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من   واح����دًا  كيلة  �ضالمة  الأ���ض��ت��اذ  يعد   
امل��وؤي��دي��ن وامل��داف��ع��ن ع��ن وج��وده��ا يف 
منهج  ووفق  الإ�ضالمية.  العربية  الدولة 
تاريخيي يحاول يف هذا الكتاب،حتديد 
العربية  الدولة  �ضاد  ال��ذي  الإنتاج  منط 
الإ�ضالمية مفندا نظرية مارك�ش،فيخو�ش 
يف  ويبحث  اأملارك�ضية  داخل  من  حوارا 
الدوغما،ويناق�ش  يحكم  ال��ذي  املنطق 
ملكية  غياب  نظرية  وتبنى  كتب  من  كل 
الأر�ش مثل احمد �ضادق �ضعيد وهادي 
اأمن  و�ضمر  يا�ضن  علي  وب��و  العلوي 

وغرهم.
دقيق  ب�ضكل  يحدد  الكتاب  م�ضتهل  يف    
طبيعة ملكية الأر�ش يف الإ�ضالم امل�ضتندة 
القراآن وال�ضنة،باعتبارهما الطار  على  
العربية  ال��دول��ة  حكم  ال��ذي  الد�ضتوري 
امل�ضادر  بع�ش  اىل  ا�ضافة  الإ�ضالمية 
ال��ف��ق��ه��ي��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة واجل��غ��راف��ي��ة 
اخلراج  ككتاب  القت�ضادية  والأب��ح��اث 
ملحمد  اقت�ضادنا  وكتاب  يو�ضف،  لأب��ي 

باقر ال�ضدر.  
  فكل احل�ضارات يف التاريخ العاملي منذ 
اكت�ضاف الزراعة وت�ضكل املدن والتحول 
من القبيلة اىل ال�ضعب كما يذكر املوؤلف 
ا���ض��ت��ج��ل��ب امل��ل��ك��ي��ة اخل��ا���ض��ة ل��الأر���ش، 
هذه  ع��ن  التخلي  امل��م��ك��ن  م��ن  ي��ك��ن  ومل 
مقد�ضة،ومتلكها  اعترت  حيث  ال��رثوة 
انتاج  فر�ش  مما  للحروب،  امل�ضبب  هو 
التملك  لهذا  امل��وؤك��دة  احلقوقية  البنية 

ولي�ش لنفيه.
  ووبعد ان يبن حق امللكية يف التاريخ 

ي��ت��ط��رق اىل ح��ق ال��ت��م��ل��ك ل���الأر����ش يف  
الدولة الإ�ضالمية فرى باأنه ظل وا�ضحا 
ولي�ش من كتاب تاريخي اأو جغرايف اأو 
فقهي اأو اأدبي اإ�ضافة اىل القراآن وال�ضنة 
اإل ويحوي ع�ضرات ال�ضفحات املتناثرة 
هنا وهناك عن ملكية الأر�ش يف الإ�ضالم، 
مبا�ضر  غر  وب�ضكل  حينا  مبا�ضرة  فرتد 
احيانا اخرى مثل حتديد ملكية الأر�ش 
فيها اأو طريقة الفتح وحكم ملكية الأر�ش 
لهذا  اخلليفة  اأو  الر�ضول  من  اقطاع  او 
ال�ضخ�ش اأو ذاك. ولتعزيز نظريته هذه 
يف  ورد  ما  مناق�ضة  يف  امل��وؤل��ف  مي�ضي 
القراآن وال�ضنة وما كتب يف كتب الفقهاء 
م�ضرا اىل الختالفات يف تف�ضر بع�ش 
التي  املناق�ضة  ه��ذه  وبعد  امل��م��ار���ض��ات. 
يوؤكد فيها على ان الأر�ش ا�ضا�ش النظام 
العربية  للدولة  الجتماعي  القت�ضادي 
انبعاث  م�ضادر  اىل  يتطرق  ال�ضالمية 
يف  لالأر�ش  اخلا�ضة  امللكية  غياب  فكرة 

ال�ضرق وملاذا عممت. 
املارك�ضية  النظرية  بالتحليل  يتناول      
ملكية  عن  مارك�ش  بحث  كل  ب��ان  ليبن 
ق��ائ��م ع��ل��ى مفهوم  ال�����ض��رق  الأر�����ش يف 
من  ا�ضتقاه  وقد  التملك  ولي�ش  احليازة 
العقد  غياب  مبداأ  على  بناه  ال��ذي  هيغل 
الجتماعي يف ال�ضرق،ولكنه حوله على 
واقع. ومي�ضي يف حتليل نظرية مارك�ش 
على  ينطبق  امل��ف��ه��وم  ه���ذا  ب���ان  ل��ي��وؤك��د 
مرحلة  ويف  امل�ضاعة(   0 القبيلة  مرحلة 
ال�ضتقرار  اأ�ضبح  حينما  منها  مبكرة 
الأر�����ش  ملكية  ت��ك��ون  ح��ي��ث  ����ض���رورة 

عامة لكنها توزع على الأ�ضر املختلفة. 
وهذه كما يراها اخلطوة الأوىل نحو 
اىل  انتقال  واأ�ضا�ش  اخلا�ضة  امللكية 
التي  الدولة  الطبقي وت�ضكل  املجتمع 
تفر�ش العقد. وان اجلماعات القبلية 
ال�ضتقرار  حت��ق��ق  ح��ن  تفككت  ق��د 

علم  �ضوى  منها  يبقى  الأم�ضار، ومل  يف 
الأن�ضاب، حيث اندجمت القبائل القادمة 
املقيمن  بال�ضكان  العربية  اجلزيرة  من 
فر�ضيته  ولتعزيز  والأري�����اف.  ب��امل��دن 
امل�ضاألة  املارك�ضي حول هذه  الفكر  بنفي 
العزيز  عبد  الدكتور  طروحات  يناق�ش 
امن  و�ضمر  يا�ضن  وبوعلي  ال���دوري 
العنوة،  الأر�����ش  م��ف��ه��وم  اىل  متطرقا 
ال�ضحابة يف  وال�ضوايف،واخلالف بن 
م�ضاألة  واىل  ال�ضوايف،  م�ضر  حتديد 
اأمن،  د.�ضمر  عليها  ركز  التي  الفائ�ش 
ليبن بان تطابق مفهوم الفائ�ش ومفهوم 
ال�ضيا�ضي  اجل��ه��از  واحت����اد  ال�ضريبة 
واجلهاز الجتماعي والغلة هي الفائ�ش 
على  �ضريبة  ه��و  ال��ذي  اخل���راج  ولي�ش 
الع�ضر  الإ���ض��الم  يف  حم��ددة  الغلة.وهي 
على امل�ضلم وت�ضمى �ضدقة ومقدار حمدد 
الذمة.وبعد مناق�ضة طروحات  اهل  على 
د. �ضمر اأمن ينتقل اىل د. حممد عمارة 
ي�ضطدم  عمارة  مع   الباحث  بان  ليوؤكد 
ان��ت��ق��ائ��ي ي�ضعى  اي��دي��ول��وج��ي  مب��وق��ف 
لإيجاد م�ضتند مللكية الدولة يف الإ�ضالم 
ملوقف  تف�ضره  ع��ن  ي��ق��ول  ي��ج��ده  حيث 
عملي يعطي امكانيات كبرة ل�ضتخراج 

موقف نظري ينت�ضر للملكية العامة 

 بعد 
مناق�ضته  يختتم  ان 

املناق�ضات  هذه  من  هدفه  ب��اأن  يوؤكد  لهم 
وا�ضتنتاجات  ت�ضورات  اىل  الو�ضول 
وعينا  ي�����ض��ب��ح  ل��ك��ي  ل���ل���واق���ع  ق��ري��ب��ة 
امل�ضبق  من  ونتخل�ش  اأف�ضل  بالتاريخ 
ومن  الذاتي  الوعي  ومن  اليديولوجية 
التاريخ  التي جتعل البحث يف  الدوغما 

بحثًا ايديولوجيا.
توؤ�ض�ش واقعها  الدوغما   وحتت عنوان 
وقراءة يف قراءة القراءة ي�ضع الدوغما 
امل�ضبق  بالتحليل  املحك.فيتناول  على 
وفق  ال�ضالم  قولب  الذي  اليديولوجي 
ت�����ض��ور راه����ن وق��ول��ب��ة ال��ت��اري��خ وفق 
�ضادق  احمد  قراءة  لنا  منظومتها.فيقراأ 
يو�ضف  لأب���ي  اخل����راج  ك��ت��اب  يف  �ضعد 
العلوي  ه����ادي  ب��ح��وث  يف  مل�����ض��ه  وم���ا 
الإ�ضالم  باأن  اأكد يف معظم بحوثه  الذي 
على  ليوؤكد  م�ضاع  اإ���ض��الم  ه��و  الأ�ضلي 
امللكية اخلا�ضة بالإ�ضالم وعلى م�ضاعية 

الأموال عمومًا. 
ال�ضدر  ب��اق��ر  حم��م��د  ع���ن���وان  وحت����ت   
ا�ضتغراب يختتم املوؤلف الكتاب. فيناق�ش 
كتاب اقت�ضادنا الذي اأكد فيه باأن الإ�ضالم 
هو ال�ضباق اىل تاأكيد مبداأ امللكية العامة 
فال  العامة  امللكية  على  ق��ائ��م  اأن���ه  ومب��ا 

ح�������اج�������ة 
اي�����ض��ًا اىل  اىل ال���ض��رتاك��ي��ة ول ح��اج��ة 
قبل  ا���ض��رتاك��ي  ف��الإ���ض��الم  الراأ�ضمالية. 
املنقولة  الأم���وال  يف  وه��و  ال�ضرتاكية 
راأ���ض��م��ايل ق��ب��ل ال��راأ���ض��م��ال��ي��ة وب��ع��د اأن 
الذي  اقت�ضادنا  كتاب  على  ال�ضوء  يلقي 
�ضم فكر ال�ضهيد ال�ضدر يوؤكد باأننا ازاء 
الإ�ضالم  من  ا�ضتنتج  حديثن  مفهومن 
)الفكر والتاريخ(ولكنه ادخلنا يف متاهة 
جديدة تخ�ش الأر�ش التي فتحت �ضلحًا 
واعتر باأن كتب ال�ضلح ميكن اأن تن�ش 

على اأن الأر�ش ملك لأهلها.
باأن املوؤلف  قد  ق��راءة الكتاب نرى   بعد 
خالل  من  النتاج  منط  حتديد  يف  جنح 
املنهج  وف���ق  الأر�����ش  ملكية  يف  بحثه 
التي  الراء  ومناق�ضة  العلمي  التاريخي 
بنيت على الفكر املارك�ضي بتفنيد ملكية 
الدوغما  وتفكيك  ال���ض��الم  يف  الر����ش 
اأجل  م��ن  وه�ضا�ضتها  عمقها  وتو�ضيح 
وعي  اأداة  لت�ضبح  املارك�ضية  كنه  وعي 
تغير  اداة  ثم  ومن  علميا  وعيا  الواقع 
هو الغاء حالة التمييز الذي حكم مفكري 
على  تاريخهم  يعممون  وجعلهم  اورب��ا 

العامل.
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األرض  ملكية  عن  مقدمة 

ف�ي اإلس����الم 

تاأليف: �سامة كيلة 

النا�سر: دار املدى – الطبعة الأوىل –  �س

 قراءة: فريدة الأن�ساري

الإ�سامية  العربية  الدولة  يف  الأر���س  ملكية  مو�سوع  اثار 

ا�سكاًل عند املورخ العرب والأوربي والباحث،فالبع�س 

وجودها  ونفي  الأر���س،  ملكية  حول  مارك�س  نظرية  تبنى 

وجودها   على  اك��د  الآخ��ر  والبع�س  الإ�سامي،  ال�سرق  يف 

وو�سوحها لدى املفكرين الإ�سامي قدميا وحديثا.
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ي�ض���دد الكثر عل���ى الف�ضل ب���ن الرواي���ة والفيلم 
بو�ضفهم���ا و�ضيط���ن خمتلف���ن، وال�ض���وؤال هن���ا 
كي���ف يتم هذا الف�ضل؟ هل ق���دم الفيلم الرواية كما 
اختم���رت مبخيلة مبدعها اأو بروؤي���ة جديدة؟ واأي 
الراأي���ن اأ�ض���وب، حما�ضة الكثرم���ن النقاد الذين 
راحوا يبالغون يف قدرة ال�ضينما الالمتناهية على 
احت�ضان الفن���ون القدمية، اأم اأولئ���ك الذين يرون 
ان ال�ضينم���ا تدين يف قدرته���ا هذه اىل الأدب الذي 
ل يجارى يف التعاطي مع خميلة املتلقي..؟ اأ�ضئلة 
كث���رة حت���اول ان ت�ضه���م يف ف���ك ه���ذا ال�ضتباك، 
وم���ع كل ذل���ك ل ت�ضتطيع مثل ه���ذه التنظرات ان 
تتجاه���ل العالقة القدمية ب���ن ال�ضينما والأدب اأو 
اأن تغ����ش النظر عن اأعمال اأدبي���ة رفعتها املعاجلة 
اأف���الم  اأو ع���ن  ال�ضينمائي���ة اىل مرتب���ة اخلل���ود، 
اأ�ضبح���ت �ضواخ����ش يف تاري���خ ال�ضينم���ا بف�ضل 

مو�ضوعاتها الأدبية.

الف���رتة الأخ���رة �ضه���دت ع���ودة لنق���ل الرواي���ات 
الأدبي���ة اىل ال�ضينما م�ضتفي���دة من التطور املذهل 
يف التقني���ة ال�ضينمائية نذكر منها )احلب يف زمن 
الكول���را( ملاركيز و)�ضتكون هن���اك دماء( لينون 
واأي�ض���ًا  ماكي���وان،  لي���ان  و)التكف���ر(  �ضنكل���ر 
)�ضيفرة دافن�ضي( لدان بروان و)العطر( لزا�ضكند 

وغرها.
يج���روؤ  ل  رواي���ات  ثم���ة  ان  اىل  ن�ض���ر  ان  لب���د 
ال�ضينمائيون الأذكياء على الدنو منها لأنها حمرقة 
لهم، كما يرى الناقد اإبراهيم العري�ش، وان  ذلك 
فه���و يكون اأما على ح�ضاب القيم���ة الأدبية اأو على 
ح�ض���اب القيم���ة ال�ضينمائية.. اأمل يرف����ش ماركيز 
اأفلمة روايته )مئة عام من العزلة( حتى مع وجود 
�ضينمائي كبر مثل انتوين كوين، وهناك روايات 
اأ�ضاف���ت لها ال�ضينما جناحًا جدي���دًا واأعماًل اأدبية 

خذلته���ا ال�ضينم���ا واأخ���رى مغم���ورة رفعته���ا اىل 
م�ضاف ال�ضهرة والنت�ضار.

نتوق���ف �ضريع���ًا هن���ا ويف منا�ضب���ات لحق���ة عند 
من���اذج لإعمال روائية حظيت بقراءة ب�ضرية على 

امتداد تاريخ ال�ضينما..
)الطب���ل ال�ضفيح( رواي���ة لالأملاين غون���رت غرا�ش 
عاجلته���ا ال�ضينم���ا على يد املخ���رج الأملاين الكبر 
فولك���ر �ضلن���دروف وق���د دخ���ل ه���ذا الفيل���م قائمة 
كال�ضيكي���ات ال�ضينم���ا، واملفارق���ة ان ه���ذا الفيل���م 
انت���زع )�ضعف���ة كان( الذهبي���ة نهاي���ة �ضبعيني���ات 
الق���رن املن�ضرم م���ع حتف���ة �ضينمائي���ة اأخرى هي 
)القيام���ة الآن( لفرن�ضي�ش كوبول، ووجه املفارقة 
الفيلم���ن ا�ضتم���دا مو�ضوعيهم���ا م���ن عمل���ن  ان 
اأدبي���ن مهمن، ولعل ذل���ك هو العن�ض���ر الأهم يف 

جناحهما.
)الطب���ل ال�ضفي���ح( ل�ضلندروف ي�ضتم���د من رواية 
غونرت غرا�ش الأهم مو�ضوعه وقد اأبدع يف معاجلة 
مو�ضوع���ة الرواي���ة عل���ى الرغم من فر����ش روؤيته 
اخلا�ض���ة على الن����ش الأدب���ي، كان �ضديد اللتزام 
بناًء عل���ى �ضرط غرا����ش نف�ض���ه بالواقعية احلادة 
الت���ي مي���زت العم���ل الأدب���ي.. وتعتم���د الرواية- 
الفيل���م على مذكرات القزم )او�ض���كار( التي يكتبها 
يف م�ضح���ة عقلية عن جانب م���ن التاريخ الأملاين 
ال���ذي متيز ب�ضع���ود هتلر والنازية ث���م �ضقوطهما 
امل���دوي من خالل �ض���رة )القزم( وق���راره باإيقاف 
منوه وهو يف �ضن الثالثة من عمره احتجاجًا على 
عامل الكبار الذي �ضنع احلرب وكر�ش ب�ضاعتها ثم 
ا�ضتئناف منوه بعد انتهاء احلرب ليواجه جمتمع 
م���ا بعد احل���رب املنغم����ش يف ال�ضع���ي اىل الرثاء 

والقتناء وال�ضتهالك.
ام���ا )القيام���ة الن( لكوبول ال���ذي اختارته جملة 
)امباي���ر( املتخ�ض�ض���ة كاأف�ض���ل فيل���م يف تاري���خ 

ال�ضينم���ا عل���ى الإط���الق، فق���د اعتم���د خمرجه فيه 
معاجل���ة تع���د الأه���م يف املعاجل���ات ال�ضينمائي���ة 
لالإعم���ال الأدبي���ة من خ���الل تناول رواي���ة الكاتب 
الظ���الم(..  )قل���ب  كون���راد  جوزي���ف  الإنكلي���زي 
معاجلة كوبول له���ذا العمل متت بنقل اأحداثه اىل 
فيتنام خالل فرتة الوج���ود الأمريكي هناك، حيث 
يتاب���ع امل�ضاهد تفا�ضي���ل واأهوال هذه احلرب عر 

)150( دقيقة ا�ضتغرق العمل بها خم�ضة اأعوام.
معاجل���ة كوبول وخالفًا ل�ضلندروف اعتمدت ثيمة 
حم���دودة من هذا العم���ل وا�ضتغلت عليها بو�ضفها 

املحور الذي قام عليه البناء الدرامي..

كتب الى الشاشه

الرواية والسينما..
خيال حر وصورة مقيدة

ع��������اء امل����ف����رج����ي
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

بامتي���از  خيالي���ة  تعت���ر  الت���ي  الرواي���ة   
وواقعي���ة بح���ذق والت���ي حتكي ع���ن نزعات 
الب���الدة والرعب يف و�ض���ع فو�ضوي خالق 
كما تذهب الفك���رة الهوليودية اإىل تر�ضيخها 
يف احلا�ضن���ة الثقافية العربي���ة والعراقية، 
وتنع����ش ثقاف���ة الرع���ب  م���ن الق���ادم ال���ذي 
ل���ن يك���ون رائعًا ب���كل تاأكيد، وف���وق كل هذا 
نح���ن اأنت���م واأن���ا والكات���ب �ضنتع���اون على 
تفكي���ك ه���ذه الثقافة اخلالقة الت���ي امتزجت 
به���ا الأخيل���ة الب�ضري���ة العراقي���ة والعربي���ة 
والإ�ضالمي���ة والغربية الأمريكي���ة بالأخ�ش 
منه���ا، مو�ضح���ة اإن اأ�ض���ل ال�ض���راع الآن يف 
الع���راق بع���د ع���ام 2003 ولغاي���ة كتابة هذا 
البحث هو �ض���راع ح�ض���ارات، اأو بالأحرى 
املتعاقب���ة  للح�ض���ارات  ثق���ايف  اغت�ض���اب 
عل���ى ه���ذه امل�ضاحة الت���ي ترمز له���ا الرواية 
ب���� )البتاوي���ن( العم���ق ال�ضرتاتيج���ي لإث���ر 
كل ح�ض���ارة دا�ض���ت باأقدامها اأر����ش العراق 
وطبع���ت مبي�ض���م الجته���اد ت���راب عا�ضمته 

بغداد. 
1- ل �ضك اإن خمل���وق الرعب )فرانك�ضتاين( 
ه���و  لي����ش  �ضيل���ي  م���ري  ابتدعت���ه  ال���ذي 
بال�ض���رورة ما جن���ده عند اأحم���د �ضعداوي! 
املخل���وق الذي ت�ضوره الكاتب �ضعداوي من 
جيل متطور ال���ذي ي�ضهد افرتا�ش ح�ضارات 
متف�ضخة ومطرودة اأو على و�ضك النقرا�ش 
من قبل ح�ضارة تعت���ر ذلك املخلوق �ضورة 
الرعب اجلمي���ل الذي ي�ضح���ذ همم جمتمعها 
فاحل�ض���ارة  اله�ض���م،  عملي���ات  م���ن  ملزي���د 
اليهودية يف ع���راق ال�ضبي الغابر وح�ضارة 
الآثوري���ن املت�ضع�ضع���ة وح�ض���ارة الع���رب 
والإ�ض���الم يف بغ���داد التي �ضاخ���ت وراحت 
الأمري���كان  اأم���ام ح�ض���ارة  اأنفا�ضه���ا  تلف���ظ 
الفتي���ة الت���ي ه���ي عبارة ع���ن  ذل���ك املخلوق 
املك���ون م���ن اأ�ض���الء ال�ضحاي���ا واملجرم���ن، 
كتل���ة احل�ض���ارات املت�ضارع���ة املتال�ضية يف 
ماكن���ة ح�ض���ارة الأمري���كان. اأمل يخطر على 
بال �ضعداوي وه���و يبتكر النموذج العراقي 
م���ن  ذل���ك املخل���وق ، اإن���ه يوط���د الأر�ضي���ة 
ل�ضتقب���ال فكرة وثقافة هانتغتون يف �ضدام 
البق���اء  يف  داروي���ن  فك���رة  اأو  احل�ض���ارات 
لالأ�ضل���ح ال�ضتعماري���ة؟! بل���ى الكاتب يدرك 
مت���ام الدراك اإن الرع���ب ال���ذي بث���ه )ال���ذي 
�ضانع���ه  اأو"ال�ض�ضمه"بتعب���ر  ل���ه  ا�ض���م  ل 

ه���ادي العتاك( هو فكرة مثقف���ن كعلي باهر 
ال�ضعي���دي اأو حمم���ود ال�ض���وادي اأوالعمي���د 
�ضرور اأو ا�ضتخب���ارات الأمريكان، وال�ضاق 
التهمة بهادي العت���اك واأنا�ش البتاوين كان 
من ب���اب ال�ضح���ك عل���ى الذق���ون وا�ضتغفال 
ال�ضذج من العراقي���ن كفرج الدلل وايل�ضوا 
واأبي اأمنار.. ال���خ الكاتب لعبها �ضح وغامر 
بروؤو����ش العراقي���ن الطيب���ن حينم���ا زرع 
فك���رة ال�ض���راع احل�ض���اري ب���ن ح�ض���ارات 
�ضادت ثم بادت واأخرى يلمع وي�ضطع بريقها 
يف ع�ضرنا،وب���ن اإن جوهر الإزاحة القائمة 
عل���ى �ضراع املرك���ز والهام�ش ق���د ثبت ف�ضل 
مركزي���ة احل�ض���ارة المريكي���ة يف احت���الل 
لترتكه���ا  الأخ���رى،  احل�ض���ارات  هوام����ش 
كعادتها تت�ضارع بينها على البقاء وال�ضيادة 
املوؤقت���ة، فح�ض���ارة الأمري���كان التي وظفت 
فكرة )فرانك�ضتاي���ن( الهوليودية يف فلم دي 
ن���رو مل تنج���ح يف احللول مكان���ة ح�ضارة 
الآثوري���ن والنتقام ل�)داني���ال( ولد ايل�ضوا 
الوحي���د م���ن ح�ض���ارة العروب���ة الوح�ضي���ة 
وجعلته���ا تل���د )داني���ال( احلفي���د بع���د طول 
عذاب وهج���رة، وترك���ت اأن تتغلب ح�ضارة 
الإ�ضالم ال�ضيا�ضي يف عراق عام 2003 على 
ح�ضارة عروبية  قومانية بلت ؛ فيزيح فرج 
ال���دلل مباله ودهائه وم�ضبحت���ه  واأبا اأمنار 
م���ن فندقه العروبة لي�ضبح الر�ضول الأعظم، 
ولع���ل النفجار)�ش300(الأخر يف منطقة 
البتاوي���ن ال���ذي كان نتيج���ة غ�ض���ب الرب، 
رب الآثوري���ن ورب اإيل�ض���وا ث���اأرًا للقدي�ش 
ال�ضهي���د ماركوركي����ش املظف���ر ال���ذي تنباأت 
ب���ه اأم �ضليم البي�ض���ة وهي ت���ودع �ضديقتها 
الراحل���ة )اأم داني���ال( م���ع حفيده���ا داني���ال 
وال�ضما����ش �ضموين وترتك بيتها الأثري يف 
زقاق 7 ال���وداع املروع واملاأ�ضاوي كان احلد 
الفا�ضل يف الفو�ضى اخلالقة، بعدها مل تعد 
ثمة ح�ضارات تت�ضارع، ال���كل خلد لل�ضكون 
واملخل���وق  النفج���ارات  ع���دا  املرك���ز  يف 
)ال�ض�ضم���ه( الذي راح يج���وب �ضوارع بغداد 
واأزقته���ا املظلمة يلتهم الأبري���اء واملجرمن 
كالعجوز قرب ثكنة الدورة اأو املنجم الكبر 
عند اأطراف بغداد، وبقاي���ا م�ضوهن كهادي 
العت���اك ال���ذي �ض���ار بع���د النفج���ار العظيم 
للبتاوي���ن ي�ضبه ال�ض�ضمه واأب���ي �ضليم الذي 
ه���ذى يف م�ضت�ضف���ى الكن���دي وادع���ى �ضفة 

املوؤلف وخرج بع���كازة وبيوت اأثرية مهدمة 
وج�ض���د القدي����ش ماركوركي����ش ب���ال وج���ه 
والأيقون���ة اليهودي���ة املحرتق���ة يف اخلرابة 
للع���ذراء  اجلب�ض���ي  والتمث���ال  اليهودي���ة 
وق���د حطم���ه ال�ضابط���ان الوردي���ان، واجته 
الناجون اإىل الهوام����ش )الأمريكان خرجوا 
من العراق، ومن الآثورين اأ�ضحاب الأر�ش 
احلقيقي���ن  خرجت كذلك ايل�ضوا وال�ضما�ش 
ودانيال اإىل عينكاوا ثم بعدها نحو ملبورن 
اأمن���ار املح�ض���وب عل���ى  اأب���و  ت���رك  وكذل���ك 
القومي���ن العروبين البتاوي���ن وباع فندق 
العروب���ة بعد قدمه لف���رج ال���دلل الإ�ضالمي 
للر�ض���ول  العروب���ة  م���ن  الفن���دق  ليتح���ول 
الأعظم، على باهر ال�ضعيدي قطب النتهازية 
ه���رب نح���و ب���روت والعميد �ض���رور عراب 
ال�ضط���وة الع�ضكرية ال�ضابقة نقل بعد اإعادته 
من التقاعد اإىل �ضابط يف احلدود ، واألغيت 
دائرة املتابعة والتعقيب امل�ضبوهة وا�ضتغني 
عن خدمات عامليه���ا من ال�ضحرة واملنجمن 
وف�ض���ل الآخرون، وع���اد ال�ضحايف املت�ضلق 
نه���از الفر�ش حممود ال�ضعي���دي اإىل مدينته 
مي�ض���ان بعد اإن �ضحكت له الدنيا و�ضفقت له 
الأ�ضواء وحلم بال�ضهرة بعد رحيل ال�ضعيدي 
وا�ضتالم رئا�ضة حترير جملة الهدف وحلمه 
بنوال الوزير امل�ضتحيل جن�ضيًا والتعوي�ش 
عنها بالقحب���ة زينة وبعد ذلك تدهور الأمور 
لدي���ه باغالق املجل���ة وفقدانه العم���ل وبيعه 
مدخراته من مالب�ش وعطور و�ضاعات غالية 
الثم���ن واأخ���راأ ت�ضجيالته الثمين���ة للموؤلف 
)�ش340(التي احتوت الق�ضة الكاملة للذي 

ل ا�ضم له ال�ض�ضمه املدعو )فرانك�ضتاين(
2- لهذه الرواي���ة ثمة موؤلفون اأدعوا قيامهم 
بتاأليفه���ا اأو �ضاهم���وا بكتاب���ة ج���زء منها اأو 
ت�ضجي���ل بع����ش حكاياته���ا ال���خ  كاًل ح�ض���ب 

ظه���وره و اإمكانيات���ه، كاأمن���ا ه���ذه الرواي���ة 
امل�ضرتك���ة يف اخللق كانت ت���ذود عن نف�ضها 
ظاه���رة موت املوؤلف الع�ض���وي الذي تن�ضب 
اإلي���ه جهارًا،واملتتب���ع حلوادثه���ا ووقائعه���ا 
وكيفي���ة بنائه���ا واملادة ال�ضردي���ة التي بنيت 
به���ا نلح���ظ الت�ضوي����ش املرب���ك يف قراءتها، 
فاأن���ت واأن���ا وه���و وه���ي نوؤك���د عل���ى وجود 
اأكرث من موؤل���ف لها، واإن بدا �ضكله وحقيقته 
وم�ضمونه وثقافته وموقعه الخ مو�ضع �ضك 
والدلئ���ل ت�ضر اإىل م�ضدر واحد يف الكتابة 
م���ادام املوؤلف الأول يحتف���ظ باآدميته )اأحمد 
�ضع���داوي( فهو املعول علي���ه وبقية املوؤلفن 
ل وج���ود حي���ًا  له���م خ���ارج لعب���ة الفنطازيا 
املدجنة التي مزجها ال� )�ضعداوي(يف الكتابة 

الروائية التي تفرد بها يف هذه الرواية:   
اأ - املوؤل���ف الع���ام )اأحمد �ضع���داوي(: معظم 
الدلئ���ل توؤك���د ن�ضبة الرواي���ة كتابة وجمعًا 
للح���وادث  للمعلوم���ات واأر�ضف���ة ومراقب���ة 
ببيوته���ا  البتاوي���ن  )خا�ض���ة  والأمكن���ة 
القدمي���ة وفنادقه���ا ومقاهيه���ا ومواخرها 
واكتظاظه���ا  بالغرباء والهارب���ن من داخل 
الع���راق وخارج���ه( له���ذا املدع���و �ضعداوي 
اإذا م���ا لحظنا اعتم���اد الرواية على مفا�ضل 
تدخل يف �ضلب ا�ضتغالته وعمله ال�ضحفي 
والتلف���ازي  وال�ضينمائ���ي  والعالم���ي 
)19(بعنوان���ات  ف�ض���ول  يف  كالتبوي���ب 
حمددة، واتخاذ اللغ���ة ال�ضينمائية مادة يف 
الكتاب���ة، اأي حتوي���ل حرك���ة الكام���را نحو 
حرك���ة الكتاب���ة عل���ى ال���ورق اأ�ض���ف اإدخاله 
الفنطزة يف مزج الوقائع بالأخيلة على �ضبيل 
املثال الو�ضف الرائع لنفجار فندق ال�ضدير 
نوفيتي���ل ق���رب �ضاح���ة الأندل����ش ب�ضي���ارة 
اأزب���ال يقوده���ا �ض���وداين وت�ض���دي حار�ش 
البواب���ة ال�ضهي���د ح�ضيب حمم���د جعفر لها. 

