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الإميان باحلي ��اة واحلل ��م يف بنائها العادل
م ��ن �أجل �سع ��ادة الإن�سانية يقرب ��ان �ألك�سي
تولت�س ��وي من الكتاب الرو�س الكال�سيكيني
للق ��رن التا�س ��ع ع�ش ��ر ،ويف نف� ��س الوق ��ت
يك�سبان ��ه �سط ��وع ال�سم ��ة املمي ��زة ل�ل��أدب
ال�سوفييت ��ي ،والرومان�سي ��ة تب ��دو وك�أنه ��ا
ت�شبع بهما .
يف ه ��ذا الكتاب"ثالثي ��ة درب الأمل -
ال�شقيقتان"وال ��ذي �ص ��در ع ��ن دار امل ��دى
للإعالم والثقافة والفن ��ون ،بطبعته الثانية
عام  2016للكاتب �ألك�سي تول�ستوي والذي
ترجمه غائب طع ��ة فرمان ،طرح تول�ستوي
ج�س ��ر ًا م�ستقيم� � ًا يو�ص ��ل بني ت ��راث الأدب
الكال�سيك ��ي الرو�س ��ي والأدب ال�سوفييت ��ي
ال ��ذي وهبه كل �إلهامه املب ��دع املتحم�س� .إنّ
ال�صب ��اح الغائم م ��ن �آذار يف نهاية الرواية،
غ�ي�ر غائ ��م بالي�أ� ��س ،ب ��ل بالت�ش ��دد ال�صارم
�إزاء النا� ��س الذي ��ن �شرع ��وا يف بن ��اء ع ��امل
جدي ��د ،بع ��د �أن م ��روا يف كل دوائ ��ر الآالم
� .إن تول�ست ��وي يت�ص ��ف مبوهب ��ة ت�صوي ��ر

األشجار ال تغادر أعشاشها..
مجموعة شعرية حديثة
خلود جواد

ضحى عبدالرؤوف المل

تكت�شف �إميا بوفاري ،زوجة طبيب
ريفي� ،أن حقيقة زواجها اململ م�ستحيل
قبولها ،فيما بعد ،وخيالها مليء ب�أحالم
احلب والعاطفة ،تبحث عن الإثارة التي
قر�أت عنها يف الروايات يف �سل�سلة
عالقات ممنوعة هي ،يف احلقيقة ،غري
مر�ضية كعالقتها بزوجها.
مدام بوفاري درا�سة كا�شفة حلياة
ب�شرية وهجوم على القواعد اخلالية
من املعنى ومواقف جمتمع الطبقة
الو�سطى ،ا�ستغرق الكتاب من فلوبري
خم�س �سنوات لكتابته وظهر �أخري ًا يف
�أجزاء يف جريدة ريفودي باري�س يف
.1856

الطلقات األخيرة
تدور �أحداث هذه الرواية يف احدى
دول اوروبا ال�شرقية يف الفرتة التي
تلت هزمية النازيني يف �ستالينغراد
وان�سحابهم امام اجلي�ش ال�سوفييتي
الذي عزم على مطاردتهم حتى برلني...
ومن اخلنادق مبا�شرة .
يوري بوندرايف من مواليد 1924
حائز على جائزة لينني عن االعمال
ذائعة ال�صيت عن احلرب الوطنية
الكربى وابتد�أ بالروايتني الق�صريتني
" الكتائب تطلب النار" و "الطلقات
االخرية" اللتني اعتمد فيهما على
خربته ال�شخ�صية.

الغزلية الكبرى
تعك�س �أعمال ال�شاعر �سليم بركات
�شخ�صية �أدبية فريدة ،كما كانت �أعماله
ال�شعرية الأوىل تنبئ مبولد �أديب من
م�ستوى رفيع ...وبالفعل �أتت �أعماله
التالية  ،وباخل�صو�ص كتابه اجلديد
ال�صادر حديثا عن دار املدى " الغزلية
الكربى "  ،لتقطع �أ�شواطا و�أ�شواطا يف
عامل �إبداعي مل يعتد عليه قراء الأدب
املكتوب باللغة العربية

تريينت�س �إيغلنت هو احد اهم الباحثني
والك ّتاب يف النظرية االدبية ويعد من
اكرث النقاد االدبيني ت�أثريا بني املعا�صرين
يف بريطانيا وهو ا�ستاذ االدب االنكليزي
حاليا يف جامعة الن�سي�سرت وا�ستاذ زائر
يف جامعة ايرلندا الوطنية  ،وقد كتب
ايغلنت مايزيد على  40كتابا ..من بينها
"�أيديولوجيا علم اجلمال و�أوهام مابعد
احلداثة" و "ملاذا كان كارل مارك�س
على حق" ومذكراته "حار�س البوابة"
ال�صادرة حديثا عن دار املدى.

ُ
إﻳﻐﻠﺘ ْﻦ
ﺗﻴﺮي

البوابة
حارس ّ

ﺣﺎرس اﻟﺒﻮاﺑﺔ

يربه ��ن دكتور"يا�س�ي�ن الأيوب ��ي" يف كتابه"تقا�سي ��م عل ��ى خ ��د
اال�صيل"على �سم ��و االحا�سي�س االن�سانية يف ظل الغيبية القدرية
الت ��ي تربر ا�سمى ايات احلب املرفوعة يف كلمات موجهة اىل هالة
ال�سابح ��ة يف ذاتي ��ة �أ�صابت ال ��روح با�ستنارة اجتزائي ��ة الهامية
قادت ��ه اىل عوام ��ل فيزيولوجي ��ة ميتافيزيقية تت�ص ��ل ب�شخ�صيته
احل�سا�س ��ة واملرتمن ��ة م ��ع اجلم ��ال م�ست�سلم ��ا لورق ��ة بي�ض ��اء،
وحل�ب�ر اختلط م ��ع الدمع احيانا ،وك�أن الكت ��اب عبارة عن خمترب
نف�س ��ي ذي لغ ��ة حياتي ��ة حمبوكة ادبي ��ا برقي ر�سائ ��ل ت�ستمد من
هال ��ة وج ��ودا �شاعري ��ا ،ولفريتر الع ��رب �صياغة نف�سي ��ة اقرتنت
ب�أ�سلوب لغوي نحتي ،لر�سائل تعتمد على م�ؤثرات حتيط بالعديد
م ��ن احلوا� ��س ،لتك ��ون انتقاما له ��ا بع ��د ردح من زم ��ن يرحل عنه
االيوب ��ي ،وتبقى احل�س ��رة يف املعاين التي تعك� ��س حزنه عليها،
فيكون انتقامه منه ��ا رومان�سيا رقيقا و�شفافا ،ومب�ضامني نف�سية
تركه ��ا لبث ده�ش ��ة احلبيبة م ��ن االحتف ��اظ بتفا�صي ��ل دقيقة رمبا
اخت ��زل من خالله ��ا ح�ضورها الكب�ي�ر يف ذاته الباحث ��ة عن دفء
االله ��ام يف عذراء ا�شعلت ب ��رودة �سنوات عا�ش يف ظلها مع كربى
حبيبات ��ه ،كما ي�صفه ��ا م�صنفا هالة بال�صغ ��رى واالخرية"بكربى
حبيباتي"وبتفكي ��ك لعنا�ص ��ر التعلق ب ��كل انواعه ��ا التي تنطوي
عل ��ى حن�ي�ن لالخ واالخت ولرف ��اق درب ،ولزوج ��ة احتفظ بها يف
رك ��ن مكني من نف�سه النها اختياره وهو يقرتب من االربعني ،فهل
�أدرك ��ت الزوج ��ة �أن ال�شاع ��ر مل يبحث عن املجون امن ��ا عن تلوين
احلياة بع�صف خفي يكمن يف الروح املبتهلة اىل الله.
ما هي �آالم دكتور"يا�سني االيوبي"؟ هل هي تطهري جنوين للذات
�أم ن�ض ��ج اختزل هزائم احلياة ،وه ��ل اكت�شف بذلك قوانني ع�صره
يف"تقا�سيم على خ ��د الأ�صيل"التي ت�شكلت وفق ما ا�صبحت عليه
م�شاع ��ره لتحقيق التوازن ب�ي�ن اخليارات ال�صعب ��ة التي اتخذها،
وه ��ي احلفاظ عل ��ى زواج تركه بني متطلب ��ات احلياة او باالحرى
اال�سري ��ة التي افتق ��دت لالطمئنان وله ��دوء ال�سري ��رة من�صتا اىل
لغ ��ة العقل التي مل تن ��ف عالقة حب مع تلميذت ��ه التي حثت روحه
على احلب وبحكمة حظيت بالر�ضا ،وكللها باالمنيات امل�ستحيلة.
لأن ��ه مدرك لفروق ��ات العمر بينه وبينها م ��ع احتياجات هذا احلب
وحفظه يف كينونة الكلمة امله ��داة اىل هالة خ�صي�صا التي �ستحيا
احلي ��اة ،وهي حتتفظ بنكهة لق ��اءات ال تن�سى ومع رجل لن يدرك
قيم ��ة اجلمال الذي ب�ي�ن يديه لأنه ال ميتلك الق ��درة ال�شاعرية التي
ميتلكها فرت ��ر العرب املت�صوف واملتعفف من الزنى او املع�صيات،
وه ��و املتال�ش ��ي ب�ي�ن االبته ��االت واالي ��ات القر�آني ��ة واملتخ ��ذ من
حمراب احلب �صلواته ال�شديدة ال�صفاء واالت�صال الروحي ،فهل
من غفران حلبيبة تركته ورحلت؟..
يت�س ��ع االفق الرومان�س ��ي يف تقا�سي ��م الدكتور"يا�سني االيوبي"
لتن�ض ��ج كلم ��ا م ��رت االح ��زان يف خاط ��ره ،و بو ع ��ي
تراجي ��دي يربره باالمل من االبتعاد الق�سري
ع ��ن حبيبة اخت ��ارت زوجا وتركت ��ه يتجرع
االوج ��اع الت ��ي ي�ت�رك عطره ��ا يف كلمات ��ه
املبثوث ��ة كفرا�ش يبحث عن زه ��رة الوزال
ال�صف ��راء ليقدمه ��ا لها خ�صي�ص ��ا ،لت�شعر
بالندم واال�سى بعد رحيله وبلذة عقلية مل
يبحث من خاللها ع ��ن اجلن�س والو�صال
الرخي� ��ص مع حبيبة ه ��ي كزهرة الوزال
الت ��ي يرتكه ��ا كت�شبي ��ه غايت ��ه و�ص ��ف
احلبيب ��ة دون ابت ��ذال م ��ادي جلوه ��ر
روحه ��ا ال ��ذي ع�شق ��ه ،وال ��ذي اث ��ار
الق�صي ��دة للخروج يف حلظ ��ات ت�أملية
عل ��ى �أر�ض البرتاء التي تختزن عظمة
ح�ضارة ارت�سم ��ت على حمياها طيف
هالة هي ر�أ� ��س الهرم بل واحل�ضارة
املنف ��ردة بجماله ��ا احل�س ��ي ومب ��زج
امت ��زج م ��ع وح ��دة الق�صي ��دة �شكال
وم�ضمونا ،فهل ح ��اول فرتر العرب
�صياغة تقا�سي ��م �شرقية نحتها على
خد الأ�صيل؟.
تغ ��دو احلبيب ��ة يف كتاب"تقا�سيم
عل ��ى خ ��د اال�صيل"ك�ش ��روق �شم� ��س بع ��د

غ ��روب دام ثالث�ي�ن �سن ��ه ،لتقفز به حبيبت ��ه نحو الن�ض ��ج الذاتي
ال ��ذي ت�ش ��كل يف معاي�ش ��ة احلب مع اك�ث�ر من حبيب ��ة .اال ان اخر
احل ��ب اق ��واه ،ويف احلقيقة ما هو اال تربي ��ر لفجائية القدر الذي
يحم ��ل له عبق حبيب ��ة ع�شقها وا�ستنكر افعاله ��ا ،مما جعله ينتظر
�ش ��رارة احل ��ب املت�ضم ��ن ت�شابهات تك ��ررت مع كل حبيب ��ة ،ولكن
بتعلق ي�شتد يف كل مرة تاركا للحبيبة الكربى قاعدة الهرم لتكون
هالة هي اال�شعاع االك�ب�ر بعيدا عن خربات احلب التي �صنفها من
ح ��ب االخ واالخت والولد واالبنة والزوج ��ة والكنار ،و وات�صال
ت�ص ��ويف م ��ع الله اذ يب ��دو كغارق بنزع ��ة االبته ��االت الروحانية،
وبفه ��م عميق لالميان ليغذي احلب وي�شحن ��ه لفحها بعاطفة الهية
تدع ��م روحانيت ��ه ،لترتك احلب يف التقا�سيم عذري ��ا خال�صا للزمن
ال ��ذي مل ين�صف ��ه وي�سكنه مع حبيب ��ة كزهرة ال ��وزال ،فهل يبحث
دكت ��ور يا�سني عن لغة راقي ��ة لوجود يحثه على البقاء بني تقا�سيم
االمل بابع ��اده الفل�سفي ��ة والبايلوجية امل�ؤثرة عل ��ى عقالنيته التي
حافظ ��ت عل ��ى ركي ��زة رومان�سي ��ة مل ت�شح ب ��ل ازدادت م ��ع ابتعاد
احلبيبة عنه؟
ميثل خد اال�صيل للدكتور"يا�سني االيوبي" �صدمة جمالية برمزية
مدججة بال�صبا واحلب املرتبط ب�آيات احلياة ،وبت�أويالت تخيلية
لزه ��رة الوزال التي تقم�صت وجه احلبيبة وات�ساع خدها امل�شتاق
لقبل ��ة �أ�صيلة من رج ��ل منحها قدا�سته ال�شعري ��ة ،والتي جت�سدت
بق�صي ��دة اندفعت يف البرتاء "لقيت ��ك يف البرتاء..يا طيب ملتقى"
حيث عظمة احل�ض ��ارة املنحوتة كق�صائ ��ده امل�شبعة بهالة انبعثت
يف ال ��روح ،وبقوة الطبيعة التي تزدهي بزهرة انت�شلها وو�ضعها
يف امامه كرمز �سيطر عليه القطاف ،النها ا�صبحت بني يدي رجل
�سريافقه ��ا يف احلي ��اة ،ولكنه ل ��ن مينحها الفي� ��ض اجلمايل الذي
كان ��ت تزده ��ي به وهي برفقته .اال انها ن�ش ��وء حلب مل ي�شهد مثله
او ما ي�شابهه يف حياته معتربا روحه ماهية خا�صة .لتنبت زهرته
بجم ��ال مطل ��ق ودون قيود ويقت ��ات هو من خالل ذل ��ك للبقاء على
قيد احلياة"،فديتك من غ�صني م�ستهام\حتيط به ع�صافري امل�ساء\
وددت ل ��و املقام امت ��د يوما\ ف�أن�ش ��دك �شحوب ��ي وانطوائي".فهل
ان�ش� ��أ االيوبي م ��ا بني حبياته الك�ب�رى وال�صغرى �سلم ��ه النف�سي
للهبوط والعلو؟ ام ان احلب عند دكتور ايوبي هو ن�ضج واكتمال
من الوالدة حتى املوت؟.
ح ��ب ح�سي ذات ��ي ارتب ��ط بوجداني ��ة وبتالقح فك ��ري منطقي مع
الفي�ض االلهي ،وبعمق حقيقي يف حب مل يفهم �سره حمافظا على
الف�ضيلة بينهم ��ا ،وعلى طهارة مل يدن�سه ��ا ،لتبقى كمر�آة اجتمعت
فيه ��ا الف�ضائل ،وبارتقاء عقالين وت�صويف يف نزعته دون انتهاك
حلرم ��ة حياته الزوجية الناجتة عن اختيار و�ضع له قوانينه التي
تبقي ��ه مو�ص ��وال با�س ��رة تكون ��ت �ضمن ظ ��روف عاطفي ��ة ات�سمت
بال�صراع ��ات التي عاجلها باحلب ،ومبح ��راب الكلمة الرومان�سية
املعجون ��ة باالمل متعلق ��ا بعامل �آخر ه ��و العروج اىل الل ��ه ،ليمكث
ب�ي�ن يديه ويتطه ��ر من حب غري مدن� ��س ،وك�أن �سه ��م هالة ا�صابه
بن ��زف منف�صل ع ��ن امل�سافات الفا�صلة بين ��ه وبينها ،والتي ت�سبب
ارتف ��اع يف �شحن ��ات احلب ال ��ذي يكنه لها ،فالعالق ��ة اجلدلية بني
م ��ا هو جزئي وكلي دفع ��ه اىل مداواة ذلك بالت�صوف
واللجوء اىل الله.
ال ميكن �سرب اغ ��وار كتاب"تقا�سيم
عل ��ى خ ��د اال�صي ��ل" بالكام ��ل ما مل
تت ��م قراءة اعم ��ال دكت ��ور يا�سني ما
قب ��ل الكتاب وما بع ��ده ،لأنه مبثابة
التجدي ��د يف البوح املمه ��ور بر�سائل
تقرتب من �سرية ذاتي ��ة موجهة ب�أدق
تفا�صيلها حلبيبة اراد ان تدرك عذاباته
يف رحيلها عنه ب ��ل! وبتج�سيد لفريتر
ال ��ذي مل يع� ��ش ه ��ذه التفا�صي ��ل الت ��ي
انهك ��ت الق�صيدة ،وتركته ��ا بني الوعي
والالوعي يف غيبية دون خلق مربرات،
وبرتكي ��ب ذي م�ؤث ��رات غام�ض ��ة ليبتعد
عن التقليد او النف�صال بني فريتر الغرب
وفريتر العرب لك ��ن بتال�صق وتو�أمة مع
االمل الناب ��ع م ��ن احل ��ب وا�شكاليات ��ه بني
اخليب ��ة واالنت�ص ��ار واملخا� ��ض الع�س�ي�ر
خلروج الق�صي ��دة ذات ال�سمة التفاعلية مع
احلبيب ��ة التي ا�ستثارت وجدانيات قر�أناها
يف تقا�سيم على خد اال�صيل.

مدام بوفاري

ّ
ﻣﺬﻛﺮات

�ص ��درت حديث ��ا لل�شاع ��ر د� .سع ��د يا�س�ي�ن يو�س ��ف
جمموعته ال�شعرية اجلدي ��دة بعنوان"الأ�شجار ال تغادر
�أع�شا�شها"عن دار الرو�سم ،والتي �ضمت  31ق�صيدة.
وتع� � ّد ه ��ذه املجموع ��ة ه ��ي اخلام�س ��ة بع ��د ق�صائد حب
للأم�ي�رة"ك" وال�صادرة يف بغداد  ،1994و"�شجر بعمر
الأر�ض"عن دار ال�ش�ؤون الثقافية ال�صادرة يف بغداد عام
 ،2002و"�شج ��ر الأنبياء" ،ال�ص ��ادرة يف دم�شق ،2012
و"�أ�شج ��ار خري ��ف موح�ش" و�ص ��درت يف بلغ ��راد عام
.2013
وم ��ن �أب ��رز الق�صائد الت ��ي �ضمتها املجموع ��ة اجلديدة:
�شج ��ر القدا�س� ،شجرة الأب ��واب� ،شجر االرتطام ،ما ر�آه
الوا�سط ��ي ،الأ�شجار ال تعتمر القبع ��ات� ،شجرة يون�س،
�شج ��ر اجلن ��ون ،زج ��اج ن�ص ��ف مظل ��ل ،م ��ا تع�س ��ر م ��ن
�شجرة البح ��ر ،والأ�شجار ال تغادر �أع�شا�شها التي �أخذت
املجموعة منها �أ�سمها.
وقال ال�شاعر �سعد يا�س�ي�ن يو�سف":تتناول مو�ضوعات
الق�صائ ��د ..ب�ش ��كل �أ�سا�س ��ي هيمنة فك ��رة الأر�ض وحب

الوط ��ن وتغلغله ��ا يف الالوع ��ي ل ��دي الإن�س ��ان العراقي
ليظ ��ل م�سكونا بهاج� ��س ال�شج ��رة الأوىل الأم حتى و�إن
ا�ضطرت ��ه الظ ��روف �إىل الهج ��رة بعي ��دا عنها م ��ن جراء
م ��ا يتعر�ض له من �ضغ ��وط حياتية قاه ��رة ..دفعته �إىل
�أن يرك ��ب البح ��ار واملحيط ��ات بحثا عن حل ��م مل يتحقق
ليظ ��ل كغ�صن مك�سور وهو ي�ش�ي�ر �إىل منائر وطن ا�سمه
العراق.
كم ت�ضمن ��ت املجموع ��ة ر�ؤية"�شاعر الأ�شج ��ار" د� .سعد
يا�س�ي�ن يو�سف للعديد م ��ن الق�ضايا احلياتي ��ة والفكرية
والفل�سفي ��ة املتعلق ��ة باحلي ��اة واملوت واحل ��ب والغربة
والفق ��د منطلق ��ا يف ذل ��ك م ��ن �إ�ص ��راره عل ��ى ا�ستخدام
الأ�شجار رمز ًا رئي�سا يف ر�سم �صوره ال�شعرية.
يذك ��ر �أنَّ ال�شاع ��ر الدكت ��ور �سع ��د يا�سني يو�س ��ف كان قد
ح�ص ��ل عل ��ى العديد من اجلوائ ��ز الدولي ��ة ومنها جائزة
ي ��وم ال�شع ��ر العامل ��ي الأوىل ل�سنت�ي�ن متتاليت�ي�ن لعامي
 2012و 2013يف بلغ ��راد ون ��ال درع اجلواه ��ري م ��ن
االحت ��اد العام للأدباء والكت ��اب ودرع الإبداع عن وزارة
الثقاف ��ة وو�س ��ام الإب ��داع لع ��ام  2015من �أدب ��اء �أمريكا
واملهجر �إ�ضافة �إىل العدي ��د من اجلوائز وال�شهادات عن
م�شاركاته يف املهرجانات العراقية والعربية والدولية.

