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بغداد/ اأوراق

  يبداأ الب�حث ب�شوؤال جوهري �شيظل 
اأم تدين  دي���ن  اأه���و  ل��ع��ق��ود  ي��واج��ه��ن��� 
اأم  ت�أ�شلم  اأم  اإ���ش��الم  اأه���و  ت��دي��ني،  اأم 
حمدد  ايديولوجي  دي��ن  اأه��و  اأ�شلمة، 
اأذه�ن معتنقيه؟  العق�ئد والغ�ي�ت يف 
�شيكولوجية  اإدراك��ي��ة  �شورة  هو  اأم 
ونحو  الت�شظي،  ح��د   اأوج����ه  ح��ّم���ل��ة
حمروم  جمهور  يتجه  منه�  وج��ه  ك��ل 
يقني  الأي  وم��ت��ع��ط�����ض  وم��ت��ع�����ش��ب 
املتف�قمة  الهوي�تية  اأزمته  من  يريحه 
اأ�شن�م  فيه  تهيمن  عوملي،  ع�شر  يف 
العقالنية  وتنح�شر  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��� 

وت�شود الالمعي�رية،
 ف��ق��د اف��ت��ت��ح ال���ع���راق ال��ق��رن احل����دي 
ال�شي��شي  الدين  بتجربة  والع�شرين 
احل�كم، وانبثق ب�أثره� م� �ش�ر يعرف 
الق�ئم على  ال�شي��شية  الط�ئفية  بنظ�م 
والذي  االأوىل،  ب�لدرجة  ديني  اأ�ش��ض 
م�  بقوى  والب�شر  البالد   م�شري اأحلق 
به�،  و�شاًل  يدعي  التي  الطبيعة  وراء 
�ش�ر  م���  ي�شهد  ال��ي��وم  ال��ع��راق  ف��ب���ت 
�شعي  اأي  ب�الأ�شلمة،  عليه  ي�شطلح 
االأحزاب واجلم�ع�ت الدينية مبذاهبه� 
وتوجه�ته� املتعددة اإىل اأ�شلمة ال�شلطة 

والدولة واملجتمع والفرد يف اآن معً�، 
م�شتعينًة  متنوعة،  ودرج�ت  بكيفي�ت 
للو�شول  االن���ت���خ����ب  ب�����ش��ن���دي��ق 
ال�شفة  ن���زع  مب��ع��ن��ى  غ���ي���ت��ه���،  اإىل 
التطورية  االجتم�عية  اأو  البيولوجية 
م�ورائيًة  هويًة  واإلب��شه  احلدث،  عن 
املك�ن  عن��شر  ن�شبية  تتج�هل  مطلقة 
العلوم  اأ�شلمة  ذل��ك  يف  مب�  وال��زم���ن، 
والفنون واالآداب والقوانني واالأزي�ء 
االجتم�عية  وال��ع��الق���ت  وال���ع����دات 
ال�شخ�شية والع�مة وحتى  واحلري�ت 
التحية واالألف�ظ والنظرات واالأحالم.. 
ان  يف  الب�حث  يطرحه  م�  ويتلخ�ض 
حم�ولة فر�ض االأ�شلمة ال�شي��شية على 
املجتمع العراقي هي خي�ر يقع ب�ل�شد 
االجتم�عية  ال��ع��ل��م���ن��ي��ة  ال��ن��زع��ة  م��ن 
اأحد  ف�إن  لذلك  لهذا املجتمع.  الرا�شخة 
ال�شتمرار  املف�شرة  الرئي�شة  االأ�شب�ب 
الدموي  ال�شي��شي  ال�شراع  م�شل�شل 
يف العراق هو نزعة االأحزاب الدينية 
على  املجتمع  لت�شكيل  فيه  احل���ك��م��ة 
ق�شرًا  تطييفه  حم�ولة  اأي  �ش�كلته�، 
امل�شلمة  ه��وي��ت��ه  م���ن  اإخ���راج���ه  ع���رب 
متع�شبة   هوية يف  واإدخ���ل��ه  امل�ش�ملة 
اأثبتت  لقد  املت�ش�رعني..  مبذهبيه� 
بعد  م�  مرحلة  يف  العراقية  التجربة 
التديني  اأن  القومية  الف��شية  �شقوط 
واملجتمع  والدولة  لل�شلطة  ال�شي��شي 
والفرد ي�شع اجلميع مبوقف ال�شراع 

ي�شع   اجل����م����ي����ع م�����ع 
ال�شلطة مبواجهة الفرد، 
وال������دول������ة مب���واج���ه���ة 
امل���ج���ت���م���ع، وال����دي����ن 
مب����واج����ه����ة ال����دي����ن، 
مبواجهة  وال��ط���ئ��ف��ة 
واالإن�ش�ن  ال��ط���ئ��ف��ة، 
االإن�ش�ن،  مب��واج��ه��ة 

وي�شع اآف�ق امل�شتقبل مبواجهة 
احلق�ئق  وي�����ش��ع  امل��������ش���ي،  ق���ي���ود 
االأوه����م  مبواجهة  اجللية  الب�شيطة 
امل��ت��ح��ذل��ق��ة، وي�����ش��ع احلرية  امل��رك��ب��ة 
ال  لعق�ئد  القهرية  االإلزام�ت  مبواجهة 
ويخلط  اأب���دًا،  مطلقيته�  اإثب�ت  ميكن 
احل���رام  في�شري  ببع�شه�،  امل��ع���ي��ري 
 حالاًل واحلالل حرامً�، وتغدو الق�شوة
 ال�ش�دية حي�ل االآخر املغ�ير والتنكيل
للمجتمع  والثق�يف  اجلم�يل  ب����الإرث 
و�شرعنته�  بل  ت�شويغه�  ميكن  اأم��ورًا 
ذلك  كل  من  واالأه��م  اإلهية.  مب�شمي�ت 
اإنه ي�شطر ال�شخ�شية الب�شرية م� بني 
واآثم  ومكبوت  ومراقب،وك�بت  رقيب 
وف��شل، فيكرب ازدواج االأدوار ويغيب 
النف�شية  ال��وح��دة  وتن�شرخ  التن�غم 
لالإن�ش�ن بعك�ض كل م� اأرادته وب�شرت 
قبل  االأوىل  منطلق�ته�  يف  االأدي���ن  به 
اأن يجري ت�شيي�شه�.. م� يريد الب�حث 
قوله اأن مو�شوعة االأ�شلمة حتيلن� من 
الفردية  احل��ري��ة  م�ش�ألتي  اإىل  جديد 

قطع  اللتني  الب�شرية  والكرامة 
لتثبيتهم�  اأ�شواطً� بعيدة  اليوم  الع�مل 
ولوائح  و���ش��رائ��ع  م��دن��ي��ة  ب��د���ش���ت��ري 
اأق�شى  اإىل  ال��ت��ن��وع  ح��ري��ة  ت�����ش��م��ن 
االأ�شلمة  م�شكلة  جذر  اإن  ذلك  مدي�ته، 
ال�شي��شية اأو التديني ال�شي��شي عمومً� 
اإذ  ال�ش�غط،  النف�شي  ببعده�  يتحدد 
وتغريبه  ال��ف��رد  ال�شتالب  اأداة  تغدو 
عن ذاته وع�مله عرب �شجنه يف �شرنقة 
الت�ش�د  موقف  يف  وو�شعه  االأح�دية 
الفكري  ال��ت��ن��وع  حقيقة  م��ع  احلتمي 
الذي تنطوي عليه احلي�ة  وال�شلوكي 
الب�شرية، خ�نقًة فيه اأية نزعة عقالنية 
وا�شتع�دة  االجتم�عي  واقعه  الإ�شالح 
والعدل  ال��ت��م��دن  اأ���ش�����ض  على  حقوقه 
االأ�شلمة  اأفلحت  م�  وهذا  واحلداثة.. 
اإذ  ال��ع��راق،  يف  بتحقيقه  ال�شي��شية 
اإع����دة  ال��ع��راق��ي��ني ق�����ش��رًا اإىل  دف��ع��ت 
ت�شنيف ذواتهم االجتم�عية على اأ�ش�ض 
مدنية  قبل  م���  ِعرقية  وحتى  ط�ئفية 

التن�ف�ض  ����ش����ح���ة  م����ن  م��ن�����ش��ح��ب��ني 
ال�����ش��ي������ش��ي ع��ل��ى اأ����ش�������ض ال���ربام���ج 
ليتمرت�شوا  االإ����ش���الح���ي���ة،  امل��دن��ي��ة 
ال�����ش��ي������ش��ي على  ال�����ش��راع  يف ح��ل��ب��ة 
واملن�طقية  الط�ئفية  االإم���رات  اأ�ش�ض 
املتن�زعة.. لكن ال�شخ�شية االجتم�عية 
الكثري  تكت�نز  ت��زال  م�  العراقي  للفرد 
من عن��شر التم�هي الوطني العقالين 
وموقفية  ت�أريخية  موؤ�شرات  بح�شب 
ا�ش�ليب  ان  الب�حث مبينً�  اإليه�  تطرق 
حدود  عند  تتوقف  ل��ن  ه��ذه  االأ�شلمة 
العراق فح�شب وامن� �شت�شمل ال�شرق 
الذي  ال��ع��راق  اأي�����ش��ً�، ولكن  االأو���ش��ط 
االآخرين  �شي�شبق  امل�����ش��وار  ه��ذا  ب���داأ 
املدين  اال�شتقرار  ح�لة  اىل  ب�لتو�شل 
ال�شي��شية  االأ���ش��ل��م��ة  ت��ك��ون  ان  ب��ع��د 
واأ�ش�طريه�  زم��ن��ه���  ا���ش��ت��ن��ف��ذت  ق���د 

وو�ش�ئله�. 

ال�سلمة ال�سيا�سية يف العراق )روؤية نف�سية(

فار�س كمال نظمي

من ا�سدارات دار املدى

األسلمة السياسية في العراق

رصد ظواهر سلوكية تشطر المجتمع 

بين كابت ومكبوت

ــــــــدارات ــــن اص ــــــــداراتم ــــن اص م

يعتمد الب�حث ف�ر�ض كم�ل نظمي جمموعة مق�الت كتبه� خالل ال�شنوات التي اعقبت 

التغي���ري ج�ع���ال منه� م�دة لكت�ب���ه )االأ�شلمة ال�شي��شية يف الع���راق( وال�ش�در عن دار 

)املدى( للثق�فة والن�شر يف حم�ولة منه لتقدمي تف�شري متعدد االأبع�د والزواي� لكيفية 

تف�عل �شيكولوجي���� الدين ب�شيكولوجي� ال�شي��شة الإنت����ج ظواهر �شلوكية جمتمعية 

مهم���ة ب�شمنه� اأمن�ط ل�شخ�شي�ت اجتم�عي���ة بداأت ب�لربوز تب�عً� بعد ني�ش�ن 2003، 

دون اإغف����ل م� لتلك الظواهر واأمن����ط ال�شخ�شية من �شالت ن�شوئي���ة بعموم ت�أريخ 

العراق املع��شر الذي �شبق تلك احلقبة. كم� يحتوي الكت�ب ملحقً� عن الربيع العربي 

واالإ�شالم ال�شي��شي..
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كتب الى الشاشه

رواي���ة غون���رت غرا�ض"الطبل ال�ش���فيح"هي اهم وا�ش���هر 
رواي����ت الك�تب االمل����ين الذي ن�ل ج�ئزة نوب���ل االأدبية، 
فق���د ترجمت اىل اأغلب لغ�ت الع�م وعده� النق�د من عيون 
االأدب الع�مل���ي يف نه�ي���ة ال�ش���بعين�ت يت�ش���دى املخ���رج 
االأمل�ين فولكر �ش���لندروف لنقله� اىل ال�ش��شة يف مغ�مرة 
اأثم���رت حتف���ة �ش���ينم�ئية رائعة تع���د من روائ���ع االإنت�ج 
ال�ش���ينم�ئي منذ بدايته، وعد"اأو�شك�ر"بطل الرواية احد 
اهم ال�شخ�ش���ي�ت يف االأدب الع�ملي. ومثلم� نقلت الرواية 
�ش�حبه� اىل قمة املجد االأدبي ف�نه� و�شعت خمرجه� بني 
م�ش����ف خمرج���ي ال�شينم� يف الع�مل، ويكف���ي ان يتق��شم 
ه���ذا الفيل���م ع����م  1979"�شعف���ة ك�ن الذهبية"م���ع حتفة 
�شينم�ئية اخ���رى �شنعه� فرن�شي�ض كوبال، وي� للم�ش�دفة 
كونراد"قل���ب  جوزي���ف  لرائع���ة  متقدم���ة  مع�جل���ة  ه���ي 

الظالم.."
مل يح�ول �شلندروف يف فيلمه فر�ض روؤيته اخل��شة على 
الن����ض االأدب���ي بل تع�مل مع���ه بحذر �شدي���د للحف�ظ على 
امل�شمون اخلي�يل للرواية يف اط�ر واقعي دقيق، ف�قت�شر 
دوره عل���ى الربط بني االأح���داث على اختالفه���� وتنوعه� 
ال�شدي���د، وهي مهم���ة مل تكن على اأية ح����ل �شهلة، خ��شة 
ان املوؤلف مل يلت���زم ب�أ�شلوب روائي واحد وامن� ا�شتع�ن 
ب�شتى االأ�ش�ليب، الحد يف�ش���ل بني الواقع واخلي�ل فيه�. 
ال�شخ�شي���ة الرئي�شي���ة يف الرواي���ة ه���ي القزم،"او�شك�ر 
م�ت�شرات"نزي���ل م�شح���ح عقل���ي يكت���ب مذكرات���ه ابتداء 
بق�ش���ة اآب�ئ���ه ومي���الده ون�ش�أت���ه وحي�ته يف ظ���ل الن�زية 
واحلرب، ثم ق�شته مع جمتمع م� بعد احلرب. ومن خالل 
ه���ذه املذك���رات نتع���رف على ق���رار او�ش���ك�ر بوقف منوه 
يف عي���د ميالده الث�لث احتج�ج� عل���ى م� يحدث حوله ثم 

قراره ب�لنمو مرة اخرى بعد انته�ء احلرب.
جتل���ت ال�شعوب���ة يف حتوي���ل الن����ض االأدب���ي يف طريقة 
ال�ش���رد ف�"او�شك�ر"ي���روي ذكري�ته بطريق���ة االنتق�ل من 
احل��ش���ر اىل امل��شي وهو م� يل���زم الك�مريا ب�لعودة اىل 
ال���وراء عل���ى طريق���ة ال�"فال�ض ب����ك". والالف���ت يف هذه 
الفكرة جلوء �شلن���دروف اىل طريق التت�بع الزمني الذي 
ا�شط���ره اىل تخط���ي املرحلة االخ���رية يف املذكرات التي 
تع�ل���ج اأحداث م� بعد احل���رب، وهي اي�ش���� مرحلة كت�بة 
املذك���رات واالكتف����ء ب�لت�شل�ش���ل الزمني حلي����ة او�شك�ر 

حتى انته�ء احلرب بخلفية االأحداث التي ترافقه�..
يف الن�ض الروائي يكتب غونرت غرا�ض �شرية ت�ريخية من 
خالل �شرية بطله مبعنى انه ير�شد االأحداث الت�ريخية من 
خالل منظ���ور حي�ة متفردة، منظ���ور �شخ�شية م�شطنعة 
ه���ي �شخ�شي���ة القزم"او�شك�ر"وال���ذي هو ب���دوره مراآة 
م�شوهه لهذا الواقع ب�شبب رف�شه له ومترده عليه.. فك�ن 

من امله���م ان ي�شتعني الفيل���م بو�ش�ئله اخل��ش���ة لتكري�ض 
ه���ذه احلقيقة، فمنذ اللقطة التي يرفع به� الطبيب املولود 
اجلدي���د او�شك�ر من قدميه وتثبيت الك�مريا عند م�شتوى 
راأ�ش���ه يجعلن� املخرج نلتزم يف اغل���ب امل�ش�هد واللقط�ت 

مبنظوره لالأحداث التي �شتقع بعد والدته.
ومن هن�ك ميك���ن لن� ر�شد م�شتوي���ني للروؤية.. امل�شتوى 
االول وه���و م�شت���وى �شرد لالأح���داث وامل�شت���وى الث�ين 
حلظ���ة والدة او�شك�ر، م�شت���وى مع�ي�شة االأحداث الذاتي 
واملو�شوع���ي اذًا هو اأ�ش��ض التحك���م يف جميع العالق�ت 
ومل يع���دم املخ���رج ح�ش���ور ت�أكي���د هذه احلقيق���ة، حديث 
او�شك�ر ع���ن نف�شه ب�شمري املخ�طب ث���م ب�شمري الغ�ئب، 
حتدي���د االأل���وان م���ن م�شه���د اىل اخ���ر وحت���ى املوؤث���رات 

ال�شوتية واملو�شيقية.
يف الفيلم كم� يف الرواي���ة يحكي اأو�شك�ر م��شي اأ�شرته، 
جده"كوليت�شك"وهو مع جدته"اآن����"يف حقل البط�ط�ض 
ث���م تنج���ب ابنته�"اجن�ض"والدة او�ش���ك�ر، وزواج هذه 
االخ���رية من االمل�ين"الفريد م� ت�ش���رات"، مع احتف�ظه� 
تنق�ش���ه  متبل���د  ال���زوج  برون�شك���ي"،  بع�شيقه�"ج����ن 
الع�طف���ة والع�شيق روم�ن�شي ح����مل، وهي حتت�ج اىل 
االثنني، ثم الطفل او�شك�ر امل�شكوك يف ن�شبه. والنظر 
اىل ه���ذه العالق���ة ب�شكله���� املجرد يحيلن���� اىل املوقف 

الذي زخرت به الرواي�ت الكال�شيكية.
ولكنه���� عن���د غون���رت غرا����ض تتج����وز ه���ذا االط����ر 
ال�شي���ق. وبلغة �شينم�ئية متقدم���ة ير�شم �شلندروف 
العالق���ة بطريق���ة مبتكرة، فم���ن خ���الل م�ش�ئر هذه 
ال�شخ�شي�ت تتو�شح اأبع�د ال�شراع ال�شي��شي ومعه� 

�شع���ود الن�زية ثم �شقوطه���� امل���دوي.. ف�"اأجن�ض"تنتمي 
اىل مدينة"دان�ش���ك"، ام���� زوجه�"م�ت�شرات"فه���و امل�ين 
االأ�ش���ل، بينم���� يحمل"برون�شكي"اجلن�شي���ة البولندي���ة 

ومنه� تتجلى طبيعة ال�شراع ال�شي��شي..
فمدين���ة دان�شك هي امل���ك�ن الذي ك�ن اإيذان���� ببدء احلرب 
الع�ملي���ة الث�ني���ة.. ه���ي عند ان���دالع احلرب ك�ن���ت ت�بعة 
لبولن���دا ثم احتلته� القوات االمل�نية ثم ع�دت اىل ال�شي�دة 
البولندي���ة بعد انته�ء احلرب فلي�ض م���ن ال�شعوبة قراءة 
الداللة يف هذه العالقة التي ميثل فيه� او�شك�ر جيال ت�ئه� 
ال يع���رف اىل اي���ن ينتمي.. وهو بق���رار اإيق�فه للنمو بعد 
ثالث �شنوات من عمره امن� يحتج على اإهم�ل امه وت�شتت 
والئه� بني الزوج )امل�ني�( والع�شيق )بولندا(،.، ومن خالل 
العدي���د من امل�ش�هد التي نفذته� بعن�ية ك�مريا �شلندروف 
نق���راأ توتر ه���ذه العالقة ومالب�شته���� ف�"اجن�ض"مب� ترمز 
الي���ه ملدينة دان�شك ت���وزع ع�شقه� )والئه�( ب���ني الرجلني، 
فمن جهة الفريد ذي ال�شخ�شية ال�شعيفة الذي ال ي�شتطيع 

حت���ى 
ل����  ابوت���ه  اثب����ت 

)اأو�شك�ر(، ومن جهة"يون"، اململ���وء ب�حليوية والقدرة 
عل���ى لفت انتب����ه اجن�ض ولكن تنق�ش���ه ال�شج�عة،ن�شتدل 

على ذلك من تخ�ذله عندم� يه�جم االمل�ن مكتب الربيد..
و"اآجن�ض"برغم كل �شيء بح�جة اىل االثنني، ففي م�شهد 
تت�أبط فيه ذراع الفريد حت���ى تظن انه� ح�شمت اختي�ره� 
نراه���� متد يده� من اخللف لتم�شك بي���د ع�شيقه� القدمي.. 

ودان�شك كمدينة ك�نت ترغب يف الدولتني اي�ش�..
وك�أن الرجلني دولت�ن ت�شعي�ن اىل خطب وده�..

فى"الفريد"ين�ش���م لرج�ل هتل���ر للتعوي�ض عن �شعفه 
وب�ش���ط �شيطرته على زوجت���ه بينم���� نرى"يون"ي�شرخ 
الربي���د،  مكت���ب  عل���ى  الهج���وم  ب��شم"اجن�ض"اأثن����ء 
الت���ي حتم���ل  اللع���ب  ن���رى ورق���ة  اإعدام���ه  ويف حلظ���ة 
احلرف"د"ويتكرر فيه وجه املراأة مرتني وهو ا�ش�رة اىل 

وجه حبيبته ووجه مدينته..
اأم�"او�شك�ر"فه���و ميث���ل النتيجة الطبيعي���ة لهذه العالقة 
امل�شوه���ة وغ���ري الطبيعي���ة، فه���و يق���ول م���ن خ���الل هذه 
العالقة"اأت���وا ب���ي اىل ه���ذا الع����مل"وك�د يوقف منوه يف 
ع�م���ة الث�ل���ث احتج�ج� على ه���ذا الو�شع واإث����رة انتب�ه 
املحيط���ني ب���ه خ��ش���ة ام���ه نح���وه ب�لق���رع عل���ى طبلت���ه 

وال�شراخ الذي يحطم االأ�شي�ء التي اأم�مه.
والرغبة يف العودة اىل الرح���م )االأ�شل( ب�الختب�ء حتت 
تن���ورة جدت���ه ليقي نف�ش���ه �ش���رور الع����مل اخل�رجي وقد 
تعرفن���� على �شورته للم���رة االوىل وهو يف بطن امه يف 

فولكر �شلوندورف.
لقطة ن���رى اأنه� لن تتكرر يف ال�شينم���� مرة اخرى.. ويف 
ق���راءة م�ش�ئر ال�شخ�شي�ت نرى ان او�شك�ر هو امل�شوؤول 
ع���ن موت اط���راف هذه العالق���ة الثالثة فهو ال���ذي يل�شق 
ال�شع����ر الن�زي بيد اأبيه فيقتل���ه اجلندي الرو�شي.. وهو 
الذي يحر�ض"يون"للدخول اىل مكتب الربيد حيث يلقى 
م�شرع���ه، وهو اي�ش� من يتمنى موت امه وجتت�حه عقدة 

الذنب بعده�.
تبقى"الطب���ل ال�شفيح"لغون���رت غرا����ض واح���دة من اكرث 
االأعم����ل االأدبي���ة الت���ي حقق���ت فيه���� ال�شينم���� ح�شوره� 
املتميز على كرثة االأعم�ل االأدبية التي ع�جلته� ال�شينم�.