لق���د �ضنع �ضعداوي بانورام���ا �ضينوغرافية 
للم�ضهد، من هنا ن�ضتطي���ع القول اإن املوؤلف 
ال�ض���رد  خ���ارج  يكت���ب  كان  الع���ام  الأول 
)ال�ضرافك�ضن(وم���ا يدعم ذهابنا لهذا الراأي 
ه���و و�ض���ع العتب���ات التالي���ة: فرانك�ضتاين 
����� م���ن: ق�ض���ة العظيم يف  | م���ري �ضيل���ي 
ال�ضه���داء ماركوركي����ش املظف���ر ����� ال�ض�ضمه 
يف املقدم���ة والإ�ض���ارات التالية يف املوؤخرة 
����� تاريخ الكتابة 2008 ����� 2012 �� الإ�ضارات 
اخلا�ض���ة ����� الف�ض���ول ال)19( ورمب���ا �ضمح 
املوؤل���ف العام اأن يتموق���ع داخل الرواية يف 
�ضيغة املوؤلف )�ش 323( الذي كان م�ضغوًل 
بروايت���ه )الرحل���ة غر املوؤك���دة والأخرة( 
والتحق بال�ض���وادي يف اأخري���ات اأيامه يف 
بغ���داد لي�ض���رتي منه ب���� 400 دولر امل�ضجل 
الديجت���ال ال���ذي علي���ه ت�ضجي���الت خطرة 
لل�ض�ضمه، ورمبا ت�ضظى ه���ذا املوؤلف ليكون 
امل�ضاع���د الثاين للموؤل���ف املتموقع يف داخل 
العمل الروائي الذي ي���زوده باملعلومات اأو 
ظه���ر املوؤلف يف عدة �ض���ور منها ال�ضحايف 
حممود ال�ضوادي الأق���رب للكاتب �ضعداوي 
يف العمر واملهن���ة و بلد العائلة على ما اأظن 
والل���ه اأعل���م وم���ا ح���دث بينهما م���ن �ضداقة 
�ضريعة يف فن���دق الفنار ومقهى املثقفن من 
مقاي�ضة من اعط���اء معلومات عن ما يحدث 
يف البتاوين مقابل حفن���ة دولرات تخللها 
قرع لكوؤو�ش الوي�ضك���ي وبع�ش املجامالت 
بينهم���ا عل���ى الرغم م���ن الو�ض���ع امل�ضطرب 
للموؤل���ف،  الوا�ض���ح  والرتب���اك  لل�ض���وادي 
اإل اأنن���ا نق���در اأن نقول هما �ض���ورة واحدة 
ملوؤلف يتموقع يف زواي���ا نظر متعددة، لهذا 
ميكننا امليل على اعتبار اإن بقية ال�ضور يف 
�ضخ�ضي���ات الرواية كانت تنتم���ي للموؤلف، 
والق���ول اإن ال�ضي���د عل���ي باه���ر ال�ضعي���دي 
وغمو�ض���ه وعالقات���ه مع ال�ضلط���ة اجلديدة 
القائم���ة يف الع���راق بعد ع���ام 2003  �ضلطة 
الئت���الف العراق���ي الأمريك���ي، وتاأ�ضي�ض���ه 
ملجلة احلقيقة وعالقته امل�ضبوهة باملخرجة 
ن���وال الوزير هي اإح���دى ال�ضورة النقي�ضة 
يف �ضخ�ضي���ة �ضع���داوي،  وفري���د �ض���واف 
املتحم����ش يف �ضعي���ه لجن���از كت���اب يحوي 
اأغ���رب مئة ق�ضة ق�ض���رة عراقي���ة.  �ضورة 
ح���ازم  وامل�ض���ور  )�ضع���داوي(  لل����  اأخ���رى 
عب���ود الذي ف�ضل ت�ضوي���ر فعاليات اجلي�ش 

)فرانكش��تاين في بغ��داد(.. الفنطازيا 
الم��دجن���ة

ع���ب���د ال���غ���ف���ار ال��ع��ط��وي

)فرانك�ستاي��ن يف بغداد*( .. من الوهل��ة الأوىل ن�سطدم بامل�ساحة 
اجلغرافي��ة للرواي��ة، بح��دود الت�ساري���س العمراني��ة الت��ي يج��ب 
اأن نتخيله��ا م��ع الكات��ب وجت��ري فيه��ا الأح��داث ال�سردي��ة، ه��ذه 
امل�ساح��ة الثابت��ة الت��ي ل تتب��دل قبال��ة الأ�سي��اء الأخ��رى الت��ي 
تتغ��ر ال�سخ�سي��ات، والأزمن��ة والأخيل��ة والأح��ام والأمني��ات، 
اإ�ساف��ة حلرك��ة ال�سي��ارات وتعاق��ب الليل والنه��ار وانتق��ال النا�س 
اأثن��اء النفج��ارات، اأف��كار النا�س يف بغ��داد العتيادي��ة و�سطحات 
خمياته��م املمرع��ة بال�سور املرعب��ة والرتهات املروع��ة، وبعدها 
وقبلها، امل�ساحة العياني��ة ال�سابطة التي تلم �سعث الوقائع اليومية 
لبلد يدخل احلروب من اأو�س��ع اأبوابها، وعا�سمته التي ت�سظت على 

مفرتق طرق املوت والهجرة والهروب،
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الأمريك���ي متمنيا اللجوء لمري���كا الخ ملاذا 
ه���ذا ال�ض���ك يف اإن �ضع���داوي ه���و كل هوؤلء 
وزي���ادة؟! ال�ضتق�ضاء ال���ذي توخاه الكاتب 
يف ادخ���ال املعلوم���ات الت���ي ه���ي �ضحيحة 
وم�ضبوط���ة واإن تراج���ع ع���ن بع�ضها تثبت 
اإن الكات���ب كان كل ه���وؤلء، وبذلك ن�ضتطيع 
الزع���م باأن الرواية )فرانك�ضتاين يف بغداد( 

اعتمدت على ت�ضظي املوؤلفن 
ب - هادي العتاك ه���و املوؤلف احلقيقي لهذه 
الرواي���ة بن�ضختها ال�ضعبية، ولوله ماكانت 
تق���وم لها قائم���ة، والعت���اك ه���و ال�ضخ�ضية 
العراقي���ة اجلماهري���ة ب�ض���ورة عامة التي 
متثل الكتلة العراقية ال�ضامتة التي تتحدث 
عم���ا يحدث يف عاملها التحت���اين خا�ضة بعد 
ع���ام 2003 دون �ضاب���ط، له���ذا فق���د و�ض���م 
هادي العتاك بالك���ذاب )�ش25( حيث عرفه 
اأنا����ش البتاوي���ن وزق���اق 7 ورواد مقه���ى 
عزي���ز امل�ض���ري باختالقه الأكاذي���ب خا�ضة 
يف  اللي���ل  وزوار  بال�ض�ضم���ه  يتعل���ق  فيم���ا 
اأزق���ة املنطق���ة املظلم���ة، والتفج���رات التي 
ت���رتك اأج�ضاد ال�ضحايا تتطاي���ر يف ال�ضماء 
وتتناث���ر عل���ى م�ضاح���ة وا�ضع���ة متت���د م���ن 
�ضاح���ة الطران ون�ضب احلري���ة حد �ضاحة 
الفردو����ش و�ضاح���ة الأندل����ش وك���م �ضح���ك 
ال���رواد حينما اأخره���م بطرانه يف تفجر 
فن���دق ال�ضدي���ر وروؤيت���ه لأرواح ال�ضحاي���ا 
ت�ضتق���ر عل���ى  �ضفحة     نه���ر دجلة مثل روح 
احلار�ش  ح�ضيب حمم���د جعفر، لكن العتاك 
وهو ي�ضك���ن يف غرفة بالية ونتنة مليئة من 
)اخلراب���ة اليهودية ����ش 226(يجمع ا�ضالء 
�ضحاي���ا النفجارات عل���ى هيئة خملوق بال 
روح حتت �ضري���ره القذر بج���وار املجنونة 
الآثوري���ة اإيل�ضوا التي فق���دت ولدها دانيال 
يف احلرب مع ايران وهاجرت بنتاها هيلدا 
وماتيل���دا مع زوجيهم���ا واأولدهم مللبورن، 
والقدي����ش  والذك���رى  للجن���ون  وتركوه���ا 
ماركوركي����ش والق���ط اله���رم ناب���و وزيارة 
كني�ض���ة الب يو�ضي���ا اململ���ة، املوؤل���ف هادي 
العت���اك الذي فق���د �ضديقه ناه���م عبدكي يف 
انفجار الكرادة ه���رع للخمرة اأوزو وتاأليف 
الأكاذيب و�ضبغها باحلقائق وال�ضحك على 
ايل�ضوا ومناف�ضة فرج الدلل يف ال�ضتحواذ 
على الأثاث املنزيل والنتيكات التي يرتكها 
اأو يبيعه���ا الأه���ايل املهاج���رون، لك���ن كذبه 
حت���ول اإىل حقيقة واملخلوق الذي ل ا�ضم له 
الذي خرج م���ن خميلته ال�ضعبي���ة قد اأ�ضبح 
خلق���ًا خميفًا مرعبًا ينتق���م لأرواح ال�ضحايا 
كح�ضيب ودانيال وي���ر  ج�ضمه املت�ضاقط 
ب�ضحاياه اجلدد ل يخرتقه ر�ضا�ش اجلنود 
الأمريكان ول اجلي�ش الوطني العراقي، لقد 
انداحت كذب���ة هادي العتاك املوؤلف ال�ضعبي 
لتك���ون حقيق���ة و�ض���كاًل لفكرة الرع���ب التي 
تطوح باأخيلة العراقي���ن �ضا�ضة ومواطنن 
وتق�ش م�ضج���ع العميد �ض���رور وال�ضركات 
الأمنية الأجنبية مب���ا ي�ضتنزفه املخلوق من 
خ�ضائر بن �ضفوف افرادها، هل كان العتاك 
وه���و العج���وز ال�ض���اذج الب�ضي���ط الك���ذاب 
وال�ضك���ر موؤلف���ًا حاذق���ًا مبف���رده اأم هو من 
�ضنع �ضع���داوي ومن بنات اأف���كاره؟! هادي 
العتاك هو مبثابة املخيلة العراقية املتورمة 
ب�ض���ور الرع���ب من���ذ �ضوم���ر واأك���د واآ�ضور 
هبوط���ًا لالأمري���كان، واإذا م���ا ق���ام بالتاأليف 
الفط���ري، فالأن���ه يعل���م اإن ذل���ك التاألي���ف ل 
ينطل���ي عل���ى اإيل�ض���وا اأو فرج ال���دلل، لكنه 
يك���ذب ويكذب بو�ضفه اأحد العراقين الذين 
يكذبون على املوت بالأمنيات وعلى احلياة 
باحل���ذر، نعم ه���و موؤلف حكاي���ات ال�ض�ضمه 

واأب���وه و�ضانه واأح���د �ضحاي���اه، ومن بعد 
انفج���ار البتاوين الكب���ر بال�ضيارة الأوبل 
البي�ض���اء  ال���ذي  ه���دم كل البي���وت الأثرية 
وحفر حفرة وا�ضعة يف املنطقة وجعل زقاق 
7 دكًا واأح���رق كل حمتوي���ات ه���ادي العتاك 
�ض���ار احلكوات���ي الك���ذاب مب���دع املخل���وق 
بع���د ح���رق وت�ضوه وجه���ه اأ�ضبه مب���ا �ضنع 
ومل ي�ضتط���ع عزي���ز امل�ض���ري ول حمم���ود 
ال�ضوادي اإل الإذع���ان للحقيقة الواهمة باأن 
القب�ش على مرع���ب البغدادين والأمريكان 
يف احل���ادي والع�ضري���ن من �ضب���اط 2006 
كان القب����ش عل���ى العتاك العراق���ي، املوؤلف 

احلقيقي حلكايات الرعب والكذب كلها.
اأربعين���ي  )�ض���اب  املوؤل���ف  زار  حينم���ا  ت - 
م�ضج���اًل  ويحم���ل  انيق���ة  مالب����ش  يرت���دي 
ديجتال( وجل�ش عل���ى كر�ضي بجواره �ضلم 
عليه ب���ود وحمبة، وملا فت���ح امل�ضجل وطلب 
منه اأن يتح���دث، �ضاأله من اأنت، فاأجابه | اأنا 
املوؤل���ف | �� موؤلف م���اذا؟ | �� اأنا اأوؤلف ق�ض�ش 
ل���ك؟| �� اأحكي  اأن اأحكي  | ����� عن م���اذا تريد 
يل كل �ض���يء و اأنا اأ�ضمع )����ش 306( ولقاء 
املوؤلف ال�ض���اب يف امل�ضت�ضفى كان مع مدعي 
التاألي���ف اأبي �ضليم املراق���ب دومًا للحوادث 
يف منطق���ة البتاوي���ن و بالأخ����ش زق���اق 7 
يف بلك���ون الطاب���ق الث���اين لبيت���ه الأثري، 
كان م���ن �ضالل���ة الآثوري���ن املنقر�ض���ة التي 
هجر وهاجر اأفرادها على فرتات، وا�ضتدت 
وترة التهجر على يد امليلي�ضات الأ�ضولية 
التكفرية من الطائفتن ال�ضنية وال�ضيعية، 
وا�ضتغ���ل ذوو امل���اآرب الدنيئة هذه اخلطوة 
لنهب وا�ضتغالل خماوف الأقليات ل�ضاحلها، 
ويعتقد املوؤلف ال�ض���اب اإن ما �ضمعه من اأبي 
�ضلي���م يتطابق م���ع الت�ضجي���الت التي باعها 
ل���ه ال�ضح���ايف حمم���ود ال�ض���وادي ب�ضب���ب 
ال�ض���وت الواح���د ال���ذي حكيت به، ف���اإذا مل 
يعق���ل اأن يكون ه���ادي العت���اك العجوز هو 
ال�ض�ضم���ه الق���وي العني���ف عل���ى الرغ���م من 
اعرتاف���ه بتاأليفه لق�ضت���ه، فاإنه من املمكن اأن 
يعقل اإن ال�ضوت الذي تفوه به ال�ض�ضمه يف 
الت�ضجي���الت هو �ض���وت املوؤلف اأب���ي �ضليم 
ولي����ش العتاك كم���ا قال التلف���از يف بث لقاء 

القب�ش على ال�ض�ضمه.
ث - م���ن املمك���ن اأن يك���ون املخل���وق ال���ذي 
يطلق عليه العراقي���ون �ض�ضمه او �ضنو�ضمه 
اأو املع���روف يف تراث الغ���رب فرانك�ضتاين 
ال���ذي خلقه ه���ادي العت���اك وخ���اط اأ�ضالءه 
وتقم�ضته روح ح�ضيب حممد جعفر وقربته 
اإيل�ض���وا يف حلظ���ة �ضعف وح���رة وجنون 
وت�ض���رع للرب وا�ضتجابة م���ن قبل القدي�ش 
ماركوركي����ش اإليه���ا لل�ضب���ه الروح���ي بين���ه 
وبن ولدها دانيال الذاهب للحرب عنوة من 
املمك���ن اأن يك���ون املوؤلف واملنتق���م واملجرم 
وال�ضحية، لأنه وح���ده الذي ظل �ضبحه يف 
فندق العروبة املهدم مع القط الهرم املنتوف 
ال�ضعر بينما العراقي���ون يحتفلون بالقب�ش 
املوؤل���ف  الرع���ب  يبق���ى  اأي  اأنف�ضه���م!  عل���ى 
خمتفيًا بينما ي�ضجن ال�ضعب خياله ذهنيته، 
اأية بغداد هذه التي تزن الأمور مبيزان غر 
ع���ادل بينم���ا يح���ول املط���ر يف الرواية بن 
النا����ش وفرحته���م يف ال�ضج���ن الكبر الذي 
ا�ضم���ه الوط���ن، م���ادام �ضبح ي�ضك���ن املنطقة 
برمتها يقل���ق راحة احلكوم���ة والنا�ش على 
ال�ض���واء، نك���ون ق���د انتقلن���ا اإىل مبحث ثان 
نتكل���م في���ه ع���ن  م���ن هو املج���رم وم���ن هو 
ال�ضحي���ة واإن كان ذلك �ضعب���ًا  يف رواية مل 
يعرتف موؤلفوها جميعهم بوجود حدود بن 

امل�ضطلحن.

  )بروت )رويرتز

وال�ضاع����ر  الكات����ب  ق�ض�����ش  جمموع����ة 
اللبن����اين با�ض����كال ع�ض����اف الت����ي حملت 
عنوان"وجوه واأقنعة"تعك�ش اجتاهات 
واأمناط����ا فني����ة خمتلف����ة منه����ا الرمزي����ة 
وال�ضريالي����ة والواقعي����ة وكلها تتعاي�ش 
اأحيان����ا  تط����ل  ق����د  اأو  اىل جن����ب  جنب����ا 

بوجوهها املختلفة من العمل الواحد.
وحتت����وي ه����ذه الق�ض�����ش الق�ضرة يف 
بع�����ش الحيان عل����ى ما يذك����ر بكتابات 
ج����ران خلي����ل ج����ران كم����ا انه����ا ت�ضم 
مناذج ق�ضرة ي�ضح ب����اأن تو�ضف باأنها 
اأفكار تقدم يف اأ�ضكال فنية خمتلفة اأكرث 

منها ق�ض�ش ق�ضرة.
وكتابة ع�ضاف هي دائما �ضعرية بامتياز 
حت����ى ح����ن ي�ض����ف واقعا ما بق����در كبر 
م����ن الواقعي����ة. وتتمي����ز ه����ذه الكتاب����ة 
اأي�ض����ا بالغو�ش يف اللحظ����ة احلا�ضرة 
وتو�ضيعها للتحول اىل �ضبه عامل �ضغر 
يتج����اور مع حلظ����ات اأو ع����وامل اأخرى. 
ويركز الكاتب على ال�ضور فتاأتي كتابته 
ت�ضويري����ة مميزة يف عامل م����ن الرمزي 

وال�ضريايل والواقعي.
ا�ضتملت املجموعة على 39 ق�ضة وردت 
الو�ض����ط  القط����ع  م����ن  يف 184 �ضفح����ة 
و�ض����درت ع����ن )دار نل�ض����ن( يف ال�ضويد 

ولبنان.
عنوان����ا  حمل����ت  الت����ي  الوىل  الق�ض����ة 
و�ضريالي����ة  فكري����ة  هو"الرهان"ج����اءت 
حافل����ة بالرم����وز كم����ا ج����اءت منوذجية 
حتمل كث����را من �ضم����ات املجموعة. يف 
الق�ض����ة كم����ا يف ق�ض�����ش اأخ����رى غرها 
م����ا يذكرن����ا ب����اراء الرومان�ضي����ن من اأن 
النف�����ش الب�ضري����ة م�ضرح للخ����ر ولل�ضر 
يف  وملالئك����ة  ل�ضياط����ن  ملع����ب  وانه����ا 

الوقت نف�ضه.
ان�ض����ان يح����اول ان ي�ضع نهاي����ة حلياته 
وحم����اولت لثنيه عن ذل����ك. يبداأ الكاتب 
الق�ضة بو�ضف �ضعري حركي. يقول"..

مددت ي����دا ترجتف من جمه����ول مل يقدر 
عقلي ان يتخيل����ه. فتحت الباب. لطمني 
وزج����رين  وح�ضي����ة  بعدائي����ة  ال�ض����وء 
الهواء بع�ضبية. �ضمعت فكرة يف راأ�ضي 
ت�ضاألني: م����ن اأنت لتتدخل مب�ضر خطه 
ق����در يكتب نهاية قا�ضية حلياة ان�ضان او 
رمب����ا وب����كل ب�ضاطة لأن����ه �ضئ����م التكرار 

وقرر ان يلهو؟"
وق����ال متحدثا ع����ن �ضع����وده اىل الرجل 
اأتذك����ر �ضديق����ي و�ضبب  لإنقاذه"رح����ت 
�ضع����ودي. اأراه هن����اك عل����ى احلافة بن 
ال�ضم����اء وال�ضقوط معلقا بقرار موؤجل.. 
يت�ضل����ق بعيني����ه الغيوم باحث����ا عن ربه 
لي�ضلم����ه ر�ضال����ة تخت�ضر ني����ة ووداعا.. 

و�ضكرا على عمر لن ي�ضتخدمه كله..."
لك����ن غريبا"يرتدي ثياب����ا بي�ضاء"�ضبقه 
ع����ن  الرج����ل  ثن����ي  حماول����ة  اإىل 
قراره"حاول����ت اأن اأحترك اأن اأم�ضي..مل 
ا�ضتط����ع ان ا�ضمع كل ما كانا يقولنه..ل 
جدوى اأهز براأ�ضي اقتنع بالقنوط..."مل 
ي�ضمع ال جملة واحدة قالها �ضديقه لذلك 
الرج����ل املرتدي البيا�����ش. قال له"ارحل 
عني ان����ت و.."فان�ضحب �ضاحب الثياب 

البي�ضاء.
واأ�ضاف"وم���ن جدي���د تال�ض���ت فرحتي 
على �ضوت خطى تعر فوق ا�ضتعدادي 
يرت���دي  �ضخ�ض���ا  ه���ذا  للتدخ���ل"وكان 
ال�ض���واد. وجن���ح ال�ض���واد حي���ث اخفق 
البيا�ش"ح�ضنا..نزلت"�ضمعت �ضديقي 
كت���ف  عل���ى  يتك���ئ  بكلمت���ن  ي�ضت�ضل���م 
الأ�ض���ود وين���زل ع���ن احلاف���ة... وقب���ل 
ان يختف���ي الغريب���ان �ضمع���ت ال�ض���ود 
يعل���ن انت�ضاره بن�ض���وة اأنا ربحت هذه 

اجلولة.""
يف ق�ضة"ال�ضرتاحة"عودة مرة اأخرى 
اىل الأبي����ش والأ�ضود يف حوار يجري 
بينهما. يب���داأ الكاتب بال�ضارة اىل قول 
قاله ل���ه جمنون يف يوم م���ن اليام. انه 
يذك���ر بفال�ضفة قدامى و�ضع���راء وكتاب 
وب�ض���كل خا�ش بجران. قال"كي نكون 
اأحرارا يج���ب اأن نخلع عن���ا اأج�ضادنا.. 
ول���ى حركة الدني���ا بو�ضوح ل بد من 
اأن ن�ض���دل جفونن���ا على م���ا تعلمناه يف 

�ضغرنا."
خاط���ب الأ�ض���ود الأبي����ش قائال"كي���ف 
ت�ض���ر اأعمال���ك اأيه���ا اخل���ر؟ مل يخ���ف 
البي����ش ابت�ضامة اناني���ة بعد ان �ضمعه 
يناديه بلقبه املحبب واجابه"بخر اأيها 
ال�ضر وانت؟"وهن���ا اأجاب"القا"وقال 
لالبي�ش"حم���اول انه���اء اللقاء"اأف�ض���ل 

منك."
ورد اخل���ر قائال"اأتعلم ليزال الن�ضان 
كل ليلة يف �ضالته يطلب مني ان اجنيه 
م���ن اعمال���ك ال�ضيطانية."واأجابه ال�ضر 

قائال"اأتعلم ل يزال الن�ضان كل ليلة يف 
�ضكواه ي�ضاألني..اأين عدلك اللهي؟"

�ضاخ���رة  ق�ضة"الغراء"واقعي���ة  ويف 
ونظ���رات  مقه���ى  يف  فتات���ان  وح���ادة. 
ال�ض���اب  وح���ركات ذات مع���ان يتلقفه���ا 
اجلال����ش قبالتهما و�ض���ط نظرات �ضبان 
اخري���ن وح�ض���د الفت���اة امل�ضرف���ة عل���ى 
املقه���ى. تغادران بعد ان تركت احداهما 
ل���ه رق���م هاتف ليت�ض���ل به���ا. وقد جرى 
ح�ض���م ال�ضراع هذا بطريقة قاطعة اذ ان 
امل�ضرفة عل���ى املقهى تلقفت الورقة التي 

كتب عليها الرقم ومزقتها.
يف"رج���ل ع���ادي كالليل"�ض���يء ج���ارح 
م���ن واقع م���وؤمل يبدو وا�ض���ع النت�ضار. 
ان���ه  كب���ر.  مكت���ب  يف  موظ���ف  رج���ل 
الن يف بيت���ه. يداع���ب طفلت���ه ويقب���ل 
زوجت���ه قبل���ة ال�ضب���اح ويو�ض���ل ابنته 
اىل"با�ش"املدر�ض���ة ث���م يتلقف حقيبته 
ويذهب اىل عمله. يعمل بكد وجدية مع 
بع����ش الت�ضلية مع زمالئ���ه على فنجان 
قه���وة. وعن���د النتهاء من عمل���ه يخرج 
ف���اذا ه���و يف غرف���ة يف فن���دق ي�ضتح���م 
بع���د  تاأتي���ه  ام���راأة  وينتظ���ر  ويتعط���ر 
فيمار�ض���ان اجلن�ش. تغ���ادره بعد فرتة 
وقد �ضحبت"من حقيبته���ا مظروفا بنيا 
�ضغ���را وت�ضع���ه حت���ت امل�ضب���اح على 

املن�ضدة قربه."
تتح���دث  حمزن���ة  يف"هدية"واقعي���ة 
ع���ن متث���ل ال�ضع���ادة وال�ض���ى يف اأمور 
تب���دو لالخري���ن تافهة. ثالث���ة من عمال 
التنظي���ف يع���رثون على دراج���ة قدمية 
ب���ن النفايات. كل من الثالثة يت�ضورها 
يف عامل���ه اخلا�ش اأحده���م فكر يف حزن 
مل���اذا ل تتزوجه ابنة خاله. الثاين ينظر 
اىل الدراجة بعن دامعة مرددا يف �ضره 
ماذا لو كان���ت زوجته حامال"اما الرجل 
الثال���ث ف���كان ينظر اىل �ض���وء ال�ضباح 
املت�ضل���ل يف اخر الطري���ق يتخيل عيني 
ابنته ال�ضغرة عندما ترك�ش ل�ضتقباله 

ككل يوم."
بع����ش العناوي���ن حتت���وي عل���ى اأفكار 
تاأت���ي يف كلمات �ضعري���ة حمدودة ومن 
يق���ول  و�ضجرة"حي���ث  ذلك"ع�ضف���ور 
الكاتب"قال���ت له"لو كنت اأملك جناحيك 
حللق���ت اإىل اأقا�ضي الدني���ا. قال لها"لو 
كن���ت اأملك جذورك مل���ا بحثت كل عمري 

عن وطن"."