الإن�سان ،و�إن ��ه ل�سعيد لأنه ذو املوهبة التي
ال نزاع يف �أ�سا�سها ذاته.
الأ�سا� ��س يف الأدي ��ب ه ��و ف ��ن الق� �ّ�ص.
وتول�ست ��وي ق�صا� ��ص ذو مه ��ارة طبيعي ��ة
هائل ��ة ،ح�ي�ن تفت ��ح كتاب� � ًا ل ��ه جت ��د نف�س ��ك
و�أنت تق ��ر�أ م�ست�سلم ًا للوحات وال�صفحات،
ا�ست�س�ل�ام املتف ��رج للم�س ��رح"درب
الآالم"الرواي ��ة ذات املو�ض ��وع العظي ��م عن
رو�سي ��ا ال�ضائعة والعائ ��دة من جديد ،وهو
مو�ض ��وع قري ��ب جد ًا م ّن ��ا يف �أي ��ام احلرب
الوطني ��ة العظم ��ى حني نكت ��ب ا�سم الوطن
بحروف كبرية.
توّ ج الكاتب ال�سوفيت ��ي الك�سي تول�ستوي
�أعمال ��ه الروائي ��ة التي ي�صوِّ ر فيه ��ا �أحداث
ع�صره بثالثيت ��ه امللحمية"درب الآالم"التي
ح ��ازت عل ��ى جائ ��زة الدول ��ة ع ��ام ،1943
ف�أعاد �صياغة رواي ��ة «ال�شقيقتان"(،)1925
وجعلها اجلزء الأول من هذه الثالثية.
وه ��ي ملحم ��ة الوط ��ن امل�ض ّي ��ع وامل�ستعاد،
ويتمث ��ل خطه ��ا الأ�سا� ��س يف ر�س ��م طري ��ق
املعان ��اة التي اجتازها املثقف ��ون ،وحت ُّولِهم
�إىل منا�ضل�ي�ن فعال�ي�ن و�صن ��اع للتاري ��خ.
وي�س ��ود يف الرواي ��ة هاج� ��س ي�ؤك ��د �أن
ال�سع ��ادة ال�شخ�صي ��ة الت ��ي كان �أبطاله ��ا
الأربعة الرئي�سيون يبحثون عنها ال تتحقق
�إال حني ترتبط ب�سعادة ال�شعب والوطن.
يذك ��ر الكاتب �أنه م ��ع هذه الأعم ��ال الأدبية
يق ��وم ب�إع ��داد خم�سة �أجزاء م ��ن الفولكلور
الرو�سي حيث يرف�ض دائما حتوير وتنقيح

حكايات ��ه ،ويحتفظ بنقاء الق�صة ال�شفاهية،
كما ربط الكاتب رواي ��ات املو�ضوع املروي
يف مو�ض ��وع واح ��د م ��ع االحتف ��اظ بجميع
التفا�صي ��ل والهوام�ش الت ��ي �أدخلت �أما ب�أن
يعمد الراوي على �إدخ ��ال تفا�صيل حكايات
�أخ ��رى ب�ش ��كل �آيل �أو ب�سب ��ب ع ��دم ن�ض ��ج
الراوي و�أما ب�سبب خ�صائ�ص الكالم ب�شكل
حي غري متميز.
ح ��اول الكات ��ب من خ�ل�ال ن�صو�ص ��ه عك�س
ذاكرت ��ه الطفولية يف �شت ��اءات مثلجة حيث
ترتاك ��م الثل ��وج ح ��ول البي ��ت وكان ع ��واء
الذئ ��اب يرتفع يف الليل وح�ي�ن تغني الريح
يف مداخ ��ن املواق ��د وي�ضاء م�صب ��اح معلق
ف ��وق مائ ��دة م�ستدي ��رة يف غرف ��ة الطع ��ام،
ويكم ��ن ت�أثر الكات ��ب مب�شاعره اجت ��اه �أمه
املتزوج ��ة والت ��ي جتل� ��س حلياك ��ة ج ��ورب
وتر�س ��م �ألوان� � ًا و�ص ��ور ًا ومل ت�ستطي ��ع �أية
حادثة �أن تخرق �صمتها يف تلك الأم�سيات.
يذك ��ر الكات ��ب �أن طفولت ��ه كان ��ت ت�أملي ��ة
وحامل ��ة ،ومل يعفه هذا الطبع من ق�ضاء ايام
حياته كاملة حل�ص ��د الع�شب ،وبعد �سنوات
من املجاعة ت ��رك يف روح الكاتب �أثر عميق
م ��ا زال يالم�س ��ه ط ��وال حيات ��ه ،وه ��ذا م ��ا
جعله يراجع جتارب ��ه االدبية االوىل والتي
ت�ضمن ��ت ا�شع ��اره ،ذاك ��را ان ��ه ال ي�ستطي ��ع
تذك ��ر ال�سب ��ب ال ��ذي دفع ��ه اىل كتابتها فقد
يك ��ون ال�سبب ه ��و احللم الطائ� ��ش الذي مل
يج ��د �شك ًال له ،وكان ��ت اال�شعار فجة فرتكت
العكوف عليها.

هل اكتشف الدكتور "ياسين األيوبي"
قوانين عصره في "تقاس���يم على خد
األصيل"؟
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العدد ( )3632السنة الثالثة عشرة االحد ( )24نيسـان 2016
ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

يتناصف الخطاب الرسدي لدى الروايئ (ناطق خلويص) يف هندس��ته الرسدية اىل مس��تويني من األداء (الجندري) فالروايئ له
اتساعه من االداء وليتبع ذلك بث (الساردة) عرب الذكريات النتاج ذاتها .بيد ان تلك االداءات (الجندرية) تحاط بالتكتيم واالستتار
واالحت��واء والحيزي��ة الضيقة والرسدية وهي تدون اعرتافاتها لس�ماتها الذاتية وخصائص االنثى املس��ترتة ابد ًا خلف مصدات
الواق��ع وخط��وط الفحولة .فامليتارسد يفتح فضاء لك�سر ايهام االداء (الجندري) والرسدي بعده لعب ًا عرب مجهرين جنس��ويني
الراوي العليم ,رغم حضوره يف الفضاء الورقي وش��خصية االنثى (ش��هد) الحارضة يف الواقع واملغيبة يف اليات انتاج الكتاب
وهو ش��أن كرس��ته انس��اق (الجندر) بعزل /حجر االنثى عن فعل الكتابة وحرضها ملس��تويات التكلم او
االجه��ار بدالل��ة فعل (االنثوي��ة) (اآلن) اال ان املنت الحكايئ يظ��ل (يتكلم) بالنيابة ع��ن (االنثى) يف ادق
مس��تويات مخبوءاتها ومضمراتها فالذكريات او /واملذاكرات الخاصة بـ(ش��هد) لها رافعاتها اللغوية بكل
معيناتها الوافدة من معجم الفحولة حيث السارد العليم او/و املؤلف ذاته .فليس للمتلقي من منح امتياز
للمنت الرسدي  /االعرتافات /دون ختمها ببصمة الذكر السارد (الرواي العليم).

اغ����ت����ص����اب رق����ي����م ط��ي��ن
أمير دوشي
لي� ��س التاري ��خ وال�ت�راث مادت�ي�ن قدميت�ي�ن غ�ي�ر
�صاحلتني اال للرتاكم على رفوف املكتبات وخزانات
العر� ��ض باملتاحف ،بل هما ينبوع ��ا هوية متجددة
ون�صو� ��ص حي ��اة تغتن ��ي دائم ��ا بجبه ��ة التوعي ��ة
والتعبئ ��ة وال ��رد بالكلم ��ة والرتجم ��ة والدرا�س ��ة
والق�صي ��دة وال�سري واخلرائ ��ط والوقائع والأفالم
وامل�سرحيات والأغاين -وبالوعي والذاكرة.
م ��ا ح�ص ��ل للمتح ��ف العراق ��ي ،وعم ��وم املواق ��ع
احل�ضاري ��ة واالثاري ��ة يف الع ��راق من ��ذ ني�س ��ان
 ,2003كان كارث ��ة �إن�ساني ��ة تطلب ��ت العم ��ل عل ��ى
تداركه ��ا  ,فما فـُقد ال ي�شكل تراث امة بعينها ,و�إمنا
تراث الإن�سانية جمع ��اء .وقد كان للإعالم ,حينها ,
دو ٌر فاع ��ل ,عندما ا�ستطاع فريق القناة الربيطانية
الرابع ��ة ت�أمني ات�ص ��ال مبا�شر ب�ي�ن الدكتور دوين
ج ��ورج ،مدي ��ر الدرا�س ��ات والبح ��وث يف الهيئ ��ة
العام ��ة للآثار وال�ت�راث يف ذلك الوق ��ت ،والدكتور
ج ��ون كريت� ��س ,مدير ق�س ��م ال�شرق الأدن ��ى القدمي
يف املتح ��ف الربيطاين,الذي ات�ص ��ل بدوره مبدير
املتح ��ف الربيطاين ,ليت�صل الأخ�ي�ر بوزير الثقافة
الربيط ��اين ورئي� ��س ال ��وزراء ت ��وين بل�ي�ر ،الذي
طل ��ب م ��ن البنتاغ ��ون عمل �ش ��يء ف ��وري للمتحف
العراقي .بعدها ظهرت قوات �أمريكية قرب املتحف

أ.د .محمد أبو خضير

(جندرة)السردفي(اعترافات
زوجة رجل مهم)
ويف منت االح ��داث او الن�ص (امليتا – �سردي) ف�إن الذكر /
الزوج /ال�سارد .نائب جندري ميثل �سلطة ازاء فعل الكتابة
والتدوي ��ن .فف ��ي مراحل كتاب ��ة االعرتافات ت�ش ��رع (�شهد)
وتنته ��ي بغياب او ح�ضور زوجه ��ا (فاخر) ما يناظر �سلطة
م�ضاف ��ة متايز فعل الكتابة ل ��دى االنثى بعده ��ا �أي الكتابة
فع ًال ذكوري� � ًا ح�سب .وتتفل ��ت يف اداء املتلقي و�ضع مثابة
فارق ��ة بني ن� ��ص  /االعرتافات .ون� ��ص ال�سرد رغ ��م تباين
ظرف املتكلم (انا) �أو/و(ه ��ي) (املخاطب) فاالداء ال�سردي
ل ��كال ال�ساردي ��ن يتداخل حي ��ث تنمو خ�صائ� ��ص وفوا�صل
ال�س ��رد االنث ��وي واالخر الذك ��وري .فال�سرد ب ��كل معلميته
الذكوري ��ة حتمله الزوجة /االنثى (�شهد) مايعني (تفحيل)
(الأنثى) وت�أنيث الفحل يف التم�سرح واالداء ال�سردي.
ون� ��ص االعرتاف ��ات ي ��زدوج الي ��ات التعري ��ج واالرت ��داد
فاملرويات الذاكراتية تبطن ا�سرتجاعات م�ضافة اخرى من
مدونات (�شهد) عائدة اىل حقب ال�ستينات وظروف اعتقال
(االب) يف احداث �شباط.1993 /
وتتخذ ن�صية /او  /وا�سلوبية االعرتافات املدونة يف ذات
االنثى� /شهد م�ستويات من التوتر والو�صف ال�سردي دون
فوا�صل او قواطع او فوارز قاطعة ي�شري �سمات (جندرية)
ملحم ��والت (االنث ��ى) الكالمي ��ة وتوا�ص ��ل اداءه ��ا اللفظي
ان توا�صله ��ا م ��ع االخ ��ر  /املر�سل �إلي ��ه وتتبن ��ى ا�سلوبية
(االنث ��ى) ل ��دى الروائي (ناط ��ق خلو�ص ��ي) مكرو�سكوبية
يف ر�ص ��د وذرية م ��ن التفا�صيل وادامته ��ا .وتلك احالة اىل
(جن ��درة) الو�ص ��ف ذاته (انتظرت يف ال�ش ��ارع ومل تلح يل
حافل ��ه نقل عامة او نق ��ل خا�صة او�ش ��ك ان ا�ستاجر �سيارة
�صغرية الحت يل حافلة نقل خا�ص)(�( )1ص.)34/
وتت�شاط ��ر الرواي ��ة يف متوالياته ��ا ال�سردي ��ة وجه ��ة نظر
تتعاك�س بها �صورتان اولها وجهة نظرها يف ذاتها ودواخلها
ال�ضام ��رة واملقموع ��ة ومي ��دان ذل ��ك ذكرياته ��ا وت�شكالتها
ال�صوري ��ة .وتاتي وجهة نظر ثاني ��ة يف منحنيات الراوي
العليم /الذكر لتكون حما�صرة يف ف�ضاء مر�آتي فهي ناظرة
ومنظ ��ور اليه ��ا يف �آن الوقت كما تن�شط ��ر ذات (�شهد) اىل
�شخ�صيتني تتب ��ادالن االداء ال�سلوكي وال�ساكيولوجي .ما
�صريها اق ��رب اىل االنف�ص ��ام /ال�شيزوفريني ��ا بني الواقع
والف�ضاء الورقي/الكنائي.
وتتنا� ��ص معماري ��ة الراوي ��ة يف جندريته ��ا ومعماري ��ة
العم ��ارة الذكورية امل�ؤ�س�سة على اداءات مقوالت (اجلندر)
و(التفحيل) االن�شائي.
فالن� ��ص االنث ��وي امل�س ��رود م ��ن ذات انثوية مهم ��ا تعددت
م�ستويات ��ه واجتاهاته يظل حماطا او يف حالة (احت�ضان)
و(�إحاط ��ة) من ذات (فحولية) تكر�س ن�سق احتواء وايواء
اجل�سد الذكوري /للج�سد االنثوي.
ان انفتاح االف�ضية وات�ساعاتها ممثلة يف ارحتاالت (�شهد)
حي ��ث مدن ال�ش ��رق (ا�سطنب ��ول /بريوت /دم�ش ��ق) تنفتح
وتنغل ��ق يف م�ت�ن االعرتفات /ف�ض ��اء الذات ,وم�ت�ن االداء

لل�س ��ارد العليم /ف�ضاء املو�ضوع .يب ��د�أ وينفتح بح�ضور/
وغياب /الذكر ذاته.
ففي م�ت�ن االعرتافات تبدا �آلية ال�س ��رد /الكتابة (االنثوية)
بغياب ال�سلطة احلا�ض ��رة والزاجرة لفعل الكتابة الزوج/
الطف ��ل /فاخر وتنقط ��ع بح�ضوره ليدخل فع ��ل الكتابة يف
م ��دارج الكتم ��ان والت ��واري .وه ��و م ��ا يتنا� ��ص وعنا�صر
الت�ش ��كل البنائ ��ي لف ��ن العمارة (بع ��ده منت ذك ��وري) حني
تتمرك ��ز اهم عنا�صر العم ��ارة عرب (القي ��م ال�ضوئية) ففعل
ال�س ��رد ل ��دى االنث ��ى� /شه ��د .يت ��وارى موزع� � ًا ب�ي�ن الظل
وال�ض ��وء وفق تق�سي ��ط ذكوري فغياب ال�ض ��وء( /الذكر)/
(فاخ ��ر) ,يكفل �صع ��ود الظل /االنثى� /شه ��د ويوحي كذلك
باح ��االت ما ورائي ��ة ,يناظر بها الرج ��ل (االله) يف متركزه
واحاديث ��ه ال�سردية واملاهوية ,فالغي ��اب احلياتي لـ(فاخر)
هو ح�ضور �س ��ردي لـ(�شهد) وح�ضوره انطفاء ال�سرد وهو
ن�س ��ق تاريخي ذك ��وري ويتمارى ذلك عل ��ى تفعيل العن�صر
(اجلم ��ايل) مث ��ل التتاب ��ع وفي ��ه نرت�س ��م مغالب ��ة �سردي ��ة
تتقدمه ��ا ا�سلوبي ��ة الذك ��ورة عل ��ى نت ��اج ال�س ��رد االنث ��وي
فالف�ض ��اء الورقي لدى الراوئي (ناط ��ق خلو�صي) مل يتخذ
عنوان ��ا ويافط ��ات عنواني ��ة او ترقيمية ما يحت ��م احتواء
�س ��رد ال ��راوي العامل لتوج ��ات ال�سرد االنث ��وي وتك�سراته
يف ح ��واف الواق ��ع املنت ��ج وفق� � ًا ل ��ذات الذك ��ر .فاملتلقي /
او /وامل�س ��رود ل ��ه ي�ؤ�شر انح�ل�ال ال ��ذات (االنثوية) داخل
ت�ضاع ��ف املحيط /املو�ض ��وع /الذكوري وذل ��ك �شان منتج
ال�سرديات االنثوية التي حملت مفهوم (احلجرة ال�سردية)
حي ��ث ف�ض ��اء (اخل�صخ�ص ��ة) يف نت ��اج (االنث ��ى) خ ��ارج
مدي ��ات الرا�صد الذكوري لتك ��ون �أي (االنثى) قبالة مر�آتها
بعي ��د ًا وعد�سات النواهي الت ��ي انتجتها م�صفوفات ان�ساق
التاريخ ما يرتاتب تهيئة املتلقي للحظات الك�شف والتقليب
التي يرت�صدها بح�سه االيروتيكي.
وي�ت�ردد او /ويتن ��اوب �س ��رد (�شه ��د) يف اعرتافته ��ا باثر
فعل احل�ض ��ور او /والغياب الذكوري  /فاخر .نتاج كنائي
جن�س ��وي /ذكر /انث ��ى .ملهيمنات املبادئ ��ة واال�ستجابة او
االنفتح ��اح واالنغالق ومدلوالته الرمزي ��ة (قفل – مفتاح/
عم ��ودي – افقي /نهار -ليل) فاالنثى يف منت الرواية ويف
ف�ض ��اء االعرتافات وخ ��ارج متنها الفيزيق ��ي /نتاج الفعال
الذك ��ر .ب�سلطت ��ه ال�سيا�سي ��ة /االجتماع ��ة  /االقت�صادي ��ة.
وبكثاف ��ة م�ستويات ��ه فـ(�شهد) تق ��ع يف مدار مل ��دارج طبقية
واجتماعي ��ة .تب ��د�أ من ال�سائ ��ق (�شده ��ان) و (الطالب) اىل
رئي� ��س (جمل�س االمناء) ملا يحمله الذكر من امتياز يف ذات
ال ��زوج /فاخ ��ر ليكون ج�سدها ف�ض ��اء ًا م�شاعي� � ًا للتما�سات
احل�سي ��ة وااليروتيكي ��ة (ا�صبح ��ت هات ��ان ال�شفت ��ان ملك ًا
عل ��ى م ��ا يب ��دو .فم ��ن فاخ ��ر اىل ن ��ادر اىل �سلط ��ان ثم اىل
حما�س ��ن واالن اىل �شدهان هذه امل ��رة واحلبل على جدار)
�ص.178/
وم ��ن منظ ��ور االداء اللغ ��وي او الل�ساين يت�شاط� ��أ ال�سرد

الذات ��ي ع�ب�ر الي ��ات التكل ��م (�أن ��ا) واالخ ��ر املو�ضوع ��ي
(ه ��ي) و(االنثى) (�شه ��د) لي�س لها ان تنفتح عل ��ى ذاتها اال
بتقان ��ة الت�ش ��وف مع ال ��ذات او (املونول ��وج) يف ن�صو�ص
االعرتافات يف وقت تتو�سل بتقانة (الدايلوج) يف ف�ضاءها
الواقع ��ي االجتماع ��ي مع العائل ��ة واال�صدق ��اء وذلك مربر
ل�شيزوفرينيتها بني الواقع واالفرتا�ض/االعرتافات.
وت�ستدعى رواية (اعرتافات زوجة رجل مهم) ن�سق ًا ثقافي ًا
يخ� ��ص مقوالت (اجلندر) ممث ًال يف ط ��ور (املهد) والرعاية
ازاء ذات الطف ��ل والو�صاي ��ة البطريكي ��ة عل ��ى موجهات ��ه
احل�سي ��ة واحلركي ��ة واللفظية .فكان ��ت ل�شخ�صي ��ة (�شهد)
نعوت ترجعها اىل (نو�ستولوجيا) طور (املهد) يف عالمات
مث ��ل (اخر العنقود) وهي كناية اخرى مكبلة اياها مبرحلة
ت�ستحق الر�صد والرقاب ��ة والن�صح والزجر والتقومي رغم
حممالتها ل�ل�ادوار االجتماعي ��ة بعدها زوج ��ة وام وطالبة
جامعي ��ة .وذل ��ك م ��ا و�س ��م معاج ��م (اجلنو�س ��ة) بـ(اخالق
الرعاية).
وت�ستقط ��ب (جندري ��ة) ال�س ��رد ل ��دى الروائ ��ي (ناط ��ق
خلو�صي) مفاهيم حتتفظ عليها احلركات الن�سوية وما بعد
الن�سوية يف داللة اىل مقوالت (فرويد) وحجره االنثى يف
مرحلة/عق ��ده (�ألكرتا) فكانت احداث حياة (�شهد) يف عوز
واحلاج ��ة اىل معين ��ات ر�ؤي ��ة وتقومي ��ات الذكر يف جممل
حتوالتها احلياتية.
ان (االنث ��ى) رهن املراقبة والتق ��ومي والرد يف م�ؤ�س�سات
ونوامي� ��س املجتمع الذكوري فـ(هناك ف ��رق يبديه املجتمع
ال�سلط ��وي يف ال�ش ��ك ومراجع ��ة م ��ا ي�سم ��ى باملقد� ��س
االجتماعي لذا ميار�س املجتمع الرقابة على االدوار ليعرف
ما اذا كانت ال�شخ�صيات تلعب لعبتها ك�أ�شد ما يكون اللعب
وعل ��ى ا�صدق ما يك ��ون ال�صدق كم ��ا تن�ص عليه ��ا االوامر
والنواه ��ي االمريي ��ة ال�سلطاني ��ة فكلن ��ا يلعب لعب ��ة الذكر
واالنثى لقد تعلمناها من (املهد))(�.)2ص.129-128/
وتتم�أ�س� ��س �شخ�صية (�شهد) بن�سق ثقايف /تاريخي راكز.
تتاب ��ع ب ��ه ن�س ��ق االغ ��واء واالث ��ارة العاطفي ��ة واجل�سدية
م ��ا ن�ستذك ��ر ب ��ه تاري ��خ االغ ��واءات املدرج ��ة يف التاري ��خ
(االنثوي) (حواء /زليخة /ع�شتار� /سالومي)...
ان ح ��راك االنث ��ى (�شه ��د) يف خارط ��ة االح ��داث يتوا�صل
برغب ��ة داالت متنوع ��ة على خم�سة ذك ��ور (فاخر (الزوج)/
�شدهان /نادر� /سلطان ابو �صماخ  /معروف ال�سائق).
فف ��ي لقائه ��ا بـ(ن ��ادر) بعد جتاوزه ��ا لـ(فاخر) جته ��ر جلد ًا
لذاتها( :ملاذا تقول هذا؟ اذا كان هناك من يحتمل الذنب كما
تعتق ��د فه ��و الين احتويتك فال تكلم نف�س ��ك ارجوك الن ذلك
يعذب روحي) �ص.187/
تتخ ��ذ االنثى اثر مظاهر االغ�ت�راب اجل�سدي واالجتماعي
منحني ��ات ملمار�سة (مثلي ��ة) يف ات�صاله ��ا بقريناتها االناث
رغب ��ة يف ا�شغ ��ال مق�ص ��ورة التعوي� ��ض ع ��ن مكنوناته ��ا
اجل�سدي ��ة /اجلن�سي ��ة فحرم ��ان (حما�س ��ن) م ��ن االت�صال

اجلن�سي نتيج ��ة اعاقة حلقت بجهاز زوجه ��ا التنا�سلي يف
اح ��د االعمال االرهابية ين�شط متا�ساتها اجل�سدية بـ(�شهد)
يف ف�ض ��اءات انفرادهم ��ا وكذل ��ك �شان االت�ص ��االت (كوثر)
املبك ��رة معها قبي ��ل الزواج م ��ن (فاخر) وينت ��ج ذلك �سلطة
ان�س ��اق ثقافي ��ة له ��ا �صرامته ��ا يف هند�سة الفع ��ل اجلن�سي
وحرمانه ��ا اجل�س ��د ,لت�شي ��ع موجه ��ات املثلي ��ة ذل ��ك (ان
اجلن�سانية املثلية هي �شكل من (التطور اجلن�سي املكبوح)
عقدة �أوديب غري حمولة)3(.
ان حرمان ��ات (حما�س ��ن� /شه ��د /كوث ��ر) داالت �سو�سو –
�ساكيولوجي ��ة وثقافية نتيجة لـ(وقائ ��ع احلجر اجلندري)
بني الذاتني االن�سانية (ذكر�/أنثى) ما يربر التوا�صل املثلي
ب�ي�ن االنثى – واالنث ��ى و�ص ��ورة (االنث ��ى) يف ازدواجية
بت�شكلها يف املنت ال�سردي – فح�ضورها امام ذاتها جت�سيد
خ�صائ� ��ص �شخ�صي ��ة وظ ��روف واقعية م�س ��ودة .و�صورة
الذك ��ر �إزاءها ممثلة بال�سارد العلي ��م الرا�صد واملزدوج يف
جمع ��ه بني �ص ��ورة (الأنا والآخر) وتات ��ي بعد حني �صورة
لالنث ��ى ناجتة ور�ؤي ��ة الذكر له ��ا داخل ن�صه ��ا اجلندري /
اعرتاف ��ات وخارج ��ه م ��ا ي�ؤ�س� ��س خلط ��اب ذك ��وري ي�شهد
باجلن ��درة والتماي ��ز اجلن�س ��وي بع�صمة مركزي ��ة للذكر/
الفحل.
وتنه ��ي (�شه ��د) اعرتافاته ��ا يف مف�ص ��ل حيات ��ي يخ� ��ص
الغ ��زو االمريكي للعراق .ما ميث ��ل ا�سقاطا ل�سلطة الفحولة
ومتركزاته ��ا يف الع ��راق لتتخذ حياة (�شه ��د) جملة احداث
يف النهاي ��ة ما ي�سود من فو�ضى �سيا�سي ��ة يجربها بال�سفر
اىل (دم�ش ��ق) لتحيي عالقتها بـ(نادر) وهي عودة ا�ستتابية
ذاتي ��ة لها به ��دف ان ��ارة جتاربه ��ا ومغامراته ��ا وخطاياها
املتعدي ��ة ملنظومة النظ ��م وهند�ستها اجلندري ��ة فال منا�ص
�سوى الذكر ذاته.
وهو ما ي�سجل عودة اىل ن�سق الت�صوف والباطنية باعالن
القطعي ��ة وركاماته ��ا ال�سلوكي ��ة واال�ستق ��رار يف (�صف ��اء)
العالق ��ة م ��ع (ن ��ادر) ويف اال�سم م ��ا يوحي بالف ��رادة وذلك
من ��ط ن�سقي م ��ن االحتف ��اء بـ(الذكر) حني تنغل ��ق وتنطبق
افاق التجارب اجل�سدي ��ة واحل�سية والوجودية �أي�ض ًا لدى
الأنثى.
الهوامش:

 .1ناط ��ق خلو�ص ��ي :اعرتافات زوج ��ة رجل مهم ,بغ ��داد ,دار
ميزوبوتوميا.2015 ,
� .2سليم دولة :الثقافة اجلن�سوية (الذكر والأنثى ولعبة املهد),
دم�ش ��ق ,دار الفرقد للطباعة والن�ش ��ر والتوزي ��ع� ,2009 ,ص
�ص .129 – 128
 .3ديفي ��د غلوف ��ر – ك ��ورا كايالن :اجلنو�س ��ة /اجلن ��در ,تر:
عدن ��ان ح�س ��ن ,الالذقية ,دار احل ��وار للن�ش ��ر والتوزيع ,ط,1
� ,2008ص.217

أوراق

العراقي .حينها قال الدكتور دوين جورج"تنف�ست
ال�صعداء"�إذ مت �إنق ��اذ املتحف العراقي من احلرق.
حيث كان ��ت اخلط ��وات املتبعة� :سرق ��ة امل�ؤ�س�سات
ومن ثم حرقها.
يعتقد املفكر االيطايل غرام�شي ان الن�شاط الفكري
والثق ��ايف غ�ي�ر مقت�صر عل ��ى املخت�ص�ي�ن بالكتابة،
فالثقاف ��ة ال تعن ��ي االكت�شافات الفردي ��ة بل هي كما
يق ��ول :الب ��ث النق ��دي للحقائ ��ق املكت�شف ��ة لتغ ��دو
حقائ ��ق اجتماعي ��ة وعن�ص ��ر تن�سيق ونظ ��ام فكري
و�أخالقي"
وملا كان ��ت الكتابة ال�صحفية مه ��ارة وحرفة ي�سعى
ه ��ذا الكتاب بف�صول ��ه الثالثة املتداخل ��ة اىل تقدمي
م ��ادة نظري ��ة وتطبيقي ��ة الكت�س ��اب وتفعي ��ل ه ��ذه
احلرف ��ة – حيث اخلط ��وات املتبع ��ة الكت�ساب اميا
حرف ��ة ه ��ي االدراك واملح ��اكاة واالنت ��اج – وهكذا
يق ��دم الف�ص ��ل االول م ��ادة مفاهيمي ��ة ع�ب�ر ال�شرح
والتمارين ويقدم الف�ص ��ل الثاين عينات لن�صو�ص
�إعالمية متنوع ��ة قابلة للمناق�ش ��ة والتحليل بهدف
املحاكاة والإنتاج ويقدم الف�صل الثالث مادة مهنية
(تاريخية-وقانونية -واعالمي ��ة) لي�ؤ�س�س خلفية
فكري ��ة للمتلقي  -وهذا الكت ��اب حماولة لبث االطر
االعالمي ��ة ومفرداته ��ا اال�سا�سي ��ة ليغ ��دو اجلميع،
اف ��رادا وم�ؤ�س�سات فاعل�ي�ن يف توظيف الإعالم من
اجل حماي ��ة الإرث احل�ض ��اري والثق ��ايف العراقي
والدفاع عنه.

