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عشت ألروي
"ا�سم���ي اأيها ال�سادة ه���و غابرييل غار�سيا 
ماركيز. اآ�س���ف فاأنا �سخ�سيا ال يروقني هذا 
اال�س���م ،الأن���ه �سل�سل���ة م���ن كلم���ات عادية مل 
اأ�ستط���ع ق���ط ان اأربطه���ا بنف�سي.ولدت يف 
بلدة اراكاتاكا يف كولومبيا...وما اأزال غري 
اآ�سف عل���ى ذلك. اإنني كات���ب هّياب ، مهنتي 
احلقيقي���ة مهنة �ساحر، هك���ذا يتحدث املعلم 
غار�سي���ا ماركيز اإىل قرائ���ه يف هذه ال�سرية 
  " التي اختار له���ا ا�سما مثريا "ع�ست الأروي
الت���ي جتعلنا نت�س���اءل اأي �س���وت �سن�سمع 
ونح���ن نق���راأ هذه املذك���رات العجيب���ة ، هل 
هو �س���وت �ساحب "مئة عام م���ن العزلة" ، 
اأم �س���وت �ساحب "خري���ف البطريرك" ، اأم 

�سوت "احلب يف زمن الكولريا؟"

مدام بوفاري
تكت�س���ف اإميا بوف���اري، زوج���ة طبيب 
املم���ل  زواجه���ا  حقيق���ة  اأن  ريف���ي، 
م�ستحي���ل قبوله���ا، فيما بع���د، وخيالها 
مليء باأحالم احل���ب والعاطفة، تبحث 
يف  عنه���ا  ق���راأت  الت���ي  االإث���ارة  ع���ن 
الروايات يف �سل�سل���ة عالقات ممنوعة 
هي، يف احلقيقة، غري مر�سية كعالقتها 

بزوجها.

الثلج الحــار
حني َن�س���ر يوري بونداري���ف )1924( 
عمله الروائي"الثلج احلار"عام 1969، 
الع���امل  يعرفه���ا  مل  �س���ورة  يق���ّدم  كان 
ملعركة �ستالينغراد. بانوراما من داخل 
�سف���وف اجلن���ود، ال ت�سب���ه احلكايات 
االأ�سطوري���ة ال�سخم���ة والعام���ة، التي 
كتبها املوؤرخون الأغرا����ض �سيا�سية اأو 

ترويجية لربوباغاندا  ما.

جّني بغداد 
ع���رب فرانك لوي���د رايت - اأه���م معماريي 
العم���ارة  وموؤ�س����ض  الع�سري���ن  الق���رن 
ع���ن   ،- الع�سوي���ة  والعم���ارة  احلديث���ة 
اإعجابه بالعراق وتاريخه و�سمم للعراق 

والعامل جّنة عدن كما ي�سميها. 
كانت رحلت���ه املبدعة الغريب���ة املتعبة مع 
الع���راق وتاريخ���ه وعمارت���ه حي���ث ب���داأ 

�سفره الكبري مع العراقيني.

ترجمة: عباس المفرجي
���ل هول���دن كولفيلد ] البط���ل ذو ال�سبعة ع�سر عاما  تخيَّ
�سالنج���ر  دي  ال�سوفان"جَل���ي  حق���ل  يف  يف"حار����ض 
[، اأك���رب بع�سري���ن عام���ا، تخّيل���ه متزوج���ا، ايطالي���ا، 
ب���ريو  لدي���ك  �سيك���ون  روم���ا،  �سواح���ي  يف  يعي����ض 
رو�سين���ي، راوي فرانت�س�سك���و بات�سيفيك���و يف"ق�سة 
طهارت���ي"، االأول من كتب���ه الذي ي�س���در باالنكليزية. 
َعِم���َل بات�سيفيكو مرتجما ل���الأدب االأمريكي، فلي�ض من 
ال�سعب تخم���ني َمْن هم موؤلف���وه املف�سلون. ممزوجة 
م���ع ارتباك وا�ستياء"حار����ض يف حقل ال�سوفان"، هي 
رواي���ة ع���ون �سخي لالأث���داء واال�ستمن���اء )خطوة اىل 

االأمام: اأثر من مّداح ثديا املراأة، فيليب روث(.
يعمل بطل بات�سيفيك���و يف دار ن�سر كاثوليكية ميينية 
العب���ارة  م���ن  يف روم���ا تدعى"ن���ون بو�سومو����ض"] 
الالتينية ’’ ال ن�ستطيع ‘‘، التي كانت �سعار امل�سيحيني 
امل�سطهدي���ن يف بداي���ة امل�سيحية، واملحت���وى الكامل 
للعب���ارة هو ’’ الن�ستطي���ع اأن نحيا من دون يوم االأحد 
‘‘ [، وه���و �سخ����ض ذو م���زاج مع���نّي. ))كن���ت ملزما 
نف�س���ي ب���اأن اأ�سب���ح، بطريقت���ي اخلا�س���ة، قدي�س���ا،(( 
يعرتف رو�سين���ي. لي�ض من امل�ستغ���رب، هناك العديد 
من العقب���ات. م�سكلت���ه الرئي�سية، بعيدا ع���ن ا�ستيائه 
الع���ام م���ن تق���ّدم حيات���ه )ي�سك���ن مقابل حم���ل ايكيا(، 
ه���ي اأنه مع���ذَّب بتفك���ري متوا�سل بالثدي���ني اجلميلني 
ل�سقيق���ة زوجته الع���ذراء، اآدا )اإمياءة اىل نابوكوف؟( 
ورو�سين���ي مرعوب من نظ���رة الطبق���ة الو�سطى، من 
جحي���م منت�س���ف العمر الذي ه���و يف �سبيل���ه الدخول 

اليه.
نت�س���اءل، ماذا كان ي���دور يف راأ����ض بات�سيفيكو عندما 
جل����ض ليكت���ب روايت���ه. الف�س���ول االفتتاحي���ة، الت���ي 
تتعامل مع رو�سيني حمررا لكتاب يك�سف عن اأن البابا 
يوحن���ا بول����ض له ج���ذور يهودية، واأن هن���اك موؤامرة 
يهودي���ة ج���ار العم���ل فيه���ا لتقوي����ض احل�س���ارة، هي 
ف�سول كان الق�سد منها الهزل. لكن ال يوجد الكثري من 
التنافر اأو التعار����ض يف عمل كاثوليكي ورع حل�ساب 
منظم���ة كاثوليكي���ة ورعة. م���ا هكذا ت���وؤدي الكوميديا 
دورها. م���اذا لوكان يهوديا ملح���دا، �سيطانا لوطيا او 
م�سلم���ا انتحاري���ا م�سحح���ا ن�سخ���ة من كت���اب ل�سالح 
كاثولي���ك متع�سب���ني، االآن... وثم ماذا ل���وكان يوحنا 
بول����ض الثاين خمتونا مثل كبري احلاخامات؟ اأو مثل 

�سانت بول�ض؟ اأو �سانت بطر�ض، او ي�سوع نف�سه؟
م���ن املمك���ن اأن يك���ون للغ���ة بات�سيفيك���و االيطالي���ة 
اإ�س���راق ال ميك���ن اأن ُينَقل يف الرتجم���ة، لكن بالنظر 
اىل امل�سم���ون، لي����ض للكت���اب اهمي���ة كب���رية. ثم���ة 
حماولة من نوع ’’ cri du Coeur ‘‘ ] ’’ حركة 
باطنية عفوية ‘‘ [ وجودية، عندما ينتقل رو�سيني 
اىل باري�ض للعم���ل يف دار ن�سر كاثوليكية اأخرى. 
يت�سّك���ع يف الن���وادي الليلي���ة ويلتق���ي متعطل���ني 
ومتعاطي خمدرات )تلميح اىل اأثر برت اي�ستون 
اإيل����ض وَج���ي ماكينريين ] روائي���ان امريكيان [( 
لكن���ه يف الواق���ع ال يزين كثريا مب���ا اأنه مت�سبث 
بكاثوليكيت���ه. اإنها رواية زن���ا من دون توريات. 
))اإنه���ا معجبة بك، واأنتم���ا تعي�سان مع���ا... اأنا 
ال اأفه���م مل���اذا مل ت�ساجعها حت���ى االآن،(( حتتج 
اإحدى ال�سخ�سيات قائلة لرو�سيني، واأنا اأتفق 

معها %100.
لرو�سيني �سوت اأني�ض، وال حتتاج اأي رواية 

للكث���ري من االأحداث كي تك���ون موؤثرة، لكن اإن 

كنت تكت���ب كتابا ا�ستبطانيا، فم���ن احلكمة اأن حتافظ 
علي���ه ب���ارع االإيجاز. مل يذهب رو�سين���ي اىل اأي مكان 
يف روم���ا اأو باري����ض م���ن دون اأن يروي ع���ن املرافق، 
املج���اورة.  ال�س���وارع  الّن�س���ب،  املقاه���ي،  املح���الت، 
خم�س���ون �سفحة اأقل كان ميكن لها ان جتعل من"ق�سة 

طهارتي"مقروءة باإثارة اأكرب.
مادة الدعاية التي ترافق ن�سخة كتاب هي عادة مكتوبة  
م���ن قبل اأ�سخا�ض هم كّتاب بالتجرية العملية، لذا فهي 
ح�س���ب العادة ترم���ى مبا�س���رة يف �سن���دوق القمامة؛ 
لك���ن كومة املوافقات هنا كانت تاأكيدا على اأن مثل هذا 
ال�سي���ل ال عالق���ة فعلية ل���ه بالكتاب. ح���ني يكتب غاري 
�ستايغ���ارت ))الرواي���ة �سقط���ت عل���ى راأ�س���ي مثل كرة 
بولنغ واأفقدتني الوعي،(( اأرجو ب�سدق اأنه كان يقدم 
لن���ا و�سفا لكتاب �ساقط من رف عال وم�سّبب الرجتاج 

يف املخ. 
بات�سيفيك���و �ساحب موهبة )غي�س���ه املزبد من عيوب 
ريان اأير ] �سركة طريان اوربية منخف�سة التكلفة [ هو 
م�سدر �س���رور(، ولي�ض ذنبه اأن ه���راًء ُكِتَب عن كتابه، 
لكن اإن كان الق�سد من الكتاب الكوميديا، اأو الهزل يف 
بع�ض منه، فهو لي�ض كذلك؛ واإن اأردت نظرة جادة على 
الكاثوليكي���ة املتزمتة، فاإن غراهام غرين وديفيد لودج 
فع���ال ذلك ب�س���كل اأف�سل. بحلول النهاي���ة، تلقي �سقيقة 
رو�سين���ي نظ���رة عل���ى خمطوط���ة رواي���ة لل�سخ�سي���ة 
الثانوية والروائي املكافح كورادو، فتعلق قائلة، ))ال، 

ال توجد رواية هنا.(( اآمني.

عن الغارديان 

ضحى عبدالرؤوف المل
تعي���د الدكتورة " عاي���دة اجلوهري"  للمع���اين الي�سارية 
مو�سوعيته���ا بعي���دًا ع���ن التعرية والت�سوي����ض يف كتابها  
الفارابي"  "دار  "الي�س���ار ..املاهية والدور"  ال�سادر عن 
مانح���ة الفكرة و�سوحًا مفاهيمي���ا ال �سطط فيها .لت�سحح 
املفه���وم بفك���رة جوهرية م���ن �ساأنه���ا و�سع الق���ارئ اأمام 
مغالط���ات ت�سححه���ا ذهني���ا وب�سال�س���ة نقا�سي���ة داخلية،  
وحت���ت عناوي���ن متع���ددة بدينامي���ة ال تي���ه فيه���ا،  ع���رب 
م�سطلحات كالبو�سلة حتدد االجتاه للقارئ.  ليتخذ درب 
التغيري مع احلفاظ على الوقائع واال�ستنتاجات اخلا�سة،  
فه���ل حت���اول "عاي���دة اجلوه���ري" خما�سمة اليم���ني؟ ام 
ان���ه لوال وج���ود اليمني ملا انوج���د الي�سار؟ وه���ل تناق�ض 
املعتقدات ال�سيا�سية يف املجتمعات دليل عافية على وجود 

احلريات؟
نواف���ذ  تفت���ح  للم�سطلح���ني  الفل�سفي���ة  امل�سروعي���ة  يف 
الب�س���رية عل���ى ت�س���اوؤالت ترتكه���ا ملح���اورة الق���ارئ من 
خ���الل تب�سيط اال�سل االبتمولوج���ي مل�سطلحي "اليمني" 
و"الي�س���ار" وم���ا ب���ني ا�سح���اب االمتي���ازات االكلريو�ض 
والنبالء وممثلي ال�سعب نطل على حق النق�ض والتحجيم 
م�سامني طبقية،  وحتديد حجم النفوذ ملن ُعرف مبعاداته 
لل�سلطة،  وملن ُعرف باملحافظة واخلوف من التغيري.   اال 
اأن كل ذل���ك يتع���ذر على ال���دول النامية ال�سب���اب و�سعتها 
�سم���ن تكوينات �سيا�سية وامناط احلكم " قدر ما تتعر�ض 
احلري���ات ال�سيا�سي���ة والفردي���ة فيها لكواب���ح وانتهاكات 
ن���درة ا�ستعمال م�سطل���ح اليمني يف  " فم���ا ه���ي ا�سباب 

اخلطاب ال�سيا�سي واالعالمي العربي؟
ال ميك���ن ان يتوق���ف الق���ارئ عن ط���رح الت�س���اوؤالت وهو 
يق���راأ بتمع���ن ثنائي���ة "اليم���ني" و"الي�سار" فه���ي مل تطرد 
اي منهم���ا خ���ارج معادل���ة التناق����ض التي فر�س���ت تطور 
ظاه���رة " الو�س���ط" يف احلياة ال�سيا�سي���ة.  لكنها رف�ست 
جم���ود الو�س���ط ب���ني نقطت���ني متحركت���ني نافي���ة الغو�ض 
يف جوهريته���ا الن" الو�س���ط نف�س���ه كمقول���ة ال معنى لها. 
اال باالحال���ة اىل "ميني"و"ي�س���ار" نقط���ة و�سعته���ا دون 
فوا�س���ل او حت���ى عناوين،  لتك���ون مبثاب���ة ال�سوء الذي 
يحتاج���ه الق���ارئ ك���ي يكم���ل دون غمو�ض ع���ن و�سط ذي 
�سم���ور مفاهيمي يف كتاب غن���ي بالو�سوح عن قطبني او 
طريف خي���ط لكل منهما كلي�سهات ترافقهما.  اال ان ابرزها  
واهمها  عمق طروحات الي�ساري الذي" ينظر اىل االن�سان 
ك�سيء متميز او"كذات حرة تعلو فوق اال�سياء واخت�سار 
تعريف االجتاهني باحلركة للي�سار وال�سكون لليمني لي�ض 
اخت�س���ارا �سائبا،  وه���ي هنا ام�سكت بالق���ارئ بقوة قبل 
ان تدخل���ه اىل ا�سكاليات التعري���ف والفر�سيات، لكن عرب 
ا�س����ض بحثيه و�سعت قواعده���ا،  لي�ستنتج القارئ الغاية 
من الي�س���ار املاهية وال���دور،  فمن هو الي�س���اري املعا�سر 

براأي الدكتورة عايدة اجلوهري؟ 
مرحل���ة ق���راءة تفكريي���ة يف افرتا����ض ي�س���كل كن���ه الفكر 
اليمين���ي ومتن���ه،  وم���ا ي�ستبطنه من "فل�سف���ة القوة" قبل 
وحدة االن�س���ان اال�سا�سية يف الف�سل االول واقانيم الفكر 
الي�ساري بكل وحداته الديكارتبة والفرانتزية والكانطية 
وغريها  والتي توؤول اىل " مبداأ وحدة الطبيعة الب�سرية، 
لهوي���ة  االأولوي���ة  تعط���ي  والت���ي  والذهني���ة،  الفيزيقي���ة 
االن�س���ان الكلية ل�سفاته اجلوهرية الثابتة ، وم�ستتبعاتها 

االأخالقي���ة، اىل التاأم���ل يف �سمي���م م�سكل���ة الهوية" وهنا 
كان ال ب���د من التو�سيع الذي قامت ب���ه من خالل �سيا�سات 
الت�سام���ح والوع���ي بال���ذات ومركزي���ة العق���ل،  لتقوي���ة 
االح�سا�ض باحلرية والكرامة بالعقالنية والعلم، ومعايري 
العدال���ة املختلف���ة يف كل الفل�سف���ات والنظري���ات واالآراء 
التي بوبتها،  لينبث���ق الفكر الي�ساري احلديث من ثورات 
بداأته���ا بثورة القرامطة ليجد القارئ نف�سه يف لب العدالة 
املارك�سي���ة وعواملها الذهنية �سلبيا وايجابيا ، وبحيادية 
يف اخلال�س���ات الت���ي ا�ستنتجه���ا فكري���ا قب���ل ان تطرحها 
"عايدة اجلوهري "بقناعة روؤيوية وجدلية ثنائية نبحث 
م���ن خالله���ا عن االن�سه���ار الكام���ل،  فهل جنح���ت بتدعيم 
ماهي���ة الي�س���ار ودوره  باب���راز نق���اط التناق����ض بعدال���ة 

فكرية؟ 
انطالق���ة يف البداي���ة تتمث���ل يف اال�س���اءة عل���ى االف���كار 
قيم���ة  الدراك  االعتباط���ي  التف���اوت  ردم  يف  لالإبح���ار 
التح���والت  االجتماعي���ة وال�سيا�سية وغريه���ا لت�سل اىل 
الق���درة على اقن���اع القارئ ببحثها،  وه���ذه حقيقة جعلني 
اتفح����ض كالمها االخري ب���ل وفك �سيفرة كتابه���ا،  وحنكة 
باحث���ة قيادي���ة قارئ���ة جعلت م���ن ماهي���ة الي�س���ار ودوره 
وثائقي���ا ميكن���ه ان يخل���ق العدي���د م���ن الت�س���اوؤالت التي 
م���ن �ساأنها ت�سلي���ط ال�سوء على اليم���ني والي�سار،  وحتى 
الو�س���ط ال���ذي ن�س���اأ ومل تتو�سع ب���ه . ما حعلن���ي ات�ساءل 
..م���ا بني متحرك و�ساكن اأين نحن من كل هذه التجاذبات 
واال�سكالي���ات ؟.وهل ميكن الو�س���ول اىل هذه النقاط يف 

بالد عربية ثوراتها مل تهداأ بعد؟ 

أوراق 
ال�ساعر فوزي  ي�ستعي���د 
كرمي �س���ورة ال�ستينات 
والعراقي���ة،  العربي���ة 
وف���ورة احلي���اة والف���ن واأح���الم اأجي���ال تبح���ث عن 
طريق���ني  يف  وال�سيا�س���ة  الثقاف���ة  حي���ث  التغي���ري، 

خمتلفني اأحدهما الكارثة.
�سع���ر  حي���ة،  واأف���كار  �س���ور  الن�سو����ض  ه���ذه  يف 
ومو�سيقى وفنون تبحث عن هوية ت�سق طريقها قبل 
االنهي���ارات الكربى التي نعي�سه���ا اليوم، كل ذلك يف 
كتاب"تهافتات ال�ستينيني"للكاتب فوزي كرمي والذي 

�سدر عن دار املدى لالإعالم والثقافة والفنون.
يذك���ر الكات���ب اأن الهّوة بني الن����ض ال�سعري وخربة 
ال�ساع���ر الداخلية ظاه���رة عربية، امت���دت من ال�سعر 

اجلاهلي حتى اليوم.
كتابه"ثي���اب  يف  بتف�سي���ل  له���ا  الكات���ب  َعِر����ضَ 
االمرباطور"وُع���ّد هذا الكتاب امت���دادًا له، كما ُيعنى 
ه���ذا الكت���اب بوج���وه اأُخ���رى اإ�ساف���ة اإىل ظاه���ره، 
ويف ع�سرن���ا احلديث بالذات جن���د اأن هذه الوجوه 
الع�سري���ة ذات ا�ستجاب���ة متعافي���ة لن�ساطات الغرب 

بالغة الكثافة والتعقيد.
ح���اول الكاتب من خالل هذه املجموع���ة االإ�سعار عن 
نف�س���ه بتكافوؤ مع الغ���رب وجتاوزه اي�س���ا وبالتايل 
تول���دت حال���ة من الكراهي���ة وتن�سيط فعالي���ة العداء 
غ���ري العق���الين ل���ه، وكم���ا ب���دت اجلمل���ة الع�سري���ة 

مرتجمة وبدت الق�سيدة مرتجمة بدا الوعي الثقايف 
واالأدبي مرتجمًا هو االآخر.

يف ا�سوات �سعرية كثرية بدت كقناع مورد باال�سباغ 
يخفي الوجه احلقيقي ال�ساحب ميكن لق�سيدة النرث 
اأن تكون اأو�س���ع اأوعيتها واأ�سوات نقدية اأكرث حتت 

راية البنيوية والتفكيكية.
كان���ت حم���اكاة ولكنه���ا �سادق���ة  ال�ستيني���ني  ف���ورة 
العواطف، وهنا يكمن موطن خماطرها الأن اأهواءها 
اخليالي���ة طمعت ب���اأن تك���ون فع���اًل، وفع���اًل �سيا�سيًا 

بالدرجة االأوىل.
واإذا كان مفكر اأ�سيل مثل هادي العلوي �سادقًا وغري 
حم���اٍط اإال اأن اأف���كاره الت���ي ت�سع���ى اإىل الفعل ال تقل 

خطورة ب�سبب هذه االأ�سالة وهذا ال�سديق.
يف ال�سعر مل اأ�سَع اإىل �سعراء الظاهرة بل انتخبت يف 
املقاب���ل عينات من �سعراء اخلربة الداخلية، و�سعراء 

التيار الذي حفر جمراه �سيقًا ولكنه عميق.
الكتاب"تهافت���ات  م���ن  االأول  الق�س���م  ت�سم���ن 
حي���ث  ال�ستين���ات  اأي���ام  خالل���ه  ال�ستينيني"ذاك���رًا 
وداخ���ل  بهو����ض،  د�ستويف�سك���ي  اأعم���ال  نق���راأ  كن���ا 
�سخو����ض  عن���د  الكات���ب  يتوق���ف  مل  الهو����ض  ه���ذا 
تل���ك  كان���ت  الُذع���ر،  الرواية"ال�سياطني"لغر����ض 
ال�سخو����ض كفيلة باأن تثري الذعر يف قلب القراء على 

هذا القدر من ال�سبه بها.
كان���ت �ستيني���ات رو�سي���ا القي�سري���ة قب���ل ق���رن م���ن 
�ستينيات العراق والعامل الغربي ت�سج بجيل ي�ستحق 
ب�"جي���ل املوج���ة ال�ساخبة"اأو"ال���روح  اأن يو�س���ف 
احلي���ة". فالثقاف���ة م�سّي�س���ه ل���دى اجليل���ني ب�سورة 

تام���ة، وهوي���ة املثقف تكم���ن يف انتمائ���ه العقائدي، 
واجلي���ل منق�س���م ب�س���ورة حا�سم���ة اىل تياري���ن لكل 
منهم���ا ف���روع االأول ي�ستلهم الغ���رب وحداثته بكل ما 
ينط���وي عليه من تيارات فكري���ة و�سيا�سية، والثاين 
يت�سب���ث باجل���ذور القومية بكل ما تنط���وي عليه من 
معاي���ري وقي���م، وكل منهم���ا يدع���ي �سعة االأف���ق التي 

ت�سيق با�ستيعاب ح�سنات الطرف االآخر.
اأم���ا يف الق�س���م الث���اين م���ن الكت���اب فتن���اول الكاتب 
مو�سوع���ات هادي العل���وي، ويذكر الكات���ب اأنه كان 
يلتق���ي ه���ادي العل���وي يف اأواخ���ر ال�ستين���ات وعلى 
امت���داد ال�سبعين���ات كث���ريًا، وكان���ت طبائ���ع ال�سع���ر 
في���ه ال تغي���ب عن خاطري حيث احت���دم الطبع وي�سر 
اال�ستجاب���ة وردود االأفع���ال براءة ال�ساع���ر الع�سية 
على خ���ربة احلياة، الت�سبث بر�س���اءات اليقني حيث 
تك���ون، واملي���ل اإىل اخل���روج م���ن اأ�سر احل�س���ي اإىل 
طالق���ة املجرد وامل�سح���ة الدينية الدفين���ة التي تدفئ 
كل الت�س���اوؤالت بال���دم احلار، كل ه���ذا يعرب عن عنف 
الطب���ع املتقلب الذي يتقاطع ب�س���ورة حادة مع كيان 

�سهل الك�سر.
يذك���ر فوزي ك���رمي اأنه كان يتاأمل ه���ادي العلوي بني 
جناحني حملق���ني �سديدي التعار����ض ومتطرفني يف 
املنحى واالجتاه: في�ض امل�ساعر امل�سطربة املت�سككة 
املت�سائل���ة وخط���وات العق���ل الت���ي تخط���و �سارم���ة 

ورتيبة داخل اإ�ساءة اليقني.
ت�سم���ن الكتاب ع���ددا اآخر م���ن املو�سوع���ات االأدبية 
و�س���الح  والربي���كان  اجلواه���ري  اإىل  ُمتطرق���ًا 

عبدال�سبور وحممد بن طلحة وغريهم.

