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Don Quixote by Dali – Dali Museum, Barcelona 

الطلقات األخيرة
تدور اأحداث هذه الرواية يف احدى 
دول اوروبا ال�شرقية يف الفرتة التي 
تلت هزمية النازيني يف �شتالينغراد 
وان�شحابهم امام اجلي�ش ال�شوفييتي 
الذي عزم على مطاردتهم حتى 
برلني... ومن اخلنادق مبا�شرة .
يوري بوندرايف من مواليد 1924 
حائز على جائزة لينني عن االعمال 
ذائعة ال�شيت للحرب الوطنية الكربى 
1941-1945 وابتداأ بالروايتني 
الق�شريتني " الكتائب تطلب النار" و 
"الطلقات االخرية" اللتني اعتمد فيهما 
على خربته ال�شخ�شية.

دون كيخوته
رائعة من روائع االأدب العاملي... 
تطوف يف ثنايا اأحداثها التي جاءت 
�شمن كتابني �شمات اإن�شانية هي 
�شالة ثربانت�ش املن�شودة. ودون 
كيخوته مبعانيها هي جت�شد للُمثل 
وللقيم املجّردة، اإنه اجلانب املثايل 
يف الوجود الذي ي�شرعه اجلانب 
الواقعي، ويظل ال�شراع بني كال 
اجلانبني مت�شاًل، ال يفت ع�شده 
انت�شار الواقع على املثال با�شتمرار.

مذكرات صّياد 
هذا اول عمل كبري حقق ال�شهرة للكاتب 

الرو�شي تورغنيف ، حيث يعر�ش فيه 
احوال الريف الرو�شي وما يتعر�ش له 

الفالح من ظلم على يد النظام ال�شيا�شي 
واالجتماعي.

بناة العالم
�شبعة من بناة ال�شروح ال�شاخمة 
ير�شد املوؤلف �شتيفان ت�شفايج مالمح 
�شخ�شياتهم عرب اأعمالهم التي تركت 
ب�شمات وا�شحة على اأدب القرن الذي 
�شهد والدتهم. وهم بحق بناة للعامل 
�شاءت اأقدارهم اأن يكونوا عالمات بارزة 
يف القرن التا�شع ع�شر.

ترجمة: عباس المفرجي
هذا واحد من اأكرث الكتب التي �شتقراأها يوما تفردا. هو يوميات 
االأول  وت�شرين   1936 ماي�ش  بني  باإهتياج  ُكِتبت  منا�شبية، 
مالي�شيفن  ريك-  فريدري�ش  نف�شه  �شّمى  الذي  للروائي   ،1944
)كان ا�شمه ريك، لكنه اأ�شاف ا�شم عزبته، التي ابتاعها بعائدات 
رواياته املعروفة(. تبداأ اليوميات ببع�ش احلكايات امل�شلية عن 
املوؤرخ والفيل�شوف اوزفالد �شبنغلر، مثل حكاية اأكله، يف زمن 
وّزة  االأوىل،  العاملية  احل��رب  نهاية  نحو  الطعام  يف  االقت�شاد 
))اأكرث  �شغرية.  قطعة  الع�شاء  على  لرفيقه  يقّدم  اأن  دون  كاملة 
الرجال افتقادا حل�ّش الدعابة الذين عرفتهم يوما،(( يقول ريك، 

وال يفوقه يف هذا �شوى ))هري هتلر((.
– اأو  ومنذئذ ف�شاعدا �شيكون الكتاب تقريبا يوميات عن هتلر 
باالأحرى، عن احلياة اليومية يف ظل النظام النازي. ))حياتي 
اآب  يف هذا اجلحيم �شتدخل قريبا عامها اخلام�ش،(( يكتب يف 
بالكره،  اأفّكر  كنت  �شهرا،  واأرب��ع��ني  اثنني  من  ))الأك��رث   .1936
كنت اأ�شتلقي على فرا�شي وقلبي مفعم بالكره، كنت اأحلم بالكره 
واأ�شتيقظ على الكره. اأختنق باإدراك اأنني �شجني قبيلة من ِقَردة 
لنف�ش  كيف ميكن  ال�شرمدي عن  باللغز  ذهني  واأرهق  وح�شية، 
قبل  حقوقهم  على  �شديدة  بغرية  حر�شوا  الذين  النا�ش  ه��وؤالء 

ب�شع �شنوات اأن ي�شتغرقوا االآن يف هذا اخلَدر...((
احلافز على الكراهية يعاوده املرة تلو االأخ��رى. هو يطفح به، 
بنف�ش الطريقة التي يطفح بها بع�ش النا�ش باحلب؛ وكانت هذه 
اليوميات، ومن ثم،  اأجربته على كتابة هذه  التي  الكراهية هي 
حني اأنهاها ذات م�شاء، اأخذها يف علبة �شغرية وخرج ليخبئها 
تتخّيل،  اأن  ميكنك  كما  اكت�شافها،  الأن  اأر���ش��ه،  على  الغابة  يف 
بجرمية،  هو  ُيعتقل  النهاية،  )يف  باملوت  احلكم  عنه  �شينتج 
كانت عند ذاك تعترب خطرية اىل اأبعد احلدود، ))اإهانة التو�شع 
االأملاين((، بعد اأن ت�شّكى يف ر�شالة اىل نا�شره من اأن الت�شخم 
مع�شكر  اىل  نقله  مّت  ذلك  بعد  البلد.  تقّدم  تدريجيا  يدّمر  امل��ايل 

دا�شاو، حيث مات يف عام 1945.
اأخذ الكثري من النا�ش بالتفكري، خ�شو�شا بعد ن�شر كتاب دانييل 
من  الوا�شعة  باالأكرثية  الطوعيون"،  هتلر  غولدهاغن"جالدو 
اأملانيا بكونهم م�شرتكني يف ا�شواأ جرائم النازية؛ وجهة  �شكان 
ذلك  منذ  للهجوم  وتعّر�شت  للجدل،  وم��ث��رية  ���ش��وداوي��ة  نظر 
احلني. لكن اإن رميت طينا، فاإن بع�شا منه يل�شق، وغولدهاغن 
لن يكون مرفو�شا ب�شهولة. كتاب ريك الذي منح يف النهاية �شهرة 

ب���ع���د وف���ات���ه، 
ه��������و ك����ت����اب 
ت�����ش��ح��ي��ح��ي 

ذو قيمة.
دور  الع����ب����ًا 
مالك االأر�ش 
امل��ح��اف��ظ،، 
يوبخ بحقد 
 ’’ ع����ق����ول 
اجلماهري 
ال��ذي��ن   ‘‘
ل���ي�������ش���ت 
ل����دي����ه����م 

ة  د ا ر اإ
ف��ردي��ة اأك���رث م��ن ت��ل��ك ال��ت��ي للنمل 

الغبية  ال�شعارات  الببغاء  مثل  بحما�شة  وامل��رددي��ن  االأبي�ش، 
للهتلرية. لكن هناك �شوت الفطرة ال�شليمة يف العقل البافاري، 
بعمق  �شكاك  )هو  العاملة  الطبقة  و�شط  خا�شة  لنا،  ريك  يوؤكد 
بالطبقة الو�شطى التي اندفعت اأفواجا اىل راية هتلر(، ويعطي 
يف  ه��م  اجلنوبيني  االأمل���ان  م��ن  هاما  كبريا  ج��زءا  ب��اأن  انطباعا 
الواقع راغبني بانت�شار احللفاء، الأن انقاذ اأملانيا يكمن فقط يف 

تدمريها.
ميكن لريك احيانا اأن يكون نّفاجا، لكن نرثه جيد جدا، واأحكامه 
ذكية جدا – حني يتحّزر بامل�شتقبل فهو يف الغالب على حق – 
بحيث اأن موقفه يكون منطقيا. اأفكاره عن امل�شيحية هي اأي�شا 
املبهج  ومن  تكن.  مل  اأو  متدينا  اأكنت  �شواء  االنتباه،  ت�شتحق 
اأي�شا مالحظة اأنه مل يكن هناك اأثر فيه من معاداة ال�شامية، واأنه 
تنباأ باأن املواقف النازية من اليهود �شتقود البالد ذات يوم اىل 

قدرها امل�شوؤوم.
الطبقة  – ’’ م�شيح  لهتلر  اأ�شماًء  هو  يخرتع  االأث��ن��اء،  هذه  يف 
الو�شطى الدجال ‘‘ اأو ’’ مكيافيلي خادمات غرف الفنادق ‘‘ – 
وي�شجب باألفاظ جارحة الذهنية الربو�شية التي �شمحت لرجل 
مثل هذا باالزدهار. هو اأي�شا ينتقد بق�شوة ال�شباط الذين كانوا 
وراء حماولة االغتيال يف متوز 1944 – برغم اأنه كان يتمنى 
الكتاب  هذا  معا.  وامللكية  اجلمهورية  خانوا  –  الأنهم  جناحها 
عن  ظهرت  التي  اهمية  ال�شخ�شية  الوثائق  اأكرث  من  واحد  هو 

احلرب.
عن الغارديان

زينب المشاط 
العالق���ات ب���ني ال�شعوب من حي���ث التوا�شل االجتماع���ي والثقايف 
الت���ي ينتم���ي له���ا ه���ذا ال�شع���ب اأو ذاك وم���ا يج�شدها م���ن توا�شل 
اإن�ش���اين وفك���ري. كل ه���ذا خل�ش���ه وبح���ث في���ه ت���ودوروف يف 
كتاب"نح���ن واالآخرون"ال���ذي ترجمته ربى حم���ود و�شدر عن دار 

املدى للثقافة واالإعالم والفنون.
رك���ز مو�ش���وع هذا الكت���اب ح���ول العالق���ة ب���ني النحن"املجموعة 
الثقافي���ة واالجتماعية التي  ننتم���ي اإليها"واالآخرون"هوؤالء الذين 
ال ي�شكل���ون ج���زءًا م���ن ه���ذه املجموعة"وه���ي عالقة جت�ش���د تنوع 
النا����ش ووحدة النوع االن�شاين، وه���و مو�شوع عملت فرن�شا على 
اإع���ادة اكت�شافه كما اأنه يخ�ش الكات���ب �شخ�شيًا حيث ذكر"اأنه بداًل 
م���ن اأن يعر����ش اأفكاره ح���ول اكت�شاف ه���ذا املو�شوع ق���ام ب�شوؤال 
املفكري���ن الفرن�شي���ني الذي���ن عاجل���وه م���ن قب���ل مثل"مونتي�شيكو  

وحتى �شيغاالن مرورًا مبونتني وليفي �شرتوا�ش".
ح���اول الكاتب اأن ال يحيد عن احلقيقة فانطلق يف هذا البحث متفقًا 
م���ع اآراء هوؤالء املفكري���ن ذاكرًا"طوال فرتة عملي مل يكن هديف هو 
التع���رف على االأ�شياء كما كان���ت فح�شب واإمنا كيف يجب اأن تكون 
اأي�شا وكنت اريد اأن اأعرف واأحكم"فنحن ن�شتطيع درا�شة االآخرين 

فقط الأننا نعي�ش معهم دومًا ويف كل مكان وظرف.
بحث هذا الكتاب يف العالقة بني تنوع ال�شعوب والوحدة الب�شرية 
فاالأوىل تتن���وع واالأخرية تتمتع بوحدة متكاملة ومتكافئة، كما اأن 
ا�شتنطاق مفكري وفال�شفة فرن�شا يف القرنني الثامن والتا�شع ع�شر 
وحتى القرن الع�شرين حول مواقفهم من االآخر هي الفكرة االأ�شا�ش 

يف هذا الكتاب.
اأم���ا حول دوافع اختيار فرن�شا فكثرية اأوله���ا اأن املوؤلف ُيقيم هناك 
من���ذ بداي���ة ال�شتينات، وكان م���ن واجبه التعرف عل���ى مفكري هذا 
البل���د واأفكارهم ب�شكل مف�شل وغني ملوقع املدينة املركزي بالن�شبة 

للتاأري���خ االأوربي حي���ث اأمت�شت م�شاهمات التقالي���د االأخرى واأثر 
بها.

ه���ذا كت���اب، وبح�ش���ب املوؤل���ف، يتقدم"كهج���ني، ن�شفه ع���ن تاريخ 
الفك���ر، ون�شفه بحث يف الفل�شف���ة االأخالقي���ة وال�شيا�شية". وهو، 
ف���وق ذلك، ال يكتف���ي باحلجج املقدمة اإال كخطوة اوىل يف عمله، بل 
يح���اول معرفة مدى االإقن���اع يف احلجج - امل���ربرات، ومدى قبول 
هذه امل�شوغات يف حرك���ة التاريخ، اإنه ي�شع اأفكار الكاتب املختلفة 
يف مواجه���ة بع�شها، ث���م يق���وم باإجراء"حوار"بني اأف���كار موؤلفني 
خمتلف���ني اأو متقاربني. وهو، يف هذا كله، يتجّنب التطرف، مبقدار 
ما ي�شعى اإىل البحث عن احلقيقة واأكرث مما ي�شعى اىل امتالك هذه 
احلقيق���ة. اإنه ي�شع ب���ني يدي القارئ جمموعة هائل���ة من ال�شواهد 
يف �شورة"ح���وارات"، ت���اركًا له���ذا الق���ارئ احلكم عل���ى كل �شيء 
بنف�شه. لكنه يعود يف اخلتام ليلخ�ش روؤيته ويقدم قائمة بالنتائج 
االأ�شا�شي���ة، م���ن دون ان يعت���رب ذل���ك ح�شمًا للحوار، ب���ل مقرتحات 

لتجديده. 
 وه���و، بكث���ري م���ن املو�شوعي���ة، يعلن ان���ه مل يكن ي�شتطي���ع اإبداء 
اآرائ���ه يف املوا�شي���ع املبحوثة"الأنن���ي مل اأك���ن اأع���رف اآرائ���ي كلها 
م�شبق���ًا، وعلى العك�ش متامًا، لقد اكت�شفته���ا يف بحثي عن احلقيقة 
و.. م���ن املوؤك���د اأين �شنعت هذا الكتاب. لكن���ه، مبعنى اآخر للكلمة، 
ه���و الذي �شنعني... فاأنا اأثّمن جدًا الراأي الذي يت�شح تباعًا بتقدم 

احلوار".
وذك���ر الكات���ب اأنه ح���اول االهتمام بالق���ارئ من خالل ه���ذا الكتاب 
حي���ث اعتم���د على نظام االرج���اع ال���ذي اأراده وب�ش���كل ب�شيط اإىل 
اأبع���د احلدود ذاكرًا اأن عنوان ورقم اأي �شفحة يف ن�ش ما يرجعان 
اىل البي���ان االأخ���ري باملوؤلف���ات حي���ث تظه���ر اأي�ش���ًا ع���دة معلومات 
مكملة"تواري���خ ومراجع اأخرى"ا�شتفاد منها املوؤلف كثريًا وحاول 
زي���ادى معرفته م���ن خالل ال�ش���روح املرتاكم���ة للن�شو�ش،وقد قدم 
الكاتب ه���ذا الكت���اب بخم�شة ف�شول"نزع���ة الرتكيز عل���ى االإتنية، 

مذهب العلمية، مونتني، تطور الن�شبوية، ليفي �شرتو�ش". 

اوراق
امل�شرح����ي،  الن�����ش  تخلق����ان  واللغ����ة  ال�ش����ورة 
اأن ُيج�ش����د �شخ�����ش  لك����ن  لتج�ش����ده ال�شخو�����ش، 
العم����ل  تاأت����ي مي����زة  فُهن����ا  واح����د ن�ش����ًا متكام����اًل 
امل�شرحي ال����ذي تخلقه الن�شو�����ش املونودرامية، 
ويف كتاب"مذك����رات مونودرامية"للكات����ب �شباح 
االأنب����اري، ت�شمن العديد من الن�شو�ش امل�شرحية 
الت����ي مل يكن هاج�ش االخت����الف والتباين �شكالنيًا 

اأو بروبوكاندا"اإبتكاريًا".
كان هاج�ش الكاتب تعمي����ق جتربة الكتابة جماليًا 
التجريب����ي  امل�شرح����ي  الفع����ل  وتو�شي����ع  وفكري����ًا 
امل�ش����رح  لغ����ة  وتر�شي����خ  واأجنا�ش����ه  وتنويعات����ه 
املنطوق����ة والب�شري����ة واملفتوح����ة عل����ى التاأوي����ل 
واإثارة الت�شاوؤالت وطرحها على القارئ / امل�شاهد 
وحتري�ش وعيه على امل�شاركة اأو املعار�شة ملا يقراأ 

اأو ي�شاهد يف عوامل م�شحونة بالروؤى والروؤيا.
وبالرغم من املنايف الطويلة اإال اأن مرجعية كتاباته 

ظلت تتاأ�ش�ش م����ن وقائع جرت وجتري يف وطنه. 
تل����ك الوقائ����ع ببيئته����ا، و�شخو�شه����ا، واأحداثه����ا 
يدعوه����ا الكاتب اإىل ف�شاء التخيي����ل لي�شوع منها 
ن�شو�ش����ًا عراقي����ة الهوي����ة والطق�ش ولكنه����ا ي�شًا 

اإن�شانية الوجع واحللم.
وق����د ت�شم����ن الكت����اب ثالثة ف�ش����ول، ي����دور االأول 
حول األ����واح ورقم مونودرامية مث����ل ن�ش "�شدرة 
يف حديق����ة االأمة" والتي حتدثت ع����ن واقع احلال 
وزيف ما نتوقعه حقيقة حيث يختتم الكاتب ن�شه 
قائاًل"توقفت عن متثي����ل دور النخلة عندما اأعلنت 
النخل����ة عن نبوءتها ببقاء احل����ال على ما هو عليه 
اإىل اأج����ل غ����ري م�شم����ى، وه����ذا هو م����ا خ�شيت منه 
ك�شجرة معمرة معاق����ة وم�شابة بالت�شاوؤم القهري 

ومل يبق لها اإال اأن تعود.
اما الف�شل الثاين فت�شمن ن�شو�شا مونو �شبايكرية 
كما يف ن�ش"اإطالقة واحدة ح�شب"يتحدث خالله 
ع����ن اأمل الوطن وما دفعه ال�شباب فيه من اأثمان من 
خالل ن�شه"ل�ش����ت الوحيد الذي باع �شبابه للوطن 
اجلري����ح، دعن����ي اأودع����ك ي����ا اأب����ي، دعن����ي اتبارك 

بلحيت����ك البي�شاء كقلب����ك الكبري، وق����ل المي انني 
مل ا�شتطي����ع توديعها على الرغ����م من لهفتي القاتلة 

ل�شماع �شوتها احلنون للمرة االأخرية."
اأم����ا فيما يخ�����ش الف�شل الثالث م����ن مونودرامات 
تعاقبي����ة مث����ل ن�����ش اجل����الد وال�شحي����ة والت����ي 

تت�شمن جزءين.
خالل جتربة الكاتب الطويلة واملمتدة من اأول نرث 
له يف"زمرة االقتحام"اإىل اآخر ن�ش كتبه"اإطالقة 
يف  االأنب����اري  ي�شق����ط  ح�ش����ب"مل  واح����دة 
فخ"مهنة"الكتاب����ة ون�شوة"حرفيتها"التقليدية 
بل اأطلق �شهيل املغامرة واخلروج من ال�شائد 
والت�شابق �ش����وب اجلديد واملبتك����ر واإذا كان 
االإبت����كار م����ن �ش����رورات االإب����داع فاإن����ه جعل 
م����ن االأول ف�ش����اء اجتمع����ت في����ه املعرف����ة مع 
املغام����رة ولهذا جاءت حماوالته وخا�شة يف 
ن�شو�شه ال�شوامت واملونودراما التعاقبية 
غري م�شبوقة ككتابة م�شرحية حتمل اجلديد 

احلامل لبذور جتديدات قادمة.





























































نحن... وما ننتمي إليه،
وهؤالء...المكملون للمجموعة 

األنباري ينجو من فخ المهنة 
ونشوة الكتابة في مذكراته 
المونودرامية 

"يوميات رجل يائس" لفريدريش ريك

الكراهي��ة ه��ي س��بب كتابة 
اليوميات
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

التونس��ية  الناق��دة   
خيرة مباركي

ق�شي���دة جديدة يطل علينا من خاللها ال�شاعر 
�شالل عن���وز باإ�شراقات"اأمرية م���ن �شوء".. 
تعبق ب�شفيف الهم�ش..ب�شفائر اأمواج البحر 
املرتنح بكرك���رات القبل..ترفعه اإىل معاريج 
الوجد..فيرتمن بالع�ش���ق ويناجي ال�شوق...

ه���ي قدي�شة من ع���وامل النب���وءات ترفل على 
اأوت���ار اخللود..اإنه���ا بن���ت ع�شقه..اأنث���ى من 
ذاته خلقها ومبخا�شات���ه اأن�شاأها..وبحروفه 
�شّواها كيانًا �شويًا..اأن�شدها حلنًا من االأحالم 
لرتتق���ي يف خياله طيفًا م���ن ال�شحر..ولونها 
بلون االأ�شواق..وهذا ندركه من خالل ن�شيج 
الن����ش ال���ذي اأقامه على دينامي���ة نف�شية عرب 
عنه���ا اخلطاب..ف���كل الق�شي���دة ال تع���دو اأن 
تك���ون ثالث حلظ���ات مل تتجاوز ح���دود ذاته 
الباطنة..ارتبط���ت االأوىل بالن���داء الذي اأفاد 

معنى املناجاة:
اأيتها املمهورة ب�شناء الندى 

الراق�شة كما فرا�شات الزيزفون 
به���ذا النداء يتح���ول اخلط���اب اإىل مناجاة..

وعم���ل �شالة..وتتح���ول االأنث���ى اإىل قدي�شة 
جثا يف حمرابه���ا ي�شلي..يرت���ل ت�شابيحه..
هو خطاب من"اأنا"عابد اإىل"اأنِت"املعبودة..

م���ن ال�شاجد يف احل���رم اإىل ذات الربة....من 
املُِحب اإىل املحبوب. 

لقد جتل���ت لقلبه بها خفاي���ا اخللود..كذا قلبه 
يكتبها حلنا عل���ى �شرف���ات التوق..اإنها اأنثى 
ارتق���ت يف خيال���ه لتعل���ن مدائ���ن الع�ش���ق..