مزيج من رمزية 
وسريالية 
وواقعية

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

تن�ضط  املح���اكاة احلركية يف رواي���ة الزنبقة احلمراء 
اىل  ترجمه���ا  وال���ذي  فران����ش"  للروائي"انات���ول 
العربية"احم���د ال�ض���اوي حممد"معتم���دا يف ترجمته 
عل���ى اللف���ا القراآني���ة البليغ���ة يف معناه���ا من حيث 
ال�ضورة واملعنى، والفهم العميق يف ترجمة اح�ض�ضت 
انه تثاقل فيها لغويا على القارىء ليمنحه مو�ضيقى لغة 
�ضمعية تتوافق م���ع رواية"انات���ول فران�ش"التمثيلية 
املحبوك���ة �ضرديا، والتي ا�ضتطاع خل���ق ايحاءات فيها 
وف���ق رمزيات ال�ضلوب الكتابي مل���ا بعد ع�ضر النه�ضة 
ال���ذي انتق���ده يف روايت���ه م�ض���را اىل انه"حم���ال اأن 
يف�ض���ح امل���رء عن فك���ره مت���ام الف�ضاح"وذل���ك لينتقد 
فيم���ا خلف ال�ض���رد،  ال�ضيا�ضة التي كان���ت قائمة اآنذاك 
مع الهتمام بال�ضور اجلمالية واملو�ضوع الجتماعي 
املتعلق بطبق���ة اجتماعية معينة،  ومنه���ا الفن والدب 
وامل�ضاعر التي تختلط يف نف�ضية الفنانن ب�ضكل عام. 

حقائق روائي���ة �ضيكولوجي���ة مدها"انات���ول فران�ش" 
بوقائ���ع تربوية تظهر يف تربية الكونتي�ضة،  وحمبتها 
لوالدها حيث تاأثرت ب�ضخ�ضية الب.  كما تاأثر حبيبها 
ب�ضخ�ضي���ة والدت���ه الت���ي تركت���ه يتخب���ط يف الن���زاع 
النف�ض���ي،  ويف هذا تاأث���رات نف�ضية تغلغلت اجتماعيا 
حي���ث اي�ضا ال�ضل���وب ال�ضيا�ض���ي ال�ضاخ���ر وامللفوف 
بق�ض���ة ح���ب رومان�ضي���ة،  لم���راأة فاتنة ت�ضب���ه بتاألقها  
�ضع���ار فلورن�ض���ا الزنبقة احلم���راء.  لن�ضع���ر ان املراأة 
والوطن يف رمزية واحدة خليانات ميكن لها ان تتدثر 
بدث���ار املحبة او بدثار العالق���ات ال�ضائكة التي ي�ضعب 
تف�ضرها او ترير نتائجها.  ان من ناحية الذات او من 
ناحية املحيط والبيئة الت���ي ينبت فيها الن�ضان لين�ضاأ 
متوازن���ا مع نف�ضه اول،  فالكونتي�ضة هي منوذج ينمو 
مع النمو الروائي الذي يكر مبفاهيمه حتى الو�ضول 
اىل الذروة"ومل���ا دخل���ت مع���رتك احلي���اة مل تلب���ث اأن 
يئ�ض���ت من العثور عل���ى مثال تلك ال�ضف���ات الطبيعية،  
وذلك الكمال يف قوى اجل�ضم والفكر،  وظل هذا الياأ�ش 

مالزمها عندما اتت لختيار قرينها"
ان رمزية العن���وان توحي باجلمال وال�ضراق.  ان من 
ناحية الزنبق وطبيعت���ه او من ناحية اللون وا�ضتعاله 
بالرغب���ات.  لندخ���ل الرواي���ة م���ع اناتول،  ون���درك ان 
ل���كل �ضىء يف احلي���اة �ضع���اره اخلا����ش،  فالربط بن 
الرم���ز ومعن���اه نقراأه يف تفا�ضيل كث���رة من الرواية.  
ان م���ن �ضعار فلورن�ض���ا او من تلك ال�ضوك���ة التي تذكر 
الكونتي�ض���ة بحبيبه���ا او بدبو����ش ال�ضع���ر،  ولكنه يف 
روايته حاول تعميم افكاره ال�ضيا�ضية واجتاهاته التي 
تنتقد حت���ى ال�ضعراء والكتاب م�ض���را اىل"ان القراءة 
والفهم هما الرتجمة"فهو ترجم افكاره ايحائيا ليخلط 
بن اركان احلياة خلط���ة �ضحرية جعلنا نتذوق افكاره 
م���ن خالل ق�ضة حب رومان�ضي���ة انتهت باملا�ضي املوؤثر 
عل���ى احلا�ضر حيث ي�ضتحيل ا�ضالحه، ويف هذا نظرة 
�ضديدة التمعن والتدقيق وخ�ضو�ضا يف قوله"املا�ضي 
وح���ده  ه���و احلقيق���ة الب�ضرية، وح���ده ه���و الكائن"، 
فهل املا�ض���ي هو ما يغلف حياتنا كب�ض���ر ليجعلنا ندفع 

الثمان الباهظة لعدم وعينا يف املا�ضي؟. 
اهتم"انات���ول فران����ش"يف روايته"الزنبقة احلمراء" 

با�ضتخ���راج املا�ض���ي،  لي�ض���ىء به احلا�ض���ر او ليرتك  
للق���ارىء ما ا�ضتخل�ضه من مفاهي���م تاريخية حيث"اأن 
امل���رء ل يقول ق���ط يف كتاب ما يري���د يف احلقيقة"ففي 
روايت���ه ا�ضتخرج اآث���ار نابلي���ون،  وافعاله من خمبوء 
التاري���خ  م���ع الهتم���ام بانتق���اد اليه���ود وافعالهم يف 
تل���ك الفرتة"بي���د اأن اليه���ود ق���د اهمل���وا اأداء واجبهم 
وا�ضبح���وا ب���ن امل�ضيحن م���ن اتب���اع الر�ضول"ولكن 
منح ج���ل اهتمامه باملا�ضي بنابلي���ون،  وتقييم اعماله 
وافعال���ه واجتاهاته"ونابليون كان حمبوب امة قائمة 
براأ�ضها، وكان من�ضاأ قوت���ه يف اأ�ضعال املحبة يف قلوب 
الرج���ال اينما حل و�ض���ار، وكانت م�ضرة جنوده يف ان 
يبذل���وا له امله���ج وميوتوا فداءه."وم���ن ثم منح الدب 
اليه���ودي ال�ضم���و والرفع���ة ع���ر تلميح���ات ق�ض���رة 
ل تتع���دى الوم�ض���ة اللغوي���ة الت���ي ت���رتك اثره���ا يف 
الق���ارىء"اين يا �ضيدتي  على ثقة انك غر مطلعة على 
�ضمو الآداب اليهودي���ة وتفوقها على غرها من الداب 
كافة."فه���ل ح���اول" انات���ول فران����ش" جم���ع باق���ة من 
التاريخ كدلله على الن�ضانية التي تت�ضح يف رواياته،  
كلم���ا ذك���ر نابلي���ون او اليه���ود او امل�ضيحي���ة او حتى 
ال�ض���الم ليوؤكد من خالل ذل���ك"ان الن�ضانية كامنه يف 
�ضمي���م قلب الن�ضان، ولك���ن الرفق يبدو على جوارحه 
وهو اىل احلركة ا�ضرع واىل الظهور اقرب".ثم ليجمع 
بن اليهود والعرب مظهرا ف�ضلهما على اوروبا ب�ضكل 
عام"،ان���ه ل���ول اليهود  والع���رب لكان���ت اوروبا اليوم 
ل ت���زال مغمورة يف ل���ج من التع����ش واجلهالة والظلم 
والق�ضاوة كما كانت على عهد احلروب ال�ضليبية."فهل 
يف ه���ذا تلمي���ح لع�ض���ور تاريخي���ة حترر منه���ا العرب 
واليه���ود؟ ام ان"الزنبق���ة احلمراء"ه���ي اجلم���ال يف 
احلا�ض���ر وامل�ضتقبل الذي جع���ل الكونتي�ضة ت�ضعر انه 

مرتبط باملا�ضي الذي ي�ضتحيل ا�ضالحه؟.
م���ا ب���ن احل���ب وال�ض���رد الروائ���ي،  وتكني���ك امل�ضاهد 
الب�ضري���ة املتخيل���ة خف���ة حركي���ة ذات تنق���الت فكرية 
ت���رتك الق���ارىء يف رواي���ة اجتماعي���ة انرتوبولوجية 
ي�ضىء من خاللها اناتول على معامل الن�ضان، والبيئة 
املحيطة م���ن حوله وتاثره وتاأثره مب���ن حوله، وكما 
الكونتي�ضة"�ضابحة يف اأف���ق احالمها واخيلتها، فراأته 
يف اعم���اق املا�ضي م�ضرة طفولته���ا الوحيدة وكانت ل 
ت���زال مقتنع���ة  بانه لي����ش يف الدنيا من ي�ض���ارع اباها 
لطفا". ولكن يف امل�ض���ارات الخرى من الرواية حافظ 
عل���ى التن���وع الروؤي���وي لجتماعي���ات،  و�ضيا�ضي���ات،  
ومناظ���رات واف���كار جعلته يت�ضاءل"وم���ا كانت ر�ضالة 
بن���ي ا�ضرائي���ل اإل لتهذيب ال�ضعوب"فه���ل من فرق بن 
اليه���ود وبين���ي ا�ضرائيل ليتن���وع يف ذكرهم من خالل 
رواية حملت يف عنوانها ا�ضم �ضعار فلورن�ضا"الزنبقة 

احلمراء" 
تتبل���ور الحا�ضي�ش الفنية يف اكرث من مو�ضع  جمايل 
يف الرواي���ة م���ع الهتم���ام بالفن���ون كاف���ة،  كالزي���اء 
والرواي���ة،   �ض���واء،  عل���ى  والرج���ل  امل���راة  وجم���ال 
والفنون الت�ضكيلية م���ن خالل الر�ضم اللغوي ال�ضامت 
غارق���ة  ورمان�ضي���ة  والظ���ل  ال�ض���وء  بجم���ال  املل���ىء 
بالتخيالت"وا�ضعل ال�ضموع، فبدا وجهها على ال�ضوء 

�ضلبا متجهمان فنظر اليها نظرة واثقة"،وحتى يف فن 
الق�ضة"ومبثل هذه الطريقة تكت�ضب الق�ضة قوة ادبية 
ل ميكن تفا�ضي���ل التاريخ التافه���ة الثقيلة اجلامدة ان 
توؤذيها قط"،  وهذا متاما ما مل�ضته يف روايته"الزنبقة 
احلم���راء".  لنه ا�ضتط���اع ا�ضقاط ال�ض���وء البارز على 
الكونتي�ض���ة.  لنتاب���ع حركته���ا ب�ضغ���ف يف رواي���ة مل 
يرتكه���ا التاري���خ دون تفا�ضيل���ه التي و�ضل���ت للذروة 
يف"معر����ش خمزن اأودعه جت���ار ال�ضور يف العامل من 
اأق�ض���اه اإىل اق�ض���اه نفاة خمازنهم، وهن���ا يفلح المر 
يف بيع م���ا ا�ضتع�ضى عل���ى اليهود ان يبيع���وه. ليمرر 
معلوماته بب�ضاطة بن اج���زاء الرواية يحنكة روائي،  
وبراع���ة قا����ش يق���ول:"ان ه���ذه 

هواج�ش الق�ض�ضن الذين مل يعرفوا احلياة."
امل�ضاه���د  الرواي���ة  عل���ى  فران����ش"  ا�ضفى"انات���ول 
الب�ضري���ة الت���ي ر�ضمه���ا بدق���ة فني���ة �ضاهم���ت يف منح 
الق���ارىء جمالي���ة وجداني���ة،  تخت���زن يف خمزون���ه 
الدب���ي ب���ل يف خميلت���ه لن  كل قارىء يح���ل خيالته 
حم���ل خيالتنا"فامل�ضاه���د الطبيعي���ة ال�ضامت���ه تكتمل 
باحلركة مع الح�ضا����ش بال�ضكون،  مما يرتك القارىء 
يف ت���ذوق ح�ض���ي مينحه ل���ذة التخيالت الت���ي تثرها 
املع���اين يف كلماته الدبية ذات اجلمال املو�ضوعي"ان 
كاآب���ة  الكنائ�ش يف الليل تهيج م�ضاعري وتثر ثائرتي 
دوم���ا، انه���ا ت�ضعرين روع���ة الفناء وج���الل العدم."ال 
ان الت�ضظ���ي وم���ا ورراء ال�ض���ور الدبي���ة امل�ضحون���ة 
مبجازات ايحائية هي مبثاب���ة اجزاء نقدية ل�ضيا�ضات 
كان���ت يف املا�ض���ي،  وينتقده���ا روائي���ا.  ب���ل وي�ضعها 
حت���ت جمهر القارىء املتجدد بتج���دد روائي حم�ضوب 
بدقة متناهي���ة،  ليخاطب من خالل روايته الجيال يف 
احلا�ضر وامل�ضتقبل ت���اركا املا�ضي يف روايته"الزنبقة 
ه���و  وح���ده  البينة"املا�ض���ي  احلقيق���ة  احلمراء"ه���و 
احلقيق���ة الب�ضرية، املا�ض���ي وحده ه���و الكائن"وبهذا 
و�ضعنا ام���ام املا�ضي واحلا�ض���ر وامل�ضتقبل من خالل  
زنبقت���ه احلم���راء،  وت�ضاب���ه املعاين من خ���الل ت�ضابك 

الحداث وات�ضالها ببع�ضها البع�ش.   
حم�ض���ورا  الروائ���ي  فران����ش" الزم���ن  ترك"انات���ول 
باملا�ض���ي.  لتولد التفا�ضي���ل يف امل�ضتقبل من خالل كل 
ق���ارىء يح���اول حتديث الف���كار. بل وروؤي���ة الحداث 
مبنظ���ار انات���ول فران����ش،  ولك���ن م���ن  خ���الل ا�ضلوب 
�ضاعري دقيق املعنى ذي اح�ضا�ش مكاين مرتبط باملدن 
كايطالي���ا وفلورن�ض���ا.  كم���ا ان���ه و�ضع ال���رتاث الفني 
عل���ى املحك"فعلينا ان ننظم  ا�ضعارن���ا وتخرج اعمالنا 
الفني���ة على ذكر م���ن اولئك الذين  مات���وا عنا. ناظرين 
اىل الم���ام، اىل اولئك الذي���ن �ضياأتون بعدنا ويقتفون 
اثرنا."مع النظر اىل تراكمات الحداث يف املا�ضي من 
خ���الل �ضرة نابليون،  وكت���اب الق�ضة، و بول فران�ش 
الذي"ا�ضاب كبد احلقيقة  بقوله"انا ل جند يف الكتب 
غر انف�ضنا"وهذا ما حاول"اناتول فران�ش"ان يثره 
ح�ضيا يف القارىء لروايته"الزنبقة احلمراء"فالتطور 
الروائ���ي هو جزء م���ن التطور الن�ض���اين بل هو منو 
فك���ري ين�ضج م���ن خالله الق���ارىء،  فلكل كائ���ن ذاتية 
خا�ض���ة ب���ه ان ادبي���ا او اجتماعي���ا او �ضيا�ضي���ا او م���ا 
اىل ذل���ك،  وه���ذا ن���وع م���ن ا�ضتكم���ال التنا�ض���ب الذي 
ذكره"انات���ول فران����ش" يف خ�ض���م �ض���رده احل���واري 
والتمثيل���ي الذي انتهى مبا�ش ي�ضتحيل ا�ضالحه لهذا 
علين���ا ان ننتب���ه انا نحي���ا يف املا�ضي ومنه���د لذلك يف 
حا�ضر �ضيولد يف امل�ضتقبل،  ولكن يبقى ال�ضوؤال الهم 
ال���ذي ع�ض���ف يف ذهني وانا اق���را الرواية هل فعال  ما 
كان���ت ر�ضالة بني ا�ضرائيل ال لتهذيب ال�ضعوب؟ ام ان 
نابليون "�ضاعرًا ل يعرف من ال�ضعر اإل الفعل، فرتامى 

خياله اىل حد ال�ضيطرة على الر�ش."؟

�سحى عبدالرووف املل

س����ل����س����ل����ة ن����وب����ل 

قراءة يف رواية"الزنبقة احلمراء" للروائي" اناتول فران�س"

"ان الحركات الرشيقة هي موسيقى العين"
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�سكيب كاظم

اول م���رة، طالعت عين���اي ا�ضمها، يوم قراأت 
كتاب )اعرتافات ه���ي ميللر يف الثمانن( 
ال�ض���ادر يف �ضم���ن �ضل�ضل���ة )كت���اب الهالل( 
�ضن���ة 2000، وال���ذي ترجمه خال���د النجار، 
ويحتوي عل���ى اللقاء الثق���ايف املطول الذي 
اج���راه الدي���ب وال�ضحف���ي )كري�ضتيان دي 
بارت���ا( وال���ذي اخذ للق���اء اهبت���ه، ب���اأن قراأ 
له���ذا الدي���ب امل�ضاك����ش  املنج���ز البداع���ي 
املنفل���ت ذي الوج���ه اجلنكيزخ���اين، املولود 
يف مدينة نيويورك يف ال�ضاد�ش والع�ضرين 
م���ن كانون الول �ضن���ة 1891، واملتوفى يف 
ال�ضابع من حزيران �ضنة 1980، الذي عا�ش 
احلياة م���ن كل اطرافه���ا، وعب م���ن لذائذها 
اىل ح���د التخم���ة، والذي عا����ش وقتا طويال 
مع ع�ضيقته )انايي�ش نن( التي دخلت حلبات 
الدب م���ن خ���الل العديد م���ن رواياتها، التي 
مل تل���ق اهتم���ام الق���راء والنقاد، ب���ل حازت 
ال�ضه���رة واملج���د، ولك���ن بع���د وفاته���ا �ضن���ة 
1977، ملعاناته���ا مر����ش ال�ضرطان، عن عمر 
زاد عل���ى الربعة وال�ضبع���ن عاما، من خالل 
ن�ضر يومياتها، والتي كانت تتحدث فيها عن 
حاج���ات ج�ضده���ا، كما لو كان���ت تتحدث عن 
كيفية اعدادها طعام الع�ضاء! هذه اليوميات 
الت���ي ترجمت اىل لغات ع���دة، جعلتها تدخل 
ع���وامل الدب الف�ضائحي م���ن اأو�ضع ابوابه، 
فهي ل تتورع عن ان تعرتف انها يف انتظار 
احلبيب، وهي غر مرتاح���ة، انها م�ضحونة 
بال�ضه���وة وانها حتيا يف كوميديا بهيجة اذا 

قبلها �ضخ�ش او �ضاجعها!!
لق���د ارتبطت )انايي�ش ن���ن( بعالقات �ضداقة 
م���ع عديد الدب���اء وال�ضع���راء وال�ضيا�ضين، 
وكان���ت حياته���ا يف باري����ش م���ن اخ�ض���ب 
�ضن���وات حياته���ا، اذ انه���ا عا�ض���ت يف كوب���ا 
يف  الخ���رة  الثالث���ة  عقوده���ا  وام�ض���ت 
الولي���ات املتح���دة المريكي���ة، ومات���ت يف 
لو�ش اجنل����ش، عا�ض���ت يف باري�ش �ضنوات 
الع�ضري���ن،  الق���رن  م���ن  الثالثين���ي  العق���د 
وحوادث �ضاعقة تق���رتب من تغير احلياة، 
اذ عا�ض���ت �ضن���وات �ضعود ادول���ف هتلر اىل 
راأ�ش ال�ضلطة يف املانية، ونياته ل�ضتح�ضال 
لخت  حق���وق املاني���ة يف الرا�ض���ي الت���ي �ض
هزميته���ا  ب�ضب���ب  المل���اين،  اجل�ض���د  م���ن 
يف  حقوقه���ا  الوىل  العاملي���ة  احل���رب  يف 
اللزا����ش واللورين، ف�ضال عل���ى ارها�ضات 
احل���رب الهلية الإ�ضباني���ة، ب�ضبب النقالب 
الع�ضكري ال���ذي قاده اجل���ال فران�ض�ضكو 
حكوم���ة  �ض���د   )1975  –  1893( فرانك���و 

اجلمهورين الي�ضارية.
الق���ادم  الي�ض���اري  ال�ضاع���ر  عل���ى  تتع���رف 
ع راأ�ضها  د��� ض�من ب���رو )غونزال���و( ال���ذي ي
ب�ضعارت���ه الي�ضارية، وب�ض���رورة القتال �ضد 
فرانك���و دفاعا عن اجلمهوري���ة، انايي�ش نن، 
ما كانت تاأب���ه لطروحاته، اأنها توؤمن )باأن ل 
�ض���يء بو�ضعه تغي���ر الطبيع���ة الن�ضانية.. 
اع���رف جي���دا ان الن�ض���ان ي�ضتطي���ع تغير 
نف�ضه �ضايكولوجيا، وه���ذا الرعب واجل�ضع 
يجعالن���ه ل ان�ضاني���ا )...( وه���ذا تغير يف 
الدوار الت���ي نح�ض���ل عليه���ا م���ن الثورات. 
تغير الرجال يف ال�ضلطة )...( هذا كل �ضيء 
)...( وال�ض���ر �ضيبق���ى )...( ان���ه لأثم ورعب 
مف���زع وعجز ذلك الذي يجعل الرجال ق�ضاة، 
ولي����ش من نظام ي�ضتطي���ع احلد من الرعب( 

تراجع �ش122.
لكن )غونزالو( هذا الذي يهدد بالنتحار 
اذا م���ا ا�ضط���ر للعي����ش يف ع���امل فا�ض���ي، 
وانه �ضوف ميوت بعد ان يقتل ع�ضرة من 

الفا�ض�ضت، وان���ه كان يرى يف احلرب اذا ما 
اندلعت، بداية لثورة تطيح بالنازية الملانية 
الهتلري���ة، �ضرع���ان ما يهرب م���ن باري�ش مع 
اول بارقة من بوارق احلرب، يف اآب 1939، 
وه���و ال�ضه���ر ال���ذي تندلع يف اآخ���ر يوم منه 
احل���رب، اذ تهاجم الق���وات الملانية، بولندة 
لتحتله���ا بع���د ايام قليل���ة، يف اب كم���ا تقول 
انايي����ش ن���ن يف يومياته���ا ل�ضي���ف 1939، 
�ضافرن���ا جميع���ا، ه���ي اىل اليون���ان ليقيم 
م���ع )لورن����ش داريل( ان���ا ذهب���ت اىل )�ضان 
تروبي���ز( مع )هيلب���ا( و)غونزال���و(. �ضانت 
تروبيز، فردو�ش ب�ضواطئها الرملية املحاطة 
بغابات ال�ضنوب���ر.. حياة )تاهيتية( من�ضي 
النه���ار يف ال�ضباح���ة.. نطه���و الطعام حتت 
ال�ضجار قريبا م���ن ال�ضاطئ، املقاهي تن�ضط 
يف اللي���ل عل���ى امت���داد املين���اء.. مو�ضيقى، 
رق�ش، نتن���اول افطارنا يف املقهى �ضباحا.. 