الطبل الصفيح

عالء املفرجي

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

  زهري اجلبوري

يف قراءة مت�أنية لتجربة د. عبد الكرمي 
را�شي جعفر ال�شعرية االخرية، اأجدين 
اأم�م قن�ع�ت افرت�شته� حلظة قراءتي 
جمموعت���ه ال�شعرية )زه���رة الربتق�ل 
/ 2013(، ه���ي اأنن� اأم����م احتك�م مرن 
لبع����ض املع�ي���ري الفنية الت���ي نفر�ض 
عليه���� تطبيقن� النق���دي ازاء م� يتمتع 
به ال�ش�عر م���ن حبكة اأك�دميية ر�شينة 
)كونه واحد من اأ�ش�تذة االأدب العربي 
الذين لهم ب�ع طويل يف العراق(، وم� 
يكتبه م���ن ق�ش�ئد م�شبع���ة ب�أح��شي�ض 
ذاتي���ة / فطري���ة، وه���ذا التن�ظ���ر بني 
الطرف���ني يربه���ن لن���� حقيق���ة ال���ذات 
الف�عل���ة واملنتجة، ال���ذات التي جعلت 
�ش���روع  حمط���ة  ال�شعري���ة  كت�ب�ت���ه 
الإ�شق�ط����ت ذهني���ة /�شعوري���ة، وبن�ء 
ال�ش���ور املحكمة مبوهب���ة ذاتية بعيدا 
ع���ن الدر����ض االك�دميي ال���ذي يعي�شه 

منذ زمن طويل.. 
ل���و قمن� بق���راءة افرتا�شية، وبدالالت 
مفتوح���ة يف املجموع���ة ه���ذه، ف�إنن���� 
اله�ئم���ة  الروؤي����  بتف��شي���ل  �شنغ���ور 
واملت�ش�كل���ة م���ع الذات���ي وال�شع���وري 
انفت�ح����ت  م�شتلمهم���ني  والذوق���ي، 
ال�ش�ع���ر عل���ى تغلغالت���ه املتنوعة لكل 
ذل���ك، الاأع���رف اإن ك�ن ذل���ك ق���د ج����ء 
ع���ن ق�شدي���ة البن����ء ال�شع���ري، اأم عن 
ا�شق�ط�ت ا�شتج�ب له� حلظة ال�شعور 
به����، مع التنوع احل��شل بني الق�ش�ئد 
ذات البن�ء ال���وزين )التفعيلي(، وبني 
بني���ة الق�شيدة النرثي���ة املفتوحة، الأن 
وح���دة املعن���ى وداللت���ه تنط���وي على 
امل�شم���ون، نتذك���ر مقول���ة الفيل�شوف 
االيط����يل )كروت�ش���ه( عندم���� ق�ل )كل 

ق�شيدة جن�ض يف حد ذاته�(.. 
يف �شوء م� قراأن�ه من ق�ش�ئد متنوعة 
يف )زه���رة الربتق����ل(، فق���د احتكمن���� 
على جترب���ة ال�ش�عر انه وريث النزعة 
اأي���دي  عل���ى  ج����ءت  الت���ي  احلداثي���ة 
�شع���راء العق���د ال�شتين���ي يف الع���راق، 
حيث االج���واء امل�شحون���ة ب�أح��شي�ض 
وه�ج�شي���ة،  ووجداني���ة  روم�ن�شي���ة 
كله� ت���ذوب بن�شقية اجلمل���ة ال�شعرية 
الغن�ئي���ة، كم���� ا�شع���ر ب����أن الق�شي���دة 
وحده���� التي متكنت م���ن ك�شف خف�ي� 
الدكت���ور عب���د الك���رمي را�ش���ي جعفر 
عندم� او�شحت عن كونه ك�ئن� رقراق� 
اال�شي����ء،  م���ع  احل�ش��شي���ة  و�شدي���د 
ارتب�ط���ه  ن�شو�ش���ه..  تك�ش���ف  ل���ذا 
ارتب�ط� وثيق���� ب�المكنة وب�ل�شخو�ض 
وب�لعب����رات  االخ���رى،  وب�لك�ئن����ت 

ال�شعورية املتداولة، وغريه�..
ولي�ض غريب� ان نع���رتف )ان التجربة 
ال�شعري���ة احلديثة ه���ي جتربة مثقفة، 
فيه� درجة ع�لية من الوعي والت�شميم 
وال�شن�ع���ة دون ان يع���ي ذل���ك اإلغ����ء 
ل�ش���رط االأ�ش�ل���ة واملوهب���ة وال�شدق 
ال�شخ�ش���ي(.. عندم� تعم���ل الق�شيدة 
عل���ى م�شهدي����ت ا�شق�طي���ة م�شت�ش�غة 
املفرو�ش���ة،  وت�أثريات���ه  الواق���ع  م���ن 
ف�إنه� تدخ���ل يف زعزعة الث�بت الك�من 
يف داخ���ل ال�ش�ع���ر لتث���ريه وتعرب عن 
حقيق���ة �شعرية،ولعلن���� ك�شفن� ذلك يف 

املجموع���ة ه���ذه الإب���راز اخل�ش�ئ����ض 
الواعية وامل�شموني���ة يف كل ق�شيدة، 
ب���ل وت�ش���كل احل�ش���ور الكب���ري ل���دى 

االآخر/ املتلقي.. 
ومن �شمي���م جتربة ال�ش�ع���ر، ات�شمت 
بع�ض الق�ش�ئد مبيزات بن�ئية مكثفة، 
فيه���� م���ن امله����رات الفني���ة م���� ي�شمى 
ب�)ق�شي���دة ال�شرب���ة(، وه���ذه تنتم���ي 
اىل الق�شي���دة الق�شرية )وهي ق�شيدة 
تك�ش���ف عن وح���دة االنطب����ع وتكون 
م�شحون���ة بتوتر ع����ل، وحتمل الكثري 
من ال�شم����ت النقية الذاتي���ة للق�شيدة 
الغن�ئي���ة(.. ب�عتق����د خ�����ض � بعي���دًا 
عن ال�شي�ق�ت االجرائي���ة / التطبيقية 
� اأمل����ض ان هن����ك تلق�ئي���ة ا�شت�شلم له� 
ال�ش�ع���ر، فه���ي واإن اوقعت���ه بنمطي���ة 
�شل�ش���ة يف �شي�غ���ة ن�شو����ض �شعرية 
ب�مل�شت���وى ال���ذي قراأن����ه، تق���ف عن���د 
ابت���ك�رات �شوري���ة ه�ئم���ة م���ع ذاته، 
وم���ن خ���الل اال�شرتخ����ء احل��شل يف 
الّلغ���ة ال�شعرية يف )زه���رة الربتق�ل(، 
ف�إنه���� اي�ش���� اعتم���دت عل���ى �شي�ق����ت 
تن��شي���ة، ل���ذا ف�لق�شيدة عن���د )د. عبد 
الك���رمي( التق����ط حلرك���ة ح�شوري���ة، 
حرك���ة يقتن�ض خالله� حلظ���ة الت�شكل 

للح�لة ال�شعرية..
 

)يف اجل�نب التطبيقي(: 
م���ن خ���الل التن���وع يف املو�شوع����ت 
التي حتمله� الق�ش�ئد، والطريقة التي 
ا�شرن���� اليه���� يف تع���دد اآلي����ت الكت�بة 
من�ش���ك  ان  ارت�أين����  فق���د  ال�شعري���ة، 
ببع�ض الثيم�ت اال�ش��شية الط�فحة يف 
املجموعة، منه� م� يك�شف عن االم�ش�ك 
مبف���ردات ح�شية جت����ه االآخر )املهدى 
الي���ه(، ومنه� م���� يتمتع بروؤي���� �ش�ملة 

لكل اال�شي�ء املحيطة ب�ل�ش�عر.. 

ففي الق�ش�ئد )احتفل ب�لقبعة اجلديدة 
رذاذ  و  ق���دمي..  قم���ر  ظ���الل  يف  ومن 
ري�����ض  ومط���ر..  الداف���ئ..  ال�شت����ء 
احم���د / الولد ن�م.. ومو�شى كريدي.. 
تظه���ر  وغريه����(،  اأب���ي،  واأم���ي.. 
االه���داءات بو�شفه� �ش���كال من ا�شك�ل 
الق�شي���دة ال�شعري���ة، ومنه���� م� حتمل 
العنونة ذاته���� )ثري� الن����ض(، لت�شكل 

عتبة ن�شية وا�شحة..
يف ق�شي���دة )احتفل ب�لقبعة اجلديدة( 
امله���داة اىل الراح���ل الق�����ض )حممود 
احل���وار  فع���ل  نق���راأ  الوه����ب(،  عب���د 
الداخلي الذي �شحبه الن�ض ب�إح�ش��ض 

غن�ئي ملمو�ض: 
قلت مرة: 

ارتق زهرة للندى 
واأم�شح احلزن، اإّن الذي يرّتق الب�شمة 
الك���روم،  م���ن رفي���ف  املمرع���ة، �شي���د 

واخلفة الوادعة 
)ث���م بعده�(: ي� �شي���د الق�ض، ك�نت لك 

امراأة يف ال�شذا،
تفتح ال�شم�ض واالأغنية )�ض19(. 

جند مث���ل املقطع ال���ذي اأم�من� �شعود 
حدة االآخر ع���رب مق�طع �شعرية مفعمة 
بن���داءات الغ�ئ���ب )امله���دى الي���ه(، لذا 
ج����ءت كلمة )�شي���د( و)ي� �شي���د( �شبع 
م���رات لتوؤك���د �شريت���ه وبع����ض اآث�ره 
الق�شي���دة  بهيمن���ة  لك���ن  االبداعي���ة، 

و�شروطه� الّلغوية املطلوبة.. 
الق�شي���دة  من���ط  يخ����ض  م����  ام���� 
الق�ش���رية يف املجموع���ة، فقد تنوعت 
الداللي���ة،  وتوظيف�ته����  مو�شوع�ته���� 
فه���ي ب�لرغ���م من و�ش���وح لغته���� وم� 
حتمل���ه من جتلي����ت ذاتي���ة ب�ئنة، فقد 
جت�ن�ش���ت بق�شدية البن����ء وف�ش�ءات 
املعنى مع الق�ش�ئد االخرى، لذا ج�ءت 
الق�ش�ئد )رائحة الندى البهي.. �شب�ح 

اخلري.. دم القل���ب.. احل�شن. ا�ّش�ه.. 
زه���ر الربتق����ل.. افتت����ح.. زه���راء.. 
املف�تي���ح.. ع�ش���ق عتي���ق.. ورق���ة عيد 
لتب���ني  وغريه����(،  الوج���ع.،  اوىل، 
االمك�ني���ة التي يتمتع به���� ال�ش�عر يف 
ه���ذا الّل���ون، ومن�ش���ك مبه����رة البن�ء 
اجلمل���ي فيه�، فهي ق�ش�ئد ال متيل اىل 
التفل�ش���ف والّلعب الّلغ���وي / الذهني، 
امن���� تبت���ز العواط���ف وتث���ري ال�شجن 
ع���رب �شواه���د داللية �ش�رب���ة، نقراأ يف 

ق�شيدة )ع�شق قدمي(: 
اأول البحر، رملة ي�فعة 

واأول الن�ر، نفحة من رحم الندى، 
واأول القل���ب رع�شة م���ن خطى دافئة.. 

فلتكن يف اّول اخلطو 
بع�ض ع�شق قدمي )�ض87(.

كم� نقراأ يف ق�شيدة )دم القلب(: )اأنت، 
ايته���� الواقف���ة ب���ني الن���دى، والنه�ر: 
اذبح���ي دم قلب���ي.. اأك���ن نخل���ة.. م���ن 

نخيل اجلنوب()187(.
واي�ش���� يف ق�شيدة )الوجع(: )حلمتك 
طفلة، على كتف الروح / وحني كربت، 
انعتقت اوردتي / ثّم.. ذبت فيك / اآه! 

اأن� وجع البك�ء()195(. 
ه���ذه الق�ش�ئد )وهي امن���وذج للعديد 
من الق�ش�ئ���د االخرى(، ت�ش���كل الّلون 
يعط���ي  ال���ذي  املخت���زل  ال�شع���ري 
معن���ى مكتم���اًل بعي���دًا ع���ن الرته���الت 
الف�شف��ش���ة، امن���� االم�ش����ك بوح���دة 
املو�ش���وع بجم���ل م�شغوط���ة، وك�نت 
العب����رات االأخ���رية ق���د اعط���ت فع���ل 

االكتم�ل لل�شربة ال�شعرية.. 
يف  ال�ش�مل���ة  الروؤي����  تق���ف  ح���ني  يف 
ق�ش�ئ���د )زه���رة الربتق����ل( عل���ى ق���در 
متتع���ت  الت���ي  اال�شم����ء  م���ن  كب���ري 
بعنوان����ت وا�شح���ة، وعل���ى االمكن���ة 
واحل����الت ال�شعوري���ة، وم���� اىل ذلك، 
ب�ل�ش���كل  الن�شو����ض  ت���ربز  وح���ني 
الذي قراأن����ه، ف�إن ذل���ك يوؤكد احل�الت 
الت�أثري���ة )ال�شنتم�لتي���ة( التي تت�أجج 
حلظته� لت�ش���كل ن�ش� �شعري���ً�، ف�)علي 
/ زه���راء/ ح�ش���ني/ ازده����ر/ علي�ء/ 
حمم���د ح�شني/ برمير/ كرمي/ مو�شى 
لكنه����  واقعي���ة،  �شخو����ض  كري���دي( 
ن�شو����ض �شعري���ة عند ال�ش�ع���ر، الأنه� 
احتكم���ت اىل ال�ش���رورة الفني���ة لّلغة 
ال�شعري���ة التي تن�ول���ت اال�شم�ء هذه، 
وك���ذا احل����ل يف االمكن���ة )الع�ش���ب / 
�شجرة/ املن���زل/ بريوت(، واي�ش� يف 
احل����الت ال�شعورية)�شه���ران/ وجع/ 
التهجي/ رفيف / �شهقة /�شكران/ من 

الدفء الب�رد(.. 
)زهرة الربتق�����ل(، جمموع����ة تك�شف 
ع����ن ق����راءة مفتوح����ة.. ق����راءة مليئة 
اىل  وحتتك����م  وامل�ش�ه����د  ب�ل�شواه����د 
�شي�ق�ت متعددة اجلوان����ب )النف�شية 
/ االجتم�عي����ة/ الزم�نية / املك�نية(، 
طرح����ت نف�شه� بوعي ثق�يف م�شحون 
بفطرية من قبل )د.عبد الكرمي را�شي 
جعف����ر(، وك�أن الن�����ض ال�شع����ري عند 
ميث����ل ه�ج�ش����ً� حي�تي����� قلق�����، ول�شدة 
مت�شكه مبفرداته اليومية و�شلوكي�ته 
اخل��ش����ة، فقد �شكلت عن����ده م�شروع� 
الت����ي  ب�لتجرب����ة  تكر�����ض  �شعري����� 

ام�من�..  

* حيدر �سالم 

عن "اأور للطباعة والن�سر" ، �سدر كتاب 
" للكاتب  العراق  يف  الدميقراطية  "التجربة 

وال�سحفي �سالم خماط ، الكتاب من القطع 
املتو�سط  وبواقع 185 �سفحة ،تناول فيه 

الكاتب تعرث التجربة الدميقراطية 
يف العراق ، واملجتمع املدين ،والإعالم 

والإرهاب ،ودور املثقف ومو�سوعات اأخرى.

فاعلية الرؤيا وهاجسية الذات
 في..)زهرة البرتقال(
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ال�شبعين�ت(  )بغداد  الكت�ب  هذا  يف   
بغداد  �شفيق  ه��شم  ال�ش�عر  يتذكر 
يف ف����رتة ال�����ش��ب��ع��ي��ن���ت م���ن ال��ق��رن 
نه�ية  يف  هجره�  التي  بغداد  امل��شي 
كرمي  ف��وزي  ال�ش�عر  مع  ال�شبعين�ت 
�شنة  يف  اليه�  وع�د  �شي��شية  الأ�شب�ب 
2004 و  2011 لريى م� ح�شل به� من 
ذاكرته  يف  طبع  م�   مع  مق�رن�  تغيري 
عن فرتة ال�شبعين�ت.تلك الفرتة التي 
من  مهم�  ج���زءا  ي�شكل  ال��ك��ت���ب  ك����ن 
يف  ف���ع��اًل  ع�����ش��وًا  ك���ن  حيث  حي�تن� 
ج�شمن� يندغم ويتهيكل معن�.وبدونه 
كن� ال ن�شتطيع حتى من�شي. فهو الذي 
يحقق لن� التوازن،ويح�شن من حركة 

امل�شي وال�شري والذه�ب هن� وهن�ك. 
   ولت�شجيل م� طبع وم� راآه من خراب 
اجلميلة  �شوراعه�  اىل  بذاكرتة  يعود 
ومق�هيه�  و�شينم�ته�  م�ش�رحه�  واىل 
التي �شقلت موهبته ال�شعرية،ودعمته 

ب�لروؤى اجلم�لية.
مطلع  يف  ك����ن���ت  ال���ت���ي  ف���ب���غ���داد    
مدن  اج��م��ل  م��ن  واح���دة  ال�شبعين�ت 
ان  بعد  يقراأ  الكت�ب  ك�ن  وفيه�  الع�مل 
يوؤلف يف الق�هرة ويطبع يف بريوت،  
فك�نت مدينة �ش�رع وم�ش�ح�ت وا�شعة 
مكتب�ت  ،،ودور  حت�شى  ال  واأزق�����ة 

منت�شرة يف معظم �شوارعه�..
و�ش�رع  الر�شيد  �ش�رع  مدينة  فهي     
و�ش�رع  الن�ش�ل  و���ش���رع  ال�شعدون 
الع�مر  ال��ن��ه��ر  و����ش����رع  ن��وا���ض  اب���و 
ب����الأ����ش���واق وامل���ح���الت وال��دك���ك��ني 
البغدادية القدمية واحلديثة. �شوارع 
تنت�شب اىل روح كل عراقي واىل افق 
�ش�رع  فكل  وفتوته.   و�شب�ه  طفولته 
اخل��ض  طعمه  له  ال�شوراع  ه��ذه   من 

البداي�ت،  يف ذاكرة املوؤلف )انه طعم 
وجتلي�ته�  تكوينه�  احل��ي���ة.يف  طعم 
ال�شعر  امل��وؤل��ف  يربط  وهن�  االوىل( 
ب�ل�ش�رع عندم� مل يكن ال�ش�عر ج�ل�ض 
وال�شعر  ف�ل�ش�رع  الع�يل.  ال��ربج  يف 
ثمة  ل��ي�����ض  بع�شهم�،  م��ع  م��رت��ب��ط���ن 
ال�ش�عر  ي�شتمد  بينهم�،ومنه  انف�ش�ل 
حواليه. حت�شل  ال��ت��ي  االح��داث��ي���ت 

ف��ك��ل ���ش��ي��ئ ب���حل��ي���ة ه���و ت��ع��ب��ري عن 
اخل�ش�ئ�ض يف احلي�ة االن�ش�نية.

وع����ن ����ش����رع ال��ر���ش��ي��د ي��ن��ق��ل��ن��� عرب 
ذاكرته اىل مق�هي امليدان التي مت�ثل 
الق�هرة  يف  اخل��ل��ي��ل��ي  خ����ن  م��ق���ه��ي 
مقهى"الربمل�ن"و"ام  اىل  فينقلن� 
ح�شن  " و " ن عي� ال ا " و " م كلثو
عجمي"حني ك�ن يجل�ض مع ا�شدق�ئه 
لين�ق�شوا  وال��ك��ت���ب  ال�����ش��ع��راء  م���ن 
حديث�.لينتقل  �شدر  كت�ب  اأو  ق�شيدة 
الذي  املخملي  امل��رب��ع  اىل   ذل��ك  بعد 
الر�شيد   �ش�رع  من  مهم�  ج��زءًا  يحتل 
ودني�  وروك�شي  ريك�ض  �شينم�  لي�شم 
التي حتولت االآن اىل خرائب ومك�ن 
لتبديل  وور����ض  ال�شي�رات  لت�شليح 
لبيع  وال�شمكرة،وواجه�ت  الدواليب 
للب�ش�ئع  وخم����زن  امل��رك��ب���ت  ل���وازم 
على  ال�ش�عر  يت�أ�شف  ال�شينية.وهن� 
بغداد  ع��ل��ى  ويتح�شر  ال���زم����ن،  ه���ذا 
الزم�ن  ذل���ك  ذه���ب  ال�شبعين�ت"لقد 
م�  وك��ل  �شينم�  دور  ي�شم  ك���ن  ال��ذي 
وحتى  الثالثين�ت  منذ  موجودا  ك���ن 
طلوع  اىل  وحت��ول  اندثر  الفني  الع�م 
املتدهور  الزمن  مع  للتم��شى  وخراب 

اجلديد".
   وكم� ارتبط ال�شعر ب�ل�ش�رع ارتبط 
ال�شبعين�ت  ف��ب��غ��داد  ب�مل�شرح  اي�ش� 

ك�نت تعج ب�ل�ش�الت 
امل�������ش���رح���ي���ة ال��ت��ي 
اليوم.تلك  نفتقده� 
التي  امل�����ش��رح��ي���ت 
العرو�ض  ق���دم���ت 
ي�شتذكره�  الع�ملية 
 ���امل��������وؤل��������ف ل���ي
ك���ي���ف ���ش���ع��دت��ه 
الكثري  و�ش�عدت 
م�����ن ال�������ش���ع���راء 

ال���ذائ���ق���ة  ت���ه���ذي���ب  يف 
والدرام�  املنولوج  معرفة  و  ال�شعرية 
ط�قتهم   ���ش��ح��ن  يف  اف����دت���ه���م  ال���ت���ي 
اآخر،  فن  من  فنية  ب�أم�ش�ل  ال�شعرية 
ت�أدية  م��ن  االأخ����ري  يف  يتمكنوا  ك��ي 
املتعددة  ال��ق�����ش��ي��دة  داخ����ل  احل�����وار 
ب�ب  يف  وهن�  والطبق�ت.  اال���ش��وات 
ه��شم  ال�ش�عر  يوؤكد  وامل�شرح  ال�شعر 
ب�لق�شيدة وظهور  ب�أن احلركة  �شفيق 
امل�شرح،   م��ن  تعلموه  ق��د  ال�شخو�ض 
النقدي  امل�شرح  فهمموا  امل�شرح  وعرب 
وامل�����ش��رح االغ��رتاب��ي،وف��ه��م��وا كيف 
امل�شرحي�ت  يف  ال�شخ�شي�ت  توظف 
يف  ك���ن  كم�  تكتب  ال�شعرية،وكيف 
م�شرحي�ت احمد �شوقي و�شالح عبد 

ال�شبور.
ويف مو�شوع اخر يتحدث عن العالقة 
بني ال�شعر والفن الت�شكيلي حيث يبني 
كيف ك�ن اجليل ال�شبعيني من ال�شعراء 
واالأدب������ء ل��دي��ه��م ع��الق���ت م��ع اجليل 
ال�شبعيني يف الفن الت�شكيلي فكالهم� 
افق  حتت  اخل��ض  جم�له  ينحت  ك�ن 
فينو�ض"ومبب�ركة  واجلم�ل  الفن  اآله 
ال�شعر ومب�ض من  اآله  ابولو  يدي  من 
االغريقي  فيدي��ض"النح�ت  ازم��ي��ل 

القدمي م�شرتح اجلم�لي�ت 
واالأ�شك�ل  واالأج�ش�د  الوجوة  �ش�نع 
ل���الآل���ه����ت امل��ي��ث��ل��وج��ي��ة،وب��ح��ن��و من 
الوا�شطي وب�شعر ابي الطيب املتنبي. 
ويف هذا ال�شي�ق ي�شف ال�ش�عر اجليل 
واملطلع  الثق�ف�ت  املتعدد  ال�شبعيني 
كبري  ب�شكل  الع�ملية  ال��ت��ج���رب  على 
ا�شتخدام  يف  ا�ش�ف�تة  مع  ومدرو�ض 
�شواء يف  القدمي  الرافديني  امل��وروث 
ه�دي  في�شتذكر  اال���ش���ط��ري  اأو  ال��ف��ن 
وعبد  ف��رح���ن،  ج��ب���ر  �شعيد  ي������ش��ني، 
واأ�ش�ه  اجلديدة  بق�ش�شه  �شخي  الله 
بهمومه  اال���ش��ي��ق��ر   ال��ك��ظ��ي��م،وحم��ي 
بق�ش�شه  الربيعي  وف��شل  الثورية 
بر�شومه  ج��ي��ج���ن  وم���ه��ر  امل��ح��ل��ي��ة، 
�شالم  لعيبي،  و�ش�كر  الك�ريك�تورية  
ك���ظ��م ،م��ظ��ه��ر امل��ف��رج��ي، ع���م��ر بدر 
ح�شون وغريهم من رف�ق درب الن�ش�ل 
وال�شعر.وليلقي  واالأدب  وال���ف���ن 
الن�ش�لية   م�����ش��ريت��ه��م  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
االي���دول���وج���ي  ال�������ش���راع  ي�����ش��ري اىل 
ال�شيوعي  ب��ني احل��زب��ني  ال���ذي ح��دث 
والبعثي حيث ك�نت خم�برات النظ�م 
ال�ش�بق ترتب�ض بهم لت�أييدهم لالأفك�ر 

الي�ش�رية . م�شريا يف الوقت ذاته اىل 
ج�شد  ينخر  بدء  الذي  الثق�يف  اخللل 
الثق�فة العراقية ب��شم �شع�رات ك�ذبة 
على  م�شداقية  لهى  ولي�ض  وواه��ي��ة 

ار�ض الواقع.
     وم���ن ق����راءة ه���ذا ال��ك��ت���ب املمتع  
ت�ريخية  وثيقة  يعد   25 ب�شفح�ته  
اجتم�عية ادبية ملدينة بغداد ب�أحي�ئه� 
وفنونه�  وم���ق����ه���ي���ه����  وح�����رات����ه����� 
اجلديد  اجل��ي��ل  ت��ن��ق��ل  و���ش��خ��و���ش��ه��� 
الدكت�توري  النظ�م  ح���ول  ف��رتة  اىل 
واأدب�ئه�  ع��ل��م���وؤه���  بهجرة  طم�شه� 
بربجمة مدرو�شة. و ميكنن� القول كم� 
يذكر املوؤلف ال�ش�عر ه��شم �شفيق من 
ال�شعب تغيري اآلي�ت عمل هذه الذاكرة، 
�شي�قه�  ع���ن  ل��ف�����ش��ل��ه���  حم����ول���ة  يف 
االأ�شي�ء  روح  ال���روح،  مع  الت�ريخي 
واالإن�ش�ن والزمن، ال ميكن هدم مدينة 
و�شل  تف��شيله�  الإت��الف  حم�ولة  يف 
يف  املمتدة  الكرونولوجية  ذاكرته� 
عمق  يف  وال�ش�ربة  االأ�ش�طري  ت��راب 

البداي�ت االأوىل للح�ش�رة الب�شرية.

