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مدام بوفاري
تكت�شف �إميا بوفاري، زوجة طبيب 
ريفي، �أن حقيقة زو�جها �ململ م�شتحيل 
قبولها، فيما بعد، وخيالها مليء باأحالم 
�حلب و�لعاطفة، تبحث عن �لإثارة �لتي 
قر�أت عنها يف �لرو�يات يف �شل�شلة 
عالقات ممنوعة هي، يف �حلقيقة، غري 
مر�شية كعالقتها بزوجها.
مد�م بوفاري در��شة كا�شفة حلياة 
ب�شرية وهجوم على �لقو�عد �خلالية 
من �ملعنى ومو�قف جمتمع �لطبقة 
�لو�شطى، ��شتغرق �لكتاب من فلوبري 
خم�س �شنو�ت لكتابته وظهر �أخريً� يف 
�أجز�ء يف جريدة ريفودي باري�س يف 
 .1856

الطلقات األخيرة
تدور �أحد�ث هذه �لرو�ية يف �حدى 
دول �وروبا �ل�شرقية يف �لفرتة �لتي 
تلت هزمية �لنازيني يف �شتالينغر�د 
و�ن�شحابهم �مام �جلي�س �ل�شوفييتي 
�لذي عزم على مطاردتهم حتى برلني... 
ومن �خلنادق مبا�شرة .
يوري بوندر�يف من مو�ليد 1924 
حائز على جائزة لينني عن �لعمال 
ذ�ئعة �ل�شيت عن �حلرب �لوطنية 
�لكربى و�بتد�أ بالرو�يتني �لق�شريتني 
"�لطلقات  �لنار" و  تطلب  " �لكتائب 
�لخرية" �للتني �عتمد فيهما على 
خربته �ل�شخ�شية.

الغزلية الكبرى
تعك�س  �أعمال �ل�شاعر �شليم بركات 

�شخ�شية �أدبية فريدة، كما كانت �أعماله 
�ل�شعرية �لأوىل تنبئ مبولد �أديب من 
م�شتوى رفيع... وبالفعل �أتت �أعماله 
�لتالية ، وباخل�شو�س كتابه �جلديد 

�ل�شادر حديثا عن د�ر �ملدى " �لغزلية 
�لكربى " ، لتقطع �أ�شو�طا و�أ�شو�طا يف 

عامل �إبد�عي مل يعتد عليه قر�ء �لأدب 
�ملكتوب باللغة �لعربية

حارس البّوابة
تريينت�س �إيغلنت هو �حد �هم �لباحثني 
و�لكّتاب يف �لنظرية �لدبية ويعد من 
�كرث �لنقاد �لدبيني تاأثري� بني �ملعا�شرين 
يف بريطانيا وهو ��شتاذ �لدب �لنكليزي 
حاليا يف جامعة لن�شي�شرت و��شتاذ ز�ئر 
يف جامعة �يرلند� �لوطنية ، وقد كتب 
�يغلنت مايزيد على 40 كتابا.. من بينها 
مابعد  و�أوهام  �جلمال  علم  "�أيديولوجيا 
�حلد�ثة" و "ملاذ� كان كارل مارك�س 
على حق" ومذكر�ته "حار�س �لبو�بة" 
�ل�شادرة حديثا عن د�ر �ملدى.

ضحى عبدالرؤوف المل
يربه���ن دكتور"يا�ش���ني �لأيوب���ي" يف كتابه"تقا�شي���م عل���ى خ���د 
�ل�شيل"على �شم���و �لحا�شي�س �لن�شانية يف ظل �لغيبية �لقدرية 
�لت���ي تربر ��شمى �يات �حلب �ملرفوعة يف كلمات موجهة �ىل هالة 
�ل�شابح���ة يف ذ�تي���ة �أ�شابت �ل���روح با�شتنارة �جتز�ئي���ة �لهامية 
قادت���ه �ىل عو�م���ل فيزيولوجي���ة ميتافيزيقية تت�ش���ل ب�شخ�شيته 
م���ع �جلم���ال م�شت�شلم���ا لورق���ة بي�ش���اء،   �حل�شا�ش���ة و�ملرتمن���ة 
وحل���رب �ختلط م���ع �لدمع �حيانا،  وكاأن �لكت���اب عبارة عن خمترب 
نف�ش���ي ذي لغ���ة حياتي���ة  حمبوكة �دبي���ا برقي ر�شائ���ل ت�شتمد من 
هال���ة وج���ود� �شاعري���ا،  ولفريتر �لع���رب �شياغة نف�شي���ة �قرتنت 
باأ�شلوب لغوي نحتي، لر�شائل تعتمد على موؤثر�ت حتيط بالعديد 
م���ن �حلو�����س، لتك���ون �نتقاما له���ا بع���د ردح من زم���ن يرحل عنه 
�ليوب���ي،  وتبقى �حل�ش���رة يف �ملعاين �لتي تعك����س حزنه عليها،  
فيكون �نتقامه منه���ا رومان�شيا رقيقا و�شفافا،  ومب�شامني نف�شية 
تركه���ا لبث ده�ش���ة �حلبيبة م���ن �لحتف���اظ بتفا�شي���ل دقيقة رمبا 
�خت���زل من خالله���ا ح�شورها �لكب���ري يف ذ�ته  �لباحث���ة  عن دفء 
�لله���ام يف عذر�ء ��شعلت ب���رودة �شنو�ت عا�س يف ظلها مع كربى 
حبيبات���ه،  كما ي�شفه���ا م�شنفا هالة بال�شغ���رى و�لخرية"بكربى 
حبيباتي"وبتفكي���ك لعنا�ش���ر �لتعلق ب���كل �نو�عه���ا �لتي تنطوي 
عل���ى حن���ني لالخ و�لخت ولرف���اق درب،  ولزوج���ة �حتفظ بها يف 
رك���ن مكني من نف�شه لنها �ختياره وهو يقرتب من �لربعني،  فهل 
�أدرك���ت �لزوج���ة �أن �ل�شاع���ر مل يبحث عن �ملجون �من���ا عن تلوين 

�حلياة بع�شف خفي يكمن يف �لروح �ملبتهلة �ىل �لله. 
ما هي �آلم دكتور"يا�شني �ليوبي"؟ هل هي تطهري جنوين للذ�ت 
�أم ن�ش���ج �ختزل هز�ئم �حلياة، وه���ل �كت�شف بذلك قو�نني ع�شره 
يف"تقا�شيم على خ���د �لأ�شيل"�لتي ت�شكلت وفق ما ��شبحت عليه 
م�شاع���ره لتحقيق �لتو�زن ب���ني �خليار�ت �ل�شعب���ة �لتي �تخذها،  
وه���ي �حلفاظ عل���ى زو�ج تركه بني متطلب���ات �حلياة �و بالحرى 
�ل�شري���ة �لتي �فتق���دت لالطمئنان وله���دوء �ل�شري���رة من�شتا �ىل 
لغ���ة �لعقل �لتي مل تن���ف عالقة حب مع تلميذت���ه �لتي حثت روحه 
على �حلب وبحكمة حظيت بالر�شا،  وكللها بالمنيات �مل�شتحيلة.  
لأن���ه مدرك لفروق���ات �لعمر بينه وبينها م���ع �حتياجات هذ� �حلب 
وحفظه يف كينونة �لكلمة �مله���د�ة �ىل هالة خ�شي�شا �لتي �شتحيا 
�حلي���اة،  وهي حتتفظ بنكهة لق���اء�ت ل تن�شى ومع رجل لن يدرك 
قيم���ة �جلمال �لذي ب���ني يديه لأنه ل ميتلك �لق���درة �ل�شاعرية �لتي 
ميتلكها فرت���ر �لعرب �ملت�شوف و�ملتعفف من �لزنى �و �ملع�شيات،  
وه���و �ملتال�ش���ي ب���ني �لبته���الت و�لي���ات �لقر�آني���ة و�ملتخ���ذ من 
حمر�ب �حلب �شلو�ته �ل�شديدة �ل�شفاء و�لت�شال �لروحي،  فهل 

من غفر�ن حلبيبة تركته ورحلت؟..
 يت�ش���ع �لفق �لرومان�ش���ي يف تقا�شي���م �لدكتور"يا�شني �ليوبي" 

خاط���ره،   يف  �لح���ز�ن  م���رت  كلم���ا  ع���ي لتن�ش���ج  بو و
تر�جي���دي يربره بالمل من �لبتعاد �لق�شري 
ع���ن حبيبة �خت���ارت زوجا وتركت���ه يتجرع 
�لوج���اع �لت���ي ي���رتك عطره���ا يف كلمات���ه 
�ملبثوث���ة كفر��س يبحث عن زه���رة �لوز�ل 
�ل�شف���ر�ء ليقدمه���ا لها خ�شي�ش���ا،  لت�شعر 
بالندم و�ل�شى بعد رحيله وبلذة عقلية مل 
يبحث من خاللها ع���ن �جلن�س و�لو�شال 
�لرخي����س مع حبيبة ه���ي كزهرة �لوز�ل 
و�ش���ف  غايت���ه  كت�شبي���ه  يرتكه���ا  �لت���ي 
جلوه���ر  م���ادي  �بت���ذ�ل  دون  �حلبيب���ة 
�ث���ار  و�ل���ذي  ع�شق���ه،   �ل���ذي  روحه���ا 
�لق�شي���دة للخروج يف حلظ���ات تاأملية 
عل���ى �أر�س �لبرت�ء �لتي تختزن عظمة 
ح�شارة �رت�شم���ت على حمياها طيف 
هالة  هي ر�أ����س �لهرم بل و�حل�شارة 
�ملنف���ردة بجماله���ا �حل�ش���ي ومب���زج 
�مت���زج م���ع وح���دة �لق�شي���دة �شكال 
وم�شمونا، فهل ح���اول فرتر �لعرب 
�شياغة تقا�شي���م �شرقية نحتها على 

خد �لأ�شيل؟.
تغ���دو �حلبيب���ة يف كتاب"تقا�شيم 

بع���د  �شم����س  �ل�شيل"ك�ش���روق  خ���د  عل���ى 

غ���روب د�م ثالث���ني �شن���ه،  لتقفز به حبيبت���ه نحو �لن�ش���ج �لذ�تي 
�ل���ذي ت�ش���كل يف معاي�ش���ة �حلب مع �ك���رث من حبيب���ة.  �ل �ن �خر 
�حل���ب �ق���و�ه،  ويف �حلقيقة ما هو �ل تربي���ر لفجائية �لقدر �لذي 
يحم���ل له عبق حبيب���ة ع�شقها و��شتنكر �فعاله���ا،  مما جعله ينتظر 
�ش���ر�رة �حل���ب �ملت�شم���ن ت�شابهات تك���ررت مع كل حبيب���ة،  ولكن 
بتعلق ي�شتد يف كل مرة تاركا للحبيبة �لكربى قاعدة �لهرم لتكون 
هالة هي �ل�شعاع �لك���رب بعيد� عن خرب�ت �حلب �لتي �شنفها من 
ح���ب �لخ و�لخت و�لولد و�لبنة و�لزوج���ة و�لكنار،  و و�ت�شال 
ت�ش���ويف م���ع �لله �ذ يب���دو كغارق بنزع���ة �لبته���الت �لروحانية،  
وبفه���م عميق لالميان ليغذي �حلب وي�شحن���ه لفحها بعاطفة �لهية 
تدع���م روحانيت���ه، لترتك �حلب يف �لتقا�شيم عذري���ا خال�شا للزمن 
�ل���ذي مل ين�شف���ه وي�شكنه مع حبيب���ة كزهرة �ل���وز�ل،  فهل يبحث 
دكت���ور يا�شني عن لغة ر�قي���ة  لوجود يحثه على �لبقاء بني تقا�شيم 
�لمل بابع���اده �لفل�شفي���ة و�لبايلوجية �ملوؤثرة عل���ى عقالنيته �لتي 
حافظ���ت عل���ى ركي���زة رومان�شي���ة مل ت�شح ب���ل �زد�دت م���ع �بتعاد 

�حلبيبة عنه؟ 
 ميثل خد �ل�شيل للدكتور"يا�شني �ليوبي" �شدمة جمالية برمزية 
مدججة بال�شبا و�حلب �ملرتبط باآيات �حلياة،  وبتاأويالت  تخيلية 
لزه���رة �لوز�ل �لتي تقم�شت وجه �حلبيبة و�ت�شاع خدها �مل�شتاق 
لقبل���ة �أ�شيلة من رج���ل منحها قد��شته �ل�شعري���ة،  و�لتي جت�شدت 
بق�شي���دة �ندفعت يف �لبرت�ء "لقيت���ك يف �لبرت�ء..يا طيب ملتقى" 
حيث عظمة �حل�ش���ارة �ملنحوتة كق�شائ���ده �مل�شبعة بهالة �نبعثت 
يف �ل���روح،  وبقوة �لطبيعة �لتي تزدهي بزهرة �نت�شلها وو�شعها 
يف �مامه كرمز �شيطر عليه �لقطاف،  لنها ��شبحت بني يدي رجل 
�شري�فقه���ا يف �حلي���اة، ولكنه ل���ن مينحها �لفي����س �جلمايل �لذي 
كان���ت تزده���ي به وهي برفقته.  �ل �نها ن�ش���وء حلب مل ي�شهد مثله 
�و ما ي�شابهه يف حياته معترب� روحه ماهية خا�شة.  لتنبت زهرته 
بجم���ال مطل���ق ودون قيود ويقت���ات هو من خالل ذل���ك للبقاء على 
قيد �حلياة،"فديتك من غ�شني م�شتهام\حتيط به ع�شافري �مل�شاء\ 
وددت ل���و �ملقام �مت���د يوما\ فاأن�ش���دك �شحوب���ي و�نطو�ئي."فهل 
�ن�ش���اأ �ليوبي م���ا بني حبياته �لك���ربى و�ل�شغرى �شلم���ه �لنف�شي 
للهبوط و�لعلو؟ �م �ن �حلب عند دكتور �يوبي هو ن�شج و�كتمال 

من �لولدة حتى �ملوت؟.
ح���ب ح�شي ذ�ت���ي �رتب���ط بوجد�ني���ة وبتالقح فك���ري منطقي مع 
�لفي�س �للهي،  وبعمق حقيقي يف حب مل يفهم �شره حمافظا على 
�لف�شيلة بينهم���ا، وعلى طهارة مل يدن�شه���ا، لتبقى كمر�آة �جتمعت 
فيه���ا �لف�شائل،  وبارتقاء عقالين وت�شويف يف نزعته دون �نتهاك 
حلرم���ة حياته �لزوجية �لناجتة عن �ختيار و�شع له قو�نينه �لتي 
تبقي���ه مو�ش���ول با�ش���رة تكون���ت �شمن ظ���روف عاطفي���ة �ت�شمت 
بال�شر�ع���ات �لتي عاجلها باحلب،  ومبح���ر�ب �لكلمة �لرومان�شية 
�ملعجون���ة بالمل متعلق���ا بعامل �آخر ه���و �لعروج �ىل �لل���ه، ليمكث 
ب���ني يديه ويتطه���ر من حب غري مدن����س،  وكاأن �شه���م هالة ��شابه 
بن���زف منف�شل ع���ن �مل�شافات �لفا�شلة بين���ه وبينها، و�لتي ت�شبب 
�رتف���اع يف �شحن���ات �حلب �ل���ذي يكنه لها،  فالعالق���ة �جلدلية بني 
م���ا هو جزئي وكلي دفع���ه �ىل مد�و�ة ذلك بالت�شوف 

و�للجوء �ىل �لله.
ل ميكن �شرب �غ���و�ر كتاب"تقا�شيم 
عل���ى خ���د �ل�شي���ل" بالكام���ل ما مل 
تت���م قر�ءة �عم���ال دكت���ور يا�شني ما 
قب���ل �لكتاب وما بع���ده،  لأنه مبثابة 
�لتجدي���د يف �لبوح �ملمه���ور بر�شائل 
تقرتب من �شرية ذ�تي���ة موجهة باأدق 
تفا�شيلها حلبيبة �ر�د �ن تدرك عذ�باته 
يف رحيلها عنه ب���ل! وبتج�شيد لفريتر 
�ل���ذي مل يع����س ه���ذه �لتفا�شي���ل �لت���ي 
�نهك���ت �لق�شيدة، وتركته���ا بني �لوعي 
و�لالوعي يف غيبية دون خلق مربر�ت،  
وبرتكي���ب ذي موؤث���ر�ت غام�ش���ة ليبتعد 
عن �لتقليد �و لنف�شال بني فريتر �لغرب 
وفريتر �لعرب لك���ن  بتال�شق وتو�أمة مع 
�لمل �لناب���ع م���ن �حل���ب و��شكاليات���ه بني 
�لع�ش���ري  و�ملخا����س  و�لنت�ش���ار  �خليب���ة 
خلروج �لق�شي���دة ذ�ت �ل�شمة �لتفاعلية مع 
�حلبيب���ة �لتي ��شتثارت وجد�نيات قر�أناها 

يف تقا�شيم على خد �ل�شيل.

أوراق

�لإميان باحلي���اة و�حلل���م يف بنائها �لعادل 
م���ن �أجل �شع���ادة �لإن�شانية يقرب���ان �ألك�شي 
تولت�ش���وي من �لكتاب �لرو�س �لكال�شيكيني 
للق���رن �لتا�ش���ع ع�ش���ر، ويف نف����س �لوق���ت 
ل���الأدب  �ملمي���زة  �ل�شم���ة  يك�شبان���ه �شط���وع 
�ل�شوفييت���ي، و�لرومان�شي���ة تب���دو وكاأنه���ا 

ت�شبع بهما      .
 - �لأمل  درب  �لكتاب"ثالثي���ة  ه���ذ�  يف 
�مل���دى  د�ر  ع���ن  �ش���در  �ل�شقيقتان"و�ل���ذي 
لالإعالم و�لثقافة و�لفن���ون، بطبعته �لثانية 
عام 2016 للكاتب �ألك�شي تول�شتوي و�لذي 
ترجمه غائب طع���ة فرمان،  طرح تول�شتوي 
ج�ش���رً� م�شتقيم���ًا يو�ش���ل بني ت���ر�ث �لأدب 
�لكال�شيك���ي �لرو�ش���ي و�لأدب �ل�شوفييت���ي 
�ل���ذي وهبه كل �إلهامه �ملب���دع �ملتحم�س. �إّن 
�ل�شب���اح �لغائم م���ن �آذ�ر يف نهاية �لرو�ية، 
غ���ري غائ���م بالياأ����س، ب���ل بالت�ش���دد �ل�شارم 
�إز�ء �لنا����س �لذي���ن �شرع���و� يف بن���اء ع���امل 
جدي���د، بع���د �أن م���رو� يف كل دو�ئ���ر �لآلم 
. �إن تول�شت���وي يت�ش���ف مبوهب���ة ت�شوي���ر 

�لإن�شان، و�إن���ه ل�شعيد لأنه ذو �ملوهبة �لتي 
ل نز�ع يف �أ�شا�شها ذ�ته. 

 . �لق����سّ ف���ن  ه���و  �لأدي���ب  يف  �لأ�شا����س 
وتول�شت���وي ق�شا����س ذو مه���ارة طبيعي���ة 
هائل���ة، ح���ني تفت���ح كتاب���ًا ل���ه جت���د نف�ش���ك 
و�أنت تق���ر�أ م�شت�شلمًا للوحات و�ل�شفحات، 
للم�ش���رح"درب  �ملتف���رج  ��شت�ش���الم 
�لآلم"�لرو�ي���ة ذ�ت �ملو�ش���وع �لعظي���م عن 
رو�شي���ا �ل�شائعة و�لعائ���دة من جديد، وهو 
مو�ش���وع قري���ب جدً� مّن���ا يف �أي���ام �حلرب 
�لوطني���ة �لعظم���ى  حني نكت���ب ��شم �لوطن 

بحروف كبرية.
تّوج  �لكاتب �ل�شوفيت���ي �لك�شي تول�شتوي 
ر فيه���ا �أحد�ث  �أعمال���ه �لرو�ئي���ة �لتي ي�شوِّ
ع�شره بثالثيت���ه �مللحمية"درب �لآلم"�لتي 
ح���ازت عل���ى جائ���زة �لدول���ة ع���ام 1943، 
فاأعاد �شياغة رو�ي���ة »�ل�شقيقتان")1925(، 

وجعلها �جلزء �لأول من هذه �لثالثية.
وه���ي ملحم���ة �لوط���ن �مل�شّي���ع و�مل�شتعاد، 
ويتمث���ل خطه���ا �لأ�شا����س يف ر�ش���م طري���ق 
ِلهم  �ملعان���اة �لتي �جتازها �ملثقف���ون، وحتوُّ
للتاري���خ.  و�شن���اع  فعال���ني  منا�شل���ني  �إىل 
�أن  يوؤك���د  هاج����س  �لرو�ي���ة  يف  وي�ش���ود 
�أبطاله���ا  كان  �لت���ي  �ل�شخ�شي���ة  �ل�شع���ادة 
�لأربعة �لرئي�شيون يبحثون عنها ل تتحقق 

�إل حني  ترتبط ب�شعادة �ل�شعب و�لوطن.
يذك���ر �لكاتب �أنه م���ع هذه �لأعم���ال �لأدبية 
يق���وم باإع���د�د خم�شة �أجز�ء م���ن �لفولكلور 
�لرو�شي حيث يرف�س د�ئما حتوير وتنقيح 

حكايات���ه، ويحتفظ بنقاء �لق�شة �ل�شفاهية، 
كما ربط �لكاتب رو�ي���ات �ملو�شوع �ملروي 
يف مو�ش���وع و�ح���د م���ع �لحتف���اظ بجميع 
�لتفا�شي���ل و�لهو�م�س �لت���ي �أدخلت �أما باأن 
يعمد �لر�وي على �إدخ���ال تفا�شيل حكايات 
�أخ���رى ب�ش���كل �آيل �أو ب�شب���ب ع���دم ن�ش���ج 
�لر�وي و�أما ب�شبب خ�شائ�س �لكالم  ب�شكل 

حي غري متميز.
ح���اول �لكات���ب من خ���الل ن�شو�ش���ه عك�س 
ذ�كرت���ه �لطفولية يف �شت���اء�ت مثلجة حيث 
ترت�ك���م �لثل���وج ح���ول �لبي���ت وكان ع���و�ء 
�لذئ���اب يرتفع يف �لليل وح���ني تغني �لريح 
يف مد�خ���ن �ملو�ق���د وي�شاء م�شب���اح معلق 
ف���وق مائ���دة م�شتدي���رة يف غرف���ة �لطع���ام، 
ويكم���ن تاأثر �لكات���ب مب�شاعره �جت���اه �أمه 
�ملتزوج���ة و�لت���ي جتل����س حلياك���ة ج���ورب 
وتر�ش���م �ألو�ن���ًا و�ش���ورً� ومل ت�شتطي���ع �أية 
حادثة �أن تخرق �شمتها يف تلك �لأم�شيات.

تاأملي���ة  كان���ت  طفولت���ه  �أن  �لكات���ب  يذك���ر 
وحامل���ة، ومل يعفه هذ� �لطبع من ق�شاء �يام 
حياته كاملة حل�ش���د �لع�شب، وبعد �شنو�ت 
من �ملجاعة ت���رك يف روح �لكاتب �أثر عميق 
م���ا ز�ل يالم�ش���ه ط���و�ل حيات���ه، وه���ذ� م���ا 
جعله ير�جع جتارب���ه �لدبية �لوىل و�لتي 
ت�شمن���ت ��شع���اره، ذ�ك���ر� �ن���ه ل ي�شتطي���ع 
تذك���ر �ل�شب���ب �ل���ذي دفع���ه �ىل كتابتها فقد 
يك���ون �ل�شبب ه���و �حللم �لطائ����س �لذي مل 
يج���د �شكاًل له، وكان���ت �ل�شعار فجة فرتكت 

�لعكوف عليها.