الشاعر العراقي المغترب صالح حسن
غربة وإبداع

مبنا�سب ��ة �ص ��دور ترجمته اجلديدة":اغني ��ات حب :من
ال�شعر الهولندي املعا�صر يوديت هرزبريخ"
كتابة � /أحمد فا�ضل
يف تعريفه ��ا للغرب ��ة تقول ال�شاع ��رة الأمريكية Stacy
� Stilesستاي�سي �ستايلز يف ق�صيدة ق�صرية لها:
�إدمان
عزلة
ي�أ�س
�إنكار
�أرق
�سبات
هزات
عقدة نق�ص
غافل..
ه ��ي حمقة حينما تتناول كل تل ��ك الثيمات التي كثريا ما
نطالعه ��ا يف ن�صو� ��ص ال�شع ��راء الذين �سكن ��وا الغربة،
لكنه ��ا هنا مع �ص�ل�اح ح�س ��ن تتال�شى لت�صب ��ح حالة من
ال�سم ��و الروح ��ي يف البح ��ث ع ��ن الكينون ��ة وتفرده ��ا
واختالفها ،يقول عنها الناقد الأكادميي اليمني الدكتور
عب ��د الوا�س ��ع احلمريي :انها جدلية كث�ي�را ما �صبت يف
بنية اخلطاب الإبداعي لل�شاعر خا�صة.
ع ��رف ع ��ن الكات ��ب العراق ��ي �ص�ل�اح ح�س ��ن ان ��ه �شاعر
كب�ي�ر ومن ��ذ �أك�ث�ر من ثالث ��ة عق ��ود �أ�صدر خالله ��ا عددا
م ��ن الدواوين ال�شعري ��ة التي ا�ستقطب ��ت اهتمام القراء
والنق ��اد على ال�سواء لت�ضمنها ق�صائد هي خارج م�ألوف
النمطي ��ة ال�شعرية ،كما يف ن�ص ��ه الطويل"رماد امل�سلة"
وجمموعت ��ه ال�شعرية"املحذوف"�أو"خ ��ارج بو�صل ��ة
عاطلة"�أو"ج ��زع بابل ��ي"� ،إ�ضاف ��ة �إىل ترجم ��ة ق�صائده
�إىل الإنكليزية والهولندية والإ�سبانية وكتابته للم�سرح
وترجمات ��ه العديدة ل�شعراء من هولن ��دا التي يقيم فوق

�أرا�ضيه ��ا منذ عق ��ود واالنطالق منه ��ا �إىل مناطق �أخرى
يف لندن وكو�ستاريكا وغريها حتى املغرب العربي ،هذا
احلراك الثق ��ايف �أ�ضاف لتجربته �أبع ��ادا جديدة مل تقف
الغرب ��ة حياله �إال لتزيده ت�ألقا و�إبداع ��ا وهو د�أب املثقف
الكوين الذي ال ي�ستجيب للإ�ستكانة واخلمول ثم انتظار
الرحيل حامال معه �أجماد املا�ضي كما تعرفنا على العديد
من مثقفينا الذين هزمتهم الغربة وانتهوا للن�سيان.

م�ش ��روع �صالح ح�س ��ن ال�شعري والفك ��ري والثقايف مل
يتوق ��ف خا�صة يف جم ��ال الرتجم ��ة الذي ق ��دم للمكتبة
ال�شعري ��ة العربي ��ة والعاملي ��ة الع ��ام املا�ض ��ي كتاب ��ه عن
�شاع ��ر الأم ��ة الهولندي ��ة الكب�ي�ر روتخ ��ر كوبالند حتت
عنوان"�سع ��ادة خطرة"ع ��ن دار ميزوبوتامي ��ا للن�ش ��ر
ببغ ��داد ،ويف هذه الأي ��ام �سي�ص ��در له"اغنيات حب من
ال�شع ��ر الهولندي املعا�صر :ال�شاع ��رة الهولندية يوديت
هرزبريخ"ع ��ن نف�س الدار ،ه ��ذه الرتاج ��م ت�ضعنا �أمام
�أ�سم ��اء �شعرية هامة هولندية وه ��و البلد الذي يقيم فيه
ال�شاع ��ر وينهل م ��ن لغته التي يجيدها ق ��راءة وكتابة ما
يعط ��ي دليال نح ��و ذلك التفاع ��ل احل�ضاري ب�ي�ن ال�شرق
والغرب والذي ال ينته ��ي حتى مع تغربه وانفتاحه على
تلك الثقافة وخطابها.
�صالح ح�سن جعل من غربته �أر�ضا جديدة خ�ضراء تعج
بزه ��رة الكلمة الفواحة �شع ��را احلا�ضنة لثقافة االنفتاح
عل ��ى الآخ ��ر والنهل م ��ن ينابيعها ،هو يرف� ��ض �أن يكون
ج ��زءا من جدران مدينت ��ه التي رحل عنها بع ��د �أن وجد
�صباحاتها كئيبة �شاحبة كما يقول يف ق�صيدته"مو�سيقى
حجرية":
ككل ال�صباحات الكئيبة
يبدو هذا ال�صباح �شاحبا
يف املدينة.
غ�ضب مكتوم يف وجوه املارة
و�صفارات االنذار ت�صم اال�سماع
يف كل مكان.
ترتفع املو�سيقى يف مكان ما
ولكنها رتيبة..
ه ��و يبحث ع ��ن النور ،ع ��ن وردة يزرعها ب�ي�ن خ�صالت
�شع ��ر احلبيبة ،ه ��و يبحث ع ��ن احلياة ،ه ��و يبحث عن
احلرية.

الهاشمية عاصمة
العباسية المنسية..
إصدار لقيس حسين
رشيد
�صدر حديث ًا لوكيل وزارة الثقافة ل�ش�ؤون
ال�سياحة والآثار قي�س ح�سني ر�شيد كتاب حتت
عنوان (الها�شمية عا�صمة العبا�سية املن�سية).
وتناول الكتاب لفظ "الها�شمية" كت�سمية ذات
�سيا�سي وعر ّ
يف ،ا�ستغله العبا�سيون
مدلول
ّ
يف �إطالقه على املدن التي بنوها �أو �شغلوها
يف بداية ت�أ�سي�س دولتهم �سنة 132هـ750/م
ال�ستمالة عواطف العامة وت�أكيد ارتباطهم بالبيت
الها�شمي.
يذكر �أنّ هذا الإ�صدار لي�س كتاب قي�س ر�شيد
الأول ،بل �سبقه �صدور جمموعة �شعرية عنوانها
(مر�آتي �آ�شورية)� ،صدرت عام  ،2005وكتاب
(فريوز �شابور) ،وهو درا�سة �آثارية تاريخية،
بالإ�ضافة �إىل الع�شرات من البحوث واملقاالت
املن�شورة يف ال�صحف واملجالت العلمية
وال�صحافة املحلية.
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زينب المشاط
ال�صرخ ��ة ال�صامت ��ة حتكي ع ��ن تاك�شي
وميت�سو اللذين يعودان من طوكيو �إىل
قري ��ة طفولتهم ��ا ،ويقودهم ��ا بيع منزل
الإ�سرة �إىل مواجهة مع تاريخ ا�سرتهما،
وتخفق حماولتهم ��ا للخال�ص من ت�أثري
املدين ��ة حني ي ��دركان �أن جم�سات الدين
متت ��د �إىل كل �ش ��يء يف الري ��ف ،بل �إىل
عالقتهما الذاتية.
�إن م ��ا �أخفق ��ت �شخ�صي ��ات �أوي يف
حتقيق ��ه االن�صه ��ار ب�ي�ن حقائ ��ق البيئة
وانتقالي ��ة املدين ��ة الكب�ي�رة ق ��د �أم�س ��ى
منج ��ز ًا وا�سلوبي ًا غني ��ا للكاتب باملهارة
امللحمية والفكاهة ال�سوداء.
تقدم ال�صرخة ال�صامتة �صورة التن�سى
ع ��ن الي�أ� ��س الوج ��ودي يف الياب ��ان
املعا�صرة  ،فالرواية ملك احليثيات التي
ت�ؤهله ��ا لني ��ل جائ ��زة نوبل ،فيب ��دو �أن
جترب ��ة الكاتب احلزينة م ��ع ابنه املعاق
يف"هم ��وم �شخ�صية"جعلته ينتج هذه
الرواي ��ة بالغ ��ة اخل�صو�صي ��ة وحتتاج
جلهد خا�ص يف الق ��راءة والتعرف على
وقائع احلي ��اة التي عا�شها كاتب ياباين
يف الري ��ف ،فامتزج ��ت لدي ��ه الأح ��داث
بالتواري ��خ وال�شخ�صي ��ات حي ��ث ال
ي�ستطي ��ع �أح ��د االن�سج ��ام ب�سهول ��ة مع
الآخرين وهو ي�ستقب ��ل �أخاه العائد من
رحلة طويلة �إىل بالد خمتلفة.
الكات ��ب ي�ش�ي�ر يف الرواي ��ة بالإفاق ��ة
من امل ��وت ،حي ��ث ي�ستيق ��ظ باحث ًا عن
الأحا�سي�س املُتقدة بالأمل ،واملتوهجة
يف ح�ي�ن مل يكن واعي� � ًا بالنق�ص الذي

ي�شعره ،و�أمنا ع� �دّه واقع ًا �إيجابي ًا بحد
ذات ��هُ ،يج�س ��د الكات ��ب الأمل والوج ��ع
م ��ن خ�ل�ال ا�شتغال ��ه عل ��ى حوا� ��س

ال�شخ�صي ��ات ،انفعاالته ��ا ،وت�صرفاتها
الإرادي ��ة واخلارجة ع ��ن �إرادتها ،ذاكر ًا
�أنه ُيطلق �أنين ًا هادئ ًا ُكلما �أ�صاب ج�سده
�شيء.
تتح ��ول الرواي ��ة

يف ف�صلها الثاين لالنتقاالت االجتماعية
التي يعتا�شه ��ا كل من تاك�شي وميت�سو،
فيذك ��ر �أن الأبطال ال يعان ��ون خوفا من
عنف وترهي ��ب و�أمل وال حتى من املوت
نف�س ��ه ،وه ��ذا دلي ��ل على تع ��ايل معاناة
الكات ��ب والت ��ي يح ��اول �أن يعك�سها من
خالل �أبطاله الذين ما عاد ي�ؤثر فيهم �أي
نوع من الوجع.
التو�صي ��ف ع ��الٍ يف ه ��ذه الرواي ��ة ،مع
كثاف ��ة اال�ستع ��ارات ،واخت�صار اجلمل،
حتم ��ل الكثري من �سج ��ع النرث وجمالية
ال�ص ��ور الت ��ي يخلقه ��ا الكات ��ب ،كما �أن
الكاتب يلف ��ت �أن م�سقط الر�أ�س ال يعني
اجل ��ذور ،وه ��ذا م ��ا يعاني ��ه الكثري من
الأف ��راد عل ��ى م ��دى الأزمن ��ة والع�صور
فاالنتماء ال يلخ� ��ص املكان الذي وجدنا
فيه ،بل امل ��كان الذي جند ارتياحنا فيه،
وهن ��ا ين�سلخ الكاتب م ��ن عاطفيته ،كما
�أن ��ه ي�ستخل�ص العاطفة م ��ن �شخ�صياته
الروائية التي خلقها.
مل ين� ��س الكات ��ب �أي�ض� � ًا التط ��رق �إىل
الأح ��داث الت�أريخي ��ة وتقالي ��د البل ��د،
وامل ��كان والزم ��ان يف روايت ��ه ليعطيها
�شيئ� � ًا م ��ن الواقعي ��ة ،كم ��ا مل ين� ��س
التطرق �إىل العادات والعمل وال�شوارع
واملكانات التي تعك�س احلياة اليابانية،
�إ�ضافة �إىل طقو�سهم لرتوي�ض �أنف�سهم،
ولكن ال�سمة العامة والغالبة على العمل
تكم ��ن يف وج ��ع الكات ��ب وحماوالت ��ه
لإي�صال وتلخي�ص هذا الوجع.
ومل تخ� � ٌل الرواي ��ة م ��ن �أث ��ر احل ��روب
ووجعه ��ا والت ��ي ا�ش ��ار �إليه ��ا الكات ��ب
متحدث ًا عن الفالحني الذين ظهروا بزيّ
خاكي� ،أواخر ايام احلرب  ،1860ويف

عودة للما�ضي يحاوله ��ا الكاتب م�سمي ًا
�إياها"موك ��ب املا�ضي"يج ��د �أن ��ه كان
خمطئا حول ال�صرخة فهي ظلت حقيقة
�أُيقظت لديه حتى عند �إرخائه.
ويف حري ��ة منب ��وذة يج�سده ��ا الكات ��ب
أيام ما�ضية ،حي ��ث الثلج امل�سحوق
يف � ٍ
الناع ��م ،ال ��ذي يخيب رج ��اءه وي�شعره
�أن ��ه غريب وهذا ما يجعل ُه يقيم حم�صن ًا
بنف�س ��ه ،فيتظاهر باال�ضط ��راب العقلي
تكتيك ًا جديد ًا يهدف �إىل منعه من عر�ض
املبنى اخلارجي للبي ��ع ،ولكن من �سوء
حظه �أنه يوجه عليه مكرها.
وب�ي�ن مناج ��اة الي�أ�س و�إع ��ادة حماكمة
النف� ��س �صامت�ي�ن يذه ��ب �أبط ��ال
كنزاب ��وري �أوي ،ليج�س ��دوا الوج ��ع
والذاكرة والن�سي ��ان والعاطفة الطفولة
وال�صب ��ا ،الثلج و�صقيع ��ه ،والنار التي
تذي ��ب املكاب ��رة ،جميعه ��ا تتلخ� ��ص يف
�صرخ ��ة خمنوقة يحملها كل م ّنا يف ُح ٍلم
ما ،تخنقنا فنفيق �إىل وقاع بع�ض النظر
عن طبيعته وما ُيخبئ ُه لنا.
ول ��د �أوي يف احل ��ادي والثالث�ي�ن م ��ن
كانون الثاين عام  1935وهو �شخ�صية
مروموق ��ة ب�ي�ن الك ّت ��اب الياباني�ي�ن
بع ��د احل ��رب ،در� ��س االدب الفرن�س ��ي
يف جامع ��ة طوكي ��و ،وم�ض ��ى �أوائ ��ل
ال�ستين ��ات يف باري� ��س ،وق ��د ف ��ازت
روايته"ال�صرخ ��ة ال�صامتة"بجائ ��زة
تانيزاك ��ي الرفيع ��ة وح ��از عل ��ى جائزة
نوب ��ل ل�ل��أدب عام  ،1994كم ��ا �أعلن عن
توقف ��ه ع ��ن الكتاب ��ة معلن ًا ب� ��أن ابنه من
ذوي االحتياج ��ات اخلا�ص ��ة �أ�صب ��ح
�صوته ،ث ��م ر�شح للح�ص ��ول على و�سام
الثقافة �إال �أنه رف�ضه.

�أن كتابة ه ��ذه املذكرات �أعانت الكاتبة
�إىل تقبل الواقع والعي�ش يف احلا�ضر
ثانية.
وح�ي�ن ب ��د�أ اجلادرج ��ي يتعاف ��ى
تدريجي� � ًا ،بع ��د �شهري ��ن م ��ن العالج،
ورغم امل�صاع ��ب ال�صحية التي يعاين
منه ��ا �إال انه انهى كتاب ��ه الأخري �أي�ضا
والذي يحمل عن ��وان"دور املعمار يف
ح�ض ��ارة الإن�س ��ان" ،وتذك ��ر �ش ��رارة
انها"بع ��د ب�ضعة �أ�شهر م ��ن ذلك قدمت
لرفع ��ة مذكرات ��ي ليقر�أه ��ا كاملعت ��اد
ويب ��دي ر�أي ��ه به ��ا  ،ف ��كل من ��ا يطل ��ع
على م ��ا يكتبه الآخ ��ر" ،وتذكر �شرارة
انها تعودت �أن يبدي اجلادرجي ر�أيه
مبا تكتب ويناق� ��ش ويبحث ن�صو�صه
معه ��ا ،كم ��ا ذك ��رت �أن ��ه كان �سبب� � ًا يف
كتابة مذكراته وانتعاق ذاته من الأزمة
التي م ��رت عليها وهك ��ذا انبعثت هذه
الذكريات لتك ��ون يف مكانها ال�صحيح
وت�صبح كتاب ًا.
وت�ضمن الكتاب مراحل تعارف �شرارة
باجلادرجي ،ووجودها يف النجف ثم
انتقالها �إىل بغداد ،و�أحداث  14متوز
وما ح�صل خالله ��ا من تغريات �إ�ضافة
�إىل انق�ل�اب � 8شباط  ،1963وما تاله
م ��ن �سفرهم ��ا �إىل الوالي ��ات املتح ��دة
وث ��م �إىل لندن ،خل�صت بلقي�س �شرارة
ذكرياته ��ا يف ت�سع ��ة ف�ص ��ول وخم�سة
مالحق.

بلقي�س �شرارة

مذكرات

حني تصعب علينا الذاكرة ،ونجد النس��يان غافي ًا ،ويرتبص
التفاتة للمستقبل ،سنجد أن هنالك صوتا
بنا املايض يف كل
ٍ
أش��به برصخة مكبوته يطاردنا يف أحالمن��ا ،ميحو حارضنا
ويفي��ض ارتباطن��ا بامل��ايض ،لنتيق��ن حينه��ا أنها رصخة
صامت��ة ال ميكن أن نس��تدل إىل حقيقته��ا إال حني نفيق من
غفوتنا ،العزف عىل وتر املش��اعر واألحاس��يس املس��لوبة
يلخصه الكاتب الياب��اين كنزابوري أوي ،يف رواية"الرصخة
ُ
الصامتة"الت��ي ص��درت عن دار امل��دى لإلب��داع والثقافة
والفنون بطبعتها الثانية لعام  2014والتي حصلت عىل جائزة
نوبل لعام .1994