لعله���ا غادة م���ن الن�ش���اء ولكنها تتح���ول اإىل 
مطل���ق املراأة يف مطل���ق احل�شن..اأما اللحظة 
والدع���وة  بالطل���ب  ارتبط���ت  فق���د  الثاني���ة 

نحلق..نكرد�ش..دعين���ا  )دعين���ا  الفع���ل  اإىل 
للعا�شق���ني... نبع���ث  نتو�شد..نلثم..من�ش���د 
دعينا نغني..( وقد ا�شرتكت هذه االأفعال يف 
التعب���ري عن الرغبة لبناء عامل ال متناه ليكون 
الوقوف على عتبات احللم ومعانقة املطلق.. 
فتغ���دو معراج���ه اإىل جن���ان اخلل���ود تعان���ق 
ه�شي�ش اخلزامى وعب���ق �شفيف الهم�ش على 
اأوت���ار ع���زف القلوب.باللح���ن املاط���ر بالقبل 
على اأناغي���م �شوت العامل االأبدي.. �شمفونية 
الف���رح الكوين وعوامل اجلم���ال ال�شرمدي...
لعله���ا ع�شتاره بعثها يف ج���و من االأ�شاطري..
يف ع���امل م���ن االأوثان.. ه���ي اآله���ة.. احل�شن 
�شناها واحلب له���ا �شرعة..بينها وبني الب�شر 
ما بني الرباين واالإن�شاين..جمال الفرادي�ش 
يف رمو�شه���ا. وعل���ى �شفتيه���ا توق���د �شم���وع 
امليالد..ه���ي اخل�ش���ب واخلبز وخري���ر املاء 
ح���ني يعانق هديل اليمام..اأما اللحظة الثالثة 
فه���ي حلظة احلا�شر التي يعل���ن فيها انهزامه 
اأمام اأفيائها... عا�شق تفتنه احلبيبة ويفجعه 

فراقها..ي���ورق �شناه���ا بالت���وق. بال�ش���وق.. 
با�شطه���اد احلن���ني.. به���ذه اللحظ���ات ن�شمع 
اإيقاع���ات ال تتول���د م���ن االأ�ش���وات بق���در م���ا 
تتول���د م���ن وقعه���ا فينا..ح�شي����ش م���ن رنني 
املب���اين ي���ردد اأ�ش���داء املعاين..يجع���ل م���ن 
الق�شيدة نفح���ة من نفح���ات ال�شوفية حتلق 
بنا يف ف�شاءات �شاح���رة ت�شل حد االن�شهار 
والتماه���ي م���ع الالمتناهي..لعله���ا انثياالت 
ال�شاعر ال�شعرية..اأو حلظة من حلظات نف�شه 
التي رغب���ت يف معانقة املطلق..حتى ح�شبته 
املطلق..بهذا نت�شاءل هل ميكن اأن تكون هذه 
االأنث���ى جمرد �شورة مذهلة م���ن قوة االإبداع 
وبالغ���ة التخييل..اإنه���ا ق���درة �شاعرن���ا على 
تولي���د �شور ح�شية من اأخ���رى روحية..بهذا 
ق���د تكون بالغت���ه مبني���ة على الوه���م ولكنها 
بالغ���ة وجودية ع�شوي���ة وج�شدية حيوية..
بذل���ك فهذه امل���راأة قد تك���ون مع�شوق���ة ولكن 
ال�شاع���ر.. واق���ع  يف  وج���ود  اأي  له���ا  لي����ش 
لعله���ا املراأة التي يبتغيه���ا فتحلق يف اأحالمه 

وين�ش���ج لها رداء الع�شق فيتحول هذا االأخري 
اإىل جم���رد مقارب���ة جمالي���ة وهن���ا يتقاط���ع 
اخلط���اب ال�شعري يف الق�شي���دة مع اخلطاب 
ال�شويف..باعتب���ار اأن البع���د الروحي م�شلك 
اآم���ن لبل���وغ ع���امل ميتافيزيق���ي ع���رب الق���وة 
التخييلة..ب���كل ذل���ك هل ميك���ن اأن يكون هذا 
الع�ش���ق جم���رد والدة ا�شطراري���ة يف ن�شيج 
الن����ش يف�شح ع���ن اأ�شياء ثاوي���ة يف اأعطاف 
الكالم..من ه���ذه التي غرق فيها باأبجديته..؟ 
ه���ل هي بقاي���ا ع�شق عم���ري اأو غ���زل نزاري 
تف�شح عن رغبات ت�ش���رم فيه اأ�شواق الروح 
وتوغ���ل يف مراقبها..وت�ش���ده ب�شحر جمالها 
م���ن حوا�ش���ه اإليه���ا يف خل���د جنته���ا..اأم هي 
�شورة الع�شق يف عنفوانه يرو�ش من خالله 
نف�ش���ه يف ن���وع م���ن اجله���اد ال�شويف..وهل 

الدنيا تدعوه اإليها..اأم هو الذي يدعوها؟ 

النص:
اأمرية من �شوء

    ن�ش / �شالل عنوز

اأّيتها املمهورة ب�شناء الّندى 
الّراق�شة كما فرا�شات الزيزفون 

دعينا نحّلق يف ف�شاءات احللم
نكرد�ش كّل اأمانينا 

            يف موانئ الغناء
فما زالت االأر�شفة 

        تلّم رق�ش اخلطى 
تعانق حنّو ه�شي�ش اخلزامى

    وعبق �شفيف الهم�ش 
                على اأوتار عزف القلوب 

دعينا نتو�ّشد 
        �شطاآن اجتياحات الّربيع 

    نلثم دفق الّن�شيم 
            عند بّوابات  احتدام ال�ّشروق 

من�ّشد انثياالت اأحالمنا 
على �شفائر موج البحر 

نبعث للعا�شقني
        كركرات املاء

            يف �شباحات االنبهار 
دعينا نغّني

فما زال حلن الرتاتيل
يب�ّشر بيوم ماطر بالُقبل

خذيني خبزا...�شاقية...هديل ميام
الأملّك نغمًا يتهّجد

      يف ناي ق�شائدي 
فقد مللت احلبَو 

      يف الدروب االأفعوانات
اأ�شعلي قنديلك املعّلق 

              يف ركن الّروح 
لتنهمر على �ُشرفات بّواباتنا 

زّخات  ع�شل الدفء
وتعلن مدائن الع�شق 

      انطالق العناق 
دعيني اأكتبك حلنًا...ق�شيدة

لتلتحفيني حنانًا 
          يورق بالتوق
التقويل �شّبًا  اأنت؟

اأنا كّل يوم يوغل بي
            ا�شطهاد احلنني 

فاأفتح لك قالع مدائني 
لتت�شلطنني يف اأفيائها 
            اأمرية من �شوء

ناجح المعموري 

هذه ق�شة ثالث���ة يف جمموعة القا�ش 
عبد عون الرو�شان "قف�ش من ف�شاء" 
تنج���ح با�شتثم���ار التداخ���ل البنائي، 
والت�شارك احللم���ي واملو�شوعي مع 
�شردية خارجية وظفها القا�ش بذكاء، 
وجع���ل منه���ا جم���ااًل فني���ًا، م�شاهم���ًا 
بفعالي���ة باإ�ش���اءة الف�ش���اء ال�شردي، 
اخلام�ش���ة  ال�شاع���ة   � به���ا  وا�شتع���ان 
والع�ش���رون � لالإحال���ة نح���و الف�شاء 
اخلا�ش / وال�ش���ري يف ق�شة"ذاكرة 
املحاق"الت���ي ظلت موزعة بني هيمنة 
تكرارهم���ا  وم���ن  واملتخّي���ل،  احلل���م 
القا����ش  اأك���رث م���ن م���رة، ومع���اودة 
ال�شردي���ة  لتك���رار بع����ش الوح���دات 
ال�شرف���ة،  الفن���دق،  مث���ل  الب�شيط���ة، 
البي���ت، ليجعل منها �شف���رات بنائية، 
له���ا دور ترمي���زي، �شاع���د يف اإ�شاءة 
االإطار العام ل�شخ�شية"عبد القدو�ش 
ا�شتيعاب  ا�شتط���اع  ال�شعيدي"ال���ذي 
احل���دث ال�شردي املت�شظ���ي، لكنه ظل 
حمتفظًا بالنوّية احلكائية ذات الطاقة 

الرتميزية امل�شتمرة حتى النهاية.
ويب���دو يل ب���اأن مرحل���ة الت�شعين���ات 
ع���ون  عب���د  لتجرب���ة  املغذي���ة  ه���ي 
وتوظي���ف  بالرمزي���ة  الرو�ش���ان 
البن���اء املتداخل وال�ش���ورة واإ�شراك 
ت�ش���ورات اآني���ة، �شريع���ة يف ج���ذب 
بطاق���ة  الق���راءة  وتغذي���ة  املتلق���ي 
اإث���ارة االأ�شئل���ة، ومراقب���ة ح�ش���ور، 
وغياب عب���د القدو�ش ال�شعيدي. هذه 
الثنائية، حتكمت بال�شرد، وامتحنت 

ق���درة القا����ش البنائي���ة. واعتقد باأن 
الغي���اب  عل���ى  تنوي���ع  الق�ش���ة  ه���ذه 
الرم���زي، واملو�شوع���ي  واحل�ش���ور 
ل�شخ�شي���ات عب���د ع���ون الرو�ش���ان، 
الت���ي تعرفنا عليها يف"ب���كاء ال�شيدة 
اجلميلة / وقف�ش من ف�شاء"وكونت 
معهما"ذاك���رة املحاق"ثالثية رمزية، 
عميق���ة، ب���ذل القا����ش جه���دًا للتكت���م 
واملوق���ف  ال�شيا�ش���ي  املج���ال  عل���ى 
ال�ش���دي، املعار����ش لهيمن���ة النظام، 
لك���ن احل�ش���ور ال�ش���ردي لل�شيد"عبد 
القدو����ش ال�شعيدي"متاهى مع رغبة 
القا�ش يف الت�ش���رت على نوية الق�شة 
ال�شيا�شية التي متثل امتدادًا ملا حتقق 
يف الق�شتني اللتني ا�شرنا لها. وتبّدى 
يل، ب���اأن القا�ش عبد عون الرو�شان، 
قد اأتقن التكت���م خوفًا مع حر�ش على 
ق���ول ما يج���ب علي���ه كتابت���ه. وحقق 

جناحًا فنيًا مهمًا.
مل  واملغيب���ة،  املالحق���ة  ال�شخ�شي���ة 
يرتكها القا����ش �شائبة مل�شريها الذي 
فر�شته ال�شلطة، ب���ل منحها ح�شورًا 
منح���ه  اليومي���ة،  بالفعالي���ات  باقي���ًا 
ثقاًل بالتج���اور ال�شداقي مع الراوي 
اجتماعي���ة،  بتفا�شي���ل  ل���ه  امل�ش���ارك 
و�شيا�شي���ة. اأول ما ا�شتمع له الراوي 
من �شديقه اإعالن عن حتطيم ال�شلطة 
ملعزف���ة اجلميل، الن���اي امل�شنوع من 
ل���ه  ي�شتم���ع  وكان  االأ�ش���ود.  ال�ش���اج 
باكي���ًا وهو يعزف. م���ا فعلته ال�شلطة 
ا�شت�ش���راف مل���ا فعلته لتعطي���ل طاقته 

الذكرية واجل�شدية.
عن قوة العالق���ة االجتماعية بينهما، 
ح�ش���ور الفن���دق، بع���د م���ا كان مكانًا 
م���ن  "قف����ش  ق�ش���ة  يف  جوهري���ًا 

ف�شاء"اأ�شفى داللة عن�شر اال�شتقرار. 
ومتتع مبجاله الفني يف هذه الق�شة. 
م���كان مرك���زي واالإ�ش���ارات لل�شرف���ة 
املوؤق���ت  واخلال����ش  للحري���ة  م���كان 
يف"قف����ش من ف�شاء"وظ���ل حمتفظًا 
الت�شام���ي  ع���ن  اجلدي���دة  بداللت���ه 
والتعايل، والتطلع لف�شاءات وا�شعة 
وممتدة. وجود البي���ت كمكان حلمي 
واأوالده،  وزوجت���ه  القدو����ش  لعب���د 
جعلت الرتاجيديا منه مكانًا للتغيب. 
والن���وم فيه، موت بطريق���ة غرائبية، 
معرف���ة  اح���د  ي�شتط���ع  مل  و�شري���ة 

ا�شبابه.
عب���د القدو����ش فاعل يف ال�ش���رد، وله 
)ح�ش���ور حا�ش���ر( ح�ش���ب م�شطل���ح 
فاع���ل  حلم���ي،  ح�ش���ور  هايدج���ر. 
م���ن  بن���وع  ال�ش���رد  �شح���ن  وموؤث���ر، 
ولي�ش���ت  اجلمعي���ة،  الرتاجيدي���ا 
الفردي���ة. الأن ه���ذه الق�ش���ة اوج���زت 
م�شهدًا وطني���ًا عامًا، مثلما متظهر لنا 

عرب ق�شتيه التني ا�شرنا لهما.
الوح���دة  املغي���ب يف  القدو����ش  عب���د 
ح�ش���وره  ع���اود  االأوىل،  ال�شردي���ة 
التخيلي، ارتباط���ا مع وجود الراوي 
يف الطاب���ق التا�ش���ع بالفندق املرتبط 
تك���رر  حلظ���ة  االأخ���ر،  با�شتدع���اء 

التواجد فيه. 
املحاق"م�شاه���م  ذاك���رة  يف  الرم���ز 
بتو�شيف التغيب ب�شكل غري مبا�شر، 
لذا ظل ح�شور الناي ورواية"ال�شاعة 
قطع���ا  والع�شرون"حي���ث  اخلام�ش���ة 

نهائي���ًا عل���ى عب���د القدو����ش مزاول���ة 
هوايته يف العزف والقراءة."ال�شاعة 
اخلام�ش���ة والع�ش���رون" لكون�شتاتني 
رام���زة  بق���وة  جورجي���و احلا�ش���رة 
لالإمكان���ات االنقالبية وحتقق احللم، 
ح�ش���ول  القا����ش  ا�شت�ش���رف  وبه���ا 
التغ���ري. الأن كل م���ا يف احلي���اة غ���ري 
�شال���ح للعي����ش والبق���اء، واخت�ش���ر 
القا����ش كل ذل���ك باملقط���ع امل�شتل من 
ال���ذي  ه���و  اجم���ع  الرواية"الع���امل 

تلوث".
اغتي���ال عب���د القدو�ش بطريق���ة ذكية 
يف البي���ت الذي كان حلم���ًا له، حتول 
�شبب���ًا يف اللغزية. وظل وجود البيت 
بح�ش���وره الب�ش���ري �شاغط���ًا عل���ى 
الراوي، كلما اق���رتب من املكان الذي 
�شهد ح�شورهما. تداخ���ل ال�شرد بني 
احللم والغرائبية واحلقيقة وت�شابك 
االأزمن���ة وعودته���ا ع���رب اال�شتع���ادة 
واحللم ومنح ال�شرد �شعرية و�شفرية، 

عمقت العالقة مع املتلقي.
"ذاك���رة املحاق"للقا����ش عب���د ع���ون 
الرو�شان احدى ال�شرديات املتباهية 
حتم���ًا ب�شجاعته���ا، الأنه���ا ا�شتطاع���ت 
اأن تق���ول الكث���ري يف زم���ن االغتي���ال 

واملوت الغرائبي واخلوف.
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نلم���ح الغرائبي���ة من���ذ الدخ���ول االأول يف حماولتنا 
للول���وج اإىل ع���وامل القا����ش املب���دع حي���در عا�شور 
برغب���ة اال�شتقراء الأج���واء ق�ش�ش���ه و�شخو�شه يف 
جمموعة"الزهاميرات"، فمن ناحية عملية ال�شرد اأو 
يف اختيار ثميات الق�ش�ش واحلكايا بدءًا من العنونة 
مر�ش"الزهامير"وه���و  اإىل  يحيلن���ا  القا����ش  ف���اإن 
داء ي�شي���ب الذاك���رة ب�شكل تدريجي فيب���داأ املري�ش 
بن�شيان االأ�شياء واالأحداث ويف اأثناء تطور مراحله 
ين�شى املري�ش اأقرب النا�ش اإليه حتى يوؤدي املر�ش 

ب�شحيته اإىل املوت يف نهاية املطاف.
من هذا املنطلق كانت حماولة دخولنا ملعاي�شة عوامل 
باإ�ش���ارة  زهامي���ر  ق�ش�ش"الزهاميرات"ومفرده���ا 
الإع���الل الذاكرة ورغب���ة اال�شتق���راء الأدوات القا�ش 
فنح�ش���ب باأنه ب�ش���دد حماولة العر����ش والتعري�ش 

الأمرا����ش الواق���ع الأ�شعة ال�شم�ش، ب���ل وو�شعها يف 
الن���ور حت���ت جمه���ر الك�ش���ف والروؤي���ة الفاح�ش���ة، 
لتك���ون �شاهدًا حي���ًا للم�شتقب���ل، بع���د اأن عا�شت يف 
الظلمات طوياًل وتف�شت اأعرا�شها متفاقمة يف ج�شد 
الواقع وروحه التي مازالت تئن من خبائث املا�شي 
واأورامه الزمني���ة لتلقي بظاللها  القامتة يف االأخري 
على احلا�ش���ر ورمبا امل�شتقبل اأي�ش���ًا كخطوة اأوىل 
للت�شخي����ش باملعرف���ة ومن ث���م بدء املعاجل���ة �شبياًل 

لل�شفاء اأو املوت.
ال ريب اأن القا�ش ميتلك نف�شًا �شرديًا له خ�شو�شيته 
املاأزوم���ة، رمب���ا ج���اءت متاأثرة كث���ريًا مبا م���ّر على 
الذاك���رة اجلمعي���ة العراقي���ة م���ن وي���الت احل���روب 
واحل�ش���ار والطغي���ان يف دول���ة اجلرمي���ة املقنن���ة 
اإب���ان احلقبة البائدة، ومن ث���م ما تالها من تداعيات 
ماأ�شاوي���ة مازال���ت اآثاره���ا قائم���ة مبوج���ة الرع���ب 
االأعم���ى وهو ي�شرب اأطنابه يف اأدق مفردات احلياة 
اليومي���ة والتف�شيلي���ة لنا�ش، فنالحظ �ش���ردًا ير�شم 

م�شاه���د حية م���ن الوجود القلق حت���ت هيمنة املوت 
املطلق���ة، لكنها متداخلة ومت�شابك���ة، حتى ت�شل حّد 

التنافر فيما بينها.
واأخ����ريًا فاملب����دع حي����در عا�شور ح����اول جاه����دًا اأن 
ي�ش����رد م����ن خ����الل ق�ش�ش"الزهاميرات"وحكاياها 
اأن ي�شحبن����ا ملنطقت����ه م����ن اأج����ل اأن يغو�����ش بنا اإىل 
ع����وامل بعي����دة الق����رار، كابو�شي����ة، حلمي����ة، كاأنه����ا 
عوامل غرائبية حتت م�شت����وى املنظور من تفا�شيل 
احلي����اة املاألوفة واملغيب ع����ن الروؤية العادية للنا�ش 
باملح�شو�ش اجلمعي، حياة مظلمة يكتنفها الغمو�ش 
والد�شائ�ش ال�شرية وه����و ير�شد مبج�شاته املرهفة 
اأدق الذبذب����ات لالأحداث ويتلق����ى ردود اأفعالها على 
االن�ش����ان وه����ذا لعمري دي����دن الفن����ون واالآداب يف 
حماولة حت�ش�����ش نب�ش احلياة اليومي����ة، وت�شليط 
ال�شوء الكا�شف عن املخبوءات من اأحداث الوجود 
واملغيبات من اأ�شرار احلياة، وغرائبية ما يغور يف 

دواخل االإن�شان.

�ش���در عن دار ال�ش���وؤون الثقافية العامة، كتاب 
ال�ش���رد )يف روايات جن���م وايل( وهو ر�شالة 
م���ن وجه���ة نظ���ر بنيوي���ة حت���اول اأن تك�شف 
ع���ن الو�شائ���ل والتقني���ات الت���ي تق���وم عليها 
روايات )جنم وايل( من جهة ومراقبة املنحى 

التطوري عرب رواياته املتنوعة.
وترجم���ت )رواي���ات جن���م وايل( اإىل عدد من 
لغات العامل، وذاع �شيته عامليا وعربيا فكانت 
االأ�شب���اب ال�شيا�شية هي املان���ع من تناوله يف 
درا�شة اأكادميية، ملا ينطوي اأدبه من مناه�شة 
ودكتاتوريت���ه  بحروب���ه  ال�شاب���ق  للنظ���ام 
وف�ش���اده، واالآن وبع���د تغ���ري االأو�ش���اع كان 
االأح���رى بباحثين���ا اأن يتناولوا من كان يحرم 

تناوله���م، لذل���ك اختار املوؤل���ف اأدب جنم وايل 
مو�شوعا لر�شالته.

يتاأل���ف الكت���اب م���ن ثالث���ة ف�ش���ول م�شبوقة، 
بتمهي���د تن���اول في���ه طبيع���ة الف���ن الروائ���ي 
وموقع���ه ب���ني الفن���ون االأدبي���ة، وكذل���ك ذك���ر 
املوؤل���ف �شيئا عن املق�ش���ود للتقنيات ال�شردية 
والع���امل ال���ذي يتناوله���ا ف�شال ع���ن التعريف 

بالكتاب.
بالبن���اء  املو�ش���وم  االأول،  الف�ش���ل  تن���اول 
ال�ش���ردي ث���الث م�شائ���ل رئي�ش���ة يف التكوين 
ال�ش���ردي توزع���ت عل���ى ثالث���ة مباح���ث هي: 

الروؤيا وال�شرد والراوي واملروي له.
يف ح���ني تن���اول الف�ش���ل الث���اين، املو�ش���وم 

باالإطار ال�شردي )الزمكان( الذي ي�شكل االإطار 
الذي تاأتلف به عنا�شر ال�شرد كّلها، وقد توزع 
عل���ى مباح���ث ث���الث ه���ي: الرتتي���ب الزماين 

والدميومة واملكان.
اأّم���ا الف�ش���ل الثال���ث، فق���د تن���اول املكون���ات 
ال�شردي���ة الت���ي ال تق���ل اأهمي���ة ع���ن امل�شائ���ل 
املدرو�شة يف الف�شلني االأولني، واإمّنا و�شعت 
يف الف�شل الثالث امل�شائل البحثية والتنظيمية 
وقد توزعت هذه املكونات على ثالثة مباحث: 

احلدث وال�شخ�شية واحلوار والو�شف.
وانتهى الكت���اب بخامتة، ت�ش���كل افقا الأبحاث 
قادم���ة ميك���ن اأن تتط���ور ع���ن نتائ���ج البح���ث 

وخال�شته.