خلود جواد
يو�ش���ف  يا�ش���ني  �شع���د  د.  لل�شاع���ر  حديث���ا  �ش���درت 
جمموعته �ل�شعرية �جلدي���دة بعنو�ن"�لأ�شجار ل تغادر 

�أع�شا�شها"عن د�ر �لرو�شم، و�لتي �شمت 31  ق�شيدة.
وتع���ّد ه���ذه �ملجموع���ة ه���ي �خلام�ش���ة بع���د ق�شائد حب 
لالأم���رية"ك" و�ل�شادرة يف  بغد�د 1994، و"�شجر بعمر 
�لأر�س"عن د�ر �ل�شوؤون �لثقافية �ل�شادرة يف بغد�د عام 
2002، و"�شج���ر �لأنبياء"، �ل�ش���ادرة يف دم�شق 2012، 
و"�أ�شج���ار خري���ف موح�س" و�ش���درت يف بلغ���ر�د  عام 

 .2013
وم���ن �أب���رز �لق�شائد �لت���ي �شمتها �ملجموع���ة �جلديدة: 
�شج���ر �لقد��س، �شجرة �لأب���و�ب، �شجر �لرتطام، ما ر�آه 
�لو��شط���ي، �لأ�شجار ل تعتمر �لقبع���ات، �شجرة يون�س، 
�شج���ر �جلن���ون، زج���اج ن�ش���ف مظل���ل، م���ا تع�ش���ر م���ن 
�شجرة �لبح���ر، و�لأ�شجار ل تغادر �أع�شا�شها �لتي �أخذت 

�ملجموعة منها �أ�شمها.
وقال �ل�شاعر �شعد يا�ش���ني يو�شف:"تتناول مو�شوعات 
�لق�شائ���د.. ب�ش���كل �أ�شا�ش���ي هيمنة فك���رة �لأر�س وحب 

�لوط���ن وتغلغله���ا يف �لالوع���ي ل���دي �لإن�ش���ان �لعر�قي 
ليظ���ل م�شكونا بهاج����س �ل�شج���رة �لأوىل �لأم حتى و�إن 
��شطرت���ه �لظ���روف �إىل �لهج���رة بعي���د� عنها م���ن جر�ء 
م���ا  يتعر�س له من �شغ���وط حياتية قاه���رة.. دفعته �إىل 
�أن يرك���ب �لبح���ار و�ملحيط���ات بحثا عن حل���م مل يتحقق 
ليظ���ل كغ�شن مك�شور وهو ي�ش���ري �إىل منائر وطن ��شمه 

�لعر�ق. 
كم ت�شمن���ت �ملجموع���ة روؤية"�شاعر �لأ�شج���ار" د. �شعد 
يا�ش���ني يو�شف للعديد م���ن �لق�شايا �حلياتي���ة و�لفكرية 
و�لفل�شفي���ة �ملتعلق���ة باحلي���اة و�ملوت و�حل���ب و�لغربة 
و�لفق���د  منطلق���ا يف ذل���ك م���ن �إ�ش���ر�ره عل���ى ��شتخد�م 

�لأ�شجار رمزً� رئي�شا يف ر�شم �شوره �ل�شعرية.
يذك���ر �أنَّ �ل�شاع���ر �لدكت���ور �شع���د يا�شني يو�ش���ف كان قد 
ح�ش���ل عل���ى �لعديد من �جلو�ئ���ز �لدولي���ة ومنها جائزة 
ي���وم �ل�شع���ر �لعامل���ي �لأوىل ل�شنت���ني متتاليت���ني لعامي 
2012 و2013 يف بلغ���ر�د  ون���ال درع �جلو�ه���ري م���ن 
�لحت���اد �لعام لالأدباء و�لكت���اب ودرع �لإبد�ع عن وز�رة 
�لثقاف���ة وو�ش���ام �لإب���د�ع لع���ام 2015 من �أدب���اء �أمريكا 
و�ملهجر �إ�شافة �إىل �لعدي���د من �جلو�ئز و�ل�شهاد�ت عن 

م�شاركاته يف �ملهرجانات �لعر�قية و�لعربية و�لدولية.
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

ويف منت �لح����د�ث �و �لن�س )�مليتا – �شردي( فاإن �لذكر / 
�لزوج/ �ل�شارد. نائب جندري ميثل �شلطة �ز�ء فعل �لكتابة 
و�لتدوي����ن. فف����ي مر�حل كتاب����ة �لعرت�فات ت�ش����رع )�شهد( 
وتنته����ي بغياب �و ح�شور زوجه����ا )فاخر( ما يناظر �شلطة 
م�شاف����ة متايز فعل �لكتابة ل����دى �لنثى بعده����ا �أي �لكتابة 
فعاًل ذكوري����ًا ح�شب. وتتفل����ت يف �د�ء �ملتلقي و�شع مثابة 
فارق����ة بني ن�����س / �لعرت�فات. ون�����س �ل�شرد رغ����م تباين 
ظرف �ملتكلم )�نا( �أو/و)ه����ي( )�ملخاطب( فالد�ء �ل�شردي 
ل����كال �ل�شاردي����ن يتد�خل حي����ث تنمو خ�شائ�����س وفو��شل 
�ل�ش����رد �لنث����وي و�لخر �لذك����وري. فال�شرد ب����كل معلميته 
�لذكوري����ة حتمله �لزوجة/ �لنثى )�شهد( مايعني )تفحيل( 

)�لأنثى( وتاأنيث �لفحل يف �لتم�شرح و�لد�ء �ل�شردي.
 ون�����س �لعرت�ف����ات ي����زدوج �لي����ات �لتعري����ج و�لرت����د�د 
فاملرويات �لذ�كر�تية تبطن ��شرتجاعات م�شافة �خرى من 
مدونات )�شهد( عائدة �ىل حقب �ل�شتينات وظروف �عتقال 

)�لب( يف �حد�ث �شباط/ 1993. 
 وتتخذ ن�شية/ �و / و��شلوبية �لعرت�فات �ملدونة يف ذ�ت 
�لنثى/ �شهد م�شتويات من �لتوتر و�لو�شف �ل�شردي دون 
فو��شل �و قو�طع �و فو�رز قاطعة ي�شري �شمات )جندرية( 
ملحم����ولت )�لنث����ى( �لكالمي����ة وتو��ش����ل �د�ءه����ا �للفظي 
�ن تو��شله����ا م����ع �لخ����ر / �ملر�شل �إلي����ه وتتبن����ى ��شلوبية 
)�لنث����ى( ل����دى �لرو�ئي )ناط����ق خلو�ش����ي( مكرو�شكوبية 
يف ر�ش����د وذرية م����ن �لتفا�شيل و�د�مته����ا. وتلك �حالة �ىل 
)جن����درة( �لو�ش����ف ذ�ته )�نتظرت يف �ل�ش����ارع ومل تلح يل 
حافل����ه نقل عامة �و نق����ل خا�شة �و�ش����ك �ن ��شتاجر �شيارة 

�شغرية لحت يل حافلة نقل خا�س()1( )�س/34(. 
 وتت�شاط����ر �لرو�ي����ة يف متو�لياته����ا �ل�شردي����ة وجه����ة نظر 
تتعاك�س بها �شورتان �ولها وجهة نظرها يف ذ�تها ودو�خلها 
�ل�شام����رة و�ملقموع����ة ومي����د�ن ذل����ك ذكرياته����ا وت�شكالتها 
�ل�شوري����ة. وتاتي وجهة نظر ثاني����ة يف منحنيات �لر�وي 
�لعليم/ �لذكر لتكون حما�شرة يف ف�شاء مر�آتي فهي ناظرة 
ومنظ����ور �ليه����ا يف �آن �لوقت كما تن�شط����ر ذ�ت )�شهد( �ىل 
�شخ�شيتني تتب����ادلن �لد�ء �ل�شلوكي و�ل�شاكيولوجي. ما 
�شريها �ق����رب �ىل �لنف�ش����ام/ �ل�شيزوفريني����ا بني �لو�قع 

و�لف�شاء �لورقي/�لكنائي.
�لر�وي����ة يف جندريته����ا ومعماري����ة   وتتنا�����س معماري����ة 
�لعم����ارة �لذكورية �ملوؤ�ش�شة على �د�ء�ت مقولت )�جلندر( 

و)�لتفحيل( �لن�شائي.
 فالن�����س �لنث����وي �مل�ش����رود م����ن ذ�ت �نثوية مهم����ا تعددت 
م�شتويات����ه و�جتاهاته يظل حماطا �و يف حالة )�حت�شان( 
و)�إحاط����ة( من ذ�ت )فحولية( تكر�س ن�شق �حتو�ء و�يو�ء 

�جل�شد �لذكوري/ للج�شد �لنثوي. 
 �ن �نفتاح �لف�شية و�ت�شاعاتها ممثلة يف �رحتالت )�شهد( 
حي����ث مدن �ل�ش����رق )��شطنب����ول/ بريوت/ دم�ش����ق( تنفتح 
وتنغل����ق يف م����نت �لعرتفات/ ف�ش����اء �لذ�ت، وم����نت �لد�ء 

لل�ش����ارد �لعليم/ ف�شاء �ملو�شوع. يب����د�أ وينفتح بح�شور/ 
وغياب/ �لذكر ذ�ته. 

ففي م����نت �لعرت�فات تبد� �آلية �ل�ش����رد/ �لكتابة )�لنثوية( 
بغياب �ل�شلطة �حلا�ش����رة  و�لز�جرة لفعل �لكتابة �لزوج/ 
�لطف����ل/ فاخر وتنقط����ع بح�شوره ليدخل فع����ل �لكتابة يف 
م����د�رج �لكتم����ان و�لت����و�ري. وه����و م����ا يتنا�����س وعنا�شر 
�لت�ش����كل �لبنائ����ي لف����ن �لعمارة )بع����ده منت ذك����وري( حني 
تتمرك����ز �هم عنا�شر �لعم����ارة عرب )�لقي����م �ل�شوئية( ففعل 
�ل�ش����رد ل����دى �لنث����ى/ �شه����د. يت����و�رى موزع����ًا ب����ني �لظل 
و�ل�ش����وء وفق تق�شي����ط ذكوري فغياب �ل�ش����وء/ )�لذكر(/ 
)فاخ����ر(، يكفل �شع����ود �لظل/ �لنثى/ �شه����د ويوحي كذلك 
باح����الت ما ور�ئي����ة، يناظر بها �لرج����ل )�لله( يف متركزه 
و�حاديث����ه �ل�شردية و�ملاهوية، فالغي����اب �حلياتي ل�)فاخر( 
هو ح�شور �ش����ردي ل�)�شهد( وح�شوره �نطفاء �ل�شرد وهو 
ن�ش����ق تاريخي ذك����وري ويتمارى ذلك عل����ى تفعيل �لعن�شر 
)�جلم����ايل( مث����ل �لتتاب����ع وفي����ه نرت�ش����م مغالب����ة �شردي����ة 
تتقدمه����ا ��شلوبي����ة �لذك����ورة عل����ى نت����اج �ل�ش����رد �لنث����وي 
فالف�ش����اء �لورقي لدى �لر�وئي )ناط����ق خلو�شي( مل يتخذ 
عنو�ن����ا ويافط����ات عنو�ني����ة �و ترقيمية ما يحت����م �حتو�ء 
�ش����رد �ل����ر�وي �لعامل لتوج����ات �ل�شرد �لنث����وي وتك�شر�ته 
يف ح����و�ف �لو�ق����ع �ملنت����ج وفق����ًا ل����ذ�ت �لذك����ر. فاملتلقي / 
�و/ و�مل�ش����رود ل����ه يوؤ�شر �نح����الل �ل����ذ�ت )�لنثوية( د�خل 
ت�شاع����ف �ملحيط/ �ملو�ش����وع/ �لذكوري وذل����ك �شان منتج 
�ل�شرديات �لنثوية �لتي حملت مفهوم )�حلجرة �ل�شردية( 
حي����ث ف�ش����اء )�خل�شخ�ش����ة( يف نت����اج )�لنث����ى( خ����ارج 
مدي����ات �لر��شد �لذكوري لتك����ون �أي )�لنثى( قبالة مر�آتها 
بعي����دً� وعد�شات �لنو�هي �لت����ي �نتجتها م�شفوفات �ن�شاق 
�لتاريخ ما يرت�تب تهيئة �ملتلقي للحظات �لك�شف و�لتقليب 

�لتي يرت�شدها بح�شه �ليروتيكي.
 وي����رتدد �و/ ويتن����اوب �ش����رد )�شه����د( يف �عرت�فته����ا باثر 
فعل �حل�ش����ور �و/ و�لغياب �لذكوري / فاخر. نتاج كنائي 
جن�ش����وي/ ذكر/ �نث����ى. ملهيمنات �ملبادئ����ة و�ل�شتجابة �و 
�لنفتح����اح و�لنغالق ومدلولته �لرمزي����ة )قفل – مفتاح/ 
عم����ودي – �فقي/ نهار- ليل( فالنثى يف منت �لرو�ية ويف 
ف�ش����اء �لعرت�فات وخ����ارج متنها �لفيزيق����ي/ نتاج لفعال 
�لذك����ر. ب�شلطت����ه �ل�شيا�شي����ة/ �لجتماع����ة / �لقت�شادي����ة. 
وبكثاف����ة م�شتويات����ه ف�)�شهد( تق����ع يف مد�ر مل����د�رج طبقية 
و�جتماعي����ة. تب����د�أ من �ل�شائ����ق )�شده����ان( و )�لطالب( �ىل 
رئي�����س )جمل�س �لمناء( ملا يحمله �لذكر من �متياز يف ذ�ت 
�ل����زوج /فاخ����ر ليكون ج�شدها ف�ش����اءً� م�شاعي����ًا للتما�شات 
�حل�شي����ة و�ليروتيكي����ة )��شبح����ت هات����ان �ل�شفت����ان ملكًا 
عل����ى م����ا يب����دو. فم����ن فاخ����ر �ىل ن����ادر �ىل �شلط����ان ثم �ىل 
حما�ش����ن و�لن �ىل �شدهان هذه �مل����رة و�حلبل على جد�ر( 

�س/178. 
 وم����ن منظ����ور �لد�ء �للغ����وي �و �لل�شاين يت�شاط����اأ �ل�شرد 

�ملو�شوع����ي  و�لخ����ر  )�أن����ا(  �لتكل����م  �لي����ات  ع����رب  �لذ�ت����ي 
)ه����ي( و)�لنثى( )�شه����د( لي�س لها �ن تنفتح عل����ى ذ�تها �ل 
بتقان����ة �لت�ش����وف مع �ل����ذ�ت �و )�ملونول����وج( يف ن�شو�س 
�لعرت�فات يف وقت تتو�شل بتقانة )�لد�يلوج( يف ف�شاءها 
�لو�قع����ي �لجتماع����ي مع �لعائل����ة و�ل�شدق����اء وذلك مربر 

ل�شيزوفرينيتها بني �لو�قع و�لفرت��س/�لعرت�فات. 
 وت�شتدعى رو�ية )�عرت�فات زوجة رجل مهم( ن�شقًا ثقافيًا 
يخ�����س مقولت )�جلندر( ممثاًل يف ط����ور )�ملهد( و�لرعاية 
�ز�ء ذ�ت �لطف����ل و�لو�شاي����ة �لبطريكي����ة عل����ى موجهات����ه 
�حل�شي����ة و�حلركي����ة و�للفظية. فكان����ت ل�شخ�شي����ة )�شهد( 
نعوت ترجعها �ىل )نو�شتولوجيا( طور )�ملهد( يف عالمات 
مث����ل )�خر �لعنقود( وهي كناية �خرى مكبلة �ياها مبرحلة 
ت�شتحق �لر�شد و�لرقاب����ة و�لن�شح و�لزجر و�لتقومي رغم 
حممالتها ل����الدو�ر �لجتماعي����ة بعدها زوج����ة و�م وطالبة 
جامعي����ة. وذل����ك م����ا و�ش����م معاج����م )�جلنو�ش����ة( ب�)�خالق 

�لرعاية(. 
)ناط����ق  �لرو�ئ����ي  ل����دى  �ل�ش����رد  )جندري����ة(  وت�شتقط����ب 
خلو�شي( مفاهيم حتتفظ عليها �حلركات �لن�شوية وما بعد 
�لن�شوية يف دللة �ىل مقولت )فرويد( وحجره �لنثى يف 
مرحلة/عق����ده )�ألكرت�( فكانت �حد�ث حياة )�شهد( يف عوز 
و�حلاج����ة �ىل معين����ات روؤي����ة وتقومي����ات �لذكر يف جممل 

حتولتها �حلياتية.
 �ن  )�لنث����ى( رهن �ملر�قبة و�لتق����ومي و�لرد يف موؤ�ش�شات 
ونو�مي�����س �ملجتمع �لذكوري ف�)هناك ف����رق يبديه �ملجتمع 
باملقد�����س  ي�شم����ى  م����ا  ومر�جع����ة  �ل�ش����ك  يف  �ل�شلط����وي 
�لجتماعي لذ� ميار�س �ملجتمع �لرقابة على �لدو�ر ليعرف 
ما �ذ� كانت �ل�شخ�شيات تلعب لعبتها كاأ�شد ما يكون �للعب 
وعل����ى ��شدق ما يك����ون �ل�شدق كم����ا تن�س عليه����ا �لو�مر 
و�لنو�ه����ي �لمريي����ة �ل�شلطاني����ة فكلن����ا يلعب لعب����ة �لذكر 

و�لنثى لقد تعلمناها من )�ملهد(()2(.�س/129-128. 
 وتتماأ�ش�����س �شخ�شية )�شهد( بن�شق ثقايف/ تاريخي ر�كز. 
تتاب����ع ب����ه ن�ش����ق �لغ����و�ء و�لث����ارة �لعاطفي����ة و�جل�شدية 
م����ا ن�شتذك����ر ب����ه تاري����خ �لغ����و�ء�ت �ملدرج����ة يف �لتاري����خ 

)�لنثوي( )حو�ء/ زليخة/ ع�شتار/ �شالومي...( 
 �ن ح����ر�ك �لنث����ى )�شه����د( يف خارط����ة �لح����د�ث يتو��شل 
برغب����ة د�لت متنوع����ة على خم�شة ذك����ور )فاخر )�لزوج(/ 

�شدهان/ نادر/ �شلطان �بو �شماخ / معروف �ل�شائق(.
 فف����ي لقائه����ا ب�)ن����ادر( بعد جتاوزه����ا ل�)فاخر( جته����ر جلدً� 
لذ�تها: )ملاذ� تقول هذ�؟ �ذ� كان هناك من يحتمل �لذنب كما 
تعتق����د فه����و لين �حتويتك فال تكلم نف�ش����ك �رجوك لن ذلك 

يعذب روحي( �س/187. 
 تتخ����ذ �لنثى �ثر مظاهر �لغ����رت�ب �جل�شدي و�لجتماعي 
منحني����ات ملمار�شة )مثلي����ة( يف �ت�شاله����ا بقريناتها �لناث 
رغب����ة يف ��شغ����ال مق�ش����ورة �لتعوي�����س ع����ن مكنوناته����ا 
�جل�شدي����ة/ �جلن�شي����ة فحرم����ان )حما�ش����ن( م����ن �لت�شال 

�جلن�شي نتيج����ة �عاقة حلقت بجهاز زوجه����ا �لتنا�شلي يف 
�ح����د �لعمال �لرهابية ين�شط متا�شاتها �جل�شدية ب�)�شهد( 
يف ف�ش����اء�ت �نفر�دهم����ا وكذل����ك �شان �لت�ش����الت )كوثر( 
�ملبك����رة معها قبي����ل �لزو�ج م����ن )فاخر( وينت����ج ذلك �شلطة 
�ن�ش����اق ثقافي����ة له����ا �شر�مته����ا يف هند�شة �لفع����ل �جلن�شي 
)�ن  ذل����ك  �ملثلي����ة  موجه����ات  لت�شي����ع  �جل�ش����د،  وحرمانه����ا 
�جلن�شانية �ملثلية هي �شكل من )�لتطور �جلن�شي �ملكبوح( 

عقدة �أوديب غري حمولة.)3(
 �ن حرمان����ات )حما�ش����ن/ �شه����د/ كوث����ر( د�لت �شو�شو – 
�شاكيولوجي����ة وثقافية نتيجة ل�)وقائ����ع �حلجر �جلندري( 
بني �لذ�تني �لن�شانية )ذكر/�أنثى( ما يربر �لتو��شل �ملثلي 
ب����ني �لنثى – و�لنث����ى و�ش����ورة )�لنث����ى( يف �زدو�جية 
بت�شكلها يف �ملنت �ل�شردي – فح�شورها �مام ذ�تها جت�شيد 
خ�شائ�����س �شخ�شي����ة وظ����روف و�قعية م�ش����ودة. و�شورة 
�لذك����ر �إز�ءها ممثلة بال�شارد �لعلي����م �لر��شد و�ملزدوج يف 
جمع����ه بني �ش����ورة )�لأنا و�لآخر( وتات����ي بعد حني �شورة 
لالنث����ى ناجتة وروؤي����ة �لذكر له����ا د�خل ن�شه����ا �جلندري / 
�عرت�ف����ات وخارج����ه م����ا يوؤ�ش�����س خلط����اب ذك����وري ي�شهد 
باجلن����درة و�لتماي����ز �جلن�ش����وي بع�شمة مركزي����ة للذكر/ 

�لفحل.
 وتنه����ي )�شه����د( �عرت�فاته����ا يف مف�ش����ل حيات����ي يخ�����س 
�لغ����زو �لمريكي للعر�ق. ما ميث����ل ��شقاطا ل�شلطة �لفحولة 
ومتركز�ته����ا يف �لع����ر�ق لتتخذ حياة )�شه����د( جملة �حد�ث 
يف �لنهاي����ة ما ي�شود من فو�شى �شيا�شي����ة يجربها بال�شفر 
�ىل )دم�ش����ق( لتحيي عالقتها ب�)نادر( وهي عودة ��شتتابية 
ذ�تي����ة لها به����دف �ن����ارة جتاربه����ا ومغامر�ته����ا وخطاياها 
�ملتعدي����ة ملنظومة �لنظ����م وهند�شتها �جلندري����ة فال منا�س 

�شوى �لذكر ذ�ته.
 وهو ما ي�شجل عودة �ىل ن�شق �لت�شوف و�لباطنية باعالن 
�لقطعي����ة وركاماته����ا �ل�شلوكي����ة و�ل�شتق����ر�ر يف )�شف����اء( 
�لعالق����ة م����ع )ن����ادر( ويف �ل�شم م����ا يوحي بالف����ر�دة وذلك 
من����ط ن�شقي م����ن �لحتف����اء ب�)�لذكر( حني تنغل����ق وتنطبق 
�فاق �لتجارب �جل�شدي����ة و�حل�شية و�لوجودية �أي�شًا لدى 

�لأنثى.
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أمير دوشي
غ���ري  قدميت���ني  مادت���ني  و�ل���رت�ث  �لتاري���خ  لي����س 
�شاحلتني �ل للرت�كم على رفوف �ملكتبات وخز�نات 
�لعر����س باملتاحف، بل هما ينبوع���ا هوية متجددة 
ون�شو����س حي���اة تغتن���ي د�ئم���ا بجبه���ة �لتوعي���ة 
و�لدر��ش���ة  بالكلم���ة و�لرتجم���ة  و�ل���رد  و�لتعبئ���ة 
و�لق�شي���دة و�ل�شري و�خلر�ئ���ط و�لوقائع و�لأفالم 

و�مل�شرحيات و�لأغاين- وبالوعي و�لذ�كرة.
�ملو�ق���ع  �لعر�ق���ي، وعم���وم  للمتح���ف  م���ا ح�ش���ل 
ني�ش���ان  من���ذ  �لع���ر�ق  يف  و�لثاري���ة  �حل�شاري���ة 
2003، كان كارث���ة �إن�شاني���ة تطلب���ت �لعم���ل عل���ى 
تد�ركه���ا ، فما ف�ُقد ل ي�شكل تر�ث �مة بعينها، و�إمنا 
تر�ث �لإن�شانية جمع���اء. وقد كان لالإعالم ،حينها ، 
دوٌر  فاع���ل، عندما ��شتطاع فريق �لقناة �لربيطانية 
�لر�بع���ة تاأمني �ت�ش���ال مبا�شر ب���ني �لدكتور دوين 
ج���ورج، مدي���ر �لدر��ش���ات و�لبح���وث يف �لهيئ���ة 
�لعام���ة لالآثار و�ل���رت�ث يف ذلك �لوق���ت، و�لدكتور 
ج���ون كريت����س، مدير ق�ش���م �ل�شرق �لأدن���ى �لقدمي 
يف �ملتح���ف �لربيطاين،�لذي �ت�ش���ل بدوره مبدير 
�ملتح���ف �لربيطاين ،ليت�شل �لأخ���ري بوزير �لثقافة 
�لربيط���اين ورئي����س �ل���وزر�ء ت���وين بل���ري، �لذي 
طل���ب م���ن �لبنتاغ���ون عمل �ش���يء ف���وري للمتحف 
�لعر�قي. بعدها ظهرت قو�ت �أمريكية قرب �ملتحف 

�لعر�قي. حينها قال �لدكتور دوين جورج"تنف�شت 
�ل�شعد�ء"�إذ مت �إنق���اذ �ملتحف �لعر�قي من �حلرق. 
حيث كان���ت �خلط���و�ت �ملتبعة: �شرق���ة �ملوؤ�ش�شات 

ومن ثم حرقها.
يعتقد �ملفكر �ليطايل غر�م�شي �ن �لن�شاط �لفكري 
و�لثق���ايف غ���ري مقت�شر عل���ى �ملخت�ش���ني بالكتابة، 
فالثقاف���ة ل تعن���ي �لكت�شافات �لفردي���ة بل هي كما 
يق���ول: �لب���ث �لنق���دي للحقائ���ق �ملكت�شف���ة لتغ���دو 
حقائ���ق �جتماعي���ة وعن�ش���ر تن�شيق ونظ���ام فكري 

و�أخالقي"
وملا كان���ت �لكتابة �ل�شحفية مه���ارة وحرفة ي�شعى 
ه���ذ� �لكتاب بف�شول���ه �لثالثة �ملتد�خل���ة �ىل تقدمي 
م���ادة نظري���ة وتطبيقي���ة لكت�ش���اب وتفعي���ل ه���ذه 
�حلرف���ة – حيث �خلط���و�ت �ملتبع���ة لكت�شاب �ميا 
حرف���ة ه���ي �لدر�ك و�ملح���اكاة و�لنت���اج – وهكذ� 
يق���دم �لف�ش���ل �لول م���ادة مفاهيمي���ة ع���رب �ل�شرح 
و�لتمارين ويقدم �لف�ش���ل �لثاين عينات لن�شو�س 
�إعالمية متنوع���ة قابلة للمناق�ش���ة و�لتحليل بهدف 
�ملحاكاة و�لإنتاج ويقدم �لف�شل �لثالث مادة مهنية 
)تاريخية-وقانونية- و�عالمي���ة(  ليوؤ�ش�س خلفية 
فكري���ة للمتلقي - وهذ� �لكت���اب حماولة لبث �لطر 
�لعالمي���ة ومفرد�ته���ا �ل�شا�شي���ة ليغ���دو �جلميع، 
�ف���ر�د� وموؤ�ش�شات فاعل���ني يف توظيف �لإعالم من 
�جل حماي���ة �لإرث �حل�ش���اري و�لثق���ايف �لعر�قي 

و�لدفاع عنه.