نفض الغبار عن المعاني 
قراءة في كتاب " اليسار ...الماهية والدور" للدكتورة "عايدة الجوهري "

أهواء المثقف ومخاطر الفعل السياسي 
رواية "قصة طهارتي"في كتاب"تهافت الستينيين"

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

1- ال�ساع���ر الب�سري كاظم الالي���ذ اأ�سدر كتابه )دفرت على 
�سري���ر الرج���ل املري����ض( )2( يب���ني جانبًا مهم���ًا من حياة 
الكات���ب وهو يتهياأ ملدن���ا باخلطوط العري�س���ة  ملا ميكننا 
معرفت���ه من حيثيات كتابتها، فق���ول الاليذ: وكثريًا ما كنا 
ناأ�س���ف الأن حمم���ودًا مل ي�سع ثقافت���ه ال�سفاهية  العري�سة 
يف كت���ب، ول���و كان قد فعل لكان له م���ن الكتب الكثري )�ض 
18( ويف مو�س���ع اآخر قال الاليذ: ظل حممود يف �سنواته 
اخلم�ض االخرية متربمًا دائم ال�سكوى، يعاين من الوحدة 
بع���د ان اخذته ال�سن���وات واأوغل يف العم���ر، اأ�سفًا الآنه مل 
يتزوج  ومل ين�سئ عائلة الخ وهاتان املالحظتان  جندهما 
يف منت رواية )�س���رية بحجم الكف( التي طاملا عرف بهما 
الراح���ل، ومن الطبيعي ان يدخلهما يف ن�سيجها  ل�سببني، 
اإنتم���اء الروائي حمم���ود عبد الوهاب للجي���ل اخلم�سيني 
ال���ذي ع���رف بالواقعية ال�سدي���دة، وكان خمل�س���ًا الأعراف 
جيله بالرغم من اال�سارات الوا�سحة باأن كتابة الرواية مل 
تتحق���ق  اإال يف زمن متاأخر على �س���وء التاريخ املذيل يف 
ق�س���ة )�سرية( التي كانت اإحدى ق�س����ض )رائحة ال�ستاء( 
)3( يف كانون  االول 1993 التي على ما يبدو ان الروائي 
ق���د ا�ست���ق الرواية منه���ا كما �سنع���رف او هك���ذا �سنعتقد! 
وال�سبب الثاين يف ا�ستخدام املعطيات التي ذكرها الاليذ 
يف كتاب���ه، هو انه كان يكتب �سريته الذاتية دون االف�ساح 
بذل���ك او االع���الن �سراح���ة عنها، لك���ن �سخ�سي���ة الراوي 
البطل، يف الرواي���ة و�سفاته التي ات�سف بها ت�سبه كثريًا 
�سفات الكات���ب! هل كان حممود عب���د الوهاب الكاتب هو 
نف�س���ه ال���راوي مادام���ت �سفاتهم���ا تقريبًا واح���دة؟ ل�سنا 
متاأكدي���ن يف هذا الزع���م، الآن الكاتب قد رح���ل عنا ظهرية 
االربع���اء من كانون االول عام 2011 يف امل�ست�سفى املطل 
عل���ى نه���ر املدين���ة )4(  بينما  ي�س���رح بطل���ه يف الرواية: 
تقودين خطواتي، حمدقًا اىل ما حويل، مل  اأعد اأرى �سوى 
ذلك الظالم الذي تراه حينما تغلق عينيك هاربًا من م�سري 
ق���ادم جتهل اأوان���ه )5( واإذا كان حممود عب���د الوهاب هو 
قا����ض و روائي ينتمي اىل جيل  ما بعد الرواد، برز ا�سمه 
يف �ساح���ة االدب منذ مطلع اخلم�سين���ات، و عرف عربيًا، 
حينم���ا ن�سرت ل���ه جملة االآداب  البريوتي���ة ق�سته )القطار 
ال�ساع���د اىل بغداد(ع���ام 1954وظل يحم���ل �سفة القا�ض 
)6( لكن���ه عرف �ساع���رًا، عند اقرب اأخ�سائ���ه، و�ساع خرب 
كتابت���ه لل�سعر قبيل وفاته ب�سنوات، وترتبط فكرة كتابته 
لل�سع���ر والتكتي���م علي���ه برغبته كما يذه���ب اىل ذلك الاليذ 
وكاأن���ه ال يرغب يف ان يع���رف اإال ب�سفت���ه ال�سردية، وهو 
م���ا يحيلنا اىل اهتمامات بطل الرواية يف اجلانب ال�سري 
م���ن الكتابة مبا فيه���ا كتابة ابراهي���م يف )تاأمالت م�سور(  
)7(  ه���ذا الرتدد يف ن�سر �سعره انعك����ض على ما عداه من 
الكتاب���ات مبا فيه���ا الرواية، وال يخف���ى ال�سبه املذهل بني 
الكات���ب وبط���ل الرواية، من املمكن اأن يك���ون كذلك! يقول 
القا����ض حمم���د خ�سري ح���ول االخت�س���ار ال���ذي امتاز به 
ا�سل���وب حممود يف ميله ال�سدي���د للتكثيف واالقت�ساد يف 

التعبري اىل طبيعة حممود التي تخفي اكرث ما تبدي: ذلك 
ان ق���درة حممود على الكتم���ان واالخت�سار هي اأقوى من 
قدرت���ه على االباح���ة والتف�سيل)8( لتب���دو �سخ�سية بطل 
الرواية مقاربة متام���ًا ل�سخ�سية حممود يف احلياة، لكنه 
مل ي�س���ف روايته باأنها �سرية ذاتي���ة، اإمنا اكتفى بالتعميم 
)�س���رية بحجم الكف( اأم���ا ملاذا �سلك ه���ذا الطريق فذلك ما 

�سنعرج عليه الحقًا. 
2- القا�����ض حمم����د خ�سري اأ�س����در كتابًا ع����ن حممود عبد 
الوه����اب )الرجل و الف�سيل( )9( وه����ي عبارة عن مقاالت 
ع����ن الراح����ل، وع����ن �سداقتهم����ا و كذلك عن ع����امل حممود 
االدبي و االن�ساين الذي قال عنه يف مقدمة الكتاب اي عن 
الراحل: ف����اإن �سهرته االدبية بني����ت ا�سا�سًا على احرتامه 
اأخالقيات ال�سنع����ة، وعلى فطنت����ه وبديهيته املطبوعتني 
بخل����ق )جاحظي( انتق����ادي )10( لنلم�ض �سخ�سية البطل 
ع����ن  الكت����ب و االنع����زال  اقتن����اء  العمي����ق يف  وحر�س����ه 
االخري����ن يف �سقته اع����زب متاما كما ه����و الراحل، ونربة 
البط����ل االنتقادي����ة يف الرواي����ة وه����و يدق����ق يف حيثيات 
م�س����ادر ال�سورة )�سورة اأخيه وا�سدقائه( واالخالقيات 
الت����ي تق����وده يف الو�س����ول اىل نهاي����ة املط����اف �سواء يف 
ات�سال����ه باآخ����ر ا�سدقاء اأخي����ه يف ال�س����ورة الباقني على 
قي����د احلياة، عب����د الواح����د اأو االهتمام بامل�س����ور كراكني 
واملرا�س����ل احلرب����ي ابراهي����م، وميكنن����ا الق����ول ان تل����ك 
االخالقيات هي التي ر�سمت للكاتب ال�سهرة  االدبية التي 
تت�س����م يف جوانبها املختلفة بالطاب����ع ال�سفاهي الذي قدر 
للكات����ب ا�ستغالله يف روايته  حيث االختالط بني الكتابة 
والكاتب يف حياة واحدة التي يتحدث عنها حممد خ�سري 
كونه����ا ظاه����رة، ظاه����رة وجود املوؤل����ف باعتب����ار ان طبع 
ق�س�سه يف كتاب بعد ما يقارب ن�سف قرن من تاريخ اول  
ق�س����ة  األفه����ا، واقعة ال ي�سرتك معه فيه����ا كاتب عراقي من 
جيل����ه )11( وتكون رافدًا من روافد كتابة ال�سرية الذاتية 
ملحمود حيث يبني حممد خ�سري: يكتب حممود �سفحات 
م����ن �سريت����ه الذاتي����ة عل����ى ترتيب خا�����ض بيقظ����ة ذاكرته 

احلامل����ة فيتذكر وجه ابيه اول م����ن يتذكر وهو ي�سطحبه 
اىل �سال����ون احلالق����ة )12( ويف الرواي����ة تل����وح �سورة 
)االب( بالهال����ة امل�ساحبة لذاكرة طفولي����ة م�ستعادة: كان 
ابي يتحرك حتت �سقف الطارمة، اأح�سرنا له املاء الدافئ 
للحالقة وو�سع املراآة اأمامه )13( اإذًا كان ي�سيف حممود 
م����ا ينق�����ض حيات����ه اىل حي����اة �سخ�سيات����ه، يف مل����ف من 
�سريهم املتفرقة �سرية موحدة لق�سة يوؤلفها عن نف�سه، بل 
ي�ستاأنف ه����ذه ال�سورة الق�سرية برواي����ة عنوانها )�سري 
بحجم الكف( يحذف حممود ما ينبغي تف�سيله يف �سرية 
حيات����ه، وي�سي����ف اىل �سخ�سياته ما يفي�����ض على مقادير 
�سريه����م )14( لهذا جند التداخل بني الكاتب وكتابته  من 
جه����ة، وحيات����ه وقراءاته من جه����ة ثانية، الف����ارق بينهما 
فعل القراءة احلا�س����ر وفعل الكتابة املتاأخر، فهو يح�سب 
عل����ى جيل غ����اب معظم كتابه او �سمت����وا او حتولوا نحو 
م�سارات اخرى، بينما هو يتعامل مع املحدث من الثقافة، 

فميله لل�سفاهية ي�ساعده يف  ذلك. 
3- يف جمموعت����ه  الق�س�سي����ة )رائح����ة ال�ست����اء(  توج����د 
ق�س����ة )�س����رية( )15( تتح����دث ع����ن )�س����ورة( الواقف����ون 
يف ال�س����ورة م����ن اليم����ني اىل الي�س����ار كم����ال  و خلي����ل و 
عب����د الواح����د و اأخي اأحمد ال����ذي كان متنحي����ًا عنم قلياًل، 
متكئ����ًا مبرفق����ه على حاج����ز اجل�سر اخل�سب����ي املوؤدي اىل 
ال�سوق، رافع����ًا ذقني اإىل اعلى، مركزا ب�سره نحو عد�سة 
الت�سوي����ر، كان����وا ا�سدق����اء ال يفرتق����ون، مل افتق����د اأحدًا 
منه����م، يف ال�س����ورة، اإال م�سطف����ى ال����ذي كان اآن����ذاك يف 
اأيام����ه االخرية مالزم����ا فرا�سه، ب�سب����ب اإ�سابته ب�سرطان 
املثان����ة ال����ذي ج����ره علي����ه مر�����ض البلهارزي����ا، لنفه����م ان 
ال����راوي يف الق�س����ة يدخلنا يف تفا�سي����ل ال�سورة  و من 
يف ال�س����ورة، كاأمنا  ه����ي حياة الكاتب او اٌق����رب اإليه يف 
تاري����خ ال�سورة الذي يرج����ع اىل عام 1942املكتوب على 
ظهر ال�سورة بخط يد اأخ الراوي للذكرى، وعلى ما يبدو 
ان ال�سورة ه����ي التي  يتحدث عربها الكاتب وراويه عن 
�س����رية اأخيه واأ�سدقائه وما اآل����ت اإليه  م�سائرهم من زمن 

التقاطها، وما حفلت ب����ه من ثوابت ذلك الزمن يف مظاهر 
لب�سه����م وطراز االبني����ة ال�سرقي����ة ذات الطابقني وال�ساعة 
الكب����رية يف الربج اخل�سبي ال�ساهق ال����خ حلني ا�ستعادة 
ق����راءة ال�س����ورة، الف����رتة الزمنية التي يدركه����ا الكاتب و 
راوي����ه  يف �سريتهما، من متغ����ريات جوهرية يف الفقد و 
الغي����اب يف اال�سخا�ض وامل�ساه����د التي احتوتها ال�سورة 
وحملته����ا ال�سرية، لكن توقف الزمن يف ال�سورة  مل يحل 
عن بق����اء ال�سرية يف احلي����اة، و ا�ستمرارية تفح�سها من 
قبل الفاعلني من خ����ارج ال�سورة املاكثني يف ال�سرية  اأي 
الكات����ب و ال����راوي، له����ذا فالق����ول بالتطابق ب����ني القا�ض 
وراوي����ه جائز جدًا بل وحمتمل، اإذا علمنا اإن ال�سرية هي 
التي تخ����رب عن غياب من فق����دوا يف ال�سورة حيث يقول 
ال����راوي يف فهم����ه ل����دور الزم����ن داخل ال�س����ورة و خارج 
ال�س����رية: كان الزمن يحتفظ بطابع����ه كان اخي او�سحهم 
يف ال�س����ورة )16( وم����ن الطبيع����ي ان  يبت����دئ ال����راوي 
باأخي����ه، فا�ستج����الء م�س����ريه وحتدي����د نهايت����ه واع����الن 
�سب����ب وفاته وغيابه ع����ن ال�سرية يقرب احتم����ال ال�سرية  
الآن تك����ون �س����رية ذاتي����ة للكات����ب، وتربر تق�س����ي م�سائر 
اأ�سدقائ����ه و اأ�سب����اب غيابهم عن ال�سورة، م����ع احتفاظهم 
بتفا�سي����ل ال�سرية، فوفاة اخيه )اأحمد( بعد عماه املفاجئ 
بع����د �سنت����ني من زم����ن ال�س����ورة وفقدانه للذاك����رة اعطى 
اإ�سارة اىل االرتباط ال�سريي بال�سورة، الأن بناء ال�سرية 
مل يح����دث على ال�سورة، اإمنا تعداه اىل العالقة احلياتية 
باأخيه و اأ�سدقائ����ه، واإن الباعث على تتبعهم وا�ستي�ساح 
نهاياتهم مرده لتل����ك العالقة، فراوي ال�سرية يف ال�سورة 
يو�س����ح ماآالتها: فقد مات كم����ال بحادثة ا�سطدام �سيارته 
التي كان يعمل به����ا يف طريق بري خارج مدينتنا، ومات 
خلي����ل مبر�����ض ال�س����ل و م�سطف����ى �سبقهم جميع����ًا عندما 
مات ب�سرطان املثان����ة )17( لكنه ي�ستثني الباقي على قيد 
احلي����اة من ا�سدقاء اخيه يف ال�سورة عبد الواحد بجملة 
من اال�ستطرادات، من قبيل زيارته الأخيه وهو يعاين من 
الن�سيان ال�سديد، حم����اوال اياه على التذكر وحاثًا له على 

ال�سح����ك، عب����د الواحد ال����ذي كان يف ال�س����ورة وا�سعا 
يده يف جي����ب بنطاله هو اكرب ا�سدق����اء اخيه �سنًا وهو 
مهاب م����ن قبل الراوي يقول يف ذل����ك: فقد كان يت�سرف 
بات����زان دائم����ا، وظل����ت ه����ذه ال�سف����ة ماثل����ة يف ذاكرتي 
حت����ى راأيته اآخر مرة بعد وفاة اأخ����ي وقد �سعف ب�سره 
ب�سب����ب ال�سيخوخة، راأيته يحاول عب����ور �سارع مزدحم  
الخ وي�ستدرج  ال����راوي ومن ورائه الكاتب يف مت�سيط 
مالمح ال�سورة بحثًا عن القلق الذي ينتاب حممود عبد 
الوهاب وه����و ي�ستذكر �سخو�سًا رمب����ا عا�سوا معه، من 
اأ�سدقائ����ه اأومن جريانه او من مدينت����ه على اأقل تقدير، 
الأنن����ا �سرناه يتو�سع يف �سريته الق�س�سية حتى تتحول 
اىل رواي����ة بحج����م الك����ف لل�س����ورة نف�سه����ا، م����ع بع�ض 
التحوي����ر، مما يدلل باأننا اأمام عاملنا ال يقدر الكاتب نفي 
ال�سبه����ة التي تذهب  اىل انه يكت����ب �سريته الذاتية، لكن 

ب�سكل اعرتافات عن ذنوب �سغرية كانت توؤمله قلياًل. 
4- رواي����ة )�س����رية بحج����م الكف( م����ا كان له����ا ان تظهر 
يف حي����اة الروائي! لق����د اراد لها احل����ظ العاثر ان تطبع 
و الكات����ب يف غياب����ه االبدي، و تاأت����ي يف املرتبة الثانية 
م����ن اأعماله الروائية )18( حي����ث ان االوىل كانت حتمل 
مالم����ح مبك����رة للعالقة ب����ني املوؤل����ف و�سخ�سيات����ه اأيام 
احل����رب، يف لعب����ة االرق����ام و رن����ني الهات����ف الع�سوائي 
ومفاج����اآت او توقعات امل����وت، فاإذا كانت له����ذه الرواية 
)رغ����وة ال�سح����اب( ظروفه����ا غ����ري التقليدية الت����ي ف�سل  
حممود عب����د الوهاب  يف ا�ستغالله����ا ل�سالح اإدامة زخم  
احلياة يف الرواية )�سرية بحجم الكف( وانعا�ض االآمال 
يف تخلي����د ذكراه، فقد تخطى عرثات االوىل وجنح ففي 
الثانية من هنا نقراأ روايته )�سرية - -( وفق الت�سورات 

التي ح�سلنا عليها من كل هذا امل�سوار:
اأ - تتاألف رواي����ة )�سرية بحجم الكف( من ثالث وحدات 
1- يف �سوق الكتب القدمية 2- ال�سورة تروي حكايتها 
3- خ����ارج ال�سورة، � داخل ال�س����رية، وهي وحدات كما 
يب����دو اراد منه����ا الروائي ح�س����ر االهتم����ام مبحتويات 
ال�س����ورة وبالتايل التطل����ع اىل تداعياته����ا يف ال�سرية، 
مبعنى حمافظ����ة الروائي على هذا ال�سب����ط  والتن�سيق 
لك����ي ي�س����ل اىل اقن����اع م����ن يق����راأ ال�س����رية  يف  اال�سارة 
اخلفي����ة بلزوم التطابق بني ال�سورة وال�سرية يف نقطة 
التقاء روؤية الكاتب، الأن حياة ال�سورة وما تت�سمنه من 
حمتوي����ات كان����ت اأ�ساًل يف حي����اة الكتب )�س����وق الكتب 
القدمية( التي ير�سدها الكاتب وراويه: تاأ�سرين الكتب 
كث����ريًا متى ن�ساأت هذه الهواية؟ ه����ل اأ�سميها هواية بعد 
هذا العمر؟ )19( والن الرواية تقليدية ي�سرت�سل الكاتب 
تدريجيا يف �سنعة الت�سويق وابراز املتعة بالك�سف عن 
امل�ست����ور مب����ا يالئ����م اج����واء الرواي����ة يف اخلم�سينيات 
بب����طء ودراي����ة كاتب ح�سي����ف  بوج����ود اال�ستطرادات: 
تناول����ت كتابًا م����ن على املن�سدة ا�سته����واين مو�سوعه، 
و�سعته فوق املجلتني واملجلة وخرجت من دون ان اجد 
الكتاب الذي جئت م����ن اجله )20( لكنه يفاجاأ بال�سورة 
الت����ي يف الكتاب، ه����ي �سورة اخي����ه وا�سدقائ����ه وتبداأ 
ال�س����ورة بدوره����ا دورة حي����اة يف عامل متح����رك قطباه 
املوؤل����ف او ال����راوي وال�سورة يف �س����رية ا�ستقطاب بني 
زمنني ما�سيني )زمن ال�س����ورة االقدم( و )زمن ال�سرية 
االح����دث( قبالة )زمن الكتابة( االك����رث حداثة، والطريق 
اىل  رب����ط خيوطها  هما املكان والذاكرة اللذان �سيلعبان 
دورا مهمًا يف ا�ستدعاء ال�سورة واإدخالها يف ال�سرية. 