السرد )في روايات نجم والي(

الناي رمز للجسد المغّيب 

"زهايمرات"حيدر عاشور.. مجموعة قصصية 

بالغ��ة التخييل وس��مفونية العش��ق ف��ي قصيدة 
الشاعر العراقي شالل عنوز"أميرة من ضوء"
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قراءة: داود سلمان الشويلي

الرواية عامل خا�ش ينهل احداثه و�شخو�شه 
م���ن الواق���ع ، فام���ا ان يدخ���ل ما اخ���ذه من 
الواق���ع خميلة الروائ���ي ليخ���رج منها ن�شا 
روائي���ا ، وام���ا ان يبقى ذل���ك الواقع كما هو 
ليك���ون خ���ربا �شحفي���ا ، او م���ن منق���والت 
النا����ش فيم���ا بينه���م ، وال يق���رتب م���ن عامل 

الرواية الفنية.
ان الرواي���ة التي �شنتحدث ع���ن جانب منها 
يف ه���ذه ال�شطور وهي تنق���ل خرب ما حدث 
يف " مثلث املوت " بتدخل املخيلة االبداعية 
للروائ���ي ، تنق���ل لن���ا ه���ذا الواق���ع العراقي 
امل���اأزوم ب���كل مفردات���ه و جتليات���ه ، فت�شع 
االن�ش���ان العراقي بكف���ة واملجاميع امل�شلحة 
) العراقي���ة ؟؟؟( بكف���ة ثاني���ة اإذ يحركها فكر 
واحد يعود اىل م���ا قبل 1400 �شنة م�شت ، 
انه فك���ر ملتب�ش تقدمه الكتب ال�شفراء التي 
يق���راأ البع�ش م���ن ) العراقي���ني ؟؟؟ ( فيها ما 

التب�ش من فكر ، وحوادث ، واحداث.
و " ال�شراع " ال�شراع اجل�شمي او النف�شي 
ب���ني �شخو����ش الرواية – اي���ة رواية – هو 
م���ن عنا�شر الرواية الفني���ة ، لتت�شكل جراء 
ه���ذا ال�شراع مثلث الرواي���ة املعتاد ، وهو :  

البداية والعقدة وحل العقدة .
وان تركب ال�شعاب يع���د مغامرة بحد ذاتها 
اله���دف  ان  معن���اه  ال�شع���اب  رك���وب  الن   ،
بعيد املن���ال ونادر احل�شول علي���ه اال ب�شق 

االنف�ش.
ومن املعاين القامو�شية للمغامرة هي : رَمي 
النف����ش يف ال�شدائ���د ، اأي رك���وب ال�شع���اب 
للو�ش���ول لله���دف املن�ش���ود ، و الدخول يف 
يف  وخط���رة   ، وجريئ���ة   ، مث���رية  جترب���ة 
الوق���ت نف�شه ، وكثري من ابطال اال�شاطري ، 
و املالحم ، والق�ش�ش ، والروايات يدخلون 
يف ع���امل املغام���رة للو�شول اىل ه���دف ما ، 
كاأن يك���ون احل�ش���ول عل���ى الفت���اة احلبيبة 

مثال .
وال�شحاف���ة كم���ا هو مع���روف تعت���رب مهنة 
امل�شاعب ، ذلك النها تبحث عن اخلرب اليقني 
يف م�ش���ادره اال�شلي���ة ،و ا�شتق�شاء الواقع 
ملعرف���ة ا�شبابه ، وهذا االمر يتطلب الدخول 
يف مغامرة ولوج طريق غري �شالك للو�شول 

اىل الهدف املن�شود.
يف رواي���ة ) مثل���ث امل���وت ( يرك���ب ثالث���ة 
�شحفيني �شعاب املغامرة التي ودوا الدخول 
فيه���ا ، وهي احل�شول على اخلرب اليقني من 
م�شادره اال�شلي���ة ، اال انهم يبقون يف راأي 
رجال الدين انهم خونة: ))عرب ال�شيخ الذي 
ال اأح���د يعرف ا�شم���ه اإاّل من �شوته الع�شبي 
وعباءت���ه التي تط���ري خلفه،عن غ�شبه جتاه 
االإع���الم، كونه ال حقيقة ل���ه واإن االعالميني 
اأغلبهم عمالء للحكومة التي ال هم لها �شوى 
ت�شقي���ط ال�شرف���اء والوطنيني..ث���م عرب عن 
غ�شب���ه ب�ش���دة ح���ني راح ي�شت���م �شحفيًا مل 

يذكر اأ�شمه ن�شر حتقيقًا عن املظاهرات التي 
ينظمه���ا رج���ال الدي���ن كونها ت�شب���ب االأذى 
للنا����ش وه���ي ال ته���م البالد بل ه���ي مروجة 

لل�شخ�شيات..((.
و يف راأي ف�شي���ل م�شل���ح بال�ش���د من رجال 
الدي���ن فانه���م : ))  خون���ة .تبيع���ون الوطن 

..اأنتم مع احلكومة �شفويون. ((.
والنتيج���ة التي يح�شل���ون عليها هي املوت 

املجاين .
 ابط���ال الرواي���ة ه���م ال�شحفي���ون " �ش���الم 
وخ�ش���ري واأحم���د "، واحلدث ال���ذي تقدمه 
ال�شحفي���ني  ه���وؤالء  عم���ل  ه���و  الرواي���ة 
للح�ش���ول عل���ى اخل���رب اليق���ني يف او�شاع 
�شيا�شية �شعب���ة يف بلد ملتهب كاأهله بحمل 
اأرث فك���ري دم���وي مل���ا قب���ل 1400 �شن���ة ، 
واحتالل يوؤج���ج االرث هذا  فيبقى املجتمع 
من�شغ���ال فيه ، ان���ه جمتمع " يرق����ش " على 

�شفيح  �شاخن ،  ال يهداأ وال يكل.
" عل���ى �شفي���ح  " يرق����ش  البل���د وه���و  ان 
�شاخ���ن يوؤججه ويزيد م���ن اتونه االحتالل 
م���ن جان���ب ، ومن جان���ب اخر رج���ال الدين 
املت�شارع���ني الذي���ن يحملون اف���كارا م�شت 
عليه���ا ق���رون عدي���دة وال نع���رف ال�ش���واب 
ال���ذي متتلك���ه ، وكم���ا تثب���ت الرواي���ة ذلك ، 
حي���ث تكون االأزمة قد انعقدت بني الف�شائل 
ذات  ))ب���ادر  دي���ن  رج���ال  يتزعمه���ا  الت���ي 
م���رة ح���ني ح�شل���ت مواجه���ات م�شلحة بني 
ف�شيل���ني تابع���ني لرجل���ي دي���ن..اإىل الطلب 
من ال�شحفي���ني بعدم ن�شر االأخب���ار ال�شرية 
اأو اأعداد القتلى..وقال لهم..اإن هذا االأمر قد 
يثري االأتب���اع يف حمافظات اأخرى وحت�شل 
مواجه���ات م�شلح���ة واخلا�شر ه���و املواطن 
واالأم���ن يف جمي���ع امل���دن العراقي���ة خا�شة 
واإنه���م يف كل املدن..ب���ل يف داخ���ل البي���ت 
الواحد..(( ، حيث ))الو�شع العام غري مهياأ 
لفتح جبهات عديدة على الدولة التي حتاول 
ب���كل االإمكان���ات اأن تداف���ع ع���ن نف�شها،فهي 
اأي�ش���ا يف موقع ال�شعف وكل هذه التيارات 
اأق���وى منها..ثم ال تن�َش اإن اجلماهري ال تثق 
باحلكوم���ة وتث���ق باملرجعيات �ش���واء منها 
الديني���ة اأو امل�شلحة فهي الت���ي ت�شيطر االآن 

على حركة النا�ش.((.
او كم���ا ق���ال ال�شابط ل�ش���الم : ))ل���و اأن كل 
رجل دين اأو مرجعية اأو حزب ينظم احتفاال 

اأو جتمعًا فلن ن�شهد الراحة اأبدا ((.
فني���ة كامل���ة  لبن���اء رواي���ة  امله���اد  اذن كان 
موج���ود يف احلدث ال���ذي يهم النا�ش ، ويف 
ال�شخو����ش ، ال�شحفي���ني ،وبع���د ذل���ك فانه 
تاب���ع للروائي يف بن���اء روايته بن���اء فنيا ، 
حي���ث يك���ون ملخي���ال الكات���ب دور كبري يف 
بنائها من حيث امل���كان ) تفتقد الرواية هذه 
لبني���ة املكان كعن�ش���ر مهم م���ن عنا�شر بناء 
الرواية (، والزم���ان ،و الو�شف ، واحلوار 
، وغ���ري ذلك م���ن العنا�شر اخلا�ش���ة بكتابة 

الرواية .
يف �شطورن���ا ه���ذه �شنتح���دث ع���ن املغامرة 

التي و�ش���ع الكاتب فيها �شخو����ش الرواية 
انف�شه���م عندما ب���داأت الرواي���ة تت�شكل منذ 

�شطورها االوىل .
تب���داأ مغام���رة ال�شحفيني الثالث���ة ) احمد ، 
خ�شري، ا�شاف���ة ل�شالم الذي نزل يف منطقة 
م���ا و فقدان���ه بعد ذلك ( بع���د دخولهم منطقة 
)اليو�شفي���ة  " يف مناط���ق  امل���وت  " مثل���ث 

واملحمودية واللطيفية ( .
تت���وزع �شخو����ش الرواي���ة الثالث���ة )احمد 
 ، املغام���رة  ع���امل  (عل���ى  �ش���الم  خ�ش���ري،   ،
وه���و البحث ع���ن اخلرب اليق���ني يف م�شانه 

اال�شلية.
تب���داأ اح���داث املغامرة عندما ي���رتك  "�شالم 
( يف منت�شف  ) احمد وخ�شري  " �شاحبيه 
طري���ق عودته���م ويذه���ب للبحث ع���ن علبة 
�شكاير)) كان �شالم يحاول طرد اخلوف من 
راأ�شه،م�شريًا اإىل خ�شري اأن يوقف ال�شيارة 
لي�شرتي علبة �شكائ���ر، تاركًا االثنني فاغري 
اأفواههم���ا من هول م���ا �شيفعله وهو م�شمم 
عل���ى معرف���ة احلقائ���ق بطريق���ة جنونية ال 
مت���ت اإىل الواق���ع ال�شحف���ي العراقي ب�شلة 
كما ق���ال خ�ش���ري الأحمد..�شار �ش���الم و�شط 
ترا�ش البي���وت املواجهة على ال�شارع العام 
كخ���ط متواٍز طويل..يحم���ل ارتعا�شة بداأت 
تت�شاع���د كلم���ا و�ش���ل اىل �ش���ف البي���وت، 
مبتعدًا ع���ن رفيقيه وعن ال�شارع العام الذي 

يو�شل اىل بغداد..تاأك���د اأحمد اأن �شالمًا لن 
يرتاج���ع عما يف راأ�ش���ه واأن علب���ة ال�شكائر 
كان���ت اخلط���وة االأوىل الت���ي �شتف�شي اإىل 
حكايات عدي���دة وموا�شيع خمتلفة ودقائق 
مبع���رثة رمب���ا �شتغ���ري بع���د ذل���ك م���ن �شاأن 
الكتاب���ة والقناع���ة واحلقيق���ة.((، ثم نعرف 
ان جمموع���ة م�شلح���ة تلق���ي القب����ش علي���ه 
، وتع���رف ه���ذه املجموع���ة ان���ه �شحف���ي ، 
فيت�شل���ون برئي����ش حتري���ر ال�شحيفة التي 
يعم���ل فيه���ا لالتفات���ق مع���ه لن�ش���ر م���ا يتفق 
وتوجهاته���م  كي يطلقوا �شراحه ، ثم ت�شيع 

اي معلومات عنه .
ام���ا )احم���د ،و خ�ش���ري( فنتع���رف عليهم���ا 
كجثت���ني بع���د ان ح���دث لهم���ا ما ح���دث ، ))  
مل يفه���م اأي منهم���ا كي���ف يجي���ب..وال ح���ل 
للم�شكل���ة ..فثمة اأم���ر ال ب���د اأن ينتهي..كان 
اأحم���د يح���اول اأن يب���ني اأن االأم���ر لي�ش كما 
يتوقعون، م���ن اأنهما �شحفي���ان مرموقان..
فلي�ش لهما اأي تاأثري حتى لو مت قتلهما..فهما 
هاويان يجمعان املكافاآت من هذه ال�شحيفة 
وتلك..حتى اأنهما يكتبان باأ�شماء م�شتعارة 
لك���ي يح�شال على ق���وت يومهما..لكنه �شعر 
بلحظ���ة اأن دمًا ينزل م���ن حافة �شفته..كانت 
ال�شفع���ة الثانية اأكرث اإيالمَا ومفاجئة.. ومل 

ي�شاأله ليجيب..فلزم ال�شمت.
- اأنت���م خون���ة  تبيع���ون الوط���ن ..اأنت���م مع 

احلكومة �شفويون.
كان���ت االأر����ش اأك���رث �شرع���ة..وكان �شوت 
الكالب يق���رتب اأكرث م���ن �شحم���ة اأذنيهما..
وق���د اعرتف���ا اأن حلظ���ة قتلهما دن���ت واإنهما 
�شيلحق���ان ب�شالم..وهم���ا �شيتم���ددان عل���ى 

مقعٍد من دم.(( .
اما ال�شحفي الرابع �شديقهم " منتظر " فهو 
مل ي�شرتك مبغامرة البحث عن اخلرب اليقني 
، يبقى لينعى ا�شدقاءه اىل اهلهم : ))مل يرد 

عليه..لكن املحافظ وا�شل احلديث.
- اأريدك اأن تذهب اىل امل�شرحة..وعليك تقع 

م�شوؤولية اإبالغ عائلتيهما..
�شقط منتظر عل���ى االأريكة..لكن املحافظ مل 

يبال.
- مثلما ن�شرت خرب االختفاء عليك ن�شر خرب 

العثور على جثتني واختفاء ثالثة.
مل يع����د املكان يت�ش����ع لالثنني..ثمة �شور مرعبة 
مت����ر براأ�ش منتظ����ر وهو يح����اول اأن يثبت على 
االأر�ش..مت�شبث����ًا ببقاي����ا ق����وة ك����ي ال ي�شقط..

واخلوف..لي�ش����ت  الهل����ع  م����ن  حال����ة  مرتقي����ًا 
امل�شكل����ة بالن�شب����ة له، اإخب����ار العائلت����ني ولي�ش 
ن�ش����ر اخل����رب، فمث����ل ه����ذه االأخب����ار تنتظره����ا 
والعربي����ة  العاملي����ة  والف�شائي����ات  ال����وكاالت 
وحتى العراقية..لك����ن امل�شكلة..هي اأين اختفى 

�شالم؟.((.
ه����ذا م����ا اآلت الي����ه ام����ور اال�شدق����اء الثالثة بعد 
ان كان����وا يبحثون عن اخل����رب اليقني لن�شره يف 
�شحيفته����م ، اذ كان امل����وت يف انتظاره����م يف " 

مثلث املوت " .
واذا كان����ت املغامرة – اي����ة مغامرة – ت�شتدعي 
ا�ش����رتاك املغامر ب�ش����راع مع االخ����ر ، مهما كان 
ن����وع االخ����ر ه����ذا ، وي�شم����ى يف االدب ال�شعبي 
 " " مثلث املوت  فف����ي رواية   ، " ال�شر  " ق����وى 
يدخ����ل كل من اال�شدقاء ال�شحفيني الثالثة هذه 
التجربة وي�شرتكون يف �شراع مع االخر ، حيث 
يدخل " �شالم " يف �شراع مع قوى ا�شالمية يف 
�ش����راع قائم على احل����وار الذي يف�شي اىل نوع 
من النتيجة النهاي����ة الغام�شة عن املتلقي وهي 
امل����وت الذي مل تعلن����ه الرواية لزيادة افق ترقب 

املتلقي .
 فيم����ا يدخ����ل اال�شدق����اء " احم����د وخ�شري " يف 
�ش����راع مع نف�ش الق����وى  بلبا�ش اخر ، ال يعرف 
املتلق����ي نتيجته اال م����ن خالل زميله����م الرابع " 
منتظر " الذي يخرب بانهم عبارة عن جثتني عليه 

ان يذهب للطب العديل و اخبار عائلتيهما.
، وت�ش���وغ  احداثه���ا  الرواي���ة  ت�ش���وغ  هك���ذا 
:البط���ل  ،و�شخو�شه���ا  واركانه���ا  مغامرته���ا 
والبط���ل ال�شرير ، وما بينهما م���ن امور ، وهو 
فع���ل ال�شر ، ال�شر ال���ذي كان خمباأ طيلة  1400 
�شنة م�شت ، ياتي حمت���ل دخيل في�شتقبله �شلة 
قليل���ة من ال�شعب تع���د على اال�شاب���ع بالورود 
، فيم���ا ي�شتقبل���ه ق�ش���م ث���ان من���ه بالر�شا�ش ، 
ام���ا الق�ش���م الثالث من ابن���اء ال�شع���ب وهم قلة 
قليل���ة جدا تنتف����ش عندهم م���ا يوؤججه املحتل 
م���ن املا�ش���ي ال�شحي���ق ال���ذي اأزال عن���ه غب���ار 

الن�شيان.

اوراق 
النبوءة ماهي اإال �شدف���ة حمتملة التحققق، واأما اأن 
تك���ون عظيمًا فه���ذا يعني انك اخ���رتت وحدتك، ذلك 
الأن���ك لن ت�شبه اأحدًا ومل تُكن عاق���اًل كاالآخرين بل اأن 
جنون���ك هو من يق���ودك، وا�شتثناوؤك ه���و من يلهمك 
وم���ا �شيك���ون عليك وقته���ا اإال اأن تتبع ه���ذا اجلنون 
وترافق وحدتك، وهذا ما حتدث عنه جون �شتاينبك 
يف روايته"كاأ����ش من ذهب"الت���ي ترجمها �شليم عبد 
االأمري حم���دان والتي �شدرت عن دار املدى بطبعتها 
اجلدي���دة ع���ام 2014، وق���د ح�شل���ت ه���ذه الرواية 
عل���ى جائ���زة نوبل ُرغ���م اإنها ع���دت الرواي���ة االأوىل  
ل�شتاينبك.حي���ث جتل���ت فيها ال�شم���ات الفكرية التي 
رافقت���ه �شن���ني طوال، كك���ره الظل���م واملي���ل للفقراء 
واإلت���زام جان���ب ال�شعف���اء واملهم�ش���ني، وجتلى يف 
ه���ذه الرواي���ة اأ�شلوبه الذي الزمه حت���ى اآخر اأعماله 
غنائ���ي  بنف����ش  املطعم���ة  واالإجتماعي���ة  الواقعي���ة 

وجداين.
وتتح���دث الرواية ع���ن االأم���اين الرومان�شية ل�شاب 
يف ج���و زائف من عادات ع�شر النه�شة، كما تتحدث 
الرواي���ة عن العنف واملليودراما واالأعمال البطولية 
املح���وري  البط���ل  مورغ���ان  ه���ري  رافق���ت  الت���ي 
للرواي���ة م���ن اخلمول ال���ذي كان يعاني���ه يف موطنه 
االأ�شلي"ويل���ز"اإىل اأن اأ�شبح رئي�ش���ًا الإمرباطورية 
بناها هو بالقر�شنة، من خالل مغامراته يف اأمريكا، 
اإ�شاف���ة اإىل الطرق لعدد من املغامرات الع�شقية التي 

قام بها البطل.
لتنتق���ل الرواي���ة اإىل حال���ة ال���ذروة عن���د املغام���رة 

الكربى التي قام بها مورغان يف حماولته لالإ�شتيالء 
على الكاأ�ش الذهبية يف اإ�شبان بناما، وقاده اإىل هذا 
الع�ش���ق م���ن خالل"القدي�ش���ة احلمراء"الت���ي تتمتع 

بجمال ا�شطوري.
مل تك���ن الغرامي���ات يف الرواي���ة مق�ش���ودة بذاته���ا 
واإمن���ا باعتباره���ا اأدوات ملعن���ى ج���اد، فالرواي���ة مل 
تع���د متجيدًا للمغام���رات العاطفية، ب���ل هي تر�شيح 
للدوافع والو�شائل والنتائج التي لها عالقة بالطموح 

وامليول وال�شهرة واملال.
ال يث���ري الده�ش���ة اأن جن���د فاتن���ًا اإقليمي���ًا ال يزال يف 
مقتب���ل �شباب���ه ك�"ج���ون �شتاينبك"م�شح���ورًا بفكرة 
العظم���ة، اإال اأن ما ي�شتحق الده�ش���ة هو ا�شلوبه يف 
كتاب���ة الرواي���ة التي مزج فيها �شراع���ات غريبة بني 
الت�شام���ح والق�ش���وة والت�شاهل واحلق���د والتحليل 
القا�ش���ي وهذا ما ُع���ّد �شفة ممي���زة ل�شتاينبك وفيما 

بعد عك�ش هذا الطبيعة اجلدلية للكاتب.