الهاشمية عاصمة 
العباسية المنسية.. 
إصدار لقيس حسين 

رشيد
�شدر حديثًا لوكيل وز�رة �لثقافة ل�شوؤون 

�ل�شياحة و�لآثار قي�س ح�شني ر�شيد كتاب حتت 
عنو�ن )�لها�شمية عا�شمة �لعبا�شية �ملن�شية(.
وتناول �لكتاب لفظ "�لها�شمية" كت�شمية ذ�ت 

مدلول �شيا�شّي وعريّف، ��شتغله �لعبا�شيون 
يف �إطالقه على �ملدن �لتي بنوها �أو �شغلوها 

يف بد�ية تاأ�شي�س دولتهم �شنة 132ه�/750م 
ل�شتمالة عو�طف �لعامة وتاأكيد �رتباطهم بالبيت 

�لها�شمي.
يذكر �أّن هذ� �لإ�شد�ر لي�س كتاب قي�س ر�شيد 

�لأول، بل �شبقه �شدور جمموعة �شعرية عنو�نها 
)مر�آتي �آ�شورية(، �شدرت عام 2005، وكتاب 

)فريوز �شابور(، وهو در��شة �آثارية تاريخية، 
بالإ�شافة �إىل �لع�شر�ت من �لبحوث و�ملقالت 

�ملن�شورة يف �ل�شحف و�ملجالت �لعلمية 
و�ل�شحافة �ملحلية.

)جندرة( السرد في )اعترافات 
زوجة رجل مهم( 

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��اتها الذاتية وخصائص االنثى املس��ترتة ابدًا خلف مصدات 
الواق��ع وخط��وط الفحولة. فامليتارسد يفتح فضاء لك��رس ايهام االداء )الجندري( والرسدي بعده لعبًا 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 ب�)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(.

أ.د. محمد أبو خضير

اغ����ت����ص����اب رق����ي����م ط��ي��ن

مبنا�شب���ة �ش���دور ترجمته �جلديدة:"�غني���ات حب: من 
�ل�شعر �لهولندي �ملعا�شر يوديت هرزبريخ"

كتابة / �أحمد فا�شل
 Stacy يف تعريفه���ا للغرب���ة تقول �ل�شاع���رة �لأمريكية

لها: ق�شرية  ق�شيدة  يف  �شتايلز  �شتاي�شي   Stiles
�إدمان
عزلة
ياأ�س
�إنكار

�أرق
�شبات
هز�ت

عقدة نق�س
غافل..

ه���ي حمقة حينما تتناول كل تل���ك �لثيمات �لتي كثري� ما 
نطالعه���ا يف ن�شو����س �ل�شع���ر�ء �لذين �شكن���و� �لغربة، 
لكنه���ا هنا مع �ش���الح ح�ش���ن تتال�شى لت�شب���ح حالة من 
�ل�شم���و �لروح���ي يف �لبح���ث ع���ن �لكينون���ة وتفرده���ا 
و�ختالفها، يقول عنها �لناقد �لأكادميي �ليمني �لدكتور 
عب���د �لو��ش���ع �حلمريي: �نها جدلية كث���ري� ما �شبت يف 

بنية �خلطاب �لإبد�عي لل�شاعر خا�شة. 
ع���رف ع���ن �لكات���ب �لعر�ق���ي �ش���الح ح�ش���ن �ن���ه �شاعر 
كب���ري ومن���ذ �أك���رث من ثالث���ة عق���ود �أ�شدر خالله���ا عدد� 
م���ن �لدو�وين �ل�شعري���ة �لتي ��شتقطب���ت �هتمام �لقر�ء 
و�لنق���اد على �ل�شو�ء لت�شمنها ق�شائد هي خارج ماألوف 
�لنمطي���ة �ل�شعرية، كما يف ن�ش���ه �لطويل"رماد �مل�شلة" 
بو�شل���ة  �ل�شعرية"�ملحذوف"�أو"خ���ارج  وجمموعت���ه 
عاطلة"�أو"ج���زع بابل���ي"، �إ�شاف���ة �إىل ترجم���ة ق�شائده 
�إىل �لإنكليزية و�لهولندية و�لإ�شبانية وكتابته للم�شرح 
وترجمات���ه �لعديدة ل�شعر�ء من هولن���د� �لتي يقيم فوق 

�أر��شيه���ا منذ عق���ود و�لنطالق منه���ا �إىل مناطق �أخرى 
يف لندن وكو�شتاريكا وغريها حتى �ملغرب �لعربي، هذ� 
�حلر�ك �لثق���ايف �أ�شاف لتجربته �أبع���اد� جديدة مل تقف 
�لغرب���ة حياله �إل لتزيده تاألقا و�إبد�ع���ا وهو د�أب �ملثقف 
�لكوين �لذي ل ي�شتجيب لالإ�شتكانة و�خلمول ثم �نتظار 
�لرحيل حامال معه �أجماد �ملا�شي كما تعرفنا على �لعديد 

من مثقفينا �لذين هزمتهم �لغربة و�نتهو� للن�شيان. 

م�ش���روع �شالح ح�ش���ن �ل�شعري و�لفك���ري و�لثقايف مل 
يتوق���ف خا�شة يف جم���ال �لرتجم���ة �لذي ق���دم للمكتبة 
�ل�شعري���ة �لعربي���ة و�لعاملي���ة �لع���ام �ملا�ش���ي كتاب���ه عن 
�شاع���ر �لأم���ة �لهولندي���ة �لكب���ري روتخ���ر كوبالند حتت 
للن�ش���ر  ميزوبوتامي���ا  د�ر  خطرة"ع���ن  عنو�ن"�شع���ادة 
ببغ���د�د، ويف هذه �لأي���ام �شي�ش���در له"�غنيات حب من 
�ل�شع���ر �لهولندي �ملعا�شر: �ل�شاع���رة �لهولندية يوديت 
هرزبريخ"ع���ن نف�س �لد�ر، ه���ذه �لرت�ج���م ت�شعنا �أمام 
�أ�شم���اء �شعرية هامة هولندية وه���و �لبلد �لذي يقيم فيه 
�ل�شاع���ر وينهل م���ن لغته �لتي يجيدها ق���ر�ءة وكتابة ما 
يعط���ي دليال نح���و ذلك �لتفاع���ل �حل�شاري ب���ني �ل�شرق 
و�لغرب و�لذي ل ينته���ي حتى مع تغربه و�نفتاحه على 

تلك �لثقافة وخطابها. 
�شالح ح�شن جعل من غربته �أر�شا جديدة خ�شر�ء تعج 
بزه���رة �لكلمة �لفو�حة �شع���ر� �حلا�شنة لثقافة �لنفتاح 
عل���ى �لآخ���ر و�لنهل م���ن ينابيعها، هو يرف����س �أن يكون 
ج���زء� من جدر�ن مدينت���ه �لتي رحل عنها بع���د �أن وجد 
�شباحاتها كئيبة �شاحبة كما يقول يف ق�شيدته"مو�شيقى 

حجرية":
ككل �ل�شباحات �لكئيبة

يبدو هذ� �ل�شباح �شاحبا
يف �ملدينة.

غ�شب مكتوم يف وجوه �ملارة
و�شفار�ت �لنذ�ر ت�شم �ل�شماع

يف كل مكان.
ترتفع �ملو�شيقى يف مكان ما

ولكنها رتيبة..
ه���و يبحث ع���ن �لنور، ع���ن وردة يزرعها ب���ني خ�شالت 
�شع���ر �حلبيبة، ه���و يبحث ع���ن �حلياة، ه���و يبحث عن 

�حلرية.

الشاعر العراقي المغترب صالح حسن
غربة وإبداع

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

س����ل����س����ل����ة ن����وب����ل 

زينب المشاط 
�ل�شرخ���ة �ل�شامت���ة حتكي ع���ن تاك�شي 
وميت�شو �للذين يعود�ن من طوكيو �إىل 
قري���ة طفولتهم���ا، ويقودهم���ا بيع منزل 
�لإ�شرة �إىل مو�جهة مع تاريخ ��شرتهما، 
وتخفق حماولتهم���ا للخال�س من تاأثري 
�ملدين���ة حني ي���دركان �أن جم�شات �لدين 
متت���د �إىل كل �ش���يء يف �لري���ف، بل �إىل 

عالقتهما �لذ�تية.
يف  �أوي  �شخ�شي���ات  �أخفق���ت  م���ا  �إن 
حتقيق���ه �لن�شه���ار ب���ني حقائ���ق �لبيئة 
و�نتقالي���ة �ملدين���ة �لكب���رية ق���د �أم�ش���ى 
منج���زً� و��شلوبيًا غني���ا للكاتب باملهارة 

�مللحمية و�لفكاهة �ل�شود�ء.
تقدم �ل�شرخة �ل�شامتة �شورة لتن�شى 
�لياب���ان  يف  �لوج���ودي  �لياأ����س  ع���ن 
�ملعا�شرة ، فالرو�ية ملك �حليثيات �لتي 
توؤهله���ا لني���ل جائ���زة نوبل، فيب���دو �أن 
جترب���ة �لكاتب �حلزينة م���ع �بنه �ملعاق 
يف"هم���وم �شخ�شية"جعلته ينتج  هذه 
�لرو�ي���ة بالغ���ة �خل�شو�شي���ة وحتتاج 
جلهد خا�س يف �لق���ر�ءة و�لتعرف على 
وقائع �حلي���اة �لتي عا�شها كاتب ياباين 
يف �لري���ف، فامتزج���ت لدي���ه �لأح���د�ث 
ل  حي���ث  و�ل�شخ�شي���ات  بالتو�ري���خ 
ي�شتطي���ع �أح���د �لن�شج���ام ب�شهول���ة مع 
�لآخرين وهو ي�شتقب���ل �أخاه �لعائد من 

رحلة طويلة �إىل بالد خمتلفة.
بالإفاق���ة  �لرو�ي���ة  يف  ي�ش���ري  �لكات���ب 
من �مل���وت، حي���ث ي�شتيق���ظ باحثًا عن 
�لأحا�شي�س �ملُتقدة بالأمل، و�ملتوهجة 
يف ح���ني مل يكن و�عي���ًا بالنق�س �لذي 

ي�شعره، و�أمنا ع���ّده و�قعًا �إيجابيًا بحد 
و�لوج���ع  �لأمل  �لكات���ب  ُيج�ش���د  ذ�ت���ه، 
حو�����س  عل���ى  ��شتغال���ه  خ���الل  م���ن 

وت�شرفاتها  �نفعالته���ا،  �ل�شخ�شي���ات، 
�لإر�دي���ة و�خلارجة ع���ن �إر�دتها، ذ�كرً� 
�أنه ُيطلق �أنينًا هادئًا ُكلما �أ�شاب ج�شده 

�شيء.
تتح���ول �لرو�ي���ة 

يف ف�شلها �لثاين لالنتقالت �لجتماعية 
�لتي يعتا�شه���ا كل من تاك�شي وميت�شو، 
فيذك���ر �أن �لأبطال ل يعان���ون خوفا من 
عنف وترهي���ب و�أمل ول حتى من �ملوت 
نف�ش���ه، وه���ذ� دلي���ل على تع���ايل معاناة 
�لكات���ب و�لت���ي يح���اول �أن يعك�شها من 
خالل �أبطاله �لذين ما عاد يوؤثر فيهم �أي 

نوع من �لوجع.
�لتو�شي���ف ع���اٍل يف ه���ذه �لرو�ي���ة، مع 
كثاف���ة �ل�شتع���ار�ت، و�خت�شار �جلمل، 
حتم���ل �لكثري من �شج���ع �لنرث وجمالية 
�ل�ش���ور �لت���ي يخلقه���ا �لكات���ب، كما �أن 
�لكاتب يلف���ت �أن م�شقط �لر�أ�س ل يعني 
�جل���ذور، وه���ذ� م���ا يعاني���ه �لكثري من 
�لأف���ر�د عل���ى م���دى �لأزمن���ة و�لع�شور 
فالنتماء ل يلخ����س �ملكان �لذي وجدنا 
فيه، بل �مل���كان �لذي جند �رتياحنا فيه، 
وهن���ا ين�شلخ �لكاتب م���ن عاطفيته، كما 
�أن���ه ي�شتخل�س �لعاطفة م���ن �شخ�شياته 

�لرو�ئية �لتي خلقها.
�إىل  �لتط���رق  �أي�ش���ًا  �لكات���ب  ين����س  مل 
�لبل���د،  وتقالي���د  �لتاأريخي���ة  �لأح���د�ث 
و�مل���كان و�لزم���ان يف رو�يت���ه ليعطيها 
ين����س  مل  كم���ا  �لو�قعي���ة،  م���ن  �شيئ���ًا 
�لتطرق �إىل �لعاد�ت و�لعمل و�ل�شو�رع 
و�ملكانات �لتي تعك�س  �حلياة �ليابانية، 
�إ�شافة �إىل طقو�شهم لرتوي�س �أنف�شهم، 
ولكن �ل�شمة �لعامة و�لغالبة على �لعمل 
وحماولت���ه  �لكات���ب  وج���ع  يف  تكم���ن 

لإي�شال وتلخي�س هذ� �لوجع.
ومل تخ���ٌل �لرو�ي���ة م���ن �أث���ر �حل���روب 
ووجعه���ا و�لت���ي ��ش���ار �إليه���ا �لكات���ب 
متحدثًا عن �لفالحني �لذين ظهرو� بزّي 
خاكي، �أو�خر �يام �حلرب 1860، ويف 

عودة للما�شي يحاوله���ا �لكاتب م�شميًا 
كان  �أن���ه  �ملا�شي"يج���د  �إياها"موك���ب 
خمطئا حول �ل�شرخة فهي ظلت حقيقة  

�أُيقظت لديه حتى عند �إرخائه.
ويف حري���ة منب���وذة يج�شده���ا �لكات���ب 
يف �أياٍم ما�شية، حي���ث �لثلج �مل�شحوق 
�لناع���م، �ل���ذي يخيب رج���اءه وي�شعره 
�أن���ه غريب وهذ� ما يجعلُه يقيم حم�شنًا 
بنف�ش���ه، فيتظاهر بال�شط���ر�ب �لعقلي 
تكتيكًا جديدً� يهدف �إىل منعه من عر�س 
�ملبنى �خلارجي للبي���ع، ولكن من �شوء 

حظه �أنه يوجه عليه مكرها.
وب���ني مناج���اة �لياأ�س و�إع���ادة حماكمة 
�أبط���ال  يذه���ب  �شامت���ني  �لنف����س 
�لوج���ع  ليج�ش���دو�  �أوي،  كنز�ب���وري 
و�لذ�كرة و�لن�شي���ان و�لعاطفة �لطفولة 
و�ل�شب���ا، �لثلج و�شقيع���ه، و�لنار �لتي 
تذي���ب �ملكاب���رة، جميعه���ا تتلخ����س يف 
�شرخ���ة خمنوقة يحملها كل مّنا يف ُحلٍم 
ما، تخنقنا فنفيق �إىل وقاع بع�س �لنظر 

عن طبيعته وما ُيخبئُه لنا.
ول���د �أوي يف �حل���ادي و�لثالث���ني م���ن 
كانون �لثاين عام 1935 وهو �شخ�شية 
�لياباني���ني  �لكّت���اب  ب���ني  مروموق���ة 
�لفرن�ش���ي  �لدب  در����س  �حل���رب،  بع���د 
�أو�ئ���ل  وم�ش���ى  طوكي���و،  جامع���ة  يف 
ف���ازت  وق���د  باري����س،  يف  �ل�شتين���ات 
�ل�شامتة"بجائ���زة  رو�يته"�ل�شرخ���ة 
تانيز�ك���ي �لرفيع���ة وح���از عل���ى جائزة 
نوب���ل ل���الأدب عام 1994، كم���ا �أعلن عن 
توقف���ه ع���ن �لكتاب���ة معلنًا ب���اأن �بنه من 
�أ�شب���ح  �خلا�ش���ة  �لحتياج���ات  ذوي 
�شوته، ث���م ر�شح للح�ش���ول على و�شام 

�لثقافة �إل �أنه رف�شه.

�شدر حديثًا عن د�ر �ل�شوؤون �لثقافية �لعامة �لتابعة لوز�رة �لثقافة 
و�ل�شياح���ة و�لآث���ار و�شم���ن �شل�شلة فنون كتاب بعن���و�ن "�ملعامل 

�لعمر�نية يف بغد�د �لقدمية" للدكتور خالد خليل حمودي.
�حت���وى �لكتاب عل���ى ثالثة ف�شول، تناول �لف�ش���ل �لأول تاأ�شي�س 
�خلليف���ة �لعبا�شي �أبي جعفر �ملن�ش���ور مدينة �ل�شالم ب�شكل مدور 
ذي تنظيم هند�شي حمكم لتكون عا�شمة �لدولة �لعربية �لإ�شالمية 
�لك���ربى �إ�شاف���ة �إىل �لتو�ش���ع و�لإعم���ار �للذين ح�ش���ال بجانبيها 
�لغرب���ي و�ل�شرق���ي، كم���ا �ش���م �لف�ش���ل  ذكر �أ�شم���اء �أ�شه���ر �ملعامل 

�لأثرية لبغد�د.
فيم���ا �شمل �لف�شل �لثاين �ملع���امل �لعمر�نية �لقدمي���ة و�مل�شهورة، 
ل خ�ش����س للجانب �لغربي  �إذ ُق�ّش���م هذ� �لف�ش���ل �إىل ق�شمني: �لأوَّ
ملدين���ة بغد�د، و�ختريت خم�س بنايات قدمي���ة لدر��شتها معماريًا، 
�إذ تط���رق �لكات���ب �إىل �أ�شب���اب �إهمال هذه �لبناي���ات، منها: �ندثار 
بع�شها �لذي �أفقدها �لكثري من �أهميتها �لعمر�نية، وجتديد بنائها 
���ا �أ�شه���م يف فقد�ن خا�شيته���ا �لأثرية، و�خت���الف �لباحثني يف  ممَّ

���ا �لق�شم  ت�شميته���ا ون�شبته���ا وتاريخه���ا وقّل���ة �ملعلومات عنها. �أمَّ
�لث���اين م���ن �لف�شل �لثاين فق���د ُكر����س للبنايات �لقدمي���ة، وبحث 

�جلانب �ل�شرقي ملدينة بغد�د، و�ختريت )22( بناية مهمة.
يف حني ذكر �لكاتب يف �لف�شل �لثالث �لأبنية �خلدمية �لقدمية يف 
بغد�د وهي: �لأ�ش���و�ق، و�خلانات، و�حلمامات �ملهمة، ثّم و�شفها 
وذك���ر تاريخه���ا وبي���ان �أهميتها تخطيط���ا وعمارة وفن���ا ب�شورة 

موجزة.
يذك���ر �أّن �لدكت���ور خال���د خلي���ل حم���ودي حا�ش���ل عل���ى �شه���ادة 
�لبكالوريو����س يف �لآث���ار كلية �لآد�ب جامعة بغ���د�د للعام 1966، 
وحا�ش���ل على �شه���ادة �ملاج�شت���ري بالآثار من جامعة بغ���د�د للعام 
1972، وحا�ش���ل على �شهادة �لدكتور�ه بال���رت�ث �لعلمي �لعربي  
م���ن معه���د �لتاري���خ �لعربي بغ���د�د للع���ام 2001، عم���ل يف د�ئرة 
�لآثار �لعر�قية يف ميد�ن �ملتاح���ف و�ل�شيانة و�لتقنيات �لأثرية، 
وكاأ�شت���اذ تدري�ش���ي يف جامع���ة بغ���د�د وكلي���ة �ملاأم���ون �جلامعة، 

و�شغل من�شب مدير مركز �لوثائق يف جامعة بغد�د.

