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تمر األصابع
�سكلت رواية "متر الأ�سابع" ملح�سن 
الرملي جتربة متفردة يف الأدب 
العراقي، فهي الرواية الأكرث طبعات 
بعد مدة ق�سرية من �سدورها، فبعدما 
�سدرت باللغة الإ�سبانية، ومن ثم 
العربية �سدرت الرتجمة الإنكليزية 
لها وحظيت باهتمام نقدي عربي 
وغربي جاد.

شيعة العراق
يوفر هذا الكتاب ت�سويبًا لبع�ض 
الفرتا�سات ال�سائعة حول طبيعة 
ال�سالم ال�سيعي يف العراق، ويف 
مقدمتها العتقاد القائل بان املجتمع 
ال�سيعي العراقي تكون منذ زمن بعيد، 
وان املذهب ال�سيعي العراقي م�ساغ  
على وفق النموذج اليراين. وتركز 
الدرا�سة على �سيعة العراق خالل 
فرتة من التغيري الوا�سع بدءًا ب�سعود 
النجف وكربالء بو�سفهما معقلي 
املذهب ال�سيعي منذ منت�سف القرن 
الثامن ع�سر وحتى �سقوط امللكية 
العراقية عام 1958.

حلم غاية ما
�سدرت حديثا ترجمة لطفية الدليمي 

لكتاب )حلُم غايٍة ما(. وهو عبارة 
عن �سرية ذاتية لكولن ويل�سون بـ 

586 �سفحة،ترجمة الديبة والقا�سة 
املعروفة  لطفية الدليمي .

سنة 501 الغزو مستمر
واحد من الأعمال الأكرث اأهمية 
لت�سوم�سكي على عك�ض العديد من كتبه 
الأخرى التي تتعمق يف القت�ساد . اإن 
ما يرويه ت�سوم�سكي يف هذا الكتاب هو 
تاريخ دموي، اأ�سود، عانى منه اأغلب 
�سكان العامل. وت�سوم�سكي ي�ستغل 
الحتفال مبرور 500 عام على و�سول 
كولومبو�ض اإىل اأمريكا 1492 م يكتب 
كتابه هذا راويًا باأ�سلوبه ال�ساخر 
املرير حكاية هذا الرعب الذي ن�سره 
الأوروبيون على مدار اخلم�سمئة �سنة 
املا�سية.

ل مي�سال جحا  تكهنـــات عديدة حتيق بظروف انتحار حاوي، ُيف�سّ
بع�سًا منهـــا: اأهي معاناته من اخليبة نتيجـــة ال�سقوط احل�ساري 
لالأمـــة العربية؟ اإذ لي�ض اأدل على ذلك من اجتياح اإ�سرائيل لبريوت 

و�سط �سمت ُمدقع وجتاهل خبيث.
ومعاناتـــه من ال�سعـــور بالقرف والوحدة وال�سخـــط وعدم الر�سا 
والتمـــزق والحباط وباأنه ل يلقى ما ي�ستحقه من الهتمام ك�ساعر 
وهب حياته لأمته، ورمبا هو ناجت عن اإح�سا�سه بن�سوب �ساعريته 

ما اأدى اإىل جفاف يف �سهوته باحلياة.
اأو اأن انتحـــاره جـــاء نتيجة لأزمة وجودية، اأو لأنـــه كان ياأخذ كل 
�سيء بجدية، ما �سبب له �سدامًا بني الواقع الذي يعي�سه و�سرامته 

وت�سدده مع نف�سه.
وعـــن مو�ســـوع الكتاب، يو�سح حممـــود �سريـــح يف تقدميه له اأن 
انزيـــاح حاوي اإىل الفل�سفة لزمه طوال حياتـــه. هو الذي راأى اأن 
»ال�سيـــق والتع�سب يف الإميان من الظواهر املر�سية، التي حُتيق 

بجميع ملكات النف�ض يف مراحل انحطاط احل�سارة وتقل�سها«.

وبـــراأي �سريح فاإن حاوي كان يعنـــي ب�سراحة وو�سوح، التزمت 
الدينـــي ال�سائع اآنذاك، و�سط مـــا بدا له اأنه �سقوط ح�ساري فعلي، 
ولـــذا اأعلى مـــن توجهات تنت�سر لــــ »حركة العقل« ودعـــا اإىل بعث 
قيـــم الإميـــان واإ�سالح اأمـــر الديـــن. فالتاآلف بني مذهبـــي الغزايل 
وابـــن ر�سد، تنتج عنه نظـــرة �ساملة يف الوجـــود، ميكن اعتمادها 
مقيا�ســـًا للحكـــم علـــى الإن�سان احلديـــث يف احل�سارتـــني الغربية 

واحل�سارية.
الباعـــث على هـــذه الر�سالة، كما يبـــني حاوي، يف ُمقدمتـــه، اإيجاد 
�سيغة كفيلة باخلروج مـــن فو�سى القيم وحمى الت�سدد واختالف 
املقايي�ض وتعار�ض املذاهب. لذا فاإن الهدف من الكتاب لي�ض اإقامة 
عر�ـــض فكري وتاريخي ملذهبي ابن ر�ســـد والغزايل وما فيهما من 
تعار�ـــض بـــني الإميان والعقـــل، اإمنا اإبـــراز احلاجـــة اإىل التوفيق 
بينهما واحلد مما فيهما من غلو وتطرف، والق�ساء على ما بينهما 

من تعار�ض..

و�ســـوًل اإىل التاآلف بينهمـــا يف مذهب واحد، بحيث ُيكمل اأحدهما 
الآخـــر، وي�سبـــح ذلـــك املذهب-ال�سيغـــة، املنبثـــق عنهمـــا حُماولة 
لتوجيـــه احل�سارة العربية احلديثة يف �سبيل التكامل وحتقيق ما 

ا�ستهدفته احل�سارات ال�سابقة ومل تبلغه.
ل يّدعـــي حـــاوي تفردًا بنظريته هذه واإن افـــرتق عن منظرين كرث 
يف بع�ض الأمور. فالفل�سفة يف الع�سر الو�سيط انتهت يف معاجلة 
م�ساألـــة العقـــل والإميـــان، اإىل نتائـــج حا�سمة ترجـــع تردداتها اإىل 
مـــا كان يف الـــرتاث العربي »مـــن خمرية �ساحلة فعلـــت يف تطور 
الفكر الغربي وتقدمه، ولتـــزال فاعلة حتى اليوم«. وياأخذ حاوي 
على العـــرب اجرتارهم لهـــذا الرتاث وعجزهم عـــن ال�ستفادة منه 

وا�ستيعابه.
تبـــداأ الر�سالـــة كمـــا يو�ســـح خليـــل حـــاوي يف ُمقدمـــة اأطروحتـــه 
»بعر�ـــض موجز وحتليـــل وحكم علـــى م�ساألة العقـــل والإميان يف 
املذهـــب ال�سّني ومذهب املعتزلة ومذهب الأ�سعرية ال�سّني، ُثم يف 
الفل�سفة امل�سرقية على ال�سورة التـــــي انتهت اإليها يف مذهب ابن 

�ســــينا«.
تبعـــًا لذلـــك، يجـــري النتقال من �سيطرة الإميـــان املطلقة لربوز 
العقـــل وحتديه لالإميان والوحي، على اأن ُي�سار اإىل التـــوفــــيق 
بينهما، باعتبـــار ذلك اأف�سل حل مل�ساألـــة التــــناق�ض بني الإميان 
والعقل «. ويلي ذلك، ف�سل ُيعالج فيه حاوي بواعث ال�سك لدى 
الغـــزايل، ومدافعته عن علم الكالم ومهاجمته للفل�سفة وتهدمي 
مبادئها، واإظهار عجز العقل و�سرورة ت�سليمه ب�سحة الوحي 

و�سدق التجربة ال�سوفية.
ويعر�ـــض املوؤلف يف ف�سل تاٍل لفل�سفـــة ابن ر�سد، حيث ُيربز دفاع 

العقـــل عن نف�ســـه و»اعتبار الفل�سفـــة يف حق اأهـــل الربهان معرفة 
وعبـــادة«. فالوحي عنـــد ابن ر�ســـد يقت�سر علـــى العامة..هوؤلء ل 
يعرفون دربًا للف�سيلة وال�سعـــادة غري الرتغيب والرتهيب اللذين 

هما من �سميم ال�سرع ومتنه.
ويف ُم�ستهل هذا الف�سل ُيطلق املوؤلف على ابن ر�سد لقب »ار�سطو 
اجلديـــد«، ُمكتفيـــًا بالإ�سارة اإىل اأن موقفه هـــو والغزايل من العقل 
يـــكاد يكون واحدًا، واإن بدا تاأثر ابـــن ر�سد وا�سحًا باملذاهب التي 
اأعقبت اأر�سطـــو كالأفالطونية امل�ستحدثـــة والرواقية، من دون اأن 

يخرج على الروح الر�سطية ال�سحيحة.
ويذهب املوؤلف اإىل القول اإن النزعة العقلية اخلال�سة يف احل�سارة 
احلديثة، ل تعـــود يف اأ�سولها اإىل فجر النه�سة العلمية مبقدار ما 

تعود اإىل مذهب ابن ر�سد.
واحلقيقة التي يخل�ض اإليها الباحث، تقوم على اعتبار ان الإميان 
ل ميكـــن اأن ُيعار�ـــض العلـــم مـــن جهـــة..ول مُيكـــن ال�ستنـــاد اإىل 
نظرياتـــه من جهـــة ثانية. واإمنا مقام الديـــن ثابت يف النف�ض وهو 
عائد بالدرجة الأوىل اإىل جتـــارب الإن�سان اخللقية..اإذ اإن املهم ما 
يرتكـــه الإميان يف النف�ض من ميـــل اإىل الف�سيلـــة واعتبارها غاية 

الدين وُمعتقداته.
ويوؤكـــد على حالـــة الف�سام القائمة بني اأهـــداف العقائد وبني واقع 
بع�ـــض ُمعتنقيها النف�ســـي والجتماعي:»فكانت دعـــوة هوؤلء اإىل 
الوحـــدة القوميـــة اأو الوحدة الإن�سانية اأ�سعف مـــن اأن تتغلب يف 
اأنف�سهـــم علـــى النزعـــات املوروثة مـــن اإقليمية وطائفيـــة وع�سبية 

قبلية«.
ويدعو يف ختام ر�سالته اإىل اعتبار احل�سارة يف ر�سوخها وثباتها 
تعبريًا عن ُقدرة الإن�سان علـــى ال�ستيعاب والتجدد. وهذا يتطلب 

اإطالق ذات الإن�سان من عقالها وتوجيهها نحو اخلري واحلق.

حـــني يتقـــدم العمـــر وتزحـــف اأعرا�ـــض ال�سيخوخـــة 
وت�سعـــف القـــدرة علـــى الفعـــل ل يبقـــى للمـــرء �سوى 
الذكريـــات يلـــوذ بها مـــن وح�ســـة الأيـــام ويتغلب بها 
على فقد من رحلـــوا وتركوه يف هذه الدنيا. لكن ماذا 
يحدث عندمـــا يطول العمر وتتوارى الذكريات رويدا 

رويدا.
يف روايـــة )تـــالل الأكا�سيـــا( للموؤلف امل�ســـري ه�سام 
اخل�ســـن تبـــداأ املع�سلـــة مـــن اإ�سابـــة البطـــل مبر�ـــض 
)دمينتيا( اأو )اخلرف( لتقودنا اإىل الكثري من الأ�سئلة 
والق�سايـــا احلياتيـــة املزمنة مثل ال�ســـراع بني جيلي 
الآبـــاء والأبناء وال�سدام الفكري بني ال�سرق والغرب 

واحلرية بني �سوت العقل ونداء القلب.
يبـــداأ املوؤلف روايته مب�سهد قا�ـــض -رمبا مهد به ملاآ�ض 
اأح�ســـان  يف  فالبطل"امل�سن"يجل�ـــض  تاليـــة-  اأ�ســـد 
حبيبتـــه )�ســـارة( ينعمـــان بـــدفء حبهمـــا يف خريف 
العمـــر حني تطـــرق ال�سرطـــة بابهمـــا لنتزاعـــه عنوة 
بو�سفه"فاقـــد الأهلية"بحكـــم الق�ســـاء واأنه"حمجوز 

�سد اإرادته"عندها.
حينهـــا تتبـــدد اأمنيـــات البطـــل التـــي حدث بهـــا نف�سه 
يـــوم علم بحقيقـــة مر�سه قائال"منذ ذلـــك اليوم اأ�سبح 
�ساغلـــي الأوحد هـــو التاأكد مـــن اأن اآخر مـــا �ست�سجله 
ذاكرتـــي التـــي قـــررت اأن تن�سحب وتتـــوارى �سيكون 
حلـــو املـــذاق. وقت اأن تعلـــن ذاكرتي متـــام ان�سحابها 
�ساأ�ستحيل ج�سدا اأت�سوره هامدا م�ست�سلما ل جدوى 
له �سوى ال�ستمرار يف التنطع على هواء اأر�ض مالأها 
ومالأته �سخبا وحياة لفـــرتة طويلة. اأنفا�ض اأثبت بها 
اأين حـــي واإن كان الأجدر اأن اأتركها ملن بهم قدرة على 
ت�سجيل حلظاتها وال�سعور بدبيبها بداخلهم وحولهم 

واإيداع حلظات مرورهم فيها يف خزائن اأذهانهم."
يعـــود البطـــل -والـــذي يخفـــي املوؤلـــف ا�سمـــه طوال 

العمـــل- اإىل بيتـــه مرغما لتبـــداأ الذاكـــرة يف مناورته 
بهيئة"وم�سات"تلمـــع مـــن حـــني لآخـــر اأثنـــاء حديثه 
اإىل حفيدتـــه الوحيدة )نان�ســـي( التي اقرتبت من �سن 
الثالثـــني وكانت يف طفولتها اأول م�سدر لل�سدام بينه 

وبني ابنه )�سامي(.

البن )�سامي( اختار اأن يكون طبيبا ويبتعد عن جمال 
اأبيـــه رجـــل الأعمـــال. يحب )�سامـــي( فتـــاة اإجنليزية 
وينجـــب منها )نان�ســـي( خارج اإطار الـــزواج ثم ياأخذ 
الطفلـــة ويهرب بها اإىل م�سر لتعي�ض مع اجلد واجلدة 
بزعـــم عدم رغبتـــه يف تن�سئتها على العـــادات الغربية 
وي�ستاأنـــف هو طموحـــه العملي يف اأملانيـــا. لكن اجلد 
يعيـــد الفتـــاة اإىل اأح�ســـان اأمها رغم ارتباطـــه ال�سديد 

بها. وي�سمرها )�سامي( يف نف�سه.
البطل  اأخرى يف نف�ض  "وم�سة"اأخـــرى حتمل غ�سة 
هـــي ابنتـــه )نـــور( التـــي اختارت الـــزواج مـــن رفيق 
درا�ستهـــا )طـــارق( ليكت�ســـف الزوجـــان لحقـــا اإنهمـــا 
غـــري قادريـــن علـــى الإجنـــاب فيتـــزوج )طـــارق( مـــن 
امراأة اأخـــرى ويرف�ض طالق زوجتـــه الأوىل. يتدخل 
الأب بحكم ماله و�سطوته لإيقاع الطالق فينك�سر قلب 
)نـــور( لكن الأب وبطريق غـــري مبا�سر يعود من جديد 
ل�ســـراء ذلك الزوج ال�سابق باملـــال ويدفعه للعودة اإىل 

)نور( بهدف اإ�سعادها.
وو�ســـط تلك"الوم�سات"تطـــل )�ســـارة( تلـــك الفتـــاة 
ال�سهباء �سليلة الطبقـــة الإقطاعية التي جردتها ثورة 
1952 مـــن كل اأمالكهـــا لكـــن القدر و�سعهـــا يف طريق 
البطـــل مرتني. املرة الأوىل يف مقتبل العمر حني راآها 
اأول مـــرة يف بيت اأبيهـــا فاأحبها بجنون واملرة الثانية 
يف خريـــف العمـــر بعد اأن تزوج واأجنـــب ابنه وابنته 
فكان عليه الختيار بني حبه القدمي وزوجته )ماجدة( 

التي �ساركته م�سوار احلياة.
تتطـــور الأحـــداث وتت�سابـــك حتـــى ت�ســـل يف النهاية 
اإىل �ساحـــة الق�ســـاء للف�ســـل يف م�ســـري ثـــروة البطل 
وم�سريه هو �سخ�سيا بعد اأن اأ�سر ابنه )�سامي( على 
اإيداعه م�سحـــة عالجية يف اجنلرتا حتمل ا�سم )تالل 
الأكا�سيـــا( وبني اإ�ســـرار )نور( و)�ســـارة( على اإبقائه 
يف بيته والعناية بـــه مهما كلفهما الأمر فيما هو ذاهل 

ل يدرك ما يدور حوله غارقا يف ذكرياته املتبعرثة.
جـــاءت الروايـــة يف 191 �سفحة و�ســـدرت عن مكتبة 

الدار العربية للكتاب بالقاهرة.
واإذا كانت دقة تو�سيف مر�ض )دمينتيا( اأو )اخلرف( 
ملفتـــة للنظـــر واإ�سبـــاغ اأعرا�ـــض املر�ـــض علـــى بطل 
الروايـــة يوحـــي باأن املوؤلـــف قد يكون طبيبـــا اأو عامل 
اجتمـــاع اإل اأن املده�ـــض اأنـــه يف واقع الأمـــر مهند�ض 

مدين جذبه حب الكتابة وال�سغف بالقلم.
وه�ســـام اخل�ســـن )53 عامـــا( روائي غزيـــر الإنتاج له 
جمموعـــة ق�س�سية بعنـــوان )حكايـــات م�سرية جدا( 
يف 2010 وروايتـــا )مـــا وراء الأبـــواب( و)7 اأيام يف 
التحريـــر( يف 2011 ثـــم اأ�سدر روايـــة )اآدم امل�سري( 
يف 2012 وبعدها املجموعـــة الق�س�سية )دويتو( يف 
2013 وبعدهـــا روايـــة )جرافيـــت( يف 2014 والتـــي 
و�سلـــت للقائمـــة الطويلة جلائزة البوكـــر العربية يف 

العام نف�سه.

لكـــن املاأ�ســـاة الإن�سانيـــة التـــي تتمحور حولهـــا ق�سة 
روايتـــه الأخـــرية لي�ســـت هـــي كل مـــا يقدمـــه اخل�سن 
لقارئهـــا.. ففـــي قلـــب كل هـــذه الأحـــداث والأحاديـــث 
بـــني اجلـــد واحلفيدة يدفـــع املوؤلف بلقطـــات تاريخية 
ي�ستعر�ض فيها اأحـــوال م�سر على مدى نحو خم�سني 

عاما.

ويربـــط اخل�ســـن بني �سخو�ـــض الروايـــة والتحولت 
ال�سيا�سية والقت�سادية يف م�سر منذ ثورة 23 يوليو 
متـــوز 1952 واإ�سقـــاط النظـــام امللكـــي وو�سول اإىل 

مطلع القرن احلادي والع�سرين.
وبلغـــة عربيـــة �سليمة جذابـــة يتواىل �ســـرد الأحداث 
على ل�سان البطل الذي يـــوؤدي دور الراوي فيتعلق به 
القارئ ذهابا واإيابا بني احلا�سر واملا�سي وكاأنه جزء 

من ذكريات البطل.

أوراق
احلروف، الكلمات، الكتـــاب ثالٌث ل نخلقها 
مـــا مل نت�ســـف بحوا�ـــضٍ اإلهيـــة، ول نقراأها 
مـــا مل تتج�سد بنـــا روح اإن�سانية عالية. هذا 
مـــا ذكـــره الربتـــو مانغويـــل يف كتابه"فـــن 
القراءة"الـــذي �ســـدر عـــن دار املدى لالإعـــالم والثقافـــة والفنون، والـــذي ترجمه 

الكاتب عبا�ض املفرجي.
يذكرالربتو مانغويل اأن مو�سوع هذا الكتاب هو القراءة وهو ي�سبه مو�سوعات 
اأغلـــب كتبه ال�سابقة، هدفه قراءة الن�ساط الإبداعـــي الذي يجعلنا يف كال الأوجه 
اإن�سانيـــني، ُمبينـــًا اأن الإن�ســـان يف اجلوهر هو حيـــوان قارئ لهذا ُعـــدت القراءة 

بالن�سبة له"فن".
كمـــا ُيبني مانغويـــل اأننا نن�ساأ م�سممـــني للعثور على ق�ســـة يف كل �سيء"املناظر 
الطبيعيـــة، وال�سمـــاوات، ووجـــوه الآخريـــن، وال�ســـور والكلمات التـــي يخلقها 

جن�سنا".
ذاكرًا اننا نقراأ حياتنا اخلا�سة وحياة املجتمعات التي نعي�ض فيها وتلك الواقعة 
وراء احلـــدود ونقـــراأ ال�ســـور وراء احلدود ونقراأ الأبنية ونقـــراأ ما مل يكتب بني 

اأغلفة الكتاب وما ُكتب.
تكون جتاربنـــا وجتارب الآخرين مرتبطة بالكلمات لذلـــك نتخري كقراء ق�س�سنا 
اأن تكـــون �ســـدى لتجاربنا اخلا�ســـة، اأو ُتهيئنا لتجارب جديـــدة اأو تروي لنا عن 

جتارب مل منر بها �سابقًا اأو مل نعرفها �سوى على الورق.
طبقـــًا لهذا فمـــا نعتقده هو اأن الكتـــاب يعيد ت�سكيل نف�سه يف كل قـــراءة وعلى مّر 

ال�سنـــني  حيث تتغري التفا�سيـــل والتجارب والأذواق يف كافـــة تفا�سيلها، فتعيد 
الذاكرة تفا�سيلها مبرور الأيام. 