ففي هذه الرواية عزز اإح�شا�ش النبوءة من خالل ما 
�شمعه الطفل هري من العرافة العجوز مالني والتي 
و�شح���ت املوق���ف النا�شج ال���ذي اتخ���ذه البطل من 
خالل اأبطال الرواية والذي ُذكر يف الن�ش"اإنك �شبي 
�شغري اأمك تريد القمر لت�شرب منه كالكاأ�ش الذهبية، 
ولذل���ك من املحتمل اإنك �شتك���ون رجاًل عظيمًا، ولكن 
ه���ذا ل���ن يك���ون اإال اإذا بقي���ت طفال ً �شغ���ريًا، فجميع 
العظماء ماه���م اإال اأطفال �شغ���ار يحاولون االإم�شاك 
بالقم���ر، واأحيانًا ت�ش���دف اأن مي�شكونه برباعة، لكن 
اإذا ك���رب االإن�ش���ان و�شار ل���ه عقل رجل فبه���ذا العقل 
�ش���وف يرى اأن ال ميك���ن االإم�شاك بالقم���ر، بل هو ال 
يريده حتى اإذا كان ذل���ك ممكنًا، لذلك فاإنه ال ي�شطاد 

اإية يراعات.".
فالذي يتيح الو�شول اإىل االأ�شياء هو طلب امل�شتحيل 
وطل���ب االأ�شياء الت���ي تقع بعيدًا عن متن���اول النا�ش 
العادي���ني، كال���ذي ي�ش���ري عاري���ًا بال مالب����ش �شيجد 
نف�ش���ه وحي���دًا، هكذا ه���م العظم���اء الب���د اأن يجدوا 
اأنف�شهم وحيدين، ه���ذه كانت نبوءة العجوز مارلني 
والتي كانت على حق يف ذلك، فالوحدة كانت الوجه 
االآخر لهرب هري من واديه ال�شيق، ورغم انه هجر 
مكان ن�شاأته اإال اأنه مكان �شيق ال يت�شع الأفقه الفكري 
وال ينف���ع اأن يكون له وطن، بذل���ك دفع مورغان ثمن 
جناح���ه فقطع نف�شه ع���ن زمالئه، واإندف���ع بال �شفقة 

فوق اأ�شدقاءه واأعدائه متجهًا نحو هدفه.
وعلى الرغم من ان �شتاينبك كان من اأ�شهر الروائيني 
االأمريكان لكنه مل يلَق ت�شجيعًا كبريًا من الُنقاد فيما 
ع���دا فرتة ق�شرية كانت يف اأواخ���ر الثالثينات، وقد 
ترجم���ت الكثري من اأعماله اإىل العربية ومنح جائزة 

نوبل عن هذه الرواية عام 1962. 

في"كأس  شتاينبك  نبوءة 
من ذهب"

رواية "مثلث الموت" لعلي لفته سعيد

المغام��رة الت��ي أدت ال��ى الم��وت 
المجاني
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ترجمة - أحمد صفوت

ن�شرت جريدة االإندبندنت الربيطانية قائمة ب 

25 كتاب���ا يج���ب قراءتها قبل الوف���اة، وقدمتها 

بالعبارة؛"الكتاب االأف�ش���ل هو �شاحب القدرة 

عل���ى اأن يلت�ش���ق بذهن���ك لف���رتة طويل���ة بع���د 

االنتهاء من قراءته، بع�ش الكتب من املمكن اأن 
تغري نظرتك للحياة".

ين�شر موقع �شبك���ة التلفزيون العربي 10 كتب 

م���ن ال 25 يف اجلزء االأول م���ن املقال، على اأن 

يقوم املوقع بن�شر باقي القائمة الحقا.
 

1-     "1984"جورج اأورويل:

 ن�ش���رت للم���رة االأوىل يف ع���ام 1949، كتبه���ا 

الكات���ب الربيط���اين ج���ورج اأوروي���ل، وا�شمه 

احلقيق���ي ه���و اإري���ك اآرث���ر بل���ري، الرواي���ة من 

الن���وع ال�شيا�شي وت�شت�ش���رف امل�شتقبل. ميكن 

قراءته���ا مرتجم���ة للعربي���ة م���ن ترجم���ة اأنور 

ال�شام���ي، طبع���ة املرك���ز الثقايف العرب���ي، ولو 

كن���ت موج���ودا مب�ش���ر ميكنك احل�ش���ول على 

ن�شخ���ة خمف�شة تبل���غ 5 جنيه���ات، طبعة هيئة 

ق�شور الثقافة للمرتجم عمرو خريي.
 

2-     "عامل جديد �شجاع" األدو�ش هك�شلي:

 رواية خيال علم���ي للكاتب الربيطاين األدو�ش 

هك�شلي، تعد واحدة من اأعظم اأعماله واأ�شهرها، 

ترجمته���ا للعربي���ة م���روة �شامي ع���ن دار عامل 

االآداب، ميك���ن اأن جتد الرواي���ة مرتجمة حتت 

العنوان التايل؛"عامل جديد رائع".
 

3-     "فرانك�شتاين"ماري �شيلي:

 رواية خيال علمي تتحدث عن الطبيب فيكتور 

فرانك�شتاي���ن، وال���ذي ا�شتطاع ب���ث احلياة يف 

خمل���وق مت تكوين���ه من ل�شق بع����ش االأع�شاء 

لبع�شها، يرت���د ال�شحر على ال�شاحر ويتوح�ش 

املخلوق حماوال قتل خالقه.

ميكن���ك اأن جت���د الرواي���ة مرتجم���ة للمرتج���م 

امل�شري ه�شام فهمي عن دار التنوير.
 

4-     "الق�شية"فرانز كافكا:

 تعد واحدة من اأعظم ما كتب الروائي الت�شيكي 

فران���ز كافكا، اأو�شى اأن يت���م حرق تلك الرواية 

بع���د موت���ه، اإال اأن �شدي���ق ماك����ش ب���رود اأعاد 
طباعتها خمالفا و�شيته.

مرتجم���ة  جتده���ا  اأن  ميكن���ك 

للعربي���ة للمرتجم م�شطف���ى ماهر، 

للرتجم���ة،  القوم���ي  املرك���ز  طبع���ة 

حت���ت  اأخ���رى  ن�شخ���ًا  جت���د  اأو 

جرج�ش  عنوان"املحاكمة"للمرتج���م 
من�شي.

 

5-  "نريورمان�شر"ويليام جيب�شون:

 هي رواية خيال علمي للكاتب الكندي 

االأمريكي ويليام جيب�شون وهي اأوىل 

روايات���ه. الرواي���ة ف���ازت بعدد م���ن اجلوائز، 

ونال���ت �شهرة وا�شعة حدثت ح���ول مفاهيم من 

قبيل ال���ذكاء ال�شناعي، والواق���ع االفرتا�شي، 

وهند�شة اجلينات، وهيمن���ة ال�شركات متعددة 

اجلن�شي���ات بحيث بات لديها نفوذ يفوق الدول 
الوطنية التقليدية.

 

6-     "االأ�شياء التي حملوها"تيم اأوبرايان:

 ذه���ب الكات���ب االأمريكي اإىل ح���رب فيتنام يف 

الع���ام 1969 و1970، ورجع متاأثرا للغاية من 

جتربته هناك، ليكتب واحدة من اأجمل روايات 
احلروب االإن�شانية.

 

7-     "م�شلخ خم�شة"كورت فونيجت:

 ه���ي رواية و�شف���ت باأنها مناه�ش���ة للحروب، 

للكات���ب االأمريكي كورت فوجنيت، تتحدث عن 

تفجريات حدثت يف مدينة ديري�شدن مو�شوفة 

من وجهة نظر بطل الرواية بيلي بيليجرمي.
 

8-     "فهرنهايت 451"راي برادبريي:

رواي���ة رع���ب تتنب���اأ بامل�شتقبل، حي���ث تختفي 

جمي���ع الكت���ب م���ن على وج���ه االأر����ش، لكاتب 

اخليال العلمي االأمريكي، راي برادبريي.
 

9-     "كونفيدرالية من االأغبياء"جون كينيدي 
توول:

 ه���ي رواي���ة خي���ال علم���ي 

ج���ون  االأمريك���ي  للكات���ب 

كيني���دي، ن�ش���رت بع���د 11 
عاما من انتحار كاتبها.

 

10-  "ب���دم بارد"تروم���ان 
كابوت:

هي رواية للكاتب االأمريكي 
ترومان كابوت، ن�شرت عام 

1966. تدور حول جرمية 
�شحيته���ا  راح  ب�شع���ة، 

هربرت كالت���ر عام 1959. 
مزارع ثري من هولكومب. 

وعائلت���ه.  ه���و  كان�شا����ش، 

حني علم كاب���وت باحلادثة 
قب���ل القب����ش عل���ى القتلة، 

لكان�شا����ش  الذه���اب  ق���رر 

الق�شي���ة.  ع���ن  والكتاب���ة 

م�شطحب���ًا �شديق���ة طفولت���ه وزميلت���ه هارب���ر 

يل، معًا قاما مبح���اورة املقيمني واملحققني يف 

الق�شية ودّونا الكثري من امل�شودات. مت القب�ش 

عل���ى القاتل���ني ريت�شارد هّكوك وب���ريي �شميث 

بع���د ارت���كاب اجلرمي���ة بزمن ق�ش���ري. وق�شى 

كابوت 6 �شنوات يعمل على الكتاب.

عن الإندبندنت

عشرة كتب يجب قراءتها 

قبل الموت

وعالقة اليابان مبا�شيها هي بالتحديد التي يناق�شها 
ر. تاغ����ارت م����وريف، االأ�شتاذ يف جام����ة »ت�شوكوبا« 
يف العا�شمة الياباني����ة طوكيو، و�شاحب العديد من 
الدرا�ش����ات والكتب ع����ن اليابان احلديث����ة، يف كتابه 

االأخري الذي يحمل عنوان »اليابان وقيود املا�شي«.
جتدر االإ�ش����ارة اإىل اأن املوؤلف يجمع �شمتني متيزانه 
ع����ن اأغلبية الغربيني الذي����ن كتبوا ع����ن اليابان، فهو 
اأق����ام يف الياب����ان �شن����وات طويلة تع����ّرف خاللها اإىل 
الياباني����ني و�شاطره����م انفعاالته����م. وه����و، من جهة 
اأخرى، خبري يف جمال البنوك اال�شتثمارية، ما يتيح 

له موقعًا متمّيزًا يف مقاربته للم�شائل االقت�شادية.
ال�شمت����ان تعطيان هذا العمل بع����دًا اأكرث �شمولية من 
ة  اأغلبية االأعمال الغربية االأخ����رى عن اليابان، خا�شّ
اأن املوؤل����ف يتعّر�����ش ملظاه����ر متنّوع����ة م����ن احلي����اة 
الياباني����ة الي����وم، كم����ا تب����دو مالحمه����ا يف الربام����ج 
التلفزيوني����ة ويف التظاه����رات الفنّية املختلفة وعامل 

الطلبة وغري ذلك من املظاهر.
وم����ن خالل ذلك كّله يقوم بر�شم �شورة ليابان اليوم، 
احلديثة، وحماولة ا�شت�شفاف توجهاتها امل�شتقبلية. 
ويف جمي����ع احل����االت يدر�����ش ر. تاغ����ارت م����وريف، 
احلال����ة اليابانية الراهنة واآفاقه����ا القريبة والبعيدة، 
ة على ثالثة حم����اور اأ�شا�شية تخ�ّش  باالعتم����اد خا�شّ

»الثقافة والتاريخ واالقت�شاد«.

واإذا كان املوؤل����ف يرّك����ز يف الق�ش����م االأول م����ن ه����ذا 
العم����ل عل����ى اإب����راز االأبع����اد التاريخي����ة يف خمتل����ف 
املحاور عرب خمتلف احلقب الزمنية املا�شية وبناها 
ال�شيا�شية واالقت�شادية والثقافية، فاإن الق�شم الثاين 
مكّر�����ش ب�شورة رئي�شية لدرا�ش����ة اليابان ب�»ن�شختها 

املعا�شرة"فيما بعد احلرب العاملية الثانية.
وي����ويل املوؤل����ف الكث����ري م����ن االهتم����ام يف درا�شت����ه 
ل�»الياب����ان املعا�شرة"ول�ش����رح اآليات عم����ل االقت�شاد 
الياب����اين وللمرتك����زات التاريخي����ة والثقافي����ة الت����ي 
�شاهم����ت يف حتقي����ق قف����زة نوعي����ة بعد تل����ك احلرب 
الت����ي انتهت با�شت�ش����الم اليابان بع����د ق�شف مدينتي 

هريو�شيما وناغازاكي بال�شالح الذّري.
تل����ك القفزة التي وجدت اأح����د اأبرز تعبرياتها، ح�شب 
املوؤل����ف، يف اأن بور�ش����ة طوكيو كان����ت قبل ربع قرن 
م����ن الزم����ن »اأ�شخم م����ن بور�ش����ة نيوي����ورك«. وبدا 
اآن����ذاك اأن »العمالق االقت�شادي الياباين قادر على اأن 

يكن�ش من طريقه كل من يفكر باإعاقته«.
واالإ�ش����ارة مبا�شرة بعد تقدمي العدي����د من املوؤ�شرات 
والوقائ����ع على القفزة التي حققته����ا اليابان يف مدى 
زمن����ي ق�ش����ري، اأن االقت�ش����اد الياباين يعط����ي اليوم 
»اإ�شارات"يف اجتاه اآخر، حيث يتم و�شفه باأنه يعاين 
م����ن »حالة من الهمود"يف الوق����ت الذي »يتعاظم عدد 
الطاعن����ني يف ال�ش����ن باملجتمع الياب����اين«، و»تتواىل 

االأزم����ات باإيقاع اأكرب على �شعيد احلياة ال�شيا�شية«، 
و»ت�شيطر ال�شركات الكربى التي برزت على ال�شعيد 
العامل����ي خالل فرتة االزدهار ملا قبل عقود على امل�شهد 

التجاري الياباين«.
لك����ّن »م����وريف« يفتح قو�ش����ني من جدي����د، لي�شري اإىل 
اأن هن����اك مالم����ح نهو�����ش تل����وح يف االأف����ق القري����ب 
بالن�شبة للياب����ان. ويجد اأحد موؤ�شرات ذلك النهو�ش 
يف ح�ش����ول الياب����اين هانيو يوزورو عل����ى امليدالية 
الذهبي����ة يف ريا�شة التزّلج الفّن����ي على اجلليد خالل 

االألعاب االأوملبية االأخرية يف �شوت�شي.. 
على العموم تتم اإع����ادة جذور احلاالت التي ت�شهدها 
الياب����ان اإىل »التاري����خ الياب����اين نف�ش����ه«. ه����ذا م����ع 
الرتكيز بالن�شبة للفرتة املعا�شرة يف هذا االإطار على 
تاري����خ العالقات الياباني����ة �� االأمريكي����ة التي ي�شفها 

موؤلف الكت����اب باأنها »تكاد اأن تك����ون غري �شحّية، بل 
ومَر�شّية«.

وتدّل يف العديد من مظاهرها على اأن النظرة الغالبة 
لدى النخ����ب ال�شيا�شي����ة االأمريكية ت����رى يف اليابان 
»بالدًا تابعة"لها. وذلك على خلفية النظرة االأمريكية 
واالزدراء«.  »احل����ذر  فيه����ا  ميت����زج  الت����ي  للياب����ان 
واالإ�ش����ارة بالت����وازي اإىل اأن ه����ذا عل����ى الرغ����م م����ن 
التاأث����ر الكبري الآليات ممار�شة الدميقراطية الربملانية 

اليابانية بالنموذج االأمريكي.
واأي�شًا على الرغم من العديد من املعاهدات واملواثيق 
الع�شكري����ة واالقت�شادي����ة الت����ي ترب����ط ب����ني اليابان 
واأم����ريكا منذ عق����ود. ويوؤّكد املوؤلف الق����ول اإن الفهم 
اجلّيد لليابان اليوم، يقت�شي اأن يوؤخذ يف احل�شبان 

م�شروع »الهيمنة االأمريكية العاملية«.
ي����رى املوؤلف اأن الغ����رب ال يعرف الكث����ري عن حقائق 
التاري����خ الياباين واآلي����ات تكّون جمتمع ه����ذه االأّمة 
ذات احل�ش����ارة العريق����ة. وانطالق����ًا من ه����ذا يحاول 
عل����ى م����دى اأك����رث م����ن 450 �شفح����ة، م�شتفي����دًا م����ن 
جتربته ال�شخ�شي����ة الطويلة يف الياب����ان، والتعّرف 
اإىل جمتمعه����ا ع����رب التعاي�����ش املبا�ش����ر مع����ه، تبي����ان 
خمتل����ف الرواب����ط القائمة بني جمموع����ة من مظاهر 
تاري����خ الياب����ان واقت�شاده����ا وجمتمعها ع����رب م�شار 

تطّورها الطويل.

الياب��ان وقي��ود الماض��ي.. أبع��اد 
تاريخية ومالمح مستقبلية

قيل وُكتب الكثري عن اليابان و "املعجزة االقتصادية" التي حققتها بعد 
هزميتها الكربى يف الحرب العاملية الثانية. لكن رغم ذلك بقيت صورة 
املجتمع الياباين مشوبة بالغموض واإلبهام يف نظر العامل الخارجي.

ومام ش��اع عنها بش��كل كبري أنها منوذج فري��د يف التاريخ العاملي من 
حيث قدرتها عىل الجمع بني الحداثة والتقدم التكنولوجي الذي يشهد 
له��ا به جميع العامل، وبني متّس��كها بالتقاليد الت��ي ورثتها من ماضيها 
التاريخي الذي ميتّد إىل »آالف السنني«، حيث تعاقبت عىل حكم البالد 

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

اوراق
عا�ش االإن�شان منذ ن�شاأته االأوىل �شراعًا يف داخله، ثم 
بينه وبني االآخرين يف حميطه، وتطورت اأ�شاليبه مع 
تطور املجتمعات وتكوين الدول، لينتقل اإليها اأ�شا�شًا 
يف �شياغ���ة ُنظمه���ا التي تنوعت بتن���وع اأ�شاليبه منذ 
الوجود االأول للمجتمع املحكوم فوقيًا، جماعة كانت 
اأو قبيل���ة ومن بعدهما الدول���ة مب�شتوياتها واأ�شكالها 

املتعددة .
حتى اأ�شحى اأي �شراع �شمة اأو خا�شية من خ�شائ�ش 
االإن�ش���ان واملجتمع اأثرت متفاعلة مع البيئة والتطور 
احلا�ش���ل يف جماله���ا ب�شياغة التج���ارب والنظريات 
التي اعتمدها العلماء واالأخ�شائيون باأ�شكال متعددة 
وه���ي نظري���ات ا�شتم���ر وج���ود البع����ش منه���ا فاعاًل 
يف التعام���ل ب���ني ال���دول وال�شعوب لف���رتات طويلة، 
ا�شتعر�شه���ا هذا الكت���اب ا�شا�شًا للو�ش���ول اإىل غايته 
يف التعريف بطبيعة ال�شراع والتوازن الدويل الذي 
�شيد النظام ال���دويل للقرن الع�شرين وما �شيرتكه من 
اأث���ر متوق���ع عل���ى ذات النظ���ام يف امل�شتقب���ل القريب 
االآن، بع���د اأن تدخل العديد م���ن املتغريات املوؤثرة يف 
طبيعة ال�شراع والتوازن خا�شة يف جمايل االت�شال 
والتدم���ري وه���ي غاي���ة مت تاأمينها من خ���الل العر�ش 
املت�شل�ش���ل لثمانية ف�شول م���ن الكتاب يف حماولة اأن 
يعطي ت�شل�شله���ا املنطقي �شورة ع���ن النظام الدويل 
ال���ذي �شيحك���م الق���رن احل���ادي والع�شري���ن وال���ذي 

ب���ات العي����ش على كرت���ه االأر�شية م�ش���رتكًا للجميع ، 
حم���وٌر بحث في���ه الكاتب الدكتور حمم���د اح�شان يف 
كتابه"�ش���راع الق���وى وت���وازن االإرادات بني املا�شي 
لالإع���الم  امل���دى  دار  ع���ن  �ش���در  واحلا�شر"وال���ذي 

والثقافة والفنون.
يذك���ر الكاتب يف كتابه اأنه يه���دف اأن يكون مو�شوع 
الدولي���ة يف ع�شرن���ا احل���ايل كامت���داد  ال�شراع���ات 
وم���ادة  عن���وان  ال�شابق���ة  الع�ش���ور  يف  الأ�شوله���ا 
ه���ذا الكت���اب، حي���ث و�شع���ت اأمثل���ة وروؤى لفال�شفة 
ونظريات لعلماء تعطي اإنتاجاتهم الوفرية يف زمنهم 
كت�ش���ور ع���ن احلا�شر وتف�شري ملا ج���رى ويجري يف 

وقتنا الراهن.
وياأخذ الكاتب بنظر االعتبار  اأن العديد من النظريات 
الت���ي ف�شرت"بنية العالقات واأ�شكال ال�شراع ومعنى 
الت���وازن ما زالت اأ�شا�ش���ًا فاعاًل يعتمده الباحثون يف 

تف�شرياتهم لوقائع احلا�شر."
والأن ال�ش���راع حال���ة رافق���ت االإن�شان وح���ددت �شكل 
عامله واأ�شت قواعد التعامل العام بينه وبني االآخرين 
يف جمتمع���ه بعداأن بداأت من داخله وتكونت خا�شية 
نف�شي���ة يف خ�شائ�ش���ه، وحكم���ت الكث���ري م���ن اأوجه 
�شلوك الفرد، فكان الف���رد بذلك متزامنًا مع نف�شه اأواًل 
يف ح���ال متكنه من ف����ش ال�شراع باإيج���اد حل حلالة 
التناق����ش يف داخل���ه اأو م�شطرب���ًا عندم���ا يعجز عن 

اخلروج من دوامته.
 لق���د اعترب الفال�شف���ة �شر احلي���اة وفقًا للغته���م باأنها 
مفارق���ة وتناق�ش اأو ج���دل، حيث ف�ش���ره داروين اأنه 

ج���دل من اأج���ل البقاء بينم���ا عّده نيت�ش���ه �شراعا بني 
النبالء والعبيد، وميكن اخت���زال ال�شراع ب�شكل عام 

بني اخلري وال�شر يف جممل االأدبيات االإن�شانية.
فكان���ت من ب���ني الدواف���ع االأ�شا�شية الإنت���اج احلروب 
وكاأحد اأوجه ال�شراع اأو ما يعرب عن ا�شتخدام القوة 
لتحقي���ق الهدف �شيا�شه عرفت بع���د اأن وجد االإن�شان 

احلكم والدولة يف التجمعات الب�شرية.
اأما من ناحي���ة الدولة واملجتمع فال يختلف احلال من 
حي���ث التاأثري الفعلي للنتائج والأن الفرد يف املح�شلة 
النهائية هو الذي يحك���م الدولة واملجتمع، وال�شراع 
احلتم���ي يف داخل���ه وحمموعة االأ�شخا����ش القريبني 
ومتت���د  �شورت���ه  تت�شخ���م  مع���ه  وامل�شاهيم���ن  من���ه 
تاأثرياته اإىل الدول واملجتمعات االأخرى �شمن دائرة 

ال�شراع.
فت�شم���ن الكت���اب ال���ذي يتاأل���ف م���ن ثماني���ة ف�شول، 
عر�ش روؤي���ة يف مو�شوع ال�شراع ال���دويل، ُمتطرقًا 
لبنية ال�ش���راع يف القرن الع�شري���ن وموازين القوى 
واحلرب العاملية االأوىل، عار�شًا روؤى م�شتقبلية فيما 
يخ����ش زوايا ال�ش���راع امل�شتقبلي، ُمبين���ًا اأن االإجابة 
االإق���رب اإىل الواق���ع تاأتي من حقيق���ة اأن العامل ثنائي 
القطب���ني وق���د اإنتهى عملي���ًا لكنه لن يف�ش���ي اإىل عامل 
اأحادي القطب حتت �شيطرة الواليات املتحدة وب�شكل 
مطل���ق ، و�شيبقى العامل متعدد االأقط���اب االإقت�شادية 
و�شيك���ون فيه اإنت�شار للقوة مع منو الوطنية وازدياد 
التواف���ق و�شي�شب���ح املمقل���ون املتح���اوزون للحدود 

االإقليمية اأ�شد اأهمية.