أوراق
حني ت�شحق عجالت �ل�شنني  بدور�نها 
طفولتنا و�شبابن���ا ول يبقى من �أيامنا 
�شوى �ل�شيخوخة، فهذ� يعني �أن عقود 
حياتنا قد �نق�ش���ت، وحني تكون رفقة 
حياتن���ا طويلة غني���ة بالفكر و�لعاطفة 
و�لنتاج ومليئة باحلب و�حلياة �لتي 
ع�شرنا رحيقها �شوية، فريحل عنا من 
نح���ب تولد ذ�كرتن���ا �أمر��ش���ًا ب�شيطة 
�ملناع���ة  �شع���ف  ت�شب���ه  من���ا،  تتمك���ن 
في�شدمنا ��شر�رن���ا على �ل�شري �شوية 

مع ذ�كرة تلك �ل�شحبة.
هذ� ما جعل بلقي�س �شر�رة تكتب"هكذ� 
د�ر  ع���ن  �ش���در  �لأيام"و�ل���ذي  م���رت 
و�لفن���ون  و�لثقاف���ة  لالإع���الم  �مل���دى 
بطبعت���ه �لأوىل لع���ام 2015، ذ�ك���رة 
�أنه���ا �نغم���رت يف دو�م���ة م���ن �لقل���ق 
على م�ش���ري زوجها رفع���ة �جلادرجي 
حني نق���ل �إىل �مل�شت�شفى بع���د �إ�شابته 
بنوبة قلبية يف ت�شرين �لثاين 2013، 
ولكن �لنوب���ات تو�لت عليه خالل مدة 

��شبوع.
تذكر �شر�رة �نه���ا تق�شي معظم وقتها 
�ل�ش���ك  م���ن  �مل�شت�شف���ى يف حال���ة  يف 
و�لقلق فتعود �إىل �لد�ر متعبة ومرهقة 
من وطاأة �لقلق �لذي بد�أ ير�ودها على 
حياتها، لكن وجود �شقيقي �جلادرجي 
ن�شري ويقظان كان يخفف عنها �لعبء 
كث���ري�، فكانت تعتا�س م���ع �لقلق �لذي 
يبع���د عنه���ا �لن���وم لي���اًل ويبع���د عنها 

�لر�حة نهارً�.
هذه �لأجوء جعلت �شر�رة ت�شمم على 

�لبتع���اد ع���ن �حلا�ش���ر �ل���ذي تعي�شه 
وعن �لأحز�ن �لت���ي تر�كمت كاخليمة 
يف �أعماقه���ا خوف���ًا م���ن �لغ���د �لكئيب، 
وتغ���ور يف �شباب �ملا�ش���ي لعلها جتد 
�لر�حة من خالل م���ن يعينها ويعيدها 
�ىل �لعي�س يف �حلا�شر، لهذ� قررت �أن 
تكتب مذكر�تها، �لتي مل تفكر يومًا من 

�لأيام يف �أن تكتبها.
لكنها وج���دت �لبدء يف كتاب �ملذكر�ت 
بل�شم���ًا له���ا يف معاجل���ة �شيكولوجية 
�ل���ذ�ت �ملتعبة، و�شع���رت �ثناء �لكتابة 
بالنعتاق م���ن �لقلق �لذي هيمن عليها 
وباحلرية و�لتفاوؤل، وحرية �خلو�س 

يف �ملا�شي �لبعيد.
تذكر �ش���ر�رة �أن �لذكريات جتولت يف 
ر�أ�شها ووجدت نف�شها حمملة بحقائب 
من �لذكريات �ملمتعة و�ملفرحة، وكذلك 
و�لغ���ن،  و�لأمل  �ملعان���اة  يف  تغ���ور 
ولي����س هنال���ك ت�شخي����س �إل يف تل���ك 
�لذكريات، �أنها ذكري���ات حتوم وتقبع 
يف تالفي���ف دم���اغ كل من���ا، وجتعلن���ا 
هنال���ك  فلي�ش���ت  �لآخ���ر  ع���ن  نختل���ف 
ذكريات نحمله���ا ت�شبه ذكريات �لآخر، 
ب���ل ه���ي حقائ���ب ذ�ت �أل���و�ن خمتلفة 
باألو�ن مز�ج وجترب���ة �أ�شحابها، كما 
�أن حقيب���ة �مل�شافر تختل���ف عن حقيبة 
��شي���اء  �لأوىل  يف  لأن  �لذكري���ات 
ملمو�ش���ة ت�شاف���ر مع���ه، ويف �لثاني���ة 
ذكريات غ���ري ملمو�شة تذوب وتختفي 
م���ع �لزم���ن بانته���اء حي���اة �لإن�ش���ان، 
ه���ذه  �إح���دى  ه���ي  �ملذك���ر�ت  وه���ذه 
�حلقائب �لت���ي ر�فقت �شر�رة وعا�شت 
قابعة يف ذ�كرتها رغم حمو بع�شها �إل 

�أن كتابة ه���ذه �ملذكر�ت �أعانت �لكاتبة 
�إىل تقبل �لو�قع و�لعي�س يف �حلا�شر 

ثانية.
يتعاف���ى  �جلادرج���ي  ب���د�أ  وح���ني 
تدريجي���ًا، بع���د �شهري���ن م���ن �لعالج، 
ورغم �مل�شاع���ب �ل�شحية �لتي يعاين 
منه���ا �إل �نه �نهى كتاب���ه �لأخري �أي�شا 
و�لذي يحمل عن���و�ن"دور �ملعمار يف 
ح�ش���ارة �لإن�ش���ان"، وتذك���ر �ش���ر�رة 
�نها"بع���د ب�شعة �أ�شهر م���ن ذلك قدمت 
كاملعت���اد  ليقر�أه���ا  مذكر�ت���ي  لرفع���ة 
ويب���دي ر�أي���ه به���ا ، ف���كل من���ا يطل���ع 
على م���ا يكتبه �لآخ���ر"، وتذكر �شر�رة 
�نها تعودت  �أن يبدي �جلادرجي ر�أيه 
مبا تكتب ويناق����س ويبحث ن�شو�شه 
معه���ا، كم���ا ذك���رت �أن���ه كان �شبب���ًا يف 
كتابة مذكر�ته و�نتعاق ذ�ته من �لأزمة 
�لتي م���رت عليها وهك���ذ� �نبعثت هذه 
�لذكريات لتك���ون يف مكانها �ل�شحيح 

وت�شبح كتابًا.
وت�شمن �لكتاب مر�حل تعارف �شر�رة 
باجلادرجي، ووجودها يف �لنجف ثم 
�نتقالها �إىل بغد�د، و�أحد�ث 14 متوز 
وما ح�شل خالله���ا من تغري�ت �إ�شافة 
�إىل �نق���الب 8 �شباط 1963، وما تاله 
م���ن �شفرهم���ا �إىل �لولي���ات �ملتح���دة 
وث���م �إىل لندن، خل�شت بلقي�س �شر�رة 
ذكرياته���ا يف ت�شع���ة ف�ش���ول وخم�شة 

مالحق.
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جتولت �لذكريات يف ر�أ�سي، ووجدت نف�سي حمملة بحقائب 
�ملعاناة،  ذكريات  و�لفرح،  �ملتعة  ذكريات  �لذكريات،  من 
تلك  يف  �إال  ت�ّسخ�ص  هنالك  ولي�ص  و�لغنب،  �الأمل  وذكريات 
�لذكريات. �إنها ذكريات حتوم وتقبع يف تالفيف دماغ كل منا، 
وجتعلنا نختلف عن �الآخر، فلي�ص هنالك ذكريات نحملها ت�سبه 
مز�ج  باألو�ن  خمتلفة  �ألو�ن  ذ�ت  حقائب  �إنها  �الآخر.  ذكريات 

وجتربة �أ�سحابها.
وحقيبة �مل�سافر تختلف عن حقيبة �لذكريات، الأن يف �الوىل 
�أ�سياء ملمو�سة ت�سافر معه، لكن حقيبة �لذكريات غري ملمو�سة، 
تذوب وتختفي مع �لزمن بانتهاء حياة �الإن�سان. وهذه �ملذكر�ت 
هي �إحدى هذه �حلقائب �لتي ر�فقتني وعا�ست قابعة يف �لذ�كرة، 
الأن بع�سها قد �منحى. ووجدت �أن كتابتها قد �عانتني و�أعادتني 

�إىل تقبل �لو�قع و�لعي�ص يف �حلا�رض ثانية. 

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

حني تصعب علينا الذاكرة، ونجد النس��يان غافيًا، ويرتبص 
بنا املايض يف كل التفاتٍة للمستقبل، سنجد أن هنالك صوتا 
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 
يلخصُه الكاتب الياب��اين كنزابوري أوي، يف رواية"الرصخة 
الصامتة"الت��ي ص��درت عن دار امل��دى لإلب��داع والثقافة 
والفنون بطبعتها الثانية لعام 2014 والتي حصلت عىل جائزة 

نوبل لعام 1994.

المعالم العمرانية في بغداد القديمة..
إصدار جديد

ذاكرة العشق وحدها التي ال تسحقها 
عجالت السنين 

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

�لعا�شم���ة  ع���ن  وي���رتدد  يق���ال  مم���ا 
�لربيطاني���ة لندن �أنه���ا �ملدين���ة �لعاملية 
بامتياز. هذ� بالعتماد على �لدور، �لذي 
لعبت���ه يف خمتل���ف �مليادي���ن �ل�شيا�شية 
جم���ال  يف  �ش���يء  كل  وقب���ل  �لعاملي���ة، 
�لقت�ش���اد، حي���ث كانت �ملرك���ز �لعاملي، 
بامتياز �أي�شًا، حلرك���ة روؤو�س �لأمو�ل 

ومقر �لبنوك �لكربى منذ قرون.
وبالع���ودة �أي�ش���ًا �إىل قرون ع���دة خلت 
ي�شم���ى  م���ا  مه���د  مبثاب���ة  لن���دن  تب���دو 
بل���د�ن  و�أول  �لربملاني���ة  �لدميقر�طي���ة 
ويف  �لعبودي���ة.  �ألغ���ت  �لت���ي  �لع���امل 
�ملح�شلة هي مدينة عاملية، كما تر�شخت 

�شورتها يف �لأذهان.
�متلك���ت لن���دن با�شتمر�ر طابع���ًا عامليًا، 
�لأم���ر �ل���ذي يب���دو م���ن خ���الل تاريخها 
�لعريق، وعرب تو�ج���د خمتلف �لأعر�ق 
لن���دن  يف  و�لقومي���ات  و�لأجنا����س 
�ملعا�ش���رة �إىل جانب �للندني���ني، �لذين 
يقطن���ون فيه���ا جي���اًل بع���د جي���ل. لندن 
�ملعا�شرة هذه ب���كل مظاهرها وتنوعها 
ج���ود�ه«،  »ب���ني  كت���اب  مو�ش���وع  ه���ي 
عم���ل  �ل���ذي  �لربيط���اين،  �ل�شح���ايف 
�ل���ذي  �أوروب���ا �ل�شرقي���ة،  �شن���و�ت يف 
يحمل عنو�ن »هذه هي لندن«، وعنو�نه 
�لفرع���ي »�حلي���اة و�مل���وت يف �ملدين���ة 

�لعاملية«.
هذ� ما يعرب عنه �ملوؤلف بجملة يف مطلع 
�لكت���اب مفاده���ا: »�أنا م���ن مو�ليد لندن، 
ولكنن���ي مل �أع���د �أ�شتطي���ع �لتعرف على 
ه���ذه �ملدينة«، �لأمر �ل���ذي يعيده ب�شكل 
رئي����س ملوجات �لهج���رة �لت���ي تعاقبت 
عل���ى �ملدينة بد�فع �ملي���ز�ت �لتي يلقاها 
�ملهاج���رون فيه���ا، وم���ا �أعط���ى للمدينة 

�شورتها �ملتنوعة و�ملتعددة �مل�شارب.
يكت���ب �ملوؤل���ف �أي�ش���ًا ع���ن لن���دن: »�إنها 
مدينة تقل ن�شبة 55 يف �ملئة من �شكانها 
عن �لنحد�ر من �لأ�شول �لإتنّية نف�شها 
بينما نحو 40 يف �ملئ���ة من قاطنيها هم 
م���ن مو�ليد بل���د�ن �أجنبي���ة و5 يف �ملئة 
نظامي���ة، يف  غ���ري  ب�ش���ورة  يعي�ش���ون 
�لظ���ل«. و�لإ�ش���ارة �إىل �أن �ملوؤل���ف يقدم 
و�لإح�ش���اء�ت  �ملقارن���ات  م���ن  �لعدي���د 
حول تناق�س عدد »�للندنيني �لأ�شليني، 
�لبي�س« بالن�شبة لالأعر�ق �لأخرى خالل 

�لعقود �لأخرية.

�إن تو�شي���ف �ملظاه���ر �جلديدة بالن�شبة 
للندن يقوم به �ملوؤلف عمليًا يف خمتلف 
ف�ش���ول �لكت���اب �ل���� 25. و�إذ� كان يويل 
�هتمام���ه ملختل���ف �ل�شر�ئ���ح فاإن���ه يركز 
يف �أغلبي���ة هذه �لف�ش���ول على �ل�شر�ئح 
�لأك���رث فق���رً�، وذ�ت �لأ�ش���ول �ملهاجرة 
غالب���ًا، �لت���ي ي�شل �لأمر به���ا يف �لكثري 

من �لأحيان �إىل ما يقارب �لت�شرد.
وم���ا يعن���ي يف �ملح�شلة تركي���ز �ملوؤلف 
على تو�شي���ف �لكيفية �لت���ي �أ�شهم فيها 
�ملهاجرون، �ملولودون خارج بريطانيا، 
خا�ش���ة  عا�شمته���ا،  مظه���ر  تغي���ري  يف 
عل���ى �شعي���د حميطه���ا، لكن���ه يذهب يف 
��شتنتاجات���ه �أبعد من ذل���ك، حيث يوؤكد 
�لق���ول: »�إن جمتمعنا �لي���وم هو ب�شدد 

�لتبدل«.
هك���ذ� ي�ش���ف »بني ج���ود�ه« عل���ى مدى 
�لكث���ري من �ل�شفحات حالة �أولئك �لذين 
مي�ش���ون �لليايل يف �ملم���ر�ت و�لأنفاق 
»�مل�شقوف���ة« حت���ت حديق���ة »هاي���د بارك 
�ل�شهرية« �أو يف �أمكن���ة �شبيهة مثل تلك 
�مل�شتخدمة جلم���ع �لنفايات يف ور�شات 
�لبن���اء �أو يف زو�ي���ا �لأقبي���ة وهي���اكل 
�ل�شيار�ت �لقدمية. ويف جميع �حلالت 
يت���م �لتاأكي���د �أن خمتل���ف تل���ك �لأمكن���ة 
تفتق���ر �إىل �حل���د �لأدن���ى مم���ا تتطلب���ه 

�لكر�مة �لإن�شانية.
ومن خالل تو�شيف حالة �أعد�د تتعاظم 
من �أولئك �لذي���ن يعي�شون يف �لعا�شمة 
�لربيطاني���ة لن���دن، و�لأغلبي���ة �لعظمى 
منهم من �ملهاجرين، ظروفًا من �له�شا�شة 
�ملفرط���ة، ومن خالل �شه���اد�ت وق�ش�س 
�لعديد منهم عن »مغامرة« �لو�شول �إىل 
»�لفردو����س �للندين و�لأح���الم �لوردية 
�ملفرط���ة يف �لتف���اوؤل«، ي�ش���رح �ملوؤل���ف 

�ملر�حل �لتي يتقا�شمون غالبًا عي�شها.
ويلخ����س �ملوؤلف تلك �ملر�ح���ل بالن�شبة 
للجميع تقريبًا يف حالة �لندها�س �لتي 
تعرتيهم يف مرحلة �أوىل �أمام �لو�جهات 
�مل�ش���اءة و�ملعرو�ش���ات م���ن كل �شن���ف 
ونوع �ملكر�شة جلل���ب �لزبائن ومظاهر 
�حل�شارة �لتكنولوجية �ملختلفة ولي�س 

�أقلها مرتو لندن �ل�شهري..
لكن تلك �لأحالم �لت���ي حملها �لو�فدون 
�إىل لن���دن يتك�شف مع م���رور �لزمن �أنها 
خميلته���م  يف  »�أوه���ام«  مبثاب���ة  كان���ت 

ولي�س و�قعًا حيًا �شيتنعمون فيه �شوى 
بالن�شب���ة لقلة قليلة منه���م. ذلك �أن ن�شبة 
كبرية منهم �شيج���دون �أنف�شهم مرغمني 
يف مرحلة لحقة على �لبحث عن �أعمال 

ب�شيطة مقابل �أجور متو��شعة جدً�.
ويف �أغلب �لأحي���ان يف قطاع �خلدمات 
ويف �أعم���ال ل تت�ش���م بال�شتد�مة. ويف 
�أغل���ب �لأحي���ان �أي�ش���ًا يج���د �ملعني���ون 
�أنف�شه���م مرغمني على �لبحث عن م�شكن 
متو��ش���ع يف �ل�شو�حي �لبعيدة ن�شبيًا 
ع���ن قلب لندن. من �ملالحظ �أن �ملوؤلف ل 
ي�شدر بهذ� �ل�شدد �أية �أحكام �شخ�شية، 
لن���دن  و»ي���رتك  �لتو�شي���ف  يق���دم  ب���ل 

تتحدث عن نف�شها«، كما ي�شري.
م���ن  طويل���ة  �شل�شل���ة  �ملوؤل���ف  ويق���دم 
�لأمثل���ة عل���ى �حل���الت �ملعني���ة، ولي�س 
�أقله���ا دلل���ة �أن �لكثري م���ن �لعاملني يف 
تنظي���ف �ش���و�رع لن���دن ي�شتيقظون يف 
�لفج���ر يومي���ًا ثم مي�ش���ون �شاعات عدة 
للو�ش���ول  �لليلي���ة  �لنق���ل  حاف���الت  يف 
�إىل �أماك���ن عملهم وتاأم���ني منظر نظيف 

للندنيني �لذ�هبني �إىل مكاتبهم.
وهذ� �لو�قع ميثل، كم���ا ي�شرح �ملوؤلف، 
عاماًل مهمًا يف ر�شم خريطة دميوغر�فية 
جديدة ل�ش���كان لن���دن ولتوزعهم بحيث 
�أ�شبحت بع�س �شو�حي �ملدينة �لقريبة 

�شبيهة ب�»�أحي���اء مكر�شة لفئات حمددة �� 
غيتو�ت«. و�لنتيجة هي �أن »�ل�شو�حي 
�لتغ���ري، فاملهاج���رون يتكد�شون  ب�شدد 
يف  يبتع���د  و�لبوؤ����س  �لأط���ر�ف.  عل���ى 

�ل�شياق �حلايل عن جمال �لروؤية«.
و�ش���ورة �ملدين���ة كله���ا تاأخ���ذ بالنتيجة 
�ألو�ن���ا جدي���دة. مم���ا يكتب���ه �ملوؤلف يف 
تو�شيف���ه لو�ق���ع ذلك عل���ى �لأر�س نقر�أ 
نق���اًل عما �أ�شر له به �أح���د رجال �ل�شرطة 
�لربيطانية ما مف���اده: »نحن يف بيكام، 
حي���ث يتو�ج���د �لأفارق���ة ويف نو�ح���ي 
و�أبع���د  �لبنغالي���ون  هن���اك  ويت�شاب���ل 
من ذلك �شرق���ًا يتو�ج���د �لباك�شتانيون، 
وم���ن جهة �لغ���رب يف بريك�شتون هناك 
�جلامايكيون. �أ�شتطيع �ل�شتمر�ر �أكرث 

فاأكرث يف �ل�شل�شلة نف�شها«.
ول ين�ش���ى �ملوؤل���ف يف �لتاأكي���د �أن رجل 
�ل�شرط���ة �شاحب �جلمل���ة �ل�شابقة لي�س 
»عن�شريًا بالولدة«، فهو يف �لأ�شل �أحد 
�ملهاجري���ن �لذي���ن قدم���و� م���ن نيجرييا 
يف �أفريقي���ا. لق���د و�ش���ل �إىل لن���دن عام 
1989 »م���ع حل���م �أن يغدو رج���ل �أعمال 
و�شاح���ب ثروة باملاليني«. يف �ملح�شلة 
ما يكتب���ه �ملوؤلف عن لندن ل يبدو بعيدً� 
ع���ن �لأج���و�ء �لت���ي و�شفه���ا �لرو�ئ���ي 
�لربيط���اين �ل�شهري »ج���ورج �ورويل«، 
�ل���ذي ي�اأت���ي �ملوؤل���ف عل���ى ذك���ره مر�ت 

عديدة.
�إن موؤلف ه���ذ� �لكتاب �ملولود يف لندن، 
وخري���ج جامع���ة �أك�شف���ورد يف جم���ال 
در��ش���ة �لتاري���خ �لربيط���اين �حلديث، 
»لن���دن  تق���دمي  يف  من���ه  هدف���ه  ح���دد 
�ملعا�ش���رة بجمي���ع �ألو�نه���ا«، �لتي يرى 
�أن فيه���ا �لكثري م���ن �ملظاه���ر �جلديدة. 
وبالت���ايل ي���رى �أن���ه ل ميك���ن �لكتف���اء 
بتلك �لتو�شيفات �لعاّم���ة �� �لكلي�شيهات 

�� للتعبري عن و�قع �ملدينة �ليوم.
وم���ن �لأف���كار �لأ�شا�شية �لت���ي يوؤ�ش�س 
�ملوؤل���ف عليه���ا حتليالت���ه وتو�شيفاته، 
دون �لإف�شاح عن ذلك �شر�حة، للعا�شمة 
�لربيطانية لن���دن �أن �لتاأث���ري �لإيجابي 
للهج���رة عل���ى �ل�شعي���د �لقت�ش���ادي له 
�أي�ش���ًا وجهه �لآخر �لأك���رث »قتامة« على 

مدينة لندن.
عن البيان الماراتية

ترجمة: عباس المفرجي
�لرو�يات عن حرب �لعر�ق تبقى قليلة، لكن د�خل هذه �ملجموعة 
�لفرعية �لأدبية �ل�شغرية، رو�ية بن فونتاين"م�شرية بيلي لني 
�لطويلة بني �ل�شوطني"، �ملن�شورة يف �لعام �ملا�شي، هي يف 
�أن يختار رب عائلة  مقدمة �ل�شف. لي�س من �مل�شتغرب كثري� 
له، عندما  �لعر�ق مو�شوعا  له،  من د�ل�س، ل خربة ع�شكرية 
�لق�ش�شية"لقاء�ت  �ملجموعة  �لأول،  فونتاين  كتاب  ننظر �ىل 
يف  من�شورة  �لآن  وهي   .)2006( غيفار�  ت�شي  مع  خمت�شرة 
لني"،  غيفار�"مثل"بيلي  مّرة،"ت�شي  لأول  �ملتحدة  �ململكة 
�لهوية  بتحليل  بعمق  م�شغول  جد�،  موهوب  لكاتب  عمل  هو 
�لأمريكية يف �لعامل �لو��شع. ُيقاَرن فونتاين على نحو مفهوم 
م��ع ُك���ّت���اب �آخ���ري���ن �إ���ش��ت��خ��دم��و� 
هي  خلفياتا  �لأجنبية  �ملو�قع 
م��ن جم���رد خلفيات  �أك���رث 
َع�����ِط�����رة، م���ث���ل ت���وم 
ب��ي�����ش��ي��ل، روب����رت 
���ش��ت��ون وغ���ر�ه���ام 
يالحق  �ل����ذي  غ��ري��ن، 
بطله"�لأمريكي  خ��ل�����ش��ة 
�ل�شفحات  هذه  بايل  �لهادئ"�آلدن 

بهيئات خمتلفة.
ت��دور  ق�ش�س  �لثماين  م��ن  �أرب���ع 
ير�ه  بلد  هاييتي،  تخ�س،  �أو  يف، 
�شيء  كل  تقريبا.  ))خمترب،  مثل  فونتاين 
�خلم�شمئة  يف  ف��ي��ه  ي��ج��ري 
�����ش����ن����ة �لأخ��������������رية – 
�لإ���ش��ت��ع��م��ار، �ل��ِع��رق، 
�ل�شيا�شة،  �ل�شلطة، 
 – �لبيئية  �ل���ك���و�رث 
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��اأ 
ف���ي���ه���ا ه�����و جم������رد ���ش��ح��ي��ح 
�لق�شة  يف  ل��ف��ون��ت��اي��ن.  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
على  �ملو�شكة  �لإفتتاحية"�لطيور 
�لو�شطى"،  لكوردلري�  �لإنقر��س 
رهينة  �أمريكي  طيور  ع��امل  يوؤخذ 
تنظيم   [ بالفارك  �أ�شبه  ثو�ر  قبل  من 
�ل��ث��وري��ة  �مل�شلحة  كولومبيا  ق���و�ت 
�لكولومبية.  �ملرتفعات  يف   ] �لي�شاري 
ر�أو� من �مل�شحك �أن يزور مر�قب طيور 
عن  بحثا  خطر�  �لكولومبية  �ملناطق  �أك��رث 
منخف�شة  حرب  من  عاما  ))ثالثون  �لببغاو�ت؛ 
�ملتمردين  ))م��ن��ح��ت  ف��ون��ت��اي��ن،  يكتب  �ل��ك��ث��اف��ة،(( 
�إح�شا�شا عاليا بال�شخيف((. يت�شاعد �ل�شخف عندما 
ي�شل مدير �شوق نيويورك لالأ�شهم، وفونتاين ل يفعل 
 1999 ع��ام  �ملحريِّ  �ل��وّدي  �للقاء  بر�شاقة  ي�شرد  �أن  �شوى 
�لذين  �ل��ف��ارك  متمردي  مع  �ل�شوق  مدير  غر��شو  لريت�شارد 

يفرت�س �نهم معادون للر�أ�شمالية.
�حلية  �ل�شورية  �ل�شياغة  توفرها  �لتي  �ملتع  نطاق  خ��ارج 
يف  هو  �لكبري  جمموعته  �إجن��از  لفونتاين،  �ل�شل�س  و�ل�شرد 
يف"حلم  �لأجنبية.  �مل��و�ق��ع  على  ي�شفيه  �ل��ذي  �ل��و�ق��ع  عمق 
هاييتّي"، ما�شون، موظف �إغاثة مثايل، و�إن كان م�شلال، يغدو 
متورطا يف خطة لت�شليح جمموعة من �ملتمردين بو��شطة بيع 
معه  تنتهي  �لق�شة  لكن  فرن�شي.  تاجر  �ىل  هاييتية  فن  كنوز 

و��شال �ىل �ملنزل �ملحرتق لزميل له، ))جتتاحه �حلقيقة مثل 
مر�س(( عندما يدرك كم كان هو بعيد� عن �حلدث �حلقيقي. 
يلتقي  لهاييتي  ز�ئ��ر�  كاتبا  �لق�شة  ت�شف  مماثل،  نحو  على 
رجال عجوز�، لور�ن، يّدعي �أنه قاَتَل مع ت�شي. �لكاتب مغوي 
للثورة �ل�شرت�كية، لكنه يجد نف�شه ممنوعا  بالع�شر �لذهبي 
منازل  من  �شارع  على  ل��ور�ن  ب��اب  خ��ارج  و�قفا  َحْرفيا،  عنها 
قدمية ))مبظهر متد�ٍع ملّب�س بق�شرة حلطام �شفينة ر�قدة يف 
قعر �لبحر((. ظّل هو و�شديقه يقرعان �لباب ))حتى جعلنا من 