االبتع ��اد ع ��ن احلا�ض ��ر ال ��ذي تعي�شه
أوراق
وعن الأحزان الت ��ي تراكمت كاخليمة
حني ت�سحق عجالت ال�سنني بدورانها يف �أعماقه ��ا خوف� � ًا م ��ن الغ ��د الكئيب،
طفولتنا و�شبابن ��ا وال يبقى من �أيامنا وتغ ��ور يف �ضباب املا�ض ��ي لعلها جتد
�سوى ال�شيخوخة ،فهذا يعني �أن عقود الراحة من خالل م ��ن يعينها ويعيدها
حياتنا قد انق�ض ��ت ،وحني تكون رفقة اىل العي�ش يف احلا�ضر ،لهذا قررت �أن
حياتن ��ا طويلة غني ��ة بالفكر والعاطفة تكتب مذكراتها ،التي مل تفكر يوم ًا من
تكتبها.حمملة بحقائب
ووجدت نف�سي
�لذكريات
أ�سي،أيام يف �أن
التييف ر� ال
جتولتواحلياة
واالنتاج ومليئة باحلب
املذكرات
و�لفرح،البدء يف
لكنها وج ��دت
�لذكريات،عنا من
�سوية ،فريحل
كتاب�ملعاناة،
ذكريات
ذكريات �ملتعة
ع�صرنا رحيقها من
ً
ً
�سيكولوجية
�ة
�
جل
معا
يف
�ا
�
ه
ل
ا
�
�
م
بل�س
ب�سيطة
ا
�
�
ض
أمرا�
�
�ا
�
ن
نح ��ب تولد ذاكرتوذكريات �الأمل و�لغنب ،ولي�ص هنالك ت�سّ خ�ص �إال يف تلك
تتمك ��ن من ��ا ،ت�شب ��ه �ضع ��ف املناع ��ة ال ��ذات املتعبة ،و�شع ��رت اثناء الكتابة
دماغ كل
باالنعتاق ميف��نتالفيف
ذكريات حتوم وتقبع
�لذكريات� .إنها
هيمنمنا،عليها
القلق الذي
ال�سري �سوية
في�صدمنا ا�صرارن ��ا على
نحملها ت�سبه
ال�صحبة.نختلف عن �الآخر ،فلي�ص
مع ذاكرة تلك وجتعلنا
اخلو�ض
ذكريات وحرية
هنالكوالتفا�ؤل،
وباحلرية
البعيد.
هذا ما جعل بلقي�س
خمتلفة باألو�ن مز�ج
املا�ضيألو�ن
يفذ�ت �
تكتب"هكذاحقائب
�شرارة�الآخر� .إنها
ذكريات
أ�سحابها�.ن دار تذكر �ش ��رارة �أن الذكريات جتولت يف
وجتربة ��ص ��در ع �
م ��رت الأيام"وال ��ذي
امل ��دى للإع�ل�ام والثقاف ��ة والفن ��ون ر�أ�سها ووجدت نف�سها حمملة بحقائب
�الوىل
�لذكريات ،الأن يف
من حقيبة
تختلف عن
وحقيبة
وكذلك
واملفرحة،
الذكريات املمتعة
�مل�سافرك ��رة
 ،2015ذا
بطبعت ��ه الأوىل لع ��ام
ملمو�سة�،ن،
غريلأمل والغ�ب
�لذكريات وا
يف املعان ��اة
�ور
�
غ
ت
�ق
�
ل
الق
�ن
�
م
�ة
�
م
دوا
�أنه ��ا انغم ��رت �يفأ�سياء ملمو�سة ت�سافر معه ،لكن حقيبة
على م�ص�ي�ر زوجها رفع ��ة اجلادرجي ولي� ��س هنال ��ك ت�شخي� ��ص �إال يف تل ��ك
�ملذكر�ت
إن�سان.
�لزمن بانتهاء حياة �
وتختفي� مع
حني نق ��ل �إىل تذوب
وتقبع
وهذه حتوم
ذكري ��ات
الذكريات� ،الأنها
إ�صابته
امل�ست�شفى بع ��د
قابعةمنيف��ا�،لذ�كرة،
إحدى
بنوبة قلبية يف هي �
وجتعلن ��ا
وعا�ست�اغ كل
ر�فقتنيي ��ف دم �
�حلقائب �لتييف تالف
هذه ،2013
الثاين
ت�شرين
أعادتنيل ��ك
فلي�وس���ت هنا
قدخ ��ر
كتابتها الآ
نختل� �أن�ف ع ��ن
عليهقدخالل
توالت
�عانتني
مدةووجدت
�منحى.
بع�سها
ولكن النوب ��ات الأن
نحمله ��ا ت�شبه ذكريات الآخر،
ذكريات
ا�سبوع.
�إىل تقبل �لو�قع و�لعي�ص يف �حلا�رض ثانية.
تذكر �شرارة انه ��ا تق�ضي معظم وقتها ب ��ل ه ��ي حقائ ��ب ذات �أل ��وان خمتلفة
�رشارةكما
أ�صحابها،
يف امل�ست�شف ��ى يف حال ��ة م ��ن ال�ش ��ك ب�ألوان مزاج وجترب ��ة �
بلقي�س
والقلق فتعود �إىل الدار متعبة ومرهقة �أن حقيب ��ة امل�سافر تختل ��ف عن حقيبة
من وط�أة القلق الذي بد�أ يراودها على الذكري ��ات لأن يف الأوىل ا�شي ��اء
حياتها ،لكن وجود �شقيقي اجلادرجي ملمو�س ��ة ت�ساف ��ر مع ��ه ،ويف الثاني ��ة
ن�صري ويقظان كان يخفف عنها العبء ذكريات غ�ي�ر ملمو�سة تذوب وتختفي
كث�ي�را ،فكانت تعتا�ش م ��ع القلق الذي م ��ع الزم ��ن بانته ��اء حي ��اة الإن�س ��ان،
يبع ��د عنه ��ا الن ��وم لي�ل ً�ا ويبع ��د عنها وه ��ذه املذك ��رات ه ��ي �إح ��دى ه ��ذه
احلقائب الت ��ي رافقت �شرارة وعا�شت
الراحة نهار ًا.
هذه الأجوء جعلت �شرارة ت�صمم على قابعة يف ذاكرتها رغم حمو بع�ضها �إال

بلقي�س �شرارة

ٌ
صرخ��ة نفقدها عن��د اإلفاقة،
لكنزابوري أوي

س����ل����س����ل����ة ن����وب����ل

ذاكرة العشق وحدها التي ال تسحقها
عجالت السنين

م����ن اص��������دارات

المعالم العمرانية في بغداد القديمة..
إصدار جديد
�صدر حديث ًا عن دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة التابعة لوزارة الثقافة
وال�سياح ��ة والآث ��ار و�ضم ��ن �سل�سلة فنون كتاب بعن ��وان "املعامل
العمرانية يف بغداد القدمية" للدكتور خالد خليل حمودي.
احت ��وى الكتاب عل ��ى ثالثة ف�صول ،تناول الف�ص ��ل الأول ت�أ�سي�س
اخلليف ��ة العبا�سي �أبي جعفر املن�ص ��ور مدينة ال�سالم ب�شكل مدور
ذي تنظيم هند�سي حمكم لتكون عا�صمة الدولة العربية الإ�سالمية
الك�ب�رى �إ�ضاف ��ة �إىل التو�س ��ع والإعم ��ار اللذين ح�ص�ل�ا بجانبيها
الغرب ��ي وال�شرق ��ي ،كم ��ا �ض ��م الف�ص ��ل ذكر �أ�سم ��اء �أ�شه ��ر املعامل
الأثرية لبغداد.
فيم ��ا �شمل الف�صل الثاين املع ��امل العمرانية القدمي ��ة وامل�شهورة،
�إذ ُق ّ�س ��م هذا الف�ص ��ل �إىل ق�سمني :الأوَّ ل خ�ص� ��ص للجانب الغربي
ملدين ��ة بغداد ،واختريت خم�س بنايات قدمي ��ة لدرا�ستها معماري ًا،
�إذ تط ��رق الكات ��ب �إىل �أ�سب ��اب �إهمال هذه البناي ��ات ،منها :اندثار
بع�ضها الذي �أفقدها الكثري من �أهميتها العمرانية ،وجتديد بنائها
مم ��ا �أ�سه ��م يف فقدان خا�صيته ��ا الأثرية ،واخت�ل�اف الباحثني يف
َّ

ت�سميته ��ا ون�سبته ��ا وتاريخه ��ا وق ّل ��ة املعلومات عنها� .أ َّم ��ا الق�سم
الث ��اين م ��ن الف�صل الثاين فق ��د ُكر� ��س للبنايات القدمي ��ة ،وبحث
اجلانب ال�شرقي ملدينة بغداد ،واختريت ( )22بناية مهمة.
يف حني ذكر الكاتب يف الف�صل الثالث الأبنية اخلدمية القدمية يف
بغداد وهي :الأ�س ��واق ,واخلانات ،واحلمامات املهمة ،ث ّم و�صفها
وذك ��ر تاريخه ��ا وبي ��ان �أهميتها تخطيط ��ا وعمارة وفن ��ا ب�صورة
موجزة.
يذك ��ر �أنّ الدكت ��ور خال ��د خلي ��ل حم ��ودي حا�ص ��ل عل ��ى �شه ��ادة
البكالوريو� ��س يف الآث ��ار كلية الآداب جامعة بغ ��داد للعام ,1966
وحا�ص ��ل على �شه ��ادة املاج�ست�ي�ر بالآثار من جامعة بغ ��داد للعام
 ,1972وحا�ص ��ل على �شهادة الدكتوراه بال�ت�راث العلمي العربي
م ��ن معه ��د التاري ��خ العربي بغ ��داد للع ��ام  ،2001عم ��ل يف دائرة
الآثار العراقية يف ميدان املتاح ��ف وال�صيانة والتقنيات الأثرية،
وك�أ�ست ��اذ تدري�س ��ي يف جامع ��ة بغ ��داد وكلي ��ة امل�أم ��ون اجلامعة،
و�شغل من�صب مدير مركز الوثائق يف جامعة بغداد.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

لق��اءات مختص��رة م��ع
تشي غيفارا
قصص عن ثوريين مضللين ومثاليين متفضلين
ترجمة :عباس المفرجي
الروايات عن حرب العراق تبقى قليلة ،لكن داخل هذه املجموعة
الفرعية الأدبية ال�صغرية ،رواية بن فونتاين"م�سرية بيلي لني
الطويلة بني ال�شوطني" ،املن�شورة يف العام املا�ضي ،هي يف
مقدمة ال�صف .لي�س من امل�ستغرب كثريا �أن يختار رب عائلة
من داال�س ،ال خربة ع�سكرية له ،العراق مو�ضوعا له ،عندما
ننظر اىل كتاب فونتاين الأول ،املجموعة الق�ص�صية"لقاءات
خمت�صرة مع ت�شي غيفارا ( .)2006وهي الآن من�شورة يف
اململكة املتحدة لأول م ّرة"،ت�شي غيفارا"مثل"بيلي لني"،
هو عمل لكاتب موهوب جدا ،م�شغول بعمق بتحليل الهوية
الأمريكية يف العامل الوا�سع .يُقا َرن فونتاين على نحو مفهوم
م��ع ُك�� ّت��اب �آخ��ري��ن �إ��س�ت�خ��دم��وا
املواقع الأجنبية خلفياتا هي
�أك�ث�ر م��ن جم��رد خلفيات
َع � ��طِ � ��رة ،م��ث��ل ت��وم
ب �ي �� �س �ي��ل ،روب� ��رت
� �س �ت��ون وغ ��راه ��ام
غ��ري��ن ،ال���ذي يالحق
خ �ل �� �س��ة بطله"الأمريكي
الهادئ"�آلدن بايل هذه ال�صفحات
بهيئات خمتلفة.
�أرب ��ع م��ن الثماين ق�ص�ص ت��دور
يف� ،أو تخ�ص ،هاييتي ،بلد يراه
فونتاين مثل ((خمترب ،تقريبا .كل �شيء
ي �ج��ري ف�ي��ه يف اخلم�سمئة
�� �س� �ن���ة الأخ� � � �ي� � ��رة –
الإ��س�ت�ع�م��ار ،ال��عِ ��رق،
ال�سلطة ،ال�سيا�سة،
ال��ك��وارث البيئية –
ج �م �ي �ع �ه��ا ه � �ن� ��اك يف
ك ��ل � �ش �ك��ل م �ت �ب��اي��ن)).
�أم� �ك� �ن ��ة ك���ل �� �ش ��يء خ �ط ��أ
ف��ي��ه��ا ه� ��و جم� � ��رد ��ص�ح�ي��ح
ب��ال�ن���س�ب��ة ل �ف��ون �ت��اي��ن .يف الق�صة
الإفتتاحية"الطيور املو�شكة على
الإنقرا�ض لكوردلريا الو�سطى"،
ي�ؤخذ ع��امل طيور �أمريكي رهينة
من قبل ثوار �أ�شبه بالفارك [ تنظيم
ق ��وات كولومبيا امل�سلحة ال�ث��وري��ة
الي�ساري ] يف املرتفعات الكولومبية.
ر�أوا من امل�ضحك �أن يزور مراقب طيور
�أك�ثر املناطق الكولومبية خطرا بحثا عن
الببغاوات؛ ((ثالثون عاما من حرب منخف�ضة
ال �ك �ث��اف��ة ))،يكتب ف��ون�ت��اي��ن(( ،م�ن�ح��ت املتمردين
�إح�سا�سا عاليا بال�سخيف)) .يت�صاعد ال�سخف عندما
ي�صل مدير �سوق نيويورك للأ�سهم ،وفونتاين ال يفعل
�سوى �أن ي�سرد بر�شاقة اللقاء ال��ودّي املحيرِّ ع��ام 1999
لريت�شارد غرا�سو مدير ال�سوق مع متمردي ال�ف��ارك الذين
يفرت�ض انهم معادون للر�أ�سمالية.
خ��ارج نطاق املتع التي توفرها ال�صياغة ال�صورية احلية
وال�سرد ال�سل�س لفونتاين� ،إجن��از جمموعته الكبري هو يف
عمق ال��واق��ع ال��ذي ي�ضفيه على امل��واق��ع الأجنبية .يف"حلم
هاييتي" ،ما�سون ،موظف �إغاثة مثايل ،و�إن كان م�ضلال ،يغدو
ّ
متورطا يف خطة لت�سليح جمموعة من املتمردين بوا�سطة بيع
كنوز فن هاييتية اىل تاجر فرن�سي .لكن الق�صة تنتهي معه

وا�صال اىل املنزل املحرتق لزميل له(( ،جتتاحه احلقيقة مثل
مر�ض)) عندما يدرك كم كان هو بعيدا عن احلدث احلقيقي.
على نحو مماثل ،ت�صف الق�صة كاتبا زائ��را لهاييتي يلتقي
رجال عجوزا ،لوران ،يدّعي �أنه قا َت َل مع ت�شي .الكاتب مغوي
بالع�صر الذهبي للثورة اال�شرتاكية ،لكنه يجد نف�سه ممنوعا
عنها َح ْرفيا ،واقفا خ��ارج ب��اب ل��وران على �شارع من منازل
متداع ملبّ�س بق�شرة حلطام �سفينة راقدة يف
قدمية ((مبظهر
ٍ
قعر البحر))ّ .
ظل هو و�صديقه يقرعان الباب ((حتى جعلنا من
نف�سينا حمقاوين ،لكن ال �أحد �أجاب من الداخل)).
هذه الق�ص�ص املحبوكة ب�إحكام التي ت�صل الواحدة منها اىل
� 30صفحة ،والتي تتيح منو �شخ�صية �أ�سا�سية اىل جانب
�سرد معا َلج برباعة يلتف ويدور .حتى بهذا الطول ،تغطي ،مع
ذلك"،فم الأ�سد"كمية م�ؤثرة من �أ�سا�س اخالقي عندما تخت�صر
اللغز املعقد لعمل الإغ��اث��ات يف �أم��ة حمطمة .حني تف�شل يف
ت�أمني دفعة من الدعم املايل ل�شركائها العاملني يف فريتاون،
�سرياليون ،تقرر جيل احل�صول على املال من طريق تهريب
املا�س الدموي يف �شحنة غذاء .ال ي�صوِّ ر فونتاين فقط املزيج
من الكلبية ،املثالية ،الطيبة والنفاق التي ت�شكل الإغاثات اىل
العامل النامي ،بل ي�ضعها يف ق�صة ي�أخذ فيها ال�ش ّد �سبيله نحو
الذروة.
يف عمل فونتاين ،ترتبط املهنة والأخالقيات برباط حمكم.
�أول ق�صة كتبها كانت حول الإ�ستخدام غري الأخالقي ل�سم�سار
بور�صة ملعلومات املهنة .يف"منر �آ�سيوي" ،يُغرى �سوين ،العب
غولف حمرتف ينحدر ب�سرعة ،بالعمل عند جمل�س ع�سكري
بورمي ،في�صبح رهن رجال �أعمال و�سيا�سيني حكوميني غري
ّ
�شرفاء .يتاجر �سوين ب�أي ر�أ�سمال معنوي ميلكه لأ�سباب كلها
�أكرث جذبا لأغرا�ضهم الدنيوية :كلية لبناتهم؛ نفقة لزوجاتهم
ال�سابقات .بالن�سبة ل�سوين ،تثبت بورما انها مكان خمادع،
منافق ،لكنه اي�ضا ،وفونتاين يبذل جهدا للإ�شارة اىل ذلك،
مكان حقيقي م�سكون ب�أنا�س حقيقيني ،لكنه جمرد معر�ض
للغرابة يقع خلف ح��دود الوطن(( .الأمريكيون هم �أطفال،
عليهم الذهاب اىل مكان �آخر كي ين�ضجوا ))،يفكر بيلي لني
يف رواية فونتاين؛ هذه الق�ص�ص تتناولهم يف �أزمة منوّ عة
حمددة يف ذلك امل�سار امل�ؤمل.

عن الغارديان

ه������ذه ه����ي ل����ن����دن..
ال����ح����ي����اة وال�����م�����وت ف����ي ال���م���دي���ن���ة ال��ع��ال��م��ي��ة
مم ��ا يق ��ال وي�ت�ردد ع ��ن العا�صم ��ة
الربيطاني ��ة لندن �أنه ��ا املدين ��ة العاملية
بامتياز .هذا باالعتماد على الدور ،الذي
لعبت ��ه يف خمتل ��ف امليادي ��ن ال�سيا�سية
العاملي ��ة ،وقب ��ل كل �ش ��يء يف جم ��ال
االقت�ص ��اد ،حي ��ث كانت املرك ��ز العاملي،
بامتياز �أي�ض ًا ،حلرك ��ة ر�ؤو�س الأموال
ومقر البنوك الكربى منذ قرون.
وبالع ��ودة �أي�ض� � ًا �إىل قرون ع ��دة خلت
تب ��دو لن ��دن مبثاب ��ة مه ��د م ��ا ي�سم ��ى
الدميقراطي ��ة الربملاني ��ة و�أول بل ��دان
الع ��امل الت ��ي �ألغ ��ت العبودي ��ة .ويف
املح�صلة هي مدينة عاملية ،كما تر�سخت
�صورتها يف الأذهان.
امتلك ��ت لن ��دن با�ستمرار طابع� � ًا عاملي ًا،
الأم ��ر ال ��ذي يب ��دو م ��ن خ�ل�ال تاريخها
العريق ،وعرب تواج ��د خمتلف الأعراق
والأجنا� ��س والقومي ��ات يف لن ��دن
املعا�ص ��رة �إىل جانب اللندني�ي�ن ،الذين
يقطن ��ون فيه ��ا جي�ل ً�ا بع ��د جي ��ل .لندن
املعا�صرة هذه ب ��كل مظاهرها وتنوعها
ه ��ي مو�ض ��وع كت ��اب «ب�ي�ن ج ��وداه»،
ال�صح ��ايف الربيط ��اين ،ال ��ذي عم ��ل
�سن ��وات يف �أوروب ��ا ال�شرقي ��ة ،ال ��ذي
يحمل عنوان «هذه هي لندن» ،وعنوانه
الفرع ��ي «احلي ��اة وامل ��وت يف املدين ��ة
العاملية».
هذا ما يعرب عنه امل�ؤلف بجملة يف مطلع
الكت ��اب مفاده ��ا�« :أنا م ��ن مواليد لندن،
ولكنن ��ي مل �أع ��د �أ�ستطي ��ع التعرف على
ه ��ذه املدينة» ،الأمر ال ��ذي يعيده ب�شكل
رئي� ��س ملوجات الهج ��رة الت ��ي تعاقبت
عل ��ى املدينة بدافع املي ��زات التي يلقاها
املهاج ��رون فيه ��ا ،وم ��ا �أعط ��ى للمدينة
�صورتها املتنوعة واملتعددة امل�شارب.
يكت ��ب امل�ؤل ��ف �أي�ض� � ًا ع ��ن لن ��دن�« :إنها
مدينة تقل ن�سبة  55يف املئة من �سكانها
عن االنحدار من الأ�صول الإتن ّية نف�سها
بينما نحو  40يف املئ ��ة من قاطنيها هم
م ��ن مواليد بل ��دان �أجنبي ��ة و 5يف املئة
يعي�ش ��ون ب�ص ��ورة غ�ي�ر نظامي ��ة ،يف
الظ ��ل» .والإ�ش ��ارة �إىل �أن امل�ؤل ��ف يقدم
العدي ��د م ��ن املقارن ��ات والإح�ص ��اءات
حول تناق�ص عدد «اللندنيني الأ�صليني،
البي�ض» بالن�سبة للأعراق الأخرى خالل
العقود الأخرية.

�إن تو�صي ��ف املظاه ��ر اجلديدة بالن�سبة
للندن يقوم به امل�ؤلف عملي ًا يف خمتلف
ف�ص ��ول الكت ��اب ال� �ـ  .25و�إذا كان يويل
اهتمام ��ه ملختل ��ف ال�شرائ ��ح ف�إن ��ه يركز
يف �أغلبي ��ة هذه الف�ص ��ول على ال�شرائح
الأك�ث�ر فق ��ر ًا ،وذات الأ�ص ��ول املهاجرة
غالب� � ًا ،الت ��ي ي�صل الأمر به ��ا يف الكثري
من الأحيان �إىل ما يقارب الت�شرد.
وم ��ا يعن ��ي يف املح�صلة تركي ��ز امل�ؤلف
على تو�صي ��ف الكيفية الت ��ي �أ�سهم فيها
املهاجرون ،املولودون خارج بريطانيا،
يف تغي�ي�ر مظه ��ر عا�صمته ��ا ،خا�ص ��ة
عل ��ى �صعي ��د حميطه ��ا ،لكن ��ه يذهب يف
ا�ستنتاجات ��ه �أبعد من ذل ��ك ،حيث ي�ؤكد
الق ��ول�« :إن جمتمعنا الي ��وم هو ب�صدد
التبدل».
هك ��ذا ي�ص ��ف «بني ج ��وداه» عل ��ى مدى
الكث�ي�ر من ال�صفحات حالة �أولئك الذين
مي�ض ��ون الليايل يف املم ��رات والأنفاق
«امل�سقوف ��ة» حت ��ت حديق ��ة «هاي ��د بارك
ال�شهرية» �أو يف �أمكن ��ة �شبيهة مثل تلك
امل�ستخدمة جلم ��ع النفايات يف ور�شات
البن ��اء �أو يف زواي ��ا الأقبي ��ة وهي ��اكل
ال�سيارات القدمية .ويف جميع احلاالت
يت ��م الت�أكي ��د �أن خمتل ��ف تل ��ك الأمكن ��ة
تفتق ��ر �إىل احل ��د الأدن ��ى مم ��ا تتطلب ��ه
الكرامة الإن�سانية.
ومن خالل تو�صيف حالة �أعداد تتعاظم
من �أولئك الذي ��ن يعي�شون يف العا�صمة
الربيطاني ��ة لن ��دن ،والأغلبي ��ة العظمى
منهم من املهاجرين ،ظروف ًا من اله�شا�شة
املفرط ��ة ،ومن خالل �شه ��ادات وق�ص�ص
العديد منهم عن «مغامرة» الو�صول �إىل
«الفردو� ��س اللندين والأح�ل�ام الوردية
املفرط ��ة يف التف ��ا�ؤل» ،ي�ش ��رح امل�ؤل ��ف
املراحل التي يتقا�سمون غالب ًا عي�شها.
ويلخ� ��ص امل�ؤلف تلك املراح ��ل بالن�سبة
للجميع تقريب ًا يف حالة االندها�ش التي
تعرتيهم يف مرحلة �أوىل �أمام الواجهات
امل�ض ��اءة واملعرو�ض ��ات م ��ن كل �صن ��ف
ونوع املكر�سة جلل ��ب الزبائن ومظاهر
احل�ضارة التكنولوجية املختلفة ولي�س
�أقلها مرتو لندن ال�شهري..
لكن تلك الأحالم الت ��ي حملها الوافدون
�إىل لن ��دن يتك�شف مع م ��رور الزمن �أنها
كان ��ت مبثاب ��ة «�أوه ��ام» يف خميلته ��م

ولي�س واقع ًا حي ًا �سيتنعمون فيه �سوى
بالن�سب ��ة لقلة قليلة منه ��م .ذلك �أن ن�سبة
كبرية منهم �سيج ��دون �أنف�سهم مرغمني
يف مرحلة الحقة على البحث عن �أعمال
ب�سيطة مقابل �أجور متوا�ضعة جد ًا.
ويف �أغلب الأحي ��ان يف قطاع اخلدمات
ويف �أعم ��ال ال تت�س ��م باال�ستدامة .ويف
�أغل ��ب الأحي ��ان �أي�ض� � ًا يج ��د املعني ��ون
�أنف�سه ��م مرغمني على البحث عن م�سكن
متوا�ض ��ع يف ال�ضواحي البعيدة ن�سبي ًا
ع ��ن قلب لندن .من املالحظ �أن امل�ؤلف ال
ي�صدر بهذا ال�صدد �أية �أحكام �شخ�صية،
ب ��ل يق ��دم التو�صي ��ف و«ي�ت�رك لن ��دن

تتحدث عن نف�سها» ،كما ي�شري.
ويق ��دم امل�ؤل ��ف �سل�سل ��ة طويل ��ة م ��ن
الأمثل ��ة عل ��ى احل ��االت املعني ��ة ،ولي�س
�أقله ��ا دالل ��ة �أن الكثري م ��ن العاملني يف
تنظي ��ف �ش ��وارع لن ��دن ي�ستيقظون يف
الفج ��ر يومي� � ًا ثم مي�ض ��ون �ساعات عدة
يف حاف�ل�ات النق ��ل الليلي ��ة للو�ص ��ول
�إىل �أماك ��ن عملهم وت�أم�ي�ن منظر نظيف
للندنيني الذاهبني �إىل مكاتبهم.
وهذا الواقع ميثل ،كم ��ا ي�شرح امل�ؤلف،
عام ًال مهم ًا يف ر�سم خريطة دميوغرافية
جديدة ل�س ��كان لن ��دن ولتوزعهم بحيث
�أ�صبحت بع�ض �ضواحي املدينة القريبة