وا�ستند الكاتب اإىل حكمة هرياكليتو�ض الفكهة والتي تقول"ل ميكنك اأن تغط�ض 
يف نف�ـــض الكتـــاب مرتني"، ففـــي كل كتاب جديـــد هنالك ده�سة جديـــدة وما ميكن 
اأن يبقـــى ثابتًا هـــو متعة القراءة ومتعـــة اإم�ساك كتاب بيد وال�سعـــور فجاأة بذلك 
الإح�سا�ـــض مـــن الده�سة التـــي حتتلف من كتـــاب اإىل اآخـــر يف الإدراك والربودة 

والدفء.
انطـــوى اجلزء الأول من الكتـــاب على ق�سة األي�ض يف بالد العجائب والتي حتمل 
عنوان"مـــن اأنـــا" كنبذة خمت�سرة يف هـــذا اجلزء عن الف�سل الرابـــع من الق�سة، 

ويوؤخذ من الف�سل ال�ساد�ض لق�سة اآلي�ض"قارئ يف غابة املراآة".
يف اجلـــزء الثاين الذي ت�سمن"در�ـــض الأ�ستاذ"عر�ض األربتـــو مانغويل قراءاته 
عـــن الف�سل اخلام�ض لكتاب اآلي�ض يف بـــالد العجائب ذاكرًا اأن تاأريخ هذا التاأليف 
املتخيـــل هـــو نوع مـــواٍز  لـــالأدب بالن�سبـــة لالأغارقـــة، فتنـــوع املهـــن والتاأثريات 
والإثنيات يوؤ�سر على تاريخ طويل للرجل الذي يدعى عومريو�ض الذي ل ينتاب 
اأحـــد ال�ســـك فيه ل ار�سطـــو ول جوي�ض حيـــث اأن عالمته املميـــزة يف عماه فكيف 

ميكن لأحد اأن ي�ستبه فيه.
يف حديـــث الكاتـــب عن الف�سل احلـــادي ع�سر من رواية اآلي�ـــض يف بالد العجائب 
حتـــت عنوان"جوا�سي�ض الرب"و�ســـح الكاتب اأن العقل الب�ســـري هو دائمًا اأكرث 
حكمـــة من اأفعاله الوح�سية، لأنه مينح الفعل ا�سمـــًا وو�سفًا، وبهذا يظهرها اأكرث 
جماًل واأقل ُمقتًا، وبالرغم من �سعف وجزافية اللغة ي�ستطيع كتاب مهم اأن يروي 
الـــذي ليو�ســـف وي�سفي �ســـكاًل على الـــذي ل يعقل كـــي يخ�سر ال�ســـر بع�سًا من 

طبيعته اخلارقة وي�سبح خمتزًل اإىل ب�سع كلمات.

في "فن القراءة".. القراءة روح إنسانية 
ورسم الحرف سمة إلوهية 

)تالل األكاسيا(.. عن جدوى طول العمر مع فقد الذكريات

حاوي..بي��ن  خلي��ل 
الغزالي وابن رشد

  صادف صدور كتاب »العقل واإلميان بني الغزايل وابن رشد« للشاعر 
اللبنيياين خليل حاوي، يف الذكييرى الثالثة والثالثييني النتحاره ببندقية 
صيد كان ميلكها. الكتاب هو يف األسيياس رسييالة ُمقدميية إىل الدائرة 
العربية يف الجامعة األمريكية يف بريوت يف حزيران 1955 لنيل شهادة 

املاجستري. روى سرية صاحبها ميشال جحا وقدم لها محمود رشيح.

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

لندن / عدنان حسين أحمد
ل �سك يف اأن رواية "ِع�سق" ملرمي م�ستاوي ال�سادرة عن 
للت�سابك العميق بني  "دار املوؤلف" ببريوت هي منوذج 
الأحداث وال�سخ�سيات التـــي ا�ستلهمت مادتها واأفكارها 
الأ�سا�سية مـــن روح الع�ســـر Zeitgeist  الذي نعي�سه 
الآن لكن هدف هذه الدرا�سة �سيتمحور على ال�سخ�سيات 
الرئي�ســـة التـــي تفاعلـــت على مـــدار الن�ض مـــع الأحداث 
وجنحـــت يف اأن تْعلـــق بذاكـــرة الُقـــّراء مثـــل "ِع�ســـق" 
التـــي ُتعـــّد منوذًجـــا لل�سخ�سيـــة املحوريـــة التـــي ُتهيمن 
علـــى الف�ســـاء ال�ســـردي لكنهـــا تن�سطـــر اإىل ذات واقعية 
نتلّم�سهـــا بقوة يف الف�ســـول الأوىل، وذات وهمية متنح 
الن�ـــض الروائـــي ُبعًدا جديـــًدا ُيجرب القارئ علـــى التنّقل 
بـــني البنيتـــني الواقعية والوهميـــة على حٍد �ســـواء. كما 
اأن �سخ�سيـــة حممـــد �سالم جديـــرة بالدرا�ســـة والتحليل 
 Deutergonist  لأنهـــا ميكـــن اأن ُتقـــراأ كنمـــوذج لــــ
اأو ال�سخ�سيـــة التـــي تلـــي البطلـــة يف اأهميتهـــا وترفدها 
بالعديـــد من م�ســـادر القوة واحليـــاة، كما اأنهـــا تنطوي 
علـــى �سخ�سيـــة الــــ Antagonist املُعاديـــة للع�سيـــق 
الوهمـــي هادي دربال الذي اخرتعته ِع�سق ومتاهت معه 
حتـــى الف�سل الأخري من الرواية. اأمـــا ال�سخ�سية الثالثة 
فهـــي ال�سديقـــة ال�سحفية نـــور التي لعبـــت دوًرا موؤازًرا 
للبطلـــة وحّر�ستها علـــى اخلال�ض من ياأ�سهـــا واأحباطها 
عـــن طريـــق الكتابة ال�سعريـــة التي ميكـــن اأن تعيدها اإىل 
احلياة العتيادية ثانية بعـــد الهّزات والفواجع النف�سية 
والجتماعيـــة والعاطفيـــة التـــي تعر�ست لهـــا البطلة يف 

م�ستهل طفولتها و�سنوات �سبابها الالحقة.
جنحـــت مـــرمي م�ستـــاوي يف خلـــق �سخ�سيـــة اإ�سكاليـــة 
ُم�ستديـــرة تتوفر على معطيات حمددة ُتربر هذا الإ�سكال 
حيث افـــرتق اأبواها وهي ملـــا تزل جنيًنـــا يف بطن اأمها، 
وغادر الوالد عبد اللـــه الأبي�ض لبنان ُميمًما وجهه �سطر 
نيويورك تارًكا زوجتـــه يا�سمني يف ماأزق ل حُت�سد عليه 
من دون اأن يو�سح لها الأ�سباب التي دفعته للهروب منها 

ومن بريوت برمتها.
ل تقت�ســـر اإ�سكاليـــة ِع�ســـق علـــى التمـــّزق الأ�ســـري فقط 
واإمنـــا امتّدت لت�سمل حبيبها "كرمي" الذي خذلها عاطفًيا 
مـــن دون اأن نتعـــّرف على اأ�سباب هذا اخلـــذلن ودوافعه 
الأ�سا�سيـــة الأمر الـــذي يدفعها لل�سفـــر اإىل لندن ملوا�سلة 
درا�ستهـــا العليـــا ومعاجلـــة ف�سلهـــا العاطفـــي بق�سة ُحب 
جديـــدة عّل قلبها املعّذب يجـــد �سالته يف �ساب اآخر حُتبه 
وتنقطـــع اإليـــه لكنها تقع �سحية �ُسكرهـــا وثمالتها حينما 
تكت�ســـف يف اليـــوم الذي يلي �سهـــرة "هالويـــن" اأنها قد 
نامت مع �ســـاب بريطاين ُيدعى األيك�ـــض وحملت منه من 

دون اأن تعرف حتى مالمح وجهه!
تتعّمـــق هـــذه الإ�سكاليـــة حينمـــا تفكـــر باإجها�ض اجلنني 
بتحري�ـــض مـــن �سديقتهـــا نـــور لكنهـــا ت�ســـّر يف خامتة 
املطـــاف على اإجنابـــه على الرغم من املُ�ســـكالت  املُحتملة 
التـــي ميكـــن اأن ت�سببها عائلتهـــا ال�سرقيـــة اإن هي عرفت 
بحكاية "جاد"، هذا الطفل الذي جاء نتيجة عالقة عابرة 

مل تتذّكر تفا�سيلها جيدا.
 Dominant Theme ل تخـــرج الفكـــرة املُهيمنـــة
علـــى الن�ـــض الروائي عن العبـــارة املُقت�سبـــة التي تفّوه 
بهـــا الطبيـــب اللبناين "يزبـــك" بـــاأن "جاد" لديـــه "كتلة 
�سرطانية"، هذا التو�سيف الطبي الذي مل ت�ستوعبه الأم 
جـــّراء ال�سدمة لكنها �ســـوف ت�ست�سلم لحًقا وت�سع ثقتها 
يف الطـــب، وتعـــّول علـــى املعركـــة التـــي �سيخو�سها هذا 

الطفل ال�سغري مع وح�سية ال�سرطان و�سرا�سته.
لعـــل اأجمل مـــا يف املحمـــولت الفكرية لهـــذه ال�سخ�سية 
الإ�سكاليـــة هـــي التجليـــات الفل�سفيـــة التي ت�ســـدر عنها 

يف ذروة توترهـــا النف�ســـي حينما تت�ســـاءل بحرقة: "ليه 
جـــاد يدفع ثمن خطيئتي اأنا؟" ثـــم يتعّمق عندها ال�سوؤال 
الفل�سفـــي ويتنا�ســـل اإىل اأ�سئلـــة جوهريـــة كثـــرية لكـــن 
د �سعفنـــا الب�سري  اأهمهـــا ُطـــًرا ذلك ال�ســـوؤال الـــذي يج�سِّ
ورمبـــا ياأ�سنـــا �سبـــه املُطَلـــق يف مواجهـــة هـــذا املر�ـــض 
اللعـــني الغام�ـــض حينمـــا تقـــول الأم املفجوعـــة ب�سوت 
جْمعـــي: "مـــا اأهميـــة احُلـــب حـــني نقـــف عاجزيـــن اأمام 
املـــوت؟". هذه اجلملـــة ت�سلـــح اأن تكون ثيمـــة مهيمنة 
ز الثيمـــة التـــي �سبقتهـــا لتن�ســـج فجيعـــة  اأخـــرى، تعـــزِّ
الراويـــة يف م�سار �ســـردي متوتر يجعلهـــا تن�سطر اإىل 
�سخ�سيتني معّتلتني، واقعية ووهمية، الأوىل تن�ست 
ل�ســـوت العقـــل واملنطـــق، والثانيـــة تنجـــرف �سوب 
الأوهـــام والت�ســـورات التـــي تتهياأ لها عـــرب خميلتها 
املعطوبة   Phantasmagoric الفانتازمغورية 
ا وهمية ل وجـــود لها يف اأر�ض  التـــي تخرتع ق�س�سً
الواقع الأمر الـــذي ي�ستدعي التعامل معها كمري�سة 
نف�سية فالغرابة اأن يكتب لها الطبيب حبوًبا تخفِّف 

عنها الكاآبة والياأ�ض والإحباط.
تبدو مرمي م�ستـــاوي يف باكورة اأعمالها الروائية 
�ض ُجّل  مولعة جـــًدا بال�سخ�سيات املثقفة التي تكرِّ
حياتها لـــالأدب والفن وال�سحافـــة، فراوية الن�ض 
�ساعـــرة و�سوف تتخذ من الق�سيدة و�سفة لعالج 
اأزمتهـــا النف�سية، وطريًقا للخال�ـــض من الفاجعة 

التـــي اأملّت بها. كما اأن �سديقتهـــا املقّربة "نور" �سحفية، 
و�سديقهـــا احلميم حممـــد �سالم �ساعر مهـــم، وُيعَترب من 
�سّنـــاع الثقافة يف العراق، اأما والدهـــا عبد الأبي�ض فهو 
ـــا ولديه عدد مـــن املجموعـــات ال�سعرية التي  �ساعـــر اأي�سً

تدلل على انغما�سه يف عامل الثقافة والإبداع.
يتاأتى انتقاوؤنا ل�سخ�سيـــة ال�ساعر حممد �سالم لأكرث من 
�سبب، فهو ا�سم اإبداعي معروف، وحمرر للق�سم الثقايف 
يف �سحيفـــة "الأخبـــار"، كمـــا اأن عالقتـــه بِع�ســـق جتمع 
بـــني اجلانبني الأبوي من جهـــة، والعاطفي من جهة واإن 
ح به جهـــاًرا نهاًرا لكننا ن�سعـــر بتوهج العاطفة،  مل ي�ســـرِّ

رائحتهـــا  ون�ســـّم 
بـــني ت�ساعيـــف الن�ـــض وزواياه 

ال�سرّيـــة التـــي تك�سف عن النوايـــا املكبوتـــة، وُتعلن عن 
بوحها الهام�ض الذي يالم�ض �سغاف القارئ اللبيب.

ل تعـــّري القـــراءة احلقيقية اأبعاد هـــذه العالقة الغام�سة 
بني حممـــد �سالم وِع�سق اإن اأُخذت على امل�ستوى الأبوي 
الـــذي ميكن اأن جنـــده يف اآلف العالقات مـــن هذا النوع 
الأبـــوي ال�سائع لكننا �سنجد اأنف�سنا يف القراءة املجازية 
اأمام عالقة اإ�سكالية تت�سارب فيها امل�ساعر، وتختلط فيها 
ا ومرتِبًكا يف اآن وكاأّن  الأح�سا�سي�ض لتخلق جًوا متناق�سً
خالقة الن�ض اأرادته اأن يظـــل مرتجًحا ومتذبذًبا وحائًرا 
منـــذ ُم�ستهـــل الن�ـــض حتـــى خامتتـــه املفتوحة علـــى اأمل 

النهو�ض من كبواتها العاطفية والنف�سية.
وعلـــى الرغم مـــن اأّن عالقـــة "ِع�ســـق" باملذيـــع التون�سي 
هـــادي دربـــال هي عالقـــة خُمتَلقة لكـــّن بناءهـــا املعماري 
�ســـوف يت�ساعـــد وكاأّن اأحداثهـــا حقيقية ممـــا يك�سف لنا 
قـــدرة م�ستاوي على تقدمي �سخ�سيـــات ُمقنعة ا�ستطاعت 
ال�سرديـــة  امل�ســـارات  يف  وتوجيههـــا  عليهـــا  ال�سيطـــرة 
ـــر للقارئ مناًخـــا خُمتلًفـــا يتيح له  ال�سحيحـــة التـــي توفِّ
التخّل�ض املوؤقت مـــن الأجواء الكابية لب�ساعة ال�سرطان، 
و�سطـــوة املـــوت، و�سلـــل الأم املفجوعـــة التـــي تريـــد اأن 

ت�ستاأنف حياتها الطبيعية من جديد.
مل يكـــن حممـــد �سالم يف واقـــع الأمـــر �سخ�سيـــة عدائية 
جتاه هـــادي دربال لكن م�ستاوي جنحـــت يف �سْطِره هو 
الآخر اإىل �سخ�سيتـــني واحدة موؤازرة للبطلة ِع�سق على 
الـــدوام، والثانيـــة معاديـــة للغـــرمي هادي دربـــال. وهذه 
ال�سخ�سيـــة املن�سطـــرة هي عدائية بامتياز فـــال غرابة اأن 
ت�سف "هـــادي" بال�سذاجة، وال�سطحية، والق�سور، واأن 

ق بني ال�سورة والأ�سل.  تتهم "ِع�سق" باأنها ل تفرِّ
اإّن �سخ�سية حممد �سالم الواقعية هي �سخ�سية ُم�ساندة 
ا فيما يتعلق  وحري�سة على ِع�سق لكنها انتقادية خ�سو�سً
باجلانـــب الإبداعـــي فالغرابة اأن ي�سفهـــا باأنها "م�سروع 
�ساعرة" لكن هذا امل�سروع لن يتحقق اإّل بالقراءة املكّثفة، 
ول يكتمـــل اإّل بتح�سيـــل املعرفـــة، واكت�ســـاب اخلربات، 
ون�سوج امل�ساعر. اأعادت ِع�سق ح�ساباتها غري مرة ولعلها 
�سعـــرت بحالة من ال�سياع والإنك�ســـار حينما تّيقنت باأن 
ق�سيدتهـــا "غري نا�سجة" واأن ال�ســـدق ونفحات ال�سور 

ال�سعريـــة هنا وهناك قد ل تكفـــي وحدها لكتابة ن�ض 
�سعـــري نا�ســـج، فالبـــد اأن تعالج ن�سهـــا ال�سعري من 
املر�ـــض، واأن تنقـــذه من ال�سطحيـــة واملبا�سرة. ومبا 
اأّن حممـــد �ســـالم �ساعـــر مـــن الطـــراز الأول وميتلـــك 
روؤيـــة حـــادة فقـــد ن�سحهـــا بقـــراءة منجـــزات اإليوت، 
ريلكة، رامبـــو، اإروين، املتنبي، ال�سياب، اأن�سي احلاج 
و�سواهـــم من ال�سعراء القدامـــى واملُْحدثني وبعد مرور 
�سنتني بـــداأت بكتابـــة ق�سائد نا�سجة حققـــت لها �سهرة 
طيبة ما كان لها اأن تتحقق لول وجود حممد �سالم الذي 
جنح يف كل �ســـيء تقريًبا لكنه ف�سل يف اإنقاذها من وهم 
العالقة العاطفية التي تربطها بالإعالمي التون�سي هادي 
دربال، وظل حممد ميار�ض دور ال�سخ�سية املعادية لي�ض 
لبطلـــة الرواية كما جرت العادة واإمنـــا حلبيبها الوهمي 
الـــذي اختلقته ومل تتخل�ض منه علـــى الرغم من خياناته 
املتعـــددة لها التي �سهدها حممـــد �سالم باأّم عينيه يف اأحد 

الفنادق التون�سية.
ال�سخ�سيـــة الثالثـــة والأخـــرية هـــي �سخ�سيـــة ال�سديقة 
نـــور التي تعرف ِع�سق منذ زمن بعيد ومتح�سها ُحًبا من 
نوع خا�ض لكنها لي�ست �سخ�سية منطية بالكامل وميكن 
تلّم�ـــض ح�سورهـــا الفاعـــل يف عـــدد كبري مـــن املع�سالت 
ال�سعبـــة التـــي عانـــت منهـــا ِع�ســـق لعـــل اأبرزهـــا م�سكلة 
اإ�سقـــاط اجلنـــني اأو الإبقـــاء عليه. فهي تخـــاف عليها من 
ا واأن  تفّجر ف�سيحة العالقة العابرة مع األيك�ض، خ�سو�سً
نـــور متثل لقاء ال�ســـرق بالغرب، فاأبوهـــا اإنكليزي واأمها 
لبنانيـــة وقد اأخـــذت عنهما املعطيـــات اجلمالية والفكرية 
والأخالقيـــة ومـــع ذلـــك فاإنهـــا كان الأمّيـــل اإىل قطع دابر 
اخلطاأ الـــذي اقرتفته ِع�سق واإجها�ـــض اجلنني يف اأيامه 
الأول لكـــن العالقـــة الأمومية الغام�ســـة التي توّلدت بني 
الأم وجنينها ذهبت بها اإىل احلفاظ على اجلنني ثم فقدانه 
بطريقـــة موؤثرة تهّز وجـــدان القّراء، ول اأعتقـــد اأّن قارًئا 
�سوًيـــا يقراأ الف�سلـــني الأولني من الروايـــة دون اأن تدمع 
عيناه اأو ينخرط يف الن�سيج، وهذا الأمر مرّده الأول اإىل 
�سدق مرمي م�ستاوي يف �سرد الرواية، وحتكمها ب�سوت 
ال�ســـاردة الرئي�سة ِع�ســـق التي متّثل مـــن دون �سك جزءا 
كبـــريا من �سوت املوؤلفة وحمنتهـــا ال�سخ�سية يف بع�ض 
الأفـــكار املبثوثة يف ت�ساعيف الن�ـــض الروائي. ومع اأن 
نور متـــوت يف حادث �سيارة ببـــريوت اإل اأنها تظل حّية 
يف ذاكـــرة ِع�ســـق التي ل ت�ستطيـــع اأن تغـــادر لندن حتى 
مـــع حبيبهـــا الفرتا�سي هادي دربال الـــذي يقرتح عليها 
الـــزواج والنتقال للعي�ض يف تون�ض. واأكرث من ذلك فاإن 
نور التي اأحّبت "جاد" يف احلياة، ورعتُه، وحدبت عليه 
فاإنهـــا �ستعتني به يف ال�سمـــاء، و�ستخفِّف من وحدته اإن 

كان ي�سعر بالوحدة.
مل تت�ســـح �سخ�سية نور املن�سطـــرة اإل عندما بداأت تفكر 
بـــردود اأفعـــال عائلـــة ِع�سق، وكيـــف �سيت�ســـرف الأعمام 
اأو الأخـــوال يف حـــال معرفتهم باخلطيئـــة التي اقرتفتها 
ابنتهـــم يف املنفى الربيطـــاين فان�سطرت اإىل �سخ�سيتني 
واحـــدة �سرقيـــة تدافع عـــن موقـــف الأهـــل والأقارب يف 
لبنـــان، وثانيـــة اأوروبيـــة تاأخـــذ الأمـــور علـــى عواهنها 
وتعترب غ�ساء البكارة اأمًرا تافًها ل ي�ستحق عناء التفكري 

واملراجعة الذهنية.
اإن تركيزنـــا على هـــذه ال�سخ�سيـــات الثـــالث الرئي�سة ل 
يعني باأي حال من الأحوال اأن بقية ال�سخ�سيات هام�سية 
رها، و�سوًل اإىل  اأو غـــري مهمة يف خلق الأحـــداث، وتطوِّ
النهاية التي باتت معروفـــة وهي ال�ستمرار يف اخرتاع 
الق�س�ـــض والت�سديق بها، واأنهـــا بدًل من اأن تن�سى ق�سة 
ا اأخرى زادت  "جاد" املحزنة قد اجرتحت لنف�سها ق�س�سً
الطني بلِّـــة لكنها اأيقنت يف خامتة املطـــاف باأن الق�سيدة 
هي الأمل الوحيد الذي ميكن اإنقاذها من اأن�سوطة املوت 

يف احلياة.