 حسن عبدالحميد   
 

  اإذا كان���ت حركة العبث اأو الالمعق���ول- التي ُتعّد امتدادًا 
حل���ركات اأدبّية،م���ن تل���ك الت���ي انبثق���ت بداي���ات الق���رن 
الع�شري���ن،ومل ُيكتب له���ا اال�شتم���رار كال�شوريالّية،مثاًل- 
ُت�شهر عن وجوِدها الفعلي من نافذة ت�شميتها ب�)الكوميديا 
املظلم���ة( اأو الفكاه���ة القامتة اأو ال�ش���وداء، بل، هنالك من 
ينعتها ب�)كوميديا املخاطر(،وتعالقات اهتمامها باحلوار، 
واملي���ل اإىل االإيجاز واالإنحي���از لالإخت�شار،كما يت�شح من 
نواجت اأعمال )�شاموئيل بيكيت(و)البري كامو(، االإ�شمان 
االأك���رث ح�شورًا يف الذاكرة اجلمعّي���ة، وحمايثات ميلهما 
للت�شاوؤم واأن�شاق التعّر�ش االإبداعي لطبيعة ُفقر االإن�شان 
املعا�شر، وحاالت اإنعدام الثقة باالآخرين عرب ترويج فكرة 
اإنع���زال االإن�شان االأوربي، والتعميق الق�شدي من درجات 
ا�شتفح���ال فرديت���ه، على نح���و مبالٍغ وحمك���وم بتواليات 
ُعق���ٍد �شبّبتها احلروب العاملّية ف�شال ع���ن ظروف �شيا�شّية 
واأح���داث ك���ربى، اأّدت بالفال�شف���ة املحدث���ني اإىل التفك���ري 
ب�)الثواب���ت(، فاإن تواف���دات االإح�شا�ش ال�شع���رّي املتجدّد 
لدى)جواد احلّطاب( يختل���ف كثريًا يف ِخ�شم تثوير هذه 
املغامرة البا�شلة، التي نظّنها ونراها متفّردة، بجٍد وتفّوٍق 
واٍع وحم�ش���وب، لي����ش على �شعي���د جتديد َن�ش���غ وَن�شق 
ال�شعرّي���ة العربّي���ة والعراقّي���ة، فح�شب،ب���ل عل���ى �شعيد 
توا�ش���ل الذائق���ة العاملّي���ة يف ِخي���ار تخريج���ات كواِمنها 
كم���ا ح�شل َح�ش���رًا، منذ ذلك، يف جمري���ات جمال الرواية 
وامل�شرح اخلا�ش به���ذا املفهوم- فيم���ا يَحمل)احلّطاب(-

هنا- َمرونّي���ة اإح�شا�شه الواثق على اأكتافه �شالحّية عمِق 
اج���رتاح، وج���دارة تب���ادل ادوار من ب���ني �شخو�ش ن�شه 

املعنون؛ )من ياأبه؟!(.
ذلك الن����ش املُحمول على خ���ٍط �شاخٍن م���ن �ُشخرّيٍة الذعة 
وغراب���ة جاحدة اإرتهن���ت حيال جمموعة م���ن ُمتناق�شات 
عّم���ت م�شار الن�شق الع���ام لهذه الفكرة املُح���رّية، بدءًا من 
املتهم-الربيء نف�ش���ه، مرورًا ب�شاب���ط ال�شرطة، بل حتى 
يف طريقة التهكم والتلكوؤ والعبث احلا�شل بطريقة كتابة 

ديباجة ورقة اإلقاء القب�ش على ذلك املُتهم الوهمي.

فق���د ات�شق���ت لغ���ة ال�شاع���ر يف بنية ن�ش���ه التم���ردّي هذا، 
م���ع ن���زق تالم���ع تاأ�شف���ات  مواق���ف وتنامي���ات ح���وارات 
)ديالوج(،ُاقرِتحت باأن تكون تباريات تهكمّية، منذ جذوة 
م�شتهل طعم مرارة �شخرية ذلك الن�ش املن�شور يف ثقافية 
)جري���دة املدى( ليوم االإثن���ني  املوافق  1/�شباط/2016، 
م�شبوق���ًا بق���راءٍة نقدّيٍة َح���ذرة والفتة يف به���اء متهيدات 
تفاعلّي���ة من لدن الناقد الكب���ري)د. عبد الر�شا علي(، حيث 
اإغ���راءات وفرة املعن���ى، ووثوق خوا����ش متريرات الئبة 
يف ن�شي���ج ه���مٍّ متم���ّرٍد، حمك���وٍم بقب�ش���ة مرا����ش متّوق���ٍع 
وُمعا����ش وخُمتمر يف ثنايا وطّيات ذلك الوعي العام الذي 
ح���ب ووازى ق�شدّيات واأغرا����ش الن�ش املن�شوج، منذ  �شَ
وم�شات عن���واٍن مفتوٍح الداللة، ُمتّم�ش���ٌك بجدارة فحواه 
و�شط���وة تاأثريه، حتى اأ�شح���ى )اأي العنوان( الزمة لعدة 
)كوبيله���ات( تواف���دت باالإف�ش���اح ع���ن دواع���ي مت���ّردات 
اإنع���دام الت���وزان  ال�شاع���ر واإمكاني���ات ت�شبث���ه مبفه���وم 
النف�ش���ي بغي���ة حتفي���ز حم���اوالت رجرج���ة ال�ش���كل، عرب 
توري���د فوا�شل و ف���وارز وفراغات وتقطيع���اٍت تتبابعية 
َتالزم���ت وحتديث خل���ّل امل�شمون من خ���الل اأ�شل الفكرة 
وم���ردودات الق�شد و�شوانح التعلي���ل وُمفرت�شات العبث 
و)متعة الالمباالة( يف متثيل مثل هذه احلاالت واملواقف 
التي تعجز جميع احلوا�ش-اإن مل تتعّطل من فرط الده�شة 

و�شدمة املباغتة- يف تلبية وظائفها الطبيعّية. 
   

للفيل�ش���وف- مقول���ة  َت�شتح�شريُن...هنا...ُخال�ش���ة 
ال�شاعر)اأوكتافي���و ب���اث( تفيد لتّدعي"ب���اأن ال�شخرية هي 

اأف�ش���ل اخرتاع���ات الع�شر احلديث"، وج���دت باأن )جواد 
احلطاب( يف عبثية و)دهرّية( ه���ذا الن�ش-)الكلمة داخل 
القو����ش، عامّي���ة، لكن���ي اأجدها ُمع���رّبة، واأخ���زة بل، ذات 
معن���ى كثيف الظ���الل، مدبّب���ة الِن�شل بغي���ة الو�شول اإىل 
غاية جم���ع االإ�شرتخاء والالمباالة يف وع���اٍء واحد(-كان 
ق���د ا�شت���ل وا�شتحلب معن���ًى -ب�ش���كٍل واآخ���ر- ملعنى عدم 
االكرتاث، لك���ي يحث ال�شري بتحديثات ت�شّوراته املُ�شَبقة 
وجعلها تت�ش���ق و�شلوكي���ات اإعرتا�شاته املتح���ّدة ق�شدًا، 
م�شفوع���ًا م���ع حتدّيات قيم���ة االإن�شحاب الواع���ي  ل�شالح 
مكر مو�شوع���ّي �شديد اخلربة بفه���م وحت�ش�ش ومعاي�شة 
ال ج���دوى احلياة يف بل���دان ُمكبّلًة باخل���وف، ويف تبيان 
خوا�ش اإ�شرتخا�شاتها بقيمة االإن�شان واحلّط من كرامته 
و�شح���ق حقوقه حتت اأقدام م�شال���ح اأهوائها، ويبدو ذلك 
وا�شح���ا من م�شارب م�شتهل بوابة الب���وح منذ اأول جملة 
يتّنف����ش ال�شاع���ر من رئته���ا ليق���ول؛ )وم���ن ياأبه...../ما 
كان عل���ّي اأن اأ�شج���ن يف يوم كه���ذا /اعتق���دت - يف البدء 
- ان ال�شرط���ة/ جاءوا الإلقاء التحي���ة/ حتى اين اأو�شكت 
ان../ لك���ّن اللحظة التي راأيت فيه���ا املفرزة،/ اأيقنت اإنهم 
ج���اءوين الإلقاء القب�ش/م���ع اين او�شك���ت ان..، وح�شنا 
فعل���ت ال�شرط���ة/ واأن كنُت غ���ري مهّي���اأ الأن اأُ�شجن يف يوم 

كهذا/ مل اأجد التاريخ، بكتاب القب�ش علّي(.
  

اأج���دين �شاأ�شتع���ني مبث���ول تتب���ع مقاط���ع الق�شيدة-كم���ا 
َوردت وُن�شرت،فه���ي لي�ش���ت طويلة،كم���ا اإنه���ا من�شوج���ًة 
حم�ش-،و�شاأ�شع���ى  تركي���ز  حمكمة،وبراع���ة  بعناي���ٍة 
لتلم����ش اأنفا�ش حواراتها،كم���ا َن�شجها)احلّطاب( وتواىل 
باالإف�ش���اح عنها ع���رب ت�شظي���اٍت �شاخرة،نزف���ت تلجم اأية 
حماول���ٍة قد تنوء بالبحث ع���ن حلوٍل للتخل�ش من حراجة 
و�شعوب���ة موقف اإلقاء القب�ش على بط���ل الق�شيدة،حتت 
د بع���دم اخلو�ش يف معرفة  ذريع���ة اأي ع���ذٍر كان،لقد تق�شّ
اأ�شب���اب ودواعي توجي���ه اأو اإ�شن���اد التهم���ة،اأو جمموعة 
الُته���م امُلّوجهة اإليه،وهذا ما اأعطى جلوه���ر الفكرة اأبعادًا 
دراميًة م�شافة،اأنتجت تفاع���اًل وتعاطفًا خفيًا مع)املجرم(

الربيء،والتّمل���ي جي���دًا بطيب���ة ونقاء وعفوّي���ة ما يحمل 
م���ن مّت���ردات وال جدوى وع���دم اإ�شتكان���ة، وال حتى اأدنى 
اك���رتاث، لك���ي ُتكم���ل مُتاث���ل متوالي���ات و�شّي���غ ترّبمات 
اإدان���ات وتقريع���ات دفينة موجه���ه لتلك االأنظم���ة القامعة 
الت���ي  ج���اء ُيدينها الن����ش، وَي�شخر منها عل���ى هذا النحو 
خرية يف مرايا اإكمال حوارات  من التهكم واإ�شت���دراج ال�شُّ
وتتابع���ات بقية تل���ك الق�شيدة:)و�ش���اورين ال�شابط: انه 
اأ�شب���ه ما يكون بي���وم كهذا/وح�شنا فع���ل ال�شابط، فاأنا ال 
اآب���ه باالأيام كث���ريا،/ واأو�شكُت حني توقف���ت املفرزة باأمر 
االإلق���اء/.. كان كتابي: م���ن دون فوارز، ونق���اط، وهزيل 
الديباج���ة/اال ان ال�شابط �شاورين"ومن ياأبه".. وح�شنا 
فع���ل بالتاأكيد/فالف���ارزة �شتذّك���رين ب�"املفرزة"والنق���اط 

ب�"نقطة التفتي�ش"(.
    

يقول الروائي الراحل )فوؤاد التكريل( يف احدى حوارات 
روايته الرائعة )االأوج���اع وامل�شرات(على تهجيات حمنة 
بطله املنه���ار بجملة اأوج���اع ومالب�شات ظ���روف )توفيق 
املوىل(:)رمبا يكون ال�شعر اأح�شن و�شيلة لعدم االن�شباط 
يف هذا العامل(، يف وقت ُتديل فيه الناقدة االإمريكية الراحلة 
-اأي�ش���ًا- يف العام املا�شي )�شوزان �شونتاغ(:)ال�شعر هو 
التّخل�ش من املكان(، وما بني �شطوة اإختالجني مت�شادين، 
ينت�ش���ر ن�ش)جواد احلّطاب( هذا لنزع���ة تطويع خمارج 
العبث من جلباب التّدين امل�شروط بعدم الدقة، اأو املبالغة 
يف تخري���ج مدقات وجوده على ج���دران املحنة وتفوي�ش 
ال�شرط املحّر�ش)نعني ال�شخرية( بدل ال�شكوى والتربير 
وُمتممات اال�شرتحام وا�شت���درار العطف، و�شحذ م�شاعر 
جاه���زة ِم���ن ل���دن َم���ن �شيتعاط���ف ويتفاعل م���ع مثل هذه 

املواقف واحلاالت.

هن���ا يتدف���اأ ال�شاعر بخ�شو�شّي���ات منح اللحظ���ة وطبيعة 
امل���كان والظرف حرارة ال توقع االإجابة ال�شاردة وامل�شابه 
ل�ش���وت بطل الن����ش، و�شابط ال�شرطة غ���ري املكرتث هو 
االآخر؛ )ومع ايّنَ اأو�شكت اأن اأنه�ش/فحني تاأتيك ال�شرطة 
بنه���ار من غري مالمح/وقيود دايت/فهذا يعني انك �شرت 
مهّما/وال�شرط���ة �شارت جزءا من مقتنياتك/لكن ال�شابط 

�شاورين: ومن ياأبه(.

درج )ج���واد احلّط���اب( عل���ى تطويع مف���ردات قد ال متت- 
بفع���ل ِجين���ات وراثي���ة قائم���ة مث���ل معتقدات جائ���رة من 
كلم���ات ال ت�شل���ح لال�شتخ���دام ال�شعري- وال مت���ّت ب�شلة 
مل���ا اأوردناه، وه���و ُيباهي جراأة مقتنيات���ه اللفظية ل�شالح 
معن���ى دال، بل وموؤث���ر، واإال -مثاًل- كيف للقيود اأن تكون 
)داي���ت( اأو )وج���وه كامل���ة الد�ش���م( ل���وال مه���ارة اإمكانّية 
التعوي����ش ومتع���ة البح���ث واالكت�ش���اف، �ش���رتى قائم���ة 
ا�شتخدامات )جواد( ملثل هذه االإ�شتنها�شات االإجرتاحّية 
يف بن���اء وح���دات ق�شائ���د كث���رية نابع���ة م���ن حميط���ات 
جماميع���ه ال�شعرّي���ة ال�شابقة مثل )�شتاء عاط���ل( و)اإكليل 
مو�شيق���ى على جث���ة بيانو(**و)بروفاي���ل للريح...ر�شم 
جانب���ي للمط���ر(***، ورمب���ا غريه���ا يف جمام���ع اأخرى، 
مثلم���ا حَتف���ل تلك املجاميع مبق���درات تالم����ش االإح�شا�ش 
املتمّر�ش مبخاوف وحتديات كان قد اختربها، اأو تعاي�ش 
معها -حت���ى ولو الأيام- يف غ�شون نفور حِمن وتواثبات 
مري���رة و�شعبة عا�شه���ا ال�شاعر، وج���اء ليتجاوزها ب�)من 

ياأبه(؟!.
ولع���ل ق�شي���دة ))S.O.S يف جمموع���ة )�شت���اء عاط���ل( 
*����ش30 تزخر بتقابالت موحية واإ�شتح�شارات للزنزانة 
كم���كان، وكنذير خ���ربة يف التوا�شل م���ع ال مفاجئة اإلقاء 

القب�ش عليه.
يقول)ج���واد( يف �شراح���ة م���ن ذل���ك الن����ش؛ )زنزانتنا: 
رحٌم/زنزانتن���ا: متدنّية ج���دًا/ال ُتوؤم���ن، مب�شائل حتديد 
الن�ش���ل/ مل تاأخ���ذ يومًا، حب���ة منع احلمل/ نح���ن االأبناء، 
االأك���رِث م���ن جي����ش ملي���ك خائ���ف/ ُتنجبن���ا الزنزانة يف: 
طلٍق واحد/ يا اأوالد الزنزان���ات احتدوا/ فالزنزانُة: اأم/ 

والزنزانة: والد( ‼!
ويف ا�شت���دراك متاأخر يف اآخر مقطع منه ي�شيف ال�شاعر؛ 
)�شقط���ت اإح���دى اأ�شن���اين/ يف �شح���ن االأكل/ففرح���ُت: 
اأخريًا/ثّمة ما ميكن/اأن اأ�شطب به/االأيام/على احلائط(، 
اأو كم���ا-اإىل حد م���ا-يف ق�شيدة )فايرو����ش(يف جمموعة 
)اإكليل مو�شيقى( ����ش24 اأو تلمحيات مماثلة يف ق�شيدة 
)اأحد ع�شر كوكبًا( مقطع )رق���م 10-ح�شد اأ�شود( �ش44؛ 
)تبكي...؟.../.../مدّللة جراحك يا ج�شد/ع�شرون �شّجانًا  

بخدمتها/واأنا/اأموت/وال اأحد(.
   

يتّجن���ى النقد -كثريًا-ح���ني يلتفت الأموٍر ال ت���كاد تالم�ش 
جوهر الن�ش )�شعر اأم �شرد( اإال بحدود املعرفة االأكادميية، 
اأو جمري���ات ال�شنع���ة النقدّي���ة ومه���ارات ر�ش���ف وتعبيد 

الروؤى �ش���وب مثالب، وتخ�شي�ش���ات لتعميات وغمو�ش 
حت���ى اأم���ام ن�شو����شٍ واعي���ٍة ومفتوح���ة يف م�شتلزم���ات 

وجودها، كما يف )من ياأبه؟!(.
فيما يغ����ش النظر، عن جمل���ة جماليات تعميمّي���ة، ُتفارق 
وحتيد عن جم���رى االإ�شادة وتوقع���ات النيل ال�شروري-

اإن �ش���اء وتّوج���ب ذل���ك- بغي���ة و�شعه���ا يف خاناتها، على 
ح�شاب الر�ش���د املتعايل -نقدّي���ًا وقرائّيًا-،لكن���ي عادًة ما 
اأمل�ش واأحت�ش�ش، خُم���درات احَلذر من مو�شوعة التمجيد 
اجلّيد م���ن التجارب، ومقت�شيات التطه���ري من حُما�شباٍت 
توا�شلّية، خمتومة بطابع الغ���رب، واإ�شتباقاته يف متون 
احلداث���ة والتجديد، واأزه���و اأن اأتفح�ش ن�ش���ًا اأ�شكالوّيًا 
وحداثويًا، ي�شاك�ش العبث والرتكيب ال�شمني لتال�شيات 
متوقعة يف عامٍل ين�شوي اليوم- ُكلّيا- حتت مظلة العوملة، 
ورهانه���ا املُ�شتمر على ب���راءة اإخرتاع  ي�شم���و جديدًا، ما 
َفتئ ينادي باأن؛ )فّكر حملّيًا... وت�شّرف عاملّيًا(، لعل هذه 
الثني���ة اأو التوِطئة، مل تباِعدنا ع���ن ن�ش )احلّطّاب( اجلاد 
واجلدي���د- من حيث م���رارة الفكرة، وتناف�ش���ات ال�شكل- 
وه���و ُيكم���ل دورة حتري�شات���ه، ليمه�ش لك���ي يقول )كنت 
اأفّك���ر بالهج���رة لليونان../بزوربا../مب�ش���اءات راق�شة، 
ووج���وه كامل���ة الد�شم/وح���ني ال�شرط���ة جاءتن���ي بقيود 
دايت/قل���ت لنف�شي: ح�شنا فعلت/فاأنا يقلقني دوار البحر 
وانتوين كوي���ن، مل يتعر يف �شاحل"ايجة"/.ما كان باأمر 
الق���اء القب�ش علّي اأّي ا�شم/و�ش���اورين ال�شابط، من ياأبه 
بخ���واء ب�شرّي/اأتظ���ّن االأ�شم���اء �شتعرت����ش ال�شرطة؟!!/
االأ�شماء بال معنى../فّكرت../االأ�شماء �شرورية للرخام/
وك���دت اأ�شاأل: ه���ل �شت�شعون عل���ى �شاهدت���ي رقما؟!!/.. 

ومن ياأبه، �شيقول ال�شابط(.
   