ب - لنقفز اىل الوحدة الثالثة مبا�سرة )خارج ال�سورة �� 
داخ����ل ال�سرية( حيث �سندرك ان حممود عبد الوهاب قد 
ك�سف اللعب����ة ب�سرعة لنا! يف انعطاف����ة الرواية نحو ان 
تكون �سرية قبل ان تكون �سورة، اأي ما اأراده اأن يكون 
ه����و حا�س����رًا يف �سرية اخي����ه و اأ�سدقائه بع����د رحيلهم، 
م����ن هن����ا جن����د احتفاظ����ه بال�س����ورة لغر�����ض الو�سول 
اىل م�س����در من و�سعه����ا يف كتاب، وحينم����ا يبحث عنه 
يلتقي بعب����د الواحد ال�سديق الوحي����د احلي الباقي يف 
ال�س����ورة، ومن هنا يدل����ف اىل خيط ال�سرية الذي حمله 
)�ساعي الربيد( اليه بر�سالة: كانت الر�سالة حتمل عر�سًا 
م����ن �سديقي جواد زوج �سلمى جارتنا وزميلتنا معا يف 
كلية الهند�سة اآن����ذاك )21( التي مل حت�سر يف ال�سورة، 
ب����ل ذكرها الكات����ب يف ال�سرية قبل ليلتني م����ن احت�سار 
ام����ه، وكانت هي حم����ط اهتمامه����ا )22( ويتابع الكاتب 
�سرد وقائع �سريته عرب �سرد واقعة املتغريات اجل�سدية 
ل�سلم����ى وما يعني تغ����ري �سكل �سلمى �س����وى االند�سا�ض 
يف حياة الكاتب من االقدم فاالأحدث يف �سورة و�سرية: 
)- - تب����دو �سلم����ى يف قامة  مم�سوق����ة، هيفاء ذات نظرة 
مت�سلب����ة  حت����ى كان ج����واد يب����دو اىل جانبه����ا مثل ثلج  
�ساألت����ه �� كي����ف هي االن؟  ق����ال �� ت�سكو م����ن وجع العظام 
دائم����ا )23( و تبقى �سلمى يف ال�سرية يف دعوة الع�ساء 
باروم����رت املتغري الزمني نح����و �سيخوخة حممود )24( 
بني امراأة حمدودبة وثقيلة احلركة االن، وباالأم�ض كان 
خ�سرها عندما اقبلت نحونا نحيفا )25( و كاأن حممودا 

ا�ستف����اق على فقدانه الرتابط بني ال�سورة وال�سرية، ها 
هو ي�ستعيد ق����واه ويلم �سعث احلكاية وانتماءها له عن 
طري����ق الع����ودة اىل مدينته، متييزًا لل�س����ورة وبوتقتها 
)ال�س����رية( بالبح����ث عن �ستودي����و )كراكني( ال����ذي اأزيل 
بحك����م التق����دم يف العم����ر، لك����ن فقدانه يعن����ي �سياع كل 
املا�س����ي يف ال�س����ورة يق����ول الكاتب العائ����د اىل املا�ض 
الذي لن يعود: اأن����ا على الر�سيف املجاور للنهر حماواًل 
ان اجد بيت كراكني اخرجت �سورة اخي وا�سدقائه من 
حقيب����ة اليد، حدق اأخي اىل وجه����ي، خليل وكمال وعبد 
الواح����د تقربوا من بع�سه����م )26( ويف الطابق العا�سر 
م����ن العم����ارة التي امامي ا�سند كه����ل راحتيه على حاجز 
ال�سرف����ة يرقب براأ�ض منخف�ض ان�سح����اب ال�سارع حتته 
)27( اإن كل الدالئ����ل ت�س����ري اىل اإن الكات����ب ه����و املعن����ي 

ببطل ال�سرية! كيف!!. 
ت - يف ال�س����ورة ت����روي حكايتها، اإن ثم����ة حكاية بطلها 
حمم����ود عبد الوهاب مل يطلق عليه����ا ت�سمية )�سرية( اإال 
مل����ا ربطها بعامل����ه، فال�سورة ذاتها يف الكت����اب ذاته، لكن 
اال�سخا�����ض فيه����ا تغ����ريوا، فالواقف����ون يف ال�سورة من 
اليم����ني اىل الي�س����ار كم����ال وخليل وعب����د الواحد واأخي 
الذي كان منتحيًا عنهم قلياًل )28( حيث اأ�سقط �سخ�سية 
م�سطف����ى ال����ذي م����ات ب�سرط����ان املثانة يف ق�س����ة �سرية 
)رائح����ة ال�ستاء( كما مل يذك����ر ا�سم اأخيه )احمد(  اإ�سافة 
الأ�سي����اء اأخرى ق����ام اإما بحذفها اأو اإ�سافته����ا اأو تعديلها، 
وهذا ان دل على �سيء اإمنا يدل اإنه م�سارك يف  �سناعتها 
من واقعه، واإن هو �سواء اأ كان راويًا قلقًا متحفظًا مدققًا 
ام الكات����ب حممود عبد الوهاب ال����ذي نعرفه، اأما �سوقه 
لرواية الناقد الفرن�سي )روالن بارت( كيف تلم�ض غيابه 
يف االلب�سة التي كانت ترتديها اأمه عام 1913 )29( فهي  
من الثغرات التي نفذت  منها ال�سبهات  اىل الربهنة على 
ان رواي����ة )�سرية بحجم الكف( ه����ي �سرية حممود عبد 
الوهاب بال جدال، اأما ملاذا عمد الكاتب اىل هذا التحايل 
عل����ى القارئ بعدم االعالن ع����ن اإن الرواية لي�ست �سرية 
ذاتي����ة ل����ه، واإن بطلها لي�����ض هو حممود عل����ى الرغم من 
كل ال�سواه����د واالدلة الدامغ����ة التي توؤكد ذلك؟! اإن االمر 
يتعل����ق بالبناء النف�سي ملحم����ود الكاتب العجوز االعزب 
االن�س����ان املثقف املنعزل الكتوم حيث رغب يف ا�ستعادة 
حياة ميتة يف نظر االخرين حية يف نظره تتجدد يف كل 

اأو ان، اإنه حقًا عابر ا�ستثنائي.
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املطبوعة رواية رغوة ال�سحاب عام 2001 

19-�سرة بحجم الكف م�سدر �سابق �ض 7 
20-امل�سدر نف�سه �ض 12 
21-امل�سدر نف�سه �ض 94 
22-امل�سدر نف�سه �ض 22 

23-امل�سدر نف�سه �ض 101 
24-امل�سدر نف�سه �ض 102 
25-امل�سدر نف�سه �ض 103 
26-امل�سدر نف�سه �ض 110 
27-امل�سدر نف�سه �ض 111 

28-امل�سدر نغ�سه �ض 29 
29-امل�سدر نف�سه �ض 35

زينب المشاط
كان���ت كرك���وك ومناط���ق اأخرى مث���ار �سراع 
بني احلكومات املتعاقب���ة والكرد املتمركزين 
وب�سب���ب  ال�سن���ني،  اآالف  من���ذ  املنطق���ة  يف 
ه���ذا ال�س���راع اجته���ت غالبيتها الت���ي �سبقت 
ال�سق���وط ع���ام 2003 اإىل تنفيذ برامج مقننة 
لتغي���ري طبيع���ة ه���ذه املناط���ق، فاأ�سكنت فيها 
م���ن  جلبته���ا  الت���ي  العربي���ة  العوائ���ل  اآالف 
الو�سط واجلنوب وكذلك من ال�سمال العربي 
ورحلت منها يف ذات الوقت االآالف من الكرد 

اأ�سحاب االأر�ض االأ�سليني.
ومل تقت�س���ر عملياته���ا ه���ذه عل���ى الرتحي���ل 
فق���ط، اإذ توجه���ت اإىل اإلغ���اء اإدارات قائم���ة 
من���ذ ع�س���رات ال�سنني وا�ستحدث���ت اأخرى مل 
تُك���ن موج���ودة يف االأ�سل، ونقل���ت ثالثة من 
هيكليته���ا االإداري���ة االأ�سلي���ة املتجان�سة اإىل 
هيكلي���ة اأخ���رى بعيدة ع���ن طبيعتها وحورت 
من احل���دود لتجعلها متداخل���ة بق�سد تغليب 
العن�س���ر العرب���ي عل���ى الك���ردي وم���ن بعده 
الرتكم���اين يف عم���وم ه���ذه املناط���ق فخلقت 
ب�سلوكه���ا ه���ذا بوؤر توت���ر و�س���راع، �ستبقى 
قائمة ومثرية لالخت���الف بني املركز واالإقليم 
و�ستك���ون جم���ااًل لال�ستنزاف يرب���ك املنطقة 
ويزي���د م���ن تخلفه���ا ويوؤث���ر �سلبًا عل���ى تقدم 
العراق وتنميت���ه اإذا مل تبادر الدولة احلديثة 
و�سا�سيوها لو�سع احللول املنا�سبة لها وفق 

ما ورد بالد�ستور والت�سريعات القائمة.
وعلى هذا االأ�سا�ض جاءت مواد كتاب"كركوك 
املنظ���ور  يف  عليه���ا  املتن���ازع  واملناط���ق   /
الد�ستوري العراقي"للدكتور حممد اإح�سان، 
وال���ذي �سدر عن دار امل���دى لالإعالم والثقافة 
والفن���ون ، بف�سول���ه الثماني���ة لعر�ض جميع 
املناط���ق املتن���ازع عليه���ا جغرافي���ًا، واإداري���ًا 
وتاأريخيًا و�سكاني���ًا واإح�سائيًا، مع االإ�سارة 

واملرا�سي���م  واالإج���راءات  القوان���ني  اإىل 
اجلمهورية وبع�ض الكتب الر�سمية والوثائق 
الت���ي ا�سدرته���ا  الدول���ة وحررته���ا اأجهزتها 
املخت�س���ة، وقد مت و�سعه���ا كمالحق لف�سول 
الكتاب بق�سد اإثبات توجه احلكومات ال�سابقة 
لتنفيذ خطط التغيري املربمج لطبيعة املنطقة 
دميوغرافي���ًا، م���ع خرائط خمتلف���ة تعود اإىل 
عهود �سابق���ة واأُخرى جديدة ت�سب يف نف�ض 
غاي���ة التو�سيح واالإثبات مع االأخذ باالعتبار 
اخلو�ض بتفا�سيل احللول املقرتحة لت�سوية 
جميع اأوجه النزاع وفق القوانني والد�ستور 
واال�ستحقاق���ات التاأريخي���ة والطبيعية، اأماًل 
وتوثي���ق  احلقائ���ق  بتو�سي���ح  االإ�سه���ام  يف 
العالق���ات االأخوي���ة ب���ني الع���رب والك���رد من 
اأج���ل بناء ع���راق دميقراط���ي في���درايل اآمن، 
يتمت���ع اجلمي���ع يف ربوع���ه بنف����ض احلقوق 

والواجبات.
ويب���ني الكات���ب يف مقدمة الكت���اب كيف �ساع 
م�سطلح"املناطق املتن���ازع عليها"يف مرحلة 
م���ا بع���د 2003، وب���ني الكات���ب اأن الرتغي���ب 
ومن���ح املكاف���اآت ال�سخي���ة ملن يوؤي���د وي�ساير 
ومن ث���م ا�ستغالل �سلط���ة الدول���ة القوية يف 
ال�سغ���ك والتوجي���ه واحلرف وفر����ض االأمر 
الواق���ع وكذلك ت�سكي���ل وح���دات وتنظيمات 
اإداري���ة جديدة يف غري اأوانه���ا واإلغاء اأُخرى 
كان���ت قائم���ة حملها تبع���ًا ملا تقت�سي���ه حاجة 

التغيري الدميوغرايف والتعريب.
وبني الكاتب اأن ا�ستخدام القوة يف الرتحيل 
اجلماع���ي اإىل مناطق خمت���ارة ولي�ست للكرد 
عالق���ة بها والتهجري الق�س���ري من مناطق هم 
اأهله���ا والقتل عل���ى النوايا ملن ُي�س���ك باأمره ، 
واالختط���اف الأغرا����ض االإق�س���اء والتغيي���ب 
ل���ذوي االأ�س���ور غ���ري العربي���ة كله���ا وغريها 
ا�سالي���ب غايتها تغي���ري املنطقة وذل���ك باإلغاء 
�سفته���ا وطبيعته���ا الكردي���ة اإىل اأخ���رى غري 

كردية.

حقائق عن المناطق 
المتنازع عليها في 

كركوك 

ــــــــدارات ــــن اص م

س��يرة بحجم الكف.. رواية محمود عبد 
الوهاب.. استعادة حياة ميتة

   من اصدارات اتحاد االدباء  والكتاب يف البرصة  الطبعة االوىل 2015طباعة متوز – دمشييق  جاءت رواية  )سييرة  عبد الغفار العطوي 
بحجييم الكييف( )1( للقاص الراحل محمييود عبد الوهاب بعد رحيله متوجة منجزه الشييحيح اليير يف عامل الرسد، 
واضعة اياه بني مصاف الروائيني، عىل اعتبارها العمل الروايئ الثاين بعد )رغوة السييحاب( التي صدرت يف حياته 
عام 2001 إضافة اىل مؤلفات أخرى، وظهور الرواية االن يوسييع من مسيياحة االشتغال الصامت للراحل ويجيب عىل 
تسيياؤالت طاملا طرحت حول الكتابات )املخطوطات( التي كانييت تتأرجح ما بني الظهور والغياب يف حياة محمود 
عبد الوهاب، وأيهام كان أحسيين لها مسيياحة الغياب أم مساحة الحضور يف كل منجزه! ال سيام وأن إحجام الكاتب 
يف نرش اية كتابات يف حياته وامليل للمراوحة و الرتدد يف دفعها للعلن قد هيمن عىل  فضول املهتمني وسواهم، 
ويف هذا الجو العام املؤثر واملرتقب لصدور رواية )سييرة بحجم الكف( بدت ان املؤثرات الثقافية التي سييبقت 
الصدور او تلك التي نتجت أثناء صدورها ستساهم نوعًا ما يف أية قراءة ممكنة و جادة لها، وستكون االحكام  قامئة 
عييىل انهييا إضافة طبيعية لاللتباس الذي صبييغ عامله الثقايف برمته، ألن هذه الرواية قد فتحت تسيياؤاًل عن جدوى 
صدورها يف وقت ميكن ان يكون غر مالئم لها، مام يعني ان  نتوقع فتورًا و بطئًا يف اسييتقبالها،  أن ال تحظى مبا 

يليق بكتابة طال ترقبها. 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

س����ل����س����ل����ة ن����وب����ل 

زينب المشاط 
الع�سرين،  القرن  يف  ال�سعرية  ال��درر  من  واح��دا  يعد 
اأك��رب عمل  ن��ريودا �سمواًل بل هو  اأع��م��ال  اأك��رث  ويعد 
على  باالإ�سبانية  الناطق  ال�سعر  تاريخ  يف  منهجي 
من  اك��رث  ام��ت��داد  على  �سفحاته  كتبت  فقد  االإط���الق، 
ع�سر �سنوات، اأبيات هذا الكتاب تتجاوز الثالثة ع�سر 

األف بيت �سعر.
و�سح املرتجم 
���������س��������ال��������ح 
ال���ع���ل���م���اين 
م��ق��دم��ة  يف 
ال������ك������ت������اب 
ال������دواف������ع 
ال����������ت����������ي 
����س���ج���ع���ت 
ن���������ريودا 
ل���و����س���ع 
ه�����������������ذا 
لن�سيد  ا
ب��������������ني 

كان  اأنه حني  – 1950"، وذكر نريودا  عامي"1928 
يعي�ض بعزلة بعيدًا عن النا�ض و�سعيًا اإىل اإبراز وحدة 
�ساملة وعظيمة للعامل الذي يريد التعبري عنه هنا كتب 
كتابة االأكرث جموحًا واإت�ساعًا"الن�سيد الوطني"حيث 
الطموحة،  الكاتب  ملحاوالت  تتويجا  الكتاب  هذا  عّد 
وفيه  كبرية،  زمنية  م�سافة  قطعه  بات�ساع  ف�سيح  فهو 

كثري من اال�سواء والظالل يف الوقت نف�سه.
التي  الرحب  بالف�ساء  االإحاطة  اإىل  الكاتب  رمى  لقد 
يجب  فهنالك  وت�سمحل  وتنمو  العوامل  فيه  تتحرك 
وللتاأريخ  لع�سره  موؤرخًا  ليكون  ال�ساعر،  يكون  اأن 
الذي ال يجب اأن يكون جوهره  

وعرًا  يكون   ان  يجب  بل  والتهذيب  بالنقاء  مت�سال 
ومعفرًا وماطرًا، ويجب اأن يت�سمن الب�سمات البائ�سة 

لالأيام التي تكر.
"الن�سيد ال�سامل"هذا الكتاب من تاأليف بابلو نريودا 
لالإعالم  املدى  دار  عن  �سدر  علماين  �سالح  وترجمة 
والثقافة والفنون بطبعته الثانية لعام 2014 والذي 

ح�سل على جائزة نوبل عام 1971.
التابعة  االأمنية  القوات  مع  بداأت  الن�سيد  هذا  حكاية 
عليه،  القب�ض  لغر�ض  ن��ريودا  مبطاردة  لغونزالي�ض 
ك��ان��ت ه���ذه امل���ط���اردة ت��ب��دو غ��ري��ب��ة ل���دى امل��راق��ب��ني 
�سعى  ن��ريودا  ب��اأن  معرفة  على  كانوا  الذين  االأجانب 
لو�سور  ُمتحم�سًا  وك���ان  املا�سية  ال�سنوات  خ��الل 
االأخ��ري  ق��دم  حيث  احل��ك��م،  اإىل  غونزالي�ض 
تقدمي  وج���ه  ذو  اإن����ه  اأ���س��ا���ض  ع��ل��ى  نف�سه 

ومنا�سر لل�سيوعية.
غري  حتى  ال�سلطة  اإىل  و�سل  اإن  م��ا  ولكنه 
وبداأ  دكتاتوري،  �سلطة  نظام  باتباعه  مبادئه 
يطارد الي�ساريني وكل من يقف بوجه نظامه، 
وكان نريودا يف ذلك احلني ع�سوًا يف جمل�ض 

ال�سيوخ متمتعًا بح�سانة ر�سمية. 
يف�سح  هجائية  ق�سيدة  يكتب  ن��راه  هنا  م��ن    
فما  اأتهم"،  عنوانها"اإين  فيديال  ممار�سات  فيها 
كان من فيديال اإال ان اأمر باعتقاله را�سدًا جائزة 
اختفى  ذلك. وهكذا  ي�ساعد يف  ملن  مالية �سخمة 
نريودا هاربًا من مكان اىل مكان متنقاًل بني املدن 
اإذ  اإيجابياته  الو�سع  لذلك  كانت  واالأري��اف. ولقد 
ان نريودا ا�ستعاد عالقته مبناطق ت�سيلي و�سكانها 
الطبيعية  ومكوناتها  ومدنها  واأريافها  املتنوعني 

منطلقًا من تاريخها.
التي  العديدة  الق�سائد  يف  معكو�سًا  نراه  كله  وهذا 
التي  الق�سائد  وهي  املرحلة.  تلك  خالل  يدونها  راح 
امريكا  تاريخ  ال�سامل واعترب اجنيل  الن�سيد  �سكلت 
خالل  ن���ريودا  ان  واحلقيقة  وطبيعتها..  الالتينية 
كتابته هذه الق�سائد مل يعرب فقط عن ثورة �سيا�سية 
لل�سعب املنا�سل وتاريخه،  واإيديولوجية وعن روؤية 
ال�سعر ووظيفته  ع��امل  ث���ورة يف  ع��ن  ك��ذل��ك  ع��رب  ب��ل 
اأول  اي�سًا. ومن هنا اعتربت ق�سائد الن�سيد ال�سامل 
واأك��ربه��ا،  الالتينية  امريكا  �سعر  يف  حقيقية  ث��ورة 

وو�سفها النقاد والقراء باأنها ملحمة حقيقية.
متنقاًل  به  خا�سًا  عنوانًا  ق�سم  لكل  نريودا  اأعطى  لقد 
بني ق�سيدة واأخرى، وبني مقطع واآخر، بني البلدان 
يعي�سه.  يعرفه وم��ا  م��ا  ب��ني  وال��ت��واري��خ.  وامل��ن��اط��ق 
لي�ض  االأحيان  معظم  يف  خماطبًا  واالأر���ض  ذات��ه  بني 
كلها،  اجلنوبية  ام��ريك��ا  اإمن���ا  وح���ده  وطنه،�سيلي 
بالدم  معًا،  تاأ�س�ض  ال��ذي  العامل  ه��ذا  ان  من  انطالقًا 
اإال  ان يح�سل على حريته  والتعب والقمع، ال ميكنه 
معًا.. وعلى هذا النحو ال يعود غريبًا ان اأممًا كثرية 
اإجنياًل  ال�سامل  الن�سيد  تتبنى  الالتينية  اأمريكا  يف 
لن�سالها وتاريخها. وبالتايل ال يعود غريبًا ان نالحظ 
كيف ان ال�سعوب التي و�سلها هذا الن�سيد، مرتجمًا، 
كعمل  لي�ض  متامًا،  تبنته  لغاتها،  اىل  جزئيًا،  او  كليًا 

مركب  معقد  تاريخ  ذي  بعيد  بلد  عن  يحكي  اإبداعي 
ودموي، واإمنا اي�سًا كعمل اإن�ساين �سامل، وميكي�ض 
ثيودوراك�ض املو�سيقي اليوناين املولود عام 1925، 
حني حلن الن�سيد ال�سامل، مل يلحنه بو�سفه فقط حتية 
لقادتها  �سديقًا  ك��ان  التي  ال�سعبية  ال�سيلي  تلك  اىل 
ومثقفيها، بل كذلك بو�سفها ن�سيدًا لكل املقهورين يف 
العامل.. ويعد ف�سل املحرورن يف الكتاب اكرث ابرازًا 
كواوتيموك  مثل  الهنود  زع��م��اء  مت�سمنًا  للتاريخ 
للغزو  ت�سدوا  ال��ذي��ن  اآم���ارو  ت��وب��اك  اأو  الوت���ارو  اأو 
اال�سباين يف القرن ال�ساد�ض ع�سر، وحتى املحاربني 
والقادة العماليني يف القرن الع�سرين زاباتا �ساندينو 
لقب  عليهم  اأطلق  مبن  م��رورًا  بر�ستي�ض  ريكابارين 
مرياندا  مثل  اال�ستقال  ح��روب  اأب��ط��ال  ال��وط��ن  اآب���اء 
وبوليفار و�سان مارتني واأوهيجين�ض. يقوم نريودا 
امريكا  يف  التحررية  واحل��رك��ات  ال��دع��وات  بتمجيد 
املحكوم  لقدرها  يتعر�ض  كما  �سنة،  اأربعمئة  خ��الل 
االوزان  يف  رائ���ع  ف�سل  اي�����س��ًا  وه��و  ب��اال���س��ت��الب.. 
وااليقاعات، ففيه ميزج بني النظام الكال�سيكي العايل 
وينتقل  كاريرا"  ميغيل  "خو�سيه  ق�سيدة  يف  كما 
"مانويل  يف  كما  الرتيبة  ال�سعبية  االي��ق��اع��ات  اىل 

رودريغث". 

علي لفته سعيد
 ح���ني تو�س���ف الق�س���ة الق�س���رية ج���دا عل���ى اأنه���ا تتمي���ز 
باجل���راأة والرم���ز واالإيحاء واالإيه���ام مثلما تو�س���ف اأنها 
تعتم���د عل���ى خامتته���ا املتوهجة املح���رية الواخ���زة واإنها 
تعتم���د عل���ى عنوانه���ا وخامتته���ا.. رمبا هن���اك توظيفات 
اأخ���رى ولكن���ي اأرى اأن الق�سة الق�سرية ه���ي حبكة حلظة 
القتط���اع جزء من كل وه���و الق�سة.. ول���و تاأملنا كل ق�سة 
ق�س���رية جدا فاأنن���ا �سنجد اإن باالإم���كان حتويلها اإىل ق�سة 
ق�س���رية لي�ض الأنها فكرة اأو ثيمة ب���ل الن امتدادها متوافر 
يف الق�س���ة وله���ذا فاإنه���ا ال تعن���ي ان تك���ون جم���رد اأ�سطر 
قليل���ة او كلكمات قليلة الننا قد جنح���د ق�سة ق�سرية تدور 
يف فل���ك حمدد واأعني به اجلزء من ال���كل وهي بهذا تكون 
اق���رب اىل الق�سرية جدا..ولذا ف���ان الق�سرية جدا حتتاج 
اىل نباهة �ساعر وخميلة قا�ض وحتتاج اىل معونة تدوين 
وح�س���اد فك���رة قابلة للتاأوي���ل والفل�سفة وه���ذه تتوفر يف 
ال�سخ�سي���ة / املنتج���ة القادرة عل���ى ا�سب���اغ الق�سة كنوع 
اأدب���ي ي���راد منها ط���رح نتاجه���ا الفك���ري دون ان ت�ست�سهل 
الكتابة باعتبارها جمرد ن����ض ق�س�سي يحتاج اىل عنوان 
ق�سدي حام���ل على اأكتافه تدوين الفكرة التي ترتدي ثوب 
التاأوي���ل ومنح اخلامتة عالق���ة فيزياوية مع العنوان وبذا 
فاإن البداية والنهاية مرتابطتان ويكون الفعل املطاط للغة 
يكم���ن يف املنت ول���ذا فان املهارة ال تعني فق���ط ايجاد فكرة 
غري وا�سحة الكمالها يف تاأويل القارئ بل املهارة يف جعل 
كل �س���يء قاب���ل للتاأويل مب���ا فيها حلظة ال�سدم���ة.. ومنح 
الق���ارئ ق���درة عل ك�س���ف التورية والرمزي���ة ولي�ض �سرطا 
ان تنتم���ي اىل الرمزي���ة او القن���اع بق���در ما تعن���ي الق�سة 
خمتزلة وان تفكيكها يقع على القارئ يف جمموعة القا�ض 
حمودي الكن���اين )اآخر املط���اف.. واأويل( جند الكثري من 
العالم���ات الدال���ة على ان ما نق���راأه ال ينتمي اال اىل الق�سة 
الق�سرية جدا وه���ي احلاوية على مهارات ما ذكرت.. فهي 
ال تعن���ي بالرمزية كرمز ق�س�سي وال ه���ي معنية بالتورية 
م���ن اأجل اإخفاء مالم���ح غري حممودة بقدر م���ا تتماهى مع 
اجلان���ب الفل�سفي يف الن����ض واجلانب اللغ���وي ال�سعري 
املهم..ولهذا فان الق�س�ض املاءة والع�سرين  التي احتوتها 
املجموعة ب�سفحاتها ال�س���ت والت�سعني الكلية امنا تك�سف 
عن حلظات خاطفة يف عملية التفكري ملا حولنا.. ولهذا فان 
البنية الكتابية يف هذه الق�س�ض رمبا وهو �ساأن الق�س�ض 