صادق الطائي
 لكـــن ومن جانب اخر ،لطاملـــا مثل ذلك عائقا امام ال�سرد 
الن�سوي ومنعه من تناول موا�سيع ح�سا�سة قد حت�سب 
علـــى الكاتبة ،لن هذا المر عـــادة ماي�ستبك لدى املتلقي 
العربي باإ�سقاط معطيات العمل البداعي على �سخ�سية 
الكاتبـــة مما يكتنف ويعيـــق املبدعة علـــى القرتاب من 
موا�سيـــع تعتـــرب خطوطا حمـــرا مثل مو�ســـوع احلياة 
اجلن�سية لبطـــالت العمل وامل�سكالت التـــي قد تواجهها 
ال�سخ�سيـــة يف هذا املجال، ويف )ه�سي�ض اليمام( يبدو 
ال�ستباك على ا�ســـده ، فالقناع الدرامي الذي ا�ستخدمه 
املوؤلف هو ال�سخ�سيات الن�سوية التي تعاين مما ميكن 
ان ن�سميـــه اأزمة منت�سف العمـــر )اجلن�سية والعاطفية(  
مما يجعل ال�سري يف العمل ا�سبه بال�سري يف حقل األغام 
، فـــكان لزامـــا علـــى الكاتـــب ان ي�ستبطـــن كل �سخ�سية 
مـــن �سخ�سيات العمـــل  بـــروح ن�سائية �سفافـــة ، وثانيا 
القـــرتاب اليروتيكـــي يف الروايـــة الـــذي حـــاول �سعد 
�سعيـــد ان يبقيه متما�سكا وليقـــع يف مطب ال�ستخدام 
العـــالين او- املقبـــالت اجلن�سيـــة - كما هـــو احلال يف 
بع�ـــض العمال التي تتنـــاول هكذا موا�سيـــع ، فبالرغم 
من ان ازمة �سخ�سيات الرواية هي ازمة ج�سد يف املقام 
الول ال ان الفـــراط يف الرتكيـــز علـــى هذا اجلانب مع 
تنا�سي اجلوانب احلياتية الخرى قد يحول العمل اىل 
نـــوع من الكتابة ال�سطحية ، وهذا ما �سنناق�سه يف بناء 
ال�سخ�سيـــات ، لقـــد ا�ستثمـــر �سعد �سعيد ميـــزة امكانية 
الكتابـــة بحرية اكرب كونه كاتب رجـــل يف القرتاب من 
موا�سيـــع ذات ح�سا�سية قد تتجنبها الكاتبة العراقية ملا 
ا�سرنـــا اليه �سابقا ، لكن التحدي الهم كان يف ال�سوؤال؛ 
هـــل جنـــح العمـــل يف اقناعنـــا بدواخـــل ال�سخ�سيـــات 

الن�سائية التي طرحها الكاتب ؟.
لقد ا�ستخدم �سعد �سعيد بناء دراميا يكاد يتمحور حول 
ثيمـــة �سيكودراميـــة ، ت�ستغـــل على الغو�ـــض يف حتليل 
�سخ�سيـــات العمـــل ، وهو ا�سلوب ناجـــع ملعاجلة رواية 
تتناول هموم املـــراأة العاطفية واجل�سدية ، اما التكنيك 
امل�ستخـــدم يف ال�ســـرد فقد قـــام  على تق�سيـــم العمل اىل 
ف�ســـول تروى علـــى �سكل مذكـــرات تكتبهـــا ال�سخ�سية 
املحوريـــة )هديـــل( يف العمل ب�سمـــري املتكلم ،وف�سول 
خربيـــة جـــاءت علـــى ل�ســـان الـــراوي العليـــم ب�سمـــري 
الغائب،وقـــد ا�ستخـــدم الكاتب تقنية اخلـــط الغامق يف 
الول واخلـــط العـــادي يف الثاين ، وبهـــذا مينح اجلزء 
الول للعمـــل  دفئا  وحميمية  ويح�سل العمل من خالله 
علـــى تعاطف املتلقي ، بينما تن�سب مهمة ت�ساعد البناء 
الدرامـــي على اجلزء الثـــاين امل�سرود من قبـــل الراوي 
العليـــم ، وقد حافظ ال�سارد علـــى ايقاع الرواية تكنيكيا 
عـــرب الرتكيز على طول الف�ســـول وتعاقبها وفق حركة 
بندوليـــة تـــرتاوح بـــني ف�سل املذكـــرات  يعقبـــه ف�سل 
الت�ساعـــد او البنـــاء الدرامي ، وبذلـــك �سكلت ف�سول 
املذكـــرات حلمة العمل بينمـــا يت�ساعد البنـــاء بف�سل 
�سداة الف�ســـول املروية من قبل الـــراوي العليم ، اي 
ان اللب او العمود الفقري للرواية هو مذكرات بطلة 

العمل بينما الف�ســـول الخرى هي امل�سووؤلة عن اك�ساء 
هـــذا العمود الفقـــري بلحم ودم ال�ســـرد لتكون املح�سلة 
النهائيـــة عمال ناب�سا ومتما�ســـكا ل جور فيه جلزء على 

اخر .
كمـــا جتـــدر ال�ســـارة اىل ان ال�ســـارد ا�ستخـــدم اللهجـــة 
العاميـــة العراقيـــة يف بع�ض احلـــوارات ،وان م�ستوى 
احلـــوار بـــني ال�سخ�سيات مل يـــاأت جزافا بـــل كان وفق 
�سرتاتيجة وا�سحة يف عقل الكاتب ، مبنية على ا�سا�ض 
م�ستـــوى املتحاوريـــن ، م�ستواهم الثقـــايف ، املعريف ، 
مدى العالقة التي تربطهم ببع�ض ، ... الخ ، فمثال كانت 
احلـــوارات بني ال�سديقـــات بالعامية بينمـــا احلواربني 
ال�سخ�سية املحورية )هديل( وال�سخ�سية املتخيلة الذي 
تروي له �سريتها  بالف�سحى ، ليفاجاأ املتلقي يف النهاية 

ان حماوراتهما كانت  امتدادا ملذكراتها . 
وللدخول اىل العوامل اخلم�سة للرواية لبد من التعريف 
بيمامـــات �سعـــد �سعيـــد لنتعـــرف علـــى ه�سي�ـــض اجلمر 
امل�ستعـــل يف دواخلهـــن عـــرب ك�ســـف الـــراوي عما خفي 
من جبل جليـــد حياتهن ،)هديـــل ( ال�سخ�سية املحورية 
يف العمـــل اخذت حقهـــا يف البناء واملعاجلـــة وقام على 
ا�سا�ـــض هذه ال�سخ�سية التكنيـــك ال�سا�ض للرواية ،انها 
وكمـــا يبدو من بنـــاء ال�سخ�سيـــة لي�ست امـــراأة م�سابة 
بالغلمـــة او العط�ض اجلن�سي املفـــرط ، امنا كانت �سيدة 
تطلب احلنـــان والعاطفة اكرث من ا�سبـــاع اجل�سد ، متر 
بالعديـــد مـــن املحن مثـــل حرمانهـــا من ال�سخ�ـــض الذي 
احبتـــه يف الكليـــة اىل قلـــة جتاربها اجل�سديـــة و�سدمة 
حياتهـــا مـــع زوج يعاملهـــا باهمـــال واحتقـــار ،وتركهـــا 
وحيـــدة وال�سفـــر خارج العـــراق ل�سبـــاب واهية، فتجد 
ظالتهـــا يف عالقـــات خـــارج موؤ�س�ســـة الـــزواج وتبقـــى 
تتعـــذب بـــني حاجاتهـــا اجل�سدية 

والتزاماتهـــا الخالقيـــة والجتماعيـــة حتـــى ت�سل اىل 
نهاية م�سدودة هي لجدوى احلياة .

اما )هيفـــاء ( فهي �سخ�سية ماأزومـــة بحق ورمبا مثلت 
ايقونـــة العمـــل او الرمـــز املعـــرب لثيمـــة العمـــل )ازمـــة 
منت�ســـف العمـــر لـــدى املـــراأة  وعـــدم ا�سبـــاع حاجتهـــا 
اجل�سديـــة( ،فتبداأ رحلة تخبطهـــا يف عالقات عابرة مع 
�ســـاب �سغري او مع �سديقة قدمية من ايام اجلامعة ذات 
ميول مثلية ،ويبقى �سعورها بتاأنيب ال�سمري م�ساحبا 
لها منغ�سا عليها حياتها .امـــا ال�سخ�سية الثالثة )�سهاد 
( فهـــي بحـــق �سخ�سية هائلة وجديـــدة و�سجاعة ، اذ ان 
القـــرتاب مـــن مو�سوع املثليـــة اجلن�سيـــة مل ياأخذ حقه 
يف ال�سرد العراقـــي اوالعربي ، وكان من امل�سكوت عنه 
، وقـــد ا�ستغل عليهـــا �سعد �سعيـــد  �سايكودراميا م�سفيا 
عليهـــا عمقا يبتعد عـــن التناول امل�ســـف ملو�سوع املثلية 
الـــذي تناولته بع�ض العمال ال�سردية والدرامية ، ، كما 
ان عالقتهـــا بـ )هيفاء( قدمت بت�ساعد درامي اغنى فكرة 
العالقة – العاطفية واجل�سدية – عربا�ستطالت �سردية 
قدمها ال�ســـارد على نار هادئة فجاء  حتليال د�سما مفعما 
بال�سيكودراما ،را�سما على امتداد عدة لقاءات متهيدية 
تتوج بعالقة ج�سدية يختلط فيها ال�سعور بالذنب بطعم 

املتعة فو�سلت الفكرة بكامل األقها للمتلقي  .
ال�سخ�سيـــة الرابعة هي )عذراء ( ورمبـــا مثل بناء هذه 
ال�سخ�سيـــة ا�سعف احللقـــات يف اخلما�سيـــة الن�سائية 
موازيـــا  دورا  تلعـــب  ان  لهـــا  ميكـــن  كان  �سخ�سيـــة   ،
لل�سخ�سيـــات الرئي�سيـــة املاأزومـــة خ�سو�ســـا انها مرت 
بتجربـــة العي�ض يف جمتمع غربي منفتح ، لكننا جندها  
تاأتـــي من اخـــر الدنيـــا لتقيم عالقـــة ج�سديـــة عابرة مع 
�سديق زوجها ال�سابق انتقاما من الزوج الديوث، وهو 
�سخ�ـــض مار�ض القوادة العمليـــة والن ميار�ض القوادة 
ال�سيا�سيـــة ، �سخ�سية )عـــذراء( كان بالمـــكان تقدميها 
ب�ســـكل اكرث فاعلية ،�سخ�سية تقدم حلول عملية يف 
ف�ســـح الف�ساد ، ف�ساد العالقـــات الن�سانية والف�ساد 
ال�سيا�سي الذي ا�ست�ســـرى يف املجتمع .ون�سل اىل 
)�سلمـــى ( ال�سخ�سية اليجابيـــة الوحيدة يف العمل 
، �سخ�سية حاولـــت انقاذ ما ميكن انقاذه عرب �سعيها 
فيمـــا تقدمه مـــن م�ساعدة ل�سديقاتهـــا ،فجاءت جرعة 
دراميـــة حتـــاول موازنة كـــم ال�سواد والهـــات والمل 
الـــذي تطلقـــه ال�سخ�سيـــات الخـــرى ،انهـــا �سخ�سية 
ايجابية وبالرغم من انهـــا لعبت دور ال�سمري بالن�سبة 
لل�سخ�سيات الخـــرى ال ان ال�سارة اىل تاأرجحها بني 
ال�سهـــوة والواجـــب يف م�سهـــد احللـــم كان جميال وقدم 
ال�سخ�سيـــة وكاأنه ا�ستمرار لأزمة التذبذب بني الواجب 

وحاجات اجل�سد .
امـــا ال�سخ�سيـــات الرجالية ،يف العمـــل فقد حتولت اىل 
هوام�ـــض يف العمـــل  بق�سديـــة غايتهـــا ت�سليـــط ال�سوء 
على ال�سخ�سيات الن�سائيـــة ،فر�سمت هذه ال�سخ�سيات 
كظـــالل باهتـــة يف خلفيـــة حيـــاة ميامـــات �سعـــد �سعيد 
لتن�سب ا�ساءة امل�سهد الدرامي على ه�سي�سهن احلارق.
)ه�سي�ض اليمام( رواية جديرة بالقراءة املتاأنية للتمتع 
مبـــا قدمه �سعـــد �سعيـــد ومثل ا�سافـــة مهمـــة يف رحلته 

الروائية . 

المس��كوت عنه في عال��م المرأة 
رواي��ة  ف��ي  ...ق��راءة  الخف��ي 

"هسيس اليمام " لسعد سعيد
يف روايتييه االخييرية الصادرة عن منشييورات ضفاف – 2015 يأخذنا الروايئ سييعد سييعيد اىل عييوامل جوانية 
تحيياول الغوص عميقا يف دهاليز عقل وعاطفة املرأة العراقية ، محاوال الكشييف عيين معاناة مناذج متعددة 
من الشييخصيات النسييائية يتعرضن ملحن حياتية مختلفة ،ومن العتبة االوىل للنص - االهداء - الذي قدم فيه 
الكاتب روايته للمرأة حرصا النها النصف االحىل من االنسييان، نستشعر جو الرواية امليلء بالهموم النسوية ، 
مييام يحيلينا اىل ما نعرفه عن طبيعة هكييذا اعامل ،لكن املفارقة ان هذه االعامل عادة ما كانت تكتب من قبل 
كاتبات النهن االقدر عىل التعامل مع مشاكل املرأة وهن االكرث دراية بخفايا شخصية املرأة وتقلباتها املزاجية  

يف لحظات االزمة التي متر بها،

تقني��ة الش��خصية الُمنش��طرة في 
رواية "ِعشق" لمريم مشتاوي

�ســـدرت حديثـــا  عـــن جمموعـــة النيـــل العربيـــة  للن�سر 
والتوزيـــع بالقاهرة الطبعة العربية لكتاب " بناء ثقافة 

الأمل" تاأليف روبرت د.بار و امييلي جيب�سون
م هـــذا الكتاب الكثـــري ولي�ض جمرد فكـــرة موجزة  «يقـــدِّ
عن املدار�ض والطالب الذين يفتقرون اإىل الأمل، ولكنه 
م النظريـــة والنظام واملنهجيـــة لأي مدر�سة ت�سعى  يقدِّ
لإلهـــام الطـــالب الذيـــن ل يحظـــون بالهتمـــام الـــكايف 

وحثهم على موا�سلة تعليمهم».
ه تربوي، وموؤلف كتاب  ـ اأنطـــوين حممد، موجِّ
 Transforming«حتويل الثقافة املدر�سية

.  »School Culture
«اإن جميـــع الأطفـــالـ  بغ�ـــض النظر عـــن ِعرقهم 
ومدى ثرائهم ـ يحتاجـــون اإىل ال�سعور بالأمن 
وال�ستمتـــاع  والنتمـــاء  واحلـــب  والأمـــان 
م كل من بار  بالكفـــاءة والقـــدرة.... وهنـــا يقـــدِّ
وجيب�ســـون خارطـــة طريق عملية لبنـــاء ثقافة 
العامـــة  املدرا�ـــض  يف  منهجـــي  ب�ســـكل  الأمـــل 

وف�سولها».
�ستيفـــن. ت. ويـــب، مديـــر مدار�ـــض فانكوفـــر 

العامة، وا�سنطن.
لتحقيـــق النجاح يحتـــاج الأطفـــال الفقراء اإىل 
اأ�سيـــاء تتجـــاوز حـــدود التعليـــم الأكادميـــي؛ 
اإنهـــم يحتاجـــون اإىل جو مفعم بالأمـــل. وبناًء 
علـــى عملهمـــا املكثف مـــع املدار�ـــض ذات الأداء 
املتميـــز ون�سبة الفقراء املرتفعـــة يقدم املوؤلفان 
روبرت. د. بار واإمييلى. ل. جيب�سون برنامج 
عمل لتحويل املدار�ض ذات الأداء ال�سعيف اإىل 

اأماكن ت�سع فيها ثقافة الأمل.
الجتماعيـــة  العوامـــل  الكتـــاب  هـــذا  د  يحـــدِّ
والعاطفيـــة الأ�سا�سيـــة التي تقـــود اإىل النجاح 
وهـــي ال�سعور بالتفـــاوؤل، ال�سعـــور بالنتماء، 
والثقـــة  الذاتـــي  والتقديـــر  بالفخـــر  ال�سعـــور 

بالنف�ض، وال�سعور بالهدف.
اإن ا�ستخـــدام هذا الدليل الإر�ســـادي الأ�سا�سي 
يطمئـــن املدر�سني واملديريـــن ب�سنوات التعليم 
يكـــربون  الطـــالب  اأن  اإىل  ع�ســـر  الإثنتـــي 
وينجحون لي�ض يف املدر�سة فح�سب ولكن يف 

ا. احلياة اأي�سً
و�سيتعرف القراء على ما يلي:

املدر�سية. الثقافة  توجيه  •       طرق 
خلـــف  تكمـــن  التـــي  •       ال�سرتاتيجيـــات 

املدار�ض ذات الأداء العايل ون�سبة الفقراء املرتفعة.
•       امل�سارات اخلا�سة بالنمو الجتماعي والعاطفي 

بدًءا من �سنوات التعليم الأ�سا�سية وما بعدها.
التخطيط حلياتهم  على  الطالب  م�ساعدة  •       طرق 

خالل القرن احلادي والع�سرين.

بناء ثقافة 
األمل
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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 

ضحى عبدالرؤوف المل
روايتـــه  يف  القي�ســـي"   "يحيـــى  الروائـــي  ي�سطـــاد 
العربية  " ال�سادرة عن" املوؤ�س�سة  املحرم  "الفردو�ض 
للدرا�سات والن�سر" احلكايات من هنا وهناك،  وربطها 
بالفكـــرة التـــي يبحـــث مـــن خاللها عـــن مدينـــة ال�سالم  
"�سامبال"  بتذبذب �سردي وبتحاور مع القارئ الذي 
يت�سابـــق معـــه يف طرح الت�ســـاوؤلت،  لينتع�ـــض الذهن 
و�ســـط كل ال�ســـارات التـــي يرتكهـــا كمفاتيـــح ل بد اأن 
يبحث القارئ عن ابوابها ملا حتمله من علوم نبعت عن  
فل�سفة �سريالية غا�ست مع الر�ض املجوفة،  ونظريات 
رمبا البع�ض منها هو تتابعي مع الزمن و�سمعناها يف 
حكايـــات الوليـــني او عـــرب ال�سينمـــا الهوليودية التي 
اهتمـــت باملاورائيـــات وباكت�سافـــات ارتبطـــت با�سماء 
الكثـــري مـــن العلمـــاء الذيـــن او�ســـدت العزلـــة ابوابهم 
او ماتـــوا نتيجة كـــوارث تعر�سوا لهـــا . اإل اأن" يحيى 
القي�سي"  ينتقد املجتمع العربي املوؤمن برتهات كثرية 
ل متت اىل هذا العامل املده�ض الذي هو من �سنع خالق 

عظيم .
ت�سوير ذهنـــي جلوانب عديدة من القراءات التي تاأثر 
بها واعتمد على حتليلهـــا لر�سد خفايا الفكر الن�ساين 
اجلينيـــة  ومورثاتـــه  خاليـــاه  يف  الكامنـــه  وقدراتـــه 
، فالب�سريـــة يف كتـــاب يحيـــى القي�ســـي هـــي فل�سفـــات 
تتناقلها الجيال عرب �سنني خمتلفة،  فمنهم من ي�سدق 
العاجيـــب،  ومنهـــم مـــن يبحث عـــن ا�سولهـــا ، ومنهم 
مـــن يتبناها ويرتكها تتحكم بـــه.  ال ان اللعبة الكربى 
هي مـــن الغرب الذي يبث العاجيـــب الب�سرية بحرفية 
واتقـــان تهـــدف اىل تقلي�ض عـــدد الكائنات علـــى الكرة 
الر�سية معتمدًا على ال�سرح والتحليل،  ومتناول عدة 
من املوا�سيع والكتب بل!  وال�سيوخ وا�سحاب الطرق 

املتعـــددة يف الميان والنـــور والنار والظلمات.  ال ان 
الفردو�ـــض املحـــرم هي تلـــك املعلومات التـــي تختزنها 
العلـــوم الباطنية التـــي تبقى طي الكتمـــان وبعيدًا عن 
العقـــول العربيـــة التـــي ا�ست�سلمـــت ل�سعفهـــا،  وتركت 
القـــوى املاورائيـــة تتحكـــم بهـــا او بالحـــرى التقنيـــة 
العلميـــة التـــي تكت�سف العـــامل وتبحث عـــن نف�سها يف 
ان�سان تـــاه �سمن البعاد النورانيـــة والبعاد املظلمة،  
وكاأنـــه كرة �سوئية يف متاهات العقل اجلبار الذي يقع 
فري�ســـة الكتب واملخطوطات وما جـــاء فيها من حقائق 
واوهام ، فهل لرواية الفردو�ض املحرم �سخو�ض تركهم 
ي�سحبونه نحـــو طبيب نف�سي يعيد له ال�سواب بعد ان 
غمرتـــه �سخو�ـــض الكتب التـــي قراأ عنها بهذيـــان العقل 