تراجع �ش 135.
لق���د كن���ت وان���ا اقتن���ي كت���اب )انايي����ش نن 
اىل  نقلت���ه  ال���ذي  خمت���ارات(  اليومي���ات. 
والكاتب���ة  والقا�ض���ة  الروائي���ة  العربي���ة، 
العراقية املغرتبة لطفية الدليمي، وال�ضادرة 
طبعته الوىل ع���ن دار املدى للثقافة والن�ضر 
�ضن���ة 2013، اتوق���ع ان اق���راأ �ضيئ���ا من تلك 
اليومي���ات التي ا�ضار اليه���ا هي ميللر يف 
الكتاب الذي ح���وى اعرتافاته والذي ذكرته 
اآنف���ا، ف�ضال على ما قراأته عنها واذ كنت اعلم 
ان يوميات انايي�ش نن، ا�ضاءت عقود عمرها 
ال�ضبعة، ول�ضيم���ا �ضنوات عقود الثالثينات 
وحتى ال�ضبعينات، وهي التي متثل �ضنوات 
وعيه���ا وتاأثره���ا، وتقع يف جمل���دات عدة، 
او كم���ا ت�ضفها املرتجمة لطفي���ة الدليمي يف 
مقدمتها للكتاب ب�)جبل م���ن الكرا�ضات التي 
اودعته���ا انايي����ش يف احد بن���وك )بركلي( 
الت���ي  الكت���اب  �ضفح���ات  لك���ن  ال�ضه���رة( 
تقرتب من مئتي �ضفح���ة، جعلتني احد�ضان 
الدليم���ي، اخت���ارت خال�ض���ة اخلال�ضات من 
هذه اليوميات، وهو ما تاأكد عندي وانا اقراأ 
مقدمته���ا للكتاب تارك���ة الحادي���ث املنفلتة، 
املجتمع���ات  ذوق  م���ع  تاأتل���ف  ل  ق���د  الت���ي 
العربية، واقفة عند خ�ضي�ضة من خ�ضائ�ش 
هذا املجتمع التي ل تف�ضل بن حياة الكاتب 
وم���ا يكت���ب، او ب���ن املرتج���م وم���ا يرتجم، 
وجعله متماهيا م���ع كتاباته، لذا فان الكاتبة 
املرتجم���ة لطيف���ة الدليمي، وم���ن اجل الناأي 
بنف�ضها عن هذه النظرة القا�ضرة ملجتمعاتنا 
لنتاج���ات املبدعن قررت ترجم���ة اليوميات 
الت���ي تعد ج���زءا م���ن توجهات تل���ك العقود، 
وارها�ضاته���ا وراأيه���ا بالعديد م���ن املبدعن 
به���م وعق���دت  التق���ت  الذي���ن  وال�ضيا�ضي���ن 
�ضداقات معه���م، وا�ضع���ن يف احل�ضبان ان 
انايي����ش نن، كان���ت ا�ضبه ب�ضاحب���ة �ضالون 
ثقايف يوؤمه املبدعون ف�ض���ال على انها كانت 
تقرتب من �ضلوك ال�ضاع���ر ازرا باوند، الذي 
عرف عنه �ضعي���ه لتقدمي املعونة وامل�ضاعدة، 
ملن يطلبها من ا�ضدقائ���ه الدباء، وامل�ضاعدة 
يف ن�ض���ر خمطوطاتهم وهو ي�ضعر بال�ضعادة 
ح���ن يكت�ض���ف كاتب���ا عبقري���ا جمي���دا، ومل 
ي���رتدد يف ان يلج���اأ اىل الغ���واء او ال�ضغط 
بهدف ان يكتب اولئك الذين يعنونه بطريقة 
جيدة، كم���ا كان م�ضكونا بالرغبة احلارة يف 

ان يكت���ب هو اي�ضا �ضيئا جيدا، وهذا ما كان 
يقوله �ضديق���ه ال�ضاعر ت. ا�ش. اليوت، وقد 
ق���راأت ذلك يف كتاب جميل عنوانه )متاهات. 
ن�ضو����ش وح���وارات يف الفل�ضف���ة والدب( 
ترجمه الديب التون�ضي ح�ضونة امل�ضباحي 
وراجع الرتجم���ة العبقري العراقي الدكتور 
قدام���ة امل���الح، ون�ض���رت طبعت���ه الوىل يف 
ن���ن،  انايي����ش  بغ���داد �ضن���ة 1990، وه���ذه 
وق���د ه���رب ا�ضدقاوؤها قبل ن�ض���وب احلرب، 
ه���ي ميلل���ر اىل اثين���ا، وال�ضاع���ر الثوري 
غونزالو مع زوجت���ه هيلبا اىل �ضان ترويز، 
فق���د كانت تتج���ول ب���ن مكاتب الري���د بعد 
ان تلق���ت ام���وال ع���ن حقوق ن�ض���ر كتبها كي 
تر�ضله���ا اليه���م، مل يكتف ه���ي باحل�ضول 
عل���ى م�ضاعدات م���ن انايي�ش، ب���ل انه يكلفها 
ان تاأخ���ذ ا�ضياءه الثمين���ة وخمطوطاته من 
املطبع���ة، لن بقاءه���ا يف باري����ش جمازف���ة 
ك���رى )...( املخطوط���ات ذات قيم���ة عالي���ة 
مذكرا اياها بانه يرغب يف ترك هذه ال�ضياء 
له���ا، ومو�ضيا اياه���ا اذا ما غ���ادرت باري�ش 
نح���و امري���كا، ب�ضب���ب ظروف احل���رب، باأن 

تاأخذ خمطوطاته وكتبه معها.
لق���د قل���ت م���رة وان���ا احت���دث ع���ن الر�ضائل 
املتبادلة بن غ�ضان كنف���اين )اغتاله املو�ضاد 
ال�ضهيوين ي���وم الحد 1972/7/9( وغادة 
ال�ضمان، والتي ن�ضرت ر�ضائله اليها واغفلت 
ن�ض���ر ر�ضائله���ا اليه بحج���ة احرتاقه���ا اثناء 
احلرب الهلي���ة اللبنانية )1975 – 1989( 
ان  لغ�ض���ان،  الن�ض���اين  ال�ضع���ف  وابان���ت 
الر�ضائ���ل تكون �ضادقة متام���ا ل�ضبب مهم ان 
من يكتبها، ل ي�ضع يف ح�ضبانه انها �ضتن�ضر 

يوم���ا، ب�ضبب خ�ضو�ضي���ة الر�ضالة، وانها ل 
تعني �ضوى املر�ضل واملر�ضلة اليه، وهذا المر 
ينطب���ق على املذك���رات واليوميات، وهذا ما 
دونته انايي�ش نن مبينة راأيها يف اليوميات 
وكتابته���ا رائي���ة انه���ا تك�ض���ف ع���ن ع���ادات 
كثرة؛ ع���ادة المانة وال�ض���دق يف الكتابة، 
فلي����ش ثمة م���ن يعتقد ان يوميات���ه �ضيقراأها 
الآخرون )...( ثم عادة العفوية واحلما�ضة، 
من هن���ا تاأتي �ضدق ال�ضه���ادات التي دونتها 
انايي�ش ب�ض���اأن العديد من احلوادث والراء 
وال�ضخو�ش، مما هو مبثوث يف هذا الكتاب 
اجلمي���ل اجلدي���ر بالق���راءة، اذ ج���اءت هذه 
الراء بعي���دة عن دواعي املجاملة او تطييب 
اخلواط���ر، الذي يحذق���ه ال�ضرقي���ون، وتقل 
وطاأت���ه لدى الغربين فه���ي ترى يف �ضيمون 
وج���دت  وانه���ا  ل�ضارت���ر،  ظ���ال  دوبوف���وار 
كتابه���ا )اجلن�ش الآخر( عم���ال عتيق الطراز 
ولأجل ان ل تخال���ف �ضارتر يف )وجوديته( 
اراه���ا – وكاأنها مثله – تنكر عواطفها وقوة 
حد�ضها فتب���دو ن�ضاوؤها يف رواياتها زائفات 
وغ���ر حقيقي���ات وتب���دي راأيه���ا يف الديبة 
)غروت���رود �ضتاين( قائلة: انه���ا التقتها مرة 
واحدة ومل ت���رق لها �ضخ�ضيته���ا لنها كانت 
ت�ضر على فر�ش �ضيطرتها و�ضخ�ضيتها على 

كل املحيطن بها – تراجع �ش182.

راأيه���ا بالروائ���ي ه���ي ميلل���ر، ان���ه يح���ب 
با�ضل���وب بدائي، ي�ضتمتع، ياأخذ، ينتفع، من 
غ���ر ان مينح �ضيئا م���ن نف�ض���ه، كل ال�ضياء 
يج���ب ان تك���ون م���ن اجل���ه ومن اج���ل عمله 
و�ضهوات���ه  ومهنت���ه  ال�ضخ�ضي���ة  ولفائدت���ه 

ومباهج���ه، يف حن كانت حتد�ض���ان اندريه 
بريتون )املتوفى خري���ف �ضنة 1966(، هذا 
الدي���ب ال�ضري���ايل، ب���ل موجدها وق���د جاء 
لزيارته���ا، ان���ه �ضيغمره���ا باج���واء �ضاعرية 
وين�ض���ط  وحدو�ضه���ا،  ح�ضا�ضيته���ا  ويث���ر 
اجواء حياتها، لكنه���ا وجدته رجال عقالنيا، 
ي���روي اقواله بن���وع من القد�ضي���ة واملهابة، 
ا�ضبه مبلك يتحدث اىل الرعية ولي�ش كزميل 
فنان يتحدث اىل فنان مثله.. تراجع �ش186 
وت�ضف )ادموند ويل�ضون( بانه ناقد تقليدي 

غر ملهم.
ت�ضف ال�ضاعر ال�ضيل���ي بابلونرودا احلائز 
على جائزة نوبل لالآداب �ضنة 1971، والذي 
تويف ب�ضبب ا�ضابته بال�ضرطان �ضنة 1973، 
وا�ضتغل اعداد النقالبين الذين وثبوا على 
ال�ضلط���ة بانق���الب ع�ضك���ري ق���اده اجل���ال 
اوغ�ضتينو بينو�ضي���ت يف احلادي ع�ضر من 
ايلول �ضن���ة 1973، وازال حكم املدين الذي 
و�ضل الرئا�ضة عن طريق �ضناديق النتخاب 
)�ضلفادور اللندي( ا�ضتغل اعداء النقالبين 
موت نرودا، زاعمن قيام النقالبين بقتله، 
هذا المر الذي ظل يعتمل يف ال�ضدور حتى 
�ض���در ام���ر يف ني�ض���ان 2013، با�ضتخ���راج 
اجلث���ة وفح�ضه���ا للتاأك���د م���ن ا�ضب���اب موته 
ظه���رت النتائ���ج انه تويف ب�ضب���ب ا�ضتفحال 
املر����ش اخلبي���ث ال���ذي اودى ب���ه. انايي�ش 
ن���ن ت�ضف���ه بالبدان���ة و�ض���دة ال�ضح���وب، ثم 
الق���ى ق�ضائ���ده ب�ض���وت باه���ت واهن، ويف 
مو�ض���ع اآخ���ر ت�ضف���ه بال�ضح���وب والرته���ل 
وال�ضط���راب، كانوا يلقبونه )يوغرت( )اي 
الل���( ب�ضبب �ضحوب لون���ه، تراجع �ش95 
بالديب  اعجابها  تبدي  حن  يف  –�ش120 
الريطاين )لورن�ش داريل( �ضاحب روايتي 
وزوجت���ه  و)1984(  احلي���وان(  )حق���ل 
)نان�ض���ي( ما اده�ضتني لول وهله.. عيناه.. 
كانتا حادتن متوقدتن نبوئيتن، كان طفال 
يف اه���اب رجال عج���وز )...( كان التوا�ضل 
بيني وبن داريل فوريا – �ضعرت بال�ضداقة 
ملهوف���ة  حاج���ة  م���ع  الوىل  النظ���رة  من���ذ 
للحديث. �ش127 ف�ض���ال على راأيها بالعديد 
من الدب���اء والكت���اب وال�ضيا�ضين، الذي مل 

ت�ضل نتاجاتهم الينا ومل نتعرف اليهم.
ان الديب���ة لطفي���ة الدليمي، وق���د نقلت الينا 
خمت���ارات م���ن يومي���ات انايي�ش ن���ن، نائية 
بنف�ضه���ا عن نق���ل يومياته���ا ال�ضريحة فاننا 
لنطمح ان يتوىل املغامرة برتجمة يومياتها 
مرتجمين���ا  اح���د  ال�ضريح���ة،  وذكرياته���ا 
احل���ذاق للتع���رف ع���ن كث���ب عل���ى خلج���ات 
ون���وازع هذه الكاتب���ة التي ج���اءت �ضهرتها 
من خالل ن�ضر ه���ذه اليوميات، وقد يتولها 
املرتجم العراقي طبيب ال�ضنان القا�ش علي 
عب���د المر �ضالح، الذي ترج���م كتابها )دلتا 
فينو����ش( والذي تولت دار املدى ن�ضره �ضنة 
2007، وه���و كتاب ن�ضو����ش ح�ضية، كتبت 
من اج���ل احل�ضول على املال، يوم طلب احد 
النا�ضري���ن من �ضديقه���ا الكاتب هي ميللر 
كتابة ن�ضو�ش ايروتيكي���ة ح�ضية �ضريحة، 
لق���اء مبلغ من املال، فرف�ش ه���ي ذلك عادا 
ذل���ك تقلي���ال م���ن �ضاأن���ه، فتول���ت انايي�ش نن 
املهمة، وا�ضعن يف احل�ضبان، ان هي كان 
بحاج���ة ما�ضة للم���ال، الذي ينفق���ه ب�ضراهة، 
وان كتب���ه م���ا كان���ت تدر ل���ه دخ���ال ي�ضتطيع 
ب���ه العي����ش، وهو م���ا �ضب���ق ان ا�ض���رت اليه 
�ضابق���ا يف تقدميها خدم���ات جلى ل�ضدقائها 

و�ضديقاتها.

نْ في مخت��ارات من يومياتها أنايي��س نِ
��ْت احلي��اة بامت��اء واإيث��ار وعق��دت �سداق��ات م��ع �سخ�سي��ات موث��ر ة يمَ حمَ
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ترجمة: عواد نا�سر

اإميا بالكرن حمررة ومديرة فرع الكتب 
بلوم�ض���ري  ن�ض���ر  دار  يف  امل�ض���ورة، 
ال�ضهرة، تقدم اأف�ض���ل الن�ضائح لالأطفال 
بغية �ضناع���ة كتبهم امل�ض���ورة باأنف�ضهم. 
لكن ه���ذه الن�ضائح ل ت�ضم���ل الفتيان يف 
البلدان الت���ي تعي�ش احل���روب والعنف، 
كما يح���دث يف بل���دان منطقتن���ا العربية 
وع���دد م���ن ال���دول الأخ���رى يف اأفريقي���ا 
و�ضف���ة  لي�ض���ت  ه���ي  واأخ���رًا  واآ�ضي���ا. 
�ضحري���ة ت�ضلح لكل م���كان اأو زمان، اإمنا 
وج���دت فيه���ا بع�ض���ًا مم���ا ي�ضاع���د الآباء 
اأو كت���اب الأطف���ال عل���ى ت�ضلي���ة اأبنائه���م 
ال�ضغ���ار والتخفي���ف من وط���اأة احل�ضار 
وال�ضج���ر داخ���ل البي���وت املحا�ضرة يف 

هذه احلقبة الإرهابية. 
التعليم���ات  ه���ذه  اأخ���رة:  مالحظ���ة 
والقرتاحات تفيد كّتاب الأطفال والفتيان 
اأي�ضًا، خ�ضو�ضًا الكتاب ال�ضبان الذين هم 
بحاج���ة اإىل امل�ضورة وخ���رة املخت�ضن 

واملحرتفن من كتاب الأطفال.
 

تب���داأ الن�ضائ���ح بتو�ضية مهم���ة تتلخ�ش 
بالق���راءة: اق���راأ، اق���راأ، ثم اق���راأ! فالطفل 
يتعل���م من الآخري���ن والكتب ه���ي اأف�ضل 
م�ض���ادر التعلم، وقب���ل اأن ي�ض���رع الطفل 
يف اإع���داد كتابه امل�ض���ور عليه ال�ضتعانة 
بالكت���ب م���ن املكتب���ة املحلي���ة اأو مكتب���ة 
املدر�ض���ة )كالهم���ا غر متوف���ر، مثاًل، يف 

بلد كالعراق(!
هذه اخلطوة �ضت�ضاعدك، تقول بالكرن، 
عل���ى ال�ضع���ور مبجري���ات الق�ض���ة وهذه 
بدوره���ا �ضتفت���ح عيني���ك عل���ى مزيد من 
الت�ضكي���الت التزينية املع���رة والت�ضميم 

الفني.

م��ن  املزي��د  تكت�س��ب  ك��ي  اإق��راأ 
الإلهام.

اإذن، لنبداأ:
ميكن للكتب امل�ض���ورة اأن ت�ضمل خمتلف 
الأ�ضي���اء. اأطل���ق العن���ان ملخيلت���ك بعيدًا 
اأف���كارك  جمي���ع  الورق���ة  عل���ى  ودّون 

وم�ضاهداتك. ل تخف ول ترتدد. دّون كل 
�ضيء، نعم كل �ض���يء، اإذ ينبغي اأن تتذكر 

كل فكرة اإبداعية.
املختلف���ة  ال�ضخ�ضي���ات  يف  فك���ر 
وال�ضيناريوه���ات املحتمل���ة. من �ضتكون 
�ضخ�ضيت���ك املركزية؟ اأي���ن �ضتقع اأحداث 
ق�ضت���ك؟ م���اذا �ضيح���دث؟ واأخ���رًا: ماذا 

ب�ضاأن اخلامتة؟
خ�ض�ش بع�ش الوقت لكي ت�ضتقر اأفكارك 
ث���م ع���د اإليه���ا لتنتقي منه���ا اأقواه���ا التي 

ت�ضتحق التطوير. 
الع�ض���ف الذهن���ي يف البداية عل���ى غاية 

الأهمية.

تطوير ال�سخ�سية الق�س�سية
هن���اك الكثر م���ن ال�ضخ�ضي���ات املتنوعة 
يف الكت���ب امل�ضورة: خملوق���ات الف�ضاء 
اخلارج���ي والوحو����ش والدينا�ضورات 
والأطفال واحليوانات الرية اأو الأليفة.

اخ���رت اأك���رث �ضخ�ضيات���ك ق���وة وجاذبية 
وفك���ر كيف ينبغي عليه���ا اأن تتحرك. هل 
هي �ضخ�ضية خجول���ة، م�ضحكة، خائفة، 
وكيف هو عاملها؟ من هم اأ�ضدقاوؤها؟ اأي: 
اأي م���ن ال�ضخ�ضي���ات �ضتدخ���ل يف ع���داد 

اأ�ضدقاء �ضخ�ضيتك الق�ض�ضية الرئي�ضة؟
اإن���ه لأم���ر على غاي���ة الأهمي���ة اأن جتتذب 
�ضخ�ضيتك الق�ض�ضي���ة القراء لتقتنع باأن 
ه���ذه ال�ضخ�ضي���ة تتط���ور وتنم���و بالقدر 
ال���ذي يجعل الق���ارئ م�ض���دودًا ويحر�ش 

على موا�ضلة القراءة.

ا�سم ال�سخ�سية مهم جداً!
فكر با�ضم �ضخ�ضيتك الق�ض�ضية لأنه ي�ضر 
اإليه���ا ويك�ضف بع�ش �ضفاته���ا اخلا�ضة. 
اأو اإن ال�ضم مينح القارئ بع�ش وم�ضات 
ع���ن الق�ض���ة. اإن اإ�ض���م )دين���و بيب���ي( يف 
ق�ضة م���ارك �ضبرنغ و�ضام لوي���د اللذين 
ي�ضردان ق�ض���ة دينا�ضور �ضغر وعائلته 

ا�ضم مثر للف�ضول.
اإذا كان���ت �ضخ�ضيتك الق�ض�ضية قوية مبا 
فيه الكفاية فم���ن املحتمل اأن تتطور على 
�ض���كل حكاي���ات مت�ضل�ضل���ة. فّك���ْر ببع�ش 
املغام���رات الأخ���رى لي�ض���ت م���ن �ضم���ن 

الق�ضة التي تعمل عليها.

فّك���ْر: با�ض���م مث���ر وج���ذاب لل�ضخ�ضي���ة 
وب�ضل�ضلة من احلكايات الأخرى.

تنمية الق�سة
تاأكْد من اأن خ���ط الرواية يت�ضاعد ب�ضكل 
وا�ضح لتبق���ي قارئك م�ض���دودًا. من املهم 
اإن كل �ضفح���ة م���ن كتابك جتع���ل القارئ 

يطويها لبلوغ ال�ضفحة التالية.

ينبغ���ي اأن ل تك���ون ق�ضت���ك معق���دة ب���ل 
كل  يف  الأ�ضي���اء  حت���دث  حي���ث  ممتع���ة 
�ضفح���ة.. )�ضوي���ة بن الن����ش والر�ضوم 

املرافقة(.
يف ق�ض���ة يا�ضم���ن ا�ضماعي���ل )حان وقت 
الن���وم، ي���ا فري���د( تالح���ق الكاتب���ة كلب���ًا 
مزعج���ًا يدع���ى )فريد( الذي يب���ذل كل ما 
يف ا�ضتطاعته لتجنب الذهاب اإىل النوم، 

ويف كل �ضفح���ة م���ن الكت���اب ثم���ة حدث 
م�ضح���ك لالإم�ضاك بتالبي���ب القارئ حتى 

النهاية: فريد ينام يف �ضريره الآن.

اخلتام
خامت���ة الق�ض���ة �ض���رورة. تاأك���ْد م���ن اأنك 
واأن���ك  تتج���ه ق�ضت���ك..  اأي���ن  اإىل  ت���درك 
ت�ضتطيع التفكر ب���اأي تطور غر متوقع 

عند نهاية الق�ضة.
اأف�ضل مثال على التطور غر املتوقع جاء 
يف خت���ام ق�ضة روزي ريف )عندما التقى 

توم بتالولة(.

الأغلفة والعناوين
ينبغ���ي اأن تك���ون �ض���ورة الغ���الف لفتة 
وب�ضكل فوري. هذا اأول ما تقع عليه عينا 

قارئك عندما يهم باقتناء الكتاب.

فكْر ب�ضورة �ضديدة التعبر عن م�ضمون 
كث���رة  ل  مرك���زة  تك���ون  واأن  الكت���اب 

التفا�ضيل.
عموم���ًا، �ض���ورة واح���دة عل���ى الغ���الف 
توؤثر يف ع���ن القارئ اأكرث من ال�ضورة/ 

امل�ضهد.
ينبغ���ي اأن تكون العناوين خاطفة وتتيح 

انطباعًا عن م�ضمون الق�ضة.
مث���ال: ق�ضة مارث���ا مامف���ورد واأدا غراي 
املعنونة )ه�ض�ض����ش! ل توقظوا الر�ضيع 
امللك���ي( التي تدور حول قرب ولدة طفل 
يف الق�ض���ر امللك���ي بينم���ا العائل���ة تذهب 
لتتاأك���د من اأن الطفل امللك���ي ينام بهدوء. 
�ض���ورة غالف هذه الق�ضة تظهر لنا امللكة 
وه���ي تهبط باملظل���ة من الطائ���رة ب�ضكل 
م�ضح���ك، ولف���ت وف���وري وت�ض���ور م���ا 
حتوي���ه الق�ضة من فكاه���ة وهزل )خمرج 
اأوملبي���اد لن���دن ج�ضد ه���ذا امل�ضه���د ب�ضكل 
اأخاذ عندما جع���ل امللكة اليزابيث الثانية 
 – امللع���ب  اأر�ضي���ة  اإىل  باملظل���ة  تهب���ط 

املرتجم(.

الت�سميم وال�سور
يف  املرفق���ة  وال�ض���ور  الكت���اب  ت�ضمي���م 
كتاب���ك �ضروريان عندم���ا يتوا�ضجان مع 

منت الق�ضة.
الن����ش وال�ض���ور والت�ضمي���م الإخراجي 
تعمل معًا ب�ض���كل هارموين خللق جتربة 

قرائية ممتعة.
ك���ن مبتك���رًا واجع���ل قارئ���ك مت�ضوقًا من 
خ���الل امل���زج ب���ن ال�ضفح���ات املتقابل���ة 

واملزدوجة والعبارات الق�ضرة.
اأكتب بحرف مري���ح واأن ت�ضع باعتبارك 
دائمًا ان الن�ش ينبغي اأن ل يكون خمادعًا 

عند القراءة.
 

بع�س التقنيات
ل تزيد �ضفحات مثل هذه الكتب امل�ضورة 
على اثنتن وثالث���ن �ضفحة، وحاول اأن 

ل تزيد كلمات ق�ضتك على 800 كلمة.
امل�ض���ور  كتاب���ك  تعر����ش  اأن  ح���اول 
ومعلمي���ك..  واأ�ضدقائ���ك  اأبوي���ك  عل���ى 
ا�ضتجاباتهم ملنجزك الإبداعي �ضي�ضاعدك 

كثرًا.

نصائح للفتيان: كيف تصنع كتابك
المصورالممتع بنفسك

ّثْل كتبًا م�سورة لكن ل تن�سخها بل ا�ستلهمها اإميا باكربن: تمَ
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 وبه���ذا يع���د الكت���اب �ضاه���دًا   عل���ى جترب���ة علمي���ة ملهند�ش 
مار����ش مهنت���ه بدق���ة وخ���رة ميدانية م���ع النتب���اه العميق 
حلرك���ة املجتمع وهو ينمو يف اجتاهات خمتلفة مع حماولة 
نقد منهج���ي للموروث يف اأ�ض���كال العم���ارة الرتاثية، واأخذ 
اجلانب العلم���ي واملتقدم منه واخ�ضاع���ه تقنيا اىل ال�ضياق 
املعم���اري احلدي���ث. ان ه���ذه النظري���ة الت���ي حتول���ت اىل 
جم���ال تطبيقي وا�ضح تف�ضح ع���ن روؤية فكرية اأ�ضمل تتعلق 
باجلانب القت�ضادي، فاملهند�ش املعماري احلديث ل ي�ضتفيد 
من بنية البيئ���ة مناخيًا وجغرافيًا واأداتي���ًا وخرة فح�ضب، 
وامن���ا يح���اول اأن يجع���ل من ه���ذه امل���واد اخل���ام والأولية 
اأر�ضي���ة ي�ضيد من خاللها وفوقه���ا تكوينات معمارية جمالية 
ونفعي���ة مع���ا، ومن خ���الل ا�ضتط���الع اجنازات رفع���ة وعدد 
م���ن املهند�ض���ن املعماري���ن العراقين جندها ق���د ا�ضتنطقت 
املكون���ات املحلية اىل احلد ال���ذي بدت خ�ضو�ضيتهم يف هذا 
الجناز اأو ذاك هي الهوية الفنية والفكرية لهم. وهذه امليزة 
الثقافية الكبرة حتويل فع���ل الهند�ضة املعمارية يف العراق 
اىل راف���د ثقايف كبر، لي�ش عل���ى م�ضتوى ال�ضكل وجماليات 
و�ض���ع  ويف  اخل���ام  امل���ادة  ا�ضتعم���ال  يف  وامن���ا  البن���اء، 
املفهوم���ات والآراء ال�ضخ�ضي���ة مو�ض���ع تطبي���ق يوازن بن 
الدرا�ضة واخلرة املعملي���ة املحلية، وبهذا يدخل فن املعمار 
من اإطاره التكويني العياين والكتلي اىل اطار اللغة الأدبية 
واجلمالي���ة، وي�ضب���ح رافدًا لكل ذي توجه اأدب���ي باعتبار اأن 
العم���ارة هي املكن يف املكان كما ين���وه الفال�ضفة العرب عن 
ا�ضغال امل���كان. ولأن العمارة العراقي���ة املنحدرة من الرتاث 
واحلا�ض���ر مع���ًا قد رافقت من���وًا ح�ضريًا معين���ًا لثقافة املدن 
وتطوره���ا جعلها املعنيون واحدة م���ن ال�ضواهد احل�ضارية 
الت���ي نقي����ش يف �ضوئها لي����ش تطورها الذات���ي فقط، وامنا 
بن���اء الن�ض���ان العراقي نف�ضي���ًا واجتماعيًا، واأعن���ي بالبناء 
هن���ا جمايل���ة تط���ور العمارة يف الع���امل، ويف الوق���ت نف�ضه 
جتدي���د روؤيتنا اىل ال���رتاث العربي ال�ضالم���ي مع املحافظة 
عل���ى اأغرا�ضه���ا النفعي���ة واجلمالي���ة.. اأم���ا مفهوم���ه للبيت 