الق�س���رية جدا يف اأغلبها ال تلت���زم يف امل�ستويات ال�سردية 
جميعه���ا النها معني���ة متاما مبنح املتلقي جرع���ة فكرية او 
فل�سفي���ة او تلق لغوي او معريف وحتى جمايل ولهذا جند 
ان البنية الكتابية ترتكز دائما يف هذه املجموعة لي�ض على 
حلظ���ة الربط بني العن���وان واخلامتة وم���ا بينهما املت�سل 
مب���ا ي�سبه احلبل من االعلى واال�سف���ل بل ان العنوان لدى 
الكناين خا�سع لفكرة م�سمرة يجب البحث عنها يف تالبيب 
الن�ض وه���و وان كان العتبة االوىل او ال�سوء الذي يتجه 
اىل التلق���ي اإال انه خمتزل يف وعي املنت���ج للن�ض على انه 
بواب���ة مفتوحة على كل اجل���دران ولي�ض حيزا من جدار.. 
وحتى العنوان العام للمجموعة )اآخر املطاف.. واأويل( ال 
يب���دو على ان���ه عتبة او �سوء للمجموع���ة بقدر ما هو قول 
م�سم���ر يكتنف القا�ض ذاته كما اأق���راأه.. واآخر املطاف هنا 
تعني يف امتداد عمر التجربة الطويلة التي متتد الكرث من 
ثالثني عام���ا مع الق�سة وال�سعر توج���ت االن وهو املطاف 
االخري باإ�سدار هذه املجموعة ولذا جند ثالث نقاط ا�سفل 
املقطع االأول من العنوان)... واأويل( اأي االإ�سدار االأول له 
خمتارا من عمر التجربة هذه الق�س�ض يف اأوله االأول لعله 
هناك ما يلي اأوله يف الثاين ثم الثالث. ان بنية الكتابة يف 
الق�س����ض تعتمد على ق���راءة منعزلة ومرتبطة مع العنوان 
يف م���ا مت ذكره مبعنى ان املتلقي �سينتبه للعنوان يف اآخر 
التلق���ي وحني يفرز امل�ستويات اخلا�س���ة به وهو م�ستوى 
التلقي والق�س���دي والتاأويلي والفل�سف���ي.. مع غياب �سبه 
تام للم�ست���وى الت�سويري يف الق�سرية ج���دا اإال اإذا ما مت 
بن���اء واإدارة الفكرة على هذا امل�ست���وى.. ونرى بعد جمع 
حا�س���ل بي���در ه���ذه الق�س����ض ان بنيته���ا الكتابي���ة تتميز 
بن�سق���ني مهم���ني هم���ا الطاغيان على  ه���ذه البني���ة التي ال 
ميك���ن للناقد ان يجم���ع حا�سال من ح�س���اد ق�س�ض عديدة 
تتع���دى املاءة ولك���ن يف هذه املجموعة املخت���ارة بعد اآخر 
املط���اف انها متي���زت باقرتابها الفكري من جه���ة واتباعها 
تدوين���ا يتمي���ز بالن�سق���ني اولهم���ا يحم���ل مف���ردة الق�س���ة 
الق�س���رية والت���ي نعن���ي بها امل���نت الق�س�سي ال���ذي يعتمد 
على الفعل والفاعل واحلركة اخلا�سة بروي الفعل املعتمد 
اأ�سا�س���ا على امل�ستوى االإخب���اري كما يف ق�س�ض )�سالل.. 
خارط���ة.. م�س���ى على احلب���ال.. هدهدة.. عل���وم( وغريها 
يف ح���ني يك���ون الن�س���ق امل�سمر الث���اين هو ن�س���ق �سعري 
يعتمد عل���ى املفردة احلاملة ملخيلة �سعرية متنح املنت قامة 
ق�س�سي���ة مبعنى انها تعتم���د على الفعل امل�سم���ر الكا�سف 
للم�ست���وى الفل�سف���ي ال���ذي يري���ده القا����ض / املنتج..كما 

)املحجة..�سوق..ميتافيزيقيا..�سيادة..قمع(  ق�س����ض  يف 
وغريه���ا وهي دائما تاأخذ منح���ى الق�سر ال�سديد ل�سطرين 
او ثالثة.. كما ان النية الكتابية تعتمد على قرب ال�سخرية 
وابتعاده���ا او الفنطازي���ا واقرتابه���ا م���ن فك���رة الق�س���ة.. 
فالق�س����ض ال�سيا�سية دائما ما تك���ون �سمن الن�سق الثاين 
النه���ا ق�س�ض �ساخ���رة من الواقع حامل���ة لهمومها وتعتمد 
عل���ى اللغ���ة ال�سعري���ة التي تلتق���ط اإ�سارة واعي���ة ملا حوله 
م���ن خالل عني املراقب لالأح���داث وهي عني را�سدة وناقدة 
وحانق���ة ومدون���ة وحانقة مل���ا حولها.. فف���ي ق�سة )هدف( 
عل���ى �سبيل املث���ال نقراأ)قالت: اأنت ال تفه���م قوانني اللعبة، 
ه���ال بقيت جال�سًا عن���د دكِة البدالء؟ ف���رد عليها بغ�سب: اأال 
تري���ن اأن الالعب���ني جميعهم غ���ري اأ�سليني، فع���الم تعيبني 
علّي عدم دقتي يف الت�سويب؟ اأجابت مبكر: ذلك الأن كرتك 
اأ�سابت من�سة ال�سرف( �ض38 ان هذا الن�ض ي�سي بعنوان 
ع���ام يفتح معناه على كل اجل���دران يف التلقي وهو عنوان 
ق���د يب���دو ب�سيطا وهو اي�س���ا كان يف بنيته ق���د اعتمد على 
احلواري���ة الفل�سفي���ة امل�سمرة واملختبئ���ة واملتخفية خلف 
التاأويل ومرام���ي ق�سد املنتج املوؤلف القا�ض.. وهو اي�سا 
يحمل م�ستوى ق�سديا من خالل فعل ال�سوؤالني للمحاورين 
الرجل واملراأة مثلما يحمل هما �ساخطا على واقع �سيا�سي 
يراد لي����ض ال�سخط منه فقط بل ال�سخري���ة عليه وته�سيمه 

اأخالقي���ة الواق���ع الذي ج���يء ب���ه.. مبعن���ى ان الن�ض هنا 
�ساخ���ط ناقد م�سخ�ض يو�سح االنتهاك على االآخرين الذي 
بالتاأكي���د املتلق���ي احدهم وهو اأم���ر ينعك�ض عل���ى ق�س�ض 
كث���رية يف هذا اجلانب مثل ق�سة )زاوي���ة نظر(. ان املكان 
يف املجموع���ة يكاد يكون مت�سعب وه���و امر طبيعي لتعدد 
الق�س����ض ولكنه م���كان الوطن واالن�سيان �س���واء معلن او 
غري معلن الن القا�ض يحاول وكما نرى يف معظم الق�س�ض 
وخا�س���ة يف  الت���ي كتبت بنف�ض �سع���ري ان البطل واملكان 
وبالتايل ال�سرد هو احلاكم يف تنمية ادارة البنية الكتابية 
وبالتايل يف م�ساهمة يف االخالل بالثوابت من اجل انتاج 
ثاب���ت معريف.. مبعنى ان املوا�سيع يف الق�س�ض م�ستمدة 
مم���ا تقع عليه عني الرا�سد من وقائع موؤملة �سواء تلك التي 
كانت يف ال�سارع اأو يف ال�سوق ال�سعبي او ملعب او حوار 
جم���ال وحت���ى جل�سة ح���ب حيث ميك���ن ان ت�ستف���ز املنتج 
االأ�سي���اء من حوله فيكتب بلحظ���ة اال�ستفزاز حالة التوهج 
واعادته وف���ق مبدا اإ�سقاط املفردة عل���ى املنت الإنتاج واقع 
عل���ى �سكل ق�سة.. وخا�سة ان حياتن���ا التي نعي�سها عبارة 
ع���ن فعل متح���رك وفيها اجلانب اال�ستف���زازي ال�ساخر هو 
الفاعل لكل ه���ذه املحركات التي تع�س���ب اجلميل اال منتج 
الن����ض الأنه يريد اإع���ادة انتاجه���ا وتاأويله���ا وا�ستخال�ض 
معانيه���ا لعلها ت�ساه���م يف تو�سيح االآم���ال العري�سة التي 
يحل���م بها املواطن.. والن املجموعة هم �سيا�سي يف اغلبها 
وانه���ا اإرتدت ث���وب الق�ض ال�ساخ���ر او الفل�سفي يف مقابل 
الواقع الذي يروج له امل�ستغلون بال�سيا�سة كما ي�سفها انها 
مل حتقق �سيئا ال من االآمال وال من الواقع لكي يتغري وهنا 
ب���رزت �سخرية الن����ض وبرزت حاجة املنت���ج اىل ان يكون 
اك���رث �سخرية من ال�سخري���ة نف�سها ولك���ن بنهاية ونتيجة 
فل�سفي���ة ق�سدي���ة ق���ادرة وقابل���ة عل���ى التاأوي���ل الوا�س���ح 
القريب م���ن ق�سدية املتلقي الذي يعي����ض خما�سات العامل 
ال���ذي حوله.. لذا جند ان البني���ة الكتابية اي�سا تعطي لذة 
ومرارة يف مو�سوعة الفكرة وكذلك االإحباط الذي يكابده 
ان�ساننا..وله���ذا ف���ان الق�س���ة الق�سرية جدا حتت���اج دوما 
اىل ق���ارئ ق���ادر على جمع غل���ة ما يقراه يف ه���ذه اال�سطر 
وه���و قارئ فطن بالتاأكي���د الن القا�ض ويف واحدة من اهم 
عالم���ات الكتابة لديه ان اال�سئلة حا�سرة يف املنت ال�سردي 
او يف امل���نت ال���داليل وامل�سبب ال�سباب م���ا يعانيه االن�سان 
وهو ي�سع فراغات متعددة بني حركة الفعل والفاعل وهي 
فراغات مهمة باالإم���كان امالئها باأجوبة �س���واء ال�سيا�سية 

منها او الفل�سفية.

�س���در ع���ن دار ميزوبوتاميا 
كتاب )جالل الدين الرومي.. 
عا�سق حت���ى النهاية( ملوؤلفته 
و�سب���ق  املالئك���ة..  اح�س���ان 
كتاب���ا  اأ�س���درت  ان  للموؤلف���ة 
ع���ن رائدة ال�سع���ر احلر نازك 

املالئكة عن دار املدى.

بابلو ني��رودا يثبت أن القلم 
الثائر هو األول ضد الظلم

بنية الكتابة

تفكيك الواقع وأنس��اق المتن ف��ي )آخر المطاف.. 
وأولي( لحمودي الكناني

ـــــــال الـــــديـــــن الـــــرومـــــي ج

�س���درت لل�ساعرة الكردي���ة العراقية كواللة ن���وري جمموعتها 
ال�سعري���ة اخلام�سة )قبعات مك�سورة( عن مطبعة )اخلالد( يف 

كركوك .
ت�سمن���ت املجموع���ة 39 ن�س���ًا �سعري���ًا يف 170 �سفح���ة م���ن 
القط���ع املتو�سط، كتبت معظم الن�سو�ض بني ال�سنوات 2010 

و2015.
�سب���ق اأن �سدرت لل�ساعرة املجموعات ال�سعرية التالية: حلظة 
ين���ام الدولف���ني، لن يخ�سك ه���ذا ال�سجيج، تق���اومي الوح�سة، 

حطب، اإ�سافة اإىل اإ�سدارها كتابني يف الرتجمة.
ال�ساعرة حتمل �سهادة الدكتوراه يف الرتجمة االنكليزية.

وهي كاتبة مق���االت �سحفية مت�سل�سلة تن�سرها منذ 2014 يف 
�سحف ورقية والكرتونية خمتلفة حتت عنوان واحد"ال�سمع 

والب�سر والفوؤاد" .
تع���د للطبع جمموعة ق�س�سية ت�سدر ال�سهر القادم عن املطبعة 

نف�سها .

ــــوري فـــي قــبــعــاتــهــا الــمــكــســورة كـــواللـــة ن
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

أوراق 

عراقيان، امراأة ورجل، يبحثان عن احلب يف ظل احلروب 

واحل�س���ار والدكتاتوري���ة واالحت���الل واملغرتب���ات. اإنها 

رواية حب تدعو للحب يف اأزمنة تهم�ض احلب، لذا يهديها 

كاتبها اىل كل الذين حرموا من حبهم ب�سبب الظروف، يف 

كتاب"ذئب���ة احلب والكتاب"ملح�سن الرمل���ي والذي �سدر 

ع���ن دار املدى لالإع���الم والثقافة والفن���ون بطبعته االأوىل 
لعام 2015.

"ذئب���ة احل���ب والكتب"رواي���ة مثقفة ع���ن ُمثقفنّي، متنح 

املتع���ة واملعرفة لقارئ يجيد االن�س���ات اىل بوح الدواخل 

اخلف���ي  يف  عمي���ق  بح���ث  مبثاب���ة  انه���ا  وانثياالته���ا، 

واملكبوت، تتق�س���ى العواطف واجلمال واالأمل االإن�ساين 

و�سط االأوجاع واخلراب.

مكتوبة ه���ذه الرواية بلغة واأ�سل���وب وتقنية خمتلفة عما 

عهدنا عليه حم�سن الرملي يف اأعماله ال�سابقة حيث ميتزج 

فيها بع�ض �سريته الذاتية باخليال، متقم�سا �سوت املراأة 

ومتعمقًا اأكرث يف جوانح �سخ�سياته بعد اأن و�سف ما مر 

به بلده من اأح���داث قا�سية وحتوالت ع�سبية يف رواياته 

ال�سابقة التي ترجمت اإىل اأكرث من لغة مثل"متر االأ�سابع، 

وحدائق الرئي�ض، والفتيت املبعرث".

يذكر الرملي اأنه �سيتحدث عن ق�سة احلب التي ربطت اأمه 

واأبوه على م���دى �سنوات. كانت هي ابن���ة عائلة بغدادية 

غين���ة وه���و اأب���ن عائل���ة فق���رية انتقلت م���ن �سام���راء اإىل 

بعقوب���ة، ت�ستغل خبازة كي تتمكن م���ن اإعالة اأبنائها، الأن 

جده االأ�سطورة"بح�سب و�سفه"وامللقب بالذئب كان دائم 

الغياب، وحتى غاب نهائيًا يف اإحدى رحالته اإىل الهند.

يق���ول الكات���ب"كان اأبي يحدثني ع���ن تفا�سيل من�سية يف 

حياته وكيف اأنه م�سى ثالثة اأعوام اأو اأكرث مرتديًا ال�سرته 

ذاته���ا التي ي�سرتيها من حمال املالب�ض امل�ستعملة ويذهب 

ما�سي���ًا كل يوم يف طريق طوي���ل اإىل املدر�سة بحذاٍء تهراأ 

م���ن كرث الثقوب والرتقيع ورغم ذلك كان دائم النجاحات، 

وكان من جيل ثورة الطالب ال�ستيني وقد تعرف اإىل اأمي 

يف �سنت���ه الثانية م���ن الدرا�س���ة االإعدادي���ة، وح�سل على 

بعث���ة اإىل روم���ا الإكم���ال درا�س���ة العل���وم ال�سيا�سية وعاد 
بعدها ليتزوجها."

اعتم���د حم�س���ن الرملي يف روايت���ه، على �سريت���ه الذاتيه 

والت���ي ينه���ل منه���ا كث���ريًا م���ن االأح���داث والوقائ���ع التي 

توؤ�س�ض منت ن�سه الروائي القائم على عن�سرين"املفاجاأة 

اجلمل���ة  يف  االأوىل  املفاج���اأة  وتتمث���ل  والت�سوي���ق"، 

االإ�ستهاللي���ة التي اأقّر فيها الراوي باأنه موؤلف الكتب التي 

حتم���ل ا�سمة با�ستثناء ذئبة احل���ب والكتب والذي وجده 

م�سادفة حني كان يف االأردن فقلب حياته راأ�سًا على عقب، 

وج���اء باحث���ًا عن امل���راأة التي كتبت���ه، لعل م���ا مييزها عن 

�سواه���ا انها تبحث عن احلب اخلال����ض الذي يلبي حاجة 

الروح وال ي�ستجيب لرغبات اجل�سد.

يقوم الهيكل الروائي على �سخ�سيتني وهما، كاتبة الن�ض 

الروائ���ي وح�س���ن، اال�سم ال���ذي اختارته الكاتب���ة للراوي 

ال���ذي ه���و "حم�س���ن الرملي"الكائن ال�س���ريي الذي طوع 

�سريت���ه الذاتية املمتدة من قرية �سدي���رة اإىل عمان مرورًا 

باإ�سباني���ا وانته���اًء بطري���ق بغ���داد – عمان ح���ني امتدت 

ي���ده اإىل حقيبت���ه و�سحب املغل���ف الذي �سلمه ل���ه �سديقه 

ال�سعي���دي رفاع���ي واإذا ب���ه يفاج���اأ برواية"ذئب���ة احل���ب 
والكتب".

مما ال �سك فيه اأن بطلي الرواية مثقفان، فالبطل ح�سن هو 

قا�ض وروائي وكات���ب م�سرحي ولكنه كان يحلم مبدريد، 

اأم���ا هي���ام فه���ي �سليل���ة جده���ا الذئ���ب وهي"ذئب���ة احلب 

والكتب"بامتي���از، والتي تتلهف حلبي���ب مثقف يحاورها 

يف االأدب والف���ن والكت���ب ال�س���ادرة حديث���ًا،  فهي رواية 

مثقفة تتفح�ض املو�سوع والذات يف اآن واحد. 

متغ���ريات عدي���دة وعا�سفة مرت على م�س���ر خالل ال� 
70 عامًا املا�سية، �سيا�سية وجمتمعية، �سهدت خاللها 
البالد الكث���ري من االأح���داث.. واحل���كام وامل�سوؤولني 

واملبدعني.
ولكن البارز اأن مقاه���ي القاهرة الثقافية كانت قا�سمًا 
م�س���رتكًا يف هذه املتغريات. اإذ ظلت �سامدة، واأثبتت 
اأن مرور الزمن ال يزيدها اإال �سهرة واأ�سالة، ومتفردة 
عل���ى غريها من مقاه���ي و�س���ط البلد، مر�سخ���ة بذلك 
مالم���ح حميميته���ا واأ�سالتها وقيم���ة تاريخها، لتبقى 
معهم���ا متحدي���ة اأية تط���ورات ع�سرية حت���اول النيل 

منها ومن قيمتها.
ويف اخل�سو����ض، يعترب مقهى »زه���رة الب�ستان«، من 
اأهم املقا�سد الثقافية غري الر�سمية. فعلى امتداد نحو 
ثمان���ني عامًا، �سار قبل���ة للمثقفني الذي���ن وجدوا فيه 
ملتقى مفتوحًا للمثقف���ني من جميع االأطياف، بخالف 
املقاه���ي الكربى، مثل »اجلري���ون«، الذي كان يقت�سر 

على فئات حمدودة منهم.
ميتاز مقهى »زهرة الب�ستان"مب�ساحة كبرية ال يحدها 
�سقف، ليجتمع املثقفون لياًل اأو �سباحًا، ين�سدون قلياًل 
من ال�سعر اأو يناق�س���ون رواية جديدة، وهذا ما جعل 
عديدًا من املثقفني يعت���ربون املقهى كجامعة موازية، 
يتخرج فيها ال�سب���اب املبدعون، لي�سبحوا يف ما بعد 

من م�ساهري الكتاب يف م�سر والعامل العربي.
كما ي�سهد املقهى عديدًا م���ن اللقاءات ال�سحافية التي 
كانت وال تزال تتم بداخله، نظرًا ل�سهولة الو�سول اإىل 
امل���كان يف و�سط القاهرة، ف�ساًل عن �سهولة التوا�سل 
مع املبدع���ني فيه باأريحية، وكذل���ك االلتقاء بعديد من 
املثقف���ني واملبدع���ني يف وق���ت واح���د وم���كان واحد، 
م���ا ي�سهل عل���ى ال�سحايف اإجناز ح���واره اأو حتقيقه، 

لي�سبح املقهى اأي�سًا كعالمة جودة لل�سحافيني.
وجمع هذا املقهى ُكّتابًا مهمني، مثل اأحمد عبد املعطي 
حجازي وخ���ريي �سلبي وعالء االأ�س���واين، وال تزال 
تتوافد عليه اأجيال من املبدعني، منهم: وحيد الطويلة 
ومكاوي �سعيد و�سعيد الكف���راوي وعزت القمحاوي 
وحم���ور زي���ادة و�ساب���ر ر�س���دي وفتح���ي �سليمان.. 

وغريهم.
يف �س���ارع »مظل���وم« بب���اب الل���وق بو�س���ط القاه���رة 
يق���ع »مقهى احلري���ة«، الذي افتتح ع���ام 1936 با�سمه 
احل���ايل. يف البداي���ة كان مق�سدًا لل�سب���اط واجلنود 
االإجنلي���ز، ثم توال���ت بعد ذل���ك جمموعة م���ن الفئات 
االأخرى، مثل: البا�ساوات والفنانني واملثقفني، منهم: 
الدرمل���ي با�س���ا وال�سب���اط االأحرار، وب�سف���ة خا�سة 

الرئي�ض الراحل اأنور ال�سادات..
التالي���ة  ال�سن���وات  م���دار  عل���ى  ا�سم���ه  ارتب���ط  كم���ا 
مبجموع���ة م���ن رم���وز الثقافة والف���ن، مث���ل: ال�سيخ 
زكريا اأحم���د، والفنانني اأحمد رم���زي ور�سدي اأباظة 
و�سكري �سرحان وزكري���ا احلجاوي، والعبي الكرة: 
عب���د الكرمي �سقر وخمتار التت�ض، واملخرجني: فطني 

عبد الوهاب وح�سن االإمام.
اأم���ا يف ال�سنوات احلالية، فاملقه���ى، رغم كونه مل يعد 
جاذب���ًا للفنانني واملثقفني الكب���ار، كما يف ال�سابق، اإال 
اأن العديد م���ن اجلماعات الثقافي���ة ال�سبابية، �سارت 
تف�س���ل اأن ترت���اده، وتعق���د جل�ساته���ا وندواتها فيه، 

و�ساعدها يف ذلك اأنه من اأكرب املقاهي م�ساحة.
بينم���ا يعد مقه���ى »ري�ض« من اأك���رث االأماك���ن ارتباطًا 
باملثقفني، كما ورد ذكره يف عديد من الق�سائد الكربى 
والرواي���ات ال�سه���رية ملبدعني جل�سوا عل���ى مقاعده، 
وظ���ل يف مكان���ه يف �س���ارع طلعت ح���رب، كاأثر �ساهد 

على عقود متعاقبة م�ست، ومل تاأخذه معها.
اأ�س����ض املقه���ى، رج���ل االأعم���ال النم�س���اوي برين���ارد 
�ستين���ربج عام 1908، على اأنقا�ض اأحد ق�سور حممد 
علي با�سا، ثم ما لبث اأن باعه لرجل االأعمال الفرن�سي 
ه���رني ري�س���ن، ال���ذي �سم���ى املقه���ى با�س���م »ري�ض«، 
ليت�ساب���ه بهذا اال�سم م���ع اأ�سهر مقاه���ي باري�ض الذي 
ال ي���زال قائمًا اإىل الوقت احل���ايل، ليجمع املقهى عددًا 
كب���ريًا م���ن املثقفني، مث���ل: جنيب حمف���وظ ويو�سف 
اإدري�ض واأمل دنقل ويحي���ى الطاهر عبد الله و�سالح 
جاه���ني وثروت اأباظة وجنيب �س���رور وكمال املالح. 

كما اأ�سهم املقهى بدور فعال اأثناء ثورة 1919.
وانطالق���ًا اإىل �س���ارع ب���اب الل���وق، حيث يق���ع مقهى 
»الندوة الثقافية«، الذي اأن�سئ يف ال�ستينات من القرن 
ال�ما�سي، اإذ احتفى على موائده بكبار املثقفني اآنذاك، 
وكان ي�سه���د اأ�سبوعيًا ندوة ثقافية، واظب عليها كبار 
املبدع���ني، بينه���م: جنيب حمفوظ وجم���ال الغيطاين 
ويو�س���ف القعيد، والفنان اأحمد زك���ي والفنان يحيى 
الفخ���راين، ويف الع�س���ر احلدي���ث، نظ���م عدي���د م���ن 
الكتاب ال�سباب ندواته���م بداخله، منهم: الكاتب عالء 
االأ�س���واين، الذي اأق���ام ندوة جمعت كث���ريًا من قرائه 

وحمبيه.
والغري���ب اأن مقهى »الندوة الثقافي���ة"ال ينتهج النهج 
الر�سم���ي للمقاه���ي العادية، ف���ال تلف���از وال طاولة اأو 
دومينو، فقط راديو �سغ���ري يعمل �سباحًا على اإذاعة 

الق���راآن الك���رمي، ث���م ي���رتك بقية الي���وم دفت���ه للرواد 
اأنف�سه���م، الذين يتنوعون حاليًا ما بني �سباب املثقفني 
اأو ال�سحافيني الذي���ن يبحثون عن الهدوء وال�سحبة 

امل�سابهة.
اأما يف �سارع �سامبليون، فيتخذ مقهى التكعيبة، مكانًا 
له ب���ني املقاهي املختلف���ة منذ اأكرث م���ن ع�سرين عامًا، 
متمي���زًا بالعمل على م���دار اليوم، �س���واء يف ال�سيف 
اأو يف ال�ست���اء، كما يتميز بكون���ه جامعًا لل�سحافيني، 
نظرًا لقربه من نقابة ال�سحافيني، التي يوجد بالقرب 
منه���ا عدد من املوؤ�س�سات ال�سحافية اأي�سًا، لذا، يجمع 
هذا املقهى بني �سحافيني عدة، ف�ساًل عن اأ�سماء مهمة 

من الر�سامني، اأ�سهرهم:
ج���ورج بهج���وري، الذي كان يحر����ض على احل�سور 
من اأجل ر�سم لوحاته، ف�ساًل عن متيز املقهى بعدد من 
قاعات الفن الت�سكيلي، داخل اأرجائه، كقاعة امل�سربية 

وتاون هاو�ض وكرمي فرن�سي�ض.
وحفل املقهى بعدد من الفعاليات التي نظمها املثقفون 
بداخله، اإذ اأقيم فيما �سبق، معر�ض للكتب امل�ستعملة، 
يجم���ع �سمن فعالياته: اإبراهيم عب���د املجيد ومكاوي 

�سعيد وحممد �سالح العزب.