 تاأليف: ها�سم �سفي

النا�سر: دار املدى – 5  – 1�سفحة

 قراءة: فريدة الأن�ساري

بغـــداد الســبعينات 
ــــشــــعــــر والـــمـــقـــاهـــي  ال
ــــــــــــات ــــــــــــان ــــــــــــح وال

ل��كل مدين��ة ذاكرة،...لق��د ح��اول ويح��اول طغ��اة 
كثريون على الأر���س حمو ذاكرة املدن ب�ستى الطرق 
الت��ي يتيحه��ا لهم تاريخه��م الأ�س��ود، باأي��دي �سل�سلة 
من اجل��الوزة والل�سو���س واملرتق��ة وع�سع�س الليل 
نب�سه��ا  و�س��ل  اإيقاعه��ا  بتغي��ري  فيجه��دوا  والنه��ار، 

وحركة اأنفا�سها ملحو يومها ب�سباحها و�سحاها وليلها
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

رواية )ال نق�ب لل�شم�ض( لرح�ب    -1
�ش�ه���ر تعتمد ال�ش���رية الذاتية للبطلة )نور( 
عرب �شخ�شية الك�تبة والراوية الوهمية من 
حيث التم�ه���ي بني حدود الوعي الق�ئم لدى 
كل واح���دة منه���ن، فعلى الرغم م���ن احتف�ظ 
�شخ�شية الك�تبة مبالحمه� االإن�ش�نية، وميل 
االآخريني للبن����ء االإيه�مي، الراوية هي رمز 
ل�شخ�شية الك�تب���ة املفرت�شة وحلقة الو�شل 
بينه���� وب���ني �شخ�شي�ته� يف الرواي���ة، واإن 
البطلة هي متظه���ر تو�شيفي للمراأة يف ذلك 
املجتم���ع، اإال اأن التم�ه���ي جع���ل م���ن امل���راأة 
احلية )الك�تب���ة( واملراأتني الورقيتني يع�شن 
احل�ل���ة ب�لت�ش����وي، ح�ل���ة القه���ر وال�شطب 
على تطلع����ت ن�ش���وة املجتمع ال���ذي تنتمي 
بطل���ة الرواي���ة )ن���ور( والن�ش���وة االأخري�ت 
اإليه، و الأن الك�تبة وهي تكتب �شرية بطلته� 
والن�شوة االأخري����ت ال تراهن على جتربته� 
االنتم����ء  جترب���ة  اأي  البحت���ة،  ال�شخ�شي���ة 
ملجتم���ع البطلة فق���د ج����ءت مق��شده� ح�دة 
ومعلن���ة حي���ث الث���ورة على مف��ش���د جمتمع 
البطل���ة وو�شوح الت�ش�من مع كل �شلوكي�ت 
ن�شوته���� يف ال�شق���وط االأخالق���ي واالنهي�ر 
القيم���ي  والنف���ور م���ن املحرم����ت وف�ش���ح 
املحظورات، مبعنى اإن الك�تبة ك�نت تختفي 
وراء �شخ�شي���ة البطل���ة لالنتق����م م���ن ثق�فة 
جمتم���ع اأف�شده الدين وعج���ل على انحداره 
اإىل الو�شعية املزرية �شوء ا�شتخدام الرجل 
ل�شلطته على املراأة، فك�ن �شوت الك�تبة ع�ليً� 
ونقده���� �شدي���دًا، وب�أ�شه� يف �ش���ن الكراهية 
عل���ى الدين االإ�شالمي بو�شفه حجة ح��شرة 
بي���د الرجل القوي وامل���راأة الطيعة ملمو�شً�، 
�شقط����ت  اإظه����ر  الك�تب���ة يف  واإن جنح���ت 
املجتم���ع املتبن���ي لل�شريع���ة عل���ى اعتب�ره���� 
حقيق���ة مطلقة، فه���ذا يعني الت�شلي���م بف�ش�د 
الدي���ن  على طريقة من الط���رق، وال يغفر له� 
ذلك احلم��ض منقط���ع النظري لبطالته� وهن 
ي�شقط���ن يف بح���ر اخلطيئة وه���ن يزنني اأو 
مي�ر�ش���ن اجلن�ض مع الرج���ل بغري املتع�رف 

علي���ه م���ن الط���رق ال�شرعي���ة ويف مقدمتهن 
نور. على اإن ذل���ك ب�شبب التعنت يف تطبيق 
ال�شريعة، ومزج �شه���وات الرج�ل مع قواعد 
ت�شخ���ري  اأو  وتعطي���ل  االإ�شالم���ي،  الفق���ه 
فك���رة القيموم���ة اأو التع���دد يف الزوج�ت اأو 
الت�ش���ري ل�ش�حل���ه، لك���ن م� ف����ت الك�تبة اأن 
تتح���دث عن اأن ال�شراع بني الدين واملجتمع 
الب���دوي ه���و ال���ذي ينت���ج ثق�ف���ة التحج���ب 
الثق�يف ولي����ض التمظهري، بي���د اأن تع�طف 
الك�تب���ة م���ع البطلة و�ش���ل اإىل درجة حرجة 
يف االإه���داء: �ش���الم علي���ك ن���ور ي���وم ولدت 
اإليك  – ويوم تبعثني حرة.  – وي���وم فتنت 
)ن���ور( حيث ت�شرق عليك دائمً� �شم�ض منقبة 
وقمر مربقع نلم�ض بدء عنف امليالىل البطلة 
يف املواجه���ة التي قطعته� م���ع البطلة وهي 
ترتن���ح بني ف�ش�ء اأمه� ال�ش�رم وف�ش�ء وف�ء 
املتهتك وبينهم� ف�ش�ء اخلي�نة ل�شديقة اأمه� 
حي���ث الرج���ل واحد �ش���واء اأك�ن �شع���ودا اأم 
اأب���� البطلة اأم زوجه���� اأم زوج وف�ء وغريهم 
م���ن الرج����ل الع�برين واخل���دم، وهذا يوؤكد 
على اأن الك�تبة ك�ن���ت غ��شبة على جملة من 

اليقيني�ت التي  هزته� التجربة.
تتح���دث البطلة )ن���ور( ب�شوت   -2
االأن� الك�تبة عن جت�ربه� يف جمتمع ت�شوده 
العمي����ء  الط�ع���ة  عل���ى  الق�ئم���ة  العالق����ت 
للرج���ل الذي مي�ش���ك بتالبي���ب كل �شيء فيه 
مب� في���ه الدي���ن، ويوجهه ن�حي���ة م�ش�حله، 
وتق���وم املراأة يف ذلك املجتمع بدور احل�مية 
لل�شريعة بتفوي�ض من الرجل حيث احل��شنة 
االأمومي���ة التي ت�أخذ برع�ي���ة الفرد وت�شريه 
وف���ق روؤي���ة الرج���ل لل�شريع���ة، وله���ذا يعلو 
�شوت البطلة )نور( وه���ي تعدد موانع االأم 
بحك���م التفوي�ض الق�ئم على ف�شل اجلن�شني 
ع���ن بع�ض، ب�طالق الذك���ر يف ف�ش�ء احلرية 
املطلق���ة عل���ى اعتب����ره غ���ري معن���ي بحدود 
ال�شريع���ة وتعزيراته�،واالبق����ء على االنثى 
حبي�ش���ة احلدود ال�شرعي���ة، فك�نت تعليم�ت 
االأم  البنته�،ه���ي من���ع مطل���ق للتع���رف على 

الرج���ل �ش���كاًل وحمت���وى ت�شل ل���الأب )االأب 
ثق�ف���ة و�شرع���ً�(  الغ�ئ���ب ج�ش���دًا احل��ش���ر 
وو�ش�ئل االت�ش����ل والتوا�شل بع�مل الرجل 
اخلل���وة غ���ري ال�شرعية عرب التلف����ز والد�ض 
واله�تف واملراقبة الذاتية اخل��شعة للرق�بة 
الدينية، والبطلة وهي تتحدث عن ذلك املنع 
توؤ�ش���ر اإىل اإن حم�ول���ة االأم ب����ءت ب�لف�ش���ل 
الأنه���� مل تق���در عل���ى فه���م اإن حج���ب االأنث���ى 
اجل�ش���دي يف الع����مل االأموم���ي ال مين���ع من 
ق���درة االنثى عل���ى معرفة النزع���ة االنفع�لية 
جت����ه الرجل، واالهتم����م ب�لرق�بة الع�طفية 
الت���ي حتتويه� اجلوانح بينم���� املجتمع فهم 
اإن الرق�ب���ة الذاتية منوط���ة ب�لرق�بة الق�ئمة 
عل���ى كب���ت العواط���ف، والبطل���ة اكت�شف���ت 
الرج���ل املغيب ع���ن وعيه� الع�طف���ي ب�لقوة 
يف �ش���ورة ج�شد اأبيه���� الع�ري وهو ح��شر 
يف ال�ش���ورة ال�ش�كن���ة ب���كل عري���ه وع�شوه 
اجلن�ش���ي وهي �شغرية يف الع��شرة وكربت 
ال�ش���ورة الع�رية لالأب ق���در ف�ش�ء املنع، اأي 
ان التع�ر����ض ب���ني تغيي���ب الرج���ل ع�طفي���ً� 
عن وع���ي البطلة وهي يف املن���ع واكت�ش�فه� 

ق���د  اجلن�ش���ي  بع�ش���وه  الع����ري  جل�شده���� 
حول���ت وعي البطل���ة من االإح�ش�����ض بغي�ب 
ب�شبقي���ة  االإح�ش�����ض  اإىل  ع�طفي���ً�  الرج���ل 
اجل�ش���د االأنثوي له، وك�ن���ت جتربة نور مع 
�ش���ورة الرج���ل املغي���ب ع�طفي���ً� يف �شورة 
م���ع  املنطل���ق  ه���ي  الع����ري ج�شدي���ً�  اأبيه���� 
�شع���ود الرج���ل ع���رب ج�شده���� ب�لتم�����ض مع 
ج�ش���ده و�شواًل حل���دود املن���ع الع�طفي، اأي 
اإن م���� تقولت ب���ه البطلة ع���ن الرجل )�شعود 
وخطيبه����( عل���ى اإنه���� �ش�قط���ة الق�ش���د منه 
هو فق���دان احل�ش���ول على قوة خ���رق املنع، 
وعندم���� تتحدث البطلة ب�شوت االأن� الك�تبة 
عل���ى  للتع���رف  الوا�شط���ة  ك�ن  ج�شده����  اإن 
مغ���زى ك�ش���ر املنع، له���ذا اأكدت عل���ى جتربة 
تكرار كلمة ج�شده�، وانبه�ره� بع�مل �شعود 
ال���ذي تعرف���ت عليه عرب رن���ني ه�تف ن�ش�ئي 
و�ش���وت رج���ويل وكلم����ت تداع���ب خي�له���� 
املت�أج���ج بغي����ب الرج���ل ج�شدي���ً� )م���� ه���ي 
اأخب�رك(ك�ن ع����مل �شعود منفلتً� عن ح��شنة 
الع����مل االأموم���ي، ع����مل االأم دين���ي موح�ض 
و�ش����رم ع�مل غي����ب اجل�شد وب���روز املحرم 

والتعري فيه حرام بحكم ال�شريعة واملالئكة 
التدخ���ل ع����مل التعري، اأم� ع����مل  �شعود فهو 
ع����مل احل�شور يف اجل�ش���د والعري وظهور 
الن�شوة ع�ري�ت ومتال�شق�ت ب�لرج�ل بينم� 
تنت�ش���ر اخلمرة في���ه واملداعب����ت اجلن�شية، 
ومل���� اخت�رت البطلة ع����مل �شعود بعد املك�ملة 
اله�تفي���ة ذهب���ت لتتع���رى اأم����م املراي����، يف 
كيني���دي  بج�كل���ني  تت�شب���ه  وه���ي  خلوته���� 
)ج�كي( وه���ي تدخل �شقة �شعود بل اأجربت 
�شعود على التع���ري ومم�ر�شة اجلن�ض على 
اإنه ا�شتج�بة مطلقة حل�شور الع�طفة ولي�ض 
اجلن����ض بعينه، ظلت وه���ي ت�شرد احلوادث 
ت�شتدع���ي اجل�ش���د، ج�شده���� وج�ش���د �شعود 
ووف����ء و�شديق���ة اأمه���� وحت���ى اأبيه���� نك�ية 
بتغييب اجل�شد يف ع�مل االأم، ومل� اأف�قت على 
طمع �شعود يف ا�شته���الك ج�شده� وحتويله 
للغي����ب مرة اأخرى رف�ش���ت ب�شدة وم� همه� 
فقدانه� لبك�رته� م�دام يف �شبيل احلب، ك�ن 
موع���د جتلي اجل�ش���د لديه� يف �شق���ة �شعود 
كل خمي����ض مقد�شً� نك�ية ب�ملقد����ض ب�لن�شبة 
ل���الأم، تتعرى فيه اأم�م مراي�ه�، لكن ال�شدفة 
وحده���� كم� تتحدث نور ه���ي التي و�شعته� 
عن���د مف���رتق طريق���ني: املقد����ض واملدن����ض، 
طريق���ني يلتقي�ن عن���د ج�ش���د البطلة، احلب 
املقد�ض ال���ذي يظهر ال�شه���وة اجلن�شية على 
انه���� ن�ف���ذة تطل عليه���� املراأة عل���ى حريته�، 
واجلن����ض املدن�ض ال���ذي ي�شتخدم���ه الرجل 
يف حرثه جل�شد امل���راأة ب�لتعدد يف االأج�ش�د 
)تعدد الزوج����ت( ب�لتحر����ض اجلن�شي )يف 
نط�ق العالق�ت غ���ري ال�شرعية( لكن ال�شدفة 
وحده���� كم���� تق���ول ن���ور ويف عي���د احل���ب 
تدخل البطلة ل�شقة �شعود وتكت�شف اخلي�نة 
العظمى للمراأة التي مت�ر�ض الطريق املدن�ض 
يف عري���ن �شع���ود، ال�شدفة وحده���� جعلته� 
تطلع على ج�شد �شديقة اأمه� بني يدي �شعود 
يف قعر الطريق املدن�ض، ف����إذا ك�نت �شديقة 
االأم تدن����ض عريه���� يف مراي���� �شع���ود فلم ال 
تفعله� اأمه� وهم� حت�شران الدرو�ض الدينية 
يف اجل�معة نف�شه� التي ك�نت نور حت�شره� 
وتتحجج به� للق����ء اخلمي�ض املقد�ض، تقول 
ن���ور وهي ال ت�ش���دق اإن االأمه�ت يخن فكيف 
ال يكون الأمه� من يطفئ حرائقه� ويدله� على 
طري���ق اجل�شد املدن�ض، وهي تواجه �شديقة 
اأمه���� ب�جل���رم امل�شهود وتع�ين م���ن �شروب 
االأ�ش���ى والذهول؟ ال ت�ش���دق اأن تقف ح�مية 
ال�شريعة التي تولت تربية نور بينم� زوجه� 
م�شغول بتو�شيع جت�رته وال�شعي ل�شهواته 
التي ال تنقطع وال تف���رت التي ت�شوم الن�فلة 
الأج���ل زوجه���� وت�شت�أذن���ه يف ال�ش���وم وهو 
م�ش�فر وترغ���ب يف دخول اجلنة ملجرد حبه 
وط�عته املراأة الطيعة كيف تخون، و�شديقة 
اأمه� تق�شم بخطئه� واإن عفة االأم اأكيدة بينم� 
نور توؤكد العك�ض خالف���ً� لثورته�، وتتحدث 

)ال نقــاب للشمـس(.. 
المــرأة العـربيـة قبالـة الديـن

عبد الغفار العطوي 

�س��درت  للروائي��ة اللبناني��ة )رح��اب �ساه��ر( رواية )ل 
نق��اب لل�سم�س(* تعال��ج من خالله��ا و�سع امل��راأة العربية 
يف ع�سرن��ا احل��ايل، وتخت��ار املجتم��ع الأكث���ر انغالقًا من 
املجتمع��ات العربي��ة املعا�س��رة، ال��ذي يت�سف ب��اأن الدين 
الإ�سالم��ي يح��رك مفا�سل احلي��اة فيه، ويطب��ع مالحمه 
بطاب��ع التقليد احل��ريف لتعاليمه، واإن امل��راأة هي املت�سرر 
الوحي��د يف ه��ذا املجتم��ع الأبوي ال��ذي حتكم��ه ال�سريعة 
الإ�سالمي��ة باجته��ادات حتد م��ن حرية الختي��ار الأمثل 
يف حي��اة امل��راأة ومطاحمه��ا الت��ي تواجه القم��ع وامل�سادرة 
من قبل الرجل ال��ذي يتحكم بروؤية العامل وحده ويدفع 

املراأة اإىل الظل.



7

نور عن قي�مه���� ب�لتج�ش�ض واالإن�ش�ت 
على ه�تف اأمه� وحترك�ته� يف طلوعه� 
ودخوله����، وت�شل ثورته���� اإىل الذروة 
يف مراقب���ة االأب يف خلوات���ه اجلن�شية 
ووقوف االأم عل���ى تلك الواقعة امل�شينة 
�ش���ورة  لتته����وى  ن���ور  م���ن  ب�إيح����ء 
ال�شريع���ة يف عين���ي االأم واالأب ويفق���د 
الدين م�شداقيته الذي حر�ض الزوج�ن 
على تغذيته البنتهم� ب�لطريقة الببغ�ئية 
وف�شحت نور عريه ب�أنه جمرد خي�ن�ت 
متب�دلة ب���ني االآب�ء واالأمه�ت واالأزواج 
والزوج����ت، واإن احل�ش�ن���ة املفربك���ة 
الت���ي جه���د املط�وع���ة ورج����ل الدي���ن 
يف بل���د ن���ور عل���ى الب��شه���� للدي���ن مل 
تفل���ح يف غ���زو اجل�ش���د املح���رم وف�ض 
بك�رات ن�شوة م���� ك�ن االإ�شالم مب�نعه� 
ع���ن التح�ش���ني، ال�شقوط كلم���ة خ�فتة 
تهم����ض به���� ن���ور جل�شده���� وملحرم�ت 
اأمه���� وخلي�نة �شديق���ة اأمه���� وب�لت�يل 
لنه�ش�ت ج�شد وف�ء من قبل الرج�ل من 
املني ال���ذي خلقه� من رجل���ني اوروبي 
وعرب���ي ومن �شه���وات زوجه���� ال�شيخ 
وال�ش�ئ���ق الهن���دي والع�م���ل امل�شري، 
ك�نت �شدمة نور وه���ي ت�شرد تف��شيل 
�شريته���� و�ش���رية الن�ش���وة الب�قي����ت ال 
تو�ش���ف يف اته����م الدين جل�ش���د املراأة 

العربية ب�لعورة 
مراي����  ت�ش���وه  عل���ى  فع���ل  ك���ردة   -3
اإىل  نورعم���دت  وع���ي  يف  ال�شريع���ة 
خل���ق املراأة البديلة الت���ي ج�ءت بن�شب 
م�شكوك فيه، ومي�ه رجل اأجنبي �ش�رك 
يف والدته���� ومن الطري���ف اإنه� مل تكن 
وفي���ة ب�لقدر ال���ك�يف املن��ش���ب ال�شمه� 
)وف����ء( ك�ن���ت مث���ل اأمه���� الغبي���ة التي 
اأكلت الطعم وغ�شبت من موقف زوجه� 
الزاين فتطلقت وتركت مراي� ال�شريعة 
حتت�ش���د بخي�ن�ت �شديقته� ومل� توفيت 
االم  ك�نت لوثة يف ثي�ب املراأة العربية 
قب�ل���ة الدين، بينم� وف����ء مل توفر اأحدًا 
مل يل��� ج�شده���� وزع���ت اجلن����ض على 
الرج����ل، م�ر�ش���ت املتع���ة م���ع الع�م���ل 
اللبن����ين  ال�شع���ر  وم�شف���ف  امل�ش���ري 
وال�ش�ئ���ق الهن���دي مل ت���رتك جل�شده���� 
عن���د  الوق���وف  اأو  اال�شته����ء  فر�ش���ة 
م�شت���ه ومل���� اأرادت ن���ور اأن تتزود ممن 
اخت����ره له���� اأبوه� املري����ض قبل وف�ته 
وتوبته وهرعت له���� للحم الثقب ا�شفل 
البط���ن دلته���� عل���ى طبي���ب م�ه���ر يعيد 
للب���ك�رة مت��شك���ه، وم���ن اأج���ل التنكيل 
ب�لدين وال�شخرية من ال�شريعة اأوقفت 
�شح�قي���ة يف طريق ن���ور وا�شته�ءاته� 
الت���ي مل تهت���م ب�لف�ش�ئ���ح، خل���ق املراأة 
الث�ئ���رة عل���ى الدين الطريق���ة الوحيدة 

الت���ي اأقنع���ت به���� الك�تب���ة ن���ور وه���ي 
�شع���ود   اأخ���رج  ال���ذي  الدي���ن  ت���زدري 
واأب�ه���� وزوجه� للعي����ن ب�حلرية التي 
ج�ءت عل���ى ح�ش�ب قيد امل���راأة، وك�نت 
يف  ن��شج���ة  �شخ�شي���ة  اأك���رث  وف����ء 
الرواية والتوافق والت�ش�لح مع الدين 
يف �ش���ري وف����ء نحو التدي���ن هو عالمة 
ال�شخري���ة لالأمه����ت يف الثق�فة العربية 
الت���ي توؤك���د فح���وى حدي���ث من�ش���وب 
للنبي )�ض( اإن االإ�ش���الم دين العج�ئز، 
فمي���ل وف�ء مله�دنة دي���ن يعتربه� ق�دمة 
من �شف����ح ه���و يف حكم"ف�إخوانكم يف 
الدي���ن"، فهل ندمت ن���ور على انحرافه� 
اأم عل���ى انحراف وف����ء وهم� انحراف�ن 

متع�ر�ش�ن 
4- م���ن املالح��� اإن الرج���ل يف رواية 
)ال نق����ب لل�شم����ض( مق�شي ع���ن الفعل 
ال�شردي، ولوال �شعود لك�ن جمتمع نور 
انثويً�، لكن الرجل يف اإق�ش�ئه االإرادي 
�شردي� )ب�الإزاحة نحو اله�م�ض بتعطيل 
ف�عليته ال�شردية( والديني )حيث رج�ل 
الرواي���ة يجمع���ون ب���ني �شع���ة يف امل�ل 
وب�شط���ة يف اجل�ش���م( ك�ن مق�شودًا من 
قب���ل الك�تبة     واأعتقد اإن هذه الرتكيبة 
من الرج����ل التي ر�شمته� رح�ب �ش�هر 
مبه����رة ف�ئقة تلبي فك���رة الطرد العمى 
مرك���زي للع����مل االأمومي ال���ذي تن�شوؤه 
الدي�ن���ة يف مرحلته���� الطوطمية حيث 
الدي���ن طقو����ض ت���وؤدى برت�ب���ة، ولع���ل 
الن����أي واحلرية التي يتمت���ع به� هوؤالء 
الرج����ل هي من ب�ب فك���رة جمع القوت 
يف الع����مل احلجري ال���ذي ترعرع على 
اعط�ف���ه دين البداوة، الأن هوؤالء م� ك�ن 
لهم اأن يدخلوا ع�مل املراأة العربية، اإمن� 
اكتف���وا ب�ل�شف���ر ومغ�م���رات و�شهوات 
ال�شفر غري املقيدة، ورمب� فطنت الك�تبة 
العربي���ة  املجتمع����ت  ودر�ش���ت  لذل���ك 
اخلليجي���ة بعد تفج���ر النف���ط واندالق 
ال���رثوة بي�شر و�شهولة وتلقفه� الرج�ل 
والن�ش����ء كال عل���ى طريقت���ه واأقحم���وا 
االإ�شالم يف ب���داوة مفرطة، واأخريًا هل 
اأدركت املراأة العربية اأمث�ل نور ووف�ء 
واأمه����ت ن�ش���وة اأخري����ت اأن ال نق����ب 
ال�شم���ري؟ واإن جنح���ت  يغط���ي ع���ري 
ن���ور واأمه� و�شديقة اأمه���� املنقب�ت يف 
جمتمعه���ن املنق���ب ب�حلف����ظ على ع�مل 
امل���راأة املنقب���ة اإال اأن ال�شم����ض ال نق����ب 

يحجبه� لكي ت�شيء 
و�شك���رًا للروائي���ة رح����ب �ش�ه���ر على 

هذه اجلراأة .