الباحث عن املاورائيات لربطها بالتاريخ الب�سري؟ 
لـــذة  تثـــري  ورائيـــة  مـــا  لقـــراءات  �سريـــايل  توظيـــف 
الكت�ساف وت�سع القارئ يف دائرة حوارية مع الكاتب 
الذي يناق�ـــض قراءاته بانتقاد عفـــوي يرتبط مبجموع 
املفاهيم التي تلقاها عـــرب ثقافة القراءة منتقدًا املناهج 
التلقينية املوؤثرة يف الروؤية الفكرية لكل منا خ�سو�سا 
احلكايـــات  او  ال�سطـــورة  يتناولـــون  الذيـــن  العـــرب 
الزمنية واغلبها الرتاثية او املتعلقة بالرث احل�ساري 
وا�ســـراره بعيـــدًا  عـــن العلـــوم وامنـــا بالرجـــوع اىل 
خمطوطـــات ال�سحر وال�سعوذة او ما تركه كل م�ستنري 
�ســـويف تبعـــا لطريقتـــه او مذهبه ويف هـــذا تباين يف 
اختالفـــات الراء الـــذي ترتك الن�سان امـــام اختيارات 
ي�سعـــب تبنيهـــا ملـــا ترتكـــه يف املجتمـــع مـــن تذبذبات 
قـــد توؤدي اىل خلـــق �سراعات ل نهاية لهـــا فهل يحاول 
يحيـــى القي�ســـي عـــرب هذيان الذهـــن الع�ســـف مبخيلة 
القـــارئ ؟ موؤكدًا على اهمية ما يتـــم ن�سره عرب �سبكات 
النرتنت واملواقع من امـــور كانت مغلقة من قبل لعدم 

توفر الكتب ب�سهولة . 
مـــا مـــن دللت ظاهرة يف روايـــة الفردو�ض املحرم بل 

هـــي ا�ستبطان ا�ستفهامي او ت�ساوؤيل مبني على حوار 
داخلـــي ي�ستـــد ويرتاخي مع اهمية الفـــكار  ومنابعها 
امل�ستقاة من موؤلفني �سابقني او يف الدخول عرب متاهة 
الزمـــن من خالل القراءة لكتب لهـــا اهميتها التاريخية 
التـــي تهيمن على القارئ ان باحداثها او �سرياليتها او 
مـــا ورائيتها التي يوؤكدهـــا العلم وتنفيهـــا الفل�سفة او 
الفكـــر الن�ساين املحـــدود لأنه اعتمد علـــى ن�سبة قليلة 
من العقل تـــاركا لغفوته مدة طويلـــة توارثها الن�سان 
مـــع الجيال املتتابعـــة وكاأن الن�سان هو نطفة واحدة 
ولكن �سمن ابعـــاد الزمن  وكان يحيى القي�سي يحتاج 
للـــة الزمـــن للدخـــول مـــع قرائـــه يف زمكانيـــة البعاد 
وقدرتهـــا علـــى حتديـــد النوابـــغ العلميـــة او الفنية او 
اجلماليـــة والتي نلم�سهـــا يف الثـــارات ومعانيها وما 
يتـــم اكت�سافه ب�سكل متتابع مع اهميـــة �سر كل منها او 
و�ســـع اليـــد عليها حتى حني لتكون بعيـــدة عن العوام 
وتبقـــى خلا�سة اخلا�سة او لغرب يفتح ويقفل العقول 
تبعـــا ل�سيا�ســـات حياتيـــة ينتهجهـــا لتبقـــى الن�سانية 
حمكومة بقـــوى ظالمية ي�سري اليها يف روايته وكاأنها 
نتيجـــة انعكا�سية لقوى نورانية عليـــا و�سفلى م�سريا 
اىل ال�سراعات الظاهرة والباطنة والقوية يف معناها 

الروحاين. 
رواية فل�سفية ا�ستنتاجيــــة ت�ساوؤلية ت�ستدرج القارئ 
للدخــــول يف بحر معرفــــة جلجه لزجــــة لكنها ت�ستحق 
املخاطرة للغو�ض فيها ل�ستدراك قيمة تراثنا الفكري 
وان بانتقاديــــة روائيــــة هــــي جزء مــــن فردو�ض حمرم 
ذي بابــــني للدخــــول واخلــــروج دون منــــع مــــن انظمة 
ا�ستبداديــــة تعيق فهم الكت�سافات التي من �ساأنها رفع 
قيمة احلياة كونيا والقبول بوجود ح�سارات ان�سانية 
مل يتــــم اكت�سافهــــا بعد فهــــل ينتقد يحيــــى القي�سي بعد 
كل هــــذا ذاته كانتقــــاده مبو�سوعية جممــــوع قراءاته 

وتداخل ال�سخو�ض بني الرواية واحلياة؟.

أوراق
هــــذا الكتــــاب موجــــه اإىل الطفل ولــــن ُيحذف 
منه ولن يزيــــد عليه ب�ســــيء واإن كان مبقدار 
فا�سلة ، فالطفولة جزيرة الرحمة والن�سارة 
وال�سعــــادة والع�سر الذهبــــي لالطفال ، طاملا 
وجدت يف حياتنا وهي بحر من الأ مل وهبتنا 
ن�سمات قيثارة عالية ل معنى لها اأحيانا كاأنها 
ترانيم لقنربة يف �سم�ض ال�سروق البي�ساء .

هذا ما ذكــــره ال�ساعر خــــوان رامون خمنيث 
 " وحمــــاري  انــــا   " ال�سهــــرية  روايتــــه  يف 
والتي حازت على جائــــزة نوبل عام 1956 ، 
وترجمها الدكتور لطفي عبد البديع و�سدرت 
عــــن دار املــــدى لالإعــــالم والثقافــــة والفنــــون 

بطبعتها الثالثة عام 2016 .
الأدب  قمــــم  مــــن  قمــــة  الروايــــة  هــــذه  تعــــد   
الإ�سبــــاين دعــــا فيــــه ال�ساعر حمــــاره الف�سي 
امل�سمــــى بالتريو اإىل التاأمــــل معه يف الوردة 
والفرا�سة وامل�سيل والتل وال�سفق والغروب 

، وطــــاف بــــه يف قريتــــه بــــني مالعــــب �سبــــاه 
الفرحــــني  وفــــرح  البائ�ســــني  بوؤ�ــــض  لي�سهــــد 
ولينظر مــــايف الأحياء والكائنــــات من �سور 
، والتقطهــــا خيال ال�ساعــــر وطابق كيانه بني 

ال�سعر واحلياة .
كاتــــب الروايــــة بالأ�ســــل �ساعــــر اأقبــــل علــــى 
مطالعة �سعر ال�سعــــراء الفرن�سيني والإنكليز 
والأملــــان واآثــــار الرومانتكيــــني منهــــم وكتب 
يف املجــــالت الأدبية وغمر العــــامل الإ�سباين 
والأوربــــي ب�سعــــره واأكــــرث مــــن الرحالة يف 
اأنحــــاء ا�سبانيا وفرن�ســــا وغريهما من البالد 

الأوربية .
ويف هذه الرواية املوجهــــة للطفولة ، والتي 
تتاألف من 138 ف�سال ق�سريا كل ف�سل يحمل 
عنوانا خمتلفــــا اإل انها مكملة لبع�سها ب�سكل 

رواية متكاملة بعنوان " انا وحماري" .
ا�ستطــــاع خوان رامــــون بلوغ الكمــــال الفني 
من خالل �سعره من حيث املو�سيقى الداخلية 
وال�سفاء الكامل لل�سعر وجعل من حياته �سعر 
ومن �سعره حياة ، مل ينتِم ملدر�سة �سعرية رغم 

انه ا�ستهــــل حياته متاأثرًا بالرمزية الفرن�سية  
واملذهــــب احلديث الذي و�سع ا�سوله  العامل 

ال�سباين روبني داريو.
اأحداث ع�سر خــــوان رامون وازمات ال�ساعة 
مل ت�سرفه  عن ر�سالته ال�سعرية الكربى التي 
تتمثــــل يف املظهر منتقلى اىل جوهر ال�سياء 
و التــــي عر�سها �سمن فل�سفته ال�سعرية حيث 
تغــــذت فل�سفتته ال�سعرية من الدائم ل املتغري 
ومــــن الثابت ل املتحول وهو طراز خا�ض به 

وخمتلف عن معا�سريه .
كتاب اأنا وحمــــاري مل يكن بطله بالتريو ول 
خوان رامون وامنا هو على حد ما ذكر الناقد 
انريك دياث كانيدو يف كتابه " خوان رامون 
و�سعره" يتحدث عن قرية ال�ساعر باعتبارها 
كائنًا حيا له �سخ�سيته املتغرية يف كل �ساعه 
ويف كل ف�سل وموقف ، فالكائنات وال�سياء 
يف القريــــة كاأنهــــا حــــوادث ق�ســــة تنبعث بها 
نف�ض �ساعــــر حزين يغمــــره ال�سوق واحلنني 
الأجــــرب  والكلــــب  الأبلــــه  الطفــــل  ويرثــــي 

والكناري املحت�سر .

مل يكــــن الكتــــاب تاريخــــا حلياة حمــــار ثرثار 
ينطقــــه القا�ض بحكمة اأخالقية ت�سبه "الذنب 
اجلــــاف والرماد والري�ســــة ال�ساقطة"  وامنا 
هــــو رمز اتخذه �ساعر اآثره بقلبه على ان�سان 

ل روح فيه .
ومن الآثار الإن�سانية التي ت�سري يف ف�سول 
هذا الكتاب اأنه خلد ذكرى بالتريو يف العامل  
فمــــا اأكرث اللغــــات التي ترجم لهــــا هذا الكتاب 
وهذا كان كفيال بجعل بالتريو معروفا للعامل 
كله وقد بلــــغ �سيوعه اأن و�سعــــت ن�سخة منه 
للعميــــان يف الوليــــات املتحــــدة على طريقت 

بريل .
وقد �سنعت لهذا احلمار دمى ومتاثيل ودمى 
من الورق والق�ض واجل�ض ف�سار كائنا عامليا 

له تاريخه يف خمتلف المم وال�سعوب .
يذكــــر املرتجم انــــه و�سع من نف�ســــه يف هذه 
الروايــــه كمــــا و�ســــع الكاتب فيها مــــن جهود 
فرتجمهــــا كمرثيــــة  وهــــذا الديــــوان ال�سعري 
املنثور متثل لنف�ض ال�ساعر والتقاط ل�سوره 
ال�سماوية الطائرة ولي�ض هذا بالمر الهني .                                                                                                                                     

أوراق

ت�ســـم اأروقـــة هذا الكتاب روايات روفائيل بطي عـــن الأحداث التي جاءت على 
ل�ســـان اأهـــل ال�سيا�سة ورجال احلكم يف العراق خـــالل اأكرث من ثالثني عاما من 
كتاباتـــه وهوام�ســـه علـــى مر ال�سنـــني والتـــي كان فيها �سخو�ض مـــن الأحزاب 

والربملانيني وال�سحفيني ، واملعتقالت و�سنوات الهجرة واملنفى .
هـــذا مـــا جاء يف اجلـــزء الثـــاين من كتـــاب " ذاكـــرة عراقيـــة " بجزئـــه الثاين 
لل�سحفـــي والكاتـــب الراحـــل رفائيـــل بطي  الذي �ســـدر عن دار املـــدى لالإعالم 
والثقافـــة والفنـــون والـــذي اأعده  ابنـــه الراحـــل الدكتور فائق بطـــي ويتناول 
بع�ض الأحـــداث والأحاديث ال�سيا�سية والتي حتـــدث خاللها الكاتب عن تويل 
امللك غازي احلكم ، وكيف متت ت�سميتُه ملكًا ، فذكر اأن عند زيارة ال�سيخ مهدي 
اخلال�سي ورفاقه الذين كانوا منفيني يف عدن عام 1922 احلجاز ، قابلوا امللك 
ح�ســـني الـــذي كان يعترب اآنذاك منقذ العرب الأكـــرب ويف حينها كان امللك غازي 
وليـــًا للعهـــد وكان امللك يحبـــو علية ويرعاه ويحـــاول اأن يقربه مـــن ال�سيوف 

واحل�سور تهيئًة لُه لت�سلم احلكم .
يتحـــدث الكتـــاب عـــن املعاهـــدة  يف املجل�ـــض التاأ�سي�ســـي والتي حـــاول بع�ض 
املعار�ســـني رف�سهـــا من خـــالل  ت�سكيـــالت من فئـــات ال�سعب وكانـــوا يعقدون 
اجتماعاتهـــم يف مكتـــب املحامـــي داود ال�سعدي يف �سارع املاأمـــون وقد قطعوا 
بينهم عهدًا على معار�سة املعاهدة  حيث كان هدفهم رف�سها ، وكانوا مت�سبثني 
باإقناع النواب يف رف�سها ، وقد �سم املعار�سون كال من فائق توفيق وم�سطفى 

�سعدي وخليل زكي مروان واملحامي ر�سيد ر�سدي .
ويف حديـــٍث رواه بطـــي حول معار�سة وزارة جـــودت الأيوبي ذكر انها جبهة 

مـــن �سمن جملة مـــن اجلبهات املعار�سة للـــوزارة الأيوبية والتـــي كانت ت�سم 
�سبابا حمامـــني  اأمثال عوين النق�سلي ور�سيد ال�سويف وعبد الهادي الظاهر ، 
والذين  قدموا طلبًا لوزارة الداخلية من اأجل عقد اجتماع �سيا�سي عام لغر�ض 
" معاجلة الو�سع احلا�سر " يف دار املحامي عوين النق�سلي  يف �سارع امللك 
في�ســـل . لوحـــت هـــذه احلركـــة با�ستحـــداث من�سب م�ست�ســـار الدولـــة لتكون 
دائرتـــه بالقرب من مكتب رئي�ض الـــوزراء ، وقد متت املوافقة على هذا املقرتح 
حيـــث اختري حكمـــت �سليمان لهذا املن�ســـب لأنه يلتئم مـــع موجبات اخل�سوع 

لقيود الوظائف ولو كانت يف اأعلى ديوان للدولة  .
مل يركـــز هـــذا اجلزء مـــن الكتاب علـــى ذاكـــرة العراق مـــن الناحيـــة ال�سيا�سية 
والجتماعيـــة فح�ســـب بل تطـــرق اإىل اجلانب الثقايف ، حيث يذكـــر الكاتب اأن 
العـــراق �سهد نه�سة ثقافية  بعد احلرب العظمى لقتبا�ض العلم ون�سره بن�ساط 
ويقظـــة مل ي�سبق لهما مثيل هناك ، وهنا ذكرت جملة "فتاة ال�سرق" اأن "ظهور 
رفائيـــل بطي  من �سمن اأدباء بغداد النابهني عّد احد اأهم ا�سباب تطور العراق 
ثقافـــًة وتاألقـــًا ، ذلك لأنـــه  األف كتبًا ممتعـــة  من �ستة جملدات  بعنـــوان "الأدب 
الع�ســـري يف العراق العربي" والـــذي عّد من اأهم الكتب العراقية التي �سدرت 

حتى الآن ."
وقـــد دلـــت هـــذه املجموعة مـــن الكتب على �سمـــو خيال 
املوؤلـــف ويف عباراتها على بالغة يف التحرير وقوة يف 
العبري والت�سوير فال �سك اأن قلم ال�سيا�سي حتت ارادته 
ي�ستطيـــع اأن يرتجم به كل ما يجي�ض ب�سدره من الآمال 
واأن ي�سور به كل ما يجول بخاطره من الأراء والأفكار 
ومن كان علـــى مثال الأ�ستاذ روفائيـــل ذو خاطر �سريع 

وقلم بديع فهنيئا له .

























         
         






        
       

      





       
       
    





        
      




التأريخ يخلد 
بالتيرو من خالل 

" أنا وحماري" 

صائد الحكايات 
قراءة في رواية "الفردوس المحرم"  للروائي" يحيى القيسي"

واالجتماع��ي  والثقاف��ي  السياس��ي  الواق��ع 
العراقي في "ذاكرة عراقية"

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

ي�ســـري »جي�سبري"اأن معرفتـــه بالرئي�ض الأ�سبق �ســـرياك تعود اإىل 
عـــام 1972 بالتحديـــد. وي�ستهـــّل كتابه الذي يفوق عـــدد �سفحاته 
الثمامنئة �سفحة بتلك الزيارة التي قام فيها الوزير ال�ساب �سرياك 
للمنطقـــة الفرن�سية التي ينحدر منهـــا وبقي وثيق ال�سلة بها طيلة 

حياته، اأي »الكوريز«.
يف تلـــك املنطقة تدور اأحداث طفولـــة �سرياك، كما ي�سرحها املوؤلف 

يف ف�سل يحمل عنوان »امللجاأ والينبوع«.
ثم تتواىل الف�سول عن »حرب الأزرار"حيث »تعرف فرتة ال�سباب 
بع�ـــض اجلنون«، ثـــّم »�سنـــوات القلـــق الأ�سود"خالل تلـــك الفرتة 
لتتواىل بعدها الف�سول حتى الأخري منها الذي يحمل الرقم 116. 
والإ�سارة يف هذا ال�سياق اأن موؤلف هذه ال�سرية يعتمد على 1000 
�سهـــادة م�سدرها مقّربون من �سرياك ب�سفـــات متنّوعة، بالإ�سافة 

اإىل ع�سرات الأحاديث الثنائية التي جمعته مع »الرئي�ض«.
ول يرتدد »جي�سبـــري"يف و�سف الرئي�ض الأ�سبق �سرياك اأنه »كان 
دائمـــًا ذلـــك ال�سخ�ض الـــذي ل يتوقف عن عدم قـــول احلقيقة وعن 
اإ�سدار الوعـــود يف كل الجتاهات واملخاتلة وقتل اأعدائه، بكل ما 

حتمله هذه الكلمة من معاين الغتيال ال�سيا�سي«، كما يكتب.
وي�سيف يف موقع اآخر اأن جاك �سرياك »مل يرتدد يف تغيري خطابه 
كمـــا يغـــرّي مالب�ســـه«. وي�سل يف مثـــل هـــذا ال�سياق مـــن التحليل 
ل�سخ�سيـــة »جـــاك �ســـرياك"اإىل القـــول انـــه، با�ستثناء»اخلطابات 
التي وجهها لل�سعب الفرن�سي« عندما كان رئي�سًا و»بع�ض املواقف 
الدبلوما�سيـــة اجلريئـــة، مل يـــرتك يف الواقع اإرثًا كبـــريًا جوهريًا 

لالأجيال القادمة«.
لكـــن جي�سبري يوؤّكـــد اأي�سًا �سمات اإيجابية كبـــرية لدى ذلك الرجل 
الذي كان مييـــل با�ستمرار لالحتكاك بالآخريـــن والتعامل املبا�سر 
معهـــم، حتـــى اأن عا�ض جتربـــة الرئا�ســـة. وي�سفه بعدهـــا اأنه »هو 
اأي�ســـًا نف�ض ال�سخ�ض الـــذي انزوى، بدافع احلـــذر، يف ال�سنوات 
الأخـــرية من رئا�سته ــ غ�سق رئا�سته ـــــ خلف جدار من العزلة التي 

قاربت اأن تكون حالة من التوّحد«، كما نقراأ.
جتـــدر الإ�سارة اأن موؤلـــف الكتاب يويل يف هذه ال�سرية الكثري من 
الهتمـــام اخلا�ّض حلالـــة »التحّول"التي عرفها جـــاك �سرياك عرب 
جتربـــة ال�سلطـــة. يكتب »ذلـــك التحـــّول والنبعاث هو الـــذي اأريد 
التعّر�ـــض لـــه بعد اأن كنـــت قد تتبعـــت الرجل خطوة بعـــد خطوة. 
واأدرك جيـــدًا اأنـــه رجـــل غام�ـــض جـــدًا. ومل يكن طيلـــة حياته ذلك 

الرجل الذي ر�سمته ال�سورة ال�سائدة عنه«.
مـــا يوؤّكـــده املوؤلف يف هذه ال�ســـرية اأن �ســـرياك كان »اأكرث تعقيدًا« 
و»اأكـــرث قربًا من النا�ض"مما اأظهر. وهكذا ير�سم له �سورة اإن�سان 
كان يعـــرف كيـــف يبدو »ب�سيطـــًا وحاّرًا« يف عالقاتـــه مع الآخرين 
»الكبـــار منهم والب�سر العاديني«. والإ�سارة اأنه كان »يبتعد« اأحيانًا 

عن ال�سحافيني كي مي�سي بع�ض الوقت مع »معاق عقلي«.
ومن الأفـــكار ال�سائدة عنه التي ي�سوقها املوؤلـــف اأنه قبل كل �سيء 
»رجـــل جميـــع التناق�سات«،كمـــا قيل عنه كثـــريًا. وباأنـــه »�سعيف 
ومت�سّلط"و»لـــربايل ورجـــل تخطيط"و»حتّركـــه عواطفه ويجيد 

احل�سابات"واأ�سياء اأخرى كثرية تنّم عن »التناق�ض«.
وي�ســـري اأنهـــم �سّبهوه بــــ »نابليـــون بونابـــرت ومرغريـــت تات�سر 
واجلرنال بينو�سه وبالقائد الع�سكري جورج كلمن�سو« وغريهم. 
والنتيجـــة التي يخل�ض لها »جي�سبري"مـــن جميع تلك التو�سيفات 
والتناق�سات والت�سبيهـــات مفادها اأن »�سرياك جمع بع�ض ال�سيء 

من ذلك كّله«.
ويف الإجمـــال يقّدم »فرانز ـــــ اوليفييه جي�سبـــري« �سورة للرئي�ض 
الفرن�ســـي الأ�سبق جاك �سرياك اأنه كان »�سبورًا ويعمل طوياًل بال 
كلـــل ول ملل«. ذلك دائمًا بهدف بـــارز دائمًا هو اأن »ي�ستاأثر بقلوب 
الرجـــال والن�ســـاء ويبلـــغ قـــدرًا اأكرب مـــن ال�سلطة«. ومـــن �سفاته 
الأوىل »الت�سميـــم« حيث يف كل مـــّرة »كان ي�سقط فيها عن �سهوة 
جـــواد ال�سلطة"يعـــود لـ »اعتالئها مـــن جديد«. ذلك مـــا اأثبتته، كما 

ي�سري املوؤلف، �سرية حياته كّلها.
يبقى احلـــب الأكرب للرئي�ض الفرن�سي الأ�سبـــق »حّبه للحياة«، كما 
يحـــدد املوؤلـــف. والالفـــت اأنـــه جي�سبري اختـــار كمطلـــع يفتتح فيه 
هـــذه ال�سرية ال�ســـادرة يف مطلـــع 2016 اجلملـــة التالية:»مكافاأة 
الرجال العظـــام اأنه بعد فرتة طويلة من رحيلهم ل يتم التاأّكد اأنهم 

رحلوا«.
ذلـــك يف اإ�ســـارة اإىل اأن جـــاك �ســـرياك الذي ناأى متامـــًا عن احلياة 
ال�سيا�سيـــة منـــذ �سنوات عديـــدة مل يزل حا�ســـرًا يف اأذهان الكثري 
من الفرن�سيـــني وقريبًا جدًا من قلوبهم. لكن املوؤلف ي�سري بالوقت 
نف�ســـه اأن �سرياك »رجـــل عظيم لكنه مل يفعل �سيئـــًا عظيمًا«. وهذه 
الزدواجيـــة متّثل اخلـــط الناظم لل�سورة التـــي ير�سمها املوؤلف لـ 

»بطله«..
وفرانـــز ـــــ اأوليفييـــه جي�سبري، �سحفـــي فرن�سي معـــروف. من اأب 
اأمريكـــي كان اأحـــد اجلنـــود الذين نزلوا علـــى ال�ساطـــئ الفرن�سي 
اأثناء عملية الإنزال البحري الكربى اأثناء احلرب العاملية الثانية. 
ومن اأّم فرن�سية. عمل مع �سحف ودوريات عّدة، من بينها »نوفيل 
اوب�سرفاتور"و»الفيغـــارو« واأ�سبح لفرتة مديرًا ملجلة »لو بوان«. 