ه���ذا اإ�ساف���ة اإىل وج���ود الف���رق ال�سبابي���ة، حالي���ًا، 
مث���ل: اأع�س���اء »بالك تيم���ا«، الذين يغن���ون يف بع�ض 
االأحي���ان جمموعة من اأعماله���م، اإىل جانب بع�ض من 
احل���ركات ال�سيا�سية ال�سبابية الت���ي ال تزال حا�سرة 
يف ه���ذا املقهى، لي�سبح جامعًا للفك���ر والثقافة والفن 

وال�سيا�سة، وكاأنه موؤ�س�سة ثقافية موازية.
ويف قل���ب القاه���رة، وبالتحدي���د يف �س���ارع حمم���د 
حمم���ود، تق���ع مكتب���ة البل���د، اأو باالأح���رى التجم���ع 
الثق���ايف »البل���د«، ال���ذي ي�سم خمتل���ف اأمناط حمبي 
الثقاف���ة، كما يوفر لهم م�ساحة خا�سة من حمل الكتب 
والق���راءة، ولقاء املثقفني جمتمعة م���ع مالمح املقهى 
الع���ادي الب�سي���ط، حي���ث هن���اك م�سروب���ات �ساخنة، 
كال�س���اي والقه���وة. واأ�سهر م�س���روب يف املكتبة، هو 
الليم���ون بالنعناع، ال���ذي ينع�ض الذه���ن، كما ينع�ض 
الف���م، وهو م���ا يجع���ل الق���ارئ م�ستمتع���ًا ببقائه يف 

مكتبة البلد.
كما تعك�ض مكتب���ة البلد اأو مقهى البلد، تطور املقاهي 
الثقافي���ة التي مل تقف عند الكت���ب اأو لقاءات املثقفني، 
ب���ل منح���ت املقه���ى معنى جدي���دًا، م���ن خ���الل اإجراء 
مناق�سات نقدية ل���الأدب وال�سينما.. اإىل جانب عر�ض 
اأف���الم اأ�سبوعي���ًا، وميك���ن اعتبار مكتب���ة البلد مبثابة 
م�ساحة خا�سة ملحبي الثقافة وحمبي امل�ساركة اأي�سًا، 
حي���ث تتيح املكتبة من خالل تنوع مرتاديها فتح اآفاق 
جدي���دة للغ���ة والنقا����ض، ال �سيما اأن بدايته���ا امتازت 
بالبع���د ال�سيا�س���ي، اإذ اإنها ا�ستقبلت ث���وار وم�سابي 
ثورة يناي���ر، وهو ما يجعلها تت�سابه مع مقاٍه اأخرى، 
مثل ري����ض ومتاتيا والبور�س���ة.. وغريها، يف البعد 
ال�سيا�س���ي، ويف مكانتها ل���دى كتابها الذين يجل�سون 

فيها.
يع���د مقهى »متاتي���ا« من اأوائ���ل املقاهي الت���ي �سهدت 
جتمعات ثقافية، اإذ اجتم���ع فيه جمال الدين االأفغاين 
م���ع تالمي���ذه، كما اجتمع م���ع اأ�سدقائ���ه، مثل: حممد 
عب���ده وعبد الل���ه الن���دمي واملويلحي و�سع���د زغلول، 

الذين �ساغوا كثريًا من اأفكارهم وحتركاتهم داخله.
وكان���ت بداية املقهى، عندما رغب اخلديوي اإ�سماعيل 
اأن يقي���م حف���اًل مهيبًا لقناة ال�سوي����ض يف عام 1869. 
فطلب م���ن املهند�ض االإيط���ايل »متاتي���ا« اإقامة حديقة 
االأزبكي���ة.. ودار االأوبرا )امللكي���ة(، ثم مع دخول تلك 
املنطق���ة ع�سر املدنية احلديث���ة، اأن�سئت عمارة متاتيا 
عام 1875، التي اأحلق���ت بهذا املقهى ال�سهري. وهناك 
اأي�س���ًا مقه���ى فن���دق »االإنرتكونتيننت���ال«، الذي كانت 

حتييه عدة فرق غربية.

العشق والكتاب يغّيران حياة محسن الرملي 

مقاه��ي القاهرة الثقافية..تاريخ 
يقهر التحديات

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

يحم����ل كت����اب »تراثن����ا امل�سيح����ي االإ�سالم����ي امل�س����رتك«، 
ملوؤلفت����ه د. ليل����ى تكال، ر�سال����ة �سادقة ت�ستن����د اإىل حقائق 
تاريخي����ة وعلمية مهمة، وال ت�سع����ى ل�سيء �سوى التفاهم 
والتعاي�����ض وال�س����الم. ويتب����دى لنا من م�سم����ون الكتاب 
وطبيعة مناق�ساته اأنه ُكتب بلغة دقيقة موؤثرة ليغدو معها 
وكاأنه ر�سالة حب و�سالم، وقائم على لغة العلم والواقع.

كم����ا اأنه �سي����اق تعري����ف وتف�س����ري وتو�سي����ح وت�سحيح 
ومعرف����ة، حيث يحم����ل ر�سال����ة نبيلة مراده����ا وحمتواها 
ال�س����الم واحل����ب واملوؤاخ����اة. وب����ذا فهو يبتعد ع����ن كونه 
مقارنات اأو مناظرة بني جانبني، اإنه بب�ساطة دعوة للفهم 

امل�سرتك واالحرتام املتبادل.
ت�س����رح الكاتب����ة ليلى ت����كال، يف ف�س����ول العم����ل، كيف اأن 
الك����ون ي�سهد حروب����ًا مري����رة؛ اإذ اأعيد ت�سكي����ل اخلريطة 

ال�سيا�سية للعامل وللعالقات الدولية عدة مرات..
وكان طبيعي����ًا اأن ت�ساحب كل ذلك موج����ات متناق�سة من 
ردود الفع����ل ال�سيا�س����ي ال�سعب����ي، البع�ض يوؤي����د التغيري 
واالآخر يعار�سه، وو�سط هذه الفو�سى طلع علينا البع�ض 
بنظرياتهم ع����ن اأطراف ال�س����راع وربطوها باحل�سارات 
واالأدي����ان متنا�س����ني الدواف����ع احلقيقية لل�س����راع من ظلم 

وقهر..
عنه����ا  نت����ج  الت����ي  التعمي����م،  اأزم����ة  اإىل  الكاتب����ة  لتنتق����ل 
-بع����د ارت����كاب بع�����ض االإرهابي����ني الذي����ن ت�س����ادف اأنهم 
م����ن امل�سلم����ني- اأن اأ�سب����ح كل امل�سلم����ني مذنب����ون؛ والأن 
بع�����ض امل�سيحيني ق�س����اة اأو غري اإن�ساني����ني يف قراراتهم 

ال�سيا�سية، اأ�سبح كل امل�سيحيني هم االأعداء.

وتطرق����ت الكاتب����ة لكيفي����ة تن����اول االإ�س����الم للم�سيحي����ة، 
كل  الح����رتام  تدع����و  عقي����دة  االإ�س����الم  اأن  اإىل  م�س����رية 
االأدي����ان ال�سماوي����ة، وذلك من خ����الل ا�ست�سهاده����ا باآيات 
الذك����ر احلكي����م، مردف����ة اأننا بتاأم����ل هذه االآي����ات الكرمية 
الت����ي تتعر�ض له����ذه امل�ساألة، ن����رى اأن االإ�س����الم نظر اإىل 
امل�سيحي����ني بتقدي����ر، وتكلم عنهم كقوم عل����ى خلق، مفرقًا 

بني عقيدتهم وعقيدة امل�سركني.
كم����ا ت�س����رح املوؤلف����ة كي����ف اأن الدي����ن لي�ض �سب����ب العنف، 

مقدمًة جمموعة من االأمثلة على ذلك.
وتب����ني الكاتب����ة بع����د ذلك، ماهي����ات ال����رتاث امل�سرتك بني 
الديانت����ني، وهو موجود بالفعل، واإن كنا نتجاهله، حيث 
اإن اأوج����ه ال�سب����ه اأو حت����ى االتف����اق يف كثري م����ن املفاهيم 

امل�سرتكة بني الديانتني:
امل�سيحية واالإ�سالم، تتجاوز بكثري ما ميكن اأن يكون بني 
اأي ديانتني غريهما، مقدمًة على ذلك جمموعة متنوعة من 
االأمثل����ة، لتلفت الكاتبة اإىل اجلدلية االأكرب فيما بعد وهي 
»ال�س����راع وال�سالم«، مو�سحًة دوافع ال�سراع والفتًة اإىل 
اأن النق�ض يف املعرفة الدينية، ولي�ست االأديان ذاتها، هي 

التي ت�سبب الرف�ض اأو ال�سراع اأو العنف.
وت����رى موؤلف����ة الكت����اب يف ه����ذا ال�س����دد، اأن املمار�س����ات 
وال�سيا�سات احلكيمة، احلكومية وغري احلكومية، ميكن 
اأن تعزز من املعرفة ومن القبول املتبادل، وذلك عن طريق 
العدي����د من االأمثلة، داعية يف الوق����ت نف�سه، اإىل �سرورة 
اإ�س����دار قانون تب�سيط اإجراءات بناء الكنائ�ض يف م�سر، 
نظ����رًا الأن الو�س����ع احل����ايل يق����وم عل����ى التميي����ز وع����دم 

امل�ساواة.
وم�س����ددة على �سرورة عدم اخللط بني الدين وال�سيا�سة، 
وذلك عن طريق اح����رتام االأديان وحمايتها 

م����ن 

الت�سهري، ثم االإميان بالتدين ولي�ض الدولة الدينية.
الكاتبة اأجاب����ت اأي�سًا، يف حماور بحثه����ا وا�ستعرا�سها، 
على ع����دد من االأ�سئل����ة الدائرة حول اإمكاني����ة اأن يتجاوز 
الب�س����ر االختالف����ات العقائدي����ة واملذهبي����ة ليعي�س����وا يف 
�س����الم: فهل ه����ذا اأمل مت����اح وممكن؟ اأم ه����و �سراب ال 
يتحقق؟ وف�سلت موؤلف����ة الكتاب يف هذا اخل�سو�ض، 
طبيعة التجربة امل�سرية املعا�سرة، اإذ كانت م�سر مهد 

التوحيد.
حيث هاجر اإليها النبي يو�سف، واختار �سيدنا اإبراهيم 
زوجت����ه منها، وعا�ض فيها �سيدنا مو�سى، ثم احتمى بها 
ال�سي����د امل�سيح. ومنها تزوج النبي الكرمي حممد )�سلى 
الله عليه و�سلم( واأو�س����ى باأهلها. وتختم املوؤلفة عملها 
بذك����ر و�س����رح اعتباري����ن مهم����ني لهم����ا عالق����ة بالتعاي�ض 
وال�س����الم، وهما الع����دل واملراأة، التي تع����د م�ساركتها يف 

احلياة اأ�سا�سًا لتحقيق التنمية.
واأحلق����ت املوؤلف����ة بالكت����اب جمموعة من املرفق����ات، اأولها 
االآي����ات  مفه����وم احل�س����ارة، وبع�����ض  مالحظ����ات ح����ول 
القراآني����ة الت����ي ت�س����ري اإىل االإجني����ل والت����وراة، ثم جملة 
ن�سو�����ض م����ن م����واد قان����ون العقوب����ات امل�س����ري، يليها 
قان����ون يف معاداة ال�سامية عاملي����ًا ال�سادر عام 2004 من 
الكونغر�����ض االأمريك����ي، ثم مو�س����وع عن ال�سي����د امل�سيح 
علي����ه ال�سالم يف االإ�سالم، ثم االآي����ات القراآنية التي حتدد 
العالق����ة بني امل�سلمني وامل�سيحي����ني، وموقف االإ�سالم من 

ممار�سة امل�سيحيني ل�سعائرهم الدينية.

 فق���د منحن���ا ����� نح���ن الق���راء ����� متع���ة الق���راءة املنتجة 
والده�سة واالن�سداد لتفا�سيله���ا وتلويناتها الطموحة 
، كم���ا جعلنا نقراأه���ا برغب���ة التعرف عل���ى مرجعياتها 
املتع���ددة ، فهو ينه���ل من تراث وطن قام���ت على ار�سه 
اأقدم احل�سارات ، و�سالت على ادميه انهار من الويالت 
والفجائ���ع ، ولي�ست ����� بخديدا �� موط���ن ال�ساعر �سوى 
الوع���اء احلا�س���ن الآمال���ه وعذابات���ه وموط���ن ذكرياته 
، فه���و يكرث يف ن�سو�س���ه من ا�ستثم���ار مواقع وامكنة 
و�سخو�ض بخديدا ويوظفها يف انتاج ن�سو�سه املثرية 
لكل هذا االهتم���ام واجلدل ، واول ما يلفت االنتباه يف 
ا�سداره هذا عنوانه ��� ج�سد يف مقهى �سرقي �� واجل�سد 
كما نعرف غري اجل�سم ، فهو جزء من كل ، مبعنى انه ال 
يري���د اإال جل�سده وحده املك���وث يف مقهى يحتوى على 
كل م���ا يف ال�سرق من علِل وخ���راب وعالقات اجتماعية 
عاب���رة ، وبه���ذا ف���ان املقه���ى حا�سن���ة ل���ه والأقرانه من 

منتجي الفراغ واحلوارات العقيمة....
ان ����� ج�سد يف مقهى �سرقي ������ الذي و�سع كلمة �� �سعر ��� 
عل���ى غالف���ه االأول ، اراد ان يقول لن���ا منتجه انه اجنز 
)�سعرًا( ، ولل�سع���ر كما ندرك موا�سفاته التي ناأى عنها 
الكت���اب يف هذه الن�سو�ض املثرية ، اذ دّونها على �سكل 
ن����ض �س���ردي و�س���ع النق���اط واخلط���وط فوا�سل بني 
مقاطع���ه الت���ي امت���دت عل���ى ))116(( �سفح���ة ال مكان 
للبيا�ض فيها ، وله���ذا التدفق كما ارى داللته وا�ساراته 
، فق���د جاء الن����ض مبجمله عب���ارة عن انثي���ال لغوي / 
حيات���ي مفع���م باحليوي���ة واالحت���دام... ولناأخ���ذ هذا 
الن����ض / املقط���ع ال���ذي يلخ����ض جتربته يف ه���ذا املنت 

الكبري فهو يقول: 
  .. �سالك االحمر فوق االأريكة البي�ساء معي يغ�سل غيم 

ال�سماء من الربد قلق 
      الفرا�سات عليك وانت يف ال�سرير مطر نوافذ تقرتح 

علّي اأفتحها يجلب الليل
       نوار����ض الثلج املحطات ت�ستعد لقدومك تعايل باأي 

�سكل ترغبني اأعدك لن 
      اأزعجك ب�سجيجي وكما الليلة املا�سية اأفّل اأ�سابعي 

واأكون مريحًا جدًا مع
     خ�س���رك / �ساأد�ّس���ك رويدًا روي���دًا يف ح�سني / وال 

اقرتف اأية اخطاء ال تقلقي 
     الثلج........

نالحظ يف هذا الن�ض انثي���ال ال�سور املتالحقة التي 
تقط���ع االنفا�ض وب���ال فوا�سل اأو توق���ف ميكن يعيد 
الت���وازن اىل الع���ني القارئة وال���روح الالئبة.... ان 
زهري بهنام م�س���ور حاذق وجمله الن�سية تدل على 

مهارة ودربة وخربة مرتاكمة فهو من منحنا:
)ال�سري���ر مط���ر( و ))ل���ن اأزعج���ك ب�سجيجي(( و 
))اف���ّل ا�سابع���ي(( و ))م���ع خ�س���رك(( وم���ن مثل 
ه���ذا ال�س���ور اجلاذبة املزي���د ، ان���ه يف كل مقاطع 
كتاب���ه ال مييل اىل ا�ستخدام الفوارز والنقاط بني 

اجلم���ل ، ولي�ض ذلك من غ���ري ق�سد ، اذ يوؤدي ال�سكل 

امل���دون به���ذه الرت�سيمة وظيفت���ه الناجح���ة ، ويجعلنا 
ن�ستمتع مب���ا منحنا من ن�سو����ض مده�سة تربهن على 
ان زه���ري بهنام يع���ي ما ي�سع عل���ى البيا�ض من كلمات 

معربة.......
     نك���ره التقاومي يف البيوت الأنها تذكرنا بتقدم العمر 

نحب التقاومي يف الدوائر 
    كلما �سطبنا يوما منها تذكرنا راأ�ض ال�سهر. 

ورغ���م اعتيادي���ة فكرة الن����ض اإال ان ال�ساع���ر قادنا اىل 
مفارق���ة نعي�ض حلظاته���ا وندرك ج�سام���ة فجائعها فقد 
و�س���ع التناق�ض ب���ني البيوت �� الدوائ���ر ، وتقدم العمر 
��� راأ�ض ال�سهر ، وهكذا انتج لنا �سورة مفارقة وناب�سة 
مب���ا ه���و معا�ض ، لك���ن زهري بهن���ام يوغ���ل يف مالطفة 
اجل�س���د والعوم يف خلجان���ه و�سعاب���ه اللذائذية ، فهو 
يك���رث م���ن مالحق���ة امل���راأة / احلبيب���ة موؤرخ���ًا هزائمه 
وانك�ساراته وانت�ساراته على ذلك اجل�سد االآدمي الذي 

تركه يف مقهى �سرقي يف حلظة جزع وياأ�ض ، يقول:
     اأكت���ب ر�سال���ة اىل جمنونة اأغار م���ن كلماتها فاأمزقها 

/ �ض30
    و....... لي�ض الغيم ج�سدك يف األذ زبيب منت فتبللت 

/ �ض32 
   و....... امل���راأة حتملني اىل البحر تغ�سل بامللح ع�سل 

امراأة ذقت منه 
امل���راأة يف               اأم����ض  ليل���ة  كث���ريًا 

غرفتي كما اأعرف بريئة 
            مل اأك���ن اتوق���ع ان املراي���ا اي�س���ًا مثل الن�ساء يف 

الغرية والرغبات /�ض35
  و...... ذلك الثوب على حبل الغ�سيل عليه �سامات 

           اأ�سابعي دائمًا يذكرين بذكورتي    �ض 84
 و...... ه���ذه امل���راأة من���ذ عرفته���ا لي�س���ت الأح���د لك���ن 

ح�ستها 
          التموينية الثنني.

         ه���ذه امل���راأة منذ عرفتها تو�سد الباب وتر�سم رجاًل 
يف

        فرا�سه���ا وتقي���م طق�سًا الثن���ني بال ثياب يف ح�ستها 
التموينية / �ض 88 

وه���ا اأنا الق���ارئ اجلاد �� اأ�س���ل اىل نهاية رحل���ة �سائقة 
م���ع ����� ج�س���د يف مقهى �سرق���ي ����� ا�ستف���زين فحر�سني 
عل���ى كتاب���ة ه���ذه ال�سط���ور الت���ي اأ�سجله���ا هن���ا حتية 
ملبدع اث���رى م�سهدنا ال�سعري باجلدي���د وامل�ساك�ض من 
الن�سو����ض والتي اأخ�سى علي���ه وعليها من انزالقها يف 
لعب���ة التكرار وف���خ النمط ، ولكي نظ���ل نالحق جتربة 
ه���ذا ال�ساعر املاه���ر علينا ان نق���راأ ن�سو�سه مبزيد من 
العناية والتفاع���ل واجلدية لنقول فيها ما ت�ستحق وما 
ي�ستحق فهو ال���ذي قال الكثري ولكنه اأوجز جتربته يف 

هذا املقطع احلافل باحلياة..
      ������ ليك���ن اأول ما اأب�سر واأن���ا بعد ان اأ�سفى من العمى 

نهداك
        االأي�س���ر القطب���ي اجلنوبي امل���دّور املكور 

واالأمين ال�سمايل 
       االأهليج���ي الك���روي املرب���رب ب���ال برد ثلج 

اأو حَر نار 
        باأكوان���ه املبهج���ة اأ�سي���ح وباأبجدي���ة املرنة 

اأقراأ كتاب 
       ج�س���د قارات���ه تلت���م باإغراء حت���ت فمي وكاأنه 

كروان 
      يتبخ���رت ب���ني يدي ولتكن م���ا اتهجاه من اوىل 

االبجديات 
     بع���د ان اخ���رج م���ن امله���د هديلك ع���ود وكمنجة 

وارغن 
    واوتار وقيثارة وبريد �سماء ياأتيني باحلمامات
   والنجوم والهواء وقو�ض قزح انتقل بني الوادي 
   االأخ�سر املفتوح وقمة اجلبل املثري....     �ض 97

و اأخ������������ريًا 
�سكرًا ملن جعلنا نحتفي باحلياة ون�سبث باجلمال عرب 

��� ج�سد يف مقهى �سرقي ���
ال�سع���ر  ه���ذا  منحتن���ا  الت���ي  االأر����ض  ايته���ا  �سك���رًا 

واملعنى......
�س���������كرًا بخديدا  

العدد األول من 
مجلة )ديوان 

التراث( في 
النجف األشرف 

ساهرة رشيد 
اأ�سدرت موؤ�س�سة دار الرتاث يف مدينة النجف 

االأ�سرف جملة )ديوان الرتاث(، والتي تعنى 
بال�ساأن الرتاثي االإ�سالمي من كتٍب ومكتبات 

وموؤلفني.
وقال م�سوؤول العالقات العامة واالإعالم 

يف املوؤ�س�سة ح�سن االأع�سم اإّن"موؤ�س�ستنا، 
و�سمن اخلطط والربامج التي تعمل عليها 

يف ن�سر الثقافة اخلا�سة بالرتاث عرب العديد 
من الو�سائل، ومن تلك امل�ساريع الثقافية التي 

عقدت العزم عليها اإ�سدار جملة خا�سة بالرتاث 
بعنوان )ديوان الرتاث(".

واأ�ساف االأع�سم"ُتعنى هذه املجلة التي بلغت 
�سفحاتها ال� 1000، بالبحث والتنقيب عن كّل 
ما يتعلق بالرتاث والرتاثيني ب�سوؤون الرتاث 

االإ�سالمي من )الكاتب والكتب واملكتبات(، 
و�ست�سدر ب�سكل دوري"، م�سريًا اىل اأن"من 

اأولوياتها االهتمام بالرتاث ومب�ستجدات 
الرتاث االإ�سالمي يف العامل وترجمة االأبحاث 

والدرا�سات االإ�سالمية القّيمة من اللغات 
االأخرى اإىل العربية ليطلع عليها الباحث بلغة 

ال�ساد، ف�ساًل عن ال�سعي اجلاد لتفعيل دور 
املكتبات يف البناء الثقايف للجيل اجلديد".
وتابع"ما ت�سعى املجلة اإىل جمع البحوث 
والدرا�سات املتعددة عن �سخ�سيات علمية 

مرموقة التي قدمت جهودًا وخدمات جليلة 
للفكر والرتاث لتفرد يف كّل عدد من اأعداد 

املجلة حمورًا للحديث عن �سخ�سية من تلك 
ال�سخ�سيات املهتمة بال�ساأن الرتاثي واإخراج 

ملف م�ستقل عنه.