 ا  ير    ا  
  ا  اهر

بغداد/ املدى
مو�شوع�����ت منوع����ة يف االجتم�����ع واالقت�ش�����د وال�شي��ش����ة واالأدب �شبق 
ن�شره����� يف ال�شحف املحلي����ة وعلى املواقع االلكرتوني����ة جعل منه� ال�شيد 
ح�شني ال�شدر م�دة لكت�ب ا�شدره حديثً� حتت عنوان )حني يتكلم القلب(.. 
يذكر يف �شفح�ته االأوىل ان احلديث عن ق�ش�ي� الوطن اخلطرية والهموم 
الكب����رية ه����و حديث القلب ال الل�ش�����ن، وانه يعد اجل����زء اخل�م�ض ع�شر من 
مو�شوع����ة العراق اجلديد التي تتن�����ول امل�شهد العراق����ي بجميع تف��شيله 
احلي�تي����ة، ث����م ي�ش����رح: وم� ه����ذه املق�الت اال �شم����وع و�شط النف����ق املظلم 
الطوي����ل..  يف مق�ل بني الت�ري����خ وال�شي��شة ي ان الثق�فة الت�ريخية هي 
ق����راءة الت�ريخ بتّدبر وت�أم����ل واختزان ال�شواهد والق�ش�ي����� الكثرية التي 
يزخر به����� يف �شتى املو�شوع�����ت ال�شي��شية واالجتم�عي����ة واالقت�ش�دية، 
واالأخب�ر واالأ�ش����رار املتعلقة ب�الأ�شخ��ض واالأ�شي�����ء والدول واملجتمع�ت 
وطب�ئ����ع ال�شع����وب، وم����� متر به م����ن �شل����م وم����ن.. ويف النق����د ال�شي��شي 
مربرات����ه ودواِفع����ه يك�شف ع����ن بع�ض م� ي�شفه����م ب�حلمق����ى يتخيلون ان 
عملي����ة النق����د  ت�شتبطن نوعً� من العدائية، يف ح����ني ان النقد ال�شليم ميكن 
ان يعت����رب من اأهم الهداي����� التي يقدمه� الن�قد للمنق����ود، ويبني ان الفي�شل 
ب اخ����واين ايّل من اأهدى  حيف ه����ذا الب�ب هو ق����ول االم�م ال�ش�دق )ع(: اأ
ايّل عيوب����ي.. وح��ش�ه اأن يكون ذا عيوب وهو املنّزه عن.. ويف مو�شوع 

ب�الأعم�ل تعرف الرج�ل يقول: 
الرج�ل اليحكم عليهم م����ن خالل مالحمهم البدنية، والتي قد تكون ن�ب�شة 
ب�لو�ش�����ءة واجلم�ل، وامن� يحكم عليه����م من خالل م� يحملونه من مب�دئ 
وقي����م، وم� يع�نونه م����ن كدح وم�شقة، وهم ي�شع����ون اىل ترجمة تلك القيم 
واملب�����دئ يف الواقع احلي�تي، وم� يبذلونه يف هذا امل�شم�ر من ت�شحي�ت 
ج�ش�����م.. ويربهن ب����� )�شوار الذهب( ال����ذي يذكر ب�لتبجي����ل والتقدير الأنه 
�شّل����م ال�شلط����ة فور انته�����ء مدت����ه، ومل يت�شبث به����� عل����ى االإطالق.هذا يف 
امل�شلم����ني العرب، وهذا م�جرى يف ال�ش����ودان حتديدًا قبل اأعوام.. ويوؤكد 
د من اإزج�ء ال�شكر والتقدير للمفو�شية  يف مق�����ل االإنف�ق االنتخ�بي انه الب
العلي����� امل�شتقل����ة لالنتخ�ب�ت على م����� اأعلنت عنه من تطبي����ق نظ�م االنف�ق 
االنتخ�ب����ي. ان اإلزام كل كي�ن �شي��شي بو�شع �شجل خ��ض تبني فيه كيفية 
�ش����رف االأم����وال اأمر مهم للغ�ية.و�شتح����دد املفو�شية مراقب����ً� خ��شً� لذلك، 
ليك����ون عل����ى اإطالع على املب�ل����.. وثم يت�ش�����ءل متى يطب����ق الق�نون على 
اجلميع؟ وي����روي: اأوقف �شرط����ي يون�ين قبل اأي�م وزي����رًا يون�ني� �ش�بق� 
و�ش�أل����ه ع����ن اأوراق �شي�رته، وح����ني اكت�شف ان فيه� تزوي����رًا اعتقله فورًا، 
و�شي����ق الوزي����ر اىل مرك����ز م����ن مراكز ال�شرط����ة خمف����ورًا.. ويف مو�شوع 
الل����ّذة املن�شّي����ة يق����ول: اللذائذ احل�شّية كل����ّذة اجلن�ض وامل�����ل معروفة لدى 
الن��ض جميعً� وهي التي ت�شتهويهم وت�شدهم اليه� يف الغ�لب.واالختالف 
الوحي����د بينه����م ه����و االخت����الف يف الدرج����ة. فقد تت�ش�ع����د ح����ّدة ال�شهوة 
بق.. وقد تبل���� درجة حب امل�ل عند  اجلن�شي����ة عند البع�����ض اىل درجة ال�ش
البع�����ض ح����ّد العب�دة. وجن����ده يوجه ر�ش�ل����ة اىل احلّك�م فق����ط يذكر فيه�: 
����ب الت�ريخ وال�شرية، يقلّبون �شفح�ته�  لّموا بكت ي يحت�����ج ال�شلطويون اأن
ويت�أمل����ون بعم����ق م� ج�����ء فيه�، ع����ن خمتلف الوق�ئ����ع والق�ش�ي�����، ال�شيم� 
طريق����ة التع�م����ل مع الن������ض يف ح�ج�ته����م وظالم�ته����م والو�ش�ئل املتخذة 
دية  عيف ع����الج تلك امل�ش�كل وامل�ش�ئل.. ويعرج عل����ى الف�ش�د واالمرا�ض امل
ة من  ش�ي الط�ع����ون واله ه���� ع ن مل ي�شمع مب� �ش ن���� مّن� م ن���� فيح����ذر منه�: وم
كوارث ب�شرية، فتكت فتك� ذريعً� مبج�ميع كبرية من الن��ض، حيث مل تكن 
الو�ش�ئ����ل الطبّية ملك�فح����ة هذين املر�شني موجودة..وم� يق�����ل فيهم� يق�ل 
   يف مر�����ض اجل����دري و�شبِه����ِه من االأمرا�����ض.. ويذكر يف مق�����ل واأخريًا
الت�شلي����م: قبل اأي�����م �شلّمت ال�شلط�ت الربيط�نية رج����ل االأعم�ل اجلزائري 
عبد املوؤمن رفيق خليفة اىل اجلزائر. وقد و�شله� املذكور حم�طً� بحرا�شة 
جزائرية، وعل����ى م رحلة ع�دية للخطوط اجلزائرية. وخليفة متهم ب�أنه 
�شب����ب ف�شيحة م�لية كربى يف اجلزائ����ر ا�شطر على اثره� ان يغ�در البالد 
اىل بريط�ني�.. وهن� البد من وقفة نقول فيه� خمطئ من يعتقد ان بقدوره 
ان ينه����ب امل�ل الع�م، ثم يف����ر خ�رج البالد من دون مالحقة وم�ش�ءلة. ويف 

مع�ن�ة العلم�ء العراقيني
يب����ني م� حلق ب�لفقي����ه الالمع والع�����مل االأديب الب�رز املرح����وم ال�شيخ عبد 
احل�ش����ني احلل����ي، حي����ث تقدم بطلب����ه ليك����ون ق��شي����ً� �شرعي����ً� يف املح�كم 
ال�شرعي����ة اجلعفري����ة التي ك�نت موجودة اآنذاك، ولق����د اأجري له االمتح�ن 
ونح����ن على يقني من اأنه اليق��ض مبن اختربه علمً� ودراية فك�نت النتيجة 
ّرة.. لقد غ�ب العدل وظه����رت النتيجة ظ�ملة غبّية.. ويف القطوف  شلبّي����ة م�
تب هي الب�ش�تني الن��ش����رة، الغنية ب�لزاهر  الداني����ة يو�ش����ح: اإذا ك�نت الك
املبه����ج من االأ�شج�ر والغ�شون، ف�ن هن�ك ثم�رًا �شهّية، يجتنيه� الرّواد من 

تلك املغ�ين اخل�شراء، ال تق��ض به� املتع امل�دية حالوًة ونفعً�.
اإّن املط�لع����ة الواعي����ة م����ن �ش�أنه����� اأن ت�شه����م يف اإث����راء املخ����زون املع����ريف 
والثق�����يف واالأدب����ي للمط�لعني، اىل احلد الذي ي�شتطيع ب����ه الفِطن االأملعّي 
منهم اأن يح����رز جن�ح�ت ب�هرة يف مي�دين العلم واالأدب والفكر والثق�فة. 
اأم� القراءة البله�ء فلي�شت له� ح�شيلة ذات قيمة تذكر، م�دامت ال تعنى اال 
ت ب����ه االأوراق البي�ش�ء، وهذا هو الفرق  ب�مل����رور على ال�شواد الذي ات�شح

بني ال�شطحي����ني واأ�شح�ب الفهم الغ�ئر يف اعم�ق م� تقع عليه عيونهم من 
�شطور واأمور. ويوؤكد يف مق�ل ال للفِوقية على 

اأب����رز �شم�����ت املجتم����ع العربي عموم����ً� واملجتم����ع العراقي خ�شو�ش����ً� اأنه 
، واإن اّدعي  الرجل من مك�ن����ة جمتم����ع ذكوري الحتتل فيه امل����راأة م� يحتله
 ذل����ك على امل�شت����وى النظري، ان الرجل يتفوق عل����ى اجلن�ض الن�عم، وك�أن
الف����وارق الع�شوي����ة بني اجلن�ش����ني الرجل واملراأة توجب ه����ذا التفوق مع 
 ونه لغ����ي تلك الفوقية املقيتة، وي الن�ش�����ء �شق�ئق الرج�ل، ويف ذلك م� ي اأن
اخلط����ب لو ك�نت تلك النظرة الفوقية للمراأة، �ش�ئعة يف اأو�ش�ط البعيدين 
ع����ن رح�����ب العل����م والذي����ن والثق�ف����ة. ولكنه����� لالأ�شف موج����ودة حتى يف 
ن تخلع عليه����م االألق�ب الفخمة والعن�وين ال�شخمة.. ويف مق�ل  اأو�ش�ط م
االإن�ش�����ن حم����ور االأدي�����ن واحل�ش�رات يق����ول: ن�شتطيع من خ����الل موؤ�شر 
عّين����ة ب�أنه� قطعت اأ�شواط����ً� مهمة يف امل�شم�ر  نحك����م على دولة م ع����نّي اأن م
احل�ش�����ري، وذلك املوؤ�شر هو مقدار اهتم�مه� بحق����وق االإن�ش�ن وحر�شه� 
عل����ى ت�أم����ني �شالمت����ه وكرامتِه وحقوق����ه وحري�ته. ورغ����م ان االإن�ش�ن هو 
ر له اخل�لق م�  خ ل بني جميع املخلوق�ت، وهو املحور الذي �ش الك�ئن املف�شّ
، واأ�شج����د له املالئكة، وجعله خليفًة  وبرك�ت م يف ال�شم�����ء واالأر�ض من ِنع
ل����ه يف االأر�����ض ليوؤدي اإليِه ر�ش�لت����ه، اإاّل انه يف ظل االأنظم����ة القمعية يلقى 
لق ليكون وقودًا ملع�رك ال�شالطني  األوانً� من النك�ل والعذاب، حتى لك�أّنه خ
واحلكّ�م مع اأعدائهم، وليمّثل دور اخل�ِدم لهم فيم� ي�شتهون، ان ال�شالطني 
وح����ك�م اجلور على امتداد قرون طويل����ة، بخ�شوا االإن�ش�ن  حقه، واأذاقوه 
كوؤو�����ض املذلة والهوان. خذه� م����ن الع�شر االأموي الدموي حتى ت�شل به� 
اىل الق�ئد ال�شرورة املقبور واإخوانه من الر�ش�عة الذين يفتكون ويقتلون 
وي�شجنون بعيدًا عن ال�شريع����ة والقوانني ال�شم�وية واالأر�شية. انك جتد 
الن�����ض على اأن املتهم بريء حتى تثب����ت اإدانته موجودًا يف قوانني اأ�شول 
املح�كم�ت اجلزائية يف كل الدول العربية واالإ�شالمية. وان من حق املتهم 
اأال ي����ديل ب�إف�دتِه ااّل بح�شور املح�مي امل����ّوكل من ِقبِله. وانه اليجوز الق�ء 
القب�����ض عل����ى املواطن ااّل ب�أم����ر ق�ش�ئي ولك����ّن الواقع العمل����ي ي�شي بغري 
 كتبذل����ك، هن�ك من ميوت حت����ت �شي�ط التعذيب يف مرحل����ة التحقيق، وت
ل����ه �شه�دة وف�ة على اأنه غ�در احلي�����ة ب�شبب ع�ر�ض قلبي مف�جئ.. ويذكر 
يف مق�����ل )كف����وا عن الكذب(: ان ال����ذي يعتمد الكذب و�شيل����ًة له يف تع�مله 
م����ع االآخري����ن، امن� ي�شق����ط �شخ�شيته، ويه����در اعتب�ره م����ن حيث الي�شعر 
ان الك����ذّاب الي�شتطي����ع ان يحظى بثقة الن��ض، وب�لت�����يل فهو عندهم متهم 

حتيط به ال�شكوك، وتنزل به اىل ال�شفوح..
ق����د ينجح يف مترير كذبه م����رة ومرتني ومّرات، ولكن����ه ي�شقط يف النه�ية 
الحم�ل����ة بع����د اأن يكت�شف عل����ى حقيقته وجوه����ره. ان الكذب ل����ه مربراته 
اّب�ن احلرب مع االع����داء، ف�حلرب خدعة، ورمب� ا�شت�شي اذا ك�ن الإ�شالح 
. اأم����� ان يك����ون الب�ش�ع����ة الرائج����ة يف االأ�ش����واق كله����� فهذا م�  ذات الب����ني
اليط�ق، الأنه ت�شلي����ل وجتهيل، وحرق ك�مل الأوراق احلقيقة. ويف مو�شم 
االنتخ�ب�����ت يك����رث احلديث عن كذب ال�شي��شي����ني املحرتفني، وم� يطلقونه 
من وعود مع�شولة، وم�ش�ريع خدمية، يجتذبون به� االأ�شوات حتى اذا م� 
اجت�����زوا االمتح�ن عرب االقرتاع، تبخّرت الوع����ود، وخ�بت اآم�ل من عّول 
هم يف واد اآخر. ّدق ومن �ش عليهم، وانطلت عليه اأح�ديثهم، وك�نوا يف واد
ويو�ش����ح يف مو�ش����وع اخلط����ر اجل�ث����م والدع����م ال����الزم ان م����ن االأخط�ر 
له اجلي�����ض العراقي والق����وات امل�شلحة  الق�تل����ة الت����ي ارتكبه� )برمي����ر( ح
العراقي����ة كّله�، وهي خطوة حمق�ء جّرت الويالت على البالد والعب�د، ذلك 
اأن اأي����ة دولة يف الع�مل الت�شتغني عن وجود ق����وات م�شلحة ج�هزة للدف�ع 
 د م ع����ن االأر�����ض والعر�ض وب�شط النظ�����م واالأمن يف ربوع الب����الد. وقد ع
االحتالل بعد �شقوط ال�شنم يف ني�ش�ن 2003 اىل جعل احلدود العراقية، 
مفتوح����ة اأم�����م �شّذاذ االآف�ق م����ن االره�بيني والتكفريي����ني واأم�م ع�ش�ب�ت 
التفج����ري والتفخي����خ، وااللت����ذاذ بدم�����ء االأبري�����ء م����ن العراقي����ني، االأم����ر 
يِت����ه التحتية،  ن شفت بب� ال����ذي اأدخل الع����راق يف انتك��ش����ة اأمنّي����ة رهيبة،ع

وموؤ�ش�ش�ته الر�شمّية، وع�ثت ف�ش�دًا يف البالد والعب�د. 

حين يتكلم القلب..
مقالت ي�سفها كاتبها ب�سمو و�سط نف مظلم
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

مب�ش�ركة اأكرث من 250 دار ن�شر عربية واأجنبية 
ح�شرت من 35 دولة، افتتح يف ب�رك �ش�مي عبد 
الدويل  اأربيل  معر�ض  اأربيل،  و�شط  الرحمن، 
كرد�شت�ن  اإقليم  رئي�ض  بح�شور  للكت�ب  الت��شع 
م�شعود ب�رزاين، و�شخ�شي�ت �شي��شية وثق�فية 

رفيعة وجمع جم�هريي كبري.
ي�شتمر  ال���ذي  امل��ع��ر���ض  اف��ت��ت���ح  حفل  وا�شتهل 
لغ�ية 12 ني�ش�ن احل�يل، بغن�ء الن�شيد الوطني 
كرد�شت�ن،  الإقليم  الوطني  والن�شيد  العراقي 
وبعده� القى ال�شيد م�شعود ب�رزاين كلمة اأ�ش�د 
بعد  �شنة  املعر�ض  التنظيم وتطور  فيه� بح�شن 
ن�شر  يف  امل��دى  موؤ�ش�شة  ب��دور  م�شيدا  اأخ���رى، 

الثق�فة واملعرفة يف البلد.
اأرح��ب  االأع����زاء  "ال�شيوف  كلمته:  يف  وج����ء 
وان  كرد�شت�ن،  اإقليم  ع��شمة  اأرب��ي��ل،  يف  بكم 
والثقة  وال��ق��وة  االأم���ل  يعطي  ه��ذا  ح�شوركم 
ان  واالعتزاز  الفخر  دواع��ي  من  واإن  ب�لنف�ض، 

املعر�ض �ش�ر اكرث تطورًا واأكرث تنظيمً�".
والكت�ب  ب�لثق�فة  حتتفي  واأ�ش�ف«كرد�شت�ن 

الذي  ال�شعب  وان  الكرمية،  احلي�ة  بن�ء  اأ�ش��ض  الثق�فة  ب���أن  منه�  اإمي�نً� 
يفيد  ان  وي�شتطيع  م�شتقبله  يبني  ان  ي�شتطيع  ال�شليمة  ب�لثق�فة  يت�شلح 

وي�شتفيد.
بهذه املن��شبة اأود ان اأقدر واأثمن جهود«املدى«وجهود �شخ�ض االأخ فخري 
كرمي للتوا�شل مع كل هذه الدور الع�ملية ومع كل هوؤالء املثقفني، وتهيئة 

االأجواء مع حكومة كرد�شت�ن الإق�مة املعر�ض �شنوي� يف اأربيل«.
ق�ل وزير اخل�رجية هو�شي�ر زيب�ري يف حديث خ��ض ل�«املدى«، ان«معر�ض 
اأربيل الدويل للكت�ب ظ�هرة ح�ش�رية وثق�فية مهمة جدا ان �ش�ء الله تتكرر 
هذه التجربة يف بقية املح�فظ�ت والن��ض تتطلع على الكتب واالإ�شدارات 
اجلديدة«، مبين� انه�«لي�شت املرة االأوىل التي اأح�شر اإىل املعر�ض الدويل 

للكت�ب يف اأربيل«.
واأ�ش�ف،«دار املدى م�شكورة الأنه� تبنت هذا امل�شروع الثق�يف املهم وب�شكل 
ب�لقول«فرحون  �شع�دته  عن  معربا  امل��شية«،  ال�شنوات  ط��وال  م�شتدمي 
الأنن� ن�ش�هد هذه احلركة وامل�ش�رك�ت اجلديدة التي تختلف عن ال�شنوات 

االأخرى«.
القراءة و االطالع  اإىل ثق�فة  واأ�ش�ر وزير اخل�رجية اىل ان«البلد بح�جة 
هذه  واعتقد  وم�ش�نة  م�شمونة  الفكر  حرية  وان  االآخرين،  ثق�ف�ت  على 

ترجمة عملية لهذا املو�شوع«.
ال�ش�بق  الليبي  ال��وزراء  رئي�ض  ك�ن   الكب�ر  املعر�ض  �شيوف  بي�ض  ومن 
اهمية   يكت�شب  امل��ع��ر���ض  ك��ل��م��ت��ه:«ان  ق���ل يف  ال���ذي  حم��م��ود ج��ربي��ل يف 
الذين  الكرام  وزمالئي  �شعيد  وا�ش�ف:  العقول   يبني  النه  �شرتاتيجية  
اأخفيكم  وال  اجلميلة  االحتف�لية  هذه  اإىل  ب�حل�شور  للت�شرف  �شحبوين 
اأنني بني االمتن�ن وبني التمني لالأ�شت�ذ ال�شديق فخري كرمي، امتن�ين له 
بهذه الدعوة الكرمية واأمتنى ان تتكرر هذه الدعوة يف �شنوات ق�دمة ب�إذن 
التي  اجلميلة  الكيمي�ء  هذه  ون��شه،  ب�أر�شه  ت�شكن   االإقليم  الأن  ذلك  الله، 
االإن�ش�ن يف و�شط م� يلم مبنطقتن�   االإقليم  والتي ت�شع   خلقت على هذا 

بحيث ي�شعر ب�أن هن�ك اأمال كبريا يف الغد ب�إذن الله«.
�شريكو  الراحل  لل�ش�عر  ا�شتذك�رية  جل�شة  اأقيمت،  املعر�ض  ه�م�ض  وعلى 
بيكه �شي، األقيت من خالله� جمموعة من ق�ش�ئد الراحل وعر�ض فيلم«اأ�شد 
ب�شوت  �شعرية  ومق�طع  وحي�ته  ال�ش�عر  رحلة  عن  يتحدث  اجلبل«الذي 

بيكه �شي، والفيلم من اإنت�ج موؤ�ش�شة املدى.
و �شكل املعر�ض البوابة الرئي�شة لدخول ع�شرات العن�وين املختلفة و�شمن 
خمتلف االخت�ش��ش�ت ومن معظم الدول التي ك�نت له� دور ن�شر وتوزيع 
كرد�شت�ن  اإقليم  يف  فع�لي�ته�  افتتحت  التي  الت��شعة  ال��دورة  يف  م�ش�ركة 

وبح�شور ر�شمي رفيع يتقدمه رئي�ض االإقليم م�شعود ب�رزاين.

