفن واالأدب والعلوم.
لقد �صادف يوم و�صوله اإىل بغداد وفاة ال�صريف الطاهر، 
حيث اأدىل ال�صعراء بدلوهم، فارجتل املعري مرثية فتميز، 
اإجالال  من�صتهما  اإىل  واملرت�صى  الر�صى  ال�صريفان  فرفعه 
املعري  فتعر�س  الوافدين،  متتحن  بغداد  كانت  واإك��ب��ارًا. 
الإمتحان �صعب جنح فيه بتفوق، فاطلق عليه لقب: اأعجوبة 
الدهر وفريد الع�صر. كان حا�صرًا يف كل جمال�صها االأدبية 
والعلمية، كما قال عنه طه ح�صني:"مل يرتك اأبو العالء بيتا 
من بيوت العلم فى بغداد اإال وجله، وال جمل�صًا من جمال�س 
االأدب اإال ح�صره، وال بيئة من بيئات الفل�صفة اإال ا�ص����رتك 

فيها".                                                                                   
التنوير  مركز  بغداد،  فى  حياته  ف��رتات  اأه��م  املعري  عا�س 
الع�صر  فرتة  خالل  والرتجمة،  واحل��وار  والثقافة  والعلم 
الذهبي الإزدهار اخلالفة العبا�صية. فكان املعري حمورًا لكل 
املنازالت ال�صعرية واالأدبية واملذهبية والفكرية يف اأجواء 
االأدبية  والنزعات  امل��دار���س  ب�صتى  ا�صال  املحتقنة  بغداد 

والعقائد الفكرية والتيارات املختلفة. 
كقوله فى بغداد:

ىل ال�صرف الذى يطاأ الرثيا … 
مع الف�صل الذى بهر العبادا

ك����������ان امل��������ع��������ري �����ص����دي����د 

االه���ت���م���ام ب��ك��ت��ب��ه وع��ل��م��ه واأدب������ه ي��ج��م��ع��ه��ا وي��ف�����ص��ره��ا 
الزند"بكتاب"�صوء  ديوانه"�صقط  �صرح  عنها.  وي��داف��ع 
وداف����ع  �صرح"اللزوميات"بكتابني  ك��م��ا  ال�صقط". 
والغايات"بكتابني،  و�صرح"الف�صول  ب��ث��ال��ث.  ع��ن��ه��ا 
ومن  الر�صائل".  اأ�صماه"خادم  و�صرح"الر�صائل"بكتاب 
عن  ع��ب��ارة  ه��ي  التي  الغفران"،  املعروفة"ر�صالة  اأعماله 
رحلة خيال اإىل العامل االآخر، اإلب�صها ثوبًا �صماويًا، �صغلت 
وبني"الكوميديا  بيها  ال�صبه  ل�صدة  االأوروب��ني  من  الكثري 
االإلهية"لدانتي. لقد جتاوزت كتبه ال�صبع وال�صبعني، وعلى 
الرغم من اأن بع�صها قد اأتلفها البيزنطيون. اإال اأنه ترك لنا 
يف  �صائدة  كانت  التي  احلياة  طبيعة  يعك�س  �صخمًا  نتاجًا 

ع�صره. 
ن�صب خ�صوم املعري كل �صوء وبدعة ورذيلة له حتى ظّن 
طه ح�صني، حينما كان يدر�س فى االأزهر، اأن املعرى قد جمع 
كل رذيلة فى الدنيا، ولكنه حينما و�صل اإىل باري�س وراأى 
وتاأثرهم  والفل�صفي  االأدب��ي  بنتاجه  امل�صت�صرقني  اهتمام 
بعظمة فكره واإبداعاته، تاأثر به ب�صكٍل كبري ووجد �صالته 
الفرن�صية زوج طه ح�صني  اأكدت ذلك �صوزان  عنده.  حيث 
بقولها:"اإن ط�ه ح�صني كان اأبا عالء اآخر. اإن�صانان غارقان 
اأيقن  لقد  ظاملًا".  ق��درًا  يرف�صان  اإن�صانان  نف�صه.  الليل  يف 
اأن تكون ر�صالة الدكتوراه  طه ح�صني باأن املعري ي�صتحق 
عنه، وفيما بعد تالها بكتب ومقاالت خالدة وفاًء له ووفاًء 

للمعرفة. 
باملعرى  جدًا  املعجبني  من  اجلواهري  مهدي  حممد  وكان 
و�صعره واأدبه وفكره. حفظ اجلواهري اأكرث اأ�صعار املعري 
ودر�س ر�صائله واأدبه بعمق وتاأثر به كثريًا كما تاأثر 
الذكرى  اإىل مهرجان  باملتنبي والبحرتي. وملا دعي 
االأدب  عميد  وبح�صور  دم�صق،  يف  للمعري  االألفية 

العربي طه ح�صني، اإلقى ق�صيدته التي مطلعها:
با  ِ ها الرتَّ ِة وام�َصْح َخدَّ ِقْف باملَعرَّ

نيا مبا َوَهبا  َق الدُّ وا�صَتوِح َمْن َطوَّ  
لهم،  وحفظ  العرب  ال�صعراء  من  بالكثري  املعري  تاأثر 
و�صرح بع�س دواوينهم كالبحرتى واأبى متام واملتنبي، 
ولكنه تاأثر ب�صكل كبري باملتنبي حتى �صمى �صرح ديوانه 
من  الكثري  يف  بو�صوح  تاأثره  ويظهر  اأحمد.  مبعجزة 

اأ�صعاره، كقوله:
واإنى واإن كنت االأخري زمانه … 

الآت مبا مل ت�صتطعه االأوائل
على غرار قول املتنبي:

�صيعلم اجلمع ممن �صم جمل�صنا …
 باأنني خري من ت�صعى به قدم

اأنه عا�س حمنة كبرية فيها  اإال  الكبري لبغداد،  ورغم ع�صقه 
و�صعره  بيته،  نف�صه  فاألزم  متح�صرًا.  لرتكها  ا�صطره  مما 
مل  فل�صفية  موا�صيع  يطرق  و�صار  الت�صاوؤم،  من  ب�صيء 

ياألفها اأدب العرب، كتب�صريه بالنبتانية.
فال تاكلن ما اخرج املاء ظاملا  

وال تبغ قوتا من غري�س الذبائح
البيت.  العمى، ورهني  املَحب�صني، رهني  برهني  لُقب  ولهذا 
لذاتها. تويف ودفن يف  الدنيا معر�صًا عن  عا�س زاهدًا يف 

منزله يف معرة النعمان.

عب���د  الدكت���ور  يح���دد  للكت���اب،  تقدمي���ه  يف 
اجلبار الرفاعي، باأن هناك )ظماأ انطولوجيا( 
ظم���اأ  للوج���ود،  احلن���ني  ه���و  او  للمقد����س، 
الكينون���ة، الناق�ص���ة الباحث���ة ع���ن تكامله���ا 
الوج���ودي، ول���كل موج���ود من���ط كمال���ه من 

جن�س كينونته.
والفل�صف���ة،  بالف���ن،  الدي���ن،  يق���رن  وه���و 
ت���رثي  الفن���ون  ان  وي���رى  وااليدلوجي���ا، 
وج���ود الكائ���ن الب�ص���ري ومتنح���ه ال�صع���ادة 
وال�صكين���ة، وه���ي تر�صم ما نتخي���ل، وتطرح 
ا�صئلة ميتافيزيقية، وتن�صغل بت�صوير عوامل 
امل���وت واحلياة املبهج���ة واملحزن���ة، وتعالج 
قلق االغرتاب فالفنون تلّون العامل باجلمال، 

لكنها بال طقو�س، الدين، او عباداته.
الدين بخالف الفن، يتحدى املوت حني يطلب 
االأبدي���ة وي�صعى اىل الت�صام���ي نحو التكامل 
يف م���ا بعد احلياة ويخلع هال���ة �صحرية على 
الع���امل الدنيوي، عل���ى وفق ايق���اع مو�صيقى 

الوجود الالمتناهية.
ترتب���ط الطقو����س الدينية ع�صوي���ًا كما يوؤكد 
الرفاع���ي- ب�صريورة الوج���ود وبلوغ معنى 

املعنى، بتولد تاأويالته وتعدديتها.
ويف مقارب���ة الدين مع االيدلوجي���ا، يرى ان 
االخ���رية تخف����س من طاق���ة الدي���ن املقد�صة، 
وترحله بعيدًا عن االنطولوجية وتتغافل عن 
حقيقة )املوت( الوجودية العميقة وال�صادقة، 

والناهدة اىل يوم املعاد.
الرو�ص���ي  امل�صرح���ي  للكات���ب  �صب���ق 
)غرب���وءدوف( ان كت���ب م�صرحي���ة بعن���وان: 
)ذو العق���ل ي�صق���ى(، وه���ذا االم���ر جن���ده من 
متبني���ات )الرفاع���ي( الذي يكم���ل طرف هذه 
املقولة، باأن )اأخو اجلهالة ميرح(! وهو يرى 
ان )الذات( بطبيعتها باطنية، عميقة، ينتابها 
حتقي���ق  وان  والغثي���ان،  والياأ����س،  القل���ق، 
وجوده���ا يت���م )باحلرية( ومن خ���الل اجناز 
)الفع���ل( يتحقق امت���الء ال���ذات، الأن احلرية 
متث���ل االرادة، وتتخذ بو�صاطتها املواقف من 

احلياة والوجود.
وهو يخ�ص���ى، بو�صفه مفكرًا ح���ّرًا، ان تنمط 
)ال���ذات( يف جمموع جمه���ول املالمح، ميحو 

هويتها املتفردة.
ينج���ذب الرفاع���ي، بح�صا�صي���ة مرهف���ة، اىل 
ن�ص���ج �صبكة من خي���وط ثمين���ة، تتفاعل فيها 

الفل�صفة بالت�صوف بالعرفان.
وكل ذل���ك يتطلب نظرًا وتدب���رًا وتفكريًا، يف 
ا�صتكناه الذات، واثراء الوجدان، ال االجنرار 

وراء روح القطيع، كما يوؤكد )الرفاعي(.

وكاأنه يعيد – اي�ص���ًا- مقولة �صقراط )اعرف 
نف�صك( ويدمج الفل�صفة، بروح املت�صوفة على 
ل�ص���ان )الب�صطامي( الذي كم���ا تذكر احلكاية، 
بحث عن نف�صه منذ اأربعني �صنة، فما وجدها. 
وه���ذا احلر����س على تع���رف االن�ص���ان لذاته، 
توجبه ال�ص���رورة القائلة باأن اكت�صاف العامل 

من حولنا، يبداأ من اكت�صاف الذات.
ينحاز الرفاعي اىل الذوق، واإ�صراق احلاالت، 
في���دّون ق���واًل لل�صي���خ )اب���ن عربي(:"قوالب 
ملع���اين  تت�ص���ع  ال  والكلم���ات،  االلف���اظ، 

احلاالت".
وبالتاأكيد ال يذهب الكاتب – اىل نفي االآخر، 
او الغائ���ه، الأن���ه يبقى م���راآة ال���ذات، وهذا ما 
يقت�صي���ه التن���وع واالخت���الف، بخ���الف تلك 
الوثوقية التي تنم���ط التفكري ق�صريًا، وتركز 

احاديته.
يق���دم الرفاع���ي، مدونة ع���ن حيات���ه، بجراأة، 
ومكا�صف���ة، و�صدق م���ع الذات، وه���و يقول: 
)حاول���ت ان اكتب م�صتح�ص���رًا بع�س جروح 
طفولت���ي وفتوتي و�صبابي وكهولتي، وو�صم 
ذاكرتي باملدن واملجتمعات واملهام والوقائع 
وال�صع���ارات  واملفاهي���م  واالأف���كار  والكت���ب 

.)...(
ذل���ك الأن���ه يدرك كم���ا يقول هو بنف�ص���ه ان من 
يع���رتف بخطئه يف جمتمعاتنا يغامر بفقدان 
هويت���ه، ويكون الطرد والنفي واللعن م�صري 

كّل من ينتقد قبيلته، وطائفته وحزبه.
ول���د – الكاتب- يف ق�صاء الرفاعي بقرية )اآل 

حوا�س( عام )1954( مبدينة النا�صرية.
للم���كان اهمي���ة ا�صتثنائي���ة يف حي���اة الب�صر، 
الأنه لي����س �صيئًا ميتًا، �صامت���ًا، بل انه ب�صمة 
ان���ه �ص���وت  الرفاع���ي،  يراه���ا  كم���ا  الهوي���ة 
الكائ���ن الالم�صموع، انه �صورت���ه الالمرئية، 
وكاأن���ه هنا ينقل اح�صا�ص���ًا مقاربًا للفيل�صوف 
)مريلوبونتي(، الذي يج���د اجل�صد الب�صري، 
هو م���كان منغر�س يف الوجود مبا يحمله من 
نداء الكينونة اجلامع بني املرئي، والالمرئي، 

بو�صفه – اي�صًا- ان�صودة احلياة.
وللطراف���ة يذك���ر- الكاتب- انه���م- كانوا يف 
القري���ة يقلب���ون ح���رف اجلي���م- ي���اء. فق���ام 
اح���د الط���الب خماطبًا وال���ده )بوج���ه جازع 

جوعان(، بداًل من )بوية يازع يوعان(!.
يف موق���ف من النظام التعليمي يف مدار�صنا، 
ي���رى ان ثم���ة وح�صية متف�صي���ة �صكلت دوافع 
العن���ف والنزع���ات العدواني���ة يف جمتمعنا، 

و�صاقتنا حلروب دموية جمنونة.
ويف تنا�س م���ع )�صيمون بوفار(، التي تقول 

ان امل���راأة ال تول���د ام���راأة، ب���ل ت�صب���ح كذلك، 
يق���ول )الرفاعي( ال يولد امل���رء عدوانيًا، لكن 

املجتمع ي�صريه عدوانيًا.
ويذكرنا بقول )علي(: ال تكرهوا اوالدكم على 

اخالقكم، فهم خلقوا لزمان غري زمانكم.
وكذل���ك يف تلمي���ح اآخ���ر اىل �صعة حل���م علي، 
ح���ني ق���ال: ال تقتل���وا اخل���وارج م���ن بعدي، 
فلي����س من طل���ب احل���ق فاأخط���اأه، كمن طلب 

الباطل فاأدركه.
يقرتب الرفاعي من هيدجر، ويذّكرنا مبقولة 
)كريكجارد(: )االنهيار الديني ناجم عن كرثة 
ال���كالم يف الدي���ن(، وهذا م���ا يقت�صيه عروج 
الذات م���ن مكابدات الطريق نحو احلق، وان 
االميان، هو جتربة تنبعث من ذات االن�صان.

ب���ني  الرفاع���ي  يق���ارن  ملاح���ة،  التفات���ة  ويف 
الكتاب���ة اال�صلي���ة للفيل�ص���وف ح���ني ترتج���م 
اىل لغ���ات اخ���رى كال�صرقية مث���اًل، جند فيها 
احلدي���ث  الغرب���ي  الفك���ر  اأو  الفل�صف���ة،  ان 
تف�صريات���ه  وتتباي���ن  تختل���ف  واملعا�ص���ر، 
ومتثالت���ه، تبعًا للغة املرتجم لها، فمثاًل –كما 
يكت���ب الرفاع���ي- ان مارت���ن هيدج���ر يتحقق 
بالفار�صية عرب العرفان، واملوروث االيراين. 
و)فوكو( يتحدث الينا عرب الرتجمة بالعربية 

يف �صياق ان�صاق م�صلماتنا وروؤيتنا للعامل.
)هيدج���ر( يوؤم���ن ب���اأن احل�ص���ارات العظمى 
انبثق���ت ع���ن ا�صئل���ة م�صريية عميق���ة كربى، 

الأن: )ال�صوؤال رحمة الفكر( كما يقول.
ويذه���ب كريكج���ارد اىل ان االمي���ان يعت���رب 
الربهان العق���الين، خ�صمه الل���دود. بو�صفه 
جتربة ذاتية باطنية، ولي�صت مقوالت ذهنية 

تخ�س �صياقات العامل اخلارجي.
م���ن  ينطلق���ان  وهيدج���ر،  كريكج���ارد،  والأن 
موق���ف )انطولوج���ي(، وان اختلف���ا باملنهج، 
والفك���رة، واله���دف، لكنهم���ا اعطي���ا تف�صريًا 
الت���ي  )الوجودي���ة(  اجلزئي���ة  عل���ى  يتف���وق 
تتقل�س كثريًا على امل�صتوى النف�صي الذاتي، 
وال تتم���دد اىل اآف���اق االنطولوجي���ة االو�صع، 
واالأك���رث تغلغ���اًل يف )املاهي���ة( وع���دم ف�ص���ل 

الظواهر عن جواهرها.
لذل���ك يق���ارب )الرفاعي(، طروح���ات هيدجر، 
فيما يخ�س الكينون���ة )االنطولوجية(، التي 
ه���ي الدوام يف احل�ص���ور، واملجهول االعظم 
– كم���ا يرى )مارجوري جرين(، لي�صت هي 
م���ا يخ�س موجودات مث���ل: من�صدة، كر�صي، 
بل ذل���ك الذي يتج���اوز ا�صياء الع���امل، اىل ما 

ورائها الدائم.
وتتكون من ال�صريورة )ال���دوام( والظاهرة 

غ���ري املتغ���رية، والفك���ر ال���ذي يوج���د هن���اك 
بالفع���ل، وم���ا ينبغ���ي ان يك���ون او ال يك���ون 
متحقق���ًا م���ن قب���ل. ويق���رتح علين���ا هيدج���ر 
للخروج من هذا العماء اال نبحث عن االأ�صياء 