أوراق  
�سمل����ت ه����ذه املو�سوعة تاري����خ وتطور �سحاف����ة ال�سري����ان يف العراق 
واملنايف للفرتة املمتدة من عام 1902 حتى عام 2012 مبنا�سبة الذكرى 
العا�سرة بعد املائة ملليالد ال�سحافة ال�سريانية يف العراق لتكون اجلزء 

املكمل لتاريخ ال�سحافة العراقية والكردية"تارخها وتطورها".
تاأري����خ  الع����راق  يف  ال�سرياني����ة  ال�سحاف����ة  كتاب"مو�سوع����ة 
و�سخ�سيات"للدكت����ور فائ����ق بط����ي وال����ذي �س����در ع����ن وزارة الثقاف����ة 
وال�سب����اب - املديري����ة العام����ة للثقاف����ة والفن����ون ال�سرياني����ة بطبعت����ه 
االأوىل ع����ام 2014. يذك����ر الكاتب اأن البد لكل عم����ل مو�سوعي تاأريخي 
اأن ي�ستكم����ل يف الطبعات اجلديدة لت�سم����ل ال�سنوات الالحقة ما ي�سدر 
من مطبوعات بعد التدوين احلايل يف املو�سوعات الثالث ال�سادرة يف 
اأع����وام 1976 لل�سحاف����ة العراقية و2012 لل�سحاف����ة الكردية و2014 

لل�سحافة ال�سريانية.
الكت����اب يت�سم����ن ثماني����ة ف�سول، يتح����دث اأولها ع����ن بداي����ة ال�سحافة 
�سحيفة"زهري����رى  فب�س����دور  التاأري����خ،  ع����رب  احلقيق����ي  ال�سرياني����ة  
بهرا"وتعني بالعربية"اأ�سعة النور"والتي كانت �سحيفة �سهرية، ومن 
ث����م حتولت اإىل ن�سف �سهرية باأرب����ع �سفحات، وكانت اأقرب اإىل املجلة 
منه����ا اإىل ال�سحيفة ملا تت�سمن����ه اأعدادها من االخب����ار املحلية والعاملية 
ومق����االت تعليمية عن اللغة واالدب واجلغرافيا اإىل جانب قيامها بن�سر 
التعالي����م الديني����ة والتب�س����ري بالدي����ن امل�سيح����ي تزامنًا مع ب����دء مرحلة 
املب�سري����ن القادمني اإىل تلك الدي����ار، ويراأ�ض حتريرها الدكتور بنيامني 
الب����اري وي�ساعده م����ريزا �سموئيل وقد ا�ستمرت حت����ى احلرب العاملية 

االأوىل عام 1914.
ويذكرالكات����ب اأن لل�سريان دورا وف�سال يف تط����ور ال�سحافة العراقية، 
ُمبين����ًا اهتم����ام بع�����ض ال�سري����ان يف املو�س����ل والب�س����رة وخ�سو�س����ًا 
القريب����ني م����ن الكنائ�ض بال�سحاف����ة، وهم ي�ساه����دون روادها يف بغداد 
يت�سابق����ون للح�س����ور عل����ى امتي����ازات الإ�س����دار ال�سح����ف واملج����الت 
وال�سح����ف املتخ�س�س����ة، بعيدًا عن ال�سيا�سة كما فع����ل اأحد املعنيني يف 
الب�س����رة وهو يو�سف هرمز جمو، الذي اأ�سدر م����ع �سديق له هو بديع 

�سوكت جملة االإقت�ساد باللغتني العربية واالإنكليزية وبرز عددها االول 
يف ني�سان 1928، ومل ي�ستمر �سدورها اإال لثالثة اأعداد فقط.

تداخ����ل ال�سحاف����ة وال�سيا�س����ة، هذا اأي�س����ًا ما ركز عليه بط����ي يف كتابه 
املو�سوع����ي متحدث����ًا عن ميزة ال�سح����ف العراقية، ذاك����رًا اأنها انق�سمت 
اإىل �سح����ف معار�سني، وموؤيدي����ن وم�ستقلني، و�سح����ف اأخرى تنادي 
باحلري����ات، كم����ا رفع����ت �سح����ف ال�سري����ان ال�س����ادرة قبل ث����ورة متوز 
1958 ال�سعارات الوطنية، و�ساندت ن�ساالت ال�سعب العراقي وطالبت 
بتعمي����ق االأخّوة مع الكرد والتم�سك بالوحدة الوطنية للن�سيج العراقي 

من �سمال العراق حتى جنوبه.
مل تتوق����ف ال�سحاف����ة ال�سريانية ب����ل واكبت التط����ور، حيث وجلوا يف 
ال�سحاف����ة العراقية العربي����ة والكردية وخ�س�س����وا �سفحات �سريانية، 
مث����اًل اأول����ت �سحيف����ة التاآخ����ي الناطق����ة با�س����م احل����زب الدميقراط����ي 
الكرد�ستاين اهتمامها باالدب والثقافة ال�سريانية واملنظمات  الثقافية، 
وبعده����ا اأ�سدر احلزب ملحقًا اأ�سبوعيًا تت����وىل حتريره جلنة �سريانية 

هي فرع من تنظيمات مدينة دهوك.
بع����د اأن تع����ددت اإ�سدارات ال�سح����ف ال�سريانية وخ�سو�س����ًا بني عامي 
1979 و2003، ع����دت ه����ذه نقل����ة نوعي����ة يف تاأري����خ ه����ذه ال�سحاف����ة 
وخ�سو�س����ًا عق����ب اختت����ام املوؤمت����ر ال�سابع الحت����اد الطلب����ة وال�سبيبة 

الكلدو ا�سوري املنعقد يف بلدة القو�ض عام 2009.
لتظه����ر بع����د 2003 �سحافة االأح����زاب واحلركات ال�سيا�سي����ة، فلم مينع 
رواد الثقاف����ة ال�سري����ان وكذل����ك ال�سيا�سي����ون م����ن الول����وج يف العم����ل 
الوطني والقومي يف احلي����اة االجتماعية لالأطياف واملكونات االخرى 
يف العراق، وقد برز منهم رجال �سا�سة عرفوا مبوقفهم ال�سيا�سي اأمثال 

روفائيل بطي ويو�سف �سلمان، وغريهم.
ومل يق����ف املنفى بوج����ه ال�سحافة العراقي����ة ال�سريانية ب����ل كانت فعالة 
ب�س����كل اأكرب، فالذي يهمن����ا اليوم يف البحث عن تاري����خ ودور ال�سريان 
يف ال�سحاف����ة هي امل�سرية الثقافية العراقية والتي يجب من خاللها  اأن 
ن����دون كل م����ا يتعلق بال�سحاف����ة ال�سريانية العراقية كم����ا جاءت موثقة 
يف ع����دد قليل ج����دا من امل�سادر وكذل����ك ال�سحاف����ة ال�سريانية يف تركيا 

واملهجر االمريكي واال�سرتايل وغريها.

جس�����د في مقهى شرقي...
أزعييم، ال بل أجييزم ان نصوصه األخرة , أثارت اهتاممًا قرائيييًا كبرًا , وجداًل يف 
ما قدمته من كشييوفات مشاكسة مل يألف جرأتها املشهد الشعري العراقي الراهن.  
فمنتجها الشيياعر زهر بهنام بردى يطمح من خاللها تقديم ما مل يستطعه معظم 
مجايليه , خاصة شييعراء سهل نينوى وبخديدا خاصة, فهو يكاد يغرد خارج رسبهم 
, ومصداق ما ازعم ما قدمه للقارئ عرب اصداره الجديد ييي جسييد يف مقهى رشقي 
يي الذي جاء معربًا عن رؤية كاشييفة ملسكوتات كرة يف حياتنا املحتشدة بالغريب 
واملدهييش من التناقضات واملفارقات , وألنه يي زهر بهنام يي امتلك تجربة حياتية 

ثرة هذبها بفيوض معرفية دالة عىل رصانة واهتامم جديرين باإلشادة والتنويه..

ش���كر حاجم الصالحي 

تراثنا المسيحي اإلسالمي المشترك

دور المثقفين والسياسيين السريان في 
تطور الصحافة العراقية 
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

د. فالح الحمراني
بع���د ان �س���درت  موؤخرا "االعم���ال املختارة" 
للكات���ب الرو�س���ي ميخائي���ل بولغاك���وف عن 
دار املدى برتجمة عب���د الله حبة بات مبقدور 

الق���ارئ العربي ان يلم ب�س���ورة وا�سعة باأدب 
الكاتب الرو�سي ال�سهري ميخائيل بوجلاكوف 
� 1940(. ورغ���م ان االعم���ال الت���ي   1891 (
ت�سمنته���ا املجموعة �سب���ق وان �سهدت النور 
م���ن  اليقل���ل  ه���ذا  ان  اأالآ  عربي���ة،  برتجم���ات 
اأهميته���ا ودورها يف االق���رتاب اكرث من عامل 
بولغاك���وف الغرائب���ي امل�سح���ون بالغمو�ض 
ادوات  وا�ستخ���دام  واالميائي���ات  والتوري���ة 
ليتي���ح  الفني���ة،  واحلبك���ة  املتنوع���ة  ال�س���رد 
للق���ارئ تف�سري اعماله املثرية للجدل على عدة 
م�ستويات، مبمار�سة اآلي���ات التاأويل والتاأمل 
واحل�س���ول عل���ى متعة الق���راءة. علما ان عبد 
الل���ه حب���ة مرتجم قدي���ر ميتلك ح����ض حتويل 
ال�س���ورة والعبارة من الرو�سية اىل العربية، 
وبره���ن على ذلك من خ���الل ترجماته العديدة 
مب���ا يف ذل���ك ايفان بون���ني وي���وري كازكوف 
االعم���ال  ع���ن  ف�س���ال  ايتمات���ووف  وجنكي���ز 

االجتماعية/ ال�سيا�سية.
اأفانا�سيفيت����ض بولغاكوف روائي  وميخائيل 
رو�س���ي �سه���ري ول���د يف الثال���ث م���ن ماي���و / 
اي���ار ع���ام 1891يف مدين���ة كيي���ف، عا�سم���ة 
ين���ي  اأوكراين���ا الأٍب منغم����ضٍ يف البح���ث الدِّ
ين وعمل اأ�ستاذًا م�ساعدًا  اعُترِب اأحد علماء الدِّ
���ر،  ���ة الالهوتي���ة كم���وؤرخ ومنظِّ يف االأكادمييَّ
رة من اأ�سرة  �س���ة وكانت متحدِّ والأم تعمل مدرِّ
ديني���ة اأي�س���ًا. كان بولغاك���وف يف ال�ساد�س���ة 
ع�س���رة من عم���ره عندما ت���ويف وال���ده وبعد 
���ب يف جامع���ة  ���ة الطِّ �سنت���ني انت�س���ب اإىل كليَّ
ج بولغاك���وف طبيب���ًا وه���و يف  كيي���ف. تخ���رَّ
اخلام�سة والع�سرين فاأر�سل اإىل امل�ست�سفيات 
الع�سكري���ة عند جبه���ات القت���ال يف اأوكراينا 
اًء قبل اأن يبداأ  عام 1916.كان بولغاك���وف قرَّ
رحلتي���ه يف الط���ب والكتاب���ة ومنح���ه �سغف���ه 
بق���راءة االأدب الرو�س���ي الكال�سيك���ي فر�س���ة 
الغو����ض يف ال�سخ�سي���ة الرو�سي���ة من وجهة 
النَّظ���ر املغايرة لقواع���د الكتابة الت���ي اأرادها 
اأوائل ال�سوفييت وملعايري تقييم االإبداع على 
اأر�سي���ة االلت���زام باأهداف ث���ورة اأكتوبر. قراأ 

غوغل ود�ستويف�سكي وتاأثَّر باأدبهما.
وانت�سرت اعم���ال بولغاكوف يف عهد االحتاد 
ال�سوفيات���ي ال�ساب���ق يف دائ���رة �سيق���ة م���ن 
الق���راء ب���ل كان���ت �سبه ممنوع���ة يت���م تبادلها 
ب���ني املولع���ني ب���االدب بح���ذر، وراأت الن���ور 
ب�سكل وا�سع منذ عهد"الربيت�سرويكا")اعادة 
البن���اء( التي د�سنتها ميخائي���ل غوربات�سوف 

يف اأبريل/ ني�سان عام 1985.
اه���م  بالعربي���ة  ظه���رت  وان  �سب���ق  لق���د 
ال�سيما"املعل���م  بولغاك���وف  اعم���ال 
ومارجريتا"وبرتجمتني االوىل عن الرو�سية 
للمرح���وم املرتجم ال�س���وري الب���ارع يو�سف 
�سك���ر  ابراهي���م  للبن���اين  والثاني���ة  احل���الق 
ي���زور مو�سكو”،  ون�سرت بعنوان"ال�سيطان 
والعن���وان  ه���و اح���د اخلي���ارات  الت���ي كان 
بولغاك���وف ينوي ن�س���ر الرواية به���ا، عالوة 
عل���ى ظهوره���ا بلغ���ات اجنبي���ة به���ذا اال�سم. 
وترجم احلالق اي�سا م�سرحية"االيام االخرية 
بالعربية"ن�سي���د  �س���درت  كم���ا  لبو�سك���ني”. 
ال�سيطان"و"بيو�ض القدر"برتجمة ال�سوري 
ثائ���ر زين الدي���ن وجمموعة"مذك���رات طبيب 
�ساب"م���ن ترجم���ة غ�س���ان مرت�س���ى وق�س���ة 
ن���زار عي���ون  القرمزية"برتجم���ة  "اجلزي���رة 
ال�سود وم�سرحي���ة"دون كي�سوت"من ترجمة 
و”حياة ال�سي���د مولري"برتجمة هفال يو�سف 
حب����ض  ا�سكن���در  وق�سة"مورفني"برتجم���ة 
ها�س���م  كي�سوت"برتجم���ة  وم�سرحي���ة"دون 
حم���ادي. ومل ت���َر الن���ور بع���د اعم���ال هام���ة  
لبولغاكوف م���ن بينها"رواية م�سرحية"التي 
تتناول احلياة يف الو�سط امل�سرحي الرو�سي، 
والعالقات الغريبة بني موؤ�س�سي امل�سرح الفني 
ق�سطنطن���ني �ستان�سالف�سك���ي ونيمريوفيت�ض 
دانت�سك���و وحتليل �سخ�سيتهم���ا، عالوة على 
الرتجم���ات  ان  االبي����ض”.  رائعته"احلر����ض 
العربية م���ن الرو�سية للعربية، ولي�ض الأعمال 
الق�س���ور  م���ن  تع���اين  وح���ده،  بولغاك���وف 
يف نق���ل الظ���الل اللغوي���ة واللهج���ة اخلا�سة 
ل���كل �سخ�سية،مبفرداته���ا الب�سطي���ة اليومية 

املع���ربة، الوا�سحة لدى كبار االدباء الرو�ض. 
املرتجمون العرب ي�ستخدمون اللغة الف�سحى 
الكال�سيكية، يف نقل لغة ال�سخ�سيات العادية 
وتلون���ات لغ���ة ال�سارد التي ت�سف���ي اجلمالية 
اللغوية على العمل االدبي وتك�سف عن ماهية 

ال�سخ�سية الروائية.
وبالرغ���م من ان اعمال بولغاك���وف الرئي�سية 
حتتمل م�ستويات تاأويل متعددة، اال ان هناك 
ق�سائ���م م�سرتكة يجتم���ع عليه���ا دار�سو ادبه. 
ولي����ض من ال�سدفة ان تتع���دد ترجمات بع�ض 
اعمال���ه مب���ا يف ذل���ك للعربية وخا�س���ة ق�سته 
"قل���ب كلب"التي ت�سمنته املختارات الإعماله 
ال�سادرة موؤخرا عن دار املدى. حيث اندجمت 
يف ه���ذا العم���ل ثالث ا�س���كال ادبي���ة. املناحي 
الفنتازي���ة واالجتماعية امل�س���ادة لليوتوتبيا 
والفن ال�ساخر.ومتحور البعد الفنتازي حول 
العملي���ة الت���ي اجراه���ا الربوفي�س���ور ج���راح 
الط���ب برياأوبَرجين�سك���ي لتحويل"كلب"اىل 
ان�س���ان والنتائ���ج الت���ي ترتب���ت عل���ى ذل���ك، 
وخلفي���ة احلدث ال���ذي متت في���ه العملية، اي 
يف  وطموحاته���ا  البل�سفي���ة  اكتوب���ر  ث���ورة 
خل���ق عامل اف�سل م���ن ان�سان غ���ري موؤهل بعد 
الج���رتاح املاآث���ر احل�ساري���ة، وم���ا تزامن مع 
العملي���ة من مفارق���ات تربهن عل���ى ا�ستحالة 

تلك الطموحات.
لل�سخري���ة  كت���ب عمل���ه  ان بولغاك���وف  حق���ا 
م���ن تل���ك التج���ارب الفنتازي���ة / العلمية التي 
�س���ادت ع�سره الطاحمة لتحويل الكائنات من 
ن���وع اىل اخ���ر، مبا يف ذل���ك  تطوير احليوان 
اىل ان�س���ان، ولك���ن �سخريته الت���ي  ينم عليها 
عمل���ه تكم���ن يف ا�ستحالة تطوي���ر ال�سخ�سية 
الب�سري���ة الت���ي ه���ي خما����ض ع�س���ر وتاريخ  
وذهنية"بق���رار �سيا�سي"كم���ا كان يطم���ح ل���ه 
يتطل���ب  ذل���ك  ان  اىل  ايح���اء  يف  البال�سف���ة. 
مرحلة تاريخية طويل���ة االأمد. وبرهن انهيار 
التجربة اال�سرتاكي���ة يف االحتاد ال�سوفياتي 
على �سحة درو�ض بولغاكوف التي اوحت بها 

معظم اأعماله.

بيروت )رويترز( -
 الروائي���ة ال�سعودي���ة اأثري عبد الل���ه الن�سمي 
عل���ى الرغم م���ن ب�ساطة حبك���ة روايتها )ذات 
فق���د( ومن ق���درة القارئ واإىل ح���د بعيد على 
التكه���ن بنهاي���ة الرواي���ة اإال اأنه���ا تق���دم لهذا 
الق���ارئ عمال اأخاذا لغته �سهل���ة جذابة وغنية 

باالإيحاءات.
الرواي���ة اإجم���اال تفي����ض برومان�سي���ة حلوة 
تعيد االإن�سان اإىل ما كان قد �سمعه اأو قراأ عنه 

من "ع�سور احلب" اخلوايل.
للكاتبة قدرة على االخت�سار البليغ واجلميل 
وحت���ى ال�ساخ���ر يف الق���ول. جنده���ا ت�ستهل 
روايتها بهذا النوع من االخت�سار. تقول على 
ل�س���ان البطلة معّرفة بنف�سه���ا وببع�ض العامل 
الذي يحيط بها "ول���دت يف يونيو )حزيران 
(. اأحبب���ت يف فرباي���ر )�سب���اط( تزوجت يف 
�سبتمرب )اأيلول( واأ�سبحت اأما يف اأغ�سط�ض 
)اآب(. ه���ذه باخت�س���ار حكاي���ة ام���راأة توؤمن 

بالتاريخ وا�سمها يا�سمني.
"مولدي مل يكن معجزة .. مل يكن ا�ستثنائيا 
.. لكنه مل يك���ن عاديا اأي�سا. ولدت يف �سباح 
ال�ساد����ض م���ن يوني���و حزي���ران م���ن الع���ام 
1984 مي���الدي ال���ذي كان ي�س���ادف ال�ساب���ع 
م���ن �سه���ر رم�س���ان يف التق���ومي الهجري يف 
امل�ست�سف���ى اجلامع���ي بالريا�ض وذل���ك اأثناء 
احل���رب االإيرانية–العراقية وهو العام الذي 
�سام في���ه امل�سلم���ون ثماني���ة وع�سرين يوما 
نتيج���ة خلطاأ يف حتديد بداي���ة �سهر رم�سان 
ف�سام امل�سلم���ون ثمانية وع�سرين يوما فقدر 

يل وعل���ي اأن اأ�س���وم عن احل���ب تكفريا عنهم 
ثمانية وع�سرين عاما." 

وردت الرواي���ة يف 164 �سفح���ة متو�سط���ة 
القط���ع وبلوحة غالف للفنانة عالية الفار�سي 
و�سدرت عن دار الفارابي يف بريوت. واأثري 
عبد الله الن�سمي �سعودية مقيمة يف الريا�ض 
وم���ن موالي���د يوني���و حزي���ران 1984. له���ا 
ث���الث رواي���ات قبل ه���ذه اآخره���ا رواية )يف 
دي�سم���رب تنته���ي كل االأح���الم( الت���ي �سدرت 

�سنة 2015.
الق�س���ة بب�ساطة ه���ي ق�سة فتاة قت���ل والدها 
العزي���ز عليها مبك���را ب�سدمة م���ن �سيارة يف 
ال�سارع. تقول اأثري عبد الله الن�سمي هنا "اأن 
تعي�ض الفتاة بدون اأب يف جمتمع كمجتمعنا 
يعن���ي اأن تقف طول حياتها على �ساق واحدة 
بحي���ث اأن اأي���ة هبة ه���واء قد تطيحه���ا... اأن 
تعي����ض م���ن دون اأب يعن���ي اأن تخ�س���ع ل���كل 
اأن���واع الظلم" ، هكذا و�سفت حياتها مع اأمها 

واأختيها.
واأ�سافت "ال اأعرف ملاذا وقعت وحدي اأ�سرية 
الأزم���ة املوت تل���ك .. مل اأن���ا بال���ذات؟! ... كل 
ي���وم مير املوت بي يطوف فوق راأ�سي يحوم 
ح���ويل ب���ربوده املهي���ب .. ويرتكن���ي اأنف�ض 
بقاي���اه العالق���ة ب���ي وه���و يقهقه )لن���ا موعد 

قريب(."
الفت���اة يا�سم���ني �سدي���دة االإح�سا����ض جعله���ا 
اإح�سا�سها بعد �سعوبة تتعلق بال�ساب )مالك( 
"ج���اء مال���ك ميد يل ي���دا دافئة ، ي���د ت�سعى 
الإنق���اذي من كل ذلك البوؤ����ض ... كنت بحاجة 
اإىل رج���ل ي�سع���ف قلبي... �سلم���ت له حياتي 
وحتدي���ت من اأج���ل اأن اأتزوجه العامل اأجمع" 

وعلى راأ�سه والدتها.
ت�س���األ نف�سه���ا "مل تزوج���ت مال���ك؟؟... اأظ���ن 
اأنن���ي اخرتت مالكا الأن���ه مثلي مثخن بالكثري 
م���ن اجل���راح والأن���ه مثل���ي ال يجي���د احلديث 
عنه���ا؟..." كان وال���د مال���ك رج���ال مزواجا مل 
يتوق���ف ع���ن التنقل ب���ني الن�ساء. ويب���دو اأن 
)مال���كا( كان ي�سبهه يف هذه الناحية فعالقاته 
كث���رية من ن�ساء اأخري���ات واإن مل يتزوج غري 
يا�سمني. يا�سمني اكت�سفت ذلك مبكرا ومل تقل 

له عن معرفتها بت�سرفاته.
بعد ثالث �سنوات دون اإجناب قررت اأن ترتكه 
بع���د عودت���ه اإىل البي���ت م���ن اإح���دى �سفراته 
العاطفية لكنها اكت�سفت اأنها حامل فا�سطرت 
اإىل االمتن���اع ع���ن ذل���ك وعا����ض االثن���ان يف 
�سع���ادة وانتظار الطفل الذي اأطلقت عليه اأمه 

ا�سم )نهار( ووافق االأب على اال�سم.
�سار الطف���ل كل حياتهم���ا و�سعادتهما ووحد 
مت���وت  ال  القدمي���ة  الع���ادات  لك���ن  بينهم���ا. 
كم���ا يق���ال يف االجنليزي���ة. اأبلغت اأمه���ا اأنها 
�ستك�س���ف له ع���ن معرفتها بعالقات���ه فرف�ست 
اأمه���ا اأن تطلق���ه اأو حتى تبلغ���ه مبعرفتها مبا 
يقوم به فه���ي ال تريد لها اأن تعي�ض حياة مثل 

حياتها �سعيفة بدون رجل.
وقبل اأن يعود مرة اإىل املنزل اكت�سفت ر�سالة 
و�سلت���ه ع���رب املحم���ول مم���ن تب���دو اإح���دى 
ع�سيقات���ه. عندم���ا ج���اء انفج���رت يف وجه���ه 
واأبلغته اأنها تع���رف كل ق�س�سه ف�سار يطلب 
منها الرتوي. ويف �سورة الغ�سب هذه �ساألها 
عن الطفل نه���ار ، اأ�سابها قلق واأخذا يفت�سان 
عن���ه اإىل اأن ع���رثا علي���ه غريق���ا يف امل�سب���ح 
القري���ب من املنزل. انه���ارت كل االأحالم وكل 

االآم���ال واأ�سب���اب التم�س���ك باحلي���اة بالن�سبة 
اإليها.