نف�شينا حمقاوين، لكن ل �أحد �أجاب من �لد�خل((.
هذه �لق�ش�س �ملحبوكة باإحكام �لتي ت�شل �لو�حدة منها �ىل 
جانب  �ىل  �أ�شا�شية  �شخ�شية  منو  تتيح  و�لتي  �شفحة،   30
�شرد معاَلج برب�عة يلتف ويدور. حتى بهذ� �لطول، تغطي، مع 
ذلك،"فم �لأ�شد"كمية موؤثرة من �أ�شا�س �خالقي عندما تخت�شر 
يف  تف�شل  حني  حمطمة.  �أم��ة  يف  �لإغ��اث��ات  لعمل  �ملعقد  �للغز 
فريتاون،  يف  �لعاملني  ل�شركائها  �ملايل  �لدعم  من  دفعة  تاأمني 
تهريب  طريق  من  �ملال  على  �حل�شول  جيل  تقرر  �شري�ليون، 
ر فونتاين فقط �ملزيج  �ملا�س �لدموي يف �شحنة غذ�ء. ل ي�شوِّ
من �لكلبية، �ملثالية، �لطيبة و�لنفاق �لتي ت�شكل �لإغاثات �ىل 
�لعامل �لنامي، بل ي�شعها يف ق�شة ياأخذ فيها �ل�شّد �شبيله نحو 

�لذروة.
حمكم.  برباط  و�لأخالقيات  �ملهنة  ترتبط  فونتاين،  عمل  يف 
�أول ق�شة كتبها كانت حول �لإ�شتخد�م غري �لأخالقي ل�شم�شار 
بور�شة ملعلومات �ملهنة. يف"منر �آ�شيوي"، ُيغرى �شوين، لعب 
ع�شكري  جمل�س  عند  بالعمل  ب�شرعة،  ينحدر  حمرتف  غولف 
بورمّي، في�شبح رهن رجال �أعمال و�شيا�شيني حكوميني غري 
�شرفاء. يتاجر �شوين باأي ر�أ�شمال معنوي ميلكه لأ�شباب كلها 
�أكرث جذبا لأغر��شهم �لدنيوية: كلية لبناتهم؛ نفقة لزوجاتهم 
خمادع،  مكان  �نها  بورما  تثبت  ل�شوين،  بالن�شبة  �ل�شابقات. 
ذلك،  �ىل  لالإ�شارة  جهد�  يبذل  وفونتاين  �ي�شا،  لكنه  منافق، 
معر�س  جمرد  لكنه  حقيقيني،  باأنا�س  م�شكون  حقيقي  مكان 
�أطفال،  هم  ))�لأمريكيون  �لوطن.  ح��دود  خلف  يقع  للغر�بة 
لني  بيلي  يفكر  ين�شجو�،((  كي  �آخر  مكان  �ىل  �لذهاب  عليهم 
منّوعة  �أزمة  يف  تتناولهم  �لق�ش�س  هذه  فونتاين؛  رو�ية  يف 

حمددة يف ذلك �مل�شار �ملوؤمل.
عن الغارديان

لق��اءات مختص��رة م��ع 
تشي غيفارا

قصص عن ثوريين مضللين ومثاليين متفضلين

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

أوراق

حني نق���رتب من حاف���ة �لرحيل، يب���د�أ �لإن�شان 
�ملدفون بد�خلن���ا مبحا�شبتنا �أوًل، فن�شعر �أوًل 
ببخ���ل �مل�شاعر �لتي نهديه���ا لالآخرين يف وقٍت 
ُكن���ا نظن فيه �أننا نهديه���م �لكثري من م�شاعرنا، 
لكنن���ا ُنفاجاأ ب���اأن هذه �ل�شح���ة بامل�شاعر ما هي 
�إل ع�ش���ق نتبعه مع �لآخر وفق طرق خا�شة بنا 
نح���ن، ل عالقة لها مبا يريده �أو يتمناه �ملقابل، 
در����س للعط���اء، و�مل�شاعر، �فتقاره���ا، ومنحها، 
وكل يعطي �حلب بح�شب وجهة نظره. كل هذ� 
جاء يف كت���اب حماقات بروكل���ني لبول �و�شرت 
�ل���ذي �ش���در ع���ن د�ر �مل���دى لالع���الم و�لثقافة 

و�لفنون وترجمه ��شامة منزجلي. 
يذك���ر �أو�ش���رت �أن���ه كان يفت�س عن م���كان هادئ 
للم���وت في���ه، حي���ث �أو�ش���اه �أحده���م باللجوء 
�إىل بروكل���ن، ث���م �شاف���ر �إىل هنال���ك م�شت�شريً� 
ل�شتط���الع �ملنطقة، و�لتي مل يك���ن قد عاد �إليها 
من���ذ �شت���ة وخم�ش���ني عام���ًا �أي عندم���ا كان يف 
�لثالثة من �لعمر، ويذكر �أن و�لديه كانا بعيدين 
عن �ملدين���ة لهذ� وجد نف�شه غريزيا يعود للحي 

�ل���ذي عا�ش���ا في���ه، وي�ش���ف نف�ش���ه وكاأن���ه كلب 
جريح يزحف �إىل م�شقط ر�أ�شه.

�نتقال���ه �إىل بروكل���ن ت�شب���ب لُه بتده���ور كبري 
وتر�ج���ع يف و�شعه �لإقت�شادي، كما �أنه ق�شى 
فرت�ت طويلة يع���اين �لبطالة، حي���ث �أ�شبحت 
�شاعات �لنه���ار طويلة جد�، �إل �أن �بنتُه ر��شيل 
ن�شحت���ه بالتفكري بعم���ل وم�ش���روع ��شتثنائي 

لإخر�جه من هذه �حلال.
كان �أو�ش���رت م���ن �لياأ�س �أن���ه �شرح لبنت���ه باأنه 
عل���ى م�شارف �ملوت فال حاج���ة خللق م�شاريع، 
�إل �أن �بنت���ه نعتته بالقا�شي و�لأناين، و�تهمتُه 
مبثاليت���ه، يذك���ر �لكات���ب �أن تو�شيف���ات �بنته 
قا�شي���ة بع����س �ل�ش���يء فف���ي �أيامه �لطيب���ة ُعّد 
�أو�شرت عذبا وودود� وكاأي �شخ�س عادي، كان 
عطوف���ًا م�شغيًا د�ئمًا يح���اول �لتعلم كيف يفنت 

�لنا�س.
ومل ميث���ل �و�ش���رت باب���ًا مغلقًا بل عل���ى �لعك�س 
كان ب�شي���ط حلد ما، ولكنُه حزين يف �شره وهو 
من �أ�شحاب �لهموم �لقاتلة �أولئك �لذين تيقنو� 

باأنهم مل يخلقو� للزو�ج.
رغم �أن ظن ر��شيل ب���اأن �أبيها كان �أقل من زوج 
مث���ايل لأمها، و�أقل من �أن يكون �أبًا، �إل �أنه كان 
متيقن���ًا �أنه �أحب كليهما عل���ى طريقته، و�إن كان 
يتو�ج���د �أحيانًا يف �أح�شان �م���ر�أة �خرى فهذ� 
لأن���ه مل ياأخ���ذ �أي عالقة من �لعالق���ات �ل�شابقة 

على حممل �جلد.
ع���ن ديث"زوج���ة  �لإنف�ش���ال  فك���رة  تك���ن  ومل 
�أو�شرت"فكرت���ه، ب���ل كان يخط���ط لالإقامة معها 
حت���ى �لنهاية، لكنها مل تتجاوز عن �آثام �أو�شرت 
ونتيج���ًة  رغباته���ا،  و�ح���رتم  يلمه���ا  مل  �ل���ذي 

ل�شتفحال �ملر�س"�شرط���ان �لرئة"على �لكاتب  
ب���د�أ يوظف ��شتغالته �حل�شي���ة على كل �شيء، 
وتو�ش���ل �ىل �إيجاد م�ش���روع ينا�شب هو�ياته، 
وح���اول و�شع عنو�ن فخ���م للعمل خادعًا نف�شه 
باأنه منهمك يف عمل هام �أطلق عليه ��شم"كتاب 
�حلماقات �لن�شانية"كان ينوي �لكاتب تدوين 
�ل�ش���رد ب���ه باأب�ش���ط و�أنق���ى لغ���ة ع���ن �لأخطاء 
�لفا�شح���ة و�لأغ���الط �مل�شحك���ة و�لت�شرف���ات 
�ملحرج���ة ونق���اط �ل�شع���ف وكل فع���ل و�شف���ه 
ب�"�لتافه"�رتكب���ه عل���ى �مت���د�د حيات���ه �ملهني���ة 

�ملتفاوتة كاإن�شان.
يذك���ر �أو�ش���رت �أن���ه كان يح���اول �أن ي�شمي هذ� 
�مل�ش���روع كتابًا، لكنه يف �لو�ق���ع كان جمموعة 
م���ن �حل���زم �لورقي���ة �ملفكك���ة، و�لت���ي جتم���ع 
�شفح���ات منف�شلة و�ور�قا ع�شو�ئية وبطاقات 
م���ن  خللي���ط  ع�شو�ئي���ة  وخرب�ش���ات  �ئتم���ان، 

حكايات مفككة كان �لكاتب يرميها.
ويذك���ر �لكات���ب باأنه كلم���ا جل����س ليكتب يرتك 
�جت���اه  �أي  يف  لتج���ول  مغم�شت���ني  عيني���ه 
ت�ش���اوؤه، وهنا جنح �لكات���ب باإجبار نف�شه على 
�ل�شرتخاء لي�شتذكر بذلك كمية كبرية من مو�د 
�ملا�شي �ل�شحيق و�أ�شياء كان يفرت�شها يف ذلك 

�حلني �فرت�س �أنه ��شاعها �إىل �لأبد.
يف هذه �لرو�ية خل�س بول �أو�شرت جابنًا و�قعيًا 
من حياته �خلا�شة يف منزل برونك�شفيل �ملوؤجر 
��ش���اًل وحاملا �نتهت م���دة عقده لن تبق���ى م�شاألة 
�لنق���ود م�شكل���ة، فخطته ه���و وزوجت���ه �ل�شابقة 
لف�شل �لربح عن مبلغ بيع �لبيت بوجود �أربعمئة 
�ألف دولر يف �مل�شرف كان �شيتوفر له مبلغ �أكرث 

من كاٍف ليعيله حتى �آخر يوم من حياته.

أوراق
تكتم���ل  مل  ماز�ل���ت  �ل�شيميولوجي���ة  �لنظري���ة  �إن 
بع���د، فهي نظري���ة متطورة با�شتمر�ر م���ا �أن ينفتح 
له���ا �أف���ق جديد حت���ى تل���ج �آفاق���ًا �أك���رث �ت�شاعا من 
�ل�شئل���ة �ملت�شابك���ة لأنه���ا تنفت���ح عل���ى كل مفا�شل 
�حلي���اة �ملجتمعي���ة و�لدبي���ة و�لثقافي���ة وم���ن هنا 
يكت�ش���ي �ش���وؤ�ل ب���ارت �أهميته:هل ن�شتطي���ع يومًا 
�أن نخل���ق �شيميولوجي���ا �ل�شميولوجني"و�لتحليل 
�لبني���وي للبنيوي���ني"؟ فال�شيميولوجي���ا م�شروعة 
�أم���ام كل طرح جديد، ي�شاه���م �نفتاحها على �لعلوم 
�لأخ���رى يف ع���دم ��شتقر�ره���ا ون���رى يف ذلك قوة 
لل�شيميولوجي���ا، م���ن خ���الل ع���دم حتنيطه���ا �شمن 
كان���ت  ف���اإذ�  ��شتغاله���ا  �ش���ريورة  تكل����س  �أنظم���ة 
�ل�شيميولوجيا تتخبط بني كونها نظرية �أو منهجًا 
، فكي���ف يخ�ش���ع �مل�ش���رح ل�شرت�طاته���ا �ملنهجي���ة 
و�لنقدي���ة؟ وكي���ف ميك���ن حتدي���د معن���ى �لعالمات 
د�خ���ل �لن����س �لدر�م���ي و�لعر����س �مل�شرح���ي؟ ثم 
�نفت���اح �لن����س �لالنهائ���ي عل���ى �لدلل���ة كم���ا يوؤكد 
رولن بارت وجوليا كر�شتيفا ، من �شاأنه �أن ي�شعب 
م���ن مهمة �ملتفرج و�لق���ارئ يف �تخاذ موقف حمدد 

من �لن�س و�لعر�س.
ت�شمن كتاب"�شيميولوجيا �مل�شرح"للدكتور �أحمد 
�شرج���ي ثقاف���ات ومقارب���ات ودر��شة للغ���ة �مل�شرح 
عاملي���ًا، ويذك���ر �ل�شرج���ي �أن �ل�شيميولوجيا تعنى 

باملفه���وم �لع���ام للعالم���ة، �إنطالق���ًا م���ن م�شتوي���ني 
�لأول ماهية �لعالمة �لتي يحدد وجودها وطبيعتها 
وعالقته���ا باملوج���ود�ت �لأخرى و�لت���ي تت�شابه �أو 
تختلف معها، وم�شت���وى فاعلية �لعالمة ووظيفتها 

يف �حلياة �لعامة.
يدر�س �ل�شرجي عالمات �مل�شرح من خالل �لتحليل 
�لبارتي، حيث يقف عند ثالث �أمناط من �لعالمات، 
�أو  �لعالم���ات  �لأول"�لرمز"وي�شم���ل  عل���ى  ُيطل���ق 
�ل�شار�ت �لإن�شانية �لكربى، �أما �لثاين في�شري �إىل 
�أن لكل عالمة خمزون وذ�ك���رة منظمة من �لأ�شكال 
متكن م���ن �لتميي���ز با�شتح�شار �لخت���الف حتى ل 

يتغري �ملعنى.
�أما �لنمط �لثالث فل���م يعد موقع �لعالمة منغلقًا يف 
�لعالقات �لإفرت��شي���ة بل مبا يجاورها من عالقات 
فعلي���ة، وين�شئ �لرتب���اط م�شت���وى تركيبيًا ي�شكل 
ب���دوره  م�شت���وى �لعالق���ات �لأفقي���ة وم���ا مييزها 
بني �لوع���ي �لأفقي �لذي ي�شمح لن���ا بت�شور �أف�شل 
�لعاملة"�لر�شائل"و�لت�شنيف���ات  للمجموع���ات 
�ملعق���دة، �أم���ا �لوع���ي �لرم���زي فاإنه يوح���ي بخيال 
�لعم���ق، وتتعزز �ل�شورة بحيوية بالغة جدً�، بناءً� 
عل���ى تباين �لعو�مل فال �شيء مبقدوره �خلروج عن 

د�ئرة �ملعنى.
يذك���ر �لكات���ب �أن �شناعة �مل�شرح حُت���دد بالوحد�ت 
�لدللي���ة، بناء عل���ى �لتفاقية �لتي �عتم���دت  �أثناء 
�لتدري���ب، لكن تغي���ري ق�شديتها �أثن���اء �لعر�س من 

متلٍق �إىل �آخر لأن"قابلية �مل�شاهد �حلقيقية لإدر�ك 
ترتي���ب – ثان���وي للمع���اين يف عملي���ة ف���ك كود�ت 
�لعر����س تعتمد عل���ى �لقيم خ���ارج �مل�ش���رح و�لقيم 
�لثقافي���ة �لعام���ة �لت���ي حتمله���ا بع����س �ملو��شي���ع 

و�شروب �خلطاب و �أ�شكال �ل�شلوك."
ي�شتن���د �لكات���ب د�ئم���ًا �إىل روؤى ب���ارت، ذ�ك���رً� �أن 
ق���درة �لعالمة �لتوليدية يف �مل�شرح تعمل بدينامية 
خا�ش���ة د�خ���ل �لعر����س �مل�شرح���ي، وتتح���ول �إىل 
دللت بالت�شم���ن لكونه���ا تخ�شع لثقاف���ة �مل�شوؤول 
من جهة وتذعن ملجموع���ة �شلوكيات وعقائد دينية 
و�جتماعية و�خالقية لأن"عامل �لتوليد �ل�شيميائي 
ه���و ع���امل متح���رك، و�أن نفرت����س �أن ل���ه بني���ات ل 
يعني �أبدً� �أننا نفرت����س �أنه ثابت، لأن �لأمر يتعلق 

بالتعرف على �آليات تغري بنيته."
هذ� �لكت���اب يت�شمن �أربعة ف�شول يختتمها �لكاتب 
ذ�ك���رً� �أن تر�ب���ط عنا�شر �لعر����س �مل�شرحي �شمن 
بنية متما�شكة لتوؤ�ش����س �شبكة عالئقية يتعذر معها 
ع���زل عن�شر ع���ن �آخر، وتنف���ى ه���ذه �خلا�شية يف 
�للغ���ة وخا�شة عن���د جاكب�ش���ون �لذي �أك���د على �أن 
من���ط �لأ�شو�ت عالئقي من حي���ث تاأ�شي�شها �لأول، 

�إذ حتدد �لعالقة بني �لأ�شو�ت �ملعنى وتنتجه.

أوراق
�شب���ع ع�ش���رة ق�ش���ة كردي���ة ق�ش���رية ب���د�أت بال���رو�د ومل تخُل 
م���ن جت���ارب �ل�شباب به���دف �إي�شال �شيء غري قلي���ل من �ل�شرد 
�ملمت���ع �ملم���زوج باملع���ريف و�ل�شيا�شي و�لتاريخ���ي و�لو�قعي 
و�لالو�قع���ي، و�لفنتازي من �لأدب �لك���ردي �لذي يكاد جمهوًل 
للق���ارئ �لعرب���ي، وبا�شت�ش���ر�ف جو�ن���ب مبتورة م���ن �حلياة 
�لجتماعية و�مل�شهد �لثق���ايف لل�شعب �لكردي يف فرت�ت زمنية 

خمتلفة.
حي���ث يق���ول هربرت �أرن�ش���ت بيت�س"ميك���ن للق�ش���ة �لق�شرية 
�أن تك���ون �أي �شيء يق���رره كاتبها"و�لقارئ كاتب ث���اٍن للق�شة، 
وبه���ذ� ت�شري عملية ق���ر�ءة �لق�شة ظاهرة �نت���اج ثقايف فكري 
�شيكولوج���ي، تعم���ل على تر�شي���خ �نفعالت خمتلف���ة تنتج عن 
ن�شو�س هي �لأق�شر و�لأقل تعقيدً� تدفع �إىل �لتفكري و��شتنتاج 
��شب���اب خمتلفة: ملاذ� يبدو �لطفل �لكردي عنيدً� يف يوم مثلج؟ 
ومل���اذ� يهت���م �لغرب مبقه���ى �لعميان يف مدينة �شغ���رية؟ وملاذ� 

ينزعج �ل�شرطي من �بت�شامة مو�طن يف ليلة مطر.
ت�ش���اوؤلت كثرية قد ل يعرفها ُقر�ء ُكرث ع���ن �لأدب �لكردي يفك 
رموزها �لكاتب عبد �لكرمي يحيى �لزيباري من خالل جمموعة 
يقدمه���ا  ن�شو����س 
ي���وم  "يف  بعن���و�ن 
مثلج" �ش���درت عن د�ر 
�ملدى لالإع���الم و�لثقافة 

و�لفنون.
ذك���ر �لكاتب يف مقدمته 
�شغوف���ًا  ي���ز�ل  ل  �أن���ه 

بالق�ش���ة �لق�شرية، من���ذ كان �شغريً� لب�شاطته���ا وعفويتها وما 
ز�ل يجدها من �لأجنا�س �لأدبية �لأكرث ب�شاطة وذكاء، ذ�كرً� �أن 
يف مقدم���ة كتابه"حديقة �لط���رق �ملت�شعبة"كتب بورخي�س"�أن 
ع���ادة كتاب���ة �لكتب �ل�شخم���ة و�لتو�ش���ع �إىل خم�شمئة �شفحى 

بفكرى قد تطرح يف عدة �شطور لهو وتهور وجمد مرهق".
ه���ذه �لق�ش����س �لق�شرية ل نزع���م �أنها �لأف�شل، ب���ل �أن �أختيار 
�لكات���ب وقع عليه���ا ب�شبب �إعجابه بها، وم���ا يعجبنا يف حلظة 
زمني���ة معينة ق���د ل يعجبنا يف حلظات �أخ���رى، ولكن رغم ذلك 
فكل �شيء يظل حمتفظًا بقيمته �جلمالية وهي منتزعة من عدة 
جو�نب من حيث كّتابها، كاأنور حممد طاهر �لذي يكتب �لق�شة 
من���ذ ن�شف ق���رن تقريب���ا، و�شباب �آخري���ن جمددين ل���كل منهم 

�أ�شلوبه و�أفكاره �خلا�شة  �لتي �كت�شبها من بيئته.
فم���ن حي���ث �لأ�شلوب جتد �أن ه���ذه �لق�ش�س تتمي���ز بالفنتازيا 
�أو �لو�قعية �لنقدية، �أو �لت���ي �عتمدت على �لرمزية و�لتجريد 
ب�شب���ب �لظ���روف �ل�شيا�شي���ة وزم���ن كتابتها، ومنه���ا �عتمدت 
�ملفارق���ة ومنه���ا �عتم���دت �لفك���رة �أك���رث م���ن �أ�شل���وب و�ح���د 

و�لعك�س.
  ويذك���ر �لكات���ب هن���ا �أن هدفه ه���و �إي�شال �شيء غ���ري قليل من 
و�لتاريخ���ي  و�ل�شيا�ش���ي  باملع���ريف  �ملم���زوج  �ملمت���ع  �ل�ش���رد 
و�لو�قعي و�لالو�قعي، و�لفنتازي من �لأدب �لكردي �لذي يكاد 
يك���ون جمهوًل لدى �لق���ارئ �لعربي �لذي رمبا كان �لآن بالذ�ت 
بحاجة �إىل من���اذج ن�شّية من �لق�شة �لكردي���ة بغية ��شت�شر�ف 
و�ق���ع �لأدب �لك���ردي و�مل�شهد �لثق���ايف، و��شت�ش���ر�ف جو�نب 
مبت���ورة من �حلي���اة �لجتماعي���ة لل�شعب �لك���ردي، يف فرت�ت 
زمني���ة خمتلف���ة، باأعتبار �لق�شة م���ر�آة م�شغ���رة لوعي �ل�شعب 

�لكردي وحياته �لفكرية و�لأدبية. 

بيار شلهوب
    

ي�شع���ى كتاب »�ملحاكم���ة مل تبد�أ بعد..�لتط���رف �لإ�شالمي 
يف �أوروبا /بيت ب�شر�ديب عدة«، ملوؤلفه توما�س بريخت، 
�إىل تقييم �لعو�مل �ملوؤثرة يف �لإرهاب و�لتطرف �ملتنامي 
يف �لق���ارة �لأوروبي���ة، فيقف يف حتليالت���ه ومو�شوعات 
بحث���ه، عل���ى �ملر�حل �لتي قطعه���ا �لإره���اب يف م�شريته، 
عار�شًا لدو�فع حتول بع����س �لأ�شخا�س و�جلماعات �إىل 
�لر�ديكالي���ة يف هذ� �ل�ش���اأن، وو��شع���ًا معايري و�شو�بط 

ملكافحة هذه �لظاهرة �مل�شتجدة ووقف تناميها.
ي���رى �لكاتب �أن خط���ر �لر�ديكالية �لإ�شالمي���ة يف �أوروبا 
ب���د�أ يف مطلع �لق���رن �حلادي و�لع�شري���ن، حيث ��شتهدف 
�لإرهابيون �لقطار�ت و�لطائر�ت و�حلافالت و�ملطار�ت، 
و�لتجمع���ات �ل�شكاني���ة و�لرم���وز �لقومي���ة، و�لالفت يف 
�لأم���ر �أن م���ن قام���و� بتل���ك �لأعم���ال �لإرهابي���ة، ه���م م���ن 

�ملولودين و�لنا�شئني يف �لقارة �لأوروبية.
م���ن �أب���رز �خلال�ش���ات �لت���ي تو�ش���ل �إليه���ا �لباحث حول 
�أ�شب���اب �لتحول �إىل �لر�ديكالي���ة: �لإحباط �لجتماعي �أو 
�ل�شيا�شي �أو �ل�شخ�شي، �لأمر �لذي دفع �لأفر�د �لر�زحني 
حت���ت وط���اأة ه���ذ� �لإحب���اط، �إىل �مل�ش���ي يف �شل�شل���ة من 
�لعمليات �لإرهابي���ة. وغالبا ما يكون هوؤلء ممن ل �شبهة 

حولهم �أو مل يكن لديهم �أي �شو�بق.
وي�شعب، بر�أي �لكاتب، �إيج���اد منوذج و�حد لالإرهابيني 
�لأوروبي���ني، لكن �لأكيد �أن لكل فرد من �لإرهابيني جتربة 

فري���دة فيما يخ�س ق�شية �لتطّرف. تبد�أ عند �لعديدين يف 
�شن �ملر�هق���ة، وي�شكل �ل�شعي نحو هوي���ة �إ�شالمية قوية 

�ملحّفز �لعقائدي �لأقوى للتطرف �لإ�شالمي.
ويف �لعم���وم، يتطرق بريخ���ت �إىل م�شاألة بحثه ب�شمولية 
ودقة، حم���اول عر�س كافة جو�نبها وتد�خالته و�لعو�مل 
�ملوؤث���رة.. و�لأبعاد �خلط���رة.. و�أ�شكال �حلل���ول �ملمكنة، 
�لأجنع. وهك���ذ� فاإنه ق�ش���م �لعو�مل �ملحف���زة للر�ديكالية 

�إىل ثالثة عو�مل �أ�شا�شية:

1 – عو�مل غري مبا�شرة )�أزمة �لهوية �لإ�شالمية، �لتمييز 
�لعن�ش���ري و�حلرم���ان، �إ�شافة �إىل �لعو�م���ل �لجتماعية 

و�ل�شعور بالغرت�ب و�لظلم(.
2 – يذك���ر �لباح���ث، م���ن �لعو�م���ل �ملبا�ش���رة، �ل�شيا�شات 
�خلارجي���ة �لغربي���ة و�لرغب���ة يف �جله���اد و�مل�شاركة فيه، 
ف���كل ه���ذ� يح���دث من خ���الل وج���ود مر�ش���د روح���ي، ذي 

كاريزما عالية.
3 – عو�مل متعلقة بالإمكانات �ملتاحة )�لإنرتنت، قنو�ت 
�لب���ث �لف�شائ���ي، �ل�شج���ن، �جلام���ع، �لأندي���ة �ل�شبابي���ة، 

�جلامعة، �لن�شاطات �لريا�شية و�حلانات(.