الكائنة، بل ان نبحث عن"الكينونة"ذاتها.
ومبثل ما يقارب اي�صًا )احلرية( وامل�صوؤولية 
واالختي���ار عن���د )�صارت���ر(، واملرئ���ي، وغري 
املرئ���ي عن���د )مريلوبونتي( جن���ده، يتوقف 
بجدي���ة عن���د )كريكج���ارد( وهو م���ن فال�صفة 
الوج���ود، املوؤمنني، غ���ري امللحدين، الذي قّدم 
اطروح���ة الدكتوراه، عام )1854( املو�صومة 
)فك���رة التهك���م(، الت���ي تناوله���ا )�صق���راط(، 
وبخطاط���ة �صريع���ة، يق�ّص���م كريكج���ارد رتب 
الوج���ود )االنطولوج���ي( اىل )مدرج ح�ّصي( 
ويط���رح )دون جوان( ممثاًل له���ذا امل�صتوى، 
مبا فيه من قوة وجدانية، و�صهوانية مندفعة، 
تره���ن نف�صها للحا�صر )االآين(، بربهة نزوية 
منتق���اه من احلا�صر، وال ترك���ن للما�صي، بل 
حتذفه. وامل�صتوى )الثاين( هو )االخالقي(، 
املوؤط���ر ب�صواب���ط اأخالقي���ة، جتع���ل ال���زوج 
يحر�س عل���ى �صمعة بيته، والكف���اح من اجل 
بنائه بعي���دًا عن التجاذبات احل�صية اخلا�صة 
بكينون���ة امل���راأة، والت���ي ينبغ���ي ان ال تذهب 
اىل التط���رف )املقابل( من الزه���د، بو�صطية، 
اأخالقي���ة، حت���دد ب�صهول���ة احلي���اة اليومي���ة 
الزوجي���ة. ام���ا امل�صت���وى )الثال���ث( فيخ�س 
املنعرج )الديني(، وهو يقع ما فوق االخالق، 
وطاعة مطلق���ة لله، كما فعل النب���ي )ابراهيم 
اخلليل( حني اراد الت�صحية بابنه )ا�صحاق(، 
وه���ي الطاق���ة الت���ي بو�صاطتها، عف���ا الله عن 
الذب���ح، لينجو ابن���ه من الذب���ح بف�صلها، ذلك 
الأن احل�صول على كل �ص���يء، يكون بالتخلي 
ل ذلك د. عبد الرحمن  ع���ن كل �صيء )كما يف�صّ

بدوي(.
كريكجارد، يرفع من راية احلب عاليًا، بو�صفه 
ا�صبه بينبوع متدف���ق، اأبدي ال ين�صب، وهي 
حركة تنط���وي على خلود، لكي يرن نداء الله 
يف وع���ي الف���رد الذاتي. ه���ذا الفيل�صوف بلغ 
م���ن ال�صدق مع نف�صه، كان ق���د ا�صهر معاداته 
الأخيه )الق�س( متهمًا اي���اه، با�صتغالل الدين، 
م���ن اج���ل مناف���ع دنيوي���ة زائل���ة، ورف�س ان 

يح�صر مرا�صيم وفاته.
لكنه، ق���ام باج���راء مرا�صيم الدف���ن على وفق 
طقو����س كن�صية كاملة، حت���ى ان )كريكجارد( 
نف�صي���ة  باأزم���ة  مل���روره  خطيبت���ه،  ت���رك 
)�صوداوي���ة( خاف على حبيبته من ان يبه�س 
رفيقت���ه هذه، مبا ابتلي به من تاأزمات نف�صية 

مقلقة، مت�صاءمة.
ا�صم���اء وجودي���ة  الرفاع���ي،  قائم���ة  وت�ص���ّم 
ااّل  بع�صه���ا  م���ن  تتمي���ز  ال  وانطولوجي���ة، 
بالدرج���ة، ال بالنوع، ويح���اول ان ميّرن ذاته 
عل���ى املغاي���رة، وا�صق���اط التاب���وات، �ص���واء 
فيم���ا يكتبه، ويحرره من ط���رح اأفكار م�صادة 
لل�صائ���د، او يف تب�ص���ريه مبواق���ف فل�صفي���ة 
تتعار�س مع منطق الفكر ال�صلفي، اال�صويل، 
والتفل���ت م���ن خطوط حمراء فيه���ا حتذيرات 
عقائدي���ة، وطائفي���ة، واالح�صا����س بالغبط���ة 
ب�صحبة فال�صفة وجوديني، جرى ت�صريحهم، 
وتقبيحه���م، بجه���ل مريع، وتلفيق���ات مرائية 
حمق���اء. وه���و عل���ى �صبي���ل املث���ال، مل يع���ر 
اهتمام���ًا لو�صمه االحلاد، ل�صارت���ر، او نازية 
هيدج���ر املبك���رة التي قراأه���ا ق���راءة مغايرة 
لل�صائ���د، املاأل���وف. ولغر�س التدلي���ل �صنقوم 
با�صتعرا����س وباخت�ص���ار كب���ري، الطروح���ة 
هيدجر الفل�صفية، التي يرى فيها ان وجودنا، 
مراآة للكينونة التي تتح���دد؛ )باالنوجادية(، 
وم���ا  متوقع���ة،  باأه���داف  تتح���رك  الت���ي 
ميك���ن ان يك���ون علي���ه االن�ص���ان، بالتج���اوز 
)تران�صندنت���ال(، والثاني���ة )الوقائعية( التي 
تخ�س العامل، عامل���ي الذي قذفت اليه، ولي�س 
الطبيع���ة امليت���ة، وه���و لي����س م���ن �صنع���ي، 
ولكن���ي ال اأكون نف�صي بدون���ه، بال ف�صل بني 
ذات ومو�صوع ب���ني نف�صي والعامل. والثالثة 
)اخل�صران(، ح���ني نن�ص���ى الكينونة من اجل 
كائن���ات جزئية متث���ل الالج���دوى، والرثثرة 
والف�ص���ول، حت���ت �صغط )الهم( ال���ذي يحتم 
علين���ا االندف���اع لالم���ام، لك���ي ن�صن���ع �صيئ���ًا 

جوهريًا، دون جدوى.
يع���اين )هيدج���ر( م���ن ه���ذا التف���كك ب�صب���ب 
م�صال���ح يومي���ة متهالك���ة، مم���ن نعي����س بني 
ظهرانيه���م من رفاق الطري���ق، وما يجره ذلك 
م���ن امزج���ة متقلبة، وجار ثرث���ار، يف وجود 

يومي مبعرث.
فاحلري���ة، تنتظ���ر مني ما �صاأفلع���ه مبحددات 
توت���ر  يف  �ص���واء  والبيئ���ة،  الوراث���ة، 
الالتاريخ���ي  )احلا�ص���ر(  او  )التاريخ���ي(، 

)املح�س(.
يوزع )هيدجر( القل���ق، وال�صمري، وامل�صري، 
وتوقع���ات  املا�ص���ي،  عر�صي���ة  ولتحدي���د 
امل�صتقب���ل، وتف���كك احلا�ص���ر. ولك���ي يك���ون 
االن�ص���ان نف�ص���ه، علي���ه ان يتحرر م���ن اوهام 
النا�س، بحرية منفعلة قلقة، تك�صف عن عالقة 
جوهرية تخ�س عدمية االن�صان، هذا الوجود 
نحو املوت، هو الذي يجعل من القلق امكانية 

أبو العالء المعري ثائرًا
صدر يف مطلع عام 2016 كتاب للدكتور نبيل الحيدري بعنوان:"أبو العالء املعري ثائرًا"عن دار العرب 

يف بريوت، تناول فيه حياة املعري )973 – 1057م(، فيلسوف الشعراء، الذي استحق صفة الشاعرية، 

وتفرد بإمتالك خاصّية النبوغ واالبداع يف مجاالت األدب والفلسفة والرتاث والعلوم، حتى أبهر علامء 

عرصه، واستحق لقب"أعجوبة الدهر".

باس��لوب بديع تعمق الكاتب يف دراسة وتحليل ش��خصية املعري. فأخذنا يف رحلة انسانية طويلة يف 

فكر ونفس��ية وروحية أبو العالء، التي غلبت عليها س��امت التش��اؤم، مبينًا الدوافع التي أوصلته لهذه 

الحالة.

د. عبدالحسين صالح الطائي

وانطولوجي��ا  الرفاع��ي  المفك��ر 
الحرية

م��ه��دي ع��ق��ي��ل  د. 
د. عبد اجلبار الرفاعي
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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 

أوراق
�صورت���ُه  تنح���ت  اأمل  م���ن  ج���زءًا  تك���ون  ح���ني 
بالكلمات كما ينبغ���ي ، وتكتب تعا�صتُه باالألوان 
الت���ي يقراأه���ا بو�صوح كل من نظ���ر اإىل لوحتك 
، ه���ذا ما ا�صتط���اع الكاتب ال�صوفيت���ي األك�صندر 
�صوجلنيت�ص���ني خلق���ه من خالل روايت���ه االأوىل 
الت���ي اأ�صدره���ا ع���ام 19٦2 والتي ح���ازت على 
جائزة نوب���ل عام 19٧0 " ي���وم واحد من حياة 
"  والتي �ص���درت عن دار  اإيف���ان ديني�صوفيت����س 
املدى لالإعالم والثقافة والفنون بطبعتها الثانية 

عام 2015 و ترجمها الدكتور منذر حلوم .
 خل�س �صوجلنيت�صني خاللها جتربة االإعتقاالت 
الرهيب���ة التي يتعر�س لها االأف���راد يف معتقالت 
االحت���اد ال�صوفيتي تلك التي ال يع���ود منها اأحد 
والت���ي اإبتلع���ت املالي���ني م���ن النا�س خ���الل تلك 
ال�صنوات ، ومل يك���ن اإن�صغال الكاتب باملعتقالت 
ال�صوفيتي���ه وما يجري به���ا اإن�صغال باحث بارد 
يح���اول اأن يتق�صى مو�صوعًا تاأريخيًا ، بقدر ما 
ه���و اإن�صغال رجل دفع من عم���ره ثماين �صنوات 
كاأ�ص���ري لتل���ك املعتق���الت وال�صجون ف���كان بذلك 
الوحيد القادر على نقل �صورة االأحداث يف ذلك 
امل���كان وذلك الزمان ، اإال اأن �صوجلنيت�صني ف�صل 
نق���ل �صورة يوم واحد من هذا االأمل وذلك العناء 
من خ���الل روايته فهذا الي���وم كان كافيًا للولوج 
اإىل روح الق���ارئ جاع���اًل اإي���اه مهموم���ًا ب�صب���ب 
اأح���داث تلك الفرتة ، ُرغم اأن عن���وان الرواية قد 
ال يعدن���ا مبفاجاآت فيوم واحد من حياة �صخ�س 

تب���دو فكرة مطروقة جدًا ، اإال اأن املفارقة اأن هذا 
اليوم لي�س ملك ل�صوخوف بل هو ملك ال�صلطات 
فعا����س �صوخ���وف يوم���ه يف م�صاع���ر م�صطربة 
ب���ني خوف دائم، وقلق، ومالحق���ة الأدق واأب�صط 
التفا�صيل املعي�صية، وهن���ا حاول الكاتب عك�س 
جتربت���ه يف املعتق���ل والنفي ذاك���رًا اأن املنفى ما 
هو اإال اإج���ازات طويلة يعي�صه���ا الرجل الثوري 
يف ق���رى من�صي���ة، حي���ث ال �ص���يء يفعل���ه �صوى 
الق���راءة املكثف���ة، واإغ���واء الن�ص���اء والتخطيط 

للهرب.
 فالرواية تتحدث عن بطلها اإيفان ديني�صوفيت�س 
االعتق���ال  مع�صك���ر  يف  ال�صج���ني  �صوخ���وف، 
ال�صوفيت���ي الإعادة التاأهيل ال�صه���ري عاملًيا با�صم 
»الغوالق« وهو ا�صم مركب من كلمتني رو�صيتني 
تعني���ان مع�صك���ر الدول���ة. مت ّ�صج���ن �صوخوف، 
وهو ف���الح رو�صي ب�صيط قاتل م���ن اأجل زعيمه 
�صتال���ني يف احل���رب العاملية الثاني���ة �صد االأملان 
لكن���ه اأته���م باخليانة  وه���ي جرمي���ة مل يرتكبها 
وهك���ذا ق�ص���ى ثم���اين �صن���وات يف مع�صك���رات 

االعتقال .
 ورغ���م احلي���اة البائ�ص���ة الت���ي كان���ت تواج���ه 
�صوخ���وف اإال اأنه ح���اول اأن ُيح���دث اإنت�صارات 
ب�صيطة خ���الل هذا اليوم ال���ذي يعي�صه باملعتقل 
رغ���م �صعوبات���ه ، كاإن يحتف���ظ بوجب���ة اإ�صافية 
من الطع���ام اأو يح�صل على قطع���ه معدنية قّيمة 

ويحتفظ بها بني مقتنياته .
لذل���ك عندم���ا نختت���م ال�صفح���ات ال19٧ الت���ي 
يتك���ون منها الكتاب، تخرتقن���ا العبارة االأخرية 
الت���ي كتبه���ا �صوجلنت�ص���ني ب���كل عناي���ة، "اأخلد 
�صوخ���وف اإىل الن���وم وه���و يف غاي���ة الر�ص���ا، 
فلقد حالفه احل���ظ اليوم كثريًا، مل يزجوا به يف 
االنف���رادي، مل ي�صوقوا جمموعته اإىل ال�صاحية 
ع�صي���دة  جن���ى  الغ���داء  وعل���ى  اال�صرتاكي���ة، 
اإ�صافي���ة....، مر يوم مل يعكر �صفوه �صيء، يوم 
يكاد يكون �صعيدًا، مثل هذه االأيام يف مدة حكمه 
من اجلر�س اإىل اجلر����س، ت�صل اإىل ثالثة اآالف 
و�صتمائة وثالث���ة وخم�صني يومًا، االأيام الثالثة 

الزائدة هي ب�صبب ال�صنوات الكبي�صة .
يت�صمن الكتاب موؤلف���ات اأخرى ل�صوجلنيت�صني 
وه���ي ق�صة " دار ماتريونا " والتي دعى الكاتب 
خاللها للبحث عن القدي�صني بعيدًا عن املتزينني 

بلبا�س الكهنوت .
وق�صة " حادثة يف حمطة كوت�صيتوفكا " والتي 
اأي�ص���ًا ترم���ز للح���رب وال�صطل���ة وم�صاكلها ، يف 
كت���اب تاألف م���ن 35٦ �صفحة عر�ص���ت ثالثة من  
اأه���م موؤلف���ات األك�صن���در �صوجلنيت�ص���ني االأديب 

واملوؤرخ الرو�صي . 

أوراق
�صدرت حديث���اُ عن دار نون للن�ص���ر والتوزيع بالقاهرة 
رواية"مل���ف اأزرق"للمعاجل���ة النف�صي���ة اأ/ال�صيماء عبد 

العال
ت���دور الرواية حول الع���امل الداخلي للنف����س االإن�صانية 
يف حال���ة املر����س النف�ص���ي، رمب���ا تت�ص���اءل م���اذا يكون 
املر����س النف�ص���ي، ت���راه جمنون���ا؟؟! ترى ه���ل ي�صح اأن 
نطل���ق على املري����س النف�ص���ي انه جمن���ون؟.. هنا جتد 
نف�صك اأمام جمتمع ي���رى املر�س النف�صي جرمية يعاقب 
عليه���ا املر�صى جمتمع كل ما يقدمه هو اجلحود والظلم 
الأنا�س ال يحتاجون �ص���وى اأن يعي�صو حا�صرهم ال�صيئ 
ويواجه���وا م�صتقبله���م املظل���م ب���ل واأي�ص���ا يعان���وا من 
املا�صي املوؤمل الذي ال ي�صتطيعون ن�صيانه بل ويرتب�س 
بهم من كل �صوب وجهة، هوؤالء من ظلمتهم عقولهم ومل 
ت�صم���د جت���اه م���ا واجهوا من �صغ���وط اردته���م �صحايا 
الأمرا�س مزمنة بل هوؤالء من مل يكن لهم ذنبا يف جيناتهم 
املر�صية التي جعلت منهم اأ�صرى ل�صيء ال ينتهي جعلت 

منه���م مدمن���ني لعالجاتهم التي تفعل به���م االفاعيل فقط 
ليعي�ص���وا، ال ي�صتطيعون الفكاك من تلك االأدوية اللعينة 
الت���ي ميقتونه���ا ب�ص���دة.. ولك���ن ال �صبيل االه���ي.. ترى 
مل���اذا نبغ�صه���م او نهاجمهم اأو جنرحه���م؟؟ مل ال نتقبلهم 
هك���ذا مثلما هم مثلما ه���م يتقبلوننا عل���ى عالتنا.. مل ال 
نك���ون نحن املر�صى باأفكارن���ا املتعفنةال�صدئة التي عفا 
عليها الزمن، من اأعطانا احلق باأن جنردهم من اآدميتهم 
وجنعله���م ذليل���ي النف����س.. اأال يكفي ما ه���و مقدر لهم.. 
اأيجب عليهم اأن يتحملو جهلنا وحماقتنا.. متى �صتتبدل 

املفاهيم يف جمتمعنا؟! 
اترك لنف�صك العنان مع ذاك امللف االأزرق الذي �صياأخذك 
يف رحل���ة يف ع���امل املر����س النف�ص���ي فلرمب���ا ل���و كن���ت 
ت�صتهجن���ه اأو ترف�ص���ه تغري من فكرت���ك جتاهه، اأو رمبا 
ي�صي���ف ل���ك معلوم���ة غائبة عن���ك عن مر�ص���ى  مل ي�صلط 
عليهم ال�صوء ورمبا تت�صاءل ماهو ذاك املر�س �صاأخربك 
الث���ري الف�صول بداخلك.. املر�س هو اال�صطراب ثنائي 
القط���ب او فيما يع���رف قدميا ب )الهو����س االأكتئابي(.. 
تت�صاءل عن رواية ملف اأزرق عما حتويه من اأحداث لن 

متلها وحتما �صتغري نظرتك لهوؤالء. 