من موؤلفاته: فران�سوا ميرتان اأو اإغراء التاريخ، نهاية حقبة.

عن البيان االماراتية

زينب المشاط 
اإىل  يذهبـــان  " بيكا�ســـو وبـــراك  كتـــاب  يـــدور   
ال�سينمـــا )مقابالت ومراجعات فيلمية ( " والذي  
ترجمـــه  جناح  اجلبيلي حـــول جمموعة من اأهم 
الأفـــالم ال�سينمائيـــة املهمة التـــي اأحدثت حتوًل 
واإنقالبًا كبريًا يف واقع ال�سينما العاملي ، اإ�سافة 
الأفـــالم والتحـــدث  لتلـــك  اإىل مراجعـــات هامـــة 
عـــن اأبرز الأحـــداث اخلا�ســـة بتلك الأفـــالم ، كما 
ت�سمن الكتاب حوارات ومقابالت مع �سخ�سيات 
معروفـــة من خمرجـــي ال�سينما والذيـــن ح�سلوا 
على جوائـــز كبرية عن عدد مـــن اأفالمهم وتركوا 

ب�سمة يف عامل ال�سينما   .
ويذكـــر اجلبيلـــي يف الكتاب " من خـــالل متابعة  
ال�سينما التكعيبية التـــي اأن�ساأها بيكا�سو وبراك 
�سنجدهم ا�ستعملوا املقارنات الب�سرية اخل�سبة 

حماولني من خاللها اإظهـــار التحولت التكعيبية 
اىل نحـــو اأفرتا�سي خالقـــًا ت�سوير ثوري للزمن 
والف�ساء واحلركة يف الفالم وحموًل اإياها اإىل 

فن جمايل  ."
وقـــدم بع�ض الأمثلة عن اأفالم مثـــل فيلم " ال�سيد 
فـــريدو " ل�ســـاريل �سابلن والـــذي  يتحول خالله  
اكـــرب مهـــرج حمبـــوب يف العـــامل اىل �سخ�سيـــة 
ملعونـــة جـــدا يف الر�ـــض ، ُمبينـــًا حـــني ن�سبـــت 
احلرب البـــاردة عام 1947 كان املت�سكع ال�سغري 
الـــذي خلقـــه �سابلن ا�سبح �سيـــدا �سخما وتزوج 
مـــن �سيدتـــني ويف هـــذا الفيلـــم تعر�ـــض �سابلـــن 
ملحـــاولت اإعدام لأنه كان يخ�ـــض هتلر من خالل 

�سخ�سية املت�سكع ال�سغري .
ويف املقابالت ت�سمنها الكتاب حتدث الكاتب عن 
" بهمن قوبايل " الوجه العاملي لل�سينما الكردية 
والذي ا�سبـــح معروفا يف عامل الفيلم حني احرز 
فيلمـــه " وقت للخيول الثملة " جائزة اف�سل فيلم 

يف مهرجان كان ال�سينمائي عام 2000 وهو فيلم 
مرعـــب ي�سور خم�ســـة ايتام يت�سارعـــون لتاأكيد 
وجودهـــم القا�ســـي كونهـــم مهربـــي ب�سائـــع يف 
احلـــدود اجلبلية بـــني ايران والعـــراق وقد اأدرج 
الفيلـــم علـــى انه ايـــراين ال ان من يالحـــظ اللغة 
�سيجدهـــا كردية وبذلك ا�سبح هذا الفيلم الكردي 

الول الذي لقى �سهرة عاملية . 
كمـــا ذكرت كاتـــرن بيغلـــو والتي عـــدت املخرجة 
عـــن  الو�ســـكار  بجائـــزة  حـــازت  التـــي  الوىل 
جمموعة اأفالم  اأنها حتبها مثل اأطفالها وتهتم بها  
مـــن خالل مقابلـــة ُعر�ست  مع بيغلـــو يف الكتاب 
، التـــي ذكـــرت اأن الق�س�ـــض هـــي التـــي تختارها 
لتخرجهـــا ك�سانعـــة اأفـــالم ، مبينـــة اأنهـــا تف�سل 
ال�سخ�سية العميقة واحلبكات امللتوية والأك�سن 
وهـــي تف�ســـل الأفـــالم التـــي تتحـــدى قابليتهـــا 
وتتطلـــب تكري�ســـا كامال منهـــا . وت�سمن الكتاب 

مراجعات لأفالم كثرية ومقابالت متعددة 

مراجعات 
ومقابالت 
لمجموعة من 
األفالم الكبيرة 
وأشهر مخرجي 
السينما

شيراك.. سيرة حياة
يبلغ الرئيس الفرنيس األسبق جاك شرياك الثالثة والثامنني من العمر. أمىض القسم 
األكرب من سيينوات حياته يف معرتك العمل السيييايس وتييوىلىّ العديد من املناصب 
ها رئاسة بلدية العاصمة باريس وعددا من الحقائب الوزارية  الكربى التي مل يكن أقلىّ
ورئاسيية الوزراء ثمىّ املنصب األعىل يف الدولة كرئيس للجمهورية الفرنسييية خالل 

سنوات 1995 يي 2007.
ورغم كل ما قيل وُكتب عن جاك شييرياك 
فإن »هذا الرجل رس مجهول«، كام يصفه 
»فرانز يييي اوليفييه جيسييبري«، الصحايف 
ف  الفرنيس املعروف، والذي كان قد تعرىّ
إليه منذ بداية عقد السييبعينات يف القرن 
املايض، العرشين، وتابع عن قرب مساره 
ه بأحد كتبه السابقة. وهو  السيايس وخصىّ
س له أيضييًا عمله الجديد الذي يحمل  يكرىّ

عنوان »شرياك، سرية حياة«.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

�ســـدرت حديثـــا عـــن دار �سمـــا للن�ســـر والتوزيـــع 
بالقاهرة رواية "دومل" للمبدعة  ر�سوى اإبراهيم.. 
وكلمة دومل تعني اخلدعة باللغة الالتنية... الرواية 
تناق�ـــض عدة م�ساكل مبجتمعنا منها ال�سحر الأ�سود 
واأ�سبابه... و�سر النف�ـــض وكيفية التحكم فيها... و 
تناولتها الكاتبة با�سلوبها الراقى الب�سيط يف �سكل 
درامي خفيف يدخل قلـــوب القراء... تقول ر�سوى 

ابراهيم يف رواية دومل:
الإن�ســـان ن�ّساي بطبيعتـــه، الغ�سب من اأهم �سفاته، 
منا من ي�ستطيع اأن  ي�سيطر على  هذه ال�سفة، ولكن 

�سيطرتـــه تكون  بحدود، و منا من يرتك تلك ال�سفة 
بطبيعتها لتخرج يف الوقت التي تريد هي اخلروج 
فيـــه اإىل اأن تتحـــول حياتـــه اإىل فو�ســـى. الل�ســـان 
بطبيعتـــه خداع ويزيد خداعه كلمـــا غ�سب الإن�سان 
وحينهـــا ي�سبـــح �سفـــريًا لل�سيطان وفجـــاأة يتحول 
الب�ســـر اإىل مزيج من اخلداع والكذب وجند اأنف�سنا 
داخل خدعة كبرية... لعبة �سيطان يراأ�سها الإن�سان 
وهدفها اإيجاد اإن�سان فارغ من الن�سانية  متنا�سيًا اأن 
الله �سبحانه وتعاىل قد خلقه لإعمار الأر�ض ولي�ض 
اإف�سادهـــا. ي�سدر لر�ســـوى اإبراهيـــم  ا�سبوعيا يف 

جريده"اأ�ســـرار الأ�سبوع"باب بعنوان"غري حياتك 
مع ر�سوى ابراهيم"تتناول فيه العديد من الأ�سياء 
امل�سببـــه لقتـــل طموح الـــذات والف�ســـل وكيف ميكن 
لالإن�ســـان اأن يغري حياتـــه ويبداأ من جديـــد  واأي�سا 
ي�سدر مقال بعنوان"ف�س�سفة"ين�سر يف العديد من 
ال�سحف وقد نـــال باب غري حياتك و�سل�سلة مقالت 
ف�سف�ســـه اإعجـــاب القراء كما انهـــا حاليا  جتهز بابا 
اأ�سبوعيـــا بعنوان"حلظة �ســـدق"يف جريدة"روؤية 

نيوز"وهو باب حلل م�ساكل القراء.

رواي�������ة  ت�����ص�����در  س����م����ا  دار 
"دول�������م" ل���رض���وى إب��راه��ي��م

ترى مـــا الذي يجعـــل �ساعـــرة تتلم�ض وجـــع �سعبها الذي 
ماانفـــك عـــن ويـــالت احلـــروب، وهـــي ت�ستعيـــد مناخاته 
وف�ساءاتـــه املكـــرورة داخـــل الن�سو�ـــض..؟ تذكـــرين هنا 
بال�ساعـــر ال�سينـــي )لوت�ســـي( حـــني )يجل�ـــض على حمور 
الأ�سيـــاء، ويتاأمـــل يف �سر الكـــون(، غري ان خالـــدة خليل 
ال�ساعـــرة التـــي عا�ســـت حيـــاة الغـــرتاب، تاأملـــت املحنة 
وان�ساقـــت باجتـــاه نزعاتهـــا الهاج�ســـة لتكتـــب ق�سائدها 

بال�سكل الذي قراأناه.. 
 ل�سك ان ل�سرتاطات الكتابة ال�سعرية عوامل نلم�سها يف 
املجموعة، لكن امليل اّللغوي والتمظهر املجرد يف ال�سور 
املت�سكلـــة عرب ذهنيـــة م�سقولة بـــاأداءات فل�سفيـــة، �ساهم 
كثـــريا يف اإعطاء �سكل خا�ض ل�سلـــوب ال�ساعرة، وهذا ما 
يوؤكـــد ان الإح�سا�ـــض العام الذي تتمتع بـــه يف كل ق�سيدة 

ينطوي على م�سهدية مكتملة املعنى من كافة اجلوانب.
وحـــني نلم�ـــض يف ق�سائـــد املجموعـــة ان خالـــدة خليـــل 
ا�ستلهمـــت العنا�سر التكوينية املباأرة عـــن معاين عديدة، 
فـــاإن ذلك يحيلنـــا اىل ان اجلانب هـــذا تتداخل فيه العوامل 
الجتماعيـــة وال�سيا�سيـــة والنف�سيـــة والفكريـــة، لت�سبح 
الروؤيا..روؤيا معربة عن مواقف عميقة، لكن بلغة �سعرية، 
وبـــاأداء له ثيماتـــه املو�سوعية املنغـــرزة باإح�سا�ض غنائي 

فائ�ض.
�سحيـــح اننـــا ام�سكنـــا ح�ســـور الــــ )اأنـــا( ال�سعريـــة عنـــد 
ال�ساعـــرة، لكـــن ف�ســـاءات التجربة التـــي اأمامنـــا، برمتها 
تك�ســـف املناخـــات دراميـــة وا�سحـــة، ت�ستنه�ـــض �سحنات 
احل�ـــض الغنائي، اأو كمـــا يقول )د. جـــالل اخلياط(،)تظل 
الق�سيـــدة ذات املنحـــى الدرامي، رغم ه�سمهـــا للكثري من 
ال�سمـــات الدراميـــة كالتوتـــر وال�ســـراع واحلـــوار وتعدد 

الأ�سوات، ذات طبيعة غنائية(.
يف قراءتي اخلا�سة، اأجد ان جتربة ال�ساعرة خالدة خليل 
تنتمي اىل امليول احلداثية التي جعلت من الن�ض ال�سعري 
يف مواجهة الكتابة املفتوحة باجتاه املعنى، بغ�ض النظر 
عمـــا اإذا كانت الن�سو�ض هذه ذات بناء اإيقاعي / موزون، 
اأو ن�سو�ض نرثية، املهم ان هناك نزعة حمافظة على اأبعاد 
الق�سيـــدة من كافة اجلوانب، ولعل الرتكيز الذي اعتمدته 
ال�ساعرة يف هذا ال�ستغال جاء من خالل ال�سعور الواعي 
والقـــدرة على التعبـــري بلغة اأكـــرث مرونـــة وان�سراحا من 

باقي الأ�سكال الأخرى. 
)يف اجلانب التطبيقي(: 

 خالدة خليل يف )توهجات رماد(، تن�سج خيوطها الدللية 
مبالحقـــة بع�ـــض امل�ستويـــات احل�سيـــة املوؤثـــرة، واعنـــي 
م�ستويـــات ال�سعور بالواقـــع والإم�ساك بدقائـــق الأ�سياء 
املحيطة واملوؤثرة يف حميطها، ثم الدقائق ذات التو�سالت 

العميقة للهواج�ض امل�سبعـــة بانك�سارات )اأنوية( لها، لذا 
نقراأ يف الق�سيدة الأوىل )نوا�سي العتناق(: 

اأحتفي بنب�ض الليل 
وانت�سل من بحر خوفك نهارنا الغريق 

يوما اأخربتك
ان امل�ستحيل عّلق غ�سته يف عنق النتظار. )�ض 6(.

هـــذا املنـــوال التغريبي / املجـــازي، عرّب حركـــة الأداء 
ال�سعـــري بلغـــة جـــاءت مبونولـــوج داخلـــي )لأن الآخـــر 

منـــادى من خـــالل الق�سيـــدة(، يناظره يف ذلـــك ماجاء يف 
ق�سيدة )كاملوج يرفعني الـــكالم(، ولكن باإح�سا�ض اجلمل 

ال�ستفهامية :
اآه.. متى ت�ستدلني فوق كتفي حلمك

جدائل �سعر..
متى تغويني مبثلك املع�ّسل 

متى تعيدين اأج�ض نب�ض الروح 
حتت اأ�سمال حلمي الالهث. )�ض  19( 

ان ال�سعور بعمق الغرتاب الذي تو�سحه معنى الق�سيدة 
هنـــا، هو )نـــوع من ال�ســـرد الذاتـــي الـــذي ي�ستبطن وعي 
ال�سخ�سيـــة( – بح�ســـب فا�ســـل ثامـــر – لكنه وعـــي هائم 

بحركة البناء ال�سعري امل�سحون بغنائية ملمو�سة. 
 كمـــا نلم�ض يف الق�سائد )زلزلـــة اأج�ساد( و )تهذي حدائق 
اجل�ســـد( و )دمـــوع علـــى خـــد ال�سعـــر( وبع�ـــض الق�سائد 
الق�سار ح�سور اجل�سد باأداءات مموهة باجتاه التوظيف 
)ال�ستيطيقي(، فال�ساعرة ت�ستنه�ض يف كل ن�ض �سحنات 
تعبرييـــة حا�ســـدة يف م�سمونهـــا عالمـــات الرمـــز وخيال 
البناء ال�سوري، لكن مل يظهر ذلك اإل من خالل التواترات 
والنفعـــالت التـــي تخفيها اجلملـــة ال�سعريـــة ذاتها، ففي 
)زلزلـــة اأج�ســـاد(، ياأخـــذ اجل�سد بعـــده امليثولوجـــي، ُبعد 

يواجه الأ�سياء مبواجهة وان�سداد: 
هل ميكن ان ي�ستجيب كل طفل لنداء املفاتيح، 
حني ي�سرخ الوتد ويتقد اجلمر يف العيون؟! 

مذ رمى باري�ض التفاحة
بني فخذي اإحداهن

والأخرى تعبث بريح طروادة
الثاأر لنا يا ن�ساء الأر�ض 

تلك ن�سجت البغ�ساء مبخالبها
عندما مل جتد للمرود �سفتني!

اإل اأنا اخلالدة بعناقيد النار.)�ض 52-15(. 
هذا الن�ســـداد اليروتيكي، ا�ستهل ح�ســـوره بفعل التاأثر 
لنزاعـــات ال�ساعـــرة، رمبـــا لأنهـــا اأرادت اإ�سبـــاع ق�سيدتها 
بثيمـــة املواجهة والنفعال، وهي واحدة من اأهم ما جاءت 
بـــه الن�سو�ض امليثولوجيـــة التي ك�سفت عن ذلـــك.. اأي�سًا 

يف  نقـــراأ 
ق�سيـــدة )تهـــذي حدائـــق 

اجل�ســـد( املنـــاخ ذاته، حـــني ينتقل اجل�سد مـــن عالمة اىل 
رغبة، ثم اىل ن�ض:

فافتح يل �سدرك الآن
كي اأتلو عليك ح�سراتي 
ولنقا�سم وليمة الهزائم 

على موائد �سدورنا املرتع�سة 
اأو لتق�سر عني اأحزاين

�ساأعود اإليك نقية البيا�ض. )�ض58-57(.
وتعميقـــا لختيار ال�ساعرة عباراتـــه ذات الطابع الذاتي / 
الغنائي، مع �سهقـــة )احلبيب( الذي )تتلو عليه احل�سرات 
وتقا�سمه وليمة الهزائم(، فاإن اجل�سد )هنا( عرّب عن روؤيا 
كبـــرية باجتـــاه املوقف احل�ســـوري لــــ )اأنا( والــــ )اآخر(، 

والإم�ساك بالبنية العميقة للمعنى ال�سعري.
اأمـــا الق�سائد الق�ســـرية التي جـــاءت يف الثلث الأخري من 
املجموعـــة فقد عك�ست عن قدرة ال�ساعرة يف تقدمي مناذج 
�سعريـــة تتمتع بلغـــة تكثيفية عالية، كمـــا تك�سف الق�سيدة 
الق�ســـرية )عن وحـــدة النطباع وتكـــون م�سحونة بتوتر 
عـــال، وحتمل الكثري من ال�سمـــات النقية الذاتية للق�سيدة 
الغنائيـــة( )فا�ســـل ثامـــر/ ال�ســـوت الآخـــر / �ـــض271-

272(.. وق�سائد برمتها ن�سجت عن م�ساهد �سعرية متازج 
خاللها لغة الإح�سا�ـــض بال�سعور الوجداين مع الإح�سا�ض 
بالوجـــود، مثل هـــذا ال�ستغال ال�سعري تكـــرر عند خالدة 
خليـــل، فهي مع اطالعهـــا الوا�سع ملجتمعـــات العامل الأول 

غري انها تقراأ املحنة بو�سفها ق�سية وجود لها.
فالق�سائـــد )اخمـــاد.. مقاومـــة.. رحيـــل.. ثبـــات.. لعبة.. 
مـــزاج.. طفولـــة.. خيبـــة.. ع�ســـق.. احتـــالل.. موم�ـــض.. 
خـــوف.. رواية فا�سلة.. انتظار.. امللجاأ الأخري.. هجرة(، 
كانت لها خ�سو�سية البناء والتخّيل، متنيت لو انها اأخذت 
ق�سمـــا منفردا داخل املجموعة، لأمـــر يرتبط بفنية الكتابة 
ال�سعرية من حيث الت�سنيـــف، مبعنى قدرة ال�ساعرة على 
تقـــدمي اأكـــرث من لـــون �سعـــري يف جمموعة واحـــدة، وقد 
�سعـــرت اأثنـــاء قراءتي لهـــذه الق�سائد، ثمة مـــا ينوء حتت 
وجـــدان ال�ساعـــرة مـــن اأمل و�سعور بال�سطـــراب واأحيانا 

بالإحباط يف الوقت الذي تو�سح كتابتها يف اأماكن عرفت 
يف ا�ستقرارها البيئي والنف�سي، نقراأ يف )اخماد(:

اأطلقي ر�سا�سة احلكمة 
نحو راأ�سي اأيتها احلياة 

لعلها تخمد براكني اجلنون 
الثائرة كل حلظة..