البغ���دادي وعالقت���ه باملوروث، فه���و قد اع���اد اكت�ضاف قيمة 
احلو����ش يف الف ليلة وليلة ث���م ا�ضتفادته من البيت املغربي 
خا�ض���ة يف تراك���ب الأ�ض���الك والق�ضبان، ثم معاين���ة الواقع 
العراق���ي حمليًا وخ�ضو�ضية ال���رواق والباحة وامل�ضبك، كل 
ه���ذه املف���ردات قد و�ضع���ت يف �ضي���اق معا�ضر حل���ل م�ضكلة 
البيئ���ة املحلي���ة وا�ضتح���داث احلل���ول التطوري���ة ملتطلباتها 
اجتماعي���ًا ووظيفيًا، ا�ضاف���ة اىل تنمي���ة اح�ضا�ضنا ال�ضعبي 
باألف���ة مكاني���ة تعي���د لل�ضاكن اأح���الم يقظة دائمي���ة من خالل 
الرتب���اط باملا�ض���ي املتمثل ببيت الأجداد، وم���ن ثم نقل اأهم 
مكوناته اىل البيت املعا�ضر، والتطلع اىل معا�ضرة التكوين 
اجلم���ايل ملدين���ة ناه�ضة، وه���ذا ما دفع���ه لأن يعم���ل توازنًا 
هند�ضيًا وجماليًا بن باطن الدار بو�ضفه موروثًا عن الباحة 
القدمي���ة كجزء من بن���اء ديني يرتبط باجلن���ة والنار، وبن 
خ���ارج ال���دار بو�ضف���ه تكوينًا جمالي���ًا يخ�ضع لقي���م الف�ضاء 
والبيئ���ة والعياني���ة، وكان م���ن خالل هذا الت���وازن املنهجي 
اأن جع���ل مفه���وم الجتماعية ينمو يف باط���ن الدار كما ينمو 
يف خارجه���ا، ولعل ه���ذه الظاهرة اجلدلي���ة يف التوازن بن 

موقع���ن اآتية الي���ه من املح���اورة ال�ضيا�ضي���ة والفكرية التي 
كان���ت ت�ضع جممل اأفكارها حيز التطبيق لي�ش على م�ضتوى 
العمارة وامنا على م�ضتوى الفن الت�ضكيلي والفن امل�ضرحي 
لذل���ك جن���ده يقول للف���ن وظيف���ة اجتماعية ل ميك���ن جتنبها 
وعلى الفنان اأن يكون مدركًا ليتخذ املوقف املنا�ضب �ضريطة 
ال ينزلق وينجرف ويتنا�ضى التقنية. ويقول اأي�ضا �ضرورة 
ا�ضتح���داث فن عراقي حديث متاأثر باملجتمع العراقي.. ومن 
الوا�ض���ح اأن الفنان حممود �ضري اأح���د اأهم الفنانن الذين 
توافقت روؤيتهم مع ما اأجنزه رفعة اجلادرجي يف هذا املجال 
ي�ضكل مدخاًل للم�ضاهرة بن فن الت�ضكيل والعمارة، والبيت 
البغ���دادي لديه ه���و التكوين اجلم���ايل الجتماعي الذي من 
خالل���ه ا�ضتطاع اأن يدمج يف بنائه النقو�ش ال�ضالمية، وهذا 
يعن���ي اأن املعرفة بزخارفه���ا تعني معرف���ة باأ�ضولها الدينية 
واملثيولوجي���ة كمحاولة لتجديد ال�ض���كل ال�ضالمي للعمارة. 
ث���م اإ�ضف���اء الطابع الذات���ي على كل ذلك من خ���الل اخلطوط 
اجلدي���دة التي يتطلبها الت�ضميم املنطلق من �ضرورة وجود 
احلل���ول الكفيلة بتوليد عم���ارة ذات طابع عراقي.. وي�ضتمر 
البيت ح�ضورًا، وفاعلية مع���ه �ضواء ان�ضغل بت�ضميم عمارة 
كب���رة اأو ن�ضب تذكاري، فالبيت البغدادي كوحدة معمارية 
كان اأ�ضب���ه بالقيمة املركزية، والب���وؤرة املعمارية التي اأدخلها 
كله���ا اأو اأج���زاء منه���ا يف اأي ت�ضكي���ل اأو ت�ضمي���م معم���اري 
اآخ���ر، فعندم���ا اكت�ضف الروؤية اجلدي���دة اخلا�ضة به يف بناء 
اجلام���ع وبخا�ض���ة يف جم���ال الزخرفة، تو�ض���ل اىل موقف 
يوح���د ب���ن العملي الواقع���ي والفني اجلم���ايل، وهنا بداأت 
اأوىل خطواته يف البتعاد عن املوؤثر الأجنبي والدخول اىل 
الرتاث ال�ضالمي من خالل ف���ن التجريد احلديث والزخرفة 
ال�ضالمي���ة. اأي الدم���ج بن ما ه���و حملي وعامل���ي من خالل 
توظي���ف الأ�ض���كال ال�ضعبي���ة مث���ل اله���الل عند ج���واد �ضليم 
واملرب���ع عند موندري���ان، وجمعهم���ا يف اإط���ار تراكمي غر 
حم�ضو����ش ينم ع���ن معرفة جمالي���ة بالت�ضكيل ع���ر مفردات 
متناف���رة تاريخي���ًا ومن�ضجمة جماليًا، ومن هن���ا نراه عندما 
يع���ود لت�ضمي���م العم���ارة لحق���ا يعتم���د اجلوام���ع والأزق���ة 
كخلفي���ة بغدادية فاجلامع للعب���ادة والبيت لالألف���ة والهناءة 

وال�ضكن، ومعهما �ضوية بني���ة الزقاق الطويل الذي تتجاور 
يف اأع���اله البيوت ب�ضنا�ضيله���ا وكاأنها اأجهزة ات�ضال �ضمعية 
ب�ضري���ة ت�ضم���ح مبرور ال�ض���وء العازل لأجزاء م���ن ال�ضارع 
ال�ضي���ق، مبث���ل ه���ذا التكوي���ن اجلم���ايل الفائ���ر بال�ضعبي���ة 
والتجريدي���ة معا ي�ضتخل�ش تكوينًا جماليًا لبيت عراقي عام 
ولي����ش خا�ش. ولعل جت���ارب املهند�ض���ن املعمارين العرب 
والأجانب تع���د من ال�ضواهد الثقافي���ة املبنية على القت�ضاد 
بامل���ادة وبالوظيفة، ولعل بيت منر عبا�ش اأحد الأمثلة التي 
يك���رث رفعة م���ن ال�ضت�ضهاد بها، ومبالحظ���ة ب�ضيطة يو�ضح 
اأن اإن���زال ال�ض���كل املائ���ل ف���وق التكوي���ن الأفق���ي ال�ضاقويل 
يعن���ي مزاوج���ة بن م���وروث ا�ضالم���ي وخ���رة موندريان، 
ون���راه يك���رث ال�ضت�ضهاد بنم���اذج من املهند�ض���ن املعمارين 
الأوروبي���ن مث���ل د�ضتي���ل ويب���رت ف���ان دررو وجيوبونت���ي 
ا�ضاف���ة اىل فنان���ن ت�ضكيلين.. ومل يقف ت�ض���وره عند بناء 
جزئي���ات بيت وحم���ل وعمارة و�ضوق ون�ض���ب فالتعامل مع 
اجلزئي���ات يجعل املعم���اري الفنان م�ضتغ���ل جزئيا وخا�ضا، 
وق���د يك���ون متمي���زًا بخيال���ه ونظرت���ه واإمن���ا التعام���ل م���ع 
اجلزئيات هو مدخل للتعام���ل مع بنية اجتماعية اأ�ضمل، هو 
ه���دف اأي معماري ميتلك نظرة متقدمة، وهذا ما فعله عندما 
زاوج ب���ن مفهومي العراق لب���د وان يتطور، والعمارة لبد 
اأن تتط���ور اأي�ضا. لذلك ل تكون بنية العمارة اجلديدة ال من 
خ���الل بنية املجتم���ع اجلديد، وهذا املفه���وم الكلي وال�ضامل 
ن���راه ي�ضط���دم بتقلبات �ضيا�ضي���ة ومعماري���ة متخلفة توؤدي 
بالت���ايل اىل التهدمي وقل���ب املفاهيم، وه���ذا ماحدث بح�ضب 
راأي املوؤل���ف اأك���رث م���ن مرة، وم���ن الأفكار اجلميل���ة يف هذا 
ال�ض���دد الكيفية التي تتحول بها الر�ضوم اىل واقع معماري، 
هن���ا يعيد تركي���ب املفاهيم الأدبية والفني���ة ل�ضياغة جت�ضيد 
م���كاين، ومن خالل ه���ذه امل�ضاهرة املعماري���ة الفنية ينه�ش 
املهند����ش لي����ش بروؤيت���ه ملفه���وم التط���ور وامن���ا ليجعل من 
امل�ضاريع ال�ضخ�ضية واملحددة بقطعة قما�ش كيانًا معماريًا.. 
واملع���روف اأن الفن الت�ضكيلي العراقي اذا ما در�ش من خالل 
عالقته بفن العمارة �ضيجد جمالت روؤية نقدية اأكرث دقة من 

تلك التي تعتمد مقولت نقدية ت�ضكيلية بحتة.  

اإلخيضر والقصر البلوري
العمارة العراقية في ظل المؤثرات الفكرية والفنية مع ممارسة شخصية خالل ربع قرن

يخو���س املعم��اري املع��روف رفع��ة اجلادرج��ي يف م�سائ��ل معماري��ة ت�سم��ل 
مو�سوع��ات لها �سل��ة اأ�سا�سية بتجربت��ه الفنية وار�ست��ه ال�سخ�سية يف هذا 
املجال على مدى ربع قرن، من خال كتابه )الأخي�سر والق�سر البلوري ن�سوء 
النظري��ة اجلدلي��ة يف العمارة( وال�س��ادر ع��ن دار )املدى( للثقاف��ة والن�سر، 
مركزاً على موقف املعمار املمتهن من املمار�سة وظروفها الجتماعية، وموقف 
املجتم��ع من املمار���س واملمار�سة، واملو�س��ع التكنولوجي القائ��م يف القطر لكل 
مرحلة وتطوره ومقدار ارتباطه بالتقدم اجلاري يف العامل اخلارجي، ا�سافة 

اىل املوثرات الفكرية املحلية والدولية يف احلقول الفنية املعمارية..

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

�سكر حاجم ال�ساحلي 

م���ا اأن تفرغ من ق���راءة �ضعره الذي بن 
يدي���ك حت���ى يت�ضلل اىل روح���ك الالأئبة 
ال�ضعور بالطمئن���ان على عافية ال�ضعر 
الذي يكت���ب يف هذه الأر����ش امل�ضتعلة 
املت�ضارع���ة  والعواط���ف  بالعوا�ض���ف 
ال�ضاع���ر  لأن  ه���ذا  �ضع���ورك  وي���زداد   ،
ال���ذي تق���راأ ل���ه هو م���ن جي���ل عا�ش كل 
ا�ضكالت الواقع وتداعياته مبا فيها من 
هزائم وخ�ض���ارات وانت�ضارات ن�ضبية 
عل���ى م���دى �ضن���وات التك���ون والن�ضاأة 
ال�ضع���راء  موك���ب  يف  والنخ���راط 
ن�ضو�ضه���م  وكتب���وا  اجته���دوا  الذي���ن 
املث���رة للج���دل واأثبت���وا جدارتهم يف 
النتم���اء احلقيقي لهذا الع���امل اجلميل 
ال���ذي بوعيهم ر�ضموا ل���ه وجها ابي�ش 
رغ���م اخلدو����ش والندوب���ات الفا�ضحة 
وا�ضب���ح الق���ارئ الناق���د ي�ض���ر اىل ما 
قدموه بكثر من البهج���ة والثناء ، ول 
يكف ع���ن متابع���ة جديده���م والحتفاء 

به..
وع���ارف ال�ضاعدي واحد من قلة منتجة 
تع���ي دوره���ا وت���درك قيمة م���ا تكتب ، 
ول اأبال���غ اذا ما قل���ت ان رائحة الرتاب 
تف���وح م���ن �ضط���وره فيت�ض���رب ال�ضميم 
العب���ق اىل م�ضام���ات ج�ض���دك الظام���ئ 
للمختلف وامل�ضاك�ش واملدجج بالخيلة 
الرثية التي تاأخ���ذك اىل اأم�ضك اجلميل 
وذكرياته العطرة يف اجواء من احلنن 
ال�ضاع���ر  وه���ذا   ، وال���راءة  والطيب���ة 
الذي ا�ض���در ديوان���ه الأول ))رحلة بال 
ل���ون(( عام 1999 م وه���و ابن الرابعة 
والع�ضري���ن م���ن عمره الغ����ش ، ما زال 
يواظ���ب عل���ى من���ح قارئ���ه م�ضاح���ات 
�ضا�ضعة من الت�ضبت بالأمل والنظر اىل 
امل�ضتقب���ل بب�ضرة الرائ���ي القادر على 
ا�ضتك�ض���اف كل ما هو خمبوء يف طيات 
الزم���ن الآتي ، وهذا م���ا فعله يف ] جرة 
ا�ضئلة [ ديوانه الثالث ال�ضادر عن الدار 
العربية للعلوم نا�ضرون عام 2013 م ، 
ومن ثريا الن�ش عتب���ة الديوان الأوىل 
ن���درك ان ع���ارف ال�ضاع���دي �ضي�ضعن���ا 
عل���ى  تتوف���ر  ومكا�ضف���ة  مواجه���ة  يف 
مرراته���ا املو�ضوعية ، فه���و باأختياره 
ه���ذه العنون���ة املوحية لديوان���ه جعلنا 
ننتظ���ر م���ا �ضتف�ضح عنه ه���ذه )اجلرة( 
التي تذكرنا مبدلولها ال�ضعبي ، لندخل 
واي���اه يف اختب���ار وا�ضئل���ة ل تكف عن 

الثارة والف�ضح والتحري�ش على ادانة 
كل ما هو قبيح وفج يف حياتنا املدلهمة 
عن���وان  ان   ، واملواج���ع  باخلط���وب 
الدي���وان يوؤكد مهارة ال�ضاعدي وذكاءه 
يف اختيار �ضليم ملوجهاته الن�ضية التي 
احتواها الديوان وعرت عن ما يعتمل 
يف ذات ال�ضاعر من خماوف وهواج�ش 
وتطلع���ات انتج���ت لن���ا كل ه���ذا الرثاء 
يف اربع���ة وع�ضري���ن ق�ضي���دة تطابقت 
ومتاهت بعددها. رمب���ا دون ق�ضد. مع 
عمر منتجه���ا يوم اأ�ض���در ديوانه البكر 

)رحلة بال لون(..
يح���اول ال�ضاع���ر ع���ارف ال�ضاع���دي يف 
)جرة ا�ضئلة( ان مينحنا حرية الختيار 
ق���رب على  لالط���الع عن  اأظ���ن  – كم���ا 
مكونات جتربته ال�ضعرية الغنية ولهذا 
اأختار لن���ا ق�ضائده ب�ضكليه���ا التقليدي 
واحلدي���ث!! ويب���دو ان���ه اأراد ان يقول 
لقارئه انه الفار�ش يف امليدانن فقد بداأ 
بداي���ة �ضليم���ة يف الكتابة عل���ى ا�ض�ضها 
ال�ضحيح���ة مدرب���ا نف�ض���ه عل���ى امتالك 
ادوات وا�ض���رار العم���ود ال�ضعري التي 
اأهلت���ه لالنتق���ال بخط���وات واثق���ة اىل 
�ضفة ال�ضعر الخ���رى، و�ضرته مبدعا 
يف )ال�ضكل���ن( و�ضنقراأ عمودياته التي 
توؤكد زعمنا ل بل ثقتنا الكبرة بقدرات 
ه���ذا ال�ضاع���ر ال�ض���اب يف انت���اج ن����ش 
معافى بغ�ش النظر عن �ضكله اخلارجي 
، اذ انه من بن اربعة وع�ضرين ق�ضيدة 
�ضمه���ا الدي���وان ، ق���دم �ضت���ة ق�ضائ���د 
عمودية واخرى حمايثة لها ، دللت على 
امكان���ات ع���ارف ال�ضتثنائي���ة وميك���ن 
ال�ض���ارة اىل ق�ضائ���ده تلك وه���ي: اأول 
اي���ام اخللق ����ش 25 ،الطوفان �ش 35 
،مل���اذا ����ش 65 ،متيمة ����ش77 ،رباعية 
انتظ���روا  ،للذي���ن   89 ����ش  احل���رب 

وانك�ضروا �ش 103 ،.
ولي�ضم���ح يل الق���ارئ الناب���ه ان اختار 
)متيم���ة( ع���ارف ال�ضاع���دي امنوذج���ا 
لق�ضائ���ده العمودي���ة الت���ي ت�ض���ر اىل 

امكاناته املبدعة ،يقول ال�ضاعدي: 
مطوق بك منفى اأنت اأم وطن 

فداك ،يلعب يف �ضيباتك ال�ضجن 
م�ضيت وحدك قبل النا�ش واقتنعت 

اأقدامك ال�ضمر ان تر�ضو بها �ضفن 
وان تنام قليال مثل مئذن�����������ة

�ضلى بها انبياء الله واندفن�������وا
......................

يا اأنت كال�ضحر كالأ�ضطورة ارتفعت 
اأكذبة انت ام يجتاحنا �ض������������جن

�ضدقت طولك ما اأحاله يا وطن���ي 
لكنني بك طول العمر مرت�������هن

�ضنعت منك خرافات طردت بها 
عن احل�ضود وانت احلا�ضد الوطن

هذا النموذج )متيم���ة( ير�ضح عن عمق 
حمب���ة املن�ض���ئ لوطن���ه اجلري���ح ،جاء 
بلغة �ضفيفة تكاد تلم�ش ترفها باأ�ضابعك 
الظامئ���ة ،انه���ا ق�ضي���دة عت���اب موجع 
واندم���اج كلي به���ذا الكائن ال�ضطوري 
الذي ن�ضمي���ه وطنا ،ولكن ان���ّى لك هذا 
وان���ت الذي يلع���ب يف �ضيباتك ال�ضجن 
كما يق���ول ال�ضاعدي ويوف���ق يف قولته 
�ضاع���ر  ال�ضاع���دي  ،لن  توفي���ق  امي���ا 
حقيق���ي وهك���ذا ه���م ال�ضع���راء الذي���ن 
ين�ض���دون احلقيق���ة ويذوب���ون وج���دا 
باملحب���وب ،ه���ل اأق���ول انه���ا �ضطح���ات 
عارف وجتليات���ه العرفانية يف ح�ضرة 
م���ن يحب ويتمنى ل���ه ال�ضالمة والأمان 
فهنيئ���ا لوط���ن م���ن ابنائ���ه م���ن ي���ذود 
عن���ه ويداف���ع ع���ن حا�ض���ره وم�ضتقبله 
ب���ذات الروحية التي تفي����ش بها جنان 
ال�ضع���راء وم���ن ب���ن متاألقيه���م �ضاعرنا 

اجلميل... اجلميل.......... 
ولنق���راأ مع���ا )اآدم( ����ش8 التي خل�ضت 
ا�ضئل���ة اجل���رة وح�ضن���ا فع���ل ال�ضاع���ر 
بو�ضعه���ا فاحت���ة للديوان لأنه���ا – كما 

ارى- جتي���ب عن كل ما تالها من ا�ضئلة 
فل�ضفية وحياتية ذات ا�ضكالية مت�ضظية 

لنقراأ: 
اأبت���ي ي���ا اأبت���ي اآدم / م���اذا اأح�ض�ض���ت 
/ واأن���ت تفت���ح عيني���ك لأول ي���وم /كي 
تكت�ضف العامل /اأبتي اآدم /ومباذا كنت 
تفك���ر ي���ا اأبت���ي / اأحل���م ان ادخ���ل قلبك 
هذا الي���وم / لأفت�ش ع���ن تلك اللحظات 
الوىل /حي���ث العامل يخرج من بي�ضته 
مغ�ض���ول /يخ���رج منده�ض���ا وقلي���ال /
كي���ف خرجت اذا ي���ا اأبت���ي؟ / هل كنت 
�ضبيا مثل���ي يف يوم ما؟/ هل مرت فيك 
مراهق���ة اأبتي؟/عفوا / هل تعرف طعم 
الم؟/ اين اأرث���ي وح�ضت���ك املجنونة يا 
اأبت���ي /ولهذا اأنت �ضنعت جميال /حن 

اأكلت التفاحة يا اأبتي...
املتاأمل له���ذه الق�ضيدة يجد ان �ضاعرها 
يق���ذف بحمم ال�ضئلة امل�ضتفزة التي لها 
م���ن امل�ضروعية بقدر م���ا يف احلياة من 
م�ض���كالت ل اأول له���ا ول اآخ���ر ،ولك���ن 
م���ن يجيب على هذه احلم���م /ال�ضئلة؟ 
ك���م م���ن )اآدم( ي�ضتطي���ع مب���ا يتوفر له 
م���ن وع���ي وادراك ان يفكك لن���ا جوهر 
معان���اة الب�ضري���ة بع���د واقع���ة الغراء 
والط���رد ،وكي���ف لن���ا ان نخت���ار بل ملن 
اأم  التفاح���ة  ق�ض���م  ال���ذي  لآدم  ننح���از 
لأمن���ا الت���ي )اأغوته( وجعلن���ا نتيه يف 

الفلوات نبحث ع���ن ك�ضرة خبز و�ضاعة 
اأم���ان.. ليت���ك يا ع���ارف ق���د اوغلت يف 
نب����ش اعم���اق تل���ك التي اأف�ض���ت اىل ما 
نح���ن علي���ه الن ،وحق���ا لق���د جعلته يا 
عارف ي�ضنع جمي���ال يف اآخر املنت وها 
نحن نرف���ل بدم�ضقه وحري���ره حملقن 
يف الأع���ايل بحثا ع���ن �ضع���ادة متخيلة 
وحلظات هانئة تكتنز بجناتها.. وهذه 
ه���ي وظيفتك اأيه���ا ال�ضاعر ال���ذي ادرك 
كن���ه احلياة وظ���ل يف �ض���راع اأزيل مع 
نفاي���ات الكراهي���ة والنفو����ش املري�ضة 
والوج���وه الكاحل���ة... انه���ا حمنة بني 
الأن�ض���ان الذي م���ا كان له���م ان يكونوا 
هك���ذا لول جميل اآدمه���م الأول وجراأته 

اخلالدة.........
ويف خت���ام ه���ذه الق���راءة /النطب���اع 
اأقتط���ع �ضيئا من ق�ضيدة – من�ضيون – 

�ش 114 ليكون اخلتام م�ضكا: 
املن�ضيون/ يكن�ضون �ضوارعهم الفقرة 
/ لك���ي ت�ض���ر عليه���ا اأق���دام غره���م / 
املن�ضي���ون /ي�ضبغ���ون اب���واب بيوتهم 
عي���ون  به���ا  تبته���ج  لك���ي   / املتهالك���ة 
الغرباء / املن�ضيون / ميوتون كثرا / 
خوفا على زوج���ات قادتهم من ال�ضياع 
/ املن�ضي���ون / دائم���ا جائع���ون / لأنهم 
وقانع���ون   / اجلن���ة  بخب���ز  يحلم���ون 
ببيوته���م ال�ضيق���ة / لأن الل���ه وعده���م 

بق�ضور عري�ضة /... الخ......
لق���د اأج���دت اأميا اأج���ادة يف الك�ضف عن 
عوراتنا ونكاأت جراحن���ا الفاغرة التي 
تبه���ج الغرب���اء وتدم���ي القل���وب ،لك���ن 
م���ن ي�ضم���ع ا�ضتغاثات النا����ش الطيبن 
ويعي���د لهم حقوقه���م يف العي�ش الرغيد 

بعيدا عن ال�ضتغالل والذلل...
واأخ���را اأيه���ا ال�ضاع���ر ال���ذي اأبهجني 
كثرا واأبكاين اكرث تقبل مني اعتذاري 
عن هذه القراءة املتع�ضفة التي مل تنزل 
)ج���رة ا�ضئل���ة( منزلتها الت���ي ت�ضتحق 
،متمنيا لك ان ترتقي اىل معارج الأبداع  
وتظل قامة مدي���دة يف امل�ضهد ال�ضعري 
امللتب����ش ، ول���ك ال�ضك���ر كل ال�ضكر على 
م���ا اأمتعتنا ب���ه وكانت جراأت���ك ممتلئة 
باجلواهر وال���درر وال�ضع���ر وال�ضئلة 
املحرج���ة... فهنيئ���ا لن���ا ول���ك وللوطن 
ه���ذا ال�ضج���ن اجلمي���ل وبتل���ك امله���ارة 
الت���ي بداأت بها ديوانك ف���كان )ادم(اأول 
الق�ضائ���د وكان���ت )املن�ضي���ون( م�ضكها 
اللذي���ذ وم���ا بينهم���ا الب���وح وال�ضج���ن 
واملكابدة وح�ضن الرتتيب ح�ضب حجم 

املواجع وتلويناتها.......