�شبيهة بـ«�أحي ��اء مكر�سة لفئات حمددة ــ
غيتوات» .والنتيجة هي �أن «ال�ضواحي
ب�صدد التغ�ي�ر ،فاملهاج ��رون يتكد�سون
عل ��ى الأط ��راف .والب�ؤ� ��س يبتع ��د يف
ال�سياق احلايل عن جمال الر�ؤية».
و�ص ��ورة املدين ��ة كله ��ا ت�أخ ��ذ بالنتيجة
�ألوان ��ا جدي ��دة .مم ��ا يكتب ��ه امل�ؤلف يف
تو�صيف ��ه لواق ��ع ذلك عل ��ى الأر�ض نقر�أ
نق�ل ً�ا عما �أ�سر له به �أح ��د رجال ال�شرطة
الربيطانية ما مف ��اده« :نحن يف بيكام،
حي ��ث يتواج ��د الأفارق ��ة ويف نواح ��ي
ويت�شاب ��ل هن ��اك البنغالي ��ون و�أبع ��د
من ذلك �شرق� � ًا يتواج ��د الباك�ستانيون،
وم ��ن جهة الغ ��رب يف بريك�ستون هناك
اجلامايكيون� .أ�ستطيع اال�ستمرار �أكرث
ف�أكرث يف ال�سل�سلة نف�سها».
وال ين�س ��ى امل�ؤل ��ف يف الت�أكي ��د �أن رجل
ال�شرط ��ة �صاحب اجلمل ��ة ال�سابقة لي�س
«عن�صري ًا بالوالدة» ،فهو يف الأ�صل �أحد
املهاجري ��ن الذي ��ن قدم ��وا م ��ن نيجرييا
يف �أفريقي ��ا .لق ��د و�ص ��ل �إىل لن ��دن عام
« 1989م ��ع حل ��م �أن يغدو رج ��ل �أعمال
و�صاح ��ب ثروة باملاليني» .يف املح�صلة
ما يكتب ��ه امل�ؤلف عن لندن ال يبدو بعيد ًا
ع ��ن الأج ��واء الت ��ي و�صفه ��ا الروائ ��ي
الربيط ��اين ال�شهري «ج ��ورج اورويل»،
ال ��ذي يـ�أت ��ي امل�ؤل ��ف عل ��ى ذك ��ره مرات
عديدة.
�إن م�ؤلف ه ��ذا الكتاب املولود يف لندن،
وخري ��ج جامع ��ة �أك�سف ��ورد يف جم ��ال
درا�س ��ة التاري ��خ الربيط ��اين احلديث،
ح ��دد هدف ��ه من ��ه يف تق ��دمي «لن ��دن
املعا�ص ��رة بجمي ��ع �ألوانه ��ا» ،التي يرى
�أن فيه ��ا الكثري م ��ن املظاه ��ر اجلديدة.
وبالت ��ايل ي ��رى �أن ��ه ال ميك ��ن االكتف ��اء
بتلك التو�صيفات العا ّم ��ة ــ الكلي�شيهات
ــ للتعبري عن واقع املدينة اليوم.
وم ��ن الأف ��كار الأ�سا�سية الت ��ي ي�ؤ�س�س
امل�ؤل ��ف عليه ��ا حتليالت ��ه وتو�صيفاته،
دون الإف�صاح عن ذلك �صراحة ،للعا�صمة
الربيطانية لن ��دن �أن الت�أث�ي�ر الإيجابي
للهج ��رة عل ��ى ال�صعي ��د االقت�ص ��ادي له
�أي�ض� � ًا وجهه الآخر الأك�ث�ر «قتامة» على
مدينة لندن.

عن البيان االماراتية
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حماقات الكاتب العاطفية واالنس���انية ُتخلص قبل رحيله

"في يوم مثلج" ..قصص من
األدب الكردي
أوراق

�سب ��ع ع�ش ��رة ق�ص ��ة كردي ��ة ق�ص�ي�رة ب ��د�أت بال ��رواد ومل تخ ُل
م ��ن جت ��ارب ال�شباب به ��دف �إي�صال �شيء غري قلي ��ل من ال�سرد
املمت ��ع املم ��زوج باملع ��ريف وال�سيا�سي والتاريخ ��ي والواقعي
والالواقع ��ي ،والفنتازي من الأدب الك ��ردي الذي يكاد جمهو ًال
للق ��ارئ العرب ��ي ،وبا�ست�ش ��راف جوان ��ب مبتورة م ��ن احلياة
االجتماعية وامل�شهد الثق ��ايف لل�شعب الكردي يف فرتات زمنية
خمتلفة.
حي ��ث يق ��ول هربرت �أرن�س ��ت بيت�س"ميك ��ن للق�ص ��ة الق�صرية
�ان للق�صة،
�أن تك ��ون �أي �شيء يق ��رره كاتبها"والقارئ كاتب ث � ٍ
وبه ��ذا ت�صري عملية ق ��راءة الق�صة ظاهرة انت ��اج ثقايف فكري
�سيكولوج ��ي ،تعم ��ل على تر�سي ��خ انفعاالت خمتلف ��ة تنتج عن
ن�صو�ص هي الأق�صر والأقل تعقيد ًا تدفع �إىل التفكري وا�ستنتاج
ا�سب ��اب خمتلفة :ملاذا يبدو الطفل الكردي عنيد ًا يف يوم مثلج؟
ومل ��اذا يهت ��م الغرب مبقه ��ى العميان يف مدينة �صغ�ي�رة؟ وملاذا
ينزعج ال�شرطي من ابت�سامة مواطن يف ليلة مطر.
ت�س ��ا�ؤالت كثرية قد ال يعرفها ُقراء ُكرث ع ��ن الأدب الكردي يفك
رموزها الكاتب عبد الكرمي يحيى الزيباري من خالل جمموعة
يقدمه ��ا
ن�صو� ��ص
بعن ��وان "يف ي ��وم
مثلج" �ص ��درت عن دار
املدى للإع�ل�ام والثقافة
والفنون.
ذك ��ر الكاتب يف مقدمته
�أن ��ه ال ي ��زال �شغوف� � ًا

م����ن اص��������دارات

في"حماقات بروكلين"

بالق�ص ��ة الق�صرية ،من ��ذ كان �صغري ًا لب�ساطته ��ا وعفويتها وما
زال يجدها من الأجنا�س الأدبية الأكرث ب�ساطة وذكاء ،ذاكر ًا �أن
يف مقدم ��ة كتابه"حديقة الط ��رق املت�شعبة"كتب بورخي�س"�أن
ع ��ادة كتاب ��ة الكتب ال�ضخم ��ة والتو�س ��ع �إىل خم�سمئة �صفحى
بفكرى قد تطرح يف عدة �سطور لهو وتهور وجمد مرهق".
ه ��ذه الق�ص� ��ص الق�صرية ال نزع ��م �أنها الأف�ضل ،ب ��ل �أن �أختيار
الكات ��ب وقع عليه ��ا ب�سبب �إعجابه بها ،وم ��ا يعجبنا يف حلظة
زمني ��ة معينة ق ��د ال يعجبنا يف حلظات �أخ ��رى ،ولكن رغم ذلك
فكل �شيء يظل حمتفظ ًا بقيمته اجلمالية وهي منتزعة من عدة
جوانب من حيث ك ّتابها ،ك�أنور حممد طاهر الذي يكتب الق�صة
من ��ذ ن�صف ق ��رن تقريب ��ا ،و�شباب �آخري ��ن جمددين ل ��كل منهم
�أ�سلوبه و�أفكاره اخلا�صة التي اكت�سبها من بيئته.
فم ��ن حي ��ث الأ�سلوب جتد �أن ه ��ذه الق�ص�ص تتمي ��ز بالفنتازيا
�أو الواقعية النقدية� ،أو الت ��ي اعتمدت على الرمزية والتجريد
ب�سب ��ب الظ ��روف ال�سيا�سي ��ة وزم ��ن كتابتها ،ومنه ��ا اعتمدت
املفارق ��ة ومنه ��ا اعتم ��دت الفك ��رة �أك�ث�ر م ��ن �أ�سل ��وب واح ��د
والعك�س.
ويذك ��ر الكات ��ب هن ��ا �أن هدفه ه ��و �إي�صال �شيء غ�ي�ر قليل من
ال�س ��رد املمت ��ع املم ��زوج باملع ��ريف وال�سيا�س ��ي والتاريخ ��ي
والواقعي والالواقعي ،والفنتازي من الأدب الكردي الذي يكاد
يك ��ون جمهو ًال لدى الق ��ارئ العربي الذي رمبا كان الآن بالذات
بحاجة �إىل من ��اذج ن�ص ّية من الق�صة الكردي ��ة بغية ا�ست�شراف
واق ��ع الأدب الك ��ردي وامل�شهد الثق ��ايف ،وا�ست�ش ��راف جوانب
مبت ��ورة من احلي ��اة االجتماعي ��ة لل�شعب الك ��ردي ،يف فرتات
زمني ��ة خمتلف ��ة ،ب�أعتبار الق�صة م ��ر�آة م�صغ ��رة لوعي ال�شعب
الكردي وحياته الفكرية والأدبية.

بيار شلهوب
ي�سع ��ى كتاب «املحاكم ��ة مل تبد�أ بعد..التط ��رف الإ�سالمي
يف �أوروبا /بيت ب�سراديب عدة» ،مل�ؤلفه توما�س بريخت،
�إىل تقييم العوامل امل�ؤثرة يف الإرهاب والتطرف املتنامي
يف الق ��ارة الأوروبي ��ة ،فيقف يف حتليالت ��ه ومو�ضوعات
بحث ��ه ،عل ��ى املراحل التي قطعه ��ا الإره ��اب يف م�سريته،
عار�ض ًا لدوافع حتول بع� ��ض الأ�شخا�ص واجلماعات �إىل
الراديكالي ��ة يف هذا ال�ش� ��أن ،ووا�ضع� � ًا معايري و�ضوابط
ملكافحة هذه الظاهرة امل�ستجدة ووقف تناميها.
ي ��رى الكاتب �أن خط ��ر الراديكالية الإ�سالمي ��ة يف �أوروبا
ب ��د�أ يف مطلع الق ��رن احلادي والع�شري ��ن ،حيث ا�ستهدف
الإرهابيون القطارات والطائرات واحلافالت واملطارات،
والتجمع ��ات ال�سكاني ��ة والرم ��وز القومي ��ة ،والالفت يف
الأم ��ر �أن م ��ن قام ��وا بتل ��ك الأعم ��ال الإرهابي ��ة ،ه ��م م ��ن
املولودين والنا�شئني يف القارة الأوروبية.
م ��ن �أب ��رز اخلال�ص ��ات الت ��ي تو�ص ��ل �إليه ��ا الباحث حول
�أ�سب ��اب التحول �إىل الراديكالي ��ة :الإحباط االجتماعي �أو
ال�سيا�سي �أو ال�شخ�صي ،الأمر الذي دفع الأفراد الرازحني
حت ��ت وط� ��أة ه ��ذا الإحب ��اط� ،إىل امل�ض ��ي يف �سل�سل ��ة من
العمليات الإرهابي ��ة .وغالبا ما يكون ه�ؤالء ممن ال �شبهة
حولهم �أو مل يكن لديهم �أي �سوابق.
وي�صعب ،بر�أي الكاتب� ،إيج ��اد منوذج واحد للإرهابيني
الأوروبي�ي�ن ،لكن الأكيد �أن لكل فرد من الإرهابيني جتربة

 – 1عوامل غري مبا�شرة (�أزمة الهوية الإ�سالمية ،التمييز
العن�ص ��ري واحلرم ��ان� ،إ�ضافة �إىل العوام ��ل االجتماعية
وال�شعور باالغرتاب والظلم).
 – 2يذك ��ر الباح ��ث ،م ��ن العوام ��ل املبا�ش ��رة ،ال�سيا�سات
اخلارجي ��ة الغربي ��ة والرغب ��ة يف اجله ��اد وامل�شاركة فيه،
ف ��كل ه ��ذا يح ��دث من خ�ل�ال وج ��ود مر�ش ��د روح ��ي ،ذي
كاريزما عالية.
 – 3عوامل متعلقة بالإمكانات املتاحة (الإنرتنت ،قنوات
الب ��ث الف�ضائ ��ي ،ال�سج ��ن ،اجلام ��ع ،الأندي ��ة ال�شبابي ��ة،
اجلامعة ،الن�شاطات الريا�ضية واحلانات).
وي�ؤك ��د امل�ؤل ��ف يف خال�ص ��ة بحث ��ه� ،أنّ من ��ع التط ��رف
الإ�سالم ��ي ق�ضية مهمة وبالغة التعقيد� ،إذ ي�ستحيل و�ضع
من ��وذج موحد للأ�شخا� ��ص الأكرث عُر�ض ��ة للتط ّرف ،كون
مُعظمهم يتحدّر من فئات اجتماعية خمتلفة .لذلك يبدو �أن
مكافحة التطرف ت�ستدعي يف البداية ،العمل على احل�ؤول

أوراق
حني نق�ت�رب من حاف ��ة الرحيل ،يب ��د�أ الإن�سان
املدفون بداخلن ��ا مبحا�سبتنا �أو ًال ،فن�شعر �أو ًال
وقت
ببخ ��ل امل�شاعر التي نهديه ��ا للآخرين يف ٍ
ُكن ��ا نظن فيه �أننا نهديه ��م الكثري من م�شاعرنا،
لكنن ��ا ُنفاج�أ ب� ��أن هذه ال�شح ��ة بامل�شاعر ما هي
�إال ع�ش ��ق نتبعه مع الآخر وفق طرق خا�صة بنا
نح ��ن ،ال عالقة لها مبا يريده �أو يتمناه املقابل،
در� ��س للعط ��اء ،وامل�شاعر ،افتقاره ��ا ،ومنحها،
وكل يعطي احلب بح�سب وجهة نظره .كل هذا
جاء يف كت ��اب حماقات بروكل�ي�ن لبول او�سرت
ال ��ذي �ص ��در ع ��ن دار امل ��دى لالع�ل�ام والثقافة
والفنون وترجمه ا�سامة منزجلي.
يذك ��ر �أو�س�ت�ر �أن ��ه كان يفت�ش عن م ��كان هادئ
للم ��وت في ��ه ،حي ��ث �أو�ص ��اه �أحده ��م باللجوء
�إىل بروكل ��ن ،ث ��م �ساف ��ر �إىل هنال ��ك م�ست�شري ًا
ال�ستط�ل�اع املنطقة ،والتي مل يك ��ن قد عاد �إليها
من ��ذ �ست ��ة وخم�س�ي�ن عام� � ًا �أي عندم ��ا كان يف
الثالثة من العمر ،ويذكر �أن والديه كانا بعيدين
عن املدين ��ة لهذا وجد نف�سه غريزيا يعود للحي

د .احمد شرجي :نظرية السيميولوجيا لم تكتمل بعد

التطرف اإلسالمي في أوروبا ..بيت بسراديب عدة
فري ��دة فيما يخ�ص ق�ضية التط ّرف .تبد�أ عند العديدين يف
�سن املراهق ��ة ،وي�شكل ال�سعي نحو هوي ��ة �إ�سالمية قوية
املح ّفز العقائدي الأقوى للتطرف الإ�سالمي.
ويف العم ��وم ،يتطرق بريخ ��ت �إىل م�س�ألة بحثه ب�شمولية
ودقة ،حم ��اوال عر�ض كافة جوانبها وتداخالته والعوامل
امل�ؤث ��رة ..والأبعاد اخلط ��رة ..و�أ�شكال احلل ��ول املمكنة،
الأجنع .وهك ��ذا ف�إنه ق�س ��م العوامل املحف ��زة للراديكالية
�إىل ثالثة عوامل �أ�سا�سية:

م����ن اص��������دارات

ال ��ذي عا�ش ��ا في ��ه ،وي�ص ��ف نف�س ��ه وك�أن ��ه كلب
جريح يزحف �إىل م�سقط ر�أ�سه.
انتقال ��ه �إىل بروكل ��ن ت�سب ��ب ل ُه بتده ��ور كبري
وتراج ��ع يف و�ضعه الإقت�صادي ،كما �أنه ق�ضى
فرتات طويلة يع ��اين البطالة ،حي ��ث �أ�صبحت
�ساعات النه ��ار طويلة جدا� ،إال �أن ابنت ُه را�شيل
ن�صحت ��ه بالتفكري بعم ��ل وم�ش ��روع ا�ستثنائي
لإخراجه من هذه احلال.
كان �أو�س�ت�ر م ��ن الي�أ�س �أن ��ه �شرح البنت ��ه ب�أنه
عل ��ى م�شارف املوت فال حاج ��ة خللق م�شاريع،
�إال �أن ابنت ��ه نعتته بالقا�سي والأناين ،واتهمت ُه
مبثاليت ��ه ،يذك ��ر الكات ��ب �أن تو�صيف ��ات ابنته
قا�سي ��ة بع� ��ض ال�ش ��يء فف ��ي �أيامه الطيب ��ة ُع ّد
�أو�سرت عذبا وودودا وك�أي �شخ�ص عادي ،كان
عطوف� � ًا م�صغي ًا دائم ًا يح ��اول التعلم كيف يفنت
النا�س.
ومل ميث ��ل او�س�ت�ر باب� � ًا مغلق ًا بل عل ��ى العك�س
كان ب�سي ��ط حلد ما ،ولكن ُه حزين يف �سره وهو
من �أ�صحاب الهموم القاتلة �أولئك الذين تيقنوا
ب�أنهم مل يخلقوا للزواج.
رغم �أن ظن را�شيل ب� ��أن �أبيها كان �أقل من زوج
مث ��ايل لأمها ،و�أقل من �أن يكون �أب ًا� ،إال �أنه كان
متيقن� � ًا �أنه �أحب كليهما عل ��ى طريقته ،و�إن كان
يتواج ��د �أحيان ًا يف �أح�ضان ام ��ر�أة اخرى فهذا
لأن ��ه مل ي�أخ ��ذ �أي عالقة من العالق ��ات ال�سابقة
على حممل اجلد.
ومل تك ��ن فك ��رة الإنف�ص ��ال ع ��ن ديث"زوج ��ة
�أو�سرت"فكرت ��ه ،ب ��ل كان يخط ��ط للإقامة معها
حت ��ى النهاية ،لكنها مل تتجاوز عن �آثام �أو�سرت
ال ��ذي مل يلمه ��ا واح�ت�رم رغباته ��ا ،ونتيج� � ًة

ال�ستفحال املر�ض"�سرط ��ان الرئة"على الكاتب
ب ��د�أ يوظف ا�شتغاالته احل�سي ��ة على كل �شيء،
وتو�ص ��ل اىل �إيجاد م�ش ��روع ينا�سب هواياته،
وح ��اول و�ضع عنوان فخ ��م للعمل خادع ًا نف�سه
ب�أنه منهمك يف عمل هام �أطلق عليه ا�سم"كتاب
احلماقات االن�سانية"كان ينوي الكاتب تدوين
ال�س ��رد ب ��ه ب�أب�س ��ط و�أنق ��ى لغ ��ة ع ��ن الأخطاء
الفا�ضح ��ة والأغ�ل�اط امل�ضحك ��ة والت�صرف ��ات
املحرج ��ة ونق ��اط ال�ضع ��ف وكل فع ��ل و�صف ��ه
بـ"التافه"ارتكب ��ه عل ��ى امت ��داد حيات ��ه املهني ��ة
املتفاوتة ك�إن�سان.
يذك ��ر �أو�س�ت�ر �أن ��ه كان يح ��اول �أن ي�سمي هذا
امل�ش ��روع كتاب ًا ،لكنه يف الواق ��ع كان جمموعة
م ��ن احل ��زم الورقي ��ة املفكك ��ة ،والت ��ي جتم ��ع
�صفح ��ات منف�صلة واوراقا ع�شوائية وبطاقات
ائتم ��ان ،وخرب�ش ��ات ع�شوائي ��ة خللي ��ط م ��ن
حكايات مفككة كان الكاتب يرميها.
ويذك ��ر الكات ��ب ب�أنه كلم ��ا جل� ��س ليكتب يرتك
عيني ��ه مغم�ضت�ي�ن لتج ��ول يف �أي اجت ��اه
ت�ش ��ا�ؤه ،وهنا جنح الكات ��ب ب�إجبار نف�سه على
اال�سرتخاء لي�ستذكر بذلك كمية كبرية من مواد
املا�ضي ال�سحيق و�أ�شياء كان يفرت�ضها يف ذلك
احلني افرت�ض �أنه ا�ضاعها �إىل الأبد.
يف هذه الرواية خل�ص بول �أو�سرت جابن ًا واقعي ًا
من حياته اخلا�صة يف منزل برونك�سفيل امل�ؤجر
ا�ص�ل ً�ا وحاملا انتهت م ��دة عقده لن تبق ��ى م�س�ألة
النق ��ود م�شكل ��ة ،فخطته ه ��و وزوجت ��ه ال�سابقة
لف�صل الربح عن مبلغ بيع البيت بوجود �أربعمئة
�ألف دوالر يف امل�صرف كان �سيتوفر له مبلغ �أكرث
كاف ليعيله حتى �آخر يوم من حياته.
من ٍ

دون دخول ال�شباب يف عملية التحوّ ل ،ومن احللول التي
يطرحها الكاتب لهذه الغاية:
 مكافح ��ة اال�سالموفوبيا (رهاب الإ�سالم) ،عرب الت�صديلكافة �أ�شكال العن�صرية يف املجتمع ،مبوازاة التعاطي مع
امل�سلمني باعتبارهم جزءا من جمتمع ذي قيم مُ�شرتكة.
 العم ��ل على احلد من غل ��و البع�ض يف تبني ر�أي ال يقبلاجل ��دل �أو النقا� ��ش .وهذا غ�ي�ر ممكن ،ب ��ر�أي الكاتب� ،إال
�إذا ب ��رز االلتف ��ات بداية الأم ��ر� ،إىل املدر�س ��ة التي ميكنها
�أن تلعب دورا هام ��ا يف مواجهة اخلرافة والفهم اخلاطئ
للحياة ،وهذا يفرت�ض و�ضع معايري للمدار�س الإ�سالمية،
تفر� ��ض �إدراج برام ��ج تعليمي ��ة تعنى مبكافح ��ة الإرهاب
والتطرف و ُت�شجّ ع على التعاي�ش بني الأديان.
 ب ��ث الوعي بني كافة فئات املجتمع ،من عمال ومياومنيوموظفني حكوميني و�أئمة ،ح ��ول الأ�سباب الأولية ،التي
ُت�سهم يف التحول �إىل الراديكالية يف بلدان الغرب.
ويُ�ش ��دد الباح ��ث عل ��ى �ض ��رورة تفعيل احل ��وار بني هذه
املجتمع ��ات ورعايته ��ا م ��ن قب ��ل احلكوم ��ات وال�سلط ��ات
املحلي ��ة ،وال ي�ستثن ��ي املجتم ��ع الإ�سالم ��ي م ��ن حتم ��ل
م�س�ؤوليات ��ه ،كون ��ه هو املعن ��ي بالدرج ��ة الأوىل .ويُبدي
بريخ ��ت تخوفه م ��ن ا�ستمرار خط ��ر الإره ��اب والتطرف
خ�ل�ال ال�سنوات القادمة �أو حت ��ى العقد القادم� .إال �أن بناء
املجتمع وتطوير القيم امل�شرتك ��ة من �ش�أنه ،بت�صوره� ،أن
يخف�ض جاذبي ��ة الإ�سالم املتطرف ،وب�ش ��كل خا�ص ثقافة
الكراهية و«القتل با�سم الله».