أوراق
نتيجًة جلرائما االإبادة اجلماعية التي �صهدها 
املجتمع الكردي من قبل االأنظمة ال�صابقة وملا 
�صببته من خملف���ات اأمل على املجتمع الب�صري 
جن���د اأن االأمم املتحدة اهتم���ت باخلطر الذي 
ت�صببه االبادة اجلماعية على املجتمع الب�صري 
�صاعي���ة بذلك ل�صياغ���ة مبادئ واأط���ر قانونية 
لتعري���ف هذه اجلرمية وميك���ن من خالل ذلك 
التاأ�صي����س على تلك القوان���ني والرجوع اإليها 

يف حتديد �صيغة االأحكام.

االإب���ادة  كتاب"ال�صم���ت،  ب���ه  ج���اء  م���ا  ه���ذا 
اجلماعية يف كرد�صتان العراق"للكاتب حممد 
اح�ص���ان والذي �ص���در عن دار امل���دى لالإعالم 
والثقافة والفن���ون، حيث ت�صمن  تو�صيحات 
جلرائم االإب���ادة اجلماعية وا�صعًا لها احلدود 
واالأُط���ر والعقوب���ات ومقدم���ًا له���ا درا�صة من 

الناحية احلياتية واالإجتماعية والتاأريخية.
من خالل عر����س اجل���ذور التاريخية جلرائم 
االإبادة اجلماعية  ذكر الكاتب اأن هذه اجلرائم 
عدت م���ن اأ�ص���واأ اجلرائ���م اأخالقي���ًا وقانونيًا 
�صمن اجلرائم التي اإرتكبتها احلكومات بحق 

�صعوبها.
واأو�ص���ح الكاتب اأن جرائ���م االإبادة اجلماعية 
ال ميك���ن اأن تنتهي لعالقته���ا بطبيعة االأن�صان 
وفر����س  العدواني���ة  النف�صي���ة  وخ�صائ�ص���ه 
البع����س م���ن ا�صح���اب ه���ذه اخل�صائ�س يف 
املجتمع���ات املتخلف���ة عل���ى وج���ه اخل�صو�س 
بالو�صول اىل ال�صلطة واحتماالت ا�صتغاللها 
يف ارت���كاب جرائ���م اإب���ادة جماعي���ة ترويح���ًا 
ع���ن معاناة نف�صية غري طبيعي���ة ومع هذا فاإن 
ت�صنيف االب���ادة اجلماعي���ة قانونيا، وتقدمي 
مرتكبيه���ا اىل املحاك���م الدولية وه���ذا �صيحد 
من احتم���االت وقوعها من جانب و�صيقلل من 
اخل�صائ���ر احلا�صل���ة ب�صببه���ا من جان���ب اآخر 

على اقل تقدير.
وم���ن خالل عر����س االآث���ار اجلانبي���ة جلرائم 
االإب���ادة اجلماعي���ة ال�صامت���ة  ذك���ر الدكت���ور 
االر����س  اىل  النظ���رة  اأن  اح�ص���ان   حمم���د 
به���ذا املنظ���ار التع�صف���ي املنح���از ج���اءت الأن 
اهتمام���ا  يع���ري  ال  اال�صا����س  يف  الدكتات���ور 
لالن�ص���ان املوج���ود على االر�س ب���ل يويل كل 
االهتم���ام اىل االر�س التي ه���و عليها، واأن ما 
يق���وم به القائد من تهج���ري وتطهري لل�صيطرة 
على االأر�س كجرمي���ة ابادة جماعية ياأتي يف 
الغالب لدوافع نف�صية، الأن الوطن القومي يف 
خميلته كب���ري، وهو يريد تكب���ريه واقعيا من 
خالل �صم املزيد من االرا�صي امل�صتوىل عليها 

بالق���وة اىل جغرافيت���ه الإ�صف���اء �صفة العظمة 
على هذا الوطن وعلى من قام  بتو�صيعه.

در�س الكتاب فل�صفة البع���ث وا�صاليبه املتبعة 
فيم���ا يخ�س جرائ���م االإب���ادة اجلماعية، حيث 
و�ص���ع احل���زب اهدافه يف بدي���ة تاأ�صي�صه عام 
194٧ ورغم اأن هذه االهداف جاءت يف وقت 
كان املد القومي التحرري يف املنطقة العربية 
عل���ى اأوج���ه مبعن���ى اأن احل���زب ال���ذي يري���د 
النج���اح و�صط ذلك املد علي���ه اأن يطرح اأهدافًا 
تف�صله���ا اجلماه���ري املنفعلة وه���ي على وجه 
العموم هذه االه���داف التي مل يرتكها احلزب 
حمبو�ص���ة يف ا�صدارات���ه االدبي���ة  وتداوالته 
تعزي���ز  عل���ى  وعم���ل  وال�صيا�ص���ة  الثقافي���ة 
وجوده���ا ونهجها يف تفكري االأجيال العراقية 
كما حاول ترجمته���ا اإىل الواقع التطبيقي من 

جانب اآخر.
كان���ت للدول���ة البعثي���ة قدرة كب���رية يف اإنكار 
ح�ص���ول جرائم االإبادة اجلماعية وقد جنحت 
يف اإنكارها ما اأ�صر كث���ريا مبكونات املجتمع 
العراقي ومن بينهم الكورد، وكل جناح حدث 
له���ذه احلكوم���ة دفعها لتك���رار جرائ���م اأخرى 

اأ�صد وطاأة واأكرث �صعة من �صابقاتها.
اأم���ا فيما يخ�س الك���ورد وجرائم االإبادة التي 
واجهتهم بعد اأن حتدد و�صع الكورد ال�صيا�صي 
�صم���ن الدولة العراقية اثر �صم والية املو�صل 
ع���ام 1925 توج���ه الك���ورد ب���دال م���ن ال�صعي 
اإىل اقام���ة دولته���م الكوردية �ص���وب املطالبة 
بحقوقه���م القومية �صمن حميط ه���ذه الدولة 
التي اأكدت معطيات ا�صتحداثها على اأن يكون 
فيها للك���ورد حكومتهم املحلية واأن تكون لغة 
مناطقهم الر�صمية هل اللغة الكوردية ومناهج 
الدرا�صة يف مدار�صهم بهذه اللغة واأن يتعامل 
معهم اأبناء القومية االأخرى تعامال مت�صاويًا.

وه���ذا كان �صبب ال�صراع وال�صدام بني املركز 
وال�صا�ص���ة الك���ورد  وهن���ا ب���داأت التفاو�صات 
ا�صتخ���دام  ثقاف���ة  اأن  اإال  اجلابن���ني،  ب���ني 
الق���وة والتف���رد با�صتخدامه���ا ط���وال عق���ود 

م�ص���ت انتج���ت ق�صوة ل���دى الق���ادة االداريني 
وال�صيا�صي���ني واملنفذي���ن الع�صكريني ورجال 
االم���ن واحلزبيني يف التعامل مع الكورد واأن 
النف����س الق�ص���ري للحكوم���ات املتعاقبة وعدم 
اميانهم باحللول ال�صلمي���ة واملنطقية وغياب 
اال�صرتاتيجي���ات الفاعل���ة يف اإدارة ال�ص���راع 
بينه���ا م���ن جهةوالك���ورد من جه���ة اخرى كل 
هذا جعلها تلج���اأ للحلول الع�صكري���ة القا�صية 
�صبي���ال لتاأمني الغاي���ة املتوخ���اة النها حتاول 
ت�صمني وتاأمني جت���اوز معطيات احلاجة اىل 
اجله���د الفكري غري املي�ص���ور يف عملية ادارة 
ال�صراع وتربير التق�صري يف جماالت االدارة 
وال�صيا�ص���ة عل���ى م�صت���وى الدول���ة وتوف���ري 
اج���واء منا�صبة للحاكم تعين���ه  على ال�صيطرة 

على املجتمع .
ونتيج���ة الإ�ص���رار الكورد على اخ���ذ حقوقهم 
زادت الق�ص���وة التي اتبعها النظام يف العراق 
متحول���ة اىل مقابر جماعية والت���ي اأكت�صفت 
وا�صح���ا  دلي���ال  كان���ت  والت���ي   2003 بع���د 
وكافي���ا عل���ى ارت���كاب النظام ملج���ازر االإبادة 

اجلماعية.
ب���داأ ترت�ص���م مالم���ح اخلط���ى االوىل  وهن���ا 
للحيلولة دون تكرار جرائم االبادة اجلماعية 
يف العراق، فاملجتمع العراقي الذي حكم بقوة 
ال�صالح وبا�صاليب البط�س طوع متاما وبات 
ان�صان���ه خائفا من ال�صلطة م�صفق���ا لها موؤيدا 

الفعالها بل بع�س منه �صارك يف جرائمها.
فالواق���ع املحلي واملحي���ط االقليمي والعاملي 
ح�صلت فيهما جرائم ابادة جماعية وعلى وفق 
املعطيات اعاله ميك���ن اأن ترتكب  مرة اخرى  
مما يعطي مو�ص���وع احليلولة دون ارتكابها 
مرة اخ���رى اهمية  وعلى ا�صا����س ذلك ينبغي 
االخ���ذ بنظ���ر االعتب���ار ان مع���اودة ارت���كاب 
نف����س الفعل ال�صليي مره���ون بالتعريف على 
اث���اره ال�صارة ومعاقبة مرتكبيه وازالة االثر 
ال�صلي���ي الذي ترك���ه على البيئ���ة التي ح�صل 

فيها. 

يوم واحد من ألٍم ال ينتهي
 يقدمها ألكسندر سولجنيتسين

رواية"ملف أزرق"
للشيماء عبد العال

جرائم اإلبادة الجماعية الصامتة 
في كتاب"الصمت"
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

وحت���ت عنوان »ل�ص���ِت نحيفة ما يكف���ي«، قدّمت 
ما�ّص���ون  »فكت���وار  ال�صابق���ة  االأزي���اء  عار�ص���ة 
»النحاف���ة«  قوان���ني  ع���ن  ته���ا  ق�صّ دوك�ص���ري« 
ال�صارمة النافذة يف ع���امل عار�صات االأزياء يف 
ه���ذا الكتاب، الذي تروي في���ه »يوميات عار�صة 
اأزي���اء«، كما جاء يف عنوان���ه الفرعي. ال �صّك اأن 
»قان���ون النحافة املفرطة« لي����س جديدًا يف عامل 

املو�صة.
لك���ن هذه ه���ي اإحدى املّرات الن���ادرة التي تقوم 
فيه���ا عار�ص���ة اأزياء �صه���رية ب� »ك�ص���ر ال�صمت« 
والك�ص���ف ع���ن الكيفية التي تدف���ع، با�صم مطلب 
»النحافة اأكرث«، اإىل الوقوع دون وعي ذلك، يف 
ف���ّخ »فقدان ال�صهّية لتن���اول الطعام« و»تعري�س 

احلياة للخطر«.
وتكّر����س املوؤلف���ة، العدي���د م���ن �صفح���ات ه���ذا 
الكت���اب، ل�صرح »االآث���ار ال�صيئة ج���دًا«، املرتتبة 

عل���ى اال�صطراب���ات الغذائي���ة والع���زوف ع���ن 
الطعام ب�صورة �صبه كاملة.

اإن املوؤلف���ة، عار�صة االأزي���اء ال�صابقة ال�صهرية، 
ته���ا من���ذ بداياته���ا يف ع���امل  تتح���دث ع���ن ق�صّ
عار�ص���ات االأزي���اء، ال���ذي »حتلم ب���ه الفتيات«، 
وع���ن »كوالي�ص���ه«، بالكثري م���ن التفا�صيل التي 
عا�صته���ا منذ ذلك اليوم ال���ذي كانت تت�صّوق فيه 
بباري�س. كانت يف ال�صابع���ة ع�صرة من عمرها، 
وب�ص���دد التح�صري لتقدمي امتحان���ات الثانوية 

العاّمة.
الباحث���ني  اأح���د  »ر�صده���ا«  الي���وم  ذل���ك  يف 
»ال�صيادين« عن عار�صات االأزياء. هكذا وجدت 
نف�صه���ا تدخل ع���امل املو�صة كعار�ص���ة اأزياء يف 
ال�صه���رية«.  الباري�صي���ة  االأزي���اء  »بي���وت  اأح���د 
كان���ت ت���زن يومه���ا 5٦ كيلوغرام���ًا لقام���ة تبلغ 
1٧8 �صنتم���رتًا. اعتربوه���ا »لي�ص���ت نحيف���ة ما 

يكفي« ح�صب معاي���ري عامل االأزياء الراقية الذي 
يعترب النحافة �صرطًا ملزمًا للعار�صات يف اإطار 

جمتمع يكّر�س النحافة كاأحد مقايي�س اجلمال.
هكذا وج���دت »فكتوار« نف�صه���ا ملزمة بفقدان 9 
كيلوغرامات م���ن وزنها. االأمر الذي تطّلب منها 
اأن تتن���اول »ثالث تفاحات« بالتحديد، كانت هي 

كل طعامها اليومي.
تكت���ب: »كنت اأتن���اول ثالث تفاح���ات، اأو فواكه 
اأخ���رى، يف اليوم، واأ�ص���رب لرتًا ون�صف الليرت 
م���ن ال�صوائل الغازّية، ك���ي اأحتا�صى االإح�صا�س 
باجل���وع. هكذا فق���دت الوعي يف اأح���د االأيام«. 
وت�ص���رح اأن »اال�صطرابات يف ال�صلوك الغذائي 
بع���امل املو�ص���ة، ه���ي اأك���رث �صيوع���ًا بكثري مما 

ي�صود االعتقاد«.
ويف غ�ص���ون اأ�صابي���ع قليلة »ثماني���ة« فقدت »9 
كيلوغرام���ات«، واأ�صبح وزنه���ا »4٧ كيلوغرامًا 
فق���ط«. لكن ثم���ن ذل���ك كان االإ�صابة ب���� »ارتفاع 
�صغط ال���دم وت�صاقط ال�صعر، واأ�صبحت مبثابة 
هيكل عظم���ي ل�صيدة يف ال�صبع���ني من عمرها«، 
كم���ا تكتب. لكنها غدت باملقابل، ت�صتجيب متامًا 
للمقايي����س املطلوب���ة م���ن قب���ل »�صلط���ات ع���امل 
االأزي���اء« للم�صاهمة باأ�صه���ر عرو�س االأزياء يف 

العامل.
وغ���دت عار�صة �صارك���ت »بنج���اح« يف عرو�س 
بباري����س وميالنو ونيويورك وغريها من املدن 
الك���ربى. واحتّل���ت �صوره���ا �ص���در العدي���د من 
املج���اّلت الكربى الت���ي لي�س اأقّله���ا �صهرة جملة 
»فوغ«. وت�صري اإىل اأنها عملت مع كبار م�صممي 
االأزي���اء العاملي���ني، ووج���دت نف�صه���ا يف ع���داد 
»عار�ص���ات االأزي���اء الع�صرين �� الت���وب موديل �� 

االأكرث طلبًا عليهن يف العامل«.
»لك���ن كان للميدالي���ة وجهه���ا االآخ���ر«. ذل���ك اأن 
فكت���وار اكت�صف���ت اأنه »خلف احلري���ر« ومظاهر 
العرو�س الفخم���ة واالإطار الظاهر ����� الديكور �� 
ُيطّبق »نظام بعيد متامًا عن املعاملة االإن�صانية«. 
ذل���ك اأن تلك الفتيات ال�صغ���ريات يف ال�صن، تتم 

معاملتهن غالبا ك� »جمّرد اأ�صياء«.
وال ت���رتدد يف الق���ول اإن الدف���ع به���ا نح���و ق���در 
اأك���رب م���ن النحاف���ة، اأ�صابه���ا مبر����س يطلقون 
عليه »فق���دان ال�صهّية للطع���ام«. وكانت النتيجة 
اأنها بع���د �صهور من بداياته���ا »الباهرة يف عامل 
عر�س االأزي���اء« حاولت اأن »ت�صع حّدًا حلياتها« 
عّدة م���ّرات. هكذا انتقلت م���ن »�صاالت العر�س 

الكربى اإىل اأروقة امل�صت�صفيات«، كما تكتب.
ال�صابق���ة،  وت�ص���رح املوؤلف���ة، عار�ص���ة االأزي���اء 
اأنه���ا جنحت يف النهاية، بف�صل م���ا اأحاطته بها 
اأ�صرته���ا من عناية وتعاطف، وم���ا اأبداه طبيبها 
م���ن اهتمام وكف���اءة يف اأن تخرج من »الدّوامة« 
اخلطرية التي وج���دت نف�صها فيها. كما خرجت 
نهائيًا من ع���امل املو�صة »ال�ص���ّري«. وت�صري اإىل 
اأن وزنه���ا الي���وم ٦4 كيلوغرام���ًا، وتتمّن���ى اأن 

تعمل يف جمال الفن ال�صينمائي اأو امل�صرحي.