تع���ّدد االأ�شوات يعطي -بال �شك- ن�شق���ًا حتاورّيًا، ودعمًا 
الأ�شئل���ة ُي�شعب تفوي�شها باإجاب���اٍت اإيجابية -يف خواطر 
اأبه���ى احتماالته���ا-، ل���ذا يّل���ح ال�شاع���ر مُمتن���ًا و ُمثمن���ًا 
لوه���ج اال�شت���دراك، كونه مبثاي���ٍة ثنيٍة درامّية م���ن �شاأنها 
التعر�ش���ّي اأن تعطي لكي تزيد من ل���ذة مذاق الذروة التي 
تتطّلبه���ا حيثيات اأو قوانني الدرام���ا االأر�شطوّية، وعموم 
امتداداته���ا احلالي���ة وه���ذا ما دع���اه الأن يق���ول؛ )حتى ان 
ال�شرط���ة كانوا مبتهج���ني، وعزفوا حلن���ا �شوقيا/هّربني 
من �شن���دوق ال�شيارة../�شاورت ال�شن���دوق: اإيّنَ اآن�شت 
قيدا، فالداخل واخلارج زنزانة/قال،ومن ياأبه، فاالإن�شان 
ب���ال معنى../والزنزان���ات مكائ���ن لف���رم الوقت../.فّكرت 
بزوربا/انتونيت���و الع���اري ج���وار البحر/واأقلقني دوار 
الرق�ش���ة، م���ن اأجله مل اذه���ب لليونان/م���ع اين كنت اأفكر 

بالهجرة، حني ال�شرطة..(

ويتكّرراالإ�شت���دراك ممهورًا بوجِع �شخري���ٍة الحقة تقول؛ 
)م�شح ال�شابط بكّمه الكلمات العالقة من �شتائم البارحة/ 
�ش لك"مفرزة"/ فهذا يعني: اإّنك �شرت مهّما/  فحني ُتخ�شّ
وال�شرطة �شارت جزءا من مقتنياتك/ حتى اين اأو�شكت، 
لكن���ه �ش���اورين: وم���ن ياأب���ه، نحن ب���ال معن���ى/ والتهديد 
ب���ات..  ر.ت.ا.ب.ا.ت/ر/ت���ا/  ر.ت.ا.ب.ة..  رتاب���ة../ 
اخلارج والداخل زنزانة(، وقبل اأن ي�شبُح احللم غايًة يف 
التهكم واالإنزياح حني ت�شرتك جميع االأ�شوات يف حومة 
وع���ي مت�شابه، ال ن���كاد ُنفّرق فيه �ش���وت وا�شتياء اجلاّلد 
عن ال�شحّية، مع واجب التقريظ والنحت، باأن هذا الن�ش 
التتابعي والتكاملي، والذي غّيب �شكل و�شخ�شّية ال�شلطة 
الغا�شم���ة حتت ِدثار الوعي املرهون للمتلقي احلاذق، كان 
َيعفي -�شمن���ًا-االأدوات املنفذة لقرارتها، فهنا... ي�شتاأنف 
ال�شاب���ط ال جدوى الأزم���ة الن�ش م�شحون���ًا، وم�شتاًء هو 
االآخ���ر؛ )قال ال�شابط ومن ياأب���ه/ وح�شنا فعل../. فّكرت 
ان اأ�ش���ع لزنزانت���ي حج���ر اأ�شا�ش/واأدف���ن في���ه نقودا من 
اأق�ش���ى العم���الت الأ�شغ���ر فل����ش ملكي/فاالإن�ش���ان بخدمة 

زنزانته../..ومن ياأبه(.

حيدر جمعة العابدي
)المالجئ قبورنا الصغيرة 

الدافئة(

يط���ل علين���ا �ش���الح زنكنة م���ن ناف���ذة ال�شرد 
حام���ال مع���ه ذاك���رة ون�شو�شا حتك���ي ق�شة 
وطن ممزق وعائلة توثق اأوجاع احلرب بكل 
هزائمه���ا وانك�شاراته���ا اثن���اء وبعد احلرب. 
ومب���ا ان مفه���وم العائلة ي�شتم���ل على قانون 
النم���و والتكاث���ر لذلك  تخ�ش���ع عائلة احلرب 
لنف����ش ال�شروط الع�شوي���ة  للنمو  والتنا�شل 
لت�شغ���ل حي���زا يت�ش���ع يوم���ا بع���د ي���وم بفعل 
واالجتماعي���ة  املادي���ة  وامل�شال���ح  االطم���اع 
وعليه متثل هذه املجموعة الق�ش�شية  )عائلة 
احلرب( ال�شادرة عن دار ميزوبوتاميا،ل�شنة 
2014 �شاهدا على ب�شاع���ة ووح�شية احلرب 
واملنتفع���ني منه���ا.  تت���وزع املجموع���ة عل���ى 
بابني االأول هو باب ينفتح على واقع احلرب 
�شمن حمي���ط الداخل املحل���ي ير�شد ويوثق 
كل احل���روب الت���ي خ�شناه���ا ب���كل اأوجاعها 
لذل���ك فاإن الكتاب يتكون من جمموعة ق�ش�ش 
توثق وحتكي كل ما يدور يف حلظات احلرب 
من خوف وحب وانك�ش���ار وانت�شار وموت، 
ا�شتخ���دم فيه���ا الكات���ب لغ���ة �شعري���ة مكثف���ة 
وا�شتعارات �شوري���ة ورمزية تك�شف الوجه 
الب�شع للحرب رغ���م ق�شر ق�ش�ش هذا املحور 
اإال اأنه���ا   ق�ش����ش وظفت بعناي���ة  لت�شكل مع 
بع�شه���ا ال�شورة الكاملة ل���كل ما يحدث اثناء 

احلرب اي �شورة م���ن داخل  الوجع واملوت 
لذلك فان كل اق�شو�شة  كانت توثق جزءا من 
�شورة  هذه العائلة الكبرية لت�شكل مع بع�شها 
لوحة اك���رب �شخو�شها ال�شه���داء وامل�شتلبون 
حتك���ي تاريخ عائلة احل���رب يت�شح ذلك جليا 
يف ق�ش���ة �شهداء)احل���رب �شقتن���ا م���ن االأزقة 
وال�ش���وارع والبي���وت واحلدائ���ق وامل�شارح 
واملقاه���ي واملدار�ش...احل���رب �شرقتن���ا من 
معمعة احلي���اة وح�شرتنا يف مقربة االأموات 
و اأ�شمتن���ا �شهداء(�ش10 لذل���ك كل �شخو�ش 
ه���ذا الباب هم م���ن املقاتل���ني الذي���ن خ�شروا 
حياتهم بفعل احل���روب �شخ�شيات  تروي ما 
تعر�ش���ت له من �شرقه لوجوده���ا لتجتمع كل 

ه���ذه االنته���اكات يف ق�ش����ش العائل���ة  الت���ي 
توجز لن���ا الكثري من تاريخ العنف واالنتهاك 
االإن�ش���اين،  لذل���ك جاء فع���ل ال�شرق���ة املتكرر 
لوجودن���ا االإن�شاين  كنتيج���ة حتمية  ب�شبب 
احل���روب املتك���ررة الت���ي ت�شنعه���ا ال�شلط���ة 
ل�شم���ان ا�شتمرار �شيطرتها  ه���ي جتتهد  يف 
اخت���الق احل���روب و التاآم���ر واخل���داع عل���ى 
�شعوبه���ا. ياأت���ي ذل���ك ع���رب منط���ق االنته���اك 
وال�شرق���ة املتك���رر،  اي ال  وج���ود ل�شرقة من 
غ���ري �ش���ارق طامع  كم���ا ال وجود حل���رب من 
غ���ري م�شال���ح واطم���اع بالقت���ل واال�شتحواذ 
و�شلطة قوية تدمي ه���ذه احلروب  باأج�شادنا 
حتت �شع���ار منطقي لكنه منحاز �شلفا ل�شالح 

ال�شلطة     .
يخت�ش الباب الثاين يف واقع ما بعد احلرب 
ويحت���وي عل���ى اأربع���ة ق�ش�ش امت���ازت عن 
غريه���ا م���ن ق�ش����ش الب���اب االأول باجلان���ب 
الفن���ي و املتخي���ل ال���ذي يحاول ك�ش���ر تكرار 
�ش���ورة احلرب داخل ق�ش����ش املجموعة عرب 
اخلروج من الواق���ع ال�شادم والقبيح للحرب 
لك���ن دون االبتعاد ع���ن تبعاتها وذلك بالعودة 
اإليها  من نافذة الفن واحلب وال�شالم املفقود. 
يت�شح ذلك يف طريقة بناء ق�ش�ش هذا الباب 
حي���ث تنفت���ح على احلي���اة الع���امل اخلارجي  
ع���رب تكثيف املتخي���ل اكرث م���ن ال�شائد لواقع 
احلرب وهو ما ميثل حتوال يف لغة وا�شلوب 
وبن���اء ه���ذا  الباب ع���ن ق�ش�ش الب���اب االول 
جند ذلك يف مترك���ز الن�ش خلف دالالت فنية 
ورمزي���ة  ل���دال فني جم���ايل يتمث���ل باحلياة 
بجوانبه���ا امل�شرقة واالإن�شاني���ة التي تعك�ش 
بدوره���ا موقف اإن�ش���اين توا�شلي/ تداويل، 
وثق���ايف / روح���ي م���ن الوجود  ع���رب جدلية 

التلق���ي والتاأوي���ل الإع���ادة الدميوم���ة لوج���ه 
احلي���اة املت�شام���ح،  يت�ش���ح يف ق�ش�ش  هذا 
الباب فف���ي ق�شة"اقت���ل اجلنود"جند ان لغة 
الت�شامح واحلب هي التي تقف بوجه اأدوات  
القت���ل ال�شالح  فاحلاج )�ش���االر( بطل الق�شة 
الذي قتلت عائلت���ه ال�شلطة اأمامه  يتخلى عن 
قتل اجلن���ود الذين  اأر�شلته���م ال�شلطة لقتلهم  
فعندم���ا يري���د  االنتقام لعائلت���ه املغدوره من 
ه���وؤالء اجلن���ود يق���ف م�شتغرب���ا م���ن بوؤ����ش 
حاله���م وانك�شاره���م فيقرر العف���و والت�شامح 
)ن���زع بندقيته من كتفه ورماها اأر�شا –ل�شت 
بحاج���ة لها بعد اليوم(�ش50 كذلك جند للفن 
ق�شة"الرم���اة  رائع���ا يف  اإن�شاني���ا  ح�ش���ورا 
الع�شرة"حي���ث ميثل الف���ن وجها ومن وجوه 
احلياة االأكرث تعبريًا عن خ�شارتنا عرب لوحة 
الإح���دى الفنان���ات تفي�ش بال���دالالت النف�شية 
والفنية ي�شتعيد ذكرياتها بطل الق�شة �شلمان 
ع���رب منول���وج داخلي ح���ني  �ش���دور االأوامر 
له���وؤالء الرم���اة بقت���ل النقيب ب�ش���ار عبد الله   
بتهم���ة اخليان���ة للنظ���ام يرف����ش العا�ش���ر ان 
يطلق الن���ار بدافع اإن�شاين فني  الأنه �شاعر ال 
يجيد �شوى اجلمال )انا اكتب ال�شعر(�ش57 
لتنه���ي الق�شة باأن يك���ون �شلمان بطل الق�شة 
هو الرام���ي العا�شر الذي اختفى من اللوحة. 
اما يف ق�شة �شالم النايرتون التي تختلف عن 
باق���ي الق�ش�ش من ناحي���ة ال�شكل لكنها تتفق 
يف امل�شمون ق�شة تبحث عن التوازن العادل 
ع���رب االقت�شا�ش م���ن دول ت�شنع احلروب و 
القناب���ل واالأ�شلحة لقتل ع���دد اكرب من الب�شر 
وذل���ك بفعل  تفجري ني���رتوين يح�شد اأرواح  
تط���ور  الت���ي  املنطق���ة  �شع���وب  م���ن  الكث���ري 
تكنولوجي���ا ال�شالح واحلرب حيث تبيد هذه 

القنبل���ة كل قوان���ني الق���وة ال�شائ���دة امري���كا 
واالأمم املتح���دة... لك���ن تبق���ى املب���اين فقط 
هي ال�شاخ�ش���ة لتحتلها ال�شعوب الفقرية يف 
م�شه���د يعج بلغة املفارقة والتهكم والفنتازيا.
باأ�شلوبه���ا  الق�ش�شي���ة  املجموع���ة  متي���زت 
ال�ش���ردي ال�شل����ش والتلقائي وال���ذي يعك�ش 
جتربة وق�شدية الكاتب لك�شف دموية وق�شوة 
احل���رب وتبعاتها االجتماعية والنف�شية التي 
تظه���ر م���ا بع���د احل���رب والت���ي عا����ش اغلب 
احداثه���ا الكاتب نف�شه يت�ش���ح ذلك من خالل 
ال�ش���وت الواحد لفعل الروي  ب�شيغة املتكلم 
وورود  ا�شم الكات���ب  داخل الن�ش حتى وان 
ح���اول افتعال التموي���ه واالع���رتاف بالكذب 
يف ذل���ك فهو فاع���ل اأ�شا�شي داخ���ل الن�ش )يا 
�ش���الم على �شالح زنكنة واأكاذيبه احلميمية(
�ش62كم���ا ا�شتخ���دم الكات���ب بع����ش اجلمل 
ذات االإيق���اع ال�شعري مثل  التقطيع ال�شوتي 
واملجاز واال�شتعارة وهو ما يعك�ش حتوالت 
ال�شردي���ة العراقي���ة يف ك�شر احل���دود ما بني 
ه���ذه االأجنا�ش من خالل اح���داث تداخل فني 
و لغ���وي يف بني���ة ال�شرد ما يوؤ�ش���ر على فعل 
التحدي���ث والتطوي���ر يف هذه البني���ة ومنها   
الق�ش���ة العراقية والتي تعك����ش رغبة الكاتب 
العراق���ي   يف ك�ش���ر القوال���ب الت���ي وقف���ت 
بوجه  هذا التداخل.  ما يوؤخذ على املجموعة 
ه���و التك���رار الوا�شح يف الكث���ري من م�شاهد 
املوت كما جند ان هناك �شعفا فنيا يف بع�ش 
الق�ش�ش حي���ث مل ت�شتوف فنيته���ا لكن تظل  
ه���ذا املجموع���ة بكل م���ا حتتويه م���ن ق�ش�ش 
�شرخ���ة احتج���اج بوج���ه �شناع���ة احل���روب 
املتمث���ل بال�شلطة  كما متث���ل املجموعة  روؤية 

نقدية وفنية تدين فكرة احلرب.

ال غْرَو في وعيه... واكتظاظ ال مباالته!!

الحّط��اب وقصيدت��ه...  ج���واد 
)من يأبه؟!(

تحوالت السرد وتداخل األجناس األدبية في المجموعة 
القصصية )عائلة الحرب( للقاص صالح زنكنة

الصراع والبقاء لألقوى، ظاهرة يشهدها الواقع البشري 

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

وي����رى اأن املقولة التي الحق����ت املتنبي تنطبق متامًا 
عل����ى روائي اأملاني����ا االأ�شهر غونرت غرا�����ش الذي مالأ 
دني����ا االأدب يف اأملانيا وخارجها، و�شغل النا�ش باأدبه 
ومواقف����ه ال�شيا�شية، منذ اأول اأعمال����ه: رواية »طبل 
ال�شفيح«، ويوؤكد اأن غرا�ش هو الكاتب احلداثي يف 

اأملانيا..
والوج����ه االأبرز ل����الأدب اجلديد بعد احل����رب العاملية 
تاأث����ريا يف االأدب  الكّت����اب االأمل����ان  الثاني����ة، واأك����رث 
العاملي، لذلك غدا النموذج واملعلم بالن�شبة اإىل عديد 

من االأدباء يف العامل، مثل: جون اإرفينج.

اأم����ا يف املنطق����ة العربي����ة فارتك����زت �شه����رة غرا�����ش 
اأ�شا�ش����ًا عل����ى مواقف����ه ال�شيا�شية املنا�ش����رة حلقوق 
االإن�ش����ان والداعمة للع����امل الثالث. ويق����ول الكاتب: 
وبالرغ����م من ترجم����ة عدد م����ن اأعمال����ه اإىل العربية، 

اأظن اأنه مل يقراأ على نطاق وا�شع..
ب����ه، ومل ي�شب����ح  يتاأث����روا  الع����رب مل  الكّت����اب  واأن 
مرجع����ا لهم اأو منوذجا، عل����ى عك�ش االنت�شار الكبري 
ال����ذي حقق����ه ع����دد م����ن كّت����اب اأم����ريكا الالتيني����ة يف 
الع����امل العرب����ي، مثل ماركي����ز وبورخي�����ش ويو�شا. 
ويتاب����ع: اأعتقد اأن ابتع����اد القراء الع����رب عن اأعمال 
غرا�����ش يرج����ع، م����ن ناحي����ة، اإىل �شخامته����ا وتعقد 
بنيته����ا والت�شاقه����ا بالتاري����خ االأمل����اين واحت�شادها 
بالتفا�شيل، كما يعود اإىل نوعية الرتجمات العربية 

من ناحية اأخرى.

جرا�����ش  اأعم����ال  مبيع����ات  اأرق����ام  تظه����ره  م����ا  ه����ذا 
املرتجمة اإىل العربي����ة، ال �شيما اأ�شهر رواياته »طبل 
ال�شفيح"الت����ي ظل����ت طبعته����ا االأوىل الت����ي اأجنزها 
ح�شني املوزاين نحو خم�شة ع�شر عاما يف االأ�شواق 

قبل اأن تعيد دار اجلمل طبعها.

كما يلفت املوؤل����ف اإىل اأنه تت�شح قلة االهتمام بغرا�ش 
عربيا يف ع����دم وجود كتب تتناول حيات����ه اأو اأعماله، 
فه����ذا اأول كت����اب ي�ش����در بالعربية ع����ن �شاحب ثالثية 

دانت�شج.

يق����ول املوؤلف، اإن غون����رت غرا�ش مل يع����رف اإال القليل 
ع����ن االأدب العربي، رغم ان����ه زار م�شر يف عام 1979 
بدع����وة م����ن معه����د غوته، حي����ث ُعر�����ش الفيل����م الذي 
اأخرجه فولكر �شلوندورف عن رواية »طبل ال�شفيح«. 
يف تل����ك الرحل����ة، ا�شت�شافه ق�شم اللغ����ة االأملانية بكلية 

االأل�شن..
ونظم����ت ندوات عدي����دة مع الكاتب، �ش����ارك فيها طلبة 
الكلية واأ�شاتذة الق�شم الذي كان يراأ�شه اآنذاك االأ�شتاذ 
الدكتور م�شطفى ماهر، بعد ذلك ب�شنوات، زار غرا�ش 
اليم����ن مرت����ني يف مطل����ع االألفي����ة اجلدي����دة، وعندم����ا 
�شاأل����ه املوؤل����ف يف �شنع����اء ع����ن االأعم����ال الت����ي قراأها 
بالعربي����ة، قال ل����ه اإنه مل يطالع اإال بع�ش����ا من روايات 
جني����ب حمفوظ، كان وا�شحا لكل من رافق غرا�ش يف 
اليم����ن اأن العم����ارة التقليدي����ة هناك الت����ي اأطلق عليها 
غرا�ش »ق�شيدة من طني«، ه����ي التي َفَتَنت قارع »طبل 

ال�شفيح«، واأثارت اهتمامه اأكرث من االأدب العربي.

يف املقال����ة االأوىل م����ن الكت����اب تناول املوؤل����ف بدايات 
غرا�����ش يف دانت�ش����ج وف����رتة احل����رب العاملي����ة الثانية 
التي اأّثرت عميق����ا يف حياته، و�شكلت مواقفه الالحقة 
بخ�شو�����ش الديكتاتوري����ة واملقاوم����ة، ولفه����م امل�شهد 
االأدب����ي يف اأملانيا وقت ظهور غرا�ش، خ�ش�ش املوؤلف 
مقال����ة ل����� »جماع����ة 47 االأدبي����ة« امل�شهورة، حي����ث قراأ 
غرا�����ش يف ع����ام1958 ف�شل����ني م����ن خمطوط����ة »طبل 
املوؤل����ف  حت����دث  الالحق����ة  املق����االت  ويف  ال�شفي����ح«. 
بالتف�شيل ع����ن ثالثية دانت�شج »طب����ل ال�شفيح"و»قط 

وفاأر"و»�شن����وات الكالب"الأنه����ا العم����ل االأ�شا�����ش يف 
�شهرة غرا�ش يف العامل.

ويلف���ت املوؤل���ف اأن لغرا����ش معارك عديدة م���ع الرقابة 
واملجتم���ع املحاف���ظ، وم���ع الق�ش���اء يف اأملاني���ا خ���الل 
�شن���وات ال�شتيني���ات بالقرن ال20، بع���د اأن وجهت له 
اتهام���ات باالإباحية واال�شتهزاء بالكني�شة الكاثوليكية 
وباأنه ميثل خطرا عل���ى ال�شبيبة، ولهذا خ�ش�ش مقالة 
لهذا املو�شوع، كما كتب مقالة اأخرى عن ن�شاط الكاتب 
ال�شيا�ش���ي خ���الل احلم���الت االنتخابية الت���ي خا�شها 
ل�شال���ح احلزب اال�شرتاك���ي الدميقراطي بزعامة فيلي 

برانت.
واأثار كتاب »اأثناء تق�شري الب�شلة"2006 �شجة كبرية 
بع���د اعرتاف غرا����ش للم���رة االأوىل بانتمائ���ه يف �شن 
ال�شاد�ش���ة ع�ش���رة اإىل فرق���ة احلماية اخلا�ش���ة بهتلر، 
نفت بعد احلرب  امل�شماة ب�شالح ال� »اإ����ش اإ�ش"التي �شُ
كمنظم���ة اإجرامية، بعد �ش���دور الكت���اب اأعلن عدد من 
املثقفني الع���رب ت�شامنهم مع كاتب »طبل ال�شفيح"يف 
وج���ه ما اعت���ربوه حمل���ة �شده. ولك���ن، ه���ل كان هذا 
الت�شام���ن يف حمله؟ وهل كان �شي���اق النقا�ش االأملاين 

وا�شحا بالن�شبة اإليهم؟

ع���ن هذه االأ�شئلة يجيب املوؤل���ف يف الف�شل اخلا�ش ب� 
»تق�ش���ري الب�شلة«. بعد ذلك جتدد اجل���دل حول غرا�ش 
يف اأملاني���ا عندم���ا كتب ق�شيدت���ه ال�شهرية »م���ا ينبغي 
اأن ُيق���ال«، اإذ هاج���م فيها اإ�شرائيل الت���ي »تهدد ال�شالم 
العامل���ي اله����ش بطبيعت���ه«. اأم���ا اآخ���ر مق���االت الكتاب 
فخ�ش�شها املوؤل���ف للحديث عن غرا����ش ال�شاعر، وهو 
جانب جمه���ول لدى كثريين، كما ان ال�شعر هو الرفيق 

الذي الزَم غرا�ش منذ بداياته الفنية وحتى وفاته.
عن البيان

" 50 فكرة يجب 
أن تعرفها عن 

األفكار العظيمة "
�شدر حديثًا عن املكتب امل�شري للمطبوعات 

بالقاهرة كتاب " 50 فكرة يجب اأن تعرفها عن 
االأفكار العظيمة ."

الكتاب عبارة عن جزء من �شل�شلة حتت م�شمى 
) خم�شون فكرة يجب اأن تعرفها عن ... ( والتي 
تناق�ش يف كل كتاب تخ�ش�شا معينا يف املعارف 

العامة ..
هذا الكتاب يعترب تلخي�شا للكتب االأخرى فهو 
يناق�ش اأفكارا يف الفل�شفة واالأديان واالقت�شاد 
وال�شيا�شة والعلوم مما يعتربه الكاتب اأفكارا 

غريت العامل ..