هنا.. هناك.. يف كولونيا
ل تعرف اليافعة غري البرية والدي�سكو والـ mp3     )�ض 

.)84
كذلـــك يف ق�سيدة )خوف( يظهـــر الهاج�ض ذاته على ج�سد 
الق�سيـــدة معربا عن ج�سد ال�ساعـــرة وعن ف�ساءات املنفى 

امل�سحونة بالغرتاب:
اأتتبعني اىل منفاي؟

 ل �سرَّ لديَّ
ل وقت لدّي

األن تغادرين؟
تعال اإذن اأيها اخلوف، والتحم اأكرث 

فنحن منذ الأزل �سنوان يف ذاكرة اجل�سد! )�ض97(.
هكذا طرحـــت ال�ساعـــرة مهاراتها يف تقـــدمي �سكل �سعري 
ح�سا�ـــض، اإذ الق�سائـــد الق�ســـرية بـــكل ما تعتمـــده من لغة 
تكثيفيـــة عاليـــة، فهـــي تعطي تواتـــرا حمليـــا ومعربا عن 
القدرة يف الو�ســـف والإيجاز، بلغة تعتمد ال�سفرة ودللة 

املفردة ذات التعبري امل�سقول واملحت�سد بالرمز..
)ا�ستخال�ض(:

ال�ساعـــرة خالدة خليل واحدة من ابرز ال�ساعرات اللواتي 
ي�ستغلن بانفتاحية اللغة ال�سعرية من دون الأخذ مبوؤثرات 
خارجية، اإمنا تتجلى بروؤيتها من خالل جت�سيدها للحالت 
ال�سعورية التي تعي�سها، فكانت النوازع )ال�سنتمالتية ( / 
�سديـــدة العاطفـــة بالأر�ض / الوطـــن / اجل�سد / الــــ )اأنا( 
/ الآخـــر، وا�سحـــة ومعـــربة عـــن امتالكها املهـــاري داخل 
بنيـــة الن�ض، كما ت�سهـــم جميع الن�سو�ض التـــي احتوتها 
املجموعـــة علـــى م�ستويـــات اأدائيـــة ل تخرج عـــن ق�سدية 
البناء الفنـــي، فكانت الق�سيدة، والق�سيـــدة الق�سرية، ثم 
الق�سرية جـــدا، حا�سرة وموؤثرة، الأمر الـــذي اأثار نباهة 
املتلقـــي من اإمكانية خالدة خليـــل يف جعل كتابة ن�سو�ض 
مبخيلـــة وا�سعـــة ومرونـــة لغويـــة حا�ســـرة ومو�سوعـــة 
متناولة فيها جراأة كبرية، مع ان )توهجات رماد(، ق�سائد 
يكمـــن يف طياتهـــا الكثري من اخل�ســـارات التـــي مل تعلنها 
ال�ساعـــرة، وكان ذلـــك وا�سحا مـــن خالل العنـــوان مرورا 

باملنت الن�سي للق�سائد. 

زهير الجبوري 

)توهجات رماد(: رؤيا الذات 
وهواجس االغتراب 

تحيلنا تجربة الشاعرة خالدة خليل يف مجموعتها )توهجات رماد( 
اىل حقيقة الشييعرية التي تتوهج يف مضامينها عنارص القصيدة 
النرثييية ذات البنيياء التكويني لفضيياءات الي )أنا( / وانعكاسييات 
الييذات، وهواجس اإلحسيياس واالغييرتاب وتوظيييف العنارص 
األخرى املرتبطة معها كالجسييد والروح والرؤيا ومتثالت األداء 
اللىّغوي، وهذا ما يجعل طبيعة النص الشعري ومستويات البناء 
املوضوعي لديها عىل قدر كبري من سالسيية االسرتسال وطريقة 
الكتابة املعربة عن موقف وعن البوح املعلن لكثري من الشواهد 

الحياتية املعارصة..

محمد حّياوي

و�سلـــت اإىل بغـــداد يف العـــام 2013 بدعـــوة مـــن 
الأكادمييـــة الأملانيـــة للتطوير الإعالميــــ التي اأعمل 
بهـــا مدربـــًا متخ�س�ســـًا، لتنفيـــذ عدد مـــن الدورات 
وال�سحافـــة  الت�سميـــم  �سعيـــد  علـــى  التطويرّيـــة 
مـــن  للتـــو  عائـــدًا  وكنـــت  العـــراق،  يف  اجلديـــدة 
املحافظـــات الو�سطـــى التـــي نفـــّذت فيهـــا عـــددًا من 
الـــدورات التطويرّيـــة، ومازلت حتـــت تاأثري الكرم 
والحتفاء الذي لقيته هناك، ل �سيما من امل�سممني 
وال�سحفيـــني ال�سباب امل�ساركـــني و�سغفهم بالتعّلم، 

والكثـــري مـــن التف�سيالت الأخـــرى املوؤثـــرة للغاية 
بالن�سبـــة لرجـــل مثلـــي انقطـــع عـــن بلـــدة لأكرث من 
ع�سريـــن عـــام، اأق�ســـد م�ستـــوى وعيهـــم وب�ساطـــة 
التف�سيـــالت اليوميـــة وتنـــاول طعام الع�ســـاء على 
الأر�سفـــة مـــن عربـــات بائعـــي الأكبـــاد امل�سوية مع 
خليط الكّراث والّر�ســـاد والطمام غري املُهجنة، تلك 
املباهج ال�سغرية التي ُحرمت منها طول اإقامتي يف 
الغرب. جميع هـــذه التف�سيالت �سّكلت يف خميلتي 
�سظايـــا حلكايات مقبلة بعـــد اأن تختمر يف الذاكرة. 
لكـــن الأمـــر الـــذي ر�ّسخ املزيـــد من تلـــك ال�سور هو 
اليوميات التي ع�ستها لحقًا مع الزمالء يف اجلريدة 
ونحن نعمل على تطوير الت�سميم الأ�سا�ض جلريدة 
طريق ال�سعـــب، وال�سّقة ال�سغرية التـــي اأقمت فيها 
يف الكـــّرادة ومار�ســـت فيها طقو�ســـي يف الت�سميم 
والكتابـــة. ومـــن تلـــك ال�سّقة حتديـــدًا انطلقت فكرة 
الروايـــة وجت�ّسدت �سورهـــا وتف�سيالتها يوم بعد 

يوم. 
يوميـــًا، بعد تناول طعام الإفطـــار وقهوة و�سيكارة 
ال�سبـــاح، يف ال�سّقـــة القريبة من نهـــر دجلة، ارتدي 
حذائًا ريا�سيـــًا واأم�سي من �سارع اأبي نوؤا�ض حتَّى 
�ســـارع املتنبي عرب �سارع الر�سيد م�سيًا على الأقدام 
لأتاأمل ال�سور املُده�سة، �سور بغداد احلبيبة وهي 
تنف�ـــض عـــن وجههـــا ال�سبوح اآثـــار النـــوم وهباب 
ة بائعة كعك �سغرية هنا وم�سّلح  النفجارات، وثمَّ
مدفـــاآت هنـــاك، و�ســـوًل للميـــدان حيـــث الكائنـــات 
مـــة والأبواب  الغام�ســـة والغريبـــة والبيـــوت املُهدَّ
القدميـــة املُغلقـــة علـــى اأ�سرارهـــا وعمـــال النجـــارة 
احليـــاة  واأ�ســـوات  املهجـــورة،  �سبـــه  الأزّقـــة  يف 
اليوميـــة املكتومة خلـــف اجلدران املُحّدبـــة وبناية 
خـــان ال�ّسابنـــدر التي مادت �سقوفهـــا حتت �سربات 
الزمـــان ومنـــا الع�ســـب الأخ�ســـر فوقهـــا مغت�ســـاًل 
ب�ســـوء ال�سم�ـــض املُهـــادن، اأق�ســـد تلـــك التف�سيالت 
التـــي و�سفها تقرير التقييم يف دار الآداب بالعوامل 

ال�سحرية وال�سخ�سيات ال�سوئية..
وعندما اأعود يف امل�ساء اإىل ال�سّقة اأنكب على كتابة 
تف�سيـــالت فداحات بغـــداد تلك حّتى َيهـــّدين التعب 

فاأغلق الالبتوب وانزل اإىل الكرادة. 
بغـــداد خمتلفـــة ومتفاوتـــة يف  لياليـــي يف  كانـــت 
�سديقتـــي  �سّقـــة  اإىل  اأم�ســـي  اأحيانـــاأً  �سحرهـــا، 
"نيفني"، التي ظهرت يف الرواية لنوا�سل درد�ستنا 
ب�ســـاأن �سيـــدوري وهبوطها مـــن اإطـــار اللوحة، اأو 
نقـــوم بجولة على �سواطـــئ اأبي نوؤا�ـــض، واأحيانًا، 

عندمـــا ي�ستلـــم اأحدنـــا مكافـــاأة مـــا من اجلريـــدة اأو 
موؤ�س�ســـة ال�سينما وامل�سرح من�ســـي لتناول الع�ساء 
يف مطعـــم الب�ستـــان، ويف اأحيان كثـــرية يّت�سل بي 
بع�ض الأ�سدقاء لتم�سيـــة ال�سهرة يف نادي الأدباء 
اأو يف فنـــدق بـــرج ال�ســـالم حيـــث يقيـــم اأ�سدقائـــي 
ال�سطرجنيون بطولتهم و�سخبهم الذي ل ينتهي. 
ويف ال�سباح اأحمل كومبيوتري واأم�سي اإىل مبنى 
اجلريدة لأطبع ما كتبت يف الليلة املا�سية واأعر�سه 
على الزميل الكبري مفيد اجلزائري. كانت الف�سول 
تتواىل حتت عنوان اأويل هو "فداحات بغداد" ومل 
تكن ال�سورة اأو اخلـــط الدرامي للرواية قد ات�سح 
متامًا بعـــد بالن�سبة ملن يقراأ ف�ســـوًل متناثرة منها، 
لكن اعجاب ال�سديـــق اجلزائري بها مل يكن ليخفى 
علـــّي وهو الـــذي ي�سعب احل�سول علـــى ر�ساه يف 

مثل تلك الكتابات.
الغريـــب يف الأمـــر كنـــت اإذا واجهـــت �سعوبـــة يف 
ال�سرت�سال اأو َحَرنت معي الفكرة اأغلق الكومبيوتر 
واأذهـــب اإىل احليدرخانـــة لأعـــود مـــن هنـــاك معبـــاأ 
بال�ســـور املُده�ســـة. مـــّرة �سحبني ال�سديـــق كفاح 
الأمـــني، وهـــو املُتيـــم ببغـــداد القدميـــة وحاراتهـــا 
املن�سيـــة، اإىل حملـــة احليدرخانة القدميـــة، وهناك 
تعّرفـــت اإىل "جمـــر" مـــن دون اأن يعلـــم كفـــاح، كان 
رجـــاًل هرما يبيـــع العتيق ويرتـــدي ع�سابة حمراء 
ُمنّقطـــة بلحيـــة ُم�سرت�سلـــة و�سارب كـــث، فالتقطت 
�سورته يف خميلتي وخّزنتها خل�سة هناك من دون 
اأن يعلـــم اأحد، قبل اأن نتجـــه اإىل اأحد البيوت الآيلة 
لل�سقـــوط حيث ي�سكن عدد من عمال النجارة وباعة 
اخلـــردة، فاطلعـــت على عواملهـــم الغريبـــة وطريقة 
عي�سهـــم، وعندمـــا �سعدنـــا اإىل ال�سطـــح لحـــت يل 
خرائـــب خـــان ال�ّسابندر املجـــاورة مبنظرها املهول 
و�سطوحهـــا املائلة والع�سب الأخ�ســـر الن�سر الذي 
ينمـــو فوقهـــا غـــري عابـــئ مبـــا حولـــه مـــن خرائب، 
اململـــوؤة باحلطـــام والقنـــاين والعلـــب  واجوافهـــا 
الفارغة، كنت األتقـــط ال�سور بكامريا هاتفي النّقال 
قبل اأن اأخزنها بذاكرتي التي ا�ستفزتها تلك العوامل 
املن�سية. ويف الليـــل، عندما اأفتح الالبتوب واأ�سرع 
بالكتابـــة اأو اأتطّلـــع اإىل ال�سور التـــي التقطتها يف 
النهـــار، تعتمـــل التف�سيـــالت يف خميلتـــي واأ�سقط 
�سح�سياتـــي امل�ستلـــة من الذاكرة علـــى تلك العوامل 
والأمكنة املُعابة، لأعيد بناء يوتوبيا اأخرى خمتلفة 

اأو ُمتخيلة للمدينة وقاعها وحيواتها ال�سرّية. 
اأو�سكـــت الف�ســـول على النتهاء عندمـــا انتقلت اإىل 
�سّقة اأخرى جديدة يف منطقـــة العر�سات، وا�ستمر 
العمـــل يف الروايـــة علـــى مـــدى ال�ستة اأ�سهـــر التي 
اأم�سيتهـــا يف بغـــداد حّتـــى حان موعـــد عودتي اإىل 

هولندا. 
كانـــت )خـــان ال�ّسابنـــدر( جمـــّرد ف�ســـول ُمتناثـــرة 
يلزمهـــا الكثري من العمل والنحـــت اللغوي وترميم 
بع�ـــض الثغـــرات هنـــا وهنـــاك، وبعـــد عودتـــي اإىل 
مـــن  الأوىل  الن�سخـــة  اأجنـــزت  ب�سهريـــن  هولنـــدا 
الروايـــة وكانت حتـــت عنوان موؤقت هـــو "خرائب 
املالئكـــة" قبـــل اأن اأقرر يف حلظة مـــن الزمن اإطالق 
اأ�ســـم "خـــان ال�ّسابنـــدر" عليها كونه الأقـــرب لواقع 
ل، �سديق  الرواية، وقمـــت باإر�سالها اإىل قارئي الأوَّ
الطفولـــة الأدبيـــة ال�ساعـــر منـــذر عبد احلـــر، الذي 
واكـــب م�سريتي منـــذ بدايتها، و�سرعـــان ما جاءين 
رّده مطمئنًا.. "الرواية مّذهلة.. لله دّرك ماذا فعلت 
بي.. لقد طرحتني اأر�سًا ثـــمَّ التقطتني واأجل�ستني 
بعثـــت  فقـــط  عندهـــا  ال�سمـــاء"..  اإرجوحـــة  علـــى 
بن�سختهـــا الأخـــرية اإىل ال�سديقة رنـــا اإدري�ض التي 
كانـــت تنتظرهـــا منذ اأ�سهـــر، ثم �سرعـــان ما جاءين 

تقرير التقييم من دار الآداب يقول:
تـــرى جلنـــة القـــراءة براعـــة املوؤلـــف يف كتابة هذه 
الرواية املمّيـــزة، وي�سّر دار الآداب ن�سرها وترحب 

بالكاتب كفرد جديد يف عائلتها الكبرية.
واحتفلت مع الأ�سدقاء، ليبداأ قلق انتظار �سدورها، 
وهو قلق لذيذ ورحيم يف الواقع.. وع�سية معر�ض 
بـــريوت الأخـــري للكتـــاب ات�سل بـــي ليـــاًل ال�سديق 
الروائي العراقي حميد املختار ليخربين باأن )خان 
ال�ّسابنـــدر( بطبعتها الأنيقـــة بني يديه اللحظة وهو 
اأّول مـــن اقتناهـــا مـــن جنـــاح دار الآداب، بتو�سيـــة 
فادحـــة من ال�سديقة كاترين عـــواد، �سكرترية الدار 

ومديرة جناحها يف املعر�ض. 
هكذا خرجـــت رواية )خان ال�ّسابنـــدر( من خمي�ض 
املخّيلـــة وهكـــذا كانـــت جتربتي اللذيـــذة واملوجعة 
معهـــا، وهكذا بع�ض الأ�سدقاء بتوفري املناخ املالئم 
يل لأكتب.. واإليهم جميعًا.. اأهدي هذا البوح الآ�سر 
الـــذي لـــن تنتهـــي ف�سولـــه طاملـــا فينا عـــرق خميلة 

ينب�ض. 

ت��ج��رب��ت��ي م���ع )خ����ان ال��ّش��اب��ن��در(
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

حيدر جمعة العابدي
مما ل �سك فيه ان الق�سة الق�سرية باتت متثل حقال اأدبيا 
يزخر بالدللت الفنية والجتماعية حالها حال اأي ن�ض 
�سعـــري حديـــث مع بع�ض الفـــوارق الأ�سلوبيـــة والفنية 
التـــي حتكـــم الأجنا�ـــض الأدبيـــة املختلفة التـــي ت�سطنع 
احلـــدود والأغرا�ـــض اخلا�سة بـــكل جن�ـــض . ان البحث 
عـــن الأثر الدليل يف اأي ن�ـــض هو بحث يف اللغة كنظام 
من العالمـــات ال�سيميائية كما يعرفها �سو�سري حيث قال 
))اللغـــة نظام مـــن العالمـــات التي تعـــرب عـــن الأفكار(( 
تاأكيـــدا منه على الطبيعـــة التوا�سليـــة للعالمة يف اللغة 
: دال + مدلـــول = عالمـــة ومن ثـــم دللت تخ�سع وتتاأثر 
باجلانـــب التاأويلي للعالمة من حيـــث التلقي لتظل هذه 
الـــدللت يف �سريورة من التحـــولت الالنهائية لعملية 

اإنتاج املعنى الدليل للعالمة . 
تتميـــز ق�سة ) رجل التوافه ( للقا�ض حممد خ�سري مبيل 
وا�سح لإنتاج كم من العالمات الدللية كونها حتيل عرب 
مو�سوعاتهـــا اإىل حقل دليل رمزي ينفتح على ف�ساءات 
تاأويليـــة خمتلفة بدءا من عتبة العنـــوان )رجل التوافه( 
كعتبـــة مركزيـــة و�ســـول اإىل اآخر عتبـــات الن�ض خامتة 
الق�ســـة ،حيث اعتمد الكاتب نظاما مـــن العالمات الفنية 
والتاريخيـــة بغيـــة الو�سول بالن�ـــض اإىل اأق�سى مدياته 
الإيحائيـــة والتاأثريية املتعددة لي�سكل الن�ض ككل عالمة 
�سيميائيـــة تختزل الكثـــري من الرموز والـــدللت الفنية 
عـــرب املتخيل وق�سديـــة الكاتب املرتبطـــة يف الهدف من 
الق�ـــض وتاأثريه علـــى الواقع، لذا جنـــد ان الن�ض يزخر 
بالإحـــالت الفنية اإىل ن�سو�ض اأخـــرى �سابقه عليه مثل 
:ق�ســـة ب�سرياثـــا ،وكافـــكا ، واىل بعـــد تاريخـــي نف�سي 
تكتنـــزه ذاكـــرة الكاتـــب وهـــي اإحـــدى تاأثريات مـــا بعد 
احلداثـــة علـــى الجنا�ـــض ال�سرديـــة يف العـــراق ومنهـــا 
الق�ســـة، لذا جنـــد ان الكاتب يوؤثث عـــوامل حكاياته عرب 
تنا�ســـات �سردية خمتلفـــة ت�سعى لك�سر احلـــدود ما بني 
الأجنا�ـــض الأدبية والبحـــث عن ثيم تبحـــث عن املهم�ض 
،واملتـــواري، وامل�سمـــر يف الواقـــع الجتماعي للحياة ، 
لذا تبداأ الق�سة من �سوق �سعبي مهمل ومنزٍو يف ظاهره 
لكنه �ســـوق يحت�ســـن كل تاريخ البالد املبعـــرث واملندثر 
بفعـــل ال�سيا�ســـات التع�سفية و الأنظمـــة ال�سيا�سية التي 
مار�ست �سطوتها عليه لي�سكل وجوده عالمة على تاريخ 
مـــن التهمي�ـــض والفقـــر والتاآمـــر ، انه �سوق اخلـــردة او 
�سوق هـــرج ، ي�سفـــه الكاتـــب باأ�سلوب فنـــي جميل )مع 
غـــروب ال�سم�ـــض ين�سحب جـــزء مـــن التاريـــخ العراقي 