يوميات عارضة أزياء سابقة

بتاري��خ الثال��ث من ش��هر أبريل م��ن ع��ام 2015، اقترع��ت الجمعي��ة الوطنية 
الفرنس��ية لصال��ح تعديل قانون��ي يرمي إل��ى »مكافحة النحاف��ة المفرطة 
لعارضات األزياء«، ويقضي بمنع اللجوء إلى استخدام عارضات أزياء مغرقات 
في النحافة. كان ذلك في إطار البحث بمش��روع عام وشامل لحماية الصّحة 

العاّمة.
وفي سياق ما بعد تبّني القانون المعني، تلّقى النائب الفرنسي الذي اقترحه 
اتصااًل هاتفيًا من والدة عارضة األزياء الس��ابقة »فكتوار ماسون دوكسير«، 
عرض��ت في��ه أن ت��روي له قّص��ة ابنتها. ث��م تلّقى م��ن االبنة، عارض��ة األزياء 

السابقة، رسالة أصبحت وثيقة في الملف الصّحي أمام مجلس الشيوخ.

مل تك���ن هولي���وود دائم���ا وفي���ة م���ع الكت���ب،  
بتغيريه���ا  املوؤل���ف  نف�صه���ا حلن���ق  �ص���ة  معرِّ

للحبكة وال�صخ�صيات على نطاق وا�صع.
يف اأحاديثه عن كتبه مع القّراء، يروي �صتيفن 
كنغ اأحيانا ق�صة عن ’’ مناق�صة ماقبل االنتاج 
‘‘ للفيلم املقتب�س عام 1980 عن روايته"ذي 
�صاينن���غ". يف ال�صابع���ة �صباح���ا، كان كن���غ 
يحل���ق ذقنه يف احلمام ح���ني رك�صت زوجته 
نح���وه قائلة له اأن هناك مكامل���ة هاتفية له من 
لن���دن، واملت�صل هو �صتانل���ي كوبريك. جمرد 
ذك���ر اإ�صم املخ���رج كان �صدمة كافية بحيث اأن 
كن���غ عندما ذه���ب اىل الهات���ف، كان خيط من 
ال���دم ي�صي���ل على خ���ده واخلد االآخ���ر مل يزل 
مغطى بال�صابون. اأول �صيء قاله كوبريك – 
وهو غري ذي قيمة بحيث اأن همهمة كنغ بدت 
ل�صخ����س غري���ق – كان: ))اأعتق���د اأن ق�ص�س 
م���ا وراء الطبيع���ة هي يف االأ�صا����س تفاوؤلية، 
اال توافقن���ي ال���راأي؟ ل���و كان لالأ�صباح وجود 
فهذا يعني اأنن���ا ننجو من املوت.(( �صاأله كنغ 
ع���ن اجلحي���م، كي���ف �صيتفق مع ذل���ك؟ فكانت 
وقفة طويلة م���ن ال�صمت، ث���م: ))اأنا ال اأوؤمن 

باجلحيم.((
ي���روي كنغ ه���ذه احلكاي���ة مثل ق�ص���ة رعب، 
وهذا ماخمنته، مبا اأن من املعروف اأنه يكره 
اإقتبا�س كوبريك لكتابه. نحن نتخيل كوبريك 
وح�ص���ا، بكوكبة من �صعر جامح يك�صو وجهه 
ال�صاح���ب، �صاح���كا اإذ ه���و يج���ّر الرواية اىل 
االأعم���اق الالاإن�صاني���ة لف���ن ال�صينم���ا. حتّوَل 
املخ���رج يف ه���ذه الق�ص���ة اىل �صخ�صي���ة م���ن 
رواية ل�صتيفن كن���غ اإنتقاما على حتويل"ذي 

�صايننغ"اىل فيلم ل�صتانلي كوبريك.
قب���ل �صتة ا�صهر ُدِعيت اىل اإدارة مهرجان"من 
برايدب���ورت،  ال�صا�ص���ة"يف  اىل  ال�صفح���ة 
دو�صيت، املكّر�س لالأف���الم املقتب�صة عن كتب. 
كنت مث���ارا باأن اك���ون جزءًا من���ه وفوجئت، 
عندم���ا ب���داأت النظ���ر، من كي���ف تب���داأ الكثري 
م���ن االأف���الم يف �ص���كل طباع���ي – �صت���ة م���ن 
ت�صع���ة اأفالم مر�صحة جلائ���زة اأو�صكار اأف�صل 
االأف���الم  م���ن  – والعدي���د  الع���ام  له���ذا  فيل���م 
الت���ي اإخرتناه���ا حتت���ال عل���ى الكت���ب الت���ي 
األهمته���ا. يف"كلول����س"، عل���ى �صبي���ل املثال، 
اإمي���ا ج���ني او�ص���ن ت�صب���ح �ص���ري هورويتز، 
منطق���ة جورجيان هايب���وري ت�صبح بيفريل 
هيل���ز املعا�ص���رة، العربة الت���ي جترها خيول 
ت�صب���ح �صي���ارة مك�صوفة، يف ح���ني تبقى كل 
ال�صخ�صيات والرومان�س تقريبا نف�صها، فقط 
مع عامّي���ة خمتلفة. لكنغ نظري���ة دقيقة حول 
كي���ف ميكن ل�صوت مقتب����س ان يفر�س نف�صه 
على ق�صة. ن�صخته من"ذي �صايننغ"))تنتهي 
م���ع الفن���دق املح���رتق، ون�صخ���ة كوبريك مع 
فن���دق جمّمد(( الأنه �صخ�س ))حامي وعاطفي 

متهاف���ت((، بينم���ا كوبري���ك كان ))ال�صخ�س 
االأكرث برودا يف الكون((.

واحد من االأفالم الت���ي �صنعر�صها مبني على 
ه���ارت"،  اآت  غيفورد"وايل���د  ب���اري  رواي���ة 
ع���ن زوج���ني ذوي جاذبية جن�صي���ة، منت�صني 
باحل���ب، �صايل���ور ول���وال. يف نهاي���ة الكتاب 
حامل���ا يت���م �صايل���ور م���دة طويل���ة اأخ���رى يف 
ال�صج���ن، تكون ل���وال باإنتظ���اره م���ع اإبنهما، 
ال���ذي مل ي���ر والده اأبدا. بع���د اأن ي�صدي الإبنه 
ب�ص���ع ن�صائ���ح ع���ن احلي���اة، ي���رتك �صايلور 
اأ�صرته اجلدي���دة، �صاعرا بانه �صوف ال يجلب 

لهما �صوى املتاعب. تدعه لوال يذهب.
يف كت���اب كري����س روديل، املقابل���ة الطويل���ة 
م���ع ديفي���د لين����س، ال���ذي اإقتب�س"وايل���د اآت 
ه���ذه  اأن  املخ���رج،  يق���ول  هارت"لل�صينم���ا، 
النهاي���ة ))ب�صراحة ال تب���دو واقعية، بالنظر 
للم�صاع���ر الت���ي كانت ترب���ط بينهم���ا. عندما 
راأى �صام غولدواين ] االإبن [ امل�صّودة االأوىل 
م���ن ال�صيناريو قال، ’ ان���ا اأكره هذه النهاية،‘ 
فقل���ت – وخط���ر يل ذلك فج���اأة – ’ اأن���ا اأكره 
تل���ك النهاية، اأي�ص���ا! ‘ عندئذ قال ه���و، ’ ملاذا 
ال تغريه���ا؟ ‘ فقلت، ’ �صاأغريها، اللعنة عليها! 
‘(( ما اأن بداأ، حتى غرّي الكثري. لوى العنف 
امل�صرف، ا�صاف جديلة من الفكاهة ال�صخيفة، 
واالأهم، اأ�صدل ق�صة"وي���زارد اأوف اأوز"على 
القمة. ه���ذا هو ما تدخل ب���ه اىل عامل لين�س. 
عند نهاي���ة الفيلم، بينما �صايلور يكون ممددا 
يف منت�ص���ف الطريق، �صريعا، وانفه حمطم، 
تزوره ال�صاحرة الطيب���ة بعباءة بلون وردي 
فاحت لتقول له اأن يعود اىل اأ�صرته. ال�صاحرة 
م���ع ع�صاه���ا ال�صحرية ميكن ان تك���ون اأي�صا 
ديفي���د لين����س، املقتِب����س، هابطا م���ن ال�صماء 

ليمنح الق�صة نهاية �صعيدة.
تغي���ري نق���اط احلبك���ة الرئي�صي���ة يف كت���اب 
حمبوب ميك���ن اأن يكون حمفوف���ا باملخاطر. 
لي����س ثمة حن���ق مثل اإزدراء معج���ب مت�صدد. 
غالبا، من اأكرث املعجبني ت�صددا هم املوؤلفون. 
انت���وين بريغ����س ترّباأ م���ن الفيل���م والرواية 
معا،   "الربتقال���ة امليكانيكية"، بعد اأن منعت 
ن�صخة كوبريك من الرواية البطل اآليك�س من 
اخلال�س من غريزته للعنف. يف 1995، بعد 
�صن���ة من نق���ل روايته"فوري�ص���ت غامب"اىل 
غروم"غام���ب  وين�صت���ون  ن�ص���ر  ال�صا�ص���ة، 
و�ص���ركاه"، رواي���ة تتم���ة، تبداأ م���ع: ))دعني 
اأق���ول هذا: اجلميع يخط���اأ... لكن خذها كلمة 
مني – ال تدع اأبدا اأحدا ي�صنع فيلما عن ق�صة 
ماثي�صون"اأن���ا  حيات���ك.(( رواي���ة ريت�ص���ارد 
ا�صط���ورة"مت اأفلمته���ا اأربع م���رات، ومل تكن 
اأب���دا على الوجه الذي ير�صيه. بعد االإقتبا�س 
االأح���دث له���ا، ُينقل عن���ه اأنه ق���ال: ))ال اأعرف 
مل���اذا هولي���وود مفتونة بكتاب���ي يف حني هم 

ال يهتم���ون اأبدا بنقل���ه اىل ال�صينما كما كتبته 
اأن���ا.(( ميكنن���ي اأن اأفهم ملاذا يك���ون املوؤلفون 
�صدي���دي احل�صا�صية ح���ول قدا�ص���ة اعمالهم، 
ي�صتحق���ون  احل���االت،  معظ���م  يف  لكنه���م، 
التجاه���ل. اأغل���ب االإقتبا�ص���ات العظيمة بنت 
جناحها على جتاه���ل، اأو على االأقل حتويل، 
العوام���ل الرئي�صي���ة للن�س امل�ص���در. اىل حد 
ما، فيلم مايك نيكولز عن رواية"اخلّريج"هو 
اإقتبا����س اأمني. ُاِخ���َذ ال�صيناري���و بالكامل من 
الرواي���ة املمت���ازة لت�صارل���ز َوب، الت���ي ه���ي 
نف�صه���ا مكتوبة عل���ى نحو مقت�ص���د وي�صيطر 
عليها احلوار. طبقا لل�صيناريو والكتاب معا، 
بنجامني ب���رادوك، البطل، ه���و يف الع�صرين 
م���ن العمر ))ب���ارع جدا(( و))فت���ى من النوع 
الذي يجد عن���اء يف االإبتعاد عن ال�صيدات.(( 
عل���ى ه���ذا االأ�صا�س، اأم���ر منطق���ي اأن نيكولز 
رِغ���َب اأن يك���ون ال���دور الرئي�ص���ي لروب���رت 

ردفورد.
لك���ن ال���دور اي�صا ي�صتدع���ي من ب���رادوك اأن 
يكاف���ح لالإت�صال مع النا����س، ويجد العالقات 
�صعب���ة ويرى حياة والدي���ه املرتفة يف لو�س 
اجنل����س ب�صع���ة. ح���ني مت اإختي���ار ردف���ورد، 
الطويل القامة االأني���ق، للدور مل يكن نيكولز 
مقتنع���ا. ب���دال م���ن ذل���ك، دع���ا املخ���رج ممثال 
م�صرحي���ا �صاب���ا، كان راآه ي���وؤدي دور رج���ل 
مبالب����س ن�ص���اء يف م�صرح خارج ب���ودواي. 
مل ي���ر الكثري م���ن النا����س اأن د�ص���ن هوفمان 
�صيك���ون مالئم���ا لل���دور، واأكرثه���م هوفمان 
نف�ص���ه. ))�صعرت دائما اأنن���ي كنت غري مالئم 
للدور.(( ق���ال. ))توقعت اأن ي�صرفوين، لذلك 
كان القلق ال���ذي اإنتابني لي�س فقط من كوين 
جدي���د عل���ى ال�صينما، ب���ل اأي�صا م���ن ال�صعور 

باأنهم اإرتكبوا خطاأً باإختاري للدور.((

الغارديان

الرواية والفيلم
الى  الكتاب  من 

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

يف كتاب »جماليات الن�س.. درا�صات يف الرواية«، 
ملوؤلف����ه الدكتور ممدوح فراج النابي، واملكون من 
٧ مق����االت نقدية مطولة، يف جمموعة من االأعمال 
االأدبية، كا�صف����ًا اأبعادها و�صتى م�صامينها. وهذه 
االأعم����ال هي من امل����واد التي كانت ق����د ن�صرت يف 
غالبيتها، من قبل، يف جمالت ثقافية متخ�ص�صة.

وي�صته����ل الكات����ب مبقدم����ة لكتاب����ه يو�ص����ح فيه����ا 
الهدف من الكت����اب واعتماده على مو�صوع واحد 
وهو فن الرواية، حيث يقول اإن الهدف من درا�صة 
جمالي����ات الرواي����ة ال ياأتي بالتزام����ن مع اجتياح 
الرواي����ة وفقًا ملا �صماه »االنفج����ار الروائي«، اإمنا 
مل����ا للرواية من قدرة على مالحق����ة التغريات التي 
حتدث، وله����ذا اأ�صبحت الرواية نوعًا من االأنواع 
االأدبية الكربى، الق����ادرة على ا�صتيعاب مثل هذه 

املتغريات ور�صدها يف اآن واحد.
ويب����داأ الكتاب م����ع رواية »ج����وع« للكاتب الراحل 
حممد الب�صاطي، ويو�صح �صمات كتابة الب�صاطي 
املحتفى بعامل املهم�صني، اإذ ي�صتمد عامله الق�ص�صي 
والروائي من واقع مفرط يف الق�صوة، اأما ال�صمة 
الثانية فهي ع����امل املفاجاآت ال����ذي يعتمده و�صف 
الب�صاطي، والذي يو�صح املوؤلف اأنه خبري يراعي 
يف كتابات����ه اللحظ����ة الواقعي����ة، و�ص����ط ع����امل من 
املاآ�صي واحلكايات ال�صغرية ذات املغزى الكبري.

ويحلل الكاتب ثيمة ا�صتخ����دام اجل�صد يف رواية 
»ج����وع« وم����دى تاأث����ري ته����اوي الق����وة اجل�صدية 
بالت����وازي مع حي����اة الفق����ر و�صعوب����ات احلياة، 
مو�صح����ًا اأي�ص����ًا، م�صتويات اجل����وع الذي يعاين 
من����ه بط����ل الرواي����ة، اإذ ي�صعب علي����ه االكتفاء يف 
اجلوع املادي ويتجاوز هذا اجلوع باحثا عن نهم 
اآخ����ر ممث����ل يف املعرفة، ويجري ط����رح ت�صاوؤالت 

حائرة دون اإجابات.
وينطل���ق الكات���ب من ع���امل حمم���د الب�صاطي اإىل 
ع���امل م�صاب���ه، وه���و ع���امل الروائي به���اء طاهر، 
اإذ يبح���ر يف روايت���ه )واحة الغ���روب( ال�صادرة 
200٦، حت���ت عن���وان »واح���ة اكت�ص���اف الذات.. 
وامل���وت«، ويعت���رب اأن م���ن اأهم نق���اط القوى يف 
)واحة الغ���روب( هو تعددية االأ�صوات ال�صاردة، 
كم���ا اأن الرواي���ة تتمت���ع بتجدي���د يف الت�صكي���ل 

البنائي لها.
كم���ا يلف���ت موؤلف الكت���اب اإىل تناول به���اء طاهر 
جلدلية ال�ص���رق والغرب وال�صراع بينهما، ف�صاًل 
عن تيمة اأعم���ال طاهر الدائمة، والتي تتجلى يف 
»واح���ة الغروب"وهي: النف���ي. كذلك ثيمة املوت 
التي كان لها ح�صور يف الرواية �صواء باحللم اأو 

واقع الرواية ذاتها.
كم����ا ي�ص����ري املوؤل����ف اإىل اأن الرواي����ة تق����دم وجهًا 

اآخر لق����راءة الذات واكت�صافها عن طريق التجريد 
قاحل����ة.  �صح����راء  و�ص����ط  احلتمي����ة  واملواجه����ة 
ويقتحم ع����امل عالء االأ�ص����واين وروايت����ه االأ�صهر 
)عمارة يعقوبيان(، حتت عن����وان »تاأ�صيل املكان 
واأزم����ة ال�صخ�صيات«، والتي ا�صتلهمها االأ�صواين 
م����ن م����كان حقيقي قاب����ع يف و�ص����ط القاهرة وهو 
عم����ارة يع����ود بناوؤها اإىل عمي����د الطائفة االأرمنية 

املليونري جاكوب يعقوبيان عام 1934.
ويتب����ني املوؤل����ف يف ه����ذه الرواي����ة رمزي����ة املكان 
كذل����ك  م����كان حقيق����ي،  اأن����ه  امل�صتخ����دم ال �صيم����ا 
الواقعية التي متتاز بها الرواية من بنية العنوان 
اإىل الرم����ز املرك����زي ممث����ل يف امل����كان »العمارة«. 
كم����ا ي�صري اإىل تورط ال�صخ�صي����ات يف ال�صقطات 
عل����ى  االأ�ص����واين  واعتم����اد  لبع�صه����م،  الدرامي����ة 
التمهي����د امل�صرحي للتعري����ف بال�صخ�صيات، حيث 
ابتعد ال�صارد عن الو�صف احل�صي واكتفى بو�صف 

التكوين الداخلي والنف�صي لل�صخ�صيات.
فيم����ا ينته����ي الكت����اب ب�صفح����ات لدرا�ص����ة نقدي����ة 
لرواي����ة )مواقيت التعري( للكاتب هدرا جرج�س، 
ويبداأ الكاتب درا�صت����ه بداللة العنوان الذي ياأتي 
�صادمًا للبع�����س، ويلف����ت اإىل اأن التعري يتجاوز 
معن����اه املادي م����ن جترد اجل�ص����د اإىل جترد الذات 

واملكا�صفة.