�لتط���رف  من���ع  �أّن  �ملوؤل���ف يف خال�ش���ة بحث���ه،  ويوؤك���د 
�لإ�شالم���ي ق�شية مهمة وبالغة �لتعقيد، �إذ ي�شتحيل و�شع 
من���وذج موحد لالأ�شخا����س �لأكرث ُعر�ش���ة للتطّرف، كون 
ُمعظمهم يتحّدر من فئات �جتماعية خمتلفة. لذلك يبدو �أن 
مكافحة �لتطرف ت�شتدعي يف �لبد�ية، �لعمل على �حلوؤول 

دون دخول �ل�شباب يف عملية �لتحّول، ومن �حللول �لتي 
يطرحها �لكاتب لهذه �لغاية:

- مكافح���ة �ل�شالموفوبيا )رهاب �لإ�شالم(، عرب �لت�شدي 
لكافة �أ�شكال �لعن�شرية يف �ملجتمع، مبو�ز�ة �لتعاطي مع 

�مل�شلمني باعتبارهم جزء� من جمتمع ذي قيم ُم�شرتكة.
- �لعم���ل على �حلد من غل���و �لبع�س يف تبني ر�أي ل يقبل 
�جل���دل �أو �لنقا����س. وهذ� غ���ري ممكن، ب���ر�أي �لكاتب، �إل 
�إذ� ب���رز �للتف���ات بد�ية �لأم���ر، �إىل �ملدر�ش���ة �لتي ميكنها 
�أن تلعب دور� هام���ا يف مو�جهة �خلر�فة و�لفهم �خلاطئ 
للحياة، وهذ� يفرت�س و�شع معايري للمد�ر�س �لإ�شالمية، 
تفر����س �إدر�ج بر�م���ج تعليمي���ة تعنى مبكافح���ة �لإرهاب 

و�لتطرف وُت�شّجع على �لتعاي�س بني �لأديان.
- ب���ث �لوعي بني كافة فئات �ملجتمع، من عمال ومياومني 
وموظفني حكوميني و�أئمة، ح���ول �لأ�شباب �لأولية، �لتي 

ُت�شهم يف �لتحول �إىل �لر�ديكالية يف بلد�ن �لغرب.
وُي�ش���دد �لباح���ث عل���ى �ش���رورة تفعيل �حل���و�ر بني هذه 
�ملجتمع���ات ورعايته���ا م���ن قب���ل �حلكوم���ات و�ل�شلط���ات 
�ملحلي���ة، ول ي�شتثن���ي �ملجتم���ع �لإ�شالم���ي م���ن حتم���ل 
م�شوؤوليات���ه، كون���ه هو �ملعن���ي بالدرج���ة �لأوىل. وُيبدي 
بريخ���ت تخوفه م���ن ��شتمر�ر خط���ر �لإره���اب و�لتطرف 
خ���الل �ل�شنو�ت �لقادمة �أو حت���ى �لعقد �لقادم. �إل �أن بناء 
�ملجتمع وتطوير �لقيم �مل�شرتك���ة من �شاأنه، بت�شوره، �أن 
يخف�س جاذبي���ة �لإ�شالم �ملتطرف، وب�ش���كل خا�س ثقافة 

�لكر�هية و»�لقتل با�شم �لله«.
عن البيان الماراتية

ــــــــدارات ــــن اص م

التطرف اإلسالمي في أوروبا.. بيت بسراديب عدة

"في يوم مثلج".. قصص من 
األدب الكردي 

د. احمد شرجي: نظرية السيميولوجيا لم تكتمل بعد 

حماقات الكاتب العاطفية  واالنس���انية ُتخلص قبل رحيله 
في"حماقات بروكلين"

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

طبعة عربية 
لكتاب"العمل 
الحر"

�شدرت حديثا عن جمموعة �لنيل �لعربية للطبع 
و�لن�شر بالقاهرة �لرتجمة �لعربية لكتاب"�لعمل 
�حلر" للكاتبة ماريانا كانتويل: هل ما زلَت قابًعا 
د�خل قف�س �لوظيفة وت�شعر »�أنك ل�شَت �أنت«؟، 
ود�ئًما ما حتلم باإجازتك �ملقبلة وتتطلع �إىل 
�لعطلة �لأ�شبوعية؟، هل تتخيل �أن حت�شل على 
�أجر مقابل �أد�ء عمل يبث فيك �حلياة.. دون �أن 
ت�شطر �إىل �لتوجه �إىل �ملكتب ثانيًة.. كل هذ� 
رك  ممكن من خالل هذ� �لدليل �لذكي �لذي يحرِّ
من قف�س �لوظيفة ويجعلك تتحكم يف �إيقاع 
حياتك. �إن هذ� �لكتاب دليل �إر�شادي �شائق ومفعم 
باحلما�س و�لطاقة �لإيجابية حيث يخاطبك 
ب�شكل مبا�شر مل�شاعدتك على �بتكار منط حياة 
مذهل، وحتقيق دخل مادي كبري و�أد�ء �لعمل 
�لذي حتبه )وفًقا ل�شروطك هذه �ملرة(. وي�شم 
ا در��شات حالة ملِهمة متثِّل  �لكتاب بني َدّفتْيه �أي�شً
م�شرية �أ�شخا�س حقيقيني �جتهو� بالفعل �شوب 
م هذ� �لكتاب �أفكاًر� غري  �لعمل �حلر. ولذلك، يقدِّ
تقليدية وخطو�ت عملية لتحقيق �لآتي: 
بحياتك  تفعله  �أن  تريد  ما  تكت�شف  • �أن 
� يتنا�شب  بالفعل. • �أن توجد لنف�شك عماًل حرًّ
مع �شخ�شيتك �لفريدة ويتالءم مع مهار�تك 
و�هتماماتك �خلا�شة. • تخلَّ�ْس من وظيفتك مع 
�ل�شتمر�ر يف �حل�شول على نف�س �لدخل �لذي 
ْر من قيود  تتقا�شاه �لآن )ورمبا �أكرث(. • حترَّ
�لزمان و�ملكان )ميكنك �أن تربح �أمو�ًل بينما 
جتوب �أنحاء �لعامل �أو ُتدّر على نف�شك دخاًل بينما 
جتل�س يف مقهى �أو مطعم �أو ناٍد �أو �أي مكان �آخر 
له(. تف�شِّ
 100 من  باأقل  يوًما   90 خالل  م�شو�رك  • �بد�أْ 
جنيه �إ�شرتليني )دون �أن تكون بحاجة �إىل 
ماج�شتري يف �إد�رة �لأعمال، وبدون حاجة �إىل 
متويل �أو ُخطة عمل مكتظة بالبنود �ملختلفة(. 
بطريقتك  عملك  و�أجنْز  �لزحام،  عن  • �بتعْد 
�خلا�شة!

)�أع����رف طالع يومي من �خلرب �لأول( هذه �جلملة �لوىل 
وه����ي يقينية م�شتمدة من قوة �ملعرفة لو�قعه و�شخ�شيته 
�ي �لبط����ل خالد.. �لذي �شي�شحذ لغ����ة �ل�شرد بطريقة �لأنا 
�ملخاط����ب و�لت����ي يريده����ا �لرو�ئ����ي �ن تق�ش����ر �لعالق����ات 
�لأخرى �ملرتبط����ة بالر�وي د�خل �لرو�ي����ة و�لتي تعددت 
وكرثت لذ� كان �لعتماد على تعدد �ل�شخ�شيات و�ل�شماء 
هي �ملحطة �لت����ي ينطلق منها �ل�شرد عل����ى م�شاحة مدينة 
وم����ا يجاوره����ا وما يبتع����د عنها وه����ي مدين����ة �ملو�شل.. 
وله����ذ� فان بنية �لكتابة يف ه����ذه �لرو�ية تاأخذ �لعديد من 
�ملنطلق����ات �لت����ي تبد� من ب����وؤرة �و نقطة �ملرك����ز �لرئي�شة 
للح����دث �ملرتبط بالعنو�ن )�لأمري����كان( �ي قوة �لحتالل 
�لق����وة �جلديدة �لتي ط����ر�أت على �لبني����ة �لجتماعية وما 
ير�فقها من عناوين �خ����رى كالعالقات �ل�شرية و�لتاريخ 
و�لثار و�لعالقات �لن�شاني����ة و�لعائلية وحتى �جلن�شية 
منه����ا وتلك �لعناوين �لخرى �لتي تتحرك حول �حلكومة 
�لبط����ل خال����د �شخ�شي����ة �عالمي����ة و�شحفي����ة وتل����ك  لن 
�لت�شعب����ات �لعائلية �لتي تاأخ����ذ جناحني ي�شري�ن بطريقة 
متو�زي����ة ب����ني عائل����ة �لزوجة و�أخيه����ا وب����ني عائلته و�أخ 
وم����ا يرتبط منها م����ن �شخ�شيات �أخرى تعمل يف جمالت 
متع����ددة تك�ش����ف �لعمق �لآخ����ر للمدينة �ش����و�ء منه �لعمق 
�لطاف����ح مبا ح�ش����ل من رذيل����ة وف�شاد وج����ور وتعمد يف 
طم�س �لروح �لوطنية �و �لعمق �حل�شارية للمدينة �لذي 
ي����ر�د منه �لخر �ن يكون �شاح����ة لل�شرقة و�لف�شاد و�ي�شا 
يف حال����ة جميع �لعمقني جند �ن هن����اك حالة من �لرت�جع 
ل�شالح �يجابية �ل�شرد و�يجابية �لقناع للقارئ �لتي لبد 
من توفرها يف ج�شد �حلل �لخري وهو �مل�شتوى �لتاأويلي 
�لذي يعتمد عل����ى �مل�شتويني �لق�شدي و�لفل�شفي للن�س.. 
�لرو�ية تعتمد يف ردها �ي�شا على تلك �لعالقات �ملتنافرة 
و�ملتوت����رة بني �شخو�شها �لر�وي م����ع زوجته حنان ومع 
�خيها ح�شن �ل����ر�وي مع �لمريكان �ل����ر�وي مع �شديقته 
�ل�شحفية �لتي تتحول �ىل ع�شيقة �و هي ع�شيقة م�شتغل 
جانب����ني �حل����ب �و �لو�شول �ىل �ن تك����ون �شحفية قادرة 
عل����ى �ي�شال �ملعلومة جلالل �لر�وي �لذي يريد �ن يعطي 
كل هذه �ملتناق�شات �لتي ح�شلت ما بعد عام 2003 حيث 
وج����د �لر�وي نف�ش����ه وجها لوج����ه �مام �لمري����كان �لذين 
يعرفهم ويعرف قائدهم ويتعاون معهم لكنه يكون بال�شد 

منهم حني يكونون يف بيته ملر�قبة حركة �مل�شلحني.
�لرو�ي����ة كم����ا قلت ل ميك����ن ح�ش����اب ��شم����اء �ل�شخ�شيات 
�لت����ي وردت فيها وه����ي �شخ�شيات رئي�شي����ة و�شخ�شيات 
ثانوي����ة وكان بالإمكان �ل تكون هن����اك �ثقال لل�شرد و�ىل 
�ملتاه����ة للقارئ يف تع����دد �ل�شخ�شي����ات �لثانوي����ة �لتي ل 
معن����ى حل�شوره����ا �إل ملج����رد �ن لها عالقة م����ع �لر�وي �م 

م����ع �شخ�شي����ات �خ����رى مرتبط����ة بال����رو�ي يف �لعمل �و 
�لقر�ب����ة وعلى �لرغم م����ن �ن �لرو�ية ه����ي رو�ية �حد�ث 
وبال�شرورة هي رو�ية �شخو�س ولكن تهديدها قد يرهق 
�ل�ش����رد و�ل�شارد يف تتبع �ملجريات �حلقيقية للو�قع �لتي 
ل جتعل �لرو�ئي يالحق �لثيمة �و �حلكاية �ملر�د �ي�شالها 
�ىل �لق����ارئ بق����در مالحقته لل�شخ�شي����ات وتلك مينح فيها 
�ل�شرد بع�س ت�شويقات����ه �لتي يعرف بها نز�ر عبد �ل�شتار 
يف كل كتابات����ه �لرو�ئي����ة و�لق�ش�شية ح����ني يغلف جملته 
�ل�شردي����ة ب����د�لت ت�شويقي����ة جتعل من �ل�شرد ل����ه �إلتماعة 
جميلة يف خ�شم �لفكرة �ل�شود�وية �لتي �عطاها �لعنو�ن 

مثال.
)بللت وجهي    لتطهري م�شالكي �لتنف�شية من ر�ئحة �لزيت 
�ملحروق(�س7 و)�ن�شغلت حنان......... غوربات�شوف( 

�س8
�ن بني����ة �لكتابة �عتمدت ��شا�شا عل����ى عدة م�شار�ت مهمة 
كما �و�شحت يف تلك �لعالقات �لتي �رتبطت بو�قع مدينة 
وتاريخه����ا ولكن �ل�شخ�شي����ة �لرئي�شية هي �لتي �حتكمت 
�ىل تل����ك �مل�ش����ار�ت و�شيط����رت عليه����ا وه����و �م����ر طبيعي 
ماد�م����ت �لرو�ية �شكب����ت �شردها بطريق����ة �ملتكلم للر�وي 
�ل����ذي يالحق �لحد�ث بعني تتخذ م����ن �لو�قع �لين و�قع 
�حتالل وم����ا ير�فقه من ��شط����ر�ب يف �لبنية �لجتماعية 
و�لنف�شية و�ل�شتغالل و�لنفوذ و��شتغالل �لو�قع �جلديد 
م����ن جه����ة وتبي����ان �ملو�جه����ة و�ملقاوم����ة و�حلف����اظ عل����ى 
�ش����ريورة �لن�شان و�ملدينة و�لتاريخ من جهة �أخرى لكن 
كل ه����ذ� ل ميكن �لرك����ون �إليه كوحدة و�ح����دة من �حلالة 
�لنف�شي����ة �و �حلالة �لو�قعية �لت����ي �نبت عليها �ل�شخ�شية 
�ملحورية لن �لو�قع �جلديد يفر�س �ن تكون هناك تقلبات 
حتى يف �ل�شخ�شية �لتي تتهم هي �لخرى بح�شب وجهة 
�لنظ����ر �لخرى �ملقابلة.)�إذ� كن����ت ت�شتهني.... �بد�( �س9 
و)هذ� غري �شحيح... �لولء( �س11 و)�أكرث ما �أغا�شني 

�ن �لمريكان دمرو� قم�شاين �ملكوية( �س12
وه����ي كناي����ة لو�ق����ع كان مرتب����ا وجي����د� يف �ل�شخ�شي����ة 
و�ن  �جلميل����ة  �حلي����اة  �ور  يف  �هتمام����ه  �و  �لعر�قي����ة 
�لحت����الل دمر كل �شيء ف�شال عن �نه����ا جميلة قد تبني �ن 
�لمور يف �جتاه �خ����ر و�لبطل يف �جتاه معاك�س ل يفكر 
�إل بقم�شان����ه وه����ي جمل����ة �أو جمل ميك����ن �حل�شول على 
تاأويلها وق�شديتها بح�شب �لخر �ملتلقي مثلما هي جاءت 

بح�شب �لخر �ملقابل لل�شخ�شية �ملحورية.
�ن جع����ل �لبط����ل �شحفيا قد يك����ون مهما لأن����ه �لقادر على 
ك�ش����ف ما ميكن �أن ر�د منه �ن يكون م�شتور� �و غري قابل 
للو�شول �لي����ه ولأنه �شحفي يعن����ي �ن �لمكانية للتقاط 
�لأح����د�ث تكون كب����رية فال�شحف����ي باإمكان����ه �ل�شتق�شاء 

ل����ه عامل����ه �خلا�س �ملوزع ب����ني عائلته وما كان����ت عليه وما 
�ش����ارت م����ع �خوتها وب����ني عمل����ه و�لن�شاء �لت����ي حتيطه 
فيك����ون ثم����ة �شر�عات عي����دة د�خل �حلكاي����ة �لتي ترتبط 
بخي����ط �شردي ير�د من �لق����ارئ �ن مي�شك باخليط وي�شع 
خرز�ت �حلكاية �ملتقافزة و�ملت�شعبة لتكون م�شبحة ميكن 

له �ن يفهم عددها وطريقة �لت�شبيح لها.

تقشير الشخصيات وكثرتها
تعتم����د �لبنية �لكتابية عل����ى تق�شري ما�ش����ي �ل�شخ�شيات 
وه����ي تتك����ئ علي����ه يف �ل�ش����رد لتبي����ان عالقتها م����ع بوؤرة 
�حلكاي����ة �لتي ه����ي مدينة يف �ل�شل من خ����الل �شخو�س 
�و ه����ي �شخ�شية موزعة عل����ى  �شخ�شيات لو�شع خريطة 
ملدين����ة فتك����ون كل �ل�شخ�شي����ات كم����ا �أوردت له����ا عالق����ة 

بالبطل �ملتكلم. 
�ن �ل�شخ�شي����ات �ملهم����ة ه����ي �لزوج����ة ومن����ال �ل�شحفية 
و�خ����وة �ل����ر�وي خالد و�شقيق �لزوج����ة وحتى �لزوجات 
و�لقارب و�إذ� ما �ردنا �ن نعرف هذه �ل�شخ�شيات فلي�س 

لنا �ح�شائية قادرة على �لم�شاك بها ولكن رمبا هي
جالل �لبطل زوجته حن����ان وح�شن �خ �لزوجة وعمار �خ 
�لبطل وكذلك كمال و�مليجر ومرب ومنا�شك �ل�شحفية وهي 
�شخ�شية رئي�شية ولي�شت هام�شية و�شخ�شيات كابر�هيم 
تو�ش����ان - يو�شف - فتح����ي - �ل�شيد �شايف - كرين - رمي 
- يا�ش����ني - �بن �ملختار- �م جعف����ر- فطومة - عزيز مدير 
�لع����الم - �ملرتجم - ط����ارق - فار�س جمعة - ح�شن - �بن 
�خ����ت فار�����س - قائ����د �ل�شرط����ة - �حل����اج جب����ار وحفي����ده 
- ط����الل - �شاب����ط �شرط����ة �شغ����ري �ل�ش����ن - خ����ادم طويل 
�لقام����ة - �لو�يل فرن�شي�س  - تورياين �لب - �لدومنيكي 
كو�ليت�شين����ي - �لق�����س �ليا�����س �ملو�شل����ي - حمم����د �حمد 
�لعم����ري - حممد �جل����و�دي - �لقن�ش����ل �لفرن�شي - خالد 
حمم����د علي - فر�ن�شي�س موب����ول - �خته ماجدة - توفيق 
- �شند�����س - هب����ة - توفي����ق - ماج����دة - �ش����امل ب����ن كم����ال 
وزوجت����ه - �خلال حمم����ود - مرمي - ن�شري����ن - �لغجرية 
- �حد �مل�شاعدين وهناك و�شف جل�شده بال ��شم - مرو�ن 
- �شم�ش����و  - �شري����ف �ملهند�����س-  عبد �لد�ئ����م -حنا بني - 
�وغ�شطني وزوجته �ليرلندية - �خلطاط �شالح �ل�شعدي 
- �لكولوني����ل ليجمن -�ل�شري �رنول����د ول�شن-  ييف �شان 
ل����ور�ن - عج����وز ب����ال ��ش����م يف بل����دة �لقو�����س - خو�شابا 
بكوخ����ا - �لنكليزي �رثر بلدوين - هرمز ر�شام  -�و�شنت 
ه����ري -  لي����ارد  - كري�شتي����ات - �ل�شف����ري �لنكلي����زي - 
رئي�����س �لوزر�ء �ل�ش����ري روبرت - لربيط����اين - �لي�س بج  
-�ل�شلط����ان حمم����د �لر�ب����ع -  ويهود �لقو�����س - �ل�شلطانة 

خديج����ة تاريخ����ان - و�ل�شحفية رمي - �شاك����ر �لبدر�ن  - 
�رميني����ا يف �ل�شبع����ني م����ن عم����ره - �حلاج جب����ار و�شاكر 
�لو�شخ  - �ملكاوي –خادم �ل�شيد �شايف –�شريف – �شاب 

م�شيحي – عنرب – حممد –
وذك����ر ��شماء عددي����ة كغوربات�شوف ونابلي����ون وروؤ�شاء 
حكوم����ات و�شخ�شيات تاريخية و�ماك����ن �ثرية ومتاحف 
وحتف وملح����ات تاريخية و�شر�عات. وهذه �ل�شخ�شيات 
و�لماك����ن �لفاعل����ة و�لثاني����ة و�لهام�شي����ة تعط����ي ملمح����ا 
للمدينة وم�شاحة �لرو�ية �لت����ي متتد �ذرعها �ىل �لجتاه 
�لفق����ي �خلارج و�لعم����ودي �لد�خ����ل يف ت�شابك �لعالقات 
وو�ش����ع �لثيم����ة �ملتع����ددة يف �ماكنه����ا فهن����اك ثيم����ة �لفن 
ود�ر �ل�شينم����ا وثم����ة ق�ش����ر بن����ي و�لعالق����ة م����ع �ل����رت�ث 
وهن����اك قالدة �ثرية وعالقتها بال�شرقات و�ملافيات وكذلك 
�لكتب و�لثقافة و�لمري����كان و�لتعاون معهم �و �ملو�جهة 
�شده����م.. هن����اك عالق����ات مناطقي����ة ما�شوي����ة لل�شخ�شية 
لتبي����ان �لتوجه����ات �لقلق����ة لتكوينها �لتي وج����دت نف�شها 
من�شاقة و�شط عامل فو�شوي وم�شطرب وهناك منظمات 
�شري����ة تعمل يف �ملو�شل وهن����اك منظمات تتخذ من عامل 
�مل�شاع����دة للو�ش����ول �ىل �له����د�ف �لقاع����دة و�مللي�شي����ات 
و�لدين وتاأثري�ته )�شبابنا يقعون يف �شباك.....( �س28

وله����ذ� فان تع����دد �ل�شخ�شي����ات و�لماكن و�مت����د�د �لزمن 
كحق����ب تاريخية متع����ددة ومت�شاربة ج����اءت على ��شا�س 
�لق����درة على �لم�ش����اك بتالبيب �حلكاي����ة ولكن يف �لكثري 
من �لحي����ان تبدو �لكثري من �ل�شخ�شي����ات غري مهم وهو 
جم����رد �شرب غور يوم متحرك لل�شخ�شيات ولهذ� فهو يبث 
عنونتها و�عالن و�قعها بطريق����ة �لإخبار �ل�شريع ولكنها 
بالن�شبة للقارئ قد ل ت�شكل �أهمية يف تتبع حركتها ورمبا 
تك����ون بالن�شب����ة للقارئ �ش����ورة م����رت يف م����ر�آة �لقر�ءة 
و�نته����ت ومل تع����د لنها �شاحبة ما�����س قر�ئي.. لنه حتى 
و�ن متك����ن من جمع �شتات هذه �ل�شخ�شيات فانه لن يجد 
�همية حل�شورها �شوى �نها تت�شل مبا�شي �ل�شخ�شيات 
�لرئي�شي����ة �و �نه����ا فع����ل حرك����ي �ش����ردي عل����ى ��شا�س �ن 
�لرو�ي����ة ميكن �ن ت�شرد فيها �ي �شيء ميكن �ن يقال لنها 

رو�ية تعني بوجود �لعديد من �ل�شخ�شيات.