عن البيان االماراتية
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�إن النظري ��ة ال�سيميولوجي ��ة مازال ��ت مل تكتم ��ل
بع ��د ،فهي نظري ��ة متطورة با�ستمرار م ��ا �أن ينفتح
له ��ا �أف ��ق جديد حت ��ى تل ��ج �آفاق� � ًا �أك�ث�ر ات�ساعا من
اال�سئل ��ة املت�شابك ��ة لأنه ��ا تنفت ��ح عل ��ى كل مفا�صل
احلي ��اة املجتمعي ��ة واالدبي ��ة والثقافي ��ة وم ��ن هنا
يكت�س ��ي �س� ��ؤال ب ��ارت �أهميته:هل ن�ستطي ��ع يوم ًا
�أن نخل ��ق �سيميولوجي ��ا ال�سميولوجني"والتحليل
البني ��وي للبنيوي�ي�ن"؟ فال�سيميولوجي ��ا م�شروعة
�أم ��ام كل طرح جديد ،ي�ساه ��م انفتاحها على العلوم
الأخ ��رى يف ع ��دم ا�ستقراره ��ا ون ��رى يف ذلك قوة
لل�سيميولوجي ��ا ،م ��ن خ�ل�ال ع ��دم حتنيطه ��ا �ضمن
�أنظم ��ة تكل� ��س �س�ي�رورة ا�شتغاله ��ا ف� ��إذا كان ��ت
ال�سيميولوجيا تتخبط بني كونها نظرية �أو منهج ًا
 ،فكي ��ف يخ�ض ��ع امل�س ��رح ال�شرتاطاته ��ا املنهجي ��ة
والنقدي ��ة؟ وكي ��ف ميك ��ن حتدي ��د معن ��ى العالمات
داخ ��ل الن� ��ص الدرام ��ي والعر� ��ض امل�سرح ��ي؟ ثم
انفت ��اح الن� ��ص الالنهائ ��ي عل ��ى الدالل ��ة كم ��ا ي�ؤكد
روالن بارت وجوليا كر�ستيفا  ،من �ش�أنه �أن ي�صعب
م ��ن مهمة املتفرج والق ��ارئ يف اتخاذ موقف حمدد
من الن�ص والعر�ض.
ت�ضمن كتاب"�سيميولوجيا امل�شرح"للدكتور �أحمد
�شرج ��ي ثقاف ��ات ومقارب ��ات ودرا�سة للغ ��ة امل�سرح
عاملي� � ًا ،ويذك ��ر ال�شرج ��ي �أن ال�سيميولوجيا تعنى

باملفه ��وم الع ��ام للعالم ��ة� ،إنطالق� � ًا م ��ن م�ستوي�ي�ن
الأول ماهية العالمة التي يحدد وجودها وطبيعتها
وعالقته ��ا باملوج ��ودات الأخرى والت ��ي تت�شابه �أو
تختلف معها ،وم�ست ��وى فاعلية العالمة ووظيفتها
يف احلياة العامة.
يدر�س ال�شرجي عالمات امل�سرح من خالل التحليل
البارتي ،حيث يقف عند ثالث �أمناط من العالمات،
يُطل ��ق عل ��ى الأول"الرمز"وي�شم ��ل العالم ��ات �أو
اال�شارات الإن�سانية الكربى� ،أما الثاين في�شري �إىل
�أن لكل عالمة خمزون وذاك ��رة منظمة من الأ�شكال
متكن م ��ن التميي ��ز با�ستح�ضار االخت�ل�اف حتى ال
يتغري املعنى.
�أما النمط الثالث فل ��م يعد موقع العالمة منغلق ًا يف
العالقات الإفرتا�ضي ��ة بل مبا يجاورها من عالقات
فعلي ��ة ،وين�شئ االرتب ��اط م�ست ��وى تركيبي ًا ي�شكل
ب ��دوره م�ست ��وى العالق ��ات الأفقي ��ة وم ��ا مييزها
بني الوع ��ي الأفقي الذي ي�سمح لن ��ا بت�صور �أف�ضل
للمجموع ��ات العاملة"الر�سائل"والت�صنيف ��ات
املعق ��دة� ،أم ��ا الوع ��ي الرم ��زي ف�إنه يوح ��ي بخيال
العم ��ق ،وتتعزز ال�صورة بحيوية بالغة جد ًا ،بناء ًا
عل ��ى تباين العوامل فال �شيء مبقدوره اخلروج عن
دائرة املعنى.
يذك ��ر الكات ��ب �أن �صناعة امل�سرح تحُ ��دد بالوحدات
الداللي ��ة ،بناء عل ��ى االتفاقية التي اعتم ��دت �أثناء
التدري ��ب ،لكن تغي�ي�ر ق�صديتها �أثن ��اء العر�ض من

متلق �إىل �آخر لأن"قابلية امل�شاهد احلقيقية لإدراك
ٍ
ترتي ��ب – ثان ��وي للمع ��اين يف عملي ��ة ف ��ك كودات
العر� ��ض تعتمد عل ��ى القيم خ ��ارج امل�س ��رح والقيم
الثقافي ��ة العام ��ة الت ��ي حتمله ��ا بع� ��ض املوا�ضي ��ع
و�ضروب اخلطاب و �أ�شكال ال�سلوك".
ي�ستن ��د الكات ��ب دائم� � ًا �إىل ر�ؤى ب ��ارت ،ذاك ��ر ًا �أن
ق ��درة العالمة التوليدية يف امل�سرح تعمل بدينامية
خا�ص ��ة داخ ��ل العر� ��ض امل�سرح ��ي ،وتتح ��ول �إىل
دالالت بالت�ضم ��ن لكونه ��ا تخ�ضع لثقاف ��ة امل�س�ؤول
من جهة وتذعن ملجموع ��ة �سلوكيات وعقائد دينية
واجتماعية واخالقية لأن"عامل التوليد ال�سيميائي
ه ��و ع ��امل متح ��رك ،و�أن نفرت� ��ض �أن ل ��ه بني ��ات ال
يعني �أبد ًا �أننا نفرت� ��ض �أنه ثابت ،لأن الأمر يتعلق
بالتعرف على �آليات تغري بنيته".
هذا الكت ��اب يت�ضمن �أربعة ف�صول يختتمها الكاتب
ذاك ��ر ًا �أن تراب ��ط عنا�صر العر� ��ض امل�سرحي �ضمن
بنية متما�سكة لت�ؤ�س� ��س �شبكة عالئقية يتعذر معها
ع ��زل عن�صر ع ��ن �آخر ،وتنف ��ى ه ��ذه اخلا�صية يف
اللغ ��ة وخا�صة عن ��د جاكب�س ��ون الذي �أك ��د على �أن
من ��ط الأ�صوات عالئقي من حي ��ث ت�أ�سي�سها الأول،
�إذ حتدد العالقة بني الأ�صوات املعنى وتنتجه.
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بنية الكتابة

الخيوط المتعددة والشخصيات وثيمة الصراع
في رواية (األمريكان في بيتي)
تب��دأ رواية (األمريكان يف بيتي) للروايئ نزار عبد الس��تار من لحظة اصطدام فكري
واجتامعي يكونان يف لحظة تأويل ديني متغريا آخر من العالقة بني حالتني ال تبتعدان
واح��د ..اللحظة تلك
ع��ن لحظة الحي��اة املركزية التي اريد لها ان ال تكون يف مس��ار
ٍ
التي بدات بها بنية الكتابة يف الرواية هي اللحظة التي اس�ماها القضاء باللحية ..وألن
اس��تهالل الرواية بدأ باملستوى القصدي وهي من النوادر التي تبدأ فيها الروايات مثل
هكذا استهالل التي تجنح يف أغلبها اىل البدء مبستوى إخباري أو تصويري ..اإلستهالل
كان لحظة رس��م الخيوط االوىل لحركة الراوي مبعية الروايئ ألنها اعتمدت عىل لغة
املتكلم ..فيكون االس��تهالل هنا قابال لالشتعال ليعطي مفازات أخرى للتلقي من جهة
وقدرة الروايئ عىل غدارة الحدث من جهة أخرى..
علي لفته سعيد
(�أع ��رف طالع يومي من اخلرب الأول) هذه اجلملة االوىل
وه ��ي يقينية م�ستمدة من قوة املعرفة لواقعه و�شخ�صيته
اي البط ��ل خالد ..الذي �سي�شحذ لغ ��ة ال�سرد بطريقة الأنا
املخاط ��ب والت ��ي يريده ��ا الروائ ��ي ان تق�ش ��ر العالق ��ات
الأخرى املرتبط ��ة بالراوي داخل الرواي ��ة والتي تعددت
وكرثت لذا كان االعتماد على تعدد ال�شخ�صيات واال�سماء
هي املحطة الت ��ي ينطلق منها ال�سرد عل ��ى م�ساحة مدينة
وم ��ا يجاوره ��ا وما يبتع ��د عنها وه ��ي مدين ��ة املو�صل..
وله ��ذا فان بنية الكتابة يف ه ��ذه الرواية ت�أخذ العديد من
املنطلق ��ات الت ��ي تبدا من ب� ��ؤرة او نقطة املرك ��ز الرئي�سة
للح ��دث املرتبط بالعنوان (الأمري ��كان) اي قوة االحتالل
الق ��وة اجلديدة التي ط ��ر�أت على البني ��ة االجتماعية وما
يرافقها من عناوين اخ ��رى كالعالقات اال�سرية والتاريخ
واالثار والعالقات االن�ساني ��ة والعائلية وحتى اجلن�سية
منه ��ا وتلك العناوين االخرى التي تتحرك حول احلكومة
الن البط ��ل خال ��د �شخ�صي ��ة اعالمي ��ة و�صحفي ��ة وتل ��ك
الت�شعب ��ات العائلية التي ت�أخ ��ذ جناحني ي�سريان بطريقة
متوازي ��ة ب�ي�ن عائل ��ة الزوجة و�أخيه ��ا وب�ي�ن عائلته و�أخ
وم ��ا يرتبط منها م ��ن �شخ�صيات �أخرى تعمل يف جماالت
متع ��ددة تك�ش ��ف العمق الآخ ��ر للمدينة �س ��واء منه العمق
الطاف ��ح مبا ح�ص ��ل من رذيل ��ة وف�ساد وج ��ور وتعمد يف
طم�س الروح الوطنية او العمق احل�ضارية للمدينة الذي
ي ��راد منه االخر ان يكون �ساح ��ة لل�شرقة والف�ساد واي�ضا
يف حال ��ة جميع العمقني جند ان هن ��اك حالة من الرتاجع
ل�صالح ايجابية ال�سرد وايجابية االقناع للقارئ التي البد
من توفرها يف ج�سد احلل االخري وهو امل�ستوى الت�أويلي
الذي يعتمد عل ��ى امل�ستويني الق�صدي والفل�سفي للن�ص..
الرواية تعتمد يف ردها اي�ضا على تلك العالقات املتنافرة
واملتوت ��رة بني �شخو�صها الراوي م ��ع زوجته حنان ومع
اخيها ح�سن ال ��راوي مع االمريكان ال ��راوي مع �صديقته
ال�صحفية التي تتحول اىل ع�شيقة او هي ع�شيقة م�ستغل
جانب�ي�ن احل ��ب او الو�صول اىل ان تك ��ون �صحفية قادرة
عل ��ى اي�صال املعلومة جلالل الراوي الذي يريد ان يعطي
كل هذه املتناق�ضات التي ح�صلت ما بعد عام  2003حيث
وج ��د الراوي نف�س ��ه وجها لوج ��ه امام االمري ��كان الذين
يعرفهم ويعرف قائدهم ويتعاون معهم لكنه يكون بال�ضد
منهم حني يكونون يف بيته ملراقبة حركة امل�سلحني.
الرواي ��ة كم ��ا قلت ال ميك ��ن ح�س ��اب ا�سم ��اء ال�شخ�صيات
الت ��ي وردت فيها وه ��ي �شخ�صيات رئي�سي ��ة و�شخ�صيات
ثانوي ��ة وكان بالإمكان اال تكون هن ��اك اثقال لل�سرد واىل
املتاه ��ة للقارئ يف تع ��دد ال�شخ�صي ��ات الثانوي ��ة التي ال
معن ��ى حل�ضوره ��ا �إال ملج ��رد ان لها عالقة م ��ع الراوي ام

م ��ع �شخ�صي ��ات اخ ��رى مرتبط ��ة بال ��رواي يف العمل او
القراب ��ة وعلى الرغم م�ن�ن ان الرواية ه ��ي رواية احداث
وبال�ضرورة هي رواية �شخو�ص ولكن تهديدها قد يرهق
ال�س ��رد وال�سارد يف تتبع املجريات احلقيقية للواقع التي
ال جتعل الروائي يالحق الثيمة او احلكاية املراد اي�صالها
اىل الق ��ارئ بق ��در مالحقته لل�شخ�صي ��ات وتلك مينح فيها
ال�سرد بع�ض ت�شويقات ��ه التي يعرف بها نزار عبد ال�ستار
يف كل كتابات ��ه الروائي ��ة والق�ص�صية ح�ي�ن يغلف جملته
ال�سردي ��ة ب ��داالت ت�شويقي ��ة جتعل من ال�سرد ل ��ه �إلتماعة
جميلة يف خ�ضم الفكرة ال�سوداوية التي اعطاها العنوان
مثال.
(بللت وجهي لتطهري م�سالكي التنف�سية من رائحة الزيت
املحروق)�ص 7و(ان�شغلت حنان .........غوربات�شوف)
�ص8
ان بني ��ة الكتابة اعتمدت ا�سا�سا عل ��ى عدة م�سارات مهمة
كما او�ضحت يف تلك العالقات التي ارتبطت بواقع مدينة
وتاريخه ��ا ولكن ال�شخ�صي ��ة الرئي�سية هي التي احتكمت
اىل تل ��ك امل�س ��ارات و�سيط ��رت عليه ��ا وه ��و ام ��ر طبيعي
مادام ��ت الرواية �سكب ��ت �سردها بطريق ��ة املتكلم للراوي
ال ��ذي يالحق االحداث بعني تتخذ م ��ن الواقع االين واقع
احتالل وم ��ا يرافقه من ا�ضط ��راب يف البنية االجتماعية
والنف�سية واال�ستغالل والنفوذ وا�ستغالل الواقع اجلديد
م ��ن جه ��ة وتبي ��ان املواجه ��ة واملقاوم ��ة واحلف ��اظ عل ��ى
�ص�ي�رورة االن�سان واملدينة والتاريخ من جهة �أخرى لكن
كل ه ��ذا ال ميكن الرك ��ون �إليه كوحدة واح ��دة من احلالة
النف�سي ��ة او احلالة الواقعية الت ��ي انبت عليها ال�شخ�صية
املحورية الن الواقع اجلديد يفر�ض ان تكون هناك تقلبات
حتى يف ال�شخ�صية التي تتهم هي االخرى بح�سب وجهة
النظ ��ر االخرى املقابلة�(.إذا كن ��ت ت�ستهني ....ابدا) �ص9
و(هذا غري �صحيح ...الوالء) �ص 11و(�أكرث ما �أغا�ضني
ان االمريكان دمروا قم�صاين املكوية) �ص12
وه ��ي كناي ��ة لواق ��ع كان مرتب ��ا وجي ��دا يف ال�شخ�صي ��ة
العراقي ��ة او اهتمام ��ه يف اور احلي ��اة اجلميل ��ة وان
االحت�ل�ال دمر كل �شيء ف�ضال عن انه ��ا جميلة قد تبني ان
االمور يف اجتاه اخ ��ر والبطل يف اجتاه معاك�س ال يفكر
�إال بقم�صان ��ه وه ��ي جمل ��ة �أو جمل ميك ��ن احل�صول على
ت�أويلها وق�صديتها بح�سب االخر املتلقي مثلما هي جاءت
بح�سب االخر املقابل لل�شخ�صية املحورية.
ان جع ��ل البط ��ل �صحفيا قد يك ��ون مهما لأن ��ه القادر على
ك�ش ��ف ما ميكن �أن راد منه ان يكون م�ستورا او غري قابل
للو�صول الي ��ه ولأنه �صحفي يعن ��ي ان االمكانية اللتقاط
الأح ��داث تكون كب�ي�رة فال�صحف ��ي ب�إمكان ��ه اال�ستق�صاء

ل ��ه عامل ��ه اخلا�ص املوزع ب�ي�ن عائلته وما كان ��ت عليه وما
�ص ��ارت م ��ع اخوتها وب�ي�ن عمل ��ه والن�ساء الت ��ي حتيطه
فيك ��ون ثم ��ة �صراعات عي ��دة داخل احلكاي ��ة التي ترتبط
بخي ��ط �سردي يراد من الق ��ارئ ان مي�سك باخليط وي�ضع
خرزات احلكاية املتقافزة واملت�شعبة لتكون م�سبحة ميكن
له ان يفهم عددها وطريقة الت�سبيح لها.

تقشير الشخصيات وكثرتها

تعتم ��د البنية الكتابية عل ��ى تق�شري ما�ض ��ي ال�شخ�صيات
وه ��ي تتك ��ئ علي ��ه يف ال�س ��رد لتبي ��ان عالقتها م ��ع ب�ؤرة
احلكاي ��ة التي ه ��ي مدينة يف اال�صل من خ�ل�ال �شخو�ص
او ه ��ي �شخ�صية موزعة عل ��ى �شخ�صيات لو�ضع خريطة
ملدين ��ة فتك ��ون كل ال�شخ�صي ��ات كم ��ا �أوردت له ��ا عالق ��ة
بالبطل املتكلم.
ان ال�شخ�صي ��ات املهم ��ة ه ��ي الزوج ��ة ومن ��ال ال�صحفية
واخ ��وة ال ��راوي خالد و�شقيق الزوج ��ة وحتى الزوجات
واالقارب و�إذا ما اردنا ان نعرف هذه ال�شخ�صيات فلي�س
لنا اح�صائية قادرة على االم�ساك بها ولكن رمبا هي
جالل البطل زوجته حن ��ان وح�سن اخ الزوجة وعمار اخ
البطل وكذلك كمال وامليجر ومرب ومنا�سك ال�صحفية وهي
�شخ�صية رئي�سية ولي�ست هام�شية و�شخ�صيات كابراهيم
تو�س ��ان  -يو�سف  -فتح ��ي  -ال�سيد �صايف  -كرين  -رمي
 يا�س�ي�ن  -ابن املختار -ام جعف ��ر -فطومة  -عزيز مديراالع�ل�ام  -املرتجم  -ط ��ارق  -فار�س جمعة  -ح�سن  -ابن
اخ ��ت فار� ��س  -قائ ��د ال�شرط ��ة  -احل ��اج جب ��ار وحفي ��ده
 ط�ل�ال � -ضاب ��ط �شرط ��ة �صغ�ي�ر ال�س ��ن  -خ ��ادم طويلالقام ��ة  -الوايل فرن�سي�س  -تورياين االب  -الدومنيكي
كواليت�شين ��ي  -الق� ��س اليا� ��س املو�صل ��ي  -حمم ��د احمد
العم ��ري  -حممد اجل ��وادي  -القن�ص ��ل الفرن�سي  -خالد
حمم ��د علي  -فران�سي�س موب ��وال  -اخته ماجدة  -توفيق
 �سند� ��س  -هب ��ة  -توفي ��ق  -ماج ��دة � -س ��امل ب ��ن كم ��الوزوجت ��ه  -اخلال حمم ��ود  -مرمي  -ن�سري ��ن  -الغجرية
 احد امل�ساعدين وهناك و�صف جل�سده بال ا�سم  -مروان �شم�ش ��و � -شري ��ف املهند� ��س -عبد الدائ ��م -حنا بني -اوغ�سطني وزوجته االيرلندية  -اخلطاط �صالح ال�سعدي
 الكولوني ��ل ليجمن -ال�سري ارنول ��د ول�سن -ييف �سانل ��وران  -عج ��وز ب�ل�ا ا�س ��م يف بل ��دة القو� ��ش  -خو�شابا
بكوخ ��ا  -االنكليزي ارثر بلدوين  -هرمز ر�سام -او�سنت
ه�ن�ري  -الي ��ارد  -كري�ستي ��ات  -ال�سف�ي�ر االنكلي ��زي -
رئي� ��س الوزراء ال�س�ي�ر روبرت  -لربيط ��اين  -الي�س بج
-ال�سلط ��ان حمم ��د الراب ��ع  -ويهود القو� ��ش  -ال�سلطانة

خديج ��ة تاريخ ��ان  -وال�صحفية رمي � -شاك ��ر البدران -
ارميني ��ا يف ال�سبع�ي�ن م ��ن عم ��ره  -احلاج جب ��ار و�شاكر
الو�سخ  -املكاوي –خادم ال�سيد �صايف –�شريف – �شاب
م�سيحي – عنرب – حممد –
وذك ��ر ا�سماء عددي ��ة كغوربات�شوف ونابلي ��ون ور�ؤ�ساء
حكوم ��ات و�شخ�صيات تاريخية واماك ��ن اثرية ومتاحف
وحتف وملح ��ات تاريخية و�صراعات .وهذه ال�شخ�صيات
واالماك ��ن الفاعل ��ة والثاني ��ة والهام�شي ��ة تعط ��ي ملمح ��ا
للمدينة وم�ساحة الرواية الت ��ي متتد اذرعها اىل االجتاه
االفق ��ي اخلارج والعم ��ودي الداخ ��ل يف ت�شابك العالقات
وو�ض ��ع الثيم ��ة املتع ��ددة يف اماكنه ��ا فهن ��اك ثيم ��ة الفن
ودار ال�سينم ��ا وثم ��ة ق�ص ��ر بن ��ي والعالق ��ة م ��ع ال�ت�راث
وهن ��اك قالدة اثرية وعالقتها بال�سرقات واملافيات وكذلك
الكتب والثقافة واالمري ��كان والتعاون معهم او املواجهة
�ضده ��م ..هن ��اك عالق ��ات مناطقي ��ة ما�ضوي ��ة لل�شخ�صية
لتبي ��ان التوجه ��ات القلق ��ة لتكوينها التي وج ��دت نف�سها
من�ساقة و�سط عامل فو�ضوي وم�ضطرب وهناك منظمات
�سري ��ة تعمل يف املو�صل وهن ��اك منظمات تتخذ من عامل
امل�ساع ��دة للو�ص ��ول اىل االه ��داف القاع ��دة وامللي�شي ��ات
والدين وت�أثرياته (�شبابنا يقعون يف �شباك� ).....ص28
وله ��ذا فان تع ��دد ال�شخ�صي ��ات واالماكن وامت ��داد الزمن
كحق ��ب تاريخية متع ��ددة ومت�ضاربة ج ��اءت على ا�سا�س
الق ��درة على االم�س ��اك بتالبيب احلكاي ��ة ولكن يف الكثري
من االحي ��ان تبدو الكثري من ال�شخ�صي ��ات غري مهم وهو
جم ��رد �سرب غور يوم متحرك لل�شخ�صيات ولهذا فهو يبث
عنونتها واعالن واقعها بطريق ��ة الإخبار ال�سريع ولكنها
بالن�سبة للقارئ قد ال ت�شكل �أهمية يف تتبع حركتها ورمبا
تك ��ون بالن�سب ��ة للقارئ �ص ��ورة م ��رت يف م ��ر�آة القراءة
وانته ��ت ومل تع ��د النها �صاحبة ما� ��ض قرائي ..النه حتى
وان متك ��ن من جمع �شتات هذه ال�شخ�صيات فانه لن يجد
اهمية حل�ضورها �سوى انها تت�صل مبا�ضي ال�شخ�صيات
الرئي�سي ��ة او انه ��ا فع ��ل حرك ��ي �س ��ردي عل ��ى ا�سا�س ان
الرواي ��ة ميكن ان ت�سرد فيها اي �شيء ميكن ان يقال النها
رواية تعني بوجود العديد من ال�شخ�صيات.