ج��م��ال��ي��ات ال���ن���ص.. دراس�����ات ف���ي ال���رواي���ة

حني يفكر رجل غري عادي باإختيار �صريكته 
ترى كيف يجب اأن يك����ون االأختيار ؟ اإمراأة 
راجحةالعق����ل اأم عطوف����ة وطيب����ة القل����ب ، 
هذا ال�صوؤال ال����ذي وجهه د�صتويف�صكي اإىل 
اآن����ا غريغوريفنا حني كان����ت تعمل معه على 
اإخت����زال رواية " املقام����رة " ومن هنا بداأت 
احلكاي����ة ، فمن رحم احل����ب والعاطفة يولد 
االإب����داع وهذا م����ا خل�صته اآن����ا غريغوريفنا 
يف كت����اب مذكراته����ا والذي حم����ل عنوان " 
مذك����رات اآن����ا غريغوريفن����ا " وال����ذي �صدر 
ع����ن دار املدى بطبعته����ا االأوىل لعام 2015 

وترجمها خريي ال�صامن .
ذكرت غريغوريفنا اإنها مل تفكر يوما بكتابة 
م����ا ي�صغله����ا موؤلف����ات  ف����كان كل  مذكراته����ا 
الراحل زوجه����ا ، لكن تدهور �صحتها دفعها 
الأن تعهد الآخرين بتويل مهمة ن�صر املوؤلفات 
بطر�صب����ورغ  العا�صم����ة  اىل  ان����زوت  وث����م 
لتعي�����س يف وح����دة مطبق����ة وهن����ا كان البد 
من م����لء اأوق����ات فراغها واإال ل����ن يطول بها  
العم����ر ، ومن خ����الل اإعادة ق����راءة يومياتها 
ويوميات زوجها قامت غريغوريفنا باإعداد 

هذه املذكرات .
ذاكرًة باأن كانت لكني�ص����ة القدي�س الك�صندر 
نيف�صك����ي يف بطر�صب����ورغ منزل����ة خا�ص����ة 
يف نف�����س غريغوريفن����ا الأن مقربته����ا حتنو 
عل����ى رف����ات د�صتويف�صك����ي وهن����ا تربه����ن 
غريغوريفنا م����دى حبها لزوجها  ، ثم بداأت 
ت����روي كيف تعرف����ت اإليه حي����ث اإنها دخلت 
دورة اخت����زال با�صرار م����ن ابويها النها مل 
تكم����ل درا�صته����ا ، وهنا ابلغه����ا ا�صتاذها يف 
ال����دورة اأن الكاتب د�صتويف�صكي يبحث عن 
�صخ�����س يجيد االختزال ليملي عليه روايته 
اجلديدة " املقامرة " ذاكرة اأن قلبها قد خفق 
فرح����ًا الأنها كجميع فتي����ات ال�صتينات تن�صد 
االأ�صتقالل وتبحث ع����ن عمل يجعلها تعتمد 
على نف�صها وكانت فر�ص����ة منا�صبة للتعرف 
على كاتب من احب الكتاب لوالدها وذكرت 
انه����ا كن����ت معجب����ه ب����ه للغاي����ة وخ�صو�صا 
عندما كانت تق����راأ رواية " مذكرات من بيت 

االموات ".
تذك����ر غريغوريفن����ا  اإنه����ا كان����ت تظ����ن اأن 
د�صتويف�صك����ي �صيخ����ًا منطوي����ا عل����ى نف�صه 
كم����ا ي�صنه االأخرون ولكن فورما حتدث لها 
حتى زالت هذه املفاهيم و�صعرت حينها باأنه 
اأق����رب اإىل اخلام�صة والثالث����ون من عمره ، 
حت����دث يل ع����ن تفا�صيل حيات����ه ال�صخ�صية 

وهذا ما جعلني اأ�صتغرب كثريًا .
و�ص����ف  هن����ا  غريغوريفن����ا  حت����اول 
يظن����ه  م����ا  يعك�����س  ال  باأن����ه  د�صتويف�صك����ي 
االأخرون عنه ،  فهو لطيف وتلقائي يتعامل 
م����ع االآخ����ر وكاأن����ه يعرف����ه من����ذ زم����ن دون 
قي����ود اأو �صروط وهذا ما جعله����ا متيل اإليه 

متنا�صي����ًة ف����ارق ال�ص����ن  ، اإال اأن الكاتب كان 
ي�صع����ر بوح����دة قاتل����ة ب�صبب وف����اة زوجته 
االأوىل ووفاة �صقيقه الذي رحل تاركًا خلفه 

الكثري من الديون . 
 تذك����ر غريغوريفن����ا اإنه����ا بع����د االإنتهاء من 
قب�ص����ت  اأن  وبع����د  د�صتويفي�صك����ي  رواي����ة 
اأجورها اأ�صبح الكاتب �صديقًا لعائلتها وقد 
دعته للتع����رف على عائلتها كما اإن والدة اآنا 
اأُعجب����ت بد�صتويف�صك����ي ، وبعده����ا عر�����س 
عليها العمل على رواية " اجلرمية والعقاب 
" وقد دعاها بحجة  درا�صة �صروط الرواية 
، اإال اإن����ه كان مرتب����كًا وق����د طلبه����ا لل����زواج 
هذه املرة ، وه����ذا اخلرب كان م�صدر �صعادة 

لوالدة غريغوريفنا.
  يب����دو اأن دي�صتويفي�صك����ي الكات����ب رقي����ق 
القلب وهذا ما و�صفته زوجته حني حتدثت 
عن خماوفه التي ذكرها لها قائال " كنت قلقًا 
اأن ترف�صين����ي اأو تقويل اإنك حتبني �صخ�صا  
اآخ����ر لكان ذلك جوابا قا�صيا علي فاأنا اأُعاين 
وحدة قاتلة ، كم����ا اإين كنت اأريد على االقل 

ان احتفظ ب�صداقتك" .
قدم����ت اآن����ا غريغوريفن����ا يف مذكراتها فكرة 
وافي����ة ع����ن د�صتويف�صك����ي االإن�ص����ان وكيف 
اإنهم����ا عا�صا حي����اة �صعبة ملئي����ة باالأحداث 
وال�صعوب����ات ورغم ذلك عا�ص����ا حياة مليئة 
بامل�صاعر النبيل����ة والعميقة كما تتحدث عن 
م�صاريع في�صكي الروائي����ة واأ�صفاره خارج 
رو�صي����ا وتعر�����س عالقت����ه باأدب����اء ع�ص����ره 
ونق����اده ومنه����م تورغيني����ف وتول�صت����وي 
وبيلين�صكي بو�صكني و�صواًل اإىل اللحظات 

االأخرية يف حياته .

بيروت )رويترز( - 
يق���دم الكات���ب امل�صري ج���ار النبي احلل���و يف روايته 
االأخرية )العجوزان( عمال مميزا رائعا عن العمر االآفل 
وعن ال�صداقة والعزاء وعما ي�صبه العودة اإىل ال�صباب 

من خالل انتفا�صة 25 يناير كانون الثاين 2011.
اإنها رواية جذابة موؤثرة وحمزنة عن �صداقة عجوزين 
ين�صيان املوت القادم وذل���ك من خالل �صداقتهما. واإذا 
كان توفي���ق احلكي���م ق���د حت���دث يف روايت���ه )ع���ودة 
ال���روح( ع���ن حال���ة م���ن البعث دب���ت يف نفو����س اأفراد 
ال�صع���ب امل�صري بث���ورة �صع���د زغلول فق���د جعل جار 
النبي احللو هذي���ن العجوزين ين�صيان العمر والعجز 
وامل���وت القريب وذل���ك من خ���الل انتفا�ص���ة 25 يناير 
كان���ون الث���اين واندفاع املاليني لل�ص���وارع ما اأدى اإىل 

تخلي ح�صني مبارك عن ال�صلطة.
ج���اءت الرواي���ة يف 104 �صفح���ات متو�صط���ة القط���ع 
و�ص���درت ع���ن )دار الهالل( يف القاه���رة �صمن �صل�صلة 

)روايات الهالل( ال�صهرية.
اأم���ا الكاتب ج���ار النبي احللو فقد ول���د عام 194٧ يف 
مدينة املحل���ة الكربى مبحافظة الغربي���ة وله اأكرث من 
ع�ص���ر جمموع���ات ق�ص�صي���ة للكب���ار وال�صغ���ار. كت���ب 
ع���ن مدينت���ه رباعي���ة روائي���ة باأ�صماء )حل���م على نهر( 
و)حج���رة فوق �صط���ح( و)قمر ال�صت���اء( و)عطر قدمي( 
وحظ���ي بتكرمي���ات ون���ال جوائ���ز يف م�ص���ر والعامل 

العربي.
وحمل غالف الرواية كالم���ا عميقا ومن�صفا عنها وعن 
كاتبها جاء فيه"رواية قفزة وكاتب نافذ كراأ�س �صهم. ال 
يكتفي جار النبي احللو مبا يقع له من الوقائع املكنوزة 
بالدالالت والروؤى وال يقنع مبا رو�صه من حبل ال�صرد 
وتفانين���ه املده�ص���ة وال حت���ى بخياره االأ�صي���ل يف اأن 

تك���ون الق���راءة ممتع���ة و�صائق���ة ومتب�ص���رة. ال يقنع 
به���ذا كله فلقد جعلت���ه الكتابة يغو����س عميقا يف عامله 
اخلا����س وي�صتمع طويال اإىل اأنا����س متباينني يف هذا 
الع���امل. فاأ�صبح ي�ص���وغ �صخ�صياته من الدم واللحم ال 

من الورق واحلرب.
الن�صيان  من  مدنا  ي�صتنه�س  �صاح���را  الكتابة  "جعلته 
وه���ا هو يقف���ز بروايته )العج���وزان( اإىل اأفق اآخر من 
ال�صح���ر والعذوبة اإذ يق���دم يف روايته تب�ص���را نف�صيا 
مده�ص���ا الأخالط من الب�صر عرب ديالوج �صردي من نوع 

جديد بني عجوزين."
رج���الن عج���وزان تعارف���ا يف ف���رتة ال�صب���اب وكان���ا 
�صديق���ني. افرتق���ا وت�صتتت عائلتاهما بامل���وت والبعد 
اجلغرايف قبل اأن يلتقيا من جديد يف اأرذل العمر حيث 
للمر����س والعجز �صيط���رة على االثنني لك���ن روحيهما 
بقيت���ا عل���ى قدر م���ن ال�صباب ودب���ت االألف���ة وال�صعادة 
فيهم���ا باللق���اء وال�صكن يف �صقت���ني متقابلت���ني. اإنهما 
فاي���ز ورفي���ق.. اثنان عل���ى املعا����س. االأول وحيد بعد 
وف���اة زوجة �صابقة وطالق الثاني���ة واالآخر وحيد بعد 
وف���اة زوجته وتزوره ابنته بني فرتة واأخرى لتطمئن 

عليه.
االأي���ام طويلة والع���امل ممل اإىل حد م���ا ولي�س للواحد 
منهما �صوى االآخر.. ي�صاعد اأحدهما االآخر وي�صرتكان 
يف الطع���ام وبع����س احتف���االت باأكلة معين���ة يف نزهة 
معين���ة. فايز ينوي ال���زواج من جدي���د بيا�صمني وهي 
امراأة وحيدة اإال من ابن ي�صاعدها يف الك�صك الذي تبيع 
فيه بع�س ما ي���وؤكل وي�صرب. ت�صاعد فايز وت�صرتي له 
حاجات���ه فاأ�صبح يحتاج اإليها كرفي���ق واأني�س ومدبرة 
الأم���وره. قربه���ا جعل بع����س الفرح وامل���رح يدبان فيه 

وهو ال�صاخر وال�صاحك اأبدا والقارئ النهم للكتب.

املا�ص���ي.. اجلامع���ة  اأي���ام  ه���و ورفي���ق ي�صرتجع���ان 

وال�صوارع واملغام���رات واأغاين املا�صي 
وم�صرحيات���ه.  ال�صينمائي���ة  واأفالم���ه 

ويلتقيان اأحيانا قليلة ببع�س معارفهم.
وحتت عن���وان )25 يناير – 11 فرباير( 
يتحدث رفيق عن االنتفا�صة فيقول"�صار 
ارتباطي اأنا العج���وز ب�صا�صة التلفزيون 
والف�صائي���ات لي���ال ونهارا ه���و امل�صاركة 
املمكنة... مقدمة راأ�صي االأ�صل���ع باردة. اآه يا يناير... 
واأحيان���ا اأتقاف���ز ك�ص���اب واأن���ا اأغن���ي مطل���ب املي���دان 

)ال�صعب.. يريد.. اإ�صقاط النظام(".
ت�صاأل���ه ابنت���ه اإن كان يف خ���ري فيق���ول له���ا"ال تخ���ايف 

اأ�صبحت �صابا.. بعد �صيبتي راأيت ثورة."
وينزل اأحيانا مع فايز مل�صاهدة ما يجري. يقول"مليون 
�ص���اب يف املي���دان! ذات امليدان ال���ذي وقفنا فيه ونحن 
طلبة.. ذات امليدان الذي مار�صنا فيه حب البنات وتبادل 
املن�صورات. ارتديت مالب�صي كيفما اتفق. هرولت اإىل 
ال�ص���ارع.. ب���ني االآالف. راأي���ت عيونا اأعرفه���ا واأحالما 
ا�صتيقظ���ت فج���اأة. راأيت زوجتي واأج���دادي واأعمامي 
واأحف���ادي واأبي واأم���ي.. وزمالء ال�صيا�ص���ة وال�صبان 
جميعا يجرون. مل اأ�صعر باآالم ظهري اأو �صربات قلبي 
اأو اأعرا����س �صغط ال���دم اللعني. اأخ���ذين يف ح�صنه.. 
فايز كيف التقينا رغم احل�صود! واحت�صنني طويال ثم 

�صاألني بغتة: هل ت�صدق؟!!."
بعد اآالم ومر�س وويالت يكتب فايز حتت عنوان )اآخر 
م���رة راأيت فيها رفيق( وقد اأ�صبح االثنان عاجزين عن 
زيارة اأحدهما لالآخر. اأطل فايز من ال�صرفة على رفيقه 
باأ�صى ثم ان�صح���ب اإىل داخل ال�صقة. وقف رفيق متاما 
يف منت�ص���ف ال�صارع ال�صيق قب���ل ك�صك يا�صمني واأخذ 
يط���ل على بلكون���ة فايز. تردد ثم م�ص���ى بعرج ملحوظ 
وته���دل يف كتفه. وقف على نا�صية ال�صارع حلظات ثم 

اختفى."