الصراع التاريخي ومتغيراته
يك���ون �لتاريخ حا�شر� يف ج�ش���د �لرو�ية وهذ� �لتاريخ 
رمبا هو بارز من جه���ة ومق�شود لتو�شيح �ل�شخ�شيات 
م���ن جه���ة �خ���رى �إل �أنه �أي�ش���ا تاريخ �ري���د ب�شحبه �ىل 
�حلكاي���ة عل���ى �ن �لو�قع �لن ه���و �متد�د لذل���ك �لتاأريخ 

�ش���و�ء بتاأث���ريه �و تاأث���ره �شلب���ا �و �يجاب���ا.. مبعنى �ن 
�حلكاي���ة هنا هي ك�شف ل���كل �ملتناق�شات �لتي �بتليت بها 
�ملدينة �ملو�شل بعد عام 2003 وما كان فيها من ��شطر�ب 
وخ���وف قبل ه���ذ� �لتاريخ �ل���ذي مهد لكل ه���ذه �لفو�شى 
�لالحق���ة.. لذ� فان بنية �لكتاب���ة و�مام �شيل هذه �لثيمات 
كانت حتتاج �ىل مقدرة للعمل وفق �مل�شتويات �لخبارية 
�لق�شدية ليكون حا�شل جمعها �مل�شتوى �لتحليلي يف كل 
ق�ش���م من �ق�ش���ام �لرو�ية �لتي متن���ح يف كل و�حدة منها 
��شتنت���اج �مل�شتوى �لق�ش���دي )يحق لنا �حيان���ا �أن نكره 
�لوطن( �س29 لذ� فان �لرو�ئي ترك ر�ويه ي�شرد حكايته 
بطريق���ة جر �حلبل وفق ما مت ذكره من وجود �نعكا�شات 
عدي���دة للقلق و�لت�شارب  بني �لطموح و�خلوف �لطموح 
يف �ن يك���ون يف منت�ش���ف �حلب���ل وهو �ل���ذي يجره من 
طرفيه، وب���ني �لو�قع �جلديد ووج���ود �لمريكان ما نتج 
عن هذ� �لوجود من جه���ة وبني كل هذه �ملتناق�شات وكل 

هذه �ل�شماء بدء� من �لعائلة و�نتهاء بالعمل،
�ن �ل�ش���رد رغم �نه يتخذ طريق���ة �لتنامي �لت�شاعدي لكل 
ح���دث خمت���ار يف ج�ش���د �لرو�ية لذل���ك فان �مل���كان �لول 
للرو�ي���ة ه���و �لبيت �ل���ذي يقتحم���ه �لأمري���كان لأكرث من 
مرة و�لت���ي ي�شميها �لغزو�ت )هذه ه���ي �لغزوة �لثامنة، 
كان ي���وم �لربعاء ح���ني �أنزلته���م �ملدرع���ات....( �س37 
ليك���ون مر�قب���ا وهن���ا يكم���ن �مل�شت���وى �لتحليل���ي �لذي 
تنطل���ق من���ه كل �لق�شدي���ات �لأخرى.. مبعن���ى �ن �ملكان 
�لبوؤرة �حل���دث �ملنطقة �لوىل للرو�ي���ة كانت هي �لباّزة 
للعناوي���ن �لأخرى من خالل وج���ود �لأمريكان يف �لبيت 
ومن ثم كيفية ��شتلهام تلك �لعالقات �ملتناق�شة يف بلورة 
ح���دث رو�ئي يعتمد عل���ى ��شتغالل كل �ش���يء يف �لو�قع 
�جلدي���د حتى ل���و كان عن طري���ق تزوي���ر �لهويات بهدف 
�لو�ش���ول �ىل �ملاآرب �ل�شخ�شي���ة.. وهي دللة ما يح�شل 
م���ن تغري�ت عل���ى �ل�شخ�شي���ة �لعر�قية..)�أخرجت هوية 
م���زورة  ت�شري �ىل �أنني موظ���ف يف بلدية �ملو�شل.....(

�س48 وهن���ا يكمن �خلطاأ و�لفد�حة �لتي �أدت �ىل تغيري 
يف �ل�شخ�شية �لعر�قية �لتي تلجاأ �ىل  �لتزوير للح�شول 
على �ملاآرب �أو �لأهد�ف وهو ما يعني �ي�شا وقوع �لطبقة 
�ملثقف���ة بحبائل هذ� �لو�قع �لذي ميثله �ل�شحفي من جهة 
و�ل���ذي ل ي���ربز �شخ�شيت���ه ك�شحفي )- غري���ب �أن ت�شاأل 
ع���ن هذ� و�أن���ت ترف�س ح�شور �ملوؤمت���ر�ت �ل�شحفية يف 
�ملحافظ���ة ول تعلن عن نف�شك ك�شحف���ي وتدخل وتخرج 
ب���اأور�ق مزورة( ����س52 وهو ينعك����س �ي�شا على خبري 
�لث���ار �و �لتاج���ر به���ا �و حت���ى �ملت�شل���ني به���م متاأثرين 
مب���ا هو قائم من فع���ل �شيا�شي.. ولذ� يلج���ا �لرو�ئي بان 
يجع���ل �لر�وي مد�فعا عن ثو�ب���ت متزقت بفعل �لحتالل 
و�لخت���الل �ملجتمعي وب���ني ما يت�ش���ل بازدو�جية �لفرد 
�لعر�ق���ي و�ملثق���ف منها حي���ث يد�فع ع���ن �ل�شينما ودور 
�لعر����س وق���د �أر�دها مع���ادل مو�شوعيا للثقاف���ة و�أثرها 
�لحت���اليل  �ملتغ���ري  م���ن  �نقاذه���ا  وتاأثريه���ا وحماول���ة 
و�ندثاره���ا كف���ن �م���ام �شي���ل �ملتغ���ري�ت �جلدي���دة �لت���ي 
يقابله���ا �لفع���ل �لديني �لذي غطى عل���ى �حلركة �حلياتية 
�ليومي���ة لالإن�شان �لعر�قي وهو و�ق���ع �كرث هيمنة ولهذ� 
يلجا �لرو�ئي �ىل ��شت���در�ج �لتاريخ على ليان �شخو�س 
عدي���دة ولي�س فقط �لر�وي �ملتكلم من خالل جمل ق�شدية 
له���ا �رث ثقايف متنوع من �ل�شاللت �لتي مرت قبل قرون 
عل���ى �ملدين���ة و�لب���الد و�ندث���رت �ي�ش���ا بفع���ل �لغزو�ت 
و�حل���روب و�لتغري�ت �لعدي���دة.. ولهذ� يك���ون �ل�شر�ع 
�لتاريخ���ي �ش���و�ء من���ه ثق���ايف �و �رثي ح�ش���اري يحمل 
م�شتويني �لول ق�شدي لتمتني �حلكاية وحتليلي لإ�شباع 

�لفعل �لدر�مي د�خل �حلكاية نف�شها.
�أن بنية �لكتابة �عتمدت عل���ى ت�شعب �ل�شر�ع وت�شاعده 
يف �لوقت نف�شه.. فالفك���رة �لأمريكية و�لنتماء �لوطني 
�ىل  تق���ود  �لفردي���ة  و�خل�شو�شي���ة  �لتاأريخ���ي  وعمق���ه 
ت�شاعد �لفعل �لدر�مي ما بني �لو�شف كم�شتوى �إخباري 
و�حلو�ر كم�شتوى ق�شدي وفل�شفي ومن هنا يكون هناك 
تاأويل ويك���ون �ل�شر�ع باٍق و�ن �ملهم���ات د�ئما ما تكون 
غ���ري قابلة للقب���ول من جمي���ع �لط���ر�ف.. �ن �ل�شر�ع ل 
يكون فقط بني قطبي �حلدث �لرئي�س بل حتى بني �جز�ء 
�لقطب���ني �شو�ء ما ه���و مت�شل بال�شخ�شي���ة �لعر�قية وما 
ميكن �ن تخلفه �حلقيقة �لمريكية يف �حتاللها وتفكريها 
و�ختالف���ه يف تف�ش���ري �ل�شخ�شي���ة �لعر�قي���ة ومر�قبته���ا 

وطرق تفاعلها معه.

تعدد الثيمات
كم����ا ��شلفنا فان �لرو�ية تعتم����د يف بنيتها �لكتابية تتوزع 
ب����ني عتب����ات عدي����دة لل����روي منه����ا.. �ل����ر�وي/ �لعائل����ة.. 

�ل����ر�وي/ �ل�شحاف����ة.. �ل����ر�وي / �لمري����كان.. �ل����ر�وي/ 
عالقته �ل�شخ�شية.. �لرو�ية/ �لتاريخ.. �لرو�ية وما�شيه 
قبل عام 2003 وعمله يف �لق�شور �لرئا�شية ل�شد�م ح�شني 
وما يكت�شفه من �مور ق����د تكون �شرية وقد حاول �لرو�ئي 
�ن يجعله����ا �أكرث و�قعية وقد جنح فيها.. لأنه ف�شح ما كان 
م����ن و�قع يف �شرق����ة �لثار لتك����ون عتبة من عتب����ات عقدة 
�لرو�ية �ي�شا.. وكذلك �ل����ر�وي/ �مل�شاكل �لتي ترتبط يف 
تفعي����ل وتثوير عق����دة �لرو�ي����ة وهي عديدة ج����د� رمبا لو 
ت�ش����اءل قارئ هل ميكن �لم�ش����اك بعتبة رئي�شية لو مل يكن 
هن����اك عنو�ن مهم يف �لرو�ي����ة يوحي �ن �لعقدة �ل�شا�شية 
هي �لحت����الل و�لأمريكان و�لتاري����خ و�شرقته وكل ما هو 
مرتب����ط �آخر بحبل �ل�شرد؟.. و�إذ� ما جتاوزنا �لإجابة على 
�ل�ش����وؤ�ل وه����و قد يالقي ترحيبا من ق����ارئ �آخر فيما ذكرنا 
م����ن تعدد �ل�شخ�شيات حتى �لقل ثانوية منها.. فاننا نرى 
�لرو�ي����ة �ي�شا يف و�حدة من ثيماتها حتاول تبيان �ملدينة 
/ �ملو�ش����ل / �لتاري����خ/ �ل����رت�ث / �لث����ار/ �ل�شخ�شي����ات 
/ �لنتي����كات.. وم����ا يرتب����ط منه����ا م����ن جمال وقب����ح عمق 
وما�شي بعي����د وما�شي قريب زمن �ش����د�م وما�شي قريب 
جد� �لحتالل وحا�شر �ملدينة �جلديدة و�حلركة �ملتن�شلة 
يف �لع����الم و�لتزوير وغريها حت����ى �ن �لر�ية مت�شي على 

حبال كثرية من �لروي.

لغة الرواية
مل تع����د �للغة مالحق����ة لالأح����د�ث يف ج�ش����د �لرو�ية لبث 
ثيمته����ا وتو�شي����ل فكرتها فح�شب.. ومل تع����د هي مقدرة 
�لرو�ئ����ي يف �ظهار م����ا يكتنزه من مف����رد�ت جتمع جمال 
ق����ادرة على �لأخذ بيد �لرو�ية �ىل �ن متنحها لغة �شعرية 
ب����ل هي و�ح����دة من �أهم عالم����ات �لتفوق �ل�ش����ردي �لذي 
مين����ح �لثيم����ة فكرته����ا وم�شتوياتها وب����ث روح �لرو�ية 
كت�شمي����ة يف جت�شيده����ا و�لنف����خ فيه����ا لكي تاأخ����ذ قالبها 
�جلمي����ل.. فهناك �فكار كبرية لكن �للغ����ة �لتي كتبت فيها 
�لرو�ي����ة ��ش����اءت للح����دث وبين����ت �شع����ف �لرو�ئ����ي يف 
�مت����الك خا�شية �لتفاع����ل ما بني �للغة م����ن جهة و�لفكرة 
من جه����ة �أخ����رى.. ويف رو�ي����ة )�لأمريكي����ان يف بيتي( 
تب����دو �للغ����ة قادر على مللم����ة معطيات �لفك����رة.. ولذ� فان 
�للغ����ة يف �لرو�ي����ة هي �ملنقذة من هف����و�ت �ل�شرد وتعدد 
�ل�شخ�شيات وت�شعب �لحد�ث وهي لغة تعطي ت�شبيهات 
حتم����ل عن�شري����ن.. �لول دللة ملدل����ول �لده�شة و�لثاين 
هو �ملقدرة على �ن�شيابيتها وباإمكان �لرو�ئي �أّل يتوقف 
عند حد معني من �ل�شرد و�ن ي�شتمر دون توقف يف �ملقع 
�لو�ح����د �و �جل����زء �و �لق�شم. لن �مل�شتوي����ني �لخباري 
و�لق�ش����دي قادر�ن على �ن يكون م����ا ي�شبه �شجرة لبالب 
�لرو�ية وهي م����ا يعني مهارة �لرو�ئي يف ت�شخيم عمله 
وجعله من�شاقا يف �للغة وم�شوقا وهو �لثر �لكبري.. لن 
�لت�شويق يعد عن�شر� مهم����ا من عنا�شر �لكتابة وخا�شة 
�ل�شردي����ة منها..فال جناح بدون ت�شويق و�شحب �لقارئ 
�ىل منطق����ة �لتاأوي����ل و�للغة ه����ي �مل�شم����ار �لأو�شع لهذ� 
�لت�شوي����ق.. �ن مف����ردة �لرو�ئ����ي هن����ا قابل����ة للتم����دد يف 
جملها و�لتمدد هنا �فقيا يف �جتاهني �لعودة �ىل �ملا�شي 
كم�شت����وى حتليل����ي و�لجت����اه �ىل �حلا�ش����ر م����ن خ����الل 
�مل�شت����وى �لخباري وكذلك �لمتد�د �ىل مل�شتقبل �لقريب 
�لذي يك����ون حا�شر� كم�شتوى ق�شدي ل����ذ� فان �للغة يف 
حا�شل جمعها �و يف �ن تكون �لقا�شم �مل�شرتك �لكرب يف 
�للعبة �ل�شردية فاأنها �أخذت �ي�شا �مل�شتوى �لفل�شفي يف 
قول ما �ر�ده �لرو�ئي عل����ى ل�شان �لر�وي.. ولهذ� تكمن 
�لر�وي يف حتريك عق����د �لرو�ية �لعديدة من خالل �للغة 
وكان����ت هي �لعمود �لفق����ري.. ولك����ن يف بع�س �لحيان 
يلج����ا �لرو�ئ����ي �ىل بث لغ����ة تقريرية تاأتي عل����ى �ل�شيان 
�لبط����ل وهو �شحفي وم����زور وباحث ع����ن خال�س وهو 
هنا ياأخ����ذ بعدين متناق�شي يف مفه����وم �لتلقي.. �لوىل 
�ن �لف�ش����ل �لتقري����ر �لذي �نوجد يف ج�ش����د �لرو�ية جاء 
لك�ش����ف �أعماق �حلدث ل����ذ� �أنيطت �ملهمة به����ذ� �ل�شلوب 
وكذل����ك �لك�ش����ف عن �ل�ش����ر�ع �ملتن����وع يف جميع مر�حل 
�ل�ش����ر�ع �خلارج����ي �و هي تاأوي����ل �آخر م����ن �ن �لرو�ية 
حتتم����ل �يج����اد هك����ذ� ن����وع م����ن �للغ����ة �و ب����ث �ملعلومة 
�لت����ي ق����د مت����ون تقريري����ة ماأخ����وذة م����ن كت����ب تاريخية 
�و و�قع����ة �شفهي����ة ولكنه����ا يف �لنهاية مقاط����ع �و �جز�ء 
كان ميك����ن تاليف �حل����دث فيها من ذك����ر �ملعلومة كما يف 
�ل�شفح����ات 110 و111 و114 و115 وغريها �ملت�شابهة 
يف �ملعلوم����ات �لتي ج����اءت تقريرية �ق����رب منها �شردية 
رو�ئي����ة حت����ى لكاأنها تنفلت م����ن فم �ل����ر�وي يف �لرو�ية 
�ىل ف����م �لرو�ئي ل�ش����خ معلومات عن �ملدين����ة و�لحد�ث 

�ملرتبطة باحلدث �لرو�ئي.

م����ن جهة �خ����رى فان �للغ����ة م�شوؤول����ة كذلك ع����ن ت�شاعد 
�ل�شر�ع يف حيثيات �لرو�ية.. �شاء ما يتعلق بتاأريخانية 
�لدين كعمق دليل ومعنى وتاأويل و��شتغالله يف �لبنية 
�لق�شدي����ة �لدللية ملا �آلت �إليه �لأم����ور فيلجا �ىل �حلو�ر 
ليعتم����د عليه �شو�ء يف تقريب �لت�شاب����ه �و �لتناق�س من 
خ����الل ت�ش����اد�ت �جلملة غ����ري �ملتوقعة لإ�شف����اء �لده�شة 
و�ملقبولي����ة.. ولك����ن كان هن����اك �غ����ر�ق يف �لو�شفي����ات 
و��شتخ����د�م �ل�شماء يف لغة �لروي مما نتج عن �نحر�ف 
يف �لو�شفي����ات و�لعتماد على �مل�شت����وى �لإخباري مما 
جعل �ملعلومة قر�ئي����ة و�دت �ىل تاأخري معاجلة مقبولية 
��شتق����د�م �لحد�ث �شو�ء منه����ا �لتاريخية �و غريها و�ن 
كانت هن����اك �إمكانية لربوز �مل�شتوى �لتاأويلي كما ذكرت 
و�ل����ذي �رتك����زت علي����ه �لرو�ي����ة كو�ح����د م����ن م�شتويات 
�ل�شح����ن �لرو�ئي.. �ن �للغة جعلت من �ل�شيناريو و�لفن 
�ملنطق����ة �لو�شطى ب����ني و�قعني �ملا�ش����ي و�حلا�شر وهو 
م����ا ق����اده �ىل �ن يق����ود و�قعه بتح����ٍد ج����دي للتخل�س من 

�لتع�شب �جلديد �لذي ولد بعد �لإحتالل.

اإلخراج الروائي
ل����كل رو�ي����ة طريقته����ا يف �لخ����ر�ج �لنهائي �ش����و�ء �أكان 
ذل����ك تالعب����ا يف �لزمن �و تغري� يف �مل����كان �و تد�ول يف 
�ل�شخ�شي����ات وتبادله����ا يف �ل����روي ب����ني �لأن����ا �ملتكلم �و 
�لغائب �و �ملخاطب وتلك خا�شية يختارها �لرو�ئي على 
ل�ش����ان رو�ته �شو�ء بق�شدية من����ه �و بالعتماد على ثيمة 
�لرو�ية وكيفي����ة �إي�شال �لفكرة و�لده�شة و�لتو��شل مع 
قارئ����ه.. لذلك �عتمدت بنية �لكتابة يف رو�ية )�لأمريكان 
يف بيتي( على �لتقطيع �ل�شيناريوي �و �لف�شول �لتي ل 
حتمل �رقمًا بل �جز�ًء عل����ى �شكل م�شاهد حتمل عناوين 
تدل على فحوى ومعنى �لق�شم من مبنى �ل�شيناريو �لذي 
ل يبدو مت�شل�شال متاما لكنه مت�شاعد �إذ� ما متكن �لقارئ 
من مللمة �ملعلومات �ملبثوثة يف �لجز�ء �لخرى.. ولهذ� 
�عتم����د �ي�ش����ا �لرو�ئ����ي يف بنيت����ه �لكتابية عل����ى تقطيع 
�و  �لذ�ك����رة و�ملا�ش����ي  �لذه����اب �ىل  ب����ني  ذ�ت����ه  �لق�ش����م 
�للج����وء �ىل �شرد �لأحد�ث �ملت�شل����ة بالو�قع �لآين لزمن 
�ل����روي �لأول �ل����ذي بد�أت فيه �لرو�ي����ة وهو زمن دخول 
�لمري����كان �ىل �لبيت وما ت����اله.. ورغم �ن هذه �لطريقة 
لي�شت جدي����دة ولكن �لرو�ئي هنا جنح يف �إد�رة �حلدث 
و�لأحد�ث �ىل حد كبري وما ميتاز به نز�ر عبد �ل�شتار �إنه 
ميكن له �شحن �لفكرة بالكثري من �لتفا�شيل و�ن ي�شخم 
�حد�ثه����ا و�ن ي�شعب طرقها و�ن يعدد م�شالكها و�نه قادر 
عل����ى �ل�شيطرة ومر�قبة �ل����ر�وي يف كيفية �لتحرك وفق 
كل معطيات �ل�شرد.. رغم ما ذكرناه يف �قحام �ملعلومات 
�ل�شردية �لتي بدت وكاأنها �جنبت �شرد� تقريريا لكنه قد 
يك����ون يف حجت����ه �نها تفا�شي����ل تعطي �همي����ه لتاريخية 
�مل����كان وتاريخية �لأحد�ث �لت����ي تت�شل باحلدث �لهم.. 
لذل����ك فم����ا ب����ني �لو�قع �ل����ذي يعي�ش����ه �لر�وي ج����الل مع 
�خوت����ه و�هله و�لهتم����ام بالتاأريخ و�لث����ار وهي عقدة 
وثمية مهمة يف �لرو�ية وبني تو�جد �لأمريكان يف بيته 
وه����و �لعن�ش����ر �لفعال �ملتذب����ذب بني ح����الت ثابتة حتى 
يف تل����ك �لت����ي تخون �لب����الد �و تريد ��شتثم����ار �لحتالل  
وه����ي لي�شت ثيمة رئي�ش����ة بالتاأكيد لك����ن �لرو�ئي جعلها 
و�قعا جل����الل �ر�وي يف �لعمل �ليومي وتنقله ك�شحفي 
ونا�ش����ط يف جم����الت عدي����دة وتل����ك �لزدو�جي����ة �لت����ي 
تتغلب على طبعه يف �لتعاون مع �لمريكان خارج �لبيت 
ورف�ش����ه لهم يف د�خل �لبيت وتبيان تل����ك �ملعار�شة لأنه 

يخاف على عائلته.
�ن رو�ي����ة )�لأمري����كان يف بيت����ي( رو�ي����ة �ملعنى �جلديد 
للو�ق����ع �لعر�قي �ل����ذي ��شتله �لرو�ئي م����ن و�قعه مدينة 
�ملو�ش����ل ليك����ون و�قعا عر�قيا عاما رمب����ا يح�شل يف �ية 
مدين����ة �أخرى لها عمق تاريخي وم����ا �كرث �ملدن �لعر�قية 
�لت����ي له����ا �شل����ة بالتاريخ �لعمي����ق جد�.. وله����ذ� نرى �ن 
�حل�شيل����ة �لنهائية �لت����ي ميكن �ن نخرج به����ا يف �لبنية 

�لكتابية �نها كانت وفق �جلدول �لتايل:
�لبط����ل+ �لزوج����ة+ �لع�شيقة )�ل�شحفي����ة(+ �ل�شخ�شيات 
�لعديدة= �لمريكان+ �لتاريخ+ �لثار + �لنظام �ل�شابق+ 

�لو�قع �جلديد+ �لرتباك يف �لعالقات وتناق�شاتها.
وكذلك

�مل�شت����وى �لفل�شف����ي= �مل�شت����وى �لإخب����اري+ �مل�شت����وى 
�لق�ش����دي + �مل�شتوي �لت�شويري = �مل�شتوى �لتحليلي= 

�مل�شتوى �لق�شدي
وه����و مبعن����ى �آخ����ر �ن رو�ي����ة )�لأمري����كان يف بيتي( قد 
��شتخ����دم كل �مل�شتويات �ل�شردي����ة يف بنية �لكتابة وكان 

موفقا يف �إد�رة �حلدث  �ىل حد كبري.