تقيمه             وبرعاية  رئي�س اقليم كرد�ستان  

افتتاح معرض أربيل الدولي 
التاسع للكتاب بمشاركة كبيرة 
ونوعية

اأربيل/ اأوراق
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وبح�شور ر�شمي رفيع يتقدمه رئي�ض االإقليم م�شعود ب�رزاين.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ــــل  ــــوب ــــة ن ــــســــل ســــل

يلقي"جون �شت�ينبك"يف روايته ك�أ�ض من ذهب،  والتي 
ترجمه� اىل العربية"�شلي���م عبداالمري حمدان"ال�شوء 
عل���ى طبيع���ة منحه� �شنع���ة �شي�غي���ة ميلودرامية ذات 
ت�شكي���ل انطب�ع���ي يف البداي���ة.  يكت�شف منه���� الق�رئ 
�شريع���� ت�شوي���رات متتد لغته���� الروائية داخ���ل اأزمنة 
ب���داأ به� روايته ع�شرًا،  حي���ث تت�شكل املع�ين كلوح�ت 
روائ���ي ميي���ل اىل حتفي���ز  فن���ي  ذات ح����ض  منف���ردة 
احلوا����ض.  لتت�ش���ل مب�ش�م���ني جم�لي���ة ذات �شمولي���ة 
تت�شم���ن تكني���ك�ت �شردية ي�ش���ف من خالله���� االأمكنة 
الع�لقة بذاكرة �شمعية له� حنينه� الذي يعك�ض بب�ش�طة 
لوح���ة تنتمي لت�شورات ان�ش�ني���ة ت�شتحق الت�أمل."مر 
الع�ش���ر ببطء، ك�ملوكب مع نه�ية االأم�شية، ويف اأعق�ب 
االأم�شية انطلقت ريح منفعلة، خم�شخ�شة يف احل�ش�ئ�ض 
اجل�فة، وط�رت ن��شجة ع���رب احلقول. هبط الليل مثل 
م���ع  قلن�ش���وة �شوداء،"ف�لو�ش���ف اجلم����يل املن�ش����ب 
االح���داث يف الرواية ي�شفي نوع� م���ن الهدوء النف�شي 
عن���د الق�رئ،  قب���ل الدخول اىل قلعة"ج���ون �شت�ينبك" 
الروائي���ة املحكم���ة البن����ء وال�شبيهة"بكت����ب مزدح���م 

ب�أحداث كربى".
ان التح���رر من العبودية يبداأ م���ن اللحظة االوىل حني 
ن�شب���ح عبيدا على انف�شن�، ونكت���م ال�شرخة املوؤملة يف 
ال�ش���دور،  لتتفج���ر تب�ع� بت���وؤدة واأن�ة، وه���ذا املعنى 
املخف���ي مبو�شوعي���ة منطقية يف الرواي���ة يظهر تب�ع� 
كلم���� تدرجن� ب�لق���راءة. اال ان املع�ن�ة  التي بداأ به� مع 
االأب من خالل ال�شراع بني البق�ء والرحيل اذا"ال تغري 
على االأطالق. امل��ش���ي وامل�شتقبل يختلط�ن يف ح��شر 
بغي�ض ابدي."كتمهيد تظهر من خالله ت�أثريات الرتبية 
عل���ى االوالد التي تتخذ من الفهم �شبيال الطالق االبن�ء 
نحو احلي����ة، ب�شرب وحكمة ت���وؤدي دوره� يف الت�أثري 
النف�شي على الولد او املراهق.  اذا ار�شله اىل ال�شديق 
ال���ذي ي�شك���ن يف اجلب����ل.  رمب����،  كي يهداأ م���ن قراره 
برغ���م ان���ه يف ق���رارة نف�شه ال ميل���ك القن�ع���ة يف بق�ئه 
قربه."ل���و اأنني مل اأع���رف جوعه ال�ش����رخ جيدا لرمب� 

منعت مغ�مرت���ه، وك�ن �شيهرب ويف قلب���ه غ�شب، الأنه 
ال ي�شتطي���ع اأن يفهم اجلوع الذي يّف لبق�ئه."ولكن هل 
لنب���وءة العرافة  االأثر االأك���رب يف نف�ض مرلني"�شتكون 

وحيداأً يف عظمتك"
تت�ش�ب���ك املف�هي���م الروائية فيم� بينه����،  لت�شتد احلبكة 
وتتم��ش���ك كبن����ء مر�شو�ض حتكمه املع����ين اجلم�لية 
ذات التخي���الت الذهنية الت���ي ي�شعن�"جون �شت�ينبك" 
ام�مه� من خالل الو�شف االنطب�عي املوؤثر على املخيلة،  
وم���ن ه���ذا الو�ش���ف اجلم����يل  انطل���ق اىل الو�ش���ف 
اال�شط���وري الذي جع���ل من هي عب���دا ا�شطوري� ق�د 
حم���الت.  وح���روب منحته القدرة عل���ى تكوين �شالبة 
داخلي���ة تنبع من داخل���ه.  ليمنع نف�شه ع���ن ال�شداق�ت 
واحل���ب، و ليحقق حلمه يف احت���الل ا�شب�ني�،  ومن ثم 
للح�ش���ول على القدي�شة احلم���راء التي افتداه� زوجه� 
فيم���� بع���د.  لي�شع���ر بثقل م���� تك���ون من خميلت���ه عنه� 
فيم���� بعد.  اال انه اوحى للق����رئ ان حرب االل�شن ا�شد 
م���ن البط����ض ب�ل�شالح"افال ت���رى اأن اأع���داء ك�مريي� مل 
يعودوا يح�ربون ب�ل�شيف، بل ب�أل�شن مدببة قليال؟ فهل 
احلروب النف�شية هي حروب األ�شن تدندن ب�خلراب؟ام 
اأنه� ح���روب امل��شي تت�شكل ب�أ�شل���وب مع��شر نلم�شه� 
يف دم اال�ش���الف الذي يغور يف الرتبة لتبقى ملونة يف 
عيون االأبن�ء،  ويف عمق االحداث الروائية قبل ان يقع 
ه���ي يف ا�شر العبودية الغري متوقع���ه،  ليثري ده�شة 
الق����رئ وي�شعه ام�م االح�ش�����ض ب�الحب�ط الن� عن 
اثر ه���ي، ولكن "كل م� هن�لك اأن عل���ى املرء اأن يقوم 

بغري املتوقع ب�شرعة."
م���ن املفي���د اأن يحي���� العم���ل الروائ���ي بنب����ض زمن���ي 
متج���دد،  ليحم���ل م���ن الوع���ي االأدب���ي املف�هي���م الت���ي 
ت�شتن���د على خ���ربة اأدبية ال ي�شته�ن به���� كم� يف"ك�أ�ض 
م���ن ذه���ب"اذا يح�ول"جون �شت�ينب���ك" خلط االأمزجة 
عن���د الق����رئ.  لتتن��شب االف���ك�ر مع اغل���ب امل�شتوي�ت 
العمري���ة من املراهق���ة،  وحتى ال�شيخوخ���ة الأن"العمر 
ي�ش���رق م���ن االن�ش����ن مب�هج���ه ال�شغ���رية، ويرتكه مع 

ال�ش���يء غ���ري االنتظ����ر الب����رد واله�دئ."ف�لفروق����ت 
العمرية، واالجتم�عي���ة واالن�ش�نية التي اظهره� حتى 
ك�لعبي���د واال�شي�د ه���ي مبث�بة جم�لي���ة خ��شة ت�ش�ف 
الدرام���ي،   التزام���ن  واىل  املتنوع���ة،  اجلم�لي����ت  اىل 
الدين�ميك���ي كتخطيط حلرب يراه� رابحة."اأن املعركة 
لي�ش���ت  ب�لطب���ع  الن�جح���ة  التكتي���ك�ت  والتكتي���ك�ت، 
اأك���رث م���ن احتي����ل معّظم. الق���وة �شروري���ة، وال�شالح 
ب�لطب���ع  لكن احلرب يك�شبه� حق� االن�ش�ن الذي يجل�ض 
م�شرتيح����، كذلك الذي يغ����ض يف الورق، ويربك العدو 

بحيلته."
تت�ش���م الرواي���ة بتط�ب���ق م�شه���دي م�شب���وك درامي����، 
ومب�ش�م���ني ايج�بي���ة و�شلبي���ة ت�ش�فرت فيه���� عن��شر 
الت�شوي���ق، املرتب���ط مبخيلة واقعية جمع���ت من انواع 
الفن���ون االدبي���ة م���� يجعل م���ن ا�شطورة ك�أ����ض الذهب 
والتي جعلت ه���ي مورغ�ن عبدا الأف���ك�ره واحالمه،  
وطموح�ت���ه الت���ي ول���دت ب���ني جب����ل مدين���ة تربته���� 
معجون���ة بدم�ء رج�ل ح�رب���وا ب�شه�م���ة، اذ يتبع فيم� 
بعد اح��شي�شه الن�بعة من احتي�جه لل�شالم بعد مع�رك 
جعلت���ه قر�ش�ن� وحيدًا و منعزال،  وبح�جة للحب الذي 
هج���ره،  وا�شتق���ر يف ذاكرته التي ع����دت لتحي� بعد ان 
اح����ض ب�لعزلة الأنه"ال ينبغي اب���دا ان يدعهم يرون فيم 
ك�ن يفك���ر، الأنه���م، عندئ���ذ، ك�ن���وا بطريق���ة ال تو�شف، 
�شتك���ون لهم �شطوة عليه �شيكون من ال�شعب ابع�ده�" 
اب���دا ل���ن يدعهم ي���رون فيم���� ك�ن يفك���ر، وه���ذا ت�شبب 
ب�شعوب����ت نف�شي���ة،  ولكن"ك�نت الدرو����ض من العبيد 
توا�ش���ل معي�شته� فيه"ان املح����ك�ة الروائية يف"ك�أ�ض 
من ذه���ب" هي حتوي���ل واقعي واع ا�شتم���د من هي 
القي���م التخيلي���ة الت���ي تتح���ول اىل واق���ع. ي���وؤدي فيه 
اال�ش���رار على حتقيق الهدف الن���� عن حي�ة يحي�ه� 

هي، وفر�شه� عليه احلب ال�ش�ئع.  
نغم���ة تربوي���ة اجتم�عية تتعلق ب�لو�ش���ع النف�شي منذ 
الطفول���ة، وال���ذي يوؤ�ش����ض النطالق���ة الف���رد وقدرات���ه 
الت���ي ا�شتمده���� م���ن النب���ع اال�ش��ش���ي،  للتواج���د يف 
احلي����ة وه���و املحيط الع�ئل���ي والبيئ���ي.  اذا نرى يف 

رواية"ك�أ����ض م���ن الذهب"كيفية �شنع الق�ئ���د الن�جح،  
وخ�شو�ش���� اأن ال�شمع يوؤثر يف النف�ض،  فم� �شمعه عن 
اال�شب����ن،   وا�شتفز فيه ن�ش���وء احللم لبلو الهدف هو 
الب���ذرة اال�ش��شية التي كربت يف نف�ض هي مورغ�ن،  
وخلق���ت منه الرج���ل الذي يحلم ب�حت���الل ا�شب�ني�"الأن 
اال�شب����ن ي�شط�دونهم ب���كالب دارو����ض �شخمة عندم� 
يقوم���ون بجم���ع العبيد من اأج���ل املن�ج���م، والعبودية 
احلي�تي���ة  الوج���وه  ب���رزت  هن����  لهم."وم���ن  مرعب���ة 
املرتبط���ة  ب�لواق���ع،  م���ن خ���الل فنت�زي����ت ال ميكن ان 
ي�شعر به���� الق�رئ للحظة انه� ن�جت���ة عن عمل روائي، 
ف�لدين�مي���ة يف العالق����ت ب���ني ال�شخو����ض ي�شت�شيغه� 
م���ن حي���ث  الوج���دان  ويت���ذوق جم�لي�ته����  احل����ض،  
االنطب�ع املوؤثر عن املف�هيم احلي�تية التي ترتك اثره� 
يف الذه���ن خ�شو�ش� حني يتكل���م القر�ش�ن او املح�رب 
عن القل���وب"ان ا�شلحتي االأخرى هي القلوب ال�شديدة 

التب�عي"
يح�ول"ج����ن �شت�ينب���ك" مع�جل���ة اخلي���وط الروائية 
بحنكة روائية ذات روؤية تطغى عليه� الروؤية احلي�تية 
املن�شوج���ة فني���� ب�أ�ش�لي���ب جت�ش���د مت�ن���ة يف املع�جلة 
الدرامي���ة.  بزغ���ت يف مع����ين مت���ر ب�شال�ش���ة يف فك���ر 
الق����رئ،  وب���دون مب��ش���رة او عن�وي���ن،  ولكنه�  متثل 
خال�ش���ة قن�ع�ت ان�ش�ن يتحدث معن���� روائي� من خالل 
ه���ي مورغ����ن ال���ذي منحته احلي����ة تربي���ة من نوع 
خ��ض"لو ان���ه ك�ن �ش�دق� مت�م� وقدم تقريرا دقيق� يف 
ت�ش���ع مع�مالت متع�قبة، ميكنه ان ي�شرق بقدر م� ي�ش�ء 
يف الع��ش���رة،  ول���ن يحل���م يف ال�شك في���ه، وكل م� عليه 
هو ان ي�شع املرات الت�شع حتت انظ�ر كل الن��ض."فهل 
ح�ول"ج���ون �شت�ينب���ك" و�ش���ع االخالقي����ت كعن�ش���ر 
روائ���ي ث�ن���وي  غ���ري متوق���ع ب�لتوات���ر م���ع االحداث 

اال�ش��شية يف الرواية؟ 
ع�مل روائي انيق ومثري لالفك�ر املوحية ب�شرتاتيجي�ت 
احل���روب،  وا�ش�شه���� التي تنطلق م���ن عمق املجتمع�ت 
الك���ربى  ت�شن���ع احلي����ة معجزاته����  بحي���ث  املمزق���ة 
ب�حداثه� الغ���ري املتوقعة،  حيث ا�شي"ج�ن �شت�ينبك" 
على الرواية م�دة حب�تي���ة م�شقولة من الوالدة وحتى 
امل���وت هي لقر�ش�ن ت�شبع ب�حللم،  وهو يتمثل مبب�دئ 
تكونت فيه من خالل احلي�ة نف�شه�، وفطرته� املغمو�شة  
مبدار�ض متعددة جتعل منه� معجزة بحيث تنقلب فيه� 
املوازين.  لي�شب���ج العبد �شيدا وال�شيد عبد طموح�ته،  
والق�ئ���د قر�ش�ن����،  وه���ذا القر�ش����ن  يق���ول بع���د كل 
احلروب الت���ي ا�شعله�:"لي�ض عندي غري رغبة غ�م�شة 
يف ال�شالم."فه���ل ال�شالم فعال رغبة غ�م�شة تنبعث من 

كل اإن�ش�ن؟.

بقلم �سحى عبدالروؤو املل

مغناطيسية الجمال غير المرئي في كأس الذهب
قراءة يف رواية"كاأ�س من ذهب"للروائي جون �ستاينب
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لذا يعد هذا النوع من الر�شم مبث�بة خط�ب ب�شري 
بلي��� ي���وؤدي مهمته يف االع���الم وال�شح�فة. بل ان 
االع���الم �ش����ر يعتم���د الي���وم وب�ش���كل مب��شر على 
ال�ش���ورة وتراجع���ت الكلم���ة يف احي����ن كث���رية، 
ف�ل�ش���ورة تغني عن ال���كالم او التعليق يف مواقف 
كث���رية ت�شهم يف ت�شكي���ل راأي موؤي���د او مع�ر�ض. 
ومن هن���� ي�أتي االهتم�م بدارا�ش���ة فن الك�ريك�تري 
ال���ذي يعد م���ن الفن���ون ال�شحفي���ة التي له���� ت�ثري 
وج�ذبية خ��ش���ة.. والك�ريك�تري بداأ كفن ت�شكيلي 
عرف منذ القدم، ولكنه يف الع�شور احلديثة انتقل 
اىل م�ش����ف الفن���ون ال�شحفية بع���د ان احت�شنته 
ال�شح�ف���ة وازدهر �شكاًل وم�شمون� على �شفح�ته� 
بع���د ان حم���ل ر�ش�ل���ة ات�ش����ل وا�شح���ة املع����ين 

والدالالت..
كم����  مقرتن���ة  ك�ن���ت  لل�شخري���ة  الف���رد  ان ح�ج���ة 
ي�شوره� الك�تب بطبيعة �شلوك احل�كم على الرغم 
من انه� ك�ن���ت امتدادًا للم�شرح اليون�ين يف القرن 
ال�ش�د����ض قبل املي���الد، وي�شوق الك�ت���ب الكثري من 
جت����رب ال�شخري���ة على م���ر الع�شور م�ش���ريًا اىل 
اأن �شخري���ة االمل�ن م���ن الفرو�شي���ة ورج�ل احلرب 
متثل���ت يف مغ�م���رات الب����رون ف���ون مون�شه�ورن 
التي تع���د اأمنوذج� رائع���ً� لالدب ال�شعب���ي الذي ال 
ين�ش���ب اىل موؤلف معني وبقي���ت كم� هي احل�ل يف 
اق��شي�ض الف ليل���ة وليلة. ومل يكن االدب العربي 
مبعزل عن هذا الفن فقد ظهرت ال�شخرية من خالل 
ا�شتعم����ل ال�شعراء له���� يف ق�ش�ئدهم وك�ن الهج�ء 
هو اللون ال�ش�خر الذي �ش�ع وحفظه الت�ريخ، كم� 
امت����ز اجل�ح��� بهذا الل���ون حيث ك�ن���ت �شخريته 
الذع���ة ومن خ���الل ر�ش�ئل اجل�ح ح���ول املعلمني 
والبخ���الء يت�شح لن� اال�شلوب ال�ش�خر يف مع�جلة 
ه���ذا املوق���ف، فق���د �ش���ور كت����ب البخ���الء احلي�ة 
ب�ش���ور �ش�خ���رة �ش�حك���ة وتعر����ض ل���كل ظ�ه���رة 
الفت���ه يف جمتمع الب�ش���رة. ولقد ظه���ر يف الع�شر 
احلدي���ث نوع م���ن ال�شع���ر ال�ش�خ���ر �شم���ي ال�شعر 
احللمنتي�شي اأن�ش�أه ح�ش���ني �شفيق امل�شري وقلده 
�شع���راء اخ���رون وه���و يحت���وي كلم����ت ع�مية يف 
ق�ش�ئ���ده التي مل تكن جمرد ق�ش�ئد ه�زلة بل ك�نت 
نق���دًا اجتم�عيً� و�شي��شيً� الذعً�. اإن ال�شخرية ك�نت 
متث���ل �شوت ال�شعب الذي غي���ب يف ادراج احلك�م 
وال�شالط���ني، وك�ن �شح���ك الن�����ض ه���و ا�شتهج�ن 
ملم�ر�ش����ت ال يقبله���� وال ي�شتطي���ع رف�شه���� وك�أن 
�شوت �شحكه هو ال�شراخ بوجه الف�ش�د. وقد برز 
�شع���راء يف العراق ت�ش���دوا لالو�ش����ع ال�شي��شية 
واالقت�ش�دي���ة واالجتم�عي���ة من خ���الل ق�ش�ئدهم 
ال�ش�خ���رة التي ن�شرته� �شفح����ت ال�شحف الهزلية 
وغري الهزلية وك�نوا ا�ش���د نقدًا واأقوى عزمية يف 

املوقف بوجه التف�شخ والتحلل االخالقي والف�ش�د 
ال�شي��شي وم�تزال ق�ش�ئده���م ال�ش�خرة يف ذاكرة 
الن�����ض وم���ن بينه���م ال�ش�عر امل���ال عب���ود الكرخي 
وال�ش�ع���ر عب���د الرحمن البن����ء وغريه���م. واذا م� 
ك�ن���ت البداية االأوىل للك�ريك�ت���ري قد اتخذت �شفة 
اال�شح����ك، فق���د خ���رج فيم���� بعد ع���ن ذل���ك االط�ر 
ليدخ���ل يف ايط����ر الف���ن ال�شحف���ي الن�ق���د ال���ذي 
ا�شتط����ع عرب قدرته النقدي���ة وت�أثريه اجلم�هريي 
الوا�ش���ع ان يهز عرو�ض ويزلزل كي�ن�ت وانظمة مل 
ت�شتط���ع مق�ومته مب� لديه� من قوة و�شلطة.. فك�ن 
هذا الف���ن ل�ش�ن ح����ل املواطن املع���دم الذي وجده 
�شالحً� ملواجهة االنظمة املت�شلطة والط�غية رفعته 
ال�شع���وب امل�شطه���دة بوج���ه الق���وى اال�شتعم�رية 
واالمربي�لية.. ولقد عرب الك�ريك�تري يف ال�شح�فة 

عن نب�ض ال�ش�رع و�شمري املواطن فك�ن رقيبً� على 
االخ���الق وال�شلوك. وا�شتعم���ل �شد اأي خروج عن 
النظ����م االجتم�ع���ي وف�شح املم�ر�ش����ت االره�بية 
يف اال�ش�ليب وال�شي��ش�ت.. وت�شمن الف�شل االول 
ال���ذي ات���ى بعن���وان )الك�ريك�ت���ري ف���ن ال�شخرية( 
عل���ى ثالث���ة مب�ح���ث، املبح���ث االول عنوانه )بني 
ال�شخرية والفك�هة(، واأو�شح  فيه املوؤلف اجلذور 
بينهم����  والعالق���ة  ومعن�هم����  للكلمت���ني  اللغوي���ة 
وم�هية التعبري عنهم� ب�لنكتة، فيم� تن�ول املبحث 
الث�ين املعنون )ال�شخرية يف االدب( �شردا حمكم� 
لت�ري���خ ال�شخري���ة يف االدب وبخ��شة يف االدبني 
الع�ملي والعرب���ي، اأم� املبحث الث�لث فك�ن بعنوان 
)الك�ريك�ت���ري الفن ال�شحفي ال�ش�خ���ر( و�شم عدة 
تعريف����ت للك�ريك�ت���ري ق�له���� ب�حث���ون وفن�ن���ون 

العلم���ي  املجم���ع  وحت���ى  متخ�ش�ش���ة  ووك�الت 
العراق���ي، كم� �شل���ط الب�حث ال�ش���وء العلمي على 
الك�ريك�تري ب�عتب�ره فن� �شحفي� �ش�خرا، وحتدث 
ع���ن توظي���ف الك�ريك�تري يف الدع�ي���ة وعن تطور 
الك�ريك�تري واأ�شك�له م���ن ال�ش�مت )بدون تعليق( 
والرم���زي واملب��شر اىل الت�شجيلي، كم� حتدث عن 
اأ�ش�ليب التعليق عل���ى الك�ريك�تري.. و�شم الف�شل 
الث����ين املعنون )ن�ش����أة الك�ريك�تري يف ال�شح�فة( 
اأربع���ة مب�حث، اأوله���� عن بداي�ت الظه���ور فيقول 
املوؤلف يعتق���د البع����ض اأن الك�ريك�تري فن حديث، 
وه���ذا االعتق�د خ�طئ رمب� جن���م عن جدة معرفتن� 
ن�ش����أة  ع���ن  ك�ن  املب�ح���ث  وث����ين  ب�لك�ريك�ت���ري، 
الك�ريك�ت���ري يف ال�شح�ف���ة الع�ملي���ة، فيم���� ث�لثه���� 
فيذك���ر  العربي���ة  ال�شح�ف���ة  يف  ن�ش�أت���ه  ع���ن  ك�ن 
املوؤل���ف )عرفت ال�شح�فة العربي���ة فن الك�ريك�تري 
ع����م 1877 عل���ى يد ال�شي���خ يعقوب �شن���وع الذي 
و�ش���ف ب�أنه �شي���د ال�ش�خري���ن يف الع�شر احلديث 
وم���ن خ���الل جريدت���ه الهزلي���ة اال�شبوعي���ة )اأب���و 
نظ����رة زرق����ء( الت���ي �ش���درت يف الق�ه���رة، ويف 
راب���ع املب�ح���ث املعن���ون )ن�ش����أة الك�ريك�ت���ري يف 
ال�شح�فة العراقي���ة( يذكر املوؤلف اأن جريدة )جح� 
الروم���ي( �ش���درت ببغ���داد يف خريف ع����م 1923 
تع���د اأول �شحيف���ة عراقي���ة تن�ش���ر عل���ى �شفح�ته� 
ر�شم���� ك�ريك�تريي���� ومل ي�شبقه� اىل ه���ذا امل�شم�ر 
اأي���ة �شحيفة اأخرى.. وب�أربع���ة مب�حث اأي�ش�  قدم 
لن���� املوؤل���ف الف�شل الث�ل���ث املعن���ون )الك�ريك�تري 
يف �شحيف���ة حبزب���وز(، وك�ن املبح���ث االول ع���ن 
االو�ش����ع ال�شي��شي���ة واالقت�ش�دي���ة واالجتم�عية 
قب���ل احلرب الع�ملي���ة الث�نية، فيم���� ك�ن الث�ين عن 
نوري ث�بت حبزبوز والث�لث عن �شحيفة حبزبوز 
1931 � 1938ويف ه���ذا املبحث حتدث املوؤلف عن 
االخ���راج ال�شحف���ي للجري���دة وعالقته���� ب�ل�شلطة 
اأم���� املبح���ث الراب���ع ف���ك�ن ع���ن  اآن���ذاك،  الق�ئم���ة 
)الك�ريك�ت���ري يف حبزبوز حتلي���ل امل�شمون( وفيه 
حتلي���ل كمي علمي م�شوق للر�شوم الك�ريك�رتريية 
املن�ش���ورة يف جري���دة حبزبوز، من ع���دد الر�شوم 
م�ش�حته����  ن�شب���ة  اىل  �شغلت���ه  ال���ذي  احلي���ز  اىل 
اخل��ش���ة والكلية وتوزيعه� املك�ين، ومو�شوع�ت 
الر�ش���وم واأفك�ره� واأن���واع مع�جل�ته� وتعليق�ته� 
ولغ���ة التعليق اأي�ش����، وال�شخ�شي�ت النمطية التي 
�شمته���� الر�شوم م���ن حملية واأجنبي���ة وم�شرتكة، 
ث���م ف�شر النت�ئ���ج التي تو�ش���ل له����.. ويف الف�شل 
الراب���ع اأخ���ذ املوؤلف جري���دة اأخرى ه���ي )القرندل 
1947 � 1958( ل�ش�حبه���� �ش����دق االزدي وحل���ل 
اأي�ش���� م�شم���ون ك�ريك�ترياته���� كم���� يف املبح���ث 
ال�ش�ب���ق.. وبهذا يعد الكت�ب رحل���ة ممتعة جمدية 
يف ع����مل �شحفي قّلم� اقرتب من���ه دار�ض اأو ب�حث 
اأو موؤلف، ف�لك�ريك�ت���ري لي�ض ر�شم� الكم�ل ديكور 
املطبوع�ت اأو ت�شويدا لبي��ض الورق االعالمي بل 
هو فن �شحفي ب�متي�ز وي�شتحق بجدارة اأن يدخل 

خمترب التحليل العلمي. 

الكاريكاتير في الصحافة
فن ساخر احتضنته الصحافة 

وازدهر شكال ومضمونًا

يف كتاب��ه املو�س��وم )الكاريكاتري يف ال�سحاف��ة( وال�سادر ع��ن دار ا�سامة 
للن�س��ر والتوزيع ي�س��ف الدكتور حم��دان خ�سر �سامل ف��ن الكاريكاتري 
بال�سع��ر ال�سام��، وقد دخلت��ه ال�سخرية كم��ا دخل الهج��اء يف ال�سعر 
فجم��ع ب�� م�سم��ون املق��ال وخ�سائ���س ال�س��ورة الت��ي ت��ز اأهميتها 
كواح��دة م��ن اأه��م الو�سائ��ل التعبريية، حي�� ي�ستطي��ع الر�س��ام نقل 
احا�سي�سه وم�ساعره جتاه مو�سو مع اىل امل�ساهد ب�سكل فني وجمايل 
 لأنها ت�سنع حالة من ال�ستيالء عل��ى عقل املتلقي كتل ��خا�س. وذل
التي ت�سنعها الفالم ال�سينمائي��ة ح ت�سيطر على امل�ساهد ول تك 

له فر�سة التفكري او تخيل اأي �سيء اناء العر�س.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ــــــــدارات ــــن اص ــــــــداراتم ــــن اص م

زهري اجلبوري

)ق����رع النواقي�ض( كت�ب ح���واري جديد يتحدث 
عن جتربة عميقة ممتدة لعقود من ال�شنوات مع 
ال�ش�ع���ر وال�شي��شي املن��ش���ل )الفريد �شمع�ن(، 
الكت����ب م���ن اإع���داد وح���وار وتق���دمي الب�ح���ث 
واالعالم���ي )توفي���ق التميم���ي(.. ولع���ل اجلهد 
ال���ذي قدمه الكت�ب انطوى على )�شبعة ف�شول(، 
متحورت حم����وره يف من�طق مهمة وم�شحونة 
ب�ح���داث وتواريخ ع��شه� )�شمع�ن( منذ طفولته 
يف الثالثين�ت م���ن القرن امل��شي، مرورا بحي�ة 
امللوكي���ة وحي�ة االنتم�ء االآيديولوجي، و�شوال 
اىل حي����ة املجتم���ع العراقي يف زم���ن البعثيني، 
وقب���ل الدخ���ول اىل ف�ش���ول الكت����ب وحواراته 
الف�عل���ة وامل�شوقة، ك�نت هن����ك مقدمة متهيدية 
من قب���ل )التميمي(، اإذ اأ�ش����ر اىل تعدد املواهب 
واالهتم�م����ت الثق�فية والري��شي���ة لدى)الفريد 
�شمع�ن(:)تعددت مواهبه مثلم� تعددت املوؤثرات 
الت���ي عملت على تن���وع م�ش�رات���ه االبداعية يف 
الري��ش���ة مبج�الته� يف كرة القدم واجلمن��شتك 
التي ب���رع به� واج����د للدرجة الت���ي ا�شبح فيه� 
النجومي���ة  ه���ذه  ملع����ن  اأف���ل  م�شه���ورا،  جنم���� 
الري��شية بت�أثري ان�شغ�ل���ه ال�شعري وال�شي��شي 

الذي انتهى اإليه فيم� بعد.(�ض3.