ه�����ل في ج�����رة عارف الس����اعدي 
اس����ئلة حق��ا؟
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بغداد اأوراق

ال�ض���دور  لكتاب"راح���ة  تقلي���دًا  يع���د  الكت���اب  ان  كم���ا 
واآي���ة ال�ضرور"للراون���دي يف طريق���ة عر����ش الحداث 
التاريخي���ة، فى القرن الثانى الهجرى كانت تلك القبائل 
الت���ى ينتم���ى اإليه���ا ال�ضالجق���ة ت�ضك���ن ف���ى اأق�ضى بالد 
الرتك�ضت���ان، ثم اأخ���ذت تهاجر من م���كان اإىل اآخر بحثًا 
ع���ن �ضبل احلي���اة من م���وارد مائي���ة واأرا����ش خ�ضبة، 
اإىل اأن ط���اب له���م املق���ام ف���ى بالد م���ا وراء النه���ر وذلك 
ف���ى الق���رن الراب���ع الهج���رى، بع���د اأن وج���دوا فيها ما 
ين�ضدون من املراعى الالزم���ة لدوابهم، واملوارد املائية 
والأرا�ضى اخل�ضبة لهم فا�ضتقروا فى تلك املنطق، وقد 
كان يت���وىل زعامتهم ف���ى تلك الفرتة اأم���ر يدعى دقاق، 
وق���د ا�ضتح�ضن���ه ملك بالد ما وراء النه���ر فى تلك الفرتة 
واتخ���ذه م�ضت�ضارا ل���ه، وملا توفى الأم���ر دقاق، فو�ش 
مل���ك بالد م���ا وراء النهر قي���ادة جيو�ش ب���الده اإىل ابنه 
�ضلج���وق ب���ن دقاق ولك���ن زوجة امللك قام���ت بتحري�ش 
زوجه���ا عل���ى قتله خوفًا م���ن اأن ي�ضاركه املل���ك ذات يوم 
اأو ي�ضت���وىل علي���ه، وقد كان حديثها ذل���ك اأمام �ضلجوق 
نف�ض���ه، ف�ضد الرح���ال اىل منطقة ت�ضم���ى جند مع رجاله 
ن���ده من اأف���راد قبيلت���ه التي وح���د �ضمله���م فن�ضبوا  وج
اإلي���ه و�ضم���وا بال�ضالجقة ن�ضب���ة اإلي���ه.. وكان �ضلجوق 
ق���د اعتن���ق الإ�ضالم فى تل���ك الفرتة، وعا����ش فى منطقة 
جن���د حت���ى توف���ى بها، وق���د ت���رك م���ن الأولد ميكائيل 
ومو�ض���ى واإ�ضرائيل ويون�ش وبيغ���و، فتوىل اإ�ضرائيل 
زعام���ة ال�ضالجقة بعد وفاة اأبي���ه وا�ضتقروا فى مو�ضع 
ي�ضم���ى  نور بالقرب من مدينة بخارى، وكانوا يق�ضون 
في���ه اأ�ضه���ر ال�ضتاء  ثم ينتقل���ون فى اأ�ضه���ر ال�ضيف اإىل 
غ���د بالق���رب م���ن مدين���ة �ضمرقن���د..  مو�ض���ع ي�ضم���ى �ض
ويب���دو اأن قرب من���ازل ال�ضالجقة م���ن املناطق الواقعة 
حت���ت حك���م ال�ضامانين واخلاني���ن والغزنوين الذين 
نى قد �ضاعد عل���ى انت�ضار  كان���وا يعتنق���ون املذه���ب ال�ض
الإ�ض���الم بينه���م، كما ي�ضر له���م فر�ضة الت�ض���ال بحكام 
امل�ضلم���ن املجاوري���ن له���م فوج���د ال�ضالجق���ة اأنف�ضه���م 
ي�ضرتك���ون ف���ى الأحداث الت���ى تقع فى منطق���ة ما وراء 
النه���ر فى اأواخر الق���رن الرابع الهج���رى واأوائل القرن 
اخلام�ش اأي�ض���ا، فاأ�ضبحوا قوة ي�ضع���ر حكام امل�ضلمن 
املجاوري���ن لهم بوجوده���ا ويخ�ضون باأ�ضه���ا.. ومن ثم 
اأخ���ذ هوؤلء احلكام وعلى راأ�ضهم اخلانين والغزنوين 
يتدار�ض���ون ما ميكن اأن ينجم عن ازدياد قوة ال�ضالجقة 
من خط���ٍر عليهم وعلى دولهم، فاتف���ق ال�ضلطان حممود 
م���ع اخلانين الذين كانوا اأ�ضه���اره واأ�ضدقائه حينذاك 
طة للق�ض���اء عليهم، فاأر�ضل ال�ضلطان حممود اإىل  على خ
زعيمهم اإ�ضرائيل يدعوه اإىل لقائه لتنظيم �ضبل التعاون 
بينهما وتوثيق اأوا�ض���ر ح�ضن اجلوار، وملا لبى الأمر 
�ضلج���وق الدع���وة ب�ضحب���ة عدد م���ن كبار قوم���ه قب�ش 
عليهم ال�ضلطان حممود واأودعهم فى �ضجن قلعة كالنجر 
بالهند.. وخلف الأمر ميكائيل اأخاه اإ�ضرائيل فى زعامة 
ال�ضالجقة، ولأنه كان رج���اًل حكيمًا وعاقاًل فقد اأدرك اأن 
دخول���ه فى حرب م���ع الغزنوين للثاأر لأخي���ه لن يكون 
ف���ى م�ضلحته وم�ضلحة قومه، فاآث���ر الرتيث والنتظار 
واأخذ يحاربهم ب�ضالح احليلة والدهاء، حيث اأر�ضل اإىل 
ال�ضلط���ان حممود يلتم�ش من���ه الإذن لل�ضالجقة باملرور 
م���ن الأرا�ض���ى اخلا�ضع���ة لنف���وذه والإقام���ة ف���ى اإقليم 
خرا�ضان، فقبل ال�ضلطان حممود طلبهم وكان ما كان من 
اأمرهم مع الغزنوين، حتى اأعلنوا قيام دولتهم، ونالوا 
اعرتاف اخلليف���ة العبا�ضى بهم، لإعط���اء الدولة ال�ضفة 
ال�ضرعي���ة  حتى ير�ضى النا�ش عنه���م ويقبلوا حكمهم.. 
وعليه ندرك مما �ضب���ق، كيف بات اأمر موافقة ال�ضلطان 
حمم���ود الغزن���وى، على انتق���ال ال�ضالجقة م���ن بالد ما 
وراء النه���ر اإىل اإقلي���م خرا�ض���ان يع���د من قبي���ل اخلطاأ 
اجل�ضيم بالن�ضبة للجان���ب الغزنوى، بينما كان �ضوابا 
وتوفيق���ا عظيم���ا بالن�ضب���ة للجان���ب ال�ضلجوق���ى، اذ مل 

يك���ن انتقالهم هذا نقطة حتول فى تاريخهم فقط بل كان 
نقطة حت���ول كذلك فى تاريخ اإيران والعراق، بل وكثر 
م���ن بلدان ال�ضرق فى القرن اخلام�ش الهجرى والقرون 
التالي���ة له.. وبعد وفاة �ضلجوق زعي���م ال�ضالجقة خلفه 
يف الزعام���ة ابن���ه طغ���رل الذي اأع���اد ترتي���ب وتوحيد 
�ضف���وف القبائ���ل ال�ضلجوقي���ة مب�ضاعدة اأخ���وه الأكر 
جغ���ري، اذ كان الأخوي���ن فار�ض���ن مقدام���ن  يتمتعان 
بنف���وذ كبر بن القبائ���ل ال�ضلجوقي���ة، ويحظيان بثقة 
اجلند وحبهم، فا�ضتغلوا الفر�ضة التى واتتهم بعد وفاة 
ال�ضلطان حممود واأخذوا ي�ضيطرون بزعامة طغرل على 
الأرا�ض���ى املج���اورة مل�ضاكنهم وين�ض���رون نفوذهم على 
اأنحاء كثرة من اإقليم خرا�ضان، حتى متكنوا من ب�ضط 
نفوذه���م على هذا الإقليم، ث���م اإقامة دولة لهم فى ربوعه 
خ���الل ب�ضع �ضن���وات، و�ضاروا ندًا للدول���ة الغزنوية.. 
وب���ادر ال�ضلطان طغ���رل مبجرد انت�ض���اره على جيو�ش 
ال�ضلطان م�ضعود الغزن���وى بال�ضر على راأ�ش جيو�ضه 
اإىل ني�ضاب���ور، فدخله���ا وجل����ش عل���ى عر����ش ال�ضلطان 

م�ضعود ف����ى تلك املدين����ة، واأعلن قيام دول����ة ال�ضالجقة 
واأمر اأن تقراأ اخلطبة با�ضمه، واتخذ لنف�ضه لقب �ضلطان 
ف����كان بذل����ك هو اأول �ضلط����ان لل�ضالجق����ة، اإل اأن اإعراب 
ال�ضلط����ان م�ضع����ود الغزنوى عن عدم قبول����ه لهذا الأمر 
جعل����ه يحاول مقاومة ال�ضالجق����ة، وي�ضعى اإىل اإ�ضقاط 
دولتهم وه����ى لزالت فى امله����د، فجهز جي�ض����ًا ملالقاتهم 
عن����د  دندانقان، وخ����رج اإليهم فكانت موقع����ة دندانقان 
الت����ي ه����زم فيه����ا هزمية نك����راء اأم����ام ال�ضالجق����ة وعاد 
مدح����ورا مهزوما اإىل غزن����ة، بينما عاد طغرل من�ضورا 
اإىل ني�ضاب����ور، ولأن طغرل كان يتميز ب�ضخ�ضية قوية، 
 ويتمت����ع ب����ذكاء ح����اد و�ضجاع����ة فائقة وتدي����ن ملحو
، فق����د كان خ����ر من يحم����ل الأمانة م����ن ال�ضالجقة، فاإن 
مهارت����ه وحكمته فى القيادة وكذل����ك طبيعته القبلية قد 
جعلت����ه يدرك منذ البداية اأن كب����ار اأفراد اأ�ضرته يحبون 
الرئا�ض����ة واجلاه، فراأى اأنه من اخلر اأن يقوم بتوزيع 
املنا�ضب عليهم منذ الوهلة الأوىل حلكمه، حتى يتمكن 
من �ضد الثغرات التى ميكن اأن تثر املنازعات بينهم فى 

امل�ضتقب����ل، وتهدد �ضلطنته، وعليه اجتمع طغرل واأخيه 
الأكر جغرى، وعمه يغو واأبناء عمومته وكبار رجال 
ال�ضالجقة وتدار�ش معهم اخلطوات التى ينبغي عليهم 
اأن يخطونه����ا بع����د اإعالن قيام دولته����م لينالوا اعرتاف 
اخلليف����ة العبا�ض����ى بها، فاتفقوا جميعا ف����ى الراأى على 
اأن يتحرك����وا غرب����ًا لل�ضيط����رة عل����ى اإيران ث����م العراق، 
وتعاه����دوا عل����ى اأن يظلوا متحدي����ن متما�ضكن، وعلى 
اأن يتخل����وا عن التنازع فيما بينه����م حتى يظلوا اأقوياء 
مظفري����ن، وعليه  قرر طغرل اأن يقوم بتوزيع املنا�ضب 
ب����ن اأف����راد اأ�ضرته واأن يعن كل واح����د منهم واليا على 
ولية م����ن الوليات التى ين����وى ال�ضالجقة فتحها على 
اأن ي�ض����ر كل واحد منهم عل����ى راأ�ش جي�ش اإىل وليته، 
واأذن ل����كل منه����م اأن يفت����ح م����ا ي�ضتطي����ع م����ن اجله����ات 
املج����اورة ل����ه، ث����م ي�ضمه����ا اإىل منطق����ة نف����وذه على اأن 
يحر�ش على عدم التنازع مع اأى ع�ضو اآخر من اأع�ضاء 
الأ�ضرة ال�ضلجوقي����ة، وهكذا ا�ضتطاع طغرل اأن ير�ضى 
طبيع����ة ال�ضالجق����ة القبلي����ة املحب����ة للرئا�ض����ة واجلاه، 
ووجهه����ا الوجهة ال�ضحيحة النافعة التى حتقق اخلر 
لل�ضالجق����ة.. وم����ن ثم ق�ض����م طغرل بك ما حت����ت اأيديهم 
م����ن وليات بن اأف����راد الأ�ضرة فاأعط����ى اأخيه جغرىبك 
داود املنطق����ة م����ن ني�ضاب����ور اإىل جيحون وم����ا يفتحه 
م����ن بالد م����ا وراء النهر مثل خ����وارزم وبخارى وبلخ، 
ولإبراهيم بن ينال اخو ال�ضلطان طغرل من الأم منطقة 
قه�ضتان وجرجان ولأبى على احل�ضن بن مو�ضى هرات 
وو�ضن����ج و�ضج�ضتان وب����الد الغور، اأم����ا طغرل نف�ضه 
فقد قرر اأن ي�ضر هو على راأ�ش اأكر جيو�ش ال�ضالجقة 
لفت����ح قل����ب اإي����ران ث����م ي�ض����ر بع����د ا�ضتكم����ال �ضيطرة 
ال�ضالجق����ة عل����ى اإي����ران لفت����ح الع����راق وب�ض����ط نف����وذ 
ال�ضالجق����ة على عا�ضم����ة اخلالفة الإ�ضالمي����ة، كما قرر 
اتخاذ مدين����ة الرى عا�ضمة لدولته ب����دًل من ني�ضابور، 
وذل����ك حتى تك����ون العا�ضمة اجلديدة فى م����كان و�ضط 
بالن�ضب����ة لأقالي����م الدول����ة املختلف����ة. وهك����ذا يب����دو لنا 
كيف كان طغرل م�ضمم����ًا على اإر�ضاء دعائم دولة كرى 
لل�ضالجق����ة ت�ضم اإيران والعراق وما ت�ضتطيع �ضمه من 
اأرجاء الع����امل الإ�ضالمى، ومن ثم اأخ����ذ طغرل ينفذ تلك 
الق����رارات امل�ضري����ة بالن�ضب����ة لأ�ضرته، فب����داأ بالكتابة 
اإىل اخلليف����ة العبا�ض����ى القائ����م طالب����ًا من����ه الع����رتاف 
بقي����ام دوله ال�ضالجق����ة حتى تكت�ضب ال�ضف����ة الر�ضمية 
وال�ضرعي����ة، وم����ن ث����م يت�ضنى له����ا التح����رك الع�ضكرى 
وكذا فت����ح الأقالي����م املختلف����ة، وقد 
تعه����د له بالولء للخالف����ة العبا�ضية 
فى مقابل ذلك، ووعده باأنهم �ضوف 
يكون����وا جنودًا خمل�ض����ن لها، وقد 
�ضم����ن ر�ضالت����ه اأي�ضًا �ضرح����ًا وافيًا 
بالغزنوي����ن  عالقته����م  لطبيع����ة 
واأ�ضب����اب اخلالف����ات واملعارك التى 
خا�ضوه����ا مع����ًا، ث����م توج����ه اأف����راد 
البي����ت ال�ضلجوقى بعد النتهاء من اأمر مكاتبة اخلليفة 
ّن والي����ًا عليها والتى  العبا�ض����ي كل اإىل املنطق����ة التى ع
علي����ه فتحه����ا، وقد اأذن له����م ال�ضلطان طغرل ب����اأن يتخذ 
�ض�ضت  كل منه����م لنف�ض����ه لقب ملك على املنطق����ة التى خ
ل����ه، وان يك����ون لكل ملك منهم جي�ض����ه اخلا�ش ووزيره 
وحجابه ومعاونوه فى احلكم والإدارة، وكاأن منطقته 
دولة قائمة بذاتها، مع التزامهم جميعًا بالطاعة والولء 
لل�ضلط����ان، الرئي�����ش الأعلى له����م وللدول����ة ال�ضلجوقية 
كاملة، مهما امتدت اأطرافه����ا وات�ضعت اأرجائها، و�ضار 
ذلك النظ����ام الذى يق�ض����ى بتق�ضيم الدول����ة اإىل وليات 
�ضبه م�ضتقلة منهاجا ثابتا لها.. وعلى الرغم من اأن ذلك 
النظ����ام قد اأف����اد كثرًا فى عهد قوته����ا ومتا�ضكها اإل اأنه 
كان �ضرًا فى عهود �ضعفها وانهيارها، وقد وقف املوؤلف 
عن����د �ضقوطها يف العراق قائاًل: ان ب�ضاط ال�ضالجقة قد 
ط����وي، لكن حكمهم يف بالد الروم ا�ضتمر بعد ذلك اأكرث 

من قرن.

استعراض في تاريخ السالجقة
اأقوام كاملغول اأ�سولهم تركية بدوية قاموا بغزوات وا�سعة

يعرفن��ا الدكتور الباح��ث ح�س اأم بتاري�� ال�ساجق��ة باأنهم اأقوام 
غ��زو  بحم��ات  القي��ام  ا�ستطاع��وا  بدوي��ة  تركي��ة  ا�سوله��م  كاملغ��ول 
وا�سع��ة ترك��ت اآثاراً تاريخي��ة ج�سيمة ب الدول وال�سع��وب، وذلك من 
 قيق��ه لكتاب )ا�ستعرا���س يف تاريخ��ال ترجمته ع��ن الفار�سية و
ال�ساجق��ة( ال�س��ادر ع��ن دار )امل��دى( للثقاف��ة والن�سر ملولف��ه الوزير 
العامل مد بن مد بن عبد بن نظام احل�سيني املتوفى �سنة  ه�.. 
واأهم ما بينه املحقق حول املولف بانه عا�س يف ع�سر ال�سلطان اأوجلايتو 
فتع�سب لل�ساجقة. ويقول: حاولنا ان ننقل الكتاب ب�سورته التي األف 
بها، فنجعل الرتجمة م�سورة ملا يف الأ�سل من �سناعات لفظية وباغية 
حت��ى ي�ستطيع القارئ احلك��م على الكتاب وتقومي��ه. مبينًا ان تذبذب 
مولف��ه م��ن احكامه عل��ى اعم��ال ال�ساط�� وا�سرافه يف الثن��اء عليهم 

ون�سبته اأعماًل اليهم ل تتفق مع احلقيقة التاريخية.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

بغداد اأوراق

التم����رد عل����ى الأ�ضاليب احلوزوي����ة بعد �ضتة 
ع�ض����ر عام����ًا من درا�ض����ة متوا�ضل����ة ارتقت به 
اىل مرحل����ة الجته����اد مل يك����ن اأم����رًا هينًا يف 
حي����اة رج����ل تناول����ت ابنت����ه بلقي�����ش �ضرارة 
�ضرت����ه يف كتابه����ا املو�ضوم )حمم����د �ضرارة 
م����ن الإمي����ان اىل حري����ة الفكر( ال�ض����ادر عن 
دار )امل����دى( للثقافة والن�ض����ر من دون يلم�ش 
ذل����ك الفقيه وال�ضاعر ما جعل����ه يعي�ش معاناة 
قا�ضي����ة م����ن ال�ضطه����اد ال����ذي يتعار�����ش مع 
املبادئ الن�ضانية التي لأجلها جاءت التعاليم 
ال�ضماوي����ة لتقوميها والرتقاء بها، فال�ضبغة 
املزيفة لن تنطلي على العقول املتنورة، ولبد 
ان ي�ضخر منها املثقفون ومنهم حممد �ضرارة 
الذي ثار على النظ����م املتوارثة يف التدري�ش 
احل����وزوي يف بداية الع�ضرين����ات من القرن 
املا�ض����ي حت����ى انته����ى ب����ه الأم����ر اىل خل����ع 
العمام����ة بعد ان وجد ان ل �ضبيل اىل ا�ضالح 
املدر�ض����ة الديني����ة منتق����دًا ب�ض����دة مناهجه����ا 
بامل�ض����اواة  املوؤم����ن  فه����و  تدري�ضه����ا  وط����رق 
والراف�����ش للف����روق الطبقي����ة الت����ي ت�ضن����ف 
النا�����ش يف املجتم����ع، ويع����ود ذل����ك لطالع����ه 
عل����ى حركة التنوي����ر يف الق����رن الثامن ع�ضر 
وكذلك اطالعه عل����ى النظرية املارك�ضية التي 
�ضان����دت موقفه يف هذا الجت����اه، لذا فقد علم 
اأبناءه احرتام الإن�ضان كاإن�ضان بغ�ش النظر 
ع����ن الطبقة والعرق والدي����ن واللون بح�ضب 
م����ا اأوردته املوؤلفة مو�ضحة ان مترده مل يكن 
فقط يف الأ�ضالي����ب احلوزوية وامنا على كل 
ا�ضطه����اد لالن�ضانية وحقوقه����ا احلياتية من 
خالل معاناته فق����د عا�ش متنقاًل بن املدار�ش 
الثانوية يف املدن العراقية واكت�ضب اخلرة 
واملعرف����ة باأم����ور النا�����ش وم�ضت����وى التعليم 
واملعلم����ن حت����ى كتب قائ����اًل: اأن����ا اأحيا حياة 
جاف����ة جامدة ل اأثر فيها للعاطفة امل�ضبوبة اأو 
اخلي����ال اجلامح اأو الروح امللتهبة. حياة اأقل 
م����ا يقال عنها اأنه����ا ميكانيكية بكل ما يف لفظ 
امليكانيك م����ن معنى جاف، ولو كان يل مورد 
�ضئي����ل م����ن الرزق اأحف����ظ به كرامت����ي وعزة 
نف�ضي، واأحفظ به عائلتي من الفاقة ل�ضربت 
ه����ذه الوظيف����ة �ضربة فيها الكث����ر من احلقد 
والنقم����ة والإهانة وال�ضحري����ة ل لأنها جنت 
عل����ي بل لأنه����ا قربتني من اأنا�ش اأن����ا اأبعد ما 
اأكون عنهم روحًا وتفك����رًا وعاطفة وخياًل، 
اأنا�����ش ل ي����رون العل����م اإل بق�ضا�ض����ة ورق، 
والتجديد بال�ضرتة والبنطلون.. ومن �ضرة 
حمم����د �ضرارة ان����ه ولد لأ�ض����رة ديني����ة اأدبية 
تقيم يف لبنان مبتعدة ع����ن الهيمنة الأجنبية 
النج����ف  اإىل  و�ض����ل  وح����ن  وال�ضتعم����ار.. 
كانت ثورة الع�ضري����ن قد اأخمدت بعد معاناة 
ومظ����امل كث����رة ارتكب����ت بح����ق الث����وار م����ن 
جان����ب القوات الريطاني����ة بح�ضب ما ت�ضر 
اليه املوؤلفة: لقد ب����داأت الثورة العراقية لعام 
1920 كاحتج����اج عام �ضد احلكم الريطاين 
ولكنه����ا انتهت بثورة ملنطقة الفرات الأو�ضط 
العراقي����ن  اإىل  بالن�ضب����ة  الث����ورة  كان����ت  اإذ 
حرب����ًا وطنية م����ن اأجل ال�ضتق����الل والوحدة 
العربي����ة. كان����ت معاركه����ا البطولي����ة باعث����ًا 
قوي����ًا لن�ضر الوعي الوطني، اأغنت ممار�ضات 

النا�ش احلياتية وجتاربهم الن�ضالية، وغذت 
العم����ل ال�ضيا�ضي �ض����د الأجنب����ي وم�ضاحله 
غر امل�ضروعة.. وحممد �ضرارة قد اأح�ش مبا 
خلفته من غ وتع�ضف وق�ضوة يف اإخمادها 
بن النا�ش، وخلفت يف اأعماق ال�ضبي املتوقد 
الذهن اأثرًا عميقًا م����ن التمرد  وحتدي الظلم 
جعل����ه فيما بع����د يتخذ موقف����ًا موؤي����دًا لثورة 
14 مت����وز 1958 وا�ضتب�ضر بها خرًا ل�ضعب 
الع����راق، ال����ذي اأ�ضب����ح حمم����د �ض����رارة من����ذ 
فرتة طويل����ة جزءًا منه برغ����م اأنه مل ي�ضتطع 
حتمل الأحلان والأغاين احلزينة الباكية ول 
عملي����ات التطبر وال�ضرب بال�ضال�ضل وبقية 
 البدع التي مل جتروؤ جمهرة كبرة من �ضيو
الدين على مواجهته����ا ورف�ضها، وقف حممد 
�ض����رارة مع احلزب ال�ضيوعي يف دعم الزعيم 
الزراع����ي  الإ�ض����الح  يف  و�ضيا�ضات����ه  قا�ض����م 
وقان����ون العم����ل والعم����ال واإلغ����اء معاه����دة 
1930 واخل����روج م����ن حلف بغ����داد ومنطقة 
الأح����وال  قان����ون  واإ�ض����دار  الإ�ضرتلين����ي 
ال�ضخ�ضي����ة ل�ضال����ح امل����راأة وبع�����ش حقوقها 
املهمة..ال����خ. ولكنه تلم�����ش اأي�ضًا وبعد فرتة 
وجي����زة من م�ض����رة الث����ورة ب����روز الفردية 
يف �ضيا�ضات����ه و�ضلوك����ه واإهمال����ه للحري����ات 
الدميقراطي����ة والد�ضت����ور واتخ����اذه مواقف 
�ضلبي����ة من احلي����اة العامة وم����ن العتداءات 
القومي����ة  الق����وى  متار�ضه����ا  ب����داأت  الت����ي 
ال�ضخ�ضي����ات  �ض����د  والرجعي����ة  ال�ضوفيني����ة 
الدميقراطي����ة والت����ي تعر�����ش ه����و �ضخ�ضيًا 
اإليه����ا.. وقد كتب حمم����د �ضرارة مق����اًل يعر 
فيه عن التده����ور اجلاري يف م�ضرة الثورة 
والعواق����ب املحتمل����ة حت����ت عن����وان )كرامة 

املعلمن( جاء فيه:

واعتق����د النا�����ش اأنهم دخل����وا يف ع�ضر جديد 
واأن متوز حما جميع املفاهيم ال�ضابقة واأحل 
حمله����ا مفاهي����م تتنا�ض����ب مع روح����ه وفجره 
واإ�ضراقته، لكن العقائد على ما يبدو  م�ضرفة 
يف التف����اوؤل. فاملفاهيم التي ث����ار عليها متوز 
يف  هنيه����ة  واختف����ت  اأ�ضب����اح  اإىل  حتول����ت 
الكه����وف. ثم اأخذت تط����ل على احلياة اإطاللة 
الأف����را اخلائف����ة واأخذت حت����اول اأن تظهر 
مبظه����ر النور. كل ما بن����اه متوز هوجم وكل 
مفاهيم����ه تعر�ض����ت للطعن وال�ض����رب. وكان 
باإمكانه اأن يعتمد الهجوم باإ�ضارة من �ضبابته 
ولكن����ه ترك الهجوم ي�ض����ر وتخلى عن �ضيء 
كب����ر من مفاهيمه، وبدًل م����ن اأن يدفع املقال 
بالزعيم اىل اإعادة النظر ب�ضيا�ضاته ويحاور 
الكاتب، اأم����ر باعتقاله وتقدمي����ه للمحاكمة.. 
بالنظري����ة  موؤمن����ًا  �ض����رارة  حمم����د  وظ����ل 
اأنه����ا تط����ورت ب�ضيغته����ا  املارك�ضي����ة برغ����م 
ال�ضيوعي����ة الت����ي تتمث����ل بنظ����ام دكتاتورية 
الروليتاري����ا، اأي تف����رد احل����زب يف قي����ادة 
الروؤي����ة املارك�ضي����ة واعت����ر نف�ض����ه املالك لها 
دون غ����ره. وعلى تلك الروؤي����ة انبنى التفرد 
يف قيادة املجتمع. ومل يتحد طلبات احلزب، 
يتحل����ى  كان  الت����ي  الإن�ضاني����ة  م����ن  بالرغ����م 
ويوؤم����ن به����ا، واملتجلية عاطفي����ًا يف خمتلف 
كتابات����ه يف ال�ضعر والنرث ل����ذا جند اأن هناك 
تناق�ض����ًا بن تل����ك الإن�ضانية وب����ن خ�ضوعه 
الت����ام لدكتاتوري����ة احلزب.. وكان����ت مواقفه 
املطالب����ة بحقوق املراأة وحريتها ودورها يف 
املجتمع �ضارمة راف�ضة امل�ضاومة عليها حتى 
قبل تبنيه الفكر املارك�ضي. وحن كان يعي�ش 
كمعل����م تقدم����ي يف الكثر م����ن مدار�ش املدن 
العراقي����ة كان ي�ضف لنا حالة املدينة والريف 

اللذي����ن  امل�ضاعف����ن  وال�ضطه����اد  والظل����م 
تتعر�ش لهما املراأة من جانب الرجل والدولة 
واملجتمع. وق����د وظف �ضعره له����ذا الغر�ش، 
وكتب الكث����ر من املقالت القوي����ة وال�ضفافة 
والهادف����ة دفاع����ًا ع����ن حق����وق امل����راأة. ويذكر 
انه �ضاه����د باأم عيني����ه بوؤ�ش امل����راأة والعائلة 
الفالحي����ة وال�ضتغالل الب�ض����ع الذي تتعر�ش 
ل����ه م����ن جان����ب الإقطاعي����ن وكب����ار مالك����ي 
الأرا�ض����ي الزراعية، اإذ كتب يق����ول: اأما هذه 
الفتاة التي وقفت على الربوة تغني ب�ضوتها 
احلزي����ن ال�ضج����ي )هل����ي ي����ا ّظ����الم( فتل����وح 
ل����ك الدنيا �ضحب����ًا مدلهم����ة واأج����واء حملولة 
ويخي����ل اإليك اأن كل �ض����يء حولك ينادي هلي 
يا ظ����الم. اإنها كلم����ة ب�ضيطة ولكنه����ا زوبعة. 
فاملراأة يف الريف العراقي مظلومة، فمعاملة 
هذا املخلوق املجاه����د الذي ل يقل كفاحه يف 
�ض����ق الأر�ش وزرعه����ا و�ضقيها وح�ضدها عن 
كف����اح اأق����وى الآلت الفولذية. تل����ك املعاملة 
التي تت�ضل باأعمق اأعماق الع�ضور اجلاهلية 
واأبعدها ا�ضتهانة بحق����وق الإن�ضان، لقد كان 
بالء ال�ض����رق بعمائمه وقالن�ض����ه، فكيف الآن 
وق����د حتالفت الطرابي�����ش والراني����ط اأي�ضًا 
موكب����ًا  و�ضكل����ت  والعمائ����م،  القالن�����ش  م����ع 
واحدًا وجوق����ًا مو�ضيقيًا واحدًا ي�ضرب على 
وت����ر واح����د و يغني حلن����ًا واح����دًا.. ت�ضكلت 
لدى حمم����د �ض����رارة فك����رة اخلل����ود لالأعمال 
الأدبي����ة بع����د اأن تبن����ى الروؤي����ة ال�ضوفييتية 
ل����الآداب والفن����ون ب�ض����كل ع����ام وه����ي روؤي����ة 
�ضيق����ة تبل����ورت يف فرتة �ضتال����ن وروج لها 
نظري����ًا وعمليًا دميرتي جدان����وف يف اأوائل 
الأربعين����ات ومل يبت����ل به����ذه الروؤي����ة حممد 
�ض����رارة ح�ض����ب، ب����ل الغالبي����ة العظم����ى م����ن 
الأحزاب ال�ضيوعي����ة وال�ضيوعين يف العامل 
حيث كان����ت التنظ����رات الفكري����ة واملواقف 
العملي����ة القادم����ة م����ن الحت����اد ال�ضوفييت����ي 
تع����د الأكرث �ضواب����ًا حتت �ضع����ار )التعلم من 
الحتادي يعن����ي تعلم حتقي����ق الن�ضر( ومن 
هن����ا اعترت الأعم����ال الأدبي����ة والفنية التي 
تخ����دم ق�ضي����ة الطبق����ة العاملة وف����ق املفهوم 
ال�ضوفييتي هي التي يكتب لها اخللود. فكتب 
حممد �ضرارة مقاًل بعنوان )اخللود الأدبي( 
اعرت�ش في����ه الكتابات الأدبي����ة التي و�ضفت 
باخلال����دة وه����ي ل ت�ضتح����ق ه����ذه الت�ضمي����ة 
بح�ضب راأيه.. ثم يت�ضاءل عن اخللود فكتب:

اخلل����ود. م����ا ه����و اخلل����ود حت����ى يه����ون هذا 
اله����وان، ويبت����ذل ه����ذا البت����ذال اإن����ه كلم����ة 
هائل����ة لو قدر لها الوجود فيم����ا ينتجه العقل 
الإن�ضاين لأوقفت عجلة التاريخ عن الندفاع 
التط����ور،  ع����ن  احلي����اة  جرثوم����ة  واأوقف����ت 
واأبقتها يف دائرة خا�ضة من الدوائر ال�ضيقة 
الت����ي ت�ضاب معه����ا العقول بال�ضل����ل والأفكار 
اخلط����ر  م����ن  في����ه  م����ا  ذل����ك  ويف  باللت����واء 
عل����ى �ض����ر الإن�ضاني����ة وحركته����ا امل�ضتم����رة 
ال�ضاع����دة.. ف����اأن كان الأدب ت�ضويرًا للحياة 
وهو م����ا نوؤمن ب����ه، فخلوده ي����دور يف الفلك 
ال����ذي دارت ب����ه احلياة. فقد قي����ل عن روميو 
وجولي����ت يف الأدب الإنكلي����زي اإنه����ا خالدة، 
ولك����ن الق�ض����ة الإنكليزية اأحيط����ت بظروف 
وع����ادات وقتي����ة مل يب����ق له����ا اأث����ر يف احلياة 
الإنكليزية احلديثة، واإذا كانت العنا�ضر التي 

ا�ضتمدت الق�ضة وروحها قد زالت يف الع�ضر 
اجلديد فكي����ف ميكن اأن يبق����ى ال�ضيء خالدًا 
وه����و معدوم الروح.. ولكن يف ال�ضدد تقول 
بلقي�����ش: يرجئ رفعة اجلادرجي اخللود اإىل 
البتم����ال يف الفن، وان مبداأ اخللود يف الفن 
اجلي����د ه����و ت�ضوي����ر للحياة كم����ا كتب حممد 
�ض����رارة، حي����ث يع����ر ع����ن حال����ة اجتماعي����ة 
معين����ة، نتيجة فكر مع����ن وعاطفة معينة يف 
و�ضع اجتماعي معن. لذا فهو �ضمن التاريخ 
ويكت�ضب اأهميته وزوال����ه مع اأهمية التعبر 
عن احلال����ة العاطفية يف زمنها، وما اأن زالت 
الظ����روف فتزول اأهميتها. وه����ذا املوقف من 
الف����ن ه����و بتاأث����ر النظ����رة ال�ضوفييتية التي 
ح����ددت مفه����وم العالقة ب����ن الف����ن والتفاعل 
اإىل  تتو�ض����ل  اأن  ت�ضتط����ع  ومل  الجتماع����ي 
م�ضطلح البتم����ال يف الفن. فالفن لي�ش فقط 
ت�ضوي����رًا للحياة، وقيمته بقي����م احلياة التي 
تعر عنها فق����ط، واإمنا يت�ضمن الفن التعبر 
ع����ن عاطفة الإن�ضان وق����درة هذه العاطفة يف 
التعبرع����ن نف�ضه����ا. ف����اإذا متك����ن الأدي����ب اأو 
الفن����ان اأن يتج����اوز احلاجة الزمني����ة املعينة 
ويعر عن عاطفة الإن�ض����ان العمومية، يكون 
بذلك قد ا�ضتط����اع اأن يتجاوز الفرتة الزمنية 
الت����ي كتبت فيها تلك الق�ض����ة اأو امل�ضرحية اأو 
ال�ضورة الت����ي ر�ضمت فيهن����ا القطعة الفنية، 
واأن تقدم الزمن وراء ال�ضنن.. كما كان حممد 
�ض����رارة داعي����ة ومنا�ض����اًل من اأج����ل اأن تبقى 
فل�ضطن ل����كل �ضكانها من خمتل����ف القوميات 
والأديان واملذاهب.  ورف�ش التعر�ش لليهود 
يف الع����راق و�ضجب العتداء عليهم، ومنه ما 
ح�ض����ل يف الفره����ود الذي تعر�����ش له اليهود 
يف بغ����داد يف الأول والث����اين م����ن حزي����ران 
1941ويف الب�ض����رة اأي�ض����ًا، وت�ضف املوؤلفة 
حادث����ة تعر�ش فيه����ا مواطن يه����ودي عراقي 
اإىل اعتداء من �ضبية عراقين كانوا يرمونه 
باحلج����ارة وي�ضيئ����ون اإليه باأق����ذع ال�ضتائم. 
اأيدتهم يف ذلك و�ضجعتهم امراأة عربية كانت 
ت�ضتغ����ل معينة يف بيت عائلة �ض����رارة ا�ضمها 
�ضنينة. وحن علم ال�ضيد �ضرارة بذلك وبخها 
عل����ى فعلها وطلب منها عدم تكرار ذلك. وعر 
بهذا املوق����ف عن البني����ة الفكري����ة الإن�ضانية 
ال�ضليمة.. واأخرًا تذكر بلقي�ش عن ابيها بعد 
موته فقد مار�����ش الطاغية �ضدام فعلة قبيحة 
ح����ن �ض����وى املنطقة الت����ي دفن فيه����ا جثمان 
حممد �ض����رارة بالأر�����ش واأزال مع����امل القر 
بالبلدوزرات قائلة: احلاكم يلملم جراحه بعد 
اأم املعارك وينتقم من �ضعبه اأحياء واأموات. 
�ض����ارت البل����دوزرات جرافات ل�ض����ق الطريق 
يف مق����رة"وادي ال�ض����الم"يف النجف، �ضيئًا 
ف�ضيئًا تتقدم يف عم����ق املقرة جترف اأمامها 
القب����ور الت����ي ب����داأت تتال�ض����ى م����ن الوجود، 
فقطعت املقرة كما تقطع اأ�ضالء جثة خروف، 
وقفت اأمامه اأبحث عن حلد والدي يف �ضمت 
املق����رة املوح�ض����ة الوا�ضع����ة الت����ي طم�ض����ت 
معامل قريهم����ا، اأفت�ش عما تبقى، وقفت اأمام 
كما�ض����ة البلدوزر وهي جت����رف عظام املوتى 
املمزوج����ة برتاب الأر�ش. كوم����ة من العظام 
املمزوج����ة بالرتاب وثلمة م����ن الرخام ترتفع 
وترمتي اأم����ام ناظري، تتل����وى وتتك�ضر بن 

اأنياب البلدوزر.

نا�سر الإن�سانية جاهداً.. فال�سبغة املزيفة لن تنطلي على العقول املتنورة

محمد ش��رارة... من اإليم��ان إلى حرية 
الفك������ر

ــــــــدارات ــــن اص ــــــــداراتم ــــن اص م
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نبيل عبد الأمر الربيعي
 

   الروائي���ة اأثي���ل �ضتيفان���ادرور عاملة اآثار 
بريطاني���ة اخت�ضت بالدرا�ض���ات املندائية 
واليزيدي���ة، وهي ابنة رجل دين م�ضيحي، 
الرواي���ات  م���ن  جمموع���ة  اأثي���ل  كتب���ت 
الرومان�ضي���ة، فق���د �ض���درت الرواي���ة  عن 
دار ميزوبوتامي���ا للطباعة والن�ضر ترجمة 
الباح���ث زه���ر اأحم���د القي�ض���ي، الرواي���ة 
حتت���وي عل���ى 363 �ضفح���ة م���ن القط���ع 
املتو�ض���ط وحتتوي على 34 ف�ضال، حتكي 
عن واق���ع العا�ضمة بغداد وهموم   الأرمن 
يف عه���د ال���وايل العثم���اين حمم���د با�ض���ا، 
الرواي���ة   تبن زي���اره لأح���د الريطانين 
املدع���و ديفيد لعمه الريطاين الرثي الذي 
يعم���ل يف العا�ضمة بغداد و الذي رحل عن 
احلياة قب���ل لقائه، في�ضف ح���ال العا�ضمة 
بغ���داد   وطرق التنقل بن الب�ضرة وبغداد 
عن طري���ق نهر دجل���ة باملراك���ب التجارية 
النكليزية، فى تل���ك الفرتة كان ال�ضطهاد 
امل�ضتم���ر من لدن الدول���ة العثمانية لالأرمن 
وخ���وف   ه���وؤلء ف���ى بغ���داد م���ن انته���اك 
اجلي�ش العثماين لأبنائهم و هتك اأعرا�ش 
الن�ض���اء م���ن و�ضرق���ة دوره���م واأمواله���م، 
الروائي���ة ت�ضف حمالت بغداد واأزقتها من 
)عك���د الن�ض���ارى( وكيفية تنظي���ف املدينة   
بو�ضائ���ل بدائية من نقل القمام���ة املكد�ضة  
يف اأزقته���ا �ش 19"هن���اك يف النتظار اأن 
ياأم���ر م�ض���وؤول يف البلدية زب���ال ليحملها 
بعيدا على حم���اره الذي ل تت�ضع له الأزقة 
اإل بالكاد، اأم���ا ما تبقى من القمامة فتتكفل 

الكالب ال�ضائبة بها".
ح���ال  واق���ع  اثي���ل    الروائي���ة  تذك���ر     
الن�ض���وة امل�ضيحي���ات يف بغ���داد فف���ي �ش 
20 ت�ضفهن"فاأزاره���ن احلريري���ة مط���رزة   
والف�ض���ة،  ي���د  تطري���ز  الذه���ب  بخي���وط 
وتغطيه���ن م���ن روؤو�ضه���ن اإىل اأقدامه���ن، 
حت���ى ل ت���كاد تتب���دى مع���امل اأج�ضاده���ن 
�ض���وى بع�ش العجائ���ز اللوات���ي انك�ضفت 
وجوهن.... فمن ال�ضهل جدا متييز امل�ضلم 
عن امل�ضيح���ي وعن اليهودي رجال ون�ضاء 
بثيابه���م وميكن���ك اأي�ض���ا متيي���ز الك���ردي 
والفار�ضي عن �ضواهما، وزد على ذلك فيما 
ميكن���ك متييز الرتك���ي الط���وراين ال�ضاب 
عن العثماين من احلزب القدمي عن طريق 
مالحظ���ة و�ضع طرابي�ضهم عل���ى روؤو�ضهم 
... وه���و مائ���ل عل���ى اجلبه���ة اأو مائل اإىل 

اخللف!".
   الرواي���ة ت�ض���ف مرحلة مهم���ه من تاريخ 
وبغداد   والعالقات الجتماعية بن اأبنائها 
ذات الديانات واملذاهب املتعددة، كما ت�ضف 
واقع ح���ال العالقات بن اأبن���اء بغداد عند 
رحي���ل اأحد اأبنائها عن احلي���اة مهما كانت 
ديانت���ه   فف���ي �ش 22 تب���ن الروائية حالة 
احل���زن والبكاء عند الن�ضوة وهي تخاطب 
اإب���ن حماه���ا ديفي���د "فثمة بع����ش الن�ضوة 
البائ�ض���ات القادمات كان عم���ك رحيما بهن 
 ،وينتح ���وه���ا قد جئ���ن اإىل هنا لينح
األي����ش ذل���ك وح�ضي���ة... خذ   مث���ال هوؤلء 
النواحات... اإن عمت���ك تتحملهن لأن عمك 
رقيقا به���ن، اأما لدى اأهل بغ���داد )البغادة( 
فهن ماألوفات وي�ضموهن )العدادات( وهن 
حمرتف���ات   لطم ال�ضدور والنواح وتعداد 

مناقب امليت وف�ضائله...".
   ت�ض���ف الرواي���ة اأحي���اء بغ���داد و�ضكنتها 
م���ن الأثرياء ومنها ����ش 30"ويف الكرادة 

ي�ضكن الأت���راك واليه���ود وامل�ضيحين لهم 
ح�ضورهم ال�ضيفية"ذل���ك هو حال طبقات 
بغ���داد الجتماعية وح���الت اأبناء الأحياء 
الفق���رة مث���ل عك���د الن�ض���ارى والبتاوين   
وبن اأحيائها الأخرى، كما ت�ضف الرواية 
حم���الت بغ���داد وحوانيته���ا مبا فيه���ا   من 
انواع الفاكهة واحلبوب والبقوليات، لكن 
بغ���داد عند الغروب ت�ضفه���ا الروائية اأثيل 
ه���ي الأجمل ����ش 33"يف األ���وان الغروب 
كاأنه���ا مدين���ة م�ض���ورة يف كت���اب حكايات 
خرافي���ة بنباته���ا وم�ضطحاته���ا املواجه���ة 
لل�ضم���اوات املعتمة يف حن تتاألف البيوت 
البني���ة املمتدة على ال�ض���ط كاأنها من معدن 

م�ضهور".
   لأبن���اء بغ���داد ع���ادات واأع���راف ال�ضرق، 
فق���د تاأث���روا بقوانن اأبن���اء ال�ضحراء �ش 
20"بحي���ث يقت���ل امل���رء اأخت���ه اأذا اأخطاأت 
قان���ون  مبوج���ب  بالث���اأر  الآخ���ذ  وه���و 
ال�ضح���راء وقد يكون الفاع���ل كارها كذلك، 
يفعله"فكان���ت  اأن  علي���ه  يتوج���ب  ولك���ن 
ح���الت غ�ضل العار حت���دث يف هذه املدينة 
ب�ضب���ب متلك اأبنائها �ضف���ات الثاأر لل�ضمعة 

واملكانة الجتماعية.
   هنالك طقو�ش متار�ضها ن�ضاء بغداد منها 
�ضم���وع خ�ض���ر اليا�ش حام���الت متنياتهن 
باأم���ل ان ي�ضعفهن احلظ في�ضلها النهر اإىل 
اأهدافه���ا... لكن مع ه���ذه العادات اجلميلة 
هنال���ك ع���ادات ذميمة ق���د اأ�ضتم���رت وحلد 
الأن وهي انت�ض���ار الر�ضوة يف املوؤ�ض�ضات 
تذك���ر  العثم���اين،  العه���د  يف  احلكومي���ة 
الرواية �ش 50"اإن القانون بيد الأتراك... 
املحام���ن  تخ����ش  الر�ض���وة  م�ضاأل���ة  اإنه���ا 
والق�ضاة والوايل نف�ضه"لكن ديفيد القادم 
م���ن انكل���رتا ملدينة بغداد ي�ض���ف من ياأخذ 
الر�ض���وة يف انكل���رتا ����ش 62" ، اذا قب���ل 
قا�ش انكليزي ر�ضوة ف�ضينبذ ويحتقر اىل 

الأبد"فه���و �ضل���وك غر طبيع���ي ملن يحمل 
املبادئ واملكانة الجتماعي���ة"، لكن الر�ضا 
عندم���ا ت�ض���ل اإىل الق�ض���اء فلنق���راأf عل���ى 

البالد ال�ضالم.
    عر مراحل التاريخ   وفى مدينة ال�ضالم 
بغ���داد كان���ت اغل���ب احلكوم���ات ل ي�ضتقر 
له���ا راي  وا�ضتقراره���ا،اذا مل ت�ض���ع ع���ن 
الع�ض�ش للتج�ض�ش عل���ي معار�ضيها، فكان 
لل���وايل العثم���اين املقيم يف بغ���داد عيون 
على اأبنائه���ا �ش 66"لك���ن ع�ضبة الحتاد 
والرتقي تب���ث جوا�ضي�ضها كما كان   الأمر 
يف املا�ض���ي وهم اأذكى م���ن اأ�ضالفهم"فكان 
اأبن���اء بغ���داد يحن���ون للحري���ة والعدال���ة 
وامل�ضاواة وال�ضتق���الل، فكانوا يتذكرون 
حكوم���ات اأي���ام عبد احلميد وه���ي الأ�ضواأ 

لكنها خر من الطغيان والطغاة.
    تذك���ر الرواية واق���ع التنقل بن   جانبي 
الر�ضاف���ة والكر، كان���ت التنقالت لأهايل 
بغ���داد ع���ر ج�ضر من�ض���وب عل���ي زوارق   
وم�ضنوعة من الخ�ض���اب والبع�ش يتنقل 
عر ا�ضط���ة البلم ����ش 76"البل���م امل�ضتدق 
جمذاف���ان  ل���ة  البط���ن  وا�ض���ع  الطرف���ن 
م�ضب���وغ بالل���ون الأبي����ش م�ضن���وع   من 
الخ�ض���اب وفي���ه بع����ش املقاع���د املك�ضوة 
بالقما����ش وتظله قطعة من القما�ش حتميه 
من ال�ضم����ش"، كانت البيوت���ات البغدادية 
ذات ال�ضرف���ات تط���ل عل���ي نه���ر دجل���ة بن 
الب�ضات���ن الوارف���ة امل���الأى  بالنخي���ل، ث���م 
ت�ضف الرواي���ة و�ضول ال�ضحف الأجنبية 
80"ال�ضحيف���ة  ����ش  ومنه���ا  بغ���داد  اإىل 
العربي���ة العتيادية )طن���ن( ل�ضان ع�ضبة 
الحتاد والرتقي وبع�ش ال�ضحف الرتكية 

الأخرى".
   كان اأبن���اء وعوائ���ل الطائف���ة اليهودي���ة 
يعي�ض���ون يف بغداد باأم���ان و�ضالم، يعتر 
اليوم املهم واملقد�ش لهم هو يوم ال�ضبت �ش 

96"كانوا يتنزهون قرب ال�ضاطئ واأغلبهم 
كان���وا  الذي���ن    البغدادي���ن  اليه���ود  م���ن 
يتنزه���وا   عل���ي نحو هذاآ م�ض���اء كل �ضبت 
دون مي�ض���ور يهتموا بحماية روؤو�ضهم من 
ال�ضم����ش... غر اإن ال�ضب���اب اليهود كانوا   
يلب�ض���ون اجلاكيت والبنطل���ون الأوربين 
دون مي�ضور ي�ضتطيع���وا التوفيق بينهما، 
كان ثم���ة الكث���ر   من الن�ض���وة اليهوديات 
جمموع���ات    ف���ى  بع�ضه���ن  م���ع  جتمع���ن 
يتن�ضق���ن ه���واء الأ�ضيل الن���دي، ولكن فى   
غالبيته���م بدين���ات ويرتدين ثياب���ا بي�ضاء   
وخ�ض���راء و�ضف���راء وزرقاء م���ن احلرير 
مط���رزة   بالف�ض���ة... خ���ر مث���ل للقومي���ة 
احلية موجودة اليوم... لقد حافظ اليهود 
على تقاليده���م ودينهم واإن عا�ضوا يف ظل 
حكوم���ات اأجنبي���ة، اإنه���م لو ع���ادوا القمة 
فل�ضط���ن وحقق���وا ا�ضتقاللهم ل���ن يكونوا   
الرنام���ج املف�ضل اأكرث م���ن �ضعب كما هو 

حالهم اليوم".
   ت�ض���ف الرواي���ة ح���ال واق���ع البيوت���ات 
م���ن )البادك���ر( وه���ي فوه���ة  البغدادي���ة 
املدخن���ة التي يت�ضرب منها اله���واء   القمة 
ال�ض���رداب وكذل���ك اجل���دران العالي���ه ذات 
النواف���ذ ال�ضغ���رة   فيتق�ض���م البيت القمة 
ق�ضمن كبرين ����ش 201"اأحدهما للن�ضاء 
)حرم( والثاين للرج���ال )ديوخانة("، كما 
ت�ض���ف الرواية واق���ع املذاب���ح لالأرمن يف 
ظل احلكم العثماين وخ���وف عوائل )عكد 
الن�ض���ارى( يف بغداد م���ن اأن تطالهم اأيدي 
املعادين لهم ����ش 208"ظل عكد الن�ضارى 
اأيام���ا را�ضخ���ا حت���ت وط���اأة   اخلوف من 
املذبح���ة، واإذ مل يحدث �ضيء، التقط العكد 
اإلي���ه  اأنفا�ض���ه وع���ادت احلي���اة تدريجي���ا 
كاملعتاد، يف حن ظلت الأحاديث متوا�ضلة 

بق�ض�ش   الفظائع الرهيبة".
   لنه���ر دجل���ة دور كب���ر يف تهدي���د اأبن���اء 
ال�ض���دة  فكان���ت  الفي�ض���ان  م���ن  بغ���داد 
الرتابي���ة التي اأقامه���ا البغداديون حلماية 
مدينته���م يف في�ض���ان الربي���ع، ولقد كانت 
ال�ض���دة واطئه خربه���ا الفي�ضان عدة مرات 
وك�ضره���ا واأغرق املدينة ����ش 230"هنالك 
اأ�ضط���ورة ت���روى ع���ن دجلة عندم���ا فا�ش 
وتدف���ق مياهه، ولك���ن حية عجيب���ة حالت 
بج�ضدها ب���ن املياه وب���ن املدينة فتحول 
تياره���ا اإىل ناحية اأخ���رى، اأما احلية   فقد 
ظلت ف���ى مكانها متحج���رة   و�ضار النا�ش 

ي�ضعلون امل�ضابيح لها ويقبلونها".
    بع���د دخ���ول التكنلوجي���ا اإىل بغ���داد من 
معام���ل الن�ضي���ج وو�ضائط النق���ل النهري 
وال���ري فكان���ت م���ن عجائ���ب اأه���ل بغداد 
يتحدث���ون عن ����ش 258"اإح���دى عجائب 
بغ���داد، تل���ك ال�ضيارة التي و�ضل���ت   القمة 
الوايل )حمم���د با�ضا(... اإنه���ا اأول �ضيارة 
تراه���ا بغ���داد في���ا لها م���ن اأعجوب���ة"  فقد 
و�ض���ف الراح���ل عل���ي ال���وردي يف امل�ضر 
ل���رى  ال�ضي���ارة  حت���ت  ينظ���ر  والبع����ش 
قوائم تلك اخليول. م���ع ما كتبت الروائية 
اأثي���ل ع���ن مدين���ة بغ���داد يف ظ���ل احلك���م 
العثم���اين، فه���ي ت�ض���ف الو�ض���ف الدقيق 
حلي���اة اأهل بغ���داد اب���ان احلقب���ة املا�ضية   
و�ضيطرة الدولة عل���ي املجالت ال�ضيا�ضية 
والقت�ضادي���ة  ، لك���ن تبق���ى بغ���داد مركزا 
للدول���ة تتطلع اإىل احلري���ة والدميقراطية 
والنظ���ام املدين العلم���اين �ضمانا حلقوق 
الأقلي���ات وحرياته���م للتق���دم والزده���ار، 

فمتى تعود بغداد لعهدها الذهبي.

ـــــداد"  ـــــغ ــــــن ب "حـــــكـــــايـــــة م
ألثيل ستيفانادرور

الأبواب املائة لل�سرق الأو�سط
 تاأليف: الن غري�س دومينيك 

فيدال

املوؤلفان األن غري�ش ، ودومينيك فيدال
هل من املمكن اإعادة اإطالق مفاو�ضات ال�ضالم 
بن اإ�ضرائيل والفل�ضطينين بعد وفاة عرفات 

واختفاء اأرييل �ضارون من ال�ضاحة ال�ضيا�ضية؟ 
وهل من املمكن اأن تن�ضحب اإ�ضرائيل من اأرا�ضي 

ال�ضفة الغربية بعد اجلالء عن قطاع غزة؟ 
وهل باإمكان احلركات ال�ضالموية اأن يزعزع 
ال�ضتقرار يف الأنظمة القائمة؟ وهل و�ضلت 

اأنظمة احلكم امللكية يف بلدان اخلليج اإىل نهاية 
عمرها؟ وهل ا�ضتنفد دور النفط ك�ضالح اأم اإنه 

ل يزال فعاًل؟ هل ميكن حلرب العراق اأن ت�ضل 
اإىل خمرج ير�ضي اجلميع؟ هل ينبئ الن�ضحاب 

ال�ضوري من لبنان ببداية عهد جديد لل�ضعوب 
العربية؟ كلها اأ�ضئلة تطرح على �ضبيل املثال ل 

احل�ضر يف يف �ضياق الأحداث ال�ضاخنة الراهنة 
يف ال�ضرق الأدنى والتي يجيب عنها هذا 

الكتاب. اإنه كتاب على منوال قامو�ش يحتوي 
على حوايل مئة مدخل، وملحق خارج الن�ش 

كناية عن خرائط ملونة، وي�ضتعر�ش الالعبن 
والأماكن والأحداث.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

فاج���اأين وهو ي�ض���األ عن رواي���ات توفر له 
ماي�ضاع���ده عل���ى ان�ض���اج فكرت���ه النقدي���ة 
اجلدي���دة املت�ض���كلة بذرته���ا عل���ى روايتن 
عراقيت���ن فق���ط. التقط���ت فكرت���ه �ض���ريعا 
واقرتحت عليه اأنا و�ضديقي جا�ضم عا�ضي 
عددا من الروايات بالإ�ضافة اىل التي اإطلع 
عليها،و�ضع���رت باأن���ه �ضعي���د للغاي���ة عندما 
ذك���رت له حافظ،لكن���ه مل ي�ضتفد من هيكلية 
درا�ضة مهمة ن�ضرتها جملة ف�ضول امل�ضرية 

للناقد �ضري الدرا�ضة
يف قراءة الروايات التي اعتمد عليها وهي 
كثرة،قيا�ضا للنموذج الوحيد املعتمد عليه 
من قبل الدكتور �ضري حافظ وهو"منحنى 
النهر"للقا�ش حممد الب�ضاطي،ووجدت يف 
حماولة د.علي ابراهيم اجلديدة واجلريئة 
وعيا بالكامل عن اآراء ومالحظات د.�ضري 
املق���رتح  مل�ضطلح���ه  الإجرائي���ة  حاف���ظ 
)الرواي���ة واحللق���ات الق�ض�ضي���ة( واعتقد 
باأن ه���ذا العنوان يف�ض���ي باملفهوم الدليل 
بكليته و�ضرورة ع���دم الكتفاء ب�"احللقات 
للم�ضطل���ح. وج���راأة  الق�ض�ضية"لالإ�ض���ارة 
املفه���وم  واق���رتاح  امل�ضطل���ح  اختي���ار  يف 

الإجرائي له،مبتعدا.
وبع���د اع���ادة الق���راءة لدرا�ض���ة د.�ض���ري 
مه���م  لناق���د  ا�ض���ارة  فيه���ا  حاف���ظ وج���دت 
هو"فور�ض���ت اإجنرام"ا�ض���در كتاب���ا نقديا 
ع���ام 1971 مكر�ض���ا ع���ن الرواي���ة املتكونة 
من عديد الق�ض�ش وق���د ا�ضار لها د.�ضري 
حافظ، وهذا ما �ضاع���ده على تقدمي درا�ضة 

مهمة عن القا�ش حممد الب�ضاطي.
اخلا����ش  النق���دي  اجله���د  اكت�ضف���ت  كم���ا 
بال�ضديق د. عل���ي ابراهيم يف اآلية القراءة 

والإكت�ضاف واقرتاح
ال�ضعرات  او العنا�ضر املنبثقة من الق�ضة 
الأوىل والزاحفة امتدادا نحو ق�ضة اخرى 
وهك���ذا، حتى ا�ضار د.عل���ي ابراهيم اىل ما 

يعن���ي بالن�ضب���ة يل ه���و الإيق���اع ال�ض���ردي 
اخلا�ش بكل ق�ضة من الق�ض�ش.