اأربع حكايات يف كت���اب واحد ، تعك�س هذه 
احلكاي���ات واق���ع الكاتب وحقيق���ة جمتمعه 
وبيئت���ه الت���ي ن�صاأ به���ا اإحداه���ا و�صلت من 
ال�صه���رة ح���د ال�صم���ّو واالإرتق���اء واأخرى مل 
يع���ر له���ا اأي اإهتمام ، يف " كت���اب اجلنون" 
الذي �ص���در عن دار املدى لالإع���الم والثقافة 
والفن���ون للكات���ب ليونيد اأندريي���ف والذي 
ترجمه نوف���ل نيوف جند الق�ص����س االأربع 
والت���ي  اأندريي���ف  قدمه���ا  الت���ي  املخت���ارة 
ب���االأدب  معرفتن���ا  ا�صتكم���ال  يف  �صاهم���ت 
الرو�ص���ي عامة وباأدب ليونيد اندرييف على 

وجه اخل�صو�س .
حيث كت���ب اأندرييف "ق�ص���ة اأربعة �صنقوا" 
يف املرحل���ة الرجعية الظالمي���ة التي اأعقبة 
االأوىل1905  الرو�صي���ة  الث���ورة  اإخف���اق 
وكانت �صرخة حارة يف وجه االرهاب الذي 
قاب���ل ب���ه النظ���ام القي�ص���ري الثوريني عرب 
حماكم ع�صكرية ميداينة و�صورية وتنطوي 
هذه الق�صة على �صور حية ناطقة تبني كيف 
يواجه الثوري حلظة املوت وكيف يواجهها 
جاهل ذي وعي �صي���ق اأو جمرم �صفاح  وقد 
بي���ع من الكتاب الذي ن�صرت فيه هذه الق�صة 
23 الف ن�صخة وكان رقمًا قيا�صيًا يومها وقد 
اأثارت الق�صة عا�صفة من التمجيد بني النقاد 
�صارك فيها حتى الرمزيون الذين مل يكونوا 
معجب���ني بكاتبها قبل ذلك احلني وبني عامي 

1908 و1918 اأعيد طبعها 28 مرة وتكرميًا 
للي���ف تول�صتوي يف عيد مي���الده الثمانني " 
1908/8/28 " تن���ازل اأندريي���ف عن كامل 
حقوق���ه يف ن�صرها مل���ن ي�صاء وق���د ترجمت 
ه���ذه الق�صة �صنة �صدورها ع���ام 1908 اإىل 
االإيطالي���ة واالأملانية والبولندي���ة والالتفية 
واجلورجية واال�صتونية ثم اإىل االإنكليزية 

عام 1909 واالأرمنية والترتية .
اأم���ا ق�صة " ال�صح���ك االأحمر " ف���اإن احلرب 
الرو�صية اليابانية عام 1904 هي من دفعت 
باندريي���ف لكتابته���ا يف اأواخ���ر ذل���ك العام 
فكتبه���ا  كق�ص���ًة باه���رة يف فكرته���ا وفنيتها 
ولغته���ا والت���ي كان يعّده���ا الكات���ب اأح���ب 
ق�ص�ص���ه اإىل نف�ص���ه وهنا يق���ول املوؤلف اأنه 
اأجنزها يف ت�صعة اأيام وكان يتمنى الرجوع 
اإليه���ا ليعيد النظ���ر يف اأماكن عديدة منها اإال 
اأن اأع�صابه مل تعد تقوى على العمل فيها وال 
يوم���ًا واح���دًا وال �صاعة واح���دة " ولقد كان 
على ح���دود اجلنون وظ���ل ثماني���ة اأ�صهر ال 

ي�صتطيع اأن ميد يده اإىل القلم"  كما ذكر .
اأما يف ق�صة فكرة فقد حلظ النقاد ت�صابهًا بني 
را�صكولنيكوف بطل رواية د�صتويف�صكي يف 
اجلرمية والعق���اب والدكت���ور كريجنت�صف 
اأندريي���ف  الت���ي كتبه���ا  بط���ل ق�ص���ة فك���رة 
ون�صره���ا عام 1902 حي���ث اأن كريجنت�صف 
اإرتك���ب جرمي���ة قت���ل وزع���م ت�صويغها وفق 

مبداأ فل�صفي  هو 
حريت���ه  اإثب���ات 
عل���ى  بقدرت���ه 
اإنته���اك املبادئ 
قي���ة  خال الأ ا
يف  ال�صائ���دة 

جمتم���ع ال اأخالق���ي ، كم���ا وج���د البع�س اأن 
اأندريي���ف ينق����س وج���ود نظري���ة االن�صان 
اخلارق " �صوبر مان " ومبداأ ما وراء اخلري 
وال�ص���ر عن���د الفيل�ص���وف االأمل���اين فريدريك 
نيت�صه ذلك الأن هزمية بطل ق�صة فكرة كانت 
يف منطلقات���ه الفل�صفية نف�صها التي ين�صبها 

فخًا لالأخرين فيقع هو فيه .
ويف ع���ام 190٦ اأ�ص���در اأندريي���ف ق�ص���ة " 
ه���ذا م���ا كان " وكانت هذه الق�ص���ة مت�صمنة 
اإىل عه���د  اأحداثه���ا  عن���وان فرع���ي ين�ص���ب 
الث���ورة الفرن�صية ع���ام 1٧89 وهي مرحلة 
دكتاتوري���ة اليعاقب���ة ، حتم���ل ه���ذه الق�صة 
�صيئا م���ن الت�ص���اوؤم والواقعية رغ���م غرابة 
اجلمع بني هاتني املفردتني وقد يرى القارئ 

غري ذلك.
وقد يك���ون للع�صر ال���ذي ن�صاأ في���ه اأندريف 
تاأث���ري عل���ى اأدبه حي���ث اأنه وج���د يف ع�صر 
�صديد االأ�صطراب ومليء باالأحداث اجل�صام 
، وتخرتق���ه نظري���ات �صيا�صي���ة واجتماعية 

واأفكار فل�صفية .

ترجمة: نـوفل نيـوف
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ُوِل��د ليوني��د �أندرييف يف مدينة �أري��ول لأٍب يعمل 
موظف��ًا ب�ضيط��ًا يف �إد�رة م�ضاح��ة �لأر��ض��ي. ويف 
�ضنة 1891 �ضاف��ر �إىل بطر�ضبورغ لدر��ضة �حلقوق 
يف جامعته��ا، فعا���ش حياة فقر، �ضب��َه جائع، يعطي 
ة، ويخو�ش نقا�ضات مع زمالئه حتى  درو�ض��ًا خا�ضّ
�ل�ضباح. فقد كان ع���ره �ضديد �ل�ضطر�ب، مليئًا 
بالأح��د�ث �جل�ضام، تخرتق��ه �لنظري��ات �ل�ضيا�ضية 
و�لتي��ار�ت  �لفل�ضفي��ة،  و�لأف��كار  و�لجتماعي��ة، 
�لأدبية من كل ن��وع... ولالإيجاز نكتفي بالإ�ضارة 
�إىل: هيمن��ة �لأجو�ء �لبولي�ضية يف ظ��ل �لق�ضاء على 
حركة “حرية �ل�ضع��ب”)1881(، وحماولة �غتيال 
�لثال��ث )1887(،  �ألك�ضان��در  �لقي���ر �لرو�ض��ي 
��ي روح �لت�ض��اوؤم و�لإحب��اط ، ودعوة ليف  ّ وتف�ضِ
تول�ضت��وي �إىل ع��دم �لت�ض��دي لل���ر بالعنف، من 
جهة، و�لنت�ضار �لو��ضع للحركة �ل�ضعبية، و�لنظرية 
�ملارك�ضي��ة يف رو�ضيا خ��الل �لت�ضعينيات، من جهة 
ثاني��ة... )بعد ذلك تاأتي: هزمي��ة رو�ضيا �أمام �ليابان 
 ،1905 �ضن��ة  �لأوىل  �لرو�ضي��ة  �لث��ورة   ،1904
�حل��رب �لعاملي��ة �لأوىل 1914، �لث��ورة �ل�ضيوعية 

1917، ثم �حلرب �لأهلية...(. 

" كتاب الجنون "
أربع حكايات لليونيد أندرييف 
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رائ���ع���ة ع���ن ال��ع��م��ر وال���ص���داق���ة وال���ع���زاء

بي��ن  يجتمع��ان  واإلب��داع  الح��ب 
غريغوريفنا ودستويفسكي
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

�ص����در حديث����ًا عن املكت����ب امل�صري 
والتوزي����ع  للن�ص����ر  للمطبوع����ات 
بالقاه����رة كت����اب"50 فك����رة يج����ب 
اأن تعرفه����ا ع����ن الدين"تاأليف بيرت 
ج����رب  �ص����حر  ترجم����ة  �ص����تانفور 

حممود
تدور اأف����كار الكتاب ع����ن معلومات 
االأف����كار  ح����ول  خمت�ص����رة  وافي����ة 
رافق����ت  الت����ي  االأوىل  الب�ص����رية 
ت�ص����ور معنى االإله، وما اأعقبها من 
الن�ص����و�س املقد�صة التي حتفل بها 
كتب االأديان الرئي�ص����ة، وال�ص����عائر 

الت����ي  واحلقائ����ق  والطقو�����س، 
تخ�س الديانات وحتكم ت�صورات 
�ص����وء  يف  و�صلوكه����م  اأتباعه����ا 
وا�صتعر�����س  املختلف����ة.  تعاليمه����ا 
الكتاب معلوم����ات حول امل�صيحية، 
القد�����س،  وال����روح  والبابوي����ة، 
والقدي�ص����ني، واالآرثوذك�صي����ة، ث����م 
انتق����ل اإىل احلدي����ث ع����ن ال����رتاث 
االإ�صالحي املتمثل بلوثر وخلفائه، 
وامليثوري����ة،  واالإجنليكاني����ة، 
والكني�ص����ة  واملعمداني����ني، 
ال�صيخية، وا�صتمر يف تعداد الفرق 

والطوائف باأ�صلوب جذاب، وانتقل 
وطقو�صه����ا،  اليهودي����ة  اإىل  منه����ا 
والكاباال، كم����ا ا�صتعر�س االإ�صالم 
وجع����ل  ومذاهب����ه،  واأركان����ه 
ف�ص����اًل كاماًل م����ن الكت����اب للحديث 
ع����ن عقائ����د ال�ص����رق الت����ي �صمل����ت 
وبوذا،  وال�صيخي����ة،  الهندو�صي����ة، 
وديان����ة  والكونفو�صيو�صي����ة، 
ال�صنت����و، ثم اختت����م الكتاب ببحث 
م�صتقب����ل الدين، واأردف����ه بقامو�س 
اإمتام����ًا  ال����ورادة  للم�صطلح����ات 

للفائدة.

كاظم عبدالحليم
 " امل����دى 200٦   � "حي����وات متنوع����ة  كت����اب 
حماول����ة غني����ة لتعري����ف الق����ارىء العرب����ي 
باالدب االندوني�صي وهو عبارة عن جمموعة 
ق�ص�صية قام برتجمتها عن االنكليزية توفيق 
اال�ص����دي واحت����وت عل����ى  15 ن�ص����ا ق�ص�صيا 

خمتارا من اجيال ادبية عدة.
ق����ارىء الكتاب �صيلم�س عم����ق ارتباط االدب 
وخمزون����ه  املعا�����س  بواقع����ه  االندوني�ص����ي 
الفلكل����وري وتكوين����ه املعتق����دي ف�ص����ال ع����ن 
مت�ص����ك ه����ذه النم����اذج الق�ص�صي����ة باالط����ار 
الفن����ي العام الذي عرف يف الغرب على ايدي 
امه����ر الق�صا�صني لهذا فه����و ادب يقبله االآخر 
ويتفهم����ه حت����ى واإن جاء يف من����اذج منفردة 

غارقا يف حمليته.
نتع����رف هن����ا عل����ى كت����اب مه����رة م����ن اأمث����ال 
جوجور برانانت����و وغدي اأريانث����ا �صويثاما 
و�صاتياغراه����ا هويري����ب وح�ص����ن جونو�س 
وغريه����م. واملالح����ظ عل����ى ه����وؤالء الكت����اب 
واهتمامه����م  احلكائ����ي  بال�ص����رد  مت�صكه����م 
ف�ص����ال  االنتق����ادي  االجتماع����ي  بالتكوي����ن 
ع����ن ت�صاحلهم مع ال����ذات ال�صعبي����ة والروح 
الثقافية لل�صعب االندوني�صي وهذه بالتاأكيد 
مي����زة تثري االنتب����اه خا�صة اذا م����ا عرفنا ان 
الكث����ري م����ن االداب اال�صيوي����ة تن�ص����اأ معادية 

لذاته����ا اأو منتق����دة حليواته����ا خ����ارج اط����ار 
احلداثة.

اإن ق�ص����ة الهدية اخلا�صة  جلوجور برانانتو 
متنحن����ا فهم����ا جي����دا للتف����اوت الزمن����ي بني 
الروح ال�صعبية املتم�صكة باحالمها ومبادئها 
وبني متغ����ريات ال�صلطة وهي تنتقد االخرية 
يف تنكره����ا للما�ص����ي رغم �صلوكه����ا ال�صليم. 
الكات����ب يحر�����س عل����ى اي�ص����اح الثغ����رة بني 
االمي����ان بالق�صي����ة وب����ني اال�صرتخ����اء بع����د 

الو�صول اىل الهدف .
ويف ق�ص����ة ا�ص����وار الق�ص����ر لغ����دي اأريانث����ا 
�صويثام����ا نق����ف عن����د مه����ارة كب����رية الأدي����ب 
حمرتف يب����ني لن����ا بحكاية ب�صيط����ة و�صل�صة 
التباي����ن الطبق����ي يف املجتم����ع االندوني�ص����ي 
وكي����ف اأن احلداثة واال�صل����وب االأمريكي يف 
العي�س ال ميك����ن لها تغي����ري اجلوهر الطبقي 

للمجتمع.
الت����ي  لينغ����ارد  جاني����ت  املرتجم����ة  تخربن����ا 
اخت����ارت ه����ذه الق�ص�����س وقدمته����ا للقارىء 
الغرب����ي اأن الق�صة الق�ص����رية ر�صخت نف�صها 
كجن�����س ادب����ي �صعب����ي يف اندوني�صي����ا من����ذ 
اربعيني����ات القرن الع�صري����ن وترجع ال�صبب 
اىل ان الق�ص����ة الق�صرية جت����د ار�صا خ�صبة 
هن����اك ل�صخامة ال����رتاث الق����دمي  وهو نراث 
بلغ����ة  عن����ه  يع����ربون  الكت����اب  راح  �صفه����ي 

ق�ص�صية حديثة. 
ه����ذه املالحظة تبدو واقعية جدا فكل ق�ص�س 

املجموع����ة تنهل م����ن االرث ال�صعبي وتطوع 
العنا�ص����ر الفنية ك����ي تكون قريب����ة من ذائقة 
الق����ارىء االندوني�ص����ي وه����ذا م����ا يف�ص����ر لنا 
االنكليزي����ة  اىل  املرتجم����ة  مقدم����ة  بح�ص����ب 
اهتم����ام ال�صحافة الكبري بالق�ص����ة الق�صرية 
واالقبال ال����ذي حت�صى به ف�ص����ال عن وجود 
دوريات متخ�ص�ص����ة تعنى بالق�صة الق�صرية 
وتخ�ص�����س له����ا اجلوائ����ز ال�صنوي����ة  وتقوم 
بني احل����ني واالخر بن�صر خمتارات ق�ص�صية 

ترويجية.
ال تب����دو ق�ص�����س الكت����اب معق����دة حتى وهي 
غارق����ة يف عوامله����ا الذاتي����ة ول�صيق����ة ج����دا 
ب����االدب ال�صعب����ي وه����ذا م����رده اىل انته����اج 
الب�صاطة وحماولة كتاب الق�صة االقرتاب من 
ركائز الروي احلكائي الذي اعتاد على تلقيه 
املواط����ن االندوني�ص����ي وبالتايل ف����ان قانون 
ال�ص����رد هنا يرتب����ط بروح ال�صع����ب وا�صالته 
ومكوناته الثقافية. ورغم هذا االثر الوا�صح 
اال انن����ا نلمح يف ق�ص�����س متاأخرة انها امينة 
للمنهج الغربي يف الكتابة الق�ص�صة املوجهة 

جلمهور عري�س.
االدب االندوني�صي يف مناذج����ه القليلة التي 

يعط����ي  الكت����اب  ه����ذا  �صمه����ا 
انطباع����ا بوج����ود ث����راء عميق 
وهو قطع����ا يحثنا على ال�صعي 
الي����ه  التع����رف  وحماول����ة  ايل 

ب�صكل اوفى واو�صع.

رواي���ة "�ص���رية بحج���م الك���ف" التي 
�صدرت عن احتاد االدباء والكتاب يف 
الب�صرة للكاتب حممود عبد الوهاب، 
ه���ي حكاية من الواق���ع احلي تتحدث 
ع���ن رجل �صغ���ف بالكت���ب وقراءتها  ، 
ليدخل الرجل اإح���دى املكاتب وياأخذ 
كتاب���ًا من رجل كب���ري وبعد اأيام يعود 
الأن���ه وج���د يف ه���ذا الكت���اب ذاك���رة 
قدمي���ة تخ�س اأحده���م ويظهر هنا اأن 
ه���ذه الذاك���رة تخ�س �صقي���ق �صاحب 
الكتب املتويف ، يب���دو اأن هذا الرجل 
اإتخذ من الكت���ب رفيقًا بداًل من الب�صر 
وكان يق���ارن ردة فعله مع الكتاب كما 
يقارنها مع اأحدهم ، وقد �صغل الرجل 
البح���ث عن تلك الذاك���رة املركونة يف 
الكتاب حم���اواًل الو�ص���ول ل�صاحبها 
وم���ن هن���ا ب���داأ احلدي���ث ع���ن حكاية 
الرجل م���ع ذاكرة تل���ك ال�صورة وعن 
عب���د الواحد وهو حلق���ة الو�صل بني 

ذاكرة ال�ص���ورة والواق���ع االآين ، لتبداأ 
ال�ص���ورة القدمي���ة تف�صي �ص���ر حكايتها 
لتبع���ث الروح يف �صخو�صه���ا ويبداأون 
باحلدي���ث ع���ن انف�صه���م وهن���ا يتحدث 
�صاح���ب الكت���ب ع���ن ذاك���رة اأخي���ه بعد 
�صنوات من التقاط تلك ال�صورة والذي 
اأ�صي���ب بالعمى ، حاول الكاتب يف هذه 
الرواي���ة الت���ي تخلو من تبي���ان الزمان 
حي���ث ع���ربت الوق���ات من خ���الل طابع 
ال���زي والذاك���رة واحل���دث م���ن حتريك 
�صخو����س رحلوا عن احلي���اة ومل تبقى 
لهم فيه���ا �صوى �ص���ورة جمعتهم ليقوم 
يب���ق  ومل  خالله���ا  بتحريكه���م  الكات���ب 
�ص���وى عب���د الواح���د الذي الي���زال على 
قيد احلي���اة ليذكر االأح���داث التي كانت 
جتمعه���م والتي مل يك���ن يعرفها �صواه ، 
وي�صتمر الق���اريء الغريب بالبحث عن 
بائع الكتاب حتى يجده من خالل �صدفة 
بع���د طول بحث وهنا يب���داأ عبد الواحد 

ي���روي احل���دث خارج���ًا ع���ن ال�ص���ورة 
وداخل ال�صرية حل���ني ي�صل اإىل الوقت 
ال���ذي مت فيه اأخ���ذ تلك ال�ص���ورة خامتًا 
الرواية بكلمات " املارة يتناق�صون كما 
ل���و اأن االأر����س اأخذت متت�صه���م واحدًا 
بع���د االآخر .... " وهن���ا عرب الكاتب عن 
الرحي���ل واملوت الذي ُيع���ّد قدر حمتوم 
، متي���زت الرواية بق�صرها ، اإ�صافة اإىل 
ق�صر العبارات وكثافة املعاين و�صال�صة 
اأ�صلوب  االأ�صل���وب وتداخله فاأ�صتخ���دم 
احلواري مع ال�صجع تاركًا االإلتفات اإىل 
الزم���ان واملكان جاعاًل روايته تنفع الأي 
زماٍن وم���كان فامل���وت والذاك���رة �صور 
نعي�صها دائما باإختالف االأماك��ن وتعدد 
االأزمنة.                                                                                  