الصراع التاريخي ومتغيراته

يك ��ون التاريخ حا�ضرا يف ج�س ��د الرواية وهذا التاريخ
رمبا هو بارز من جه ��ة ومق�صود لتو�ضيح ال�شخ�صيات
م ��ن جه ��ة اخ ��رى �إال �أنه �أي�ض ��ا تاريخ اري ��د ب�سحبه اىل
احلكاي ��ة عل ��ى ان الواقع االن ه ��و امتداد لذل ��ك الت�أريخ

�س ��واء بت�أث�ي�ره او ت�أث ��ره �سلب ��ا او ايجاب ��ا ..مبعنى ان
احلكاي ��ة هنا هي ك�شف ل ��كل املتناق�ضات التي ابتليت بها
املدينة املو�صل بعد عام  2003وما كان فيها من ا�ضطراب
وخ ��وف قبل ه ��ذا التاريخ ال ��ذي مهد لكل ه ��ذه الفو�ضى
الالحق ��ة ..لذا فان بنية الكتاب ��ة وامام �سيل هذه الثيمات
كانت حتتاج اىل مقدرة للعمل وفق امل�ستويات االخبارية
الق�صدية ليكون حا�صل جمعها امل�ستوى التحليلي يف كل
ق�س ��م من اق�س ��ام الرواية التي متن ��ح يف كل واحدة منها
ا�ستنت ��اج امل�ستوى الق�ص ��دي (يحق لنا احيان ��ا �أن نكره
الوطن) �ص 29لذا فان الروائي ترك راويه ي�سرد حكايته
بطريق ��ة جر احلبل وفق ما مت ذكره من وجود انعكا�سات
عدي ��دة للقلق والت�ضارب بني الطموح واخلوف الطموح
يف ان يك ��ون يف منت�ص ��ف احلب ��ل وهو ال ��ذي يجره من
طرفيه ،وب�ي�ن الواقع اجلديد ووج ��ود االمريكان ما نتج
عن هذا الوجود من جه ��ة وبني كل هذه املتناق�ضات وكل
هذه اال�سماء بدءا من العائلة وانتهاء بالعمل,
ان ال�س ��رد رغم انه يتخذ طريق ��ة التنامي الت�صاعدي لكل
ح ��دث خمت ��ار يف ج�س ��د الرواية لذل ��ك فان امل ��كان االول
للرواي ��ة ه ��و البيت ال ��ذي يقتحم ��ه الأمري ��كان لأكرث من
مرة والت ��ي ي�سميها الغزوات (هذه ه ��ي الغزوة الثامنة،
كان ي ��وم االربعاء ح�ي�ن �أنزلته ��م املدرع ��ات� )....ص37
ليك ��ون مراقب ��ا وهن ��ا يكم ��ن امل�ست ��وى التحليل ��ي الذي
تنطل ��ق من ��ه كل الق�صدي ��ات الأخرى ..مبعن ��ى ان املكان
الب�ؤرة احل ��دث املنطقة االوىل للرواي ��ة كانت هي البا ّزة
للعناوي ��ن الأخرى من خالل وج ��ود الأمريكان يف البيت
ومن ثم كيفية ا�ستلهام تلك العالقات املتناق�ضة يف بلورة
ح ��دث روائي يعتمد عل ��ى ا�ستغالل كل �ش ��يء يف الواقع
اجلدي ��د حتى ل ��و كان عن طري ��ق تزوي ��ر الهويات بهدف
الو�ص ��ول اىل امل�آرب ال�شخ�صي ��ة ..وهي داللة ما يح�صل
م ��ن تغريات عل ��ى ال�شخ�صي ��ة العراقية�(..أخرجت هوية
م ��زورة ت�شري اىل �أنني موظ ��ف يف بلدية املو�صل).....
�ص 48وهن ��ا يكمن اخلط�أ والفداحة التي �أدت اىل تغيري
يف ال�شخ�صية العراقية التي تلج�أ اىل التزوير للح�صول
على امل�آرب �أو الأهداف وهو ما يعني اي�ضا وقوع الطبقة
املثقف ��ة بحبائل هذا الواقع الذي ميثله ال�صحفي من جهة
وال ��ذي ال ي�ب�رز �شخ�صيت ��ه ك�صحفي ( -غري ��ب �أن ت�س�أل
ع ��ن هذا و�أن ��ت ترف�ض ح�ضور امل�ؤمت ��رات ال�صحفية يف
املحافظ ��ة وال تعلن عن نف�سك ك�صحف ��ي وتدخل وتخرج
ب� ��أوراق مزورة) � ��ص 52وهو ينعك� ��س اي�ضا على خبري
االث ��ار او التاج ��ر به ��ا او حت ��ى املت�صل�ي�ن به ��م مت�أثرين
مب ��ا هو قائم من فع ��ل �سيا�سي ..ولذا يلج ��ا الروائي بان
يجع ��ل الراوي مدافعا عن ثواب ��ت متزقت بفعل االحتالل
واالخت�ل�ال املجتمعي وب�ي�ن ما يت�ص ��ل بازدواجية الفرد
العراق ��ي واملثق ��ف منها حي ��ث يدافع ع ��ن ال�سينما ودور
العر� ��ض وق ��د �أرادها مع ��ادال مو�ضوعيا للثقاف ��ة و�أثرها
وت�أثريه ��ا وحماول ��ة انقاذه ��ا م ��ن املتغ�ي�ر االحت�ل�ايل
واندثاره ��ا كف ��ن ام ��ام �سي ��ل املتغ�ي�رات اجلدي ��دة الت ��ي
يقابله ��ا الفع ��ل الديني الذي غطى عل ��ى احلركة احلياتية
اليومي ��ة للإن�سان العراقي وهو واق ��ع اكرث هيمنة ولهذا
يلجا الروائي اىل ا�ست ��دراج التاريخ على ليان �شخو�ص
عدي ��دة ولي�س فقط الراوي املتكلم من خالل جمل ق�صدية
له ��ا ارث ثقايف متنوع من ال�سالالت التي مرت قبل قرون
عل ��ى املدين ��ة والب�ل�اد واندث ��رت اي�ض ��ا بفع ��ل الغزوات
واحل ��روب والتغريات العدي ��دة ..ولهذا يك ��ون ال�صراع
التاريخ ��ي �س ��واء من ��ه ثق ��ايف او ارثي ح�ض ��اري يحمل
م�ستويني االول ق�صدي لتمتني احلكاية وحتليلي لإ�شباع
الفعل الدرامي داخل احلكاية نف�سها.
�أن بنية الكتابة اعتمدت عل ��ى ت�شعب ال�صراع وت�صاعده
يف الوقت نف�سه ..فالفك ��رة الأمريكية واالنتماء الوطني
وعمق ��ه الت�أريخ ��ي واخل�صو�صي ��ة الفردي ��ة تق ��ود اىل
ت�صاعد الفعل الدرامي ما بني الو�صف كم�ستوى �إخباري
واحلوار كم�ستوى ق�صدي وفل�سفي ومن هنا يكون هناك
باق وان املهم ��ات دائما ما تكون
ت�أويل ويك ��ون ال�صراع ٍ
غ�ي�ر قابلة للقب ��ول من جمي ��ع االط ��راف ..ان ال�صراع ال
يكون فقط بني قطبي احلدث الرئي�س بل حتى بني اجزاء
القطب�ي�ن �سواء ما ه ��و مت�صل بال�شخ�صي ��ة العراقية وما
ميكن ان تخلفه احلقيقة االمريكية يف احتاللها وتفكريها
واختالف ��ه يف تف�س�ي�ر ال�شخ�صي ��ة العراقي ��ة ومراقبته ��ا
وطرق تفاعلها معه.

تعدد الثيمات

كم ��ا ا�سلفنا فان الرواية تعتم ��د يف بنيتها الكتابية تتوزع
ب�ي�ن عتب ��ات عدي ��دة لل ��روي منه ��ا ..ال ��راوي /العائل ��ة..

ال ��راوي /ال�صحاف ��ة ..ال ��راوي  /االمري ��كان ..ال ��راوي/
عالقته ال�شخ�صية ..الرواية /التاريخ ..الرواية وما�ضيه
قبل عام  2003وعمله يف الق�صور الرئا�سية ل�صدام ح�سني
وما يكت�شفه من امور ق ��د تكون �سرية وقد حاول الروائي
ان يجعله ��ا �أكرث واقعية وقد جنح فيها ..لأنه ف�ضح ما كان
م ��ن واقع يف �سرق ��ة االثار لتك ��ون عتبة من عتب ��ات عقدة
الرواية اي�ضا ..وكذلك ال ��راوي /امل�شاكل التي ترتبط يف
تفعي ��ل وتثوير عق ��دة الرواي ��ة وهي عديدة ج ��دا رمبا لو
ت�س ��اءل قارئ هل ميكن االم�س ��اك بعتبة رئي�سية لو مل يكن
هن ��اك عنوان مهم يف الرواي ��ة يوحي ان العقدة اال�سا�سية
هي االحت�ل�ال والأمريكان والتاري ��خ و�سرقته وكل ما هو
مرتب ��ط �آخر بحبل ال�سرد؟ ..و�إذا ما جتاوزنا الإجابة على
ال�س� ��ؤال وه ��و قد يالقي ترحيبا من ق ��ارئ �آخر فيما ذكرنا
م ��ن تعدد ال�شخ�صيات حتى االقل ثانوية منها ..فاننا نرى
الرواي ��ة اي�ضا يف واحدة من ثيماتها حتاول تبيان املدينة
 /املو�ص ��ل  /التاري ��خ /ال�ت�راث  /االث ��ار /ال�شخ�صي ��ات
 /االنتي ��كات ..وم ��ا يرتب ��ط منه ��ا م ��ن جمال وقب ��ح عمق
وما�ضي بعي ��د وما�ضي قريب زمن �ص ��دام وما�ضي قريب
جدا االحتالل وحا�ضر املدينة اجلديدة واحلركة املتن�صلة
يف االع�ل�ام والتزوير وغريها حت ��ى ان الراية مت�شي على
حبال كثرية من الروي.

لغة الرواية

مل تع ��د اللغة مالحق ��ة للأح ��داث يف ج�س ��د الرواية لبث
ثيمته ��ا وتو�صي ��ل فكرتها فح�سب ..ومل تع ��د هي مقدرة
الروائ ��ي يف اظهار م ��ا يكتنزه من مف ��ردات جتمع جمال
ق ��ادرة على الأخذ بيد الرواية اىل ان متنحها لغة �شعرية
ب ��ل هي واح ��دة من �أهم عالم ��ات التفوق ال�س ��ردي الذي
مين ��ح الثيم ��ة فكرته ��ا وم�ستوياتها وب ��ث روح الرواية
كت�سمي ��ة يف جت�سيده ��ا والنف ��خ فيه ��ا لكي ت�أخ ��ذ قالبها
اجلمي ��ل ..فهناك افكار كبرية لكن اللغ ��ة التي كتبت فيها
الرواي ��ة ا�س ��اءت للح ��دث وبين ��ت �ضع ��ف الروائ ��ي يف
امت�ل�اك خا�صية التفاع ��ل ما بني اللغة م ��ن جهة والفكرة
من جه ��ة �أخ ��رى ..ويف رواي ��ة (الأمريكي ��ان يف بيتي)
تب ��دو اللغ ��ة قادر على مللم ��ة معطيات الفك ��رة ..ولذا فان
اللغ ��ة يف الرواي ��ة هي املنقذة من هف ��وات ال�سرد وتعدد
ال�شخ�صيات وت�شعب االحداث وهي لغة تعطي ت�شبيهات
حتم ��ل عن�صري ��ن ..االول داللة ملدل ��ول الده�شة والثاين
هو املقدرة على ان�سيابيتها وب�إمكان الروائي � اّأل يتوقف
عند حد معني من ال�سرد وان ي�ستمر دون توقف يف املقع
الواح ��د او اجل ��زء او الق�سم .الن امل�ستوي�ي�ن االخباري
والق�ص ��دي قادران على ان يكون م ��ا ي�شبه �شجرة لبالب
الرواية وهي م ��ا يعني مهارة الروائي يف ت�ضخيم عمله
وجعله من�ساقا يف اللغة وم�شوقا وهو االثر الكبري ..الن
الت�شويق يعد عن�صرا مهم ��ا من عنا�صر الكتابة وخا�صة
ال�سردي ��ة منها..فال جناح بدون ت�شويق و�سحب القارئ
اىل منطق ��ة الت�أوي ��ل واللغة ه ��ي امل�ضم ��ار الأو�سع لهذا
الت�شوي ��ق ..ان مف ��ردة الروائ ��ي هن ��ا قابل ��ة للتم ��دد يف
جملها والتمدد هنا افقيا يف اجتاهني العودة اىل املا�ضي
كم�ست ��وى حتليل ��ي واالجت ��اه اىل احلا�ض ��ر م ��ن خ�ل�ال
امل�ست ��وى االخباري وكذلك االمتداد اىل مل�ستقبل القريب
الذي يك ��ون حا�ضرا كم�ستوى ق�صدي ل ��ذا فان اللغة يف
حا�صل جمعها او يف ان تكون القا�سم امل�شرتك االكرب يف
اللعبة ال�سردية ف�أنها �أخذت اي�ضا امل�ستوى الفل�سفي يف
قول ما اراده الروائي عل ��ى ل�سان الراوي ..ولهذا تكمن
الراوي يف حتريك عق ��د الرواية العديدة من خالل اللغة
وكان ��ت هي العمود الفق ��ري ..ولك ��ن يف بع�ض االحيان
يلج ��ا الروائ ��ي اىل بث لغ ��ة تقريرية ت�أتي عل ��ى ال�سيان
البط ��ل وهو �صحفي وم ��زور وباحث ع ��ن خال�ص وهو
هنا ي�أخ ��ذ بعدين متناق�ضي يف مفه ��وم التلقي ..االوىل
ان الف�ص ��ل التقري ��ر الذي انوجد يف ج�س ��د الرواية جاء
لك�ش ��ف �أعماق احلدث ل ��ذا �أنيطت املهمة به ��ذا اال�سلوب
وكذل ��ك الك�ش ��ف عن ال�ص ��راع املتن ��وع يف جميع مراحل
ال�ص ��راع اخلارج ��ي او هي ت�أوي ��ل �آخر م ��ن ان الرواية
حتتم ��ل ايج ��اد هك ��ذا ن ��وع م ��ن اللغ ��ة او ب ��ث املعلومة
الت ��ي ق ��د مت ��ون تقريري ��ة م�أخ ��وذة م ��ن كت ��ب تاريخية
او واقع ��ة �شفهي ��ة ولكنه ��ا يف النهاية مقاط ��ع او اجزاء
كان ميك ��ن تاليف احل ��دث فيها من ذك ��ر املعلومة كما يف
ال�صفح ��ات  110و 111و 114و 115وغريها املت�شابهة
يف املعلوم ��ات التي ج ��اءت تقريرية اق ��رب منها �سردية
روائي ��ة حت ��ى لك�أنها تنفلت م ��ن فم ال ��راوي يف الرواية
اىل ف ��م الروائي ل�ض ��خ معلومات عن املدين ��ة واالحداث
املرتبطة باحلدث الروائي.

م ��ن جهة اخ ��رى فان اللغ ��ة م�س�ؤول ��ة كذلك ع ��ن ت�صاعد
ال�صراع يف حيثيات الرواية� ..ساء ما يتعلق بت�أريخانية
الدين كعمق داليل ومعنى وت�أويل وا�ستغالله يف البنية
الق�صدي ��ة الداللية ملا �آلت �إليه الأم ��ور فيلجا اىل احلوار
ليعتم ��د عليه �سواء يف تقريب الت�شاب ��ه او التناق�ض من
خ�ل�ال ت�ض ��ادات اجلملة غ�ي�ر املتوقعة لإ�ضف ��اء الده�شة
واملقبولي ��ة ..ولك ��ن كان هن ��اك اغ ��راق يف الو�صفي ��ات
وا�ستخ ��دام اال�سماء يف لغة الروي مما نتج عن انحراف
يف الو�صفي ��ات واالعتماد على امل�ست ��وى الإخباري مما
جعل املعلومة قرائي ��ة وادت اىل ت�أخري معاجلة مقبولية
ا�ستق ��دام االحداث �سواء منه ��ا التاريخية او غريها وان
كانت هن ��اك �إمكانية لربوز امل�ستوى الت�أويلي كما ذكرت
وال ��ذي ارتك ��زت علي ��ه الرواي ��ة كواح ��د م ��ن م�ستويات
ال�شح ��ن الروائي ..ان اللغة جعلت من ال�سيناريو والفن
املنطق ��ة الو�سطى ب�ي�ن واقعني املا�ض ��ي واحلا�ضر وهو
م ��ا ق ��اده اىل ان يق ��ود واقعه بتح� � ٍد ج ��دي للتخل�ص من
التع�صب اجلديد الذي ولد بعد الإحتالل.

اإلخراج الروائي

ل ��كل رواي ��ة طريقته ��ا يف االخ ��راج النهائي �س ��واء �أكان
ذل ��ك تالعب ��ا يف الزمن او تغريا يف امل ��كان او تداوال يف
ال�شخ�صي ��ات وتبادله ��ا يف ال ��روي ب�ي�ن الأن ��ا املتكلم او
الغائب او املخاطب وتلك خا�صية يختارها الروائي على
ل�س ��ان رواته �سواء بق�صدية من ��ه او باالعتماد على ثيمة
الرواية وكيفي ��ة �إي�صال الفكرة والده�شة والتوا�صل مع
قارئ ��ه ..لذلك اعتمدت بنية الكتابة يف رواية (الأمريكان
يف بيتي) على التقطيع ال�سيناريوي او الف�صول التي ال
حتمل ارقم ًا بل اجزا ًء عل ��ى �شكل م�شاهد حتمل عناوين
تدل على فحوى ومعنى الق�سم من مبنى ال�سيناريو الذي
ال يبدو مت�سل�سال متاما لكنه مت�صاعد �إذا ما متكن القارئ
من مللمة املعلومات املبثوثة يف االجزاء االخرى ..ولهذا
اعتم ��د اي�ض ��ا الروائ ��ي يف بنيت ��ه الكتابية عل ��ى تقطيع
الق�س ��م ذات ��ه ب�ي�ن الذه ��اب اىل الذاك ��رة واملا�ض ��ي او
اللج ��وء اىل �سرد الأحداث املت�صل ��ة بالواقع الآين لزمن
ال ��روي الأول ال ��ذي بد�أت فيه الرواي ��ة وهو زمن دخول
االمري ��كان اىل البيت وما ت�ل�اه ..ورغم ان هذه الطريقة
لي�ست جدي ��دة ولكن الروائي هنا جنح يف �إدارة احلدث
والأحداث اىل حد كبري وما ميتاز به نزار عبد ال�ستار �إنه
ميكن له �شحن الفكرة بالكثري من التفا�صيل وان ي�ضخم
احداثه ��ا وان ي�شعب طرقها وان يعدد م�سالكها وانه قادر
عل ��ى ال�سيطرة ومراقبة ال ��راوي يف كيفية التحرك وفق
كل معطيات ال�سرد ..رغم ما ذكرناه يف اقحام املعلومات
ال�سردية التي بدت وك�أنها اجنبت �سردا تقريريا لكنه قد
يك ��ون يف حجت ��ه انها تفا�صي ��ل تعطي اهمي ��ه لتاريخية
امل ��كان وتاريخية الأحداث الت ��ي تت�صل باحلدث االهم..
لذل ��ك فم ��ا ب�ي�ن الواقع ال ��ذي يعي�ش ��ه الراوي ج�ل�ال مع
اخوت ��ه واهله واالهتم ��ام بالت�أريخ واالث ��ار وهي عقدة
وثمية مهمة يف الرواية وبني تواجد الأمريكان يف بيته
وه ��و العن�ص ��ر الفعال املتذب ��ذب بني ح ��االت ثابتة حتى
يف تل ��ك الت ��ي تخون الب�ل�اد او تريد ا�ستثم ��ار االحتالل
وه ��ي لي�ست ثيمة رئي�س ��ة بالت�أكيد لك ��ن الروائي جعلها
واقعا جل�ل�ال اراوي يف العمل اليومي وتنقله ك�صحفي
ونا�ش ��ط يف جم ��االت عدي ��دة وتل ��ك االزدواجي ��ة الت ��ي
تتغلب على طبعه يف التعاون مع االمريكان خارج البيت
ورف�ض ��ه لهم يف داخل البيت وتبيان تل ��ك املعار�ضة لأنه
يخاف على عائلته.
ان رواي ��ة (الأمري ��كان يف بيت ��ي) رواي ��ة املعنى اجلديد
للواق ��ع العراقي ال ��ذي ا�ستله الروائي م ��ن واقعه مدينة
املو�ص ��ل ليك ��ون واقعا عراقيا عاما رمب ��ا يح�صل يف اية
مدين ��ة �أخرى لها عمق تاريخي وم ��ا اكرث املدن العراقية
الت ��ي له ��ا �صل ��ة بالتاريخ العمي ��ق جدا ..وله ��ذا نرى ان
احل�صيل ��ة النهائية الت ��ي ميكن ان نخرج به ��ا يف البنية
الكتابية انها كانت وفق اجلدول التايل:
البط ��ل +الزوج ��ة +الع�شيقة (ال�صحفي ��ة) +ال�شخ�صيات
العديدة= االمريكان +التاريخ +االثار  +النظام ال�سابق+
الواقع اجلديد +االرتباك يف العالقات وتناق�ضاتها.
وكذلك
امل�ست ��وى الفل�سف ��ي= امل�ست ��وى الإخب ��اري +امل�ست ��وى
الق�ص ��دي  +امل�ستوي الت�صويري = امل�ستوى التحليلي=
امل�ستوى الق�صدي
وه ��و مبعن ��ى �آخ ��ر ان رواي ��ة (الأمري ��كان يف بيتي) قد
ا�ستخ ��دم كل امل�ستويات ال�سردي ��ة يف بنية الكتابة وكان
موفقا يف �إدارة احلدث اىل حد كبري.

طبعة عربية
لكتاب"العمل
الحر"
�صدرت حديثا عن جمموعة النيل العربية للطبع
والن�شر بالقاهرة الرتجمة العربية لكتاب"العمل
احلر" للكاتبة ماريانا كانتويل :هل ما زلتَ قابعًا
داخل قف�ص الوظيفة وت�شعر «�أنك ل�ستَ �أنت»؟،
ودائمًا ما حتلم ب�إجازتك املقبلة وتتطلع �إىل
العطلة الأ�سبوعية؟ ،هل تتخيل �أن حت�صل على
�أجر مقابل �أداء عمل يبث فيك احلياة ..دون �أن
ت�ضطر �إىل التوجه �إىل املكتب ثاني ًة ..كل هذا
ممكن من خالل هذا الدليل الذكي الذي يح ِّررك
من قف�ص الوظيفة ويجعلك تتحكم يف �إيقاع
حياتك� .إن هذا الكتاب دليل �إر�شادي �شائق ومفعم
باحلما�س والطاقة الإيجابية حيث يخاطبك
ب�شكل مبا�شر مل�ساعدتك على ابتكار منط حياة
مذهل ،وحتقيق دخل مادي كبري و�أداء العمل
الذي حتبه (وف ًقا ل�شروطك هذه املرة) .وي�ضم
الكتاب بني َد ّفت ْيه � ً
ملهمة مت ِّثل
أي�ضا درا�سات حالة ِ
م�سرية �أ�شخا�ص حقيقيني اجتهوا بالفعل �صوب
العمل احلر .ولذلك ،يقدِّم هذا الكتاب �أفكا ًرا غري
تقليدية وخطوات عملية لتحقيق الآتي:
• �أن تكت�شف ما تريد �أن تفعله بحياتك
بالفعل� • .أن توجد لنف�سك عملاً ح ًّرا يتنا�سب
مع �شخ�صيتك الفريدة ويتالءم مع مهاراتك
�ص من وظيفتك مع
واهتماماتك اخلا�صة • .تخ َّل ْ
اال�ستمرار يف احل�صول على نف�س الدخل الذي
تتقا�ضاه الآن (ورمبا �أكرث) • .حت َّر ْر من قيود
الزمان واملكان (ميكنك �أن تربح � اً
أموال بينما
جتوب �أنحاء العامل �أو ُتد ّر على نف�سك دخلاً بينما
جتل�س يف مقهى �أو مطعم �أو نا ٍد �أو �أي مكان �آخر
ِّ
تف�ضله).
• ابد�أْ م�شوارك خالل  90يومًا ب�أقل من 100
جنيه �إ�سرتليني (دون �أن تكون بحاجة �إىل
ماج�ستري يف �إدارة الأعمال ،وبدون حاجة �إىل
متويل �أو ُخطة عمل مكتظة بالبنود املختلفة).
• ابتع ْد عن الزحام ،و�أجن ْز عملك بطريقتك
اخلا�صة!
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"هوليوود في بغداد"
مقاالت مترجمة عن السينما وأهلها

كتاب"السراب"
�صدرت م�ؤخرا عن مركز الإمارات للدرا�سات
والبحوث اال�سرتاتيجية الطبعة الثانية
لكتاب"ال�سراب"مل�ؤلفه جمال �سند ال�سويدي
املدير العام للمركز و�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة
الإمارات العربية املتحدة ،.الوكيل احل�صري يف م�صر
وليبيا جمموعة النيل العربية .وتنبني الأطروحة
املركزية للكتاب حول فكرة ال�سراب ال�سيا�سي،
الذي يرتتب على الوهم الذي ت�سوقه اجلماعات
الدينية ال�سيا�سية للعديد من �شعوب العاملني العربي
والإ�سالمي ،يف حني ت�ستغل هذه اجلماعات الإ�سالم
مل�صالح �سيا�سية �أو �شخ�صية،
وت�صر على خلط الأوراق وحتميل م�س�ؤولية
التخلف والرتاجع الثقايف واحل�ضاري للعاملني
العربي والإ�سالمي ،وحتتكر تف�سري الدين ،وتروّ ج،
ملفاهيم غري واقعية ،مثل اخلالفة والبيعة ،ويذهب
العديد منها �إىل تكفري خمالفي الر�أي وقتلهم ،خمالفا
بذلك �أ�س�س ومبادئ رئي�سية مت تر�سيخها بالدين
الإ�سالمي .الكتاب احلا�صل على جائزة ال�شيخ زايد
للكتاب جاء ك�أ ّنه تعبري عن ر�ؤية ذاتية تنطلق من
�أنّ ال�صراع الذي يخو�ضه عدد من الدول يف العاملني
العربي والإ�سالمي� ،ض ّد الفكر املتطرف وجماعاته
وتنظيماته ،لي�س حم�صور ًا يف نطاق �أمني ع�سكري،
بل هو حرب ممتدة وذات طابع فكري يف الأ�سا�س.
يُناق�ش «ال�سراب»� ،إذ ًا ظاهرة اجلماعات الدينية
ال�سيا�سية ،من زوايا متعددة :فكرية و�سيا�سية
وعقائدية وثقافية واجتماعية .وير ّكز �أي�ض ًا على الفكر
الديني ال�سيا�سي يف �شتى جتلياته وجماعاته ،عاك�س ًا
الفروق والتباينات الفكرية والتنظيمية بني هذه
اجلماعات .وير�صد الكتاب هذه الظاهرة تاريخي ًا،
متتبع ًا �إيّاها و�صو ًال �إىل ذروة �صعودها ال�سيا�سي
يف بداية القرن احلادي والع�شرين .حر�ص الكاتب
من خالل ف�صول الكتاب على �إظهار �آرائه وقناعاته
ب�أنّ اجلماعات ال�سيا�سية /الدينية لي�ست هي الوجه
الآخر للإ�سالم احلنيف ،وال تعبرّ عنه ،ومن ث ّم ف�إنّ
اال�ست�سالم ملزاعم هذه اجلماعات يمُ ّثل �إ�ساءة بالغة
للدين وقيمه الو�سطية ال�سمحة .وهذا الفكر نحتاج
اىل الإ�ضاءة عليه يف مثل هذه الظروف التي يعي�شها
عاملنا العربي اليوم.