ج����ء الف�ش���ل االول مبح����ور )ا�شئل���ة( ا�شتهلت 
بعن���وان )م� تبق���ى م���ن طفولت���ي(، والتي تبني 
االأجوب���ة ع���ن حي����ة الطفول���ة االوىل واج���واء 
يف  ظل���ت  الت���ي  واالح���داث  واملدين���ة  اال�ش���رة 
الذاك���رة يف الع�ش���ق الكب���ري للف���ن والتنق���ل من 
مدينة عراقية اىل اخ���رى، واي�ش� مع��شرة اأهم 
االحداث الثق�فية كوف����ة الزه�وي، وال�شي��شية 

كوف�ة امللك ال�ش�ب )غ�زي(، وم� اىل ذلك.. 
حي����ة  ع���ن  ك�ش���ف  فق���د  الث����ين،  الف�ش���ل  ام���� 
)�شمع����ن( يف مدين���ة الب�ش���رة )الب�ش���رة اجمل 
مرحل���ة  وه���ي  الذكري����ت(،  واروع  املحط����ت 
ال�شب���� وال�شب����ب وف���رتة الدرا�ش���ة يف املرحلة 
الث�نوي���ة، والت�أث���ر مبدر�شيه����، ب�ال�ش�ف���ة اىل 
مم�ر�شة احلي����ة الري��شية والتخ�ش�ض ببع�ض 
الع�به���� يف الف���رق املهم���ة وك�نت تل���ك يف حقبة 
االربعين����ت، يف حني ج�ء الف�ش���ل الث�لث ليبني 
)امل�ش����ر ال�شي��شي واحلزبي(، ال���ذي ك�شف عن 
اأه���م مراحل حي�ته من خالل مع��شرته االحزاب 
وال�شراع����ت االآيديولوجي���ة فيه���� وان�شم�م���ه 
اىل احل���زب ال�شيوع���ي، ث���م مرحل���ة ال�شج���ون 
التي قراأن���� تف��شيله� يف الف�ش���ل الرابع )رحلة 
ال�شج���ون الطويل���ة(، حي���ث حي����ة الزنزان����ت 
ومع��شرة اأهم الرف�ق ك�لرفيق )فهد(، ثم مرحلة 
التعذي���ب والرحي���ل من م���ك�ن اىل اآخر، ومن ثم 

اخلروج من ال�شجن.. 
يف حني ج����ء الف�شل اخل�م����ض )الفرح حمموال 
عل���ى جن�حي الثورة(، اإذ حت���دث اإلفريد �شمع�ن 
ع���ن مرحلة م� بعد )14 مت���وز( وعمله الوظيفي 
يف احدى �شرك�ت ال�شي�رات )اولدز موبيل(، ثم 
�ش���راع القومي���ني، ودرا�شت���ه يف كلية احلقوق، 
وم���ن ث���م التح�ق���ه ب�)كلي���ة ال�شب�ط االح���رار(، 
وبعده���� الدخ���ول اىل حي�ة االب���داع يف )احت�د 

االأدب�ء(، وغريه� من االحداث.. 
ام���� الف�ش���ل ال�ش�د�ض، فقد ك�شف ع���ن )االنقالب 
ال�شب�طي امل�شوؤوم وم� بعده(، ثم الف�شل ال�ش�بع 
)البعثي���ون الف��ش�شت يع���ودون ث�نية( ليتحدث 

عن احلي�ة ال�شي��شية مع احلي�ة الثق�فية.. 
ان له���ذا اجله���د احل���واري ال���ذي قدم���ه الب�حث 
واالعالم���ي )توفي���ق التميمي( ع���ن رجل ع��شر 
الكث���ري م���ن االح���داث وال�شخ�شي����ت امن� يعرب 
ع���ن نهو�ض الذاك���رة العراقية املمت���دة ل�شنوات 
طويل���ة، وه���ي اي�ش���� تر�شي���خ ثق����يف ل�شح���ب 
الذاك���رة ال�شي��شي���ة والثق�فية وجعله���� ن�ش� له 
�شوابط���ه الفني���ة واالبداعي���ة مع�، كم���� نلم�ض 
و�ش���وح عملية تر�شي���خ الفن احل���واري ب�آلي�ت 
حديث���ة من خ���الل جعل ثيم���ة ال�ش���وؤال له� قيمة 
معرفية ر�شين���ة، لت�شبح م�ش���درا توثيقي� فيم� 

بعد.. 

بغداد/ اأوراق
على مدى خم�ش���ني ع�مً� من عم���ره الفني امل�شرحي 
يطلعن� الدكت���ور �ش�مي عبد احلمي���د على جمموعة 
للظواه���ر  والتحلي���ة  النقدي���ة  اآرائ���ه  م���ن  كب���رية 
والنت�ج����ت امل�شرحي���ة. وذل���ك يف كت�ب���ه )ا�ش���واء 
عل���ى احلي����ة امل�شرحي���ة يف الع���راق( ال�ش����در عن 
دار )امل���دى( للثق�ف���ة والن�ش���ر، وم���ن تل���ك االآراء م� 
يتعل���ق بت�أ�شي���ل الف���ن امل�شرح���ي ب�عتب����ره ميث���ل 
هوية ح�ش�ري���ة لالأ. مو�شحً� ارتب�ط تلك الهوية 
ب�ملوؤلف���ني امل�شرح���ني والذي���ن م���ن خالله���م ا�شبح 
امل�ش���رح فن���ً� كونيً� ال يقت�ش���ر على بل���د دون �شواه 
بدلي���ل ان م�شرحي����ت �شك�شب���ري متث���ل يف انح����ء 
الع����مل، كم���� اعتم���د االأوربي���ون يف موؤلف�تهم على 
 فن���ون ادبي���ة ل���دول اأخ���رى ك�وغ�ش���ت �شرتندب���ر
الطنب���وري(  الق��ش���م  اب���و  )ح���ذاء  م�شرحي���ة  يف 
وغريه.. حت���دث الف�شل االأول ح���ول هوية امل�شرح 

والبداي����ت الثق�في���ة يف االأربعين����ت متمثلة بقي�م 
الفن����ن حقي ال�شبل���ي بعد عودته م���ن بعثة درا�شية 
وتدريبي���ة يف ب�ري����ض بت�أ�شي����ض ف���رع للتمثيل يف 
معه���د الفن���ون اجلميل���ة برئ��شته، وت���وىل تدري�ض 
تقني����ت التمثيل وامل�كي�ج حتى ت���رك املج�ل للفن�ن 
ابراهي���م ج���الل ال���ذي اعتم���د يف طريق���ة تدري�ش���ه 
الفن���ي على خربت���ه التي اكت�شبه� م���ن ا�شت�ذه ومن 
احلي�ة.. ويق���ول املوؤلف: ال اذكر يومً� من االي�م ان 
اح���دًا من املدر�شني طرح علين� تنظريات وتطبيق�ت 
املخرج���ني الع�ملي���ني املعروف���ني امث����ل م���� يننغ���ن 
واأندريه انط���وان و�شت�ن�شالف�شك���ي وغريهم حتى 
ع����م 53�54 ح���ني التحق ج��ش���م العب���ودي مدر�شً� 
لق�ش���م التمثي���ل بع���د عودت���ه م���ن بعثت���ه اىل معه���د 
غودم����ن يف �شيك�غ���و ط�رحً� الأول م���رة ق�شطنطني 
�شت�ن�شالف�شك���ي م�شريًا اىل طريقته التي توؤكد على 
ت�أث���ري الفع���ل الداخل���ي يف التعب���ري اخل�رجي.. ثم 
يب���ني ان ال�شتين�ت ك�نت فرتة الفي����ض الثق�يف من 
خ���الل اال�ش���دارات امل�شرحي���ة العربي���ة واملرتجمة 
الداخل���ة للبل���د ا�ش�فة اىل م���� يكت���ب يف الداخل م� 
�ش���كل معينً� م���ن الطم���وح لالنت�ج امل�شرح���ي، وقد 
ج����ء ذل���ك متزامنً� م���ع ق���دوم املوؤلف من لن���دن بعد 
اكم�ل درا�شته يف االأك�دميية امللكية لفنون الدرام�، 
م���� جعل ت�ري���خ امل�ش���رح العراقي ميت���زج ب�مل�شرح 
العربي من خالل اإ�ش�رات عديدة حول اأعم�ل واآراء 
عربية ت�ش���كل تراثً� ح�ش�ريً�  الإيج����د م�شرح عربي 
متمي���ز يحكي كف����ح ال�شعوب يف حم�ولت���ه لتعزيز 
روؤيته لالحداث ع���رب وق�ئع الزمن فيقول: ا�شتط�ع 
ع���دد م���ن املوؤلف���ني ان يعك�ش���وا الواق���ع العراق���ي 
ت�ريخي���ً� ومع��ش���رًا �ش���واء ب�لك�ش���ف ع���ن طبيع���ة 
العالق����ت االجتم�عية او ال�شي��شية او االقت�ش�دية، 

ومن خ���ال ل ت�شوي���ر بع�ض ال�شخ�شي����ت العراقية 
املعروف���ة.. ومن خالل جتربتي يف العمل امل�شرحي 
�ش���واء بعملي مع خمرج���ني عراقي���ني اأم من جممل 
املالحظ����ت التي خرجت به� بعد م�ش�هداتي املثرية 
الأعم�ل املخرج���ني االآخرين واملدر�ش���ني يف املع�هد 
الفني���ة املتخ�ش�ش���ة. وجدت اأن ه���وؤالء، على الرغم 
م���ن ادع�ئهم االعتم����د على طريق���ة �شت�ن�شالف�شكي 
يف تدريبه���م للممثلني اال اأنهم يف احلقيقة يبتعدون 
عنه� بقليل اأو كثري، ووجدت اأي�شً� اأن البع�ض منهم 
ال يفه���م فهم���ً� ك�م���اًل تف��شي���ل الطريق���ة وكنهه� وال 
يعرف���ون �ش���وى ق�شوره���� اأو اأنهم ال ي�أخ���ذون منه� 
�شوى اإط�ره���� الع�م وح�شب. اأم���� راأيه بخ�شو�ض 
الن����ض امل�شرح���ي العراقي بعد ت�ري���خ طويل ق�رب 
عل���ى املئة ع�م فيق���ول: اإن الن�ض امل�شرحي العراقي 
عمومً� م���� زال يفتقر اإىل الكثري م���ن املقوم�ت التي 
جتعله مب�ش�ف الن�شو����ض االأجنبية بحيث يف�شل 
اأكرث املخرجني تن�ول االأجنبية على العربية.. ويف 
الف�ش���ل الث����ين يذك���ر انه خ���الل ف���رتة ال�شبعين�ت 
تبلورت كت�ب�ت املوؤلف���ني امل�شرحيني الذين ن�شطوا 
يف حرك���ة الت�أليف وبدت م�شرحي�ته���م اكرث حداثة 
ور�ش�ن���ة.. ولك���ن خالل ف���رتة الثم�نين����ت فر�شت 
يف  احداث���ه  انعك�ش���ت  �شي��شي���ً�  واقع���ً�  احل���رب 
ن�شو����ض املوؤلف���ني.. واي�شً� يف تل���ك الفرتة برزت 
ظ�ه���رة امل�ش���رح التج�ري الذي عك����ض مف�رق�ت يف 
املواق���ف وت�شويه�ت يف ال�شخ�شي����ت بق�شد اث�رة 
ال�شح���ك، واأهم م� ميي���ز تلك امل�شرحي����ت افتق�ره� 
اىل الكث���ري م���ن عن��ش���ر الدرام���� وخ��ش���ة الفع���ل 
معتمدة ا�ش��ش���ً� على احلوار واملواق���ف وال�شلوك، 
كم� انه� جتمع يف داخله� ا�ش�ليب خمتلفة م�شتع�رة 
وامليلودرام����  والفرج���ة  االحتف����يل  امل�ش���رح  م���ن 

والف�ر����ض وال�ش���رد والغن�ئي، وا�شتم���ر هذا اللون 
يف الت�ش�عد خالل الت�شعيني����ت.. وت�شمن الف�شل 
الث�لث جت����رب متميزة عن امل�شرح العراقي لفن�نني 
وكت����ب وخمرج���ني له���م ب�شم����ت خ��ش���ة ك�لفن�ن 
يو�شف الع����ين يف م�شرحية )املفت����ح( والتي يرى 
فيه���� املوؤلف �ش���كاًل جيدًا للم�شرح يختل���ف عم� داأب 
علي���ه الع�ين خالل ف���رتة اخلم�شين�ت ق�ئاًل: قدم لن� 
يف ه���ذه امل�شرحية عماًل فني���ً� ك�ماًل يعرب عن وجهة 
نظ���ر ن�فذة واعي���ة جريئة للواقع املرتب���ط ب�أحداث 
الت�ري���خ.. وع���ن الدكتور �ش���الح الق�شب وم� متيز 
به يف بداي���ة فرتة الثم�نين�ت وه���و يقدم جمموعة 
م���ن م�شرحي����ت �شك�شب���ري ب�شكل جدي���د اطلق عليه 
)م�شرح ال�شورة( يف حم�ولة لتربيز ال�شورة على 
الكلم���ة او تف�شيل املرئي على امل�شموع، وفيه يقول 
املوؤلف: عمد الق�شب على اخت�ش�ر الن�ض اىل ادنى 
ح���د، و�شمل  احل���ذف الع�شوائي الكث���ري من اجلمل 
التي حتمل مع�ين ودالالت ال ميكن اال�شتغن�ء عنه� 
يف ن�شو����ض �شك�شب���ري املليئ���ة ب�لبالغ���ة وال�شور 
ال�شعري���ة. ويف الف�شل الراب���ع واالأخري من الكت�ب 
والذي حمل عنوان م�ش�رات امل�شرح العراقي كر�ض 
املوؤل���ف اهتم�مه ب�مل�ش���رح التج����ري، مبينً� انه يف 
البل���دان املتقدم���ة يح�ف��� اىل امل�شتوي����ت الفني���ة 
القي��شي���ة. ويعتمد النج���وم يف اجتذاب اجلمهور، 
ام� امل�ش���رح التج�ري لدين���� يركز اهتم�م���ه ب�لربح 
امل����دي، ون�ش���ه حم�ش���وًا برثث���رة كالمي���ة  ون���ك�ت 
ومق�ل���ب، ا�ش�ف���ة اىل اأغ����ن ورق�ش����ت ال عالقة له� 
ب�لفع���ل الدرامي، حت���ى �شكل خطورة عل���ى الذائقة 
والذوق الع�م، و التنبيه اىل ان امل�شرح التج�ري 
قد �ش����ر ب�لفن امل�شرح���ي العراق���ي اىل اهداف غري 

نبيلة.      

)قارع النواقيس(.. كتاب حواري جديد

أضواء على الحياة المسرحية في العراق
جتارب واراء وكيفية التعامل مع توجيهات املنظرين امل�سهورين
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كوبن  هارالن  للكاتب  رواية 
تتصدر قائمة الكتب األعلى 

مبيعا في أمريكا
  )زنيويورك )روي

للك�تب   )Missing You( رواي��ة  ت�شدرت 
يف  مبيع�  االأع��ل��ى  الكتب  ق�ئمة  كوبن  ه���رالن 
على  متفوقة  اخلمي�ض  ي��وم  املتحدة  ال��والي���ت 
رواية )Power Play( للك�تبة دانييل �شتيل 

التي حلت يف املرتبة الث�نية.
 )The Bootlegger( رواي�����ة  وج������ءت 
يف  �شكوت   وج��ش كو�شلر  كليف  للك�تبني 

املركز الث�لث ب�لق�ئمة.
The Body Book للممثلة  وت�شدر كت�ب 
ق�ئمة  ال�ش�بقة ك�مريون دي�ز  االأزي�ء  وع�ر�شة 

الكتب غري االأدبية.
وت�����ش��ت��ن��د ق���ئ��م��ة ال��ك��ت��ب االأع���ل���ى م��ب��ي��ع��� اإىل 
ب�جلملة  وب�ئعني  م�شتقلة  مت�جر  من  بي�ن�ت 
الوالي�ت  اأنح�ء  يف  م�شتقلني  وموزعني  للكتب 

املتحدة.

ه�سام بن ال�ساوي

يخي���ل اإيل اأحي�ن����، اأن اأف�ش���ل م���� كت���ب 
م���ن رواي����ت عربي���ة، اأبدعه���� روائيون 
ذوو اأ�ش���ول بدوية، رغ���م اأن الرواية فن 
مدين���ي ب�متي����ز، وقد يعزى ه���ذا احلكم 
احلن���ني  ذل���ك  اإىل  امل�شب���ق  الوج���داين 
امل�شرتك اأو"بع�شن� م���ن م�شرتكن�"، كم� 
ج�ء يف كلم���ة االإهداء الرقيق���ة لل�شديق 

املبدع اإبراهيم احلجري. 
متع���دد  اجلديدة"رج���ل  روايت���ه  يف 
الوج���وه")دار توبق�ل للن�شر- البي�ش�ء، 
والروائ���ي  الن�ق���د  يكت���ب    ،)2014
املغرب���ي اإبراهي���م احلج���ري ع���ن قري���ة 
)لبي�درة(،"البقرة احلل���وب التي ذبحه� 
اأهله� ورموه� يف مزبلة الت�ريخ، وب�توا 
يتفرجون عل���ى م�أ�ش�ته�، التي ال تنف�شل 
ع���ن م�آ�شيه���م ال�شخ�شية"، وت���دور هذه 
املحكي����ت/ امل�آ�ش���ي ال�شخ�شي���ة يف فلك 
 �شخ�شي���ة مكي�فيلي���ة، ذات ح�شور ط�
يف امل��� الروائي رغم غي�به� اجل�شدي/ 
البيولوج���ي يف زمن احلكي، حيث يقدم 
ال�ش�رد يف كل م�شه���د وجه�/ �شورة من 
وجوهه�/ �شوره���� املتب�ينة من منظور 
نتع�ط���ف  ون���ك�د  الرواي���ة،  �شخو����ض 
وجداني� مع هذه ال�شخ�شية"ال�شريرة"، 
�شحي���ة  بدوره����،  �شحي���ة  ب�عتب�ره���� 
النف�ض االأم����رة ب�ل�ش���وء، �شحية حط�م 
ه���ذه الدني���� الف�ني���ة، بي���د اأن ال�شحي���ة 
بئ���ر  القري���ة...   امل���ك�ن/  ه���ي  الك���ربى 
احلك�ي���� البكر ومنبعه� ال���ال ين�شب عند 

روائيين� العرب.
ي�شته���ل ال�ش���رد بلحظ���ة مغ����درة ال�شيد 
الرئي����ض )الراي�ض( مدينة الدار البي�ش�ء 
يف اجت�ه ب�ري����ض يف رحلة عالجية بعد 
ت���ردي ح�لته ال�شحية. ويف الطريق اإىل 
املط����ر، تنث����ل الذكري����ت... يه���رع اإىل 
امل��ش���ي مرغم����، ليحتم���ي به م���ن وجع 
احل��ش���ر، ف��"الذاك���رة اأرحم م���ن العجز 
عل���ى العي�ض يف الوق���ت احل�د")�ض 9(، 
وبع���د اإق���الع الط�ئ���رة، يتج�ش���د م��شيه 
االآثم يف �شورة �شيخ تك�د تالم�ض حليته 
االأر�ض، يتوك�أ ع���ك�زا ويحمل م�شب�ح�. 
ورغ���م جن�ئزية من�خ بي���ت ال�شيد، ف�بنه 
عبد الغفور وابنته م�ري� ي�شتنكران فعلة 
اأهله���م، يغرق����ن يف م�شتنق���ع انحاللهم� 
االأخالقي."�شع���ب جدا اأن يفك���ر اإن�ش�ن 
ع�����ض ط���ول عم���ره االأف���راح ومن��شب�ت 
الب���ذخ، و�شخ يف �شرايينه، منذ ال�شغر، 
ح���ب ال���رتف واملل���ذات. و�شح���ذت في���ه 
ال�شهوات بعن�ي���ة. اأ�شعب م� يكون على 
ه���ذا االإن�ش�ن اأن يفك���ر يف  الوجه االآخر 
للدني����:  املر����ض، التع��ش���ة... الفق���ر...