وختم���ت الرواية بالق���ول "اأدرت راأ�سي واأنا 
ارتع����ض الأجده يحيط بنه���ار .. يحيط بابني 
بطفل���ي .. وفرحتي الوحيدة باحلياة وجدته 
مي�س���ح عل���ى راأ����ض نه���ار وج�س���ده ال�سغري 
ال�سعي���ف الطايف على �سطح مياه امل�سبح مع 

كرته البي�ساء ال�سغرية."

ميخائيل بولغاكوف

األعمـــال
المختارة

قلب كلب )رواية(
بيوض الشؤم )رواية(

مذكرات طبيب ريفي )قصص(

ترجمة : عبدالله حبه

يــن ، وربما  ي القــرن الع�ش
ميخائيــل بولغاكــوف احــد ابــرز الكتــاب الــروس �ف

ي 
ــه �ف ــروسي . وال يضاهي ي االدب ال

ــرب مــن اكــرش الشــخصيات غموضــا �ف يعت
ه  ا حــىت اعتــرب ذلــك ســوى نقــوالي غوغــول الــذي تأثــر بــه بولغاكــوف كثــري

 .» ي
ف » غوغــول الثــا�ف بعــض الباحثــ�ي

عــة بتقلبــات االقــدار يمكــن ان تؤخــذ نفســها  وحياتــه العجيبــة المرت
ي شــبابه بســبب 

د �ف ة. فقــد عــا�ف مــن العــوز والتــ�ش كموضــوع لروايــة كبــري
ــف اىل االورال ،  ــه كيي ــن مدينت ــه م اكية وهروب ــرت ــر االش ــورة اكتوب ــام ث قي
ــة  ــده لخدم ــيا تجني ي روس

ــة �ف ــرب االهلي ــراف الح ــن اط ــرف م واراد كل ط
ي جبهــات القتــال. 

ف �ف اغراضــه بحكــم كونــه طبيبــا يحتاجــه كافــة المحاربــ�ي
وعندمــا وضعــت الحــرب االهليــة اوزارهــا قــرر التخــ�ي عــن مهنــة الطــب 
ينيــات مــن  . وهكــذا لمــع نجمــه فجــأة منــذ الع�ش ي والتفــرغ لالبــداع االد�ب
ه روايتــه الملحميــة » الحــرس االبيــض« ومــن ثــم  ي بعــد نــ�ش

القــرن المــا�ف
ــه . م�حيات

ــا« وهــي مــن  ــم ومرغريت ــة » المعل ــف رواي ــة تألي ــه االدبي وكان آخــر اعمال
ي مــزج فيهــا قصــة المســيح وبــوالت واىلي القيــر 

أعظــم رواياتــه الــىت
بقصــة الشــاعر الــذي طاردتــه الســلطة . ولــم تنــ�ش هــذه الروايــة والكثــري 

ــه . ــه اال بعــد وفات مــن أعمال
جــم مــن الروســية بدقــة   وممــا يؤســف لــه ان غالبيــة اعمالــه لــم ترت

اهــة.  ف وبرف
ــة لتعريــف القــارئ  ــارة هــي محاول ــه المخت ــة مــن اعمال المجموعــة الحالي

ي ببعــض اعمــال هــذا الكاتــب الفــذ. العــر�ب

�س����در حديث����ًا عن املكت����ب امل�س����ري للمطبوعات 
بالقاه����رة كت����اب"50 فكرة يج����ب اأن تعرفها عن 
عل����م النف�ض"وذلك �سمن �سل�سلة"50 فكرة يجب 

اأن تعرفها عن".
 

م����ن  واملنتق�س����ون  موؤي����دوه  النف�����ض  لعل����م 
بو�سفه"ملك����ة  البع�����ض  اإلي����ه  فينظ����ر  ق����دره. 
ت�سه����م تطوراته����ا  العل����وم االجتماعية"والت����ي 
وا�ستب�سارته����ا وتطبيقاته����ا يف دع����م ال�سح����ة 
وال�سع����ادة والتق����دم. واملنتق�سون من قدر علم النف�ض يرون علماء النف�ض ُم�سللني بل واآثمني خطريين 

اإما بالفطرة ال�سليمة اأو االأفكار واملمار�سات اخلاطئة.
يف جمي����ع االأح����وال، يوجد علم النف�ض بكل مكان يف جمتمع اليوم، ف����ال تكتمل رواية بولي�سية اأو فيلم 
وثائق����ي اأو برنام����ج حواري اأو ا�ست�س����ارة طبية دون اال�ستعان����ة باإحدى زوايا عل����م النف�ض. وت�سميم 
�سيارت����ك ومنزلك واختيارك ملالب�سك واأدواتك اال�ستهالكية و�سركائ����ك، والطريقة التي نعلم من خاللها 
اأطفالنا- هي اأمور اأجرى علم النف�ض اأبحاًثا حولها واأثر فيها جميعًا. كما اأن له دورًا مقبواًل يف االإدارة 

والريا�سة و�سوق امل�ستهلك.
عل����م النف�ض يه����دف لفهم ال�سلوك واالآلي����ات والعمليات االأ�سا�سية املوؤثرة يف االأف����كار وامل�ساعر. يدر�ض 
عل����م النف�����ض االأحالم،اأوه����ام العظمة؛ ره����اب الكمبيوت����ر اإىل اأ�سب����اب ال�سرطان؛ الذاك����رة اإىل احلركة 
االجتماعي����ة؛ تكون ال�سلوك اإىل اإدمان الكحوليات. وهناك جانب مهم ومفيد لعلم النف�ض وهو اأنه يعلم 
النا�����ض مفردات ثرية ميكنهم ا�ستخدامها لو�سف ال�سرح ال�سلوك: فيعلم علم النف�ض الطالب لغة و�سف 

و�سرح ال�سلوك.
وتت�س����م بع�����ض نظريات علم النف�ض باأنها متعار�سة مع املنطق يف حني يتوافق البع�ض االآخر متامًا مع 

الفطرة ال�سليمة. ويحاول املوؤلف يف هذا الكتاب اإ�سفاء املنطق على االأوىل وتو�سيح الثانية.

حسب هللا يحيى
الهموم اليومية التي تثقل كاهل املرء؟ من �سانها ان تقوده 
اىل االحباط واالنكفاء والعزلة التامة عن االخرين، مثلما 
متلك التاأثري االخر املقرتن بتوظيف  هذه الهموم اليومية 
والتوجه اىل ال�سروع يف اتخاذ م�سارات اخر، ومنطلقات 

تختلف عن �سابقاتها.
جمموعته���ا  يف  ن���زال  ران���ة  االردني���ة  وال�ساع���رة   
ال�سعرية"نائي���ة الليل"ال�س���ادرة ع���ن دار ازمن���ة / عم���ان 
2012 متثل املنطلق الث���اين القائم على التاأين  ومراجعة 
الهم���وم الت���ي ت�سغ���ل باله���ا، به���دف اتخاذه���ا �سبيال يلي 
التج���ارب امل���رة، والعقب���ات  ال�سعب���ة الت���ي واجهتها يف 
م�س���رية حياتها.. وهو �سبيل  ابق���ى وانفع واكرث  جدوى 

واعمق حر�سا ونباهة.
الوارف���ة / غط  الرمل �سورته���ا  عل���ى م�سج���ب  "وعل���ق 
عفافه���ا / و�سواهده���ا فتلك  نائية اللي���ل اال�سد../ جموعا 

ونحيبا.
 هذا الواقع املر، هو الذي جعل  ال�ساعرة تن�سد يف ق�سائد 
الحقة:"في���ا عني عين���ي / يا�سليل احلكاي���ا الهنية/ يا ابن 
اك���رث م���ن �سجر يف / علمن���ي / حكمة اال�سطب���ار.. وعفة 

ال�سفرة التي تربي عالك يف".
هك���ذا ي�سبو الوع���ي اىل مواجهة الهم���وم، والتوجه اىل  

منطلق���ات الفت���ة  ومعطيات بديل���ة، تخرج م���ن ثقل اعباء 
احلي���اة منتقل���ة اىل ع���وامل جدي���دة تفت���ح امامه���ا االفاق 

تقول:
"ط���ريين / لعل���ي اتاأمل/ كيف يوؤج���ج الع�سل نحالته / 
وجت���ري انه���اره يف بغزالنه���ا ال�س���اردة / قواف���ل قوافل 
/ ت�س���ري لوجه���ة قناديلها مطف���اأة يف عيونن���ا / وم�ساءة 
يف اخلط���ى الت���ي ال ت�سيع حد�سها / يف وج���وه احلرائر 
املجه���دات / ط���ري ري�سي / فجناحاي مثق���الن مبا ال يليق 

بهذا الف�ساء من ذنوب وجراح".
 ان ال�ساع���رة هنا، تخرج من االعب���اء الثقيلة املحيطة بها، 
ب���روؤى متفائلة، واحالم متفتحة، هو التوجه ال�سليم الذي 
يجعل احلياة حية.. ولها القدرة على ا�ستثمار ذاك الواقع 
امل���ر، ليك���ون مفتاحا ي���وؤدي اىل ف�س���اءات متفائلة جديدة 

يطمح اليها كل ان�سان..
وه���ذا هو �س���اأن املثقف الع�س���وي كم���ا اراده غرام�سي ان 
يك���ون فاع���ال يف  املجتم���ع، غ���ري منكف���ىء وال يعي�ض  يف 

عزلة بعيدا عن هموم  وم�ساغل النا�ض.
 نع���م.. قد تك���ون هموم رانة نزال ذاتي���ة اىل حد كبري، اال 
ان غن���ى الوعي الذي حتمله يجعلها يف مناأى عن �سغوط 
هذه الهم���وم التي تكبل عليها الروح والذاكرة لتتجاوزها 
منطلق���ة نحو رحاب مت�سع���ة خارج امل�س���دات التي تعمل 
عل���ى حتجيم دوره���ا وممار�س���ة ال�سغ���وط النف�سية على 

م�سار حياتها تقول:

"لتحر�سن���ي عني عين���ه/ والجلنب هدوئي �سليل �سيويف 
الدامي���ة / واي���ن قلب���ي املفج���وع / وحفيد دم���ي الفائح / 

العلمنك حكمة ال�سواد / وحرية الب�سرية".
 �سحي���ح ان ران���ة ن���زال  تكرر بع����ض �سوره���ا ال�سعرية 
مثل"ع���ني عيني"يف اكرث م���ن ق�سيدة مثلما تك���رر النداء 
االث���ري واملرجت���ى، اال ان ه���ذا ال يح���ول دون التاأكيد على 

عطائها ال�سعري الدافق، وات�ساع روؤيتها نقراأها لها:
"ي���ا اب���ن اكرث من �سجر يا ابن ال�سق���ام الذي هد ري�سي 
/ واملق���ام ال���ذي / غا����ض بي يف امل���رارات / ي���ا ابن اكرث 
م���ن �سج���ر يف / ومن ف�س���ل من�سي يف جتاعي���د الورق / 

هدلت با�سمك / فاع�سو�سب احلرف".
م���ن هذا املنطل���ق بداأت ال�ساع���رة عاملها ال�سع���ري الفائق، 
ومنظوره���ا االجم���ل يف حتقي���ق روؤيته���ا نح���و الع���وامل 
امل�ستقبلي���ة، من دون ان يكون لتلك الهموم وطاأة تاأخذ بها 

اىل جفاف احلياة و�سحراوية الروح.
انه���ا على العك�ض من ذل���ك تقول:"اربي ال�سرب ومثل هذه 
الرتبية، ال تعجل بقلب ال�سفحات وال التجاوز عليها، وال 
اهمالها �سلبي���ا مبعنى الالمباالة، بل هي تعمل على تربية 
ال�س���رب نف�سه وتوظيف���ه وجتنيده ليك���ون يف �ساحلها.. 
�سالح االتي من �سفح���ات حياتها الالحقة.. ذلك ان احلب 

عندها ا�سئلة..
املعنى". ماء   / �سوك  ا�سئلة   / احلب  "هو 

 وكل ح���ب ميتلك ا�سئلته / معن���ي بان يحذو حذو املعاين 

التي تر�سم له �سعادته االتية، اال ان يكون هذا احلب جمرد 
جواب جاهز ملا كان احللم ي�سكله من رجاء.

من هنا نتبني ان هذه ال�ساعرة تتخذ من العقبات والهموم 
املحيط���ة بعوامله���ا. �سبي���ال يتي���ح له���ا الفر�ض لك���ي ترى 
اال�سي���اء  مبنظور جديد، ال ي���رى يف الهموم حالة ظالمية 
ميئو����ض منها ومفروغ من او�ساعه���ا املحبطة، وامنا هي 
رواف���د حياتي���ة، قد جت���ف احيان���ا وتبدو ظم���اأى ال رجاء 
م���ن وجودها، وقد ترى فيها طريقا �س���ق لنف�سه احل�سور 
ال���ذي ميكن ان تتدفق فيه احلياة الحقا، ومثل هذا الرجاء 
والتعل���ق باهداب االمل، هو ال���ذي يجعل ال�سعر ح�سوره 

وبهاوؤه يف حياتنا اليومية.
ان���ه الع���زاء واالمني���ة املرجتاة، الت���ي يجعل م���ن الواقع 
عل���ى كل �سلبياته ممكنا للعي����ض ممكنا لتدبري ال على وفق 
اال�ست�س���الم له، وامنا عل���ى م�ستوى النظ���ر الالحق الذي 
ميكننا من مواجه���ة احلياة حتمل معها اال�سراق والعطاء 

والبهاء.
 رانة ن���زال وهي"نائي���ة الليل"ال جتعل م���ن حلكة العتمة 
الليلية التي متار�ض ال�سغوط عليها.. حمبطة وعاجزة عن 
اداء دوره���ا بو�سفها ان�سانة رقيقة و�ساعرة مرهفة وامنا 
حتولها ه���ذه الهموم اىل كائن يحتمي بالوجع حد تربيته 
و�سهره ليكون يف متناول هذه ال�سبوات احلية والنامية 
واملعطرة يف حياة هذه ال�ساعرة البهية.. املتفائلة بالزمن 

االتي.. والعامل الرحب الذي ت�سبو اليه.

�س���درت حديث���ًا ع���ن جمموع���ة الني���ل 
العربية طبع���ة جديدة من كتاب"تغذية 
الفئات العمري���ة" لالأ�ست���اذة الدكتورة 

اإيفيلني �سعيد عبد الله.
اإن التغذي���ة له���ا اأهمية بالغ���ة يف حياة 
االإن�سان، فالغ���ذاء ميثل اأحد املتطلبات 
االأ�سا�سي���ة االأولي���ة مث���ل االأوك�سج���ني 
االإن�س���ان  مي���د  اأن���ه  كم���ا  وامل���اء، 
والعنا�س���ر  االأ�سا�سي���ة  باالحتياج���ات 
اخلالي���ا  وجتدي���د  للنم���و  الالزم���ة 
وتعوي�ض الفاقد منه���ا والقيام بجميع 
الوظائ���ف احليوية، اأي�س���ا ميد الغذاء 
االإن�س���ان بعنا�س���ر الطاق���ة والوقاية. 
وه���ذا الكت���اب يتناول تغذي���ة االإن�سان 
يف مراح���ل العم���ر املختلفة، يف حاالت 
ال�سح���ة اأو املر����ض اأو االإعاق���ة، فه���و 
يتناول دور التغذي���ة ال�سليمة لالإن�سان 
منذ مراح���ل تكوينه االأوىل وهو جنني 
يف رح���م االأم، ودور التغذي���ة يف عالج 
كثري من االأمرا����ض، كما يتناول تغذية 
ذوي االحتياج���ات اخلا�س���ة مبختلف 

فئاتهم.

ـــلـــيـــل" ـــــــــزال: "هـــــمـــــوم نـــائـــيـــة ال رانــــــــة ن

ب��ول��غ��اك��وف.. م��ي��خ��ائ��ي��ل  دروس 
 بمناسبة صدور االعمال المختارة

ــــــــدارات ــــن اص م

رغ��م  أّخ��اذ  أس��لوب  فق��د(..  )ذات 
بساطة الحبكة ووضوح النهاية

50 فكرة يجب 
أن تعرفها عن 

علم النفس

طبعة جديدة من 
كتاب"تغذية الفئات 

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

واملعروف اأن اأي معجم �سعري ي�سدر عن البيئة التي يحيا فيها ال�ساعر؛ فمفرداته 
هي نتاج تلك احلا�سنة، وما تنتهي اإليه ثقافته الذاتية يف خمترب الباطن، فال�سعر 
د  اجلاهل���ي، مث���ال هو ح�سيلة موؤث���رات البيئة ال�سحراوية، تل���ك البيئة التي متجِّ
الق�س���اوة، وحتتفي باالنتماء القبل���ي والبطولة الفردية و�سعوب���ة العي�ض، حيث 
تاأت���ي مف���ردات �سع���ره قائم���ة عل���ى مناخات ه���ذه البيئ���ة، كال�سح���راء واالأطالل، 
والناق���ة، والعار����ض، والذمي���ل، واخلم���ار، والذواب���ل، وال�سي���وف، والرم���اح، 

والزبرجد، وغريها.
كم���ا اأن هذا املعج���م يتطور من ع�س���ر اإىل اآخر، فمعجم �سع���راء الع�سر االإ�سالمي 
يختل���ف اإىل ح���د كبري ع���ن مف���ردات �ساعر الع�س���ر العبا�س���ي، وهك���ذا نالحظ اأن 
املف���ردات عن���د �ساعر الن����ض احلديث ه���ي لي�ست كاملف���ردات التي يتبناه���ا �ساعر 

ق�سيدة العمود.
واأدي���ب كمال الدين �ساعر امتدت جتربته منذ مطلع ال�سبعينات من القرن املا�سي، 
اإذ ا�س���در جمموعته ال�سعرية )تفا�سيل( عام 1976 م،وهي جمموعة مبكرة قيا�سا 
اإىل عمره االأدبي كونه ولد عام 1953 م، اأي اأن عمره حينها قد بلغ ثالثة وع�سرين 
عام���ا، كما اأعقب هذا االإ�س���دار باأكرث من خم�ض ع�سرة جمموع���ة �سعرية، توزعت 
ب���ني اأر�ض الوطن وبالد الغرب���ة، حيث يبدو لنا من خالل ه���ذا التق�سي اإنه �ساعر 
ذو جترب���ة عميق���ة وغنية قائمة على املكاب���دة احلقيقية، ومعانق���ة الهم االإن�ساين، 
وق���د اأق���ام هذه التجربة عل���ى االإخال�ض لفن���ه، وتطوير اأدوات���ه وحتوالتها - منذ 
بواك���ريه االأوىل- م���ن ق�سي���دة التفعيل���ة اإىل ق�سيدة الن���رث، وا�ستط���اع عرب هذا 
املخا����ض الطويل مع الكتاب���ة اأن يوؤ�س�ض منطقة خا�سة به، منطقة ت�سمى )احلرف 
والنقط���ة(، اإذ اأطلق عليه بال�ساعر احلرويف، اأو �ساع���ر احلروفية اجلديدة، وهي 
منطقة ال ميكن الأي �ساعر اآخر تقليدها اأو ا�ستن�ساخها، وان اال�ستدالل اإىل منتجها 
يتاأت���ى من خ���الل ف�ساءاتها الل�سيقة باحل���رف، وما يف�سي اإليه ع���امل احلرف من 

تنوع وابتكار جديد.
     يقول بودلري"لكي ننفذ اإىل روح االأديب علينا اأن نفت�ض عن الكلمات التي يكرث 
من ا�ستخدامها يف ق�سائده"، والأجل اأن ت�ستقري معجم اأديب كمال الدين ال�سعري 
يف )مراآة احلرف( البد من التحليق يف تلك الف�ساءات التي ت�سكل عامله ال�سعري، 

وتلم�ض جتلياتها يف اأكرث من اإطار.
    فف���ي الف�س���اء اجلغ���رايف نرى ال�ساع���ر يعول على امل���كان بو�سف���ه متحفا ذاتيا 
لذكريات���ه وطفولته التي ابتداأها من احلل���ة اإىل بغداد وعمان ودم�سق يف يوميات 
ه���ذه االأمكنة القريبة اإىل ذاته، وهي تتج�سد كاأمكن���ة عنقائية را�سبة يف وجدانه، 
اإنه���ا جغرافي���ا التوازي التي تهيمن يف ح�سورها الن�س���ي على الكثري من جتارب 
اأدي���ب كم���ال الدي���ن ال�سعرية، فرناه يك���رث من ا�ستعم���ال مفردة احل���رف والنقطة 
والبح���ر والن���ار والف���رات وال�سحك و )ليل نه���ار(، وكل هذه املف���ردات لها دالالت 
رمزي���ة و�سياقية تتجل���ى يف تع���ومي ا�ستعاراته���ا، ومالم�ستها ك�سوف���ات ال�ساعر 

االحتجاجية.
   فمفردة"النهر"الت���ي يعني بها الفرات ال ت�سري اإىل اخل�سب والنماء، ذلك اأن املاء 
ه���و واحد من اأقانيم التكوين االأوىل، اإنه كاله���واء والنار والرتاب، غري اأنه مينح 
هذه املفردة رمزية مغايرة، فالفرات هنا ميثل �سلطة التخلي واجلفاء، حيث ارتبط 

ه���ذا اال�س���م باإق�ساء احل�سني )عليه ال�س���الم( ومنعه من االلت���ذاذ ب�سربة ماء،وهو 
يف اأق�س���ى ح���االت  الظم���اأ. اإن هذه الرتاتبي���ة الرمزية ملفردة الف���رات هي تراتبية 
انفعالي���ة تتج���اوز ال�سيغ���ة النمطي���ة ملفهوم امل���اء يف ال�سمري اجلمع���ي، كرمزية 
التطه���ر واالغت�سال بفيو�س���ات املقد�ض حيث يقول يف ق�سيدة )قال الذئب: اأنا هو 

البحر( �ض 25:
طوال حياتي مل افعل �سيئا

�سوى اأنني تركت ج�سدي اجلريح
ينزف وهو يغرق يف الفرات

يغرق اأمام عيني
كج�سد ميت.

     اإن ب���وؤرة ه���ذا املقطع تقوم عل���ى مفردتني هما )اجل�سد والف���رات(، غري اإن هذه 
البوؤرة ذات روؤية ت�ساوؤمية تتاأ�س�ض على الياأ�ض واالإحباط، فاجل�سد معطل ي�سيطر 
علي���ه النزي���ف من كل جانب، بينم���ا الفرات ال يقوى على بعث احلي���اة اأو مواجهة 
االأف���ول، اإنها ماأ�ساة الذات ال�ساع���رة التي تتمراأى يف )ج�سد ينزف وهو يغرق يف 
الف���رات(، حيث ير�سم لن���ا اأديب كمال الدين �سورة قلقة.. �س���ورة حمزنة الإن�سان 

ياأخذ بهيكله اإىل االنطفاء مبح�ض اإرادته قبل اأن يدركه املوت.
   اإنه���ا مفارقة الزوال والبقاء، وال�ساعر هن���ا، رهني حتمية االقتناع بزواله، حيث 

ينتهي كج�سد ميت يف دوامة ال�سياع.
   ويف ن�ض اآخر ت�ستحيل فيه الروؤية ال�سوداوية القامتة عند اأديب كمال الدين اإىل 
روؤي���ة عدمي���ة، فالفرات قد اأعلن موت���ه، وترك و�سيته على ال�ساط���ئ، تلك الو�سية 
الت���ي تتهجى �سقاءن���ا نحن، وم�سائرنا التي نرمقها عل���ى الئحة االنتظار، حماوال 
ترحي���ل موت النه���ر اإىل موت االإن�س���ان الذي يلتهمه الزمن حت���ت �سطوة اجلفاف 
وج���دب االأر�ض، حيث يلج���اأ ال�ساعر اإىل تقطيع اأو�سال الفرات كمفردة موح�سة ال 
ت�ستقيم حروفها اإال بالتفكك واالندثار، فالفاء هي �سرير ت�سكنه الفو�سى، اإذ يتمرد 
ه���ذا احلرف عل���ى �سورته النقية يف املخيال ال�سعبي، كح���رف واعد بالعطاء، كما 
ي���رد يف كلم���ة االألفة، اأو كلمة الف�سيل���ة، كما تاأتي بقية حروفه���ا ب�سيغة االنك�سار 
نف�س���ه، فالراء رعب مل ت�سعه اأوتاد اجلبال، واالألف �س���ورة ل�ساعر مرتبك، وتائه، 
والت���اء ه���ي مركب رخ���و تتقاذفه زف���رات التال�سي وحوافر الالج���دوى، يقول يف 

ق�سيدة )بعد اأن...( �ض48:
بعد اأن مات الفرات

ترك و�سيته على ال�ساطئ
قال فيها: اذهب اإىل دجله

وقل لها ما جرى
فخذ حروف ا�سمي االأربعة

واأحرقها واحرتق بها
يف الفاء �سرتى فو�سى ال حدَّ لها

ويف الراء �سرتى رعبا بحجم اجلبال
ويف االألف �سرتى �ساعرا تائها
ويف التاء �سرتى مركبا يغرق.