كتبوا عني ...وكتبن
ص��در ع��ن دار الحكمة بلندن يف آذار  2016كتاب (كتبوا عن��ي ...وكتنب) بطبعته األوىل
للدكتور حس��ن البيايت ،ميثل هذا الكتاب حلقة يف سلس��لة خامسية تتناول الكثري من
األمور الحياتية واالجتامعية والثقافية التي عاش أحداثها الشاعر.
بش��كل دقيق وموثق م��ا كتبوا وكتنب ع��ن أغلب نتاجه
ن��ادر ًا ما نجد مبدع ًا يؤرش��ف
ٍ
االبداعي ُ
منذ بداياته األوىل ،بطريقة مش��وقة أش��به برشيط س��يناميئُ ،رتبت أحداثه
وفق التسلسل الزمني لظهور املادة االبداعية عىل صفحات وسائل االعالم.
د .عبدالحسين صالح الطائي
�أكادميي عراقي مقيم يف بريطانيا

ع ��ن دار ن�شر �أم ��ل اجلديدة يف �سوري ��ا �صدر للكاتب
واملرتج ��م �أحمد فا�ضل"هولي ��وود يف بغداد :مقاالت
مرتجم ��ة ع ��ن ال�سينم ��ا و�أهله ��ا"ب� 168 ،صفحة من
القط ��ع الكبري وق ��د زينت غالف ��ه �ص ��ورة بانورامية
لبع� ��ض من �أ�شهر الأف�ل�ام ال�سينمائي ��ة التي عر�ضتها
دور ال�سينم ��ا يف بغداد منذ ثالثين ��ات القرن املا�ضي
م ��ن ت�صميم الفن ��ان الت�شكيلي العراق ��ي املغرتب �أ .د
م�ص ��دق احلبيب وكت ��ب مقدمته املخ ��رج ال�سينمائي
املعروف ح�سني ال�سلمان والذي قال فيها:
"ل ��كل كت ��اب مهم ��ات ووظائ ��ف كلم ��ا تع ��ددت تل ��ك
املهم ��ات والوظائ ��ف كلم ��ا تو�سع ��ت رقع ��ة الت ��داول
وتنوع قرائ ��ه كلما كان الكتاب �أك�ث�ر �أهمية وت�أثريا،
فالكت ��اب ال يختل ��ف عن �أي ن�شاط �أدب ��ي �أو فني فكما
لل�شع ��ر وظائفه والرواي ��ة مهماته ��ا وللم�سرح وبقية
الفنون الأخرى مداركها ومناطق ا�شتغالها ف�إن
ال�سينم ��ا له ��ا وحدها ما لتل ��ك الأجنا�س الأدبية
والفنية من متاهٍ مع اجلمهور الأو�سع والأكرث
توغ�ل�ا يف الت�أث�ي�ر وكذل ��ك يف التلق ��ي – فهي
حتمل يف داخلها كل اال�شرتاطات يف املر�سل
– الر�سال ��ة – املتلقي ،ل ��ذا فهي – ال�سينما
– الأق ��رب دائم ��ا من ب�ي�ن كل الفن ��ون �إىل

الإن�سان.
كتابنا"هولي ��وود يف بغ ��داد:
مقاالت مرتجمة ع ��ن ال�سينما و�أهلها" ب�سحر عنوانه
للناقد واملرتجم �أحمد فا�ضل يتمتع بتلك اال�شرتاطات
الت ��ي تخ�ضع لها العل ��وم الإن�سانية ،ف� ��أول وظيفة له
هي نق ��ل املعرفة الإن�سانية للق ��ارئ باعتباره منتجها
وم�ستهلكه ��ا يف �آن واح ��د وه ��ذه هي ر�سال ��ة امل�ؤلف
ال ��ذي ق ��دم جهدا كبريا م ��ن �أجل �شحن كتاب ��ه بكل ما
يرتقي بالقي ��م الإن�سانية ويك�ش ��ف �أبعادها احلقيقية
ال�صادقة".
�أم ��ا �إهداء الكتاب فقد جاء يحم ��ل عرفانا لذلك الرجل
ال ��ذي مل يتعبه"�صن ��دوق الفرجة"وه ��و يحمله على
ظه ��ره ليدور ب ��ه بني احل ��واري والأزق ��ة عار�ضا من
خالله على الأطفال املبهورين به �أفالما �صامتة ق�صرية
لقاء فل�سان معدودة ،كنت �أحد ه�ؤالء الأطفال الذي
تعود انتظاره يوميا
جامع ��ا م ��ا يعطين ��ي
وال ��دي م ��ن نقود كي
�أحظ ��ى مب�شاهدة تلك
الأفالم التي ظلت عالقة
يف الذاكرة حتى يومنا

هذا ،ذلك ال�صندوق املده�ش
ه ��و �س ��ر تعلق ��ي بال�سينم ��ا فيما بع ��د ،وق ��د احتوى
الكت ��اب على اكرث من  40مقاال مرتجم ��ا تناول �أ�شهر
ما عر�ضته مدينة ال�سينما العاملية هوليوود من �أفالم
كان ��ت بغ ��داد قد عر�ضته ��ا منذ حق ��ب الثالثينيات يف
�أ�شه ��ر �صاالتها ال�سينمائية مع لقاءات جنومها الذين
اثروا امل�شهد الفني منهم من رحل عن عاملنا ومنهم ما
زال يقدم �إبداعاته بكل ذلك الت�ألق والإنبهار.

ال�شاعر الأكادميي د .ح�سن البياتي �أحد ه�ؤالء املبدعني
ال ��ذي ا�ستثم ��ر موهبت ��ه ال�شعرية بكتاب ��ة جمموعة من
الق�صائ ��د الم�ست اعماق النف�س االن�سانية ،مبوا�ضيعها
املتنوع ��ة املمتع ��ة ب ��كل �أبعاده ��ا .ب ��د�أ ن�شاط ��ه الثقايف
االبداع ��ي �شاع ��ر ًا قب ��ل �أن يبا�شر حيات ��ه اجلامعية يف
داراملعلم�ي�ن العالي ��ة (كلية الرتبية) يف بغ ��داد .وخالل
ال�شه ��ر الأخري م ��ن الدرا�سة التي امت ��دت ما بني 1951
  ،1955متك ��ن من تدوين ق�صائده مبخطوطة تداولهاالعدي ��د م ��ن زمالئ ��ه الطلب ��ة مبختل ��ف اق�س ��ام الكلي ��ة،
وكانت لهم تعليقات اخوانية مُعربة ب�صدقها ،ممزوجة
مب�شاع ��ر نبيلة حتمل ذكريات �أيام الدرا�سة ،احتفظ بها
�شاعرنا يف �أر�شيف مكتبته يف الوطن ،وب�صعوبة بالغة
ا�سرتجعها ومتكن من توثيقها يف هذا اال�صدار.
لق ��د ُن�ش ��رت معظ ��م ق�صائ ��د املخطوط ��ة يف ال�صح ��ف
واملجالت ويف ا�صداراته ال�شعرية( :من �شفاه احلياة)
بغ ��داد  ،1956و(جنود االحت�ل�ال) بغداد  ،1959و(من
ِ�س ْف ��ر احلي ��اة) بغ ��داد  ،2008و(يف ملك ��وت الظ�ل�ام)
بريوت  ،2008و(ج ��راح الغ�ضا) بغداد  ،2010و(�سفر
احلاالت) بريوت .2011
هذه الت�شكيل ��ة من العمل االبداعي ،جم ��ع فيها �شاعرنا
جم ��ال العب ��ارة واالبت ��كار واملو�سيقى ،يف لغ ��ة جميلة
ممزوج ��ة بفي� ��ض م ��ن العواط ��ف وامل�شاع ��ر ال�صادق ��ة
ج�س ��دت الكث�ي�ر م ��ن الأح ��داث واملنا�سب ��ات الوطني ��ة
ّ
ال�سيا�سي ��ة التي �شهدها الع ��راق .ق�صائد عاجلت ق�ضايا
اجتماعي ��ة ذات م�ضام�ي�ن ان�ساني ��ة راقي ��ة ال تخل ��و من
نزع ��ة الت�أمل ،غط ��ت مرحل ��ة طويلة �ضم ��ت �ستة عقود
كامل ��ة ،متكن م ��ن خاللها بناء ج�سور م ��ن التوا�صل مع
�أجيال خمتلفة و�أقالم �شتى عراقية وعربية.
احتف ��ظ �شاعرن ��ا مب�ساج�ل�ات �أدبي ��ة وفكري ��ة كث�ي�رة
تعك� ��س طبيعة الرقي الثقايف املت ��داول يف تلك املرحلة
ب�ي�ن الأدباء الذي ��ن عا�صرهم �أو كان له ��م �أثر يف حياته
م ��ن �أمثال ال�شعراء نازك املالئكة وب ��در �شاكر ال�سياب
وعبدالوهاب البيات ��ي واال�ساتذة د .مهدي املخزومي
ود .علي جواد الطاه ��ر ،ود .جالل اخلياط ،ود .عناد
غ ��زوان وغريهم .ه ��ذا الرتاث الثقايف م ��ن الكتابات
املتبادل ��ة يحم ��ل قيم� � ًا �أدبي ��ة وفني ��ة ا�ستهله ��ا ،بهذا
اال�ص ��دار ،باملادة الأوىل الت ��ي ُن�شرت على �صفحات
جمل ��ة الآداب البريوتي ��ة يف ايل ��ول  1954للأديب
امل�ص ��ري الناق ��د يو�س ��ف ال�ش ��اروين ال ��ذي �أب ��دى
اعجاب ��ه بال�شعر العراقي احلر ،وعلق على ق�صيدة
(جن ��ود االحتالل) م�ؤك ��د ًا على �أن ه ��ذا اللون من
ال�شع ��ر �أكرث اتفاق ًا واحلركة الق�ص�صية يف �سياق
الق�صي ��دة ،وبنف�س الوقت مل يخ � ِ�ف نقده لبع�ض
اجلوانب الفني ��ة وبع�ض مفردات الق�صيدة ،مما
حفز �شاعر الق�صيدة بالرد الأدبي املتعارف عليه
دفاع ًا وتو�ضيح ًا لكل املالب�سات.
وقد برزت بعد احل ��رب العاملية الثانية ظواهر
جديدة يف جمال احلرك ��ة الأدبية ،كانت حركة
ال�شع ��ر احلر من �أكرث الأمور جد ًال ،باعتبارها
�شك ًال جديد ًا خمتلف ًا ع ��ن ال�شعر القدمي .ويف
ظ ��ل ت�صاع ��د ه ��ذه احلرك ��ة وتفاع ��ل �شعراء
التفعيلة بني راف�ض وم�ؤيد ،وجهت ال�شاعرة
نازك املالئكة نقد ًا �أدبي ًا مت�سرع ًا ل�شاعرنا على
�صفح ��ات جمل ��ة االداب اللبنانية يف �شباط
 ،1958يف جم ��ال تنوي ��ع ع ��دد التفعي�ل�ات
يف ق�صي ��دة (ر�سالة �إىل �صديق ��ة يف اجلنوب) .و�ضمن

�أج ��واء احلوار الراقي �أو�ضح له ��ا �شاعرنا اخلط�أ الذي
وقع ��ت فيه مبقالة ُن�شرت على �صفحات ذات املجلة ،مما
جعله ��ا ترد علي ��ه مبقالة �أخرى تعتذرع ��ن هفوتها وتقر
فيها ب�أن البيت ال�شعري كان �سامل ًا متام ال�سالمة.
ول�شاعرن ��ا البيات ��ي �أرب ��ع ق�صائ ��د ممي ��زة ع ��ن الثورة
اجلزائري ��ة الت ��ي اعتربها حلق ��ة يف �سل�سل ��ة الثورات
الب�شري ��ة م ��ن �أج ��ل م�ص�ي�ر �أف�ض ��ل للإن�س ��ان .ق�صائ ��د
حتم ��ل �أبعاد حتري�ضية �ضد ق ��وى اال�ستعمار ،وتتغنى
ببطوالت ال�شعب اجلزائري ورموزه.
�أث ��رى البيات ��ي احلي ��اة الأدبي ��ة برتجم ��ة جمموعة من
الرواي ��ات التي تن�سج ��م احداثها وتتناغم م ��ع �أو�ضاع
جمتمعاتن ��ا ،بلغ ��ة ر�صين ��ة نا�صعة وبف ��ن كتابي مبدع
ك�أدي ��ب �أتق ��ن ف ��ن الرتجم ��ة م ��ن خ�ل�ال اتقانه ل ��كل من
اللغت�ي�ن العربي ��ة والرو�سي ��ة .كت ��ب عن ��ه د .علي جواد
الطاه ��ر ع ��دة مق ��االت �أثنى فيه ��ا على �شاعرن ��ا البياتي
باعتب ��اره من الأوائل الذين نقل ��وا روائع الأدب والفكر
ب�شكل مبا�شر بلغ ٍة عربيةٍ بليغة .وقد ِوفق
عن الرو�سية
ٍ
ب�إختي ��اره ترجمة الكثري من الروايات ال�سوفيتية مثل:
(زبد احلديد) و(طيور ال�شم�س) وغريها من الدرا�سات
والبحوث العلمية واالعمال الأدبية ال�شعرية والرتاثية
والفلكلورية والنقدية.
كتب ��وا وكت�ب�ن ع ��ن ال�شاع ��ر البيات ��ي نخبة م ��ن الأُدباء
وال�شع ��راء والفنانني الذين عرفوه ع ��ن قرب ،واحتفظ
�شاعرن ��ا بكتاباته ��م القيم ��ة يف ه ��ذا الإ�ص ��دار ،منه ��م:
الكاتب امل�صري د .احمد كمال زكي ،د� .صفاء خلو�صي،
ال�صحفي امل�صري م�صطفى ح�سنني ،الكاتبة الفل�سطينية
فائ ��زة عبداملجيد ،الكات ��ب اللبناين ذو الفق ��ار قبي�سي،
اال�ست ��اذ فا�ض ��ل اخلال ��دي ،اال�ست ��اذ خلي ��ل اخل�شايل،
الكات ��ب اللبن ��اين

�أجم ��د الطرابل�سي ،اال�ست ��اذ �أحمد فيا� ��ض املفرجي ،د.
�صال ��ح جواد الطعم ��ة ،د .داود �سل ��وم ،اال�ستاذ يو�سف
ال�صائ ��غ ،الدبلوما�س ��ي اجلزائ ��ري د .عثم ��ان �سعدي،
د .ماج ��د ال�سامرائ ��ي ،الكاتب اللبن ��اين الدكتور �شربل
داغ ��ر ،اال�ستاذ خال�ص عزم ��ي ،اال�ستاذ ب�سيم م�صطفى،
اال�ست ��اذ عبدال�ست ��ار نا�ص ��ر ،د� .سع ��اد حمم ��د خ�ض ��ر،
الكاتب الليبي �ص�ل�اح الدين الغزال ،الفن ��ان الت�شكيلي
يو�س ��ف النا�ص ��ر ،ال�شاعرة وفاء عبدال ��رزاق ،د .عدنان
الظاه ��ر ،د .عبداله ��ادي الفرطو�س ��ي ،د .ق�ص ��ي ال�شيخ
ع�سك ��ر ،االعالمي ��ة العراقي ��ة �سفان ��ة الب ��دري ،الفنان ��ة
زين ��ب اجل ��واري ،ال�شاع ��رة فليح ��ة ح�س ��ن ،ال�شاع ��رة
ورود املو�س ��وي ،ال�شاع ��ر الفري ��د �سمع ��ان ،ال�شاع ��رة
دالل حممود ،اال�ستاذ ها�ش ��م ح�سني املو�سوي ،اال�ستاذ
عبدال ��رزاق ال�صايف ،د� .سامل عو�ض رمو�ضة من اليمن
وغريهم.
لقد �أجمع كل ه�ؤالء الأُدباء على امتالك البياتي لطاقات
ابداعي ��ة متمي ��زة ،وموهب ��ة ال تقب ��ل اجل ��دل ،وت ��راث
�شع ��ري ر�صني ميتد م ��ن خم�سينات الق ��رن املا�ضي �إىل
وقتن ��ا احلا�ض ��ر .وميث ��ل ديوانه (يف ملك ��وت الظالم)
مملك ��ة ال�شاع ��ر التي ي�سكنها ،وعلى الرغ ��م من �أن �أكرث
الق�صائد تعك�س حجم املعان ��اة التي يعي�شها بفقده نور
الب�ص ��ر ،وهو يف قمة عطائه يف ح�ضرم ��وت اليمن �إثر
ح ��ادث م� ��ؤمل� ،إال �أن ��ه مل يفق ��د الأمل ،وما زال ��ت كلمات
�أ�شعاره عذبة مليئة مب�شاعر احلب.
يعي� ��ش �شاعرن ��ا (رهني املحب�س�ي�ن) ،بني ظ�ل�ام الغربة
وظ�ل�ام العمى ،يف مدينة لن ��دن من ��ذ  ،2001بعيد ًا عن
الوط ��ن والأهل والأحباء ،ي�ستثم ��ر وقته يف ا�سرتجاع
الكث�ي�ر من الذكري ��ات والأحداث ،مل يتوق ��ف عن نتاجه
االبداع ��ي .م ��ن روائ ��ع �أعماله ق�صي ��دة مناج ��اة مهداة
�إىل فيل�سوف ال�شعراء �أب ��ي العالء املعري بعنوان
(التما�س) ،يطالبه ب�أن ي�أخذ بيديه:
يا رهني املحب�س ْ
ني
هاك قلبي واليدين
�سيدي ،م َّد ْ
يديك
�سيدي ،خذين �إليك
�إنني تلميذك القابع يف
�أعمق من زنزانتني:
العمى
والعزلة ال�سوداء
تراب
والغربة قهر ًا عن ْ
وطن ما عاد يبدو وطن ًا
ٍ
�إال لع�شاق احلراب
دون ع ْ
ني
يا رهني املحب�سني
�سيدي ،م َّد اليدين
ال تدعْ
تلميذك ال�شاعر يذوي
يف متاهات العذاب
دون عني
و�أخ�ي� ً
را ميك ��ن القول ب� ��أن البياتي قد اتخ ��ذ من نتاجه
ال�شعري والأدبي �أداة تعب�ي�ر لتغطية �أحداث م�شحونة
باملعان ��اة� ،أح ��داث ن�ضالية متع ��ددة ومتنوع ��ة حياتية
وثقافي ��ة وابداعي ��ة امتزج ��ت فيها امل�شاع ��ر بالعواطف
االن�ساني ��ة ،وبهذا فهو بحق ميثل حقب ��ة زمنية م�شرقة
من تاريخ عراقنا املعا�صر.

تاريخ العرب
الحديث
من الفتح العثماين حتى نهاية احلرب العاملية
الأوىل
�صدر حديث ًا عن املكتب امل�صري
للمطبوعات بالقاهرة كتاب"تاريخ العرب
احلديث"للكاتب"احمد زكريا ال�سلق".
يتناول هذا الكتاب عر�ض ًا مركز ًا و�شام ًال لتاريخ
العامل العربي يف الع�صر احلديث ،ويغطي فرتة
تاريخية تبلغ نحو �أربعة قرون ،تبد�أ بالفتح �أو
التو�سع العثماين يف بالد ال�شام وم�صر ومتتد
حتى بداية احلرب العاملية الأوىل (-1914
.)1918
مير تاريخ العرب خالل هذه الفرتة مبرحلتني
وا�ضحتني �أوالهما املرحلة التي انفرد فيها
الأتراك العثمانيون بحكم العامل العربي ،بعد
�ضمه �إىل دولتهم ,وا�ستمرت هذه املرحلة حتى
نهاية القرن الثامن ع�شر� ،أي �أنها بلغت نحو
ثالثة قرون �إال قليلاً .
وثانيتهما مرحلة النفوذ واال�ستعمار
الأوروبي ،التي بد�أت مع احلملة الفرن�سية
على م�صر وال�شام ()1801 -1798وانتهت
�إىل ا�ستعمارمعظم �أقطار العامل العربي طوال
القرن التا�سع ع�شر و�أوائل القرن الع�شرين ،ما
ي�شكل عن�صرا حاكما وم�ؤثرا يف م�سرية التاريخ
العربي احلديث ،وهو ما انعك�ست �آثاره بطبيعة
احلال على عالقة العرب بالدولة العثمانية,
و�ساهم يف �إ�ضعاف هذه العالقة ،حتى بلغت،
بفعل عوامل �أخرى �أي�ضا ،مرحلة ال�صدام بينهما
قبيل احلرب العاملية الأوىل ويف �أثنائها.
وباخت�صار يبد�أ الكتاب ب�ضم العثمانيني للعامل
العربي ،وينتهي بثورة العرب القومية عليهم
عام  ،1916وهي الفرتة التي ي�صطلح عليها
امل�ؤرخون على ت�سميتها بــ (تاريخ العرب
احلديث).
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ملحق يعني ب�آخر اال�صدارات احلديثة فـي العامل ي�صدر عن م�ؤ�س�سة

رئيس التحرير التنفيذي علي حسين

مدير التحرير عالء المفرجي

االخراج الفني خـالـد خضير

التصحيح اللغوي كاظم ابراهيم

طبعت بمطابع مؤسسة

WWW. almadasupplements.com

لالعالم والثقافة والفنون