50 فكرة يجب أن تعرفها عن الدين

" سيرة 
بحجم 
الكف " 
بين الموت 
والذاكرة

قصص إندونيسية
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          عرض: بشار عليوي 

)عبا�����س عب����د الغن����ي كات����ب وخم����رج وممث����ل 
وباح����ث وا�صتاذ ومنظر م�صرحي عراقي بنزعة 
ان�صاني����ة وكوني����ة عامة و�صاملة وه����و فنان من 
هذا الزمان وه����و ميتاز بروؤية جتريبية جديدة 
وجم����ددة ،  يعم����ل ه����ذا امل�صرح����ي ال�صام����ل مع 
العاملني امل�صرحيني يف العراق والعامل العربي 
م����ن اج����ل تطوير ه����ذا الف����ن املرك����ب وال�صعب 
وه����و  وادوات����ه  لغات����ه  جتدي����د  اج����ل  وم����ن   ،
يق����رتح علين����ا اليوم كتاب����ًا يف مو�ص����وع جديد 
ويدخ����ل بنا يف عوامل مل ياألفه����ا النقد امل�صرحي 
العرب����ي التقليدي وال����ذي عودنا على املوا�صيع 
وامل�صام����ني املاألوفة واملعروف����ة ومو�صوع هذا 
الكت����اب هو )املونت����اج ال�صينمائ����ي يف العر�س 
امل�صرح����ي( وال����ذي يجعلن����ا يف مواجهة فنيني 
او ام����ام �صناعتني خمتلفت����ني ولكنهما يف روؤية 
ه����ذا الكاتب الباح����ث ، ويف م�صروعه امل�صرحي 
، م����ن املمكن ان يلتقي����ا وان يتكامال وان يتبادال 
امل�صطلحات واالليات والتقنيات وهذا ما ميكن 
ان يك�ص����ف عنه هنا الكتاب( هكذا ي�صف املخرج 
امل�صرح����ي املغربي"د.عبد الكرمي بر�صيد"منجز 
الباح����ث واملخرج امل�صرح����ي العراقي د. عبا�س 
عبد الغني عرَب كتاب����َه )املونتاج ال�صينمائي يف 
العر�����س امل�صرحي( ال�ص����ادر حديثًا ع����ن دائرة 
يق����ع   ، ال�صارق����ة 2015  الثقاف����ة واالع����الم يف 
الكت����اب يف 1٦0 �صفح����ة من القط����ع املتو�صط ، 
والكت����اب يف اأ�صل����ة ر�صالة ماج�صت����ري نوق�صت 
بكلية الفنون اجلميلة جامعة بغداد ، وعن كتابه 
يق����ول املوؤل����ف د. عبد الغن����ي ان وظيفة املخرج 
امل�صرح����ي ق����د خرج����ت م����ن حتت عب����اءة ممول 
الفرقة امل�صرحية واملوؤلف يف امل�صرح االغريقي 
حي����ث انيطت بهم����ا مهم����ة العملي����ة االخراجية 
بكل مميزاته����ا التي جتعلها تتحكم يف ال�صورة 
االبداعي����ة ، ويّعد )ال����دوق �صاك�س ميننغن( من 
وجهة نظ����ر الباحثني، بداية ظه����ور املخرج يف 
امل�ص����رح العامل����ي وتنب����ع فل�صفت����ه يف العر�����س 
امل�صرح����ي م����ن حرك����ة املمث����ل داخ����ل ال�ص����ورة 

امل�صرحية ، ومبجيء )�صتان�صالف�صكي( تطورت 
العملي����ة االخراجية يف البحث عن اجلديد. فقد 
اأث����ار )ب�صكاتور( و )برخ����ت(  بعرو�صهما التي 
ا�صتخدم����ا فيها التقني����ات ال�صينمائي����ة كاإ�صقاط 
ال�صينمائي����ة يف حتقي����ق  ال�صرائ����ح وامل�صاه����د 
نظرية امل�ص����رح ال�صيا�صي وامللحمي )التغريب(  
والت����ي ا�صتخدماه����ا من اجل قط����ع االإيهام لدى 
املتلقي ففي اوقات منا�صبة تعر�س �صرائح على 
�صا�ص����ة حتمل ر�صال����ة يف تاأكيد معن����ى امل�صهد ، 
ومبج����يء اال�صالي����ب احلديث����ة الت����ي متي����ز بها 
العر�س امل�صرحي والتغيريات التي طراأت على 
اماكن العر�س والف�صاء امل�صرحي املفتوح ظهر 
م�ص����رح )بيرتبروك(، وبو�ص����ف املونتاج تقنية 
�صينمائي����ة )قطع ول�صق( فق����د اعتمدها )بروك( 
يف االخت����زال عل����ى م�صتوى الفع����ل فالفعل لديه 
جمموعة من احلركات واال�صارات يتم توظيفها 
وفق����ا ل�ص����رورات التعب����ري. وظه����رت حماوالت 
للخروج بالعر�س خ����ارج العلبة وخارج قاعات 
العر�����س امل�صرح����ي، اإذ كان����ت عرو�����س )بي����رت 
�صومان( تقدم يف ال�ص����وارع وتاأخذ �صكاًل يالئم 
بيئ����ة العر�����س ومكان����ه املفت����وح، وم����ع دخول 
التقني����ات احلديث����ة يف عملي����ة االخ����راج ومنها 
ال�صينم����ا تكمن اهمية ه����ذا املو�صوع من وجهة 
نظر املوؤلف باعطاء التقنيات ال�صينمائية مكانها 
عل����ى امل�ص����رح لبعث ال����روح والخت�ص����ار الزمن 
يف بع�����س امل�صاه����د املنبثق����ة من روؤي����ة املخرج 
امل�صرحي والت����ي كان من املتعذر وتقدميها على 

اخل�صبة من قبل املخرج ل�صببني:
1.  �صيق امل�صافة بني ال�صتارتني.

2. اهمية الوقت و�صيقه يف عملية اعداد دخول 
وخروج املجاميع الكبرية.

يبح����ث الكتاب يف تقني����ة االخ����راج ال�صينمائي 
والت����ي ا�صتعر�صه����ا الكت����اب ممي����زات االإخراج 
ال�صينمائ����ي، متن����َاواًل بع�����س املخرج����ني الذين 
كريف����ث  مث����ل  املونت����اج  تط����ور  يف  اأ�صهم����وا 
اللقط����ة  ونظ����ام  وايزنت�صتاي����ن  وبودفيك����ن 
واأنواعه����ا وعالقته����ا باالإخ����راج امل�صرح����ي من 
خالل عملي����ة التاأكي����د على ال�صخ�صي����ة وتناول 
بع�����س املخرج����ني امل�صرحي����ني الذي����ن وظف����وا 
عرو�صه����م  بع�����س  يف  ال�صينمائي����ة  التقني����ات 

امل�صرحية اأمث����ال مايرهولد وبرخت وب�صكاتور 
والطريق����ة املونتاجية يف تق����دمي تلك العرو�س 
وتاأث����ري املونتاج يف االأفع����ال داخل الن�س ومن 
ث����م العر�س فما تتحدث ب����ه ال�صخ�صية ميكن اأن 
يخلق تاأثريًا يف ذه����ن املتلقي تتج�صد تفا�صيله 
م����ن خالل احلوار ، كما اأ�صتعر�س املوؤلف تقنية 
املونت����اج ال�صينمائي يف العر�س امل�صرحي عرَب 
تن����اول تعري����ف املونتاج وعالقت����ه بامل�صرح من 
خ����الل بداية ظهوره ومراحل تط����وره واأنواعه 
وال�صبب ال����ذي دعا اأنظار املخرجني امل�صرحيني 
اإىل توظيف����ه وكي����ف اأ�صه����م املونت����اج يف عملية 
تكثي����ف احلدث واختزاله، يف ال�صينما واأنتقاله 
اإىل امل�صرح من خالل توظيفه على اأيدي )برخت( 
الذي ا�صتفاد منه يف نظريته عن )التغريب(، اأن 
العناوي����ن التي تظهر عل����ى ال�صا�صة ال�صينمائية 
تغن����ي ع����ن معركة حدث����ت ، واإِ�صتخ����دام الرواة 
واملو�صيق����ى يف غ����ري مكانه����ا كم����ا كان����ت توؤكد 
املعن����ى من خ����الل فر�����س العالقات ب����ني امل�صهد 
املق����دم واملو�صيقى التي ال عالق����ة لها مبو�صوع 
امل�صه����د وثيمت����ه، ومَتُثل املونت����اج املتوازي من 
خالل العر�س امل�صرحي بعر�س حدثني يجريان 

يف الوقت نف�صه على امل�صرح.
وعن تقنية )ال�صينوغرافيا(ء)م�صهدية ال�صور(

ء يف العر�س امل�صرحي ،يتم ا�صتعرا�س التطور 
ال�صينوغ����رايف تاريخي����ًا من االغري����ق اإىل االآن 
وكيفي����ة دخ����ول )ال�صينوغرافي����ا( اإىل امل�ص����رح 
م����ن خ����الل عنا�صره����ا املتع����ددة عن����د االإغري����ق 
والروم����ان والقرون الو�صط����ى وع�صر النه�صة 
والق����رن ال�صابع ع�ص����ر والثامن ع�ص����ر والتا�صع 
ع�صر متناأَواًل عنا�صر )ال�صينوغرافيا( من ممثل 
وديك����ور واإ�ص����اءة واأزي����اء وماكي����اج وعملي����ة 
التوظيف لهذه العنا�صر يف العر�س امل�صرحي.

اإحت����وى الب����اب الثاأين عل����ى ثالث����ة ف�صول هي 
الف�صل االأَول:املونتاج ال�صينمائي يف م�صرحية 
)هب����وط املالئك����ة( ، و الف�ص����ل الث����اين: امل����ادة 
)املتنبي(.والف�ص����ل  م�صرحي����ة  يف  الفيلمي����ة 
الثالث: توظيف الفل����م ال�صينمائي يف م�صرحية 

)ليلة دفن املمثلة جيم(.
جدير بالذك����ر اأن املوؤلف د. عبا�����س عبد الغني ، 
م����ن واليد مدين����ة املو�ص����ل 19٧٦ ،حا�صل على 

�صه����ادة البكالوريو�س يف الفنون امل�صرحية من 
كلية الفنون اجلميلة ������ جامعة املو�صل 2001م  
بغ����داد،  فن����ون  كلي����ة  ذات  م����ن  واملاج�صت����ري   ،
ودكتوراه فنون م�صرحية من جامعة ابن طفيل 
باململك����ة املغربية ، اأُ�صت����اذ ُم�صاعد بكلية الفنون 
اجلميل����ة جامعة املو�صل ، اأخرج وكتب عدد من 
االعم����ال امل�صرحية ف�صاًل ع����ن اإ�صداره لعدد من 

املوؤلفات امل�صرحية.

مونتاج العرض المسرحي... سينمائيًا

ع���ن دار الوطن  لل�صحافة والطباعة والن�صر يف الرباط، 
�ص���درت للكات���ب املغربي ه�صام ب���ن ال�ص���اوي اأ�صمومة 
ق�ص�صية جديدة مو�صومة ب��"على �صفري الن�صيج"، كتبت 
اأغل���ب ن�صو�صه���ا، اإّبان ما عرف بالربي���ع العربي، وهي 
كالتايل:"مثل ربيع لن يتكرر"،"تواطوؤ"،"حنني"،"نع�س 
ح���ب  متحرك"،"جريان"،"ق�ص���ة  طائر"،"كر�ص���ي 
في�صبوكية"،"املنحة"و"اأي���ام م���ن �ص���راب"، ويف الن�س 
االأخري، وّثق ه�صام بن ال�صاوي رحلته اإىل منتجع"ق�صر 
ال�صراب"ب�صواح���ي اأبو ظبي، اأثناء م�صاركته يف ور�صة 

جائزة بوكر العربية يف طبعتها اخلام�صة )2013م(.
عل���ى الغ���الف االأخري، كت���ب الناق���د واملب���دع املغربي د. 
اإبراهيم احلج���ري: "توغل هات���ه املجموعة"على �صفري 
الن�صيج"بالق���ارئ يف اأعماق النف�س اخلبيئة، فرتحل به 
من حالة �صيكولوجية اإىل اأخرى، وتقفز به من و�صع اإىل 
و�صع، فيما ي�صبه ارتكا�صات ومتا�صات كهربائية ملتهبة 
توخز الروح قبل اجل�صد، حي���ث يفتح القا�س ه�صام بن 
ال�ص���اوي ك���وة يف ال���ذات ال�ص���اردة، ليطل منه���ا، مبعية 
الق���ارئ، على عوامل متناق�صة، يزحف فيها جراد البوؤ�س 
على الروح، وتفي�س منها براكني الرعونة واليتم والفقر 
والزي���ف ب���كل تالوينه، حيث ال جم���ال للفرح، وال جمال 

للت�صالح مع اجل�صد والعامل. يجد القارئ نف�صه متورطا 
يف هاته ال�صحبة، فقد ي�صري ال�ّصاهد م�صهودا، والقارئ 
�صخ�صّي���ة، وتتح���ّول جتربة القراءة م���ن �صفر ناعم على 
جناح براق ال�ّص���رد، اإىل اأمل م�صاعف يف جحيم احلكاية 

التي تبدو بال بداية وال نهاية".
تفت���ح  ال  الق�صة"بي���ت  يف  اأ�ص���در  اأن  للكات���ب  �صب���ق 
نوافذه"،"روتانا �صينما وهلو�صات اأخرى!"و"احتجاجا 
م���ن  الرواية:"كائن���ات  ويف  الربي���د"،  �صاع���ي  عل���ى 
غبار"،"قيلول���ة اأح���د خريفي"- والرواي���ة الثانية فازت 
بجائ���زة الطي���ب �صال���ح العاملي���ة لالإب���داع  الكتابي  يف 
دورته���ا الثاني���ة )2012م(-، ف�ص���ال ع���ن رواية"هك���ذا 
ينته���ي احل���ب ع���ادة"، والت���ي �ص���درت اإلكرتوني���ا ع���ن 

جملة"الكلمة"اللندنية.
م���ن اأج���واء املجموع���ة نق���راأ  يف ق�صة"مث���ل ربي���ع ل���ن 
يتكرر":"كالعادة، تطول مدة تب�صعي، حني اأختار دكان 
ذلك البق���ال العربي، ال���ذي يتقم�س دور الفقي���ه اأحيانا، 
ب�صك���ني  نبات"الكيف"املجف���ف  يق����س  اأج���ده  ودائم���ا 
خل�ص���ة حتت املن�ص���دة، و�صب���ق اأن تباه���ى مبا�صيه يف 
ال�صعلك���ة اإبان وجوده بفرن�ص���ا.. بينما اأحر�س على اأن 
يك���ون تعاملي مع البق���ال االأمازيغي عادّي���ا جدا، ب�صبب 

مزاح���ه الب���ذيء م���ع بع����س زبائن���ه، ف���اإن 
تزام���ن ح�صوري م���ع وج���ود معاونه"ع"، 
ال اأف���وت الفر�صة للمزاح مع���ه، وهو يوزع 
ابت�صاماته هنا وهناك، يف ح�صور الفتيات 
واخلادمات، واأ�صاأله يف خبث: مل ال تبت�صم 
يف وجه���ي؟، تت�ص���ع ابت�صامت���ه، يغرق يف 

ارتباكه، وال ينب�س بكلمة..
   المن���ي البقال الفقيه الأنن���ي جتاهلته عند 
م���روري م���ن اأم���ام دكان���ه باالأم����س، اإذ مل 
اأرغ���ب اأن يك���ون هن���اك اأي ج�ص���ر توا�صل 
بين���ي وب���ني اأحده���م.. فعاتبني:"ال�ص���الم 
لل���ه"، و�ص���رع يحدثن���ي عن معن���ى ال�صالم 
عليك���م، وع���دد احل�صن���ات واأج���ر م���ن يرد 
حتية االإ�ص���الم كاملة، وهو يق�س"الكيف"، 
وفطنت اإىل �صّر اإ�صرار بع�س جرياننا على 

اإلقاء التحية عل���ّي، حتى لو مل اأكن اأرد عليهم، وال األتفت 
اإليه���م.. فك���رت يف ع���دد احل�صن���ات، الت���ي �صاأح�صدها، 
واأن���ا يف طريقي.. ال �صيم���ا اإن قمت باإلق���اء التحية على 
اإح���دى جاراتنا، واعرت�س �صبيل���ي زوجها اأو اأخوها اأو 

ابنها..!!".