    كم���ا يوؤك���د ه���ذا الن�ض على ال���روح االإبالغية م���ا بني الفرات ودجل���ة، وح�سور 
اجلغرافي���ا كاع���رتاف اأب���دي بامل�سري امل�س���رتك، والبوح مب���ا ال ت�ستطيع���ه اأفواه 
املتنابذين. ولعل �سيغة اخلطاب تومئ اإىل اإن�سان الرافدين الذي ي�ستحثه الفرات 
اإىل التما����ض �سنوه )اذهب اإىل دجلة وقل لها ما ج���رى(، اأي التما�ض االآخر ملا فيه 

من رف�ض وانتماء لعبور حمنة الوطن، واالنت�سار على الظالم.
    ومل يقت�سر هذا الف�ساء عند ال�ساعر على مفردة الفرات، بل تعدى ذلك اإىل مفردات 
اأُخ���رى، امت���از اأديب كمال الدي���ن يف تاأثيث ق�سائده بتوهجه���ا ومنوها الدرامي، 
كالطاغي���ة، واالنتفا�س���ة، والذئ���ب، وال�سحك، واملقاب���ر، واخل���راب، واحلرمان، 
وامل���راآة، والهذيان والزنزان���ة، والدخان، والطبول، والطوف���ان، واحلاء، والباء، 

والكاف، والنون، وال�سني، وال�ساد، والياء...
ويف الف�ساء الرمزي يختلط الرمز الديني باالأ�سطوري، والرتاثي باالأجنبي، حيث 
ت�س���م هذه املقارب���ات ن�سو�ض اأديب كمال الدين باالنفت���اح على الثقافات االأخرى، 
وت�س���رب مراميها وحمفزاتها يف كل منح���ى، اإذ مييل اإىل االتكاء على هذه الرموز 
بو�سفها قناع���ا روؤيويا، ومركزية معرفية، يتماهى فيه���ا اخلا�ض بالعام، ويلتحم 
اجلزئ���ي باملطل���ق، فرناه يلح عل���ى ا�ستثمار الرمز الدين���ي، وتوظيفه يف اأكرث من 
ق�سي���ة، فف���ي ه���ذا املقطع ال�سع���ري ي�سري اإىل امل���وت املجاين الذي يخت���زل العامل 
بكوارثه وماآ�سيه، فعزرائيل الذي ي�ستلب اأرواح املوتى، هو عزرائيل اآخر بعد اأن 
اأ�سبح���ت �سور املوت هي ال�سورة املاألوفة يف حياتنا، وما �سوارعنا ومقابرنا اإال 
معر�ض ا�ستثنائي لهذا املوت اليومي، حيث يوؤكد ذلك يف تكراره ملفردة )ويف( كما 

انتهت بتنقيط يف�سح يف ذلك عن هذا االمتداد و)الالنهاية( �ض24.:
ويف.... ويف.... ويف...

�سور املوت التي يعر�سها التلفزيون كثرية
املوتى يف كل مكان

يف ال�سوارع واملقابر وال�سقق ال�سكنية،
يف ويف ويف....

حتى بداأت اأ�سك باأن هذه ال�سور
هي اإعالن جتاري ل�سركة عزرائيل الكربى.

    كما ت�سيع مثل هذه الرموز يف الكثري من ن�سو�ض ال�ساعر، كيعقوب وهو يبكي 
لي���ل نهار، ويو�سف الذي يعود بق�سيدته، وقد حملتها حمامة نوح، اأو ما ا�ستاأثره 
عن���د قابيل القاتل، وهو يرتدي مالب�س���ه الر�سمية، ولكنه ال يعي كيف يواري جثة 
اأخي���ه هابيل يف الرتاب، كما تظهر زليخا مبكره���ا ويو�سف بقمي�سه، وكذلك نوح 

و�سفينته التي تعدنا بالنجاة من الطوفان يف اأكرث من ن�ض �سعري.
    وياأت���ي الرم���ز االأ�سطوري كمعطى تاريخي يجري اقت�س���اره على املزاوجة بني 
املا�سي واحلا�س���ر، حيث ت�ستحيل تلك العنا�سر االأ�سطوري���ة اإىل ثنائيات �سدية 
يف ن�سو����ض ال�ساعر، فكلكام�ض الذي ين�س���د اخللود مل يقدر على ا�ستبقاء �سديقه 
اأنكيدو. وبهذه الثنائية بني املوت واخللود تتداخل مرموزات هذه االأ�سطورة يف 
اأكرث من مكان، فمعد االنطولوجيا ال يكتفي باأية ق�سيدة عابرة لل�ساعر، بينما نراه 
ينتق���ي تل���ك الق�سيدة املو�سومة بدم اأنكيدو، ودم���وع كلكام�ض، كما يجعل ال�ساعر 
م���ن كلكام�ض �سديقا منفيا يحمل حروفي���ة اأديب كمال الدين من بحر اإىل بحر بعد 

اأن كت���ب عليه الرحيل، كم���ا يقول يف ق�سيدته )حني و�سع���ت البحر يف قلبي( �ض 
:130

الأنه كتب علي الرحيل
رحلة الليل ورحلة النهار

رحلة املجنون ورحلة الفيل�سوف
رحلة املنفي ورحلة امللهوف

رحلة كلكام�ض ورحلة انكيدو
رحلة احلرف ورحلة النقطة.

    كما منح املنفى اأديب كمال الدين اآفاقا جديدة يف جتاوز املحلية، واالقرتان ب�سحر 
الثقاف���ة االأجنبي���ة، وا�ستثمار هذه الثقافة يف ه�سم اللغ���ات االأخرى، كاالنكليزية، 
وال�سيني���ة، وا�ستطاع بفعل ه���ذه املعارف اأن يلتقط الكثري من املوؤثرات التي بدت 
وا�سح���ة يف )مراآة احلرف(، فهناك العديد من اأ�سم���اء االأمكنة وال�سعراء واالأعالم 
والروائي���ني قد ا�ستق���رت - باإ�سقاطاتها املوحي���ة و�سفراتها الرمزي���ة، يف نب�سات 

ن�سو�سه ال�سعرية.
    والوا�س���ح اأن ه���ذه املوؤثرات ق���د اأ�سحت جزءا من تكوين���ه الثقايف، والتي تدل 
على ثرائه املعريف ومتثله الواقعي حلياة الغربة، وان كانت تلك احلياة قا�سية يف 
تداعيته���ا وهواج�سها املرعب���ة، فال�ساعر يذكرنا يف الن�ض التايل )�ض21( مبا قاله 

رائد املغرتبني اجلواهري:
رحت �سيفًا الأمة مل تلدين    كنت فيها االأعز اأهاًل وولدا

   اإذ يخت�س���ر تلك امل�سافة ب���ني الغربتني، وكاأنه ي�ستعيد بهذه املداورة الزمنية اآثام 
الواق���ع املرير ونبوءاته الفاجعة بروح املتهيب الذي ال يحتمل املكوث يف فردو�ض 

االغرتاب. 
يف �سبابي حزمت حقائبي

ال م�سافر اإىل بلد غوته و�سيلر
لكن املعري ذكرين بعماه وعماي

وديك اجلن قراأ عليَّ �سرًا
مرثيته املرعبة

وال�سياب اأربكني بجوعه واإفال�سه
فهجاين احلطيئة.

    ويج���د الق���ارئ اأن غوته و�سيلر - وما تنط���وي عليه �سريهم االإبداعية - ال تبتعد 
يف حممولها الداليل عما اختطه �سعراء العربية من معادالت رمزية متقابلة، وهي 
تت�ساف���ر مع تل���ك االأ�سماء التي ينتهجه���ا الن�ض يف املواءم���ة الن�سقية يف غ�سارة 
احلي���اة وبهائه���ا يف ب���الد املهجر، وبني ع�سر ال�س���ورة وكاآبتها عن���د املعري وديك 

اجلن واحلطيئة وال�سياب.
   ويف ف�س���اء االإحال���ة تطغ���ى احلروفية كملمح اأ�سلوبي يه���دف اإىل االنحراف عن 
بقي���ة التجارب ال�سعرية املعا�سرة، وتر�سيخ �سفافية احلرف العربي ومتثل ما فيه 
من طاقة تعبريية تتجلى يف اأوجه االختالف بني مفردة واأخرى، فجيم اجلنة، كما 
يق���رر النفري يف جتلياته لي�ض كجيم اجلحيم، وق���اف القاتل لي�ض كقاف العا�سق، 
حي���ث يكر����ض اأديب كمال الدي���ن معظم جتارب���ه ال�سعرية لهذا املنح���ى االأ�سلوبي، 
والرك���ون اإىل وظيف���ة احل���رف كمعط���ى داليل وت�سكيل���ي، وتنميطه���ا يف �سياغة 

الروؤية ال�سعرية.
   فف���ي ق�سي���دة )اإذا... ����ض53( يعمد اإىل مفهوم اال�ستبدال ب���ني احلرف والنقطة، 
وتفكيك الرتابة اجلاهزة والتطابق التاأويلي بينهما،فبينما يرى ال�ساعر اأن النقطة 
ه���ي الر�سا�س���ة، فاحلرف هو القنا�ض، اإذ تتكرر مثل ه���ذه التناظرات املتقابلة يف 
مقاطعها االأخ���رى، فالنقطة هي االأ�سطورة، واحلرف هو ع�سبة كلكام�ض، والنقطة 
هي زليخا واحلرف قمي�ض يو�سف، اأو النقطة هي البحر واحلرف هو �سفينة نوح 

وحمامته التي دلته على انح�سار الطوفان:
اإذا كانت النقطة هي البحر

فمن يكون احلرف
اأهو نوح اأم �سفينة نوح
اأم غراب نوح وحمامته؟

   كم���ا حتيل بع����ض ن�سو�ض ال�ساع���ر اإىل �سورة احلاكم الذي ب�س���ط �سلطته على 
اجلماه���ري بق���وة الن���ار واحلديد، وه���و الفات���ك، الفاحت امل�س���دد ب���االإرادة االإلهية، 
حي���ث ير�سد ه���ذه الظاهرة من خالل الفكر ال�سيا�س���ي املُ�سلل وا�سرتاطات تدجني 
االإن�سان، غري اأنه يلتقط هذا امل�سهد الفاجع بح�ض الكاريكاتريي ال�ساخر، اإذ جاءت 
ه���ذه ال�سخرية املرة كنتيجة لويالت احل�سار واخليب���ة يف انتظار املخل�ض، وهو 
ُينهن���ه البائ�س���ني واملحبط���ني م���ن تراجيديا العبث بع���د اأن حتول���ت اإىل مرياث ال 

يرحم.
   ف���رناه يغو����ض يف قيعان ال�س���وارع اخللفية، ويتهجى م���ا يف حاراتها من بوؤ�ض 
و�سق���اء، فالطاغي���ة ال���ذي ارته���ن م�س���ري الب���الد والعب���اد مولع مبداعب���ة اخليول 
وال�سيوف، ومهوو�ض باحل���روب والرق�ض على جثث ال�سحايا، وكاأنه يبادل مرح 
االأطف���ال و�سحكاتهم باأزيز الطائ���رات، وطماأنينة الن�ساء وال�سي���وخ بقنابل القتل 

املدمرة، فهو يقول يف ق�سيدة )هوايات ما بعد احلرب( �ض: 84

 البارحة عدنا من احلرب
احلرب التي اأعلنها طاغيتنا املهوو�ض

بالق�سور واخليول وال�سيوف
طاغيتنا ال�سعيد العتيد

عدنا اأكرث �سعادة من طاغيتنا
فهو قد انت�سر يف احلرب �سهوا
وركب احل�سان االأبي�ض �سهوا

ونحن عدنا ن�سحك بجيوب خاوية
واأ�سابع مرجتفة ووجوه كاحلة

واأيام ترق�ض كاجلثث.

محّمد فاضل المشلب

بروايته اجلديدة )الكافرة( يكون علي بدر قد 
اأ�سدر اثنتي ع�سرة رواية خالل خم�سة ع�سر 
عام���ًا، وهو رق���م مل تاألف���ه الرواي���ة العراقية 
�سابق���ًا، فمن���ذ روايت���ه االأوىل )باب���ا �سارت���ر 
2001( انتبه النّق���اد والقراء عامة اإىل بزوغ 
روائ���ي �ساب مغاي���ر يف اأ�سلوبِه، خمتلف يف 
طريق���ة معاجلت���ه ملو�سوع���ات مل مت�سه���ا يد 

الروائي العراقي ب�سكٍل منا�سب. 
يوؤكد علي بدر يف غري لقاء اأنه ب�سدد م�سروع 
روائي يعيد كتابة )االأم���ة العراقية(، يعيد مّل 
وجم���ع تلك الهوية املمزق���ة بحروب وم�ساكل 
ع���ّدة، من خ���الل ال�ّس���رد، فاأكد ه���ذا االأ�سلوب 
العاري���ة  )الوليم���ة  روايات���ه  الحق���ات  يف 
2005، حار����ض التب���غ 2008، اأ�ستاذة الوهم 
2011(، لكن���ه مع روايته االأح���دث )الكافرة( 
ياأت���ي لقرائه باأ�سل���وٍب روائي جديد، خمتلف 
عن مدونت���ه الروائية ال�سابق���ة، فبعد اأْن كان 
يعالج مو�سوعات الهوية، والتمثيل الثقايف 
لالأقلي���ات، واع���ادة كتاب���ة التاري���خ الر�سمي 
�سرديًا، يجيُء هنا علي بدر ملو�سوعة االرهاب 
و�سحاي���اه اخلارج���ني م���ن حوا�س���ن الفك���ر 
الديني املت�سدد، بعن���وان مبا�سر لكنه عميق. 
اإذ ي�سّكل اطاره ال�سردي اجلديد، معتمدًا على 
ال�سرد املتن���اوب ب�سخ�سية )فاطمة/�سويف( 
الت���ي تاأت���ي لربوك�س���ل مهاجرة م���ن مدينتها 
املنهك���ة الت���ي ي�سيط���ر عليه���ا االإرهابي���ون، 
فتع���اين يف مدينته���ا من �سجوٍن ع���دة، اأولها 
البيت، و�سلطة الذكورة متمثلة باالأب، فزوج 
االأّم الحق���ًا، ث���ّم املجتم���ع الذك���وري املحّم���ل 
بتقالي���د قرو�سطي���ة، لياأتي االنهي���ار الكا�سح 
على ي���د �سيطرة املت�سددي���ن اال�سالميني على 
مدينته���ا، واغ���الق نواف���ذ الن���ور واحلي���اة، 
تتذك���ر )�س���ويف(: )كن���ت اأعي����ض يف الفق���ر 
ال���ذي ال ميكنك اأن تتخيل���ه... كنت اأعي�ض يف 
حجرة، لي�ض فيها �سوى ط�ست، بطالء مق�ّسر، 
ومراآة �سغرية، على مق���دار الوجه)...( كنُت 
اأعي����ض يف مدين���ة، �سيط���ر عليه���ا م�سّلحون 
مت�سّددون، وانتهى فيه���ا كل �سيء() (، وبعد 

انتهاء احلياة فيها متامًا، عقب تفجري زوجها 
- العاط���ل عن احلياة - لنف�س���ه حاملًا ب�سبعني 
حورية ينتظرنُه با�سته���اٍء على اأبواب اجلنة 
املزعوم���ة، ثّم تفج���ري والد )�س���ويف( لنف�سه 
يف عملي���ة ثانية، ووفاة اأّمه���ا املتح�سرة على 
�سياع �سبابها مع رجاٍل همهّم اإ�سباع رغباتهم 
تهريبه���ا،  عق���ب  رحلته���ا  لتب���داأ  البهيمي���ة. 
واغت�سابه���ا على يد املهّرب الذي حمل مالمح 
الورع والتقوى، غري اإّن تلك ال�سفات الدينية 
مل جتعله ممانعًا من اأْن ي�ستغل املراأة ج�سدًا، 
املث���رية  مادت���ه  فه���ي  )�س���ويف(،  فاغت�س���ب 
خميال���ه  ي�سق���ي  ال���ذي  والنب���ع  املحجوب���ة، 

املري�ض املتعط�ض اإىل االأنوثة.
ع���ن  بحث���ًا  لربوك�س���ل،  )�س���ويف(  ت�س���ُل 
ال�سالم واالطمئنان واالنط���الق نحو احلياة 
ب���ال  مقموع���ة  كان���ت  اأن  فبع���د  ومباهجه���ا، 
لغ���ة وم���ن غري هوي���ة تذك���ر، ومغيب���ة العقل 
وال�سع���ور، نال���ْت يف بروك�س���ل الهب���ات تلو 
الهب���ات، لغ���ة جديدة، ف�س���اًل عن لغته���ا االأم، 
خ���روج  واالإدراك،  للوع���ي  حمف���زة  اأج���واء 
اجل�سد من دائرة النزوات املحيطة بج�سدها، 
واجل���وع والقي���ود الت���ي اأَْن�سته���ا اأن تعي����ض 
طفولته���ا ومراهقتها: )�سع���رُت اأين حتررُت، 
اختزنته���ا  الت���ي  اخلب���ز  بقطع���ة  ورمي���ُت، 
للطي���ور، رك�س���ُت عل���ى الر�سي���ف، م���ن دون 
ه���دف، لقد �سرُت – فجاأة - فتاة مراهقة، يف 
ال�سب���اح، رميت النق���اب() (، كا�سفة عن داللة 
القم���ع النف�سي واجل�سدي، والال فاعلية التي 
تعّر�ست لها يف وطنها االأم املن�سي اأو حتاول 
اأْن متحي���ه من ذاكرته���ا، عن طري���ق ابعاد ما 
لّفه الت�س���دد االإ�سالمي عل���ى ج�سدها وكيانها 
م���ن قما����ض اأ�سود، فه���ي براءة م���ن اجلذور، 
تلك اجلذور الت���ي مل تعطيها �سوى احلرمان 
ي���د  عل���ى  امل�ستم���ر، واالن�سح���اق  والفق���دان 

الرجل ال�سرقي.
مبوازاة هذه احلكاية – اأي حكاية )�سويف( 
– تنبثُق بن�سق متواتر حكاية حمايثة، هي 
حكاي���ة )اإدريان( ال�س���اب ال�سويدي املقيم يف 
بروك�س���ل للعم���ل، ذي االأ�س���ول اللبنانية من 
جه���ة االأب، وهذا هو مرتك���ز حكايته، فوالده 
ال���ذي كان اأح���د اأع�ساء امللي�سي���ات امل�سيحية 
خالل احلرب االأهلي���ة اللبنانية يف �سبعينات 

الق���رن املن�س���رم، كان حماي���دًا حت���ى قتل���ت 
ميلي�سي���ا اإ�سالمي���ة عائلته كله���ا، و�ساء قدره 
اأن يظ���ل حّي���ًا لينتقم وينتقم م���ن اجلهة التي 
توّرطت بقتل عائلته، وملّ���ا �سعر باأنه حّقق ما 
اأق�سَم عليه، �سافر اإىل اأوروبا هربًا من ما�سيه 
الدم���وي، فت���زّوج هن���اك، ورزق ب�)اأدريان(، 
لك���ن ذاك���رة املا�س���ي ع�سي���ة عل���ى الن�سيان، 
فعان���ى حت���ى ت���اأزم، ويق���رر االنتح���ار بيوم 
االحتف���ال مبي���الد ابن���ه، لتنتقل ه���ذه االأزمة 
النف�سي���ة الإبنه )اأدري���ان(، فيعاين من ما�سي 
اأبي���ه املحت�سِد بالدم، وذك���رى انتحاره ع�سية 
االحتف���ال مبي���الده، وهك���ذا جن���ُد اأنن���ا اأمام 
م�سارين: االأول )�س���ويف( وحكايتها القادمة 
م���ن مدينتها املنزوية والقابع���ة وراء ال�سرت، 
وحتت �سيطرة التط���ّرف االإ�سالمي الهمجي، 
اأّم���ا الث���اين )اإدري���ان( باأ�سول���ِه اللبناني���ة/

امل�سيحي���ة، وما�س���ي االأب الذّب���اح، فكالهم���ا 
وج���د بربوك�س���ل املدين���ة الكوزوموبوليتية 
لل�س���الم  وَمْكَمن���ًا  لهم���ا،  حا�سن���ًا  م���اأوى 
والطماأنينة، ليتحرر ل�سان كّل منهما وينقالن 
ماآ�س���ي تاريخهم���ا القادم من ال�س���رق االأدنى، 
كما يرد يف ه���ذا املقتطع من الرواية: )عرفت 
اليوم اأننا ولدنا من اأر�ض احلجارة ال�سوداء 
ذاته���ا. جئنا من �سحارى االأنبياء املطرودين 
نف�سه���ا. )...( نح���ن كالن���ا ج���اء م���ن دوراِن 
احل�سود على اأنف�سها. من اأ�سلحة امليلي�سيات 
واأ�سلحتها التي تت�ساق���ط كاأحجار من �سفح. 
جئن���ا م���ن ال�سجي���ِج االأ�س���ّم لعظ���ام اآبائن���ا 
ال�ساكن���ة، يف قعر مق���ربة() (، حكايتهما هي 
حكاي���ة كّل البالد العربية املتهرئ���ة، باإن�سانها 
الباح���ث ع���ن متنف����ض للعي����ض وزوال �سب���ح 
امل���وت، ماأخ���وذًا باالبتعاد عن م���وروث قا�ض 
م���ن تقالي���د مفرطة باجله���ل، وتدّين مم�سوخ 
باقت���دار، الذي ال يعلو �س���وت اآخر اإال �سوته 
الن�س���از، وال ي�سح���و هاج����ض وتفكري �سوى 
بالن���ار  املمتل���ئ  املُظل���م  وتفك���ريه  هاج�س���ه 
واحلدي���د، البعي���د ع���ن ت�سامح االأدي���ان كلها 

ورحمة ال�سماء. 
تبق���ى لرواي���ة )الكاف���رة( خا�سي���ة االنفت���اح 
عل���ى كل التاأويالت والق���راءات، فهي مكتنزة 
باالإ�سارات التي ينبغي االهتمام بها وت�سليط 

ال�سوء عليها ب�سكل اأكرث تركيزًا وعمقًا.

)الكافرة(..  
إطاللة البحث 
في الخراب 
والتشّرد

فضاءات السياق 
الداللي عند أديب 
كمال الدين في 
)مرآة الحرف(

    تقرتح دراسيية املعجم الشعري عند أي شيياعر عمال إحصائيا لبعض 
املفردات التي تستغرق معظم نتاجه الشعري، حيث ميكن أن نتبني من 
خالل هذا اإلحصاء موجهات تجربته الشييعرية، والفضاءات التي تشكل 

يف آفاقها روافد هذه التجربة ومصادرها املتنوعة.
وميكيين للقارئ أن يسييتجيل من منظور هذه الخارطيية تبديات الهموم 

واألفكار التي تستحوذ عىل خصائص هذا املعجم.

عبد األمير خليل مراد
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مدير التحرير  عالء المفرجي طبعت بمطابع مؤسسة  التصحيح اللغوي   كاظم ابراهيماالخراج الفني  خـالـد خضيررئيس التحرير التنفيذي  علي حسين

لالعالم والثقافة والفنون
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ملحق يعني باآخر اال�شدارات احلديثة فـي العامل ي�شدر عن م�ؤ�ش�شة 
WWW. almadasupplements.com