املحن... الكرب...")�ض12(.
حيل���ة  اإىل  احلج���ري  اإبراهي���م  ويلج����أ 
�شردية ب�رعة، حيث تنتقل ك�مريا ال�شرد 
يف �شال�ش���ة ومرونة ب���ني م�ش�هد ال�شرد 
الكرونولوجي وم�ش�ه���د الفال�ض- ب�ك. 
فعلى �شرير الفح����ض الطبي يف ع��شمة 

االأنوار واملب�ه���ج، يتذكر ال�شيد الرئي�ض 
بداي�ت �شعوده اإىل اله�وية، وي�شتبد به 
احلن���ني الع��شف اإىل الرتبة، وهن� اأفتح 
قو�ش� �شغ���ريا الأ�شري اإىل اأن هذا احلنني 
يك�د ي�شتبد ب�شخو�ض اإبراهيم احلجري 
يف ج���ل رواي�ته، ويخل���ف ندوب� نف�شية 
يف االأعم����ق. واأ�شتح�شر- هن���� واالآن- 
رواية"�ش�ب���ون  يف  االأب  �شخ�شي���ة 
ت�زة"، التي �شرقته مدينة الدار البي�ش�ء 
م���ن ج���ذوره، ف���ك�ن يه���رب اإىل حق���ول 
االأط���راف عل���ى م��� دراجت���ه الهوائية، 
ويركع عند تراب احلقول ويبكي. ولعله 
حنني الك�ت���ب نف�شه، وال���ذي يع�ين منه 
ك�ت���ب ه���ذه ال�شط���ور اأي�ش����، والذي مل 
يتوان ع���ن االإف�ش����ح  ل�ش�حب"�ش�بون 
ح  لب���و ا " ، " يت ر لعف� ا " ، " ة ز ت�
وجود  الهوى"عن  الع�ري"و"ف�شو����ض 
�شيء خفي م�شرتك ب���ني كت�بتين�... اإنه� 
تلك"الب���داوة"، الت���ي جتعلك خمتلف� عن 
هذا الو�شط احلرب�ئي املوبوء، فتتم�شك 
ب�آخر م� تبقى من النخوة يف زمن الهوان 

الك��شح...
ونت�ب���ع مع ال�ش����رد امل�ش�ركة الوجدانية 
الأفراد االأ�شرة يف م�ش�به� حيث تتف�عل 
و�ش�ئل االإعالم مع مر�ض ال�شيد الوزير، 
والربمل����ين املمث���ل لقريت���ه، رغ���م تنكره 
الأه�ليه�. ويربز وجه ال�شيد الوقور على 
ال�شفح�ت االأوىل من اجلرائد، ويتو�شط 
خ���رب �شف���ره اال�شت�شف�ئ���ي اإىل ب�ري����ض 
ن�ش���رات االأخب����ر التلفزي���ة واالإذاعي���ة، 
وتلف��� احل�فل���ة ب���دوا، قرف�ش���وا جوار 
ح�ئط املحطة الق�شري، بعد م� ا�شتيقظوا 
مبكري���ن مع اآذان الفج���ر، وقدموا العلف 
للبه�ئم وتفقدوا العي����ل ووزعوا امله�م، 
قب���ل اأن يجمعوا بع�ض م���� تي�شر لهم من 
ديكة، زب���دة، بي�ض وخ�ش���ر، ويلتحقوا 
ب�حل�فل���ة ليدركوا ال�شب�ح مبحطة اأوالد 

زي�ن.
وين���دم ال�شي���د الأن الله����ث خل���ف حط�م 
الدني���� �شرق من���ه متعة احلي����ة و�شّره�، 
األهت���ه عن"حل���م الت�أمل ال���ذي هو جوهر 
وجود املخلوق����ت"، ويقتن���ع بعد فوات 
االأوان اأن���ه ك�ن علي���ه"اأن يعي����ض واقعي� 
الع���راء،  يف  الب���دو  يفعل���ه  ال���ذي  مث���ل 
وال���ربد  والع���ري  اجل���وع  يوؤان�ش���ون 
والفق���ر وال يقول���ون:"اأح"وال يفزع���ون 
اأنف�شه���م ب�لبح���ث عن امله���ول... ك�ئن�ت 
تر�ش���ى ب�لواق���ع لكنه� حت����ض ب�حلي�ة، 
اآالمه���� واأفراحه����، تتع�ي�ض م���ع اليومي 
دون اأن حت���زن ال على الذي ف�ت اأو الذي 

.)2 ي�أتي")�ض
وتبدو الرواية وك�أنه� كر�شي اعرتاف اأو 
ف�ش����ء ملح�كمة م��ش���ي ال�شخو�ض. فمن 
خ���الل الفال�ض ب����ك، يتذك���ر االأب الفقيه 
املكل���وم طفول���ة ابن���ه، ويوؤن���ب نف�ش���ه، 
الأن���ه يعت���رب نف�شه -رغم ع���دم تق�شريه- 
م�شوؤوال عن �شقوط ابنه ب�شكل اأو ب�آخر، 
اأم� الزوجة فتبوح جل�رته� ب�شّر خي�نته� 
لزوجه� م���ع ال�ش�ئق واحل�ر����ض الليلي، 
اأم���� ال�شيد فيتم���زق �شيكولوجي�... ت�رة 

ي�ش���ري  كراه���ب م�شيح���ي يتوح���د قب�لة 
نه���ر ال�ش���ني ويبك���ي مث���ل طف���ل، وت�رة 
يتح���ول اإىل �شيط����ن م�شته���رت، م���� دام 
الن���دم ال ينف���ع، بع���د م���� اح���رتق ن�شف 
الرئة، ويت�ش�ءل:"مل����ذا اإذا، �ش�أقلق ط�مل� 
ّن���ة حتمية على  اأن امل���وت ق�دم، وه���و �ش
كل الك�ئن����ت؟". ويغرق االبن يف ملذات 
احلي����ة، ك�أمن� يث�أر الأبيه من هذه احلي�ة 
الدني���� الت���ي خدعت���ه، ف���ال يه���در وقت���ه، 
ويتمت���ع ب���كل دقيق���ة م���ن عم���ره، بينم� 
االأم تغ���رق يف اأحزانه���� ممزق���ة القل���ب 
ب���ني الفقيه املري�ض احلزي���ن يف الدوار، 
�شحت���ه  يف  املفج���وع  الغ�ئ���ب  واالب���ن 

وعمره وج�هه.
الف�ش���ل  حمكي����ت  احلج���ري  وكر����ض 
ك�م���ريا  في���ه  انتقل���ت  ال���ذي  اخل�م����ض، 
ال�ش����رد من ال���دار البي�ش����ء اإىل القبيلة، 
للت�أري���خ جلرائ���م ال�شي���د الرئي�ض، حيث 
مل ي�شل���م م���ن اأذاه حت���ى اأق���رب الن�����ض  
اإلي���ه، ك�خل�ل"حج�ج"، الذي ب�ع بقرتيه 
يف م�شه���د درام���ي، لك���ي ينق���ذ ابن���ه من 
براث���ن العط�ل���ة وال�شيخوخ���ة البطيئة، 
احل�فة"احل��ش���ل  وي�شتغل"ال�شرق����وي 
عل���ى �شه����دة مهنية م���ن موؤ�ش�شة تكوين 
مع"الراي�ض"ع�ش���ر  وي�شتغ���ل  االأط���ر، 
الفي���ال،  يحر����ض  اأج���رة،  ب���ال  �شن���وات 
ي�شق���ي الكلب ويطعم���ه ويغ�شله، ي�شذب 
االأ�شج����ر، ومي�شح ال�شي����رة، ويت�شوق 
لل�شيدة، ويف ال�شيف، يعود اإىل الب�دية، 
لي�شتغ���ل يف احلق���ول والبي���در ب�ملج����ن 

مق�بل وعد بعمل من��شب!
"عب���د الل���ه ول���د الط�ه���ر"، رغم  ومل ينج
حب�ئ���ل  م���ن  البعي���دة،  القرب���ى  �شل���ة 
اأعم�ق���ه  ال�شيد"الراي����ض"، فرت�ش���خ يف 
بعدم����  والع����ر،  ب�خلديع���ة  اإح�ش�����ض 
اغت�ش���ب ال�شيد طفلته الوحيدة واملدللة، 
يغبط���ه  ك�ن  ال���ذي  والت�جر"الن���وين"، 
اأه�يل القرية على جت�رته، ف�أفل�ض ب�شبب 
عالق�ت���ه الليلية امل�شبوهة، وهجر القرية 
يف اجت����ه اجلنوب، بعد م� تخلى عن كل 
ثروته ل�شريكه ال�شيد الرئي�ض، الذي غدر 
ب���ه، و"مب�رك ال���ربق"ك�ن االأ�ش���واأ حظ� 
بعدم���� ب���رتت كفه، وه���و ي�ش�ع���د رج�ل 
القري���ة يف تثبيت ح�ف���رة البئر، ووعده 
ب�لعمل كب�شت����ين يف احلديقة العمومية 
الوحي���دة يف املرك���ز، ليكت�ش���ف تزوي���ر 
ال�شي���د لبي�ن�ت ال�شه����دة الطبية ووق�ئع 

احل�دث وامل���ك�ن والزم����ن، ليتن�شل من 
امل�شوؤولية، وحتى معلمه"الدحم�ن"نهب 
ثروته، و�شحب الب�ش�ط من حتت قدميه، 
بعد م���� عبد ل���ه طريق اجل����ه وال�شلطة، 
لي�أخ���ذ  القبيل���ة  وج�ء"الدحم����ن"اإىل 
الع���ربة، بينم� يف رك���ن اخليمة، يجل�ض 
اأه���ل  اإن ج����ء  ي���دري  االأب منك�ش���را، ال 

القبيلة ملوا�ش�ته اأم للت�شفي.
يف الف�ش���ل الث�م���ن واالأخ���ري، ويف اأحد 
�شب�ح�ت ب�ري�ض البليلة ب�لطل وروائح 
العطور، �شكت ه�تف الرئي�ض اإىل االأبد، 
وط����ر النع����ض يف اجت����ه البي�ش����ء، ثم 
بع���د ذلك نق���ل اإيل البلدة، لك���ي يدفن يف 
مق���ربة البل���دة، الت���ي ازداد يف تربته����، 
وع�����ض طفولت���ه يف مراعيه���� واأ�شواقه� 
و�شواقيه�، ك�أمن� ت�ش�ءم اأهله من املدينة 
وك�ن  ال�ش���ر،  �ش���وى  متنح���ه  مل  الت���ي 
الن�شيب االأكرب م���ن ال�شدمة لالأب واالأم 
العجوزي���ن، اللذي���ن ظ���ال �ش�ئعني طيلة 
اأطوار ت�شييع اجلن�زة، ومل يطق االبن�ن 
اأجواء امل�أ�ش�ة، فلزم���� بيتهم� ب�لبي�ش�ء، 
تك���وم كل واحد منهم���� يف غرفته، بعدم� 

اأطف�آ ه�تفيهم� النق�لني.
والأن ال اإجن����زات للراح���ل تخل���د ذكراه، 
فق���د ربط���وا ا�شمه ب��ش���م املق���ربة، التي 
يع���د اأك���رب وافد عليه����، ف�شمي���ت املقربة 
ب���دل مقربة �شي���دي عي����د ال�شبع مبقربة 
الراي����ض. وك�ن �شري���ح ال���ويل ال�ش�لح 
ه���و مركز القري���ة، ف�شن الرئي����ض تقليدا 
�شنوي���� من خ���الل تنظيم مو�ش���م �شيدي 
عي����د ال�شب���ع، وحت���ى يف مم�ت���ه ي�شرق 
اأهل���ه  �شي���د  بعدم����  ال�شري���ح،  �شه���رة 
�شريح���� لفقيده���م، ي�أخ���ذون برك�ته كل 
عيد وجمع���ة، وليبكوا وجعه���م فيه، كم� 
�ش���ّوروا املقربة ب�شور ع����ل يحمي قربه 
م���ن اجتي����ح ال���دواب وم���ن اعت���داءات 
املج�ن���ني عل���ى القب���ور، ويطغ���ى �شيت 
�شري���ح الوزي���ر عل���ى �شري���ح ح�ر����ض 
املق���ربة عي����د ال�شب���ع، ويق�ش���د الن�����ض 
ق���رب الراي�ض، الذي �شي�شب���ح اأ�شهر ويل 

�ش�لح ب�لقرية!!
م�تعة،  الوجوه"رواي���ة  متع���دد  "رج���ل 
اإبراهي���م احلج���ري  كع���ب  بعل���و  ت�ش���ي 
ال�ش���ردي، وهو احل���ك�ء امل�ت���ع، الذي مل 
ت�شتطع االأبح�ث االأك�دميية والدرا�ش�ت 
النقدي���ة حرم����ن القراء م���ن �شحر بالغة 

حمكي�ته. 

احلجري: الوجوه"لإبراهيم  متعدد  "رجل 

كرسي اعتراف يحاكم 
الماضي والحاضر
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1.    حتدي����د مف�هي����م م�شطلح�����ت العنوان- 
ال�ش����رد- الق�ش����ة الق�شرية:حتدي����د مف�هي����م 

م�شطلح�ت العنوان: 
اأ- ال�شرد

يدل املعنى اللغ����وي لل�شرد على"تقدمة �شيء 
اإىل �ش����يء ت�أت����ي ب����ه مت�شق����ً� بع�ش����ه يف اأثر 
بع�ض متت�بع����ً�". لقد احتل ال�ش����رد منذ اأقدم 
الع�ش����ور وال زال مك�ن����ة مهم����ة يف احلي�����ة 
وك�أن اأ�ش��ش����ً� م����ن اأ�ش�شه�����، اإذ ك�ن مت����داواًل 
من����ذ اأفالط����ون واأر�شطو، فعن����د اأفالطون اإن 
جم�����ل م� يدعوه لغ����ة ب�لقوة ين�شط����ر نظريً� 
اإىل حم�����ك�ة بح�ش����ر املعن����ى و�ش����رد ب�شيط، 

ويق�شد ب�ل�شرد الب�شيط..
لقد انق�شمت اآراء النق�����د فيم� يتعلق ب�أ�ش�لة 

ال�شرد يف الرتاث العربي اإىل ق�شمني هم�:
1- اأ�ش�ل����ة ال�ش����رد يف ال����رتاث العرب����ي الأن 
الدالل����ة اال�شطالحية يف اأ�ش����ل اللغة، ف�شاًل 
عل����ى ورود لفظ����ة ال�ش����رد يف الق����راآن الكرمي 
واحلدي����ث النب����وي ال�شري����ف وتداول����ه عند 
النق�����د الع����رب وال ينف����ي ه����ذا ال����كالم جهود 
النق�����د الغرب����ني الذي����ن اأ�شهم����وا وو�شع����وا 

االأ�ش�ض ف�شاًل على تقومي للم�شطلح.
2- اإن ال�ش����رد م�شطل����ح غرب����ي ع����رف ل����دى 
الغ����رب وتطور عنده����م، وقد تع����رف الغرب 
عل����ى ال�ش����رد يف �شبعيني�ت الق����رن امل��شي، 
ويتب����ني من هذا ال����راأي اأن ال�شرد ال وجود له 

يف الرتاث العربي.
ثالث����ة  يف  ال�شردي����ني  جه����ود  وانتظم����ت 

اجت�ه�ت هي:
1. ال�شردية ال�شكلية اأو الل�ش�نية 2. ال�شردية 

الداللية اأو ال�شيمي�ئية ال�شردية
3. االجت�����ه التوفيقي ب����ني ال�شردية ال�شكلية 

وال�شردية الداللية
ب- الق�ش����ة الق�شرية: لقد ع����رف العرب منذ 
اأق����دم الع�ش����ور، وتراثه����م ح�ف����ل ب�الأمث�����ل 
الق�ش�شي����ة املختلف����ة التي ت����دل ب�شكل ج�زم 
عل����ى فطرة تن�ش����ئ الق�شة وتذوقه�����، وهن�ك 
دالئ����ل على اأ�ش�ل����ة عن�شر الق�ش����ة يف االأدب 
العرب����ي القدمي تتوزع على وف����ق االآتي: 1- 
الدليل اللغ����وي 2-الدليل الق����راآين 3- واقع 

احلي�ة االأدبية.
لهيثم بهن�م ب����ردى اأربع جمموع�ت ق�ش�شية 
ق�ش�����ض(،   4( تليب�ث����ي   -1 ه����ي:  ق�ش����رية 
2- الو�شي����ة )8 ق�ش�����ض(، 3- نه����ر ذو حلية 
بي�ش�����ء )9 ق�ش�ض(، 4- اأر�����ض من ع�شل )5 

ق�ش�ض(.
ب����ردى  بهن�����م  هيث����م  عن����د  الق�ش����ة  تت�ش����كل 
من"جمموع����ة وح����دات الن�����ض الت����ي تالزم 
�شرية ن�شه و�ش����ريه احلثيث الأجل ا�شتكم�ل 
�شورت����ه االبداعي����ة، وبذل����ك ن����راه ال يغف����ل 
وامل����ك�ن  ك�لزم�����ن  الوح����دات  اأب�ش����ط  ع����ن 

وال�شخ�شية.

الف�شل االأول:حركة ال�شرد
مدخ����ل املبح����ث االأول: ال�شخ�شية 1-امن�ط 

ال�شخ�شية 2-اأبع�د ال�شخ�شية.
املبحث الث�ين: احل����دث 1- ا�شتهالل احلدث 

وخ�متته 2-اأبنية احلدث.
مدخ����ل: متثل احلرك����ة عن�ش����رًا جوهريً� يف 
الظواهر جميعه�، املبحث االأول: ال�شخ�شية: 
تع����د ال�شخ�شي����ة ع�ش����ب احلي�����ة يف الق�شة 
وحم����ور احلرك����ة فيه�����، وه����ي الت����ي تق����ول 
وتفعل وتفكر وتق����ود الق�شة من بدايته� اإىل 
و�شطه� وم����ن ثم اإىل نه�يته����� بفعل االأحداث 
وهي بذلك"مدار املع�����ين االإن�ش�نية وحمور 
االأف����ك�ر الع�م����ة. تع����د ال�شخ�شي����ة يف العمل 
الق�ش�ش����ي ركن����ً� مهمً� وواحدًا م����ن عن��شره 
االأ�ش��شية الت����ي تتجلى عرب اأفع�له� االأحداث 
وتت�ش����ح االأفك�ر وتخل����ق يف �شبكة عالق�ته� 

حي�ة خ��شة تكون هن� م�دة العمل.
ال�شخ�شي����ة املحوري����ة وال�شخ�شية الث�نوية 
و ال�شخ�شية الرمزية و ال�شخ�شية املوؤن�شنة

- اأبع�د ال�شخ�شية: لقد اهتم الكت�ب"بت�شوير 
الع�مل الداخلي واخل�رجي لل�شخ�شية ور�شد 
حركته����� ال�شلوكية واأ�شب����ح الرتكيز من�شبً� 
على اجل�ن����ب النف�شي لل�شخ�شية وم� يرافقه 
من م�ش�عر وعواطف واأح��شي�ض واجت�ه�ت 

تكمن يف دواخل الروائي.
1- البع����د اخل�رج����ي: يع����د و�ش����ف املالم����ح 
اخل�رجي����ة لل�شخ�شي����ة اأمرًا مهم����ً� يف العمل 
االأ�ش��شي����ة  اأرك�ن  فهو"اأح����د  الق�ش�ش����ي 
للت�شخي�����ض وهو تق����دمي �ش����ورة ا�شتهاللية 

ك�ملة لل�شخ�شية عن طريق اأحداث تعززه�.
وم����ن اأمثل����ة البع����د اخل�رج����ي لل�شخ�شية م� 

ج�ء يف ق�شة )املخ��ض(
وم����ن اأمثل����ة البع����د اخل�رج����ي لل�شخ�شية م� 

ج�ء يف ق�شة )�شفق ك�لغ�شق(
2- البع����د الفكري: ومن اأمثل����ة البعد الفكري 
م� ج�ء يف ق�شة )تليب�ثي(، ومن اأمثلة البعد 
الفكري م� ج�ء يف ق�شة )زي�رة(، ومن اأمثلة 
البع����د الفك����ري م� ج�����ء يف ق�ش����ة )اأر�ض من 

ع�شل(.
الق�ش��ش����ون  يهت����م  النف�ش����ي:  البع����د   -3
بت�شوي����ر دواخ����ل ال�شخ�شي�����ت ونف�شي�تهم 
واأمن�����ط �شلوكه����م لر�ش����م ال�شخ�شية اخلفية 
املحوري����ة. ومن اأمثلة البع����د النف�شي م� ج�ء 
يف ق�ش����ة )قو�����ض ق����زح(، وم����ن اأمثل����ة البعد 

النف�شي م� ج�ء يف ق�شة )القرين(.
4- البع����د االجتم�ع����ي: وم����ن اأمثل����ة البع����د 
االجتم�ع����ي م����� ج�����ء يف ق�ش����ة )تليب�ث����ي(، 
وم����ن اأمثل����ة البع����د االجتم�ع����ي م����� ج�ء يف 
ق�ش����ة )نه����ر ذو حلي����ة بي�ش�����ء(، وم����ن اأمثلة 
البع����د االجتم�عي م� ج�ء يف ق�شة )ال�شورة 

االأخرية(.
املبحث الث�ين: احلدث

احل����دث: ه����و كل م� ي����وؤدي اإىل تغ����ري اأمر اأو 
خلق حركة اأو انت�ج �شيء.

اأح����د  ه����و  اال�شته����الل  احل����دث:  ا�شته����الل 
القوال����ب اللغوي����ة الكلية الت����ي يتط�بق فيه� 
الفه����م امل�����دي والفه����م الثق�يف فلي�ش����ت اللغة 
ك�ئن����ً� مع����زواًل وخ��ش����ً� بفه����م م����ن دون اآخر 
واإمن����� نتيجة منطقة للتوافق الذي يقوم بني 

الفعل والواقع.
اال�شته����الل  و  احلك�ئ����ي  اال�شته����الل      -1
الو�شف����ي وم����ن اأمثل����ة اال�شته����الل الو�شفي 
م����� ج�����ء يف ق�ش����ة )تليب�ث����ي(.- اال�شته����الل 
امل�شه����دي- اال�شتهالل احل����واري ومن اأمثلة 
اال�شتهالل احل����واري م� ج�����ء يف ق�شة )نهر 
ذو حلي����ة بي�ش�����ء - خ�مت����ة احل����دث: تع����د 
النه�ي����ة )اخل�مت����ة( الركن االأه����م يف ت�شكيل 
بنية الن�ض االإبداعي وله� وهج� ودوره� يف 

حتديد م�ش�ر العمل واجت�ه�ته.
1. اخل�مت����ة الدرامي����ة: وم����ن اأمثلة اخل�متة 

الدرامية م� ج�ء يف ق�شة )الو�شية(.
اخل�مت����ة  ه����ي  ال�شينم�ئي����ة:  اخل�مت����ة   -2
الق�ش�شي����ة الت����ي تعتم����د على"اآلي�����ت الفعل 
ال�شينم�ئي يف العر�ض واملونت�ج واالعتم�د 
على فع�لية ال�ش����ورة يف الت�أثري. ومن اأمثلة 
اخل�مت����ة ال�شينم�ئية م� ج�ء يف ق�شة )اأر�ض 

من ع�شل(.
3- اخل�متة االخب�رية:. ومن اأمثلة اخل�متة 

االخب�رية م� ج�ء يف ق�شة )امللحمة(.
4- اخل�متة التلخي�شية: ومن اأمثلة اخل�متة 

التلخي�شية م� ج�ء يف ق�شة )االأق��شي(.
2- اأبني����ة احل����دث: احلدث ه����و جمموعة من 
الزم�����ن  يف  واملتن�ث����رة  املنتظم����ة  الوق�ئ����ع 
ومكت�شبة خ�شو�شيته� ومتيزه� عرب تواليه� 

من الزمن على نحو معني.
اأ- البن�ء املتت�بع املت�شل�شل: ومن اأمثلة البن�ء 

املتت�بع م� ج�ء يف ق�شة )النهر واملجرى(.
ب- البن�ء املتوازي: يق�شد ب�لبن�ء املتوازي 
اأن يت����وزع احل����دث عل����ى حموري����ن اأو اأك����رث 
فتت����وازى االأفع�ل يف زم����ن وقوعه� وتتب�عد 
ن�شبيً� يف اأم�كنه�. ومن اأمثلة البن�ء املتوازي 

م� ج�ء يف ق�شة )نزق طفوي(.
ج- البن�ء املتداخل: هو ترتيب احلدث الذي 
ال يخ�ش����ع لتت�ب����ع م�شتقل يف الزم�����ن ولكن 
زمن االأح����داث يتداخل فيتقدم امل�شتقبل على 
امل��شي اأو احل��شر على امل��شي. ومن اأمثلة 
البن�����ء املتداخ����ل م� ج�����ء يف ق�ش����ة )نهر ذو 

حلية بي�ش�ء(.
د- البن�����ء الدائ����ري: يق�شد ب�لبن�����ء الدائري 
اأن ت�ش����رد الق�ش����ة منطلقة من نقط����ة مت�أخرة 
يف اأح����داث الق�ش����ة بحي����ث تب����داأ يف النه�ية 
ث����م تعود اإىل الوراء من اجل عر�ض تف��شيل 
الق�ش����ة اإىل اأن ت�شل النه�ية الت����ي تبداأ منه� 
م����رة اأخ����رى. ومن اأمثل����ة البن�����ء الدائري م� 

ج�ء يف ق�شة )العنق�ء(.
الف�شل الث�ين: الف�ش�ء ال�شردي

مدخل
الزم����ن،  1-ترتي����ب  الزم����ن  االأول:  املبح����ث 

2-ت�شريع الزمن.
املبحث الث�����ين: امل����ك�ن 1- جغرافية املك�ن، 

2-تركيب املك�ن.
عل����ى  1-الروؤي����ة  الروؤي����ة  الث�ل����ث:  املبح����ث 
م�شت����وى الزم����ن، 2- الروؤي����ة عل����ى م�شتوى 

املك�ن.
مدخ����ل: ميثل الف�ش�����ء الع�����مل الف�شيح الذي 
تنتظ����م في����ه الك�ئن�����ت واالأ�شي�����ء، وبقدر م� 
يتف�ع����ل االإن�ش�����ن م����ع احلي�����ة يتف�ع����ل م����ع 
الف�ش�ء بل ميكنن� الق����ول اأن ت�ريخ االإن�ش�ن 
هو ت�ريخ تف�عالته مع الف�ش�ء اأ�ش��شً�. ي�شم 
الف�ش�����ء الزمن وامل����ك�ن والروؤي����ة اإذ ميثالن 
الزم����ن واملك�ن"الع�م����ل االأ�ش������ض يف حتديد 
�شي�ق االآث�ر االأدبية من حيث ا�شتم�لهم� على 

معنى اإن�ش�ين".

املبح����ث االأول: الزمن: يعد الزمن مظهرًا من 
مظ�هر الك����ون فهو"امل�����دة املعنوي����ة املجرة 
الت����ي يت�ش����كل فيه����� اإط�����ر كل حي�����ة، وحي����ز 
كل فع����ل وكل حرك����ة، بل اإنه بع�����ض ال يتجزاأ 
حركته�����  وج����وه  وكل  املوج����ودات  كل  م����ن 

ومظ�هره� و�شلوكه�.
1-ترتي����ب الزم����ن: يق�ش����د برتتي����ب الزم����ن 
احلرك����ة ال�شردي����ة وموقعه� م����ن ال�شريورة 
بر�ش����د  الق�ش����ة  تتحك����م يف  الت����ي  الزمني����ة 
املتغ����ريات الزمني����ة الت����ي تطراأ عل����ى اخلط 
ال�شري. ومن اأمثلة اال�شرتج�ع اخل�رجي م� 

ج�ء يف ق�شة )تليب�ثي(.
اال�شرتج�ع الداخلي: ه����و اال�شرتج�ع الذي 
يعود اإىل م��ض الحق لبداية الق�شة قد ت�أخر 
تقدمي����ه يف الن�����ض من ب�����ب االقت�ش�ر. ومن 
اأمثل����ة اال�شرتج�ع الداخل����ي م� ج�ء يف ق�شة 

)االأق��شي(.
اال�شرتج�����ع  ه����و  املزج����ي:  اال�شرتج�����ع 
ال����ذي يجم����ع ب����ني اال�شرتج�ع����ني اخل�رجي 
والداخل����ي. فه����و يك����ون نقطة مداه����� �ش�بق 
للحك�ي����ة االأوىل ونقط����ة �شعته����� الحق����ة له�. 
وم����ن اأمثل����ة اال�شرتج�ع املزجي م����� ج�ء يف 

ق�شة )حك�ية(.
ب- اال�شتب�����ق: لال�شتب�����ق ت�شمي�����ت عدي����دة 
ه����ي: ال�ش�بق����ة، التوقع واال�شت�ش����راف. فهو 
تقنية زمنية تدل على حركة �شردية تروى اأو 

تذكر بحدث الحق مقدمً�.
يخ����رب  ا�شتب�����ق  ه����و  اال�شتب�ق����ي:  االإع����الن 
الت����ي  االأح����داث  م����ن  �شل�ش����ة  ع����ن  �شراح����ة 
�شي�شهده����� ال�ش����رد يف وق����ت الح����ق. وم����ن 
اأمثلة اال�شتب�ق عن طريق االإعالن مب� يحقق 

التمهيد م� ج�ء يف ق�شة )زي�رة(.