فكرة الكتاب ممتازة من ناحية تقدمي معلومات 
�شهلة وجاهزة عن موا�شيع خمتلفة ومفيدة 

للثقافة العامة..

متيز الكتاب بفكرة اخلط الزمني لنمو كل فكرة 
من االأفكار ، واأي�شا متيز باإفراد االقتبا�شات 

املهمة على جانب ال�شفحة بخط عري�ش ..

الكتاب م�شمم بطريقة الت�شميم ال�شجري يف 
ال�شكل العام بدال عن الطريقة ال�شردية ، هذه 

الطريقة مفيدة يف ا�شتغالل امل�شاحات.

اوراق
الكاتب���ة  اأ�ش���درت  م���ن خ���الل عن���وان ج���ريء، 
اإرادة اجلب���وري موؤلفها"فياغرا"وال���ذي يناق�ش 
مو�شوع���ات بدرج���ة عالية م���ن احل�شا�شية، وقد 
ت�شم���ن الكت���اب �ش���ت ق�ش����ش ق�ش���رية تناولت 

مو�شوعات خمتلفة ت�شب يف بودقة اجلراأة.
اأن تخ���ربه مبا لديه���ا وال ميكن البوح  "فك���رت 
ب���ه لكنها عدل���ت و�شارت ت�شاأله ع���ن ال�شهر الذي 
قت���ل في���ه واإن كان عذب قب���ل قتله، وع���ن عمله.. 
ما ان يجيب بطريق���ة اأذهلتها وكاأنه ي�شرد �شرية 

درا�شي���ة ومهني���ة ل�شخ����ش ق���دم اأوراق���ه ل�شغل 
من�ش���ب مرم���وق فك���رت اأتراه���ا كان���ت �شت���رتك 
انطباع���ا مماث���ال فيم���ا ل���و �شاأله���ا ع���ن تفا�شيل 
م���ا حدث لها وع���ن حياتها م���ع زوجه���ا ال�شابق؟ 
وهي ماذا عنها هل �ش���ار مبقدورها احلديث يف 
ه���ذا؟ مل يجروؤ �شوؤالها برغ���م مرور �شنوات على 
�شداقتهما.. كانت تعي�ش معه انتظارًا لبوح يريد 

كليهما."
هذا كان جت�شيدًا لن����شّ من ن�شو�ش اجلبوري، 
عر�شت خالله احلرية واخلجل والقلق من ك�شف 
امل�شترت، وخ�شو�شًا فيما ُيقلق املراأة، جُم�شدًة اأن 
حتى يف ح���االت املوت ميكن للرجل احلديث عن 

ذل���ك بال تردد، بينما تعجز حواء البوح، فت�شطر 
حلمل حريتها وتعتا�ش معها على قيد البوح.

ن�ش"�شه���ادة  يف  اجلب���وري  جُت�ش���د  كذل���ك 
كهرمانة"وج���ع الق�شيدة يف و�ش���ٍط ال يخلو من 
الدم���اء واالأمل، فكي���ف ل�شاعٍر ين���ادي بال�شالم اأن 

يروي ق�شيدته بدماء؟ 
ويف ن�ش"كب�شلة"تتح���دث الكاتب���ة ع���ن م�شاهد 
امل���وت والتفج���ري والقت���ل، ب�شكل ع���ام يت�شمن 
اأ�شل���وب الكت���اب �ش���ردًا فل�شفي���ًا، وثيم���ة رمزية 
عميق���ة اتبعته���ا اجلب���وري يف عر����ش  الواق���ع 

ب�شكل جريء ومثري للده�شة.

ناجح المعموري
 �شيد ال�شورة لل�شعر وفري وغزير،هذا ماعرفته القراءة 
،لكن ال�شيد من املاء جمهول ،وغري معروف،لقد واجهنا 
ال�شي���د وحلم االنتظ���ار بتحقق ما يري���ده االثنان وهما 
ميار�ش���ان هواي���ة املط���اردة اىل الكام���ن يف خفاي���ا املاء 
.الت�ش���اد وا�شح ب���ني ال�شخ�شني، لكن امل�ش���رتك بينهما 
متع���دد، ومتنوع. الطاقة ال�شعري���ة يف ال�شورة را�شحة 
م���ن اللحظ���ة الت���ي �شرق���ت انتباههم���ا العد�ش���ة. وهم���ا 
يراقب���ان اربع���ة �شنانري،خلق���ت تناظ���را يف اجلزئي���ات 
اجل�شدي���ة. احلي���اة حا�ش���رة، ممتلئ���ة ، وهم���ا �شامتان 
برتق���ب ال اأح���د يع���رف ق�شوت���ه اال التاأم���ل وانحن���اءة 
الراأ�ش وه���و يطارد �شطح املاء.الت�ش���اد طاقة كامنة يف 
كل الفوتوغرافي���ا ومنحت كتاب الب�شرة اأ�شرار املا�شي 

وحقائق احلا�شر و�شرديات االآتي.
ه���ذا فعل ال�ش���ورة الت���ي غ���ادرت ف�ش���اء الفوتوغرافيا 
واخت���ارت جمال احلدي���ث املم�شك به،عرب ع���ني امتلكت 
ح�شا�شي���ة عالية ودقة مث���رية لالإدها�ش.�شيادان لل�شمك 

اأو االأحالم،
هواي���ة املجانني لالإف���الت م���ن دوران الزمن،كي ي�شجال 
اال�شتم���رار ب�شداقة املاء منذ الطفول���ة وحتى حلظتهما 
امل�شرتك���ة . واختارا مع���ا جماورة لكت���ف معرب حديدي 
.طافي���ان ، حمموالن فوق �شطح امل���اء يرنوان الرجتافة 
امل���اء املعطل���ة. املالحق���ة مبجه���ول ، رمب���ا تتوف���ر عليه 
�شعري���ة  م���ن  املوروث���ة  واخل���ربة  الهواي���ة  ح�شا�شي���ة 
العالق���ة الطويلة والعميقة مع املاء. فاملاء كتاب الب�شرة 

و�شريورته قائمة وم�شتمرة منذ اخلليقة. 

تع���ّرف املتلقي على �شفرات يف �ش���ورة الغالف ، وظلت 
عقده ماثلة اأي�شا، قادته نحو مدونات فوتوغرافيا املاء، 
فم���ا زال التعامل والر�شا بالغرق و�شط اأحالمه مرويات 
كان���ت وم���ا زال���ت و�شتظ���ل زاحف���ة وممت���دة وموروثة 
،توم���ئ لزم���ن كان قا�شيا وطعم مرارت���ه حريق وحتول 
حا�شرا،ال�ش���ورة مت�ش���ك بزمنها ، والتغ���ادر حا�شرها. 
�شورة الغ���الف واحدة ،لكنه���ا كتاب م���ن الفوتوغرافيا 
واالأنا�شيد املائية ويوميات الب�شرة التي بقيت وعنادها 
له ر�شائ���ل حا�ش���رة يف مرويات احل���رب الباقية والتي 
�شكنت ذاك���رة املدين���ة ومنحتها حياة لي�ش���ت مثل حياة 

املدن البعيدة عن رماد املوت .
حافة ال�شظّية هي املرويات املتحركة، املتداولة، امل�شتدعية 

للج���زء بو�شفه كال، وي�شدمنا اجلزء الذي يف ال�شورة، 
انه غياب وح�ش���ور، ثنائية الكينون���ة وانطولوجيتها . 
اجلزء يخت���زل الغائب بق�شدي���ة الغياب،يلتقط �شورته 
وينتق���ي منه���ا م���ا نري���د . جتربة ابت���داأت تت�ش���ع كثريا 
يف الفوتوغرافي���ا العراقي���ة ،هي جترب���ة كردية منقولة 
م���ن اخل���ارج ولعب عليه���ا ال�شاعر �شفاء ذي���اب واأعلنها 
قوي���ة ،ذات ايقاع مث���ري لالإدها�ش،كر�شالة حّية ، ترف�ش 
اخلر����ش اأو املوت .لتقول لنا ب���اأن ح�شا�شية عني الفنان 
ت�شحن اجلزء مب���ا يومئ حلياة الغائب من اجل�شد .وما 
يختاره الفنان كاف متاما كي يتماهى مع ال�شعر الن�شي 
املج���اور. والتوظيف املتبادل جمال فني جديد،لل�شورة 
دور جوه���ري يف وفرة املعنى الذي يتو�شل اليه املتلقي 

مبعنى حتولت الفوتوغرافيا اىل عامل م�شاعد يف ت�شكل 
الروؤية النقدية.مثلما يلعب الن�ش ال�شعري حركة البحث 
يف متجوه���رات ال�ش���ورة ،يوف���ر ويت�شاع���ف ح�ش���ور 
ال�شعر، من الن�ش اأوال وال�شورة ثانيا . ويزداد ح�شور 
ال�شع���ر يف احلي���اة ، ويتحقق تاآلف وت���اآزر بني االن�شان 
وال�شعر،ياأت���ي اليه من اأ�شياء يومي���ة /معروفة ،ماألوفة 

،فقط،هي بحاجة ملا يذكر باأنها حا�شنة لل�شعر .
ومعاني���ه �شريعة ،�شت�شاعدنا للتو�شل اىل وجود موقف 
انطولوج���ي ،كا�شف عن عالقة االأن���ا/ الذات /الفنان مع 
االآخ���ر. جم���اورة ال�شورة م���ع الن����ش ال�شعري،حيازة 
للكام���ن فيه م���ن انزياحات فنية وتتعام���ل معه باعتباره 
روح���ا لل�شورة ،عل���ى الرغم م���ن ان الن�شو�ش مكتوبة 
قبل التقاط ال�شورة،لكن ذكاء اأحمد حممود يف التعرف 
على الن�ش ،والو�شول اليه ،عامل م�شاعد وبقوة الأيجاد 

كينونة خا�شة ،
وجديدة لل�ش���ورة ،مبعنى التوجه نح���و زمن اآخر،غري 
زم���ن الن����ش،اأو زم���ن ال�ش���ورة .ومالحق���ة الزم���ن يف 
قبال،ودائم���ا  كان  للواقع،ومل���ا  ا�ش���اءة  الفوتوغرافي���ا 
الفوتوغرافيا  كامنة يف املا�شي. وتخلخل الفوتوغرافيا 
التكت���م حول اليومي،الذي تذهب نح���وه ال�شورة بقوة 
وب�شرعة ،الأن هذا الف���ن ي�شعى دائما للك�شف عن النقاب 

،وكل ما مت�شك به الكامريا هو ك�شف.
هذه املالحظات احتفائية �شريعة للتب�شري بح�شورفنان 
مهم يف جمال الفوتوغرافي���ا وحاز روؤية خا�شة به وان 
جاور جتارب ب�شرية مهمة .ان احمد حممود مالك روؤية 
للتعام���ل م���ع الفعل املعق���د. والع���ودة الثانية ل���ه لي�شت 
بعي���دة .لنحتفل به���ذا الفنان .انه اأحم���د حممود وكتاب 

الب�شرة.

جرأة الطرح لدى إرادة  الجبوري في"فياغرا"

الفنان أحمد محمود في كتاب البصرة

شعر 
الفوتوغرافيا 

وبالغة اليومي

غونتر 
غراس 
ومواجهة 
ماٍض ال 
يمضي

يعد كتاب »غونرت غراس ومواجهة ماٍض ال مييض«، ملؤلفه الكاتب واملرتجم سمري 
جريس، أول كتاب بالعربية يتناول أدب األملاين غونرت غراس، حيث يس��تعرض أهم 
املحط��ات يف حياة الكات��ب الحاصل عىل جائ��زة نوبل، ويقدم رؤي��ة نقدية ألبرز 
أعامله، ال س��يام تلك املرتجم��ة إىل العربية. ويفرد املؤلف فص��ال عن عالقة غراس 
بالع��امل العريب، وتحديدا من خالل الرحلتني اللتني ق��ام بهام غراس إىل اليمن يف 

مستهل األلفية الثالثة.

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

�ش���در يف امل���دة االأخ���رية للروائية والقا�ش���ة وكاتبة الفتي���ان واالأطفال مي�شلون ه���ادي، كتاب���ان هما"�شاهدتهم وحدي"، 
و"مامات���ور بابات���ور". االأول"�شاهدتهم وحدي"ُقرن بعنوانه و�شفه ب�"روايات وق�ش����ش طويلة للفتيان"، وقد �شّم �شت 
روايات ق�شرية وق�ش�شا طويلة، خم�ش منها �شبق ن�شر كّل منها منفردة، وهي:"اخلامت العجيب، رواية من اخليال اللعلمي 
للفتي���ان"- 1986، و"الهجوم االأخ���ري لكوكب العقرب، ق�شة طويلة من اخليال العلمي لالأطفال والفتيان"- 1987، و"�شر 
الكائ���ن الغري���ب، ق�شة من اخليال العلمي للفتي���ان"- 1988، و"اخلطاأ القاتل، رواية للفتي���ان و�شغار البالغني"- 1992، 
و"الطائ���ر ال�شح���ري والنقاط الثالث، ق�شة طويل���ة للفتيان"- 1995. اأم���ا العمل االأخري فُين�شر الأول م���رة وهو"اأقرا�ش 
الن�شي���ان، رواية م���ن اخليال العلمي للفتيان"-2015. ومع���روف اأن مي�شلون هادي هي امل���راأة الوحيدة بني كّتاب رواية 

الفتيان يف العراق.
اأم���ا الكت���اب الثاين"مام���اور باباتور"فهو جمموعة ق�ش�شي���ة من اخليال العلمي، ومع���روف اأن املوؤلفة ه���ي اإحدى كّتاب 

اخليال العلمي يف العراق، وتعود بداية كتابتها لهذا النوع من الق�ش�ش اإىل منت�شف الثمانينات.

ع���ن جمموعة النيل العربية للطبع والن�شر بالقاهرة �شدر حديثًا كتاب"املدار�ش 
العاملية"تاأليف وليام كي�شت.

م ويلي���ام كي�ش���ت ملعلم���ي الق���رن احل���ادي والع�شري���ن  "يف ه���ذا الكت���اب يق���دِّ
خارط���ة طريق اأ�شا�شية تر�شده���م اإىل كيفية ت�شمني التعلي���م العاملي يف الف�شل 
املدر�شي. ولذلك، يت�شمن الكتاب اأفكارا وم�شروعات وخطًطا للدرو�ش وم�شادر 
ما للغاية. ويقدم املوؤلف مرَة اأخرى  واختبارات للتقييم. وهو ما يجعله مرجعا قيِّ

و�شفا للمعلمني الذين بداأوا يف قيادة م�شرية اإ�شراك 
طالبهم يف عملية التفك���ري النقدي والعمل التعاوين 
والتوا�ش���ل والكثري م���ن االأن�شطة االأخ���رى. ولذلك، 
فه���ذا الكت���اب مفي���د ومهم للجمي���ع بدءا م���ن مدر�ش 

الف�شل اإىل مدير املدر�شة."
� فرانك و. بيكر، موؤ�ش�شة كلريجن هاو�ش ملحو االأمية 

االإعالمية، كولومبيا، كارولينا اجلنوبية.
اأي معلم  "ه���ذا كتاب ال غنى ع���ن قراءته من جانب 
يحر����ش عل���ى رب���ط ف�شل���ه املدر�ش���ي بالع���امل؛ الأن 
الكت���اب ُيلق���ي ال�ش���وء عل���ى االجتاه���ات الرئي�ش���ة 
يف التعلي���م جنب���ا اإىل جن���ب م���ع لق���اءات مبعلم���ني 
مبدعني من جمي���ع اأنحاء العامل، باالإ�شافة اإىل اأفكار 
مل�شروعات عملية ميكن تنفيذها فورا. ويت�شمن هذا 
الكت���اب � بدءا م���ن اأ�شا�شيات التدري����ش و�شوال اإىل 
اخلطوات العملية للتنفيذ � كافة امل�شادر التي حتتاج 

اإليها لكي جتعل ف�شلك املدر�شي عاملّيا!"

اوراق
يوميات حقيقية حتمل الكثري من الع�شاب احل�شري، حيث مل يتبق 
منها �شوى االأمل والطموح عر�شتها �شوزان �شونتاغ خالل يومياتها 
املبك���رة ب���ني عام���ي 1947 – 1963 يف كت���اب"والدة ثانية"والذي 
�ش���در عن دار املدى لالإعالم والثقاف���ة والفنون، قام بتحريره ديفيد 

ريف، وترجمه عبا�ش املفرجي.
يذكر ريف اأن اأك���رث االأ�شياء حماقة هي تلك التي يقولها االأحياء عن 
االأموات كعبارة"فالن كان يريد اأن يحيا حياته بهذه الطريقة". هذه 
العب���ارة على اأح�ش���ن تقدير جمرد تخمني وعل���ى االأغلب عجرفة فال 

يهم ما اإن كان الق�شد منها ح�شنًا .
هذا الكت���اب �شكل اجلزء االأول من يومي���ات �شونتاغ املختارة، فهو 
خمتل���ف ع���ن باق���ي الكتب م���ن يومياتها والت���ي مل ترغ���ب �شونتاغ 
بن�شره���ا بل اإن ديفيد ريف هو م���ن قرر وحده ذلك ذاكرًا"مل تكن بي 
رغب���ة يف اأن اأخطو ه���ذه اخلطوة اأبدًا لكن اأم���ي رحلت من دون اأن 
ت���رتك وراءه���ا اأية و�شي���ة يف ما يجب عمل���ه �شواء م���ع اأوراقها اأو 

كتاباتها غري املن�شورة وغري املنجزة.
ق���د يكون هذا غ���ري موافق لطب���اع �شونتاغ التي كان���ت تعنى كثريًا 
بعملها وت�شقل من دون كلل ترجمات اأعمالها، حتى يف لغات مل تكن 
ملم���ة بها متامًا وكان لها معرفة دائمة واإط���الع وا�شعني بالنا�شرين 
واملج���الت ح���ول العامل لكن عل���ى الرغم م���ن االآف���ة املهلكة"�شرطان 
الدم"الت���ي اأودت بحياتها يف 28 م���ن كانون االأول 2014، مل تتخل 
�شونت���اغ ع���ن االمي���ان باأنه���ا �شتنجو م���ن املر�ش حتى قب���ل ب�شعة 

اأ�شابيع من وفاتها.
ه���ذه اليومي���ات بالكامل ه���ي ق�شية اأخ���رى كانت مكتوب���ة لنف�شها 
فق���ط وعلى نحو متوا�شل من���ذ فرتة مراهقتها املبك���رة وحتى اآخر 
�شن���وات من حياتها، فبدا لها اأن حما�شه���ا على الكومبيوتر والربيد 

االإلكرتوين يكبحان اإهتمامها بحفظ اليوميات.
�شونت���اغ مل ت�شم���ح اأب���دًا بن�شر حرف م���ن يومياتها ومل تق���راأ �شيئًا 
منها بخ���الف بع�ش ُكتاب اليوميات، اإىل اأ�شدقائها رغم اأن املقربني 
منه���ا كانو على علم بوجود هذه اليوميات، ويف الوقت الذي وقعت 
في���ه �شونتاغ فري�ش���ة املر�ش كان هنالك مئ���ات الدفاتر من يومياتها 
ومت اكت�ش���اف املزي���د بع���د وفاتها من قبل���ي ومن قب���ل م�شاعدتها اآل 
جم���ب و�شديقها املقرب باولو ديلوناردو، وكانت حمتفظة بها �شن 

ممتلكاتها ال�شخ�شية.
ه���ذه اليومي���ات كانت اأ�شبه ببوح ذاتي وتوري���ة كبرية حيث حاول 
ديفي���د ري���ف اأن ي�شمن الكثري من اأح���كام اأمه ال�شارمة ج���دًا، لتُكن 
ه���ذه اليومي���ات طافحة باالأح���كام التي من املحت���م اأن تدعو القارئ 
اإىل احلك���م عليه���ا، وذكر ري���ف اأن �شونتاغ يف كل حياته���ا املتاأخرة 
مل تك���ن باأية طريقة من الط���رق من النوع االأ�شخا�ش الذين يف�شون 
مب�شاعره���م الدفينة، فكان���ت تتجنب احلديث ع���ن ميولها اجلن�شية 
املثلي���ة اخلا�ش���ة به���ا، اأو اأن ت���ديل ب���اأي اع���رتاف ع���ن طموحه���ا 
ال�شخ�ش���ي، ولهذا يعد ري���ف قراره بتحرير يومياته���ا �شيء م�شابه 

للتطفل على خ�شو�شياتها.
�شونت���اغ كانت �شخ�شية متما�شك���ة على نحو ُملفت فهي من ال�شباب 
وحتى ال�شيخوخة كانت تخو�ش معركة مع نف�شها �شد العامل و�شد 
نف�شه���ا يف اإن اإح�شا�شها تفوق على م���ا كانت تقدمه من فنون، كانت 
واثق���ة جدًا ب�ش���واب اأحكامها اخلا�شة على كل �ش���يء وكان ظموؤها 
غ���ري هاٍد للمعرف���ة، وكان االإح�شا����ش الذي حتتاجه لك���ي ت�شمع كل 
قطع���ة مو�شيق���ى وترى كل عم���ل فني وتلم ب���كل االأعم���ال العظيمة 
يف االأدب كان موج���ودًا م���ن البداية وحني كانت ت�شع قائمة بالكتب 
التي ترغب بقراءتها ثم توؤ�شر بعالمة �شح اأمام كل كتاب تقراأه هذا 
ه���و ذاته ال���ذي كان يجري على اإح�شا�شه���ا باأنها غري جديرة باحلب 

وحتى يف اجلن�ش واإنها ف�شلت بهما.