املن�سي اىل زاويـــة الالوعي واملهمل ( فالأ�سواق رغم ما 
تتعر�ـــض له من حتولت �سيا�سية واقت�سادية لكنها تظل 
حتمل بـــني زواياها املهملـــة �سواهد تدلـــل على ما حدث 
ويحـــدث لها من تقلبات وانزياحات ثقافية ورمزية ، هو 
مـــا دفع الكاتب لالإ�سارة اىل ق�ســـة رجل التوافه القدمية 
ليكمل �ســـرد ما مل يقله بعد )اأ�ســـرت يف ب�سرياثا اإ�سارة 
عابرة اإىل رجل التوافـــه الذي يعود كل يوم بلقية اأثرية 
ابتاعهـــا مـــن دكان خـــردوات �سغـــري ( ولـــو تتبعنا �سري 
اأحـــداث الق�سة �سنجـــد ان ق�سة رجـــل التوافه هي ق�سة 
عابرة ملدلولتها الآنيـــة والواقعية ، اأي رجل يبحث عن 
قطع اأثرية قدمية وهو ما يحول دون فك �سفرة الن�ض اأو 
بعـــده الدليل العميق اىل اإذا حاولنا عك�ض متثالت هذه 
الأحداث على الواقع املعلن، لذا ان�سب تركيزنا يف هذه 
الورقة على اجلانب الفني والدليل املتخيل كونه ي�سغل 
امل�ساحـــة الأكـــرب والأكرث قدرة على ك�ســـف �سفرة الن�ض 
وق�سدية الكاتب .يقوم بناء الق�سة على ثنائيات متقابلة 
ومتجـــاورة داخل الن�ض كون هذه الثنائيات ت�سري وفق 
خطـــني متوازيني اأي رجل / امـــراأة ، مفتاح/باب، وهي 
ثنائيـــات لها دللتهـــا املو�سوعيـــة والفنيـــة املتخيلة يف 
الن�ـــض حيث تعتمـــد عالقة جدليـــة ما بـــني دال ومدلول 
تنتـــج عـــرب احتادهما  عالمـــات دللية جديـــدة وخمتلفة 
تنفتـــح علـــى جوانب تاأويليـــة ل نهائيـــة.. فدللة الرجل 
داخـــل الن�ض تاأخذ �سكال �سيميائيا فنيا  اكرث منه واقعيا 
وذلـــك عـــرب اخ�ســـاع دللـــة الرجـــل اىل  جدليـــة الظاهر 
وامل�سمـــر . ف�ســـورة الرجل املعلنة من قبـــل الراوي هي 
رجـــل مهوو�ض باخلـــرداوات واللقيـــات الأثرية القدمية 
لدرجـــة اجلنون اأما �سورته غري املعلنه فهي جرذ يبحث 
يف املناطـــق القدميـــة واملهجـــورة وهـــي �ســـورة رمزية 
متخيلـــة اكرث منهـــا واقعية كونها حتمل بعـــدا فنيا لكنه 
يت�سكل عـــرب تاأثريات الواقع كدللـــة �سيميائية ت�سطنع 
فعـــل ادانـــه غـــري معلـــن ملجتمـــع تخلـــى عـــن كل اإبعاده 
الإن�سانيـــة واملعرفيـــة فتحول مـــن كونـــه جمتمعا فاعال 
وم�ســـاركا يف بناء الواقع اىل جمتمـــع يختبئ مثل جرذ 
يعي�ض اأوهامـــه واأحالمه التاريخيـــة املتمثلة ب�سخ�سية 
رجـــل التوافـــه ،كمـــا وتك�ســـف هـــذه الدللة حجـــم وهم 
جمتمعاتنـــا الذكورية كون هذا املجتمعات تتمركز خلف 
زيف وعيهـــا التاريخي املا�سوي. تقابـــل هذه العالمة  ، 
دللـــة  املـــراأة  التـــي جـــاءت لتوؤكـــد على فعـــل ال�ستالب 
والتهمي�ض الذي مار�سه املجتمع جتاه املختلف الخر)يا 
لـــك من متثـــال عتيق(، كـــون دورها �سيغ وفـــق قناعات 
وثقافـــة هـــذا املجتمع الذكـــوري وهو مـــا يعك�ض منطية 
هـــذه الـــدللت علـــى احلياة التـــي �سيغت وفـــق منظور 

ذكـــوري تنتـــج لنا �سيـــال من الـــدللت  فامـــراأة +رجل = 
ا�سرة ،وجمتمع، اأبوي ،ذكـــوري ،ما�سوي، كما ان هذه 
الـــدللت تاخـــذ بعـــدا تاأويليا رمزيـــا له بعـــد اجتماعي 
،  فدللـــة املفتـــاح  + اأبـــواب = بيـــوت، ومـــدن ، �سلطـــة ، 
ا�سرار، عالقـــة جن�سية الخ، ومبـــا ان دال اخلردة يحيل 
للما�ســـي فاإن مدلولها جـــاء مرتبطا بثقافـــة هذا املا�سي 
وفق ت�سور هذا املا�سي.. وعليه جند ان هذه الثنائيات 
حتيل اىل دللت ال�سراع القيمي والإن�ساين املادي  يف 
احلا�ســـر، والتاريخي الأ�سطـــوري يف املا�سي ) نعم يا 
رجلي القـــدمي ، مثل اأثفية موقد دخان ( فجميع الأفخاخ 
التـــي يقع فيها رجل التوافه هـــي ذات �سفة اأنثوية، باب 
،م�سيـــدة ،غدارة كلها �سيغ حتيـــل لن�سق دليل تاريخي 
ل�ســـورة املـــراأة وبالتـــايل هي عالمـــات �سيميائيـــة فنية 
ملجتمـــع هرم وعاجز كمـــا انها عالمـــة اجتماعية واقعية 
تكر�ـــض اأن�ســـاق ثقافيـــة واجتماعيـــة ذكوريـــة م�سمـــرة 
فرغم انت�سار مكر املـــراأة على حنكة الرجل بكل خرباته 
الطويلـــة لكن دللت املراأة ظلت دللت حتيل اىل اأمناط 
ثقافية ودينية اأ�سطورية مثل ق�سة ادم وحواء و�سهرزاد 
و�سهريـــار مـــا يك�ســـف عقـــدة الذكـــورة للمجتمـــع .وهو 
ما يـــربر ا�ستخدام الكاتـــب اللغة كنظـــام دليل منطقي، 
وطريقة �سرد تقليدية، لذا تبداأ الق�سة مبقدمة ا�ستهاللية 
بل�ســـان راٍو عليم وم�سارك ) اكـــر ثانية على حكاية رجل 
التوافه واأدخـــل غرفته لأ�ستعني بقوائم اخلردوات التي 
اقتناها من املهرج ،و�سجل فيها �سرية كل �سلعة و�سعرها 
وقيمتها اخليالية ( توزعت الق�سة على حمورين املفتاح، 
واخلـــرداوات، املفتاح امل�سبوك على �سكل حروف كبرية 
يف اإ�سارة رمزية للع�سو الذكري الذي ي�سكل ذكوريتنا، 
وباقـــي اخلردوات التـــي اآخرها املراأة. جـــاء فعل ال�سرد 
من�سجمـــا مع زمن ال�سرد حيث خ�سع لزمن تقليدي ليل، 
نهار، و�سرد على طريقة احلكايات القدمية لكنه بتقنيات 
مـــا بعد حداثية يتجلى ذلك يف اأ�ساليب الو�سف بطريقة 
املجـــاز ال�ســـردي مـــن خـــالل تكثيـــف الـــدللت اللغوية 
وال�ستعـــارة والت�سبيه والتورية وهـــو ما يعطي حرية 
ن�سبيـــة للكاتب للعـــب داخل الن�ض ويتيـــح للتلقي حرية 
التاأويـــل ) تلم�ـــض الغـــدارة قبل حتركهـــا . تاأمـــل الزناد 
امل�سغـــوط مبئـــات الأ�سابـــع، امل�سرية الطويلـــة لالأيدي 
التـــي احتفظت باملـــوت يف قرابهـــا ( يف اخلتام جند ان 
ق�ســـة رجل التوافـــه وظفت دلليـــا وفنيا لت�ســـكل عالمة 
�سيميائيـــة ت�ســـري اىل القطيعـــة املعـــريف مـــع احلا�ســـر 
وامل�ستقبـــل الذي تكر�ض بفعـــل املوروث التاريخي وهي 
عالمـــة تر�ســـم تراجعنا املعـــريف والثقايف اليـــوم كوننا 

جمتمع يختبئ خلف توافه مالذاته التاريخية .

لنـــدن )رويـــرتز( - كان ع�ســـاق �سل�سلـــة هـــاري بوتـــر ال�سهرية 
للكاتبـــة جيه.كيه.رولينـــج علـــى موعد مـــع مفاجاأة �ســـارة هذا 
الأ�سبـــوع بعدما اأعلن نا�سرها اللكـــرتوين )بوترمور( �سل�سلة 
مـــن اأربعة ن�سو�ض عـــن ال�سحر حتمل عنـــوان "تاريخ ال�سحر 

يف اأمريكا ال�سمالية".
وتن�ســـر الن�سو�ض يوميا منذ يوم الثالثـــاء وحتى اجلمعة يف 

ال�ساعة 1400 بتوقيت جرينت�ض وتهدف للتمهيد للفيلم املرتقب 
ب�سدة والقائم على �سل�سلة هاري بوتر ويحمل ا�سم )فانتا�ستيك 
بي�ست�ـــض اآند وير تو فاينـــد ذمي( اأو الكائنات ال�سحرية واأماكن 

وجودها ومن املقرر اأن يعر�ض يف نوفمرب ت�سرين الثاين.
وقـــال موقـــع بوترمور اإن ن�ـــض الثالثاء يحمل عنـــوان "القرن 
الرابـــع ع�سر-القـــرن ال�سابـــع ع�ســـر" وي�سحـــب القـــراء "يف 
جولـــة عـــرب القـــرون للك�سف عـــن بدايـــات جمتمـــع ال�سحر يف 
اأمريـــكا ال�سمالية وكيف ا�ستخدم ال�سحـــرة ال�سحر دون الع�سا 

ال�سحرية".
اأمـــا ن�ـــض يـــوم الأربعـــاء فيلقـــي ال�سوء علـــى "الأخطـــار التي 
واجههـــا ال�سحرة يف العامل اجلديـــد" يف حني يك�سف ن�ض يوم 
اخلمي�ـــض "ملاذا اتخـــذ مركز ال�سحر الأمريكـــي خطوات لإخفاء 

املجتمع ال�سحري ال�سفلي".
و�سينقل ن�ض يـــوم اجلمعة القراء اإىل "الع�سرينات ال�ساخبة" 
التـــي تبداأ فيهـــا اأحـــداث الفيلم املرتقـــب وهو مـــن بطولة جنم 

الأو�سكار اإيدي ريدمني.
وقال املوقع لع�ساق رولينج "هذه الق�س�ض �ستعطيكم فكرة عن 
كيفيـــة تطور ال�سحر يف هذه القـــارة على مر الأعوام والأ�سماء 
والأحـــداث التـــي تر�ســـي الأ�سا�ـــض لإطـــالق فيلـــم ’فانتا�ستيـــك 

بي�ست�ض اآند وير تو فايند ذمي’".
وقالت �سركة وارنر براذرز اإن ريدمني يلعب يف الفيلم �سخ�سية 
نيـــوت �سكاماندر خبـــري الكائنات ال�سحرية "الـــذي يتوقف يف 
نيويورك بعد رحالته بحثا عن الكائنات ال�سحرية وتوثيقها".

وق�ســـة الفيلم جتري اأحداثها يف عـــام 1926 اأي قبل عقود من 
بدء اأحـــداث �سل�سلة هاري بوتر ال�سهـــرية ومغامرات بوتر يف 

مدر�سة هوجوارت�ض لل�سحر.
والفيلـــم القائم على �سل�سلة كتـــب هاري بوتر هو اأول �سيناريو 

�سينمائي تكتبه رولينج.

أوراق
نحن ل ن�ستطيع اأن منتلك الذاكرة دائمًا ، ول 
نحتفظ ب�سيء مـــن الواقع الذي ن�ساء ، اإل اأن 
ال�ســـورة هـــي ذلـــك امل�سهـــد الإفرتا�سي الذي 
بـــات ميككنـــا مـــن حتقيـــق اإمتالكنـــا لالأ�سياء 
التـــي ن�ساوؤها واإىل الوقت الذي ن�ساوؤه ، هذا 
مـــا جاءت بـــه �ســـوزان �سونتـــاغ يف كتابها " 
حول الفوتوغراف " الذي �سدر عن دار املدى 
للالإعـــالم والثقافـــة والفنـــون والـــذي ترجمه 

عبا�ض املفرجي . 
وتذكـــر �سوزان �سونتـــاغ اأن هذا الكتاب ُخلق 
من خـــالل مقالة واحدة حول بع�ـــض امل�سائل 
اجلمالية والأخالقية التي طرحتها كلية وجود 
ال�سور الفوتوغرافية ، مبينة اإنها كلما فكرت 
ب�سكل اأعمق حول ال�سور الفوتوغرافية كلما 

�سعرت باأن الأمر اكرث تعقيدًا مما تظنه .
فهمـــت �سونتاغ من خالل هـــذه املقالت معنى 
وم�سرية ال�ســـور الفوتوغرافية حتى قطعت 
�سوطـــًا كافيًا بحيـــث اإن املناق�سة التي طرحت 
يف مقالتهـــا الأوىل حول الفوتوغراف والتي 
�ســـارت موثقة وم�ستطـــردة يف املقالة التالية 
كان ميكـــن اأن تكون جمملة ومو�سعة بطريقة 

اأكرث نظرية وميكن لها اأن تتوقف .
املقال الأوىل  ،ب�سكل خمتلف وحجم خمتلف،  
ن�سر للمرة الأوىل يف " نيويورك ريفيو اأوف 

"  حيث ذكرت �سونتاغ اأن هذه املقالة  بوك�ـــض 
ما ُكتب لها اأن ُتن�سر اأبدًا لول الدعم الذي قدمه 
املحـــرران روبرت �سيلفـــرز وباربـــرا ب�ستني 
فيها ، نتيجـــة الهو�ض الذي متلك �سونتاغ يف 

الفوتوغراف .
مو�سوعـــات  �سبعـــة  علـــى  الكتـــاب  انطـــوى 
 " اأفالطـــون  كهـــف  يف   " اأولهـــا  ت�سمـــن   ،
والـــذي خل�ـــض اأن مـــن خـــالل جمـــع ال�ســـور 
الفوتوغرافيـــة ميكن جمع العامل باأكمله ، ذلك 
لأن الربامـــج التلفزيونية والأفـــالم ميكن لها 
اأن تنـــري وتنطفـــئ اأما ال�سور فمـــا هي �سوى 
�سيء خفيف الوزن رخي�ض الثمن  من ال�سهل 

جمعه والحتفاظ به اإىل الأبد .
وبينـــت �سونتاغ اأن قيامنـــا بعملية الت�سوير 
بحد ذاتها هـــي عملية ا�ستيالء على �سيء ما ، 
وهذا يعني اإننا ن�سع اأنف�سنا يف عالقة معينة 

مع العامل يجمع بني املعرفة وال�سلطة .
يف مو�سوعـــة اأخرى يت�سمنهـــا الكتاب حتت 
عنـــوان " اأمـــريكا مرئيـــة ، عرب ال�ســـور على 
نحـــو معتم " تذكر �سونتـــاغ اأنه خالل العقود 
مـــن  كان  الفوتوغـــرايف  للت�سويـــر  الأوىل 
املتوقع  اأن تكون ال�ســـور ذات �سفات مثالية 
، ومـــا يزال هـــذا هدف اأغلـــب الفوتوغرافيني 
والهـــواة  الذيـــن تعني لهم ال�ســـورة اجلميلة 

هي �سورة ل�سيء جميل .
اأعمـــال  ان�ساقـــت  الع�سرينـــات  منـــذ  اأنـــه  اإل 
املحرتفـــني اإىل الأعمـــال غري املبهجـــة ، وهنا 

بـــداأوا ي�ستك�سفون موا�سيـــع  عادية وقبيحة 
وحتـــى تافهـــة ب�ســـكل دقيـــق من اأجـــل تعديل 
التعريـــف اجلميل والقبيـــح يف احلدود التي 
اأ�ســـار اإليهـــا ويتمان " اأي �ســـيء منفرد اأو اأي 
حالة منفردة اأو تركيب اأو عملية تظهر جماًل 
حمـــددًا فاإنـــه اأمـــر �سطحـــي ميكن مـــن خالله 
متييز الأ�سياء بكونهـــا جميلة واأ�سياء اأخرى 

غري جميلة  " .  
ت�سنـــت مو�سوعـــة الكتـــاب الأخـــرية " عـــامل 
الت�سوير " واقعًا يف�ســـره الفال�سفة منذ زمن 
اأفالطـــون وهـــو حتريرنا مـــن الإعتمـــاد على 
ال�ســـور من خـــالل ا�ستح�سار معيـــار الطرق 
اخلياليـــة من ال�ســـورة لفهم اجلـــزء الواقعي 

من احلياة 
اإ�سفـــاء  هـــو  الت�سويـــر  اأن  �سونتـــاغ  لتبـــني 
الأهميـــة ورمبـــا ل توجد موا�سيـــع ل ميكنها 
اأن تكـــون جمملة عالوة علـــى ذلك لي�ض هنالك 
�سبيـــل لو�ســـع حـــد للنزعـــة املتاأ�سلـــة يف كل 
ال�ســـور الفوتوغرافية يف جمال اإ�سفاء قيمة 

اإىل موا�سيعها .
اأ�ســـكال  يف  يقـــع  الفوتوغـــراف  اأن  وذكـــرت 
عـــدة لإكت�ســـاب الأ�سياء ، ففي �سكلـــه الأب�سط 

جند اأن ال�ســـور الفوتوغرافية ُتعد 
بديال لأمتالك الأ�سخا�ض كما ميكن 
اإ�سافة �سمـــات خا�سة لهذا الإمتالك 
، فتعطينـــا واقعًا مـــن خيارنا وهذا 

بحد ذاته �سيء نادر . 

قراءة سيميائية في أشكال الداللة 
داخل النص األدبي ف��ي قصة )رجل 

التوافه( للقاص محمد خضير

امت��الك الواق��ع ف��ي كت��اب " حول 
الفوتوغراف " لسوزان سونتاغ 

ــــــــدارات ــــن اص م

مؤلفة هاري بوتر تستكشف السحر في أمريكا الشمالية في كتابات جديدة

"زاي�ا" قريًبا عن 
مجموعة النيل

 
 عن جمموعة النيل العربية ت�سدر قريبَا 

رواية "زايا" للمبدعة ال�سعودية اأ�ستاذة/ 
رمي ال�سقر

ت�سلط هذه الرواية ال�سوء على امل�ساعب 
والعقبات التى تواجه املراأة العربية املثقفة 

يف جمتماعاتها املحلية وهو ما يدفعها 
اإىل حماولة الهروب ما هذا الواقع اإىل 

دول جماورة اأقل قيوًدا واأكرث مرونة فاإن 
مل تفلح هذه احليلة تعرب البحار لتحيا 

يف جمتمعات غربية. وعلى الرغم من كل 
مظاهر معاناة زاهية بطلة هذه الرواية اإل 

اأنها حاولت اأن جتد يف احلب خمرًجا لها 
من اأزمتها.

 اإنها وقائع كل بيت .. فـُــككت ُعراه .. الأم 
.. الأب .. املجتمع .. حني ل متنهج الأم 

عالقتها باإبنتها ..فتتبدى لها ب�سورة ال�سر 
املطلق .. وحني ي�سعر الأب خده حتى 

يت�سياأ كاأرجوحة احلدائق العامة تتمكن 
منها كل موؤخرة عابرة .. وجمتمـــع مل 

يراأف باآٍت غريب ..
من اأجواء الرواية " نمـت ليلتـي واأنا 

اأ�سـعر اأن ثمة �سـيئًا يتك�سر ب�سـدري واأّن 
هناك من اأطاح باأمنياتــي .. واأحالمي التي 

بت اأرتبها لزيارة كهذه بداأت تتهاوى.. 
حتـى مـر يوم اخلمي�ض واأتـى ظهر اجلمعـة 
واأنا قابعـة بفردو�ض حرم ال�سـيخ.. واأمه.. 

اأناولهن ما �سـق عليهن اأخذه واأراوح بـني 
�سالتهـن وبـني املطبخ اأتنـاو�ض مـع اأبي 
ما بقـي يل من اإح�سا�ض بالكرامة. قفلنـا 

راجعين وفرحتي تمتاوت تدريجيا .. كلما 
ن بنت  تخيلت اأن �سرف مرافقتهن اإنما لأ

اخلادم مت�سي خادمة ولو بعد حين.!"
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ــــــــدارات ــــن اص م

الذاكـــرة واللغة ، من منهمـــا ي�ستجيب اإىل الآخر ، وهـــل ميكن للكاتب اأن 
ي�سيطـــر على اللغة اأم اأن اللغة هي من تقـــود الكاتب ؟ كل هذه الت�ساوؤلت 
يجيـــب عنها فـــوزي كرمي يف كتـــاب " مراعي ال�سبار " والـــذي �سدر عن 
دار املـــدى لالإعالم والثقافـــة والفنون . يذكر فوزي كـــرمي يف هذا الكتاب 
اأن الن�سو�ـــض املوجـــودة منتزعة من يومياته ولكـــن حتت ت�سرف �سحر 
اخليـــال ، وبا�ستجابة لذاكرته وخميلته معاً ، حيـــث عِمَد الكاتب اىل اأخذ 
�ســـور فوتوغراف مت�سرفاً بالر�سم على �سطحها وحراً مع األوان الفر�ساة 

.
وذكـــر الكاتـــب اإنه حاول عمل هـــذا " اأي الإبحار يف �سحـــر خميلته " بني 
احلـــني والآخـــر  " وكان ي�ستخـــدم يف حماولتـــه اخليالية مكانـــاً مينحه 
لـــذاذة النرث احلكائي وهـــو مقعد ال�سرتاحة الذي يتو�ســـط دربي ال�سعر 
والدرا�سة ، هادفاً من خالل ذلك اأن مينح ذلك العامل ال�سحري الذي يرومه 

.
ذكـــر الكاتب اأن اللغة تت�ســـرف به على هواها حني يكتب ال�سعر ، اأما فيما 
عـــدا ال�سعـــر فهو من يتحكـــم باللغة كما ي�ساء ، ورغم ذلـــك فاأن ثقته ترتكز 
بلغـــة ال�سعـــر والتي ل متتلك مقا�ســـد مبّيته ، بينما تعـــد لغة النرث خادعة 
للعاقـــل فهي توهمـــه مبقا�سد واإجتاهـــات بعيدة عن الواقـــع واحلقائق ، 
ُمبيناً هنا اأن ل اأحد يجروؤ حتى الآن لأن ي�سرح باأنه يعرف كال اللغتني .