وانطل���ق من ذلك ملتابعة الت�ضكل التدريجي 
للرواية،ونحن نعرف باأن الرواية الق�ضرة 

كالتي در�ضها
د. عل���ي ابراهي���م اغرائي���ة \وتتمتع بطاقة 
اغواء ومراوعة وا�ضار لبع�ش من ذلك،لأن 
احلج���م ل���ه دور يف ب���روز ه���ذه الظاه���رة 
البنائية الت���ي لها عالقة مبا�ض���رة مب�ضاحة 
حركة ال�ضخو�ش ومنو الوقائع والوحدات 
ال�ضردي���ة. وه���ذا ي�ضتول���د م�ضكوتات عنها 
يف مث���ل الأعم���ال الروائي���ة الت���ي يتعام���ل 
معها القا�ش بوعي ودراية ويعمقها بتتايل 
ق�ض�ضه ويجع���ل منها فراغا متكررا يف�ضي 

نحو تنوع املعاين
وتباي���ن ال���دللت وهذا ما تب���دى بق�ضدية 
القا�ش جهاد جميد يف"دومة اجلندل"التي 

كانت منذ بداية
التفك���ر به���ا واملبا�ضرة بالكتاب���ة م�ضروعا 
م���ن  يفل���ت  ان  القا����ش  ل���ه  روائي���ا،واأراد 
املحاذي���ر فاخت���ار ل���ه ه���ذا البن���اء ال�ضردي 
ال���ذي ا�ضف���ى عل���ى كل ق�ضة م���ن الق�ض�ش 
�ضيئا م���ن الإ�ضتقالل، لك���ن اجلوهري فيها 
ه���و امل�ض���رتك الداخلي يف وح���دات عديدة 
خا�ضة مث���ل ال�ضخو�ش\الأماكن\ الزمان\ 
اجلغرافي���ة، اجلوهر الدليل الذي دائما ما 
كان متح���ركا، لأن مثل هذه الروايات دائما 
م���ا متار�ش تاأث���را على املتلق���ي وتنحرف 
ب���ه قليال،لتم���رر امل�ضك���وت عنه م���ن املعنى 
الظاهر وتغور عميق���ا يف داخل ال�ضرديات 
املتقنعة مب���ا يوحي بوجود ع���زل وقطيعة 
بن ق�ض���ة واخرى مثل العنون���ة والأماكن 
مبعن���ى انها"تغ���ر م���ن داخل بني���ة العمل 
الأدبي نف�ضه، وتدف���ع بحركيتها اىل خارج 

البنية امل�ضتقلة لكل ن�ش على حدة، جالبة
اىل اآلي���ات تلقي���ه عنا�ضر من خ���ارج البنية 

الداخلي���ة ل���كل ق�ض���ة، ولك���ن م���ن داخل ما 
ميكن ت�ضميته مبجرة

احللقة ذاتها، وكلما تقدمت احللقة وتنامت 
مفرداتها كلم���ا تطورت يف داخله���ا اأن�ضاق 
من ال���روؤى والتك���رارات ت�ضاهم يف مترير 
العالق���ات داخ���ل كل مف���ردة م���ن مفرداته���ا 
الق�ض�ضية، وتت�ض���م احللقة كلها بطابع من 
املراوغ���ة واحلركي���ة امل�ضتمرة. وق���د �ضبه 
اإجن���رام ه���ذه اخلا�ضي���ة املتعلق���ة بحرك���ة 
العجل���ة الت���ي ل ينف�ض���ل تك���رار دورته���ا 
ع���ن حركته���ا لالأمام،ولميكن له���ا التحرك 
لالأم���ام اإل من خ���الل ال���دوران التكراري /
ع���دد1993/4/  اإجنرام/ف�ضول  فور�ض���ت 
وم���ا التقطه �ض���ري حافظ بغاي���ة الأهمية 
يف ك�ض���ف مكنون���ات هذا الن�ض���ق ال�ضردي 
حاف���ظ  �ض���ري  ب���اأن  يل  اجلديد،ويب���دو 
ا�ضتف���اد وبو�ض���وح من كتاب نق���دي �ضخم 
عن هذا النوع ال�ضردي يف تبلور مالحظاته 
وان�ضاجه���ا ح���ول رواية حمم���د الب�ضاطي 
الت���ي و�ضع���ت افع���ال التجني����ش الروائ���ي 
وحررت���ه بالق���در ال���ذي جعله���ا متمحورة 

حول النوع.
اأعتقد باأن مقرتح د.عل���ي ابراهيم"ق�ض�ش 
الرواية"يث���ر اإ�ضكالية حول دقة امل�ضطلح 
الذي يعني الن�ضو�ش الق�ض�ضية املتكونة/
الرواي���ة، ول اأظن بوجود رواية خالية من 
ذل���ك وبع�ضها يتج���اور متماثال مع الرواية 
الت���ي �ضاغتها ق�ض�ش معين���ة. وكنت اكرث 

ميال ان يكون مقرتح الدرا�ضة:
بالط���الع  والت�ض���اع  الق�ض����ش  رواي���ة 
عل���ى من���اذج روائية عربي���ة مثل"حجرتان 
و�ضالة"للقا�ش ابراهيم اأ�ضالن و"�ضدا�ضية 
الأيام ال�ضتة"لأمي���ل حبيبي،بالإ�ضافة اىل 
عدد كبر من الرواي���ات العاملية التي ا�ضار 
لها د. �ضري حافظ نقال عن كتاب فور�ضت 

اإجنرام امل�ضار اليه يف درا�ضته.

وعرفن���ا ب���اأن بح���ث فور�ضت اإجن���رام غر 
املرتج���م بعنوان"متثيل الق�ض���ة الق�ضرة 
املدورة يف القرن الع�ضرين"وهذا العنوان 
اأ�ضم���ل بكثر مم���ا قدمه د. �ض���ري حافظ 
ود. عل���ي ابراهيم،ويك�ض���ف ه���ذا العنوان 
ق�ضدية وا�ضحة يف املحافظة على اجلن�ش 
ومل يدخ���ل الباح���ث اإجن���رام ب�ض���كل م���ن 
مثلم���ا  اجلن����ش  تقوي����ش  اىل  �ض���كال  الأ 
باق���رتاح جتاور الق�ض���ة والرواية وامكان 
يل  وكان  رواي���ة.  الق�ضة"املدورة"انت���اج 
نق���دي من�ض���ور ح���ول رواية"دوم���ة  راأي 
اجلندل"الت���ي قل���ت عنه���ا باأنه���ا ق�ض����ش 
متتالي���ة. وذك���رت يف حما�ض���رة احتفالية 
بالرواي���ة يف احت���اد ادباء باب���ل بح�ضور 
دائ���رة  �ضاغ���ت  ق�ض����ش  باأنه���ا  القا����ش 

�ضردية.
اأخ���را اأ�ضعر باأن حماول���ة د. علي ابراهيم 
يف الو�ض���ول اىل فك���رة اق���رتاح م�ضطلح 
�ضردي جديد و�ضع ه���ذه املحاولة النقدية 
اجلريئة واجلديدة مع ال�ضابق لها وامتنى 
على �ضديقي د. علي ال�ضعي لتجربة قراءة 
جدي���دة للن�ضو����ش وم���ا ميك���ن لحق���ا ان 
يك���ون �ضم ه���ذه املحاولة م���ن اجل اجناز 
اك���رث �ضمولي���ة وتنوع���ا  نق���دي  م�ض���روع 
م���ع الإحاطة بالتو�ض���الت النقدي���ة لالآخر 
والت���ي �ضبقت املحاول���ة العربي���ة واجراء 
الت���ي  اج���ل حماولتن���ا  م���ن  ح���وار معه���ا 
د�ضنه���ا �ضديقن���ا العزي���ز د. عل���ي ابراهيم 
وال���ذي تقع علي���ه م�ضوؤولي���ة ان تظل هذه 
با�ضتم���رار  حا�ض���را  م�ضروع���ا  املحاول���ة 
وتغذيت���ه باجلديد، وان���ا واثق من حر�ش 
وجدي���ة �ضديق���ي العزيز د.عل���ي ابراهيم، 
و�ضاأكتفي بهذا القدر واأمنح القارئ فر�ضة 
حتقيق متع���ة الكت�ضاف وجمالي���ة التلقي 
عل���ى الرغم م���ن اأهمي���ة الق���راءات النقدية 
الت���ي احتواه���ا كتاب"ق�ض����ش الرواية".                                                                                                                                        

  الدكتور علي إبراهيم 
قصص الرواية 
جنس روائي جديد

ق��راأت م��ا كتبه د. علي ابراهيم بعد غياب طويل عندما كن��ت يف عمان، وفرحت مبا كتب، واكث�ر 
فرحت��ي وجوده حيا يف مكان ما م��ن العامل، وجتددت ماحظتي عن دقة الق��راءة التي يقرتحها 
حلظة النتهاء من قراءة رواية ما،حتى الذي يقوله يف حواراتنا عن اليومي اخلا�س والجتماعي 
الع��ام كان ملفت��ا يل،وكاأنه يحفزن��ا لختيار طريقة خا�س��ة لنا كي نعرب من خاله��ا عن افكارنا 
ومفاهيمن��ا، على الرغم من اأنه كاتب معروف ويتمتع مب�ساح��ة جيدة يف احلياة الثقافية اأوا�سط 
ال�سبعينيات، اإّل اأنه هادئ واكث�ر مرونة من الو�سط الثقايف الذي نكون فيه. وظلت هذه املاحظات 
ال�سخ�س��ية ثابتة وتركزت اأكث�ر وتظهرت يف �سخ�س��ية د. علي ابراهي��م الثقافية والأكادميية 
وال�سيا�س��ية. كان ال�سديق د.علي ابراهيم يلتقط ماحظات خا�س��ة به وكاأنه يحفر الن�س بحثا 

عنها كالآثاري ويثر ده�ستنا،اإّل انه مل يتحم�س لكتابة ذلك.

ن����اج����ح امل���ع���م���وري

دراسات في الفلسفة الفكر 
الدين السياسة الثقافة االدب

 تاأليف: عفيف فراج
املو�سوع: �سيا�سة

يجل�ش املثقف النخبوي يف جمل�ش 
القبيلة، يداعب وهم النتماء اإىل 
القوم، اأو بالأحرى يحاول اإيهام 

القوم بانتمائه من اأجل حتريك 
جلمود ال�ضخر القبلي الذي "خّطه 

ال�ضيل من عٍل" منذ اأزمنة مل مير 
عليها الزمن... 

كاأن الزمن العربي زمن ذّري ل 
يتوا�ضل، اأو رمّلي بال امتداد... 

يعاود املثقف النظر يف وجوه 
اأع�ضاء املجل�ش القبلي، فال يرى 

وجهه بن الوجوه، ول يقراأ ا�ضمه 
بن الأ�ضماء.. ي�ضتّم رائحة عطن 

العتاقة الدهرّية، اأبخرة الكالم 
تتكثف يف اجلو لتجدل حباًل يلتف 

حول عنقه ويعقل عقله...
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بغداد اأوراق

ي�ضور لنا الكاتب الأفغاين عاتك رحيمي من خالل 
ف�ض���ول روايته )حج���ر ال�ضر( ال�ض���ادرة عن دار 
املاأمون للرتجم���ة والن�ضر برتجم���ة ال�ضتاذ كامل 
عويد العامري الأو�ضاع القا�ضية لل�ضعب الأفغاين 
وخا�ضة معاناة الن�ضاء احلائرات بن هموم ادارة 
البي���ت وتربي���ة الأطفال وه���ن يتلم�ض���ن الأمل من 
ح���ال ازواجهن.. رواية ندخل عاملها من باب غرفة 
�ضغ���رة على حائطه���ا �ضورة غر ملون���ة، وعلى 
اأر�ضيته���ا مرتبة يرقد عليها رج���ل م�ضاب بال�ضلل 
بفع���ل ر�ضا�ض���ة م���ن ر�ضا�ضات احل���رب ويتغذى 
على املحاليل عن طريق اأنبوب �ضناعي، وبجانبه 
ام���راأة مت�ضك بيده وهي غارق���ة يف الت�ضبيح على 
حبات امل�ضبحة. املراأة تدعو بال�ضفاء لزوجها حتى 
يعي�ش لها ولبنتي���ه ال�ضغرتن. هذه املراأة تقوم 
عل���ى �ضوؤونه ليل نه���ار وتبّدل له اأنب���وب املحاليل 
عل���ى الرغ���م م���ن اأنها تع���اين من اجل���وع وحتمل 
اأح���داث احل���رب الت���ي تق���ع متقطع���ة عل���ى مقربة 
منه���ا، ول ت�ضتطي���ع البتع���اد ع���ن �ضري���ر زوجها 
قدرها، وعلى  فه���ي ل حيلة لها جندها م�ضت�ضلم���ة ل
الرغم من ذلك اأظهرت ق���وة هائلة مّكنتها اأن ت�ضرد 
حياته���ا البائ�ضة يف حديث انف���رادي طويل وهي 
بجان���ب زوجه���ا، واأن ت���رتك الظلم ي���زداد وقوعا 
عليه���ا كل يوم.. وباأ�ضلوب قا����ش داأبت البطلة يف 
حديثه���ا املنف���رد امل�ضتفي����ش عل���ى تو�ضي���ح مدى 
معاناتها من وح�ضي���ة واإهمال املجتمع، لي�ش فقط 
اأنه���ا مل تتعرف على زوجها قبل اخلطوبة، بل اأنها 
تزوجت���ه م���ن دون اأن يكون حا�ض���را يف العر�ش، 
ث���م انتظرت ث���الث �ضنوات حتى ع���اد من احلرب. 
وترى اأن هذا البل���د الذي يحكمه الرجال، ويعتر 

�ضف���ك الدماء اأح���د بنود ج���دول اأعمال���ه اليومية، 
ل ب���د اأن يق���اوم الن�ض���اء والأطفال في���ه املعامالت 
ال�ضيئة التي يعانون منها دائما. ومن اأهم املواقف 
الروائي���ة الت���ي اختاره���ا الكات���ب بعناي���ة هو اأن 
املراأة ا�ضتطاعت بف�ضل �ضمت زوجها اإثر اإ�ضابته 
يف احل���رب اأن تف�ض���ح �ضيئ���ا ف�ضيئا ع���ن م�ضاكلها 
الزوجية، وا�ضتطاعت اأن تبوح بالتف�ضيل عن ذلك 
ب���دل من ال�ضالة والدعاء فق���ط. كما ا�ضتطاعت اأن 
تب���دي راأيها يف زوجها واأن ت�ضفه بالفظيع الب�ضع 
لق ل���كل ما ارتكبه يف حقها.  واأن ت�ضّب���ه ب�ضيئ اخل
ويف الوقت نف�ضه وجدت يف �ضمته متنف�ضا كبرا 
جعله���ا جتروؤ على اأن تتكلم معه عن كل �ضيء دون 
مقاطعته���ا اأو �ضبها.. وكان ه���ذا الرجل الذي يرقد 
�ضامت���ا اأمامها ويتنف�ش فق���ط لي�ش اإل جثة حّية ل 
اأم���ل يف اأن تعود اإىل احلي���اة. هذه اجلثة حتولت 
اإىل متيمة مقد�ضة ت�ضمى"حجر ال�ضر"وهو حجر 
يوؤمت���ن على الأ�ضرار وي�ضتطي���ع املرء اأن يبوح له 
بكل �ضيء، وهو ميت�ش كل الهموم وامل�ضائب حتى 
ينفج���ر بها يف يوم من الأيام.. الرواية التي تلقي 
ال�ض���وء يف م�ضاه���د جانبية خمتلف���ة على اأو�ضاع 
الب���الد الت���ي ت�ضب���ه احل���رب الأهلي���ة حت���ت حكم 
طالب���ان حتكي بتحفظ عن م�ض���ر املراأة الأفغانية 
وكي���ف اأنه���ا تعاين م���ن الياأ����ش والقه���ر. وي�ضمع 
امل���رء فيه���ا ب���ن احل���ن والآخ���ر ن���داءات جانبية 
اأي�ض���ا، واإىل جان���ب �ضخ�ضيات الرج���ال ال�ضلبية 
يف الرواي���ة يوج���د بع����ش املتحالفن م���ع املراأة، 
منهم والد ال���زوج الذي يكره احلرب وعّمتها التي 
نبذه���ا املجتم���ع وجندي �ض���اب ت�ضنعت ل���ه املراأة 
اأنها عاهرة حتى تتغلب على امل�ضاعب احلياتية.. 
لك���ن قّم���ة الت�ضويق يف الرواية تكم���ن يف املوقف 
غ���ر الوا�ضح لزوجها احلي املي���ت الذي باحت له 
باأفكارها واأ�ضرارها اخلا�ضة يف حن اأنها ل تزال 

مد  تعتن���ي ب���ه. ويف النهاية يحدث فج���اأة ما ل حت
عقباه وهو ما ل اأريد الإف�ضاح عنه. لقد جنح عاتك 
رحيم���ي من خ���الل روايت���ه اأن يطلع الق���ارئ على 
احلرب املفزعة وعلى ظروف بلد يت�ضم بالوح�ضية 
والتخل���ف باأ�ضلوب يجعله يتتب���ع اأحداث الرواية 
بانتب���اه �ضديد من البداية حتى النهاية.. وقد كتب 
عات���ك رحيمي لأول م���رة باللغ���ة الفرن�ضية رواية 
)حجر ال�ضر( التي حازت عام 2008 على جائزة 
)غونك���ور( الفرن�ضي���ة، وقد كتبه���ا باأ�ضلوب نرثي 
رائ���ع خلب ل���ّب الق���ارئ، حيث كان���ت كل كلمة من 
ملها ق�ض���رة معرة ذات  كلماته���ا يف موقعه���ا وج
م�ضاه���د حم���دودة وا�ضح���ة املع���امل.. ويف اأثن���اء 
مهرج���ان الأدب العامل���ي يف برلن هذا العام �ضرح 
عات���ق رحيمي اأن عمله كمخ���رج �ضينمائي �ضاعده 
يف كتابة هذه الرواية، كما اأنه ا�ضتفاد من املقاطع 
الفيلمي���ة واملنه���ج الت�ضوي���ري يف الرتكي���ز على 
التفا�ضيل. ومع ذلك فلم توح الرواية اإطالقا باأنها 
روتينية اأو �ضطحية، ال�ضيء الذي يرجع يف املقام 

الأول اإىل دور بطلة الرواية.

������������������������������������������
املولف يف �سطور

ال�ضينمائ���ي  واملخ���رج  الروائ���ي  الكات���ب  ول���د   
الأفغ���اين عاتك رحيمي 1962يف كاب���ل من اأ�ضرة 
ليرالية.. يكتب باللغت���ن الفار�ضية والفرن�ضية.. 
بعد الجتي���اح ال�ضوفييت���ي لأفغان�ضت���ان وانهيار 
 النظ���ام ال�ضيا�ض���ي غ���ادر اإىل فرن�ض���ا، حي���ث اأ
درا�ضت���ه وح�ضل عل���ى الدكت���وراه يف الت�ضالت 
الب�ضرية، ويف عام 2008 حاز على جائزة غنكور 
الفرن�ضية الأدبية الأبرز عن روايته حجر ال�ضر. 
وجائ���زة الدب الفار�ض���ي يف اإيران يف 2010 عن 

روايته"الأر�ش والرماد."

بعد اإ�ضداره للعديد من الكتب اخلا�ضة 
بتاريخ الب�ضرة وم���ا تركه هذا التاريخ 
منه���ا  احلا�ض���رة  لالأجي���ال  ت���راث  م���ن 
والقادم���ة عاد املوؤر عب���د الله رم�ضان 
العي���ادة بطباعة اجل���زء الول والثاين 
م���ن )ت���راث الب�ض���رة( يف جمل���د واحد 
تطرقت بدايته اىل الحياء التي �ضهدها 
ما�ضي املدينة فم���ن حديثه عن املطيحة 
انتق���ل اىل امل�ض���راق فالقطان���ة. وحملة 
ونظ���ران  احلج���اج  وك���وت  البلو�ض���ي 
وجب���ل خما�ش. ثم ع���ر اىل ال�ضرق من 
�ض���ط العرب ليتح���دث عن ك���وت ال�ضيد 
والتنوم���ة وكردلن وم���ن و�ضط املدينة 
اختار الع�ضار و�ضاحة ام الروم بعدها 
اجت���ه اىل ال�ضم���ال ليتحدث ع���ن املعقل 
والدي���ر والأبل���ة وال�ضر����ش. وقبل ذلك 
كان قد تن���اول اأم ق�ضر والفاو.. م�ضرا 
اىل موقع كل منطقه وما فيها من معامل. 
وع���ن اقت�ض���اد الب�ضرة ذك���ر يف اجلزء 
الول م���ن املجل���د اأهم واب���رز الظروف 
التي �ضاعدت ه���ذه املدينة على الأرتقاء 
لي����ش باقت�ض���اد العراق فح�ض���ب وامنا 
حت���ى باقت�ض���اد املناط���ق املج���اورة، ما 
ادى اىل ان�ض���اء معام���ل وم���زارع واىل 

تن�ضي���ط التجارة وو�ضائ���ل النقل واىل 
ت�ضيي���د املعابر واجل�ض���ور والعديد من 
خم���ازن احلبوب. ثم تط���رق اىل العملة 
النقدي���ة وتاأريخها يف الع���امل والعراق 
  والب�ض���رة حي���ث ذكر العم���الت التي
الت���داول به���ا ب���ن اه���ايل ه���ذه املدينة 
وخا�ضة الرتكي���ة والهندية. مثل اللرة 
والق���ران والقم���ري والبي���زة والروبية 

والفل�ش والدرهم والدينار. 
البن���وك  ع���ن  حديث���ه  �ضي���اق  ويف 
وامل�ضارف اأكد على اأن العراق يف العهد 
البابلي عرف امل�ضارف والبنوك اأ�ضافة 
اىل التعام���ل بال�ضل���ف والقرو�ش بغية 
تن�ضيط الزراعة وال�ضناعة والتجارة. 

اأ�ض���ار  الثق���ايف  اجلان���ب  مقدم���ة  ويف 
الت���ي  العام���ة  املكتب���ات  اىل   امل���وؤر
واجلوام���ع  امل�ضاج���د  يف  انت�ض���رت 
واملكتبات اخلا�ضة مثل مكتبة با�ضعيان 
ومكتب���ة في�ضل حمود. ومنها انتقل اىل 
املطابع حيث ذكر ان اول مطبعة عرفتها 
الب�ض���رة هي )الولي���ة( الت���ي تاأ�ض�ضت 
�ضن���ة 1889 م ث���م الرا�ضدي���ة فالب�ضرة 
والميوي���ة  والحمدي���ة  والحت���اد 
والتامي�ش والديب واجلنوب والريد 

واملوانئ والنجاح. وحداد حيث �ضاهم 
ع���دد منها بطباع���ة كل ماكان���ت ت�ضدره 
مقدمته���ا  ويف  �ضح���ف  م���ن  الب�ض���رة 
احل���ق  واإظه���ار  والتهذي���ب   الإيق���ا
والب�ضرة والفيح���اء والفي�ش والر�ضاد 

والتاج واملن���ر والد�ضتور وغرها من 
ال�ضح���ف اليومية وال�ضبوعية ون�ضف 
ال�ضهرية التي �ضارك يف حترير موادها 
املتنوعة اأدباء املدينة من �ضعراء وكتاب 

ق�ضة ومقالة. 

ويف معر�ش حديثه ع���ن فنون الب�ضرة 
اأ�ض���ار امل���وؤر اىل الهي���وة واخل�ضاب���ة 
م�ضت�ضهدا با�ضماء ملعت يف �ضماء هذين 
الفن���ن ويف مقدمتهم جب���اره علي )ابو 
�ضترة( وابو �ضكي���ب وهارون وهاتف 
وح�ض���ن بتور وربي���ع. اأ�ضافة اىل ذلك 
اأ�ضار اجل���زء الول من )تراث الب�ضرة( 
رف التي زاولها اهل هذه املدينه  اىل احل
فذك���ر قي���ادة البا�ش اخل�ضب���ي ومالحة 
البلم الع�ض���اري دون ان ين�ضى العربات 
)الري���ل(  الأ�ضخا����ش  بنق���ل  اخلا�ض���ه 
ولحرف���ة اخلياط���ة وحياك���ة العباءات 
الرجالي���ة. كم���ا ذكر ع���ددا م���ن املقاهي 
ويف مقدمته���ا )ب���در( و )عبا����ش( عل���ى 
�ضفاف �ضط الع���رب الغربية وبال�ضبط 
يف املكان القريب جدا من متثال ال�ضاعر 

بدر �ضاكر ال�ضياب. 
من جانبه تناول الف�ضل الخر من جزء 
املجل���د الول الط���ب بنوعي���ه ال�ضعب���ي 
واحلدي���ث واأ�ضم���اء اأوائ���ل الطباء يف 
الب�ض���رة منه���م الدكت���ور ديف���د وتوم���ا 
هن���دو وحبي���ب هن���دو وعب���د ال�ض���الم 
العط���ار الذي �ضافر لإكم���ال درا�ضته يف 

اخلارج.   

ق������������راءة ف������ي )ت������������راث ال����ب����ص����رة(

حج�����ر الص������بر
 الرواية الفائزة بجائزة غونكور الفرن�سية عام
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من اصدارات

ق�سة موت معلن
* ول��د غابرييل غار�سيا ماركيز ع��ام  يف اراكاتاكا، 
�سم��ال كولومبيا، ودر�س يف بوغوتا العا�سمة يف مدر�سة 

ي�سوعية، لينتقل بعدها اىل اجلامعة.
* عم��ل �سحفيًا وج��اب كثراً م��ن بلدان الع��امل اهمها 
روما، وباري�س، عام  كان با مال �سوى ثمن تذكرة 
الع��ودة ال��ذي ا�ستع��اده، فا�سط��ر اىل بي��ع الزجاجات 
الفارغ��ة وال�س��رتا مع اخري��ن من مواطن��ي امركا 
الاتيني��ة يف تب��ادل العظ��ام لي�سنع��وا منه��ا احل�س��اء! 

م��ن  الكولوني��ل  ل��دى  روايته"لي���س   حين��ذا كت��ب 
يكاتب��ه"، كما انه اقام يف مك�سيك��و وكتب �سيناريوهات 
  ع��دة �سينمائية. ن�س��ر ماركيز اول ق�سة ل��ه عام
وكانت"غرب��اء امل��وز"، ومل يتجاوز وقتها ع��دد ن�سخها 

اللف ن�سخة.
م��ن  ع��ام  لرائعته"مائ��ة  ن�س��ره  بع��د  �سيت��ه  *ذاع 
العزلة"ع��ام ، والت��ي نّبه��ت الع��امل الي��ه ككات��ب 
ب��ل  العربي��ة"ل  بينه��ا  لغ��ة    اىل  متميز،"ترجم��ت 
فجرت اهتمامًا ا�ستثنائيًا باأدب امركا الاتينية ككل.