الطليعة اال�شتب�قية: هو ا�شتب�ق ي�أتي بعالم 
وال يكت�شب داللته اإاّل فيم� بعد الإعط�ء الق�رئ 
اإ�ش�����رات عدي����دة ت�ش�ع����د على اال�شت����دالل مل� 
�شيح�ش����ل. وم����ن اأمثلة الطليع����ة اال�شتب�قية 
فيم� يتعلق ب�شخ�شية عروة يف ق�شة )عروة 

بن الورد وم� جرى له يف اأح�ش�ء الغولة(.
2- ت�شريع الزمن

اأ- املوج����ز، وم����ن اأمثل����ة املوجز م����� ج�ء يف 
ق�شة )الو�شية(.

ب- احلذف، 1- احلذف ال�شريح، 2- احلذف 
ال�شمني، ومن اأمثلة احلذف ال�شمني م� ج�ء 

يف ق�شة )املخ��ض(.
املبح����ث الث�ين: امل����ك�ن: يوؤدي امل����ك�ن دورًا 
ب�����رزًا يف احلي�����ة الب�شري����ة، فه����و م�ش�ح����ة 
ذات اأبع�����د هند�شي����ة اأو طبوغرافية حتكمه� 
املق�يي�����ض واحلجوم، ويتك����ون من مواد وال 
حتدد امل�����دة بخ�ش�ئ�شه����� الفيزيقية فح�شب 
بل هو نظ�م م����ن العالق�ت املجرة في�شتخرج 
م����ن االأ�شي�����ء امللمو�شة بق����در م����� ي�شتمد من 

التجريد الذهني اأو اجلهد الذهني املجرد.
1. جغرافي����ة املك�ن: لي�ض امل����ك�ن اجلغرايف 
اجلغرافي����� نف�شه� مبعن�ه����� الو�شفي بل اإنه� 
اجلغرافي� والت�ريخ معً�. اأ- املك�ن الطبيعي/
امل����ك�ن ال�شن�عي. ومن اأمثلة املك�ن الطبيعي 
م� ج�ء يف ق�شة )امللحمة(. ومن اأمثلة املك�ن 

ال�شن�عي م� ج�ء يف ق�شة )الوف�ء(.
ب- امل����ك�ن املفت����وح/ امل����ك�ن املغل����ق: يق�شد 
ب�مل����ك�ن املفت����وح كل حي����ز كب����ري اأو �شغ����ري، 
ق�ئ����م اأو متح����رك، ث�ب����ت اأو متغ����ري، يحتوي 
احل����دث الق�ش�ش����ي وال�شخ�شي����ة والفك����رة، 
وينفتح عل����ى االآخر مب��ش����رة اأو ب�لوا�شطة. 
وم����ن اأمثلة امل����ك�ن املفتوح م� ج�����ء يف ق�شة 
)االأق��شي(، وم����ن اأمثلة املك�ن املغلق م� ج�ء 

يف ق�شة )الر�ش�لة(.
ج- امل����ك�ن الع�����م/ امل����ك�ن اخل������ض: تت�شكل 
اأبع�د املك�ن يف الت�أثري االجتم�عي والفكري، 
ف�لواق����ع يبقى خ�رجً� م� مل جت����ِر فيه االأفك�ر 
ً� جديدًا الأبع�د  وي�شع من خالله� االإن�ش�ن ن�شّ
ذلك املك�ن. ومن اأمثلة املك�ن الع�م م� ج�ء يف 
ق�شة )امللحمة(، ومن اأمثلة املك�ن اخل��ض م� 

ج�ء يف ق�شة )تليب�ثي(.
2- تركي����ب امل����ك�ن: اأ- امل����ك�ن االأليف/املك�ن 
املع�دي: املكن االأليف هو املكن الذي ين�شجم 
معه االإن�ش�ن ب�شورة طبيعية ب�جت�هه ب�الألفة 
ويتمث����ل يف كل م����ك�ن ع�شن����� في����ه و�شعرن����� 
ب�ل����دفء واحلم�ية. ومن اأمثلة املك�ن االأليف 
م� ج�ء يف ق�شة )الو�شية(، ومن اأمثلة املك�ن 

املع�دي م� ج�ء يف ق�شة )حك�ية(.
الك����وين  امل�شرحي/امل����ك�ن  امل����ك�ن  ب- 
وي�شتغرق املوؤل����ف يف كت�به بتف��شيل دقيقة 
ج����دا ع����ن جتربة الق������ض هيثم بهن�����م بردى  

بذك�ء الق�رئ الن�قد املتميز..

الكون القصصي..
قــــراءة فــي تــجــربــة الــقــاص هــيــثــم بــهــنــام بــردى

  ي�سته��ل املوؤل��ف  الناق��د  كتابه"الك��ون الق�س�سي"،بق��راءة يف جترب��ة 
القا���س هيث��م بهنام بردى  بتحدي��د اليات ق��راءة اركولوجية حتليلية 

تف�سيلية معمقة يف جوانيات الن�سو�س الق�س�سية للقا�س.
ويعم��ل املوؤلف على اتخاذ زواي��ا حادة يف تناوله لتجرب��ة القا�س ومنها 

حتديد مفاهيم معينة:  

تاأليف:حممد ابراهيم عبداهلل اجلميلي.... عر�س: �ساكر جميد �سيفو

هيثم بهنام بردى
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ر�ش��ش����ة واح����دة ك�ن����ت كل م� مطل����وب ل�شن����ع )اأو رمب� عدم 
�شنع( القرن الع�شرين. جمرد قطعة من م�دة الر�ش��ض اأطلقت 
م����ن م�شد�ض براوننك عل����ى رقبة االأر�شيدوق فران����ز فردين�ند، 
ويل عه����د اإمرباطوري����ة هنغ�ري�����- النم�ش�����، ول����دت احلرب����ني 

الع�مليتني االأوىل و الث�نية و كذلك الع�مل كم� نعرفه اليوم. 
يف كت�ب"ع�����مل بال ح����رب ع�ملية اأوىل" يفرت�����ض ريت�ش�رد نيد 
ليب����و – ا�شت�����ذ العالق�����ت الدولي����ة يف ج�مع����ة دارمت�����وث – 
م�ش�����رات خمتلفة مت�م� ل�شنوات القرن امل��شي لو اّن االأحداث 
ق����د اختلفت قلي����ال يف ذلك اليوم امل�شم�ض م����ن حزيران 1914. 
م�����ذا لو ان الر�ش��شة مل تنطلق م����ن امل�شد�ض، اأو ان يد الق�تل 
ج�فريلو برين�شيب ك�ن����ت ترجتف؟ م�ذا لو ان �ش�ئق فردين�ند 
– بعد ان اأخذ املنعطف اخلط�أ -  قد وا�شل �شريه لالأم�م بدل 
التوق����ف و الرجوع؟ م�ذا لو ان فردين�ن����د – بعد ان األقى عليه 
املت�آم����رون قنبلة يف وقت مبكر من ذلك اليوم – قد �شعر بخطر 

اأكرب و غ�در �شراييفو؟
يفرت�ض ال�شي����د ليبو ت�ريخني بديلني  �شين�ريو جيد و االآخر 
�شيئ. يف ال�شين�ريو اجلي����د يتم جتنب احلرب الع�ملية مت�م�، 
و ع����دم اتخ�ذ االغتي�����ل ذريعًة، و عدم قي�����م  هنغ�ري�- النم�ش� 
 191 بغ����زو �شربي�. ك�ن  فردين�ند  �شي�شب����ح امرباطورا يف
عندم����� ميوت عمه  فرانز جوزيف، و يقوم بت�شريع ا�شالح�ت 
مث����ل االقرتاع الع�م الذي يخفف ال�شغط داخل االإمرباطورية، 
و تبداأ امل�ني� ب�لتطور و التحّول اىل  دميقراطية د�شتورية بعد 
ان يط�ل����ب الرايخ�شت� – رغم اعرتا�ش�ت قي�شر على م�ش�ض 
– بقطوع�ت متب�دلة يف االإنف�ق الع�شكري التي تتم من�ق�شته� 
مع بريط�ني� و فرن�ش�. التزال االإمرباطورية الرو�شية منه�رة، 
اال ان الث����ورة البل�شفي����ة تف�ش����ل، و ال ت�شيط����ر ال�شيوعية اأبدًا. 
يوّق����ع الفيزي�ويون، مب� فيه����م الربت اإين�شت�ي����ن، تعّهدًا بعدم 

العمل على القنبلة النووية  اأو  تطويره�. 
ام����� الع�����مل ال�شي����ئ املفرت�����ض ف�ن����ه ينته����ي بك�رث����ة نووي����ة. 
 �ال�شراع�ت يف امل�ني� الع�شرين�����ت بني القي�شر و الرايخ�شت
تنتهي ب�نقالب ع�شكري. تت�أجج التوترات مع توّدد امل�شتبدين 
يف برلني لالأقوي�ء يف روم� و طوكيو. النتيجة هي حرب ب�ردة  
متع����ددة االأقط�����ب دامت لعق����ود بني الدميقراطي�����ت يف الغرب 
)ب��شتثن�����ء اأم����ريك� املتحفظ����ة( و كتل����ة امل�نية حمب����ة للحرب. 
اأخريا، وعندم� اأخط�أت احلكومة الربيط�نية معتقدة ان ط�ئرة 
التدري����ب التي ك�شفه����� الرادار �شربة امل�ني����ة و�شيكة، تط�يرت 
ال�شواري����خ يف كال االجت�هني. قت����ل ع�شرة ماليني �شخ�ض يف 
احل�����ل. و�شط احل�لة الطبيعية التي اأعقبت ذلك، ج�ءت كلم�ت 

ال�شيد ليبو اجلذلة"الن�جون يح�شدون الذين  م�توا". 
تبدو حك�ية ال�شيد ليبواملتعرجة  �شعبة املت�بعة اأحي�ن�، حيث 
انه يقفز ب�ملق�طع م� بني و�شف ع�مله االأف�شل و ع�مله االأ�شواأ و 
الع�����مل الت�ريخي الفعلي و الف����روع التي تتفرع من كل منه�. و 

دا من ال�شخ�شي�ت، ف�ن ال�شيد ليبو  الأن الت�ريخ يقّدم عددا حمد
يعي����د ترتيب العن��شر امل�ألوفة ام�م خلفي����ة مطلية حديث� – م� 
مينح القراء �شيئ� من املتعة.  بعد �شحق الثورة البل�شفية، ك�ن 
فالدميري لينني �شيه�جر اىل الوالي�ت املتحدة و ي�شبح ا�شت�ذا 
للت�ري����خ الرو�شي يف كولومبي�، رغ����م ان طلبته"يكرهون ميله 
اىل من����ح درج�����ت واطئ����ة و ع����دم احتم�ل����ه االآراء املع�ر�شة". 
اأدول����ف هتلر ي�شب البيوت، و يبي����ع منتج�ت كوكي ال�شحية 
ع����ن طريق الربي����د و يجد متعًة عندم����� يخربه االآخ����رون ب�أنه 
ي�شبه ت�ش�ريل ت�ش�بلن. جوزيف ب�تريك كنيدي يعي�ض لي�شبح 
رئي�ش����ً�، رغم ان ال�شحف تهت����م اأكرث مبداعب�ت �شقيقه االأ�شغر 

ج�ك. 
مع هذا، ف�ن هذا النهج غ�لب� م� يف�شل يف بريقه. لن�أخذ مث�ال 
واحدا فقط: ج�ء يف اأحد ال�شطور ان ب�راك اوب�م�، املنتخب 
ح�كم����� على ه�����واي، ي�شنع لنف�شه ا�شم� م����ن خالل مع�ر�شة 

اعتق�ل اجلمهوريني للمه�جرين الي�ب�نيني. 
عل����ى اأية ح�ل، فبدون حربني ع�مليتني يبدو من املحتمل ان ال 
 يكون ب�راك اوب�م� موجودا. يف كال ال�شين�ريوهني، حتتف
بريط�ني����� ب�شيطرته� عل����ى م�شتعمراته� لف����رتة اأطول، فمثال 
مل تك����ن ب�ك�شت�ن لتن�شط����ر عن  الهند، و لواف����ق �شعب الراج 
املتح����د على الهيمنة و لي�ض اال�شتقالل. من ال�شعب يف هكذا 
�شين�ري����و ان نت�ش����ور كيف ي�ش����ل ال�ش�ب ب�����راك اوب�م� من 

م�شتعمرة كيني� اىل هونولولو. 
يق����ول ال�شيد ليبو يف كت�به"الت�ريخ ي�شب����ه فرا�ض القفز، اذا 
انقطع اأح����د النواب�ض اأو تعّر�ض اىل �شغط �شديد، ف�ن بقية 
النواب�����ض تتغري مواقعه����� و درج�ت توتره�����". رمب� يكون 
ذلك �شحيح�����، يف �شي�ق�ت حمدود و اط�ر زمني ق�شري، لكن 
�شرع�ن م� حت�شل فو�شى غري متوقعة – مثل عملية االغتي�ل 
يف �شراييف����و. هذا هو التحدي الذي ينتج����ه الت�ريخ املغ�ير 
للواق����ع: التغيريات املتع�قبة يف االأح����داث ال�ش�بقة، حترمن� 
م����ن ع�مل نعرف����ه جيدا. مع ه����ذا فال ميكنن� فع����ل �شيء �شوى 
ان نبق����ى م�شدودي����ن ب�ل�شال�شل اىل جدولن����� الزمني الفعلي 
و ب�لرج�����ل العظ�����م الذين و�شع����وا اإط�ره. ل����ذا �شينتهي بن� 
االأم����ر يف منت�ش����ف الطريق م�شو�شني بني اخلي�����ل و الواقع 
 لتو�شي����ح ذل����ك، لو ك�نت قرط�ج����ة هي الت����ي اأحرقت روم� 
و لي�����ض العك�ض، لكنن� الي����وم نقراأ"التوقع�ت العظيمة"بلغة 

قرط�جة. اخلي�ل النقي رمب� يقّربن� اكرث اىل احلقيقة. 
ه����ذا ال يعن����ي ان ال�شي����د ليبو يفتق����ر للخي�ل. بع����د ان ي�شف 
ع�مل����ه االأ�ش����واأ، ف�نه يت�أمل م� اذا ك�ن املثقف����ون هن�ك يلعبون 
م����ع خم�لفيه����م يف ال����راأي. ه����ل ك�ن ب�الإم����ك�ن جتنب احلرب 
النووي����ة ل����و ان الق����وى العظم����ى ح�شب����ت ح�ش�ب�ته����� قب����ل 
اخ����رتاع االأ�شلحة الذرية؟ هل ك�ن����ت احلرب اأف�شل يف بداية 

القرن الع�شرين؟ 

عالم بال حرب عالمية أولى

ا�سم الكتاب: حياة الأر�سيدوق 
فران فرديناند:

عامل بال حرب عاملية اأوىل

املوؤلف   :   ريت�سارد نيد ليبو

ترجمة   :   عبداال علي

بغداد/ اأوراق
للك�تب  اجلميلة(  )�شيدتي  جمموعة  بدت 
ابراهيم احلريري وال�ش�درة عن دار الرواد 
جمعه�  يف  ا�شتغرقت  ق��د  ان��ه���  امل��زده��رة 
بح�شب  الك�تب  عمر  م��ن  طويلة  �شنوات 
 198 م��ن  ي��ب��داأ  اإذ  الق�ش�ض  ب��ه  ذيلت  م��� 
حتى 2013.. اجلميل املميز فيه� بعيدًاعن 
ت�شمنت  وت��راك��ي��ب��ه،  الق�ش�شي  ال�شكل 
املجموعة لوح�ت جت�شد احلن�ن واحلنني 
للمك�ن  انتم�ئه�  يف  االن�ش�نية  وامل�ش�عر 
واملجتمع، ت�شكلت من خالل العب�رات التي 
املوؤملة  الزمنية  للحوادث  وا�ش�رت  نوهت 
م��ن ح���روب وغ���ريه����، ول��ون��ت��ه��� ذكري�ت 
الك�تب  ان  برغم  الوطن،  للمك�ن  االنتم�ء 
ل�����ش��ن��وات طويلة  ب���دا يل ان���ه ع������ض  ك��م��� 
ال��ع���مل.. وه��ن���ك ميزة  ب��ل��دان  ب��ني  متنقاًل 
اأخرى هي ان بع�ض احداث الق�ش�ض بدت 
مت�شلة او مكملة لبع�شه�، ففي الق�شة التي 
ي�شف  البطل  جند  به�  املجموعة  و�شمت 
مدينته الب�شرة ب�شيدته اجلميلة، ين�جيه� 
ليكون  �شوقً�  يتلهف  وه��و  فيه�  ويتغزل 
ان  بعد  الكويت  م��ن  ق���دم��ً�  اح�ش�نه�  ب��ني 
ق�هرة  ب�شبب ظروف  �شنوات  فيه�  ام�شى 
واجهته خالل فرتة ال�شتيني�ت، وان ك�ن مل 
يو�شح ذلك اال انه نوه: ويف �شفوان كنت 
ب�ش�عتي،  اجلم�رك  رجل  يدي  بني  انف�ض 
�شغرية  وعلبة  متهرئة  وفر�ش�ة  قدمي  نعل 
وهي  )هومونيك�(.  ت�شمى  الكف  بحجم 
اآلة مو�شيقية يعزف به� ليت�شلى يف الغن�ء 
الق�شة  ويف  ع��ن��ه���..  بعيد  وه���و  ملدينته 
ي�ش�دف  جن��ده  امي���ن(  )�شديقتي  الت�لية 
ال�شي�رة  رك�ب  بني  اأمه�  مع  امي�ن  الطفلة 
اليه�،  ب�لنظر  فتن�شغل  االآل���ة  ت�شتهويه� 
وي�ش�أله�،  ت�ش�أله  ح��دي��ث  بينهم�  وي��ب��داأ 
ثم  م�جينة،  ي�  م�جينة  فتغني:  له�  يعزف 
تف�ح  اأحمر،  ف�شت�ن  امي���ن  له�:  هو  يغني 
وعنرب.. ثم ين�وله� االآلة فتح�ول العزف.. 
وح���ني ي��ن��زل م��ن ال�����ش��ي���رة ي��رتك��ه��� هدية 
الق�شة  وتتحدث  ال�شغريتني..  يديه�  بني 
ال�شداقة،  وف�ء  عن  ط�لب(  )عر�ض  الث�لثة 
اىل  الب�شرة  م��ن  بن�  ينتقل  امل���رة  وه���ذه 

بيت  عن  ي�ش�أل  البطل  جند  حيث  املو�شل 
حل�شور  دع��وة  منه  و�شلته  ال��ذي  �شديقه 
الورد  ب�قة  معه  يحمل  وه��و  زف���ف��ه،  حفل 
الذي يحبه �شديقه. ولكن مل يهتد اىل بيته، 
ويظل يدور من حملة الأخرى ي�ش�أل وي�ش�أل 
ان  اأم��ل  على  فيجل�ض  التعب،  ينت�به  حتى 
ام�مه  من  مير  اأو  الزغ�ريد  �شوت  ي�شمع 
عر�ض  ه��ذا  له  يق�ل  وعنده�  الزفة  موكب 
ط���ل��ب.. ول��ك��ن ي��ب��داأ ال���ورد ب���ل��ذب��ول ومل 
الق�شة  �شمعه �شوت عر�ض.. وعند  يطرق 
دائرة  تبدو  لبلبي(  وطيب  )م�لح  الت�لية 
حي�ة  م�شرية  م�شكلة  تتو�شح  االأح����داث 
للك�تب، نط�لعه� وك�أنه� ف�شول رواية اأكرث 
خ��شة  جمموعة،  يف  ق�ش�ض  كونه�  م��ن 
م�  تواريخ  من  قريبً�  ت�أريخً�  حتمل  وانه� 
قبله� وقد كتبت يف الكويت مم� يدلل على 
م�شجونً�  ك���ن  ال��ذي  الق�شة  ه��ذه  بطل  ان 
اثن�ء  الك�تب  ن��وه  كم�  �شي��شية  بق�شية 
زي�رة املراأة التي تولت تربيته يف ال�شجن: 
تلفتت مينة وي�شرة. ثم فكت عقدة فوطته� 
بحذر ود�شت يف يدي ورقة �شغرية وعلى 
�شفتيه� ابت�ش�مة خجولة وك�أنه� تقول: ان� 
ابيه،  عن  ي�ش�أله�  ذاته  الوقت  ويف  اي�شً�، 
خروجه  وعند  دمعة..  عينيه�  من  فت�شيل 
م���ن ال�����ش��ج��ن ت��ط��ل��ب م��ن��ه ال���ه���رب خ����رج 
الذي  البلد  العراق. فيتم ذلك من دون ذكر 
توجه اليه، ولكن ب�لت�أكيد هو الكويت التي 
ع�د منه� بعد خم�ض �شنوات ليقف عند ب�ب 
مع  طفولته  م�شتذكرًا  يطرقه  البيت  ذل��ك 
تغ�شيل  تولت  التي  البيت  �ش�حبة  امل��راأة 
والدة  بعد  املنية  وافته�  اذ  وتكفينه�  اأم��ه 
ع�شرية وتبنت مولوده�، ك�نت تعد له قدر 
من�ديً�:  الطرق�ت  اىل  به  فيخرج  اللبلبي 
ذات  بن�ًء،  يعمل  ابوه  لبلبي.  م�لح وطيب 
يتحمله  مل  لكنه  للعمل  معه  اخ��رج��ه  ي��وم 
امل���راأة  جعل  م���  ب��راأ���ش��ه،  وا�شيب  ف�شقط 
تغ�شب منه. وعنده� عزمت على ت�شجيله 
وهكذا  �ش�أنه.  ويعلو  ليتعلم  املدر�شة  يف 
ا�شتمر �شريط الذكري�ت وهو يطرق الب�ب 
على اأمل ان تفتحه له، ولكن ال يعود للحي�ة 

من غ�دره�.  

جمموعة )�سيدتي اجلميلة(

الكلمات ولونتها  لوحات شكلتها 
ذكريات الحنين واالنتماء الوطني
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ملح يعني باخر ال�سدارات احلديثة ف�ي العامل ي�سدر عن موؤ�س�سة 

WWW. almadasupplements.com

من اصدارات

ول��د يف 5 �سبتم��18  ببل��دة نيواأولب��اين بولي��ة م�سي�سيب��ي، واأكمل 
حت�سيله العلمي يف جامعة م�سي�سيبي.

اول رواي��ة هرت له العام 15،"اأج��ر اجلندي"كان انعكا�سًا لتجاربه يف 
ادم��ة الع�سكرية الت��ي ق�ساها يف الق�س��م الفني التابع للق��وات اجلوية 

الكندية واليطانية.
تع��ر عل��ى الكاتب"�س��ريوود اندر�سون"واأدب��اء اخري��ن يف مدين��ة ني��و 
اورليان��، وكان ه��ذا التع��ار م��ن ب�� احلواف الت��ي دفعت��ه اىل كتابة 

.1 الرواية، ا�سدر روايته الثانية"البعو�س"العام
"ال�سخ��ب والعنف"ه��ي يف راأي النقاد"رواي��ة الروائي"وتركيبها الفني 

على �سعوبته، معجة من معجات ايال.
واي��ة فوك يف هذه الرواي��ة ان ي�سور انحالل ا�س��رة ال كمب�سن، �سمن 

 النحالل العام يف"اجلنوب"الذي يتاألف من الوليات املتحدة التي انتع�س
على زراعة القطن وا�ستخدم النو رقيقًا اىل ان اندلع نريان احلرب 
الهلي��ة ب ال�سمال واجلنوب، فخ�سر اجلن��وب احلرب والغي الرق، وا 

ال�سمال اجلنوب بو�سائل �ستى وتغريت معامل احلياة فيه.
وه��ذا التغ��ري، ا في��ه من انحط��اط او �سمو، م��ن �سهامة او حق��ارة، وا 
 ،فوك اعرا�س ه��و مو�س��و ��وهت سبق��ه او ت��اله م��ن جرائم و�س��را�
و"ال�س��ر والباء"كلمتان تددان يف اكرث كتبه، ال�سر والباء واحلب 
وال�سجاع��ة، وق��د احاط بها ق��وى الف�س��اد واجلرمية واملادي��ة واجل�سع 
وا�س��ة، ان فوك�� ي��رى يف ق�سة"اجلنوب"م�سغ��راً مل��ا ح��ل بالعامل من 

فو�سى خلقية وانحالل اجتماعي، ويرى يف ذل ماأ�ساة كونية.
.1 وز  تويف يف

الصخب والعنف