ق����ص����ص"ع����ل����ى ش����ف����ي����ر ال���ن���ش���ي���ج"
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

�صدرت حديثا  عن جمموعة النيل العربية بالقاهرة 
الطبعة العربية لكتاب "املراأة وال�صحافة" للموؤلفة 
�ص���وزان فرانك����س  يف العدي���د من ال���دول، ال يزال 
الرج���ال ي�صيط���رون عل���ى الغالبي���ة العظم���ى م���ن 
املنا�ص���ب ال�صحفي���ة والتحريري���ة العلي���ا. وعل���ى 
الرغ���م من حدوث نقالت نوعية  كبرية يف توقعات 
امل���راأة العاملة يف جم���ال االإع���الم وال�صحافة على 
م���دار العق���ود القليل���ة ال�صابق���ة، فم���ا زال���ت املراأة 
ت�صغ���ل ب�ص���ورة ملحوظة عدًدا قلي���اًل من املنا�صب 
ال�صحفي���ة العليا، على الرغم م���ن اأن االإناث ميثلن 
الغالبي���ة العظم���ى م���ن اأع���داد الط���الب يف جم���ال 
ال�صحافة. ويف هذا الكتاب، ُتلقي �صوزان فرانك�س 
مزيًدا من ال�صوء على املو�صوعات � املهمة املتعلقة 
بال�صحفي���ات � التي ترتاوح بني االنحياز اجلن�صي 

والنوع���ي الوا�صح على ال�صا�صة والتمييز العمري 
واملخاط���ر التي تواجه املرا�صالت االأجنبيات اأثناء 
اإعداده���ن التقارير ال�صحفية م���ن مناطق احلروب 
واال�صطراب���ات. كم���ا قام���ت املوؤلفة كذل���ك بتحليل 
م بها االإع���الم الرقم���ي املتغري،  الطريق���ة الت���ي ق���دَّ
�ص���واء التحدي���ات اأو الفر����س املتاحة اأم���ام املراأة 
العامل���ة يف جم���ال ال�صحاف���ة، وتناول���ت كل ه���ذه 
���ل هذا  اجلوان���ب م���ن منظ���ور عامل���ي. ولذلك، ميثِّ
الكت���اب املهم نظرة �صاملة على حالة عدم االإن�صاف 
امل�صتم���ر التي تتعر�س لها املراأة يف جمال االإعالم، 
كما يلقي الكتاب ال�صوء على املو�صوعات الرئي�صة 
التي حت���ول دون حتقيق م�صاواة واقعية ملمو�صة 

بني اجلن�صني يف جمال العمل ال�صحفي.
"ثمة مهاترات وثرثرة كثرية حول التمثيل ال�صيئ 

اأن  اإال  الربيطاني���ة،  االأخب���ار  ُغ���َرف  يف  للن�ص���اء 
م لن���ا احلقائق واالأرقام حتى  �صوزان فرانك�س تقدِّ
تك���ون مبنزلة جر����س اإنذار من عواق����ب االأو�صاع 
ال�صيئ����ة الت����ي تع����اين منه����ا الن�ص����اء العامالت يف 
جمال ال�صحافة." ليند�صي هيل�صم، حمررة دولية، 
القناة الرابعة لالأخبار �ص����وزان فرانك�س، اأ�صتاذة 
ال�صحافة بجامعة �صيتي، لندن. وكانت ت�صغل من 
قبل من�ص����ب مديرة البحوث يف مرك����ز ال�صحافة، 
جامع����ة ِكن����ت، ومنتج����ة اأخب����ار يف هيئ����ة االإذاعة 
مت برامج اأخبار امل�صاء  الربيطانية )BBC(، وقدَّ
واملال وبانوراما. ومن بني اأعمالها املن�صورة على 
هيئة تقارير عن الكوارث واملجاعات، واملعونات، 
واالأحداث ال�صيا�صية واالإع����الم: الن�صاء والرجال 

وم�صتقبل العمل

عبد هللا جمال

�ص���در حديثًا، عن دار ن�ص���ر بيت الكتاب ال�صومري كتاب �صع���ري بعنوان"اأتراخا�ص�س"للموؤلف جنيد عامر حميد، وهو 
من نوع ال�صجع الطويل )نرث مقفى(. 

يتناول املوؤلف جمموعة ن�صو�س عددها 52 ق�صيدة ن�صرت ب�صكل جديد، والتي يكون فيها ال�صجع دائمًا ق�صريًا. 
تناول املوؤلف احل�صارة والن�صاء والغزل بدور كبري والذات وال�صخ�صية واأمور املجتمع.

وجت���در االإ�ص���ارة اإىل اأّن اأتراخا�ص����س ه���ي: تهكم فل�صفي عبارة عن مف���ردة من اأر�س الرافدين، فه���ي ق�صيدة تتاألف من 
1300 بيت، فيها اإحياء وذكر حل�صارة وادي الرافدين.

اأّم���ا غ���الف الكتاب فهو لوحة للفنان عدنان حربو اوغلو، ومعناه تط���ور الكتابة منذ حدود 3200ق.م، وطريقة الكتابة 
فيها هي امل�صمارية، ف�صاًل عن اخلط البابلي واالآ�صوري. 

التماثي���ل الواقف���ة والت���ي تت�صدر غ���الف الكتاب �صمت جمموعة م���ن االآلهة، تع���ود اإىل تل اأ�صنونا م���ن الع�صر البابلي 
القدمي، واالألوان متثل اأطياف املجتمع املختلفة واالأجّرة )الطابوقة(هي االأ�صلية من ار�س بابل. 

وجني���د عامر حميد تول���د بغداد 1989، خريج كلي���ة االآداب جامعة بغداد ق�صم االآثار، رئي�س حمل���ة اآثارنا م�صوؤوليتنا، 
�صارك يف مهرجانات عديدة داخل وخارج العراق، ويعمل حاليًا يف وزارة الثقافة وال�صياحة واالآثار.

ت�ص���در  خالل  االأي���ام القادم���ة  رواية ْاب���واق املالئكة عن 
دار ف�ص���اءات يف االردن للروائي ال�صعودي براك البلوي،  

وتع���د هذه الرواي���ة باكورة اأعماله الروائي���ة، فيما تعترب 
اال�صدار الثاين له حيث �صدر له كتاب يحمل عنوان اأ�صئلة 
م�صروع���ة . وقد حت�ص�س الكات���ب من خالل عمله االإبداعي 
بع����س مفا�ص���ل املجتمع ال�صع���ودي من خ���الل ق�صة حب 

تن�صاأ بني بطل الرواية واملمر�صة التي ت�صكب الدواء
يف �صرايين���ه ح���ني اأ�صيب بطل���ق ناري  منطلق���ا عرب لغة 
ماتع���ة تتقاط���ع فيه���ا ال�صخ�صي���ات الروائية الت���ي ي�صعر 
الق���ارئ بقربها منه، اإذ تبداأ رحلة الروايةبر�صا�صة احلب 
كم���ا ي�صميها بطلها ط���ارق، الر�صا�صة الت���ي  تر�صم م�صار 
حيات���ه فيما بع���د،  فهو يحلم بال�ص���الم واحلب  والتعاي�س 
ب���ني الب�صر  لكنه ُيفجع باأن مفردات احلياة كانت خمتلفة ، 
فهو م�صطر يف النهاي���ة اأن يقرع اجلر�س يف وجه احلياة 
التي مل تنتبه له. تقع الرواية بحدود  مئة وخم�س و�صتني 
�صفح���ة من القط���ع املتو�صط، ليبداأ الق���ارئ رحلة الرك�س 

يف �صفحات الرواية
مدفوع���ا بعن�ص���ر الت�صوي���ق يف ال�ص���رد  وت���اأزم املواق���ف 
وت�صل�ص���ل االأحداث وت�صارعها واملف���ردة  التي ا�صتخدمها 
والدق���ة يف الو�ص���ف وال�صرد املاتع يف ه���ذه الرواية. من 
اأجواء الرواية االأمهات ي�صندن العامل بقلوبهن واأم زهراء 
ت�صن���ده بدموعه���ا التي مل تتوقف ع���ن اجلريان منذ عودة 
ابنتها من م�صر، كم متنت اأنها مل تعد واأّنها تزوجت هناك، 
كان���ت االأماين مغلفة باخل���وف والتوج�س لكنها االأمنيات 
التي تطفو على �صاحل العينني، اإذ ال يوجد اأي مكان للحب 
يف قب�ص���ة التقاليد فليكن احلب ممنهج���ًا مدرو�صا يف�صي 
يف النهاي���ة اإىل بي���ت واأطف���ال وعائالت مت�صابه���ة، كانت 
كلم���ات زهراء ت���دور يف راأ�صها ح���ول الزواجات املختلفة 
يف االأح�ص���اء والدم���ام ب���ل ويف كربالء وبغ���داد ودم�صق 
ومدن اخرى قد عمرت اأزمانا طويلة ومل ت�صك من خالفات 
ال���راأي واملذهب، اأي مذاهب جتعل النا�س يرتكون قلوبهم 
معلق���ة يف ال�صوارع كالذبائ���ح ، وكل الديانات التي نزلت 

من ال�صماء اأو�صت باحلب

�ص����در حديثا لالأ�صت����اذة الدكتورة نادية هن����اوي �صعدون كتاب 
بعنوان)روؤى نقدية ال�صعر من بنية التحليل اإىل بنى التاأويل( 
وت�صمن الكتاب الذي �صدر عن دار الفراهيدي للن�صر والتوزيع 
ببغ����داد 201٦، ت�صع����ة ف�ص����ول فتح����ت مقاربات نقدي����ة لروؤى 
ثقافي����ة تتفح�����س الن�صو�����س ال�صعرية بو�صفه����ا بنيات ن�صية 
ت����ارة واأبنية ما بعد ن�صية تارة اأخ����رى. وقد �صعى الكتاب اإىل 
ر�صد مظاه����ر ا�صلوبية تتعلق بامل�صطل����ح واللغة واالجتاهات 
انطالق����ا من كون ال�صاعرية هوية ثقافية تنطوي على اإ�صكاالت 
تت����وزع ب����ني �صوؤال ال����ذات وتتب����ع مرجعيات ت�صكله����ا الثقايف 

داخ����ل الن�����س ال�صع����ري وب����ني الت�ص����كل الن�صق����ي الكتابي يف 
�صورة عالق����ة الن�س مببدعه ومديات اإخت����الف اأن�صاق الوعي 

لديه..
 وق����د نح����ت بع�����س الق����راءات املنح����ى الثق����ايف واندرجت يف 
هذا االطار الدرا�صات عن اجلواه����ري واأمل اجلبوري و�صاكر 
�صيف����و، يف ح����ني اتخ����ذ بع�صه����ا االآخ����ر م�ص����ارات بنيوي����ة يف 
ن�صو�����س �صعري����ة لل�صياب وفا�ص����ل العزاوي وح�ص����ني ر�صيد 
خري�����س وعب����د الل����ه ك����وران. والبغية و�ص����ع ت�ص����ور روؤيوي 

لطبيعة الت�صكيل الفني واجلمايل لل�صعر العربي املعا�صر.

زينب المشاط
اأن  اإىل  احلديث���ة  الدرا�ص���ات  اأك���رث  ت�ص���ري 
اآلي���ة ا�صتغ���ال الن����س ال�صع���ري اإذا اري���د لها 
اأن تنت�ص���ر ومب�صاح���ات لي�ص���ت بال�صيق���ة ، 
فعل���ى الباحث اأن ُيدخ���ل يف ن�صه ا�صياء غري 
متوقع���ة بالن�صب���ة للمتلق���ي الذي تع���ود على 
ال�صكل التقليدي للن�س لكنه �صرعان ما يفاجاأ 
ب�ص���كل جدي���د يج���ذب اأنتباهه ويج���ربه على 
التوا�ص���ل معه وفق املعطى الذي يحمل نوعًا 
م���ن مناغمة م�صاعر ونظ���رات القارئ لتتحدد 
القيم���ة النوعية للن����س املر�صل م���ن املبدع  ، 
ه���ذا ما عر�ص���ه كتاب " العالم���ة الب�صرية يف 
ال�صع���ر العراق���ي املعا�ص���ر " للكات���ب مثن���ى 

حممد عبد احل�صني احل�صيني  .
وم���ن هذا املنطلق جاءت فك���رة هذه الدرا�صة 
يف حماول���ة الك�ص���ف عن القي���م اجلمالية يف 
التج���ارب احلديث���ة التي حتمل بع���دًا ب�صريًا 
جديدًا ي�صدم القارئ ويجذب انتباهه فكانت 
ل�ص���رب غ���ور التج���ارب ال�صعري���ة التي حتمل 
عالم���ات ب�صرية وا�صحة اإنزاحت عن ال�صكل 

التقلي���دي بالن�صب���ة للق�صي���دة العربي���ة فهذه 
الق�صائ���د الب�صري���ة ت�صرتك العني م���ع االأذن 
لتقبله���ا كم���ا اأنه���ا ق�صائ���د حتت���اج اإىل قدرة 
تاأويلية كبرية واإمكانية نقدية وقراءة متاأنية 
للتعامل معها وفهمها باالإ�صافة اإىل اأن الف�صاء 
الت�صكيل���ي " الب�صري " للق�صيدة ي�صاعد عند 
قراءتها كثريًايف عملية التلقي ويحفز طاقات 
املتلق���ي عل���ى الك�ص���ف والتوا�ص���ل والتفاعل 
والو�ص���ول م���ا يجعل���ه متفاع���اًل يف ن�ص���اط 
الق���راءة م���ع اجلهد ال�صع���ري الب�ص���ري واأن 
غاي���ة الدرا�صة يف ق���راءة الق�صيدة املعا�صرة 
م���ن مكان معريف مغاير ه���و ال�صكل الب�صري 
وتتب���ع كل اخلي���وط التي ين�صجه���ا الرتابط 
احلي���وي بني ال�ص���كل العام للن����س الب�صري 

وبني م�صمونه .
ج���اء الف�صل االأول من ه���ذا الكتاب بعنوان " 
العالم���ة الب�صري���ة اللغوي���ة " واإ�صتمل ثالثة 
الب�ص���ري  للن���رب  االأول  تعر����س   ، مباح���ث 
باأنواعه " العبارات واجلمل واملقاطع  والنرب 
املنخف�س والكلم���ات املتقاطعة " ، اأما الثاين 
فاأفردن���اه للخ���ط الكتاب���ي الي���دوي " املنتظم 
"  ، واأم���ا الثال���ث فكان  واملبع���رث الفو�ص���وي 
خلركة االأ�صط���ر ال�صعرية وطبيعته���ا الكاملة 

واملتقاطع���ة واملائلة واملتوازية واملتقابلة مع 
اإ�صاف���ة ت�صمية ال�صطر ال�صين���ي على ال�صطر 

العمودي .
ُقدم يف الف�صل الثاين درا�صة العالمة الب�صرية 
االأيقونية مببحث���ني االأول االإيقونة "امل�صكلة 
بوا�صطة اللغة" التي جاءت على �صكل كلمات 
مت�صاقطة لفظًا وكتابة ومت�صل�صلة ، وقد ُختم 
الف�ص���ل بدرا�ص���ة االأ�صكال اجلاه���زة املجردة 
وهي جمموعة مربع���ات وم�صتطيالت رافقت 

الن�صو�س ال�صعرية .
وكان م���دار الف�ص���ل الثال���ث را�ص���دًا لالأف���ق 
التاأويل���ي املتمث���ل بالعن���وان الب�صري وجاء 
بذل���ك عل���ى ثالث���ة مباح���ث : االأول ، العنوان 
الب�صري الداخلي ، ووقفنا فيه على جمموعة 
طال�ص���م واأوف���اق �صحري���ة روحاني���ة وحيث 
اأولينا عناية لتاأويلها وحماكاتها للن�س التي 
رافقته ، ورك���ز الثاين على العنوان الب�صري 
الثان���وي " جمموع���ة �ص���ور فوتوغرافي���ة " 
، اأم���ا الثالث فكان خا�ص���ًا بالعنوان الب�صري 

الرئي�س حيث ربط بني احلجر واللغة .
ع���ّد الكاتب ه���ذا الكت���اب اإ�صاف���ة اىل املكتبة 
العربي���ة واىل الباحثني من بع���ده ليكملوا ما 

و�صل اإليه .

 الكلم���ة هي اأيقونة عذبة ترتب���ع على عر�س الق�صيدة ، فتكون هي ال�صيدة االأوىل يف مملكة 
ال�صاع���ر ، اإال اأن مملك���ة ال�صاع���ر كاظم الهاليل ت�صكنه���ا األف �صيدٍة و�صي���دة تو�صدن عرو�س 
ق�صائ���ده ، لتك���ون تلك ن�صو�ص���ه تلك كاأوط���اٍن خمتلفة بع�صه���ا مالأه احلب واأخ���رى االأمل 
وبع�صه���ا احل���روب واخلوف واحل���زن ، اإال اأن جميعها ال تخلو م���ن االأمل ، ذلك اأن االأمل هو 

الرحم الذي يولد الكلمات وهو احلرب الذي يكُتب وجع �صاحبه .
واآخر ما جاء به وجع كاظم الهاليل هو اإ�صدار جمموعته ال�صعرية رحيل النوار�س بطبعتها 
االأوىل ، حي���ث ت�صمن هذا املوؤلف جمموعة م���ن الن�صو�س ال�صعرية التي تنوعت بني النرث 
والتفعيل���ة ، ويتاألف الكتاب من ثم���ان وخم�صني ق�صيدة من القطع ال�صغري ، وتنوع الكتاب 
ب���ني ق�صائ���د عن الوطن وق�صائ���د غزل منها " �صيٌء ما ال اعرفه ، حدي���ث مع الوطن ، نتبادل 
ال�ص���ك وحنني اإىل املا�ص���ي وغريها ." اإ�صتخدم فيها ال�صاعر اأ�صل���وب ال�صهل املمتنع لعر�س 

ق�صائده .

الرب��ط بين الحجر واللغة في كتاب " العالمة البصرية 
في الشعر العراقي المعاصر"

رحيل النوارس مجموعة 
شعرية لكاظم الهاللي

رواي����ة "أب�����واق ال��م��الئ��ك��ة "

رؤى نقدية 
الشعر من بنية التحليل إلى 

بنى التأويل

طبعة عربية لكتاب "المرأة والصحافة"

أتراخاسس.. نصوص 
شعرية استذكرت 

حضارة وادي الرافدين



في مكتبات
قريبا

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




































       






 


 


   
   "   "

  
       

     
  

 









 



















 
        












  
   

   

          

    
   

 




  
 "" 

 

      
    


























 

 




































 
































 











 













 






  
 

   
 