ويذكـــر كرمي يف كتابـــه ، كما ل يخلو عامل الواقع مـــن امتداد له ل يت�سح 
للب�ســـر بل للب�سرية وحدها ، وكما ل يخلو العامل اخلفي واملجهول الذي 
يحيـــط بنـــا مـــن اآثار وخطـــوات يرتكها علـــى تربـــة الواقع  ، فـــاإن ال�سعر 
واحلكايـــة يتميـــزان بالحتفاء بنقـــاط التما�ض بني هذيـــن العاملني ، وهنا 

مل يتخـــّل الكاتب عن احتفائه بهذا حتـــى يف حياته اخلا�سة حيث تعك�سه 
املـــراأة اإل اأنهـــا تخيـــب ظنه فتجعل مـــن اأذنه اليمنـــى ي�سرى ذلـــك لأنها ل 

تفاجئه وهو يرتقي ال�سلم ليالً غارقاً بالنوم كما ذكر .
ت�سمن هذا الكتاب �سبعة ن�سو�ض نرث طويلة منها "ليل الفئران" متحدثاً 
خاللـــه عن ذاكرته مـــع �سخ�سيات و�سورها وربط تلـــك احلكاية بوحدته 
الليليـــة يف حلظات ال�سمت حيـــث يحاذبه النـــوم ويف الفوا�سل الغائمة 
بـــني ال�سور التي حتمـــل الذكريات املتواترة ويف حلظـــات �سارت تت�سع 
عن غري اإرادة منه  حتى يزوره ال�سباح وكان هذا الن�ض من كتابات لندن 

عام 2005 .
اأمـــا يف ن�ـــض "كابو�ض" والذي ت�سمن جزءين فيذكـــر الكاتب اأنه يعتا�ض 
علـــى مـــا يكتبه فباأية لغة يكتـــب ؟ هل هي لغة اخلوف حيـــث اإنه "ل يجيد 
لغـــة الغرب هنـــاك" . ويف بلوغ مثل هـــذه النقطة يذكـــر اإن الأ�سى البليغ 
كان يتحول بداخله اإىل توتر بفعل التبا�ض الأمر الذي اأ�سبح اأو �سي�سبح 

اأ�سبه بكابو�ض بات يراوده .
يف ن�ـــض "املوعد املوؤجل" الـــذي يتحدث فيه عن عبد ال�ستار نا�سر ، يذكر 
كرمي انه قلق ب�ساأن كيفية معرفة ما اإذا كان بخري اأم ل  فهو على علم باأنه ل 
مبـــاٍل وانه حري�ض على ت�سيد اللحظة املنا�سبة ملغامرة و�سيكة مع امراأة 
م�ستع�سيـــة  وانـــه يحت�سي الكاأ�ض بحرية ل يتمتـــع هو نف�سه بها وهذا ما 

اأثار قلق كرمي على �سديقه الذي �سبقه يف موعده ب�ست �سنوات .
كمـــا ت�سمـــن الكتاب ن�سو�سا اأخـــرى من ذاكرة فوزي كـــرمي مثل : حجي 
ا�سماعيل ومراعـــي ال�سبار والزمن الثالث ولعبـــة الكريات والتي جاءت 

بلغة مميزة �سهلة ور�سينة حتمل عمق ذاكرة �ساحبها .

القاهرة )رويترز( –
 الكاتـــب اجلزائـــري وا�سينـــي الأعـــرج يكتـــب روايـــة 
عـــن العامل العربـــي وما اآلـــت اإليه اأموره ومـــا يعتربه 
انهيـــارا كبـــريا وت�ستتا ومتزقا وتق�سيمـــا ويجعله يف 
بوؤ�ســـه واقعا بني طرفـــني: الغربي بقيادتـــه الأمريكية 
الأوروبيـــة و"التنظيـــم" املتطرف دينيـــا الذي يرتجم 

اآليا يف ذهن القارئ اإىل تنظيم الدولة الإ�سالمية.
ا�ســـم الرواية )2084 حكايـــة العربي الأخري( و�سحب 
وا�سينـــي الأعـــرج فيهـــا علـــى العـــامل العربي بـــل على 
العامل كله اأجواء بـــل تفا�سيل كثرية اأحيانا من رواية 
)1984( للربيطاين جـــورج اأورويل وا�سمه احلقيقي 

اإريك اآرثر بلري.
ت�ســـور روايـــة جـــورج اأورويـــل "الكابو�سيـــة" عاملـــا 
وتغـــري  اأنفا�ســـه  تخنـــق  دكتاتوريـــة  عليـــه  �سيطـــرت 
احليـــاة  ومنـــط  والكرامـــة  احلريـــة  يف  مفاهيمـــه 
والعواطـــف وغريهما. ورمـــز هذا ال�ستبـــداد هنا هو 
)بيج براذر( اأو الأخ الكبري اأو الأكرب الذي فر�ض نوعا 
�ساحقا من عبادة ال�سخ�سية على الرغم من اأن وجوده 
الفعلـــي كاإن�سان يبـــدو م�سكوكا فيـــه. وفر�ست مراقبة 
علـــى النا�ض حت�ســـي اأنفا�سهـــم وت�سجل كـــل اأفكارهم 

وم�ساعرهم وجتعلهم اأ�سبه باملنومني مغناطي�سيا.
وجتـــري الأحـــداث يف مـــا كـــان يعـــرف �سابقـــا با�ســـم 
الكـــربى  الدولـــة  مـــن  الآن مقاطعـــة  بريطانيـــا وهـــو 
"اأو�سيانيـــا" اأو اأوقيانو�سيـــا بالعربيـــة وهـــي خليفة 
الوليات املتحدة والإمرباطورية الربيطانية وواحدة 

من ثالث دول كربى كالتي انق�سم اإليها العامل.
وهـــو عامل ت�سوده احلرب الدائمة واملراقبة احلكومية 
الطاغيـــة وحمـــو التاريخ القـــدمي وكتابـــة تاريخ اآخر 

بـــدل منـــه وتنت�سر فيـــه الالفتـــات الكبرية التـــي تقول 
)بيج بـــراذر يراقبكم(. وكانت الرواية قد �سدرت �سنة 

.1949
وهنـــاك �سبه بـــني الرواية وبـــني رواية )عـــامل �سجاع 
جديـــد( التي �سدرت �سنة 1932 للروائي والفيل�سوف 
الربيطـــاين األدو�ض هك�سلي وروايـــة )وي( اأو )نحن( 

للرو�سي يفجيني زامياتني التي �سدرت �سنة 1921.
اأ�سيـــاء كثرية يف )2084 حكاية العربي الأخري( ت�سبه 
مـــا ورد يف روايـــة اأورويـــل بـــل اإن الأوىل ت�ستند اإىل 
الثانيـــة. وكـــان اأورويل قـــد �سمى الروايـــة �سابقا قبل 

اختيار ال�سم احلايل )الرجل الأخري يف اأوروبا(.
يف روايـــة وا�سيني الأعـــرج وبعد انق�ســـام العامل اإىل 
ثـــالث دول كـــربى يتحكم يف قلعة "اأمريوبـــا" )اأمريكا 
واأوروبـــا( التـــي تقـــع يف عمـــق الربـــع اخلـــايل )ليتل 
بـــراذر( اأو )الأخ ال�سغـــري اأو الأ�سغـــر( بالأمـــور على 
طريقـــة جده )بيج براذر( يف اإح�ســـاء الأنفا�ض والذي 
يحتفـــل مبئويتـــه يف �سنـــة 2084 التـــي جتـــري فيهـــا 

اأحداث الرواية.
جـــاء يف تعريف بالرواية على غالفها "يدخل وا�سيني 
يف هـــذه الروايـــة منطقـــة حمرمـــة اإذ ي�ســـع الغربـــي 
احلايل والعربي احلـــايل اأي�سا اأمام املرايا التي تظهر 
تناق�ساتهما اأمام حداثة انتقائية يف كل �سيء. لن يكون 
العربي الأخري يف قلعة اأمريوبا الغام�سة الواقعة بني 
م�سيق هرمـــز والبحر الأحمر يف عمـــق الربع اخلايل 
اأميـــا اأو جاهال اأو بدائيا بل �سيكـــون عربيا يف �سميم 

الدقة التكنولوجية.
النـــووي وامل�ســـرف على  الفيزيـــاء  عـــامل  "اآدم وهـــو 
تنفيـــذ برنامـــج قنبلـــة نوويـــة م�سغـــرة يف بن�سلفانيا 
يتعر�ـــض لعملية اختطاف يف مطـــار روا�سي بباري�ض 
ت�ســـرتك فيها ثالثة اأطراف: ت�سادو املتخ�س�ض يف قتل 

علماء الذرة العرب و"التنظيم" وهو اجلهاز الإرهابي 
الغام�ض الذي حتـــول اإىل قوة �ساربة لكل ما له عالقة 
باحليـــاة والفـــن و)اإف.بـــي.اآي( اأو مكتـــب التحقيـــق 
الحتادي الأمريكـــي لأن اآدم ينتمي اإىل خمرب اأمريكي 

وجتب حمايته."
زوجـــة اآدم اليابانيـــة قتلت يوم حماولـــة اختطافه يف 
باري�ض لكـــن الذين خل�سوه اأخفوا عنه الأمر و�ساروا 
يعر�ســـون عليه �سريطـــا مزورا يظهرهـــا حية وتبارك 
عملـــه يف القلعة وذلـــك كي يبقى يعمل علـــى امل�سروع. 
يكت�سف اللعبة اأخريا مب�ساعدة �سميث الذي قبل موته 

اأر�سل له ال�سريط احلقيقي الذي يظهر موتها.
واإذا كان ون�ستون �سميث يف رواية اأورويل وحبيبته 
جوليـــا اللـــذان حـــاول التفكـــري با�ستقالليـــة قـــد األقـــي 
القب�ـــض عليهمـــا واأخ�سعـــا اإىل غ�سل دمـــاغ جديد فاإن 
"�سميث" يف رواية وا�سيني الأعرج �سديق اآدم الذي 

�سعى اإىل م�ساعدته قد اأبعد ثم مات يف معركة.
واإذا كان الطريق م�سدودا اأمام اأبطال اأورويل فان اآدم 
الذي كـــان �سبه �سجـــني يف القلعة قد ا�ستطـــاع النجاة 
اأخـــريا ولـــو جريحا ويف حـــال �سيئة وذلـــك مب�ساعدة 
امليجـــر نل�ســـون �سديـــق �سميث والـــذي اأنقـــذه واأنقذ 
حبيبتـــه اإيفا وابنته قبل هجـــوم التنظيم وقبل تفجري 
القنبلـــة النوويـــة ال�سغـــرية التـــي طورهـــا اآدم والتي 

ت�ستعمل ملكافحة الإرهاب.
مما قـــد يوؤخذ علـــى الرواية كـــرثة التفا�سيـــل املكررة 
كاأنهـــا م�ساهـــد معادة مبـــا يثقل العمـــل الروائـــي اإذ ل 

�سرورة لإعادة كثري منها.
القطـــع  متو�سطـــة  �سفحـــة   447 يف  الروايـــة  وردت 
و�سدرت عن )دار الآداب( يف بريوت. وقد حملت على 
غالفهـــا اأن الكاتب يتنـــازل عن حقوقـــه املادية لالأطفال 

املر�سى بال�سرطان.

"، با�ستخدامـــه بوجـــه خا�ـــض  " اخلريـــج 
األهـــم  هوفمـــان،  د�ســـنت  واأداء  املو�سيقـــى 
ريت�ســـارد اآيـــود اقتبا�ـــض روايتـــي " حتـــت 
دور  هوفمـــان  يـــوؤدي   ." البحـــر  �سطـــح 
برادوك بـــاأمل �سايكولوجـــي، مبتلعا كلمات 
ن�ســـه، م�ستخدما )) يف اأحـــوال كثرية اأداء 
ملتويـــا، (( كما يعرّب عن ذلك اآيود. )) عندما 
تقراأ الكتـــاب، يبدو اأكرث تهكما ونقدا لذعا، 
اأقرب اىل هولدن كولفيلد، (( يقول املخرج، 
)) لكـــن مـــع د�ســـنت هوفمان فهو يبـــدو على 

عا. (( نحو اأ�سيل مروِّ
بالن�سبة يل، ن�سخة بنجامني يف الكتاب هي 
�سخ�ض م�سطرب اجتماعيـــا و�سيم املظهر، 
تقريبـــا على منـــط باتريك بيتمـــان، مقارنة 
بالالبطل القلق يف ن�سخة الفيلم. كوميديات 
عـــن خراقة ال�سلوك – من " رو�سمور " اىل 
" ذي اأوفي�ض " اىل " اإكبح حما�سك " – ملا 
كانت وِجدت لول اداء هوفمان. اإنه اأتاح لنا 
التعاطف مع بـــرادوك، برغم ا�سلوب حياته 

الأناين املو�ّسر.
" ا�ستثنـــاءً يف تليـــني  " اخلريـــج  مل يكـــن 
�سخ�سيـــة بطلـــه علـــى ال�سا�ســـة. يف بع�ض 
الأحيـــان، يكـــون �سانعـــو الأفـــالم مهتمـــني 
بالقيـــام بذلـــك بدافـــع جتـــاري، للح�ســـول 
علـــى جمهور اأو�سع. قد يكون ذلك �سحيحا 
يف اأحيـــان، لكـــن هناك اأي�ســـا اختالف يف 
الطريقـــة التـــي ُي�ستهَلـــك بهـــا فيلم مـــا. )) 
عندمـــا تقـــراأ، ت�سبـــح جزئيـــا ال�سخ�سية 
الرئي�سية، ثمة منطقة رمادية بني �سوتك 
وال�ســـوت الذي علـــى ال�سفحة، (( يقول 
اآيود، )) لكن يف الفيلم، عندما ترى على 
ال�سا�سة اأحدا ما، الذي من الوا�سح انه 
لي�ـــض اأنت، ثمـــة اآخرية ماديـــة – تقرر 
نوعـــا ما اإن كان ميتعك اأن تكون برفقة 

ذلك ال�سخ�ض. ((
الآخريـــة املاديـــة، تت�ساعـــد فقط حني 

يكـــون املمثل البطـــل جنما، نعـــرف اأنه 

خارج ال�سينما �سخ�ض �سهري اىل حد كبري، 
ثري وله حياة عاطفية معقدة. كم من اجلهد 
نطلب مـــن امل�ساهد ليقيم ات�سال عاطفيا مع 
�سخ�سيـــة يلعـــب دورها توم كـــروز؟ نحن، 
اأي�ســـا، اأقـــل ت�ساحما مـــع �سخ�سيـــات على 
ال�سا�ســـة. يعرّب عـــن ذلك اآيـــود: )) اأعتقد ان 
هنـــاك م�سحة بيوريتانية يف معظم الأفالم. 
ُيعاَقـــب. (( كقاعـــدة، كـــل  اأن  ال�ســـر يجـــب 
الأحـــداث علـــى ال�سا�سة الكبـــرية -  �سريرة 
كانـــت اأم مل تكن – حتظى برد فعل منا�سب. 
ل ي�سمح ل�سّنـــاع الفيلم ب�سهولة باإ�ستخدام 
احلرية الأدبية للموؤلف: لندع القارئ يقرر.
يف " امريكـــان �سايكـــو "، الروايـــة، ُيوحى 
الينـــا اأن جرائم القتل التـــي يرتكبها باتريك 
بيتمـــان ميكـــن ان تكـــون كلها مـــن بنات 
خيالـــه. 

م�ساهـــد الرعـــب- اجلن�ـــض ال�سارية يف كال 
الأمرين، يف الواقع واخليال، هي مزعجة. 
نحـــن نن�سجـــم فقـــط مع عنـــف الكتـــاب لأن 
هنـــاك �سمامات اأمـــان لعـــدم املوثوقية. يف 
الفيلـــم، نواجـــه درجـــة اأكرث نعومـــة بكثري 
يكوباتي. يبدو هذا اأ�سبه بقرار ح�ّسا�ض  لل�سَّ
مبا اأن الغمو�ـــض، يف الفيلم، يكون ع�سريا 
علـــى التاأكيـــد. �سخ�سية كري�ستيـــان بيل مل 
تكـــن اأبـــدا م�سو�ســـة اأو معقدة كمـــا هي يف 
الكتـــاب. عنـــد نهاية الفيلـــم، ُيعَر�ـــض علينا 
منفـــذا – امل يكن كل هـــذا يف عقله فقط؟ – 
لكـــن تلـــك اللحظة تبـــدو احتيال اأكـــرث منها 

�سوؤال حقيقيا.
فيلـــم اآلفرد هيت�سكوك عـــام 1950، " �ستيج 
فرايـــت "، تعّر�ـــض للنقـــد ب�سبب مـــا ا�سبح 
معروفا بـ ’’ الفال�ض باك الكاذب ‘‘ – فال�ض 
بـــاك طويل عن جرميـــة قتل، نعرف 
فيما بعـــد انها غـــري حقيقية. اح�ّض 
امل�ساهـــدون انهـــم ُا�ستغِفلـــوا، ومل 
يكـــن هذا يف �سالـــح الفيلم. متحدثا 
اىل فران�سوا تريفو، قال هيت�سكوك: 
))يف الأفالم، ل يعرت�ض النا�ض اأبدا 
اإن راأوا �سخ�سا يروي اأكاذيَب. وهو 
اأي�سا اأمـــر مقبـــول اإن روت �سخ�سية 
مـــا ق�ســـة مـــن املا�ســـي، لأن الفال�ـــض 
بـــاك �سيعر�سهـــا كما لوكانـــت تدوريف 
احلا�ســـر. اإذن ملـــاذا ل ميكننا اأن نروي 

كذبا عرْب الفال�ض باك؟ ((
حتـــى عندما يكون الفيلـــم ملتب�سا بقوة، 
يظـــل  " كوبريـــك،  �سايننـــغ  " ذي  مثـــل 
مو�سوعيـــة.  بحقيقـــة  يرغـــب  امل�ساهـــد 
رمبـــا هي مادية الفيلـــم – فكرة اأن الروؤية 
هـــي الت�سديق. الفيلـــم الوثائقي " الغرفة 
237 " هـــو خزانـــة عر�ض للطـــرق الوافرة 
التي ب�سط فيها النا�ـــض الواقع يف حماولة 
للعثـــور على معنى وا�سح يف " ذي �سايننغ 
". اأغلب املعلقني على الفيلم يبداأون بالقول 

اأنهـــم عندما �ساهدوه اأول مرة مل ي�ستمتعوا 
بـــه، مل يكن مفهوما. بعـــد حني فقط، اأدركوا 
ر�سالتـــه احلقيقية: هو اعتـــذار كوبريك عن 
تزييـــف الهبـــوط علـــى القمـــر، اأو ا�ستعارة 
اأو  الأ�سليـــني،  امريكـــا  �سكـــان  اإبـــادة  عـــن 
الوعـــي.  دون  جن�سيـــة  لر�سالـــة  نقـــل  اأداة 
يف " ذي �سايننـــغ "، عمـــق تركيـــز الكامريا 
ي�سيـــف الإح�سا�ض باأنه ل بد ان هناك خطة 
اإخراجيـــة كبـــرية يف العمل: كـــل مو�سوع 
يتوهـــج مبغـــزى معـــني. وحـــني �ساهدت " 
الغرفـــة 237 "، اآمنـــت، علـــى التعاقب، بكل 

نظرية من نظريات املوؤامرة تلك.
اإنهـــا واحـــدة مـــن املتـــع م�ساهـــدة ق�ســـة ما 
تثب مـــن بني الو�سائـــط – حماولة لتخمني 
ثـــاٍن للمنطق، اأو، بطريقـــة اأخرى، ما يكمن 
خلـــف كـــل قـــرار. يف املهرجـــان، �سنعر�ض 
يف برايدبـــورت " ذي �سايننـــغ " يف فنـــدق 
مهجـــور على قمة جرف. جـــان هارلن، اليد 
اليمنـــى لكوبريك يف الفيلـــم، �سيكون هناك 
لالإجابـــة علـــى الأ�سئلة. حينهـــا، على الأقل، 
ميكننا يف النهاية اكت�ساف اأي من نظرياتنا 

املعتوهة هي ال�سحيحة.
يف بع�ـــض احلـــالت، حتى الن�ـــض الأ�سلي 
يكـــون غـــري واثق مـــن نف�ســـه. لأجـــل فيلمه 
الثاين، يعمل اآيود مع اآيف كورين لقتبا�ض 
" املثل " لدو�ستويف�سكي ) اخلطوة التالية 
بعد العمل على واحـــدة من رواياتي (. هي 
ق�ســـة عن رجـــل ُيرَبـــك باكت�ســـاف ان طيفه 
الأكرث كاريزمية يعمل يف نف�ض املكتب الذي 
يعمل هـــو فيه. يقول يل اآيود ان ما هو غري 
عادي حـــول " املثل " هو اأن دو�ستويف�سكي 
مل يكتب لها اأبدا اأي نهاية كان را�سيا عنها. 
�ساألـــت اآيـــود اإن كـــان ذلـــك �ســـوف ل يجعل 
احليـــاة اأ�سهل، مبا اأنـــه يلغي اي م�سكلة عن 
مع�سوميـــة املوؤلـــف؟ (( )) اأجـــل، (( اأجـــاب 
اآيـــود، )) �سن�ساعـــد فيـــودور علـــى و�سعها 

ب�سكل �سحيح هذه املرة. ((

واس���يني األعرج يسحب رواية جورج أورويل )1984( 
على العالم العربي

مراعي الصب��ار .. نصوص نثرية بين 
لغة وذاكرة مؤلفها فوزي كريم 

الرواية والفيلم
من الكتاب الى الشاشة
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ترجمة: عباس المفرجي

مل تكيين هوليييوود دامئييا وفية مييع الكتب،  

ضة نفسها لحنق املؤلف بتغيريها للحبكة  معرِّ

والشخصيات عىل نطاق واسع.

اء، يروي سييتيفن  يف أحاديثه عن كتبه مع القرىّ

كنغ قصصا حول الكتب واالفالم واملناقشات 

التي تدور حول الكتاب وقبل انتاج الفيلم..
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