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 
واجتاعي يكونان يف لحظة تأويل ديني متغريا آخر من العالقة بني حالتني ال تبتعدان 
ع��ن لحظة الحي��اة املركزية التي اريد لها ان ال تكون يف مس��ار واح��ٍد.. اللحظة تلك 
التي بدات بها بنية الكتابة يف الرواية هي اللحظة  التي اس��اها 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
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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون

�ل�شاعر �لأكادميي د. ح�شن �لبياتي �أحد هوؤلء �ملبدعني 
�ل���ذي ��شتثم���ر موهبت���ه �ل�شعرية بكتاب���ة جمموعة من 
�لق�شائ���د لم�شت �عماق �لنف�س �لن�شانية، مبو��شيعها 
�ملتنوع���ة �ملمتع���ة ب���كل �أبعاده���ا. ب���د�أ ن�شاط���ه �لثقايف 
�لبد�ع���ي �شاع���رً� قب���ل �أن يبا�شر حيات���ه �جلامعية يف 
د�ر�ملعلم���ني �لعالي���ة )كلية �لرتبية( يف بغ���د�د. وخالل 
�ل�شه���ر �لأخري م���ن �لدر��شة �لتي �مت���دت ما بني 1951 
- 1955، متك���ن من تدوين ق�شائده مبخطوطة تد�ولها 
�لعدي���د م���ن زمالئ���ه �لطلب���ة مبختل���ف �ق�ش���ام �لكلي���ة، 
وكانت لهم تعليقات �خو�نية ُمعربة ب�شدقها، ممزوجة 
مب�شاع���ر نبيلة حتمل ذكريات �أيام �لدر��شة، �حتفظ بها 
�شاعرنا يف �أر�شيف مكتبته يف �لوطن، وب�شعوبة بالغة 

��شرتجعها ومتكن من توثيقها يف هذ� �ل�شد�ر.
لق���د ُن�ش���رت معظ���م ق�شائ���د �ملخطوط���ة يف �ل�شح���ف 
و�ملجالت ويف ��شد�ر�ته �ل�شعرية: )من �شفاه �حلياة( 
بغ���د�د 1956، و)جنود �لحت���الل( بغد�د 1959، و)من 
ْف���ر �حلي���اة( بغ���د�د 2008، و)يف ملك���وت �لظ���الم(  �شِ
بريوت 2008، و)ج���ر�ح �لغ�شا( بغد�د 2010، و)�شفر 

�حلالت( بريوت 2011. 
هذه �لت�شكيل���ة من �لعمل �لبد�عي، جم���ع فيها �شاعرنا 
جم���ال �لعب���ارة و�لبت���كار و�ملو�شيقى، يف لغ���ة جميلة 
ممزوج���ة بفي����س م���ن �لعو�ط���ف و�مل�شاع���ر �ل�شادق���ة 
ج�ّش���دت �لكث���ري م���ن �لأح���د�ث و�ملنا�شب���ات �لوطني���ة 
�ل�شيا�شي���ة �لتي �شهدها �لع���ر�ق. ق�شائد عاجلت ق�شايا 
�جتماعي���ة ذ�ت م�شام���ني �ن�شاني���ة ر�قي���ة ل تخل���و من 
نزع���ة �لتاأمل، غط���ت مرحل���ة طويلة �شم���ت �شتة عقود 
كامل���ة، متكن م���ن خاللها بناء ج�شور م���ن �لتو��شل مع 

�أجيال خمتلفة و�أقالم �شتى عر�قية وعربية.
�أدبي���ة وفكري���ة كث���رية  �حتف���ظ �شاعرن���ا مب�شاج���الت 
تعك����س طبيعة �لرقي �لثقايف �ملت���د�ول يف تلك �ملرحلة 
ب���ني �لأدباء �لذي���ن عا�شرهم �أو كان له���م �أثر يف حياته 
م���ن �أمثال �ل�شعر�ء نازك �ملالئكة وب���در �شاكر �ل�شياب 
وعبد�لوهاب �لبيات���ي و�ل�شاتذة د. مهدي �ملخزومي 
ود. علي جو�د �لطاه���ر، ود. جالل �خلياط، ود. عناد 
غ���زو�ن وغريهم. ه���ذ� �لرت�ث �لثقايف م���ن �لكتابات 
�ملتبادل���ة يحم���ل قيم���ًا �أدبي���ة وفني���ة ��شتهله���ا، بهذ� 
�ل�ش���د�ر، باملادة �لأوىل �لت���ي ُن�شرت على �شفحات 
جمل���ة �لآد�ب �لبريوتي���ة يف �يل���ول 1954 لالأديب 
�مل�ش���ري �لناق���د يو�ش���ف �ل�ش���اروين �ل���ذي �أب���دى 
�عجاب���ه بال�شعر �لعر�قي �حلر، وعلق على ق�شيدة 
)جن���ود �لحتالل( موؤك���دً� على �أن ه���ذ� �للون من 
�ل�شع���ر �أكرث �تفاقًا و�حلركة �لق�ش�شية يف �شياق 
�لق�شي���دة، وبنف�س �لوقت مل يخ���ِف نقده لبع�س 
�جلو�نب �لفني���ة وبع�س مفرد�ت �لق�شيدة، مما 
حفز �شاعر �لق�شيدة بالرد �لأدبي �ملتعارف عليه 

دفاعًا وتو�شيحًا لكل �ملالب�شات. 
وقد برزت بعد �حل���رب �لعاملية �لثانية ظو�هر 
جديدة يف جمال �حلرك���ة �لأدبية، كانت حركة 
�ل�شع���ر �حلر من �أكرث �لأمور جدًل، باعتبارها 
�شكاًل جديدً� خمتلفًا ع���ن �ل�شعر �لقدمي. ويف 
ظ���ل ت�شاع���د ه���ذه �حلرك���ة وتفاع���ل �شعر�ء 
�لتفعيلة بني ر�ف�س وموؤيد، وجهت �ل�شاعرة 
نازك �ملالئكة نقدً� �أدبيًا مت�شرعًا ل�شاعرنا على 
�شفح���ات جمل���ة �لد�ب �للبنانية يف �شباط 
1958، يف جم���ال تنوي���ع ع���دد �لتفعي���الت 

يف ق�شي���دة )ر�شالة �إىل �شديق���ة يف �جلنوب(. و�شمن 

�أج���و�ء �حلو�ر �لر�قي �أو�شح له���ا �شاعرنا �خلطاأ �لذي 
وقع���ت فيه مبقالة ُن�شرت على �شفحات ذ�ت �ملجلة، مما 
جعله���ا ترد علي���ه مبقالة �أخرى تعتذرع���ن هفوتها وتقر 

فيها باأن �لبيت �ل�شعري كان �شاملًا متام �ل�شالمة.
ول�شاعرن���ا �لبيات���ي �أرب���ع ق�شائ���د ممي���زة ع���ن �لثورة 
�جلز�ئري���ة �لت���ي �عتربها حلق���ة يف �شل�شل���ة �لثور�ت 
�لب�شري���ة م���ن �أج���ل م�ش���ري �أف�ش���ل لالإن�ش���ان. ق�شائ���د 
حتم���ل �أبعاد حتري�شية �شد ق���وى �ل�شتعمار، وتتغنى 

ببطولت �ل�شعب �جلز�ئري ورموزه.
�أث���رى �لبيات���ي �حلي���اة �لأدبي���ة برتجم���ة جمموعة من 
�لرو�ي���ات �لتي تن�شج���م �حد�ثها وتتناغم م���ع �أو�شاع 
جمتمعاتن���ا، بلغ���ة ر�شين���ة نا�شعة وبف���ن كتابي مبدع 
كاأدي���ب �أتق���ن ف���ن �لرتجم���ة م���ن خ���الل �تقانه ل���كل من 
�للغت���ني �لعربي���ة و�لرو�شي���ة. كت���ب عن���ه د. علي جو�د 
�لطاه���ر ع���دة مق���الت �أثنى فيه���ا على �شاعرن���ا �لبياتي 
باعتب���اره من �لأو�ئل �لذين نقل���و� رو�ئع �لأدب و�لفكر 
عن �لرو�شية ب�شكٍل مبا�شر بلغٍة عربيٍة بليغة. وقد ِوفق 
باإختي���اره ترجمة �لكثري من �لرو�يات �ل�شوفيتية مثل: 
)زبد �حلديد( و)طيور �ل�شم�س( وغريها من �لدر��شات 
و�لبحوث �لعلمية و�لعمال �لأدبية �ل�شعرية و�لرت�ثية 

و�لفلكلورية و�لنقدية. 
كتب���و� وكت���ن ع���ن �ل�شاع���ر �لبيات���ي نخبة م���ن �لأُدباء 
و�ل�شع���ر�ء و�لفنانني �لذين عرفوه ع���ن قرب، و�حتفظ 
�شاعرن���ا بكتاباته���م �لقيم���ة يف ه���ذ� �لإ�ش���د�ر، منه���م: 
�لكاتب �مل�شري د. �حمد كمال زكي، د. �شفاء خلو�شي، 
�ل�شحفي �مل�شري م�شطفى ح�شنني، �لكاتبة �لفل�شطينية 
فائ���زة عبد�ملجيد، �لكات���ب �للبناين ذو �لفق���ار قبي�شي، 
�ل�شت���اذ فا�ش���ل �خلال���دي، �ل�شت���اذ خلي���ل �خل�شايل، 
�للبن���اين  �لكات���ب 

�أجم���د �لطر�بل�شي، �ل�شت���اذ �أحمد فيا����س �ملفرجي، د. 
�شال���ح جو�د �لطعم���ة، د. د�ود �شل���وم، �ل�شتاذ يو�شف 
�ل�شائ���غ، �لدبلوما�ش���ي �جلز�ئ���ري د. عثم���ان �شعدي، 
د. ماج���د �ل�شامر�ئ���ي، �لكاتب �للبن���اين �لدكتور �شربل 
د�غ���ر، �ل�شتاذ خال�س عزم���ي، �ل�شتاذ ب�شيم م�شطفى، 
�ل�شت���اذ عبد�ل�شت���ار نا�ش���ر، د. �شع���اد حمم���د خ�ش���ر، 
�لكاتب �لليبي �ش���الح �لدين �لغز�ل، �لفن���ان �لت�شكيلي 
يو�ش���ف �لنا�ش���ر، �ل�شاعرة وفاء عبد�ل���رز�ق، د. عدنان 
�لظاه���ر، د. عبد�له���ادي �لفرطو�ش���ي، د. ق�ش���ي �ل�شيخ 
ع�شك���ر، �لعالمي���ة �لعر�قي���ة �شفان���ة �لب���دري، �لفنان���ة 
زين���ب �جل���و�ري، �ل�شاع���رة فليح���ة ح�ش���ن، �ل�شاع���رة 
ورود �ملو�ش���وي، �ل�شاع���ر �لفري���د �شمع���ان، �ل�شاع���رة 
دلل حممود، �ل�شتاذ ها�ش���م ح�شني �ملو�شوي، �ل�شتاذ 
عبد�ل���رز�ق �ل�شايف، د. �شامل عو�س رمو�شة من �ليمن 

وغريهم.
لقد �أجمع كل هوؤلء �لأُدباء على �متالك �لبياتي لطاقات 
�بد�عي���ة متمي���زة، وموهب���ة ل تقب���ل �جل���دل، وت���ر�ث 
�شع���ري ر�شني ميتد م���ن خم�شينات �لق���رن �ملا�شي �إىل 
وقتن���ا �حلا�ش���ر. وميث���ل  ديو�نه )يف ملك���وت �لظالم( 
مملك���ة �ل�شاع���ر �لتي ي�شكنها، وعلى �لرغ���م من �أن �أكرث 
�لق�شائد تعك�س حجم �ملعان���اة �لتي يعي�شها بفقده نور 
�لب�ش���ر، وهو يف قمة عطائه يف ح�شرم���وت �ليمن �إثر 
ح���ادث م���وؤمل، �إل �أن���ه مل يفق���د �لأمل، وما ز�ل���ت كلمات 

�أ�شعاره عذبة مليئة مب�شاعر �حلب.
يعي����س �شاعرن���ا )رهني �ملحب�ش���ني(، بني ظ���الم �لغربة 
وظ���الم �لعمى، يف مدينة لن���دن من���ذ 2001، بعيدً� عن 
�لوط���ن و�لأهل و�لأحباء، ي�شتثم���ر وقته يف ��شرتجاع 
�لكث���ري من �لذكري���ات و�لأحد�ث، مل يتوق���ف عن نتاجه 
�لبد�ع���ي. م���ن رو�ئ���ع �أعماله ق�شي���دة مناج���اة مهد�ة 
�إىل فيل�شوف �ل�شعر�ء �أب���ي �لعالء �ملعري بعنو�ن 

)�لتما�س(، يطالبه باأن ياأخذ بيديه:
يا رهني �ملحب�شنْي
هاك قلبي و�ليدين

�شيدي، مدَّ يديْك
�شيدي، خذين �إليك

�إنني تلميذك �لقابع يف
�أعمق من زنز�نتني:

�لعمى
و�لعزلة �ل�شود�ء

و�لغربة قهرً� عن تر�ْب
وطٍن ما عاد يبدو وطنًا 

�إل لع�شاق �حلر�ب
دون عنْي

يا رهني �ملحب�شني
�شيدي، مدَّ �ليدين

ل تدْع
تلميذك �ل�شاعر يذوي

يف متاهات �لعذ�ب
دون عني

و�أخ���ريً� ميك���ن �لقول ب���اأن �لبياتي قد �تخ���ذ من نتاجه 
�ل�شعري و�لأدبي �أد�ة تعب���ري لتغطية �أحد�ث م�شحونة 
باملعان���اة، �أح���د�ث ن�شالية متع���ددة ومتنوع���ة حياتية 
وثقافي���ة و�بد�عي���ة �متزج���ت فيها �مل�شاع���ر بالعو�طف 
�لن�شاني���ة، وبهذ� فهو بحق ميثل حقب���ة زمنية م�شرقة 

من تاريخ عر�قنا �ملعا�شر.

كتاب"السراب"
�شدرت موؤخر�  عن مركز �لإمار�ت للدر��شات 

و�لبحوث �ل�شرت�تيجية �لطبعة �لثانية 
لكتاب"�ل�شر�ب"ملوؤلفه جمال �شند �ل�شويدي

�ملدير �لعام للمركز و�أ�شتاذ �لعلوم �ل�شيا�شية بجامعة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.، �لوكيل �حل�شري يف م�شر 

وليبيا جمموعة �لنيل  �لعربية. وتنبني �لأطروحة 
�ملركزية للكتاب حول فكرة �ل�شر�ب �ل�شيا�شي، 

�لذي يرتتب على �لوهم �لذي ت�شوقه �جلماعات 
�لدينية �ل�شيا�شية للعديد من �شعوب �لعاملني �لعربي 
و�لإ�شالمي، يف حني ت�شتغل هذه �جلماعات �لإ�شالم 

مل�شالح �شيا�شية �أو �شخ�شية،
وت�شر على خلط �لأور�ق وحتميل م�شوؤولية 

�لتخلف و�لرت�جع �لثقايف و�حل�شاري للعاملني 
�لعربي و�لإ�شالمي، وحتتكر تف�شري �لدين، وترّوج، 

ملفاهيم غري و�قعية، مثل �خلالفة و�لبيعة، ويذهب 
�لعديد منها �إىل تكفري خمالفي �لر�أي وقتلهم، خمالفا 

بذلك �أ�ش�س ومبادئ رئي�شية مت تر�شيخها بالدين 
�لإ�شالمي. �لكتاب �حلا�شل على جائزة �ل�شيخ ز�يد 

للكتاب جاء  كاأّنه تعبري عن روؤية ذ�تية تنطلق من 
�أّن �ل�شر�ع �لذي يخو�شه عدد من �لدول يف �لعاملني 

�لعربي و�لإ�شالمي، �شّد �لفكر �ملتطرف وجماعاته 
وتنظيماته، لي�س حم�شورً� يف نطاق �أمني ع�شكري، 

بل هو حرب ممتدة وذ�ت طابع فكري يف �لأ�شا�س. 
ُيناق�س »�ل�شر�ب«، �إذً� ظاهرة �جلماعات �لدينية 
�ل�شيا�شية، من زو�يا متعددة: فكرية و�شيا�شية 

وعقائدية وثقافية و�جتماعية. ويرّكز �أي�شًا على �لفكر 
�لديني �ل�شيا�شي يف �شتى جتلياته وجماعاته، عاك�شًا 

�لفروق و�لتباينات �لفكرية و�لتنظيمية بني هذه 
�جلماعات. وير�شد �لكتاب هذه �لظاهرة تاريخيًا، 
متتبعًا �إّياها و�شوًل �إىل ذروة �شعودها �ل�شيا�شي 

يف بد�ية �لقرن �حلادي و�لع�شرين.  حر�س �لكاتب 
من خالل ف�شول �لكتاب على �إظهار �آر�ئه وقناعاته 

باأّن  �جلماعات �ل�شيا�شية/ �لدينية لي�شت هي �لوجه 
�لآخر لالإ�شالم �حلنيف، ول تعرّب عنه، ومن ثّم فاإّن 

�ل�شت�شالم ملز�عم هذه �جلماعات مُيّثل �إ�شاءة بالغة 
للدين وقيمه �لو�شطية �ل�شمحة. وهذ� �لفكر نحتاج 

�ىل �لإ�شاءة عليه يف مثل هذه �لظروف �لتي يعي�شها 
عاملنا �لعربي �ليوم.

ع���ن د�ر ن�شر �أم���ل �جلديدة يف �شوري���ا �شدر للكاتب 
و�ملرتج���م �أحمد فا�شل"هولي���وود يف بغد�د: مقالت 
مرتجم���ة ع���ن �ل�شينم���ا و�أهله���ا"ب، 168 �شفحة من 
�لقط���ع �لكبري وق���د زينت غالف���ه �ش���ورة بانور�مية 
لبع����س من �أ�شهر �لأف���الم �ل�شينمائي���ة �لتي عر�شتها 
دور �ل�شينم���ا يف بغد�د منذ ثالثين���ات �لقرن �ملا�شي 
م���ن ت�شميم �لفن���ان �لت�شكيلي �لعر�ق���ي �ملغرتب �أ. د 
م�ش���دق �حلبيب وكت���ب مقدمته �ملخ���رج �ل�شينمائي 

�ملعروف ح�شني �ل�شلمان و�لذي قال فيها:
"ل���كل كت���اب مهم���ات ووظائ���ف كلم���ا تع���ددت تل���ك 
�ملهم���ات و�لوظائ���ف كلم���ا تو�شع���ت رقع���ة �لت���د�ول 
وتنوع قر�ئ���ه كلما كان �لكتاب �أك���رث �أهمية وتاأثري�، 
فالكت���اب ل يختل���ف عن �أي ن�شاط �أدب���ي �أو فني فكما 
لل�شع���ر وظائفه و�لرو�ي���ة مهماته���ا وللم�شرح وبقية 

�لفنون �لأخرى مد�ركها ومناطق ��شتغالها فاإن 
�ل�شينم���ا له���ا وحدها ما لتل���ك �لأجنا�س �لأدبية 
و�لفنية من متاٍه مع �جلمهور �لأو�شع و�لأكرث 
توغ���ال يف �لتاأث���ري وكذل���ك يف �لتلق���ي – فهي 
حتمل يف د�خلها كل �ل�شرت�طات يف �ملر�شل 
– �ل�شينما  ل���ذ� فهي  – �ملتلقي،  – �لر�شال���ة 
�إىل  �لفن���ون  ب���ني كل  د�ئم���ا من  – �لأق���رب 

�لإن�شان.
بغ���د�د:  يف  كتابنا"هولي���وود 

مقالت مرتجمة ع���ن �ل�شينما و�أهلها" ب�شحر عنو�نه 
للناقد و�ملرتجم �أحمد فا�شل يتمتع بتلك �ل�شرت�طات 
�لت���ي تخ�شع لها �لعل���وم �لإن�شانية، ف���اأول وظيفة له 
هي نق���ل �ملعرفة �لإن�شانية للق���ارئ باعتباره منتجها 
وم�شتهلكه���ا يف �آن و�ح���د وه���ذه هي ر�شال���ة �ملوؤلف 
�ل���ذي ق���دم جهد� كبري� م���ن �أجل �شحن كتاب���ه بكل ما 
يرتقي بالقي���م �لإن�شانية ويك�ش���ف �أبعادها �حلقيقية 

�ل�شادقة".
�أم���ا �إهد�ء �لكتاب فقد جاء يحم���ل عرفانا لذلك �لرجل 
�ل���ذي مل يتعبه"�شن���دوق �لفرجة"وه���و يحمله على 
ظه���ره ليدور ب���ه بني �حل���و�ري و�لأزق���ة عار�شا من 
خالله على �لأطفال �ملبهورين به �أفالما �شامتة ق�شرية 
لقاء فل�شان معدودة، كنت �أحد هوؤلء �لأطفال �لذي 
تعود �نتظاره يوميا 
جامع���ا م���ا يعطين���ي 
و�ل���دي م���ن نقود كي 
�أحظ���ى مب�شاهدة تلك 
�لأفالم �لتي ظلت عالقة 
يف �لذ�كرة حتى يومنا 

هذ�، ذلك �ل�شندوق �ملده�س 
ه���و �ش���ر تعلق���ي بال�شينم���ا فيما بع���د، وق���د �حتوى 
�لكت���اب على �كرث من 40 مقال مرتجم���ا تناول �أ�شهر 
ما عر�شته مدينة �ل�شينما �لعاملية هوليوود من �أفالم 
كان���ت بغ���د�د قد عر�شته���ا منذ حق���ب �لثالثينيات يف 
�أ�شه���ر �شالتها �ل�شينمائية مع لقاء�ت جنومها �لذين 
�ثرو� �مل�شهد �لفني منهم من رحل عن عاملنا ومنهم ما 

ز�ل يقدم �إبد�عاته بكل ذلك �لتاألق و�لإنبهار.

تاريخ العرب 
الحديث

من �لفتح �لعثماين حتى نهاية �حلرب �لعاملية 
�لأوىل
�شدر حديثًا عن �ملكتب �مل�شري 
للمطبوعات بالقاهرة كتاب"تاريخ �لعرب 
�حلديث"للكاتب"�حمد زكريا �ل�شلق".
يتناول هذ� �لكتاب عر�شًا مركزً� و�شاماًل لتاريخ 
�لعامل �لعربي يف �لع�شر �حلديث، ويغطي فرتة 
تاريخية تبلغ نحو �أربعة قرون، تبد�أ بالفتح �أو 
�لتو�شع �لعثماين يف بالد �ل�شام وم�شر ومتتد 
حتى بد�ية �حلرب �لعاملية �لأوىل )1914- 
.)1918
مير تاريخ �لعرب خالل هذه �لفرتة مبرحلتني 
و��شحتني �أولهما �ملرحلة �لتي �نفرد فيها 
�لأتر�ك �لعثمانيون بحكم �لعامل �لعربي، بعد 
�شمه �إىل دولتهم، و��شتمرت هذه �ملرحلة حتى 
نهاية �لقرن �لثامن ع�شر، �أي �أنها بلغت نحو 
ثالثة قرون �إل قلياًل.
وثانيتهما مرحلة �لنفوذ و�ل�شتعمار 
�لأوروبي، �لتي بد�أت مع �حلملة �لفرن�شية 
على م�شر و�ل�شام )1798- 1801(و�نتهت 
�إىل ��شتعمارمعظم �أقطار �لعامل �لعربي طو�ل 
�لقرن �لتا�شع ع�شر و�أو�ئل �لقرن �لع�شرين، ما 
ي�شكل عن�شر� حاكما وموؤثر� يف م�شرية �لتاريخ 
�لعربي �حلديث، وهو ما �نعك�شت �آثاره بطبيعة 
�حلال على عالقة �لعرب بالدولة �لعثمانية، 
و�شاهم يف �إ�شعاف هذه �لعالقة، حتى بلغت، 
بفعل عو�مل �أخرى �أي�شا، مرحلة �ل�شد�م بينهما 
قبيل �حلرب �لعاملية �لأوىل ويف �أثنائها.
وباخت�شار يبد�أ �لكتاب ب�شم �لعثمانيني للعامل 
�لعربي، وينتهي بثورة �لعرب �لقومية عليهم 
عام 1916، وهي �لفرتة �لتي ي�شطلح عليها 
�ملوؤرخون على ت�شميتها ب�� )تاريخ �لعرب 
�حلديث(.

كتبوا عني... وكتبن
ص��در ع��ن دار الحكمة بلندن يف آذار 2016 كتاب )كتبوا عن��ي... وكتنب( بطبعته األوىل 
للدكتور حس��ن البيايت، ميثل هذا الكتاب حلقة يف سلس��لة خاسية تتناول الكثري من 

األمور الحياتية واالجتاعية والثقافية التي عاش أحداثها الشاعر. 
ن��ادرًا ما نجد مبدعًا يؤرش��ف بش��كٍل دقيق وموثق م��ا كتبوا وكتنب ع��ن أغلب نتاجه 
االبداعي منُذ بداياته األوىل، بطريقة مش��وقة أش��به برشيط س��ينايئ، ُرتبت أحداثه 

وفق التسلسل الزمني لظهور املادة االبداعية عىل صفحات وسائل االعالم.

د. عبدالحسين صالح الطائي
اأكادميي عراقي مقيم يف بريطانيا

"هوليوود في بغداد" 
  مقاالت مترجمة عن السينما وأهلها



اصدارات
جديد

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

لالعالم والثقافة والفنون

ء

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