علي لفته سعيد
 

ي�شعى الناقد اجمد جنم الزيدي يف كتابه اجلديد )متثالت 
ليلي���ث( اىل عدم التعامل م���ع منهجية ثابتة يف النقد وانه 
يح���اول اي�شا اجرتاح �شخ�شية نقدية م�شتقلة رغم اتفاقه 
م���ع ال���راأي الذي يقول ب���ان اغلب النق���د العراقي ماهو اال 
اع���ادة متثيل لكل املناهج النقدي���ة.. الكتاب مل يعتمد على 
منهج وا�ش���ح ولكونه اي�شا يتعامل مع ن�شو�ش ال تلتزم 
مبنهجية حم���ددة او واحدة.. الزيدي يف الكتاب يحاول 
اكت�شاف ال�شحر ال���ذي يخبئه الن�ش اإن كان ن�شًا �شعريًا 
او �شرديًا من خالل اعادة تاأويل دالالته وك�شف احاالتها 
بق���راءة ن�شية تفكك تلك الدالالت وتك�شف ال�شدى الذي 
يربطها ويعمق وجودها كنواة بانية له رمبا اكتفي يف 
اكرث مقارب���ات الكتاب باال�شارة اىل الوحدات البنائية 
الت���ي ت�شكله م���ن دون ك�شف معانيه���ا او معنى الن�ش 

برمته.
الكتاب الذي حمل عنوانا اآخر حتتيا )ُمقاَربات َنقدية 
يف ال�شع���ر وال�شرد(قد احت���وى على مقدمة وف�شلني 
لكل ف�شل العديد من االق�شام.. ويف مقدمته يو�شح 
الزي���دي مل و�ش���ع الكتاب بعنوان )مَتث���الت ليليث(

ويو�شح انه ماأخوذ من ا�شطورة )ليليث( ال�شيطانة 
يف الديانات واال�شاطري القدمية او هي زوجة ادم كما يف 
كت���ب اليه���ود اىل اخ���ره م���ن ا�شاط���ري، ولك���ن م���ا يرتبط 
مبقارب���ات هذا الكتاب هي اال�شط���ورة البابلية التي تقول 
ان ليلي���ث هي البغي املقد�ش���ة الإنانا واالآله���ة االأم البابلية 
الك���ربى الت���ي ظه���رت يف ح���دود 3000 �شنة قب���ل امليالد 
والت���ي تغوي الرجال يف الطريق وتخطفهم من زوجاتهم 
تق���ام هن���اك  االإله���ة، حي���ث كان���ت  اإىل معب���د  وتقوده���م 
االحتفاالت املقد�ش���ة للخ�شوبة ورمبا ما فعلته ليليث منذ 
ذل���ك الزم���ن ال�شحيق هو ما يفعل���ه معنا ومن���ذ زمن بعيد 
االدب )�شع���را كان ام ن���رثا(، اذ انه يخطفنا م���ن عوائلنا، 
متخل���ني ع���ن احلي���اة العادي���ة امل�شتق���رة من اج���ل طق�ش 
اخل�شوب���ة ه���ذا فال�شعر وال�شرد هي متث���الت ليليث التي 
نحاول يف ه���ذه املقاربات ان نكت�شفه���ا.يف الف�شل االول 
ال���ذي حمل عنوان)اللغة ال�شعري���ة باعتبارها ك�شفا( وهو 
خمت�ش بالن�شو�ش ال�شعرية و�شم �شتة اأق�شام التي يريد 
الزي���دي الك�ش���ف ع���ن ا�شراره���ا خا�ش���ة وكم���ا يق���ول ان 
ال�شعري���ة العربي���ة مرت مبراح���ل عدة وتنوع���ت ا�شكالها 
وتع���ددت اجياله���ا ال�شعري���ة وتبح���ث له���ا ع���ن �شخ�شية 
جدي���دة متاأثرة رمب���ا باملوجات التي اجتاح���ت العامل من 
حولنا والت���ي انتقلت من خالل الرتجم���ات الأهم ال�شعراء 
العامليني..كم���ا يو�ش���ح ان ق�شي���دة الن���رث ك�ش���رت االأطر 
التقليدي���ة الت���ي ت�ش���ري الثقاف���ة ال�شفاهي���ة اذ ميكنه���ا ان 
تط���وف باملتلق���ي اىل ف�شاءات بكر مل تطاأه���ا قدم من قبل 
وان كان���ت هذه الق�شي���دة تنتمي اىل ثقاف���ة اخرى بعيدة 
وخمتلف���ة، اختالف���ًا جذريًا..وي�ش���ري اىل ان جتربة كتابة 
ال�شع���ر ه���ي جتربة غاي���ة يف التعقي���د وذل���ك الأنها جتربة 
العي����ش خ���ارج الزم���ان وامل���كان يف ف�ش���اء ت�شط���رع فيه 
البن���ى الفكري���ة والفل�شفي���ة، وتتج���اذب في���ه العواط���ف 
وامل�شاع���ر االن�شاني���ة وتتلون م�شاحات الق���رب واالبتعاد 
بينهم���ا باحل�شا�شية العالي���ة للغ���ة با�شتخداماتها وتنوع 
ف�شاءاتها التي حترك مناطق االطمئنان واحل�ش املتق�شف 
الذي تعي�ش فيه مفردات اللغة اليومية..ففي الق�شم االول 
ال�شعري���ة(  اجلمل���ة  و�شياق���ات  الن�شي���ة  )الوح���دات 
يقول:تظه���ر ه���ذه املقارب���ة اإن �شعرية الن����ش التكمن يف 
ال�شي���اق ال���ذي تبني���ه اجلمل���ة ال�شعرية، وامن���ا من خالل 
جتميع الوحدات الن�شية وبن���اء عالقات افرتا�شية بينها 
م���ن دون الوقوع يف ا�شار ال�شياق للجملة والن�ش، وامنا 
بناء ف�ش���اء داليل يعتمد العالقات االإحالية لتلك الوحدات 

الن�شي���ة..ويف الق�ش���م الثاين 
)�شلطة الن�ش والكينون���ة االنثوية امل�شتلبة(: 

يخف���ي الن����ش الن�ش���وي العراق���ي حت���ت اغطي���ة البالغة 
والعالق���ات البنائي���ة للن����ش، كينونة انثوي���ة م�شتلبة، ال 
ت�شتطي���ع الت�شري���ح بنف�شه���ا ب�شورة مبا�ش���رة، والظهار 
تل���ك الكينون���ة نحتاج اىل ك�ش���ف للعالق���ات الداللية التي 
الت���ي  والتنا�ش���ات  العالم���ي  وال�ش���دى  الن����ش،  يبنبه���ا 
ين�شجه���ا يف مداره،  وقد اخ���ذت جمموعة من الن�شو�ش 
التطبيقي���ة لبع����ش ال�شاع���رات العراقي���ات املعا�ش���رات، 
باال�شافة لن�ش ل�شاعر ك���ردي وهو لطيف هلمت؛ حاولت 
ان اظه���ر به جانبًا اخر م���ن النقد الن�شوي الذي يبنى على 
هيمن���ة ذكورية.ام���ا الق�ش���م الثال���ث )بني���ة الداخ���ل بنية 
اخل���ارج يف الن����ش ال�شع���ري(:  ان البني���ة الداخلي���ة هي 
البني���ة املعتمدة عل���ى من افرتا�شي يربط ب���ني املقاربات 
الداللية للن�ش الت���ي ر�شمتها البنية اخلارجية، واجلوهر 
ال�شع���ري الكام���ن يف الع���امل واللغة من خ���الل توليد افق 
احتمايل يلم جوانب الن�ش يف م�شارب �شيميائية وداللية 
متع���ددة كا�ش���رًا به���ا ال�ش���ورة اجلام���دة، الت���ي تظهر بها 
البني���ة اخلارجي���ة.. يف حني حم���ل الق�ش���م الرابع عنوان 
)اأف���ق الق���راءة والعالق���ات االحالي���ة للن����ش(: اإن ال�شعر 
�شل�شل���ة غري منقطعة من التوالدات التي تنمو و�شط بنية 
م�شروطة تدعى )الن�ش(، حي���ث تتوجه القدرة االإيحائية 
واالحالي���ة للغة وفق م�ش���ارب بنائية خم�شو�شة، كوحدة 
ن�شي���ة منتظمة وفق ت�ش���ورات معيارية، عل���ى اعتبار اإن 
الن�ش كبني���ة خم�شو�شة، ين�شاأ داخ���ل املنظومة الثقافية 
عن���وان  حت���ت  اخلام����ش  الق�ش���م  واالجتماعية..وج���اء 
)االنزياح عن االط���ر التقليدية للن�ش ال�شعري(: اإن االطر 
التقليدي���ة الت���ي ت�شيط���ر على الن����ش امل���وزون - ان كان 
عمودي���ا او تفعلية-  والتي يتبع به���ا قواعد العرو�ش، ال 
متنعه م���ن ان يفتح ف�شاءاته، ال�شتيع���اب قدرة اللغة على 
التمرد، على القوالب القامو�شي���ة املتوا�شع عليها، والتي 
ا�شبح���ت من م�شلمات ه���ذا اجلن�ش، وان ب���داأ هذا التمرد 
يف جت���ارب قدمي���ة، كما يف �شع���ر ابي متام مث���ال، والذي 
اخ���رج من دائرة ال�شعر، النه ك�ش���ر ماي�شمى عمود ال�شعر 
العربي.خمتتما يف ق�شمه ال�شاد�ش )الن�ش املفتوح كن�ش 
عاب���ر لل�شعري���ة( راأيه بقول���ه: ان الن�ش املفت���وح كجن�ش 
كتاب���ي حدي���ث، مل ياأخ���ذ ل���ه جماال حيوي���ا داخ���ل ثقافتنا 
العربي���ة، اال م���ن خ���الل جمموعة م���ن التج���ارب القليلة، 

وخا�ش���ة يف جت���ارب ال�شاع���ر العراق���ي خزع���ل 
املاجدي كحي���ة ودرج، او احزان ال�شنة العراقية 
وغريه���ا، وميكنن���ا اعتب���اره ن�ش���ًا عرب�شعري���ة، 
)وال�شعري���ة هنا باملفه���وم الت���ودرويف( حتويرًا 
اأو الع���رب  مل�شطل���ح العربثق���ايف او البينثق���ايف، 
مع���ريف، اذ ان���ه يعترب ن�ش���ًا جامعًا عاب���رًا ملختلف 
اال�ش���كال الكتابي���ة رغم تفارقه���ا بنائي���ا و�شكليًا..

وينطل���ق الزي���دي يف االإتي���ان مبجامي���ع �شعري���ة 
ليطبق عليها فر�شيته واجحرتاحه لرءوؤيته النقدية 
املبنية على ا�شا�ش الق���راءة العميقة للن�ش ال�شعري 
لياأت���ي اىل الف�شل الثاين الذي حم���ل عنوان )حركية 
خمت�ش���ة  اأق�ش���ام  ثماني���ة  ال�شردي(و�ش���م  اخلط���اب 
بال�ش���رد رواية وق�شة وفيها يعد الكتابة ال�شردية بكل 
متثالته���ا م���ن ق�ش���ة ورواي���ة حماول���ة لتلوي���ن العامل 
باأل���وان اأفكارن���ا وت�شوراتن���ا الت���ي نر�شمه���ا بكلم���ات 
وجم���ل و�شخ�شي���ات حي���ة مفعم���ة باحلي���اة اأي ان هذا 
الع���امل املتعدد االأ�شكال واالألوان يتحول بيد ال�شارد اىل 
جمموعة من الكلمات واجلمل يف �شياقات كتابية معينة، 
ميثلها اخلطاب ال�ش���ردي واأن�شاقه، حتمل ت�شور الكاتب 
عن البني���ة الثقافية واملعرفية، التي تتحرك فيها ف�شاءات 
الن�شو����ش وداللتها..مثلم���ا يع���د الكتاب���ة ال�شردية اعادة 
ت�شكي���ل الع���امل او اعادة بنائ���ه وفق ت�ش���ورات حديثة ال 
حم���ل  ال���ذي  االول  ق�شم���ه  البني���ة..يف  اىل  تخ�ش���ع 
عنوان)التاأري���خ وحركي���ة اخلط���اب ال�شردي( ي���رى فيها 
التاري���خ دومًا معينا مهما للرواي���ة حتى ان اهم الروايات 
العاملي���ة الت���ي ع���دت نقط���ة م�شيئ���ة يف تاريخه���ا.. مثلما 
يعتق���د ان الرواي���ة التاريخي���ة ت�شمية غري دقيق���ة النها ال 
تتق�ش���د نقل التاريخ او حت���اول ان تكون بديال عنه وامنا 
هدفه���ا االول ه���و خل���ق رواي���ة متخيل���ة من�شوج���ة م���ن 
�شخو����ش واحداث تاريخية..ام���ا الق�شم الثاين)اخلطاب 
ال�ش���ردي وموجهاته البنائية( يوؤك���د فيها انه رغم التمايز 
يف جت���ارب الروائيني وتع���دد االليات اإال اإنه���ا اأبقت على 
الوح���دات والرتاكي���ب ال�شردية واح���دة واإن تفاوتت يف 
درج���ة تركيزها وظهورها وم���رد ذلك بح�شب راي الزيدي 
يع���ود اإىل االآلي���ة الت���ي يح���اول به���ا الن�ش اج���رتاح خط 
منف�ش���ل وم�شتق���ل ع���ن تلك التج���ارب وه���ذا التفاوت يف 
درجة الرتكيز هو الذي يعزز الن�شق البنائي العام للن�ش، 
فال�شخ�شي���ة واملكان والزمان وغريها هي وحدات �شردية 
مهم���ة ي�شتطيع من خاللها الكات���ب اأن يوجه ن�شه باجتاه 
الروؤي���ة الت���ي يتبناه���ا الن����ش ومي�شي بتن���اول بع1�ش 
االمثل���ة على اختالف التجارب طونها دليبل على ما م�شى 
اإلي���ه.. ويف الق�شم الثال���ث )الفنطازيا والعقالنية الواقع( 
ي���رى ان اإبتعاد اخلط���اب الروائي احلدي���ث عن اال�شلوب 
املبا�ش���ر للرواي���ة التقليدية ه���و ابتعاد لها ع���ن م�شمونها 
الواقع���ي بي���د اإن الرواي���ة واإن مال���ت اىل جتري���ب ع���دة 
ا�ش���كال فني���ة حاول���ت ك�ش���ر الن�ش���ق االبنائ���ي للرواي���ة 
الواقعي���ة التقليدي���ة، لكنه���ا حر�شت دوما عل���ى ان تكون 
ممث���ال لذلك الواقع ولي�ش���ت ناقلة له، كم���ا تفعل املدونات 
التاريخي���ة واإن خالفته من حيث البن���اء والروؤية، بل هي 
تنظ���ر اليه من زاوية اك���رث ح�شا�شية متعالية عن التجريد 
ال�شياق���ي ال���ذي ي�ش���ف التاريخ انه���ا تر�شم له���ا ح�شورا 
افرتا�شي���ًا و�شطًا، بني جميع املناه���ج ال�شياقية من خالل 
تفعي���ل الروؤية اال�شتك�شافية، مل���ا وراء اال�شياء والظواهر 
وحتفي���ز كوامنه���ا عل���ى خ���رق ن�شقي���ة الالمفك���ر ب���ه او 
امل�شك���وت عنه، باأدواته���ا الفنية التي ت�شتن���د على حركية 
بنيتها ال�شردي���ة واخلطابية لفك عجم���ة الالعقالنية التي 
ت�شيط���ر عل���ى واقعن���ا، وت�شل���ب من���ا رمب���ا حت���ى قدرتنا 
التوفيقي���ة على منطقتها.وقد جعل القي�شم الرابع )الق�شة 
الق�شرية والر�شم..مقاربة اإبداعية(يرى ان اللغة وخا�شة 
االدبي���ة كان���ت عل���ى ال���دوام ومن���ذ ع�ش���ور بعي���دة اأكرث 
الت�شاق���ًا باالن�ش���ان وعوامله وخياالته لذل���ك رمبا ت�شرتك 
اللغ���ة بروابط متينه بكل و�شيل���ة تعبريية خلقها االن�شان 
لتك���ون واجهة له ومنها الف���ن الت�شكيل���ي وخا�شة الر�شم 

وال�شينم���ا وامل�شرح..ومي�ش���ي بالقول ان ه���ذه العالقات 
كان���ت اأك���رث جتريدية م���ن اللغ���ات ال�شورية االخ���رى اإذ 
َمثلت الكلم���ات ومل تعك�شها ك�شورة من الواقع اخلارجي 
املو�شوع���ي،  كان���ت عبارة ع���ن ت�شكيالت ب�شري���ة دالة..
وي�شري الزيدي يف الق�شم اخلام�ش )ماوراء الق�ش وبنية 
الق�ش���ة  )الرواي���ة،  ال�ش���ردي  العم���ل  ان  اىل  االيه���ام( 
الق�شرية( بقي الأزمان طويل���ة غام�شا و�شريا فيما يتعلق 
ببنيت���ه الرتكيبية وت�شكله وما يرافقها من طقو�ش خا�شة 
تدور يف فلك الكاتب وكتابته..وي�شيف االعمال ال�شردية 
وقع���ت حتت هيمن���ة اأن�ش���اق التاريخ والواق���ع ومل حتظ 
ب�شخ�شية م�شتقلة اإذ كانت عالقتها بهذه االن�شاق ملتب�شة 
اأ�شاب���ت االعم���ال ال�شردية )الروائي���ة بخا�شة( بحالة من 
اجلمود..الق�ش���م ال�شاد����ش ال���ذي حم���ل عن���وان )البني���ة 
ال�شردي���ة ومرجعي���ات الن����ش( اأكد في���ه الزي���دي على اإن 
التعام���ل مع عملي���ة الكتابة مبختلف اجنا�شه���ا هو تعامل 
م���ع م�شتويني م���ن الَت�ش���كل امل�شتوى االول ه���و الوجود 
احلقيق���ي للن�ش قب���ل عملية القراءة وال���ذي قد ُركب وفق 
اآلي���ات كتابة مقنن���ة خ�شعت اىل ظ���روف زمكانية خا�شة 
بالكات���ب وبيئ���ة الكتابة..وي���رى امل�شت���وى الث���اين ان���ه 
الوج���ود املت�ش���كل م���ن عملي���ة الق���راءة وال���ذي ي�شري مع 
الن�ش ب�ش���ورة متوازية لي�شتفز ا�شاراته امل�شمنة..ويعد 
ال�شاب���ع )الفع���ل  الق�ش���م  الق�ش���رية يف  الق�ش���ة  الزي���دي 
ال�شردي وف�ش���اءات الن�ش( من انها احد الفنون ال�شردية 
التي متيل اىل االقت�شاد باللغ���ة وال�شخ�شيات حتاول ان 
ت�شتفيد من قدرة اللغة على االإحالة فال�شخ�شية الق�ش�شية 
ت�ش���ري يف و�ش���ط حم���دود االختي���ارات، الأن كل دالل���ة او 
ح���دث اأو �شخ�شي���ة رمب���ا تفلت م���ن ال�شياق ال���ذي يحكم 
ال�ش���دى ال�ش���ردي، الذي ي���دور ح���ول نقطة واح���دة واإن 
ح���اول بع����ش الق�شا�ش���ني اأن يوهموا الق���ارئ يف بع�ش 
االأحيان انهم يتناولون يف الق�شة عدة ف�شاءات متباعدة، 
ولكن هذه االآلية رمبا جتنح بالكثريين اىل عدم ال�شيطرة 
على احلدث ال�شردي مم���ا يجعل الق�شة تدور يف مدارات 
مفكك���ة ي�شق���ط البني���ة ال�شردي���ة يف الت�شت���ت. مل يغي���ب 
الزيدي الق�شة الق�شرية جدا يف كتابع فكان ق�شمه الثامن 
)توازن البن���اء ال�شردي يف الق�شة الق�شرية جدا( �شارحا 
اختالف النقاد حول جتني�شها  حيث مثلت اغلب الكتابات 
التي كتبت حتت مظلة هذا النوع نزوعا اىل االقرتاب اىل 
اجنا����ش اخ���رى ومنه���ا ق�شي���دة الن���رث حي���ث ان االط���ر 
احلاكم���ة ل���كال اجلن�ش���ني متقارب���ة م���ن خ���الل التكثي���ف 
واالختزال، وه���ذا ما يجعل قراءة الناق���د ع�شرية للف�شل 
ب���ني هذين اجلن�ش���ني، حي���ث ان البني���ة ال�شكلي���ة للق�شة 
للق�ش���ة  التقلي���دي  البن���اء  تف���ارق  ت���كاد  الق�ش���رية ج���دا 
الق�ش���رية، لكنها رغم ه���ذا التكثيف واالخت���زال والتنازل 
ع���ن الكثري من البنى امل�شكل���ة للق�شة، اال انها حتافظ على 
وجود مقبول للبن���ى الرئي�شية امل�شكلة للخطاب ال�شردي، 
اأي ال�شخ�شي���ة والزم���ان وامل���كان واحل���دث ال�ش���ردي..
ويو�شح ان البناء ال�شكلي للق�شة الق�شرية جدا ال يقرتن 
فق���ط باملدى ال���ذي تاأخذه داخل اللغة بالط���ول او الق�شر، 
وامن���ا يعتم���د عل���ى مرتك���زات رئي�شي���ة مهمة متي���زه عن 
الق�ش���ة الق�شرية التقليدية، وذلك هو االختزال والتكثيف 
ال�شخ�شي���ات،  باأق���ل  واالكتف���اء  ال�ش���ردي  احل���دث  يف 
باال�شاف���ة اىل زمكاني���ة مقنن���ة، فالتكثي���ف )يح���دد بني���ة 
الق�شة الق�شرية جدا ومتانتها المبعنى االقت�شاد اللغوي 
فح�ش���ب واإمن���ا يف فاعليته املوؤثرة يف اخت���زال املو�شوع 
وطريقة تناوله، واإيجاز احلدث والقب�ش على وحدته( اذ 
انه���ا تقفز مبا�ش���رة اىل احل���دث املركزي ب���دون مقدمات، 
مكتفي���ة باالط���ر الت���ي يوفره���ا ذل���ك املركز خلل���ق اجواء 
الق�ش���ة، اذ انه���ا تعتم���د عل���ى حبك���ة ب�شيط���ة يف ف�ش���اء 

زمكاين خمتزل.
     وللخ���روج م���ن االط���ر اللغوي���ة املقننة حت���اول الق�شة 
الق�ش���رية ج���دا فت���ح ف�ش���اءات داللي���ة م���ن خ���الل اللعب 
بالف�ش���اء االفرتا�شي الذي توفره اللغة، واي�شا االحاالت 

التنا�شية التي تفتح م�شارب وا�شعة للتاأويل.

مراجعة النقد الكتش��اف السحر في 
)تمثالت ليليث( ألمجد الزيدي

كتابان لميسلون هادي

مجموعة النيل تصدر طبعة 
لكتاب"الم���دارس  عربي���ة 

العالمية"

ــــــــداراتسوزان سونتاغ.. والدة ثانية  ــــن اص م



اصدارات
من

طبعت بمطابع مؤسسة  التصحيح اللغوي   كاظم ابراهيم كاظماالخراج الفني  خـالـد خضيرتحرير  عالء المفرجي

لالعالم والثقافة والفنون

ء

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

WWW. almadasupplements.com


